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Chicago apylinkės. — Sinndio Šal
čiau. gali būti lengvas sniegas; rytoj 
gražus oras ir Salta; ateina ir vėl 
smarkesnis Šaltis IS Siaur-vakarų Šo
no.

Temperatūra vakar augSčiausin 31, 
žeminusia 22 laipsniai.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 5:42. LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILL. SUBATA, KOVO (MARCH) 3 d., 1917 M.

Entered as Second Class Matter March 31, 1916, at Chicago, UU nois under the Act of March 3, 1379.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžiu! mums tikėties, 
kad tautos dora bujotu ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.
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PRICE

CENTAI"
CENTS

Skandinti visus laivus-- 
Vokietijos įsakymas

į> ,-------------------

Vokiečiai atmušę rusus Ru
munijos šone

Suv. Valstijos galvatrūkčiais 
rengiasi karen

PASKUTINIS VOKIEČIŲ 
ŽODIS.

SUV. VALSTIJOS RUO 
ŠIASI KARĖN.

16 ITALIJOS.

BERLYNAS, kovo 3. — 
Vokietijos admiralicija pa
skelbė, jogei su kovo 1 die
na baigiasi visoks susimylė- 
jimas garlaiviams, plaukio- 
jantiems nardančių laivių 
blokados juostoje. Nuo tos 
dienos nardančios laivės be 
jokio persergėjimo skan
dins visus, kaip savo prieši
ninkų, taip ir neutralių ša
lių garlaivius. Vadinasi, nė
ra išimties nei Suv. Valst >)- 
jų garlaiviams.

ATMUŠTOS PENKIOS 
RUSŲ ATAKOS.

Washingtpn, kovo 3. —* 
Suv. Valstijos su didžiausia 
paskuba ruošiasi karėm 
Kongreso abudu butai dar
buojasi dienomis ir nakti
mis. Svarstoma reikalas su
teikti prezidentui įgalioji
mų sulyg savo nuožiūros 
veikti prieš'vokiečius. Tam 
tikslui skiriama daug pini-

Be to skubinama kuogrei
čiausiai pravesti karės lai
vyno bilių, sulyg kurio nau
jų laivų padirbimui skina
ma pradžioje $150,000,000.

Kongreso specialės komi
sijos be to darbuojasi vokie
čių suokalbio ir intrigų rei-

Berlynas, kovo 3. — Ko
vo 1 dienų rusai daug ka
reivių paaukojo veltui mė- t

. fl ,pr^eųtas Wil-
čių pozicijas šiauriuose nuo ‘ * ' ’*
Vale Putlia, Rumunijos

r"'
, tjusai kartus Tk'

■ paliovos stojo atakon, te
čiau visus kartus juos vd- 
kįėčfai atmušė sii' dideliais 
jiems nuostoliais. Pagaliaus

' i ' * * ' r' » ( * f
rflsai atsižadėjo atsiimti 
tas pozicijas.

iY a karuose ir pietuose 
nuo t Rygos ir , tarp ežerų 

( Miadzol ir Naročy : taįpgi 
j tarp, žvejot ir Dniestrp seka 

kaj .kadp. .smarkesnį susaro- 
^mįmai.;

Ant ,rytinio Narajuvka 
ppėp, kiauto vokiečiai štur
mavo rusų pozicijas, suplai- 

. siūdami keliose vietose pe
žemines minas. Raęme jie 
nelaisvėn, i rusui ofieieri ir 

' 170 kareivių. Be to paėmė 
‘ , 3 kulkasvaidžius ir 3 minų

■A j «i y 1 t J j. 1 v ’ i i s
inetvkTes. , , t t .

•j e i» >>*•

■ 6 ►
KAIZERIS SUSIRGUS.

Ldndonas, kovo 3. — Iš 
Berlyno per A'iusterdaulų 
apturima žinia, jogei kdifce- 
ris susirgęs nuo* peršalimo. 
Bet liga t Urbu t nė pavojin
gai nes pas savė rumuotfna 
prlnU.ąs ministerius ir siisi- 

■•nėšųs su vyriausiąja katės 
stovykla, (lydytojai tečiau
Įsakę jam būti atsargiam.

—j.......... ................. ..—• •
. 4 GERARD PARVEŽUS

, LAIŠKĄ WIUšONUI.
Paryžius, kovo 3. — Iš 

Miadrido gauta žinia, kad 
buvęs Vokietijoje Suv. Val
stijų ambasadorius Gcrard, 
kurs keliauja namo, su sa- 

. > vimi vežęs Ispanijos kara
liaus laiškų prezidentui 
Wilsouui. -... ..

som patvirtinę yokiešių suo
kalbį prieš Suv. Valstijas! 

Šiandieprezidpntas tanie
reikale, sakoma, priątatv-

• i ‘ • • j F 'siųs . kongresui tr daugiau 
prirodymų. / ,

, Vokiečiai visuomet prie 
Suv. Valstijų glaudėsi, už-* 
tikrino prisirišimų. Bet 
slaptais ( kęlkiis šiai šaliai 
kasė duobę, 4 , kurią gal pa 
tiems kasėjams prisieis į- 
kristi. j, C( v, |

Visose Šori, Valstijose ne- 
paptrnstas bruzdėjimas.

Bet reikia (nepamiršti ir 
td,! jogei šios- šalies vyriau- 
sybė (Vokietijai • dar nieko 
nesakė, reikale nužudymo 3 
aiųcrikoaių,! kurie žuvo su 

.sutorpeduotu m garlaivių 
“Lasoma.” ■ , .»

Prieš Vokietijų rinkami 
fųktai, visokie prirodymai. 

• Kuomet visa tai ihus atlik
ta,, Suv. Valstijos tuomet 
pasakys:, gana to visa.

--- -------------------- —-r—«---------------

4 NELAISVIAI JAU ’ 
PALIUOSUOTI.

Rymas, kovo 2 (Sulyg 
“Daily Ne\vs” korespon
dento pranešimo). — Sulyg 
valdiškųjų ratelių užtikri
nimo dabartinė karė Italijo
je yra labai .populerė ir la- 
biaus suprantu italai gy
ventojai žino, jogei Euro
poje visokia laisvė tuojaus 
pasibaigtų, jei Vokietija 
nugalėtų Angliju. Italai Vo
kietijų laiko didžiausia 
žmonij<>s prispaudėją.

fialai supranti!, jogei da-' 

bailine kova seka už tai, ar 
Trident, Triest, . Rjeka ir 
Dahnatija turi būti prijun
gtos prie Italijos ir af galės 
atgaivinti senobinę preky: 
bos reikšmę Venecija ir 
Genua Tarpžemių jūrių ry
tuose.

i ’ • į ) t *
Italų tauta tikisi, kad po 

šios karės susmukus Vokie
tijai įvyks naujas ekonomi
nio išsivystymo laikotarpis, 
kurs duos gvarantijų atvan
gai ir ilgesniai santaikai vi
soje Europoje. Tuomet iš
naujo visur klestės prekyba 
ir pramonija ir Įsiskolinu
sios šalįs netruks išbristi iš 
skolų.

Dabar Italijoj pražydo 
žemdirbystė taip, kaip dar 
nekuomet. Darban pakinka
ntis visos gamtos jėgos, ko 
pirmiau arialiptol nebitdavo. 
PdšiĮęefirid' ir diirbfniiikiį 
birius. ' ’ Trilkhunkhi' dlioda 
didėlius užsakomus' TtAlijo-

: J '
I t. i f . I,' i l.- ) ’ . . I I-v., '

Aprokuojaina, jogei šita 
tare i Italijai atsieisianti 
apie 10 milijardų doįerįiii. 
faideįė pinigų’' krūva. Bet 

italai tikisi, jogei' kare pa
gamins naują Italiją, kąip 
moraliu,1 taip ir ekonomiiiiii 
žvilgsniais. Nauja Italija 
bus stipresnė namie ir ga-' 
lingesnė užsieniuose.

Copenhagen, kovo 3. — Ii
Keturi amerikoudi nuo pa
imto anglų garlaivio “Yar- 
rovdale’l pagaliant* atkelia- 
vb čionai iš‘V ikietijos. Jie 
paleisti skyriuini jiuo kitų 
todėl, nes k.tipo ofieieriu 
rangos jie viri keturi kitoje 
stovykloje buvo laikomi. 
Atkeliavo iš Vokietijos išal
kę, su viena eile nu vii ketų 
drabužių. Danai juos sve
tingai priėnė, pavalgydino 
ir parūpino geležinkelio ti
kietus ke iauti tolesniai. 
Labai daug išvargę būdami 
vokiečių nelaisvėje.

LLUC
KINIJA (KVIEČIAMA
PRISIDĖTI PRIE KA

RĖS EUROPOJE.
<■ i l I ' i -x f i,. — r,! )

Pekinas, ‘k/ivo 3. — Eran- 
eijos' atnbasiidorius ir Belgi
jos pasiuntinio palydovas, 
kuriedti Kinijoje atstovau
ja talkininkų reikalus, pa
siūlė Kinijai prisidėti prie 
dabartinės karės Eurbpoje 
talkininkų pusėje? Už tai 
Kinijai pažadama’ pabaikin- 
ti Europos šalims kastnetinį 
atlyginimą daf mm bokse
rių Sukilimo laikų ir muitų 
tarifo revizijų.

NUSKENDO SERBŲ GE 
NEROLAS IR TRĮS PUL

KININKAI. ,

Nicea, Franci ja, kovo 2. 
— Čionai gyvenančiai serbų 
generolo Iii jo Goikovič šei
mynai pranešta, jogei vo
kiečių nardančioji laivė su- 
torpedavo italų garlaivį 
“Minas” irau tuo garlaiviu 
nuskendo generolas Goiko
vič ir pulkininkai: JDodugn-

VOKIEČIAI SULAIKĖ 
ANGLUS PRIEŠ 

BAPAUME.

Londonas, kovo 3. — Vo
kiečiai galų-gale sulaikė an
glų pirmyn briovimęsi prieš 
Bepaume, Francijos šone. 
Kuomet įjudę anglu bata
lijonai pūškavo nuo Thilloy, 
vokiečiai Bapaume linijoje 
atsisuko- ii-. paleido darban 
priešais juos kulkasvaidžius 
ii‘ anuotas. I

Militarinia-i kritikai spė
ja, jogei1 vokiečiai Bapau- 
me linijoje apsistos ir tenai 
Įsitaisys apsiginimo vietas. 
Bet franeuzų ir anglu ka
riuomenių vadai tvirtina 
priešingai. Saki >, vokiečiai 
turėsią toliau traukties ar- 
bų busią nugalėti. Už kelių 
dienų vistiek Bapaunie mie
stas teksiųs auglams, nežiū
rint to, ar vokiečiai jį gin
sią, ar ne.

• t ' '

PENSUOS ANGLIJOS 
KAREIVIAMS.

Londonas, kovo 3. — An
glijos karės taryba sustatė 
naujus pienus D. Britanijos 
kareivių pensijoms. Sulyg 
tų pienų (projektų) kiekvie 
nas paprastas kareivis, dė
lei sužeidimų karėje netin
kąs uždarbiažtti, gaus savai- 
tdjd $6ifį0 pensijos.'J ei šitos 
pensijos - neužteks i kareivio' 
ppųgyvemmui taip, kaip jis 
gyveno - pinu | šitose karės, 
tuomet pensija- jam bus pa
didinta.. i Tečiau pavienė 
pensija negali butiiaugštes- 
nė, ;kaip $18 Savaitėje.

Vaikų - užlaikymui bus 
mokama laipsniškoji pensi
ja: už pirmąjį vaikų $1,20 
savaitėje; už antrąjį mažiau 
ir t.t. . 1 * t
: Kareivis invalidas,! galįs 
dirbti bent kokį darbą, gaus 
pensiją žiūrint. įi jo tinka
mumą prie darbe, i - ■1
• . Našlės po kaitusių karei
vių gaus pensijos;tik pusę 
tiek, kiek i butų gnVę jąi su
žeistieji ir negalį dirbti vy
rai. i :
'Pensijoms pirmaisiais im 

tais turi bnXi paskirta 125,- 
000,000 doleriu. ' • >

e JIS NIEKO NEDARUS, 
JIS. NIEKO NEŽINĄS.

DARBUOJAMASI UŽ 
TAIKĄ.

New York, kovo 3. — Ne
senai suskaldytos Fordo 
taikos lygos sekretorius, L. 
Loehner, praneša, jogei di
džiumoj kariaujančių šalių 
vis labiau įžiūrimas noras 
taikinties, baigti tą pragaiš
tingąją karę. ‘ .

Amerikoj tečiau labai ma
žai žinoma apie tai, kas iš
tikrųjų veikiasi Europoje. 
Abi kariai! jauta pusi su di
džiausiu intempimu darbuo
jasi taikos reikale. ; Nes abi 
pusi jau suvargusi ir begalo 
nuilsusi.

Ir Anglijoje norima tai
kos if visuomet apie ją kal
bama, nežiūrint oficialių 
vyriaus^diės priešginiavi- 
miy
t i ■ ’it'tį /'Įr'? ♦ •

AUSTRIJOS AMBASA
DORIUS IGNORUO

JAMAS.

Washington, kovo 3. ~ 
Šitą pirmadienį čionai į- 
vyks išnaujo išrinkto Suv. 
Valstijų prezidentu sekan
tiems keturiems metams 
prezidento Wilson<> inaugu
racija. Šiton iškilinybėn pa
kviesta visi užsienių šalių 
diplonjątąi, Aplenktąs, tik 
vykius ųeseiiai , a,tkę|iąvęs 
Austrijos ambą.sątįoriusi von 
Tąmovjski, kadangi jiąjdai 
nųrokųojamas , (įiplpjųafu 
nes ligšiol prejidentui uepa 
davęs savo diplomatinių po- 
pėrių. Austriją inauguraci- 
įoįe atstovaus baronasW I, J , 4 • . i ‘ i j .
Ziviedinek, Austrijos ainba' 
sados palydovas! Preziden
tas AVilsonas tuo tarpu vis 
oliaiis atideda pasimatymą 

su, nauju Austrijos ambasa
doriumi.I ; i 1 i •!•••<

NESUTIKIMAI AUSTRI

Meiclčo City, c Mtex!,. kovo 
3. — Čionai gyvena Vokie
tijos pasiumtinys von Eck- 
hardt,' kuriam Vokietijos 
užsenių-reikalų ministerijos 1 
sekretotiiis Zimmenuann 
buvo pasiuntęs oficiali laiš
ką, kurio nuorašą dabar tu
ri -Suv. Valstijų vyriausybė 
ir sulyg kurio susekta Vo
kietijos suokalbis ir intri
gos prieš Suv. Valstijas. 
Von Eckhardt paklaustas, 
ką jis žinąs apie tas intri
gas, atsakė:

“Aš visai ignoruoju šitą 
klausimą. Aš nekuomet ue- 
inteikiaii Meksikai jokio 
pasiulijinio susijungti sutin, Dulič ir Milan. Visi jie 

keliavo Tarpžemių jnrėmia Vokietija prieš Suv. Valsti- 
į Makedoniją, • ”

£ 41: .11 v JOJE// i 
m i-H?*;-u, u- i •

Beiue^Švįlėarijdį kovo 3. 
— Čia gauta iš Vienuos ži
nia, jogei Austrijoj, vyriau
sybė dar ,galutinai nenu- 
sprendžiusi, kokį duoti at
sakymą Suv. Valstijoms 
nardančių laivių kovos rei
kale. Viena dalis, valdinin
kų stovi už Vokietiją, kita 
dalis priešinasi ir reikalau
ja nepertraukti diplomati
nių ryšių su Amerika. To
dėl. galutinas Austrijos at
sakymas dar nežinomas.

~r i
AMERIKONUS PALEI 

< ŠIĄ KOVO r D.

Washingtoii, kovo 3. — 
Šveicarijos pasiuntinys 
Ritter, kurs šioj šalyj atsto
vauja Vokietijos vyriausy
bę, Suv. Valstijoms inteikė 
notą, jogei amerikonus ju
rininkus vokiečiai paleisią 
kovo 7 xdieną, nes ligi tos 
dienos jų kaikurie busią ap
saugoti nuo užkrečiamųjų 
ligij. Iki šiolei jie buvo su
laikyti delei besiplatinan
čių ligų stovykloje, kur jie 
buvo laikomi.

IŠ ADATOS VEŽIMĄ 
PRISKALDĖ.

“Naujienos” padėjo aprašymą, kaip kunigas A. 
Ežerskis nenusiuntęs į Tautos Fondą K. Montvido įduo
tųjų jam pinigų. Minėtasis socialistų laikraštis taip išpū
tė tą dalyką, jog žmogus tą aprašymą “Naujienose ” pa
matęs, tikrai gali pamislyti, kad kunigas Ežerskis padarė 
baisią piktadarystę. Tuo tarpu ten tebuvo tik menka dul
kelė, socialistų išpusta į dideliausį kalną.

Kad apsaugoti musų visuomenę nuo tų socialistų 
laikraščio apgaudinėjimų, kviečiau kunigą Ežerskį duoti 
pilną to dalyko paaiškinimą. Šitai tas kunigo A. Ežerskio 
pasiaiškinimas:

> I ' 

1-0 

r 

t

-1

T' 4. T

“Praėjusią vasarą atėjo pas mane K. Mo n t Vi

das. Jis prašė, kad nusiųsčiau į Tautos Fondą 50 do
lerių, kuriuos jis aukaująs nukentėjusiai Lietuvai. 
Norėdamas tam žmogui patarnauti, sutikau išpildy
ti šitą jo prašymą. Be to Montvidas prašė, kad lai
kyčiau mišias kasdien per ištisus metus už jo tėvo 
dūšią. Nuo to atsisakiau, ne dėlto, kad Montvidas 
permažai už jas tedavė, kaip jis dabar “Naujieno
se” kad rašo, bet dėlto, kad klebonas tokių dalykų 
negali apsiimti, nes pasitaiko ir šliubai su miš ©mis, 
ir laidotuvės, ir t.t. kada mišios būtinai turi būti at
laikytos.

Norėdamas visgi Montvidui ir tame dalyke pa
tarnauti, per laiškus suradau vieną vienuolyną, 
kurs apsiėmė tas mišias atlaikyti. Tai pranešiau ir 
Montvidui.

Tiems reikalams, kurie dažna;! atsitinka, yra 
kningos, kur jie įrašomi. Gi nebūdamas Tautos Fon
do jokiu viršininku, nevesdamas jokių to fondo ro- . 
kundų, neturiu nei kningos T. Fordo rolpindoms 
paskirtos. Dėlto Montvido įduotuosius pinigus užsi
rašiau ant paprastos kortelės.

i , : I > I I 'u • <• t
Kadangi turiu daug reikalų ir su savo parapi

ja ir su “Draugo” bendrove ir sų Spaudos Draugi
ja ir t.t., kartėlei užsimetus, apie Montvido pin gus 
visai užmiršau. Šunku aiškiai atsiminti v'sus reika
lus ar kalbaš, kurie buvo prieš pusę metų ar se
niau, ypač sunku tai atsiminti kunigui, prie kurio 
ateina šimtai žmonių su įvairiais įvairiausiais rei
kalais. “

Praėjus kokiems,astuoniems mėnesiams, ate Ina 
Montvidas su kitu nepažįstamu vyru ir, besikalbė
damas, paklausė manęs, ar iššiunčiau į Tautos Fon
dą jo įduotuosius’ pinigus. Man dingtelėjo tuomet į 
galvą, kad aš tuos pinigus išsiunčiau tuomet, kada 
siunčiau vienuoliams laišką Montvidd mišių reikale. 
Taip manydamas ir pasakiau Montvidui, kad jo pa
aukautuosius pinigus nusiunčiau į Tautos Fondą. 
Ištikrųjų gi paskiaus pasirodė, kad tie pinigai ma
no buvę užmiršti.

1 Montvidas, jau prieš ateidamas pas mane, išsi
teiravęs Tautos Fondo valdybos, ar aš nusiunčiau 
tuos jo 50 dolerių ar ne. Susilaukęs atsakymo, kad 
Tautos Fondas tų pinigų nuo manęs negavo. Dėl
to Montvidas gerai žinojo, jog aš klystu, sakyda
mas, kad jo pinigus jau išsiunčiau. -

Kiekvienas doras žmogus, norėdamas sužinot) 
tiesą, o neieškodamas priekabių, butų pasakęs: 
Tamsta sakais išsiuntęs mano įduotuosius pinigus, 
bęt Tautos Fondas sakos jų negavęs, dėlto prašom 
pažiūrėti ar nesi juos užmiršęs pas save.

Tai išgirdęs, bučiau tuoj ėmęs ieškoti, bučiau 
atradęs ir,atgal Montvidui sugrąžinęs, arba į Tau
tos Fondą nusiuntęs. Montvidas gi, nors ir girias 
esąs kataliku, bet to nepadarė. Priešingai, Montvi- « 
das pasirūpino išgauti nuo manęs užmiršimo pasa
kytą žodį, ir tuo pasinaudodamas, lek ia prie advo
kato, šmeižia mane po socialistų laikraščius.

Montvido advokatas Tilton pareikalavo nuo 
manės, kad sugrąžinčiau Montvidui 50 dolėf <ų, ku
riuos šis aukavo per mane Tautos Fondui ir kuriu 
Tautos Fondas negavęs.

Iš to advokato laiško sužinojau, kad Tautos 
Fondas Montvido aukotųjų 50 dolerių dar negavo. 
Tuoj subrusdo ieškoti tų pinigų, bene busiu užmir
šęs juos išsiųsti. Beieškodamas tikrai juos atradau 
užmirštus “safe.” • Tuos pinigus tuoj išsiunčiau 
Montvidui per jo advokatą Tilloną.

(Tąsa ant 5 to pusi.)
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į registruotų laiškų.
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korespondencijos negrų žiną m i, jei au
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grųžinimui. Visokiais reikalais kret- 
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daugelis lietuvių nuo baž
nyčių atsimosi;} ir socialis
tai is to daug pelnysią?.

Bet susispietusio j i aplink 
“Naujienas,” tą nešvariau
sią laikraštį, lietuviški so
cialistai labai klįsta taip el
gdamies. i I

Šv. Kazimierio Diena—

Lietuvos Šelpimo Diena.

Ar jums žinomas išgąstin
gas varpo gaudimas, ištikus 
gaisrui ar kitokiai nelaimei t

Ramiu laiku jis kabo ne
judėdamas, rimtas, susimą
stęs Pasididžhifidanias už
kalbina jį stipruolis vėjas, 
kugžda sutūpę ant jo vari
nės ‘krutinės kregždės ir 

o

Jau ne tie Ihifeftj, kuomet 
lietuviu minias buvo galima 
sukiršinti prieš šmeižiamus 
kunigus, tikėjimą ar bažny-v • • tną. j. ■. ąe, '

Šiandie lietuviai jau su
pranta, kokidisf tikslais tas- 
daroma ir ju minios atsisu
ka ne prieš šmeižiamus, bri[ Bet jegu tamsioje naktyj) 
prieš pačius nedoruosius ugnies liežuviai apšvies juo- 

' Į (Ją padangę —

džiota ir paniekinta Belgi
ja; varnomis ir žiogais mai
tinasi gražios Juodkalnijos 
gyventojai; be pieno lašelio 
taukstančiai miršta mažų 
ynikų nekaltoje Lenkijoje; 
vaitoja sukruvinta ir musu 
mylimoji tėvynė.

Baisu šiąudie Lietuvoje*
karveliai, o jis visą laiką !Nuo pragariško staugimo) 
rainiai žiuri į juos' ir į ošinu--Anuotu 'teif dreba žemė, de- 
ėias gireles apačioje. ganeios lietuvių 

raudonai nudažė

v • j.jfotolvFo.o jy. ’c- c(Tr .t Fo?o
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PUO

PAKILO KAIP LIŪTAS,
U0LĖ KAIP UODAS.

4 Jūsų platga tur. būti pad*- 
ti gero|« Muglola Talitijoa

bankoja

Sseoiil Sfl6witf Bank
■mmOF CMCAOOmmm 
MII wMta. Urve. WWa«.f ■ Av.

3% ant JusųJPlnlgų

AMara PanaAčliala t? Sabatomlf 
▼> karai i iki 8 ra landai

Peršančiame pinigus 
| Europa U goftnui

jfcAUtl Laivokartes

HIVERSftL
STATE BASKAS

Su Kapitalu $200,000.00 ir 
Surplus $25,000.00 po val

džios priežiūra.

ATSIDARYS
A. OLSZEWSKIO

BANKO NAME
3252 So. Halsted St.

sodybos, 
visą pat

dangę, o po krauju pasru* 
virpančiai jvusius tyrlaukius lėtai 

slankioja išblyškę, pusgy1- 
viai žmones, tarytum numi
rėliai iš grabų prisikėlę.-
Žųsta ugnyje prakaitu su
vilgytas musų turtas, šrap» 
neliii skeveldros naikina so1

* ( J '

nų laikų ir garbės brangias-'
liekanas. Amžiais visut'
skriaudžiamos tautos atgi-
mimo akordas vėl užmirė irt . . 1 nepermaldaujamas likimas’Kviečia mus , į. . ,. <beširdžiai i blaško ją tiek* 
pražūties krantu.' Dainų ša
lyj jau nėbeskamba dainos,r 
išnyko linksmumas. Tik iš-, 
alkęs šuva liūdnai stangiai 
susirietęs tarp nuodegelių irt 
įniršęs vėjas, pusto pelenus? 
sudegusių si >d y bu.

Lietuvos nelaimės taip di-, 
dėlės ir skaudžios, kad tik, 
gal antras pranašas Jcremri 
jas pajėgtų jąs tinkamai

kunigai, pagalinus |(fevo UnmuguuMu. 8w«l»aij(M „a na.,tajuo labiaJ 
laivo pn.rwdvt|i, . kiikię gal-jalne kerštas, kml reikia įa neštį
valai tiena. tas parapi- jpag>za,' ĮtnžnnUs, nors ien^.j ia.į_lcįtos tautos beveik 
,as.” Teeiau kai-kurie inu-’,laugiausjV,į dkižinotųsi ktti- „^į,^ Vžtat mus, iš. 
m iknouvs via day uepahau- tul.,, uaiksh,. dade ,r U ' j. • ,
,a remr <ir; pnlaikr tas ne-, s1(£iuw,»,ad„, UOT. kitiaioliausiii grdvtl
aj ir .tarnavę įr kįpikių ..baisjos karės pą-
įems neva “kunigams.” .lydovų žūsta nelaimingoji 

Skaudu darosi rašant Serbija, ta pirmoji auka Eu-

šmeižikus.
Todėl ir šis pastarasis | pradeda plakti jo varinė 

“Naujienų’’’ išsišokimas ir j širdis, šaukdama geros va
lioms apvaginti visų gerbia- ‘bos žmones pagelbon. fr 
inąj.į kunigą pasibaigė tik- 'girdžiasi sis galingas gaudi- 
fai dviem nekalčiausiais žojnias tarp ugnies čirškėjimų,, 
džiaft: [degančių sįenų

“Kunigas pamiršo.” , jtarp .baimės ii 
- Lietuviai tečiau neturėtų kliksmų., , .
pamiršti tų juodašimtiškų I Baudžia ir dabar tas ge 
■‘Naujienų” norų.

i <. i

KAIP ILGĄI EISITE, 
TOKIAIS KELIAIS. '

griuvimo,.
sumišimo-

rasai žmonių draugas...
i < Baudžia,- iri 1

- JSTKrGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO

Šitą patarlę pilnai galima 
pritaikinti prie socialistų 
laikmščio “Naujienų.” Ši
tas laikraštis kovo 28 d. ant 
pirmo puslapio žymioj vie
toj paskelbė štai ką:

“Ryto — Naujienose bus 
išspausdinta Istorija su ku
nigu Ezerskiu, Cicero para- 
pij< >s klebonu.”

Tai pamačius, gal iie vie
nam parujH) sužinoti, kas tat 
bus per “Istorija,” ką kun. 
Ežerskis vra blogo padaręs 
tiems lietuviškiems ]>asau- 
lio lygintojams.

Ir kasgi antry tojaus pa
sirodė !

Pasir<>dė tas, jogei ‘‘Nau
jienos” suvylė savo skaity
tojus. Iš tos “Istorijos” iš
ėjo paprasta pasakaitė: 
kun. Ežerskis pamiišo pa
siųsti Tautos Fondo išdan 
50 dolerių, kuriuos jam bu
vo dflhffs koks tai socialist- 
pnlaikis su tikslu visųger- 
bianiąįį musų veikėją-kuni- 
gą teršti nešvariuose socia
listų laikraščiuose.

Fš tos “Naujienų” “Is
torijos” pasirodė tik išpus
tas muilo burbulas. Korėta 
pamėginti kun. Ežerskį ap
vaginti, bet jMibaigoje visa 
‘‘ Ist<>rija” užraukta: “ ku
nigas buvo pamiršęs” irt pa
baigtas kriukis.

Todėl “Naujienos” paki
lo kaip liūtas, bet puolė 
kaip menkiausias uodas.',

Tečiau be kitko mums. 
katalikams, nereikėtų pa
miršti ypač to, kad toksai 
‘ ‘ Naujumų ” pasielgimas 
nėra pirmutinis ir gal nepa
skutinis.

šitas socialistų laikraštis 
kuone kiekvienam savo nu
mery j pašiepia ir išhjaivrio- 
ja lietuvius katalikus, kata
likų tikėjimą, Bažnyčią ir 
net patį Dievą.

Šitas laikraštis lietuvių 
tarpe platina bjauriausi do 
roję supuvimą, pajuokia šv. 
Suk lament us, evangelijas 
apaštalu^ popeži ją ir tt.

Bį “Naujienoms” pašiep
ti, išbjaurinti iv apšmeižti 
kunigus — tai paprastas
•laibas. Mat, sociaFistų iš 
rokavimas yra tas. kad kūn
inei jie savo šmeižtais ir

uogreičiausiąj jięsti į;agel- 
jbos ranką nėląimingąjai Eu-

-------- '■— . jropąi/kurią jay treti mete-
Dairg1 kartų ^thbiugė*’ ir'liai laiko apglėbę paraki/ 

kituose katalikišknošo dųik- 'durnu debesiai, kur mirtiesI *
raščimtse kuovaizdžiausiai įr bado neprisofina-mos
buvo išrodvta, F<o yertos šmėklos švjffstt»si' twrp gri li
vrą kai-kur tarp Tiėtuvlu

taip
mos nezaležniukų 

” ko vertti

uzmezgramos

ĮDS,

vailiną
parapi-

vra ir kas

vėsių kadaisia ‘turtingų mie-
stu ir kaimu.

Milžiiūškų vargų bedug
nėn j pasinėrė ta^ žiemės skri-

jiv per vieni tie nezaležnin-ųuĮįo. kampeli®, va<ldn
ku

įpit* tokius purvinus kai- ropos kataklizmu? krtitino-’
’.urių lietuvių pasielgimus. 
Skaudu tuo labiau, kad lie- 

taip elgiasi ne dėl

mis ašaromis verkia sumini

uviai
4 -

O

purvinais 
minsią

Kovo, 3
i ; i . I . ■ ..į •

1917
d.

’ « I
9 valandą rjte k bus atdaras iki 8 

; valandą vakare priėmimui biznio.
.1 I

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

'o' ;MR$AL‘stATE BANKO
Administracija.me fcitouoliausiai gydy 

savo tėvynės žaizdas, kuo-- 
greičiausiai nešti kcučian- 
tieųis broliams džiaug’smą,
viltį ir pagelbą. Sviete tu kįn^ai tautiečių su tikslu išT
mano,, nejaugi mes leisime, 'a^kinti svarbiausius tautos 
įkad jie mirtų badu arba iškalus ir surengti mezba-r

pagalvokite:^ Kiek proto ivįjuos galutinai sunaikintųlvas nukentėjusiems karėje 
:itko, bet kad savo- puil^y-j 'SV įpratimu į galėtų turėti vi-digos ?F .Bea/mginiės, gailės- Beto, pasinaudojant proga. 
>ę pastatytų augščiau busi- si tie, Uatrie Įiasiimtų nuo1
įlojo amžino gyveninio, kad j gatvės bile kokį valkatą,
įlomi parodytų vienaiu-ki- aprėdytų jį kunigiškais ru-hį negalima. Bet kiekvie 
am savo tikrajam dvasis- J bars, paskui lieptų jam lai-nas žmogus, turintis širdį ir 
am vadovui, jogei be jo i<yti neva “pamaldas,” eitų protą, privalo suprasti, jog 

jatarijaviino esą. galima ąp/.į.^s j| “tšf>»ž>Utjės;” itutiVgei^hiKis Artimo, tadą+mė- 
ieiti, iv kad pažemmlų vie nio jo “šliubuš,” “krtkš-jo, yra prcrkHrriusis icrik- 
ą musų dvasiškiją, jus” ir kitokius neva “dva-kščionio darbaiIh’nuo jo: nei

Tokiuo ; «ąvo pasielgimu siškus” . patarnavimusvienas negali atsisakyti.
ie lietuviai atskalunąi ne 
litam kam skriaudą arba 
.ažeiynnimą daro, liet patįs

“Drauge” kaip veidrody j 
>tivo pėirodyta, ‘jogei kąž- 
;oks Bnzovąs alias Buzevi- 
ius alias Kriščiūnas yra 
ietuvių katalikų apgaudi- 
lėtojas, tamsus kaip bato 
mlas, tai tas pat, kurs su- 
:o neząležninkų lizdus 
•rooklyne, paskui Detroite 
• gal dar kitur, iš kur tu- 
ėjo bėgti kaip ]>akaustytas, 
►et tamsus musų broliai 
iandie jam kaip tikrąjam 
cunigui ir vėl tarnauja ir 
ėl klausosi jo, plynia ži- 

kokių “pamaldų,” ko- 
ių ten jo “poterių ir “pa
noksiu.”

Buzovas alias Buaevičius 
iliiis Kriščiūnas lizdą: susi
rikęs Town <tf Laki*, Chi- 

ig<»įe. Ne kokia čia jam 
niitįs, b«*t visgi turi kelioli- 
\ą tamsuolių^ utsiiuctiisių

Kiekvienas sveikp proto (Teisybė, nemažai, jam mes, 
žiilogus pavadintų tokius amerikiečiai, sudėjome au-
pakvaišėliais, , nenormaliais 
-utyėriinąisr daraučiajs, di- 
(•žiausią gėdą visai tautai.

Deja, nois ųeibiug, bet 
mes, lietuviai, turimi1 savo 
tarpe tokių lųsiormalio. pro7 
to- žmonių. Turime jų ne 
tik Chicagoje, bet ir kitose 
■ietuvių kolionijose. Ir už 
i uos tamsuolius musų visa 
tauta turi vilkti gėdą sve 
(ilstančių akyse,.

Argi impfcsjtaisysite, bno- 
liai?! j

Dalairtiiris jūsų pasielgi
mas, tai naujos rųšies pago
nija. , . i
. Ir jei apsiiinate grįžti ti
krosios Bažnyčios globon, 
atsiminkite, visirpiiniu per
traukite visokius rvšius su

tinga auka yra geros valios Teikia pasistengti toje die- 
veiksmas ir priversti aukau- boję kuodaugiausiai pri- 

— - - traukti žmonių prie, raokė-r
j iino nuolatinių duoklių 
Lietuvos gelbėjimui.

Tautos šventė tesūžadina 
dar labiau’ mumyse lietirvy- 
įbės dvasia, primindama gar
sią niusų, praeitį ir ateities 
uždavinius. Ji privalo mų$ 
visus sujungti į vieną, dide
lę šeipiyną delei, kovos už 
Lietuvos laisvę,, už jos

Vė

kų ant aukuro krauju ir aša
romis pasruvusios tėvynės, 
bet tai tik .mažas balzamo 
lašeliukas milžiniškoje var
gų jure j e. Aukoti dar reikia 
daug, aukoti reikia nuolat 
ir kuoduosiiiausįai.

Štai prisiartino diena gar

skriaudas.. i . 1
.Taigi, į surengtas , iškil7 

mes tautiečiams reikėtų 
ateiti liuoskaRliTigiaiisiai ir 
jicpasigaifėti tėvA-nčs n-ika-

mes , tn-ii s, kuri sugebės 
griuvėsius prikelti gvveni- 
man ir iškariauti Lietuvai 
prideramą, vietą Europos 

lst i, jų sąstato je.
Brožė šio pasielgimo dar

musų rankose ir susimilda
mi, nęsuterškime jos aĮisir 
leidimu bei kietaširdy ste. 
Neužsitariiaukime paniekos 
nuo tų pusnuogių, išbadėju
sių tautiečiu, nekn žinoki- 
me jų sunkmetyje. Nešlovės 
raidėmis bus ĮKižvųiėtas iiiir 
sų vardas, jeigu snausinie 
šioje valandoje džiugindami 
tuomi savus priešus, našlai
čių ašaros tusiuos musų są
žinei raniybčs, jeigu mes 
gailėshnės aukų jiems gel- 
ličti. ’

Taigi Šv. Kazimiero die-

PRIEŽIŪRA VALSTIJOS!

KAPlTAtftS $600,609 *
Mes mokame :i proc. ant l'inigii. 
ilea parduodame Foreign Moąey

Onlers į v isas dalis svieto.
\Villiam. Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, -—Vice-pirmininkas 
Chas, Krupka, Vivę-pirmininl^as 
Joseph sikyta — Kaiierins 
August Filek—Ąss’t. Kasierius

■ŽENKLAS BANKOS HAl'Gl MO. 
Chicago Clcarhig Uouso Nurysią.

TAUTIŠKI 
BANKA APSAUGA 
JUSU TAUPUMO

(tviskia laisvę rapesčių'
l ir : • ■

.\!»iS«i(išh!) saugumą
.ši banka yra labai patogiojo 
vietojb yra reguliariai per- 
žiuriitma I'. S. Valdžios, jū
sų taupininiai yra pageidtm- 
jilnii, ar $1.00 ar $1,000.00

$»I»K jum. itdi'K fiHhlrj UI I r. f

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

Dav kl K. Forgmi—President 
S. K. Kampas, DcarlMim and 

Monroe st.,

(Apatinės lubos)

lams bent vienos dienos nž-
biugojo Lietuvos Užtarito- dė«l)io, nes nuo musų centų
netik katalikišką, bet ir tau- 
jo Šv. Kazimkiroa Tai musų 
tūlė šventė, tai lietuvių die
na. Vbsuotiiiiante išeivių sei
me Chicagoj^i buvo sutarta, 
kad kovo ketvirtą dieną 
švęsti kuoiškiluiingiausiai ir 
tautos
aukoti be 
uždarią. Praėjusiuose, me
tuose susipratusieji lw*tu- 
Iviai gražiai minėdavo šią

juTgulės ar tiems žmonėms 
mirti ar gyvais išlikti.

Kuomet ims gausti var- 
Į,«ii Šv, Kazimiero dienojo. 
pOTsikelkhnc mintimi į iš
draskytąjį gimtini lizdelį, 
kur tinsta žmonių burnos

viešiems •reikalams įmio bado, kur gyvi prašosi 
iient vienos- dienos palaidoti. Vaizdas badau-

sociaiistėtiy, su .laisvania- brangią dieną ir gan gausiai 
niais ir su jų laikraščiaisjankodavo Lietuvai. Reikia
kurie kovoja prieš kėitali’kn 
tikėjimą ir daugelį žmonių 
išveda iš doros kelio. A't- 
ūininkite, kad kaip ilgai 

laisvamanių ir 
laikraščius, taip

mo tikrosios Bažnyčios.
Kaip ilgai taip bus f Kaip j skaitysit!

ilgai kaikurie musų broliai socialistų 
klaidžios tais tamsybių ke- ilgai turėsite apgaudinėto- 
liais? Kaip'ilgai jie labinus įairis tarnauti ir busite at-i
Tarnaus savo puikybės už
gaidoms ir nei’šbiis iš lo

i, 1

tikėties, kad šiemet dar pa- 
sekniingiau bus atšvęsta 
tautinė šventė ir dar dau
giau bus surinkta aukų ne
laimingam kraštui sušelpti, 
jo Bolgotos kančioms pa
lengvinti. ,

Visuose Amerikos mie- 
skirti nuo katalikiškos Baž- stuose ir niiesteFiuose, kur 
nvčios. |tik yra lietuvių, kovo 4-tuj

Susipraskite ir pasitaisv- dienoj privalo but sušaukti

nio die na, kurioje visų niu
ksų mčintįs privalo buti nu
kreiptos ten, kur vaikai 
įniršta badu, tėvas- karėje, 
motina išniekinta, namai 
sugriauti, laukai neužsėti.

“Broliai išeiviai, šelpkite 
sunaikintą Lietuvą!” — iš
gąstingai gaudžia varpai se
nutės Vilniaus katedros, 
kurioje ilsisi šventos Lietu
vos Užtarytojo Kazimiero 
liekanos.

Ar paklausvsit šio balso?
’ K. G.

TVARKOMI AUSTRIJOS 
VIDUJINIAI REIKALAI.

Londonas, kovo 2. — Ne- 
žiurint Austrijes nirnisferių 
pirmininko susirgimo, šalies 
reikalai savo k'diu tvarko
mi. Vra sumalu mų oficialu 
kalba Austri.jojp pravesti

į
įjančios gimtinės, fmgrimz- 
•ditsios rmsiniiniiim gelmėse, 
geriausiai primins musų 
ipnreigas, karščiausiai pa
skatinti aukauti ir darbuo- 
tirs.

Linksma bus, jeigu savo
je dienoje mes surinksime 
kelioliką tūkstančių Tautos 
Fondui. 1’uomi parodysime, 
knd esame verti geresnės 
ateities ir jos, benbejo, su- 
lairksinie. Duosnios aukos 
Lietuvos gelbėjimui Lietu-Į vokišką kalba. Čekija turi 
v*fs Karalaičio- šventėje bus būti padalinta į 12 npskri- 
geriausias liudytojas, jog čių, iš kurių 5 bus čekiški.

kuoskaitlingiuusicji susirin- miunyse nežuvo savosios vokiški ir 3 maišyti.
intariinais paže-,baisių,jų nuodėmių kalno?

Tik nors truputį šaltai ' kitę!

Įlankos priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laiks nuo laikot 
bent syki Į irtetus, Clotiring Hou'so 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos,

bondai, ptortgugel ir kitos apsaii- 
tok 'peri!tiriamos ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuosp patikrinti i* 
lingos ištirtos. Tiktai tikra apšau
ki verte gali buti kningose parody- 
it. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedalcidžiainas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing House 
teisių, tas yra ženklas jos abejotino 
stovio. ,

Tiktai tvlrctauslos ir saugiausio* 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo Įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
aei viena Clearing House banka ne 
tubankrutijo. Keikulaujant, Ciną- 
ring House bankos ateina viena, kl 
‘ai su pagelba.

The American State p.ank pri
klauso tlrie Chicago Clearing Hou
se, yra po jos priežiūra, naudbjasl 
ios teisėmis ir išduoda penkias pil
nas atskaitas j metus.

Jį taipgi yra po Valstijom prie
žiūra, yra rcguliartSknl tlrlnėjarns 
ir kas metu išduoda penkias pilna* 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti Pirmus Auk
so Morlgagcs. Teipgi Aukso Mert- 
gage Bondus po $100 00 Ir $500.00. 

šis bankas yra uLsakanciausas
Lietuviams.

Čia kalbu Lietuviškai Ir Lenkiš
kai. >
Kapitalas Ir perviršis; $000,000.00

Prezidentas
AAtEltlCAN STOTE BANK, 

Kampas: Blue Island Avė., Loontih' 
ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: Paneriais. Ketver
tais ir Buba toms iki t: 30 rai rak.
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LIETUVIŲ TAUTOS 
ŠVENTĖ.
—

Sekiovėje kareiviai nešda
vosi (kovon vėliava arba ka-

i * • i •runą, kad žinotu kur susi
telkti. Dabar kariuomenėje 
vėliava tėra tik gerbiama 
kaipp praeities atmintis, nes 
kareiviu tvarka užlaikoma 
naujiesniais išradimais. Bet 
neseniai susipratusios tau
tos, ypač mažesnėsės, beko- 
vodanios už savo būvį, tebe-' 
jaučia didelį reikalą ženklo, 
apie kurį galėtu susitelkti. 
Tokis ženklas būva tautos 
šventė.

Amerikiečiai švenčia savo 
neprigulmvbės įgijimo die
ną. Francuzų valdžia pasky
rė liepos 14 d., t. y. Bastili
jos paėmimo dieną, kad bu
tu tautos šventė. Kalėjimą 
vadinamą Bastilija gynė ke
lios ^dešimtis invalidu, senu 
kareiviu.; * Juos užmušė di
delė į ginkluota minia. Iš to 
matėme*, ’ kad" kartais tautos* 
šventė gali turėti šaknis vi
sai menkame tautos istori- 
jos atsitikime. Amerikos pa- 
vvzdis parodo, kad ne visa
da taip būva, nes neprigul- 
mybės atgijimas yra svar
biausias jos gyvenime daik
tas. ' 1 t Į ;

Noras turėti tautos šven
tę atsiranda iš žmogaus pri
gimties. Jos neišvengė nei 
socialistai. Jausdami susi* 
telkimo reikalą, jie sulyg 
tautų ir viešpatijų pavyz
džio pasidarė savo šventę 1 

. gegužio. Tuomi jie nesiski
ria nei nuo tautų nei nuo 
bažnyčių, kurios šventėmis 
pažymi ir tvirtina savo vie
nybę.

Vokiečių viešpatijos šven
tė yra kilnojama. Ciesoriaus 
užgimimo diena kitados te
buvo tik valdininkų šventė, 
o dabar ji jau yra tautos 
šventė. Žmonės, kuriems

mainosi ir tautos šventės 
diena.

Alės lietuviai, nors gautu* 
me savo karalių, tai vis tau
tą branginsime taip, kad 
valdovo asmuo negalės mus 
gyvenime tiek sverti, 
kad tautos -šventė kilnvtųsi 
sulyg jo gimimo dienos. 
■Tautos šventę mes turime 
jau dabar pasiskirti, nors 
karaliaus dar neturime ir 
nežinome ar veikiai turėsi
me. '

Chieag< »s suvažiavimas 
tautos šventei skyrė koyo!| 
d. Tiesa, jau keturi' šimtai 
metą, kaip visa Lietuva tą 
dieną švenčia. TnUtofc' švepi 
tems kaip tik ir y ta j>nto- 
giausia bubi senoms, nes jos 
vienija senąsias gentkartes 
su jaunomis. i ■ . į , ’

Kovo 4 d. pavasario šven
tė. Ji kuogeriausiai pritin
ka Lietuvai, po ilgos vargi? 
žiemos, besirengiančiai įgy
venti tautinės Vasaros šyie- 
soje ir šilumojė su dauge
liu vaisingų darbų.

Vieną teturime šventąjį lie
tuvišką karalaitį Kazimierą. 
Pasaulis Lietuvos vajrdo 
neužmiršo nei tada, kada 
mus tautinis susipratimais) 
buvo kuolabiausiai susilpnė 
jęs, nes viso pasaulio kata
likiškoji dvasiskija kovo1 4 
d. kas metai kalbėdavę: 
“ Labai galingam priešui 
netikėtai (Lietuvą) užpuo
lus, kada žmonės nusigan
do, o kariuomenė buvo ne
skaitlinga, (Kazimieras) jai 
pasirodė ore ir suteikė' gar
binga pergalėjimą.”

Ir šiandien mutnš«priešų 
netrūksta, ir šiandie mes 
,jaučiame savo Skaičiaus tna- 
žunią, tai gi ir šiandien Šv. 
Kazimiero atminimas gali 
sustiprinti mus dvasią, pa
didinti jėgas, pakelti aug- 
štyn musų širdis ir akis.

Malonu žiūrėti į žydintį 
augalą. Už jį daug gražes
nis jaunas žydintis vyras. 
Šv. Kazimieras buvo dvide-

rybę jis brangino daugiaus 
už gyvybę, veiklaus apsėmė 
nunlįrti, negu laužyti savo 
pasiketinimą. Tokio tvirto 
budo žmonių* iAunis, savo 
tautos gyvenimą statant,

■P i

K,ventąn Kay miįei-HK fca* į
<uOua,. . _ 1

Vilniaus Ir -Lietuvos ‘liau
dis penkioliktame šimte me
tų Kazimierą vadindavo 

VąrguoŲtij Ųžtqyėjm nes jis 
sužinodavo neturtėlių reika
lus ir aprūpindavo, patirda
vo skriaudžiamųjų sielvar-
‘•n

Jis gyveno tais laikais, 
kuriuos istorija įpratusi va
dinki al^imuno (renesanso) 
laikais. Tai' mums kaip tik 
patdgiaiikią* susitelkti apie 
Šventąjį Kąjimierą.

’ klilingctAris iri pfevdjiAges- 

nis už didelę rusų kariuo- 
niėiięf I|i|etuiv.Gs priešas yra 
mokslo stoka."Kad Lietuvos 
mergaičių^ tarne ^itskądo no- 

a^ i ir, tirijKa U;d4ųti ku tuo 
priešų, jos, Šv. Kazimiero 
tlvasAą! sekdamos, atsižadėjo 
1 >rangiausi< >s mergini ims
svajonės ištekėti, sudėjo į 
krūvą sav*o dallsi ti iJėgasĮ ir 
sudarė lietiivaičįų, mokinto
jų armijos pradžią. Lietuva 
teisingai jas vadina Šv. Ka
zimiero seserimis,, Alės tįki- 
ųiės, fkad ta merginą kariuo
mene pergalės bąisiatisius 
mus tautos priešus: tamsy
bę jiri doros mažumą,

> c
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NELAISVIŲ.
h n

Vokietijos vyriausybė kelis 
karius pažadėjo tuojails pa
leisti 72 amerikonu jurinin
ku iš nelaisvės irdigi šiolei 
neišpildo savo pažadėjimų. 
Dabar gauta žinia, jogei ju
rininkai laikinai sulaikyti 
todėl, kad jų tarpe susekta 
kokia tai užkrečiamoji liga.:

tenka Vokietijoje ciesoriau-., šimt penkerių metų jauni- Šios šalies vvriaušybė lą- 
ti, gema ne ta pačia diena, kaitis. Jo dvasia buvo dar bai pasipiktinusi tokiu at- 
delto su kaizerio asmenim gražesnė už jo išvaizdą, Do-kakliu vokiečių pasielgimui

Srovių sugyvenimas
Srovių Sugyvenimo 

Reikalas.

Begalo svarbiais laikais 
gyvename Ir visi tai jaučia
me. Nežinome, ką rytojus 
atneš Lietuvai, bet numano
me, kad jis gali mums įteik
ti begalo svarbių dovanų. 
Daug prigulės nuo mus pa
čių jėgų, sumaningumo ir 
sutarties. Tos sutarties 
mums reikia, kaip išalku
siam valgio. . z

Čia mums atsieina atsi
minti, kad ne vimi ropė ki
taip kepa negu širdis norė
tų, o ir tautos gyvenimas 
nepildo mus linkėjimų. Tau
toje yra apsireiškusios trįs 
srovės: katalikiškoji, lais
vamaniškai tautiškoji ir so- 
cialistiškoji. Antrosios sro
vės negalime vadinti vienu 
tautišku vardu, nes tauty
be ji nesiskiria nuo katali
kų. Negalima ją vadinti lai
svamaniška, nes tuomi ji ne- 
siskiaria nuo socialistų. Jos 
vardas turi būti dvilypis.

Ne nuo mus noro pareina 
tų srovių atsiradimas, gyve
nimas ir išnykimas. Turime 
žinoti, kad jos yra, ir tos ži
nios neužmiršti rengdamie-

senoje Lietuvoje,' kur žetuč
inusų tėvų ir brolių krdiiju
drėgna, jų kbulais išgrįsta,
vienybė įvykusi. Liet'uViai

ten dirba išvien1: katalikai,
laisvamania'i-tautinitikai ir
socialistai. Tai* Smetonos ....
pastangų vaisius.

Šimtai tūkstančių, gal ne
toli milijono, lietuvių pakri
kusių plačioje Rusijoje, nė
ra taip laimingi: katalikai

mas reikalingas kaip žu
vims vanduo? Ne gi stebėti
na, ' kad nekartą žmonės 
bandė ir bando išrasti to
kias sąlygas, kad jose visos 
įvairią pažiūri? srovės galė
tų dirbti bendrą darbą.
Kaip skruzdė, nešdama savo 
šapą, nors šimtą karių jį 
turi pamesti, daugiau ncgu(* 
šimt}? kartų griebia jį išnau- kiisviimaniai-tautiiiinkai 
jo; taip ir lietuvių visuome- sutaria, o socialistai ant

lies mintis jau šimtą kartų 
nusvilusi pirštus, nepaliau
ja jų kišusi į tarpą kovojan
čių srovių, kad joms neduo
tų sugriauti tėvynės lubas 
ties pačių kovotojų galvo
mis.

Bandymai Sudaryti Srovių 
Sutarti.

Vienu protu apsvarstant 
busiančius reikalus ir esan
čius daiktus, išrodo, kad su
tartis galėtų ir turėtų įvyk
ti. Juk visi įvairių srovių 
žmonės geri, visi pripažįsta, 
kad reikia svetimas nuomo
nes gerbti. Paskutiniais lai
kais prieš karę karštas tos 
vienybės apaštalas buvo p. 
A. Smetona, dabar, karės 
metu, vienybės mintimi gy-

abiejų spjaudo. tulžimi. 
Yčas tyčia važinėjo š Ame
riką, norėdamas ir čia susi
daryti nors vortinklių ryšį 
tarp įsikarščiavusių kovoto
jų. Lietuvių Dienos Komi
teto buvo siūlas pertiestas 
tarp katalikų ir laisvama
nių-tautininkų. Tas siūlas

1
> i

si tautos darbą dirbti. Tam j vena p. M. Yčas. Iš Vilniaus 
darbui visu srovių sutari-.ateina neaiškus gandas, kad

TEGUL ŽMONES SPRENDŽIA
Žodis privole reiškia kad Chicaga 
prie pagerinimo transportacijos.

X
vartoja

mas. Pirmučiausia paimkime jo tikra rei
(JOMET žodis “privole” yra

!. : Teisės davimas arba privole,, paėmus ja 
transportacijoj reiškia jošei miesto valdžia

: • duoda kompanijoms teisė kad jos savo karais? 
1 važinėtų ir tuomi patarnauti? žmonėms.
, ‘ Tankiausia tokios privolės arba teisės

yrą dviejų formų. Viename yra aprubežiuotas 
laikas, o kitame yra nuskirtas tam tikras lai
kas kuomet jį užsibaigs.

I ' T • i I ’ I 1 I . ' I . I . ’ i I I I l I

: i Aprubežiuotą laiką yra priėmė Wisęon- 
sin, Indiana ir Ohio Valstijos. Tas duoda kom-

<1 panijom teisė tol) kol miestas nenupirks.
■ Privolės laikas turi būti atnaujintas su ge

rais pataisymais kad žmonės turėti gera ir sau 
gų! patarnavimu. ' , ' '

iii ■ i
“11/f ĖS tikime kad neaprubežuota laiko bu- 
1V| tu suteikta kompanijoms teisė atneštų

geresne nauda.

Atsižvelgus į tai kad miestas neturi užtek-' 
tinai pinigų .nupirkti traction nuosavybes, gal 
butų geriau kad tam tiktas laikas butų paskir
tas,* ; , į • ■ I I I I I I

1 I Dabar visas klausimas yra, ant Riek laiko. 
Paskutiniiose savo apgarsinimuose mes 

buvome jau ta klausime pakele, i
i <

Męs kaip jau esame sakę kad su dabartinė 
transportacijos, tvarka negalimą nieko gero nii. ' . f . I iii I ♦ .

veikti.
Mės dabar tą pati paantrinam.
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Šis yra No 
gvildenimas 
symo. !

3 Serijos 
šio klau

I XI , 1

Reikia Ieškoti Netaikos 
. - Priežasčių. "

Matyt, visose musų ]m- 
stangose suderinti srovių 
darbą buvo kokia ’nors ša
kninė klaida. Iki šiol jos ne
pamatėme, • nepralSalinomeĮ 
kelto ji musų pastangas 
vėjais nuvarė! Ją reikia su1 
sekti. O kas suseks? Tas, 
kas užtektinai proto ir šal
to kraujo turės.1 Mes' visi 
mintijame kiekvienas tų- 
dvieijų gerybių turįs pakak
tinai, bet tas pats mus min
tijimas parodo, kad nesu
prantame, kaip daug reikia 
išminties ir ramybės minė- 
tąjam tikslui. Jei į šimtą 
metų po atsitikimo istorikas 
išranda tikrąją jo prieža
stį, jis skaitosi žymus mok
slininkas savo šakoje, nes 
yra išradėjas. Surasti priė

jau truko. Sustoję ant prie- žastį dar neužsibaigusios is-
ši ngi? bedugnės krantų ka
talikai ir laisvamaniai-tau- 
tiįlinkai dabar garsiai kalti
ną vieni kitus už to siūlo 
nutraukimą. Ne ilgai trukę 
liausis šaukę ir dar smar
kiau kovos tarp savęs, ne- 
siartindami, o tolindamiesi 
nuo kiti kitų. Srovių kova 
tuomi nepaneši į kūnų kovą, 
kad minčių kovoje prieši
ninkai kuo labiau įsikar
ščiuoja, tuo toliaus atšoka 
vieni nuo kitų. Kum? kovo
je būva priešingai.

žengia

CITY Traction ir Subway Commission 
yra padavė pliana kuris padidins paran- 
kuma transportacijos Chicagoje 150 nuo

šimčių į šešis metus laiko, kainuoja $90,000,000 
norint gerai transportacija pagerint atsieitų 
$275,000.00.

1 ■ 1 • . Į •
Traction ir Subway praneša kad imtų 

penkiasdešimts ar daugiau metų kad padarius 
šia didelė suma pinigų. t

Davimas šios teisės duotų progti konįįplH j! ‘J 
nijoms pagerinti transportacija, fr tuomet1 • 
žmones gautų geresnį patarnavimu, nęs turė
tų suvirs, 200 ųiylių požeminių kaĮ-į^.isUvįtš 
500 mylių d|ibartum? karų su geresniais'pn- 
taisymais; '1

, Štąi , koki patarnavimą turėttjmpį jeigu , ' , 
kampanijoms bus suteikta 50 metų teisė.

i >

1 )

L 1

PART to miesto Komisija štai ka pra
neša:

No. 1. — Žmonės turės proga prisidėti pa
reikalauti geresnės patarnavimo 
regulacijos. ■ :

No. 2 — Duodant miestai valdžia pirkti
1 -t i • 'f t ‘ i » f I i 1

žemė kuomet jį matys reikalinga.
i , i .. i ,
No. 3 — Jeigu kompanija uždirbtų pervir 

>iT šų tas• bus skiriama miestui.

' No. 4 — Visu svarbiausias ‘ tai perleisti«* • 1 t } ‘I! ,. »• j
referendum “Leiskite žmonėms 
balsuoti”.

Gbleago Siirface Lines
Musų kitame apgarsi 
nime bus paaiškinta 
šie dalykai plačiau.

Lietuval. Tarp tokių žmo- sau priešingas sroves, kata-
nių sunku ir pavojinga rim
tai kalbėti apie sunkiai iš- 
aiškinamuk dalykus. Te
čiaus mi?s nepabugsiine ap- 
knlbų ir neriudėsime į pa
kampį ' sunkaus uždavinio. 
Žinomėš galį paklysti,1 žino
me; kad mus priešai ta klai
da pasinaudos kaipo proga 
vieną saują puivų vii'šaus 
drėbti mums į akis. Tesiži
nai! Mes su “Darbininku” 
vienaip mintijame: “Kas lo
ja tegtd sau loja, o mudu, 
motin, važiuosim!”

— Tai kas-gi, ant galo, 
padarė Lietuvos srovių ne
sutarti, anot tavęs?

— Palauk trupučiuką!
Sunkiam klausimui atsakv- •>
mo reikia ieškot, o ne šau
te atšauti. Reikia peržiūrė
ti visą eilę faktų, iŠ kurių 
atsitikimas susidėjo. Reikia 
įžiūrėti į žmones, jų būdą, 
norus, tikslus ir išlavinimą. 
Gal tada šis tas paaiškės. 
Pradėkime nuo galo.

Lietuvių Dienos Komitetas.
Lietuvių Dienos Komite

tas buvo sudėtas iš lygaus 
skaičiaus katalikų ir laisva- 
manių-tautininkų. Tą komi
tetą surengiant katalikai sa
kėsi ir tikėjo nusileidžią nuo 
savo teisių. Turėdami tauto-

likai1 apsėmė atstovybę Iv- 
gij su silpninusiąja srove. 
Tai feiškia, Lietuvių Dienos 
Komitetui sudaryti katali
kai pašventė 2|3 savo teisių. 
Laisvamanių -i tautininkų 
brovei tokis Komiteto suda
rymas buvot laimėjimas. Ka
talikai matė ir savo nuosto
li ir savo priešininkų laimė
jimą, bet statėsi esą gana 
stiprus tokiai aukai daryti. 
Aukų nieks nedaro be tik
slo. Katalikai savojo neslė
pė: jie norėjo^ kad tauta 
pelnytų. Jie ėjo tarnauti 
tautai sn savo nuostoliu. 
Laisvamaniai - tautininkai 
tarnavo tautai su katalikais 
ir betarnaudami pasipelnė 
savo srovei.

sėtai jam įteikti. Tokiu, bu
du laisvamaniai-tautininkai 
sudarė tikrybei priešingą 
daugumą. Kurie per kaimy
nų pasiaukojimą buvo įgiję 
lygų Su jais balsų skaičių, 
per teisės sulaužymą susi
darė tų balsų daugumą.

Nesame tiek iškalbingi, 
kad galėtume užtektinai iš
reikšti dviem nepribuvusiem 
į posėdį atstovam, kaip' 
skaudus jųdviejų pasielgi
mas. Bet ne tas mums da
bar rupi. Pažymime faktą, 
kad laisvamanių-tautininkų 
srovė tuo nepribuvimu pasi
naudojo kaip abejotinos eti
kos advokatas juridišku vą
šeliu. Tos srovės atstovai 
užmiršo, kad jie ne advoka
tai, o tautos veikėjai, kad jų

pasibaigus, laisvamanių-tau- 
tininkų srovė griebėsi su
manymo palikti Lietuvių 
Dienos Komitetą, kad taptų 
nuolatinė tautos atstovybė,1 
Katalikai nesibaidė, bet no
rėjo, kad nuolatiniame ko- 
komitete kiekviena srovė 
turėtų savo atstovų skaičių 
sulyg to, kiek ji nuolatai 
turi žmonių srovėje. Lais- 
vamnniai-tautininkai to ne
apsiėmė. Jie nedavė kun. 
Bnrtuškai pasinaudoti
dviem nepribuvusių į posė
dį katalikų narių balsais, 

ra” nenorinti savystovybės vo srovės žmonių už abidvi'nors tuodu balsai buvo tei-

toniškos pervartos yra tokis 
didelis daiktas, kad sunku 
ir išreikšti.

Kaikuriose musų srovė
se protų lvgmalė (niveau) 
taip žema, kad uždavinio 
sunkybės ašdėjimną vadina 
atsisakymu nuo to uždavi
nio. “Tikybai ir Dorai” pa
rašius, kad savystovėje Lie
tuvoje katalikystės vado
vaujanti jėga sumažės, tūlos 
rųšies publicistai it veikėjai
išvedė, buk “Tikyba ir Do- je nelyginamai daugiau sa-

Lietuvių Dienos darbams susirinkime nutarimai nega
li neįžeisti tos srovės, su ku
ria jiems reikėjo dirbti iš
vien. Laisvamanių-tautinin
kų atstovai pernie-k palaikė 
už kunigo Bartuškbs stovin
čią katalikiškos srovės vi
suomenę. Tai buvo laisva
manių-tautininkų atsaky
mas katalikų nuolaidumui.

— Kieno gi dvasia tas pa
daryta?

— Neatsakysim nedirste
lėję į praeitį.
Nemokėjimas Pagerbti Sve

timas Nuomones.
Pirm trisdešimties su 

viršum metu lietuvių inte
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DEL MANO POLITIKOS 
“PRIETELIU” LEIDŽIAMŲ

PASKALĮI.
“Naujosios Lietuvos No 47 

j dėta apie mane žinutė “Ne
jaugi taip butų?,” kurioje kar
tojama žinia, neva pakartota 
(Čikagos) “Naujienų” II ma
no pasikalbėjimo su “Pitts
burgh Dispatch” laikraščio re
porteriu. *

Atsilankę Amerikon, kada 
AVilsono buvo paskirta Lietu
vi ii Diena, mudu bu kunigu di
lium, pasiųstu lietuvių Drau
gijos Centro Komiteto n. d. k. 
šelpti kaip jo įgaliotiniu, drau
ge su kitais musų tautiečiais, 
rūpinomės kuoplačiausiai iš
garsinti musų nelaimes per A- 
nierikos laikraščius. Kur 
mums teko kalbos kalbė
ti, visur vietos kolonijos 
veikėjai pakviesdavo laik
raščių atstovus ir tie mu
sų klausinėdavo apie mu
sų atsilankymo tikslų. Be 
to, pavyko išsyk į kelias de
šimtis laikraščių prie! 1 lapkr: 
įdėti mano straipsnis apie Lie
tuvos nelaimes. Daug nesąmo
nių amerikiečių laikraščiai 
spauzdino, neva musų pasaky- 
kytų. Žinodami gerai ameri
kiečių reporterius ir laikraš
čių būdą, mes nereagavome 
prieš iškraipymus.

Visiems ten žinoma, kad re
porterių fantazija labai didelė, 
kad jie paskelbę, ką sakai, dar 
daug daugiau prideda, ko tu 
visai nesakei. Jei visiškai at-

pallesti, pakartoja tas ži- 
niais iškraipymais. Taip 
“Pittsburgh Dispatch’’ rašo 
kad Yčas, važiuodamas pro Ja
ponų vyriausybės, o “Naujie
nos” jau prideda, kad jį “at- 
siuntuai Amerikon Rusų val
džia ir kad ponas Yčas yra mo
kamas Rusų valdžios agentas” 

Važinėjome mudu su kunigu 
Žiliumi Amerikon Lietuvių 
Centro K. įgalioti, ir mano ofi
cialiuose dokumentuose, ku
riuos turėjau, tas irgi aiškiai 
pažymėta” Mudu tik Lietuvos, 
nukentėjusios nuo karės, reika 
lams, ne kitokiems, ir atstova- 
vova ir jais rupinavos. Iš Ru
sų vyriausybės nei prie Japo
nų, nei prie Chinų ir Honolulu 
vyriausybės jokių misijų netu- 
rėjova, nors per ten ir važia- 
vova.

Martynas Yčas.
“L. B.”

TEISMO UŽDRAUDIMŲ 
REIKALE.

Kuomet Amerikoj bent 
kokioj vietoj sustreikuoja 
darbininkai, tu<?jaus prieš 
juos iš teisino išgaunama 
taip vadinamas “injunc- 
tion”(teismo uždraudimas), 
kujiuomi draudžiama strei
kininkams prisiartinti ar
čiau dirbtuvių, kur gyvuoja 
streikas, ir ypač pikietuoti, 
kad sulaikyti nuo darbo 
streiklaužius.

Štai Chicagoje šiais lai
kais streikuoja keliolika 
tūkstančių moterių rubsiu- 
vių. Rūbų siuvimo įstaigų 
savininkai išsirūpino “in
junetion.” Kadangi mote-
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1 SAUGUS BANKAS
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
te Bank of Chioago yra labai parankioje vietoj, ant 
kertės Washington ir La Šalie gatvių. Tižiai ban

kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, 
kuru dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus 
dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 
vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. 
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam, 
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais, 
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu 

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago
| LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.

S Vienintėlis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai 
kalbama, nes turi lietuvių klerkų.
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aKar Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus? |

Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna. Pas mus galima gauti visokių 
naminių radankų k. t.

rakandu pečių, divonu, 
siuvamų mašinų, pianų 
grofonolų, viskas pas 
mus gaunama.

Kuomet Jum prireikus ko prie 
namo kreipkitės prie

PAUL KVORKA |
1551-53 Chicago, Avė., Chicago, IU. b

Arti Ashland Avė. Telefoną* Monroe 2500nisakysi kalbėtis su laikraščio ris atreikininkės nežiūrint 
atstovu, vistiek rytoj pam&ty- Lo uždraudimo piikietuoja, 
si visą špaltą, kur tavo vardu ' tatai kasdien jos būriais 
išreikšta visokių nesąmonių. - areštuojamos už to uždrau- 
Lietuvių amerikiečių rinktieji; dimo peržengimą, 
laikraščiai žino gerai, ko tokie į Tasai “injunetion,” tai se- 
reporterių paleisti “triksai”į»u laikų liekana, tai tik ap- 
verti, nereaguoja, tiktai “Nau-! stink inimas streikininkams, tai liekanai padaryti galas, 
jienoms” ir kitiems, kuriems
rupį tarp lietuvių sensaciją

Norint daugiau informacijų ra-Sykite mums, o mes prisiusime ką 
alioga.

Prieš “injunetion” stoja 
kovon Amerikos Darbo Fe
deracija. Rasi, pasiseks ši-

kurie kovoja už geresnį duo- I Tuomet darbininkai lang
uos kąsnį. viau atsidus.

ligentija turėjo augštą ir 
karštą norą pasirodyti pa
sauliui, kad esame, išleisti 
lietuvišką laikraštį. Kunigai 
Baranauskas, Dambrauskas 
ir kiti, studentai Basanavi
čius, Šliupas iy kiti bendro
mis jėgomis rašė ii’ platino 
“Aušrą.” 1886 ra. “Aušra” 
tapo palaidotas. Ji ėmė nie
kinti katalikų tikėjimą ir 
rašyti “Dievas” maža rai
de. Tiedvi naujiem į pirmą 
lietuvių laikraštį įvedė 
D-ras Šliupas. “Aušros” 
mirtis, tai Dr. Jono Šliu
po nuopelnas. Jis nemokė
jo, ar nenorėjo, pagerbti sa
vo bendradarbių nei jausmų 
nei įsitikinimų. Tam žnlogui 
turbut rodėsi, kad katalikai 
negali turėti tokių daiktų.

Katalikai, ypač a. a 
kunigas A. Burba, buvo per
siėmę tą krikščioniškąja do
vanojimo dvasia, kurią 
“Naujienos” pajuokiu. Ji< 
mintijo, kad “Aušros” nu
galabijimas buvo vienas 
jauno žmogaus netaktas 
Burba su D-m Šliupu pra
dėjo Amerikoje išvien eiti 
Bet D-ras šliupas Imvo to 
kis pat kaip seniau ir ben
drasis darbas žuvo.

1890 metais kunigai vė

darė sutartį su pasauliniais 
inteligentais. Abiejų pastan
gomis ėjo “Varpas.” Trejus
metus jis iškentė uepažemi- je lenkų vyskupams, neputi
nęs katalikų jsitikmiimgko lenku politikams.

1893 m. Maskvos studentai 
ir Seinų seminarijos klieri
kai, t. y. dvi jaunuomenės 
srovės susitelkusios šalo 
‘Varpo,*’ sutarė išleisti 
bendrą kalendorių. Klieri
kai turėjo sustatyti skaity
mus ir surinkti pinigus, o 
studentai, tarp kurių buvę 
gamtininkų, surašyti saulės 
ekėjimus su nusileidimais 

ir mėnesio atmainas. “Var
io” redakcija apsiėmė pri
žiūrėti spaudimą ir parda
vimą. “Mokinti” studen
tai išrado, kad patogus lai
kas pasijuokti iš “bemok
slių” klierikų: mėnesio per 
mainas sudarė taip atžaga 
riai, kad ateinančią vasarą 
klierikai lietuviško kalen
doriaus platintojai negalėjo 
nei akių parodyti į tuos na
mus, kuriems buvo įsiūlę 
kalendorių. Ant laisvama
nių aukuro tapo sudegintas 
lietuviškos spaudos platini
mo darbas, bet tikslas pa
šiepti dvasiškųjų pasiektas, j kėjo visoms jėgoms susivic 

nyti, kad galima butų išlei
dinėti dienraštis. Ne ilgai

Su Lietuvos reikalais tas 
teturėjo tik tiek bendra, 
kad popežiaus išniekinimas 
galėjo įžeisti lietuvius ka
talikus. “Varpas” tą pada
rė. <

Vienas klierikas atsakė 
daktarui rainiu ir rimtu 
straipsniu, kviesdamas per
skaityti pačią encikliką iš 
originalo. Redakcija prie 
klieriko paaiškinimų padėjo 
iškoneveikiaučias pastabas 
ir klieriką iškoliojo sofistu. 
Kunigija atsimetė nuo 
“Varpo.” 1896 m. kun. Tu
mas ėmė išleidinėti “Tėvy
nės Sargą.” Laisvamanių 
nemokėjimas pagerbti kata
likų nuomones dar kartą su
ardė lx*ndrą darbą. Bandy
mai dirbti išvien darėsi-, re
tesni.

.1905 metais vėl susitelkė 
katalikai su laisvamaniais 
prie “Vilniaus Žinių.” Rei-

1894 m. p. P. V. gausiai 
sušelpė “Varpą.” Tas pasi
juto nežusiąs be kunigų pa
gelbos. D-ras V. Kudirka 
surinko iš lenkiškų laisva
maniškų laikraščių visą, kas 
buvo pasakyta Leonui XIII 
išniekinti, ir patalpino tą 
“Varpe.” Mat popežiaus 
patarinės išdėtos encikliko-

t rūkusios “Vilniaus Žinios” 
ėmė užgaulioti katalikų ti- 

ėjimą ir paliovė buvusios 
dienraščiu.

Tel Drover 7041
Dr. C. Z. Ve z elfe
LIETUVIS DHNTTBTAB . 

Valandos: nuo U ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimu.

4712 So. Askland Ava. & 
art 47-tos gatvės

SOSKKSaD**

Elsie G. Makar
Lietuvaitė Piuno 

Mokytoja

4515 Si. Wood St., CHICAGO.
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* F. P. Bradchulis;:

Lietuvis Advokatas*
ATTOKNEY AT LA\V

50 N. LaSALE ST, CHICAOO.
Rooms 1107-1114 

Telephone Franklin 1178

Gyv.: 3112 S. Halsted St. 
Telephone Yards 2300
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\K\S\K\ ŽMOGAUS DARBO

Tiktai ekonomija ir taupumas
. 1- . V«- -1 •į tegali atnešti pageidaujama vai

sių dėl pasilinksminimo
Bankas yra toj) žemė, kurioje jus pasėti 

pinigus, o bankos knygutė tai yra vaisius.
Mes mokame 3 nuošimti ) metus už jųsų 

pinigus.
PRADĖKITE SĖTI ŠIENDIENĄ

PEOPES STOCK YARDS STATE BANK
Ashland. Avė. Kampas 47th Street• '• i » J t , 4, j , ’ 1 1 k ’ < ' ' -1

Didžiausia Valstijos Bankas apart miosto

Kapitalas ir Perviršis $758.000.oo. Tortas suvirš $7,000.00l.oo
„ 5 • ‘ . j •1 B .

i

Pirmiau “injunetion” iš
darinėdavo tik prisiekusių 
teisėjų suolas.

Bet dabar šitą privilegiją 
kaž kodėl pasisavino atski
ri teisėjai.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
UtUikome laikrodžius jr laikrodėlius, auksinius iiedus, Iliu

zinius ir deimiantinius, muzikas, gramofonus sn lietuviikr.is re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius 
lokius; armonikas rusilkas ir prūsines, importuotas lr tai? Jas 
rusiškas balalaikas ir gitaras,, Taipgi vargonų pardavimas.

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius n uzika- 
liikns iastmmentus ir revolverius. Save darbų gvarantu ujamo. 
Musų kainos ant visko žemesnės, negn kitur. Gyvuantjs a* 
Cbieages orderius galite siųsti per laiikus.

STEPONAS P. KAZLAVVSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAOO, ILL. 

TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą vėsiems dykai ,kas tik prisius už 2cstrmpą,

Paprasti Laisvamaniai ir 
Laisvamaniai Fanatikai.
Tas nemokėjimas pageri)-, 

ti svetimas nuomones atsi
randa iš dviejų šaltinių. 
Pirmutinis šaltinis yra Ru
sijos mokykla, paduodanti 
pasakas ir melus vietoje 
tikrų istorijos žinių su tik
slu išgriauti užkariautų ka
talikiškų žemių kultūrą. 
Autras šaltinis yra pačiose 
laisvamanių širdyse. Jie be
veik visi gimę ir kokį lai
ką augę katalikai. Jie be
veik visi nuo tikėjimo atsi
metę. Kaip pasaulis platus 
taip gausus yra prityrimas, 
kad atsimetėliai negali ra
miai apsieiti su tuo ką jie 
paniekino. Horacijus teisin
gai sakė: “Ilominis ėst odis- 
se quem laeseris” (Prigim
tis žmogų verčia nekęsti to, 
ką jis yra įžeidęs).

Ta tiesa aiškiai matyti 
mus laisvamani jos 
kiuose su tikėjimo srove. 
Daktaras Šliupas yra koki 
laiką gyvenęs su vyskupu 
Baranausku, geriau pažinęs 
katalikų tikėjimą už dauge-

Iš visos šitos eilės atsiti
kimų matyti viena mus ne
tikinčios inteligentijos vj>a- 
tybė, būtent nemokėjimas 
pagerbti pažiūras ir jaus
mus tikinčių žmonių.

kimų, arba, jei jos dėlto ne
liktų, paversti jis j klėtis ir 
arklides, pakorius kunigus 
ir zokoninkus varpnyčioje 
ir negalės tiktai vieno daik
to suprasti: kaip tai parėjo, 
kad nepadarė tai seniau 
jau!” (Dr. Šliupas, Dievas, 
dangus ir pragaras, p. 18).

M. Yčas, gimęs protes
tantas, nekuomet nuo kata
likystės nea^simetęs, nežino 
ir nesupranta tokios neapy
kantos. Jis moka katalikų 
nuomones ir jausmus pa
gerbti, todėl jis gali dirbti 
ir dirba su katalikais iš
vien. Mus laisvamaniai, 
tautininkai ir socialistai, 
prikaišioja Yčui visa ko. 
Jie nesupranta nei jo min
čių, nei jo jausimi. Mes, ka
talikai, žinome kokia bedug
nė tarp Yčo pažiūrų ir mū
siškių, bet męs galime su

saiiti- jUo įgyventi ir sugyvena
me. Męs pagerbiame jo įsi
tikinimus, jis pagerbia mū
siškius. Jo gi pažiūros nie- 
kuoini nesiskiria nuo kitų 
laisvamanių pažiūrų.

no apostazijos (atsimetimo) 
nelaimės.

Yra ir iš buvusiu kataliku

deli ir jėgų suvienijimas 
taip naudingas šiais laikais, 
kad nei kokios teorijos ne-

Yčą paminėjome vien pa
vyzdžiui. Gyvenant drauge

lį kitų lietuvių laisvamanių.
Didesnį už juos persilauži
mą jis pergyveno atsimesda-Įiv dirbant Visuomenės darbą 

daug sykių atsėjo pastebėti, 
kad tikintieji katalikai 
lengvai sugyvena su laisva
maniais protestantais. Jie 
ūbieji skiriasi nuo buvusių 
katalikų tapusių laisvama

nius nuo katalykybės. šliu
pas labiau už juos jos nekeli 
čia. Jis nesidrovėjo rašyti, 
kad žmonės kokią gražią 
dieną sukišę kryžius j pečių 
“panaudoft bažnyčias dėl
koncertų, teatrų ar susirin-niais tuomi, kad nepergyve-

tarpo laisvamanių nefanati- turi mus sulaikyti nuo liau
kų, bet jų maža. Jų atsisky
rimas nuo Bažnyčios ėjo ne 
taip kaip dauguomenės, nes 
jie turėjo'tiek proto, kad 
pažino ir išvengė laisvama
niškojo fanatizmo pavojų.
Prie tų skaičiaus be abejo 
priklauso A. Smetona. To
kių yra keletas, bet ne daug.

Plačiame apostazijos pa
sklidime reikia ieškoti prie
žasties, delko lietuyių sro
vės negali sugyventi tarp 
savęs. Kada dabartinių lais
vamanių, tautininkų ir so
cialistų, vaikai užaugs be 
krikšto, be tikėjimo, be rei
kalo atsižadėti savųjų, tada 
susidarys lietuvių laisvama
nių srovė, gal neviena, neuž
krėsta apostazijos nuodais, 
tada ir srovės galės užlaiky
ti pa garbų viena kitos pa
žiūroms. mokės teisybės pri
silaikyti bendrame srovių 
darbe. Mus nelaimė, kad 
mums laimė ateina keliais 
metais peranksti.

Srovių Sugyvenimo 
Sąlygos.

jų bandymų 
stangų.

Palikę kaimynams jų jau
smus ir protus, mes katali
kai lietuviai turime rūpin
tis savimi, tarp kitko, kad 
patįs netaptume fanatikais. 
Mus nesiekia minėtoji fana
tizmo priežastis, bet greitai 
gali atsirasti kitokia. Beko
vodami su fanatikais nuola- 
tai esame pavojuje imti var
toti jų priemones. Kęsdami 
šmeižtą, neteisybę, tiesos iš
kreipimus, leugvai galime 
supykti. Nesykį jau esame 
ištarę pagiežos žodį. Jeigu 
ir mes* fanatikų pavyzdžiu 
užsikrėstuirK', srovių sugy
venimo negalėtų būti, neiš
sipildytų vienas iš didžiau
sių mus norų suvienytomis 
lietuvių jėgomis patarnauti 
Lietuvai.

Fanatizmo sustabdymas, 
tai tik viena sugyvenimo są
lyga. Antroji būtinai rei
kalinga yra teisybė, kad nei 
vienas nesisavintų kas ne 
jo yra. Todėl srovės vieni-

šiandieu negalima išiuųi-tjančioje kuopoje, vistiek 
jo perauklėti musų sroves kaip ji vadinsis, turi būti 
ir panaikinti jose fanatizmą, proporcijonalė atstovybė. 
Tikėtis gausių vaisių iš pa- Ant neteisybės niekas nieko 
mokslų tą fanatizmą j si-pastovaus nepastatė nei įle
kiančių taip gi negalima, pastatys. Todėl srovės, rink- 
Bet tautos reikalai tnip di-‘damos savo atstovus Į »’ic-

ir' naujų pa-
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Iš adatos vežimą priskaldė

(Tąsa nuo 1 mo pusi.)
•Toki tatai yra ta socialistų laikraščio “Naujie

ną’’ ir Montvido išpustoji pinigų užmirš tano istori
ja.“

Kun. A. Ežerskis.
\ ■

Iš tos istorijos išrodo, kad K. Montvidas seniau yra 
buvęs geras tėvynės sūnūs ir katalikas. Bet jis pats sa
kos, kad nuvažiavęs į Valparaizą ir ten susipažinęs su lie
tuviais moksleiviais. Gi tie Valparaiso moksle’ viai yra 
kuone viBi socialistai bei laisvamaniai. Jie pasižymėjo sa
vo nedorumu ir tokiu tamsumu, kokio nei pasakose mok
sleiviu tarpe nerasi. Tai parodo jų diskusijos Valparaize. 
Teisingai priežodis sako: su kuo sutapsi, toks ir pats pa
tapsi. Tatai ir K. Montvidas, susidėjęs su tais menkos 
vertės vyrais ir pats tokiu pat paliko: iš tėvinainio ir ka 
taliko tapo viešu melagiu, žemu šmeižiku ir nuolankiu be
dievių socialistų pastumdėliu.

Šitai ir prirodymai.
1) Montvido advokatas Tilton kalba Montvido vardu 

ir sakos kalbąs sulyg Montv do pasakojimų. Iš to advoka
to žodžių išeina, kad Montyždas savo advokatui pamela
vo. Savo advokatui Tilton’ui Montvidas sako, kad kuni
gas Ežerskis nuo jo prašęs ar reikalavęs, kad Montvidas 
duotų jam 50 dolerių nusiųsti i Tautos Fondą. Šitai to 
advokato žodžiai: “Mr. K. Montvidas complains and says 
that he give you the sum of Fifty ($50) Dollars, AT 
YOUR REQUEST, to givon by you to a National 
Fund in chargąmf a Cominittse at Pittsburg, Pa. Būt thafr 
you ha ve not done so.“ Taip paduoda pačios ‘Naujienos.’

Gi kitoje vietoje “Naujienose“ tas pats Montvidas 
rašo, kad ne kun. Ežerskis jo prašęs, bet jis kunigo Ežer- 
skio prašęs jam patarnauti ir nusiųsti jo auką Į Tautos 
Fondą, Šitai paties Montvido žodžiai: “Kunigas (Ežer
skis) pasitiko mane labai maloniai. AŠ TUOJAU PA
KLAUSIAU, AR JIS NESUTIKTŲ pasiųsti mano auką 
(50 dolerių) į katalikų fondą.“ Taigi vienur Montvidas 
sako, kad kun. Ežerskis JO PRAŠUS, kitoje gi vietoje 
sako, kad JIS PATS KŪN. 3 SERSKIO PRAŠĘS. Taigi 
Montvido ir “Naujienų“ vio: a melagystė čia yTa taip aiš
ki, kaip d'tena. Ir tas melagis Montvidas išsišiepęs smer 
kia “Naujienose“ kunigą Ež:rski už ką? Už nekalčiausį 
užmiršimą, kurs pasitaiko gyvenime ir pačiam doriau
siam žmogu'i.
d. Montvidui rupi apšmeižti katalikų kunigą. Dėlto jis 

rašo Tautos Fondo sekretoriui p. Pakštui laišką, prašy
damas nepriimti nuo kun. F-žerskio jo paaukotųjų pini
gų, nors kun. Ežerskis juos ir prisiųstų. Šitai Montvido 
laiškas, kuri dedame žodis Į žodį, raidė Į raidę su visomis 
klaidomis:

1 ’ U » i ' įT./ r < • ». 1 1 i; • -f . . : : «. < t i t, '. y .. ■ t y * r -y f • . ♦ . . $ . ■.
Gerbiamas Tamisto: (Se retary)

Buk malonų .ispildikit, šito daliko kas aš Praši
au lūs.

Jaigu tamistu p’iemete mana piningus nog 
Kui). Eze/eko, kur aš aukavau ant Lh'tuvos badau
jamai man brolių, ta tai meldžiu pasiusti

1 atga Kun. Ezerckiu, aš ;uriu nog lūs žino, kad ta
mista neturėjote tuo pinigą kaip as buvau 5 diendą 
Feb., tai dabartės veigu gausite tuo pinigus, nog

BENTON, ILL.

Fėrai pasibaigė.

Vasario 17 d. čia jau pa
sibaigė fėrai. kurie tęsėsi 3 

i dienas. Fėrai nors buvo
trumpi, bet pasekmingi. 
Pirmus du vakaru buvo lo
šimas komedijėlės lietuviš
kai ir lenkiškai. Lietuviškai 
sulošta “Dvi sesuti.“ Ar- 
tistėmis-mėgū jomis buvo 
Liudvika Palioiiiutė
rijona Ktalioraičiutė. Salė 
buvo prikimšta žmonių. Vi

si liko užgdnfuĮinti. Fčrn 
pelnas skiriamas šv. Juoza
po parapijos naudai.

CLEVELAND, OHIO.

eia rengiamaKovo 4 d.
iškilmingas paminėjimas 
šv. Kazimiero šventės. Bus 
dainos^ prakalbos, deklema- 
eijos ir tt. Tatai išpildys 
C. L. T. choras, L. Vyčių 

ir ALi-f-35-tos kuopos ir C. L. Tau
tiškas Benas. Kalbėtojais 
bus vienas lietuvis iš Brook

Kun. Fzereko, kur aš janii padavei! ;«*s K. Mat\veds, 
1916, m. 11. dili. O P. Kliu.’ Fžerėkis, žmo kur tuosė . 1pinigus padėti.

■Tamista mi ddžiių jus, kad lus' nepveimtumėte 
nog Kini. Fjercko, Piano 'pinigus K. ’Mbtivdas.

Su. p. K. MantVidas

lyno, antrus iš Čhicagos ir 
du anglai.

Lietuviams reikėtų skait
lingiausiai dalyvauti tau
tiškos dienos iškilmėse (Ar
ine salėje, 2416 F. 9-tos 
gat.) Pradžia 3:30 vai. po 
pietų.

Kovo 5 d. Clevelande pra
sidės labai Įdomios konfe
rencijos Šv. Jurgio bažny
čioje. Konferencijas sakys 
plačiai pagarsėjęs visuome
nės veikėjas, gerb. kum Dr. 
A. Maliauskis. . r

M. J. Š.
__ * .

KENSINGTONAS- i
ROSELANDAŠ. f

VISUOMENES DOMAI!
Prlsiurtljjiint dienai lan

kymo kapynių (Itėcoration 
Ouy) inihntėju suluiki.i ty 
lietui Lokių nors dyvunu ta
vo uniiintiii.s, 

i >

M
i

nijaneią kuopą, sakysime Ja vįr.,ų pažymės mus nepa- 
komitetų, turi labai žiūrėti, sugyvenimui reika-
• . . w . . . . w - , Z**7kad išrinktų iš savo puses 
žmones netiek partijoje gar
singus, kiek mokančius tei
sybę jausti ir pildyti.

Trečioji srovių sugyveni
mo sąlyga yra duoti joms 
laisvę toliaus kovoti tarp sa
vęs tautoje: Tam tikslui
kiekviena srovė turi aiškiai 
žinoti skirtumą savo srovės 
reikalų ir visoms srovėms 
bendro tėvynės labo. Mus 
srovės dar tebeserga ta Ii 
ga, kad pačios savo progra
mas tik iš viršaus težino, ne 
pajėgdamos atskirti, kas jo
se yra sava nuo to, (tas ben
dra. Įprotis prisidangstyfi 
tautos labu srovių tikslus 
vykinant kuodaugiausiai 
trukdo pažinti minėtąjį 
skirtumą. Nekartą ir ištiesų 
viena srovė tautos labo ieš
ko vienu budu, kita kitu, nes 
abi savotiškai tą labą su
pranta. Šitos rųšies daly
kai turėtų būti priskaityti 
prie grynai srovinės progra
mos ir likti neintraukti i 
programų kuopos, suvieni
jančios srovių darbą.

Mums rūpėjo išreikšti siu
vo nuomonę apie šita svar-

iingas sąlygas. Nesibijome 
nei karčios tiesos. Pasakė
me ją kitiems, pakęsime ir 
nuo kitų. Nežiūrėsime vien 
tik tų raštų, kurie saviems 
tikslams iškraipys mus žo
džius ir mintis.

KONFERUOJA ANGLAI 
SU FRANCUZAIS.

Paryžius, kovo 1.—Pran- 
•ijos ir Anglijos lyderiai šli
uriukę bendro konr’erenci- 
■on mieste Lalais, Pranei jo
ji'. Knnferenei joje daly
vauja Anglijos premieras 
Jovd George ir anglų ka- 
iuom<‘iiės' Franci joje vy- 
•iausiasias vadas; Franeijos 
iremieras Briand ir franeu-
m kariuomenės vvriausias* • 
vadas, gen. Nivelle/

Halifax, N. S., kovo 2. —- 
\nglijos valdininkai nuo vi
nį su buvusiu Vokietijos 
imbasaloriumi Suv. Valsti
jose von Bemstorff keliau- 
innčių vokiečių garlaiviu 
“Predriek VIII“ atėmė vi
sus auksinius pinigus ir vie-

Juk Montvidas taip lerigvai ^lėjo pats.atsiimt! nuo 
kun. Ežerskio užmirštuosius pinigas,* bet jis tpį nei ban- 
Iyte pats nebandė daryti. Jam l’abiau rūpėjo išniekinti 
kunigą Ežerskį, negu pinigus atgauti. Deltoj jis samdą 
advokatą, reikalaują sugrąžinti pinigus ne pats, bet per 
advokatą,'sukelia, dtdefiąusį “gvalt“ socialistų, bedievių 
laikraštyje ‘ Naujienos.,“
i, |$U;fųę p4ąiu tikslu, Montvidis mekMojdlitr1 UH'AdHI 

katui. Juk pasakius, kad pats kun; Ežerskis nuo Montvi
do tų pinigų reikalavo ir pats jų (neišsiuntė, Aiškiau išror 
dys visiems, kad kun. Eąerskis norėjo tuos pinigus pasi
savinti. Bet tos begėdiškos melagystės ir tas begėdiškas 
šmeižimas nekalto kąrųgo žemina tik patį Montvidą ir 
tuos laikraščius, kurie‘tdos šmeižtus garsina*( , .

Visa tai s pasirodo, kad Montvidas pardavė savo gar
bingą kataliko ir tėvinainio vardą, o ėmė bernauti bedie
viams socialistams, kartu su jais'valydamas bjaurų šmei
žimo ir melavimo darbą. ‘ | ♦

Tos negirdėtos “Nauj’ienų“ pastangos išpusti prieš 
visą visuomenę ir nekalčiausi kun. Ežerskio užmiršima, 
aiškiausiai visiems parodo, kaip trokšta tas socialistų 
laikraštis apšmeižti kunigą Ežerskį.

Tikrai didelė garbė Tau, gerbiamas kunige; A. Ežekj 
ski, jei pagaliau ?r patįs Tavo aitriausieji ^priešai ir'tie 

nieko kito Tau neįstengę prikišti, tik'nekalčiausį užmirši-, 
mą. Tuo savo išpustuoju straipsniu jie išdavė Tau aiš
kiausi paliudijimą Tąto augštos doros ir prakilnaus Tavo 
budo. . v : 'i • : <

Pagalvok, skaitytajam, pats, kaip berėktų socialistų 
laikraščiai tuolnet, jei koks katalikas ar katalikų kunigas 
tikrai nusikalstų, jei jie kelia tokį baisų trukšmą ir tuo
met, kada jokio nusikaltimo nėra. O kas bebūtų tuomdĮ;, 
jei šiaip jau katalikas ar kunigas padarytų bent vie
ną tokią piktadarystę, kuriomis taip plačiai 
pagarsėjo socialistai. Kaip šita), socįaljstų šulas Vaši 
liauskis, kurs sufalsifikavo afiday'itą, kad apšmeižti, ku
nigą Olšauską, kaip šitai socialistų šulas Barąųškąš, kurs 
Roselande išvogė Butkaus vištas, kaip šitai “Naujienos,“ 
kurios, garsindamos humbugierius daktarus, ištraukia iš 
vargšo darbininko paskutinį, kruviną uždirbtąjį centą, 
kaip šitai socialistų laikraštis “Keleivis,,“ kurs jš pinigų 
išviliotų nuo darbininkų pas’statė sau puikiausi palečių, 
surengė sau tikrą socialistų rojų, o vargšus darbininkus 
paliko be vėpsančius už to rojaus durų; kaip šitai sociali
stų šulai Montvidas ir Kiaulėnas, ‘kurie nužudę įnrjiigą 
Žebrį, kaip šitai socialistas Gabrys, kurs ir mirštančiai 
savo žmonai nepavelijo pakvie3tį kunigo, ir ją tyčiomis 
numarino be Sakramentų didžiausioje desperacijoje ir 
t.t. Jei ką tokį padarytų katalikai, juk tuomet socialistai 
rėktų į bokštą įsilipę. Dėlto teisingai kunigas Ežerskis 
jiems vakar pasakė: “Veidmainy! Pirma išsiimk rąstą iš 
savo akies, tada galėsi išimti krislą iš akies savo brolio. 
Mat. 7, 5.“ • A. M.

Šiomis dienomis Kensįng-‘ • * * - - i «
tono-Boselando raudonkak
liai buvo pasikvietę su pra- 
kalbomis neskaisttųis vardo 
■DįevyL ulioyohijįi Ahaiekų 
SusiprėitusM'ji iieftrviai ųęjo 
klausyti Mockaus blevižgų 
ir iiedavė ‘ jjanr švetaiiiės. 
Bet nestigo1. b1 tamsuėlųų 
kftMe 'neiškentė nepakląįšę

tuo,. doyos. t r tt.; .;; ■ , ,, <'
, Teisybės* Mylėtojais

ilifin * hl d,

ui'})u druu- 
I 1

fanus nunufta ant kapo kokį / * • ■ 5 i
nors geni) plttoksta. Bet bu- 

i . •tų dudg naudingiau ’sutėi 
• i - .

KuS ntauvistilrtcla ' ■ Gulinti
pikliktl ant, vtofedtM', kuris ii-
dės žiema Ir va.sa,a. t. y.

. i . » i
nors mažiausia 18 akinėns

' ! ' j : ■ .
padaryta Paminkai. Norintic 

ji malonėsite 'už.-dsakyti 
tuojaus, hes Vnes jau turime 
koletą 'tokių- kurie bui .sntui- 
vij uijt paženkljnloa dienos.
Alano darbus liudija, i.šdir- 
bysteje pėr a metus. Atvažuo 
tintieji' su šiuo’ reikalų niel 

džiakpo įKisiiukti1 per tclcfo 
ii(», buBite’ patjktt su a-uto-
niooilii) ku.ris atveš jura ly g 
šv. Kazim'iero Kapinių. Dir

btuvė ir oflsisuij lyiefiais var
U.’ I "’.'Jl

tus.

t i I 5 4 i i . t 1

, KEBVVųavJj ?
Rt. 4 'Oriortln Kan^. Jtugsė'įjis l'.llū. 1 
i’<er 12 mulų aš. siijgah lu pais, ina- 

u. visą 'sk a ridėdavo. jaiMauSi prislėg-
as„ f>6t visuomet turėjau gerą borai 
algyt. lėlei,ono lėoenig’o Nervinė 

Irane išgydė.. f'Alames Seott. -1
J. (;Įauuirini tš l'oint Miss. ratSo.j 

kad Jis persiiiarkiai dirbdamas savo 
farnioje nfj^ekp ' inupkulu' ; Jifgos j) 
ėiiiė gydytis^ klėbo’no Roenigo NervJne 
r dabar 'jA pel-Sa’ visiLtA. 1

Taip pat rašo Kiptilda Merz iš St. 
Cain'iėl,' TeV.. kad ji baisihf sirgusi*
ervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gy- 
ętiK MetoM -•.g-b«niS'T;X(Srvi»Ai« ties 

ji pasekminga. ~ ■
Sesuo’ KalaĮ-ipa,, ivieiųuoMė'iš La 

Crosse Wis.,' sakosi’ klebono Kocnigo 
Nervine išsigydžiųsa iš nervi.^kupio ir 

emlcgos’, nork 'tiedvi figos buvo jų
. argjmtsLoę per dp'ifictių i - . ; • 11 *’
TVVirĄT bI'an^i kn5'fA f šergan 

tjemį nccvuih.i Jų Isiun"
iame kiekvienam, kuris paprašo.. 

Neturtėliams duodame ir vaistus

jo prižiūra į.šdirbinėjji , .,•>
KICENK. MEDICO.f, ' 1

CMt-atfo, UI. . t t‘
<12 W. Lake st.. netoli Deu'r1»orn 
Valstlia'-ite t,oiika( aleii^n 1 .

I, o šešios iMMikos 85.

( Į

III

i -Į
Į f

H F. D. tBox 104 Worth, Dl.
I 1 , f ' į’lione 5iV 'GreeinvoOd 20

r-BiBiB ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■,

jTik ką- išleista Knygelė 1

ta

■ l • i
Ji

1 . Surengė Kun. P. Gugis !
r’ ’ • ’l ‘ ’ i ’ • i ę • r i j ,

’ Mažė formate. Labai palanki vartoti Bažnyčioje. 
Jau daugelis: klebonų užsisakė ir vartoja bažnyčiose. 
Parankiausia knygele laike Gavėnios vakarinių pa
maldų. i Lr ‘: h •. •, . . ; .

Kaina tik 15c.
:.i I i.> u i h i itt". -uJCtitiY t_>. ,x
i • ■fcj i su prisiuntimu.

, Imant Šimtais egzempliorių į bažnyčias arba agen
tams' nulėidziama didelis hūošimtis.' ■ t t , ■ ■ y ■ |

Užsakiniai išpildomi veikiai; Mažiaus dolerio pini
gai galima siusti krasos ženkleliais.
P' • r ' f . . , ; . ’ ’

Adresuokite: ,
t • *> a ».'. *» t a e ' ». t » »

DretugaS Publishing Co. -
1800 W. 46th Street 1 Chicago, Hh

■ ■■■■■ ta ■■■■■■ ava

S9N

TlkTAI ant !apribii®to laiko didelis iš- 
PardaVimas šių puikių lempų. Stulpas 
yra iš aržuolinio medžio taij) kaip &o- 
taub inatote paveiksią. , , .

< r

toj anų tjnvė imperinius. IŠ 
bujj tautos reikalą. Turėjo- vienos vakietės, ilgas laikas 
me viltį, kad lietuviu spali- gyvenusios Wasliingt(>ne, 
da jį apsvarstys rinitai ir paiinla net $25/HX) auksui

DIDELIS IŠKILMINGAS METINIS ĘALIUS!
Parengtas (i. I). I,. I\. Vytauto. Padėkavpnės Dienoje 2!) 

Lapkr. 1917 m. Douglas Park \|i<litoi ium, kiąnpas Ogden ir 
Kedzie Avė. - . .

Minėta Gvardija D. L. K. Vytauto sumanę parengti vie
na iš gražiausių balių kokio musų apielinkėj-dar nėra buvę. 
Rengiu tokių balių, mes už.prašom visas draugystės ir Kliu- 
bus atsilankyti ant šio musų iškilmingo bąli,aus. Mes užtik
riname kati busite visi užganėdinti. Taipat prašom visų 
draugijų ir kliubų bukite malonu ir nerenkite balių ant tos 
dienos, kad neužkenkus vieni kitom draugijom iš bizniško 
atžvilgio. Nnoširdžini visus kviečia KOMITETAS.

ž
*
t

į

J
I

PASKOLINIMO BUDAVOJIMO DRAUGIJA ant
I

LIETUVIŠKO PAMAT O NORTH SIDE.

ši driiugijn jau gyvuoju nuo iirailžiiiM 1010 melų. TikMliir jos yr i 
Piigelbė ti lictiivl.’ii'iB plrklmv ir liudiivojime namų. I,angelini pagel
bėta ir daiigelinl hm. pageli>ėla tno«e daiikunae. Jlęa BkolinaiiK- pl- 
nigns ant pirmo "Mnrtsagi .Vien kviečiame rlnui, vieton lictiivItiM 
prigulėti, kurie dar neinlgnli prie tokių draugijų. (''iollalii jinok.'tl 
pinigai atneša germi proe.ntiiM ir pinigai VlHadn užtikrinti.

1
$
Č

Kaina $7.75 ir $9
, . i ' t • ; .

Jitiodame tini išnibkeščio tikini tiem* kurie
vnrtnja elektra ir yra ko-tunM-riaįi-., , i

f. ' t ’
Pas oiu- galima išsirinkti ir kitokio’styliaųs tani 
|>o,kalno- $7.75 ir $9. Taip pat ir didelh nuošim.
t) ant uždangalu lempoms.. i ’ i ’• , i

Ceraraonwealtti Edison Company
lir.EtTRlt; SHOP ELEVrKIC SHOP

72 W(St Adams St., Mielitgan and JaeU-oii» ■ t
Ai'STlN: 5646 Weat laika Street 
BROAlAVAY/ 4»?3 Bioudtiny

LOOAN Syi’AllR: 3127 Logini Blvd.
SO. CHICAGO: i»163 South Chlcngd Avo.

riuose veisiasi ir auga bakte
varė iojo Vyno Eiiksiras y i.t 
geriausiu iš visų vaistų, kurie 
gelbsti prašalinti išmetainuo- 
siiis‘dalykus: ‘Jis išvalo žarnas 
ii- podraug sustiprina pas. Vi- 
duriit užkietėjimas, galvos 
skaudėjimas, migrena, nervu©-* 
tinnas, netekimas noro valgyti 
ir energijos, visos tokios ligos 
pranyksta kūną palhiosavus 
nuo išmetamų dalykų.' Rt'ika- 
auk Trinerio Amerikdiiinio 

Karčiojo Vyno Eliksiropne- 
inik pigių pamėgdžiojimų! 
Kaina $1.00. Aptiekose. Tri
nerio l.inimentas yra tikrai 
neapsieinamu dalyku kiekvie
nai šeimynai, nes jis suteikia 
greitą ir tikrų pagelbų nuo ra- 
matų ir neuralgijos; taipogi 
nuo pamaitinimų, sutinimų ir 
tt. Kaina 25 ir 50e., krasa 
c., krasa 35 ir 60c. Jos. Triner, 
Mfg. Chemist, 13331339 So. 
Ashland Av«*., Chicago, 111.,

(Apgarsinimas).

Anirlkos Lietuvly Mekykli
Mnkinama: angliškos ir lielnviftktM

T’U’T'aTATT'lVrTT • H«:i. l l ’ k#n’v’ ‘Otmotikog, knygvedygtė., «t«-
TEISINIMU. iines politika, mes begalo UZ- nogr»fijo«, tvperrrltiną. pirklybon tef-

Nežinystė nėra isiteisinimu imti draugijose, bei nedaug mv, suv. v«ut. i«torijo», abeinoi i> 
toiijoB, gengrftfijoa, palitikinėi «Iro-

NLŠIN 5ČSTĖ NĖRA ISSI-J<as: Mes labai interesuoja-

* • įsiūlymui, ar lilgieiiai. Bet da kreipiame (lomos į mlisų ku- 
žnai yra girdima: “Aš nežino nų. Vienu pamatinių principų 

kimo liuosų

Susirinkimui atMlIuinii k.<R m-reda šv. Mykolu bažnytinėje Halėje 
\VnhnnKlii ir X. Marnlifleld avo-. hel plat -Hnių žinių krepl<itėn prii
HekrctorlailH Justino AntonovičiaiiH, 1719 Eilėn st., < 'liteago, III. . . I

.... \ .i»4i, kati tas gali pakenkti nia- vra užlaikynuolaidytai. • . , . .
* no sveikatai!“ Tame ir daly- nuo išinetamijjii dalykų, ku-

nuniijnit, pilietysCdft, įlailaraiyatėt. 
Mokinimo vftlAnrioa: nuo 8 ii ryto

iki 5 po pietį); v*k. nuą 7:30 iki 0:30 
3360 BaaraM avė., CHICAGO, ILL.r

i
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CHICAGOS 
ŽINIOS

OHGAMZt OJ \M \ UIDELE
ORKESTRĄ

Prie lietinių Beetliovepo 
i konservatorijos. Reikalingi 
muzikantai ant piičiainųjų ir

w ._______  w stii*iwiu instrumentu. Atsišau-
j lute:
950 W. 33rd st., 3 lubos.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS.
Nedėliojo, kovo 4, Cliica- 

•goje 1G44 Wabansia Avė. 
šv. Mykolo bažnyčioje pra
sidės 49 valandų pamaldos.

Roseland, 11J. V isų Šven
tu bnžnvei< je nedėlioję 7:30 
vakare prasidės kun. I)r-o 
A. Yalinuskio konferenei- 
i< »s.

IŠ RUBSIUVIŲ 
STREIKO.

KUN. NORBERTAS PA
KALNIS APSIGYVENO 

ŠV. KRYŽIAUS PA
RAPIJOJE.

Andai buvome “Draugi1” 
pranešę, kad iš Lcwi stono, 
Ale. atvyko Chieagon veik
lus kunigas Norbertas Pa
kalnis. Šiuonds dienomis 
sužinojome, kad brangus 
svečias apsigyveno Šv. Kry
žiaus parapijoje (ant Town 
of Laki*), kaipo antras ka- 
mendorius gerb. klebono 
kun Škripkos.

, Naujasis To\vn of Lake 
komendorius dar nesenai at
vyko iš Lietuvos, kur jis 
kamendoriavo Anykščiuose, 
o paskui Utenoje. Iš Ute
nos kun. Pakalnis išvažiavo 
laike mūšio ugnies.

Galime drąsiai užtikrinti, 
kad Town of Lake’iečiai 
kun. Pakalniu bus tikrai 
užganėdinti.

TAUTOS ŠVENTĖ WEST 
SIDĖJE.

Šv. Kazimiero dienos iš- 
kimingas paminėjimas West 
Sidėje įvyks ryt, p. Kar- 
vo\vskio svetainėje. Pradžia 
7 vai. vakare.

Apart prakalbu dar bus 
monologai, dekamaeijos ir 
kitos pramogėlės.

Visi geros valios lietuviai1 
kviečiami susirinkti -nedė
lios vakare p. Karvmvskio 
svetainėje.

Įžanga dovanai.
Rengėjai.

Streikuojančios moteris 
rubsiuvės Ghjeagoje kas
dien atlaiko susirinkimus 
keliose vietosi1. Anot kal- 
b’toju tuose susirinkimuo
se, streiko stovis esąs.guo- 
geriausias. Nežiūrint vi
sokiu teisimi ir policijos už
draudimu, streikas ne tik 
ncnuslopintas, bet jis dar 
stiprėja. Darbdaviai daugį 
įlarbmtjasi nuslopinti strei
ką. Bet pasirodo, kad jie i 
p'-ieš dariu) žiponjų. minias I 
yra bejėgiai,, ' , , .

Kelios rubu siuvinio įstai
gos jau sutiko priimti dar- 
1‘niukii reikalavimus,, ke
lios kompanijos, jau padarė 
sutartis. Bet didžiuma vis 
dar laikosi savo atkaklybė
je. Teeinu kaip vįeni, taip 
ir kiti įsitikino, jogęn. su po
li ei ja ir visokiais uždraudi
mas jokiuo budu negalima 
nuslopinti streiko.

“Negrįšime į darbą! — 
šaukia streikininkių minios 
vienam susirinkime — kol 
n gausime to, ko mes rei
kalavome streiko pradžio
je”

Šitai geriausiai liudija, 
koks yra dabartinis streiko

Katrie darbdaviai sutin
ka su streikininkių reikala- 
v'imtis ir padaro sutarti, tų
jų streikuojančios darbjnin- 
k*‘s pameta streikuoti ir 
gaišta prie paprastų savo 
darbu.* ’ t 1I

Tokiuo budu sugrįžo keli 
tu katančiai st reiki sink i ų. 
Bet kiti keli tūkstančiai vis

r streikuoja.
Jei pasilikusių streikinin-

D-rns Bielskis keli mėnesiai 
atgal drang su kun. Rnrtušku 
Tautos Fondo buvo siųstas į 
Lietuvą ištirti kaip gyven 
musų broliai po vokiečių val
džia. Dabar gerbiamas veikė
jas važinėja po Amerikos lie- 
luvių kolonijas, pasakoda
mas kas dedasi Lietuvoje ir 
kaip vargsta lietuviai karei
viai belaisviai. Taipo gi jis 
neatsisakys niekam patarti 
kokiuo budu surasti giminės 
bei pažįstamus, kaip rašyti 
Lietuvon laiškus, kaip ten 
si lįsti pinigai ir tt.

'mos
tas

įdomias prakalbas. Be to ka
talikų veikėjams priedermė 
via pagelbėti Dr. Bielskiui 
sutverti Tautos Fondo sky-i 
rius, ten kur jų dar nėra.

Žemiau skelbiam© maršru
tą prakalbų:

” 3—Dorriville, III.
” : 4— E. St. Louis, III.

5— St. Louis, Mo.
11—So. Chicago, UI.
14— St. Charles, III.
15— Aurora, III.

.Visiems patariame
, , * . t . . *kditlingiausiai lankyti

ti ■
t 1
o

n

P. BALTUTIS
• Persikėle iš 33,15 So. Hal
sted St., po No.3261 So. Hal- 
sted St., ant 3-čių lubų.

Visokiais* reikalais kreipki- 
ties viršifdriėtų adresu.

TAI TOS FONDO VAKARAS.
šv. Kryžiaus parapijoje Tautos 

Kando 39 skyrius rengia puikų vaka
rti kuris įvyks ncd. kovo 4 d. bažny- 
tfinėja-salėje 7-valandų vakarė vietos 
"lietuviai i ir lietuvaitės atsiiankite 
kuoakattinsfiausia į vįrjminj ta vaka
rų. nes kalbės geri). Dr. kun. A. Ma- 
Ikiuskis'ir kiti garsus kalbėtojai, ir 
daug bus kitokių. įvairių juiiunrgint- 
»uų. . < t • . •
3 .it Kyįefia KOMITETAS.

PI lKbs‘TEATRAS ir PRAKALBOS
Atsibus nedėl. 4 d. kovo 19T7 m. 

Nok.) l’tatel įšt. I’anos ^larįjos paLap, 
svetainėje, 44-tos ir Fairfleld Avė.

Pelnas skiriamas nuo karės nu
kent ėjusiems Lietuviams.

ĮŽANGA 15Č. ir 25c.
Kviečia visus Vyčių 36 kuop.

KOMITETAS.

1

Tik vienas iŠ Šio buriu už
sisakė “D HA l’G.y, bot "drau
gas” taip indomus, kad visi 
užsisukusiojo draugai ir prio- 
toliai j) nori skaityti.

Kam lysti kaimynams j 
akis, prašinėjant "DKACGO” 
pasiskaityti, kam kitiems nes
magumus daryti, kad gali 
pats sau “DRAUGĄ” išsiraSy- 
ti. Dienraštis “JUIAICAS” me
tams kainuoja $1.50, C 
$6.00. Vienas numeris 
mui siunčiamas dykai.

Adresas:

’hleagoje
pamaty

PAMINĖJIMAS ŠV. KA
ZIMIERO DIENOS DIE

VO APVEIZDOS PA
RAPIJOJE.

Nedėlioję, kovo 4 d., 7 v. 
vakare, Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje (18-ta 
gatvė ir Union avė.) bus iš
kilmingas paminėjimas šv. 
Kazimiero dienos kaipo tau
tinės šventės.

Vietos lietuviam.; reikėtų 
kuoskait'.lngiausiai nueiti į 
tas iškilmes, pasiklausyti 
įdomių prakalbu.

P. V.

darbdaviai ilgai nesu- 
primti darban naųjo- 
išlvgomis, tuomet yra 

i imas daiktas, jogei, ir siir 
g žusios darban darbini,1- 
k'; išnaujo mes darbus ir 
Ii: ilsioms, pagelbės streiku 
iškovoti sau reikalaujamas 
d rbo išlygas. .

LABDARIŲ 7 TOS KP.
SUSIRINKIMAS.

B!

n:'
i;

Kovo 4 d., 3 vai. po pietų, 
Aušros Vartų parap. svetai
nėje (2323 \v. .23rd pi.) 
įvyks labdarių 7-tos kuopos 

J susi rinkimas.
Nariai kviečiami skaitlin-

. i dalyvauti susirinkime.
Kaz. Feraviče,

pirm.

PARMOS!! FARMOS!!
, . Pasiduoda. Didžiausioj? Amerl 

koja Lietuvių kolionljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Pulklau- 
sirj apielinkėje Scottville, Mieli, kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Cl» 
nais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl krelplames 
Į Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
čius, iš tos k°lionljos išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmė jų farmas ir nori
me jas parduoti, turime didelių ir mr 
žų farmų, givuliai. maši"oft ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katalloga ir mapa. ..

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg.,

Scottville, Mich.
■ •

fArmos* 1
šįmet turėsiu puikiu farmų ant 

pardaviruo ir ,nc,.rangių. -Kas norite 
pirkti parsitraukite musų. vKIl’ ka- 
talioga. Tai|»-pht tūrių keletą labai 
puikių vietų dėl -pflenlnikystės. Gy
venti ant tyra oro ir turėti gražus 
gyvulius yra kibai Smaku. ’

Gavėniai atėjus, kas noirite turėt 
gero ir eisto medaus, tdi pžisiųskite 
"Money order", n.jpms prisiusi!} tie
sink | namus mano kaštų, Lietuviško 
Medaus. .

Išleistas Alesius:
Vienas vleilrukas 5 svarų 75c.
Tokių vledtukų 1 vienam keise $7.30
Vledral po 60 svarų . . . , <.......... $6.50
Medus koriuose visas keisas 24

skrinukės ... i , $4.00
Adrisa išsikirpktte. nes mano ap

garsinimų tankiui nebus.
MYKOLAS WALENCIUS, 
P. 0. Box 96, HART. Mich.

CICERO, ILL.
Čia kelios draugijos isvie- 

no rengia vakarą paminėji
mui kovos 4-tos djonos. Va
karas bus bažnytinėje sve
tainėje (kampas gatvių:

.... . . ‘Vbli Ct. ir 15) Įžcinga busmu y:gvis‘in<ai liauni pasui-'. ... ,r. ,
, t; . - . ? įkibai žema. Visas pelnas

IŠ DŽIANITORIŲ 
STREIKO.

Kovo 1 d., pasil aigė ilžia- 
nitorių unijos mitingas. Na-

PIHKERT
STATE BANK

A f.
S THE ELECTRIC SHOP

-----------------------------------------
1641 W. 47th Street

;įi Tel. Drover 8M33
At liekame vlaokį elci-trlkoe 0

jįįj darbų piginus, geidaus ir grei- »"s
O įduua, negu l.iti. Suvedimi elee- b 

Iros Uratus į nulinis; geso ir Į! 
i'i 'lektros lempas. Taisome mo- r‘tV (orus, fanus ir visokius daly- >.• 
{■J <us suristus su Elektriką.
.2 Reikalo suteikiamo patari-

<nų Ir upkutnuojame darbi}. j-j

M. M Shanout v

K “DUAI GAS” S
Om Litlvunnian Daily Friend

CHICAGO, ILL. S

PAIEŠKOJIMAI

THE KEISTER’S
LADIES TAILORING 

COLLEGE.
Jus ohsistebesite kaip pulki ir len

gva yra musų metodą padirbimo dra
bužių.

Todėl Keister College yra popula 
riška. Pamatykite mus apie specinlfc 
kaina dėl siuto.

KAINOS MOKYNTAMS:
Pilnas kursas su instrukcijoms •tJ.5.00 Siuvimo kursas H) dienų $5.dC 

40 ir Cottage Grove Avė., Chlcaga, 
III. Telefonas Oakland 5252. I

vstimr* ėėėėėstš

UKES
t

lojimu nedarė, bet baudi 
suardyti streikininku vie
nybę darydami jų pirminin
kui ne'irius pnsiuli.pnius. 
Pimiinikas tut. i pas uiiji- 
nnis a'nietė ir slnikj.s ei
na tidiaus. Turime viltį. I 
kad jis pasibaigs džinnito-į 
rių laimi: j imu ir jiems pri-j 
lariame.

sb riamas naudai karėje nu
kentėjusių lietuvių. Lau
kiama daugelio svečių.

Korespondentas.

D RO J. J. BIELSKIO PRA
KALBŲ MARŠRUTAS.

Dabartinis Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas

4810 W. 22nd St.
CICERO. ILL.

Priimame Snvmgs 
Account, Cliecking Account 
turime slaugos geležines 
skrynias (vaults). Fire In
surance, atliekame visus 
bankinius reikalus. Atdara 
kas vakara ir nedėlios ryta.

MARGAS VAKARAS!

Nedalioj, Kovo 4,1917
7:30 vai. vakare

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje
Bus sulošta “UŽ TĖVYNĖ“ Liet. Vyčių 16 kuo

pos ir gyvi paveikslai Šv. JURGIO Mokyklos mokiniai.
Visi kviečiami ateiti.

įŽANGA DYKAI.

Paįeškau Wlado Paulausko, ang
liškai vadinas Walter Patils. Kuris 
psigoves pabėgo, bet trumpų aliku 

tapo sugautas. Aš už ji buvau uždė
jęs $500.00 kaucijos (bondso) ir ji 
išėmiau, bet Jis mane apvogė ir pa
bėgo antrų kartų taip kad mano 
500.00 žūna. Jo išvaizda vra sekan

ti.
Jis turi geltonus plaukus, veidas 

baltas ir puckuotas 5 pėdų 10 co
lių, augščio skambina pianus sako 
kad ests buvęs vargoninkas .Lietuvoj 
ir t'hicagoj, labai gražios išvaizdos 
23 metų amžiaus.

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

IGNACAS NAVICKAS 
13 Sunimcr Place

NEW HAVF.N, CONN.
"Xa*

'Geriausia žemė ant kurios augp. 
visokie vaisiai. Namas karve 2 kiau
lės, 12 vištų, viskas ant išmokešcia. 
Knudoliitės progų. Mes turime 60,0(iJ> 
ųljrų, ,Juą gaytje, v.įsįri^lą^ .J^ųnjs
parankiau arti prie miesto ar mok- 
SlAinės. Mes įforline čionai padaryti 

antra Lietuva.

EAGLE RIVER, W1S.

Llthuanian Colony Director
SANBORN COMPANY

Paieškfių >snve tėvų Liudviku ir 
Marijonos Pleckauskiu, ,paeina iš 
Kauno gub. Šiaulių pav., Kuršėnų 
vai. numurtų kaimo. Jei kas apie 
uos žinote malonėkite pranešti se

kančiu adresu.
JURGIS PECKAUCKAS 

6002 So. State st., Chicago, m.

I’aieškau savo dėdės Izidoriaus 
Tamošaičio paeinančio iš Kauno gub., 
Raseinių pavieto, Jurbarko parapi
jos, Naumininkų kaimo 24 metai 
kaip Amerikoj, pirmiau gyveno Chi- 
eagoje dabar nežinau kur. Malonėki
te atsišaukti ant sekančio adreso:

P. TA.M AŠAICH TE
31 Charles PI. Athol, Mass.

I’aieškau savo dėdės Juozo pūke
lio paeina iš Kauno guli., Raseinių 
pav., Pagramantų parapijos. Krei
vių sodos. Jis pirmiau gyveno Spring 
field, III., dabar nežinau. Meldžiu 
atsišaukti sekančių adresus

ivama jPKJt.irrp 
1512 So. 40th Avc., CICERO, II,I,

'.'•■a! w >»• wf

Vyrišky DrapanyBargenal
Nauji, neatimti, oaryti aat ,, 

užsakymo eiutai ir ovorkutai, j

S vertės nuo $30 iki $50, dabar i 1 
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius, a 

Nauji, daryti gatavimi nuo 
$15 iki $35 siutai ir overkotai,

* nuo $7.50 iki 18 dolerių, 
e Pilnas pasirinkimas kailiu pa

muštų overkotų i
Visai mažai vartoti siutai ir 

overkotai vertės nuo $25 iki 
$85, dabar $5 ir angščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperai. , j .

Atdaia kasdien*, nedėliomia 
ir vakarais. t ,

8. GORDON, S
$ 1415 S. Halsted st.. Chicago IR. | 

.-------- —i b: 1 i1 •' < į ?41—r,

Tel. Yardg 1532

DR. J. KŪLIS
LIETUVIS GYDYTOJAI I« 

CHIBUKGA8,
3299 8. Halsted st. Chicago, m. 

Gydo visokias ligas moterų ir
vaikų.
Priėmimo Valandos: nuo » ryto 
iki 13; 6 iki 0. Nedėliomis: 
nuo 0 iki 2 po pietų; nuo • ▼. 
iki 8 v.

s:

PRANlšiMAI.
Čekų Tautiškus Susivienijimas ren

gia Dideli .Bazara kuris atsibus t’il- 
sen l’ark f’uvillion. 28-tos' ir Albany 
gtvių, prasidės kovo 3-eia iki kovo 
10-tal d. 1917. Pelnas nuo šio liuzn- 
ro eis dėl išgavimo Čekijai luosybės.

Bazaras ims puikus, todėl vertų 
nueiti.

Kllubui ir 'draugijoa kurion turi 
bent kokius pilantis daryti išvažiavi
mus šia vasara .vila patartina kad 
kreiptasi prie tikEi.i ekspertu kurie 
žino kaip visku sntųlsvti.

E1>WARI> H. HAKRIS 
051 Nortli Onklcv Ronlcvnrd,

CHICAGO, ILL.
šv. Kryžiaus parapijoje Tautos 

visokių išvažiavimų Ir okskuretjoa. 
Pon Harris darbas yra visiems žino
mas, kaipo gerai opstpažlnės su tuo 
darbų. Visos didelės organizacijos 
prie jo kreipiasi sulyg tu dalyku.

Ponas Harris yra visada prisiren
gi's pudėti visiems kurie prie Jo 
kreipiasi. Draugijos kurios norite 
rengti kokius išvažavlmus susirašy
kite su juo.

Parsiduoda grosernė ir burninė, 
ietuviškoj kolonijoj. Kas norėtu 
trkti toki bizni malonėkite atsišau- 
ti sekančiu adresu:

JONAS PETRI'šEVICIA,
2001 Emcrnld Avė., Chicngn, III.

~reikalavimai7
REIKALINGI gert vyrai gyventi 

"furniture” kambariuose. Patogus 
kambariai, su patarnavimų. nuo 
$3.00 Iki $7.00 j mėnesį. Sulyg iš
sirinkimo. Atsišaukite:
1558 W. North Avc., 3r<l Honr.

CHICAGO, ILL.
Reikalaujame 10 darbininkų ant 

ūkęs. Darbas ant metų ir geras už- 
mokesnis. Talpongi relkalanjime gero 
žmogaus kuris suprantu apie namų 
statymą ir taisymą. Darbas ant metų.

. Malonėkitė atsišaukti per laiška.
P. A. MAŽęlKA

Į lt. 3, Hox 58,
CAMPRELI.SPORT, MIS.

f Į 5/

ATSAKYMAS.
Gerb. Tautiečiai lietuviai kurie norite būti ūkininkais, mes gali" 

name daug laiškų su visokiais klausiniais, kuri per laiškus negalima 
atsakyti. Musų draugija nutarė patalpinti į “Drangų” klausimų. "Ar 
męs esame agentai?” Mes esame agentai, tiktai norime paremti savo 
tautiečius lietuvius. ('kės randnshi tarpe Sheboygan, Milvvaukyė, 
t’ampbellsport, Kevaskuin. Nuo t'hieagos 150 mylių ir $3.00 tikietas 
Northwestern depot. l’kėk būva užgyventos vokiečių nuo 7 5 metų, kur 
yra labai turtingi ir nori atsilsėti.

l'kių musų draugija turi apie 600. Kokių kas nori nuo 20 akerių 
iki 300 akerių. Visos ūkės dirbamo;; ir užauga viskas gerai, daro di- , 
džiausiąs - pinigus iš pėlio. čionais vieno ūkininko nurodome pradžių. 
Adomas Dutkeviėe pradėjo tikę su $50.00, turėdaėia.s vięiyų karvę* ir 
arklį, šiądien jis turi 70 karvių, 8 arelius, kiaulių, žųsų lįesuskaitčiiia 
daugybė, 200 akerių žomės ir 300 randavoja. Dar pranešame kur ir ko
kioj valstijoj moka už karvę $150.00 ir kokioj valstijoj atneša pelno 

. vięųų Jrprvė į. ipetųs Al>ie. $ 1.00.00 už pienų. Daug laiškų turime iš Ml- 
chigan valstijos, kuri nori mainyti: męs ūkių nematnome. Tiktai gali
ma pradėti ūkininkauti su mažai pinigų, o musų draugija parems.

Visokiais klausimais kreipktės pas

P. \. MAŽEIKA,
R. 34, Box 58, Canipbellsport, \Vis.

AKYS EGZAMINUOJAMOS

Akynial pritaikomi per akių 
gydytojus. Mes už savo darba 
gvarantuojame arba pinigus 
grųžinaine.
PETER A. MILLER

Deimontai, Laikrodėliai ir 
geriausios rųšies auksiniai

dalykai.
256 West 22-ra gatve

Tslafoaaa: McKInley 8764

BR. A. K. RUTKAUSKAS
Qydyto]as Ir Chirurgą*

34S7 X. Wtst«n Iltį. lrW. 35 <t., Ctlop
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Specialiste Moterų Ir Vaikiį Ligose

DAKTARE

S. A. Šlakiene s
Pabaigus daktaro mokslą 
Illinois t'nivorsitete. 
I’raktikavus ligonluitije metii.t.

OFISO VALANDOS:
šokioms dienoms nuo 9 iki 2 
vai. ryta; ir nuo 7 iki 9 vai. 
vakarais.
Nedėliotus tiktai sutarus.

ADRESAS:

3255 SO. HALSTED ST.
(Prie 3'3-Clos gattėsl

CHICAGO, ILL.
Tel. Drover 5 326

Phone Yards 2721 V
DR. J. JONIKAITIS |

GYDAU VYKU. MOTERŲ g 
IR VAIKŲ LIGAS

3337 So. Morgan, St.
| CHICAGO, ILL.

JOSEPH e. VVOLON
* LIETUVIS ADVOKATAS 

5 K»tnh. #02 National Life Bldg 
g 2# 8o. LaRalle at..
2 Vakarais 1568 Milsraukee ava 
w Central 6300
S Rasidcnce Humbold 97

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS |

Miesto ofisas: Room 81A
1$ So. La Balis tt, Chicago, IU. 

Tai. Bandolph S24$

gyvenimo vieta
3255 So. Halsted Street

TeL Drovai 532$

rhTTrvYYrr*YrrM»vvrvrvrr*

Gražiausia ir Ge
riausia mokykla Chi 
cagoje kuri mokina 
kirpimą ir siuvimą 
vyrų ir moterų dru- 
bužių.

Elektra varpmoa 
mašinos musų sinVr 
m o skyriuose.

Jus bsate užkvip
dami apsilankyti Įr 
pamatyti moša mo
kyklų bilų laiku__ __________
— diėną ir vakarais ir gauti gpe-ia- 
liškai musų kaina laike šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mierų 
—hile stailės arba dydžio, ii bile ma
dų knvgol.

Diplomai duodami ’ mokiniams.
Master Designing School

J. F. KASNICKA, principalas,
1118 N. La Šalie St. Kambarys 416-417

Prieš City Hali

BANKES 
COFFEE

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

Th©
Best

SVIESTAS i RYŽIAI COCOA

S

M CHICAGO, nia.
• M

Geriausio* 
n<»a r eros- 
nin, negi- 
kur Jus ra
li t gauti

šructc- Geriausioj

43c 02C
WEST FIDE 

137S Milwaul>w »v. 
2OM Mllvfaukre «v; 
1OB4 Mllwauee<> »v 
1SlliWMadt«on st. 
ts3(i w M .i. Ii «an st.

IRlt W Chicago «v. 
<336 Rilio loland av. 
2612 W. North a». 
t2l7 8. Halatod at. 
1832 S. Hal.ted at. 
1818 W 12th at.

Geriausia Bank ra 
rblyrine su 
bent kokia,
,1-2 »v. 14c
I. .1

ARBATA
Prilmniauaia. Gva 
rantuota,
▼arte* BOe 
para Įduoda 
po

3102 22nd at.

SOUTH SIDE 
3032 Wentwor»h av

1 3427 9. Halatod at. 
I 4729 S. Aahland av.

NoRTH SIDE 
406 W, Dtviaion at. 
720 W North av' 
2840 Lincoln av. 
3244 Lincoln av, 
3413 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Remi) ir Stoginio Poploros

. CARR BROS. WRECKING CO.
: 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAdO 
tmiinmimnnmirr» »»»vr* 1*nrnnmtmvn

rrs$rrm
a«




