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OHO STOVIS.

Chicago ir apylinkės.—Gražius oras 
šiandie ir rytoj, taippat, regia, ir atei
nant) šeštadienį. Mula atmaina tem- 
perut liroje.

Temperatūra vukur aiigšeinusia 30, 
žeminusia 22 laipsniai.

Saulė teka 0:25, leidžiasi 5:40.
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SUSEKTA VOKIETIJOS 
SUOKALBIS

Vokietija lemenosi prie 
Meksikos ir Japonijos

Anglai briaujasi ant Bagdado
X - •

Vokiečiai paėmę nelaisvėn 1,300 ru
sų Rumunijos šone

ANGLAI P AŽANGIUOJA VOKIEČIAI NIEKO NE
FRANCIJOJE. DARO IS MOTERIŲ.

VOKIETIJAI NEPASISE
KĖ SUOKALBIS PRIEŠ 

SUV. VALSTIJAS.

WASHINGTON, kovo 1.
—Šn)s šalies vyriausybė su
sekė Vokietijos vyriausybės 
suokalbį prieš Suvienytą
sias Šiaurinės Amerikos 
Valstijas. Vyriausybė turi 
rankose dokumentą, kurs 
liudija, kokiais nedoraisiais 
darbais užsiimdinėja Vokie
tijos vyriausybė.

Tuo dokumentu yra nuo
rašas oficialio laiško, koks 
buvo Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijos pasius
tas savo pasiuntiniui Meksi
koje, von Eckhardt. Po tuo 
laišku pasirašęs Vokietijos 
užsienių reikalų ministeri
jos sekretor us Zimmer
mann.

Dalykas ve kame:
Kuomet vasario 1 d. Vo

kietija paskelbė savo nar
dančiomis laivėmis Anglijos 
ir kitų Europos pakraščių 
blokadą, Vokietijos vyriau
sybė gerai numanė, jogei 
tuo savo pasielgimu labai 
lengvai gali pr teš save su
kiršinti Suv. Valstijas už 
prakybos varžymą jūrėse.

T.odel Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijos sekre
torius Zimmermann pasiun
čia ofidialį laišką savo pa- 
s'imtiniui Meksikoje von 
Eckhardt maž,-daug - tokio 
turimo:

Su vasario 1 d. mes pa
skelbiame nardančių laivių 
blokadą. Musų noras, kad 
Suv. Valstijos tečiau ir to
lesniai pasiliktų neutrale ša
limi.

Bet jei Suv. Valstijos ne
norėtų tolesn.ai būti i eutra- 
le šalimi, ir jei musų pas
tangos tai padaryti nueitų kios norėtų, 
niekais,, tuomet, mes. nu- Toks vokiečių suokalbia- 
sprendėme. susijungti, su vimas taip žemas ir purvi- 
Meksika prieš Suv. Valsti- nas, kad juomi stebisi ir at- 
jas. Tada mes su Meksika sistebėt i negali visi politi 
bendrai, kariautumėm. ir kai, diplomatai ir tarptauti- 
bendrai darytumėm ta:ką. i nių teisių žinovai.

Mes iš savo pusės Meks ! Apie tą suokalbį buvo pa 
ką rem tumėm pinigiškai ir klausti vietos Japonijos 
pasekmėje pasistengtumėm ambasados valdininkai, ši- 
Meksikai atgauti jos pro-i tie atsakė, jogei jie n eko 
vincijas nuo Suv. Valstijų, panašaus negirdėję. Taip 
kaip tai: New Mexico, Te-’pat nežiną ar Carranza 
xas, Arizona. kreipęsi į Japonijos vyriau

Tamsta esi įgaliojamas sybę su pasiulf.jimu, kad Ja 
apie tai tuojaus pranešti ponija taikintusi su Vokie- 
Meksikos prezidentui Car- tija

ranzai. Taippat tamsta pa
siūlyk Meksikos preziden
tui, kad jis tuojaus susijun
gtų su Japonija. Be to, te
gu prezidentas Carranza pa
siūlo Japonijai, kad jinai 
susitaikintų su Vokietija.

Kuomet šitie pienai bus 
atsiekti, tuomet bus musų 
laimėta.

* Kokiuo budu to laiško 
nuorašas pateko Suv. Vals
tijų vyriausybei, žinomas 
dalykas, niekam nėra žino
ma. Tik žinoma, kad tasai 
laiškas vokiečių pasiunti
niui. į. Meksiką, pasiųstas 
per buvusį Suv. Valstijose 

ambasadorių von Bera
sto rf f, kuris iškeliavo į V o 
kieti ją.

Laiško nuorašą šios šalies 
vyriausybė buvo gavusi tuo 
jaus po nardančių laivių 
blokados paskelhmo. Ir 
pasiremiant tuo Vokietijos 
suokalbiu, Suv. Valstijos 
turėjo pertraukti net diplo
matinius santikius su Vo
kietija.

Rasi, Suv. Valstijų vy
riausybė dar ilgiau butų 
slėpusi tą suokalbi. Nes 
tai tkrai svarbus ir slėpti
nas daiktas tarptautinėje 
diplomatijoje.

Bet kadangi tomis dieno
mis Vokietijos parlamente 
kancleris von Bethmann- 
Hollweg baisjai užsipiolė 
ant Suv. Valstijų ir itas in- 
tarė pataikavime Anglijai 
ir jos talkininkėms, todėl 
šios šalies vyriausybė ir iš
vilko eikštėn Vokietijos 
suokalbį

Nedyvai todėl, jei po kan
clerio kalbos, kuriąja jis pa- 
niektao Suv. Valstijas, Vo
kietijos gyventojai ir pasi
rengė stoti karėn, jei ta to-

Londonas, kovo 1 d—An-Į 
glai varosi pirmyn gindami 
pirm savęs neatsilaikančius 
vokiečius Francijos šone. j 
Vietomis vokiečiai stipriai j 
pasipriešina. Bet įveikiami. 

Japonijos ambasados vai- Į kelias praėjusias dienas 
d minkai tvirtina, jogei Ja-'anglų armijos užėmė vokie-

Queenstown, kovo 1. — 
Garlaiviu “Laeonia” ko'ia- 

(v<> ir išsigelbėjo Mrs. A. \Y. 
Willis, kanadietė. Jinai As
sociated Press atstovui pa- 
'pasakojo, jogei moterįs lai- 
,ve užsilaikė tikrai gerojiš-

... .. v. . .. . kai. Kuomet vokiečiu torpe-
ponija grajiai sugyvenanti eių pozicijas Siauriuose n-rt ... ‘ • —• « • • • i * _ • (1|1Hude u ji ku \ i. 41 i_su Suv. Valstijomis, tai vie- pietuose nuo Anęre upes ir
na. Antra, Japonija jo- pi (‘tuose nuo Alens. 
kiuo budu nemano taikin i Anglai paėmė miestelį 
ties su Vokietija atskirai be Ligjiy pietvakariuose nuo 

Bapaume.talkininkų pritarimo.

Vok etijos suokalbio suse
kimas, žinomas daiktas, pa
gimdė didelę sensaciją.

VOKIEČIAI PRISIRUC 
ŠĘ KARIAUTI SU SUV. 

VALSTIJOMIS.

Visos tris vokiečių apsigi- 
nimo linijos sukoneveikta 
Ancre apskrityj.

Anglu armijos ėmė gauti 
viršų ir nriauties pirmyn,

tiko plyšimas, moterįs su
prato nelaimę ir tuojaus be 
mažiausios pasiaubos ženk
lo nuėjo prie nuleidžiamųjų 
valčių.

Kuomet garlaivis jau bu
vo apituštis, šalę vienos val
ties su žmonėmis iškilo iš 
vandens vokiečiu nardan-

kuomet anų dienų vokiččiai/‘i°ji laivė. Alenas valtyj 
aplink Bepaume buvo pasi-^)uvęs džentehnouas atsilie- 
traukę iš kai-kurių savo po- P(" į yokiecių laivės komen- 

-3 , - TV Įzieijų. Išjudę vokiečiai da-.dantų:
Berlynas, kovo 1.— Izva- bap ftiį atlaikvti prieš “Ar tamsta nežinojai, kad 

kar Auklėtuos parlanien jej ,,lkic. Jf.rpednoji laivą nepaisant

?_ čių vadai ten norės sulaiky- moterių ir vaikų?”
ti anglų veržimusi, tai tu-1 Komendantas šaltai 
rėš but priversti iš kitų šo-]<(-,.

kalbėjo kancleris voii Bf 
mann-Holhveg. Jis praneši 
apie karės bėgį ir apie tarp
tautinės politikos stovį.

Daugiausia kalbėjo apie 
Suv. Valstijų vyriausybės 
negražų pasielgimų su Vo
kietija. Karčiais žodžiais jis 
iiitdrė Suv. Valstijas. Ir pa-

lių sutraukti daugiau 
riuomenės.

ka-

MRS. HOY MIRĖ DŪK 
TERŠ GLĖBYJE.

Liverpool, kovo 1. — Vu
aliams pažymėjo, jogei A o- kiečių nardančios laivės su- 

kietkja nenusigąsta stoti ka- torpeduotu anglų garlaiviu 
rčn, jei tik Suv. A aisti,jos “Laeonia” tarpe kitų kelia* 
trr prrgridini jan čios.

Vokietijos gyventojai

at sa

“Nieko blogo su moteri- 
niis. Veikiai jas išgelbės pa- 
Itroliuojąs anglų laivas.”

7
I ANGLAI BRIAUJASI 

ANT BAGDADO.

Londonas, kovo 1.—Tig-

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžiu lininis tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atine-

Geo. Washington.
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Kas girdėt Vokietijoj?
Stockl'.olmas. — Vokie

čiai ir dabar taip įsitikinę į 
pergalę, kaip ir karės pra
džioje.

.Moterįs kenčia daugiau, 
kaip vyrai. Jos matomos tik 
juoduose apdaruose ir eina, 
kaip kokios šmėklos, i’a i 
daugiausia našlės su mažais 
vaikais. Jos turi žiūrėti, kad

ūžti ir per Reiną į Vokieti- r»auti su saio tikietų maisto.
‘ ‘Krautuvės atsidaro 5 vai.

v.u-;,.’:,; i c • • i išrvto. Tai jau nuo 2 vai.\ okieeuu kaizeriu ir ka- : ,. , ,• .• i >■ * • -4.1 • nakties pradeda moteris storiniais vadais taip pasitiki, .
į..,- i.... - ,»• • ti į eiles prie krautuvui, —Kaip ir kares pradžioje. • . * ’ . . *’

v..; i. j-’- vaisoms rupi gauti maisto,Kai. buvo prasidėję di- , 7 , .
,4.i. „4; v . 1 nes krautuvėse paskuti-dziosios atakos ties \ erdu- . 1

4. • -4-o 1 moms kartais pritrūksta,tai nesvietiskas buvo *
Moterįs atlieka sunkiau- 

Berlyne buvo 
tunelis. Didesnę 

moters.

Vokiečių dvasia nenupul
tų, jei priešininkai pradėtų

nu,
vokiečių laukimas, kuomet .
ta tvirtovė puls. Kaip tik slus ( ar )U8‘
vaikai pasirodvdavo gatve-1, . .

i-. • • v.. , . darbo dali atlikosu glebiais laikraščiu, tau .... 1 .. ....
• 1 . -v 'Ark 111 nėra. Moters isikin-apipuolę tuoj is- . * .... *

4,..,„i-zi.,. , ; ke į vežimėlius veždavotl <U1KCI<IV<) laikrascius ls \ <ii-• * 1
•lauk įs tunelio žemes.

Kenčiantieji žmonės 1111-
v_ . , siramina tais žodžiais: “Ak,nese, jog reikia A ordinio at-i, .

sizadeti, tai vėl ūpas neik . • , ,r. , . , taip gi kenčia, nei kiek

S( — s 
žmonės

aikraščius iš vai
kų rankų.

Kai generalis štabas pra7l

kiek ii(‘inipuolė, 
nenusiminė
jie pradėjo keikti fraueuzus

kaizeris

ATokietijoj- neišgirsi juo- 
io, nepamatysi nusįšypsoji- 

ir jų vadą Joffre. Visai ne. nio. - Susijuokti A okietijoj, 
Nuo to laiko jie pradėjo su,tni baisiausias nepadoru- 
p^garba kalbėti apie franeu- nias. Susijuokusiam v<drie
žus ir Jofre. Gi apie anglus tis tuoj patėmys: “Kaip tu, 
ir rusus su panieka atsilie-.beširdi, gali juoktis, kuomet 
Įiia, nes tie nieko neparodė tėvai ir sūnus deda savo 
ką nors ga’į. galvas'karės laukuose!”

Aroki(‘tlj<ij kiekvienas vy-j A isoje V okietijoje šokiai
moteris ir vaikas baisiai HŽdraustb - -

dvasia Bu-I Puošniausiuose sostinės

vokiečiai. Nei gi

vo į Angina ir kataliku ku-j™ ul’fs 5o,1<'' Ncsopotąna- 
Ši-anglų kariuomenė ne

pertraukia užpuolimo prieš 
turkus. Anot anglų oficialiu

uigas Dunstan Sergent.

ras, 
kenčia kuliu li

tuos visus kanelieriaus in-» tas kunigas suteikė paskui'
tarinius sutiki, kaipo teisiu- uę. absoliucija skystantiems
guosius faktus ir šiandie 
pučiasi prieš Suv. A’alstijas. 
Gyventojus prie to pakur
sto ir vokiečių spaudą.

VOKIEČIAI PAĖMĘ 
1,300 RUSŲ.

7 keliauninkams.
Be to jis čionai papasa

kojo apie mirtį Chicagos 
moterių, Mrs. Iloy su jos 
'dukterimi. Kunigas sako,
ijogei

Berlynas, kovo 1. — Vo
kiečių generalis štabas pra
neša, jogei vokiečiai šiau
riniam Rumunijos šone va
sario 28 dienų buvo stoję 
užpuolinian ]>ri(‘š rusus. At
ėmę nuo rusų kelias jų po
zicijas ant kalvų, paėmę 1,- 
300 kareivių nelaisvėn, pa
ėmę 11 kulkasvaidžių ir 9 
minu mėtvkles. Rusai iš vie-

motina su dukterimi 
buvo įlipusi valtim Duktė 
apglobė motiną ir kaikurį 
laiką jos nepaleido. Pavir-']<)S 
tus valčiai motina staiga iš 
dukters rankų išslydo ir 
smuko jūrės gelmėsna. Pas
kui ją iki .to ir jos duktė. 
Taip abi nelaimingi ir žuvo.

pranešimo, jie buvo smar
kiai susirėmę su turkais už 
30 mylių nuo Kut-el-Amara, 
ant kairiojo Tigris kranto. 
Ir ten turkai buvę sumitsti 
ir pasitraukę link Bagdado. 
Anglai nesusilaikydami 
briaujasi pirmyn ir Turki- 

geležinkelių (-('litrui, 
Bagdadui, grąsia pavojus. 
Bagdadas (labai- nuo nuilsiu 
linijos yra tik už 75 mylių.

vę laikotarpių Berlyne, jog restoranuose, kavmėsi 
perdu mėnesiu nei lašo pie-!P;,t liųdimmas. Orkestrą 
110 nebuvo parduota Berly- MTU,ia tik liūdnas, iskilmin- 
n(, ’ gas melodijas. Bet štai or-

Žnioniu veidait
kaip numirėlių, 
baisi išžiūra visu.

tas

^rodo kestrn užgroja tautinį him- 
• .’.na “Deutsehland ueber ai

Tai visa kavinė aki
mirkoj stoja ant kojų. A’isų 

Baisus nenatūraliskas vei- Įakįs sužvilga, veidai įnišvlii- 
dii'iiublankimas motasi pasjta, kūnas išsitiesia, kaktų 
visus ir biednus ir turtuo-irank’šjės išsilygina, visi silp- 
|lius. Pagal įstatus turtuo-į1Hllnaį dingsta ir tukstanti- 
liai nei kiek daugiau maisto,nė minia virsta didžiuliu 
negali gauti už btedmiosius. !cl,oru Jr traukia numylėtą 
Visi vokiečiai neteko didžių tautos giesmę.

KELIAUJA IR VON 
BERNBTORFF.

Halifax, N. S., kovo 1.-

PARKELIAUJA SUV. 
VALSTIJŲ AMBA

SADORIUS.

Loiųbnas, kovo 1. — Bu-
Pagaliaus anglai po ilgos įvys Vokietijoje Suv. Vaisti

nes savo pozicijos buvo pa- kratos palei(l<> plaukti į jų ambasadorius Gerard su 
^itraukę be mūšio. [Norvegiją garlaivį “Frede- savo štabu ir kitais ameri-

Teutonų armijos be to at-|riek VIII/’ kuriuomi ke- 
mu.šusios užpuolimus Mukę- liauja buvęs Vokietijos am- 
donijoje ir Italijos šone. basadorius von Bm-ustorff.

pilvų. Pik žandannai pasili
ko tokie pat.

Kareiviai ir žandarma'i 
Amkietijoje gauna sočiai pa
valgyti. A'aldžia jiems tei
kia valgio pakankamai. Kiti 
gyventojai išdžiuvę, išblyš
kę, sų įdubusiomis 
kaulai be mėsos.

akimis, Ivanas, 
valia.

Gyviausios Berlyno vietos 
tai geležinkelių stotis. Ten 
nuolatai kareiviai jiergabc- 
nami iš frontų į frontus. A'i- 
si akreiviai drūti, (likti, so
tus, aprėdyti, pakilios dva
sios. Jie gauna valgyti 

Kalbėtis su jais ne-

keliais jau iškeliavo is 
nijos ispanų g41'-’ 
fante Isabel.”

gar'.ai vm
Ispa-
“I11-

Photo by American Prc»« ARnodatlnn.
Ant vaizdelio matoma, kaip darbininkai drba valtį, kuriąjų galima jūrėse susekti vokie

čių nardančias laives. Tokių valčių turi daugybę Anglija. Dabar tokias dirbdinasi ir 
Suv. š. Am. Valstijos.

Įtraukti atsakomybėn. A'a- 
kar teisėjo Kersteno teisme 
prisiekusiųjų teisėjų suolas 

o namuose po,visus tris pripažino kaltais. 
South Ridgeuay'Teisėjas todėl tėvą, AA’111. II. 
Chicagos miesto iPaislev, nubaudė vieneriais 

metais kalėjiman, o abudu 
s,imi po trejis metus kalė- 
jinian ir po $1,400 pabau
dos.

MIRĖ MIESTO 
KLERKAS.

\ Vakar sav 
■ I Mum. 2233» S<

avė. mn-( 
klerkas John Siman. Užva-r1'
kar jis buvo išnaujo išrink
tas kandidatu į klerkus iš 
republikonų jiartijos. Mirė
nuo plaučių uždegimo.

. /

TĖVAS SU SUNAIS 
KALĖJIMAN.

VOKIETIJA SULAIKĖ 
S. V. K0NSULIUS.

su
tu-

AA’illiam II. Paisb'y 
dviem sulinis (Tiiengoji 
rėjų 3 privatines bankas. 
Beriliai rudenį bankų savi
ninkai paskelbė subaiikruti- 
jinią, bet po šito paskelbi
mo dar ėmė priimdinėti įnio 
žmonių depozitus. ŲS tai 
tėvas ir abudu sunu pa-

Washington, kovo 1. 
Gauta žinia, jogei A okieti- 
jos vyriausybė sulaikė kelis 
Suv. A’idstijų konstilius, no
rėjusius apleisti A’okietiją. 
A’okietija juos sulaikė todėl, 
kadangi jinai negavusi ži
nių iš Amerikos apie savo 
kaikuriu kmisuJiu likimą.
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Kinu kusdieniį išskyrus ncdėldie- 
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Prenumeratos kuinu: •
Chicugoje metams ...................... tu.oo

G
3»

$:i.5o
mėnesiams ............ $2.00

Kituose S. V. miestuose metalas $1.50
6. mėnesiams .... $2.50
X uit nėštumu ...... Š l. B 0

Perkant utskirais numeriais vi-
sur po 2c.

Prenumerata muitas! Iftknlno. Kul
kas skaitosi nuo užsiraSimo' dienos, 
ne nuo Najtjų Motų. Norint (Jferiuai- 
nyti adresų viuada reiklu prisiųsti ir 
senas adresas, Pinigai geriausia sių
sti iAperkant krušoje ur exprcsc 
"Money Order" arlųi įdedant pinigus 
j registruoto laiškų.

Redukcijai prisiųstieji raštai ir 
korespondencijos negrųžinumi, jei au
torius, utsiųdun^as tok) raštų, nepa
žymi ir nelndedu krasos ženklelio su- 
grųžinimui. Visokiais reikalais krei- 
pianties adresuokite;
DKAIGAS PIHLINHLNG CO., INC., 
1801) W. IBI h Street, Chieago, Illinois. 

Tel. l'rover 6114.
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Temis of Subscription: In Chieago 
by mail or carriev $6.06 per your. 
Outside Chieago by mail $4.50 per 
year. At Ne«s Stands 2c. a copy. 
Advertising ratas on application.

žodžius paniniu prirody
mais.

Tautos Fondo valdyba tu
ri pilną teisę tokius melų 
skleidėjus sutvarkyti, pasi
remiant šalies įstatymais. 
Be to tie piktos valios žmo
nės dar nežinia ką gali pri
mesti lietuviams katali
kams, jei nebus suvaldyti 
jų palaidi liežuviai.

Aky va smulkmena 
iš Egypto

Egyptas yra prie Tarpai*-j niaus fraueuziškai rašė“Ju- 
mių jūrės išilgai Nilio upės de” ir ištardavo “Žiud.”

Paskdi francuzai ir lenkai 
ėmė judėjus vadinti žydais, 
o iš lenkų išmoko lietuviai.

Antai perniai pasirodžiusį turtinga irgalinąa šalis. Taigi i keturis šimtus metų
dienraščiui “Draugui,” lie-|bct tan»> ja. gnjsr p,, Juozapo jo tautoje buvo

.v,. . , • ipavojus. Mat-vų;a Egvpto apie 000 tukstanciu vyru at-tuviski soeialistai, tarpe jų f . _ . r • • • -. .• laime buvo Nilius. .Jamir ( lneagos lietuvišku soei-i ............... , , ...

prie jos angos ir augšeiau. 
Pirm keturių tukstančią 
įmeti} ten buvo labai apšvic-

keliančių, ginklus.
Fgyptas ėmė jų bijoti ir

ikaį tapdavo apsemti, o van-ii>radėjo istautiniino darba. as, kad, girdi,i . . / j i-a * j • i - x- x-AI . Ideniui nupuolus nereikeda-i Žydai nesidavė įstautmti,
, . (vo nei dirvų tręšti. Artinasi.tai Egyptas ėmė juos var-vazmejęs Amerikos lietuvių , .. . , , . . . .. _. , . , , lunkas, kad Nulauš palvini-ginti. Didumą padare ver

alistų leiborganas, 
skleisti žini« 
kun. I)r. A. Maliauskis,

eini.'plačiai ištvystant visi lau- n n *

Iš Dienos 
Dienon

II
II

BEGĖDIŠKI PRASI 
MANYMAI.

tiaujokvnus, surinkęs daugi ., ’ • , ’ . . . T • A mai turoio suirti. Dievo 111a-anku nukentėjusiai Lietu- . _ , , , .. , . . ■ i . *, • .v lone buvo, kad suirimas tu- kiaušių darbą. Zvdai pastarai ir štai dabar uz tas su- -• -j... • L- .■ -• ’ * ,. ,, , . . ,v. ri jo prasidėti dideliais pa-ite egiptiečiams miestų irrinktas atikas leidžias dien-', ... . L • . r • • - • • j'‘ įtvimmais, plačiai siekiau- tnobą, kurių griuvėsiais dar
,*a^h' ‘ . . čiais ir daugiau negu iki pra-1 ir šiandien mes stebimės,

lai buvo tiesiog krimina- S|aj paliekančiais trąšus.-Už tą baisų darbų žydai te
is intarimas. Socialistai, £>įevas stebuklingu budu įgaudavo tik vieną užmokes- 
veikiai suprato blogai darą (Įav(-. žinoti Egypto vyriau- 
okius šmeižtus skelbdami Sybei, kad* bus septyneri 

ir antkart sukando liežu- nietai nepaprastai derlingi,

gtus ir pristatė prie sun-

tį — botagų ypų. Prislėgto 
ii tauta mito svogūnais ir 
kitais menkiausiais valgiais' 

j ir kad po jų užeis sepiynijbet nėjo mažyn nei neištau- 
Taip dabar yra ir su tau- nietpi nepaprasto laukų nu-įtėjo. Tada Egypto vyriausy- 

. iniiikii-laisvainaiiių tais I alinio.
piktais prasimanymais.

vius.

Iš Cambridge, Mass., 
mums rašo, jogei tenai tau
tini likai-laisvamaniai tiesiog 
jau pašėlo begėdiškai prasi
manydami bjauriausių melų 
prieš lietuvius katalikus.

Nesenai taiitiiiinkai-lais- 
vainaniai tenai buvo suren
gę prakalbas. Paprasta jų 
tema — šmeižti lietuvius 
katalikus, tai yra Amerikos 
lietuvių Visuomenę.

Tose pra kalbose begė
džiai kalbėtojai skatino lie
tuvius prisidėti prie tauti- 

Aiiiikų-iaisvaniauių fondo ir 
aukoti šitan fondan, nes jis 
esąs atšakančiausias nukeli 
tėjusiems dėl karės šelpti.

Laisvamaniai kalbėtojai 
prie tos progos ne tik pa
smerkė žinomą veikliausi 
lietuvių šelpime Taut. Fon
dą, bet tvirtino-, buk Tautos 
Fondas nešelpiąs, nukentė
jusi; lietuvių, tik surisktus 
nuo žmonių pinigus sunau
dojus politikinianis “kleri
kalų” reikalams.

Girdi, kol nebuvę Tautos 
Fondo, tuomet lietuvių ka
talikų spauda laivus ‘suny
kus. Gyvuojant ir veikiant 
šitam Fondui, anot tų šmei
žikų, ėmę bujoti lietuvių ka
taliką laikraščiai, kaip 
“ 1 įrangas,” “Darbininkas” 
ir kiti.

Duodamas pirma laiko ži- 
Kaip vieniems, taip ir ki- moti pavojų ir ^priemones 

• iems mes turėtumėme pa- apsiginti nuo jo, Dievas dar 
sakyti tiek apie lietuvių ka- parūpino ir žmogų, kuris or- 
lali’kų spaudos hujojimąJonizuotų ir išpildytų visą 
Katalikų spauda bujoja ne jautos ir viešpatijos apsigy- 
del ko kita, kaip tik dėl to,'nimo darbsL Tas žmogus bu- 
kad lietuviai katalikai visiv<l Jokūbo sūnūs Juozapas, 
•.langiau ima atkreipti do- pakliuvęs į Egyptą 
mos į laikraštiją. Įkūrę ne stebėtinu budu.

bė įsakė, kad moterįs pri 
ėmėjus žudytą užgeniančius 
žydų berniokus. Tas baisus 
įstatymas vargino žydų tau
tą keletą dešimčių metų.

Dievas už;,aute vargstan
tiems žydams, bet Jisai su
prato ir Egypto tautos šir
dį. Juk Egyptui buvo labai 

visai neparanku turėti savo tar
pe ant savo žemės svetimą

toli pusantro šimto kultam, j Išgelbėjęs Ėgvptrf nuo ba- Kaival» ge/ai
staigu, vadinamu parapijų- Ju,. „Aikvietė į|VU8‘" gab’* 'V“3 P j--

• , ; Uo’ 'JUozaPas parsikvieu P (,'abiem tautom atitaisvtinis, surengę kelias dešimtis o, snn hrnlins Tie c .. i, rn-i-i,, -.,r..i;o.n .. „s 1 trolius, ne nesveiką santikp Žydus Jis?
nok\ klų, katalikai i broliai ausiirvvene tam sve- v ,• .• '•« 1• v, - X v . J , .orimai, apsigyvenę uup . zaje,0 paliuosuoti is vergi-j
nirsta nė trečiojo, darbo —jtiiuų, labiau brangino savo 
aikrastijos . las treciasis kalbą* ir papročius negu lie-

veikimas dabar

oKius j n asimanymus ga 
skleisti ne žmonės, tik 

piktos
Ii

Tokius

valius sutvėrimai, 
kokiais visuomet buvo ir 
yra lietuviški laisvamaniai.

Vadinasi, jie tvirtina, jo
gei renkamomis Tautos 
Fondo aukomis išleidinėįa- 
mi katalikiški/iaikraščiai.

Mes geistumėm, kad to
kiems laisvamanių šmeiž
tams ir prasimanymams pa 
gabaus butu padarytas ga 
las. i

Mes norėtumėm,
'Vantos Fondo centro
dyba tuos šmeižikus patrau
ktu tiesiui ir pareikalautu 
nuo jų įu irod} mų, kada ir 
kiek. sakysimi' kadir dien
raščio ‘•Draugo” palaikv-

<ata!ikų 
ra savo

•e. Kada jis užtektinai su
stiprės, katalikų durna ir jė- veno Egvpte ir neištautėjo 
;os ims aprūpinti kitus iki,jįe sudarė^ gana skaitlingą 
’ol neaprupintus tautos jtautą. Ta tauta vadinasi 

•■‘įkalus, o laisvamaniai vėl,Eberiai, o judėjų vardas 
aleidę piktus liežuvius nie-'jiems teko dėl to, kad Jan
ius gerą darbą. Nepavy- į / ų„, brolio Judus vaikai va-

augimo pradžio-
tuviai atkeliaujantieji į A- 
meriką. Juozapas ir jo bro- 
ių vaikai per 400 metų gy-

lime iiems to užsiėmimo.
Lietuvių katalikų spauda 

atjoja, nežiūrint laisvama
ni ir socialistų šmeižtų ir 
edoiia'usių trukdymų. Bu- 
os ir kiti musų darbai.

3AR MAISTO BRANGU
MO REIKALE.

dovavo tėvynėje. Judą Sė

jo paliuosuoti iš vergi-, 
jos, o Egyptą nuo pavojin-i 
go gaivalo.

Iškeliaudami iš Egvpti^ 
žtvdai turėjo palikti savo že
mes nepardavę, o jos buvo 
geros ir sunkiu darbu užpel
nytos. Vieną tu žemiu per1 
pilnai išteko atlyginti tiems 
egyptiečiains, kurie birvo 
paskolinę, žydanis auksinių, 
bei sidabriniu daiktą ir rū
bų. Egyptiečiai nebuvo 
kvaili skolinti kiekvienam: 
jie davė tik turintiems ne
kilnojamojo turto ir ne dau
giau, kaip to turto vertė. 
Egypte jau buvo pasklvdęs 
naudas, kad žvilai išeis ir

Moterių sumišimai Ne\v!Xe\v Yorke, didžiausiam ša- 
forke ir kituose miestuose į bi s mieste, tuo metu, kada 
iries maisto
toką pasieki

Senatorius Norris skaitė 
relegramas apie moterių su
mišimus. Paskui tarė:

‘Tos moteris sukilo pris
paustos bado ir iš meilės sa
vo vaikų, kuriuos-vai gy dili-; nebegrįž. Dėlto faraonas nei 
t į neturi kuomi. O čia vai- neleido žydų išeiti, kol Die- 
krvi nuolat šaukia: duonos!has neprivertė.

Pridėkime* prie to visus1

Valstijų senatą, kur pakel- 
a diskusijos tuo , reikalu, 
šenatorius Norris, kašbėda- 
nas apie maisto brangumą, 
sa žymėjo:
“Jei žengsime ir toliaus 

no keliu, kokiuo dabar ei- 
atne,! sulauksime revoliuei- 

į'»s. Besitęsiant karei mais
to kaina nuolat didėja. Pa
kui šitą didėja ir išalkusių 

■ moiiių minios. Badas įie- 
’ažista priežasčių. Badas 
uvo priežastimi francuzų 

revoliucijos.”
! Senatorius Tliomas kalbė-

kad įo:
“Algų padidinimas neiš

riš maisto brangumo klausi
mo. Spekuliuoją maistu 
gali visuomet didinti kainas 
greičiau, negu tai butų ga
dina padaryti su uždarbiais.

neapmokėtuosius darbus, 
iraiigumą iri plačiai kalbama apie kuriuos žydai buvo atlikę 
ir patį Suv. salios nepaprastą gerovę, j Egypto, tai pamatysime, kas 

ką skriaudė, ar žydai Egyp-gvventc.įai 
Tai 
daiktas.’’^

tiesiog
bailiai riauja! 
įieintikėtinas

Kongresinanas
<a k ė

“Sunku ir pagalvoti apie 
tai, kjAd laikos metu tur
tingos šalies metropolijoj 
imtu sukeliami bado sumi
šimai. Musu šalis be savo 
gy veiitoftĮ Kai* išmaitinti 
dar daugelį milijonų sveti 
mųjų žmonių. Reikalauju,

tą, ar Egyptas žydus. Kokis 
tūri būti pajuokimas ir ti- 

Borlandil«“jįmo neapykanta tuose 
žmonėse, kurie sakosi darbi
ninko teises užtarią. o pa
šiepia Dievą, už ką davė 
darbininkams žydams išeiti 
iš Egypto vergijoj įfe tuš
čiomis* rankomis! Socialis
tas bedievįs atkartoja tuos

1
į
p4
U

—Helmar yra visiems žinomas ir jau iš
mėgintas per geriabsius rukintoji‘5.

Jūsų pinigą tur; būti pada
lei geroje saugioje valetljoe 

batikoje

SECURITY BANK
MBHOP CHICaOHHBB 
Milvvaukee av. aud Carpenterst
~3% ant Jūsų Pinigų------ r
Atdara Panedėliais i * Subatomis 

vakarais iki S valandai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus
Į Europa Ir galima 
jtauti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PBIEŽIUBA VALSTIJOS! 
KAPITALAS $600,000

Mes mokame 3 proc. ant Pinigu. 
Mes parduodame F°relgn Money 

Orders | visas dalia avieto.
Wliiiam Kaaper — Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vice-plrmlnlnkaa 
Chas. Krupka, Vice-pirmininkas 
Joseph Slkyta — Kasierius 
knguat Filek—Aaa’t. Kasteriu

191) J i i Itlii d Avo. 
CHIOAGO, IUa.

,'BOOHl

SIENDIENA
Svieto Augščiausias reikalavimas dėl grynai 
Turkiško Tabako. Tiktai 10c už Helmar Ciga- 
retus.

Drauge, jeigrĮ mėginsi rūkyti viena syky rū
kysi visada.

Len^viauaaft tabakas dėl cigarctą yra Turkiškas 
Geriausias tabakas dėl cigaretę yra Turkiškas

t •

Išdirbėjai Geriausios Kus'ef Turkišką 
ir E%ypliską Cigaretą visuęm Sviete

LAIŠKAS REDAKCIJAI.sančių keliolika išniekintų 
Sv. Rašto vietų.nerašysime: 
“Draugas” negali virsti 
kasdieniniu šventraščio ko- 
mentorium (.aiškintoju). 
Tik mums skaudu matyti 
mus kalbos laikraščiui, my
luojančių mokslo etiką. Ne
jaugi jie nebūtų girdėję, 
kad ji yra, ir ką ji liepia l 

Jie patįs- visai nesenai su 
teisingu įširdimu išpeikė 
tuos tamsuolius rusus, ku
rie San Francisco mieste 
darė profesoriui užmetimus 
prieš Coperniko teoriją, o 
jis nepajėgė juos įtikrinti, 
kad užmetinėtojai klydo. 
Bjaurus daiktas nesąžinin
gas tamsuolis, imantis mok
slo klausimus be mokslo me
todus ir etikos ĮiJaikstyii

Gri gailis arba koks 
prirūdys

ržmetinejinnis prieš tikeji- prjeĮį tamsesnius už savę,
mą, kuriuos sugalvojo ir

kad kongresas tuojaus pa- jaunuomenei įkalė nesąži- 
skiitų $400,(MK) tardymams, ningi buržujai.

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA

DEL dUSU TAUPUMO
Belfikla laisvu nno rnyaatt* 

ir
▲ba°lntUk4 aaugwax

Si banka yra ’abal patogioji, 
vietoje* vra reguliariai per- 
'liuriama U. S. Vaidilos, jn- 
ag taupinimai yra pageidau
jami, ar 81.00 ar 81,000.08 

«avto<« Popt. aiaaf ai Paia<ily| tai t r, į

NATIONAL CITY BANK
or OHIOAGO

David B. Forgaa —President 
8. £. Kampas. Dearbora aad 

Moaree St»

(Apatiais lnboo)

ZENKL;\S BANKUS SALGl MO. 
Chicago Clearing Houae Naryste.

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

bonrlai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 

kningos ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gi verte gali būti knlngoso purody- 
at. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing House 
teisių, tas yi\8 ženklas jos abejotino
stovio.

Tiktai tvirciausios ir saugiausios 
bankos gali būt Clearing H o ūso na
riais. >

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo j vestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House bunka ne 
subunkrutljo. Ketkalaujunt. Clea
ring House bankos ateina viena 1U 
tai su pagelba.

The American Stato T.ank pri
klauso prie Chicago ęieurlng Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis ir išduoda penkias pil
nus atskaitos j metus.

Ji tuipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra rcguliariškal tlrlnėjama 
Ir kas mi tą Išduoda penkias' pilnas 
atskaitas Kankiniui Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai rudėti Šilojo bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.
J Čia galima gaut! Pirmus Auk
so Mortgiigcs. Tcipgi Au.kso Mort- 
gagd Bondas po ll'M'.fl# ir $500.00.

šis bankas yra atoakanoiausas 
I.ietuviatns.

Čia kalbu luetuvIAkai Ir Lenkiš
kai.
Kapitulas Ir perviršiu: $1100,000.00

100 ŪOLERiy DOVANyi
' Socialistų laikraštis “Nau
jienos” rašo, kad praėjusio
je seredoje Cbieagoje Die
vo Apveizdos parapijos ba
žnyčioje aš surengęs “nikei 
sho\v.” Tuo tarpu už praė
jusioj seredoj Dievo Apvei
zdos bažnyčioje ne vien jo
kio nikei slio\v nerengiau* 
bet ten nei bute nebuvau. 
•Jei “Naujienų” redakto
rius
socialistas 
man, kad aš praėjusioje se
redoje Dievo Apveizdos 
bažnyčioje surengiau kokį 
ten nikei slnnv ar nors bent
bute ten buvau, tam viešai • •. . • pasižadu užmokėti už tai
100 dolerių. Socialistai, ne
praleiskite progos taip len
gvai pasipelnyti! ,

Nelaimingieji “Naujienų’’ 
skaitytojai, nejaugi ir iiA- 
bar jus dar nematote, kaip 
be jokios .sarmatos meluo
ja jums per akįs ir jus ap
gaudinėja tie tanisuuai 
“Naujienų” redaktoriai ir

kad jie riksmu nustelbtų 
mokslo balsą.

JAU KALBAMA APIE 
LEDO BRANGUMĄ.

Dar toli pavasaris ir šil
tos dienos, o čia ve ledų pri
statymo kompanija “Con- 
suiners Goinpanž” jau iš
kaliu) ima nustatyti ledams 
kainą ateinfliičiąją vasara.

Galimas daiktas, jogei le
das šįmetni bus brangus. O 
ledo kompanijos šįmet pasi

nes manau ir tikiu, jogei di
džiausioji maisto dalis ten- 
j|a treeiąjam žmogui, kurs 
tarpininkaiiįa tarja* paga- 
inintoįų ir suvartotųjų.”

Kiti senatoriai ir kon- 
gresmanai irgi stebėjosi tais 
sumišimais, f’ia nėra karės, 
o šalies gyventojai badmi- 
riaii ja.

Kongresas paskyrė 
imm) ištirti, kas didina mnis-

Žmogus veliantis straip
snius su tikslu išniekinti 
šventąjį Raštą netaip tam
sus, kad galėtų nežinoti, 
jog visokia mintis išsikrei- 
pia, kada ją išplėši iš tos 
vietos, kur ji buvo. Tečiaus 
jis paėmė keliolika tokių 
vietų, kurias galima iškreip
ti, jei tik nenori jų suprasti.
Mes jam sakome, kad jis
mulkina skaitytojus. Tai 'ne I gamino puikaus ledo. Pasi-i rašytojai, ir jumis apgandi-

Vai

niui. pinigų davė Tautos ,Gerinusias daiktas praša'in-
kurie atima nuo 
maistą. Negaliu 
bado sumišimus, 
sumišimuose ma-

Fondo valdyba iš surinktų ri tuos, 
auku. skiriamų nukentėju- liaudies 
šiai Lietuvai? žiūrėti Į

Jei jie drįsta antmesti to- Beituose 
kius nedorus darbus Tautirs t«u pirmąjį žuigsnį pagel 
Fondui, tai tegu savo tuos' bai.”

to knirniH ir kodėl į kniku-Uodiojimas, o fakto kimsta-. pelnys, jei žmonės leisis iš
vilios miestas užtekfiaaitavimas (parodymas). Kc- naudoti. Bet kas čia prie- 
niaisto nepristatoma. liolikos straipsnių atitai- šinsis jrieš išnaudojimą T

* i ’ z

ne.jn 
aus ?.

uz jūsų jiaeių pini-

•A. Maliauskis.

Prezidentas
AMKIMCAM STATE BANK, 

Kampas: HTue Island Avė , Loomis 
ir 18-t.os gatvių.

ATDARA8: Panedėliais, Ketver
gais Ir Subatoms Iki R-81) vai vslr

J



I

Ketvergas Kovo 1, 1917 < i DRAUGAS * i *W“

► <

Lietuvos reikalai
METINĖ.. . “ LITU ANUOS ’ ’ 
KOMITETO. .APYSKAITA'

(7_. 11 7_ n—Ui)

“Lituanijos” komitetas be- 
laisvams lietuviams šelpti į- 
kurtas lapkr. 7 d. 1915 m. Mė
gai jis, tiesa, pasigirti savo 
veikimo platumu, nes daug 
kliūčių trukdė jo išsiplėtojimų, 
tečiau nuolat darbuodamasis 
vis tik šį tų padarė:

Kiek mums žinoma Vokieti
joje ir Austrijoje yra apie 30,-
000 belaisvių lietuivų.

!

Korespondencija su belais
viais: Susirašinėti su belais
viais tenka dažniausiai rusiš
kai ir vokiškai. Rašyta taippat 
lietuviškai, bet toki laiškai ne- 
taip greit.nueina ir kartais vi
sai grįžta: Mat, tik keliose vie
tose yra mokų lietuviškai een- davičius, Purickis ir Steponai- 
zoriai, tai laiškas' ilgai užtrun- tis: Mums vieniems ir teko iš 
ka iki snvaikščioja. Iš viso pradžių darbuotis: Smulkių

liosna stovyklosna pašalintų 
šitų ir daugeli kitų nepatogu
mų :

Sveikata: Daugybė belaisvių 
išmirė karės pradžioje kuomet 
dar stovyklos nebuvo kaip rei
kia sutvarkytos: Nors vokie
čiai rūpinasi tvarka ir daboja 
belaisyių sveikatos, tečiaiptoks 
nenormalus provizorinių bara
kų gyvenimas daro blogų įta
kų sveikatai. “Rusų sekcijos“ 
(Berne) vedėjas Baronas 
AVolf’as sakė, kad Rusijos val
dinių, sergančių džiova, esu 14 
tūkstančių. Čia daug praside
da savųjų ilgesys, kuris yra 
nuolatinis belaisviu draugas. 

Bendradarbai. Vos trįs bu-
• .. į

vome aktyviais Lituanijos 
draugijos nariais, kai įsteigė
me komitetų, būtent K. Džimi-

parašyta 1,808 laiškai, liečia 
belaisvius arba šiaip nukentė
jusius dėl karo.

Siunčiamieji dalykai: Pra
dėjus mums darbų, galima bu
vo siųsti visokių valgių: Vė
liau Šveicarų vyriausybė ėmė 
siunčiamųjų dalykų skaičių 
mažinti, uždraudė pvz, siunti
nėti sviestų ir kiaušinių. Nuo 
rugpjūčio 29 d: uždrausta 
kondensuotas pienas, suris, 
mėsa (išimant konservus), 
taukai, sviestas, kiaušiniai, ku
kurūzai, vaistai, ryžiai, muilas, 
cukrus: (La Libertė No 200, 
le 20 aout 1916):

Pirma mes siuntinėjome
duonos, kondensuoto pieno ir
kiek mėsos: Dabar gi lie&a . • •
duona ir zupės, nes musų smili- 
kios lėšos neleidžia brangesnių 
dalykų pirkti, kaip vaisių ko
šė, konservai etc:

Be to, mbs iš pradžių siunti
nėjome skalbinių ir drabužių: 
Gauta iš Londono lietuvių apie 
295 kg. iš šveicarų gi 15 kg; iš 
viso 310 kg.

Dvasios reikalai: Pernai ru
denį ir šį pavasarį išsiuntėme 
349 kningutes belaisviams, gan 
tas iš “Lituanijos” draugijos 
Londono lietuvių ir kun: Ces- 
saičio P. Pailgas 28—9—16 iš 
Argentinos atsiuntė 65 brošiū
ras įvairaus turinio ir pakrai
pos. Kningų siuntinėti padeda 
taip pat p-lė Jagomastaitė iš 
Tilžės. Ji perka tenai kningas 
ir siuntinėja belaisviams, žino
ma, musų pinigais: Ji labai 
mums lengvina darbų: Spalių 
31 d: laiške mini, jog jau iš
siimtus 245 kningas. Taigi iš 
viso išsiųsta 659 kningutės.

Prie dvasios aprūpinimo da
lykų galima priskaityti ir Ta- 
ziančiai (jų išsiųsta 200) ir 
škapleriai (kurių išsiųsta 
168).

Nemaža vargo belaisviui 
kenčia delei dvasios vadovų 
stokos. Jie išsklaidyti po tokių 
daugybę stovyklų (lagerių), 
kad sunku tiek dvasios reika
lams aprūpinti: Ir čionai bu
vo rūpintasi: buvo kreiptasi 
prie dvasinės ir pasaulinės val
džios, kad paskirtų belaisvius 
kunigus dvasios vadovais įvai
riose vietose arba kviestų ku
nigus iš Lietuvos: Tos jau pa
sisekė: Keli kunigai atvyko iš 
Lietuvos nuolat lankyti stovy
klų ir aprūpinti belaisvių dva
sios reikalais: Tečiau negalima 
sakyti, kad jau dabar viskas 
aprūpinta: pašauktųjų kunigų 
dar pefmaža, ir tie patys ge
rokai suvaržyti, „trukdomi: 
Tiktai lietuvių belaisvių su
koncentravimas vienon ar ke-

rvšulių siuntinėti nemaža pa
dėjo iš pradžių lietuviai, kurie 
gyvena vadina “ Domus studio 
rum”: Tečiau prieš pora mė-
nėšių jie griežtai atsisakė ben 
dradarbiauti.

Susisiekti
žmonėmis ir institucijomis
mums daug padėjo Gabrys, L. jr pasamdėme butų biurui ir

Birželio 20 <1. š. m. atėjo 
nuaus pagalbon ištvermingu 
darbu A. * Muniškių, Birželio 
pabaigoje prisidėjo prie komi
teto Šalkauskis, kuris savo uo
liu darbu daug patarnavo be
laisviams: Siuntinėti padeda 
taip Amerikos lietuviai, kun: 
Abramaitis ir kun. Žiugžda: 
Be to, dar lieka musų bendra
darbiais, taip pasakysiu, “O- 
ffice International d’expėdi- 
tion de vivres vėtement aux 
prisoniers de guerre” Fribur
ge ir “Section Russe” Berne, 
kuriodvi siunčia belaisviams 
musų pašalpų.

Rugp.' 25 1916 m. mes pasi
dalijome darbų su Savickiu, 
kuris darbuojasi belaisviams 
lietuviams prie Raudonojo 
Kryžiaus Kopenhagoje.: Jis ap
siėmė aprūpinti pusę Vokieti
jos stovyklų, kur yra lietuvių, 
būtent tuos, kurie yra arčiaus 
Danijos: Mums gi liko kita pu
sė Vokietijos ir visi Austr. be
laisviai lietuviai. Visų gi be
laisvių lietuvių aprūpinimas 
knygomis lieka musų globoje. 
Lėšų, darbininkų stoka, ilgai 
neleido steigti biuro: Tik lie
pos K) d. 1916 m. kai visų ša- • * • • • • lių lietuvių įgaliotiniai pake-
įtino parūpinti belaisviams 

su reikalingais šelpti lėšas, pasirvžome pra
platinti savo komiteto veikimų

Inform. Biuro pirmininkas. sandeliui. ‘L. B.

EXTRA SVARBIOS ŽINIOS APIE FARMAS SKAITYK 
* NEPRALEISK.

Paveikslas parodo musų kolonijos fartnų žemes derlingu
mų, miežių laukas kuris kaip'sieną stovj kuriame matosi 
kaip sveitkai to derlingflmO dvi moters iš (’liicagos nuo 
Town of Lake, Ponia Kušleikienė ir ponia Gendrolienė.

BUK FAIlMIERIŲ DIDŽIAUSIO AMERIKOJE LIETUVIŲ^ FARME
RIŲ KOLONIJOJE kur yra 380 lietuvių farmerių apsigyvenusių Ir kurie 
turi ūkiškas draugijas parapija ir lietuvį kunigų. Ta kolonija randas iš 
gražiausiu ir parankiausiu vietų dėl lietuvių apsigyvenimo ant farmu 
Amerikoje puikioj aplinkoje turgu mieste Scottvilles, Mlchigan. Laukai Il
gus derlingiausi dėl visokių Jiavų Daržovių sodu ir pievų gyvuliu ir pauk
ščiu auginimo žemė daugiausia molis su juodžiamiu maišitas ir kitos rū
šies geros žemės derlingos. Ta mūrų kolonija priena prie pat Mlchigan 
Ežero Vandenina pil'mas miestas yra Scottville antras yra Ludingtonas, 
Portavas su didele laivų prieplauka. I’o visa kolonija puikus žviravoti ke
liai ir gelkelių daugybe 1r visokio didumo upių ir upelių ir Ežerėlių žu
vingų daugybe kas gražia labai kolonijų, visa kolonija apgyventa puikio
mis pelningomis farmomis. Anglai farmeriai matydami nepaprastai smar
kų lietuvių cla parėjima gyventi ant farmų pradėjo toml būti neužganė
dinti lr keltis iš čia laukan Ir sava farmas pradėjo mums pavesti kad jas 
lietuviams pardotumėm kad ir už, žema kaina. Mes ir visi cla gyvenanti 
lietuviai farmeriai toje jmlkloje kolonijoj labai esame užganėdinti kad tik 
Anglai iš cla Išeina o palieka lietuviams vietas geras lenkų ir kitu tautu 
cla bėra tik Anglai ir lietuviai. Mei visi toje kolonijoje gyvenanti lietu
viai ūkininkai kreipiamės j jus iškanrius ūgių pirkti nepirkite kitur nie
kur kaip tik pas mus. Mes turime l:T Anglų sueime kelis šimtus geru far
mų mažų ir didelių nebrangiai ant pardavimo ir duodame ant išmokė
jimo lengvaus dodame naujiems faimeriems arklius ir visokius gyvulius 
lr ūkiškus padarus Ir mašinas ant išmokėjimo labai lengvaus. Pirk pas 
varidamas, nelaikyk BtThkose pinigus paklojas jie gali karei užėjus ar kl- 
talpos su Bankrutytl plr farma užėjus karei farmerių nereiks eiti j ka
rė farmerls turė malsta gaminti, nepirk miestie namo užeis bedarbe jj 
bus už nieką o užėjus bedarbis farmos bus labai brangios ir už Auksu 
brangesni, nes Ju pragyvenimas eina Brangin to farmeriai nori kad butų 
dar brangesnis bojidis to neapsakomu pelną turė, Pirk farmas šįmet kol 
darbai eina fabrikuose gerai tol pigios yra farmos -kita meta gal fabrikai 
apsistoti tuomet farmos bua kelius kartus brangesnės. Čia žemiaus paduo
du kelias farmas kurlkjs turime gr. lt pardoti duodame beveik už pusė 
kainos, pasirink glena iŠ Jų lr toj plik o busi užganėdintas, rašyk toj gau
si katalogų apie daugiaus farmų aprašanti ir mapa kolonijos dovanai.

No 330 farmų 60 akrlų sekšlnle 26 Rlvertvill valsčiuje praeina laukas 
prie labai pulkaus šventos Marijos Ežero trobos ir sodas ant kranto ežaro 
Aurn 6 ruimų'gerai (taisyta tarpe puikių farmų ant derlingi) laukų tarpe 
lietuvių farmerių, žemė visa dirbama Juodžemis su molių geriau derlin

giausios rūšies, 15 akrų yrą kviečių pasėta 20 akrų dobilų 20 okrių dėl 
vasarojaus išrudenio suarta Ir 5 akiai geriausios ganieyos. deram lietu
viui tų farmų patekusi j vienus metus savo Jevais užsimokėtu už save Ir 
yra verta $6.000 Bet savinikaa Anglas yra nesveikas Ir ifenori lietuvių ko
lonija gyventi parduoda labai pigiai už f3500 toj j mokėti reikia $1 500. kt 
tu palauksime par daug metų laiko.

No. 331 Farmų 40 akrų sekšine 17 Sherman valš. tapė lietuvių far
merių budinkai bevek nauji auza dvejų fliorų .gerai (taisita, tvartas Ir ' 
kluonas geri dideli vištinlnkas klaullnlkas klietis, jaunas sodas užvestas 
palei žviravota kebli palei budinkus • eina puikus nedideli • žuvinga upė 
kuri vieta labai puik) auginimų žąsų ančių Ir dėl kitų gyvulių, lankos 
geros pulei tan upė jodžernė kieta žemė, o kita visų maišitn 6 akrlal yra 
rugių apsieta X dobilų ir 5 akrial vasarojų žemės, kita valoma dėl pada- 
rima dirvos Ir apie 3 akrlus jauno miško kuriame yra gerų medžių, tų 
farma verta $2500 greitai norime pardoti, parduodame už $1700 toj rei
kia Jrnokėtl $700 likusių palauksime par 6 metus laiko.

No. 3^2. Farmų 110 Akrų Seksine 24 Victoria Valš. žemė lygi 
palei pulkų plentų akmenimis pilstą skersai kelių lietuvių farmeriai 
gyvena netoli nuo miesto Scottvlllės. žemė gera smle snilelžemiu mai
šyta su juosvu purvu ėlsas laukas sųusas 30 akrų ariamos, dabar dirvonu 
5 akrai, naujų dobilų, mažas iniškhs ant kitos apąugę ant kurios yra 
malkos už. kelįus šimtus dolerių,n amas mažas 5 ruimų, mažas tvar
tukas, šulinis, pigiai parduodame: už $1,000, tuoj reikia jrnokėtl tik 
$400, o kita ant išniokestis po $100 ) metus mokant.

No. 333. Farma 280 Akrų Sftikene 2 Ir 12. Vletorijos Valš. Tik
ras dvaras 200 Akrų po plugu ariamos, 80 akrų Ganiavos Ir miškas, 
žemė lygi. Juodžemis su moliu maišyta labai derlingo gatunko. Nėra 
Javo, kurlsn eaugtų kuogeriausiai. Visa aptverta tarpe puikių farmų 
arti prie ietuvlų farmerių. Budinkai Dvarski. Auza 14 ruimų dviejų 
fliorų, štymu tildoma, du po apari.i clmcntinial skiepai: vienus viskam
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Žodis privole reiškia kad Chieaga žengia 
prie pagerinimo transportacijos.

KUOMET žodis “privole” yra vartoja
mas. Pirmučiausia paimkime jo tikra rei 
kšme.

Teisės davimas arba privole, paėmus ja 
1 ransportacijoj reiškia jošei miesto valdžia 
duoda kompanijoms teisė kad jos savo karais
važinėtu ir tuomi patai liautų žmonėms.

— •

Tankiausia tokios privolės arba teisės 
yra dviejų formų. Viename Vra aprubežiuotas 
laikas, o kitame yra nuskirtas tam tikras lai
kas kuomet jį užsibaigs.

Aprubežiuotą laikų yra priėmė AViscon- 
sin, Indianą ir Ohio Valstijos. Tas duoda kom
panijom teisė tol, kol miestas nenupirks.

Privolės laikas turi būti atnaujintas su ge
rais pataisymais kad žmonės turėti gera ir sau 
gų patarnavima.

C
ITY Traction ir Subway Comrnission 
yra padavė pliana kuris padidins paran- 
kunia transportacijos Chicagoje 150 nuo
šimčių į šešis metus laiko, kainuoja $90,060,(MM) 

norint gerai transportacija pagerint atsieitų 
$275,000.00.

Traction ir Sulnvay praneša kad imtų 
penkiasdešimts ar daugiau metų kad padarius 
šia didelė suma pinigų.

' Davimas šios teisės duotų proga kompa
nijoms pagerinti transportacija, ir tuomet 
žmones gautu geresnį patarnavima, nes turė
tų suvirš 200 mylių požeminių karų ir suvirš 
500 mylių dabartinių karų su geresniais pri- 
taisymais.

štai koki patarnavima turėtumėt jeigu 
kompanijoms bus suteikta 50 metų teisė.

S

m;‘ES tikime kad neaprubežnota laiko Inu 
tų suteikta kompanijoms teisė atneštų 
geresne nauda.

Atsižvelgus į tai kad miestas neturi užtek
tinai pinigų nupirkti traction nuosavybes, gal 
butų geriau kad tam tikras laikas butų paskir
tas.

Dabar visas klausimas yra, ant kiek laiko.
Paskutinuose savo apgarsinimuose mes 

buvome jau ta klausime pakele.
Mes kaip jau esame sakę kad su dabartinė 

transportacijos tvarka negalimą nieko gero nu 
veikti.

Mes dabar tą pati paantrinam.

šis yra No 3 Serijos 
gvildenimas šio klau 
symo.

A PART to miesto Komisija štai ka pra
neša :

No. 1. — Žmonės turės proga prisidėti pa
reikalauti geresnės patarnavimo 
regulaeijos.

No. 2 — Duodant miestai valdžia pirkti 
žemė kuomet ii matvs reikalinga.Z V n

No. 3 — Jeigu kompanija uždirbtų pervir 
šų tas bus skiriama miestui.

No. 4 — Visu svarbiausias tai perleisti 
referendum “Leiskite žmonėms 
balsuoti ”.

Chicago Surface Sines Musų kitame apgarsi 
nime bus paaiškinta 
šie dalykai plačiau.

susidėti; antrame yra Boileris šildomasis namo; du tolietai auzoj, ant 
vandens dvejos vanos dėl darbininkų, kitos vartos dėl gaspadoriaus. Au
za vidui ir iš lauko puikiai aptaisyta tarpe puikių pavėsio medžių Klevų, 
Liepų ir Ouosių. Du didžiausi dvariški tvartai, kuriuose galima su
talpinti porų tūkstančių tonų šieno ir kitų javų ir 150 galvljųvietos. Ant 
tos farmos yra laikoma ligi 75 melžiamų karvių ir tiek augančių 
galvijų. Visi tie galvijai nešdavę ant tos farmos po $10,000 uždarbio į 
metus aiko. Buiki klietis. yra puikus vištininkai, kiaulininkai, ledaunė 
su pienine — Faktinė, kurioj ir ’indžinas stovi vandeniui pumpoti Ir 
pienui ir sviestui daryti, yra pritaisytu prie to indžino vanduo visose 
budinkuose, auzoj ir tvartuose jvestas kaipo mieste. Miešlas iš tvarto 
Mašina išvežama*. Tos fanuos vieni budinkai kaštavo ligi $12,000. Jų 
turime greitai parduoti, nes moteris anglikė, viena tėra, tai ji nori jų 
parduoti tuoj lr paleido pigiai, beveik už pusę kainos: už $17,000.00. 
(mokėti reikia tuoj tik $5,000, kitus palauksime per J 2 metų laiko. 
Naudokis šia gera proga. Ta farma būtinai by koki lietuviškų biznj 
mieste.

No. 334. Farma lOo Akrų. Sekšine 13 Vietori.ia Valš. žemė 
lygi pirmos klesos. žemės dirbamos yra 80 akrų. o 20 akrų yra ant 
puiki os nedidelios upės lankos, kuri yra su sodeliu maišyta ir palikta 

niava ir mišku, o kita visa žemė su moiu Ir Juodžemiu maišyta.
Didelis laukas apsėtas kviečiais ir dobilais. Budinkai labai puikus. 
Auza raudonų plytų mufo 8 ruimų puikiai (taisyta. Vanduo viduje. 
Tvartas didelis, po aparia gyvuliai, išvažiuojama i kluonų. Gyvuliai 
ištvarta eina stačiai į upę, kuri pro tvartų teka — cistas vanduo. Auza 
ant kranto tos upės ir palei akmenini kelių, apaugusi dideliu sodu ) 
runnų. Gražioje vietoje, vigadnei ir gera žemė ir gražus budinkai arti 
daug lietuvių yra farmerių. Savininkas anglas; jam nelabai tinka gy
venti tarpe lietuvių ir antra yra gana praturtėjęs iŠ tos ūkės. Parduo
da pigia kaina; už 8,000.00 tujaus mokėti reikia pusę sumos, kitus 
ant kiek norėsite palauksime, tu farma yra $12,000. Nepraleiskite pro
gos lietuviai. -

*
No. 335. Farma 160 Akrų Sekšine $5 Serman Valš. Ariamos 

yra 110 akrų; 20 akrų puikios baltųjų dobilų ganiavos geriausios ir 
30 akrų didelio miško labai dailių didelių medžių: Eglių, Kevų, Ousių, 
Liepų, Gobų ir Beržų. Tas miškus yra vertas suvirš $3,000 be miško 
žemės tik medei. Visa žemė lygi nuolaidi. Geriausi sviete Kviečiai, 
Miežiai, žirniai, avižos ir bulvės. žemė juodžemis gero gatunko su 
moliu puikioje aplelinkėje tarpe bagotų didelių farmų Ir lietuvių daug 
apgyventoje kaimynėje arti Scottvlllės miesto ant kampo dviejų puikių 
žvlravuotų kėlų einančių ) miestų. Ir netoli puikiausio ežero. Budln- 
kal tik statyti 5 metai naujo styllalus. Auza dviejų fliorų 8 ruimų ge
rai jtuisyta su muro skiepu, apie auzų pulkus pavėsio medžiai. Tvartas 
didžiausis gerai budnvntas, kuriame visokios gerybes galima sutalpinti 
Ir yra prirengtas dėl 50 Varvi ųvietos pastatyti, nes ant tos farmos yra 
laikoma po 50 karvių ir kurlosduoda pelnų ) metus ligi $5.000, o kur 
pelnas iš kitų javų? Klietis, Kurlnin) Viduryje galvijų kieme bėga iš 
žemės šaltinis, kur niekuomet nereikia rupinties apie gyvulių girdymų. 
Ta farma yra verta $16,000. Savininkas yra anglas senelis, nenori Jos 

^daugiaus randavoti kltųm. Parduoda pigiai; už $1 1,500.00 ant ištno- 
Tkėjl/no duoda. Nauduokls broli lietuvi; prieš tų farmų miesto biznis

yra niekas.
No. 336. Farma 90 akrų. Sekšine 33 Sheridan Valš. Palei puikų 

ežerų Round Lake, kur vasariniai hotelial yra, kur turint farmų, ge
rai gali uždirbti vasaros laike, kuomet ponybė ant vakacijų suvažiuoja 
Ir arti prie tos farmos yra Piknikų Daržas. Ta farma yra augštoj vietoj 
iš kurios visas ežeras apsimato. Apielinkė beveik vieni ietuviais ap
gyventa. žemė gera maišyta su moliu ir su smlcliu. Budinkai dar 
pagyvenami, geras sodas; 50 akrų ariamos, kita jaunas miškas ir ga
niava, tokiam lietuviui, kuris vasara norėtų su svečiais užsiimti palei 
ežerų lr turėti aavo miško pasivaikščioti labai butų gera vieta prie 
tos formos prieina geležinkelis Ir Stacija yra. Jų turime tuoj parduoti. 
Hnvininkas yra po bėda papuolęs, anglas, už vlskės dirbimų, parduo
dam labai pigiai: už $3,200. Ant lengvaus Išmokėjimo, tuoj tereikia 
(mokėti $500.

No. 337, Farma 40 Akrų. Sekšine 26 Sheridan Valš. Tarpe 
lietuvių. Laukas lygus paeina prie žuvingo mažo ežerėlio, labai vl- 
gadni vieta gyvulių Ir naminių paukščių auginimui, prie to ežeru 20

(

akrų ariamos kita vaoma dėl arimo iš po miško, zgrabnus nameliai 
palei puikų kelių. žemė gera. Savininkas perka didelę farmų, jų 
nori greitai parduoti, tai leidžia pigiai. Kaina su dviem arkliais su 
dviem karvėms, paukščiais, padarais ir mašinomis už viskų sykiu $1,700. 
Tuoj įmokėti reikia $700, o kitus išmokėti po $100 kas meta.

No. 338. Farma 80 akrų. Sekšine 14 Sheridan Valš. Tarpe lie
tuvių, tik viena mylia ligi miest Ao. žeme pirmo zorto su moliu mai
šyta: visokie javai augo kuogeri: tįsiai. 60 akrų yra ariamos, 5 akrai 
kviečiais apsėta, 25 akrai dobilais apsėta, kita prirengta vasarojui. 
Trobos geros, auzi nauji, '4 rul.. ų maliavota. tvartai dveji puikus so
das, geri vaisiai, palei dideli kebą, kur kasdieną daugybė ietuvių pro
šal) važiuoja į turgų. Savininkas yra anglas ir senas-našlys,' nenori su 
lietuviais būti kaimynėje, nes <etuvial geriaus ūkininkauja, tai jis 
parduoda pigiai, ji yra verta $7,000, o parduoda už $4,000 ant išmo- 

'kėjlmo, tuoj reikia jrnokėtl $1,500.
No. 330. Farma 40 akrų.- Sekšine $3 Rlverton Valš. Puikiau

sioj apielinkėj tarpe puikių farmų aplinkui yra bagotų lietuvių farme- 
rlų. Ta farma yra arti Scottvlllės miesto ant kampo dviejų žviruotų 
kelių einančių j miestus. Lygi žemė, juodžemis su moliu, priešais mo
kykla vaikams, žemė derlingiausi:, negu kokia kita žemė ant auginimo 
bulvių, kviečių, ir kitų javų neg; Ii jos subytyti. ( metus ant tos far
mos yra pakasta išt akerlo po 8 )0 bušelių bulvių ir tai parodo, kad 
kožnas akeris praeitų vasarų bulvių apsodintas davė pelno po $600 iš 
akeri. Laukas lygus, nuolaidus j upę, kuri visuomet bėga per laukų. 
Trobos posenėsr bet dailioj vietoj stovi ant kalvukės, ant kampo dviejų 
kelių sodne, o užpakalyj trobų bėga bėga upelis, ant kurio lankučių 
yra keli akrai geriausios ganiavos. Yra 35 akrai užsėti dobilais, kurie 
atneš mažiausiai 60 tonų šieno. Bus verti apie 800 dolerių kitų vasarų 
tie dobilai. Parduodame pigiai, toki puiki vieta: už $3,200, tuoj rei
kia įmokėti $1,500, kitus gali mokėti per 6 metus. Naudokis proga.

No. 340. Farma 40 akrų. Keksine 12 Sheridan Valš. Visa lygi 
žemė, maišyta su moliu ir su smieliu. Bet visa gera ir ant jos gali 
užaugti viskas kuogeriausiai. Tarpe lietuvių farmerių. 6, akrai aria
mos, kita lengvai Išvaloma arimui lr miško yra jauno keli akrai. Maži 
budinkiukai palei lietuviškų kelių, kuriuoml vien lietuviai farmeriai 
juo tevažiuoja. Puiki upė tarp tos farmos ir kito lietuvio farmos, 
kuri gera auginimui žųsų, ančių ir lietuviai jų daug augina, nes upei 
ganiava labai geros ir plačios. Kaina tos farmos $850, tuoj įmokėti 
reikia tik $300, likusius ant išrno.(ėjimo po $70 į metus laiko.

No. 341. Storas ir Farma 55 akrų krūvoje musų kolonijoje, ma
žame miestuke, kuriame tik tas vienas Storas yra visame miestuko. 
Apsukriam lietuviui butų tikra oukso mainos, retai tokia proga gali
pasitaikyti knlp ta, kad dabar pasitaiko. Jų anglas valdė per daug
metų laiko gerus pinigus sudėjo ir labai gėrė. Girtu būdamas va
žiavo per ežerų Ir prigėrė . Pati liko su valkais. Parduoda tokių vietų 
pigiai,k ur nie jokis kitas Storas negalės eta įeiti, Jeigu jis papuls geram
lietuviui į rankas. Store užlaiko Grosernę, visokios rūkytos mėsos ir
šviežios. žiemos laike visokius m nkštus gėrimus, laiko drapanos, kaip 
viršutinių taip apatinių. Sušių, iš geležių visokių farmeriams reika
lingų. Valdžia yra davus tam Storu! pactų pačiam laikyti, iš ko yra 
puikus pelnas, kožnas kaimynas turi ateiti į pactų į tavo tšorų. Oelž- 
keis eina pro šalį Storų lr tam štorul yra pavesta. Deporlaus darbas 
tlkietus pardavinėti iš ko yra gana pelno. Yra bulvių Ir kitų Javų su
pirkimo geriausi Michigano bulvių kompanijos tam štorul yra pavesta 
suplrkimuai tų javų, sulyg kompanijos prekės Ir čekius turi Išmokėti 
farmeriams už produktus tos kompanijos, už kų gauni gerų nuošimtį. 
Taip-pat yra tame Store supirkimo Smetono Dipas, kuriuoml turi pats 
Atorininkas užsiimti. Sviosto kori panlja moka už tų didelį nuošimti. 
Tas storas tikras fabrikas. Grotai atsišaukite, tuoj parduosime už 
$5,500 viskų, budinkus, tavorų, gyvulius, vežimus Ir 55 akrus žemiu 
žygiu. Naudokltios proga.

Tikras ant vietos adresns, ant kurio galite atvažiuoti Ir rašyti.

ANTON KIEDIS AND GO.
Peoples State Bank Building, SCOTTVILLE, MICHIOAN.
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SKAITIMAS,
“Pažink save” — ragina 

senovės filozofas. Kiekvie
nas pažangumo šuolis šiam 
garbingam principui galvą 

lenkia. Genijus, išradėjas, 
dailininkas, literatas ir šiaip 
jau pažangesnis asmuo, 
tai vis žmonės, kurie iš šio 
šaltinio įkvėpimą sėmė. Pa
tinti save, labai daug reiš
kia. Tai monopolis dvasiško 
kapitalo, kurio vieškelis tik 
danguose baigiasi. Tai skai
stus, tečiau pigiai ingijamas 
žemčiūgas, kad kas tik nori, 
gali jį turėti. Tas kurs iš 
tingėjimo ar nerangumo šią 
laimę iš ranku išleido, sun
ki;, r >i.;u prieš save Dievą ir
žne : nusidėjo.

— iip save pažinti?
Per naudingą skaity

mą.
Naudingas skaitymas, tai 

dvasiškas žibintis, kuris 
kartą* prie pažangaus skai
tytojų akiu žibtelėjęsnenu- 
gęsta tolei, kolei tą brangu 
jo širdyje turtą — “aš save 
pažįstu” — neatranda. Te
čiau, kaip visur, taip ir čia 
skaitytojas tur vadovauti. 
Skaitymas tai taip-pat, kaip 
ir skustuvas: griebia ten, 
kur ii ranka veda. Ypač 
skaityme, ranka būtinai rei
kalinga. Stambiausia dau
gumos skaitytoju klaida 
yra ta, kad ne jie skaitymu, 
o tik skaitymas jais akėja. 
Pakelk akis į dabartinį A- 
merikos lietuviu bruzdėji
mą, o tuojau patirsi, ką tai

ti. To gi viso filosofija via 
tik tame, kad darbas, laikas 
ir savo ranka yra būtinai 
reikalingi.

Kun. Struckus.

PROTOKOLAS SLRKA. 
CHICAGOS lojo AP
SKRIČIO SUSIRIN

KIMO.

vadinasi, nffo įjo no
ro priklauso tos valstijos 
santaika, meilė, dora. ar 
vaidai, neapykanta, ištvir
kimas. Laikraščių despotai 
civilius despotus visuomi gv 
veniniu praneša. Civilis des
potas priverstas yra skaity- 
tiesi su savo pavaldinių 
opinija. Kitaip, jam pavo
jus gręsia. Laikraščio des
potui tat nebūtinai reikalin
ga. Visas jo pasisekimas tik 
tame ir gludi. Nori, skaityk; 
nenori, ne. Ir dėl to tai, pir
mutinis nevaliojus, kuris 
veltui po visas gyvenimo 
lentynas bastosi, kaip tik 
patenka laikraščio redakci
jom, iš ten jo su pyragu ne- 
išprašvsi. Jam ir ten gerai.

Jei visiems laikraščiams 
vienaip rūpėtų meilė -Dievo 
ir geri jų skaitytojų jaus
mai, tai kam reikėtų tiek 
daug tų- visokių pusiau iš
blyškusių laikraštukų ? Ar
gi nebūt gana keletas? Vi
sai kaskit bažnyčioms, mo
kykloms, draugijflhis būti 
po viena ar dauginus kiek
vienoje vietoje, bet kas iš! 
daugybės tų dvasiškų mėš-

SLRKA. Chicagos apskri
čio susirinkimas įvyko va
sario 18 d., 3 vai. po pietų, 
Šv. Jurgio parap. svet.

Susirinkimą atidarė pirm. 
A. J. Sutkus. Protokolų 
rašt. p. Palėkus susirinki- 
man neatėjo. Jo. vieton iš
rinktas P. Cibulskis. Į ap
skričio susivažiavimą atvy
ko šie delegatai:

146 kp. -(Spring Vailey, 
III.) Juozapas Gruodis,

16 kp. (Chieago, 111.) A. 
Bačiunas ir Ona Ječkulai- 
tė,

163 kp. (Chieago) P. Mu
levičius,

33 kp. (Roseland, III.) A. 
Dikšis,

101 kp. (Chieago) ,S. Kv

Apskritai eentralė valdy
ba elgiasi storžieviškai.

J kuopų valdybą laiškus 
dažnai ji visiškai neatsako 
arba grąžina tuos pačius 
laiškus su trumpu prierašu.

Nutarta: pareikalauti, kad 
eentralė raštinė geriau su
tvarkytų reikalą organo ga
vimą ir davinėtu atsakymus, 
delko jis nėra siuntinėjamas 
ir, kad centro raštinė man
dagesniojo formoje atsaki
nėtų į kuopų viršaičių laiš
kus.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks pirmą nedėldienj ge
gužės mėnesio. Susirinkimą 
uždarė su malda pirm. A. J. 
Sutkus. -

P. Cibulskis, prot. rašt.

Conn.
Pirmin. pagelb., J. T. Kazlau

skis, 443 Grand Avė., New 
Haven, Conn.

Raštiniu., S. ihulskis, 3 Fenn 
Place Waterbury, Conn

Kasinin., A. E. Petrauskaitė, 
4 Congress Avė., Wat?rbu
ry, Cmn.

gl-b., M. 
St.,

Pa liekai tą. 
Ha 1101d,

SUSIRINKIMAS SLRKA 
101 KUOPOS?

Kovo 4 dienoje 1917 metų 
1 vai. po pietų, paprastoje 
vietoje, įvyks susirinkimas 
SLRKA. 101 kp. Ch i ea go
ję).

Nariai neužsinu>kė jusie j i 
už pirmąjį šių metų bertai-

bartas, A. Bruožis, A. Bene-nį kviečiami yra ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti 
Priešingai busite suspbn 
duoti.

Be to, delegatas praneš 
apie Chicagos apskričio su
sirinkimą.

D. šulekaitė, rast

virius, D. Šulskaitė, O. Vi- 
sielgiutė, O. Preibis;'Juoza
pas Puplesis ir J. Preibis,

39 kp. A. Sutkus,
160 kp. (Chieago) P. 

(Kvietkus ir R. Andrieliu
nas,

100 kp. (Chieago) P. Ci- # • 
bulskis, ,

48 kp. (Cicero, III.) J. Ša

Ivnukų, kuriuos skaitytojai i1 _ .
turi šelpti! Tečiau jie yra.’ ’ kuoPa P™““«
Kodėl.' Todėl, kad tiems > e ega u.

. 1 » 
i ii kraštukams daug
( vueiaus rupi, negu 

1 :■ kaitytojai numano.

Kas lieka skaitytojui be
daryti f Tik tai: “pažink 
save.” Žinok, kad tam laik- 
įaščiųi, kurį tu skaitai, rupi 
re tik tavo prenumerata, 
bet ir tu pats. Vokiečiai, ru
sai, anglai svetimą šalį už-

strstv. LIET. R. KAT. 
CENTRO VALDYBOS

RESAI:

AM.
AD-

kas ; 
kad S

reiškia paskui nekultūringą j in?> pirmiausiai dairosi jos 
skaitymą aklai sekioti. Ten turto apžioti, o paskui vis-
fcąrė, vargai, badas, skur
das, ašaros, mirtis; treti 
metai lietuviai urvuose tu
no. Čia gi, ramybė, aukso 
pilni kišeniai. Ko gi rodos 
reikėtų. Gyvenk, Dievą gar
bink ir šelpk tuos, kurie 
prie tavęs šaukiasi iš tvano 
kančių ir ašaromis akyse.. 
::Ir liūdna ir nyku.” Ten 
ugnis, kardas, kailinėlės iš
naikino' lnusų Tėvynę, o 
gyventojai bizūnu pliekia
mi turėjo nešties į tolimus 
Rusijos tyrus. Lietuva nete
ko kaimų ir miškų, kurie ją 
vienaip dabino, bet ir tų 
širdžių, kurios ją karštai 
mylėjo. Čia gi, nenaudingas 
skaitymas aršiau beg’ karė 
sutaršė vienybę, užšaldė 
meilę, sugriovė širdis—taip, 
kad gal tik Dievo Apveizdi! 
jas vėl kada Kristaus melde 
užde. s. Ir vienur ir kitur 
vi 1 ; nūs tematai.

ką, ką rado, o net ir jos 
dvasią. Laikraštis tos pačios 
taktikos prisilaiko. Prenu
merata, tai pirmas jo žygis. 
“Pažink save.” Žiūrėk, ko
kio laikraščio piliečiu tapti 
ketini. Permatyk, kokią au
tonomiją'ten turėsi. Klausk, 
ar jis gerbs tavo dvasią, 
jausmus, tikybą? Nei nema
nyk, jam kartą naguosną 
kliuvęs, jei netiko, kitur pa- 
siversi atgal, kelionė per
sunki. Su kuo draugausi to
kiu ir pats busi.

Visokie laikraščiai nedrį
sta taip visupusiškais būti, 
jei jie tikrai nežinotų, kad 
jų skaitytojai sužįstas opi
nijas mėgsta. Jie tai gerai 
žino ir tąja žinia plačiai 
naudojasi. Aršiausią niek
niekį, it vaistininkas nuo
dą, gražiai aprašė, o dar 
meilesniu vardu pavadino 
ir tuojaus kuogreičiausiai

Laiškų Skaitymas.
161 kp. iš CollitisviUe, 111. 

prisiuntė savo sumanymus 
bei nutarimus laišku.

Protokolų rašt. J. Palė- 
kas prisiuntė savo rezigna
ciją, kuri likosi priimta.

Pereito susirinkimo pro
tokolas vienbalsiai užtvir
tintas. Nutarta, kad paden
gimui apskričio išlaidų kuo- j 
pos mokėtų 10% įstojimo 
sumos. Kuopos esančios to
liau 50 mylių ibio Chicagos 
paliuosuotos nuo viršminė
tos duoklės.Tuos pinigus jos 
galės sunaudoti kelionei į 
apskričio susivažiavimus. 
Didelė dauguma balsų nu
tarta ateinančiame seime 
reikalauti, kad centro val
dyba butų renkama referen
dumu bei visuotinu narių 
balsavimu.

Apskritis surado, kad 
nuodugnesniam peržiūrėji
mui konstitucijos išrinkti 
komisija iš sekančių ypatų: 
A. Sutkaus, P. Mulevičiaus 
ir J. Tumasonies.

Į valdybą 1917 metams 
išrinkti šie:

Pirmininku vienbalsiai li- 
išrinktas A. J. Sutkus

Pirmininkas — J. Jaroševi- 
>čias, 1048 Washington St.,
S 7orwood, Mass.

Vice-pirm. — K. Krušins- 
kas, 59 Teneyck St., Brooklyi, 
N. Y.

Raštininkas — J. S. Vasi
liauskas, 112 N. Greene St., 
Baltimore, Md.

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

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

lersville, Pa.
A. NausiedienėP 917 W. 

3rd St., Chieago, III.
Dvasiškas Vadovas — kun. 

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

Knygius — ktm. S. «/. 
itruckus, P. O. Plymouth, Pa.

Gydytojas Dr. A. K. Rut
kauskas, 3457 So. \Vestern 
Blvd., Chieago, III.

KO

•ymns dabar ima pir- ant rinkos stato. G tai vis
mą vielą žmonijos gyveni
me. Pirmiau tautas, šalis 
tvėrė geografinis žemės pa
dėjimas: dabar gi, skaity- 
tymas. Kas, sakysim, skiria 
katalikus nuo laisvamanių? 
Nei šalis, nei klimatas, nes 
ūbieji tame pačiame krašte 
gyvena, tik skaitymas. Kiek 
vienas laikraštis reiškia ma
žesnę ar didesnį dvasišką 
valstiją. Kiekvienas redak
torius tai jos \n1uovns. Va1-

Hii ta viltimi, kad skaityto
jas pirks ne turinį, o tik 
vardą ir apdarus. Ir dėl to 
tai tiek daug skaitytojų už
sinuodija ir nežino kuomi.

Emersonas sako: Kolum
bus atrasdamas Ameriką, 
save atrado*. Beabejonės. Sa
ve pažinti tai reiškia save 
atrasti. G tai turtas, kurį 
nei nuvogsi, nei už pinigus 
įsigysi: jį Peik “in sudore 
villtns” (prakaituodamas)

(Už jo nenuilstantį darbavi- 
mąsi Susivienijimo laimi iš
reikšta padėka atsistojimu). 
Pirm pag. S. Kybartas, rašt. 
J. Tumasonis, ižd. P. Al Ule
vičius, iždo globėjai — Šuls
kaitė ir P. Kvietkus, mar
šalkų — P. Andrieliunas, 
organizatoriais — J. Tumu 
sonis ir P. Cibulskis.

P-as J. Tumasonis išdavė 
raportą apie įvykusį % vaka
rą. Pelno liko $4.94. Ra
portas priimtas.

Skundai.
Negauna organo

• . ............... - ' Ketvergas Kovo 1, 1917 m.

? “ŽVIRBLIS” f
N LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti

ŽVIRBLĮ” — juokų lr satyros mėnesinį laikraš
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre- 
kiuoja tik 1 doleris.

“ZVIRBUS,”
242 W. Broadway, :: So. Boston, Mass.

<<■

3 -

Kasos 
235 Pa k 
Conn. :r
A. Alieiikiutė, 106 Spn.ee
SI. Mnnuster, Conn. J

Organizatoriai: B. Sarapas,
23 Sheldon St., Hartford, 
Conn. ir
J. B. Šaliunas, 866 Bank

SUSIV LIET. R. K. AM. 
PITTSBURG O APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Bautrus Vai
šnoras, 1514 Carson St., Pitt
sburg, Pa.

Vice-pirm., Antanas Vis
minas, Homestead, Pa.

Raštininkas, Kanst. Vai-
St.,
Če-

šnoras, 1116 Hilsboro 
Iždininkas, kun. S. J.

Pittsburgh, Pa.
pananis, 318 — 4th Avė.,
Homestead, Pa.

Organizatorius, Kanstan-
+as Vaišnoras, 1116 Hillšboro 
St., Pittsburgh, Pa.

SEKANČIAS KNINGAS
VELTUI GALIMA GAUTI 
S. L? R. K. A. KN1NGYNE.

1. Gabrio ‘ Lietuvių Lenkų
unija
na”.

pa’

>»

3. Jono, “Kelionė į Euro- 
2. Jono, “Diedas ir Graši-

ne
4. Jono, “Kražių Skerdy-

Va5. Jono, “Konradas 
lęnrodas”.

6. Frcemanoč “Europos Is
torija”.

7. Jocio, “Kuomi Žmonė3 
Gyvena”.

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

maitis”.
Aplikacija turi būti pažy

mėta kuopos viršaičių vardais 
ir krasos ženklelių už 10c.

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

SUSIV. L. R. K. A. BOSTO
NO APSKRIČIO VALDY-

» BOS ADRESAI:
Dvasiškas vadovas, kun. K. 

Urbanavičius, 20 IVebster st., 
Montello, Mass.

Pirm. Vincas Kudirka, 37 
Franklin st., Nonvood, Mass.

Vice-pirm. Ona Paulaučiu- 
kė, 249 River st., Mattapon
Mass.
Raštininkas Antanas Vai- 

siackas, 14 Moore st., jCarn- 
bridge, Mass.

Iždininkas A. Čiginckas, 35 
Lafayette st., Worceter,

Mass. Z
Jonas Jaruševičius, 1135 

\Vaahington st., Norwood
Mass.

Organizatoriai:
Kemėšis, 242 W 
So. Boston, Mass.

Kun. F 
Broadway

SLRKA. ČONNECTICUT 
nariai APSKRIČIO ANTRASAI’.

146 kp. (Spring Vailey, fll.) Pirmin. O. Rosmanskas,
lžia daugiai!'-iai despo- iš savos krutinės' iškmpsty- ir 33 kp. (Roselnml, III.). Capitol Avė., Hartford,

o r©
1

15 formulos-SUTATSYTA3
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia-erių« stebėtinai pasek m i r.t 
nuo gėlimo pilvo iv i nno, p r- 
Ic/ča Kkaudrjimo. duanlio. fffilrot 
akuti dėjimo, nuatojimo nitetilo, 
infrio ftnlrvje, ert., net., Suta - 
Scm.nt iš<lirb«ju lirbai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERtO-
Mno ir ištikimo dramęo ««imy- 
no», naudojanio visame pasau
lyje jicr pusę Šimtmečio-- 25 . 
u* bonkutę vi.-*os<* aptiekoac, 
arba galite ufeUukyti tiesiai ii 
F. AD. PICHTER A UO. • 

74—10 Nashmgtoa Street Kew Tirtu b

Jei Trokšti Apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvi. 

savaitinį iliustruot* jaunimo laikraštį

“VYTĮ”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis įjuinimo laikraitis Ame

rikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raitai mūši) jauno valytojo, litera ių 

ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių ii Amerikon bei Lietuvei jaunuomenė! 

gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiškoje dvasiojo.
“VYTĮ” leidžia Lietuvos Vyčių organizacija.

Metams “Vytis” kainoja $1.50, pamečiui 7Se. L. Vyčių 
organizacijos nariams “Vytis” tiuniiamaa ui mėnesines 
mokestis. s „
Prlsiųsk savo antrašą ir ai Se. kratos ženkleli, o vietų 
numerj pažiūrėjimui prisiusimo veltui. Visais reikalais 
kreipkitės šiuo antrašo:

“VYTIS”
1800 W. 46th Street Chieago, III. g
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Senausia Taupymo Banka Chieago

TheHibernian Bank
Įkurta 1867metuos. z

Pietvakarinis kampas la Salia ir Adams St.
TAUPIM0 DEPARTMBNTAS

Priimam Depazitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž ku- 
riuoimokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.

Atdaras Subatos Vakarais uno 6-tos iki 8-toa vai. vakaro. 
REAL ESTATE DEPABTMENTAS.

Perka ir parduoda j ropertes ant komisijos: iškolektuoja randas 
ir prižiūri propertes; parduoda geroB vertės morgičius; aklina pini
gus -ant itaisyt# savasčių (properčių).

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiii^

BANKAS i
= Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa- 
| sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta- 
5 te Bank of Chieago yra labai parankioje vietoj, ant 
E kertės AVasbington ir La Šalie gatvių. Tasai ban- 
= kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie- 
= nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
3 pasidėti pinigai apdrausti kapitaltf ir .perviršių,
E kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus 
= dolerių. ,
= Taupoinasai Skyrius atdaras'kasdien nuo 10 lig 3 
E vai. dieną, o Subatoinis dar ir vakarais nuo 6 lig 8.
E Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tani,
S kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais,
E nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

1 State Bank of Chieago
S

H LA SALLE ir WASHINGT0N gt. prieš City Hali.
S Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai S 

_  kalbama, nes turi lietuvių klerkų.

PID2IAUSIA

KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
Užlaikome laikrodžiui ir laikrodėliai, auksiniai liedua, ilia- 

binius lr deimiantiniat, muzikai, gramofonas sa lietnviikais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti lr nemokantis visokius 
lokius; armonikai ruiiikai ir prniinee, importuotu lr taip jai 
rusiškai balalaikai ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Taipgi taisomi laikrodžiai, la;t Jėliai, visokias muzika- 
liikua initrnmentua ir revolveriui. Savo darbų gvarantuojane. 
Musų kainos ant visko žemesnės, negn kitu. Oyviaintji si 
Chicagos orderius gaOti siųsti per iaiikua.

STEPONASJP. KAZL IŠKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAOO, ILL. 

TELEPHONE DROVER 730»
I1 L

Katalogą visli m • dykai ,kaa tik prlsiųi už 2c įtampų,



IU. PUOf £ 5Ketvergas 1 10T7

»<»?«■ SPRINGFIELD, ILL.

Vyčių Judėjimas.

/ Susiri nirime vnąario 10 d. po pietų. . Pasibaigiu pra- 
vpač daug kalbėtųsi A apie kalboms įvyks nulietosios
paminėjimą Tautos šventės 
— Šv. Kazimiero dienos.

kuopos susirinkimas.

■ «..■ m.a iiiiiubi
Tik ką išleista Knygele

LEWISTON, ME. Iftuvo lošiama: “Bylu

... , . .... i. i •• ....................... , , ... Kutino lietuviams reikė- B
visose* lietuviu kolonijose- KnĮliptoiii Bus lcun «I Mi-! , , , . . n

Amerikoj daugiausia gal dar*,yuls įg E!is\vprth, Pa. Vie- ‘‘ “‘g‘U a Uv-V

buojasi vyčių kuopos, į kurias -,lS lietuviams reikėtų kuo-
susispietęs doras lietuvių ku- skaitlingiausiai paremti šias 

,{e| tulikų jaunimas: Mūsiškiai vy- prakalbas.
Lietuvos Sūnūs.

STACIJOS IU ROŽANČIUS SV. M. P.
ti šias įdomias prakalbas, M 
Lietuvos užtars tojui Šv. 
Kazimierui paminėti. u

Surengč Kun. P. Gugis

Įlinų markės” ir ‘ Mulkini i<nai savo darbais neapštteidžin 
Ilgų laikų vietos'lietuviai; mas.” Tųipo gi nestigo dai- plonis kuopoms, 

labai mažai dalyvavo iųusų; nų, deklamacijų, ir tt. Vis-1 Mismio 1> d. įneš, vyriai, 
viešame .• yvenime. To liud-i kas buvo puikiai atlikta., uu'^'dainoje buvome su 
no irpsireiškimo priežastimi i Publika likosi užganėdiyta?'ell'A' 'vaifa vakarėlį su n:. Musų uiies 
gal buvo stoka lietuviškos į ir nesigailėjo žygio. Susi-:111’1' dainomis ir tt. Susiprat,. talikiška jaui

u Mažo formato. Labai paranki vaitoti Bažnyčioje.Jm v wB ulliliIH-mau* . i* iii *•«••-/ . • vv v •snj Jau daugelis klebonų užsisako ir vartoja bažnyčiose.
JL_

WATERBURY, CONN.
-------------- / ..

miesto lietuviu ka-
jaunuomene susis-

pnrapijos ir savojo kunigo, pratę bigbamptonieeiai kas-;'*etm iai visuomet karstai re- ,-jetusi Į vyčių kuopą dabar' 
Labiausia lewistonieeius su-1 kart labiau šalinasi nuo so- mia vv< :ti užmanymus ų ! b.jiį .ij^tą su viršum narių.1!1', 
judino kun. N. Pakalnis, ku- 'cialistų. Dabar jau eionvk- surengtame vakare taipo a,.," Vyf.įaį mėgsta rengti , 
ris laite 9 mėnesių buvo ka-į :riai lietuviai katalikai tūri notigo publikos. •« .i’-arus. Valonai • daž-i

PERO, ILL.

Šv. Bedo kolegija.

M Parankiausia knygele laike Gavėnios vakarinių pa- 
n maldų.

Vasario 25 d. š. m. Moks- ® 
laivių 3-eia kuopa surengė 
ivinančius ginčus (deba- .-j

tus) temoje: “A.r Lietuvai □

Kailiu tik 15c.

mendoriumi airių parapijų- j >ttvo bažnyčių, kurioje pra- 
je. Vietos lietuviai darbš- j 'įdės pamaldos šių metų ko 
tų tautietį kunigų labai pa-; Taipogi čia gvvuo

l’a pati kuopa Užgavėnių mansiai rengiami parapijos, l ill(>lrten7, »»
i reikalinga milicija arba ka-

vakare buvo surengusi savy- naudai. Paskutiniame prieš 
bės vakarėli sa užkandžiais.. 1 ‘žgavenes vakare paragi-j.*

Patvirtinančią pušy gym
'p. P. Marčiukaitis. Prieši-

Vitkus. Lai-

su prisiuntimu.

Imant šautais egz^mpliorii) į bažnyčias arba agen
tams nuleidžiama didelis nuošimtis.

Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini-' 
/p, gai galįma siųsti krasos ženkleliais.

Adresuokite;

mylėjo ir daugelis net ver-! 'a v.vrill kuopa, į. kurių ■ j<UOpos nariai turėjo teise pa-mūs į,, ša'iunui buvo pųda- n j, y.
kė, kuomet vasario 6 d. jis ■ nusirašė 36 nariai, nors dar į įkviesti i šį vakarėli savo pyta mezliava badauįiimdai. > i
skvrėsi su Levvistonų. H'k mėnuo kaip susitvėrė, draugus bei pažįstamus. To-! Lietuvai. lsviso surinkta Į T

* __ • .1.... • . .v 1 « «*•

, a.

Nors kun. Pakalui,, dabar. >rusiSki'<, «<*!»»*« >'™sia 
v. _ ,, .... . i nuolat silpsta ir jie prade
da nėra, bet vaisiai jo pasi- , . ,. r

‘darbavimo neišnyko. Prizą-' ’
dinti iš tautiško, miego lie-j 
tuviai dabar uoliai darbui**- 
jasi labui sovo numylėtos 
tautos. •

Katalfkas.

CLINTON, IND:

kino budu kuopai lengviau-į virs dolerių.
šiai padidėti • naujais na- 
1iais.

VYTIS
-■X ... ...... ........ ........ J
HOMESTEAD, PA> 

Dar apie •fąutos rondo

Zarasietis.?1

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street Chicago, III.

Vasario 2 diedų š. ųh. vy
čiai surengė margų vakarė
li. Pirmiausia apie jaunimo

Socialistams Nesiseka.

š iame miestelyj .nedaug lie-
uždavinius kalbėjo p-lė Va- į 1vilJ apsigyveno: Kadangi

SK nu.
t

Homestcad j autos Fondo 
skyrius susitvėrė pat pra-!!ub

i Reikia dar paminėti, kad 
kaikurie nariai “Aido” 

i draugijos įvairiais budais 
i bando kenkti vyčių žygiam:;, 
j bet tas negražus darbas sil
pnai jiems sekasi.

lo \ e!\ kų vyčiai vui.
; si surengti visą eilę v. žarų.

‘2N eu ka?a-

EEWANEE, ILL.

Dr. Bielskio prakalbos.

A./Leką vi?e

P. Astram;:,
t d

ROSELAND, ILL.

Vvčiu

Oi
. I ,

? lupapras- 

* Nui . a

z. t\L‘.11 iii ,10'S’. i
yy

leri jtl Vaičiulaitė. Toijau8 kviečiai retai būna be kūkalių, j džioje karės,- Nors visų lai-D*’’” “Falangų 
sekė dainos, deklainbcijos,Ha> ir musų, lietuvių, tarpe su-! ką jis gan veikliai darbavo- j kitus veikalus.

aisiais
sujudi

komedija “Čigonės ‘ųtsikmj j hado būrelis socialistų, kurie i si. bęt pastaraisiais laikais: 
Kymas” ir tt. Vakaro pi*o- įsitvėrė L. S. S. kuopų. Betidltr smarkiau sujudo varyti Į 

kuopa labai silpnai gyvuoja
v gal neužilgo reikės jai už

anti kojas augštyn. Soeialis-

gramą užbaigė galingi gar 
sai musų brangaus Irinno. 
Laike himno viena' vyt< ple
vėsavo Lietuvos vėliavų.

Aida

priuit:-
Ant bedugnės kraujuos buvo renkamos pilkos 

Tautos Fondui delei suselpi-Palailgos mergelė” ir

Vytis.

RACINE, WIS.

Šv. Kazimiero dienos 
iškilmės..

Vietos SLRKA 67-ta kuo

lų prakilnų darbų.
Sattsio 20 d. š. m. apart'

l itų dalykų buvo nutarta; 
i matydami, kad jiems blo-j išrinkti keturius kolekto- 

■,.i sekasi, iš kailio nerdamies į r ins vaikščioti po namus 
;• 1 inosi paviliūoti savo pšsėn renkant aukas ir mėnesines

•:etos jaunintų. Bet jų pas-'duokles. Tą naudingą dar- pa kovo 4 dienoje š. m. baž-
_____ ' agos nuėjo perniek., Su so- Fų pasižadėjo atli'.L: p-lė nytinėje svetainėje rengia

Pėtnyčioį, vasario b> d., uaii.stais joks doras žmogus * Blazevičiutė, p-lė Visockiu- svarbias prakalbas Tautos 
Lietuvių svetainėje įvyko a nori susidėti: jtė. p. Kraužlis ir p. Svet- Šventei paminėti’. Prakal-
išv. Jono draugijos vakaras. * Spitunų Valytojas, kauskas. l ų pradžia 3-Čio.j valandoj

GYVYBĖS PRABBA

BIGHAMPTON, N. Y

•šclillS. I-O, Lt 4

mo badmiriaujančios tėvv< 
nės. Išviso aukų surinkta 
$75.80. Kningučių T. F. 
naudai parduota už $10.25.' 
Aukavo sekančios ypatos: 

Kun. Ambrazaitis $25.00 
A. Lebedis
J. Pinaitis 
F. Yalciit-Bielskis 
-L Nedvaras'
V. Lazdaitis
K. Kvietinskis
A. (iendaudas '
J. Krapavickis

5.00 
2.00; 
2.00; |

jl • Ct*l\ 1(‘('

K. Mikėnas 
M. .Višniauskas 
P. Klevieką 
S. Kvbortas* A
J. Gaižą 
J. Jonča 
B. Valančiunas 
A. Greičius 
J. Tamašauskaitė 
F. G u d amaras 
('». \ išnnui.'kienė 
P. bi"'kus 
P. Zujus 
Ig. Bambrauskis

Programa susidės iš pra
kalbų, monologų, deklama
cijų ir kitokių pamargini- 
mų. Vakaras įvyks Visu

1.00
1.0(x je svetainėj(
•00 šventų parapijos bažnytinė 
.0(X je svetainėje. Pelnas bus 

1.00 į paskirtas Tautos Fondui.

1.00
1.00

Kadangi Šv. Kazimiero die- 
h: jo pas mus bus kun. Dr. 
Malinus k i < > konferencijos,1.00 h ...... . ,tini m iš tašai vakaras įvyks

L00 į p. , j,ef kovo 11 d.
LOil ■ Vis ’ -Jardo !i ’ aviai 
1.00:nuoširdžiai esate kviečiami 
1.<X) būti šiose iškilmėse.
1.00 ' \ J. C.

BŽ1A. art jos buvo ir dideliu irjnių stalų, ant kurio papjaus-Jo ■ e. Gali virinti vandenj, j sėklas turėjo atnešti 
. • n ižų gvvu daiktu. Didieji pydavo gyvulį, ir pa'ikdr vo J< ek nori, jei oro neįšvirin-^nės iš kitur, nuo koki
- ’ ''giindė ir ‘gimdė/mažus, oįto gyvulio maitą gulėti aut J L tai w‘‘kh* vis l,rikr-vs į kitos l)lanctos’ kokis

Nėra žmogui svarbom! 1 ižiejie užauga ir tampa 
daikto už gyvybę. Nestebi" ! ( Bf“t Laij> lik to nc-

Gali virinti vandeny, Į sėklas turėjo atnešti ant že-f Anot Arrhenijaus možy--siekiantį iki to šalčio, kokis 
kokios nors itis grybelio diegelis turin- J.vra tarpplanėlinėje erdvė- 

norskis pločio ir ilgio ne daugiauįM ir Hė.įo į tų indų gajau 

saulės. Netrukus maitoje vandenį ir maurų atsiras. atskilęs meteoras, arba,‘kaip 15 tūkstančių n.iiitnet-^sių grybelių sveikus diegus, 
žfuončs sako, iš dau-!

tina, kad už jų susigirčiįr > sakyti. Žemė kita- apylinkėje nebūdavo. K d. 
tarp savęs nemokinti ir mo- !l!' j’ ,a,’aj *enai. x visa buvo ■žmones im- 
kinti. Vieni barnio si žinoti, J' b kaista, kad \i>: daiktai stiklus
kas pirmiau buvo ar višta ą’1'0 »nivo skysti kaip va«-p' '°^’V 1,1

atsirasdavo, kurių niekuiPasteur’as išrado kaip. in dai i ų, •-kiifi pa Indo langutis buvo taip įtai-
gaus • nukrmtųs akmuo./bam viršui oro esančit; apb-'sytas, kad per jį ineitų už- 

. pažiūra moks! - ,i<; planetą. Ten tą grybeliu Ą iavieji spinduliai, bet ne- 
turėj. j;. r- icgų pagriebė jo satil -s jeitų drėgnumas. Tas ištyri- 

Mleteora; ■. .induliai ir nešė keliolikų mas parodė, kad nei vienas 
vi» vandenyje. Ugniniu Pas-.negalėjo at’nyšti mm svei- . nkstančių metų per dan-grybelis neiškentė'še<šių die- 
teiir’as vietoje vandens j<o3 pkuirn-, kaip negali ąnis o dvės artyn prie že- nų. Tai gi tapo aišku, kad' 
pildavo gerai išvirtą ri.'l'dą akmuo purplei! i į orą. <ie:- >,iės. Pasiekęs žemės orų J nei koki grybeliai nebūtų iš- 

iis imv • tik atšaiža nu- rrybclis ėmė

lIPDUfiflVO (•:> * • . -.v . .v juiftutiin< ounai o. jv r. , v?ri!!(p oni leidžiama ant iš-1 • ,., , ,
•ado padidinau- . , . L, . Humbmdt <, pv,
; ir patyrė, /< -Vinut° vai,dens 1 styrimų 'neprigijo, nes 
ažyčiu gw\ ’iee d L mamų ucai-siiu ai daug sJįu«\ nių.

tanėju ginidvmu. Itiscm jų.
tu vardu; svarbu pats dalė r'l5i'l "o'* "•'tirpsta darijadls rHPtlr.n. saip. s, ;s v; 
kas! Iš kur gi buvo gVvv-u'31110 ka’šrir.- Mokabnui- uurainsif • 
lws pradžia aut žemės! Vij- ’iai 8l,p-'a- kad “mP> ko1 b“j Teėiau dar liko k 

ta visų uiekiiiaiuns paukšt.., !iu,.stau(.in Jaipaniy kailio,knr afei,rai"‘a

sriubų .(bulijor.-i). ant jo vi 
vintą orą.

' ats
Pasteur’as uet nesandariai 

!Vb " užkimšdavo išfvrimų indą.
ie-, \ ietojv kamščio jis vartojo 

kai žmonių ir gyvulių ž.tr- higroskopinę vatų kad oras 
nese. Tie sliekai riegaii ki- galėtų mainytis ant

w «ali "Iin;,ti "•»«*"»«» iš-l,, !,., dar ir d(lllRiau4.
nirkiut. kok, nors runtv dn-j T„kio didelio konWi<> .
lyką. Geriau imkime, p ink- p:,|io|ja nej vienas gvvas |t«r gyventi, kaip tik zaįso- dens arba ant srmbos, neš tas s .s nu? 
ščiu karalių ereli. Juk ir jis (h|q<tas> Ikį ši()j da nesuras- 8P’ ° žn,ouf,f’ to. žinia, kad gyvų daiktų sėk-[dės. Meteorą.',

' ' ‘ ‘ »kas

gu Jiš imv . UK atšaiža nu- -įynciis eme grinisti jame kentę keliolikos tūkstančių
intą orą. Nei sriuboje-ne- mirusios ir suskilusios pla- įr pasiekė žemę. Jis pataikė juctų kelionės per užlylavus
tshasdav,.-gyvybės ženki.;, neles, lai ji.« neturėjo išknr ,..lip tįk j iausii( laik spindulius.

...... 11 galdi gyvybės sėk!.), K.«n „us žemė jau buvę gailėti-;
jis jų butų gavęs, tai bene- i ai ataušus, kad grybelis 
šant iki čionai per a bsV Ii u-1 .gulėtų atšilti ir išdygti. Ils 
tildo \alčio erdves, jis butų ; ’ v,’s‘ kiti grybai z irvan-
tas saldąs mirtinai aušal- 

belėkiipuiii
kiši vystė' visa augalų 

»
grozy-

Antra Arrhenijaus spėji
mo silpnybė yra ta. Švedų 
mokslininko pažiūra nors 
butų teisinga, dar paliktų 
klausimą, iš kur gi atsirado 
gyvybė ant tos planetos, nuo 
kurios atlėkė ant žemės. 
Juk nė viena mus žemė, o 
visos planetos kitados buvo 
ncapsakcjnai karštos,
žvaigždės dar ir dabar te 
ibeliepsnoja ugnimi.

Negalint gyvybei atlėkti 
iš kitur, ir nesant gamtos 
teisei, kad gyvybė negali af- 
siia. ' iŠ negyvos medžia
gos. teliek-a tik vįenas gali- 

* mas atsakymas -klausimui 
apie gyvybės pradžią ant že- 
mnžesnj už vist kiaušinį gy
nėtos leido kokis nors gyvas 
Asmuo, nesantis ant žemės,

paskui augalus, iš jų

11 atsirado gyvuliai. 
Arrhenijaus spėjime yra

tegema tik iš kiaušinio, < 7*.’ \ *: T:J kas iš kito žarnų išeiną. lekiojanČid.s <.ro, i pri i-įper žemės < ’n s un kini irai- ačių atsirado gyvuliai
tas klausinis vėl neatmran- b).vjD.M,jn(vln Kunigas 8. . grybelio, galinčio atkelti
da kitaip, kaip erelio Patai-900 laipsnių Celsi- 
t.w padėtas. Kas buy . P<r-|i;,ua a,.ba :)92 Far(.ngheite. 
ma ar erelis, ar,,)., klausi-r.-a ^ik) ir 10 tūkstančių 
mai! Ernus lev«, nededant, , Artumas taip di-
ktausum,,. arba zmog.,, <la- deliSi jo „i5k kad npi 
lykas ne kiek ncpersnnnt- ,...a a(,k]a n(,galf.„
uis: vis liks klausimas, kas įjkentftj pirmykščio žemės 
buvo pirmutinis ar užaugęs (UarfitMTO, vp4f. kad jis (rn. 
gyvas daiktas, gal|s gnndy- 'ni.KU
ti mažus, „r mažas, Ogajs mptŲ> ir k , žl,.
atsirasti tik m uztnJkąs’,'-!mės paviršiui taip karštam 
A lenaiĮt atsakius, pnesma- Į,.3a,d vidtirvs turėjo būti 
si aiškiai žinoma ir J«ipaij-Idar karst(.Rnį8.
stir gamtos teisė, kad nei j Viduramžio mokslininkai 
vienas gyvas daiktas i>ė|-r«- p,.ipažindavo, kad'' didieji
deda imti užaugęs, <» J”,,na|gvvnnai tegali gimti tiktai 
.ava mažas, .ūdra,p also-U M miDtV(ftv<, j„g
knis priešinas; gamtos tai- k.likuri(, VH,alai- atrfra,lda 
ne, kad visi yiąži gtvi rimk- Havajn,j į£ puvėsiu. Tą savo 
tai iicatMiani <i,’itnip, uup tvirtinimą viduramžio gnm- 
įs tetų, o tetai negimdo kol ,|įnjn,.ai patvirtinduro tam 
neūžaugą

Spaiauzano . aštuo- ga vatoje ir lieku. Nud Pns- 
nioliktame amžiuje prirodė įteur'o laikų iau nebeliko 
kad ir sliekai, gyvenantieji ,priVodymų tvirtinimui, bid 
žmogaus viduriuose, taip gi gyvas daiktas gali atsirasti Rakant, re kėtų 
užauga iš mažų kiauš uukų,bš negyvo. Tas tvirtinimas stebuklų, 
patenkančiu į burna su mo- yra priešingas v Laro gu’i-- 
sa ir sų vandenili. T:< biivo'jtcs mokslų jmityeimiii. 
didelės ajnugis • . mžb >'
pažiurai. be< nr o. . .ių.

Už yidu • oiž. > / ...-ri.i 
užstojo , Šitt ;f, ityri'i'UM.
Imdavo vandens, kaitydavo 
jį ilgui ir smarkiai, taip 
kad išnyktų visi gyvūnų

Tai gi turimo ov 
eit,:: i ma k; gyv 

■.mulu i,-'
imi dide

• Hit-

sta. Ta kaitra sudegintu gv_]
v.vbės sėklas, jei keke s ri - silpnybės, tš kurių mes pa
tų prie meteoro. T'lenjifn minėsime tik dvi. Pirma 

visos oi!'s'silpnybė yra ta, kad sdulės 
i,!,is spinduliai ik vi. r up - nati

nis ;ri-

ueą
• > »..l r

gyvybės svkht 
11 su ima r o -. j

Iu Iii meri-is
įlinkas S va

t.-riii v na ta: N 1.. 1 .
su*" įima. ang

n vif
KOIIIH

f;k- dingi gyviem, d. eit: 
siinu.šdėmi ė, me ii

F P ii ’ *
į ; ’imisdaii.i. 1\

muk' i
■’*i 'i- civ ■ 

3u nbėldtri' 

įo vi- ii r.ui-J

į nieką nt atsimuša, 
vra labai < i.mg
SįUIKiU’lU, liinl

Airheiitik.
gyvybės * 

tiegalūjo atlėkti ant žee

Kia lūs. dal i-1muša visokia gvvibės seklų. įjas daiktas. Armėnui?; į-roi. .. , a .
Prie tų dviejų teisių turime pažįsta, kad gyvybės sėklai lt.ul’Įus ant b» <ns«i <», a

faktą, kad pradžioje žemė 
kiaušinėliai ar sėklos, irįbuvo karšta iki kelių tuk-inei nuo vienos planetos iš 
taip karštą vandeni •supil- stančių laipsnių. Suimant tų, kurios sukasi apie sųulę. 
davo į stiklini indą, kurį itas tris tiesas į krūvą, pasi- Galima tik spėti, sako, kad 
už kimšdavo visai sandai m i. [< biro labai opus klausimas, iš ta sėkla atlėkė nuo tokios 
Nei oras neglitrilavo įoiri įtkur gė yra gyvybė ant že-1 planetos, kuri sukusi auk*
tą indą. Jį pastatydavo į 
saulę, o po kelių dienu aut 
dugno inde pasiroch Javo

tai darosi tik ten, kur yr i 
drėgnumo, kaip ana ant ž<
mės, o ne ten, kur visai sau-jj^t žinantis, kas darosi ant 
sa. Dangaus erdvėse sausu-,įr turintis tiek galybės, 
ma yra kuopilniausiai, ten jos reikia gyvybei lei-
nei lašelio vandens nėra nei 
didžiausiuose plotuose.

sti. Tą žinant mums nesvar
bu sužinoti, ką jis pirma lei-n»ės. jkitą kokią nors saulę. Juk

Garsusis v< kiečių ntoksli-[žinia, kad vra’ milijonai
įtinkąs, kurs nemažai į pasi- :žvoi'gždžių taįjį dideliu, henijaiis tvirtinimo vertę nizmą galintį iš jiirmos die-

t'kru prityrimu, arba ekspe- 'žnli maurai. Tai reiškia yv- šiarhnvo ir Amerikoje, Jb.im- kaip mus saukite. Apie iru- francuzų mokslininkas Lc nos veistis ir daugintis, ar
Butų labai 'paranku,» jei rimentu.. Jie gražiai nuva- ri daiktai.- Bet S; m. bo'.dt’as (jo paminklas (,’lii- nišl-ę ?oka-i keli širTri Baše’et (Le Beehelet) 1P12 mažesni už vištkiausinį gv-

galetume pasakyti, kad' že- lydavo vietą, ant jos pasta- Liudvikas Fast-uv \> *<•' angoje st< vi Jacksoii Par- planetų.'Pi i p pat ir apn • m. sudarė, indą moksliškai vybės gimdą, kurs paskui iš-
jnė yra amžina ir amžinai tvdavo vabalams neprieina- jo, kad mautų sėklų yra keb spėjo, kad gyvybės tas. sausą, sudarė šaltį beveik sišakojo į visas puses.

Nofėdantns sužinoti *Arr- do ant žemės ar tobulą orga-

Jįl 'f » *
d i •

■ *
y / ■



G DRAUGAI Ketveį’gas Kovo 1. 191 ■ m.

uw|$W|
K
::!
j:jK|X)
m

>!'

CHICAGOS 
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Taipe lankytoju buvo D-ras Bielskis keli mėnesiai 
sveikatingumo atgal draug su kun. Bartušku 

Tautos Fondo buvo siustas i 
Lietuvi} ištirti kaip gyvena 
musų broliai po vokiečių vai 
džia. Dabar gerbiamas veikė-

(’hicngos
kotnisioiAerius. Visose le- 
dainiėse atrasta labai daug 
suša'dytos Įvairios rufsies 
mėsos.

Ledaunėse palaikoma jas važinėja po Amerikos lie- 
lemperatura mm 41igi 8 lai- tuvių kolonijas, pasakoda- 
psuių žemiau zero. Tžriuė- l»>»as kas dedasi Lietuvoje ir 
žpsniu 'žemiau zero. Tyrinę ikaiP vargsta lietuviai karei
vukų*/apsirengti pirm kol!viai belaisviai. Taipo gi jis 
inėįo Į ledaunes. Viduje tę- j neatsisakys niekam patarti 
sias.i kuoilgiausi karidoriai. Įkokiuo badu surasti giminės 

bei pažįstamus, kaip rašyti
Lietuvon laiškus, kaip ten 
siųsti pinigai ir tt.

Visiems patariame kuos- 
kaitlingiausiai lankvti tas

l/tarninke “ Naujieno
sebuvo išspausdinta S 
Šimkaus korespondencija iš 
Dievo Apveizdo.; parapijos, 
ši korespondencija nuo pra
džios iki ga'o s’.'.austa iš 
gryniausui ir begėdiškiau- 
,-ių midų. Žinoma, viešai
ginėities su korespondentu j koniįsi(>nįerius “jo_ įdomias prakalbas. Be to ka
minėti jo šlamšto butų per-|^. m_ga8 daug J(. m._ -

l.itlle Glimfot’s into Voiir’i't 1, f'hbne—.\'ų. 4

F*ŪOU« C«M«i it m
DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 So. Halsted CHICA60, ILL.
CORNEK 18th STREET

Telefoną,: McKlnlcy 8744

BR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas 

1467 ». Wislin Bl»d Ir W. SS ft„ Chlcifi
I

šalimais ant lentytų ir šiaip 
sukabintos mėsos eil'ių eilės.

MViepus daiktas yra tik
ras,” kalbėjo po to Dr. R<- 
bertson, (’liieagos sveikatin-

žemas dalykas ir gaila tam 
laiko. Pažymėsiu tik tą. 
kad seredoje Dievo Apveiz
dos parapijos bažnyčioje 
kun. Maliauskis netik kad 
nekalbėjo apie visuotiną 
tvaną, bet jis visiškai nebu
vo toje bažnyčioje. Kun.
Maliauskis duoda 100 dole-, 
riii tam, kuris būt matęs įį
i..„ užpamto.j sereiloj . ita- (,sl|(j „om,ali8. Tai esą vi, 
tyt ‘•Nan.nen., koveSpon-|u(ia <U(>ii()g
dentas nė nebuvo toje die-: xr.__
noje bažnyčioje, jeigu jis at-
kartotinfti tvirtina, jogei ten 
kalbėjo kun. Maliauskis.

Be to, S. Šimkus pasira
šo po korespondencija, kar
po parapijomis minėtosios 
bažnyčios. Tuo gt tarpu jis 
visiškai nėra parapijietis, 
ką gali paliudyti parapijos 
kunigas. •

talikų veikėjams priedermė 
yra pagelbėti Dr. Bielskiui 
sutverti Tautos Fondo

sos kaina pakilusi, kitkas 
tam kaltas. Tardymai tu- sutverti Tautos Fondo sk>- 
rės pasibaigti už poros die- 11US» knr JU dar nėra.

», Žemiau skelbiame maršru-
Šiandie aplankoma kitos prakalbų: 

ledaunės ir maisto sande- Kovo 1 —W. Frankfort, Ui.
2—Benton, III.'• *

gvvuliu skerdvk-
liai.

Menas
lų narys pranešė, 
daunėsi' mėsos

jogei le- 
bšteklius

M

M

3—Dorriville, III.
11—So. Chicago, UI. 
14—St. Charles, IU.

The Receiver
ŠIS paveikslas parodo l’.ell telefono priėmėjų pa

imtų atskirai. Klausos dalis nuimta ir diaphra- 
gina atitraukta j failj parodymui mažų magne
tų. Daugiau negu du šimtu pėdų varinės dra- 

tos, mažiuli negu Šimtas colių diametre, atsargiai 
suvyniota šilku, apvyniota apie šiuos du magnetu.

.Maras magnetas duoda pradžių diapli ragmai 
priekyje nuo jo virpėjimui ir tokiu bildu pagamina 
garsų nuo toliau esam io balso.

Telefono priėmėjas yra opiausias šiurkščiam 
vartojimui, tūlos jo (laibi gali būt paliucsuojainon, 
Jeigu padeda ant kablio su trankymu: dargi kiota 
guminė makštis gali imti tokiu bildu sutriuškinta 
arba sumušta.

Atsargus apsiėjimas su telefonu laike vartojimo 
padarys daug gero link jo užlaikymo.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Ofticial 100

Specialiste Moterų Ir Vaiką Ligose

DAKTARE

S. A. Slakiene
l’abaigus daktaro mokslą 
Illinois l’niversitete. 
Praktikavus ligonbutije metui.

OI’ISO VALANDOS:.
šokioms dienoms nuo 9 iki 12 
vai. ryta; ir nuo 7 iki 9 vai. 
vakarais.
Nedėliotus tiktai sutarus.

ADRESAI-:

3255 SO. HALSTED ST.
(Prie 33-tioa gatvės) 

CHICAGO, ILL.
Tel. Orover 5126

TOSTERI .feSYETEri
M •

Gražinusiu ir Ge
riausia mokykla t'iii 
eagoje kuri mokina 
kirpimą ir siuvimą 
vyrų ii moterų dra- 
Inižiii.

Elektra varouna 
■ įlašinęs musų siuvi 
ino skyriuose.

Jus esate užkvip
dami upsilankytl '.r 
pumai.,ti musu mo- 
kiįJtlų bile laiku
— diena ir vakarais ir gauti spe'ia- 
yškai musų kainu laike šio mėnesio. 
' Petėrnos daromos pagal Jūsų mietų 
—bile stailės arba dydžio, iš bile ma
dų knygos.

Diplsmai duodami mokiniams.
Master Designing School

J. F. KASNICKA, principais,
118 N. La Šalie St. Kambarys 416-417

Prieš City Hali

NEŠINYSTĖ NĖRA IŠSI- 
TEISINIMU.

Nežinvstė nėra isiteisinimu
--------------------------- įstatymui, ar higienai. Bet da

APIE MOTERIŲ DARBĄ žnai' vra girdimų’ “Aš nežino 
ILLINOIS VALSTIJOJ. jau, kad tas gali pakenkti ma-

------------ no sveikatai!” Tame ir daly-
i Illinois valstijos legislatu- kas: .Mes labai interesuoja
mi (teisdavių rūmams), in- mės politika, mes begalo už
duota bilius (įstatymo pro- imti draugijose, bet nedaug 
įektas), kuriuomi "oikalau- kreipiame domos j musu ku- 

įjama įvesti 8 valandų dar- ną. Vienu pamatinių principą 
Reikia paž> mėti, kad be- dienoje visoms moterims yra užlaikymas kūno liuosų 

dirbtuvėse ir visose viešo- nuo išmetamųjų
se įstaigose. Visuomeninės riuose veisiasi ii 
įstatymdavvbės komitetas, Karčiojo Vyno Eiiksiras 

galias. Bet sis juodas dar-^;j sumanymą karštai pa- geriausiu iš visų vaistų, kurie 
bas jienjs mažai vaisių atne- ..(,ni(jalnas? ;ų.,į ka nuo sa_ gelbsti prašalinti išmetamuo- 
sų. Aeių pasidar lavimu. teisdaviams: sius dalykus. Jis išvalo žarnas

” Visuomenės įstatymda- ir-podraug sustiprina pas. \ i- 
užkietėj i mris, ga 1 vos

vo Apveizdos parapiją jau 
uepirmą kartą drabsto pur
vais bedieviu socialistų or-

veiklaus klebono kun. Kru- 
’o ir kitų veikėjų vietiniai

Visus nustebino šitas pa- 
a k vma s.

dalykų, kli
auga bakte- 

v .

PAIEŠKOJIMAI

Paieškau Vlado Paulausko, ang- 
radinas Valter Patils. Kuris 

pabėgo, liet trumpų aliku 
gautas. Aš už ii buvau užilė- 

kaūeijos (bondso) ir ji 
bet jis mane apvogė ir pa

rariu taip kad mano 
00.00 žūna. Jo išvaizda vra aekan-

I Parsiduoda grosernė ir bueernė, 
j ietuviškoj kolonijoj. Kas norėtu 
pirkti toki biznį malonėkite atsišau
kti sekančiu adresu:

JONAS PETItE.šFVICIA,
2901 Fmvrnld Avė., (’ldcago, III.

Seniausia ir geriausia vyrų ir 
moterų drapanų dirptuve. Dir
bame ant užsakymo. Kaina pigi 
— darbas gvarantuojamąsl
Cystinam ir prosijam.

A. MFTRIKIS
1710 W. 47th Gatve 
Tarpe Paulina ir Horiniuige.

P. Bernotavlčias K. M Shanout

S THE ELECTRIC SHOP S

/ ‘i . i-. . . ’j v>'bės Illinois valstijoje ko- <lunų užkietėjimas, galvos
K-tnviai katalikai kas kalt inj^(l^as snsRie(ias įš 44 op- skaudėjimas, migrena, nervuo- Apsigoves i 

inbui" sr,s,pranta ir jau (i,.|,.į.,tn uįsį. tiimas, netekimas noro valgyti
,k, "Nanpenu pliauska- . hnmatariniu ir‘piliety. ir energijos, visos tokios ligos

Tams. Dievo Apveizdos pa
rapijos katalikiškos draugi
jos darbuojasi smarkiai, ka-1 
talikiška spauda irgi uoliai 
i emiama.

Taigi, geriau nurimkit, 
melagių dėdės, nes vistiek 
v.ešpatauti jums musų vi-, 
siu menėje neteks.

Bent sarmatvkities p(‘r 
akis meluoti.

Jonas Krikščiūnas.

pi liety-
biniu veikimu visoj Illinois pranyksta kūną paliuosavus (

« 1641 W. 47th Street
Į-Į Tcl. Orover 8833
'•.į Atliekame visokį cleetrikor

lorbų pigiutis, gerinus ir grei- 
t’t eisus, negu l.iti. Suvedam olor- Ęi 
Į-j iros dratas į namus; geso ir ČĮ 
& dektros lempas. Talsdme mo- 

torus, fanus ir visokius daly- ♦.♦ 
K uis surištus su Elektriką. įį

Reikale suteikiame patari- Jį 
t’ mų ir apkainuojaine darbų.

(lalvkų. - Reika-valstijoj, paremia sumanv- 11,10 įmetamų < 
mą, esantį jūsų komisijas hmk Trinerio Amerikoninio, 
rankose, sulvg kurio norima Karčiojo Vyno Lliksiro, ne-,

8 valandas darbą į irill< PW pamėgdžiojimų’ 
dirbau- ^a,nu $L0O. Aptiekose. Tri

nerio Linimentas yra tikrai Snnmį™£.

ŠIANDIE VYČIŲ 4 tos 
KP. SUSIRINKIMAS.

Geriausi Maldaknyge9
“Pamaldų Vadovėlis”

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

mes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamal
das, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų 
Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to 
visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusk, ir labai 
pigi, nes ‘‘Pariialdų Vadovėlįs” kaunuoja: —

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

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

i • DRAUGAS PUB. CO.,
!»1800 W. 46th Street,

BANKES 
COFFEE

Chicago, III

COCOA
Geriausia Banke®, 
aalyrine su 
bent -.ūkia,
1-2 sv.

f 3102 W. 22nd st.

SOUTH SIDE 
3032 vVer tvvnrth a v 
3427 -. Halsted st. 
4729 S. Ashland av.

Priimniausis, Gva- 
rantuota, 
vertės 60c 
parsiduoti a 

į po

NoRTH SIDE 
406 W, Division st. 
720 w. Nor’h av’ 
2640 Lincoln av. 
3244 Lincoln av, 
3413 N. Clark St.

GARSI SANTOS KAVA. 4Qp
Visur parduodama po 28c ir I 
po 30e...........t.......................

Jis turi geftorfua Plaukus, veidas i 
altas ir puckuotas 5 )>ė<!ų 10 co
li), augšeio skambina pianas sako 
ad esąs buvęs vargoninkas Lietuvoj 
r Phieagoj, labai gražios išvaizdos 
3 metų amžiaus.

Jei- r kas žinote toki žmogų duo- 
ite man žinia, o gausit dovanų #20. 

IGNACAS NAVICKAS 
■c

NEW HAVEN, CONN.

AKYS EGZAMINUOJAMUS
įvesti
dieną ' moterims, 
čioms pramonėje.

• v • * a- neapsieinamu dalvku kiekvie-,v iena priežastis, delei ku- . \ . . • ...• t , . -A nai seimvnai, nes JIS suteikia’ Paieškau savo tėvų Liudviko ir
'i Ui.; komitetas paremia tą tl Marijonos Plerkauskiu, paeina iš

I

greitą ir tikrą pagelbą nuo ra- Kauno gub. Šiaulių f»av.’, 

matą ii’ neuralgijos;sumanymą, yra išreikšta
viršiausiojo Suv. Valstijų .nuo pamaitinimu, sutinimu ir■eismo ištarmėje j9io me- ,rn . ... , . tt. Kaina ’Pus. Jąja ištarme patvir- j.) ir 50c., krasa

Kuršėnų
. • • :vai. Ruinucių kaimo. Jei kas apie
taipogi llos žinote malonėkite pranešti se

kančiu adresu.
.11 KGIS PFCKAI7CKAS 

6002 So. State st., Cliiengo, III.

Akvniai pritaikomi per akių 
gydytojus. Mes už savo dafba 
gvarantuojame arba pinigus 
grąžiname.
PETER A. MILLER

Delmontal, Laikrodėliai Ir 
z geriausios rųšics auksiniai 

dalykai.
256 West a 2-i a gatvė

SVIESTAS
im?tc

43 c
Geriau sios f m ‘to- 
aoe geres
nis, nesri- 
kur ju.f sra- 1 
lit gauti

WF.ST SIDE 
1374 Milwaukee av. 
2054 Mi[waukee av; 
1054 Milwaueee av.

RYŽIAI
Geriausio^ rūšies, 
10c vertės, p 4 
parsiduoda 1 
už

rusies,

5įc
1644 W Chicasroav. 
1836 Blue Dland av. 
2612 W. North a v. 
1217 S. Halsted st.

1510WMadison at, 1832 S. Halsted st. 
2830 w Madiaan »t. 1318 W. 12th st.

linama 8 valandų dienos 
darbas Kalifornijoje.

“Tokio įstatymo įvedi- ■ 
mas vra didžiausiai nandiji-}Ketverge, kovo T d., Die

vo Apveizdo.; parapijos sve- gas np įjįj moterims, bet ir 
tainėje įvyks mėnesinis Lie ■ ’
t u vos Vyčių 4-tos 
susirinkimas. .

Kviečiami

C., kiaSH •>■) ir bOc. .Tos, J rinel’, I Paieškai! sivo dėdės Izidoriaus 

Mfg. ciiemist, 13331339 So.
!Ashland Avė., Chicago, Jll.

(Apgarsinimas).

visiems.
<iio])os “Mokslo patyrimai tvirti-! 

| na, jogei toksai darbo valan- 
narnis huo-j^y apribojimas yra būtinai 

skaitlingiausiai ateiti į si reikalingas apsaugoti mote- 
snsiriukimą. Be to pasis- riii sveikatą, ypač jų moti-
tengkiti
prirašyti
kuopos.

atsivesti draugų 
prie mūsiškės

M; Balsienė,
rast.

irstės pašaukimą. Tuo žvil- gmituBingi 
ganiu būtinai reikalingas 
toks svarbus įstatymas.”

DAUGELIO MĖSOS IŠ
TEKLIAUS REIKALE.

SVARBUS PRANE
ŠIMAS.

Sntaupjkite Pinigus
Pirkdami maliava (puint) 
tiesiai ii dirbtuvės, čio- 

parodytas namas 
2« pėdų pločio ir

34 pėdų ilgio"2 syk 
maliarotas.

Coverall Wsle*a 
Kainavo 19.26 ne

atrodo.

IKWT—« ciwcae« k—«>« uitt ft wmiw mtl—t.ęgfi

Tamošaičio paeinančio iš Kauno gub.. 
Raseinių pavieto, Jurbarko parapi
jos, Naumininkų kaimo 24 metai 
kaip Amerikoj, pirmiau gyveno Ghi- 
ėngojė dabar nežinau kur. Malonėki
te atsišaukti ant sekančio adreso:

P. TAMAšAK'II TF 
31 Charles PI. Atimi, Mass.

Tel Orover 7048
Dr. C. Z. VezelisM
LIETimS DENTI8TA1 . 

Q Valandos: nuo 0 ryto iki 0 vak 
Nedėliomii pagal sutarimą.

3 4712 So. Ashland Ava. 
art 47-toe gatvės

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dnriį, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieroa

CARR BROS. WRECKING CO.
. 3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAJO

OKGANIZI (M \M.A OIDFI.E
ORKESTRĄ

Prie lietuvių Beethoveno 
konservatorijos. Reikalingi 
muzikantai ant pučiamųjų ir 
stiginių instrumentų. Atsišau
kite:
950 W. 33rd st., 3 lubos.

m n nii iimimi

JOSCPH c. VVOLOM t

LIETUVIS ADVOKATAI!

SKamb. 902 National I.i/s Bldg. 
20 So. LaSnIle

§ Vak»v*i« Viflė Milwaukee avė

I
Central 4300
Rasidenee Uunibohl 97

CHICAGO, ITiL.

3 A.A. SLAKIS g

Naujas Lietuvišku Šokiu | 
Rinkinys

g DEL PIANO,
g Surengė V. NICKU8. Aiarae rinkinyje tllpet* sekanti 
ž tokiai”: “Žirgelis”, “V. K. MarSaa”, '‘Lelija Valam”, “Cebatėlii 
W “Agonėlė Mazurka”, “Vamzdolia”, “l’nade Spagne”, “Klumpa- W

Lietuviški 0

Ketverge, 7:30 vai. vaka-
------------ ro, &v Kryžiaus bažnyčioje

Dviejose ledaunėse, ('Iii- bus pasakojama, apie iukvi- 
i; >. maisto ki' kybės pntL ziciją. Ta-dalis konferenei-
ki intojai surado suvirs 33,- jų, kiek mums teko suž'ino- 
000,000 tvarų kumpių, Trfši- ti, busianti labai indomi. 
nių ir jautienos. ; Patariame visiems kuo-

Apr< kv< jeiiri, jogei (Iii- skaitlingiausiai nueiti pa sl
engus gym ių skerdyklose klausyti.
e- ’ sukrauki . uv r'- 150 mi- X_____ ,___  _________

Ii jonų mėsos svarų. D-RO J. J. BIELSKIO PRA-
Aną di mą po pietų mies- KALBŲ MARŠRUTAS.

t<» it fi.li.aliai tardytojai ______
aplanke kelias b’daunes, ku- Dabartinis Amerikos Lie-j 
riii skerdyklose yra dauge- Javin Tarybos pirmininkas J

Plymouth National
BANK

Į*lyynouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200.IM)0.()n
Šitoji Banka prižiūrima 

Suvienytų Valstijų valdžios 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Gnlima susikalbėti 
lietuviškai.

O. N. Po9tlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

UKES
Geriausia žemė ant kurios auga 

visokie vaisiai. Namas karve 2 kiau
lės, 12 vištų. Viskas ant išinokešelo. 
Naudokitės proga. Mes turime fili.009 
akrų. Jus galite pasirinkti kur Jums 
parankiau arti prlo miesto ar mok- 
slainės. Mes norimo čionai padaryti 
antra Lietuva.

EAGLE RIVER, WIS.
Lithuanian Colony Director
SANB0RN COMPANY

ADVOKATAS
Miesto ofisas: Rooss 811!
18 So. La Baile IK, OMcago, IU.

• Tel Randolph R84«

gyvenimo vieta 
SSRS So. Halsted Street 

Tel. Drover 6328

5 kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka’ , “Kokietka”, “Vyčių Mar- 
$ las”, “Klumpakojis No. 2”, “Sukti .ia”, “Aguonėlė”. Pakeltko- * 
JĮj jis”, “Žilvitis”, ir “Hutų Dsrielia”, Visi vienoje anaiuvnje. Kaina 
į* tik vienas doleris (81.00). Pasiuntėme lėšas mes apmokame.

Reikalaukite pas: »
DRAUGAS PUBL1SHING CO.

$ 1800 West 46th Street. Chicago, IUlnola.
i Ki

* »
• •

DIDELE NAUJIENA
Tik ką išėjo iš spaudos Juoze Kudirkos knyga ant- 

galviu: ”KARĖS BAISENYIĖS LIETUVOJE”.
Kas nori apsipnžinti su Karės sl ulkmenomis: jos bai- 
šenybėsmis; taip-pat, kas nori 2b oti, kuo pave’ tA mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsi.iyti J. K'udnKo* v.rš- 
minėtą knygą. Kaina 20 centų Galima vsuti pas 
patį autorių: J. KUDIRKĄ, i2241 Fmcrn.o Avė., 
Chicago, III.,

Taip-pat “DRAUGO” A«b; . n <fith St., 
Chicago, III. ' į

MAtJt&ttUttftftMtCtltftA'tt I arę., —- Injfr J

r*» • » * Vl*«X8A».t«

F. P. Bradchulit
Lietuvis Advokatasį

ATTOI1NEY AT EA \V
30 N. LaSALE 8T, CHICAGO

Rooms 1107-1114 
Telet.hone Franklin 1178

Oyv.: 3112 S. Halsted St. 
Telephone Yarda 2390




