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MSU LACONIA 
ŽUVO 8 ŽMONĖS
ZuvusilĮ tarpe yra 2 ame- 

rikones moters
Krizis aršeja Suv. Valstijų 

su Vokietija
i t

Von Hindenborg Vokietijos kanclierium?— 
Baigiasi revoliucija Kuboje

KRIZIS SU VOKIETIJA 
ARSĖJA.

Nesutikimai Suv. Valstijų 
su Vokietija baisiai paaršė- 
jo, kuomet vokiečių nardan
čioji laivė nuskandino Cu
nard linijos didelį pasažie- 
rinį garlaivį “Laeonia,” su 
katruom žuvo 2 amerikinės 
moters. Jomis yra Mrs. 
Mary K. Hoy su dukterimi 
Miss Elizabeth Hoy. Be to 
su sutorpeduotu garlaiviu 
žuvo 6 kiti žmonės.

Moterįs Hoy prieš iške
liavimų į Angliją viešėjo 
Chicagoje. Šitam mieste 
plačiai buvo žinomos turtin- 
gesniųjų gyventojų rateliuo
se. Jos šitos karės metti

BAIGIASI REVOLIUCI
JA KUBOJE.

Havana, vas. 27. — Res
publikos kariuomenė iš
sklaidė revoliucionierių 
gaujas kuone iš visų vietų, 
kur jie stipriausiai buvo ap- 
sidrutinę. Pasiliko jie kiek 
dar stipresni vienam San
tjago mieste ir apylinkėse.

ŽUVO 23 PAMIŠĖLIAI 
KAREIVIAI.

ŠALIMS 
fA KURO.

Stockholrias, vas. \26 (IJa 
šo “The fchieago Daily 
News” korApondentas). — 
Centralinė ii šiaurinė Euro
pa, išilgai ir skersai, nuo 
Mediolano Ėgi Monachium 
ir Uralo, ilgiai nuo Pary
žiaus ligi Stfeckholmo, palie
sta didelio rizio delei sto
kos kuro i medžiagos, iš 
kurios dirbt narna šviesa.

Šitas kri i's atjaučiamas 
įvairiose šai rše visaip. Pav., 
Danija pašk jtinioji paliesta 
didele angli į stoka. Iš Ko
penhagos pr įneša, jogei Da
nija netekus f anglių, nes jų 
mažai gali g auti iš Vokieti
jos. Iš Anglijos parsisiųs
dinti to kuri vokiečiai patįs 

----- —----- - neleidžia.
Garlaivis buvo apginki uo- Ant vietos žuvo tie visi 231 .. . - v ..

'tas 47 colių armotomis. f'pamišėliai. Be Mo , apie 25 Į J aillJaJe šalin vi
sokios viesosiSs žaismes, so-

Londonas, vas. 28. — Iš 
Vokietijos į Rusiją per Šve
diją traukiniu buvo vežama 
228 rusų invalidai kareiviai 
Pirmame vagone buvo 28 
pamišę kareiviai. Tarpe Ge- 
fle ir Loderhamm traukinis 
su kareiviais bėgdamas nu
šoko nuo bėgių ir sudužo.

Austrijoje santikiai dar 
aršesni. Vietomis gyvento
jai kerta medžius, nežiūrint 
kam jie priklauso, ir panau
doja kurui.

Bet Rusijoje kuro ir švie
sos klausimas visųbaisiau- 
sias. Ištisą šią žięmą daugel 
vietose žmonės tiesiog su
stengdavo. Malkų vietomis 
yra ir perdaug. Bet gyvuo
jant betvarkei ant geležin
kelių, tolimesni nuo miškų 
miestai turi vilkti neišpasa
kytą vargą.

Kaikuriuose Rusijos nuė
stuose sukūrenta visos tvo
ros, mediniai šaligatviai.

Štai pačiam Petrograde 
už malkų vežimėlį prisieina 
mokėti nuo 25 ligi 30 rublių, 
kas pirm karės kainavo ne
daugiau 8—9 rublių.

Indomios žinios iš 
Lietuvos

Lietuvoje liedžiami vokie
čių laikraščiai, kaip r va: 
“Dabartis,” taipogi viso
kios “Zeitungos:” Vilniaus, 
Kauno, Gardino, paduoda 
šiek tiek žinių apie Lietuvos 
šalelę. Maistas Lietuvoje 
dar nėra kontroliuojamas. 
Duonos kortelės įveąta tik
tai Kauno, Vilniaus, Suval
kų ir Gardino miestuose. 
Darbininkų Lietuvoje yra 
užtektinai, nes liko daug 
jaunimo. Žibalo visai nėra; 
kaimuose degina balanas, 
miestuose žibina elektra. 
Visuose miestuose ir mieste
liuose įvesta telefonai ir te
legrafai. Muilo ir cukraus

Vokiečių ūkininkavimas 
Lietuvoje išrodo šitaipl Vil
niuje jau įvesta kanalizaci
ja. Požeminėmis triubomis 
nuleidžiama miesto sutros ir 
atvedama vandenį iš šalti
nių ir ežerų. Už kanaliza
ciją reikia mokėti 8 kapei
kas nuo rubliaus nuomos 
(rendos).

Gardine atrasta anglių 
rūgšties versmės palei Ne
muną. Šitas vanduo turįs 

■8 laipsnius šilumos ir trik- 
štąs iš 50 metrų gelmės iki 
4 mętrų augščio nuo žemės 
paviršiaus. Vandenyj esą 
0.08 nuošimčių angliamk- 
ščios geležies. Naujasai

laivą paleista dyi tdfpedi. invalidai?' btivę kituose va-..
Antrojo torpeda j laivų pa- įgonrfose, ^iėVigvuui Tr snŽ^^.' r 
leista praėjus 20 minučių, kiau sužeista. Tarpe invali- fa *ai az aromi va ., o
13 valčių nusileido į vande- du buvo kareivių be ranku,'™ \°s V.va ' vaarf‘ 
nį su žmonėmis. Valtvj No.'be kojų, be akiu. ;Kopenhaga siais laikais
8 buvo Mrs. Hov su duktė- —------------- ------------- paktams taip tamsi, kaip

{Londonas. /Neužilgo nebus 
LAIVU “LACONIA” KE-jgaĮįma gauti1 net kerosino 

LIAV0 KATALIKŲ lempoms. Spėjama, jogei dėl 
KUNIGAS. , | gavimo kerosino bus įvesta

kortelių sistema. Be to vv-
Baltimore, Md., vas. 28.

a p vi rtorimi. Šita valtis 
skęstant laivui.

Vasario 26 d. anksti ryte 
anglų patrolinis karės lai
vas išgelbėjo iš valčių visus
nelaiminguosius. Tarp išgel- uLaccnia ,, kurį
betų pasirodė daugelis ir . ,. , •./ nuskandino vokiečių nar-

daučioji laivė, keliavo su ki-
Ncrokuojant vaikų laive 

buvo >260 žmonių įgulos ir 
75 keliauninkai.

Nuskendo į 25 Minutes.
Sutorpeduotas “Laeonia”

gyveno Anglijoje. Tenai gy- nuskendo į 25 minutes. Tuo
vena Dr. Hov, vienos buvęs 
vyras, kitos — tėvas. Yra 
dar ten ir sunus-brolis, Aus- 
tin Hoy. Tai turtinga šei
ni vna.

Moterįs iš Anglijos par
keliavo pasiviešėtų Ameri
koje ir štai joms grįžtant 
atgal — patiko jas baisi ne
laimė. Žuvo jūrėse.

Ką dabar pradės prezi
dentas AVilsonas, kol-kas 
nežinoma.

“Laeonia” Buvo Ap
ginkluotas.

Nuo Suv. Valstijų gene- 
ralio konsulio Erost iš 
Queensto\vn, Airijoje, gau
ta ofieialė žinia, jogei laivu 
“Laeonia” keliavo keliolika 
amerikonų. Jų tarpe buvo 
ir Chicagos dienraščio “The 

• Tribūne ’ ’ korespondentas
Gibbons. Tečiau visi išgel-' 
beta, išėmus Mr. Hoy su 
dukterimi.

“Laeonia”
be perspėjimo

metu laivo įgula suspėjo dar 
šaukties pagelbos bevieliu 
telegrafu. Paleista kelis, 
kartus augstyn priemoninės 
ugnįs. Tai patėmijo Angli
jos patrolinis laivas.

tais ir vienas katalikų kuni
gas Joseph F. AVareing. Ji
sai su kitais išsigelbėjo. 
Kup. AVareing keliavo į Li- 
verpoolį aplankyti savo se
serį, kuri tenai yra vienuo
le. Jisai yra gimęs Angli
joj, bet yra Suv. Valstijų 
pilietis.

BRYAN KOVOSIĄS 
PRIEŠ AVILSONĄ.

torpeduotas 
10:30 vak.,

PLENUOJAMA PRAŠA 
LINTI KANCLIERĮ.

Copenhagen, vas. 28. — 
Iš Berlyno gaunama žinios, 
jogei tenai politikų rateliuo
se energingai darbuojamasi 
prašalinti iš kanclierio vie
tos dabartinį kanclierį Dr. 
Bothmann-Holhveg ir šito 
vieton kanclierium pastaty
ti fieldmaršalą von Hinden- 
burg. Dar šitą savaitę ga
lutinai bus nuspręsta apie 
tą atmainą.

NUSKANDINO ANGLŲ 
TRANSPORTĄ.

Berlynas, vas. 28. — Vo
kietijos admiralicija prane-1 
ša, jogei vokiečių nardan
čioji laivė nuskandino vieną

Jacksonville, Fla., vas. 28. 
— AV. J. Bryan, buvęs val
stybės sekretorius, pranešė, 
jogei jis esąs priešingas pri
siruošimui karėn, kaip apie 
tai buvo kalbėjęs preziden
tas AVilson kongrese praeitą 
pirmadienį. Bryan pažymė
jo, jogei jis tuojaus keliau-

riausvbė pienuoja pravesti 
kortelių sistemą duonai ir 
pienui.

Teatrų valdytojai Kopen- 
hage nusiskundžia, jogei 
jiems prisieina su prievarta 
anksti uždaryti teatrus. To 
delei mažai svečių lankosi į 
teatrus, neuždirbama kiek 
reikia.

Teatrai vakarais uždary
ti ir Christianįjoj, Norvegi
jos sostinėj, kad tuo keliu 
sutaupyti anglių ir šviesos 
ir tuo budu palengvinti gy
ventojams. " Šimtai žmonių 
neteko užsiėmimo uždarius 
teatrus. Švedijos laikraščiai, 
kuomet sužino apie kokio 
laivo su anglimis atplauki
mą. tą žinią padeda didelė
mis raidėmis pirmoje vieto
je

vasario 25 d., už 150 mylių Į Anglijos transportinį laivą 
nuo Airijos pakraščių. Įsu kariuomene.

DAUGIAU ŽINIŲ APIE I t, ■
PLYŠIMA ARCHAN- beveik visai nėra; vartoja--vanduo praminta “Gardino 

ina sacba«na«i--iSĮhMM$4j^b^Wi^ė:” jisgelbsta prie

raščiai mokina kaip juos reumatizmo; už butelį rei- 
vartoti. i kia mokėti 15 feningų.

Mokyklų vokiečių valdžia Geležinės kapeikos 2
Berlynas, vas. 28. — Ru

sijos mieste Archangelske 
nesenai ištiko naujas amu
nicijos sandeliuose plyši
mas. Sulyg žinių iš Copen- 
hageno, 1,500 darbininkų 
turėjo žūti, o suvirš 3,000 
sužeista. Materijaliai nuo
stoliai siekią 50 milijonų 
rublių. -

Plyšimas ištiko jūrių sto
tyje, kuomet iš laivo buvo 
iškraunama amunicija. Iš 
laivo paliko tik vienos ske
veldros. Piršimas nužudė•>
visus žmones, kokie tik bu
vo apinkui visam kilometre.

Tai antrasis pasibaisėti
nas plyšimas Archangelske 
šios karės metu.

PENFIELD PASIREN 
G?S APLEISTI 

VIENNĄ.

netrukdo steigti. Švenčio
nyse atidaryta liaudies mo
kykla, kurioje mokinas 6000 
vaikų. Kadangi daug vai
kų dar negalėjo įtilpti, tai 
jiems ruošiama antra mo
kykla. Suvalkuose atidaly
ta pirmutinė vokiečių mo
kytojų seminarija. Veive
riuose atidaryta taipogi mo
kykla, kurioje mokina vo
kiečių kalbos, aritmetikos, 
krašto istorijos (Lietuvos1?), 
gamtos, giedoti. Lietuviš
kai mokina buvusia semina-Į laiku į cerkvę, vvriauRy- 
rijos mokinys. Mokinasi !bė atidavė katalikams. Baž- 
135 mokiniai, iš jų 109 lie-lnvčia iškilmingai pašvęsta 

tuviai. 20 rugpjūčio.

įr
3 kap. paleista apyvarton už 
1 milijoną rublių. Didumo 
tokio pat, kaip rusų variniai 
pinigai. Vienoje pusėje at
spausta kryžius, parašas ru
si škas. Už rublį duoda 1 
mar. 90 feningi}. Visur iš
kabinta mainomosios kai
nos, pagal kurių; už 3 kap. 
duada 5 fen., nž 6 kap.—10 
fen.

Gardino senovės katedrą 
šv. Sofijos prie biržos ple- 
čiaus—paversta pastaruoju

kalta nelaimingoji Šveicari-J 
ja. Tenai pritruko viso
kiausio miasto, ypač mėsos. 
Todėl vyriausybė išleido pa
rėdymą, uždrausdama vi
siems gyventojams vartoti 
mėsą per dvi dieni savaitė
je. Uždrausta mėsą per dvi 
dieni vartoti ne tik valgy
klose ir viešbučiuose, bet ir 
privatiniuose namuose.

GARLAIVIS “CEDRIC 
LTVERPOOLYJ.

»»

New York, vas. 28. — 
White Star linijos garlaivis 
“Cedric,” kurs vasario 12 d. 
buvo iš čionai išplaukęs į 
Angliją, bet jokio nelaimin
gojo atsitikimo pasiekęs sa
vo kelionės tikslą, Liverpoo- 
lį. “Cedric” gabeno daug 
krasos siuntinių. Bet netu
rėjo nei vieno keliauninko.

Šiandie, trečiadienyj (se- 
redoje) 28 vasario, Dievo 
Apveizdos parapijos svetai
nėje, prie 18-tos South St. 
ir Union St,, 8 valanda va
kare bus kunigo Pranciš
kaus Bučio paskaita. Mo
kestis už inėjimą 10 arba 25 

centai.

Berne, vas. 28. — Austri
jos vyriausybė jau surengu
si Suv. Valstijoms atsaky
mą nardančių laivių kovos 
reikale. Atsakvmas bus 
tiek neprielankus, kad Suv.

Vokietijoje kuro ir švie-' Valstijos bus priverstos ir 
su šita šalimi pertraukti 
diplomatinius ryšius. Suv. 
ATalstijų ambasadorius Pen- 
field Viennoje pasirengęs 
apleisti Austriją.

sos klausimas dar painesnis.'
jąs AVashingtonan ir tenai'Ypač Berlynui daug nesma-
imsiąs kovoti prieš ginkla
vimąsi.

FUNSTONO ŽMONAI PA
SKIRTA PENSIJA.

gumų daro neturint kuro ir 
Šviesos. Daugel Vokietijos 
vietose uždaryti ne tik teat
rai, bet ir mokyklos su 
kliubais. Monachium ir ki
tuose miestuose kavinės ir 
valgyklos gali apšildyti tik 
vieną kambarį. Kur yra 
centralinis apšildymas, te-

VISUS PALIETĖ ŽIAU
RIOJI KARĖ.

SPROGIME ŽUVO 200 
ŽMONIŲ.

AVashington, vas. 28. —
Suv. Valstijų senatas pri
ėmė sumanymą, kad nese
nai mirusio Suv. Valstijų įnabvaldžios nustatyta, kiek
generolo Funston likusiai (kokiuose namuose kambarių
žmonai-našlei mokėti iš val
stybės išdo 100 dnl. pensijos 
kas mėnuo.

reikia šildyti. Už nepaklau- 
simą prasižengėliai aštriai 
baudžiami.

Berne, vas. 27, t— Dabar
tinė žiaurioji karė palietė 
visą pasaulį savo begailes-

Berlynas, vas. 28. —
Frankfurter Zeitung” pri

vatiniu keliu gavo iš Fran
cijos žinią, jogei vasario 2 d. 
Francijoje susprogo vienas 
amunicijos sandelis. 200

«»

tingumu. Visos neutralės 
šalįs turi daug kentėti nuo i darbininkų žuvo ir apie 700
karės. , Bet labiausia yra lsužeista. Sunaikinta suvirš 
karės paliesta niekam ne-80,000 tonų amunicijos.
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Iš Dienos 
Dienon.
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GAVO PROGĄ PASI 
DŽIAUGTI.

Tautininkų - laisvamanių 
laikraščiai praneša, jogei 
lietuviškųjų nezaležninkų 
vadas Mickevičius žadąs įsi
kurti nuosavų organų.

To delei ir prapliupo 
džiaugties laisvamaniškas 
laikraštis “Vien. Liet.” Gir
di, tasai laikraštis busiąs 
pašvęstas neprigulmingųjų 
parapijų reikalams.”

Sako: ,
“Mes pripažįstame lygiai 

gerus visus tikėjimus ar ne
tikėjimus. Mes tikėjimo 
dalykus paliekame kiekvie
nam žmogui sulyg geriausio 
jo išmanymo ir todėl į tuos 
reikalus negalime kišties.”

Toks laisvamaniško laik
raščio atviras pasisakymas 
lietuviams katalikams, ty. 
lietuvių visuomenei Ameri-, 

- koje, yra didžiai naudingas.! 
Visuomenė dabar žinos, jo
gei lietuviški "tautininkai vra 
daugiau niekas, kaip tik di-1 
džiausi veidmainiai.

. Juk nesenai kitas laisvama 
niškas laikraštis “Lietuva” 
net su pasipiktinimu tvirti
no, jogei “tautininkai” ne
turį nieko bendra su neza
ležninkų judėjimu, jogei pa
tįs “tautininkai” pašiepia 
ir peikiu tokius individua
lus, kurie, pasivadinę “ku-

sugendų ir prisieiną juos iš
mesti laukan.

Jei šeimininkės daugiau 
domos atkreiptų į taupumų, 
sako -sveikatingumo depar
tamento viršininkas, tai ir 
maisto butų daugiau ir bran
gumo nebūtų.

Toliaus tas pats departa
mentas praneša, jogei įvai
rios ligos dažniausia apsi
reiškia tik tarpe bėdinųjų 
žmonių, katrie maitinasi 
kuoprasčiausiuoju maistu. 
Nuo šito jau ir dabar tiems 
žmonėms grasia užkrečia
mosiom ligos.

Viršininko nuomone, 
smulkieji pirkliai nesu kalti 
už maisto brangumų, nes jie 
iš maisto pardavimo neap
turi didelio pelno. Brangu
mų gimdų tarpininkai, spe
kuliantai ir didžiulės firmos.

Moterįs New Yorke atsi
sako savo vaikus siuntinė
ti į mokyklas, kol neatpig
siąs maistas.

New Yorko gubernatorius 
Whitman užtikrina, jogei 
nei vienas žmogus nemirsiąs 
)adu, nes jis neįeisiąs 
kęsti badų.

NYKSTUKŲ PASI 
STATYMAS.

n i gaiš,” mulkina žmones.
Tuo tarpu “Lietuva 

“V. Liet.” vra artimiausio-• • — ■» i • • e •- rtliji sėbrautoji. Argi viena 
nežinotų, kų kita darytų?

Vadinasi, katalikų akyse 
čia nezaležninkus peikia, 
čia vėl juos augština.

Lietuviški laisvamanišk’ 
laikraščiai per daugelį meti; 
Amerikos lietuviams teiki 
meškos patarnavimus. Dau 
gelį musų brolių suklaidino 
ir pražudė dvasiškai. Te 
čiau per tas metų eiles jie 
nei kiek neišmoko ir liepa 
tyrė, koks tikėjimas yra tik 
rasis, kokį tikėjimą išpažįs
ta musų tauta ir kaip yra 
reikalinga gerbti ,tą tikėji 
mų.

Nors laisvaimanių laikra
štis sakosi, jogei jam visi 
Tikėjimai esu lygus, tai te-

su

Suv. Valstijų vyriausybė 
vra sumaniusi pravesti vi- 
uotino priverstino kareivia- 
imo įstatymų. Kaip bus su 

tuo įstatymu, dar nežinia. 
Bet štai lietuviški socialis
tai savo laikraštpalaikiuose 
tkrą “gveltą” kelia. Girdi, 
protestuokime, nepasiduoki
me!

Juk tai menki juokai bu
tų, jei katram lietuviškam 
ocialistui prisieitų panešioti 
šautuvų.

Toksai lietuviškų sociahs- 
ų rėksmas, tai nykštukų pa
sistatymas. Mat, jie manų, 
kad jei jie yra socialistai, 
tai jau ir šalies politikoje 
ką nors reiškia. Tuo tarpu 
nereiškia nieko. Tautos at
stovai nuspręs, kas padary
ti su tuo kareiviavimo su-
manymu.

Priverstinam

Lietuvos klausimas ir Rusija
llgų laikų rusai bijojo iš

tarti ir vardo “Lietuva.” 
1840 metuose caro Aleksan
dro ukazas net bausme bu
vo užgynęs vartoti tų žodį. 
Bet ilgainiui dalykai virto 
kitaip. Biurokratiška val
džia persitikrino, kad plau
kiančios upės nesustabdysi 
ir atšaukė savo keistų užgy
nimą. Bėgamoji karė dar 
labiau iškėlė aikštėn paver
gtosios Lietuvos klausimų. 
Rusų visuomenė kaskart 
daugiau pradeda įdomauti 
lietuviais ir jųjų reikalais. 
Neretai ir rusų spaudoje 
minima musų dalykai. Ne-' 

isenai pusiau ofieialis vald
žios organas “Novvoje Vre- 
®ia” atkreipė rusų visuo
menės domą, kad lietuvių 
klausimas yra ir nelengva 
hus jį išrišti.

šiomis dienomis kitas pu- 
siau-oficialis rusų valdžios 
organas “Kodokol” taip gi 
pajudino Lietuvos klausi
mų. Su paprastu sau atvi
rumu “Kolokol” pasako 
mums, kad neprigulmybės 
mes nuo Rusijos negausime, 
nes tai, girdi, bus.... pada
linimas caro imperijos. Šis 
straipsnis yra gan įdomus ir 
jo vertimų mes žemiau de
dame:

“Esame ant rubežiaus la
bai svarbių laikų — rašo 
“Kolokol.” — Taikos valan
da jau švinta pro šių dienų 
rukus. Privalome prisiren
gti sutikti aniolą, kuris 
mums atneš pergalę. Visa 
širdi»i geidžiame, kad tai 
ka rastų mus netik galin
gais, bet ir susivienijusias, 
idant nuo pradžios karės 
esanti vienybė Rusijos tau
tų neišnyktų delei tenden- 
cijinių reikalavimų nuo Ru
sijos, kurie su tautine laisve 
nieko bendro neturi. Musų 
svetimtaučiai prieteliai, ku
rių broliai ir sūnus pagelb-

vybė. Lietuvių laikraštis 
“Lietuvių Baisas” (Petro
grade), girdamas lenkų rei
kalavimus, taip rašė: “Lie
tuvių tauta turi4 gan jėgų 
ir pilną teisę savystoviai gy
vuoti. Talkininkai kalba

Daugelis iš namų iškelia
vo savo arkliais. Vieua mo
teriškė, kareivio pati, su a- 
šaromis skundėsi, kad jos 
vyro brolis, apsiėmęs valan
dėlę padaboti jos arklius 
mieste, važiavo ir nuvažia
vo nežinia kur su arkliais, 
ratais ir visuomi, kas buvo 
juose. Nors ji visaip garsi
no per laikraščius, kad jis

apie belgus, serbus, arinė- atsišauktų: neatsišaukė.
nūs, lenkus, bet niekuomet Vargšė pateko viena į Alas-
apio lietuvius. Privalome kvų. Nei Zemgoro nei D. K. 
pasakyti, kad lietuviai jau Tatjanos komiteto apgar- 
suprauta savo asmenišką siutuose surašuose negalima 
vertę ir mokės ginti savus buvo rasti, kur dingo jos 
reikalus. Privalome naudo- švogerėlis. Matyt, jis tyčia
ties pavyzdžiu lietuvių iš už
imtų vokiečiais kraštų. 
Apart kitų dalykų jie mo
kėjo iškariauti tautinę mo
kyklą.”

slapstėsi.
Zepigoras, tai sutrum

pintas vardas organizacijos 
susidedančios iš atstovų 
dviejų sąjungų. Vieną stida-

pergyventi smarkią žiemą 
Rusijos gilumoje.

Lenkai niekuomet nesiva- 
įdindavo pabėgėliais, tiktai 
‘\vygnancy,” t. y. ištreni- 
ieji. Lietuviai vadindavo- 
i pabėgėliais iš rusiško 
‘biežency,” bet ir lietuviai 
>andė per “Vado” redakci
jų protestuoti ir melsti tau- 
iečius, kas nevadintų pabė

gėliais tuos, kurie prievarta 
urėjo atsitraukti iš savo 
ėmės. Dėlto “Vadas” ir 

Petrograde apsistojusis 
)entrailis Komitetas Drau

gijos nukentėjusiems dėl 
carės šelpti, juos vadinda
vo kokį laiką ištremtaisiais. 

PLEMETŲ SKAITYMAS

Jūsų pinigą tari būti padė
ti geroj* saugioje valstijos 

bankoje

Secand Security Benk
mmsOP CHICAOO hmm

Av*, Sumpas WuUri A v*

3% ant Jūsų Pinigų

Atdara Panedčliaia L* Sabatomis 
vakarai* iki 8 valandai

Skoliname pln Igne ant Namų

Pčrslunčiame pinigus
| Europa Ir galima 
gauti Laivokartes

Del Dievo meilės! — šau-.ro žemiečių sąjunga, o antrų 
kia “Kolokol” — ar gi jus lnies> Žemės Savyvalda 
manote, kad Rusija išpildys ^usy°s gybemijose vadina- 

jusų tautinius norus, jeigu
nurodote pavyzdį vokiečių,

si ziemstvos, o miestas gorod. 
Sudedant pirmutinius skie- 

kurie" jį TiganMmaTetJ’K1™ žodžiW ““

-

- JSTBIOTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

po PBIE4IUBA VALSTIJOS!
KAPITALAS $600,000

Mea mokame 3 proc. ant Pinigu 
Mes parduodame F°retgB Moaey 

Orders { visas dalis svieto.
WUliam Kasper — Pirmininką* 
Otto Kaspar,—Vice-plrmlniakaa

Joseph Slkyta — Kasierius 
August rUsk—Ass’t> Kasleriss

H)) DUi d Ava, 
OHIOAOO, ILL.

Vieškeliu per Pliorišius 
ėjo augštas vyras su barzda, 
jau truputį pakumpęs. Po- 
vieškelėje buVo Pranciškaus 
Kriščiūno sodyba. Barz
dyla per vaitus pro klėtį at
ėjo ant kiemo. Buvo pats 
pietų laikas, ant kiemo tuš
čia, tik išstumtas iš darži
nės vežimas riogsojo. Šunų 
Kriščiūnas nelaikė. Kelei 
vis įėjo į vidų; ten buvo vi
sa šeimyna: savieji ir sam
dininkai. Jie jau buvo pa
valgę pietus, bet dar neišsi- 
skirstę.

Įėjės į vidų keleivis nenu- 
sėmė kepurės tik tarė

— Labs!
Seimininkas susiraukė,^' 

bernas susijuokė, o senoji 
Kriščiunienė neiškentė ne
pasakius :

— Matai kryžius ant sie
nos, nusimtum kepurę ir 
Dievų pagarbintum, ką be- 
miiiėjąs kažiu kokį lapą. •

— Tu, bobute, sena, — ta
rė svečias, — aš su tavim 
nenoriu nei šnekėti. Štai 
merginos, tos tai man geros. 
Jos man duos pietų.

— Ar tai da nevalgęs ? pa
klausė jaunoji Kriščiunienė, 
nesiskubindama vaišint sve-
v •cią.

Svečias labai iškadbingai 
apsakė, kaip tik atsitiko, 
kad jis didelius mokslus iš
ėjęs, čia netyčia užklydo ir 
nuo ryto nieko neragavęs. 
Šeimininkė davė svečiui 
pietų.

Jam pavalgius Kriščiūno 
duktė Marcelė atėjo bliudų 
atsiimti, stalų nušluostyti. 
Kada jijė sumazgojus mazgi 
n Į sugrįžo į vidų, svečias pa
sišaukė jų artyn. Jis jau 
žinojo, kad ji. Marcelė, 
eina 19 metus, kad ketina 
tekėti už Stankaičio į Slavi
kus.

Bazdyla pasidėjo ant sta
lo savo dėžę su daugeliu po- 
}»erinių kortelių. Už geną 
stuomenį jis Marccliukei 
nuskabysiąs plemetas, už 
ko ji ištekės, kiek pinigų tu
rės ir taip toliaus. .

— Mama, tarė Marcelė, 
'tegul ponas nuskaito pleme
tas musų dvylajai karvei: ji 
kas žiu kas susisukus vaik- 
scioja!

Tą pasakius mergina 
sprūdo per užpečkį į virtu
vę, o visa šeimyna ėmė'juo- 
kties iš mokyto barzdylos. 
Keikdamas jis išėjo trenk 
dainas durimis ir neužėjo 
nei pas kaimyną.

Kuv. Valstijų formose 
darbuojasi virš dviejų mili
jonų moterų.

Praeituose metuose ugni.i 
padarė nuostolių Chicagoje 
už 5,153,784 dolerius.

viskose gubernijose? Tamein .
. T Buvo baisių nelaimių nnegali būti abejones. Jūsų1, . , . rn , \, ., . . i .. . be mekeno kaltes. Teko pamok v klos, ir jūsų kultūra, ir - v. - • r■. ’ , ,.,s. zinti sesių asmenų šeimynųjūsų kalba randa didžių pa-į. T , - -• A.

•S.- •• • i • £.- kurios galva buvo šešiolikosspirti Rusijoje, kuri mokėsi , • <• i . ... .v metų mergaite Bromslava.
tinkamai apkamuoti jusi; is- Kur dingo jos tėvas neži. 
tikimybę ir pagelba.” Motina numirė vagone

* Šis balsas įtekmingo rusų ir ilgą laiką gulėjo taip vai 
laikraščio, nepripažįstančio kų, nežinančių kų daryt, 
konstitucijos, beveik jokių Paskui jos lavoną žmonėm 
komentarų nereikalauja. Jis iškėlė, kad traukinys susto- ‘ 
atvirai ir aiškiai mums pa- jo ir paliko ant lauko. Mat, 
sako, kad pasižadėjimas ka- (traukinys sustojo toli nuo 
liauti už mažųjų tautų lai- stoties. Visi tos šeimynos 
svę tebuvo tik karės laiku nariai gavo pažinti badą ir 
prasimanyta gudrybė. Mes šaltį iš prityrimo. Bronisla- 
negalime tikėti nei “Kolo-i™ išrodė tvirčiausia, bet ir 
kolo” žadėjimams, kad vals- ji žiemą vieną karią nušalo 
rijoje, kurią valdo jo nuo-.ir numirė. .Maži jos broliu- 
monių žmonės, turėsime sa-l^aį šermenyse verkė ne 
vo mokyklas, «ąvo kultūrą, [kaip kūdikiai verkia, o su 

Vargu pasitikėti ir tiems nebviltim. Aprašyti to ne
menkiems rusų prižadams,
nes kas jau sykį apgavo,! merga_itės du.?nY
tam jau daugiau netikima, .^i aid rankutės buvo iš šal-

___________________ [čio visai numirę, sudžiūvę,
pajuodavę ir išrodė kaip re
likvijų pirštai. Baisu žiūrė? 
ti į tuos negyvus sąnarius 
prie gyvo kuuo. Gydytojas 
tik pažiūrėjęs, pakraipė 
galvą ir nieko nesakė. Jis 
buvo be jėgų 'kovoti su ne
laime.*

Geležinkelio stotyse nuo
lat daugybė žmonių gulėda
vo ant asfaltinių grindų, ne
turėdama kur dingti. Vienų 
kartų viena tautinė organi
zacija prirengė prieglaudų

Pabėgėliu Vargti.
I.

Laikraščiai nesykį rašė
rti ginti Rusijos čielybę, ne- įe keBavima is

kareiviavi- —i- ..n.: ‘ c fprivalo užmirštį? kad talki- ;LietuV)W: kai.kurie

y
TAUTIŠKA 

BANKA APSAUGA
DEL JUSU TAUPUMO
asUkta laisve nuo mpesM*

Ir
AbeOlutUkg saugams.

AK banka yra labai patogioje 
vietoje yra reguliariai per
duriama U. 8. Valdžios, ju-i 
aq taupinimai yra pageidaui 
Jami, ar 81.M ar ll.W0.08

tortait lept, ateem fturityĮ Iki 11, t

NATIONAL CITY BANK
OF OHIOAOO

DaviJ B. Forgaa —Preaidaat 
B. B. Kampas. Dearbora aad

Maare* Ik.

(Apariate Mesi )

čiau pradžiunga, kad neza- moka tik sukauti ir girties, 
lcžninkas Mickevičius su sa-;kad ve jie štai kaip veikių 
vo latkraštpalaikiu ims stip- žmonijos labui!

Mm’ m.htaromm »rb» kare, uinkų valstijos^ariauj. ne-pabc iš t5 kal.
yra visuomet priešingas kiek- įjoltoidant “---- J
vienas sveiko proto žmogus, suvere
Priešingi karei ir kitų srovių 
lietuviai ir patį lietuvių vi
suomenė.

Tečiau nei vieni, nei kiti 
it k trukšmo nesukelia, kiek 
o padaro socialistai.

Reiškia, tai, kad socialistai

sumažėtų arba kurje tapo priversti. Vasarų 
•reniskų teisių. ^915 traukimų traukiniai 

Nors ir Franciją, ir Italija, ėmė eiti pilni vargšų žmo- 
ir Serbija, ir Anglija turi1^^ susikimšusių prekių ir 
prakilnius kulturiškus tik- gyvulių vagonuose. Išeivių 
sius, bet sumažėti jos neno- į traukinyje būdavo po vienų 
ri. Tą patį galima pasaky- ^vagoną trečios klcsos trau- vaikams. Tik štai į prie
ti if (inio niiisf T>n<Ta'lir»imn « : l.:.„ ____J-.-__ ... ____ x

ZEVKLAK BANKOS SAIGI MO. 
Chicago Clearing Uou»e Naryste.

rinti tautininku-laisvama •l Be tuščio trukšmo visuomet
mų pozicijų.

Tegu džiaugiasi. Lietuvių 
visuomenei neikiek nebaisu 
pasalingas priešininkas, e 
su atviruoju bus galima len 
gviau apsidirbti.

IEŠKO BRAN
GUMO PRIEŽASČIŲ.

galima atlikti didesnius dar
bus.

KELEIVIAI APIE 
ŽEMES SKRITULĮ.

Greičiausiai apkeliavo že
mės skritulį amerikietis 
John Mears. Tų jis padarė 
per 35 dienas 21 valandą 36 
minutes. Iškeliavo jis iš 
New Yorko ir per Londoną;

New Yorko sveikatingu
mo departamentas, istirinė- 
jęs maisto brangumo prie-t Paryžių, Berlyną, Petrogra- 
žastis, nusprendė, .jogei ^4, Korėjų, Yokohamų, V ik-
branguinų gimdųs maisto iš
vežimas į Europą. Kuomet

tori jų, Seattle ir Chicagą at
gal sugrįžo į New Yorką.

ti ir apie mus. Padalinimas ikįnjo vedėjams. Sulyginant 
musų žemių delei uaujų ne- baimingi būdavo tie, kurių 
prigulmingų valstijų, netu-prikimšti traukiniai kelia- 
ri nieko bendro su tikslu da-,vo į Petrogradu. Daugiau 
bartinės karės, su tikslu vargo kentė pasiųstieji į ry- 
emancipacijos (išsiliuosavi- tus.
mo) nuo Berlyno ir Viennos.! Vienu tarpu Petrograde 
Mažutės valstijos niekuo- ir apylinkėje pasklido gai»- 
met nepajėgs to padaryti. ldas, kad šimtas tūkstančių 
Taigi tverti mažutes valsti- žmonių: moterių, vaikų ir 
jas netik butų nonsensas, J scilių eiua plentu (akmenin- 
bet didžiausias prieštaravi-[keliu) nuo Dvinsko ant Pet- 
mas praeitei. Dėja, privalo- rogrado. .Visi nusigandę 
me pažymėti, kad daugelis, pasakojo baisybes apie tų 
musų draugų kovoje au am- tautos persikraustymų. Kal- 
žinu priešu, eina pavojingu bėjo, kad einančioji į šiau- 
keliu politiškų reikalavi*ų, r? minia sunaikino pakelėje 
knrie, kaipo tokie, priešina- ^esančius laukus. Tuose lau 
si idealogijaj mažų tautelių, kuose jau tebuvo tik bulvių: 
Tų galima pastebėti netik keleiviai kasėsi irJ

glaudes kiemą privažiuoja 
krūva vežimų, ant jų dau 
gybės moterų ir vaikų: visi
sušalę, pamėlynavę, didumd 
verkia. Prieglaudos vedė
ja nenorėjo leisti į vidų, nes 
prityrimas jų buvo pamoki
nęs, kad įsileidus ir paskui 
išlydėjus, reikia daryti trio- 

bos dezinfekcijų. Kunigai 
besidarbuodami tarp “pabė
gėlių,” nors sulyginant tan
kiai mainydavo savo balti
nius, tečiaus gaudavo baltų 
vabalėlių į marškinius.

Teko klausti vieno gero 
dailidės: “Ko-gi nelikai
namieje, ko basteisi į sveti
mų šalį!” Jis atsakė: “kaip 
neisi, kad tu vėjau. Atėjo

didelė kiekybė maisto gabena- į Kelionė je jis padarė 21,066 
ma į Europą, tuo metu su- mylių.

Paryžiaus gyventojas Ea- 
gerJSchmidt 1911 metuose

si Ipnėjus maisto pristaty
mas į didesnius miestus.

Be to, tas pats sveikatin- apsuko žemę per 39 dienas, 
gurno departamentas tvirti- 20 valandų ir 42 minutes, 
na, jogei kaikurios šeiminin- Jis važiavo taip Paryžius 
kės |w‘rknneios maistų be jo-'— Rusija — Japonija — 
k ios atodairos. Dažnai jo: ! Vaueouver — Moutreal — 
perkančios visai iiereikalin. Kanada New Yorkas — 
gus produktus, kurie paskui į Cherbourg.

leukų spaudoje, bet ir lietu
vių ir latvių. Manome, jog 
yra musų priedermė tą 
krypsnį pasmerkti. Nese
nai latvių dienraštis “Zib- 
dunis” rašė, kad visiems 
Rusijos svetimtaučiams rei
kia susijungti, dėlei pasek-
mingesuio įkūnijimo savo siliktų, nrba, .šokęs į kitą 
taurinių aspiracijų (troški- traukinį pradėjusį judėti, 
mų), nes visų tikslas yra pasfliuosuod^yo nuo rupes- 
vienas ir tas pats: sa vysto- Čio ai

valgė, neturėdami geresnio |{arcivjs jr Repe. Dar gy
niausi, tai jis pagriebė sau
jų šiaudų iš mano lovos, pa
degė degtuku Ir prikišo

maisto

Būdavo visokių nedory
bių ištremtiesiems keliau-
jaut į svetimų šalį. Tarp tų prie popelių. Mano gy veni- 
mažiausiu, kad vyras, įfludl- -mas buvo jomis išmuštas, 
nęs pačių ir vaikus į trauki Daugiau 600 rublių visokios 
nį, tyčia delsdavo, kad pa- naudos žuvo.”

Del tų priežasčių daugelis 
pabėgėlių išvažiavo tik taip, 
kaip buvo apsirengę ank
stybo rudens metu, o turėjo

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

bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos pcržiurlainos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 

kningos ištirtos. Tiktu! tikra apsau- 
gi verte gali būti kntngose parody
si. AĮočjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaletdžiamas. Jeigu 
banką nustoja savo Clearing House 
teisių, tas yra ženklas jos abejotino 
stovio.

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

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to lakko 
nei viena Clearing House bunka ne 
subankrutijo. Iteikulaujant, Cleu- 
ring House bankos ateina viena kl 
tai su pagelba.

The American Stntc Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis ir išduoda penkias pil
nas atskaitas ] metu*.

JJ taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliariškai tlrtnėjama 
Ir kus meta Išduodu penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia gulima gauti Pirmus Auk
so Mortgagcs. Toipgi Aukso Mort- 
gago Bondus po |100.»0 Ir $500.00.

šis l>ankas yra atsaksMiAUMta 
Lietuviams.

Čia kalba Lietuviškai tr Lenkiš
kai.
Kapitalas ir perviršis; |(00,000.00

Ptezidentas
AMEU1CAN NTATK BANK, 

kampas: Blue laland Avė., Loomis 
Ir 18-.tok gatvių.

ATDARAS: Panedėltals, Ketver
gais ir Subatoms iki 8:t0 vai vak.



D R A U 8 AS > »»V'

CHICAGOS 
ŽINIOS

tėję gatvių Mihvaukee ave.jnėra perdaug sukrauta niai- 
ir Ashland avė., Chicagos Įsto ir ar to'maisto brangu- 
lictuviai socialistai buvo su- mui nėra kalti.spekuliantai.
rengę mitingą neva protes- Polieijos viršininkas to

PAIEŠKOJIMAI
g."

IS STREIKO LAUKO 
CHICAGOJE.

Šiandie po pietų streikuo
ją džianitoriai turės didelį 
parudavimą vidumiesčio 
gatvėmis. Paroda vintas bus 
labai indomus tuo, jogei 
streikininkai eis nešini savo 
darbo įrankiais.

Streiko stovis gerėja, yra 
viltis, jogei darbininkai lai
mės kovą.

lui prieš karę. Kalbėtojais,tuojaus paskelbė, jogei jis 
mitinge buvo “Naujienų”.tam reikale ntliksiąs nuo- 
redaktorius p. P. Grigaitis 'dugniausius tardymus, 

ir ji. Kniskis. Bet iš visko Liepsiąs savo pavaldiniams 
matyti, kad šio mitingo ren- įperžiurėti visus maisto sau
gojama rūpėjo ne tiek tas delius ir sužinoti kiek kur 
protcstavinias prieš karę, yra maisto. K maisto kie- 
kiek išdergimas lietuvių ka-lkvbės paaiškėsią, ar už mai
talikiškos spaudos. Pasakę 
keletą žodžių apie pavojų 
kalbėtojai ėmė negudriai 
šmeižti katalikiškąją spau
dą. Labiausiai purvais bu
vo drapstomas dienraštis 
“Draugas.” Kalbėtojai net 
n e sidro vė kurstyti susirin-

Kiek sužinota, džianitorių ^nsius» kad jie neskaitytu 

streiko reikalus pavesta tre-

sto augštas kainas reikia 
kaltinti , spekuliantus, ar 
kitką.

Kaip žinoma, spekuilian- 
tai ypač pakėlė kainas už 
bulves, svogūnus, kiauši
nius, mėsą ir už visokias 
daržoves.

lų pavieto, Lūkės parapijos.
Jie patįs ar kas apie juos žinoto 

praneSklte sekantų adresu:
VINCENTAS BATAVICTA 

5B47.W. 64 Place Clearing, III.

Parsiduoda grosernė Ir bucernė, 
letuvlškoj kolonijoj. Kas norėtu
Iiirktl toki' biznj malonėkite ntsIAaii- 
ktl sekančiu adresu:

JONAS PETIH'SEVICIA,
2901 F.mcrnl<l Avė., Cliicngo, III.
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irnmni mmitmtmi
A. A. SLAKIS !

ADVOKATAS
WXWAAW

Miesto ofisas: Room >1$ S
1» «o. La Šalie ■»., Ohlcago, III. •' 

Tel. Bandolph 6M46 J
•

gyveninio vieta 
8253 So. Halsted Street 

TeL Drover 6326
Y, i,

Amtrlkos Liituily Mokykla
Maitinama: angliškos lr lietnvlškoe

kalbų, aritmetikos, knygvedystėe, ste
nografijos, tvpewriting. pirklyiios tei
sių, Suv. Valst. istorijos, ahelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.

ra ves •

Ar Nori Uždirbti Pinigus?
Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben

drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos
Real Eastate biznyje.

Lietuvos VyaCiy Building and Lons Association
yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieno 

taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį 
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus 
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų lietuvių ir apverčiami betnvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namą, kreipkis į 
Šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimą ir reikalo ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.

Bendrovės susirinkimai atsibnna kiekvieną pano- 
dėlio vakarą nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pL 
ir Auburn avė.

Į bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmenįs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

Geriausia žemė ant kurios auga 
visokie vaisiai. Namas karve 2 kiau
lės, 12 vištų, viskas ant išmokcšcio. 
Naudokitės proga. Mes turime 60,000 
akrų. Jus galite pasirinkti *kur Jums 
parankiau arti prie miesto ar :nok- 
slainės. Mes norime donai padaryti 
antra Lietuva.

EAGLE RIVER, WIS. 

Lithuanian Colony Director 

SANBORN COMPANY

Spekuliantai tų kainų j
Girdi kn<? augštuma pateisina praeitų jitskai vadinas wjn,er i’auis.UUUl, Kas SKai , * ‘ < v,. ... . ‘apsigoves pabėgo, bet trumi

tys “Draugą,” tas bus dar- metų blogais užderėsimais
Draugo.

čiuju teismui. Šitas sutai
kins darbininkus su darbda- 
viais.

Darbdaviai jau sutinka 
padidinti reikalaujamas al
gas džianitoriams, langų 
plovėjams ir grindų mazgo
tojoms. Bet jie sako, jogei 
tai padarysią tik su gegužės 
1 diena, š. m. Gi dabar 
streikininkai tegrįžta į dar
bą ir tedirbą.

Streikininkai tečiau nori, 
kad jiems algos butų padi
dintos tuojaus, kuomet jie 
sugrįšią į darbą.

Yra žinių, jogei didžiulių 
narųų savininkai pagaliau 
sutiks su darbininkų reika
lavimais. Nes šiandie ap
leistuose if nevalomuose 
bustuose yra tik vienos dul
kės ir purvas. Publika rei
kalauja švarumo.

Taigi bustų savininkai 
bus priversti nusileisti.

Rubsiuvių streikas * irgi 
gerėja darbininkų naudai.
Darbdaviai, žinoma, v.isoįpįę 
keturiomis priešinasi pasi
rašyti po sutartimi. Bet jie 
bus priversti tai padaryti.

Žinovai tvirtina, jogei už'pnsiaeu savo auKomis prie 
savaitės laiko kompanijos I všclpimo našlaičių, kuriems 
turės pasiduoti. ’iežada užlaikymo lėšų duoti

Chicagon atkeliavo žino- Cook apskritys. Kiek sužino
ma senelė vadinama “mo-Jta, katalikai tam tikslui kas 

tina Jonės.” Jinai aitri ka- metai pasižadėjo surinkti apie 
pitalo priešininkė. Jinai vi- $275.000.
sur streikininkams prigelb

h i ninku priešu.
Tojcia negražia agitacija

socialistai neką. pelnys, nes 
šmeižtas turi trumpas kojas 
ir su jomis nei neverta mė
ginti toli eiti.

Katalikas.

LIET. VYČIŲ 13 ta KP.

Vasario 14 d., Davis Sq. 
parko svetainėje įvyko vy
čių 14-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Pirm susirin
kimo jaunimas valandėle 
pažaidė bei pašoko. Pradė-

Tai tikras melas! Pav., jie 
tvirtina, buk perniai visose 
Su^v. Valstijose gauta vos 
tik 1,500 vagonų svogūnų.*

Tuo tarpu farmerių uni
jos Cook apskričio pirmi
ninkas We\veke tvirtina, 
kad tik vienam Chicagos ap
skrityj perniai surinkta 2,- 
500,000 bušelių svogūnų, 
kurie nesutilptų nei į 5,000 
vagonų!

Vadinasi, spekuliantai 
meluoja; apgaudinėja gy
ventojus, kad tik daugiau 
aukso prisikimštų į kiše- 
nius,

Paleftkau Wladf> Paulausko, ang- 
Kuris 

trumpų aliku 
tapo sugautas. Aš už ji buvau uždė- 
es $500.00 kaucijos (bondso) ir ji 
išėmiau, bet jis maųe apvogė ir pa
bėgo antrų kartų taip kad mano 
$500.00 žūna. Jo Išvaizda yra sekan- 
I: S.

Jis turi geltonus plaukus, veidas 
altas ir puckuotas 5 pėdų 10 co- 
ių, augščio skambina pianus sako 
a d esąs buvęs vargoninkas Lietuvoj 
r Chicagoj, labai gražios išvaizdos 
3 metų amžiaus.

Jeigu kas žinote toki žmogų duo
kite man žinia, o gausit dovanų $20.

• IGNACAS NAVICKAS 
13 Summcr Place

NEW HAVEN, CONN.

Paieškau savo tėvų Liudviko ir 
Marijonos .pieckauskiu, paeina iš 
Kauno gub. Šiaulių pav., Kuršėnų 
vai. Rumucių kaimo. Jei kas apie 
juos žinote malonėkite pranešti se
kančiu adresu.

JURGIS PECKAICKAS 
6002 So. State st., Chicago, IU.

Phone Yards 2721

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St. 

CHICAGO, ILL.

AKYS EGZAMINUOJAMOS

jus susirinkimą pirmiausiai' Tag t su kitomis
VkA.ohllzA VA A IltLlnKoO I -1-prabįlo p. Virbickas. To
linus ilgai buvo svarstomą 
apie surengimą vakaro Šv. 
Kryžiaus parapijos naudai.

Sekantis susirinkimas 
įvyks vasario 28 d.

X.
----- ------------------------- a_

KATALIKAI APRŪPINS 
SAVUOSIUS REIKALUS.

Nedėlioj visose Chicagos ka-

i i 
i i

I 4

Paul P. Baltutis, prez.,
Oeo. Žakas, vice prez.
John J. Kaeanauskas, sekr.,

3315 S. Halsted st 
3339 Emerald avė 
2237 W. 22 str.

daržovėmis ir kitais maisto 
produktais.

Iki šiolei nedorieji speku
liantai plėšė ir išnaudojo 
žmones.' Šalies vyriausybė 
neatkreipė į tai domos.

Bet gal vyriausybė dabar 
pagaliau susipras, kuomet 
kaikuriuose miestuose ima
ma kelti riaušes.

Paieškau, Petronėlės Kažinckie- 
nės Kauno gub., Raseinių pav., Tau
ragės parapijos Kikiškių sodos, paieš 
kau brolio Jono Mozerio, pirmiaus 
gyveno Chicagoje paskui išvažiavo 

No. Dakota, * dabar nežinau kur 
yra. Tūrių didelį reikalą, prie jo mel
džiu atsišaukti ant sekančio adreso:

PETRONĖLE KAZINCKIENE 
1603 West st., Rockford, III.

Barbora Stonkienė skyria 
$10.00 dovanų tanu kas pri- 
parodis kad jos vyras Juoza
pas Stankus yra. miręs, arba 
jei gyvas, tai kur jis randasi. 
Vienuolyką metų atgal jis gy-

(veno Chicagoje: Paeina iš 
■Tik baugu, kad kartais Švėkšnos parapijos. Praueški-

agos ka- (vyriausybė nepervėlai susi- 
i biamieji printi visuomenėsalikų bažnyčiose gerbiamieji prast^ gjntj 

kunigai skatino tikinčiuosius jreį^ajus 
ž prisidėti savo aukomis prie_____________

RACINE, WIS.

te šiuo adresu:
Barbora Stonkienė, 
432 N. 9th Street.,

Philadelphia, Pa.

Akyniai pritaikomi per akių 
gydytojus. Mes už savo darba 
gvarantuojame arba pinigus 
grąžiname.
PETER A. MILLER

Deimontai, Laikrodėliai ir 
geriausios rųšies auksiniai 

dalykai.
256 West 22-ra gatvė

Tel Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUKUS DENTISTAS . 

Valandoa: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 So. Ashland Ava. 
art 47-tos gatvės

Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield ava. u 
A. A. Šlakis. advokatas, 3255 S. Halsteti st.,

Direktoriai'.
M. Janušauskienė, F. F. Baltutis, 
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Jo- 
sefina Adomavičiūtė, J. J. Kazanan- 
skas, A. S. Prečenanskas, J. Tnma- 
sonis ir G. Žakas.

11 
11
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sti laimėti streiką. Dabar 
“motina Jonės” kasdien sa
ko prakalbas siuvėjoms 
strdkininkėms. I Chicagos policija šiomis

Streiko pradžioje policija Padėjo tyrinėti ir
karštai ėmėsi, areštuoti ir 8u™sl"st' v,sokios .rijš'es 
mušti streikininkes. Bet da-.Ina,,8t? Chieagoj*. Taipgi 
bar nusiramino. Susiprato Pol,(,«a, tur{s s,"z'”°‘1,t" 
negerai daranti. niiUsto kalnJ» lr?*eku kokln

Už dienos vienos, kitos,la,sto kas'h™ a*al*nama
streikininkai turės laimėti j ,aua ,. ..

Iki šiolei policijos depar-
____________jamente nebuvo žinoma, ar

BAISUS DAIKTAS. policija turi teisę Chicagoje 
Chicagos sveikatos depar- 'prižiūrėti tvarkos maisto 

tamento viršinink., Dr. Ro-'reikale. 1914 metais miesto 
bertson, kurs pagelbsti po-Į aryba išleido parėdymą, 

licijai tyrinėti maisto stovį ];ad policijai pavedama pri
žiūrėti, kiek ir kokio maisto 
yra sandeliuose irt ėmvti, 
jei kokio maisto yra per
daug, tai kad už jį nebūtų 
bereikalo keliamos augintos 
kainos.

Tečiaus iki šiolei Chica
gos policija arba tą miesto 
tarybos parėdymą pamiršo, 
arba nenorėjo atsiminti apie 
jį. Juk jinai daugiau nieko 
ir nebežino, kaip tik imti 
papirkimus ir kovoti pridš 
strekuojančius darbininkus, 
kurie reikailauja sau geres
nių darbo sąlygų.

Vienas teisių žinovas aną 
dieną pranešė ir priminė po
licijos viršininkui, jogei po
licijos pareiga tvarkyti mai
stą. Visupirmu policija tu
ri prižiūrėti, ar sandeliuose

vietos sandeliuose-ledaunė- 
se, sako, jogei jam vieno to
kio sandelio užveizda štai ką 
pranešęs:

Sandelyj - ledaunėj su
krauta šimtai tūkstančių vi
štų, užmuštų pirm 10 metų. 
Kiaušiniai, sviestas ir kito
kie produktai taippat yra 
10 metų senumo.

Tokiuo tai maistu valgy
dinami Chicagos gyventojai. 
Ir už tai dar reikia brangiai 
užmokėti spekuliantams.

Todėl nuo tokio “maisto” 
žmonės pagaunami visokių 
ligų ir miršta be laiko. 

SOCIALISTŲ MITINGAS.

Pėtnyčioje, vasario 23 d. 
š. m., vienoj svetainėj, ker-

Brangumo reikale.

Vietos šv. Kazimiero Kar.
Pas. Draug. narių atidai.
Taip kaip per susirinki

mą laikytą 19 d. vasario nu
tarta, kad nedėlioję 4 d. ko
vo pripuola, diena šv. Ka
zimiero Karai, kaipo patro
no musų bažnyčios ir globė
jo musų draugijos, o taip 
pat ir Lietuvių Dienos, da
lyvauti in corpore bažnyti
nėse pamaldose.

Šiuomi pranešu visiems 
draugijos nariams, susirin
kti nedėlioję 4 d. kovo ne 
vėliaus kaip 2 valandą į po- 
bažnytinę svetainę, 815 
Park Avė., Racine, Wis., su 
drugijos ženklu, kad daly
vauti gedulingose pamaldo
se už karėje žuvusius musų 
brolius. Po pamaldų bus 
prakalbos toje pačioje sve
tainėje vardu parapijos, 
kalbės p. Kaz. Pakštas.

Kaz. Grikėpelis,
pirmininkas.

Paieškau savo švogerio Stanislovo 
Glinckio apie 18 metų kaip gyvena 
Amerikoj, Boston, Mass., apielinkėje. 
Taip pat jo sesers Stefanijos Kazlaus 
kienės kuri gyvena apie Brooklyn. 
N. Y. Jie. paeina iš Kauno gub., šiau-

PLATINKIT

"DRAUGį,"

JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 902 National Life Bldg.

29 So. LoSaDe stM 
Vakarais 1566 Milvrsukee avė.

Central 6390
Rasidence Humbold 97 

CHICAGO, ILL.

T.lctoaaa: McKlnley 3764

IR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas 

S4Š7 t. Nlftara 2M. Ir W. 16 gt., Cklugt

BANKES 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir lyĮj 
po 30c ... ......................................

SVIESTAS
smet

43c
Geriausios smeto-1 
sos geres
nis, neffi- 
kur Jus <a- 
lit gauti

RYŽIAI
Geriausios rūšim, 
10c vertė., m 1 
ptr.iduoda •»1 * 
ui 55c

TK©
Best

26
a lb.

WEST SIDE 
1378 Milwaukee sv. 
2064 Mi(waukee sv; 
1064 Milwaueee av.

IBM W Chicaroav. 
1836 Blue Island a,. 
2612 W. North av. 
1217 S. Halsted st,

1610 W Madi«on st, 1832 S. Halsted st. 
2830 w Medi sau st. I 1318 W. 12th st.

COCOA
Geriausia Bankes, 
sulyrine su 
bent kokia,
11-2 14c

■ I
3102 W. 22nd st.

SOUTH SIDE 
3032 Wentworth av 
3427 S. Halsted st.

I 4729 S. Ashland av.

ARBATA
is, Gv

40 c
Priimniausls, Gva-' 
rantuota, 
vertSs 60c 
parsiduoda 
po

NoRTH SIDE 
406 W, Division st. 
720 w. North sv' 
2640 Lincoln av. 
3244 Lincoln av. 
8413 N. Clark St.

District Bank. A
STATE
BANK

Vyrišky Drapanų BargsnaŲ
Nauji, neatimti, narytl ant 

atsakymo siutai ir overkucai, 
rertėe nno |S0 iki 250, dabar 
parsiduoda po 216 ir 26 dolerius.

Nauji, daryti gaisrini nno 
216 iki 235 siutai lr orerkotal, 
nuo 27.60 Iki 16 dolerių.

Pilnas peeirinkimae kailiu pa
maltų orerkotų

Vieni matai vartoti Bintai ir 
ororkotai rertėe nno 228 Iki 
286, dabar 26 b angUian. Kel
nės nno 21.60 iki 24.60. Valkų 
siutai ano 28.00 Ud 2740. Va- 
liros ir Knperai.

Atdara kasdiena, nedėliomls 
ir rnkaraia.

S. OOBDOV.
1416 S. Halsted sk. Obleasro m

• PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
• Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros
: CARR BROS. WRECKING CO.
• 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAsiO
rvr»r«TVvr*YmrvvTTYmm rvvvvsvriTrvvrYrvrvYiTm •R
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DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRI6EPORTO

CENTRAL MANUFACTURING
A

STATE 
BANK

1112 W. S6th Mr^ natoU Morgan

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00 
ABELNAS TURTAS VIRŠ $2,000,000.00

Suvienytų Valstijų 
Pačto Bankos, mies
tas ir Valstija laiko 
pinigus šiame Ban- 

I ke. Direktoriai šio 
Banko yra , savinin- 

' kais milžiniškų dir 
btuvių Centralinia 
me Išdirbisčių Dis- 
triktė. , Viceprez. 
ARMOUR and Co. 
Prez., ALBERT

PICK and Co. Vice prez. CHICAGO JUNCTlON 
i Gelžkėlio Kompanijos ir daug kitų kompanijų priguli 

prie šios Bankos. Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. 
! Duoda Paskolas, Apsaugoja namus nno ugnies, siun- 
I čia pinigus į visas dalys pasaulio. Partraukia pinigus 
I iš kitų Bankų po visą Ameriką ir atlieka visokius
■ Bankinius reikalus.

Bankos VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. 
( Subatomis iki 9 vai. vakare.
I Kalbama Lietuviškai,
l DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS BANKAS
■ SIAME APSKRYTIJE.
I
■■■■■■«■■■

Naujas Lietuvišku Šokiu 
Rinkinys

DEL PIANO.
Surengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpeta sekanti “Lietuviški 
Šokiai“: “žirgelie”, “V. K. Maršas“, “Lelija Valsas“, “Cebatėlia“, 
“Agonėlė Mazurka“, “Vamzdelis’“Paade Spagne“, “Klumpa- 
kojia”, “Noriu Miego“, “VengieTka“, “Kokietka“, “Vyiių Mar
ias“, “Klumpakojis No. 2”, “Suktinis“, “Aguonėlė“, Pakeltko- 
jia“, “Silvitia“, it “Rūtų Darželis“. Viai vienoje aąalnvoje. Kaina 
tik vienas doleris (21.00). Pasiuntomo lėšas mes apmokame.

Reikalaukite pas:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

1800 West 46th Street, Chicago, IlllnolB.

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

galviu: ”KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”. 
Kas nori ap s i pažinti su Karės smulkmenomis: jos bai- 
^enybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pavertė mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kudirkos v.rš- 
minėtą knygą. Kaina 20 centų. Galima gauti pas 
patį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 Emeralo A«e., 
Chicago, Iii.,

Taip-pat “DRAUGO” Adm.. •«”<. U 46th*8t., 
Chicago, Ūl.
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AMERIKOJE
CAMBRIDGE, MASS.

Melagių Dėdžių Prakalbos.

Vasario 38 d. š. in. musų 
laisvamaniai buvo surengę 
prakalbas su tikslu sutverti 
Gelbėjimo Fondo skyrių. 
Kalbėtojais buvo ‘ Ateities ’ 
redaktorius p. A. Rimka ii 
p. A. Ivaškevičius. Abu kai 
bėtojai atvyko iš 'So. Bos 
tono.

Žinoma, nebūtų niekt 
nuostabaus, kad Cambridge 
laisvamaniai rengia prakal 
bas ir tveria savo fondt 
skyrių. Tik labai nuosta 
bu, kad laike savo prakalbi 
jie klaidina žmonės, bege 
diškai šmeiždami kataliki 
įstaigas ir jų veikėjus.

Pirmiausia, prakalbų vi 
dejas p. K. Galinauskas pa 
aiškino, kad šios prakal1 o 
surengtos deki sutvėrinr 
Cambridge Gelbėjimo F011 
do skyriaus. Gird, čia ja; 
gyvuoja socialistų ir katuli 
kų fondų skyriai, bet iš ji 
esu mažai naudos. Katalika 
(jis vadina “klerikalai”) 
sako p. K. Galinauskai 
surinktais į savo fondų pi 
nigais steigia sau laikraš 
čius. Esu, kol neturėjo ji 
fondo, tai ėjo tik vienas 
“Draugas.” Dabar gi, pri 
fondo, įsisteigęs “Darbiniu 
kas,” o “Draugas” virti 
dienraščiu.

- Taip begėdiškai meluot 
ir dergti nepatinkančias sai 
įstaigas tik gali žmogų; 
labai žemos doros. Tai jul 
gryniausia prasimanymas, 
kurį gal netiki nei pats p 
K. Galinauskas.

Apdrabstęs purvais da 
kun. Baltuškų minėtasai j 
K. Galinauskas (jis pats i 
nezaležninkų parapijo
prezidentas) pakvietė kai 
bėti p. A. Rimkų. Šis už ii 
pęs ant scenos pirmiausi; 
paaiškino, kad Tautos Fon 
das skiria 30 nuošimčii 
“klerikališkai” politikai 
bet ar už tuos pinigus ji 
spausdina laikraščius, ta 
jis tikrai nešinus. Toliai 
Rimka vėl ėmė pliaukšt 
įvairias nesąmones, gird 
katalikai nenori laisvės Lic 
tuvai, jų tikslas sučiaupt 
burnų Šliupui ir t.t. Kadan 
gi p. Rihika kalbėjo- laimi 
nuobodžiai ir tyliai, tai to
liau sėdžianti publika ėmė 
nerimauti, šaipyties ir t.t. 
Prie tokių aplinkybių p-no 
Rimkos šmeižtai negalėjo 
ilginus tęsties.

P. K. Galinauskas, norė
damas išteisinti savuosius, 
suriko, kad betvarkę laike 
“Ateities” redaktoriaus 
prakalbos kėlė “Šv. Kazi
miero Kareiviai” (suprask: 
vyčiai).•/ z •

Antruoju kalbėjo p. A. 
Ivaškevičius. Šis vyras kal
bėjo apie Lietuvos kovų už 
laisvę. P. Ivaškevičius gan 
plačiai aiškino apie spaudos 
uždraudimų lietuviams, apie 
įvairius kitus
nuo rusų valdžios ir t.t. Po
liaus kalbėtoja* pranešė,

kalėjimų, nei areštų ir .tvir
tai pasiryžęs vežti Lietuvai 
laisvę, “Mes turime dėti su- 
m centus — šaukė p. Ivaš
kevičius — kad subudavoti 
/ienų tvirtų armotų (kanuo- 
ę), kuris pramuš sienas 
iriešų ir iškovos Lietuvai 
aisvę. . Taja annota, gird, 
r yra Dr. Šliupas.”

Dieve duok, kad toji lais- 
zamanių annota prisidėtų 
)rie iškovojimo liuosybės!

Iki šiol D-ras Šliupas tik 
fcrdė Lietuvos žmonių sutarti.

Prakalbose Buvęs.

“Tykiai, tykiai Nemunė
lis teka” dainavo p. . B. 
Dovmontaitė, atliko . labai 
gražiai. “Sonetas” solo su
dainavo S. Simonavieius^

“Lietuvos Dievai” ir 
“Gamta Graži” išpildė vy
rų choras.

“Skambančios Stygos” 
duetų išpildė pp. M. Sinio- 
navičienė ir O. Acevičiutė.

Pirmų dalį programos už
baigė choras dviem dainelė
mis (“Oželis,” “Šarka”) ir 
Lietuvos himnu.

Antra dalis programos 
buvo teatrališka. Monologų 
“Be Apetito” pasakė p. A.

Mo., No. 68. Skvriuas vai- 
dybon išrinkai: pirmininku 
kun. M. Vitkus, rast. A. Ži- 
vaitis, ižd. K. Vuosaitis.

ŽINIŲUMKLtS.
y

BINGHAMTON, N. Y.

Pirmas Vyčių Balius.
B
Vietos jaunutė vyčių kuo

lą darbuojasi gan smarkiai.
Vasario 19 d. š. m. Lietu

sių svetainėje musų vyčiai 
urengė balių.

Balius pavyko. Žmonių 
)uvo suvirš šimto. Sociali-

Athol, Mm, Čia veikia 
T. F. 11 skyrius, kuris nuo 
karės pradžios daug pasi
darbavo aukų rinkime. Šiais 
gi 1917 metais Atholio lie
tuviai ypatingai sujudo rin
kti aukas gelbėjimui Lietu- 
\os. Visos lietuvių draugi
jos susijungė ir surengė 
Tautos Fondui ferus, kurie 
davė gryno pelno virs 200 ■H dolerių. Viso-gi tik per 2

Marozas. Dialogų G irtuok-, j^įjįesiu iš Athol’io Tautos 
15 hl»ivi„ink«” atliko Pondan įplaukė daugiau 400lė su blaiviuiuku 
p-lė O. Jazapavičiutė ir V. 
Aleksa. Tiedu dalykėliai 
ypač patiko ir juokui nebuvo 
galo. Toliau sekė komedija 
“Kurčias Žentas.” Lošė: Si- 
monavičius, p-lė X. J. Kisie
liūtė, p. S. Kelbelis, p. V. Baz- 
iliauskas, p. P. Gegzną.

Galop gerb. klebonas kun. 
J. Židanavičiuš padėkojo 
publikai už skaitlingą atvy
kimų vakaran, kuris nusise
kė kuogeriausiai. Prie šio 
vakaro surengimo ypač 
daug prakaito praliejo p. S.

tų, žinoma, nebuvo. Jie vy- Simona vičius. Pe Velykų
:ių bijo yt piktos dvasios.

DETROIT, MICH.

Valandėlė smagaus laiko.
Vietos Šv. Jurgio parapi

jos bažnytinis choras, vasa
rio 18 d. . m. buvo paren
gęs šeimyniškų vakarėlį. 
Vakarėlio vedėju buvo p. E. 
K. Šlapelis.

Pirmiausia, choras p. E. 
Šlapelio vedamas sudainavo 
'eletų dainelių. Po to sekė 
lialogai: “Nu-gi, ar ne Juo
kai?” ir “Greita ant naujie
ną” ir deklamacijos. Čia 
avo gabumais pasižymėjo 
,)-lės: O. Rakauskiutė, A. 
Bakšaitė, M. Daunoriutė, A. 
Daunoriutė, Z. Jaugutė, *A. 
Krištopaitutė, M.^Jankšai- 
'iut,ė, ir N. Barkauskiutė. 
Po to dainavo solistės: A. 
lustaičiutė, A. Rakauskiu- 
ė, ir M. Daunoriutė. Dai
roms akomponavo pianu p. 
‘5. Šlapelis. Programa už
sibaigė duetu p. J. Daraš- 
cevičiaus ir p-ios M. Novak. 
Paskui prasidėjo žaismės. 
Naudingai ir maloniai pra- 
cidęs laikų jaunimas gra- 
iai išsiskirstė.

Ten buvęs.

AMSTERDAM, N. Y.

jis žada duoti koncertą s ve 
timtaučiams, idant supažin 
dinti juos su lietuviškomis 
dainomis.

Smarkiai čia rengiamųsi ir 
prie Tautos Šventės (kovo. 4 
d.).

* Lietuvos Našlaitis.

Tautos Fondo 
Reikalai

Tautos šventei prisiartinus.

Nedėlioję, kovo 4 d., pri
puola šv. Kazimiero diena, 
Tautos Šventė. Mums, kai
po tautai, ta šventė yra vi- 
sųbrangiausia.

Lietuva, nedorų prispau
dėjų prislėgta, negalės tin
kamai savo šventę paminėti. 
Bet pusė miliono Jos sūnų, 
atkeliavusių į laisvesnę šalį 
— Amerikų, iškilmingai pri
valo švęsti Tautos Šventę.

Žinome,, daug dar yra 
Amerikoje apsileidusių, 
snuduruojančių ir neištiki
mų savo Tautai lietuvių.

Gražus Vakaras.

Vasario 18 d. pobažnyti- 
nėj svetainėj įvyko labai 
įvairus vakaras. Visųpirma 
ant scenos pasirodė šv. Ce
cilijos choras S. Simonavi- 
čiaus vedamas. Merginos- 
buvo pasirėdžiusios tautiš
kais drabužiais.

Choras gražiai sudainavo: 
“Oi motulė”. “Kur bakūžė 
samanota” solo dainavo p. 
O. Acevičiutė. “Ciučiu liū
liu” duetų dainavo p-lė M. 
Šidlauskaitė su p-lė M. Žu
kauskaite.

“Siuntė mane motinėlė” 
solo dainavo p. M. Simona-

jh* įsek jojimus vičienė. “Plaukia sau laive
lis” dainavo merginų cho
ras, tas publikai labai pati-

kad Dr. ^liujias siunčiamas ko,.
Lietuvon kariauti už musų! “Rcmembraiicfc” pasmui- 
laisvę.. Gird, tai nepaprasto kavo p. M. Simonu vičienė. 
pasišventimo žmogus. Nebi-i“Oi tu Jieva Jievuže” su
jus jis nei submarinų, nei dainavo choras.

r.*:; —

Šis valkas už
dirba po $2.00 į 

dieną, dirbda
mas po Kelintą 

valandų. Jis par
davinėja „Drau

gą”. Ir kiti vaikai
gali uždirbti po tiek ir 

daugiam, jei apaokriai dar
buosis. Del informaciją rąžy

kite i "Draugo" adminiitraci
• it-

dolerių aukų.
Atholio lietuviai yra labai 
susipratę, geros širdies. Jų 
draugijos veiklios.

Bepig butų, kad visos 
Amerikos lietuviai taip pa-’ 
sidarbuotų Lietuvos labui, 
kaip pasidarbavo atholie- 
čiai.

Beloit, Wis. Čia nesenai 
susitvėrė T. F. 62 skyrius, 
kuris jau rimtai pradėjo 
prakilnų darbų — rinkti 
mėnesines duokles.

9o. Boston, Mass. Šio 
miesto lietuvių draugijos la
bai duosniai aukavo Tautos 
Fondan. Ypač atsižymėjo 
L. V. 17 kuopa, aukaudama 
$118.00 ir šv. Jono Evang. 
draugija, aukavusi $100.00.

Racine, Wiss. Tautos 
Šventėje, kovo 4 d., čia bus 
prakalbos. Kalbės K. Pak
štas. Rengiamųsi čia su
tverti naujų- T. F. skyrių.

, - T. F. sekrt. 
K. Pakštas,

Kaip pridera miegori
Maždaug apiee trečdalį 

savo gyvenimo žmogus pra
leidžia miegodamas. Per 60 
metų ant žemės gyvendamas 
žmogus — įkaitant septy
nias valandas į parų — iš- 
miega suvirš 150,000 valan
dų* arba 17 metų ir 182 die
nų. ,

Tečiau, kaip mažai žmo
nių žino, kaip reikia mie
goti!

Šitam klausime nevieno
dos nuomonės. Vieni mie
ga ant dešiniojo, kiti ant 
kairiojo šono su augštai pa
kelta ant pagalvio galva šil
tam kambaryje.

Kiti vėl įpratę miegoti 
kniūpsti arba augšteįninki.

Jų protas degtinėje mirko- Pagaliaus yra ir tokių 
mas, o širdis už akmenį kie- žnųonių, kurie tvirtina, jogei 
tesnė. Kol-kas sunku tikė- j miegų intekmę daro mie-
ties, kad nors Tautos Šven
tėje jų sąžinė atbustų.

Bet daug yra ir prakil
nių Lietuvos vaikų, .kurie 
savo tėvynei nepadarys 
sarmatos. Jie mokės Lietu
vai mėnesines mokestis, da
lyvaus patrijotiškuose susi
rinkimuose, visa išgale rems

go kambario padėjimas, 
imant domon tai, katroj pa
saulio pusėj tas kambarys 
stovi. Girdi, geriausia Ir 
naudingiausia miegoti, kuo
met kambarys stovi pietų 
šone. Kiti tvirtina kaip tik 
atbulai.

Vienas franeuzų laikraš-
svarbiausius Tautos reika-'tis tame reikale paskelbė 

paklausimų į pagarsėjusius 
mokslininkus ir gydytojus. 
Paklausta, kaip žmogui pri-

lūs. a
Tautos Šventėje visi susi

pratę lietuviai turi sutverti 
(kur dar nėra) Tautos Fon
do skyrius ir pritraukti kuo- 
didžiausį skaičių lietuvių 
prie mokėjimo mėnesinių 
mokesčių. Tai pirmučiau
sias lietuvio uždavinys.

NAUJAS T. F. SKYRIUS.

deria miegoti, jei miegas 
tikrai yra reikalingas susti
printi ir atgaivinti žmogaus 
organizmų.

Francijos kariuomenės 
geueralis gydytojas Doloino 
atsakė*

“Kokiuo budu reikia mie
goti, tas mažai svarbu; svar
biausiu daiktu yra tik mie
goti. Sveikam žmogui, ma
no nuomone, geriausia mie- 

Be to

Vasario 21 d. iš Centralės 
raštinės pasiųsta čarteris 
nesenai susitvėrusiam Tau
tos Fondo skyriui St. Louis, goti augšteninkam.

kambario langas turi būti 
atdaras, bet ne ties lova, o 
geriausia kambaryje šalę 
miegamojo, į kurių durįs at
daros. Miegoti normaliam 
žmogui užtenka septynių 
valandų.”

Paryžiaus universiteto 
profesorius Landauzy sako:

“Tai visai nesvarbus dai
ktas, ar miegama gulint ant 
dešiniojo ar ant kairiojo šo
no. Kiekvienas miega taip, 
kaip jam atrodo smagiau. 
Jei norima gerai miegoti, 
nereikia mainyti savo įpro
čių. Aš pats laikausi nuo
monės, kad prideria miego
ti gulint ant dešiniojo šo
tio.” AUJ 115 '♦

Profesorius Letule irgi 
tvirtina, jogei geriausia yra 
miegoti gulint ant dešinio
jo šono.

“Po valgio” — rašo jis - 
“virškinimas visuomet eina 
kiek tiek sunkiau net ir vi
siškai sveikam žmogui. Ta
tai prieš virškinimo pabai
gų atsigulti ant kairiojo šo
no reikia apsunkinti širdies 
veikimų. Tat yra svarbiau
sioji neramaus ir nesma
gaus miego priežastis. To
dėl domiai reikia žiūrėti, 
kad ypač vaikai visuomet 
miegotų gulėdami ant deši
niojo šono. Ar langas turi 
būti atdaras, ar ne, mano 
nuomone, tai nesvarbu. Daž
niausia tai priguli nuo kam
bario ertumo.”

Profesorius Debove savo 
atsakymų padalina į dvi da
li: 1) Prideria miegoti aug- 
šteninkam arba gulint ant 
dešiniojo šono; 2) pašali
niam kambaryj visuomet 
atidaroma langas, bet reikia 
žiūrėti, kad nebūtų vėjo 
traukimo. Jei gerai apsi
klojama, galima ir žiemos 
metu palikti langų atdarų.

Profesorius Ruchard, šir
dies ligų specialistas, tvir
tina, jogei nėra svarbu ant 
katro šono gulėti. Jis pata
ria miegoti gulint augšte- 
nirikam. Bet vaikai miego
dami visuomet turi gulėti 
ant šono. ~

Iš vi išminėtų mokslinin
kų tvirtinimų matoma, jogei 
juose nėra vienodumo. To
dėl Išeina tas, jogei geriau
sia yra miegoti taip, kaip 
kas yra įpratęs. Bet, abel- 
nai imant, yra geriausia ir 
naudingiausia miegoti gu
lint ant dešiniojo šono.

-■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tik ką išleista Knygelė >

■ Surengė Kun. P. Gugis
■
■ Mažo formato. Labai paranki vartoti Bažnyčioje.
■ Jau daugelis klebonų užsisakė ir vartoja bažnyčiose.
* Parankiausia knygele laikę Gavėnios vakarinių pa- 
’ maldų. , , :

Kaina tik 15c.
■ su prisiuntimu.

B • Imant šimtais egzempliorių j bažnyčias arba agen- 
B tams nuleidžiama didelis nuošimtis.
■ Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini-
■ gai galima siųsti krasos| ženkleliais. *

■ Adresuokite:
■
■ Draugas Publishing Co.
■ 1800 W. 46th Street Chicago, Hl.

■■■■■■■■■■■■■B ■■■■■■■■■■

Geriami Maldaknyge
“Pamaldų Vadovėlis”

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

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

Skuros apdarais, auksiniais kraštais,.................. 60c.
Audeklų apdarais, auksiniais kraštais,.............. 40c.

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

DRAUGAS PUB. COM

J 1800 W. 48th Street,

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

Dalmitinis Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas 
D-ras Bielskis keli mėnesiai 
atgal draug su kun. Bartušku 
Tautos Fondo buvo siųstas į 
Lietuvą ištirti kaip gyvena 
musų broliai po vokiečių val
džia. Dabar gerbiamus veikė
jas važinėja po Amerikos lie
tuvių kolonijas, pasakoda
mas kas dedasi Lietuvoje ir 
kaip vargsta lietuviai karei
viai lielalsviai. Taipo gi jis 
neatsisakys niekam |«tarti

*į

Chicago, UI. ■
■
fe

kokiuo ’ budu surasti giminės 
bėi pažįstamus, kaip rašyti 
Lietuvon laiškus, kaip ten 
siųsti pinigai ir tt.

Visiems patariame kuw£ 
kaitlingiausiai lankyti tas 
įdomias prakųlbas. Bo to ka
talikų veikėjams priedermė 
yra pagelbėti Dr. Bielskiui 
sutverti Tautos Fondo sky
rius, ten kur jų dar nėra.

Žemiau skelbiame maršrtP 
tų prakalbų:

Kovo 1, Betton, IU.
” 14, St Charles, IU. ~ 

” 15, Aurora, IU. Z 

” 16, Da Kalb, IU.




