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ORO STOVIS.
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Ohleago Ir apylinkės. — Šiandie 
gražus oras, bot šalčiau; rytoj labai 
apsiniaukę ir vakare lnukiuma oro 
atmaina.

Temperatūra vakar augščlausia 5fi. 
žemiausia 32 laipsniai.

Saulė teku 6:07, leidžiasi 6:53.
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Kaip protas, taip ir patyri- 
mas neleidžia nulius tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.
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ANGLAI PAĖMĖ MIESTĄ BAGDADA MESOPOTAMIJOJE
Už tą turką miestą sekė 

dideli mūšiai
Rusai sumušę Vokiečius 

Franci joje

Liepia šaudyti į nardančias laives
ANGLAI PAĖMĘ 

BAGDADĄ.
DIDELI MŪŠIAI UŽ 

BAGDADĄ.

RUSAI SUMUŠĘ VOKIE

ČIUS FRANCI J OJE.

TORNADO UŽMUŠĖ 21 
ŽMOGŲ.

LONDONAS, kovo 12. — 
Anglu armijos vyriausias 
vadas Mesopotamijoje, gen. 
Maude, telegrama čionai 
pranešė, kad vakar svar
biausias turkų miestas Bag
dadas, Mesopotamijoj, pate
kęs anglams. Bagdadas se
novėje yra buvęs Turkijos 
sostine. Apie miesto puoli
mą smulkmenų dar nėra.

LIEPTA ŠAUDYTI Į 
NARDANČIAS LAIVES.

I
Washiųgton, kovo 12. — 

Suv. Valstijų prezidentas į- 
sakė vięus ame rike ninius 
prekybos garlaivius apgink
luoti anuotomis. Prie anuo
tų pristatoma išlavinti šau
dyme žmonių. Jiems Įsakyta 
nieko nelaukiant šauti į vo
kiečių nardančias laives, 
kuomet pamatysią perisko
pą kvšiantį iš vandens. 
Jsakyta pirmiaus šauti, kol 
nardančioji laivė suspės 
laivą užpulti. Tuo tikslu vy
riausybė, išleido specialius 
parėdymus visų garlaivių 
kapitonams, kurie plaukš 
Į Europą ir turės perplauk
ti nardančių laivių blokados 
juostą.

VOKIEČIAI TAISOSI 
BEVIELIO TELE * 

GRAFO STOTIS.

Londonas,, kovo 11. — 
Prasidėjo dideli mūšiai an
glų su'turkais už svarbųjį 
turkų miestą Bagdadą. Tur
kai, sumušti tie Kut-el-A
mara, ėmė traukties ant 
Bagdado upės Tigris abiem 
pusėm. Pakeliuje jie be jo 
kio anglams pasipriešinimo 
paliko miestą Ctėsiphon ir 
kitus miestelius. Anglai sa
vo keliu neatsileisdami tur
kus vijo. Buvo manoma, jo
gei turkai be pasipriešinimo 
paliks anglams ir Bagdadą. 
Vienok vakar gauta žinia, 
kad turkų armija šešiomis 
myliomis nuo Bagdado su
silaikė ir nusprendė miestą 
ginti. Dabar taigi ten ir se
ka pasibaisėtini mūšiai.

Iš Petrogrado pareina ži
nios, jogei rusą armija per 
Persiją briaujasi link Meso
potamijos sienos ir paima 
turku pozicijas paskui pozi
cijas. Šitas smarkus ten 
prieš turkus rusų ir anglų 
veikiams liudija, jogei rusai 
su anglais -stengiasi sujung
ti savo linijas. Turkams yra 
bloga todėl, kad j Mesopota
miją negali pasiųsti reika
lingos pągelbos iš kitų ka
rės šonų, ypač iš Armėnijos. 
Tenai nišai gudriai prieš 
turkus manebrnoja ir tuo 
budu neleidžia jiems nei 
menkiausios dalies kariuo-

Paryžius, kovo 12. —
Šiauriniam Cliampagne ap
skrityj rusų kariuomenė, 
vedama franeuzų oficierių, 
vienam susirėmime su vo
kiečiais, pastaruosius Įveikė 
ir paėmė kaikurias jų pozi- 
eijas. Francijos spauda su 
pasigerėjimu pamini šitą 
rusų pasižymėjimą.

SUV. VALSTIJOS TAISO

SI PREKYBOS 

LAIVYNĄ.

Washington, kovo 12. — 
Suv. Valstijų prekybos lai
vyno komisija nusprendė 
Viojaus pradėti dirbdinti 1,- 
000 Suv. Valstijoms preky
bos laivų. Šitam tikslui kon
gresas jau paskyręs 50 mi
lijonų dolerių. Prireikus 
veikiai bus paskirta ir dau
giau pinigų šitam tikslui.

MIESTO VALDYBA PA
IMA MAISTA.

Londonas, Levo 12.—Ru
sijos sostines Petrogrado

imi ją.

Į Nilo Bagdado puolimo, jei
I turkai neįstengtų apginti,

. v. . . ’ .a< Y°" i Turkijos ateitis tikrai bus
kiečiai Meksikoje įsitaisę Į,

Galveston, Tex., kovo 
Čionai gauta žinia

12.-

kelias bevielio telegrafo sto
tis. Viena tokia didelė sto
tis yra arti Mexico City. 
Per ją susikalbama su Ber
lynu.

8 VOKIEČIAI NUBAUSTI 
KALĖJIMU.

Florence, S. C., kovo 11.— 
Vietos federaliam teisme 
8-ni vokiečiai oficieriai nuo 
laivo “Liebenfels” nubau
sti po vienerius metus kalė
jimo ir po $500 pabaudos. 
Kuomet Suv. Valstijos per
traukė ryšius su Vokietija, 
tai tie vokiečiai nuskandino 
minėtą savo laivą t’harles- 
ton juostė. Tuo savo pasiel
gimu ie peržengė jūreivys
tės įstatymus ir iš čia bau
smė *

NEW CASTLE, IND.,
kovo 12. — 21 žmogus už
mušta ir apie 200 žmonių 
sužeista, kuomet vakar čio
nai staiga atūžė baisiausiąjį 
vėsula, vadinama tornado, ir 
sunaikino du bloku namų. 
Apie 300 namų paversta 
griuvėsiais. Labai dideli 
nuostoliai padaryta. ' n

Vėsula atūžė iš rytų šono. 
Pakeliu j užmušė vieną vyrą 
ir du vaiku. Išversta me
džiai, telegrafų ir telefonų 
stulpai, vietomis viskas su
maišyta su žeme.

Iš

Gaila žmogaus proeės: dir
bo, dėjo peną prie peno — 
o čion vilkas koks pagibrau-. 
kęs ir nusinešė. Tik tas te
bus kitiems pamokinimu: 
nelaikyt pinigų kur lovoje 
ar pančiakoj supylus, nesi- 
nešioti su savimi kišenėse, 
kada galima pasidėti į ban
ką ar pačtą, kur dar ir nuo
šimčiai priauga.

JAPONIJA IŠ KARĖS 
TURI MILŽINIŠKĄ 

PELNĄ.
Tokyo, kovo 1£.—Didžiu

lė japonų prekybos firma 
vardu “Sumitcino” pasta-
raišiais laikais savo pelui ji- 

Indianapolis tuojaus m” ir apyvarta sumušė re-
Į čionai atsiųsta pagelbon 
daugelis gydytojų ir ligonių 
slaugotojų. Atsiųsta -'r mi
licija prižiūrėti tvarkos.

Tik dar nesužinota,
' kiek žmonių žuvę. Menama 
tečiaus, • jogei nebusią dau
giau kaip 21.

DAUG LIETUVIŲ ŽŲSTA 
FRANCIJOJE.

Londonas, vas. 17 (kra
sa). — Pereitą savaitę ant 
karės lauko žuvo lietuvis

koi’dą. Gryno pelno praei
tais metais firma turėjusi 

ek/daug, kad 5 milijonus 
jenų padalinusi valdinin
kams ir darbininkams. Šėri- 
ninkams išmokėta specialus 
dividendos.

Kitas stebėtinas Japonijo
je apsireiškimas tai tas, kad 
perniai metais 300 milijonų 
jenų daugiau padidėjo gy
ventojų depozitai krasiniiio- 
se bankuose. Depozitorių 
skaitlius yra 14,918,974.

miesto valdyba nusprendė Antanas Kairys. Jis dar per
visą maistą paimti savo 
nuožiuron ir paskui dalinti 
gyventojams. Sakoma, jogei 
maisto Petrograde yra pa
kaktinai. Bet visa bėda bu
vo tame, kad jis betvarkin- 
gai buvo skirstomas ir par
davinėjamas suvartotojams.

DVI SUOKALBININKĖS
NUBAUSTA.

Londonas, kovo 12.—Dvi 
suokalbininkės, Mrs. Alieef •
AYhecldon, ir jos duktė, Mrs. 
Minnie Mason, nubausta 
kalė j imu—pirmoj i dėsi mčiai

BAŽNYTINSS ŽINIOS
Vienas žymiausias anglų 

rašytojas, Bernard Holland, 
kurs sandarbininkauja A- 
merikos laikraščiams “Out
look,” ‘Independent’ ir 
“North American Revie\v,” 
perėjo katalikų tikėjimam 
Jo tėvas buvo anglikonis 
kapelionas Anglijos karalie
nės Viktorijos ir karaliaus 
Eduardo VII.

Sulyg naujausio suskaity- 
rao Škotijoje yra 547,909 ka
talikai gyventojai. Atskirio- 
se vyskupijose katalikai 
skaitlius sekantis: Glasgovo 
vyskupijoje 400,000; Galio 
\vav 20,469; Dunkeld 33,000; 
Argvl su salomis 12,500; 
Edinburg 70,000.

Vienuolių Augustinijonų 
provincijolu Suv. Valstijo
se Šv/ Tėvas paskyrė kun. 
Charles M. Ibriscoll, O. S. 
A., Šv. Ritos parapijos kle
boną Philadelphijoje, vieto
je mirusio provincijolo kun. 
N. J. Murphy.

mokykla Nagasaki 
— 370 mokiniu.

mieste

Da baltinis šv. Tėvas Be
nediktas X V pavadintas 
“Kareivių Draugu.” Ne vėl 
tui popežius įgijo tą vardą. 
Šventasis Tėvas daug dar
buojasi šioje karėje nelais
vių kareivių būvio pagerini
mu visose kariaujančiose 
šalyse, ypatingai Turkijoje, 
Austrijoje ir Italijoje. Šv. 
Tėvo Įsakymu apaštališkas 
delegatas Konstantinopoly
je, antvyskupis Dūlei, ap
lankė anglų ir franeuzų ne
laisvių stovyklas Turkijoje 
ir padalino jiems dovanas. 
Neatsižvelgiama į nelaisvių
tikėjimą, visi; kareiviai lv-
liai šelpiami, raminami ir 
užtariami prieš vyriausybes.

Po Suvienytų Valstijų 
vėliava dabartiniais laikais 
gyvena 25,436,136 katalikai. 
Iš šito skaitliaus pačiose 
Suv. Valstijose gyvena 17,- 
022, 879 katalikai, o Phili- 
pinų, Hasvaii ir kitose sa
lose — 8,413,257.

Kalėdas iš fronto lankėsi 
pas savo tėvus Londone. 
Antanas Kairys seniau da
lyvavo mūšiuose pagal Dar- 
danelius, Gallipolio Pussa- 
lyj, ten tapo sužeistu. Pa-

KRITIŠKAS STOVIS 
. ISPANIJOJE.

Madridas, kovo 12. — Mi- 
nisterių kabineto posėdyje, 
kuriam apkalbėta visokios 
sunkenybės, surištos su 
maisto ir kuro stoka, nu

giięs iš Dardanelių pašinu-j tarta Įgalioti vidujinių Tei
stas tapo podraug su Bri
tanijos kariuomenės savo 
pulku į Egyptą. IŠ Egvpto 
perkeltas Į Franciją, čio
nai apkasuose prarado savo 
gyvastį. Taipgi ten krito ki
tas lietuvis, J. Kurtinaitis.
Išviso, jau žinau, bent 9 
Londono lietuviai užmušta 
karės frontuose.

Pereitą sąvaitę patiko nemetų, antroji penkeriems.
Kiti suokalbininkai išteisin- laimė V. Degėsį. Jis pametė 

menės pasiųsti į Mesopota-j^' Suokalbis buvo padary-'2O svarų sterlingų ir savo 
tas su tikslu nunuodinti (registracijos dokumentus.
Anglijos ministeriu pirmi-j Kitam, J. Baįorinui pavog- 
ninką Lloyd George ir mi-,ta iš namų 30 svarų sterlin- 
nisterį Ilenderson. Policija gų. J. Bajorinas buvo ka
tėčiau suspėjo susekti tą tinęs pasidėt^tuos pinigus į 
suokalbį'ir laiku sugadinot parapijinę kasą, bet vis be- 
visiis jo sumanymus. įsirengdamas neprisirengė.

apsiniaukusi. Anglai iš ten 
lengviau pasivarytų į šiaur- 
vakarus ir turkus tuomet, 
ištiktų pavojus.

NUSKANDINTA BELGI

JOS PAGELBINIS 

LAIVAS.

Londonas, kovo 12. — Vo
kiečių nardančioji laive nu
skandino garlaivį ‘Storštad,’ 
6,000 tonų intilpimo, kuriuo 
gabenta Belgijai maistas ir 
drabužiai. Keli vyrai iš į- 
gulos nuskendo.

“Storstad” 1914 metais 
Linvrenee upėje buvo susi
daužęs su garlaiviu “Em- 
press of Ireland.” Pastara
sis laivas nuskendo ir, kaip 
žinoma, žuvo suvirš tūk
stantis žmonių.

“The Morning Star”
(Aušros Žvaigždė) mokykla 
Tokioj, Japonijoj, turi 950 į Suv. Valstijose šiais lat- 
katalikų mokinių; Osakoje, j kais yra 15,520 katalikiškų 
“Bright Star” (Skaisti' parapijų. 1916 metais prtau- 
Žvaigždė) — 750; Katalikų) go 357 parapijos daugiau.

BUDDISTAS APIE KA 
KTALIKŲ TIKĖJIMĄ.

kalų ministerį, kad jis pro
vincijų gubernatoriams iš
leistų parėdymą, idant mie
stuose ir miesteliuose šviesa 
butų sumažinta tik perpus. 
Po 10 valandos vakarais 
gatvės neturi būti apšvie
čiamos. Tuo budu bus gali
ma sutaupyti kiek anglių, 
kurių jau ir be to didelė 
stoka atjaueiama.

AUSTRIJA PASKELBĖ
ALBANIJAI AUTO

NOMIJĄ.
Londonas, kovo 12. — Au

strijos imperatorius paskel
bė prokleniaeiją, kuriąja 
Albanijai suteikiama auto
nomija po Austrijos globa.

žnięs juos mokintas biul-
Idistas įsitikino’, kad visi ras-
J *■ Jį,7 • £

•tai, plaikstantieji vienuoli- 
jų nuodėmes, yra melai. 
Juos leidžia į žmones ištvir
kėliai apostatai.

Bažnyčios įstatai smarkiai 
draudžia vyrams įeiti į klau-

Photo* by Am*rlean Pro*s Assocl&tlOn.
Suv. Valstijų vidujinių reikalų sekretoriaus Lane sūnūs įstojo Suv. Valstijų, 

karės lakūnų korpusu. Ant vaizdelio parodoma jis ir jo lakstytuvas

Japonijos sostapilio Tokio 
universitete išguldomas ti
kėjimų lyginimo ‘mokslas.
To dalyko profesorius ten 
vra dabar D-ras Anezaki
Masalia. Jis apkeliavo visą zuruotus merginų vienuolv- 
Europą su tikslu pažinti ka- nūs. Japonų mokslininkas 
talikų tikėjimą, labiausiai turėjo pasiekti patį popežių, 
vienuolijas. kad galėtų įeiti į Klarisų

vyriausįjį vienuolyną Ryme. 
Tą leidimą gavęs mokslinin
kas pamatė, kaip gyvena 
merginos visiškai atsižadė
jusios sio; pasaulio. Dakta
ras stebėjosi jų viršininkės 
protingumu. Jis ją vadina 
didelei šviesia moteriške, 
nes ji giliausius klausimus 
gvildena, nei jų sunkenybės 
nejausdama, nei nesidi- 
džiuodama savo mokslingu
mu.

Iš savo kelionės Masalia 
parsivežė įsitikinimą, kad 
Japonijai naudingiausia bu
tų pribūti katalikų tikėjimą, 
kuris išmokina valdžią, kad 
tarnautų pavaldinių reika
lams. o pavaldinius mokina 
gerbti valdžios; įsakymus. 
Tokiu budu visuomenė tvir
tėja.

Linksma patirti tokią ži
bią iš Japonijos, nes eina 

budilistų 
kri kščio-

Profcsorius po kelionei sa
kė: “Katalikų Bažnyčia vra 
galingiausia, tobuliausia, 
kilniausia už visas įstaigas, 
kokią tik žino žmonių dva
sių istorija.”
' D-ras Masalui ypatingai 
stebisi katalikų šventaisiais, 
kurių gyvenimus jis ištyrė.
Šventieji gyveno augšto- 
mis dorvbėmis ir tiesa brau-J *
gino labiaus už viską. Jųjų 
pavvzdis visuomet naudin
gas, o ypač naudingas mus 
amžyj, kuomet materijaliz- 
nias taip smarkiai įsivyra
vęs. Šventieji palengvina 
visuomenei eiti geryn ir lai- 
mingyn. Japonijos moksli
ninkas kuolabiausiai stebi
si šv. Pranciškum Asyžie
čiu ir jojo įkurtomis vienuo
lijomis.

Profesorius buvo skaitęs
daug kningų apie vienuolijų r paskalų, buk joji
ištvirkimą iš blogumą, todėl 
pats norėjo patirti kaip yra. 
Jis ištyrė daugelį visokios 
rųšies vienuolynų Pranciš
konų, Dominikonu, Benedik
tinų, Lazaristų ir kitų. Pa-

liaudis rengianti 
nių persekiojimą, o vyriau
sybė netrukdanti. Męs esa
me girdėję, tiek daug gera 
apie japonus, kad nenorime 
tikėti tais paskalais.

i X ■M ■to
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lą. Straipsnis buvo parašy
tas taip, kad sukurstyti 
“Vien. Lietuvninku” ir vi
suomenę prieš “Laisvės re
daktorių.”

Taip rašyti gali tik piktos 
valios žmogus.

Juk “Draugas” nei kursto, 
nei, apsaugok Dieve, neinta- 
ria nei vieno žmogaus. Intar- 
ti ką nors blogam darbe, mes 
privalome turėti prirodymų. 
Mes to neturime ir todėl ne
turime teisės intarinėti.

Bet mes tik reikalavom? ir 
reikalaujame žinoti, kaip pa
sibaigė toji byla (o gal jinai 
dar vedama), kuri pernai bu
vo sukėlusi tiek daug truks
int) visuomenėje.

Tai toks musų klausimas, 
į kurį norėtumėm sulaukti at
sakymų.

I
N Krokodiliy Ašaros :

(Kun. A. Ežerskio Šmei
žimo Delei).

Socialistų
‘Naujienos,

laikraštis 
” išgirdęs apie

na, kad jokio raštelio (Tesi
te#) apie įduotus pinigus jis 
neturi. Bet gerb. kun. A. 
Ežerskis, kaip tikrai teisin
gas žmogus, to nė nemanė 
padaryti, nors ir galėjo.

jitumanymu, o kun. Ežerskis i rosi neaiškus. Uz jo nuga- 
keliais mėnesiais užtrukdė ] ros, matyt, darbuojasi visa

auja alsiausių socialistų. 
Meluoja K. Montvidas, sa

užmiršęs tik $50. Kas gi kal
tesnis? Jusu “dėdė” Bulo

mi. A. Ežerskio užmiršimą,,., . . ........ i laigi, tas geriausiai parodo,pasiųsti $50.00 į Tautos 
Fondų, nebegali benurimti. į 
Štai No. 55 “Naujienų” re
dakcija Montvido vardu lie
ja kibirus ašarų delei to ne
kalto pamiršimo. Jis nori 
Įtikinti savo nesusipratusius 
skaitytojus, kad kun. A. 
Ežerskis padalė didžiausi ir 
nešvariausi prasižengimą 
prieš visuomenę ir prieš jį 
(K. Montvidą). Kiek, girdi, 
galima būt
padaryti
Lietuvoje, jeįgu kun. A.

! kad kun. Ežerskis visiškai 
nemėgino pasisavinti sve
timų pinigų. Ir socialistai 
gilumoje širdies gal nema
no, kad tas užmiršimas bu
vo'padarytas su tikslu pasi
likti savo naudai svetimus 
pinigus. Tik purvina jų są
žinė nori pasinaudoti tuo at
sitikimu ir pažeminti savus 
priešus.

nivę gero 1 TVJV tautos išgamų šauk- 
našlaieiams smai, kad sutrukdymu tos

aukos galima būt buvę su-

Iš Dienos
II Dienon

TAI NĖRA JOKS “KURS
TYMAS.

Kituomet “Draugas” pas
kelbė paklausimų: kaip pasi
baigė socialistų laikraščio 
“Laisvės” byla su laisvama
nių laikraščiu “Vien. Lietuv
ninkų.” Toji byla' buvo su
rišta su a. a. kun. Žebrio už
mušėjais socialistais. “Lais
vė” buvo apskundusi “V. L.” 
ir pareikalavusi augšto atlygi
nimo. Tąja byla labai indo- 
mavo lietuvių visuomenė. Vi
suomenė norėjo patirti, argi 
lietuvių tarjM* gyvuoja

TAI VISKAS, KĄ JIE 
ŽINO.

Lietuviški socialistai imasi 
nedoriausių priemonių, kad 
tik labinus ir skaudžiaus įžei
sti lietuvių visuomenę, kuri 
nenori klausyti jų visokių 
pliauškimų. Lietiniai kata
likai yra nuolaidus, mažai at
kreipia domos į tuos šmeiž
tus. Negi barsies ir ginčv- 
sies su tais nykštukais.

Bet kuomet retkarčiais 
prieš tuos protiškus bankru- 
tus visuomenė neiškenčiusi 
pakelia savo balsą, kuomet 
ima išrodinėti faktais jų 
bjaurius pasielgimus, tuomet 
ocialistai nebežino kų į tai 

..tsakyti, tik pravardžiauja 
• ‘ ubagais dvasioje. ’ ’

Tai visas jų argumentas.. 
Dvasia mes pasilekam sau, o 
“ubagus” gruzinam jiems.

Pravardžiavimu lietuviški

Ežerskis uebutu pamiršęs šelpti našlaičiu, išrodo nepa- 
pasiijsti anksčiau pinigų, j |)rastai v,.įd„iaįi)iškais, že-

linais. Pirmiausiai save rei
kia apsivalyti nuo įtarimų, o 

Delei. užmiršimo kun. A. paskui tik galite įtarinėti 
Ežerskis jokio prasižengi-i kitus. Aš klausiu, kodėl ju
ntu nepadarė. Tas gali pasi-įsų socialistų fondas per pir 
taikyti kiekvienam žmogui. į mūs dvejus metus karės lai- 
Kaip tiktai buvo priminta,' kė Amerikos bankose arti 
kad jis neišsiuntęs tų pinigų $12,000 ir nesiuntė jų Lie- 
,'autos Fondan, tuoj juos tu von. nflrs ten pašelpa la- 
pasiuntė ten, kur pareika-|bai buvo reikalinga? Kiti 
kauta. Kad gerb. kun. A. fondai tuojaus siuntė pini- 
Ežerskis butų norėjęs tuos:gus Lietuvon, o jus., veid- 
pinigus pasisavinti, kaip K. mainiai. laikėte pas save. 
Montvidas tvirtina, tai juk J er gu tuojajis tuos pinigūs 
.jisai būt galėjęs užsiginti, Imtut nusiuntę Lietuvon ar 
kad jokių pinigų nuo K. i nemažai butut sušelpę naš- 
Montvido nepriėmė, nes ir bu? Taigi jus dviejais me-

Tame buk ir visa svarba tos 
tariamosios nuodėmės.

paisai K. Montvidas tvirti-

galvažudžių “juodrankių,” ar 
“raudonrankių” organizacija.! ocialistai išreiškia piktumą 

lietuviams katalikams už proTas turėjo paaiškėti bylos me
tu. (Ii jei gyvuoja tokia or
ganizacija, tai kų bendra ji
nai turėjo su musų gerbiamo
jo tėvynainio-kunigo nužudy
mu. Tai labai svarbus klau
simai. Visuomenė turi žino
ti bylos galų, kad tolesniai bi
le ko neintartų, kad nekaltų
jų žmonių nelajkytų blogam 
nužiūrėjime.

“Draugas” nieko daugiau 
nereikalavo, tik norėjo suži
noti — kokios yra pasekmės 
tos bylos, gi jei byla nepasi
baigė, tai. kaip stovi tasai nu
kaląs.

Tečiau kol-kas nei “Lais
vė,” nei “Vien. Liet.“ neat
sakė į “Draugo” paklausimą. ’ "1 rV
“V. L.” andai paminėjo, kad 
“Draugas” esą klausius, kaip 
pasibaigusi toji byla. Bet už
uot atsakyti į “Draugo” pa
klausimą, “ V. L.” atrėžė štai 
šitais keliais žodžiais:

Mes iiaklausėine bylos pil

no asmens, o kalbėjome ap-

?stų prie gerb.' kun. A. Ežer- 
kio šmeižimų.

Socialistų laikraštis išnau
doja darbininkus liumbugieri- 
l:ų “daktarų” rankomis, kil

ių apgarsinimus nuolat tal
kina. Darbininko skatikas 
>er “daktaro” apgaviko ran

das eina į “Naujienų” kiše- 
:ių.

Kaip jas galima pavadyti 
,iž tatai ?

Suv. Valstijų senatas paga
liaus pats sau uždėjo apyna-j 
rį, kukliau pavadintų “elo- 
ure bill,” kurio taisyklė yra 
okia: kuomet 16 senatorių 
>areikalauja už bile kokį Įsta- 
ymo projektą tuojaus bal
suoti, ir jei toksai reikalavi
mas paremiamas dviem treč
daliais senato balsų, tai tuo
met be atadairos balsuojama 
nežiūrint kelių -senatorių 
prieštaravimo.

Vokietija skelbia, jogei ji- 
kritai tik apie tūlus laikius- i)aj pasirengusi pripažinti] 

Belgijai neprigulinybę, bet su 
paklaueėme bylos pa-jąja išlyga, kad vokiečių ka-

elUS.
Mes

baigos V. LpaseKmių, o
mums kitką atsake. Nenori uomet didesniuose Belgijos 
nei užsiminti apie bylos• painįVstUosei Graži tai butų to-
baigą. j Į;įR Belgijos neprigulmybė.

Bet užtaigi So. Bostono lai
svamanių ptiodkelė “Ateitis” 
karštai stoja “Laisvės” ir 
“Vien. Liet.” apgyniman. Ko
kiuo tikslu “Ateitis” taip da 
ro, mes nežinome, O gal ir Rusijos konstitivionalis- 
“Ateitis” bus kuom nors pri rų-demokratų vadas profe- 
sidėjus prie tos bylos, jei tarp šorius Povilas Miliukovaaj 
kitko sako: ; pranešė, kad jis dės visas

“Klerikalų laikraščiai - -į pastangas, idant po karei

■ivių įgulos pasiliktų ant vi-

LAISVĖ PAVERGTOMS 
TAUTOMS.

“Draugas” su “Darbininku”. pavergtos tautos butų pa- 
atsispauzdino straipsnį, knr į liunsuotos. Gird, tautų ver- 
vėl kelia aikštėn “Laisvės” ir gija galės būti priežastimi
“Vienybės Lietuvninkų” by- dar baisesnių karių. 1

ta išlipęs is laivo dar pag) kvdanias, jog jis kibai norė- 
rė jus už nesiuntitną pini-! kad tie pinigai kuogrei- 
gų. Gird, gerai Paarėte,! ,«,į.Hlsįaį pasiektų Lietuvos 
'aliai gerai, kad nesiuntėte žmoues. (Montvido pasiel

gimai su jo skelbiamais no
rais toli gražu nesutinka. 
Jeigu jis būt norėjęs, kad 
pinigai kuogreieiausiai pa
siektų tikslą, tai juos būt 
įdavęs tiesiog į T. F. be 
kun. Ežerskio pagelbos. 

Nejučiomis skverbiasi į

aukų.”
Na, mielas skaitytojau, ar 

toks socialistų pasielgimas 
nėra tikrai tarizėjiškas, ar 
gi jie nėra nusidėję prieš vi
suomenę ir prieš visų lietu
vių tautą? Jiems tai beabe- 
jonės privalu mušties j kru-

Jūsų pinigą tur. būti padė
ti jforoJ® aaugioje »tljo> 

banko)*

SECURITY KNBA
■■■■■ OF CHICOO 
Mllwaukee av. aod Carpeoter at

į 3% ant Jūsų Pinigų
i

AMara PaneAeliaii i.* Sabatomla 
▼•karai* iki 8 valandai

Skolinam e piniguo aut Na m ų

j Persiunčiame pinigus 
3 | Eutopa ir galima 

gauti Laivokartes

tais užtruk dėt $12.000 -su

tinę, apgeilestaujant savo| galvą mintis, kad Montvi-
didžiai nedorus pasielgimus. 
Apart to musų socialistai, 
kur tik galėjo, visur trukdė 
šventą .darbą aukų rinkimą 
badaujantiems. Gana atsi
minti nors" Lietuviu Drena. 
Jie vartojo bjauriausias me
lagystes, šmeižtus, skundus, 
kad tik pakenkti katali
kams ir tautininkams, kad

d<is eidamas pas kun. Ežer- 
skį turėjo kitokį tikslą. Jo 
sėbravimas su bedieviais so
cialistais tą abejojimą dar 
labiau sutvirtina.

Jeigu K. Montvidas buvo4
ir yra taip teisingas, kaip 
r klainuojasi “ Naujienose,” 
tai delko jis būdamas pas 
kun. Ežerskį ir numanyda-

tik jie mažiau surinktų mus, kad kunigas klysta sa- 
aukų. Ar gi taip elgiantis Į kydauias, kad išsiuntęs pini- 
jie širdingai nori sušelpti į gus, nepasakė jam atvirai: 
daugiau našlaičių, apie ku-į “Tėveli, aš mačiau Tautos 
riuos taip “rūpinas” savo
laikrašpalaiky.j ?

Toliaus K. Montvidas sa- ■ 
ko, kad jis nuo savęs tuos 
pinigus aukavęs. O gerb. ĮTuo^aus

A. Ežerskis tvirtina, 
jog Montvidas būdamas pas' 
ji prasitarė, kad jis surin-

kun.

Fondo atskaitas ir savo au
kos ten nemačiau. Tuomet, 
kunigas neišsiuntei.”

Kun. A. Ežerskis gal būt
prisiminęs ir nu 

siuntęs arba jam pačiam 
Įdavęs minėtus pinigus 

į liet Montvidas to nepadarė, 
nors jis aiškiai matė ir sukės nuo ko tai pungus ir za-1 , , , , . ..• , , / . , 'prato, kad kun. A. Ežerskisda dar daugiau surinkti. v Y _T. , .. . . r- m -j vra uzsimirsęs. Vietoie to1 aigi irtame K. Montvidas '.. , . ... . 'p s t vilai susizinoio su Tau- jo į *

i -
prasilenkia su teisybe, 
pasielgimai dar labiau da-j (Tąsa ant 3-eio pusi.)

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS t

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

Orders I visas dalis svieto.
\Villiam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas 
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas 
August Filek—Ass’t. Kasierius 
Joseph sikyta — Kasierius 

1900 Blue Esiand Avė'
OHIOAGO, II Jj.

Reiškia laisvę nuo rūpesčių 
ir

Absolutiškų saugumą
Si banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
žiuriaina U. 8. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.00 ar $1,000.00

tnlats ūipl. fi»»6il)į INI 8 iTi

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

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

Monroe St.,

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA 

DEL JŪSŲ TAUPUMO

ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO. 
Chicago Clearing House Naryste.

KIEKVIENA DIENA PER VISOS MĖTOS
IONAIS yra puikus^ karas kuris yra vartojamas ir žiema ir vasara, apmainomas kaip tik nori. Netik kad gražus
pasižiūrėti bet ir smagus pasivažinėti.

Kas j) nusiperka tai žino kad turi kara kuris visus kitus atstoja.

LEKINGTON SALIENT SUI’ERIORITIE8

Lcnvingloii-Coiitiu ntal Engine 
Moorn Multipįe Eiliaust System 
C’ut Steel Startine Gear on Flywhcel 
Independent fgnilion, Llglillng, nnd

Startiug Circuttn 
Double Universal -loints 
FuU-Flonting Renr Axle witb Spirai

Be vėl Gears 
tViek-Fecd Oll Cups

Engine Drlven Tire Pump
Double Bulb Adjnstablc Hendlamps 

Rigidly Motinted nn Radiator
Largest Slze Motometer
Bolted-On Tire Raek nnd Spare 

Demountable Rim
Oll Pressure Gange
Convex Mud Gnards ................................
Genuine Lcathcr Upholstery

Dar prie to yrn puikios dideles lnmpos.

Lexington Motors Chicago Co.
1842 Michigan Avenue Chicago, III.

Telefonas Calumct 5780.

LEXINGTON-HOWARD CO.
CONNFjpsVILLE, INDIANA.

(Apatinės lubos)

Bankos priklausareios prie Chi
cago Clearing House vra po jos at
sargia priežiūra. Lalks nuo laiko, 
bent syki į metus, Clesring House 
revizoriai nuodugniai Ištiria savo 
bankų stovį ir būda Jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, 

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

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

The Chicago Clearing House 
[iriožiuros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka r.e 
subankrutijo. Reikalaujant, Cleer 
ring House bankos ateina viena kl 
tai su pagelba.

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

Jį taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliariškai tlrlnėjama 
Ir kas meta. išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Cta galima gauti Pirmus Auk
so Mortgages. Telpgi Aukso Mort
gage Bondus po $100.00 Ir 1600.00. 

Sis bankas yra atsakanclausas
Lietuviams.

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

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas: Blue island Avė., Loomis 
tr 18-tos gatvių.

ATDARAS: Panedėllais, Ketver
tais tr Subatoms iki 1:10 vai vak.
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kitiems nuo 13 iki 20 nuo
šimčių. Išviso lietuviams 
streikieriams surinkta $152 
aukų. Stambesnes aukas da 
vė šie:

Lietuvių. Repub. Kliubas

K 1$ LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE

SPRINGFIELD, ILL.

Šiomis dienomis čia liko 
suvažinėtas ant geležinkelio 
50 metų amžiaus lietuvis 
Adomas Kubilius. Velionis 
grįždamas nuo darbo bandė 
inšokti į prekių traukinį, 
kad šis pavėžėtų arčiau na
mų. Bet šokdamas ncbagas 
pakliuvo po ratais ir čia pat 
mirė.

Amerikoj a. a. Kubilius 
tegyveno tik trejus metus

Reikia būti atsargesniais.
Vieversėlis.

CLEVELAND, OHIO.

Apgaviko darbai.

Šiomis dienomis į polici
jos rankas pakliuvo tūlas 
apgavikas, kuris pardavinė 
jo nesusipratusiems žmo
nėm įvairius “magiškus’’ 
dalykus, su kuriais, girdi, 
galima atsiekti tikrųjų lai
mę. Daugiausiai liko ap
gautų lietuvių ir lenkų. Nuo 
kaikurių išviliota gan daug 
sunkiai uždirbtų pinigėlių.

Gėda, kad pasitiki įvai
riems apgavikams.

X. Y.

WATERBURY, CONN.

So. Side Lietuvių Pa
girdą vedė p-lę M. Vaivad- šalpinis Kliubas ir Šv. Juo- 
žiutę. Svečiams besilinks- zapo draugija po $10; po $5
minant p. P. Alulis priminė, 
kad reikėtų parinkti aukų 
gelbėti nelaimingų Lietuvų. 
Su šiuo gražiu sumanymu 
visi sutįko. Išviso surink
ta aukų $8.95.

Aukavo šios ypatos:

aukojo: Lietuvių Muzikan
tų Dr-ja, A. Užmeckis, J. 
J. Kaulakis, Stasis Vasiko- 
nis, A. Leistrumas, V. Var- 
ževičius ir A. K. Abraitis; 
po $3: V. Kapsukas, G. Ku- 
tra ir J. K. Z.; po $2: J.

$1.10! Poška ir Sabas Mankus; po

Tikrai doras ir teisybę 
mylintis žmogus taip būt ne
pasielgęs. K. Mpntvidas, 
matyt, todėl nenorėjo kun. 
Ežerskiui priminti jo klaidų, 
nes bijojo, kad kunigas ne
susigriebtų ir nenusiųstų 
pinigų. Tuomet juk sociali
stų nuolankiam tarnui ne
būtų progos dergti katali
kų kunigą, nebūtų progos ir 
pačiam pragarsėti ir pasi
girti savo duosnumu. Bet. 

purvinas socialistų tikslas 
menkai atsiektas.

Kiekvienas geros valios 
žmogus tiems išpustiems so
cialistų šmeižtams nepati
kės. Tuolabiau jiems nepa
tikės tie skaitlingi žmonės, 
kurie pažįsta kun. Ežerskį. 
Apie jo teisingumų jų širdy
se nėra nei kibirkštėlės abe- „ 
jonės. Jeigu kun. Ežerskis 
drįstų savinties tų menką 
pinigų-sumų, jeigu jam rū
pėtų būti turtingesnių, tai 
ar gi jis aukotų šimtais do
lerių įvairiems labdarin
giems tikslams, argi jis duo
tų tūkstančius dolerių ka
talikiškos spaudos sutvirti
nimui ?

Nors “Naujienos” skelbia
si, kad jos myli teisybę, bet 
į svečius kviečia melagystę. 
Gėda lietuvių tautai už tokį 
laikraštį. Jis savo nuodais, 
apibarstytais cukrumi, nai
kina širdyse musų žmonelių 
tikėjimą, dorų, mandagumų. 
Laikas lietuviams susiprasti 
ir varyti lauk iš savo namų 
bedieviškus laikraštpalai- 
kius, kurie nesidrovi bjau
riai šmeižti net nekalčiausių 
žmonių.

Vincas Stulpinas.

neša oru ir save ir antrųjų 
dalį su žmonėmis. Aero
planai gi gali skrajoti tik 
ačių greitumui ėjimo. Jie 
panašus į milžiniškus pau
kščius. Jokio gazo lekioti 
oru jie nevartoja. Aeropla
nus laiko ore platus spar
nai, o varo motoras. Tai, 
ve, kame svarbiausis skirtu
mas tarp aeroplanų ir zep- 
pelinų bei dirižablių.

Šioje karėje orlaiviai lo
šia svarbių rolę. Ar zeppe- 
linai naudingesni karės tik
slams, ar aeroplanai sunku 
tikrai pasakyti.

Francija pirmoji, išplėto
jo dirižablius. Bet ilgainiui 
ji labiau ėmė rupinties aero
planais. Šiandie franeuzai 
turi daugiausia aeroplanų, 
negu kitos kokios nors val
stybės.

Vokietija gi, priešingai, 
ji atkreipė ypatingų domų 
į dirižablius. Juos ypač pa
tobulino minėtasai grafas 
Zeppelinas ir tūlas majoras 
von Parseval. Šiandie Vo
kietija yra pirmoji pasaulyj 
valstija sulyg skaičiaus di- 
rižablių-zeppelinų.

Zeppelinai parankesni už 
aeroplanus tuomi, kad jie 
gali būti labai ilgai ore ir, 
sustabdę savo mašinų ne
krinta, Kariais zeppelinai 
atlieka kelių šimtų mylių 
kelionę. Gi aeroplanams 
pavojinga leisties į tokių 
kelionę — jie kur kas grei
čiau sugenda. Be to, aero
planai negali sustoti ore, 
kuomet zeppelinai iškabo 
ore nejudėdami keliolikų 
valandų. Neparankus tik 
zeppelinai dėl savo didumo. =================

Jie negali žemai nusileisti, 
nes juos lengva patėmyti ir 
nušauti. Užtat zeppelinai 
dažniausiai skrajoja ir daro 
užpuolimus naktimis. Bū
dami labai dideli zeppelinai 
gali pasiimti su savimi daug 
bombų, torpedų ir kitokių 
“dovanų.” Kartais zeppe
linas vežiojasi armotų bei 
kulkasvaidį. Taigi žvalgy
bas daryti naudingiau su 
accroplanais, nes jie gali že
miau nusileisti ir aiškiai 
viskų matyti. Bet užpuo
limams ant tvirtovių, mies
tų ir tt. geriau tinka zeppe
linas.

Zeppelinai kartais būna 
naudingi ir ant jūrių, ap
saugoti laivynų. Kabodami 
ore jie lengvai gali matyti 
povandeninę laivę ir jų su
sprogdinti. Zeppelinai nu
vaiko negeistinus laivus ir 
nuo vandens paviršiaus.

Reikia dar pažymėti, kad 
aeroplanai žymiai greitesni 
už zeppelinus.

LENKIJOS AMBASADA 
TURKIJOJ.

Turkija per šimtų su vir
šum metų nepripažino, kad 
Lenkijos valstija panaikin
ta. Turkijos sostinėje Kon- 
stantinopolyj nepaliečiamy- 
bės laikomi Lenkijos am
basados rūmai. Kuomet len
kų ambasadorius priverstas 
buvo išsiskirti su savo vie
ta, nes Lenkija liko paverg
ta, tai Turkijos vyriausybė 
paliepė uždaryti šiuos rū
mus ir per visų šimtmetį do
miai juos saugojo, nieko ne
įleisdama į vidų. Visi doku

mentai ir ambasados nt.ni- 
niai rakandai užsiliko čieli 
ir tokioje tvarkoje, kaip 
prie paskutinio liuosos Len
kijos pasiuntinio.

Taigi virš šimto metų ant 
turkų žemės niukso neuž
gyventas rūmas Lenkijos 
ambasados, laukdamas kol 
padaryta lenkams piktada- 
ryštė bus atpirkta.

SUPYKO.

Valkata vidurnaktyj susi
tiko žmogų, atkišo revolve
rį ir tarė:

— Atiduok pinigus!
— Neturiu...
— Atiduok laikrodėlį!
— Neturiu...
— Atiduok žiedų!.
— Neturiu...
— Tai kų gi turi?!
— Nieko neturiu.
— Jeigu nieko neturi, tai 

naktimis nevaikščiok. Ša
lin.

$1: J. Bravinskas, A. Driuk- 
tenis, A. Vamauskas, X 

1.00 Alekna, Fr. Užkurėlis, P. 
1.00 Mikonis, A. Petkus, Ripin- 

ski, B. Urbo\v, A. Kubelči- 
kas% M. C. Sarol, S. Vasla- 
siulevičius, A. Sheposkis, 
M. Lutvinskis, J. Matulis, 
V. Dapšis, L. Mickevičius, 
A. Žalis, Kentrus broliai ir 
M. Kalėda.

Laike dviejų prakalbų su
rinkta $20.80.

1.00
1.00

1.00
1.00

25
50
50
35
25
10

V. Daugirda 
&1. Vaivažiutė
O. Baltrušienė 

- J. Daugirda
M. Karosas 
J. Lenikas
P. Alulis 
T. Kazlauskas 
O. Jankauskienė
M. Aleksienė
N. Kazlauskienė 
J. Vaičiui iutė 
A. Krasnauskis

Vardu badaujančios tėvy
nės visiems aukautojams ta
riu širdingų ačių.

P. Alulis. 
Red. prierašas. Tamstų 

i aukų $8.95 sušelpti Lietuvų 
j gavome ir tuo jaus nusiuntė-
u.'ie i Tautos Fondų.

ŽODELIS APIE OR
LAIVIUS.

Orlaiviai dalinasi į dvi ru
si : aeroplanus ir dirižablius. 
Šie pastarieji dažniausiai 
vadinasi vardu šiomis die
nomis mirusio vokiečių gra
fa Zeppelino, kuris labai pa
sižymėjo dirižablių tobuli-

DAR DELEI PHILADEL 
PHIJOS SIUVĖJŲ 

STREIKO.
Pagaliaus Philadelpkijos į nime. Zeppelinas skrajoja

siuvėjams vis gi pasisekė iš-su pagelba kokio nors gazo 
laimėti streikų, kuris tęsėsi Į lengvesnio už orų. Jis turi
gan ilgai. Ačiū streikui liko

! sumažintos darbo valandos 
t j ir padidintas užmokesnis

Vasario 19 d. p. A . Dau- Savaitiniams darbininkams

Pavyzdingos vestuvės.
pavidalų milžiniško cigaro, 
prie kurio apačioje prika
bintas tiltelis žmonėms. 
Viršutinė dalis zeppelino

NEIŠAIŠKINAMA:

Sūnūs: — Pasakyk, tėve
li, ar teisybė, kad su kokiuo 
sutapsi tokiuo ir patapsi? 
Tavas: — Be abejonės tei

sybė, mano brangusis.
Sūnūs: — Tai jeigu geras 

sutaps su blogu, tai tokiuo 
budu geras liks blogu, o blo
gas geru.
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KRAKODILIŲ AŠAROS.

(Tųsa nuo 2-ro pusi.)
tos Fondo raštininku ir tuo- 
jaus pranešė advokatui ir 
šmeižti) organui “Naujie
noms. ’

Užsiauginkite Bulves $2.50 už 40c Pasidarykite 50c vertes sviesto už 20c.
Buk maisto išdirbejų, geriausią išdirbyste visoje Amerikoje. Sanborn padaro žmogui kelia lengvų teip 
kad jis gali pradėt bizni tūojaus, Sanborn reikalauja draugų kurie padėtų Jam darbe. Sanborn nereika
lauja kad įdėtum daug kapitalo. Sanborn reikalauja kad jo draugai [partneriai] įdėtų savo darbą, ir sa
vo muskulas. Sanborn Jiems padeda.

Draugiškas Patarimas nuo Draugo

Aš visuomet turėjau nova 
padėti Lietuviams kaip tik ga: 
lėdamas kad pakėlus musų 
tautos vardu. Dabar pranešu 
visiems kad esu pozicijoj 
jiems padėti. -

Aš dabar dirbu pfts San
born Company iš Eagle River 
Vilias County, \Visconsin, vie
nų iš didžiausių žemes kom
panijų VViseonsine. Sanborn 
Iiarduoda ūkės ant ilgų ir len 
gvių išmokesčių. Parduoda gv 
vulius, medžius ant lengvų iš
mok esčių.

Aš čionais reprezentuoju 
Lietuvius ir padedu jiems nu
sipirkti farmas ir duoti jiems

pagelba pradžioje.
Aš visuomet žinojau kad 

musų žmonės mėgsta gyventį 
ant ūkės bet vargas ir iki šiai 
dienai kad jie nežino kur gali 
iria nusipirkti gera ūkė, o net 
dauguma tampa apgautais 
per kokius žemes agentus.

Aš visur apžiurėjau kame 
rastųsi geresne vieta apsigy
venti musų žmonėms ir kur 
man geriausia patiktų apsigy
venti. Aš atradau vieta ir kli
matą taip kaip senoj Lietuvoj 
ir kur yra gera proga geram 
žmogui apsigyventi.

Aš Jum* priduosiu varda 
žmogaus kuris užima gana au-

gšta vieta VViseonsine, B. G. 
Paeker, State Commisioner of 
Immigration, Madison, VVisc.

Jeigu jus norite kų sužino
ti apie Sanborn Co. rašykite 
jam o jis su mielų norų sutei
ks jums* reikalaujamas infor
macijos, rašykite jam angliš
kai.

M. J. AUGULIS • 
Lietuvių Kolonijos Direkto

rius.

Niekados nepirkite farmų 
nuo pcdlo~ rrbn 1 vadi
namų agentų ’.... ie ’-i»‘ ofi
sus mieste o nežino kn'p ta 
farma atrodo. Kuomet jis ta 
farma parduoda jis daugiau

nenori tavęs pažinti, nes jis 
tik piningų norėjo.

Pirkite farma nuo kompa
nijos kuri gyvena tarpe ūki
ninkų ir kuri yra visuomet 
pasiryžusi savo ūkininkams 
padėti kad liktų turtingesni.

Sanborn parduodo po 40 
akeliu žemes ir augščiau. Jei- 

igų pirksi 40 aklių žemes ir 
daugiau Sanborn išdirbs tau 
2 ak rius žemes gatavai dėl sė 
jiirio, pabudavos Jums narna, 
duos viena gera mel žarna kar
ve, 2 kiaulės, 12 vištų, užmo
kant $250.00, per tris metus 
nemoki nei vieno cento, po 
trijų metų gali pradėti ant

lengvų mokeščių mokėti liku
sia skola.

Jus galite nusipirkti gero 
40 akrų farma su namų gy
vuliais nuo $1000.00 iki $1500. 
00. Daugumo farmų turi dai
lų miškelį iš kurio galima 
gerai pasipelnyti. Čionais 
farmeriai uždirba po $7.(W) į 
dieno plaudami malkas ir 
veždami jas į miestą.

Sanborn taipat turi darba 
agentūra per kuria suieško- 
ma darabas tiems kurie nori 
uždarbiauti, po vasarinus re- 
zortus, lentų piovinyčiose ir 
kitose vietose.

<br
Sanborn apsaugoja Tam

stos šeimyna jeigu Tamsta 
numirtumete mes duodame 
Tamstos pačiai- ir vaikams 
“VVaranty deed” ir “abstract 
parodanti kad viskas išmokė
ta ir kad tai yra jos nuosavy
bė. Jį nemokės-nei vieno cento 
po Tamstos mirčiai ir pilieka 
savininke ūkės.

Štai kų vienas iš musų Lie 
tuvių ūkininkų sako:

Ponas J. Jessevicz Eagle 
River, VVis., nusipirko farmų 
nuo Sanborn Company ketu
ri metai atgalios. Per du me 
tus jis mokėjo po $10.00 į mė
nesį kuomet gyveno Cbicago- 
je, jis nenorėjo čia gyventi 
ant ūkės užtat kad jis buvo

nevedės. Dabar jis čionai gy
vena du metai ir jo farmo jau 
išmokėta, jis uždirba po $7.00 
į diena kirsdamas medžius ant 
savo ūkės apart to dar moka 
$1.25 kitam fyrui kuris jam 
veža medžius į mieste, nes jis 
turi tik viena arkli.

Jis sako kad praeita vasa
ra viskas puikiai užaugo ypa
čiai bulves iš kiekvieno aklio 
gavo apie 250 bušelių bulvių.

Jeigu Jils atsižvelgsite kaip 
Jus stovite gyvenant mieste 
ir kaip Jus stovetumet gy
venant ant ūkės, beabejonės 
kad geriau norėsite gyventi 
ant ūkės. Del pilnesnių infor
macijų rašykite.

■ Jeigu nenorėtumėte rašyti ilga laiškų, Jus gulite tiktai išpil
■ dykite kuponą. Bet butų geriau jeigu Jus parašytumėt laiškų
: . ■

Vardas......................................................................................... ...... ■

■ Adresus........................................................ ........................................... a■
■ Miestas ir............................................................... ‘.................................. ■
■ ■a Valstija...................................................................................................... ■

Sanborn Company
' • . I * -•

%Lithuanian Colony Director
K t •

• Eagle River, Wisc.



CICERO, ILL.

Naudingas ir įdomus 
vakaras.

-- MM
DRAUGAS ■Pnnodėlis kovo 12 d., 1917,

LUBSIUVIŲ 
STREIKO.

’JUtttriaine I A. Kontrimas, 2350 Leavitt Street
^-.skaitlingai lankvti šias nio-j5^ Kosjninnki, 903 tNest 12 Street 

* S. Koszulanis, 1112 Marshfjeld A.
G. Kosulis, 3246 Š. Halsted Street 
K. Kraginski, 450 S. \Vood Street 
A. Kroyer, 3249 Piiree Avenue 
R. Kro.ver, 1830 N. Sawyer Avė. 
V. Kuras, 2903 West 25 Place 

Tuituris, 1000 S. Canal Street

A

Retai tenka pamatyti to
kius įdomius vakarus, koks 
įvyko kovo 4 d. Cicero lie
tuviškos parapijos svetainė
je. Šis vakaras buvo su
rengtas paminėjimui musu

Keturios savaites praėjo, 
kaip ( 'hieagoje streikuoja 

^poteris ir merginos rubsiu- 
pS.'Vjos,. Kimiu saviuiinkŲ viso- 
i iiiie mėginimai, kad streiki- 
i^biiikt's primasinti atgal, ne- 
•^ĮSasisekė. “Darbdaviu są

jungos” advokatu p,-žadė
jimai, kad į dvi savaiti 
streikas busiąs sutruškin-

I . • v • -i- • ,* ' UZilV.IV p _XV- JCJ. MUlllltas, taippat neissipude ir to; • ,. . v j. . vaizdingai padekitdėl darbdaviai šiandie jau ® r
ima nepasitikėti savo advo
katais ir ju tuo ubliuoju rū
pestingumu.

Iš unijos valdininku pra
nešimu patiriama, jogei į 
darbus sugrįžo tik tos strei- 
kininkės, kurioms unija lei
do grįžti, kuomet kaikurie 
darbdaviai išpildė streiki
ninkui reikalavimus ir pa
sirašė po sutartimi.

Dirbtuvėse vięnur-kitur 
sįreiklaužės. 

jokios siuvė-

N
A. Kunpik, 4548 Wentworth Are. 
A. Laskauskas, 3219 S. Morgan 
W. Lawedanski, 4624 Winche«ter 
K. Ledzius, 4830 Paulina 'Street 
A. Lukaeevjcz, 2842 Weat 23 Place 
S. Lukošius, 4549 Hermitage Ąve. 
J. Lukas, 1904 Canalport Avenue 
J. Macis, 1971 Canalport Avenue

brangios tautinės šventės I M- Mackievicz, 957 West 19 St. 
— Šv. Kazimiero dienos. Marcihkievicz, 1625 \Vest 18 St.

Vedėju šios pramogėlės 11 ‘ Marta, 2540 West 45 Place 

buvo gerbiamas klebonas
kun. A. Ežerskis. Pra
džioje p-lė E. Šemiotaitė 

imavo
“Lietuvos Kraštas.” Pas
kui sekė gerb. kun. A. Eže- 
rskio prakalba. Jis kalbė
jo apie Lietuvią Dienos 
svarbą ir meilę savosios tė
vynės. Ypač kun. Ežerskis 
karštai ragino čia gimusią 
lietuviu jaunuomenę mylėti 
savo kalbą ir nešigėdinti 
lietuvio vardo. Kalba kun.
I žerskio labai visiems pa
tiko.

dirba kelios 
Bet jos nėra 
jos ir‘nemoka to darbo. Jos 
nemoka nei siūti, nei valy
ti nei kitokio darbo. Darb
daviai jas nusisamdę tik 
šiaip sau parodijai, kad pa
rodyti, jogei jie “turį” dar
bininkių.

Tų streiklaužiu merginu 
užlaikymas darbdaviams la
bai brangus ir todėl ne vie
nas jau atsiuorėjęs su tomis 
treiklaužėmis turėti kąnąrs 
bendrą.

Streiko apimtose eirftu- 
vėse nedirbama įokm ' eįra-

•L Mačiulis, 8842 Houston S. Shl-
S. Masiulevjcz, 1258 Holt Avenue
I. Matzus, 2358 S. Saclew Avenue 
F. Mazilis, 2334 S. Oakley Avenue 
B. Mazremaite, 4508 Chicago, III. 
M. Ludvikas, 8821 Justin Avenue
J. Merkin, 203 S. Hermitage Avė.
D. Mikalauska, 1358 S. Peoria St. 
A. Milįckis, 3252-54 S. Halsted 
.L Miseiricz, 1728 S. Halsted St. 
W. Miszutowicz, 948 West 35 PI. 
V. Micevicz, 1122 S. Halsted St. 
J. Molis, 2350 S. Leavitt Street 
A. Nausakaitis, 1721 Halsted St. 
A. Noreįko, 520 Bunker Street , 
V,'. Norglas, 3455 Auburn Avenue 
A. Norkiene, 4523 S. Wood Street 
V. Oldcnevicz, 368 Kensington Avė 
V. Paksztis, 4518 Wood Street
E. Palulis, 8436 Vincennes Avenue
T. Palusky, 3252 S. Halsted St. 
A. Pamedintas, 3344 Auburn Avė.
F. Paspirgelis, 929 West 35 Place 
F. Paspirgelis, 923 35 Place
A. Petraitis, 827 West 20 Street 
E. Petrolevicz, 2329 West 22 Place 
J. Pctrowski, Melros, Park, III.

ANTRASIS IAET. VYČI J* CHICAGOS 
AKSll. CI1ORO KONCERTAS.

Simuku pranešti visuomenei apie 
untrųJi nauji; Liet. Vyčių Chicagos 
Apskričio elioro koncertų. Bus po 
Velyki; pirmų šeštadieni, balandžio 
14 dienų ftv. Jurgio svet. 32 ir Au- 
lium Avė. . Prlmenuine, kad šia bus 
nemažiau turiningas ir. imlumus, kaip 
Ir pirmasis. Tikietus jau galima gau
ti “DRAUGO” Administracijoje ir 
pas choristus. Pasiskubinkite užsisa
kyti. Plačiau apie koneenų, Jo pro
gramų, pranešime vėliau.

1 ' LABAI SVARBIOS :

I KONFERENCIJOS 1
Pažink savo tikėjimą ir nesiduok savęs, suvedžioti 5 

visokiems ištvirkusių žmonių pliauškalams
KUN. DR. A. MALIAUSKIS atvažiuoja į CICERO, "į 

ILL., ir d V. ANTANO parapijos bažnyčioje per Ž 
visą savaitę laiko, aiškins svarbiausius gyve- *

nimo klausimus. J
DAKTARAS KALBĖS JOKIOJ TVARKOJ: §

* PANEDĖLYJ, Kovo 12 d. — Apie Socializmą. Jo istorija
* ir kritiką.
Š UTARNINKĖ, Kovo 13 d. — Ar yra Dievas?
į SEREDOJ, Kovo 14 d. — Ar žmogus paeina nuo beždžionės?
g KETVERGE, Kovo 15 d. — Tamsybių ir nelaimiu didžiau-Jo* si a versme.
£ PETNYČIOJ, Kovo 16 d. — Ar Kristus yra Dievas? Išriši

mas prasiplatinusiųjų abejojimų tikėjimo dalykuose.
SUBATOJ, Kovo 17 d. — Apie Inkviziciją.
NEDĖLIOJ, Kovo 18 d. -r- Apie žmogaus augšeiausią tik

slą. Ar sunku jį pasiekti?

Visos konferencijos, išėmus paskutinę, prisidės 7:30 ui. vikiri 
Piskitinoji bus pisikyti Kovo 18 dieną per šerną.ANT PARDAVIMO!

Bridgeporte.
1. Kampinis mūrinis namas,•3 augštų geroj apgy ventoj vie 

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 aųg- 
štų. Apačioje grosernė. Gera 
vieta bizniui. Parduos su gro
sernė ir bučernė. 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
sio. Prekė $1,700.00. Didelis 
bargenas.

Turime ant pardavimo dau 
gelį namų, lotų ir farmų. .

Parūpiname ant pirmų ir 
antrų mortgicių.

A. PETRATIS & CO.,
751 W. 35-tą gatvė.
Kampas Halsted gatvės.

. CHICAGO, ILLINOIS.

Tikslas
s Lietuvos VyiitĮ Building and Lons Association

■
S TIKSLAS MUSU BENDROVES YRA DVIGUBAS
!«O
į® PIRMA — Skoliname pinigus savo sąnariams idant pagelbėti jiems 
'J nusipirkti arba pasivaduoti namus.,
io 1NTRA — Padedamo sąnariams sutaupyti pinigus. ę Kodėl ■ turi būti sąnariu musu Bendrovės:

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

3. Tokių būdų taupini sau pinigus sistematiškai ir reguilariškat.
4. Procentas ant pinigų anga kas trjs mėnesiai.
G. šj Bendrovė moka daugiau procento ant padėtų pinigų negu bile 

kurj banka.
G. Sąnariai kurie padaro paskola ant savo namų, turi tokia pat nau
da kaip ir tie kurio yra vien tik depozitoriai.
7. šj Bendrovė yra rcguliariškal peržiūrėta per valdžia.
8. Jūsų pinigai yra apsaugoti.

Del tolesnių informacijų malonėkite kreiptis j musų -Se
kretorių J. J. KAZANAUSKĄ, 2237 W. 22nd Gatvė arba atsi-

i* lankykite ant musų susirinkimu, kurie yra laikomi kas PA-
įo NEDĖLIO VAKARA ŠV. Jl’RGIO Parap. Kalėje, 82nd ir Au-

bum Avc. ...»

' ĮŽANGA Į BAŽNYČIĄ DOVANAI Padengimui 
.lėšų auka iš liuoso noro.

Socialistai, laisvamaniai, tiesos ieškotojai ir visi velnių 
Kupčiaus pasekėjai nepraleiskte progos.

Godotini parapijoms! Tėmykite, ar visi jie lankysis per 
tas dienas ant svarbiu konfereftcijų. Jeigu ims žiaugčioti ir 
atsikalbinėti, žinokite, kad-jeins ne tiesa rupi, tik palaidas 5 

Š gyvenimas ir “Socialistiška.1? rojus”. §
* Visos konferencijos bus moksliškai paremtos. 2
| Kviečia KOMITETAS. i

105 N. (’lark SL, Chicago, III.
Room 301. Phone Randolph 1047.

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

3IARI.IONA VALANČ’IENE 
1447 So. 5(»th Avc. CICERO, ILl.

FARMOS!
šjmet turėsiu puikių farmų ant 

pardavimo ir nebrangių. Kas norite 
pirkti parsitraukite musų .l.'KIU ka- 
talioga, Taip-pat tūrių keletą labai 
puikių Vietų dėl pieninikystės. Gy
venti ant tyro oro ir turėti gražus 
gyvulius yra labai smagu.

Gavėniai atėjus kas norite turėt 
gero ir cisto medaus,. tai prisiųskite 
“Money order", o jums prisiusiu tie- 
sic-k j namus mano kaštų. Lietuviško 
Medaus.

Išleistas Medus:
Vienas viedrukas 5 svarų . . 75c.
Tokių viedrukų 1 vienam keise $7.30
Viedrai po 60 svarų..................... $8.50
Medus koriuose visas keisas 24 

• skrinukės..................... .. $4.00
Adriša išsikirpkite, nes mano ap

garsinimų tankiai nebus.

MYKOLAS WALENČIUS, 
P. O. Box 96, HART, Mich.

FARMOS!!FARMOS II

Parsiduoda

Paskui L. Naruševičius 
gražiai padeklamavo “Šv.
Kazimieras,” Jonas Bra- 
žauskas apie Lietuvos var
gus, p-lė Bubiniutė, “Tarp 
k‘turią sienų,” o Diržius,
“Narsus vaikinas..’ Pranas
Z Jankus vykusiai pasakėlė- Petrovski> 1370 S. Halstd St-

i "o + a i i „ M. Pioraitis, 3252 S. Halsted St.monologą. Po tų deklama- _ , . _OQ w D . .. , { _7 T . v H. Pudzimelis, 628 W .Barbar at.
ei jų ir monologų \. Luks- A Pakelis 4515 s. Wood Street 
ta ir M. Karkauskas šulo- Putris, 2013 Canalport Avenne 

S. Raczovski 4620-22 S. Marshfield 
K. Raczunas, 1534 Haddon Avenue
J. P. Ruik, 1617 West 35 Street 
A. Satatjs, 4557 Winforth Avenue 
V. Skandvilas, 4605 S. Paulina 
Snilgievicz c o J. Molis, 2350 Lea
vitt Street
F. Sowa, 2239 S. Oakley Avenue
V. Stausikas, 4549 S. Hermitage
W. Stasiulis, 4346 Honore Street 
P. Smith, 102 W. Ohįo Street
K. Spakowsky, Pullman, Illinois 
M. Sarwinski, 83-13 St. N. Chicago 
A. Satatis, 4600 S. Paulina 
,1. Sekevicia, 3312 S. Halsted St. 
A. Siekis, 4614 5 Avenue 
C. Strolok, 731 WcSt 16 Street

šė linksmą diologą “Oficie- 
ras ir kareivis.? Kaikurie 
gal ir dabar dar juokiasi iš 
to veikalėlio. P-lė Valan
čiūtė pasakė eiles, “Ten už 
jūrių už mareliu,” o Še-

bužAai. Net ir tose dirbtu-Jotas, “Raginimas.” Pa-
vėse, kuriu savininkai, 
dė re k 1 ivimu-’ r trpT i-

da •bi3,
kadangi 

kal
basi apie streiko bėgį 
teismus, negu rūpinasi dar
bu.

Todėl moterių ir merginu 
streikas seka rimtai ir yra 
pilna viltis jį laimėti. Tai 
visa daro streikuojančiu 
moterių ir merginu vieny
bė.

ii ii k3 
menkai

sngrizo
slenka,

darbiniu.<• s daugiaus
apie streiko bėgį, apie

GAZO KOMPANIJA 
LAIMĖJO.

Chicagoje gazo kompani
ja pagaliaus susitaikė su 
miestu. > Kompanija suma
žino gazo kainą vartoto
jams. Bet kai kurie tvir
tina, kad miestas apsivylęs. 
Kompanija nors ir sumaži
no gazo kainą, bet jinai po
draug ir gazo vertę sumaži
no. Todėl iš .to ir neišeina 
nieko gera.

DOMAI CICERIECIŲ.

-skili 7-to ir 8-to skyriaus 
mokiniai atliko “Buvo lai
kas.”

Tie patįs mokiniai užbai- 
g i programą žavėjančiai 
pagiedojo “Šv. Kazimie- 
r s” ir Lietuvos himną.

Daugeliui teko vargti de
ki surengimo vakaro, bet 
vietinės Seseris Nazarietės 
d '.ilgiausiai pasidarbavo. 
J s tai išmokino visus tuos 
mokinius, taip puikiai dc- 
1 auluoti ir giedoti. Tas !a- 
v luinas dailės skonio mu
ši jaunuomenės širdyse vra 
labai naudingas jiems ir vi
suomenei. Nuoširdžiai ačiū 
už tai seserims. '

Pranas.

CICIERIECIŲ DOMAI. 
Nuo kovo 8 d. “DRAU

GO” pavienius numerius 
galima gauti pas

J. MOZERĮ,
1430 W. 49th Avė.,

CICERO, ILL.

2.TSIIMKITE LAIŠKUS.

PajicSkau savo giminaičių Vinco, 
Kazimiero ir Onos Bakšinskų, jie 
paeina iš Kauno gubernijos. Kai
rių kaimo, Taippat papieškau Pran- 

iciškaus Plausti 10 paeinančio Suval
kų gubernijos Meislų kaino.

Atsišaukite šokančių adresų: 
Antanas Dobrovolskis,

173 Po.nsioak, Craigneulc AVisbotv 
SCOTTIjAND.

Šiandie, kovo 12 d., Ciee
ro Šv.

“Immigrants Potective 
pLeague,” Chicagoje, gavo 
daug laišku iš Lietuvos. Tie 
Laiškai adresuoti žemiau pa- 
n inėtiems žmonėms. Tuos 

iškus galima atsiimti mi
nėtos lygos biure po num. 
llIObL šo. Micliigan avė. 
Tam biure galima susikal-

Reikalaujame 10 darbininkų ant 
ūkęs. Darbas ant metų ir geras už- 
mokesnis. Taiposgl reikalaujime gero 
žmogaus kuris supranta apie namų 
statymą ir taisymą. Darbas ant metų. 
Malonėkitė atsišaukti per laišką.

E. A. MAZęlKA 
R. S, Ilox 58.

CAMPBEIjLHPORT, W1S.

Antano parapijoje i], įį įr jįetuviškai. 
prasidės naudingos konfe-, T Grjkjeni„t 724 WeBt lg Street 
rencijos buvusio “Draugo”^, Ousauskis, 4628 S. Wood St. 
redaktoriaus kun. D-ro Ala- ,j. Jaknbaitis, 4554 Psnlina Street 
limiškio. Konferencijos tę- P. Jalczewska, 1950 Canalport Avė 
sis visa savaitę. L?vt bus b Jazdowski, 842 West 33 Street

PAIEŠKOJIMAI.
Vargoninkas taigi geras vedėjas 

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

ANTANAS N. STANKEVICITS 
Box S92 Bcntlcjille, Pa.

aiški::rma ar vra
seredoj •— ar žmogus paei- i 
na nuo beždžionės, ketver-

Dievas 714 West 19 Place
* Jokūbaitis, 830 W. 33 Place

ge — apie nelnumn ir tam
sybių priežastį, pėtnytie'— 
ar Kristus y r.-’ Dirvas, ,u- 
batoj — n; .nkviržciją ir 
nedėlioj — np.n a’-gščiansį 
žmogaus gyvenimo tikslą ir 
kaip į pasiekti. P ėdžia tu 
Įdomių konferem ;i, 
vakare..

J. .Jonutis, 3344 Auburn Avenue 
F. A. Jozapaitis, 3601 S. Halsted 
M. Judzentatis, 7618 S. Fifth Are. 
J. Jurbikas, 933 West 33 Street 
F Jurojtas, 917 West 33 Street 
B Juzonis, 1753 Wabansia
J. Kaslauskis, 3257 Emerald Avė. 
M Kazlauski, 1723 West 47 St. 
’F. Kasmauskis, 2147 nermitasre A. 
M. Knsparait, 4012 Maplewood Av.

:30 v. | Kenusaitis, 843-32 Place
K. Končius, 715-120 S. Pnllmsn

ATIDA.
Draugystėm*, kliubams Ir kuopoms 

mes išdirbam visa ta kas tik reikalin 
ga draugijom. Guzlkučius kukardas, 
vėliavas antspaudas, ir visokias šar
vas dėl parodu papuošimų.

Todėl vimgi«nėlal nomėtUrtte sa
go turto žydėlių agentams, ku
rie nesupranta musų tautos skonio 
ir atlieka ne atsakančiai darbų. Bet 
paveskite savo tautiečiams katrie 
atlieka darbų sąžiniškai, ir prieina
ma ks<na.

Draugijos reikalaukite katalogų 
kreipdames pa*' mua.

STKVTėAS and OO.,
1^3 Ferrey 8t, NEVVARK. N. t.

TaieSkau 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:

PIJI SAS JANKAI SKAM ,
797 Bank St., Box 24

AVaterbury, Conn..

$1

£

Tel Drover 7041

Dr. C Z. Vezelii
LIETTma DENTllTAg

Valandos: nuo # ryto iki # vak 
Nedėliomis psgsj sutarimu. 

4713 So. Ashland Ava. 
art 47-tos gatvės

THdiiausioje Ameri 
koje Lietuvių kolionljoj kame yra 
380»Lietuvių apsigyvenusią. Puikiau
sioj apielinkėje ScottviUe, Mich. kur 
kraėtas Uetuvlams apsigyventi. Cio- 
nais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl krelplames 
Į Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus f amas kad 
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
čius, iš tos k°Uonijos Išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmė jų lamas ir nori
mo jas parduoti, turime didelių, ir nu 
žų lamų, givullal, mašinos ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mrms, 
o gausite gražų kataUoga ir mapa. ..

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

JOSBPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS 
Ksmb. 902 National Life Bldg.

29 8o. LsBalle st.,
Vsksrsis 15M Milrrsnkee sv*.

Central 6390 
Rasidenee Hambold 97

cincAoo. ILL. 
IKtietiiHitKAktKtKSJiSSitKtMtfl

Parsiduoda, duonkepikla netoli 
Chicagos, turj hutj parduota dėl 
svarbios prežasties. Lietuviu apgy
ventoje vietoj, i gera proga Lietuviui 
pigiai, atsišaukit pas

VVALTER BABICZ

4 4P 00 40 OO OO OO OorOOnOOfOOrOOfOO OOoOO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OOm (
{AKiy Ausy NOSIES fr6ERKI.ES LIGOS*

REIKALINGI geri vyrai gyventi 
•furnlture” kambariuose. Patogus 
ambariai, su patarnavimų, nuo 
3.00 iki $7.00 į mėnesj. Sulyg iš- 
irinkimo. Atsišaukite:
558 W. North Avė., Srd floor.

CHICAGO, ILL.

Parsiihusla biznis labai geroj vie
toj lietuvių apgyventoj vietoj.

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

STANLEY ERING 
Box 804 AVESTVILLE. ILL.

Reikalingi vyrai ir moteris dieni
niam ir naktiniam darbui prie pope- 
ros. Patirimas nereikalingas. Otsišau? 
kito pas

KR Al S ir GOLBIS 
r»8:.:’—SS So. Troop St., Cliicago, HL

S*»O»O80»X*9S««O»M»O9»M9*K«9Sn 
TtMaaaa: MeKIntoy 8764

AKYS EGZAMINUOJAMOS | 8R. A. t B0TMUSas
(lydytoja* Ir Chirurgo* 

MI S. Vsstsn IM. Ir«. K gi.,
Akynlal pritaikomi per aklų 
gydytojus. Mes už savo darba 
gvarantuojame arba pinigus 
grąžiname.
PETER A. MILLER

Deimontai, Laikrodėliai ir 
geriausios rųšies auksiniai

dalykai.
256 Wcst 22-ra gatvė

S A. A. SLAKIS g
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Boom SU
lt So. La Salio SL, Ohlesgo, UL 

TsL Bandolph 5144

gyvenimo vieta 
$255 SO, Halsted Street 

ToL Drover 53S4
TIYYYYTYrYYTrBTV

5T5TEHnASTER;

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

Elektra varomos 
mašinos musų siuvi 
mo skyriuose.

Jus esate užkvie- 
clami apsilankyti ir 
pamatyti musu mo
kyklų bile laiku _____ ______
— dienų ir vakarais ir gauti specia- 
liškai musų kaina laike šio mėnesio.

Petcrnos daromos pagal Jūsų mlerų 
—bile stailės arba dydžio, iš bile ma
dų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
Master Designing Sehool

J. t. KASNICKA, pr-.nripalM,
118 N. La Šalie St. K.nmbarys 418-417 

Prieš City Hali

Paieškau savo giminių Ir paž)s'- 
tamų, aš paeinu Iš Kauno gub., Siau 
lių pav. Kuršėnų parap. Raganių so
dos. Kurie mano pažjStnte, meldžiu 
atsišaukti mano adresas sekantis:

VINCENTAS PAKAI, N IŠKIS 
21 East Chestnot fir., Akrnn, Ohio.-

Palėškau brolių. Juozapo ir Jono 
Origalalčių, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Tauragės miestą.- Abu
du gyvena Chicago, III. Atsišaukite 
šiuo adresu:

MARCIJONA STIRBIENE
228 Cardoni St., DETROIT, MICH.^

Oyč.mn. p.Mkmlngal 
-psr 20 OMtų patyrosl 

Špccallttalf

niTSICIŠN AIMIEON 
I2Q So. STATE St.

Antros Lubos
Valandos nuo 9 ryto 
Liki R Vai. Vakare 

nerieiiornle 10 Ilki 12

Dr.F.O. CIRTER

BAMKES 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur pnrduodiuua po 28c ir

J PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS į
Ant Darų, Lentų Romų Ir Stoginio Popioros •

s CARR BROS. WRECKING CO. :
» 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO •

! 1x0 ta v. to v^btvmrrg

SVIESTAS
•mete
43c

Rerlaaaiot inteto- 
no« gnreR-

,»«*<- 
kur Ju» ra- 
lit rauti

WE8T8IDĖ 
1371 Mlhyaukrp av. 
20M Ml(wauk<*e av. 
IflM MilwRU«ee .iv. 
)3l0WMndl«on at. 
23S0 tl Madlaan rt.

RYŽIAI.
nerlauainS ruflea, 
tOr vvrtča, M 4 
psrslduoda 
ut 5!c

| COCOA
Geriausia Ran kra.
•ulyrlne ra a A 
bent kokia. Iflft
1-2 i

ARBATA
«s. O

40c
Ifl
1844 W Chlraroav. 
1S38 Rlov laland av. 
2812 W. North av. 
1217 3. Haluled at, 
1432 8. Halated at. 
K18 W. 12th at.

8102 W. 22nd »L

SOUTH 8IDF. 
3032 Wcntw6rlh av 
8427 S. Halated 11. 
‘729 9. Aahtand av.

Prilmniausli, Gva- 
rantuota, 
vertflt 80c 
para įduoda 
po

NoRTH SIDK 
408 W. Dtvialon at. 
720 ar. North av’ 
2880 Lincoln av. 
i244 Lincoln av. 

3413 N. Clark SL

fr6ERKI.ES



