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APSINIAUKUSIOS ERIKOS PAOANGES
NARDANČIOS LAIVĖS ŠO- *Y’f ™si4s ,žvmi» ,viet’v aisti ju istorijos lapuose.’

' VINIAIS NUŽUDYTA 
AMERIKOS JURININKAS.

Washington. -r Karė Su
vienytu Valstijų! Su Vokie
tija bus neišvengtiną, kuo
met šiandie ar rytoj iš Lon
dono bus gauta ofieialė ži
nia, kad vokiečiai nužudę 
amerikonų jurininkų Ri- 
ebard Wallaee iš Baltimorę. 
čionai laukiama apie tai 
oficialių žinių nuo ambasa
doriaus iš Londono.

Anglijos admiralicija pra
eitį naktį paskelbė, Jjad vo 
kiečių nardančioji laivė nu
skandino Anglijos garlaivį 
“Eavęstone.” Kuomet šito 
garlaivio kapitonas su juri
ninkais nuo skęstančio laivo 
sulipo valtvsna, tuomet nar
dančioji laivė ėmė šaudyti į 
valtis. Taip nužudyta pats 
garlaivio kapitonas ir 3 ju
rininkai. Keli jurininkai su
žeista. Tarpe nužudytų esųs 
minėtas amerikonas jurinin
kas.

Tai patvirtina visi nuo to 
laivo išgelbėti jurininkai.

Garlaivis “Eacestone” 
buvo prekybinis. Juo iš An
glijos į Franciją gabenta 
karės reikmenis.

Garlaivis “Eavęstone” 
tarpe daugelio kitų laivų 
nuskandinę ir garlaivį 
”Lars Kruze/’ kuriuo ga
benta javai į Belgiją šelpti 
belgUS.

Suv. Valstijų sostinėj 
kalbama, kad kuomet pareis 
ofieialė žinia apie ameriko
no nužudymą, tuomet prezi
dentas kreipsis kongresan ir 
pareikalaus tautos įgalioji
mo ginti amerikonų gyvastis 
nardančių laivių veikimo ka
rės juostose. O tas reikš 
karę su Vokietija.

“Daily Mirror,” pav., 
klausia: “Argi Amerika ne- 
atkeršys už žuvusį Walla- 
ce?”

Žodžiu tariant, skleidžia
mi neišpasakyti kurstymai 
prieš Vokietijų.

PREZIDENTAS WILSO- 
NAS į KONGRESĄ.

Washington. — Preziden
tas AYilson įšųaujo atsiliepė 
į kongresų, prašydamas, kad 
jisai pasiskubintų apsidirb- 
ti su visokiais užsilikusiais 
Taliais, nes Suv. Valstijoms 
šiandie yra svarbus momen
tas pagalvoti apie kitką. 
Prašė kongreso, kad šis jam 
suteiktų autoritetų imties 
visokių priemonių, kad ap
saugoti savo laivus ir žmo
nių gyvastis jūrėse nuo vo
kiečių pasikėsinimo. Prezi
dentas pažymėjo, jogei jis 
nenorįs karės, jogei veik
siąs, kiek tik bus galima, ra
miausiuoju budu. Bet nerei
kia pamiršti, kad šaliai yra 
reikalingas karėn prisiren
gimas, nes toji gali kilti iš- 
netyeių ir prieš norų. Išreiš
kė pageidavimų, kad Kon
gresas šiam momente eitų 
išvien su juo, bendrai gintu

-rv,. •- ...... i+niv
garbę. ' |’

PAĖMĖ 23 VOKIEČIU 
GARLAIVIUS.

Manila. — Pbilipinų salų 
vyresnybė paėmė net 23 vo
kiečių garlaivis, kurie nuo 
karės pradžios čionai buvo 
pasislėpę. Visų garlaivių 
įgulos prašalinta. Tuo tarpu 
jurininkai mieste naudojasi 
laisve, bet yra policijos prie
žiūroje.

FORD PAVEDA VYRIAU
SYBEI SAVO. DIRBTUVES.

VOKIETIJA NIEKO NEDA
RO Iš SUV. VALSTIJŲ.

NEPAPRASTAS KARĖN 
KURSTYMAS.

Londonas. — Anglijos 
spauda baisiai kursto karėn 
Suv. Valstijas su Vokietija. 
Apie nužudytąjį Amerikoną 
jurininkų Wallace rašomi il
giausi straipsniai. Dienraš
čiai savo editorijaluose pa
žymi, jogei Wallaceo vardas

JURININKAI 
IŽIAMI Iš 

įtAIVŲ.
New Yorl

ste stovi apiį 
durno vokiet 
garlaivių, 
kymu visa 
la iš laivų n< 
kranto. Jei 
mėgintų išeį 
turi pereiti 
kvotimų EI 
miau tie ji

Vietos uo-
30 visokio di-*

|ų pasažierinių 
■iausybės įsa- 
■arlaivių įgn- 
Įeidžiama ant 
;rzis vokiečių 
aitt kranto, 

isto ateivio 
įloję. Pir- 

ir -ofi-

keikiančioji armija — suvirš 
10,000 kareivių. Su tuomi ir 
pasibaigė garsioji Vilios 
gaudymo ekspedicija. Da
bar bus gera proga išnaujo 
pasipešti meksikonams plė
šikams.

REZIGNAVO VOKIETIS 
PROFESORIUS.

Detroit, Mich. — Žinomas
milijonierius, didelių auto
mobilių dirbtuvių savinin
kas ir pagarsėjęs pacifistas, 
ITenrv Fora' prariėšė, jogei 
jis stovįs už prezidentą AYil
son. Jei ištiktų karė, jis sa
vo įstaigas visu karės metu 
pavedąs vyriausybės nuo
žiūrom Vyriausybė tose 
įstaigose galėsianti sau

cieriaį . lių.
New Yorko svetingumu.. Vi
si garlaiviai su įgulomis 
stipriai saugojami.

SAUGOJAMIDIDŽIULIAI 
TILTAI.

Burlington, Vt. — Vokie
čių kalbos ir literatūros 
Vermont uuiversite vokietis 
profeserius Appelmann re
zignavo iš užimamos vietos, 
kįoiųet W
(traukė diplomatinius ryšius 
su Vokietija.

KOKIU BUDU VOKIEČIAI
UŽPULTŲ AMERIKĄ?
Washington. — Jei kiltų 

kietija, tai Vokietijai butų 
prieinami tik keturi budai 
užpulti Ameriką.

1. Dideliomis nardančio
mis laivėmis tegali padaryti 
nuostolius visuose dides
niuose uostuose.

2. Tegali vokiečiai prv- 
kalbinti Meksiką sukilti 
prieš Suv. Valstijas. Sitam 
tikslui yra reikalingas mek-

M

Atviras Klausimas į 
Socialistu Laikraščiu 
Redaktorius ir Leidėjus

n pirkimas.

New York.
Pouglikeepsie

— Čionai, 
Albanyir

dirbdinti automobilius ir u8 stiPriai
saugojami didžiuliai tiltai 
per upę Hudson, kad kas jų 
nesugadintų arba nesuplai- 
švtu. Tie visi tiltai vra vie- 
natinis susinėsimas Now 
Englando su kita Suv. Val
stijų dalimi.

tai Ford nereikalausiąs jo
kio pelno.

VISOS AMERIKOS VOKIE
ČIAI NENORI KARĖS.
New York. — Didžiulės 

Suv. Valstijose vokiečių ir 
austrų organizacijos pasiun
tė prezidentui žinių, jogei 
jie pirmiaus yra ameriko
nais, o tik paskui vokiečiais.

VOKIEČIAI ATMUŠTI 
RYGOS ŠONE.

GOMPERS DARBUOJASI 
PRIEŠ KARĘ. .

________ . ,
peršliaužę per Anglijos 
rėš laivų blokadų tegali at
plaukti į Amerikos pakraš
čius ir čia skandinti laivus.

4. Vokietija gali padary
ti taikų su Japoniją ir pas
tarąją prikalbinti užpulti 
Suv. Valstijas.

1) Jei jus, socialistų va
dai, sakote esą darbininkų 
prieteliai, tai paaiškinkite, 
delko jus taip uoliai, kaip 
nei vienas kitas laikraštis, 
skelbiate humbugierius dak
tarus ir išnaudotojus? Del
ko jus, už piningus, kurius 
imate nuo tų humbugierių, 
atiduodate tiems humbugie- 
riams vargšus darbininkus f 
išnaudoti?

2) Jei jus esate

prakalbomis 
tamsuną ir niekią velnių 
kupčių Mockų, kuris taip 
nepadoriai A darbininkus 
kvailina ?

3) Jei jus, socialistų va
dai, esate darbininkų šali
ninkai ir kovojate su kapi-

Berlynas. — Oficialiuose 
rateliuose pasakojama, jo
gei Vokietija nemano nieko 
atmainyti savo nardančių 
laivių veikimo piene, nežiū
rint nesutikimų su Suvieny
tomis Valstijomis. Vokieti
jos laikraščiai į diplomati
nių santikių pertraukimą at
sako, jogei tegul Wilsonas 
neįsibaizdina,,kad mes turė
tumėm nuo savo pasirįžimų 
atsisakyti arba nusigąsti. 
Girdi, nors diplomatinių ry- 
išių pertraukimas nereiškiąs 
karės, visgi tai pirmasis

Petrogradas. — Anot ofi
cialio pranešimo, vokiečiai 

Jie visi pasisako, jogei stovi' nppe/trauki^ užpuolimų 
už prezidentą, bet priešina- P^eš rusus Rygos šone Ir 
si karei šios šalies su Vokie- Pndauguviu. Vokfečiai buvę 
tįja. * susitaisę užpuoliman šiaur-

rvtuose nuo Kalnzem ir Lin- 
den apskrityj. Bet rusai 
juos atmušę kaip vienur, 
taip kitur.

Anot rusų, Rrimunijos šo
ne kaujasi tik priešakinės 
sargybos. Labai retai kur 
pasitaiką pėstininkų susirė
mimai.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas, Samuel Gompers, 
pasiuntė Vokietijos darbo 
federacijos pirmininkui 
prašymą, kad tasai visomis 
išgalėmis pasidarbuotų,
idant neįvyktų karė Vokie
tijos * su Suv. Valstijomis. 
Gompęrsas savoje milijoni
nėje darbininkų organizaci
joje ėmė darbuoties, kad 
darbininkų grupės išneštų 
prieškarines rezoliucijas ir 
anas tuojaus siųstų prezi
dentui AYilsonui ir savo ap
skričio kongresmanams bei 
senatoriams. Visokiais bu
dais stengiamasi prašalinti 
karės pavojų.

O Snv. Valstijos prieS delko jyg patįs
Vokietiją negalėtų taip pa
sistatyti. Rasi pasiųstų ke

statė į kapitalistus, delko 
jus patįs išnaudojate darbi-

lis savo karės laivus talki- mnkus, u darbtoinko įšviUo 
ninkams pagelbon. Bet ki-1
lūs karei, Suv. Valstijos tal
kininkams bent Rusijai pri
statytų daug valgio ir pi
nigų. Tai butų jiems di
delis palengvinimas.

PREZIDENTUI PALIKTA 
VISAS VEIKIMAS.

Washington.

NORI PAIMTI VYRIAUSY
BĖS NUOŽIURON PRIVA

TINES ĮSTAIGAS.
Washington. — Preziden

tas VYilsonas atlaikė konfe
rencijų su karės sekretoriu
mi Baker ir karės laivyno 
sekretoriujni Daniels reika
le priverstino vyriausybės 
nuožiuron paėmimo privati
nių laivų statymo dirbtuvių,

žinsgins prie karės. Jei Wil-' amunicijos ir ginklų įstaigų, 
sonas tokios nori, mes ne- jei prisieitų paskubinti dar- 
persigąsime. bas pasirengimo karėn.

S. V. ARMIJA APLEIDO 
' MEKSIKĄ

Columbus. — Vakar čio
nai atkeliavo iš Meksikos 
majoras-gen. J. Pershing, o 
paskui jį atpuškojo visa jo

trijų pinigų statote sau pa- 
locius, ir su darbininkų aša
romis ir prakaitu rengiate 
sau patįs socialistišką rojų, 
o darbininką vargšą varguo
se paliekate? Ar jus, socia
listų vadai, manote, kad 
darbininkai yra akli, kad 
nemato pasislėpusiųjų savo 
išnaudotojų?

Mes darbininkai vienbal
siai šaukiame* “Salin su 
darbininko išnaudotojais, ar 
jie bus kapitalistai, ar socia
listai!”

DarbininkasA. J. Sutkus.
REDAKCIJOS PRIE 

RASAS. Kad labiau apsi
saugoti nuo tų išnaudotojų 
socialistų, mes karštai pata
riame visiems darbininkams 
prisidėti prie L. D. S. ir S. 
L. R. K. A..

Suv. Val- 
jų kongresas prezidentui 
AVilsonui pavedė pilną tei
sę veikti reikale nesutikimų 
su Vokietija. Nuo prezi- 
den todėl prigulės tolesni 
žingsniai, jei Vokietijai ne
pakaks vieno diplomatinių 
santikių pertraukimo. Pre
zidentui duota teisė suspen
duoti 8-nių darbb valandų 
įstatymą federalėse įstaigą* 
se; paimti vyriausybės prie- 
žiuron visas privatines gin
klų, parako ir amunicijos 
dirbtuves; kariuomenės mo
bilizavimas ir kitkas.

Plačiai kalbama, jogei 
kongresas pagamins ir tuo- 

ijaus išleis įstatymą apie vi
suotiną militarinį žmonių 

Atšauktas iš lavinimą. Bet pirmiau bus 
mobilizuojami laisvanoriai.

Ypač daugelio žmonių 
stinga karės laivynui. Bus

/

PAIMS GLOBON IR SAU
GOS KONSOU ATOS.

Washington — Suv: Val
stijų vyriausybės įsakymu 
risoj šalyj vokiečių konsu
latai paimami vyriausy bės 
globon ir saugojami nuo 
bent kokių pasikėsinimų.

KELIAUJA Į ŠVEICARIJĄ,
Geneva. -

vokietijos Suv. Valst. am
basadorius, sakoma, iš Ber
lyno‘keliausiąs į Šveicari
ją. Jam paruošta specialia 

traukinis.

SUSTOJA BELGIJOS 
ŠELPIMAS.

Washington. — Susikivir
čijus Suv. Valstijoms sn 
Vokietija> sustojo Belgijos 
šelpimas amerikonų auko
mis. Keli laivai, kurie vra 
išplaukę į Belgiją su mais
tu ir drabužiais, dabar atsi- 

' mobilizuojami tinkami žmo-radę pavojuje. Visa tai ga
nės. Ii konfiskuoti Vokietija*



Socialistaitiur- 
bulus gaudo.

ti... Tokis tatai sdcialistų jo pasistatyti savas mokyk- 
“ lygybės ir brolybės” su- las, kas atsiėjo milijonai do- 
pratimas! Kas į tai netiki,
tegul paima socialistų laik
raščio “Nabjienų” 23 uum. 
ir perskaito straipsnius: 
” Doros Mokytojai ir Palei
stuvystė” bei “Smūgis Re
liginių Sektų Įstaigoms.”

Socialistams nepatinka, 
kad gyvuoja labdaringos 
darugijos, byle kokio tikėji
mo,, Girdi, vietoje davus 10 
ar 15 dol. kokiai nors tikėjį?

Cbicagos socialistų vadai 
savo laikraštyje pradėjo 
bubuyti ir krokodiliškas 
ašaras lieti prieš katalikiš
kas įstaigas. Girdi, apie 
200,000 dol. kasmet buvo iš
mokama iš Cook apskričio 
kasos visokioms tikybinėm^
“labdaringoms” įstaigoms! miškai įstaigai, tai tie pini-
Nemaža dalis, girdi, kliūda
vo katalikiškai Training 
School for Girls. Šelpti to
kias įstaigas esu priešais ša 
lies konstituciją. Prieš tokių 
įstaigų šelpimą, girdi, žmo
nės ėmė protestuoti.

, Pasakysiu jums, vyručiai, 
kad ne žmonės ėmė prieš tai 
protestuoti, tik socialistai ir 
tai gryniausio plauko socia
listai bei parmazonai. Pavy
das ėmė juos, kad tokia gra
ži, suma ne socialistams, bet 
biednų našlaičių sušelpimui. 
Geri žmonės prieš šelpimą 
našlaičių nieko nesako, bet 
remia tą krikščionišką dar
bą^ kiek galėdami. Socialis
tams skauda širdį, kam Ju
venile Court (jaunuolių tei
smas) siunčia nusikaltusias 
mergaites į katalikų Train
ing School for Girls.
'Bet tuščias jų gailestis. Ju- 

vekile Court’o teisėjai ma
tyt turi daugiau smagenų, 
negu socialistai. Jie gerai 
mato ir supranta, kad minė
ta katalikų įstaiga yra vie
na iš geriausių Chieagoj, už
tat į ją ir siunčia nusikaltu
sias mergaites. Ką gį, gal 
Juvenile Courto teisėjai sių
stu mergaites ir į sociali
stų įstaigą, tik bėda, kad 
socialistai apart ilgo liežu
vio nieko daugiau neturi. 
Jie moka gerai savo laikraš
čiuose pabubnvti ir revo
liucijas kelti, bet apie tvėri
mą naudingi] įstaigų bied- 
niems našlaičiams- nei ne- 
svajoja, uetT tas pačias 
griauja... Vienok savęs so- 
sialistai tai neužmiršta. Nei 
vienps viešos labdaringos 
įstaigos Amerikoje jie netu
ri ir ape jas galvas nelaužo, 
bet sau palocių neužmiršo 
pasistatyti...

Socialistai laiko blogu 
daiktu katalikiškos mokyk
los sušelpimą, jei už mergai 
tęs ar bernaičio pilną už 
laikymą, ir mokslą apskričio 
iždas moka po 10 ar 15 dol. 
kas mėnuo, peras pelnas, 
nėra ko sakyti. Kad sočia- 
listiška tvarka įvyktų, dėl 
“lygybės principo” katali
kams numušta butų dar po 
kelis dolerius, kad išeitų be 
“kapitalistiško” uždarbio... 
Reiktų pasiganėdinti keliais 
doleriais į mėnesį. Tuo tar
pu kas kita butų su sociali
stais. Socialistų laikraščio 
tam pačiame numeryje, kur 
eina kalba apie savo pasekė
jus, tvirtinama, kad vienai 
mergaitei jokiu budu neuž
tenka pragyventi 28 — 30 
dol. į mėnesi, nes vien tik 
batų pora šiandie kainuo
janti 10 dol... Katalikų mer
gaitėms mat jierdaug 10 —

gai turėtų kliūti pačiųms mo 
tiuoms, kad jos pačios galėtų 
savo vaikus auklėti. Prieš 
tai nieko negalima butų tu
rėti, jei motinos nelaimingų 
vaikų yra gyvos, bet kas 
daryti tuomet, jei vaikai pa
silikę yra našlaičiais be'tė
vo ir motinos? Del tokių 
našlaičių ir turi būti tam 
tikros įstaigos. Katalikai to
kias įstaigas turi savo, užtat 
katalikų tėvų našlaičiai tu
ri būti pasiųsti į tokias įstai
gas. Jei parmazonanps ir so 
eialistams nepatinka, kad 
jų našlaičiai esti siunčiami 

katalikiškąją įstaigą, tai

lcrių, beto kiti milijonai iš- 
lcdžiama jų užlaikymui kas
met. Šiandieną Chicagoje 
yra 200 parapijinių mokyk
lų, kur mokinasi 100,000 ka
talikų vaikų. Katalikai 
tatai vardan konstitucijos ir 
šalies liuosybės turi užlai
kyti dvejopas mokyklas: ir 
savo, ir parmazonų bei ki
tokios spalvos žmonių... Bet 
ligšiol jie neprotestuoja už 
tai. Socialistai gi, tik burbu
lą pamatė, ir tai pakėlė di- 
džiausį trukšmą.

Kun. P. Lapelis,
Visų Šventų par. klebonas.)

tegul sveikimas sau pasista
to. Dabar veltui jie lieja 
krokodiliškas savo ašaras...

Jei apskričio iždas moka 
po 10 ar 15 dol. kas mėnuo 
nuo kiekvieno našlaičio ar 
našlaitės, kartais jau gana 
dikčiai paaugusių, tai čia 
nėra įstaigoj šelpimas, kaip 
socialistai manė.

Rausva saulutėnesigailė
dama siuntė, spindulius ant
žemėsjueiliai džiugindama
visus sutvėrimus. Aplinkui
rožių ir lebjų kvapas buvo

_ taip malonus, kad riejučio-
mis kiekvieną paakandinda
vo svajonių -bangose. Čia
paV bėgo. sriaunus upelis
niūniuodamas švelnią dai- •
nclę. Medeliai* Vėjelio ju-* 
dinami,* gražiai šlamėjo, ta
rytum norėdami pritarti 
upelio užimui. Visur buvo 
smagu; gražu, jauku.

Pamažėl, takeliu, nulen 
kęs galvą žemyn, betiksliai

J ei katabkus traktuotų 
socialistai ant lygaus laip
snio kaip savo pasekėjus, 
tai paipatytų, kad tie 10 ar 
|5 dol. mėnesyje, atsižvel
giantį pragyvenimo ir mok
slu brangumą, tai tik dalis 
atlyginimo, o ne pelnas kok
sai... Taigi, jei civilė val
džia atsisakytų visokių par- 
mazonų ir socialistų našiai- 
čius siųsti į katalikiškąją 
įstaigą, tai dar maža bėda, 
vyručiai! Katalikai apsieis 
ir be jų.

•
Didžiausį ir bereikabngą 

trukšmą Chicagoje kelia dėl 
tų dalykų tūlas, matyt par- 
niazonų ir socialistų vadas, 
William H. Dumi. Girdi, 
‘šelpimas” tokių religijinių 
ištaigų apskričio zpinigais 
esąs priešingas konstituci
jai.

Bet kodėl gi, gerbiamieji, 
nėra dėl jūsų priešingumo 
konstitucijai, jei, leiskime, 
beveik vienas milijonas Chi- 
eagos katalikų moka taksas 
ant mokyklų užlaikymo, o 
rėčiaus negali jomis naudo* 
1 is dėl tvarkos visai priešin
gos katalikų tikėjimui ir jų 
reikalavimų t Čhicagos ka- 
1 ilikai, manau, kasmet su
moka viešų mokyklų užlai
kymui daugiau negu 200,000 
dol., tuo tarpu dėl paimazo- 
niškos jose tvarkos, jie tais 
savo mokesčiais negali pasi
naudoti. ’

ĮVAIRIOS
ŽINIOS

Įsakoma taupyti 
maistas.

LONDONAS. — Anglijos 
maisto ministeris išleido j gy- 
'entJujhs atsišaukimą, kad 
jie kiėk galima taupytą mais
tą. Nes kitaip busią blogai 
su maistu, ypač kuomet da- 
lar blokuojama Anglija. Pa
ariama gyventojams, kad 

kiekvienas žmogus savaitėje 
.Mftnuuludotą daugiau, kaip tik 

svarus duonos, svaro 
uesos ir tris ketvirtdalius 
■vaįo cukraus.

ŠVEICARIJAI GILSIĄ 
BADAS.

Geneva.—KŠveicarijos vy
riausybės sąnariai turėjo 
specialį posėdį vokiečių nar
dančių laivių blokados rei
kale. Vokietija ir Šveicari
ja pranešė, kad ir jai apri- 
' uojaiftas maisto įgabeni-

K.aT;s. ,rtetu Šveicarijoje 
mojuodamas rankomis, ėjo|in£dstas ^brango 55 nuo- 
nepersenas žmogelis. Vei- himčiaiS; Kas bus dabar, tai 
das jo buvo neparastai nu-| tiesiog nesuprantama. Vy-
liudęs apsiašaroję akįs klai 
džiojo į visas šalis.

riausvbė 
ti

masi pagamm- 
piaisto kor-

Ko jis ieško? -— Ramy-1 teles, 
bes! Šventos ramybės! I Šveicarijos laikraščiai pa-

Suradęs suolelį nubudęs Įsilaiko neutraliai. Lukeriuo- 
keleivis atsisėdo ant jo ir li b ką i Tą vokiečių blokadą 
pradėjo mintyti apie savo | pasakys Amerika, 

uepasekmingą gyvenimą.

Tik dar prieš dvidešimts 
metų jis, jaunas vaikinas, 
pilnas energijos, buvo visų 
mylimas.^ Jam švietė žvai
gždė laimingos ateities, -jis 
jautėsi užganėdintu. Jis 
turėjo tėvą, brolius, seserį, 
mylimą pačiutę, garbanuo
tus vaikelius. O dabar kas 
jam beliko? Motina ir tįė- 
vas mirė, broliai girtuokliai, 
sesuo ligonbutyj, pati pabė
go, sūnūs jo auklėjamas pas 
svetimus... Ištvirkėliai gi 
draugai išplėšė is jo širdies 
tikėjimą, užn.uodino jo pro
tą laisvamanybės idėjomis.

Kur gi atrasti dabar ra
mybę?! .*

Kur gi?!
Ieškojo jis- ramybės vi

sur: smuklėse, puotose, mie
ste, kaime ir kitur. Bet 
niekur jis jos negalėjo at
rasti. Netikėtai jo galvoje, 
bliksterėjo mintis, pasiieš
koti ramybės, amžinos ra
mybės sriaunos upės bango
se...

Staiga užgaudė bažnyčios 
varpai.

Jis kažką prisiminė. Ne-
Po teisybei, katalikai, ku- *'n,’mas kugždėjo į jo

rie viešomis mokyklomis ne- sakydamas* Nueik
sinaudoja, turėtų būti liuo
bi nuo -panašių mokesčių. 
Bet kurstau? Jei katalikai 
neteisingus mokesčius mo
ka, tai socialistams gerai, 
bet jei socialistas ar psmnti-15 dol. i menesi uz uzlaiky- . ..., . .. ; zonas prikišo centą uz tei

ma ir mokslą, o socialistų j 
mergaitėms permaža 28 dol. 
į mėnesį už vieną tik pra 
gyvenimą, ir dėlto jos esan
čios priverstos paleistu vau-

singą patarnavimą, tm pra- 
•'„arisUą revoliuciją kelia...

Katalikai do, paminzonis-įbės 
kos tvarkos Chicagoje turė-l

tik vieną kartą į senąją baž
nyčią. tik vieną kartą.”

Paklausė jis sąžinės balso 
ir nei nepasijuto, kaip jau 
besinieldžiąs bažnyčios vi
duje. x .

Ramybė sugrįžo, nes viltį 
ntgpdo Augščiaupiame.

čia tai tikra viela ramy-

M. L. Suvalkietė.
• »

SVEIKATOS
SKYRIUS

. \ " • r

Veda Dr -as A.
Rutkauskas 

Kas nori gauti nuo p-no 
Daktaro A. Rutkausko pa
tarimų per “Draugą,” pa
klausimus tesiunčia NE į 
“Draugo” redakciją, bet 
prie paties p. D-ro A. Rut
kausko arba asmeniškai, ar
ba laišku. _z

JIS ĮGYVENA
3457 SO. WU8TERN AVU. 

BOULEVARD.
Jo namai yra beveik pa

čioje kerčioje So. Western 
n.ve. Boulevard ir 35 gatvė.

Prašau rodos nuo plaukų 
. linkimo nuo galvos, ir nuo 
bėrimo pučkų ant veido.

“Draugo” Skaitytojas 
iš Gilbefton, Pa. 

. Atsakymas.
Tamista rasite šituo du 

klausimu atsakytu “Drau
go” No. 162, spalio 5 d. J916 
ni. ir “Draugo” No. 174 spa
lio 19 d. 1916 m. Taipgi 
“Savaitinio Draugo” nuin. 
40 ir 42, 1916 m.

/

sukietėjusios ir širdies var
teliai ne visi sveiki.

Gali būti ir ausų būgne
liai/ “ausies-vašku” storai 
apvelti.'

Galima daleisti ir pūliais 
ausų sugadinimą, arba au
sies dirksnių puvimas. Žino
dami, kad ligoniui nieko ne
gali kenkti ausų išvalymas, 
pirmučiausiai rodi jame Ta- 
mistai ausis išplauti sekan
čiu budu:

Paprastai galvą iy auslb 
ištrinkus, (angliškąi vadina’ 
shampoo), nusišluosęius rei
kia į abi ausi įleisti, kiek 
frlpa, glicerinas ir medvil
nės pluoštelyčiais užkištu 
Jeigu iš ausų gliceriną ište
ka ar pranyksta, tai vėl rei
kia ausis su gliceriną pri- 
pildinii ir taip laikyti ben 
pusę dienos ar dar ilgiau... 
Gerai vidų ausies uolėte s su 
gliceriną išmirkius reikia 
ausis vėl su šiltu vandeniu 
ir švariu mui?u rūpestingai 
mazgoti ir su čirškynėle, vi
rintą ir atvėsintą ligi kraujo

aitros vandenį trykšti į abi 
ausi.

Šitaip ausis išmazgojus 
nereikia medvilne užkišti, 
liet palikti atviras, kad oras 
ausų vidų išdžiovinti].

Jeigu ausįs užtvenktos, 
tai sekančią dieną reikia vėl 
giieerinos ausysna pilti ir 
per ištisą dieną giieerinos 
ausyse laikyti, vakare vėl 
su šiltu atvirintu vandeniu 
ir muilu ausis plauti ir su 
Čirškynėle traiškinti ausys 
ua virinto vandens.

Taip galima daryti kas 
antra dien*1 dešimtį ar 

augiam? <Besų~. Reikia tė- 
myti ar iš ausų sunkiasi gel
tonas ar rudas vanduo. Jei
gu iš ausų išteka nors keli 
lašai geltono ar rudo van
dens, tai nereikia liauties 
gliceriną į ausis leidus, tolei 
kolei iš ausų išsisunks tyras 
vanduo. x V

Glicerina suminkština ar
ba atskiedžia ausyje esantį 
“vašką,” o šiltas vanduo su 
muilu dar labiau atskiedžia 
gliceriną permirkusį ausies 
vašką. Tai yra geriausis au
sų plovimo būdas.

Jeigu kraujo gyslos su
kietėjusios, tai žinoma ne
daug gyduolės gelbė^ jąs 
suminkštinti. Daugiausiai 
pagelbėję sekanti druska: 
Potassium iodidum — imant 
nuo 5 granų sulig pusės ma
žojo šaukštelio, bet pirma, 
reikia tą drrteką sutarpinti 
vandene stiklinėje ir tuomet 
gerti po valgymo ir pirm 
atsigulimo į naktied pasilsį.

šitos druskoj geriant, rei
kia pradėti su keliais gra
nais ir palengva padaugin
ti druskos ėmimą. Jeigu per 
daug šitos druskos gaftų, to
kioms. gerklėje darosi su- 
tvinkimas, dantis gelia, iš 
akių ašaros teka, nosis sla- 
pinoja. Nereikia nusiminti, 
jeigu taip atsitiktų, tiktai 
reikia koki ;eną tos drus-

Klausiinas 73.
Jay bus 12 metų kAip žy

miai neprigirdžiu ir ausyse 
laba ^šnypščia, ūžia. Buvau 
>»ns daugelį daktarų ir daug 
pinigų išmokėjau, o man 
niekas negelbėjo.

'kos visai1 neimti ir paskui 
biskį mažiaus imti ant kar
io negu pirma bttw imama. 
Šita druska nei kiek nenuo
dinga ir nepavojinga. Ne
reikia pirkti ir gerti taip 
vadinamuosius “hcadac.bc

Už metų ar daugiau — po 
nuolatinio ėmimo tų liead- 
acbe po\vders, daug žmonių 
atrandama iš po nakties ne
gyvais. Jie save užsinuodi
ji. Todėl as Tamisfcą pra- 

sergėju, kad jokiais aptle- 
koje pardavinėjamais vai
stais galvos užimą nebau- 
dytum gydytiesi. Geriaus 
kentėti galvos skaudėjimą, 
negu gerti tuos .“headaęhe 
ptwders” tol, kol galvos 
skaudėjimo priežastis bus 
susekta ir prašalinta.

Regis, Tamistai reikalin
gos gyduolės, sif kuriomis] 
sutraukiami širdies rau 
mens ir tokiu budu širdies 
varteliai sumažinami ir 
kraujo tekėjimo būdas su
stiprinamas. Tokios gyduo
lės vadinasi ‘DigitoP (Mul- 
ford and Co.). Jų reikia ger
ti 15 ar 20 lašų su vandeniu 
oo valgymo du kartu į die 
na, kol širdis aprimsta ir 
tipriai. retai ima plakti. 

Esant širdžiai ramiai, tų la 
«ų bereikia 'gerti.

Jeigu Tamistos ausyse ar 
galvoje butų pubų — dėl 
prašanmino jų reikia kreip
ties į vietinį daktarą, kuris 
gerai apžiūrėjęs, galės Ta
mistai duoti patarimą, kaip 
reikia pasielgti, idant nuo 
pūlių apsivalyti.

N egalėjimą miegoti arba 
galvos sopėjimą galima be 
jokio pavojaus gydyti su 
sodium bromidum imant 
vandenyje sutarpintos drus
kos apie 15 ar 20 granų ant 
Karto, kas kelios valandos 
kol galva aprimsta.

Taipgi Etizir Truim Bęo- 
mirontBi N. P. — po vieną 
mažąjį šaukštelį su vande
niu ar su pienu kas dvi vA- 
landi kol ligonis nusiramina.

> _ _* .
Klausimas 74.
Mano gerklė sutino, nega

liu kalbėti, nosįs užtvinkę ir 
w jųjų bėga kaip vanduo,y
akis skauda, ausįs užkim
štos. Labai suuku alsuoti 
(kvėpuoti).

Walter Norvvieh iš 
Rochester, N. Y. 

Atsakymas.
Jeigu Tamista nesidrovė

jote savo gražų vardą fr 
pavardę (Vladas Norkevi
čius) paversti į visai nelie
tuvišką — tai pirmas išsigi
mimo žingsnis — tai ir ne
laimėje reikia prįe tų nu
mylėtų anglų —. amerikom/ 
kreiptiesi. Aš tarnauju 
vien tikriems savo tautystėj 
nesi gėdintiems lietuviams. 
Tečiau paklydusius, bet no
rinčius savo blogi] darbų 
vengti, mes su ištiestomis 
rankomis priimame ir prie 
širdies glaudžiame. Mesk 
Tamista su panieka sveti
mas plunkshas, o puoškis 
savo tautos, prakilnybe, tai 
tiarai, Tamista busite gar
bingas ir pavyzdingas jau
nikaitis.

Valyk Tamista gerklę su 
sodium bicarbonatum (pa
prastąja soda), šlapiu pirš
tu pasudžius į sodą ir pas-

Jusų pinigą ttąr; būti padė
ti geroj* Muglo|e valetljoe 

bMfcoJe

SECURITY BANK
MnOP CHICAOOhmm 

Mllw»kM Ava. ' Carpaator »«.

3% ant Jūsų Pinigų
AMara Pan«4eliali L* Subatomia 

vakarais IU 8 valandai 
--- ------------------------------------------------
Skolinome pi o Iguaoat Namų

Persiunčiame pinigus 
| Europa Ir galima 
kauti Lai vakar tea

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANKpo PBIEtlUBA V AUSTUOS I

KAPITALAS $100,000
Mes mokame 3 proe. ant Pinigų, 
liea parduodame P°reign Money 

Orders į visas dalis svieto.
Wliiiam Kaeper — Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vice-pirmininkas 
Chas. Krupka, Vice pirmininkai 
Joaeph Bikyta — Kaaiertiu 
Auguet Mlek—Aes’t. Kasienus
1900 Blue Island Avė.

CHICAGO, HX.

tautiška
SAUKA APSAUGA 

DEL JUSU TAUPUMO
laisvę nno rūpesčių

ir .
Abs°iutlškų saugmua.

Si banka yra labai patogioje 
vietoje yra reguliariai per- 
iiuria»a U. S. Valdiioe, ju
kų taupinimai yra pageidau
jami, ar 81.00 ar 81,000.00

Urtsp Bspt Mam Pms«*Įį| Iii i v, i
RATIMAL CITY BANĮ

OP CHICAGO
David B. Forgaa —PrMident 
8. E. Kampas, Dearborn aad 
• Uoįroe BU

(Apatinės labM)

PAIEŠKOJIMAI

Vienatiaia būdas gimi
nės surasti i yra • paieškoji
mas per “Draugą”, Paieš
kodami per "Draugą*’ dau 

-gelis surado Savo gentis, 
draugus ir pažįstamus, ku
rie per ilgą laiką nebuvo 
žinomi. Jei nori bite ką 
surasti, siųsk paieškojimą į 
''Draugą“ šiandien.

Paieško jimų kaina:
■ Vieną kartą ___  50c.

Trįs kartus $1-00^
Vieną savaitę $1.60

Pinigu? galima siųsti 
krasos ženkleliais, arba re
gistruotame laiške. Paieš
kojimas tari tw» surašytas 
aiškiai ir trumpiai.

Adresuokite:
“DRAUGAS”

(Advertising Dept.)
1800 W. 46 st., Chicago, IH.

— dapildytos su geriamuo
ju vandeniu.

f nosį įčirkšti su bile ko
kia čirškynėle. Altodinc arba 
Glycothytnoline arba “nose- 
-ions” tepalu tepti nosies 
šnyjišles įdedant |k> bkski ir 
intrinant.

Jeigu butų pažiaunių gil
tai tąją sodą intrinti į gerk- zeliai (tonsils) pūliais už-
lės sutinusius gūželius. Ga
lima su soda vartoti ir “bo
rą*” arba ‘aeidum boricum’ 
arba pagargaliuoti su “JJ-

powdcrs,” nes tai labai ne- qni<l Koiynes”; Albolinc;
Ignas Pangonis'sveika galvos sopėjimą jai-:Tonai]ine;
Tš Parsonf. Pn. 

Atsakymas.
siais “gydyti.” Tiesa, sopė-(ir t.t.

OlvcotbvJiaoline

iinią atleidžiu, bet, Vienkart Reikia gerti mineralinio
£iis “Abilena” po treč- 

Ss — ligi pi
•Galima dasiprotėti,r kad ligonį labai nuodija. Za>'. 

Tamstos kraujo gyslos yra ‘ gaus kraują labai menkina ) ibiai

vietrintos arba nosyje butų 
kremzlių ar mėsų nereika
lingi priaugimai — tai be 
vietinio daktaro jiagelbos 
Tamista neapsieisite. Kur 
yra pūlinis persiėmęs kūnas 
ten turi buli lu pūlių iš
leidimas arba visos pūliais 
persiėnrusioe kūno dalies 
prašalinimas.



Pamylėkime labiau lietuvišką 
kalba!

Kalba yra pirmu dvasiniu 
veikalu ' kiekvienos tautos. 
Joje, yt veidrody j, geriau
siai atspindi tvėrėjų vaiden
tuvės gabumas, jų mintįs ir 
jausmai, jų sąmonė—žodžiu 
sakant visa jų dvasios galy
bė. Kų tik tauta turėjo ge
riausia, kas tik jos

do. Svetima kalba
juos iš lietuvių padarė lem 
kais. Taip jie ir patįs save 
vadina, tokiu vardu juos 
krikštija ir dauguma paša
liečių.

Taigi aišku, jeigu mes no
rime pasilikti lietuviais ir 
ateityje, tai lietuviška kal-

buvo gražiausia, tų viską ji j bų, privalome vadinti savo 
Įdėjo į savo kalba. Užtat, iš!prigimta kalba ir nešioti ją
kalbos mes galime sužinoti 
tautos būdų, išsilavinimo 
stovį ir net ateities paskvri- 
mų. Užtat kiekviena tau
ta didžiuojasi savaja 
kalba, kuri yra se
niausiu ir brangiausiu tau
tos paminklu. Mes, lietu
viai, tuo labiau privalome

savo širdyje, kaipo bran
giausi Lietuvos turtą. Sudu
žus musų politiškos savvsto- 
vybės laivui, mes nuo visiš
ko pražuvimo tegalime išsi
gelbėti tik ant savos kalbos 
laivelio. Kol skambės lie
tuviška kalba, tol gyvuos ir 
lietuvių tauta, tol nepaliaus

gerbti ir mylėti savųjų kai- .i’ reikalavusi sau pridera- 
bų, nes ir didžiausi pasaulio ,nu.1 teisių. Užtat musų tau- 
mokslavvriai pripažino, jog3’s^°j° rūmo pamatu priva-. 
musų kalba yra . viena se-po būti kalba.
niausiu ir gražiausių tarp** Lietuvoj gyvenantieji lie- 
visų gyvųjų kalbų. Plačiai!tuviai, supratę kalbos svar- 
pragarsėjęs franeuzų mok-P^L pastaraisiais laikais dar 
siavyris Elisee Rečius sako, Jabiau jų pamylo ir patįs vi

sur ir visuomet stengiasi 
savaip kalbėti. Lietuviška 
kalba musų tėvynėje kas

kad jeigu verte .tautų butų
sprendžiama pagal jų kai 
bos gražumų, tai lietuvių
tautai prigulėtų pirmoji vie- j skamba plačiau, gar- 
ta. Matyt, žmonės, kuriegalingiau. Pavojus jos v 
stovėjo prie musų kalbosžavimo gal galutinai ten 
lopšio buvo gabus, apdova-H'r2®a^n^as’
noti didele atmintimi, beto; Kitaip su lietuvių išeivija 
pastabus, ^jautrus, perimti ir ypač Amerikoje. Čia juo 
gamtos pajautimų, kadangi toliau, juo labiau lietuviška 
visokiems mažmožiams, vi-; kalba niekinama, -juo labiau 
šokiems jausmų laipęiiiavi-' josios išeiviai pradeda šar
mams nėkados išreiškimų niatytics. Pramokęs keletą

I

u
rie su lietuviais kalba ang
liškai, y«a ligoniai dvasio
je, jiems stinga proto. Nuo
lat vartodami savų brolių 
tarpe svetimų kalbų, jie tuo
mi nori pasirodyti apšvies
tais, susipratusiais, viršes
niais. Nabagai... Sarmatyda- 
iraes savo prigimtos tėvų 
kalbos jie kaip tik pasirodo 
silpnabūdžiais, nes jie sar- 
matijasi patįs savęs, pas 
juos nėra pajautimo savo 
asmeniškos vertės. Jeigu jis 
šiandie užsigina savo kal
bos, tai ryt jis gali užsigin
ti savo tikėjimo,poryt — sa
vų tėvų ir t.t. Žodžiu sakant 
toks žmogus yra nedorėlis, 
savo būtybei pas jį nėra jo
kių tvirtesnių pamatų. Ir 
tie visi musų Amerikos inte
ligentai, kurie taipo gi labai 
mėgsta vartoti svetimų kal
bą, tuomi parodo, kad visa 
jų kultūra yra paviršutinė, 
kad jie neįsigilina į tai, kas 
ištikrųjų žmogaus vertę su
daro.

Taigi, jei mes nenorime 
žūti Lietuvai, jei mes trok
štame jai iškariauti laisvę, 
tai pirmų-pirmiausia priva- 
lomene išsižadėti savo kal
bos. Šie meilus prigimti 
garsai visuomet mus jungs 
į vieną didelę lietuvių šei- 

j mynę, jie primins mums bu- 
usią Lietuvos viešpatystės 

garbę ir platybę, jie guos 
mus nubudime ir teiks viltį 
' uniingesnės ateities.

KrapaviekM, V. Padriuvia-
lis, J. Jonča, K. Vadluga, 
A. Greičiūte, M. Jončienė, 
M. Moekaitienė, M. Vcn- 
dziugelskiutė, A. Mockaitis, 
J. Veniavi&ia; po 25c: J. 
Krapavickia, J. Peleckis, S. 
Jasiunas. Smulkių aukų 
surinkta 25c. Viso labo 
$12.10.

Pinigai nusiųsti į Tautoj 
Fondą.

Kad palaikyti ųavo kalbų, 
reikia būtinai sutverti kiek-

KENOSHA, WB.

nestinga. Joje pilna sveiko' sakinių angliškos kalbos, 
gudrumo, pilna malonaus čianykštis lietuvis dažnai iš 
skambesio, pilna jiegoe. Tai- kailio nerias besistengdamas 
gi, mes turime neužginčija-P >umėgdžioti svetimtaučius,

nių teisę dižiuoties prieš vi
sa pasaulį sava gražia, sena, 
turtinga, lankia kalba, kuri 
yra geriausiu liudininku, 
jog musų bočiai buvo žmo
nės sumanus, gabus, galingi.

Apskritai imant lietuvių

užsigindamas savos tauty
stės. Ypač greit išsižada 
savos kalbos merginos. Jos 
tai dažninusia tarp savęs 
kalbasi angliškai ir net bijo
si svetimtaučių akyse prisi
pažinti lietuvaitėmis. Gi, A

tauta suprato sav6s kalbos merikoj gimęs musų jauni 
vertę. Nors per amžius mu- i mas kartais ir visiškai ne
su kalba kentė persekioji
mus ir panieką, nors per 
amžius jai lemta buvo glu

vienoje parapijoje lietuviš
ką parapijinę mokyklą. Lie
tuviška mokykla Amerikoj 
yra tvirčiausiu musų tautiš
kos kultūros pamatu.

Pamylėk, išeivi, ,savo kal
bą kaip savo tikrą motinų, 
niekur nesisarmatyk kalbė
ti lietuviškai, mylėk garbin
gų lietuvio vardą, kaip pats 
save. 4

Lietuvis su lietuviu Ame
rikoje privalo visuomet ir 
visur kalkėti lietuviškai. f

Panieka gi nuo tautos šir
dies ir nuo visos civilizuo
tos žmonijos tiems silpnabū
džiams kulvartams, kurie 
sartnatijas savo prigimtos

Sausio 28 d. 1917 m. vie
tos SLRKA. 22 kuopa pa
rengė naudingas prakalbas. 
Ši. kuopa nors yra dar jau
nutė, bet stipri ir turi ar
ti 65 sąnarių. Nogėdama 
dar labiau sutvirtėti ir pa
daugėti skaičiumi, musų kuo 

}m sumanė surengti prakal
bas. Kalbėtojais buvo už
kviesti: P,‘ Cibulskis ir J. 
Poška — abu iš Cbicagoe. 
P. Cibulskis pirmiausiai 
gražiai papasokojo apie Su
sivienijimo naudingumą, 
karštai ragindamas ' lietu
vius katalikus kuoskaitlin- 
giausiai rašyties į savąjį 
Susivienijimą, p. J. Poška 
gi labai dailiai ir juokingai 
pakalbėjo apie beždžionių 
sūnelius soeialistus. Socia
listai, klausydami jo kalbos, 
raukėsi y t muilų, ragavę.

Prakalbos žmonėms pati
ko ir daugumas norėtų vėl 
jas išgirsti.

Geguže,

Nora važinėjimas iš vienos 
vietos į kitų nėra patartinas, 
bet tie, kurie norėtų surasti 
darbo* Grand Rapidsan gali 
vųažiūoti drąsiai.

M. A. tmiežkus.

M6NESTER, N. Y. ,
Susipratę tautiečiai.

Sausio 21 d. musų mieste
lyj įvyko krikštynoe šeimy
noje pono P. Vaičiukino. 
Besilinksmindami svečiai 
susitarė padaryti mezliavų 
dėl nukentėjusių nuo karės. 
Aukavo šios vpatos: V. 
Narkevičius — $L00, M. 
Gerviekienė — 75c., J. Kai
ria ir K. Narkevičius po 50c, 
K. Gervickas, A. Laugrinas, 
V. Piluikiče, J. Černių, S. 
Čemauskiutė, P. Vaičįuki- 
nas po 25e. Iš viso surink
ta $4.25. Pinigai įduoti vie
tos Tautos Fondo iždininkui 
K. Andriškevičiui.

Ig. Kairia.

AMERIKOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ VEIKĖJŲ
SUSIVAŽIAVIMO 10-11 

d. SAUSIO, 1917 m., 
PITTSBURG, PA 18-

NESTOS REZOLIUCIOS.

dėti po šiaudiniu ir dar 
kiauru stogu, bet jokios 
bangos neįstengė jos nuplau 
ti nuo lupų mėlynakio Pa-Laligliškai. O jeigu kalbama

moka lietuviškai kalbėti.
Vakaruose, draugijų susi
rinkimuose ir šiaip jau vie- .
Suse lietuvių sueigose taipo ?veln» ^os- kn™ “ 
gi dažnai tenka užgirsti lic-t”™18 kalba angliška,, Al

iuvius kalbant tarp savęs ,lzluo-lasl P1™*'

baltijos sermėgių. Musų gar
binga liaudis, musų gerieji 
sodiečiai labai pasišventu
siai kovojo už tų brangų tė
veliu palikimą. Nei Sibiro 
pusnynai, nei kartuvių kil
pos, nei švino kulkos nega
lėjo nuslopinti mumyse mcl-

lietuviškai, tai be mielašir- 
dystės darkoma prigimtoji 
kalba įvairiomis “auzomis,” 
“laikinimais,” “kerini- 
mais” ir t.t., tarytum musų 
turtingoje kalboje nebūtų 
žodžių išrciškipiui tųjų da
lykų. Apskritai imant, lietu-

anomis.

Taigi, amerikiečiai, nežu- 
dvkim savos tautos, nenie
kinkime lietuviškos kalbos. 
Tegyvuoja ji tarp musų 
kuoilgiausiai ir teskamba 
kuogarsiausiai ir kuopla- 
čiausiail • j-* h

Kas. Gineitis.
lės prie lietuviškos kalbos, j viai Amerikoje kaskart la- 
Kovodanii.už jos buvimų,įbiau nutolsta nuo savo kal
nas tuomi parodėme, kad į bos, kaskart mažiau brangi- 
mokame ir norime gyventi na jos vertę.

Tai yra begalo liūdnas 
musų gyvenime apsirciški- 

paminklas, turi didelę svar-.mas, su kuriuomi musų vei- 
bą musu viešame gyvenime, i kėjams reikėtų kuogrertčiau-

kaipo savita tauta. - 
Kalba, tas ga jausis bočių

musų politikoje, nes be kal
bos mes, beveik, negalime 
plėtoties kaijsi tauta, be 
kalbos mums nepadoru va
dinties ir lietuviais, be jos 
greičiausiai gal nebūt buvę 
nei musų tautos prisikėlimo. 
Tauta, dažniausiai, gyvuoja 
iki tol, kol gyvuoja .jos kal- 

be kalbos kaip?” nėrana:
tanios. Juk tie musų bro
liai (ypač Lietuvos bajori
ja), kurie pradėjo vartoti 
lenkišką
draug ir

šiai pradėti kovų, nes kol 
mes, išeiviai, kalbėsime lie
tuviškai, tol čia mes gyven
sime, kaipo lietuviai. Nutils 
tarp musų lietuviška kalba: 
mes žūsime amerikonizmo 
bangose, nebus Amerikoje 
lietuvių išeivijos, kaipo to
kios.

Todėl, brangus tautiečiai, 
išsižadėkime savo lengva- 
protystės, gana laikvties įsi
kabinus svetinių skvernų,

kalbą užsigynė iTic lietuviai išeiviai, kurie 
lietuvių van- sarmatinasi savo kalbos, ku

rideidimo svarbą ir rsikalą,
ragina platinti Spaudos Drau
giją it* prie jos kuopų steigti 
Spaudos Platinimo Biurus.

Sucementavimui katalikų veikė
jų atskirose kolionijose, pritarta 
Federacijos komitetų steigimui.

Susivažiavimas pritaria Fe
deracijos nutarimui steigti į- 
vairiosc kolionijose Federaci
jos Komitetus ir paveda tuo 
rūpintis pačiai A. L. Federa
cijai. ~

Prieš akis turint dabartinį Tė
vynės padėjimą, katalikams priva
lę visomis galėmis Tautos Fondą 
remti. Ypač užgirta mėnesinių 
duoklių rinkliava ir patm-ta Tau
tos Fondo valdybai tuo reikalu 
kaip galint rupinties. Nemaža Tau
tos Fondui aukų suplaukia 'per 
tautos šventę, 4 d. kovo iv. Kazi
miero dieną apvaikščiojant; tad 
tą dieną šiemet kuoiškilmingiau&ia 
privalu visose kolionijose apvaik
ščiojant aukas ^Tautos Fondui rin
kti.

šalip Tautos Fondo kai-kur ir 
atskiri lietuvių fondai veikiamą 
ypač tarp amerikiečių-kitataučlų. 
Tokie fondai kviečiami surinktus 
pinigus siųsti per Tautos Fondą, 
geresniam sudėtų autų užtikrini
mui.

Varde susirinkimo kreiptis prie 
Apaštališkojo Delegato Washing- 
tone, šv. Tėvo per jį prašant ap- 
skelbti rinkliavą visose katalikų 
bažnyčiose nukentėjusiai dėl karės 
Lietuvai. Delegatais pas Apašta
liškąjį Delegatą riuskirti kun. J. 
J. Jakaitis ir Dr. J. Bielskis.

Susivažiavimas pripažino, kad 
lietuviams iškeltąjį Lietuvos ųe- 
prigulmybės klausimą tylėjimu 
praleisti negalima. Todėl išnešta 
rezoliueijfe kitataučių spaudos pa
skelbimui.

keletas Centralinio Komiieto 
narių viso C. K. vardu, todėl 
susirinkimas prie to susivažia
vimo sušaukimą protestuoja 
ir pataria katalikams tame su
sivažiavime nedalyvauti.

Be to nntarta išnešti sekančio 
turinio protestą ir rezoliuciją:

D i - r
Protestas.

Kadangi C. A. L. Komitetui 
likvidavus darbą, jojo veik>- 
įųas pasibaigia, nes jojo sky
rių gyvavimas su “Lietuvių 
dienos” rinkliava užsibaigė, 
todėl susivažiavimas protes
tuoja priei kuikurių C. A. L. 
Komiteto narių sauvalę agita
ciją pratęsti C. Komiteto ir 
jojo skyrių gyvavimą.

Rezoliucija.

1) Kadangi C. A. L. Komi
tetas sušaukė susivažiavimą 
Brooklyne, N. Y. sausio 15-18 
d. 1917 ra., neatsižvelgęs į C. 
A. Liet. Komiteto nutarimą 
lapkričio 30 d. 1916 m.—Wil- 
kes-Barre, Pa. sužinoti tam* 
reikale su A. L. Taėyba. 2) 
Kadangi. C. A L. Komiteto 
veikimui užsibaigus Liet. Kat. 
susivažiavimas neranda reika
lo tverti naują organizaciją, 
kuri vienytų sroves ir jogei 
tam tikslui jau turime Am. 
Liet. Tarybą, kurią įsteigė Po- 
lit. Seimas Chicagoje 1914 m., 
todelei C. A. L. Komiteto šau
kiamojo Brooklyne sausio 13- 
-16 d. 1917 m. suvažiavimb 
tikslingumo nemato kolei kitų 
srovjĮų organizacijos nepada
rys žingsnių įeit* į Am. Liet. 
Tarybą. ■

Svarstant apie vienybės budus

su kitomis srovėmis, paaiškėjo, kad 
srovių vienybei nėra kito kelio, 
kaip sueiti. į bendrą Amerikos Lie
tuvių Tarybą. Vienybės klausime 
išnešta sekančio turinio rezoliuci
ja:

Į šaukiamąjį Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiayimą 10-11 d. 
saus’o, 1917 m. P'ttsburg, Pa., 
pribuvo šie asmenį:

Kun. Dr. V. Bartuška, V. Lu
koševičius, Kun. Dr. Pr. Augus- 
tuitis, Kun. Dr. V. Dargis, Kun. 
Ig: AlbaVičius, Kun. K. Kemėšis, 
Dr. J. J. Bielskis, Kun. J. Dobu- 
ži nekas, Kun. A. Jurgaitis, Kui». 
J. ŠvagždyB, P. Montvila, A. Nau- 
siedienė, O. Petrauskaitė, K. Pak
štas, Kuo. J. J. Jakaitis, Kun. V. 
Slavynas, B. Vaišnora, J. Kaupas, 
Kun. M. Kazėnas, Kun. S. Čepa- 
nonis, J. ll. Karosas, Kun. J. Sut- 
kaitis, Kun. V. Matulaitis, Kun. 
M. Krušas, J. Petraitis, J. Miliau
skas, Kun. A. Milukas, Kun. V. 
Kulikauskas, Kun. M. J. Urbonas, 
Kun. J. Pilaitis, Jonas Grebliunas, 
Kun. S. Misiąs.

Susirinkusieji išrinko sekantį 
prezidijumą:
Pirmininku: —

Kun. Dr. V. Bartušką, 
Vice-pirm.:— ,

V. Lukoševičių,
I. Sekretorium: —
, J. B. Kaupą,
II. Sekretorium: —

J. E. Karosą.
Svarstant įvairius klausinius-, 

nuspręsta laikytis maždaug sekan
čio d’enotvarkio:

1. Amerikos lietuvių katalikų at- 
sinešimas į kitas sroves.

2. Didesnės vienybės ir bendres
nės akcijos klausimai Amerikos 
lietuvių katalikų tarpe.

3. Priemonės didesniam katali
kų veiklumui. '

4. Tikslus darbo pasidalinimas.
5. Lietuvos laisvė, Amerikos 

Lietuvių Taryba ir musų prieder
mės.

6. Kiti bėgantieji klausimai.
Susivažiavimas nemaža laiko pa

šventė visupusiam ir nuodugniam 
Centralinio Am. Lietuvių Komi
teto šaukiamojo suvaž’avimo 15-16 
d. sausio, 1917 m., Brooklyne, ap
tarimui. Iš Centralinio Komiteto 
narių ir kitų pranešimų paaiškėjo 
neaiškus tojo šaukiamojo susivažia
vimo tikslas, kad susi vadavimas 
šaukiamas C. K. raštinei intriguo
jant, keliems C. K. nariams prita

riant. Susivažiavimo sušaukimą 
[Icremianti vien tautiškieji libera- 
Ini-Uisvamanaai, C. K. nariai, lau- 

, žvdami įsteigiamojo ir C. K. pir
Darbai Eina Garai. iuc«niu> nutarimus. Atsižvelgiant 

Dabartiniame laike Grand į į tai, nutarta į katil'kų laikraščhis 
Rapidsc tik tinginiai nedir-l sekančio turinio perspėjančią tele- 
ba. Viri gi, kuria nori gauti į RTnm5:.
darbų, be didelių sunkumų 
gaunu. Visose /abrikose čia 
dirbama pilnos valandos.

rnladelrha, pa.
Pastaraisiais laikais čia 

ypač daug priviso “svieto 
lygintojų’* lietuvių tarpe. 
Nuo vieno vaikino, kuris 
ruošėsi apsivesti “svieto ly
gintojai” pasisavino“ 75 
dolerius pinigais, žiedų ir 
laikrodėlį. Ną^okito tie pa 
tvs paukščiai paVogė suvirš 
$30,00 ir žiedų. Nesenai 
liko apvogti vėl trįs jauni
kiai, kiekvienas suvirš po 
$20.00.

Bukite atsargesni. “Svie
to lygintojus” galima pa* 
žinti iš to, kų jie skaito Ir 
už kų jie agituoja.

— Žvirblis.

Amerikos lietuvių katalikų 
susivažiavimas, matydamas 
srovių organizaciji; svarbą, 
kviečia organizacijas, neturin-

' čiaa savo atstoųų t Amerikos 
Lietuvių Taryboje, išrinkti at
stovus,kurie tarsis A. L. Ta
ryboje esančiais nariais suda
ryti visų organizacijų bendrą 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
prisilaikant pamatų, Am. Lie
tuvių Chicagos Politiškojo 
Seimo, 1914 m., nustatytų.

Jei pavyktjų vysoms srovėms 
bendrą Amerikos Lietuvių Tarybą 
sudaryti, atsižvelgiant į įvairius 
šelpimo fondus, išnešta sekanti 
rezoliucija:

LIETUVIAI
AMERIKOJE

IEWANEE, ILL.
Sausio 28 <j. š. uu, čia įvy

ko vestuvės pono JK J. Nau
sėdų su panele A. Peleckar- 
te. Svečiams besivaišinant 
p. J. Peleckis sumanė pa
daryti rinkliavų dėl badau
jančių viengenčių aukų.

Aukavo sekančios ypatos:
Po $1.00: A. Nausėdienė,

J. Peleckis, J. J. Nausėda,
J. Nausėda; A. Rauba 75c;
|M> 50c: P. Zujus, J. Butkus, Daugelvj vietų reikia dirbti 
J. Gaiža, B. Šimkus, A. 8. keletą valandų ir viršlaikio.

DĖTUM G ECH.
Linksma pranešti, kad 

musų padangas lietuviai jau 
pradeda susiprasti, spiečiasi 
į doras, katalikiškas drau
gijas, griebiasi katalikiškų 
laikraščių ir t.t. Socialistų 
niekšystčs apsviestemii įmo
nes jau pradeda suprasti ir 
šalinasi nuo jų, kaip bu# tna* 
ro.

Tebūna garbe susipratu- 
siems tautiečiams!

Šiomis dienomis čia liko 
atidaryta lietuviška koope
ratyviška krautuvė (195 
Cardoųi avė.).

Rooperacijoa Sąnarys.

GUANO KAROS, MICH.

Katalikų veikėjų susirinki 
me sausio 10 d., Pittsburg, 
Pa. paaiškėjo, kad Brooklyno 
susivažiavimas 15 d. sausio 
yra šaukiamas neleąj'al’čkal

Susivienijus srovėms į ben
drą Amerikos Lietuvių TarĄr- 
bą Lietuvos laisvės išgavimui, 
politiškoms išlaidoms susiva
žiavimas pataria semti iš po
litiškų fondų, sulig A. L. T. 
atstovų proporcijos, pačių 
fondų nevienijant.

Po išsemtinam apkalbėjimui, 
paaiškėjo, kad iškilanti kartais ne
susipratimai pačių Amerikos lietu
vių katalikų tarpo, yra nevienodas 
laikraštininkų į tūlos klausimus 
atsinešimas ir atsižiūrint iš to ne
vienodumo kartais kįlančią demo
ralizaciją fr trukdymą nuoseklaus 
veikimo, susivažiavimas išnešė se
kančią rezoliuciją:

Atsižvelgiant į tai, kad kai- 
kuric lietuvių katalikų laik
raščiai nėra solidariški tūluo
se klausimuose lietuvių kata
likų veikime, susirinkimas iš
reiškia pageidavųpą, kad A- 
merikoa lietuvių katalikų laik
raščiai įsigilintu į bendrą 
katalikų akciją ir ją visomis 
galėmis remtų.

Kad Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenę prie didesnio veiklumo 
įjudins, susivažiavimas pripažino 
ytin svarbiu katalikų spaudos iš
platinimą ir žodžiu agitaciją. Dėl
to rezoliucija:
f |R'MI i;um JI RM M

Susivažiavimas, atsižvelgda 
mas į katalikų laikraščiu pi-

A Propouo of Central Po- 
wers proposed restaration of 
a free and independeut King- 
dom of Litbuania, in tbeir 
twice repeated peaee overtūT 
res to aliied Poven, tbe con- 
vention of Lithuanian Roman 
Catholics asscmbled at Motei 
Henry, Pittsburg, Pa. on Ja- 
nuary 11-th, 1917, expressed 
its satisfaction that tbe Ger- 

. man Impcrial Government ac-
knovrledged, (what the Lith- - 
uanian Nation contended 
througb the centuries an« 
emphasizcd in later ycars), 
that for the permanent pcac» 
of Europe, the ezistanee of a

' buffcr State of an indepen- 
dent Lithuania is cssantial.

The delegates of a ncutral 
• Lithuanian Nation, that whįch 

had suffered the most in this 
terrible war, bcing devastated 
and ruincd»six times by the 
struggling armies, pray for 
the quick ending of the pro
seni usclcstt slaughter, and 
exprcs8 their sincercst hope» 
that in the coming peace con- 
ference, the freedom and in- 
dcpendcr ce of Lithuania ėhi'.ll 
find its warm supporters 
amoifgst all noble minded na- 
tions,—Champions of Liberty 
in Europe, Asia and America.

•
Rezoliuciją skelbti šių organiza

cijų vardu: Amerikos Lietuviį 
Tarybos, Tautos Fondo, Llethvos 
Vyčių, Am. L. K. Federacijou, 
Moterų Sąjungos, Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos, Katalikių Spau
dos Dr-jos.

Oi dėl Amerikos Lietuvių Tary- 
Imk dėkle racijos, išnešta sekanti 
rezoliucija: .

Lietuvių katalikų veikėjai, 
susirinkę Pittsburg, Pa. 10-11 
d. sausio išreiškia solidi r išku
rną Lietuvos neprigulmybės 

t reikalavimui, . kurį išreiškė 
Am. Lietuvių Taryba dekle- 
raeijoj, inteiktoj Europos Ir 
kitų šalių diplomatams Wush-
ingtone.

Susivažiavimo pirm?:
Kun. Dr. V. Uąrlniku,

Snsi\ džiuvimo sekretorius:
Julius Kaupas. ,

\
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Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie gali bnti sniego; 
daug šilčiau; rytoj apsiniau
kę.

Temperatūra vakar aug-' 
šeiausia 11, žemiausia 3 laip
sniai žemiau O.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 
5:lį

Prakalbos Ap
veizdos Dievo

parapijoje.
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n
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u
n
M
M
n

Alfonsas Panavas 88 
P. Alkimavičius 82 
Francis Veryga .. 75 
Juozas Klimas .. 72 
Jonas Klimas .... 71 
Vinc. Petkeviėe .. 64 
Liudvikas Šimulis 63 
Jonas Kulpšas .. 62 
Jonas Balnis ..... 62

Skaitliavime balsų daly
vavo: atstovas nuo vyskupo 
kur. Dr. Dunn, klebonas 
kun. A. Skrypko, Mikolas 
Š’aueiuvėnas, Pr. Alkimavi
čius, Ant. Kareiva, S. Maru- 
zas, J. Balnis ir J. Viskon- 
tas. SkaitliaVimas balsvi tę
sėsi nuo 1:30 vai. po piet, 
net iki 6 vai. vakaru.

Ts penkių, gavusių dau
giausiai balsų, vyskupas 
skirs du trustistais. Kiti gt 
visi bus kolektoriais.

Tokiais teisingais rinki
mais, parėdytais nuo paties 
vyskupo, parapijonai labai 
užganėdinti.

Reporteris.

WEST SIDE.

Išgirsime Kas Lietuvoje ;
Dedas.

Neseniai sugrįžęs iš Lie-!
tuvos Dr. J. Bielskis šiomis,
dienomis atvyko į Chicago. I _________
kerbiamas svečias žada Chi-j NpdpUojPj vasario ų d.
eagos lietuviams papasakoti, įvvko Aušros Vartn pi.
kaip dabar gyvena mus.) jildo phoro koneertas. Rui.
brohai po vokieeii, valdžia.'min Mp]daži<)
I)r. Bielskis jau kalbe.,0 šv. i ldrtain(. ]aįke
Jurgio parapijos svetainėje risikimšu6i blika. Tie.
ir Cicero. Jo prakalbomis ,;os ,ig L rptaI
visi liko užganėdinti. Dau- , , r . .6 • kur vakaruose pamatysi.

1. Visų pirma choras, pri
tariant orkestrui, sudainavo 
C. Gounad’o maršų: 11 Suža
dink Jausmus.”

2. C. Filipavičiutė daina-
.. , . zwO- tt • vo solo “Tėvynės Daina” i

avcl). Vietos lietuviams kar- C-,?°u“Tad ° “ “,Face tu Pa'
štai patariame kuoskaitlin-. * ? . ’ .°Q.soa' 1 '’auna ak

. . . ., , ,. v. ninmke ir si karta atliko sakiausiai atlankyti sias ]do-> V1 . .
mias prakalbas. Nepraleis-' v0,n¥u«t‘to*“naK iltr 
, , Tv • • , f 3. Choras padainavo “Kurkitę progos! Įžanga visiems , _ _ v -
dovanai , bėga Šešupė ” C. Sosnausko.

-»r * i-, . j , . !Ši numylėta lietuvių dainaMes tikime, kad susipra- _ \ ,
t(- tautiečiai nepagailės d‘dell l»pudl gau
sio atlankyti musu Veikėjoj0™' Jos ^d, >nel>odija 

__  a_ . j. i tarytum paneria klausytoji

Dau
gelis net verkė, klausant pa-, 
sakoj imu apie Lietuvoj* 
žmonių didžius vargus, ku
riuos svečias matė savomis 
akimis. Šiandie bus praka?-, 
bos Apveizdos Dievo para-

prakalbas. Apveizdos Dievo!'“1-”"'" Panena pytoji
svetainės sienos te braška,aa™ ’T^e«eSa ten to
šiandie nuo publikos. Į kur hifa Š,esuPf' kurNe 

jmunas teka, kur broliai ar

ŠV. KRYŽIAUS PARAPI
JOS KOMITETO 

RINKIMAS.

tuo budu natūrai izuojasi. 
Vokiečių laikraščiai, kurie 
pirmiau nuolat peikė prez. 
AVilsono politikų, dabar tvir
tina, -kad Amerika jiems 
yra pirmoje vietoje. Visi vo
kiečiai išreiškia savo lojai iš
kurnu prezidentui Wilsonui.

30 CHICAGIEČIŲ EINA 
LAKUNĮJ MOKYKLON.
30 ehieagiečių įstoja Suv. 

Valstijų lakūnų mokyklon. 
“Aero Club” lauke, už 
Marąuette parko, yra 15 
lakstytuvų. Kadangi čionai 
siaučia šaltis, tie lakstytu- 
vai išvežami į -šiltesnę val
stijų. ,

. į i ' ‘

DIDELIS GAISRAS.
Węydell Patiem ’ Cpmpa- 

ny šešių augštų dirbtuvėje 
kilo gaisras. Apie 150 tūk
stančių dolerių padaryta 
nuostolių. Pradėta tardy
mai, nes spėjama, ar kartais 
nebus koks suokalbis sunai
kinti šitų įstaigų.

LIEPIA PRISIRUOŠTI 
ŽUDYTI MUSES.

Chicagos sveikatingumo 
departamentas paskelbė 
biuletinų,- kuriam * gyvento
jams liepiama išanksto pri
siruošti prie miksiu paikini
mo. Nes atėjus pavasariui 
bus pervėlu kovoti su tais 
nepakenčiamais vabalais, 
kurie išnešioja visokias už- 
kreeiatnųsias ligas.

CHICAGO PABELBĖSIĄ 
KARIUOMENEI.

Kilus nesutikimams su 
Vokietija, Chicagoje dabar

! tojai" lietiiviska'i šneka?. !5a,lvo?a™a- kokiu,budu P*" 
liau sudainavo ..Lietuviai ^ming.au ,r ve^au ap™- 

i pinti kariuomenę uniformo
mis ir mėsa, jei kiltų karė

esame mes gimę."
Tai vra beveik antras lie-’ * z

.tuvių hvmnas, kuris gėdinto .
gėdina kiekvienų išgamų, iš- ni^s raėsos trust?s aPsum- 

! sižadantį savo tautystės. 1 PenSti šaln> ka™°- 
| 4. O. Pocienė ta muzikos nion?R

Nedėlioję,, sausio 28 die- žvaigždutė, solo dainavo: 
ne j šių metų, Šv. Kryžiaus “Ne bile kieme mergelė au- 
parapijonams buvo išdalyta' ga”A . Pociaus, “Ne margi 
arti 1,700 lapelių, ant kurių sakalėliai” P. Kelpša 
jie turėjo parašyti vardus “Springs Aivakening” J. 
penkiolikos kandidatų į pa- Sanderson.
rapijos komitetą ir kolekto-/ 5. Mergaičių choras sudai
lins 1917 metamš. Parašv-' navo ‘Prasvydo’ A. Pociaus 
mui vardų buvo duota ištisa h “Lopšinė” daina R. Schu- 
sųvaitė laiko, Tie lapeliai su nian.
vardais kandidatų reikėjo| 16. “Regna Terra” Curto. 
sugrąžinti nedėliojo, vasa- .Solo p. O. Pocienė, choras lr 
rio 4 d. š. m. Daugelis para- orkestrą.
pijonų, žinodami kad para-. Geras išpildymas šio vei- 
pijos reikalai vedami saži-; kalo tiesiog nustebino pub- 
ninkai, mažai įdomavo rin- likų.

su Vokietija. Žinoma, už pi-

Ar ieškot 
darbo? Skai
tykit Draugą

«YrvrrrrvrviTrvYvr»rvr»v«v

Nei vienas 
gerai atlikti 
pakol neturia 
paliosunus.

“ft#

Oro atmainos yra 
taip staigios ir taip 
didelės, kad yra ne 
galima kambariuose 
laik vi i temperatūra.

Didžiausias mažas 
“lygintojas” yra

""'•Geriausią proga “Draugą”nAffali v^ipreirimeruoti!!
Kurte nšslprenumeniodaml “Drau

gu’ utsmolkėa metiny mokestį 83.00 
tls gaus $1.00 vertės kulngą: “Drau
go”, spaudos arba maidaknlngės. 
Ulslprenumeru°daml dviems metams 
gaus antrą tiek vertės kningų..t) proga tėra tik Ud vasario 15 
d., lr tik tiems kurie dar neskaito 
“Draugo”.

Paslskubyklt!
Uisiprenumeruodapil “Drangų

KTFKV’rrVAS darlHnlnkft* žmogns 
gali turėti 20 akrą žemės sąvo vienu 
gera karve viena gera kiaule, 20 viš- 
ti.i, 100 viščiuką ir gali būti nnvis- 
tovua $1.00 iėkninu, o po t am po $1.00 
kas nėflėlin. Atpikite ar raSykite įlel 
plntoaniu informaciįŲ.

K. H.fFNOCH
16 N. Halated St., Chiengo, Tll.

mažas gesinis pe
čius. Pradeda rodyti 
resultatus minutėje, 
kada ir. galimų už
sukti j sekunda. ' 
Maži pečiai su šriu 
bu sujungiami ir me 
talinėms dūdoms ga 
Įima gauti po $1.95; 
didesnė po $5.50 — 
mažas išmokeščiais 
su jūsų geso bila, 
Jei to norima. Greit 
sutaupius auglių kai 
nų. >• itV7

Pašauk House 

Heating Section 

The
Peoples Gas 
Light & Coke 

Company

Wabash 6000

Arba Atlankyk ar. 
Ūmiausia skyrių.

ga daugelis merginų ir mo
terių, taipgi bernaičių prie 
visokių darbų.

♦ k i ‘ A I ./

20 POLICMONAI SUMA1- 
NYTA VIETOMIS.

i / >, • r F ' i •

Chicagos policijos virši
ninkas ir vėl"'2O poliemonų 
perkėlė į naujas vietas. Jų 
tarpe yra keli kapitonai su 
leitenantais. ,! ;

SUV. VALSTIJŲ KARĖS 
LAIVYNO STOVIS.

Rpinigui siuskit užadresavą šiaip:
B. M. KALINAU8KA8,

“ DKAUOO’’ agentas, Stlles Bali, 
VALPABIASO, IND.

VARGONININKAS, gerai supran 
tnntis savo amnta, ieško vielos. Ma
lonėkite atsiSaukti pas

Organiat of S. LUKF’S
R. C. Churcb, Box 692 

BENTLFYVTLLE, PA

Pa ieškau savo sesers Mari
jonos Saraucknitės po vyrų 
.M. Daninskienė paeina Kauno 
gub. 1‘anavėžio pav. Knnūga- 
los vals. Truskavos par. Sa- 
kiova sodos, 2 melai atgal gy
veno Chicago, 111. Turiu labai 
svarbų reikalą, malonėkit (> 
atsišaukti sekančiu adresu:

VER. SARAUCKATTE 
21 Sehuiter st., Amsterdam,

N. V.
PATEftKATT savo puseserėa F. Ka- 

rnkaitėa po vvrą Cesuniene, pvveno 
IV. pullman, 111. Taipgi St. Tlykčio, 
evveno V’athame, Mass., paeina iŠ 
Vilniaus gub.. ir pav. Gelvami val
sčiaus, Knlėkienu kaimo. Jie patįs 
ar kas žinote malonėkite atsiSaukti 
šiuo adresu:

STASYS KAZAKAS 
1900 E. 74 St. Cleveland Ohio.

TtleloMC MeKlnley 1764

IR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojai Ir Chirurgas 

S467 J. Kistiri Blvd lrW. 3i (L, Cklufi

/e*'**’’!nfl5TER^&'5T5TEn

Mokykis kirpimo Ir doslgning 
vyriškų Ir moteriškų apršdalų

Musų sistema ir y- 
patiškai mokinimas 
padarys jus iinovn 
už trumpu laiką.
Mes turime didžiau
sius ir geriausius 
kirpimo — design- 
ing ir siuvimo sky
rius, kur mes sutei
ksime praktišką pa
tyrimą kuomet jąs 
mokysitės.
Elektra varomos mašinos musą siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkvieėianti aplankyti ir 
pamatyti musą mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speeiališ- 
kai pigią kaną.

Formos daromos pagal Jubų mie
rą — bile Btailės arba dydžio iš bile 
madą knygos.

MA8TBB DESIONINO SCHOOL 
J. F. Kasnlcka, principalas,

118 N. La Salia St., Kamb. 416-417
1 Prieš City Hali.

. t i • s
Tel Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedeliomis pagal sutarimą. 

4712 So. Ashland Ava
t '7 art 47-tos gatvės

JOSEPH C. WOLON J»
H

LIETUVIS ADVOKATAS K 
Kamb. 902 National Life Bldg. k

29 So. LaSalle stM 
Vakarais 1566 Milvraukee ave. a

Central MM «
Bssidenee HnnskoM M m

„ cmoAGo, n.L. a
nw»miTB^wr»Kmw»r»
‘ A. A. SLAKIS ‘

ADVOKATAS
1

Miesto ofisą*: Booas 815
19 So. Ls Baile St, Chicago, IIL 

Tel. Bandolph 6246

outh
TeL Drover 632SfsKrmYnBTvvvrrrkTnTvr*
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i Depozitoriai i
1 STATE BANK of CHICAGO (
SS kurie‘turi sudėję $32,000,000, gali būt paskaityti sekančiai:

4. VALDYBOS, kurią iš- =1. ArALDŽIOS, nacionalės, 
valstijos ir, municipalėa, ku
rios oficialiai pasiskyrė šią 
banką kaipo padėtųvę dėl 
joa,/ stiprumo, valdymo su
tarime su atydžiais bankos 
įstatymais.

, 2. BANKOS IR BANKIE 
RIAI, kurie supažindino 
Viršininkus apvertinti šio 
banko neperviršijamą gabumą 
patarnauti kaipo padėtuve 
dėl atsargos fondą.

3. KORPORACIJOS, ku
rią perdėtiniai mėgsta la
biau turėti reikalus su sena 
įsigyvenusia banka.

pildytojai, globėjai, arba 
administratoriai pasirinko 
šią banką dėl jo pinigiško 
stiprumo.

5. INSTAIOOS, draugijos 
ir įvairios rąšies susivieni
jimai ir tt., kurie deda pi
nigus į šią banką, norėda
mi užlaikyti savo pinigus 
visai saugiai ir tuo paėin 
laiku uždirba teisingą pel-

.
6. 42000 PAVIENIU Y-

' PATU/priskaitant 4aug lie
tuvių, laiko savo taupomuo
sius pinigus šioje hankoje 
dėlto kad jie žino stiprumą 
šios įstaigos ir mėgsta jos 
patarnavimo ypatybę.

Pinigai laikomi šią depozitorią siekia nuo vieno ikį SS
— šimtą" ir tukstančią dolerią. Visi gauna tą patį širdingą prie- X,S
— lankumą, visi yra apsaugoti banko kapitalu ir perviršiu S 
S $5,000,000, ir visi gali liuosai klausti bankos patarimo pini ~ 
SS giškuose reikaluose.

Galima pradėti taupyti nuo $1.00 arba daugiau. Taupo- 
masai skyrius atdaras subatomis iki 2 VAL. PO PIET ir SU £=

= BATOS VAKARAIS nuo 6 iki 8.
Kalbame lietuviškai. — Kviečiame lietuvius.

( State Bank of Chicago ]
La Salio ir Washington Sts., (Priešais City Hali.)

iiiiiiiiiiiuiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

t mummuimuM •
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS :

Ant Durų, Lentų Renių ir Stoginio Popieros e
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039, 8. HALSTED ST., CHICACO

Amerikoniška Valstijinė
- B anka

liimais komitetų ir todėl 
dauguma tųjų lapelių nesu
grąžino. Išviso sugrąžinta 
307 lapeliai su vardais kan
didatų.

Didžiuma balsų į parapi
jos komitetų ir k< lektorius 
1917 metams išrinkta šios 
y patos: - •
Jurgis Brazauskis 151 balsų 
Bened. Jasulaitis 107 
J uoz. Kardelis .. 105
Mik. Šiaueuvėnas 102 balsų 
Stan. Kasmauskis 97 
Jonas Judcikis . . 94 
Antanas Kareiva 92

M

M
M
n

Apskritai, publika iš šio 
koncerto išsinešė kuogeriau- 
sius įspūdžius.

Bcto, ačiū parapijonams 
už skaiĮlingų atsilankymų. 
Pelno parapijai, rodosi, lika 
nemažai. ,

Ten Buvęs.

VISI VOKIEČIAI LOJALIŠ- 
Kl AMERIKAI.

Chieagoj gyvenų, vokiečiai 
išsiimą pilietybės poperas. ir

Kas nori gauti darbą, turi 
kreipties valstijinin darbo 
biuran į “Unskilled Labor 
Department,” 520 W. Mon
roe st., Chicago. Visi dar
bai duodami veltui. Ir ten 
pasakoma, kiek kas kur ga
li uždirbti.

REIKALINGA:
Reikalinga: . ų

100 darbininkų prie ledų
kirtimo,

50 į gyvjilių skerdyklas,
20 prie bėgių taisymo ir

tiesimo,
100 darbininkų į Hammond, 

Indiana,
15 vagonus valyti,
10 porterių.
Ofise po num. 526 So. 

Dearborn gat. yra reikalin-

Washington. — Suvieny
tų Valstijų karės laivyno 
stovis yra sekantis:

Pirmosios Jclesos karės 
laivų yrix 10; dirbdinami 9.

Antrosios klesės — 25.
Šarvuotų skraiduolių 10.
Skraiduolių pirmos kle- 

sos 5. - '■ >
Skraiduolių antrosios kle- 

sos 4.
Skraid. ttečiosios kle-i)n
Skraiduolių trečiosios 

klesos 16.
Monitorių 7.
aNikintojų '(destroyers> 

41; dirbdinama 17.
Pakraščių torpedinių lai

vų 16.
Torpedinių laivų 19.
Nardančių laivių 35; dirb

dinama 38.
Torpediniams laivams 

pagelbinių laivų 8.
Kanuolinių laivų 29.
Transportinių laivų 4;
Proviantinių laivų 4; dir

bdinama 1.
Ligonlaivių 1.

Anglinių laivų 20; dirbdi
nama 1.

Pakeitimb jachtų 14. 
x Vilklaivių 48.

Specialio tipo laivų 8.

MOTOS TBUOKS.
M*s turim* kallatą vieno tono

motorini ų trokŲ (Motor Trach). 
Parduosime pigiai ui cash arba ant 
limohėjlmo. Kreipklties laišką.

A B. Oo.
% “DRAUOAfl”

18OO W. 44th St, CHISAOOį ILL.

KAZIMIERAS GUGI S 
ADV OKAT A S 

Namą Ofisą*: Miesto Ofisu:
M23 8. MHITEB ST. 127 I. DUBIOM IT. 
Aut trečią labų Ros* 1111-13 Osltj Hl|.
Tel. Drevtr I3IO Tel. Central 4411

F. P. Bradchulis
Lietuvis Advokatas

ATTOBNT AT LAW 
S0 N. LaSALB ST., CHICAOO. 

Rooma 1107-1114 
Telephone Franklin 1178

Oyr.: 3112 S. Halated St. 
Telephone Yarda 2390tvTvvmrrvvvsTvvvTkTnYkv

FARM0S!! PARMOS!!
Parsiduoda Dldžiansloje Ameri 

koje Llituvlą kolionljoj kame yra 
380 Lletortą apsigyvenusią. Pnlklau- 
iloj »pl*UnkėJe 8cottvtlle, Mlch. ku/ 
kraštas lietuviams apsigyventi. 01 o 
hale yri Farmerą Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl kreipiamos 
į Jąs kurti norite turėti geresnį gy. 
vealma pirkite pa* mus farmas kad 
gaištumėm visu* Anglu* lr Vokie 

| (lūs, Iš toa k«lionljqj Išprašyti. Me* 
tarime ii Ją suėmė Ją farmu lr nori 
m* jas parduoti, turim* dldeUą Ir mt 
šą fsrmą, givuUai, mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prie, ūkio. Duoda
me ant lšmokesdlo. Norint gauti dau
giau informaciją rašykit* mum*, 
o gausite grafą kataliega lr mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

DYKAI.

tOMfiS MALNLTlC COMP

Sulyginus geruma Magnetišką šuką 
su paprastomis — tai jos yra kaip 
DYKAI parduodamos. Jeigą nori tu
rėti gražius ir tankius plaukus, tai vi 
saomet vartok Magnetiškas šukas ar 
iŠ musą ar iš kitą nuaiprkęs..

PREKE liktai 25c. lr 50c. 
MAONETIC COMB CO.

422 ISLAND AVE .
ROeKrm ILt,.

1825 • 1827 Blue Island ave., Kampas Loomls lr 18-toi Gatvlą. 
KAPITALAS, PEBVIBBIS IB PELNAS.

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti jąsą namą.—■ 

ftegnliarišcai peržiūrimu Valstijos ir Clearing House Aeeoeiatioa. fi
nom* gvaraneija, kad jąeą piningai yra saugiai padėti ir kad jie bu* 
Išmokėti, kuomet ją* pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo lr Subatoe vakarai* Iki 1:8 v. vakar*.

Kalbus* Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

JAS F. 8TEPINA, Prezidentu.
ADOLPH J. KRASA, Kasierins.

BANKES,
COFFEE’

TAUPYKITE PINIGUS 
—pirkite geriausią kavą Chi

SMEIONAS
Geriausia* 
■metono* avie 
sta*. Geresni* 

>gv kur 
taUM 41c

26
alb.

Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28 ir 30c. ver

1Qpl I
$500 DOVANŲ, jei jąs galite

' rasti iš tanką darytą svieetą
luu kurioje nors IŠBankės sas-

t krovą.

RTŽMI
Geriausi By. 
Hat 10*
rąšies

SJc

cocos
(Bankė* G 
riaueia Coeoa. 
Sulygink a 
bent ka
kle

uc

ARIAU 
Pritmnianaio 
Arbatoe Ova-

Z^4flc
•IDB

UTB MUvank** AV, 
MM W11w*aka* Av. 
104S MUiraakee Av. 
IBIO W. Madlaoa st. 
2830 W. Madlaoa st. 
1844 W. Ohieago Av 
1838 Bla* laimė Av

MU W. Morta AV. 
UIT «. Hatoted at. 
ĮBSB 8. Halsted S*. 
1318 W. IBtk at. 
8102 W. ttnd M.

soTTTH urna 
•082 We*nrertk K| 
8427 S. Halsted st.

47BB B. AsUaad
NOBTH HDB

40B W. DIvMaa 
720 W. Nortk Av. 
2640 Llneola Av. 
8244 Liseota Av. 
8418 N. Clark

ming.au



