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

Geo. Washington.
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AHGLAITIK UZ 8 MY
LIU NUO BAGDADO

J

Mirė pagarsėjęs grafas 
Zeppelin

Vokiečiai sustabdų belgų 
deportavimą

Už Anglijos nepasisekimus kal
tinamas Kitchener

UŽ DARDANEUŲ NEPA- 
ĖMIMĄ KALTINAMAS 

KITCHENERIS.

KUBOS REVOLIUCIO
NIERIŲ VADAS

KALĖJIME. '

BADAS AUSTRIJOJE.

ANGLAI VIS ARČIAU 
BAGDADO.

MIRĖ STYRINIŲ OR
LAIVIŲ IŠRADĖJAS.

Londonas, kovo 9. — Tur
kijai grasia didelis pavojus. 
Prieš turkus rusai su aug
iais veikia iš trijų šonų. Ir 
visuose šonuose turkai mu
šami be pasigailėjimo.

Londonas, kovo 9. — Iš 
Berlyno gauta žinia, kad 
Vokietijoje mirė grafas 
Ferdinand Zeppelin, styri
mų orlaivių “zeppelinų” iš
radėjas. Grafas ėjo 79 me-

Viena anglų armija, ku-Įlus. Miręs nuo plaučių už- 
riai vadovauja gen. Maude, 
veikia Mesopotamijoje, išil
gai upės Tigris. Tenai tur
kai visu šonu sumušti ir an
glų raitarija jau atsidūrusi 
tik už 8 mylių nuo svarbaus 
turkų miesto, geležinkelių 

x centro, Bagdado.

Rusų armija Persijos šo
ne nesulaikomai varosi pir
myn ir atiminėja nuo tur
kų miestus paskui miestus.

Kita anglų armija briau- 
jasi per Palestiną ir atsidū
rusi netoli Jeruzalės.

Visuose šituose šonuse tur
kai neatsilaiko, traukiasi at
gal su didžiausiais nuosto
liais.

degimo.

Vokietija iš tų “zeppeli
nų” daug ko tikėjosi. Buvo 
maniusi tais orlaiviais pa
mušti visus savo priešinin
kus šitos karės metu. Te-

Londonas, kovo 9. — An
glijos vyriausybė praeitą 
liepos mėnesį paskyrė ko
misiją ištirti, kodėl anglai 
šitos karės pradžioje nega
lėjo paimti Dardanelių. Ko
misija, perkračius visus Kit - 
ehenerio paliepimus ir ko
mendantų veikimo raportu 
susekė, jogei Dardančiu™ 
paimti buvo galima, jei bu
tų buvę pilnai išpildyti mi
li tarinės vyriausybės įsaky
mai ir nebūtų buvę padary
ta iškalno nepramatomų 
klaidų.

Anot komisijos, Dardane- 
Iiai butų buvę paimti, jei 
prieš juos butų veikę vienu 
kartu sausžemio kariuome
nė ir karės laivynas. Miręs 
lordas Kitchener, tuometi
nis Anglijos karės ministe
ris buvęs pasiuntęs depešą 
rytų kariuomenei eiti pneš 
Dąrdanelius. Bet toji depe- 
ša tris savaites susivėlavusi. 
Be to lordas Kitchener tuo 
reikalu visai nesusinešęs su 
admiralieijos lordu. Vadina
si, veikta didžiausioj betvar
kėj ir pralaimėta tasai už
puolimas, kurį buvo galima 
apvainikuoti
pagarba.

O
augščiausia

SUSTABDYTAS BELGŲ 
DEPORTAVIMAS.

Rymas, kovo 9. — Iš Ber
lyno gauta žinia, kad Vokie
tijos vyriausybė sustabdžiu
si belgų deportavimą, ačiū 
Šv. Tėvo įsimaišymui. Esą 
išviso į Vokietiją buvę de
portuota 60,000 belgų. Iš ši
tų 13,000 veikiai busią su
grąžinta namo.

BUS MOBILIZUOJAMI 
VISI CIVILIAI GY

VENTOJAI.

Havana, kovo 9. — Kubos 
respublikos vidujinių reika
lų ministerio priežiūroje va
kar čionai atgabenta vyriau
sias revoliucionierių vadas 
Gomez su savo štabu, kurs 
buvo suimtas kovoje netoli 
Pincetas. Visi uždaryta sos
tinės tvirtumom Jų likimas į 
— tikrai apverktinas. Vy
riausias revoliucionierių va
das Gomez yra buvęs Kubos 
respublikos prezidentas. 
Dabartinis Kubos preziden 
tas nesigailės savo prieši
ninkui išlieti pagiežos.

Vienna, kovo 9. — Austri
jos ministerių pirmininkas 
pranešė, jog bėdinesni 
Austrijos gyvetojai tiesiog 
badmiriauja. Vyriausybė tu
rėsianti nuskirti daug pini
gu, kad sušelpti badaujan
čius.

GEN. FUNSTONO 
ĮPĖDINIS.

Anglija ir Vokiečiu nardančių 
laivių blokada

PATVINO TENNESSEE 
UPĖ.

Chatanooga, Tenn., kovo 
8.—Baisiai patvino Tennes- 
see upė ir šis miestą;; atsira
do kaip kokioj saloj. Apie 
6,000 žmonių turėjo apleisti 
savo namus. Ant greitųjų 
suorganizuota pašelpiniai 
komitetai. Suparaližuota 
komunikacija geležinke
liais.

MIRĖ S. V. AMBASADO
RIUS JAPONIJOJE.

. v Tokyo, kovo 9. — Čionai
Čiau praktikoje tie orlaiviai).. ’encral;ls stabas uz. ^IOS|staiga mirė Suvienytų Val-
neperdaug buvo tobuli. Ka-[?^aSlSC \ US_ Pateislntas’! stijų ambasadorius George 
-.5 —-7.2. l -adangi kares ministeris,; w. Guthrie, kurs Japonijo-

lordas Kitchener, skaitėsi
; ubsoliutis karės vedėjas. Ge- Amhasa(los „,,1^1,, wdi. 

neralis stabas turėjo kiaušy-' ,mf. irmasis amhasa
i jo pal,epinių, nors tie pa-1 (los sekretorius Wheeler, 

liepimai toli gražu nesutik- ko, ,1(lhus mlskirtas naujaR

rėš pradžioje grafas Zepp
lin krykštavo, kuomet jo t/>i -1° ambasadoriavo nuo 1913
išradimo įnagiu imta žudyti 
priešininkų civiliai gyven
tojai, ypač moteris ir vai
kai. Bet veikiai vokiečių 
vyriausybė orlaiviais apsi
džiaugė ir nustojo juos daž
nai vartoti prieš priešinin
kus. Negi pasipriešinsi 
gamtiškiems gaivalams. To
buliausi išradimai neatlaiko 
prieš vėjo sūkurius padan
gėse.

Gr. Zeppelinas visgi pa- 
augštino vokiečių vardą pa
saulio akyse ir savo tėvynei 
tarnavo daugesniai negu ki
ti vokiečiai patriotai.

AIRIAI APELIUOJA Į 
AMERIKĄ.

davo su štabo nuomone. ambasadorius.
Komisija savo raporte pa- j-------------------------------

žymi, kad miręs lordas Kit-, CIVILIZUOJASI RUSIJA, 
chener buvęs geras vadas

Londonas, kovo 9.—Airių 
nacionalistu lyderiai išleido 
manifestą į visus airius ir

mažesnioms kampanijoms.
Dabartinė karės kampa

nija vra didelė ir ipainl. 
Vienam žmogui vesti tokią 
painią kampaniją tiesiog ne
galima. Todėl vyriausybė 
blogai darė pavesdama ka
rės vedimą vienam žmogui. 
Be to kaltas ir tasai žmogus, 
kurs apsiėmė atlikti negali
mus daiktus.

Šitos klkidos pataisyti ne
galima. Jinai bus pažymėta 
Anglijos istorijoje. Sekan
čios žmonių kartos iš to ga
lės pasimokinti, kad ateity
je išvengti tokių nepaprastų

Londonas, kovo 9. — Du
rnos komisija dėl munieipa- 
lių reikalų vienbalsiai pri
ėmė sumanymą, kad į mie
stų tarybas butų prileidžia
mos ir moterįs.

Washington, kovo 9. — 
Mirusio gen. Funstono vie
ton prezidetas Wilson pa
skyrė generolą brigadierą 
Ilunter Liggett, podraug pa- 
augštindamas jį generolu 
majoru.

ATLYGINIMŲ ĮSTATY
MAS—KONSTITU

CIJINIS.

Washington, kovo 9. — 
Viršiausias Suv. Valstijų 
teismas paskelbė nusprendi
mą, kad kongreso pravestas 
įstatvifias reikale priversti
nu atlyginimų darbininkams 
už sužeidimus yra konstitu- 
eijinis ir , todėl darbdaviai 
privalo jį pildyti. Didžiulės 
kompanijos buvo pasiprieši
nusios šitam įstatymui ir to-, 
dėl tą reikalą nubugdė net 
viršiausian teisman. •

"SUFBAGIEČIŲ lai 
MĖJIMAS.

Little Rock, Ark., kovo 8. 
— Arkansas valstijos legi-. 
slatura priėmė įstatymą, 
kuriuomi moterims pilie 
tems suteikiama balsavimo 
teisės. Gubernatorius įsta 
tymą tuojaus patvirtino.

800 VOKIEČIŲ IŠSIĖMĖ 
MEKSIKOS PASPORTUS.

New York, kovo 9. — šią 
savaitę vietos generaliam 
Meksikos konsuliato apie 
800 vokiečiu išsiėmė Meksi
kos pasportus.

Londonas, kovo 9 (Sulyg 
anglišku laikraščiu korės- 
pondento pranešimo).—Ne- 
kuomet ligšiol Anglijos gy
ventojai taip mielai ir su vi
su pasišventimu nesigriebė 
už žemdirbystės, kaip da
bartiniais laikais. Tą apsi
reiškimą pamatyti nepapra
stai indomus daiktas. Visur 
laukuose, daržuose matomi 
vyrai, moterįs ir vaikai. Vy
rai aria, moterįs su vaikais 
Rašinėja. Visur ruošiama 
dirva daržovėms, javams. 
Dirbama šokiomis ir švento
mis dienomis. Kadir mažiau
sio žemės šmotelio ar darže- 
liuko savininkas deda pa
stangas visą žemę išpurenti, 
nutręšti, apsėti arba apso
dinti ir paskui gauti vaisius.

Anglijos maisto kontrolie
ris, lordas Devonport, po 
sunkios ligos pasveiko ir iš
naujo ėmėsi darbo, kad pa- 
sėkmingiau išrišti maisto 
klausimą. Svarbiausia rūpi
namasi bulvių ištekliumi, 
kurių stoka atjaueiama vi
soj šalyj. Škotijoje perinai 
bulvės menkai užderėjo. To
kio blogo bulvių užderėjinv 
nebuvę per 30 metų. Edin- 
burgho gyventojai bulvių 
dar gauna iš artimųjų apy
gardų. Bet pačiam Londone 
su bulvėmis yra blogiausia.

galima gauti nusipirkti bul
vių. Sunku gauti pirkti ir 
daržovių.

Daugel vietose bulvės 
pardavinėjamos po 2 centu 
eiena, nors vyriausybė yra 
nustačiusi bulvėms aug- 
ščiausią kainą—12e už sva
rą. Už šito vyriausybės pa
rėdymo peržengimą žmonės 
aštriai baudžiami.
• Rasi, kiek-nors Anglijos 
gyventojams palengvės, 
kuomet užaugs naujos bul
vės, kuomet turgavietėse at
siras liaujas bulvių ištek
lius. Maisto kontrolieris 
paimsiąs visus bulvių ištek
lius savo nuožiuron.

Viešbučiuose ir restora
nuose žmonėms bus skiria
mos porcijos, vyriausybės 
nustatytos.

Kaikuriuose miestuose už
drausta vartoti arbatą.

Apie 25,000 kareivių ke
lioms savaitėms bus paleisti 
iš kariuomenės, kad jie pa
gelbėtų namiškiams apdirb
ti laukus.

Anot lordo Devoųporto, 
jei bus įvesta prideriąmąsai 
maisto tvarkymas ir priverk 
htinas žemės apdirbimas, 
tuomet Anglijos žmonės 
prasimaitins savo šalyj pa
gamintuoju maistu, o vokie
čiai nieko nelaimės su savo

Kai kurią dieną tiesiog ne- nardančiomis laivėmis.

ARGI VISKAS TIESA, 
KAS RAŠOMA?

Taika turi įvykti veikiai. 
Francija jau ir taip panešė 
paibaisėtinus nuostolius. 1,- 
250,000 kareivių užmuštų 
arba pražuvusių. Ligi 800,- 
U00 kareivių paliko liguis- 

visam savo
imžyje.

Franeuzų spauda tvirtina,

Paryžius, kovo 9. —Frau- 
eiios parlamente svarstoma 
įstatymo projektas, sulyg 
kurio vyriausybė nori su
mobilizuoti visus civilius 
gyventojus karės reikalams. 
Be vyrų bus mobilizuoja
mos ir moterįs.

REZIGNAVO KABI 
NETAS.

RUSAI PAĖMĖ DAR 
VIENĄ PERSIJOS 

MIESTĄ.

atsiliepimą į Suv. Valstijas, 
kad pastarosios panaudotų ir brangiai tautai atsieinan- 
savo intekmę į Angliją,!čių klaidų.
idant šita duotų visai Airi
jai savyvaldą, bet ne jos da
liai. Anglijos vyriausybė da
bar yra sumaniusi duoti Ai
rijai savyvaldą, bet nuo Ai-1--------------
rijos atplėšia jos provinciją Petrogradas, kovo 9. — 
Ulster. Airiai nusprendę Į Rusų koliumnos Persijoj va- 
kovoti lig paskutiniųjų rosi pirmyn vydamos pirm 
prieš tokį Airijos skaldymą, savęs turkus. Nesenai m-

------------------------------- sams teko du miestu Hama-
dan ir Asadabad. Dabar jie 
paėmę miestą Kangaver.

SUV. VALSTIJŲ JURI 
NINKAI KUBOJE.

Lima, kovo 9. — Peru res
publikos kabinetas rezigna
vo su savo premieru della 
Riva. šitas kabinetas buvo 
sutvertas rugpjūčio 1915 
metais.

Santiago, Kuba, kovo 9.— 
Nuo Suv. Valstijų karės lai
vų čionai išsodinta 400 juri
ninku, kuriems pavesta sau
goti amerikonų reikalus.

MIRĖ PIJUSO K SESUO.

Rymas, kovo 9. — Čionai 
o iro Rose Parolin, šv. atm. 

popežiaus Pijaus N sesuo.

New York, kovo 9.—Vie
nas vietos angliškas laikraš-
is rašo: Francijos ir Angli- J . ,v .. • , .(tais ir Husais ios ministerių pirmininkai' „ .
abai gerai supranta savoi 
šalių sunkų padėjimą. De-j 
ei nepasisekimų karės šo-j jogei kariaujančių šalių tar

nuose, kaip Francijoj, taipipininku bus prezidentas 
ir Anglijoj įvyko kabinetuo-j AVilsonas. Seks išginklavi- 
se atmainos. Šitos atmainos mas, priešininkai bus nu- 
didelj įspūdį padarė į šalių;silpnėję, o mažosios tautos 
gyventojus. Dabar . visa atgaus laisvę.
Francija nuo to laiko pasi

Fhntn by American Presu Anaoclatlon.

Rytmetinė jurininkų malda ant Suv. Valstijų 
laivo.

karės

A

darė antimilitariuė. 98 nuo
šimčiai kareivių karės lauke 
ir civilių gyventojų trokšta 
kuogreičiausios karės pabai
gos ir paskui ilgiausius me
tus taikos. 30 nuošimčiai 
gyventojų trokšta taikos, 
nežiurint nei išlygų, kokias 
gali padiktuoti priešininkas. 
Nebūtų net stebėtina, jei 
franeuzų kareiviai karės 
lauke sukeltų revoliuciją, 
iei jiems prisieitų dar vieną 
žiemą išbūti apkasuose.

Laisvanorių kareiviauti »
jau nėra. Dezerterių skait
lius nuolat didėja^ Tarpo ka
reivių dezerterių yra ir to
kie, kurie atžymėti už did- 
vyrybę. Teisinai tų dezerte
rių nebaudžia, bijosi pavar
toti prieš juos aštrias prie
mones. Jei dezerteris nutve
riamas, tai pasiunčiamas nt- 

, gal pulkan ir tuomi viskas 
baigiasi.

Francijoje Rusija skaito
ma išdavike. Rusijos parei
kalavimas Konstantinopolio 
pastūmėjo talkininkus ar
čiau prapulties. Bet Rusija, 
kiek žinoma, nekuomet ne
gaus Konstantinopolio.

Šitą pavasarį talkininkai 
pradės smarkius užpuolimus 
Sirijoje, kad paimti turkus 
dviejų ugnių tarpan. Fran
ci ja mažai galės pasipriešin
ti vokiečiams, nes netekusi 
tinkamųjų jėgų.

Nuostolius teritorijose 
paneš Rusija, Austrija ir 
Turkija. Šitos šalįs taigi sa
vo teritorijomis turės atly
ginti už dabartinę karę Eu
ropoje.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

"DRAUGĄ"
/ * •
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sų žmones parapijose, drau
gijose, ėmė tvirkinti musų 
jaunimo dalį. Pagaliaus jie 
pradėjo bjaurinti ir šmeižti 
musu dvasiškijij, kuriai juk 
visa musu tauta yra dėkin
ga už tai, kad Amerikos lie
tuvių tarpe nepranyko lie
tuviškoji dvasia, kad jinai 
ik leidžia lietuviams ištautė-

Už tokį lietuviški} sociali
stu isivvravima esame mest l ą g
patįs kajti, kad mes neturė
jome pakaktinai budrumo 
užbėgti už akiu to negeisti
no gaivalo įsivy ravimui, kol 
dar lengvai buvo galima tas 
padaryti.

Tečiau dar nėra pervėlu 
šitą blogą gaivalą numalšin

IšDienos I
fl

■
K Dienon

STOKIME gENDRAN 
DARBAN!

žvilgsniu
geroką

ir
ga-

Cal ne kartą mums, lietu 
viams katalikams, teko pa
galvoti, kad mes daugel jau 
čia, Amerikoje, darbuoja
mės kultūros
jau nužengėme
lą į priešakį. Turime savo 
skaitlingąsias organizacijas, 
turime daugel pašelpimą 
draugijų. Ėmė musų tarpi 
klestėti ir idėjinės organi 
žarijos, kurios pasirinki 
sau obalsį — Dievas ir Tė 
vyne. Taipgi mes gerai ži 
nome, jogei mes nesame jo
kia lietuvių tautos srove, 
kokia mus nori padaryt 
musų priešininkai. Mes esą 
me lietuvių tautos visuonie 
nė, tos visuomenės širdis

Lietuvių tautybė ir Ame
rikos pilietija

Jei kas netiki, kad tai}) yra, 
tai lengvai gali pats per
sitikrinti. Užtenka in-« .»
žengti į inpratusio girtuok
lio namelį, o jis liudys bai
sių dalykų. Ten pastebėsime 
moteriškę dšblyškusią, su
vargusią, panašią daugiau 
į giltinę negu į žmogų, taip
gi būrelį kūdikių, per kurių 
skruostus riedi ašaros, o 
krūtinė džiūsta iš alkio. Jie 
šaukia; “Tėve, dūk mums 
duonos,” bet tėvas negirdi, 
nes svaigaluose paskandino 
širdį ir prarado protą. Svai
galai naikina tautą, išblaš
ko žmones, kas jiems pasi
tiki, tas nuo jų žūna. Tą 
mums liudija žila praeitis iv 
dabartis.

Haliofernes Asirijos va
das buvo gana tvirtas ir iš
mintingas; prieš jį visa žy
dų tauta iš baimės drebėjo 
ir kada apgulė tvirtovę lie
tui iją rodėsi, kad jau galas 
atėjo žydų tautai. Bet štai 
Haliofernes apsigėrę ir žu-i 
vo nuo rankos silpnos mo
teriškės. Šių dienų nelai
mingieji! istoriški atsitiki
mai tą patį liudija. Kada

ilo europinė kari, tad 
narsus Rusijos kazokai vie- 
sulos greitumu ūžė į Galici
ją ir ten jiems sekėsi, bet

ada ten atrado užgriebtuo-i 
se miesteliuose svaigalų, pa
sigėri, ir tada tai be jokių 
mušiu Austrijos kariuome
nė girtus kazokus suėmė. 
Tas atsitikimas atidarė ru
sams akis, kad norint perga
lėti priešą, pirm visko rei
kia atsižadėti svaigalų, ir 
štai caras savo įsakymu ne- 
bereikalo panaikino Rusijo
je svaigalų vartojimą dr iš-į 
dirbimą.

Tą pasakė ir kiti talki-! 
įlinkai ir šiandie ten gyvuo-! 
ja priverstina blaivybė. į 
Musų ikišiol dar niekas čia: 
nevaržė, bet matydami pra
gaištį savo tautos, skubin- 
kim kas gyvas į kovą su, 
priešu žmonijos ir tautos, i 
jei mums maloni šviesesnė ‘ 
ateitis ir tautos gyvybė.

Kun. A. Braška.

Kis gyvas j kovą!

Musų tėvynė per ilgus 
amžius turėjo nešti sunkų 
jungą. Nes galingi kaimy
nai rusai, vokiečiai, ugnimi 
ir kardu išnaikinę musų bo
čių lizdą, išplėšė jai laisvę 
ir gerovę. Ir štai ką męs tu
rime. Didžiau ji Lietuvos ku
nigaikštija su garbinga sa
ve. praeitimi ir narsiais va
dais, mitrinta nuo pasauli-

Juių pinigą tur, būti pudfl- 
ti g«ro|« saugiojo ▼« ttijuu 

batikoj*

SECURITY KNBA
■■■H Qp CHICOO
Milw«uke« av. and Carpcnter atlies viešpatija savo patarna

vimais nori patenkinti visų 
gyventojų reikalus sulyg jų 
įvairumo. Kadangi gyven
tojų tikėjimas įvairus, vieš- 
Įmtijos mokykla išmetė ti
kėjimą iš savo programos

Neseniai atvažiavusiam iš 
Europos gan keista išrodo, 
kad Chicagoje išeinantis 
dienraštiš brangesnis yra 
ehieagiečiams, negu gyven
tojams kitų Suv. Valstijų 
miestų. Tat padarė krasos 
politika. kuri dienraščius 
verčia įsitaisyti savų nešio
tojų organizaciją. Dienraš
čiams turintiems šimtus 
tūkstančių ėmėjų ta krasos 
politika nieko nekenkia, bet 
ji labai sunkiai slogina laik
raščius teturinčius tiktai ke
letą tūkstančių ėmėjų gyve
nančių visame mieste. Tiems 
dienraščiams labai brangiai 
atsieina išnešiojimas.

Daug ėmėjų vienamd mie-

3% ant Jūsų Pinigu
Atdara PanaMeliaU 1.* S«balomis 

vakarais iki 8 valandai

Tokiu budu patenkino tik 
vieną laisvamanių srovę, o nio žemlapio ir pakrikštyta

■Skoliname pinigu* ant Namų

Persiunčiame pinigus
| Europa Ir galima 
kauti Lalvokartes

Tam tikslui yra 
reikalingas bendrasis lietu
viu kataliku pasidarbavi
mas. Yisupirma mums rei
kalingas bendras ir sutarti
nas darbas platinti katali
kiškus laikraščius. Išpla
tinkime kuodaugiausiai 
tarp lietuviu katalikišku 
laikraščiu, o tuomet veikiai 
ims galas lietuviškąjį socia
lizmą, kurs musu tautai tik 
daro gėdą ir -trukdo kultū
ros darbą. Tegu nepalieka 
nei vienu lietuvišku namu, 
kur neimtu katalikiško laik
raščio. Kuomet, tai bus at
likta, mes ištikrųjų pasiju
dinę atlikę prakilniausi sa
vo tautai •pasitamavimą.

Katalikiškus laikraščius 
platinti tegul suskanta 
kiekvienas brolis lietuvis
» j •» • > • . mia nvau jvyj. v-j
Katalikas, kuriam rupi mu-y . ,.V1 ... , w. .

, , , .... i tai angliškieji laikraščiai
-u kartos dora ir laimingos- , . . . .vįgali daugiau pinigo išdidi 

savo turinį gerindami, 
jiems lengviau tapti geres-

XT . v. . , . , n iais ir, nustelbti neaiigliš-
Nes musu priešininkui da-:,... ..., 1 . , , . ; kuosius.
rosi vis drąsesni ir labiausi T1 . v. , ‘ ,v- .
aitresni! (iki šiol lietuviškiems ir

1 kitiems neangliškiems laik
raščiams nors tiek buvo ge-

ti.

ste rali turėti an ai
rašomas’laikraštis, nes jį vi
si gyventojai supranta. Di
dieji angliški -dienraščiai 
gyvena prenumeratoriais 
beveik iš to vieno miesto, 
kuriame išeina. Mažesnėsės 
tautos turi leisti laikraščius 
savo tautiečiams gyvenan
tiems visoje Amerikoje, to
dėl viename mieste mažai 
teturi ėmėjų, ir dėl mažo 
jų skaitliaus turi organizuo
ti tiek jau nešiotojų, kaip 
ir angliškieji dienraščiai. 
Tokiu budu susidaro, kad 
lietuviško dienraščio prista
tymas daug brangiau atsi
eina negu angliškojo. Pei

įėji ateitis 
Stokime tatai bendrai! '•

darban visi ir tai‘tuo i?

DIDELIS DAIKTAS.

nauju vardu: “Sievero za- 
pudnvj krai.” Musų paverg
tos tautos kankintojai leng
vai tą galėjo atlikti, nes jų 
rankose kanuolės, kardai, 
šautuvai ir prievarta pavar
tojama dėl kiekvieno nepa
tinkamo asmens. Nes kas ta
rė tiesos žodį už pavergtą 
tyvynę, tas atsidurdavo ten, 
kur pipirai auga; kas drįs
davo pasiskųsti, kad ir lie
tuviams žmoniškesnis gyve
nimas reikalingas, tas buvo 
laikomas maištininku. Gai
lesčio nežinantieji musų 
valdovai musų tėvynės per
krikštijo, bet žmonės pasili
ko tie patįs, tikėjimas tas 
pats, tautybės ir tikėjimo 
jie nebeįveikė išplėšti, nors 
tam tikslui atsiekti buvo 
skiriamos bausmės, draus
mės ir malonus prižadėji
mai. Bet lietuviai liko ne- 
įgalėti; nei Muravjovas su 
savo kartuvėmis, nei kazo
kai su savo nagaikomis 
Kražiuose neatsiekė savo 
tikslo ir štai už tą Lietuvai 
priguli kankino vėliava 
vieton tos, kurią leilkai pa
vogė nuo Didžiojo Liet. kun. 
A' vtauto.

tikėjimą branginančius žmo
nes tuomi pačiu privertė 
statytis savąsias mokyklas. 
Privatinės inicijatyvos šaly
je turėtų būti ir privatinės 
mokyklos, net teisybės ir 
lygybės šalyje susidarė, kad 
tikėjimą ' branginantieji 
žmonės turi savo mokesčiais 
prisidėti prie užlaikymo m^| 
kyklų naudingų vieniems 
laisvamaniams. Tokis daly
kų stovis reikalavo imtis 
viešpatijos subsidijos siste
mos. Viešpatijai lengva 
skirstyti subsidijas privati
nėms mokykloms sulyg jų 
mokinių skaičius. Taip da
roma Anglijoje. Tokiu budu 
mokyklų mokestis tenka 
tiems, kurie jį davė. Ame
rika nenori šitos sistemos, 
nes katalikai pridirbo mo
kyklų daugiau už visus ki
tus tikėjimus, o tos mokyk
los parapijinės. Parapijos 
gi sudarytos sulyg tautų. 
Amerikos viešpatija nenori 
šelpti tautų.

Mums butų skaudu, jei 
kas iš mus žodžių išvestų, 
buk mes kiršiname žmones 
mylinčius savo tautybę prieš 
Suvienytųjų Valstijų vy
riausybę. Anaiptol! Pami
nėtieji faktai parodo tik 
tiek, kad Suvienytosios 
Valstijos yra ne vien vieš
patija, bet ir tauta. Tos 
viešpatijos valdžia žino sa
vo tautybę ir moka jai tar
nauti. Tautiškoji Suvienytų 
Valstijų politika sujungta 
su anglų kalba. Šituos 
daiktus męs turime žinoti ir 
pine jų taikyti savo apsiėji
mą.

Kaip 'žmogus tam turi 
protą, kad apsvarstytų savo 

,apsiėjimus, taip ir tauta tu
ri pamiutyti apie savo rei
kalus, ypač santikius su ki
tais, labiausiai su viešpati
jomis ir tautomis?

Lietuvos dvarponiai pra
eityje, viena širdimi vaduo- 
damiesi, priėmė lenkų kal
bą, atmetė savąją ir tapo 
svetimi savo tautos vidurv-

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

FO PRIEŽIŪRA VALSTIJOai 
KAPITALAS $600,000

Ries mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money 

Orders į visos dalis svieto.
William Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas 
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas 
August Filek—Ass’t. Kasierius 
Joseph sikyta — Kasierius

1900 E’ue bStand Avė 
omcAoo, cuu

jBCOkj

TAUTIŠKA 
BAIIKA APSAUGA

DEL dUSU TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių

' f ' ir
Absolntišką saugoma

Si banką yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
žiuriama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.00 ar $1,000.00 

tortui ūVw. įtuinriartiiy) itfiVr

DATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

tlavid R. Forgan—President 
8. E. Kampas, Dc.irlmrn and

Monroe St.,

(Apatinės lubos)

Ir vėl jos vardas minimas 
didžiausiuose pasaulio laik
raščiuose, ant galo net ža
dama jai laisvė ir neprigul
mybė*. Gal ir Dievas duos, 
kad Lietuva lygiai kitoms 
tautoms bus neprigulminga 
ir liuosa.

Apart regimųjų priešų 
lietuviai turėjo ir turi dar 
vieną, o tas tai už kitus vi
sus pavojingesnis, tai die
vaitis “Bachus,” kuriame 
lietuviai nenori pažinti savo 
priešo, bet jį garbina ir ant 
jo aukuro savo sveikatą, 
turtą, sąžinę ir patįs save 
sudeda. Mažai tarp lietuvių 
tokių namų, kurie nevarto
tų svaigalų. Geria dideli ir 
maži, jauni ir pasenusieji. 
Ir žūsta tose alkoholio jūrė
se visi. Tad gi jeigu priešai 
ueišnaikino musų, tai męs 
patįs išnyksime, jei neme- 
sime svaigalų, nes svaigalai 
yra aštrus giltinės dalgis, 
kuris be pasigailėjimo pjau
na žmones.

396 lietuviškos smuklės 
vienam Chicagos mieste rie
šą nesutikimą šeimynoms, 
ištvirkimą jaunikaičiams, 
skurdą višai tautai. Jų pa
laikymui išleidžiama kasmet 
$2,376,000. Skaitant kiek
vienai po $6,0(X). Už tuos gi 
pinigus ką musų broliai 
gauna ( O gi dvejopą nuos
tolį: medžiagišką ir dorišką. 
Gerdamas svaigalus nustoji 
pinigij, , turto, sveikatos, 
žmopškų jausmų ir sąžinės.

ra, kad jų siuntimas į arti
mus ir tolimus miestus atsi
eidavo pigiai, dėlto neangliš- 
kieji laikraščiai galėdavo

Vienas lietuviškų sociali
stų laikraštpalaikis savo 
‘skaitytojams” - praneša,

kodėl jis, tas laikraštpalai- praplisti po visą viešpatiją, 
kis, aną dieną nepasirodęs1 Dabar sumanyta įvesti 
iš spaudos. Girdi, nėra . brangesnį mokestį už toles- 
abojonės, kad skaitytojai, nį siuntimą, tokiu budu ne- 
irbai-labai nusistebėję ne-!angliški laikraščiai tapo 
gavę “laukiamojo” nume- į skaudžiai į koją įkirsti; o jų 
rio. Laikrašpalaikio neišė- į pamestuosius prennmerato- 
įimo priežastis buvus tame, Įtins surinks angliškieji.
kad spaustuvės namuose ki-j Teisėjas, pasiremdamas 

pav., Chicago Į lęs gaisras ir gaisrininkai kohstitueija, sustabdo val- 
lietuviai kata j begesindanii užlieję vande- stijos pašalpą našlaičiams

Mes tuo gėrimės ir mus im; 
noras daugiau darbuotie, 
Bažnyčios ir tautos labui 
Tr mes ištikro darbuojamės 

Visgi kol-kas mums truk 
sta dar vieno daikto, ir tai 
svarbaus daikto, tai — bu 
drumo, Su savo budrunn 
mes negalinu* šiandie per 
daug n<*i pasirodyti, nei pa 
s i girti.

Imkime, 
čionai mes,
likai, turtine savo daugeli i ,uu spaustuvę.

Taigi ve kame visa 
bioji” paslaptis.

parapijų,
<4

daugelį katalikiš
kų mokyklų, šv. Kazimie 
ro Seserių — Mokytojų vie
nuoli ją-akademiją; turim' 
dienraštį, turime ir kitokią 
kultūros įstaigų, neskaitau! 
organizacijų, draugijų, rate 
lių, kliubų, kuopų. Vis ta’ 
atlikta musų pačių triūsu 
pastangomis, musų nenuils 
tančių veiklumu ir budru 
mu. Ir tas labai gražu.

Bet mes mažai čionai pn 
vąrtojanie savo budrumu 
prieš savo didžiausius nevi
donus, deja, musų pačios 
tautos narius, vadinamuo
sius lietuviškus socialistus. 
Alums nesant lubinus bud
riems Chicagoje ne juokais 

• įsigalėjo lietuviškieji socia
listai. Nors jų čia privi
so liepa rdaugiausia, bet jie 

. vra

svar

G*i mes spėjome kaip tik 
priešingai. . Manėme, ar tik 
kartais gaisrininkai neap- 
liejo šaltu vandeniu to laik- 
raštpalaikio vedėjų inkaitU- 
sių makaulių nuo jmšėlusio 
jų kovojimo prieš žmonių 
dorą.

auklėjamiems katalikų 
įstaigose. Mat katalikų Baž
nyčia Amerikoje stovi ant 
tautybės pamato. Parapijos 
telkiasi ne sulyg Vietos, o
sulyg kalbos ir tautos, dėlto į h*. Jie nemintijo kaip 
Chicagoje yra, pavyzdžiui p skaudu būva kutini turėti 
sakant, keturios šv. Mykolo ;«avyj į mėsas įaugusį-sveti- 
parapijos. Tautybe gyven- mą daiktą, sakysime, gydv 
dama katalikystė ir našlai
čius auklėja sulyg tautų 
skirtumo. Kada tą darbą 
paims viešpatija, v>d ne te

toj ų neišimtą iš į šauto žmo
gaus kulkl}. Kiekvienas 
spustelėjimas sukelia skau
dėjimą, o sunkenybė be tik-AR GYVULIAI MĖGSTA

MUZIKĄ. !Vų likę vaikai užaugs ncmo-įSlo niekad nesiliauja. Mums
Paprastai yra manoma, Į kėdami kitaip kaip anglis-j būtinai reikia gerai apmin- 

kad gyvuliai atskiria niuzi (kai ir neturės kitų savoj lyti savo buvimą Ameriko- 
ką nuo paprastų garsų ir ją,tautos didžiavyrių, kaip je, kad ta šalis ir jofe tauta 
mėgsta. Ypač didelėmis iriu-į VVashingtoną, Lineolną ir
zikos mylėtojomis esą avįs., t.t. Nei Vytauto nei Gedi-
Ir arabų priežodis sako: mino lietuvis našlaitis neiš-, kas apaugo mėsomis blauz- 
“Piemenio daina naudingo- girs minėjant valstijos auk- dojer nes buvo patekęs į 
snė avims, negu geriausia lėtnamyje. j žaizdą.
žolė.” Rytuose piemenjs vi-J Amerika laisvės ir priva-į Amerikos padangė niau- 
suomet dainuoja ir groja tinės inicijatyvos šalis. (lenkiasi; gal kilti kari*, o kari
ant birbynių, ganydami ležinkėliai, miestų tramvarije žmonių ir tautų nekan- 

andųs, tikrieji truks- bandą. Briedžiai pataiko1 jai ir liegnlės viešų įrengiu trumas pasidaro jautrus.

nesijustų su mumis kaip 
žmogus, kuriam akmenu-

madariai, akiplėšos. Iki šio šokta pagal muzikos taktą, mų kitur priklausančių viešai Dieve neduok nelaimingą 
iaiko jie tamsino ir tvirki- Tą patį rirkuosc dažnai .ga-'parijai, Atnerikojc priklan- karę! Tada tas nekantrumas 
lio musų neapšviestus bro- Įima pastebėti su arkliais.įso privatiniems asmenims.1 pasidarytų ligūstai jausmin
iais darbininkui, žadėdami Arename eiike Londone bu ^Suvienytos Valstijos neturi .gas. M’es taip gi ne ange- 

riei savo viešpatijos banko, lai: galėtume ką nors tiepro- 
Amerikojejiėra viešojo mo-J tingai ištarti arba padaryti

jiems kažkok 
eiąlistų rojų.

išsvajotą so-Įvo levas, kuris užgirdęs mtt- 
Bi*t paskui ziką atsisakydavo nuo mai

įsidrąsinę ėmė kurstyti mu- įsto ir domiai klausydavo. kintmo monopolio. Tos ša- ir tapti priešais tų žmonių,

su kuriais lengva sugyventi 
ir dirbti, protingai apsvar
stant savo ir jų santikius.

KitanCsvkiui męs pasilie
kame }>riedermę apsvarsty
ti, ko Amerikos tantvbė ga
li teisingai norėti iš lietuvių 
ir ką m^s jai privalome pn- 
darvti.

CHICAGO BUS UŽVERSTA 

JUODUKAIS DARBI

NINKAIS.

Pirm kelią mėnesių buvo 
pranešta, kad Chicagos darbo, 
biurų ic gyvulių skerdyklą 
agentai iš pietinių valstijų — 
Tennessee, Liouisiana, Missis- 
sippi, Alabama, Georgia —■ 
pargabensią daugelį nigerių 
Tmurinų) darbininkų.

Dabar tasai pranešimas jan 
pildosi. Keli tūkstančiai ni 
gėrių jau pargabenta. Neuž 
ilgo atkeliaus jų daugiau. Iki 
ateinačio rudens čia tų juodi,) 
darbininkų busiu atgabenta 

apie 40 tukstanįių ar daugiau
Ką tas reiškiat

Darbo įstaigų savininkai 
tvirtina, jogei Chicagoje pri 
trukę baltųjų darbininkų. Ka 
ri sutrukdžiusi darbininkų at 
kelinvimą iš Europis. Anta 
tik vienoms gyvulių skerdyk 
louis esą tuojaus reikalinga 
apie 15,000 darbininkų. Nėra 
jų. Priseina imti nigerius.

Bet darbininkų santikių ži 
novai tvirtina kitaip. Šitie sa 
ko, jogei baltųjų darbininki 
yra. Tik šitie labinu jau su 
si uratą ir nenori būti kompi 
ni.įų pastumdėliais. Reikalai! 
ja didesnių atlyginimų už dar 

bą. ,
(Užbaiga ant 3-čio pusi.)

ŽENKLAS RANKOS SĄUGl MO. 
Chicago Clearing IIousc Naryste.

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

bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržiuriamos tr patikrintos, pi
nigai kitoso bankuose patikrinti ir 
ningos ištirtos. Tiktai tikra apšau
ti verte gali būti kningose parody-
at. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaieldžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing House 
teisių, tas yra ženklas Jos abėjotino 
stovio.

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

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo įvestai 
pirm dešimt metų, ir nuo to Įniko 
nei viena Clearing House banką n 
subankrutiįo. Reikalauja n’, C. ca- 
rlng House bankos ateina vl> iia kl 
tai su pogelba.

The American Stato Bank pri
klauso prie Chicago Civarlng Hou
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis ir Išduoda penkias pil
nas atskaitas j metus.

JĮ taipgi yra po VeleUJoe prie
žiūra, yra regullarlškal ttrinėjama 
Ir kas meta išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti Kitoje bankoje yrn 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia gulinta gauti Pirmus Auk
so Mortgages. Tolngi Aukso Mo-t- 
gage Bondus po $100.00 ir $600.00. 

Ais bankas yra atsakančia ūsas
Lietuviams.

Čia kalba Lietuviškai ir Lenkiš
kai.
Kapitalas Ir perviršis; $600,000.00

Prezidentas
AMERICAM RTATE II \NR,

Kampos: Blue Island Avė., Iztomis 
Ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: Panedėliaie, Ketver
tais tr Subatems Iki l:$0 vai

tnlestuo.se
Ijltliuaiii.nl
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MT. CARMEL, PA. [davičius — $1.00, Jurgis
-------------- Kotkis — $1.00, M. Alkelis

mus Šv. Kazimiero — 50tPas
diena, kaipo tautos diena,’oOc. 
buvo švenčiama labai iškii-J 
mingai. Vakare buvo pa-’ 
rengtas gražus ir įvairus Į 
vakaras.

Vakaras prasidėjo dėklė- 
maeija apie Šv. Kazimierą, 
kurią atliko A. Juškeliutė. 
Paskui choras K. Diržiaus 
vedamas padainavo: “Su
grįžk” ir “Kur gira žaliuo
ja.” Klebonas kun. V. Dar
gis pasakė įdomią prakal
bą pritaikintą tai iškilmei. 
Po to parapijinės mokyklos 
mergaitės sulošė “Pantomi
mą” su giesme “Šventasai 
Miestas.” A. Gudaieiutė 
labai vykusiai padeklemavo 
“Nastutėlė. Iš giesmių ge
riausiai patiko “Kiaušy 
kit,” kurią, atliko choras 
pritariant orkestrai. Ne
mažiau klausytojus žavėję 
sidabrinis E. Kelminskiutė 
balselis, solo dainelėse. Va- 
karas užsibaigė galingai?- 
akordais Lietuvos himno.

Nors oras pasitaikė blo
gas, bet žmonių susirinkę 
.pusėtinai ir pelno iš vakar 
nukent ėjusiems nuo karės 
liko nemažai. Aukų surin
kta $33.84, o už įžangą prie 
durų gauta $27.00. Taigi 
išviso badaujančiai Leituva.i 
surinkta $60.84, kuriuos T. i 
Fondo vietinė kuopa tuo-

us išsiuntė ccntralia 
ninkui.

m ka-

Didesnes aukas davė ši“:
Kun. V. Dargis $5.09
Broneikienė 1.00
Ajauckienė 1.00
O. Alatukaitienė 1.00
Br. Pileckienė 1.00
AL Bertaišienė 1.00
P. Sakaitė 1.00
M. Vasiliauskiutė 1.00
J. Aniukštis 1.00
J. Kijauekas 1.00
M. Bernotas 1.00
J. Bertašius 1.00
M. Pileekas 1.00
A. Miliūnas 1.00
Z. Jesikas i.oo
Čemeekienė 50
Urbauničienė 50
Švabauskienė
Ad. Kelminskiutė 50
J. Aniukštis 50
M. Areikauskas 50
Ant. Mickus 50
K. Ašmenys 50
Aleks. Ziein

• _
50.

»
$26.00

Smulkesniųju aukų 7.84
Įžanginių 27.00

Viso $60.84
Magd. Vasiliauskiutė,

Tautos Fondi kj >. rast.

NEWARK, N. J.

New York’e vasario 24 
Amerikos piliečių pirmąsias 
poperas išsiėmė trįs vienuo
liai ir dvi vienuolės.

Protestas prieš 
kun. Ežerskio 
vardo dergimą

Vasario 19 New Yorke 
mirė Nicholas J. Murphy

ir P. Laukaitienė - Iabai pažymėjęs vienuolis 
augustijonas. Jis buvo bu
vęs Amerikos kariškojo lai
vyno kapelionas, puikiai ve
dė augštesniąsias mokyklas, 
ant galo tapo viršininku vi
su vienuolių augrfstijonų 
Amerikoje. Jo vietą užė
mė Charles DriscoH iš Phi- 
ladelphijos.

Vienas iš dalyvavusių.

AMSTERDAM, N. Y.

“Vien. Liet.” num. 9 pa
dėjo korespondenciją iŠ 
Amsterdam, N. Y. po kuria 
pasirašo “Vienybės pauk
štelis.” Toje korespondenci
joje išreiškiama pasipiktini
mas katalikais už jų taria
mąjį partv viškumą. Kaip 
tik katalikai atsisakė, nuo 
“Centralinio Komiteto” tai 
gi ir amsterdamiečiai kata 
likai atsisakė ten siųsti pi
nigus. Jie nutarė darbuoties 
prie savojo Tautos Fondo. 
Tame, rodos, joks sąžinin
gas žmogus jokio blogo ne
matys ir tuoini piktinties 
nėra ko.

Priešingai, kad amsterda
miečiai katalikai laikosi so
visais katalikais tai labai 
gražu. Ypač laisvam

i

neužsiganėdins p. Simouavi- 
čiu, kurį vadina siaurai par- 
tivišku žmogumi.

Nors slaptu balsavimu 
jau kartą buvo nutarta sių
sti surinktus pinigus Tau
tos Fondan, o vienok tik
rasis ardvtojaS-laisvamanis 
nežinia, kodėl tūlam laikui 
n ašliukus nenorėjo pripa
žint to susirinkimo legališku 
ir vėl pakėlė ginčus apie siu 
nt imą pinigų. Bet p. Simona 
vičius teisėtu susirinkimo 
nutarimų nenorėjo laužyti 
ir užtat pasakė: “Kas neno
ri per Tautos Fondą šių- 
-ti, gali nemokėti.” Kito bu
to triukšmadario nutildy

mui nebuvo. Taigi “V. L.” 
korespondentas matyt norė
damas atkeršyti p. St. Simo
na viriui sako: “ p. S. Simo- 
navičius pasirodė pilnoje 
prasmėje klerikalas ’ (mes 
prie tų pravardžiavimų esa
me pripratę. Lauksime, kol 
tautininkai išmoks manda-
.... "o. R.).” Toliau minėtas
rašo: “Gal susipras... .bet 
bus pervėlu.” “Ką-gi reiš
kia tie grasinimai ?. ... Ai* 
da ir tolinus manome p. S. 
Sinionavičiui keršti ?”

Šelpėjas.

šiomis dienomis pono M. 
Radavieiaus šeimyną Die
vas apdovanojo nauju na
riu. Krikštynos įvyko ko
vo 4 d. Susirinkęs į krikšty
nas bųrehs svečių, negalė
damas draug su visais da
lyvauti tautinės dienos iš
kilmėse, nutarė čia pat pa- 
darvti mezliava nelaimin-

Vasario pradžioje Šv. Tė
vas Benediktas XV nurašė 
laišką Portugalijos vysku
pams girdamas juos už ka
talikų vienybę, ragindamas 
kovoti už Bažnyčios teises 
ir patardamas dvasiškijai, 
kad kviestų katalikus kuo- 
geriausiai pildyti V. Jėzaus 
mokslą.

Prancūzijoje, Reims’o ar
kivyskupas kardinolas Lu- 
con, norėdamas pataisyti 
smarkiai apdaužytą garsią
ją Reims’o katedrą, kreipe-

aniaij3 Prie šv- T6vo> kad M ap
saugotų nuo vokiečių šovi
nių. Šv. Tėvas nurašė Ko
lonijos (Kelno) arkivysku
pui kardinolui Hartman- 
n’ui, kad pakalbėtų apie tai 
su vokiečių kaizeriu. Vi- 
helmas II pažadėjo, kad jo 
kariuomenė daugiau nešau
dys į Reims’o katedrą, nei 
į kitas bažnyčias, bet pasta
tė sąlygą, kad jos nebūtų 
vartojamos karės tikslams.

Šveicarijai sušaukus savo 
kareivius į eiles, žmones 
ėmė spėti, kad popežius Ry
me neteks Šveicarijos gvar
dijos, nes beveik visi jos 
kareivia buvo drauge ir 
Šveicarijos kareiviai. Vy
riausioji karei vi jos valdžia 
Šveicarijoje leido vyrams 
priklausantiems prie pope- 
pežiaus gvardijos pasilikti 
Ryme.

Italijos ūkės ministeris 
sumanė dovanoti medalį 
tiems kepėjams, kurie mo
kės sunaudoti mažiau miltų,

CHICAGO BUS UŽVERS
TA JUODUKAIS DAR

BININKAIS.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Todėl didžiulės kompanijos 

ir sugalvojusios pasieškoti pi
gesnių darbininkų.

Kaip žinoma, nigeriai dar
bininkai mažai susipratę, jie 
pasitenkina menkais uždar
biais ir bile kokiuo pragyve
nimu. Bet dirbti kartais dau 
giaus įstengia už baltuosius 
darbininkus.

Taigi ve kodėl nigeriai dar
bininkai taip skaitlingai ga
benami į Chicago.

Kompanijos su šitais dar
bininkais susipils dar didės 

'nius aukso kalnus ir podraug 
baltiesiems

tik viename Ne\v Yorko 
mieste dabartiniame laike 
virš 10 nuošimčių (arti 112,- 
000) mokslo metų vaikų ne
turi užtektinai ko pavalgy
ti, badauja. Rezultatai tojo 
vaikų neda valgymo jau esą 
galima pastebėti kaip suma-į 
žėjime jų gabumų prie mok
slo, taip ir apskritai sveika
tos susilpnėjime.

Draugijos, kovojančios su 
džiova, taipo gi pastebėjo, 
kad brangenybės laikuose 

mirties
nuošimtis tarp džiovininkų. 
Kovoti su šia baisiąja liga 
tegalima tik su pagelba 
sveiko oro ir gero maisto. 
Neda valgy mas susilpnina

Prie vakar paskelbto pro
testo prieš “Naujienų” ne
doras pastangas mesti šešėlį 
ant kun. Ežerskio sąžinės, 
prisidėjo dar šie žmonės:

Petras Kuzakievicius, padidėjo
Ponavus, Adomas Alkimavi

čius, Pranas Veriga, Jonas 

Baltutis, Antonina Baltutienė,

Antanas Bernotas, Ona Pocai

tė, Magdaliena Bacikė, Pran- 

cička Pocaitė, Kotrina Urbu- 

taitė. Marijona Bojorinaitė,

Alkimavičius, Stasys Petraus- 

Alkimaviįius, Stasys Petraus-

žmogaus organizmą, kuris 
paskuii nesugeba atsispirti 
ligai ir mirtis pasidaro neiš
vengiama. v

Blogas gyventojų maitini-kas, F. Ščeponas, Povilas Gu

džiūnas, Adomas Paukšta, mąsis dėlei kėlimo valgomų 
Stasys Kybartas, Ona Visel-

giutė, Elzbėta Banevičiūtė,

Marijona Banevičiūtė, Ona! pasekmės gali būti labai 
Kriukaniutė, Veronika Vaši- liūdnos visai šaliai.
linnaitė, Antanas Banevičius, 

Antanina Banevičiūtė, Pran- 

eička Žukaitė, Viktoras Jodc- 

lis, A. Stulginskas, Juozas 

Papiešiu', Mikolas Jatūžia, 

A. Valančiunaitė, J. Dailidė, 

Elena Jovaišaitė, Simonas 

Mišeikis" Petronėlė Preikšiutė, 

Marijona Vainauskienė, Bar

bora Vinskunienė, Jurgis S. 

7,akas, M. Vainauskaitė, Pei- 

rasGedgaudas, Pranas M. Ju

ras, A. W. Nausie- 

da, Emilija Nausiedienė, An

tanas Bacevičius, Vincas Stul

pinas, P. Braškus, A. Budrec- 

kuitė, Ona Čikanauskienė, K. 

Kušinskis, A. Kačinskienė, 

Agn. Valenįius, Stasys Mar

tišius, Petras Martišius, Kli

mas, A. Metrikis, J. Metrikie- 

nė, J. Jurgutis, Z. Jurgaišiu- 

tė, O. Jurgaitienė, P. Jurgai

tis, M. Nausiedaitė, A. Juškie

nė, M. Juškaitė, D. Nausiedai

tė, J. Juškis, ZjSajorinaitė, O. 

Bajorienė, A. Bajorūnas, V. į 
Pudžiuvaitė, J. Jurgutis, K

Ūko skis, A. Dautaras.♦
(Bus daugiau)

112,000 VAIKŲ NEW 
YORKE BADMI- 

RIAUJA.

Padidėjimas maisto ir 
kitų reikalingiausių dalykų 
kainos visais žvilgsniais vra 

isk^y“ duonTn7biogešnę ] be«al“ apsireiškį-
negu iki šiol. Ministeris 'nas'Ise9en,iu saI,es d°-
O

pavedė poetui Gabrieliui 
d’Annuncio sugalvoti me 
dalio antrašą. D’Annuncio 
sugalvojo antrašą, įžeidžian
tį Šv. Sakramentą ir sukė
lė nepasitenkinimą visoje

Katalikiškasis Westmins- 
tero (Londono miesto da
lies) arkivyskupas kardino
las Boume atlankė kaiku- 
riuos kariškuosius Anglijos 
laivus ir jų įguloms suteikė 
palaiminimą.

Francuzijoje žmonių skai
čius mažinasi. Pirmais ka
rės metais Francuzijoje mi
rė 53 tūkstančiais 327 žmo
nėmis daugiau negu gimė. 
Į tą skaičių teimti tiktai mi
rusieji namie, o užmuštieji 
arba iš žaizdų mirusieji ka
reiviai reikia pridėti prie 
minėtojo skaičiaus. Ant
rais karės metais nekarei-

ma buvo atkreipta į šį daly
ką, bet pastarųjų dienų po
litiški nuotikiai susilpnino 
kovą su brangenybe. Neat
sižvelgiant į tai, vis gi ne
išteisinamas kėlimas kainos 
si lieka svarbiausias ISuv. 
Valstijų klausimas.

Nuolatinis didėjimas kai
nos ypač maisto produktų, 
žinoma, sunkiausiai atsib 
pia neturtinguose sluog- 
sniuose, darbininkų tarpe. 
Tose šeimynose, kurių už
darbis nepadidėjo, iš prie
žasties negirdėtos čia bran
genybės, reikėjo atsisakyti 
nuo daugelio reikalingiau
sių dalykų. Dėlei to tūkstan
čiai žmonių nedavalgo, bad- 
miriauja, dar labiau varg
sta.

New Yorko Labdaringo
sios Draugijos praneša, kad

dalykų kainos yra nenorma- 
liškas apsireiškimas, kurio

NUSKANDINTAS FSAN- 
CUZŲ KARĖS LAIVAS.

Paryžius, kovo 8.—Tarp- 
žeminėse jūrėse vokiečių 
nardančioji laivė nuskandi
no fraiicuzų torpedinį laivą, 

Cassini” vasario 28 dieną.u r*

Žuvo 107 žmonės įgulos.

I Vyrišky DrapanuBargortsi
S Nauji, neatimti, aaryti int 
S užsakymo siutai -ir overkncai,
* vortės nuo $30 iki $50, dabar 
įj» parsiduoda po $15 ir 25 doiorics. 

Nauji, daryti gatavimi nuo Jį 
$15 iki $35 siutai ir overkotai, •* 
uuo $7.50 iki 18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
tu uit tų cverkotų
'Visai mažai vartoti siutai ir 

overkotai vertei nuo $25 iki 
$85, dabar $5 ir angičiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kupetai.

Atdara kasdieną, aeridiotuii 
ir vakarais. J

B. GOKDON, S
J i 1415 S. Knlsted it, Chicago. BL

ATIDA.
Draugystėms, kliuhams Ir kuopoms 

mes Išdlrbam visa ta kas tik reikalin 
ga draugijom. Guzlkuėius kokardas, 
vėliovaa antspaudas, Ir visokias žar- 
pas dėl parodų papuošimų.

Todėl viengiOnClai nemėtlkite sa
vo turto žydėlių agentams, ku
rie nesupranta musų tautos skonio 
ir atlieka ne atsakančiai darbi}. Bet 
paveskite savo tautieiiams katrie 
atlieka darbą sąžiniškai, ir prieina
ma kaina.
' Draugijos reikalaukite katalogų 

kreipdamos pas mus.
STROTAS and CO.,

123 Ferrey St, NEWARK, N. J.

pablogės laikai 
darbininkams.

Ką į tai pasakys Amerikos
tėvynei. Išviso su-lHarbo Federacija, kuri prisi-Jvių Francuzijoje mirė 261 

rinktu Ankavoj A.IH,įdėjo pravesti priPHatei\mi t»nkstaTitiA 66*^ žmonėmis
Trečiokas — $1.00, M. Ra-' įstatymą! daugiau negu gimė. Pasku-

tinių metų skaitlinės dar 
nepagarsintos.

Perdaug lengva širdimi 
viešpatijų vedėjai pradeda
kares.

iš darbo pažįstame ė irbininką.
La Fontaine.

Kas kalvėje dirba, tas kalviu tampa.
Bažnyčios darbas eina palengva.
T .ai galva pradeda darbą pirma negu rankos.
Gaisras ir meilė nesako “Eik į darbą”.
(ievas uždnrbys palengvina darbą. (
Tikrybėje, tiems neverta valgyti, kurie darbe nepru-

kaituoja. ,

“Draugo“ Knygyne Gaunamos

No. 1. PAMAf.lH VADOVĖMS. Surengė A. L. R. K. Kunigų Sąjun
ga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apašta
lystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai, įvairios maldos 

« ir tt. Drūtais drobės npdarais, aukso krašteliais ............ 40c.
No. 2. 1’AMAM) V VADOVĖMS. Tų patį kaip No. I, skurdės ap

darais ............................................................................................. COc.

MAŽAS At'KSO ALTORIUS.
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksintais kraštais, briau

nelės aplcaustitos pasidabrotomis blėlielemis, su kabute -BOc.
No. L. 03 Moroko tamstai rausvos skuros minkštais apdarais, ap

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

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

No. L. 05. Balta, ornamentai sloniatis kaulo ir eduloidos, 3 sida
briniai medaltkėtiai prie šono, metalinės briaunelės, su
auksinti kraštai ............................................................................. $1.00

H No. L. 0(5. Baltos eduloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa- 
j| veikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kraštai su ka

bute.......................................................................................................... $1.50
& No. h. 07. Baltos eduloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas 

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

■j? No. 292. Prancūziškos juodos skuros apdarais, auksuotais kraš
tais, su kabute ............................. ............................................. •. $1.00

I BREVIOREMAI.
12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai, gražus
išspausti išmargininiai, lapų kraštai raudonį ................. 35c.

No. B. 14 Juodos frnucuzi.škos skurdės apdarai, audiniai para
šai ant šono ir nugaros, lapų kraštai raudonai auksuoti
apvalus kampai .............................................................................. 75c.

No, U. 15. Juodos franeuziškos skurelės minkšti apdarai, auksi
niai parašai, raudonai auksinti kraštai, apvalus kampai $1.00 

No. L. 1B. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražus išspausti iš-
ntarginimai, lapų kraštai auksuoti .................................... 50c.

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

rt ANIOIjAS SARGAS.
$ No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksuoti apvali kraštai

44S pusi................................................................. ............................ $1.25.
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Užsa- 

Į kiniai veikiai išpldomi.
S Adresuokite: x
S '
g DRAUGAS PUB. CO.,

IK 1800 West 46th Street., CHICAGO, ILMNOIS.
ii

t No. L.

■ ■ ■ ■
DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT 6R16EP0RT0

CENTRAL MANUFACTURING

District Bank. šis™
1112 W. 35th 8tr^ netoli Morgan ate.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00 
ABELHAS TURTAS VIRS $2,000,000.00

Suvienytų Valstijų 
Pačto Bankos, mies
tas ir Valstija laiko 
pinigus jšiame Ban- 

| ke. Direktoriai šio 
l Banko yra savinin- 
[ kais milžiniškų dir 
btuvių Centralinia 
mo Išdirbisčių Dis- 
triktė. Viceprez.^ 
ARULOUR and Co. 
Prez., ĄLBERT 

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

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

Kalbama Lietuviškai.
DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS BANKAS . 

ŠIAME APSKRYTIJE.

Jie Yra Rūpesčių 
Marintojais.

Vakar pas mus atėjo žmogus kuris 
teip gražiai atrodė kad butų buvę ga
lima jo paveiksią nuimti. Mes jam su
viliojome viena pakeli Eatonlc, jis 
nusiAypsojea tarė “Jus atminėte ko 
aš norių.“

Eatonlc visus musų kostumerius už- 
ganėdija ir me, jo ,.rrduodame dau
giau negu kitų ^-istų W. O. Shcpard 
—Ouakcr Drug s;m Book Store 
Rvcrett, Wnsh.
l’O VALGYMUI IMKITE VIFNj

G oras nuo remonto, širdies skanumo 
ir kitų negerumu, Gaunamus pas visus
aptiekorui. M

“DARBININKAS“
JEI NOKI ŽINOTI: —

Kas svarbaus dedasi pasaulyje,
Kas indomaus yra lietuvių gyvenime,
Kas naudinga darbininkui, ’ .

TAi SKAITYK “DARBININKĄ.”

JEI MtGfcTI PASISKAITYTI: —
nimtų visuomeniškų straipsnių,
Gražių apysakaičių,
Smagiu ir dailių eilių.

TAI SKAITYK “DARBININKĄ ”
Adresas: —

“DARBININKĄ,”
242 W. Broadway, :: So. Boston, Mass.
BKSMBMMKBtBBBBB8«a<X»CSK8K$X3&SKK»:8K3^^



CHICAGOS 
ŽINIOS

■y»Mtg»atgiHnw'^^
RŪPINKITĖS SVEIKA
TA, GYVENKITE KUO 

ŠVARIAUSIAI.

Chicagos gyventojų svei
katingumo komisionierius, 
Dr. Kobertson, per laikra
ščius ir kitokiais budais 
kreipiasi j miesto gyvento
jus, ypač į tėvus, su perser
gėjimais, kad Cbicagoje 
ėmė žymiai platinties už
krečiamoji liga skarlatina.

Praeito sausio ir vasario 
mėnesiais, komisionieriui 
kasdien pranešta apie 8—9 
naujus tąja epidemija susir
gimus.

šita baisioji liga ima pa
prastai nykti besiartinant 
šiltesnėms dienoms. Kadan
gi šiltos dienos dar toli, to
dėl liga gaudys aukas dar 
kelias savaites.

Komisionierius pažymi, 
jogei ta liga yra labai leng
vai užkrečiamoji arba lim- 
moji. Taigi visupirmu rei
kia žiūrėti, kad vaikai ša
lintus! nuo tąja liga sergan
čių. Be to ir suaugusieji 
žmonės turėtų saugoties ne
prisidėti prie išnešiojimo ši
tos ligos peni.

Vaikui susirgus, be jokio 
atidėliojimo reikia šaukti 
gydytoją. Jei tik laiku bus 
pašauktas gydytojas, šitas 
tuojaus padarys galą tai li
gai.

Kad apsisaugoti tos ir ki
tų limpančiųjų ligų užvisla- 
biaus reikalinga musų 
žmonėms daugiau atkreip 
domos į švarumą, Švani- 
mas sveikatos žvilgsniu te-! 
reikalingas ne tik gyvena
muose namuose, kiemuose, 
viešose vietose, gatvaitėse, 
bet ir pačiose darbavietėse. 
Lietuviai darbininkai ben
drai su svetimtaučiais dar
bininkais turi reikalauti, j 
kad dirbtuvėse, kur jie dir-, 
ba, nebūtų nešvarybių, 
kenkiančių žmogaus sveika
tai.

Kad apsaugoti vaikus 
nuo ligų, pirmas daiktas yra 
užlaikyti juos kuošvariau- 
siai, apsaugoti juos nuo 
persišaldymo, neleisti jiems 
bendrauti su svetimais ne
žinomais vaikais.

Pabaigoje trįs mergaitės 
gražiai padeklemavo.

Už įžangą įplaukė $12.95. 
l*inigai paskirti naudai Ru
sijoje esančių lietuvių mok
sleivių.

Tą patį vakarą tapo ati
dengtas vyčių 36-tos kuopos

Priminta nariams minėto
sios vyčių kuopos, kad ko
vo ll) d. (subatoje), vakare, 
privalo susirinkti į parapi
jos svetainę atlikti velikinę 
ižpažintį. Nedėlios rvtme- 
tyj in corpore eisime prie 
Komunijos. Nepildantieji 
šių priedermių, trotijo savo 
teises.

R. N. Barsis.

TAUTOS FONDO 39 TO 
SKYRIAUS VAKARAS.

Nedėlioję kovo 4 d. Šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje 
Tautos Fondo 39-tas sky
rius surengė labai puikų 
vakarą.

Pirmiausiai nesenai atvy
kęs iš Lietuvos kun. N. Pa
kalnis, iškalbingai nupiešė 
musų brolių ir seserų skur
dą ir badmiriavimą. Jo kal
ba visus labai sužadino. 
Po jo dar kalbėjo klierikas 
J. Skrypko karštai raginda
mas gelbėti žūstančią Lie
tuvą. Vytės K. Norvidaitė, 
J. Vasiliauskaitė ir O. Ve
rigaitė pasakė eiles. Pas
kui buvo rodyta įvairus pa- 
v< i kslai. Aukų nukentė ju- 

ms broliams šioje dienoje
surinkta $91.00.

(Urbė jums, kurie prijau
čiate vargams savo brolių 
ir stengiatės juos sumažin
ti Ypatingai reikia padė
koji už didelį pasidarbavi
mu! vietos T. F. skyriaus 
pirmininkui p. P. Verigai.

Lietuvos Pelėda.

AUKOS TAUTOS 
FONDAN.

BRIGHTON PARK.

Kovo 4 d. Nekalto prasi
dėjimo P. Šv. parapijinė
je svetainėje vyčių 35-ta 
kuopa surengė vakarėlį. 
Visupirma vyčių pakviestas 
p. P. Zujus kalbėjo apie 
vargus moksleivių tėvynėje. 
Paskui liko sulošta “Karės 
Metu.” Lošimas pavyko 
neblogai. Artištai-mėgėjai 
savo užduotį atliko sąžinin
gai. Pasibaigus lošimui an
tru atveju kalbėjo tas pats 
kalbėtcias: Ši kartą jis pa- 
eakojo apskritai apie nu
kentėjusią Lietuvą ir apie 
Tautos Fondą. Po to buvo 
rinkliava nukentėjusiai Lie
tuvai. Surinkta $11.90. 
Stambesnes aukas davė šie: 
po $2 00 — St. Slušna, po 
$1.00 — P. Kvietkus, R. An- 
drebunas* F. Zilaitė, ,M. 
Slušnaitė, M. Paukštis, K. 
P.ladžius ir K. Rupšlaukis.

DRAUGAi

—-

Petnyčia kovo 9 d., 1917 m.
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J. Kaupas
A. Valančiunaitė
A. Budreckis
O. Jucienė

Petrikaitė
O. Bernotavičienė
Česnakaitė
J. Poeevičia,
Pabadninkaitė
S. Juška
B. Arčenas
U. Jucius
J. Barčias
J. Garuckas
B. Sekleckis
J. Šionis
O. Stankicmienė
V. Pračienė
P. Bručas"
S. SlepoviČ
Pasižadėjo mokėti į Tau

tos Fondą kas mėnesis: Ona 
Perminienė po 25c., Knst. 
Gečiaitė, 25c., Agota Sadau
skaitė $1.00 ir Pterunelė 
Česnaikaitė po 50c. Surin
kta ta dieną $154.87. Jieva 
Lccaitė užsimokėjusi per 
Pr. Bielskį, kuris pridavė 
iždininkui 32 skyriaus Tau
tos Fondo $1:00. Viso pa
siųsta T. Fondan$155.87.

P. Baltutis,
T. F. 32 skyriaus ižd.

CICERIEČIŲ DOMAI.
Nuo 8 <1. kovo “DRAUGO” 

pavienius numerius galima 
gauti pas

J. MOZERĮ.
1426 — 48 Court

> CICERO, ILL.

ANT PARDAVIMO! 
Bridgeporte.

!. Kampinis mūrinis namas, 
3 augštų geroj apgyventoj vi e 
toj. Naujas. Randa $2,400.00 
ant metų. Apačioje aptieka. 
Prekė $15,000.00. Galima pirk
ti turint $2,500.00.

2. Mūrinis namas trijų aug
štų. Apačioje grosernė. Gera 
vieta bizniui. Parduos su gro
sernė ir bučemė. Bargenas.

3. Naujas namas, mūrinis 
ant trijų pagyvenimų. Randa 
$50.00 ant mėnesio. Puikiai pa 
budavotas. Prekė $7,700.00.

4. Didelis medinis namas 
ant dviejų pagyvenimų. Va
nos. Randa $25.00 ant mėne 
šio. Prekė $1,700.00. Didelis 
bargenas.

Turime ant pardavimo dau 
geli namų, lotų ir farmų.

Parūpiname ant pirmų ir 
antrų mortgičių.

A. PETRATIS & C0.,
1.00'751 W. 35-tą gatvė.

1.00 Kampas Halsted gatvės.
CHICAGO, ILLINOIS.
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Aukos surinktos Šv. Ka
si mero dienoje, kovo 4 d., 
Šv. Jurgio par. svetainėje 
nr kentėjusiems dėl karės 
hotųviams.

Aukojo:
Kun. Vaičiūnas
Kun. Albavičia
.los. Budreckis
V. Stankūnas
A. Barsiunas
O. Švelniukė
L. Navickas
J. Tumasonis
I. Klasienė
J. Masalskienė
J. Kapleris
A. Nausiedienė
-I. Kazanauskas
J. Adomavičiūtė
J. Mikšis 1.00
J. Poeevičia , 1.00
O. Pranskevičiutė 1.00
J. Beinoraitė 1.00

i J. Kampikaitė 1.00
G. Žakas 1.00
S. Mišeikis 1.00
L. Novickas 1.00
A. Jocius 1.00
A. Jocienė 1.00
O. ŠČiukienė 1.00
O. Moekaitė 1.00
M. Brožienė 1.00
A. Jablonskis 1.00
O. Monkovienė 1.00
J. Leščiauskis 1.00
M. Samoškienė 1.00
A. Stumbris 1.00
J. Vaičius 1.00
J. Širvaitis 1.00
P. Gedgaudas 1.00
O. Švelniukė I.flfo
A. Žvirblis 1.00
S. Sims 1.00
K. Tvarkunas 1.00
P. Vaidata 1.00

■ Geriausi Maldaknyge

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

“PAMALDŲ VADOVĖLYJE” rasi Maldas, Gies- 
B mes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamal- 
B das, Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų
■ Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to
■ visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai 

J pigi, nes “Pamaldų Vadovėlįs” kaunuoja: —

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

■ Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais, arba
■ “money order”. Adresuokite.
Z DRAUGAS PUB. CO.,
J 1800 W. 46th Street, Chicago, III.
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į Tikslas
Lietuvos Vyčių Bullding and Lobs Assoeiation
TIKSLAS MUSŲ BENDROVES YRA DVIGUBAI

PIRMA — Skoliname pinigus savo. sąnariams idant pagelbėti jiems 
nusipirkti arba pasivaduoti namus.

ŠNTRA — Padedame sąnariams sutaupyti pinigus.
Kodėl turi bull sąnariu musų Bendrovės:

1. Padarai depozitą pas mus kiekviena savaitė.
2. Toks depozitas gali būti 25c. arba ir daugiau, 

j* 3. Tokių bud{a taupini sau pinigus sistematiškai ir reguliariSkai.
4. Procentą^ ant pinigą auga kas trjs mėnesiai, 

įo 5. šį Bendrovė moka daugiau procento ant padėtų pinigų negu bile 
įj korį banka.
je 6. Sąnariai kurie padaro paskola ant savo namų. turi tokia pat nau- 
2 da kaip ir tie kurie yra vien tik depozitoriai.

7. šį Bendrovė yra reguliariSkai peržiūrėta per valdžia. 
m S. Jūsų pinigai yra apsaugoti.
K Del tolesnių informacijų malonėkite kreiptis j musų Se

kretorių J. J. KAZANAUSKĄ, 2237 W. 22n<l Gatvė arba atsi-
£ lankykite ant musų susirinkimų, kurie yra laikomi kas PA-
Jį NEDĖLIO VAKARA ŠV. JURGIO Parap. Salėje, 32nd ir Au
gs burn Avė. ....ie
x*sxaxaxaxmxax&txt£xm*axaxRXX*xt£t8A&x&xa<sixaxa<

Reikalaujame 10 darbininkų ont 
ūkęs. Darbas ant metų ir geras už- 
mokesnts. Talposgi reikalaujime gero 
žmogaus kuris supranta apie namų 
statymą lr taisymą. Darbas ant metų. 
Malonėkite atsišaukti per laiška.

P. A. MAŽęlKA 
R. 3, Box 58,

CAMPBELLSPORT, WIS.

tl AKIŲ AUSŲ NOSIES Ir GERKLES LIGOS H

Tik ką išleista Knygele

Surengė Kun. P. Gugis

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

Kaina tik 15c.I
■ su prisiuntimu.

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

Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini
gai galinųi siųsti krasos ženkleliais. - - ■ “

Adresuokite:

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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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UKES
Nukirsto miško su 2 aker. 

išdirbtos žemės. Namais, kar
vė, 2 kiaulės, 12 vistu labai 
lengvais išmokėjimais.

Ši yra jūsų gyvenimo pro
ga. "dės turime nuosavios že
mė/, 60,000 akrų. Jųa ga'ite 
išsirinkti vietą prie miesto ir 
mokyklos.

Mes padarysime čia naują 
Lietuvą. .

SANB0RN COMPANY
c-o Lithuanian Colony Direc.

EAGLE R1VER, AVIS.

FARM0SI! FARMOS!!
Parsiduoda DidMausloje Ameri 

koja Lietuvių kolionljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apieilnkėje ScottvlUe, Mich. kur 
kraštas" lietuviams apsigyventi. Cia
nais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl krelplames 
į Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus lr Vokie
čius, iš tos k°Uonljos Išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmė jų farmas lr nori
me jas parduoti, turime didelių lr mt 
šų farmų, glvullal, mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčlo. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katalloga lr mapa. ,.

ANT0N KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

Parsiduoda biznis labai geroj vie
toj lietuvių apgyventoj vietoj.

Priežastis, savininkas nori apsigy
venti ant ūkės, krpipkitės laiškų.

STANLEY ERING 
Bos 804 WESTVII.bE, ILL.

PAIEŠKOJIMAI.

Vargoninkas taigi geras vedėjas 
choro turintis- gera baisa paieško vie 
tos tuojaus atsišaukite sekančių ad
resu:

ANTANAS N. STANKEVIČIUS 
Ilox 692 Bentlcyillc, Pa.

B
Gydomos pasekmingai 
per 20 metų patyrusi

Specallatais

PHYSiCIAH & SURCEOM 

120 So. STATE St 
Antros Lubos

DbF.O. CARTEfl

Valandos nuo 9 ryto u
Liki 6 Vai. Vakare
Nedeliomis 10 likl 12 Jt

Phon* Kentington 3521

Dr. E. G. Klimas 
LIETUVIS GYDYTOJAS

DIDELĖ 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 nori žinoti, kuo pave’tė mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kudirsot- v.rS- 
miriėtą knygą. Kaina 20 centų. Galima vauti pas 
patį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 Emeraia A«e., 
Chicago, III.,

Taip-pat “DRAUGO” Adm.. IRU n <€th St., 
Chicago, III.

Paieškau savo dviejų puseserių 
vienos vardas yra Stefanija, o kitos 
neatsimenu. Rasukaitės, abidvi paei
na iš Naumiesčio parap. Meištų kai
mo, pirmiau gyveno Anglijoj. Atsi
šaukite ant sekančio adreso:

PLIUSAS JANKAUSKAS 
»797 Bank St., Box 24

VVaterbury, r'onn.

Paieškau brolių. Juozapo ir Jono 
Grigalaičių, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Tauragės miesto. Abu
du gyvena Chicago, III. Atsišaukite 
šiuo adresu:

.MARCTJONA STIRBIENE •
228 Cardoni St., DETROIT, MICH.

Paieškau savo giminių ir pažįs
tamų, aš paeinu iš Kauno gub., šiau 
lių pav. Kuršėnų parap. Raganių so
dos. Kurie mane pažįstate, meldžiu 
atsišaukti mano adresas sekantis:

VINCENTAS PAKALNIŠKIS 
21 Kast Chestnut St., Akron, Ohio.

2700 E. šn Striit Phltadelpbla, n.
AKYS EGZAMINUOJAMOS

FARMOS
PARDAVIMAS

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

A. ARCIKAI’SKAS 
R. 2 Boa 45, LUDIN GTON, Mich,

Parsiduoda, duonkepikla netoli 
Chicagos, turĮ būt) parduota dėl 
svarbios prežasties, Lietuvių apgy
ventoje vietoj, gera proga Lietuviui 
pigiai, atsišauklt pas

walter rabicz 
105 N. Clark St., Chicago, III.

Room 301. I’hone Randolph 1047.

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

MARIJONA VALANČIENE - 
1447 So. 50th Avė. CICERO, ILD.

REIKALINGI geri vyrai gyventi 
•furniture” kambariuose. Patogus 
ambarlal, su patarnavimų, nuo 
8.00 iki |7.00 ) mėnesj. Sulyg iš- 
Irinklmo. Atsišaukite:
558 W. North Avė., 8r<l floor.

CHICAOO, ILL.

REIKALINGI vyrai ant lauko dir
bti Cinder Roadway. Vyrai gyvenanti 
Burnslde, Roselande, Kenslngtono, 
Ir Pulmnne, malonėkite atsišaukti se 
knbčlu adresu:

FREDK. H. BARTLETT CO., 
REAL KATATE

103rd ir Ho. PARK Avė. •

Tel Otover 7048

Dr. C. Z. Vezelis
LIBTUns DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimų. 

4712 So. Ashland Avo. 
art 47-tPs gatvės

JOSEPH C. WOLOM
§ LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 902 National Life Bldg.
29 So. LaSalle st.,

Vakarais 1560 Milwaukee avė. į
Central 6390
Rasidcnce Humbold 97 Sv*

£ CHICAUO, ILL.

ORGANIZ.IOJAMA DIDELE
ORKESTRĄ

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

Naujaus Lietvišku Šokiu 
Rinkinys

DEL PIANO.
Surengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpsta sekanti “Lietuviški 
tokiai’’: “žirgelis“, “V. K. Maršas”, “Lelija Valsas“, “Cebntėlis’’, S 
“Agonėlė Maeurka’’, “Vamzdelis“, “,Pasde Bpngne“, “Klumpa- g 
kojis“, “Noriu Miego“, “Vengierka“, “Kokietka“, “Vyčių Mar- S 
šas“, “Klumpakojis No, 2“, “Suktinis“, “Aguonėlė“, Pnkeltko- 
jis“, “žilvitis“, ir “Rūtų Darželis“. Visi vienoje sųsiuvoje. Kaina H 
tik vienas doleris (|1.06). PasiuntomO lėšas mes apmokame.

Reikalaukite pas:

DRAUOAS PDBLISHINO CO.
1800 Weet 46th Street, Chicago, Ullnola. •

, <84X10MJUAtVfM*t«<*<««00X1010X0X1011198
: PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Durą, Lentą Rėmą ir Stoginio PopUros

CARR BROS. WRECKING CO.
S

• 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO . 
1011111110X01 oto o ot inniuuunmiLiminit

Akynial pritaikomi per akių
gydytojus. Mes už savo darba 
gvaruntuojaine arba pinigus 
grąžiname.
PETER A. MILLER

Deimontai, laikrodėliai Ir 
geriausios rųšies auksiniai

dalykai.
256 Wcst 22-ra gatvė

rrrrvYVTrsTYrrrmTv

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

1BK ♦ffSkVJiSKVKtm&KtJ'.mKn 

Telefonas: McKinley 8744

DR. k. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas 

J4S7 X. Nsslsra Blvd. Ir W. SS <1.. Chlup 

’ėtee s»asi«}i<iease«»« K«ss*se*»»»*ai

e
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Miesto ofisas: Room 818 e.
18 8o. La Baile 81, Ohicago, HL •

Tel. Randolph 8848

gyvenimo vieta 
8255 So. Halsted Street 

TeL Drover 6328
m i
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Gražiausia Ir Ge
riausia mokykla Chl 
cagoje kuri mokina 
kirpimą ir siuvimą 
vyrų ir moterų dra
bužių.

Elektra varomos 
mašinos musų siuvi 
mo skyriuose.

Jus esate užkvie- 
ciami apsilankyti ir 
pamatyti musu mo
kykla bile laiku_____
— dienų ir vakarais ir gauti gpecia- 
liškai musų kaina laike šio mėnesio.

Pcternog daromos pagal Jūsų mierą 
—Lile stailės arba dydžio, ii bile mr- 
dų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
Master Designing School

J. F. KASNICKA. prinrumlne,
118 N. La Šalie St. K-mbarys 416 417 

Prieš Citv Hali

BANKES
COFFEE

GARSI SANTOS KĄ VA.
Visur pai’fhiBflnma po 28c ir |M|»

ARBATA
4b, O'

40c
'Prllmnlaueie, Gva- 
rentuote,
Ivertėa 60c 
į pa re įduoda 
po

SVIESTAS
tntct

43c
Gtiriatieloe ameto- 
nm Eferca- 
Įnia, negi- 
>ar Juage- 
!lit šauti

WEST SIDE 
1276 Mllwaukee av. 
2> 54 Mi[waukc« av; 
li'M Milvvnileae av. 
151PVV M«dl«on et. tX30 w Madlaan at.

RYŽIAI
įoeriauaiuš rušlea, 
10c ver’ėa, p j
perakluoda
ui 5įc

COCOA
Geriausiu Banke*, 
'■ulyrine nu 
bent kokia,
|l-2 it.

i-
1644 W Cb lenam ev. 
1HS6 Klue lalanti av. 
2612 W. North ar. 
1217 8. Halatrd at, 
1X32 8. Halatcd at. 
ISIS W. 12th at.

3102 W. 22nd at.

POtrTR SIDE 
3032 W«ntwurth av 
3427 S. Ilalated at. 
4729 S. Aahland av.

NnRTH SIDE 
406 W. Dtvlaion at, 
720 w. North av’ 
2640 Lincoln av. 
3244 Lincoln av, 
3413 N. Clark 8t.

WESTVII.bE



