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

Geo. Washington.
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RUSIJA >M RESPUBLIKA
Gyventojai nubalsuos, ar jiems

caras reikalingas, ar ne
■ •

Dabar Rusiją valdo dūmos komi
tetas ir naujas kabinetas

Nežinia kur buvusis caras 

apsiverčia

Buvusiojo caro sūnūs Aleksiei 
sunkiai sergąs

šaliai ir savo tautai kuoge- 
riausios kloties ateityje, ve
lydamas ligi paskutiniųjų 
kariauti ir tolesniai, kol pa- 

STOCKHOLMAS, kovo galinus nebus galutinai už- 
19. — Čia gauta žinia, kad tikrinta pergalė. Pažymėjo, 
Rusijos buvusį carą revoliu-! jngpį jis pasitraukiąs nuo 
cionieriai laiko uždarę Tau- j sosto sulyg durnos noro. Bet 
ridos rūmuose, gi carienė su kadangi negalįs atsiskirti 
vaikais pasiųsta į Kievą. ! su savo sunumi, kuriam pri- 

Vakar Petrograde buvo gulįs sostas, tatai podraug 
pasklydęs gandas, kad m?r' jjs ir savo sūnų atitraukiąs 
ręs buvusio caro vienatims '‘nuo sosto, gi pastarąjį pavė
sinius Aleksiejus. Tečiau dąs savo broliui Michailui.

CARAS, SAKOMA ESĄS 
SUIMTAS.

apie tai nėra jokių tikrų ži
nių.

Vakar čia dar gauta žinia, 
kad kalėjime nusižudęs bu
vęs nrinisterių pirmininkas 
princas Golicin.

Taippat vakar pranešta, 
kad naujoji Rusijos vyriau
sybė carą su visa jo šeimy
na pasiunčiusi Kryman.

Dar anksčiau buvo pra
nešta, kad caras esąs Psko
ve, gii carienė su vaikais 
Carskam Siele.

Po šituo paskutiniu savo 
dokumentu buvęs cąras pa
sirašė akyveizdoje generolo 
Ruskio, Rygos šono vyriau
siojo rusų armijų vado, gra
fo Nariškino ir kitų augate- 
snių valdininkų. •

Kokioj vietoj tai visa at
likta, laikoma paslapty j ka
rės žvilgsniu.

Kaip jau žinoma, buvusio 
• caro brolis Miehail irgi at- 
; sisakė būti caru be gyvento- 
' jų sutikimo.

CARO ATSISAKYMAS 
NUO SOSTO.

RUSIJA IR TOLIAU 
KARIAUSIANTI.

Petrogradas, kovo 19. —
Kilus revoliucijai Petrogra
de, tuo metu caras buvo Ry- "įsteii 
gos šone, karės lauke. Kuo 
mct jam pranešta apie blo
gą padėjimą sostinėje ir 
provincijoje, kuomet jam 
pasakyta, kad Petrogrado 
visas garnizonas perėjo re
voliucionierių pusėn, kad ki
tu artimiausių miestų karei
viai nebeklauso senosios vy
riausybės, caras Nikąlojus 
baisiai nusiminė ir nebeži
nojo, ką į tai atsakyti. Bet 
kuomet jam pranešta, kad 
durnos išpildomasis komite
tas su visa durna išrinko 
naujus ministerius su prin-

Petrogradas, kovo 19.

GYVENTOJAI NUBAL- 
SUOS AR RUSIJAI REI 

KALINGAS CARAS.

TEUTONAI NORI TAI 
KINTIES SU RUSIJA?

Petrogradas, kovo 19. — 
Rusija kol-kas yra respubli
ka. Ar ateityje jinai bus mo
narchija, apie tai nuspręs 
visos šalies gyventojai vi
suotinuoju balsavimu, 

caro

l<ąd visa rusų kariuomenė { 
perėjusi revoliucionierių pu
sėn. —

Po šito caras sustatęs ma-Į Amstordam, kovo 19. — 
uifesto tekstą, davęs jį pa- j Iš Viennos gauta žinia, kad 

rašyti ir paskiau leidęs pa- ten atsilankęs Vokietijos 
skelbti. | kancleris ir turėsiąs koufe-

j renciją su Austrijos impera
toriumi ir austrų užsieniui 
reikalų ministerių Černinu.' 
Apkalbama Rusijos revoliu-. 
eija. Spėjama, kad Austi i-j 
ja pasiūlys naujai Rusijos

Sukilo Svea- 
borgo Garnizonas

Buvusio caro brolis Mi- visur dar
chail Aleksandro vič nepri- ^mont"s aprimę po šitos ša-
siėmė sosto. Tik paskui jis ! ^es va^Xme didelės atmai- « amp
pranešė, jogei apsiimsiąs jnos- Tečiau yra daugelis ir vyriausybei neapribuotam NUSKANDINTA 3 AMK 
carauti, jei to norėsią Rusi- T°kių vieti;, kur žmonės tie-j laikui padėti ginklus ir pas- RIKONINIAI LAIVAI, 

jos gyventojai.

Rusijoje

siog ignoruoją tas svarbias 
Tašai klausimas galutinai |valdžioje pebcrsmes. Jie ša

bus išrištas visuotinam sos- ko- kad •l,eIBS t“'ne* Kalv<> 

tinės gyventojų susirinkime,
kuriame dalyvaus naujoji 
vvrmsybė, durnos darbi-

je, kad visiien reikės var-

kui taikinties. Austrijos vy
riausybė bijosi Austrijos

Vokiečiai nuskandino 3 ameri- 
koninius garlaivius

r fui —— _
Talkininkai paėmė Bau pa u - 

me ir Peronne, Francijoje 

Atšauktas geležinkeliečių streikas
GELEŽINKELIEČIŲ 

STREIKAS ATŠAUKTAS.

LONDONAS, kovo 19. —
NEW YORK, kovo 19.

slavių tautų sukilimo, nes pelnai pasižymėjo vokie- Geležinkeliečių streikas tu-
si aviai kareiviai nenorės ka- rėjo prasidėti praeitą šešta

dienį vakare. Tečiau gele-
nardančiomis 

Tomis dienomisriauti prieš naująją Rusiją. !laivgnlig
Bijosi sukilimo ir rcvoliuci- blokados juostoje ruskandi- žinkelių kompanijos pr'?š 

Karės laukuose dar mažai į jos ir Vokietijos vyriausybė. no net 3 amerikomnius gar- pat streiką pranešė, kad jos 

darbinin- 
Todel strei- 

’nndie va-

gus vargti ąr bus tokia, ar 
kitokia vvriąusvbė.

ninku kariuomenės

Ir po šito susirinkimo bus 
paskelbta balsavimai mo
narchijos reikale.

Jei didžiuma gyventojų 
norės monarchijos, Rusija 
turės carą Michailą Alek- 
sandrovičių. Kitaip gi Rusi

garnizonas. ąaz-Koclci sukilo žiaunas vynausyoes. r,uro- 
atsisakė nud paklusnumo iri pa suąilauks naujos gady- 
savo pareigį pildymo. Ar dės.
tai tik nebus senosios biuro- į ----------------------------
kratų vyriausybės agentų LIEJASI KRAUJAS 
darbas. MASKVOJE.

Priešais garnizoną pasių-' BERLYNAS, kovę 19, — 
sta kita kariuomenė, kuriai, Į Čia gauta žinia, kad Mask-

“Vigilancia.” Kiek žuvę a- karo. Vakar čionai įvyko 
merikonų, nežinia. Bet 20- konferencija, kurioj dalyva 
-ties žmonių nuo nuskendu- vo kompanijų ir darbininkų
sirf laivių nesurandama.

IŠ KARES LAUKŲ 
EUROPOJE.

ja paliks respublika. Bet į be abejonės, pasiseks įvy- i voje liejasi kraujas revoliu- 
ir palikus monarchijai, te- kinti tvarką. - cionierių su kariuomene,
nai nebus jau vietos auto:, Naujai vyriausybei daug Maskvos, komendantas, gen. 
kratizmui, gyvuos- laisvė, nesmagumų gali padaryti ir Mcrosovski atsisakė kiaušy - 
taip kaip kitose demokratiš- Suomija. Tėbai suimtas se- 'ti naujos vyriausybės. Po ši-

atstovai. Buvo ir iš vyriau
sybės pusės atstovai. Nutar
ta be streiko susitaikinti at
sižvelgiant į pasaulinį krizį. 

Todėl streikas atšaukta.

koše šalyse.

Dabar visą Rusiją valdo

nasis general-gubeniatorius 
Jo vieton paskirtas

dūmos išpildomasis komite- jnau.las gener.-gubernatorius. 
las susidedąs iš 12 narių, iri^° 4o’ 1ysU naujas kabine- 
naujas kabinetas su princu *as dapildvtas

Lvovu priešakyje.

Atimama Nejudo- 
moji Nuosavybė.

Naujoji Rusijos vyriausv

Londonas, kovo 17. — 
Anot oficialių pranešimų, 
anglų armija vis labiau 
spaudžianti vokiečius aplink 
Bapaume, Prancūzijoje. Fž-j

ANGAI PAĖMtf BAPAU
ME.

Londonas, kovo 19. — Ang- 
vakar anglams teko daugiau bii paėmė nuo vokiečių Ba- 
vokiečių apkasų tose vieto- Paume I*> smarkaus mūšio su 
se. Seka kruviniausi mūšiai užpakalinėmis vokiečių sargy
be jokios pertraukos. Ali- homis- Vokiečiai tą miestą 
glai užėmę vokiečių apkasų uphbdo persikraustvdami Į 
sistemą pradėjus St. Pierre nau-ias pozicijas.

mieste plėves,inį-i!Vast aP-vlinka Sai' I v- 4',lwt.as.baisiai. aPK> '«,itne.
Hy-Saillisel. Be to anglai at- »■*> «"

griauti arba sudeginti, vokie
čiai visokiausius daiktus arba

to prasidėjo skerdynės gat 
vėse.

PRAŠALINA CARO 
vienu i i PAVEIKSLUS.

Suomijos reikalams mini- Petrogradas, kovo 19., —- 
storiu. Juo yra durnos at-į Čionai ant Žieminių rūmų ir 
stovas Rodičev. Jis iškelia- visam
vo Suomijon. raudonos vėliavos. Nesimato,... , . .. I12,

"---------- - • niekur tsutinių vėliavų s.i[!,kę P»s<‘k""«>SWl «zpnoh-i«
Kitokios Žraios.

bė jau pradėjo reformas 
įvykdinti visoj šalyj. Iš bu į gandas 

; vusių biurokratų ir jų šali
ninku atimami visi žemės• z
plotai, kuriuos kituomet ne- 
teisotu keliu buvo įgiję. Pa-

dar

Petrogradc pašklvdes heliais. Caro paveikslai l1)įcfvai<nrnot,0 
ūdas, kad buvusioji earie- !™esti lankan ia ™ų viešųjų 1 

nė su savo vaikais pasislė- ls*a,RV
pusi kokiam tai vienuolyne

mą prieš vokiečių apkasus
nuo Arras.

Prancūzai sakosi pažan-

iškraustę arba suųaikinę.

Kiti vėl pasakoja, kad jinai 
pabėgusi į Suomiją.

PAIMTA IR PERONNE.
■---------- —— giuoją tarpe Anere ir Oise Į --------------

Š V. TĖVO LAIŠKAS upių. Tenai prancūzai su-! Londonas, kovo *19. — Vo-,
AMERIKOS VY- 1 miškinę treciąją vokiečių kiečių armijos Franeijos šo-

SKUPAMS. npsiginimo liniją. Champag- traukiasi atgal į naujai
Benediktas XV trumpai j ne npskrityj prancūzai pa- <au pagamintas pozicijas.

Rusijos užsieniu reikalu mi-n- , , ■ -t •* -u • ,
* * v_ liekama tiktai po 125 akrus. Durnos įspddomasis komi

am ov pranesc , yjąog Gerbės paima-Įte+as išleido dar vieną pro- . _ _
neutralems valsty-!,_„ -------«------ klemaciją į šalies gyvento- R1™5 kov° 14 A- ėmę kelis vokiečių požemi- Anglai su prancūzais tatai

jus. PrnVlnmnpiln^ tnrn1 m^kęs vyskupams laišką,;nius perėjimus. neatsileisdami

18
visoms

| mos, vvriausvbės nuožiūrom 
bems lr savo talkininkams, iTnjj bį„ isdali„t„ bp.
Ka usijoje įvy o almal‘j žemiams žmonėms, darbinin- 
„os valdžioje, kad caras at-, kams p,,r Wnr(,
s,sakė mm sosto ,r kad Rn-Ikratai budami g|oboj 
sija nepaliaus kariauti irjlsiKijn didplius 
kad lui8ija nepaliaus ka
riauti RK tolesniai antikiniai; sįug gVventojus. Gi dabar I statyta ar šiokia ar kitokia

įsigijo didelius žemės plo
tus ir tironizavo bėdinuo-

briaujasi 
Kiančius vo-

proklemaciįoje tarp ineT7k?s vyskupams laišką, nius perėjimus, 

kitko pasakyta, kad šitas i 'j'^aule giria šventojo, Var-1 šįtos savaitės pradžioje iž laskui l»»'traul..........
komitetas su naujuoju kabi-f/. draugijas, duoda palaimi-; pefrogrado gauta žinia, kad kį^4us ir užimineja aplei-

netu valdys Rusiją per se 
kaučius tris mėnesius. Tki 
to laiko bus galutinai pn-

nimą jų nariams ir vedėjui 
kun. Jonui McNicholas.

su savo talkininkais.

BUVUSIOJO CARO SŪ
NŪS SERGA ADRA.

Į 24 valandas neteko tų nuo
savybių.

Miliukov ir Kiti 
Matėsi Su Caru.

Rusų revoliucionierių vy-Petrogradas, kovo 19. —
Buvo pnsklvdusi žinia, kad | riausie.fi vadai — profeso- 

cu Lvovu priešakyje ir tai I buvusiojo Rusijos caro su-irius Miliukov, garsus orga-

padarė be paties caro žinios, 
tuomet caras suprato, kad 
jau jis daugiau nebereika
lingas Rusijos valstybei ir 
nusprendė abdikuoti, ty. pa
sitraukti nuo sosto.

Tuo tikslu jis išleido pa
skutinį savo manifestą. Ja
me pažymėjo, jogei jis abdi- 
kuojąs garbingai, velydamas

nūs Aleksiei miręs. Tas ne-' nizatorius Gučko/ darbi 
tiesa. Jis tik labai sergąs ninku vadovas Kerenskį ir 
adra. Ta pačia liga susirgn- ! profesorius Manuilov, sako-

sios ir dukterįs. Tatjana 
esanti labai blogame padė
jime. Visi šitie ligoniai vrn 
Carskoje Sielo rūmuose. 
Vienatinė jiems slaugotoja

ma, revoliucijos metu nu
keliavę pas buvusį carą Ry
gos karės šone ir tenai jį 
privertę atsisakyti nuo sos
to. Caras visai nesIprieŠi-

— pati carienė. Rūmai ap- nes, kuomet šitie revoliucio- 
siausti kariuomenės. -i merių lyderiai jam pasakę,

Paryžius, kovo 19. — Ki
ltis smarkiau opozicijai parpą stovi vyriausybė

Buvęs eaTas pirm pasi-r; ” " r ''' j7 kavę turkai,
traukimo nuo sosto atliko irignavo visas Prancūzijos ka-, 
konferenciją su savo dėdeįh’nptas su Prern’eru Briand.
Nikalojumi Nikolajevičiu ir1 Premieras aštriai buvo kriti- ° e( ‘ s

Dusų armija Persijoje ci. ūžiamus miestus. Tuo budu 
nanti pirmvn, vis tolesniai teko Peronne ir

į atblokšdama turkus. Rusai kitų miestų,

i paėmę Persijos miestą Ker-

lament? prieš vyriausybę, re
NUMUSTAS VIENAS ZEP- 

PELINAS.
v , Paryžius, kovo 19. — Pran-

Ber mio pianeša, kad Lnzaį armotomjg numušė vie- 
pasisekę rusus vokiečių zeppeliną, kurs

'manshahą, kuriam šeiminin-

šitam pasiūlęs būti vvriau- i kuo.iaaia? nepasekmingą .^įmušti‘ Vo,P»j():ic Gah-. skrido linkon šito miesto,
siuoiu visu rusų armijų va- ^a’on’kl^ kampaniją ir už jo <,,.l°Įe- Rusai oficialiai atsa- £tovįnįajs or|aiyis« uždegta. Nu- 

diktatorišką apsiejimą. kn ! ^ai, jogei tasai mažos, ,<rįfo jįs liepsnodamas palei
vertės vokiečių pasisekimas i fompiegne. Žuvo visa įgula, 
yra laikinas.

Berlyne ir Sofijoj skel
biama, kad talkininkų už
puolimas atmuštas Makedo
nijoje. Bet' anglai tvirtina, 
kad palei Poiran ežerą jie 
toloką galą pasistumę pir-

Kaip Petrograde, taip ir
provincijose įvykinta tvar- Naujos vyriausybės rankos 
ka. Atidaryta bankai, krau-Ina pateko slaptieji policijos 
tuvės. dokumentai. Iš jų bus su

Sostinėn atgabenama daug 
maisto, kuris žymiai pigiau 
parduodamas. Gyventojai 
nors tuomi pasigančdinę.

Sostinėje suimta apie 4,- 
000 pųlicistų ir žandnrmų.

žinota purvini biurokratijos 
ir juodašimčių darbai.

Ministerių biurai išnaujo 
atidarvta. Tuose biuruose

I
ZEPPELINAI UŽPUOLĖ 

ANGLIJĄ.
Londonas, kovo 19. — Nak-,

ti prieš kovo 17 d. vokiečių 
keli zeppelinai ir vėl užpuolė 
Angliją. Nėra dar žinių, ko-

dabar veikia naujos vyriau- myn ir paėmę kaikurias ten kius jie ten nuostolius pada- 
svbės ministeriai. |bulgani pozicijas. i re.

riausie.fi
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T

mu, sutvers tokias aplinky
bes, kad lietuviui butą sun
kiau liktis prie savo tauty
bės, negu atsižadėti jos.

Apsvarsčius išdėtąsias 
aplinkybes negalima pasi
duoti vien tik džiaugsmui, 
kad Rusija, pati įgavus lais-

partija jau yra užsiėmusi 
Lietuvos klausimu. P. Pet
ras Leonas, vice-pirminin- 
kas Lietuvių Draugijos nu- 
kentėjusiems dėl karės sei

Naujos Rusijos valdžia 
ir Lietuva

sidavę į savo “dvasiškąjį 
mokytoją.”

Kol-kaa reikia jiems at- 
19.09 leisti už tokį ją nedorą pa
ilgo steigimą. Įsiavę į savo 

“dvasiško tėvo” velnią pir
kliautojo batus padoriai el- 
gties nė negali.

------------------- ------—• pti jau įnešė į Centralį tos
Nors sulyginant daug ži-J Jie panaikins tą, kas buvo Į partijos Komitetą Lietuvos 

»ią telegramos praneša iš daroma kariuomenėje tyčia į autonomijos projektą. Ko-
Rusijos. tečiaus ją permažaJsu tikslu ją susilpnyti, bet mitetas parodė didelę užuo-|vę, pasidalins jąja sujiavcr- 

n. nuo «»«jų Merą. «or,m per,«a.-; Socialistai išniekina po- kad galėtume tikrai žinoti, I jie nepanaikys ydą, neturė- jautą
nytl ad> euą visada reikia prisiųsti ir I pužią, buk permažai davęs. į i.aįD naujoji milžiniškos jusią nei kokios tarptauti 
senas adresas. Pinigai geriausia šių- t, . y x* , • i a ! “ " " . . - , i«x.yi • , •
sti įėperkant krasoje ar exprese Norėtume ziuoti, kiek tarp- j Rmiijos valdžia apseis su uos arba politiškos minties: 

tautinis socializmas.y ra Lie- mumį8. Ką kentėme per

“DRAVOA8"
Lietuvių Katalikų Dicuraitis 

Eina kasdieną išskyrus nsdėldle- 
Biua.

Pranumaratoa kaina:
Chicacoj* metama .............

• mėnesiams ..
• mėnealama ..

Kituos* 8. V. miestuose metams lt.50
9. mėnealama .... 12.69
S mėnesiams ............>1.60

Perkant atskirais numeriais vi
sur po 2c.

Prenumerata mokosi iškalno. Lai
kas skaitosi auo užsirašlmo dienos, 
ne nuo Nauju Metų. Norint perinai-

lšperkant krasoje ar exprese 
“Money Order” arba Įdedant pinigus 
| registruotą laišką.

Redakcijai prisiųstieji raštai Ir 
korespondencijos negrąžinami, jei au
torius, atslųda.nas tok) raštą, nepa
žymi ir netndeda krasos ženklelio su
grąžinimui. Visokiais reikalais krei
pianti es adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC., 
1800 W. 46th Street, Chicago, Illinois. 

Tel. Drover 9114. 
————— XX -

“DRAUGAS” 
Lithuanian Daily I'rieud.

gtomis tautomis. Rusijos 
laisve turime džiaugtis, bet! 
musu priedermė yra neliau- Į 
ti dirbus, kad nors kiek gau
tume vietos įsaulėje, kaip 
sako prancūzai. Ypatin- 

u» v.^H, v m- ė • ea' £era* re^ia išnaudoti
cializmas trukdė kitiems <Ur galime tik gpėlio-į visatino vogimo viešpatijos 'i Tėvo lietuviams paskir-

Tečiaus vienas daiktas 
mums truputį mažina vilti.

tingejuno, žodžio _ „eladiy- MinMoji rtįja ,abai 
,no, daugstymosi giminėm!.,! gralng, bet žada jį
neiSpildymo uždavinių , lai-l.vkinti mažomis dalimis.

tu vai skyręs iš savo aukso metą su viršum, tai
pilną skrynią. Iki šiol ži-Į j>uvo senosios valdžios dar-
nome, kad lietuviškasis so-jjlaį mums teiks nau- ką ir, didžiausio už tą visą,'
cializmas trukdė kitiems jojį dar galinw tik gpėĮį< J visatino vogimo viešpatijos L* . -v dvanxmiu su sa i •; 
aukas rinkti Lietuvai. Da-Iti. LigiM dal. lu.gav„mc į turtų Rusijos karinome-'‘™a\ad Stiia ’atlygin- j!W kad .mua« va?
bar jis taip-gi niekina po-; i|no ,„lIllrtl.nŲ guraSo, ue. nė tur? vieną priešą, kurio l>g’ t““ d(1'J-Neva *r ’ "*
piežh, ne kitu tikslu, l^aip,žil„inie, „ p^j,, per vis, ji niekuomet negali įveikti, ris žv-

ftAUG^pduRos^G8TO?iMKįtik tnomi, kad 20 gegužės feisdarybę naujasai įstaty-'tai savo intendenturą. Ge
mas, kad Durna turėtą šauk- įnerolas Šuvajev‘as tam
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mąs tos partijos nariai
Talkininką, anglą, pran

cūzą, belgą, pribuvimas Rūmas, kad Dūma turėtų sauk-] nurotas suvajevas tam f Petražyeki’s prof ' . v
ti atsakomybėn ministerius. į tikslui tapo paskirtas karės Kariejev>as ir buT ’ profe-; daug P"8ldc'j° P™

Turime tikta! vienu lataiiT. Is"™8 mokslininku geob.gu!nnt galo tikrosios konstitu-

Iš Dienos I
I

KARE SUABTMA ŽMO 
NIŲ RASES.

■I

Juaų ploti* turi būti padė
ti foro)* aauflojo va otljoa 

bankoje

SECURITY BANK
*■■■ OP CHICOO MBBB
Milvraukae av. and Carpoator at 

3% ant Jūsų Pinigų"

▲Man Pansdelials Lr Sabatomis 
vakarais tkl 8 valandai

StolInaMt piulgua ąj»t Namų

Persiunčiame pinigus 
| Europa Ir galima 
gauti Lalvokartes

{STEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

ro HtlSSIUBA VALSTIJOS I

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

Orders t visas dalis svieto.
William Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vlce-plrmininkas 
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas 
August Filek—Ass't. Kasierius 
Joseph sikyta — Kasierius 

1900 Blue island Avė.
anoAoo, KUu

svarbu daiktu: žinome var-
J Gučkovas . j įsišneko apie v.ikmimą užuojauta u buti dįdeliai

Tai-gi visai nepuolame į! Jače^kis^iU^^kld^sun-' mUm8’
dus devynią ministerią, kū
ne jau yra veikę visuome
nės dirvoje. Galime tikė-

m ■ i Didžiulė karė Europoje kad įr kiti asmens, ku
li IPIlfln Sliar^no tarP savęs įvairias nems teko likusios ministe- 
U I UIIUII žmonią rases tokiuo trum- rijos, bus tos pačios dvasios,

pu laiku, kas negalėjo pirm Kaip ir uzemusieji pačias

nerdideles svajones apie 
urną msą kariuomenės su
stiprėjimą, o tiktai mato
me, kad joje pasiliaus tas

Senoji Rusijos valdžia bu
vo priešinga lenkams. Ne
kartą ji naudodavosi lietu- 
tuviais, kad lenkams įskan- 
dintą. Tam tikslui ji ret
karčiais mumis prilaikyda
vo, kad butume stipresnis 
Įnagis rankose. Reikalui 
praėjus ji mums laužyda-

•i • mir? * i . jivo« Naujoji valdžia, jei jiiki 1917 metą parodo, kad', , , . , . , •...... f . bus tokia, kaip rodo pirmu-
jojc labai įgyvenusi yra me- • , . ... . -

• ei- z i i • i* -u. - Ją devynią mmisteną įsvai-‘ toda vvkmti partijos prog-i \ -Ji , i* ..... L • zda, susitaikys su lenkaisSl t'.i:- r.imn voiBnniniu ooilroia I '
pilnai. Lenkui Gronskiui 
ji jau pavedė beveik mini-

. , , .. ,. v . „ sterišką vietą, būtent krasą
imtą mums dalinti šaukš
tais, tai ilgai turėtume sto
vėti pas puodą.

ku bus išpildyti taip dideli 
pažadėjimai. Tada du Žy
mieji draugai paaiškino la
bai vaizdingai. Sako privi-

aros įvykti dešimtimis ir; svarbiąsias vietas įstatus' Pa8tyriraas» kuris po neini- Į VęS košės pilną puodą nega-
PRAPLIUPO LIETUVIS-1 5iratais mejy yisaį rasiuĮpi|danėį„je vyriausybėje. *>r'e ®°ldau buvo i i

KI SOCIALISTAI. susiartinimas arba susimai-1 Kadan^ mums įbai rei. - į ™h, kariuomenę
Į Simas, be abejonės, nepa-|kia įvykstančius atsitiki.! "< P«‘»'8kV pnežaseiu.. r 

, j liks be intakos pokarimuo

Šimą į lietuvių tautos reika-; iriais laikais kas savaitėį jc pervarta. Kaip gausime •• : talkininku
lūs, gi j taškui šituos paga- patsigabena du tūkstančių naujų pilnesnių žinių, ru 1
liaus prapliupo ir lietuviški kinų į savo šalį prie darbų . . _ .. a - Tada per Lietuvą

pmsimes savo spėjimus tą r vgl kovu eilė su krauiu 
socialistų laikraščiai. Kaip ukėse ir amunicijos dirbtu- syk pataisyti. *
šitie laikraščiai be etikos iri vėse. Jei toksai kiną im-
baisiai purvini, tuo labiaus; girtas prasitęs per ištisus I ,. b tįk-ti ,,ir j„ kalba kartai, net peri; „etus, Praneuaij, ėa-j"

daug pasibjaurėtina. .yj turės daugiau tų gelto-, ■ ,. h„.„ . .

ir ugnim. Rusijos atgimi- 
Prie senbsios valdžios ne-jmu džiaugiamės, bet mintis,

Ii imti visą susyk praryti: 
reikia šaukštu kabinti po 
truputį. Tautos Laisvės 
partijos istorija nuo 1905

rainą vaistiniais saikais.1 
Jeigu naujoji Rusijos val
džia ir autonomijos košę

ir telegrafą viršininko prie
dermes. Ji nelaužys mus' 
nei neparems. Savo tauty-1kad per Lietuvą vėl eis ru- j

sai į Berlyną mums nei kiek kaikurią ženklą spėja-bei ir viešpatijai vien tik; 
wt . armija buvo kaip strampas.' nelinksma. Irae» kad taip bus. Autono- tarnaudama, ji eis Viešpati-j

Laisvamanią laikraščiai j^žjų žmonių, negu ją Naujoji valdžia beabėjo vi-; Jeigu jaunoji Rusija Lie-iniijų idėja Rusijos liaudžiai.egoizmo keliu. Lie- 
bnoiSo nnražin npbcyih+Uh-' oindie yra Suv valstijose. Į tuvos neatgriebs tai naujo- ___ _____ - ---- 1 tuviai turi nasitikėti tik sa-

ji permaina mums terūpi
tiktai kaipo akyvas ir links-j tesupranta tiktai pilną tau-L

šmeižė popežią nebeži»odft-: ,aildie yra »uv Valstijose. Sf)raį5 yįegpatįjos jėgomis 
mi, ką jie daro. Kuomet Apart kiną, Prancūzijos j rUpįQgįs ajroįją sustiprinti. 
“Drauge” buvo paaiškinta, i vyriausybė parsigabena dar ^as tikslas buvo didžiausia 
kad popežius nei kiek dan- daugelį nigerią iš Afrikos, priežastis, dėl kurios įvyko 
giau lenkams ir belgams y-, o Rusija ir Indija irgi į
ra padaręs, kiek padarė lie-! Prancūziją pasiuntė nema- 
tuviams paskelbdamas viso-1 žai savo kariuomenės.

iM'suėiuopiamą. Ir turi pasifikėti tik sa
ėiai ir miestu darbininkai^V1IP1'

Iki šiol Lietuvią Centra-
lis Komitetas Petrogrademas artymos tautos gyveni- tos pavergimą ir visišką jos, , . ,

• i-> — •• I- • ° e d padarydavo daug

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA 

DEL JUSI) TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo rūpesčių 

ir
Absolutiškų saugumą

Si banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
žiuriama U. S. Valdžios, jū
sų tauplnimal yra pageidau
jami, ar |1.00 ar 11,000.00

IvliĮi lipt, iltnu FihIiIjĮ im | >. i

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

David R. Forgau—Presidcnt 
S. E. Kampas, Dcarboru and 

Monroe St.,

(Apatinės lubos)

naudos
pabėgėliams, nes p. Yčo 
artymiausieji jo pagelbinin- 
kai buvo geruoju su sena- 

m . . T> ... .torium Neuhard’u, D. K.
yra; Tatjanos Komiteto pirmi

ninku. Neuhard’as nesipai- 
Įvykusioji valdžios per- iriojo į kovą tarp vokiečių 

Kadetį" arba ka^titacio^- '"«>«». stebuklo nepadarys, šalininku ir ju priešininku, 
lietu demokratu partijos. .l>'"daslm«a‘ nosnyks. J,e ėjusiu arti caro asmens.

valdžios permaina. Permai- mo įvykimas. Bet jeigu laisvę, o autonomija per
uos veikėjai, beabėjo, tikisi j Rusija atgriebs žemes pra- daug painus dalykas, kad
daug sustiprinti Rusijos ar- stotąsias 1915 metais, tai

se pasaulio bažnyčiose pa-, Taippat centralėse valsty-, PP.ją- Jiems rodosi, kad j mums labai rupi, ką ji pa 
maldas, tuomet lajsvamanią įVyko rasių susimaišy-1 H^sij°8 šalti
tautininką laikraščiai kaip . ias atidarius atlapai rūbe- j
karštą kandę kiek aprimo. Į?įus karės metu. rėbejo, iš dalies apsirinka

Todėl kįla klausimas, kasil? Ji™Bet lietuviškų socialistų 
laikrašiai (jei juos tokiais 
galima pavadinti) tiesiog 
parodo visą savo pašėlimą 
ir išlieja visą karčią tulžį 
prieš Šventąjį Tėvą.

Tik pftklausykite, ką tie 
musų tautos šašai, lietuvis-i f}raįkįjoje? 
ki socialistai, tauzija ir kaip
jie piktažodžiauja.

.■■■ to išeis pasibaigus karei. 
Ar kinai po karės pasiliks 
?raneuzijoje'? Kiek rusą

išaiškinti

šaltiniai neišsemia- i darys su Lietuva 
Tie veikėjai, be jokio Į <3įa mums linksma žinoti, 

kad iš devynių ministerių 
beabėjo trįs pirklauso prie

išrodo didesnė ir turtinges
nė negu yra.

Tai Miliukovas, jos oficialia

galima butu ją 
žmogui nemokančiam skai
tyti. Tokią Rusijoj 
78 iš kiekvieno šimto.

juodašimčiai neišnyks 
naudosis bemokslių nesu
pratimu įkalbinėdami jiems,Hrcivin ansiliks vakaruo riV net an* žemlapio nega- vadas, Šingariovas ir buvęs .. ’,areivią apsiriks vakaruo- 1J buk autonomijos suteikimas

c?
nors

Ve I
‘ ‘ Džiaugkis, lietuvią: 

liaudie! Šventasis tėvas 
iš savo apaštališkos ma-i 
lonės teikėsi išmesti ba
du mirštantiems tavo tė
vams 20,000 frankų! Dvi
dešimts tūkstančių... fran
kų. Milžiniška suma! 
Tai beveik 5,000 dolerių! 
Ir tai iš “sumažėjusio” 
nabago popiežiaus iždo.

“Beveik 5,000 dolerių 
katalikiškai Lietuvai, ku
ri keli šimtmečiai kaip 
paskutinius savo skatikus 
atiduoda to popiežiaus 
bažnyčiai ir užlaiko visą 
armiją jo kunigų, pati 
gyvendama tik duona ir 
vandeniu, tai didelė au
ka!”

Ar talkininkai paliks 8Urasti» pravedė dar Maskvos universiteto rėkto-
kiek savo kareivių ^nanymą, kiiriuomi paski- 

; riama 45 milijonai “sulai
kyti” upės Mississippi po- 

Kiekviena karė prisideda tvinį ir pusšešto milijono

rius Manilovas. Ta parti
ja savo programe visuomet 
skelbė ir skelbia Rusijos 
tautą autonomijos principą.

lalimis prie rasių susilieji- tokiam p«t tikslui upės Sac-į Dar ir šiandie tebeskamba 
no. Bet šitos karės metu ramento klonyje. Tasai su-

lietuviams ir kitoms tau
toms yra Rusijos sumažini
mas. Naujoji valdžia, įsi
vedusi visuotinio, tiesiogi
nio, lygaus ir slapto balsa- 

; vimo teisę, saugosis tokiąZ11S Kcl* J • 1 A 1 • v • • f —— -------------------------ilzvujjv. o u- musų ausyse jos gražus . v. . _
/ašių susiliejimas yra di- nianvmas tokiuo budu pa- dėtų kalbėtojų žodžiai, ku-1 ai. kunuos pnesimiik<‘ 

, v • , -• i x i. • partija galės lengvai įsnau-tiziai zvmus. veda žemių spekuliantams į riais išrodinėjo oktebris- partija gt *n g vai

jusią
Bet carui atsisakius, jo duk
tė taip-gi atsitrauks iš vie
šojo gyvenimo. Artvmiau- 
siojį jos pagelbininkai, tarp 
tų ir Neuhard’as, turės, 
mums rodos, perleisti savo 
vietas kitiems. Tatjanos 
Komitetas susilies su vieš
patijos įstaigoms, aprūpi
nančioms pabėgėlius, arba 
taj >s įtrauktas į Zemgoro

ZEKKLAS BANKUS SAUGUMO. 
OMcago Clearing Hou.se Naryste.

Šita karė, aiškiau sakant, tūkstančius akrų derlingiau tams, ypač baronui Meyen- ^meižti I§ Rugįįoa
uivertė atskiras tautų da- s’°8 žemės, o tauta iš to ne-: dorf’ui, jog nereikia bijotis Į MįriukOVo srovė la-
is persikelti iš vienos ki- apturi jokio pelno, nei su-Į tautą autonomijos. ' hia««ioi

doti valdančiai pakraipai j organizaciją (miestą ir lau-

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

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

Tiktai tvirclauslos ir saugiausios
ką są jungą, kurios pirmi- S»li būt Clearing House na-

ninkas buvo kunikaikštis J. j The Chicago Clearing House

on vieton. lužusio cento.
Tuo metu, kuomet tautos

. d yx- t i blausiai bijosi nepopuliaris- 
, Urb- . vo' kūmo. Jijė visomis jėgo- S. Lvov’as). Asmenini

vt aerH aiF iai al^ mis kovos su lietuvių iškel-jkia. Dėlto turės mainytis 
* 1 . 0VRs lr .'1° au£al tų pilnos savistovybės rei-i asmens Lietuvią Komitete,

rieie.
The Chicago

y. ,• n ••• j >y i priežiūros užmanymas tapo Įvestospažintis Rusijoje daug re i s- pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka ne 
subankrutijo. Reikalaujant, Cl'so- 
rlng House bankoa ateina vioua ki 
tai su pagelba.

The American State Bank pri
klauso prie Chicago Clearing Hou-

Daugelį lietuvią šita karė , . , , . ,
ravijo į plačiųjų Ku8iju.;ak!s.b"T0. , lk 4 .. . , ,... r........ ............... ...
tr daug jy ton pasiliks po l>aPIa8 J?slas pašau yje pei- s e ę au ouomnjos pnnc - ka|av;mu ;r dar gaiįrna ab(._ kad pats dalykas nenuken-1 m po Jo. ,rlrtlunl 
arės, nelengva dabar paša-1 ''ersnM'’ ,r ' P®4' SuT- Val’ ',u- tw,aus ■ •>uoml Bal,,nalioti. ar antonomiins nmi.lr- ” ~ ’

< vti.

S. V. KONGRESO 
BETVARKE.

stijoma grasiantį pavoją, 40 
senatorių be jokios atadai- 

i ros balsuoja už tuos papir
kinėjimą sumanymus ir 
juos praveda.

Kongresas netflrėjo laiko 
sutvarkyti geležinkelių rei
kalų’ jam visuomet truko

Suvienytą Valstijų tautos 
išrinktieji atstovai tik juo
dus krečia iš savo rinkėją | jaįk0 jšanksto apsaugoti ša- 
norą ir pageidavimą. Kon- ų 1)Uo pavoją, nuo išlauki- 
,'rcsmanai į savo rinkėją priešininką; bet skirti 
opiniją visai neatsižvelgia, j milijonus tuštiems daik- 

norf:dami .^j'tarns jie turi laiko. Tai 
siaurapročio Mockaus Vnro<^b Jdgei jie nUko is, įstengia atlikti,
kimiausieji mokiniai. Ka-|'° Tdaro’ bl t,k ,laU yrn nežiūrint gyvuojančio pa

Stebėtina ii- įieMtehėtina. 
Juk taip pliauškia žinomo

dangi visuomet obuolvs nuo patekę kongresam šautinio krizid.
obelies nepertoliausia krin- Kongresas, paskyręs mili-i Ir stebisi dar kai kurie 
ta, taigi ir lietuviškieji so-j jonus doleriu naujiems kra-1 konkresmanai ir amatoriai, 
eia ristai kaip kartas jfa nu- sos būstams miestuose, ku- kad jais tauta ngiasitiki.

joti, ar autonomijos projek- tūtą. Jei p. Yčas 
Į tą neatidūs laikams duoda-'savo vietą p. Leonui, tai! 

“ | ma lietuviams pamažūti pri-j nuisą pabėgėlių vargai ne-
lj -i.. ---------i-x.wt padidės, nes p. P. Leonas

turi gerą pažinčių naujoje 
Rusijos ministerijoje. j

NUSKENDO S. V. 
GARLAIVIS.

kuone daugiau tikėtis negu 
kokios nors partijos progra-
mu. A,„e lenkus jin yra i»-j tį ikj toUam ljtiskam 
sireiskęs. kad j, autononu-, s„brendimui kai suomi 
jai jis pnjaUčia kuopilniau- , (finn
šiai. Apie lietuvius nete
ko girdėti. Kerenskis, taip Gktebristai, kaip Gučko- 
vadinainas trudovikas, t. y. vaH T Rod»anko, niekuo- 
darbo žmohią partijos va- met lietuviams autonomijos 
das Duiąoje, beabejo visuo- nežadėjo. Šita karė, paro- 
met stovės už tautą laisvę džiusi didelę tautą idėjos 
ir kuoplačiaUsią savvvaldą. I vertę daugių daugiausiai 17. — čionai aną dieną j 
Tokiu budu penki iš devv- tiek įaitikrino oktebristus,, Meksikos pakraščius įš- 
nią balsai mums beveik ne-, kad jie pripažįs lietuviams plaukė garlaivis “Golden 
♦ibejotini, knd reikale bal-; b l^8 teises ru rusais, o pa-State” ir nuskendo Ense- 
silotų nž davimą T Jut u vos mažėti ir tylomis geresnias nnda uoste, anot gautos te- 
autonotnijbs.i vietas davinūs rusams, kra- legramos. Nuskendimo prie-

Konstitucionalistą demo- sos įstatais, geležinkelių ta-įžastis nežinoma.. Iš žmonių 
kratą, arba tautos^ laisvės, rifais, mokyklą išskirsty- niekas nenukentėjo.

užleis J08 t«l»čmi« ir IMuoda penklaa pll* 
naa atskaita* J metu*.

JĮ taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regulliu-lftkal tiri n ė Jam » 
Ir ka* meta Išduoda psnklas pilnas 
atskaitai! Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
Išmokami ant kiekvieno parelkala- 
rimo.

Čia galima gauti Pirmus Auk
so Mortgagea Teipgi Aukso Mort- 
gag* Bondus po 1100.90 ir 1699.94 

Ala bankas yra atsakanclannaa 
LletuTlama

Čia kalba Lietuviškai tr T^nklš-

Los Angeles, Gal., kovo
Kapitalas Ir parvirsi*: 1699,999.99

rrszldsntaa
AMBR1CAN STATE BANK, 

Kampas: Blue Island Av*., Loomln 
Ir 18-to* gatvių.

ATDARAS: Pansdšllaia, Ketver-
■ala Ir Sakalams Iki 8:19 vai rak.
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LIETUVIU GYVENINIO 
s* AMERIKOJE

Melagių
Karalius.

E. ST. LOUIS, ILL.

D-ro Bielskio prakalbos.

Šiomis dienomis čia įvyko 
gerb. Dr. J. J. Bielskio pra
kalbos, laike kurių buvo 
renkamos aukos Tautos 
Fondan sušelpti nelaimingą 
Lietuvą. Stambesnes aukas 
davė šie:

ClKX£:-I2<CCi!J^2-aCCfi}’SŽJ>S2O53(B-S2!S5aBCB5 
P. P. Petrėnas 
J. Zubas (už sausio 

ir vasario mėn.)
P. Vaivada 
T. Bcliackas 
J. Petraitis 
Ant. Dameikis 
St. Mazalauskas 
B. Steponavičia 
A. Škėma 
M. Bubelis 
M. Arimavičia
J. Sutkaitis
K. Kulikauskas 
S. Klikna

./ ■ K

Socialistų laikraščio 
“Naujienų” redaktorius 
Grigaitis yra toks tamsus, 
kad būdamas socialistų va
du, socializmo nei pamatinių 
taisyklių nežino, kad, neva,

1 sesuo Mercedes, kuri prieš 
įstosiant į vienuolyną vadi
nosi Gracija Agnieška Fo- 
xen. Ji ėjo dvidešimt šeš
tus metus. Betarnaudama 
sunkiai sergantiems karštli
ge, užsikrėtė ir mirė vasario

rastis “Naujienos” melagy
sčių lyg sėte prisėtas.

sudaryti Šventojo Vardo 
draugijų, kurios sąnarių

Grigaitis su savo sėbrais 
pagamino saviesiems naujų 
“triksą.” 1 ; •

Pažvelgę, kas tie yra tų 
triksų gamintojai, męs grei
tai suprasime, ko verti yr« 
ir patįs jų “triksai.”

Atsiminkime, kad tuos 
“trikšus” sugalvojo sociali
stų kunigužio velnių kup-' 
čiaus Mockaus mokiniai,

Tuo pasiremdami, męs pa- kaičius išneša pusantro nu
liekame spręsti bešališkam U3ono asraen,>- Kunigas Mc- 
skaitytojui, ar Grigaitis jau Kenna sulauk{ 82 metlf am‘ 
nueipeluė “Melagių Kars-“0 Jaeke<mvU16je,
liaus“ titulą ar ne. Jei jau Jį laidojo New Yorke
nusipelnė, męs patartumė
me to titulo Grigaičiui ne-

Fla.
kovo 2 d- šių metų. Darb-128 d. š. m. Ji prigulėjo prie 
ščiam veikėjui pagerbti su- šv. Vincento a Paulo dukte-25

60 
25 
25 
25
2° ba viename sakinyje net 
25 septynius kartus suklysti. 
25 Visa tai yra prirodyta knin-
25Įgutėje ”Marksas II.”
25
25 Būdamas tokiu tamsuoliu,

kovodamas su kapitalizmu,
, apie kapitalizmų nei supra-1 kaikurie Roselando sociali- 
timo neturi, kad, būdamas
laikraščio redaktorių, suge-!

pagailėti.
Kun. A. Maliauskis.

Po $2.00: kun. P. Vaito
nis ir Juoz. Švelnys.

Po $1.00: B. Buknienė, F.
Pužanskis, J. Norkus, P. Ja- 
kubenas, Z. Ogintas, J. Ti- 
minskis, K. Bartuleviče, A.
Grinias, J. Sugintas, R.
Miškinis, J. Grinius, J. Ale
liunas, K. Kavaliūnas, B.
Paliulis, J. Lapšaitis, J.
Gorčius, K. Tumosas, V. fondui surinko $36.00. Au- 
Strebis, J. Bileviče, J. Luk- kavo sekantieji asmenįs: 
ša, D. Kimutis, J. Bendikas
I. Martišius, V. Beržanskis
J. Miškinis, J. Lougaiienas 
J Adomaviče, J. Grinius, P 
Bagdonas, V. Augaitis, J 
Poškus, S. Ivanauskis, A 
Kimaitis.

Smulkių aukų surinkt; 
7.40.

Išviso $144.40.
Už svetainę užmokėt.

$2.00.
Lieka $42.40.

X. Y

ROCKFORD, ILL.

25 jis neįstengia rašyti tai, kas 
25 yra tiesa ir skaitytojams 
25 naudinga. Na. o jau tuščio 

Gremba. laikraščio neišleisi. Tatai jis 
________________ i ir stengias pripildyti bent

AUKOS KOLEGIJOS į melagystėiuis savo vedamą- 
FONDUI *h socialistų laikrašti “Nau

jienas.”
Waterbury, Conn. kun. J., gįa prįvesįu bent kelis pa- 

Valantiejus liet. kolegijos VVZ(jžįus

Kad išsisukti iš savo ne-
Monika Kaminskaitė ir padorių klaidų, kad priden- 

Marė Čemauskiutė po $10; •f?*i savo dar nepadoresnį 
Pranciška Beinarytė ir ad- tamsumą, “Naujienų.n

Rugsėjo 21 d. 1916 m. Wa- 
terburyje, Conn., pats teisė
jas Byrne viešai teisme pri
pažino Mockų iš proto išėju
siu fanatiku. Gūtą pamišė
lį Mockų socialistai nuolat 
kviečia su prakalbomis, kad 
jis juos pamokintų, tiki į 
jo blevizgas ir tuo patįs vie
šai prisipažinsta, kad jie 
MAŽIAU SUPRANTA,: 
MAŽIAU TENUMANO IR 
UŽ PAČIUS PAMIŠĖ I 

LIŪS.
Tatai ir aišku, kad iš to

kių išpendėjusių galvų nie
ko išmintingo negali išeiti.

Nepavykus su raštų f alsi- į 
fikacijomis, “Naujienų” re- 
daktorius Grigaitis su savo' 
sėbrais, velnių kupčiaus mo-;

ŽYMAUS VEIKĖJO 
MIRTIS.

Kunigas McKenna vie
nuolis dominikonis sugebėjo

siejo kardinolas, 7 vyskupai, 
200 kunigų ir 1000 tos drau
gijos narių.

PASIŠVENTIMO AUKA.

Neperseniai Chicagoje Šv. 
Juozapo ligonbutyje mirė

rų. Vienuole ji išbuvo pen
kerius metus, visą laiką dir
bo Chicagoje tame pačiame 
ligonbutyje kur ir mirė.

Skaitykit ir platinkit 

“DRAUGĄ”

■ ■ ■ ■ ■

Nedėlioję, kovo '4 d., š 
Šv. Petro ir Povvlo bažny 
čioje laike sumos vietos kle 
bonas pranešė, ka< 
šiandie, Lietuvių Die
na, ir bus renkamos auko: 
dėl nukentėjusių Lietuvoj 
Rockfordo lietuviai katali

re-
okatas E. Bobbin po $5.00 |dakto”Ys Grigaitis bandė naeamino “Nauiie-

Llzbieta Burlašiutė, Anasta- j sufalsifikuoti net savo so- mLo
<iia Dapkienė Antanina cialistiškąją evangeliją, ku- nŲ skaitytojams dn. 
uija papKiene, Antanina a> a , konferencijų šlykščią falsi
iongailytė, Barbora Dau- ri vadlllas Komunistų ma-
laitė ir J. Šaliunas po $1;' nifestai,” ir kurią parašė 
Ina Ramanauskienė 50c; j Pafs sociaksri) mesijas Kark ,
darė Kuzaitė ir Elzbieta'Marks ir pagelbininkas j sunku’ nes 

Ovileckiutė po 25c. Angcl°-
Ačiū visiems aukotojams Bet su tomis falsifikacijo- 

iž aukas šiam prakilniam mis Grigaičiui nepavyko, 
lalykui ir kun. J. Valantie- “Draugas” išvilko jas aik- 
ui už didį prielankumą šiai: §tėn ir parodė lietuvių vi- 
dėjai. Kas daugiau? suomenei. (Skaityk apie tai

Kol. Fondo Komisija, kningutę “Marksas II”).

kai neatsisakė nuo šio pra
kilnaus užmanymo.

Aukavo šie:
J. Zubas 1.00
M. Garlikas 1.00
S. Zavickas 1.00
A. Steputinas 1.00
K. Gelažis 1.00
A. Sadauskis 1.00
A. Krušienė 1.00
S. Lastauskiutė 1.00
Jeselionis L0O
K. Macekienė 1.00
P. Vaičekauskas 1.00

, Z. Petraitis 1.00
A. Rupšis 1.00
J. Garlikas 50
D. Matas 50
A. Petrauskas 5C
K. Miklas 50
S. Aurila 50
S. Stepulionis 50
J. Bublis 50
S. Armonas 50
S. Gasius 50
K. Petrauskas 50
K. Skrabutėnas 50
J. Jusevieius 50
M. Poškus 50
A. Stepulionienė 50
T. Beliackas 50
P. Krikščiūnas 50
Smulkių surinkta 18:51

Išviso $29.51
Pinigai pasiųsta centro

rašt. p. K. Pakštui.
Sckantioji tautiečiai pasi-

žadėjo kart mėnuo mokėti
nuolatines duokles:

Kun. V. K. Taškunas 1.00
Juoz. Baleitis 50
Jurg. Žemaitis 25
J. Juscvičius 25

I

WESTVILLE, ILL.

Sąrašas aukavusių nema
žinus vieno, dolerio laike ma
no prakalbų.

Klebonas kun. Bystrais 
•5.00.

Po $1.00: J. Milleris, J. 
Šerpetis, K. Mičiuda, A. 
Vainauskas, M. Mičiudienė, 
E. Šerpetienė, M. Klimienė, 
O. Apanaitienė, M. Rakaus
kienė, P. Vargonas, V. Šli
kas, P. Daujotas (miesto 
majoras), A. Jasaitis, P. 
Kundrotas, D. Tamošiūnie
nė, V. Melinienė.

Smulkių aukų surinkta 
$32.50.

Aukos perduotos Tautos 
Fondan, iš kur bus pasiųstos 
r ietuvon.

Dr. J. J. Bielskis.

ATHOL, MASS.
Kovo 11 d. ALRKPB. 24 

kp. surengė prakalbas apie 
blaivybę. Kalbėtoju buvo 
vietos klebonas kun. A. Pet
raitis. Papasakojęs įdomių 
dalykų apie girtuoklystės 
blėdingumą ir blaivybės 
naudą, gerbiamasis kalbėto
jas karštai ragino susirin
kusius stoti į eiles blaivinin
kų ir kovoti su didžiausiu 
žmonijos priešu. Klebono 
prakalba buvo labai turi
ninga ir susirinkusieji klau
sėsi jos domiai.

Po prakalbos tuojaus pra
sidėjo blaivininkų susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
skaitlingas būrelis narių. 
Malonu pažymėti, kad šį 
kartą blaivybės kuopon 

i prisirašė net 27 nauji na-

Kad atitraukti savo skai
tytojus nuo tikėjimo ir juos 
paskandinti bedievystės ba
loje, “Naujienų” redakto
rius Grigaitis su kitais savo 
sėbrais tamsuoliais sumanė 
apšmeižti evangelijas. Su 
tuo tikslu jie pramanė tokį 
graikų istoriką, kokio nei 
pasaulyje nėra buvę. Kada 
“Draugas” pareikalavo nu
rodyti to istoriko vardo, ir 
kokiame veikale minėtasis 
istorikas tai parašė, ką skel
bia “Naujienos,” tuomet 
Grigaitis su savo sėbrais, 
sugautas beplatinant tokias 
falsifikacijas, išsižiojo, nuti
lo lygu perkūno nutrenktas.

Su tomis melagystėmis ir 
falsifikacijomis nepavykus, 
tamsuolis “Naujienų’,’ re
daktorius Grigaitis vėl pri
truko raštų. Kad pripildys 
ti savo laikraštį, jis su savo 
sėbrais ėmė ir paskelbė nau
ją, bet labai kvailią melagy
stę, kad, aš, girdi, Dievo Ap
veizdos bažnyčioje “niekei 
sho\v” surengęs. Tuomet aš 
viešai per laikraštį ir pi 
prakalbas pasiūliau $100 
Grigaičiui ar by kokiam ki
tam socialistui, jei jie pri
rūdys, kad aš tuomet toje 
bažnyčioje bent bute buvau.

Bet Grigaitis ir jo pasekė
jai socialistai su tuo J 00 do
lerių lyg springte užspringo. 
Apie tą pasiūlytąjį 100 do
lerių jie tyli, ir nei mėginte 
nemėgina man prirodyti, 
kad aš Dievo Apveizdos baž 
nyčioje
buvau.
jog tai šlykšti, jų melagy
stė, sugalvota ir numegsta

fikaciją. Matyti jie galvoja 
šitaip: raštus sufalsifikuoti 

tas sįovi 
juodas ant balto parašytas.: 
Kas kita su konferencijomis 
ar prakalbomis. Kalba neva1 
parašyta juodai ant balto, 
čia falsifikaciją netaip grei
tai tesusekama, netaip grei
tai žmonėms teparodoma, 
dėlto danu prakalbas falsi
fikuoti!

Matyti tuo pasiremdamos. 
“Naujienos” ir falsifikuoja 
mano kalbą apie socializmą, 
apie dūšios buvimą ir t.t. 
Bet męs drįstame labai abe
joti, kad i ir ta falsifikacija 
butų pavykusi “Naujie
noms.” Jau visi žino, kad 
taip kvailiai kalbėti, kaip 
“Naujienose” kad aprašyta, 
tegali ne kas kitas, tik tam
suolis “Naujienų” redakto
rius Grigaitis ir jo sėbrai 
velnių kupčiaus Mockaus 
mokiniai-socialistai.

Visi, kurie klausės Rose- 
lande mano konferencijų, 
tai yra apie tūkstantis žmo
nių, girdėjo ir beabėjo visi 
suprato, jog męs smerkiame 
socializmą ypač už tai, kad 
jis platina klaidas, apvylia 
darbininkus ir žmonijai ren
gia bjauriausią vergiją.

Taippat visi girdėjo ir 
suprato, kad žmogus turi 
dusią, ar jis butų vaikas, ar 
suaugęs, ar iš proto išėjęs li
gonis. Ten buvo aiškiai 
prirodyta, delko maži vaikai 
ir sumišėliai negali protauti 
ir kad jiems trūksta ne du
sios, bet subrendusių sveikų 
smagenų, kurie yra lyg pro
to įrankiu, ir per kuriuos 
protas veikia.

Tiesa, Grigaitis ir pamišė
lio Mockaus mokiniai-socia
listai galėjo to ir nesupra
sti. Juk yra pasaulyje ir to
kių, kuriems aiškink nušil-
damas, kad du ir du yra kc- 

bent bute tuomet S turi, o jie vis savo tvirtins, 
Mat, jie gerai žino, kad du ir du yra ne keturi, 

bet septyni, arba du ir du
— tai mediniai klumpiai,

tam, kad dar labiau apmuL čia męs privedėme mažu- 
kinti jau ir be to sukvailin- tę Grigaičio melagysčių daLai gyvuoja prakilni 

25 blaivybės idėja išeivijoje. P118 aavo skaitytojus lelę, jų yra devynios galy-
J. JasinskM. “Naujienų” redaktorius|bės: pilnas socialistų laik-

j

VVESTVILLE, ILL.
S LABAI SVARBIOS ;

konferencijose
Pažink savo tikėjimą ir nesiduok savęs suvedžioti

visokiems ištvirkusią žmonių pliauškalams * ■

■ Atvažiuoja į WESTVILLE, ILL. KUN. DR. A. MA- ■
■ LIAUSKIS, filosofijos ir sociologijos Daktaras.
■ Jis kalbės ŠV. PETRO ir POVILO bažnyčioje per visą J 

savaitę laiko aiškins svarbiausius gyvenimo klausimus. H■
■ DAKTARAS KALBĖS TOKIOJ TVARKOJ:
* PENEDĖLYJ, Kovo 19 d.— Ar yra Dievas? H

UTARNINKĖ, Kovo 2tf d. — Ar žmogus paeina nuo bez- ■
■ džionės? ir žmogus turi dūšią, ■
■ SEREDOJ, Kovo 21 d. — Tamsybių ir nelaimių didžiau- J

šia versme. H■ ■
B KETVERGE, Kovo 22 d. — Ar Krisctus yra Dievas, Išrisi- ■
■ mas prasiplatinusiųjų abejojimų tikėjimo dalykuose. a
■ PETNYČIOJ, Kovo 23 d. — Apie Inkviziciją.
* SUBATOJ, Kovo 24 d. — Apie Cocializmą. Jo istorija, B

mokslą ir kritika. ■
B NEDĖLIOJ, Kovo 25 d. — Apie žmogaus augščiausią tik- ■
■ slą.' Ar sunku jį pasiekti?
■ į "
■ Vjsos konferencijos, išėmus paskutinę, prasidės 7:30 vai. vakare
■ Paskutinoji bus pasakyta Kovo 18 dieną per somą. *
■ "
■ ĮŽANGA Į BAŽNYČIĄ DOVANAI Padengimui

lėšų anka iš liuoso noro. B
Socialistai, laisvamaniai, niezaležninkai ir visi velnių ■

B Kupčiaus pasekėjai nepraleiskte progos. Pažinti tiesų! ■
■ Visos konferencijos bus moksliškai paremtos.

' ■ Kviečia KOMITETAS.■ "____ ■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■■■■■■■■■■______

KAS NAUDOJASI SU DABARTINIU 
MAISTO BRANGUMU?

Žmonės tokie pat kaip ir jus naudojasi. Vien tik skirtumas tarpe jūsų ir tų žmo
nių katrie eina bagotin, nes dabartinio maisto brangumo yra: kad jus esate maisto 
suvartojai. O jei yra čionai Naujoj Lietuvoj Vilas paviete Wis. maisto dirbėjiai.

Praeita vasara jie užaugino bulvių už 15c. ant puro-bušelio, dabar jie darduo- 
da bulvės už $2.50 ant puro-bušelio. Dabar aš pasakisiu jums kaip galina pasinaudot 
ir kaip pasinaudotum.

Ar nepasinaudotumėte jus jeigu kas duotų jum, pasiulijima toki? Jeigu kas 
nupirktų jum stora ir pasakitų varik biznį, ir ką uždirbsi tai bus tavo. Po trijų 
metų galėsi pradėt mokėt man po truputi.

Dabar žiūrėk mes duokime jum toki pat pasiulijima, ir su kuriuomi tikrai jus 
pasinaudosite. Mes duosime jum 40 akrų triūsios juodžinmio žemės, tarpe daug 
puikių ežerų, ir garsu vasarnamių Vilas Didelio Pieninikystės Dolerio Pavieto.

Mes pastatysim namus duosime gera melžiama karve 2 kiaulės 12 vištų. Vi
sus tuos ant užmokėjimą $250.00. Nebus tolismesnių mokesčių per trįs metus.

Tiktai pamislikyt! ūkė su namais ir gyvuliais laukia jūsų dėl pradėjima tuo
jaus šitame pavasarį, bė didelio kapitalo, ir be jokio rupesčia, kaip tik reike pra
dėti ūkininkauti. > <

Mes pradesime dėl jūsų, pagelbėsim jums, ir rūpinsimės dėl jūsų pasisekimo. 
Mes užtikriname jūsų pragyvenimą. Mes parduodam 40 akrų ir augštyn. Tiktai pą- 
tėmykit kita: Jeigu nelaime atsitiktų jum numirti po nupirkimą ūkės nuo musų, 
jūsų patį ir vaikai gaus deed ir titulą žemės-užrašus visai be tolimesnių mokesčių. 
Kada norite jus ar jūsų šeimyna gauti darba kitur mes paieškosime jum darba vasa 
ros ar žemos laike.

Nebūkite šitam suklidime ir nemislikite kad jus pragyvenate lengvini mieste, 
bo jum taip nėra ir kad laikai miestuose vi s eis prastyn.
- Miesto žmones turi užmokėti kožną centą jie uždirba dėl pasišildimo, randos 
ir pragyvenimą. Ūkininkams tai yra au-ksinės mainos dabar jie paima dubėlta- 
vus pinigus už savo produktus. Kaip jus rašysite mums, jus gausit ai akima nuo 
M. J. Augulio Lietuviškos kolonijos direk toriaus. Jis ėjo Kolegijon ir yra išsilavi
nęs gerai kas link ukininkystės. y .

Sanbom Company
% Lithuanian Colony EAGLE RIVER, WIS.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

PASKOLINIMŲ SPE 
KULIANTAI.

I*

DRAUGAS
dinti sccimie keturveiksnię tūkstančiu 401 airis jau vrn ucitadja. rarsiduoda ant pirmo 

•’ ... . i • V , • morglčlo bučernės Ir grosernės ra
isto ri jos drama “Mirga. įsisunkę į amerikiečių skui-kandat (fumitum) du motai kuip
Režisierium prisižadėjo Im- ėiij. Tš šimto žmoni,, ,,tkc-XT„£X TSSSuS. 5£. 
t i p. Pr. Juras. liavusiu Amerikon „Jbyva

Užbaigimui vakariniu maždaug 14 airių. NestcbC- 
kursų bus surengtas įdomus [tina, kad airių šventės tam- »2g w. sarti st.

I! šeimyniškas vakarėlis. Amerikos šventėmis.
Kovo 18 dienoj vietos vv-i Mums ta tauta labai sim- 

kuopa buvo surengusi patinga, nes ji dar ilginus irfili
naudingas prakalbas. ; dauginus už mus kentėjo

persekiojimus dėlto, kad 
brangino savo tikėjimą. Per
sekiojimuose airiai neteko 
žemės ir kalbos, bet tikėjimą 

•' n

-------------- P. Sriubas.
Federalio teismo teisėjas_____________________

Landis Chicagoje užgulė ant BANKIERIUS TEISME.
visų tų, kūne ligšiol užsiim- šiomis dienomis krimina-
dinėjo neleistinomis pasko- lį^kame teisme buvo nagri-jir tautybę išlaikė.
linimų spekuliacijomis. Pa- n(-jama bvla nemažai Cliica- ---------- ——----------------------
niškoio baisus tiesini? ne- • - • i i-aisKojo musus, msiog ne g(lĮP pasižymėjusio bankic-i&
žmoniškas, žmonių išnaudo 
jimas

rio Roberto L. Pitte. Jis kai- & y
PAIEŠKOJIMAI

1-iovino 1-..1 Vilu lil-o uolinei V *«iką nebuvo žinomi. Jei no- mn • • kičinis kol kas liko paliuo & rt bite jauninti, Mušk pąteiko-
129, gi dldŽinUSiaS — 9o0. suotas. $ jimą į “Draugą” šiandien.
Tai reiškia, kad skolinantie- _____________________ | Paieškojimu kaina: —

pinigų paskolijimą, buvo

ji pas spekuliantus pinigus MANOMA, KAD SUSEK- $ Vieną kartą ....................... 50c.

šitiems turėdavo už kiekvie- glĄ AUTOMOBILIŲ VA 
ną paskolintą dolerį mokėti GILIŲ ORGANIZACIJĄ 
nuo $1.20 ligi $9.90 nuošim- _________

Panedėlis, kovo 29 d. 1917

lingl malonėkite atsišaukti Subatoje 
17 d. Kovo, 2 vai. po pietų ant se
kančio adreso:

Parsiduoda šebatų krautuvės ra
kandai, mašinas ir reikalingiausi 
daiktui už pigia prekė. Atsišaukite

.1. K. f (RIDAS 
2723 W. .Mudisoii St..

Tel Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LIETTmS DENTISTAS .

Valandos: nuo 0 ryto iki 0 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą.

4712 Bo. Ashland Ava. 
art 47-tos gatvės

DIDELIS IŠPARDAVIMAS!
Parsiduoda namas su puikia di

delę nuodyki© (pirtis) biznis gerai 
išdirbta suvisoklais maudykles įtai
symais parsiduoda greitai ir pigiai 
iš priežasties4 kad savininkas išva
žiuoja ant ūkės formos). Atsišauki
te šiuo adresu’

ĮSOS So. 50 Ct., CICERO, ILL

Naudinga Kningą Kiekvienam

Dvasiško Gyvenimo
Vadovėlis

Parašyta Kun. Dr. A. Staniukyno

£
i
j

i

UŽ VARDA $10.00 AUKSU!
Naujai susiorganizavusi LIETUVIŲ ŪKĖS korpo 

racija užpirko didelius žemės plotus LOUISIANOS 
VALSTIJOJE ir nori tąją korpociją užvardinti gražiu 
ir tam tinkamu vardu. Kas patars gerą tinkamą vardą, 
tam bus išmokėta $1000 auksu. Galima patarti bent 
po kelius vardus, rasi vienas iš jų bus priimtas ir gausi 
dovaną. Atsitikime, jei keliatas asmenų patars tą patį 
gerą vardą, pirmutinis gaus $10.00 auksu, kiti tą patį pa
tarusieji gaus po 10 šėrų tos naujos korporacijos. Laiš
kai ar telegramai su patarimais to naujo vardo turi pa
siekti mus nevėliaus Kovo 26 dieną, 6 vai. vakare.

Adresuokite:

NEW ERA ADV’G. AGENCY.
6329 SO. FAIRFIELD AVĖ., CHICAGO, ILL.

įt. Tr|s kartus ....................... , 01.00
H

Vieną savaitę ..................... 01.50
Pinigus galima sius krasos žen- 

j.; klėliais, arba ragistruotame laiš- 
įį ke. Paieškojimas turi būt sura- 
8 Sytas aiškiai.

Cių!
Teisėjas Landis tvirtina, ]abaį įgudusiai darbuojasi: | Adresuokite: 

kad toksai spekuliantų pa- automobilių vagilių organi- | “nRAIIPAę”
sielgimas yra juodžiausioji zacįja. Kiek čia automobilių >*’ . (Advertising Dept.) 
dėmė Chicagos valdybai, kasdien pavogiama nė nesu- | 1800 w. 4fltIl st„ Chlcw,

kun per eiles metų leido r< kuosi. Dabar policijos vir- ----------------------------
tiems siurbikams išnaudoti snunkas Scbiicttler nraneša t Paieškau savo brolio Kazimiero

. • ' Bartkievicziaus paeinančio iš Kauno
gyventojus. j<a(| jjs tikėsi, jog greit ta gub., Raseinių pavieto Konstantinavo

. . . ... . volasties Bokštų sodos 24 metai kaip
Dabar galvojama jau is-- vagių organizacija bus su-, Amerike. 4 metai atgailos gyveno 

leisti specialis įstatymas sukta. Jos vadu esąs... po- Pl,tsburghe- 
prieš tuos nenaudėlius, licmonas.
Įstatyme busią pažymėta, 
kokį nuošimti bus galima 
imti už paskolintus pinigus.

Chicagoje nuo tūlo laiko

12 POLICMONŲ 
TEISME.

i Kuris suras gaus $5.00. nes tūrių 
labai svarbių reikalų, atsišaukite se
kančių adresu:

MRS. MARTHA LAVINE 
WILLOW SPRINGS. ILL.

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

Kaina tiktai $1.00.
Adresuokite

Draugas Publishing Co.
800 W. 46th St., - Chicago, lll.

£

LIET. VYČIU VAKARAS f
SV. KRYŽIAUS PARAP. L. VYČIŲ 13 KP.

g 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 
deklemaeijos.

Nepamirškite atsilankyti. S
| Kviečia KOMITETAS. |

MISIJOS ŠV. JURGIO 
BAŽNYČIOJE.

Paieškau savo motinos, Magdės 
Bacevišienės ir dviejų seserų: Anta-

Pėtnvčioje musu mieste'nin"8 ‘I ^ęevičiukų Jos Pa«- • « <■ i na iš Bedaliai kaimo, sakių parapi-
už ėmimą kvšių patraukta 1 *ub- Kas žino kur tos vpatos dabar

. ‘ ‘ j jos, Naumiesčio pavieto. Suvalkų
teisman dvyliką poliemonų. i randasi, teiksitės duoti žinia sekan-

, 'i ie patįs poliemonai taipo gi, jieva baceviciuke
1011 Summer avė., Seranton, Pa.Ncdėlioj, kovo 18 d. 7 vai. dav(' k7«ius Ravo viršinin-1

vakare, prasidėjo Misijos kui Healy, idant juos pa- Paieškau savo tėvo Petro ir dvte- 
’ 1 d r v j • j j j - . Iju brolių Jurgio ir Leono, iš Geleėi-šv. Jurgio bažnyčioje. Misi- ! rūgštintų tarnystėje 

jas laiko kun. F. Kudirka 
iš Marijonų Kongregacijos. PROTESTAS PRIEŠ 

“NAUJIENAS.”

niui kaimo, Igiiaukio parap. Mari
jampolės pavieto Suvalkų gub. Kas 
žino teatsiliepiu šiuo adresu: 

į PETRONĖLE GRL’OPŽIUKE 
i 1015 Mf. Vernon St., Seranton, Pa.

APVOGĖ IR UŽDARĖ 
I RŪSĮ, Ir aš neiškenčiu neišreiš

kęs “Naujienoms” pasipik
tinimo už šmeižimą nekalto!

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

D. KOSDOLECKV 
464 W. 26th St-,

Arti Canal gatvės.

‘Draugo“ Knygyne Gaunamos

Maldaknyges
No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. Kunigų Sąjun

ga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudus verksmai, apašta
lystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai. įvairios maldos 
ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso krašteliais ............ 40c.

No. 2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tą patį kaip No. I, skarelės ap
darais ........................................................... .. ................................. 60c.

1

I

PARMOS!! FARMOSH

Su kaukėmis apsidengę . ragaukite vagji
piktadariai užpuolę ponia k,in' A- EzerRkl° u* prote-; Antenas eiarpas nakvojo pas
Aiva AVatson (6949 Tngle- s1 tl0-’u T)nes .tokI netikusi no pinigllfl lg0 dolerh, Kas j} pa.- 

SOT’ialistu pasielgimą. t,,|ni8 ir PW«e» man kur jis ran-
, -. dusi, gaus 25 dolerius.

Moksleivis A. Valančius. bronis silpnis.
1601 S. Halsted St., Chicago, III-

side avė.) ir atėmę $13.99 
uždarė ją į rūsį. Pasekmin- 
gai atlikę savo darbą pik- ’(eio, D 

tadariai pabėgo. Policija 
mažai rūpinasi jų ieškoji
mu. Jie užsirašo streikierių 
reikalais.

DŽIANITORIŲ STREI
KAS VIS DAR TĘSIASI.

Paieškau darbo prie automobilių 
1 važiavimo arba teisimo: esu gerai 

NAUJA KATALIKU BAŽ- išmoki* ir turiu State licąnse. Kam
_______ T , butų reikalingas toks žmogus, kreip
NYČIA CHICAGOJE. kitės tuo antrašu:

D. BLAZEVICE,
St redoje, kovo 21 d. šių 2338 So. Leavitt St., Chicago, Iii.

Įlietų (’hieagos arkivvsku- Paieškau farmerių iš Valstijų 
r vt \i -į-i • :v,V1 Wyom,ng ir Oklahoma lietuvių, 

pas ♦). V. ivllincieiein ĮSKll- Malonėkite atsišaukti ant sekančio
11,-ilgai padės pirmutini kor-: ’d™',įTAN1,EY IX)CCHCXAfi
ei is akmenį naujai Šv. Be- Huntmer Avė,

v v . ,, N. E. Cleveland, Ohio.
nedikto baznvciai ant kam----------------------------------------------

r . , .■ Paieškau Dėdės Stanislovo Mažel
iai IrVlllg I ark bulvaro ir kos, paeino iš Suvalkų gub., Kal-

MAZAS AUKSO ALTORIUS.
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksintais krašteli, briau

nelės abkaustitos pasidabrotomis blėkelemis, su kabute 60c.
No. L. 03 MoroŠfo tamsiai rausvos skuros minkštais apdarais, ap

valiais kampais, auksinti karštai, parašai ir auksinta t,
kvietka .................................................................................................. 01.00. I

No. L. 04 Francuziškos juodos slidžios skurelės minkštais apda
rais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir pa- *
rašai, auksinti krašteliai ............................................................ $1.25

Ko. L. 05. Balta,1 ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos, 3 sida
briniai medalikeliai prie šono, metalinės briaunelės, su 
auksinti: kraštai .............................................................................. $1.00

No. L. 06. Baltos_celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa
veikslėlio ir kitokį, 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 kfiygclių ............................................. $1.75

No. 202. Francuziškos juodos skuros apdarais, auksuotais kraš
tais, su *- kabute ............................................................................... $1.00

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

išspausti išmargini mai, lapų kraštai raudonį ................. 35c.
No. L. 14 Juodos francuziškos skurelės apdarai, auksiniai para

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

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

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

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

Parsiduoda Didžiausioje Ameri 
koje Lietuvių kolionijoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusią. Puikiau
sioj apielinkėje ScottvlUe, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi. Oto
nais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl krelplames 
į Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus formas kad 
galėtumėm visus Anglus lr Vokie
čius, iš tos k°Uonljos Išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmė jų formas lr nori
me jas parduoti, turime didelių lr mi 
žų farmų, glvulialt mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mnms, 
o gausite gražų katalioga lr mapa. ..

ANTON KIEDIS,
Peopies State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

AKYS EGZAMINUOJAMOS

JOSEPH C. VVOLON 53
LIETUVIS ADVOK ATAfl *

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

Vakarais 1566 Milwauk«e avė į 
Central 6300 K
Kasidence Humbold 97 &

5 CHICAGO, n,L.
•;4*$s«$s»a«a*:»a«»sa«a«a«a*a

D-RO J. J. BIELSKIO PRA
KALBŲ MARŠRUTAS.

Džianitorių streikas Chi
cagoje vis dar nepasibaigia, „ „ .

J . 1 . V pfK Tomaiti ui Tu varijos pav., Nadnamenskę gminones namu užveizdos nenori St. I<1 oazil}- Dubiu kaimo ir pusbrolių Kakarus-
išsižadėti' savo atkaklumo. romantiško stiliaus įį ‘^.rtin
Džianitoriai reikalauja pa- 1J2 ledomisi ilgio ir 79 plo- šuo adre^ 
didinti nžmokesnį penkiais ‘J '' ĮŠ kairėses pusės jiric-
dolcriais į mėnesį, o langų s<lk.'je bus bokštas 165 pė- 
plovėjai septyniais su puse. Bažnyčioje .bus H
nes jų darbas labai pavojin- A’pt°s ^39 žmonių sėdėti. Ji 
gas ir nesveikas. Moteris gi ‘dsieis apie $179,999. Ją sta- 
reikalauja padidinti užmo- 1° ('ikagietis inžinierius p. Į1 
kesnį iki 25 centų per va- Gaul- Bažnyčios pienas|i 
landą. Dabar jos gauna ly- Rražiai a^istiškai sustaty-Į 

giai 29 centų.

Daujotlš- 
ateišauktl ant

ADOMAS MAŽEIKA 
85 Reecher Avė., Detroit, Mich.

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

446 pusi................................................................................................ 01.25.
Mažiaus dolerio pinigus salima siųsti krasos ženkleliais. Užsa

kiniai vaikiai Išpldomi. *
Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO,

1000 Weet 46th Street, CHICAGO, ILLINOIS.

Akynial pritaikomi per aklų 
gydytojus. Mes už savo darba 
gvarantnojame arba pinigus 
grąžiname.
PETER A. MILLER

Deimontai, Laikrodėliai ir 
geriausios rųšies auksiniai

dalykai.
2256 Wcst 22-ra gatvė

48r«V0TVY0TTTTYVVVT>T«TVV]
A. A. SLAKIS

■ ADVOKATAS

ta <

” 19—Racine, Wis.
” 20—Milwaukee, Wis.
” 21—Milwaukee, Wis.
” 22—Port Washington,

Wis.
” 25—Sheboygan, Wis.

T«le«r>n><: McKlnley S764

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Oydytejas Ir Chirurgą*

$417 S. Mttiri llrt. Ir W. It (t, Cllctp \

9A5TER «*45Y5TEn

Gražiausia tr Ge
riausia mokykla Cnt 
eagoje kurt mokina 
kirpimą ir siuvimą 
vyrų ir moterų dra
bužių.

Elektra varomos 
mašinos musų siuvi 
m o skyriuose.

Jus epate užkvip
dami apsilankyti ir 
pamatyti musu mo
kyklą bile laiku ____
— dieną ir vakarais ir gauti specia- 
liškai musų kaina laike šio mėnesio.

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

Diplomai duodami mokiniams.
Master Designing School

J. F. KASNICKA. prineipalas,
118 N. La Šalie St. Kambarys 416417 

Prieš City Hali

MiMto ofiaaa: Booia 010
U 0«. La Balte M, Ohleago. HL 

TeL Bandolph 0040

gyvenime vieta 
3355 So. Halsted Street 

TeL Drover 6320

-«»«I60U4.6—»<|66

Vyrišky DripinyBiriiitil
Nauji, neatimti, uarytl aat 

užsakyme siutai ir everkucai, 
vertės nuo 030 iki 050, dabar 
parsiduoda po 018 ir 08 dolerius.

Nauji, daryti gatavimi aus 
018 iki 038 siutai ir overkotai, 
tuo 07.80 iU 10 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa- 
muitų overkotų '

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės ano 000 iki 
088, dabar 06 ir sugUiau. Kel
nės ase 0IJO iki 04JO. Valkų 
siutai ano 00.00 iki 0740. Va
lizos ir KupsraL

Atdara kasdieną, nedėliomis 
Ir vakarais.

B. OOBDON,
1418 0. Halsted st, Ohleago. HL 

M WLUAtt Wt>

Tik ką išleista Knygele

Surengė Kun. P. Gugis I
5

arrsTTvųrniiYrrvvųTVTiviTi į

AIRIŲ ŠVENTĖ.

Subatoje kovo 17 d. Su
vienytose Valstijose buvo

------------- šventė daugiau negu pus-
Kovo 14-toj dienoj š. m. penktam milijonui katalikų.

Liet. Vyčių 5 kp. laikė mė-j Airiai šventė šv. Patriko 
nešini susirinkimą. dieną. Sulyg oficialės statis-

Nutarta Verbų nedėlioję, likos Suvienytose Valstijose 
8 vai. ryto. in'eorpere vi- yra 4 milijonai ir pusė airių, 
siems atlikti išpažinti ir tai reiškia puspenkto nuo- 
prieiti prie šv. Komunija. Simėio visų gyventoji). Prie 

Paskui buvo priimtas su- airių ofieialė statistika ne- 
manymns užprotestuoti priskaito tų asmenų, kurie 
prieš socialistu laikraščio jaučiasi esą airiai, bet turi
pastangas pažeminti kun. tėvus gimusius Amerikoje. ,,oni9<>«. puintyntža, dniiaražyatėn.
Ežerskio varde. Per !W metus, nuo kurių .Y™ -, "'‘V“’ ™

, . . I A .• x-t A -V- Ilki 6 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 0:30
Po A elvkų nutarta atvaiz-' statistika, 4 milijonai 419|A8M aTe-i ohjoaoo, ill.

SV. MYKOLO PARAPI
JOS VYČIAI DAUG 

VEIKIA.

Aiirlkii Llitnly Mikykli

nogražijoa, typairritiag. pirklybot tei
nu, Suv. Valai, latorijoa, abelnoa is 
toriloa, geografijos, politikiaės sko-

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 nulėidžiama didelis nuošimtis.

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

Adresuokite:

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

BANKES 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur pnrduodnma po 28c ir IML

■ ■ ■ ■ 1

SVIESTAS
Geriaaalot ameto-

H43cnia, na<i- 
kur Ju., 
lit rauti

W18T’aiD» 
1371 Miivaukee av. 
2054 Mljvaukae av; 
1064 Mi1waueee av. 
1510 W Madl«en et, 
IM0 w Madlaan at.

RYŽIAI
ruaiea.

5lc
(Mrlsuaioš ruilM, 
10c vertės, 
para įduoda 
ui

1444 W Chicago av. 
18M Blue Ialand av. 
2012 W. North av. 
1217 8. Heleted it, 
1S32 8. Halated it. 
1318 W. 12th it.

Th©
Best

COCOA
Gerleuala Bankee, 
aulyrlne au 
bent kokia,
|l-2 ev. 14c
8102 W. 22nd et.

SOUTH RIDF, 
3032 Wcntworth av 
3427 8. Halaied lt. 
4720 8. Aahland av.

26
a lb.

‘ ARBATA
Priima laoaia, 
rantuota, 
vertfta 80c 
para įduoda 
po

Gva

40c
NoRTH RrDK 

4W W. Olviaion at. 
720 w. North av' 
2640 Lincoln av. 
3244 Lincoln av, 
3413 N. Clark St.




