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Chlcugo Ir apylinkės. — Iftdalion 
(lebesiuota, lengvas sniegas ir kiek 
šalčiau šiandie, rytoj gražus oras ir 
kiek šilčiau; smarkus vakariniai vė
jai.

Temperatūra vakar nugščiausia 4 8, 
žemiausia 37 laipsniai.
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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotu ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.
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ANGLAI VEIKIAI PAIM 
ŠIA JERUZALEMA

JIE JAU lllftl ARTI 
BAGDADO

Kinija stosianti karėn talki

ninkų pusėje 

Trukšmas Anglijos parlamente

Suimtas vyriausias revoliucio
nierių vadas Kuboje

Į KELIAS DIENAS PULS 
JERUZALEM.

WASHINGTON, kovo 8. 
— Čionai gauta žinios, su
lyg kurių oficialiuose rate
liuose spėjama, kad į kelias 
dienas anglų armijos paim- 
siančios Jeruzalemą. Anglų 
armijų pirmosios sargybos 
nuo to miesto esančios jau 
tik už 20 mylių.

Jei anglai paimtų Jeruza
lemą, tuomet ten subėgusie
ji iš visų Turkijos kraštų 
1,000 amerikonų išvengtų 
pavojus ir galėtų iškeliauti 
į Ameriką.

t

ANGLAI NETOLI 
BAGDADO.

Londonas, kovo 8. — An
glų raitarija Mesopotamijos 
šone atsidūrė tik už 9 mylių 
nuo Ctesiphon sumuštus 
tios Kut-el-Amara turkus. Xbevydama. Tenai tuojaus 
susirėmė su užpakalinėmis 
turkų sargybomis. Didžiau 
sias susirėmimas Įvyko pa
lei La j j.

Čionai oficialiai skelbia
ma, kad turkai nuo Kut-el- 
-Amara bėgdami panešė di
delius nuostolius kaip ka
reiviuose, taip amunicijoje 
ir ginkluose. Turkai dauge
lį savo armotų sunaikino, 
daugelį nuskandino upėse. 
Bet daugelis armotų ir ka
rės medžiagos teko ir an
glams. Negalima kol-kas ap- 
skaitliuoti, kiek to visa teko 
anglams.

Dabar anglai nuo Bagda
do atsitolinę mažiau kaip 39 
mylių. Miestelis i^ajį guli 
už 28 mylių nuo to miesto.

Kut-el-Amara anglai pa
ėmė vasario.26 d. Ir nuo to 
laiko jie pasi vai,^pirmyn 89 
mylių.

Kadangi tarpe Kut-el-A- 
mara ir miesto Ctesiphon vi
sos apylinkės netinkamos 
apsiginimui, todėl, sakoma, 
turkai nusprendę paitraukti 
link pastarojo miesto ir te
nai pagaliaus atsiremti 
prieš anglus. Tenai turėsiąs 
ištikti galutinas mušis.

1915 metais anglai buvo

pasiekę tą pačią vietovę. Iš
tiko didelis mušis. Turkai 
anglus-nugalėjo. Anglai tu
rėjo dumti atgal. Turkai to
mis pėdomis apgulė Kut-el- 
-Amara, kur anglai buvo su
sispietę, ir po keliu mėnesiu 
anglai turėjo pasiduoti.

Be to, oficialiai praneša
ma, jogei turkai tomis die
nomis neteko tvirtumos 
Egvptp, Sheikh Noran apy
linkėse.

KINIJA SU TALKI 
NINKAIS.

Pekinas, kovo 8.—Čionai 
kas valanda laukiama per
traukimo diplomatinių ry
šių Kinijos su Vokietija. 
Kovo 4 d. rezignavo minis
terių pirmininkas Tuan-Chi- 
-Jui ir apleido sostinę. Bu
vęs pirmininkas yra šalinin
kas Anglijos. Jis pasitraukė 
iš užimamos vietos, kuomet 
parlamentas ir kiti kabine
to nariai pasipriešino per
traukti diplomatinius ry
šius su Vokietija.

Dabar respublikos prezi
dentas prašo buvusio pirmi
ninko grįžti sostinėm ir už
imti savo vietą. Pažadama 
jam leisti užsienių politiko
je veikti taip, kaip jam at
rodo geriau.

Todėl, sakoma, buvęs pir
mininkas išnaujo užimsiąs 
savo vietą ir tuojaus bus 
pertraukti diplomatiniai ry
šiai su Vokietija.

KAIZERI^ SIŪLĘS CAR 

RANZAI KARIUOMENĘ.

New York, kovo 8.—-Vie
tos laikraščių koresponden
tas iš Havana, Kuboje, pra
neša, jogei tenai iš tikrų 
šaltinių patirta, kad Vokie
tijos kaizeris Meksikos lai
kinam prezidentui Cnrrari- 
zai pasiūlęs ne tik pinigus, 
bet ir kariuomenės dalį, bi 
tik šitas, prisiėjus reikalui, 
stotų karėn prieš Suv. Val
stijas.

Revoliucija Kuboje, 
vokiečių agentų darbas 
tvirtina korespondentas.

lai

TRUKŠMAS ANGLIJOS 
PARLAMENTE.

Londonas, kovo S. — Va
kar Anglijos parlamente pa
kilo baisus trukšmas apkal
bant Airijos savyvaldos 
klausimą. Kuomet tame 
reikale kalbėjo ministerių 
pirmin. Lloyd George ir pa
žymėjo, kad prie Airijos ne
priskiriama Airijos provin
cija Ulster, kur gyventojų 
didžiuma protestantai, tuo
met airių nacionalistai at
stovai pakilo ir apleido par* 
lamento butą. Pakilo neiš-• z
pasakytas trukšmas. Te
čiau pirmininkas pabaigė 
kalbą ir savo žodžio neat
mainė. \

Airiai reikalauja savival
dos visai Airijai, bet ne jos 
daliai.

SUGADINTAS RUSŲ 
KARĖS LAIVAS.

Berlynas, kovo 8. — -Ru
sų šarvuotas skraidmlis 
“Riurik” Suomijos užlajoj 
užplaukė ant minos ii +apo 
žymiai sugadintas, anot 
Overseas Ne\vs agentūros 
pranešimo.

SUIMTAS REVOLIUCIO
NIERIŲ VADAS.

Havana, kovo 8. — Res
publikos kariuomenė vakar 
pagaliaus suėmė vyriausiąjį 
revoliucionierių vadą Go- 
inezą su savo štabu. Tokiuo 
budu revoliucijai užduota 
paskutinis smūgis.

Revoliucijoje d a 1 y va vo 
apie 3,900 žmonių. Tš šitų 
apie 100 užmušta ir suvirš 
300 suimta. Likusieji be 
jokios vilties slapstosi.

PhotoB by Amerlrąn l*r«o Association.

Kareiviai saugoja Brooklyno tiltą New Yorke.

KARĖ IR ANGLIJOS 
MOTERĮS.

Londonas, kovo 8. — 18,- 
000 anglų moterių laisva no
rių pasidavė kariuomenėn ir 
iškeliavo i Franeiją, kur jos 
karės lauke pagelbės karei
viams vilkti karės sunkeny
bes. Šitos moterįs padalinta 
į korpusus ir išlavinta. Jos 
karės lauke užpakalyj mu
šiu linijų atlikinės lengves- 
niuosius kareivinius (girinis. 
Svarbiausias jų užsiėmimas 
bus — pristatyti veikian
čioms armijoms mūšių šo
nan proviziją ir amuniciją. 
Dalis ju užsiimdinės ir kito-. tkiais darbais. Daug karei
vių tokiu budu bus paliuo- 
suota nuo visokių darbų ir 
pasiųsta į mūšių linijas.

PREZIDENTAS WILS0N 
PERŠALĘS.

Washin,gton, kovo 8. — 
Gydytojo nurodymu prezi
dentas Wilson užsidaręs sa
vo kambariuose ir iš ten 
niekur nebepasirodąs. Sako
ma, prezidentas peršalęs 
inauguracijos dienoje.

FRANCUZAI ATMUŠTI 
TIES VERDUNU.

Berlynas, kovo 8. — Nak
tį prieš kovo 7 dieną fran
euzai atakavo vokiečių po
zicijas ties Caurieres šilu, 
Verduno tvirtovės šone. Bet 
vokiečiai juos atmušę.

NETIKĖTAI UŽPUOLĖ 
VOKIEČIUS.

Paryžius, kovo 8.—Fran
euzų būrys netikėtai užpuo
lė vokiečių dalį apkasų tar
pe Aisne ir Oise. Paėmę 15 
vokiečių kareivių nelaisvėn 
sugrįžo į savo pozicijas. Ar- 
gonne apskrityj vienoj vie
toj franeuzai suplaišino po
žeminę miną po vokiečių ap
kasais ir tuojaus užėmė su- 
plaišintą vietą.

Dįeppe apskrityj numuš
ta vienas vokiečių lakstytu- 
vas.

Maisto stovis 
Vokietijoje

Paryžius, kovo 8 (rašo 
angliškų laikraščių kores
pondentas). — Kasdien pie
tų metu, kuomet vokiečių 
augštesniij sluogsnių žmo
nės susirenka valgytų į ka
vines, negali atsistebėti vo
kiečių sumanumu. Geria jie 
kavą, kurioje nėra buvę nei 
mažiausios tikrosios kavos 
nuotrupos. Tą kavą kažkuo 
pashahlina, bet ne cukrumi. 
Valgo pyragaičius, kuriuose 
nebėra nei miltu, nei kiauši- 
nių, nei sviesto, nei cukraus. 
Tai yra augščiausias chemi
jos laipsnis, kad chemiškais 
sudėtiniais pagaminti reika
lingiausius žmogui , valgo
muosius produktus. Kava 
yra juoda. Pyragaičiai savo 
skoniu Įianašųs tikriesiems. 
Vokiečių restoranuose ne
kuomet nestokubja valgio 
svečiams. Jei kas turi daug 
pinigų ir jų nesigaili nusi
pirkti valgiams, bile kokiam 
restorane gali sočiai paval
gyti. Valgio kortelės neap- 
ribuoja kiek suvalgyti žą
sies, paukštienos, žuvų, dar
žovių, vais ų sūrio, pyrage 
lių. Šito maisto kiekvienas 
gali valgyti tiek, kiek nori, 
bi tik turi pakaktinai piui- 
gn.

Stovis Vokiečių Sodžiuje.
Ižiuose vokiečiai žem-

dirbtai ūkininkai pasilaiko
„Tgerai ir jieihs nieko nesto- 

kuoja. Augina jie ir pefii 
kiaules, jaučius, telaukus, 
paukščius, bulves, turi pie
no, taigi sviesto ir sūrio, ir 
patįs susimala javus. Kuone 
pusė Vokietijos gyventojų 
gyvena sodžiuose (vienkie
miais), tatai jiems anglų 
blokada nei ne galvoje. Su 
kita dalimi gyventojų vra 
kas kita. Miestuose stoka 
mėsos, bulvių, miltų, cuk
raus, sviesto ir kiaušinių. 
Tas nereiškia, kad tų pro
duktų nebūtų, bet jų yra ap
robuota kiekybė, jie gyven
tojams išduodami porcijo
mis.

Mėsos Stovis.
Mėsos reikalas taip stovi: 

Vokietijoje galvijų yra tiek 
daug, kiek jų ten buvo 1912 
metais. Tik vienų kiaulių ir
avių neperdaugiausia. Vv-
riausvbė draudžia be-
tvarkingai skersti gal-
vijus. Tai daro.
kad nepritruktų mėsos ir 
pieno. Nors mėsos yra pa
kaktinai, bet kiekvienam 
žmogui leidžiama suvartoti 
tik pusė svaro savaitėje. 
Tai daroma todėl, nes nėra 
žinoma, kaip ilgai tęsis ka
rė, kad paskui nelikti be 
mėsos. Bet jei Vokietija 
tikrai žinotų, kad karė pa
sibaigs šįmet arba ateinan
čiais metais, tai tuomet gy 
ventojai pakaktinai turėtų 
ir mėsos, ir riebumų.

Blogiau su Bulvėmis 
ir Duona.

Perniai vasara Vokietijo
je buvo nepaprastai lietin
ga, todėl daug bulvių supu-'jtu suareštuotas teisme vie
vo. Surinkta 25 milijonais j *ai prisiegė per penkis mė
tomi mažiau, negu 1915 me-jtus neragauti svaigalu. To
tais. Taikos metu Vokietijos dėl paliuosuotas ir mm at-
gyventojai suvartoja 18 mi
lijonų tonų bulvių. Mjatyt, 
jogei vokiečiai bulvių turi, 
bet jų padalinimas yra blo
gas. Šiandie Vokietijoje 
bulvių nėra gyvuliams, bet 
jų yra tik žmonėms.

Miltai ir Duona.
Vyriausybė paėmė savo 

nuožiuron miltus ir duoną. 
Duonos klausimas išrištas ir 
sutvarkytas. Kiekvienas 
žmogus gali gauti keturis 
svarus duonos savaitėje. 
Sunkiai dirbantiems darbi
ninkams duodama daugiau.

Stokuoja sviesto, taukų ir 
kitu riebumu. Kiekvienam€ 4
asmeniui kas savaitė išduo
dama šeštoji dalis svaro rie
bumų. Tai permaža. Todėl 

- nuo to gyventojai daugiau
siai ir nukenčia. Muk bile 
koks valgis nėra tikęs paga
mintas su mažai riebumų.

Kiaušinių yra laba,; ma
žai. Vištos neturi atsakan
čio maisto, todėl ir kiauši
niu nededa.

Pradžioje Blogai Buvo su 
Maistu.

Maisto reikalas Vokietijo
je labai prastai buvo veda
mas. Išpradžių bčgalo daug 
klaidų buvo daroma. O-rga- 
nizacijinis vokiečių suma
numas pradžioje pasirodė 
labai netikęs. Visupirmu 
maisto organizavimas per- 
vėlai pradėtas, ypač Prūsi
joje. Pietinės Vokietijos 
karalystės maisto klausimą 
greičiau ir pasekmingiau iš
rišo, nors Prūsija Visuomet 
tvčiodavosi iš tų karalysčių. 
Mat, Prūsija didžiavosi sa
vo organizacijiniu suprati
mu.

Ir, Prūsija ėmėsi darbo 
tik tuomet, kuomet pasiro
dė pen’ėlu. Pirmaisiais ka
rės mėnesiais Prūsijos gy
ventojai posenovei netaupė 
maisto. Niekam neatėjo į 
galvą atsižvelgti į netolimą 
ateitį. Kuomet ištekliaus 
perviršis suvartota, tuomet 
pakilo maisto kainos.

Berlyne vyriausybė taip- 
pat mažai rūpinosi maisto 
sutvarkymu, nors spauda be 
paliovos skundėsi, o mažes
nieji pirkliai didžiai pratur
tėjo. Vokietijos moterįs, ži
nomos iš savo kantraus bu
do, staiga pasidarė tiesiog 
pašėlusiomis. Pradėjo už
puldinėti maisto krautuves, 
ėmė jas naikinti. Ilgas lai
kas policija neįstengė mo
terių suvaldyti. Vyriausybė 
pamatė, kad iš to gali buti 
daug blogo, tuojaus nusky-

PRISIEGĖ NEGERTI 
SVAIGALŲ.

Mihvaukee, Wis., kovo š. 
— Anton Niemėinski, 45 m. 
amžiaus, tėvas 9 vaikų, pen
kis kartus buvo nubaustas 
kalėjimu už begalifij girta
vimą ir žmonos su vaikais 
neužlaikymą. šeštuoju kar-

sakom vbės.

PANAMOS RESPUBLI
KA GINS PERKASĄ.

Panama City, kovo 8. — 
Panamos įstatymda vy bės 
butas priėmė militarinį įsta
tymą, sulyg kurio Panamos 
respublika bendrai su Suv. 
Valstijomis gins Panamos 
perkasą pasitaikius karei.

POSTMEISTERIAI SU
LYG UŽSITARNAVI- 

MO PAPĖDĖS.

Washington, kovo 8. — 
Balandžio 1 d. š. rn., prezi
dentas AVilsonas, sakoma, 
išleisiąs įsakymą, kad visi

• • . * • , Ipirmosios, antrosios ir tre
čiosios klesės postmeisteriai 
butų priežiūroje eivilės tar
nybos komisijos.■ ’ . * " ‘' f ♦i ,

NUBAUSTAS 20 CIAI
METŲ KALĖJIMAN.

Chicagos kriminaliam tei
sme vakar teisėjas Kersten 
nubaudė 29 metų kalėjimu 
šito miesto plėšikų-vagiliu 
vadą, Adamą Proehouki. 
Šitas plėšikas prisipažino, 
jogei jis apvaginėjęs Chica
gos turčių nhmus. Kituo
met Prochowski buvo prisi
pažinęs, jogei praeitos revo
liucijos laikais, 1995-96 me
tais, jis būdamas Lenkijoje 
prigulėjęs prie soeialistų- 
-revoliueionierių ir nuo jų 
išmokęs banditizmo. Suimti 
ir keli jo sėbrai. Tie bus tei
siami atskirai. Prochovvski 
Chicagoj ir kituose miestuo
se prisiplėšęs iš turčių na
mų pinigų ir brangakmenų 
sumoje 590 tūkstančių dole
riu.

rė maisto produktams kainą 
ir tuo budu pirkliams užsiū
ta bedugniai kišeniai.

Bet maisto pirkliai tuomi 
nepasiganedino ir pradėjo 
išdavinėti kitokias mote
rims klastas. Kuomet mote
ris norėdavo nusipirkti pu
sę svaro arba svarą mėsos 
už paskirtą vyriausybės 
kainą, pirkliai neparduoda- 
vo. Pasakydavo, kad mėsa 
išparduota, nors jos turėda
vo pakaktinai ,kur krautu
vės užkabariuose.

Sužinojus tai vvriausyb' 
buvo priversta maistą pa
imti savo nuožiuron.

Dabar maisto stovis kuo- 
geriausiai sutvarkytas kaip 
Vokietijoj, taip ir Austri
joj. Apie hadą negali buti 
nei kalbos.
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kias aukas bažnyčios
tams.

Didžiuma narių tyli. Bėgė-Į 
džia‘mažuma didžiuma Val

eika-(
"D II AVO AK” * |. . ’ I

Lietuvių KttUilikų Dienraštis laills. į
Eina kasdieną Išskyrus nudcldie- ‘

nius.
1‘rcnuiuerutos kuinu:

Chicagoje metams ..................... $6.00
6 mėnesiams .............. $1.50

x 3 mėnesiams .............. $2.00
Kituose S. V. miestuose metams $4.50

6. mėnesiams .... $2.50
$ mėnesiuins .............. $1^00

Perkurt', atskiruis numeriais vi
sur po 2c.

Prenumerata niokusi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirušimo dienos 
ne nuo Naujų Alėtų. Nųrint py
nytl adresų vimdą reikia prisiųsti ir .......... ,
senas adresus. pinigai geriausia «i>;-į Autu rius ' svarbesniu<»sius i ivairius atsitikimus ir tt., bet į leistuvavimus ir t.t. . Tokios 
stl išperkant krušoje sr exprcse ‘ .. . , , , ... . .. ' . . .. . v."Money order” arba įdedant pinigus |<: mugi jos reikalus, šitos pir- ,11’ apie mokslų, dailę, tikėjimų, kutenan<*ios sensaei jines Zl- 
1 rato. irdniiiinlias; žinomus saliuninin-[Dabartiniai žmonėr , dažniau-'„ios, apie baisus pasielgimus
SSrSbSJTSm'lS: ir laisvamanių sėbras, r„ šiai tvarko savo gyvenimų Su-žmonijos .legoieratų, atbuki-

......... lyjamas j mane pirštu, sako:!1^ to» k^ Jie kasdien skaito na skaitytojuje sųžinės jaus

Laikraščių Skaitymas
Šiuose laikuose eivilizuotaiu,tis.‘Tokie laikraščiai, norėti u 

do. šita nia-Žuina kelia truk- gmOgUį beveik negalima apsi--mi patikti neišlavintoms mi- 
siuų, nesutikimus, mindžioja 'eiti be laikraščio.-Laikraščiai niorns inteligentų ir neinteli-
draugijos įstatus yra puprasčiausias kasdieninis

Anų sekmadienį — pasuko-žmogaus dvasios maistas, iš jų 
dienos, jo tasai žmogelis — nueinu 'daugumu semiasi visus žinias 
IT.?*.*: i vienos draugijos susirinkiman. apie politikos bėgį,

genių, stengiasi kuodaugiau
siai suteikti žinių žinelių smul
kiai aprašančių apie įvarus 
užmušimus, saužųdysles, pa

žymi ir ncindedu krasos ženklelio su- 
ffrąžinintui. Visokiais reikalais krel- 
pianties adresuokite: .
DRACGAS FCBI.1SHING VO., INC., 
1800 IV. 46<li Street, Chicago, Illinois. 

Tel. Drover C114.
------ 1--- XX-------------
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KASGI ČIA KALTAS? 
t

Daugelis lietuvių dažnai nu
siskundžia savo nelemtuoju li
kimu. Daugelis aimanuoja, 
katLjie turį daug nukęsti nuo 
pačių savo brolių tautiečių, 
kuriuos kažkodėl “užpūtęs” 
laisvos šalies vėjas.

šitų draugą reikia nubausti laikraščiuose, nes skaitymo mus, mažina teisybės ir gaile-
penkiais doleriais už nepildy-,<lvas‘a nors palengva, bet nuo-Įstingumo pajautimus, silpnina
mų dr-jos nutarimų.' Pats ’at sunkiasi į žmogaus protų 'dvasios galybę. Be to, kaip
mačiau, kąip jis anų sekma- ,ir- nejučiomis nukreipia jį sa -įkartais vaikai prisižiūrėję
dienį išėjo iš bažnyčios.” |vosios pasaulėžvalgos keliu, ^tvirkinančių paveikslų kiue-
Mėginau protestuoti prieš tokį igal i žmogų labai išlavin- matografuose bando juos sek-
ižeidimų. > Bet nušuuktu-nu- ts* ir su nusistovėjusiomis pa- ti, taip ir įvairios sensaeijinės
balsuota mane nubausti. Ne- žiūromis laikrašti^ nesugeba žinios dažnai paragina skaity
užsimokėsiu, busiu prašalin-j)a,lar^t* ne£ali su-tojus prie tokios pat rųšies
tas iš draugijos. O juk tiek,telktl jo <lvaH,al savo-’° kryp' ,’larby^Ar skaitytojas liks iš
metų esu prigulėjęs toj drau-/n,°’ . Bet .žnioni^. su tokia18 niintingesnis, 'doresnis, kultu-

| gijoj, tiek pinigų pnouejęs!, . - ‘ ,
i n , . . v , imu vra labai maža ii* todėli Dabar susirgus net paselpos į .
i . , i- • i v v drųsiai galima pasakvti, kadĮnegausiu—skundėsi brolis ne-;.

šių dienų laikraščiai Valdo pa
saulį, auklėja žmoniją.

Laikraštinės spaudos galybė 
visiems suprantama ir visi iš
kailio nerdamies stengiasi 1 . . . .• pagriebti į savo rankas tų tin-

<i čia kaltas už tokią kamiausį minties ginklų. Už-

| tuvis.
i • -t-t-

Tokių ir kitokių nusiskun
dimu vis dažniau tenka nu
girsti.

betvarkę musų katalikiškose; at beveik kiekviena partija 
draugijose? ir partijėlė, kiekviena srovė

tingesnis tas pigienisiepis laik
raščiams nerupi. Vienatinis jų 
taksius, tai turėti kuodaugiau 
šiai pelno iš skaitytojų ir ap
garsinimų.

Tokių ‘be pakraipos’ drau 
gų ir gi nepridera įsileisti į 
savo namus. Tie laikraščiai, 
kaip ir aiškiai bedieviški, tai
po gi griauna dorų, žemina 
žmonių giminę.

Kaip kitos tautos, ta*p ir 
visokių

Aną dienų teko pasikalbėti 
su vienu tokiuo “likimo per
sekiojamu” broliu lietuviu. 
Jis pasisakė, kad prigulįs į 
porų lietuviškų pašelpuiių 
draugijų. Pirm kelių metų 
tos draugijos, kurios nešioja 
šventųjų vardus, skaitėsi, baž
nytinės. Jų narini turėdavo 
pildyti katalikiškąsias prie
dermes. Susirinkimuose^ ne
būdavo nei barnių, nei kito
kių nesmagumų. Viskas bu
vo malonu’ ir gražu.

Deja, per pačių narių kal
tę į draugijų narius įsileista 
vėjavaikiai vaikinai, saliuni- 
ųinkui ir kitokie abejotinos 
doros žmonės.

L ž kiek laiko šitie padau
žos draugijose taip įsivyravo, 
kad paėmė savo rankosna 
draugijų reikalų vedimų. Vi
sokia tvarka atsimainė. Tiems 
ponams jau nebereikia nei j 

.maldų pirm ir j>o susirinki-Į 
nio. nepnsi kalbama nei apie 
bažnytinius ir apšvietos reika 
lūs. Nei vienam berūpi tan
ios likimas. Susirinkimuose 
tik nuolat vedami ginčai už į 
visokius nebiitniekius, tuščius 
daiktus. x

Viena tokia draugija yra 
turėjusi arti pustrečio šimto 
narių. Visi buvo geri katali 
kai. pildė Dievo ir Bažnyčios 
jsnkynms. Narių didžiumos

Kalti patįs tų draugijų na- ir *rovek* visas savo pa-mes lietuviai turime
'stangas, kad tik daugiausiai.............
Įsteigus bei labiausiai išsiplati
įus savus laikraščius-organus. imąsi apšviesti skaitytojus, kel- 

O dažnai ir apie partijos beijti augštyn jų-dvasių. Kituose 
lisvanmnėjusius ir susoeialis- srovės platumų ir galingumųgi tik mulkinami skaitytojai, 

niekinama jų tikėjimas, tar-

riai, lietuviai katalikai.
Yisupirniu jie kalti už tai,

k ju savo tarpan įsileidžia su-

laikraščių. Vienuose lietuvis 
kuose laikraščiuose stengia-

iškėjusius visokius nenuora-sprendžiama iš laikraščių 
mis. Kam gi jie, pagaliaus skaitlingumo ir išsiplatinimo, 
mveda tokiems katalikystės uors Us im*stas retai buva *h,k mu^ ‘‘Naujienos,

teisingas.
Pasaulio laikraštija musų

supratiniu dalinasi į dvi svar- 
l’askui, kodelgi katalikų na-fbiaiIsi njSi; gprQ ir npger.;. 

,ų didžiūnė apsile.džia ir ne-7,^^ rų§ies laikru^iaį
m i pakaktinai diųsųs tfinb paremti krikščioniškos doros 
h augijos įstatus, bet leidžia pamatais, skelbia meilę ir tei- 
mos peržengti bile vienam <vb(> stengiasi kuolabiausiai 

laisva- ištobulinti žmonių sielą ir su-

;• lietuvystės priešininkams 
esti draugijų reikalus? ,

ailiai nukalbančiam 
Janiui?

Pagaliaus, -kode!

užmiršimu, kokis dažnai pasi
taiko ir pačiam doriausiom 
žmogui, pakėlė baisiausi truk- 
smų, tarytum tapo padaryta 
kokia nors piktadarystė. Bet 
kiekvrPnas nuoširdžiai jau
čiantis ir sveikai protaujantis 
žmogus visuomet pripažins, 
jog kun. A. Ežerskis tame ne 
padarė jokio nešvaraus prasi
žengimo ir visiškai nė nema
nė pasisavinti svetimų pinigų. 
Kaip tik jam buvo priminta 
apie neišsiuntimą tos aukos, 
ji liko tuojaus sugrąžinta.

Gerai. — “Naujienos” ,ga
lėjo pažymėti šį atsitikimų, 
kaipo paprožčįausį perspėji
mų, kad reikia labai atsar
giai elgties su piniginiais rei
kalais, kad visuomet, priva
lo būt vedami jeigu, išlaidų, 
paskolintų, gautų perdavimui 
ir- šiaip pinigų užrašai ir tt., 
nes žmogaus atmintis yra sil
pna ir dažnai apsirinka. Bet 
kam taip išpusti tų menkų ir 
nekaltų dalykų, kam valkioti 
žmogaus fotografijų, kam ap
rašinėti neįdomų užmiršimų 
per keliui numerius, ant pir
mo puslapio ir dar stambio
mis raidėmis, kam kurstan
čiai šaukti: “Geras pamoki
nimas žmonėms!,” “Ar tai 
dora, ar tai gražu...,” “...pa
sisavinęs pinigus.” ir tt. 
“Naujienų” redaktorius p. 
Grigaitis su savo sėbrais pa
dėjęs rankų ant širdies priva
lo prisipažinti, jog tas išpū
timas kun. Ežerskio tariamo
sios istorijos rubežiuojųn 
beveik su noru apvaginti pa-

: : j u sižvmėiusi kunigų, buvo da-naujama žemiems geiduliams. ‘l- 11 1
” “Ke- vien tik su gyvulinkai-

ženiu tikslu pažeminti vardųlei viai, 7 “Vienybės Lietuv
ninkų” ir kiti neapšviečia 
skaitytojaus, nepadidina jo 
doroą, bet skleidžia tik iš- 
tvirkimų.

Užtat, kiekvienas geidžian
ti.; savo tautai labo, kiekvie
nas šviesos šalininkas privalo
kuodaugiausiai pasirūpinti iš

keikti pasauliui kuodaugiau-1-aBn^ savo apylinkėje doių 
kataliku šiai tikrosios laimės ir uzsį

ariu didžiuma nepasidarbuo- {šįpbbliniitto. Tokie laikraščiai j 
i tuos visus niekšus praša- brangiausias civilizacijos 
nti iš,draugijų narių skai- Irankis ir tik nuo jų• tegalima 
taus ?
.Jei katalikai

tikėties palaimos. Kitos gi rų
šies laikraščiai* stengiasi nai-

. . .v kinti tikėjimų, mažina dorosuos ir kitus privalumus iš-1 , ... . , , .. pajautimų, dergia žmogausnaivių, tuomet nenis ir ne- ;. .. , ». . . x. širdies svenciausius jausmus, -ereiketu skųsties savo nelem- r. v. . . . , ,... . ... . . .Jie, žinoma, nestato, bet griau-uojii. likimu. tuomet drau- . ,.ja kultūrų, siaurina ir žemina 
įjose jsnauio imtų klestėti v ............ ’’ f _ žmogų, veda n i laukini stovį.•raži tvarka, sutarimas. Ti-. v .. .’ — Taigi, laikraštija drauge ir

CvIuMiai reikalai su atsi.luvi- „ga ir pragal5tinga. Už.
nu būt, pil,lomi. Tuomet ne- uieltvieno al,aiprntnsi„
.ut, ginies nuo žinomų ir >>n-yra pri,.,|rr- 
u tiktasis įlieto palaimini- 1)H-, nai|rjntį blogųjų laikrušti- 
nas. l-ngalinus neimtų berei--, p. p|atinti
alingu nesusipratimu su savd ,, . , , . v. ...

. 1 . i Prie blogosios rusies laik-šlebonais, kurie pik priguls1 ... • i • *•’ 1 raseių reikia priskirti ir tuos,
»e nuo žmonių, bet nuo vvs- . . TV . , ..kurie nors Dievo ir kitų pra- 

kilnybių nešmeižia ir tiesiogi- 
Kad tai visa atsiekti, mes nįu budu prieš juos neagituo-

atartumėm lietuviams katali- ’ja, bet jie taipo gi ir nesisten-

aikraščių. Nesigailėkime dar- 
•o ir išlaidų bažnyčioms, mo

kykloms, draugijoms, taip pat 
įepasigailėkime išlaidų ir žy- 

gio doriems laikraščiams pla
tinti. '

balsas buvo spr n'Ižuima^is I nnis/iš savo katalikiškų drau- gia ginti bei platinti doros 
draugijon i '.IU tuojaus prašalinti visus principų. Jie, girdi, “neutra- 
i. didžiu-' .euuorambsf, kurie tik kelia liški.” Tokie bespalviai laik- 

trukšmtis ir kursto žmones raščiai ypatingai Amerikoje 
iries dvasiški jų. Jiems rei- labai išsiplatinę ir jie dau

žia pasakyti, kad tegu jie ei- giausiai pinigų pelno. Ameri
ca pas laisvamanius arba at kiečiams mažai rupi pasauli 
skalūnus ir tegu su jais sėb- niai klausimai, retas kuris 
rauja, jei nenori pildyti kata- stengiasi1 turėti tikresnę ir 
likiškų draugijų įstatų. , tvirtesnę pasaulėžvalgų. Jiems

balsas. Bet kuo*;:* 
įi-debta saliimir.in’ 
mos balsas veikiai 
j< kios svarbos.

Kas keisčiausia, kad šitos 
draugijos pagalbaus sumanė 
kišties ir ne į savo reikalus. 
Draugijų viršininkams parupo 
valdyti parapijas ir pačius 
klebonus. Bet kuomet jiems 
pasakyta, J<ad jie neprlaugę 
prie tokių reikalų, apsiautė 
juos tikras pašėlimas. Jie ta
tai pasirūpino draugijų susi-

paliko be

Protestas prieš 
kun. Ežerskio
vardo dergimo

——1 

Ne visi v&gįs, kuriuos 
šunes loja.

Lietuvių patarlė.
Socialistų laikraštis “Nau

jienos” išsijuosęs platina lie
tuvių išeivių tarpe didžiausių 
n oipykantų prieš tikėjimų, pa
juokdamas Evangelijų, Šv. Sa
li ramentus, apaštalus ir ap- 
. kritai viskų, kns yra brangu 
i iekvieno tikinčio žmogaus 
širdžiai. Šis laikraštpalaikis, 
norėdamas lubinu išbjaurioti 
savo priešus, iš kailio nerin- 
1ies stengiasi pažeminti tų 
vardų, kurie yra uoliausi Baž
nyčios sūnus ir veikliausi pa
dorus visuomenės nartai. Pa

tik duokit kuodaugiausiai ži- slaraisiais kykais negarbingų- 
nių, kuosmarkiausių sensacijų, jų šmeižikų auka tapo visų la- 
Na, ir nesigailėdami gi vaiši- bai gerbiamas ir mylimas Ci
ną laikraštininkai juos žinio- cero lietuviškos parapijos kle-

Taip gal i m a* pada ryt i tik to
kiose draugijose, kur Vra ka 
tulikų nariu didžiuma.

Bet kur yra didžiuma narių|,n|s

naudingo katalikų visuome
nės veikėjo, pasėti tikinčiuo
se žmonyse neužsitikėjimų sa
vaisiais vadovais ir žaųlžiant 
ant minios jausmų gauti sau 
daugiau pritarė jų-skaitytojų. 
Socialistai išpūsdami atsitiki
mų su kun. Ežerskiu manė 
sutvirtinsiu savo pozicijų ir 
jianiekinsių lietuvių vi
suomenę. Savo nekulturiškų 
užmanymų įvykdinti jie „pa
naudojo dar labiau nekultu- 
nška būdų: apdrabstė pur- 
vais visai nekaltų žmogų, 
'l’oks tikrai juodašimtiškas 
pasielgimas iki gilumos šir
dies sujudina kiekvienų žmo
gų, kurio sąžinė dar neišvų- 
žiavo viešėtų. Tuo labiau su
judinti žiemkentišku “Naujie
nų” jmsielgimu tie žmonės, 
kurie arčiau pažįsta kun. An
tanų.

\ yrai! Kas, kas, bet kun. 
A. Ežerskis tai jau tikrai nc- 
uzsitarnavo, kad jo vardas bu
tų viešai dergiamas, kad jam 
būt primetama melagystė, ne
dorybė, svetinių pinigų savi- 
nimųsis ir tt. Visi, kurie ge
riau pažįsta šj kunigų, nieko 
apart gero negali apie jį pa
sakyti. Tai žmogus retos do
ros, prakilnaus4 budo, su kiek 
vienu visuomet meilus, šir
dingas,* kiekvienam visuomet 
pasirengęs patarnauti. Kiek 
jis sušelpė moksleivių, našlai
čių ir kitų reikalingų pašelpos 
žmonių, nė -aeišpasakosi. Be 

i to, kun. Ežerskis yra-tikrai 
veiklus visuomenės veikėjas. 
Drųsiai galima sakyti, kad iš 
visų dabartinių lietuvių kata
likų veikėjų kun. Ežerskis 
daugiausia pašvenčia turto irBet tos žinios be jokios, uonas kun. Antanas Ežerskis,

•lisvamanių, Imtalikai lig vie- j,a|<raip()(<t be pumato. Tokie kuris pamiršo pasiųsti Tautos jėgų palaikymui lietuvių ka-
inkitnuose jj/nesti beteisius :to turi pamesti tas draugijas savos nuomonės laikraščiai,Į Fondan tūlo Mpntvido įduo- • talikiškoe spaudos^ (tas kaip 

initariųius, kuliais uzdinmb ,į, j anųs. dauginu nepriguleti. bar}p stengiasi visiems įtikti. Jus jsmkiasdešimtis 'dolerių, i tik socialistams labiausia ne
nurimus lankyti savo pampi- Keikia atminti lai, kad kata- sutveria visas armijas tų silp-
l'e bažnyčią, uždraudė eiti iš-Įiikas negali būti laisvamaniu,jnnvatių- svyruojančių kuriais
paži^itins arba duoti bent ko-; socialistu ir kitokiuo istu. taip turtingas musų šimtme-

Gi, soeialistiskai-bedieviškos patinka). Naudingas jis yra 
“Naujienos,” pasinaudoję tuotdarbininkas ir kitose dirvose 
nekalčiausiu minėtojo kunigo I musų kultūros, žodžiu sakant.

i

kun. Ežerskį myli, ggrbia ir 
juomi didžiuojasi netik pažį
stami ir parapija, bet ir visa 
lietuvių katalikų visuomenė.

Tai gerus žmogus, tikroje 
to žodžio prasmėje. Knd žmo
nijoje butų daugiau tokių 
prakilnių narių, smagiau butų 
gyventi. J r jeigu “Naujie
nos” drįsta mesti šešėlį ant 
šio parinktinų žmogaus, tai 
tas vaizdžiausiai parodo kaip 
menka doru ių akiplėšų, kaip 
nel/ulturiški budai jų veikimo. 
Jię teisybę mtftyt myli, kaip 
nugara myli lazdą. Ne 
kun. Ežerskio širdyj, bet ju
myse, juodieji šbieižimai, liks 
purvina dėibė. Kieno liežu
vis nešvarus, to ir sąžinė ne
gali būti gryna.

Kadangi teisybė reikalauja, 
kad kiekvienam reikia atiduo
ti tą, -ką jis užsipelnijo, tai 
mes žemiau pasirašę, šiuomi 
protestuojame prieš “Naujie
nų” begėdiškas pastangas su
teršti skaistų vardą nekalto 
kun. A. Ežerskio, o jam iš
reiškiame širdingiausią ‘užuo
jautą ir karščiausį užsitikėji- 
ma. ’ 4.

• Kviečiame tą patį padaryti 
ii- kitus pavienius asmenįs 
bei draugijas, kurie neabejoja 
apie kun. Ežerskio teisingu
mą ir kurie pasipiktinę bjau
ria “Naujienų” politika. Kun. 
Ežerskis tai buvo tik nedo
riems socialistams pažeminti 
visą katalikų visuomenę ir už
tat musų priedermė yra iš
reikšti jiems nepasitenkinimą, 
e savo garbingam veikėjui

• f

sąjausmą.
A. K. Rutkauskas, M. D.. 

Advokatas -L A. Šlakis, 1. 

Nausieda, A. S. Pocius, Dr. 

Š. A. Šlakienč, Antanina Nau

sėdienė, Iz. Ilakis, J. Tuma- 

šonis, D. Janušauskas, D. 7jda- 

ms, Povilas Mokuška, P. Ku

likauskas, Viktoras Balanda, 

mas, Juzefą Adomaičiutė, A- 

nelė Gedgaudaitė, A. Malinau

skas, Magdalena Bujauskaitė, 

Elena Dargaitė, Morta Stamb- 

rintė, Juozapas Bojubkus, Jo

nas Poška, P. Cibulskis, J. 

Mikalidnas, M. M. Mažeika.

Vardu 115 nariu l.'L/os Lie

tuvos Vgaių kuopos valdyba: 

rice-pirinininkas . —. Zofija 

Marlinkaitė, nut. rašt. — J. 

Šeputis, finansų rašt. — A. 

Panavas.

A. Dūdas, A. Maekevieia, S. 

Paurazas, J. Žliinskis, Kelp- 

šaitis, P. šlapelis, J. Petraus

kaitė, K. Juškevice, J f Busee- 

kas, P. Vrbonaitis, S. Savic

kaitė, S. Radzevičiūtė,, R. Lip- 

nickiutė, S. Kairys, J. Obale- 

nis, J. Saniuliutė, K. Sk ei tū

lė, S. Bartaišiutė, P. Smiege- 

viče, A. Jesutaitė, II. Mileiš- 

kienė, A. Suaiate, J. Ekanis, 

'I'. Pargavski, J. P. Bud gi nas, 

M. Kniukšta, L. Vaičikans- 

laitė, J. Vasiliauskaitė,. v. 
Vasiliauskis, Elzbieta Ged ris 

lailė, Antanas Ramanauskas, 

Jonas Purtokas, Antanas Jo

nikas,, J onas Judeikis, Vincas 

Stancikas, Joanna Dautarienė, 

Joanna Šaudvitienė, Domicėlė* 

Sereikaitė,. Juozas. Kardelis, 

Petras Duria, Petronėlė Le- 

kienė, Juze Gclčaitė, Antani

na Reinoraitė, Aniele Kumpi- 

kailė, Agota Gailaitė, Marci

jona Adomaičaitė, Domicėlė 

Adomaitė, Elena Trakinaitė,' 

Petronėlė BirbalaUė, Tarno- 

čius, Adomaitis, Barbora 17-j 
trr laite, Barbora Tol vaičaite,' 

Vincas Bakšiais,' Pranas Bir- 

giola, Izidorius Šeputis, Al-' 

fousas Poniuos, Myk. šau-^ 

i iuvėna.s, Ona Šilučiuvėnienė, 

(Bus daugiau).

Jum| pinigą to r. būti padt- 
tl geroje eeugloje ve *tl|oe 

bau beje

Second Sicurity Bank
mmubOF CHICAOO hmm 
■llw«»kwAva. kam»M W»aton At«
3% ant Jūsų Pinigų

Atdara PancAčliaJa k Sabataml* 
vakarai* iki 8 valandai

■4

Skoliname pinigu* ant Namų

Persiunčiame pinigus
| Europa Ir galima 
<«uti Lalvolcartes

ĮSTEIGTA 1888 M..

KASPAR
STATE BANK

PO PBIEŽIUBA VAL8TU0S1

KAPITALAS $600,0C0
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money 

Orders i visas dalis svieto.
Willlam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkaa 
Chas. Krupka, Vive-pirmininkas 
August Filek—Ass’t. Kasierius 
Joseph slkyta — Kasierius

1900 JBlue Island Avė 

CHIOAOO, ILL.

'BOOkj

TAUTIŠKA 
BANKA APSAD6A

DEL JŪSŲ TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių 

' ir
Absolutišką sauguiua

di banka, yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
žiųriama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau- 

’jami, ar $1.0Q ar $1,000.00 

failipDut.iMaattiiUŽlyį IMI « v.t

NATIIINAL CITY BANK
OF CHICAGO

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

Monroe St.,

(Apatinės lubop) ,

ŽENKLAS BANKOS SAVGVMO. 
Chicago Clearing House Naryste.

Bankos priklausančios prie Cht- 
cago Clearing Ilouse yra pb jos at- y 
sargia priežiūra.* Laiks nuo laiko, 
bent syki j metus, Clearing House 
reylzorlai nuodugniai Ištiria savo 
banką stovj ir būda ją vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos.

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

Tiktai tvirciausios Ir saugiausioe 
bankos gali būt Clearing House na
riais.

The Cbicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo {vestas 
pirm dešimt metą, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka ne 
subankrutijo. Reikalaujant, CIp.i- 
rlng House bankos ateina vienu kl 
tai su pagelba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis ir išduoda penktas pil
nas atskaitas | metus.

J| taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regiiliasiškal tirinėjama 
Ir kas meta išduoda pesikl.as pilnas 
atskaitas fl.tnkinlal Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo. ė

Čia gulima gauti Pirmus Auk
so Mortgagcsr Telpgl Aukso Morr- 
gage Bondus po $100.00 Ir $500.0*. 

dis bankas yra atsakanclaueae
Uetuvlama

Čia kalba Lietuviškai Ir lenkiš
kai.
Kapitalas Ir perviršis; $690,***.o*

Pregldontns
AMERICAN STATE BANK, • 

Kampas: Blue Island Av«„ I.oonila 
Ir lft-toe gatvių. '

ATDARAS: Panedėlials, Ketver
ges ir Subatoms iki $:>0 vai vak.
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LENKIJOS KLAUSIMAS, 
RUSIJOJE. .

Pavergta Lenkija, kaip ir 
kitos pavergtos tautos, yra di
delė žaizda Rusijos kūne, ku
ri visą laiką gan smarkiai so
pa. Rusijos lenkai nuolat bruz
dėjo, priešinosi, kėlė maištus, 
kad tik pasiliuosuoti iš nerei
kalingos globos ir savistoviai 
gyventi. Bet milžiniškos rusų 

. jėgos neleisdavo lenkams įkū
nyti savo tautinių troškimų ir 
vergijos jungas kaskart darė
si sunkesnis. Daugelis lenkų 
jau' visai buvo netekę vilties 
pasiliuosuoti kuomet nors iš 
nepakenčiamos globos. Bet iš
kilusi karė tarp Lenkijos bu
delių ir kitų galingųjų Euro
pos valstijų vėl atgimdė len
kuose viltį netolimos liuosy- 
bės. Rusai, žinodami, kap di
džioji Europos karė iškels aik
štėn tautybės principų, stver- 
damies ginklų tuojaus paskel
bė, kad Lenkija gaus nuo caro 
liuosybę, kurios aiškiai neap- 
rubežiavo. Neilgai trukus po 
tojo apskelbimo tariamosios 
Lenkijos liuosvbės buvo pa
skirta tam tikra kom i tų ja ■"nuo
dugniau apsvarstyti busian
čios Lenkijos surėdymų. Šių 
komisijų rusai skyrė dėlto, 
idant parodyti lenkams, kad 
jie vis gi ištikrųjų rengiasi 
išrišti Lenkijos klausimų. Bu
siančios Lenkijos, surėdymo 
projektų sudarė tuometinis 
užrubežinių dalykų ministe
ris Sergiejus Sazonov’as (da
bar Rusijos ambasadorius Di
džioje Britanijoje). Šis Sazo- 
novo projektas rėmėsi valstiji- 
niu dualizmu. Lenkija su Ru
sija sulyg tojo projekto pri
valo būti tokiuose pat santi-. 
Iriuose, kaip ir Austrija su 
Vengrija. Be to, autorius tojo 
sumanymo aiškiai pažymėjo, 
kad į Lenkijos klausimų rei
kia žiūrėti netik kaipo į vi
dujinį Rusijos reikalų. Esu ir 
pats Lenkijos geografiškas pa
dėjimas verste verčia į Len
kijos klausimų žiūrėti tarpval
stybiniu žvilgsniu ir todėl jį 
reikia svarstyti, nutarti ir pa
tvirtinti taikos kongrese. To 
taipo gi reikalauja ir Rusijos 
talkininkai. Lenkai su šituo 
Sazonov’o projekto greičiau
siai nors laikinai butų sutikę. 
Jų spauda taipo gi perdaug 
tam nesipriešina. Bet Sis at

virau ir aiškus Sazonov’o api- 
brendimas Lenkijos politiško 
likimo iš put pradžios rusų 
biurokratiškai valdžiai nepa
tiko ir ji šį projektų numari
no. Tokiu budu pirmos komi
sijos darbai delei Lenkijos su
tvarkymo nuėjo perniek. Veik- 
liausis gi narys tos komisijos, 
užrubežinių reikalų ministeris 
Sazoūov’as priverstas buvo 
rezignuoti iš šios vietos.

Neužilgo caras paskyrė ki
tų komisijų kuogreičiausflame 
laike išrišti tų patį klausimų. 
Ši naujoji komisija pirmąjį 
posėdį laikė šių metų sausio 
16 dienoj. Posėdin atvyko 
durnos prezidentas Mykolas 
Ro<|zianko, paprastai vadina
mas liberalu, / gan prielankus 
Lenkijai, bet tvirtai įsitikinęs, 
kad Rusija privalo būt n#da- 
linama ir tokiu budu lenkai 
visiškos neprigulmybės negali 
gauti. Atvažiavo ir valstijos 
tarvbos prezidentas M. Šče- 
glovitov’as, linkęs prie nusi
leidimų Lenkijos klausime, bet 
labai mažų ir svarbių. Nepa
tingėjo atvykti ir generalio 
štabo viršininkas generolas 
tiurko, kurio vienas vardas 
lenkų širdyse pagamina skau- 
džiausį atsiminimų, tirėta su 
j^tis atsisėdo ir buvęs ministe-* 
rių pirmininkas Goremikin, 
Šis vyras laike savo viešpa
tavimo manė, • užganėdinsiąs 
lenkus miestų ir valsčių savV- 
valdų. ’^aigi šiais viršiausiais 
komisijoš nariais lenkai visiš
kai nesidžiugina. Visi jie į 
Lenkijos klausimo išrišimų 
žiuri labai siauromis akimis ir 
apie neprigulmvbę nei manyt 
nemano. •

Apart- minėtųjų vyrų komi
sijoje dar dalyvauja visa eilė 
atstovų nuo nacionalistų, kon- 
stitucionalistų - demokratų, 
konservatistų ir kitų. Iš lenkų 
pusės į jų caras užkvietė gra
fų Wielopolskį ir Durnos at
stovų W. Harusevičių.

' . *.Iš pirmojo posėdžio matyt, 
kad ir nauja komisija nieko 
doro nenuveiks ir nesutaikins 
Lenkijos su Rusija. Pirmame 
posėdyj svarbiausių rolę lošė 
juodašimtiški gaivalai. Vardu 
Rusijos nacionalistų griau
smingai prabilo Cycliačev’as: 
Jis danginusiai aiškino susi
rinkusiai komisijai, kad Len
kijos likimas yra Rusijos da
lykas, bet ne tarpvalstybinis. 
Gird, 1831 metuose caras sa
vistoviai. panaikino Lenkijos

valstybę, o kadangi nieks prieš 
tų neprabįlo, tai savaimi lenkų 
likimas pasidarė naminiu rusų 
reikalų, į kurį kitiems negali

ma kišties._
Visa lenkų spauda Rusijos į 

politika kas link Lenkijos la
bai nepasitenkinusi. Ir tie len
kų laikraščiai, kurie pirm pa
taikaudavo rusams, dabar jau 
pradeda-šalinties nuo jų. Len
kai nekuomet nesutiks, kad jų 
tėvynė skaitytųsi pri vate Ru
sijos nuosavybe. O panaikjni- 
mas Lenkijos liuosvbės 1831 
metuose yra nepolitiškas ak
ta^, nes nei vienai valstijai 
apie tai nebuvo pranešta. Len
kai gi per savo atstovus Lon
done ir Paryžiuj oficialiai pra
nešė, kad jie* Rusijos caro ne
pripažįsta Lenkijos karaliumi! 
ir tokiu budu Lenkijos klausi
mas savaimi pasidarė tarpval- 
stijiniu klausimu. Tokiame 
supratime jis bus svarstytas 
ir ateinančiame taikos kongre
se. Rusijos gi komisijų darbai 
greičiausiai jokios praktikos 
svarbos neturės ir negali tu
rėti.

Kaip mes, taip ir lenkai 
jau nepasitenkinsime savyval- 
dos bei autonomijos reikalavi
mu. Mums reikia neprigulmy
bės. Priešingai, musų likimas 
nėra ganėtinai užtikrintas.

Jeigu valstijos panAikino 
vergiją žmonių, tai nuosekliai 
elgdamos jos privalo panaikin
ti ir vergijų tautų.

Tikėkim, kad tų galės atlik
ti tik taikos kongresas, bet ne 
Rusija, Vokietija ir kitos val
stijos su savomis komisijomis, 
klausydamas nelankai jų susi
rinkimų;

MOKINIŲ ‘GUDRUMAI.’•___ ,
Mokytojas. KazV, kur yra 

Azija.
Mokinys. Ten pat,.'kur ir 

pirma buvo.
SLEPIA METUS.

—Mare, o kiele turi metų I
—Pabaigiau dvidešimts.
— Aš žinau, kad pabaigei, 

bęt kiek metų kaip pabai- 
£ei‘?

-(Tyla).

DELEI MOTERŲ ŠNE
KUMO.

— Kuriame mėnesyj m< >- 
terįs mažiausiai kalba?

— Vasario mėnesyj, nes 
jis turi tik 28 (bei 29) die
nas. ’

Allen Billos Baidyklos
Kodėl nekurie agitatoriai baido žmones su 
Allen Billa ignoruodami praktiška pliana ku
ris yra paduotas per Miesto Komisija

i

KATALIKŲ ĮSTAIGOS 
CHICAGOJE.

Aleksijonų Ligonbutis.
Pažinti save būtinai rei

kalinga, pažinti kitus labai 
naudinga. Nebus prošalį, 
jei mes retkarčiais paruoši
me šiokių-tojšių žinių apie 
katalikiškųsias Chicagos
įstaigas. Kaipo katalikai ir 
chicagiečiai tokiu budu pa
žinsime save; kaipo lietu
viai pažinsime kitus. Rasi, 
ir noras dirbti sustiprės 
matant, kų kiti darė ir ko 
susilaukė.

Prie Racine ir Belden 
avenucs ant viso bloko stovi 
didelė trioba su dviem bok
štais. Tai Alexian Brothers 
Hospital (Brolių Aleksijo
nų Ligonbutis). Ta įstaiga 
iki pradžiai 1916 metų yra 
patarnavusi 101 tūkstančiui 
633 ligoniams. Vidutiniškai 
skaitant, ligonis išbūdavo 
sergąs 20 dienų su viršum. 
Visų patarnavimo dienų bu
vo 2 milijonai, 861 tūkstan

tis ir 546. Tų. milžiniškų 
darbų per 50 metų atliko 60 
nepilnai vvrų-vienuulių. Jų 
skaičius išpradžių buvo la
itai mažas, tik ilgainiui pa- 
didėjo.

Kol lietuviai tebebuvo 
stabmeldžiai, keturiolikto 
šimtmečio pradžioje Euro
pą ištiko baisus ligų metas. 
Tada katalikiškos Vokieti
jos vakaruose stisitelkė Die
vų ir artymų mylinčių vyrų 
draugija, kuri veikiai tapo 
vienuolija. Jos tikslas buvo 
gelbėti nefurtėlius ligoje ir 
laidoti numirėlius, kurių 
niekas netlaidojo. Išmirdavo 
visos giminės, visi kaimai. 
Ta vienuolija apsirinko sau 
globėjų šv. Aleksijų ir gavo 
Aleksijonų Vardų. Aug- 
ščiausiajos valdyba yra Ak- 
visgrano mieste, kurs vb- 
kiškai vadinasi Aaehen.

Antrais metais' po lenk
mečiui, t. y. 1865 m., brolis 
'Bonaventūra Tbelen, alek- 
sijonas, keliavo iš Vokieti
jos į Amerikų. Jūrėse nu
skendo laivas ir visa, kų

vienuolis turėjo su savim, 
bet pats brolis Bonaventū
ra išliko. »Pasiekęs Ameri
ką jis nieko negalėjo pra
dėti. Čia žmonės moka apsi
mesti ir kunigais ir vienuo
liais, dėlto dokumentai čia 
dar brangesni- negu kur ki
tur. Be dokumentų 'brolis 
Tbelen negavo pasportų iš 
dvasiškijos.

Jis surado Chicagoje dvi 
pažįstamas iš Vokietijos 
šeimynas Wiscbmeyer’ių ir 
AVicland’ų, kuriedvi jam da
vė dykai kambariukų ir val
gį. — Vienų kartų, beeida
mas Franklin’o gatve- brolis 
Bonaventūra užėjo parvir- 
tusj ant jos ligonį. Neturė
damas pinigų vienuolis ne
galėjo samdyti vežimo, tik 
užsidėjo ligonį ant pečių, ir 
parsinešęs jį namo, paguldė 
į savo lovų, o pats nakvoda
vo ant kanapės, kol ligonis 
išgijo.

Pavasaryje 1866 m. atėjo 
antri dokumentai ir šiek 
tiek pinigų. Chicagos vy
skupas Duggan leido pasi
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Kati pagelius transportacija miestas Chi
cagos išrinko tam tikra Komisja kati 
apdirbtų pliana per kurį žmonės gau

tų geresni patarnavima.
' Priešai šio pliano turi tiktai viena prie- 

žasti.
Jų argumentas yra Allen Bill’a.

Kuomet tiktai yra plianuojama kas nors 
rlel pagerinimo miesto transportacijos, 
tuojaus nekurie pradeda rėkti “Allen 

Bill”. Jų tikslas yra kad ant ilgiaus taip vis
kas kaip dabar. ,

• • •
KAS BUVO ALLEN BILLA?

Dvidečimts metų atgalios jie mėgino per 
leisti ta billa duodant penkiasdešimts 
teise kompanijom, o duodant žmonėms 

progos ant jos balsuot.
Allen Billoj NEBUVO pažymėta kad mie 

sta gali pirkti žeme.
Nedave teisės miestui vartoti dali pinigų 

surinktų per kompanija.
Allen Billa pėdavę teisės miestui kontro- 

liouti kompanijas.
Davė penkiasdešimts metų teisė kompani

jom be žmonių balsavimo.
TOKIA TAI BUVO ALLEN BILLA.

• • •

Dabar pažvelkime kaip ta bila atrodo ku 
ria City Traction ir Subway Komisija' 
perdavė:

Ji kaip tik skiriasi nuo Allen Bill’os.
I-inas — Duoda teisė miestui nupirkti žemė 

kuomet matys reikalinga.
2-ra — Kad miestas kontroliuotų kompanijas.

3-čia — Jeigu kompanija per tų surinktų dau
giau pinigų negu nurodyta dalys turės 
būti skiriama į miesto fondą.

Skirtumas tarpe Allen Billos ir dabarti
nes bilus yra taip šviesa nuo tamsos.

Allen Bilų nebuvo priduodama kad pa- 
ge lipius t r an s po rt aei j a.
/ Duodant žmonėms proga nubalsuoti. 

Plianas kuris bus išneštas po sekančia
bila, atsietų $90,000,000 per šešis metus, pa
gerinus transportacija 150 nuošimtį.

Mažiausia reikėtų įdėti $275,000.000'’duo- 
dant Chicagai 200 mylių elevatorių ir 500 my
lių požeminių ir surface linijų.

Dabar kiekvienas pilietis gali suprasti ir 
pamatyti skirtumą tų dviejų bilų.

Tie dideli politikieriai kuriems nerupi 
žmonių gerove rėkia, bet neatsižvelgia ant 
žmonių.

Dabar laikas parodyti ar Chicagos žmones 
nori pagerinti arba palikti taip kad buvo per 
paskutinius dvidešimts metų.

Nebūkite apgautais per visokius politikie 
rius kurie yra taip kaip tie humbukie- 
rički daktarai kurie niekados nepagydo 

savo ligonių'lies nori kad daugiau pinigųjam 
liktų. ■**'

Mes norime kad žmones viešai per laik
raščius šį dalykų aptartų ir išreikštų savo opi
nija apie tai. Mes su mielu norų Jums atsa
kysime ant,Jūsų klausinių. Rašykite mums.

Kaipo pilietis turi teise žinoti kas yra da 
romą ir kaip dalykai yra tvarkomi.

Prisiųskite mums savo kritizismus nežiū
rint kokie jie butų.

TEGUL ŽMONES SPRENDŽIA
'Šis yra No. 4 Serijos
gvildenimas šio klau 
symo.

Chicago Surface Lines
Musų kitame apgarsi 
nime bus paaiškinta 
šie dalykai plačiau.
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AJoterės laimė jos paklusnume.

Michelet.
Moteris ir vynas apsvaigina jauna ir senų.

Portugalų Patatlė.
Moterčs ir vynas apsvaigina jaunų ir senų. 

Moterįs juokiasi kada gali; verkia, — kada nori.

Našlaičio ašaros veltui nekrinta.
Daugiaus ašarų išverkiama teatruose, negu 

bažnyčiose.
Outhrie.

Nieks taip greit nedžiųsta, kaip ašaros.

Atgaila darančio ašaros nuplauna kaltės dėmę.

statyti namelius ant vysku
pijai priklausančios žemės. 
Rudenyje namukai jau sto
vėjo ir buvo pilni ligonių. 
Urnai tas medinis ligonbu
tis pasidarė perankštas. 
Aleksijonai norėjo pirkti 
nuo vyskupijos žemę ir di
dinti savo įstaigų, bet vy
skupas negalėjo parduoti 
žemės, o ant svetimos žemės 
statytis didelę triobų nepaJ 
togu. Jie nusipirko žemės 
prie N. Franklin ir N. Mar- 
ket st. nfetoli North avė. 
Čia jie pasistatė gražų mū
rinį namukų keturiais aug- 
štais ir ligonbutis jau buvo 
kaip reikia. Tik štai 1871 m. 
išdega didelė Chicagos da
lis ir Aleksijonų ligonbutis. 
Tada jie turėjo nuostolio 
apie 100,000 dolerių.

Bet visuomenė juos šelpė. 
Atsiėmę ugnapinįgius jie 
pasistatė didelį ligonbutį su 
visais dabar reikalingais ,li- 
gonbučiams įrengimais. Tik 
negalėjo ilgai džiaugtis. 
1895 m. Chicagoje statė ge- 
ležikelius ant stulpų. North-

\vestern Elevated Road i 
taikė tiesti per Aleksijonų 
ligonbutį. Jie gavo keltis iš 
čia šalin. 1896 m. jie pasi
statė savo didžiulį ligonbu
tį prie Racine avė. ir 1898 
m. persikėlė į jį su ligoniais. 
Iš pažiūros sprendžiant ta 
vieta su triobomis turi būti 
verta daugiau dviejų mili
jonų dolerių. \

Nei vienam nelinkime ap
sirgti, bet sveikieji galėtų 
šventų dienų 8 vai. ryto nu
eiti į ligonbučio koplyčių 
Mišių išklausyti. Tada savo 
akimis pamatytų, kokia ten 
tyla, tvarka, švarumas.

Ligonbutis turi savo 
elektros stotį, skalbyklų, 
vaistinę, kuingynų, rentge
no šviesos kabinetų, kelios 

laboratorijos ir operacijų 
salės.. Uarsusis chirurgas 
D-ras John B. Murphy bu
vo vyriausias to ligonbučio 
gydytojas beveik iki pat ga
lo savo amžio. Tas mokslo 
vyras buvo geras katalikas. 
Dabar Aleksijonų ligonbu
čio gydytojų prezidentas

yra D-ras F. A. Retting, ku
ris Murphy mirus, man ’ ro
dos yra geriausias Chicagoje 
chirurgas. Pirm žymesnių 
ligonbučio gydytojų pri
klauso D-ras M. 8. Harris. 
Ligonbutyje dirba 33 gydy
tojai, iš kurių 8 yra jame 
nuolatai.

Gražu žiūrėti į didelius 
švarius namus, jei juose gy
vena naudinga įstaiga; bet 
iš kur tie vienuoliai gavo’ 
tiek pinigų, kad galėjo pa
sistatyti triobų apie 2 mili
jonų dolerių vertės?

Vienuoliai turėjo du šal
tiniu. Pirmasis buvo jų pa
čių darbas. Menkiausias 
Aleksijonas yra išsilavinęs 
daugiau už gerų vidutinį 
darbininkų, kuriam nenau
jiena uždirbti $25 į savaitę. 
Tokiu budu 60 vyrų per me
tus uždirba $5,000 dolerių. 
Pradžioje metinis Aleksijo- 
nų uždarbis buvo daug maJ 
žesnis ir parodytąjį, ilgai- 
niu tapo didesnis. Tokiu bu
du jų uždarbis per 50 metų 
turėjo išnešti 3 milijonus 750 
tūkstančių.

Vienuoliai savo uždarbio 
nepragėrė saliunuose, nepir 
ko auksinių ir kitokių bran
genybių nei pačioms nei 
dukterims, nes jų neturi 
Kiti nevedę vyrai daug pi
nigo išleidžia dovanoms; 
Aleksijonai skaistybės ap
žadus užlaiko gražiai, tai-gi 
jie nepraleido savo uždarbio 
vėjais, kaip tat praleidžia 
daugelis nevedusių vyrų. 
Vienuolių valgis nebrangus, 
jų rūbai pigus. Tokiu budu 
60 vyrų vienuolių per 50 
metų lengvai butų galėję 
pergyventi už $1,750,000, o 
sutaupinti 2 milijonu.

Bet tiek nesutaupė, nes 
daugelį neturtingų ligonių 
gydė dykai ir nemažų skai
čių už nepilnų'užmokestį.

Lygsvarą sudarė antrasis 
jų turto šaltinis — didžtur
čių aukos. Vieni tas aukas 
duodavo gyvi būdami už ge
rą priežiūrą, kiti mirdami 
palikdavo gausių užrašų. 
Stambesniųjų aukotojų var
dai užrašyti ant didelių 

•murmulo lentų ligonbučio 
angoje.
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KAREIVIŲ GYVENIMAS 
APKASUOSE.

kurie balsiai šaukdami prau
sėsi. Ant nukirstos liepos lie-.

WE5TFIELD, MASS. kanskns, 3457 So. Western
Blvd., Ckięago, III.

Kaina $1.00. Aptie-
SLRKA. 79-tu kuopa laikys

menio išsidėliojo savo jran-Į savo mėnesinį susirinkimų, ko-1 L R K A'BOS'L'O
(Laiškas Vokiečių Kareivio iš kius harzdaskutis, paskelbda-Į-vo 11 d., 1:30 vai. po pietų,Į 

Vakarinio Fronto). 'mus nemieluširdingųjų kovųĮšv. Kazimiero parapijos sve- 
------------ ilmrzdoins. Ro keliolikos minu-j tąinėje. Prašome visų narių

Vasara! Visas pasaulis kei- čių skutykla rustų, paniurusį
ėia savo išvaizdų. Musų sto-'kareivio veidų 
vykia — musų lindynės taipo meilu, jaunučiu.

NO APSKRIČIO VALDY
BOS ADRESAI:

“L.....“T" , J L Dvasiškas vadovas, kun. Ksj Nusirinkti ir užsimokėti mene- .v.
„ ,.... . ... Urbanavičius, 20 VVebster $t.,padarydavo ^nę duoklę. ’
Ant smėlio

gi truputį kitaip atrodo, nebe- 
taip paniurę.

visur mirga būreliai skaitan
čių, žaidžiančių, rūkančių.

Apylinkėse užgeso degančių | Kaikurie rašo laiškus, pri- 
sodžių pažarai, nes ugnis jau klaupę ant kelio. Padangėse 
negali surasti sau aukų — vis- nuolat skraido orlaiviai. Kar
kų sunaikino žiema. Bet musų 
apkasuose kova nesiliauna, 
vaitojimai nesimažina.

tais jie numeta sprogstančių 
kiaušinėlių, bet jie plyšta kur 
nors šalę. Viename gale tosios

Užpakalyj męs pasidarėme j kareivių stovyklos baltuoja 
daržus, kuriuose sodiname drobinė budelė. Tai karės lau- 
bulves, morkvas, svogūnus ir ko koplyčia, kurioje kunigas 
kitas daržoves. Kiekviena ro- laiko mišias šv. Toliau paim
tu turi savo d Aržų ir liuosiame šioje budelėje, įtaisyta ligoni- 
laike nuolat apie jį triūsia, nė lengviau sužeistiems karei- 
kad galima butų daugiau pa- viams.
ragauti šviežienos.

Prisiartino vakaras.
Nekantriai laukiame mai

nos, idant po nemiegotų nak
tų ir didžiausio dirksnių įtem
pimo^ truputį pasilsėtume, pa
sapnuotume apie gimtinį na
melį, kurio gal jau niekuomy. 
neteks daugiau regėti.

Pagaliaus tolumoje pasigir
do tylus šlamėjimas. Ateina.
Musų nekantrumas dar labiau 
didinasi, minutės išrodo valan
domis.

Visi prisirengę apleisti ap
kasus ir tik domiai laukiame 
paliepimo. Priešininkas atsi
sveikinimui siunčia mums 
bombų. Bet kadangi jus ga
lima užtėmyti lekiant ore, tai 
mes išsibėgiojame į visas ša- 
lįs, yt žvirblių pulkelis, idant fiuoly ku|"ka 
išsigelbėtame nuo mirties.

Netolimoje upėje kaikurie 
kareiviai mėgina laimę žū
klaudami. Kartais meškere su
gauta žuvelė būna apkasuose 
geri pietai.

Štai jau praėjo dvi dieni. 
Reiškia, poilsio laikas pasibai
gė # ir vėl reikia eiti į nela
buosius apkasus. Ruošiamės. 
Draugai-muzikantai groja 
mums maršų. Gal ne vienam iš 
musų tai bus paskutinis mar
šas, bet ar gi verta nubusti? 
Ink tuomet bus pabaiga kan
čių, amžina taika.

Saulė leidžiasi — artinanties 
prie apkasų. Ištolo jau girdėt 
pragariški balsai mirties gies
mių. Prisieina eiti pasilenkus, 
kad “nejučiomis” nepabu-

‘Paskui manę!” — užgir- Visų naktį priešininkas ne-
dome komandų ir tuojaus pra- paliaudamas bombardavo mu- 
dėjorne eiti vienas paskui ki-^ Kelioliką mano drau-
tų iš apkasų. Musų vieton at-'^ sužeidė , ir du užmušė. Aš 
ėjo nauji būriai kareivių. j(’ar v’s džiaugiuos, kad esu 

Stebuklingai šviečia menu- /veikas ir gyvenu. Auštant 
]įs. prasidėjo laidojimas užmuštų-

Padangėse ūžia kasžin kieno Ml- Kapinynas prie musų ap-
orlaivis, kuris musų *gal ne
mato, o pakelvj varlės vaiši
na linksmu konceriu, tarytum 
nežinodamos, jog čia viešpa
tauja įnirtis, pagieža, sopu
liai.

Kaskart labiau tolinamės 
nuo apkasų. Einame į taip va
dinamų “Erelių Vilų,” kur 
kareiviai paprastai siunčiami
pasilsėti, ši vieta dabar mums I ,UP’

kasų nuolat didinasi...
Z

‘lč taip slinko dienos, savai- 
ės, mėnesiai...

JAUTIŠKĄ NUODĖMĘ PA- 
PILDAI, JEIGU:

l) Svetimą kalbų ir sveti
mus papročius įvedi į savo na-

užstoja namus.
Keliai žymiai pasausėjb, 

rugiai kvepia šviežumu, pie
vas apgaubė rūkas, toli girdė
ti užimąs upės. Šone matosi 
liepsnuojantis stulpas — ženk
las, kur galima pereiti bei lig- 
laikinio tilto. — Na, tai jau ir 
stovykla. — “Erelių Vila” tai 
paprastas sodžius, kuri aplei
do gyventojai. Dabar pusiau 
sugriautuose namuose prisi
glaudė kareivija.

įėjome j mums paskirtus na
mus. Juose jau buvo nemažai 
kareivių. Čia linksma, Vidu
ryj kambario groja susėdę 
ant aslų muzikantui, o aplink 
juos šoka susikabinę kareiviai.

Nepamirškitė 
naujų narių.

atsivesti ir

R. V. Masaitis,
rašt.

TRIVISKEN, PA.

Montello, MasZ 
Pinų. Vincas Kudirka, 37

Franklin st., Nonvood, Mass.
Vice-pirm. Ona Paulauciu- 

kė, 249 River st., Mattapon
Mass.
Raštininkas Antanas Vai

\ ietos SLRKA. 112-tos kp. i siackas, 14 Moore st., Caoi- 
metinis susirinkimas įvyko Įbridge, Mass.*
vasario 11 d. š. m. Naujon 
vaklvbon išrinkti sekantiejiS
asmenįs: pirmininkas — Pet
ras Mitka, raštininkas — Ado
mas Gutauskas, iždininkas — 
Juozas Mickunas, ligonių lan
kytojai — Martinas. Mickunas 
ir Pranas Zdanavieia (?).

A. Gutauskas.

SLRKA. 5-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS. '

Nedėlioję, kovo 11 d. 1917 
m., 2 vai. po pietų SLRKA. 
15-ta kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimų. Susirinkimo vie
ta : Šv. Jurgio parapijos sve
tainė, (Auburn avė ir 32nd 
pi.).

Visi nariai malonėkit ateiti 
j virš minėtų susirinkimų ir 
užsimokėti savo duokles. Taip 
pat atsiveskit, naujų narių dėl 
prisirašymo prie musų kuopos.

G. S. Žakas, rasi.

AURORA, ILL.
SLRKA. 154 kp. turės mė

nesinį susirinkimų nedėlioję, 
kovo 11 d. š. m., L:30 po pie
tų #( 10. Germani ja Hali).

Kuopos rašt.,
A. Balčikonis.

BAYONNE, N. J.
SLRKA. 60-ta kuopa lai

kys mėnesinį susirinkimą, 
kovo 12 d. 1917 m. 7:30 vai. 
vakare. F. Milvido svetainė
je, 26 E. 212st st.

Toje pačioje svetainėje 
nedėlios vakare kovo 11 d. 
taipo gi įvyks agitatyviškos 
SLRKA. prakalbos. Prašo
me skaitlingai susirinkti.

Komitetas.

2) Bijai prisipažinti lietuviu 
ir nesirupini palaikyti savos 
tautos garbę;

3) Išsižadi tikėjimo, kuris 
yra tvirčiausiu doros pamatu;

4) Nesirupini suteikti savo 
vaikams apšvietimų:

5) Skriaudi savo tautiečių 
taigas, pirkdamas viską pas

svetimtaučius;
(J) Neduodi aukų badaujan

čiai tėvynei sušelpti;
7) Nepriklausai prie dorų 

lietuviškų draugijų bei pri-
8) Negerbi savo tautos vei- 

Įkėjų ir vadovų, kurie stengia
si iškariauti tau gereRhl^ gy
venimo sųlygas;

9) Neskaitai doro lietuviško 
laikraščio ir nesirupini pažin

Prie peėiaue k» tai gaminama^ Lirtuv(w gnrbing,j, praei-
pasistiprinti. Priešakinėje gi ..M ?dalyj kambario keli žmonės 
miega, tarytum užmušti. Gavę 
truputį užkfįrti, >nee tuoja..^^ į>lldlli 
sukritome pasieniais ir užmi
gome. Kuomet paliovė link-' 
sminties musų pasisilsėję 
draugai mes nei nepajutome. ,

10) Niekini savo tautiečių 
prakilnius užmanymus tėvy-

EYNON, PA.

SLRKA. 80-tos kuopos su 
Antrytojaus saulės spindu-Iri rinkimas įvyks nedėlioję, ku

liai išbudino mus ir taip Inu- vo lp dienų 1917 metų, pir- 
kiaino miego. inoj valandoj po pietų.

Pro langų prie šulinio matė-, Jonus Misleris,
ri keletas pusnuogių kareivių,1 rašt. 80-tos k p.

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

Mass.
Jonas Jaruševičius, 1135 

YVasliington st., Norwood 
Mass.

Organizatoriai: Kun. F
Kemėšis, 242 W. Broadway 
So. Boston, Mass. '

SLRKA. CONNECTICUT 
APSKRIČIO ANTRAŠAI. 

Pirmin. O. Rosmanskas, 41
Capitol Avė., Hartford,
Conn.

Pirmin. pagelb., J. T. Kazlau-

"uisto.
koše. Trinerio Lininientas y- 
ra taip put pagarsėjęs, štai 
ve laiškas iš vas. 5 d.: “.la
sų Lininientas ištikro yra ge
ras. , Pamaitinęs dešinę ran
ka, aš negalėjau jos pakelti 
ištisus metusjr-nepn,jutęs dide
lio skausmo, bet dabar Triile- 
rio Lininientas pagelbėjo man 
ir aš galiu vėl judmti ranki* 
lengvai. Aš paturiu jį kiek
vienam, kurio nariai sustirę. 
Su pagarba, Krank Novaček, 
AVIiite Mouth Lake, Man., Ca- 
nada.” Kaina 25 ir 50c. ap- 
tiekose; krasa 35 ir 60c. Jos. 
Triner, Mfg. Chemist, 1333— 
1339 S. Ashland Avė., C’biea- 
go, 111. \ • Adv.

REIKALINGI VAŽINĖJANTI A6ENTAI
kiekviename mieste vati- 
nėtis ir rodyti nauja 1918 
“BANGER” modeli. Ka- 
iykit susipažinimui su 
mūsų specijalių pasiūly
mu.

PRISTATOMAS DY
KAI dėl 30 dienų išmė
ginimo. Klausk dėl dide
lio katalogo ir paaiški
nimų stebukllngiauilo pa 
siūlymo, kuomet uors da
ryto ant dviračių. Jūt

busite nustebinti mūsų mažomis kai
nom.! Ir pažymėtinomis išlygomis.

41 KIŠVS, sulyg didumo ir spal
vos Ranger dviračių. Pilniausios vi
soj Amerikoj. Kiti garantuoti mo- 
dėl ai $11.95, $14.75 ir $17.60. Keletts 
gei ų vartotų dviračių, paimtų išpar- 
da-inwi nuo $3.00 iki "a-imui nuo $3.00 iki $8.00n it -ir Linos, lemputės, ratai ir visos rei-

Skis, 443 Grand Avė., New, kalingos dalys už puse paprastos kai
nos. Nepirk dviračio, kol negausi mū

ius®ra-j , uuo. iieyuA uvikMCiO, KOi uHaven, Conn. ' su katalogo. Rašyk dabar.

Raštiniu., S. ibulskis, 3 Fenn i MEU> CYt 1E co - 'Scago.“'^ 
Place Waterbury, Conn.

Kasinin., A. E. Petrauskaitė,
4 Congress Avė., YVarirbu j 
ry, Ut im.

Kasos gbb., M. Pa.ickaitė 
235 Pa k St., Ha tford,
Conn. ;r
A. Akei.kiutė, 106 Kjų-uee 
SI. Maunster, Conn.

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

SEKANČIAS KNINGAS
VELTUI GALIMA GAUTI 
S. L. R. K. A. KNINGYNE.

1. Gabrio “Lietuvių Lenkų
• • «9 <unija”.
>»na'
3. Jono, “Kelionė į Euro- 
2. Jono, “Diedas ir Graži-

ne

WILKES BARRE, PA.
Šiomis dienomis iš SLR K. 

A. 6-tos kuopos persikėlė į 
56-tų kuopų sekantieji 4 na
riai: Aleks. Nutautas, Ag. 
Nutautienė, Ant. Nutautas 
r Ona Nutautaitė (?).

J. Gudonis. 
rašt.

SUSIV. LIET. R. KAT. AM. 
CENTRO VALDYBOS AD- 

A RESAI: 
r Mrmininkas — J. Jaroševi

čius, 1048 Washington St., 
7orwood, Mass.

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

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

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

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

lersville, Pa.
A. Nausiedienė, 917 W. 

3rd St., Chicago, Hl.
Dvasiškas Vadovas — kun. 

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

Knygius — kun. S. J. 
Itruckus, P. O. Plymouth, Pa.

99
4. Jonoj- “Kražių Skerdy-
99

Va-

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200,000.00
Šitoji Banka prižiūrima 

Suvienytų Valstijų valdžios, 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai. •

G. N. Postlethu'aite, 
iždininkas. 4

Mandagus patarnavimas.

Specialiste Moterų Ir Vaiku Ligose

DAKTARE

S. A. Slakiene
rubulpus daktaro mokslu 
Illinois l'nivcrsitėte.
Truktikavua Ugonbutljo inctua

OFISU VALANDOS:

šokioms dienotu® nuo 9 iki j2 
vai. ryla: ir nuo 7 Iki 9 vai.
vakarais.
Ncdėlioms tiktai sutarus.

ADRESAS:

3255 SO. HALSTED ST.
I įPrie 33-člo, gatvės)(Prie 33-člos gat

CHICAGO, ILL. 
Tel. Drover 5 3 26

JJ ĮTAISYTAS formalot-
ictepio ; y;:tt<to išinin. V;r
fcu Egypto zouoninku, » Vč.

3B O O. O Xu H
apsirciškii eęn‘» stcbMirūli p iK krrinffu V
__ m:u (pl>:ao ftiho ir ž n1;, tjcr- ’

hlis ftkaudt jii.il). dusulio, t/uhua U 
skaudė ii m >, nustojinif a/ietUo, ■; 
ialėia t;alajr, it f., et.. Sutiti- h 
eoinuspštiirlRjju hibuiąmgaitčjasio f

n
Rcno ir ištikimo draugo Šelmy- t 
ros, Laidojame v»suro*‘ jra-uu- i 
Jvje p< ’ pusę* Sinituirfifi — 25 . ’

Beno 
ros

už bonkutę visom? npt .xosp, 
#rbu ęiiiite i.ž•išakyti tusiai ii I 
F. AD. RICIiTBH <2 CO. «■ ] 

74—30 Wjshingt:a Street New tark. J

iaix
F. P. Bradchulisg
Lietuvis Advokatas?

ATTORNEY AT LAW **
! • 30 N. LaSALE ST , OHIOAOO. 

Rooma 1107 1114
Telephone Franklin 1178

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

Aimrlkos Llitmli Mokykla
Makinama: anglilkos ir lietuviikd^ 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ata- 
cografijorf, typewriting. pirklyboa tei- 

aių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nno 8 ii ryto 

iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.

P. Baraatavičlos N. M. SUoaat

THE ELECTRIC SHOP
1641 W. 471b Street S

Tel. Drover 8833
j.; Atliekame visokį elcctrikos S 
iJ larbų, pigiaus, geriaus ir grei- K 
*5 ciaus, negu kiti. Kuvedam eloe- g 
••I tros dratas j namus; geso ir K 

žlektros lempas. Talpome mo- A 
torus, fanus Tr visokius daly- m

« ius surištus su Elektriką.
>.< Reikale suteikiame patari- Į3

nių. ir apkainuojame darbą.

1JL7 Penkaešimtmetinis Ajwaiksžiojimas M7
The Hibernian Bank

Įkurta 1867 metuose.
Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.

Suvirs 6Q,000 depositerių
5 AVINU S DEPARTMENT

Depositas ant dolerio ir daugiau- priimami 3 nuošimti mokame 
ant metų. *'

zttdara Subatoje nuo-6:00 iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Banka kuri yya pasirengus Jums patarnauti.
Trust IJeparinentas išpildo visus premonės sąryšius.

REAL ESTETE DEPARTMENTAS .
Perka ir parduoda šėmės ant komisijos; skoliname pinigus ant

namų; iškolektįjojame randas:
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chicagos, 

yra dabar ant pardavimo $500 ir augėliau.

5. Jono, “Konradas 
lenrodas”.

6. Freemanoč “Europos Is
torija”.

7. Jocio, “Kuomi Žmonės 
Gyvena”.

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

maitis”.
Aplikacija turi likti pažy

mėta kuopos viršaičių vardais 
ir krasos ženklelių už JOc. 

KUN. STRUCKUS, 
PLYMOUTH, PA.

PAVOJUS NUO PERDIDE 
LIO UŽSITIKĖJIMO.

■,
T

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS ?l

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra! #•-- 

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 

• skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos'išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiųsirųe Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 15 •
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa..

Yra manoma, kad vidurių 
užkctėjinias yra mažos svar
bos kliūtimi. Žmonės sako 
“taip pereis” ir tų.sakydami 
didelę klaidų daro. Lžkiętėję 
viduriai yra ženklu ligos. Nie
ko nelaukęs imk Trinerio A- 
merikoninį Karčiojo Vyno Eli 
ksirų, kuris išvalo vidurius ir 
atitaiso tinkamas kūno funkci
jas. Jis priduoda noro valgy
li ir sustiprina nervus. Dau
gelyje moterų ligų, kilusių iš 
vidurių užkietėjimo, arba ap
sunkinimų jo, nervotume, mig 
renos, galvų skaudant, abel- 
nani silpnumui užėjus ir tt.,

Gydytojas Dr. A. K. Kilt- gali' atsidėti ant šito puikau

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiing

j -SAUGIUS BANKAS |
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa- H 

= sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta- S 
= te Bank bf Chicago yrą labai parankioje vietoj, ant f| 
g kertės Washington ir Lą Šalie gatvių. TtVai ban- = 
H kas guvuoja jdu 38 metai i c yra žinomas kaipo vie- « 
S nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių S 
S pasidėti pinigai ^apdrausti kapitalu ir perviršių,
S kurs .dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus == 
S dolerių.
= Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 s 
S vai. dienų, o Sukatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. s 
H Subatų vakarais bankas, atdaras specialiai tam, ~ 
== kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais,
== nes šiaip dienos laiku ne kiekviepam patogu S

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

| State Bank of Chicago Į
g LA-SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
5= Vienintelis vidurmiėstyj bankas kame lietuviškai

kalbama, nes turi lietuvių klerkų.
i^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiHiiittiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiirĮiiiiiiinniiiiiiiiiiiii^

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
Užlaikome laikrodžiui ir laikrodėliui, aukilniue Heilui, tUu- 

bioiui ir deimiantiniui, muzikai, gramofonui iu lietuviikaii ra- 
kordaii, loncertinai, ant kurių gali groti ir nemok -n t ja vliokioa 
lokiui; armonikai ruiiiku ir prniinea, Importuotai Ir taip jaa 
rusiškai balalaika® ir gitarai. Taipgi vargonų pardavimu.»'•

Taipgi taiioma laikrodžiui, laikrodėliui, viaokiua tnuzika- 
liikui initrumentui ir revolveriui. Savo darbą gvarantuojame. 
Muią kainoi ant viako žemeinėi, negu kitur. OyVannnt|i ui 
Chicago! orderiui! galite aiųati par iaiikua.

STEPONAS P. KĄZLAWSKI
_■ - 4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

TELEPHONE DROVBR 7309 '

* Katalogą v UI arai dykai ,kaa tik prisius už 2c stamp4,

% I
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LIE l'u V IAI 
AMERIKOJE

ŠV. BEDO KOLEGIJA.

Peru, III.
!_______

Kovu I d. 1917 m. A. L. 
R-K. M. S. III-čia kuopa 
turėjo literatišką^ susirinki
mą.

Auptarus kaikuritios bė
gančius dalykėlius prasidė
jo programas iš paskaity- 
-pra kalbu.

K. Muntvydas ir V. Da- 
inašas sakė prakalbas, A. 
Ilupšis skaitė referatą apie 
Bv. Kazimierą, St. Bartkui? 
deklemavo eiles. Autgale 
jausmingai kalbėjo L. Ši
mutis.

Ateinančią savaitę kovo 
11 d. 1917 m. Šv. Bedo ko
legija rengia vakarą Spring 
Vailey, IH. Geistina butų, 
kad springvaliečiai atjaustu 
neturtingus moksleivius, 
paremiant jų vakarą.

V Aqua.

£ MBĖfiĖliy KOLONIJOS.
Kilkim J., Gapftys A., No- III.
veika J., Audruška K., Lei- _______

1 nertas .J., Piktunas St., Jur- Beveik visame pasaulyje pa- 
gelaitis J;, Jurgelas A., A- skutimais laikais žmonės ėmė 
įtūžis St., Mickumis A., bėgti iš sodžių į miestus. Ru- 
Skučas K., Šlekute Pet r., 'sijoje tas bėgimas yra didesnis 
Goizevska-te E., Petkevirė J negu kur kitur, nes sodžiuose 
Ak, Lukša it is J., Bizauskas mažieji valdininkai liepa iteu- 
S., Šlikas A., Petroka K., čiamai spaudžia žmones, nemo- 
Pašv ‘

——^7*
Vienu ligomą slauginloja 

Įpasakojusi, kati buvo papratu
si plaukus mazgotis vakarais

lis. Abidvi kraštutinės daljs 
lapo pertvertos šule kiek-vienoI
lango. Tokiu budu pasidarė

ir gulti nennsišluosčius juos 'kelios“ de.šimtįs gardeliu, pa-įdu, koki pasiekia jo išlavini 
sausai. V’ieuą rytą ji pasibu- 
dusi pajuto plutą plaukuose.’
Kur plaukai nesiekė galvos, 
ten susidarė ledas. , šeimyną

Kita senesnė ji ligonių pri- Fabriko langų butu didelių? 
žiūrėtoja pas lovą ant stalelio dėlto gardeliuose puvo šviesu, 
pasistatė vaistų. Ant rytojausH’žtat drėgnumo buvo daugiau!

n s ria pat kar žmones . ivo krautuvė. Ak, kaip gaila! 
suklaupę melstis. Kiekvienas ’ — Cit, netaip balsiai. Ji
išreišk ia savo dvasia tokiu bu-

nasių į kambaruis be lubų. imas. Viii žmoni,y mokinančių 
Puošė gardeliuose komitetas liaudį m gerbti mišių, bet r.ėra 
apgyvendino kelias dešimtį

dar nesudegė. Ji sudegs 
ateinančioje seredoje.

DETROIT, MICH.

laisvamanių, mokinančių sa
vuosius gerbti kitų jausmus.

GUDRUS UBAGAS.
Kodėl, sveikas, uba-kišys P., Kaneius K., Jur- licėjinius žemės įgyventi neduo-ibonkutė .buvo pilna ledo. Ji negu šviesos. Teko matyti te- ; , 6 ' ‘ »

elaitis J., Pušys .L Zgruii-Į da pelno iš jos ir noras įvairių neplyšo, nes vaistuose prie nai vieną lietuvį darbininką'
a K., Rąstelis J., Žvirblis pasilinksminimų traukia į vandens buvo ir kitokių daik-jsbegusį iš Lygos. Nežinia ( 1 į-1.?*’,

ŪSŲ NORI.

— Ko verki, Jonuk? ar 
pieno norit

— N...e...e 
— ObitoRd?

N...e...e '
— Tai ko gi ?

Dėdės usy...

TARPE ĮSIMYLĖJUSIŲ.

tai kodėl nedirbi?
Kai dirbu, tai dar la

tų, kurie šaldami nesiskečia. kaip jis pųteko i lenkų komi ,
Fž tat mergaičių bendrabučii tetą, bet stebėtis negalimi’.'

tarnaitė, norėdama išlaikyti Bėgimo metu visko darėsi, 
o.ui) plyšimo savo' bonkūtę su! Tas darbininkas visko buvo 
švęstu vandeniu, pasidėjo ją, netekęs, tik su pačia atbėgęs i 
sau po galva. Ant rytojaus Maskvą. Jo kūdikiai išmirė, o 
vandenį rado sušalinj, o bon-į jisai sirgo plaučių uždegijnu. i paklausimą nereikės Tams- 
kutę perplyšusių. į Plaučių uždegimą jis perken-Jtai mokėt j

i —O žinoma, tiktai už at.-I 1
bendrabučiams Sulyginant bu-i Abiejuose pertvertos^ pasui-; 
vo labai gerai: jie gaudavo rėš galuose komitetas Įtaise! 
malkų kada išbaigdavo. Užau-įmašinas valgiuLyirti.

J., Taukevičiutė A., Mozei- : miestus tuos, kurie nemoka 
ka A., Nakas J., \ iltrgkie- tva,(lyties. Dafigelyje Rusijos 
ne (’., (lašile;kis P., \ elv- kaimų teliko tik moterįs, vai- 
vis M., Šiurkus A., Žagaras kai ir seniai. Nuo 1905 m. pra- 
’., Užkuraitis J.. Perminąs dėjo bėgti į miestus i/dvarpo- 

•J., .Bielauskas J., Šatrais- niai, nes sodžių neramumas 
kas K. ir Šatulaitis J. jiems pavojingas. Del tu visų

Smulkesnių ajjku surink- Pažasčių dideliuose Rusijos ,
tu $28.70 Išviso $106.95. (miestuose, gyvenimai nežino-Ligonių namams ir vaikų *)et £avo ”zluV!t

Detroito Lietuvis. niska» pabrango.
Red. Prierašas. Rerakei-į Kada didelė banga ištremtą

ja nulietuosius pinigus gavo,jų karės laiku iš Lietuvos ir 
ekio pavidalu ir nusiuntė:Lenkijos žmonių pasimušė į “pabėgėlių’ bendrabutį Kartą į dvi savaiti ten ai
Tautos Fondo sekretoriui p. 
Pakštui.

WORCESTER, MASS.

čiai gaudavo malkų sulyg įvažiuodavo kunigas mišjų lai-

biau nonų valgyti.

ADVOKATIsKAI.
Tikiuos, kad už vieną

kymą.

DAR SUDEGS.

Tekau, girdėjau, kadRusiją, nebuvo kur juos dėti, — ~c —r —---------- ----- —.-t —nes nebuvo iki gana triobi).! !(a”p,aus P’H'_”aksaio yeėiuiy.vti ir kitas dvasios patarna-į žubatl'J<‘ sudeg"’___
Negalima buvo nei statyti i illenvs’n')' &a!(iiams užėjus ta vimus atlikti. Aptarnaudamas <

■naujų, nes darbininkai buvoįPusė sįe^"io_.k}i ,t.ik užtckda' kelia* vielas’ ji* tm-ėjo teisųjį x
paimti į kariuomenę. ’vo, o iš šiltesniu dienų žmonės dvejas mišias laikytį tą pa

Šio miesto lietuviai' blai-1 , . . ‘ 'malkų netaupindavo. Sušalę čią dieną. Atlaikęs mišias jis
ininkai šiamet dar labiau I iU<ia k'!° sunau(loti pabėgėliai, gailėdamiesi mažų-1išplovė kieliką vynui ir van-

i'asarnamius. Apie visus di-įju, eidavo malkų vogti į ko-Meniu, bet negalėjo jo gerti, Įj
Mrbuojasi negu praeituose (Į^įuosįls 
totuose. Čia gyvuoja L. R.!

— Ar tu, Onut, nieko ne
jauti, kuomet aš tau taip 
karštai kalbu fapie meilę ?

— Taip, jaučiu degtinės 
kvapą.

SKAITIKITE IR

PLATINKITE 

“DRAUGA” *

Kovo 4 d. gaipo tauto.1? 
dienoje, badaujančios Lie
tuvos labui - vietos lietuvio » *
Rym.-Kat. bažnyčioje buvo 
renkamos aukos sušelpiinui 
Lietuvos. Išviso surinkta 
$106.95. Pinigai pasiųsti 
Tautos Fondui per “Drau
go” redakciją.

'Tos pačios dienos vakare 
įvykti skaitlingas katalikiš
kos visuomenės susi n ūki
mas. Buvo dalims, prakal
bos ir t.t. Dainavo Vaikai ir 
suaugusieji, vadoraujaiTt p. 
F. H]ape,iui įr K., iSmoliui. 
P as J. Bizauskas kalbėjo 
apie garbingą Lietuvos isto
riją jr apie dabartinį ap
verktiną Lietuvos stovį. J< 
kalba vh lems patiko, lies 
kalb:^) aiškiai, supranta
mai ir užimančiai.
„ Antras kalbėjo p. E. Stig- 
man, Orcliard Lake’o semi
narijos auklėtinis. Jis gra
žiai pasakojo apie Lietuvos 
globėją Šv. Kazimierą. '

Reikia 'pažymėti, kad ke
liems išgamoms netiko ne
kaltas ir pavyzdingas Šv. 
Kazimiero gyvenimas ir jie 
laike gražiausios prakalbos 
kaip unguriai ant žarijų rai
tėsi. Paskui kalbėjo vietos 
klebonas kun. K. Skrypko. 
Kalbėjo apie tautos dieną ir. 
josios reikšmę. «

Susirinkusieji kunigo 
Skrypkos paraginti čia pat 
sutvėrė ir Tautos Foii<l<. 
skyrių.

Apart dainų ir kalbų dai 
buvo ir dekleniaeijos. Ge
riausiai deklamavo p. J. Me
dinis. Bukšaičiutė ir dau
ginto. . .

Apskritai šis vakaras pil
nai nusisekė ir geistina bu-

miestus yra kelios imiteto sandėlį. Bevagiant pa- 
, ilės arlimesAių ir tolimesnių įtaikydavo susinuisti • su sar- 

.. I . B. 25-ta kUopazIšviso kolonijų, kuriose didžturčiai
dabar ji turi narių virš 250. tUri pasistatę medinių namų ir Įėjus i “pabėgėlių’’ bendra
is laivininkų metinę šventę gyvena juose per vasarą. Ži- barį, skaudu Imdavo žiūrėti
v j s. 2 d.) mes minėjome noma tie -namai būva tušti.
bai iškilmingai. Rytą, 9 Tautinės organizacijos, šel-

p JEI NORI ŽINOTI:
Kas svarbauspasaulyje,
Kas indo.'rus yra lietuvių gyvenime, 
Kas nnttdibga darbininkui,Miies turėjo važiuoti kitur ini-iR 

t f

Vietoje lovų jie turėdavo ne-'paragavęs, garsiai1 f jr 0drožtų nesusisiekiančių lentų “Mama. Šnapsas!’’

šių laikyti. Matydamas keletą H TA>, “DARBININKĄ.”
vaikučių klūpant cjr pat ps M PASISKAITYTI: —
padavė jiems išgerti tą labai 7 
atskiestąjį vyną. Vienas vaikų H

suriko:

Aimtu visuomeniškų straipsnių, 
Gražių apysakaičių, /
Smagių ir dailių eilių.

:ai išklausė piančius pabėgėlius, rudenyjepvore^s galą,- paguldytą antį jęp ą kartą kunigui belai- J] TAI b-* * iYK DARBININKĄ
i’.vo užsakytų mišių ir pri- 1915 m. ėmė samdyti tokiusjdviejų netašytų oželių. '1 urtin-Įuan| mišias po pakylėjimui fj Adresas, 
upė Šy. Komuniją. Kun. J. namus ir apgyvendinti juose gesnicji pabėgėliai įsitaisyda-Į vp paS) matyt, ‘laisvamanis

blaivininkai

Jakaitis -ir knn. J. Petraitis iš tėvynės ištremtuosius. Ap-ivo šiaudinių ir pasidarydavo Įė 
> u-akė labai gražus pa-'rašysime čionai dvi toki kolo-^okHokį Ievos panašumą, ne 
1 okslus apie blaivybę. Po niji.
iiišparų buvo atlikti blaivy-i Pirmoji yra girioje tris vai
kės apžadai. Vakare blaivi- stus į rytus už Maskvos, 
n ūkai turėjo surengę vaka-j Maskvos komitetas ten nu- 
r;', kuris visais žvilgsiu ais samdė pabėgėliams apie 50 va- 
p vyko kuogeriausiai. sarnamių, įkūrė raštinę, pa ta-

Aasaii,, 20 d. Worccst<ri» užwiz'1? ™ keliolika pagel-
’> aivininkai vėl laivo suren- ,hlI”nk.«- Šviesia žiemos diena vo kartikių vargintojo,

vakarę. Sulošta toatra-.|VažluoJant 1 ‘oki, koloniją
iiškas vaizdelis “Lietuvai-|dar0.sl .S,rdžlai Rražlip

o poniški namai tarp augštu pu
Blažvininkai pasirvžę daž-akmeninkelių.,

Hti rengti prakali™, pa- ,)umai «a»’iai "rfiasi iš. ka-<Wwcse kambariuose suse
Įkaitas, gilteus. J prakali.,, <ialim sPati- ka<1 Šilta po krb.s seiniynas, o,

i ten gyventi. Pažinus arčiau ki- mažesniuose po vieną. Atskirų t 
šeimynų butuose dar būdavę

|j “DARBININKĄ,”
žį. S 242 W. Brcadway, :: So: Boston, Mass.

B

turtingieji gulėdavo ant tvo
ros užsimetę kokį nors skar-’i 
malą.

Ypač skaudu būdavo žiu- ' 
rėti į vaikus. Motinos, neno-Į 
vedamos jų atiduoti į komiteto! 
prieglaudą, pačios būdavo sa-!

Mir
davo kūdikiai ir prieglaudose: j 
b?t dar labiaus jie mirdavo i 

. būdami pas motinas.
Fžaugus m bendrabučiuose

komisiją išrinkti: pirm. _
Zubiekienė, sekr. Aiitoninas|taiP atr°d°‘ .
’funeekan, maršalka Onai. A' namai ka.ęvarnmo, „ bendruose kniuba-
( :i ivineikaitė. dadžių. Jos apkaltos lentomis,

Antanas Ruseckas. ka(1 graziai ls™Jyty. L z tų

WEST2TELD, MASS.

Čionai jau dvi savaitės tę
siasi streikas? didžiuose fabri
kuose. Streikieriai reikalauja 
prij.ažinimo unijos, sumažini
mo darbo laiko iki 8 vai. ir 
ii<mažesnio kaip $2.50 užnio- 
besnio į dieną. Tikimąsi, kad 
. treikas bus laimėtas. Strei
kieriai elgiasi rainiai. Kaip 
kuriems iš jų matyt labai^ var
gu, nesu uždirbtus pinigus vi- 
zuomet praleisdavo ant niekų, 
o <’abrtr įeik iii pusbadžiai gy-I »
’. enti.

\Vestfielde jau <lviej'unietai 
kaip klebonauja kun. K. Ya- 
i-iliaUMkas. Ačių jo darbštu-

riuose viskas būdavo apskretę. 
Šalčiams esant vėjas priva-

lentų po grindimis tuščia vie- rydavo sniegų per stogo ply
ta. Ten emu vėjas ir šaltis. ant lubų ir į tarpą šieno-j 
Grindįs beveik visliose vašar-.H- Atodrėkiui užėjus sniegai; 
barniuose iš vienos eilės colį. tirpdavo ir bėgdavo žemyn; 
nių lentų. Jos nesuskiandintos 11“’’’ dienas. Kolonijos kunigo Į 
tik prikaltos prie balkių vie- kambaryje atodrėkis dienomis 
na š»le kitos/ Kol jos buvo^vi sienos būdavo perdien šla- 
naujos tol sklandžiai siekė P»os. Vandens plaštaka nuo 
vienos kitos, bet ilgainiu jos,lubų tiesdavosi iki grindų. Ki- 
apdžiuvo ir pasidarė tarpai. l’ir Imdavo geriau.

Kolonijos kunigo kambary-! U vargo, neturto, nešvaru- 
je, bekūrenant kakalį,, sprogo'mo žmonės ir drovėjimosi ne- 
kibirkštis ir įkrito po grindi-jteko. Moterįs nusivilkusios 
mis per jų tarpą. Ta kibirk- marškinius’ atsistodavo pas 
štiš tapo greitai užlieta, nes ją Jangą namuose šalę kelio ir 
pamatė bekiintant. Del lenkų Iškodavo tuose marškiniuose 
merginų moksleivių bendralni- vabaliukų.

Nepriaugę iki kareiviaujant;tis Maskvoje sudegė taip, kad
liepsnose žuvo jo vedėja* su įvaikinai vakarais susieidavo 
dukterim ir su viena mokine, kortuoti (kazyruoti). Seniems 

Nusamdęs vasarnamius pa-Jas nepatikdavo, nes nesvkį 
mui čia pastatyta nauja graži Įbėgėliams komitetas rūpinosi susidarydavo azatas. Keletas
kb’bonijji ir nupirkta žemė ’padarvdinti antruosius langus, pusbernių kuopa naktimis ūž

tų kuodaugiausiai tokiu va-jIUU’ia’ bažnyčiai. Dabar visi Geriems darbininkams išėjus į jsidaryduvo į tuščią šaltą vir- 
inošiamės statyti bažnyčią, karę, reikėjo apsieiti su lik u- tuvę ir tenai varydavo stukul- 
Pinigų sinm reikalui dabartį- siais, o tie nemokėjo savo dar- ką arba 21 iki auštant 

bo. Tarp lango rėmų ir pu- x

me spirginti mėsą ar,t masi- vj

m &»ME«SE3gBSSii 
V

Neužmiršk mus atlankyti

Mes nupirkome rakandų už $20,090 nuo .
NATIONAL BEDDING CO. 1619-21 Milwaukee Avė. .

Viskas parduodama už puse prekes

Niekados pirmiau mes nepardavėm rakandų už taip pigia kaina. Mes 
šiuos visus rakandus nupirkome už pusė, kabios ir todėl taip pigiai -Jums at
iduodame. Viskas dabar pabrango 30 nrošiimių. o G I’LRKAN’l PAS Mt S 
•JI S GAUSITE t Ž ŽEMESNE KA1NA.NEGL’ PEPKANT Iš FABRIKO.

Sustok ir pamąstyk ka šis išparda imas reiškia. •

ii' v;/

Pi nuos U VU ODOS

$ 18.00 dabar . . $!i.00
25.00 dabar .. 12.60
35.00 dabar . , 17.50
40.00 dabar nn

MISINGINES i.ll.EšINES 

LOVOS.
$3.50 Lovon dabar ................ $1.75
5.00 Lovom dabar ... .............. .. <2.50
10.00 Lovos dabar ................... 5.00
25.00 Lovos dabar ...........  12.60
iin^po Lovos dabar ................ 17.50

Musų krautuves

atdaros utarninko

ketverge ir su- 
I

batus vakarais.

61 es stiinviaine

savo vežimą 50

mylių aplinkui

Chlcaga.

/ •-

.-"'i' iVražia. ,1

• ■ č/Wr».-sr-

$

knrų. v
Badaujančiai Lietuvai Šv.

Kazimiero dienoje aukavo 
šie:

Po $5.664 kun. K. Skryli
ko, Juodvalkio Silv., Voite-

»»ėje valandoje turime arti 
dviejų tūkstančių dolerių. Kol 
kas pamaldus yra laikomos 
šv. K. K. Draugystės svetai-

langių galėjai įkišti pirštą ir 
dar liko vietos.

Viena maišų fabriku šalę 
Maskvos paliovė dirbusi dėl

K VKANhAI.

535.00 i »a bar tik . , $ 1 "
50.00 Dabar tik , ,,,,,, ,,,,,, . 25.
100.00 I >abar tik .
J 50.00 Da bftr tik . 1

1327-33 M!lwaukee Avenue.
Arti Paulina ffutvta.

i s
1565-67 Milviukee Areiue.
Arti Kobcy tr North Avi.

1614 Milwaukee Avenue.
Arti N'oble gutvn.

kunns J.. Bukšaiticnč Eva, n»k- Bažnyčią pradėsime sta- 
Gustaitis Pr., Fil. Penninit- jtyti šį' pavasari. Šv. K. K. 
nė. ( \ Draugystė nutarė už $2,0(X).00

P,» $2.66: Godiman J., naujai bažnyčiai įtaisyti didi- 
Laueius J., Biganskis J., jį altorių.
Yorueekas A. Lietuvos Sūnūs. įšaldavo prausinyčioje

Kakalių į vasarnamius pri-jStokos darbininkų ■ ir, medžią
statė užtektinai, bet jie negu- gos. Lenkų komitetas ją liu
lėjo įšildyti taip, pamatytų na-;sisamdė pabėgėliams. Išilgai 
mų. Vakare prie kakalio ne-Jos murinės pašiūrės padarė 
gulėdavai piršto prikišti, o dvi tvori nelygintų lentų. To- 
rytmetvje šalę jo Vanduo už- kili budu ilgoji pašiūrė pasi

dalino į tris ilgas šiaurių du-

Laisvt 
nuo 

brangiu 
rakant i(

f-;
V- i :• i

k/ įT

$1 1.00
17.50 

. 20.00
22.50

INDAMS ŠEPI TĘS
$22 dabar 
35 dabar . 
■10 dabar . 
4 5 d it bar .

DEVE.Nl’ORTS

$35,00 StKlcilnmof Lovos 
40.00 Siidcdamoh Lovon 
47.50 SiHlctlnnioii Lovon . 
55.00 Sudedamo* kovo., ,

BROLIAI PERLOWSKIA|

y?
M .SC* X A /

4705-4709 
South Ashlini Au.

Arti 47th gatvi'n

3463-3465
Archer Avenue.

*
Al- i ii.'.th gatvėn.

/



CHICAGOS
ŽINIOS

a »C8'.s&'&SiH 9 HA
H,

R A U G A ii Ket vergas kovo S d., 1917 m.

vyčiu
buvo

SSKSf UISIK&3: gaiag>gmiB«mai

L. VYČIŲ 4-TOS KUOPOS 
VEIKIMAS.

Ciningos apskričio 
metiniame susirinkime,,
priimtas naujas sumanymas, 
būtent, kati Chicagos apskri
čio kuopų dramatiški skyriai 
veiktų išvien. Kiekviena kuo
pa išsimokinusi po vieną ar 
dauginu veikalų, privalo be 
svarbių priežasčių neatsisaky
ti sulošti ir kitoms -kuopoms. 
Tuomet bus lengviau artis
tams ir mainanties galima bus 
geriau sulošti, nes tų patį vei
kalų teks lošti po kelis sy
kius. Sutvarkymui to dalyko 
išrinkta pasižymėjęs gabus ar- 
tistas-mėgėjas p-as J. Balsis. 
Šį naudingų dalykų jau pradė
ta vykinti. Laike Užgavėnių 
musų kuopa buvo pasikvietu
si 14-tos kuopos lošėjus iš Ci
cero, Tll. kurie atvaizdino vie
no veiksmo komedijų “Vienas 
iš musų turi apsivesti.“ Lo
šimas pasisekė kuogeriausiai. 
Dabar musų kuopos dramatiš
kas ratelis, vadovaujant p. J. 
Balsiui, mokinasi istoriškų 
dramų iš P. k L. K. Vytauto 
laikų “Mirga,“ Žadama šį 
veikalų parodyti ant scenos 
dar prieš Velykas. Kitos vy
čių kuopos malonėkite to pa
čio veikalo nesimokinti. Neiš
kenčiu nepažymėjęs, kad 4-tos 
kuopos vyčiai labai pavyzdin
gai praleido Lietuvių Dienų 
(Šv. Kazimiero dienų). Susi-

The Bell Desk Stand
• #

| dalys telefono yra gražiai apdengta hii 

materijolų,

('•jonais galima matyti kaip visi drateiinl yru 

sujungiami su apačia telefono.

Tie plonučiai drūtai yra sujungiami j viena 

drata apačioje. Kuomet telefonas yra neprižiuroniaa 

ir trankomas jie trumpų lajkų sugenda ir reikia 

taisyti.

Visuomet reikia padedi telefoną gražiai ant 

stalo ar deskos tuomet nereikės -taip lankiai tai

kyti.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

“Draugo“ Knygyne Gaunamos | i

Maldakn y g e s
No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. It. K. Kunigų Sąjun

ga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apušta- 
■ lystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai, įvairios maldos 

R ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso krašteliais ............ 40c.
No. 2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tų patį kuip No. I, skurdės ap

darais <................................•....*............................................. 60c.

MAŽAS A V KSO ALTORIUS.
Jj No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksintais kraštais, briau

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

valiais kampais, auksinti karštai, parašai Ir auksinta ■’
kvietka ...i............................................................."......................... $1.00.

No. L. 04 Prancūziškos juodos slidžios skurdės minkštais apda
rais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžųtls ir pa
rašai, auksinti krašteliai ...................................... .75........... $1.25

No. L. 03. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos, 3 sida
briniai medalikėliai prie šono, metalinės briaunelės, su
auksinti kraštai ........................................................................... $1.00

No. L. 00. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa
veikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kraštai su ka
bute......................................................... .............................................. $1.50

į No. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas

Jkidikas, su kauline kabute, auksinti lapų kraštai. Yra
tai viena iš gražiausių knygelių ......................... .................. $1.75

ft No. 292. Prancūziškos juodos skuros apdarais, auksuotais kraš- 
U tais, su kabute ................................................... '........... $1.08

RREVIOREI.IAL
yĮ! No. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai, gražus 
>.< išspausti išniurginimai, lapų kraštai raudonį ..........35c.

No. L. 14 Juodos franeuziškos skarelės apdarai, auksiniai para
šai ant šono ir nugaros, lapų kraštai raudonai auksuoti
apvalus kampai ............................................................................ 75 c.

jį No. L. 15. Juodos franeuziškos skurdės minkšti apdarai, auksi- 
įt niai parašai, raudonai auksinti kraštai, apvalus karhpai $1.00

No. L. 16. Baltos skurdės kieti drūti apdarai, gražus išspausti iš-
marginiinai, lapų kraštai auksuoti ................................ .. 50c.

No. L. 17. Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryžiutis ir pa
rašas, auksuoti 1-raštai, apvalus kampai.............................. 60c.

a ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■,
Tik ką išleista Knygele

STACIJOS IR ROŽANČIUS SV. M. P.
Surengč Kun. P. Gugis

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

Kaina tik 15c.
su prisiuntimu.

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

Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
ngai galima siųsti krasos ženkleliais.

Adresuokite:

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

tttttttttttttttttttttttttt

Ims draugijos instatus, pažy
mėdamas, jog katalikiškų 
draugijų nariai privalo pildy
ti katalikų tikybos pareigas, 
o kas nepildo įstatų, tas ne
judi būti ir draugijos nariu.

Gerbiamieji katalikiškų 
(įaugi jų nariai atkreipkite 
( auginus domos j musų drau
gas, kurie sėbrauja sii neza- 
1 žninkais.

s Draugijos narys.

bes ieško įvairių priemonių, 
kad tik padidintų maisto iš
teklių. Rusų laikraštis 
“Rieč” praneša, kad delei 
maisto stokos Anglijoje ma
noma išnaikinti visus šunįs. 
Tas, žinoma, labai daug pri
sidėtų prie sumažinimo ba
do pavojaus, nes šunis suė
da nemažai.

ANIOLAS SARGAS.
4 No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksuoti apvali kraštai

448 pusi............................................................................................ $1.25.
?*; Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Užsa-
g kimai velkiai išpldomi. 
j* Adresuokite:

jį DRAUGAS PUB. CO., . .

H 1800 West 46th Street., CHICAGO, ILLINOIS. »
u y

UKES
FARMOS!! FARMOS!!

WEST SIDE.

Tautos Fondo 7-to skyriaus 
susirinkimas Įvyks nedėlioję

PARMOS
PARDAVIMAS

Parduoda 40 akrų žemės, visa ap
dirbta. 4 akriai sodo. žemė gera, na
mas didelis ir 4kiti budinkai geri ir 
upė bėga pro farma prekė $1400. 
Parsiduoda, nes ūkininkas per senas 
ant farmos dirbti, atsišaukite

A. ARCIKACSKAS 
R. 2 Hox 45, LI'DIN GTON, Mieli.

■ ■ ■ ■ a a B B B

Geriausi Maldaknyge

“Pamaldų Vadovėlis”I

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

Geriausia žemė ant kurios auga 
visokie vaisiai. Namas karve 2 kiau
lė.-?, 15 vištų, viskas ant išmokešcio. 
Naudokitės proga. Mes turime 60.000 
akrų. Jus galite pasirinkti kur Jums 
parankiau arti prie miesto ar molc- 
slainės. Mes norime čionai padaryti 
ai tra Lietuva.

SANBORN COMPANY

Lithuanian Colony Director

EAGLE RIVER, WIS. 
jumotumitiutmuiti

Parsiduoda Didžiausioje Ameri 
koje Lietuvių koUonljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje ScottviUe, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Cio- 
nais yra Fannerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl krelplames 
į Jus kurie norite turėti geresni 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
me jas parduoti, turime didelių ir nu 
žų farmų, givuliai, mašinos ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčlo. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katalloga ir mapa. ..

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg., 

ScottviUe, Mich.

1 .-vo 11 d. Aušros Vartų pa
laukus tos dienos kuone yisijripijos svet., 4 vai. po pietų, 
pasipuošė baltomis rožėmis P."si nariai kviečiami ateiti, 
ėjo prie Sv. Komunijos. Taip- į į s reikia aptarti daug svar

Parsiduoda, duonkepikla netoli 
Chicagos, turį būtį parduota dei 
svarbios prežasties, Lietuviu apgy
ventoje vietoj, gera proga Lietuviui 
pigiai, atsišaukit pas

U'ALTER BABICZ 
105 N. Clark St., tiiieago, III.

Iioom 301. Phone Kandolph 104 7.
ai vyčiai užsisakė Mišias uz 
žuvusius kalėje. Laike Mišių 
musų gerb. klebonas kun. M.I 
Krušas pasakė labai gražų ir1 
naudingą jaunimui pamokslą 

A. Benediktas

i1 di dalykų.
P. Cibulskis, rašt.

VYČIŲ VAKARAS.

TAUTOS FONDO 43-ČIO SK. 
SUSIRINKIMAS.

Šiandie, kovo 8 d. š. ra.. 
7:30 vai. vakare, Šv. Mykolo 
parapijos svetainėje (1644 
\Vabansia Ače.), įvyks Tautos 
Fondo 43-čio skyriaus susirin
kimas (North'Side). Malonė
kite nepatingėti atvykti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti duo-į 
1 les.

Rašt., A. Mureika.1

Vasario 20 d. š. m., Šv. Jur- 
r'o parapijos svetainėje įvv- 
1 > rožinis balius su trumpu 
programų surengtas vyčių 16- 
i is kuopos. Vakaras pasisekė 
! rai sulošta liko “Nuo Au- 
s‘ >s iki Ausies.“

Gryno pelno liko $150.60. 
\ isas pelnas paskirtas parapi
jos naudai.

Korespondentas.

Parsiduoda geroje vietoje gerai iš
dirbtas batsiuvio biznis su visais 
įrankiais. Parsiduoda labai pigiai, 
savininkas yra ligonbutėje ir reika
lingi pinigai, šitoksai užsiėmimas, at
sišaukite sekančių adresu:

MARI JON A V A L ANČIEN E 
1447 So. 50tli Avė. CICERO, ILL.

PAIEŠKOJIMAI.
Vargonibkas taigi gyras vedėjas 

choro turintis gera baisa paieško vie 
tos ‘tuojaus atsišaukite segančiu ad
resu :

ANTANAS N. STANKEVIČIUS 
Bos 692 r Kentleyillc, Pa.

ŠV. ROKO DRAUGIJOS 
VAKARAS.

Ftoiškau savo Sesers Veronikos še- 
ramskaitės Paeina iš Kauno Guber
nijos Panevėžio Pavietą Itamingolos 
Valstyjos Ji gyveno Amterdam N. Y.

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

Mrs. MARY DAMANSKENE 
1442 Amold str. Chicago Heigbts, III.

“PAMALDŲ VADOVĖLYJE” rasi Maldas, Gies- 
J mes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamal- 

a das, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų 
B' Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to
■ visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
■ pigi, nes “ Pamaldų Vadovėlįs“ kaunuoja: —

B Skuros apdarais, auksiniais kraštais,....................60c.
■ Audeklą apdarais, auksiniais kraštais, ,............ 40c.
B
■ Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais, arba 
B “money order“. Adresuokite.
" DRAUGAS PUB. CO.,

J 1800 W. 46th Street, Chicago, IU.

" BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

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

galviu: “KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”. 
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos bai- 
senybėsmis; taip-pat, kas neri žinoti, kuo pavertė, mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kudirkų* ».rš- 
minėtą knygą. Kaina 20. centų. Galima va utį pas 
patį autorių: J. KUDIRKĄ," 12241 F,meram. A ve., 
Chicago, Rl., ‘ ,

Taip-pat “DRAUGO” Adm.. u *6th St.,
S Chicago, III.

nd

REIKALAVIMAI. • :-?*$«*sėnse

AKYS EGZAMINUOJAMOS
TtUoaic McKInlcy S764

REIKALINGI geri vyrai gyventi 
'furniture” kambariuose. Patogus 
ambariai, su patarnavimų. nuo 
3.00 iki $7.00 į mėnesį. Sulyg iš
trinki mo. Atsišaukite:
558 W. North Avc., "rd floor.

CHICAGO, ILL.

Į KATALIKIŠKASIAS 
DRAUGIJAS.

Patėmijau “Draugo“ 52 nu- 
meryj apie kokio T. Jasaičio Į 
laiduotuves tautiškose kapinė
se ir su nezaležninko “cere
monijomis.’’ Ten minima, jog 
jo laidotuvėse su nezaležnin- 
kų “ceremonijomis” dalyvau
ta blaivininkų ir Moterių są
jungos nariai.

Tas dalyko privalo būti ap
tvarstytas, kad r,visų draugi
jų vardas nebūt žeminimas 
prieš katalikus, išsiteisini- 
mas ž’.roįimu negali būti 
priimtas, nes “ Draug ik” pa

švenčia daug vietos paaiški
nimai kas per žmonės tie ne- 
zaležninkai ir ką reiškia ka- 
ta’iknms dai ti j' 'eere-

Vasario 20 d. š. m., Šv. Ro
ko draugija buvo surengusi 

ažų vakarą. Vakaras davė 
i Ino 59.(X). Minėtosios drau
gijos susirinkime kovo 4 d. 

i noris p. Antanas Kadomskis 
dar nuo Savęs pridėjo $1.00. 
rl kino budu išviso pasidarė 
b .00 dol. Šie pinigai nutar 
le paskirti sušelpimui badau- 
j i čios Lietuvos ir nusiųsti
j >s į Raudonoji Kryžių.

Rašt. Pr. Balčiūnas. 
Redakcijos prierašas. Ka

ti ngi Lietuvių Dienos kornite- 
t ; jau paliovė veikti ir už- 
1. igė atskaitą įplaukusių pi- 
r’gų, tai mes patariame Tam- 
s' ims minėtąją auką įduoti 
T uitos Fondui, kuris labai uo
li ii ir sąžiningai šluostė gau- 
s* is iišaras sunaikintos LlctU- 
VlK.

Paieškau savo tėvų Liudviku ir 
Inrljonos Pleckausklu, paeina iš 

Kauno gub. Šiaulių pav., Kunšenų 
ai. Rumucių kaimo. Jei kas apie 
iios žinote malonėkite pranešti se

kančiu adresu.
JURGIS PECKAUCKAS 

0(*2 So. State st., Chicago, IU.

Paieškau savo dėdės Izidoriaus 
Tamošaičio paeinančio iš Kauno ghb., 
Raseinių pavieto, Jurbarko parupt
os. Naumintnkų kaimo 24 metai 
aip Amerikoj, pirmiau gyveno Chl- 
agoje dabar nežinau kur. Malonėki-
e atsišaukti ant sekančio adreso:

P. TAMASAICH'TE
SI Charles PI. Atliol, Mnss.

Paieškau snvo dėdės Juozo Pilkė
to paeina iš Kauno guli., Raseinių 
a v., Pagramanti, parapijos. Krol
iu sodos. Jis pirmiau gyveno Spring 
teld, III., dabar nežinau. ' Meldžiu 
tsišaukti sekančių adresu:

IVAN A JUKNAITĖ 
512 80. 40tli Avc., CICERO, ILL

mor.iu
rpl'nme pačiame “Draugo” 

numery j straipsnelyje “Tš

ANGLIJOJ NAIKINS 
. ŠUNIS.

Maisto klausimas kariau-
Dienos Dienon, rosoma, kaip valstijose kas kari
•“ismns užtvirtino katalikiš-1 dftrosi opcHnj8’ Vyriausy-

Reikalaujame 10 darbininkų ant 
likęs. Darbas ant metų ir geras uN 
mokesnis. Taiposgi reikalaujime gero 
žmogaus kuris supranta apie namų 
statymą ir taisymą. Darltas ant meti,. 
Malonėkite atsišaukti per laišką.

P. A. MAžę-IKA 
R. 3, Bo4 58,

OAMPBELL8PORT, AVIS.

M
g

LIETUVIS ADVOKATAS 
5 Kamb. 9^2 National Life Bldg. 
* 29 8o. LaSalle stM
5 Vakarais 1566 Milvvaukee ava. 

Central 6390
Rasidence Humbold 97

JOSEPH C. VVOLON
I

?:

CHICAGO, ILL.

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

Deimontai, Laikrodėliai ir 
geriausios rųšies auksiniai 

dalykai.
256 West 22-ra gatvė

BR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojai Ir Chirurgas 

$4$7 I. W«tm ll»(. Ir W. JS It., CMcait N

i

Tel Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LIETV\rI8 DENTISTAS 

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

4712 So. Ashland Ava. 
art 47-tos gatvės

ORGANIZUOJAMA DIDELE
ORKESTRĄ

Prie lietuviu Beethoveno* s
konservatorijos. Reikalingi 
muzikantai ant pučiamųjų ir 
stiginių instrumentą. Atsišau
kite:
950 W. 33rd st., 3 lubos.

tgrr^TrvTvvvvvgTvvvrr

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Yvvn
R S

s

Miesto ofisas: Boom 818 s
18 So. La Šalis SK, Ohleago, HL 

Tel. Bandolph 8848

gyvenimo vista
8255 Ro. Halsted Street

Tai. Drover 6828

Gražinusia ir Ge
riausia mokykla Chi 
cagoje kuri mokina 
kirpimą ' ir siuvimą 
vyrų ir moterų dra
bužių. «

Elektra varomas 
mašinos musų siuvi 
mo skyriuose.

Jus esate užkvle- 
elami apsilankyti ir 
pamatyti musų mo
kyklų. bile laiku
— dienų ir vakarais ir gauti specia- 
liškai musų kaina laike šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mierą 
—bile aftiilės arba dydžio, iš bile me
dų knygos.

Diptamni duodami mokiniams.
Master Designing School

J. F. KASNICKA. pri"i-ii-«1:is.
118 N. La Šalie St Kambarys 416 417

Prieš Citv lfallįsi
• arrrrrvYvrvrvvvvvTSTVVYr*

Naujalis Lietvišku Šokiu i
Rinkinys

Paicškau savo draugo Stanis
lovo Petraičio, paeina iš Kauno 
Tib Siaiili" miesto, pirmiau gy
venau kartu hu iuo Montrcnl. Ca-! 
nnda. Aš paeinu iš Kauno gub., | 
Telšiii pav., parapijos Kalvarijos i 
Pnsauios sodos. Meldžiu atsišaukti ' 
sekančiu adresu:

STEPONAS NOREIKA 
7S9 Bank St.. Waterl,iirv, Conn.

DEL PIANO.
« Surengė V. NTCKU8. Siame rinkinyje tilpsta sekanti 
« tokiai": "žirgelis", "V. K. Maršas", "Lelija Valsas", "Cebatėlie", 

"Agonėlė Mazurka", “Vamzdelis", " I’aade Spagne", "Klumpa
kojis”, "Noriu Miego", "Vengierka", "Kokietka", "Vyžių Mar
šas", "Klumpakojis No. 2”, "Suktinis", "Aguonėlė", Pakeltko- 
jis", "Žilvitis", ir "Rūtų Darželis". Visi vienoje sąsiuvoje. Kama 
tik vienas doleris (fl.00). Pasiuntomo lėšas mes apmokame. 

Reikalaukite pas:
DRAUGAS PUBLISHING OO. g

1800 West 46th Street, Chicago, nUnola £

‘Lietuviški
BANKES The

Best

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c it |H||
po 30c

26
a Ib.

Paieškau pusbrolio Antano. 
Wa1atkauA paeina iš Kauno gub.. 
Krakių vals.. Mediniko sodos. Mel
džiu atsišaukti sekančiu adresu :

.TONOS \VAbATKA.
103 So. RIVER St. Batavin. *111.

, i

j PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS į
• Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popieros
: CARR BROS. WRECKING CO. :
J 3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAdO
«Atxt 11 tt ti ui. 111* «» « «t« « « « «tmnin mnnmwr»B

SVIESTAS
Geriausio* Smeto
nos Keres- j ga 
nis, ne»i- /i JA 
kur Jus ra- J Ii 
lit gauti

RYŽIAI
jCcriauainš rūšie,.
10c vertė,, p 4 
pai (Įduoda ■» 11 
už

lueier,
5k

COCOA
Bai

14c
Geriausia BAnkea, 
s u lyrine su 
bent kokia,
1-2 sv.

ARBATA
i,. O'

40c's >1

Priimniau,!,, Gva- 
ran tuota. 
vertė, 60c 
p, r, įdunda 
PO

WEST PIDE 
137S Milvvaukee av.

1644 W Chicgoav. 
1X16 Blue l,lanri av.

2061 Mibvaukee av; 2612 W. North av. 
1064 Mllwaueee av. 1317 S. Halated »t, 
1510WMadi«on ,t. 1632 S. Ha1«ted »t.
2830 w Mad laan ,t. 1318 W. 12th »t.

3102 W. 22nd lt.

FOUTH SIDE 
3032 Wentworth av 
3427 8. Halated n. 
4T20 S. Aahland av.

NoRTH SIDE 
406 W. Divlaion ,t. 
720 W. Norih av’ 
2640 Lincoln av. 
3244 l incoln av, 
841.3 N. Clark St.




