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Riaušes Rytiniuose Miestuose
Tūkstančiai žmonių bad=
miriauja

:

MOTERĮS KREIPIASI
Į PREZIDENTĄ
WILS0NĄ.
New York, vas. 22. — Po
didelių riaušių šito miesto
moterįs šeimininkės keliose
vietose atlaikė susirinkimus
ir pasiuntė atsiliepimą pre
zidentui AVilsonui, prašyda
mos, idant jis ką nors imtų
veikti prieš nepaprastą ir
negirdėtą maisto brangumą.
Atsiliepime į prežidentą
tarp kitko sakoma:

Vokiečių Įsivyra
vimas Meksi•Jo

Washington, vas. 22. —
Vietos valdiškuose rateliuo
se gauta žinių, jogei vokie
čiai daug darbuojasi Meksi
koje, ypač militariniais rei
kalais Suv. Valstijų pasie
■ ■'
——
niuose. Vokiečiai be to rū
pinasi panaikinti arba pa*
imti savo'rankosna D. Bri
Maisto brangumo ištyri
“Mes, miesto New Yorko tanijos ir Suv. Valstijų ži
MAISTO STOKA RYTI
mo komisijai liepta tuojaus šeimininkės, motiųos ir dar balo rafinerijų pramonę, Ši
NfiSE VALSTIJOSE.
imties darbo ir sužinoti, kas bininkų žmonos, atkreipiami tas vokiečių veikimas ir
yra kaltas maisto brangu pono prezidento domą į fak suokalbiavimas dar labiaus
t MAISTO STOVIS.
mui.
tai j°£ei mums ir musų šei aršina'Suv. Valstijų su Vo
Vyriausybė, kaip matosi, mynoms grąsia badas. Gyvo kietija diplomatinius nesu
Tarpvalstijinė
prekybos ėmė energingai veikti, nes nimui reikalingųjų daiktų, tikimus.
Apie vokiečių veikimą
komisija praneša, jogei ry nėra juokų įsu badaujančio ypač maisto kainos pakili
tiniuose miestuose stoka vi mis darbininkų miniomis.
mas
taip
didelis,
jogei Meksikoje liudija sekanti
sokio maisto; j p kaina ne
Geležinkelių kompanijos mums ,ių?t baisu pagalvoti faktai:
Vokietijos
pasiuntinybė
visiems prieinama; tūkstan taippat ims smarkiau dar apie musų pačių ir saviškių
tiai žmonių badmiriauja; buoties, kad kuoveikiau pri- ateitį. Mes išmokame už mai Meksikoje nusamdė didesnį
gyvuliai krinta nuo bado.
statvti maisto į rytinius stą visus pinigus, kokius butą, nes senobiniam bute,
Kai-kuriems
miestams miestus. Kompanijos priver- musų vyrai uždirba ir to esą, perankšta pasiuntiny
trūksta kuro ir žibalo.
stos tai daryti. Nes kitaip visa dar neužtenka. Nega bės valdininkams. Mat, pa
Prez. Wilsonas yra pasky vyriausybė gali užgrobti ge limą jokiuo budu pramisti, didinta pasiuntinybės šta
ręs komisiją ištirti maisto ležinkelius ir pati juos ope jei bulvių svarui reikia mo bas. Kadangi tasai butas
brangumo priežastį. Kon ruoti.
kėti 7 eeptai, 7c. duonos nusamdytas tos šalies sosti
kepalėli^,
20c.
kopūstų nėje Mexico City, tatai ma
gresas šitam tikslui paskyrė
kelis šimtus tūkstančių do 1 UŽMUŠTA, 9 SUŽEISTA. svarui ir tt. Šitam baisiam noma, jogei vokiečiai sukon
lerių.
krizyj mes į jumis, p. pre centruos tan miestan visą
Kongresas kalbasi apie
Philadelphia, Pa., vas. 22. zidente, atsiliepiame. Tegu savo veikimą.
Meksikos laikino prezi
Įvykusias riaušes delei mai — Čionai ištiko išalkusių ir kongresas kuoveikiausia pa
dento štabe vvra vienas vosto stokos ir brangumo.
streikuojančių
darbininkų sidarbuoja šitam reikale.”
atsargos
oficieris,
didelės riaušės netoli cuk
Ką i tai pasakys prezi kiečių
dentas, kol-kas nežinia, * . Masimilian Klos: Carranza
Washington, vas. 22. — raus dirbtuvės Ištaigi).
jam pavedęs prižiurinėti
Žmonių šauksmas pagaliau
Alinių minios moterių ir
Bet jei nei jis, nei kon
pasiekė šios šalies vyriausy vyrų apgulė cukraus įstai gresas veikiai nepasirūpins amunicijos dirbimą ir pribės ausis. Daug nesmagumų gas, kur darbininkai strei padaryti galą maisto aug- statinėjimą į reikalingąsias
ir rūpesčių padarė S. Valsti kuoja. Policija minioms pa štoms kainoms, tuomet ir vietas. Be to jis nuskirtas
jų vyriausybei moterlų-šei- stojo kelią. Pasipylė į po Jotuose miestuose kils mo valdiškos amunicijos dirb
tuvės m. Santa Fe užveizda.
mininkių kruvinosios riau licmonus akmenįs, plytos ir terių riaušės.
Yra žinios, jogei kąip
šės New Yorke ir kituose lentgaliai.
Meksikoje, taip Suv. Valsti
RUSAI IR ANGLAI
miestuose delei maisto sto
Policmonai išsitraukė re
jose
pagaminta daug aukso,
kos ir jo brangumo.
PERSIJOJE.
volverius ir ėmė. šaudyti į
kuriuomi paremiamas CarPasirodo, jogei rytinėse minias. Vienas žmogus už
valstijose maistas ne tik pa muštas ir 9 sužeista.
Petrogradas, vas. 22. — ranza, o gal dar ir Vilią, kad
šėlusiai brangus, bet kad jo
“Russkoje šlovo” praneša, šitie neduotų ramybės Suv.
Pirm šitų riaušių moterįs- jogei Anglijos ir Rusijos at- ya^sttj°ins visu pasieniu.
ir nėra kiek reikiant.
-šeimininkės buvo paroda
Vakarinėse valstijose ki
stovai Teherane, Persijos Todėl spėjama, jogei meksivusios miesto gatvėmis.
taip stovi dalykai.
Tenai
sostinėje, persų vyriausv- konų gaujų užpuldinėjimai
nors maistas yra taippat
vei inteikė ultimatumą, ku ir amerikonų žudymai yra
DIDELIS
MOTERIŲ
brangus, bet jo yra pakak
riuomi reikalaujama, kad atliekami už vokiečių auk
PARODAVIMAS.
tinai.
Todėl žmonės visgi
Persijos finansai butų pa są.
Iš Tampieo uosto kasdien
” dar vargsta, bet riaušių pa
vesti Anglijos ir Rusijos
New York, vas. 22. — Ry
gundos kol-kas neprisilei
priežiūrai. • Tr seniau ang išgabenama 60,000 statinių
toj čia rengiamas didelis ba
džia.
iai su rusais buvo indavę to kerosiuo, benzino ir gazoli
daujančių moterių su vai
Gauta žinios, jogei tukkius pačius reikalavimus. no. Iš to 12,000 statinių pa
kais parodavimas. Dalyvaus
-stančiai darbininkų su savo
Bet persų valdžia atmetė. ima 1). Britanijos laivai, ki
anie 500,000 moterių.
šeimynomis badmiriauja ne
Nežinia todėl, kaip bus da tas Suv. Valstijos.

įjoj 1 žmogus už
muštas/ 9 sužeisti

Didelis moterių parodavimas Ne* Yorke

tik New Yorke, bet PhilaNėw Yorko maisto komi- bar.
delphijoj, Pittsburge ir ki sionieriai už maisto stoką ir
tuose didesniuose miestuose. brangumą kafltina maisto PALIKO $255,000 VER
Prezidento AVilsono įsakyk spekuliantus, kurie maistą
TAS TURTŲ.
mu tuogaus pranešta visoms laiko vagonuose ir tyčia
geležinkelių
kompanijoms, plėšia žmones, imdami nc- » Waahington, vas. 22. —
katros turi ryšius su rytinė-1 girdėtas kainas,
Nesenai miręs Suv, Valstijų
mis valstijomis, kad jos tuoMiesto tarybos į^peeialis admirolas
Dewey
paliko
turtų
vertės
$255,000.
’
"Visa
jaus mestų šalin visas kitas .komitetas pradėjo tardymus
prikėš, o kuogreičiausiai ga- maisto stokos ir jo brangu-įteko palikusiai našlei ir subentų maistą.
'
j mo reikale.
nui.

Į Tampieo kasdien tik dėl
Suv. Valstijų pristatoma to
žibalo 210,000 galionų. Ži
balo rafinerijos ir sandeliai
yra vos tik už kelių mylių į
vakarns nuo Tampieo. Spė
jama, jogei vokiečių agen
tai rūpinasi sunaikinti »tas
rafinerijaš ir sandelius, ar
ba kokiuo nors budu atkir
sti to žibalo išgabenimą.

D. BRITANIJA SUVARŽO
BLOKADĄ.
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Prez. Wilsonas eis kongresai)
■

Londonas, vas. 22. — An
glijos karės taryba savo po
sėdyje vasario 16 diedą dar
labiaus suvaržė blokadą cen
trą lems valstybėms. Nutar
ta pagrobti visus neutralių
šalių laivus su prekėmis, ko
kie bus suimti beplaukiant
jiems į centralių valstybių
uostus. Šituomi Anglija at
sako į Vokietijos nardančių
laivių blokadą.

.
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Austrija nieko nedaro iš
5. V. ultimatumo

Sumiaukiama Belgijon vokiečių
karuomenė
EIS

f

ONGRĘSAN.

BELGIJON SUTRAUKIA' MA KARIUOMENĖ.

Washington, vas. 22. —
Prezidentas AVilson paga
SVARBIOS ATMAINOS lbaus nusprendęs eiti kon. AUSTRIJOJE.
gresan ir pranešti tautos
atstovams apie krizį su Vo
fiondonas. vas. 22. — Iš kietij a<
**
Vienuos apturima žinia, kad
Tai padarysiąs rytoj arba
naujas Austrijos imperato ateinantį pirmadienį. Parei
rius prašalino iš vietos Ven kalausiąs priemonių ginti
grijos šalies apginimo mįių- Suv. Vąlatyų prekybos var
sterį baroną Hazai.
žymą.

Be to imperatorius iš ka
riuomenės prašalino savo
padėjėją, fieldmaršalą eregercogą Frederiką. Impera
torius, kaipo vyriausias va
das, sužinojęs, jogei didesnė
dalis Austrijos kariuomenės
prideriamai neaprupinama
maistu. Už tai kaltinamas
eregereogo apsileidimas.
VOKIEČIAI TAISOSI
PREKYBOS LAIVYNĄ.

Haaga, vas. 22. — Belgi
jon sutraukiama skaitlingo
ji vokiečių kariuomenė. Mū
šių linijos plačiose apvlinke*se sugriaunami visi belgų
namai, gi belgai gyventojai
siunčiami šalies gilumon.
Spėjama jogei tenai vo
kiečiai rengiasi užpuolimam
Ąr tik jie’ nesumanę’ ir vėL
pamėginti ten pralaužti an
Iš Viennos gauta žinia, jo
glų šoną ir briauties į Čalais.
gei Austrijos vyriausybė
nieko nedaranti iš Suv. Val
UŽDARYTAS UOSTAS
stijų ultimatumo. Todėl di
PLYMOUTH.
plomatinių ryšių pertrauki
mas, čia manoma, neiš veng
Londonas, vas. 22. — Ofi
tinas.
cialiai paskelbta, jogei An
glijos uostas Plymouth už
SKANDINAMI ITALIJOS daromas
svetimiems
lai
LAIVAI.
vams. Uostan tegalį įplaukti
tik Anglijos talkininkių lai
Berlynas, vas. 22.—Tarp vai.
žemių jūrėse vokiečių nar
Plymouth yra vienas di
dančioji laivė nuskandino džiausiųjų D. Britanijos uo
italų trasportinį laivą, pil tų. Ten yra didelis arsena
ną kareivių. Be to nuskandin las.
'•*•
ta du ginkluotu garlaiviu 3,000 ir 4,200 tonų intilpimo. LAIVĖS SULAIKĖ AME
šitais garlaiviais gabenta į RIKOJ 40,000 ŽMONIŲ. .
Salonikus
brangintinas
transportas.
New York, vas. 22. — Vo;

COLOGNE, vas. 22.—Vo
kietijos parlamentas greitu
laiku paskirsiąs $75,000,000
dirbdinti naujus prekybos
laivus vietoj sunaikintųjų
šitoj karėj. Vokiečių laik
raščiai tvirtina, jogei po ka
rės Vokietijos prekybos lai
vynas turįs padidėti pusant
Pastaromis keliomis die
ro milijono tonų intilpimo. nomis Tarpžemių jūrėse dar
nuskandinta francuzų gar
NYKSTA REVOLIUCIJA laiviai
“Moventaux”
ir
KUBOJE.
“Aphrodite.” Pastarasis ga
beno geležies rudą į Italiją.
Havana, vas. 22. — įKuTarpžemių jūrėse vokie
bos respublikos vyriausybė čių nardančios laivės sėja
oficialiai, praneša, jogei ne tikrąją pragaištį.
senai kilusi revoliuci ja mir
šta savo naturale mirtimi. NUSKANDINO 9 TURKŲ
Revoliucionerių vadas AeoLAIVUS.
sta paliko saviškius burius
ir pabėgo su trimis savo biPetrogradas, vas, 22. —
čiuoliais. Zavas, kurs buvo Bosforo apylinkėse, Juodo
dabartinio prezidento Me- siose jūrėse, msų nardan
noeal oponentą^, taippat ra čioji laivė nuskandino vieną
si turės pasiduoti vyriausy turkų didesnį garlaivį ir 8
bei. Kitus revoliucionierių mažesnius.
vadus nebus sunku vyriau
sybei įveikti ir nuginkluoti
FUNSTpNĄ LAIDOS
jų burius.
RYTOJ.

kiečių nardančių laivių bhykada1 Europos pakraščiuose
sulaikė 40,(X¥) žmonių Suv.
Valstijose.
Jei ne minėta
blokada, tai 6nuo vasario 1
d. ligi šios dienos tiek žmo
nių butų iškeliavę į Europą.
IŠPLAUKĖ GINKLUO
TAS LAIVAS.

. New York, vas. 22. — Tš
čionai į Italiją išplaukė ita
lų laivas “Napoli.” Laivas
apginkluotas
anuotomis.
Gabena 1,000 arklių Italijoj
kariuomenei.

ORAS.

VASARIO 22, 1917 M. •*
Chicago ir apylinkės.
Šiandie gražus oras ir šalčiau;
GEN. PUNSTONO VIETĄ
San Francisco, Cal., vas vakare bus apsiniaukę, rytoj
UŽIMA GEN. PERSHING. 22. — Šiandie po pietų čio dalimis apsiniaukę.
EI Paso, Tex., vas. 22. — nai atvežamas nesenai mirų-f Temperatūra
vakar augKarės departamentas vieton šio Meksikos pasienyj gen. ščiausia 45^ žemiausia J6 I.
mirusio generolo Fnnston Fustono lavonas. .Bus pa-! Saulė teku 6:36,
leidžiasi
paskyrė gen. Pershing.
'laidotas rytoj.
5:30.
t
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gražiais žodeliais ir neduotų
savo aukų nežinomiems žmo
nėms.
Nes musų tarpe tokių po
nų yra privisę tiek, kiek dar
nekuomet.
Mes turime Tautos Fon
AR BUS KARĖ?
dų, kurs rūpinasi nukentė
jusios Lietuvos reikalais. Ki
Daugelis indumauja, ar
tan fondan tatai ir dėkime
bus karė Suv. Valstijų su
savo aukas.
Vokietija, ar ne.

Iš Dienos
I
Dienon.
I
I
I

Musų gentkarte ir Lietuva.

ESI LIETUVIS— DAR
BUOKIS LIETUVAI.

. =

Savo pramoniją ir preky
bą lietuviai ir gi nenoriai
remia. Mes greičiau pirksi
me reikalingus dalykus pas
svetimtautį
krautuvniiiką,
negu pas saviškį, meą grei
čiau vesime savo reikalus su
pagelba svetimtaučio biznierio, negu su saviškiu.

Jūsų pinigą tur, būti padė
ti geroje Muglojo valstljoo
banlrojo

MMms katalikams iš to iŠ-!
(Galas iš praeito numerio.)
eina
kita priedermė išrody-1 Apskritai sakant, lietu
Kokia bus ta pažiūra?
}ra žmonės ^rūpestingi,
Tas klausimas savaimi kiša ti mus jaunuomenei, jog kak I
■■■■OF CHICOOMHBB
si galvon, bet jam atsakyti talikvstė yra tiesa, jog Bažr Į darbštus, geros širdies. Bė
Milwaukee av. aud Carpenter at
tik tame, kad tas rupestegalėtų tik pranašas, o pra nyčia naudinga žmonėms,
3% ant Jūsų Plnlgtf
našai vieton duonos į bumų tautoms ir visam pasauliui. J tingumas, darbštumas ir ge
gauna akmenų į galvą. Ge Tokiu budu bažnytinis ku- raširdystė dažnai nukreipia▲Mara Pancdčliala !-• Subatomii
nigų darbas tampa drauge I133® ne ^en> kur reikia, dažna?
Toks lietuvių blaškymas
vakarais iki 8 valandai
riau bus pasakius, ką dabar
tinė protų gentkariė turi pa tautos darbu. Įžiūrėkime į tas gerąsias savo ypatybes savų pajėgų svetimųjų nau
Skoliname pinigus aat Namų
Į šitą klausimę sunku at-.
daryti, kad jaunoji širdžių visas jo dalis, užpildytom ko mes sunaudojame negerai dai vra labai kenksmingas
PETICIJOS KLAUSIME.Pėrsiunčiame pinigus
sakyti. Tas, kaip žinoma,
gentkagtė neįpultų į klaidą t trūksta, atnaujinkime kas I daugelis mūsiškių darbuoja tautos reikalam^. Tai musų
{ Europa Ir galima
Amerikos Lietuvių Tary
paseno, pridėkime naujų jė pb agituoja tik ne dėl savų tautiška liga. Jeigu mes dar
priguli nuo pačios Vokieti
Dabartinė Lietuvos visuo gų ir priemonių.
gauti Lalvokartes
J
visuomeniškų
įstaigų,
bet
buosimės kitų naudai, jeigu
jos. Jei jinai savo nardan ba nesenai , pranešė, jogei po
menė, žinoma, katalikiška ir
x i i-v, ••
,. ,
Jei svetimtautiškų. Nema- mes aukosime pinigus sveti
čių laivių veikimų taip tai žinomąja Amerikos lietuvių
Katalikiskoji mus lietu- k .
,
brangina tikėjimą.x Nors ti
*
*
,
Ižai susiranda musų tarpe ir mųjų reikalams, jeigu mes
kys ir į Suv. Valstijų garlai peticija iki šiolei surinkta
,
....
kėjimo
priešų
procentas viskosios gentkartes dalis I. , .
..
.
_
.
I lokių, kurie įvairioms ame- remsime svetimtaučių mo
vius, kai kad daro su kitų apie 120,01)0 lietuvių para
...
tarp lietuvių niekur nėra jau prirengė visą eilę as- ...
, nv, ,* . L , Jrikomskoms organizacijoms kyklas, pramonės įstaigas
ĮSTEIGIA 1888 M.
neutralių šalių garlaiviais, šų, Parašai ir tolesniai dar
menu
moksliškai
įštvriislų
.
...
.. ,. .
taip didelis kaip Amerikoje,
renkami.
A.
L.
Taryba
krei

.......
,
nepasigaili
simtmes-kitos,
ir
tt.,
tai
mes
patįs
skursime
tuomet, žinoma, karė neištikėjimo klausimus ir suda-L f . .
,.
xpiasi i visus tuos, kurie dar tečiaus ir čia nei viena lais
4
, «.i •>>,
bet jeigu tiems patiems savo ir galų gale visiškai sudilsi
veUgtina.
,
. .
...
vamanių organizaciją nesto re gana stiprią katalikišką I,
,
«...
t xt
x-vi
tautos viešiems reikalams me nieko nenuveikę, nieko
Bet, rodosi, karės nebus. nėra pasirašę po peticija,
Inteligentiško-1
...
.
.. , ..
, .
kad kuo veiklaus tai padary vi lygiomis su Katalikų Baž niikiastiją.
PO PRIEŽIŪRA VAL8TUOSI
-•
x • j 1 prisieina duoti kelius dole neatsiekę.
Ir štai ve kodėl:
nyčia. Tikėjimo priešai min- je jaunuomeueje atsirado|L..
x_- v_______ •
„v__x_
MFITKAS’im.m
rius, tai barasi, pyksta, iš
1. Suv. Valstijos neprisi tų.
Pirmiausia,
kiekvienas
katalikiškoji
srovė,
kuri
ti
ja
j
buk
tai
nieko
nereiškia,
Mes mokame 3 proc. ant Pinigą.
Peticijos lapų parašams ir
metinėja.
Lietuviai tėvai,
rengusios karėn, tai viena;
Mes parduodame F°relgn Money
lietuvis privalo stengties
Lietuvoje
pergali
aršiausią
nes
jie
žino,
kad
būva
orga

siųsdami vaikus į svetimtauantra — Suv. Valstijų prezi nurodymus tegalima gauti
Orders į visas daba svieto.
...
. - . gerai išmokti savo kalbos,
termitų rusiškos mokyklos įtekmę, o,, ,,,
pas tos Tarybos vice-pirmi- nizacijų panašių
.
.
S.
.
i
ilčių mokyklas nedejuoja jei,
dentas yra didelis taikos ša
WUilam
Easper — Pirmininkas
pažinti savo tautos istoriją,
x
•, • . V
išėstoms medinėms trioboms Amerikoje Vvciai kaskart|, _x •
ninką,
kun.
F.
Kemešį,
50
Otto
Kaspar,
—Vice-plrmlninkas
kariais,
ten
reikia
ir
branlininkas.
skaitvti
dorus lietuviškus
Gbas. Krupka, Vlce-plrmininkas
v
kurių išvaizda smarki ir geriaU' įprastų dirbti viešąjį
West
6th
st.,
So.
Boston,
giai mokėti. Gi, į savo tau laikraščius ir savųjų rašyto
Joseph Blkyta — Kasierloa
2. Vokietija rūpinasi rieTas darbas jiems I
.stipri, bet visų rąstų tik ba darbų.
kugust Fllek—Aaa’t. Kasteriąs
nžgaulioti ir neduoti progos
lana telikusi. Fapratę tokias beahpjo teks neužilgo visai, tišką mokyklą lietuviai išei- jų raštus.
Pirmiau peticijoje buvo
1900 Blue Island Ava.
Suv. Valstijoms pradėti ka
kada jie užims dabartinės Į viai labai nenoriai leidžia
Esi
lietuvis
—
rūpinkis
išpuvusias
organizacijas
OHIOAOO, ILL.
rę. Karė su šita šalifni vo pažymėta, jogei lietuviai
gentkartes vietą.
Į vaikus, o jeigu dar reikia savo tautos reikalais, šviesk,
griauti,
revoliucionistai
be

kiečiams butų didelė nelai savo šaliai reikalauja auto
veik mintija, kad visas jie
Amerikos lietuvių kunigi-j primokėti, tai išmetinėji- šelpk, remk, kulturink pir
mė ne tik karės metu, bet nofnijos. Dšbar “autonomi
ja Uepasigailėjo nežmoniškų I mams nėra galo, tarytum, miausia savus brolius lietu
jos’’ žodis pakeistas “ne- pajėgia paversti dulkėmis,
ir vėliaus.
lėšų ir įkūrė šv. Kazimicr I j.atį
malonę darytų, mo- vius, bet ne svetimtaučius.
pjigulmvbe. ’ ’
Aplinkybės nes nežino skirtumo išpuvu
Taigi verčiau kadir nebū
yfenuolij,
Tadtos darbo R
. vaįkus
Jeigu mes savo mokslą,
privertė peticijos tekste pa sių ♦ ir sveikų.
tų jos. Mes griežtai jos lie,ietuviškoje h)„. savo turtą, savo prityrimą
/
**
daryti tų svarbių atmainų.
Kiti protingesni žino, kad zvlgsmu ta vienuolija yra ,.kiš
norime.
vSl tas ištau. nebūtume eikvoję svetimų
Musų tautininkai-libera la i galima sugriauti mažomis pnreiigiinas ,raukiu hetu- kvkloje Q
vaitėms
auklėti.
Ta
vienuo
jų gerovei, bet butume ati
tečiau nepatenkinti ir šita jėgomis tiktai išpuvusias or
tejimas. Lietuviai yra gan
lija
jau
davė
Lietuvai
ke
davę Lietuvai, tai musų tė
MAT, IR JIS DARBUO atmaina.
ganizacijas. Tie mus “pirm
gabus kalbininkai ir jiems
liasdešimtis mokintojų. Da
vynė gari butų buvus taip
JAS NUKENTĖJUSIAI
Pirmiau jie trukšmą kėlė, eiviai” mintija, kad katali
svetimos kalbos nesunku išUaUgelis muslškhj pat /kultūringa, apsišvietu
LIETUVAI.
kam, girdi, toji peticija ruo kystė Lietuvoje supuvus. reikia pridėti, jėgp ir lės.,. Įmokti
šiama, kodėl katalikų Veikė- Bet ir jiems pasitaikys apsi- kad mokintojos daugintųsi *erai kalba rusiškai, lenkiš- si. turtinga, kaip .Danija,
šimtais ir pasiektų tufestan
Olandija ir kitos šailįs.
Pirm šios pasaulinės ka jai nepasiklausę jųjų, kuip'rikti. Juk katalikiškas TauĮkfei, angliškai, latviškai, voV
čius,
kad
130
lietuviškų
pa
laittf nno rn*«aiiQ
| kiškai Ir riet žydiškai. Kad
rės Amerikoje gyveno p.uA< tai visa reikia suredaguoti, tos Fondas surinko dvigubai
O dabar, kuomet karės
Ir
rapijų
Amerikoje
turėtų
ne

Marius, mažai apšviestas surengti. Įr todėl visas lai- daugiau aukų nuv&rgri&iai
(lietuviai žino daug svetimų sunaikinta fflUsų tėvynė rei
▲b*°iDtUk4
mųpnav
žmogus, bet apsukrus “biz- kas tautininkai-liberalai ne Lietuvai, negu visos netikė mažiau 500 mokintojų, kad kalbų, tai delei to reikia kalauja kuodidžiausios ir
Si banka yra labai patogiojo
but.J k« siųsti ir į Lietuvą,.
Nedžiugina tik
nierius” ir, anot jo paties, tik peticijų ignoravo, bet j iminės organizacijos drau
kuogreičiausios pagelbos, tai.
vietoje yra reguliariai perjei tenai dėl stokos laisvesk__
____ i._ ~_..x:_...
kroriama U. S.' VaMMoe, ja.
geras tautininkas. Prieš kil .dar per savo lajkraščius ge. Tat rodo Katalikų Baž
tas, kad pramokę svetimų butų nedovanotina nuodėmė
negalima
bus
padaryti
pa-|
aų taupinimai yra pageidaa.
kurstė
lietuvius
riesirašvti.
siant karei jisai iškeiki vo
nyčios gyvumą tarp lietuvių
kalbų Jnusų lankus broliai bernauti svetimiems, didin
...
■ v.
jami, ar 81.00 ar 81,000.00
našaus
darbo
ant
vietos.
Lietuvon, kur jį ir užklupo
Baskui ėmė bjauriausiais ne vienoje grynai tikėjimo
dažnai užsigina savo tauty ti jų gerovę.
Mus uždaviniai dideli xfl
tarUp BiH- »<<«'»» FMtlilyl IM » »■ »
karės audra. Už kiek laiko žodžiais svaidyti į katalikų srityje.
Žmonijos civilizacija pa
sunkus, bet yra kuomi pasi- j stės. Pačioje Lietuvoje dau
jam pavyko išnaujo sugrįž visuomenės veikėjus, kodėl
gelis lietuvių prisigeria len sekmingai bujos tik tuomet,
Tai mus gentkartes daliai, džiaugti dirbant: bažnytinis
ti Amerikon.
Čia jis su šitie pasitenkina tik vienU
kų raugo ir pasididžiuoda- jei kiekviena tauta ir taute
kuri nepripažįsta tikėjimo kumgu veiklumas, katalikis-1 .
®
,
O? OBIOAėO
gebėjo išleisti kningelę apie Lietuvos autonomijos reika
.
,
..
.
’
,
...
.v,
..Inu
Vadina
save
paliokais,
lė kraus į ją savo dvylekius.
lieka viltis, patraukti paskui kos mokyklos, katalikiškoji1
David B. Forgan —Preaident
lietuvių pabėgėlių vargus lavimu.
apsigyvenę Rusijoje mes Taigi lietuviai pirmiausia
save neprotaujančią jaunuo spauda, katalikiškos vie-.
— -a
~ v
S. E. Kampas, Dearbon aai
karės metu. Pats gi važinėja
gan greit sumgėjami
Bet štai, kuomet “auto menę. Kaip stipri ta viltis
privalo darbuoties Lietuvai,
Moaroe BU
nuolijos padarys, kad netopo
lietuvių naujokynus, nomija” pakeista “neprikietijoj — suvokietėjame, o Lietuvą plėtodama savo
ir kaip didžios pastangos, Urnoje ateityje Lietuvos vi-L.
. _ .. .
(▲patilte tabea)
rengia prakalbas ir renka gulmybe,” tautininkams-lii x ti
I čia, Amerikoje,—suamenko dvasiškas jėgas pins savuo
matytis i što, kad didesnėji suomene_ /
bus katalikiška, |
’
*
.
aukas nukentėjusiai Lietu beralanis ir vėl suskaudėjo
nėjame. žodžiu sakant, mu sius prakilniausius, gražiau
musų “pirmeiviškos” inteli Mus priemonės pergalėti
vai.
sų būdas labai panašus savo sius ir naudingiausius žie
šifdis, kaip tai visa atlikusi gentijos dalis silpnina tau
mus įsitikinimų priešus yra
ypatybėmis į molį, iš kurio delius į pasaulio kultūros
Iš to kiekvienas tegali viena Amerikos Lietuvių tystę, idant lengviaus but ų
ŽENKLAS BANKOS SAUGLMO.
podraugei galingi įrankiai
pamanyti, jog tai aukso Taryba uepasiklaustisi tų
Chicago Clcnrlrtg House Naryste.
ką riori gali padaryti: ir vainiką.
kovoti su katalikyste. Esant tautos kultūrai pakelti. Juk ■
,
,
.
žmogus, jog tai parinktasis tautos “didvyrių.”
/'iŠ to?’ii"i stovviš kitos pusės gyvam katali bažnytinis kunigų darbas
Toks musų paskyrimas,
lietuvių tąutos veikėjas tas
Todėl jie išnaujo ima boi
lietuviško
Bankos priklausančios prie Chi
kystės jausmui Lietuvoje, kovoja su nedora, juk mO-1
toks paskyrimas kiekvienos cago
Clearing House yra po jos at
p. A. Marius.
kotuoti šitų svarbųjį Ameri turi kilti kova už tikėjimų.
sargia
priežiūra.
Latks nuo laiko,
tautos
ir
užtat
neišmintin

kvklos ir laikraštija neša .
.
.....
.
...
bent syki j metus, Clearing House
Deja, taip nėra.
kos
lietuvių
dokumentą, Tai gi toji gentkarte, ku * v ... v
. ,
. | dirbo ir dirbinasi sau velke
ga, negražu ir nenaudinga revizoriai nuodugniai ištiria savo
apsvietą į žmones, juk vie-|.
.
,
bankų stovj ir būda jų vedimo. Vi
t,
L
. liūs ir net didvvnus — ge- butų prieštariauti prigim
Visupirmu jis savo išle s* kurs ruošiamas pasiųsti po- ri šiandien veda Lietuvos miolijos
sudaro neišsemia-1 ..
• *
si pinigai yra suskaitomi,
notos,
bondai, mortgagct Ir kitos apsau
mus
tautos
mokintojų
šalti-Į
ni
^
U81
toj kningutėj, norėdamas knrinlan kongresan.
Visuomenę, gentkarte gana
ties dėsniams.
gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
Bet kaip pirmiau, taip ir sena ir protinga, kad galė nius. Turime darbo, bet tu-J
to, lietuviai gan gerai
prisilaižyti didesniems lais
K. nigai kitose bankuose patikrinti ir
khingos ištirtos. Tiktai tikra apsauvamanių šulams ir pasista dabar, pasitikima, lietuvių tų ištirti tautai rupinčAis rime ir kuomi pasigerėti, iri Pindami svetimas kalbas
gi verte gali būti kningose parodyat. Abejotina tvarka arba atsargu
visuomenė
neklausys
tų
savąją labai prastai žino.
tyti daug išmanančiu (ners
dalykus, būtinai turi sužino kuomi pasidžiaugti.
mas, yra ncdaleidžiamas.
Jeigu
LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. banka nustoja savo Clearing House
kurstymų
ir
kuoskaltlinpas jį nuovokos tiek, kb-k
Sunku užtikti netik papras
ti, ar tikėjimas, ar jo atme
teisiji, tas yra ženklas jos abejotino
PATARIMAI LIETU
stovio.
pas paprastą gaidį), šmeižia giausiai rašysis po peticija. timas naudingas Lietuvai.
tą žmogelį, bet ir inteligen
Tiktai tvirciausios ir saugiausios
Butų
gerai,
kad
butų
su

Gerbiama “Draugo”
VIAMS IŠEIVIAMS.
Lietuvoj ’ veikiančią, mu sų
tą, kuris mokėtų taisyklišVisi, kurie pakiša kitokius
bankos gali bat Clearing House na
riais. '
1) Be tam tikro leidimo kai parašyti laišką prigim Redakcija:—
dvasiškiją, antmesdamas jai rukta nors ketvirtdalis mi dalykus, nežiūri į faktą, jog
The Chicago
Clearing House
Šiuomi kreipiamės į Ta- pricžiiiros
neimtus daiktus,
(li pats lijono parašų. Nes parašų musų jaunuomenė jau yra nenešiokite ir nelaikykite toje kalboje. Ypač tuo kom
užmanymas tapo įvestas
skaitlingumas daug reiškia.
pirui dešimt metų, ir nuo to laiko
save stato garbingiati;
persiėtnus tikėjimo klausi namuose šautuvų, revolve plimentu tiktų pavaišinti inistos prašydami indėti šį nei viena Clearing House banka ne
subankrutijo. Reikalaujant.
t'leadidvyrių tarpan. Mat, jis va
Amerikos lietuvius inteli musų laiškelį į dienrašti.
mu ir ji jį turės išrištu rių ir kitokių ginklų.
ring House bunkos ateina viena ki
“
NAUJIENĄ
”
REDAK

2) Kesirašykite po tais gentus. Daugelis mūsiškių
dindavęs
didžiąja m
Taigi
protingas tikėjimo
Mes, Lietuvių Moksleivių tai su pagelba.
The American Etate Bank pri
CIJAI.
naudos ištyrimas yra da rašįals, kurių turinio gerai daktarų, advokatų, dentistų HusiVienijimo Amerikoj 2-os klauso
burini pabėgėlių Rusijoje. Ir
prie Chicago Clearing Hou
i? kitokių, beveik, visiškai kp. sąnariai, savo mėnesi se, yra po Jus priežiūra, naudojasi
jis taip sumaniai ir išm nbartinės gentkartės uždavi nesuprantate.
jos teisėmis ir išduoda pehkfus pil
Vakarykščiame ‘‘Naujie nys.
3) Nepriėštariaukite per nepažįsta nei lietuviškos ra niame susirinkime vasario nus atskaitas j metus.
tirigai pabėgėlių, reikalais
Jį taipgi yra po Valstijos prie
šybos, nei Lietuvos istorijos, 16 d. nutarėme reikalingu žiūra. yra rcguliurjškai tlrinėjama
Didesnėji lietuvių inteli daug policijai.
rūpinęsis, kad jo bijojusi nų” numeryje patalpinote
ir kas meta išduoda penkias pilnas
tvirtinimą, buk “Draugo0 gentijos dalis ir beveik visa
4) Nesisavinkite svetimų tiei savosios literatūros. Da atitaisyti klaidą korespon atskuitns
net rusų “načalstva.”
Bankiniu! Valdybai Val
Važinėdamas gi su pra redakcija sufalsifikavus p. liaudis tą klausimą jau turi pavardžių — ypač jrasirašy- lis tų tariamųjų irtteligentų dencijoje iš Valparaiso, Ind. stijos Illinois.
Pinigui sudėti šitoje bankoje yra
tik nuduoda dalyvaują vi “Drauge” No. 38, pa kuria išmokami ant kiekvienu pareikala
kalbomis čionai, Amerikoj, A. Vaitkaus parašą po ko išrtšusi. Tokiu budu katali dami po įvairiais raštais.
vimo.
5) Ncsiteiskite, jeigu ne- suomenės gyvenime, nes ti pasirašė Mažas Vincukas.
p. A. Marius renka nuo lie respondencija iš Montello. kiškoji lietuvių dalis jau
Čia gulimu gauti Pirmus Auk
su Moctgugos. Teitigl Aukso Morttuvių aukas ir šitas siunčia Mes tebeturime tos kores turi atidirbusi tą darbą, ku turitp neužginčijamų kalty kisi iš to turėti naudą, tai
P-kn Mažas Vincukas ap guge Bomliis po $100.00 ir $600.00.
pondencijos rankraštį ir ant rį sąžiningas lietuvis pirm bės prirodymų.
šis bankas
yra atsakanciausus
gera reklama. Užtenkamai
tautininkų-libcralų fondui.
silenkė
su teisybe, sakyda Lietuviams.
0) Nesikreipkite prie tų save išsigarsinę jie dažnai
Be to jis mėgina stipriitti jo p. A. Vaitkaus parašą. eivis, turėtų pradėti dirbti.
Čia kalba ^Lietuviškai ir Lenkiš
mas, kad LMSA. 2-oji kuo kai.
“
daktarų
specialistų/
’
kurie
Malonėkite
pakartoti
savo
Abejoju, ar mus pirmeiviai
visiškai nukrato rankas nuo
tautiniukams-liberalaųis po
pa mirus, ši kuopa gyva ir Kapitalas ir perviršis; $600,000.00
tvirtinimą,
jei
imate
jo
pa

taip
rėkiančiai
garsinasi
bile kokio viešo lietuvių vei
dirbs tą sąžiningumo reika
zicijas, tverdamas jų sanda
sekmes ant savęs. Kol kas laujamąjį darbą. Man rodos laikraščiuose ir gydo ‘visas* kimo, kartais net pakeičia darbuojasi.
rai kuopas.
LMSA. 2-os kp. viršila:
įsnvo pavardę ir užsidarę
Tokį p. A. Martaus pasiel jus išvadžiojimus apie kuni jie dogmatiškai, tai vra, be ligas.
7)
Nepatartina
pirkti
ką
įkrauna
tik
krauna
žibančius
*•
J. Demenl is.
gimą musų laikraščiai išvil gų dorą, padarytus iš pra tyrinėjimų ir prirodymų,
nors
per
pačtą,
o
ypač
įvai-'dolerėlilis.
Tiems
negarbinRedakcijos pastaba: Ma
ko eikštėn ir pasmerkė. Si manyto falsifikacijos fakto,'pastatys sari programą nu
'
girtus ktilvartoms geriau lonėtame
žinoti,
koki lis
tai darome ir mes.
. nirs pasiliekam tajp doku jtoliuti jaunuoliienę nuo ti- rius vaistus.
pr^zideiilis
A.MEKK.tft Kr
ATE hank,
ietuvių
meiitų,
duodančią
pažinti
j
kė
jimo
ir
vartos
tani
tikslui
naudingais
darbais
Valpa‘
AMiiaicAN
srrAre
8)
Reikale
atsitikus
kreipImli
svetimtaučių
pastumIr pcrsergstanu

SECURITY BANK

KASPAR

STATE BANK

TAUTIŠKA
BARKI APSAUGA
DEL JUSI) TAUPUMO

RATIBRAL CITY BARK

visuomenę, kad jinai nesige- .jūsiškę dorą.
,
visas priemones,
retų bile kokių laisvamanių
“Draugo” Redakcija, šiol vartoję.

kaip
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Kanipim; Blue Island Avė., Loomls

iki kitės Uferprie gero, sąžinių- dėliais, negu darbuoties sa raišo LMSA. 2-oji kuopa pa- ir nt-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėliais,
go advokato bei daktaro.
viškių tarpe.
rodo SaVO gy vumą.
Kaia jr Bubatoms iki 8:$0

Ketttervai vak.
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čius, rast. .T. Sngaitis, ižd. A.
Vitkus.
Pittston, Pa., No. 63. Val
Beveik visos apsišvietusios tautos turi gavo tau dyba: pirm. A. Kizis, rast.
tiškas šventes. Mes, lietuviai, ir gi turime savo Tau L. Vasauskas, ižd. J. Lau
į
tos Švente, Šv. Kazimiero, Lietuvos Karalaičio dienoje, kaitis.
Chicago, III. (West Poli-1
kovo 4.
»«'
MF' *
man),
No. 64. Valdyba: pir
Tautos šventės uždavinys yra SUŽADINTI TAU
TOS UPA, PAKELTI JOS DVASIĄ, SUSTIPRINTI mininkas J. Kudirka, rast.
S. Augštuolis, ižd. B. Šim
JĄ KOVOJE UŽ SAVO LAISVĘ IR GYVYBĘ.

Tautos Švente
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TEGUL ŽMONES NUSPRENDŽIA

Šiais-gi nelaimingais laikais musų tautai ypač yra
reikalinga tvirtos dvasios ir ištvermės sunkioje kovoje
su skurdu ir galingais prispaudėjais. .Tad begalo svar
bu, ypač Tautos šventėje, vison tauton įdiegti vieną di
džią minti: TAUTOS LAISVEI IR GYVYBEI NESI
GAILĖSIU. AUKOS! Ta mintimi turėtų persisunkti

kus.
Amsterdam, N. Y., No. 65.
Valdyba: pinu. Myk. Ker
bei i s, rašt. St. Simanavičius,
ižd. J. Gaška.
Middleboro, Mass., No. 66.
Valdyba: pinu. P. Pliaška,
visų lietuvių širdis.
Kada Lietuva, musų tautos lopšys, tapo išgriauta, rašt. J. Daugeliunas, ižd. J.
apdeginta ir daugybė jos vaikų ištremta net į Sibiro Norkūnas.
Chicago, III. (Roseland),
tyrus, o likusieji tėvynėje didžiausių vargų slegiami,
No.
67. Valdyba: pirm. J.
mums, gyvenantiems ramioje Amerikos šalyje, labiausia
privalu skubėti į pagelbą nelaimingai tėvynei.
Mums Jagminas, rašt. Ad. Frajereikia persiimti tvirtu pasiryžimu: VISI UŽ VIENĄ IR raitė, ižd. Ig. Čepulis. '
VIENAS UŽ VISUS! Tada tik pasekmingai galėsime
gelbėti nalaimingus savo brolius.
NIŽNIS NOVGORODAS.
Kad atkreipus visų lietuvių atydą į Lietuvos gel

T/

bėjimo reikalą. Tautos Fondo valdyba šiuomi kreipiasi
į visus Tautos Fondo skyrius ir į plačiąją visuomenę ir
prašo:
1) Tautos Šventėje (kovo 4 d.) sušaukti didelius
susirinkimus (massmitingus) ir išaiškinti minioms svar
biausius tautos reikalus.
2) Padaryti rinkliavą nukentėjusiems dėl karės sa
lėse, o jeigu galima, tai ir bažnyčiose.
3) Tautos šventėje paaukauti Lietuvos gelbėjimui
nors vienos dienos uždarbį.
4) Pritraukti prie mokėjimo mėnesinės duoklės
Lietuvos gelbėjimui kuodaugiausia lietuvių, nes kada vi
si nešime — našta bus lengvesnė.
5) Kur. dar nėra, įsteigti ir įregistruoti Tautos
Fondo skyrius.
6) Išsirašyti ir pardavinėti Tautos Fondo išleistas
kningas.
—?
Visi lietuviai savo Tautos Šventę turime pažymėti
gražiausiais darbais ir pasišventimu Lietuvos labui. Ta

Gal ne vienam yra žino
ma, kad nepersenai vyriau

sybės

įsakymu

išvežta

B
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Petrapilio tremtiniai senu
kai ir senelės į Nižnį Nov

Kaip Chicagos žmonės gaus geresni patarnavimu?
Šis vra vienas iš svarbiausiu šios dienos klausimu.

Daug yra kalbama apie nauja teisių
davima, gatvekariu kompanijom x ypačiai
apįe laika kurisy ra neatbūtinai reikalin
gas prailginti kad davus proga išnešti jų
užvestus plianus?

Šis pagerinimas

būti padarytas kuomet kompanijos gaus il

gesnį prailginimo, kad butų užtiektinai su
daryti Ma didelė suma pinigų, į penkias de

šimts metų.

Ilgumas laiko yra vienas iš svarbiau
sių dalykų šiame momente. Patarnavimas
yra svarbus žmonijai. Visas patarnavimas
sveriasi ant kompanijos.

New Yorko transportaeija stebuklingai
padidėjo per davima kompanijom 50 metų
teisę.
Dabar šis dalykas stovį prieš Cbicagos
žmonės ar jie nori kad jų miesto transpor
taeija ^pagerėtų arba jį pasiliktų, ant vietos
kaip lyg šiol. Ant kiek laiko jie mano kad
šie milijonai dolerių bus apmokami.

Tas viešiems yra žinoma ka;p gatvekarių taip
ir elevatorių, kompanija, neturi
z
užtektinai spėkų kad žmonijai suteik i
ikalinga patarnavima ypačiai kuomet dar
bininkai važuoja ir parvažuoja
iš darbo.
Norint geresni patarnavima neatbūti
nai reikalinga turėti daugiau vėžių ypačiai

gorodą. Bet kas ten netu
ri savo kiminių ar pažįsta
mų, tai tas ir nejaučia, .ko
kį baisiausi čia vargą ken
pre tą laika kuomet daugiausiai
žmonės
važuoja.
t
čia musų seneliai žilaplau
kiai, išdanginti toli ir at
Kuomet bus daugiau vėžių bus greites
skirti nuo savųjų ir»' pažį
nis patarnavimas ir didesnės išlaidos.
stamų. Aš gaunu laišką iš
City Traetion ir Subivay Commission
minėtos vietos kelintą kar-.
yra padavė pliana kuris padidins parankutą, ir vis kas kartą liūdniau
ma Chicagoje 150 nuošimčių j šešis metus
skambantį. Rašo, kad daug
laiko, kainuojan $90,000,000. norint gerai
blogiau esą, kaip Petrapily
transportaeija pagerinti atsieitų $275,000,je. Skundžiasi, kad viskas
000.
neapsakomai brangu. Val
diena lai būna prakilnios lietuvystės diena!
TAUTOS/ FONDO VALDYBA. giui nusipirkti duoda tik 5
mblius per mėnesį, tai esant
tokiai
brangenybei, negali
TVERKIME TAUTOS
vos.
Negražu lietuviams
FONDO SKYRIUS!
remti įvairius soeialistiškus ma išsimaitinti sittiek pini
fondus, kurie surinkę pini gu. Neduodą malkų nei ži
Šiomis dienomis Spring- gus nesiunčia jų į Lietuvą, balo, reikią eiti į mišką ša
f ieldo, Mass. vyskupas Tho- bet laiko sukrovę Amerikos kučių pasirinkti tris var
mas D. Beaven, B. B. pa bankose, kurios ir be lietu stus, vanduo taip pat' už
Šis yra No. 2 Serijos gvildenimas šio
Visi varsto. Neturį ką pasiklo
aukavo Tautos Fondui $100. vių pinigų turtingos.
klausvmo.
Linksma darosi matant, Amerikos lietuviai turėtų ti nei kuo apsikloti. Prie
glauda
toli
nepanaši
į
prie

kad musų vargu? ir svetim sueiti į Tautos Fondą, kun
taučiai pradeda
atjausti. sutvėrė įvairių srovių atsto glaudą, vien tik “barakas.”
Užsidirbti nepajėgiama, o
Didžiai dėkingi mes priva
vai susivažiavę į garsingąjį kad kai kurie ir galėtų, tai,
lome būti Jo Malonybei
Chicagos seimą, r Tautos nelaimė, susikalbėti nemo
D-RO J. J. BIELSKIO PRA
vyskupui Beaven už tą au
Fondas šelpia visus badau ka. Sunkus be galo yra jų
KALBŲ MARŠRUTAS.
ką.
Nemažiau
dėkingais
jančius žmones tėvynėje, vi materijalinis padėjimas, o
mums reikia būti šiam geraDabartinis Amerikos Lie
siškai neatsižvelgdamas į apie dvasią nėra ko nė kalbė
dėjui ir už užuojautą musų
tuvių Tarybos
pirmininkas
partijų skirtumus.
ti.... Nesuspėja ašaros, ranelaimingąjai tautai.
D-ras Bielskis keli mėnesiai
Tie Tautos Fondo surinkjie, nudžiūti nuo musų
Kuomet nukentėjusią nuo
atgal draug su kun. Bartušku
karės musų šalį gelbsti savo ti $65,000 beveik visi jau su-! raukšlėtų išblyškusių veidų, Tautos Fondo buvo siųstas į
aukomis katalikų Bažnyčios naudoti Lietuvos sušelpi-1 Liūdna ir graudu darosi, Lietuvą ištirti kaip
gyvena
mui.
•
Kasoje
beliko
vos
$8,•
kaitant
tokius
laiškus,
kad
vyskupai, kurie nėkados
inusų broliai po vokiečių valmusu
seneliai,
atskirti
toli
000.
Reikalas
gi
nemažėja,
Dabar gerbiamas veikė
musų šailies nematė, juo la

transportacijos tegali

Traetion ir’ Subivav Komieija nusamdy
ti žmonės per miestą Chicagos. Štai koki
pliana jie išneša — Pirma kad miestas tu
rės teisė pirkti žemė kuomet bus reikalin
ga. Antra kad miestas turėtų
savivalda,1
Trečia miesto Couneil rūpintųsi visais da
lykais, ir kad perleistų žmonęms nubalsuo
ti t. y. ar priimti ar atmesti.
šie dalykai yra dabar svarstomi ir jie
yra svarbiausi. Todėl visį turėtų atkreipti

savo doma į juos.
V
i

...ll’l

CHICAGO SURFACE LINES
Musų kitame apgarsinime bus paaiš
kinta šie dalykai plačiaiu.

DIDŽIAUSIA

CHICAGOJE

KRAUTUVE

biaus mes, Broliai, Sesers bet didėja, todėl aukos priva liau musų, kenčia tokį kie-|jas važinėja po Amerikos lie
pašakodalietuviai, ' tverkime visur lo plaukti dar gausiau. Štai tą likimą. Jiems nejauku tuvių, kolonijas,
svetimoje šalelėje....
Jų mas kas dedasi Lietuvoje ir
Tautos Fondo skyrius, dar- artinas kovo 4 d. šventė Šv
vargas
ir
skurdas
be
galo
kaip vargsta lietuviai kareibuokimės ir aukokime į šitą Kazimiero Lietuvos Kara
Lietuvai išganymą nešančią laičio. Ta lietuvių tautinė didelis ir tragingas. Gal ne.viai belaisviai.< Taipo gi jis
patarti
šventė, kurioje sulyg Chica vieno (-uos) tenai tėveliai neatsisakys niekam
organizaciją.
Amerikos Lietuvių Tau gos seimo nutarimo, visi lie ar pažįstami vargsta? Ne-’kokiuo budu surasti giminės
duokime jiems svetimtaučių kei pažįstamus,
kaip rašyti
tos Fondas, pasiuntęs į tuviai privalo aukoti tėvy
nės rekalams per Tautos i bangose pirm laiko žūti!
Lietuvon laiškus,
kaip ten
Lietuvą keliasdešimtįs tūk
I.
Kapsas.
siųsti pinigai ir tt.
stančių dolerių pinigų ir Fondą vienos dienos uždar
“
L.
B.
”
Visiems patariame
kuosdaugybę drabužių, daugelį bį. Kada, kada, bet šįmet
j kai tlingiausiai lankyti
tas
inusų brolių ir seserų išgel išpildvkime tą savo krik
lįdomias prakalbas. Be to ka
bėjo nuo pirmlaikinės mir ščionišką priedermę kuosąGirtuoklio filozofija.
talikų veikėjams
priedermė
ties. Neužmirškime ir to žiniškiausiai. Mokėkime tą
Gražiai pasirėdęs vaiki yra pagelbėti
Dr. Bielskiui
liaus šio krikščioniško dar dieną, netik lietuvių tautiš nas girias voliojasi purvyne. !;utv(įtf Tauto8 Eondo
’
skvbo ir aukokime Tautos Fon ką ženklelį užsikabinti ant Policmonas pamatęs girtuo
rius,
ten
kur
jų
dar
nėra.
dui. kad jisai galėtų dar krutinės, bet ypač atjauski- klį priėjo prie jo ir sako:
Žemiau skelbiame maršru
plačiau darbuoties. Tverkite me savo širdyje tėvynės
— Br... Kaip tau ne sun tą prakalbų:
A A
.
...
visuose miesteliuose Tautos vargus ir su noru aukokime:
savo dienos uždarbį srnnaži- ma‘?vietoj g,.letO
Vasario 22, Oglesby, III.
Fondo skyrius, kur dar jų
niurni tėvvuės skausmu.
Oirtuold.R pasisiurejo i
24, Kewanee, III.
nėra. Įjudinkime į šelpimo
'susiraukusi poMiemono vei”
25, Springfield, III.
Kun. J. J. Jakaitis,
j(lęirtarė:
darbą visą katalikų visuo
Kovo 1, Benton, III.
menę. Visi Amerikos lietu
T. F. pinu. i — ye vieta žmogų puošia,
” 14, St. Charles, III.
viai privalome gelbėti Lie
i bet žmogus vietą.
” 15, Aurora, III.
tuvą. Be Tautos Fondo sky
NAUJI TAUTOS FONDO
” 16, De Kalb, III.
riaus negali apsieiti nei vie
>f
SKYRIAI.
18, Rockdale, III.
nas miestas, kuriame gyve
21, Milwaukee, Wis.
Pereitą savaitę pasiųsta
na lietuviai. Tėvynei šaltį ir
22, Port Washington,
badą kenčiant kiekvienas čarteriai šiems skyriams:
Wis.
Beloit, Wis., No. 62. Val
Amerikos lietuvis privalo
25, Racine, Wis.
aukauti sušelpimui Lietu- dyba: pirm. Ed. Moclįcvii

PLATINKIT
‘•DRAUGĄ”

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, Iliu
zinius ir deimiantiniua, munikas, gramofonus su lietnvitkais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir Bemok -ntįs viaoktaa
lokius; armonikas rusilkaa ir prūsines, importuotas ir taip Jas
rusiikas brlalaikas ir gitaras. Taipgi vargony pardavimas.
Taipgi taisoma laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikaliikua instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame.
Musų kainos ant visko .žemesnės, negu kitur. Gyvenantis si
Chicagos orderius galite slysti per laUkna.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ.,

CHICAOO, ILL.

TELEPHONE DROVER 730*

dfc

Katalogą rialams dykai ,kaa tik prisius už 2c štampą,
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Reikalingas geras barbvris,
bas ant visados. Atstinuklte:
A. JANAVBKAH
45C3 Wentworth Avo.
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BE PASISTENGIMO NĖRA

PASISEKIMO.

Pasisekimas reiškią pasis
tengimą. Kiekvienas
pasek
mingas verteivis yra uolus
darbininkas. Įsigavęs į pryšakinę eilę negali ten stovėti,
jei nepadarysi
dar didesnio
pasistengimo. Bet norėdamas

tąjį pasistengimą padaryti, tu inesulyginamas. Kaina $1.00.
ri turėti sveikatą. Franeuzų'Aptickose. Nuo nusišaklymo
patarlė sako:
Tas, kuris be dabartiniu
šaltuoju
laiku,
svekatos, nieko neturi Trine- nuo ramatų, ir neuralgijos,
rio Amerikinis Karčiojo Vyne pamaitinimo, ir tt. geriausiu
b
Eliksyras suteikia
sveikatą. ištikimu vaistu yra Trinario
Jis išvalo vidurius, prašalina Linimentas. Jis niekuomet ne
susirinkusias išmatas, kurios
suvylia. Kaina 25 ir 50c. apnuodija žarnas ir paralyžiuo
ja jų normnlį veikimą. Jis su tiekosę, krasa 35 ir 60c. Ta pą
teikia norą valgyti, pagelbsti čia kaina gausi puikų Tri ne
virškinimui ir sustiprina ner-irio Kosulio Malšintoją, kuri
vus bei visą kūną. Nuo vidu suteikia greitą ir tikrą pagel
rių užkietėjimo, galvos skau bą nuo šalčio ir kosulio. Jos
dėjimo, nervuotumo, s. migre Triner, Mfg., Chemist, 1333nos, nemigos, apskrito nusilp- 1339 So. Ashland Aj
nėjimo ir t. Ritas vaistas yra go, TU.

1
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SLRKA. AVILKES BAR
RE’S APSKRIČIO SUSI
VAŽIAVIMO NUTA
RIMAI.

ti eilę taškų. Jeigu jums iš
rodo, kad jūsų nutarimas bu
vo teisėtas, tai skųskite mus
Visuotinam
Susivienijimo
Susivažiavimui.

SLRKA. Wilkes Barre’s
Apskričio
susivažiavimas
Įvyko vasario 4 d. 1917 me
tu.
Susirinkimą, atidarė
apskričio pirmininkas Pet
ras Aceviče. Bet delei silp
nos sveikatos jis negalėjo
vesti toliau susivažiavimo
posėdžių. Į jo vietą, liko iš
rinktas Jonas Jonaviče. Po
to tuojaus sekė priėmimas
mandatų. Atvyko šie dele
gatai:
Nuo 1 kp. (Edwardsvi!lle,
Pa.} — Jurgis Jonaviče,

-----

- ■—

SLRKA. BOSTONO AP
SKRIČIO 5-to SUSIRIN
KIMO PROTOKOLAS.

pos užmokėtų į apskričio iž
do iki gegužės mėnesio.
Kitas susivažiavimas bus
pabaigoje balandžio mėnesio
Nonvood, Mass.
SLRKA. pirmininkas J.
Jaruseviče pranešė delega
tams, kad SLRKA. namas
jau nupirktas Brooklyne, N.
Y. ir kad centro valdyba
veikia gan smarkiai. Grei
tu laiku žada būt įsteigta
spaustuvė ir leidžiamas nuo
savas organas.
Delegatai išreiškė padėkų
Centro Valdybai už pasi
darbavimų ir pildymo SLRKA. Seimo nutarimų, neat
sižvelgiant
į
kaikuriuos
trukdymus. Išreikšta padė
ka gerb. kleb. kun. F. Ži
linskui.
Posėdis uždarytas su malda6:30 vai. vakare.
Bostono apskričio pirm. ir
susivažiavimo vedėjas

pusė pomirtinės, gyvam pa
gal 31 Seimo nutarimų na
rys 28 kp.
.75.00
1189 Jos. Stulgaičiui alg<>
už rugp. mėn.
25.00
1190 J. Vaitekūnui, už 58
d. pas. ligoj 2 laips. narys

1219 O. Čekanauskiutei,
už 35 d. paš. ligoj, 2 laips.
narė 148 kp.
35.00
1220 J. Radušiui už 21 d.
1266 M. Glaudeliui, už 31
d. pašalp., ligoj, 1 laips.,
narys 85 kp.
15.50
1267 K. Jonikienei, už 22
141 kp.
58.00
1191'J. S. .Vasiliauskui d. paš. ligoj, 2 laipsnio, na22.00
alga už rūgs. mėn., expre- fė 10 kp.
1268 J. Mikulskiui už 42
sai, krasos ženki. etc. 140.70
1192 Pij. Zaveckui, už 30' d., paš. ligoj, 2 laips. narys
d. paš. ligoj prie bilos 1176, p 2 kp.
,
9.00
narys 35 kp.
60,00* 1269 J- Švedui, už 80 d.

Janulevičiui, Už Paš- ligoj, 4 hnps., narys
160.00
14 d. paš. ligoj, 2 laips. na 119 kp.
rys 27 kp.
14.00 7 1270 F. Nemkevičiui, už
1194 Ant. Miliauskui, už 23 d. pašei, ligoj 4 laips. na
46.00
39 d. paš. ligoj, 2 laips. na rys 123 kp.
1273 K. Ribikauskui, už
rys 124 kp.
,39.00
<195 L. Berbylienei, už 43 d- paš- ligoj, 2 laips., na51 d. paš. ilgoj, 1 laips. na rys 158 kp.
43.00
rys 131 kp.
25.50
1260 J. Brazaičiui, už a.
1196 F. Runolsui, už 7 d. a. Marjonų jo moterį, 1 sky
pošelp. ligoj, 2 laips., narys riaus, narė 58 kp.
150.00
116 kp.
,
7.00
1261 Mot. Žolioniui, už a.
1197 J. Černiauskienei už a. Motiejūnienę jo moterį
a. a. Kar. jos vyrų, narį 28 1 skyr. narė 28 kp.
150.00
kp. pom. 1 skjr.
150.00
1262 J, Stulgaičiui, alga
1198 “Draugas” Pub. Co. už spalių mėn. 19l6m 25.00
už 5583 egz. organo už rug
1263 “Draugas” Pub. Co.
sėjo mėn.
325.67 už atspausdinimų 2,000 ap
garsinimų (did, for)’. 32.00
IŠ dienų,
1265 Ant. Jakaičiui, už a.
1200 Vinc. Lukoševičiui,
už kelionę į Wilkes Barre ir a. Agotų Abečiuniutę pagal
Brooklynu Cent. Vald. susi testamentų, 1 skyriaus narė
1193 L.

Rašt. J. J. Palekas,
4528
Pinigai
bėgantiems
reikalams laikomi ant
So. Wasbtenaw avė.,
Cbicago, III.
(cheeking aecount) 3,485.30
Ižd. J. Žakas, 3339 So.
Inventorius, (knygos,
Organizatoriai:
spintos, ženkleliai ir ki
ti raštinės daiktia) 2,850.00 Emerald avė., Chicago, III.

A. J.

Sutkus,
Viso sykiu $85,895.91 Fairfield avė.,
UI.
Susiv. Raštin.,

6329 So.
Chicago,

J. S. Vasiliauskas,
SUSIV LIET. R. K. AM.
Susiv. Tždin.,
PITTSBURGO APSKRIČIO
J. Stulgaitis.

SUSIV. LIET. R. KAT.
CENTRO VALDYBOS
RESAI:
Pirmininkas — J. Jaroševi
čius, 1048 Washington
St.,
lorvvood, Mass.

Vice-pirm. — K. Krušins

VALDYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Bautrus Vai
šnoras, 1514 Carson St., Pitt
sburg, Pa.
•

Vice-pirm., Antanas Vis
minas, Homestead, Pa.
Raštininkas, Kanst Vai
šnoras, 1116 Hilsboro
St.,
Iždininkas, kun. S. J. ČePittsburgh, Pa.

Bostone, Mjass., sausio 28
kas, 59 Teneyck St., Brooklyn,
d. 1917 m./ šv. Petro para
pananis, 318 — 4th
Avė.,
N. Y.
pijinėje svetainėje, 2:30 vai.
Raštininkas — J. S. Vasi Homestead, Pa.
pc pietų, įvyko susivažiavi
Organizatorius, Kanstanliauskas, 112 N. Greene St.,f
mas SLRKA. Bostono Ap
tas Vaišnoras, 1116 Hillsboro.
Baltimore, Md.
Vincas Kudirka,
skričio.
Iždininkas — J. Stulgaitis, St., Pittsburgh, Pa.
140 S. Meade
Št., Wilkes
Raštininkas
Posėdį atidarė su malda
Antanas Vaisiauskas.
SEKANČIAS KNINGAS
apskričio pirmininkas p. V.
Barre, Pa.
Iždo globėjai: '
.VELTUI GALIMA GAUTI
Kudirka.
V.
Lukoševičius,
P.
O.
M«S. L. R. K. A. KNINGYNE. j
Vedėju posėdžių, susirin SUSIVAŽIAVIMAS NEW
lersville,
Pa.
YORKO
IR
NEW
JER

L Qabrio “Lietuvių Lenkų
nuo 28-tos kp. (Luzerne, kimui prašant, apsiėmė būti
A.
Nausiedienė,
917
AV.
SEY
SLRKA
APSKRIČIO.
mija”.
Pa.) — Adomas Vaitulio- apskričio pirmininkas. Pro
3rd St., Chicago, III.
ia >»
tokolas
4-to
susivažiavimo
nis, Jonas Vabuolas ir Pet
Dvasiškas Vadovas — kun. 3. Jono, “Kelionė į EuroNew Yorko—New Jersey
vienbalsiai liko priimtas.
ras Zdaneviče.
J. J. Jakaitis, 41 Providence
2. Jono, “Diedas ir Gražinuo 6-tos kp. (Plymouth, Posėdyje dalyvavo sekančių SLRKA apskričio susiva
AVorcester, Mass.
t.,
žiavimas įvyks nedėlioję,
Pa.) — Antanas Šuleckas ir kuopų atstovai:
Knygius — kun. S. J. pa
21-mos kp. A. Jankaus kovo 11 d. 1917 metų, Ba
Aleksandras Kavoliunas,
Itruckus, P. O. Plymouth, Pa. 4.n Jono, ‘Kražių Skerdyrinkimą
28.58
42
kp.
150.00
nuo 17-tos kp. (AVilkes kas, kun. F. Kemėšis, J. Ja- yonne, N. J., p. F. MilviGydytojas Dr. A. K. Rut ne
1271
Lucas
Bros.,
už
dū

do
svetainėje
(26
E.
21th
Va1203 J. Kairiui už 14 d.
Barre, Pa.) — Petras Ace ruševiče, Traineviče, Žinovikauskas, 3457
So. AA’estcrn 5. Jono, “Konradas
das
dėl
siutinę
jimo
pagarsi

St.),lenrodas”.
paš. ligoj, 2 laips., narys 10
viče, Kaz. Deltuva, kun. J. če, Valukonis, Kilmoniutė,
Blvd., Chicago, III.
nimų
ir
paliudijimų.
8.15
Sesijų
pradžia
2
vai.
po
6. Freemanoč “Europos Is
kuopos
14.00
šupšinskis, Silvestras Pi M. Vienis, M. Sundukienė,
pietų.
leckis, Julijona Stulgaitienė A. Kasinskaitė, Virakas, A.
1272 J. Rukštelienei, už SUSIV. L. R. K. A. BOSTO torija”.
1204 K. Gaižauskiutei, už
Susivažiavime
reikės
ap

Kneižis,
Bakaniutė,
A.
Meš7. Jocio, “Kuomi Žmonės
ir P. Sinkuvičenė,
10 d. paš. ligoj, 2 laips. na- a, a, And. Rukštelį, jos j vy NO APSKRIČIO
VALDY
tarti
daug
svarbių
dalykų,
kauskaitė,
Gleneckis,
U.
Gyvena”.
nuo 14-tos kp. (AVilkes
re 89 kp.
10.00 rų, narį 25 kp. pom. 1 sky
todėl
visos
kuopos
malonė

Venckaitė,
Gedminaitė,
J.
8. Jono, “Naktys”.
Barre, Pa.) — Juozas Stul
1205 J. Tendzelskiui, už riaus.
150.00
BOS
ADRESAI:
Mikolauskas,
Bcndoraitis, kite prisiųsti delegatus vie 22 d. paš. ligoj, 2 laips., na9. Astramsko, “Petras Že-i
gaitis,
1274 Juoz. Gramui, už a.
Dvasiškas
vadovas,
kun.
K.
nų
nuo
visos
kuopos
ir
vie

nuo 46-tos kp.' Sugar Pecukoniutė ir A. PaulaiJrys 2 kp.
22.00 a. Emilijų Graudenę, narė 7 Jrbanavičius, 20 AVebster st., maitis”.
nų
nuo
kiekvienų
20
sųna
Notch, Pa.) — Vincas Šu-ičiutė; 166 kp. — J. M. NorAplikacija turi būti pažy
150.00
1206, Ig. Balseliui, už 17 kp. pom. 1 skyr.
Montello,
Mašs.
rių
esančių
kuopoje.
kūnas; 81 kp. — Survila ir
mėta kuopos viršaičių vardais
leckis,
1275 Urš. Valinčienei, už
d. paš. ligoj 2 laips. narys
Pirm.
Vincas
Kudirka,
37
Kurios
gi
kuopos
negalės
V.
Kudirka;
127
kp.
A
nuo 77-tos kp. (Swoyers,
35 kp.
17.00 a. a. Ant. Valinčių, jos vy Franklin st., Nonvood, Mass. ir krasos ženklelių už 10c.
prisiųsti
delegatų,
tai
lai
Vaisinskas.
x
Pa.)z — Mykolas
Janulcviee
KUN. S. J. STRUCKUS,
v
?1207 Pov. Pranevičiui, už rą narį, 7 kp. pom. 1-mo
Vice-pirm.
Ona
Paulaučiuprisiunčia
pačtu
savo
nuta

97
ir
162
kuopos
prisiun

ir Antanas Katkcviče,
PLYMOUTH, PA.
150.00 <ė, 249 River st., Mattapon
12 d. paš. ligoj, 4 laips. na skvriaus,
nuo 69-tos kp. (Ashley, tė pačtu pasiteisinimų, kad rimus sekančiu adresu: P.
1276 R. šalaševičienei, už Mass.
24.00
Pa.) —Andrius Slavickas delei stokos pinigų jos ne Montvila, 419 Rodney St., rys 35 kp.
Raštininkas Antanas VaiBrooklyn, N. Y.
1208 J. Norgailai, už'8 d. a. a. Vinc. šalaševičių, jos
guli atsiųsti savo atstovų.
ir Antanas Petrauskas.
Atskiri pakvietimai ne pašelp. ligoj, 2 laips. narys vyrų narį 12 kp. pom. 1-mo siackas, 14 Moore st., CamIš raštininko raporto, pa
Praeito susivažiavimo pro
150.00 bridge, Mass.
161 kp.
8.00 skyriaus
tokolas be jokių pataisymų aiškėjo, kad šiame laikotar bus siuntinėjami.
N. Y. ir N. J. SLRKA.
Iždininkas A. Čiginckas, 35
1277 Sim. Mikolainiui, už
1209 O. Vakulskienei, už
pyje mažai kas nuveikta,
priimtas.
st., Worcetcr,
nes atliekamas laikas buvo Į apskričio valdyba,
34 d. paš. ligoj, 1 laips. na- 14 d. paš. ligoj, 2 laips. na Lafayette
pirm.
A.
Staknevičius,
Mass.
14.00
sunaudotas šelpimu badau
17.001 rys 112 kp.
rė 169 kp.
rašt.
P.
Montvila.
Jonas
Jaruševičius,
1135
Toliaus išreikšta pageida jančios tėvynės. P-lės O.
1210 J. Misiūnui už 33
1278 J. Treitikui, už 33 d.
st., Nonvood
vimas, kad į busiantį seimų Paulaičiutės raportas ir gi
d. paš. ligoj, 4 laips. narys paš, ligoj, 3 laipsnio, narys AVashington
ALIANCE, OHIO.
|
visos kuopos atsiųstų kuo liko priimtas. Kun. Kemė
151 kp.
70.00 151 kp.
49.50 Mass.
Organizatoriai:
Kun. F
daugiausiai sumaningiausių šis nurodė keletu vietų kur
1211 T. Arlauskui, už 10
1221 J. A. Lietuvninkui,
Vietos lietuviai sutikime
242 AV. Broadivay
delegatų.
neatbūtinai reikia įsteigti
d. paš. ligoj, 3 laips. narys kuopos
42.00 Kemėšis,
Nutarta, kad apskričio kuopos. Štai jos:: Roxbu- gyveha. Čionai gyvuoja S.- 151 kp.
15.00
1221J. A. Lietuvninkui, So. Boston, Mass.
L.
,
R.
K.
R.
180
kuopa
Mass.,
Charlcsto\vn,
sekretorius prieš susivažia ry,
1212 J. Januškai, už 8 d. nž 15 d. paš. ligoj, 4 laips.
vimų kiekvienai kuopai iš Mass., Sherley, Mass., Ncw- Vasario 11 d. šita kuopa tu paš. ligoj, 2 laip., narys 123 narys 13 kp.
30.00 SLRKA. CONNECTICUT
rėjo susirinkimų. Kuopon
siuntinėti laiškus.
ton Upper Falls, Mass.,,
kuopos
8.00
1222 VI. Blackauskui, už APSKRIČIO ANTRAŠAI.
Sekretoriaus iškaščiai pri
Padidinta
organizatorių įstojo penki nauji nariai:
1213 D. Deinauskui, už 30 d. paš. ligoj, 2 laips. na
Antanas Žilinskas, Myko
valo būt apmokėti.
skaitlius šiai žmonėmis: 1
12 d. paš. ligoj, 2 laips. na rys 40 kp.
30.00 Pirmin. O. Rosmanskas. 41
Nutarta, kad kiekviena A. Kudirka, 2 Mikolauskas, las Lesis, Uršulė Jcrmula- rys 115 kp.
12.00
1223 M. Žilioniutei, už 10
Capitol Avė., Hartford,
kuopa pasirūpintų į apskri 3 M. Kilmoniutė, 4 O. Pau- vičiutė, Sal. Lesiutė ir Ele
1214
Juoz.
Jukšaičiui
už
d.
paš.
ligoj,
2
laip.
narė
14
Conn.
čio iždų įmokėti $1.00 nuo laičiutė, 5 J. A. Norkūnas, na Žilinskiutė.
10
d.
paš.
ligoj,
2
laips.
na

kuopos
10.00
Pirmin. pagelb., J. T. Kazlau,
J. Žilinskas,
100 narių (centas nuo kiek 6 Vienis ir 7 A. Kneižis.
rys
97
kp.
10.00
skis, 443 Grand Avė., New
kp. rašt
vieno nario).
Kuopų raportai:
1215 Ad. Atmainavičiui,
Viso $2,192.52
naven, Conn.
Sekantis susivažiavimas
South Boston, Mass. 21
už
8
d.
paš.
Ugoj,
2
laips.
4-am
bert.
įplaukė:
Raštiniu., S. ibulskis, 3 Fenn
LUZERNE, PA.
nutarta laikyti gegužės mė kp. veikė kiek galėjo. Su
narys 112 kp.
12.00
Spalio
mėn.
5,706.63
Place AVaterbury, Conn
nesio 7 d. š. m., Wilkes rengtose prakalbose prira
1217 K. Girniui, už 12 d.
Lapkr. mėn.
3,597.71 Kasinin., A. E. Petrauskaitė,
SLRKA. 28 kuopa laikys
Barre, Pa., Šv. Trejybės šė nemažai sąnarių. Middpaš. ligoj, 4 laips. narys 35
Gruodž. mėn.
3,297.22
4 Congress Avė., Wat?rbu
svetainėje. Posėdžiai prasi lebaro, Mass. 166 kp. paaiš- mėnesinį susirinkimų vasaGttr>ifiti.sis St. Ix>uis ltNtika.s
24.00
Nuoš už pinigus
kėjo, kad pradeda veikti net l4°
d. š. m., 2 vai, po pie- kuopos
ry, Ci.nri. •
dės 3 vai. po pietų.
ANTANAS ACIAS
1199 J. Jaruševičiui už bankoee
1,400.15 Kasos gkb., M. Pasjckaitė
Jonas Vabuolas,
ir apielinkėje.
Norvvood, t*
Visi sąnariai malonėkite kelionę į Centr. Vald. susir.
235 Pa k St., Ha tford, Jau Chicugojc, risis su CliicuglcApskričio sekreto Mass. 81 kp. ir gi buvo su
ciais 25 vasario nedėlioj, pradžia 4:30
Viso $14,001.73
Conn. :r
rius, (7 AVebster st., rengusi ųaudingas prakal skaitlingai atlankyti šį susi 28 d. rugsėjo, krasos ženki.,
šios lliatinės bus garaiaiiaioa, risis J.
rinkimų
ir
užsimokėti
mė

sugaištas
laikas
etc.
45.82
4-am
bert.
išmokėta:
A.
Alieiikiutė,
106
S;ir;.cu
Uancaticla cliicagictla
l’runas JuSLuzerne, Pa.).
bas, ir nemažai prisidėjo
kuuskuH
Hprlngfloldo
milžinas,
f. Alcnesines
duokles.
1202 Juoz. Balzevičiui, už
Spalio mėn.
2,792.52
SI. Mnmtster, Conn.
Redakcijos
Prierašas, prie viešo veikimo. CamllumA Ir taip IS kltij miešti, kad bus
P. Zdanavičius. a. a. Pet, Balzevičienę, narę
Lapkr. mėn.
2,816.82 Organizatoriai: B. Sarapas, 7-nios poros guruiaimių rlstlkij, buA
“Draugas,” kaipo Lietuvių bridgc’o, Mass. 127 kp. ne
113
kp.
pom.
1
skyr.
l50.00
Gruodž. mėn.
2,699.76
23 Sheldon St., Hartford, svctlmtiiuciii pergalėtoji, gaus titulą.
R. Katalikų Amer. Susivie gulėjo nieko veikti, nes ne
Garbės kokios nebūtų tautos kus riš
1201 T. Adomaičiui, už a
Conn. ir
nijimo organas, turi prieder buvo galutinai susitvarkiu SLRKA. IfiDO STOVIS U2
tiniu nemutės bus gailingas.
Tiulis
Viso $7,709.10
J. B. Šaliunas, 866 Bank pelno Mkiriaina l.ictuviams Lietuvoje,
mę skelbti teisingus Centro si.
Nutarta
atspausdinti . 4-tą BERTAINĮ 1916 M. a. J. Adomaitį, narį 3 kp.
r'
pom. 1 skyr.
150.00
ltengia JAUNUOMENE.
Susiv. iždo liko $6,292.63
ir skyrių pranešimus bei uu- agitativiškus laiškus netik
(Pabaiga)
1216 Pr. Simanauskui, už
Visas Susivienijimo tur CHICAGOS I APSKRIČIO
1 arimus, o neskelbti neteisė kuopoms, bet ir privatišAnt raudoti 4 kambarių fin
Gruodžio mėn.
77 d. paš. ligoj, 2 laips. na tas toks:
..
tų. Todėl spausdindami jū koms ypatoms, kurios galė
S. L. R. K. A. ADRESAI.
tai, naujai
pataisytas nuo
rys 6 kp.
77.00
4 dienų,
sų pranešimų apie Wilkes- tų ,šį-tų veikti. SurcdagaviPinigai padėti Lan
1264 L. Traškui, už 43 d.
1218 M. Girkunaitei, nž kose ant uhš.
Pirm. A. J. Sutkus, 6329 $IO.oO iki $15.00. Gasas ir viBarrc’io apskričio susiva laiškų išrinkta: Kuu. F. Ke
59,560.61
So. Fairfield avių Cbiiago,** įtaisymai. Atsišaukite:
žiavimo nuturimus, vienoje mėšis,. F. Virakas ir A. paš. ligoj, 2 laips. narys 42 7 mėnesius paš. ligoj, 2 laip.
Tšduotar paskolon ant
157 AV. 46th St.
vietoje mes turėjo pūdė Kneižis. Nutarta, kad kuo- kuopos
43.00 narė 128 kp
189.25 1-os livpotekos
20,000.00 III.

vwi» ■

B R A U 6 K S

Š1$ LIETUVIU GYVENIMO
AMERIKOJE

£
K
|

GARY, IND.
Laike manu prakalbų šia

me naujokyne sekantieji as
menis sudėjo savo aukų
gelbėjimui tėvynės iš milži
niškų vargo jūrių:

Po $5.00: kun. P. Pūsis,
Povilas Misiūnas, Juozapas

Zaramskis, Petras Šileika ir
Jurgis
Jurkūnas; po $2.00:
Kaz.

Puzeris, Juoz. Bnne-

viee ir Anelė Kuznickaitė.

dirbama anglių kasyklose.
Kadangi darbininkų unijos
čia nėra, tai kompanijos be
mielaširdystės
išnaudoja
darbininkus ir ganėtinai ne
užmoka už kasimų anglių.
Pragyvenimas gi 'labai
brangus. Už duonos svarų,
reikia mokėti 12 centų, už
mėsos svarų 25—30 centų ir
t.t.

Žvirblio Kumutė.

jurų sos, o

pavojų iš visų pu
sių buvo daugybė: rytuose—
OGLESBY, ILL.
didžioji Rusija, vakaruose—
Francija su Napoleonu, juVasario 18 d. š. m. L. Vy-hėse — Anglija. Virš šimto
čių 28 kp. suruošė vakarų, meti) atgal franeuzų armija
Buvo lošiama ‘Karės Metu.’ Napoleono vedama buvo už
Nestigo ir kitokių pamargi- kariavusi visų Vokietijų ir
nimu.
•
atsidūrė net Maskvoje. Ru
6
Pirmiausiai apie spaudų sui kareiviui ir gi teko vielv_
kalbėjo V. Daniašas. Paskui šėti Berlyne. Bet galų gale
sekė lošimas, kuriame da

lyvavo:

p-lės

činskaitė,

A.

Ą.

labai pageidaujamos.
Be to, Dr. Bielskis dar
suteikia žmonėms patari
mus, kaip suieškoti savo gi
mines bei pažįstamus, kaip
rašyti laiškus Lietuvon ir tt.
Buvęs Mainerius.

juokingų

prog

rama užsibaigė, kaip pride

Lietuvos

Himnu'.

Žmonių buvo liedaugiausia.

Reikia pažymėti, kati

K. Pakštas,
Tautos Fondo eentralinės
valdybos
sekretorius.

GILBERTVILLE, MASS.

PHILADELPHIA, PA.

Ateinančio ketvergo va
kare čia įvyks
labai svar* »
bios prakalbos. Kalbės DrBielskis apie Lietuvos var
gus. Tikimės kuodaugiausiai

M. Apšvicta.

SUMMERLEE, W. VA.

Blogi Laikai.
čionykščiai dariu, žmonės
verčiasi sunkiai. Darbo yra
nedaug, bet ir tas blogai ap
mokamus.
Daugiausia čia

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

Kaina tik 15c.

%

su prisiuntirnu.
Imant šimtais egzempliorių j bažnyčias arba agen
tams nuleidžiama didelis nuošimtis.
.
Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
gai galima siųsti krasos ženkleliais.
Adresuokite:

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

■H■■■

Geriausi Maldaknyge

klausytojų.

Panemunietis.

SIS TAS APIE VO
KIETIJĄ.

Vasario 18 d. š. m. vietos
Dabartiniame laike Vokie
susipratusieji lietuviai su
rengė didelį vakarų Šv. Ka tijos galvliė visiems akis ba
zimiero mokvklos naudai. de. Noroms nenoroms reiSulošta buvo “Čigonės at- kia pripažinti, kad vokiečiai
silankymas” ir “Dvi kurnu- moka kariauti, kad jie yra
ti.” Be lošimų dar buvo stiprus. Gat ateityje vokiedainelės, kintamieji paveik- čių galybė bus sutraškinta,
šiai ir t.t, Programe dau- bet kol kas jiems sekėsi ir
giausiai dalyvavo: J. Link- laimėjimai yra jų pusėje,
taitė, A. Miekunaitė, S. Dri- Vokietijos istorija yra go
ža, K. Macuniutė, E. Mieku-1 liausis pavyzdis kaip pasek-

Lietuvos Kraštas.

Sarmata tokiai jaunuome
nei. Laikas susiprasti ir se
nų madų šalin mesti.

Surengė Kun. P. Gugis

Vyčių labui pas mus labai
daug darbuojasi vietinis
klebonas kun. A. Mundeiko.

mingas yra bendras veikiŠis miesčiukas randasi naitė, O. Liuktaitė ir kiti.
Pric vakaro surengimo mas.
tarp didelių kainų, kurių
daugiausiai
pasidarbavo p., Dar ir šioje gadynėje mes
tarpais teka plati upė. Va
daug atrasime žmonių, kurie
saros laike čia, gan smagiai Simonas Kvietkus.
Daugiau tokių naudingų I atmena silpnutę Vokietijų,
gyvenasi.
Daugiausia Čia yra vilno
nių dirbtuvių. Darbai eina
gan gerai. Darbų gali gauti
kiekvienas. Pas mus nedir
Iš gimtinio krašto mano,
ba tik tas, kuris nenori dirb
Girdis balsas silpnas,
ti, tingi. Užmokesnis už dar
Kad Lietuva žūsta.
bų vidutinis. Paprasti dar
Į griuvėsius virto:
bininkai į savaitę gauna nuo
Nebeliko augštų mūrų,
10 iki 11 dolerių. G* mokan
Mus šventų bažnyčių,.
tieji austi bei verpti gauna
Nebeliko
nei namelių
daugiau.
|ii šiaudais apdengtų.
Lietuvoj čia nelabai skait
Nebeliko augštų girių,
lingas būrelio. Iš draugijų
Nei žalių eglynų,
Gilbertville gyvuoja SLRNebeliko žalių sodnų
-KA. kuopa. Į jų daugiau
Mlisų išdabintų.
siai susirašę merginos. Mu
Nuožmus priešas nelabasis,
sų vaikinai labai menkai vi
Viskų
išnaikino
suomeniškai susipratę.. Jie
labiau mėgsta girtuokliauti
Ir tėvelį iš namelių

Paliūnuose, negu pasidar
buoti viešam labui.

STACIJOS IR ROŽANČIUS SV. M. P.

L.

Penniniutė.

Išviso surinkta $83.77.
Visus minėtus
pinigus
Įdaviau Tautos Fondui, ku
ris juos kuogreieiausiai nu
siųs į badaujančių Lietuvą.
Dr. J. Bielskis.
Aukos priimtos.

Tik ką išleįsta Knygele

monologų

‘Makabilius”. Vakaro
ra —

■■■

Šislauskai-

Masokaitė paskambino
pia
no, o p. V. Daniašas pasakė
labai

Sibiran išvijo.
Visi girdi, visi žino,
Kad Lietuva žūsta, 4
Bet ne visi dar suprato,

Lietuvai padėti.
Laikui bėgant gal suprasim,
Ir tėvynei pugelbėsim.
Atstatysim dailius mums,
z
Ant ugi,aviečių plačiųjų.
Užauginsiu) žalias girias,
Aut kelmynų paliktųjų,
Atgaiviusim žalius sodnus
Prie triobų naujųjų.
'
Ignas Klemka,
•
111 Manehester st., Manehcster, N. U.

i

ris, taip sakant, pastatė Vo
kietijų ant kojų, tai buvo
“geležinis” Bismarck’as. Ji
sai daugiausia prisidėjo prie
suvienijimo atskirų Vokie
tijos dalių į vienų politiškų
galingų kūnų.
Bismarekas
uždėjęs pamatus Vokietijos
galybei nurodė ir jos ateities
programų. Tai tėvas pan
germanizmo.

Ru

tė, O. Gleveckaitė ir pp. A.
Peldžius, J. Čeputis, A.
Mundeika, P. Jomantas. Ro
Stanley. les atliktos pusėtinai. Bene
geriausiai savo artistiškais
KANKAKEE, ILL.
gabumais pasižymėjo p-lė A.
Račinskaitė.
Žada Atvažiuoti Dr.
' Lošimui pasibaigus solo
Bielskis.
dainavo p-lės: A. RušplauGirdėt, kad su prakalbo
skaitė, A. Masokaitė ir p. A.
mis žada aplankyti šio mies
Mundeiko.
Paskui p-lė A.

Po $1.00 aukavo: A. Zvaigauskas, P. Apanaviee, K.
Yareika, O. Vedeskienė, U.
Pazeuke, A. Saboskienė, J.
Narbutas, M. Margienė, J.
Misiūnas, M. Mikalauskie
lietuvius
gerbiamas
nė, A. J. Vitkus, Į. Ne nis, telio
A. Nalivaika, J. Povilonis, musų veikėjas Dr. Bielskis,
B. Jakubauskas, K. Kaze liū kuris keli mėnesiai atgal va
nas, J. Urbelis, Ona Gedmi- žinėjo po vokiečių užimtų
niutė, Bell Kunertt, J. Do- Lietuvų ir žiūrinėjo, kaip
brauskis, V. Rukštelis. S. gyvena musų broliai karei*
Liškauskas, Stasvs Stalino- viai, pakliuvę Vokietijon į
nis, F. Vederskis, J. Gedvi nelaisvę.
las, P. Linkus, P. StalnioVietos lietuviai labai no
nis, A. Mališauskis, A. Bu rėtu žinoti, kas dabar dedaų
7
tauskas, J. Baltrušis, I. si Lietuvoje ir todėl Dr.
Tamkus, J. Kudulienė, A.1 Bielskio prakalbos čia yra

Pažėra, J. Krušienė, K. Sakalauskis, N. Galauskis, L.
Adomaitis, A. Dargis, Ign.
Navickis, K.- Dobilas, A. Baliukeviče, A. Pažėra, G. IJ.
AVanlave, W. F. Hadges,
Monika
Ruikaitė ir Adelė

vakaru ir tokii; pasišventu išskaidyta į,valstijas, valsti- Vokietija suprato savo silp
sių darbininkų, kaip S. jėles. Nebuvo tuomet Vokie numo, priežastį ir griebėsi
Kvietkus.
tijoje sutarties, vienybės, darbo. Pirmuoju vyru, ku
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Pamaldų Vadovėlis”

> Sutaisė ir išleido A. L. R, K. Kunigu Sąjunga.
‘ ‘ PAMALDŲ VADOVĖLYJE ’ ’ rasi Maldas, Gies

mes, {Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamal
das, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viskų, kas musų
Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to
visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis” kaunuoja: —
Skilios apdarais, auksiniais kraštais,................. 60c.

Audeklų apdarais, auksiniais kraštais,............ 40c.
C

Mokesnį galima siųsti krasos
“money order”.
Adresuokite.

ženkleliais, arba

DRAUGAS PUB. CO.,

Chicago, III.

1800 W. 46th Street,

■■■ ■

■■■■■

EXTRA SVARBIOS ŽINIOS APIE FARMAS SKAITYK
NEPRALEISK.

X......
Paveikslas parodo musų kolonijos lietuvių l.rolin llcibnkų farmos
mumis ir sodu kori.* tori labai puiki farma.

BIK FA KM t KRI V DIDŽIAUSIU AMERIKOJE LIETUVIŲ FAHMERIŲ KOLONIJOJE kur yra 3X0 lietuvių farmerių n pagyvenusių ir kurie
turi Ūkiškus druiigljns parapija ir lietuv) kunigų. Ta kolonijų randai. iŠ
grnžiiiliftlii Ir parankiausia vieti) dėl lietuvi., upalgyvcnlino
ant farii'ii
Amerikoje puikioj aplinkėje turgų mieste Heottvilles, Michigun. I.a akai Il
gus derlingiausi dėl visokiu Jiavų Daržovių sodu fr pieva gyvuliu ir pauk
ščiu auginimo žemė daugiausia, molis su juodžium iii maišltas ir kitus rnšles gerus žemės derlingus, ’l’a muši, kolonija prlcna prie pat Michigun
Ežeru Vandenina pirmas miestas yra HcoUvIllo nnlras yra Ludlnglonaa,
l'urtavau su didele laivų prieplauka. Po visa kolonija paikas žviravoti ke
liai ir Kulkelių daugybe ir visokiu diliumi* lipiu ir upeliu Ir Ežerėliu žu
vingi) daugybe kas gražia labui kolonijų, visa kolonija apgyventa puikio
mis pelningomis faunomis. Anglai farmeriai matydami nepaprastai smar
ki) lietuviu eta parėjima gyventi ant. farmų pradėjo lomi būti neužganė
dinti ir keltis tš eia laukan ir sava farmas pradėjo ūmais pavesti kad jas
lietuviams pardotumėm kad Ir už žemu kaina. Mes Ir visi eia gyvenanti
lietuviui farmeriai tojo puikioje kolonijoj laliai esame užganėdinti kad tik
Anglai iž eia išeina o palieka lietuviams vielas geras lenki) Ir kilu tautu
I eia nėra tik Anglai tr lietuviai. Mes visi toje kolonijoje gyvenanti lletuįvlal ūkininkai kreipiamės į jus iškanelus ūkių pirkti nupirkite kitur nie. kur kaili lik pas mus. Mis turime iš Anglį) sueimo kelis šimtus geru tar
imų mažų Ir didelių nebrangiai ant pardavimo ir duodame ant Išinokė"jimo Icngvaus dodame naujiems farmeriems arklius ir visokius gyvulius
| Ir Ūkiškus padarus ir mašinas ant Išmokėjimo labui Icngvaus. I’irk pas
: varidaiaas. nelaikyk Įlankose pinigus padėjus jie gali karei užėjus ar kitatpos su Bankrutyti pir i'nrma užėjus karui farmerių nereiks eiti ) ka
rė faraieris tarė muistn gaminti, nepirk miestie namo užeis bedarbe J)
Ims iiž nieką o užėjus bedarbis tarmes bus labui brangios Ir nž Aukim
brangesni, nos J ii pragy veninius eina llr.iugin to tai meriui nori kad Imtų
dar brangesnis bujidis to neapsakoma pelnu ture, Virk (urmas šimet kol

darbai eina (abrikoso gi d tol pigies yra farmos kita meta gal fabrikai
apsistoti tuomet farmos liūs kelius kartus brungesnės. Čia žeminus paduo
du kelius faunas kurios turinio greit pardoti duodamo beveik už pusė
kainos, pasirink viena Iš jų ir toj pirk o busi užganėdintas, rašyk toj gau
si katalogų apie daugiaus faunų aprašanti ir mapu kolonijos dovanai.
No 330 faunų 60 akrių seksinio 26 Rivertvill valsčiuje praeina laukas
prie labai puikaus Arentos Marijos Ežero trobos ir sodus ant kranto cžaro
Aliza 6 ruimų gerai įtaisyta tarpo puikių farmų ant derlingų luukų tarpo
/lutuvių taimerių, žemė visa dirbama juodžemis su molių geriau derlin
giausios rūšies, ir, akrų yra kviečių pasėta 20 akrų dobilų 20 akrių dėl
vasarojaus lšrudcnio sparta ir 5 akrai geriausios ganiNos. Geram lietu
viui tų fhrmų patekusi ) vienus metus savo jevais užsimokėtu už save ir
yra verta $6.000 Bet savinikas Anglus yra nesveikus ir nenori lietuvių ko
lonija gyventi parduoda Jabai pigiai už $3500 toj į mokėti reikia $1500. kl
tu palauksime par daug metų laiko.
No. 331 Farmų 40 akrų sekšine 17 Hhcrman valš. tupe lietuvių far
merių budinkai bevek nauji aura dvejų fliorų gerai jtaisita, tvartas ir
kluonas geri didelį vlfitlninkus kiaulinikas klietis, jaunas sodas užvestas
pulei žviravota kclal palei budinkus eina puikus nedideli žuvinga upė
kuri vieta labai pulkj auginimų žąsų ančių ir dėl kitų gyvulių. Lankos
geros palei tan upė jodžemė kieta žemė, o kita visų maišita 6 akriai yra
rugių apsietu X dobilų ir 5 aitriai vasarojų žemės, kita valoma dėl pada
riniu dirvos ir apie 3 aitrius jauno miško kuriame yra gerų medžių, tų
faunu verta $2500 greitai norime pardoti, parduodame už $1700 toj rei
kia jmokėti $700 likusių palauksime par 6 metus laiko.
No. 332. Farnuli 110 Akrų Seksine 24 Victoria Valš. žemė lygi
palei puikų plentų akmenimis pilstą skersai kelių lietuvių farmeriai
gyvena netoli nuo micųto Seottvillės. žemė gera smie smielžemlu mai
šyta su juosvu purvu visas laukas sausas 30 akrų ariamos, dabur dirvonu
5 akrai, naujų dobilų, mažas miškas ant kitos apaugę ant kurios yra
malkos už kelius šimtus dolerių,n amas mažas 5 ruimų, mažas tvar
tukas, šulinis, pigiai parduodame: už $1,000, tuoj reikia įmokėti tik
$400, o kita ant išmoltestis po $100 į metus mokant.
No. 333. Farma 280 Akrų Sšikene 2 ir 12. Vlctorijos Valš. Tik
rus dvaras 200 Akrų po plugu ariamos, 80 akrų Ganiavos ir miškas,
žemė lygi. Juodžemis su moliu maišyta labai derlingo gatunko. Nėra
javo, kurisn eaugtų kuogeriausiai.
Visa aptverta tarpo pifikių i farmų
arti prie ietuvių farmerių.
Budinkai Dvarski.
Auza 14 ruimų j dviejų
fliorų, štymu šildoma, du po apačia cimentiniai skiepai: vienas viskam
susidėti; antrame yra Boileris šildomasis namo; du tolietai uuzoj, 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 Ouosių.
Du didžiausi dvariški tvartai, kuriuose galima su
talpinti porų tūkstančių tonų šieno ir kiti) javų ir 150 galvijųvietos. Ant
tos farmos yri laikoma ligi 75 melžiamų karvių ir tiek augančių
galvijų. Visi tie galvijai nešdavo ant tos farmos po $10,000 uždarbio i
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, auzoj ir tvartuose įvestas kaipo mieste.
Miešlas iš tvarto
Mašina išvežamas. Tos tarmes vieni budinkai kaštavo ligi $12,000. Jų •
turime greitai parduoti, nes moteris anglikė, viena tėra, tai ji nori ją,
parduoti tuoj ir paleido pigiai, beveik už pusę kainos: už $17,000.00.
įmokėti reikia tuoj tik $5,000, kitus palauksime per 12 metų laiko.
Naudokis šia gera proga. Ta farma būtinai by koki lietuviškų bizni
mieste.
r
No. 334. Farma 100 Akrų.
Sekšine 13 Victorija Valš.
žemė
lyg* pirmos klesos. žemės dirbamos yra 80 akrų, o 20 akrų yra ant
puikios nedidelius upės lankos, kuri yra su smieliu 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 toe upės ir palei akmeninį kelių, apaugusi dideliu sodu Į
runnų. Gražioje vietoje, vigadnei Ir gera žemė ir gražus budinkai arti
daug lietuvių yra farmerių. 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, kitais
ant kiek norėsite palauksime, ta (arma yra $12,000. Nepraleiskite pro
gos lietuviai.
»
No. 335. Farma ICO Akrų Sekšine 35 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 $3,000 be miško
žemės tik medė).
Visa žemė lygi nuolaidi.
Geriausi . sviete Kviečiai,
Miežiai, žirniai, avižos ir bulvės.
žemė juodžemis gero gUtunko su
moliu puikioje apielinkėje tarpo bagotų didelių farfnų ir lietuvių daug
apgyventoje kaimynėje arti Seottvillės miesto ant kampo dviejų puikių
žviravuotų keių einančių j 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 gailina sutalpinti
ir yra prirengtas dėl 50 1-arvl ųvietos pastatyti, nes ant tos farmos yra
laikoma po 50 karvių, ir kuriosduoda pelnų į metus ligi $5,000, o kur
pelnas iš kitų javų? Klietis, Kurininį Viduryje galvijų kieme bėga,
žemės šaltinis, kur niekuomet nereikia rupinties apie gyvulių girdymų."
Ta farma yra verta $16,000. Savininkus 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. Sekšine 33 Sheridan Valš. I’alei puikų
ežerų Ilound Lake, kur vasariniai koteliui yra, kur turint farmų, ge
rai gali uždirbti vasaros laike, kuomet ponybė ant vakacijų suvažiuoja
ir arti prie tos farmos yra Piknikų Daržas. Ta farma yra augštoj vietoj
iš kurios visas ežeras apsiprato.
Apielinkė beveik vieni ietuviais ap
gyventa.
žemė gera maišyta su moliu ir su smieliu.
Budinkai dar
pagyvenami, geras sodas; 50 akrų ariamos, kita jaunas miškas ir ga
niava, tokiam lietuviui, kuris vasara norėtų su svečiais užsiimti palei
ežgrų ir turėti savo miško pasivaikščioti labai butų gera vieta prie
tol farmos prieina geležinkelis ir Stacija yra. Jų turime tuoj parduoti.
Savininkas yra po bėda papuolęs, anglas, už viskės dirbimų, parduo
dam labai pigiai: už $3,200.
Ant lengvaus išmokėjimo, tuoj tereikia
įmokėti $500.
No. 337, Fauna 40 Akrų.
Sekšine 26 Sheridan Valš. Tarpe
lietuvių.
Laukas lygus paeina prio žuvingo . mažo ežerėlio, labai vigadni vieta gyvulių ir paminiu paukščių auginimui, prie to ežero 20
akrų ariamos kita vaonpx dėl 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. Fauna 80 ukrij. Sekšine 14 Sheridan Valš. Tarpe lie
tuvių, tik viena mylia ligi miėstuko. žeme pirmo zorto su moliu mai
šyta: visokie javai aui^i kuogeriausiai.
60 akrų yra arįamos, 5 akrai
kviečiais apsėta, 25 akrui dobilais apsėta, kita prirengta VusarojuiJ
Trobos geros, auza nauji, 4 ruimų maliavota, tvartai dveji puikus so
das, geri vaisiai, palei didelį kelių, kur kasdienų daugybė letuviu pro
šal) važiuoja į turgų. Savininkas yra anglas ir senas-našlya, nenori su
lietuviais būti kaimynėje, nes ietuvial geriaus ūkininkauja, tai jis
parduoda pigiai, ji yra verta $7,000, o parduoda už $4,000 ant išmo
kėjimo, tuoj reikia įmokėti $1,500.
No. 339. Farma 40 akrų. Sekšine 13 Rlverton Valš. Puikiau
sioj apielinkėj tarpe puikių farmų aplinkui yra bagotų lietuvių farme
rių. Ta farma yra arti Seottvillės miesto ant kampo dviejų žviruotų
kelių einančių į miestus. Lygi žemė, juodžemis su moliu, priešais mo
kykla vaikams, žemė derlingiausia negu kokia kita žemė ant auginimo
bulvių, kviečių, ir kitų javų neguli jos subytytl.
į metus ant tos farinos yra pakasta iš akerio po 300 bušelių bulvių ir tai parodo, kad
kožnas akelis praeitų vasarų bulvių apsodintas davė pelno po $600 iš
ukurl. Laukas lygus, nuolaidus į upę, kuri visuomet bėfru per laukų.
Trobos posenės, bet dailioj vietoj stovi ant kaivukės, unt kampo dviejų
kelių sodne, o užpakalyj trobų bėga bėga upelis, unt kurio lankučių
yra keli akrai geriausios ganiavos. Yra 25 ukral užsėti dobilais, kurie
u įneš mažiausiai 6(5 ton f) šieno. Bus verti upie 800 dolerių kitų vasarų
tie dobilai.
Parduodamo pigiai, toki puiki vieta: už $3,200, tuoj rei
kia įmokėti $1,500, kitus gali mokėti per 6 metus. Nu.iidokis proga.
No. 340. Furma 40 akrų. tiekšino 12 Sheridan Valš. Visa lygi
žemė, muišyta su moliu ir su smieliu.
Bet visa gera ir ant jos gali
užaugti viskas kuogeriausiai.
Tarpe lietuvių furniorlų.
6 ukrai aria
mos, kita lengvai išvalomu arimui ir miško yru Jaunų keli akrai. Maži
biidinkiukul pulei lietuviškų kelių, kuriuomi vien lietuviui farmeriai
juo tevažiuoju.
Puiki upė tarp tos faunos Ir kito lietuvio farmos,
kuri guru auginimui žųsų, ančių Ir lietuviui jų daug augina, nes upei
ganiava labai geros ir plačios.
Kaina tos farmos $850, tuoj įmokėti
reikia tik $300, likusius ant Išmokėjimo po $70 j metus laiko.
Nu. 341. storas ir Furma 55 akrų krūvoje musų kolonijojo, mafcime miestuke, kuriamo tik tas vienas storus yra visame miestuke.
Apsukriam lietuviui Imtų tikra aukso mainos, retai tokia proga gali
pi.silaikyti kųlp ta, kad dabar pasitaiko.
Jų unglus valdė per daug
metų laiko gerus pinigus sudėjo ir labai gėrė.
Girtu būdamas va
žiavo per ežerų ir prigėrė . Pati liko su valkais. Parduoda tokių vietų
pigini,k iir nio jokls kitus štoras negalės eia įeiti, jeigu jis pupuls geram
lietuviui į rankas, store užlaiko Grosornę,
visokios rukytos mėsos Ir
šviežios. žiemos laiko visokius minkštus gėrimus, laiko drapanos, kaip
viršutinių taip apatinių.
fiiišių, iš geležių visokių fanueriums reika
lingi). Valdžia yra davus tam štorui paetų pačiam laikyti, Iš ko yra
puikus pelnas, kožnas kaimynas turi ateiti į pačių į tavo tšopij. Gelžkels eina pro šąli Storų ir tum štorui yru pavesta.
Dcporlsus darbas
tikietus pardavinėti Iš ko yra ganu pelno. Yru bulvių ir kitų javų su
pirkimo geriausi Miehigalio bulvių kompanijos tam štorui yru pavesta
nuplrklmiial tų Javų, sulyg kompanijos prekės Ir čekius turi Išmokėti
farmerlaiiis už produktas tos kompanijos, už kų gauni gerų nuošimU.^
Taip-pat yra tame Store supirkimo Hmctono Dipas, kuriuomi turi pats
šlorinlnkas užsiimu.
Šviesto kompanija, moku už tų didolį nuošimtį.
Tas storas tikras fabrikas.
Greitai utsiš,.ukite, tuoj parduosime uS
$5,500 viskų, liudinktis, tavorų, gyvulius, vežimus ir 55 akrus žemės
lygiu. Naudokilies proga.
Tikras ant vielos adresas, ant kurio gailiu atvažiuoti ir rašytu
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MOKAMIEJI KURSAI
LYDOJE.

Šiui esame labai dėkingi už
---------gražius pamokslus ir daly- •‘Dabartis” rašo, kad Lie
vaviiny laidotuvėse. Sese- tuvoje labai maža tesij morims Nazaretiems— už gė- Rytoju, todėl dabar Lydoje
■f
K didingą parėdymą altoriaus.1 Įtaisė mokytojams ir niokvA,-iii visiems, už gėlei, „■''"•i""1” ku'*»»W ši'-1
SUSIPRATĘS WEST
už skaitlingu, dnivvaviiną islrasi' kl,>s'.' l;l:"ls-''toJiUS
SIDĖS BIZNIERIUS.
2(> žmones,
žmonės.
Kuršininkus
laidotuvėse.
mokys vokiečių mokyklų
Šiomis dieiųnnis plačiai Lai V. Dievas visiems už apygardos prievaizdas ir du
žinomas West Sidės duon- moka!
mokytoju iš vokiečių ka
Su gilia pagarba
kepvklos (2935 W. 25tli st.)
riuomenės. Jie mokys gi
Runevišiai ir Nausėdai.
savininkas p. A. Lenartavilesnio psichologijos suprati
šius įteikė Tautos Fondo 7mo, pedagogijos, bemaž vi
to skyriaus valdybai $5.00 VALANDĖLĖ SMAGAUS sų liaudies mokyklų moks
LAIKO.
ir pasižadėjo kas mėnuo po
lo dalykų metodikos ir pra
tiek pat mokėti badaujan---------ktikos.
ėios Lietuvos sušelpinnu.
Užgavėnių vakare BridToks gražus pasielgimas ’ geporto vyčiui kuopa (16)
džiugina širdį kiekvieno su- (ruimingoje šv. Jurgio parasipratusio lietuvio, kuriam J pijus svetainėje surengė lingaila sunaikintos tėvynės. Iksmą vakarėlį. Sulošta buMusu biznieriams' •? ‘™"P»tis scenos vaizdeDu mediniai namai ant
rcikėtn sekti 'ši prakilnu ly “Nilo ausies lig ausies.
kampo. Barnios neša $52.50.
‘ 1 ,v. ' Artistais -mugėmis buvo: p.
pavvzdį p. Lenartavieiaus.
.
‘ .Namai randasi ant BridgeporO lietuviu visuomenei reikė- 'lahnauskas, brolnu Ged- lo. Priee 2500.00, įnešti $300.
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gaudai ir dar vienas vikrus
Atsišaukite tliojaus pas
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. .
•
i
,
■
.
„
vaikinas,
kurio
pavardes
ne

Joseph M. Ažukas and Co.,
pramoniniais, kurie aukau, ’ v. y T v.
• v.
T
.
.
pavyko
sužinoti.
Lošimas
3303 Aubnrn Avė.
ja viešiems Lietuvos reika;
atliktas pusėtinai.
Publika
kims, negu tuos, kurie gaili , ,
. , . . .
klausėsi
domiai ir nemažai
ir emito gelbėjimui viengen
kvatojosi iš bailiu barzda
čiu iš pražūties nasrų.
skučiu.
P. Cibulskis.
Programai
pasibaigus
jaunimas ėmė šokti.
Šį
RENGKIMĘS PRIE ŠV. kartą šoljta daugiausiai lie
LEIDI SLINKTI
KAZIMIERO DIENOS.
SAVO PLAUKAMS?!
tuviški šokiai. Tai pagirti•
Neturėsi
daugiau kal----------mis ir sektinas apsireiškitunuotų, resvų, krintan
Cliicagieėiai, nepamirškit, ,nas>
čių,
pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
kad šv. Kazimiero diena, tai • žmonių buvo daug. Vastų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties,
musų tautos šventė, jau ne karas buvo rengiamas šv.
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą
toli. Ją mes privalome pa- Jurgio parapijos naudai,
—jeigu tik urnai pra
minėti kuoiškilmingiausiai \'ei*ti didelio pagirimo paradėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais-_
ir kuonaudingiausiai. Jau pi jonai už taip karštą rė- tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams
vaistų už “Dermafugą” nėra! ••
laikas butu pradėti reng- lnim«ą savo vakaro.
“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
plaukai bus tankus, švelnus ir
ties. Chieagai sarmata bu
Fruetus. vo
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
tu apsileisti kitoms lietu
ra, pleiskanos išnyks ant visados,
o plaukai niekad daugiau neslinks.
viu kolonijoms. T darbą!
Busi patenkintas savo plaukais! Ne

DIDELIS IŠPARDAVIMAS.

KAM

LABAI PABRANGO

NAUJA LENKŲ PARA
PIJA.

BULVĖS.

Šiomis dienomis Chicagoje dar labiau pabrango bulChieągos
antvyskupis
įvės. Vietos gyventojai *toMundelein pavedi SU"1k,j ikios ai/igštus bulvių kainos
nizuoti naują lenku parapiją prie gatvių: io-ėios ir Ai neatsimena.

pivydėk kitų puikiems plaukams,
nes pats gali turėti ' dar dailesnius!
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
suvis dykai išbandymui “sampilą”.
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dermafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą,
užvardytą: “Puikus Plaukai”.

ARGIL

SPECIALTIES

«

Uept. |S

Užgavėnių vakare kun. F.
B. Serafinas surišo

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

motery

Nauja Draugija.
stės ryšiu p. Juozapą Juzė
ną su p-le Petrunole Glavee-i
kaitė.
Abu jaunavedžiai Vasario 18 d. čia susi
yra nariai L. Vyčių 24 kp. tvėrė jaunimo'dramos drauJ’-lė P»>t runelė Glaveeknitė lijėlė. Gan skaittlingas bu
pasižimėjo i ”čių rengia delis lietuviško jaunimo jau
muose vakaruose kaipo gabi usispietė į šią draugiją. Ža
dama pasišventusiai darbuo
dekleinatorka.
Vestuvės Įvyko jaunikio tes visuomenės labui.
Sekretorius.
namuose, be jokio triukšmo,
be gėralų.
Laimingo gyveninio veli Girtuokliauja Tautiečiai.
ja jaunavedžiams
Girtybės dievaitis musų
Vyčių 24 kp.
miestelyj tunka. Lietuviai
ACIU’
girtuokliavime ncapsileidžia
Siuonii išreiškiame nuo- kitoms tautoms. -Pasigėrę
Širdų avių visiems priete- kartais sukelia dideles raus
liams ir pažįstamiems už jų mes.
didelę užuojautą, išreikštą Sannata. Laikas butų sunuims dėlei mirties musų j u prast i. Šalin ta nelaimių
mylimo'tėvelio, a. a. Ado-1 "crsmė — alkoholis!
mo Kunevičiaus.
’
I
M. 8.
Gerbiamiems kunigams,!
—---- —-----------

.

31* įiish at.. x©w nwtah>, c<>nn

THE ELECTRIC SHOPK

Paiesknu savo brolio KimscviciniM paeinančiu U!
tantino Koncevic
,
n
Jt
iš Kaimu, gnibcrn.j.H
ku.sei.iiu ,7
pavieto,
Kražių
V KUZIU
1 >t
.Seiliaus gyveno Chiengoje aplei
dęs Chieaga dauginus nieko nera -.'j
si. Prašau atsišaukti tliojaus tu **
rią svarbu reikalą.
Konstancija Riuike\ icienė
4422 So. Wood st., Chicago, III.

1.iltie (lhtnj>ses

lutu ynu t 1'elef‘hi.ine
J

gerklini ir grei- gi

parmuš,

>" ini 1 ui. Sųv.-dn.n .i.-.-

'i'us (Iriitun 1 namus;

ir V

1(.ktr(is . .... a„ TaiS(>lll(geso
.

».♦

torus, fanus ir visokius daly- M
uis surišius su Elektriku.
Reikale 'suteikiame
paturi- r't
mą ir upkainiio.įuine darbu.

The
Carbon Granules
Tai Drovar 7048

Pabėgėlis Jonas Žiūkas AndrioniA
kio valse. Plikiškių vienklein. paloš
kau Avogrians Petronės,
Anikšeių
parnp. Murela vienkpin. ir brolėnų
IA ZlobiAkių taipgi ir drangų. Mel
džiu atsišaukti:

Dr. C. Z. Vežeiis

E
$

LIETUVIS DENTISTAS

rZPAK.VLI Jūsų telefono yra mažas būgnelis ku

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. t’t
Nedėliomig pagal sutarimu.
H

IVAN Ztl’KAS

4712 So. Ashland Ava.

Gorod Samara SamarskoJ gnb., Tribicinoi Zavod
Masterskoi No. 2:
3776
RVSSIA.

taip Slidžia

ris yra pripiltas su anglies gr,aleliais

d

kaip smulkus cukrus. Tas būgnas yra eionais pa

art 47-tos gatvės

veiksle parodomas.

ianaaai

šis būgnas pagauna baisa ir nėfta per dratus j

Paieškau savo drangų Antano Po
derio,
pirmiaus
gyveno P.ig Ųfty,
Mich., Jis pats ar kas kitas praneš
kite sektfhcių adresu:
PETRAS LEVENDRAI SKAS
Korest City, Pa.

vieta. Jeigu telefonas yra pakreiptas j šalj arba j
Telctoaac McKInlcy S764

S

apačia toumet

IR. A. K. RUTKAUSKAS j

balsas

nebus aiškus ir visuomet

k skambės taip kaip nuo tolo. liet jeigu

yra laiko

mas perdaug uugštai tuomet baisas biis neaiškus.

Gydytojas Ir Chirurgas ' J
Ir N. 36 {t., Chlcifi |!

UUUlUUUtUUUUUt
F. P. Bradchulis

I

3467 S. Wist«n ||rf.

Kalbant visados reikia pastatyti ant lygumos tai

, liiomei Ims aiškus i)- balsas toli skambės.

Lietuvis Advokatas!*
ATTORNĘY

AT

LAW

30 N. LaSALE S t, CHICAGO

Chicago Telephone Company

Pbona Caaal 215

Roonis 1107-1114
Telephone Franklin 1178

Bell Telephone Building

DR. A. YUSKA

Official W0

LIETUVI* GYDYTOJAS

Gyv.: 3112 S. Halsted St.
Telephone Yards 2390

S

i >

1749 St. Halsted CHICA60, ILL.
CORNER tSth STRHET

C. WOLOH
—--------------

*
S

JOSEPH

S

LIETUVIS ADVOKATAS

gi Miesto ofisas:
Boont 816 u
• 18 So. La Salto St, Chicago, HL s
*
TeL Bandolph 6846
P

CHICAOO, DjL.

csi^si

gyvenimo vieta
MM *ou
( Halsted Street
South
Drover 5326

•

Flymouth National

BANK
Plympųth, Pa.
• Kapitalas su perviršiu
$200,000.00
Šitoji Banka prižiūrima
Suvienytų Valstijų valdžios
Moka 3 nuošimčius nuo sūdė
tų pinigų. Galima susikalbėti
lietuviškai.

G. N. Po.stlethivaite,
iždininkas.
Mandagus ntarnavimas.

$5

$į Specialiai

šis apgarsinimas yra geras už $5 06
dėl bile kurso į mano šiame mėne
syje Musų Mokykloje.
Musą sistema
ir
ypatiškaS mokinimas
padarys jus žinovu j
trumpą laiką.
Mes turime didžiau
sius ir
geriausius
kirpimo
— designing ir siuvimo sky
rius, kur mes su
teiksime
pratinką
patyrimą
kuomet

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

i Naujas Lietuvišku Šokiu §
S
Rinkinys

DRAUGAS PUBLISHINO CO.
1800 West 46th Street,
Chicago, Illlaole.
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| State Bank of Chicago Į
=

LA SALLE ii*WASHINGTON gt. prieš City Hali.

g
S

==

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

liiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii!!iiiiiiiU!>iiiniiii^i

apsireiškiu

esqs stebėtinai pnseknilnpii \
nuo fjtlimo pilio
Jb/ės skaudė j. i:to. dutnilio.
i oj V
gkauilėjini >, n .s'ujimo apetito, Į
įalčiu pnh oji, irt., e-t.. Šutai- |
Bomas ištlirlH^jii labai pagarsėjusio F

h i.inu, prr- ’

PAIN-EXPELLER!O- (
peno ir ištikimo ilrrugo fteirnv- .
uos. mniilojarno visame pa<>aulyje per pusę šimtmečio- -25 . ;
už buiikulę visos** uptiekose, •
arba galite užsisakyti tiesiai iš Į

Į

F. AD. RICHTKR & CO. * į
74—80 Ifashmgtot Street. Hew tortu £

REIKALAI ’JI.MF.
Del

moteriškų

MERGINU

drapanų

fabri-

pj:

The_Hj_bernian_Ban^
TAUPTMO DEPABTMENTAS
Priimam Depazitna pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž kuriuosmokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais uno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
BEAL ESTATE DEPABTMENTAS.
Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektuoja randas
ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės roorgičius; sklina pini
gus -ant Įtaisytų savasčių (properčių).

BANKES ,
COFFEE 26
The
Best

GARSI SANTOS KAVA.

Operatoriuj,
Užbaigei ų.
Huraukejų.
Kirpėjų.
1'roaiioto.lų
Merginų lengvinai

Jarbul. Galima
ginus, kaip kitur.
Mea

Senausia Taupymo BankaChicag

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.

formulo?•OTAISYVAS i
p recepto; sutrikto iftni intingu Kg\ pto zoUouinkii,

ū

Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos knyga antgalvin: “KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”.
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos baisenybėsmis; taip-pat, kas neri žinoti, kuo pavertė mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kudirkos viršminėtą knygą. Kaina 20 centų. Galima gauti pas
patį autorių: J. KUDIRKĄ,; 12241 Emerald Avė.,
Chicago, Ilk,
Taip-pat “DRAUGO” Adm.: 1800 W. 46th St.,
Chicago, Tll.

DEL PIANO.

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pasidėti pasirenka STATE BANK of CTHCĄGO. State Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant
kertės Washingtori ir La Šalie gatvių. Tasai bankas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vienas tvirčiausių jų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus
dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3
vai. dieną, 6 Suimtomis dar ir vakarais nuo (i lig 8.
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam,
kad lietuviams butų palankų ateiti su reikalais,
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

Įkurta 1867 metuos.

oro

DIDELE NAUJIENA

Siame rinkinyje tilpsta sekanti “Lietuviški
§ Šokiai“: “žirgelis“, “V. K. Maršai“, “pelija Valsas“, “Cebatėlis”,
• "Agonėlė Mazurka“, “Vamzdelis”, “Paade 8pagn«“, “Klumpa2 kojis”, “Noriu Miego“, “Vengierka”, “Kokietka“, “Vyčių Maršns“, “Klumpakojis No. 2“, “Suktinis“, “Aguonėlė”, Pakeltkojls“, “žilvitis“, ir “Rūtų Darželis“, Visi vienoje sąsiuvoje. Kaina
tik vienas doleris ($1.00). Pasiuntomo lėšas mes apmokame.
Reikalaukite pas:

(

Master Designing School
Prieš Citv Hali

2 Surengė V. NICKUS.

SAUGUS BANKAS

jus mokysitės.

3 JEI MĖGSTI PASISKAITYTI: —

W.

S
g
ŠE

S
vvrrsTYvvsvvrv*) =

Elektra varomos
mašinos musų
siuvimo skyriuose.
.mis esate nžkviefiami apsilankyti I
ir pamatyti musų mokyklą bile laiku j
— dieną ir vakarais ir gauti speeia Į
liškai musų kaina laike šio mėnesio.
& ' Peternos daromos pagal Jūsų mierą
S —bile stailės arba dydžio, iš bile mag ! dų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

Kas naudinga darbininkui,
| TAI SKAITYK “DARBININKĄ.”

Rimtų visuomeniškų straipsnių,
Gražių apysakaičių,
£
Smagių ir dailių eilių.
g TAI SKAITYK “DARBININKĄ ”
Adresas: —
“DARBININKĄ,”
242
Broadvray,
::
So. Boston, Mass.

»3L-

ADVOKATAS

Rasidence Ilumbold 97

JEI NORI ŽINOTI: —
Kas svarbaus dedasi pasaulyje,
A
Kas indomaus yra lietuvių gyvenime;

=

A.A. SLAKIS

Central UM

»»

Ircllllllllllllllllllllllllllllll^

n^f?TCeTeTre¥?T*TY¥»Tirr>

Kaub. 902 National Life Bldg.
8
29 So. LaSalle et.,
* Vakarais 1566 Milvraukee avė

A4

LIETUVIŲ RISTYNĖS.

. Girdėt, kad nedėlioję Šv.
_______
Į Jurgio parapijos svetainėje
Girdėjome, kad buvęs žada įvykti įdomios lietuvių
“Draugo” redaktorius kuii. ’stipruolių įistvnės.
Jas
Dr. A. Valiausius neužilgo rengia p. Jonas Kulis,
jimdės laikyti konferencijas
Šv. Kryžiaus parapijoje, DAR 50 CENTŲ PA
BRANGO ANGLIS.
To\vn of Lake.
Chieągos lietuviams ver- *
---------tetų kuoskaitlingiausiai pa-1 Tas nelemtasis anglių
sinaudoti tomis mokslo pa- klausymas neina geryn, bet
mokomis.
blogyn. Šiomis dienomis
------------------------- I ienas anglių pabrango dar
WEST SIDE.
')d centu.

.

P. Q. Box 37, Philadelphia, Pa..

elier Avė.
KUN. DR. MALIAUSKO
KONFERENCIJDS.

CO.,

Paieškai! savo pusbrolio Adonio
Jaša lis paeinančio iš Kauno gub., jis
pirmiau gjveno (•hleaguje. Jeigu kas
apie j) žinote praneškite
sekančiu
adresu:
KAZIMIERAS J ASl’S

♦.'l.?e.',“.e*e.;^’e.*.e*e.|t.u,e.*.e’»/.e*g^.»e. .♦'♦.ff.
;•* r. I.rnolavtčlas
H. M Shanoul g
».•1<
v
S - ,641 W. 471h Slidi
♦,4
v
M
M
Tcl. Krovei- K833
H
.
j
•.*M • Atliekamo vlnokj 1 Ii i tl il.o. U“ *

Visur parduodama po 28c ir
po 30c ...................................
•
dirbtuves

uždirbti

dau

Darbas pastovus,
Tinkamas valandas,
Svari vieta.
Šviesios,
ritmingos ir patogios
dirbtuves.
Dirbtuvės Unijos neprlpažjsta

EMPLOYMENT DEUT,

MYRF.S,

a lb.

e

e

Išmokiname:

M.

19c

Mgr. .

Room 90!) Rookery Bldg.
9 lubos
Atsišaukite 8:30 iki 5 vai.

SVIESTAS

RYŽIAI

COCOA

ARBATA

dariau sloa Smeto
nos gerea- e A
nia. negi- A JP
kur )us ga- ^WU
lit gauti

neriauaiok rūšies.
10c vertės, p 4
parsiduoda k 1 A
ui
ii2u

Geriausia Ranknt.
• ulvriiu* 0U 4 a
bent kokia.
1-2. v.
141

PriimniauBia, Gva
rantuota.
aaa
vertės tiOc /l|lA
para Ui uodą "TUv
po

WEST 8IDE
J37S Milwank<-« av.
4 Ml|wauk>*<> nv;
1046 Milwauew »».
1510 W Mxli"<wi .t.
2h3O w M.dii.n st.

1644 W Chirsgoav.
1836 Blur l.land av.
2612 W. North a».
1217 8. Hal.ted et,
1832 S. Hal.ted at.
1318 W. 12th «t.

3102 W. 22nd at.

| /I A

SOUTH SIDE
30CM Wentworth av
3427 S. Halaied at.
4729 8. Ashland av.

NoRTH SIDE
406 W. Dlvlaion it.
720 w. North av2640 Lincoln av.
3244 Lincoln av.
3413 N. Clark St.

t PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroe

CARR BROS. WRECKING CO.
: 3003J3O39 8. HALSTED ST., CHICACO
»rr«vrrrrroTTOrrrr»6»»6»rr»r«r*rr»r»Tr»T»r»»vr»»g

