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V'hleago^r apylinkės. — Šiandie ift- 

dnlieH apsiniaukę Ir Šilčiau; rytoj ga
lt būti lietaus, smarkus pietinis vė
jas.

Temperatūra vakar uugfičiausia 
27, žemiausia 12 laipsniu.

Saulė teka 6:17, leidžiasi 6:46. LITHUANIAN DAILY FRIEND

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.
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Prezidento Wil- VOKIEČIŲ NARDANČIŲ 
LAIVIŲ VEIKIMAS.

šono inauguracija
Wilsonas priešingas karei, bet 
reikalauja šaliai ginklavimesi

Pradės smarkią kovą 
prieš senatą

LONDONAS, kovo 6. — 
Vakar vokiečią nardančios 
laivas blokados juostoje nu 
skandino vos tik vieną lai
vą, anglą “Dina,” 11,500 to
ną intilpimo.
..Nuo vasario 1 d. išviso 
nuskandinta 191 laivas 
474,668 toną intilpimo.

Tą nuskandntą laivą 
skaitliu j e yra: 2 amerikoni- 
nią, 53 kitą neutralią salią, 
116 anglą ir 20 Anglijos 
talkininkių.

PREZIDENTO WILSONO 
INAUGURACIJA.

i (

Washington, kovo 6. — 
Vakar čia apie 12:30 die
ną įvyko iškilmingai prezi
dento Wilsono, kaipo nau
jai išrinkto dar sekantiems 
keturiems metams būti pre
zidentu, inauguracija. Pre
zidentas AVilsonas tatai tu
rėjo antrąją tokią iškilmybę. 
Tam tikslui buvo sugabenta 
daug kariuomenės ir milici
jos. Sostinė nepaprastai dai
liai išpuošta, daugiausiai 
tautos vėliavomis. Diena 
pasitaikė giedri, todėl ir iš- 
kilmybės pavyko kuoge- 
riausiai.

Prieš inauguraciją vakar 
prezidentas AVilsonas pirm 
8:00 ryte jap. „buvo ,apsi-, 
taisęs. Prieš 9;00 papus-i 
rvČiavo su namiškiais in 

.• art irųiiUiSiais svečiais j isuva-; 
žįavusiais iškilmybėn- ir ap
sistojusiais , Baltuose Du
rnuose. Pirm 11 vai., kuo
met prezidentui prisiėjo va
žiuoti į kapitoliumą, neturė
jo jokią specialią priėmimą. 
Jo inauguracijos kalba iš- 
vakaro buvo federalėj 
spaitstuvėj atspausdinta ir 
anksti 'ryte pasiųsta jam į 
Baltuosius RumUs. ’

Nuo Baltąją' Rūmų ligi 
buvo panaudojama. Jinai; 
avė. 10:00 rvt d buvo nusta
tytu eilėmis du Ne\v Yorko 
milicijos pulku, k u riedu bu
vo v(|S tik sugrįžusią iš 
Meksiko pasienio. Vyriam 
siuoju inauguracijos iškil- 
mvbią maršalu buvo majo- 
ras gen. Scott su savo štabu.

Kariuomenė inauguraci 
jos iškilmėms nekuomet ne
panaudojama, kariuonienf 
buvo naudojama tik Lin- 
colno laikais. ,Šįwet taipgi 
panaudota bode), kad šalis 
atsiradusi didelįam krizyj. r

Prezidentas Wilsonas va
žiavo karietoj keturiais ark
liais, ^ajimąis karietostjojo
Suv., VąLstini . kariuomenės

., ». .T • .*-> • raiteliai. ,

■ Keturiais arkliais karie
toje važiavo ir viee-prczi- 
dentas Marsball.

Paskui sekė viršiausiojo 
teismo teisėjai, senatoriai, 
kongresmanai. Visi važiavo 
karietose.

Kapitoliume prezidentas 
su vice-prezidpntu nulydėta

Rusijos mieste Orle delei 
stokos kvietinių miltą an
tradieniais ir penktadieniais 
užginta valgyti, kepti ir 
pardavinėti pyragai. Pra
sižengusieji baudžiami su
lyg tam tikru įsakymą. 
Restoranuose virfiminėto- 
mis dienomis ir gi užginta 

į ją privatinius kambarius, pardavinėti kvietinę duoną.

• •

gi iš ton paskui i pataisytą £
pagrindą, nuo kur preziden
tas Wilson susirinkusioms 
žmonių minioms pasakė sa
vo inauguraeijinę kalbą.

Po kalbos atlikta kariuo
menės parodavimas, paskui 
prezidentas ir vėl iškilmin
gai nulydėtas į Baltuosius 
Rumus. Vakare sostinė bu
vo puikiai visokios spalvos 
žiburiais apšviesta.

Prezidentas inauguraci ji- 
nėj kalboj nusiskundė pilie
čiams ant blogąją Amerikos 
santikią su kitomis kaiku- 
riomis kariaujančiomis šali
mis. Bet stipriu balsu dar 
kartą pažymėjo, jogei šita 
šalis vengs karės kieku ga
lėdama. Jį? pats, yra karei 
priešinga?, jis pats yra di
dis taikos, šalininkas. Ųet; 
kad, taiką palaikyki, Suv. 
Valstijonis prisieina būtinai 
ginkluoties. Taigi Suv. Val
stijos turi palaikyti, gink
luotą taiką. Kitaip nėra jo
kio, išėjimo toje pasaulio ne
paprastoje suirutėje,

SŲIMTĄSį VOKIEČIŲ 
' 1 ' ŠNIPAS.

Hobokeri, N. j., kovo 6.—■
,1.1 ' ‘

Čionai policiją suėmė vokid- 
tį Frįtz Kolb, vokiečiu at
sarginį .kareivį.. Jo kamba- 
ryję kur jis gyveno, i atrastą 
kelios bombos, kurios, saiko-, 
ma, turėjusios1 'būti pasių
stos prezidentui IVilsonui. 
Kolb intariamhs' daryme 
'suokalbių naikinti amunici
jos dirbtuves.

---------------------- :---------
VISI VAIKINAI BUSIĄ 

LAVINAMI.

Afbany, N. Y., kovo 6.— 
Nc\v lYorko, legislatuta pra
vedė į militarinį bilių, sulyg 
kurio į visi vaikinai nuo 16 
ligi 19 metą turės būti pri
verstinai lavinami karei
viauti. h

GINA VALGYTI 
PYRAGĄ.

NUSKANDINO’ DIDELĮ 
GARLAIVĮ.

Berlynas, kovo 6. — Vo
kiečią nardančioji laivė 
Tarpžemią jūrėse nuskandi
no 34,494 toną intilpimo 
franeuzą garlaivį su kolio- 
niją kariuomene, artilerija 
ir arkliais. Garlaivis buvo 
apginkluotas. Dalis karei
viu žuvo su garlaiviu.

MTILSONAS KOVOS
PRIEŠAIS SENATĄ.

Washington, kovo 6. — 
Kuomet senatas atmetė 
prezidento sumanymą gink
luoti prekybos garlaivius, 
siunčiamus Į Europą, prezi-
dentas nusprendė pradėti ““^-tornantoj.® ilgas va-
Tmvį1 priešins'sėniibi ir su_ ( landas bedirbdami® naikina Prastai Jos ir Apmokamos, 

mažinti jarri sprendimo tei-
ii.Sės.

Tuo reikalu prezidentas 
Wilsonąš paskelbė 'savo pa
žiūras ir nuomonę, apie tokį 
senato negeistiną pasielgi
mą, o ypač dar tokiu mo
mentu, kuomet šalis ątsadu- 
rusi dideliausiam pavojuje.

Pre'jidentas tvirtina, jo
gei jis turįs pilną teisę ir be 
senato pritarimo, nesiklau
sęs kongreso, ginkluoti pre
kybos garlaivius, kuomet 
prisieina ginti šalies preky- 
b'!' .,

Bet prezidentas kongreso 
visgi paklausęs, nes jam ap
gijo’ bendras su kongresu 
veikimas šalies gerovei.

Prezidentas irgi praneša, 
jogei Visata pasaulyj nesa
ma tokios keistos jstatym- 
davvbės įstaigos, kokiu yra 
Suv.w Valstiją senatas. Ši
tam senate didžiuma sena
torių priversti klausyti ma
žumos. 1 į

Photo by American Pr«»« Aaaoclatlon.
Suv. Valstiją moteris mokinamos dirbti bandaius suleistiems kareiviams.

TRUMPESNĖS DARBO 
VALANDOS MOTERIMS.

New York, kovo 6,—-Ne\v 
Yorko valstijos įstatvnida- 
vybės butan (legislaturon) 
induota įstatymo sumany
mas, kuriuomi uždraudžia
ma motereį, neturinčiai 16- 
-kos metą, dirbti restopu 
nuošė. Be to pažymima, 
kad moteris restoranuose 
negali ilgiau dirbti, kaip tik 
6 dienas savaitėje ir tik 9 
vai. dienoje. Moterims dar
bas neturįs prasidėti pirm 6 
vai. ryte ir neturi baigties 
f)o 10. vai. vakare.

Šiais laikais iš dirbančių 
moterių No\v Yorko resto
ranuose 58 nuošimčiai per
žengia tas ribas, 20 nuoš. 
dirba po 12 valandą dieno
je, o 4 nuoš. dirba naktimis.

Ne\v Yorko valstijos įsta- 
tymdavybė, kas link mote- 
rią, kurios • dirba pramonė 
arba prekyboje, pažymi 54 
vai. darbo savaitėje. Jei 
pravedant tą įstatymą buvo 
imama domon, kad ilgos 
darb valandos išsemia mo
terių jėgas ir naikina jų 
sveikatą, tai stoka tokia 
įstatymo restoraną darbi
ninkių žvilgsniu nekuomi 
nepateisinama nuoskauda 
Nes juk ir restoraną darbi

savo sveikatą.

‘ “Consumers League”
■ Darbavimąsis.

Restoraną darbininkių 
darbo palengvinimo reikalu 
ėmė uoliai darbuoties orga
nizacija vardu “Consumers 
League.” , Šita organizaci
ja ištirinojo suvirš 1,000 re
storaną darbininkių New 
Yęrke ir kituose miestuose, 
surinko tam tikrą medžiagą 
ir raporto formoje visa tai 
indavė valstijos įstatvmda- 
vybės butui. Tame raporte 
tarp kitko pasakyta:

“Xe\v Yorko valstijos 
Įstatymdavybė darbininkų 
reikale draudžia duoti už
siėmimus moterims dirbtu
vėse ir prekybos įstaigose 
ilgiau, kaip 6 dienas savai
tėje arba 9 vai. dienoje. 
Kaip ligšiol buvo, tai gerai. 
Jei šis įstatymas pildomas, 
tai esame nors įsitikinę, jo
gei moterįs tose darbo šako-

se turi visgi tam tikrąją 
globą.

“Bet kaip stovi reikalas, 
su moterims, buriu negina 
nuo išnaudojimo jokie įsta
tymai ! Kodėl visomis mote
rimis lygiai nesirūpinama: 
Nuo 15 ligi 20 tūkstančių 
tokią moterią dirba restora
nuose. Ir ją tečiau įstaty
mai net nepaliečia.”

Darbas Pavojingas Moraliu 
Žvilgsniu.

Į restoranus eina dirbti 
dažniausiai jaunos mergi
nos. Ir štai joms šitas dar
bas kaip tik yra pavojin
giausias ypač moralybė? 
žvilgsniu. Nes į restoranus 
susirenka daug jaunimo. 
Merginos jam turi patar
nauti. Čia joms pasitaiko 
nukęsti visokią priekabią 
nuo svečią. Merginoms rei
kia visuomet palaikyti lyg
svarą. Gi tas darko dirk- 
snius. Be to restoranuose 
darbas be galo skubus, nėra 
laiko nei atvangiau atsidu
sti.

Didesnėji darbininkių da
lis yra svetimžemės. Jas 
darbdaviai daug išnaudoja. 
Jos yra mažai susipratu
sios. Sunku jas todėl ir su
organizuoti. Todėl tokias 
darbininkes turi paimti sa
vo g'lobon įstatymai.

Trįs ketvirtos dalis visų 
darbininkių restoranuose 
uždirba mažiau, negu $9 sa
vaitėje. Arbatinėse dar ma
žiau mokama. Tenai mergi
nos pasiganėdina $3.50 į sa
vaitę. (Ii dirba dažniausia 
po 12 vai. dienoje.

Taigi kad šitoms destora- 
ną darbininkėms, apie ku
rias įstatymdavybė buvo 
pamiršusi,, kiek nors palen
gvinti ir apsaugoti .jas nuo 
išnaudojime >, viršminėto ji 
lyga ir darbuojasi pravesti 
didžiai geistiną įstatymą.

Daugel valstijose moterių 
darbas įstatymais sutvarr 
kytas. Tik Ne\v Yorko val
stija buvo atsilikusi tuo 

sniu. ' z

MIRĖ PORTUGALŲ 
LYDERIS.

Lisbona, kovo 6. ,— Čio
nai mirė buvęs Portugalijos 
'respublikos prezidentas Mn- 
nucl de Ariaga, žiaurus ka
talikų engėjas.

Bulgarija pertraukia ry
šius su Suv. Valstijomis

Franeuzai atmušė vokiečių atakas

Laivė "Deutschland” esanti 
Vokietijoje

BULGARIJA EINA 
PRIEŠ SUV. VALSTIJAS.

Londonas, kovo. 6. — Bul
garijos vyriausybė, anot 
gautų žinią, nusprendė iš
traukti diplomatinius ry
šius su Suv. Valstijomis. 
Tečiau Austrija dar galuti
nai nenusprendžiusi, kas 
padaryti su Suv. Valstijo
mis. Austrijai nelabai norė
tųsi turėti nesutikimus su 
Amerika. Bulgarijos pa
siuntinys todėl iš Washing- 
tono veikiai bus atšauktas.

VOKIEČIŲ ATAKOS 
ATMUŠTOS VER 

DUNO ŠONE.

Paryžius, kovo 6. — Kovo 
4 d. Verduno tvirtovės šo
ne, anot franeuzą oficialio 
pranešimo, vokiečiai po 
smarkaus arinotomis botn- 
bėrdavirno puolėsi atakon 
prieš frane. pozicijas Cou- 
rieres miško apskrityj. Iš
tiko baisus mušis. Po kelią 
valandą franeuzai pagaliau 
atmušė vokiečią ataką. Vo
kiečiai, anot franeuzų, pa- 
nešę tiesiog pasibaitėsinus 
nuostolius.

NEJAUGI TAS TIESA?

Baltimore, Md., koyo 6.—
Easter.1 Fonvarding Voro- drfei karC.s. Prisieina išmo-
------ z praneša, jogei aplink |, ... , ' ■ ■ v,_. , . 1 Keti daug pensiją našiems

no 1 d. vokiečiu nar- . ,v. „
nau vt •

vasario
dančioji prekybos laivė 
“ Deutschlnnd”! jau buvusi 
nepertoli, New . Ix :i<?ono 
(Suv. Valstijose) • pakra
ščiu, plaukdama trečiu kar
tu i Ameriką. Bet kuo
met tuo metu paaršėje šau
ti kini Vokietijos su Snv. 
Valstijomis, Vokietijos vy
riausybė bevieliu tjelegrafu 
“Deutschlandą” atgal į Vo
kietiją sugražino.

Apie tą laivę PDeutsch- 
land” prasiplatino daug pa-
sakojimn. Kartais praneša- specialią mokesčių, paskir-

ma, kad tą laivę anglai yra 
sugavę ar nuskandinę, kar
iais vėl pranešama, kad 
“Dentschla’*d” laivė ne
plaukusi daugiau į Ameri
ką. Dabar vėl kitkas pasa
kojama. ’

KAIZERIS DOVANOJO 
MIRTIES BAUSMĘ 

MOTERIŠKEI.

Berlynas, kovo 6.—Vokie
tijos kaizeris mirties bau
smę pakeitė kalėjimu vienai 
belgei mote rei, Mandeleine 
Donterligne, ir jos bendrui 
prasikaltime Henri Bavns.

VOKIETIJA TURINTI 
MAISTO PAKAKTINAI.

Berlynas, kovo 6. — Mai
sto diktatorius Vokietijoje, 
grafas Batocki, savo pasku
tiniam pranešime apie mai
sto stovį tvirtina, jogei ne
senai atliktas visoj imperi
joj muisto surašąs parodo, 
jogei maisto išteklius pa
kaktinas ir nesama jokios 
rupesties, kad jo turėtą ne
užtekti ligi ateinančios 
artimiausios pjūties. Bran
gumas, nors yra reguleris, 
nebus didesnis ir kainos pa
liks kokios dabar yra. Visu-* 
pirmu duonos kaina nebus 
didesnė. Yra užtektinai mil
tą ir bulvių, užteks visiems. 
Pieno taipgi bus vaikams ir 
sergantiems. Batocki tečiau 
tvirtina, kad pieningas kar
ves reikia taupyti, tuo budu 
pieno ir sviesto protKiknįju 
turės padidėti. Neužilgo 
mėsos porcijos bus padidin
tos. 1 ; *

j . Į • Į. . . !• ’ ‘ ' • '

Didelė Valstybės Sąmata.
Šią motą—Vokietijos im

perijos biudžetas (sąmata) 
pasiekė 5 milijardus 35 mi
lijonus markią, tv. I mili
jardu 277 milijonais markią 
didesnis, negu perniai me
tais.

Išlaidos žymiai padidėjo,

ir našlaičiams po žuvusią 
kareivių. Be, to dar visoj 
Vokietijoj sumažinta gy
ventojams amžius, sulyg 
kurio pradedama mokėti 
jiems pensija. Seniau pensi
ją buvo mokama visiems 
baigusiems 70 metus am
žiaus. Gi dabar pensijos 
imama mokėti baigusiems 
65 m. amžiaus, Nauji mo
kesčiai duosią pelno apie 
500 milijoną markių, gi iš

tą prie komunikacijos, bu
sią galima surinkti apie 300 
milijonų markių.
i . i t . , i ■ . .

VĖL JIE NORI UNIJOS 
SU LIETUVA!

K ra kovos lenką dienraš
tis praneša, kad lenku vei
kėjai išsijuosę darbuojasi 
delei suvienijimo Lenkijos 
su Lietuva. Ypač smarki 
agitacija šiame reikale va
roma Vilniuje. Varsa vos 
Rada Narodmva paliko vie
ną vietą ir Lietuvos atsto
vui.

Nesulauks jo....
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SOCIALISTŲ DID 
VYRIAI,

1‘erniai Brooklyne sau ga 
lą padarė siuvėjas Stirbis 
kurs kituomet gyveno Chi 
eagdje ir buvo žinomas pe 
štukų dvasia. Tai buvr 
tamsus, bemokslis žmogelis s 
nuolankiausias socialistų ir 

• laisvamanių pasekėjas, nort 
pats, žinoma, apie socializ 
mą ir laisvamani,įą neturė
jo jokio supratimo. Tolau 
socialistų ir laisvamanių 
mes turime daugi į Kuom, 
visas lietuviškas socializmai 
ir laisvamanijk susideda '.iŠ,
Tamsuolių, peštukų, girtitb- 
klių, didžiausių palaidūnų.

Prisiminėme apie nelai 
miugąjį savažudi todėl, kac 
jisai gali būti visiems pri
rodymas, kokių bjaurių ele
mentų būva lietuviškame 
socializme ir laisvamani jo
je.

Kad tai tikra tiesa, gali 
]>aliudyti šis faktas, jogei 
socialistų laikraščiai padėjo 
ilgus nekrologus apie sava- 
žtidį Strrbį.

Antai gana plačiai apie tą 
nelaimingą socialistą rašo
ma lietuviškų socialistų 
“mokslo ir literatul-oR” žur
nale “Naujoji Gadynė.”
Ten pasakoma, jogei sava- 
žufliš Stirbis mokėjęs pieš
ti karikatūras, buvęs karš
tas socialistas, bet daug 
daugiau karštesnis laisva
manis. z

Socialistai patįs pripažįs
ta, jogei Stirbis buvo tam
suolis, lx> supratimo, be,1 
kad jis sekė lietuviškų so
cialistų pėdomis kaipo ak
liausias jii pastumdėlis, tai 
kodelgi jo negalima Rūgš
tinti, padaryti savo didvy
riu.

Nesistebėsime, jei mūsiš
kieji socialistai turi tokių 
didvyrių. .Juk į visas lietu
viškas socializmas parem-

“ las panašiais asmenimis. į -----------
Todėl lietuviškas socializ-' Kuomet Suv. Valstijos 

mas visais žvilgsniais bjau- pertraukė diplomatinius Ty
resnis ir didesnis akiplėša! ius su Vokietija, didžiuma 
ųž kitųt autų socializmą. ' ios šalies laikraščių imta

Nepavydime. Tegu jie, įmušti Suv. Valstijų vėlia-

taupė pinigus. Bet kuomet 
Suv. Valstijos pertraukė 
diplomatinius ryšius su Vo
kietija, pinigu taupimas 
tuose bankuose žymiai su
mažėjo. Visu tautų žmonės 
prisibijo, kad jų pinigai ne
pražūtų kilus karei su Vo
kietija. Todėl pradėjo pi
nigus atsiiminėti iš minėtų 
bankų ir juos slėpti namuo
se, arba.kur kitur.

Taigi verta tokiems žmo
nėms pažymėti, jogei krosi
niuose bankuose padėtiems 
pinigams nėra jokio pavo
jaus. Tai atvangiausioji 
vieta, kur pinigai jokiuo bu
du negali pražūti.

Visiems tiems, katrie to 
nežino, todėl pranešame, 
kad krasos bankuose negali 
pražūti nei vienas centas, 
nors siaustų baisiausioji ka
rė, nes taip gvarantuoja 
Suv. Valstijų vyriausybė. 
Gi vyriausybės gvarantija 
ra stipri ir neatmainoma. 
Šabes įstatyme, kurs pa- 

•ečra krosinius bankus, sa
koma, jogei vyriausybė pri
zą,o visupirmu į kiekvienų 
iareikalavinią išmokėti vi
ris depozitus, nežiūrint to, 
r butų karė ar taika.
Šalies Įstatyme taippat 

>ažymėta, jogei vyriausybė 
okiuo budu negali nepasi- 
avinti pinigų, sudėtų kra
uliuose bankuose, nors tie 
inigai prigulėtų žmonėms 
os šalies, su kurtąja Suv. 
/aisti jos turi nesutikimus 
rba ir kariauja.
Tatai prisibi j ujimas, kad 

rasiniuose bankuose tau- 
danti darbininkų pinigai 
ežutų, neturi jokio jpama- 

Kiekvienas ten gali be•
pkioS baimės taupyti pini- 
ifs. Ypač sd pinigais rei
dą būti labai atsargiais, 
belaikyti jų namie. Nes ga- 
i juos kas ixiglemžti arba 
artais ugnis sunaikinti.

NEIŠSIPILDO
PALAI.

PLE-

NIEZALIEŽNINKĮJ KUNI
GUŽIO MICKEVIČIAUS 
JUODIEJI DARBELIAI.
Nigerių šventintasis niez- 

liežnikų apgaudinėtojus Mic
kevičius dabar mulkina nesu
sipratusius žmonelius Lawren- 
ee, Mass. Prieš tai jis “klebo
navo” įiiezaliežiiinkains Scran- 
tone, Pa. Iš Scrantono jis išva
žiavo pereito vasario. Ką tik 
galėjo niezaliežninkų saulė pa
sistengė išsivežti draug su ša
bui. Savo tariamąją parapiją 
Mickevičius paliko paskendu
sią skolose. Išviso skolos po 
? T i cke v i č ia us “ kleboną v inio ’ ’ 
liko $12,457.00.

K urovsk io mortgage (1915 
m.) ant Scrantono niezaliež
ninkų parapijos išneša

$7.000.00
2) Antano Stany no

mortgage $1,500.00
3) Henry J. Spruko

mortgage $1,797.04
4) Apostolico and Co.,

Mechanic’s Lieu $760.35
5) Stanislovo ir J ievos

Paličauskų Judgement • 
note $1,400.00

5
kevičius vienų gražią dieną nu- ( Čia ji išdėjo visą eilę ap

gautųjų, kaip tai: Zalecką ir 
živatą, Dominika Stanevičių, 
J. J. Jonės, Gilt) ridą, Bielskį, 
\Villiams and Co., Cowles, Gi- 
bbons, Evans, ir daug kitų. 
Kas įdomiausia, tai tautiška
jam kunigažini pavyko apgau
ti ir bedievių tėvą l>-ra Šliupą, 
kuriam jis neužmokėjo už gy
dymą.

Tai matot, kaip žemos do
ros yra žmogus, kurs drįsta sa- 
vinties vyskupo, arba nors ku
nigo vardą. Kada gi žmonės 
susipras ir nusikratys nuo sa
vo sprando tokius apgaudėne- 
tojns? O jau butų laikas.

Išviso , t $12,457.39 
Kad ne skolos, gal Mickevi

čius dar ilgiau būt apgaudinė
jęs Scrantono nesupratėlins. 
“ Parapi jonai” pamatę, kad 
hambizėlio rankose svetimi pi
nigai labai slidus, paliovė jam 
duoti dolerių. Bargas pas kar
čemų ir krautuvių savininkus 
iaipo gi Mickevičiui užsiraukė, 
nes visi gerai suprato, kokios 
rųšies bei kokių ypatybių šis 
paukštelis. Prie tokių aplinky
bių Mickevičiui jau negalima 
buvo pasilikti ilgiaus Šcranto- 
ue ir jis priverstas laivo dan- 
ginties kitur. Gird, prie tokios 
brangenybės jis su ubagais ne
galįs gyventi. “Einu tenai— 
gyrėsi Mickevičius išvažiuoda- 
Jnas,—-kur krikštas $5.00,
šHubtts $25.00, palajdojiinas 
$50.00”.

vuomet Suv. Š. Amerikos J Biunbizo “viernieji” parapi- 
alstųų spauda paskelbė, Lona į labai įniršo už skolas ant 

buvusio “ganytojo” ir savo 
ipmaudų net kėsinosi išlieti

ogei šios šalies vyriausybė 
usekusi Vokietijos suokai-; 
>į ir daromas visokias klas- 
as prieš Suv. Valstijas, 
diieagos lietuviškų socialia-' 
ų organas pažymėjo, jogei 
as suokalbio susekimas 
sąs daroma todol, kad žmo- 
iysc sukelti karihgesuį ūpą.

Dabar paaiškėjo,' kad Vo
kietija ištikrųjų pienavo 
ungties su Meksika ir Ja- 
tonija prieš Suv. Valstijas. 
Vokietijos vyriausybė prie 
o suoka Ibio prisipažino.

Lietuviškų socialistų or
ganas labai dažnai myli ka- 
naiitiuėti diplomatinius 
Jausimus. Visa nelaimė 
ečiau tame, kad jis, taip 
'asielgdamas, dirba ne savo 
birbą. ir todėl nenuostabu, 
kad dažnai nuplepa nebūtus 
tiekius.

ANYKO VĖLIAVŲ VAI 
ZDAI NUO PATRIOTI

NIŲ LAIKRABOIŲ.

ant Mickevičiaus įpėdinio Pe
trošiaus.

Reikia pripažinti, kad Mic
kevičiui labai sekėsi vilioti pi
nigėlius nuo suklaidintų žmo
nių. Net prieš pati išvažiavimą 
tam pavyko nuo tūlo Sakalans- 
kro iškaulyti $700,00 neva pa- 
rigaminimui “vyskupo” dra
bužių. Ypatingai vikriu budu 
Mickevičius sugebėjo gauti pi
nigus nuo Piličauskų.

Nujausdamas, kad tie žmo-

ėjo pas juos ir įvairiais budais 
ėmė Piličauskus prikalbinėti, 
kad jie leistų savo sūnų kuni
guos. .Jis esą prirengsiąs. Jie- 
vai Piličauskienei, motinai 
kandidato kuniguosna, jis pri
rodinėjo, gird “tavo vyras 
sunkiai dirba anglį lupdamas 

Įkaip mulas, tai nors tavo su
ims lengvą duoną turės ir jmti 
rasi pas jj šiltą guštą, būdama 
kunigo motina”.

“Saldu man ant širdies pa
sidarė—verkdama pasakoja 
1 Jličauskienė,—pamanius, jog 
mano vienturtis sūnelis bus 
kunigas ir prižadėjau Micke
vičiui pasikalbėti delei to rei
kalo sa vyru. Pradžioje vyras 
purtėsi, bet paskui sutiko.”

Taigi nesąžiningo žmogaus 
prikalbinti Piličauskai nutarė 
savo snnų leisti į niezaliežnin
kų kunigužrus. Išmokyti ir 
iššventinti apsiėmė Mickevi
čius. Už šį darbą tėvai “mo- 
kytojni” davė $1,600.00. *

•’Mano sūnelis tuojaus pra
dėjo prie mišių tarnauti—pa
sakojo motina.—Intaisiau jam 
ilgą abitą, komžą su raudonu 
kaspiniu ir žiūrėdavo į savo 
vienturtį, kaip į “pikčeriuką” 
(paveikslėlį). Netverdaiųa 
džiaugsmu dar nupirkau kieli- 
:ą, gražią monstranciją ir ki

lų dalykų—išviso už $500,00.
Bet ilgainiui Mickevičiaus 

“garbė” mažinėsi ir įvairios 
nešvarios paskalos apie Scran- 
tooo kunigužį pasėjo Piličaus- 
kienės širdyj abejonės grudus. 
Susyk Mickevičius net buvo 
kaž kur dingęs ir tik. sugrįžo 
praslinkus keturioms savai
tėms. Dabar jau jis nešiojo 
raudoną kepurėlę ir skelbėsi 
esąs vyskupas. Todėl, gird, 
jam čia perprasta vieta ir jis 
važiuosiąs kitur.

Piličauskienė išgirdus, kad 
Mickevičius jau vadina save 
vyskupu, dar labiau pradėjo a- 
I>ejoti apie jo ypatos “švem 
tumų” ir kartą nubėgo pasitei- 
r i auti jo paties, kaip bus su 
jos sunumi, kurį jis rengia į 
‘ ‘ kunigus. ’ ’ Bet Mickevičius 
iškalbingai nuramino motiną, 
tvirtindamas, kad jo priešai 
tyčia prasimano apie jį nebū
tų daiktų, norėdami pažeminti 
niezaliežninkų ‘ ‘ tikėjind). ’ ’ 
Nabagė moteriškė su tuomi su
tiko, bet dėl visa ko paprašė 
išduoti raštelį kaslink paimtų 

’pinigų. Mickevičius parašė kaž 
<okį raštelį ir padavė moteriš
kei. Pastaroji labai nudžiugo 
ir įsidėjusi raštelį išėjo iš

Didesitis pe tuts ujul
pelu.

Nuo 850 iki 1,000 r.
Nuo 850 iki 1,100 r.
Nuo 850 iki 1,200 r.
Nuo 850 iki 1,400 r.
Nuo 850 iki 1,600 r.
Nuo 850 iki 1,800 r.
Nuo 850 iki 2,000 r.
Nuo 850 iki 2,300 r.
Nuo 850 iki 2,600 r.
Nuo 850 iki 2,900 r.
Nuo 850 iki 3,200 r.
Nuo 850 iki 3,600 r.
Nuo 850 iki 4,000 r.
Nuo 850 iki 4,300 r.
Nuo 850 iki 5,000 r.

Ju»q pintga tur. būti padė
ti garofa aaqple|a tljoa

SECURITY KUBA

3% ant Joaų Pinigų
Atdara Pansdeliais Ij Sabatomis 

vakarais iki S vaUaM 

SkoUuama pinigus aat Namą

P&raiunčiame pinigus 
| Europa Ir galima 
<autl Laivokartes

J.

NAUJOS RŲSIES MO 
KES0IAI RUSIJOJE.

Kariaujančios Europos 
valstijos griebiasi įvairiau
sių priemonių, kad tik la
biau padidintų savo įplau
kas, nes bėgamąjai karei

ilžisiugiasi
U

savo “didvv I vomis.
rims.

KRASINIAI BANKAI 
IR KARĖS ŠMĖKLA.

Ščiai, bet ir svetinitautiški<
Bet <uią dieną juristai su

sekė, jogei laikraščiai taip 
pasielgdami peržengiu šios 
šalies įstatymus ir už tai 
;a:i būti nubausti.

Dalykas ve kame:
Įstatymuose pasakyta, jo- 

<ei draudžiama Suv. Valsti
jų vėliavos vaizdas dėti ar
ba spausdinti ant bile kokiu 
prekių.

Kadangi laikraščiai savo 
skiltis vėliavomis puošia ne 
patriotiniais išroka vintais, 
bet kad padidintų savo pir
kėjų skaičių, ir kadangi 
kiekvienas laikraštis yra

Kai kurie patrinti-1 j nuskinti imas prie prekių,

“klebonijos”. Bet koks buvo 
nusistebėjimas, o draug ir nu
liūdimas, kuomet vienas krau
tu vninkas paskaitęs raštelį ra
do, jog jame parašyta, kad nie
zaliežninkų parapija skolinga 
Piličanskui $14.00. Ir buvo ko 
nuliūsti. Juk jie Mickevičiui 
davė šešioliką šimtų dolerių, 
o kvitą gavo tik nnt keturioli
kos dolerių. ,

Po to Mickevičius išsitlan- 
gino į Lawrence, Mass.

•—O kaė atsitiko su jūsų 
kandidatu į kunigus!—kartą 
(lakiausiai! PiliČauskienės.

—N»g>, dabar “niainose” 
mulą vedžioja—atsakė nuliu 
dusi moteriškė—štai jo rūbai 
šėpoje.

—O kur kielikas, mon
strancija, ir kiti dalykai, kn

reikia daugelio pinigų. De
lei to mažinama kaikurios 
išlaidos, keliami tiesioginiai 
(pav. nuo žemės) ir netie
sioginiai (pav. akcizu) mo
kesčiai ir įvedami nauji mo
kesčiai. Štai, nuo .pirmos 
dienos sausio 1917 metų Ru
sijoje įvesta mokestis nuo 
}>elno. To mokesčio Rusijo
je dar iki tol nebuvo, nors 
kitose valstijose šis dalykas 
jau senai praktikuojamas. 
Apie šį naujos rųšies mo
kestį smulkiau aprašo “Rv- 
gos Garsas:”

“Mokestį nuo pejno pri
valo mokėti ne tiktai rusų 
pavaldiniai, bet ir kitų vai 
stijų pavaldiniai, gyvenan
tieji Rusijoj ir gaunantieji 
joj šiokio tokio pelno.

Be atskirų asmenų nauju 
mokesčių apdedama ir viso
kios rųšies įstaigos, draugi
jos ir tt., apart labdaringų, 
švietimo ir dailės draugijų. 
Taippat paliuosuojama nuo 
mokesčio sodžiaus, vals
čiaus draugijos, visokia rū
šies savišelpos kasos (ligo
ninės, laidojimo, pensiji- 
nės, emėriturinės ir tt.) ir 
darbininkų tarnautojų drau
dimo draugijos.

Mokestį priseis mokėti 
j’.biejų lyčių asmenims, ne
žiūrint amžiaus metų.

Neapdedama mokesčiais 
jau už praeitus 1916 metus 
už visokios rųšies turtą, 
už padėtus į banką pinigus, 
nejudinamą turtą, prekybos 
pramonės ir kitokias įstai
gas, nuo metinės algos, iš 
tarnaujančių (.jeigu į metus 
gauna algos 1.000 rub.). 
Pelnas skaitoma netiktai 
nuo gryno pelno, bet ir nuo 
visokio gaunamo turte; sa
kysime: už naudojimą vel
tui butų, grudus, pašarą, 
valgomus daiktus ir tt.

Neaudedama mokesčiais 
tiktai pensijos ir pašalpos 
I ir II rųpies sužeistųjų ka
reivių- taipogi žuvusiųjų ir 
nežinia kur dingusiųjų šei
mynos narių; tarnanj. ka- 
riumrtenėje činauninkų alga 
neapdedama mokesčiu, o 
taippat ir į armiją įskaito
mų įstaifų .ir jų tamautoąų 
pelnas, pensija kareiviams 
už medalius antrojo ir že
mesniųjų laipsnių, už palai-

1 i uo šuo jauta, nuo mokesčio.
dama 
mok.

7
8 

- 9 
11 
14 
17 
20 
25

' 31
38 
45 
55 
67 
82 

100
Ir taip toliau keliama; sa

kysime jau už 400 tukstau- 
čių pelno priseina mokėti 48 
tukst. rub. mokesčių.

Mokėtojai iki 1 kovo at
einančių metų turi paduoti 
savo mokesčių nuovado val
dybai pranešimą delei ap
žiūrėjimo jų turto. Už ne- 
pristatymą tikrų žinių, bau
džiama iki 200 rub. Namų 
savininkai iki 7 sausio tu
rėjo suteikti žinias apie' bu
tų samdytojų skaičių ir abe4 
nas iiteigas nuo butų mokė
jimo, o kitokios' įstaigos — 
apie savo pelną ir tarnauto
jams algų didumą. Nuova
dų valdyba pati neįsitikinu- 
si ir asmeniškai nepasitei- 
ravusi paties Savininko ne
turi teisės užginčyti prane
šimo apie pelno neteisingu
mą. • ' 11 ■ :‘

Skundas' ant nrtovadų val
dybos galima iki duoti gu- 
beruijinėn mokešehj vftldy- 
lx>n, o toliaus galima s^ųs- 
ties net į senatą.

Apskaitliuojant ]x4ną rei

kia i'šskaitliuoti iš jo val
džiai mokamus tiesioginius 
mokesčius arba akcyzinius, 
jeigu laikoma kokia nors 
pramonijos įstaiga, ūkio įsi- 
taisymui, darbininkų būvio 
Įjagerinimui išlaidas, neat- 
gaunamas skolas, nuostolius 
dėl sunaikinimo gyvenimo 
ir tt.

Galų gale nurodoma- jei
gu mokėtojas maitina dau
giau neg 2 asmeniu jaunes
nius 21 m. ar vyresnius 60 
m. neturinčius iš niekur nė 
kokio pelno, tad. jam pra
šant mokestįs nuo pelno su
mažinama, jeigu jo pelnas 
ne didesnis 4,000 rublių į 
metus.”

GYVENIMAS LIETUVOJ.

niai lakrošeini tas vėliavas todėl laikraščių 
spausilindavo net tikromis vėliavomis yra

riuos pirkai neva savo bosimą- dojimui pašalpą; nuo baž-

Iš įvairių laikraščių pra 
nešimų matyt, kad vokiečiai 
užėmę Lietuvą turėjo daug 
vargo. Sakoma, kad Vii 
niuje beturčiams vokiečiai 
kas dien išdalindavę diumos 
už 60,(XX) markių. Be to, 
Vilniuje tuomet siautė įvai
rios pavojingos ligos, kaip 
antai: cholera, tymai, karšt
ligė. Vokiečių daktarai ir 
sanitarai labai uoliai darba
vosi, kol sustabdė ligas. 
Ypač daug darbo buvę su 
nešvariausiais žydais. Vo
kiečiams reikėjo .juos prie
vartą prausti dr valyti jų 
namus.

Lietuvoje tebeveikią rusų 
įstatymai, nors teisėjai yra 
vokiečiai.

Mokyklose vartojama 
prigimta kalba.

.|,ini kunigui ?—vėl jNiklausian
piešimas moteriškės

priešingas —Sti Mrckevičiuin išvažia
vo—atsiliepė silpnu balsu ap-i palvomis. Laikraščių vir- įstatymams 

šdiai, pirmieji puslapiai net Dabar todėl jau niekurjgnnta motina,—Sarmata ir 
mirguliuodavo mm sjadvųo- nesimato nei vieno laikra- i žmonėm* pasakyti; tyliu ir ga-

nytinio pelno, Įmanų ir bir
že#, draugijų, suvartojamų 
dvamon. Švietimo 4t kitiems 
tiksliems reikalams (valdy
bos užlaikymui ir tt.).

Pelnu nesiskaito netikė-
(’bieagos klasiniuose ban- tų vėliavų-vėliavėlių. Taipiščio su šaJies vėliavomis, pia. Apgavo nevidonas, bet ne tos ineigos, dovanos ir tt. 

liuese daugelis ir lietuvių! dįtrė ne tik angliški laikra nė? turi nemažai grašio, Mic-mus vienus... * oro _.k .

{STEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PBIEUUBA VALSTUOSI

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money

Orders j visus dalis svieto.
VVilllabi -Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vice-pirinininkas 
Chas, Krnpka, Vive-pirmininkas 
August Filek—Ass’t. Kasierius 
Joseph slkyta Kasierius

1900 Blue Island 
OBICAOO, HA

Avė

Londone karės laiku la
bai užaugo skaičius nepilna
mečių piktadarių. Sakoma,' 
kad to priežastis esant kąrė. 
Tėvams iškeliavus į karę 
siutus neklauso motinų ir

Pelnas iki 850 rub. pa-blogai apseina.

1 .■,

TAUTIŠKA 
BARKI APSAUGA 

DEL JŪSŲ T1UPUMI
■! ■ i • • ; i : . i ■ : -
Reiškia laisvę nito rapesčity 

ir j
Absolutišką saugiuna

Si banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
žiurtama L. R. Valdžioj jū
sų taupinimai yra pageidau
janti, ar $1.00 ar $1,000.00 

Žnviao lipt, ritant FMrtrtTl l« $Y>

RATIORAL CITY BAU
OF CHICAGO

David lt. Forgan—President 
S. E. Kampas, Dearborn and

Monroe St.,

(Adatinės lubos)

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO. 
Cbieago Clearing House Naryste.

Bankos priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laika nuo laiko, 
bent syki ) metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stoti Ir būda jų vedimo. Vi-- 
si pinigai yra suskaitomi, notos,

bondai, mortgagei Ir kitos apsau
gos peržlurlamos ir patikrintos, pl- 
nigai kitose bankuose patikrinti Ir 
ningos Ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gi verte gali būti kningose parody- 
at. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nodaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing House 
teisių, tas yra ženklas jos abėjotino 
stovio.

Tiktai tvirciausios ir saugiausio* 
bankos gali būt Clearing House na
rtai*.

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo {vestas 
pirm defiimt metų. Ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banką ne 
subankrutijo. Iteikulaujant, Cl««t- 
ring House bankos ateinu viena kt 
tai su pagelba.

The American State Hank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojant 
jos teisėmis IF ižd uodą penkias pil
nas atskaitos j metua

Jj taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliarlžkal tfrlnėjama 
Ir kas meta išdaęda penktas pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illlnnls.

Pinigai sudėti Šitoje bankoje yra 
ISrtiokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Cla* galiniu gauti Pirmus Auk
so Mortgagcs. Teipgl Aukso Mert- 
gage Bondus po $100.0Ž tr $600.00. 

Ais bankas yra atsakaaclanaas
Lietuviams.

Cta kalba Uetuvtftkal ir LeakUI- 
kal.
Kapitalas Ir perviršis? $600,000.00

PrenMentfts
AMERICAN HVATF. BANK, 

Kampai: Blue tsland Avė.. Leomu 
Ir lt-toe gatvių.

ATDARAS: PanedOltat*. Katver- 
NOAa Ir kubatoau ikt $:•• vai v»lb
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IŠ LIETUVIU GYVENIMO 
AMERIKOJE

ROCHESTEB, N. Y.

Koncertas.
t • r-nr i >• n’< < i

Vasr.iio 18 d. Kanklės 
Benas davė koncertą, kuria 
Įvyko pobažnytinėje syetai-1 
nėję. Programas buvo if- Jęs, 
gas . ir didžiai Įvairus'. Ne- 
stokavo ir rimtų dalyku, 
kaip tai (įvertųjų,* kurias 
benki išpildė gerai. Tai
pogi buvo ir htnne.ristinų 
dalykų, kurie prijuokino 
publikų iki sočiai. Ypač ge
ni juokdariu pasižymėjo 
jaunas vaikinukas J. Jiuii- 
nas, kuri drąsiai galima pa
vadinti talentu juokdariu, ir 
Taipogi gabiu muziku. Ki
tas vaikinukas, V. Birkevi- 
čius, pagrojo ant kokios Iri 
Įvairių instrumentų. Knį-, 
kurie instrmųentai jp, paties 
padubti., „TųĮpųgįį įųvlp^Mi 
juokų iškrėtė P. Karalius, 
kuris gražiai apsitaisęs mo
teriškais * rūbais “puikiai 
nudavė” solistę. Tuo tarpu 
už scenos, dainavo sopranu 
mergina ir niekas negalėjo 
suprasti, kad tiri ne toji per
sirengus solistė dainuoja. 
Gražiai paskambino ant pi
ano ir (tudįninkai^ brolis ibi 
seseris Pagirtina, kad tpy 
kie jauni taip myli inupk«-i| 
ir uoliai! avinas! joje. Tokis 
laiko praleidimas nanditl 
gas jaunimui. Iš suaugu
siųjų pasižymėjo p. Velikis, 
kuris pagrajino ant klarnicr 
to kelis rinitus dalykini 
K. Gaubis gražiai sugrajino 
ant piano solo. Reikia .pa
žymėti, jog šitas vaikinas, 
tik keli metai, atgal prade jo 
lavinties muzikoje. Gi šian
die jau yra ko pasiklausyti. 
Reiškia, kaip daug gali nu
veikti jauno žmogaus ener
gija. Vienok iš tų visų so
listų geriausiai pasižymėjo 
p-lė C. Nevedomskiutė, kuri 
padainavo solo pianui pri
tariant: “Vai varge, varge” 
ir “Pamylėjau vakar.” 
Ypač šioji paskutinė daina 
puikiai nusisekė, ačių so
listės gražiam, tvirtam sop
rano balsui. Ji taipgi nese
nai pradėjo imti giedojimo 
lekcijas, t>ct jau padarė žy- 
nda pažanga. Tikimasi, kad 
su laiku ji bus visiškai ge
ra sofiste, jei tik užteks iš
tvermės lavinties. Šv. Ce
cilijos choras, radovaujanl 
p-ui J. Šokcliui, gražiai pa
dainavo kelias daineles, iš 
kuriu geriausiai *nusišek"r- 
“Mes padainuosim” ii 
“Saulelė nusileido.” Daly* 
vavo šiame margame kon 
eerte ir maži vaikai. Malo
nu ir džiuginantį ‘įspūdį į 
visus padarė 4 m. mergai
te P. Baranauskaitė, kuri 
gražiai padeklamavo eilutes 
ir dainavo dainelę. Viri ste
bėjosi žiūrėdami į tų ma
žų artistę, kuri taip vyku
siai ir drąsiai atliko savo 
uždavinį. Ištiknjjų, garbė 
priklauso tėvams už toki 
gružų kūdikio lavinimų.
Bet labiausiai 'gal visiems 
patiko A. Steponaičio ir M1. 
Pikųniutės duetas. Pabai
gus dainuoti maža daininin
kė gavo gyvų gėlių bukie
tų.

A j (dovani >t ie j i gė lėmis

reginys.

mažie.tįi dainininkai

DŽIUGINANČIOS
ŽINIOS.

Sugrįžę iš Lietuvos musų 
delegatai (kun. Dk Bartuš- 
ka ir Dr. Bielskis) rašė 
laikraščiuose, kad lauky da- 
mięs Vokietijoje ir patyrę 
vargingų belaisvių stovį, pa 
reikalavo nuo vokiečių mi

glėmis litarės ir eivilės valdžios,

kartų sudainavo: “Kaip-gi 
gražus, gražus rūtelių dar
želis,” nuduodami 
kiekvienų dainos punktų, 

iciųflų, ‘gražus tai buvo 
Baltai pasipuošę

abu dąinininkai, gyvos gė- 
mergaitės t malonus, 

Švelnutis balselis žavete ža
vėjo publikų,ir nęšė .vai
dentuvę į brangia tėviškę. 
Karstas delnų plojimas už
baigė šį gražų vaizdelį.

Apart muzikos, dalykų, 
tmvo dar ir monologų, ku
riuos pasukt*: A. Širvinskas 
ir S. Kiimaitis. Programų 
užbaigė ^v. Ceeilios- choras, 

ų inuodamas pritariant; be-

kad .lietuvius belaisvius at
skirų. nuų rusų ir kad visi 
.lietuviai butų surinkti į vįę- 
ną stovyklų (lagerį). Vokie
čių valdžia pažadėjo jtnusų 
gerbiamiems delegatams tų 
padaryti. -^Taipogi, jiędu, iš
reikalavo valdžios, kad lie
tuviams butų pavelyta susi
rašinėt j lietuviškai^ su, ,amey 
rikiečiais ;ips£ likusiais 
Lietuvoje. Šį dalykų vokie
čiai ir gi pažadėjo išpildyti.

. i Musų gerbiamų delegatų 
pastangos nenuėjo perniek, 

i Štai dabar skaitoinc lail#
.mus .tau- jočiuose pranešimui iš Švei

carijos, kad jau lietuviai-be-; 
{Tokio , pasisekimo “Įvan-, laisvini baigiama skirta nuo 

kibs” ibeuo koaęerto iniekas'msų ir koncentruojami Į 
mjsitikėjoį. Publika skins-* vienų >' stovyklų i (lagerį). 

p opi namo nenoriai. Garbę j Apie’ reikalų • susirašįnė jimo 
ioebesterio muzikantams ir. lietuviškai ta’ipo gi1 įjauriuri-

niįli: 
Lh”

oriTe.‘ir v VUOJ,

choristams, 
žiems, ųž

didiems ir 
surengimų s,103

ų la me džiuginančiu žibių.'Pi-as 
Juozapas' Grudis iš -Spring 

gražios pramogos., , Tųrp! Valley, 1 Ilk (VV. oth^t:),.;ku
ki! ko reikia paąąkyti širdin- rio brolis pakliuvo Vokieti- 
giausį aeių “Kaukiąs” ber jos nelaisvėn (Haline stovy- 
no pirminikui, V.) Daniele- klojo) ir du kuriuo višųdai- 
f’ieiui, už didelį pasidarba- i kų susirašinėjo rusiškai 
v mų betvarkant beną. neseniai gavo atvirutę para" 

Mylįs Muziką, tšvtų lietuviškai. ; . ■ 1 1 •

BRADDOCK, PA.
- . -»-rt—A—- 1 I

ji Braddock’ų pradėjo l.ui- 
tties nęžtnųmos;rųšilesi kal- 

(1 bėjai. Nor“tų(j;e katali- 
įkUs pavergti, perdirbti ant, 

’odvo kurpųno, bet jiems tas 
čia nesiseka, nes žmonės 
greitai pažįsta vilką ųvies 
ibnlyje, ir kratoj nuo jo, 
mokslo., Aršiausiai išdaro 
Unisų tautiečiai >kalbėtojai,

Jis rašo: Gerbiamas Bro
li: ‘'‘As/F}avi:johrfs, rašv-
daiiias šimis kelius žodžius, 
sveikinu lainsui ir (prašau 
•Viešpaties Dievo visokių 
ip.ylištų dėl jusų/pabai esu

iau
tiės jie patįs nebeturėdami 
tikėjimo, norėtų jį išplėšti 
ir iš kitų lietuvių, kad visi 
tapti) laisvamaniais, kad lai
svai bloga darytų, Tokia 
tad yra jų. skelbiamoji liuo- 
svbė. Bet braddokiečiai ne
siduoda tiems veidmainiams 
save už nosies vedžioti. An
dai čia atsitrankė ko^s tai 
valkata, prižadėdamas žmo
nėms papasakoti daug gerų 
dalykų. Bet iš prakalbos 
paaiškėjo, ka^ taį per pauk
štis ir dėlto, pradėjus jam 
dergti kunigų vardų, tuo
jaus geri katalikai apleido 
salę, palikdami šmeižikų su 
lygios doros draugais. Jau, 
rodos, laikas butų katali
kams susiprasti ir kuosmar- 
kiausiai kovoti, su dergė jais 
švenčiausių jausmų kiekvie
no doro žmogaus.

Musų parapijoje prapuo
lė be jokios žinios šy. Pet
ro ir Povilo draugijos na
rys — Juozas Šimkus. Gal 
jis mirė, gal kas jį užmu
šė { Dėlto mes labai busime 
dėkingi kiekvienam, kuris 
suteikt,^ nors kokių žinelę 
Apie miuėtų asmenį. *

Savasis.

PHILADELPHIA, PA.

318. —Juozapas Kodis, iš Šeirių, 
nuo Kuršėnų, įieško Juozapo Ka

džio (Montreal, Conn.); prašo pa- 
šelpti.

319. —Vincenta Kazlauskienė ( 

ar—lutė f), iš Lukmkų, Trisch- 
kenstrasse, pačtas Kuršėnai, įieš
ko Dominiko Kazl&uskio (Lincoln, 
N. H., Box 556)

320. —ir 321.—Marė Kirmelevi- 

čienė, iš Kiainiškių, nuo Vilkaviš
kiu, įieško Jono Kirmelevičiaus 

(Scrnnton, Pa.). Rašo, jog rėika 
pagalbos ir duktė'serga.

32la.—Veronika Kiršienė, iš Už
pelkių, nuo Kuršėnų, įieško savo 
dukters Onos Kifšiutės (11 Knot 
str., Lewiston, Mc.).

322. —Vincentas Kičais, iš Doina
Avanta, nuo Utenos, įieško Jonė 

Kianses (20 Oreen Lane, Brooklyn 
N. ¥.). .

323. —Magdalena Keiraitis, iš
Kazliškių, nuo Kauno, įieško Ka1- 

zimiero’ Sfonulio (South Saginf). 
Reikia pinigų. •

324. —Barbora Kubūsky, iŠ Stri- 
iniškių (nuo (Vilkaviškio), įieško 
Kou. Cunnoh. Praneša, jog serga.

325. —Jonas Kripaitis, iš Vil
niaus, Ostrobraftiska gatvė, N 43. 
4, j&eško Juozapo Kripalbio (Eliz- 
beth, N*. J. 151 First str.,); prašo 
pašalpos.

326. —Franc. if Apolonija Kli

mai, iš Raseinių, įieško Agn. Kli- 

‘miutis (Bayonne, N. J., 14 Kast 
'2f2nd str.). i

. 327.—Jurgis Krak&itis, iš Lan
keliškių, Suvalkų gųb., įieško Pi

jaus Krakaibio (Toliėdo, Ohio, 207 
Austip Stumbris gnirjė.

328. —Uršulė Kriscipnienė, iš
Kibių. Šiaiilių pAv., įieško Fran. 

Kriščiūno (3418 N. ,34th str. South 
Omaha, Net»r.). prašų skubinai su
šelpti.

329. —bna Kubilienė, iš Udra- 

lių. nuo, Skuodo ir Sedos, įieške 
■Juozapo Kubilipps (ų^ Kubilo, 
2206 Oatiųvcn str.', East St. Louis. 
III.). Rašo1; ‘*MUtris reikia kuogrei
čiausiai pinigų; mirė Jonas.”

330. —Barbofa Kubilas, nuo Se
dos, iš Žadeikių, pajieško Kazimie

ro Kubilo ’ (223 Warkmen str., 
Montreal, (Jau.); prašo pasiųsti jai 
.200 markių.

331. —J. Kvainiauskiutė, iš Sei
nų Kalvarijos gatvė; įieško Pra

no Chvainausko (Shenandoah, Pa. 
412 W.Tluckleberry Ali.). Prašo' 
pašelpos; . I »

332. —Konstancija Laurinaitienė 

iš Šiaulių (Schadovistrasse, Žilins- 
kįo namai) įieško sunauh Fran, 

Laurinaičio (Dayton, Oj 225 Art 
str.). Rašo “Tėvukas serga, peikia 
pinigų; atsiųsk, sttnau, kiek gali.”

352. —Aleks. Obudauskienė, iš 
Pabalų, nuo Šiaulių, įieško Julijo

no Obudauskio (Montreal, Can., 
215 Knox atr.).

353. —Elzb. Pakštienė, iš Babtų,
Kauno gub., įieško savo vyro Jono 

Palošto (Silver C'reek, Pa.). Prašo 
pašalpos. ' . Į

354. —U. Pacovski, iš Kilbių, i 
nuo Babtų Janavos, įieško Juozą- 

po Pacovskio (305 Alland ave., ■ 
Pittsburgh, Pa.). Rašo: “Esame laj 
bai suvargę, reikalinga pašalpa.”

355. —Juze f ina Padagas, iš Ve- 
viržėnų, įieško Adoma Padį^go 

(Sexton, W., Va., Box 82).
256.—Lina Pilypavič, iš Plun

gės, įieško Jono Simenausko (154 
\V. 4th str., Lima, Ohio).

357.—M. Pu^dtiris, iš Vladisla- 
vovo (Rbellstrasse, N 13), įieško 
sąvo vyro Jufgio Pusdeštrio (Mil- 
linocket, Mc,).
- 358.—Konstancija Ravinavič, iš 
Šiaulių, įieško Fran. Rairinavi- 

oiaus (Dayton,. Ohio, 225 N. Art 
Str.). Rašo jog tėvas serga.

359. —Fran. Raineviiienė, iš 
$aruva, įieško savo vyro Kazimie

ro' RainevčKaus (Forest City, Pa., 
Box 701). Rašo: “Sunku gyventi, 
tėvas serga; duok kiek gali pinigų; 
tašyk greičiausiai”.

360. —J uoz. R&davičc, iš Paju
ko, įieško F. Bernoto (Montreal, 
t an.).

361. '—Katar. Ramanauskienė, iš 
Jadlevos, įieško Antano Ramangu- 

iko. Prašo pašelpos.
362. —Magdalena , Rimkus, iš 

(Jerždelių, ųuo Kuršėnų, įieško 
intano Rimkus (Raeine, Wis.). 
Ppašo pašalpos.

363. —Ona Rinkeviče, iš Kam, 

aiškių, nuo Kauno įieško Juozo 

Kinkcvičaius (Roositar, Pa., Box 
*44)). Prašo sušelpti. ' •

364. —Ona, Mafijona, Jongsb ir 

Kazimieras Rusteikai, iš. Rietavo, 
iieško'Jcufo Rusteika (732 W. 18 
tr., nuęstas?(. Prašo pinigų.

3&o.—^Jdnas Rudaitis, iš Povido- 
tių, įieško Liono Rudaičio (North 
'’un Du Lac, Wis, Box 103).

366.—Emilija Rubaževski, iš 
Zidugervėš, nuo Vilkmergės; jieš- 
o savo vyro Kazimcro Rubazevs- 

io (McDonald, Pa., Box 900, 
Vashington/C'o.).

Nori smagiu I ir niiinliii- 
gni luiki) i>ial<'isli? liial- 
rašyk “OKAI U-l”, o j| 
(nl|> |Kiniėgsl skaityti, 
kaip ku<l šis vyras. Oieii- 
rištis “OKACtiAS” 
tams kaiuiiojn 91.50. Clil- 
rugoje $0.00.

Adresuokite:

VISUOMENES DOMAI!

dėkingas Tamstai uz gydrua- . 333,—Affozina Liebienė, iš Mo- 
t.t ’TT^rjr«r, J .. ‘sėdžių, nuo Sedos, įieško L. Lie-

baus Montreal, Can., 195 St. Char
les, str.į 3rd floor). Prašo kuogrei 
čiausiai siųsti pinigų.

334. —Ona Laukienė, iš Vaino
trakių, nuo Pagcrmonių, įieško 
Kazio Laukio (Netvark, N. J., 77 
Niagara str .).' .

335. —Anfanda L&uruševiče, iš 
Pf.nemunės, įieško Juozo Miliausko 

(Gaberton, Pa., Box 43).
336. —Ant Lcssings, iš Kelmės,

Šiaulių pav., įieško Fr. Budraičio 

(Angelus Hospital, Los Angeles, 
Cal.). Ppašo pašalpos. ,

337. —Julius ir Petronėlė Len

kauskai, iš Keturakių, nuo Teisių, 
įieško Dominiko Grodhou'skio (Po- 
ųuonock, Box 216); prašo pašai 
pos. » 1 *

338. —Jonas Littinsko (Fasselt, 
Can., Bųx 4)).

339. —Marijona Lukošienė, iš 
Liaukščių, nno< Jurbarko, pajieško 
Jono Lukošiaus (133—33rd str., 
Brooklyn, N. ¥).

340. —Jūrgis' LukoŠevičc, ‘iš'Os- 
teikių (nuo Panevėžio). įieško C. 

Masiliūno (Port Washington, Wis. 
Box 584).

( 341.—Ona Markūnas, iš Stije 
tos, nuo Šaduvos, įieško Juoz. Sau

lės (72 John str., Hartford, Conn. 
praneša, jog tėtušis mirė.

342. —Valefija Mažonienė, iš 
Rietavo (Post Laugalennach st. Re 
towo, Kreis Wiežejeie, Kaiser 
Wilhelm stpasse), įieško Jono Ma 

ionio (1728 Jackson str., Scran- 
ton, Pa.). Rašo: “Mums labai rei-

Jkia pinigų dėl nupirkimo karvės 
labai daug kaštuoja.”

343. —Uršulė Mažiliauskienė, su 
vaikais, įieško Jurgio Maziliausko 
-(Hooversville, Pa.). Box 94. Pra
šo pašalpos.

344. —Juzė Mabel, iš Širvintos, 
jeiško J. Mabel’io ‘Perth Amboyl) 
Prašo pašalpos.

346.—Antanas Mikėnas, iš Tau- 
jičnų, nuo Vilkmergės, įieško Bro

nislovo Mikėno (Mc Kers Rocks, 
Pa.). Rašo, jog Just,. Vilkas mirė.

346,

t<n kuria pnsiuntei man 
lietuviškoje kalboje. Aš irgi 
rašau atvirutę lietuviškai. 
Aš gavau dvi ^roinalas nup 
popo) Bytauto (iš [Žemaiti
jos, nuo Kaltinėnų k Rašo, 
kad musų mama mirė, bet 
nieko nerašo, kur yia tėvas. 
Šiuo kartu daugiau nieko 
naujo negaliu pranešti. Li
kit sveiki. Sudiev.
, , (Parašas) Fla vi jonas?’ 
. , Taigi, vokiečių valdžia iš
pildė duotus prižadėjimus 
delegatams. Tokiu budu jų0 l J • J - J J ♦ I •
kelionė įvairiais žvilgsniais 
buvo labai naudinga.

, , daustvinas.
'U t I ' - i , • ) > * ■

LIETUVIAMS AMERI
KIEČIAMS LAIŠKAI 

IšLlETUyOS.
1.1

Kovo 11 d., tuojaus po su
mos, Šv. Kazimiero pa rapi
jos svetainėje įvyks mėne
sinis susirinkimas ALRKM. 
S. kttO|M>H.

Kviečiante knodaugian- 
siai inoteriii į šį susirinki-

antrąmą. Jjabai geistina butų,

Iš Lietuvos amerikie
čiams nemažai prisiunčiama 
laišku^ bet dėl neteisingii 
adresų daugelis tųjų laiškų 
negali būti pristatyti- Tai
gi ženiiąu talpiname sąrašą 
tujų žmonių, kurie iš vokie
čiu užįmtns Lietuvos atsiuri-<>i » .' * ' . •> ! t *
Tė Amerikon laiškus sa-» » * l
vielas giminėms bei pažįsta
miems. Šituos laiškus reikia 
atsiimti- nuo V. K. Raškau
sko, (3D7 W. 3ritb str., New 
York, N. Y.). Reikalauda
mi laiškų nurodykite tą nu
merį, kuris stovi prie kiek
vieno pajieškojimo. Tuo
met buria lengviau atrasti 
laiškus.

317.—Petronėlė Kasparaitė, iš 
Cipirkų kaimo, nuo Kuršėnų,’ įieš
ko Juozapo Kasparo (Kenosha, 
Wi$., 922 Dcnn stp.). Prašo grei
to, pašai pon.

kad narės atsivestų drau
ges prisirašyti prie šios Są
jungos.

J. Paškienė,
pirm.

Du Daktarai Jam Pasakė.;
Vienas iš musų duonkepių atėjo pas 

tiane ir sako
“Billia aš; norių tau pasakoti kad 

iu daktarai man pripažino kad turč
ių neatbūtinai turėįi aperacija. Aš 
įtėjau į aptieka ir vienas iš klerkų 
iepo man imti Eatonic, aš fcip ir pa. 
lariau, ir, dabar jausiuosi labai' gej 
rai. (Kiekvienam kuriam aš pardaviau, 
ta pati sako apie Eatonic, \Vih. M. 
Duncan Aptielforias, O<tawa. Ilk

l’rislartinant dienai lan
kymo kapynių (Decoraftion 
Day) miliiitėje . suteikia tįį 
dienų kokių ųors dovana sa
vo giminėms, arba drau
gams nuneša'ant kapo kokį

nors gelių "plndkšta. BetUnr-
i f itų daug naudingiau; šutei 
1 kus nenuviiįtuncia atminti
, palikti ant visados kuris 21-I I -
dės žiema . ir vasara, t. y.

1 i! i • - ;r.ors mažiausia iš akmens
padaryta Paminkai. Norintie

ji mųlonėsito užsisakyti
; tuojaus, - nesi mes jau .turime i
keletą tokių, kurpe bus gata-,
vi ant paženklintos dienos.

t • . • . I . i
Mano darbas liudija išdir- 
bysteje per 5 metus. Atvažuo 
jantieji su šiuo reikalų inei 
džiame pašaukti per'tclefo-. 
ųo, busite pptikti su auto
mobilių kuris atveš juos lyg 
šv. Kazimiero Kapinių. ' Dir

btuvė ir ofisisas priešais var 

bis. ’ 1 ' • / i

K,
I f i i

R. F. D. 2 Box 104 Worth, III.Vok YČU* STOMACtfS S*WE> 
Geraa nuo romenio, širdies skausmo 

r kitų negerumu, Gaunamos pas vis"' 
aptiekorus. ; ' r Phone Mt. GreOnwood 20

Vyrai ar jus kada Išnuoksite kur. ir kaip savo už
dirbtus centus pasidėti } siaugia vieta? Ar Jas skur- 
site viso savo gyėcnima. I’otain koks bankierius ap
vogs jus, pųlikdanias jps varge. ''

Tiktai sustok ir apsimųstyk kiek bankų subankru- 
tijų praeitais metais? Kiek žmonių gyvenimų tapo 
suardytu per bonkierius. Tų žmonių gyvenimai' yda 
suardyti ant visados. Jie daugiaus nenorės taupyt).

Užėjus figai arba priejub scndtvėi Šie žmones ne
turės kų valgyt, Uyvendainas mieste niekadod pro
greso nepadarysi.

Visados busi nuskriaustks. Dirbsi sunkiai nuo 10 
iki 14 valandų dienų ir ųcdaugiau uždirbsi kaip tik 
and pragyvenimo.

Kodėl nenusiperki likęs, kame busi užtikrintas sų 
darbų namų, ir busi savo ponas, ąeabejonės kad visi 
mano kad laikai geri ir mieste galima daug uždirbt: 
Mokestis tapo t>akeltn apie 10 nuošimčių o pragyve
nimas apie 65 nuošimčius. Bet tie laikai nebus ligai 
-—bus tokių laikų kad reikes prašyti darbo.

Dauguma' mano kad neturi užtektinai pinigų nu
sipirkti ūkį. Mes turinio pliano.—parduosime uka 
su namų, viena karve 2 kiaulės 12 vištų, viskas ant 
išmokesčlo. Mes i.psaugojanie Tamstos šeimyna jei
gu Tamsta rtuinirlunlcto mes duodamo Tamstos pa
čiai ir vaikams “Waranty deed” ir “abstraCt" paro
danti kad viskas išmokėta ir kad tat yra jos niiosa- 
vybe.JĮ nemokės nei vieno cento po Tamstos mir
čiai ir palieka savininko ukes.

Jeigu TanuftA pirksi žeme nuo niU8> nios užtikri- 
ųame gyvenimą. Kiekvienas gerus žmogus gali j kO' 
turioš metusi išsimokėti už žeme. 1 '

Mes turime darbo agentūra kuri padeda ateiviams 
susirast durim, vasarinuoso rezortuosc, lentų ,piovl- 
nyčiose. Mes pagelbstimo tiems kurie nori pasisko
linti pinigų dėl pirkimo gyvulių už labui maža nuo
šimti. , z ' /

Čionais žemo yra teip kaip Lietuvoj lygi ir turi 
daug ežerų. Viskas auga kuopuikiuusio. Mes tupimo 
daug Lietuvių ūkininkų kurie labai puikiai yra pra
sigyveno. Jie sų mielų norų jums atsakys ant visų 
klausymų. Vienas iš Jų mokėjo po $10.0j> į menesi 

Klcnt Misulis, iŠ Sipillių, ■ per du metus gyvendamas Chicagoje, Jis nenorėjo

i <

nuo Joniškės įieško Aleks. Dvelio

347.—Marijona Mockus, iš Ak
menėti, įieško Kozimiefo Mockaus..

"AM.-—Ona Mockus, iš Mcdvala- 
kiy, nuo Papilės. įieško Vilimo 

Mockaus. Ansonia, Ct., 10 Oak Htr.
349. —Petras Montvila, iš Šėtos,

Vilkni. pav., įieško Mykolo Balzi- 

nitz, (B$rdilianT). ą
350. —Dom. Kabas, ii Vabalų, 

nuo Keltnės-Laukuvoa, įieško Jono | 

PefuZco. Rašo, jog 12 d. kovo, 1916,1 
mirė motina.

351. —E. Nouiosenits, iš Keimėr* 
(KirehenHtrngge, N 19) įieško M. | 

Notrice (Ple&sant Unity, Pa.), i 
Reika pašalpos.

apsigyvent ant akės Užtat kad Jis buvo nevedės 
Dabar čia jis gyvena 2 metai ir jau pilnai išmokėjo 
už savo ūke, uždarbio turi nuo >7.00 iki >10.00 kas 
diena ni malkas. M. J. Augulis yra direktorium mu'- 
sų Lietuviškos Kolonijos.

Jeigu Jums nusibodo gyventi mieste, čionais gera 
proga nusipirkti savo ūke ir pradėti dirbti sau o ne 
kitam, dabar luikas. Norint daugiau informacijų ra
šykite mums.

SANBORN
% Lithuanian Colony Director,

COMPANY
Eagle River, Wi&.
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KANDIDATĖS JSTOJU 
SIOS Į NOVICIJATĄ.

Nedėliojo, kovo 4 d. Šv. 
Kazimiero vienuolyne gavo 
abitus šitos musu tautietės:

Magdalena Panevėžytė. 
Sesuo M. Zita. Iš At’hol, 
Mass.

Petrunclė Bašeiukė. Se
suo M. Berelimana. Iš Ci
cero, III.

Anastazija Medaliutė. Se
suo M. Emereueija. Iš M t. 
Carmel, Pa.

Ona Sadauskiutė. Sesuo 
M. Rozalija. Iš Seranton, 
Pa.

Konstancija Sim< maitė. 
Sesuo M. Emilija. Iš AVor- 
cester, Mass.

Uršulė Junevieiutė. Se
suo M. Bonif'aeija. Tš Ply
mouth, Pa.

Leokadija Gustaičiutė. 
Sesuo M. Florentina. Iš 
Pittston, Pa.

Liudvinka Sabai iauskiu- 
tė. Sesuo M. Gerardą. Iš 
Chicago, Tll.

Ona Matusevičiūtė. Sesuo 
M. Karolina. Iš Minersvil- 
le, Pa.

STREIKAS IR POLICIJA.

L. VYČIŲ 13 TOS KP. 
SUSIRINKIMAS.

Trečdienyje, vasario 28 d. 
Pavis Sųuare salėje įvyko 
L. Vyčių 13-tos kuopos sa
vaitinis susirinkimas. Visi 
reikalai svarstyta gana rim
tai, nuosekliai. Prie vyčiu 
kuopos prisirašė kun. N. 
Pakalnis. Svečias gražiais 
žodžiais prabįlo i susirinku
sį jaunimų, priminė parei
gas jų prakilnaus veikimo 
ir pasižadėjo išvien darbuo
tes tėvynės ir Bažnyčios la
bui.

Vyčiai auga dvasia, jėgo
mis ir nariu skaičiumi.

Kuopos korespondentas.
DOMAIČIČERO

VYČIŲ.
Kovo 7-toje dienoje Cice

ro vyčiu 14-ta kuopa laikys 
labai svarbu mėnesini susi
rinkimą. Kadangi reikės 
apsvarstyti daug labai svar
biu reikalu, tai molonėkite 
kuoskaitlingiausiai atvykti 
i ši susirinkimą.

Rašt. -korespondentas.

l'aiškuu savo Sesers Veronikos fte- 
ramskaltės Purina IA Kauno Guber
nijos Panevėžio l’avieta Bainingulou 
Valstyjos Ji gyveno Aniterduni N. Y.

Kiek laiko prieš tai ji manės ieš
kojo bet aft negavau jos adreso. Malo
nėkite atsmaukti:

.Mrs. .M Alt Y DAMAN8KENE 
1112 Arnoltl str. Cbicugo tieiglits, III.

PaieAkuu savo tėvų Liudviku ir 
(Marijonos > Pleckauskiu, paeina iš 
'Kauno gub. -fiiuulių pav., Kuršėnų 
vai. Kunuicių kaimo. Jei kas apie 
uos žinote malonėkite pranešti se

kančiu adresu.
JURGIS PECKA(TUKAS

002 So. State st., Chicago, III.
Paieškau savo dėdės Izidoriaus 

Tanjošaieio paeinančio iš Kauno gub., 
itaseinių pavieto, Jurbarko parapi
jos, Naumininkų kaimo 24 metai 
kaip Amerikoj, pirmiau gyveno <?ht- 
eugoje dabar nežinau kur. Malonėki- 
e atsišaukti ant sekančio adreso:

P. TAMASAICIITE
31 Charles PI. Alliol, Mass.

Paieškau savo dėdės Juozą Pūke
lio paeina iš Kauno gui), Raseinių 
pav, Pągrauiantų parapijos. Erel

ių sodos. Jis pirmiau gyveno Spring 
field, 111, dabar nežinau. Meldžiu 
atsišaukti sekančių adresu:

IVAKA. JUKNAITĖ 
J512 So. 4»ll» Avė, CICERO, Ibį.

Paieškau savo draugo Stanis
lovo Petraičio, paeina iš Kauno 
gub Šiaūli” miesto, pirmiau gy
venau kartu su juo Montreal, Ga
linda. Aš paeinu iš Kauno gub., 
Telšių pav., parapijos Kalvarijos 
Pasaujos sodos. Meldžiu atsišaukti 
sekančiu adresu:

STEPONAS NOREIKA 
7S<) Bank St, Waterbury, Conn.

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

' Paieškau pusbrolio Antano 
tValatkaus paeina iš Kauno gub, 
Krakių vals... Medini ko sodos. Mel
džiu atsišaukti sekančiu adresu:

JONO,S WALATKA.
103 So. RIVER Št, Batavia, III.

| “Draugo“ Knygyne Gaunamos ||J

Maldaknyges
$ No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. lt. K. Kunigų Sąjun- 

ga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apušta- 
lystės pamaldos, rožančius, tretininkų jstutui, įvairios maldos 5? 
ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso krašteliais ...... 40c. d

PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tą pat) kaip No. I, skurelės ap- ♦.<
darais ........................................................................................... coc. S

■ ■■■■■■■■
Tik ką išleista Knygele

.• * » -y. V > , . . , , . >

STACIJOS IR ROŽANČIUS ŠV. M. P.

No.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksintais kraštais, briau

nelės apkaustitos pasidabrotoinis blėkelemis, su kabute 60c.
No. L. 03 Moroko tamsiai rausvos skuros minkštais apdarais, ap

valiais kampais, auksinti karštai, parašai ir auksinta
kvletka ........................................................... .. .........................$1.00.

No. L. 04 Prancūziškos juodos slidžios skurelės minkštais apda
rais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir pa
rašai, auksinti krašteliai .. ..................... >............................... $1.25

No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos, 3 sida
briniai medalikėliai prie šono, metalinės briaunelės, su 
auksinti kraštai ...................................................................... .. . $1.00

No. L. O#. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa
veikslėlio ir kitokį, aukso parašai ir lapų kraštai su ka
bute...................................................................... 1 ............ ,............ $1.50

No. L. 07. Maltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotaų 
kielikas, su kauline kabute,' auksinti lapų kraštai. Yra 
tai viena iš gražiausių knygelių ................................ .. $1.75

■No. 292. Prancūziškos juodos skuros apdarais, auksuotais kraš
tais, su kabute .................................. I. v $1.00

No. L.

No.

No.

No.

No.

g

Surengi Kun. P. Gugis

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

.. j' ri G 1

Kaina tik 15c.
su prisiuntimu.

Imant šimtais egzempliorių į bažnyčias arba agen- 
1 .tajns muleidžiuma didejįs iųmpiųitis.

Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini- 
. gai galima siųsti krasos ženkleliais.

i”bh

i: g Adresuokite: t: r

• BREVIORELIAI.
12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai, gražus 
išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudonį ................ 3 5c.

L. 14 Juodos lTuiicuziškos skurdėj apdarai, auksiniaį para
šai ant* šono iri nugaros, lapų kraštai raudonai auksuoti

75c.L. 15. Juodos franeuziškos skurelėA minkšti apdarai, auksi
niai parašai, raudonai auksinti kraštai^ apvalus kampai $1.00

L. 16. Baltos skurelės kieti drutl^fipdarai, gražus išspausti iš
marginimai, lapų kraštai auksuoti .............. .. 50c.

L. 17. Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryžidtls IT pa
rašas, auksuoti kraštai, apvalus kampai...................../. . . 60c.

ANIOLAS SARGAS.
No. 408. .juodi skurrilės minkšti apdilai, auksuoti apvali kraštai

4$8 pusi. . <•.............................................. $1.25.
Mažiaus dolerio pinigus galimi siųsti krasos ženkleliais. Užsa

kiniai veikiai tšpldųmi.
Adresuokite: i

I r 1

f

1 . '...liti
DRAUGAS pub. C0.,

iri’

ri

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street Chicago, III.
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Lietuvis Advokatas
ATTOIjljET ĄT ,UĄW

Policija baisiai terorizuo
ja streikuojančias moteris 
ir merginas rubsiuves. Prieš 
streikininkes, anot liudinin
ku pasakojimo, panaudoja 
tiesiog nisiškns metodas. 
Poliemonai ir detektivai ne 
tik areštuoja pikietuojan- 
čias moteris įr merginas, 
bet jie kompanijų advokatu 
siunčiami eina dar Į priva
tinius namus ir ten tardo 
streikininkes.

Dabartinis Amerikos Lie 
tuvių Tarybos pirmininkas 
D-ras Bielskis keli mėnesiai 
algai draug su kun. Bartušku 
Tautos Fondo buvo siųstas į 
Lietuvą ištirti kaip gyvena 
musų broliai po vokiečių val- 

jdžia. Dabar gerbiamas veikė
jas važinėja po Amerikos lie
tuvių kolonijas, pasakoda
mas kas dedasi Lietuvoje ir 
kaip vargsta lietuviai karei
viui belaisviai. Taipo gi jis 
neatsisakys niekam patarti 
kokiuo budu surasti giminės 
bei pažįstamus, kaip rašyti 
L'etuvon laiškus, kaip ten 
siųsti pinigai ir tt.

Visiems patariame 
kai tingiausiai lankyti
įdomias prakalbas. Be to ka
talikų veikėjams priedermė 

Dr. Bielskiui

REIKALAVIMAI.
t----------------------------------------------------------

REIKALINGI geri vyrai gyventi 
‘furniture” kambariuose. Patogus 
kambariai, su patarnavimų, nuo 
$3.00 iki $7.00 j mėnesj. Sulyg iS- 
irinkimo. Atsišaukite:
558 W. North Avė, 3r«l floor.

CHICAGO, ILL.

Reikalaujame 10 darbininkų ant. 
ūkęs. Darbas ant metų ir geras už- 
inokesnis, Taiposgi reikalaujime gero 
žmogaus kuris supranta apie namų 
statymą ir taisymą. Darbas ant fnįetų. 
Malonėkite atsišaukti jier lniška.

P. A. MAZęlKA 
R. 3, Box 58,

CAMPBELLSPORT, WIS.

PRANEŠIMAI.
; *»t« f n 11 r 11.

Čekų Tautiškas Susivienijimas ren
gia Dideli Bazara kuris atsibus Pil
am Park Pavillion, 28-tos ir Albany 
gtvių, prasidės kovo 3-čia iki kovo 
10-tai d. 1917. Pelnas nuo šio baza
ro eis dėl išgavimo Čekijai luošy bės.

Bazaras bus puikus, todėl vertą 
nueiti.

‘.! i V ! 1 eni.nr

1800 Wcst 464li Street., chicago, Illinois.

:« in »s» : ;;: t;): ': r i /

30 N. LaSALE ST, CElCAOO. 
Rpoma 1107-1114. , ,

Telephone Franklių li78

Gyv.: 3112 S. Halsted St. 
Telephone Yards 2390

I AKIŲ AUSŲ NOSIES Ir GERKLES l|60s|
d

aydomns pasekmingai 
per 20 metų patyrusi «-• 

Specallstals

Dr.F.O. CARTER?:
raisicia & suibeon p 

120 So, STATE St.H
Antros Lubos H

kuos-
tas

IšklanafttFja ,
jų, kaip streikas tvarkomas.! . . . Jmis, ten kur jų dar nėra.

Žemiau skelbiame maršru
tą prakalbų:

” 7—"VVestville, III.
” 31—So. Chicago, III.
“ ]4-8t. Charles, DI.
” 15—Aurora, III.
” 16—De Kalb, III.
“ 18—Rockdale, III.
” 21—Milwaukee, Wis.

■ 22—Port Washington, 
Wis.

kas apie’ streiką kalbama 
streikierių susirinkimuose 
ir tt.

Tokie darbai policijai ne
leistini. Bet jinai taip da
ro, nes to reikalauja kapi
talas, rūbų siuvimo įstaigų 
firmos. i

Be to firmų advokatai de-j 
da pastangas, kad kokiuo' 
nors budu praplatinti teis
mo uždraudimo veikmę 
prieš streikininkes. Visupir
mu jie reikalauja, kad už 
suareštuotas streikininkes 
butų padedamos augštesnės 
parankos. Kuomet tai bu
tų atsiekta, tuomet, žinomas 
daiktas, streikuojančios mo
terįs ir merginos bijotusi 
pikietuoti ir finnoms butų 
užtikrinta pergalė. Bet kol- 
kas jiems tas nesiseka at
siekti.

Streikas eina savo keliu 
ir yra neatmainoma viltis 
darbininkėms ji laimėti.

Specialiste Moterų Ir Valkų Ligose

DAKTARE

S. A. Slakiene
Pabaigus daktaro mokslą 
Illinois Universiteto, 
l’raktikavus ligonbutije metus.

OFISO VALANDOS:

šokioms dienoms nuo 9 iki 12 
vai. ryta; ir nuo 7 iki 9 vai. 
vakarais.
Nedėlioms tiktai sutarus.

ADRESAS:

3255 SO. HALSTED ST.
IPrle 33-čloa gatvės) 
CHICAGO, ILL.
Tel. Drovet 9326

FARMOS!! FARMOSt!

PAIEŠKOJIMAI.

CHICAGOS POLICIJA

Keli (hieagos policijos 
leitenantai prokunuui pri
sipažino, jogei jie buyusiam 
policijos viršininkui Ilealv 
yra užmokėję nemažai pini
gų nž jų. paaugštinimų. O 
Tuo tarpu Ilenly visuomet 
atrodė nekaltu avinėliu. TTž 
tuos papirkimus ir kitas šel
mystes buvusį policijos vir
šininkų laukia kalėjimas.

■ ■■■■■■■■■■■■-■- ■■■■■■■■■■

Geriausi Maldaknyge

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

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

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

Valandos nuo 9 ryto K
Liki 6 Vai. Vakare
Nedaliomis 10 liki 12 f:

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

galviu: “KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”. 
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos bai- 
senybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pavėnė, mu
sų tėvynę Ši Karė, patartina įsigyti J. Ku<lirRo% ».rš- 
ųiinėtų knygų. Kaina 20 cėntų. Galima gauti pas 
patį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 Eraerala A?e., 
Chicago, DI.;

t

Taip-pat 
Chicago, DI.

“DRAUGO“ Adm.. IKOG v\ AOth St.,

AKYS EGZAMINUOJAMOS

Mokesnį galima siųsti krasos 
“money ordęr“. Adresuokite.

DRAUGAS PUB. CO.,
1800 W. 46th Street, J

■ ■ ■ ■ a.■ ■ ■ ■ ■ ■ ia

Tel Drover 704$

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS . 

Valandos: nno 9 ryto iki S vak. 
Nodėliomia pagal sutarimą. 

4712 So. Ashland Ava. 
art 47-toe gatvės

ženkleliais, arba

Chicago, III.

JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg.

29 So. LaSalle st.. 
Vakarais 1566 Miltraukee avė.

Central 6390
Rasidence Humbold 97 

CHICAGO, Udj.

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

Deimontai, Laikrodėliai ir 
geriausios rųšies auksiniai

dalykai.
256 West 22-ra gatvė

4 1 » J I ♦ t I 1 » • I i ri ! i i i i t « » t

n^orrrrrvviTvrvnvvvrm
’ A. A. SLAKIS

ADVOKATAS I ♦

Talafon*: McKlnley 11764

IR. A. K. RUTKAUSKAS
Oydytojaa Ir Chirurgas 

$417 S. Nnttn Bivl. Ir W. 36 |t., CblU|i X

nflST System

Gražiausia ir Ge
riausia mokykla Ctti 
nagoje kuri mokina 
kirpimą tr siuvimą 
vyrų ir moterų dra
bužių.

Elektra varomos 
mašinos musų siuvi 
mo skyriuose.

Parsiduoda Didžiausioje Ameri 
koje Lietuvių kolionljoj kame yra 
38u Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje ScottvlUe, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Cio. 
nais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuvišku parapija. Todėl kreipiamės 
J Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus ir Vokie
čius, iš tos k°llonljos išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmė jų farmas ir nori- 

I me jas parduoti, turime didelių ir nu 
žų farmų, glvnlial, mašinos ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katallega ir mapa. ..

ANTON RlEDIS, 

Peoples State Bank Bldg., 
Seottville, Mich.

Mietta oflaaa: Boa* SIC a
1* So. La SaUa M. Ohleago, ĮU. •

Tel. Randolph SS4C '

Paieškau Wlado Paulausko, ang
lijai vadinas IValter Paulo. Kuris 
pnlgoves pabėgo, bet trumpų aliku 

tapė sugautas. Aš už Ji buvau uždė- 
es $500.00 kaucijos (bondso) ir ji 
ftėmlau, bet Jis mane apvogė Ir pa
bėgo antrų kartų taip kad mano 
f.oo.00 žūna. Jo Išvaizda vra ueknn-1; 

tl.
Jis turi geltoiius plaukus, veidas 

baltas Ir puckuotas 5 pėdų 10 co
liu. augšėio skambina pianus sako 
kad ests buvęs vhrgoninkas Lietuvoj 
lę Chlengoj. labai gražios išvaizdos 
23 metų amžiaus.

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

IGNACAS NAVICKAS 
13 Sumnicr Plaee

NEW HAVEN, CONN.

Sutaisytas ii Mrmuiot-
rp*N»pto ; suteikto ifcnintin. 
gu Egypto zokoniuku.

•psircUkin estfs pankmlnfu
tiro ffthmu pilvu ir i. nu, ger-
klm *kntirli)intn, fhitnho, galvon 
eAti'-f/t y/m-). » apetito,
iottin gi/lroie, »/•/.. ert, Šutai- 
totnarf UkiArbAju lubai puftarnėjuMio

PAIN-EXP£LLER!O-
seno ir ištikimo iIfhoco fr lmf- 
no*, mudujiemo vhHtn • 
l>k I"* Mrr.iuipfhš—■ 25:. 
ui įKNikntę viM>se aptiekti**, 
arba galite už .sakyti ti.nlsl iii

F. AP. HTf nTFR A CO. w 
T4— M Wadu*<tj« SifMt, Vartų

ĮgiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii^

| SAUGIUS BANKAS Į
S Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa- || 
S sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta- 3 
S te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant

kertės Wasbington ir La Šalie gatvių. Tt^ai ban- 
== kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
ši nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
H pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
5 kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus 
3 dolerių.
S Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 
5= Vai. dienų, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8.
3 Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam, 
s= kad lietuviams .butų parankų ateiti su reikalais,
S nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

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

Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai 
kalbama, nes turi lietuvių klerkų.

gyvenimo vieta
3255 So. Halsted Street 

TeL Drover 632C

vaTTTvv*TvvTvvYTvrrr*vrmr
4 i ’ 7 » l « » I '

Jus etatą užkvie- 
eiaįni ėpsilankyti ir 
pamatyti musų [mo
kyklai A)"® laiku ___
— dieną ir vakarais ir gauti spee 
liškai musų kaina laike šio mėnesio.

Petemoa daromos pagal Jūsų mierą 
1—bile stailės arba dydžio, iš bile mg- 
dų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
Master Designing School

J. P. KASNICKA, principalas, 
118 N. La Šalie St. Kambarys 416417

, Prieš City Hali .

g PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS į
«• Ant Dorų, Lentų Rėmų Ir Stoginio PApleros J

s CARR BROS. WRECKING CO. :
; 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICA40 I 

ttmmmmvmm
U

BANKĖS’ 
COFFEE

GARSI SANTOS ĘAVAv
Visur pnrduodama po 28c ir |HĮ| 
po 30c................................*____

26
alb.

SVIESTAS
Geriančio* 
no« rerea- 
nl», nea
kli r Jne ra- 1 
lit rauti •

•meto-

43c
RYŽIAI

nerlaualoš rušiM, 
10c vertAn, ■■ 4 
paraiduoda la1 
ui

■ ueiei,'

5įc
COCOA

Geria,iria Bankca,[ 
■ulyrlne au 
bent kokia,
1-2 av. 14c'

ARBATA
Priimniauala, Gva- 
rantunta, 
vertAa «0r 
paraiduoda 1 
Po 40c

WF.8T RIDE 
1S7I Milwaukee av. 
2064 Mi|waukee av; 
1064 Milvraueee av. 
1610 W Madt«oi, at, 
IKSO W Madlaart at.

t

1644 W Chicago av. 
18SA Blue lalanri av. 
2612 W. North av. 
1217 8. Halated at, 
1S62 S. Halatad at. 
1318 W. 12th at.

3102 W. 22nd at.

SOUTH SIDE 
3032 Wentworth av 
3427 S. Halated at. 
4729 S. Aahland av.

north sidk
408 W. Divlalon it. 
720 W. North av' 
2840 Lineoln av. 
3244 Lineoln av, 
3413 N. Clark St.




