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

Geo. Washington.
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Paskutines Rusijos caro val- 
dovavimo valandos

Caras nenori būti šalies iš
davėju ir apsiverkia

Naujos Rusijos vyriausybes 
proklemacija

Ar Rusija bus monarchija ar 
respublika?

CARO PALYDOVAI SLĖ-jSielo; su šitais didvyriais ir 
PĖ NUO CARO REVO- jCarskoje Sielo garnizonu 

LIUCIJĄ. galėsite nukeliauti į dūmų.
Visi kareiviai atsimįs savo 
prisiegų. Bus lengva įvei
kti tuos jaunus kareivius 
(novobrancus).

“Tai melas!” 
tarė Zabel.

Nikolai Romanov atsisakė 
būti savo šalies išdaviku.

Petrogradas, kovo 21. —• 
Maskvos laikraščio “Utro 
Rossii” korespondentas ra
šo apie paskutines Nikalo- 
jaus Romanovo earavimo 
valandas.

Du traukiniu atbėgo į sto
tį Vishera (ant Maskvos- 
Petrogrado geležinkelio, už 
120 mylių į pietrytus nuo 
Petrogrado) kovo 14 d. nak
tį. Vienam traukinyj bu
vo imperatoriaus svita, an
trame — pats imperatorius 
Nikalojus, baronas Frede- 
rieks, viee-admirolas Nilov, 
gen. Zabel ir kiti. Caras 
keliavo į Carskoje Sielo. Jį 
namo šaukė earienė.

Neparodyta
carui telegramų.

Nei viena telegrama, ku
rias siuntė durnos pirminin
kas Rodzianko apie kilusių 
revoliucijų, neparodyta ca
rui įr apie tai jam nieko 
nebuvo pasakyta. Visos 
priemonės panaudota, kad 
caras nenugirstų apie revo
liucijų. Gen. Zabel protes
tavo prieš tai sakydamas, 
kad jei nei vienas iš paly
dovų carui nepasakys apie 
tikrąjį stovį sostinėje, jis 
pats, gen. Zabel, tai padarv-

RUSIJOS GYVENTO
JAMS SUTEIKIAMA 

LYGYBE.

legrama, kad ir Maskvos 
garnizonas sukilo prieš se
nųjų vyriausybę.

Atsisakė Būti 
Išdaviku.

Traukinis sugrįžo į stotį 
Dno, kur atrasta traukinis 
su gen. Ivanovu ir jo karei
viais. Kuomet Ivanovui 
pranešta apie visų stovį, 
šis tarė:

“Yra vienatinis išėjimas, 
kokį aš patarčiau. Atidary
ti Dauguvos frontų vokie
čiams ir tegu šitie numalši
na tas “kanalijas” (gove- 
das).

Caras pasipriešino šitam 
sumanymui karčiai tarda
mas:

“Aš nekuomet negalėčiau 
būti išdaviku savo šalies!”

Caras Apsiverkia.
Po šito Nikalojus Roma

nov nusiminė ir apsiverkė.
Bet veikiai ir vėl prašneko:

“Jei tik patirsiu, kad ma
no vaikai ir žmona apsau- 

Tai melas, jūsų didy-jgoti, aš keliausiu ramiai į 
be!” sušuko gen. Zabel. “Ju’Livadijų ir +en pabaigsiu ša
šų didybė esi apgautas, i vo gyvenimų. Tegul Michai- 
Skaitykite šitas telegramas, j las valdo šalį. Jis yra žmo- 
Štai ve įsakymas: “Impera-.nių mylimas. Aš pasirašysiu.garo pažadėjimai 
toriniam traukiniui,- stotis po abdikacija, paskui nuke- nebuvo jgpildomi. 
Visher: Nesiųskite trauki-. liausiu į armijas, karei-

Pravedama visuotinas bal
savimas su civile ir pcliti- 

kine laisve.

urr

Petrogradaa, kovo 2t. — 

Laikinoji Rusijos vyriausy
bė, kovo 19 dienų išleido į 
gy vento jus prok’ ema ei jų. 
kcriųja visiems žmonėms 
visoj šalyj suteikiamos ly
gybės teisės.

Civiiė ir politikino laisvė, 
visuotinas balsavimas ir pa
taikymas buvusios biuro
kratijos blogi)jų darbų — 
tai svarbiausioji naujos lai
kinos vyriausybės užduotis.

“Nauja Rusija atginė" po 
ilgų metų kovos su biuro
kratizmu!” vvriausvbės do- » * 
kumente pažymima.

Proklemacija skamba:
“Piliečiai! Didelis darbas 

atliktas. Stipriu savo sum

liueioniška dvasia žmonės, 
labai gerai suprasdami mo
mento svarbumų ir pata
riančiais dumoę norais, 
įsteigė Rusijoje laikinų vy
riausybę, kuri ir rūpinasi 
visoj šalyj pravesti tvarkų 
ir visuotinų visiems gyven
tojams laisvę. Nauja lai
kina vyriausybė pasitiki, 
kad pakili patriotizmo dva
sia, kuria parodė žmonės 
kovodami prieš senųjų vy
riausybę, taippat neapleis ir 
musų didvyriškųjų armijų 
karės laukuose.

Armijos visakuom 
bus aprūpinamos.

Iš kitos pusės, laikina vy 
riausvbė dės visas savo pa
stangas, kad savo armijas 
visakuom aprūpinti, kas tik 
būtinai yra reikalinga karės 
laimėjimui. Vyriausybė ir 
tolesniai eina išvien su tal
kininkais prieš savo prieši
ninkus ir pildo visas sutar
tis kituomet padarytas su
4-o I Ir- i i tv U o i ęj

giu Rusijos žmonės mirei-1 Vvriausvbė kaip tik bus 
tė senąją vvnausybę, Nau-įgalima su5auks
ja usija a gimė p<> i gij par]amentarjnj susirinkimą, 

paremtų visuotinuoju gy
ventojų balsavimu. Tuo pe 
čiu laiku pasidarbuos, kad

inėtu nualatinės kovos.

, . a,. , , , . . 1 armijas, js.«rei-i jjusu tautinio nubudimo! ir narsieji šalies apginėjai
mo 1 Carskoje Sielo, bet i viams pasakysiu sudiev ir spaudi^u spalilJ 30 d 1905; turėtu dalyvumą atstovu 

metais buvo pažadėta Rusi- i rinkimuose.Petrogradu.” tegu jie taip daro, kaip

Imperatorius pakilo ir ta
rė: “Kų tas gali reikšti? 
Tai revoliucija ? Grekov 
(kurs pasiuntė traukinio 
kelionuės pasukimui įsaky
mų) yra komendantu Petro
grade ?

jiems patinka. Aš čia nepa
imsiu ant kelio.” -

Šituos paskutinius žodžius 
ištarė stovėdamas ant sto
ties platformos. Tuojaus į 
lipo atgal traukinin ir šis 
neužilgo nudundėjo.

Šitas parla-
ijai konstitucijitaė laisvė, kas j mentarinis susirinkimas pa- 
tceiaus iki šių dienų nebuvo! rūpins pamatinius šalies 
pildoma. Pirmoji durna, valdvmosi įstatymus parem- 
kuri buvo tautos norų iš- j tus gyventojų laisve ir ly- 
reiškėja, paleista. Antrųjų, giomis teisėmis.

Gen. Zabel į tai atsakė: 
“ Petrograde yra 60,000 ka
riuomenės su ofįeieriais. Ši
ta kariuomenė jau perėjusi 
laikinos vyriausybės pusėn. 
Jūsų didybė, sulyg naujos 
laikinos vyriausybės nu
sprendimo, prašalintas nuo 
sosto. Todėl negalimas 
daiktas toliau keliauti.”

“Kodėl tik dabar 
apie tai man pasakyta?”

Suvienytos Valstijos ruo
šiasi karšu

Vokiečiai vis dar triaukiasi at
gal Prancūzijoje

*
Pertrauke Graikijos blokadą 

—Prancūzų laimėjimai 

Serbijoje

SUV. VALSTIJOS RUO
ŠIASI KARĖN.

Washington, kovo 21. — 
Vakar prezidentas Wilson 
"su savo kabineto nariais at
laikė posėdį. Per porų va
landų svarstė santikius su 
Vokietija, kurios nardančios 
laivės skandina amerikoni
nius laivus ir žudo ameriko
nus. Nutarta kuokreičiau 
sušaukti speeialę kongreso 
sesijų ir paskubėti su pasi
ruošimu karėn. Nors apie 
karę su Vokietija nieko 
ypatingo nenutarta, bet di
džiuma kabineto narių sako, 
jogei dabar karės stovis gy
vuojąs tarpe Suv. Valstijų 
ir Vokietijos.

TALKININKAI PER
TRAUKĖ GRAIKIJOS 

PAKRAŠČIŲ BLOKADĄ.

PRANCŪZAI NETOLI 
ST. QUENTIN.

Londonas, kovo 21. — 
Prancūzų kavalerija, anot 
oficialio pranešimo, atsidū
rusi netoli St. Quentin, 
Prancūzijoje. Tenai yra di
delė vokiečių tvirtovė, kurių 
jie pasigamino savo naujo
je apsiginimo linijoje.

Prancūzai paėmė Terg- 
nier, tarp Amiens ir Rheims, 
svarbų geležinkelių išsiša
kojimų.

Vokiečiai vis dar traukia
si atgal ir paskui save viskų 
naikina. Anglai su prancū
zais atranda vientik griuvė
sius ir nuodėgulius. Vokie
čiai su savimi pasiima ir vi
nis prancūzus gyventojus, 
kurie tinka kareiviauti. Pn- 
siima jie su savimi ir jau
nas prancūzaites.

J

Londonas, kovo 21. —Tal-
dumų toks pat likimas pa-i pįrm vįsko, koĮ bus i k*n*nkl‘l kan‘s laivynas lei-
tiko. V yriausybė, neturė- ■ suj»auktas minėtasai parla- 
dama ganėtinai jėgi) sutru-į men|arįnjs susirinkimas,

KOKIA BUS RUSIJOJE ( skinti tautos norus ir j laikina vyriausybė visiems 
nius, birželio 5 d., 1907 m., i šalies gyventojams suteikia 
išleistuoju parėdymu paga visuotiną politiškąją laisvę 
liaus atėmė nuo žmonių pa-;ir pilietinę lygybę, kad bepe At(‘nnose 
žadėtųsias teises prisidėti jokių varžymų jie galėtų i

CARAS PAGERBĖ NUŽU 
DYTĄ RASPUTINĄ.

do Graikijon įgabenti javus• --------------
iš užsienių. Blokada per- Petrogradas, kovo 21. — 
traukta. Talkininku pa- Petrogrado spauda atgavusi

VALDYMO FORMA? siuntiniai todėl išnaujo su
grįžo į savo vietas sostinė-

Petrogradas, kovo 21. — 
Dar niekas nežino, kokia 
bus įvesta Rūsijoje valdymo 
forma. Tas prigulės nuo pa
čių šalies gyventojų. Jei gy
ventojai panorės monarchi
jos, bus monarchija, jei res
publikos — tai bus respub-

jiems prie šalies valdymo. 
Sekančiu dešimtmečiu

ant galo vyriausybė atėmė 
nuo žmonių ir paskutines 
jų teises, kurias jie buvo iš
kovoję. Visų. šalį įstūmė 
visiško suirimo ir valdiškos

plėsti savo konstmktivį pa-į 
sidarbavimų šalies naudai.

PRANCŪZAI PAĖMĖ DU

laisvę dabar liuosai aprašo 
ai, kas pirmaiu kuoaštriau- 

sia buvo uždrausta. Pav., 
laikraščiai dabar pažymi at
sitikimus, surištus su žino-

,lika.
Imperatorius didžiai nūs- Tik yra žinoma tas, kad! ^laisvės prapultim Visos 

tebęs atsiliepė: “Kodėl gi joi bus monarchija, tai bu-i Pastangos pasirodė tuščios
...... • ,, , ilt vmnnin uanVcmai nrminb

SAKOMA, BRUSIL0V 
BUSIĄS VYRIAU

SIUOJU VADU.

MIESTELIU SERBIJOJE. I mo buvusiojo caro ir biuro
kratų bičiuolio Rasputino 
nužudymu.

Kuomet visa rusų tauta 
pagaliaus tapo pradžiugusi 
nudėjus tų nenaudėlį, buvęs

Caras traukinyj miegojo. 
Pakilo 2:00 nakčia. Apsi
taisęs nuėjo į valgamųjį va
gonų ir pareikalavo, kad 
jam admirolas Nilov papa
sakotų, kas veikiasi Petro 
grade. Admirolas ėmė me
luoti. Sakė, kad būriai stu
dentų, sukvailinti žmonės ir 
jauni kareiviai suterorizavo 
durnų, bet šitoms riaušėms 
gali padaryti galų keli ka
reivių skyriai.

Netikėtai vagonan* inėjo 
imperatoriaus traukinio ko
mendantas, gen. Voyekov, 
su telekrama, kurioj buvo 
posakvta, kad 700 Š. Jurgio 
kavalerijos kareivių, ku
riems vadovauja gen. Iva- 
nov, kaip tik pralenkė im
peratorių ir sustojo geležin
kelio stotyje Dno.

“Jūsų didybe,” tarė gen. 
Voyekov, “šito gana, kad 
jus pasiektumėte Carskoje

man pirmiau apie tai nebu
vo pasakyta? Kodėl jus 
man sakote dabar, kuomet 
viskas pabaigta?” Kiek luk
terėjęs Nikolai Romanov

caras įsakė jo lavonų palai
doti su didele iškilme.

Išimtas iš upės Nevos 
Rasputino lavonas nugaben
tas į Carskoje Sielo impera- 
oriniu traukiniu, kuriam 
važiavo vidurinių reikalų 
ninisteris Protopopov ir ge- 
icrolas Voyekov. Lavonas 
š traukinio buvo nuneštas 
tiesiog į caro rumus. Laido
tuvių pamaldos įvyko impe
ratoriškoje cerkvėje. Lavo
nas buvo indėtas sidabri
niam karste. Po pamaldų 
lavonų į kapines palydėjo 
pats buvęs caras, earienė 
gedulingai apsitaisiusi, mi
nisteris Protopopov, gen. 
Voyekov ir kiti valdininkai.

•Tik dabar šitas visas 
skandalas išvelkamas aik
štėn.

Paryžius, kovo 21. —
i Prancūzų kariuomenė Ma
kedonijoje, anot oficialio 
pranešimo, paėmė nuo bul- 

Londonas, kovo 21. — Ugani vienų augštumų ir du
Petrogrado pranešama, kad miesteliu už trijų mvlių į 
laikina Rusijos vyriausybė Siaurius nuo Monastirio, 

be to
... ,200 bul-

paslurti didkunig. Nikalojų Į ganj kareiviŲ ir n oficie. 
Nikolajevičių. Juomi bijo-ij^Ų
ma pasitikėti, kaipo Roma-j Smarkus mūšiai seka an- 
novų šeimynos nariu. Tuo Į g]u sn bulgarais retuose 
labiau, kad visoj Rusijoj Į nno ežero Doiran.
prasidėjo smarki propogan-i_____________________
da prieš Romanovų šeimy-j PERTRAUKSIĄ NAR 
na. Todėl sakoma, kad vy- DANČIŲ LAIVIŲ KOVĄ
riausiuoju kariuomenės va-i _________
du ar tik nebusiųs nuskir- Londonas, kovo 21. — čia

siantis šalies valdovas bu-1ir žmonių šauksmai perniek 
siųs taip apribuotas, kad jis laikomi. Kuomet pa- yra pnesinga rusų kariuo- Serbijoje. Prancūzai
tik turėsiųs valdovo vardų. kil° didžiulė pasaulinė ko- ine"csA. V:?’11ausni°-12L., \adn i paėmę nelaisvėn 1,20

siųs valdovo vardų 
Senosios valdymo formos 
niekas negalės sugrąžinti

pamojo ranka ir tarė: “Te-: Bet jei gyventojai pasirinks 
gul bus ir taip! Ačių Die-1 respublikų, tatai tokia bus į- 
vui 1 Aš pasitrauksiu nuo so
sto, jei žmonės to pageidau
ja. Aš galėsiu keliauti į Li- 
vadija, Kryman, į savo sod
nus. Aš esu taip žolynus 
mylįs.” I

Imperatoriaus traukinis | 
pasukta į stotį Bologoic. i 
Stotyje Dno gauta telegra-' 

ma, kad Carskam Siele ka
reivių garnizonas sukilo ir 
earienė pareikalavo durnos 
pasiųsti jai apsaugų. Nika
lojus pamųstė apie stovį ir 
prabilo: “Aš manau keliau
siu į Maskvą. Mrosovski 
(Maskvos garnizono komen
dantas) panaudos visas 
priemones, kad mane apgin
ti.”

steigta Šveicarijos respubli
kos pavyzdžiu — šalies val
dymas nebus prezidento, bet 
komisijos rankose.

PASKUBINTA’ DTRBTI

“ČAZERIAI.”

Washington, kovo 21. — 
Karės laivyno departamen
to įsakymu tuojaus pradėta 
su paskubėjimu dirbdinti 
“šazeriai” (motoriniai lai
veliai, kurie vaikosi nardan
čias laives) keliuose pajūrio 
miestuose. Tų “čazerių” 
norima kuoveikiausiai turė
ti nors kelis šimtus. To
kius “raželius” Anglija 
naudoja prieš vokiečių nar-

Stotyje Bologoie gauta te- i dančias laives.

va, šalis pasijuto didžiau
siam moraliam nupuolime, 
nes vyriausybė nebuvo su
sivienijusi su žmonėmis.

Be vaisingi reformų 
reikalavimai.

Didvyriškos kariuomenės 
pastangos buvo sutremptos 
vidujine šalies betvarke. 
Tokioje baisioje suirutėje 
durnos atstovai ir visa tauta 
mėgino susivienyti ir dar
buoties caro nurodymais. 
Bet vyriausybė ištolo nepri
sileido žmonių prie savęs ir 
varė savo pragaištingųjį 
darbų šalies nenaudai. Ant- 
galo rusų tauta pamatė, kad 
tolesniai su tokia betvarke 
negalima gyvuoti, kad tau 
tų ir šalį laukia tikroji pra
gaištis, todėl žmonės dabar 
ir paėmė savo rantosna vi
sos šalies valdymą.

Su vienos minties revo-

tas gen. Brusilov, kurs da
bar veikia prieš teutonus 
Galicijoje ir Volvnijoje.

SUOKALBIS PRIEŠ BU
VUSIĄ CARIENĖ-

Berlynas, kovo 21. — Pet
rograde susekta suokalbis 
nužudyti buvusių Rusijos 
earienę. Suokalbio vedėju 
buvęs princas Dolgoruki. 
Šitas princas už tai pakar
tas, o jo dalininkai sušaudy
ti. Buvusioji earienė iš
tremta Kievan.

gauta žinia, kad bene tik 
Vokietija nepertrauks visų 
pasmerkiamos nardančių 
laivių kovos, kuri vokie
čiams nieko gera neduoda. 
Parlamente išsidirbo opozi
cija, kuri didžiai priešinasi 
nardančių laivių kovai.

Berlynas, kovo 20. — Vo
kiečių generalio štabo virši
ninkas, fieldmaršalas von 
Hindenburg, iškeliavo pas 
kaizerį vyriausiojon karės 
stovvklon.

PLATINKYTE
“DRAUGI”
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Nuo Redakcijos
Iš to, kas iki šiol buvo ra

šyta laikraščiuose apie ku
nigą Ežerskį, ganėtinai pa
aiškėjo: la jog gerbiamasis 
kunigas užmiršo p. Moiitvi- 
do pinigus nusiųsti į Tautos 
l'oudą, 2a jog “Naujienos” 
norėjo apvaginti tą kunigą, 
bet nei neprimetė jai.i 
noro savintis svetimus pini
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“Draugas” daugiau ne
talpins nei prisiųstų prote
stų prieš “Naujienas,” nei 
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“Draugo” Redakcija.

Metropolitas
Pitirimas

Iš Dienos r
t

■i Dienon
LIETUVIŠKŲ LAISVA 

MANIŲ TAUTIŠKOS 
ŠVENTĖS.

Visos pasaulio tautos turi 

savo tautiškas šventes, ku
rias kas metai iškilmingai 
pamini, apvaikščioja. Tos 
tautiškos šventės dažniau
siai yra surištos su tautų 
šventaisiais, ypatingais ša
lių globėjais. Ir lietuviai tu
ri savo tautiškąją šventę. 
Jąja yra Hv. Kazimiero Lie
tuvos Karalaičio diena, ko
vo 4 d. Amerikos lietuviai 
šita diena kas metai iškil-«. v
mingai pamini.

Bet lietuviški laisvama- į 
niai šitos šventės nepripa-j 
žįsta. .Jiems esą geriau pa
minėti kokį svetimtautį lais
vamanį, negu lietuvių tau
tos šventąjį.

Antai “Tėvynės” priede 
num. 11, kurs skiriamas mo-

Pavergtosios tautos 
ir Lietuva

Liuosvbės troškimas vrajkija, Rumunija ir Serbija, 
žmoguje. įgimtas. Ir krik- ;»avergti italai išsiliuosavo 
šeionybė pasmerkė vergiją, iš po austrų globos, pakėlę 
nes ji priešinga Kristaus revoliuciją, vengrai gavo la-! fau-įnįiam" Rusijoje pravo- 
mekslui ir trukdo kultūros hni plačią autonomiją ir 1.1. sį^7U tikėjimui Pirmos te- 
bėgį. Nors civilizuotose ša- Bet toli gražu ne visoms jegramos pranegė, kad Pet- 
lyse žmonių vergija liko pa-1 tautoms pavyko išsiskirti! rograd()‘ ir Ladogos metro- 

naikinta, bet tautų vergijai su i ei gijos pančiais ii įkūnyti I p^ntag Pitirimąs uždarytas 
dar pasiliko. Daugelis di- savo karštus troškinius. Lietu-į kal6jimaih j ta mažąją ap. 
džiųjų tautų į mažas ir sibįva, Armėnija, Lenkija, Čechija'|inkybę beveik viskas neat- 
pnas tauteles žiuri su pa- ir visa eilė kitų valstijų pasi- i kreįp(-> domos 
niekinimu, kaip į m«tžiag?piko kaip buvo tvirtesnių vai-1 pitirimas petrogrado mc. 
savo galingumui padidinti, dz,oje, nors dejų daug pastan-Į itu 19,. pra.

Pavergt, tautų kalba. ti- W >»'-'«'> Įgyti. Pavedi suprantan.
kybą, papročiai dainai iŠ-1 tautos neivykm, savų uzrau |

iaisvamaniai tautininkai dar 
skelbiasi, kad jie tikėji
mams pripažįstą laisvę, kad 
jie esą kovoja už demokra
tizmo principus, kad jiems 
rupįs tautos likimas ir jos 
dora.

Tečiau paaiški, kad musų 
laisvamaniai tautininkai yra 
ne kas kitas, kaip tik tikro
jo plauko veidmainiai. Jie 

i vienaip sako, kitaip elgiasi, 
irba atbulai.

.Jei jiems tautos likimas 
rūpėtų, jie ne tik nepajuok 
tų tikėjimo, nesityčiotų iš 
katalikų, nepašieptų kata
likiškų apeigų, bet dar patįs 
itų ranka rankon su musų 
Ivasiškija, stiprintų lietu
viškas parapijas, prisidėtų 
-rie steigimo parapijinių
iokvklu ir į tas mokvklas

-ristų savo vaikus, kuriuos 
nori ateityje matyti tikrais 

'lietuviais patriotais.

Taip nesenai ir taip stai
giai įvykusi Rusijoje per
varta, beabejo, skandi Ro
manovų dinastijai. Bet ji 
daug pavojingesnė viešpa-

■uokiami, žeminami, žodžiu, y™) ■«> j, neatsisakė >»'į tu„mi išaugštinimu nes Pc,
„Įmania vaistini I rttet zeng.a prie savo ikslo., p( „.etropolitas Vladi

Bėgamoji kare dar labiau! ; , .
, • . . Į miras dar buvo gvvas irmažųjų tautų1

lakant, galingųjų valstijų 
politika kas link mažųjų 
tautų yra lygi politikai to
jo vilko, kuris susitikęs prie 
upelio ėriuką nori jį prary
ti vien tik dėlto, kad yra 
tvirtesnis. Neatsižvelgiant į 
tai, kad toji ”vilko teisė“ 
kibai įsivyravusi tautų san- 
tikiuoše, bet vis gi ji ne

iškėlė aikštėn 
klausimą, nes jis daugeliuoi 
atvejuose luina priežastimi keri 
štų, nerymasčių, revoliucijų ir 
net karių. Kol visos tautos ne
turės reikalingų teisių norma
liam savo gyvenimui, tol ne- 

i bus didesnės santaikos tarp

tirimas naudojosi jo galybe. 
Galima spėti, kad Pitirimui 
atsieis apsigyventi kokiame 
nors vienuolyne.

Labai abejojame, ar Vla
dimiras grįš į Petrogradą. 
Kusija valdanti konstitueio- 
nalistų demokratų dauguma 
Vladimiro nekenčia. Neken
čia ir jis jos. Jis visuomet 
buvo ir yra kraštutinis kon- 
sorvatistas. Nei kitoms tau
toms, nei kitiems tikėji
mams Vladimiras laisvės 
nepripažįsta. Taigi jo pa
žiūros tegali būti pakenčia- 
mos tik jo nuomonių žmo
nėms.

Bet jam negalima prikai
šioti to, ką teisingai galima 
išmetinėti didelei dauguo- 
nienei Rusijos nacionalistų. 
Jie savo pažiūri) prisilaiky
davo dėlto, kad tat buvo 
jiems iki šiol pelninga. Vla
dimiras gi buvo kraštutinis 
konservatistas dėlto, kad jis

J asų plntgs tur. būti padė
ti geroj* saugioje ve stljosbanko!*

Stcind Security Bank
MMMOF CHfCAOOaMM* 
UllwaakM Avė. kampas Waatara Ava

į *nt Jostl Pinigų
H Atdara Panedeliaia »-■ Sahatomlr 

vakaiai* iki 8 valandai

Skoliname pinigua ant Namų

Pčrslunčiame pinigus
) Europa Ir galima 

aigratf Latvokartea i
»Vi’J

įstengė nuslopinti mažųjų Į val8kijų, tol pasaulis nebus už 
tautų patriotizmo.

sveikas. Jam teko persi
kraustyti į žemiausią ją iš 

, ’netropolij, būtent Jj 
Kijevą. Petrogradine skai- L , . ,
t.«i angSčiausia. Nebuvo parodė ir dr,sos savo
abejonės, kad Vladimir, B- I>azmrai irdamas pnes

'tikrintas nuo tolygių karių. Ir 
^^k' užtat daugelis mano, kad po

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE B ANK

VO PKIEtlUBA VALSTIJOM!

IJIFITALAS $600,flCO
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Koreign Money 

Ordcrs | visas dalis svieto.
Williain Kasper —- Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vice pirmininkas 
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas 
August Pliek—Ass’tte Raeierius 
•Joseph sikyta — K ašie rius 

1900 Blue !«knd 
ODOARO, sll.

Avė. įj
carą. Taigi šių dienų per
vartoje jis išdrįs stoti į ko- 

Nemalonės priežastis iški- su naująja tvarka. Ji 
lo iš Siberijos. Tenai To-!grįežtai priešinga jo įsitiki-, 
bolsko arkivyskupas buto!nirnams> Miliukovo partijos |

i Įsigalėjime jis mato žydų 
j įsisvvravimą ir pravoslavi- 

mintijo buvusį Tobolsko nic-|jos pražūtį. 1905 ir 1906 m.
Joną apgarsinti Į Vladimiras buvo Maskvos

įtiko caro nemalonė.

Kadangi kiekviena
priespauda gimdo reakcija, i . , . .
tai ir pavergtai tautos netik™ eilė n.

__ ___________ bu valstijų ir valsttjėlių. rrezi
taikos pasiu- į tropolitą

_id neatsižada savo tautv ,
i . a i v- , j denio \Vilsouostes, bet dar labiau pradeda!..

Į šios milžiniškos karės, Euro- Barnaba, Rasputino drau
gas, bemokslis. Barnaba su-

dijų

i dar karščiau dir- ' biipo-gi buvo parem-1 šventuoju. Rusijos pravo- metropolitas .Tada jis smar-
’pasiliuosuoti nuo'*18 aut tautiško Principo. Tai-1]slavui cerkvę valdantis, t;v. kiaį kovojo su Tautos Lais-

ją mylėti,
ba,. idant pas
negeistino ir nenaudingo 
jungo. Ir patys prigimties
dėsniai skatina pavergtas A x v , • .. . ,
tautas kovoti dėl pasiliuosa- j savystoviai tvarkyti savo gy-todėl ir neapsieme. Barnaba, Lvovi^ intekmė negalės to

vuno. nes be laisvės vargu l
tinkamai plėtoti savo dva-1
sion jėgas, kurios žmonijos i tb atgauti paprastą Ii uosy bę ir 
kultūrą daro turtingesne ir: laisvai plėtoties. Fasinaudo-

gi labai galimas dalykas kad 1 Šventasis 
'po šiai karei visos arba dauge
lis pavergtų, tautų gaus teisę

Sinodas turėjo v5s partija. Iš tų laikų jis 
svarbių priežasčių nepripa- jos ir jį j0 nekenčia. Nei f 
žinti to žmogaus šventuoju,! Gučkovo, Rodziankos ir **

venimą. j Rasputino pritarimu remda- padaryti, kad Vladimiras
Užtat ir mumyse didėja vai- Sinodo nepaklausė fti.grįžtų Petrogradan be sąly-

įvairesne, kurios suranda dar
Juk jie nemažiau už pa- pau^s budns zmogaus gy- i b}au nereįkia snausti, 

ius lietuviškus socialistus 
žino, kad lietuvių tauta yra, 

italikiška. Kovoti prieš sustiprėjo
šimtmetyj, po Napoleono

i jaut šia proga nuims

veniirią pagerinti ir paleng- 
vinti. Ypač tautybės idėja *’• rankas su,li''us

! apgarsino šventuoju .usnie Sąlygų jis neapsiims.
n Į. kuris jam patiko. Kitu atveju pakalbėsime

tuola-
nerei-
laukti

Sinodo oberprokuroras apie religijinę programą
tuomet buvo doras žmogus, 
Maskvos konservatistu vei-

partijos, kuri dabar gavo 
valdžią Rusijoje. Prieš pra

kaip kitiems bus”. Jeigu pa
tys mes nesirūpinsime savo 
ateities gerove, sunku tikėti, 
kad tinkamai jąja pasirūpintu 
svetimieji. Teisybė, mes esa
me neskaitlingi ir silpni, bet 
v:s-gi galime daug pelnyti, jei
gu tik mokėsime tinkamai pa
sidarbuoti. Kažkodėl lietuviai 
lyg ir bijo viešai ir smulkiai 
Lietuvos klausimą svarstyti, 
tarytum, nesupranta, kad be 
geresni ą politiškų sąlygų 
mes negalėsime su pasisekimu 
kelti iš griuvėsių Lietuvą. Na, 
Europos lietuviškus laikraš
čius varžo nemielaširdingoji 
cenzūra ir jiems, žinoma, sun
kios cenzūros nėra ir mes ga
lime knoplačiausiai svarstyti 
savo tautos ateities reikalus ir 
kuodaugiausiai informuoti 
apie juos svetimtaučius. Mes 
visi, žinoma, norėtume, kad
Lietuvos likimas butų ne vidu
jinis Vokietijos bei . Rusijos 
klausimas, bet kad jis patek 
tu į taikos tarybų programą.

mėgina intikrinti savo skai- iag»rbą savo vardui. Tu- su tokiu asmenim, tai isto- Užtat mums patiems reikia 
tvtojus, kad jie visuomet Hs asmuo, vardu M. X. Mo-į rikui bus žymėtinas daiktas. į pa5<istengti turėti aiškią nuor

;atalikystę, reiškia griauti 
uitos principialius pama
us.

Tečiau jie neatsižvelgda-
terims ir vaikams, rašoma ii į tai, palaiko štai kokias 
apie tautiškąsias lietuvių iii atskalūnų 
šventes. Svarbiausiomis tau-'; asivadinusiais

pa rupijas, 
“lietuviš-

tos šventėmis pažymima bu- i ..ai-tautiškomis,” steigia 
vęs Vilniaus seimas ir spau- .unsavias “tautiškąsias”

devvnioliktame
po

Pirmojo karių. Sustiprėjęs 
patriotizmas veržte veržė 
beveik visas tų laikų paver
gtas tautas prie neprigul- 
įnybčs ir savos valstijos su
tvėrimo. Štai Turkų jungą 
nusikratė Bulgarija, Grai-

tus tos ligos ženklas yra 
tas, kad Mockus savo ble
vyzgas vadina misijomis, 

“Naujienų” doros ir pro- 
tautininkaiito ūgis lygus Mockaus 

ilgiui: abieji dirba bendrą 
darbą. “Naujienos” spau
sdina Mockaus apgarsini
mus ir išsiuntinėja juos sa
vo ėmėjams. Ateities isto
rikui, kuris tyrinės lietuvių 
—amerikiečių kultūrą pra
džioje XX šimtmečio, pa 
vienio žmogaus liga, žino
ma, nieko nereikš. Bet kad 
socialistų organas nemato 

kų laikraščiai, kurie nuolat, Jarais darbais užsipelnė i sau negarbės bičiuoliuotis

dos laisvės atgavimas Lietu- j' .apines, kursto katalikus 
voje. Gi apie Sv. Kazimie-’ kovoti prieš dvasiškiją ir 
ro dieną nei neprisimenama, aip begalo sėja tautoje ne- 

Tokią tai musų laisvama- ’pykantą.
mai “apšvietą” platina 
tarp moterių ir vaikų!

Ir dar jie sakosi esą lie
tuviais, myli Lietuvą. Ša
lin tokius patriotpalaikius!

IŠJUOKIA KATALIKIŠ
KAS MISIJAS.

Laisvamaniai 
.ct.gi nusiduoda to nesu- 
-rantą ir tolesniai varo savo 
iragaištingąjį tautai darbą.

Tokį darbą tatai negalima 
pavadinti geru vardu.

MELO TVANAS.

Taip daro ne tik nepranst-* “kunigas” dabarti-
bumiai lietuviški socialistai, lietuvių kalboje reiškia 
lwt ir laisvamaniu tautiniu- ''atalikų dvasiškiją. Jį sa-

sakydavosi

kėjas, Samarin’as. Jam la- dėsiant tą programą vvkin 
bai buvo skaudu, kad tokie J t’, konstitucionalistai-demo-
žinonės kaip Barnaba, per 
savo pažintis su tamsiais as
menimis tampa arkijeriejais 
ir pridirba negarbės pravo- 
slavijai savo apsėjimais. Sa- 
marinas norėjo, kad Raspu
tino galybė nesikištų į pra- 
voslavijos reikalus. Sinodas

kratai norės, kad augščiau- 
sią vietą pravoslavų jerar- 
ehijoje užimtų jiems palan
kus žmogus. Kol caras vieš
patavo, tol pravoslaviją val
dė oberprokuroras. Caro ga
lybei sumažėjus, susilpnės ir 
oberprokuroro valdžia. Iš to

TAUTIŠXA 
BANKA APSAUGA

DEL dUSU TAUPUMO
Reiškia laisvę- nuo rapesči*

ir
Absolutišką saugima

Si hanka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
žiuriama U. S. Valdžios, jū
sų taupinifuai yra pageidau
jami, ar >1.00 ar >1,000.00

Suimt Bučį. BOns Piičlilyl IU 5 Ū

HATIDDAL CITY DARI
OF CHICAGO

David R. Forgan—I'rcsident 
S. E. Kampas, Dvurboru and 

Mouroe SI.,

' (Apatinės iubos>

nedrįso a^garstnti, kad Bar- savaimi išeis Petrogrado me
nabos apgarsintas šventasis 
nėra cerkvės pripažintas, 
bet šaukė Barnabą teisintis. 
Barnaba nepaklausė, ir nu
važiavo tiesiog į Carskoje 
Siejo. Laikraščiai garsine, 
kad Barnaba nežinia kur 
dingęs. Sinodas nusidavė 
taip gi nežinąs. Petrograde 
visuomenė šnekėjo, kad ca
ras pritaria Barnabai prieš 
Sinodą.

iropolito svarbos sustiprėji
mas. Dabartinė Rusijos 
valdžia yra išmanančių žmo
nių rankose. Jie supras Pet
rogrado metropolito reikšmę 
ir pasirūpins, kad PŲirinro 
vietoje veikiai butų atsakąs 
Įpėdinis.

Pitirimo vikaras ir Petro
grado pravoslavų dvasiškos 
Akademijos rektorius buvo 
arehijeriejus Anastasijus,

ŽENKLAS RANKOS SAUGI .MO. 
Chicago Clearing Hou.se Naryste.

Baakos priklausar ?tos prie Chi- 
eago Clearing Houue yra po jos at
sargia priežiūra. La'kn nuo laiko, 
bent syki į metus, Ch^ring IJouse 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos,

bondai, mortgagei ir kitos apsau
gos peržluriamos ir patikrintos, pi
nigai kitoso bankuose patikrinti Ir 
nlngos ištirtos. Tiktai tikra apšau
si verte gali būti kningose parody
ti. Abejotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamaa Jeigu 
banka nustoja savo Clearing Uouse 
teisių, tas yra ženklas jos abėjotino 
stovio.

Tiktai tvlrciausios ir saugiausios 
ikos gali būt Clearing Uouse na-bfoikc

riek*.
Samarin’as nuo Nikaln- ^<urs titulą Jambur-

jaus II pareikalavo bausmės i250 vyskupo. Tas žmogus 
Barnabai. Caras užtarė Te-1 artimesnis rusų liberalams, 
bolsko arkivyskupą, gama- ne^ visi kiti ««hijeriejai, 
rinas pasidavė į dimisiją. I Jls Xra buvV8 Kazamaus 

Jo vietą užėmė Volžin. Pet
rogrado, metropolitas Vladi
miras buvo Sinodo pirminin
kas. Jis stojo išvien su Sa- 
inarinn, dėlto gavo keliauti

The Chlrigo Clearing Hou.v. 
priožiur08 užmanymas tapo Įven’a*. 
pirm dešimt meti:, ir nuo to 1-tlko 
nei viena Cloartng H.o,n,e banka tie 
subankrutijo. Reikalaujat"., < 
ring House bankus ateina vtcr.a kl 
lai bu pagelba.

The American Stat.® Ttank pri
klauso prie Chicago Cleauing Hou- 
se, yra po Jor prieštara, naudoja.! 
jos teisėmis Ir lždi.tda ponklas pil
nas atskaitas 1 metus.

Jį taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra reguliariškat tlrlnėjama 
ir kas mels išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bjukin&G Valdybai Val
stijos Illln ils.

PlntVai sudėti šitoje bankoĮe yra 
Išmokami ant kiekvieno paretkaiu- 
vtmo.

Čia galima gr.utl Plrtr.ua Auk
so Mortgagos. T.-jip'.-t Aukso Mort- 
gsgs Hondos po ttnp.Afl ir >*<>• ••. 

Sis bankas yra ntrclianotaosas
Lietuviams.

Cla kalba Ltattisiškal Ir I «rklš-
kat.
Kapitalas Ir perviršis; >«•«,•#•.**

universiteto profesorius. 
Laisvės metais profesoriai 
buvo jį išrinkę rektorium 
minėtojo universiteto. Anas- 
tasijus vra pasižymėjęs kal- 

, ‘ po filologas, bet jis anaip-

Scrgančio Mockaus netei- i n.onę apie Lietuvos konkretistovi už pakantą, už žmonių ' 'iUS> 
įsitikinimų gerbimą.

Tokią laisvamanių “pa
kantą” atrandame jų laik
raštyj “Ateitis.” Ten apra- ()n<‘ 
soma pašiepiančiu tonu mi-inlUH 
sijos, į vykusios mieste West1 prieš savo pavardę.
Lvtm, Mass., kur lietuvių Kadangi kunigo M 
parapijoj klebonauja gerb. j Mockaus nėra, žmonės skai- 
kun. Krasniekas. ! lydami jo apgarsinimus, tu-

Girdi, misijos buvusios j rė: “kuntaplius.” Mockus 
surengtos, kad “atgaivinti i rreit tą patyrė ir ėmė rašv-l kad pinigų išviliotų. Jie 
parapiją, kuri stovėjo kaipif’s “kunigas M. X. Mlhc-iyra piktadariai. Bet kad 
ant vištos kojos.” kus.” Nora jisai sRvinasiį jų pavydžiu užaikrečia žmo-

Toks begėdiškas iš kata-i svetimą brangenybę, bvt; nūs. kurie drįsta sakytis ap- j dinsi-me kitos. Gyvename 
liko pasityčiojimas mums ne' niekas neturi teisės jo vn-!*vi?t,t pintiną tarp darbi 
naujiena matyti laisvama-1 ginti, nes tas pasisavinimas Į ninku, tai matyt, 
niii laikraščiuose. Tik svar-idarosi iš ligos, vadinamos 

tokiam gjlįii musų degeneracija. Labai aiš-

ga-
lįs vadintis kunigu. Pava-! ringi žodžiai “Naujienų”, surėdymą ir privalome supa
si n ui
'* >uė

besiartinant jo liga į arsenale tampa melu. Juo- 
mi jos veda karę prieš ka
talikų tikėjimą.

Jau gana turime žmonių, 
kurie vadinasi “daktarais,”

eiti smarkyn: jis 
spausdinti apgarsini- 
su raidėmis “kun.”

X.

žindinti 
centrales 

‘ tas, kurios turės balsą taikos 
kongrese. Ne visoje platumoje, 
bet tik apgraibomis judindami 
Lietuvos klausimą, mes galė-

su juo talkininkus,
valstijas ir visas ki- į Kijevą, o Gruzijos egzar

rašo brošiūras “dėl vyrų” ir 
dalina .jas nesu brendusioms j rinte turėti nemažai nuostolio, 
mergšėms, platindami dege- į Taigi musų tautės ateitis daug 
iteraciją. Tie taip daro,! prigulės ir nuo musų pačių,

nuo musų susipratimo, nuo to,' Rusijos valdžia negali pori-

• ha Pitirimas tapo Pet^ | tol nėra trologaa. Tas žmo-
Erado metropolitas. Volžiro «"s toli Dpra taiP tvirtfls 
ir Pitirimo rodamas Sinodas! BB’° nu',m’r"V ginėjas, kaip 
pripažino šventuoju t,^, ku- i Indimiraa. t ladimiras ma
rio nenorėjo pripažinti Sa-Į
marinas ir Vladimiras.

Suprantama, kad naujoji

stasijų pašvęsti savo pažiu 
ras metropolito norams, 
Anastasijus buvo bevedąs

kaip mes patys tą dalyką svar- 
styshne ir kaip so juo supažin- 

la-

■ s v aasvaasaa* a gv atvaša i _ ,v. , • e e
tikėti Pitirimn. Žadėdama] P~y~,»Tu*»

teismą senosios valdžios vei 
kūjams, dabartinė Rusijos

Galiciją ir nuolat pirminin
kavo apeigose, kuriose u ui-

kf*d čia
vra ir proto susilpnėjimas, 
ne vien doros sugedimas.

hai avarbtan, įsnmeat, ir už-l}nitu»terijft. lmabejo, tikisi al !^le1l.^a.vo * pravoJn- 
rasti „rvipm, iM-iktiro, darba,' us' ' . 1-kdmvu,,

Pitirimo apsiėjime. apc'P's paa.liovė. Tiesa.
tat reikėtų labiau rupirtt.es, 
idant daugiau parinaudoti 
šiais nuotikiais.

___ Preslilenttv
AMKRir AM STATU. ftšNE, 

Ksmpss: Blue Islsnd A<e„ T,oon>ir 
Ir 18 tos gervių.

ATDARAS; PnnedėPnls, Uetver-
U aubatoos*' IU >:» v*l vsk.

ir
putinas vargino Rusiją. Pi- (Tąsa ant 3-čio pusi.)

Plrtr.ua
rupirtt.es


Semia, Kovo 21 d. 1917 m.

' IŠ LIETUVIU GYVENIMO
E
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R1ADING, FA. jaunimui, jeigu nesnaudžia,
. ■ bet darbuojasi dėl tautos la-

Sv. Kazimiero dienoje, ko- bo. Po Velykų L. Vyčiai 
vo 4 d. lietuvių Šv. Antano ruošiasi sulošti teatrėlį. ! 
par. klebonas kun. A. J. Ka- Taipo gi žadama pakviesti i 
minskas sureifgė bažny čio- kalbėtoji.
je rinkliavų dėl nukentėju
sių nuo karės tautiečių.

Aukavo sekančios ypatos:
Po $įi.OO: Juozapas Šau-'

lis ir Juozapas Vitkauskas. 
Po $1.00: Ant. Bacevičius,

Pran. Grebliauskas, Stan. 
Linkeviče, Pran. Ruseekas. 
Petras Ambrazaitis, Juoz. 
Guzauskas, Jonas tTstilas,

šešupte.

PHILADELPHIA, PA.

Nesiduokite pagauti Į so
cialistų tinklus-

Tz. Muzekiavičienė 
V. Andriuliunienė 
R. Gotautaitė

St. Gnbrešiunas 
P. Gedraitis.
P. Pusčius 
P- Neved omskas 
A. Mątulevičius 
P. Jakimavičiutė 
-K. Maliusytė 
E. Makštelytė 
L. Gasiunas 
J. Tamošiūnas 
I). Matulis ,
A- Miekeliunas 
J. Virokas 
Pr. Kumštis,
J. Kučinskas 
V. Proskus
K. Pinigia 
Šiomis dienomis

50 žius pradėjo šį dalykų tyri-;
50 nėti ir susekė, kad jis liko 
5^ socialistų apgautas- Soeia- 

50 Ii stų fondas priverstas buvo 
kuogreičiausiai grųžinti pi-Į

METROPOLITAS

PITIRIMAS.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

50
50
50
50
50
50

nigus Raudonamjam Kry-,tadd ir Galicijos Rusija ne- 
žiui. Lietuvių Dienos Cen-; teko. Bet ir pats Anastasi 
tralis Komitetas pranešė, jus jų nemėgo, 
kad jau visi musų pinigai Dabartiniai Rusijos val- 
randasi Washingtone. Gar- džiai bus labai paranku iu-

50 lė waukegamečiams už tokį rėti metropolitu lengvai pa- 
50 nasidarbavųnų ir gausų au-j kreipiamų žmogų neteologų, 
50 ; kavimų. ’ Musų kolionija su liberalų. Taigi mums rodosi, 
50 aukomis pralenkė daug di- kad Pitirimo įpėdinis bus 
50 desnes už savę kolionijųs. Anastasijus, buvęs profeso- 
50 Didžiausia padėka pri klaų- rius Aleksandrovas.
50 so vietos darbščiam pirmi- Tas žmogus gana gerai 
50 ninkui p. L. Paleskiui ir ko-'žinomas Lietuvoje. Kol jisai1 
50 miteto nariams. į mokindavo sulyginamos kai- į

UŽ VARU $1QJ» MIKSIU
Naujai susiorganizavusi LIETUVIŲ ŪKĖS korpo

racija užpirko didelius žemės plotus LOUISIANOS 
VALSTIJOJE ir nori tajų korpocijų užvardinti gražiu 
ir tam tinkamu vardu. Kas patars gerų tinkamų vardų, 
tam bus išmokėta $10 00 auksu. Galima patarti bent 
po kelius vardus, rasi vienas iš jų bus priimtas ir gausi 
dovanų. Atsitikime, jei keliatas asmenų patars tų patį 
gerų vardų, pirmutinis gaus $10.00 auksu, kiti tų 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 dienų, 6 vai. vakare.

Adresuokite:

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

gerb. miteto nariai prisirašė prie 
Iškilus Philadelphijoj pull. F- Meškauskas is Ath- vietinio Tautos Fondo sky- 

taip vadinamų eukerninkų o]įo išvažiavo į Chicagos liaus, kuriame taip-gi pasi- 
-treikui socialistai ir jiems. vienuolyną. Jo vieton su- žadėjo daug darbuoties Lie-

Jonas Benišauskas, Jonas panašus paukšteliai išsijuo- |aukėme kun. Aug. Petraitį
Neverdauskas, Elz. Šukevi- ę darbuojasi kad pasinau- Gailiunas.
čiutė, Rožė Tuostnukienė, į dojant tuomi prirašyti dau- --------------------------------
Petr. Katukevičienė, F. Bet-i giau darbininkų-į savas or- g MANCHESTER CONN
norkevičia; Ona Malinaus- ganizaeijas ir tokiuo budu Į ’ _________  ’
kieno 75c; po 50c; Aleks. padidinti šovoj,, skaičių ir. yeskaitli ir nuskurę3
Stradamskis, Kaz. Hercai- J'>sas Tos agitacijos _bu-j vięt(,s socialist burelis Mo.
tis, Juoz. Šeporaitis. Jonas Jai labai yra nesvarus. Dar- • ’ t • iuuilu- •’ . ‘ . .ms dienomis buvo parai-
Litvinas, Donatas šelmanas , '.minkai viliojami nedorom- |;yict su kaIbomis 
Mot Bcmsauskas, Raimun nata melais bjauriais smei- ,ictuviško socializmo šu_ 
das Ratajeak, Katr. Skučie-1 -tais, neįvykdomais

Pabaigus šį daili, visi ko- botyros Kazaniaus universi- s||||U||||i|tniinilNllinniininilllllini tUlIlIlIlIlIHUIIIIIII IHIIIIIIIIIIlllllllllllg 
tete, tol nesyk} vasaros me- = 
tu važinėdavo po Lietuvą ir j| 
gražiai išmoko lietuviškai. S 
Jis gerbia lietuvių papro- i S 
eius. Nesvkį visas prakalta-|Sluvos šelpimo reikale- Vie

ton atsisakiusio T. F. sky-jvo šokdamas lietuviškus šo-jfi

SAUGIUS bankas
riaus sekretoriaus liko iš
rinktas Pr. Bujanauskas.

Pr. Bujanauskas.

NEWARK, N. J.

„ v prizą :, Bagočiu iš Bostono.
Nemažas skai-; ‘ -, . . , . gudrus kalbėtojas savo pra-

ius menkiau susipratusių,, ,, • -v.. . . ...., ,. . , .... , kalboje išliejo visa kibirą
larbimnkų patikeio toms • r A». ‘i " . 1 . socializmo pamazgų ant tl-
-•razioms kalboms ir įstojo, k-jinio? kunigŲj Biblijog įr 
jų organizacijas, urių 1 * Bet kuomet klausytojai 

ta $3.78. Išviso $27.53. 11 .’V'į •ua niPimiE?S1^ ! pradėjo Bagočiui'uždavinėti
Pinigai pasiųsti Tautos; ; larbimnkų gerove. 7Pae kausimus, tai “mokytojas” 

Tondo ižd. B. Vaišnorui. ;av?^ pnvi io a ar mm<ų, SVC(v.jas į juos negalėjo atsa- 
J. Neverdauskas,, ^nomų organizacijų I. W. > kyfi h. fįk tryn- rankag pa_

T. F. sk. rast. i , • raudanavęs kaip putino uo-
---------------------------- i Tautiečiams patariame ga.

u-i atsargesniais ir į tas 
i raugi jas, kurių tikslų ge
ni nežinote, verčiau nesira- 

i /kitę- X.'

nė, Marijona Karušauskie- 
nė, Marijona Merčaitienė. 
Kotr. Miliauskiutė, Jurgis 
Juozaitis.

Smulkesnių aukų surink-

RACINE, WIS.

Negudrios Prakalbos.

lėjimais.
Ne-

Prakalbose buvęs

TRENTON, N. J.

Šiomis dienomis iš kažin 
kur čia atsibaladojo koks tai 
socialistų laikraščių agentė
lis. Vietiniai “raudonkak
liai” surengė jam prakal
bas. Bet raciniečiai lietu- svetainėje 
viai yra žmonės gan susi- prakalbas.

Nedėlioję, kovo 25 d., Šv, 
Jurgio draugijos svetainėje 
(180-182 New York avė., 
Ne v ark, N. J ) įvyks mė
nesinis susirinkimas Tautos 
Fondo pirmo skyriaus. Pra
džia susirinkimo lygiai 4-toj 
valandoj po pietų. Malo
nėkite visi nariai kuoskait- 
Ungiausiai ateiti į šį susirin-

kius mus sodiečių vestuvėse, £ 
Profesorius Aleksandrovas. Į 3 
arba arki j ere jus Anastasi-i £ 
jus, labai gerai gyveno suį 1? 
a. a. kunigu Jaunium. Alek-' g 
sandrovas padavė sumanv- 3 
mų, kad Kazaniaus universi-' S 
tetas pripažintų mus mok-: £ 
slininkui sulyginamos kalbo- i S 
tyros daktaro laipsnį. Filo-! S 
logijos fakultetas tų suma- 3 
nvmų priėmė ir laipsnį pri- į S 
pažino.

Archijeriejum tapęsž, ir 
Anastasijaus vardų priėmęs, 
Aleksandrovas pasiliko šir
dingas lietuvių šalininkas.

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
sidėti pasirenka STATE BANK of CIIICAGO. Sta
te Bank of Cbicago yra labai parankioje vietoj, ant 
kertės Washington ir La Šalie gatvių. Tasai ban
kas guvuoja jan 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
nas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, 
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus 
dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig .3 
vai. dienų, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. 
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam, 
kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais, 
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

kimų, nes reikės pakalbėti 
apie daugelį svarbių reika- į19]5 metais jis patarė lietų
jų. Be to, labai naudinga iviams sustatyti lietuvių kat- 
butų, jei kiekvienas narįs bos išguldymo tokį pienų,

kokis geidaujamas patiems 
lietuviams, kad butų vyki
namas vidujinėse valdžios 

i NELAIMINGOJI VOKIE- niok-vklose Lietuvoje. Mes

pasistengtų atsivesti i susi
rinkiman savo draugus.

| State Bank of Chicago |
g LA SALLE ir WAŠHINGTON gt. prieš City HaU.
S Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai 

kalbama, nes turi lietuvių klerkų.
imitimiimiiiiiNiiiiiiiitiiimmmiiiiiiiiiiiiiiHimiiHiuiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid

Nedėlioję, vasario 25 d. š. 
m., pas p. P. K. VaitaviČių

__ , , v m ii ivvko krikštynos. Bešne-
Kovo 4 d-, s. m., T. F. 12- ; x, . , \ i kuriuo ant svečiai sumanė
s skyrius pobaznvtinėje; , .. . , v i -1 • ’’ padaryti rinkliavų kares nu-

suiengęs | j;enp- jusįaį Lietuvai. Išvi

so surinkta $8-30. K. Vai-
prakalbose publikos buvo į i,nu. p. .T. galiūnas. Sv*1*“™'*"3 aUkaV° $2'°°’ R 

mažai. •Žinoma, kaipo sočia- ėias kalbėjo dviejuose atvė- puronj - 
lįstų laikraščių agentėlis, juose. Pirmiausia buvo ai i 
tai jis laike savo prakalbų i <inaina, kad aukuoti sušel- 
labiausiai gyrė savuosius i-į-į fėvvnę vra priedermė 
šlamštus ir niekino katali-' <jrkvieno lietuvio. Paskui; •
kiškųjų spaudų. P<> prakal- ......... ,......„u . p« ų menesi su pa-

ATHOL, MASS.

buvo
Kalbėtoju buvo

pratę, tai užtat ir socialistij, užkviestas iš AYaterbury,

ta pienų sustatėme, o arki- 
jeriejus Anastasijus jį be

Anot angliškų laikraščh, Pe.™ain,< '“f™’'' P" aP- 
pranešimu, praeitoji savaitė j 3yletos™1“stc.n»- ,P;av0- 
Voldetijai pasirodė tikrai!

nelaiminga. Tai buvus sa

TIJAI SAVAITĖ.

Lapinauskas — $1.00, K.
— $1.00, A. Petra

vičius — $100. Kiti davė
i mažesnes aukas.

Vietos Tautos Fondo skv-

Šaliunas kalbėjo, kuomi

palaikydavo pažintį su lietu
viais katalikų kunigais.

tvmp.ir kitokiu nepalaimų. , mažpj., tautp
r laisves salininkas. Tuomi

žvilgsniu jis yra artimas

vaitė nepasisekimų, supur-

Ir štai ve kodėl:

Rusijoje sugriauta auto
krato caro sostas ir reakci- 
jinė vyriausybė, kuri buvo

DAR NEVELU INGYTĮ

KALENDORIŲ 1917 
METAMS.

S

Geriausia šiems 1917 melams Kalendorių išleido 
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino 
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja-

t me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me- 
Jį tų metus.
| Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų

reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus 
raštas apie Lietuvos neprigulmybė; yra ilgas straipsnis 
apie karę ir jos priežastis ir dabartinės karės peržval
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos.

Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.

Kalendorius papuoštas įvairiais paveikslais. Pusi. 
turi 128, kaina tik 25c.

Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00 | 
tas gaus “Kalendoriųv dovanoms. Kas per gavėnių pri
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sųjunga, tam “Kalendo-

partijai, kuri savo progra
moj užrašė tautų laisvę. 

Pranašaudami archijeric- 
vokiečių intckniėje. Naujoji jui Anastasijui metropolijų, 
Rusijos vyriausybė be kit mes vis-gi mintijame, kad 
ko paskelbė, kad jinai at- jįs turės nemaža karčių vagelba šeimyninių “blankų” 

$8.24. O už par
kui n,gulės įplaukė

bų “kalbėtojas” pardavine- .nes buvome pinniau, kuomi ±001
_ i_____________________ j.. . . 1 . . . . surinko $8.24. O uz par-jo socialistų išleistas kniu bame dabar, ir kuomi pri- (]uopls 

gas, bet pirkėjų beveik ne- valome būti ateityje. Pra-
buvo. Valio, racnueciai, kad laibos gerai nusisekė ir vi- rr ’ . .v . 
nesiduodate mulkinti sočia-; ^iems patiko. r, ai®fl 1SV1SO vasario mėn.
listams i Trentono T- Fondo skyrius

L. Vyčių 10-ta kuopa da-: surinko $21.20. Pinigai is-Teisybės Mylėtojas.
pildė programų. Choras p.
Ant. Barono vedamas su-

_________ dainavo Lietuvos ir L. Vy-
,r , iėiu himnus. P-lė K. Gri-
Aluskegane vra arti 17 ne-i.. ... . a, . ,•... ?, • -mnaite ir p. vi. Matulis

tuvisku seimvmi ir arti 50; ... , ,,, . .. . gražiai padeklamavo eiles.
Darbai čia eina

MUSKEGAN, MICH.

pavienių.
Išgerai. kitur atvažiavu-

Ankų surinkta svetainėje 
<37.33, o bažnyčioje $12.53.

siems ir gi nesunku darbo . . ,
.4.- r-- v i oc n • 4- Aukavo sekančios ypatos:gauti. Uždirbama 3ac iki 45c

į valandų. Darbų yra viso
kių prie geležies liejimo.1 
prie automobilių, dailydžiųj 
ir t.t. Moterims yra didelė f 
kojinių (pančekų) mezgimo 
dirbtuvė.

Išviso Muskeganc gyvuo
ja arti 150 fabrikų. Gvven- 
tojų gi yra ailiJIO tūkstan
čių.

Vietos lietuviai socialistai 
seniai jau turi savo kuopų ir 
ilgų laikų čia jie viešpata
vo. Bet dabar jų dienos 

jau pasibaigė. Keletas susi
pratusių vaikinų jau šutvė i 
rė vvčiu kuopų. Žadama ne
užilgo sutverti ir SLRKA. 
kuopų: Garbė katalikiškam

A. Petrauskas 
J. Mostarčius 
P. Rimšas 
A. Masilionis 
A- Narkevičius 
M. Jakšytė 
P. Monkevičienė 
A. Baronas 
J. Kviedaras 
Aug. fcklenis 
J. Baltrūnas 
F. Mikolauskas 
G Lakemienė 
J. A. Gailiunas 
J. Valiūnas 
J. Lošiškas 
V. Šimouaitė 
O. Biidrinaičiutė 
O- šlešikaitė

$1.00
1.00
1.00

Tusti centran.
K. Veli vi s.

WAUKEGAN, ILL.

Kovo 4 d- vietos Lietuvių 
dienos (Tag dav) komitetas 
turėjo susirinkimų, užbaigi
mui savo darbavimųsi.

Išviso aukų musu kolio- 
n i jose surinkta $1252.20. 
Pinigai liko tuojaus pasių-

1.00j sti Raudonam Kryžiui Wn- 
1.00 shingtonan sušelpti badau- 
1.00 jaučius musų tėvelius, bro- 
1.00 liūs ir sesutes. Kaip beveik 
1.00 visur, taip ir čia socialistai 
UOO manė pasinaudoti Lietu- 
1-00 vių Diena. Apgaulingu bu- 
1.00 du jie buvo gavę iš Raudo- 
1.00 nojlS Kryžiaus pusę surink- 
1.00: tų pinigų musų miestelyje. 
1.00! Mes apie tai sužinoję mušė- 

50’me telegramą Washingt,o- 
50 na n, klousdami, kas jiems 
50 suteikė teisę atiduoti pusę 

surinktų pini gi; socialistų 
fondui. Raudonasis Kry-

liau jintomis jėgomis ir to
lesniai vesianti karę prieš 
Vokietijų.

Pasisekus revoliucijai Ru- 
sijoje, grųsia pavojus ir Vo

landų. Tat prasidės tada, 
kada dvi galingiausios da
bartinėje Rusijos valdžioje 
partijos: kadetai (konsti- 
tuc.-demokr.) ir socialistai

kietijos kaizerio sostui. Ru-!,Ins vykinti savo • tikėjirni- 
sai revoliucionieriai padarė nę programų, 
neišdildomų intakų į Vokie-: Neužilgo ir apie jų keti- 
t i jos gyventojus ir šitie vis name parašyti keletu žo- 
labiaus ima nerimauti. Jie dznj.
mano, kodelgi jiems nebūtų .......
galima sugriauti sostas ir! Skaudu Vokietijai ir nuo 
panaikinti prūsų uiilitariz- Bagdado puolimo ir nuo rū
mas, kuris1 juos begalo spau-jsų nuolatinio briovimųsi per 
džia ir vargina. , Persiją.

Gyventojų nepasiganėdi-: Nesmagumai Vokietijos 
nimai savo vyriausybe jau j su Kinija, 
apsireiškia. Antai Prūsijos Pagaliaus visuotinas vo- 
seime vienas atstovas tarp kiečių armijų atsimetimas 
kitko pasakė: “Tolesniai no- Prancūzijos šone.

iįį> rius” bus duotas dykai.
1

s
i

č 242 W. Broadway,

Užsakymus siųskite adresų:

iiDARBININKAS

$
S
I

99

So. Boston, Mass. s
■

esame vergais, kuriuos ka- Visus tuos nepasisekimus
ralius galėdavo pirkti arba ir smūgius sutraukus kru- 
parduoti, arba kuriems įsa-von ir pasirodo, kad pracifo- 
kvdavo lieti krajijų irmir-Įji savaitė Vokietijai buvo 
ti.” <# Į tikrai nelaiminga.

Vokietiją be galo supurtė
ir anglų paskutinėmis dieno
mis ofieialis pranešimas,
kad vokiečių nardančios lai- - ■ ■ — -
vės Anglijos prekybos laivų Paryžius, kovo 20.—Nau- 
simaikinusios vos 2 nuošim- jas Prancūzijos ministerių 
čiu. Reiškia, kad vokie- kabinetas pavesta sutverti 
čiams nesiseka kariauti su, Aleksandrui Ribot. Jos jan 

i ir sutvėrė kabinetą.

NAUJAS PRANCŪZŲ 
KABINETAS. ’

savo laivėmis.

Pasinaudokite su Proga! H

XMos atradom daug žmonių, kdrio norėtų pirkti farmas, bet r/ 
n«KAll dėt to, kad yra reikalinga turėti pusėtinų kapitalų. Su 
Sanborna pllanu trečiu koJ.nas vienas žmogus gali nusipirkti far- 
mų stebėtinai pbtiai ir lenKVais i&mokcsčlnis. w

’ Pirkti farmas kur žemė yra pigri ir »?vnrantuota, kur mos tu- f? 
rim Ud.OOft akrų žemės, kur yra klumptu ir somtltų, kur žmogus lt 
nusipirkęs!1, farmų wi|li gaut darbų prie kompanijos farmų arba 

Y klampių Mie kokių’ dienų metuose. Kariuos su dalim išdirbtos V 
žemės tr namais Ir gyvuliais dėt pradėjtpro. Gulimo duot gerinusi £

M paliudijimų nuo llotuviSku farmerfų.

| SANBORN COMPANY
C-o Litluuininn (’olonv director

| ’ EAGLE RIVER, WIS.

M
M9
g



PHKUCUl Sereda, Kovo 24 <1. 1917 m.

T0WN OF LAKE.

būtent: dora ir ištvirkusią. Į Puiris Kasper, 2013 Canalport 
,. _. i i • avenue,Svečiai nurodinėjo kokiu Raf,0Vljki s teve, 4620-22 S. Marsh - 

keliu eina susipratęs, doras I field avė. 
jaunimas ir ką jis gyvenime 
galės atsiekti. Nemažiau
aiškiai buvo išaiškinta įs- 
tvirkusio jaunimo pasielgi
mai ir jo nelaiminga ateitis. 
Prakalbos susirinkusiems

----------- patiko. Geistina kuodaž-
Kovo 18 d. š. m., Lhivis; ujausiai pasiklausyti tokiu 

Square svetainėje A.MJI.K. naudingu dalyku.
S-gos 21-mo kp. turėjo pa-; Bezdžioniukas.
rengusi vakarėlį. Svečiu at-J _________________
vyko gražus būrelis. Pirmu- i NORTH SIDĖS VYČIAMS, 
tiniu kalbėjo advokatas J. ĮJe Vyčiu 5 kp. susirinkl-
Brenza. Jis aiškino naudin
gumą musu kataliku eentra- 
linių draugijų Amerikoje ir 
visus lietuvius karštai ragi
no prie jų rašyties. Jo kal-

Seredoj, kovo 21 d. 
1917 m. Šv. Jurgio parap. 
salėje, 7:30 vai. vak. atsi
bus metinis susirinkimas 
Lietuvos Vyčių Taupymo 
ir Paskolos Bendrovės. 
Visi nariai viršminėtos 
Bendrovės yra kviečiami.

VALDYBA.

Telefoną: McKInlev 17*4 *i: McKinley 1764

IR. A. K. RUTKAUSKAS

FARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda “Didžiausioje Ameri 

koje Lietuvių kollonijoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusia. Puikiau
sioj apieunkėje Scottville, Mich. kur 
kraštas lietuviams apsigyventi, čio
nais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl kreipiamas 
( Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
čius, U tos k°Uonljos Išprašyti. Mes 
turime Iš jų suėmė jų farmas ir nori
me jas parduoti, turime didelių lr mi
tų farmų, glvulial, mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant Išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite muma, 
o gausite gražu katalloga lr mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

nASTERfeg&ffiYSTEn

Oydytsjss Ir Chirurgas 5 Gražiausia ir C.e-
14*1 S. Nistin Ih*. Ir W. 3* |t., Chlcags % ] rlausla mokykla Clil 

„ B nagoje kurt mokinu
------------------------------------------- yng j vyri, Ir moterį, dra-

Phone Yards 2721 0 buž^-
& i Elektra varomos

DR. J. JONIKAITIS % i mašinos muši, siuvi 
mo skyriuose. •

Jus esate užkvis- 
ieiainl npsilankytl ir 
| pamatyti musu mo-
| kyklą bile laiku_____________
I — dieni, ir vakarais ir gauti spėria- 
liSkai musų kaina laike šio mėnebio.

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 416-417

RaeiunaH Rohm, 1534 Hadden a v*.
Sarwinski Martin, 83 — 13th at., i 

North Chicago. ,
Satatia Augint, 4557 Winforth av.
Stancikas Vinccntaa, 4549 So. Her- 

mitage avenue.
Stasiulis Vilgelraaa, 4346 Honore 

St
Smith Peter, 102 W. Ohio at.
Spakovvski Kazimieras, Pullman, 

Illinois,
A. Satatia, 4600 So. Paulina at.
Sekevičia Juozapu. 3312 So. Hal

sted at.
Siekis Antanaa. 4614 — 5th avė.
Strolok C., 731 W. 16th at.
Šievas Jonas, 4554 S. Roekwell 

Street,
Tamijevski Bonifacas, 3144 Au

burn avenue,
Unguraitia Ona, 6700 S. Rockwell 

Street,
Urbonas Juozapas. 102 Mill Street,
Vaitekaitis. 5001 Marsbfield av.
Zenberis Jonas, 4502 S. Paulina 

atree.
Ziprvte Stanislava, 670 W. 18th 

Street.
Žak Andrius, 3222 So. Morgan st.

kbmsote, tai malonėkite n-Išbartos P.. 4510 Hermitage avė.
iZmielski Vladas, 1027 Hermitage 
i avė.

Vytis.

mas įvyks seredoje. kovo 21 
d.. Šv. Vykdo parapijos 
svetainėje (1644 Wahansia 
avė)., 7:30 vai. vakare. Tat 
nepamirškite visi vyčiai

Ai A
.JUOZAS žirus atsiskyrė su 
šiuo pasauliu panėdėii Kovo Ui
tą 5:15 vakare. Velionis paėjo 
15 Kauno gubernijos Panevėžio

’ pavieto, Pašalo parapijos.
Laidotuvės atsibus petnyeioj

Kovo 23-eia diena O valanda 
išryto iš brolio namu Jono ži
baus, 4608 WOOD Gatvės, i šv. 
Kryžiaus Bažnyčia.

Giminės Ir pažįstami yra nuo 
širdžiai kviečiami atsilankyti j 
laidotuvės.

GYDAU VYRU, MOTERŲ O 
IR VAIKŲ LIGAS v

3337 So. Morgan, St. 
CHICAOO, ILL.

rvanrrvn
A. A. SLAKIS S

ADVOKATAS
lg—g 

Miesto ofisas: Borus 818 s
18 So. La Salia SK. Ohlcago. HL • 

Tsl. Bandolpk 8848 C

įsirsvse <vvsvwfvvvvi

gyvenime vieta 
8255 So. Halsted Street 

Tel. Drover 6328

Prieš City Hali

: PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

ba visiems patiko. Antras iš ateiti j susirinkimą, 
eilės gražiai prabilo kum Taipogi, kurie dar nepri- 
Statkus. Toliaus sekė rimta
kalba gerb. Br. Šlakienės.
Jinai, kaipo gabi musu išei
vijos inteligentė, aiškino
motinoms apie vaiku auklė- ATSIIMKITE LAIŠKUS, 
jimą. i Butu labai pageidau- “Immigrants Protective 
jama, kad minėta prelegen- Loague Chicagoje, gavo 
te dažniau dalyvautu to- jnnfir laiški; iš Lietuvos. Tie 
kiliose vakaruose; lietuvėms laiškai adresuoti žemiau pa- 
motinoms daug ko gero nuo minėtiems žmonėms. Tuos 
jos galima pasimokinti. la’škus galima atsiimti mi- 

Vakarėlj gražiai pamargi-, p^os lvfros biurp pft num 
no mažus mergaitės tiekio- j 11401^ go Michigan avo.

teiti ir prisirašyti.
Zuisis Petras, 3349 Auburn avė. 
Žukas Pr., 212 W. 47tb st. 
?A’mautis Jonas, 112 W. 31st st.

rkirrrYiYk^TVYvrvTVVYVtY*

magijomis. Negalėjau atsi 
gerėti gabumais dvieju šv. 
Kazimiero Vienuolyno auk
lėtinių. Jų pasirodymas

Tame biure galima susikal
bėti ir lietuviškai.
Aucirewie Silva, 4541 S. lUrnūt-

ANT PARDAVIMO!!
parsiduoda puikus namas 

dėl vienos šeimynos, labai pa
togioj vietoj gyventi, nes čia 
oras tyras ir visi parankumai. 
namas Įtaisytas pagal naujau
sios mados, kas nori jsigiti 
puiku narna ir už pigia kaina 
lai atsišaukia tuojaus sekan
čio adresu:

A. J. SUTKUS

• Vyrišky Dripaiy Barjerai •;
Nauji, neatimti, aaryti ant 

užsakymo siutai ir overkutai, 
vertės nno 830 iki 860, dabar 
parsiduoda po 816 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavimi nuo 
815 iki 835 siutai ir overkotai, 
nuo $7.50 iki 18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overko'tų

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo 825 iki 
885, dabar 85 ir augščiau. Kel
nės nuo 81.50 iki 84.50. Vaikų 
siutai nuo 83.00 iki 87.50. Va
lizos ir Kuperai.

Atdara kasdieną, nedėliomis 
ir vakarais.

8. GOBDOM,
1415 8. Halsted st., Ohlcago. HL 
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Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poploros

CARR BROS. WRECKING CO
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICA JO

“Draugo“ Knygyne Gaunamos

>• Ė

so §
rr»»T»

!! 
11 
i ■
< ii
11 
! i

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

Deimontai, Laikrodėliai tr 
geriausios rųšies auksiniai 

dalykai.
2236 Wcst 22-ra gatvė

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

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

No. 2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tą patį kaip No. I, skurelės ap
darais .......................................................................... .. ............. 40c.

age avė.
prieš publika tiesiog visus | ’įį 6329 S0. FAIRFIELD AVĖ.,
užžavėjo. Garbė Šv. Kaži-; st. Į Tel? Prospect 456.
miero Vienuolyno seserims- vk'.dyalavas, 135 R.-
-mokintojoms už taip gražų Beninas J., 172G State Street, 
išlavinimą ten esančiųjų North Chicago. ,

B'itatos Julijonas. 120<* Chieago!
. - I nvfi- Jacksonville. Florida.Lietuvaite. B.dtušnik Jno<„ 2342 Leavitt st.

______ j Burba Ona.
Galis Ceovietus, 2425 W. 45t.'» pi.
C ’-abo Wilban!s. 1210 .Raštinga 

18' St.
,i cio ivzvlro imil-nu vrnbo G-reškeivič Akx. 724 Ada St. d., <ia Ryko puikus ^oka- E,.zbcrgas ^nadas 3259 So. Ha»- 
ras, surengtas parapijos i svd st.

V| • v •našlaičiu.

BRIGHTON PARK.
Nedėlios vakare, kovo

I PAIEŠKOJIMAI

Vienatinis bndas giminės su
rasti yra paieškojimas per “D.” 
Paieškodami per “Draugą” dau
gelis surado savo gentis, drau
gus ir pažįstamus, kurie per il
gą laiką nebuvo žinomi. Jei no
ri bile ką surasti, siusk paieško
jimą f “Draugą” šiandien.

Amerikos Lietnly Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typerrriting. pirklybos tei
sių, Suv. Valat. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarsšystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ii ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
33«n Emerald ave., CHTCAGO. TLL

naudai. Vakaro programėlis’^-cas Jonas. Jusbm Avenue. (7) 
, 1 S. Chicnjro.

Girzot
sulošta naujas veikalas, ne
buvo gan gyvas. Visųpirina Girzot Feliks, 4f25 S. MarrbfieH

avė.
Gordon F.,buvęs dar spaudoje “Slau- p"1?10? \416 S. Tnimbr.ll ave

g>4oja Sesele.” Vaizdelio tu-'Grablauskis Juozapas, 4437 So.
rinvs paimtas iš karės lau- _ 'Y000^ “L
, ' o i- i xi i t, Jn!cewska Paulina, 1956 Canal-xų. Seseles rolę atl.ko P. nort ave n
Ivinskaitė. Paktaro rolę — Jn’dowski Stanislaw, 842 W. 33rd
R. N. Barsis, sanitaro žval-i r st-

ri ... . Jerusevic, Kazimieras, 714 W. 19thgo — h. Kulikauskas, su-, piace. 
žeisto kareivio 
Visi artistai-mėgėja i savo 
užduotį atliko sąžiningai.

Publika buvo užgauėdin 
ta. Delnų plojimo netruko.

—:— Paieškojimų įiaina: —

Vieną kartą ......................  50c.
Trįs kartus ......................... $1.00
Vieną savaitę........... ........  81.50
Pinigus galima sius krasos žen

kleliais, arba ragistruotame laiš
ke. Paieškojimas turi būt sura
šytas aiškiai.

Adresuokite:

“DRAUGAS”
(Advertising Dept.)

1800 W. 46th St, Chicago, III.

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

n •-1 r,. •»» • nnto n ; ninos ir Marės Bacevičiukų. Jos pael-E. Poška. I’į11 f,™ntat’8 Mana, 7618 S. 5th av. na ifi Bedaliai kaimo, šakių parapi- 
elr^blkas Jonas, 933 W. 33rd st. gub. Kas žino kur tos ypatos dabar 
Ji -okas Pranciškus, 917 W. 33rd jos, Naumiesčio pavieto. Suvalkų 

sį_ ■ randasi, teiksitės duoti žinia sekan-

Ji tonis Boleslavas, 1753 Wabati- jieva bacevičiuke
n ave. ,, 1011 Summer ave., Scranton. Pa.

J kubaitis Anna, 830 W. 33 pi. ~~~7 ’ ~~~~ 7 TT
Paskui St. Pieža kalbėjo ; Tv< smauskis Ant., 21547 Hermit- j j J ^‘“ju“™ ?7son^ « OelZS- 

n-niz. a£^ flve’ n,ul kaimo, Igliaukio parap. Marl-apie m ksią ir girų oę. \ a- K iziau8ki8 Juoz., 3257 Emerald jampoiės’ pavieto suvaiku gub. Kas 
žino teatsiliepia šiuo adresu:

PETRONĖLE ORUODZIUKH 
1015 Mt. Vernon St.. Scranton, Pa.

karas užsibaigė rodymu 
kintamųjų paveikslų iš ka
rės lauko. Žmonių buvo gan 
daug, net sėdynių pritruko. 
Gryno pelno liko $50.25.

ave.
Kemisaitis K., 843 — 32nd pi. 

K-tšulania Stanislovas, 1112
Marshfield ave.

Kyšulis Jurgis, 3246 So. Halsted
st.

Kcaginski K.. 450 So. Wood st.

ANT RANDO8
Atsiduoda ant randos 6 didėli 

kambariai dėl daktaro, virš aptekos. 
Atsišaukite tuojaus. ,

J. LEŠČAŲSKAS,
R. Vargšas. K oyer Aleksander, 3249 Pierce 3337 So- -Morgan st., Chicago, m.
__________ _ VC. Paieškau savo brolio Kazimiero

R over Robert, 1830 N. Sawyer , Bartkieviczlaus paeinančio Iš Kauno 
Avenue gub., Raseinių pavieto Komtantinavo

K,„r, Vi.dW.va., 2903 W. 25th =«“V"a”„n..m%vk.^
piaee, Pittsburghe.

Lr'vdanski Witold. 4624 Winebes- * Kuria suras gaus |5.00. nes tūrių 
1er Avenue, labai svarbių reikalą, atsišaukite ne

sančių adresu:
MRS. MARTHA LAVINE 

WILLOW 8PRINO8, ILL.

L. VYČIŲ 16 tos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

L. Vyčių 16-os kuopos su
sirinkimas Įvyks seredoj,
kovo 21 d. »šv. Jurgio para- Pvirošius Stanislavas, 4549 So. 
pijos svetainėje, 8:30 vak Hermitage ave. 
vakare. Visi nariai main-j M'^inkeviče Jnoz ’ 1625 w- 18th|
Tiekite atvykti. Kurie dar Ma-Sulevie Stanislavas. 1258 Holt fsd'rrbttTHsuvifmkitri^'maud'ykies Tuo 
neišpildėte aplikacijų, gatv- „ Venue, symaio parsiduoda greitai ir pigiai

r. iv , Mntzus Ignas, 2358 S. Saclewsite jas nuo valdybos. I Avenue.

T<vkasevie A dol f. 2842 W. 23rd pi.

Raštininkas, i Mazunas Ludvikas, 8821 Justine 
Avenue,

į Merkin Juoz., 203 S. Hermitage 
NORTH SIDE. Avenue,

Lietuvos Vyčių 5 kp. pra-1 Milid™ Anton, 3252-54 So. Hal-

kalbi s įvyko kovo 18 d. Sv. 
Mykolo parapijos svetainė
je (1644 Valiausia

sted Street,
Mikalauskas Domis, 1358 S. Peo

ria Street,

DIDELIS IŠPARDAVIMAS! 
Parsiduoda namas su puikia dl-

iš priežasties kad savininkas išva
žiuoja ant ūkės farmos). Atsišauki
te šiuo adresu-

1309 So. 50 Ct., CICERO, ILL

ANT pardavimo Pienlnynkystės 
krautuve, biznis yra gerai išdirbtas, 
atsišaukite:

4410 80. WOOD 8T„

naujas BIZNIS
Norėdami gauti pakurams malkas, 

ypačiai dėl duonkepyklų (pekarnių)
, Mieevie Vincas, 1122 So. Halsted. į kreipkitės pas.

tr ii -4 • ’ i Viii Niinsakaitis Antanaa, 1721 S. Hal-j S3>į7—# Auburn Ave., Chicago, m.Kalbėtojais buvo moksleivis.„ted Street,
p. J. Poška ir T. Fondo šok-: Noriko Adaltert 520 Bunkcr st. 
1 , r, , v, Palusk, Ant., 3252 So. Halsted st.
rotorius, p. K. Pakštas. įPfl-ppdintaR Aleksandras, 3314 Au-
Klausvtoiu prisirinko gana bum avenue,
i ' do,,™, ' P<trolevi«e E., 3229 W 22nd pi.daug. nKlbet įjai Įaugta ■jp(crowgjti John, Box 455, Melro»e 
šiai aiškino apie Amerikos į Park.
lietuviška jaunimų. Musu PH^vaki Matrias, 1370 So. Hal- 

jaunimas dalinasi j dvi dali, | pioraitis Monika, 3252 So. Halsted

ITelefonas Yards 6853 
Drover 1071 

P. S. Taipgi parduodu
arba bunduilais.

kortais

Reikalingos merginos j Can- 
ning Dept. Atsišaukite tuo
jaus:

220 N. Green St.,
Chicago.

A

JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 902 National Life Bldg. j 

29 So. LaSalIe et„ 
Vakarais 1566 Milwaukee ave'

Central 6390 
Rasidenee Humbold 97

CHICAOO, IJJx.

Tel Drover 7048

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS . 

Valandos: uuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 So. Ashland Ava. 
art 47-tos gatvės

Naudinga Kninga Kiekvienam |

DVASIŠKO GYVENIMO ; 
VADOVĖLIS Į

Parašyta Kun. Dr. A. Staniukyno |

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.

No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksintais kraštais, briau
nelės apkaustitos pasldabrotomis blėkelemls, su kabute 60c.

No. L. 03 Moroko tamsiai rausvos skuros minkštais apdarais, ap
valiais kampais, auksinti karštai, parašai ir auksinta

kvietka ............................................................................................ 81.00.
No. L. 04 Franeuziškos juodos slidžios skurelės minkštais apda

rais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir pa- 
rašai, auksinti krašteliai ......................................................... $1.25

No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir ceiuloidos, 3 sida- 
& briniai raedalikėliai prie šono, metalinės briaunelės, su

auksinti kraštai .......................................................................... $1.00fg No. L. 06. Baltos ceiuloidos apdarai, ornamentai kaip ant šio pa- 
-<• velkslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kraštai su ka

bute....................................................................................................... $1.50
No. L. 07. Baltos ceiuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas

kielikas, su kauline' kabute, auksinti lapų kraštai. Yra 
tai viena iš gražiausių knygelių ............................................ $1.78

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

išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudonį ................ 35c.
$ No. L. 14 Juodos franeuziškos skurelės apdarai, auksiniai para

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

£5 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

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

ę- klmal veikiai lšpldomi.
r Adresuokite:8

DRAUGAS PUB. CO.,

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

H

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

Kaina tiktai $1.00.
Adresuokite

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

BANKES 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA. jQn
Visur parduodama po 28c ir IM Į)

SVIESTAS į
Geriantim 1

43c
RYŽIAI

■ ■ ■ ■
Tik ką išleista Knygele

Surengė Kun. P. Gugis
I . ••

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

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 Chicago, III.

■■■■■pu■■■■■■■■■■■■■■■■■■

L

nis, negi* 
kur Jus ga
lit gauti

raniM,

5įc
nariaaalnS raliM, 
10c vertė,, 
peralduods 
ui

The
Best

26
alb.

WEST SIDB 
137S MI,trauke, av. 
2064 Mi[waukee av; 
1064 Mlltvaueae av. 
1S10 W Madl«on at, 
feSO w MadlMui at.

1(44 W Chlraroav. 
18S6 Blue laland a,. 
2612 W. North a,. 
1217 S. Halated «t, 
1882 S. Halsted at. 
1818 W. 12th at.

810Z W. 22nd st.

SOUTH SiDE 
8082 Wentworth av 
3427 S. Halsted st.

I 4729 S. Aahland av.

Prlimadauali va 
rantuota, 
vertei 60c 
parsiduoda 
po

COCOA
Geriausia Bankea. 
■ulyrine su a a 
bent kokia, 1/1(1
1-2.v. |4b

NoRTH 8IDK 
406 W. Division st. 
720 North av' 
2640 Lincoln av. 
3244 Lincoln av. 
3413 N. Clark 8u

I Dabokite Savo Akis

įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus, ravcrsklto aprūpinti sa
vo akis specijalistui. kurs 15 metų darbavosi lenkų Sv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
Akiu Specialistas

TĖMYKIT NAMO UŽRA3A.
1801 SOUTH ASHLAND AVE.

^Kampas 18-tos gat. Ant platt’s Aptiekos 2-ras augštas 
|Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėk nuo 9 ryto iki 12-tai

Tel. Canal 5335.

-




