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Čhicagos ir apylinkės. — šiandie 
lietus arba sniegas; rytoj irgi pra- 
matomas toks pat oras: mažu atmui- 
nu temperatūroje.

Temperutura vakar aukščiausia 36, 
žemiausiu 82 laipsniai.

Saulė teka 6:03, leidžiasi 5:54. *
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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. AVashington.
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RUSIJOS MIESTUOSE 
RIAUŠES

Kazokai visur 
“šeimininkauja99

Vokietijai grasia badas
Trukšmas Franeijos parlamente

Meksikos prezidentu išrinktas 
Carranza

KAZOKAI ŠEIMININ
KAUJA PETROGRADE.

Stockholm, kovo 13.—Pa
staromis dienomis Petro
grade ir Maskvoje darbinin
kai sukėlė riaušes ir prieš- 
valdiškas demonstracijas. 
Praeitų ketvirtadienį vaka
re riaušininkai per kelias 
valandas žymesnes miestų 
dalis turėjo savo kontrolėje. 
Daug maisto krautuvių su
naikinta. Daugelis žmonių 
sužeista.

Kuomet policija neįsten
gė numalšinti riaušininkų, 
priešais įjuos pašaukta ka
zokai. Sakoma, šitie dauge
lį moterių sužeidę ir riauši
ninkus apmalšinę.

Riaušininkai kaikuriose 
Petarogrado gatvėse sulaikę 
gat ve kalius ir marguoda
mi šaukę: “Duokite mums 
duonos!” irv‘Duokite mums 
taikų!”

Petrogrado spaudai už
drausta rašyti apie tas riau
šes. Miesto viršininkas, ge
nerolas Šuvalov, • išleidęs 
proklemacijų į gyventojus, 
skatindamas juos kuora- 
miausiai užsilaikyti, neat
kartoti riaušių. Kitaip jis 
įsakysiąs kariuomenei šau
dyti į riaušininkus.

Anot žinių, riaušėse daly
vavo daugiausia išalkusios 
moteris.

10,000,000 ŽMONIŲ SU- 
ĖDUSI KARĖ.

AVashington, kovo 13. — 
Čionai užrekorduota, jogei 
nuo karės pradžios ligi šio 
laiko Europos karės, lau
kuose 10 milijonų kareivių 
užmušta, sužeista ir nelais
vėn paimta. Ir nelaisvėn pa
imtuosius kareivius reikia 
priskaityti beveik prie žu
vusiųjų, kadangi jų didžiu
ma mirė nuo įvairių ligų, 
nuo susirūpinimo, nuo al
kio, nuo priespaudos ir 
skurdo. Likusieji ant visuo
met paliks liguisti. Anot 
oficialių kariaujančių šalių 
pranešimų, talkininkai ne
tekę 6,318,400 žmonių, gi 
centrą lės valstybės—3,384,- 
000.

VOKIETIJAI GRĄSIA 
BADAS.

Havana, kovo 13. — Su 
buvusiu Vokietijoje Suv. 
Valstijų ambasadoriumi Ge
rardu iš Vokietijos parke
liavo ir. keli Amerikos laik
raščių korespondentai. Da
bar jie tvirtina, jogei Vo
kietija neišvengs bado ir da
liai1 jau daugelis žmonių ba
dauja. O kur gi dar pjūtis? 
Ligi to laiko daugelis vo
kiečių išmirs badumi. Visoj 
Vokietijoj stoka maisto. 
Tiesiog pasibaisėtinas sto
vis.

TRUKŠMAS FRANCUOS 
PARLAMENTE.

Paryžius, kovo 13.—Fran- 
cijos parlamente opozicija 
sukėlė trukšmų prieš vyriau
sybę už dabartinę jos poli
tikų, surištų su karės vedi
mu. Spėjama, kad ministe
rių pirmininkas bus priver
stas atsišakvti nuo užima
mos vietos. Paskui jį, žirio- 
ma, eis šalin ir visas kabi
netas.

MEKSIKOS PREZIDEN
TU IŠRINKTAS CAR

RANZA.

Mezico City, kovo 13. — 
Meksikoje įvyko prezidento 
ir atstovų kongresan rinki
mai. Prezidentu išrinktas 
dabartinis laikinas prezi
dentas Carranza. Tikruoju 
prezidentu jis rokuosis nuo 
gegužės 1 d., š. m. Kongre
san, sakoma, patekę ir daug 
revoliucionierių šalininkų.

NIEKO NEŽINĄS APIE 
VOKIEČIŲ INTRIGAS.

Christiania, kovo 13. — 
Čionai pagaliaus atkeliavo 
laivu “Frederick VIII” bu
vęs Suv. Valstijose Vokie
tijos ambasadorius von 
Bemstorff. Kuomet jo pa
klausta, kų jis žinąs apie 
vokiečių intrigas ir suokalbį 
Meksikoje prieš Suv. Val
stijas, buvęs ambasadorius 
atrėžė: “Tai didelė man 
naujiena. Ko panašaus nesu 
girdėjęs.”

Photo by American Prem Aanoctatton.
Anglijos artilerija persikeli a į naujas pozicijas per išnaikintas vokiečių armotų 

šo viniais apylinkes, Fnancijoje.

GERARD IŠKELIAVO 
AVASHINGTONAN.

Havana, Kuba, kovo 13. 
— Buvęs Vokietijoje Suv. 
Valstijų ambasadorius Ge- 
rard, kurs čionai* praeitų 
sekmadienį su daugeliu kitų 
amerikonų atkeliavo ispanų 
garlaiviu ‘“lufanta įkibei,” 
iškelia vo A Vashing t< man, 
kad pranešti prezidentui 
AVilsonui apie dalykų stovi 
Vokietijoje.

Kuomet laikraščių repor
teriai jį apspito ir ėmė star 
tvti visokius klausu uis, Ge- 
rard pranešė, jogei jis nieko 
negalįs paakoti, kol pirmiau 
nepaimatysiųs su prezidentu 
AVilsonu.

Spėjama, jogei jis suteik
siąs datig svarbišų informa
cijų prezidentui AVilsonui 
apie vokiečių suokalbį prieš 
Suv. Valstijas. - Parsigabe
nęs daug svarbių dokumen
tų. Be to jis pastebėjo, kad 
jam nesanti naujienų apie 
vokiečių daromus suokal
bius.

Prieš iškeliausiant iš Ber-\ •
lyno jis daugelį mažesnės 
svarbos dokumentų sudegi
nęs, kad jie nepatektų vo
kiečiams. Bet pačius svar
biausius susikrovęs į mak
štis ir nepaleidęs* iš rankų, 
kol neapleidęs Vokietijos.

SUSPENDAVO DŪMOS 
POSĖDŽIUS.

Petrogradas, kovo 13. — 
Garo įsakymu Rusijos dū
mos ir valstybės tarybos po
sėdžiai praeitą šeštadienį 
suspenduota. Garo “uka- 
zuofie” pasakyta, kad kaip 
durna, taip valstybės tary
ba busią sušauktos ateinan
ti mėnesį.

KINIJA EINA PRIEŠ 
VOKIETIJĄ.

Londonas, kovo 13. — Iš 
Kinijos sostinės Pekino 
gauta žinia, kad Kinijos 
parlamento žemesnysis bu
tas slaptam posėdvj parėmė 
vyriausybės politikų ir nu
sprendė pertraukti diploma
tinius ryšius su Vokietija. 
Kinijos vyriausybė nori pri
sijungti prie talkininkų šios 
karės metu.

ANGLIJA MĖGINA PIR
KTI KVIEČIUS 

KANADOJE.

Ottawa, kovo 13. — An
glijos vyriausybė čionai dar
buojasi, kad nupirkti visus 
kviečius, kokie Kanadoj šį
met užderėsią.

Kanados ministerių pir
mininkas George Foster jau 
inteikė šitų Anglijos vyriau 
sybės pasiulijimų vakarinės 
Kanados ūkininkų-žemdir
bių organizacijai. Tasai pa
siulijimas , bus inteiktas ir 
kitų ūkininkų organizacijų 
pirmininkams.

Kanados vyriausybė nu
tarė tarpininkauti kviečių 
supirkime. Siūlo ūkinin
kams prieinamas 'kainas. 
Kuomet kviečiai bus nupir
kti, tuomet Kanados vyriau
sybė pasirūpins tų javų pri-, 
statyti Anglijai.

Anglija visą pernykštį 
kviečių išteklių nupirko ir 
Australijoje. Bet kviečių 
pristatymas iš Australijos 1 
Anglija labai brangiai atsi
einąs ir užimąs daug laiko.

Kanados kviečiais norima 
išmaitinti civilius gyvento
jus Anglijos, Franeijos ir 
Italijog.

FRANCIU AI TRŪKSTA 
JAVŲ.

Paryžius, kovo 13. — 
Francija su savo talkininkė
mis ir ncutralės šalys Euro
poje šįmet privalo labai eko
nominiai apsieiti su javais, 
jei nenori pamatyti bado 
šmėklos. Francijai ypač trū
ksta javų.

Anot Franeijos žemdirby
stės reikalų komiteto, šiais 
1917 metais esą bus galima 
surinkti ligi 190 milijonų 
bušelių javų. Kadangi per 
metus gyventojai, abelnai 
imant, suvartoja 317 mili
jonų bušelių javų, tatai dau
gelio javų pritruksią.

Francija tuo žvilgsniu la
bai daug nukentėjo netek
dama šiaurinėse savo der
lingiausių provincijų, ku
rias užėmė vokiečiai.

SUSEKTA TEUTONŲ 
SUOKALBIS.

Philadelphia, Pa., kovo 
13. — Čionai susekta teuto-

nų suokalbis, kurio tikslu 
buvo iškelti į padanges lai
vų dirbimo įstaigas ir sau
suosius dokus. Keli intaria- 
mi suokalbininkai suimta. 

•‘Dabifi* vis dažniau suseka
ma teutonų suokalbių Ame
rikoje.

PRANEŠĖ APIE GAR
LAIVIŲ APGINK 

LAVIMĄ.

AVashington, kovo 13. — 
Suv. Valstijų vyriausybė 
vakar pranešė visoms ka
riaujančioms ir neutralėms 
valstybėms, kad jinai nu- 
sprendžiusi apginkluoti sa
vo visus prekybinius garlai
vius, plaukiančius į Europų.

SOSTINĖJE SUSTOJO 
GATVEKARIAI.

Washington, kovo 13. — 
Vakar čia sustreikavo 600 
gatvekarių konduktorių ir 
motormonų, kuomet darbi
ninkai negalėjo susitaikinti! 
su kompanija.

SALIUNININKAI NE
PASITAISO.

Užvakųr policija visam 
mieste susekusi 19 saliunin- 
kų, kurie peržengė sekma
dienio įstatymą pardavinė
dami svaigalus. Majoras 
grasina iš kaikuriu atimsiąs 
licencijas.

ŠIANDIE REGI 
STRACIJA.

Laukiamas geležinkeliečių 
streikas

Šiandle Ch’jcagoje yra pi
liečių, kaip vyrų, taip ir mo
terių registracija prieš rin
kimus, kurie įvyks ateinan
čio balandžio 3 d. Registra
vimui vietos atdaros nuo 
8 vai. ryte iki 9 vai. vaka
re. Visi piliečiai, katrie atei
nančiais rinkimais nori bal
suoti, privalo šiandie regi- 
struoties, paduodami savo 
dabartinius adresus. Kas iš 
piliečių seniau užsiregistra
vęs ir permainęs ‘gyvenimo 
vietą, jei šiandie nesiregn- 
struos, negalės balsuoti atei
nančiais miesto klerko, mie
sto iždininko ir aldermanų 
rinkima’B. Balandžio 3 d. 
Tikimuose balsuos kaip vy
rai, taip ir moterįs pilietės.

BAZNYTIN8S ŽINIOS
Šito kovo 2? dienų Mil- 

\vaukee, AVis., provincijos 
antvyskupis Messmer ap
vaikščios savo vyskupavimo 
sidabrinį jubiliejų, t. y. 25 
metų sukaktuves. Antvv- 
skupis vyskupu buvo kon- 
sekrautas 1892 metais ir nu
skirtas Green Bay vyskupi
joj!. Prieš savo konsekravi
mų jis buvo kanoniškų tei
sių profesoriumi katalikų 
universitete AVashingtone.

I). Britanijos kariuomenė
je dabartiniais laikais yra 
455 katalikiški kunigai ka
pelionai ir 31 karės laivyne.

Ateinančio birželio mėne
sį Notre Dame Universite
tas, Indianoj, apvaikščios 
deimantinį jubiliejų,
t. y. 75 metų sukaktuves 
nuo to universiteto įkūrimo. 
Iškilmybėsna pakviesta visi 
trįs Amerikos kardinolai, vi
si antvyskupiai ir daugelis 
vyskupų. Iškilmės prasidės 
birželio 1 d. Baigsis birželio 
15 d.

Šito kovo 22 d. Rvnle į- 
vyks popežiaus konsistorius, 
kuriam Šventasis Tėvas 
skirs naujus vyskupus. Sa
koma popežius vyskupų su

AVashington, kovo 13. — 
“American Federation of 
Labor” išpildomoji taryba 
čionai turėjo savo posėdį ir 
vardu 3 milijonų organizuo
tu darbininkų pranešė, jogei 
darbininkai, kilus karei, pil
nai stovės už Suv. Valstijas 
ir visuomet pilnai rems šios 
šalies reikalus. Tuo tikslu 
išnešta plati rezoliucija.

Savo keliu visoj šalyj iš
naujo sukįla geležinkeliečiai 
ir būtinai reikalauja išpil
dyti jų norus, kitaip jie arti
miausiomis dienomis su
streikuosią ir šito krizio me
tu todėl sustosią traukiniai 
ant visų geležinkelių. Jei 
kompanijos neišpildysian- 
čios jų reikalavimų, galimas 
daiktas, kad ateinantį šeš
tadienį prasidėsiąs streikas.

Geležinkeliu darbininkai 
tiesiog ignoruoja žinomą 
Adamsono bilių, kuris jiems 
neva užtikrino 8 vai. darbų 
dienoje su 10 vai. užmokes
ti mi. Kongresas tų bilių bu
vo priėmęs ir jis tupėjo 
veikti su sausio 1 d., š. m. 
Tečiau geležinkelių kompa
nijos padėjo visas pastangas 
sutrukdyti tų biliaus veiki
mą. Bilius pavestas Suv. 
Valstijų viršiausiam teis
mui, kurs privalo nuspręsti, 
ar jis nesąs priešingas šalies 
konstitucijai.

• Dar pirm sausio 1, š. m., lams paskolą — 150 milijo- 
bilius inteiktas viršiausiamnu doleriu.

sirinkime kalbėsiąs ir apie 
taikos reikalus Europoje.

Amerikos milijonierius 
Rockefcllcr yra duosnus su 
savo milijonais. Jis daug 
milijonų išleidžia įvairių 
mokyklų palaikymui. Ne
senai jis paskyrė daug mi
lijonų protestantų reika
lams Kinijoje. Deja, tas mi
lijonierius šelpia tik 
protestantiškas įstaigas 
ir tai net tolimose šalyse, gi 
katalikiškoms įstaigoms ne
duoda nei cento. Bet jam 
milijonus sukrovė daugiau
siai katalikai darbininkai.

Vienuolis kunigas Henri 
Matliieu, kurs iškeliavo į 
Francija iš Pranciškonų vie
nuolyno Tauton, Mass., už
muštas karės šone, Franci- 
jo'je.

Garsus automobilių fab
rikantas Ford Detroite pla
tina dirbtuves. Šalę dirbtu
vės pastatyta katalikų vai
kų prieglauda trukdo tiems 
praplatinimo planams. For
das panorėjo prieglaudų nu
pirkti. Ji pareikalavo, kad 
fabrikantas nupirktų prie
glaudai žemės ir pastatytų 
namus kitoje miesto dalyje 
už milijoną dolerių. Fordas 
apsiėmė.

teismui ir iki šiolei be jo
kių pasekmių svarstomas. 
Savo keliu darbininkų rei
kalavimai neišpildomi.

Taip reikalams stovint, 
geležinkeliečiai, netekę kan
trybės,- išnaujo todėl ima 
grasinti streiku.

Prezidentas AVilsonas te
kino stoviu labai susirūpi
nęs. Nes čia yra krizis sii 
Vokietija, čia vėl nerimauja 
darbininkai!

Abelnai yra manoma, kad 
jei geležinkeliečiai sustrei
kuos, visus geležinkelius ša
lies vyriausybė paims savo 
rankosna.

Artimiausios dienos pasa
kys, kaip stovi reikalai aut 
geležinkelių.

S. V. GAMINASI STYRI 
NIUS ORLAIVIUS.

AVashington, kovo 13. — 
Suv. Valstijų vyriausybė 
keliose šios šalies įstaigose* 
užsakė padirbdinti 16 styri
mų orlaivių, kurie atsieisią 
649,250 dolerių. Kiekvienas 
orlaivis busiąs 160 ilgumo ir 
31U, pėdos diametre.

NAUJA KANADOS KA
RĖS PASKOLA.

Toronto, kovo 13.—Kana
dos vyriausybė paskelbė 
naujų trečią karės reika
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męs nežinome. Bet žinome, 
kad tie “studentai” vos te
moka pasirašyti pavardes. Į 
Tokiems taigi tik ir tinka) 
gi liūties j lietuviškojo soci
alizmo problemas.

FRANCUZAI IR LIE 
TUVIAI.

Vaiky auklėjimo svarbumas
Kaip daug lietuviai at

kreipia doruos j savo vaikų 
auklėjimą t

Šitas klausimas Ameri
kos lietuviams taip svarbus, 
kaip yra svarbu išlaikymas 
lietuvių tautos gyvybės A- 
merikoje. Šito klausimo 
uekuomet nereikėtų pamirš
ti ir priderėtų jį dažnai gvil-

Gavome No. 36 dienraščio 
“Courier de Geneve,” išėju
sį 11 vasario šių metų. To
dienraščio korespondentas . . .
iš Fribuurg’o buvo prikai- ,*™t,_;,n“8y 
siejęs Lietuvių Informaci-

mosios 
Tauta iš 
didesnės 
taurių akyse.

rųšies tinginių, 
jų susilauks tik 
paniekos svetini-

Iš Dianos 
Dienon

NEBEŽINO NEI KĄ 
PLIAUKŠTI.

jos Biurui, kad esųs vokie
čių šalininkas. Apkaltini
mas buvo atspaustas 30 sau
sio ir rėmėsi tuomi, kad 
laikraštėlis “Litauru,” 
(Lietuva) vokiškai leidžia
mas tame pačiame Fribour- 
g’e esąs pilnas vokiečių 
dvasios. “Courier’o” kore
spondentas taip-gi tvirtino, 
kad ir franeuziškai leidžia
masis “Pro Lituania” (Už 
Lietuvą) taip-gi vokieeiau-

Informacijų Biuro prezi
dentas p. Gabrys savo lai
ške i minėtąjį 36 numerį 
“Courier de Geneve” tvirti
na, kad “Litauen” neturi 
nieko bendra su Informaci
jų Biuru, o kad “Pro Lith

Vienas socialistų laikrašt- 
palaikis stato klausimą:
Kodėl musų klerikalai (jie 
taip pravardžiuoja lietuvius 
katalikus. Red.) nenori ka
rės ir tuojaus atsako:

“Lietuvių klerikalų laik
raščiai priešingi karei su 
Vokietija. Jie stengiasi
paspekuliuoti ir pažaisti guerro 

• “demokratizmo” jausmais. 
Principe jie, žinoma, nėra 
priešingi karei. Jeigu šiuo 
žygiu klerikalai nenori ka
rės, tai yra kelios prie- 
žastįs.”
Ir nurodo tas laikraštpa- 

laikis priežastis tokias: Gir
di, Rymas labiaus palinkęs 
į Austrijos- Vokieti jos pusę; 
antra, “klerikalai” tiki iš 
kaizerio gauti nepriguliuin- 
gąją Lietuvą.

Taip pliaukšti pataiko be

uania” nėra germanofiliš- 
ka, tai cituoja No. 11—12, 
kame patalpintas Taupos 
Fondo protestas, skaudus 
vokiečiams. Ant galo p. 
t bibrys pamini Viskanto 
veikalų “La Lithuaine et la 

” (Liętuva ir karė),
tvirtindamas , kad p . Vis
kantas teišreiškia tik savo 
nuomones, o ne didelės lie- 
uvių daugumos. Anot Ga

brio Viskantas apie tėvynės 
iteiti neaiškiai kalba, kuo- 
uet Lietuvos visuomenė aiš

kiai reikalauja nepriguimy-
’iės.

ne tik tikrinusiojo plauko 
lietuviški socialistai.

Nes gryniausias melas, j 
kad katalikai savo principe 
nebūtų priešingi karei. 
Šventoji Bažnyčia visuo
met meldžiasi ne už. bet 
prieš kares.

Gabrio laiškų prieš atspau- 
dinsiant nusiuntė save ko-t
espondentui į Friboųrgų, 
<avo to korespondento pa
talais ir jas patalpino drau

ge su Gabrio laišku minė- 
ame numeryje.

Korespondentas be jokių 
irirodymų atkartoja savo 
virtinimą, buk “Litauen” 

■'sus Informacijų Biuro ra
šomas ir leidžiamas, o apie 
‘Pro Lithuania” sako, kad

vaikai, tai busiamieji mu
sų tautos nariai ir šios ša
lies piliečiai. Nuo jų iš-’ 
auklėjimo priklauso musų 
tautos ateitis. Jei vaikai 
bus prideriamai išauklėti, 
tai musų tauta susilauks 
skaisčios ateities ir pagar
bos svetimtaučių tarpe.

Daugelis lietuvių yra ge
li katalikai. Jie savo vai
kus auklėja katalikiškoje 
dvasioje, iš mažens juose 
skiepija Dievo, tėvynės ir 
artymo meilę. Leidžia juos 
i katalikiškas mokyklas. Iš 
tokių vaikų ateityje bus tė
vams džiaugsmas ir tauta 
daug pelnys.

Bei yra daug ir nesusi
pratusių lietuvių, kurie ma
čai arba ir jokios cįomos ne
atkreipia į savo vaikų au
klėjimą. Nesirūpina jų at
eitimi. Tokie lietuviai arba 
neskaito jokių laikraščių, 
arba jei ir skaito, tai nega
li atskirti gerų laikraščių 
nuo blogų, katalikiškų nuo 
soeialistjskų ir laisvamani
škų.
..Tokie lietuviai tėvai, ži
noma, neišauklės savo vaikų 
dorai. Tokie tėvai senat
vėje tik susilauks kai}) tų 
pačių vaikų tai}) ir visuome
nės paniekinimą. Jų vaikai 
išaugs su Dievo neapykanta 
ir tikrais tautos išgamomis. 
Jie padidins tik musų so
cialistų ir laisvamanių ei
les. , .

Bet dar yra ir tokių žio
plų lietuvių tėvų, katrie ne
žino, ką jų vaikai veikia ne
būdami namie.
nenori žinoti.

Taip neturėtų būti.
Todėl visupirmu pasi-, 

stengkime vaikus auklėti 
katalikiškai, leiskime juos 
į iietuviškas mokyklas, į tas 
musu tautiškąsias tvirtoves4. *
Amerikoje. Jas lan
kydami vaikai išaugs tik
raisiais lietuviais patriotais, 
mylinčiais Dievą ir Lietuvą.

Užvislabiaus saugokime 
vaikus nuo socialistų ir lais
vamanių intekmės. Patįs 
nelankykime jokiu socialis
tų ir laisvamanių susirinki
mų ir drauskime vaikus tai 
daryti. Patįs skaitykime 
katalikiškus laikraščius, 
pratinkime ir vaikus tokius 
skaityti.

Lietuviai, daugiau atkrei
pkite domos į savo* vaikų 
auklėjimą!

Amatų mokykla 
pabėgėliams.

IV.

Akmeninkelio viduriu eina 
du bernaičiai kokios 12 ar 14 
metų. Juodų nešasi didelį pun
dų storos poperos (tekturos). 
Mažos rankutės niekaip negali 
sutavalioti nešulio. Pirštukai 
pamėlfnavę vietomis pabalę 
nuo šalčio. Menka kepuraitė 
nesaugoja ausų, ploni rūbai 
žiemai permenki, Pravažiuo
jantis kunigas pasisodino vai
kinus į rogutes ir abejoja ar 
gerai padarė. Besėdėdami ga
li sušalti, o beeidami butų ma
žiau kentę. Bet vaikai džiau
giasi pa vėžinimu. Juodu pasi
sakė esu iš amatų mokyklos, 
kurių komitetas įkūrė ištrem
tųjų vaikams toje pačioje ko
lonijoje sale Maskvos.

Kunigas pasuko iš kelio, 
kad nuvežtų vaikus į jųdviejų

Nežino, lies mokyklų. Gale klebonijos sto- 
Vaikų liki- vėjo du dideli dviem augštais

• Gryniausias melas, kad, įį už vokiečius stojant ta- 
\ atikauas butu palinkęs la, kada vokiečių ir lietuvių
prie bent katros kariauja)) 
čios pusės šios karės metu.

•eikalai priešingi, nes iki 
j oi nepatalpinusi nutari- 

Pagaliaus melas, kad lie- ))HS lietuvių konferencijos, 
uvusios Lozannoje nuo 27 

gegužio iki 2 birželio, ka
dangi tie nutarimai perdaug 
skaudus vokiečiams. Apie 
). Viskanto kningą “Cou- 
ier’o” korespondentas sa

kų, kad ji aiškiai išdehuiti 
Lietuvos ateities programų, 
;>es pasitenkinanti autono-

tuviai katalikai lauktų iš 
kaizerio bent kokių malo
nių, kas palyti Lietuvos ne- 
jnigulinybę. Lietuvos ne
prigulmybė priguli nuo visų 
kariaujančių šalių ir tas 
klausimas veikiausiai bus 
išrištas Įeisiančiam pokari
niam taikos kongrese.

Kogi daugiau reikia lietu-“ mija iš pusės rusų, o rei
kalaujant pilnos neprigul- 
oybės iš vokiečių, kad ne

patekus po vokiečiais.
“Draugo” redakcija ne

užilgo parašys savo nuomo
nę apie Viskanto veikalų. 
Su h,formacijų Biuru netu
rime susinėsimų, todėl ne
galime drąsiai nusverti, 
kiek yra tiesos “Courier’o” 
apkaltinimuose. Bet mes 
jau turime franeuziškai ra
šančių laikraščių iš Šveica
rijos, Kanados ir Chicagos, 
kurie, vieni vienai}) kiti ki- 
‘aip, įtaria ir kultiną liettf- 
vių veikėjus, (Cour. de Ge

viškiems socialistams t

NEPAVYDIME.

Lietuviškų socialistų laik
au pasididžiavimu 

praneša, kad Yalpnraisoa 
didžiuma lietuvių mokslei
vių esu arba aįškųs socialis
tai arba pritariu socializ
mui, ypač lietuviškųjam. 
Girdi, pnlinkėtina tiems 
“studentams” kuolabiau
siai gilintiųs j socializmo 
“problemas” ir, baigus mo
kslus, tinkamai darbuoties 
socializmo reikalams. Koks 
len tu “studentų”

naščiai

mas jiems — svetimas daik
tas. Tuo talpu tokius “bo- 
i na u jaučius” vaikus pagrie
bia savo globon socialistai 
arba laisvamaniai ir juos 
veda ištvirkimo keliais.

Socialistų laikraščiuose 
tenka pamatyti, kad sociali
stai ima smarkiau darbuo
tiem organizuoti vaikus-pri- 
auglius į.draugijėles, į įvai
rius ratelius ir kuopas. Jie 
tvirtina, kad lietuvių vaikus 
esą reikia iš mažens pratin
ti, . lenkti prie socializmo, 
nes suaugę, turį subrendu
sius Į/rotus žmonės, nelabai 
glaudžiasi prie socialistų.

Sitai taigi ir vra pavojin- 
giausioji musų išeivijos kū
ne votis, jei kaikurie lietu
viai tėvai su žinia leidžia 
savo vaikams turėti bent 
kokius sąryšius su tautos 
nevidonais, socialistais ir 
laisvamaniais. Tokie vai
kai ateityje nebus verti nei 
Dievui, nei žmonėms. Iš 
lokių vaikų išaugs daug 
padaužų, galvažudžių, pir-

ramai. Vienuose namuose že
mutiniame augšte buvo daily- 
(’žių ir šaltkalvių dirbtuvės, 
o ant lubų kningryšių ir kur- 
jių. Šaltkalviai dirbo geleži
nes lovutes. Daug tų lovelių 
jau buvo padaryta, daug įpu- 
ėta. Du bernaičiu -stovėjo prie 
našinos gręžianėios
lidžiavosi mokų tokį 
farbų dirbti.

Palauk Valandėlė-
Tamsta supranti Cigaretų Ver

Tamsta pažįsti Cigaretų Geru

Tamsta esi užganėdintas su 
turkiškų tabakų, beabejones kad esi!

Jeigu teip!

Tai Helmar yra tavo cigaretas!

Jeigu pamėginsi rūkyti tik vie
na karta, rūkysi visada
Lengviausia tabakas dcl cigaretų yra Turkiškas 

Geriausias tabakas dėl cigaretų yra Turkiškas

iniai prieina prie dalinimo, liniuose nėra vandens.
>irmutiniai jau suskumba su

valgyti savo dalį u meluoja 
įegavę. Šeimininkė visuomet

Pasirodo, kad visa penkias
dešimt vasarnamių šulinių iš
džiuvo. Kol vasarnamyje gy-

šduoda daugiau dalių, negnveno dvi-trįs šeimynos, tol už 
(endrabutyje yra vaikų. ’ tekdavo vandens. Užėjus di-

Prieš darbams prasidedant !deIiems žiemos šalčiams, il- 

r jiems pasibaigus vaikai ei Boraa sausumoms, privažiavus 
geležį ir na mokintis. Iš viso yra du * vasarnamius daugybei Žmo-

‘keistų’ mokintoju ir viena mokintoja. v,n(^ens pritruko 

Jie veda tris nilnns skvriin ! Kol vasarnamiais naudoda-pilnus skyrius.
„ , ....Vienu tarpu busiantieji amat-!vosi savininkai, žiemai prasi-

skyriuje buvojk, ninks. _ streikaoli' niokvl:Jded.„t jie .priMavp šiaip-taip
kelių druožlių. Keliolika bėr

io je. Jie sau pasiskyrė kiek šulinių pompas ir būdavo ge
i tokų visuose didelio kamba-1 , . . . , v,

; ...... mokintojas turi užduoti ..no kampuose dirbo įvairius!, . . ,. ....
t arbus: vien, kaltus tekino, ki-lojas klausė vaikįnų> mis pompomis. Jų aprišimas
t lentas rože, pats ' i ”* kurie jau rnokėjo dalykų, ka-negalėjo būti gana storas, 
f i-prusus suko drožiamąjį ra-'(ia „ mokintojas aį§kįno „^ Naktimis vanduo* užšaldavo
b; (drygiavo). duodamas. Mokiniai sakėsi ne-įpompŲ triubose ir jos plyšda-

Kningrvsių skyrius ma- mokę ^at nenon>jo streiko |Vo( Kolionijos valdyba vežda-
žiausias: retas teatsiianda no- jaujyĮį , i -o vandenį iš upelio, bet ap-
Tu. Amatas artimasis mokslui | Tadft ,nokįnto jas užbaugino .tekti dviem tūkstančiam žmo-
tremtinių vaikams neišrodo

ir ra. Bet privažiavus žmonių, 
eikėjo nuolatai naudotis to-

streiku iš savo pusės. “AŽ, sa- nių nebuvo galima.

mų (Devoir) ir patį norą iš-
laikvti savo tatttvla; (Lo • » • '
< ’ourier Frauco-Amcrieain), 
Mes žiūrime ir laukiame kol 
francuzai užtektinai aiškiai 
išreikš, kaip jie supranta tų 
mažųjų t),litų, ypatingai
Lietuvos, paliuosavimą, už 

stovis, ne ve”), neprigul/n. troški- kurį talkininkai kariauja.

Jūsų pinigą tur. būti padė
ti gnrojn saugioj* -va atijos 

tosnhujs

SECUR1TY BANK
■■■■■ OF CHICOO ■■■■■ 
Milvvaukee av. aud Carpenter st 

3% ant Jūsų Pinigų

A Marš Panadeliala 1.- Snbatomls 
vakarai* iki 8 valandai

.Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
į Europa Ir galima 
&auti Lalvokartes

ĮSTEIGTA 1888 

F

M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTUOMI

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

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

1900 Blue island 
chicago, ill.

Avė’

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA

DEL JUSU TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių 

lr
Absolutiškų saugumą

Ši banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai peą- 
žiuriama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar 31.00 ar $1,000.00

3«»lms Hipi, mm: Pm>44Iį1 131 9 ».»

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

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

Monroe St.,

(Apatinės lubos)

ZĘKKLAS BANKOS SAUGUMO. 
Clilcagu Cleariug House Naryste.

Bankos priklausarjios prie Chi* 
eago Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Išalks nuo laiko, 
bent syki j metus, Cloo’"ing Houee 
revizoriai nuodugniai Ištiria savo 
bankų stovį ir būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, 

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

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

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House bnnka ne 
subankrutijo. Reikalaujant, Clea- 
ring House bankos ateina viena kt 
tai su pagelba.

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

Jį taipgi yra po Valstijos prle- 
. . žiūra, yra reguiiarlSkal tirinėjanoe

Reikėjo ; Ir kas meta išduoda penkias pilnas 
utskait.is Bankiniai Valdybai Val-garbingas. Jie veiklaus moki nieko neužmiršiu iš to kų naudotis sniegu, bet ant kiemo stljoa Illinois, 

naai batus ir kurpes sinti. , . • , .» I__:__ _ Pinigai sndPinigai sudėti šitoja bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti Pirmus Auk
so Mortgagcs. Telpgi Aukso Mort
gage Bondus po 9100.00 Ir 9600.09.

fils bankas yra atsakanclausas 
Lietuviams.

Čia kalba Lietuviškai Ir LenklA-

sniegas suskretęs.

Iš šalčio ir dėl vietos ma-!
žumos vaikai naktį spaudžia- J 

tamsuoliais, kaip užaugsite,'si krūvon. Jų lovutės tai me

tai tikėkitės kaip esate.’

moku, nors jus nieko neiš
Kurpių skyrius mažesnis 
.irmuoju du, M didesnis už hininkn| jus

U Z moksite. Norite, ka i kiti dar-

cningryšių skyrių. 
Antruose namuose vaikai

valgo, miega ir mokinasi raš-{pasakęs mokintojas išėjo sau. 
o. Pavakariams busiantieji 
amatninkai gavo po didelį ga-

Vaikai sutarė nestreikuoti «uo 
mokslo.

Tų diniai ožiai aptraukti audeklH.;
915 m. painaskvije pritruki)! kal- 

v. • Kapltalaa ,r perviršis: 3400,000.M
šiaudų. Vaikų lovose vietoje j
šiaudinių buvo maišeliai viso

lalų duonos, užteptų žųstau- 
kiais ir gerai pasūdyta. Namų

Išeidamas iš amatu mokyk
los, svečias pamatė tarnaitę

faimininkė, jos tarnaitė ir mo-berausiant sniegų į didelį in- dais iškimštos. Apie plunk-
kytoja turi daug vargo kol iš dų. snas nebuvo kų svajoti.

kių džiovintų žolių, tik pagal
vės (paduškaitės) buvo šiau-

lalina tuos pavakariu® beveik — Kų gi ji čia daro! — už-J Nuo miegamojo kambario 
imtni bernaičių. Jie grudžia-Įklausė šeimininkės. dangų.iš lauko ant sienos uug-
i vienas per kitĄ. Kol pasku-| — Maitinamės sniegu. Šu-| (Tąsa ant 3-čio pusi.)

Presidentas
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas: Blue Island Avė., I.oomts 
Ir 18-tos gatvių.

ATDARAS: Panedė,lais, Ketver- 
lr Subatoms iki 9:99 vai vak.
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štyn baltavo platyn einant ap- 
armojusi ploštoka. Tai z buvo 
dėta, kur vaiku kvapas vėr
ėsi per langę, laukan ir šulo 

ant sienos.

Prie kitų vargų prisidėjo 
tas, kad vaikai buvo perdaug 
visko matę. Amatų mokiniai, 
gavę naujų rūbų eilę, bėgdavo

Maskvą, ten jų parduodavo 
is grįždavo pusnuogiai. Val
dyba pasigailėdavo ir priim
davo atgal. Iš šimto tokių at
sirado mažiau dešimties, bet 
vis-gi atsirado ir tokių, kų 
daugiau negu vienų syk taip 
padarė. Bendrabučio valdyba 
perėjo sunkių pagundų įvesti 
rykštes.

Mergaičių bendraburyje vie
na pusmergė sakydavosi drau
gėms ir vedėjoms: “Kam aš 
tinku f Dvidešimt devyni ka
reiviai mane perpanevalę su
teršė.’’ Viršininkė jų sudrau
dė nesipasakoti, neminėti to 
draugėms ir niekam, o rimtai 
mokintis darbo ir doros. Į ke
letu mėnesių ji tapo viena ge
resniųjų darbininkių. Nėra to
kio nuopuolio, iš kurio žmo
gus negalėtų atsikelti, kol te
bėra gyvas, nors ir savo valia 
butų patekęs j purvų.

Delko liejamas Europoje

gų vidurinėje Europoje, kad 
galima būti) pravežti gele
žinkelį nuo Berlyno iki pat 
Bagdado. Užtat Vokietija 
nori, kad Serbija butų po 
jos arba jx> Austrijos glol>a.

Tarp Francijos ir Vo
kietijos.

(Karė apskelbta rugpjū
čio 4 d. 1914 m.)

1. Francija trokštanti su
traškinti Pr irsi ios inilitari-v.
/.mą.

2. Vokietija nori įgauti 
kontrolę ant anglių ir gele
žies kasyklų šiaurinėj Fran- 
"ijoj.

3. Francija nori atimti 
nuo vokiečių Elzas-Lotarin- 

W
4. Vokietija kėsinasi ant 

franeuzų kolonijų šiaurinė
je Afrikoje.

TaTp Francijos ir Tur
kijos.

(Karė .apskelbta lap
kričio 5 d. 1914 m.)

1. Francija nori prijun
gti prie savo žemių šiauri
nę Svriją. Jeigu primigti 
nepasisektų, tai franeuzai 
pasitenkintų nors globa ant 
šiaurinės Šyrijos.

Tarp Rusijos ir Vokietijos.

2. ’ Taipo gi ji žada rei
kalauti Mesopotamijos da
lies. t «

Tarp Belgijos ir Vokietijos. •

(Karė apskelbta rugp.
1 d. 1914 m.)

1. Didelė dalis vokiečių 
visuomenės įsitikinusi, kad 
dėl pasekmingo Vokietijos 
augimo neatbūtinai reikia 
prie jos prijungti Belgiją:

2. Belgija kariauja už 
savo nepriguhnybę.

Tarp Italijos ir Vokietijos.

(Karė apskelbta rugp.
28 d. 1916, m.)

1. Italija nori gauti kon
trolę ant Albanijos.

2. Vokiečiai gi manų pa
daryti Albaniją dalimi “Vi- 
dureuropinės” valstijos.

Tarp Italijos ir Austro- 
Vengrijos.

(Karč apskelbta gegužės 
23 d. 1915 m.)

1. Turkija nori atsiimti 
ti ‘ nuo Austro-Vengrijos 
Trentinų, Triestą ir kitas 
šalis (Italia Irredenta) kur 
daug gyventojų italai.

2. Del Albanijos.
3. Varžymąsis už pirme

nybe Adriatikos jūrėse.

Bulgarija su Belgija,
Anglija su Austro-Veng

rija,
Juodkalnija su Vokietija, 
Japonija su Bulgarija, 
Juodkalnija su Turkija, 
Turkija su Japonija, 
Portugalija su Austro-

vengrija,
Juodkalnija su Bulgarija, 
Bulgarija su Itąlija, 
Juodkalnija su Austro-

Vengrija,
Juodkalnija su Turkija, 
Portugalija' su Bulgarija, 
Rumunija su Vokietija, 
San Marino su Austrija.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Jau treti metai Europoje 
siaučia baisiausios žmonių 
skerdynės. Išviso dabarti
nėje valandoje ten yra 34 
karės tarp 15 valstijų. Pra
džioje valstijos griebdamos 
ginklų paskelbė, kad jos ka
riaus dėl civilizacijos, dėl 
sunaikinimo priešų militari- 
zmo, dėl paliuosavimo ma
žesnių pavergtų tautų.
Bet tie augšti karės tikslai 
pasirodo buvo tik strategiš
kos priemonės kitiems ap
gauti. Kariaujančios val
stijos idėjinių tikslų, visiš
kai neturi. Tą geriausiai 
patvirtino Wilsono nota ir 
jos pasekmės. Upės krau
jo liejama asmenų naudai, 
su tikslu padidinti, sutvir- 
ti. naujų privilegijų gauti.

Pastaruose numeriuose 
“The'Chieago Daily Ne\vs” 
apie priežastįs kivirčių Eu
ropos valstijų rašo:

Tarp Serbijos ir Austrijos

(Karė apskelbta liepos 28 d.
1914 iri.)

L Serbija nori sutveri! 
pietuose gyvenančių slavių 
valstiją.

2. Austrija gi stengiasi 
sutraškinti jų ueprigulmy- 
bę.

Tarp Serbijos ir Bulgarijos.

(Karė apskelbta spalių 
13 d. 1913 m.)

1. Bulgarija trokšta pa
sisavinti Makedoniją.

2. Delei pirmenybės 
tarp Balkanų valstijų.

3. Bulgarai mano susi
grąžinsią prarastą Balkanų 
karėje karišką garbę.

Tarp Serbijos ir Turkijos.

(Karė apskelbta gruodžio 
2 d. 1914 m.)

1. Turkija nori atsiimti 
nuo Serbijos prarastas že
mes Balkanų karėje.

Tarp Serbijos ir Vokietijos.

1. Delei komercijos tiks
lų Vokietija planuoja su
tverti tvirtą valstijų sąjun- nuo turkų Egvptą.

(Karė apskelbta rug
pjūčio 1 d. 1914 m.)

1. Ir Rusdja ir Vokieti- 
įja nori sujungti Lenkių ir
pasilikti ją savo globoje.

2. Vokietija norinti Lie
tuvos.’

3. Labai svarbi karės
priežastis yra likimas Kon
stantinopolio. J«(igu Kon
stantinopolis pasiliks Rusi
jos kontrolėje, tai vokie
čiams reikės atsisakyti būt 
p ii maišiais rytuose ir su
tverti ‘ ‘ V idureuropinę ’
valstiją. Pasilikęs gi Vo
kietijos globoje Konstanti
nopolis galutinai nuslopintų 
Rusijos pastangas valdyti 
Dąrdanelius, apie kuriuos ji 
nuolat svajoja nuo. Petro 
Didžiojo laikų.

Tarp Rusijos itr Austro- 
Vengrijos.

(Karė apskelbta rugpjū
čio 6 d. 1914 m.)

1. Rusija nori atimti 
nuo Austro-Vengrijos sla- 
viais apgyventas žemes 
(Galiciją, Bukoviną ir ki
tas).

2. Austrija gi deda vi
sas pastangas panaikinti sa
vo valstijoje panslavišką 
judėjimą.

Tarp Rusijos ir Turkijos.

(Karė apskelbta rug
pjūčio 29 d. 1914 m.)

1, Rusija nori Konstan
tinopolio ir Dardanelių kon
trolės.

2. Taipgi ji nori pa
vergti visą Armėniją.

Tarp Auglios ir Vokietijos.

(Karė apskelbta rugp.
4 d. 1914 m.)

1. Varžymąsis dcl pir
menybės pirklvboje,

2. Varžymąsis dėl kolo
nijų.

3. Jeigu talkininkai lai
mės, Anglija mano atgauti 
Ilelgolandą.

Tarp Anglijos ir Turkijos.

(Karė apskelbta lapk.
5 d. 1914 m.)

1. Anglija nori atimti

Tarp Italijos ir Turkijos.

(Karė apskelbta rugp.
22 d. 1915 m.)

1. Turkią nori atsiimti 
Tripolį ir salas Viduržemi
uose jūrėse, kurių neteko 
1911 metuose laike karės su 
Italija.

2. Italija gi nori atimti 
nuo Turkijos Smirną.

Tarp Portugalijos ir Vo- 
ketijos.

(Karė apskelbta kovo 8 d. 
1914 m.)

1. Varžosi dėl Afrikos 
kolonijų.

Tarp Rumunijos ir Austro- 
Vengrijos.

(Karė apskelbta rugp.
27 d. 1916 m.)

1. Rumunija nori atsi
imti nuo Austrijos Bukovi
ną ir Transylvaniją, kurio
se didžiuma gyventojų ru
munai.

Tarp Rumunijos ir Bul
garijos.

(Karė apskelbta rūgs.
1 d. 1916 m.)

1. Bulgarija nori atsiim
ti nuo rumunų savo provin
ciją Dobrudža, kurios nete
ko laike paskutinės Balka
nų karės.

Tarp Rumunijos ir Bul
garijos.

(Karė apskelbta rugp.
30 d. 1916 m.l

1. Liudui atminti praui- 
tu karių ir persekiojimų.

2. Nesutikimai dėl Dar
danelių.

Be jokių svarbesnių prie-’ 
žaseių, vien tik dėl aklos ne- 
apkantos bei dėl bičiuolys- 
stės kariauja sekančios val
stijos:

Francija su Austro Ven
grija,

Anglija su Bulgarija,
Bulgarija su Rusija,
Belgija su Austro-Veng

rija,
Portugalija su Turkija,
Japonija su Austro-Ven

grija, .
Francija su Bulgarija,
Belgija su Turkija,

Protestas prieš’ “Nau
jienas.”

Gerbiamoji Redakcija: —
Prašome padėti savo laik- 

raštin ir musų vardus išrei
škimui protesto prie “Nau
jienų” kun. Ežerskio šmei
žimą. Mes gerai pažįstame 
kun. Ežerskį ir esame įsiti- 
krinę, jog jis nekaltas.

Karoliu Raila, U. Railienė, 

K. Kietas, O. Kareudzeviče, P. 

Mikolaitis, . K. Mikolaitienė, 

Kaz. Raila.

PROTESTAS PRIEŠ 

“NAUJIENAS.”

Mes, žemiau pasirašę esa
me labai pasipiktinę sociali
stų pastangomis apdrabsty
ti purvais visų gerbiamą ir 
mylimą kun. A. Ežerskį. 
Šmiežiant kunigą Ežerskį 
bedieviai socialistai norėjo 
pažeminti visus lietuvius 
katalikus ir išaugštinti sa
vę. Užtat mes protestuoja
me prieš nedorą socialistų 
politiką ir kviečiame kitus 
draugus-katalikus prisidėti 
prie šio protesto. *

Parašai:
Z. Žviuyaitienė, J. Matinai- 

iis, R. Matinaitienė, A. Stat

kus, V. Šaudvitis, Stasys Lu

košius, M. Matimaitis, A. Ma

žutis, M. Raudonis, J. Mažu

tis, Stasys Meižas, J. Raudo

nis, S. Mažutienė, K. Vaitkie

nės ,

RESTORANE.

— Prašom duoti man zui
kio porciją.

—- Su mielu noru.
— Bet tikiuos, kad zuikis

nebus katino pseudonimas.

NEAPSIMOKA.

■ ■ r— r

“Draugo“ Knygyne Gaunamos

Maldakn y g e s
l—llll I ________ J—g.. —'..S .1LIJ.. .J.l _•

No. I. PAMALDŲ VADOVEI,IK. Surengė A. L. lt. K. Kunigų Sąjun
ga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apašta
lystės pamaldos, rožančius, tretininkų Įstatai, Įvairios inuldos 
ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso krašteliais ............ 40c.

Nu. 2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tų pati kaip No. I, skurelės ap
darais .............................................................................................. 60c.

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

nelės apkuustitos pasidabrotomis blėkelemls, su kabute 60c.
No. L. 03 Moroko Aunsiat rausvos skuros minkštais apdarais, ap

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

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

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

No. L. 06. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa
veikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kraštai su ka
bute........................................................................................................... $1.50

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

No. 2B2. Prancūziškos Juodos skuros apdarais, auksuotais kraš
tais, su kabute ............................................................................... $1.60

BREVIORELIAI.
No. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai, gražus

išspausti ilinarginimai, lapų kraštai raudonį ................. 35c.
No. L. 14 Juodos francuzlškos skurelės apdarai, auksiniai para

šai ant šono lr nugaros, lapų kraštai raudonai auksuoti
apvalus kampai ...................................................................... 75c.

No. Ii. 15. Juodos franeuziškos skurelės minkšti apdarai, auksi
niai parašai, raudonai auksinti kraštai, a)>valųs kampai $1.00

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

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

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

448 pusi.................................................. ....................... ..................... $1.25.
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Užsa

kiniai veikiai išpldomi.
Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.,

1800 West 46 th Street., , CHICAGO, ILLINOIS.

3

— Kodėl, Joneli, man da-
“ . * bar dovanų neperki ? Prieš

Iki gilumos širdies, mes vejįm^ nuolat pirkdavai.
žemiau pasirašę, esame su- — girdėta, kad žvėjis
judinti juodašimtiškomis slieką pagautai žuvei.
“Vaniionn” įiflstantromis ,Naujienų” pastangomis 
pažeminti nekaltą kun. A. 
Ežerskį, kuris jokio nešva
raus darbo nepadarė. -Siūd
ini kun. A. Ežerskiui išreiš
kiame užuojautą, o socialis- 
t ams, pasipiktinimą.
. J. Andrijauskienė, N. Over-

i.ngas, V. .Overlingienė, M.

• . • •
Overlingaitė, A. Balsis, P. 

Preitikaitė, O. Preitikaitė, O. 

Balsaitė, P. Balsaitė, A. Bal

sienė, .A'. Nausiedaitė, Ona 

Trekšalaitė.

Neapsimoka.

Darykite Kasdiena.

Kiekviena diena ateina žmones pas 
mane pasakodami kiek gero yra pada
ręs jiems Eatonlc. Vyrai ir moters, se
ni ir jauni* kurie ji mėgino imti visi 
sako kad nėra geresnių vaistų kaip 
Eatonlc Tie kurie neturėjo gero apeti
to, dabar džiaugiasi kad gerai gali val
gyti. Aš kiekvienam savo kostumeriui 
Batonlc rekomenduoju O. G.. IValker, 
Aptiekorius, New Market, Iowa.

__ roff VOM STOMACTfS SŽKp
Geru nno runenio, širdies skausmo 

ir kitų negerumu, Gaunamos pas visos aptiekorns.

; Naujas Lietuvišku Šokiu
I

Rinkinys
DEL PlXNO.

Surengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpsta sekanti “Uetnrttkl 
Šokiai”: “žirgelis”, “V. K. Marias”, “Lelija Valsas”, “Cebatėlis”, 
“Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “Pasde Spagus”, “Klumpa- 
kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyiią Mar- 

& Sas”, “Klumpakojis No. 2”, “Suktinis”, “Aguonėlė”, Pakettko- 
jis”, “žilvitis”, ir “Butų Darželis”. Visi vienoje sąsiuvoje. Kaina 
tik vienas doleris ($1.00). Pasiuntomo lėšas mes apmokame. 

Beikalaukite pas:
DRAUGAS PUBLISHING OO.

1800 Wsst 46th Street, OMcago, OTnola.

^UIUIIIIIIIIIIIIIUMIlIlIlIlIlinillllllllHIIIIIUKIIimiMIHIMIIinilllIHUIIIIIf^

| SAUGIUS BANKAS Į
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
sidėti pasirenka STATE BANK of CIIICAOO. Sta- 

== te Bank of Chicago yra labai parankioje vietoj, ant 
kertės Wasbington ir La Šalie gatvių. TtJ^ai ban- 

== kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie- 
S nas tvireiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
== pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių,
S kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus 

dolerių.
S Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 
5: vai. dienų, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8.5: Subatų vakardis bankas atdaras specialiai tam,
S kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais, 
g nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu 

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.
= j
{ State Bank of Chicago I

• I
S LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali. 

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

UŠŪHIUHinnHUNMIHIHUtlIHIMUIIHIIIIIIHHHIIItlIlHnilIimiinilHIIIUIIIIIIĮ!!
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Naudinga Kninga Kiekvienam

Dvasiško Gyvenimo 
Vadovėlis

Parašyta Kun. Dr. A. Staniukyno

g

| Ši kninga turėtų rastis kiekvienuose namuose.
| Ji yra naudinga kiekvienam žmogui pasiskaityti. Joje 
į randasi daug naudingų patarimų.

Kaina tiktai $1.00.g 1 
i
t Adresuokite
1 
1

Draugas Publishing Co. |
i 1800 W. 46th sd, - Chicago, III. I

VISUOMENES DOMAI!
Prisiartinant dienai lan- p* 

kymo kapynių (Decoration 
Day) milintėje suteikia tų 
dfenų kokių nors dovana sa
vo giminėms, arba drau
gams nuneša ant kapo kok) 
nors gelių pluokšta. Bet bu
tų daug naudingiau šutei 
kus nenuvlstancia atminti 
patik'ti ant visados kuris ži- 
dės žiema ir vasara, t. y*, 
nors mažiausia iš akmens 
padaryta Paminkai. Norlntie 

ji malonėsite užsisakyti 
tuojaus, nes mes jau turime 
keletą tokių kurie bus gata
vi ant paženklintos dienos.
Mano darbas liudija išdir- 
byateje per 5 metus. . Atvažuo 
jautieji su šiuo reikalų mel 
tižiame pašaukti per telefo
no, busite patikti su auto
mobilių kuris atveš juos lyg 
šv. Kazimiero Kapinių. Dir

btuvė lr ofisisas priešais var 

tus.

K. ŠIDLAUSKIS
R. F. D. 2 Bok 104 Worth, Ui.

Pliope Mt. Greenwood 20
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MAISTAS NEATPINGA 
CHICAGOJE.

D R A U G A t TTtaminkas. kovo 13 d., 1917

dar
Tuo

Nežiūrint visokiu komisi
jų ir komisijėlių, kurios tar
do maisto brangumą ir nuo
lat grasina patraukti atsa
komybėn kaltininkus už kė
limą maisto kainų, maistas 

labiaus branginamas, 
tarpu tikrai susekta,

kad visokio maisto Chicago
je vra užtektinai, netrūksta 
nieko. Bet nesuvaldomi 
spekuliantai savo veikia ir 
viskas.

Tik truputį atpigę kiau
šiniai ir bulvės. Bet kiau
šiniai atpigę todėl, kad jų 
daugiau vištos deda pava
sarį. Bulvės, sakoma, atpi
gusios tik todėl, kad mote
ris ėmusios boikotuoti bul
vių pirklius.

Bet štai kopūstai, cukrus 
ir mėsa vis brangyn eina.

Net pati šalies vyriausy
bė neįstengia, ar gal neno
ri suvaldyti maisto speku
liantų.

KAD VAGIA, TAI VAGIA 
AUTOMOBILIUS.

Chicagoje vagiliai vis la
biau vagia automobilius. 
Antai per pareiti nepilni 
dvi savaiti pavogta net 73 
automobiliu. Tiktai praei
to šeštadienio vakare pavo
gta 14 automobilių. Daug 
automobilių nesurandama. 
Gi-apie pačius vagilius — 
nežinoma nieko.

PINIGYNO SEKRETO 
RIUS BUS CHICAGOJE.

Suv. Valstijų pinigyno 
sekretorius MėAdoo viešės 
Chicagoje balandžio 13 die
ną. Iroquois kliube pasa
kys kalbą.

MERGINA PLĖŠIKĖ...

Du vyra ir viena jauna 
mergina užpuolė ir apiplė
šė “Drug Store” (kaipir 
vaistinę’) po numeriu 7200 
So. Racine avė. Paimta 170 
dolerių.

JUODRANKIŲ DARBAS.

Vakar anksti ryte po nu
meriu 207 W. 22 gat. nesu
imtas piktadaris ar pikta
dariai pametė bombą. Bom
ba plyšdama sudraskė mėsi- 
nvėią. Bombos trenksmas 
labai pergazdino policmo
nus, nes skersai kelią yra 
policijos nuovada, o sale — 
gaisrininkų stotis. Sugriau
tuose namuose teėiaus ne
sužeista nei vienae žmogus.

CICERO, ILL.

tuomi liko išganyti ir dar 
labiau pamylėjo Dievą.

Lietitvos padalinimas pa
baigoje aštuoniolikto šimt
mečio yra labai apverktinu 
atsitikimu musų istorijoje. 
Bet toji skaudi vergijos žai
zda pabudino lietuvius iš 
lenkystės snaudulio ir tokiu 
budu išgelbėjo musų tauty
stę nuo pražuvimo. Čia vėl 
blogas išėjo ant gero.

Ir dabartinė karė, nors 
daug žmonių ižžudė, daug 
kraštų sunaikino, ašaromis 
ir krauju suvilgė žemę, bet 
muliažai padarė ir padarys 
žmonijai gero.-Pirmiausia iš 
priežasties krės žmonės la
biau prisirišę prie tikėjimo, 
o daugelis netikėlių sugrįžo 
prie Bažnyčios. Tas tikėjimo 
atbudimas ypač plačia ban
ga išsiliejo Francijoje. An
tra, bėgamoji karė visiems 
aiškiai parodė išganingas 
blaivybes pasekmes.

Daugeliose vietose jau 
priverstinai įvesta blaivybė. 
Be to, gal po karei paverg
tos tautos gaus liuosybę. Čia 
ir gi geras dalykas.

Taipogi didžioji Europos 
karės aiškiai parodė sociali
stų pasaulėžvalgos bankro
tą, jų mokslo nepraktįškų- 
ma. Tie “tvirčiausieji” 
ramsčiai internacionalizmo, 
tie labiausiai šaukiantieji 
apie brlovstę, meilę, dabar 
smaugia viens kitą dažnai iš 
stvo noro, balsuoja parla
mentuose už išlaidas karės 
reikalams, rūgo ja savo kita
taučius “draugus” ir t.t.

Negeresni už kitus socia
listus ir lietuviški “drau
gai.” Jų vaidas ir gi kas 
kart labiau aiškėja, jų ne
dori darbai bei pasielgimai 
išduoda jiems labai negar
bingą paliudijimą. Štai šio
mis dienomis socialistų 
“Naujienos” per kelius nu
merius ant pirmo puslapio 
aprašinėjo atsitikimą su 
kun. -Ežerskiu, norėdamos 
įti krinti savo skaityt., kad 
>*» talikų kunigas papildęs 
piktadarystę, nors gerb. 
kun. A. Ežerskis nepapildė 
jokio prasikaltimo, už kurį 
mietų bausti teismas ir susi
pratusi visuomenė. Tai buvo 
tik paprasčiausis užmirši
mas bei apsileidimas delei 
nevedimo pinigiškų rokun- 
dų. Socialistai gi iš tos ki
birkštėlės užsimiršimo su
kūrė milžinišką ugnį ir pikt- 
ž< lėmis gaminančius durnus 
iš visų jėgų pučia ant mu
sų gerb. klebono kun. A. 
Ežerskio, norėdami idant tie 
durnai kuolabiausiai jį ap
juodintų. Bet gerb. kun. 
Ežerskis lengvai apsiprausė

nuo tų durnų suodžių ir li
ko dar skaistesniu, grynes
nių.

Męs netikime, kad buvo 
tokių šiaudinių katalikų 
apie kokius kalba “Buvęs 
Parapijtmas ” “ N au j ienose ’ ’ 
kovos 9 d., kuriuos sociali
stui durnai nuputę nuo Baž

nyčios pasitikėjimo savu ne
kaltų vadovu.

Bet katalikai suprato kas 
ir kokiam tikslui tie diunai 
gaminami ir dar tvirčiau 
prisirišę prie tikėjimo, dar 
aiškiau suprato kokios nj- 
š’es tie paukšteliai, kurie 
kartais moka taip gražiai 
pačiulbėti ir > nekaltomis 
pluksnomis pasidabinti. Be 
tų abejutiškų socialistų vė
jo nešiojamų katalikų, pa
si likusiems bus daug leng
viau kovoti su tais juodai
siais paukščiais, nes netu
rės jokios naštos ant nuga
ros.

Per tą išpūtimą' nekalto 
atitikimo su musų gerb. 
klebonu socialistai pasiga
mino sau daugiaus priešų, o 
pirmiaus buvusieji dar la
biau pasiryžo ginti musų 
tautos kūną nuo tų piktaša
si u.

Taigi, pasirodo, kad ir šis 
neva blogas dalykas išėjo 
ant gero.

Pranciškus Zdankus.

CICIERIECIŲ DOMAI.
Nuo kovo 8 d. “DRAU

GO” pavienius ųumerius 
galima gauti pas

J. MOZERĮ,
1430 W. 49th Avė., * 

CICERO, ILL.

D RO J. J. BIELSKIO PRA-”
KALBŲ MARŠRUTAS.
” 14—St. Charles, UI.

15—Aurora, fu,
15—De Kalb, UI. . 
18—Kenosha, Wis.
21— Milwaukee, Wis.
22— Port Washington, 

Wis.

PASINAUDOKITE 3U 
PROGA!

M

M

Alės atradom daug žmonių ku
rkti pusėtinai kapitalo. Su Sanbor- 
rie norėtų pirkti farmas, bet ne
gali dėlto, kad yra reikalinga tu
no pienu trečių kožnas vienas žmo
gus gali nusipirkti farma stebėtinai 
pigiai ir lengvais lšmokenčiais.

I'trkit farmas kur žemė yra pigi 
ir gvarantuota kur mes turime 60,- 
000 akrų žemės, kur yra kempių, ir 
leptų pjovyničios, kur žmogus nusi
pirkęs farmų gali gaut darbo prie 
kompanijos farmų arba kempių bi
le dienų Į metus.

Parmos su dalia išdirbtos žemės 
ir gyvuliais dėl pradėjimo. dali 
duoti geriausi paliudijimų nuo Lie
tuviškų farmerių, rašykit:

SANBORN COMPANY,
C o Lith. Colony director,

EAGLE RIVER, WIS.

I’ajieškau Mareljonos Ažuolaitės, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Šeduvos 
parapijos. Pavartyčių sodžiaus. JI 
pati ar kas nors kitas, kas apie Jų 
žino, teiksis atsišaukti pas:

Veronikų Koncevičienę,
10036 Falbrookc Avė., Chicago, III.

Geriausi Maldaknyge
<4 Pamaldų Vadovėlis”

Specialiste Motini Ir Vilki Ligosi

DAKTARE

S. A. Slakiene
Pubatgus daktaro mokslą 
Illinois Universitete. 
Praktikavus ligonbutije metus

OFISO VALANDOS:

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

ADRESAS:
3255 SO. HALSTED ST.

(Prie 33-tloa gstvis) 
CHICAGO, ILL.

Tel. Drover 9326

UUI »A8A8XtSAttAtlAtSA8A8.

F. P. Bradchulis*
Lietuvis Advokatas

ATTORNEY AT LAW
M V. LaSALE ST, CHICAGO. 

Rooma 11071114 
Telephone Franklin 1179

Gyv.: 3112 8. Halsted St. 
Telephone Yards 2390

JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 902 National Life Bldg ;

29 So. LaSalle
Vakarai* 1566 Miliraukee avė 

Central 6890
Raeidence Humbold 97 

CHICAGO, ILL.

Sutaisytas ii formuios-
recepto j suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esųs stebėtinai pasekmingu 
nuo y ė limo pilvo i imu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvot 
skaudė j nno. nešiojimo apetito, 
iab'it yulvoįr, eel.. eel., Butai- 
tomas iiuiroeju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLER!O-
leno ir ištikimo draugo Scimv- 
noa, naudojamo vienu * pasau
lyje per pusę Aiint,nerio—26c. 
ui boukutf viyi-v apliekose, 
arba galite ufai.-akyti tiesiai ii 
F. AD. BKIP FR t CO. w 

74—M VaiMagtoa Street. «ea loti.

Yra patarlė, kad nėra to 
blogo kuris nepadarytų ge
ro. Š:c i patarlės mintis la
bai dažnai pildosi. Tolimoje 
praeityj veidmainingi fnri- 
zėjni ir ją apmulkinti pase
kėjai nužudė žmonijos di
džiausi geradarį, Kristų. 
Nužudė Jį užtat, kad atvi
rai skelbs teisybę ir vedė 
žmones prie tikros laimės, 
ileabėjo, nužudymas Kris
taus buvo blogu darbu, bet 
jo vaisiai buvo geri: žmones

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

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

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

• Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais, arba 
’ ‘ money order ’’. Adresuokite.

DRAUGAS PUB. CO.,

1800 W. 46th Street, Chicago, III.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■s

| LABAI SVARBIOS j

KONFERENCIJOS;•į
Pažink savo tikėjimą ir nesiduok savęs suvedžioti « 

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

ILL., ir ŠV. ANTANO parapijos bažnyčioje per 
visą savaitę laiko, aiškins svarbiausius gyve- j

nimo klausimus. k
DAKTARAS KALBĖS TOKIOJ TVARKOJ:

UTARNINKĖ, Kovo 13 d. — Ar yra Dievas!
/ **

* SEREDOJ, Kovo 14 d. —■ Ar žmogus paeina nuo beždžionės?
įj KETVERGE, Kovo 15 d. — Tamsybių ir nelaimių didžiau- 
£ šia versme.
* PETNYČIOJ, Kovo 16 d. — Ar Kristus yra Dievas? Išriši

mas prasiplatinusiųjų abejojimų tikėjimo dalykuose, 
g SUBATOJ, Kovo 17 d. — Apie Inkviziciją, 
g NEDĖLIOJ, Kovo 18 d. — Apie žmogaus augščiausią tik- 
jjg slą. Ar sunku jį pasiekti?

Visos konferencijos, išėmus paskutinę, prisidės 7:30 vai. vakare £
_____________ Paskitinoji bus pasakyta Kovo 18 dieną pir sumą.____________  |

ĮŽANGA Į BAŽNYČIĄ DOVANAI Padengimui J
& lėšų auka iš liuoso noro.

Socialistai, laisvamaniai, tiesos ieškotojai ir visi velnių 
S Kupriaus pasekėjai nepraleiskte progos. Š
S Godotini parapijoms! Tėmykite, ar visi jie lankysis per S
* tas dienas ant svarbių konferencijų. Jeigu ims žiaugčioti ir j>
£ atsikalbinėti, žinokite, kad jems ne tiesa rupi, tik palaidas 2) 
jj gyvenimas ir “Sociaiistiškas rojus”. *į

Visos konferencijos bus moksliškai paremtos. . S
Kviečia KOMITETAS. S 

9

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

ANTANAS N. STANKEVIČIUS 
Box 692 Bentleyillc, Pa.

FARMOS!! FARMOS!!
103 N. Clark St., Chieago, Iii.

Room 301. Phone Randolph 1047.

Tel Drover 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUKUS DENTISTAS . 

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

4712 So. Ashland Ava. 
art 47-tos gatvės

■ *■■■■■■■!■■■■■■ Ml'
Tik ką išleista Knygele

Surengė Kun. P. Gugis
* "S *

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

Kaina tik 15c.
su prisiuntimn.

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

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

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.

1800 W. 46th Street
!■■■■■■■■■

Chicago, III.

I■
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Tikslas
Llitmis VjilĮ Balnini and Loan Association
TIKSLAS MUSŲ BENDROVES YRA DVIGUBAS

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

1NTRA — Phdėdame sąnariams sutaupyti pinigus.
Kodėl turi būti sąnarių mimų Bendrovės:

1. Padarai depozitą pas mus kiekviena savaitė.
t. Toks depozitas gali būti 25c. arba Ir daugiau. •?

3. Tokių būdų ta,įpint sau pinigus sistematiškal Ir regulinriškai. Jį
4. Procentas ant pinigų auga kas trjs mėnesiai. oi
B. ši Bendrovė moka daugiau procento ant padėtų pinigų negu bile

kuri banką. Jį
4. Sąnariai kurie padaro paskola ant savo namų, turi tokia pat nau- 5 
da kaip tr tie kurte yra vien tik depozitoriai. *
7. ŠI Bendrovė yra regullariškal peržiūrėta per valdžia. J
8. Jūsų pinigai yra apsaugoti. o,

Del tolesnių Informacijų malonėkite kreiptis 1 musų Se- *
kretorlų J. J. KAZANAUHKĄ, 2237 W. 22n«l Gatvė arba atsi- 
lankykite ant musų susirinkimų, kurte yra laikomi kas PA- Jį 
PEDftUO VAKARA *V. JURGIO Parap. Salėje, 32n,l Ir Au- 
bnm Aie. .... •(

g PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS J
Ant Darų, Lentų Renių Ir Stoginio Popieros

CARR BROS. WRECKING CO. 2
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO j

<SSAA<«A«AJtlAt<<»AtUASAUYYVSTSlYV*YrYrBTVVTrSYY>V«

Parsiduoda Didžiausioje Ameri 
koj e Lietuvių kolionljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje Scottville, Mich. km 
kraštas lietuviams apsigyventi, čio- 
nais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl krelplames 
į Jus kurie norite turėti geresnj gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus ir Vokie
čius, iš tos k°Uonijos išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmė jų farmas ir nori
me jas parduoti, turime didelių ir mj
SikauS’dS^a^įriTSo8 £uo£2 Chicagos, turi būti Parduota dėl

me ant išmokesčio. Norint gauti dau- ’eXje" vietor^m proga ZieSi giau informacijų rašykite mums, , ial atsišauklt pas 
o gausite gražų katalioga ir mapa. .. I WALTER BABICZ

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

MARIJONA VALANČIENE 
1447 So. 50th Avė. CICERO, ILL.

REIKALINGI geri vyrai gyventi 
‘furniture" kambariuose. Patogus 
ambarial, su patarnavimų, • nuo 
3.00 iki |7.00 i mėnes}. Sulyg i.š- 
irinkimo. Atsišaukite:
558 W. North Avė., 3rd floor.

CHICAGO, ILL.

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

Reikalingi vyrai ir moteris dieni
niam ir naktiniam darbui prie pope
ros. Patirimas nereikalingas. Otrišuu- 
kite pas

KRAUS ir GOLBUS 
5833—35 So. Troop St., Chieago, RI.

IKYSEGZAMINUOJImOS

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

Deimontai, Laikrodėliai ir 
geriausios rųšies auksiniai

dalykai.
2256 West 22-ra gatvė

ivvvvvTvrrrvvsTvvr
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TVYtYTVa
kriq SA. A. SLAKIS

ADVOKATAS
11 AXAAJk^AAXX>

Miesto oflaae: Boom 816
18 So. La Sene SK, OMeaco, HL

TeL Baadolph 8848

gyvenimo vieta
82S5 So. Halsted Street 

• TeL Drover 6888 i

Telefoną*: McKInley 1764

BR. I. K. RUTUUSIU
Gydytojas Ir Chirurgas 

14J71. HiJtin IIH. Ir W. Siti-, Cklcin X

nA5TER^l|5Y5TEn
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
kyklą bile laiku_____
— dieną ir vakarais ir gauti speeia- 
liškai musų kaina laike šio mėnetio.

Peternos daromos pagal Jusn mierą 
—bile stailės arba dydžio, iš bile me
dų knygos.

Diplomai duodami mokiniams,
Master Designing School

J. PJKASNICKA. principai,is,
118 N. La Salio St. Kambarys 413-417 

Prieš City Hali

BANKĖS’-^.M 
C0FFEEW

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir IH L 
po 30c....................................... IW

SVIESTAS RYŽIAI
Geriauiloe emrtn- 
»><>• eeree- n M 
nie, neg,- /Į J A 
kur )u.<n JĮ. 
lit gauti

oerlauekJ niilee, 
10c vertSe, a 4 
perehluode
nt 55c

COCOA
Geriauete Benkre, 
eulyrlne iu 
bent kokia,
1-2 *v. 14c

alb.

ARBATA

WE3T*RIDB 
1371 Mllwaukee «v. 
2OM Mi|waokee av; 
1064 Mllwaueae av. 
1610WMadi*en at. 
tašo w Madlaan at.

1S44 W Chicago av. 
1S3S Blue laland av. 
2SI2 W. North «» 
1217 S. Halated >L 
1SS2 S. Halated at. 
131S W. 12th at.

3102 W. 22nd aL

SOUTH 8IDF 
3032 Wentworth av 
8427 S. Halated at. 
4729 3. Aahland av.

Prllireilauals, Ova- 
rantuota, 
vertėt 60e 

J para įduoda 
įl«Į_______________

north side 
40« W, Divialon at. 
720 w. North av' 
2S40 Lincoln av. 
3244 Lincoln av, 
3413 N. Clark St.

40c




