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SUMIŠIMAI NEW 
YORKE.

Vokiečiai pasitraukia 
gal Francijoje

Anglija karės laukan stato 
5,000,000 kareivių

Intempti santikiai Vokieti
jos su Olandija

New York, vas. 25.—Pen
ki tūkstančiai moterių va
kar susirinko į Madison 
Square ir iš ten nuėjusios 
apgulė žinomą turčių vieši 
būtį Waldorf-Astoria. Pa

VOKIEČIAI PASITRAU
KIA ATGAL VAKARI
NIAM KARĖS ŠONE.

ištikro bus žiauri ir begai- 
lestinga kova ligi paskuti
nio kraujo lašo.

Po ministerių pirmininko 
kalbos antrytojaus karės ta
ryba parlamentui pranešė, 
jogei Anglijai yra reikalin
ga tuojaus išlavinti ir pasta
tyti karės laukan prieš vo
kiečius penkis milijonus ka

Paryžius, vas. ,26. — Vo
kietijos armijos aną dieną 
pasinaudodamos .tirštomis 
miglomis pasitraukė atgal 
Somme šone, Francijoj, kur 
prieš juos veikia anglai. Ap
link Bapamųe .vokiečiai vie-J reivių*. Ba/tų, y$ąr tuojaus
tomis atsimetė atgal per ke
lias mylias.

Per du karės metu vo
kiečiai to nebuvo padarę nei 
vienam karės šone. Todėl 
anglai su franeuzais negali 
atsistebėti tokiuo keistu vo
kiečių pasielgimu.

Nors nėra žinių, kokiuo 
tikslu vokiečiai taip elgiasi, 
visgi galima numanyti, jo
gei jie neveltui taip daro. 
Matyt, jie iš vienur pasi
traukia, o kitur gaminasi 
staiga užpulti savo prieši
ninkus.

Vokiečiams pasitraukus, 
anglai tuojaus tomis pėdo
mis paskui juos briaudamie- 
si paėmė apleistuosius mies
tus Pys, Serre, Miramount 
ir Petit Miramount. Anglai 
atsidūrė Bapaume apylinkė
se.

Spėjama, jogei vokiečiai 
apleisią ir patį svarbųjį

reikalinga pusantro šimto 
tūkstančių jurininkų.

Anglija juokiuo budu ne- 
užsileis vokiečiams. Dės vi
sas pastangas Vokietiją nu
slopinti ir pagaliaus pamuš
ti.

GALI BŪTI PERTRAU
KTI SANTIKIAI VOKIE

TIJOS SU OLANDIJA.

Washington, vas. 25. — Į 
24 valandas vokiečių nar
dančios laivės nuskandino 
net 7 Olandijos garlaivius, 
30,000 tonų intilpimo. Čia 
gauta todėl žinia, jogei tarp 
Vokietijos ir Olandijos už 
tokį vokiečių darbą diplo
matiniai ryšiai kabo kaip 
ant plauko. Nebūtų nuosta
bu, jei Olandija imtųsi gink
lų prieš vokiečių tokį bar- 
barinį pasielgimą. Toksai
vokiečių pasielgimas, toksai 

Somme šone miestą Bapau-niedovanotinas tarptautinių 
me. į teisių laužymas liudija tai,

jogei Vokietija neutralių
STATO KARĖS LAUKAN 

9,000,000 KAREVIŲ. 
Londonas, vas. 25. — An

glijos vyriausybė ir gyven
tojai ne juokais sutinka vo
kiečių nardančių laivių blo
kadą. Šita blokada nors ne
visai, bet labai daug paken
kė maisto ir kitokių prekių 
įvežimui į Angliją. Vasa
rio 23 d. ministerių pirmi
ninkas parlamente pranešė 
apie grasiantį Anglijai pa
vojų ir pareikalavo visuoti
no gyventojų pasišventimo 
ir bendro veikimo su vyriau
sybe prieš aršų priešininką, 
kurs sumanė Angliją numa
rinti badumi.

Ministerių pirmin. George 
pranešė, jogei su vokiečiais

JAUK JO IMPERATO 
RIAJTS ENERGIN

GUMAS.

Vienu ,, vas. 26.—Jaunas 
Austrijo s imperatorius 
kiekviemm savo žingsnyj 

r parodo daug energijos, kad 
!palengv|uti gyventojams

reikalavo duonos. Didžiu
ma moterių buvo nešinos ir 
vedinos vaikais.

'(vilkti njpriteklius sunkiose

Kuomet moterįs pradėjo 
briauties viešbutin, pašauk
ta policija. 100 policmonų 
užpuolė moteris ir vaikus ir 
ėmė mušti buožėmis. Dauge
lis baisiai apmušta. Kelias 
moteris policija suėmė. ,

Kilus neišpasakytoms 
riaušėms, moterių būriai su
stabdė bėgančius gatveka- 
rius ir neleido jiems toliaus

.-d .
Vieną motormaną net ap

mušė šaukdamos:
U Tu važinėji kaip ponas.

ekonominėse sąlygose 
fcartiniaįk laikais.

Pasal&jama, štai, jogei 
imperatorius įsakė savo ar
kliais iifkežioti bėdnesniems 
gyventojams anglis. Tai ne
girdėta^ ligšiol daiktas, kad 
koks Valdovas rūpintųsi 
taip daiįg savo žmonių liki
mu, o yį»ač dar karės metu.

Nesenai imperatoriaus į- 
sakymu tš oficierių virtuvės 
(kur gaminama valgis ofi- 
cierifun® prašalinta kviečių 

IduuulJRIblu- ducma daugina
si ai buvo vartojama oficie
rių korpuso vyriausiojoj 
karės stovykloj. Lygiai pa-

da-

Valdiškuose Austrijos ra
teliuose atjaučiama stiprus 
imperatoriaus būdas. Viso
kie formališkumai, kurie 
kenkia laisvam šalies val
dymui, prašalinami ant vi
suomet. Naikinami dyka
duoniai.

Nesenai imperatorius iš 
generalio štabo 70 oficie
rių pasiuntė karės frontan. 
Anų vieton pastatė oficie- 
rius invalidus.

Kas nenori pasiduoti aš
triems imperatoriaus parė
dymams, tasai privalo pasi
traukt iš užimamos vietos ir 
darbuoties kitose darbo ša
kose, arba eiti į apkasus ka
rės laukan.

Pats imperatorius su sa
vo šeimyna kukliai gyvena.

BUS PALEISTAS KON
GRESAS.

LAIKRAŠČIO ORGANI
ZACIJA,

IŠAUŠUS PAVASARIUI 
PRADĖSIĄ UŽPUO

LIMĄ.

v. . Londonas, vas. 25. — Iš 
Kiekvienas lietuvis siais SaloniklJ praT1ešama, jogei 

laikais turėtu žinoti, juk ne- talkininkams pagaliaus. pa
galima vienam žmogui išlei- sįsekjs pertraukti krasa Bu
dinėti didelį dienraštį. Prie ginešimą Graikijos su cen- 
jo dirba išsijuosę daug dar- fralėmis valstybėmis. Kuo
pininkų, pasidalinusių į sky- franeuzų kariuomenė 
rius. Garbingiausia ir sun- 'susiartino su italų kariuo- 
kiausia dalis yra redakcija.koliumnomis, tuomet 
Jos priedermė sustatyti Makedonijos-Albanijos so- 
laikraščio turinį. Kai-ku- ne bulgarai su teutonais at- 
riose redakcijose dirba ma- Bausta nuo Graikijos terito- 
žiau žmonių, kai kuriose ^j°s ir tuo budu pertrauk-
daugiau, bet redakcijai savo ta susinėsimai.
darbą užbaigus, laikraščiui) Dabar Graikija su eentra- 
dar toli šaukia iki ieinant. lėmis valstybėmis gali susi- 
Redaktoriaus ir bendradar- nešti tik bevieliu telegrafu.
bių raštus spaustuvė padau
gina tiek kartų, kiek skaity-

Kitaip jokiuo budu. 

Talkininkai išnaujo ėmė

gi mes vaikščiojame ir ba- imta kviečių miltų duoną ir 
daujame. Palauk, veikiai ir 'miltai iš specialio traukinio, 
tavo žmona prisijungs prie kuriuomi imperatoriaus 
musų ir jinai bendrai su vi- brolis, ercgercogas Maximi- 
somis moterimis ims šaukti lijonas, keliavo į Konstanti- 
duonos.” nopolį.

Paskui moterįs apdaužė 
vieną automobiliaus šoferį. 
Rasi, tasai butų ir žuvęs, jei

Išleisdamas viršminėtus 
parėdymus imperatorius 
Karolis pažymėjo, kad

policija nebūtų laiku atėju- j jei visi gyventojai, karei- 
si jam pageilbon. ivjaį įr jis pats vartoja pa-

Galų-gale visgi numalšin- -prastą juodą duoną, tai ir 
ta riaušės. Bet ne vienam ciesoriškojo . traukinio dva-

rėnai ir oficierių štabas 
privalo vartoti ne kitokią 
duoną.

policmonui sudraskyta vei
das.

Paskui moterių minia ir 
vėl atlaikė susirinkimą ir 
nutarė be jokios atodairos į 'dabar Viennoje gatvekariai 
pasekmes pulties prie gu-!bėgioja ne tik dienomis, bet 
bcmatoriaus ir pareikalauti'ir naktimis.
maisto. T7. .

T, . . . .. , Viennos majoras, Dr.
aisu ir paga vo i, as \yeįskirchner, nesenai buvo 

ten ir kitur bus tolimesmai. •Maistas taip pabrango lm“P«nd«- «atwka

jogei tiesiog neįperkamas.
Darbininkai su savo šeimy
nomis turi badauti.

Už tokius santikius kalti
namas prezidentas Wilso- 
nas. Šis nuolat buvo už-

Washington, vas. 26. — 
Nežiūrint Suv. Valstijų su 
Vokietija krizio ir nežiūrint 
tarptautinių nesutikimų, 
šios šalies dabartinio kon
greso sesija bus paleista. Jis 
neturėsiąs specialės sesijos, 
kaip seniau buvo manoma 
daryti.

NEDUODA AMUNICIJOS 
MEKSIKONAMS.

Imperatoriui parėdžius1

Washingtonas, vas. 26.— 
Meksikos laikinas preziden
tas Carranza norėjo gauti iš 
Suv. Valstijų kelis milijo
nus šautuvams kulipkų. Te
čiau šios šalies vvriausvbėv *

uždraudė siųsti jam tą rei
kalaujamą amuniciją.

ANGLAI IŠNAUJO PER 
SEKIOJA AIRIUS.

riai visai negalį kursuoti
naktimis tarpe 9 vai. vaka- 
irc ir 5 vai. ryte.

Imperatorius, tai nugir
dęs, tuojaus pasiuntė majo
rui įsakymą, kad tasai at
mainytų savo nusprendimą.

Majorui nesinorėjo savo

šalių lėšomis nori badumi 
numarinti Angliją. Nuo ka
rės pradžios vokiečiai nu
skandino begales neutralių 
šalių laivų.

imtas tarptautiniais reika-
IR VĖL VOKIEČIŲ Jais, kad tuo tarpu neatkrei-’nuSpren(Įįmo atmainyti. Pa 

SKRAIDUOLIS - UŽPUO- pė domos į savo šalies blo-lgp^gįjjp nef pasitrauksiąs iš 
LIKAS. gą padėjimą. Prezidentas užimamos vietos. Bet pas

aitai žinojo, bet manė, jo- kui savo nuomonę atmainė.

Londonas, vas. 25. — An
glijos vyriausybė, sakoma, 
susekus naujus airių suo- 
kalbiavimus prieš Angliją. 
Todėl išnaujo vyriausybės 
įsakymu airių lyderiai ir 
šiaip intekmingesni ir žy
mesni airiai skaitlingai sui
mami. Esą suimta jau arti 
100 žmonių. Laukiama dau
giau areštavimų.

tTO Žmones d.rbauUej! bonti torfnonuu-
spanstuveje visa. Beveik kas
i tatai kg sustato redakto-antroji diena Salonik n(w. 

na., Nesyk, spaustuvės tan at laukia vienas arha
darbininkas sustato iš švini
nių raidžių sakinius kuoprie 
spigiausius savo nuomo-

keli laivai su kareiviais.
I Todėl dabar plačiai kal- 

nėms. Visą atsakomybę už karna, jogei su ateinančiu 
tuos sakinius ima ne jisai, o pavasariu talkininkai Bal
tas kuris parašė ir redak- fanuose pradėsią didelį už
tarius, kuris tuos sakinius *PU(>kmą prieš bulgarus ir 
liepė dėti į laikraštį. jje,teutonus.
spaustuvės darbininkas, o Į Generalis užpuolimas bu- 
redaktorius yra tam, kad vo ruošiamas ir turėjo įvyk

ti praeitą’ pavasarį. Tečiau 
neįvyko todėl, kad tuomet

yra
prižiūrėtų, kokias mintis 
laikraštis išreiškia. Iš ki-.v>> 
tos pusės keista butu kai- vokiečiai buvo pradėję už- 
tinti redaktorių už tatai, Puolim? P™S Verdu™ trin
kai! raidės neaiškios, kad t°ve
jų eilės nelygios, arba kad 
popera murzina.

Nuo laikraščio turinio la
bai skiriasi jo apgarsinimai.

Dabartiniais laikais Ma
kedonijoje yra kariuome
nės! 80,000 franeuzų, 100,- 
000 anglų, 10,000 rusų, 80,- 
000 serbų ir gal 80,000 italų.

Nei viena redakcija pašau- jPastarieji daugiausia vei 
lvje neatsako už savo ap-|kja Albanijoj. Be to, prie 
garsinimus. Ji nei negali at- talkininkų reikia prirokuoti 
sakyti, nes ji jų nerašo, nei jr Venizeloso tris pulkus.

Visų tų kariuomenių vy
riausiuoju vadu yra franeu- 

spausdiirimą užmoka. Ta zų generolas Sarrail. Sako- 
laikraščio darbininkų kuo-'ma, šitas vadas nenorįs pra- 
pn, kuri priiminėja apgarsi-1 dėti Balkanuose užpuolimo, 
nimus vadinasi administra- kol neturėsiąs 500,000 Ra
cija. Ji juos stačiai pa- riuomenės.
duoda į spaustuve. Nei spau-| Matyt, dabar imama jau 
stuvė, nei redakcija negali gabenti jam reikalingoji ka
buti kaltos, jei į laikraštį riuomenė.
patenka kokis nors netikęs

neskaito. Apgarsinimus su
stato tie, kurie ’ už jų at-

Tokyo, vas. 26. — Japonų 
vietos dienraštis ‘“Nichi Ni
chi” praneša, jogei Indijos 
vandenyne kažkaip atsirado 
vokiečių skraiduolis-užpuo- 
likas ir jau nuskandino An
glijos vieną garlaivį.

Japonijos vyriausybė pa
siuntė kelis karės laivus su
imti tą negeistiną ir pavo
jingą svečią.

gei žmonės bus kaip buvę 
išnaudojamais ir skriaudžia
mais avinėliais.

Londonas, vas. 26. — Va
kar vokiečių nardančios lai
vės nuskandino daugiau tris 
laivus blokados juostoje. ~

Iki šio laiko riuskandinta 
iš viso 179 laivai, 432,752. to
nų intilpimo.

Kuomet majoras impera
toriui pranešė, jogei gatve
kariai turi būti sustabdomi 
delei anglių stokos, impera
torius trumpai atsakė. So
stinės majoro pareiga parū
pinti reikalaujamą kiekybę 
anglių ir tegu gatvekariai 
kursuoja.

Išpildyta imperatoriaus 
noras.

ORAS.

VASARIO 26 D., 1917 M.
Chieago ir apylinkės. — 

Šiandie nepastovus oras; ga
ji būti lietaus arba sniego; 
vakare šalčiau; rytoj apsi
niaukę ir šalta..

Temperatūra vakar aug- 
čiausia 47, žemiausia 21 
laipsnis.

Saulė teka 6:30, leidžiasi 
5:36:

apgarsinimas.
Mums labai skaudu, kad į

mus laikraštį pereitą savai
tę pateko apgarsinimas 
priešingas redakcijos no
rams ir pažiūroms. Mus 
Adminisetracija šiandie iš
reiškia savo apgailestavimą 
de) to neapsižiūrėjimo ir 
prižada būti atsargesnė. At
sargumas beabėjo reikalin
gas, nes ir Amerikoje pro
vokatorių netrūksta.

Ant spaustuvės, adminis
tracijos ir redakcijos turi 
valdžią laikraščio savinin
kai. Jie gali būti pavieniai 
žmonės, arba bendrovė. Šnc-. 
koje su mus Administracij 
mes dar kartą išgirdome tą," 
ką seniai žinojome, kad mus 
laikraščio savininkai nelei
džia administracijai priimi
nėti apgarsinimų, nors išto
lo galinčių prisidėti prie 
laužymo streikų.
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IiIš Dienos 
: Dienon.

DAR APIE SROVES.

PRANEŠIMAS.

“Darbininkas” (No. 22 
— 204) straipsnyje ‘‘Už ką 
mes kovojame” rašo apie di
džiausius mus rupesnius šio
je valandoje, apie sroviu ko
vę ir pažiūras į pačius 
opiausius tautos reikalus. 
Socialistai remia tuos tam
sintus ir apgavikus, kurie 
pasisavina kunigystę ir tve
ria “tautiškas” parapijas. 
“Darbininkas” džiaugiasi, 
kad laisvamaniu “Lietuva” 
nepripažįsta tautiškumo 
tiems, kurie neteisėtai apsi
meta ir tautininkais ir kata
likais, išnaudodami tikėji
mui tautiečių jausmus.

Prirodęs katalikų teisę 
vadovauti Lietuvoje, kuo
met visoms jos srovėms rei
kia dirbti išvien, straipsnio 
rašėjas p. Uosis kalba:

“Tiesa, dabar kritiškas 
momentas, kuomet visi tu- 
rėtujne bendrai dirbti Lie
tuvos labui. Bet tiesa ir 
tai, kad dabar jau tiesiami 
pamatai kultūros rūmams 
busimai laisvai Lietuvai ir 
kad čia yra ir bus srovių 
varžytinės, ir kad į ben
drą darbą galime sueiti tik 
prisilaikydami tos taisyk
lės, kad niekas neturi tei
sės pasinaudodamas iš Tė
vynės nelaimių siekti par
tijos laimėjimų su skriau
da kitų srovių. Mes ėjo
me į bfjptįrą darbą padoriu, 
ir teisingu keliu. Mes rei
kalavome iš kitų pripažin
ti tik faktą, kad musų yra 
didžiuma ir kad jie sutiktų 
ateiti dirbti kartu su? mu
mis mažumoj, taip kaip ro
do jų ir musų organizuotų 
žmonių skaitlinės. Libera
lai nesutiko su ttio ir drą
siai pasiėmė ant savęs vi
są baisumą atsakomybės 
prieš tautą už visas pasek
mes.”
Andai ir mes padavėme 

Centralinio Komiteto proto
kolą,, iš kurio aiškiai ma
tyti, kad srovių sugyveni
me musų laisvamaniai ne
nori užlaikyti teisybės. To
kiu budu jie padaro, kad 
srovės negali sugyventi. Ka
talikų atstovai dėlto turi at
sitraukti iš Centralinio Ko
miteto.

“Darbininkas” apie ta. 
rašo:

“Pasitraukus katalikų 
atstovams iš Centralinio 
Komiteto, jisai nustos bud 
Ccutraliniu, o liks /ik sro
viniu komitetu. Jeigu li
beralai bus padorus ir tei
singi, tai jie to vardo ne
bevartos. Jeigu užsispirs, 
tai žinosime, kad jie yra 
uzurpatoriai ir samozvan- 
eai. Nežiūrint tečiau to, 
kaip jie savo įstaigas va-j 
dins — mes žinome savo 
kelią ir laikysimės vien sa
vo įstaigų patol, pakol li
beralai nesusipras ir nesu- 
tiks užeiti ant teisingo ke- 

*lio.”

Pradedant leisti dienraštį 

musų tikslu buvo parūpinti 

ietuvių visuomenei prieinamų 

aikraštį. Sulyg to laiko daly- 

ų stovio dienraščio kainą bu

vome padarę metams $3.00, 

atskirus numerius po lc. Bet 

viskam brangstant, kada po- 

pera, juodyla ir kiti spaustu

vės reikmenis net pasitrigubi- 

no savo kaina, su pirma diena 

kovo, 1917 m., dienraščio

DRAUGO” kainą esame 

priversti pakalti sekančiai:

Chicagoje per išnešiotoją ar 

krasa metams $6.00. Pusei 

metų $3.50, kitose Suvieny

tų Valstijų miestuose metams 

$4.50, pusei $2.50, trims mė

nesiams $1.50.
Atskiri numeriai visur po

2c. Užrubežyje metams $7.00.
“DRAUGO” B-ės Valdyba.

stas pasirašyti prezidentui. 
Kiek žinoma, prezidentas 
padės savo parašą.

Vadinasi, prohibicija kry
kštauja; ji visur ima viršų. 
Net naminiam reikalui žmo
gus negalės degtinės parsi
traukti arba parsinešti iš 
“slapiosios” valstijos “sau 
sojom ”

DVEJOPAS TAMSYBĖS 
PLATINIMAS.

Chicagiečiams kasžinkas 
dalina lapelį su V. Jėzaus 
paveikslu, su Jo kaučios ap
rašymu ir su prižadėjimais 
šešių gėrybių tiems, kurie tą

i į užlaikyti teisybės. Kiek 
gera galėtų padaryti bend
ras srovių veikimas, tiek 
bloga padaro teisybės stoka. 
Iš to matytis, kaip reikalin
ga yra dora viešam gyve
nimui.

INDOMI STATISTIKA.

Buvęs Suv. Valstijų fede- 
ralės prekybos komisijos 
pirmininkas, W. H. Hurley, 
įesenai turėjo paskaitą pre
kybos kliube, Chicagoje, 
pįe šios šalies “bisiness’ą. 

vinrley tvirtino, jogei “bus- 

ness” Amerikoje yra tuk- 
dančių smulkių bendrovių 
ankose. , Tokių bendrovių, 
;urių metinė apyvarta sie
na milijonus dolerių, yra 

nedaug.
Visose Suv. Valstijose gy- 

zuoja apie 60,000 įvairių 
bendrovių.

Iš to skaitliaus apie 20.- 
bendrovių turi metinės 

yy • artos ligi 100,000 dole- 
ių kiekviena.

Apie 20,000 kitų bendro 
zių kiekviena turi ligi 250,- 
)0n apyvartos.

10,000 bendrovių turi mė
mės apyvartos kiekviena 
i gi pusės milijono dolerių.

5,000 bendrovių kiekviena 
uri metinės apyvartos ligi 
bilijono dolerių.

Ligi penkių milijonų do- 
veTų metinės apyvartos turi 
dek viena iš 4,500 bendro- 
,ių.

Ir tiktai 463 bendrovės 
uri suvirš penkių milijonų 
lolerių metinės apyvartos 
maut skyriumi.

Bet šitų 463 bendrovių 
business’ taip didelis, joa 

;ei jis beveik gali susily
ginti su visomis kitomis 
'rauge imant bendrovėmis.

SMŪGIS ALKOHOLIUI.

lapelį turės įsu savim. Tarp 
Iž įstatymą balsavo 321 ten pasakyta: “Tie, ką

netiki į šitą gromatą, bus
prakeikti ir užsiusiu nelai
mę, badą, pavietrę ir vargą,' 
kaipo ženklą mano rūstybės 
užleisiu perkūniją, žaibus ir 
drebėjimą žemės. O tie, ku
rie sako, jog šita gromata 
yra melu ir nebuvo parašy
ta per ranką Dievo ir išėjus 
iš burnos Dievo, ir tie, ku
rie laiko paslėpę ir tą gro
matą neplatina tarp žmonių, 
tai bus prakeikti per Dievą, 
o tie kurie garsius ir pla
tins tarp kitų o turėtų grie- 
kų tiek, kiek yra žvaigždžių 
ant dangaus, tai Dievas pri
žada jiems atleisti, jeigu 
tikrai gailėsis už juos ir jei
gu platins tą gromatą tarp 
visų, tai niekad nepražus.”

Katalikai turi žinoti, kad 
šitos ir kiti panašios rųšies 
lapeliai arba laiškai yra me
lo lapeliai ir laiškai. Juos 
platinti yra aiški ir sunki 
nuodėmė, peržengianti pir
mąjį V. Dievo įsakymą. 
Tai yra burtai. V. Jėzaus 
kančios apmintijimas yra 
labai naudingas daiktas, bet 
burtas yra tikėti, kad pla
tinimas lapelio su V. Jėzaus 
kančios apmislijimu gali ap
saugoti žmogų nuo visų jį 
ištinkančių nelaimių.

Kiekvieno kataliko prie
dermė yra ^gerbti Evangeli
jas, kuriose aprašyta V. Jė
zaus kančios, bet tas skly
pas poperos, apie kurį čia 
kalbame, statosi, augščiaus 
už Evangelijas, sakydama-

kongresmanas; prieš — 72 
Bute po balsavimo pasigir 
do ratavimas ir šauksmas: 
“šalis turi būti “sausa,” 
kaip išdžiuvęs kaulas!”

Patįs prohibieionistai net 
buvo nustebę tomis balsavi
mo pasekmėmis. Kaikurie 
prohibicioiiistų prisibijo, 
kad toksai staigus aštraus 
įstatymo pravedimas nesu
kiršintų šalies gyventojų. Gi 
tas pakenktų prohibicijai. 
Nes jei “slapiųjų” valstijų 
gyventojai smarkiai pasi
priešintų, sukeltų prieš tą 
įstatymą reakciją, prohibici
jai tuomet labai bloga.

Sulyg naujojo * įstatymo 
‘ ‘ sausose ’ ’ valsti j ose vi
siems laikraščiams uždrau
sta savo skiltyse garsinti vi
sokius paskelbimus apie 
svaigalus.

Sausomis valstijomis skai 
tosi šitos:

Alabama, Colorado, Geor
gia, Iowa, Maine, Mississip
pi, Nebraska, Nortli Dakota, 
North Carolina, So Caroli
na, Oklahoma, So. Dakota, 
Virginia ir West Virginia.

PRISIBLTOMA RIAUŠIŲ" 
CHICAGOJE.

Kaikurie ima kalbėti, jo
gei Chicagos policija prisi
bijo sulaukti čionai riaušių 
tokių, kokios įvyko ryti
niuose miestuose prieš mais- . ,
to stoką ir brangumą. Taip- s,s es*s Dlev'> rauka

tas. Kas drįso savo raštpa- 
laikį taip augštinti, tas nu
sikalto šventvagyste. Kas 
jam įtiki, tas vra eretikas.

Iš pat seniausiųjų laikų 
tamsybės skelbėjai, turbut, 
patįs visai netikėdami, arba 
mažai tikėdami į Šventąjį 
Kaštą, bandydavo savo pra
manytuosius

Suv. Valstijų kongresas 
pagaliaus apsidirbo su svar
biuoju šiai šaliai įstatymu. 
’’uo įstatymu yra aštrus pa- 

■ ėdymas, uždraudžiąs iš
“slapiųjų” valstijų gabenti 

Taip pat įsitikinę esame Svaigalus į “sausąsias” val
stijas. Uždraudžiąs net, 
traukiniais pravežti svaiga
lus Įiėr “sausąsias” valsti-

Didžiuma

ir mes. Labiau už kitus gei
džiame bendro darbo ir dau
giau kariu už kitus baudė-

j sakoma, jogei Chicagos 
p Airijos viršininkas paskel
bęs policijai specialius pa
rėdymus, kad jinai saugotų 
gyventojus nuo. demonstra- 
uį i sukėlimo prieš maisto 
brangumą. Didžiausią do- 
mą privalanti atkreipti poli
cija į tas mieštos dalis, kur 
gyvena ateiviai darbininkai. 
Be to ir Chicagos piniguo
čiai, matyt, nemažai prisibi
jo jei čionai skurstančios su 
savo vaikais moterįs sukil
tų protestuoti prieš maisto 
.irahgumą.

Didelių prekybos kapitalų 
atstovai šitomis dienomis 
telegramomis kreipėsi Wa- 

bihingtonan. Jie nusiskundė, 
jogei šalies vyriausybė nesi- 
darbuo jauti energingiau
pradėti veikti prieš maisto 
spekuliantus ir geležinkelių 
kompanijas. Jų nuomone, 
geležinkelių kompanijos esą 
daug kaltos už maisto bran
gumą. Jos paskirtuoju lai
ku nepristato reikiamojo 
maisto. Tuomi pasinaudoja 
spekuliantai ir gyventojai 
plėšiami.

Žinovai tvirtini, jogei ta
sai kapitalų atstovų nusi
skundimas neliesus l>e pa
mato. Jie nujaučia, jogei 
neišpasakytas maisto bran
gumas privers žmonos su
kilti prieš savo išnaudoto
jus.

Bet kol to nėra, butų ge
ra, kad vyriausybė tikraiiiv- jį pradėti. Dažniausiai j jas. Didžiuma balsų kaip 

tas (laibas iširdavo dėlto, Į senute, taip ir atstovu bute pasirūpintų tolimesniuoją dar 
kati mus laisvamaniai neno- įstatymas priimu* h pasių-bo žmonių likimu.

"Ke, Ažėj, Aš 
kau Helmar!” *•h

K* 5
? © .2? 3-

ž '

r
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Tamstą turėtum Juos 
rūkyt — nes jie yra
geriausi.

*

Halam ame tikrai užganėdina, 
nors aš pirmiau pirkdavau daug 
brangesnius clgaretus.

Halniar padirbtas Iš gryna Tur
kiška tabaku. Kainu 10 centų.

Brangu - jeigu pamėginsi rūky
ti viena syki tai visada rūkysi.

nybių sprausti melagingus 
raštpalaikius.

Mus tauta ilgai vargo n<£ 
rašymus j turėdama teisės įsikurti su

sprausti į tarpą Šventųjų r vo mokyklų, nebuvo kur iš-
Kningų, vadindami juos 
Dievo raštais. Toki raštai 
vadinasi apokrifais. Kata
likų Bažnyčia visuomet kuo- 
smarkiausiai pasmerkdavo 
apokrifus, nes jai kuola- 
biausiai rūpėjo tiesa. Nors 
apokrifuose nebūtų parašy
ta neikokios klaidos prieš ti
kėjimą, tai yra vis-gi blogi 
tuomi, kad savinasi jiems 
nepriklausančias Šv. Rašto 
teises. Nors apokrifai ir nc- 
sišakytų esą Šv. Raštas, te
čiaus jų niekumas tebebūtų 
tame, kad sakosi parašyti 
esą Dievui liepiant.

Žmonių prigimtis keista: 
ji mėgsta dirbti melagingus 
žemčiūgus ir brangakme
nius, ji daro mfclagingų pi
nigų, po garsiųjų dailinin
kų vardais ji pakiša men
kos vertės paveikslus arba 
stovylas. Ta pati prigimtis 
dirba ir apokrifus. V. Jė
zus gerai žinojo žmonių pri
gimtą, dėlto nepasitenkino 
vien Šv. Raštu, o sudarė 
Bažnyčią, kad ji, tarp kitų 
uždavinių, turėtų ir prie
dermę apsaugoti Šv. Raštą 
nuo žmonių, pamėgusių į 
tarpą tikrų dvasios brange-

mokyti katalikų vaikus jų 
tikėjimo. Lietuvoje visas 
tikėjimo mokinimas tai pa
mokslas, ir keletą savaičių 
pavasario metu, kad vaikai 
suseina mokintis katekizmo. 
Tas visas negali lygintis su 
geru katalikiškos, mokyklos 
perėjimu, todėl tikėjimo 
mokėjimas taip mažas tarp 
lietuvių, kad apokrifų pla
tintojams sekasi jų darbas.

Kunigijos pastangos iš
naikino Lietuvoje burtus iš 
katalikų tarpo. Tik retkar
čiais mergos duodasi «*igo> 
nėms spėti ateitį iš delnų. 
Paskutiniais laikais ėmė 
vaikščioti kaikurie “plantv- 
tų” skaitytojai. Iš Ameri
kos pasiekė tėvynę sapnų 
kningos, išleistos kai kurių 
asmenų, loidžiančių nekatali
kiškus laikraščius ir par
duodamos jų kuingynuoso. 
Amerikoje būriai tarp lietu
vių praplitę taip, kad skau
du darosi žmogui rnyl: li

čiam savo žmones ir apšvie
tę.

. Neką darysi, kad musų in
teligentija susiskaldžiusi į 
partijas, bet ji galėtų dirbti 
nors tą bendrą darbą, kad
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Jusų pinigą tur. būti padė
ti geroj* eaugioje ▼•latijoe 

bankoje

Secind Security Bank
■mmOF CHICAOO mbmh 
MllwaakM Ava. kampa* Wa«tara Ava
~3% ant Jūsų Pinigų

Atdara Paaedeliaia L* Sabatomii 
vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus
| Europa lr galima 
gauti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTUOSI
KAPITALAS $600,000

Mes mokame 3 proc. ant Pinigą. 
Mes parduodame F°relgn Money 

Orders } visas dalis svieto.
Wiiil«un Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vicepirmininkas 
Cha3. Krupka, Vice-pirm i ninką* 
Joseph Sikyta — Kasierius 
August Pliek—Ass’t. Kasierius

1900 Blue island Avė. 
CHICAGO, KL

BOOhį

K

.ra

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA

DEL dUSU TAUPUMO
Belikta laisvą nuo rupeeiią

ir
Ahsoiutiiką sauguų.

Si banka yra labai patogioje 
vietoje yra reguliariai per- 
iiuriama U. S. Valdžios, jn- 
eą taupinimai yra psgeidau- 
jami, ar 81.00 ar 81,000.00

fatlip 0*pl. Itdiris muily) UI i >. į

NATIONAL CITY BANK
or OHZOAGO

David . R. Forgoa —Preaideat 
8. E. Kampas. Dearbora aad 

Mooroa St.

(Apežiate laba*)

šviestų žmones, aiškindama, 
jog visoki spėjiojimai atei
ties iš delno ar kitu tokių 
ženklų, tik paikumą ir var
gą daugina žmonėse.

Nuo stabmeldijos žuvimo 
Europoje iki devynioliktam 
šinutmečiui nekuomet nebu
vo taip daug burtininkų, 
kaip dabar. Beveik visuose 
pirmeiviškuose Paryžiaus
laikraščiuose būva kasdien *
po keletą apgarsinimų bur 
tininkų ir burtininkių. Chi
cago dar taip labai neapte- 
įno, bet vis-gi burtininkai ir 
joje nesislepia su savo tam
siuoju amatu. Tarp lietu
vių jie dalina lapus su pri
žadais pasakyti, ką kas ves 
ir už ko kas ištekės. Visi 
tie prižadai tai begėdiškas 
viliojimas' pinigo ir pasity
čiojimas iš duodančių jį.

Parapijinėms mokykloms 
sustiprėjus, burtininkai Nu
silpnės, bet yra ir kita prie
monė kariauti su tamsybe. 
Padorios šeimynos prižiūri, 
kad į jų pažįstamų ir svečių 
skaičių teprigulėtų tik žmo
nės lygios jiems doros. Rei
kėtų, kad tos padorios lie
tuvių šeimynos butų įsitik- 
rimtsios, jog burtininkų 
klijeiitai ir klijentės yra 
peržetiios vertės, kn«! galėtų 
stoti į pažintį su vidutiniš
kais lietuvių namais.

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clearing House Naryste.

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

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

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

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

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka no 
subankrutijo. Reikalaujant, Clca- 
ring House bankos ateina viena ki 
tai su pagelba.

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

Jį taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regnliariškai tlrinėjaina 
ir kas meta Išduodu penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti Pirmus Auk
so Mortgagrs. Taipgi Aukso Mort- 
gage Bondus po $100.00 ir $500.00. 

Mis bankas yra alsukanclausas
Lietuviams.

Čia kalba Lietuviškai ir Lenkiš
kai.
Kapitalas ir perviršis; $000,000.00

Prezidentas
AMt.KK Alt STATE BANK, 

Kampas: Blue Island Avė., Looinls 
ir 18-tos gatvių.

ATDAKAS; Panedėltais, Ketver
gais lr H u batams iki 8:10 vai vok.
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PASIAIŠKINIMAS.

“Drauge” tilpo vienos 
Darbo Suieškojimo Agen
tūros apgarsinimas, paieš- 
kantis mergini)- į dirbtuves, 
kurios “unijos nepripažį
sta.” Vėliaus paaiškėjo, kad 
tose vietose, kur darbinin
kės pristatomos, tęsiasi 
streikas. Tą sužinoję, vei
kiai išmėtėme strejklaužio 
apgarsinimą. Ateityje su 
panašiais darbininką reika
lavimais busime atsargesni.

Jei kas tuomi pagarsini
mu butu likę suvedžioti, 
melstumėm pranešti mums 
to visa .blogas pasekmes. 
Už persergėjimus busime 
dėkingi.

‘ ‘ Draugo ’ ’ Administraci j a.

..RYTOJ “PRIMARY”.. 
BALSAVIMAI.

EXTRA.
šį vakarą, gerb. kun. Dr. 

A. Maliauskis, šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje sakys 
konferenciją apie beždžionę ir 
ar žmogus turi dūšią. Lietu
viai, nepraleiskite progos at
eiti pasiklausyti tos taip įdo
mios konferencijos.

Prasidės lygiai 7.30 v. vak.

IŠ D2IANIT0RIŲ 
STREIKO.

Association susirinkime nu
tarta pakelti pieno kainą 
nuo $1.55 iki $2.12 už 10JL) 
svarą. Šita padidinta kaina 
busianti imama su balan
džio pirmąja d,iena. Pasibai
gus vasarai pieno kaina dar 
daugiaus turi būti padidin
ta.

Reiškia tai, jogei suvarto- 
tojai už pieno kvortą turės 
mokėti 13c arba ir daugiau.

Pieno prekėjai siomis die
nomis turės • nuspręsti, ar 
jiems kovoti prieš produ- 
centą sumanymą pabrangin
ti pieną, ar gal ir patiems 
nuo žmonių pareikalauti di
desnės kainos už pristato
mąjį pieną.

APIE CHICAGOS 
ŠALIGATVIUS.

Žiemai besibaigiant Chi- 
eagos miesto taryba išleido 
įsakymą, kad namą savinin
kai nuvalytą sniegą nuo ša
ligatvių ties savo barnais. 
Nedėliomis (sekmadieniais) 
nereikia sniego valyti. Nuo 
keturių po pietą iki dešim
tai mušant prieš piet snie
gas taip-gi turi teisę gulėti

D-RO J. J. BIELSKIO PRA
KALBŲ MARŠRUTAS.

Rytoj, sausio 27 d., bus 
“primary” balsavimai, arba 
rinkimai kandidatą i Chica
gos miesto klerkus, išdinin- 
ninkus ir aldermanus. Kan
didatą rinkimuose tegali 
balsuoti kaip vyrai piliečiai, 
taip ir moterįs. Lietuviai 

.piliečiai neturėtą pamiršti 
savo balsais prisidėti prie 
išrinkimo atsakančią, gerą 
ir teisingi) kandidatą.

Vakar, vasario 25 dieną, 
streikuoją didelią butą džia- 
nitoriai, langą plovėjai ir 
moterįs grindą mazgotojos 
turėjo mass-mitingą svetai
nėje po numeriu 20 AVest 
Rasdolpli st. Unijos pirmi
ninkas sąsirinkimui prane
šė, jogei jis pirmiau buvo 
pasiuntęs butą savininką 
draugijai paklausimą, ką ji
nai mano daryti ateityje su 
džianitorią streiku. Butą 
savininką draugija davė ne
prielanki) atsakymą. Taigi 
dabar džianitorią pirminin- 

j kas pasiuntė ir kitą butą 
savininkams paklausimą.
Pirmininkas tarp kitko pa- nt M tvi Pasi(iarillB
žymėjo, jogei -jei butij sa- ledni; ant J savinin-
vmmkai nesutiki 'taikinties kai privalo

PATARIA BOIKOTUOTI 
BULVES.

Chicagos sveikatingumo 
komisionierius, Dr. Rob’ert- 
son, paskelbė gyventojams, 
kad jie imtą boikotuoti bul
ves ir tuo budu sumažintą 
ją kainą. Komisionierius 
tvirtina, jogei Chicagoje yra 
daug bulvių, tik spekulian
tai be reikalo kelią kainas.

Toksai patarimas lygus 
yra patarimui nieko neval
gyti ir mirti badumi.

Argi jau nesama kitokią 
priemonių, kaip tik boiko
tuoti ? ,; . * . /

NAUJAS STREIKAS.

su streikininkais, džianito 
rią unija pasistengs išvesti 
streikan ir kitus tuose bu-» 
tuose dirbančius darbinin
kus, kaip tai keltuvų ope
ratorius ir kitus. «

Butą savininkai, kiek ži
noma, labai susirūpino ši
tuo džianitorią unijos, pir
mininko pagrasinimu ir nu
sprendė šiandie, vasario 26 
dieną, duoti streikininkams 
atsakymą. Šiandie po pietą 
streikininkai turės susirin
kimą po num. 230 N. Clark 
gat. ir ten lauks butą savi
ninką galutino į ultimatu
mą atsakymo.

Rytoj 2 vai. po pietą po 
num. 230 N. Clark gat. strei
kuoją džianitoriai turės su 
si rinkimą.

smilčių, peleną arba šiaip 
ko, kad mažai butą sbdu.

Kas gali peikti miesto ta
rybą už norą varžyti namą 
savininką laisvę? Nieks ne
mokėtą apseiti su jais dar 
mandagiau! Mes iš Lietu
vos kaimų atvažiavusieji 
”peštukai” butume kur kas 
smarkesni, jei šį-tą pajėgtu
me miesto taryboje. At
vykdami į vieną iš didžiau
sią ir turtingiausią Ameri
kos miestą, nesitikėjome ra
sti tokios betvarkes ant gat
vių, kokią radome.

KODĖL PABRANGO 
DARŽOVĖS? .

Negirdėto-neregėto bul- 
Po susirinkimo pabrangimo priežastis, 

jie paroduos gatvėmis. Yra sakoma, yra sekanti: prąei- 
geistina, kad susirinkime ir metą bulvių užderėjimas 
paroda vime dalyvautą visi ^uv0 menkesnis — surinkta 
streikininkai, kaip vyrai, f? milijonais bušelių ma- 
taip moterįs, ir turėtą su sa- ^au’v ne^u kitais metais. Be
vimi savo darbo įrankius. menkesnio bulvių

užderėjimo 3 ir pušų mili
jono bušelių išsiųsta Euro
pon. Pabrangęs darbinin
kas. Pabrangę maišai. Dide-

VIS LABIAU KĮLA 
MAISTO KAINA.

Nežiūrint riaušių ir viso- H šalčiai, kurie privertė ap- 
kią protestą, maisto kaina Si,dyti va*onus ir kitokie 

Vasario 22 d. š. m. su- vis labiau kįla ir šitam kili-'nuostoliai pabrangino bul- 
streikavo darbininkai Wil- mui nesimato galo. Ypač ves-
šono fabrikos plieno pro- kaina didinama už bulves, ^ž kitą maisto produktą 
dūktą. Streikieriai reika- kopūstas, cukrų ir pomidorius. (brangumą kaltinami irgi 
lauja 30 centų į valandą. Į Šiandie bulvių “peekas”;menki praeitais metais už- 
Pirm jie gaudavo 24 centus lėšuoja jau $1.00, taigi bu

šelis — $4.00.
Cukrus pabrango pneė 

cento svarui, dabar yra 8c. 
svarui.

Kopūstą svarui jau rei
kia mokėti ligi 7c. Imant 
pfoporcionaliai, kopūstai la
biaus yra pabrangę už kito- 

Vasario 21 d. Vyčių 36 kius maisto produktus, 
kp. turėjo nedėlinį susirin-^ Pomidoriai dar nekuo- 
kimą. Buvo svarstoma, kaip met nebuvo taip brangus, 
pasekmingiau sulošti “Ka- kaip dabar. Svarui reikia' 
rėš Metu.” Vakaras bus ko- mokėti 20 centų, 
vo 4 d. bažnytinėje avėtai-Į Be to žymiai pabrango 
nėję., Pelnas bus paskirtas saldžiosios bulvės, obuoJiai, 
naudai karėje nukentėjusią, svogūnai, morkvčs, citrinos,
Nutarta pakviesti du kalbė- salotai, ridikaičiai, agurkai, 
tojus. Po prakalbą bus rin- j rnrokai ir kitokios daržo-

per valandą.
Jeigu tik darbininkai lai

kysis vienybės, tai nesunku 
bus išlošti streikas.

Streikeris.

BRIGHTON PARK.

derėjimai.
■ . ■ II. - ■■■■■ ■ -■III ■ ■■■ — X

L. V. CH. APS. SUSIRIN
KIMAS.

kliava Tautos Fondui. Geis- , rės.
tina butą, kad geros valios - -------------------------------
žmonėp prisidėtą prie gel- 13c UŽ PIENO KVORTĄ, 
bėjimo savo brolių, aukoda

Šiuomi kviečiamas L. Vy
čių Chicagos ir apylinkės 
kuopas dalyvauti ant minė
to susirinkimo. Susirinki 
mas atsibus kovo 4 d. 1917 
m. Dievo Apveizdos par. 
svet., 22 vat po piet.

Taipgi kurios neprisiun- 
tėt viso metų veikimo ra
porto, teiksitės prisiųsti 
kuoveikiausiai. Valdyba 
laukia.

Senoji valdyba:
P. Baltutis, pirm.
S. A. Daunoras, rašt.

m i į Tautos Fondą.
Tą pačią dieną taipo gi

Ateinančią vasarą pieno 
kvorta, sakoma, kainuosian-

bus ir atidarymas kningV- ti 13 centų vietoje 10 e. kai 
kad dabar yra.

Vargšas. Chicago Milk Producers
no.

“D1AUOO”

tndją atdara nao I nl. 

ryta IU • rsL vak. Utar

ninkais, Ketvertais Ir ■«- 

batoaas IU » vaL vakare.
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Dabartinis Amerikos Lie ’ 
tuvių Tarybos pirmininkas 
D-ras Bielskis keli mėnesini 
atgal drang su kun. Bartušku 
Tautos Fondo buvo siųstas j 
Lietuvą ištirti kaip gyvena 
musų broliai po vokiečių vab 
džia. Dabar gerbiamas veikė
jas važinėja po Amerikos lie
tuvių kolonijas, pasakoda
mas kas dedasi Lietuvoje ir 
kaip vargsta lietuviai karei
viai belaisviai. Taipo gi jis 
neatsisakys niekam patarti 
kokiuo budu surasti giminės 
bei pažįstamus, kaip rašyti 
Lietuvon laiškus, kaip ten 
siųsti pinigai ir tt.

Visiems patariame kuos- 
kaitlingiausiai' lankyti tas 
įdomias prakalbas. Be to ka
taliką veikėjams priedermė 
yra pagelbėti Dr. Bielskiui 
sutverti Tautos Fondo sky
rius, ten kur jų dar nėra.

Žemiau skelbiame maršru
tą prakalbų:

” 25, Springfield, III.
Kovo 1, Benton, UI.
” 14, St. Charles, IU.
” 15, Aurora, III.
” 16, De Kalb, BĮ.
” 18, Rockdale, hl.

” 21, Milwaukee, Wis.
” 22, Port Washington,

Wis.
” 25, Racine, Wis.

'HELMAR.
RffilES GERUMAS.

Per dvllyka metų cigaretų rukin-
tojai pripažino Helmar Turkiškus 
Cigaretus geriausiais.

•
Tiktai prityrimas per ilgus metus 

galėjo Helmar Cigaretus padaryti to
kiais kokie jie ėsa.

Jums nekad nškeikes geditis pa
duoti Helmar cigareta savo draugių, 
nes pamatysi ,kalp jo veidas nušvis 
kuomet jis jį užeirukys.

Kadangi HeJmąr cigaretų tiek 
daug yra, parduodama už tat ir jų iš
dirbėjai gali Juos parduoti už taip 
pigia kaina.

Kuomet Jus nusiperkate Helmar 
cigarėta Jus užmokate tiktai dešim
ts centų o nauda iš jų gaunateš dvi 
guba. Nea jie goresni negu kit., . už 
kuriuos Jus daugiau mokate.

Jeigu Jus dar neesate susipažinę 
su Helmar tai nusipirkite šiandiena 
nelaukite rytojaus.

Jus suprasite kodėl jų išdirbėjai 
turi tiek daug darbo kad visiems iš
siuntinėti, nes ko daugiau Jus rū
kysite tuo daugiau norėsite. Nesi 
pirkite šiandiena.

Barbora Stankienė skyria 
$10.00 dovanų tam, kas pri- 
parodis kad jos vyras Juoza
pas Stankus yra miręs, arba 
jei gyvas, tai kur jis randasi. 
Vienuolyką metų atgal jis gy
veno Chicagoje. Paeina iš 
Švėkšnos parapijos. Praneški
te šiuo adresu:

Barbora Stankienė,
432 N. 9th Street.,

Philadelphia, Pa.

ir tarpe Halsted ir AVallaee 
gatvių.

Turintiejį panašius na
mus ir norint juos tuojaus 
parduoti duokite mums žinia.

A. PETRATIS & CO.
751 W. 35-ta gatve (kerte 
Halsted).

Duodam Paskolos ant pir
mų ir antrų mortgičių.

Insuriname turtą. Padalo
me raštus.

Notary Public

ANT RANDOS.

Ant randos 4 kambarių fin
tai, naujai pataisytas nuo 
$10.50 iki $12.50. G asas ir vi 
si įtaisymai. Atsišaukite:

157 W. 45th PI.

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO. Mūrinis na

ujas ant kampo; du blokai nuo šv. 
Jurgio IJet. bažnyčios; tris Storai ir 
penki flatai. Randa ant metų yra 
$17 52.00. Su namu parduodu ir Mi

liūno laisnio. Viskas už $12000.00. 
Atsišaukite greita!- —

P. S.
749 West 33rd St, Chicago, III.

Tel Yards 1451.

Vyrišky DrapanyBarganai Į i
Nauji, neatimti, aaryti ant J 

užsakymo siutai ir overkuial, Į 
vertės nuo $30 iki $50, dabar i 

- parsiduoda po $15 ir 25 dolerius. <
£ Nauji, daryti gatavimi nno J

$15 iki $35 siutai ir overkotai, 
nuo $7.50 iki 18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
maltų overkotų

Visai mažai vartoti Bintai ir 
overkotai vertės nno $25 iki 
$85, dabar $6 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperai

Atdara kasdieną, nedėliomis 
ir vakarais.

8. OOBDOM,
S 1415 8. Halsted st, Ohleago. m

-- atida.
Draugystėms, Mlubams Ir kuopoms 

mes išdirham visa ta kas tik relkalin 
ga draugijom. Ouzlkučius kukardas, 
vėllovas antspaudas. Ir visokias šar- 
pas dėl parodų papuošimų.

Todėl viengionllal nemėtlklte sa
vo turto žydėlių agentams, ku
rie nesupranta musų tautos skonio 
ir atUeka ne atsakančiai darbą. Bet 
paveskite savo tautiečiams katrie 
atUeka darbą sąžiniškai, ir prieina
ma kaina.

Draugijos reikalaukite katalogų 
kreipdamas pas mus.

STRUPAS and OO., *
123 Perfey St. NEWABK, N. 3.

B AKIŲ AUSŲ NOSIES Ir 8ERKLES LIGOSI

b - -
t.t Oydo*"0* pasekmingai

per 20 metų patyrusį 
Spąeallatals

CNTSICIAM A SURBEON 
120 So. STATE StJ

Antros Lubos

tt

Dr.F.O. GARTER;

Valandos nuo 9 ryto 
Liki 6 Vai. Vakare .

}*{ Nedėllomls 10 liki 12 fj

nnniurnnrrnnrnrn

Tel Drover 704$
Dr. C. Z. Vezelit
LIETUVIS DENTISTAS . 

Valandos: nuo B ryto iki 9 vak
Nedėliomie pagal sutarimą. 

<712 So. Ashland Avo. 
art 47-tos gatvės

UKES

Geriausia žemė ant kurios auga 
visokie vaisiai. Namas karve 2 klnu- 
lės, 12 vistų, viskas ant iStnnkešeJh. 
Naudokitės proga. Mes turime 60,000 
akrų. Jus galite pasirinkti kur Jums 
paranklan arti pri© miesto ar mok- 
siainėa. Mes gorime čionai padaryti 
antra* Lietuva.

RANRORN COMPANY

% Lieti,innlaa Colony Dircctor 
EAGLE RIVF.R, WIS.

JUABtBAAEUtAttAAttAtAttAt

REIKALINGAS geras janltorius 
turi būti, blaivius Ir. geras darbinin
kas. Atsišaukite:

JT’OZAS ZT’RAVTCIFS

534 R. T4twndalc Avė.
arti Harrison Avė.

Reikalinga dabar penkių 
namų vertėt, nuo $2,000.00 iki 
$7,000.00 dolerių apielinkėje 
tarpe 31-mos ir 35-tos gatvių

fvvvvviiirvvvvnrvvnrvsvm
’ A. A. SLAKIS S

ADVOKATAS
J Išlošto ofisas: Boom SIS s
O 19 So. La Sana St, Ohleago. HL • S m.i naoTel. Baadolph IMS

gyvenimo vieta

3 3255 So. Halsted Street
ToL Drover 582$

f»iwrrro»ivrrr»»Tr»»»w
ieoevo«»*MaetaXBN«s»o«tM»«ta»N«e»<> 
5 JOSBPH C. WOLON

LIBTDVIS ADVOKATAS 
Kamb. 902 National Life Bldg.

29 8o. LaSalle st.
Vakarais 1608 Milvankee ava.

Central 0390
Rasidencc Humbold 97 

CHICAGO, n,L.

Telefone: McKInley 8764

IR. A. K, RUTUUSKU
(lydytojas Ir Chirurgas 

MII I. VMtin llrt |r«. M (I., Clkags
t

J “ŽVIRBLIS” |
LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti ? 

2} “ŽVIRBLĮ” — juoką ir satyros mėnesinį laikraš- | 

tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre- \ 
kiuoja tik 1 doleris. &

“ŽVIRBLIS,” S
242 W. Broadway, :: So. Boston, Mass. įj
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Jei Trokšti Apšvietos
Ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvi

savaitinį iliustruotą jaunimo laikraštį

“VYT|”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 

rikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raitai mūsų jaunų rašytojų, literatų 

ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jaunuomenės 

gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tsutiškoje-kstslikiškojs dvasioje.
“VYTĮ” leidžia Lietuvos Vyčių organizaeija.

Metams “Vytis” kainoja $1.50, pusmečiui 75e. L. Vylių 
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesines 
mokestis.
Prisiųak savo antrašą ir nš 2e. kraaos ženkleli, • vieną 
numerį pažiOrčjimui prisiusime veltui. Visais reikalais

. kroipkitea šiuo antrašu:

“VYTIS”
1800 W. 46th Street Chicago, III.

V>TVYVV8TVlVV«lTVKlTV8TV«T>YtTVYr*TV»VTTVYTTV*TVYVVg

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA. 4Qp
Visur parduodama po 28c ir |JlĮj
po 30c

SVIESTAS RYŽIAI
Geriausios smeto- Geriau sioš rūšies, c
bos Keres- a «a 
nis, negi- /I JA 
kur Jus aa- *T«Ju 
lit gauti M

10c vertes, p 4 
parsiduoda R 1 A
už įJ2u 1

ll

WEST'SIDE 
1371 Milwaukee av. 
2064 Mi[waukee av; 
1064 Milwaueee av. 
1610 W Madison st. 
2630 w Madisanst.

1644 W Chicago av. 
1836 Blue Island av. 
2612 W. North av. 
1217 S. Halsted st, 
1832 S. Halsted st. 
1318 W. 12th st.

26
alb.

COCOA
iriausia Bankea, 
lyrine su 4 a 
n t kokia, |/Įp 
2sv. |*TU

3102 W. 22nd st.

SOUTH SIDE 
3032 Wentworth av 
3427 S. Halsted Bt. 
4729 S. Ashland av.

T

S
s

O
s

Me

ARBATA
lis. G,

40c
Priimniauaia, Gva- 
rantuota, 
vertės 60c 
parsiduoda 1 
po •I

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

T
' nmaan ninizei aaiiit uiiaai ar •PIRMU NECU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Poploroa
CARR BROS. WRECKING CO.

: 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO
rrrrrrsTk^vrrrrrrrrrrrrvYV r$vrv¥¥¥vvTTsrvvvYrvr*TV¥v

Naujas Lietuvišku Šokiu 1 
Rinkinys I

DEL PIANO. £
Surengė V. NICKU8. Siame rinkinyje tilpsta sekanti “Lietuviški £ 
Šokiai”: “žirgelis”, “V. K. Maršas”, “Lelija Valsas”, “Cebatėlis”, § 

“Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “Pasde Spagne”, “Klumpa
kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyčių Mar
šas”, “Klumpakojis No. 2”, “Suktinis”, “Aguonėlė”, Pakeltko- 
jis”, “žilvitis”, ir “Rūtų Darželis”. Visi vienoje susiuvo je. Kaina |į 

tik vienas doleris ($1.00). Pasiuntomo lėšas mes apmokame. t
Reikalaukite pas: •

DRAUGAS PUBLISHING OO. g
1800 West 46th Street, Ohleago, Illinois. S*

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

Igalviu: ”KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”. 
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos bai- 

įsenybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pave» iA mu- 
|sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kudusn* ».rš- 
minėtą knygą. Kaina 20 centų. Galima vivti pas 
patį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 Eiudra.a Ava., 
Chicago, UI.,

Taip-pat “DRAUGO” Adm. įSif n 4&h St.,
Į Chicago, BĮ. |Į

“DARBININKAS”
JEI NORI ŽINOTI:

Kas svarbius duobsi pasaulyje,
Kas iudoraaus yra lietuvių gyvenime,
*0* - įudi nga darbininkui,

TAi SKAt’PVK “DARBININKĄ.”

JEI MfcGSTI PASISKAITYTI: —
ttimtų visuomeniškų straipsnių,
Gražių apysakaičių,
Smagių ir dailių eilių.

TAI SKA ytyK “DARBININKĄ ”
Adresas: —

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



5HJ1:TW

LIETUVA Pd KAREI. tung.” — Sukonliskuoti rei
kia netik neapgyventas ir 
sunaikintas žemes, bet ir 
tas, kurių savininkai išbė
go* Atlyginimas bus suteik
tas karei pasibaigus.”

Jeigu Lietuva negaus lai
svės ir nepasiliks prie Vo
kietijos, bet bus sugrąžinta 
Rusijai, tai vistiek mums 
reikės kelti varžytinės su 
Maskvos idealogais ir jų ne
gražia politika. Rusai ir gi 
stengsis sustiprinti vakarų

Nors kruvina vėsulu dar 
staugia su didžiausiu nuož
mumu, bet visgi kuomet 
nors ji nutils. Šiandie ka
rės pabaiga kur kas arčiau, 
negu buvo rugpjūčio 1 d.
1914 metų, kuomet toji ka
rė tik prasidėjo. Busian
čiam taikos kongrese rei
kės: nuskirti Europos vals
tijų rubežius, sutaikinti jų ul|,eįįus savaisiais žmonė- 
norus, sutvarkyti visų soči-

PAVASARIO IR VASAROS 
KRUVINOS DOVANOS.

SUV. VALSTIJOS LABAI 
SUSIRŪPINUSIOS.

alį gyvenimų teisingesniais 
pamatais. Be to, bėgamoji 
karė iš supelėjusių archivų 
į dienos šviesų iškėlė pa
vergtųjų tautų klausimų. 
Juo ir gi žada pasirūpinti 
tas laukiamasis kongresas. 
Taigi, išrodytų, kad susto
jus ginklams žvangėti, vi
sur užviešpataus ramybė, 
palaima. Bet toli gražu to 
nebus: politiškame tautų ir 
valstijų gyvenime ramybės 
nė netikėkime. Pasibaigus 
muštynėms karės laukuose 
prasidės ekonomiškos, tau
tiškos, kultūriškos karės. 
Išlaimėjusios karę valstijos 
dės visas savo pastangas, 
idant palaikyti! įgautų, vir
šų, idant priešai neatsiim
tų užkariautų žemių, idant 
nenustumtų jų nuo strate
giškų punktų. Nugalėtu- 
sioms valstijoms ir gi nebus 
laiko ilsėties. Jos išsijuo
sę gerins savo ūkę, plėtos 
pramonę, tinkamiau organi
zuos savo jėgas, kad ilgainiui 
galėtų sugrųžinti sau prara
stą garbę ir materijališkus 
nuostolius. Tų tautiškai- 
ekonomiškai-kulturiškų ko
vą reikės vesti ir mums, lie
tuviams. Jeigu Lietuvos 
politiškas stovis po karės 
pagerės, jeigu jai bus su
teikta neprigulmybė arba 
plati autonomija, tai ta ko
va mums bus lengviau ves
ti. Priešingai, kovos jun
gas bus labai sunkus ir net

Washington, vas. 24. —
Anglija uždraudė visokių 
prekių įvežimų savo šalin. 
Anglija nusprendė namie 
pagamintuoju maistu gy
ventojams prasimaitinti su- 
•siaurįnant ligi minimum 
valgių porcijas šituo krizio 
metu.

Tasai prekių įvežimo už- 
Jraudimas skaudžiai palie
čia ir Suv. Valstijas. Per
inai iš šios šalies į Angliju 
įvairių prekių buvo išgaben
ta už 60,000,000 doil. Dabar 
to nebus.

Labiausiai, žinoma, susi
rūpinę pramoninkai, katrie 
iš prekių ištežimo tik žėrė 
sau auksų, neatsižvelgdami 
savo šalies gyventojų bad- 
miriavimo.

VILLA PASIRUOŠĘS
UŽPULTI JUAREZĄ.

Y
A;

v ''I(Pabaiga iš pr. No.). '

dirbiniais vakarinio fronto 
Be to, perkėlimas vokiečių 
kariuomenės į Angliju butų 
didelis moralis smūgis tal
kininkams. Ir todėl šisai vo
kiečių pasisekimas galėtų 
priversti talkininkus taikin- 
ties vokiečių siūlomomis są
lygomis. Kalbant apie šį vo
kiečių planų negalima pa- 
pamiršti jųjų laivyno. Da
bar gan galingas vokiečių 
laivynas ilsis uostuose, nes 
darbuojasi daugiausia po
vandeninės laivės. Matyt, 
vokiečiai savo laivynų taupo 
busimiems užpuolimams ant 
Anglijos, kuomet jiems pa
siseks paimti Galais. Tuo
met vokiečiai su savo laivy
nu galės padaryti anglams- 
dar daugiau nuostolių ant 
jūrių.

Talkininkai, žinoma,, nu
mano vokiečių norus ir ren
giasi tinkamai pasirodyti 
Flandrijos laukuose. Vokie
čiai gi, negalėdami būti tik
ri, kad jų užpuolimas ant 
Anglijos pasiseks, turi re
zerve kitų planų: pirmiems 
žygiams nepavykus Fland
rijoje jie atsižada ofensivos 
vakariniame fronte ir su vi
su karščiu puola ant rusų. 
Ten vokiečiai turi dau
giau progos pasisekimui. 
Dalykų stovis Rusijoje ei
na kaskart blogyn. Visame 
kame tvarkos nėra, maisto 
stinga, biurokratija kas kart 
labiau įsigali, žmonių nepa
sitenkinimas valdžia didina-z
si. Be to, Rusijoj yra gan 
galinga partija, norinti se- 
peratiškos taikos su Vokie
tija. Sakoma, kad tosios 
partijos atstovai dabar ve
da slaptas taikos derybas su 
Vokietija (Šveicarijoj). Tai-

Z
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Šis valkas už
dirba pe $2.00 Į. j 

dieną, dlrbda- 
, mas • po kellatą, i

, valandų. Jis par
davinėja „Drau

gą”. Ir kiti vaikai. J
gali uždirbti po tiek ir 

- daugiam, jei apsukriai dar
buosis. Del informacini rąžy
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mis ir rūpinsis savo gerovei 
išnaudoti musų šalies tin
tus. Apie tai nežymiai jau 
minėjo Rusijos pusiau-ofi- 
eialis organas ‘^Kolokol.”

Taigi, kruvinų j ai karei 
pasibaigus ir mes, kaip ir 
kitos vailstijos bei tautos, 
neturėsime ramybės, nes 
žmonija nepersiėmusi teisy
bės, meilės ir doros jaus
mais. Stipresnio valia dar 
yra labai galinga ir ilgai ji 
drums krikščioniškų taikų. 
Tik Kristaus idealai galės 
paliuosuoti mus nuo.šiokių 
bei tokių karių, neteisybių, 
išnaudojimų ir tt.

Kaikurie gaili užsipulti sa
kydami, kad, girdi Kristaus 
mokslas jau gyvuoja kėlio
ji kų šimtmečių, o karės kaip 
buvo taip ir yra. Toks tvir- 
1 inimas, žinoma, nenuosek
lus. Tarne negalima kaltinti 
Kristaus mokslo, bet tik 
žmones už nepildymų tojo 
įiokrio.

Tokiuo budu amžiaus 
skriaudžiama, niekinama, 
prislėgta Lietuva ir po da
bartinės karės milžiniškų 
vargų negalės be trukdymo 
varyti kultūros darbų. Mu 
sų stipresni kaimynai vieto 
je pagelbos ardys musų dar
bų, kenks musų nekaltiems 
tikslams.

Ar mums pasiseks apsi
ginti? Ar kaimynai priešai 
nenuslopins Lietuvos?

Tas, žinoma, daugiausiai 
prigulės nuo musų pačių, 
nuo musų susipratimo, dar-

EI Paso, Tex., vas. 26. — 
Žinomojo plėšiko galvažu
džio Vilios skaitlingosios 
gaujos sutraukta tik už 60 
mylių nuo Meksikos miesto 
Juardz. Sakoma, jogei tasai 
galvažudis esųs pasiruošęs 
užpulti tų miestų ir paimti 
jį nuo carranzistų. Jei car- 
ranzistai. nepastos laiku ši
toms gaujoms kelių, Juare- 
zui bus bloga.

LAIŠKAI. AMERIKOS 
LIETUVIAMS IŠ LIETU 

VOS.

gi rusų dvasia yra nupuo-
w hitiimn anliHninSkiiTYin < lusi ir manoma, ka J rytinis
mūšy kraštas pasiliks po ka- Joti frontas nebus įordaus sua
ręs vok.ee.na rankose, ta. | P prekyb kus perlaužti. Keldmarša-

ir pramonės, mokysimės asi ttindenburgas andai pa
amatų, branginsime savo 
žemę, spiesi mės į draugi-, 
jas, gaivinsime savyje tau
tystes supratimų, mylėsime 
dorų ir tt., tai sunku bus 
mus suvokietinti bei suru
sinti; sunku bus ir ekono
miškai pavergti lietuvio tė
vynę. Materijalistiška jėga 
— tai liglaikinė jėga. Il
gainiui ji nyksta,. silpnėja.
Taigi nereikia mums nubu
sti, kad esame menki pra
monėje, ukėjo ir kitose ša
kose, nos apart to viso, dar 
doros veiksnys turi labai di
delę svarbų kultūrinėje ko
voje. Juo tauta labiau do
ra, juo ji tvirtesnė, juo dau
giau joje idealizmo, juo 
labiau platinas.

Tai ve, kokiais ginklais 
mums reikės kariauti. Juos 
reikėtų pradėt gaminti iš- 
anksto, nes kova gal bus la
bai atkakli ir pastangų rei
kės daug. K.

galės mus sugniaužinti. Jei

mums daugiausia reikės ka
riauti su jų kultūra, pramo
ne, tvarka ir tt. Vokiečiai 
siųs pas mus savo kolonis
tus, kareivius, valdininkus, 
ir musų brolių ūkės, preky
ba, pramonė, pateks į jų 
rankas. Tai bus didelis 
nuostolis musų tautai. Kad 
taip bus, jeigu Lietuva pa
siliks jų valdžioje, tai ir 
abejoti nereikia. Kaikiirie 
vokiečiai, manydami, kad 
nesunku bus su lietuviais 
vesti ekonomiškų ir kultūri
škų kovų, nebijo viešai skel
bti savo pienų. Šit, Muen- 
ster’o universiteto profeso
rius p. Krueckmeinann’as 
laikraštyj “Sekles. Zeit.” 
rašo, kad Lietuvų ir Lenki
ją reikia tuojaus pradėti ko
lonizuoti, nelaukiant nei ka
lės pabaigos. Atviro budo 
profesorius pataria savo 
valdžiai negarbingų koloni
zacijos darbų pavesti kariš
ką jai valdžiai, nes jos ran
kos liuosesnės negu eivilės 
valdžios. O vokiečius kolo
nistus esą kviesti iš Ameri
kos, Australijos, ir kitų kra
štų. Jie, gird, privalo tu-

sakė, kad tik reikia paimti 
Rygą ąrba pagrūmoti Kije- 
vuir tai, gird, rusai sutiks 
taikinties be Anglijos, Fran
ci jos ir kitų talkininkų.

Tai, tokie vokiečių planai, 
ir jais jie tikisi užbaigti kū
rę su pergale.

Talkininkai, žinoma, tai
po gi turi savo planų ir su 
nemažesniu pasiryžimu ža

da juos vykinti.

Tokiuo budu šiame pava-

Iš Lietuvos amerikie
čiams nemažai' prisiunčiama 
laiškų, bet dėl neteisingų 
adresų daugelis tųjų laiškų 
negali būti. pristatyti. Tai
gi žemiau talpiname sąrašų 
tųjų žmonių, kurie iš vokie
čių užimtos Lietuvos at 
siuntė Amerikon laiškus sa
viems giminėms bei pažįs
tamiems. Šituos laiškus rei
kia atsiimti nuo V. K. Rač
kausko, (307 W. 30th str., 
New York, N. Y.). Reika
laudami laiškų nurodykite 
tų numerį, kuris stovi prie 
kiekvieno paieškojimo. Tuo
met buna lengviau atrasti 
laiškus.

273.—Marijona Baltuškaitė, iš 
Lapinčių, nuo Panevėžio, jieško 
Juliaus Baltuškos, (Calle Cerutte, 
No. 922, Carwe Ccrie Palermon, 
Argentina). Reikia pinigą.

. 274.—E. Burba, iš Gadcikių, 
nuo Alsėdžių, jieško Zenono Bur
bos (Monessen, Pa., Box 615).

275. —Jokūbas Budvitis, nuo Vė
žaičių, jieško Tarno Budvicio 

(Bartlett, N. H., Bos 1501; rašo, 
kad mirė brolis Steponas.

276. —L uise Dam an-B iederman, 

iš Vcntpilės (Vindava), jieško 
Mrs. J. Pctcrson; praneša, jog tė
vas serga; laiškas rašytas latviškai.

277. —Jurgis Birunas, iš Skiau-saryje /prasidės milžiniš- 
kiailSlOS skerdynės tarp ap- taviškių, jieško Mykolo Biruno 

si ginklavusių Europos vieš
patijų. Tikimųsi, kad ši ko
va busianti paskutinė. Nuo
jos gal prigulės Europos at-U)asulP°8-

(Lewiston, Mc.); brolis serga. 
278.—Jokūbas Burokas, iš Vilk

mergės, jieško Kazim. Buroko (Ra
cine, Wis, 610—7th str.). Prašo

KARD. OIBBONS PAS 
SERGANTĮ BROLĮ.

New Orlens, La., vas. 25. 
- Čionai atkeliavo iš Balti-rėti tik rankas ir kapitalų.

Gi, derlingų žemę gausių la-’J° Eminencija kardi- 
bni lengvomis sąlygomis, j n°las Gibbons aplankytų sa- 
“ Kuogreičiausiai imkim, jv<’ sergančio brolio John T. 
atverkim užkariautuose ry- J'ibbons. Kardinolas esąs 
tų kraštuose viską, ką tik labai nuvargęs nuo ilgos ge- 
galim — rašą “Schles. Zei-1 ložinkeliu kelionės.

eitis, o draug ir Lietuvos. 
Kruvinas krikštas gal at- 
gimdys musų mylimų tėvy
nę ir grąžins jai pridera
mas teises.

Dar truputėlis kantry
bės, dar žiupsnelis pasišven
timo, b neužilgo parako du
rnų debesys, gal, išsisklai
dys, ir vietoje 3 milijonų 
vergų stos į ramų kultūros 
darbų 3 milijonai laisvų Lie
tuvos piliečių.

Taigi, kruvinosios pavasa
rio ir vasaros dovanos gal 
bus mums laisvės žvaigždu
tė.

K.

279. '—Kazim. Budreviše, iš Ro
kiškės, jieško sunaus Juozo Budre- 

viciaus (Lavvrence, Masu.).
280. —Juozapas Oelkis, š Eržvil 

kų. jieško Stanisldvo Januio.

281. —Johanna Chodakiewice, iš 
Kauno, jieško savo vyro Jono Na- 

yinionio (ir rašo, kad tėvas nori 
atvažiuoti.!.

282 ir 283.—B. ir Ant. Oiužni, 

iš žiūraičių, nuo Švėkšnos, jieško 
Jono Sprogio ir rašo, kad visi yra 
vr.rgingame padėjime (2534 W. 45 
l’laee, Chicago, III.t).

284. —P. Ųaubara, iš Meištų 
jeiško Justina Baubam (Car Dell 
Šnek., Can.); praneša, jog mirė 
«J. Sabas: prašo pašalpos.

285. —P. Daubaro, iš Mieštų 
jieško )V. Babuiio (Cal Dell, Sask, 
Can.).

286. —Anelė Dir tins kaitė, iš Ra
ta i nių. jieško Petro V mauto (Gau
tom PraneOsa L«* tfinne, Argenti
na).

287. —Jonas Doveika, iš Pager- 
vių, nuo Akmenės, jieško savo duk
ters Brigitos Doveikiutės ir prašo 
pašalpos.

288. —Michalina Budežinski, iš 
Slišų, nuo Šakių, jieško Nikodemo 

Norkaus (Roche Harbor, Wash., 
Box 33).

289. —Katarina Dambrauskiene, 

iš Šilagaliu, Panev. pav., jieško 
Povylo Daniuna (Orchard Lake, 
Mich.).

290. —J advyya Dagniel, nuo 
Jurbarko, jieško Vinco Ausinkai- 

čio (Nevv Ilaven, Conn., 299 Walla 
str.)! tėvas serga.

291/—Fr. Dambrauskas, iš 
Krcpštų, nuo Žarėnų, Telšių pav., 
jieško Miss r Just. Dombrou-sky 

(198 Pulaski st., Brooklyn, N. Y.).
292. —Pilypas Dovkindas, iš Na- 

gorskių, Telšių pav., jieško Sta
nislovo Maouko (Rei Mondvvill, 
Mo.?).

293. —Feliciją f. Eidynt, iš Tel
šių. jieško Juozo Duugverkio (?), 

(21 Wil£ord str., Nevv Britain, 
Čonn.)..

294. —Aleksan. Franckevice, iš 
Girstupiu, jieško Simono Jakup- 

čionio (1844 Orcgon Avė.', Clevc- 
land, Ohio). ’

295. —Rozalija Goišcvska, iš 
Kauno, jieško Jono Margio 

(Scranton, Pa.).
296. —Uršulė Gadeikienė, iš 

Kuršėnų, jieško R. Gcdfikio (Mt. 
Carinei, Pa., 320 So. Poplar str.); 
reikia pinigų.

297. —Jonas Gilis, iš Šiaulių jieš
ko Juozo Bekerio (Lester, Pa., P. 
O.).

298. —Ona Grigaliūnienė, Pakin
kių (Miškinė), jieško Pr. Grigonio 

(53 Hudson Avė., Brooklyn, N. 
Y.): prašo pašalpos.

299. —Ona Grigalius, iš Joniš
kos, jieško Povylo Grigliaus (1103, 
Braddock Avė., Braddock Pa.).

3GQ.—Stanislovas Gurskis, iš Ro- 
junų, nuo Panevėžio, jieškio An
tano Gurskio (Brooklyn, N. Y.).

301. —Marija Inamaitis, iš kal
nėnų, jieško J. J. Inamaibio (4 
Curtis Str., Naugatuek, Ct.).

302. —Marija Jastingienė, iš Bai
sogalos, Pašušvio, jieškio Konstan

tino Mcžocho (Windsor Lock, 
Conn., Bos 866). Rašo: “Pinigus 
priėmiau. Jūsų žmonos nėra Kara- 
linėje, išvažiavo į Rusiją su kitais.

303. —Kazimieras Juozaitis, iš
Promenilių (nuo Pašušvio, Šiau
lių pav.). jieško Jono Starolio (11- 
37 Laurel str., Pittsburgh, Pa., N 
5). Rašo, jog reikia greitos pinigi
nės pagalbos. ’

304. —Veronika Jokūbaitis, iš 
Kviečiam} (nuo Kretingos), jieško 
Liudviko Jokubuihio (Bensbush, 
W. V.; Box 58); Prašo pašalpos.

305. —J"urgis Jokubauskis, jieš
ko Antano Kleivos (T. Nomas W. 
Va., Box 517); prašo pašalpos.

306. —A. Joseph, 'iš Kreitingos 
(Polangenstrassc, No. 1). jieško 
Franko Frceman'o (Dės Moines, 
Iowa, 9Ž1 W. 2nd str.);( prašo 
.pašalpos.

307. —Julija Judeikis, iš Tulei- 
fiių, nuo Akmenės, jieško Stanis

lavo Juodeikio (469 Collinsville 
Avė., Kast, St. Louis, III.).

308. -—Elena Juškcvibicnė, iš Pe- 
rilgių, nuo Šaukėnų-Kuršėnų, jieš
ko savo vyro Augustino Juškevi- 

iiaus (Levviston, Me,, Bot 35). Ra
šo: “Mums lajini reikia pinigų, jei 
gali: esame sveiki,’’

309. —Antanas Jurkšus, iš Willi- 
ampolio (Georgenburgstrasse, N. 
106), Kauno guli., jieško Igno 

Jurkšous (2112 Jaekson Avė., 
Scranton, Pa.), ir prašo piniginės 
pašalpos.

310. —Andnm-Jsmvibius, iš Pa- 
ncmuneles. j eik o Mykolo Jurevi-

*
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Tik ką išleista Knygele
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Mažo formato. Labai paranki vartoti Bažnyčioje. 
Jau daugelis klebonų užsisakė ir vartoja bažnyčiose. 
Parankiausia knygele laike Gavėnios vakarinių pa
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su prisiuntimu.
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i
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Stato (Coketon, W. Va., Box 168). 
Rašo, jog tėvas mirė ir reikia pa
šalpos.

311. —Petrė Gudauskienė (ar— 
iut,ė) ?, iš Plungės, Kartinos gatvė, 
N 16, jieško Leono Miklovo (3285 
Lexington str., Mason City, Ibwa) 
ip prašo pašalpos.

312. —Emilija Kudirka, iš Ku- 
derevičiznos, Post Dombrova, gub. 
Grodno, jieško Liudviko Kudirkos 

(Kudirkas, Elizabeth, N. J., 155 
Cloak l’laee (ur Klak?); prašo pa
šalpos.

313. —Veronika Kocin, iš Polc- 
kėnų, nuo Jurbarko, jieško Jono 

Kūrino (Mėntreal, Cen., B. A. 134 
Kyde str.). Rašo: “Mums reikia 
pinigų, Duktė Bronislava mirė.

31i.^-Anna Kuczeuiska, ii Vla
dislovo, jieško Jurgio' Pusdcšrio 

(Millitlocket., Mc., 366); prašo 
piniginės pagalbos.

315?—Ona Karpttvih, i. Žyžuia- 
rių, nuo Kai nedarų, jieško Vlį^dū-

Atsiveskito Savo Draugus.
Ag esu užsiganėdinęs su E&tonic; 

nes jis sako tą ir daro. Ag pata
riu kiekvienam jį nusiprkti Vienas 
žmogus 87 metę senumo štai ką ra
žo: “Ag turėjau nevirftkinims vidu
riu, bet kaip tik pradėjau imti Ea 
tbnic, dabar jaučiuosi labai gerai. 
Nno te laiko neesu turėjęs daktaro'

J. E. Proctor, aptiekorius, Wooeter, 
hhlo.
deras nuo reinenio, .žirdica skausmo ir 
kitę negerumu. Pas visus aptiekorius.

Geras ano remeaio, girdlee 
Ir kitę negemmu, Gaunamos pas vlmis 
aptiekorua. MI

Kur paruptus (Liuaoiti, N. H. 
Box 212, U).

316.—Karolina Karvelis, iš Sa- 
duvos. Poncivieschstrasne, 8; jieško 
Miss Keres'ieiutis (195 Nnrtbf str. 
Brooklyn, N. Y.) ir prašo pašal
pos.




