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Vokietijos ats3kymas_ Kinijai
Riaušes Graikijoje

K

Rusai atmušę Vokiečius Rumunijos šone
VOKIETIJA ATSAKĖ
KINIJAI.

balies vyriausybe nebežino kas veikti
DAUGELIS PASIŪLIJI
MŲ MAISTO SUTVAR
KYMO REIKALE.

moterių riaušės nesukelia
vokiečių agentai.
Taigi vyriausybė nesiima
darbuoties
prieš
maisto
brangumą, bet ieško kažko
kių pašajlinių kaltininkų.
Artimiausios dienos turės
paliudyti, kas čia tolesniai iš
to išeis. Vyriausybė ir kon
gresas gali atpiginti maistą,
tik kaip vienai, taip kitan,
reikia gerų norų.

Washington, vas. 23. —
Delei maisto stokos ir bran
gumo kilus didelėms mote
rių riaušėms New Yorke ir
Philadelphijoj, šalies vy
riausybė tiesiog nebeteko
galvos. Tuo reikalu kongre
san įnešta keliolika įvairiau• šių pasiulijimų,
kaip į mię7
VISUOTINb^AREIVlA* stus pristatyti daugiau mai
VIMO BILIUS.
sto, kaip jį atpiginti. Bet,
regis, nei vienas tų pasiuli
jimų negali užganėdinti ba Prezidentas Wilson Sutinka
dau j ačių darbininkų su šei
Su Tuo Biliu.
mynomis.
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Moterių riaušes New Yorke
ir Philadelphijoj

STREIKUOJA KRUPPO
ĮSTAIGŲ DARBININKAI.

Pekinas, vas. 23.—Vokie Amsterdam, vas. 23.—“Tetijos vyriausybė tiesiog per legraaf” praneša, jogei Krupsavo ambasadorių atsakė po įstaigose, Essuose, sustrei-

prieš kavo 17,000 darbininkų. Strei
nardančių laivių blokadą. kininkai pareikalavo geresnio
Vokietija savo atsakyme pa sau maisto ir didesnės užmožymėjo, jogei jinai jokiu bu kesties.
du natinainvsianti paskelbtos Gauta žinia, kad daugelis
blokados. Nes jei Anglijai streikininkų suimta ir išga
buvo leista marinti badrfmi benta karės laukan.

Kinijai į jos protestą

Photos by American Press Assoclatton.

Šitas didelis garlaivis pirmomis
plaukti Europon su visokiomis
’
vių blokadą, igarlaivio kompanija parei
čiau vyriausybė nepritarė tai daryti. T
likti namie, negu siųsti pragaištin.

ANGLIJOS MINISTERIS
APIE VOKIEČIŲ
BLOKADĄ.

j dienomis turėjo iš New Yorko uosto iš- Vokietiją, tatai tegu bus lei
Bet kadangi vokiečiai paskelbė nardančių lai- džiama ir Vokietijai taip elg,vo, kad vyriausybė leistų jį apginkluoti. Te- ties su Anglija. Vokietija
Mompąnija nusprendė verčiau šitų garlaivį paatsakyme pažymi,

VIS DAUGIAU LAIVŲ
NUSKANDINAMA.

PASVEIKO GEN.
ALEESIF-JEY.

. vyriausybė darys, kas

NORĖTA SUNAIKINTI
MIESTAS?

Stockholm, vas. 23. — Rusų
yra galima, kad tik apsaugo laikraštis “Smolenski Viestti toje blokadoje Kinijos sa nik” praneša, jogei rusų ge
vastį ir jos gyventojų gyvy neralio štabo viršininkas, gen.

bę. Todėl mano, jogei Kinija Aleksiejev, po sunkios ligos
, New Britain, Conn., vas. 23.
neturės tai visa blogu daiktų pasveikęs ir išnaujo užėmęs
— Naktį prieš vasario 21 die
ir visuomet draugingai atsi savo augštąją vietą.
ną, į dvi valandi laiko šitam
neš į Vokietiją.
mieste ištiko net 20 visokių
Tas reiškia, jogei Rusijos
plyšimų ir daugel vietose pa
caras vis dar pats skaitosi vy
degta namai. Gyventojai labai RIAUŠĖS GRAIKIJOJE. riausiuoju savo armijų vadu.
buvo persigandę.
Sausio mėn. buvo žinių, jo
Spėjama, jogei busiąs koks
Londonas, vas. 23.—Grai gei į gen. Aleksiejevo vietą
nors suokalbis sunaikinti šitą kijos mieste Piraeus graikų busiąs nuskirtas gen. Gurko.
miestą.
darbininkų būriai gatvėse Taigi tos žinios, kaip matome
Policija suėmė 4 žmones.
sukėlė dideles riaušės. Visu- nepasitvirtino.
Mieste paskelbta karės sto pirmu darbininkai atliko su
vis.
sirinkimą,
kuriam įsteigta

LONDONAS, vas. 23. —
Washington; vas. 23.—Pre Vokiečių Nardančios Laivės
Senate išnešta rezoliucija
zidentas VVilson atlaikė kon Veikia Tik Prieš Neutralių Vakar vokiečių nardančios
iš valstybės išdo
paskirti
laivės nuskandino daugiau 7
ferenciją su karės sekretoriu
šalių Reikalus.
$50,000,000. Už tuos pinigus
laivus.
mi Baker ir galutinai nu
norima nupirkti maisto ir
sprendė generalio štabo paga Londonas, vas. 23. — An
Išviso nuo vas. 1 d. ligi
šituo sušelpti badaujančias
mintą bilių (įstatymo projek glijos blokados reikalų mini šiolei nuskandinta 146 laivai
šeimynas.
tą) apie visuotiną Suv. Valsti steris, lordą- Robert Cecil, 315, 438 tonų intilpimo.
Taigi veikiama viš ne taip,
jose kareiviavimą induoti ap Associated Press korespon
kaip turėtų būti. Užuot ieš
svarstyti kongresui. Šitas bi dentui pažymėjo, jogei v.
koti maisto stokos ir bran
lius bus svarstomas sekančio rinis Atlantikas, Šiaurinės Sr ginusia nukenčia neutralių ša
gumo priežasčių ir suradus
jo kongreso sesijoje.
Tarpžemių jūrės turėtų visuo lių prekyba.
anas prašalinti, vyriausybė
Biliuje yra du svarbiu daik met būti liuosas neutralių ša
Vokiečių nežmoniškoji blo
rūpinasi tik vargšus šelpti, tu:
lių laivų plaukiojimui. Bei kada nėra paprastuoju bumkad ateityje jie dar 'labiaus
1. Visuotinas priverstinas vokiečiai savo nardančiomis bugu, nes jinai yra perdaug IŠŽUDYTA TREČDALIS
butų išnaudojami trustų ir kareiviavimas visiems Suv.
ARMĖNŲ.
laivėmis ir ten pastoja plau galvažudinga. Tečiau toji galspekuliantų.
Valstijų piliečiams vyrams kiantiems laivams kelią ir važudvbė priklauso ne nuo New York, vas. 23. — Čia
Prezidentas Wilsonas be nuo 18-kos ligi 45 m. amžiaus.
juos be pasigailėjimo skandi masinio žmonių žudymo, bei gauta žinia, jogei turkų Ar
to pasiūlo nustatyti val
2. Vyriausybė turi pilną tei na. Visgi didžiumai tų laivų nuo nardančių laivių pasalin- mėnijoje karės metu turkai iš
giams kainą. Kiti tautos at sę bile kada pašaukti regulevokiečiai neįstengia pastoti, gojo veikimo. Kiekvieno plau žudė visą trečdalį armėnų gy
stovai vėl duoda kitokius rėn kariuomenėn tų metų svei
kelio ir tie laivai nuplaukia į kiančio garlaivio įgula nežino ventojų. Jų tiktai maža dalis
patarimus.
kus vyrus.
jiems skiriamuosius uostus. nei valandos, nei minutės, yra žuvę nuo bado ir visokių
Ncw Yorko mieste varg
,
Vadinasi, Suv. Valstijose Reiškia, jogei vakariniai tal kuomet nardančioji laivė pa limpančių ligų.
dieniams sušelpti paskyrė militarizmo banga kaip koks kininkai yra tikraisiais linoleis jin torpedą.
...
•
milijoną dolerių. Kiti mie uraganas veržiasi pirmyn ne- sųjų
DIDELIS GAISRAS
jūrių apginėjais.
Anglija daro visa, kas til
stai tą patį daro.
JAPONIJOJE.
kieno nesulaikomas.
Ministeris užtikrina, jogei jai yra galima, kad tik nepa
Tuo tarpu maisto kaina
vokiečių nardančių laivių blo kenkti neutralių šalių preky
kįla ir tam kilimui nesimato
SKELBIAMA SUSIMYkada nesulaikė į Angliją viso bai. Neutralių šalių garlaivių Kobe, Japonija, vas. 22. —
galo.
.
LĖJIMAS. .
kių prekių pristatymą, bet ji peržiūrėjimui, ar jie kartais Mieste Osaka kilo gaisras ir
Ncw Yorke ir Philadel
Havana, vas. 23. — Kubos nai didžiausiu nuostolius pa negabena karinės kontraban sunaikino gražesniąją Yniesto
phijoj atsikartoja moterių respublikos prezidentas Meno- darė ir dar vis daro neutra
dos, Anglija skiria Halifax ir dalį. Sudegė medikalė kolegi
riaušės. Daužoma maisto cal paskelbė susimylėjuną vi lėms šalims, skandindama ši kitus uostus. Bet jokiu budu ja ir Sale jos stovinti ligoninė.
krautuvės, mėsinyčios. Sa siems
tiems
revoliucionie tų garlaivius.
Anglija, ministerio nuomone, 450 ligonių suspėta prašalinti
koma, jogei tos riaušės per riams, kurie savanoriai atsi
Iki šiolei visi iš Skandina negali pamesti savo metodos iš ligoninės. Paversta griuvė
simes ir j kitus didesnius ir mosią nuo revoliucionierių va vijos ir Olandijos plaukią į perkratyti laivus. Šitai
yra siais daugelis ir kitokių vie
mažesnius miestus. Pakils dų ir pasiduosią vyriausybės Ameriką arba atgal laivai tu svarbiausioji Anglijos parei šųjų įstaigų.
Gaisrą gesinti
visur negirdėta betvarkė.
malonei.
rėjo sustoti vienum -Anglijos ga.
nebeužteko gaisrininkų. Bu
Visur tik ir girdžiami
uoste, kad neturėti nesmagu
vo pašaukta kariuomenė. Nuo
šauksmai: “Duonos! Duoki
— Marinette, Wis., vas. 23. mų okeane, kuomet anglų ka
stoliai siekią pusantro milijo
PAREIKALAUS
te mums duonos!”
— Vienas keliaujantis agentas rės laivai peržiūri vežamas
no dolerių.
$3,750,000,000.
Kuomet darbininkai ba pabučiavo Mrs. William Gen- prekes.
Berlynas, vas. 23. — Vokie
dauja ir sukelia prieš vy dron. .Jinai agentą liepė areš
Kadangi nardančių laivių tijos vyriausybė parlamento — Amsterdam, vas. 23. —
riausybę demonstracijas už tuoti ir teisme už pabučiavi blokada yra labai pavojingr pareikalaus leisti skolinti dar Tš Berlyno čionai gauta žinia,
tą baisią jos betvarkę, vy mą pareikalavo $250 atlygini neutraliams laivams, plau $3,750,000,000 karės vedimui. jogei Vokietijos vyriausybė
riausybė ima daryti tardy mo. Teismas paliuosnvo agen kiantiems į Anglijos uostus, Vokietijos parlamentas vei pagaliaus paliuosavusi 72 nmus, ar kartais tas išalkusių tą.
todėl delei šitos blokados dau- kiai susirinksiąs.
merikonus jurininkus.
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KUOGERIAUSIAS JAPONŲ
fondas gelbėti bedarbius ba
FINANSŲ STOVIS.
daujančius darbininkus ir jų
šėimvnas. Paskui minios
Tokyo, vas. 23. — Japonijos
nuolėsi plėšti maisto krau
valstybės banko pirmininkas,
tuves. Daug riaušininkų su
vice-grafas Mišima, paskelbė
imta.
banko apyvartą už praeituo

sius metus.

Raporte be kitko

RUSAI SULAIKĘ TEU pasakyta, jogei Japonijos fi
TONŲ BRIOVIMĄSI.
nansų stovis yra kuogeriau

Petrogradas, vas. 23. —
Dusų generalis štabas pra
neša, jogei vokiečiai tiršto
mis eilėmis užatakavo rusų
pozicijas palei Domą Vatra,
šiauriniam
Ruminijos šono
gale. Tečiau rusai juos at
mušę kulkasvaidžiais
ir armotomis.

ŽUVĘ 200 ANGLŲ MU
ŠYJ SU VOKIEČIAIS.
Berlynas, vas. 23. — Armentieres apylinkėse
anglų

koliumnos atliko smarkų už
puolimą prieš
vokiečius.
Anot vokiečių ofieialio pra
nešimo, anglai perlaužę kaikurias vokiečių pozicijas,
bet veikiai buvo atmušti at
gal. Anglai mūšio lauke pa
likę 200 lavonų ir 39 nelaisvius.

sias tarptautiniuose turguose.
Visa tai yra todėl, jogei
vy
riausybė išvien su gyventojais
besidarbuojanti šalies preky
bos ir pramonės reiktfluose.
— New Vork, vas. 23. —
Franeijos ir Ttalijos agentai
yra supirkę 30,000 arklių savo
šalims. Bijomasi jų gabenti.
ORAS.
VASARIO 23, Į917 m.

Chiengo
ir apylinkės. —
Šiandie nepastovus
oras Ir
daug šalčiau; rytoj
išdalies
debesiuota ir labiau šalčiau;
smarkus vėjai.
Temperatūra
vakar augščiausia, 45, žeminusia 14 laip
snių.
Saulė teka 6:34,
leidžiasi
5:33.
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per juos tie žmonės nieko pamažu. Kristus pamokino
giau galvijų ir gyvulių. Ta
nemato. Jų pažiūrų siauru mus kų turime daryti, kati
tai ir pats žmogui pragyve
mų nepigu išgydyti. Jie kur apsigintume nuo mirties įsi
nimas turėtų būti pigesnis,
tiesų
svarbus,
todėl
visuose
sto ir dilgina ekonominius vyravimo.
Kaino
ir
Abliaus
ūkės
rei

negu būdavo pirm kelių ar
Jis suteikė ir
I
istorijos
laikuose
galime
ra

skaitlingiausiųjų
sluogsnių
kalai
buvo
puikiai
suskir

keliolikos metų.
jėgų, bet jis nedavė prievar
I
Tuotarpu nereikia toli ieš styti: vienas ganyklų turė sti karių, kilusių iš ekonomi geidulius, nėkuomet neužsi tos naudotis Jo jėgomis ir
jo savo gyvuliams įvalias, nių priežasčių. Bet šalę tų mindami reikalo protingai mokslu. Žmonių valios lai
koti brangumo priežasties.
MAISTO BRANGUMAS
sulyginti savo geismus su svė likosi nei kiek nesuma
Antai vieno Strv. Valstijų kitas negalėjo apsėti javais būdavo ir kitokių.
IR RIAUŠĖS.
Tečiaus
Kam tikėjimo išniekini kitų žmonių geismais. Jie žinta; nuo tos valios pri
universiteto profesorius per visų savo laukų.
laikraščius tvirtina, jogei už Kainas iš pavydo užmušė mas labiau rupi negu tiesa, sako, kad karių nebūtų, jei klauso ar trumpiau ar ilgiau
New Yorke, Pbiladelpbinepaprastų maisto ir kitų Ablių. Nesykį yra pasida tas sakys, jog reikia panai žmonės ekonominius savo truks, kol žmonių giminė su
joj ir kituose rytiniuose Su
daiktų brangumų yra kai- riusi žmogžudystė tarp vyrų kinti tikėjimų, idant mažiau reikalus pasidalintų. Bet ke- sipras prašalinti karių bai
vienytų Valstijų miestuose tos... moterįs. To “moksli- j už moteris, o tarp moterių
butų
priežasčių
karėms. uo ekonominiai geismai ne senybę. Vienais laikais žmo
moterįs
subruzdo
kovoti ninko” nuomone, šiandie už vyrus,
draikų dainius Taip gali šnekėti tik nerim valdomi, tas nei su vienu ne nių mintįs ir valios labiaus
prieš maisto stoką ir jo
moterįs nešiojančios per- domeras pasakoja, jų tau- tas žmogus. Jūk jeigu nai sidalins ekonominio dalyko. pildo V. Jėzaus pamokini
brangumų. Štai Philadelpbitrumpus drabužius ir per tiečiai turėję karę su Trojos kinsi tuos daiktus, dėl ku Tokiu budu nuolatinis pūti mus, kitais laikais mažiaus.
joje delei to ištiko net žu
miestu už Eleną. Mes abejo rių gali kilti karė, tai turi mas ekonominių geidulių tik Žmonių pirmyneiga kaip vil
daug valgančios.
dynės. Jei šalies vyriausy
Rasi tasai “susekimas” jame ar tai tiesa, nes vyrai panaikinti viską, kas žmo stiprina vienų didelę karių nis: kartais banga pakįla
bė laiku nenuslopins tų ki
negana dar aiškus skaity  moterį geidžia skyrium, o nėms brangu, nes už visokį priežastį. Tų darbų bedir augštyn, kartais vėl smun
birkščių, iš jų labai greitai
tojui. Bet tasai naujos ga ne taip didelėmis krūvomis, daiktų kurio žmonės geidžia, bant, karė iš tarptautinių ka. Todėl Kristaus patiek
galės kilti dide'lis gaisras. O
jie gali susikauti. Jeigu kas santikių ineina į vidų kiek tosios priemonės dar neįsidynės “genijus” paduoda kaip kariuomenės.
šis gali supurtyti visų šalį.
sekančius, jo nuomone, lo
Lietuviai ir lenkai neturi panaikintų visus tuos daik vienos tautos. Lietuvoje ne gvveno žmonėse. Turėkime
Kaip žinoma, už maisto giškus išvedžiojimus:
užtektinai svarbių ekonomi tus, kurių žmonės geidė ir buvo ekonominių priežasčių viltį, kad artimiausioje lie
brangumų yra kalti maisto . “Dabartiniais laikais mo nių reikalų, kad už juos ga geidžia iki šiol, tai nei ilgai klesių kovai, nes tebuvo tik tuvių gentkartė labiau my
spekuliantai. Vyriausybė tai teris suvalgo 10 nuošimčių lėtų susikauti su lenkais, o trukusi širdis imtų geisti viena vargšų klesė. Ekono lės ta pasaulėžvalgą, kuri
labai gerai žino. Tečiaus spe daugiau, negu pirm 15 me už tautinius—jau susikovė kitų daiktų ir už juos susi minių geidulių agitacija jų širdis ir darbus kelia aug
kuliantų už tokį beširdi tų. di tas paeina nuo to, kad nesykį ir, jei turėtų kariuo kautų. Protingas žmogus ne perdalino pusiau ir padarė štyn one tų kurie įsikabinu
žnionių plėšimų negali nu moters parėdai yra trumpes menės, pasidarytų karė už gali tvertis bergždžio dar karę.
si į rankpelnio skvernus
bausti, nes tam tikslui nėra ni 10—16 nuošimčių. Drabu tas žemes, kur mus tautie bo, kuris neatneštų naudos
Bažnyčios darbas yra iš tempia jį žemyn, kad gyvu
įstatymo.
žiai sulaiko šilumos išgara čiai mišriai gyvena su len nors ir pasisektų išpildyti mokinti žmones valdyti gei liu bent jaustųsi, kadangi
Rasi, dabar vyriausybė ir vimų iš žmogaus kūno. Ka kais. Rumunija 1916 m. va Todėl protingas žmogus, no dulius, netik kitokius, bet ir juomi tapti negali.
kongresas tikrai jau pagal dangi moterįs šiandie dėvi sarų gavusi iš rusų Besara rėdamas panaikinti karių ekonominius, kad žmonės
vos apie pravedimų reformų trumpus parėdus, tatai pri biją, kur tirštai gyvena ru priežastis neima kovoti nei galėtų jais pasidalinti sulig
BANGŽUVĖ.
maisto kainų reikale.
teisybės.
Žymi
mus
inteli

sieina jų kunui pagaminti munai, panorėjo išveržt taip su tėvynės meile, nei eu ti
Juk tai negirdėtas daik daugiau šilumos, kad savo pat savųjų apgyventų Tran- dėjimu, nei su "žmonių pa gentijos dalis užsidėjo sau
Važiuojant iš Lietuvos į
tas, kad šiais laikais Suv. sąnariuose palaikyti norma sylvanijų iš Austrijos ir įsi pločiu valgyti kasdien.
uždavinį neduoti Bažnyčiai Ameriką ne vienam pasitai
Valstijose maistas turėtų lę temperatūrų ir tuo budu vėlė į karę. Italija geidžia
ko matyti į šalį nuo laivo,
Ar nereiktų taip permai to darbo nudirbti.
būti brangesnis, negu ka apsisaugoti nuo sušalimo. O Trentino dėlto, kad tenai di
Nors
ir
labiausiai
žmonės
kad vanduo nuę ramios jū
nyti žmones, kad jie nieko
riaujančiose šalyse Europo kad tų tikslų atsiekti, mo duma gyventojų italai, o
išmoks
valdyti
savo
geidu

rės viršaus dviem čiurkšlėm
negalėtų geisti? Tas klausi
je.
lius,
tečiaus
neišnyks
pa

terims prisieina daugiau Triesto dėlto, kad jame 40 mas ne tuščias, bet jam at-’
smarkiai šauja augštyn ke
žiūrų
įvairumas
apie
teises
valgyti.”
nuošimčių italų. Italų karės sakymas tegali būti tik vie-.
liolikų pėdų. Du toki van
MIRTIES BAUSMĖ
Tie išvedžiojimai taip in- priežastis grynai tautinė, o* nas: nei noras užtvenkti ka tų, kurie ima dalintis gei dens stiebai viršuje lyg va
ŠNIPAMS.
tikrinantieji kiekvienų, jo ne ekonominė. Bulgarai su rių šaltinius negali mus pri džiamų daiktų. Būtinai rei šai užlenkti: vanduo krinta
gei prisieina pripažinti, kad serbais susikovė su Make kalbinti atimti iš žmonių kalingas trečiasis teisėjas. žemyn. Tuodu vandens stie
Suv. Valstijų senatas pra tiktai didis “genijus” tega- doniją, nes tautinė jos išTas turi būti augštesnis už bu padaro bangžuvė, su
širdžių visus jų jausmus.
vedė labai aštrų įstatymų, lėjo atrasti tokių “svarbių”'vaizda'y ra neaiški, o artima
didžiausias žmonių draugi čiaupdama savo milžiniškų
Tegul ir pasisektų visų pa
sulyg kurio karės metu mir žinių.
abejiem. Bulgarai nori Ma saulį padaryti molio-motie- jas, kad galėtų jas teisti, snukį ir išpūsdama prisirin
ties bausmė gręsia visiems
Taigi, anot to galvočiaus, kedoniją versti bulgarais, jais, tai bet gi tokiam tik kada jos turi dalintis kokį kusį vandenį per dvi skyli
tiems šios šalies gyvento moterįs privalančios dėvėti serbai — serbais. Žinomas
nors priešingon pusėn bran (nosi), esanti jos galvoje.
slui neverta butų pašvęsti
jams, kuriems bus prirodyta ilgesnius drabužius, tuomet daiktas, kad vienu laiku sogų daiktų. Haagos konferen
Bangžuvė tiktai per klai
nei
pusvalandžio
darbo?
šalies išdavystė.
cija
sudarė
taikos
teismų
dų pavadinta žuvimi, nes ji
prisieis joms mažiau valgyti | eialistai bandė naikinti žmo- Jausmai žmonyse yra geras
viešpatijoms,
bet
j»s
neturė

Tasai įstatymas uždrau ir maistas bus pigesnis.
savo išvaizda panaši į žuvį
nyse tėvynės meilę, idant daiktas, o naikinti kas gera
džia gyventojams, privatijo
"ei
moralu.'
rei
ivatcrijaBet tikrenybėje bangžuvė
Abes velytumėm tik pa ji nesukeltų darbininkams nenorime ir neprivalome.
niems asmenims, rinkti bile auksuoti tokio “mokslinin kenksmingų karių. Ta socia Jausmai sudaro tėvo darbštu lio autoriteto. Katalikų Baž nėra žuvis.
Mokslinčiai jų
kokias žinias apie S. V. ka ko” galvų.
nyčia
turi
visoms
tautoms
skiria prie žindančių gyvu
listų programo dalis priešin mą ir motinos meilę, jie ver
teisėjų,
kurio
moralis
autori

riuomenės veikimų, jos kil
lių. Ji veisiasi ne ikrais,
ga tvirtinimui, buk karės te- čia mokslininkų tyrinėti sun
tetas
neabejotinas.
Žinant
nojimų iš vienos vietos ki KAIP ČIA TURĖTI GE- kįla tik iš ekonominių prie
bet gimdo gyvus vaikus ir
kius daiktus, už kų užmoka
jog
mus
laikais
vienas
mo

ton, jos kiekybę ir t.t. Tas
RĄ POLICIJĄ.
žindo juos
savu pienu
žasčių.
naudingais išradimais. Jaus
pat pritaikoma ir prie karės
ralės
priemonės
nesulaiko
Bangžuvė kvėpuoja plau
šiek-tiek žinant istorijos mų jėga žmonių giminėje
žmonių
prie
tiesos,
laivyno.
čiais ir negali ilgai būti pa
Chicagos policijos supuvi-! jj nenorint meluoti, negali lyg garas mašinoje, veža vi
Už tų žinių ir visokių in mą, apie kų daug kaitų bu-'ma to tvirtinimo skelbti,
Bažnyčia buvo pradėjusi rinėrus vandenyje.
sų pasaulį pirmyn
rūpinti
savo
augformacijų apie Suv. Valstijų vo šito laikraščio skiltyse Juk pirm septynių-devvnių
Šis gyvūnas ypač įdomus
Nelaimė tik tame, kad tie
ginklavimąsi rinkimų savo rašoma, patvirtina dar vie
ščiausiam ganytojui ir tei savo didumu. Tai, ištiesų,
šimtų metų buvo visa eilė jausmai lygiai kaip ir tas
sėjui prie moralės taip gi ir didžiausis gyvulys dabarti
naudai kaltininkas baudžia nas iš daugelio faktų.
didelių karių su tikslu atim garas*, turi būti protingai
mas ne daugiau, kaip trimis
Chicagoje ir aplinkiniuo ti iš turkų neteisingai jų už valdomi, nes šiaip jie pridir materijalę paramų. Tas dar m ame laike. Daugiausiai jis
metais kalėjimo. Bet jei tas- se miestuose gyvuoja anto- griebtų Jeruzolimų ir kitas ba blėdies. Mašinos garas bas tebėra visai nenudirb veisiasi šia ".rėš Arkliškose
tas, nes perdaug yra žmonių jūrėse.
surinktas žinias pasiųstų mobilių vagių trustas. Vie šventas vietas.
Pilnai suaugusi
Tų karių po protingo žmogaus ranka
neduodančių
įvykinti
pasau

'svetimųjai valstybei, prasi- nas to trusto narys, F Par- priežastis
bangžuvė kariais sveria 100
buvo
tikėjimu suteikia neapsakomos nau
žengėlis baudžiamas ligi 35 ięcr, šiomis dienomis prane-Į branginimas, o ekonomijos dos daugybę, bet tegul jį lyje teismų, kurs galėtų ka tonų (200,000 svarų) ir dau
metų kalėjimu ir dar pinigi- šė Cook apskričio prokuro- žvilgsniai jose tesirodė tik paima beprotis: juk garve rės sutrukdinti. Tie patįs, giau. Ji yra 88 karius sun
ne pabauda
rui Hoyne, jogei jis nesenai retkarčiais ir nedaugelyje žį s iš geležinkelio stoties ta kurie prieš kares protestuo ki snė už dn nblį (si »nių)
Tokios bausmės taikos policijai užmokėjęs $1,100 rietu. Nuo 1618 iki 1648 m. da gbli perlaužęs jos sienas, ja, ardo tarptautinių karių 170 kartų sunkesnė už ver
metu.
už paliuosarimų iš kalėj imo, Europą
vargino
baisioji išbėgti ant gatvės ir pri panaikinimo priemonę. Jie šį, 440 karių sunkesnė už
Bet karės metu už viršmi kuomet jis buvo suimtas už,Trisdešimties Metų karė. dirbti neapsakomų nelai agituoja ir bruzda kiek galė meškų. Vieni tik bangžulietus prasižengimus pritai- automobilių vogimų.
Sunku pasakyti, kas labiaus mių. Pasitaiko, kad garve dami, kad popežius netik vės kaulai sveria 3,360 sva
koma mirties bausme.
,
Parker
už automobilių prisidėjo prie jos sukėlimo, žiai išsiveržia iš stočių į materijalės jėgos neturėtų, rų. Ilgumo bangžuvė turi
Palengva Suv. Valstijos nogimų teismo nusprendimu’ar tikėjiininis protestantų ir gatves, bet beprotis butų, bet dar iškreipia jo žodžius, arti 50 pėdų. Ypač didelė
militaiiniu žvilgsniu ims j>uvo uždarytas kalėjiman j katalikų skirtumas, ar kuni- kas sakytų jog dėlto reikia kad jo moralis autoritetas jos galva, kuri kariais už
lenktyniauti su Europos ša- Joliete. Ten jis išbuvęs 11 gaikščių noras ištrukti iš po panaikinti visas garo masi- sumažėtų.
ima trečda’į viso huno
Kantrybės
reikia
visur,
linais.
Bangžuvės dažnai apverčia
įnėuesių. Ten būdamas, sa ciesoriaus valdžios.
Toje nas.
ypač
didžiųjų
pasaulio
ne

Pirmiesiems už šios šalies kosi: vedęs visus autoinobi- baisioje karėje ekonominė
ir nuskandina didokus lai
Kultūros srityje tokių be
laimių gydymo darbe. Žmo vus. . Jas medžioti labai pa
laisvę kovotojams nei nesi-1 jįy vagių trusto reikalus.
priežastis tebuvo tik trečio- pročių yra ir yra nemaža.
kuomet
nors'
kad
sapnavo,
mokina,
kad nės eina geryn, bet labai vojinga.
Iš kalėjimo paliuosuotas je vietoje, o gal dar mažiau Tikėjimas
r.t.ie
ture-'
AVasbingtcno ».«**
jis ir vėl ėmė vogti automo
Scptynioliktame šimtme kiekvienas žmogus turi savo
arbios at- bilius. Taigi jis buvo suim tyje Prancūzija
n* įvykti tokios
Moteris be tikėjimo — gėlė be kvapo.
spindėjo jausmų jėgų suimti po savo
muiuos.
Ilgas .plaukus — trumpas protus.
tas ir išsipirkęs, kaip aug mokslu, menu, galybe ir ki proto valdžia. Atskirų žmo
ščiau minėta, už 11 šimtų tomis kultūros brangenybė nių energijas Bažnyčia su
Rusų Patarlė.
NAUJA BRANGUMO
dolerių.
renka
į
vienų
didelę
organi
mis. Besistebėdama savim
Viskų, kas moterims reikia utlikti, yra pareigose:
PRIEŽASTIS.
Tas dar kartų
kuoaiš- francuzų tauta skaitėsi pir- zacijų. Ji turi turėti daug ir
dukterie*, seseries, pačios ir motinos.
kiausiai
prirodo,
jogei
Chimoji
pasaulyje.
Ta
josios
įvairių
dalių,
kad
galėtų
su

Ne vienas ligšiol džiovino
Steele.
naudoti
vartojamųjų
jėgų
cagos
policija
sėbrauja
su
vi
mintis
pagimdė
Napoleono
Moteries garbė yra jos geras vardasi
sau galvų ir jokiu budu ne
sokios
rųšies
kriminalistais.
'
svajonę
sudaryti
pasaulio
visiems
jos
tikslams.
Juk
ir
galėjo surasti priežasties,
Servautes.
Prokuroras Hoyne jau ke-J imperijų su sostu Paryžiuje. katilas, kuriame tėra tik
kodėl šiandie Suv. Valstijo
Saugokis blogos moteries, bet ir neužsitikėki gerai.
se maistas yra kelis kartus lis policijos viršininkus su Tai buvo priežastis didžio- dugnas ir šonai, neišnaudo
Moteris be yro yra kunus be galvos; vyrai be mote
ja
visų
garo
jėgų.
Tečiaus
sios
tautų
karės
pradžioje
kimšo
kalėjiman.
Pasiųs
į
brangesnis, negu pinu kelio
ries — galva be kūno.
mes matome žmonių visomis (
devyniolikto šimtmečio.
likos metų, gi už porų avali ten ir kitus.
Kur susirinko moterįs ar.lm žąsis —neieškok tylos.
Kada žmonės ėmė labiau jėgomis trukdančių tų Baž
Bet vargiai jam pasiseks
nių užuot trijų dolerių prisi
Vynas ir moteris kiekvienų žmogų pudaro puikšu.
eina mokėti net septynis do pataisyti visų policijos kor- siai branginti valgio ir mau nyčios darbų.
Saliamonas.
Jie labių labiausiai prati
sto dalykus, tada ekonomipusų.
lerius arba ir daugiau.
Mott'ris, kaip ir geras vynas — saldus nuodui.
Nedvvai todėl, jei šian-Jniai reikalui tapo tankiausia na savo šalininkus uevaldyJuk šiandie Suv. ValstijoMoteris yra stovvla, kurių vyras garbina kol sudaužo.
se sėjama daugiau javų, ne-die mieste šeimininkauja vi- karių priežastis. Jogei tie ti jausmų. Įsižiūrėję į eko
i
Turkų Patarlė.
KU seniau; nuginama ' dau-sukie piktadariai.
reikalai visuomet būdavo iš- nominių reikalų svarbumų,

KARIŲ PRIEŽASTIS.

I
I

Iš Dienos
Dienon.

j

Jum] pinigą turi būti pad*>
. ti geroj* eaugiojo ▼aietijoe
bankoje

SECURITY BANK
■■■■■OF CHICOOHHBBi
Mllwoukee
av. aud Carpenter at
a

3% ant Jūsų Pinigų
▲Mara Panedėliaia i_* Sabatomia
vakarais iki 8 v*landai

Skoliname pinigus aat Namų

Persiunčiame pinigus
| Europa Ir galima

gauti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888

M.

KASPAR
STATE BANK

PO PBIEtlUKA VALSTIJOS!
KAPITALAS $808,000

Mea mokame 3 proc. ant Pinigą.
Mea parduodame F°reign Money
Ordera } visas dalia avieto.
Wiuiam Kaaper — Pirmininkas
Otto Kaspar,—Vice-pirmininkas
Chu. Krupka, Vlce-pirmlnlnkaa

Joaeph Slkyta — Kasierius
August Filek—Aaa’t. Karterius
1900 Blue laland Avė.

TAUTIŠKA
BANKA APSAUGA
DEL JUSU TAUPUMO
tabrrą mo rupeettą

ir
Aba°latUką avienų

Ai banka yra labai patogioje
vietojo yra reguliariai per
imdama U. 8. Vaidilos, ju
si} taupinimai yra paguldant
jami, ar $L00 ar 81,000.08
fatiagi 8ttt.«Mmhsrt>ų) iki 8 r. r

NATIONAL mn BANK
or OHIOAGO

David B. Forgaa —President
8. B. Kampas, Dearbon aad
Mearee K.
(Apatiais tikti)

1

Z/KMKLAS BANKOS SAUGI'MO.
Chicago Clearing House Naryste.

Bankos priklausančios prio Chi
cago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra.
Laika nuo laiko,
bent syki j metus, Clearing House
revizoriai nuodugniai
ištiria savo
bankų stovj ir būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi,
notos,
bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir
kningos ištirtos. Tiktai tikra apsaugi verte gali būti kningose parodyat. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas.
Jeigu
banka nustoja savo Clearing House
teisių, tas yra ženklas jos abejotino
stovio.
Tiktai tvirciausios ir saugiausios
bankos gaU būt Clearing House na
riais.
The Chicago
Cloaring House
priežiūros užmunymas tapo įvestas
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko
nei viena Clearing House bunka no
subankrutijo. Reikalaujant,
Clenring House bankos ateina vienu ki
tui su pagetba.
The American Stuto Bank pri
klauso prie Chicago Cleuring Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi
jos teisėmis ir išduoda penkias pil
nus atskaitas j metus.
J) taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra rcguliariškal tlrlnėjama
ir kas meta išdunda penkias pilnas
atakai Lis Rankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.
Pinigai sudėti šitoje bankoje yra
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.
Čia galima gauti Pirmus Auk
so Mortgages. Tcipgi Aukso Mortgago Bondas po $100.00 ir 8500.00.
His bankus
yru atsukanciausas
Lietuviams.
('ia kuiliu Lietuviškai ir Lenkiš
kai.
Kapitulas ir perviršis; 8600,000.00

Prezidentas
AMUU1.1N «ATt BANK,
Kampas: Blue Island Avė., Loo
Ir 18-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėliais, Ketv
gaiš Ir Subatoms iki 8:80 vai i

K. Alsis
- 1.00
V. Petronis
1.00
Išviso aukų surinkta $144.
75. Už parduotas kningutes
gauta $12.00. T*okiuo budu
labu Tautos Fondo išdas pa
didėjo $156,75. Pinigai jau
>£3X^!^^£&'fi$QKS$S!K3SK!8S-235938»*iK*

PHILADELPHIA, PA.
Sektinas pasielgimas.

Šv. Kazimiero mokyklos
auklėtiniai nutarė gavėnios
laike aukauti
nukentėju
sioms nuo karės tuos visus
pinigėlius,

kuriuos jie pra

leisdavo pirkimui saldainiu
ir kitų niekniekų.
Tai labai prakilnus pasi
elgimas vaikelių.
Geistina
kad ir kitur lietuvių mažieji
butų pratinami šelpti badaj ančių tėvynę.
Garbė jauniems patrio
tams!
L P.
BEKTLEYVILLE, PA.

Vasario 18 d. čia socialis
tai surengė prakalbas delei
atgaivinimo L. S. S. kuopos.
Pagarsinta buvo prakalbos
prasidėsiančios antroj va
landoj po pietų. Bet susirin- į
kęs būrelis žmonių laukė
virs valandos, kol tos pra-*
kalbos prasidėjo.
Pradžioje kaflbėta apie
darbus, streikus ir tt. Pas
kui negudrus
kalbėtojas
ėmė dergti tikėjimų, kuni
gus, darbininkų unijas
ir
viskų, kas tik nėra socialis
tiška. Gird, tik socializmas
gali isliuosuoti darbininkų
iš vargų, tik jis teikia žmo
nijai palaimų.
Po prakalbų
koks tai
žmogelis paklausė ar teisy
bė, kad bus atimti kūdikiai
nuo motinų, jeigu įvyks so
cializmas.
Bet socialistų
kalbėtojas pradėjo aiškinti!
buk tas neteisybė. Mat, jie
nori prigauti tuos, kurie nie
ko nusupranta apie socializ™ų.

Varnas.

DETROIT, MICH.
Šiomis dienomis čia viena
lietuvė pabėgo nuo savo vy
ro, išnešdama iš namų 530
dolerių. Sakoma, kad moterukę išviliojęs laisvamanisburdingierius.
Nabagas
vyras dabar labai nulindęs.
Vargdienis.
Į

_

ROCKFORD, ILL,

Vasario 11 d. š. m. vieti
nis Tautos Fondo 44 skyrius
surengė prakalbas. Kalbė
tojais buvo Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas
Dr. J. Bielskis ir Loyolos
universito studentas P. A.
Račkus iš Chicagos. Pirm
prasėdėsiant
prakalboms
“Aido” choras vadovaujant
p. J. Kailikaičiui sudainavo
Lietuvos hymnų. Po to kal
bėjo Dr. J. Bielskis apie
vargus musų numylėtos tė
vynės. Publika ramiai klau
sėsi Dr. Bielskio kalbos.
Kaikurie net verkė. Pabai
gus Dr. Bielskiui kalbėti
choras sudainavo “Lai gy
vuoja Lietuva” ir tuojaus
buvo pradėta rinkti aukos
sušelpimui badaujančių.
Aukavo šios ypatos:
Juoz. Andriukevičius 7.00
5.00
V. Maudravickas
2.00
J. Sutkaitis
2.00
P. Krikščiūnas

O. Mockienė
Kaz. Petkevičius
D. Stančikas
Ig. Jaseliuuas
121. Kalinauskienė
J. Balčytis
A. Stogą
V. Kadzevičius
P. Deltuva

2.00
2.00
2.00
1.50

S. AJeksaridravįčia

too

J. Vainekis
Bal. Tabūnas
Alek. Juška
.L Leita
Al. Petrauskas
L. šukšta
B. Rugienė
Kaz Bičiusas
J. Susevičius
B. Kašinskienė
E. Milašienė
Kaz. Bičiusas

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
$1.00

išsiųsti.
Nuolat šelpti tėvynė pasi
žadėjo šie:
Kun. V. K. Taškunas kas
mėnuo po
$1.00
Juozapas Balčitis • 50c.
Antanas Dameika
25c.
Juozapa Jusevičius
25::
25“
M. Arimavičius
J. Sutkaitis
25“
25“
K. Kudlaukas
25“
S. Klikna
25“
A. Škėma
P. P. Petrėuas
25“
25“
M. Bubelis
B. Steponavičius
25“
Po auku rinkimo kalbėjo
p. Al. Račkus. Jojo kalbų
klausytojams taipo gi patiko
Tik socialistai buvo joja ne
užganėdinti, nes p. Račkus
taip ant delno išrodė jų
mokslo silpnybę.

SPRINGFIELD, ILL.

si dengęs kataliko vardu. —
Seimuodamas Philadelphijoj per Naujas Metus 1916
rtl. Šimkus sykiu su , laisva
maniais pagimdė teu lais»amauių “Sandaių,” pavadino
jų beoartyviška. kad katali
kus apgauti. Toliau p. Šim
kus.
kviečia vargoninkus ir pra
deda laikraštį leisti, o kad
paremtį laisvamanius bei
bepartivių pusę, tad pas
“tautininkus”
spausdina.
Philadelphijoj rengia vėl ne
va “bepartvviškų” draugijų
“Dainų”, bet laikraščiai
praneša, kad joje laisvama
nių idėja bujoga.
Ponas Šimkus nusiskun
džia, kad kažiukoks kunigas
“Judošium” jį pavadinęs.
Su tuom nereikėtų p. Šim
kui garsinties. Kun. Kemė
šio atsakymas, kad neturi
pinigų važinėti į bergždžią
seimų visai, teisingas. Ne
reikėjo to pasakymo krei
vai iškreipti. Aukų rinkė
jai turi branginti kiekvie
nų centų. Nejau-gi p. Šim
kus kitoniškai mano. Kad
mes daugiausia dirbome, tai
išplųsta ant musų. T. Fon
do skyriuose sekėsi mums
per praeitus metus ir taipgi
per Liet. Dienų, taip seksis
seksis ir per šiuos metus.

ieško J urgio Černiausko AUen st., pas
(Klein, Aflont., Box 15); žynską). Rasš.
rašo: “Ona Černiauskienė reikia piningų.
serga.”
262. —Juzefą

234. — Jonas Kvedaravinė, išGronstų, nuo Sedos, jie
čius, iš Nielbonių kaimo, ieš
273—Marijonas Baltruško Juozapo Beūsio (Poquoko Juozo Kvedaravičiaus nock, Conn., Box 149: rašo kaitė, iš Lapiučių, nuo Pa
(Wanamie, Pa.).
gavusį 46 markes. Žiur. No. nevėžio, jieško Juliaus Bal
235. — Juzefą Maukus, iš
tuškos, (Calle Cėrutte, No.

Klapatinės, ieško Jono Klasausko, (Meriden, Coun.).
236. — Elzb. Toleikienė,
iš Vėžaičių, ieško Roz. Repeiris (Essex Couuty Hospital, Park Grove, N. Y.).
237. — Agota Vaitkienė,
iš Judeuių, įieško Simono
Venckųus
(Chicago, III.,
1827 So. Union avė.) Rašo,
jog tėvas mirė.
238. — Mat. Bėrutis,, iš
Veuslaviškių, ieško Elzbie
tos Bėrutis (■Chicago, III.,
716 W. ? PI.).
239. — Z. Vinckevičienė
su vaikais,- iš Raseinių ieš
ko vyro. Franc. Vinckevičiaus (Pittstou, Pa.).
250. — Petras Kaubris,
iš Užgirių, ieško Jono Kau
brio (Rumford, Me., 215
Franklin str.).
241. — Daukšai ir Žiulpai,
iš Dabikinės dvaro, ieško
Ch. Daukšo, (Eureka, Cal.,
P. O. Box 28). Rašo: “An
tanas ant karės: mirė Kazi
mieras ir Mykolas.”
242. — Emilija Rittre, iš
Šildės,
ieško
Ritterio
—Broddock, Pa , 307—4tli
avė.).
243. — Monika Andriulis,
iš- Raseinių, ieško Jono An
driulio.
244—Juozas
Česnulevi
čius, iš Kalvarijos, ieško
Antano Cesnulio (Stellarton, Con., Box 587).

267.
263. —Jonas Bildušas, iš
Pajūrio, jieško , Konstanto
Dermeičio ) Elizabeth, N. J.,
Prairie str., 232); rašo, jog
senuolis serga ir ubai reikia
pašalpos.
264. —Elzbieta Butkievič,
iš Mariampolės, jieško Miss
Elzb. Podolskintės (Toron
to, Ont., 'Canada, 22 McDouuell Lane).

265. —Julijona Baltramai
tis, iš Kirbaičių, nuo Šiaulių
jieško Apolinaro Petraičio
(Pittsburgh, Pa.).
266. —Agota Brazienė, iš
joniškėlės, jieško M. Pau
gioli (Mauchester, Conn., P.
O. Box 832).
'
267. —Juz. Brazdeikienė,
iš Gronstų, nuo Sedos, jieš
ko Mikolo Brazdeikio (Poųuonock, Conn., Box 149).
No. 262.
v
268. —M. Bagdžiunienė, iš
Traškunų, jieško savo duk
ters Marg. Bagdžiunaitės
(11.111 Euclid Avė., Cleve
land, Ohio.).
269. —Agota Baginskienė,
iš Vilkaviškiu, jieško Mik.
Daukšio (Seltaer City, Pa.,
R. F. D. No. 1, Box 14), pra
šo kiek galint sušelpti.
270. —Anelė
Bajorienė,
nuo Pajūrio), Luckburg, Pa.
•271.—Jul. Baltramaitis, iš
Kirbaičių, jieško Felikso
Baltramaičio.

1.00
Vasario 15 d. š. m. Natio
1.00
D. Stančikas
nal Zink Co. 300 darbininku
M. Babavičienė
1.00
buvo sustreikavę, reikalau
1.00
J. Sutkaitis
dami padidinimo užmokes1.00H nio. Bet streikas dėlei sto
D. Varašius
*1.00
T. F. 13 skyriaus narys.
A. Grikis
kos vienybės ir susipratimo
1.00 nepavyko. K-įduot vieni Lietuviams * Amerikiečiams
P. Sta’lhmas
•
1.00 darbininkai iš kailio nerda
P. Čižauskas
LIETUVIAMS AMERI
1.00 mies darbuo i'i-i delei page
M. Daugirda
1.00 r'nimo savo būv io, tai kiti RIEČIAMS LAIŠKAI IŠ
G. Zubas
LIETUVOS.
1.00 tuo pačiu laike girtuokliau
D. Ražas
1.00 ja saliunuose.
M. Bobilis
Iš Lietuvos amerikiečiams
1.00
S. Galuskas
Sarmata
J 1.00
P. Jukoms
nemažai prisiunčiama laiš
.
____ L Z.
(
1.00
A. Atkočiuk
kų, bet dėl neteisingų adre
ST. ŠIMKUS IR JO
1.00
P, Vaidis
sų daugelis tųjų laiškų ne
VIEŠAS ŽODIS.
1.00
J. Kariackas
gali buri’ pristatyti. Tai
245. —Barbora Jagelovič
1.00
V. Petrauskas
“Darbininko” No. 16 Vil gi žemiau talpiname sąrašų ir Marijona Karaševič, iš
1.00
M. Almąs
A. Kelpšas
1.00 niaus Lietuvių karės nuken tųjų žmonių, kurie iš vokie-» Kalvarijos, ieško Juozo JaJ. Slepulionis
1.00 tėjusių Šelpimo Draugijos čių užimtos Lietuvos atsiun gelovičio (Sheboygan, Wis.)
246. — Ona Breškis, iš Ši
S. Burlinskaitė
1.00 buvęs įgaliotasis atstovas S. tė Amerikon laiškus sa
K. Brazęnas
1.00 Šimkus karštai užsipuola viems giminėms bei pažįsta rvintos, ieško Mykolo BrešU. Pukelienė
1.00 ant kunigų Kemėšio, Au- miems. Šituos laiškus rei kio (Frankfort).
247. — Jonas Bagdonas,
J. Alsienė
1.00 gustaičio ir Bartuškos, gra
kia atsiimti nuo V. K. Rač iš Pavaudenio, ieško Stanis
D. Jankauskas
1.00 sindamas ju».5. Nasputno li
Nepraleidžia nei kausko, ‘307 W. 30th str., lovo Kailio (Detroit, Mich.,
J. Pakulis
1.00 kimu...
B. Pilipėnas
1.00 T. Fondo skyrių nenieki Nevv York, N. Y.). Reika 451 Deebom Avė.) Rašo,
V. Stražnikienė
1.00 nęs. S. Šimkus, matyt, įsi- laudami laiškų nurodykite kad mirė Genutis.
248. — Elz. Suzaitis, iš
J. Zubas
1.00 tikrinęs, kad smerkiamas tų numerį, kuris stovi prie
Josvainių,
ieško Antano Li
1.00 visos 3 asmenius, nusmerks kiekvieno paieškojimo. Tuo
P. Vaičiekhuskas
J. Šeputis
1.00 ir “Tautos Fondo” skyrius. met būna lengviau atrasti ne vičiaus (Hoosick Falls,
N. Y.).
laiškus.
T. Kumža
1.00 Vienok labai klysta.
252. —Albertas Mevhoefer
225. — Jurgis Kairys, iš
J. Skerstoms
Musų T. F. skyriai dar
1.00
J. Gatautis
1.00 buojasi jau treti metai ir Pakalnių, Panev. pav., ieš iš Slavikų jieškoAlberto
(stratford.
P. Šimkus
1.00 pasekmingai veikia. — Tat ko Pero Kairio (Pittsburg, Meyboefer’o
Co;;).
T. Beleckas
1.00 p. S. Šimkus tik pats save Pa., S. S. 52nd str.).
253. —Jokūbas H&mer'is
226—M. Doptaitiene, ieš
P. Šimkus '
1.00 kompromituoja. Jis šau
J. Piragius
1.00 kia, buk kiti kalti. — Kal ko Pero Doptaito (Wilkes- Abelių, j ieško Mor. Hamer’o
ČBridgeport, Coun.).
M. Burlinskaitė
1.00 tas kun. Kemėšis, kun. Au- Barre, Pa.).
P. Leliunas
į.oo gustaitis, kun. Bartuška, 227. — Ona Baltramaitis 254—Dominikas Abojus,
I. Martynaitis
1.00 kalta “Tikyba ir Dora,” ir Ant. Domkus, iš Šiaulių iš Dombrovvkos, nuo Kupiš
K. Banys
1.00 kaltas jiems T. Fondas, nes pav., ieško Juozo Domkaus kio j ieško Aleks. Abojaus
(Hednaden Conn.).
Pr. Vaivada
1.00 visi, gird, esu srioviniai ir (Firton, Ohio).
255.—Ona Adomaitis rašo
228. — Agota (pavardė
Aug. Krikstelionis
1.00 tik jis vienas, p. Šimkus, su
(Can
J. Ulinskas
L00 savo broliais laisvamaniais neįskaitoma), ieško Stan. Ant. Adamavičiui
(Pittston, Falls, Me. Box 572), kad pi
J. K. Guokas
1.00 esųs nekaltas ir bepartivus. Mankevičiaus,
Ponas Š. Šimkus beparti- Pa., 48 Johnson str.) ir pra ningus priėmė.
M. Miklias
1.00
256—Elzbieta AmbrasuF. Zakariavičius
1.00 viškumas labai abejotinas. šo pašelpos.
229. — Vincas Svileinis, iš nas, iš Skapiškiu, Raseinių
Atvažiavęs į Amerikų,
M. Stankūnas
• 1.00
J. Ambrosas
1.00 Šimkus Scrantone įsižeidė Mukado sod., Vilkm., ieško pav., jieško Petro Rastuskio
J. Jonaitis
1.00 kun. Kemėšio patarimu, pa Igno Svifleinio (Brooklyn, (arba Suno Ambrasuno).
Nevv Rockford, N. Dakota.
1.00 skui ėmė pildyti: laisvama N. Y., 45 Maujer str.).
P. P. Petrėnas
257.—Ona Amon, Iš Kė
230. — Jieva Čuklinienė,
Kaz. Petkiavičius
1.00 nių netik patarimus, bet ir
J. Juodsnukienė
1.00 paliepimus. Su Dr. Šliupu\ iš Veisėjų, ieško Juozo Mar- dainių. jieško Jurgio Amono
258—Petron. Anelin, iš
A. Versiackas
1.00 tariasi, seimauja su laisva kevičiaus (Plymouth, Pa.)
P. Kadziavičius
1.00 maniais ten, kur katalikų ti ’ 231. — Ant. ir Konstan. Pakalniškių, nuo Kėdainių,,
Stap. Jasialiunas
1.00 kyba ir mokslas pašiepia Liakareckai, iš Kuršėnų, ie jieško Juozo Kontovt’o.
259— Kazimiera
Arba ,
Ona. šeštakauskiutė 1.00 mas: tikras prieškatalik iš ško Ant. Kanteikio (RumFord, Me., 44 Exchange str. čauskis, iš Raseinių, jieško J
J. Klikna
1.00 kas darbas.
Kazimiero Arbačausko.
1
Važiuoja su prakalbomis rašo: “mums viskas sudegė,
J. Soroka
L00
260. —Ona Asmaviče, iš
J. Panevėžis
1.00 p. Šimkus per katalikų pa prašom atsiųsti pinigų pa
Blogoslavenskio, jieško Agn
A. Antanavičius
1.00 rapijas, o su laisvamaniais šalpos.”
232. — Adelė ir Petras iš Mitzkunas <West Filadal)
S. Širdo vas
1.00 gvoltų kelia prieš katalikų
P. Arstykis
, 1.00 veikėjus. — Kitoj vietoj p. Kupiškio, ieško Onos Bugai- Rašo kad Juozas Asmaviče
M. Belskienė
1.00 Šimkaus patronas Dr. Šliu liškis (Levviston, Me., Box mirė.
261. —Juozas Baulynaitis
J. Šiuauskas
1.00 pas su sąrašu lietuvių kuni 5).
233. —Marijona Černiaus iš Kauno, jieško Juozo BauK. Juzumas
L00 gų kreipėsi j kardinolus priP. Kalinauskas

272a.—Ferdin.

Bajoras,
Adomą Ber- iš BaKaišedarų, jieško Bo
kad serga ir liaus Balsuko.
272.—Ferdin, Bajoras, iš
Batakių, jieško Gustavo
BrazdeikieMaušo, Canada.

kienė, iš Karbarinų kaimo, lynaičio (Wilkes-Barre, Pa.,

922,Car\ve Ccrie Palennon
Argentina). Reikia piningų.
274. —E. Burba, iš Gadeikių, nuo Alsėdžių, jieško Ze
nono Burbos (Mouessen, Pa.
Box 615).

275. — Jokūbas Budvitis,
nuo Vėžaičių, jieško Tarno
Budvičio (Bartlett, N. H.,
Box. 1501): rašo, kad mirė
brolis Steponas.

ATIDA.
Draugystėms, kliubams ir kuopoms
mes išdirbam visa ta kas tik reikalin
ga draugijom. Guzikuėius kukardas,
vėliovas antspaudas, lr visokias šarpas dėl parodų papuošimų.
Todėl viengienčiai nemėtikite sa
vo turto šydėlių agentams,
ku
rie nesupranta musų tautos skonio
lr atlieka ne atsakančiai darbų. Bet
paveskite savo tautiečiams
katrie
atlieka darbų sųžiniškai, ir prieina
ma kaina.
d.
Draugijos reikalaukite katalogų
ktclpdames pas mus.
STRUPAS and CO.,
123 Ferrey St, NEWABK, N. 3.

Veikia Kaip Stebuklai.
Tas priduoda man daug džiaugsmo
kad aš galiu tarti žodi už Batonic, Aš
esu biznėje per ilgus metus bet dar
tokių vaistų neesu matės, mes parduo
dame jų tuzinais kas diena, ir nei vie
nas pakelis iki šiol dar neesą sugrįžęs.
Aš kiekvienam nuoširdžiai rekomen
duoju kuris kenčia nuo blogų vidurių.
J. G. Hali, Aptiekorius per Pittman
Oxford, N C.

Tik ką išleista Knygele

Surengė Kun. P. Gugis

Mažo formato. Labai pai’anki vartoti Bažnyčioje.
Jau daugelis klebonų užsisakė ir vartoja bažnyčiose.
Parankiausia knygele laike Gavėnios vakarinių pa-

«““«•

. Į a 8MMHMHMI
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, IU.

i
a■a■

Geriausi Maldaknyge
U

Pamaldų Vadovėlis”
Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga.
“PAMALDŲ VADOVĖLYJE” rasi Maldas, Gies-

a

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

■
r
B
B
■

Skuros apdarais, auksiniais kraštais,................. 60c. B
Audeklų apdarais, auksiniais kraštais,.............. 40c. B
Mokesnį galima siųsti krasos
“money order”.

Adresuokite.

ženkleliais, arba *

g

DRAUGAS PUB. CO.,
1800

W. 46th Street,

Chicago, UI. ■
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ną T. Gurskį (1526 Tell pi.) ir
šoferis bandė pabėgti. Bet mi
nia darbininku sulaikė šoferį
ir ėmė jį mušti. .Tei ne polici
ja, kasžin ar šoferis butą išli
kęs gyvas.
■■

faw)iafinamss^rai>aasBJ^^
NETIKĖTI GRIAUSMAI.

Praeitą naktį Chicagos
galėjo nugirsti
gyventojai
ir
smarkius žaibavimus
griausmus. Palijo
smarkiai.
Žmonės, kaip paprastai, spė
ja. jogei griausmai reiškia
netolimą pavasarį.
APMUŠĖ DENTISTĄ.

'

"

.

SUAREŠTUOTI MIESČIU
KO GARY VIRŠININKAI.
Už įvairias suktybes prezi
dento rinkimų metu suareštuo ti» virsiu inkai: majoras R.
O. Johnson, policijos šefas W.
F. Forbis, apskričio “sealer”
H. Hay, miesčiuko “sealer”
C. M. Renolett. Dabar jie pa
leisti užstačius '$5,000 už kiek
vieną. Byla busianti kovo >21
d., Indianapolyj.

Grogan yra kandidatu į ai
dermanus iš 18 vardos. Rasi
tai prieš jį buvo užtaisyta
bomba.
Bet policija negali suprasti
kokiam galui suplašinta bom
ba 22-roje gatvėje. Namai pa
lei kuriuos pamesta bomba
priguli Mrs. Tutozzi. Taigi
spėjama, jogei bus juodrankir
darbas.
Kaip vienur, taip ir kitm
plyšimai yra padarę daug
nuostoliu.

IR. A. K. RUTKAUSKAS

REIKALINGA:

Reikalinga:
1. džianitoriaus pagelbininkas,
100 darbininkų i gyvulių
skerdyklas,
100 į Hammond, Tnd.
10 porterių į stotis,
15 valyti vagonus.

VAIKAI IŠVEŽAMI Į
PĘOVINCIJĄ.

Amsterdam, vas. 23. — Blo
gas gyvenimas žmonėms Ber-'
lyne, Vokietijos sostinėje, da
bartiniais laikais. Sunku į ten
pristatyti maisto, kuro ir ki
tokių gyvenimui reikalingųjų
daiktų. Nuo to labiausia ken
čia vaikai.
Tatai Vokietijos vyriausybė
PAVOGĖ GATVEKARYJ parėdė visus Berlyno vaikus,
kaip tik ateis pavasaris, išga
160 DOLERIŲ.
benti į provinciją. Ten bus
Užvifkar vikrus vagilius lengviau parūpinti jiems maigatvekaryj prie N. Asliland s^as ’r ^un's šviežią orą.
įve. ištraukė iš kišeniaus vie
TIKRAI AMERIKONIŠKAI.
nam žmogui $160.

Lietuvis dentistas Vezelis
PAPIGINS GAZĄ.
užvakar vėlai vakare grįžo
namo iš šokiu (Pelenu Pie
ną?) ir liko bomu apmuštas ir Chicagoje žadama papiginti
apiplštas. Sakoma,
jogei kainą už gazo vartojimą. 1,000
kubiškų pėdų kainuos 70 cen
esąs blogam padėjime.
tų. Už patarnavimą gi bus
PLAIŠINAMOS ĖOMBOS. imama 10 centą.

Aną naktį mieste suplaišinta dvi pamesti bombi — vie
na palei žinomo politikieriaus
f!rogano saliuną, 1160 W. Var
Buren st., gi antroji — p<
num. 157 AV. 22nd st.

DRAUGAI

T
Department,” 520 W. Mon-****
TaletoMM: McKlnley 1764
roe st., Chicago. Visi dar
bai duodami veltui. Ir ten
(lydytojas Ir Chirurgą*
pasakoma, kiek kas kur ga
S4K7 X. Wsstar« Slrd. Ir W. 95 gi., Cilup
li uždirbti.

Tel Drover 70411

Dr. C Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS .
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimu.
4712 So. Ashland Ava.
art 47-tos gatvės

a««a«a
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| A. A. SLAKIS |
<3

Į Vyrišky Drapanų Bargenai

ADVOKATAS
Miesto ofisas:
Room 91S
19 So. La Balis Sk, Ohieago, HL
TeL Bandolph *949
gyvenimo vieta
South
TaL Drover 6329

vxwmwwYwwYYTVTW*v*
JOSKPH c. VVOLON

j

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 002 National Life Bldg.
29 So. LaSalia at.,
Vakarais 1560 M ilwaukee ava.

REIKALAl’JIME MF.RCINV
Del moteriškų ’ drapanų

fabrt-

tų:

Central

Nauji, neatimti, oaryti ant
užsakymo siutai ir overkutai,
vertės nuo 930 iki 950, dabar
parsiduoda po 915 ir 25 dolerius.
Nanji, daryti gatavimi nuo
916 iki 935 siutai ir overkotai,
nno $7.50 iki 18 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailio pa
muštų overk otų
Visai mažai vartoti aiutai ir
overkotai vertės nno 925 iki
985, dabar $3 ir augščiau. Kel
nės nno 91.50 iki 94.50. Vaikų
siutai nno 93.00 iki 97.50. Va
lizos ir K uperai.
Atdara kasdieną, nedėliomis
ir vakarais.

8. OOBDON,
1415 S. Halsted alų Ohieago. HL

9199

l

uttuuimmutittMiu

Phone Kensingtoo 3521

Dr. E. O. Klimas

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ptilladelphla, fa.

2700 E. inn Street

Ė AKIŲ>USŲ NOSIES Ir 6ERKLES L|60sg
(lydomos pasekmingai
per 20 metų patyrusi
Specallatala

Dr.F.O. CARTERŠ
PMYSICIAN

A SUROEON

y

120 So. STATE St.»|

Antros Lubos
[ Valandos nuo 9 ryto
j Liki 6 Vai. Vakare

JJ Nedeliomis 10 liki 12

f:

«
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Rasidenee Hunibold 97
CHICAGO, njj.

Senausia Taupymo Banka Chicago

Operatorkų,
Užbaigejų,
Suraukejų.
Kirpėjų,
Prosuotojų
dirbtuves
Merginų lengviam
uždirbti dauJarbui. Galima
liaus, kaip kitur.
Mes išmokiname:

The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Šalie ir Adams St.
TAUPIMObEPARTMENTAS“
Priimam Depazitus pradedant nuo Vieno dolerio ir daugiau, nž knriuosmokama 3 nuošimčius ant metų,* kurį pridedam kas pusė metų.
•
Atdaras Subatos Vakarais uno 6-tos iki 8-tos vaL vakaro.

Darbas pastovus,
Tinkamas valandas,
švari vieta.

REAL ESTATE DEPARTMENTAS.

šviesios, rumingos ir patogios
dirbtuves.
Dirbtuvės Unijos nepripažįsta

Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektuoja randas
Ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; aklina pini
gus -ant Įtaisytų savasčių (properčių).

EMPLOYMENT DEPT..
Iii. MYRES, Mgr.
Room 909 Rookery Bl<lg.
9 lubos
Atsišaukite 8:30 iki 5 vai.

r>
Mausfiejd, La., vas. 23. — ■ ■■■■■
oioysis valstybikis bakus ant brigeporto
Pramonininkas Edgar L. Calhoun kalėjime išbuvo pusva
Brangus Svečias.
CENTRAL MANUFACTURING ■
landį už Green
Columbus,
GARSI SANTOS KAVA.
■ Visur
Šiomis dienomis fia įvyk,, Ja"n0
C«'statė
statė
parduodama po 28c ir IH L
labai svarbios ir įdomios pra- ho"n Prisiekusių teisme teisiBANK
BANK
po 30c.................................... ,W
1112 W. 36th Str, netoU Morgas
kalbos. Kalbėjo Amerikos lie nosi, jogei jis Columbusą nu
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pistriet Bank.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00
AKINAS TURTAS VIRS $2,000,000.00
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Naujas Lietuvišku Šokiu
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