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Bus pertraukti santikiai 
su Austrija

Nepasisekusi kampanija su nar
dančiomis laivėmis 

Anglai sumušti Mesopotamijoje 

Mirties bausmė teutonų šnipams Suv. Valstijose
AUSTRIJAI INTEIKTA
S. V. ULTIMATUMAS.

8b

Londonas, vas. 21. — Reu- 
met Vokietija savo nardan
čiomis laivėmis suvaržė S. 
Valstijų prekybą, Suv. Val
stijos tuojaus pertraukė di
plomatinius ryšius su Vo
kietija.1 Bet Suv. Valstijos 
tuos ryšius mėgino ir toles- 
niai palaikyti su Austrija.

Tečiau nesenai Austrijos 
nardančioji laivė nuskandi
no amerikoninį laivų. Todėl 
Suv. Valstijos Austrijai pa
siuntė reikalavimų (ultima
tumų), idant jos vyriausybė 
ne tik pasiaiškintų, bet dar 
pasižadėtų tolesniai nekliu
dyti S. V. laivų. Kų į tai at
sakys Austrija, nežinia.

NEGALI NUSILEISTI 
AUSTRIJA.

Washington, vas. 21. — 
Vietos valdiškuose rateliuo
se kalbama, jogei Austrija 
neišpildvs Suv. Valstijų rei
kalavimų. Juk ir negali to 
padaryti. Austrija yra Vo
kietijos artimiausioji talki
ninkė. Kų Vokietija suma
no veikti, jinai turi sekti 
Vokietijos pėdomis.

Austrijai pasiųstas Suv. 
Valstijų ultimatumas prieš 
nardančių laivių kovų reiš
kia pirmasis žingsnis prie 
diplomatinių santikių per
traukimo.

VOKIEČIAMS NEPASI
SEKUSI KAMPANIJA.

Washington, vas. 21. — 
Anglijos vyriausybė ofieia- 
liai praneša, jogei vokie
čiams nepasisekusi kampa
nija jų nardančiomis laivė
mis blokuoti Anglijos ir ki
lus Europos pakraščius.

Ir štai ve kodėl: Nuo va
sario 1 d., kuomet vokiečiai 
paskelbė blokadą, į Anglijos 
ir jos talkininkių uostus at
plaukę 4,777 laivai, gi iš
plaukę 4,514 laivų.

Šitie visi prekybiniai lai
vai. kuriais buvo gabenama- 
ir kontrabanda, visai nepatė 
mytinai praplaukė per nar
dančių laivių blokadų.

Suilyg nuodugnaus apro- 
kavimo, kasdien į Anglijos 
ir į kitus Europos uostus at
plaukia 663 laivai. Tiek pat 

įa.

ANGLAI MUŠAMI MESO
POTAMIJOJ.

Berlynas, vas. 21. — Iš 
Konstantinopolio gauta ži
nia, jogei turkai ties Kut-el- 
Amara sumušę anglus ir 
juos atstūmę tolokai atgal. 
Turkai paėmę 1 anglų oficie- 
rį ir 60 kareivių nelaisvėn ir 
1 kulkasvaidį. Tečiau mū
šiai vis dar sekų Tigris pa
upiu.

ŽUVĘ 1,500 ŽMONIŲ.

Copenhagen, vas. 21. — 
“Overseas News” agentū
ra (vokiečių) praneša, jo
gei tomis dienomis Archan- 
gali būti pritaikoma tik ka
sė ištikęs baisus sprogimas. 
1,500 rusų darbininkų, vyrų 
ir moterų, žuvę ir apie 2,000 
sužeista. Tai antroji baisi 
nelaimė patikusi Archangel
ską.

SUSPENDUOTA PRISIE
KUSIŲJŲ TEISĖJŲ 

TEISMAI.
Londonas, vas. 21. — An

glijos parlamentas pravedė 
bilių, sulyg kurio visoj D. 
Britanijoj karės metu ir po 
karės per 6 mėnesius panai
kinami • visi prisiekusiųjų 
teisėjų teismai.

IŠPLAUKĖ PASAŽIERI- 
NIAI LAIVAI.

New York, vas. 21. — Iš 
čia išplaukė į Europą fran
euzų garlaivis “Chicago” ir 
Cunard kompanijos “Asea- 
nia.” Abudu gabena ke
liauninkus.

MIRTIES BAUSMĖ 
ŠNIPAMS.

KON3 
VAKAR

Washington, vas. 21. — 
Suv. Valstijų senatas pri
ėmė įstatymui projektų, su
lyg kurio visi suimti Suv. 
Valstijose teutonų šnipai už 
didesnius prasižengimus tu
ri būti baudžiami mirtimi. 
Žinoma, šita mirties bausmė 
gali būti prilaikoma tik ka
rės metu.

Vienur ir kitur keli teuto
nų šnipai jau suimti ir jie 
laukia teismo. Jiems grasia 
kalėjimas. Nes jie suimta ne 
karės metu.

UŽGINA. KAD JIE BUTŲ 
REIKALAVĘ NUTRAU

KTI VĖLIAVĄ.

Londonas, vas. 21.—Rau- 
terio depeša iš Amsterda
mo tvirtiną, jogui.. Berlyno}
yra ūžginta' pasklvdusi ži
nia, buk Vokietijos vyriau
sybė butus Reikalavus nu
traukti Suv. Valstijų vėlia
vą nuo Suv. Valstijų am
basados Belgijos sostinėj 
Bruselyj.

DAUGIAU NEUŽPULDI 
NĖS LONDONO.

Geneva, vas. 21. — Vie
no Šveicarijos laikraščio ko
respondentas sugrįžo iš Vo
kietijos. Jis pasakoja suži
nojęs iš tikrų šaltinių, jo
gei vokiečiai su savo zeppe- 
iinais daugiau neužpuldinė- 
sią nei Anglijos, nei .paties 
Londono. Girdi, menki vai
siai iš tokių užpuldinėjimų.

LABAI KANKINA 
GRAIKIJĄ BLOKADA..

Washington, vas. 21. — 
(Graikijos pasiuntinybė čio
nai paskelbė, jogei talkinin
kų blokada ją baisiai var
ginanti. Delei maisto sto
kos visoj šalyj prasiplati
nusios limpamos ligos, užsi- 
nnodijimai ptomainą. Ypač 
daug.kenčia ir miršta sene
liai ir vaikai.

KARDINOLAS NEGAVO 
PRANEŠIMO NUO 

POPEŽIAUS.

Baltimoro, Md., vas. 21.— 
Jo Eminencija kardinolas 
Gibbons užgynė, kad jis bu
tų gavęs bent jokį praneši
mų nuo popežiaus Suv. Val
stijų su Vokietija karės rei
kale. Kardinolas pasakė, 
jogei jis nieko nebežinąs, ar 
popežius siuntęs kokį laiškų 
prezidentui Wilsonui, ar ne.

r

(SKANDINTA 
TAI.

LONDONAS, vas. 21. — 
Vakar vokiečių nardančios 
laivės kares juostoje nu
skandino 4įlaivus.

Nuo vasario 1 d. nuskan
dinta viso 183 laivai, 235,827 
tonų intilpimo.

Tame skaitliuje buvo:
Amerikos 2
Neutralių šalių 33
Anglijos 84
Anglijos falkininkių 9.

VOKIEČIAI REIKALAU
JA AUKSO.

Amsterdamas, vas. 21. — 
Berlyno “German Imperial 
Bank” pirmininkas paskel
bė atsiliepimą į visus vokie- 

jL kad die bankui prista- 
tyrų nė tik auksų,' bet ir 
brangintinius blizgučius 
(brangakmenis). Atsiliepi
me pasakyta, jogei labai 
esųs šaliai reikalingas tas 
vokiečių pasišventimas.

IŠPLAUKĖ STANDARD 
OIL CO. LAIVAS.

New York, vas. 21. — Iš
plaukė į Europos pakraščius 
Standard Oil kompanijos 
laivas “Wieo” su žibalu. 
Laivas neapginkluotas. 
Plaukia į Copenhagen. Kuo
met Vokietija paskelbė savo 
nardančiomis laivėmis blo
kadų Europai, nuo to lai
ko nei vienas šitos kompa
nijos laivas nebuvo išplau
kęs. “Wico” turi 34 vy
rus įgulos, jų tarpe yra 9 
amerikonai.

MILIJONAI PANAMOS 
PERKASO APSAU

GOJIMUI.

.. Washington, vas. 21. — 
Kongrese įneštas bilius pas
kirti $4,716,500 Panamos 
perkaso apsaugojimui. Už 
tuos milijonus bus parūpin
ta daugelis armotų ir amu
nicijos.

PASILIKĘ KONSULIAI 
APLEIDŽIA VOKIETIJĄ.

COPENHAGEN, vas. 21. 
— visi Suv. Valstijų konsu
lini ir konsuliatų valdinin
kai, katrie nesuspėjo drau
ge su ambasadoriumi Gerar
du apleisti Vokietijos, iške
liauja į Šveicariją. Iš ten 
keliaus į Ispaniją, paskui į 
Ameriką.

ANGLIJOS MOTERIMS 
SUTEIKIAMOS PRIVI

LEGIJOS.

. .Londonas, vas. 21. — Ka
rės metu daug moterių, ku
rios užima vyrų darbus, 
įprato rūkyti cigaretus. 
Priemiesčiais bėgioju trau
kiniai dabar net turį spe
cialius vagonus, skiriamus 
rūkančioms moterims.

PARPLAUKIA “PHILA
DELPHIA.”

New York, vas. 21. — 
Amerikoninis garlaivis 
“ Philadelphia, ” kurs vasa
rio 14 d. apleido Liverpoolio 
uostą, beveliu telegrafu čio
nai panešė, jogei New Yor
ko uostj manus pasiekti šitų 
ketvirtadienį.

KAUNAS
Kraštutinės druskos 

kainos.
Vyriausybės nustatyta ši

tokia druskos kaina: preky
boje (po daug) po 27 mar
kes centneris be maišo; 
smulkioje prekyboje 26 fe
ningai rusiškas svaras be 
maišo. Rublio kursas: 1 ru
blis —1.90 mrk. Centneris 
— 122 rus. svaru.

Arklių prekyba be 
leidimo.

“Dabartis” rašo, kad Su
valkų valdyba pranešanti, 
jog pastaruoju laiku vėl bu
vę daug pabausta žmonių, 
kad neleisti pardavinėti ar
klius. Todėl išnaujo pri
mena, kad arkliui parduoti 
reikią turėti leidimas iš ap
skričio viršininko.

Mugė Šiauliuose.
“Kovnoer Zeitung” rašo: 

“Nors karė skaudžiai užga
vo visų šalį, tečiaus Šiau
liuose tris kartus savaitėje 
galima taisyti mugė. Mu
gės dienomis daugybė par
davėjų važiuoti atvažiuoja 
Šiauliuosna savo mažais ar
kliais, karinis už 60 kilo
metrų. Rinkoje stovi vo
kiečių kariuomenės policija, 
kuri kiekvienam atvyku
siam vežimui parodo vietų. 
Visos prekės turi sau pas
kirtas vietas. Vienoje rin
kos vietoje parduodama 
malkas, šienų ir šiaudus, an
troje kiaulieną, veršienų, 
jautienų ir avieną. Trečio
je vietoje parduoda visokį 
maistų ir šiaip smulkias pre
kes. Tenai galima •gauti 
daug sūrių, kurie sveria po 
trejetų svarvj, ir apšeiai 
sviesto.

Moterių riaušes New York
* .

Maistas neišpasakytai brangus; darbininkų 
šeimynos kuone badmiriauja

MES NORIME DUONOS!’

New York, vas. 21. — Va
kar čionai buvo dideli sumi
šimai priešais miesto namus 
(City Hali), kuomet miesto 
taryba turėjo savo posėdį. 
Aplink miesto namus susi
rinko keli šimtai moterių ir 
ėmė šūkauti: “Mes norime 
duonos!” Duokite mums 
duonos!”

Daugelis moterių atėjo ne
šinos savo kūdikiais. Jų mi
nios ėmė briauties miesto 
namų kieman. Ant sargybos 
stovį policmonai veikiai už
darė kiemo vartus. Ir tuo
jaus iš miesto namų, kur yra 
policijos nuovada, išėjo bū
rys poličmonų malšinti riau
šes.

Visupirmu moterims buvo 
pranešta, jogei majoras Mit- 
ehel dar neatvykęs į miesto 
namus. K

Moterims vadovavo Mrs. 
Ida Harris, Moterių Sargy
bos lygos pirmininkė. Jinai 
su kitomis trimis moterimis 
pareikallavo ineiti mięsto na 
mus ir ten palaukti, kol 
ateisiąs majoras.

“Mes. badaujame,” Mrs. 
Harris tarė majoro sargams. 
“Mes norime gauti majoro 
pagelbų?’ * & .Wlk

Policija moterims prane
šė, jogei šiandie majoras ne
busiąs miesto namuose. Ta
tai viena moteris, vardu 
“Svveet Marie” Gans, tuo
jaus atsistojo ant artimiau
siųjų trepu ir ėmė sakyti 
prakalbą moterims. Kuomet 
jinai ėmė kurstyti moteris 
prieš miesto vyresnybę ir 
patį majorą, policija jų tuo
jaus areštavo.

Kuomet policija tų su
areštuotą moterį iš miesto 
namų paėmė gabenti kalė- 
jiman prie teismo, burįs mo
terių puolėsi jų gelbėti. Su- 
puolusios moterįs poliemo- 
nams sudraskė drabužius, 
subraižė nagais veidus. Po
licmonai tečiau su kaline 
veikiai išsisuko iš to blogo 
padėjimo.

Aplink miesto namus ap
statyta saugi sargyba. Te
čiau moterįs nenustojo šuka
vusios: “Duokite mums
duonos!” ‘Mes badaujame!’ 
Raiti policmonai jas šiek- 
-tiek išskirstė.

Paskui minios moterių su-

I

sispietė aplink turgavietes 
ir pradėjo vartyti vežimė
lius su visokiais produktais. 
Gonai policija areštavo tris 
moteris.

Miesto taryba vakar ir 
šiandie todėl skubiai pradė
jo svarstyti, kokiu budu pa
daryti galą kįlančioms bo 
paliovos maisto kainoms.

Jei nebus išrasta koks 
būdas sulaikyti maisto kai
nų kilimą, tuomet mieste ga
li apsireikšti labai liūdnos 
pasekmės. Nes darbininkai 
juda, kruta, gi badas verčia 
juos eiti kadjr ugnin. O su 
ugnim negalima žaisti.

Tų pačių dienų kitose mie
sto dalyse irgi įvyko didelės 
moterių riaušės prieš bran
gumų.

Brovvnsville priemiestyj 
buvę didžiausi sumišimai. 
Tenai nuo pedliorių atimta 
valgomieji produktai, lieta 
kerosimi in deginta.

Visgi labai keistas daik
tas su maisto brangumu. 
Šioj šalyj kas metai esti 
kuogeriausi užderėjimai, bet 
kaip javai, taip. ir kitokie 
produktai išgabenami be
veik už pusdykį Europon. 
Gi čionai negalima prasi
maitinti. Antai, kaip Fran- 
ei joje, taip Anglijoje duona 
dabartinės karės metu yra 
kur-kas pigesnė, negu Ame
rikoje, kur nėra karės, kur 
pilna aukso, kur yra ir per
daug visokių gerybių. i

Tik visa bėda tame, kad 
čia nėra tvarkos. Vyriausy
bė nenori tuomi užsiimti.

Maisto brangumų tegali 
panaikinti — prezidentas, 
uždrausdamas maisto išveži
mą į užsienius; pati vyriau
sybė, pagamindama aštrius 
įstatymus prieš maisto spe
kuliantus.

Bet kaip prezidentas, taip 
vyriausybė nesirūpina tuo 
reikalu.

O čia žmonės reikalauja 
duonos.

ORAS.

VASARIO 21 d., 1917 m.
Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj nepasto
vus oras; gali būti lietaus 
ar sniego; šiandie kiek šil
čiau; rytoj šalčiau. 
Temperatūra vakar nug- 

ščiansia 28. žemiausia 18 
laipsnių.

•I
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«( BUSINESS CLUBS.’1

Chicagoje ilgas laikas gy
vavo ir iš lengvatikių nau
dojosi keli šimtai taip vadi
namų “Business Clubs.” 
Tie “kliubai” buvo prima- 
sinę Į savo eiles suvirš 300,- 
000 eikagieeių, daugiausia 
moterių. Kiekvienas “kliu- 
bo” narys išdan turėdavo 
kas savaitė mokėti po $1.00 
per 30 savaičių. Tuo 'laiko
tarpiu kliubų viršininkai 
surengdavo laimėjimus. Kai 
kuriems nariams buvo lei
džiama “išlaimėti” rakan
dus, porcelianinius daiktus, 
drabužius, kningas ir kt. 
Bet visiems nieko nelaimė 
jusiems nariams už jų įmo
kėtus $30 buvo duodama ir 
gi visokie daiktai, turį įmo
kėtų pinigų vertę.

Pasakojama, jogei tie 
“kliubai” kas savaitė nuo 
savo narių surinkdavę apie 
$75.000.

Žinomas daiktas, kad tie 
“kliubai” nėra jokiais kliu- 
bais tikroje to žodžio pras
mėje,. Bet tai išnaudotojų 
gaujos, kurios minta sveti
muoju prakaitu.

Turime žinių, jogei tuose 
‘Business Clubs’ yra prigu
lėjusių daugelis ir lietuvių 
moterių. Jos visos todėl bu
vo suviltos įvairiais pažadė
jimais už $30 arba mažiau 
pelnyti kuopuikiausius 
daiktus.

Policijos viršininkui rei
kalaujant, Pinkertono de- 
tektivų agentūra ištyrė vi
sas smulkmenas apie tų 
“kliubų” gyvavimą ir vei
kimą. Policijai įsakyta su
imti visus tuos išnaudoto
jus, o. “kliubus” uždaryti.

Pinkertono detektivai su
rinktąją apie “kliubus” 
medžiagą inteikė apskričio 
prokurorui.

Šitas žinos dabar, kas 
.reik padaryti su šitais 
“kliubais.”

Visgi tai gražus lietuvėms 
pamokinimas, kad jos atei
tyje žinotų, kur ir už ką 
duoda savo pinigus.

tymą.
Kas skaudžiausia, jogei ir 

musų pašelpinės draugijos, 
nešiojančios šventųjų var
dus, platina didžiausią tarp 
lietuvių girtybę savo vie
šuose vakaruose.

Tikra nelaimė su ta gir
tybei

Taigi mums ir yra reika
linga turėti daugiau ir dau
giau blaivybės platintojų, 
tokių žmonių, kurie nesigai
li savo energijos ir laiko , ». . .
praplatinti tarp beturiu Į aeuskobuvolictuviųmylė
blaivybę.

Musų gentkarte ir Lietuva.
Pasaulyje yra pusantro 

milijardo žmonių. Tokia 
daugybė nėra ir negali būti 
vienokia. Tuo pačiu laiku, 
kada vienur ima stiprėti 
blogieji papročiai, kitur 
pradeda įsigalėti naudingas 
veikimas. Tautinis Lietuvos 
susipratimas įvyko kaip tik 
mus gentkartės darbais. 
Nuo Duonelaičio iki Bara-

I KUN. DR. A MALIAU 
SKIO KONFERENCIJOS.

Mes iš savo pusės pataria
me lietuviams ir skatiname 
visus nustoti girtavus, įstoti 
Lietuvių Blaivininkų Susi- 
vienijiman ir visuomet at
sižvelgti į savo paties ir sa
vo namiškių ateitį.

Blaivininkų Sus-mas turi 
nuosavų organą “Tautos 
Rytas.” Kiekvienam lietu
viui ir lietuvei- pravartu tą 
laikraštį įsigyti ir iš jo su
žinoti, kokie baisus nuodai 
yra alkoholis. “Tautos Rv- 

gražus' laikraštis, la-
sumaniai redaguojamas 

ir pigus, nes tik 60c metams.
Didelis laikas, prablaivėti 

Amerikos lietuviams!

DAR APIE PRIEŠATEI- 
VINĮ ĮSTATYMĄ.

tas” 
bai

jusiu savo žmones, žemę ir 
kalbą, bet tų žmonių tuomet 
buvo maža: visuomenė rūpi
nosi kitais daiktais. Tik de 
vinto je pereito šimtmečio 
dešimtyje jaunoji mokslei
vių visuomenė karštai ir 
smarkiai ėmė dirbti, kad 
Lietuva susiprastų kas 
esanti. Tas jaunosios visuo
menės uolumas neišgaravo, 
o augo drauge su ja; su ja ir 
stiprėjo. Šiandien tautos su
sipratimo darbas jau nudir
btas; teliko tiktai mažuma 
vietų, kur dar reikėtų paža
dinti viengenčius; kur-nekur 
patį žadinimo darbą reikėtų 
pataisyti ir pagerinti, bet 
tai tik smulkmenos. Jas be
taisant reikia imti vsuome- 
nės jėgomis dirbti kiti dar
bai.

Kas nauda tautai atgijus, 
jei ji negalės gyventi? Pri
kėlė Lietuvą, turime parū
pinti jai tą, kas ją kaipo 
tautą sustiprina ir patobuli
na. Išgelbėk skenduolį iš 
šalto vandens rudenyje, ne- 

1 duok jam sausų rūbų, nei

Kai-kuriems lietuviams 
yra' neaiškus naujas prieš- 
ateivinis įstatymas, kurį ne
senai priėmė Suv. Valstijų 
kongresas, nežiūrint prezi
dento Wilsono pašipriešini- 
m<».

Štai kokios naujanybės kur susišildyti, tai jis im

tame biiliuje: j mirs. Perėjusiam sken-
Visupirmu padidinta taipdėjifo pavojų ne kas 

vadinamoji “pagalvė” už'nauda žūti nuo
ateivių šion šalin įleidimą, peršalimo. Su skenduoliu ži- 
Seniau tos “pagalvės” bu- no ką padaryti jį išgelbėjus, 
vo mokama $4.00, gi dabar:Su tauta ne taip lengva, nes 
re kia mokėti $8.00. Nuo ši-j ji už vieną žmogų milijonais 
to “pagalvės” paliuosuoja- į kartų didesnė, ir tautų reika 
mi vaikai ligi 16 metų am-! lai mažai ištirti, negu atski

rųjų asmenų. Tautos smege
nis, jos laikraščiai, turi ru
piu ties protingai ištirti, ko

zu.us, jei jie atkeliauja su 
savo tėvu, arba motina.

Paskui aštriai uždraudžia
me. šion šalin įleisti visus 
žmones, sergančius mora
lia’ ir fiziškai. Draudžiama 
įleisti girtuokliai, profesio- 
naiai elgetos, valkatos, 
se gą džiova ir kitokiomis 
užkrečiamomis ligomis, poli- 
ga luistai, anarchistai ir k. 
panašios rūšies nenuora
mos; taippat negali būti

Nereikia pasitikėti bile įleidžiami ir tokie žmonės,
kokiais agentais ir jų paža
dėjimais.

KOVOKIME PRIEŠ 
ALKOHOLĮ.

Gaila, jogei mažai mes te
turime Amerikoje tiknijų 
blaivybės apaštalų. O jie 
mums yra būtinai reikalin
gi. Nes Amerikos lietuvių 
tarpe girtybė ne tik nesima- 
žina, bet dar vis labiau ple
čiasi. Be svaigalų lietuviai 
nūnai neapsieina nei vestu

kurie yra nužudę arba pasi
kėsinę prieš gyvybę bile ko
ki- >s tegalės šalies valdinin
ką; neįleidžiami nei aziatai, 
išėmus vienus japonus, ku
rie, jų pačių nuomone, ne
priklausą Mongolų rasei.

Uždrausta įleisi visi žmo
nės, turį suvirš 16 metų am
žinis, nemoką savo kalboje 
skaityti, išėmus tuos, kurie 
pr:rodys, jogei bėga iš savo 
šalies delei religijinio persė

jai reikia tautiškai atgimus, 
ir turi sunaudoti savo jėgas, 
kad to reikalo supratimas 
pasidarytų veikliu visuome
nės supratimu. Tas suprati
mas būtinai turi tapti veik
lus ir apimti visuomenę. Jei
gu jis tebūtų tik vienų-kitų 
supratimas, tai nepajėgtų 
tautos reikalo aprūpinti. Jej 
jis butų ir visą tautą ap
ėmęs. bet neveiklus, tai nu-t 7 7

eitų niekais.
Begalo didelę atsakomybę 

imasi ant savęs, kurie pa
kreipia visuomenės protą ir 
jėgas prie kokio nors darbo. 
Juk jų klaidos virsta milijo
nais klaidų, gimdančių mili
jonus mažesnių ir šimtus di
desnių nelaimių. šlykštu 
nieko neveikti iš baimės at
sakomybę užsitraukti, bet 
už žmogžudį niekesnis, kas

sujudinti didelius žmonių 
burius.

Visuomenės minčių ir jė
gų pakreipime daug sveria 
protinis reikalų apsvarsty- 
nuis, bet ne jis vienas nau
dingas. Juk tautinis Lietu
vos sukilimas nebuvo kieno 
nors protinių apsvarstymų 
pykinimas. Moksleivių jau
nuomenė savo širdimis pa
griebė sveiką mintį iš sene
snės gentkartės. Bet ne vi
sada jaunuomenės širdis pa
griebia tą kas sveika: joms 
pasitaiko ir suklysti. Gerai 
jei tokiame atvejyje sene
snioji tautos gentkartė turi 
užtektinai proto ir jėgos pa
rodyti jauniesiems jų klai
dą, pirma negu toji tampa 
tautos visuomenės klaida. 
Dažnai pasitaiko, kad- sene
snėj! gtntkartė niekais laiko 
jaunuomenės širdžių sroves, 
kartais jų nežinodama, kar 
tais tingėdama arba nepa 
jėgdama užtektinai giliai iš
tirti dalyko ir užtektinai aiš
kiai prirodyti jauniesiems 
ių klaidą. Jaunuomenei su
klydus, visu tautos platumu 
pasidaro tautos smukimas 
Kuo galingesnė buvo klaida 
ir kuoilgiau ji patenka, tuo 
gi'.yn tauta nusmunka/ Juk 
žuvo daugelis didelių, kul 
turingų ir galingų tautų. 
Vienos žūva atgyvenusios il
gą amžį, kaip Egiptas, kitos 
žūva beveik nepasirodžiu- 
sios tautų sueigoje, kaip 
zu i lėnai. Žmonių giminėje 
kaip miške, vieni medžiai 
griūva iš senumo, kiti iš
džiūsta jaunučiai. Būva ir 
tokių, ką ilgai skurdę susyk 
ima bujoti paskui vėl staiga 
nunyksta. Baugu, kad ir 
iries uebutume iš šitų drau
gės.

Lietuvos jaunuomenė yra 
gimusi tarp 1890 ir 1905 me 
tų. Jie jau ne kūdikiai, bet 
da toli ne' visi paliovė mo- 
kinęsiiš kningų ir iš gyveni
mo. Kuomi ta mus įpėdinių

Pirm keleto dienų dien
rašty j “Drauge” pranešta, 
kad kun. Dr. A. Maliauskis 
atsisakė toliaus redaguoti

Draugą” ir žada važinėti 
su konferencijomis.

Kun. Dr. A. Maliauskis 
redaguodamas “Draugą” la
bai daug gero padarė Ame 
rikos lietuviu visuomenei. 
Jis išarė neimžus Amerikos 
lietuvių apleistus dirvonus, 
išnaikino piktžoles, o jų vie
toje užsėjo parinktus švie
sos ir teisybės grudus. Jis 
sutraškino bedievių sociali
stų išpustą galybę, sugrąži
no katalikams prigulintį 
garbės vardą.

Dabar kun. Dr. A. Maliau
skis važinėdamas su konfe
rencijomis, labai daug gero 
Amerikos lietuvių visuome
nei padarys.

Jis duoda paprastai po še
šias ar septynias konferen
cijas. Aiškina pačius svar
biausius ir aktuališkiausius 
šios gadynės klausimus, bū
tent : Ar yra Dievas, ar žmo
gus turi dūšią, ar žmogus 
paeina nuo beždžionės, apie 
inkviziciją, apie socializmą 
ir t.t.

Man pačiam teko klausy- 
ties tų jo konferencijų. Tose 
konferencijose kalba ir pri
rodymai yra taip aiškus, 
kad ne vien paaugę žmonės, 
bet ir vaikai gali jas supra
sti.

Konferencijos yra parem
tos tyra mokslu. Gerb. kun. 
Dr. A. Maliauskis ne vien 
\ik protu prirodo dalykus, 
bet priveda ir daugybes 
liudijimų didžiausių pasau
lio mokslo vyrų.

Tas konferencijų klausi- 
mosi buvo man labai nau
dingas. Per tas konferenci
jas gavau daug argumentų, 
su kuriais prakalbose gale 
jau lengvai įveikti kiekvie
ną socialistą ir kiekvieną 
laisvamanį.

Žmonės klausėsi tų konfe-

žvilgsuiu ir formos trumpu
mu — yra labai pagirtina. 
Apvaikštinėtojai Švento 
Kryžiaus Kelionės ir Ro
žančiaus giedotojai — sau 
atras daug dvasiško peno.

Nuoširdžiai patariam ją 
visiems lietuviams katali
kams nusipirkti, ypač dabar 
Gavėnei artinanties, kuomet 
tos taip* gražios pamaldos vi
sose katalikų bažnyčiose yra 
atlikinėjamos. Kningutės 
kaina 15c. Ją galima gauti 
“Draugo” spaustuvėje.

Katalikas.

Jūsų pinigą tur. būti padt* 
U geroje Muglojr valstija* 

bankoje

Seeind Security Bank
HMMOP CtlICAOOHMMMI 
Mtlw«akM Avė. kampu Wes«era.Avs

3% ant Juaų Pinigų
aį,

Atdara PanadclUte. L- SabatomU 
vakarais IkbrtiVAlandai

3 kaliname pinigu* ant Namų

Persiunčiame pinigus
Į Europa Ir galima 
kauti Laivokartes

Kun. Tarnas Žilinskas,
Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas. ‘.‘Darbininko” 
spauda. 1916 m. 28 pusi. 
Kaina 10c.

Nedidelė kningutę, bet di
deliai naudinga, nes gerai 
parašyta apie naudingą da
lyką. Štai stambiųjų jos 
dalių surašąs: 1. “Kokia yra 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų valdžia. 2. Kokia yra val
džia Katalikų Bažnyčios. 3. 
Ar gali žmonės sau kunigus 
rinkti. 4. Ar gali valdyti 
parapijos turtus žmonių iš
rinkti komitetai. 5. Ant ko 
parapijos nuosavybė priva
lo būti užrašyta. 6. Užbaiga.

Kur kunigas Žilinskas pa
liečia teologijos (tikėjimo 
dalykus), ten vartoja pačius 
tikruosius prirodymus; kur 
kalba* apie Amerikos bažny
tinį lietuvių gyvenimą, ten 
savo tvirtinimus paremia 
faktais. O tų faktų yra daug 
ir labai akyvų, ypač penkta
me skyriuje. Iš jo buvau ke
tinęs išrašyti daug vietų, 
nes ir “Draugo” skaityto
jams butų malonu atsiminti 
tuos atsitikimus, bet neišra
šiau dėlto, kad tikiuosi, 
jog patįs skaitytojai nusi
pirks tą kningutę ir iš jos 
persiskaitys viską.

Prisilaikydamas paties 
autoriaus vartojamos patar
lės, “Draugas” ne vienus 
pagyrimus rašo apie jo knin- 
gelę. Minėtasis ant 21 p. at
sitikimas, kad Lietuvoje žy
das, nupirkęs dvarą, kur bu
vo koplyčia, padarė joje 
arklidę. Bute tas faktas, tur
būt buvo, bet už jį kalti iš 
dalies katalikai ir tai ne 
vien subankratijusis dvar 
ponis, kurs dvarą su koply
čia pardavė žydui, nepada
ręs užrašuose pažymėjimo 
kaip reikia apsieiti su Dievo 
namais. Vietos katalikai tu
rėjo apie tą atsitikimą pra
nešti vyskupui, o vyskupas 
butų galėjęs remtis esančio
mis Rusijoje teisėmis, kad 
bažnyčių vartojimo privati- 
niems asmenims nevalia 
perkeisti.

Teisė savo keliu, o atsiti
kimai eina savo keliu. Kad 
Rusijos vyriausybė užėmė 
Lietuvą, atėmė taip gi ir Jė
zuitų kolegiją Vilniuje. Kur 
buvo tos kolegijos koplyčia, 
ten padarė oficierių kliubo 
salę, o kur buvo altorius, 
ten įtaisė estradą (tiltelį) 
teatrams lošti.

Darbšti “Darbininko”re
dakcija ir spaustuvė jau ne 
vieną naudingą kningutę at
spausdino. Jos visos vertos 
skaityti ir pirkti.

Maloniausia darbas.
— Kuom .tu, sūneli, nori 

būti T
— Kaminšluoščiu.
— Kodėl i
— Nes nereikia dažnai

prausties.

Į87BKWA 1888 M.

KĄSPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTUOSI
KAPITALAS $609,000

Mes mokame 3 proc. ant Pinigu. 
Mes parduodame F°rrtga Moasgr 

Orders { visas dalis svieto.
VilUam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vice-pirmlninkae 
Chas. Krupka, Vlce-plrminlnkas 
Joseph Slkyta — Kasierius 
August Filsk—Ass’t. Karteriui 
1 900 Blue Island Avė.

OHIOAGO, ILL.

TAUTIŠKA 
BARU APSAUGA 

BEI <nisy TAUPUMO
Belikta nuo

M banka yra labai patepėjo 
vietoje yra isffribrM pev- 
rturiama U. S. Valdike, j*> 
H taupinimai yra pageidaa- 
janri, « BLOG ae H,Q80u8»

larlags Pept. iMnn PistUlyj Iki > r. r

lUTIMAL BITY ĮMIK
ot esaokao

David B. Forgan —President 
8. K. Kampan, Dearborn aad 
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karta gyvena? Reikia pnpa-. .. ,
: t , Jreiiciių su didžiausiu įndo-

zmtL, kad ji ne vienokia, betl . ,v. _ . , , ,
ji visa užsiėmusi religijos 
klausimu. Vieni tikėjimą 
gerbia, kiti jį niekina, visi 
apie jį mintija. Taip pat bu
vo su mumis, kol ėjome 
mokslus. Didžiai išgirtasis 
pergreit užmirštamasis, dak
taras Vincas Kudirka, arba 
Kapsas, seminarijoje būda
mas tik lenkiškas eilutes te- 
rašinėdavo universitete pa
šiepdavo- lietuvius, nes jie 
jam išrodė nešvarus. Bet 
sveikoji srovė jo draugų 
mintyse ir širdyse pergalė
jo jo prietaras. Universitete 
bebūdamas jis išmoko Lie
tuvą mylėti. Kiek kitų di
džiai gerbiamų Lietuvos vei
kėjų galima paminėti var
dai 4, kad su jais buvo taip 
pat! Tečiaus jų neminėsim, 
nes nesiklausėme, ar jie ap
siima, kad čia viešai plaik
stytume jų dvasios permai
nas. Mums svarbu pažymėti, 
kad tautybės reikaluose' 
pirm 30 metų Lietuvos jau
nuomenėje nebuvo vienybės 
tarp busiančių tautiško su
lai i rtio veikėjų, o tik buvo 
visų užsiėmimas tuomi. Taip 
ir šiandien tikėjimo reikale 
Lietuvos jaunuomenė griež
tai priešingų pažiūrų, bet už 
poros dešimčių meb, ji taps|u 

ta,.tos vedoj, TOUomcne ir. naJdum<t
viešpataujančią, , „r ’’ • tylię, pariMe augšeiau minė

tą kningutę, kuri, ncatsižiu-

mumu ir džiaugėsi, kad tu
rėjo progą jas išgirsti.

Po tų konferencijų ir aš 
drauge su žmonėmis džiau
giausi jausdamas, koki tai 
yra didelė garbė būti kata
liku.

Dėlto labai butų naudinga 
r musų visit omenei, kad to: 
kių konfereneijų butų su
rengta kuodaugiausiai.

Prie jų rengimo nemaža 
galėtų prisidėti katalikiškos 
draugijos su kunigų klebo
nų žinia. Tuomet išsiblašky
tų tie baisus tamsybės ru
kai, kurie niukso ant musų 
tautos.

J. Puška.

NAUJOS KNINGOS.
♦ * -

Stacijos ir Rožančius d. 
M. P. Parašė kun. Pranciš
kus Gugis, 1916 m.

Lietuviai katalikai yra pa 
maldąs žmonės. Tą jų išim
tiną ypatybę lengviausia ga
lima pastebėti bažnyčioje. 
Jų rožančiai ilgi, malda- 
kniugės storos, giesmės 
skambios, malonios. Dievą 
garbindami lietuviai nepa
vargsta. Tai labai gražus 
musų tėvelių palikimas. 

Gerb. kun. Pranciškus

ŽENKLAS ĮLINKOS SAIGVMO. 
Ciiicugo Clearing Ilouse Nurysiu.

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

bondai, mortgugei ir kitos apsau-, 
grra peržiuriumos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti tr 

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

Tiktai tvirciausios ir saugiausios 
b inkos gali būt Clearing House nu- 
ri..is.

Tite Chicago Clearing House 
p-icžluros užmanymas tapo įvestus 
y:rm dešimt metų, ir nuo to laiko 
noi viena Clearing House banka r.a 
sabankrutijo. Iteikulaujant, C'.oa- 
rmg House bankos ateinu vienu kl 
tai su pagelba.

Tlie AnieriPMi Ktute ltank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou- 

yra po jos priežiūra, nuu<k>jasi
Jos teisėmis ir išduoda penkias pil
nas atskaitas į pietus.

JĮ taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliariškui tlrtnėjama 
ir kas meta Mduodla penkias pilnas 
atokaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yru 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galimu gauti Pirmus Auk
so Mertgagcs. Teipgi Aukso Mort- 
K go Ilondun po $100.00 ir *500.00.

šis bankas yra alau k u ne taunaM 
Lietuviams.

Cta kalbu Lietuviškai ir Lenkiš
kai.
Kapitalus Ir perv’iršia; *500,000.00

ki įimo, taippat tuos, kurie visuomenės gyvenimu žai
džia, kad pasirodytų galįspirmiau šioj išgyveno

vėse, nei krikštynose, nei ki-' penkerius metuM IE po sešir 
mėnesių nebuvimo išnaujo 
m r i čia apsigyventi.

Seniau Amerikoje gyveną 
ati viai ir nemoką paskaity
ti uors iš kningos, tegali 
Amerikon parsitraukti sa
viškius nemokančius skaity- 
1i, >>et ne jaunesnius 45 am
žiaus. Žmoną arba vaikus te
galima parsitraukti visuo
met, nežiūrint to, ar jie mo

tose kokiose pramogose. 
Lietuviai geria svaigalus 
kaip namie, taip ir pasilink
sminimų vakaruose, taip pas 
savo kaimynus ir net darbo 
metu.

Amerikos lietuvių tarpe 
įsivyravo bjaurus paprotįs, 
kad be degtinės arba alaus 
nesuvalgoma nei pietus, nei 
vakarienė. Užeis kaimynas 
pas kaimyną. Tuojaus namų 
šeimininkas ir dūlina su ble- 
šinaite parneštų alaus iš ar
timiausios smuklės. Sn atli

pi nna sisini 
mas.

pravedimo. Šįmet-gi iš nie
kur nepasigirdo protestų. 
Visi svetimžemiai įsitikinę, 
jogei po karės mažai kas 
k e. liaus iš Europos čionai. 
Daugumas dar apleis Ame
riką, kur gyvenimo sąlygos 
nuolatos sunkėja.

Todėl taip lengvai kon
grese ir perėjo šitas keistas 
priešateivinis įstatymas. 

Ž»w»vai tvirtiiui, kad pakės ar nemokės skaityti.
Seniau kaip lietuviai, si baigus karei Europoje, 

taip ir kiti svetimžemiai, kuomet Amerikoje žymiai 
prieš tą įstatymą aštriai Į sumažės darbininkų skait- 

pasisveikini- protestavo. Ir todėl jis vi- liūs, Suv. Valstijų vyriausy- 
u suoinet buvo sulaikomas nuo J>ci prisieis atšaukti tą įsta-

Prezidentas
A.MEIHCAN BTA’fB HAKK,

I umpiis: Niuo Tsiund Avė., Loomis 
ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: Pnnedėliais, Ketver
gais ir Hubatoms iki 8:30 vai vale.

turės vieną 
pažiūrą.

(Pabaiga bus rytoj.) rint į tūlas atmainas kalbos
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BELOIT, WIS.

Dr. Bielskio Prakalbos.
Šiomis dienomis čia įvyko 

prakalbos, neseniai sugrįžu
sio iš Lietuvos Dt. Bielskio. 
Iš jo lupų išgirdome labai 
daug indomių žinių, apie nu
mylėtų tėvynę.

Po prakalbų gerb. veikė
jas aiškino naujų Lietuvos 
šelpimą būdų, būtent nuola
tinių duoklių.

Į tų Lietuvos gelbėtojų 
armijų susirašė 18 asmenų. 
Taip pa.t svečids ragino su
sirinkusius suorganizuoti 
Tautos Fondo skyrių ir pla
čiai paaiškino jo tikslus ir 
nuveiktus darbus.

Tautos Fondo Skyrius.
Vietos lietuviai supratę to 

fondo naudingumų ir reika
lingumų tuojaus suorgani
zavo jo skyrių savo kolioni- 
joje katalikams. Susispietus 
į Tautos Fondo skyrių rei
kės dabar dirbti kuodau- 
giausiai dėl Lietuvos gelbė
jimo.

Po prakalbų buvo padary
ta ir rinkliava nukentėju
siems nuo karės.

Aukavo šie: Jurg. Nakro- 
šius $5.00, Juozapas Stepo
naitis $5.00 ir A. Ragalskis 
$1.50.

Po $1.00 aukavo: J. Gerli- 
kas, J. Šauklys, A. Vitkus] 
B. Pankauskis, A. Peilieiutč, 
J. Šeštokas, F. šeštakauskis, 
V. Stankevičius, Al. Katau: 
skis, A. Zdanavičius, Juoz. 
Gerlikas, K. Amašius, J. 
Sagaitis, A. Tvaravičius, K. 
Janulis, J. Miarkelis, A. 
Mackevičius, P. Kariauskas.

Išviso aukų surinkta 
$34.85.

Beloito Gužutis.

nos nemoka skaityti.
Nedėlioj, vasario 11 d. čia 

įvyko įdomiausios prakal
bos. Kalbėjo Dr. Bielskis ir 
p. Račkus. Apie jas jau bu
vo rašyta “Drauge,” tad to 
paties dalyko kaipir never
tėtų “kelti iš numirusių.” 
Bet ten nebuvo minėta, kad 
p. Račkus rimta kalba la
bai patiko socialistams. Pra
kalbų laike daugelis jųjų vis 
rašė ir rašė ant poperos, nes 
mat, nenorėjo jos užmiršti.

Girdėt, kad musų cicilikai 
žada parsikviesti p. Račkų, 
kad juos dar daugiau pamo
kytų, kaip gyventi tame 
‘ ‘ į prakeiktame surėdyme. ’ ’

Musų “svieto lygintojai” 
savojo mokslo dėsniais vi
siškai nesivadovauja. Buvu
sieji socialistų vadai, kurie 
daugiausia rūgėdavo kapita
listus, dabar patįs virsta 
kapitalistais, darbininku iš- 
naudotojais.

HOMESTEAD, PA.

Tautos Fondo Skyrius.

visi komitetai atsiuntė savo
darbo apyskaitas, etc.....

Apskritai imabt aukų
-------------- ' skaitlinės atrodo šitaip:

Suvažiavimas įvyko sau-į Central Com. (perso- 

sio 16 d. 1917 m. World nal) Ckecks) 300.20

C. A. L. KOMITETO SU
SIVAŽIAVIMO PROTO 

KOLAS.

Building New York, N. Y.

1 Sesija. 10. a. m.
Susirinkimų atidaro p. S.

Lopatto pirm., sekretoriau
ja kun. Dr. Pr. Augustai- 
tis. Susirinkime dalyvauja 
šie komiteto nariai: P. J. S.
Lopatto, pirm., Kun. Dr. V.
Bartuška, kun. Dr. Pr. Au
gustaitis, Dr. J. Šliupas, pp.
V. K. Račkauskas, R. Ka
ruža, M. Šalčius, F. Žitat- 
kauskas, T. Paukštis.

— P.p. J. Miliauskas ir V.
Lukoševičius negalėdami as
meniškai dalyvauti atsiun
čia ant rašto įgaliojimus j Lucas
kun. Augustaieiui juos at
stovauti ir už juos balsuo
ti visuose šio susirinkimo 
nutarimuose. P. R. Karuža 
įneša, kad kun. Pr. Augus- 
taitis nors ant rašto įgalio
tas balsuoti už pp. V. Lu
koševičių ir J. Miliauskų, 
tečiaus balsavimo teisė jam 
negali būti suteikta. P. R.
Karužos įnešimas balsu di-I • . * * •
džiuma priimtas. Susirin-

Lietuvaičių merginų čia atmetus p. Miliausko

via nemažai./ Bėda tik, kad 
jos dažnai sarmatijasi savo 
ta itystės, suamerikonėja.

Ex Cicilikas

TRENTON, N. J.

Trentoniečiai pb Viskį 
darbuojasi netik savo ypa
tiškai naudai, bet ir dėl la-' 
bo savo brolių nukentėjusių 
karė/t. Neseniai likosi 
•sutvertas ir T. F. *.li t

Panedėlyj, vasario 5 d. š. 
m. T. F. surengė vakarų-ba- 
zarų. Jonas Lapurka paau
kavo bazarui smuikų, kurs 
davė pelno $9.45, o Kostan
tas Vaitavičius aukavo liam- 
pų, iš kurios pelnyta $5.20. 
Išviso balius-bazaras badau
jančiai tėvynei suteikė 
$29.05. Vestuvėse p. Nikode
mo Varanavičiaus su p-le 
Marijona Moliutė dėl nu
kentėjusių nuo karės surin-

Vietos Tautos Fondo sky- kta $4.30. Tų pačių dienų 
rius darbuojasi gan sniar-1 įvyko krikštynos pas p. Vin- 
kiai. Savo darbais jis tolilcų Palevičių. Ten T. F. su

gražu neapsileidžia kitiems 
skyriams. Išviso šis skyrius 
badaujančiai tėvynei surin
ko $666.79. Ateityje žadama 
dar labiau pasidarbuoti, nes 
Lietuvos vargas nesimažina, 
bet didinas.

ROCKFORD, ILL.

Vasario 10 d. čia įvyko 
“Aido” vakarėlis. Progra
mas susidėjo iš: dainų, dia
logu, deklemacijų ir prakal
bų. Į šį vakarų buvo pasi
žadėjęs atvažiuoti p. Rač
kus, bet delei kaikurių prie
žasčių neatvažiavo, užtat su
silaukėme kito svečio, bū
tent Dr. J. Bielskio. Apart 
Dr. Bielskio dar kalbėjo kle
bonas kun. Taškunas. Pub
lika likosi užganėdinta. 
Žmonių šiuo sykiu buvo pu
sėtinai. Pelno liko.

Tų patį vakarų “Džian 
Bambos” Literatūros drau
gija sapnavo bei lošė “Sa
liamono Sapnų.” Sapnavi
mas visai prastai nusisekė. 
Žmonių buvo labai mažai. 
Įvairios literatūros buvo 
daug prigabenę, bet kų 
yeiksi su ja. Juk plikos sie-

mesta $5.50. Po $1.00 auka
vo sekančios ypatos: V. Pa- 
lia vičius, K. Veli vis, M. Kie- 
rienė ir Alek. Rasimavičius. 
Pb 50c: M. Kieras, P. Svib- 
činskas, K. Abrama vičienė,

Vasario 17 d. įvyko 
Įnesorių dirbtuvės Star 
Porcelain Ca. vakarėlis; tam 
pačiam prakilniam tikslui 
suaukota $5.75. Už Tautos 
Fondo blankas įplaukė 
$5.25. Taigi, išviso mūsiškis 
T. F. skyrius surinko $64.50.

Visi.minėti pinigai nusių
sti T. F. Visiems gerašir
džiams aukotojams tariu 
širdingų ačių. Dieve duok, 
kad ir ateityje nepaliautu- 
met aukauti nelaimingom- 
sioms karės aukoms.

K. Velivis,
T. F. Sk. rašt.

ROSELAND, ILL.
Vasario 18 d. š. m. vie

tos Dramatiškas Ratelis bu
vo surengęs margų vakarėlį 
įvykusio lapkr. 30 d. 19i6. 
parapijos naudai. Viskas pa 
vyko kuogeriausiai. Publi
kos buvo daug. Pelno liks

Cent. Com. (Cities) 4200.38 
Central Com. (perso

nai) 562.17
Central Com. (Loan 

irom Lith. Found) 896.72 
Liberty Bank (Ci

ties 35,678.67
Idberty Bank (perso

nai) 256.00
. 713.79

Red. Cross Soe. Wa- 
shington, D. C. 125,802.13 

M r. W. Lucas, tran- 
st’ered from • Rev. 
Augustaitis 136.07

Mr. W. Lucas, Loan 

rfoin Lith. Fund 1103.28 
718.95

lotai $171,368.36 
C. A. L, Koin. susirinki

me Lapkr. 30 d. 1916 m. bu
vo nutaria įgalioti Raud. 
Kryžių pasiųsti $50.000.00 
Lietuvon per švedų-lietuvių 
komitetų Stockholme, $10,- 
000.00 Lituaniai į Fribour- 
g’ą, Šveicarijon, lietuviams 
belaisviams šelpti ir $2,000.-

reikalu- vietiniam New Yor
ko komitetui.

H Sesija. 2:30 P. M.
Baikščiai ir tags. Šiame 

klausime išrinkta komisija 
iš p. V. K. Račkausko ir p. 
Krušinsko. kuriuodu ban
dys užbaigti klausinių su 
apvylusia L. C. Komitetų 
kompanijų taikos keliu. Pri
siėjus su kompanija eiti tei
sman, komisija susižinos ta
me reikale ankietos keliu su 
C. Komiteto nariais.

Delegacija iš C. Raštinės 
sušaukto susivažiavimo. C. 
Komitetas nutaria delegaci
jų įsileisti ir išklausyti jųjų 
pranešimų.

Delegacija žodžiu praneša 
minėto susivažiavimo norų 
išgirsti C. K-to nutarimų 
sulyg tolimesnio jojo likimo 
ir prašo pertraukti C. A. L. 
Komiteto posėdį ir dalyvau
ti C. A. L. Kom. raštinės su
šauktame susivažiavime, 
kuris laikė savo posėdžius 
tam pačiame name. Nežiū
rint į karštus protestus iš 
katalikų pusės, kad C. A. L.- 
Komitetas neprivalo skaity
tis su jokiu kitu susivažia
vimu ir baigti savo posė
džius, vienok balsų didžiu-

Smetonos ir kun. DogeL>'to, kad taip vadinami “tau-»

ir Lukoševičiaus kun. Au 
gustaičiui legaliai suteiktus 
Įgaliojimus, C. A. L. Komi
teto nariai kun. Pr. Augu
staitis ir kun. Bartuška įne
ša susirinkiman sekančio 
turinio protestų:

“Kadangi C. A. L. Komi
teto tautininkų narių nuta
rimas, kuriame atmetamas 
pp. J. Miliausko ir V. Lu
koševičiaus kun. Pr. Augu- 
staičiui legaliai- jam sutei
kti įgaliojimai atstovauti ir 
balsuoti už juos šiame su
sirinkime užgauna visus ka
talikus neprileisdamas jųjų 
atstovų prie balsavimo, ka
dangi likus tokiu budu tik 
dviem katalikų atstovam^ 
prieš tautininkus, nes p. 
J. S. Lopatto laikėsi nuoša
liai. negali būti palaikyta 
lygsvara, kaip reikalauja 
\Yilkes-Barre, Pa. visuoti
no jb susivažiavimo nutari
mas ir mintis, pertai mudu 
žemiau pasirašiusiu C. A. L. 
Komiteto nariu protestuo
jame prieš tokį C. A. L. Ko
miteto pasielgimų ir už jojo 
nutarimų kenksmingumų 
visuomenei pasekmes, jeigu 
tai atsitiktų, neatsakome.” 
Dr. J. Šliupas ineša, kad 
šitasai protestas butų atme
stas ir protokole neminėtas, 
vienok balsų didžiuma nu
tarta protestų į protokolų 
įtraukti.

Toliaus skaitomas C. A. 
L. Komiteto susivažiavimo 
įvykusio Lapr. 30 d. 1916. 
Wilkes-Barre, Pa. protoko
las, kurisai tapo priimtas.

— Ištyrimo komisijos ra-

00 “Globai” į Petrogradu.
Raud. Kryžiui neapsiėmus jma paarta svarstyti dele- 
siųsti Lietuvon pinigų, C. A. i "a<?ij°s pranešimus. Sulyg

C. A. L. Komiteto tolimes
nio likimo išnešta balsų di
džiuma sekanti rezoliucija. 

Centralis Kom. sausio 16

Liet. Kom. raštinė susižino
jus su kai kuriais komite
to nariais ir gavus jųjų pri
tarimų pasiuntė augščiau, 
minėtų sumą Lietuvon per j d- 1^17 m- savo posėdyje, 
Suv. Valstijų ambasadorių jsulv£ ^m. Liet. Visuotinojo 
Berlyne. suvažiavimo nutarimų sau

Priėjus prie C. A. L. K. 
posėdžio 30-XI-16 išneštos 
rezoliucijos šaukti visuoti
nąjį susivažiavimų Nevv 
Vorke.i... katalikų atstovai 
ineša nuo savęs protestų 
lę raštinę, kad jinai ne tik 
ką nutarimo neišpildė, bet 
jįjį sulaužė būtent ignoruo
dama visuotinojo susivažia
vimo rengime- Am. Lietu
vių Tarybą, kaipo svarbiau
sių visų Am. lietuvių kata-

sio 15 d. 1917 m., nutaria 
ir varyti Lietuvos Šelpimo 
ir varryti Lietuvos Šelpimo 
darbų tol, kol bus reikalin
ga lietuvių visuomenei, lik
viduojant “L. Dienos” dar
bų; b) kreiptis į vietos ko
mitetus, pranešant jiems, 
kad jis nutarė pasilikti to
liaus darbuotis ir pakviesti 
juos varyti Lietuvos šelpi
mo darbų.

Perėjus balsų didžiuma

vardu.
C. Raštinės perkėlimas. P. 

M. Šalčius praneša, jog ji
sai apsiimąs ir toliau dirb
ti C. A. L. Dienos komitete 
ir pigesne kaina, būtent 
$15.00 į savaitę, bet tik tuo
met jeigu Centr. Raštinė 
bus perkelta į Nevv Yorką, 
nes jis pats tenai turįs kel
tis. Be to C. Raštinės per
kėlimų iš Wilkes-Barrc, Pa. 
Nevv York’an motyvuojama 
tuo, kad C. Raštinė turi bū
tinai būti didesniame Cent
re. Kun. Augustaitis ir ki 
ti už palikimų C. Raštinės 
Wilkcs-Barre, Pa. ir be to 
kun. Augustaitis sutvarkius 
svarbesnius “Liet. Dienos” 
reikalus apsiima Centralės 
raštinės darbų atlikti dova
nai. Balsų didžiuma nutaria
ma persikėlus p. M. Šal
čiui į Nevv Yorkų perkelti 
tenai ir Centralę raštinę, ir 
jam mokėti $15.00 į savaitę.

Susirinkimo prezidentas: 
J. S. Lopatto.

Susirinkimo sekretorius: 
Pr. Augustaitis.

Redakcijos pastaba. 
Alums labai nemalonu ma* 
tyti, kad katalikų nuolaidu
mas nekatalikiškoms lietu
vių partijoms nesusilaukia 
iš jų nei teisingumo. Be
rods tat nenauja. Nuo 1886 
m. darosi nuolatai tas pats, 
kas buvo ir Centraliame 
Amerikos Lietuvių Komite
te. Šitų mus “pirmeiviškų
jų” partijų taktika padaro, 
kad įvairių tautos srovių 
veikimas išvien negalimas.

“Draugo” redakcija nu
budusi, bet nenustebusi dei-

ti trinkai” nedavė kuo. Bar- 
tuškai pasinaudoti teisėmis, 
kurias jis buvo įgijęs iš pp. 
J. Miliausko ir Lukoševi- 
čio. Kam rupi tautos reika
lai, tas nelaužo teisybės 
principo, kuomet įvairioms 
tos pačios tautos srovėms 
reikia veikti išvien.

Mes skaitome, kad Cen
tralio Amerikos Lietuvių 
Komiteto veikimas baigiasi 
siuntimu surinktųjų pinigų į 
nelaimingų Lietuvą, ir nei- 
kokio kitokio veikimo to 
Komiteto nepripažįstame.

NELAIKYKITE PINIGŲ
NAMIE.

Daugelis žmonių, bijoda-. 
mi bankų bankrutijimo, lai
ko pinigus namie. Be to iški
lus karės pavojui, darbinin
kų tarpe pasklido gandas, 
kad buk valdžia galės su- 
konfiskuoti bankose padė
tus ateivių pinigus. Dauge-- 
lis nesusipratusių žmonelių 
paklausę šių neteisingų pa
skalų paliovė dėti į bankas 
pinigus, o kiti net išsiėmė 
padėtus. Žinoma, tos paska
los neturi savyje jokio pa
mato ir jomis pasitikėti la
bai neprotinga. Šiomis die
nomis iš AVashingtono buvo 
telegrama patvirtinta prezi
dento Wilsono, kad Suv. 
Valstijų vyriausybė visai 
nemananti konfiskuoti atei
vių pinigus, nors ir kiltų 
karė. Taigi to bijoties ne
reikia. Tik reikia dėti savo 
pinigus į gerų stiprių val
džios prižiūrimų bankų.

J. S. Čaikauskas.
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Tik ką išleista Knygele

likų organizacijų, nors buvoiau»^au .mietai lezoliuci- 
Centr. Komitetas nutaręs 3ab katalikų atstovai komi- 
susižinoti su ja ir atlikti vi- ine^ protestų, moty- 
są prirengimo darbą. Tau- vuodami C. A. L. Komitetas 
tininkų atstovai nemato C. savo veikimo pratęsime va-

Raštinės jokio prasikaltimo 
susivažiavimo šaukime ir 
įneša nuo savęs prieš kata
likų C. Komitete atstovus 
pasirašiusius po protestu. 
Balsų didžiuma nutarta, 
■vienų ir kitų protestus at
mesti ir jųjų tekstų proto
kole netalpinti.

C. Kimiteto pastabos: C. 
Raštinė praneša, kad Gelbė
jimo Fondui reikalaujant 
grąžinimo, skola buvo ati
duota. T. Fondas, kuris bu
vo paskolinęs C. Komitetui 
$1,000.00, paskolos grąžini
mo nereikalaujųs ir tuos pi
nigus paliekąs priskirti prie 
“Liet. Dienos” visų surin-

dovaujasi Wilkes-Barre, Pa. 
visuotinuoju susivažiavimo 
nutarimais ir jokis kitoks 
susirinkimas apie jojo liki
mų neturi teisės spręsti. 
Protesto tekstas tečiaus bal
sų didžiuma liko atmestas.

Sulyg-gi C. Komiteto po
sėdžio pertraukimo katalikų 
atstovams griežtai užprotes
tavus, svarstymai buvo tę
siami be pertraukos iki die
nos programos užbaigimui.

C. Raštininkui išdavus fi
nansinį raportų įnešta ir nu
tarta išrikti komisijų iš 3 
asmenų C. Raštinės finansi
nių piningų peržiūrėjimui, 
likvidavus visų “Lietuvių 
Dienos” darbų. Komisijon 
išrinkti šie asmenys: Kun. 
J. Dobužinskas, pp. Strum-

<tų aukų.
portas tag’ų ir raikščių j Dovanos. P. M. Yčas ir 
klausime, kurį skaito p. M. kun. J. Žilinskas paskyrė 1
Šalčius. Po raportu pasira- dovanas tiems, kūne dau-\
šę kun. J. Dobužinskas ir p. giausiai surinks aukų “Lie

tuvių Dienoje” nukentėju-Strumskis.
Dėlei daromų prikišimų 

nutarki vėl, kati Dr. J. Šliu
po laiškus butų pridėtas prie 
portas tags’ų ir daikščlų 
ko paaiškės, kiek tuose pri
kišimuose esama teisybės.

Galutinos atskaitos klau
sime iš “Liet. Dienos” su
rinktų aukų p. M. Šalčius 
praneša, kad Centralė raš
tinė to negalėjusi padaryti,

Pinigų išsiuntimas. Nu
taria likusius pinigus apie

nemažai.
Vyčių Vaike jas. nes aukos da vis ateina, ne

siems dėl karės šelpti lietu-\$ 100,000.00 išsiųsti nukentė- 
jilsiems dėl karės lietuviams 
šitokiomis dalimis: Šelpimo 
draugijai “Globai” Petro
grade $5,000.00; lietuviams 
belaisviams šelpti Vokieti
jon per *Šveicarijos komite-' 
ta Fribourge “Lithuania” 

P. Wood dovana, p. Woodi $25,000.00; visus likusius
paskirtomis aukomis aiuken-Į apie $70,000.00 (kiek galu- 
tėjusiems lietuviams nutar- rina apyskaita parodys) ūž
ta pavesti pasirūpinti tuo imton Lietuvon į Vilnių pp.

viams. Pirmutinę dovanų 
didelę sidabro taurę laimėjo 
p. Norkus iš San Francis- 
eo, antra dovana — mažes
nė sidabro taurė teko p. 
Vcnckumeniei iš Baltimore, 
Md.

Surengė Kun. P. Gugis

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

Kaina tik 15c.
su prisiuntimu.

Imant šimtais egzempliorių į bažnyčias arba agen- •
tams nuleidžiama didelis nuošimtis.

Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
gai galima siųsti krasos ženkleliais.

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street Chicago, III.
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Geriausi Maldaknyge
“Pamaldų Vadovėlis”

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

“PAMALDŲ VADOVĖLYJE” rasi Maldas, Gies
mes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamal
das, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų 
Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to 
visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai 
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlįs” kaunuoja: —

Skuros updarais, miksimais kraštais,................60c.
Audeklų apdarais, auksiniais kraštais, ............. ’ 40c.

Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais, arba 
“money order”. Adresuokite.

DRAUGAS PUB. C0.,

1800 W. 46th Street, Chicago, BĮ.
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ŽINIOS

DRAUUAi ■W-» '

SUAREŠTUOTA 4 STREI- 
KININKĖS.

pų delegatai ateitų į šį su
sirinkimų, nes reikia dau
gelį svarbių dalykų aptarti.

V. Balanda, .... .,, 
Chicagos Lab. Sų-gos
Centro Raštininkas.

DARBININKAI LAIMĖJO.

Kaip jau žinoma, Chica
goje streikuoja suvirš 10,000 
moterų ir vyrų rub.Mitvių. 
Kadangi streiko metu strei
kininkai visuomet pastato 
prie darbo Įstaigų 
įlinkus, tatai taip
dabar st reik uo jane i o?
rįs ir merginos.

Tečiau atsirado vienas 
teisėjas, kurs fabrikantams iš
davė “injunetion”, tuomi už- 
dranzdamas pikietauti strciki- 
ninkėms.

. pikiet- 
elgėsi ir 

mote-

Cigarų dėžučių dirbtuvėse 
darbininkams padidinta mokės 
tis už darbą. Darbininkai tai 
laimėjo be streiko. Nieko ne
gelbėjo darbdavių išsiteisini- 
mas, jogei pabrangusi išdirbi
nio medžiaga.

ROSELAND, ILL.

Pūtnyčioje, vasario 16 d. 
1917 m., Strumilo svetainė
je, įvyko prakalbos, Dr. J. 
Bielskio. Prakalbos nusise
kė labai gerai. Žmonių bu-

Kadangi streikininkus nok- v0 susirinkę daug. Aukų
lauso to “uždraudimo”, tatai 
vakar policija, pildydama tei
smo norą, suareštavo keturias 
merginas ir’ nugabeno Į Clark 
Street policijos nuovadą.

APMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ 
POLICMONĄ.

Vakar anksti ryte plėšikai 
galvažudžiai apmušė ir apiplė 
šė policmoną Louis (lartrell. 
2615 N. Halsted gat. Be kitko 
paėmė nuo jo $14.

Skrajojas policmonų sky
rius Inksto po miestą, bet plė
šiku niekur neužtinka.

NEMEGA PLĖŠIKAI 
CHICAGOJE.

Chicagoje visokios rųšies 
plėšikai ir galvažudžiai veikia 
posenovei.

Kas kaltas?
Visupirmu yra kalta, polici

ja, kuri pati, užuoti pildyti sa 
vo pareigas, darbuojasi ir sė- 
braujausi su plėšikais.

Paskui už tai kalta miešti 
administracija. katrai visuo 
met trūksta pinigų užlaikyti 
daugiau policijos.

Chicagos mieste perinažai 
policijos. Vra tik puspenkto 
tūkstančio policmonų.

New Yorko, kuris savo ap 
ėmiu yra mažesnis už Chicago. 
yra suvirš 10 tūkstančių polic
monų.

Petrulis, J. Valaitis, V. 
vidaitis, J. Daugirdas, A. 
Me'lušis, J. Diržis, A. Augai-J 
tis, K. Valeika, S. Bitau
ta s, .T. Valaitis, B. Trečio
kas, B. Lauraitis, P. Gir- 
džiunas, J. Lebedzinskas, J. 
Karliknuskas, A. Jercškevi- 
čius, J. Čepaitis, P. Milius, 
A. Nausėda, K. Šeputis, A. 
Lukmanas, P. Lecaitė ir 
Penkauskienė. Smulkesnių 
aukų surinkta $10.83. Vi
so aukų surinkta $74.33.

Mėnesines duokles pasi
žadėjo mokėti iki karės pa
baigai šie:

Po $5.00 kun. Prof. Pr. 
BuČys. Po $2.00 — Ant. 
laipinąs. Po $1.00 Marijo
na Možeikaitė, E. Krimin- 
skaitė, J. Kriminskaitė ir 
K. Nurkaitis. Po 50c. — J. 
Lebedzinskas, A. Sutkus, O. 
Barakauskaitė, K. Šarkelis,

“LAIME”
Vienintelis lietuvių kalboje mėnesinis pramonijos 

laikraštis. t
“LAIME” rašo apie pramonijų, kaip ji prasideda, g 

vystosi, kokius pelnus neša žmonėms, kurio prie jos 
prisideda.

“LAIMĖJE” rasi nurodymų bei patarimų, kur 
indėti savo eutaupintų turtą, kad jis pačiam jo savinin
kui tarnautų.

“LAIMĖ” supažindina savo skaitytojus su žemės 
turtais, nprnšinėdama kasyklas, žemės sluogsnius ir 
mineralus. Kasyklas ir įvairius metalus, paveikslai pa
rodo, kad žmonėms lengviau butų suprasti.

, “LAIMĖ” nesikiša į dvasinius žmonių reikalus, ji 
stengiasi vien pramonijos sritį aiškinti. Žodžiu, “LAI

MĖS” užduotimi yra kiekvienų padaryti laimingu, 
nuimti nuo pečių kasdieninį vargų, skurdų ir kitus ne
gerumus.

Skaityk “LAIME” — rasi laimę!
Metams “LAIMĖ” kaštuoja tik VIENĄ DOLE- 

RJ, be to, duodama priedu naudinga knyga: “Pinigų 
darymo paslaptys”.

Adresuok:

S5=-

DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRI6EP0RT0

CENTRAL MANUFACTURING

Vfff District Bank.
1112 W. 35th Str., detoll Morgas rtr.

inkta ' nukentfjusiemš' Y' St. Bytautas,
karės $73 79 j^* S. Srusis, A.

Mureika, Br. Kasparavičių

sur
nuo

Aukavo:
Kun. Lapelis
J. Mockus
K. Strumila 
K. Raskauskas 
V. Vinckus 
St. Piktužis
J. Embcrgas 
Petrosonis 
Iz. Čepulis 
A. Ligas 
Vojevadas 
J. Birsenas 
J. Šimkus 
A. Jasucevieius 
V. Černienė 
E. Čepulienė 
V. Šimaitis 
P. Šatkauskas 
A. Jucius 
J. Sigas
M. Misiūnas 
J. Jogminas 
P. Butkus
J. Laslauskas 
P. Slavinskas 
A. Likša
N. Urbonas 
J. Strianas

A. Speeionas 
J. Makaris 
J. Subata 
A. Puidokas 
V. Navickas

kukošaitis, U. Ben- 
, 'kauskaitė, J. Valaitis, A. 

4 nn Dereškevičius, P. Gerdžiu-
9‘ nas ir J. Martišius.
-įOO? Pb 25c. — Z. Trakšelienė, 
-j’ggiB. Radišauskienė, J. Krivic- 
2 qq .kis (14 metų), Br. Nausėda 
2 00'(12 metų), P. Lacaitė, M. 
2 00 Į Orlauskaitė, M. Neveraus- 
2*00ikienė, K. Skirienė, H. Ju- 
2 00{ šas, Br. Trečiokas, M. Kili- 
2 00 kevičienė, J. Sriubas, B. 
2 0Q Kaupiutė, P. Rozmanskie- 
2 00 ; nė, A. Kregždienė, O. An- 
2 00 čiukaičiutė, B. Tumaitė, Pr. 
2 00 Sutkus, J. Sutkus ir O Jaš- 
2 00! kulaitė. Tų pat vakarų pa- 
2001 si žadėjimų sumokėta $5.25. 

] 001 M. Mažeika paaukavo L. 
y 001 D. S. kalendorius, kurių
1 001 parduota už 50c. K. Pakš- 
1.00! tas pardavė už $11.25 T. F. 
200'išleistų kningų. Viso labo
2 00; prisiuntė kun. F. Kudirka 
1.00'$91.33.
1.00 j 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau savo pusbrolio Tetro ir 

Adomavičiaus ir puseseris Agotos 
Adomavičiūtės po vyrų Jurmalienė 
pirma gyveno Pittsburghe, o da
bar nežinia kur.

Jei kas žinote meldžiame praneš
ti arba atrnšy/i laiškų.

ANASTAZIJA SEREIKAITE, 
3212 Blue Island avė, Chicago, IH.

“LAIME”
H 3329 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Š

P. S. Vienų numerį siunčiame dykai, pažiūrėjimui) 

Š-
Paieškau savo dėdės Antano Na- 

grozkio Kažemėkų kaimo, Jurbarko 
parap. Kauno gub., Pirmiau gyveno 
Khone, Pa. Dabar gyvena kitur, ma
lonėkite atsišaukite pats arba kas 
kitas pranešt} šiuo adresu:

JUOZAS YURGILAITIS 
BOY 257 Vandergrift Heights Pa.

Paieškau savo brolio Kons
tantino Koncevičiaus paeinančio 
iš Kauno gubernijos Raseinių 
pavieto, Kražių miestelio.
Seniaus gyveno Chicagoje aplei
dęs Chicaga daugiauš nieko nera
si. Prašau atsišaukti tuojaus tu 
rių svarbų reikalą.

Konstancija Rimkui icienė 
4422 So. Wood st., Chieago, III.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS.
1 ' . ‘ ‘t

Du mediniai narnai ant
kampo. Bandos . Peša ___
Namai randasi ant Bridge^or- 
to. Price 2500.00, Įnešti $300. 

Atsišaukite tuojaus pas
Joseph M. Ažukas and Co.,
3303 Auburn Avc.

r
Paieškau savo pusbrolių Mikolo ir 

Jurgio Stankiavicių, paeinančių iš 
Kauno gub., Krakių parapijos, De- 
veikiškių meldžiu atsišaukti ant se
kančio adreso, nes tūrių svarbių rei
kalų:

M. BACILIUNAS
51 So. Prairie St., Bataivo, III.

Paieškau savo draugo Antano Po
derio, pirmiaus gyveno Big Bay, 
Mich., Jis pats ar kas kitas praneš
kite sekančių adresu:

PETRAS LEVENDRAUSKAS 
Forest City, Pa.

Pabėgėlis Jonas Žiūkas Andrioniš 
kio valse. Pliklškių vienkiem. paieš 
kau švogriaus Petronės, Anikšcių 
parap. Murela vienkem. ir brolėnų 
iš Zlobiškių taipgi ir draugų. Mel
džiu atsišaukti:

IVAN ŽIŪKAS
Gorod Samara Saniarskoj gult., Tri- 
bicinoi Zavod Masterskoi No. 2: 
3776 RUSSIA.

DYKAI.
k r V > / A

VONO'4 macnetic COMB.

Sulyginus genima Magnetiškų šukų 
su paprastomis — tai jos yra kaip 
DYKAI parduodamos. Jeigu nori tu
rėti gražius ir tankius plaukus, tai vi

. Paieškau savo pusbrolio Adomo
Paskui susitvėrė Tautos Tąsaus paeinančio iš Kauno gub., jis 

r-, , , . -vT i ,• .pirmiau gyveno Chicagoje. Jeigu kas . . , ..
rondo skyrius. Nuolatines apie j| žinote praneškite sekančių ,Magn?tlš?a? Sukas ar

adresu:
KAZIMIERAS JASI’Sduokles pasižadėjo mokėti:.

Delei policijos neskaitlingu- P” $1-00 — kun. P. Lape- 312 High st- New Britain- Conn
mo todėl nedyvai, kad čia turi p’s> P° ’^Gc. — St. Piktužis,__________________________
kuopuikiausių sau dirvą plėši-, A. Mačiulis, J. Makaris, K. j
kai-galvažudžiai. .Strumila; po 25c. — Iz. Če-i

Aną dieną plėšikai apiplėšė l’ulis, V. Niekus, K. Nauju- į 
ir apmušė paties policijos vir i nicnė, J. Pečukaitis, A. Spe-, 
šininko sulų, gydytoją Seime ! cijonas, J. Ramanauskas, M.! 
ttler. 1 Misiūnas, J. Jogminas, A. Į

Suplaišino vakar daug ge* Likša, K. Klevikas, P. Dau-I 
ležinių spintą įvairiuose ofi-Įgcla, B. Sabonienė, A. Ju
sliose. žinoma, pasipelni jo., cius, M. Sakavičicnė, S. Liu-‘

vis rei-

iš musų ar iš kitų nusiprkęs.. 
PREKE tiktai 25c. ir 50c. 
MAONETIC COMB CO.

422 ISLAND AVĖ.,
SOOKFORD, ILL.

■’ ■ .r” r r riirT

geras barberis, dar-Reikalingas 
bas ant visados. Atsišaukite: ’ •

A. JANAUSKAS
4563 Wcntworth Avė.

>*4ii-).ė»no»M» <*•■ uė* ..e 1 i i i ii» »• • a »•»»• ni'
15 K * T f 4

1 kevičienė, J. Janušauskas, 
J. Strumilienė ir A. Fraje- 

pasi-! raitė.

Bet policija posenovt 
ko vėjo laukuose.

Praeiviui apiplėšimai 
taiko kasdien.

Baugu ir gatvėn išeiti ar 
dieną ar naktį.

Nežinia tatai kas bus, jei ir 
tolesniai tokia betvarkė gy
vuos Chicagoje.

AUKOS.

LABDARIŲ SUSIRIN
KIMAS.

' Chicago, III. (North Side).
Aukos surinktos laike D-roI
.L Bielskio prakalbų vasario 
9, šv. Mykolo parapijos sa-

i $5.00 aukavo kun. F. Ku
dirka.; po $2.00 — A. Poš-

-------------- ka, J. Martišius ir K. Nur
Chicagos Lietuvių Labda- kaitis; $1.50 Br. Kasparai- 

ringosios Sąjungos Centro čiutė:
susirinkimas įvyks ketver-' Po $1.00 — A. Rugienius, 
ge, vasario 22 d. 1917 m.,r A. Repšys, S. šiušis, A. Mu- 

Apveizdos Dievo parapijos reika, S. Josinskaitė, O. Ba- 
svetainėje (18-tn gatvė ir rakauskaitė, M. Orlauskai- 
Union avė.). Šis susirinki- tė, A. Šilkunas, O. Jaškulai- 
mas buvo manomas šaukti tė, J. Mickevičius, J. Ger- 
seredoj, vasario 21 d., bet džiunas, J. Paniulis, J. Ki- 
iš "priežasties gavėnios pa-įčas, K. Skirienė, E. Jušas,
maldų jis liko perkeltas. 

Geistina, idant visų kuo-
Z. Trek&elienė, B. Radišaus- Į 
kienė, M. Klioštoraitis, A.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00 !
ABELNAS TURTAS VIRS $2,000,000.00 ;

Suvienytų Valstijų 
Pačto Bankos, niics- ,
tas ir Valstija laiko l
pinigus šiame Ban
ke. Direktoriai šio 
Banko yra savinin
kais milžiniškų dir 
btuvių Centralinia 
nie Išdirbisčių Dis- 
triktė. Viceprez.
ARMOŪR and Co. , 
Prez., ALBERT

i PICK and Co. Vice-prez. CHICAGO JUNCTION 
! Gelžkėlįo Kompanijos ir daug kitų kompanijų priguli 
i .prie |ios Bankos. Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus.
I Duoda, Paskolas, 4Apsaugoja namus nuo ugnies, siun- 
1 Čia pinigus į visas dalys pasaulio. Partraukia pinigus 
J. iš kitų Bankų po visų Amerikų ir atlieka visokius 
, Bankinius reikalus.
r Bankos VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po piet.
I Subatomis iki 9 vai. vakare.

Kalbama Lietuviškai. 
DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS BANKAS

1 ŠIAME APSKRYTIJE.

Phone Yards 2721 ė
DR. J. JONIKAITIS $
GYDAU VYRŲ. MOTERŲ g 

IR VAIKŲ LIGAS §
3337 So. Morgan. St. X 

CHICAGO, ILL. S

V ‘
f ■ >

Tel Drover 7042
t f i

Vyrišky DripuiyBarsen.l i
NmM, neatimti, oa^ti «at 

nžsakymo rintai ir overkutųi, 
vertėt nuo $30 ilfi $50, dabar 
parsiduoda pe $15 ir 25 dolerine, 

r* Nanji, daryti gatavimi aae 
* $15 iki $35 siutai ir overkotai,
’ nno $7.50 iki 18 dolerių, 
i Pilnas pasirinkimas kailiu pa- 
' mnttų overkotų

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nno $25 iki 

i $85, dabar $5 ir augšėian. Kel- 
i nėa nno $1.50 iki $4.50. Vaikų 

aiutai nno $3.00 <ki $7.50. Va-Ii lizoa ir KnporaL 
, Atdara kasdieną, nedėliomis 
, ir vakarais.

a. OOSDON.
I 1415 8. Halsted rt_ Ohlcago Tll.

IMM 9 •

Dr. C Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4712 Bo. Ashland Ave. 
art 47-toa gatvės

H . t i  --------- -—~

* . /OSBPH C. VVOLON
i ’

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg. 

29 So. LaSalle etM
Vakarais 1566 Milwaakee avė. 

Central $$$$
Rasidencc Humbold 97

B CHICAGO, D.L.

Teletoaaa: McKInUy S764

BR. i. K. RUTKAUSKAS
Cydytojaa Ir Chlrargas 

1417 I. Ktitira IM. Ir W. U (t., Cklap

Amerikos Liituili Mokykla
Makinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

J.t Examinuojų akis 
ir priskiriu akynius, 
už nebrangia kainų 
Įėjimas j laikrodžių

ikraufuVd. ii 
DOCTOS of 

OPTICS
Kaz. Michalauskas 

i-, 3303 S. Morgan St.
CHICAGO, ILL.

ssn^-s^^sencieitiosiesamitseMKitit

8 A. A. SLAKIS |
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Boom 810
lt 8o. La Baile BL, Ohlcago, m. £ 

TeL Bandolph 0840

gyvenimo vieta
$2U Bouth Halsted Street

• Tel. Drover 0320 •
r$T¥TYVTYrrrr¥vrvrv>TrrrrB

Dvadningas Laikrodėlis 
nežiūrint kokiame darbe esi.

kal-

Nepainaus ir stiprio išdirbimo. To
kia tai mechanizmas randasi Inger- 
soll laikrodėliuose, l'ž tai jie pake
lia didesnius susftrenklmus ?r to- 
de Ingersoll's yru jums tinkantis 
laikrodėlis.

rngersoll’iai yra davadning: — 
gvarantuojami davadningais. Tas 
yra priparodyta 50 inilionams žmo 
nių, kurie šiuos laikrodėlius pirko.

Perkant laikrodėlį, savęs apsau
gojimui, sakyk “Ingersoll.” Da
bok, kad ant veido (ciferblato) bu- 
tųvardas "Ingersoll.” Atmink, kad 
nevisi laikrodėliai lngersol'io 
nos yra Ingersoll laikrodėliai.

Vtsur pardavėjai parduoda.

oro
Sutaisytas o

recepto; suteikto iknintiiT- 
gu Egypto zoktminku,

apsireiškia e«ja stebėtinai pasekmingu 
nuo gilinto pilvo ir tonu, ger
ki'* ftkatidvįimo, 'i"*nlio. galroa 
tkaH'lėjim't. nuttloji.’tto apetito, 
ialčio goltoįr, fcl., eet., butai* 
eonis-4 išMlirbėjti labui pagarsėjusio

PAIH-EXPELIERIO- (
seno ir Ištikimo dmigo SGmy- | 
nos. naudojamo visame pa^au- ' 
lyji* |»er pusę šimtmečio—26‘. 
už honkutę \ isoHe uptiekoae, 
arba gulite ulsiaukyti tiesiai i*
P. AD. KICHTBR A <JO. • | 

74—10 Wasbiactoa Street Nnr VorL

Nepadailintas veldaa
15 llkr,4MĮM

Triump, $1.50
Gražiai Išrodantis Ir 
įtrinkantis laikrodė
lis. Kiti tokio jau 
modelio, Ecilpso, |2, 
luiiior, $2.50; Mid- 
get, moterims |2.50.|

Žibantis veidas

TTiiiT,
IKIet

“Radlolito”, $2.00
Parodo laiką tam
sumoje. Rodyklės 
ir valandos dengtos 
tu "RadioJtte'’, ku
riame randasi tikro 
•adlnmo. Išlaiko ži
bėjimą per 8 metus.

Akmenuotas
TTiiJrT

Rellame, $3.00
Plonas. 7 akmenė
lių laikrodėlis; ni- 
kallnė virtiną, 83.00; 
oaąuksuotas, 86.00 
\Vatsrbury, 83.00; 
‘Vaterbury "Radioll 
te". 84 00-

nF.IKALAIJIMF, MERGINŲ
Del moteriškų drapanų fabri- 

tų:

Operatorkų,
Užbalgejų,
Suraukejų.

Kirpėjų,
Prosuotoju 

Merginų lengvlam 
larbul. Galima 
Tinus, kaip kitur.
Mes išmokiname:

Darbas pastovus,
Tinkamas valandas,
Avarl vieta.

Šviesios, rumlngos ir patogios 
dirbtuves.
Dirbtuvės Unijos nepripažjsta 

EMPLOYMENT DEPT.,

M. MYRFS, Mgr.
Room 909 Rookėry Bldg.

9 lubos
Atsišaukite 8:30 iki 6 vai. v

- -..........

dirbtuves 
uždirbti dau-

MAlMAtOAJTMAOAA*-t8 »12« tMAMAAATM «
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

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

3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO

^ Tho i 1BANKES' 
COFFEE

TAUPYKITE PINIGUS 
—pirkit© geriausių kavų Chi 
cagoj ir mokėk už sv. tiktai

Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28 ir 30c. ver

SMETONAS 
Gerianaiaa 
■metonoe avie 
etas. Geresnis
sega kur fąs

■*““ 43c

-1
26c

26
a lb.

19c
nržui

Geriausi 
tial 1$«
rutina

5ic

in
tu

nu
i

$500 DOVANŲ, jei jus galite 
rasti it tankų darytų sviestą 
kurioje norą iiBankėa san
krovą.

coco*
Beakta 9 a-
riauaia Cocoa. 
Sulygink a • 
bent k»> 
kia ‘ 14c

ARBATA
Priimniausio 
Arbatos Gva- 
rantnotoa 
tOe. vert. 40c

WB8T BIDS 
UTB MUvaakas Av, 
1004 WUwaalwa Av. 
1040 MUvraakoa Av. 
1010 W.
S880 W. Mat Įsos st. 
1044 W. Chieago Av 
18M Blne Island Av




