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KAIP PRASIDĖJO 
REVOLIUCIJA?CARAS NIKALOJIS PRA

ŠALINTAS NUO SOSTO
Caro vietoje paskirtas 

regentas
Vieni ministeriai išžudyti, 

kiti uždaryti įkalejimus

DŪMA VALDO RUSIJĄ
PETROGRAD, kovo 16. -Rusijos caras Nikalojus 

II prašalintas nuo sosto. Jo vietoii paskirta regentas, 
buvusio caro jauniausias brolis, didkunigaikštis Michail 
Aleksandrovič. Visi buvusieji Rudjos biurokratiniai 
ministeriai kaip su šluota nušluota. Vidurinių reikalų 
ministeris Protopopov nužudytas. Taipgi nužudytas ir 
buvęs ministerių pirmininkas Stiurmer. Kiti visi minis- 
teriai ir valstybės tarybos pirmininkas, suimti ir užda
ryti kalėjimuosna.

Paskirta naujas ministerių kabinetas, kurio pirmi
ninku yra princas Lvov. Jis taippat yra pirmininku ir 
valstybės taryboje.

Revoliucija Petrograde ir kituose miestuose tęsėsi 
tik tris dienas. Buvo bai4 kova miestų gatvėse gyven
tojų su kar/uomene. Ypač pačiam Petrograde daug žmo
nių kraujo išlieta. Bet, kiek sužinota, nedaug žmonių te- 
žuvę. Užmuštų ir sužeistų nebusią daugiau, kaip 500.

Petrogrado kariuomenės garnizonas tečiau veikiai 
perėjo revoliucionierių pusėn ir apgulė caro rumus.

Car&s buvo karės laukuose. Bet vakar, kovo 15 d., 
naujai ministerijai pareiki avus jisai sugrįžo Petrogra- 
dan ir pats atsižadėjo sosto.

Ministerių pirmininkas 
Golitzin uždarytas kalėjime.

Niekas negali žinoti, kame 
•yra carienė su vaikais. Taip- 
pat nežinoma, kur yra caro 
motina.

Naujas ministerių kabine
tas yra ’ekantis:

Princas Lvov — ministe
rių pirmininkas, jis-gi vidu
rinių reikalų ministeris ir 
valstybės tarybos pirminin
kas.

Prof. P. Miliukov — už
sienių reikalų ministeris.

Prof. Manuilov — švieti 
mo ministeris.

A. Gučkov, buvęs durnos 
pirmininkas — karės ir lai
vyno ministeris.

M. šingarev — žemdirby
stės ministeris.

M. Tereščenko — ptaigy- 
no ministeris.

Kerenskį — teisdarystės 
mini’teris.

N. V. N e kr aso v — komu- 
nikacijos ministeris.

M. Godnev — valstybės 
kontroleris.

Šit’ri visi ministeriai yra 
durnos atstovai.

Kuomet buvo kilus revo
liucija ir kuomet cara« įsa
kė paleisti durną, durna ne
paklausė caro įsakymo, ne
išsiskirstė ir iš, savo ta/rpo'ro ir Povilo tvirtovę, svar

besniąsias sostinės tvirtu
mas, dirbtuves, kazarmes. 
Revoliucionieriams išdaliu- 
40 ginklai, amunicija.

Tuo pačiu laiku atidary
ta visų kalėjimų durįs ir 
paliuosuoti politiškieji pra
sižengėliai. Šitie tuojaus 
nierių. *

Durnos gi išpildomasis 
komitetas su Rodzianko 
priešakyje dėjo visas pas
tangas kuogreičiausiai su
imti visus buvusius minis
terius, sutverti naujų iš du
rnos narių kabinetų ir nu
malšinti sostinę ir kitus 
miestus. Išpildomų jam
komitetui pagaliaus po po
ros dienų pasisekė savo tik
slų atsiekti.

Dabar, kaip Petrograde, 
taip kitur įvyko ramybė. 
Rusiją valdo durna.

nuskyrusi laikiną išpildo
mąjį komitetą, pasekmingai 
pravedė revoliuciją, kuri 
mažai prarijo aukų, .Tų 
Rusijoj perversmių visa 
galva buvo dūmos pirminin
kas Rodzianko. Kilus re
voliucijai jis pirmasis pra
nešė carui, kurs buvo ka
rės šone, kad sostinėje pa
kilo revoliucija, ar kad Ru
sijai yra reikalinga tuojau’ 
nauja vyriausybė. Caras i 
tai nieko neatsakė. Todėl 
veikiai ir be caro apsidirb
ta ir susitvarkyta.

Biurokratinė vyriausybė 
pradžioje buvo sumanius 
dar laikyties. .. Kadangi 
Petrogrado garnizonas, apie 
30,000 kariuomenės, buvo 
perėjęs revoliucionierių pu
sėn, senoji vyriausybė pa
reikalavo kariuomenė’ iš 
Suomijos. Bet kariuome
nė atsisakė klausyti ir viBa 
viltis žuvo senąjai vyriausy- 
vei.

Baisus reginiai buvo 
Petrograde.

Praeitų pirmadienį, kovo 
12 d. revoliucionierių pusėn 
Petrograde perėjo sostinės 
garnizonas. Šitas tuojaus 
apvaldė arsenalus, Šv. Pet-

1,000 MASKVOS POLICI
JOS KALĖJIME.

Maskva, kovo 16. — Čio
nai gyventojai mažai buvo 
sukilę prieš senų vyriausy
bę. Bet kuomet gauta ži
nia, kad senoji vyriausybė 
ir su caru nuversta, pakilo 
neišpasakytas gyventojų 
džiaugsmas.

Maskvos apskričio ka
riuomenės komendantas, 
generolas Dvosovski, įsa
kius naujai vyriausybei, su
imtas. Suimta suvirš 1.000 
Maskvos palieijos, žandarų, 
su jų perdėtiniais.

Iš kalėjimo “Butinki“ 
paliuosuota visi politiškieji 
prasižengėliai.

Charkove, Novgorode ir 
kituose miestuose paskirta 
naujos vyriausybės. Senie
ji valdininkai arba suimta, 
arba kur slapstosi ligi lai
ko.

Žinomos tvirtovės Kronš- 
tadto garnizonas perėjo du
rnos pusėn.

Maskvoje be kariuome
nės, perėjusios revoliucio- 
nerių pusėn, suorganizuota 
dar milicija ir šita podraug 
su kariuomene prižiūri tvar
kos. Suorganizuota pagel
bos komitetai, kurie rūpina
si gyventojus aprūpinti 
maistu.

KARĖ BUS VEDAMA IR 
TOLIAU.

Berlynas, kovo 16.—Ru
sijoje kilo revoliucija. Over- 
seas Ne\v agentūra iš Pet
rogrado gavo pranešim’ų, 
kad caro sostinės gyvento
jai, sujudinti biurokratų 
vyriausybės didžiausia be
tvarkė už nepristatymų 
maisto ir kitokių žmonių 
pragyvenimui reikmenų, už 
biurokratų vogimus ir pa
pirkimų ėmimus, galų-gale 
įnirto ir sukilo prieš savo 
amžinus persekiotojus ir iš
naudotojus. Gyventojai už 
visų betvarkę caro imperijo
je kaltina pačių vyriausybę. 
Vyriausybė, kad neturėti su 
žmonėmis nesmagumų ir ko 
aršesnio, visupirmu pradėjo 
malšinti juos. Bet kuomet 
tai jai nepasisekė padaryti, 
caro ukazu paleido durnų Ir 
valstybės tarybų. I

Durna caro įsakymu ture- i 
jo būti paleista kovo 11 die-j 
ną. Tečiau jinai įsakymo ne-į 
paklausė, caro ukazų apie! 
jos paleidimų nepripažino 
teisotu ir tęsė tolesuiai sa
vo posėdžius. Kuomet ne
paklusniai durnai vyriausy
bė ėmė grųsinti, durna išrin
ko išpildomąjį komitetų, ku
rio pirmininku paliko du
rnos pirmininkas Rodzianko. 
Šitas durnos komitetas pasi
skelbė laikina Rusijos vy
riausybe ir į gyventojus iš
leido proldemaeijų, kurioj 
tarp kitko pasakyta:

“Matant buvusios vyriau
sybės nepakenčiamų betvar
kę šitais sunkiausiais Rusi
jai laikais ir netikusį tos vy
riausybės politikos vedimų, 
išpildomasis durnos komite
tas jaučiasi atsakamuoju 
paimti savo rankosna šalies 
rėdymų ir viešųjų tvarka. 
Su pilna sąvoka ir atsako
mybe išpildomasis komite
tas tų visų sunkenybę pasi
ima ant savęs ir pasitiki, 
kad gyventojai ir kariuome
nė pagelbės pagaminti nau
ja vyriausybę, kuri išpildys 
žmonių reikalavimus ir gaus 
jų užsitikėjimų.“

Durnos išpildomasis komi
tetas numalšino sostinės gy
ventojus, kurie buvo sukėlę 
revoliucijų, ir paskui karei
vių garnizonų, prisidėjusį 
pilnai prie revoliucionierių.

Tas pat durnos komitetas 
suėmė visus ministerius ir 
uždarė kalėjiman. Pagaliau 
pranešė gyventojams, kad 
mirristerių kabinetas dau
giau nebegyvuoja.

Londonas, kovo 16. —
Anglijos ir Pranenzijos vy
riausybės jau pripažino 
naujų Rusijos vyriausybę.

. .................... . ......

Nuo šitos gauta užtikrini
mas, kad nauja Rusijos vy
riausybė ves ir t'olesniai ka
rę ir atskyriumi nesitaikins 
su Vokietija.

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

Geo. Washington.

METAI-VOL. II. No. 64.

Kovo 15 dienų, trečiųjų 
revoliucijos dienų, visa sos
tinė, kurios gyventojai tuo
jaus buvo numalšinti, pilnai 
pateko durnos išpildomojo 
komiteto rankosna. To ko
miteto rankosna yra ir sosti
nės garnizonas, suvirš 30,- 
000 kareiv. Petrogrado ko
mendantu durnos komitetas 
paskyrė durnos atstovų, pul
kininkų Engelhard.

Kovo 14 dienų vakare, du
rnos komitetas išleido pro- 
klemaeijų į gyventojus, ka
riuomenę, geležinkelius, 
bankus, kad jie atnaujintų 
savo veikimų, kurį buvo su
stabdžiusi revoliucija.

Durnos atstovas Gronski 
paskirtas laikinu Petrogra
do telegrafų agentūros vir
šininku.

Stoekliolme gauta žinįa, 
kad revoliucija kilusi ne tik 
Petrograde, bet daugel mie
stuose.

Gauta žinia, kad geležin
kelio tiltų skersai Nevų Pet
rograde revoliucionieriai su- 
plaišinę dinamitu.

Kovo 11 dienų, anot kitų 
versmių, revoliucija prasi
dėjusi ne tik Petrograde, 
bet Maskvoj ir kituose di
desniuose miestuose.

KAIZERIS SUSTABDĖ 

BELGŲ DEPORTAVIMĄ.

Londonas, kovo 16. — Iš 
Berlyno į Amsterdam prane 
ša, kad pats Vokietijos kai
zeris pagaliaus įsakė Belgi
jos generaliam gubernato
riui daugiau nedeportuoti 
belgų.

KONFERAVO SU 
KAIZERIU.

Londonas, kovo 16. — Va
kar su kaizeriu turėjo ilgų 
pasikalbėjimų buvęs Suv. 
ATalstijose vokiečių ambasa
dorius von Bemstorff. Spė
jama, kad po šito pasikal
bėjimo Vokietijos ministeri
joje turės įvykti atmainos. 
Kiek sužinota, buvęs amba
sadorius kuone visur šaltai 
sutinkamas.

DIDELI MŪŠIAI APLINK 
BAPAUME.

Londonas, kovo 16. — An
glų spaudimų ant Bapaume, 
Francijoje, anot oficialio 
pranešimo, vokiečiai sulaikė 
ir prasidėjo baisiausi mū
šiai. Mūšiai sekų palei pa
ti miestų. Anglai stengiasi 
kuoveikiaus paimti miestų, 
kurį gina vokiečiai. Turbut 
vokiečiai iš ten kaip rei
kiant dar neišsikraustė, kad 
jie stato krutinės prieš 
briaujančiuosius anglus.

■M

JOJE
VOKIETIS APIE WASH

INGTONO POLITIKĄ.

Berlynas, kovo 15. — Vo-j --------—
kieti jos parlamento užsienių I NEW YORK, kovo 16. — 
reikalų komisijos narys, Dr. I Geležinkelių kompanijų ir

STREIKAS ANT GELE
ŽINKELIŲ.

Heekseher, komentuodamas 
prezidento AVilsono karės 
politikų tarp kitako apreiš
kė :

darbininkų unijų atstovų 
konferencija vakar niekais 
pasibaigė. . Streikas įvyks 
rytoj vakare. Streiką da
bar gali sulaikyti tik vy“Suv. Valstijų pasipikti . , _ . .

instrukcijomis, ku- riausybes Įtaisymas.m mas
rias davė saVo pasiuntiniui 
Meksikoje Vokietijos už
sienių reikalų ministerijos 
sekretorius Zimmermann, 
mums tiesiog nesupranta
mas. Tos instrukcijos .juk 
palytėjo tik musų militari
nį prisiruošimų, jei kartais

Dr. Heekseher savo ko- 
mentarių pabaigė šitais žo
džiais:

•‘Klausimai, kuriuos pa
minėjau, ir Amerikos daly
vavimas karėje, neprasidės, 
be abejonės, šiandie nei ry-

Suv. Valstijos imtų ir pa-1 toj. Bet Monroe doktrinos 
skelbtų karę Vokietijai, tai1 klausimas, kurs taip svar- 
yra jei Amerika staiga imtų j bus Amerikai, kaip ir Japo- 
ir užpultų Vokietijų. Juk!jojai, bus išrištas vandeny- 
męs šiandie esame tokia
Tauta, kuri visomis pusėmis 
apsiausta priešininkų. Taigi 
sąjunga mums su Meksika 
ir butų nemaža pagelba 
prieš sukilusias Suv. Valsti
jas. (' ,

“Ar prezidentas AVilsonas 
nesistengė sukurstyti prie-

nuose ir sausžemiuose bai
siomis kovomis.“

REZIGNAVO KARĖS 
MINISTERIS.

Paryžius, kovo 16.—Stai
ga iš užimamoms vietos į,a-*" 
sitraukė Pranenzijos karės 

šais mus visų neutralį pa- niitiisteris, Lvantev.
šaulį tuo metu, kuomet męs ^am kas tokio nesmagaus
su Suv. Valstijų vyriausybe 
kuogražiausiai sugyveno
me ? Na, o juk pakanka pri
siminti kadir pačių talkinin
kų darbus prieš mus Kinijo
je. Kaipo tikras vokietis 
turiu pažymėti faktų, jogei 
Dr. Zimmermann savo slap
tose instrukcijose pasiunti
niui Meksikoje aiškiai pa
statė, jogei męs kol-kas jo
kiu budu negalime pasista
tyti prieš Suv. Valstijas ir 
lauksime, kol jos pirmosios 
paskelbs mums karę.“

Toliaus Dr. Heekseher 
tvirtina, kad Suv. Vtlstijos 
taip elgdamos darbuojasi 
padaryti labai artima sutar
tį su D. Britanija.

Tatai, jei iš vienos pusės 
stoja sųjungon Amerika ir 
I). Britanija, iš kitos pusės 
turi būti sudaryta stipri są
jungą Vokietijos, Rusijos ir 
.Japonijos.

Dr. Heebseber prirodinė
ja, kad Japonijos reikalai ją 
verčia susiartinti su Vokie
tija ir bendrai darbuoties 
prieš anglo-amerįkonų są
jungų.

Kas link Rusijos, Dr. 
Heekseher sakę:

“Pažymiu, kad Rusijos 
svajonės gauti Konstantino
polį be to miesto paėmimo, 
gali išsipildyti. Pardaneliai 
bus atidaryti liuosnm laivų 
plaukiojimui.

“Bet jei Turkija turėtų 
atsisakyti nuo Konstantino
polio, tai D. Britanija tnri 
sugrąžinti Gibraltarą Ispa
nijai.“

M

paša k y t a i >arl ament e.

NEIŠGELBĖSIĄS AN
GLIJOS NUO BĄDO.

Berlynas, kovo 16. — An
glijos ministerių pirminin
kas, jis-gi ir karės ministe
ris, Llloy George, anot Vo
kietijos pinigyno ministerio 
Ilellferieh, neišgelbėsiųs 
Anglijos nuo bado. Vokie
čių nardančios laivės savo 
tikslų atsieksiančios. Tai ži
no ir patsai Lloyd George. 
Tečiau raminasi ir gyvento
jus ramina kieku galėda
mas.

ATNAUJINTA KELIAU
NINKŲ GABENIMAS.

New York, kovo 16. — 
Tarp Amerikos ir Norvegi
jos ir vėl atnaujinta pasa- 
žierinių garlaivių plaukioji
mas. kurs buvo pertrauktas 
prasidėjus vokiečių nardan
čių laivių blokadai.

KOVO 16, 1917 M.
Chieago ir apylinkės. —

Šiandie sniegas arba lietus;■
rytoj nepastovus oras, kiek 
šalčiau. Smarkus rytiniai 
vėjai.

Temperatūra vakar nug- 
ščiausia 38, žemiausia 26 I.

Saulė teka 6:00, leidžia
si 5:57.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“BRAUGA"
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“DRAUGAS’’
Lietuvių Katalikų Dienraštis

Eina kasdieną išskyrus nedėldte- 
niua.

Prenumeratos kaina:
Chicagoje metams ...................... $8.00

6 mėnesiams ............ $8.60
8 mėnesiams ............ $2.00

Kituose 8. V. miestuose metams $4.60 
I. mėnesiams .... $2.60
S mėnesiams ............ $1.60

Perkant atskirais numeriais vi
sur po 2c.

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi auo užsirušlmo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese 
“Money Order” arba įdedant pinigus 
t registruotų laiškų.

Redakcijai prisiųstieji raštai ir 
korespondencijos negrąžinami, jei au
torius, atsiųdamas tokį raštų, nepa
žymi ir neindeda krasos ženklelio su
grąžinimui. Visokiais reikalais krel- 
pianties adresuokite:
DKAIGAS PI BIISHING CO., INC., 
1800 W. 44th Street, Chicago, Illinois.

Tel. Drover 6114. 
---------------- XX -------------------

“DRAUGAS ” 
Lithuanian Daily Fricnd.

Published daily oxcept Sondays by 
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC., 
1800 AV. 40th Street, Chicago, Illinois. 
Tel. Drover 6114. Established 1908.

Terms of Subscription: In Chicago 
by mail or carrier $6.00 per year. 
Outside Chiengo by n.ail $4.50 per 
year. At News Stands 2c. a copy. 
Advertising rates on application.

pinties darbininkų reika
lais?

(Ji žmonės pamažu visa 
lai dedasi galvon ir- kuo to
liau, tuo labiau ima supras
ti. kad socialistai nėra jo
kiais . darbininkų gerada-J 
iiais, bet skriaudėjais.

“Darbininkas” sako, kad 
jis plačiau aprašysiąs tuos 
buvusius debatus tarpe lič
iu viu kataliku studentu ir

4 * »

socializmų šulų. Taigi su 
tais debatais ir mes už kelių 
dienų supažuidjsime savo 
skaitytojus.

Cintralinis Lietuvių Komi
tetas Petrograde

KĄ REIŠKIA “JINGO?

Iš Dienos 
DienonI

I

II

SOCIALISTAI SUMUŠTI 
DEBATUOSE.

Jusi] pinigą turi būti padi- 
ti gcrola Mugloje etljo*

bankai*

SECURITY BANK
| MHBi OF CHICaO ■■■■■ 

i Mllwaukee av. aud Carpenterst
H _________________________

3% >nt JusH p*n*gq

!*. Atdara Paacdeliala L* Subatomis 
vakarais iki 8 valandai

fv - __ , ... .. ■■■■■■ —————
. • Skoliname pinigus ant Namų

h Persiunčiame pinigus 
| | Europa ir galima

tauri Laivokartes

ėmimą pinigų iš Rusijos 
viešpatijos iždo. Bet tas 
ėmimas tėra .tiktai priverti
mas rusų valdžios, kad nors 
iš dalies atlygintų lietu
viams už jiems padarytąją 
skriaudą. Tiesa, p. Yčas tą 
prievartą padarė ne jėgos 
-galingumu, bet savo takto 
pa sėkmingumu, Del to at
stovo nuopelnas nemažesnis.

P. Yčo nuopelnas ne Vek 
tame, kad Rusija davė pini
gų pabėgėliams, kiek tame, 
kad tuos pinigus paleido per 
lietuviškas rankas. Ji galė
jo juos teikti arba per gu
bernijų komisijas, aprūpi
nančias pabėgėlius, arba per 
vietinius D. K. Tatjanos ko
mitetus. Tada lietuviai bu
tų gavę šiek tiek duonos ir 
i-ubų, bet nebūtų gavę nie
ko savo dvasiai. Jei kiek 
lietuvių, išbėgusių Į Rusiją 
karės < metu, neištautės, tai 
didžiausia nuopelno dalis 
prigulės p. Yčui ir jo drau
gams, dirbantiems Petro
grado Centraliame Komite
te.

Centralis Komitetas pasi
dalino savo darbą į keletą 
skyrių, arba sekcijų. Ban 
greit pirmutinę vieta užima 
kultūros sekcija. Jos virŠi 
įlinkas yra baronas Šilingis, 
o vedėjas p. K. Skabeika. 
Sekcija rūpinasi lietuviško
mis mokyklomis, Įkurtomis 
■enai, kur susitelkęs dides
nis lietuvių pabėgėlių skai
čius. Nežinome tų mokyklų 
skaičiaus, bet, jei neklysta
me, jų yra šimtas su viršum.

Reikalas kurti mokyklas 
pabėgėliams parodė vieną 
didelę spragą musų tautos 
darbe: permaža turime mo
kintojų. Ne mes kalti už 
• ą stoką. Rusijos politika 
neleido lietuviams mokinto- 
jauti Lietuvoje nuo 1863 iki 
1905 m. išskyrus Suvalkų 
guberniją. Be to, jaunoji 
mokintojų karta tapo paim
ta į kariuomenę.

Persiaura butų mintyti, 
kad tik vienų mokintojų 
trūksta. Trūksta taip gi ir 
kitoms gyvenimo šakoms 
mokslus išėjusių darbininkų 
ir darbininkių. Todėl p. 
Y-ri.8 Voronežo mieste j k ■ e 
gimnaziją su reale mokykla. 
Ten pat persikėlė “Saulės” 
seminarija ir kursai iš IL.’i- 
no. Tokiu budu rusų Voro- 
nežas tapo lietuvių mokyklų 
miestu.

“Žiburio” mergaičių pro- 
gimnazieja tapo perkelta į 
Tambovą ir pasidarė pi'na 
gi unazija. Bet jos vedėjas 
kun. Dr. M. Gustaitis turėjo 
apsigyventi Jaroslavlėj, nes 
ten tapo perkelta Mar i jam 
pelės bernaičių gimnazija. 
Pavedęs “Žiburio” gimmzt- 
ją prižiūrėti kitiems, kun; 
gas Gustaitis Jaroslavlėje 
įkūrė kitą mokinimo įstaigą 
lietuvaitėms. Ir “Žiburio” 
gimnazijai ir Jaroslavlėb j-

Karės pradžioje Kauno 
komendantas liepė pasitrau
kti iš tvirtovės žymesniem- 
sicins lietuviams kunigams 
Dambrauskui, , Olšauskui, 
Dogeliui, advokatui Leonui 
ir kitiems. Ištremtieji iš 
Kauno susitelkė Vilniuje.

Negalėjo sustoti Kaune 
nei tie, kurie iš karės iš
tiktų vietų gelbėjosi bėgda
mi į miestus. Tai-gi Vilniu
je karės metu susitelkė tiek 
daug lietuvių, kaip senai 
nebuvo buvę. Vilniuje taip
gi susidarė Draugija šelpti 
lietuviams nukentėjusioms 
dėl karės.

Čionai neatkaitysime vi
sos ilgos istorijos kaip p. 
Bulota kovojo su ta draugi
ja. Jo garbė toje kovoje žlu
go galutinai.

Jausdamas, kad Vilnius 
neužilgo teks vokiečiams, 
Vilniškis komitetas pasida
lino pusiau. Viena dalis su 
pp. Yču, Leonu, baronu Ši
lingu, J. Kubilium, kunigu 

as m- Olšausku ir kitais iškeliavo 
svetima i Petrogradą, kad šelptų iš

vytus į Rusiją tautiečius, 
kita dalis su p. Smetona, 
kun. Dogeliu ir kitais pa
siliko savo vietoje. Čion te
rašysime tik apie Petrogra- 
riinį Lietuvių Komitetą.

* Jis nusisamdę didelį butą 
prie Basko vo skersgatvio 

į No. 29. Trįs komiteto na
riai: p. Yčas, baronas Ši
lingas ir p. Kubilius sudaro 
nuolatinę valdybą. Yčas yra 
pirmininkas, Šilingas rašti
ninkas, Kubilius iždininkas. 
Didžiausia jiems pagelba 
yra kun. Juozas Tumas 
(Vaišgantas), kurs nuo ryto 
iki vakaro dirba išsijuosęs, 
priiminėja žmones, ateinan
čius su reikalais, ir tuos 
reikalus atlieka.

Jam pagelbon duoti du 
studentai ir vienas jau mok
slus pabaigęs vyras. Kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 4 
po pietų Komiteto raštinėje

»»

Kurstymas karėn ir ne
paprastai skubus ginkląvi- 
mąsis Suv. Valstijose, kon- 
gresmano Calloway iš Te
tas nuomone, yra darbas 
amunicijos dirbtuvių savi
ninkų, kapitalistų, admiro
lu ir generolų, pagaliaus 
didžiulių dienraščių, kurie 
priklauso trustams ir Įvai
rioms bendrovėms. Šitie 
visi kurstytojai nusamdė a- 
gentus tam tikslui ir pa
lis tuo žvilgsniu darbuojasi 
dienomis ir naktimis.

Šitie visi kurstytojai, ku
rie nori Suv. V; 
traukti karėn su 
šalimi, vadinami “Jingo” 
arba “Jingoistais” (džingo- 
istais).

Kas tai per

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS!

KAPITALAS $600,008
Mes mokame 3 proe. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money 

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

1900 Blue (s'and 
OmCAGC, ILL,

Avė.

Tekino vardu “Darbinin
kas” praneša sekančių žinu
tę:

“Losvell’io, Mass., lietu
viu socialistai nedelioj, 
kovo 11 d., buvo surengę
didelius debatus ir pak-_______
viotė debatuoti didžiausią Kadangi pavadinimas 
Naujosios Anglojos lietu- ‘'Logo dabartiniais lai
vių socialistų draugą Mi- vis labialls ineina ma- 
chelsoną, “Keleivio” rc-!'^'n’ vorta pažymėti, kad ta- 
daktorių, ir dar vieną so-pai pavadinimas pirmu kar- 
cialistą, o iš katalikų pu-l’u pavartotas 1877 
sės p. Joną J. Ramanaus-| Anglijoje 
ką ir p. Antaną MėšlĮ, į partijai, kuri provokavo 
Bostono kolegijos studen-Beaconsieldo valdžią, 
tu. Jaunuoju studentu, llurėjtisią. suteikti pagelbą 
sumalė, sumušė seno soči-j Turkijai, kariaujančiai tuo- 
alisto ir jo pagelbininko j n°t»su Rusija, 

argumentus, kad jiedu j Nuo to laiko “Jingois- 
ncgalėjo nei kiek atsi-, tais” Anglijoje imta vadin- 
spirti. Jaunų studentų ;i visos kraštutinės politiš- 
išvedžiojimais, faktais ir, kos partijos, besidarbuojan- 
argumentais žmonės taip ^i<)S intraukti Angliją ka- 
buvo intikinti, kad sočia- ••ėn su svetimomis šalimis.
Ii stu kalbėtojų daugiau, 
nei nenorėjo klausyti, oi
pripažino viršų studen-į 
tams. Žmonės eidami iš 
salės šaukė: “Katalikai 
laimėjo, socialistai supvš- 
kinti!”

metais 
konservatistu

Amerikoje “Jingo” pa va
lini mas yra didesnis pažė- 
■ ii n imas, negu kituomet
Anglijoje. Tenai konservą-Į^n'au^a v^s0^1? žmonių, 
ristai anglikonai tą var.i.-j poteris ateina skųstis, kad 
galėjo prisiimti kaip., em-p’™9 Pa™azaI 
ulcinaty, nes jie politikoje ! '’klmnkal klatela koki*į 

lliiina miela tai patėmvti. !>uv<> švarus. Jiems tuo-:1;11 ?autl atlypmmas už su
kai) lietuviški socialistai su , net rūpėjo šalies reikalai, i <csl?tas haobas, sunaikm- 
savo šiaudinėmis teori jomis Į norėjo sutrupinti rusu galy- ^us •lavus’ kaikurie vargšai

vis labiau smunka nuo ko
to ir vis daugiau intikrina 
musu minias, kad socializ
mas tai tik vienos svajonės, 
daugiau nieko.

Kitaip ir negali būti. So-

bę, nes rusai anksčiau ar 
vėliau turės susiimti su 
\nglija kadir už tą pačią 
Persiją.

Bet Suv. Valstijų “Jingo- 
istai” neturi jokių politiškų

oializmo obalsis juk yra i idealų. Jie nėra jokia par- 
darbininkų gerovė, paganii- rija. Tai tik “Susiorganiza-
nimas darbininkams “že
miškojo rojaus.” Tečiaus 
šių dienų socializmas mažai 
rūpinasi darbininkų gerbu
sių, o prie “žemiškojo ro
jaus” pagaminimo toli šau
kia. Socialistų vadovai, 
begamindami ir besiūlyda
mi darbininkams kažkokį 
išsvajotą “rojų,” pastaruo- 
sius-tik apgauliojo, prisiplė- 
šia pinigėlių ir tik.sau pa
sigamina rojų;

šių dienų socializmas, y- 
pač lietuviškasis, labiausiai 
rūpinasi griauti bažnyčias, 
išplėšti iš žmonių širdžių ti
kėjimą ir dorą. Lietuviai 
socialistai nesidrovi burnoti 
net prieš patį Dievą, savo 
S’it vėrė ją.

vu si gauja provokatorių, 
apmokamų didelių firmų, 
kurios nori karės, kad iš pa
starosios pasipelnyti.

Todėl d< iresnieji ameriko
nai niekina tuos “Jingois- 
tus” ir tą pavadinimą pri- 
nažista .jiems tinkamiau
si uoju.

BOČIAUS CENTRAS.

prirodinėja, kad jie turi tei
sę gauti pašelpą iš lietuvių 
komiteto, nors lietuviškai 
nemoka. Nevienas ateina ir 
su skundu ant komiteto įga
liotinių. Sveiki moksleiviai 
ieško kokio nors darbo prie 
komiteto, arba jo skyrių, o 
išblyškusieji ir pabėgusieji 
maldauja, kad juos priimtų 
į sanatoriją. Mat komite
tas nusipirko Jaltoje (Ru
sijos pietuose ant kranto 
Juodosios jūrės, kur oras la
bai šiltas ir sveikas) namus 
ir įtaisė gydyklą sergan
tiems plaučiais. Sunku ap
rašyti visą įvairybę žmonių 
kasdien pereinančių per ko 
mitetą.

Komiteto uždavinys pa-Įstaigai kun. Gustaitis, ne
lengvinti vargą kenčiančių skaitant privatinių šaltinių.Kolumbo Karžygiai 

(Knights of Columbus) ren
gia statytis savo draugijai 
namus, kad
tilpti centras KŠtalUrtškatn, 
socialiam veikimui pasauli
nių žmonių. Jau surinkta 
$107,090. Kada rinkliava 
pasieks $200.000, tada pra- 

Tai kurgi čia jiems ru- dės statyti ir triobą.

tautiečių. Tam tikslui ko
mitetas iki pabaigai 1915 
metų buvo suvartojęs tris 
milijonus rublių su viršum. 
Daug jis gavo aukų iš pasi

Helmar yra grynai Turkiškas Cigare- 

tas ir—nei vienas jo—negali atstoti.

Helmar yra dėlto geras kad jis yra 

padirbtas iš lengviausio ir geriausio 

tabako. Ar—netokio Jus norite?

Apmąstykite šita —ir neužmiršk 

kuomet pirksi nusipirk Helmar.

Jeigu Pamegisi Rūkyti 
Viena Karta Rūkys IR 

Visada

S Š-z3o;

j
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mitete dar parūpina pabė
gėliams knygų ir laikraščių. 
Rūpestingiausiai ji iš’ i 
džia mokykloms vadovėlius, 
bet spausdino ir kitų nau
dingų kningų, kartais savo 

Viešomis, kartais duodama 
subsidija pnvatiniems žmo
nėms. Tie sekcijos leidiniai 
pasižymi kalbos grynumu.

Kalbininkų Komisija prie 
sekcijos surengė naują po
terių, suplikacijų ir kiti? 
dažniausiai .vartojamų ka
talikiškų bažnytinių maldų 
tekstų. Nors tekstas radi- 
kališkai skiriasi nuo senojo, 
rėčiaus vyskupas Karevičia 
ir vysk. Cieplak’as neatsi
sakė patvirtinti. Komitetas 
išleido kun. Poltaroko “Ti
kybos Mokslas.” Nors kalba 
labai gryna, bet paskutinis 
žodis buvo paliktas filolo
gams tikėjimo reikale, del
ta pasidarė žymių trukumų 
teologijos žvilgsniu.

Sekcija neužmiršta 
protestantų lietuvių,
jiems atspausdino ir išdali
no Šventąjį Raštą ir šiaip 
kningučių.

Per Komitetą lietuviai 
y»flbėgėliai gaudavo 12,000 
cgzetppliorių “Liet. Balso”

gauna lėšų iš D. K. Tatja
nos komiteto ir iš Ceritralio 
Lietuvių Komiteto. Abiem 
įstaigom atsieina skaudžiai 
pažinti . neturto sunkumą,

o
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NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

David R. Forgaii—Prcsidcnt 
S. E. Kampas, Dcnrburu and 

Monroe St.,

(Apatinės lubos)

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA 

DEL JUSU TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių 

ir
Absolutišką saugtfma

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

nei
Ji

laikraštį. Jei ne kiekviena 
šeimyna jį gaudavo, tai nors 
kiekvienas bendrabutis.

Pradžioje 1915 metų pa
bėgėliams tapo išdalinta 
daugiau 15,000 kalendorių. 
Komitetas atspausdino ir iš
dalino katalikams apie 10,- 
000 maldakningių.

Pabrangus Rusijoje pope- 
riui ir paretėjus spaustuvių 
darbininkams, Centr. Lie
tuvių Komitetas, turėdamas 
begalės spaustuvės darbų, 
negalėjo susiderėti su sveti
momis spaustuvėmis. Jis 
įsitaisė savąją už 35,000 ru
blių. Spaustuvę veda pro
testantų kunigas Jokubė- 
nas. Jai nebuvo vietos 
tuose namuose, kur Komi
tetas, todėl jai pasamdė bu
stą prie Simeono gat. No. T.

Prie Komiteto yra techni
kų sekcija. Jąįe darbuoja-

ŽENKLAS BANKOS S ALGI 510. 
Chicago Clearing House Naryste.

turinčių lietuvių, bet didu- bet vis gi .jaunoji karta turi Tr 4,OOO egz., <rVado.” To-!ap’e; bettfvius pabcgėlniP

Bankos priklausar?ios prie Chl
cago Clearing House vra po Jos at
sargia priežiūra. Laika nuo laiko, 
bent syki j metus, Clorlng House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovj 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- 
gt verte gali būti kningose parody- 
at. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja s,p.vo Clearing House 
teisių, tas yra žeAklas jos abejotino 
stovio.

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

The Chicago Clearing House 
priežiūros užmanymas tapo Jvestas 
pirm dešimt metų. tr nuo to laiko 
nei viena Clearing House banko ne 
subankrutljo. Reikalaujc nt, Clea
ring House bankos ateina viena ki 
tai su pagelba.

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

J| taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regutlartškal tlrlnėjama 
ir kas meto išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šltojė bankoje yra
si žymieji Petrogrado inži- *nt klekvleno p™,k8la-
nieriai lietuviai. Prie sek- i čia galima gauti pirmns x«k-
.. . ... , , į so Mortgagos. Telpgi Aukso Mort-

Cl.jOS yra komisija tcennis- gaga Bondna po $100.00 ir $504. 
kai terminologijai išdirbti, l ft" bankM yra
o vakarais atsidaro techniš 
koji mokykla Komiteto na 
muosc.

Daug darbininkų ir darbe 
yra susižinojimų sekcijoje 
kur suvėdamos visos žinioj

Lietuviams.
Čia kalba Lietuviškai Ir lenkiš

kai.
Kapitalas Ir perviršis: $6

_ Prezidentas
AUTEHICAN StATE R\NK,

Kampas: Islkrid Avė.. Leomis
Ir 1R-to« ratvlų.

ATDARAS: Pr nedailu Ir, Ketver-
tais Ir Buba t omu iki 1:80 ▼<! rak.

mą gavo iš Viešpatijos iždo.
Kai kurie įtaria p. Yčą 

ir Centralį Komitetą uJ

kur mokintis.
Kultuos reikalų sekcija

Centraliame Lietuvos Ko-

jvtnėtrtus fh» visą Rusiją. 1kiu budu beveik nebuvo pa-, 
iK’gPlio, kuris nebūty gnlė- _
jęs pasiskaityti lietuvišką (Pabaiga ant 2-ro pusi.)

f
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CENTRALIS LIETUVIŲ 
KOMITETAS PET 

ROGRADE.

Biurokratai — peiktinai 
daiktas, bet, reikiant milijo
nus rublių išdalinti šimtams 
tūkstančių žmonių, sužinant 
ju smulkiausius įvairius rei
kalus, negalima apsieiti be 
didelės raštinės ir daugelio 
darbininkų. Tie darbinin
kai yra žmonės su jausmais. 
Iš pailsimo kartais pasida
ro nekantrus. Tada vienų 
jausmai sukyla prieš kitus. 
Reikia daug prityrimo turė
ti, kad užlaikius tų visa 
tvarkoje. Centralis Lietu
vių Komitetas tai pirmuti
nis musų bandymas žmonių 
aprūpinimo per įstaigas.

Čia laimingai pasitaikė, 
kad p. Yčo pažintis su dide
lėmis Rusijos įstaigomis da
vė jam progų pasinaudoti jų 
išdirbtomis priemonėmis. 
Ypatingai p. Šilingo gabu
mai ir šviesus protas nuolat

(Pradžia ant 1-nio pusi.)

laikraščio. “Lietuvių Bal
sas’’ yra p. Yčo nuosavybė, 
o “Vadas” priklauso kuni- 
gui Laukaičio, Dvaranaus 
ko ir Narijausko bendrovei.
Komitetas tuos laikraščius 
prcnunįeruąja pabėgėliams 
sulyg vietinių Komitetų nu
rodymo.

Aprūpinimas pabėgėliu 
ant vietos, kur jie apsigyve
nę, ne vienodas. Jį galima 
suvesti į tris rųšis. Kar
tais būva ant vietos susida
riusi lietuvių draugija pa
bėgėliams šelpti. Rudeny
je D. K. Tatjanos Komite
to pirmininkas p. Neuhar- 
d’as toms draugijoms pasa
kė neduosiąs pašelpos, nes, ...... ., . „
nenorįs kitko žinoti, kaiplP?.į*?. ™

tik vienų Centralį Lietuvių 
Komitetų. Todėl kaiku- 
rios vietinės draugijos, k. a.
Taigoje, prisirašė prie Cen
tralės Draugijos, kaipo jos 
skyriai.
Tečiaus Petrogradinė, 0- 

dessinė ir kaikurios kitos 
vietinės draugijos užlaikė 
savo neprigulmybę. Jos;g 
vadinasi savystovės, bet di-1 Įį 
džiuma savo pašalpų gauna 
iš Centralio Komiteto.

vių kunigas A. Janusas pa
sigailėdamas vargšės našlės 
pažadėjo netik be jokio už
mokesnio palaidoti, bet už
mokėti iš savo lėšų už ka
pines ir duobės iškasimų. 
Bet lenkiška draugija pri
vertė našlę palaidoti vyro 
kūną lenkų kapinėse ir už 
laidotuves reikėjo užmokėti 
46 doleriai.

Taigi motete, gerbiamieji 
skaitytojai kokia naudų lie
tuviams iš tų lenkiškų drau
gijų ir kaip nemandagiai jie 
išnaudoja tuos nelaimingus 
lietuvius, petekusius į len
kų bučių.

Laikas ir simpsoniečiams 
susiprasti, gana laikyties 
lenkiškų skvernų. Grįžki
me atgal prie savo garbin
gos tautos ir didžiuokitės 
lietuvio vardu.

X.

sipratusių lietuvių kalaTikų. 
Pradžioje jie manė įsteigti 
SLRKA. kuopų, bet paskui 
buvo nutarta sutverti Lie
tuvos Vyčių kuopą. Įstei
giamasis susirinkimas įvy
ko 11 kovo. Valdybon iš
rinkta sekančios ypatos: K. 
Gervelis — pirm.. St. Atko
čiūnas — vice-pirm., J. De
li nikaitis — rašt., J. Eringis 
— ižd., Iz. Adomaitis — 
tvarkos prižiūrėtoju. Val
dybon pateko gabus ir veik
lus jaunuoliai ir užtat rei
kia tikėties, kad jie daug 
pasidarbuos visuomenės ge
rovei.

Vietos jaunimui patartina 
kuoskaitlingiausiai spiesties 
į šių tikrai naudingų drau-

A.

M. Luckienė, P. Zalatoriene, 
A. Noreikienė, A\ Jucikienė, 
T. Vabalovičius, A. Zemėnas, 
A. Marcinkevičius, M. Marcin
kevičienė, B. Lukošaitė, L. Mi
šeikis, O. Mišeikienė, J. Ž tin
gulis, B. 2imgulis,P. šniaukš
tė, B. Šniaukštienė, R. Budvi- 
tienė, A. Judis, P. Judienė, 
/zidor. Norkus,, A. Norkienė,' 
M. Balsis, J. Balsienė, E. Je- 
nušiesė, K. Jenušis, Adomas 
Kazla/uskis, J. Kiselius, S. Bu
tkus, M. Butkienė, K. Prata
šąs, 0. Pratašienė, P. Noreika, 
V. Jucikas, P. Jucikas, V. Su
kis, C. Šukienė, A. Lukošius,
L. Bubins, V. Stankevičius, A, 
Stankevičius, J. Budarkfts, V. 
Sargautas, K. Sargautas, A. 
Zakaris, P. Diveikis, L. Paliu
lėnas, A. Paliulėnas, P. Za- 
ramba, A<. Zarambienė, A, Gi- 
rulienė, J. Žiogas, D. Žiogas,
M. Lidienė, J. Lamsargis.

“Draugo“ Knygyne Gaunamos |

Maldaknyges

Kubilius turėjo didelį prity
rimų iš savo laikų, kol buvo 
dirbęs Rusijos ir Azijos 
Banke, todėl galėjo pastaty
ti ir pastatė Centralio Ko
miteto kningų vedimų kuo- 
pui kiaušiai.

Vietomis nėra nei savy-1 h
stovės draugijos, nei sky
riaus, o yra daug pabėgė
lių, pavyzdžiui Elvoge, Es
tų gubernijoje. Tenai ir 
kitose tokiose vietose Cent
ralis Komitetas laiko savo 
įgaliotini, kurs pasirenka 
užtektinų skaičių pagelbi- 
ninkų ir aprūpina pabėgė
lius.

Kad galėtų susižinoti su 
nelaimingąja Lietuvų Cent
ralis Petrogrado Komitetas 
turi savo įgaliotinių neutra- 
lėse šalyse. Stockholme, 
Švedų sostinėje, yra p. Auk
štuolis. Buvo manyta su
daryti taip-gi lietuvių komi- 
tetėlį ir Danijoje. Kopenga- 
geno mieste. Rugpjūčio 
mėnesyje Komitetas pa
siuntė vienų įgaliotinį į Ry
mų, bet tas turėjo veikiai 
iš ten išvažiuoti, nės Rusi
jos konsulis ant jo pinigų 
banke uždėjo sekvestrų, 
taip kad tasai įgaliotinis sa
vo pinigus tegaudavo tik 
per konsulio rankas. Su 
ta ypatingos rųšies globa 
negalima buvo kovoti, nes 
Italija, Rusija ir kitos tal
kininkės sutaria išvien ko
voti su šnipais. Rusų kon- 
suliui pradėjus apseiti su

AMERIKOJE
WESTVILLE, ILL.

Per visų savaitę 19, 20, 
21, 22, 23, 24 ir 25 d. kovos 
mėnesio, 7 vai. vakarais, Šv. 
Petro ir Povylo R. K. baž
nyčioje AVcstvillėje laikys 
konferencijas gerb. kun. Dr. 
Maliaųskis, plačiai pasižy
mėjęs lietuvių tarpe savo 
gabumais, augštu mokslu ir 
pasidarbavimu lietuvių ka
talikiškosios visuomenės la
bui. . Konferencijose bus ai
škinama: 1) ar yra Dievas,
2) ar žmogus paeina nuo 
beždžionės ir ar turi dusių,
3) gerų ir blogai raštų skai- 
tynio vaisiai-, 4) socializmas, 
5) Jėzus — Dievas — Jo 
Bažnyčia, 7) augščiausls 
žmogaus tikslas ir ar sunku 
ji pasiekti.

Kviečiu gerb. TVestvillės 
ir apylinkių kolonijų lietu
vius kuoskaitlingiausiai da
lyvauti tose konferencijose, 
nes beabejo atrasite dėl sa
vęs daug dvasiško maisto. 
Turinys tų konferencijų bus 
’abai įdomus. Čia turėsite 
progų išgirsti paaiškinimų 
apie svarbiausius žmogaus 
gyvenimo klausimus ir pra-

lietuvių įgaliotiniu kaip su nyks jumyse abejojimai, 
šnipu, tas įgaliotinis turėjo Į kūrinos netikėliai sukėlė 
važiuoti lauk iš Italijos. Jis i per prakalbas ir raštus. Ne
buvo trissyk nuėjęs į Vati
kaną kalbėti apie Lietuvos 
ir katalikystės reikalus. Ru
sijos reikalų aprupintojams

apleiskite nei vieno vakaro 
tųjų konferencijų, nes svar
biausia kiekvieno musų yra 
užduotis — pažinti tiesų ir

to užteko, kad jį palaikytų josios keliu žengti.
šnipu. Šiandie lietuvių 
pirmeivių laikraščiai Ame
rikoje tvoja tą žmogų už pa
taikavimą Rusijai. Sunku 
šiais laikais rupintiš tėvy
nės gerove ir nelaižvti pa
dų tiems, kurie arba yra ga
lingi arba galingais statosi.

Neturėdami po ranka Pe- 
trogradinio Centralio Komi
teto apyskaitų, negalime 
paduoti daugelio akyvų ži
nių apie jo veiklumų. Ben
drasis įspūdis yra tas, kad 
Komitetas atliko milžiniškų 
dideliai naudingą darbą.

Kun. S. Bysfcraia

SIMPSON, PA.

WORCESTER, MASS.

Šiomis dienomis su mu
mis išsiskyrė gerb. kun. A.

PROTESTAS PRIEŠ 

“NAUJIENAS.”

Iki gilumos širdies mes, 
žemiau pasirašę, esame su
judinti juodašimtiškomis 
“Naujienų” pastangomis 
pažeminti nekaltų kun. A.

ne- 
pa-

Petraitis. Nors neilgai jam 
teko pagyventi musų tarpe, 
bet visi jį pamylėjo už ne
nuilstanti veikimų visuome- . . ...
... . . įr v , į Ezerski, kuris lokioniskoie dirvoje. Ypač kun. i v ’ .

. v. x -x- v • i x- 'svaraus darbo nemano A. Petraitis uoliai platino, x -n j F daryti. Šiuomi kun. A. Ez-
katalikiska spaudų. Norsi ....... .

* ierskiui išreiškiame uzuojau- 
visi parapijiečiai labai gal- .
! i si veiklaus vadovo, bet **
vakarinių kursų lankytojai, Kompikievičius, B. Kompi-
kuriuose kun. A. Petraitis 
mokytojavo, gal labiausiai 
atjaučia šį smūgį. Kun. A. 
Petraitis, nesigailėjo nei jė
gų, nei išlaidų, kad iš tų 
kursų butų kuodaugiausial 
naudos. Išvažiuodamas iš 
Woreesterio į savo vietų jis 
paskyrė du mokytoju: ang
lų kalbos panelę O. Vasi
liauskaitę ir lietuvių kalbos 
p. Leonardų Nadzeikų.

Kun. A. Petraičio 
. mokinys.

kievičienė, Juozapas Gurins-
kas, Ona Gurinskicnė, 8. Lu
košius, A. Katauskis, P. Ka- 
tauskenė, J. Sereikis, 0. Serei-

READING, PA.

Neteisingai apšmeižė 
kunigą.

“Katalike” šių metu No.*. *•
7 padėta korespondencija iš 
Reading, Pa., po kuria pa
sirašo tūlas J. B. Toje ko
respondencijoj sakoma, buk 
lietuvių Šv. Antano para
pijos klebonas kun. Kamin- 
skis pasilaikęs Liet. Dienoj 
(lapkr. d. 1916 m.) surink
tus pinigus. Bet tas netei
sybė. Visi Lietuvių Die
noje surinkti pinigai ($231.- 
07) Reading, Pa. liko išsių
sti IVashingtonan į Raudo
nąjį Kryžių. Apie gavimų 
tų pinigų, mes turime pra
nešimų ir iš Raud. Kry
žiaus.

Šiuomi Readingo lietuvių 
Dienos komitetas išreiškia 
nepasitenkinimų p. J. B. už 
skleidimą musų visuomenė
je neteisingų žinių, šmei- 
žiant daugiausiai pasidar
bavusį Liet. IIien< s reikale 
musų gerb. klebonų.

Komitetas

Štai vasario 26 d., š. m., 
anglių kasyklose liko užmu
štas dievobaimingas lietuvis 
katalikas J. Verbiekis. A a. 
velionis prigulėjo prie lie
tuviškos Šv. Antano parapi
jos Forest City, toje pat 
parapijoj ėmė šliubų ir kri
kštijo sūnų. Bet nabagų 
lenkų agentams pavyko pri
rašyti į kokią tai lenkiškų

MUSKEGAN, MICH.

DAUG DINGSTA 
MERGAIČIŲ.

New Yorke metai į metus 
pražūva po 1,500 mergaičių. 
Tr nei' policija, nei kitkas 
nežino, kur jos žųva. Tik
rai baisi skaitlinė! 1,500 jau
nų mergaičių pražūva to
kiam dideliam Amerikos 
mieste, kurs išleidžia mili
jonus policijos užlaikymui!

Darykite Kasdiena.

Kiekviena diena ateina žmones pas 
mane pasakodami kiek gero yra pada
ręs jiems Eatonic. Vyrai ir moters, se
ni ir jauni kurie ji mėgino imti visi

kiertė T 1 Ctntnti (sako kai1 ncTa geresnių vaistų kaipM-ene, j. Protautas, j. boiau- !Eatonic Tic kurie neturėjo gero apeti.
tienė, F. Benevičius, Z. Bene- | to, dabar džiaugiasi,kad gerai gali vai- 

. . |gyti. Aš kiekvienam savo kostumeriui
ViCiene, M. Skrohenate, J. Re- \ Eatonic rekomenduoju O. G. Walksr, 
menauskis, M. Remenauskie-į Aptiekoriu8’ New Market’ Iowa- 
nė, A. Varačinskis, O. Vara- ■
nė, A. Varašinskis, ■>
O. Varašinskis, O. _
_ . . Geras nuo remenio, širdies skausmo
Svenuilke, . P. Šlapavierenė, ir kito negerumu, Gaunamos pas viim« 

aptiekorus. 31
0

Naudinga Kninga Kiekvienam.

S

* Dvasiško Gyvenimo
Vadovėlis

Parašyta Kun. Dr. A. Staniukyno

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

i Kaina tiktai $1.00.

Adresuokite

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

t

S PIRMU NECU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 3
• Ant Duri|, Lentų Rėmų Ir Storinio Popioroa

S CARR BROS. WRECKING C0.
; 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICMdO Į

Šiame miesčiuke lietuvių 
kolonija neskaitlinga. Čia 
lietuviai pradėjo rasties tik 
pirm 4 metų. Ilgą laiką su
sipratusių tautiečių Muske- 
gane labai mažai buvo. Vis 
tai socialistai, laisvamaniai 
ar kitoki mnsų tautos kūno 
piktašašiai. Bet šjmet su-

Naujas Lietuvišku Šokiu 
Rinkinys

DEL PIANO.
Snreng* V. NIŪKŪS, lisma rinkinyje tllpats tekanti “Lietnrlikl
tokiai........ ..  “V. K. Marias ”, "Lelija Velsas”, “Cebstėlis”,
“Agonėlė Mazurka”, "Vamzdelio”, “Pssde Spagne”, "Klasnpfc- 
kojia”, “Noris Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyėhj Mar- 
laa”, “Klumpakojis No. t”, “Suktinis”, “Aguonėlė”, Paksltko- 
jls”, “tllTitie”, ir "Kutų Darželis”. Visi vienoje sąsiuvoje. Kaina 
tik vienas doleris ($1.00). Pasiuntomo lėles nei apmokame.

Reikalaukite paa:

DRAUGAS PUBLISHINO OO.
1SOO Wart 48tk atrast. Ohlcago, HUnola

draugijų Simpsone. Lietu-1sirado ir būrelis padorų su-

Nu. 1. PAMAI.DV VADOVĖLIS. Surengė A. L. K. K. Kunigų Sąjun
ga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksniai, apašta
lystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai, jvairios maldos 
ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso krašteliais............ 40c.

No. 2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tų patį kaip No. I, skurelės ap
darais '............................................................................................. 80c.

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

nelės apkaustuos pasidabrotomis blėkeleinis, su kabute 80c.
No. L. OS Moroko tamsiai rausvos skuros minkštais updarais, ap

valiais kampais, auksinti karštai, parašai ir auksinta
kvietka ............................................................................................... f l.OO.

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

No. Ii. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir ccluloidos, 3 sida- 
* briniai medalikėliai prie šono, metalinės briaunelės, su

auksinti kraštai .....................................*.................................... $1.00
No. It. 00. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa

veikslėlio ir kitoki, aukso parašai Ir lapų kraštai su ka
bute......................................................................................................... $1.50

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

No. 282. Prancūziškos juodos skuros apdarais, auksuotais kraš
tais, su kabute ............................................................................. $1.00

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

išspausti išmargininiai, lapų kraštai raudonį ................. 35c.
No. Ii. 14 Juodos franeuziškos skurelės apdarai, auksiniai para

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

No. L. 15. Juodos franeuziškos skurelės minkšti apdarai, auksi
niai parašai, raudonai auksinti kraštai, apvalus 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 ir 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

kimai veikiai išpldomi.
Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.,

1800 West 46 th Street., CHICAGO, ILLINOIS.

EXTRAffi {
I r
| Lietuviški Škapleriai. |

| Tik kų aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitans- | 
| kų Škaplerių, kurių ilgų laiką negalėjome gauti. Už- § 
| sakiniai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su sai-1 
S teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais, Š
J ' ■ X

Taipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau- g 
£ nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užsa- | 
$ kūnai bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčia- | 

g mi ir pinigai kartu.
B ajį Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre- S
$ šuo j ant: S
=::= . g

| “Draugas” Pub. Co. | 
| 1800W. 46 St., Chicago, III į

DlIrtIS VALSTYBINIS BMUS UT BRISEPORTO i

CENTRAL MANUFACTURING !

vss District Bank. at? :
1111 W. $Mh Str, astoH Morgas str, OMaagat ■» 1

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $380,000.06 i 
ABELIUS TURTAS VIRS $2,000,000.00 ;

Suvienytų Valstijų 1 
Pačto Bankos, mies- , 
tas ir Valstija laiko i 
pinigus šiame Ban- 

Į ke. Direktoriai eio 
Banko yra savinin- 

l kais milžiniškų dir 
btuvių Centralinia 
me Išdirbi sčių Dis- 
triktė. Viceprez.
ARMOUR and Co. 
Prez., ALBERT

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

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

Kalbama Lietuviškai. 
DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIA BANKAS

ŠIAME APFiKR’i'TL U.
»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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PARTRAUKIAMA DAU
GELIS JUODUKŲ.
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CICERO LABDARIŲ 
KUOPOS VAKARAS.

Kovo 11 d., S. m„ Lab
dariu Sąjungos 3-eia kuo
pa (Cicero, 111.) surengė va
karą su prakalbomis. Žmo
nių susirinko arti 100. Įžan
ga buvo l()ę. Vakaro vedė
ju buvo vietos labdarių kuo
pos pirmininkė p-lė Veroni
ka Staliliolaitė. Pirmiau
sia Šv. Kazimiero vienuly- 
no seserų globojama našlai
tė Zuzana Jurgelevieiukė 
vykusiai padeklamavo apie 
našlaičių vargelį. Paskui 
jos seselė Onutė taip pat ge
rai padeklamavo apie tiky
bą, dorą ir meilę. Po to 
sekė kalba gerbaimo klebo
no kun. Ezerskio. Gražiai 
paaiškinęs apie labdarybės 
prakilnumą kun. Ežerskis 
kvietė geros valios žmones 
tiesti pagelbos ranką tiems 
nelaimingiemsiems. Čia 
pat kalbėtojas perstatė pu
blikai dvi našlaiti Jurgele- 
levičiukes (Onytę ir Zuza
ną), klausdamas ar kas nors 
iš eieerieeių nesutiktų jų 
auklėti. Jurgelevičiukės 
paeina iš Apveizdos Dievo 
parapijos ir lig šiol tenyk
štė labdarių kuopa jas šel
pė. Bet dabar Dievo Ap
veizdos parapijos labdarių 
kuopos iždas ištuštėjo ir ne
laimingosios mergaitės. ne
teko pašelpos. .Tas sušelpti 
tuojaus buvo padaryta rink
liava. Išviso surinkta tik 
812.67.

Iš pietinių valstijų Cliiea- 
gon prie įvairių darbų par
traukiama daugelis nigerių. 
Jau keliolika tūkstančių 
pargabenta. Sakoma ligi 
vasaros jų čia busią suga
benta apie 100,000. Svei
katingumo komisionierius 
darbuojasi, kad jie čia ne- 
atvilktų bent kokių ligų. Jų 
daugelis turi džiovą. Rūpi
namasi sutvarkyti butus, 
kuriuose tie juodukai gyve
na ir gyvens.

MILIJONAI JAPONŲ Į 
EUROPĄ

Chieago La\v School kan
cleris Tobias gavęs žinią, 
kad Japonija milijoną savo 
kareivių prisiusianti Kana- 
don, o iš čia tie kareiviai bu
sią pasiųsti į Prancūziją, 
karės laukan. Kiek tame 
teisybės nežinia.

SOCIALISTŲ MOKSLAS 
IR APŠVIETA.

Cicero tamsunai laisvama
niai bei socialistai pasivadi
ni save “Vyrų ir Moterų 
apšvietos draugija.”

Spręąk pats, skaitytojau, 
koki yra apsvieta tos drau
gijos. Ji dabar kviečia ži
nomąjį fanatiką velnių kup
čių socialistų kunigužį Moc
kų su prakalbomis. Gi tas 
socialistų kunigužis yra be-

SVARBIOS PRAKALBOS 
NORTH SIDĖJE.

Nedėlioję, kovo 18 d. Šv. 
Mykolo parapijos svetainėje 
(1644 AVabansia avė.) bus 
svarbios prakalbos, kurias 
rengia L. Vyčių 5 kp.

Kalbės gabiausieji kalbė
tojai. Bus aiškinama apie 
I atšaukimų išsirinkimą,
jaunuomenės auklėjimą, 
priaugančios kartoa uždavi
nius ir t.t. Kviečiame kuo
skaitlingiausiai atvykti. 
Prakalbų pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga dykai.

Rengimo Komnet^’.

LIET. VYČIŲ CHICAGOS 
APSKRIČIO CHORO

NARIŲ DOMAI!

Šiandien Lietuvos Vyčių 
Chicagos Apskričio Choro 
repeticija. Visi choristai
teiksis pribūti. Vieta ir lai- 

mokslis. Jis yra taip tam- kas visiems žinoma iš se-

DIDELIS IŠPARDAVIMAS! . 
Parsiduoda namas su puikia di

delę nau^ykle (pirtis) biznis gerui 
išdirbta suvlsokiais maudykles įtai
symais parsiduoda greitai ir pigiai 
U> priežasties kad savininkas išva
žiuoju ant ūkės fannos). Atsišauki
te šiuo adresu-

13OV So. S0 Ct., CICERO, ILL

Parsiduoda šebatų krautuvės ra
kandai, mažinus ir reikalingiausi 
daiktai už pigia prekė. Atsišaukite

J. K. ČIRIDAS 
2733 W. Madison St..

Reikalingi kriaučiai dirbti ant 
kostumerskų custom work) dra
bužių. AtsiAaukite:

D. KOSDOLECKY 
464 W. 26th St.,

Arti Canal gatvės.
REIKALINGI geri vyrai gyventi 

‘furniture” kambariuose. Patogus 
ambariai, su patarnavimų, nuo 
3.00 iki *7.00 Į mėnesį. Sulyg iš- 
irinklmo. Atsišaukite:

1558 W. North Avė., 3r»l floor 
CHICAGO, ILL.

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 VALANCIENE 
1447 So. 50th Avė. CICERO, ILL.

Chicugos Lietuvių labdaringos 
Sąjungos Centrus, rengia naujoji 
sutvertoje K-toj kuopoj prakalbus. 
Nok. Prus. Sv. Marijos Panos pa
rap. 4 400 Fairfield Avė.

Prakalbos atsibus IG dienų ko
vo, Petnyčioje, vakare po pamul- 
dų. Bus garsus kalbėtojui, įžanga 
dykai. Todėl malonėkite visi atsi
lankyti.

Kviečia RENGEJIAI.

PASINAUDOKITE SU 
PROGAI

Mes atradom daug žmonių ku- 
rėtl 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 išmokesčiais.

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

Farmos su dalia išdirbtos žemės 
ir gyvuliais dėl pradėjimo. 1 Gali 
duoti geriausi paliudijimą nuo Lie
tuviškų farmerių, rašykit: ,

SANBORN COMPANY, 
C-o Lith. Čolony director,

EAGLE RIVER, WIS.

Phone Keneington 3521

Dr. E. G. Klimas 
LIETUVIS 6YDYT0JAS

2700 E. Iii Strnt nilMilptli, Pa.

Tel Drover 7041
Dr. C. Z. Vezelis
LIKTTmS DENTISTAS , 

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

4712 Bo. Ashland Avė. 
art 47-toe gatvės

ĮO
LIET. VYČIU VAKARAS

ŠV. KRYŽIAUS PARAP. L. VYČIŲ 13 KP.
rengia labai puikų vakarą bažnyčios naudai, kuris atsi
bus ned., kovo 18 d. parap. salėje 7 vai. vakare.

Vietos lietuviai ir lietuvaitės ateikite kuoskaitlin
giausiai, programas bus įvairus, teatras, prakalbos ir 
deklemacijos.

Nepamirškite atsilankyti.
Kviečia KOMITETAS.

■ ■■■■■■■■■■■■S ■ ■■■■■■■■■

Geriausi Maldaknyge

“Pamaldų Vadovėlis”

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

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

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

Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais, arba 
“money order”. Adresuokite.

DRAUGAS PUB. CO.,

1800 W. 46th Street,

■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■
Chieago, III.

FARMOS!! FARMOS!!
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šio vakaro programą u? 
p-lė Vilčiukė labai 

gražia deklemacija apie tė
vo sugrįžimą.

Užbaigiant koresponden
ciją dar noriu pasakyti ke
letą žodžių apie tąs 
našlaites. Motina jų yra 
mirusi, bet tėvas gyvena, 
tik nežinia kur. Tai
gi, prašome pono Jurge
levičiaus atsišaukti ir pri
glausti savo dukreles. Tai
pogi, jeigu kas nors iš skai
tytojų žino kame randasi 
tėvas tų našlaičių teikitės 
mums pranešti.

SUIMTAS PAVOJINGAS 
PLĖŠIKAS.

1 aigč

sus, kaip čebato aulas; Be 
to ir pats teisėjas viešai 
AVaterburvje pripažino, kad 
Mockus yra nenormalis ar
ba pamišėlis.

Taigi ta socialistų ir lai
svamanių draugija kviečia 
ta pamišusį arba iš proto iš- 
si krausčiusį tamsų fanatiką, 
kad jis pamokintų tuos so
cialistus ir laisvamanius.

mau.
Valdyba.

D RO J. J. BIELSKIO PRA
KALBŲ MARŠRUTAS.

Licitacija. Parsiduoda ant pirmo 
morgičio bučernės ir grosernės ra
kandai (furniture) du metai kaip 
vartoti.- Kartų parsiduoda ir gyve
nimo rakandai 4 ruimų kam reika
lingi malonėkite\ atsišaukti Subatoje 
17 d. Kovo, ,2 vai. po pietų ant se
kančio adreso:

F. JOIHS 
028 W. 33rd St.

Paieškau Dėdės Stanislovo Mažei
kos, paeino Iš Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Nadnamensko gmlno 
Dubių kaimo ir pusbrolių Rakaus
kų Simono ir Martino iš Daujotiš- 
kių kaimo, meldžiu atsišaukti ant 
šito adreso:

ADOMAS MAŽEIKA 
85 BceCtier Avc., Detroit, Mieli

TIKTAI par 

mėginkite

SCHULZE’S 
PRINCE HENRY 
RYE BREAD

Paieškau pusbrolio Aleksandros 
Zenkevičiąus paeinančio iš Kauno 
gub., Panevėžio pav.. Pakrinojo 
parapijos Rarašelė kaimo, meldžiu 
atsišaukti po adresu:

BARBORA WENSKLVENE 
3153 So. Halsted st., Chieago, IU. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

JUS 

. pasinaudosit

Parsiduoda Didžiausiojo Ameri 
koje Lietuvių kolionljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusią. Puikiau
sioj apielinkėje Scottville, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Oto
nais yr* Farmerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl krelplames 
Į Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus lr Vokie
čius, iš tos k°lionijos išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmė jų farmas ir nori
me jas parduoti, turime didelių lr mi 
žų farmų, glvullal, mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katalloga lr mapa. ..

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

JOSEPH C. VVOLOH *
LIETUVIS ADVOKATA8 * 

Kanib. 902 National Life Bldg f;
29 So. LaSalle st., f.

Vakarais 1566 Miliraukee avė f'
Central 6390 :
Rasidence Humbold 97 ««

§ CHICAGO, ILL. U

F. P. Bradchuli
Lietuvis Advokatas^

ATTORNEY AT LAW

Dabartinis Amerikos Lie 
tuvių Tarybos pirmininkas 
D-ras Bielskis keli mėnesiai 
atgal draug su kun. Bartušku ’

Tuo prašymu ar kvietimu Tautos Fondo buvo siųstas į 
P ATI DRAUGIJA IŠDUO- Lietuvų ištirti kaip gyvena 
DA SAU PALIUDIJIMĄ,
k id jos SĄNARIAI SOCIA-

musų broliai po vokiečių val
džia, Dabar gerbiamas veikė-

LISTAI IB LAISVAMA>\vaT;’a ,p° Araerik°s !je 
FIAT vra dar KVAILESNI ‘UV"> k°l0n,JaS’ PaSak<>da

EEI TAMSESNI ir už pa
čius PAMIŠĖLIUS.

. Dabar visi žinosime, kad 
socialistai ir laisvamaniai 
y,a tamsesni ir už pačios 
Afrikos murinus.

Švesos Mylėtojas.

WEST SIDE.

Tik ką išleista Knygele
AKYS EGZAMINUOJAMOS

S0 N. LaSALE ST, CHICAGO.
Rooms 1107-1114 

Telephone Franklin 1178

Gyv.: 3112 S. Halsted St. Z 
Telephone Yards 2390 >•

UU1U

' X Telefonai: McKlnley S764

DR. A. K. RUTKAUSKAS

Policija areštavo' nigeri 
AVilliams Taylor, kurs nese
nai paleistas iš valstijinio 
kalėjimo Joliete. Išėjęs iš 
kalėjimo Taylor išnaujo 
ėmė laužties į namus. Aną 
naktį nigeris po apiplėšimo 
vienu namu bėgo iir pataikė 
tiesiog į du polieiantu. Ši- 
tiedu mėgino jį sulaikyti. 
Bet nigeris ėmė šaudyti. 
Polieiantu tuomet ir jam 
tuo patim atsakė. Pažeis
tas kojon nigeris pasidavė.

Nedėliojo, kovo 11 d. š. 
m. bažnytinėje svetainėje į- 
vvko T. F. 7 skyriaus susi
rinkimas. Mėnesinių duok
lių šį kartą įplaukė $12.50. 
Neužsimokėjusieji malonė
kite atsilyginti sekančiame 
susirinkime, kuris įvyks ba
landžio 8 d.

M. S.

Red. prierašas. Patartu
me pirmą dieną Velykų ne
daryti susirinkimų.

mas kas dedasi Lietuvoje ir 
kaip vargsta lietuviai karei
viai belaisviai. Taipo gi jis 
neatsisakys niekam patarti 
kokiuo budu surasti giminės 
bei pažįstamus, kaip rašyti 
Lietuvon laiškus, kaip ten 
iųsti pinigai ir tt.

Visiems patariame kuos
kaitlingiausiai lankyti tas 
įdomias prakalbas. Be to ka- 
alikų veikėjams priedermė 

yra pagelbėti Dr. Bielskiui 
sutverti Tautos 'Fondo sky
rius, ten kur jų dar nėra.

Žemiau skelbiame maršru
tą prakalbų:

10—De Kalb, Hl. ’
18— Kenosha, Wis.
19— Racine, Wis.
20— Milwaukee, Wis.
21— Milwaukee, Wis.
22— Port Washington, 

Wia.
26—Sheboygan, Wis.
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99

99

99

99

Surengi Kun. P. Gugis

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

Kaina tik 15c.
su prisiuntimu.

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

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

Adresuokite:

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

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

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

Deimontai, Laikrodėliai ir 
geriausios pušies auksiniai

dalykai.
2256 West 22-ra gatve

I1A5TER
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A. A. SLAKIS ?

ADVOKATAS
Miesto ofisas: Boom SU
U So. La Sons SA, Ohleago, HL 

TsL Bandolph CMS

gyvenimo vista 
8255 So. Halsted Street 

TsL Drovsr MM

PLĖŠIKAI SUPLAIŠINO 
DVI GELEŽINES. 

SPINTAS.

Vakar anksti ryte pėšikai 
po nūn. 1419 W. llarrison 

gat. suplaišino dvi geležines 
spintas, paėmė 500 dol. ir 
pabėgo. Tam tikslui jie pa
naudojo nitrogliceriną.

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

galvin: “KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”. 
Kas nori apsipažinti bu Karės smulkmenomis: jos bai- 
senybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pavertė mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kudirto* vtrš- 
tninėtą knygą. Kaina 20 centų. Galima rauti pas 
patį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 Emeratn A ve., 
Chieago, UI.,

Taip-pat “DRAUGO” Adm.. I8n('» v\ <With St., 
Chieago, III.

Tikslas
Llriiss Vyčliį BuiMing and Loan Assoclallon

TIKSLAS MUSŲ BENDROVES YRA DVIGUBAS
'• PIRMA — Skoliname pinigus navo sąnariams Idant pagelbėti jiems
• nusipirkti arba pasivaduoti namus, 
o 1NTRA — Padėdama sąnariams sutaupyti pinigus.
• Kodėl turi būti sąnarių mnsų Bendrovės:
• 1. Padarai dapocita pas mus kiekviena savaitė.
° S. Toks depozitas gali būti 25c. arba Ir daugiau.
• S. Tokiu būdų taupinl sau pinigus sistematlškai ir reguliariškai.

M 4. Procentas ant pinigu auga kas tr|s mėnesiai.
? S. A) Bendrovę moka daugiau procento ant padėtu Pinigų negu bile 
o kuri banka.
• t. Sąnariai kurie padaro paskola ant savo namų, turi tokia pat nau- 
° da kaip Ir tis kuria yra vien tik depocitortai. 
o 7. S| Bendrovė yra reguliariškai peržiūrėta per valdžia.
• 1. Juru pinigai yra apsaugoti.

Del tolesnių informacijų malonėkite kreiptis J musų Se
kretorių J. J. KAZANAUHKĄ. 2237 W. 22n«l Gatvė arba atsi- o> 
lankykite ant musų susirinkimų, kurie yra laikomi kas PA- * 
NEDĖLIO VAKAHA *V. JIRG1O Parap. Salėje. S2nd Ir An- « 
bnrn Avė. .... or

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

Elektra varomos 
mašinos musų siuvi 
m o skyriuose.

Jus esate užkvle- 
ctaml apsilankyti ir 
pamatyti •musu mo
kyklą bile laiku _____ .
— dieną ir vakarais ir gauti speda- 
liškai musų kaina laike šio mėnetio.

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

Diplomai duodami mokiniame.
Master Designing School

J. P. KASNIOKA. principalns,
118 N. La Šalie St. Kamhirvs 413-417 

Prieš Citv Hali

BANKĖS 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po* 28c ir |H|>

The
Best

26
alb.

SVIESTAS
Gerlaneloe emeto-

43cjnte, negi- 
kur Ju, ga
lit gauti

RYŽIAI
nertaualoA niHe«,| 
1Oc vert Al, v į 
innfduodi A* 1

tU* 5įc
COCOA

Bau

14c
Gertauaie Ben k ne. 
eulyrlnn eu 
bent kokia,
il-l ev.

I.
WEST RIDE 1444 W Chieago av.

1.171 Milnraukna av. > IMS Blue laland av. 
20R4 Mllffauknr av; 2A12 W. North av. 
’.OM Mlltvauace av. 1217 S. Haletnd et. 
Itin W Madl«en at. i 1*32 S. Haletnd at. 
IMU w Madlean at. I 1318 W 12th at.

3102 W. 22nd et.

ROUTH SIDE 
3032 Wentwovth av 
3427 g. Haietnri st. 
4729 S. Aehland av.

ARBATA
Prlimtauais, Gva- 
rantuota, I
ivnrtSe toe /jllp 
pereiriuoda -yyųĮpo Į

NoRTH SIDE 
4M W. Divleton at. 
72rt w. North av' 
2nU> Lincoln av. 
3244 Lincoln av. 
3413 N. Clark S t.




