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Nepasiseke Vokietijai
suokalbis

■...... »

Jis tik labiau sukiršino ame
rikonus prieš vokiečius

»

• Lansing pateisina Japoniją 
ir Meksiką

Vokiečiai triaukiasi iš Franeijos

HINDENBURGAS TAU
PIA SAVO ŽMONES.

SUSTOJO VEIKUSIOS 
NARDANČIOS LAIVES.

APIE MUŠlUS RUSŲ SU 
VOKIEČIAIS RYGOS 

ŠONE.

KAIP STOVI VOKIEČIŲ 
SUOKALBIO REIKALAI.

“LABAI BLOGAS STO 
VIS“—BAKER.

Paryžius, kovo 2. — Ne
be pamato vokiečiai šiandie 
tai vienur, tai kitur pasi-

R
Londonas, kovo 2. — Po 

mėnesio sunkios kovos vo
kiečių nardančios laivės su

traukia atgal iš Franeijos. |gįojo veikusios, kadangi ya- 
Jie traukiasi ne tik į atvan-jgarj0 27 d. jos nenuskandi- 
gesues vietas, bet kad kuo-jno neį vieno laivo. Spėja-

Praeitomis Kalėdomis 
J lygos šone buvo įštikę dide 
Ii mūšiai rusų su vokiečiais. 
Apie tai buvo paminėta ir

Drauge“ trumpomis tele-ši
daugiausiai sutrumpinti ka- ma, jogei laivės uusidangi- graniomis. “Rygos Balse’’ 
rėš šoną (frontą). Seniau Jno g savo U(>stus, iš kur jus,tečiau apie tai.randame pla- 
vokieeiai Franeijoje ir kitur»pįrm niėneaio buvo išplau- tesnį aprašymą. Štai jis: 

kusios.

VAV/rt/.l/AF/ PIRMA IŠSIIMK RĄSTĄ IS SAVO 
AKIEtf, TADA GALĖSI IŠIMTI KRISLĄ IS AKIES 
SAVO BROLIO. MAT. 7, 5.

“NAUJIENOS,“ SUŽINOJUSIOS MANO NEKAL 
CIAUSIĄ UŽSIMIRSIMĄ, IŠPŪTĖ JĮ, KAD IŠRODY 
TŲ DIDŽIAUSIAS KALNAS. TĖMYKITE, SKAITY 
TOJAI, RYTOJ “DRAUGE“ BUS PLAČIAI IŠAIŠ
KINTA, KO VERTI SOCIALISTŲ LAIKRAŠČIO IŠ
PŪTIMAI, IR KO VERTA “NAUJIENŲ“ DORA.

KUN. A. EŽERSKIS.

Suv. Valstijų senatas pre
zidento Wilsono pareikalavo 
priduoti jam smulkmenas 
apie susektą Vokietijos suo
kalbį ir intrigas prieš Suv. 
Valstijas. Prezidentas ir 
valstybės sekretorius Vo
kietijos suokalbį patvirtino, 
bet atsisakė paduoti viešu
mon visas smulkmenas, ypač 
kaip tas vokiečių laiškas pa
teko šios šalies vyrliusybės 
rankosną.

Valstybės sekretorius 
Lansing pateisina Japoniją 
ir Meksiką.

Patiriama, jogei vokiečių 
ambasadorius nuo karės 
praduos šioj-šalyj yra -da
ręs visokius suokalbius.

Vokiečių intrigos pažadi
no amerikonus ir šitie su
skato dar labiaus ruošties 
karėn. -

Kongresas didžiuma bal
sų nusprendė, kad visi ame- 
rikoniniai garlaiviai, plau
kią į Europą,, butų apgink
luojami.

SUV. VALSTIJOS PATEI
SINA MEKSIKĄ IR 

JAPONIJĄ.

Washin,gton, kovo 2. — 
Karės sekretorius Baker va
kar turėjo pasikalbėjimą su 
prezidentu Wilson. Po to 
klausiamas apie pasikalbėji
mo pasekmes atsakė: “La
bai blogas stovis.“

VOKIEČIAI PASITRAU
KIA ATGAL FRAN- 

CIJOJE.

galvas guldė už kiekvieną 
užimtą žemės pėdą. Šian
die • yra kitaip. Vokietijai 
trūksta kareivių. Todėl vo
kiečių generalio štabo virši
ninkas von Hindenburg įsa
kė kieku galima taupyti ka
reivius. Jo nuomone, ver
čiau vokiečiams iš pavojin
gų vietų atsimesti, negn pa
guldyti galvas. Taigi von 
Hinderburgo įsakymas pil
domas ir dabąr Franeijoje 
vokiečiai naujose, atvanges 
nėse linijose tvarkosi.

LEIDŽIA DIRBTI 
ŠOVINIUS.

Vasario mėnesiu nardan 
čios laivės nuskandino viso 
184 laivus 451,463 tonų in

’Rygos šonas buvo užmi 
rys; jau 15 mėnesių čia ne 
buvo svarbesnių permainų 
Užtat prieš pat Kalėdas ru-

Rusams besibrukant Lie
lupės (Aa) kraštais paimta 
daug vokiečių sustiprintų

vokiečiai laike rusų užsibru- 
kimo, bet buvo iš ten išve
jami arba žuvo nuo nišų

Berlynas, kovo 2. — Va
kar vokiečių generalis šta
bas pranešė, jogei vokiečių 
armijos savanoriai ir sistė- 
matiniai pasitraukia atgal iš 
savo pozicijų abiem Anere 
upės šalim Bė^gijbs-Franei- 

jos šone. Tai daroma delei 
svarbiųjų priežasčių. Vokie
čiai apleisdami savo pozici
jas, viską paskui save naiki 
na. Anglai paskui vokie
čius briaudamiesį atranda 
sunaikintus apkasus ir vien 
tik griuvėsius. Anglai ant 
pasitraukiančių vokiečių 
tiesiog griūva. Tečiau vokie
čių užpakalinės sargybos 
Įstengia juos sulaikyti.

Washington, kovo 2. —
Kiek pirmiau Suv. Valstijų
vvriausvbė buvo užsakiusi * • •
keliose Anglijos įstaigose 
padirbdinti karės iaivyno 
anuotoms šovinių. 7 Tečiau 
Anglijos vyriausybė toms 
įstaigoms uždraudė karės 
metu dirbdinti šovinius sve
timoms šalims. Dabar čia 
gauta žinia, jogei Anglijos 
vyriausybė atšaukė savo už
draudimą.

tilpimo. Tame skaitliuke sai sumanė pagąsdint vokie

čius ir pradėjo bruktis pro 
Babito eže'tą. Prie brukimo- 
si rengtasi seniai, ’ bet nie
kas apie tai nežinojo ir nie
kas nesitikėjo, kad Kalėdų 
laike rusai pradėtų taip di
delį užpuolimą. Jau 3 vai. 
nakties gruodžio 23 d. rusų 
kariuomenė buvo pilnai pa
siruošus prie užpuolimo, gi 
5 vai. rytą nei sykio neiššo
vus rusai ėmė bruktis pir
myn. Vokiečiai buvo už
klupti visai netikėtai, be
miegant. Muštasi beveik 
vienais durtuvais. Vokiečiai 
gynėsi peiliais, slapstės į ur- 

New York, kovo 2. — Da- vus, bet visur rusai juos su- 
bar paaiškėjo, jogei su su-sekdavo, imdavo nelaisvėn 
torpeduotu Cunard linijos ari>a, čia pat žudydavo. \ o- 
garlaivįu “La-conia” žuvo,[kiečiai gynėsi atkakliai, 
apart 2 moterių Hov, dar ir ypatingai ofieieriai: šaudv- 
vienas kalifornietis, Suv. [davo iš revolverių, paga-
Valstijų pilietis, AVilliam JįaĮls matydami, kad negali 
Kva, kurs pirmiau buvo ro- išsigelbėti, padarydavo sau

buvo: 2 laivai amerikonų, 
57 kit neutralių šalių, 111 
anglų ir 20 Anglijos talki
ninkų.

Vokiečiai buvo skelbę, jo
gei jįj šita blokada busian
ti pasekminga tik tuomet, 
kuomet jie nuskandinsią 
vienu mėnesiu laivų milijo
ną tonų intilpimo.ė

Dabar pasirodo, jogei jie 
vienu mėnesiu nei puses to 
nenuskandino.

SU “LACONIA” ŽUVO 
3 AMERIKONAI.

vietų, tarp jų “Kulkasvai-rankinių granatų. Pelkėse 
džių kalnelis” Tinilio balo-[vokiečių buvo supilti apka
se. Ant šito kalnelio buvę sai žmogaus augumo. Šalčių 
sustatyta apie 80 kulkasvai- laike apkasai nuo priešinin- 
džių, bet jie nieko negelbė- ko pusės laistyta vandeniu, 
ję, nes vokiečiai nesuskubę todėl buvo apšalę slidu ledu 
jų paleisti, kaip nišai dra-ir rftsams reikėjo viens kitą 
girnai užšokę ant kalnelio kelti augštyn, kol užsirito 
iškapojo vokiečių kareivius, ant apkasų viršaus, 

įszudę
.i^ui

Iš paimtų vokiečių kasi- 
Rusų kareivių [nių matyt, kiek gerai vokie

čiai'buvo susistiprinę ir ap
sirūpinę pas Rygą žiemai. 
Gerai intaisyti kasiniai ap

virtas šviečiami elektros šviesa. 
Oficierių butuose net esama 
fortepijonų. Taippat intai-

kitus išžudė raukinėmis 
granatomis.
ūpas pakilo. Jie bnikas vis 
toliaus, nors kas kart dides
nes sunkenybes prisieina 
pergalėti. Paimtas 
stiprinama, nors vokiečiai 
stengias jas iš' jų išveržti.

TURĖS PULTI 
BAPAUME.

Washington, kovo 2. — 
Baltuose Bumuose patvir
tinta Vokietijos suokalbis ir 
intrigos prieš Suv. Valstijas. 
Tvirtinama, jogei tasai su
sektas Vokietijos užsienių 
reikalų sekretoriaus Zim- 
mermanno laiško nuorašas 
yra autentiškas.

Tečiaus valstvbės sekre-v
torius i^ansing pateisina, 
kaip Japoniją, taip ir Mek
siką. Jis vakar pasakė, jo
gei nors Vokietija ir mėgi
no sėti intrigas, daryti suo
kalbį, tečiau jai tas nepasi
sekė, kadangi kaip Japoni
ja, taip ir Meksika yra prie
lankios Suv. Valstijoms. 
Anot sekretoriaus, šitos šalįs 
jokiu budu nesusidėtų su 
Vokietija.

Suv. Valstijų senatas rei
kalauja prezidento platesnių 
informacijų apie tą vokiečių 
vyriausybės laiško nuorašą.

Be kitko dabar paniški, 
jogei buvęs Vokietijos am
basadorius von Bemstorff 
visu karės metu darė suo
kalbius prieš Suv. Valstijas. 
Jisai %uvo net sumanytojas 
visokių suokalbių prieš 
amunicijos dirbtuves.

Paryžius, kovo 2. — Anot 
oficialių žinių, vokiečiai jau 
pasiruošę atgal atsimesti ir 
Bapaume linijoje. Jie trauk
sis į naujai sau pataisytas 
apsiginimo linijas. Bapau
me, spėjama, veikiai pateks 
anglams. Talkininkų prišaki- 
nių sargybų žvalgai sužino
jo, jogei vokiečiai Bapaume 
linijoje savo sunkias anuo
tas jau gabena toliau.

TURKAI BĖGA ANT 
BAGDADO.

Londonas, kovo 2. — Čia 
oficialiai pranešama, jogei 
anglų armijos palei Tigris, 
Mesopotamijoj, turkus taip 
supliekusios, 2 kad pastarieji 
didžiausiųj betvarkėj bėgą ant 
Bagdado. Paimta suvirš 2,500 
turkų nelaisvėn. Anglai savo 
keliu juos veją ir artinasi link 
geležinkelių centro, Bagdado.

APIPLĖŠTAS MEKSIKOS 
KONSULIATAS.

Juarez, Mezioo, kovo 2.— 
Čionai naktį prieš kovo 1 d. 
apiplėštas Vokietijos kon- 
m luitas. Paimta labai sv»
In m poperos* <

153 MIRTIES IŠ
TARMIŲ.

Londonas, kovo 2. — “Ti
mes“ ‘gavo žinią iš 'Amster
damo, jogei Austrijos karės 
teisinai Bosnijoj ir Hereo- 
govinoj miriop pasmerkė 
150 žmonių, kurie buvo pa
sidavę serbais. < Austrija 
baisiai neapkenčia serbų ir 
juos kiekvienam žingsnyj 
persekioja.

PRIVERSTĄ TAI 
KINTIES.

Berlynas, kovo 2. — Kal
bėdamas parlamente kanc
leris von Bethmann-Holl- 
weg pažymėjo dar kartą, 
jogei vokiečiai su nardan
čiomis laivėmis taip ilgai 
kariausią, kol ųepriversią 
Anglijos taikinties.

l.uojamas kanadiečių. Kva 
turėjo 74 metus. Buvo mai
nų ekspertes. Civilės karės 
metu Suv. Valstijose jis 
tarnavo S. V. karės laivyne. 
Kva be to buvo milijonie
riaus Schuab’o .artimas bi- 
čiuolis.

----- :----—------ ----------- .1
NESIUNČIA PINIGŲ 

Į LIETUVĄ.

“American Express’’ 
kompanija praneša, jogei ji
nai nepirimanti jokių pini
gų siųsti iš Amerikos į Lie
tuvą ir Lenkiją. Anglijos 
vyriausybė pastaraisias lai
kais uždraudė siųsti į ten

galą.

Rusams taipogi nelengva 
buvo bruktieš, lies, vokiečių 
buvo pridirbta n daugybė 
klinčių: vielų tvorų, cemen
tinių šienų — blindažų, vii 
ko duotųų, mažų tvirtovėlių. 
Priešininko vielų tvoros bu
vo užsnigtos, todėl būdavo 
pavojus jose
prikibti prie 
vielos, arba įkristi į vilkų 
duobes. Eiti reikėjo per ba
las ir ežerėlius, per slidų le
dą — ir savo krūtinėmis 
draskyti priešininkų vielas 
ir griauti apkasus. Tečiaus 
rusams tai buvo nepokam. 
Vokiečiai yra rimtai įsirū
pinę rusų netikėtu užpuoli-

Pirmutiniai užpuolimai syta kambariai kiaulėms ir 
buvo atlikti pasalomis, be kitiems mėsos gyvuliams pe- 
vieno šūvio. Rusai priešakį-'nėti. Paėmus vokiečių kasi
niai žvalgai buvo apsivilkę'ųius juose rasta ir gerai nu
baltais trinyčiais; tokius pat'penėtų kiaulių. Rusų arti- 
trinyčius buvo užsivilkę ir lerija visiškai sugriauna vo- 
priešakinės kareivių eilės, [kiečių kasinius. Ypatingai 
Kuriems nebeužteko triny-'daug priešininkui nuostolio 
čių, buvo apsiguobę bako-1 padarė sunkioji artilerija, 
mis drobulėmis, todėl nuo Pirmuoju -brukimu latvių 
tolo nebuvo žymu tos ka- Latalijonai, giriasi, nužengę 
riųomenės tarp balto sniego. G varstiis vokiečių pusėn,

Vokiečiai visai nesitikėjo -------------------------------
rusų užpuolimo dar gi Kalė- ŠVEDIJOS REIKALAI
dų laike, todėl ramiai mie- ' --------------
gojo ir išpradžios begalo su- Stockholmas, kovo 2. — 
mišo, kad viena anuota pa-Švedijos vyriausybė paėmė 
teko rusams net užtaisyta,1 gavo nuožiuroii visą kavos 
bet neiššauta. Vietoms vo- išteklių, koks atsirado šalyj 
kiečius užklupta nusirėdžiu- [įr įvedė kavai pirkti korte- 
sius, jie besigindami ėmė jįŲ sistemą.

Švedijos valstybės ir ka-įsipainioti irĮbadvties peiliais ir nemažai 
elektrizuotos latvių šaulių sužeidė, bet tai 

nesustabdė ,jų bmkimosi sa
vo tėviškėn Kuršam Vokie-

pinigus. Kadangi be Ang
lijos cenzūros kitokiais ke- 'mu ir sujudo kraustyti Min- 
liais negalima į ten pasiųsti įtaują ir kitas aplinkines sa- 
pinigų, lodei kompanija vo stovyklas, gabendami 
praneša, kad jinai nepri- [vienkart sau pagelbą iš kitų 

imanti pinigų siuntimo. šonų.

rėš ministeris, Dr. R.- Ham- 
marsjold, atsakydamas par
lamente į paklausimą, kodėl

•ių buvo pridirbta daugybė sustojo Švedijos prekyba
visokių pinklių, vielų tvorų, 'jūrėmis, pažymėjo, jogei
sugriautų medžių; tos tvo
ros vietomis turėjo platumo 
po 80 sieksnių. Muštasi dau
giausiai po miškus durtu
vais, rankinėmis granato
mis. Pilni miškai ir kelai 
kraujo. Artilerija pradėjo 
griausti tiktai gruodžio 27 
ir 28 d. Griausnjai buvo gir
dėt ir Rygoje. Gruodžio 26 
ir 27 dieną vokiečiai gavę 
pagelbą ėmė nuolat užpuldi
nėti rusų naujas pozieijaą į 
pietus nuo Babito ežero. 
Užvis smarkiau vokiečiai 
gula ant Kalneciemo apylin
kės, kurtą rusai apsiautė iš 
pietų, žiemių ir rytų pusės. 
Smarkiausi mūšiai buvo 
ties M-liu ir L-ngu į žiemių 
rytUB nuo Kalneciemo 
(Kalneciemas yra už Lielu
pės apie 12 varstų j pietva- 
karus nuo Majoringofo).

Vokiečių apkasai panašus 
į tvirtoves, kurias statė in
žinieriai ir daugybė suvary
tų darbininkų, tarp jų ne
mažai moterų ir imtiniai, at
gabenti iš Vokietijos. Ap- 

urvų, į

vyriausybė nesulaikė savo 
garlaivių plaukiojimą į An
gliją, bet kitokios priežastįs 
sulaikė šalies prekybą. Ši
tas ministerio atsakymas 
pagimdė aštrius ginčus par
lamente.

Laiškų siuntinėjimas Šve-. 
dijoje pabrangintas pusan
tro cento daugiau už laišką.

VIENU MĖNESIU NETE

KO 18,428 KAREIVIŲ. 
Londonas, kovo 2. — Va

sario mėnesiu Anglija vi
suose karės šonuose neteko 
18,428 kareivių užmuštais, 
sužeistais ir nelaisvėn paim
tais. . 1

WASHINGTONAS
“SAUSAS.“

BUS

Photo by Am*ric«n Pr«F As»ociatton.
Šitos moterįs New Y erke lavinamos kareiviauti. Bloga bus žmonijai, jei mo 

terįs nesirūp ins atlikinėti savo moteriškųjų pareigi, bet imsis ne savo darbo, kaip kasuose pridirbta
\ ant šito vaizdelio parodoma.

Waahington, kovo 2. — 
Šitas miestas yra Suv. Val
stijų sostinė. Kongreso že- 
mesniąjam bute didžiuma 
balsų dabar priimtas suma
nymas sostinę padaryti 
“sausa.“ Nėra abejonės, 
jogei ir senas šitam suma-

kuriuos mėgno slapstytis nvmui nesipriešina,
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“DRA U GAS”
Lietuvių Katalikų Dienraštis

Einu kasdieni^ išakytus nedėldie- 
nius. *

Prenumeratos kuinu:
Chicagoje metams ....................... $6.00

6 mėnesiams ...... $3.50
3 mėnesiams ............. $2.00

Kituose S. V. miestuose metams $4.50 
6. mėnesiams .... $2.50
3 mėnesiams ............. $1.50

Perkant atskirais _ numeriais vi
sur po 2c.

Prenumerata mokus! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirušimo dienos, 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresu visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigui geriausia sių
sti išperkant krasoje ai’ cxpresc 
“Money Order” arba jdedunt pinigus 
i registruotų laiškų.

Redakcijai prisiųstieji raštai ir 
korespondencijos negrąžinami, jei au
torius, atsiūdamas tokj raštų, nepa
žymi ir neindeda krasos ženklelio su
grąžinimui. Visokiais reikalais krel 
pianties adresuokite:
DRAI'GAN P IBLR.MI Uiti CO., INC., 
1H4MI W. 44i(li Street, Chteago, Illinois.

Tel. Drover 6114.

“DRAVGAS” 
Lithuanian Daily Frieml.

Published daily except Ktinduys by 
DRA4 GAS PIBLISHING CO., INC., 
1MOO W. 4«tli Street, Ohicago, Illinois.
Tel. Drover 6114. Estabiished 1906.

Temis of Subscription: In Chicago 
by mail or carricr $6.00 per year. 
Outside Chicago by n.ail $4.50 per 
year. At News Rtands 2c. a copy. 
Advertising rates on application.

draugijos tairpo tuos visus 
socialistų ir laisvamanių pa
taikūnus, kurie gundo ir 
kursto visą draugiją nelan
kyti bažnyčios, neiti išpa
žinties, kovoti prieš klebo
nus ir tt.

Tegu jie paskui ieško už
tarymo teismuose. Teis
mas visuomet remsis drau
gijos įstatais ir dar pagirs 
visus tuos, kurie uoliai pil
do tuos įstatus.

KĄ PASAKOJA APIE
LIETUVĄ PAIMTI NE
LAISVĖN VOKIEČIAI.

Dar apie našlaičius

Iš Dienos 
DienonII

II

SVARBUS LIETUVIAMS 
TEISMO NUSPREN 

DIMAS.

Anot laikraščių praneši
mo, nesenai vienam Phila- 
delphios teisme paskelbta 
indomus nusprendimas ka
talikiškų draugijų reikale.

Lietuviškoji (?) Šv. Vai
tiekaus pašelpinė draugija 
neišmokėjo pomirtinės savo 
nariui Mykolui Arnotai už 
mirusių jo žmonų.

Sulyg minėtos draugijos 
įstatų draugija Arnotui tu
rėjo išmokėti ltMJ dol., bet 
davė tiktai 25 dol.- o liku
sius atsisakė duoti.

Arnotas tuomet Šv. Vai
tiekaus draugijų patraukė 
teisman reikalaudamas, kad 
jam .butų išmokėti likusieji 
75 doleriai.

Bylos metu paaiškėjo, jo 
gei draugija todėl Arnotai 
nedavė tų 75 dolerių, kad 
jis buvo atsimetęs nuo kata
likų Bažnyčios ir pristojęs 
prie kokios tai kreivatikių 
nezaležninkų sektos.

Tuo tarpu Šv. Vaitiekaus 
dr-jos įstatuose aiškiai pa
žymėta, kad kiekvienas dr- 
jos narus privalo pildyti 
Rymo-Katalikų Bažnyčios 
įsakymus, ty. turi Imti ka
taliku įr net neturėti jokių 
artimesnių ryšių su visokios 
rųšies atskalūnais. Kitaip 
nustoja būti nariu.

Todėl teismas, randama
sis drjos įstatais, atmetė 
M. Arnoto skundą prieš 
draugiją ir jį dar papeikė 
už tokį kvailiojimą.

Šitas teismo nusprendi
mas yra labai svarbus vi
siems Amerikos lietuviams, 
pri gulintiems į katalikiškas 
bažnytines draugijas.

Nemažiau šis nusprendi
mas svariais ir pačioms ka
talikiškoms draugijoms, ku
riose dažnai ima įsivyrauti 
tarp kai-kurių narių laisva- 
maniškoji dvasia. Hulais- 
vamanėję arba susoeialistė- 
ię nariai dažnai mėgina pa
čias katalikiškas draugijas 
Įiakeisti tokiomis, kokie yra 
jie patįs.

Taigi katalikams nariams 
šitam atv?jn,j ir yra prieš 
Ules nenaudėlius pasekmin- 
giausias ginklas •— draugi
jos įstatai.

Pasiremiant tais Įstatais 
mesti lauk, prašalinti

Rusų laikraščiai rašo, ką 
apie Lietuvą pasakoja pa
imti rusų nelaisvėn vokie
čiai kareiviai-imtiniai.

Anot tų imtinių pasakoji
mo, Lietuvoje nebelikę 17— 
15, metų amžiaus vyriškių. 
Jie visi paimta vokiečių 
kariuomenėn. Girdi, jie pa- 

..imta karėn ne prievarta, bet 
ėję savanoriais. Vokiečių 
vyriausybė prie to tik tuo
mi prisidėjusi, jogei leidu
si lietuviams stoti karuome- 
iiėn ir tuo tikslu išleidusi 
speciali atsiliepimą.'

Įstojantiems kariuomenėn 
mokama kiekvienam po 175 
markes dovanų.

Lietuvos gyventojais vo
kiečiai neužsitikį. Sodžiuo
se esama po 2—3 vokiečių 

•kareivius. Jų pareiga sau- 
oti gyventojus.
Vokiečių kariuomenėje 

išsiplatinusios limpamos li
gos, nuo kurių daug karei
vių mirštą.

Ne vienas rūpestis šian
dien spaudžia amerikiečio 
širdį: ateivių tėvynės, pa
skendusios karės liepsnose, 
karės pavojus Suvienytose 
Valstijose, maisto brange
nybė, darbo suirimas ne vie
noje vietoje. Prie tos eilės 
ir teisėjo Bald\vin’o ištarmė 
sausio 25 d. šių metų išrodo 
ne mažmožis. Pora tūkstan
čių našlaičių neteko teisės 
gauti duonos ir priežiūros 
kata,Ūkiškose įstaigose.

“Chicago Examiner” ra
šydamas apie tą ištarmę, 
sako, buk geriausias būdas 
persenusioms teisėms pa
naikinti esą priversti jas 
pildyti iki paskutiniai rai
dei. Nors “Chie. Exam.” 
straipsnelis labai simpatin
gas, bet ne su visu kuo ga
lime sutikti. Geriausias bu
dus persenusioms teisėms 
prašalinti yra tas, kad val
stija pati į t eisdavių butus 
įneša naujos genesnės teisės 
sumanymą ir prideda užtek
tinai moksliškai atdirbtų 
prirodymų, jog visuometfei 
blėdinga pildyti- senąją tei
sę.

Nors ‘Chie. fexaminer’io’ 
giriamoji priemonė ir butų 
geriausia, tai dar galima 
butų palaukti su tuo taisy
mu, kol visuomenės vargas 
pamažės, ir dviem tūkstan
čiam vaikų bus mažesnis 
pavojus likti be pagelbos.

“Examiner” teisingai ra
šo: “Mes stebimės A iki vy
sk ui xi Mundelein’o kantru-Vilniaus šone vokiečiai 

labai mažai turį karinome- mu, kad jis nei trupučio ne- 
kritikavo šitą vietinį teis-nes.

Jei tikėti šitiems imtinių 
pasakojimams, tai vokiečių

mą, kreipdamas visą domą 
koiistitueįją,persenusią

kareiviai Lietuvoje paliksi kuri leidžia taip daryti.” 
didelius pėdsakus musų tau-1 Arkivyskupui nerūpėjo* nei

liiiklėtnąmyje, negu atskiro
je šeimynoje.

Skirstaut vaikus į šeimy- 
nas reikia sužinoti, kokios tų 
šeimynų pažiūros Į auklėji
mą. .Bevaikiai priėmę au
gintinį, tankiausiai besi
džiaugdami išpaikina jį 
taip, kad paskui patįs jo 
pradeda nekęsti ir po kiek 
laiko grąžina jį tiems, nuo 
kurių buvo paėmę. Tada 
vaiko gyvenimas perdaug 
nevienodas: iš pradžių per
daug gera, paskui perdaug 
bloga. Tokiose aplinkybėse 
žmogus lieka be budo, tam
pa sunkenybė visuomenei, o 
ne naudingas jai narys.

Kiti vėl svetimus vaikus 
į savo šeimyną ima su ne
aukštais jausmais.- Nesykį 
priėmėjai pasinaudoja au
gintiniais, apsunkindami 
juos nepakeliamu darbu. 
Kur' elgetavimo drausmė 
nesmarkiai prižiūrima, ten 
vaikus net vagia, kad jais 
pasinaudotų elgetavimo tik
slams. Pasidarius gražiam 
ir kilniam visuomenės suju
dimui, atiranda niekšų žmo
nių apsimetančių augštais 
tikslais. Tie galėtų priimti 
vaikus iš Arkivyskupo ran
kų, o paskui juos suvartoti 
jįjajeist u vystei. Norint ap
gauti Arkivyskupo atsargu
mą, galima pasiųsti ką kitą 
už save, kad kūdikį paimtų 
ir perduotų.

Neturėdamas savos poli
cijos Arkivyskupas negali 
žinoti, ko vertas doros žvilg
sniu kiekvienas, kuris sako
si imsiąs kūdikį auklėti: Be 
tam tikros policijos taip gi 
negalima prižiūrėti kūdikių 
ėjimą iš rankų į rankas, nei
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9 valandą ryto ir bus atdaras iki 8 
valandą vakaro priėmimui biznio.

t
Kviečia visus lietuvius atsi
lankyti susipažinti su naujo 
Banko direktoriais ir čia už- 
megsti bankinius biznio ry
šius.
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Administracija.

geros širdies žmones, kad

J

I Į

tai: ne tik daug vargo, bet 
ir daugybę blogųjų ligų, 
nuo kurių lietuviai, 
Dievui, buvo liuosi.

Bet netikime, kad

aeiu

konstitucijos • kritika, nei 
kitkas- nes jis težiūrėjo tik 
našlaičių likimo, kas bus su 
jais.

Lie-Į Neatkartosime kitų “Chi-
uvos vyrai butų savo noru ('aK° Examiner’io” minčių, 
stoję į vokiečių karinome-;nes 4OS išreiškia tąpat, ką 
įę. Jei ir įstojo lietuviai į lrK'8 Jan esame rašĄ 
vokiečių kariuomenę, tai tat' • Trečiadienį vasario 20 d. 
buvo tokia pati “liuosa va- Į Arkivyskupas sušaukė savo 
ia,” kokia kitados Lietu- pavaldinius klebonus susi- 
vos sodiečiai aukojo M ura v- kaip aprūpinus naš

įovo, savo koriko, pamink
lui. Tai buvo priversta.

laieius likusius be valstijos 
pašalpos. Apsvarsčius įvai
rias nuomones ir sumanv-

AMERIKOJ MAISTAS 
BRANGESNIS, NEGU 

VOKIETIJOJ.

Vokietiją, kurią už
tarė Anglijos karės laivų 
Uokada, maistas pardavinė
jamas pigiau, negu Suv. 
Valstijose.’ Apie tai pasa
koja nesenai parkeliavusie
ji iš Vokietijos amerikie
čiai. Apie tai taippat suži
noma iš privatinių laiškų, 
atsiunčiamų iš Vokietijos.

štai, Suv. Valstijų kaiku- 
iiuose miestuose už bulvių 
‘peek’ą” mokama $1.00. Gi 
Vokietijoje toks “peek’as” 
kainuojąs 70eA

Italijoje, kur jau dų me
tai vedama karė, duonos 
svaras kainuoja 4.1 centus. 
:) Suv. Valstijose už duo
nos 12 uncijų reikia mokė
ti G centus.

susekti, kas kūdikius išnau- imtųsi užlaikyti po vieną 
doja vietoje auklėti juosius, našlaitį “bet neimant jo į 

Skirstyti kūdikius. į šei
mynas yra nepatogu ir del-
to, kad šeimynų kviečiančių 
vaikus pas save yra mažiau, 
negu vaikų. Daugelis neve
dusių vyrų ir netekėjusių 
merginų, samdančių sau 
vieną kambarėlį, neturėtų 
kur dėti prisemto kūdikio. 
Reikia išrasti tokį našlaičių 
aprūpinimo būdą, kad ir 
vieugugiai galėtų prisidėti 
prie sumažinimo katalikus 
ištikusios nelaimės, Jie tega-

inus, reikėjo išsirinkti vieną ’i prisidėti pinigais. Turtin
gesnieji gali duoti tiek, kiek 
reikia vienam kūdikiui už
laikyti, mažiau uždirbantie
ji gali susidėti -keli, kiekvie
nas sulyg savo išgalės, kad 
vieną, našlaitį aprūpintų. 
Išduodant našlaičius į na
mus ne galima jų padalinti j 
dalis! Juk nekaposi gyvą 
daiktą. Užtat išlaikytai) iš-j 
kaščius lengva padalinti di
desniam žmonių skaičiui ir 
tokiu budu palengvinti vi
siems.

Yra turtuolių išleidžian
čių nemažiau šimto dolerių 
į mėnesį vienam savo vaikui 
auklėti. Tiems lengviau au
koti po dvidešimtį dolerių 
našlaičiams, negu juot?, nors 
vieną, imti į savo namus. 
Norint pritraukti ir 
turčius

ir veikti. Daugelis katalikų 
jau buvo pranešę Arkivy
skupui savo norą priimti 
našlaičių į namus ir auginti.

Tas būdas daugeliu žvilg- 
suių yra nepatogus. Jis ga
mina kitą vargą: kur dėti 
tuos darbininkus ir darbi
ninkes, kurie didžiu pasiau
kojimu dirbo iki šiol prie 
anų 2000 našlaičių auklėji
mo. Neprotingas daiktas 
vieną visuomenės ligą gydy
ti kitos ligos į varymu.

Už dešimtį dolerių į mė
nesį nei viena, šeimyna ne
gali parūpinti nei savam kū
dikiui, nei augintiniui tiek 
įstaigų, kiek <ų gali pada
ryti auklėtnamis sureng
tas didesniam vaikų skai
čiui. ./au nekalbame apie 
tai, kad auklėtojai ir auklė
tojos visą savo aiužį kūdi
kiams pašventę, geriau ma

prm nešimo visiems 
katalikams bendros sunke
nybės, reikėjo našlaičių’ap-

Civilės karės metu Suv. ka savo amatą atlikti, negu ,rupiniiną paremti ant dėji
mo pinigų, o ne ant dalini
mo vaikų į šeimynas.

A rkivvskupas ‘ ‘ mpest in-

Valst/jose miltų kaina -pa- vidutinė šeimyna, 
siekė augšeiausią brangumo Į Kūdikiui geriau yra augti 
laipsnį — $8,32 už bačką, šeimynoje, negu auklėtna-

Jūsų pinigą tur. būti padė
ti geroje saugioje valstijos 

banltoje

SECURITY BANK
Milwaultee av. aud Carpenterst

3% ant Jūsų Pinigų

Atdara Panedeliala i.* Snbatomis 
vakarais iki 8 v v landai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
r ( Europa Ir galima

<autl Lalvokartes

ĮSTEIGTA IBM M.

KASPAR
STATE BANK

PO PKIEtlUKA VALSTUOBI
KAPITALAS $600,000

Mes mokame 3 proc. ant Pinigu. 
Mes pardaodame F°rel<n Money

Orders į visas dalis svieto.
WUilaun Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vice-pirmininkas 
Chas. Krupka, Vice-pirmininkas 
Joseph Sikyta — Kasierius 
Angust Pliek—Aae’t. Karteriu
U)) SId li!*i d Ava. 

CHICAGO, ILL.

savo namus, tik užmokant 
po 10 dolerių kas mėnesį.” 
Negalint mokėti .po dešimtį 
dolerių mėnesiui, o galint 
duoti mažiau, reikia tai pra
nešti klebonui. Klebonas su
veda du asmeniu mokančiu 
po 5 dolerius, kad juodu bu
tų bendri globėjai vieno kū
dikio. Penki aukotojai po 2 
doleriu sudaro kuopelę, ap
rūpinančią vieną našlaitį. 
Kita tokia kuopelė suside
da iš 10 duodančių po dole
rį ir taip toliaus. Kiekvie
nas aukotojas arba aukoto
jų kuopelė, galės lengvu bu- 
du turėti žinių apie savo 
auklėtinį. Tas žinias jie 
gaus per klebonus iš įstai
gų, kur auklėtiniai užlaiko
mi.

Ypatingo rinkimo neorga
nizuotų dovanų našlaičiams 
šiuo tarpu nebus. Gulima ti
kėtis, kad ir visai apsieis be 
tokio rinkimo, nes šita or
ganizuotoji, tai yra, sutvar- 
kintoji pašalpa aprūpins vi
sus katalikų našlaičius.
' Mums, lietuviąms, nekiek 

turintiems savo auklėjimo 
įstaigų, čia yra lie vien ar-
tvmo meilės bei katalikv- » » 
stės darbas, bet ir lietuvy-

didž- bės. Lietuviams gausiau pri
sidėjus prie aukojimo, gali
ma bus visus lietuvius naš
laičius suvesti į dvi auklė
jimo įstaigas( bernaičiams ir 
mergaitėms) ir auklėti juos 
katalikiškai ir lietuviškai. 
Priešingai butų. jeigu lietu-

Dnbar-gi už bačką mokama nivje, bet tiktai tada, kada ga i, apsvarstęs įvairias nūn- vių aukotojų atsirastų per
pili net suvirš $10.00. motina gyva ir gera. Nors menes Arkivyskupijos kle-maža. Tada lietuviu našlai-

Tai kurgi čia nebus “ge-1 tėvas butų gyvas, motinos bonų susirinkusių tarybini, čius Arkivyskupas butų 
iš rovės?” (neturint, geriau yra augti Į galutinai nuprtendė kviesti (priverstas priskirti svetim-

tautiškoms aukotojų kuo 
poms ir jų remiamoms įstai 
goms. Arkivyskupas to ne
nori, bet jis negalėtų kitaip 
padaryti, jei lietuviai aplei
stų savo našlaičius. Tiki
mės, kad taip nebus.

Nėra reikalo priminti ka
talikams, kai}) gražus ir ge 
ras darbas tas nelaimingų 
našlaičių šelpimas. Jau kuo 
mi, kuomi, bet našlaičių šel 
pimu, tai be jokio abejo 
kuogeriausiai įtiksime Die 
viii!

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA 

DEL JUSU TAUPUMO
laievt

ir
AbsOiatUM 

fii banka yra 'abai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
‘Unriama U. S. ValdUoe, ju
kų taupinimai yra pageidaa 
jami, ar 81.00 ar 81/M0.08

Sarlags Bept. atdaras Faaedefyj ifcl « r. t

NATIONAL CITY BANK
OP OHICAGO

David B. Forgaa •—Preaideat 
S. S. Kampas, Dearbon aad

Maaree BU

(ApartaAa lahee)

ŽENKLAS BANKOS SAUGt’MO. 
Chicago Clearing House Naryste.

ITALIJA NORINTI TAI 
• KINTIES SU VO

KIEČIAIS.

. Pasklido gandas, kad buk 
Italija norinti užverti su sa 
vais priešais v seperatišką 
laiką. Ypač esą už taiką 
agituojąs ministerių pirmi 
įlinkas Kaijo.

“LENKIJA— VIDUJINIS 
RUSŲ REIKALAS.”

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Rusijos valdžia vis dar 
įsitikinusi, kad Lenkijos su
tvarkymas esąs tik Rusijos 
vidujinis reikalas ir ji nepa- 
vėlysianti kišties į šį daly
ką svetimoms valstijoms.

Stinga Duonos Švedijoje.
Karės letena spaudžia netik 

kariaujančias valstijas, bet ir 
neutrališkas. Pastaraisiais lai
kais pablogėjo maisto klausi
mas ir Švedijoje. Nuo Naujų 
Metų ten liko aprubežinotn 
vartojimas maisto produktų. 
Kiekvienam žmogui per dieną 
Švedijoje dabai* leidžiama su
vartoti tik 200 gramų miltų.

Bankos priklausančios prie Chi
cago Clearing H o ūse yra po jos at
sargia priežiūra. Laiks nuo laiko, 
bent syki j metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovĮ ir būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos.

bondai, mortgagei Ir kitos apsau
gos peržiuriamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti Ir 
ningos ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gl verte gali būti kningose parody- 
at. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing House 
teisių, tas yra ženklas jos abejotino 
stovio.

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

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo {vestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka ne 
subankrutijo. Reikalaujant, ’ f 
rlng House bankos ateina vicua/k.1 
tai su pagelba. , /

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis ir ižduoda penkias pil
nas atskaitas j metus.

Ji taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra rcguliarifikal tirlnėjama 
Ir kas metu išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinoia

Pinigai sudėti Šitoje bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti Pirmus Aul»<- 
so Mortgages. Telpgi Aukso Mort- 
gage Bondus po $100.60 ir $500.00. 

šis bankas yra atSakanciauaaa
Lietuviams.

Cla kalba Lietuviškai Ir lenkiš
kai.
Kapitalas Ir perviršis: $600,000.00

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK,

Kampas: Blue Island Are., lx>oml» 
Ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: Panedėllais, Ketver
tais Ir Rubntnms llcl »•«« vai nk
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BINGHAMTON, N. Y.

K Progreaiviškų” Moterį; 
Spyčiai.”<<<

Alusų miestelyj yra arti 
tuzino “progresiviškų” mo
terėlių. Žinoma, tai yra so
cialistų šakelė.

Nedėlioj, vasario 11 d. š. 
m. jos sumanė surengti pra
kalbas. Kalbėti buvo pa
kvietę p-lę Hermann-Račiu- 
tę. Paskirtoje dienoje pra
kalbų pasiklausyti susirin
ko arti 10 moterėlių ir 30 
vyrų. Bet p-1: Hermann- 
Račiutė kažin kodėl neatvy
ko. Užtat jos vieton atva
žiavo garsusis p. Perkūnas.

Pradžioje buvo pranešta, 
kad jis kalbės apie ipoterų 
reikalus. Bet būdamas ne 
perdaug didelio mokslo vy
ras, žinoma apie moterų rei
kalus mažai kų tegalėjo pa
sakyti.

grama atlikta gana gražiai.
Prie progos reikėtų pri

minti apie bendrų darbavi- 
mųsi kaimynių vyčių 35-tos 
ir 8-tos kuopų. Nors šitos 
dvi kuopos gyvena labai ar
ti viena kitos, bet lig šiol 
kaž kodėl kaipir artimes
nių, draugiškesnių ryšių 
tarp jų nebuvo. Bet štai 
pastarame laike jau pasiro
dė artimesnės vienybės ry
šiai. Pirmųjį-gi žingsni 
padarė Roselando vyčių 
kuopa ir jos dramatiškas 
ratelis dalyvavęs musų va
kare. Nereikia abejoti, kad 
ir \vestpullmaniečiai neatsi
sakys reikalui atsitikus pa
gelbėti Roselando drau- uePav-'_ ’°*
ižams.

BALTIMORE, . MD. 

Tautos Fondo'Skyrius Darbuo 
jasi.

nos, dalgės grėbliai ir tam 
(tikros, dainos . beveik užža
vėjo publikų. Ne vienas žiū
rėdamas į šį vaizdelį prisl- 

iminė brangių Lietuvų su jos 
(papročiais, dainomis ir t.t. 
I Po lošimo jaunutis vyčių 
choras padainavo vyčių 
himnų ir “Lėk Sakalėli” 
(Sosnausko). Dainos taipo
gi pavyko neblogai.

Žmonių buvo pilnutė sve
tainė.

Musų vyčiai nenuilstan
čiai darbuojasi. Surengę šį 
vakarų jie tuojaus pradėjo 
ruošties prie šv. Kazimiero 
dienos. Toje dienoje visi vy
čiai atliks išpažintį. Sociali
stai, matydami taip uoliai 
besidarbuojantį katalikų 
jaunimų, beveik sprogsta iš 
piktumo. Net savo- kunigu- 
žį Mockų jie buvo parsiga
benę į Waukeganų, kad šis 
savo begėdiškomis blevizgo- 
mis pažemintų vyčių vardų. 
Bet tamsybės platintojui

Lai būna garbė musų vy
čiams už jų uolų darba vi- 
imųsi tikėjimo ir tėvynės 
! naudai.

Kuopos Korespondentas.

PHILADELPHIA, PA.
Vasario 26 (oje dienoje šv.Šiomis dienomis įvyko vie

Neįgudęs kalbėtojas savo,tos T. F. Skyriaus susirinki- Kazimero bažnyčioje įvyko 
“spyčių” apie moterįs skai inas. Nutarta pasistengti kuo- Martino Petkevičiaus laido
te iš rašto. iškilmingiausiai paminėti Šv.'tuvių iškilmės, kuris žuvo

Bet neilgai trukus ne- Kazimiero dienų. Išryto tur- streikierių su policija susi- 
gudrus kalbėtojas visiškai Į būt bus atlaikytos mišios, o rėmime. Šv. Mlišių klausė 
nukrypo nuo savo temos. .vakare pobažnytinėjė salėje arti pusantro tūkstančio
Vietoje kalbėti apie moterų 
reikalus, jis ėmė dergti ka
talikus, pliaukšdamas įvai
rias nesųmones. Ypač juo
kingai buvo kad jis nesisar- 
matino pakartoti nusidėvė
jusių pasakėlę, buk viena 
moteriškė buvusi popežiu- 
įni. Kalbėtojas patarė klau
sytojams pažiūrėti XIII 
kningon Britannicos encik
lopedijos. Gird, ten yra pa
rašyta, kad popežius Joanna 
buvęs moteriškė. XIII gi 
kningoje minėtosios enciklo
pedijos apie popežių Joanna 
visai nekalbama. Ši kninga 
prasideda raide “H.” Dar 
to negana, socialistų kalbė
tojas matyt remiasi sekan
čiu “argumentu,” prirody
mui, kad popežius buvo mo
teriškė.

XXII kningoj Britannica į 
enciklopedijos ant pusi. 88 j
taip yra parašyta: “Pape- Svetimteutis Ragina Uetuvius

prasidės prakalbos. Be to bus darbininkų. Širdį sujudl- 
išlaiiuėjiniai Įvairių daiktų nantį įspūdį darė darbinin- 
naudai nukentėjusių karėje.' kų daugybė, atiduodami 
Šiuomi Tautos Fonjo skyrius'garbę tam,, kuris iš žmoni
nuoširdžiai meldžia Baltimo
res lietuvius skaitlingai ateiti 
i minėtųsias prakalbas ir nepa
sigailėti aukų badaujančios 
Lietuvos sušelpimui.

jos meilės prikryžiuotas mi
rė. Ir nestebėtina, kad dar
bininkai tose suirutėse ieš
ko susiraminimo pas Tų, Ku
ris pasakė: “Eikiteuprie. lua-

Apart to mušiskis T. F. sky- nęs visi, kurie dirbate ir'ap- 
rius dabar uoliai rengiasi prie sunkinti esate, o aš jus at-
tarptautinio bazaro, į kurį pa
kviesti ir mes, lietuviai. Ba
zaras tęsis nuo kovo 10-tos 
dienos iki kovo 17-tos dienos. 
Lietuviams paskirta kovo 17- 
ta diena. Toje dienoje visi su- 
si pratę Baltimores tautiečiai

gaivinsiu. Mokinkitės 13

manęs, nes esmu ramus ir 
nužemintos širdies ir atra
site ramybę jūsų dūšioms.”

Kas darbininkus stumia 
nuo . Kristaus, tas drauge 
didina jų vargo naštų. Tik

privalo kuoskaitlingiausiai a-1 Kristaus mokslų pildantis 
teiti bazaran ir paremti sava- darbininkas, gali atsiekti
ji skyrių.

J. Karalius.

VALPARAISO, IND.

tikrų, gerovę.
J. Z.

PENNSYLVANUOS VY
ČIAMS PRANEŠIMAS.

DUBIU
=5

ŠVEDŲ LIETUVIŲ KOMI- 
TETO POSĖDIS. •

T. Gutovskio. Pasibaigus vai
dinimui, mišrus p. St. Jun- 
čauskio batutos vedamas, pa
dainavo kelias daineles:

3

“Draugo“ Knygyne Gaunamos
• __ __  »

Maldaknyges
FAMALl>V VAIMJVEUS. Surengė A. E. R.. K. Kunigų Sąjun

ga. du tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apašta
lystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai, Įvairios maldos
ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso krašteliais ............ 40c.

1‘AMAl.DV VADOVUOS. Tą puti kaip No. I, skurelės ap
darais -......................................................................................... 60c.

-Joan, a round game of 
cards, named after a legend- 
ary female Pope of the 9tli 
century. An ordinary pack 
of cards is used.”

Lietuviškai tas reiškia:—
‘ ‘ Popežius-Joanna, apskri
tas lošimas kaziriais, gavęs 
vardų nuo legendariskos 
devinto šimtmečio moteriš
kės popežiaus. Tam lošimui 
vartojama paprasta kazvrų 
kaladė.”

Tokiu budu socialistų kal
bėtojas iš pavadinimo tam i 
tikro kazirių lošimo supra-! 
to, buk moteriškė buvusi j 
popežiumi, nors cnciklope-1 
dijoje aiškiai pažymėta, 
kad tai tik legenda.

Ten Buvęs.

Mylėti Savo Kalbų.

Vasario ‘23 d. 1917 metų 
Valparaiso universiteto lietu
vių studentų susirinkime kal
bėjo profesorius Lee F. Ben- 
net. Profesoriaus kalba buvo 
labai įdomi ir turininga. Susi
rinkusieji klausėsi jo žodžių 
kaklus ištiesę. Baigdamas kal
bėti prof. Lee F. Bennet karš
tai ragino lietuvius mylėti sa
vo kalbų ir nesidrovėti jos.

Mažiukas Vincukas.
I _________ — -

WAUKEGAN, ILL.

Lietuvių Katalikiškos Jau
nuomenės Veiklumas.

Pennsyl vani jos valsti j os 
Lietuvos Vyčių Apskričio 
susirinkimas įvyks kovo 
(March) 11 d. 2 vai. po pie
tų, Kingstone, Pa., Burbos 
name, No. 456 Main st. Iš 
Wilkes-Barre’ių važiuokite 
Edvvardsviįlės arba Larks- 
villės gatvekariu ir išlipkit 
ties Paine st. Visos Lietu
vos Vyčių kuopos priklau
sančios prie Pennylvanijos 
apskričio privalo pasisteng
ti atsiųsti delegatus į šį su
sirinkimų. Nuo kiekvienų 10 
narių galite rinkti vienų de
legatų. Kuopos vald. tepa
sirašo ant mandato.

Susivažiavimo dienbtvar- 
kė žada būti sekanti:

1. Raportas organizavimo-

W. PULLMAN, ILL.

Pavyzdingas vakaras.
Nedėlioję, vas. 18 d., vie

Vasario 18 d. vietos vyčių 
kuopa surengė gražų vaka-įsi’komiteto, 
rų. Sulošta buvo: “Katilu- 2. Tvarkymas paskolų sa-

1916 m. gruodžio 29 d. Šve
dų Lietuvių Komiteto posėdy
je, kuriame dalyvavo kanau
ninkas Olšauskas (jis važiuo
ja Ryman pas Popežių dėl su
organizavimo kolektos nuken
tėjusiai dėl karės Lietuvai ka
talikų bažnyčiose) tarp kita 
ko nutarta:

1. atsiųstas iš Amerikos Tau
tos Fondo 35,273 kronas K. 
Lingageno ir mano vardu nu
kentėjusiems dėl karės Lietu
voje tuojau išsiųsti T. Fon
do nurodymu:—8% šių pinigų 
Vilniaus komitetui nukentėju
siems dėl karės šelpti ir 20% 
Kauno komitetui’.

11.— nusiųsti širdingų padė
kų Tautos Fondui už atsiųstas 
aukas Švedų Lietuvių komite
tui; ,

III.—prašyti amerikiečių, 
siunčiant aukas, neužmiršti ir 
“Žiburio” draugijos Marijam
polėj, kuri šiuo laiku šelpia 
mokyklas ir nukentėjusius dėl 
karės, nes žinoma, kad “Žibu
rio” draugijai trūksta irgi pi
nigų, kaip ir kitoms lietuvių 
organizacijoms užimtojoje Lie
tuvoje:

IV'.—išleisti keletu tūkstan
čių kningelių švedų kalba apie 
LietUvų ir išsiuntinėti jas Šve
dijos protestantų vyskupams ir 
kunigams prieš apskelbimų 
bažnyčiose rinkimų nukentėju
siai dėl karės Belgijai, Len
kams ir Lietuvai;

Belgų, Lenkų komitetų ir 
Švedų lietuvių komiteto vardu 
liepos mėnesyje buvo įteiktas 
prašymas Švedijos arkivysku
pui paskirti protestantų baž
nyčiose trinkimus minėtosioms 
šalims, ir jau girdėti, kad ko- 
lekta busianti paskirta;

V:—pasiųsti Švędų lietuvių 
komiteto 3 delegatus su prašy
mu į Švedijos karalijos brolį 
Princų Karolį, Švedijos raudo
nojo kryžiaus pirmininkų, (ku- 
rįs dažnai tarpininkauja rusų 
su vokiečiais), kad palengvin
tų grįžti iš Švedijos į Lietuvų, 
nes dabar grįžtantieji čia iš
būva 5-r-6 ligi gauna leidimų, 
ir taip put palengvinti susiži
nojimų su Lietuva.

VI.—Lietuviams, norintiems 
pasimokyti pavyzdingo Švedi
jos pietų ūkio, Švedų lietuvių 
komitetas suteiks tam reikalui 
pagalbos.

Jonas Aukštuolis.
Stokholmas 4—I—17:

MAŽAS .U KSO ALTOKUS.
No. L. 02. I’ainastaiH, drūtais apdarais, uuksintais kraštais, briau

neles apkaustuos pusidubrutomis blėkelemls, su kabute 60c.
No. D. OS Moroko tamsiai rausvos sk.uros minkštais apdarais, ap

valiais kampais, auksinu karštai, parašui ir auksinta 
kvietka ...S................... '.............'.............................. SI.OO.

Mo. Ii. OI KrancuziškoK juodos slidžios- skurelės minkštais apda
rais, apvaliais kumpeliais, aukso kvietka, kryžutis ir pa
rašai, auksinti krašteliui ............. ....................................... _. 61.25

Mo. Ii. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir ceiuloidos, 3 sida- 
briniui medalikėliui prie šono, metalinės briaunelėms, su 
auksinti kraštai ............................................... ......................... S1.00

Mo. Ii. 06. Baltos ceiuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa
veikslėlio ir kitokį, aukso panišai ir lapą kraštai su ka
bute........................................................... . ............ ......... .............. $1.50

Mo. Ii. O". Baltos ceiuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas 
kielikas, su kauline kabute, auksinti lapų kraštai. Yra 
tai viena iš gražiausių knygelių ............ .................... . . . . $1.75

Mo. 202. Prancūziškos jučdos skuros apdarais, auksuotais kraš
tais, su kabute .............................................. ........................... $1.0^

BREVIORELIA1.
Oras tų vakarų buvo labai

blogas: snigo, lijo, šiaurys vė- S _ _____ _______
iflS putė* bet vis tik ŽlUOnitl SS Mo. Ii. 12. Juodi audinio apdarai išrodo kaip skuriniai, gružus

’ ' 4? Išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudonį................. 35c.
prisirinko gana daug. Nežiu- ............- . - .................... ..........................
rint, kad vidurinių mokyklų 
mokiniai buvo .įleisti veltui, 
vakaras davė 40 rub. gryno 
pelno, kuris ir atiduota minė
tos draugijos kasai.

Apie patį vaidinimų šiud 
tarpu žemiau pasirašiusysis 
nieko negali pranešti visuome
nei, dėlto kad prieš prasidė- 
siant vaidinti gavau išeiti iš 
vakaro dėl ištikusios nelaimes

Mo. Ii. 14 Juodos fraųcuziškos skurelės apdarui, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, lupų kraštai raudonai auksuoti

apvulus kampai ....................................................... . 75c.
Mo. Ii. 15. Juodos franeuziškos skurelės minkšti apdarai, auksi

niai parušai, raudonai auksinti kraštai, apvalus kampai $1.00 
Mo. Ii. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražus išspausti iš

marginimai, lupų kraštai auksuoti ................... 50c.
Mo. Ii. 17. Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kj'yžiutis Ir pa

rašas, auksuoti kraštai, apvalus kampai. .į.................... 60c.

AMIOliAS SARGAS.
Mo. JOK. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksuoti apvali kraštai

448 pusi. .................................................................................... *1.25.
Mažiaus dolerio pinigus galima. bių6ti krasos ženkleliais. Užsa

kiniai veikiai lšpldomi.
Adresuokite: ■ . .

1800 West 46th Street.,

■
V

K**

vairinio “Vyčio” įsteigimui.
3. Rengimas apskričio va

karėlių.
4. Rengimas vasarinių 

ekskursijų.
5. Prakalbu maršruto su-

tos gintarai.” Artistai-mė- 
gėjai pusėtinai atliko savo 
užduotį. Kaikurie, net paro
dė nemenkus artistiškus 

los vyčiai parengė vakarų, gabumus. Girdėt, kad šiuo
lbainatijškas Ratelis iš Ro- vakarėliu publika liko labai 
selando sulošė veikalėlį užganėdinta. Ypatingai vi- tvarkymas.
“Tai politika.” Parapijos įsiems patiko pirmasai ak- 6. Atletika,
gi choras, p. J. Kudirkos tas, kuriame atvaizdinama. 7 Nauji reikalai,
vedamas, padainavo keletu rugių pjovimo pabaigtuvės
dainelių. Visa vakaro pro-į Pjovėjų ir grėbėjų drupa-

Tam&s Seimis, pirm., 
Jonas Dumčius, rašt.

buvo gauta žinia, kad plėšikai 
išplėšė komiteto sandėlį: Va
gis Mykolas Rimkus, paleistas 
sužeistas kareivis, priglaustas 
komiteto, (tarnavo pasiunti
niu), pasinaudojo bjauriu oru 
ir vakaru, išplėšė sandėlį ir 
išnešė 4 pudus ir 4 svarus pa
dų odos: Plėšikas, atlikęs savo 
niekšiškų darbų, pasislėpė: Ap
vogė tarpe 7—8 vai vakaro; 
apie 9% vai, buvo pranešta 
policijai; Ar išeis iš to kas, ar 
suseks niekšų—nežinia, polici
ja gana šaltai į tai žiuri: Pas- 

į kuriniu metu be. galo visokių 
vogimų atsirinka, ir policijų 
sakosi labai apsunkinta:

Nuostolis tuo žymesnis, kad 
odų vargais negalais buvo ma
no išgauta veltui iš vietinio 
Kunig: Tatijanos Komiteto 
Skyriaus ir buvo skirta taisyti 
batams vargšams tremtiniams 
ir mokiniams:

Atsakomasis vakaro taisyto
jas “L. B.”

L. Kairiunaitis.

JEKATE RIKO SLAVAS.
Lietuvių vakaras! Gruodžio 

mėn. 17 d. vietos artistų mė
gėjų kuopelė sutaisė vakariu 
Savitarpinės pašalpos nepasi- 
turinčiųjų Jekateri nosį avo lie
tuvių •Draugijos naudai. Re- 
žiseruojant p. A. Geniušui, 
Briansko dirbtuvių mokyklos 
salėje suvaidino du farsu: 
“Neatmezgamų mazgų”—Pet-

DRAUGAS PUB. CO.,
CHICAGO,

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■i
Tik ką išleista Knygele

Surengė Kun. P. Gugis

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

Kaina tik 15c.
su pnsiuntunu.

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

Užsakimai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
gai galima siųsti kraoos ženkleliais.

Adresuokite:

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

■
I

Dviračio ‘Baiaeklio Vardai.
Mėgėjams sporto ant dvi

račių gal bus įdomu žinoti, 
kaip vadinasi šis “arkliu
kas” įvairiose kalbose. Tai
gi, italai jį vadina “vcloci- 
fero”, ispanai—“bicidetta”, 
anglai —“bicyčle” arba
“vvheel”, rusai—“velosi- 
ped”, lenkai—“bicykS”, vo
kiečiai—“fahrrad”, kinie- 
čiai—“gangma” ‘(nuostabus 
arklys) arba “fei-hai” le- 
kiojanti mašina, japonai — 
“tzun” (vežimas be arklio. 
Originališkiausiai gi dviratį 
pavadino olandai. Jų pava
dinimas šitaip skamba: “Ge- 
vielsnelrijvappend neusdre- 
gergestelt.” Galima nuva
žiuoti dviračiu 20 myl. pirm 
'negu olandas ištars šį žodį.

Sustabdyti. Vengrijos. Laik
raščiai.

Telegramos iš Europos pra
neša, kad stokos popierio dėlei 
kaikuriam laikui sustojo ėję 
visi Vengrijos laikraščiai.

Popieriaus stoka skaudžiai 
.jaučiama beveik visuose kraš
tuose. Be to pastaraisiais lai
kais popierius negirdėtai pa- 
rango. Dabar popieriaus kai-

kad buvo prieš karę bei karės 
pradžioje. Užtat, daugelis laik
raščių kelia kainas ir prenu
meratoriams. “Draugas” ir gi 
priverstas buvo pakelti kainų.

RUSIJOJE DARBAVOSI 
1,138,000 BELAISVIŲ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad praeitoje vasaroję 1,- 
138j000 nelaisvių pagelbėję 
nuvalyti Rusijos laukus.

■ . Į > . ■ — I...... . —- ....

SUDEGĖ UŽ MILIJONĄ
DOLERIŲ GRUDŲ.

Šiomis dienomis mieste
lyj Louisville, Ky. gaisras 
sunaikino 75 vagonus su 
grūdais. Nuostoliai siekia 
1,000,000 dolerių.

“PRIMARY” RINKIMAI. 
MAI.

Praeitų antradienį Chiea- 
goje buvo “prirnary” rinki
mai, arba kandidatų į val
dininkus skyrimai.

Kandidatais į išdininkus 
išrinkta iš republikonų par
tijos — James J. Cullen, de-

Ar Kada Jauti Šmotą?
Aš rašau jums ką mano kostumerius 

sako apie jūsų vaistus! “Aš visuomet 
jaučiau išpustai, bet dabar teip ge
riau jaučiuosi kaip galima jaustis svei
kam žmogui. “Kitas vėl rašo’’. Per il
gus metus aš kentėjau nuo remumo, 
atsirūgimo, gaso. Kaip ateidavo lai
kas valgyti, nes potam mane labai iš
purdavo, bet dabar aš jaučiuosi labai 
gerai.’’ Rr. J. Dunlop, Aptiekorius 
iš Clare, Mich-

vflūi šfoMAca's stop 
Geras auo rėminio, širdies skausmo 

ir kitą negerumu, Gaunamos pas viens aptiekorns. U

ir John Siman, rep. Šitas 
po rinkimų staiga mirė.

Į aldermanus nekandida
tavo nei vienas lietuvis iš 
demokratų ir republikonų 
partijos. :

Dabar mieste smarkiau 
užvirs partijų politika pririš
pavasarinius rinkimus,

» ___ ____

7-NI JAUNUOLIAI PA
SIŲSTA KALtJIMAN.
Teisino nusprendimu 7-ni 

jauni vaikinai uždaryta ka
lėjiman trumpesniam ir il
gesniam laikui už 14 metų 
mergelės, Florenee Norrių, 
suvedžiojimą ir nupuldjmą 
doroje.

Šitie visi “bomcliai” yra: 
John Fiehc, (Jeorge Xenos, 
.1. Koseba, Fr. Hansen, Har-mokratų Clayton F. Srnith.

Kandidatais į miesto kie- rv Seatufcr, Leo Seamer ir 
Ina kelis kartus didesnė, negu ikus: James T. Igoe, deni. iV. Zaehara .
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CHlCAGOSl 
ŽINIOS

ŠERMENIS NEZALE2- 
NINKU MULKINYČIOJ.

į, Krūmelis ir M. Kniukšta. 
Prie musu skyriaus prisi

rašė kun. N. Pakalnis, ne
senai atvykęs is Lietuvos.

Lietuvos Pelėda.

DŽIANITORIŲ PA- 
RODAVIMAS.

X (‘senai išeidamas iš bar- 
zdaskutyklos ant Marsh- 
field avė., esančios priešais 
lietuviu nezaležninku mul
kinyčią pamačiau jos tarp
duryje besifotogra fu<> jaut 
laidotuves. Tarpe būrelio 
žmonelių kyšojo ir galva 
nezaležninku apgaudinėtojo 
Buzevieiaus. Apie laidotu
ves tai šiaip papasakojo:
Numirėlis vra T

U ž vakarv kjštė streikeriu 
džianitoriu , manifestacija 
pavyko kuopuikiausiai. Pa
rudavimas prasidėjo 2:30 v. 
po pietį). Joje dalyvavo ar
ti 3,000 streikeriu. Ir, kas 
Įdomiausia, visi streikinin
kai nešėsi savo darbo Įran
kius, kaip tai: šluotas, šepe
čius ir tt. Ėjo gatvėmis 
Randolph — Clark — Van 
Buren — Madison — La 
Šalie ir atgal Į Clark. Poli- dienomis šitų produktu at-

MAISTAS ATPINGA. jas važinėja po' Amerikos lie- Peik.m.inoi gert vyrui gyventi
. .... , "furnltnre” kamburiuone. 'Patogun

tUVIŲ kolonijas, pasukoda- Įkumburiai. su patarnuvinių, nuo
■ - . - j j t t • . . . ĮIS.00 iki $7.00 J mėnesj. Sulyg Iš-~ , .... . v». mas Kas dedasi Lietuvoje ir išrinkimo. Autsaukite:Sulvg anglišku laikraščių•. . , , . imm» w. Norta 3.<i n<M»r.•VT . ‘ . kaip varirsta lietuviai karei- chicago, ii.i,. •pranešimų maistas paleng

va atpinga. Tas atpigimas 
dalimis priskaitomas prie 
boikoto pasekmių. Šeimi
ninkės ėmusios kaikuriuos 
produktus boikotuoti. Ar 
tas tiesa, nežinia.

Bet žinia, jogei parduoda
mas iš didžiulių sandelių 
maistas visgi truputį atpi
gęs. Sakoma, tolesniai daug 
buriąs pigesnis. Atpigusios 
bulvės, kiaušiniai, svogūnai, 
paukštiena.

Žinovai tvirtina, jogei 
bulvės truputį atpigusios ne 
nuo boikoto, bet kad tomis

eijos buvo daug bet viskas 
pasibaigė ramiai.

Streikeriu ūpas yra paki
lęs. Tikimąsi, kad neužilgo 
jie laimės. Vienybė tarp Į 
s+reikierių nuolat didėja.

Duok Dieve, kad žmonėms 
'.•'pasisektu įškariauti didesni

Jasaitis
nuo 18-tos giftvės. Miirė jis 
neprisiimdamas kunigo. Jo 
giminaitė ant To\vn of La
ke sumanė palaidoti Jasaitį 
tautiškose kapinėse su ne- 
zaležninkų ceremonijomis 
Tnomi daugiausiai rūpinosi j (hi(W)s kasnpli 
vienas vyras ir moteris, dar 
priklausanti prie blaivinin
kų sąjungos. Fotografą gi 
kvietė narė L. K. Moterų 
sąjungietė.

Atvažiavus su numirėliu 
prie tos kirkos nezaležnin- 
kų kunigužis* neleidė karsto 
(grabo) į vidų, kol neužsi- 
mokėjo jam 15 dolerių. Pa
sidėję numirėlį prie durų 
nezaležninkai , suklaidinti 
žmoneliai bėgiojo ieškodami 
pinigų.

Tiesiog nesuprantamas 
dalykas, delko kreiptas prie 
šių apgaudinėtojų. Juk 
žmogus
kad nori būti palaidotas 
be kunigo, šv. sakramėiitiĮ 
ir bažnyčios. Tai kam gi 
dar* jį nešti į tą mulkiny
čią. Jau genaus ir pado1 
riaus butu be jokių neza- 
ležuinkų nuvežti ir užkasti 
į žemę.

Sarmata tiems blaivinin
kams ir toms sąjungietiems 
ir kurie ten dalyvavo 
nezaležninku apeigose, tuo-

gabenta Chicagon net keli 
šimtai vagonų. Dabar kas
dien atvežama bulvių po ke
lias dešimtis vagonų.

IR MOTERIS PLĖŠI
KAUJA.

Trįs vyrai plėšikai^ ku-, 
riems draugavo viena mo- 

MAISTO SPEKULIANTŲ te ris, ties Congress gat. ir

viai belaisviai. Taipo gi jis 
neatsisakys niekam patarti 
kokiuo budu surasti1 giminės 
bei pažįstamus, kaip rašyti
Lietuvon laiškus, kaip ten i 
siųsti pinigai it tt. .

Visiems patariame 
kaitlingiausiai lankyti
įdomias prakalbas. Be to ka
talikų veikėjams priedermė 
yra pagelbėti Dr. Bielskiui 
sutverti Tautos Fondo sky
rius, ten kur jų dar nėra.

Žemiau skelbiame maršru
tų prakalbų:
Kovo 1—W. Frankfort, Di. 

” 2—Benton, III.
3— Dorriville, Dl.
4— E. St. Louis, III.
5— St. Louis, Mo.

11—So. Chicago, Dl.
14— St. Charles, Dl.
15— Aurora, III.
16— De Kalb, 111.
18—Rockdale, Dl.
21— Mihvaukee, Wis.
22— Port Washington, 

Wis.
25—Racine, Wis.

M

M

DARBAI. Ashland avė. apiplėšė Tho- L. Vyčiai 4 3 kuopa rengia. vaka-
iinas Sass. 1437 So. Kostner pj;aka1**’- c£oras' SUKČ’OS., ke'I ’ lios giesmes. Tas apvaikščiojimas

30 vai. vakare šv. 
augijos svetainėj.Kokius tiesiog stebėti- • a ve. Moteris šitam žmogui ivyRs 4 d- ko.Y° L3

, .... I Petro ir Povilo Dr____________ _____mis daiktus atlikinėja mais- iškrauščiusi kišenius ir pa- umks aukas nuo karės nukentėju
1 , sianis Lietuviams. Lžprašoin visu;

|to spekuliantai, galima pa
tirti iš sekančio pavyzdžio:

Pirm trijų savaičių vie
nas spekuliantas nupirko 
visą vagoną svogūnų palei i 
miestą Svraeuse, New Yor
ko valstijoj, ir vagoną su 
svogūnais pasiuntė į Bosto
ną. '

Bostone kitas spekulian-
, _ tas tuos svogūnus nupirko mirdamas pasakė, . . . . . ...

rmtu-J/in+sKi li’ ^uo3a1as JUOs pasiuntė į 
Chieago. • . .

Bet kol tie svogūnai bu
vo atgabenti į Chieago, stai
ga New Yorke pakilo išvo
gimų kaina.

Tuomet spekuliantas tuos 
stoginius iš Chicagos tuo- 
jtus sugrąžino į Ne\v Yor- 
ka. t

'muši $19.

UŽDAROMOS PRAMO
NĖS ĮSTAIGOS.

Delei stokos geležinkelių 
vagonų Chicagoje uždaryta 
kelios pramoninės įstaigos. 
Neapturima, mat, reikalin
gos išdirbiniams medžiagos.

85 dideli javų sandeliai
uždaryta.

Pasirodo, jogėi tūkstan
čiai darbininkų neteks dar
bo.

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

visus
atsilankyti, nes busite užganėdinti, 
dinti.

Kviečia L. Vyčių 4 3 kuopos, 
KOMITETAS

cvogunai dar nežinia, ar ligi 
mi pačiu paliaudajni pri- J-ci).parduoti ar ne. 
klausyti prie katalikų Baž- Į z' visur galima krėsti to- 
nveios. t; i’.ts juokus maisto reika-

Dagis.

Dabartinis Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkąs 

Tokią ilgą kelionę atlikę 'D-ras Bielskis keli mėnesiai 
atgal draug su kuji. Bartušku 
Tautos Fondo buvo siųstas į 
Lietuvą ištirti kaip gyvena 
musų broliai po vokiečių val
džia. Dabar gerbiamas veikė-hngiems žmonėms.

TAUTOS FONDO 39 to 
SKYRIAUS SUSI 

RINKIMAS.

Nedėlioję, vasario 25 d.,' 
Šv. Kryžiaus parap. svetai-jB 
nėję, įvyko Tautos Fondo 
39-to skvriaus susirinkimas. 
Pirmiausiai liko išrinkta 
nauja valdyba. Paskui kun. 
Dr. Maliauskis jausmingai 
prabilo apie reikalą Lietu- )B 
vą šelpti. Po to buvo kal
bėtasi apie surengimą vaka
ro lietuvių dienoje — šv. 
Kazimiero šventėje.

Vakaras žada būti kuo- 
indomiausųs. Taipo gi bus 
rinkliava dėl nukentėjusių 
broliu ir seserių naudai Lie
tuvoje.

Prie nuolatiniu aukoto
jų prisidėjo sekantieji as
menįs:

Po 8^00 — VitartaitP.
Po# 1.50 — Aleksandrai

Lukoševičiutė,
Po $1.00 — Pr. Sorokas. 

Ag. Žilienė, J. Vaišvilas ir 
St. Tamošaiti®

Po 25c. — V. Stančikas, 
R. Nimkait^ J. Dautarienė, 
M. Mačiuliene. K. Serafi- 
naite. D. Lnkošnifp, K. Kli- 
mienė, J. Bripilaitė, J. Pnr- 
toka, AL Jostromskis. P.

!«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
, DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIGEPORTO
J CENTRAL MANUFACTURING

: District Bank. st*teBANK *'**'**-*'» BAMK
1112 W. S5tb Str, netoli Morgu Mr, OMoago, BL ■

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00 I
ABELNAS TURTAS VIRS $2,000,000.00 !* <• ™ 

Suvienytų Valstijų J 
Pačto Bankos, mies- g 

tas dr Valstija laiko ■ 
pinigus šiame Bau- J 

Į ke. Direktoriai šio a 
Banko yra savinin- ■ 

'kais milžiniškų dir l 
btuvių Centralinia 1 
me Išdirbisčių Dis- 
triktė. Viceprez. a 
ARMOUR and Co. g 
Prez., ALBERT i 

PICK and Co. Vice-prez. CHICAOO JUNCTION ■ 
Gelžkėlio Kompanijos įr daug kitų kompanijų priguli 1 
prie šios Bankos. Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. ( 
Duoda Paskolas, Apsaugoja namus nuo ugnies, siun- g 
čia pinigus į visas dalys pasaulio. Partraukia pinigus i 
iš kitų Bankų po visą Ameriką ir atlieka visokius ■ 
Bankinius reikalus.

Bankos VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. 
Subatomis iki 9 vai. vakare. g

Kalbama Lietuviškai. ■
DIDŽTAUSIAS TR STIPRIAUSIAS BANKAS ■

ŠIAME APSKRYTIJE.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

UKES
Geriausia žemė ant kurios auga 

visokie vaisiai. Namas karve 2 kiau
lės, 12 vištų, viskas ant išmokešcio. 
Naudokitės proga. Mes turime 60.000 
akrų. Jus galite pasirinkti kur Jums 
parankiau, arti prie miesto ar mok- 
slainės. Mes norime čionai padaryti 
antra Lietuva.

EAGLE RIVER, WIS. 

Lithuanian Colony Director 

SANBORN COMPANY

ORGANIZUOJAMA UIDKT.K’
ORKESTRĄ

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

e i-------------------------------------------------------

PAIEŠKOJIMAI

f1A5TER

ATIDA.
Draugystėms, kliubams Ir kuopoms 

mes išdirbam visa ta kas tik reikalln 
ga draugijom. GuzikuClus kukardas, 
vėliovas antspaudas, Ir visokias šar- 
pas dėl parodų papuošimų.

Todėl viengienčlal nemėtikite sa
vo turto žydėlių agentams, ku
rie nesupranta musų tautos skonio 
ir atlieka ne atsakančiai darbų. Bet 
paveskite savo tautiečiams katrie 
atlieka darbų sąžiniškai, ir prieina
ma kaina.

Draugijos reikalaukite katalogų 
kreipdames pas mus.

STRUPAS and CO.,
Ferrey St. NEWARK, N. J.

»«««««
| Vyrišky DrapanyBargenai
X Nanji, neatimti, oaryti ant J į 

užsakymo siutai ir Overkucai, ] J

{vertės nuo $30 iki $50, dabar ; 
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius, i ;

Nauji, daryti gatavimi nuo j 
£ $15 iki $35 siutai ir overkotai, '
F nuo $7.50 iki 18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa- !
muštų overkotų

Visai mažai vartoti siutai ir * » 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel- 
nėg nno $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir KuperaL

Atdara kasdieną, aedėliomia 
It vakarais. ' 4

8. GORDON, 2
1416 8. Halsted Bt.. Chlcairo. m. t

| AKIŲ AUSŲ NOSIES Ir GERKLES LIGOS
8
S.t j i Oydomni paaekmlnval :
G A per 20 Kietų patyrual

0* fl j Specalietals18 8
I 
« v a
J.J Valandos nuo 9 ryto 
8 Liki 6 Vai. Vakare 

Nedeliomis JO liki 12

Paieškau Wlado Paulausko, ang
liškai vadinas \Valter Pauls. Kuris 

psigoves pabėgo, bet trumpų aliku 
tapo sugautas. Aš už .ii buvau uždė
jęs $500.00 kaucijos (bondso) ir ji 
išėmiau, bet lis mane apvogė ir pa
bėgo antrų kartų taip kad mano 
500.00 žūna. Jo išvaizda yra sekan

ti.
Jis turi geltonus plaukus, veidas 

baltas ir purkuotas 5 pėdų 10 co
lių, augščio skambina planus sako 
kad ests buvęs vargoninkas Lietuvoj 
ir Chlcagoj, labai gražios išvalz.dos 
23 metų amžiaus.-

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

IGNACAS NAVICKAS 
13 Summer Place

• NEW HAVEN, CONN.

Paieškau savo tėvų Liudviko ir 
Marijonos Pleckausklu, paeina iš 

'Kauno gub. Šiaulių pav., Kuršėnų 
vai. Rumuclų kaimo. Jei kas apio 
uos žinote malonėkite pranešti se

kančiu adresu.
JURGIS PFCKAI CKA8 

$002 Ho. State st., Ctiii'ago, III.

Pnleškau savo- dėdės Izidoriaus 
Tamošaičio paeinančio iš Kauno gub., 
Raseinių pavieto. Jurbarko parapi
jos. Naumlntnkų kaimo 24 metAl 
kaip Amerikoj, pirmiau gyveno f'hl- 
cn<oje dabar nežinau kur. Malonėki
te atsišaukti ant sekančio adreso:

P. TAMAŠAICIUTE
St Charles PI. Athol, Mass.

Palešk4iu savo dėdės Juozo Puke- 
1 IJo paeina Iš Kauno gub., Raseinių 
į pav., Pagramantų pnrapljos. Krel- 
Į visodos. Jis pirmiau gyveno Spring 
'fleld, III., dabar nežinau.’ Meldžiu 
atsišaukti sekančių adresu:

IVAN A JlKNAITft 
1512 So. tftth Avo., CICERO, ILI,

Parsiduoda grosernė Ir bueerrtė, 
tetuvlško.l kolonijoj. Kns norėtu 
pirkti toki bizni malonėkite atsišau
kti sekančiu adresu:

jonas pirrnušF.viciA,
2$Ot Emerakl Avo., Chieago, 111.

Dr.F.O. CARTERŠ
ANTSICIŠN A SUR8E0N 

1120 So. STATE St.i 
Antros Lubos

AKYS EGZAMINUOJAMOS

Akynial pritaikomi per aklų 
gydytojus. Mes už savo darba 
gvarantuojame arba pinigus 
grąžiname.
PETER A. MILLER

Deimontal, Laikrodėliai Ir 
geriausios rųšies auksiniai

dalykai.
256 Wcst 22-ra gatvė

Tol Draver 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUnS DENTISTAS . 

Valandos: nno 0 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimu. 

4712 S«. Ashland Ava. 
art 47-tos gatvės

JOSBPH C. VVOLOB

LIETUVIS ADVOEATAD 
Kamb. 902 National Liže Bldg.

28 So. LaAan. st., •
J Vakarais ncfl Milwaukee avs. 
« Central $390
£ Rasidenee Hunibold 97
S CHICAOO, n.L

iiinisinnimnironti

2 A. A. SLAKIS
ADVOKATAS-------------------

Miesto ofisas: Room $1$ e
M lt So. La Baile Sk. Ohieago, DL •

Tel. Bandolpk 6S4$
S •gyvenimo vieta 

3255 So. Halstcil sirect 
TeL Draver 6328

UiiittUitiUtmiurrm

Gražiausia ir Ge
riausia mokykla CM 
cagoje kuri mokina 
kirpimą ir siuvimą 
vyrų ir moterų dra
bužių.

Elektra varom oo 
mašinos musų siuvi 
mo skyriuose.

Jus esate užkvic- 
clami apsilankyti ir 
pamatyti musu mo-, 
kjklų bile laiku
— dienų ir vakarais ir gauti specia- 
liškai musų kaina laike šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mierą 
—bile stailės arba dydžio, iš bile ma
dų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
Master Designing School

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

Prieš City Hali

TviehMMM: McKlnley S764 S

DR. A. K. RUTKAUSKAS Ž
(lydytojas Ir Chirurgas į) 

S4C7 S. Kittsri llrt. lrW. SI (t., Chlcap

■ ■■■■■■■■■■■■■B BBBBBBBBai

Geriausi Maldaknyge

“Pamaldų Vadovėlis”
Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga.

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

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

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

DRAUGAS PUB. CO., 

1800 W. 46th Street, Chicago, IU.

B
□
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COCOA

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

SVIESTAS
f m?te
43c

Geriausios 
noa geres
nis, neri*
kur Ju« ca- 
lit gauti

rusies,
5įc

RYŽIAI
oeriautioA rūšies,! 

110c vertės, 
parsiduoda 
ui

Geriausia Bank- 
•ulyrine su 
bent kokia,
,1-2 rv. 14c

ARBATA
ia. Gv

40c
Priimniauais, Dva
ran t nota. 
vertės 60c 
parsiduoda 1 
po

WF,PT SIDE 1M4 W Chicaso «?.
1375* Milwankee av. 1838 Blue Island a». 
2054 Mi(waukee av; 2612 W. North a». 
1054 Milwaueee av. 1217 8. Halsted st,
1510 W Madi'on st, 1832 8. Halsted st.P 2630 w Madisan ,t. I 1318 W. 12th st.

8102 W. 2gnd st.

SOUTH SIDE 
3032 Wentworth av 
3427 S. Halsted st. 
4729 S. Ashland av.

north side 
406 W, Division st. 
720 w. Norlh av' 
2640 Lincoln av. 
3244 Lincoln av, 
3413 N. Clark St.

» PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS •
« « Aat Durą, Lentą Rentą Ir Stoginio Popieros •
s CARR BROS. WRECKING CO. į
; 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO • 
vrYrrrvrv$YiTYT$YnrnrY>TVY nrrniTrtTvvrvvrrrrrrTYvv

Naujas Lietuvišku Šokiu 
Rinkinys

DEL PIANO.
Surengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpsta šokanti ‘'Lietuviški 
Šoktai”: “Žirgelis”, “V. K. Marias”, “Lelija Valsas”, “Cebatėlis”, 
“Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “Pasde Spugne”, “Klumpa
kojis”, “Norin Miego”, “Vsngierka”, “Kokietka”, “Vyčių Mar
ias”, “Klumpakojis No. 2”, “Suktinis”, “Aguonėlė”, Pskeltko- 
jis”, “ Žilvitis ”, ir “Butų Darželis”. Visi vienoje sąsi ovoje. Kaina 
tik vienas doleris ($1.00). Fasiuntoino lėšas mes apmokame.

Beikalankito pat:

DRAUOA8 PUBLISHINO OO.
1800 West 46th Street, Chicago, Illinota.

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

Įgalviu: “KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”, 
s Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos bu, 
henybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kno pavertė, mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kirtimo;- v.rš- 

Iminėtą knygą. Kaina 20 centų. Galima vauti pas 
Įpatį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 F.mernio Avė., 
|Chieago, IH.,

Taip-pat “DRAUGO” A d. r... u $6th St,
ĮChicago, III.




