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PRIIMTA KARĖS 
REZOLIUCIJA

82 senatorių balsavo už karės 
i rezoliuciją, 6-prieš

S. Valstijos eina bendrai su tal
kininkais prieš Vokietiją

Vokiečių vyriausybe neleidžia skel
bti prezidento kalbos turinio.

Tečiau talkininkų lakiniai 
Prancūzijoje vakar nuskridę 
ant Vokietijos teritorijų ir 
ten išmetę visą galybę pre
zidento kalbos turinio kopi
jų. Kaip gyventojai, taip 
kareiviai patirs tai, kas 
jiems vyriausybės uždrausta 
žinoti.

TEUTONŲ GRASINIMAI.

Washington, bal. 5. — 
Ibangelis kongreso atstovu 
gavo telegramomis ir laiš
kais grasinimus, jei jie ne
pasipriešinsią karei Suv. 
Valstijų su Vokietija. šitie 
teutonu kultūros žiedai pa
vesta teisdarystės departa
mentui.

Visoj šalyj pradėta me
džioti teutonus šnipus.

KARĖ SU VOKIETIJA.

Washington, bal. 5. —
Vakar vėlai išvakarėmis S.
Valstijų senatas didžiuma 
balsu, nes 82 balsais prieš 6, 
priėmė rezoliuciją, kuriąją
oficialiai paskelbiama karės j ją 
stovis tarp Suvienytąją 
Šiaurinės Amerikos Valsti
ją ir Vokietijos. Prieš ka- Suteikiame

niu vvriausvbe, todėl
Suv. Valstijų kongreso

bendroje sesijoje apreiškia- 
me, kad karės stovi, kuri 
savo pasielgimu pradėjo 
eiesoriška Vokietijos vy
riausybė prieš Suv. Valsti j

PLENUOJAMA PAŠAU 

KTI KAREIVIAUTI 
500,įįfr VYRŲ.

MUSŲ BELAISVIAI.

lis 1S

Ifan-

ninno

Kini. Stasys Čepu

—. .------ Vokietijos rašo:
Washingtfln, bal. 5. — S. (Vile — Seliloss iii 

Valstiją vylftutsybei sunku nover, 29—Xl-1(>. 
lira vesti urna laiku priver-1 Gerbiamasai Drauge! 
stiną visoj š.lyj kareiviavi- J,.į interesuojatės
mą. Todėl sumanyta pra-Į prietikiais, tai va ir pnrašy- 
vesti nors (įjfmis priverst i- į sju
nas knreiyUvimas. Daga-, Areštuotas esu 23-N-I6m. 
minta pienai pašaukti visus i Marijampolės mieste iš kur 
v\ mis nuo 18 ligi 2.» iii. am-j stačiai išgabenu i Celle. Bet 
žiaus. Iš r tarpo nebūti, j ,lž I;., .,re5t.lv„ _ nožin;m. 
imami kardinanti tie, kurie Igvvenau gana ra- 
yrn vedę, ir kurie turi už- niini> bct ]ai1;ui ,„-.gant pra.
laikyti šeimynas. Be to at
metus šalin ' ’ -us netinkan
čius kare ? V:v/įjįt', kaip tai 
sergančius, Vyriausybė vis

ti kiši to amžiaus surinki
kti suvirs 500.000 vyrą. Ši
tai armijai g;eitu laiku įto
limu parupo'! i ofie'crus, 

ANGLIJA PAGEIDAUJA llnanį juos iš regulerės ka- 
S. V. KARIUOMENĖS, 'riuomenės ims milicijos, ir

----------- j visa tai ktiovei k'.ausiai pra-
Londonas, bal. 5. — Aug-įlavinti.

Ii,jos spauda pageidauja, jpų |aį vĮc„«įh- dar pienai.

žmonių vyriausybę, pa- Europon
teiname formališkąja. 
— ir

kari'

RUSIJOS CARATO PUOLIMO PRIEŽASTIS.

dėjo irti: padarė kratą kar
tą, kitą; vėliaus istoflja su 
vokiečių ka'lba pradedamo- 
joj mokykloj, bet visgi šitai 

' baigėsi geruoju. Vėl ats'ti- 
j ko naujas prietikis. Pra
sižioję liepos mėnesio atėjo 
pas mane ‘jaunas žmogus,

(Pabaiga).
Niekas negalėjo pamany

ti, kad caras, paskelbdamas 
karę Vokietijai, imsis dar- 
buoties už taiką, kol karės 
pasekmės nepaa i škėsia li
čius. nes tai geriausia pa- 

| lindi jo, kuomet caras vv- 
iriausiuoju kariuomenės va
du paskyrė didkunigaikšti 
Nikaloją, didžiausią vokie
čių priešininką.

Bušą gencralio štabo pa
gamintuose karės pienuose 
nebuvo nei užsiminta,, kad 
Vokietiją užpulti iš šiauriu 
šono, įsiveržiant Prusuosna. 
Apie tai gerai buvo žinoma 
ir Berlyne.

Bet kuomet didkunig. Ni
ką lojus paliko vyriausiuoju 
armiją vadu, tuomet pasi

rėš rezoliuciją, balsavo 3 se
natoriai demokratai ir 3 re- 
publikonai. Prieš balsavi
mą perkelioliką, valandų be

diskusijos. Rezoliucijai la
biausiai priešinosi senato
rius La Follette, kurs kituo- 
niet priešinosi neutraliam

prezidentui 
valdžią ir galę imties tuo- 
jaus karinio veikimo ne tik
tai čia, šitoj šalyj, bet ir 
užsien/j, kaip prezidentai

Suteikiame prezidentui 
valdžią ir galę pavartoti vi
sas šalies ginkluotas jėgas 
prieš eiesoriška Vokietijos

tad Suv. Valstijos pasiųstą 
kiek nors savo 

kariuomenės. Tai butą gra
žiausias solidarumo ženklas. 
Bet jei Suv. Valstijos to nc- 
padaytą, angiai mano. kad 
jos ir prie vokiečių įveiki
mo neprisidėtą. Talkininkai 
rjabar visaip mariety Suv.

Nežinia ką a >ie tai pasakys 
kongresas

Savo kelio vyriausybė 
priima kare ' iauti laisva- 
norius jaunulius ir juos po 
priėmimo tijbius pristato į 
pulkus, kuri ■ lavinami.

~ ^“riausybė pa

PRAMATOMA KAIZE
RIO ABDIKACIJA.

profesionali, 
laikais karę 
nai reikalingi.

Suv. Valstiją apsiginklavi-j vyriausybę ir vesti karę b 
nuli. Į gi galutinos pergalės.”

Po karės rezoliuci jos pri- Suvienytos Valstijos to
kiu bildu eina bendrai su tal
kininkais prieš Vokietiją. 
Galutinai dar nemitarta, ar 
Suv. Valstijos pasius kiek 
nors savo kariuomenės i Eu
ro,.ą, ko Anglija ir Prancū
zija butuiai norinčios. Ly
giai nežinoma dar, ar šios 
šalies karės laivynas plauks 
i Europos pakraščius. Bet 
tikrai yra žinoma, kad da
bar vokiečiu nardančios lai
ves be jokio atsižiūrėjimo 
skandvs Suv. Valstijų pre
kybos garlaivius ir šituos 
prisieis kokiu nors bildu ap
saugoti nuo vokiečiu pasikė
sinimą.

Karės departamentas yra 
išdirbęs pienus priverstinam 
kareiviavimui. Kol kas su- 
Ivg pienu turi būti pašaukti 
kareiviauti visi vyrai 18-23 
metą amžinus. Paskui busią 
šaukiami senesnieji. J du 
metu norima pagaminti 2 
milijoną kariuomenę.

^uiui žinia,

ėmimo senatas pertraukė 
savo posėdžius ligi rytdie
nos po pietą.

Priimta rezoliucija šian
die rytė tuojaus bus balno
ta žemesniajam kongreso 
butui, kur toji ‘jau pirmiau 
buvo svarstoma. Sakoma, 
šitam bute rezoliucija šian
die bus priimta be pasiprie
šinimo.

Kuomet žemesnysis butas 
patvirtins rezoliuciją, tuo
met po ana pasirašys vice
prezidentas, kaipo senato
rių buto pirmininkas, ir že
mesniojo buto “speaker’is.”
Po šito pasirašys preziden
tas AVilson.

Atlikus šituos svarbes
niuosius formališkumus, 
prezidentas \Vilson tuojaus 
išleis Į Suv. Valstiją gyven
tojus karės proklamaciją.
Proklamacijos turinys bus 
praneštas visiems užsieniuo
se Suv. Valstiją diploma-
tams. : gauta žinia, kad Vo-

Kares rezoliucija maž- kietijos vyriausybė, uždrau
dei g sekančiai skamba: l(p- laikraščiams skelbti išti-

“fcita rezoliucija paskel-lS}J prcz. Fįlsono kalba, pa
biame karės stovį tarp eie 
eoriškos Vokietijos vyriau
sybės ir Suv. Valstiją žmo
nių vyriausybės ir savo sto
vį apibrėžiame tekino bil
du:

Akiveizdoje to, kad sene
snysis ir dabartinis eiesori- 
škos Vokietijos vyriausy
bės pasielgimas nėra kuo 
kitu, kaip tik kare, atkreip-

Londonas, bal. 5. — *y-
a ųiusieji Anglijos laikraš
čiai spėja kad Vokietijon 

pasit rauk* iąs nuo 
sosto, kuomet prie. Vokie
tiją .ms veikti ir Amerika. 
Prezidento \Yilson > kalba i 
padariusi daug nesi agunio 
kaizeriui, kinio valdymas 
pavadintas autokratiškuoju.

MAŽAI MAISTO 

ANGLIJOJE.

ku zeris

Londonas, bal. 5.—Angli
jos maisto kontrolierius, ba
ronas Devonport, paskelbė, 
kad su šio bal. 15 d. Angli
jos gyventojai bulvėmis ga
lės naudoties tik 2 dieni sa
vaitėje. Vieną, dieną per sa
vaitę uždrausta maistui var
toti ir mėsa.

sakytą bendrame kongreso 
butą susirinkime bal. 2 d. 
Vokietijos laikraščiai pasi- 
ganėdina tik ištraukomis.! 
Vyriausybė nenori, kad Vo-į 
kietijos gyventojai žinotą 
visą kalbos turinį, kurioj 
kaizerio vyriausybė pava
dinta autokratiškąja vy
riausybe, todėl ši kaipo to
kia ir negali būti ilgiau pa- i

ta prieš Suv. Valstiją žmo- čią vokiečių pakenčiama.

kuris pasisakė esąs kazokas j rodė, kad jis mažai paisv- 
ofieicris, generolo Meščenko I š,;j- pagane ritą generalic 
sūnūs, bėgąs iš nelaisvės, ir štabo pieną.
prašė manęs paskolint^'jam j * * *
šimtą rubliu, duodamas tik-1 Pirmomis rugpjūčio die-
rą kazokišką žodi. Aš pasko- įlomis 1914 metais vokiečiai

tinau. Tokiu pat tikslu atsl-j ant Prancūzijos užgulė su

ne šiais
esti vra buti-

AUSTRIJA PERTRAU
KSIANTI RYŠIUS SU 

AMERIKA.

lankė ijis pas kun. Juraifi 
Ūdrijoj, kun. Danielių 
Daukšuose ir kitus žmones, 
o paskui dingo be žinios, 

i Apie tai sužinojo policija.
proto-

algsis ““
manęs, tai jau

tvrinej uuas
'' _

HezitfatKTSTas 
tai jau užsibaigė

Londonas, bal. 5. — Ex-
leliange Telegraph Po. iš 
llaagos gavo depešą, kad 
Austrija veikiai pertrauk
sianti diplomatinius ryšius

Prasidėjus tyrinėjimams, 
vyriausybė man davė išsi
rinkti: ar karės teismą pt> 
iiuosą išvažiavimą Į ka,ieno
mis belaisviams. Aš apsi
rinkau paskutini, 
viršininkas žadėjo pasakyti, 
kada turėsiu važiuoti Į vy
skupijos valdytoją, kad jis 
perstatytą mane vokiečiu 
vyriausybei. Paraginimą va
žiuoti i valdininką gavausu Suv. Valstijomis. Austri- . ,v v. . _Ttl

Vokieti-*21"^"10’ ”* ,svaziavau 1 Vl1*

rokiuo baisiu užsimojimu, 
jogei rodėsi, kad prancūzai! 
tikrai turės kristi nuo ten 
toną vėsĮjįOs^ir bus priveiks

nus Paryžių, 
^^^l^ateis paJRel-

bon suskubo didkunig^ 
kalojus. Šitas priešingai 
geueralio štabo pienams sa
vo armiją dali pasuko ant 
Prusą ir ėmė briauties gi
lyn. Tuo metu vokiečiai

. i Prūsuose neturėjo kariuo- 
Pavieto . vmenes. Jie žinojo rusą ge

rumai io štabo karės pienus 
ir todėl to šono visai neap
saugojo.

Ir tik kuomet rusą armi
jos ėmė briauties Prūsijos 
gilumon, Berlvne sukelta

neišpasakytas truksimas ir 
šauksmas gelbėti tą turtin
gąją Vokietijos provinciją 
nuo rusą kazoką. Visa tai. 
Įvyko keliomis dienomis 
pirmiau prieš garsųjį muši 
ties Marile.

Tuomet Vokietijos vy
riausybė buvo priversta še
šis savo kariuomenės kor
pusus iš Prancūzijos tuo
jaus permesti į Prusus. Ši
limus korpusams vadovauti 
nuskirtas von Ilindenburg.

\'<>n Ilindenburg su savo 
korpusais rusą armijas su
mušė ties Mozūrą ežerais ir 
atbloškė atgal jas iš Prusą. 
Bet tuo pačiu laiku pran
cūzai įveikė vokiečius ties 
Marile, privertė juos trau- 
kties atgal ir tuo būdu iš
gelbėjo Paryžių.

Nuo to laiko nišą biuro
kratija ėmė kasti duobes 
i didkunig. Nikaloįumi. 
.linai pagaliau taip parėdė, 
kad ritsą armijoms pritru
ko ne tik amunicijos, bet ir 
paprasčiausią ginklą. To
dėl beginkles armijas teuto
nai išvijo iš Galicijos, paė
mė Lenkiją ir Lietuvą.

Vokiečiai po šito paskel
bė visam pasauliui, kad Ru-

galiaus
d V pradėjo daYhuoties
greičiausiai su Rusija susi
taikinti. Bet pirmižiu tas 
nebuvo galima pradėti, kol 
vyriausiuoju vadu paliko 
tas pats Nikalojus. Su vi
sokią intrigą pagelba šitas 
nukeltas Užkaukazin ir tuo
met vokiečiams jau buvo 
atviras kelias padaryti at
skiria taiką su Rusija.

(Prie progos paduosime 
ir tolesnius korespondento 
W. riibunt’o pranešimus '.

ją prie to spinanti

ZEPPELINĄ VĖSULA 
NUNEŠĖ i ŠVEDIJA.

vvskupijos belaisviu apro-, TEUTONAI PAREIKA- 
pinti. Ar to užtenka — sttn- LAUSIĄ TAIKOS, 
kti atspėti, greičiaus kad ne, Londonas, bal. 5. — Iš 
nes stovyklą, kuriose yra Ir | Berlyno per Haagą. gaida 

| prieš tai buvo perstatytas lietuviu, bus daugiau kaip žinia, kad vokiečiu vyriau- 
y|(i_! kun. Šmulkštys į kapelionus 150. kom. “Lit.”j. b *oj karės stovykloje laiko-

ir jam atsakyta. Be to dar Bet dalykas greitai pa-ona konferencija, kurioje 
karės ministeris pasakė, aiškėjo: sugrįžus man Mari-, dnlyvauja vokiečiu kaizeris, 
kad daugiau kapelioną ne- jampolėn buvau areštuotas, Austrijos imperatorius, 
reikia. (Kiek mums žinoma, įr išgabentas i Celle. Štai
yra atvykę \ okietijon P°; jei ko negaliu suprasti mano

kaviškį. Vyskupijos valdy
tojas negalėjo suprasti, ko
kio perstatymo reikalauja 
pavieto viršininkas, ues

Londonas, bal. 4. -
nas vokiečiu zeppelinas 
skrido iš Prusą rusą karės 
šonan. Orlaivį paga\o vėsu- 
la ir nunešė skersai Baltijos 
jūres į Švediją. Tenai or
laivio igula liko internuota. keletą kunigu iš kiekvienos

Photo by Amorlpiin Press Assoptatlon.

Gaminami ginklai Suv. Valstijų kariuomenei.

I,

sėdėjimo nelaisvėje priežas
čių.

Klausi manęs, ar aš gyve- 
kokį laiką Sasnavoj? 
gyvena mano tikras 

brolis Bernardas. Aš esu iš 
Bartininkų; mano klebonas 
kun. Rudaitis išvažiavo Ru
sijon ir ten pasiliko.

Ar kreipeisi, Tamsta, prie 
kun. Kanauninko Narijatts- 
ko dėl mano algos?

l’ž paketinimą šelpti val
giais — ačiū.

Jūsų kun. Stasys Čepulis. 
(“L. B.”)

centralią valstybių ministe- 
riai ir generolai. Sakoma, 
apkalbama stovis su Suv. 
Va Kti jomis ir naujas taikos 
Iulijimas talkininkams.

PAIMS GARLAIVIUS.
Washington, bal. 5. — 

Suv. Valsti jų vyriausybė pa
gaminusi pienus paimti 
nuosavybėn kaikttritts vo
kiečiu garlaivius karės pra
džioje pasislėpusius S. Val
stiją uostuose. O tą gar
laiviu yra suvirs šimto vi
sokio didumo.

65 VILLOS Š ALININKAI 
SUŠAUDYTA. 

Jaurez, Mex., bal. 4. —
s Čionai atkeliavusieji iš CliT-

-----------------------------ltuahua City meksikonai pa-
Ne\v York, bal. 4. — Iš sakoja, kad ant Chihualnia 

Euro]>os atplaukė 3 dideli kapiniu balandžio 2 diena
garini v 
eania 

rtes.”

“Cnrpathia,” “As- 
ir “Trasos-Mon-

susaudvta 65 Vilios šalinin
kai įsakius generolui Fran

cis™ Mialguia.

L
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KARĖ SU VOKIETIJA.

stangus, kad Suv. Valstijos 
iš šios karės išeitu pergalė
tojos, ir kad pasekmingjau 
jus prisidėtu prie veikesnio 
karės pabaigimo Europoje.

Šiais sunkiaisiais šitai Sa
liai laikais mes galime pa
gelbėti visokeriopais bu
dais. Muši; prakilnus jau
nimas vyriausybės kviečia
mas gali eiti kareiviauti. 
Darbininkai privalo sąži
ningai dirbti jiems vyriau
sybės pavedamus darbus, gi 
lietuviškos šeimynos visu- 
pirmu turi ekonomiškiau 
gyventi, nes prisiartina sun
kieji laikai, ypač jei Vokie
tija mėgins parodyti savo 
senobinę atkaklybę ir neno
rės pasiduoti pasaulio di
džiumai.

Turime visi kaip vienas 
remti šitą laisvąją Wash- 
ingtono žemę, kuri nuims, 
persekiojamiems, davė prie
glaudą, darbą ir pragyvena
mą.

Pokariniam taikos kon
grese žymų balsą dabar tu
rės ir Suv. Valstijos. Rei
kia tikėtieš, kad šios šalies 
vyriausybė busimame kon
grese nepamirš ir musų, 
lietuvių, tautai pareikalauti 
laisvės, | kurią kol-kas ne
prielankiai atsinešdavo ka
riaujančios Europos šalįs.

Visi pagelbėjime šios ša
lies vyriausybei nešti sun
kiąją karės naštą.

Nesąžiningumas.

Balandžio 2 d. Suv. Val
stijų prezidentas pranešė 
kongresui, kad tarpe Suv.
Valstijų ir Vokietijos gy
vuoja karės stovis. Kon-j
gresas šitą prezidento pra-1 ________________
nešim, patvirtino ir dabar 80CIAUSTAI RENXA 
todėl turime kūrę su. V okxC” ,■ ATJTCAS ^REVO 
tija. ?

Mes pirmiau šioj vietoj 
buvom pasakę, kad visų 
tautų katalikai iš principo 
bjaurisi karėmis ir1 krauj

V agis yra nedoras, nes jis 
svetimą daiktą savinasi. 
Veidmainys nedoras, nes jis 
tiesą žmonių tarpe naikina. 
Kada svetimo turto neteisė
tas savinimasis dangstosi 
augštais idealais, arba apsi
meta dorybe, tai yra bloges
nėj i vagystės nišis.

Tarp kitų ženklų, iš kurių 
galima pažinti tautos civili
zaciją, yra taip gi ir tas, 
kaip tos tautos visuomenėje 
yra praplitę šitie blogesnio- 
jo vogimo įpročiai. Kam ru
pi, kad Lietuva greitai kil
tų augštyn, tas turi atkreip
ti domą į tuos vagis, kurie 
nesiskaito vagimis, nors sve
timo turto yra neteisėtai 
prisisavinę daugiau ir tan
kiau negu vagis, iškrausian
tieji svetimas klėtis.

Lietuvoje yra patarlė: 
“Kitam gali pavesti kringe- 
lį nupirkti.” Ji reiškia, kad 
kaimynas kaimynui gali pa
tarnauti tik mažmožiuose, o 
stambesniuose daiktuose už- 
sitikėjimo nėra. Jeigu vie
nam kaimynui reikia dalgio, 
o kitam penkių svaru vinių, 
tai juodu abu turi važiuoti

mynui pirkdami, nesirūpi
name. Jis, užsitikėjęs mu
mis, turi mesti šalin mus 
jam nupirktą daiktą. Tai gi 
męs esame dvilinkai kalti: 
viena, kad jo turtas žuvo, 
antra, kad bercikalo jis tu
rėjo gaišuoti keliaudamas 
antrą kartą pirkti. Jam, gal, 
tat mažas nuostolis, bet vi
suomenės kultūrai didelis.

Šita nesąžiningumo rūšis 
dar negali va Antis vagyste. 
Bet teko pastebėti, kad mus 
žmonės, pirkdami ką nors 
kitam, prideda kainas. Kaip 
tat skaudu patirti, kad tar
naitės nežinančiai kainu šei-*■
mininkei prfrašo po keletą 
skatikų. Didžiausią nuostoli 
iš to turi pati tarnaitė, nes 
ji tampa vagim.

Nesykį is meilės tėvynės; 
žmogus kreipiasi prie tautie
čio pirklio, amatninko, arba 
agento, prirodančio namus 
pirkikams. J^t tie pirkliai, 
amatninkai, agentai ir kito
kį nesuprasta, kad sąžinin
gumas yra geriausias klijen- 
tų arba kostumerių pampin
to,jas. Agentas parduoda na
mus statytus iš balanų.

v M'
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te Jūsų pinigą tur. būti padš- 
jj ti gero|« aauglop v« stljoa 
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1 SECURITY BANK
IOH CHICAOOI 

Milvvaukee av. aud Carpenter at

3% ant Jūsų Pinigų
a

iltirt Pancdčliais Iv Sobatomla 
vakarais iki 8 valandai

U f.kcUname pinigus ant Namų

iĮ Persiunčiame pinigus 
V i Europa Ir galima 
y &autl Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PKIEiTUEA VAL8TIJ08I

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money 

Orders J visas dalis svieto.
\Villiam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas 
Chas, Krupka, Vlve-pirmininkas 
August Pilek—Ass’t. Kasierlus 
Joseph sikyta — Kasterius

1900 Blue Island Avė. 
4IKI0A6C, C*.

kalingasis paves jas pirkti 
dalgio reikalingam, tai susi
lauks tokių, kad jas galės 
kalti tiktai į sviestą. Apie 
pavedimą kam nors, kad 
dalgį nupirktų negali būti 
nei kalbos. Vietoje dalgio 
taptų nupirktas Dievas žino 
koks gele/galis.mkvtos, pirkiybc-8 nėra. įne- 
galint vaduotu kaimynais 
pirkime, kiekvienas turi 
pats keliauti, gaišuoti ir pi
nigų išmesti. Išvažiavęs į 
miestą žmogus negali dirbti 
namiege. Jeigu galėtų vie
nas kitu pasivaduoti, tai to
kių bergždžių žygių tebūtų 
tik pusė arba da mažiau. 
Tada tauta turėtų dusyk 
tiek laiko naudingą kultūros 

jų tų trukšmų nebeklauso. Į darbą dirbti ir, žinoma, mi
nių. Mes tai darome iš įsi- į Bet svarbu tas, kad šitie J tUrbfu jo daugiau, 
tikinimo, kad: “pasaulio lygintojai” renka! .

L Vokietija nuo kares nuo žmonių aukas kažko- Kodėl gi tat, taęs nega v 
pradžios nepildė tarptauti- kiai Rusijos revoliucijai, 
nių teisių, ignoravo Suvie- Visi žino, kad Rusijoje 
nytų Valstijų nusiskundi- j revoliucija pasibaigus. Gv- 
mus ir perspėjimus, paga- į ventojąi laimėjo tai, ko nuo 
liaus net ėmė skandinti ši- seno troško — laisvę ir ki
tos šalies laivus, žudydama [lokius palengvinimus, 
amerikiečius.

2. Karė Vokietijai p«-Įbėra jokios revoliucijos, ko- 
kiamgi galui lietuviški so-

LIUCIJAI. n

Kuomet lietui 
kos socialiste 
Rusijos rev«

ški Ameri- 
o apie 

tuo-

tris lietuviškas mylias į mie- amatninkas frūp veda į juos 
stą. Tik tada juodu nusi- elektrą, kad devynias del- 
pirks sau tinkamų reikalin-j čias reikia sėdėti tamsoje, 
gų daiktų. Jeigu vinių rei-[Kurpius įtaiso tokias avali

nes, kad jų padai į poi’ą die
nų atšoka nuo antpirščių. 
Pirklys įsuka seną naujai 
nudažytą skrybėlę ir dar at
ima už ją brangiau, negu 
tikroji kainai naujos geros

Vyrai kurie ruko Helmar 
Turkiškus Cigaretus yra 

į linksmus.

skrvbėlės.1•z
Kad pi 

me
k trisdešimties 

Svvnainiai

Gerai apie Juos kalba.
Pataria savo draugams juos rūkyti.
Syki pradėję rūkyti Halmer niekados 

jų nemaino ant kitos rūšies cigaretų.
Ii užlaįkaM^ekreta^ — Helmar . ,

KGEtfrnrlifc

gryno Tuskiško tabako.

jeigu rūkysi viena syki tai rūkysi 

visados.

Lengviausias tabakos d ei cigaretų yra Turkiškas.

mKybės ^priverčia -’i 
karėn, katalikai kaip vienas 
remia savo tėvynę arba ša
lį, kurioj jiems lemta gy
venti.

Kuomet dabar Suv. Val
stijų vyriausybė paskelbė 
karę Vokietijai, mes, lietu
viai katalikai, pilnai pare
miame šitos vyriausybės 
žingsnius ir stovime šios ša
lies apginime su kitais mi
lijonais mums svetimų žmo-

skelbta ne su norii pasipel
nyti arba užgrobti svetimas 
šalis, bet su tikslu ginti Šios 
šalies ir tautos gyvuosius 
reikalus nuo svetimų pasi
kėsinimų.

3. Prezidentas VVilsonas 
šios karės metu pasirodė 
įžymus taikos šalininkas. 
Jis kuone per pustrečių me

pavykusiai Rusijos 
revoliucijai savotiška “re
voliucija.” Kadangi Rusi
joje be jų sugriauta caro so
stas, tatai jiems dabar ru
pi ten išnaujo drumsti van
denį.

Nieko indomaus tame ne
būtų, nes jie inpratę berei
kalingus trukšmus kelti Ir 
klaidinti visuomenę. Tai 
visuomenė jau senai žino ir

me vieni kitais vaduotis ? — 
Atsakymas liūdnas. Dėlto, 
kad svetimo turto gerbimas 
mumyse mažas. Sau ką nors 
pirkdami, apsižiūrime; kai-

. susimylėti, sumesti kelionei 
Tatai Jei Rusijoje jau ne- aukų, tegu sau sveiki ke

liauja.
Tik tame vargas, kad so-

ciabstai renka aukas, kam |ciali8tai ne tik nepasako, 
jie apgaudinėja žmones! kam jie renka aukas, bet

Antai socialistinė “Lais- 
praneša, kad pirtnąją 

savaitę, kuomet gauta žinia 
apie perversmps Rusijoje, 
socialistai surinkę apie 700 
<lol. aukų ‘revoliucijai.’ Ko
kiai “revoliucijai,” jie ne-

vė”

tų panaudojo visas jam pri- j pasako, 
einamas priemones išvengti Rasi, jie renka aukas ke

lionei į Rusiją Kapsukams, 
Pmseikoms, Midielsonams 
ir kitiems šiaudiniams re
voliucionieriams. Nofs šia
me momente aukos reika
lingos svarbesniems tik
slams, bet, kaip sau norite, 
neturėtumėm perdaug blo
ga, jei tik socialistai pasa- 
kvtii, kad tikrai tam reika-

net nei atskaitų neišduoda. 
Girdi, aukos reikiamos “re
voliucijai” ir viskas!

Už 1905-06 metų surink-

pratimą, 
tarpe lietuvi!

Oerlaualcs tabako* dcl cigaretų yra Turkiškos.
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TA(JT|$Kį
BUNKA APSAUGA 

DEL JŪSŲ TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių 

Ir
Abaolutlškų saugumą

ši banka yra labp.1 patogiojo 
vietoj* yra reguliariai per- 
žturiatoia U. S. yaldžloa. lJa- 

Jaml, af $1.08 ar $1,000.0$ ■'

g»i$8$ B$pt. «tHf» r»Ra<iiyi m $ >. t

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

Dnvid R. Forgan—I’resident 
8. E. Kampas, DCarbom and 

Monroe St.,

(Apatinės lubos)

rodėsi, buk 
sukčių ir pri

gavikų nėra nei negali būti.
Tų aitais metais 'jaunų karš
tuolių galvos šiandien jau 
žilos arba paikos. Jos su 
skausmu turi pripažinti,
<ad yra neteisybės tarp lie
tuvių. Dabar tautinis susi
pratimas jau šiek-tiek žiba, 
bet tėvynės mylėtojo darbas
neužbaigtas. Reikia atbudu- 7"
sius tautiečius kelti, kad vi- Va^'is i; kalėjimo paleistas | jaus baisią mirtį. Sergijus 
si butų kultūros žmonės. O j geresnis už jį, nes bausmę at ■ buvo Maskvos v general-gu- 
kulturingumas be sąžinin-1 liRęs už savo blogumą. Ne- bei natorius 1905 m. Kad 
guino yra didelė melagystė, i sąžiningas skriaudėjas kitų bomba sprogo, Sergijus ir 

Kitados išgamomis ir tau-!nCra Perėjęs bausmės. Jis keletas netoliese buvusių 
tos pardavėjais vadindavo- savo neteisybę, tebesinešioja žmonių tapo taip sudrasky
me tuos, kurie nedrįsdavo ; savyje. ti, jog vieno asmens plaučiai
prisipažinti lietuviai esą. Brangti mums savistovy- nulėke kelias varsnas. Juos 
Lvgiai karčiu žodžiu reikia Ikč, bet kas mums iš savisto- rado ant stogo tolimų ir 
šiandien tiems, kurie nenori !v.vkės, jei sąžiningumo netu- augštų namų. Tas Azefas 
būti sąžiningi, kurie tautai! vėsime. Vieniems kitus be- neturėjo sąžiningumo. Jis 
kenkia savo suktybėmis. prigaudinėjant nei kokis įteikė revoliucionierių va- 

. [viešas darbas nepastovės. dus msų policijai. Vėlesnie- 
Šitame dalyke visi lietu- ji istorikai pasakys, ar ne 

viai laikraštininkai galėtų la Azefo išdavystė padarė, 
sutarti. Reikalas pakelti są- kad 1905 ii- 1906 m. revoliu- 
žiningumą visiems brangus. <-ija Rusijoje pasibaigė pri- 
Nors kas nepripažįsta tėvv- spaudėjų įsivvriavimu. 
lies, tas turi pripažinti žmo
nes. Kas nori kultūros dar-

Kultūrą trukdo ir tautai 
kenkia tas, kas už savo kai
myną pirkinį nerūpestingai 
perku. Bet daug kaltesnis, 
kad savo apsirinktame už
siėmime sąžiningumo nepri
silaiko. Prigavęs vieną, kitą Į 
užsitikintį juomi žmogų

tas Amerikoje “revoliuel- pirklys, amatninkas ar dar
iai” aukas lietuviški sociali-
steli ir ligšiol neišdavė at
skaitų. Ir sako, kad jų ne- 
išduosią nes, esą, negalima [ru apsiėjimu gadina vardą.

knrę. Bet Vokietija Į tai 
npatkr'eipė domos ir elgėsi 
taip, kad tik šią šalį intrau- 
kti karėn. Aplinkybių pri
spirtas prezidentas nenoro
mis turėjo paskelbti karę.
Vokiečiai tai gavo, ko jie 
norėjo. Vadinasi jiems pa
vyko ir pageidaujamą tiks
lą jie atsiekė.

Kilus karei taigi dabar 
musų, lietuviu, svarbiausio
ji pareiga kiek galint remti 
šios šalies vyriausybės pa- dini, visuomenė gali jiems pagaminti Lietuvai

dą dirbti, tas turi ieškoti ša

Bagrovas buvo slapeiosios 
policijos agentas, turintis 
daug pažįstamų tarp revo-žmmgumo visuomenėje ir jį ,. xr i *„n.nkns gal, pelnyti kcl,s ar s(i .inti R(lm ; ljetn ' buc,Nebūt., jis uz- 

keleta dnlenų. Bet jis visai viaij tam rapĮ liet,lvi5kai is,pelnęs rusu policijos užsiti
šnekantieji žmonės.lietuvių pirklijai savo nedo- 1 kojinio, jei nebūtų įteikęs

7ENRLAH DANB.OS SAUGUMO. 
CUlcago Clearlng House Naryste.

išduot, revoliucionierių "pa
slapčių.” Labai patogi 
skraistė!

Taip ir dabar elgiasi lie
tuviški socialistai.

Lietuvių visuomenė netu
rėtų duoti pinigų betiks
liams daiktams. Šiandie 
aukos yra reikalingos gcl-

Kaikurios partijos, nepa-Nai nors keletą jos priešų, 
kąsdamos uesąžinisgų asme-, t'dipina.s rėmėsi tokiais 
nų tarp savęs, naudojasi jai- jkaiji Azet’as ir bagrovas. 
siais kitu darbams griauti. ;Rafirov«» R l)aU Stolipiną 

Kas iš svetinio kišenio is-|Bet tas įrankis pavojingas, nušovė.
traukia mašnelę su pinigais, Jis ne vien kultūrą žemina

Tat yra didesnė niekšystė 
negu ištraukti kitam iš kiše- 
nio tris dolerius.

Kas naudojasi atsitiki
mais doros taisyklėms su
prasti, tas turėtų pripažinti, 
kad nesąžiningumas visoms

įlankos priklausančios prie Ckl- 
esyo Clearing House yra po Jos at
sargia priežiūra. Laika nuo laiko, 
bent syki J metus, Cloarins Houss 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovj Ir būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, 

bondai, mortgagel ir kitos apsau
gos peržluriamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti Ir 
n ingos ištirtos. Tiktai tikra apnau* 
gi verte gali būti knlngose parody- 
at. Abėjotlna tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleldžiamas. Jeigv 
banka nustoja savo Clearlng Houi < 
teisių, tas yra ženklas Jos abėjotl -;
stovio.

Tiktai tvlrclauslos Ir snugiaur*-< 
bankos gali būt Clearlng House r 
Mals.

The Chicago Clearlng Houne 
priežiūros užmanymas tapo Įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
net viena Clearlng House banka ne 
aubankrutljo. Reikalaujant, Clea- 
ring House bankos ateina viena kl 
tai au pagalba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearlng Hou
se, yra po Joa priežiūra, naudojasi 
Jos teisėmis Ir Išduoda penkias pil
nas atskaitas J metus.

J) taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliarlikai tlrlnėjama 
Ir kaa meta Išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje benk oje yra 
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Cla galima gauti Pirmas Auk
so Mortgages Taipgi Aukso Mort- 
gage Bondus po $100.0* Ir $50*.00. 

Ais banka* yra atsnkanclausai
Lietuviams.

Cla kalba Lietuviškai Ir Lenkiš
kai.
Kapitalas ir perviršis; $000,$00.0$

tas vertas teisingo jiasmer- ir tuos, kurie jį vartoja, bet 
kimo. Kas nesąžiningai sa- gana tankiai skaudžiai ken- 
vo pirklybą ar amatą varo, kia'jiems patiems.
tas niekesnis už vagį, nes Inžinierius Azef’as buvo pažiūroms kenksmingas. Tu- 

bėti tėvynę, bet ne sti pri n- [ n esi sako kas esąs, nestoja į rusų revoliucijos komiteto rime įvairių pažiūrų; pri ro
jui renka aukas. Juk jeijti musų raudonųjų partiją, paniekintųjų asmenų eilę. o pirmininkas Paryžiuje. Tas [dūlėkime jų teisingumą ir
lokio “dideli rcvoliuejonie-J z visuomenės aukas knh[dar veržiasi j dorųjų tarpą, ponas organizavo ministerių klaidingumą priešingųjų

neturi pinigų, yra bė- žiu ką jie gali dar ateityje Tai gi toksai prie vagystės nužudymą ir surengė di- bol visi kovokime su nesūriai

prideda dar veidmainystę, tižiojo kunigaikščio Sergi- žiriingumu.

Pratldenfss
AMERICAN HTATE BANK. 

Ksmpas: Blua Island Ava., J.oouns 
Ir ll-tos gatvių.

ATPAHA8: Pausdėllsls, Ketver
te lakatams Iki 8:8* vai vak.
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VIEŠOJI PETROGRADO 
BIBLIOTEKA.

Viešoji Petrogrado biblio
teka arba kniugynas turi ne
toli trijų, milijonu kningų. 
Tuomi žvilgsniu ji užima 
trečią vietą pasaulyje, nes 
didžiausias pasaulio kningv- 
nas vra Tautos Bibliotekar
Paryžiuje, o antrasis yra 
British Museum’o kningv- 
nas Londone.

Bet didžiųjų bibliotekų 
brangenybė parejna labiau
siai nuo senų rankraščių. 
Tuomi žvilgsniu Petr'ogrado 
viešoji biblioteka toli nega
li lyginties nei su Monaki- 
jos, arba Muencben’o biblio
teka, o ypač toli ėjai šaukia 
iki popežiaus kningyno Va
tikane, kurs turi daugiausiai 
ir brangiausių rankraščių.

Petrogradas negalėjo tu
rėti daug rankraščių, nes ji
sai pats naujas: pastatytas 
tiktai 1703 m. Užėmę Varša- 
vą rusai užgriebė vyskupų 
Zaluski’ų kningyną su dau
geliu brangių rankraščių.

Bet dabar Petrogrado vie
šame kningyne yra labai 
daug ir labai senų rankraš
čių, kurių Zaluskių bibliote
koje nebuvo. Tie rankraščiai 
šitaip atsirado.

Paryžiuje iš senų senovės 
iki galui aštuonioliktojo 
šimtmečių buvo mokintų vy
rų Benediktinų vienuolynas. 
Per daugeli šimtų metų jis 
buvo susirinkęs daugybes 
retų kningų ir brangių rank
raščių.

Užėjus didžiajai prancūzų 
revoliucijai revoliucionieriai 
užklupo ant to vienuolyno:

liucionieriai, kurie savo tik
slams įvykinti nesigaili nai
kinti kultūrų, sugriovė šv. 
Jokūbo bažnyčių. Teliko tik 
vienas bokštas, kurks iki šiai 
dienai stugso ir yra vienas 
dailiausių Paryžiaus papuo
šalų. Jis daug gražesnis už 
Eifelio bokštų.

Ant šv. Jokūbo bokšto 
įrengta astronomijos obser
vatorija, t. y. vieta iš kurios 
moksliuiukai žiuri į žvaig
ždes.

AR GERAI JIE DARO
TAIP ELGDAMIES?

Is 101

o kningas ir rankraščius iš
metė, plėšė ir degino.

Tada Paryžiuje gyveno 
rusas Dubotvskii. Jis ėmė 
rinkti revoliucionierių my
luojamas mokslo brangeny
bes. Kadangi jis revoliucio
nieriams davė pinigų už 
rankraščius iri jų sklypus, 
tai plėšikai surankiojo 
skiautus ir sunešė rusų val
dininkui. Tas juos pargabe
no į Rusiją ir padėjo viešo 
je bibliotekoje. Tai gi labai 
didelė dalis brangenybių 
esančio Petrograde viešoje 
bibliotekoje ten pateko per 
revoliucionierių rankas; 
nors tat tėra tik dalis kul-

Kuomet panaikinta Rusi
joje caro sostas, nebe prie
žasties ir Amerikoje gyve
nantiems lietuviams pakilo 
ūpas ir suspindėjo laimin
gesnės tautai ateities spin
dulėlis. Juk Lietuva iri jos 
vaikai tiek daug kentėjo po 
nišų canj begailestingųja 
letena. Tos perversmės 
Rusijoje, žinomas daiktas, 
sukėlė lietuviuose didelį 
džiaugsmų.

Tiesa, yra kuomi pasi
džiaugti. Deja, tasai džiaug
smas labai netaktingai pa
vartoj amas. •

Sitai Amerikos lietuvių 
tarpe atsirado tokių “vei
kėjų,” katile iš įsikarščia
vimo nei patįs nebežino kų 
daro. Jie lietuvių visuo
menės vardu (nors visuome
nė jų neįgaliojo Ir tie tokio 
įgaliojimo nesiklausė) siun
čia naujos rusų vyriausybės 
atstovams pasveikinimus ir 
priduria rieikalavimų, kad 
laisvosios Rusijos vąyriau- 
sybė duotų Lietuvai nepri-

mėgsta kalbėti visuomenės 
vardu, jos nesiklausę. Ge
rai nors tiek, kad primena 
neprigulmybės reikalų. Tas 
priminimas Petrograde la
bai reikalingas.

Tautos Fondo

NAUJŲ SKYRIŲ 
REIKALE.

Kad ir buvo gan smarki 
agitacija spaudoje, Tautos

, ‘ ‘ I Fondo skyrių skaičius nelahiros brangenybių, buvusi,,;
žuvusiame vienuolyne. 

Devynioliktame šimtme
tyje į tų bibliotekų vokįetys 
mokslininkas Tischendorf’as 
padovanojo Seno ir Naujo 
Įstatymo rankraštį, atrastų 
šv. Katarinos vienuolyne 
pas kalnų Sinai. Tas Rank
raštis yra didžiausia Petro
grado bibliotekos brangeny
bė, nes rašytas ketvirtame 
šimtmetyje.

SV. JOKŪBO BAŽ
NYČIA.

DRAUGAI

PennsylVanijoje — 17. Su- 
lvg lietuvių skaičiaus pirmų 
vietų turėtų užimti Penn- 
sylvanija. Ypač naujų sky
rių reiktų Pittsburgo apy
linkėse. Pačiame Pittsbur- 
ge yra tik vienas skyrius, o 
galėtų būti dar du nauju. 
Reikia juk turėti omenėje, 
kad šiais metais ir Tautos 
Fondo seimas bus Pittsbur- 
I®.

Rytinėje Pennsylvanijos 
dalyje dar lengvai galėtų 
veikti keli nauji skyriai. O 
jų nėra net tokiose kolioni- 
jose, kaip Mt. Carinei, Ply- 
mouth ir kitose, nekalbant 
apie daugelį mažesnių kolio- 
nijų.

Brooklyne, yra 2 skyriai, 
o galėtų būti dar trečias, 
nes ten yra 3 parapijos.

New Yorke nėra skyriaus, 
o ten jis labai reikalingas.

New Jersev valstijoje ir- 
-gi reikalinga kelių naujų 
skyrių, ypač Paterson’e, 
Harrison’e, Bayonne ir kaip 
kur kitur.

Žinoma, čia neišvardinsi 
vienu sykiu visų vietų, kur 
dar nėra naudingiausios or
ganizacijos skyrių.

Tai šiuom kartu dar sykį 
prašome susipratusios vi
suomenės dalies atkreipti 
atvdų į naujų skyrių organi
zavimų. Nuo skyrių skaitlin- 
gumo prigulės ir aukų rinki
mo pasekmingumas. Bet ne
gana skyrių sutverti, jį rei
kia dar įregistruoti. Kol 
skyrius neturi čarterio, jis 
neturi teisės vadinties Tau
tos Fondo skyriumi. O kad 
gauti čarterį, tai reikia sky
riaus valdybos visų narįų 
pilnus adresus atsiųsti oen-

i, 91TW.
cago, UI.

Tautos Pondo skyriams 
žinotina.

Daugelis skyrių dar nea' 
siuntė naujų savo valdv 
ir Tautos Fondo Komisij 
narių adresų. O centro s 
rotoriui tie adresai labai jfa 
reikalingi, todėl ir prašolie 
juos atsiųsti centro selĮe- 
toriui.

Beloit, Wia. Čia veikilT. 
F. 62 skyrius. Kaip pTarša 
to skyriaus rast. J. Slai- 
tis, tai prie mėnesinių <fok- 
lių mokėjimo prisirai 
asmuo. Bet dar dauge 
girtuoklių, kurie laik 
leidžia smuklėse ir gi 
Mėnesines duokles p 
jo mokėti šie: P. Ju 
Po 50c: A. Ratau 
Šauktis, A. Vitkus 
nionis, A. Tzdona 
Šilinskis, J. Ra

Dabarti
niam Tautos Fondo sekreto
riui užėmus vietų liepos pa
baigoje 1916 m. T. F. turėjo 

'42 skyrių, kurių tarpe ne- 
mažai buvo ir apmirusiu padTiUkis ir v> 
(tokių ir dabar koletas yra). J g.
Iki 1917 m., t. y. per 5 mė- C1 ‘ 2_ . p M
nesiūs, įsiregistravo vos tik Steponavičius 5 nauji skyriai. Tokio l«o ^S^~ 
angnno pnežastanu gm- ]ika’9 Jonas n

Visas pasaulis nubudo iš
girdęs, kad vokiečių anuo
tos ėmė griauti Reims’o ka
tedrą. Netikintieji į Dievą 
žmonės nemažiau už kitus 
kaltino vokiečius, nes 
Reims’o. katedra yra stebė
tino gražumo gotiška trioba.

Prie skaičiaus gražiausių 
pasaulyje triobų, kurių ar 
tiatiška vertė neapsakoma, 
prigulėjo šv. Jokūbo bažny
čia Paryžiuje. Didžiausios

čiausiai buvo Lietuvių Die
na ir viltis susivienyti su ki
tomis srovėmis. Katalikai 
visa energija rengėsi prie 
minėtos dienos, o kiek vė
liau visas pastangas dėjo 
srovių vienybės reikalam 
Todėl ir Tautos Fondas pa
juto nemažą nuoskaudą. Ga 
lop, palaidojus vienybės vii 
tį, katalikų visuomenė vėl 
pradėjo spiesties aplink 
Tautos Fondą. Ir taip sau- 
svje įsiregistravo 12 naujų 
skyrių, vasaryje — ir-gi 12, 
o kovo mėnesyje (iki 24 d.) 
9 skyriai. Taigi dabar Tau
tos Fondas turi 80 skyrių- 

Daugiausia skyrių vra

Steponavičius, T«j 
J. Kapucinskasr 
F. Traškelis. 
ioiūaūaiūa»g»aKi’:

Nesena*
nybės Lietuve 
karę buvo Išv 
Toje kningojj 
dilo Ir Iki v*

KadarJ 
sal kitais 
cinko, arba J 
ir apie tas r

Patai 
skaičius ja* 
skaitytų.

Knil
avė., t’hie

revoliucijos metu tie revo- IUinoii valitijoje — 21 ir į;

Žodis Insurinusiems 
Savo Turtą

Jau žinote apdraudos svarbą.

i»r

ė. Inaiitltlu N. M. SMisut

inkevi-

ivičius, 
Šesto-

)z. Ger 
tas, M. 
žemaitis, 
čiūrą ir

Niagara Faile, N. Y. Va
sario 19 d. čia buvo vestu-' 
vės p. J. Genio su p le A.»
KeTŠiute. Abu jaunavedžiu 
buvo nariai šv. Cecilijos
choro — tai ir visas choras Ju’ žinote- kad "“‘lionai dolerių 
dalyvavo iškilmingose ves- turto ’utleRa ka8 met«‘ Ju“ PJia' 
tuvėse ir sudainavo kelioli- 
kų dainelių. Galop, pagarbai 
jaunavedžių, svečiai aukavo 
Tautos Fondan nukentėju- 
siems dėl karės šelpti.

Po $1.00 aukavo: J. Ge
nis, A. Urbonas, J. Noreika,
D. Astrošauskas, J. Susmo- 
ra, J. Butkevičius, M. Ker
šis, D. Biekša, J. Skučas, J.
Kizelis, P. Banevičius.

Smulkesnių aukų $4.20.
Viso labo Tautos Fondan 

atsiuntė A. Urbonas $18.20.
K. Pakštas, T. F. sekr.

AUKOS.

Westfield, M&ss.

Aukos nuo T. F. 54 sky
riaus, tautos šventėje su
rinktos.

A. Samulevieiutė aukavo 
$2.00.

Po $1.00 aukavo: B. Grei
čius, J. Berinotas, A. Rep- 
čvs, A. Abukauckas ir T. 
Sidaras.

Po 50c: J. Ulinskas, S. 
Minkus, A. Atkočaitis, L. 
Grigoftunas, J. Jurgelevi
čius, M. Mlkailionis, A. Bal
čiūnas, Z. Kašėta, M. Bogu- 
šas, P. Mačiulaitis, J. Jurk- 
saitis, V. Minkelis, V. Mas- 
lauskas, A. Atkočaitis, A. 
Jonaitis, J. Jegelevičius, D. 
Švilpa, J. Gucevičius, V.
Ambrnleviči 

aiskas, >M.|
A. Kava- 

luskienė,

to in&urinę savo turtą. Savo ap- 
draudoe prirodymui Jum turite 
policy bei agento kvitą ir esate ra
mus; o vienok gali būti, kad Jūsų 
polisai be vertės. Apie tai mes 
čia norime kalbėti.

Ar niekad nesate girdėję, kad 
insurauee kompanija atsisakė iš
mokėti apdraudę? Tas atsitinka! 
Ar žinote priežastis?

Žemiaus paduodame kai-kuriaa 
iš tų priežasčių, kurios Jūsų po
licy gali padaryti visai be vertės 
nors Jūsų pinigai būti} užmokėti. 
Pasinaudokite šiomis informacijo
mis ir persitikrinkite ar Jūsų po
licy yra gera.
Jūsų insurance policy bever

tės, jeigu.
1. Jūsų turtas yra apsaugotas ' 

prastoje kompanijoje;
2. Jūsų pravardė yra klaidingai 

“suspelinta” ant policy;
3. Jūsų namo numeris yra ne

teisingai užrašytas;
4. Neatsakančiai yra užrašytas 

tas turtas, kurį Jus norėjote in- I 
Surinti.

Jeigu nors viena iš augšeiau < 
minėtųjų klaidų randasi Jūsų po
licy, tai reikia kuogreičiausiai ją
ją pataisyti.
Nariai Chicago Board of Un- 

derwriters.

A. Petratis & Co.
521 W. 35 Gatve

Kampas Halsted
Tel. Drover 2-163
Atstovaujame vien tik geriau

sias kompanijas.
Atliekame viską sąžiniškai ir 

rūpestingai.
Jūsų insurance keblumus patai

sysime ir rodos suteiksime veltui.
P. S. Šitas apgarsinimas yra 

padėtas dėl naudos žmonių ir pa
mokos insurance agentų.

Ttldtiu: McKInlay 1764
IR. A. K. RUTKAUSKAS

(lydytojas Ir Chirurgą*
M»Z I. W«tl«ri MM. Ir«. II <t.. Chlcags i

VezeKs

THE ELECTRIC SHOP
1641 W. 471h Sinti

Tel. Drover 8888 
Atliekame visokį electrlhos

larbą plgiaiis, geriaus ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedant eloc- 
tros dratas | namus; geso ir 
elektros lempas. Taisome mo
torus, fanus ir visokius daly
tus surištus su Elektriką.

Reikale suteikiame patari
mą ir apkainuojame darbų.

B B

8 SAUGUS BANKAS 1
įs II
šis -sĮį»& Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa- £::= 
g sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta- g 

te Bank of Chicago yTa labai parankioje vietoj, ant
kertės Wasliington ir La Šalie gatvių. Tasai ban- |<£ 
kas guvuoja jau 38 metai-ir yra žinomas kaipo vie- 
nas tvirčiausių jų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, 
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus

1'^ dolerių. įU
p; Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 
|| vai. dieną, o Sukatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8.

Sukatų vakarais bankas atdaras specialiai tam, 
kad lietuviams butų parankų ateiti 6U reikalais, 
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu

1«A Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago
iis 

8

LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai 

kalbama, nes turi lietuvių klerkų.

W NEW PEPFECT1ON OI L COOK STOVĖS

Viena 15 5ių lentelių yra labai gera

25c • K. Jutkevičius, I
J. Baliukonis, J. Kuzavelis,
J. Miglinas, Z. Jegelevičius,_ f- , Į *
K. Valius, J. Lukminas, 8. 
Brazaitis, B. Pūras, F. Ka- 
šelionis, V. Beikša, A Švil
pa, S, Petkus, V. Sviklas, 
A. Ambrazas, A. Dvareckas, 
P. Barinadišius, M. Gižius, 
J. Mickevičius, J. Povylai- 
tis, P. Poškevičius, B. Da- 
nvlienė, Z. Atkočaitienė, J. 
Mockus, P. Lukšis, M. Pet
kevičius, P. Abukauckas, S. 
Taškunas, A. Labuckis, P. 
Maslauskas, K. Maslauckas 
P. Jegelevičienė, M Vil- 
kauskaitė, K. Masaitis, J. 
Žekonis, M. Jutkevičius ir 
P. Švirkienė.

Viso labo surinkta $36.35. 
Visiems aukautojams 

Tautos Fondo vardan tariu! 
nuoširdų ačiul

K. Pakštas,
T. F. sekretorius.

___  FOO YOUW gfOMACIl’S
po valgymui dėl suvirškinimo. Pa- 

Farduodama pas

86

TMTnrrrarrrrrrąąirrrarrrrh,
§ F. P. Bradchulis •

Lietuvis Advokatas
ATTORNET AT LAW 

•0 M. LsSALE ST, CHICAGO. 
Booms 1107-1114

Telephone Franklin 117S •

Gyv.: 3112 8. Halsted 8$. 
Telephone Tardė 2390

gCTATSYTAfl « formulos-
' recepto; 

Ei
suteikto ismintin- 

ffjpto zokoninku,

tpuireiikia esą* stebėtinai pasekmingu 
nuo g f limo pilvo ir kimu, ger
klė* tkaudėjimo, dutulio. galvot 
tkaudėjimo, nut lojimo apetito,

Į i kalvio gali oje, eet., eet., Sutai
somas ifclirbėju labai pagarsėjusio

PAIH-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Žeimy- T 
nos, naudojamo viaanie pasau
lyje per pusę Slmtmeėio—Mr. 
ui bonkutv viaoae aptiekom*. 
arba galite užsisakyti ticaiai ii 
F. AD. RICHTER A CO. * 

14—M Maihlagtoa Strae*. Nm laik.

—

i
1

“Tai Tas! Pats Sų
Ilgų Melinų Kaminų”

KUOMET nuėsi pirkti j 
krautuvė visuomet žiūrėk 
kad butų ilgas melinas ka
minas padaro New Perfee- 
tion be durno, taip gerus 
kaip ir gazinis pečius.

New Perfection su ilgų 
melinų kaminų gerai ir gru
žai bėga. Ugnis nėra taln 
karfita kaip nuo paprasto pe 
ėiaus, ir mažiau vietos už
imą.
SuvirS 2,000,000 namuose yra 
vartojamas New Perfevtiou

yra nebrangus o nau..,.:;; 
užtat j| tiek daug šeimynų 
perka ir vartoja kad labai 
geras.

New Per(0stion yra ne
brangus o nauda atneša to 
kia pat kaip ir brangus pe
čius. Nereikia kurti, nei pe- • 
lenų nešti, namuose netesi- 
randa tiek dulku nes slemant 
pelenus dulkes darosi.

New Perfection Cgčlai 
yra parkuodami visokio sty- 
liaus ir didžio — Kaina 
nuo $3.00 ir nugšėiau.

PEROll 1ONKS
Standard Oil Company

(An Indiana Corporation) * *

TAS PATS SU ILGU MELINŲ KAMINU
T-J

PLATINKITE
“DRAUGI”

:-aK-aiK»:-»i:-2K:-psc:-:
M

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE
ii Įdomi Kninga
15 spaudos J. Kudirkos kninga “Karės baiae- 

ĮMinėtos kningon autorius, J. Kudirka priefi pat 
aplankyti Lietuvą, kur jj Ir ui-ėjo karės viesulą, 
jdomlai aprašyta karės nuotikial nuo pat pra-

Ims užimsiant Lietuvą.
įorlul, J. Kudirkai, prisiėjo sugrįžti Amerikon vi- 

butent per Sibirą, Chlnlją, Japoniją. San Fran
ci pasakius aplinkui žemę, tai nestinga aprašymų
žingeidžias Malis.

kiekvienam lietuviui įsigyti minėtąją knlngą Ir per- 
arehyvan, kad Ir busenClos gentkartėa rastų Ir

įkrauta pas patj autorių J. Kudirką, 13941 Emerald 
L Taip-pat galima gauti Ir “Draugo“ admlnlstr. 
tiktai ................................................................... 20c.

LIETUVIŠKA

CH1CAG0JE

ith SI, CHICA60, ILL

Užlaikome laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, Aliubt 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais. koncertinas, ant 
kurių gali groti Ir ne
mokantis visokius Šo
kius. armonikas rusiSkas Ir prūsines. Importuotas Ir taip Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzlkališkua Instrumentus 
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musu kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
lite siųsti per latSkua.

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

TELEPHONE DROVER 7309 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. Štampą.



AURORA, ILL.
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SLRKA. NARIŲ IB PRIE 
TELIŲ ŽINIAI.

SLRKA. organo reikalai 
tvarkosi ir, rodos, apie šio 
mėnesio pabaigą bus suspė
ta pirmąjį organo numerį iš
leisti. Tat šiuomi prašome 
busiančius Susiv. organo 
bendradarbius ir korespon
dentus talkon: žinias ir raš
tus siųsti žemiau paduotu 
adresu. Svarbu/kad naujas 
laikraštis su pirinu numeriu 
butų įvairus, indomus. Vie
na redakcija be bendradar
bių ir korespondentų pilnai 
to atlikti nepajėgs. Čia jai 
reikalinga pagelba. Pagel- 
bos iš Susiv. narių ir priete- 
lių naujoji laikraščio redak
cija laukia ir tikisi.

Po ilgų švaistymų ir už
sitęsusio rinkimosi, nusprę
sta Susiv. organui suteikti 
vardų “Garsas.” Tokiu, o 
ne kitokiu vardu Susiv. or
ganas bus žinomas.

Raštus, korespondencijas 
siunčiant ar kitokiais reika
lais prie organo kreipiantis, 
visuomet adresuokit: “Gar
sas,” 456 Grand art., Brook- 
lyn, N. Y.

Julius Kaupas, 
“Garso” redaktorius.

SUSIVAŽIAVIMO SLR.* 
-KA. OHIO

sutverti kitų Susivienijimų. 
Matyt, p. Martynas Vesalas 
visai nesuprato pakvietimo. 
Apskritis tvėrėsi dėl dides
nės agitacijos tarp apskričio 
kuopų ir dėl pasekmingesnio 
veikimo SLRKA. labui, bet 
ne dėl ko kito.

5. Naujas kuopas sutverti 
ir nusilpusias sustiprinti su
sivažiavimas išrinko apskri
čio organizatorių. Kol kas 
juomi sutiko būti M. Šimo
nis iš Clevelando.

6. Juoz. Klimavičia įnešė 
sumanymų, kad butų įsteig
tas apskričio iždas. Šis su
manymas liko vienbalsiai 
priimtas. Nutarta, kad kiek
viena kuopa parengtų pra
kalbas ar viešų vakarų, ku
rių pelnas bus paskirtas ap
skričio kasai.

7. Kaz. Stupinkevičia pa
judino daugelį klausimų 
įnešti į ateinantį seimų. Kol 
kas nutarta jų negarsinti 
organe, bet pranešti visoms 
kuopoms dėl apsvarstymo, 
ir juos dar pagvildenti atei
nančiame susivažiavime.

8. Į apskričio valdybų 
vienbalsiai išrinkti šie vy
rai: pirmininku — J. Kli- 
maviče, (2012 St. Clair av., 
Cleveland, O.), raštininku: 
— Juoz. Marazas, (1595 E.

O.

SLRKA. 154-ta kp. laikys 
susirinkimų balandžio 8 d. 
1:30 vai. po pietų. Prašau 
visus atvykti į namus po 
num. 10 N. Broadway.

Ą. Balčikonis, 
Kuopos sekr.

LEWI8T0N, ME.
SLRKA. 26. kp. susirinki

mas įvyks balandžio 15 d., 
2-roj vai. po pietų, Šv. Bal
tramiejaus dr-ijos svetainė
je (387 Lisbon st.).

Nariai nepamirškite atsi
vesti savo draugus bei pa
žįstamus prirašyti prie mu
sų naudingos ir tvirtos or
ganizacijos.

M. Černeškeviče, rast.

TREVESKYN, PA.
SLRKA. 112-tos kp. ber- 

taininis susirinkimas įvyks 
balandžio 15 d., Brigdeville, 
Pa., šv. Antano parapijos 
svetainėje.

Juoz. Mickunas, rast.

NEW HAVEN, CONN.

SLRKA. 116 kp. laikys 
mėnesinį susirinkimų balan
džio 8 d., 4 vai. po pietų, pa
rapijinėje svetainėje. Ka
dangi svarbus klausimai bus 
gvildenami, tai malonėkite 
visi nariai būti susirinkime.

Ir kiekvienas, kuris neuž
miršta apie rytojų, privalo 
ateiti ir prisirašyti prie šios 
garbingos ir* naudingos or
ganizacijos.

J. J. Mačiulaitis, pirm.
SUSIRINKIMAS.

15 kp. su

SEKANČIAS KNINGAS 

VELTUI GALIMA GAUTI

S. L. R. K. A. KNINGYNE. 

L Gabrio “Lietuvių Lenkų

unija”,

na”.
3. Jono, “Kelionė j Euro- 
2. Jono, “Diedas ir Graži-

pa n

4. Jono, “Kražių Skerdy- 
nė”.

5. Jono, “Konradas Va-

6. Freemanoč “Europos Is- 
lenrodas”.
tori ja”.

7. Jocio, “Kuomi Žmonės
Gyvena”.

8. Jono, “Naktys”.
9. Astramsko, “Petras Že

maitis”.

Aplikacija turi būti pažy
mėta kuopos viršaičių vardais 
ir k rasos ženklelių už 10c.

KUN. S. J. STRUCKUS, 
PLYMOUTH, PA.

MUS NUSTEBINANTI 
PRIOULMYBt.

Iš priežasties kūrės žymiai 
sumažėjo jgabeuimas vaistų. 
Dauguma žmonių nusistebėjo, 
kaip labui mes esame prigul- 
iiiingi nuo Europos. Nežiūrint 
to, yru keletas šeimynų, tarpe 
kurių’randasi Trinerio Ameri- 
koninis Karčiojo Vyno Elexi- 
ras.

Šie puikus vaistai yra tikra 
pagelba nuo vidurių betvar-

Kruaiu 35c. ir 60c. Jos Trini 
Mfg. Cbemist, 1333-1339 
Aslilund avė., Cliicago, III.

(Apg.)

____ kės. Jie suteikia dvigubų pa-
•♦•♦♦•♦♦♦^♦v****-*®*®*®*^*^* bu narinių dėl išval>nio ir su

ima; jos prašalinu pamatinį kė- 
J darni jas Į normaližkų veiki-i i < > i» ■ > 11 < > i» < >
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REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOS
Zekančies yra gaunamos Draugo knygyną

1X37. Naujo* Budas Išmokti Rašyti. Senas ar jaunai, vyras ar 
moteris visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nu- 
eipirkę šią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vienų raidę į dieną, per 24 dienos 
mokinimoei, jau ir moki rašyti. Ar gi lunkui Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašytif Žinoma, tik norėk ir 
pradėk mokintis. 6į knygelė prekiuoja tik ....................... 10c.

1138. Naujas Elementorius. Vaikams arba pradžiamoksliams 
skaitymo ąr rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kūdikys
tės dienų reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdikį nuo 
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs. 
Elementoriaus kaina .......................................................................

1080. Šventa Istorija Seno Ir Naujo Įstatymo, šventoje Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musų šventą tikėjimą. Jau
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventoje 
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti. Kaina tiktai ................................................... ...........

1028. Trumpa Šventa Istorija Beno Ir Naujo Įstatymo apdaryta 
733. Lietuvos Istorija (Pranas). Kiekvieno lietuvio šventa 

priedermė žinoti apie savo tautą. Koks-gi lietuvis jei jis 
aieko nežino apie Lietuvos praeitį, jos didvyrus, ir jos 
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuo- 
jaus patariame nusipirk. Šioje knygelėje trumpai, bet 
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istorija aprašyta. Pre
kiuoja neapdaryta
Apdaryta

1103. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas lietuvių 
■šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taisykliš

kai rašyti. Žinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai 
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą 
išmokins taisykliškai rašyti. Prekė ............................... 35c. <Į

1120. Lietuvos Gaspadinė. Šioje knygelėje pamokina virėjas 
atsakančiai pagaminti valgius. Seimininkė, kuri nepa
taiso i gerai valgio, yra bloga šeimininkė. Nuo valgio pa.

kimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Virimą, kurios žino kaip sutaisyti valgį padaro skanius 
▼oĮsiss U tų pačių dalykų, o nežinanti šeimininkė auga- 

Įgykite visos virėjos šią knygutę. Mo- 
turi mokėti valgį pataisyti, jei jos nori

- XiVt.

VELYKOS JAU ARTI!*
Velykos jau arti. Rlekvieuas II Jus 

jau prisirengus nusipirkti geriausių 
valgių ir gerintų tui dienai. Bet ne
užmirškite nusipirkti keletą pakelių 
Helmur cigaretų.

Nėra geresnio pasilinksminimo 
kaip užsirūkyti Helmur po valgiui. 
Jus i&tikriųjų rasite kad tas tiesa. 
Helmar yra žinomas visiems per ij. 
gus metus kaipo Turkiškas GHYNĄt 
Cigaretes kuriam nėra lygiaus.'

Jo kvapas yra labai geras ir la
bai retai rusime kad vyras kuris ru
ko gerus eigaretus nerūkytų Helntar. 

Helmur yra labai populariškas ci-

' stiprinimu žarnų ir sugrųžin- 
blunių, nuo užkietėjimo, gal
vos skaudėjimo, energijos, a- garėtas. Kainuoja tiktai 10 centų,
k i. _ • , , įmokant daugiau už kitus eigaretusbelno nusilpnėjimo ir t. t. pa- .. . , ,, ,
įnėgininius yru daugiausia per tum i« H«n»ar.

tikrinančiu darodvmu. Kaina!
. Helmar clgaretai yra rūkomi per

$1.00. AptiokobC. JOlgll JIJS j žymiausius žmonės kurie visada yra 

kenčiate nuo reumatizmo arba p11'8 užsiganėdinę, 
neuralgijos, jeigu jus reika- į NeuMmirtkite tul.ėti Helmar Ve. 

į į dalijate pagelbos atsitikime ialykoui*.

sisukimo, sutinimo ir tt. ir jei-.------------------------------------------. . I10c. gu jus norite atgaivinti savo ' 
i nuvargusius muskulus arba ko
jas, pamėgink Trinerio L.ini- į

| nienta, kuris pertikrins jus, [ 
kad nėra geresnės gyduolės 
visuose šiuose atsitikimuose. į 

į Kaina 25c. ir 50c. aptiekose.

KAM
LEIDI SLINKTI!

SLRKA. Ohio apskr. su
sivažiavimas įvyko vasario 
25 d. 1917 m. Susirinkimas 
liko atidarytas 2:30 vai. po 
pietų, Povilaičio svetainėje, 
Cleveland, Ohio.

1. Susirinkimo vedėju 
vienbalsiai liko išrinktas 8 
kp. iš Clevelando delegatas 
Juoz. Urbšaitis, o raštinin
ku išrinktas 63 kp. iš 
Youngstowno delegatas K. 
Stupinkeviče.

2. Mandatus peržiūrėti 
paskirta 50 kp. iš Clevelan
do delegatai Juoz. Januška 
ir Juoz. Klimavičia.

3. Peržiurėjus mandatus 
pasirodė, kad prisiuntė de
legatus šios kuopos:

8 kp. iš Clevelando: Juoz. 
Urbšaitis ir Mot. Šalčius.

50 kp. iš Clevelando: Ma
tas Šimonis, Juoz. Klimavi- 
če ir Juoz. Januška.

142 kp. iš Clevelando: J. 
RadzeviČe ir Juoz. Marazas.

63 kp. iš Youngstowno: 
Kaz. Stupinkeviče ir Bron. 
Druškauckienė.

175 kp. iš Bcdfordo: And. 
čibirka.

180 kp. iš AJliance’o: P. 
Skarpušis.

4. 178 kuopa iš Akrouo 
delei mažo skaičiaus narių, 
negalėjo atsiųsti delegato.

Gauta laiškas iš Cincinna- 
ti, Ohio nuo Martino Vesa- 
lo, kuriame rašoma buk ap
skričio susivažiavimas norįs

JUO

(1579 E. 27th St., Cleveland,
O.)'.

9. Vienbalsiai nutarta an
trų susivažiavimų įvykdinti 
pirm SLRKA. Seimo. VieAa 
ir laikas susivažiavimo pa
vestas nutarti apskričio 
valdybai.
Susivažiavimo pirmininkas

Juozas Urbšaitis.
Susivažiavimo raštininkas

Stupinkeviče.

CURTIS BAY, MD.

SLRKA. 58-tos kp. susi
rinkimas įvyks balandžio 
15 d., 2 vai. po pietų, pas 
kuopos rast. (2 Hazel st., 
Curtis Bay, Md.).

Malonėkite atsilyginti su 
visais prideramais mokes
čiais.

A. B. Radauskas,
kp. rast.

YOUNGSTOWN, OHIO.
SLRKA. 63-čia kuopa lai

kys mėnesinį susirinkimų 
balandžio 15 d., 3-čioj vai. 
po pietų, svetainėje po num. 
245 E. Fedcral st.

Nepatingėkite patįs ateiti 
ir atsiveskite naujų narių.

J. Kaspemaviče, kp. rast.

WANAMIE, PA.
SLRKA. 75-ta kp. bertal- 

ninį susirinkimų laikys ba
landžio 15 d., paprastoje vie
toje, antroj vai. po pietų.

B. Petrauskas, rašt

dėlioję, balandžio 8 d. 1917 
m., 1 vai. po pietų, Švento 
Jurgio parapijos salėje, ant 
trečių lubų.

Visi nariai yra širdingai 
kviečiami į šį susirinkimų, 
nes yra daug svarbių daly
kų aptarti.

Kuopos Valdyba.

SUSIV. LIET. R. KAT. AM. 
1ENTRO VALDYBOS AD

RESAI:
* _______

Pirmininkas — J. Jaroševi
čius, 1048 Washington St., 
4orwood, Mass.

Vice-pirm. — K. Krnšins- 
.as, 59 Teneyck St., Brooklyn, 

N. Y.
Raštininkas — J. S. Vasi

liauskas, 112 N. Greene St., 
Baltimore, Md.

Iždininkas — J. Stulgaitės, 
140 S. Meade St., Wilkes 
Barre, Pa.

Iždo globėjai:
V. Lukoševičius, P. O. Mi- 

tersville, Pa.
A. Nausiedienė, 917 W. 

3rd St., Chicago, UI.
Dvasiškas Vadovas — kun. 

J. J. Jakaitis, 41 Providence 
t., Worce8ter, Mass.

Knygius — kun. S. J. 
Itruckus, P. O. Plymouth, Pa.

Gydytojas Dr. A. K. Rut
kauskas, 3457 So. Western 
Blvd., Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGI”

fcnygelė. Labai įdomus 
pridarytas eibes Lietuvoj! 
perskaityti šią knygel.. 

Užsisakydami virt pažymėtas 
aumsrį. .Pinigus galima siųsti

tą ifiėjus ii spaudos 
prašymas apie dabartinės karės 

Patariame visiems lietuviams
įaina ................................................. 25c.
kygeles parašykite knygos vardą ir

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200,000.00
Šitoji Banka prižiūrima 

Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sūdė RejkaWant prisių8ime Tau pačia

Ž1 tu pinigu. Galima susikalbėti *uv'8 ^ai išbandymui “sampilą".

. lėįį^jMĮjsOšbyidymuį^žutf 
dytą: '"PtnkųsPkiukai’k 

ARGIL SPECIALTIES CO.,
• Dept. 15 ’ • ?

P. O. Box 37, Philadelphia, Pa*:

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

M

SAVO PLAUKAMS?!• •
Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan- 

W/Žffl|čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ..ūmai pra
dėsi vartot' musų su
taisytus plaukams vais-_

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra!

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta-' 
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, • pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinka. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 

j pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS BjBLISHING CO.
1800 W. 46 St., \ : ChlcafO, III. 1

INGYTIDAR NEVEI

Geriausia šiems 1917 inetįis Kalendorių išleido | j 
‘Darbininkas”. Jam straipsni ą, rašė ir raštus gamino 

garsiausieji Amerikos lietuvių ikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos ver-g ir indoniumo per me
tų metus.

Tame Kalendoriuje yra laipsnių darbininkų 
reikalais, gražių vaizdelių, daiir eilių; yra svarbus 
ga; aprašytos visos didžiosios kiįjĮikiškos organizaci
jos.
raštas apie Lietuvos neprigulmybt Ah-a ilgas straipsnis 
apie karę ir jos priežastis ir dabAės karės peržval-

Visi raštai parašyti aiškioje, Alioję, visiems su
prantamoje kalboje.

Kalendorius papuoštas įvairia Laveiksluis. I’usl. 
turi 128, kaina tik 25c.

Kas užsirašys “Darbininką” mt 
tas gaus “Kalendorių” dovanoms. K 
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sųjunj, 
rius” bus duotas dykai.

Užsakymus siųskite adresų:

“DARBININKi
242 W. Broadvvay, So.

!§§] Penkdešimtmetinis Apvaiksžiojimas 1?17.
The Hibernian Bank

[kurta 1867 metuose.
Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.

Suvirs 60,000 depositerių
SAVINOS DEPARTMENT

Dcpositas ant dolerio ir daugiau priimami 3 nuošimtį mokame 
ant metų.

Atdara Subatoje nuo 6:00 iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Trust Deparmentaa išpildo visus premonės sąryšius.

REAL ESTATE DEPAKTMENTAS .
Perka ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant

namų; iškolektuojame randas.
Heal Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chicagos, 

yra dabar ant pardavimo 1500 ir augėliau.

ir atsiųs $3.00 
sr gavėnių pri- 
un “Kalendo-

>n, Mazs

ISR ABEJI Al! MILIJONUS DOLERIU Žmonės danitĮirbo per naujus ir gerus
reikalaukite huo musų .dykai patarimų Ir VEDEJO Išil

i(Įir1
išradimą dėl užpatentsvimo, gal norite “KA ISRAMTI

*r ka,p l»žP*t«ntuotl. kdr| kiekvienam išsiųsim dyka). -TU sunkus ir modelius bandome ir
RAŠYKITE Lleiuvlškal, bent į katrą musų ofisą: »<>• Hn>adway NEW YORK,

AMERICAN EUROPEAN PATEKT OFRCE <D«> Barrlatcr Ulg.

IŠRADIMUS, ta proga gal būti kiekvienam; gal 
KDEJO ISl 
egzaminuojai) 

WAKHINGT<)S

rite kokį 
ką M-1ar.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su 

batomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimų.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” padumbi svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. «

“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, i n d o įn u ir 
suprantama.

“DARBININKAS” nuolatai išleidinčja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas iileiatuves.

Skaitykite ir platykitc “Darbininku“ ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vienų kartų savaitėje, užsisakant 
tik suimtinius K pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 

; 75c.
• ■ Adresas:

“DARBININKAS”
242 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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HARTFORD, CONN.

Tautos Šventė čia minėta 
kovo 23 d. Tautos Fondo 
vietos 23 sk. buvo surengęs 
prakalbas. Kalbėjo kun. J.
J. Jakaitis, Tautos Fondo 
centro pirmininkas, iš Wor- 
cester, Mass. ir vietos gerb. 
klebonas kun. J. J. Ambo- 
tas. Buvo rinktos ir aukos 
nukentėjusiems nuo karės.

Aukavo sekantieji:
Kun. J. J. Ambotas $25.
Agota Urbajčiutė $10.00.
Juozapas Laucka $5.00.
Po $2.00: A. Veraieiutė,

K. Kručkas, J. Butnoraitė, 
K. Pudzius, pp. Mašotai, J. 
Pateckis, O. Gegužinskienė, 
N. Bočis, A. Skardžius, A. 
Maženis, S. Tvarijonaitis ir 
A. Pateckis. »•

; Pu Jųlfub&uskas,
A. Kučas ir J. Dargaitė.

Po $1.00: V. Lukaševačie- 
nė, P. Lukaševieius, L. Bro- 
,jas, M. Pateekaitė, V. Pa- 
teckienė, K. Černauskiutė, 
J. Bajolytė, P. Veryga, J. 
G ižas, V. Kazakevičius, F. 
Lipinckas, P. Gelažiutė, E. 
Mašotukė, J. Kamuntaus- 
kienė, F. Grigaitė, T. Buivi- 
džiutė, M. Urbanavjčiutė, P. 
Elijosius, A. Deltuva, T. 
Nakrušaitė, Z. Povilauskin- 
tė, E. Kalnavičiutė, J. Kli
mavičius, J. Nakčeris, A. 
Motekaitis, Just. Bučys, M 
SjkendęUutė,^. $avaikis

M'eleškienė, J. Kezečiunas, 
Černauskiutė, S. Reikia.

B. Lietuvninkas 75c.
Smulkesniu aukų surink

ta $27.00. Viso labo $228.23.
Išlaidų buvo: už svetainę

— $7.00; 100 extra kėdžių
— $5.00; apgarsinimai —• 
$2.25. Išviso $14.25.

Taigi išviso į Tautos Fon
do kasų nusiųsta $214.00.

Kurių vardai nevisai ge
rai parašyti meldžiu dova
noti, visų negalima buvo iš
skaityti.

A. J. Pateckis,
T. F. 33 sk. rašt.

TAUTOS FONDO SEKRE
TORIAUS ATSKAITA UŽ 

VASARIO MENESĮ, 
1917 M.

Iki vasario 1 d. 1917 m. 
j Tautos Fondą įplau
kė .................................. $64,910.35

Vasario 2, Kewanee, IU. — 
surinko T. F. 45 skyrius, 
pris. Ig. Dombrauskis... .$9.25

Vasąrio 6 d.
Cicero, III. — Surinkta per 

vestuves J. Povilionio, 
pris. J. Ogintas ......... .. 7.50

Atlantic City, N. J, — Pris.
J. Rimdeika ................ .... 10.00

Kcrvanee, III. — Surinkta 
vestuvėse, pris. Ig. Dom
brauskis .................................. 12.70

Tamaąua, Pa.—Surinko T.
F. 42 skyrius, pris. O. 
Babarskaitė ...........................  7.80

Vasario 7 d. ,. -
Waterbury, Conn. — Auka

vo L. V. 7 kp., pris. B.
Gauronskas ............................10.45

Ckicago, IU. — Surinkta 
D-ro J. Bielskio prakal
bose, pridavė kun. A.
Brifika .......................................79.90

Ckicago, III. — Surinko T.
F. 60 sk., pridavė kun. Ą.
BriSka ............11.55

Vasario 8 d.
Camden, N.'

Vasario 10 d.
Ckicago, IU. — II D-ro 
Bielskio pragalbų prią. P. 
Cibulskis ............................... 68.60

Chicago, IU. — Surinko T.
F. 7 skyrius, pris. P. Ci
bulskis ................................... 2.00

Vasario 13 d.
Beloit, Wm. — Iš Dro Biel

skio prakalbų .................... 34.85
fftngsfon, Po.—Surinko T.

F. 14 skyrius, pris. B. že-
kas .......................................... 9.00

Ckicago, TU. — Aukavo fiv. 
Pranciškaus Tretininkų 
dr-ja, prils. Is. Nausėdas. .25.00 

Ckicago, III.—Iš D-ro Biel
skio prakalbų, pris. kun.
F. Kudirka ...........................74.33

Ckicago, TU. — Surinko T.
F. 43 sk.,, pris. kun. F.
Kudirka .................................  5.75

Ckicago, Tll. — Surinko T.
F. 7 sk., pris. M. Stanke
vičius ......................................27.00

Ckicago, IU.—Iš D-ro Biel- 
. skio prakalbų prisiuntė

P. Baltutis .........................112.49
Chicago, IU. — Surinko T.

F. 32 skyrius, pris. P.
Baltutis ...................... .....23.37

Cicero, III. — Ii D-ro Biel
skio prakalbų pris. Čeka
nauskas ................................. 46.29

Vasario 14 d.
Homestead, Pa. — Iš D-ro 
- Bielskio prakalbų pris. J.

Grebliunas ............ ...51.33
Homestead, Pa. —, Surinko 

T. F. 23 skyrius, pris. J.'
Grebliunas.................. ........ 130.85

Vasario 16 d, t ,
Chicago, Tll.—Iš D-ro Biel

skio prakalbų pris. kun.
M.'Krušas ........................213.Š8

Poąuonock, Conn. — Surin
ko T. F. 61 skyrius, pris.

M. Juškevičius .........................7:60
Middleboro, Mass.—Aukavo 

F. F. 66 skyrius, pris. J. 
Norkūnas . 7.00

Niagara, F dils, N. T. — Su
rinkta M. Tolesnio vestu
vėse, pris. A. Urbonas. », .11.81 

Chicago, TU.—II D-ro Biel- 
fldo .prakalbų pris.' Vęry- ; 'M.

A.Mo Ra-
monųtė, V. Mirancikiutė, 
M. Bakiutė, S. Klimas, V. 
Grinkevičius, V« Verigiutė, 
M. Karaliūtė, J. Barolis, J. 
Mončiunekas, N. N., A. 9pc- 
lienė, T. Špėlis, M. Ęurkatu 
skas, L. Plauga, S. Kelme
lis, J. Petrėnas, C. Zajaus- 
kas, A. Mačiulis, J. Berna
tavičius, J. Kemėšis, A Ma- 
zalas, H. Valavičiūtė, A. 
Darbkaitė,- T. Plikinis, M. 
Bubinaitė, J. Balčiūnas, P. 
Žekas, A. Galiekis, V. Juras, 
•V. Kičas, J. L&tvinskas, K. 
Kupčiūnas, J. Varkala, K. 
Mockelis, P. Kodis, M. Pe- 
leckis, J. Dėdėnas, Jr Pate- 
inų pasimokytų skaityti, ap- 
liunas, A. Arelaitis, P. Ma
čiulis, A. Žilinskas, 8. Kal
pokas, J. Staputis, V. Miun- 
taitis, M. Brozdaikis, V. 
Dzika, M. Milešauckas, M. 
Rudikas, S. Ignotas, 8. Go- 
džiunas, M. Veleeka, K. 
ĮGauranckis, A. Misiulis, J. 
Radzevičius, M. Čemaucka, 
P. Skupaito, P. Šilaika, M.
,UrbanavičSus, A. Mančins- 
ekas, K. Barolis, A. Klimas, 
P. Birius, O. čelkunaitė, A. 
Litvin, K. Tamošiuuas, V. 
iVediekis, E. Sabliauskiutė, 
A. Butkevičius, J. Remeika, 
O. Kalesinskaitė, A. Kue- 
kaitė, P. Luinaitė, A. Kelė- 
nas, A- Rasbickas, A. Nak
čeris, A. Kalinauckas, J. 
Petrukevičius, P. Petruke- 
vieienė, O. Šmikuekiutė, M. 
0. Ivanauekiutė, O. Iva- 
nauekiutė, M. Kazėnas, O. 
Rosmanskas, J. Rutkauskas, 
J. Narvidas, 8. Keinienė, A. 
Zigmontaviče, O. Zaldaus- 
kiutė, An. Siriutė, Ver. Ku-! 
Idevi, Ant. Katule, A. Za-! 
pauskisp M. Burkauskas, M. i
r - > ’

Kutas .".-- -  -- --- - ------ į. 11.50
New Britain, Conn. — Au-- 

kavo SLBKA. 109 kp.,* 
prii J. Stulgaitfo 

jVete York,- N: Fr ’— 'Auka-’ 
vo Šv. Jono dr-ja, pris. 
kdn. N? PetkuB ...

VTorcester, Mass. Surink
ta L. V. 26 kp. prakalbo
se, pris. kun. J. Jakaitis. .21.05 

Worcester, Mass. — Aukavo 
J. M. Vyskupas Thomas 
D. Beaven, D. D., prisiun
tė kun. J. Jakaitis ...... 100.00

Vasario 9. Newark, N. J,i—• 
Aukavo L. V. 29 kp., pri
siuntė B. Vaš tevičiutė-. i. 11.60

8.80

;. .60.00
■ll

Vasario 19 d.
Chicago, Ill.—li D-ro Biel

skio prakalbų pris. J.
Kudirka ................................19.00

Chicago, III. — Mėnesinių 
duoklių pris. J. Kudirka.. 3.75 

tSydney Minės, Canada. — 
Prisinutė J. Januia ....58.00 

ITahrbury, Conn. — Surin
ko T. F. 40 skyrius, pris.
S. Kulikauskas....................20.00

Vasario 20 d.
St. Louit, Mo. — Surinko

T. F. 68 skyrius, pris. A.
Živaitis ..................................10.00

Rockford, IU. ~~ Iš D-ro 
Bielskio prakalbų pris. V. 
Gremba ............................. 113.70

f!ory, Ind. — Iš D-ro Biel
skio prakalbų...................83.77

Trenton, N. J. — Surinko 
T. F. 55 sk., pris. J. Ve- 
livis 64.00

Vasario 23 d.
Waterbvry, Conn. — L. V.

7 kp. •vąakaro pelnas,
pris. S. Kulikauskas...........36.55

Athol, Mass. Iš liet. dr- 
jų fėrų pelnas, pris. kun.
Pr. Meškauskis ............... 201.41

Athol. Mass. — Surinko T.
F. 12 skyrius, pris. kun.
Pr. Meškauskis....................48.59

Bedford, Oi — Nuo T. F.
56 sk., prs. J. Jonuška.. 3.75 

Orange, Mass, — Surinkta 
krikštynose pas p. Rudį, 
pris. A. Simaitis ...... 8.21

Vasario 26 d.
Spring VdUey, Tll. — Ig

D-ro Bielskio prakalbų-----43,25
Oglesby, IU. Iš D-ro Biel

skio prakalbų ......................28.50
Vasario 27 d.
Ketvanee, Tll. — Ig D-ro 
Springfield, III. — Iš D-ro

Bielskio prakalbų............... 75.80
A asario 28 d. /Ckicago, III.

— Aukavo šv. Petro ir 
Povilo dr-ja, prisiuntė J. 
Stonkus., t ,.t J...... į. .. 96.31
Ui [parduotai jkningas įplauki.

’oungstovn, 
Bielskis.... 6.00
igo, Iii—

A. Briįta.. 11.50

* F. 5d si, prig. kttit. M.' 1 1 
Durickas ...............16.20

Vausario 17 d. ‘ ’ '■ 1 f 5
Chicago, III. <— Aukavo L. t ,
■ V. -4 kp., pris. - it Bal- -

sienė -----v "’f ’ -1...............
So. Boston, Mass. —'l? V.
»; 17 kp.'$118.00; Šv. Jono 

Evang. , dr-ja $100.00;
Apašt. Maldos draugija 
$66.00; L. B. K. Mot. 
Sąjungos 13 kp. $60.20;
L. D. S.. 1 .kuopa $44.00; 
Blaivininkų 47 kuopa 
$37.35; ŠLRKA. 21'kp. 
$23.05. Viso labo prį-

r duotai, 
6 

’rit.
Vt1

A. Masiokas ............................. 45
Ckicago, IU. — Prie. J. Ku

dirka ....................................... 6.25
Vasario 20. Rockford, III.—

Pris. A. Gremba ............... 12.00
Vasario 23 d. Atkol, Mass.

— Pris. kun. Pr. Meškau-
skis ............. .. ........................ 37.50

Vasario 27 d. Kewanee, III.
— Pris. Dr. Bielskis .... 10.25

Viso per vasario mėn.
1917 m. į Tautos Fon
dą įplaukė ...................$3,014.12

Viso labo iki kovo 1 d.
1917 m. į T. F. įplau
kė ...................................$67,924.47

9.50: I
ų KT. - tris. kun. 
lu,dirka -.............J.... 11.25

CMcag[, IU. — Pris^P. Bal-
• tutini___ m.... ____ i. 20.75
Cicero, Tll. -r\ Pę*. Čaka-

nauskas ................................ 8.55
Vasario 16 d.
Ckicago, IU. — Pris. kun.

M. .Krušas ................. '.......... 20.25
Ckicago, TU. — Pris. Very

ga ............................................ 11.75
Vasario 19 d.

siuntė A. Zaleckas .,. .448.60 Minneapolis, Minn. — Pris.

Šita pulki aftuollnė 
paliftuota, su skurinė

kėdė, gražiai 
aėdlne nuo Yra viena iŠ didžiausių Lietu

viškų rakandu krautuvių Chica- 
goje, kuri užlaiko didžiausiame 
pasirinkime visokių naminių 
rakandu (fornlėių) kaip tai: 
Pečių, lovų, stalų, krėslų, ko
modų, lčdaunių, (ice boxcs) kur 
petų, siuvamų mašinų, vaiku 
vežimėlių, gratofonų, ir daugy
bė kitokių daiktų, kurtų dėl vie
tos stokos visų negalima čia 
patalpinti.

Atsilankykite pat)s Ir persi
tikrinsite, kad musų tavoral 
yra geresni negu kur kitur Ir ui 
pigesnės prekės.

Parduodama už pinigus Ir 
ant lengvių iftmeketčlų.

The Peoples 
Furniture Co.
Lietuvių Rakandų 

Krautuve

1930-1932 So. Halsted St.

CHICAGO, 1LL. Šitas puikus kukalnis pečius su len- 
ttna, nikoliais apvedžiotas, kitur par
siduoda po $35. musų kaina.................

$5. iki $35.
$2.50
Ir augSčtau

šita. tvirta pieninė lova su storais 
•tabeliais visur parsiduoda po |5. 
musij prekė tik.

$3.50
Visokio didumo ledaunės varaunlai 

padarytos, Ilgai užlaikančios šalti nuo

$27.50
1

Klaidos.
Tki vasario 1 d. 1917 m. 

išleista ...........................$57,282.60
Vasario 8 d. 1917 m. 

kun. Dr. Pr. Augus- 
taičiui kelionės išlai- . t 
dos į Am. Liet. Tary
bos suvažiavimą .... 25.00

Viso labo iki kovo 1 d.
1917 m. išleista......... $57J07.60

Viso labo iki kovo 1 d.
1917 m. įplaukė ___ $67,924.47

Kovo 1 d. 1917 m. Tau
tos Fonde lieka r,.. .$10,616.87

K. PAKŠTAS, 
Tautos Fondo sekr.

PABĖGĖLIAI PAIEŠKO 
SAVŲJŲ.

Tūlas lietuvys tremtinys 
Rusijoje nori sužinoti adre
sų Antnno Karpavičiaus, gi
minių iš Vilniaus gub., Tra
kų apskri, Kronių valsč., 
Palimšės sodžiaus. Atsišau
kti prašoma sekančiu adre
su: Russia, Petrograd, Bez- 
borodinskij per., 28-61. Bol. 
Pakalnisu.

Skaitykit ir platinkit 
“Draugą”

DARODYMAS!
Daug žmonių atrašo man klausdami: ar tai gali būt, kad jųsų kompanija pa

gelbėjo farmeriams dėl pradėjimo”. Ir kaip tai gali būt, kad jųsų kompanija par 
duoda ūkės taip pigiai ir ant tokių lengvių išmokėjimų. Galima būt kad žemė 
nėra labai gera, ir gyvenimo negalima padaryti.

Kiti vėl rašo. Aš manau, kad vasaros nėra užtektinai ilgos, ir javai gal nepri- 
noksta. Mes nekaltiname jųsų kad jus manote kaip tas viskas yra, ir kaip gali būt, 
nes tas jums yra nauja ir negalimas daiktas. Bet mes kaltiname jus, kad jus abe- 
jojat musų žodžių, ką mes pasakom per apgarsinimų ir per laiškus.

Butų didelė musų klaida, kad mes apgarsintum per laikraščius ir skelbtume 
laiškuos, jog taip yra, mes taip darom ir išpildom, o ištiktųjų yra kitaip ir mes ne- 
išpildų to kų sakom. Nes toks pasielgimas mums naudos neatneštų. Žmogus atvažia 
vęs sužinotų, kad taip nėra ir kad musų kompanija neišpildo to, kų skelbia, tai jis 
nepirks ūkės.

Mes turime šimtais žmonių, kuriem mes ešame padarę ir darom taip kaip mes 
skelbiame. Visi džiaugėsi atradę tokių progų kaip musų kompanija duoda. Neti 
ktai galim duoti paliudijimų nuo savo f ar merių, bet ir nuo Wisconsin’o valstijos. 
Jie žino labai gerai musų kompanijų ir jos žemę, ir jie myli musų kompanijos parda 
vimo būdų.

Jeigu jus norėtumėt dažiriot apie musų kompanijų, jos žiamę ir .klimatų musų 
paviete Vilas. Jus rašykite žmogui, kuris yra paskirtas nuo Wisconsin’o valstijos 
tam ypatingai dėl išrodymo faktų žemės ir klimato po visą Wisconsino vųęstijų;

B. G. Packer, State Commissioner of Immigration Madison, Wis. Jis atsakys į jų
sų visus klausimus. ' . ’ . . ' . * ...‘ '

; Viską negalima išaiškint, kaip musų kompanija patarnauja ir pagelbsti savo 
farmeriams. Bet aš čia paminėsiu keletą paveikslų: Parduodu viską ant išmokes- 
čių, paskolinu pinigų dėl pirkimo gyvulių ir taisymo triobų. Laike sunkios ligos,

* kas netuti užtektinai pinigų /užsimOkėt daktarui,.musųkompanijaprisiunčiadak- 
. Ntarų: iPagėlbsčiu kų reikia nupirkt ir kų turi parduot. Auginu apie 150 gyvulių

ant savo ūkės dėl pardavimo ateiviams. - —
! . < J Gali'gaut darbų kada tik .nori. Gali .dibt prie kompanijos ulės ir valyti .

j laiku.1 G žiefnoš'iaufu^an di^rbt ironų^rSyJTffljn^^ KompArfijaparupina
darbd kitur, jeigu' kas'norų ‘'kaip vasarnamiuose ir prie kelių taisymo, gerai apmo 
karna. ‘

Klimatas — jeigu'jus pastebėjot pranešimus laikraščiuose, kas atsitinka kito
se valstijose, kaip Indiana, Micliigart, Dakota ir Minnesota, — potyniai, Vėtros if 
lediniai lietus, kas netik kad sunaikina jaVus, bet ir žmonės nuo to nukenčia, kaiku 
da net ir gyvastį palydi. '

■ Bet jus niekuomet negirdėjot, kad Wisconsin’o valstijoj koumet nors panašaus 
kas nors atsitiktų. Paskaitykite Wisconsino valstijos istorijų ir atrasite visų tei
sybę. Oras čia yra kuosveikiausias, vasaros ilgos, visi javai gerai auga, ir užauga 
be jokių trukdymų.

Parankumai yra geriausi kų gali gaut. Treinas praeina keturis sykius kasdien 
pavasario, vasaros ir rudens laiku. Fermeriai veža logus ir bulves miestan vande 
niu. Turi didelį parankumų per ežerus ir upės.

Musų kolonija sausa, yra tik 6 mylios nuo Eagle River, tarp puikių ežerų ir 
upių, apaugus puikiai medžiais. Eagle Rįver, miestas yra su 1200 gyventojų, 5 baž-į 
nyčios, 5 maisto krautuvės, 2 drabužių krautuvės, 2 gelažinių farmų įrankių krau 
tuvės, 6 saliunai, ir flaug kitoniškų krautuvių. Miestas yra su naujausiais intaisy 
mais. * % *•

Mes parduodam fermas ant trijų kitoniškų pienų arba išmokesčių. Aš čia paaiš
kinsiu trečių pienų, kuris yra parankiausias žmogui pradedant ūkininkaut. Jeigu 
nusipirksi 40 žemės, tai mes išdirbsim ir išarsim 2 akrų žemės, pastatysim kokius 
tik nori namus, duosim gerų melžiamąkarvę, 2 kiaulės, 12 virtų ant užmokėjimo 
$250. Nebus tolesnių mokesčių per tris metus, tiktai taksai ir 5 nuošimtis už likusi 
us pinigus. Po trijų metų gali išmokėt likusius per keturis metus po vienodų mo 
kestj.

Kad pirksit 80 akrų su minėtais gyvuliais ir namais, tai reikia įmokėti $350 to
kiom pat išlygom. Gali pirkt kiek tik nori. Gali nusipirkti gerų 40 akrų ūkę su mi
nėtais namais ir gyvuliais tarp $1000 ir $1660. Jeigu kas geidžia pirkti ūkę visai 
arti prie miesto, tai mes turim da keltų likusių ūkių apie 2 ar 3 myliose nuo mies
to.

Turgus musų fermeriai turi kuogeriausius. Tūkstančiai turtingų žmonių atva
žiuoja kas vasarų ir jie gyvena tarp fa^merių ir superka iš jų visokius maisto 
produktus, moka augštų-kainų, bile gautų švarių ir šviežių daiktų.

Kurie ūkininkai patįs nenori daryti sviesto, čia yra svietinyčia: ūkininkai ve
ža smetonų ir paimu už jų atsakančių kainų. Šioje apielinkėje yra apie 150 va
sarnamių visokių publikos ir privatiškų. 7000 ežerų yra Vilas pavįete. Mes turint 
ūkių ir su daugiau žemės pradirbtos taip kaip 10 ir 15 ir daugiau akrų ir su na
mais; ant jų reikia daugau įnešti — jos brangesnė. Brangumas priklauso nuo didu 
mo farmos, išdirbtos žemės ir nuo kokybės triobų.

Patėmykit dar štai ką: apsauga! Jeigu jums atsietų numirti, jųsų pati ir vaikai 
gaus žemės užrašus, warranty deed be be tolesnių mokesčių. Jums tas nekaštuo
ja. Del platesnių informacijų rašykit:

Sanborn Company,
% Lith. Colony Dirtctor,

Eagle River, Wisc.

KUPONAS. Jei Jus nenorite raSytl lelSko, Jųe 
galite tik pripildyti K| kuponą U prisiųsti j| 
mums. Bet s* norėčiau, kad jųe paraftytumėt 
lalėka su klausymais arba paalftklndamt kų apie
eave. '
Vardas
Adresas
Miestas Ir raletlja



“DRAMAS” »

CHICAGOS 
ŽINIOS

L. VYČIŲ 8-tos KUOPOS 
PRAKALBOS.

(Kalbėjo p. Račkus!)
Balandžio 1 d. Brolių 

Strumilų svetainėje įvyko 
Roselando vyčių surengtos 
prakalbos. Kalbėtoju buvo 
p. Al. Račkus, gabus medi
cinos ir sociologijos studen
tas. Publikos buvo atvykę 
stebėtinai daug.

Nors toje dienoje buvo la
bai bjaurus oras, gausiai li
jo. bet žmonės nepaisydami 
to, skaitlingai ėĮjo į virsmi- 
nėtą svetainę, idant sužinoti 
apie socializmo nuoseklumą.

Gerb. kalbėtojas kalbėjo 
temoje “Prie ko veda lais- 
vamanybė ir socializmas.” 
Bet pirmiausia p. Al. Rač
kus labai mandagiai paprašė 
ponų socialistų, laisvamanių 
įj kitų specialistų trukšma- 
darių, kad visi užsilaikytų 
ramiai laike jo prakalbų, ir 
kad mėginantieji kelti truk- 
Šmą bus prašalinami iš sve
tainės. 1

Vis gi musų, Roselando, 
socialistai laike p. Račkaus 
šių prakalbų pasirodė vy
rais, nes jokių trukšmų ne
kėlė, visi užsilaikė ramiai, 
domiai klausydami suma
naus ir gyvo p. Račkaus aiš
kinimo apie socializmą. Ka
talikų kalbėtojas kaip ant 
delno parodė kokios men
kos njšies vaisius atneša 
laisvamanybe ir socializmas 

-ix—„ YCYtąą
faktais prirode, kad įvykus 
pasaulyj laisvamanybei ir 
socializmui butų didžiausia 
barbarybė ir skaudžiausia 
vergija.

Nors socialistams ir lais-

sikalbėfi su socialistų dele-įtiek nutariau pamatyti pik
tais apie šį užmanymą, nes Į tos dvasios tamsų pirklį.
jau laikas buvo pradėti pra
kalbas, tai trumpai suspėjo 
pasakyti jiems kokiomis iš-

Kuomet įėjau plikutis jau 
buvo ganėtinai įsikarščiavęs 
ir neišpasakytai bjaurios,

lygomis jis galės “diskusuo-i beveik kriminališkos bleviz- 
ti” su jų kunigužiu Moc-tgos žodžiai veržėsi iš Moc
kum: Štai jos: 1) kad uždė
tų kauciją (bondsą), jog 
nieko blogo neatsitiks laike 
diskusijų; 2) kad Mockus 
parodytų diplomą apie už
baigimą mokyklos arba nors 
4 klesų, nes su visišku be
moksliu nėra prasmės ir ne
patogu diskusuoti; 3) kad 
laike diskusijų socialistų at
stovas turėtų išsiplovęs sa
vo bumą, nekeiktų bei ne- 
bliuznitų; 4) Jeigu vakaras 
bus daromas su apmokama 
įžanga, tai pusė to vakaro 
pelno privalo būt atiduota 
socialistams, o kita pusė 
katalikiškoms draugijoms, 
kurias nurodys p. Račkus; 
5) kad socialistai apmokėtų 
jam kelionės išlaidas ir kai-

kaus burnos, kaip iš juo
džiausio kamino durnai. 
Kiekvienas doras žmogus, 
išgirdęs tuos pliovojimus, 
pasakys, jog tai kalba tik
rai nenormališkas 
ir nusispjaus į šalį. Bet su
sirinkę socialistai netvėrė 
džiaugsmų nuo tų burnoji
mu, ir nuolat Mockui plojo 
delnais.

Socialistai užgirdę, kad 
čia Mockus laikys misijas, 
sulėkė iš visą Cbicagos kam
pą, kad kaip nors padidinus 
skaičių klausytojų, nes West 
Pullmane raudonkaklių gal 
ir pilno tuzino nėra.

Tur būt nebus pro šalį 
paminėti ir apie vietos Tau
tiškąjį Kliubą. Kaip girdėt,

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešu gerb. visuo
menei, kad aš perkėliau savo 
ofisą į Stankūno namą, 3315 
S. Halsted St., Tel. Yards 
272L_

Dr. J. Jonikaitis,
3315 S. Halsted’ St.,

------ ■------ ---- Šk------

Originališkas
BORbTCD
TflLCUM

Beveik per keturias dešimts 
metų, jis yra rekomenduoja
mas per daktarus, slauginto- 
jas (nurses) kaipo geriausias 
P0WDERIS DEL KŪDIKIŲ.

po neturtingam studentui tai jau kuone visa jo valdy- 
už pašventimą brangaus lai-Į ha susideda iš tų pačių tam 
ko diskusijoms duotų $2.00

Taigi, ve kokio,mis iš
lygomis stoja diskusijosna. 
socialistų kunigužis Moc
kus. Jeigu ponai socialistai 
ir Mockus ant šių išįygų su
tiks, tai be abejo galima ti- 
kėties, kad kova tarp Rač
kaus ir socialistų atstovo 
įvyks, kas, beabėjo, labai pa 
geidaujama. Kad lietuviški 
socialistai butų truputį in- 
teligentiškesni ir mažesni 
fanatikai, tai be kaikurių 
tųjų išlygų galima apsieiti, 
bet prie dabartinio lietuviš
ko socializmo dvasinio sto
vio p. Račkui neatbūtinai 
reikalinga apsaugoti savo 
asmenį. P-as Račkus ląike 
p* eJejAVjoa xuiq

lialisfų įnekulturiškų socialistų gau
nąs daug grąrinanČių laiškų, 
reikalaiijančių, kad jis pa
liautų kritikavęs socializmą. 

Gerbiamieji, atkreipkite
1‘" atvdą į tą dalvką ir pagal- 

vamaniams laike p. Rač
kaus rimtos prakalbos buvo 
labai karšta, bet visgi išken
tėjo ramybėje iki galo. Pas
kui buvo trumpa pertrauka, 
laike kurios p-lė J. Grigola- 
vieiutė padeklemavo “Bran
gi tėvynė musų.” Po to 
gerb. kalbėtojas paaiškino 
publikai apie L. Vyčių orga
nizaciją ir jos naudą. Laike 
antroj, pertraukos deklema- 
vo p-lė E. Žukauskaitė.

Pabaigoje p. Račkus kal
bėjo apie socialų gyvenimo 
pusę. Po to ant raštelių bu
vo duodami kalbėtojui įvai
rus užklausimai. Gerai išsi
lavinęs kalbėtojas ant visų

vokite, kaip doriškai išgve
rę lietuviški socialistai, jei
gu drįsta rašyti tolaus ano
nimiškus kriminališkus laiš
kus. Ištikro, jeigu socializ
mas įsikūnytų, tai įvyktų 
nasaul v į stabmeldiškiausio- 
ji barbarija. r I

Is. Čepulis.

W. PULLMAN, ILL.

Pragaro agento “spyčiai.”

Kovo 29-30 d. vietos socia
listai surengė prakalbas ar
ba, taip sakant, atliko “ve
lykinę.” Jų nuskurusiems
dvasiškiems Reikalams ap- 

užklausimų, kuriuos tik ga- rūpinti tapo užkviestas ži
lojo išskaityti, tinkamai ir 
įtikinančiai atsakė.

Beje, socialistai ir laisva
maniai sužinoję, kad p. Al. 
Račkus kalbės Roselando 
tuoj pasiskubino atsiųsti de
legatus užkviesti jį į deba
tus su Mockų. Buvo atsių
sti du delegatai. Pirinas so
cialistų delegatas šiaip taip 
išdrįso užkalbinti p. Ran
kų ir kviesti į diskusijas, 
bet nabagas nemokėjo vi
siškai rašyti ir prašė 
savo draugo, kad parašytų 
jo antrašą, nes jis pats esąs 
“negramotnas.” Antras so
čiai istėlis pasirodė truputį 
šviesesniu ir šiaip taip už- 
Vašė p. Račkaus adresą. Mu
sų gerb. kalbėtojas su mie
lu noru sutiki eiti į diskusi
jas su socialistų žvaigžde 
Mockų. Kadangi kalbėtojas 
neturėjo užtektinai laiko iS-

šiaušiu socialistų, kurie ki
tus klnibo narius už nosies 
vedžioja. tojo kliubo 
sitsirinkime socialistai buvo 
užsispyrę nubalsuoti, kad 
Mockus butų užkviestas 
Tautiškojo Kliubo vardu. 
Bet vis gi didžiumai balsų 
nesutikus Mockus buvo pa
kviestas socialistų vardu.

Vyrai, nesiduokit tiems 
išgamoms save už nosies 
vedžioti! 1''

r Farp.
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LABDARIŲ SUSI 
RINKIMAS.

Nedėlioję, kovo 25 d., šv. 
Kryžiaus parapijos svetai
nėje įvyko L. R.-X- Lab. Są-

kimąs. Buvo svarstoma bė
gantieji kuopoš Reikalai. 
Paskui pirmininkas Pranas 
Veryga pranešė, kad vietos 
Šv. Stanislovo draugija pa
aukavo mums $25. Susirin
kę nariai išreiškė aukoto
jams nuoširdžią padėką. Di
delio pagirimo verta ši drau
gija už tokį prijautimą naš
laičių vargams.

Lietuvos Pelėda.

DR. ANNA SHAW STOVI 
UŽ KARĘ.

Houston, bal. 4. — Dr. 
Ahna Sha\V pasakius: “As-‘ 
meniškai ar paremiu prezi
dentą ir karę. Aš stoviu 
už taiką kol taiką galima 
palaikyti, bet jei įvyksta 
dabar karė, aš stoviu už
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nomas pliovotojas pragaro 
agentas Mbckus. Niekur ne
gavę tinkamos svetainės jie 
pagaliaus susimetė į nusi- 
bankrutijusią krutamųjų 
paveikslu angą. Įžanga bu
vo vyrams 10c, o moterims 
5 centai.

Daug kartų man teko 
laikraščiuose skaityti apie 
garsųjį socialistų prakalbi- 
ninką, apgaudinėtoji Moc
kų, bet niekad nebuvau bu
vęs jo blevizgose. Taigi, pa
sinaudodamas proga ir aš 
nuėjau šį kartą į moekinin- 
kų “show.” Tik man prisi 
artinus prie durų, štai išei
na iš tos angos vienas- 
-kitas tautietis, spjaudyda
mas ir keikdamas, kad 
dovanai praleidęs dešimtu 
ką. Na, ar verta eiti ar ne, 
manau sau vienas. Nors de 
šimtuko gailėjau, bet vis-

JI)
Ypatinga moteris Dr. An- 

na Shaw. Jinai dėvi vy
riškus rubus. Šitą privile
giją jai davė S. V. kongre
sas.

UŽGRIAUTI 3 DAR
BININKAI.

Indiana, Pa., bal. 4. —! 
Conemaugh Smokeless Coal 
Co. kasyklose, Robindale, b 
darbininkai užgriauti žeme 
ištikus eksplozijai. Mainie- 
riai kasasi prie nelaimingų. 
Bet nėra vilties atrasti juos 
gyvus.

KONGRESO “SPEAKE 
R’IU” IŠRINKTAS

CLARK.
Wasbington, bal. 4. — 65- 

tojo Suv. Valstfjų kongreso 
“speaker’iu” vakar išrinkta 
Clark, demokratas. Jis ir 
praeito j kongreso sesijoj 
pirmininkavo. Kongresas 
demokratą rankose.

HA5TER

rą^bile irtailėš: arba dyčKo, iš bile 
madą knygos.“ •' 1 • ’
' Diplomai duodami mokiniam*.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. KASNISKA, Pirm.

Dabokite Savo Akis

Mes norime į! dienų
prieš laika pra, nos iki
Gegužio 15-ta.

RYŽIAI

1M4 W Chieaeeav. 
18J# Blua lalsnd a*. 
M12«. North av. 
1217 8. Hslatad at, 
18S2 S. Halital M, 
UIS*, lžtbat. ±

Talp-pat vartojamas dėl — 
suaugusių — nuo sutru
kusiu ranku. karšdlo, 
saulės nudegimo Ir tt.
Visuomet Žiūrėkite, kad 
butu ils paveikslas.
Gerkord Afennen Chemi
cal Co., Ncuiark, N. J. TRABa **■*

Chieago.

KONCERTAS!!!
' Lietuvius',gamta apsčiai ap-

Čiai apdovanojo artizmu. Bet 
ilgą laiką lietįuv ai savo artimo
viešai negalėjo 
varžė, pančiojo 
net liežuvį 

' i dailės

apreikšti. Mus 
mjąa ir
ietūvjs

’ii <Ir>At-.

ankas,

plėtd

inavo, komponal 
prie sunkaus darbo ar 
rūtų darželyje išlieda\ 
dais ką širdis jautė. Vis 
tauta dainą mylėjo ir jd 
jo tą, ką pergyveno, tai yra; 
džiaugsmus ir ‘vargus.

Lietuvių daina — tai musų 
tautos .sielos veidrodis, (Jei į jį 
domiai pažiūrime, matome Lie
tuvą, jos gražybę ir jos žmonės.

ivaite,

Mylintiems dailę abelnai, 
primename LIETUVOS VY
ČIŲ CHICAGOS APSKRI
ČIO CHORO KONCERTĄ. 
Jis bus Šeštadienyje, balan
džio 14 dieną^ ftv. JURGIO, 
par. svet., 32 ir Auburn gat.

Rinkinys dainą ir prisi
rengimas šį koncertą pada
rys ilgai minimu ir atmena
mu. Apsirūpinkite tikietais 
iš anksto.

VALDYBA.

FARM0SI1 PARMOS 11
Pargidnoda DldRaiMloJs 

koja Lietuvių kollortjoj karna yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj aplsUnkėJe Scottville, Mlch. kut 
kraštas Ustuvlaas apsigyventi. Olo 
nals yra Farmerą Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todsl kreipiame! 
J Jus kuris norite turėti geresni gy
venimą plrkitė pas nūs fermas kad 
galėtumėm visus Augins Ir Vokle 
tins, 11 tos k°HėnlJoe llpralytl. Mes 
turime U Jų suėmė Jų fermas ir nori
me Jas parduoti, turime didelių Ir nu 
tų fermų, glvutfal. maBt»os Ir kiti 
reikalingi daiktai prie aklo. Duoda
mo ant itaokeeao. Norint gentį den
giau t Informacijų raiybta mama, 
o gausite gretų katalloga tr mapa. ..

ANT0N KHDI8, 
Peoplea State Bank BldgM 

Scottville, Mlch.

tt

DIENRAŠTIS
DRA UGAS” |

Kituose Miestuose

Kainuoja ti{ta i

14.50
Metams

ČHICAGOJE 
$6.00 « e

AKYS EGZAMINUOJAMOS

Kas turite silpnas akis ir trum- 
j žiufėjimo arba galva skauda 

nelaukite ilgai, "bet ateikite paa 
m»n»( |AS Jums duosiu* t-odą ir 
pririnksiu akinius., Už savo darbų 
gvarantuojų ųrb^ . pinigus sugrą
žinsiu. ’ 1

• PETERIAI MlLllfeR 
į 2256 - 22tri‘tatv« i

UMtMi e.
‘oVrVVI. AD^iktAi ( 

Kamjb. #0* National Life Bldg.
28 8o. LaSalto sti, - 

Vakarais 15M Milvraokes avs. 
' Central 8SM

Rasidence Humbold 97 
CUIOAGO, IIJx

PAIEŠKOJIMAI

Vienatinis bodas giminės su- , 
rasti yra paieškojimas per “D.” 
Paieškodami per “Draugų” dau
gelis surado savo gentis, drau
gus tr pažįstamus, kurie per il
gų laikų nebuvo žinomi. Jei no
ri bite ką surasti, siusk paieško
jimų | “Draugų” šiandien.

—į— Paieškojimų kaina: —

VleiĮ kggėti ’......*" v" 1 5*c’
Trb kartu* ....
Vieną eavaitę ...
Pinigus galima sius krasos žen

kleliais, arba registruotame laiš
ke. Paieškojimas turi būt sura
šytas aiškiai.

▲dresuokite:

“DRAUGAS”
(AdVertlsiUg Dept.)

1800 W. 4ėth St.. Chieago. Dl.

Paieškau Bronislovo Grigaliūno, 
paeinančio lft Kauno Rėdybos, Kau
no pavieto, Krakių parapijos, Dlg- 
raifių kaimo, jeigu kas žino apie 
Jj arba Jis, pats meldžiu atslMuktl 
ant žemiau paduoto adreso, nes yra 
svarbus reikalas jo tėvas yra ml- 
mirės.

ANTANAS ORIO ALIUM Afl,
Rox 541.

FOREST CITT, PA.

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo 
ir designing, vyrų ir moterų drabužių. 

PESEKMING1 MOKINIAI VISUR

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti it 
painatyti musų moky klą bile laiku— 
diėną ir vakarais ir gauti speciališkai 
rigią kainą laike šio mėnesio.

ribertrą- $ 111 e-

118 N.- LA SALLE St., Kambaris 416-417 Prieš City Hali

S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popleres

* 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO į! 
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COFFEE
GARBI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir IMįZ

(MrlanataS ra*,m, 
io vartės, 
paraidaods 
ui

Paieškau savo sesers Leonoros 
Rabulienės paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav., Siedos miesto ir daugiau 
pa?.,štamų ir giminių pono adresas: 

JUOZAS MACIS
142S Bnmet Avė., Synumse, N. Y.

Parsiduoda viena šėpa (wallcass) 
Ir 2 "show rases". Atsišaukite ko- 
grelčiausla ) laikrodžių krautuvų. 
Talp-pat turiu rakandų ant pardavi
mo.

PETER A. MIULERIS,
225ė Went 22nd St.,
MAROZAS BROLIAI 

4<17 8o. Paulina Street 
Reikalingas geras jaunas vaikinas 

dėl Išvežtojtmo duonos. Darbas ge
ras, galima uždirbti *10.00 j dienų 
tiktai turi turėti pinigų *600.00.

Malonėkite atsišaukti ant vlršml- 
nėto adreso.

Draugą”

COCOA
Gariauala Bankaa,

SIŪS*. Bn
SOUTH S SDK 

0S8 *entwoRh av 
S427 8. Halatad at. 
472S8. Aahland sv.

įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sn- 
įvo akis sperljalistui, kurs 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 

parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J.
Akiu Specialistas 

TEMYKIT NAMO UŽRA8A.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gat Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augitaa 
į Vii and ob: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėk nuo 9 ryto iki 12-tai 

Tel. Canal 5335.


