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Šventasis tėvas šelpia lietuvius
NORIMA PASKIRTI 

MAISTO DIKTATORIUS 
SUV. VALSUOSE.

NEATIDUOTI UŽIMTŲ 
TERITORIJŲ!

Konferencijos
—..... - ,, ... . "____ A"

Sk. Kryžiaus parapijos bažnyčioje
,• . (T«wn of U|ce)

Saukiama Prūsijos 
Seime.1 , > :Bus užgrobtas išvežamas į 

Europą maistas.
Londonas, vas. 24.—Pra

moninio biudžeto apsvar
stymo metu Prūsijos svirne, 
tautininkų-liberalų atstovas 
Fuhrmann. apreiškė, jogei 
prezidentas Wilson prisibi
jojo pastatyti ant tvirtų pa
matų pasaulinę taiką. Bet 
atsitikimai prirodė, kaip tai 
daug yra stiprus tie pama
tai. Kalbėdamas apie pa- kis.
šaulio vlstybių busimąją Sekančios konferencijos 
taikos lygą atstovas «Fuhr- įvyks dipmerris: 26! ir 27 ya- 
mann pažymėjo: sario, 1, 3ų 4 ir 5 kovo.- .

“Nemanome savo ateities Nepamirškite, Jogei 1 #u 
stiprinti Suvienytose Siau- rytojaus konferencija bus 
rinės Amerikos Valstijose, išviso šeštos konferencijos.
bet r^osavi°i šMyb nįidsa- Kernus rytdienos konfe, 
viomig jėgomi^. ” renciją, visos kitos prasidės

Toliaus -tas!.-pat-atstovas 7:30 val
taip Wbėjo, p Konferencijose btls ;iiški-

“ Finldmaršąįas vdri;|BBn-nama apie: sekančius daįv- 
denbute parodė, kaip ^fte-»ku8; .
lės svąfcbos yra> rudos ^lftpg; --------------- 7—--------------- ■5*-
sifiai Hrien ir ^pngve #)>y- rians širdies taikos išlygas, 
lirikėsę; Francijoj. Ir*^^el*musų tolimesnėn taikos ptft- 
neprivalomc - lėjsti, kad -$u< Įgramon turi būti indėtas 
musų bUt# a trintos tos t^ri-'.būtinas reikalavimas, kad 
torijos. 5^et sociąldemohka‘ipr ieininkai mums sugrąžili-

Ministerių pirmininkas reika- 
ląuja gyventojų pasišventimo

- I

Rusai apleisiu Bukoviną?
ANGLIJAI GRĄSIA f apie visokias refornas, zko- 

P AVO JUS. kias vyriausybė žada įvesti,

Washington, vas. 24. — 
Vakar prezidentas Wilsoii 
su savo kabineto nariais tilt 
įėjo posėdį. Apkalbėta 
maisto stoka ir jo brangu
mas Suv. Valstijose. Kad 
užbėgti moterių riaušėms ir 
badui, kabinetas nutarė:

1. Kuogreičiausiai vesti 
tardvmus ir aštriai nubausti 
visus spekuliautus, kurie 
be jokio pamąto kelia mai
sto kainas.

2. Užgrobti visą maistą, 
kurs- yra sukrautas į garlai
vius, kad jį gabenti Euro
pon. Paimti vyriausybės 
priežiuron ir visą kitą mais
tą, kuris, sulyg kontraktų, 
turi būti gabenamas į Euro-

f/inkvizieija.
2. Apie Dievo buvimą.
3. Ar žmogus paeina nuo 

beždžionės įr ar turi dusią.

4. Prie ko veda gerų ir 
blogų raštų skaitymas.
S ' . z

5. . Socializmas: istorija, 
teorija ir kritika.

U. Žmogaus audriausias 
tikštas, ar suriku jį'pasiek-

SUTE1KIA PAŠELPOS 
$20,000 FRANKŲ.

RYMAS, vas. įO (suvėluo
ta). — POPEŽIUS BENEDIK
TAS XV pasiuntė laišką J. M. 
žemaičių yV$upui Karevičiui, 
Kaune, išnešdamas savo šir- 
#ngiau8į.sąjausmą nukentėju
siems dėl karės lietuviams ir

- **•- W •’ {
paskirdamas iš savo privatinio 
išdo 20,000 frankų lietuvių su-; 
Šelpimui.
į šventasis Tėvas taippat au

torizavo Lietuvos vyskupus^ 
kad jie nukentėjusių lietuvilj 
sušelpimo tikslu kreiptųsi į vk 
so pasaulio vyskupus ir papra
šytų paskirti dieną, kurioje bu
tų atliktos pamaldos už nukeh- 
tėjusią Lietuvą ir renkamos 
nukentėjusiems lietuviams au
kos. Popežius pats nuo savęs 
pasiūlo Lietuvių Dienai — pir
mąjį sekmadienį po šeštinių.

Londonas, vas. 24. — An
glijos ministeriu pirminin-1 
kas, jis gi ir karės tarybos 1
vyriausias narys, Lloyd 1 
George, vakar žemesrUą,įftm j 
Anglijos parlamento -./bute 1 
kalbėjo apie dabartinį kai
rią stovį. Visupirmu jis pyi- 1 
šriftine apie vokiečių nardan .
čių laivių blokadą! Šitos lai-■ - • • ’ 1
vės Anglijai daro didelius 
įniostolius karės metu. Te-.; 
Čian pirmininkas nemanąs * 
nėi prisiminti, kad vokiečiai} 
tutoėtų £iek daug jėgų nu- , 
marinti liadumi Anglijos gy
ventojus ir priversti Angli- - 
jos vyriausybę priimti to- ‘ 
kifts taikos išlygas, kokias 3 
padiktuos Berlynas. Visgi, 
sakė ministeriu pirminin- 
_kas, jogei vokiečių nar- 1 
dančios laivės grasia D. Bri- 
tanijai pavojumi. tr todėl 1 
kad išvengti to negeistino 
pavojaus, yra reikalingas1 
visų gyventojų pasišventi
mas.

Visupirmu Anglijos gy-' 
ventojams mažėja maistas 
ir jo šaltiniai. Kad vokie
čiai neatsiektų -savo tiks'lo, 
prisieina gyventojams pasi
švęsti, dėti visas pastangas, Į 
kadK kaip nors kaikurį laiką I'
prasimaitinti savo produk-

• * 
tais.

Taigi ministeriu* pirmi
ninkas tautos atstovams pa
tarė šįmetai kiek tik yra ga
lima išdirbinėti' žemę. Nus
tatyti maximum mokestį 
ūkių darbininkams.' Visi 
ūkių savininkai privalo iš
vien darbuoties su valdžia.

Ministeriu pirmininkas 
be to pranešė, jogei vyriau
sybė sdsiauripanti alaus pa
gaminimą, uždraudžianti į- 
vežimą Anglijon visokių 
prekių. Dus uždrausta ga
minti visokius mirteralius 
gėrimus. . ,

Pirmininkas nupasakojo

ar sunku jį'pasiek-
-‘ i iV . --‘

■, ? # f I
Labai retai kur vra sako-

* f ' 1 ■ • k » ' ’ ’ *
irios tokjos indomios konfc- 
renęijosi:. Todėl lietuviai tą; 
ja pro g* turčių pasinąudo- 
ti ii* kuųskaitlingiausiai .su
sirinkti d pasiklausyti) šitų 
konfejrėtįcijų.

Tam tikslui yra reikalin
gas maisto diktatorius, kaip 
kad kitose kariaujančiose

ANGLAI PAŠĖLUSIAI 
KOVOJA PRIEŠ NAR 

DANCIAS LAIVES..

Londonas, vas. 24.—Kuo-
F. • * J—

met Vokietijos vyriausybė 
džiaugsmingai giriasi, kad rm 
jai kuopuikiausiai pasiseku- mi 
si nardančių laivių blokada, aa 
Anglijos admiralieijos pir- 
masis lordas Edivard Car- ne 
son tvirtina kaip tik priešin
gai. Anot Corsono anglų no 
karės-laivyno veikimas laiko pa 
mas paslaptyj. Bet tas lai- ve 
vynas veikia taip, kaip dar ta 
riekuomet. Kelios dešimtįs be

BLOKADA — PASEK 
MINGA, SAKO VO

KIEČIAI.

Londonas, vas. 24— Reik- savo veikim< 
terio biuro korespondentas vienok laivu 
iš Amsterdamo praneša: tiesiog nepa

Vyriausioji Vokietijos puikiausias, 
parlamento komisija aną Ministeris 
dieną turėjo posėdį. Pose- nių, ar nuo vj 
dyje dalyvavo kanclerio ligi šiolei p 
vietininkas Dr. Hetfffericb, viena nardau 
karės • laivyno ministeris jis manąs, jo; 
von CapeŲe ir užsienių rei- si nei viena, 
kalų ministerijos sekreto- Šiaurinėse 
rius Ziinmermann. kio garlaiv

Posėdžiui induota platus Neutralėms 
raportas apie politikinip vuoja susinės 
stovio išsivystymą. .. Dr. Dr. Hėlffer 
Zimmermann pranešė, jogei pažymėjo^, jo 
vyriausybė išleisianti “bai- visgi pasisek? 
tąją kningą,” kurioj busią dumi Angliją 
sutraukta paskutinių dienų pasiduoti V< 
■stovio vistis Bplomatinės nei. 
korespondencijoi. \ Į —,

Paskui Dr. Zi nmermann — New Yor 
kalbėjo apie pertraukimą kar čionai |>ar 
ryšių su Sqv. Valstijomis, jos didžiulis ji 
Išreiškė yiltį, jogei nardan- delpkia.” .Tr 
čių laivių kampanija pagel- 38 amerikonai

RUSAI APLEISIĄ BU
KOVINĄ?

Berne, vas. 24. — Čia gau
ta žinia, jogei rusai ruošiasi 
apleisti Bukoviną. Kokiuo tik
slu norima tas padaryti, neži
nia. ’

NUtUDYTAS AMERIKO
NAS. , ,

Paryžius, vas. 24. — Vasa
rio 17 d. vokiečių nardančioji 
laivė torpedavo franeuzu gar
laivį “Athos”. Nužudyta, a- 
rnerikonas, Robert Allen Tla- 
den.

VAKAR NUSKANDINTA 
13 LAIVŲ.

Londonas, vas. 24. — Vakar 
nardančios laivės nuskandino 
13 laivių. *

Nuo vasario 1 d. iki šio 
laiko nuskandinta 15$ laivai, 
374,719 tonų intilpimo.

Photo by Atuarlcan PreM A»»oclatloa.
• > Suvienytų Valstijų mininifi kai (karės laivai) Atlantiko pakraščiuose
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Iš Dienos 
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BRANGENYBĖ.

Xe\v York’e ir Philadel- 
phijuje dvi valgomųjų daik
tų brangenybes buvo sumi
nimų. Chicagoje taip-gi vis
kas pabrango ir brangsta, 
nors joje yra 40 milijonų 
bušelių neišvežtų išvežimui 
javų. Kiti 50, gal net 75, 
milijonai bušelių javų tik 
hmkia, kad kas juos imtų. 
Reikėtų nuvežti tų visa kur 
trūksta, bet nuvežti negali
ma, nes vagonų nesą. Už 
vagonų nepriteklių kaltina 
terpvalstijiuę prekybos ko
misijų. Kas ištikrųjų kal
tas, nelengva sužinoti. Dar 
bar liepta esą geležinke
liams liautis vežus iš Chica
gos šiaip prekes, kad galima 
butų pristatyti maisto lyti
niams miestam^.

Chicagoje javai pigesni 
negu New Yorke 5 iki 20 
centų už bušelį. Nu6 nami
nės Suvienytųjų Valstijų 
karės, niekada nebuvo taip 
brangios kaip dabar bulvės 
ir mėsa. “Saldžiosios’r bul
vės dabar mokama 2 doj. už 
bušeli, o paprastosios & dol. 
60 centų. Gyvas kiaules 
parduoda 12 dol. 95 cent. už 
šimtų svarų. Sviestas, di
delėmis partijoms perkant, 
atsieina 44c. svaras, kiauši
niai 40 arba 45 centai tuzi
nas, svogūnai 12 centų. To- 

, kių augštų kainų dar nie
kad nepastebėta.

Vienas daiktas, sako, ne-* 
pabrangsiųs pas muk — tai ' 
ledas. Žiema buvo šalta, taj 
ledas užderėjo. Iki vasarai 
nežinia kaip bus ir su ledu. 
Brangstant maistui, turi 
brangti ir visi daiktai, nes 
prie jų dirbantieji žmonės 
negali Imti nereikalavę di
desnių algų, kad galėtų iš
misti. ,

Pabrangus poperai, pa
brangus maistui, kelia savo 
kainas ir laikraščiai. ”Drau-

žibalo pramonė ir tolesniai 
yra stipriai suorganizuota 
bendrovė, turinti milžiniškų 
pelnų. .

Ofieialis neva trusto su
skaldymas nieko jam nepa
kenkė. Žibalo kaina persi
keitė tik tiek, kad šiandie 
už jį mokama brangiau. 
Kompanijos akciijų vertė at
simainė tik tiek, kad jų kai
na pakilo.

Bet iškalno tas buvo pra- 
matoma.

Kituomet žibalo pramonė-
je buvo tik vienas kompa-. 
n ijos valdyboje pirminin
kas. Dabar tų pirmininkų

II II Kare ir Tiesa. I B
B

gas" dar nepakėlė savo kai
nos, bet jau skaudžiai jau
čia višoko pabrangimų.

TRUSTŲ REIKALAS 
AMERIKOJE.

Vieni žmonės suko, kad tie
sa esanti proto gaminys, kaip 
seilės — burnos, kiti tvirtin
davo, kad tiesa stovinti savai- 
mi, treti — kad tiesa esanti 
tuomet, kada žmogaus nuomo
nė darosi tokia, kokis yra 
daiktas. Nors pirmoji išrodo 
gana gražiai, tečiaus ji klai
dinga. Toli gražu ne visi žmo-I *
gaus proto gaminiai via tie
sa. Juk protas sumintija daug
neimtų daiktų. Saulė nesisuko 
apie žemę, nors visi žmonės 
per daugybes amžių taip min

dei butų valia viską išpliauk
šti, atsieitų ne vien karės var
gus kentėti, bet ir pergalėtų
jų jungų tempti. Tiktai šito
je karėje tiesa gavo kentėti 
viršaus negu kariškų paslap
čių užtylėsimas reikalavo. Ka
riaujančios viešpatijos šioje 
dvidešimtojo ai u žio karėje 
melų padarė ginklu, arba, ge
rinus sakant, užpuolimo įran
kiu.

Kada rusų kariuomenė, 
įnėjusi į Prusus degino tenvk-

yra penkiolika. Pinniaujtij0. Tiesa tėra tik tada, kada|^'9 lietuvių kaimus, griovė
vienam pirmininkui 
mokama didelė alga. 
die didelės algos mokama 
penkiolikai.

Prezidento Wilsono takti
ka trhstų žvilgsniu yra blo
ga; buvusio prezidento Taf
tų irgi nebuvo geresnė; bu- 
v ęs prezidentas Roosevelt 
turėjo geresnes apie trustus

?.uv0'žmogaus proto žinia yra tokia, 
Šiai1’ (kokis

SAULUTE.
(Skiria didžiai gerbiamam kun. Dr. A. Maliauskiui). 

Seniai mus kankino tamsybė begalo,
Ir trukdė gyvybę mus tautinio kūno,
Bežiūrint ne vienas jau dvasioj atšalo,
Ar žengė pėdomis suuaus—palaidūno.
O čia ištvirkimas tik spiegė, tik putė,
Ir doros papėdį mumyse menkutį,
Kad tamsa galėtų} žmonyse bujoti 
Norėjo iš musų namelio iššluoti,
Bet urnai prašvinta ir patek saulutė.

Jutų pinigą turi būti padt- 
ti geroje saugioje valstijos 

bankoje

Sietini Security Bank
■llwa

■op cmcAao
i Ava. kampu Waatara Ava

3% ant Jūsų Pinigu

▲Mara PanedCliala I.' Snbatomi* 
▼skania iki 8 ▼nlandai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus
| Europa Ir galima 
kauti Lalvokartes

Ir plaukia šviesa spinduliuota, skaisčiausia, 
Aplanko bakūžę žmogelio menkiausio;

Pelėsius išblaško tvarka nuosekliausia, 
Jų veikmę prašalina jėga stipriausia. 
Pelėsiai jau mato, kad jų viešpatija, 
Nejėga besugriebti žmonių į vergiją;
Tat spardos ir rėkia it šiškų prariję 
Rėkimu jie mano prigausių žmoniją,
O dreba prieš saulę, it prieš kalavijų.

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS!
KAPITALAS $6M,0O0

Mes mokame 3 proc. ant Pinige* 
Mes parduodame R°relgn Monay 

Orders { visas dalis svieto.
WUilsm Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vice-plradnlnkas 
Chas. Krupka, Vlce-plrmlntnkai 
Joseph Sikyta — Kasierins 
August Filek—Aaa’t. Kaelerlus
1900 Blue Island Ave. 

CHICAGO, ni.

miestus, žudė žmones, tai 
tuo pačiu laiku rusų laikraš
čiai buvo pilni visokių apra
šymų apie vokiečių žvėrišku
mų. Dar ir iki šiai dienai ru
sų, lenkų, francuzų ir italų 
spaudoje palaikoma ta mintis, 
buk vokiečiai žvėrį** Gaila, 
kad negauname laikraščių iš 
Vokietijos, neturime kuomi 
prirodyti savo spėjimo, kad 
jų spauda aprašo anglus ir 
žmogaus mintis gali sugalvo
ti. Savo spėjimus mes remia
me tuomi, kad ir vokiečiai tie
sų brangina nedaugiau kaip 
kiti, ir jie jų laužydavo > po
litikos tikslamsp ries karę. Ne 

(jums minėti asmenis ir įstai- gi liovėsi jie tų darę karės me-

yra žinomasis daiktas. 
Tečiaus mus laikais daugelis 
tiesų laiko savo proto gami
niu ir dėlto nebrangina jos. 
Daugybe žmonių tai klaidin
gai pažiurai tarnauja savo 
mokslu ir gabumais.

Politikai, tai yra, valstijų 
galingi vedėjai, pirmutiniai 

platinimo 
priemones į savo rankas, kad 
jos tarnautų politikai, ne tie
sos tikslams. Kol visoje Eu-

pažiūras. Jis pripažino, jo- 
gei trustai yra naudingi, kol paSrie e tiesos 
jie neišnaudoja visuomenės.

Tečiau ir Roosevelt sukly
do tame, kad užuot bloguo

Taip šviečia saulutė, išeivių padangę,
Kad klaidos im’ nykti, nutyla ir vėjai —
O žmonės supranta kaip Lietuvą brangių.
Į prapultį veda tamsybių veikėjai.
Tad juosius už tokį klaidingų vedinių

Ne sekti prisiekia, bet met’ jiems peikimų 
Juos tikrais tamsuoliais užvardinti ima 
Ir sergsti, kaip galint, nuo jųjų jaunimų 
Saulutei gi teikia garbės išreiškimų.

sius trustus tvarkyti, jisai ,r0P°je viešpatavo neapribuotas
prieš juos pakėlė smarkiau- k“rali,J tol ne-
•jin kovų' ' . naudinga buvo valstijų vedė-

Suvienytose Valstijose 
ekonominės sųlygos taip su
si gludeno, kad trustų skal
dymas sumažina kompanijų 
atsakomybę, o visuomenei 
tuomet prisieina už paga
mintus daiktus mokėti augš
tesnes kainas.

TIK VELTUI EIKVO
JAMI PINIGAI.

gas, varžančias arba varžiu
sias karalių galybę. Taigi Vo
kietijos mokyklose istorijos 
mokintojai visaip iškoheveik- 
davo popežių Grigalių Septin
tąjį už kų jisai varžė vokiečių 
imperatoriaus Enriko Ketvir
tojo neapribotų valdžių. Rusi
jos mokyklos turėjo tikslų su
rusinti užgrietaąsias tautas, 
tarp. kurių buvo ir Lietuva. 
Rusinimo darbas ųiekųis,

nai yra tnatiotnay jo-.kol lietuvius nuo f skyrė
ipi į&Oįg šalies pt§£įrių vai - tikėjimas, todėl rusų mokyk 
.rijų taip vadinamosios le-pos, ypač Lietuvoje ir kitose 
gislaturos teisdaVių butai j katali kiškose šalyse, užsidėjo 
(kaipir seimai) yra nepigios tikslų subjaurinti katalikystę,
ir podraug mažai naudingos 
Įstaigos. Bet ligi šiolei 
nebuvo girdima, kad tų le-

kad nuo jos atsimesti} jau
nuomenė. Tam tikslui gimna
zijose per istorijos lekcijas

gislaturų patįs atstovai ir .mokintojai košė jaiuiiemsiems 
senatoriai galėtų pripažinti ! galvas visų, kų buvo prasi- 
iiesų tokiam visuomenės manV protestantų polemistai, 

' i bekovodami su katalikais, 
kuomet skyrėsi nuo jų. Rusų 
neapykanta pridėdavo netie-

Jei žinomas Amerikoje ži
balo “karalius” John 1). 
Rnekefeller ir turėjo nesma
gių savo gyvenime valandų, 
kuomet jam buvo įsakyta 
suskaldyti į dalis žibalo tru
stų, tai galime būti įsitiki
nę, jogei šiandie tasai prieš- 
trustinis įstatymas jo nei 
šildo, nei šaldo.

Žibalo t rustas buvo ypa
tingas Amerikos santikiuo- 
se t rust a s. Bet ir budai, 
kokius vyriausybė prieš jį 
pavartojo, taip-pat buvo ne
paprasti.

Hitas tinstąs suskilo į 
penkiolikų dalių. BctoStan- 
dard’Oil Companv Indiana 
valstijoj — viena to buvusio 
trusto dalis — savo akcijas 
dabar pardavinėja 21 nuo
šimčių brangiau, negu pie
niai. . * f

Kitos visos tos trusto da
lis ilgi žengia pirmyn, o į 
Knckefellerio kišenius, kaip 
pirmiau, taip ir dabar auk
sas plaukia latakais.

tu.
Kada žmonių rankos kapoja 

kitų žmonių galvas kardais, 
tai ir liežuviai spjauja į prie*, 
šus neapykantos nuodais. 
Prancūzų laikraščiai tevadina 
yokiečius ^ktai paniekinančiu 
žodžiu “b«š” (bodies). Vo
kiečiai net ant sienų rašo: 
“Got bestrafė das England” 
(Dieve pabausk Angliju). Ne
apykantos tvanas apima, pa
saulį taip giliai, kaip tik šir
dis siekia ir liežuviai neša.

Prancūzo užklausęs, ddko 
jis save teršia neapykanta, 
girdi pasiteisinimų, kad vo
kiečiai kalti už karės pradžių. 
Vokiečio neteko mums susiei
ti nei klausinėti, bet jų nuo
monė išrašyta ant daugelio 
Lietuvos trobų,’ buk Aitglija

sos dar ir nuo savęs.
Dar- sunkiau atsieina tiesai

karės metu. Tada atsiranda

manymui.
Tečiau AVisconsino valsti

jos teisdaviai pirmieji pasi- 
: ako,, .jogei jų darbas neat
nešąs jukos naudos valsti- 
jai.

• , ▼»• • -.-r, gvvas ir didelis reikalas slėptiAtstovas Pepier is Dumi"* . . , ", * nuo priešo savo kariškąsias; pskncio nesenai bendrame r. , ,;. . , . . lėgns ir savo silpnybes, kad
rbieju butu pasečrvre prane- .. v. , • J. ,,J.. ' , ‘ .v ns nežinotu, kur taikinti ypų.
se, jogei “didesnę dai} is-’’ ‘ , , . .. . . ... » v ..Nors mes labai 'branginame
duotųjų ištarimų zmonesB . ... •. , ... , , . tiesa, tečiaus pripažįstame
visvien nepildo. Jie labai , .. v. , , , ... cenzūros reikalų kares metu.
gerai žino, kad legislatura
yra daugiau niekas, kąip tik 
užkrečiamoji liga....”

“Esame tokiam stovyje,” 
kalbėjo toliaus tasai atviros 
širdies atstovas, ” jogei Im
dami namie galime būti ma
žiau kenksnhgi visuomenei,
.negu sėdėdami čionai.”

Kitas vėl atstovas, Carl 
Ilansen, sakė, kad pasku- 
riuė AViseonsino legislaturos 
.'(•sija išleidusi šešis šimtus 
Įvairių įstatymų. Tas dar
bas atsiėjęs pusę milijono 
dolerių.

“Nežiūrint to, kalbėjo 
Ilansen, “pas mumis viskas 
velkasi pone liovei, tarytum, 
visi tie įstatymai butų negv-
VI. ir

Gi žemesniojo buto pirmi
ninkas (speaker) apreiškė, 
jogei žymus polių atsjovų 
nuošimtis dažnai balsuoja 

Ar Standard Gil Co. Irus-už pasiulijimų, apie kurį lie
tas gyvuoja, ar gal ne, bet turi nei mažiausiojo supra- 
neabejotinas daiktas, jogeititno.

Šviesk nuolat, saulute, išnyks sielų bėdos; 
Šviesk jug visiems vr’ maloni ir brangi 
Šikšnosparniai vengia šviesos — bei pelėdos 
Naktim jie plazdeno po tamsių padangę

Visi kiti paukščiai šviesoje čirena 
Užlaiko ir būdų ir paprotį senų 
Taip siek’ jie prie tikslo dėl kurio gyvena 
Saulute! Tu kaitink mums dvasinį penų.

Kun. F. B. Serafinai (Pranas)
Chicago, IU. 2-22-1917.

ŽĮS TAS APIE 
ŽVAIGŽDES.

KAS GIRDĖTI LIETU 
VOJE?

Lietuviška patarlė sako: 
kiek at žemės skylelių, tiek 
ant dangaus žvaigždelių. Šį 
patarlė dalinai yra teisinga. 
Kaip visų skylelių ant že
mės mes negalime suskaity
ti, taip pat negalime žinoti 
ir tikro žvaigždžių skai
čiaus. Žmogus akimi be 
stiklų gali matyti arti sep
tynių tūkstančių žvaigž
džių. Žiūrint gi per tam tik
rus padidinamus stiklus 
žvaigždžių skaičius yra kur 

taip sukurstė Europos vieš-’kas didesnis. Juo labiau pa-
pati jas, kad karė kiltų. Vokie
čiai tų dašė Lietuvoje ant tro
bų, kada jie buvo pirmų syk 
įsibriovę pas mus. Vokiečių 
neapykanta nemažesnė už jų 
priešų.

Visi mato karės patiektus 
lavonus, griuvėsius, degnius, 
kraujus. Popežius mato neapy 
kantos tvanų kįlant. Abi ka-

didina stiklai, juo daugiau 
mes matome žvaigždžių. Tū
lam astronomui su pagelba 
žiūronų pasisekė suskaityti 
70,000,000 žvaigždžių. Pro
fesorius Newcomb dar dau
giau atrado žvaigždžių, žo
džių sakant mokslininkai 
tvirtina, kad visatoje yra 
milijardai išsisklaidžiusių

. .. . žvaigždžių. Be to daugelisnaujaneios puses tų tvanų v . v ,v. , .
. . . ■ žvaigždžių yra užgesusių,daugina ir abidvi teisinasi, ° r ”

Jei taip visos legislaturos 
imtų sekti VVisconsino legis
laturos pėdomis, tai, rasi, 
piliečiai liautųsi riukę atsto
vus teišdariauti. Vargu pa

abidvi
kaltindamos priešus už karės 
pradėjimų. Maža teliko tau
tų nedalyvaujančių karėje, o 
ir tose visuomenė pasidalino 
pusiau: vieni nžstoja talkinin
kus, kiti vokiečius. Abeji ieš
kinėja kas sukėlė karę; kalti-sudarytų geresnis visuome

nė» gyvenimas. Priešingai, «inl;» n^ura“la’.“.n™P’ 

dar galima spėti, kad taptų 
blogesnis. Juk ir legislatu- 
ras, arba teisdarybės butus, 
susidedančius fs žmonių įs
linktųjų atstovų tautos įsi
vedė tik tada, kada kara
liaus paskirtųjų valdininkų 
t.eisdaviavimas pridirbo 
daug vargų.

Klysta kas mintija, buk 
dciiMikratiškoji legislatura 
gali prašalinti visuomenės 
vargus nei pati neturėdama 
sąžiningumo, nei nesiremda- 
ma sąžiningais valdininkais, 
kurie turi prižiūrėti šalies 
istntymų [lildymn. Dora ne
mažiau reikalinga valstijai 
už valdininkus, gerus kelius 
ir mokyklas.

tų daugina. Juk lengva maty
ti. kad tikroji dabartinės ka
rės priežastis nesusekama 
taip teisingai ir protingai, 
kaip tat tiesai reikėtų. Beveik 
nebuvo atsitikimo, kad gent- 
kartė, dalyvavusi

kurių visiškai negalime pa
matyti. Vienos žvaigždės 
yra arčiau prie žemės, kitos 
—toliau. Tarpai tarp žvaig
ždžių yra begalo dideli. Nuo 
saulės šviesa pasiekia žemę 
beveik per astuonias minu
tes. O yra tokių žvaigždžių, 
kurių šviesa pasiekia žemę 
jier keliolikų tūkstančių im 
tų! Ištolo tokia žvaigždė 
vos-vos bliksi, bet iš arti ji 
išrūdytų milžiniškiausiu 
dangaus kunu, su kuriuom

Lietuvių Centralinis Ko
mitetas, Petrograde, pa
siuntė Ryman kunigų ka
nauninkų K. Olšauskį, kad 
jis pasirūpintų išgauti pas 
Šv. Tėvų Lietuvių Dienų vi
sose pasaulio katalikų baž
nyčiose.

Kun. Olšauskis Ryman iš
keliavęs per Londoną. Te
nai užtrukęs porų dienų. 
Apie Lietuvų ir lietuvius 
jis, anot “Išeivių Draugo,” 
taip nupasakojęs:

“Žmonės po kaimus turi 
užtektinai maisto, tik mies
tuose brangu ir maisto truk 
sta. Jokių riaušių ir revo
liucijos Lietuvoje nebuvę.

“Rusijoj daug musų lie
tuvaičių tekų už-rusų. Ru
sai varžosi už musų mergi
nas, ba jos ištekėję tuoj 
sugeba sutvarkįyti ir pakel 
ti nususias rusų likęs. Ru
sijoje neramu. Pavasariop 
laukiama didelių riaušių, jei 
ne tikros revoliucijos. Ka
riuomenės ūpas irgi neišti
kimas. Gana tankiai visos 
rotos atsisako eiti į atakas. 
Ir didžiausi rusų patriojo- 
tai nesitiki iškrajištyti vo
kietukų iš Lietuvos ar Len
kijos. ”

NEKENKS KIEKVIE
NAM ŽINOTI.»

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA

DEL JUSU TAUPUMO
Raiškia lalarf nno rn*aašių 

ir
Aba<>lūtUk» Mocną

Si banka yra labai patogioje 
viatoja yra reguliariai per- 
šiuriams U. S. Valdšioa, jn- 
■V taupinimai yra pageidan* 
jami, ar 81jOO ar 81,000.08 

8ari»l« ūepl- mHiljJ Itl » t.»

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

David R. Forgaa —Preaident 
B. E. Kampas, Dearborn and

Monraa BU

(▲patinta Inbea)

ŽENKLAS BANKOS SALGl MO. 
Cblcugo (Jk-ui-ing House Nurysiu.

-be

di,t.iT^j^y*inU8 žcmv bnt’j
.................. . T Snažutė, mažutė dulk vtė. Ir

pasaulio istorijos įvykime, bu- ... . . ' , , ■
p ,, , . , . milžiniško tolumo deleitų nęklydusi spręsdama apie . ........
. . . . • x \ r. ii. daugelių žvaigždžių mes ne
to įvykimo priežastį. Benethk- ,. *
tas XV kviečia abi kariuiijan- 
čias puses liautis kaltėmis vie
nu kitą už karės pradi’jiiną.

galime matyti.

Kaurai (divonai) atrodo
vaiskiau, jei po. iššlavinm 

Kai kurios lietuvių PartijosjU(>M jpf.g,,,, vį|. 
šitų |xn«-žiaiw pastaugi/ pušie--n(>nįu skuduru.
pia, iškreipdanios jų taip, jng)._________________________
nei pažinti negalima. Tų |>ur- 
lijų tikslams reikia katalikų 
Bažnyčių ir jos augščiausių 
ganytojų išniekinti. Nors tie-

Arbatinis šaukštelb 
veik viena drachmų, 

t ♦ t
Dešimtis vidutinių kiau

šinių sveria vienų svarų, 
t t t

Keturi arbatiniai šaukšte
liai lygus vienam valgoma
jam šaukštui.

t f f

Nusilpę pomidorai išima 
rašalų ir kitokias dėmes iš 
baltu drabužiu.

+ i

Šiltas lietaus vanduo ir;

įlankos priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laika nuo laiko, 
bent syki j metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovj ir būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, 

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

kningos ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gi verte gali būti kningose parody- 
at. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedalcidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing House 
teisių, tas yra ženklas jos abejotino
stovio.

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

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmunynias tapo jvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House bunka no 
subankrulijo Keikalaujant, Cle.a- 
ring House bankos ateinu viena k) 
tai su pagelba.

Tlio American State T’.ank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou- 
so, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis ir išduoda ponklas pil
nus atskaitas j metus.

JI taipgi yra po Valstijos prio- 
žiura, yra reguliariškai tirinėjama 
ir kas melu išduoda penkias pilnas 
atskaitas liiinkinial Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankojo yra 
Išmokami ant kiekviono pareikala
vimo.

Cla galima gauti Pirmus Auk
so Mortgages. Telpgi Aukso Mort
gage llondus po 1100.00 tr 1500.00.

šis bankas yra ulsukanciausas 
Lietuviams.

Čia kalbu Lietuviškai Ir Lenkiš
kai.
Kapitalas ir perviršis; $500,000.00

Frcsldentas
AMLIlK AN STATE BANK, 

Kampas; Blue Island Ave., LooiiiIm 
ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: I’anedAltals, Ketver- 
gais lr Subatoms iki 8:30 vai vak.

t«ft išniekinimui priešinusi, bet 
ne gi žiūrės tiesos tie, kuriuos 
išauklėjo rusų biurokintų mo- suda išima riebalių dėmes 
kykla. iš skalbiamų drapanų.
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KREIVATIKIŲ NEZA
LEŽNINKŲ SAULĖ.

(Feljetonas)

Margas genys, pasaulis 
dar markesnis. Vieni rūpi
nas sušelpti vargstančius, 
kiti — apšviesti tamsesnius 
savo brolius, o kiti džiaugs
mais nesitveria, jei pavyko 
ką apgauti, ar nesusipratu
si žmogelį apmonvti.

Garsingasis lietuviu be
dieviu patriarka Jonas Šliu
pas sumanė visus lietuvius 
sukimšti i bjaurų bedievys
tės purvyną. Bet pasirodė, 
kad prie bedievystės tesi- 
glaudžia tik patįs išrinktie
ji ištvirkėliai.

Tuomet tuščiose bedievių 
vadų galvose blykstelėjo 
mintis, kad reikia surasti 
tokių apgaudinėtojų, kurie, 
kunigais nebūdami, vadintu 
save kunigais, neva pildytu 
kunigiškas priedermes ir 
tuo budu mulkinti nesusi
pratusius žmones.

Tiesa, vyskupai nepripa
žins tų apgaudinėtojų, bet 
kas čia' per bėda. Jie galės 
vadinties neprigulmingais 
tautiškais klebonais. Nebū
dami kunigais, tie apgaudi
nėtojai atitrauks žmones 
nuo katalikų tikėjimo ir 
pritaisys dirvą bedievystei.

Kaip sumanyta, taip ir 
padaryta.

Į Serantono miestą, kur 
gyvena pats bedievių kara
lius J. Šliupas, atvažiavo 
žmonelių mulkint į Mickus. 
Nezalcžninkai jį “pavožoda- 
mi” vadina Mickevičių. Gi 
susipratusioj i žmonės jį va
dina nezaležninkų rabinu, 
Serantono bambizu Mickų 
ir t. t.

Apsigyvenęs Scrantone 
Mickus pasiskelbė esąs ku
nigu. Daug nesusipratusių 
žmonelių, Šliupo ir šliuptar- 
nių kurstomi, įtikėjo apga
vikui, atsitraukė nuo katali- 
žų tikėjimo ir pavirto į at
skalūnus nezaležninkus.

Mickus, Šliupui padedant, 
mulkino Scrantone žmone- 
lius per ilgus metus. Galų 
gale ačiu gerb. kunigui J. 
Kutui, ir prasti žmoneQiai 
suprato savo apgaudinėtoji 
ir jį išvijo iš Serantono. Da
bar Mickus mulkina žmo
nes LAVfRENCE, mass.

Seniau Mickus, tesivadin
davo nezaležninkų tautiškuc
klebonu. Dabargi Mickui 
tokių titulų nebeužtenka. 
Dabar jis vadinas nezalež
ninkų tautišku administra
torių, arba net tautišku ne
zaležninkų vyskupu.

Tikrai keisti (navatni) tie 
kreivatakiu nezaležninkųA A
tautiški kunigužiai. Dar 
keistesni • (navatnesni) yra 
jų šventimai. Kreivatikių, 
atskalūnų nczalęžninkų tau
tiškasis administratorius, ir 
tautiškasis nezaležninkų vy
skupas Mickus turįs penkis 
šventimus.

Pirmą šventimą Mickus 
gavęs Chicagoj nuo “buče- 
rio,” prie kurio jis pristojo, 
atvažiavęs į Ameriką. “Bu
čeris” uždavė Mickui dešras 
daryti, bet nezgraibaila Mic
kus, bedarydamas sugadinęs 
visas dešras. Įdūkęs “bu
čeris” davęs Mickui už tai 
pirmąjį pašventinimą.

Antrąjį pašventinimą 
Mickui suteikė kažkoks 
“paliokas” nezaležninkas.

Tretį šventimą Mickui da
vė Simsono pusberniai. Tas

pašventimas buvo labai ne
paprastai . Vietoj aliejaus 
pusberniai patepė Mickų su 
supuvusiais kiaušiniais. G 
paguldę Mickų kryžiais į 
purvyną, kaip neims jį val
kioti po Simsono purvus, 
kaip neims krapyti su laz 
domis šventinamuosius Mic
kaus šanus, kad tas žmogus 
vos vos nepateko į socia
listų ir nezaležninkų rojų. 
Tie pasileidėliai pusberniai, 
bešventindami per neatsar
gumą, suplėšė šventinamo
jo visus viršutinius drabu
žius, taip kad įšventintasis 
nezaležninkų kunigužis Mic
kus paliko baltas kaip gul
kis vienuose apatiniuose ni
kuose, kurie ir gi buvo 
stipriai apdraskyti.

Daug-buvo dėlto nemalo
numų “slauniam” nezalež
ninkų administratoriui, bet 
apie tai čia negailima nei ra
šyti.

Ketvirtą pašventimą Mie

linis. O svetimtaučiai tik 
juokias nusikvatodami iš to
kio nesusiprat ilsiųjų lietu
viu tamsumo, kurie leidžiasA 7

Mokiam “slaunąm” vyrui 
taip bjauriai save apgaudi
nėt i.

Nezaležninkų prietelis M.
1 I

JAU LAIKAS SUBRUSTI.

Štai ir atėjo gavėnios lai
kas; laikas metavonės ir pa
sišventimo. Katalikai, bran
gina gavėnios lai!ką, pasi
liaudami vaikščioti į triukš
mingus pasilinksminimus ir 
atidedami į šalį tą visą, kas 
kutena žmonių jausmus. 
Kiekvienas doras katalikas 
labinus ir labinus apsvarsto 
savo sielos reikalus; todėl 
gi mažindami valgį stengia
si sutvirtinti savo valią. 
Tas patinka Dievui. Prana- 

jšas Juoelis Dievo vardu ra- 
Įšo: “Sugrįžkite prie manęs

kus gavo nuo savo tarnaitės, j vįsa savo širdimi gavėdami 
ši šventino Mickų į nezalež->jr verkdami ir raudodami.” 
ninku vyskupus. Tai įvyko 1 Gavėti galima susilaikant
šitaip:

Vieną, karią tarnaitė, su
grįžusi namon, užklupo ne
zaležninkų administratorių 
Mickų su svetima moteriš
ke. Tas reginys tarnaitei 
širdį lvg skroste perskrodė, 
ir ji pagriebusi šluotą, kaip 
nepradės šventinti su pamaz 
gomis naująją porą, kad 
tautiškasis nezaležninkų 
klebonas ir administratorius 
Mickus, bepuldamas nukri
to nuo laiptų ir išlaužė sau 
koją. Tą išlužusiąją koją 
gydė pats bedievių patriar
ka J. Šliupas su savo asis
tentais, o tarnaitė, taip gra
žiai įšventinusi Mickų į 
tautiškus nezaležninkų vvs-A •/

kupus, davė jam vyskupiš
ką lazdą, su kuria šlubuo
damas jis galėtų pasiremti. 
Tik viena bėda, kad ta laz
da pasirodė pertrampa. Dėl
to Mickus ir vadino save ne 
vyskupu, bet nezaležninkų 
administratorių.

Tas garsingas pašventini
mas įvyko Scrantone ir bu
vo aprašytas laikraščiuose.

“Žvirblio” telegramos 
praneša, kad Mickus gavęs 
nuo nigerių dar naują šven
timą. Girdi Serantono bam
bi zelis Mickus ne tai su vi
zitą, ne tai ne su vizitą ne- 
tikėtai nuklydo prie vienos 
nigerkos. Kaip ten 
buvo — nežinia. Ga
na to, kad Mickų ten už
klupo nigeriai ir šventino ji 
i kreivatikių nezaležninkų 
tautiškus vyskupus.

ši konsekracija ypač ilgam 
pasiliks Mickaus atmintyje. 
Pasirodo, kad nigeriai 
“slauniam” administrato
riui lazdų nesigailėjo. Mo
linos dešros ant nugaros vi
suomet jam primins tą šven
tinimą.

Bet ir po tokio smarkaus

netik nuo valgio, bet taipo
gi ir nuo svaiginančiųjų gė
rimu. Tadgi visu blaivinin- 
kų ir jų pritarėjų akys tu
rėtų buti atkreiptos į tą ide- 
alį darbą. Visi gana gerai 
žino kiek vąrgo pridirba 
girtybė. Girtuoklių armi
jos, susideda iš driskių, el
getų, valkatų, tinginių, kri
minalistų, nepraustburnių o 
daugina vagis, žmogžudžius, 
bepročius ir dar kitokius, 
kurių ir neišskaitliuosi vi
sų... Taip žmonės sukane- 
veikia svaiginantieji gėri
mai. Taigi, turėdami akyse 
nesuskaitomą daugybę nu
puolusių tautiečių, tarp ku
rių randasi nemažai moterių 
ir mažų kūdikių, negalime 
žiūrėti abėjotiškai ir nieko 
neveikti. Mus protas ir 
Širdis turi gelbėti juos. Są
žinė liepia kuogreičiausiai 
traukti juos iš girtybės pur
vyno. Jie įklvmpo per ne
atsargumą arba dėl kokios 
priežasties ir patys ne
begali išbristi. Nelaimin- 
gieji girtuokliai vra žmonės
musų, to paties tikėjimo, tos 
pačios tautos, iš to paties 
krašto — brangios Lietu
vos. Juos ryja alkoholis 
siaubimas. Nei numirę jie 
peras atilsio: jiems teks dar 
baisesnis likimas. Šv. Po- 
vylas rašo: “Nemintykite 
klaidingai: girtuokliai Die
vo Karalystės negaus” (1 
Kor. VI. 9.). Taigi, broliai 
ir seserįs blaivininkai, argi 
mes duosime žūti savo tau
tiečių kūnams ir dūšioms ? 
Dabar jie vargsta siaubuno- 
alkoholio nasruose, o numi
rę turės buti pragare. Ne! 
Mes negalime žiūrėti į tai 
rankas sukeitę! Mes turi
me eiti į kovą su žmonijos 
priešais. V. Dievas palai
mins musų darbą, nei vie-

pašvetinimo Mįckus vis dar j nas doras nestos prieš mus. 
nepradrįsta aiškiai save va-j Blaivininkai kovoje su alko- 
dinti nezaležninkų tautišku į holiu nevartoja nei kanuo- 
vvskupu. Mat vieno daly-j lių, nei šautuvų, nei kitų 
ko vis dar pritruko. Nigc-! baisių įrankių, neturi priešų 

riai, bešventindami sutnipi- neapikantos. Nepridera 
ne visas lazdas ant šventi- teip-gi aštriais žodžiais ber-
namosios Mickaus nugaros. 
Dėlto nabagas paliko be vy
skupiškos lazdos, na o be 
lazdos nedrąsu nei vyskupu 
vadinties.

ti į svaigalų užtarėjus, ne
susipratėlius. Eidami į ko
vą, mes einame su meile iš
rūdydami artymams jų klai
das, ragindami susiprasti ir

Tokį tai “šlaunų” admi-1 nusikratyti svaigalų jungą, 
nistratorių dabar turi lifetu-Į Blaivybės dirva plati,-tik 
vini Lavrence, Mass. Čia darbininkų stinga. TurS- 
jis dabar išsijuosęs mulkina kime viltį, kad ateityje jų 
visus nesusipratusius ir liur- bus dauginus. Šiuo gavę-’
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TEGUL ŽMONES NUSPRENDŽIA
Kaip Chicagos žmonės gaus geresni patarnavimai 
Šis yra vienas iš svarbiausiu šios dienos klausimą.

Daug yra kalbama apie nauja teisių 
davima, gatvekariu kompanijom ypačiai 
apie laika kurisv ra neatbūtinai reikalin
gas prailginti kad davus proga išnešti jų 
užvestus pliamis.

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

Tas viešiems yra žinoma ka:p gatve- 
karių taip ir elevatorių, kompanija ik turi 
užtektinai spėkų kad žmonijai sutrik i i- 
kalinga patarnavimu ypačiai kuomet dar
bininkai važuoja ir parvažuoja iš darbo.

Norint geresni patarnavimu neatbūti
nai reikalinga turėti daugiau vėžių ypačiai 
pre tą laika kuomet daugiausiai žmonės 
važuoja.

Kuomet bus daugiau vėžių bus greites 
nis patarnavimas ir didesnės išlaidos.

City Traction ir Subivay Conunission 
yra padavė pliana kuiis padidins paranku- 
rna Chicagoje 150 nuošimčių Į šešis metus 
laiko, kainuojan $90,000,000. norint gerai 
transportacija pagerinti atsieitų $275,000,- 
000.

Šis pagerinimas transportacijos tegali 
buti padarytas kuomet kompanijos gaus il
gesnį prailginimo, kad butų užtiektinai su 
daryti šia didelė suma pinigų, į penkias de 
šimts metų.

New Yorko transportacija stebuklingai 
padidėjo per davima kompanijom 50 metų 
teisę.

Dabar šis dalykas stovi prieš Chicagos 
žmonris n r jie nori kad jų miesto transpor
tacija pagerėtų arba jį pasiliktų, ant vietos 
kaip lyg šiol. Ant kiek laiko jie mano kad 
šie milijonai dolerių bus apmokami.

Traction ir Sub\vay Komicija 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, 
Trečia miesto Council rūpintųsi visais .da
lykais, ir kad perleistų žmonėms 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.

CHICAGO SURFACE LINES
Šis yra No. 2 Serijos gvildenimas šio 

klausymo.
Musų kitame apgarsinime bus paaiš

kinta šie dalykai plačiaiu.

1
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nios laiku įtempkime visas 
savo jėgas, ir subruskime 
dirbti. Bepig, kad kiekvie
noj parapijoj įvyktų prakal
bos apie blaivybę, taptų su
rengtos tamtikros parodos, 
krutamųjų paveikslų, pa
skaitos! Platinkime ir knin- 
geles apie blaivybę. Reng
dami prakalbas prašykime 
savo klebonų, kad paragin
tų visus parapijiečius atsi
lankyti jose. Ištikrųjų iš 
kalno galime spėti, kad tok
sai darbas atneš gerų vai
sių: daugelis liausis svaiga
lus vartoję, stos eilėse blai
vininkų, ir padės mažinti 
degtinės praryjamųjų aukų 
skaičių. Taip darant ateitis 
bus šviesesnė visiems.

Kun. A. Briška.

JAPONIJA SULAIKAN 
TI S. V. NUO KARĖS.

Petrogradas, vas. 22. — 
Čionai tvirtinama, jogei Su
vienytas Valstijas nuo ka
rės su Vokietija sulaikanti 
ne kas įeitas, kaip tik Japo
nija. Kai-kurie rusų laik
raščiai rašo, kad Suv. Val
stijos tuojaus stotų karėn 
prieš centrales valstybes, jei 
jos žinotų aiškų Japonijos 
stovį, kad Japonija gvnran- 
t.uotų tai, jogei jinai netu- 
Tinti blogi) minčių Suv. Val
stijų žvilgsniu.

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, iliu
zinius ir deimiantinius, muzikas, gramofonus su lietuvi įkais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokuitįs visokius 
lokius; armonikas rusilkss ir prūsines, importuotas ir taip Jau 
rusilkas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Taipgi taisomo laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika- 
liikua instrumentus ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. 
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis ui 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus. f

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

TBLEPHONB DROVER 7309

Katalogų visiems dykai ,kas tik prisius už 2c štampų,

BE PASISTENGIMO NĖRA 
PASISEKIMO.

Pasisekimas reiškia pasis
tengimą. Kiekvienas pasek
mingas verteivis vra uolus 
darbininkas. Įsigavęs j pryša-

susirinkusias išmatas, kurios 
nuodija žarnas ir paralyžiuo
ja jų nonnaiį veikimą. Jis su 
teikia norą valgyti, pagelbsti 
virškinimui ir sustiprina ner
vus bei visą kūną. Nuo vidu
rių užkietėjimo, galvos skau

kine eilę negali ten stovėti, įdėjimo, nervuotumo, migre• jg0) jų 
jei nepadarysi dar didesnio nos, nemigos, apskrito nusilp-’ 

norėdamas nėjimo ir t. šitas vaistas yra 
nesulyginamas. Kaina $1.(X). 
Aptiekose. Nuo nusišaldyrm 
dabartiniu šaltuoju laiku, 
nuo rnmatų, ir neuralgijos, 
pamjiitinimo, ir tt. geriausiu 
ištikimu vaistu vra Trinerio

suvylia. Kaina 25 ir 50c. ap
tiekose, krasa 35 ir 60c. Ta pa 
čia kaina gausi puikų Trine
rio Kosulio Malšintoją, kuris 
suteikia greitą ir tikrą pngel- 
bą nuo šalčio ir kosulio. Jos 
Triner, Mfg., Chemist, 1333-
1339 So. Ashland Avė., Cbiea- 

(Apgr.)

pasistengimo. Bet 
ą,jį pasistengimą padaryti, tu 
i turėti sveikatą. Prancūzų 

patarlė sako: Tas, kuris be 
svekatos, nieko neturi Trine
rio Amerikinis Karčiojo Vyno

I "DBAUGO" Adminis

tracijų atdara nno B vai. 
ryto 11d • vai. vak. Utar-

Eliksyras suteikia sveikatą.
Jis išvalo vidurius, prašalinaLinimentaf. Jis niekuomet ne

ninkala, Ketvergais lr Bu
bėtoms 11d S ral. vakare.

•B——**—
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JAPONIJOS ŠNIPŲ YRA 
PILNA SUVIENYTOSE 

VALSTIJOSE.

Jie yra apsigyvenę svarbio
se stratiginėse vietose.

Japonas lakūnas New Yor
ko uoste.

Nepersenai New Yorko 
uosto policija neišpasakytai 
nustebo, pamačiusi uoste 
japonų lakūnę, kurs įkrito 
į vandenį su savo lakstytu- 
vu. Kų ten tasai jaunas ja
ponas veikė žiemos metu su 
lakstytuvu, kurį buvo nesi- 
samdęs porai savaičių1? Ko
dėl jis buvo pareikalavęs 
prisiųsti jam tų lakstytuvu 
į State Island, kuri yra pui
kiausioji vieta New Yorko 
tvirtumoms apžiurinėti? 
Visi inėjimai karės uostan 
aštriai saugojami. Tatai no
rint pamatyti tvirtumas ir 
pasigaminti jų bent kokius 
braižinius, prisieina pakilti 
oran. Žinomas daiktas, kad 
šnipai su savim neturi jokių 
specialių ženklų, katrie liu
dytų jų užsiėmimų. Tiktai 
tuomet galima prirodyti 
prasižengimų, jei pas inta- 
riamųjį žmogų atrandama 
tvirtumų piešiniai arba žem- 
lapiai. Pas įkritusi į van
denį japonų to visa neatras
ta.

Japonų šnipai Kalifornijoje.
Intariamų japonų sutin

kama visur. Nesenai vienas

vo pynešę, jogei žemesnio- 
joj Klifornijoj yra japonų 
.stovykla, kur sukeliavę apie 
1,000 japonų. Žemesnioji 
Kaliforsija yrra Meksikoje.

Japonai šnipai savo dar
bų atlieka prisidengdami 
visokiais nekaltais darbais. 
Perniai rugpjūčio m. du ja
ponu Los Angeles apylinkė
se ėmė piešti visokias gam
tos gražybes. Jiedu pasisa
kė esančiu dailininkais. Bet 
tie, katrie matė jųdviejų 
tuos “dailės” darbus, už
tikrino, jogei tie darbai ne
turi nieko bendra su daile. 
Matyt, jie savotiškai dirb- 
dino apylinkių pienus.

Japonai labai dažnai su
kinėjasi aplink Panamos 
perkasi). Keli japonai nusi
pirko žvėjiniukų valtis, su 
kuriomis neva gaudė žem
čiūgus palei perkasą. Aiš
ku, jogei jiems rūpėjo ne 
žemčiūgai, bet Panamos 
tvirtumos.

Plaukia Kelias Mylias 
Paskui Skrybėlę.

Paslaptimi yra prideng
tas reikalas vieno jauno ja
pono, kurs buvo atrastas be- 
plaukiojųs palei tvirtumas 
New Yorko užlajoj. Kuo
met jo paklausta, ka jis ten 
veikiąs, atsakė, jogei skry
bėlė įpuolus vandenin, todėl 
jis jų norėjęs išimti. Nuo

jų pakraščiai palei Ramųjį Suv. Valstijų Ramiojo van- 
vandenynų, nuo Meksikos į dcnvno laivynų ir tuomet 
sienos ligi Kanados, labai japonai galėtų išsodinti vi

tvarkytas. Didumos vieš
patijų Europoje, ir kažku
riose Amerikoje ir Japoni
joje (Azija) žmonės nuskai
tyti iki vienam, kitur skai
tybas arba visai neveda
mas, arba blogai vedamas. 
Todėl skaitlinės apie visų 
žmonių daugybę aut žemės 
yra teisingos ue visai, bet 
maždaug.

ti. Suv. \ alstijos nusilenkia 000,000, Amerikoje 125,670,- 
000, Australijoje — 4,730,- 
»»)() įr Poliarėje arba kraš
tutinėje Šiaurių ir Pietų 
srityj—300,000.

Dabar gi žemės skritulio 
gyventojų skaičius siekia 1,- 
733,000,000, tai yra laike 26 
metų padidėjo 245,100,000.

Azijoje šioje valandoje 
esama 917,7000,000 gyvento
jų, Europoje — 452,000,000, 
Amerikoje — 183,000,000, 
Afrikoje — 127,000,000, ir 
Australijoje — 53,000,000.

Tokiuo Hudu labiausiai 
pasidaugino žmonės Azijoje, 
Europoje ir Amerikoje. Af
rikoje skaičius gyventojų 
pasiliko beveik toks pat.

pnes kiekvieną Japonijos 
protestų, išpildo kiekvieną 
japonų reikalavimą. Net hesu pakraščiu savo jiagamin- 

tą kariuomenę. Šita tuojaus suimdinėja intariamųjų ja- 
apsidirbtų su amerikonais,
jei tuo pačiu laiku butų su
naikinti augščiau paminėtų 
penkių geležinkelių tiltai ir

derlingi. Ten yra valstijos 
Washington, Oregon ir Ca- 
lifornia. Šitos valstijos nuo 
visos šalies atskirtos didžiu
liais kalnais, gi pačiuose pie
tuose — plačiausiais tyre
liais. Jos su rytinėmis vai-'tuneliai. Japonų kariuome

nė be sunkenybių paimtų 
visus ten svarbesniuosius 
miestus, juos apdrutintų ir 
tuomet Suv. Valstijos turė
tų atsižadėti derlingųjų že
mių. valstijose Oregon, Ca- 
lifornia ir IVashington.

Tuos visus pienus Suv. 
Valstijų vyriausybė žino ir 
todėl su japonais mandagiai 
apsieina.. Daro kas tik yra 
galima, kad jų nesukiršin-

stijomis yra sujungtos tik 
penkių geležinkelių linijo
mis. Šitais geležinkeliais 
Suv. Vallstijos turėtų ga
benti kariuomen, ginklus ir 
amuniciją prieš japonus, 
užpuolusius nuo Ramiojo 
vandenyno šono. Nuolatinė 
kariuomenė ir milicija tenai 
yra silpna. Todėl japonai 
žemdirbiai arba pirkliai 
dažniausia dabar ir apsigy
vena arčiau tų geležinkelių, 
kad prireikus galėtų sunai
kinti tiltuš ir tunelius. Kas 
gali žinoti, kad tie japonai 
savo namuose neturi dina
mito arba elektrikinių prie
taisų. Taippat negalima ži
noti, kas per vieni tie ja
ponai, žemdirbiai arba pirk
liai. Juk tai gali būti atsar- 
ginia kareiviai, ar gal ofi- 
cieriai, karės inžinieriai.

Panamos Perkasas Bus Su
naikintas Bombomis.

Washingtone turima ži
nių, jogei kilus karei japo
nai iš lakstytuvu bombomis

ponų šnipų.
Todėl japonų šnipų 

liūs šioj šalyj nuolat didėja 
ir vis labiau šiai šaliai grą- 
siA pavojus iš J n poni j 
sės.

skait

os pu

ŽMONIJOS SKAITLIN 
GUMAS.

1890 metuose mokslinčiai 
apskaitliavo, jog ant žemės 
gyvena 1 milijardas 487 mi- 
liy nai 900 tūkstančiu žmo
nių. Daugiausiai gyventojų 
esama Azijoj —850,000,000.

Sidabrinius ir auksinius 
dalykus geriausia valyti su 
amoniju ir milteliais vadi
namais Crocus Marei arba 
Dijamantinas. Reikia pada
ryti skystų tešlą iš miltelių 
ir amoni jaus, ja aptepti su

peikia dar pažymėti, kad'skrėtusį daiktą, palaikyti
Toliau seka: Europoje — žmonių skaitymo darbas lie truputį ir nuvalyti minkštu 
: 180,200,000. Afrikoje —127,- visur užtektinai gerai su- šepetėliu.

tos vietos, kur jo skrybėlė sunaikinsiu Panamos per
buvo įkritus, jis buvo jau kasą, kad neleistų Atlauti- 
net už poros mylių beplauk- ko laivynui susijungti su 

Ramiojo vandenyno laivy
nu. Sakoma, tokie yra Japo-

damas pakraščiu. Juk nie- 
, . ,v. . . , kas taip kvailiai nepasielg-

kad plaukti kelias my- 
iias paskui skrybėlę. Juk 
galėtų tuojaus įkritusią

tas garsiose pelkėse Dismal 
Swamp, Virginijos valstijo
je? Šen ir ten imama kalbė
ti, ar kartais japonai kur- 
ncrs žmonių neapgyventoje 
saloje nepasirūpins pasiga
minti amunicijos sandelių. 
Nes Suv. Valstijoms ar ank
sčiau ar vėliau priseis su Ja
ponija susipykti ir kariauti. 
Kaip žinoma, japonai labai 
pageidauja užgrobti vakari
nius Suv. Valstijų pakraš
čius. Vakarinių valstijų — 
Califomia, Oregon ir Wash- 
ington, gyventojai labiaus 
nujaučia tą jiems grasiantį 
pavojų. Pernai miesto Los 
Angeles, Cal., majoras krei
pėsi į šalies vyriausybę su 
reikalavimu, kad jinai ištir
tų japonų stovį minėtam 
mieste. Japonų namuose 
tuomet padaryta kratos.

skrybėlę išimti iš vandens.
Paskui tvirtumos karei

viai tai kų paliudijo: Jie 
pamatė bevaikščiojantį ko
kį tai svetimų žmogų palei' 
dokus, kur gaminamos tor- 
pocįos nardančioms laivėms. 
Kuomet kareiviai mėgino 
prie jo prieiti, jis įšoko van
denin ir nuplaukė pakraš
čiu, neva skrybėlę “gaudy
damas.”

Japonai ir Meksikas.
Pasakojama, jogei žino

mo Meksikos plėšiko-galva- 
žudžio Vilios gaujose kituo
met tarnavo ir japonai. Jie 
buvo artileristais ir su savi
mi turėjo japoniškas armo
tas. Japonai didelę domų at
kreipia į Meksikos reikalus.

nijos generalio štabo pienai.
Kuomet tuo budu butų 

perkirstas kelias Atlantiko 
laivynui, Japonijos karės 
laivynas lengvai įveiktų

Mažas gezu šildy- 
tojas išduodama
Kiekvienam pirkėjui 
vieno ilgumo 8 pėdų 
musų metalinės dūdos 
su sušriubuojamu su
vienijimu, $1.95 mes 
pristatysime vienų.
No. 1 Eclipse Heater

Kaip Sis paveikslas) 
Dalykas sulyginimui tem
peratūroj žiemos ir pavasa
rio laiku.
J minutę parodo pasekmes 
ir galima užsukti į sekundą. 
Sucėdyja sveikatą, ūpą, lai
ką ir pinigus.
Didesni Sildytojai didesniam 
reikalavimam.

Pašauk Namų 
šildymo Skyrių.

lhe Peoples Gas 

Light & foke 

Company 

AVabasli 600

Arba atsilankyk 
musų artimiau

si Sankrovos 
Skyrių.

Atrasta , daugelis paslėptų Hita šalis jiems labai svar-
šautuvų ir amunicijos. Be 
to, japonai tame mieste su
pirko daugelį sunkiųjų au
tomobilių, lavino savuosius 
lakūnus, o kiti matavo Ra
miojo vandenyno pakraš
čius. Jų toksai prisiruoši
mas yra panašus vokiečių 
darbams, kuomet pastarieji 
darbavosi Franci joje pirm 
šitos karės.

Japonai dailininkai ir 
strateginės vietos.

Pirm kelių mėnesių mies
te Los Angeles policija su
ėmė vieną, joponų už girty
bę. Pas jį atrasta žemla- 
piai, kuriuose buvo pažymė
tos visos svarbesnėsės Suv. 
Valstijojse vietos, kuriose 
be jokio pavojaus galima 
nusileisti žemyn lakunums. 
Pirm to mieste San Diego 
buvo suimtas kitas japonas. 
Pas šitų atrasta surašąs vi
sų bevielio telegrafo stočių 
Suv. Valstijose. Sau Frau-

bi. Iš šitos šaflies jie pasi
ruošę lengvai galėtų užpul
ti Suv. Valstijas. Tuo tikslu 
jie tenai pasirūpino gauti 
sau indomias koncesijas. 
Pietuose nuo Suv. Valstijų 
japonai apgyveno visų Ra
miojo vandenyno pakraštį. 
Meksikos nepastovi vyriau
sybė leidžia jiems ten šei
mininkauti kaip patinka
mai. Tenai apsigyvenę japo
nai, sakoma, esą visi rusų- 
- japonų karės veteranai. 
Girdi, jie ten užsiimu žu- 
kląvimu. Bet ištikrųjų nėra 
žinoma, kokį jie ten turi už
siėmimų ir ko jie ten lukc- 
riuoja.

Japonijos Karės Pienai.
Suv. Valstijų gene rali is 

štabas sužinojo, jogei Japo
nijos kariniai pienai turbut 
yra sekantieji: Kuomet 
ateis tinkamas laikas, Japo
nija pulsis be perspėjimo, 
kaip tai kituomet yra pada-

ciseo laikraščiai perniai bu- riusi su Rusija. Suv. Valsti-

įW.W.W«W.V.W.W.W.V.WA\\W.WA:

VAISIAI ŽMOGAUS DARBO

Tiktai ekonomija ir taupumas 
tegali atnešti pageidaujama vai
sių dėl pasilinksminimo

Bankas yra tojj žeme, kurioje jus pasėti 
pinigus, o bankos knygutė tai yra vaisius.

Mes mokame 3 nuošimti į metus už jųsų 
pinigus. i

PRADEKITE SĖT! ŠIENDIENĄ

PEOPES STOCK YARDS STATE BANK
I

Ashland Avė. Kampas 47th Street
Didžiausia Valstijos Bankas apart miosto

Kapitalas ir Perviršis $750.OOO.oo. Tortas sovirš $7.000.001.oo

ŠITAS PAVEIKSLAS PARODO ŪKE

G. DARŽININKO
Du Metu kaip Pradėjo Ukninkauti.

Kas nori ' pirkti ūke meldžiame kreipties prie P. Mažeikos.
Jeigu turi $1,000 gali pastoti geru ūkininku ant 100 akrų žemės ir turėti 30 karvių, arklių, kiaulių, žąsų ir gražius budinkus. Ži

nok gerai jog viena karvė atneša pelno nuo pieno nuo 75 iki 100 dolerių į metus. Musų draugija nėra kokia a gentystė, tiktai rūpinas pa
gerinti lietuviams ūkininkams kaip lengviaus pradėti u kininkauti. Jus gyvendami ant ūkių su savo šeimynoms busite laimingi. Galėsite 
gyventi ilgai be jokių ligų, niekas tavo biznio nepagady s, ir neturėsi jokių bosų ant savo galvos. IS

Mes taiposgi turime keletą šimtų išdirbtų ūki ų ir krautuvių, viešbučių, karčiamų, hotelių ir t.t. delei biznierių. Prašome atsi
šaukti laišku, o gausite kataliogą. Su pagarba, / ,

P. A. Mažeika, L.U.D.A. pirmininkas
(Aš esu kožnądeną ofise nuo 9 vai. iš ryto iki 2 vai. po pietų).

KEWASKUM BANK, KEWASKUM, WISC. 
Gyvenimo Vieta:

Paul. Mažeika, R. 34, Box 58 Campbellsport, Wisc.
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LIETUVIU GYVENIMO 
AMERIKOJE

. «
HARTFORD, CONN. mininką ir paprašė, kad Imt 

----------- perstatytas. Vienais balsais
Vasario 18 d. 6 kp. L. V. prieš 4 klebonas liko išrink- 

eiu laikė mėnesini susirinki-itas susirinkimo vedėju, 
mą, kuriame nutarta kreip- j Trukšmadariu pirminin-
ties prie centralės Vyčiu 
valdybos, idant ji prieš sei
mą pasistengtu pagvildenti
organe

kas su savo 23 sėbrais, pa
matęs, kad žmonės galės su
sitaikinti, o j jojo vietą iš- 

arnatų mokyklos p inkti kitą. pakelia sveetai- 
klausimą. Amatu mokykla j nėję didžiausi riksmą, kad
bene turės tokią pačią svar-Įjisai kunigui, neduosiąs ve- 
bą, kaip ir steigiamoji ko- sti susirinkimo .
legija dėl lietuviu visuome- Kunigas supratęs, kad su 
nžs. Be to, nutarta užklan-Šiokiais žmonėmis negalima 
sti Vvčiu centr. valdvbas susikalbėti, uždarė susirin-* *■ . . *■ iką yra nuveikusi uniformos ikimą.
komisija. Nuo paskutinio Į Tokiu budu legaliai su
avimo jau praėjo suvirš pu-j šauktą ir pradėtą parapijos 
sės metų, o organe dar vi-įsusirinkimą priešininkų 
sai nesimato jokių praneši- Į pirmininkas suardė. Visi 
mų tos komisijos j žmonės dabar kuoaiškiausiai

A. Ramanauskiui patarius'pamatė, kad jiems visai ne- 
sušelpti moksleivį Steponą į lupi bažnyčia ir parapijos 
Kneižį, buvusį kuopos rasti- ! tvarka. Kaip ilgai žmones 
ninką, vienbalsiai nutarta' duosis trukšmadariams ap- 
paaukuoti jam 5 dol. Tai])1 gaudinėtiY

Tik ką išleista Knygele
M ■ ■

Surengė Kun. P. Gugis

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

Kaina tik 15c.
su prisiuntimu.

Imant šimtais egzempliorių į 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.

U

gi jam aukavo: J. Laučkal 
$3.00: O. Rosmanskas $1.00, i 
M. Poteekaitė $1.00 ir L. j 
Mašotaitė $1.00. Yra viltis,: 
kad lig Velykų atsiras (lau-į 
giau geraširdžių vyčių, ku-'

Jonas.

HARTFORD, CONN.

Vasario 19 d. L. Vyčių 
I kp. surengė “kepurinį 

rie sušelps savo draugą. i’alių,” į kurį atėjo labai 
Žadama iškilmingiausiai

paminėti Šv. Kazimiero die-
dai-g žmonių su įvairiomis 
kepurėmis. Už įdomiausią

ną. Vienas asmuo tapo iš- kepurę buvo paskirta dova 
brauktas iš Lietuvos Vyčių nų dienraštis “Draugas” 
surašo, už ką lietuvius plio-, metams. Dovaną laimėjo 
vojo svetimtaučių akyse. ,viena taip vadinamųjų lais- 

Reporteriua vųjų mergina. Ji spyrėsi ne- 
------------------------- morinti “Draugo,” bet vv-I O 7

MAHANOY CITY, PA.
čiai savo nutarimo neatmai
nė ir paskirtą dovaną jai 
įteikė. Pelno nuo šio pasi
linksminimo atliks arti l'\0Jau keletą metų kai]) Sv 

Juozapo lietuvių parapija dolerių, 
neša kelių sulaisvamauėju- 
sių žmonių jai užkrautą 
jungą. Neprigulmybės dva
sia verste verčiasi į parapi- C x, r .“Dranga,” bet nebrukite j jos redvmo tvarka — Baz I . ,
nvcios priešai rankas trina , • . , ....., . lamu, tas gan savo laime įlįs džiaugsmo, matydami . ° . ..... . v mo neimti. Pinigus, atliku-kaip žmones tvirksta, atsą-' •. 1 ... / sius nuo prenumeratos ca-la nuo tikėjimo, skėsta gir- m T, , , ... , L i- b>jotc paskirti i Tautos
tuoklysteic etc. Dau gulįs ,, , , . . • - , ,, , _ r ondą Lietuvai šelpti,bando* įkalbėti žmonėms,
kad mums esą nereikia vy
skupo klausyti — turime, 
girdi, savo bažnyčią, tai ga
lime daryti ką norime. Ak1 gci’K kun. J. Ambo
lieji nemato pavojaus ir se-/° vietos blaivininkų kuopa 
ka paskui vilkus avių kai-(au^a San smarkiai. Kuopos 
liuosc, kuriems rupi ne baž-|va boję yra: pirm. Ant. 
nyčia, bet visai kas kitas. y^^aja^aS r«t. Povilas Iva- 
Aklieji nemato ir ii(‘supran-(1,a,ls^a‘s ’r *žd. Rosinan- 
ta, kad jie neklausydami *kaH- Nutarta, kad visi na- 
vyskupo, tampa neprigul-ketvirtoj gavėnios i le
ntingais ir tilo pačiu jau uė- /h’hoj bažnyčioje prisižade- 
ra katalikas. Keletą metų A1 neragauti svaigalų. Tą 
čia darbavosi kun. V. Dar- P«U vakarą nutarta, suren
giu jM, j„ _ kUT1< j. Valai-paskaitas apie girtybę, 
tis, dabar — kun. P. Augus- krutumais paveikslais, 
taitis. ' Paskaitos bus Y. M. U. A.

Tečiaus po truputį žmo- svetainėje. Mylintieji tiesą, 
nės jau pradeda susiprasti yra kviečiami atsilankyti ir 
ir šalinasi nuo tų, kurie išgirsti jos žodį apie blaivy- 
juos taip ilgui išnaudojo. naudingumą.
Šit vienas atsitikimas, kuris! Blaivininkas,
aiškiau parodė, veidą para

1% Skruzdė.

Redakcijos prierašas. Ge
rai darote platindami 

ioo
nenorintienus. Kas ka nors

HARTFORD, CONN.

pijos trukšmadariu. Klebo- PAVASARIO IR VASA
nas norėdamas užbaigti ne- ROS KRUVINOS DOVA- 
sutikimus ir pasitart i apie t NOS.
parapijos reikalus, sušaukė -------------------------
visuotiną parapijos siisirin- Baisiausioji kare, kokios 
kimų. Susirinkiman p risi-1 pasaulis gal dar neregėjo 
rinko pilna svėtainė žmo-j nuo pat sutvėrimo, šit, jau 
nių. Klebonas pirmiausiai treti meteliai vilgina krauju 
trumpai paaiškina apie su- Kumpos žemę. Žiaurus ir 
sirinkimo tikslą ir bešališku n ('prisotinamas karės di<‘- 
nio dėlei, kad visi butų už- vaitis Kovas šių metų rug- 
ganėdinti, davė Įnešimą iš-lpiučio pirmoje, dienoje ga- 
sirinkti šiam [Mosėdžiui pir- lės švęsti savo viešpatavimo

“civilizuotoje” Europoje 3 
metų sukaktuves. Bet ta 
nuėji karės žinovai spėja, 
kad tai jau busią paskutinės 
Kovo- iškilmės. Gird, 1917 
metai užbaigs žmonių sker- 
dvnę. Gi, užbaigimui šio ne
garbingo “užsiėmimo” bu
sianti parengta kruvinin- 
giausioji puota. Ji žada būti 
šiųmetiniame pavasary j ir 
vasarą. Daugelis gan rimtų 
strategų "taipo gi tvirtina, 
j<ad 1917 metų pavasario ir 
vasaros mūšiai užbaigs Did
žiąją Europos karę. Prie 
tosios paskutinos (taip pra
našauja) ofensyvos dabar 
uoliai rengiasi ir centralės 
valstijos ir jųjų priešai-tal- 
kininkai. Kas pirmuoju pra
dės tą milžinišką užpuolimą 
kol kas dar sunku pasakyti. 
Daugumas spėja, kad pava
sarėlio kruvinomis dovano
mis pirmieji pradėsiu vaišin
ti vokiečiai su savo ištikimai 
siais bičiuoliais. Spėjama, 
kad kregždelė tujų baisių a- 
teities mušiu yra aršios vo
kiečių atakos Franei jos pro
vincijoj Champagne. Pra 
džia užpuolikams buvo gan 
laiminga: be didelių nuosto
lių jie užėmė kelio Ii ką var
dų franeuzų žemės. Gal čia 
bus ir dar didesniu kovu, 
bet vistiek Champagn‘o 
fronte nebus išrišta ofensy
vos. “The Chicago Tribūne” 
rašo, kad čia rok iečių i daro 
smarkesnės atakas su vienu 
tikslu suklaidinti priešą. 
Franeuzai ir anglai koncen
truodami kariuomenę Clinm- 
pnguc ir rengiamiesi sutikti 
tą ofensyvos, susilpfnntų 
kitas dalis savojo fronto. 
Vokiečiai gi pasi naudodami 
tuomi, nukreips savo svar
biausias jėgas ten, kur prie
šų linija retesnė, kur jie 
silpni. 'I'aigi, tur-but, pa
vasario ir vasaros mūšiuose 
vardas Champagne mažai 
figirruos, nors dabar ten ver
da smarkiausia kova dviejų 
mirties galiūnų. Greičiausia, 
busimoji ofensyva prasidės 
į šiaurius nuo Champagne 
Flandrijos žemėse. Vokiečių 
štabo svarbiausias dabarties 
planas yra atimti likusį pa
kraštį Belgijos ir dalį šiau
rines Franeijos priešais An
gliją. Tą padaryti jie j'flu 
mėgino kelis kartus, lx»t ne
pasisekdavo, nes nenorėjo 
Hikoiicenlrimti ton visų sa
vo jėgų ir gailėjos didelių

Didžiausia Staline 
Lampa

Su silkinų uždangalų

Specialiai, $8.75

Šį puiki elektrikine lampą 
ant stalo pastatoma, padirb
ta iš raudonmedžio su labai 
gražių šilkinių uždangalių. 
Turi du lenciugelius. Nepra
leiskite šios progos ir nusi
pirkite, tiktai — $8.75

Ta pati lampa su kitokio 
styliaus uždangalų, $9.25

6ontmonwealth Edison Co
ELECTKIC SHOP ELECTRIC SHOP

72 W. Adams St. Michigan and 
Jackson

AUsflN — 5646 VV. Lake St.. 

BROAI>WAY — 4523 Broadivay

LOGAN SQl’AltE 3127 Logan Itlvd. 

S. CHICAGO,—0103 S. Cliicugo, Av.

n
n

1 B
! B
B
B

nuostolių. Tai buvo nesvar
biausia Vokietijos planas, 
bet šalutinis, kurio galutiną 
išpildymą jie atidėjo iki .19- 
17 metų pavasario. Jeigu vo
kiečiams tikrai pasisektų 
užimti pakraščius šiaurryti
nės Franeijos ir šiaur-vaka- 
rinės Belgijos tai tas butų 
labai didelis centralių val
stijų laimėjimas ir gal nus
vertų karės likimą jų pusėn.
1 žemę viršminėtas žemes 
vokiečiai tuomi pačiu taptų 
beveik šeimininkai Anglijos 
Kanalo.(La Manšo). Angli
jai tuomet butų didžiausis 
smūgis.. Turėdami savo val
džioje pajūrinius miestus 
Bunkerųue (Dunkirk), Ga
lais, Boulongne ir kitus, vo
kiečiai su toli nešančiomis 
anuotomis galėtų bombar
duoti Anglijos pietinių pa
kraščių miestus; Dover, Fol- 
kestoiie, Xcvv Rotnney, Duu- 
genes ir tt. Tarp fransuzų 
miesto Galais ir anglų mies
to Dovųro yra tik 20 kilo
metrų tplio. Taigi vokie
čiams netik bus lengva bom
barduoti Doverą, bet jie ne- 
pabiigs Įiamegint užimti ir 
patį miestą. Po» priedanga 
šūvių ir pagclbstunt laivy
nui vokiečiai mėgins išsodin
ti Anglijoj savo kariuomenę

rTokiuo budu karė prasidė
tų pačios didžiosios Britani
jos žemėse. Dalinai atskirti 
nuo Europos anglai tuomet 
jau negalėtų siųsti jiagelbos 
Francijai, nes reikėtų ginti 
nuosavą žemelę, o tūkstan
čiai Anglijos aniimieijoH fa
brikų negalėtų šelpti savo 

(Pabaiga bus).

NORTH SHORE

Geriausius Kelias Į 
Milwaukee

TUS galite gau-
ti elevatorių bile ko
kioj vietoj Chicagoje ir

niivuSluuti tlcMiiil i Mlhviuikco 
l’riiki Kaltum Kimtį anl. Cen
tral Kutvė.M Evunaton. Į 2 vai 
landas ir 4s ininutan nuo 
AdaniM Ir VVaha.Mli tiesiui j 

Milvvaakee. Jiia auluupyaitc, 
ĮLOS.

Narini daiiKiau iiifarinueiji, 
pakili uakite. tikletlj agento ur
bti paaailkite.

Tclefuiiaa Central H2H(l 
1834 EiIImmi Blilt;.

72 VVeat Ariama SI., ChleiiKo

ti
Geriausi Maldaknyge

Pamaldų Vadovėlis”
>•

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

PAMALDŲ VADOVĖLYJE” rasi Maldas, Gies- 
O mes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamal

das, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų 
Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to 
visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlįs” kaunuoja: —

Skuros apdarais, auksiniais kraštais,................60c.
Audeklą apdarais, auksiniais kraštais, ............ 40c.

ženkleliais, arba
money

Mokesnį galima siųsti krasos
order”. Adresuokite.

DRAUGAS PUB. CO., 

1800 W. 46tli Street, Chicago, III.

“T—

FARMOS
siluetu turėsiu puikių1 fnrnių ant pardavimo ir nebrangių. Norin- 

iejfo pirkt tai parsitraukite numo l'KIC KATALOGA.

urių keletu puikių vietų riel Pienininkystes,
ar tai nepuikų gėrėtis gražiais guvulials ir gyventi ant tyro oro

Gavėniai atėjus kas norite turėtgero ir risto medaus, tai prisiųski- 
c "Money order," o jums prisiusiu tiesiok j namus mano kaštų, Lietuviš

ko Medaus, f (t MN
Išleistas Medus, TT r r - v - -

Vienas viedrukus 5 svarų ......................................................................... 75 centui
tokiu viedrukų 10 vienam kcise ........................................................... $7.30 centų
Viedrai po 60 svarų ............................................................................. .. $x.50 centų"
Medus koriuose visus keisas 24 skrinukės............. .. ................. $4.00

Adrisa išsikirpkite, nes mano apgarsinimų tankiai nebus.

MYKOLAS WALENČIUS
P. O. Box 96 Hart, Michigan.

| Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus? j

Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna. Pus mus galimu gauti visokių 
naminių radankų k. t.

rakandu pečių, divonų, 
siuvamų malinu, pianų 
grofonolų, viskas pas 
mus gaunama.

Kuomet Jum prireikia ko prie 
namo kreipkitės prie

FAVAL KVORKA
1551-53 Chicago, Avė.,

Arti Ashland Avc.
Chicago, III. 

Telefonas Monroe 2500
Norint daugiau iufonuaeijų ra-iykite nuims, o mes prisiusime ka 

'alinga.
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T. F. 47-to SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS.

DRA Ų 6J $

Ryt (vąsario 25 d.), 1 vak Į 
po pietų, p. Ig. Vaičiulio 
svetainėje 21 st avė. ir Ln-

S ke str.), Įvyks susirinkimas

18, Rockdalc, III.
21, Mihvaukee, Wis.
22, Port Waghington,

Wis.
25, Racine, Wis.

|, ANT PARDAVIMO.
Į ANT PARDAVIMO. Marinis na 
nins ant kampo; du blokai nuo šv. 
Jurgio Liet. bažnyčion; tris Šimai i: 
penki flatai. Kandu ant ine’u yra 
$7 752.00. Su namu parduodu ir ta
būno laisnio. Viskiu už ?1?OOQ.O0. 
Atsišaukite greitu!: -

I*. S.
7111 IV ėst 33nl St , Chicngn, III.

Tel Yards 1451.

rini n r »• tiri iii i nii iiii
| A. A. SLAKIS Š

ADVOKATAS *

RYT S V. JURGIO SVE 
'PAINĖJ LIETUVIŲ STI 

PRUOLIŲ RISTYNĖS.

Nedėliojo, vasario (Feb- 
mary) 25 d. 1917 metu, šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
(32nd pi. Aubum avė.) 
Įvyks lietuviu stipruolių ris- 
tyiiės. Ristynes prasidės 
prakalba. Iiistynėse daly
vaus septynios poros. Be

Tautos
riaus.

’ondo 47-to sky-

Kuoskaitlingiausiai
kitę.

GERBIAMA REDAKCIJA.

NERVŲ I.IC.r.
Rt. 4 Olmrlin Knns. Rugsėjis Uit A.

l‘er 12 metų aš sirgau nervais, ma
ne visų skaudėdavo, jaučiausi prislėg
tas, bet visuomet turėjau gera norą 
valgyt. Klebono Koenig’o Nervinė 
mane išgydė. James Ncott.

Aimrlkos Halinių Mokykla
Makinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3360 Emerald avė., CHTCAGO, ILL

Z Miesto ofisas: Uooia 816
5 18 Bo. La Balis SV. Ohlcago, 111.

Tel. Bandolph 6248

gyvenimo vista 
3355 Kn. llulstfil Nli-cct

Tel. Drover 6328

As Alltlliejus I oska piasau. |<a,j persmnrklai
graboriaus nuo AVabansia avė. ifarinoje, n,et^°, ,nusK"llL jiegos jėmė gydytis klebono Koenigo Nervin<
No. 1901, paduoti i “Dranga” ir. dabar jų perša visiems.
... ..... ' r I Taip pat rašo Klotllda Merz iš Stkati OllS palaidojimus a. a. Ig- pJabriei, Tex., kad ji baisiai sirgus' 

nervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gy
dytis klebono oenigo Nervinė, nes

. . . .. . . v, ' kio) tai jis padavė į “Nau jie-p* pasekminga,risttlies žada blltl labai Įdo- ,, , f , 1 Sesuo Katarina.
, • ", i- j- x : i.. mis . Aš niekados nemaniau ~ ................nnos. ls lietuviu jose da- ....kad jis padarys man tokia 

suktybę. O dabar žmonės ne
norį eiti j palaidojimą, sako

lietuviu rištvnė^e dalvvaus
ir keli'svetiintiiučiai.’ ši,.s """ /-'™uaviėia„s (Strums.K-‘™£

’yvauja tokie milžinai, kaip: 
Antanas Ačas iš Kast. St. 
Louis, chieagietis J. Banee- 
vičia, 6 pėdu ir 5 coliu aug- 
štuino Pranas Juškauskas iš 
Springfieklo, Aleliunas, • 
Šimkus, ir kiti. I

Pergalėtojams bus suteik-

dirbdamas save

vienuolė iš La 
nemaniau Crosse IVis., sakosi klebono Koenigo

Nervine išsigydžiusi iš nerviškumo ir ’ l<a*na ‘^1 siuto,

THE KEISTER’S
LADIES TAILORING 

COLLEGE.
Jus nusistebesite kaip puiki ir len

gva yra musų metodą padirbimo dra
bužių.

Todėl Keister College yra popula 
riška. Pamatykite mus apie speeiale

JM4reM«MB8e«KB9CB»BMB:*9B99BSB»B
JOSEPH C. VVOLON R

LIETUVIS ADVOKATAS «
$ Kamb. 902 Ational Life Bldg. 2 

29 So. LaSalle st.,
i 
f

CHICAGO, ILL.S

* Vakarais 1566 Mijvraukee avė 
Central 0290
Rasidence Ilumbold 97

Z-
Telefonas: McKinley 5764 J

IR. A. K. RUTKAUSKAS į
Gydytojas ir Chirurgą* į) 

3467 S. Wislin Blvd Ir W. 36 gt., Clleigi

i^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiuiiu s

( SAUGIUS BANKAS |
= Dideli patogumai žmonėms, kur .<ivo pinigams pa- =
= sidėti pasirenka STATU BANK of CHTCAGO. Sta- g
3 te Bank of Chicago yra labai parankioji* vietoj, ant == 
3 kertės AVasliington ir La Šalie gatvių. Tąsai ban- =
=5 kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie- =
= nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių = 
= pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, == 
= kurs dabai’ siekia daugiau kaip penkis milijonus S 
= dolerių.
= Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 3
= vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo G lig 8. S 
= Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam, = 
== kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais, s 
== nes šiaip dienios laiku ne kiekvienam* patogu

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

( State Bank of Chicago Į
g LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali. =
= Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai S 

kalbama, nes turi lietuvių klerkų.
SiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiii!!iiiiuiii i

KAINOS MOKYNIAMS:
Pilnas kursas su instrukcijoms 

#25.00 Siuvimo kursas IU dienu $3.0C 
40 ir Oottage Orove Avė., Cblcago, 
III. Telefonas Oakland 5252.

emiegos, nors tiedvi ligos buvo jų 
urginusios per du metu.
DYKAI brangi knygių sergun 

tiems nervais. Jų siun 
. . iame kiekvienam, kuris paprašo,

kad socialistas numirė, ulė na- Neturtėliams duodame ir vaistus 
dykai. Tuos vaistus nuo 187 6 išdir
binėdavo gerbiamasis klebonas Koe 
nig. Fort Wavne, Ind., o dabar po 
jo prižiūra išdirbinėja ’■ 

KOENIG MEDICINE CO.,
Chicago, UI.

02 VV. Lake st,. netoli Dearborn 
Vaistinėse bonkn ateina 

nilO $1, o šešias bonkos $5.

1 asui ūkas buvo katalikas,<
Andriejus Poška.

1558 North avė., Chicago, III. 
Red. Prier. Ne visuomi

REIKALAl'JIME MERGINŲ
Del moteriškų' drapanų fabri-

i ‘Naujienos” skiriasi 
buržujišką dienraščiu, kurie,

ta garbės titulas.
Pradžia ristyniu 4:30 vai. 

po pietų.
Verta cliieagiečianis skai-x • v. -x kliientų apmokamuosius 11 ingai ateiti i sias ristynes

. 7 u , i i v , i • skelbimus kreipia ne ten, kuii r dėlto, kad dahs peino ski- 1 ’
riama badaujančiai Lietu
vai.

gaudydami apgar s i n i m u s, 
perka laidojimo Įstaigas.

ap-

klijentai nori. Niekas nekais
tas klijentams. Ko susideda su 
soeijalistų agentais.

TAUTOS FONDO PIRMO 
SKYRIAUS SUSI 

RINKIMAS.

Nedėliojo, vasario 25 d. š. j 
m. Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios svetainė-j 
je (4400 Fairfield avė.) Į 
Įvyks Tautos Fondo pirmoj 
skyriaus susirinkimas. Pra-j 
džia susirinkimo tuojaus po’ 
sumos. Kadangi reikės ap-, 
tarta daugelį svaidai reika
lu. tai malonėkite kuoskait- 
lingiausiai atlankyti šį susi ! 
linkimą. Geistina butu, kadį 
ir ne nariai ateitu susirinki-’ 
man.

J. A. P. rast.

* A

DIRBTUVE 
Įsteigta 1898 m.

Artistiškų išdirbinių, kaip 
tai: įvairių bažnytinių paro
dų, rūbų, karūnų, tautiškų 
vėliavų, draugystėms šarpų, 
guzikūčių, maršalkoms parė
ki, antspaudų, if tt. . Darbą 
larome artistiškai ir atsakan
čiai. Užsakymus priimame iš 
visur ir teisingai išpildome. 
Reikale, prašome, kreipties 
nie tikros lietuvaitės.
T. I. ANDRUSZEWICZ ir Co 
1908 W. Dn^sion st.,

Chicago, III

> Operatorkų,
Užbaigeių,
Suraukejų:

Kirpėjų, ,
Prosuotojn

Merginų lengviem dirbtuves 
larbui. Galima uždirbti dau- 
fiaus, kaip kitur.
Mes išmokiname:

Darbas paatovuH,
Tinkamas valandas,
Svari vieta.

šviesios. rumingosr ir patogios 
dirbtuves.
Dirbtuvės Unijos nepripažįsta 
EMPLOYMENT* DEPT.,

M. MYRES, Mgr.
Room 909 Rookery Rhlg.

9 lubos
Atsišaukite 8:30 iki 5 vai.

8X8X8 • IlUUUUUUUlli

F. P. Bradchulis
Lietuvis Advoka tas

ATTORNEY AT LAW
30 N. LaSALd BT, CHICAGO

Rooms 1107-1114 
Telephone Franklin 1178

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

• r«T*VlTllTVYlllVVllYlY»l?

i-f P. Barnatavlčias M. M. Shanoat M

BRIGHTON PARK.
PRANAS JUŠKAUSKAS

Lietuvis Ristikns iš Spring- 
ield.

S THE ELECTRIC SKOPS
y ■■ 6

‘ Pasmerktini pasielgimai.

g . 1641 W. 471h Street
yt Tel. Drover 8833

Atliekame visokį eleetrikos
£ darbų, pigiaus, geriaus ir grei- 
Ų ciaus, negu kiti. Suvedam elee- M

Liūdnomis žiniomis i:
Nekalto Prasidėjimo Pane- J-RO J. J. BIELSKIO PRA 
lės šv. parapijos pavaišinsiu KALBŲ MARŠRUTAS, 
gerbiamus skaitytojus. . ,z ;

Vietos lietuviška jaunuo-; 
menė kaskart labiau prade-1

Reikalinga dabar penkių
., kuris risis su kitais nam’l vertės nuo $2,()()().()() iki

nedėlios vakare, vasario 25 d. dolerių, apielinkėje
j oi • o- x . ’ *fros kratas į namus; geso ir sSv. Jurgio par. svetainėje. .uirpe „»l-mos ir ,),)-tOS gatvių & Jiektros lempas. Taisome mo- £ 
ir tarpe Halsted ir AVallaee 
gatvių.

Turintiejj panašius na
mus ir norint juos tuojaus

V torus, fanus ir visokius daly- 
y? tus surištus su Elektriką.
V Reikale suteikiame patari- St 
£4 mif ir apkainuojame darbų. M

. ... x-x- » *• • tuv,V Tarybasda įstnuteti vpae svetimomis, . : 1 : D-ras Bielskismėgsta dailint les musu’ ne-; . . . , x »iatgal draug su kun. Bartusku

--------- parduoti duokite mums žinia.
Dabartinis Amerikos Lie-Į A. PETRATIS & CO.

pirmininkais 751 W. 35-ta gatve (kerte

AKYS EGZAMINUOJAMOS
keli mėnesiai Halsted).

Duodam Paskolos ant pir-tuvaites. Šit, prieš užgavę- ... . , •, . , J . A x ...... \ . Jautos rondo buvo siųstas j mų ir antrų mortgieių.
nes girdėjau užsakus skai- , . *• i • Ir- * , x j, J. , ... .. i Lietuvą ištirti kaip gyvena Insuriname turtą. Padaro.. _____ .. ____  kaip gyvi
t.mt, jog \niia u n\<iuė įs projįaį p0 vokiečių val-'me raštus,
teka už tul„ Mr. knnadv <)žin_ M)(>r biamas voikl,.

berods airišis). Girdėt, kad 
kita lietuvaitė, vytė 36 kuo
pos, žada tekėti netik, kad 
už svetimtaučio, bet dar ir 
nekri kšėionio.

Liūdna...
H. N. Varksas.

CHICAGOS BLAIVININ
KŲ APSKĘICIO SUSI 

RINKIMAS.

Notarv Public
jas važinėja po Amerikos lie
tuvių kolonijas, pasakoda
mas kas dedasi Lietuvoje ir Kas pntemisyte aukfllnl uždengta 
, . x i* x • • i *12 aižo didumo laikrodėlį nnt viršauskaip vargsta lietuviai karpi- „„ rnidem
viai belaisviai. Taipo gi jis1, . c- ,z- v1 ’ . JinciugellR plonas, ilgas vienas
ueatsisakys niekam patarti ( unk” is platino kitas ••link” u auk-

kokiuo budu surasti giminės į Kas praneš man apie tnl gaus ge-
, . »• x _  , •_ y. x* ra dovana.>ei pazjstnmus, kaip rašyti, Dr. C. 2. VEZELIS 
uietuvon laiškus, kaip ten 4712 Ashland Avc., Chk-onrf, III. 
iųsti pinigai ir tt. Telefonas Drover 7042.

Visiems patariame

KAS RADO.

Akyniai pritaikomi per aklų 
gydytojus. Mes už savo darba 
gvarantuojame arba pinigus 
grąžiname.
PETER A. MILLER

Deimantai. Laikrodėliai ir 
geriausios rųšies auksiniai 

dalykai.
2256 West 22-ra gatvė

Z Tel. Yards 1532 £

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS LB £ 

CHIRURGAS, y
3259 8. Halsted st. Cblcago, HL 

Gydo visokias ligas moterų ir jį
vaikų.
Priėmimo Valandos: nno 8 ryto gi 
iki 12; 6 iki 9. Nedėliomis: $ 

nuo 9 iki 2 po pietų; nno •
Iki S v.

Phone Yards 2721 v
DR. J. JONIKAITIS S
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 8 

IR VAIKŲ LIGAS |
3337 So. Morgan, St. 

CHICAGO, ILL. :•

$5 Specialiai $5
šis apgarsinimas yra geras už $5.00
dėl bile kurso į mano šiame mėne

syje Musų Mokykloje.
Musų sistema ir 

ypatiškas mokinimas 
padarys jus žinovu į 
trumpų laikų.
Mes turime didžiau 

sius ir geriausius 
kirpimo — desig- 
ning ir siuvimo sky 
rius, kur mes su
teiksime pratinka
patyrimų kuomet 
jus mokysitės, 

varomos mašinos miipųElektra 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvieėiami apsilankyti 
ir pamatyti musų mokyklų bile laiku 
— dienų ir vakarais ir gauti speeia- 
liškai musų kaina laike šio mėnesio.

Peternos daromos pagal .Tusų mierų 
—bile stailės arba hvdžio, iš bile ma 
dų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
Master Designing School

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

Prieš Citv Hali

««*>«««<
K Didelis Pasi- K

sirinkimas- šliu j.* 
binų žiedų 14 
paauksuotų lai 
k. auksinių ir į-

krodėlių. Deimantinių žiedų, K 
leneiugelių, špilgučįų į krutino, i? 
guzikų į mapkietus ir kitokių 
jubileriškų daiktų.

Taip pat užlaikiau rekordus g 
dėl gramafonų. Taisimng laik- m

rodžių, armonikų, revolverių 
gramafonų ir visokių jubileriš- Sj 
kų daiktų yra gvarantuojamas. «

KAZ. MICHALAUSKAS 
3303 SO. MORGAN ST., «

„ CHICAGO, ILL. g
Jį Telefonas Drover 7027.

BANKES 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir |H|j

SVIESTAS
amete

43 c
Geriausios Smeto
nos geres
nis, negri- 
kur jus ga- 1 
lit g-auti

WEST'SIDE 
137S Milvvaukee av. 
2054 Mi(waukeeav; 
1054 Milvvaueee av. 
1510 W Madiaon st, 
2830 w Madigan st.

RYŽIAI
Geriausios rūšies, 
10c vertės, ■> 4 
parsiduoda ’1 

;už 5įc
1644 W Chicago av. 
1836 Blue Dland av. 
2612 W; North ar. 
1217S. Halsted st, 
1832 S. Halstelį st. 
1318 W. I2th st. v

Th©
Best

COCOA
Geriausia Bankėa, 
sulyrine su 
bent kokia,
1-2 sv. 14c
3102 W. 22nd st.

SOUTH SH>E 
3032 Wentworth av 
3427 S. Halsted et. 
4729 S. Ashland av.

26
alb.

ARBATA
iii, G,

40c
iPriimniausis, Gva- 
rantuota, 
vertės 60c 
(parsiduoda 1 
po

NoRTH SIDE 
406 W, Division st. 
720 w. North av’ 
2640 Lincoln av. 
3244 Lincoln av, 
3413 N. Clark St.

’ PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 3
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popioros

CARR BROS. WRECKING CO.
S 3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAGO g
' iTiirinniriTininuTm rivii^ririiviiYiTiir8TiTi»»

Naujas Lietuvišku Šokiu 
Rinkinys

r?

S
?. DEL PIANO. $
g Surengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpsta sekanti “LietuvUkt 
g Mokiai”: “žirgelis”, “V. K. Marias”, “Lelija Valsas”, “Cebatėlis”, g 
w “Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “Pasde Spagne”, “Klumpa- S5 
f-J kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyžių Mar- j.; 
y ias”, “Klumpakojis No. 2”, “Suktinis”, “Aguonėlė”,, Pakeltko- * 

J jia”, “Žilvitis”, ir “Rūtų Darželis”. Visi vienoje sųsiuvoje. Kaina 
J* tik vienu doleris (11.00). Pasiuntomo lėšas mes apmokame, 
st Reikalaukite pas:
n - . ___ k
J» DRAUGAS PUBLISHING OO. »2
£ 1800 West 46tb Street, Chicago, Illinois. ?.
• 0

Nedėlioja, vasrrio 25 rl., L 
va’ po pietų Apvezdos 
Dievo parapijos svetainėje 
Įvyks (’hicagis 
pilnųjų blaivininkų susirin
kimas.

Geistini’, idant visos kuo
pos prisiųstų Į šį susirinki
mą kimdauginusini delegatų, 
nes reikės aptarti daug 
svarbų dalvku.

Apskričio pirmininkas,
Juozas Raulinaitis.

kuos-
aitlingiausiiii lankyti tas 
domias prakulbas. Be to ka- 

’alikų veikėjams priedermė

ANT RANDOS.

Ant landos 4 kambarių fla 
tai, naujai pataisytas nuo 
$10.50 iki $12.50. Gasas ir vi

/ra pagelbėtiapskričio . m ,,■ atverti Tautos Fondo sky
dus, ten knr jų dar nėra.

Žeminu skalbiame marsru- 
'ą prakalbų:

” 25, Springfield, III.
Kovo 1, Benton, III.

” 14, St. Charles, III.
” 15, Aurora, III.
” 16, De Kalb, III.

Dr. Bielskiui si įtaisymai. Atsišaukite:
157 W. 45th PI.

Seniausia ir gerinusia vyrų ir 
moterų drapanų dlrptuve. Dir
bame ant užsakymo. Kaina pigi 
— darbas gvarantuojamas.

» Cystinam ir prosljam.

A. METRINIS

<710 W. 47th Gatve
Kfnrpe Paulina ir Hermi,age.

>Speclaliste Motera Ir Valkų Ligose
DAKTARE

;S. A. Šlakiene
Pabaigus daktaro mokslą iiii- 
nois Universitete.
Praktikavus ligonbutije metus.

OFISO VALANDOS:
šokioms dienoms nno 9 iki 7 2 
vul. ryta; ir nuo 7 iki'9 vai. 
vakarais.
Nedėlloms tiktai sutarus.

ADRESAS:

3255 SO. HALSTED ST.;
(Prie
CHICAGO, ILL.
Tsl. Drover 5 J 26

Elsie G. Makar
Lietuvaite Piano 

Mokytąją

4515 Se. Wee* CHICA60.

Įtaisytas h
mtclkto

1
formulos-
Htn i irti i

Tel Drover 7()4l £

Dr. C. Ž. Vezelis
LIBTUATS DENTISTAS 

Valandos: nno 9 ryto iki » vak 
Nedėliomis pagal sutarimų.

4712 So. Ashland Avė. 
art 47-toa gatvės

t)

gll Egi (itU Zdaulllllkll,

C3 O O X-\
ApsireiSkiy «»sn« i nft rkmingii \

n •<» {f f.inifino ». i nu. f/tr- ; 
kie .tlainhjit.to, dtieclio yalvot \ 
•Z ti’itb jirn ». rt elo/t/n t n/tfHl0t „ 
fa-i> pnbof, rrt. ,,f., Kutai- į ri-gt Rwiw!i ip.iiii^ijii 1 ii- ii paL įlojusio ,

B8| Pf.IS-E'ji’tlLESIŪ- {

-. • r ykih, nuiiiojnuo v Aini pa au-
lt |»« per puse m’j.h ii 25<-.
Mt bcHikntę ’•{<>»» ap« lakose, 
•rl»a galite u&.imk.. ti litsiai it

F. AP. RiriVTfR A CO. - 
74—M Wathm|too Street, Mtw York.

DIDELE NAUJIENA
Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos knyga ant- 

galviu: ”KARĖS BAISENYBES LIETUVOJE”. 
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos bai- 
senybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pavviA mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. KivlnKu* ».rš- 
minėtą knygą. Kaina 20 centų. Galima T”.tti dus 
patį autorių: J. KUDIRKĄ,\ 12242 Ehiaih.g Avė., 
Chicago, III., '

Taip-pat “DRAUGO” Adm.. n Hib St., 
Chicago, III.

*««<*• -...-j-NEa

;<:wwii<a44 *>nm-»serxiesaRtaMx

į “DARBiraiNHAS”
| JEI NORT 7.1NOTJ:

$ KassviirLni - ‘. '.^ui pasaulyje,
K^s it»d H7vp»s ^ra lietuvių gyvenime,a

B
| TA. - ■:

Oy jei į?, b

M
H \

H

n ’ uga darbininkui,
' “DARBININKĄ.”

r II PASISKAITYTI:— 
ctimtu visuomeniškų straipsnių, 
Gražiu apysakaičių,
Smagių ir dailių eilių.

TAI S^ * ’TYK “DARBININKĄ n
Adresas: —

“DARBININKĄ,” ,
242 W. Broadway, :: So. Boston, Mass.

I




