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LATVIAI REIKALAUJA LATVI
JAI AUTONOMIJOS ,

Rūsy vyriausybe perdaug vis
ko pažada Lenkams

Labai karingas ūpas 
VVashingtone

Vokiečių “submarinos” įgula 
išžudė savo oficierius

AREŠTUOTA DIDKUN. i S 
MARIJA PAVLOVNA. ŠIANDIE DIDELI PAR0- :''V?',''i"1 ikiy‘Im taip Ims ir turėsime tau

DAVIMAI CHICAGOJE,
i

vargti. Bet taip manyda
mi klydon. Sulaukus šio 
pavasario, gerai jau atšilus, 
sulaukėm kunigo Raštinio, 
ingaliotinio Centr. Liet. Ku

nigi jisai savo
energingu ir nenuilstančiu 
darbu surinko visus pabėgė-

Londonas, kovo 31 — Ru- - --------
>ijos vyriausybės Įsakymu Chicagos majoras Thomp 
areštuota buvusio Rusijos' pson vakar paskelbė pro 
caro seserietė didkunig. klemaciją, kad šiandie, ko 
Marija Pavlovna. .linai polvo 31 dieną, visi Chicagos miteto. 
sargyba laikoma jos uainuo-1 gyventojai savo namus pa
se mieste Kislovodske. Are- puoštų vėliavomis.
šluota jinai susekus kom-j Tai padaryta todėl, kad Rus, atidengė Viatkoj sky- 
promituojantį ją laišką, m-įš?,andie vidųmiestyj įvyks'rju nukentėjusioms nuo ka
sytą jai didkunig. Boriso, 'didelės demonstracijos Ir j vės šelpti. Per tą trumpą 

parodavimai už Suv. Vals- jaiką pas mus yra įsteigta 
prieglauda su 50 vaiku, nio-

KARINGAS ŪPAS 
WASHINGTONE.

LATVIAI PAREIKALA
VO AUTONOMIJOS.

KAIP PAVYKO IŠSIGELBĖTI VOKIEČIŲ NARDAN- 
‘ LAIVEI Iš TINKLŲ.

Washington, kovo 31. — 
Šitą pirmadienį, bal. 2 d., 
susirenka kongresas specia- 
lėn sesijon, kuri laikrašti
ninkų pavadinta “karine 
sesija.” Didžiuma kongres- 
manų ir senatorių jau susi- 
važiavo. Didesnių denrašeių 
korespondentai nukaitę 
klausinėja tų tautos atsto
vų, ką jie mano apie karę su 
Vokietija.

Iš atsakymų patirta, kad 
nors nevisi, bet didžiuma 
biejų rūmų atstovų labai 

V,.'*”’1

ją. Apie 30 atstovų demo
kratų sako, kad reikia sto
ti karėn prieš Vokietiją ir 
viskas! 147 atstovai teeiau 
tvirtina, kad tikroji karė 
nebreikalinga. Reikia tik 
oficialiai
stovį tarp Suv. Valstijų ir 
Vokietijos.

Bet visi lig vienam atsto
vai, kokie jie nebūtų — de
mokratai ar republikonai —• 
sutinka remti prezidentą. 
Ką prezidentas kongresui 
pasiūlys, tas turi būti pildo
ma.

Reiškia, kad šalyj viešpa
tauja sutikimas. O tas labai 
pagirtina dabartiniais sun
kiaisiais šiai šaliai laikais. 
Nes tik vienybėje yra galy
bė.

Demokratų partijos atsto
vai atlaikė savo prieškon- 
gresinį susirinkimą ir nu
sprendė kongrese remti ir 
pravesti:

Karės stovį su Vokietijas
Visuotiną militarinį lavi

nimą;
Aprūpinimą pinigais

LONDONAS, kovo 31. — 
Anot pranešimo iš Petrogra
do, šiomis dienomis latvių 
veikėjai mieste Volmar tu
rėjo suvažiavimą. Išnešta 
rezoliucija, kuriąja reika
laujama Latvijai autonomi
jos po Rusijos globa. Au
tonominė Latvija turi būti 
sudaryta iš provincijų Li
vonijos, Vitebsko ir Kuršo, 
apgyventų latviais, Re
zoliucijoje pasakyta, kad 
Latvija, gavusi autondmiją, 
pasiliksianti RusJįf^ .lojale

LENKAMS VISKAS 
PaŽADAMA.

NEUTRALĖS ŠALIS IR itijų pasiruošimą karėn, jei 
ANGLIJOS BLOKADA. į koks išlaukinis priešininkas 

________ paskesintų užpulti šitą lais
vąją Wash.Uį)tono žemę.

Visos Chicago j gyvenan
čios tautos šiandie papuoš 
savo namus''Amerikos vė
liavomis. Tai turėtų pada
ryti ir lietusiai, kurie irgi 
turi būti laba? dėkingi už at
rastą čionai prieglaudą, 
kuomet musu tėvynėje ki- 
tuomet siautė didelė reakci
ja ir prsekiormai ir kuomet 
ir dabar jinai priešininkų li
gi pamatų nuniokota, nute- 
riota.

Jei leig oras. tai šiandie 
Chicagoje parodavimai už 
‘ ‘ preparedne ts ’ ’ prasidės
7 ;00 ryte ir 'baigsis vakare 
prakalbomis * Grant Parke. 
Paroduos daug įvairių drau
gijų, milicija, policija. Bus 
gubernatorių Ir kiti valsti-

' 'JUS’ vLi’uThiifiįbf7*

Copenhagen, kovo 31. — 
Danijos spauda ir patįs gy
ventojai labai pasipiktinę 
Anglijos blokada, kurią an
glai pirmutiniai karės pra
džioje pradėjo blokuoti ne 
tik Vokietiją, bet ir kitas 
neutrales šalis. Danija ir 
kitos neutralės šalis nuo to 
daug turėjo bereikalo nu
kentėti. Tr kuomet dabar 
blokadą užvedė vokiečiai 
savo nardančiomis laivėmis, 
neutralių šalių Europoje 
stovis dar labiau paaršėjo. 
Iš vienos pusės vokiečiai 
skandina neutralių šalių pa
sisukusius jūrėse laivus, iš 
kitos pusės Anglijos bloka
da savo Lėliu nepraleidžia 
į neutralės šalis nei vieno 
laivo su prekėmis.

Petrogradas, kovo 31. — 
Rusijos vyriausybė išleido 

paskelbti karės proklemaci ją, kuriąja Len
kijai pažadama ne tik au
tonomija, bet visiškoji nc- 
prigulmvbė iš trijų jos kl- 
tuomet suskaldvtu daliu —■* 4- *
rusų Lenkijos, Galicijos ir 
Poznaniaus. Tą patį len
kams buvo pažadėjęs ir did
kunig. Ni kolai Nikolajevič 
karės pradžioje.

Gi oriai spėjama, kad kuo 
m et Suv. Valstijos prisi
jungs prie talkininkų ir ims 
kariauti prieš vokiečius, 
tuomet dar aršiau bus n e li
trą lėni s šalims. Jau dabar 
tų šalių gyventojai bad- 
miriauja, gi paskui nežinia 
kas gali įvykti tose šalyse.

IŠ LIETUVIŲ PABĖGĖ
LIŲ GYVENIMO.

Viatka (korespondenci
ja). —Užplūdus vokiečiams 
Lietuvą, musų žmoneliai iš
siblaškė po visą Rusiją, tai
gi nemažai jų atiteko ir į 
Viatka. Žinoma, skurdas 
buvo gana didelis, neradus
jokios savos įstaigos, nė kur jbuvo padainuota kelios dai- 
prisiglaust. Nors buvo ku- nos ir visi išsiskirstė užga-

ANGLAI PAŽANGIUO- 
JA PRANCŪZIJOJE.

NARDANČIOS LAIVĖS 
/GULA IŠŽUDĖ SAVO 

OFICIERIUS.

Londonas, kovo 31. — šiau
riniam Atlantike vienos vo
kiečių nardančios laivės įgu
la. 15 jurininkų, nužudė savo 
oficierius ir pasidavė nelais
vėn anglams. Anglų karės 
laivas suimtus nelaisvius nu-

kykla’ ir siuvykla: vaikai 
iau dikčiai yra pramokę. 
Taigi sulaukę šventų Kalė
dų, rūpesčiu musų kunigo 
Jaso buvo surengta vai
kams eglaitė, pakviesta jų 
tėvai ir keletas svečių, taip- 
pat ir visa valdyba su mu- 

’sų gerbiamu pirmininku 
kaipo vadu. Apsilankė ir 
musų gerbiamas įsteigėjas 
kliu. Raštutis pasigėrėt sa
vo pasėtu vaisiu.

Visas surengimas pavyko 
gerai; prasidėjo nuo 4:30 
valandų: uždegus žvakutes, 
vaikai sukdami ratą apie 
eglaitę padainavo keletą 
dainų, paskui rūpesčiu pa
nelės mokytojos buvo pasa
kyta keletas eilių, po tam 
buvo rodyta gyvi paveiks
lai, iš prieglaudos gyveni
nę k. v.: kaip vaikai..eina

taokykią,* "jVj ‘ ė vakarines!,1
maldos ir daugiau. Viskas 
buvo gana gerai atlikta tik 
žaislai biškį nekaip, bet ma
nau, kad kitą kart bus ge
riau. Pabaigoj atėjo diedas 
šalčius su dovanom visas 
baltas kaip sniegas, taigi vi
sus vaikus ten esančius ap
dalino dovanomis. Paskui

nėdinti. Taigi praeitais 
metais nieks netikėjo, kad 
galėsim Viatkoj sulaukti 
lietuvišku dailiu, bet už ta 
viską tariam ačiū musu

nigas iš Lietuvos, bet lietu-
T , . viškai kalbėdavo tik tuo-Londonas, kovo 31. — . . . . ... . , .met, kaip negirdejo lenkai,

Anot „f,-labo pranešimoj kaip ka3 WgiradavOi tai
anglai po smarkaus mūšio į įžmogpis nemokėdavo kitaip
paėmė nuo vokiečių mieste- kalbėt, turėjai eit sau šalin, j įsteigėjam, visųpirma kun. 
lį Ruyalcourt, už 8-nių my- Taigi tokiose aplinkybėse iš-1 Raštučiui, kun. Jasui, pa
lių rytuose nuo Bapaume, j buvom daugiau nei pusę j nelei mokytojai ir kitiems. 
Prancūzijoje. Sakoma, kad
vokiečiai panešę didelius 
nuostolius.

KUOGERIAUSIAIS RU
SŲ ARMIJOS PASI- 

LAIKYMAS.

Petrogradas, kovo 31. — 
gabeno artimiausian uostau su |1)unios atstovai, kūne ap- 
nardančia laive. Jankė karės šonus, durnos

Nužudę Oficierius todėl, kad ipirn)ininkui Rodzianko pra- 
Prancuzijos, Anglijos ir šitų | jiems baisu pasidarę būti nuo- ]<a(j rus„ arn,įjll

vis. karės šonuose esąs kuo-talkininkių. Jnt mirties pavojuje.
Panaudojimą karės laivy

no apvalyti jūres nuo vo
kiečių nardančių laivių.

Demokratai, sakoma, pa
sipriešins siųsti šios šalies 
kariuomenę į Europą, jei iš
kiltų toks sumanymas.

Kabineto nariai su savo 
pagelbininkais darbuojasi 
dienomis ir naktimis rūpin
damiesi kuogreičiausiai visą 
šalį pastatyti prideriame 
karės stovyje.

Prezidentas Wilson daž
nai konferuoja su kabineto 
nariais. Bet jis nieko nepra-

I geriausias.I .
Anot durnos atstovų, ru

sų armijoms negrasiąs joks
_ . ' i pavojus iš priešininku pu-
Londonas, kovo 31. —Cio- tr- i • • »• • i. . ’ .. sės. \ įsokie priešininku

nai laiko konferenciją rusu v .....* ,, . v. ‘ užpuolimai busią atremti,
ir vokiečiu socialistų atsto- ' . . . . / . .Tr , . v. . . . . Kareiviu dvasia taip pakui,
vai. \ okieciai socialistai . . . .

. _ kaip dar nekuomet.
rusams socialistams įndave i ’___________________
Vokietijos taikos išlygas'
Rusijai.

SOCIALISTŲ SU
VAŽIAVIMAS.

—Trenton, N. J., kovo 31. 
— Žinomasis Panamos per
kaso inžinierius ir buvęs to 
perkaso gubernatorius, ma
joras gen. Goethals, nuskir-

Jis prabils ir galutiną sa- tas inžinieriumi Nevr .Ter

ši taria 
ksas.

Tai tikrasis sfin-

vo žodį pasakys kongrese, sey valstijoje.
Photoii by American Preaa Aaaoclatlon

Anglų kareiviai Prancuzijo j e neša maistą kareiviams, 
esantiems pirmuose mūšių linijos apkasuose.

Labai dažnai nardančias 
laives (submarij^e) gaudo su 
tam tikrais plieniniais tink
lais. Anglijos pakraščiuose pil
na tų tinklų. Pakliuvus J tokį 
tinklą nardančioms laivėms 
retai pavyksta Sveikoms iš
sprukti, bet kartais tas atsi
tinka. Žemiau paduodame pa
sakojimą vokiečių nardančios 
laivės “U-l7” kapitono We- 
ninger, kuris paskandino 
Prancūzijoj garlaivį “Gravėli
nė”, bet rytiniame Anglijos 
šone pakliuvo į 'tinklus nar
dančioms laivėms gaudyti. 
Nors su dideliu vargu, bet vis
gi laimingai pavyko minėtąjai 
laivei pasiliuosoti iš to nesma
gaus bučio. Šit ką sako pats 
kapitonas laivės “U-17

“Anksti rytą, v» 
dant saulei tekėti, musų nar
danti laivė atsisveikino su 
operacijine prieplauka ir lei
dosi medžioti talkinipkų lai
vus Šiaurinėsė jurėsAČPlaukė- 
me vandenyj, tik pėriskopo 
viršus buvo išsikišęs ,'ant pa
viršiaus, idant galėtum tėmy- 
ti priešo laivų žygius. Pažiu
rėjau į periskopą ir pamačiau 
užpakalyj musų rąudpųai nu
darytą neperdaug didelį laivą,

fe
šmę pusę, paskui į kairę, bet 
raudonasai laivas vistiek sekė 
musų užpakalyj. Pasinėrėme 
dar giliau į vandenį, bet pa
mačiau, jog tas laivas buvo 
musų viršuj. Pagaliaus įsitiki
nau, kad submarina užsikabi
no už sutiktojo laivo retežio, 
ir kad mes jį velkame paskui 
save. Neužilgo per periskopą 
patėmijau besiartinantį tie
siog prie musų naują laivą. 
Taipogi pietiniame šone pa
mačiau atplaukiančius pen
kis anglų torpedinius laive
lius. Matyt, visi subėgo mus 
gaudyti. Akimirksnyje pagrei
tinau laivės plaukimą. 
Priešų Torpedininkai ap
supę mus iš visų pusių. Pa
sinėriau dar giliau ir buvau

KINAI ANGLIJOJE.

Liverpool, kovo 31.—Bu-I 
ris kinų arti šito miesto nu-Į 
sipirko nemažus žemės plo- | 
lūs, kur mano auginti gal-j 
vijus. Tie žmonės, pirku
sieji tą žemę, sakoma, esą j 
specialistai galvijų augini
me. I

Anot jų pačių tvirtinimo, 
i jie galvijų auginimą taip iš- 
j vystysią, kad anų mėsa ga
lėsią aprūpinti visą kinų 
kol ioni ją T a verpoolvj.

ant visko pasirengęs. Staiga 
musų nardanti laivė kaž kodėl 

įėmė sukties ir kilnoties, o vai
ras paliovė klausyti. Galop, 

'supratome, kad nelabieji tor- 
I pedininkai pagavo mus j tin- 
įklus. Juos mes vilkome virš 
dviejų valandų ir nors visomis 

i priemonėmis stengiaus pasi- 
liuosuoti, bet rodėsi, kad tai 
negalimas dalykas. Nieko jau 

į daugiau negalėjau daryti, 
kaip tik padidinti submarinos 
svarumą. Sunkesniai submari- 
nai lengviau suplėšyti tinklą 
ir pasprukti. Laimingai mums 
pasisekė pripumpuoti į tam 
tikrus rezervoarus iki šešių 
tonų vandens. Kuomet kiek 
galėjom padidinom submari
nos svarumą, staiga pajutome 
supurtymą ir buvome liuosi. 
Paskui pasinėrėme taip giliai, 
kad gilumo matavimo įrankiai 
rodė 30 metrų. Tokioje gilu
moje tunojome 18 valandų, bi
jodami vėl pakliūti į sląstus. 
Kuomet užsinorėjau sužinoti, 
kokioje vietoje esame, pasiro
dė, kad musų kompasas suge
dęs. Po to kaikurį laiką plau
kėme žalios, varsos vandenyje, 
o paskui išpumpavome dalį 

na, idant pasikelti aug- 
alpogT"pamaliau, kad* 

monometras visą laiką rodė 
tą pačią gilumą—jis irgi buvo 
sugedęs. Tokiu budu reikėjo 
būti labai atsargiam, kad ne
išplaukti aikštėn, kur tykojo 
priešo laivai. Palengva peri
skopas išsinėrė ir pamatėme 
torpedininkus priešais save, o 
šone juodavo rytinės Anglijos 
kraštai. Tuomet vėl pasinėrė
me iki pačio jūrės dugno ir 
ten išbuvome šešias valandas. 
Pataisiau vairą ir kompasą. 
Pasikėlus į paviršių vėl pama
tėme priešų torpedinį laivą, 
kuris plaukė tiesiai į mus. Pa
sinėrėme. Po dviejų valandų 
laiko leidomės plaukti vakarų 
link ir 9 valandoj ryte jau bu
vome namie”.

PAĖMĖ APIE 600 REVO 
LIUCIONIERIŲ.

Havana, kovo 31. — Ku
bos provincijoje Oriente fe- 
deralei kariuomenei pasise
kė apsupti ir suimti apie 
600 revoliucionierių, kurie 
ilgas laikas gązdino aplinki
nius gyventojus. Paimti 
ir su savo vyriausiuoju va
du. Federalė kariuomenė 
pas juos atrado daugelį vi
sokios amunicijos.

15 ŽMONIŲ SUŽEISTA.
Cincinnati, O., kovo 31.— 

“Big Eour” geležinkelio 
“Royal Pal Special” grei
tasis traukinis, bėgdamas iš 
šito miesto į Chicago nušo
ko mm bėgių sprogus vie
nam bėgiui palei Clevcs, 
Dilio, Visi vagonai nuši

lo nuo pylimo. Kadangi 
vagonai buvo plieniniai, tai 
tik 15 žmonių sužeista. Tš

rių vienas pavojingai.

NESULAIKYS VOKIE 
ČIAI SUV. VALSTIJŲ 

PASIUNTINIO.

Washington, kovo 31. — 
Per Ispanijos ambasadorių 
iš Berlyno gauta žinia, kad 
vokiečių militarinė vyriau
sybė Belgijoje nesulaiky
sianti Suv. Valstijų pasiun
tinio ir kitų amerikonų, 
kaip pirmiau buvo praneš
ta.

i
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LAIVYNAS IR 
LIETUVIAI.

Pirm poros dienų atspaus
dinome Karės Laivyno Sek
retoriaus telegramą, kvie
čiančią vyrus rašytis sava
noriais į Suvienytų Valstijų 
laivynų. Visokiaropai butų 
naudinga paklausyti to už- 
kvietimo. Ir męs lietuviai 
esame Suvienytų Valstijų 
žmonės. Tos šalies laisvė ir 
šviesa daug naudos mums 
padarė; tai gi mums reikia 
atsiliepti, kad Suvienytosios 
Valstijos mus kviečia jas

fė su vokiečiais Valstijoms 
nereikalinga, bet tarptauti
niai santikiai taip susipai
nioję, kad šalies valdžių pil
dantieji žmonės negali visko 
pasakyti viešai. Tokiais at
vejais visuomenė turi paro
dyti protingų užsitikėjimų 
žmonėmis, iškeltais į vieš
patijos viršų demokratiškos 
srovės balsais.

Jrfu sykį rašėme, kad 
mums nepritinka būti sveti
mu gaivalu Suvienytųjų 
Valstijų kūne. Dabar atėjo 
reikalas pasirodyti, kad mes 
esame gyva to kūno dalis.

Neatsižadame vilties tu
rėti savystovę Lietuvos 
viešpatijų. Musų tėvynė prie 
jūrės; be išsilavinusių juri
ninkų neapsieisime. Tečiaus 
jų neturime nei vieno. Su
vienytųjų Valstijų laivynas 
butų mums naudinga mo
kykla.

Tie, kurie jame patarnau
tų keletu metų, galėtų ilgai- 
niu sugrįžti į savo žemę ir 
į savo jurę. Tada Lietuvai 
nereikėtų samdytis svetim
taučių. Amerikos laivynas 
geras dar ir tuomi, kad ja
me nėra politikos stabdan
čios lietuviui pakilti aug- 
štyn iki pačiam viršui, su
rinkti visus išsidirbusiojo 
laivyno prity ritinis ir pasi
naudoti jais, kad savo šalies 
laivyno technikų pasta
čius augštai. Kitų šalių lai
vynai neduos svetimam pa
sinaudoti tais prityrimais. 
Suvienytoms Valstijoms 
męs ne svetimi.

jaunu studentu įvykusiuose 
Lowell’yj, Mass., debatuo
se sumurdė žymiausių soci
alistų šulų Michelsonų, 
“Keleivio” redaktorių. Te- 
čiau jis tuomi nepasiganė- 
dino. “Keleivyj” ir kituo
se lietuviškų socialistų laik
raščiuose paskelbė, kad buk 
jis laimėjęs debatus. Deba
tų metu į akis Miebelsonas 
studentam nežinojo kas at
sakyti. Pasirodė neturįs 
elementarinio apšvietimo ir 
supratimo nei apie katali
kus, nei apie socializmų, ku
rį atstovauja. Bet už akių, 
per laikraščius, Mielielso- 
nas savo oponentus ištyjau- 
riojo, patašė visokių mela
gysčių, taip kad lietuviško
ji socialistija gali dar ir pa
manyti, kad jos šulas sud&* 
batavęs katalikus studen
tus.

Kad užbėgti už akių 
tiems Machelsono šmeiž
tams ir? bjauriojimams, 
viens debatavusių studen
tų, p. X J. Ramanauskas, 
atviruoju laišku per “Dati- 
biuinkų” kviečia Michelso- 
ną į viešuosius debatus, ku
rie turi įvykti So. Bostone, 
kur gyvuoja didesnė lietu
vių kolionija.

P-as Ramanauskas savo 
atvirąjį laiškų Michelsonui 
baigia žodžiais:

“Dabar, kada Tamsta,
Michelsonai, iš .pralaimė
jimo darai laimėjimus, 
tai aš vardan visuomenės 
kviečiu Tamstų stoti į 
diskusijas So. Bostone; 
kur yra apšviestesnės pu
blikos, visi laikraščiai ga
lės turėti korespondentu® 
in tai tuomet pamatysi-

Gelbekimės nuo ištautėjimo!
Iš paviršiaus pažvelgus 

rodosi, kad musų tautos 
skaitlinga išeivija Nauja* 
me Pasaulyj augštai susi
pratusi, patriotiška, daug 
žadanti pagelbos apleistai 
tėviškei. Juk čia mes tu
rime visų eilę savų laikra
ščių ir net dienraščių, ne
stinga ir milžiniškų organi
zacijų su tūkstančiais na
rių, beveik kiekvienoje mu
sų kolonijoje atrasime po 
keliolikų mažesnių draugi
jų, visur lietuviški vakarai, 
prakalbos, koncertai, žodžiu 
sakant išrodo, kad mes esa
me Amerikoje tvirtas tau
tiškas kūnas. Daugelis 
mūsiškių taupiai gyvenda
mi gerokai pralobsta, susi
taupę grašio griebiasi už 
savo “biznio,” gyvena vi
siškai pasiturinčiai. Tokie

lietuvio vardo, gėdijasi tė
vų kalbos, nesirūpina tau
tišku judėjimu. Myli
miausias jų užsiėmimas yra 
žaisti su sviediniu, daužyti 
biljardo ritulius, * stovinėti 
ant kerčių gatvių užkabinė- 
jant praeivius. Neapsirik
sime tur-but pasakę, kad to
kios Čia gimusios jaunuo
menės mes turime dideliai 
daug. Ji iš musų, bet jau 
nebe musų ir gal tik labai 
mažas skaičius iš jų tarpo 
bus lietuviais tikroje to žo
džio prasmėje. Čia gimu
sios lietuviškos tautiškai 
susipratusios jaunuomenės 
mes turime nedaug, o jei 
ne Lietuvos Vyčių organi
zacija, gal mes butume ne
turėję nei tiek. Nors vy
čiai šios kartos mažytę jau
nuomenės dalelę išgelbėjo

apsireiškimai džiugina kiek- į nuo ištautėjimo, bet vargu
vieno širdį, didina viltį ge- 
resnies ateities. Bet tru
putį giliau pasiknaisiojus 
lietuvių išeivijos dirvose 
regines mainosi, džiaugs
mas virsta nuliūdimų. Ge
rosios musų ypatybės pa
gyvenus šioje šalyje nyks
ta. Pas mus nėra gal nei 
šimtos dalies tojo svetingu
mo, kuriuo taip gražiai pasi
žymi Europos lietuviai, din
gsta mumyse ir gailestin
gumas, malonumas, švelnu
mas, pražudome čia mes 
mėilę ir gimtosios žemės, 
.nebranginame kalbos, nei 
gražių savų dainų ir tt. Lie
tuviški x brangus įpročiai 
šuoliais tolinasi nuo musų 
išeivių ir kaų kari giliau

yra didžiausi tautystės 
griovikai. Žmogus be ti
kėjimo, be doros greičiau
siai išsižada savo tautos, 
nes sulyg materijalizmo tas 
“nepelninga.” Taigi norė
dami išvengti ištautėjimo, 
privalome ginti savo visuo
menę nuo tų raštų, kurie 
naikina skaitytojų širdyse 
idealizmų, kurie negerbia 
to, kas yra dora, gražu pra
kilnu, bet... “nenaudinga.” 
Geriausia dirva idealizmui 
platinti, tai mokykla. Ide
ališka tautiška lietuviška 
mokykla, tai musų tvirčiau
sia ginklas prieš ištautėji- 
mo pavojų. Tik ji galės 
musų išeivijai palikti lietu
viškų vardų ir padaryti mu
sų kartas naudingomis Lie
tuvai. Bet toji mokykla 
privalo būti ideališka. Jei 
mokyklose bus aiškinama, 
kad nėra Dievo, tai vaikas 
pats padarys išvedimų, kad 
gali daryti kų nori, kad nė
ra nieko pasaulyj apart ap
čiuopiamos materijos, Toks 
vaikų auklėjimas netik kad 
nesulaikys jų ištautėjimo, 
bet dar pagreitins, nes ma- 
terijalizmas tautystėje neat
ras “pelno” ir tokiu budu ji 
bus savaimi paniekinta. 
Ideališkų lietuviškų moky
klų jau, ačių Dievui, turi
me — tai musų parapijinės 
mokyklos. Nors jų yra 
nemažas skaičius, bet toli 
gražu neužtektinas. Reika
linga, kad jų butų keliolikų 
kartų daugiau ir kad moks
leivių jose butų kur kas 
tirščiau. Visų susipratu
sių lietuvių tėvų priedermė 
yra siųsti į dpras lietuviš
kas mokyklas savo mažuo
sius, idant je 'južaugtų pa-

DVASINIS STOVIS KA
TALIKŲ PIETINĖJE 

AMERIKOJE.

Rio de Janeiro ant vysku
pijos kardinolas laikraštyje 
“Queen’s Work,” parodo 
koks dvasinis katalikų sto
vis vienos didžiųjų Pietinės 
Amerikos respublikos, bū
tent Brazilijos. St. Pau
lo arkidiecezijoje, prie 
kurios priklauso milijonas 
katalikų, esama: 95 vienuo
lių vyrų, 301 kunigų, 631 
vienuolių moterų, 204 reli- 
gijinių katalikiškų draugi
jų su 66,997 nariais. 
Tos katalikiškos draugijos 
kasmet labdarybės reika
lams išleidžia arti $139,000. 
Bažnyčių virš įvardytoje 
Brazilijos arkidiecezijoje 
išvis® yra 96. Apart baž
nyčių dar ten esama net 
120 koplyčių, kuriose taipo 
gi laikomos pamaldos. Te
nykščiai katalikai savo lė
šomis užlaiko 18 augštųjų 
kolegijų ir 34 žemesnias 
mokyklas, kuriose tūkstan
čiai abiejų lyčių jaunuolių 
semiasi tikrųjį mokslų ir la
vina būdų. Pasirodo labai 
uoliai darbuojasi pietinės 
Amerikos katalikai ir pra
kilniosios labdarybės srity
je. Šv. Povilo arkidiecezi
joje apart daugelio labda
rybės draugijų katalikai tu
ri 11 prieglaudų našlai
čiams, seniems, liguistiems 
ir šiaip jau pašelpos reika
laujantiems žmonėms.

Toks Pietinės Amerikos 
katalikų darbavimųsis gan 
vaisingas. Vietos gyven
tojai morališkame žvilgsny- 
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JAM BUS NE “DŽIAN 
BAMBINIUS SPYCIUS” 

RAŠYTI.

o pusę ir ko verias 
cializmas.

“O jei nestosi, tai dar 
patvirtinsi savo pralai
mėjimų Lowell‘yje ir pa
rodysi, kad socializmas 
neišlaiko rimtesnės kriti
kos.”
Pasirodo, kad čia Michel

sonui bus ne “džianbambi- 
nius spyčius” rašyti į savo 
“Keleivį.”

KODĖL KAPSUKAS NE
NORI GRĮŽTI RUSIJON?

tikėti, kad jie galės apskri
tai sustabdyti musų nyki
mų svetimtaučių gaivaluo
se, nes jis yra masinis.
Viešame lietuvių veikime 
Amerikoje dalyvauja be
veik išimtinai atvykėliai iš 
“krajaus,” kurie atsivežė 
draug su savim idealus apie 
patriotizmų, draugiškumų, 
labdarybę ir tt. Žinoma, 
typiškosios amerikoniško 
materijalizmo rudįs tuos 
gražius obalsius suėda ir 
pas daugelį atvykėlių, bet 
vis gi nemažai “tvirtesnių” 
dar laikosi, dalyvaudami 
draugijose, vakaruose, pra
kalbose, rinkliavose, laikra
ščių rėmime ir tt. Bet to
kių iŠ čia gimusių tautiečių

Atstovi ego- lyra lafeį^ujL Į§ Pat I C I > tohgrųžu nepasirtas so- Sn bangas, f
'tuviukai svetimtautiškose “ S’ « kitu. kaimynini.

Lietuviškų socialistų sų 
jungos Amerikoje organo 
redaktorius giriasi, kad jis 
iš Rusijos gaunųs “dauge
lį” kablcgramų, kuriomis 
jis kviečiamas tuč-tuojaus 
parkeliauti Rusijon ir nors 
tuo savo “žygiu” prisidėti

tuo su didesniu užsidegimu 
mes pradedame rupinties 
išimtinai savo asmens rei
kalais, juo labiau niekina
me tuos augštesnius idea
lus, kuriuos atsivežame iš 
Lietuvos. Perdaug tankiai 
sutinkame lietuvių, kurie 
sau pasiskyrė vienų tikslų— 
kuodaugiausiai sukrauti pi
nigų į bankų ir kuomažiau- 
siai rUpinties visuomenės ir 
tautos reikalais. Šitokie 
lietuviai sparčiai žengia iš
tautėjimo keliu, gadindami 
kitus. Nors statistikos ne
turime, bet nejučiomis ver
žiasi į galvų mintis, kad lie
tuvių skaičius Amerikoje 
neauga, bet mažinąs, vadi
nas, mes žųstame, nyksta
mo. Ypatingai tas ištau
tėjimas aiškus tarp musų 
jaunuomenės. Musų vai-prie revoliucijos, kurių so

cialistai netikėtai pražiop- į kai čia gimę ir lankę kele
tą metų amerikoniškas mo
kyklas dažniausiai išsižada

Kituoinet šioj vietoj bu
vom rašę, kaip du lietuviu

SOJO.
Bet Kapsukas, sakosi, 

nors jis ir esąs “didelis re
voliucionierius,” tečiaus ke
liauti negalįs. Neturįs kų 
savo vietoj palikti.

Tokį Kapsuko pasiteisi
nimų gal jo* “draugai” ir 
priima, kaipo svarbių prie
žastį. * ,

Bet ne tame priežastis. 
Sąjungos organų juk gali 
prirašyti bile koks tamsus 
soeialistėlis, kuris tik kiek 
nusimano bjauroti katalikų 
visuomenę ir ypač pataiko 
žodį Dievų parašyti su ma
žąja raide “d.”

Svarbiausioji “revoliu
cionieriaus” Kapsuko ne- 
keliaviino Rusijon priežas
tis tai ta, kad jis bijosi pa
tekti kariuomenėn. Argi 
tai butų dailu tokiam “did
vyriui” nešioti šautuvų ir

mokyklose užaugę kratosi 
nuo savųjų, pajuokia musų 
dorų darbų. Amerikos lie
tuviškų laikraščių redakci
jos gauna netikėtinai mažų 
nuošimtį korespondencijų ir 
šiaip jau raštų nuo Ame
rikoje gimusių bei augusių 
tautiečių. Rašo kol mato 
tik jų tėvai, kurių krutinė
ję dar plaka lietuviška šir
dis.

Ištautėjimas tai yra mu
sų tautiška liga ir ji siau
čia nuo Atlantiko iki Paci- 
fiko. Neveltui musų gar
bus tėvynainis Dr. Basana
vičius verkė pažinęs bu
siančių Amerikos lietuvių 
kartų ir jam rengiamuose 
banketuose įvairiuose mies
tuose paprastai nuliūdęs sa
kydavo: “Pražusit jus, vai
keliai, vis tiek pražusit”...

Ir tikrai žuname, mes pa
tys tų matome,,ir supranta
me. Bet ligšiol į gelbėji- 
mųsį nuo ištautėjimo mes 
sulyginamai labai mažai at- 
kreipdavom domos, tary
tum bijodami gydyti savo 
tautiškame kūne tų baisių 
ir skaudžių žaizdų, kuri uc-

džiusieji tautystę, tikėjimų, 
dorų ir viską, kuomi žmo
gus skiriasi nuo gyvulio.

ANONIMŲ RAŠYMAS.

Laiškas be parašo vadina
si anonimu. Žemos doros 
žmonės rašo kitiems žmo
nėms išniekinančius arba 
pykinančius daiktus, nedė
dami savo parašo.

Visose civilizuotose šaly
se anonimų rašėjai turi už
sipelnę paniekinimų. Jie pri- 
skaitomi prie niekšų rųšies, 
lygiai kai kišeniniai vagi
liai, žmogienos pirkliai, veid 
mainiai ir kiti toki.

Teko pastebėti, kad kai- 
kurios lietuvių srovės 
katalikystei priešin
gos, neturėdamos tiesos nei

respublikų katalikai savo 
tikybiškas priedermes dau
geliuose atvejuose pildo 
daug geriau už kitatikius. 
Pavyzdžiui, 1912 metų gi
mimų skaitlinės parodo, 
kad St. Paulo arkidiecezijo
je iš 29,846 gimusių apkrik
štyta 26,449. Taigi, nekri
kštytais pasiliko nedaugiau 
5 nuošimčiai.

Kaikurie protestonai pri
kaišioja. Katalikiškoms res
publikoms, buk jose iki pu
sės visų gimimų būna nele- 
gališkų. Mieste St. Pau
lo T 913 metais buvo išviso 
užregistruota 16,782 nauja
gimių. Tame skaičiuje bu
vo 15,902 legališkų gimimų 
ir tik 880 (arba 5y2%) ne- 
legališkų.

{STEIGTA 1888 M.
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drąsos, bando anonimais er- Taigi tos skilitlinfs ais.

met yra patogi proga mul
kinant nesusipratusius dar
bininkus lengvai pragyven
ti.

Antai rusai socialdemo
kratai paskelbė, kad jie po
draug su buržujais ir kapi- ša mums, kaipo Lietuvos su-
talistais darbuojasi, kad 
dabartinė karė ir tolesniai 
butų vedama. Daugelis ru
sų socialistų todėl eina ka
reiviauti. Nenorinčius pa
ti vyriausybė priverčia tai 
daryti.

Sugrįžus Rusijon Kapsu
kui ir nebūtų galima ponau
ti, bet pasidalinti mintimis 
su “draugais” ir dūlinti 
mušti vokietį.

nams, mirtį. Svarbiausia 
priemonė sulaikyti musų iš- 
tautėjimų, tai platinti idea
lizmų bei supratimų apie 
augštesnius gyvenimo sie
kius. Tų reikia daryti la
biausiai tarp jaunuomenės, 
bet nepamirškiitie ir su
brendusiųjų. Idealizmo 
priešas materijalizmas nai
kina žmonių širdyse dorų, 
tikėjimų, prakilnybę, pave-

zinti katalikus. Suerzinti, 
žinoma, negali, nes katalikas 
veikėjas, prieš pradėsiant 
darbų, turi žinoti, kad į jį 
drabstys purvais, jo žodžius 
ir mintis perkreips, jo var
dų karš per dantis, rašys 
jam ir anonimų. Tomis prie
monėmis netiesa kovoja 
prieš tiesų.

Tik baugu, kad kartais 
katalikai, benorėdami vie
nokiais ginklais kovoti su 
savo priešais nepasižemintų 
iki karsimo svetimų vardų 
per dantis, iki anonimų.

kiai parodo, kad užsipuldi
nėjimai ant pietinių Ameri
kos katalikų yra neteisingi.

ŽYDAI APREIŠKIA SA 
vo ištikimybę: suv. 

VALSTIJOMS.

CICERO, ILL.

“Draugo” No. 72 š. m. 
aprašyme apie eicerieeių lie
tuvių politikinį judėjimų 
Įsibriovė klaida pavardėje 
kandidato į teisėjus (justici 
of tlie peace). Privalo būti

Šiomis dienomis Cliicagos 
žydiškuose laikraščiuose til
po atsišaukimas žymesnių 
žydų veikėjų, kviečjųs vi
sus viengenčius būti ištiki
mais Suv. Valstijoms. Atsi
šaukimas baigiasi sekančiais 
žodžiais: “Te kiekvienas žy
das pasako: Amerika, aš ta
ve myliu ir nepabijosiu mir
ties už tave.”

Bankos priklausančios prie Chl
cago Clearlng House yra po jos at
sargia priežiūra. Laika nuo laiko, 
bent syki J metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būda jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notoa

bondal, mortgagel Ir kitos apsau
gos peržluriamos Ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti Ir 
ningos Ištirtos. Tiktai tikra apsau- 
gi verte gali būti kningose parody- 
at. Abėjotlna tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearlng House 
teisių, tas yra ženklas jos abėjotino 
stovio.

Tiktai tvlrciauslos Ir saugiausios 
bankos gali būt Clearlng House na
riais.

The Chlcago Clearlng House 
priežiūros užmanymas tapo {vestas 
pirm dešimt metų, Ir nuo to laiko 
nei viena Clearlng House banka na 
subankrutijo. Reikalaujant, Clea
rlng House bankos ateina viena kl 
tai au pagalba.

The American State Bank pri
klauso prie Chlcago Clearlng Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis Ir išduoda penkias pil
na* atskaitas J metus.

J{ taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra regullarlškat tlrlnėjama 
Ir kas meta Išduoda penkias pilnas 
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
stijos Illinois.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yra 
Išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Cla galima gauti Plrmns Auk
so Mortgages. Teipgl Aukso Mort- 
gage Bondus po SlOO.Oft ir |6»e

Ala bankas yra ataakanclansaa 
Lietuviams

Cite kalba Lietuviškai Ir Lenkiš
kai.
KMpltalaa ir perviršis: |«V»,

Ve kodėl Kapsukas,' I vdamas gyventi, kaip pa- 
“karštas revoliucionierius”įtinka, kaip patogiau. Vi-

nenori ir šaukiamas kėliau-j si tie mutjų laikraščiai, ku-ne Karolis Sudauskis, bet 
tuųoti kur apkasuose, kuo- ti į Rusiją. ' rie platina materijalizmų, Karolis Skadauskis.

Petrograde kalbama per 
kelti sostinę į Maskvą ir ten 
pasilikti ant, visados, nes 
Petrogradas greičiau yra 
vokiečių šnipų, negu Rusi
jos sostinė.

Prssidentss
AMKRICAN STATE BANR, 

Kampas: Rlut Island Ava., Ix>omlt 
Ir ll-tos gatvių.

ATDARAS: Panedėllals, Ketver-
•GS lt Sukatama Iki 8:18 vai vak.
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THE REPUBLIC LAND CORPORATION-LAIMĖS ŽVAIGŽDE
L
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1
Naujai suorganizuota Republic Land Korpora

cija yra laimes žvaigždė tiems lietuviams, kurie tari 
kaliką ir nori suvaitoti juos taip,

KIMBU AUGINIMAS LOUISIANOJE.
Klimatas, nuolatinės ganyklos ir pašaro pigumas leidžia auginti I.ouisianoje daug kiaulių ir daryti daug 

pelno iš ji,jų. Ouroc-Hampshire ir l’oland-China kiaulių veislės yra daugiausiai auginamos.

keletą atliekamų
kad iš t ii pinigu jiems Imtu didžiausia nauda. Ki
tos tokios progos, kaip kad suteikia dabar The l’e- 
publie Lalai Korporacija, negalima Ims tikėtis grei
tu laiku turėti. Irtudel perskaitykite šį pranešimą 
su didžiausia atyda ir giliai apgalvokite, tai ką čia 
randate.

The Republic Land Korporacija yra lietuviu su
tverta tam, kini kolonizavus lietuvius, parduodant 
jiems ukes vienoje gražiausiąją ir patogiausiųjų pa
saulyje vietų — Louisiann Valstijoje, apie miestą Bo- 

nglušn. Korporacija yra knpitnlizuojnina ant $),()()(),- 
1)110. Šerų par value kiliau viii $1.00 už serą. Bet da
bar serai parduodami tiktai po 40c. už Šerą. Vienai vpatai parduodama 
nemažinus kaip 100 Šerą. Šerus galima pirkti ant išmokėjimo, įmokant 
$10 už kiekvieną šimtą užsisakomą serą ir likusią sumą išmokėti Į tris 
mėnesius.
Korporacijos valdyba susidėti a sekančiai: Prezidentas — A. M. 
MATTTIEWS, Viee-Prezidentas — A. J. SUTKUS, Sekretorius — P. 
MULEVIČIUS, Ižtl. — A. M. GRTBN1S. Korporacija yra jau Įgijusi 

apie 10,000 akeliu žemės, kuri ūkią pavidale bus išparduodama.
Galima lengvai permatyti, kad šioji korporacija turės nepaprastą pasisekimą. Jau 

dabar daugelis žmonių pradėjo teirautis apie gyvenimo aplinkybes minėtoje vietoji* Loui- 
siana Valstijoje ir nori pirktis ukes iš korporacijos, Louisiann Valstija yra viena ge
riausių vietų ūkininkavimui. Kadangi tenai nėra žiemos, tai javus galima auginti per iš
tisus metus. Oras yra minkštas ir labai sveikas.

Steigiamoji kolonija yra netoli didelių centrų ir susinėsimai yra lengvi, taip kati ūki
ninkai gali lengvai ir už brangias kainas parduoti savo produktus. Taip-pat yra ir darbo, 
kame ūkininkas atliekamuoju nuo ukininkystės laiku gali uždarbiauti. Žemės kaina Bo- 
galusos apielinkė.je labai greitai kįla. Tokiu budu žmonės, kurie nusipirks tenais ukius, 
gali būti tikri, kad užmokietieji jųjų pinigai netiktai nepražus, bet, atpenč, žymiai užaugs 
trumpu laiku. Žemė yra labai derlinga ir daug kuom primeno gyvenimą Lietuvos.

Ačiū pasekmingam pirkimui, The Republic Land Korporacija galės pigiai pardavinėti 
žemę busiantiems ūkininkams ir. nežiūrint to, gerai pelnyti. Žmonės matomai labai gerai 
supranta šios korporacijos ateiti ir progą, kaip galima spręsti iš skaitlingų užklausimų ir 
teiravimusi apie korporaciją ir Šerų pirkimą, nors apie serų pirkimą iki šiolei mažai kam 
buvo pranešta. Vien tiktai paskutinių dviejų savaičių bėgyje liko išpirkta suvirš 17.000 
Šerų. Ir nėra abejonės, kad žmonės šios korporacijos Šerus išnešios tartum upė šapus.

Šiuomi mes pasiuliname gerbiamai Lietuvių Visuomenei šiuos Šerus ant pardavimo. 
The Republic Land Korporacijos Šerų pirkimas yra investmentu, iš kurio galima tikėtis 
greitu laiku dauginus pelno negu iš bile kokio kitoniško pinigų suvartojimo. Męs ypa
tingai patariame Jums šiuos Šerus pirkti DABAR, nieko nelaukiant, nes neužilgo jųjų 
kaina pakils, ir jeigu Jus lauksite, tai neužilgo reikės mokėti po 50c. ir dauginus už šiuos 
Šerus. Pirkdami dabar, Jus sutaupinsite pinigų ir taipogi galite turėti pilną įsitikėsimą, 
kad korporacijos Šerai netiktai greitu laiku pakils kainoje, susidubeltavos, bet ir gerų di
videndų galite laukti.

Paleiskite savo pinigus darban. Tegul jie atneš Jums didžiausią pelną vieton rūdijus 
be naudos arba ant mažo nuošimčio kur nors. Įdėkite savo pinigus į The Republic Land 
Korporacijos Šerus. Jums čia kuopuikiausia proga. Nelaukite nieko ir tuojaus rašykite 

k mums. Išpildykite žemiaus paduotą aplikaciją ir prisiusite žemiaus paduotu antrašu* 
---------LaižLuį-nžUacaimB^--dreferias1 ir pju^UB^gffĮ’sSRg'seifl(lWTlr adlJėšli'l" ------- į-
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Iš 1,<»I ISIANOS.

Paveikslo priešakyje matyt avižų laukas. Užpakalyje matosi miškas.

Iš LOITSIANOS.

Būrys galvijų. Galvijų auginimas yra labai 
lengvas ir patogus, kadangi gyvuliai ganosi per 
ištisus metus.

louisianos irus.
Pigus Ir patogus ūkininko namas su ūke. Ūki

ninkai Louisianoje daug vartoja tokius namus. Me
dis yra tenais pigus, ir todėl namo pastatymas ne
daug lėšuoja. t Iš netoli esančios pjovyklos galima 

.Jg£.Įj>4Užj£t[_pjLti?i ik| tis Aiž.tj^itan»b.i..—-y

Cl'KRAVS LAIKAS.
Paveikslas parodo suaugusio cukraus laul... I.ouisianoje. 

syrupas atneša kasmet didelį pelną.
Padarytas iš cukraus

I l * f i t Z '
/ U * - //1£-> v / 1

A. M. MATUOS & COMPANY, 3329 S. Halsted St„ Chicago, III.

■ □sGEBBsiiaaRiaE'BsaaDBaiaai
Z Aplikacija
■

THE REPUBLIC I.AND CORPORATION,

g A. M. Matthews and Co.
g 3329 S. Halsted Str.,

Chicago, III.

Gerbiamieji: —

■ šiuomi užsisakau .............................. Šerų The REPUBLIC

■ LAND KORPORACIJOS, už kuriuos sutinku mokėti po 40c. už Šerą
■
_ Čia įdedu ........................................ delerių .......... .. .........centų ir

■ prašau prisiųsti tuojaus resytę ir Šerų certifikatą (kuomet ccrtifikatai
■ bus gatavi) išrašyti sekančiu vardu:

....... ........ .................... ■ —
Vardas ir pavarde ..................... ...................... .. ..... ............................t........................■
Adresas ................................................ ‘..................................... .............................. i............

■ Miestas ir Valstija ..................... ............................................ ...........................................
■ Čekius ir Money Orderius reikia išrašyti vardu A. M. Matthews and Co.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BaBaai
Chieagos ir apielinkės lietuvių žiniai pranešame, kad musų ofisas yra atdaras vakaraisiki 9 valandai seredomis ir subatomis; kitomis 

dienomis iki 5 valandai vakaro; nedėldieniaisuždarytas visai ir ofise pasimatyti nedėldienyje galima tiktai tam tikrai susitarus.

vaitok tuojaus Trinerio Kosu-

LIETUVIAI 1 
j AMERIKOJE

WILMERDING, PA.

KOKIUO BUDU SU V. VAL-

Nedėlioję kovo 25 d. š. 
m. Wilmerdingo lietuviai 
socialistai buvo surengę va
karą. Vakaras , nusisekė 
menkai. Artistai-mėgėjai šv. Komunijos, 
buvo mažai išlavinti ir ne- į Susirinkimas 
galima buvo suprasti apie į sn malda, 
ką jie kalba.

Lietuviams katalikams 
reikėtų šalinties soeialistiš- 
kų pramogų, kur pajuokia
ma dorųjų žmonių įsitikiu į 
iriai. Tuolabiau nepridera 
susipratusiems tėvams ka
talikams pavelyti savo vai
kams dalyvauti programo
se tokių vakarų.

Molyne,.

manymą visi nonai parėmė.
Sutvarkyti kningyno reika- į

lūs išrinkta komisija iš STIJOS GALĖS PRISIDĖTI
dviejų asmenų: p. J. Grėb- nnir IZin'P
liūno ir p-lės E. Blaževičių- iniL KAKEui
tės. _______

Mokytojauti nuskirta
p-lė O. Pikučiutė.

Balandžio 21 ir 22 dieno
se nutarta pakartoti lošimą 
“Audra Giedroje.”

Velykų dienoje, laike pir
mu mišių, pasidalinę rožė
mis eisime in corpore prie

Kruvinoji * karės šmėkla 
čia pat. IJž kelių dienų A- 
merikos Su v. Valstijos jau 
galės buti sukuryj baisiojo 
Europos kataklizmo. Visa 
šalis padalyta i šešius kariš
kus apskričius, visur rung
čioms mobilizuojamąsi, visi 
laukia kaž ko nepaprasto ir

uz aigtas (jraUg baisaus. Rengianties 
Amerikai prisidėti prie vo
kiečiams priešingos koalici
jos nejučiomis skverbiasi

(lenę šio įdomaus dalyko. 
'Talkininkų spauda rašyda
ma temoje kaip Amerika 
privalo kariauti dažniausiai 
pažymi, kad busiančiam bi- 
čiuoliui neverta perdaug 
moblizuoties, neverta kol 
kas siųsti kariuomenės Eu
ropon. Gyvosios kariškos jė
gos ten beveik užtenka, o 
Suv. Valstijų sausumos ka-

I Kirchman State Bank |
/• Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,

CICERO, ILL.
| . Kapitalas ir perviršis E 

$125,000.00 3 nuoš. mo- |
& kame ant padėtų pinigų.
E Po Valstijos ir Chicago

Clearing House priežura. įį 
$ Taip pat turi skyrių Su- įj

nuomonė neskaitlinga ir ne-1| VaIstij“ P&&03

HOMESTEAD, PA.

Vyčiai pasekmingai veikia.
Kovo 25 d. š. m. pobažnv- 

tinėje svetainėje įvyko mė
nesinis susirinkimas Homc- 
stead’o Lietuvos Vyčių kuo
pos (11-tos). Susirinkimas 
prasidėjo su malda. Po to 
buvo perskaitytas protoko
las ir atlikti kaikurie kiti 
formaliski dalykai.

Paskui buvo įneštas su
manymas įsteigti vyčių 
kningynėlį. Šį naudingą su-

i teisingai užrašytas;
4. Neatsakančiai yra užrašytas |įo Malšintoją, jei pirmi apsi-

tas turtas, kurį Jus norėjote in_ į reiSkimai šalčio ar kosulio pa
šutinti.

Jeigu nors viena iš augščiau 
minėtųjų klaidų randasi Jūsų po- 
licy, tai reikia kuogreičiausiai ją
ją pataisyti.

sirodo. Gerinus yra buti per
daug atsargum, negu gailėtis 
po laikui. O jei ramatos, ar 
neuralgija praneša apie savo

NARIAI CHICAGO BOARD op nepageidaujamą atėjimą, apsi- 
• ginkluok nuo jų su Trinerio 
l.inimenlu. Kaina šito nepa
lyginamojo vaisto, kaipo ir 
Kosulio Malšintojo yra ta pa
ti: 25 ir 5()c. aptiekose, kra- 

. Atstovaujame vien tik geriau-o- if G()c Jos Triner?
sias kompanijas. ,,,,,1 'Mfg. Cbemist,

UNDERWRITERS.

A. PETRAITIS and CO. .. 
751 W. 35 gatvė, Tel. Drover 2463 

Kampas Halsted(Postai Saving Funds.
'■ Atdara Paned. Ket- 

vergais ir Subatomis iki $ 
8 vai. vakare.

gali žymiai padidėti, nes ka
riškos prievolės nėra. Be to 
čionykštė kariuomenė netu
ri “obozų” ir kitų kariškų 
pabūklų, taigi karei kilus tą 
viską reikėtų dirbti ir užtat I 
Amerika nustotų siuntinė-1

viską sąžiniškai ir;

.».) ir
1333-133!) So.

’Asbland avė., C'bicago, Tll.
(Apgarsinimas)

Atliekaine 
rūpestingai.

Jūsų insurance keblumus patai-, 
sysime ir rodos suteiksime veltui. 1 

I’. S. Šitas apgarsinimas via 
padėtas dėl naudos žmonių ir pa
mokos insurance agentų.

KARALIAUS ŽIEMOS 
NEPADORUMAS.

Karalius Žiema niekuomet 
nenori su savo skeptru skil
ties. Jis tolydžio sugrįžta ir 
atgubena ledinius vėjus, mig
las, šalti ir sniegą. Jei nori 
praleisti šitą pavojingą sezo
ną be jokio pakenkimo, turi 
žiūrėti, kad tavo žarnos nor
maliai veiktų. Jei skilvys v- 
ra geroj tvarkoj, tąsyk visas 
kūnas turi reikalingą stipru 
mą ir atsilaiko visokiom li
gom. Trinerio Amerikoninis 
Karčiojo Vyno Eliksyras už
laiko švariai vidurius ir at
naujina normalį kūno stovį. 
Jnomi pilnai galima pasitikė
ti nuo vidurių užkietėjimo, 
aplnmo nusilpnėjimo ir tt. 
Kaina $1.(X). Aptiekose. Da
bar pneumonijos laikas atėjo,

Lietuvos Vytis

TELLURIDE, COLO.

TJždarbiai.
Šis miestelis randasi tarp 

augštų kalnų, kurie visuo
met apdengti sniegu. Lietu
vių Telluride yra penkios 
šeimynos ir keliolika pavie
nių. Kitokių darbų apart 
aukso kasyklose čia beveik 
nėra. Uždarbiai menki ir 
prie dabartinio brangumo 
gan sunku prasiversti.
Nelaime bu tautiečiu Jonu

Marcinkevičių. Atsišau
kite jo giminės.

Vasario (February) 8 die
ną šių metų bekrisdamas 
akmuo užmušė lietuvį Joną 
Marcinkevičių. Velionis gi
mė Lietuvoje, Suvalkų rė- 
tlvboje. Į šį Amerikos kam
pelį jis atvažiavo neseniai 
iš Kanados. Jokių jo gimi
nių nei kompanija, nei vie-

galvon mintis, kokiu budu ji pusl europiečiams įvairias 
galės prisidėti prie karės, k;’r?s reikmenas. Vienu žo- 
kokis bus parankiausias ir dzin skaitant Europos laik-
pasekmingiausias 
veiksmų būdas, 
klausimą daug rašoma Ame-

Savo Turtą
Jau žinote apdrandos svarbą.

karės raščius įgauni nuomonę, kad į Jus žinote, kad milionai dolerių 

Apie šį
rika atsisakytų nuo sava- į
talkininkai nori, kad Ame-jturt0 "udpKa ka8 mct«- Jus esa‘

te inšuriuę savo turtą. Savo ap-
draudos prirodymui Jus turite

rikos spaudoje ir Europoje. ran^iškos tiesioginės kom- j polipy bpi agento kvitą ir eHatP ra.
Net lietuviški Europos laik
raščiai neiškenčia nepagvil-

tos lietuviai nežino. A. a. Jo
nas Marcinkevičius buvo 
apdraudęs savo gyvenimą 
$2,500.00. Be to pas darbda
vius randasi du jo čekiai: 
vienas — algą už mėnesį, o 
kitas — už 10 dienų. Šis pa
likimas priklauso velionio 
giminėms, taigi jie. privalo 
tuojaus atsišaukti. Smul
kesnes žinias apie šį dalyką 
aš galiu suteikti. Rašykite 

i u o adresu ’ Konstantin a s 
Jonota, Tamboy, Smuggler, 
GoJo. K. Jonota.

panijos, o teiktų talkinin 
kams kitais budais pagelbą. 
Bet Amerikos spaudoje la
bai dažnai girdisi balsai už 
siuntimą kariuomenės į Eu
ropos kariškus frontus. Pa
našios rūšies balsai pasta
romis dienomis, kuomet ka
rės pavojus kuone virto ka
re, dar labiau sustiprėjo ir 
sudažnėjo. Tik pasižiūrėki
me nors į Chieagos didžiuo
sius laikraščius:

“Journal” aiškini pažy
mi, kad “privalome išsių
sti kariuomenes, idant ji re
prezentuotų Ameriką apka- 

r(Tąsa ant 4-to pusi.)

, mus; o vienok gali buti, kad Jūsų 
polisai be vertės. Apie tai mes 
čia norime kalbėti.

Ar niekad nesate girdėję, kad 
insuranee kompanija atsisakė iš
mokėti apdraudę! Tas atsitinka! 
Ar žinote priežastis?

Žemiaus paduodame kai-kurias 
iš tų priežasčių, kurios Jūsų po- 
liey gali padaryti visai be vertės 
nors Jūsų pinigai butų užmokėti. 
Pasinaudokite šiomis informacijo
mis ir persitikrinkite ar Jūsų po- 
licy yra gera.
JŪSŲ INSURANCE POLICV RE 

VERTĖS, JEIGU:
1. Jūsų turtas yra apsaugotas 

prastoje kompanijoje;
2. Juru pravardė yra klaidingai 

“Buspelinta” ant poliey;
3. Jutų namo numeris yra ne-

NERVŲ MOV.
t. 4 V_>crlln uans. Rugsėjis 1015.
F-./ 13 metų aS sirgau nervais, ma- 

e v>j nkaudčiiavo, jaučiausi prisiet
as, bet visuomet turėjau gerų norą. 
algyt. Klebono Koenlg'o Nervinė 
ane Išgydė. James Rcott.
J. Glanrann iš W. Point Miss. rašo, 
ad jis persmarklat dirbdamas savo 
armoje neteko muskulų jiegos jį 
rnė gydytis klebono Koenigo Nervine 
r dabar ją perša visiems.

Taip pat rašo Klotilda Merz iš St. 
’abrlel, Tev., kad ji baisiai sirgusi 
ervats, ir džiaugiasi, kad prndėjo gy- 
ytls klebono J^oenigo Nervinė, nes 

i pasekminga.
Sesuo Katarina. vienuolė iš La 

rosse Wis., sakosi klebono Koenigo 
ervine išsigydžiusi iš nerviškumo Ir 
emlegos. nors tiedvi ligos buvo jų 
artinusios per du metu.
DYKAI brangi knyga sergan 

tiems nervais. Jų slun 
lame kiekvienam. kuris paprašo.
Teturtėliams duodame ir vaistus 
ykal. Tuos. vaistus nuo 1876 išdlr- 
inėdavo gerbiamasis klebonas Koe 
dg. Fort Wnvne, Ind.. o dabar po

KOENIO MEDKTNE CO., 
prižiūra išdirblnėja

Uhlcsgo, III.
B2 W. Lake st,. netoli Dcnrbom
Vaistinėse bonka ateina 

1, o tešlos bonkos $5.

> 1
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z. "DRAUGAS” Suimta, kovo 31 d., 1917 m.

KOKIU BUDU SUV. VAL
STIJOS GALĖS PRISI

DĖTI PRIE KARES.

(Tąsa nuo 3-eio pusi.)

suose. Pradžioje galima bus 
pasitenkinti nedideliu skai
čiumi kareivių, kurį paskui 
galima bus padidinti, jeigu 
karė tęsis labai ilgai.”

Kitas laikraštis ‘‘The Chi- 
ciga Herald” rašo taip: “A- 
merika privalo pagelbėti tal
kininkams savu laivynu nai
kinti nardančias vokiečių 
laives. Privalo plačiai ati
daryti talkininkams savo 
kreditą, idant pasekmingiau 
kovotų prieš vokiečius. Jei
gu karė tęsis gana ilgai, tai 
privalo išsiųsti Europon mu
šti vokiečius nemažų skaičių 
savų kareivų”...

Karščiausiai gi tame rei
kale prabįla “The Chieago 
Daily Tribūne.” Gird, jeigu 
amerikonai nenori turėti 
amžinos gėdos dėmę ant sa
vo tautiško kūno, tai jie ne
privalo slėpties už Kanados 
pečių. “Jei kanadiečiai rei
kalingi Europai, tai reika
lingi jai ir amerikonai. Jei 
ištiks karė su Vokietija, tai 
ji taip pat bus musų karė, 
kaip yra Kanados karė.”

Kitoje vietoje tas pats 
laikraštis tvirtina:

“Sakome, kad galime bū
ti karėje, bet kovoti nerei
kia. Mūsiškės materijališ- 
kos pagelbos vertę visi ge
rai suprantame. Toji pagel- 
ba net galės išgelbėti talki
ninkus, bet taip elgdamies 
teišpildysime tik pusę užda
vinio tik pusiau teapginsi- 
me savo garbę ir nepaliečia- 
mybę.

^es^nonm^naudoties“i

ir anglas, tas, žinoma, bus 
įdomiau ir ant vokiečių įpy
kusi publika jaus kaipir di
desnį dvasios užsiganėdini- 
tnų. Bet ar tas bus naudin
giau, tiksliau, tai kitas klau
simas, o jeigu amerikietis 
pirmiausiai neapskaitliuos 
naudos, pelningumo, tai jis 
bus ne amerikietis.

Pirmiausia, Amerikos ka
riškas laivynas yra silpnas, 
neskaitlingas. Patįs admiro
lai viešai pripažįsta faktų, 
kad jų laivynas du kart silp
nesnis negu vokiečių. Apie 
tai buvo rašyta seredos nu- 
meryj “The Chieago Daily 
News.” Be to pačios Angli
jos laivynas yra gan stiprus 
ir užtat Amerikos laivynas 
nuvykęs Europon nedaug 
galėtų padėti. Tų nekurtą 
pažymėjo ir pačių talkinin
kų spauda.

Antra, ir apie sausumos 
kariuomenę galima pasaky
ti ta patį. Taikos metu čia 
turima tik arti 90 tūkstan
čių kareivių. Karės metu, ži
noma, galima bus sumobili
zuoti daugiau, bet ne kaž
kiek. Netekti galvos dėl ne
ganėtinai aiškaus tikslo ma
žai kas savanoriai norės, o 
prievolės nėra. Kaip jau mi
nėjome pradžioje straipsnio, 
vietos kariuomenė neturi 
užtektinai kariškų pabūklų 
ir jų su diena nepasigamin
si. O geriausiai Suv. Val
stijos galėtų prisidėti prie 
karės, dedant ant jos auku
ro: pinigus, maistų ir fabri
kas. Milžiniškos karės iš
laidos privalėjo susilpninti 
talkininkų kreditų ir dėlto 
piniginė pašelpa gal bus la
biau pageidaujama, negu 
.cventuabška pagelba žmo-

Tel. Y»rd. 1632

J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS UI 

OU1BUBOA8,
3252 B. Halsted st. OUca<o, I1L S 

Gydo visokia* ligas moterų ir & 
vaikų.
Priėmimo Valandos: nuo * ryto M 
iki 12; 8 iki V. Nedėliotoji: j'; 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 8 v. 
iki 8 v.

|| Vyrišky DrapanyBarganai
jf Nauji, neatimti, daryti ant 
" užsakymo šutai ir overkotal, 
$ vertės nuo $30 Iki $50 .dabar

parsiduoda po $15 Ir 25 dol.
Nauji, daryti gatavinii nuo 

$15 iki $35 siutai ir overkotal,
nuo $7.50 iki 1& dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštų overkotų.

PIGIOS KARMOS.
Garbus Draugai Lietuviai! Kam 

pirkti Jums furmą nuo agentų, jei 
galite pirkti pigiai gerų išdirbtų far
mų su triobomis ir be triobų, didelių 
Ir mažų su mažais pinigais — gali- 

T ... j i ima gauti ant tšmokesėio — arti inle-JU” DU818tebe“lt® ,ka‘P ’.en Seto Hcottville ir arti l.udingtono lie
tuvių apgyventa vieta. Atvažiuokite 
trba rašykite dėl platesnių žinių, bet 
neplrklto nuo agentų nes patįs gali

mus apie speciaic I te pigiau pirkti. AS Tamstoms
j padėsiu ir apžiūrėti vietas. Meldžiu 
raSyt po sekančiu adresu:

A. ARCIKALSKAS. 
lt. 2. Uui 45, Ludiogton, Mieli.

THE KEISTER’S 

LADIES TAILORING 

COLLEGE.

REIKALAUJAMA
Kiekvienoje lietuviškoje ko

lonijoje smarkaus ir darbš
taus vyro darbui kuriame ga
lima lengvai uždirbti po $25 į 
savaitę ir daugiaus. Proga,
kokių retai pasitaiko. Turi FARMOS!! 
būti sanžiningu ir atsakomin- Parsiduoda

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotal vertės nuo $25 iki 
$85. dabar $5 ir augšėiau. Kel- 0 
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vai- v 
kų siutai nuo $3.00 iki $7.30. ->>.
Valizos ir Kuperai. 1®

$ Atdara kasdiena, nedėliotnis įj 
g ir vakarais. C

s. GoitnoN,
P 1415 S. llalsted st., Chieago.

£

Rva yra musų metodą padirbimo d ra 
bužių.

Todėl Keister Collego yra popula- 
riška. Pamatykite 
kaina dėl siuto.

KAINOS MOKYNIAMS:
Piluas kursas su instrukeijoms 

e25.(A) Siuvimo kursus Iii dienų $5.00 
® 40 Cottage Orove Avė., Chieago,

IH. Telefonas Oakiand 5252.

nintimniLniinuim

F. P. Bradchulis •
Lietuvis Advokatas ;

ATTOliNEY AT LAW J 
M N. LaSALB 8T, CHICAGO. J 

Rooms 1107-1114 •
Telephone Franklin 1178 •

Gyv.: 3112 8. Halsted 8t. •
Telephone Yards 2390 •

t * « Yt IY ». t l Yl t « « » » «11 « V t*
**e® tte

a

PARMOSI!
Didžiausioje Amerl

v. - . .... koja Lietuvių kolionljoj kame yra gu vyru, galinčiu užsidėti 380 Lietuvių apsigyvenusių. Pulklau- 
$100 bondsų. Atsišaukite per šioj apieilnkėje Scottville, Mlch. kur 

laiškų arba asmeniškai tuo kraštaa Uetuviains ap8l^°ntl- 
jaus adresu:
A. M. MATTHEWS & CO

3329 S. Halsted st., Chieago

Amarikos Lietiniu Mokykla
AMERIKOS LIETUVIU Mok.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, plrk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abclnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3360 Enierald avė., CHICAGO, ILL.

nais yra Farmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl krelplames 
j Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
čius, iš tos k°lionijos Išprašyti. Mes 
turime iš jų suėmė jų farmas ir nori
me jas parduoti, turime didelių Ir mt 
žų farmų, glvulial, mašinos ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katalioga Ir mapa. .

ANTON KIEDIS, .
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

PIBERT
STATE BANK

4810 W. 22nd St.
CICERO. ILL.

Priimame Savings 
Account, Cbecking Account 
turime siaugas geležines 
skrynias (vaults). Pire In
surance, atliekame visus 
bankinius reikalus. Atdara 
kas vakara ir nedėlios ryta.

SAUGUS BANKAS 0#

srsr3)O;

karės patogumais, o kana
diečiams paliksime karės 
sunkumus. Į šiaurius nuo 
Didžiųjų Ežerų virs vyčių 
kova, o į pietus nuo jų bus 
kova moterėlių. Devynių mi
lijonų tauta davinės vyrus 
kovai, o šimtamilijoninė 
tauta — šovinius ir sausai
nius (džiovintų duonų). Su
grįžę namo sužeisti kanadie
čiai su paniekinimu žiūrės 
į tautų pietuose, kurių gin
dami jie statė į pavojų savo 
gyvybę. Kanadiečiai kovoja 
durtuvais — ar gi amerikie
čiai kariaus tik bazarais?
“Reikalaujame, kad ameri

kiečiai apie tų rimtai pagal
votų, kaip galvoja apie gerų 
Vardų ir krašto gerovę. 
Rengdamies karėn, skelbia
me kad nemanome mušties, 
nemanome lieti kraujo. Taip 
kalbėdami, męs pageriname 
priešo ūpų.

“Mums patiems gręsia 
pavojus, o męs atsiduodame 
ant musų kaimynų, many
dami, kad jie savo darbų at
liks ir dar mus apsaugos — 
lošiame moteries rolę vyriš
kame darbe. Negalime taip 
elgties, nes po karei visas 
pasaulis negerbs musų tau
tos.”

Taigi iš viršminėtų laik
raščių ištraukų pasirodo, 
kad amerikiečiai redakto
riai žut-but reikalauja ak- 
tiviškai dalyvauti kruvinoje 
kovoje. Mums rodosi, kad ši 
nuomonė yra nevisai teisin
ga. Matyt, ponai redaktoriai 
patriotizmo vilniui įsiūbuoti 
truputį perkarštai svarsto 
rimtus dalykus. Kad greta 
apkasuose stovės su šautu
vais amerikonas, franeuzas

nėinis. • Taipo gi sumaningai 
ir domiai šeimininkaujant 
Suv. Valstijos galėtų siųsti 
talkininkams kur kas dau
giau maisto produktų, negu 
kad siunčiama dabartinėje 
valandoje, O padidinti ir 
sistematingiau suorganizuo
ti vietos skaitlingi fabrikai 
galėtų privežti talkininkams 
kiek tik reikia armotų, šau
dyklių, šoyinių ir kitos taip 
reikalingos europiečiams a- 
municijos.

Na, jau jeigu to viso ne
užteks sutraškinti centrali- 
nių valstijų galybę, tuomet 
tai jau Amerikai beabejo 
reikės siųsti savo sūnūs į 
Europos mūšio laukus. Nuo 
tos priedermės Amerika nė
ra paliuosuota iškilus karei 
ir užtat dėl visa ko ji pri
valo mobilizuoti galingų ar
mijų.

Baigiant šį straipsnį lai 
mums bus pavelyta pažymė
ti dar vienų mums reikalin
gų dalykų, būtent: jei Suv. 
Valstijoms prisieis siųsti 
Europon kariuomenę, tai 
joms reikėtų būtinai pasi
stengti gauti nuo talkinin
kų gvaraneijų, kad jie taikų 
rems tokiais maž daug pa
matais, kokius nurodė pre
zidentas Wilsonas savo gar
singoje kalboje į kongresų 
sausio 23 d. š. m. Toje kal
boje šios demokratiškos tau
tos vadas dėjo taikai gan 
ideališkus pamatus, tarpe 
kurių yra liuosvbė paverg
toms tautoms. Jei Wijsono 
siūlomos taikos sųlygos gau
tų pritarimų ir gvaraneijų 
kariaujančių valstijų, tai 
musų tauta gal butų paliuo
suota iš vergijos retežių.

itov•;o)

Apdrauda pilnai apmokėta $12,045.476.01). Apsi- * 
drausk save ir savo šeimynų viršminėtoje kompanijoje, 
kuri gvarantuoja išmokėti sudėtus pinigus po 3-jų metų. 5 
Taip-gi apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po vi
sų pasaulį ir gali savo apdraudų užsimokėti kožnoje val
stijoje Bankoje arba Pačtoje. Taip-pat reikalinga agen- 
tų visose dalyse miesto Chieago; turi bu|i teisingi ir pa- 

jnįok^tį^yrųkabTokioinypatoingera^>iždarbis ir dar
bas gvaranDuotas. Turi turėti gerus

• Bonsų, atsišaukite į ofisų.

K. J. FILIPOVICH
Generalis Agentas

670 West 18th Street, Telefonas Canal 2190 ®
» 9,® g.® g, » 9® 9® 9 ®9 9®2 ®9AS® 9®-9®&<&®.

P. K. BRUCHAS

Socialiste Moterų ir Vaiky Ligose
DAKTARE

S. A. Slakiene
Pabaigus daktaro mokslą 
Illinois Universitete.
Praktikavus iigonbutije metus

OFISO VALANDOS:

Šokioms dienoms nuo 9 iki 5 2 j 
vai. ryta; ir nuo 7 iki 9 vai. | 
vakarais.
Nedėliotus tiktai sutarus.

ADRESAS:

3255 SO. HALSTED ST.|
IPrie 33-Clos gatves)

CHICAGO, ILL.
Tel. Drovcr 5326

P. Birn#l»fičli$ H. M. Slunit

TOTūiir
1641 W. 47th Street

Tel. Drover 8833
... Atliekame vispkj electrikot; 
H darbą pigiaus, geriaus ir grei- 
*"* ciaus, negu kiti. Suvedant elec- 

tros dratas j namus; geso ir 
§ žlcktros lempas. Taisome mo
lį! torus, fanus ir visokius daly- 

tus surištus su Elektriką.
P.eikale suteikiame patari

mą ir apkainuojame darbą.

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams pa
sidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO. Sta
te Bank of Chieago yra labai parankioje vietoj, ant 
kertės Washington ir La Šalie gatvių. Tasai ban

kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie
nas tvirčiausių jų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių 
pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, 
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus 
dolerių.
Taupomasui Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 
vai. dienų, o Suimtomis 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.

Stale Bank et Chieago j
LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai 

lt kalbama, nes turi lietuvių klerkų.
I

ANKO PASIRINKIMAS I

2Z

ll

Keletas priežasčių, kodėl Jus turėtute pa- A STATE 
$ sirinkti Central Manufacturing District 11 Kį 111/

Bankų savo taupimo Sąskaitai. D fili ll
«

Banko pasirinkimas yra didžiausios svarbos daly 
k:is.. Bclpj -yriežasčių:. Mea-tvirtinany

Geriausia vieta pirkti Deiinen- 
tus ir aukso žieduš aukso ir 
paauksuotu laikrodėliu lcnęugėlu 
lakotą kolonėlių špilkų ir tt. Mu
su Lietuviška krautuvė yra Vie

na iš didžiausiu ir seniausia 
Cliicagoje Musą tavorai yra tei
singai gvarantuoti ir prekės pi

gesnės negu kitur.

'v

P. K. BRUCHAS
3323 S. Halsted St.

CHICAGO

SI’TATSVTAf?
recepto; suteikto išmintin
gu Ėfypto zokoniuku,

1S O 2=L O> X.
Aki t «»s.»s finui pa •« kminfpim » '/f.'/.’i't ii i inu, f/er-

nktnii/Cji/no, thtKulitt, galvos 
skeiifl- jibt-t. m.-.'ilojii.i't a/ < h‘tot 
dalel i gnh oje. t., n t.. Šutai- 
Soma* išdirbčju labai pu iru rijusio

PA!fi-EKPELLER!O-
seno ir išlikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje pu r piihv šimtmečio-—23'-. 
už bonkutę vi<"*-e uptiekose, 
arba galite už. i akyti tiesiai iš 
F. AD. EimTEK & CO. w 

74—M VVashiagton Sirset, Ncw York.

Kur Tamstą perkate? Kodėl ne pas mus? |

M

Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna. l’as mus galima gauti visokią 
naminių rudankų k. t.

rakandu pečių, divonų, 
siuvamų mašinų, pianų 
grofonolų, viskas pas 
mus gaunama.

Kuomet Jum prireikia ko prio 
uaiuo kreipkitės prie

I

PAUL KVORKA
1551-53 Chieago, Avė., Chieago, Iii.

Arti Ashland Avė. Telefonas Monroe 2500
Norint daugiau informaciją ra-lykite mums, o mes prisiusime ka 

*alloga.

kad šitas Bankas yra pilnai atsakantis ir vertas July 
užsitikėjimo. PIRMAS: Jisai yra earteruotas ir stovi 
po Illinois valstijos įstatymu ir priežiūra, ANTRAS: Ji- 

g, sai turi kapitalo ir perviršio $300,000.00, TREČIAS: Jo * 
savininkais yra draugovė didėlio kapitalo žmonių ir Jo g 

sį reikalai yra po gabiu, patyrusiu ir atsakomu biznierių.
| Augšeius pasakyta teisybė užtikrina pilnų apsaugų de- g 
| pozitoriams. Jus persitikrinsite, kad musų valdininkai £ 
| mandagiai ir rūpestingai patarnaus. Daugelis rado, jįi 
| kad tai yra teisybė ir Jus esate kviečiami patikrinti tų $ 

tvirtinimų. b
I h
B ’ $

Central Manufacturing

j District Bank igi
11112 W. 35-th St., netoli Morgan gatves Chieago |

KAPITALAS IK PERVIRS $300,000.00 į
Kalbama Lietuviškai.

Subatos vakarais atdaras iki 9 vai. prastomis dienomis 
iki 4 vai. po pietų.

didžiausia
arMSHHBMHHHDHB

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

GHICAGOJE
Užlaikome laikro

džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šliubl 
mus ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurti, gali groti Ir ne
mokantis visokius šo
kina. armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draug\s<'ln Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius inuzjkališkus instrumentus 
ir revolverius. Savo darbą gvarantuoja m c. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

TEI.F.I’IIONF. DROVKR 73O«
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.

*
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Subata, kovo 31 d., 1917 m. 'V « < DRAUGAS”

MES TURIME PARDUOT
------------------PER 15 DIENU

$15.000
Gailaus mus paklausyti negu

Pirkite sau ruby, autuių Ir naminių rakandų 
DABAR tokiu budis sutauplnsite 

mažiausiai pušy

Didelis Išpardavimas 
Dabar

Bridgeport Clothing Co.
3248 Sa. Halsted Street

Didelis Išpardavimas Dabar
Bridgeport Clothing Co,

3246-48 So J Halsted St

Neapsirikite
Įsižiūrėkite gerai

3248 So. Halsted St.

. Bridgeport
Clothing Co.
Didelis Išpardavimas 

Dabar

Musų gvarautija

Mes gvarantuojame kiekvieną, 
pirkinį absoliučiai su pasiganė- 
dinimu ir mes pirkinius atmai
nome arba sugrąžiname pinigus 
visu šito išpardavimo laiku.

Nežiūrint to, kokia priežastis 
nebūtų..

Bridgeport
Clothing Co.

3246 So. Halsted St.

rankomis padirbtų Pavasario ir Vasaros Siutu, Overkočiy, Plosčių nuo lietaus, Čeverykų ir 
kitokių tavorų vyrams, vaikinams ir vaikams bus parduota šiuo dideliu Pinigų Padaugini
mo Išpardavimo laiku tik už pusę regulerės pardavimo kainos. Šitam dideliam išpardavi

me jus rasite garsius augštojo laipsnio tavoms, tokius kaip: Hart, Sehaffner and Marx Clothing, Manhattan Marškinius, Wil- 
son Bros., Furnishing Goods and Selz Shoes. Yra daug ir kitokių tavorų iš pagarsėjusių fabrikų. Išpardavimas prasidės 
KETVERGE, KOVO 29, ryte. Jus sutaupysite labai daug pinigų, jei tuojaus kreipsitės krautuvėn ir pirksite sau reikalin
guosius daiktus. Jus čionai atrasite naujausios mados pavasarinius rubus, visokio sukirpimo ir visokio didumo. Męs aprėdy- 
sime vyrus žemus, suliesusius ir didelius. Šitas išpardavimas visiems Cbieagos gyventojams tikrai bus svarbus. Toksai iš
pardavimas vieną kaitą pasitaikys jūsų gyvenime. Gera proga jums nusipirkti Velykoms rubus ir kitokius daiktus už men
kus pinigus.

$50,000 Vertes

Priežastis šito didelio išpardavimo tai ta, kad musų krautuvėje susirinko perdaug 
tavom, ne sylyg normos augštos rųšies Rūbų, vi
sokių kitokių Aprėdalų, Skrybėlių ir Čeverykų 

Vyrams, Vaikinams ir Vaikams. Męs esame priversti padėti pastangas surinkti $15,000 per 15 dienų iš musų $50,000 vertės 
prekių. Męs pašvęsime viską, kad tik surinkti minėtus pinigus. Praeitais devvneriais metais musų bizniškos karijeros Chi- 
cagoje męs nekuomt nesigarsinome laikraščiuose, kad męs neprodukuotumėip. Per tą laiką kiekvienas visuomet galėjo ma-

Neperlijami rūbai
Mes gvarantuojame kiekvieną, pirkini 

absoliučiai su pasiganėdinimu ir mes pir 
kinius atmainome arba sugrąžiname pi
nigus visu šito išpardavimo laiku.
• Nežiūrint to, kokia priežastis nebūtų.

Neperlijami rūbai bus parduoti už 
pusę prekės ir dar pigiaus sulig to kiek 
paprastai už juos {mama ir bus išdalinti 
žmonėms į namus. Kiekvienas rūbas 
kuotikriausiai gvarantuotas prieš per- 
lijimą.

?7.50 Vyrų neperlijami rūbai 
Pardavimo kaina tiktai ....

,$12.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai............
$15.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai............
$20.00 Vyrų neperlijami rūbai 1 A 
Pardavimo kaina tiktai............

3.95
6.95
8.95

tyti, kokie augštos rųšies tavorai per musų krautuvę buvo perleidžiami. Pirmu kartu šitos krautuvės istorijoje męs padėjome išpardaviman musų visus tavorus per 15-ką dienų gerbiamo
sios publikos malonei. Dabar prasidėjus sezonui, kuomet visokių tavorų kainos augštai pakilusios, tikra bus naujiena žmonėms perkant ir sutaupiant daug pinigų. Toks pigus rūbų išpardavimas 
negirdėtas Cbieagos istorijoj, koks dabar įvyksta BRIDGEPORT CLOTHING CO. krautuvėje. Visi stebėsis naujausios mados pavasariniais rūbais, kurie taip neišpasakytai pigiai bus parduodami.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR
Pažiūrėk Kainų Pažymėtų čia Eileie

ATMINK, KAD KRAUTUVĖJE YRA TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DAIKTŲ, KURIE ČIA NEPAMINĖTI. NIEKO NEPASILAIKOME. VISKAS IŠPARDUODAMA.

Siutai dcl vyrų ir 

Jaunų vaikynų
Čionais rasite dideliame pasirinkime pa- 

vasarinų siutų ir overkotų kurie yra dirbti 
per Hart Sehaffner and Marx, šie siutai 
yra parduodami už pusę prekės, 
drižuoti visados parsiduo- CkC
davo po $12.00, o dabar tik....

Puikus vjrų siutai tamsaus materijolo 
Kitas puikus lotas gražus Vyriškų siutų, 
tamsaus materijolo drižuotas Hart Schaff- 
ner and Marx darbo
parsiduodavo mažiausia už 
<18.00, o dabar tik ............

Vaikų Mokyklą 

Lankančių Siutai

Musų Vaikų Skyriuje Jus rasite didelia

me pasirinkimo gražiausių ir tinkamiausių 

drabužių Vaikams nešioti pavasaryje.

Kelnes Vyrams 
Jauniems Vaikinams
Šiame musų departamente Jus rasite di(įe- 

. liame pasirinkime vėliausios mados kelnės. 
Suvirš 1,5000 porų kelnų iš kurių galėsite 
pasirinkti. Žemiaus rasite jų žemas kainas 
per šj didelį išpardavima, pasiskubinkite, 
nes greitai jas išpirks.

Vyru Apredalai
vertė.,
45c

$1.29

$9.85

Kitas puikus lotas gražių vyriškų siutų dri- 
žais ir langeliai^ gero materijolo, visados 
parsiduodavo po $20.00 pas
mus dabar tik ...................... $12.45

Už $16.85 dideliame pasirinkime gražiau
sių sutių, apie 20 kitokių st.vlių tinkamų 
pavasariui ir vasarai. Jų vertė yra $25.00 
ateikite ir pamatykite, o da <D1 Z? 
bar parduosime u# ..............t * VežJaJ

Štai geriausi siutai kaip sakosi "Smeto
ną” musų stocko, padirbta per geriausius 
kriaučius kurie randasi pas Hart Sehaffner 
& Marx. Nei viena krautuvė visoje Chica- 
goje jų neparduos už mažiau kaip $30.00.

O mes atiduodame Jums tik
už ............ „............................. $18.95

Vaikų Siutai vertės $3.00 
šio išpardavimo parsiduos 
tiktai už .......................................

dabar ant

$1.95
Vaikų Knickerbockers, 

vilnonės, vertės 75c. o dabar 39c

Valkų tamsuc siutai vėliausios mados 
vertės $4.00, o dabar parsi- 
duos tik už ........................................

Vaikų Norfolk Siutai kaip tik tinkami 
pavasariui ir vasarai, vertės dJO C 
$6.00, dabar tik ............................ .. /P^*****

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb
tų su Knickerbacker kelnėm didžio nuo 18 
ir augščiau visados parsi-
duoda po $8.00, o dabar už ...

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb
tų su dideliais kišcnials pavasarinės mados, 
geriausio materijolo, kuris nešiojasi gerai, 
niekur kitur negausite už mažiau kaip 
$10.00, o ant šio išpardavi-

$5.85

Vyrų Kelnės, gero materijolo, apie 100 
porų šiame lote, vertės 4* 1 1 Q
$2.00, o dabar tik .........................T 1 • 1J

Vyrų geros darbinės Kelnės gerai ir gra
žiai pasiūtos iš gero drūto materijolo ver
tės $4.00, o ant šio išpar- QC
davimo tik .............................................

Vyrų kelnės iš gražiaus (cashmero) ir 
kitokio poplonlo materijolo O QQ
vertės $5.00, o dabar tik ............... “*

175 poros Vyrų tikros vilnos kelnės vė
liausios mados, nekur visoje Chicagoje to
kių nerasite ir už tokia kaina, nes kitur 
parsiduoda po $6.00, o pas O ftC
mus tiktai ........................................... */•*»*/

mo
$7.45 ir

Geriausio rųšies kelnės, kurias mes par- 
duodavom po $6.00 ir $9.00 4*4
o per šį išpardavimą tik................. V’**

Slut Kcsnl (rases) Ir Drabužiam Skry
nelės per pusę kainos šiame dideliame iš
pardavime.

Vyrų apatiniai, paprastai 75c. 
padarinio pinigų išpardavi
me kaina .................................................

Vyriški mėlyni Chambray darbo marški
niai, paprastos kainos 75c. Į?Q _
Padarinio pinigų dabar tik...................

Vyrų Union Siuts, vidutiniški ir stori 
vilnoniai, $1.75 vertės šiame
išpardavime po .......................

Vyrų dviejų šmotų apatiniai, reguliarės 
vertės $1.50, o dabar tiktai 
po............................................................

Vyriški pasiredimo marškiniai vertės 
$1.00 Pinigų darimo išpar- 
davime po .................................................. vi/C

Vyriškos medvilnės pančiakos vertės 15c. 
o dabar parsiduoda pora
tiktai po.......................................

Vyrų pančiakos vertos 
35c. dabar po ...........................

Vyrų nosinės, baltos ir ko- 
leruotos, Vertės 10c. po ...

Vyrų šleikos, regulerės 
kainos 50c. po .........................

Vyrų svederiai, puikiausių vilnų, dide
lių kalnerių, vertės $7.00, o 4**> 
ant šio išpardavimo po ..........

Vyrų svederiai, vertės
$3.00 dabar po ......................

/ Vyrų "Raincoatai" ir "Slip-on” rusvų, 
rudų plynių ir rauktų nugarų, visi siūti ir 
klijuoti. šiame lote ran
dasi visi musų $7.50 "rain- (PO
coatal”, išslparduos po

Vienas rinkinys n/jjų pavasarinių 
skrybėlių, naujausio 1917 modelio, pir
ktos parduoti po $2.50, da- $1.95
bar tik po..........

Ivory Brand
vertės 25c. po ..

“garters”

9fc
2lc

4c

21c

$1.45

19c

Vyrų Čeverykai
Vyrų darbiniai čeverykai (PO O C

$3.50 išsiparduoda po ..................... tpt.OJ
Vyrų stori darbiniai čeve- (PO RC 

rykai $3.50 po ....................................
Vyrų puikus reguleriškos vertės $4.00 

Čeverykai, visokių mierų da- (PO OQ
bar tik po .............................................. Čpč.OU

Vyrų čeverykai, vertės $5.00, juodi ar 
raudoni su guzikais ar (PO 
šnureliais po .....................................

Vyriški vertės $6.00 ir $7.00 čeverykai, 
guzikais ar šnureliais, juodi fl?Ą O C
ar rudi po ..........................................T'“**''“'

Vaikų Čeverykai 
$1.95 

$2,39 

$2.98

Vyrų Aprčdalai

Vaikų mokyklos čeverykai 
vertės $2.50 dabar po ... 

Vaikų čeverykai vertės
$3.001 po........................................

Vaikų čeverykai vertės 
$4.00 po......................................

50c. vertės šilkiniai
“garters” po ....................................

39c

Vyrų naktiniai marškiniai 
vertės 75c. po ..........................

47c

Vyrų puikios "Pajamas” 
vertės $1.50 po ............................

$1.19

Vyrų kaklaraiščiai vertės 
36c. po ...............................................

21c

Vyrų kaklaraiščiai visokių 
parvų vertės 75c. po ............

39c

Vyrų šilko pirštinės
vertos $1.50 po ........................

95c

Mes visuomet parduodame už viena kainą ir nekuomet jų nemainome savo apgarsinimuose

Specialis XI - N 1- * - Specialis
Pranešimas Bridgeport CxlO II111 Ik> c<Oe ■ ra n © s i m a s
Krautuve atdara

r
Krautuve atdara

kiekviena vakara
Iki 9 vai.

Nedėliomie 
iki pietų

3246-48 So. Halsted St. kiekviena vakara
iki 9 vai.

Ncdėlioms
iki pietų

DIDELIS IŠPARDAVIMAS DABAR i
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t < DRAUGAS »i Subata, kovo 31 d., 1917 ra.

CHICAGOSi 
ŽINIOS
ROSELANDAS.

Kovo 25 d. Visą šv. Pa
rapijos svetainėje buvo va
karas parapijos naudai. Tas 
vakaras buvo surengtas su 
L. \ ’yčią 8-t.os kp. pa geibu.

Programas buvo toks. Pir
miausia kalbėjo p-as .1. Poš
ka temoje apie jaunimą ir 
apie ją organizacijas. Kal
bėtojas labai gražiai išaiš
kino L. Vyčiu organizaciją 
ir jos naudą. Jo kalba publi
kai labai patiko, nes visi su 
atyda klausėsi, ir ramiai už
silaikė. Tiktai vienas nenuo
rama prisidengęs avies kai
liu norėjo sutrukdyti kalbė
toji. Gird, jam nepatinka, 
kam tiek daug apie vyčius 
kalbama, nes tai esą gali 
nužeminti kitas draugijas. 
Bet vakaro tvarkos užžiurė-
tojas tuojaus jį sustabdė.

Paskui po prakalbu p. M. 
Zujus turėjo paskaitą apie 
senovės lietuvių dainas.

Pabaigoje buvo rodomi 
krutamieji paveikslai.

Artojas.

NEDĖLIOJ SVARBIOS 
PRAKALBOS APIE 
BLAIVYBĘ CICERO.

lėtą karės reikalams nei 10 j (No. 6).
bilijonu doleriu. Reikėtų visiems nariams

Tikrai laimė, kad męs ne-(dalyvauti šiame susirinki-
turime tokio militariško ore.
prezidento, o tuo labiau ca
ro.

125 CHICAGIETĖS JAU 
PRISIRAŠĖ PRIE RAU

DONOJO KRYŽIAUS.

Mobilizacija (’hieagoje 
pačiame smarkume. Žvėjo- 
jami Į armiją netik vyrai, ( 
bet ir moterįs. Pastarosios,1 
žinoma, mielaširdystės sese-j 
lėinis. Moterą “rekrntaei- 
jos” ofisas yra name (JO E. Į 
Madison st. Kol kas jau 125 
ehiangietės sutiko nešti pa- 
gelbą sužeistiems ir sergate

M. š. protokolą rast.

AR JSITĖMIJOTE?
Ligi Lietuvos Vyčiu Chica-

gos Apskričio Choro Koncerto 
turime jau tik pora savaičių. 
Jis rengiamas šeštadienyje,

PRANEŠIMAS.
Šiuo pranešu gerk visuo

menei, kad aš perkėliau savo 
ofisą j Stiufkuno namą, 3315 
K. Halsted St., Tel. Yards 
2721.

Dr. J. Jonikaitis,
3315 S. Halsted St., t'liicago.

REIKALINGA AGENTO
pardavimui Kalendorių, vaka- 

■ rais arba dienomis, geras už- 
I darbis. Atsišaukite.
I MILDA PRINTING IIOUSE 
S14 W. 33rd St., Chicago, III. 

Drover 7184.t*

. . . . . . balandžio 14 d., šv. Jurgio sve
tiems kare.vii.ins, jcW, kn- tainėje 32.ra ir Auburn gatv. 
,c bus neišvengiama. I Kps nori apsirupinti pato.

gesnėmis sėdynėmis, tegul pa
siskubina nusipirkti tikietus. 
Galima gauti pas choristus.

MAROKAS BROLIAI 
MII7 No. Paulina Street

Reikalingas geras jaunas vaikinas 
dėl išvežiojimo duonos. Darbas ge
ras, galima uždirbti $10.00 j- dienų 
tiktai turi turėti pinigų $500.00.

Malonėkite atsišaukti ant viršini- 
nėto adreso.

BRIDGEPORTAS.

l’aieškau savo sesers Antoninos 
Bagdonaitės po vyrui Buinickienės. 
Gyveno Tbomsonville,' fonu. Dabar 
nežinau kur. Ji pati ar kas apie ją 
žino meldžiu atsišaukti sekančiu ad
resu :

FRANK BAGDONAS, . . .
2042 So. \Yalmsh n ve., Chicago, III-

Viena iŠ fili) lentelių yra labai gera 
po valgymui dėl suvirftkiniino. Pa
mėginkite vieni). Parduodama pas 
visus nptiekorlus. >

Seniausia ir geriausia vyrą ir 
moterų drapaną dirbtuvė. Dir
bame ant užsakymo.. Kaina 
pigi — darbas, gvarantuoja- 
mas.

Čystinam ir prosijam.
. A. METRIKIS,
1710 W. 47-ta Gatvė

Tarpt* Paulina ir llerinitagt*

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo Seklyčios (Parlor) 

ir valgomojo kamliario rakandai. 
Taip geri kaip nauji, mažai vartoti, 
atsifiaukite
572# Cahinict Avė., Iflnt front

Lotas 3314 Emerald avenue už 
pigių, kainų, nes savininkui reika
lingi pinigai. Norėdami pirkti atsi- 
fiaukit pas savininkų.

J. SKIDAS,
17OM S. Halsted St., 

antros lubos iš priešakio.

Parsiduodu viena Šėpa (wallea.se) 
ir 2 “show rases'*. Atsišaukite ko- 
grelčiausia j laikrodžių krautuvę. 
Taip-pat turiu rakandų ant pardavi
mo.

PCTKR A. -MILLF.RIS,
225# West 22iul St.,

Parsiduoda ant pirmo mortgečio 
bučernės ir grosernės (flxtures) Ir 
furniture) už pigių kainų, tik du 
metai vartoti. Atsifiaukite sekan
čiu adresu*

FRANK .RODIS,
'J 2 S W. 33rd st.

Svarbus Susirinkimas
Depositoriu Mykolo J. Tananeviczo Bankos 3J'.

$

Šv. Jurgio parap. Šv. 
Aloizo Jaunikaičiu Draugi
jos nariai Verbą nedėlioję, 
balandžio (April) 1 d. .1917 
m., 7:30 vai. iš ryto, eis in 
eorpore prie Šv. Komunijos. 
Išpažinti atliks subatoj, ko
vo (Mareli) 31 d.

Pageidaujama, kad visi 
nariai dalyvautą šioje di
džiausioje ir prakilniausioje 
musu draugijos iškilmėje. 
Tą dieną bus Mišios Šv. už 
visus narius.

Visi nariai yra kviečiami 
susirinkti, nedėlios rytą 1 
paprastą musą draugjos 
kambarį 7:00 valandą, iš 
kur visi eisime in eorpore 
prie Šv. Komunijos.

Šv. A. J. D. Valdyba.
L.........  .......

DR. J. JONIKAITIS PER
SIKĖLĖ Į NAUJĄ BUTĄ.

E

$ .... ?__ _ ____ __ __ _____
A

TĖMYKITE!
Nedėlioj Balandžio 1 d., 1917, 

Liet. Vyčių >8 kuopa rengia visuo
meniškas prakalbas, Brolių Stru-1 $ 
milos 'svetainėje, 158 E. lOTtli >5 
St., kampas Indiana Avė., Rose- $ 
land, III. Pradžia 5:00 vai. vaka.1’’

Kalbės vienas iš geriausių kal
bėtojų ir aukščiausio mokslo stu
dentas p. Al. M. Račkus.

Roselandiečiai, Keusingtoniečiai 
Westpullmaniečiai ir Burnsidie- 
čiai! Ateikite ir atidarykite sa
vo ausis, visi be skirtumo nepai
sant kas per vienas butum, kata
likas, socialistas, laisvamanis, be
dievis ir velnių kupriaus pasekė- 
'V ■* j..1 i . i

Labai įdomi Kninga
Nesenai išėjo iŠ spaudos J. Kudirkos kninga “Karės baise

nybės Lietuvoje”. Minėtos kningos autorius, J. Kudirka prieš pat 
karę buvo išvažiavęs aplankyti Lietuvą, kur jį ir užėjo karės viesulą. 
Toje kningoje labai įdomiai aprašyta karės nuotikiai nuo pat pra- 
džio ir iki vokiečiams užimsiant Lietuvą.

Kadangi autoriui, J. Kudirkai, prisiėjo sugrįžti Amerikon vi
sai kitais keliais: būtent per Sibirą, Chinijų, Japoniją, San Fran- 
cisko, arba aiškiau pasakius aplinkui žemę, tai nestinga aprašymų 
ir apie tas labai žingeidžias šalis.

Patartina kiekvienam lietuviui įsigyti minėtąją kningą ir per
skaičius ją sudėti archyvan, kad ir busenčios gentkartės rastų ir 
skaitytų.

Kningos sukrauta pas patį autorių J. Kudirką. 12241 Emerald 
avė., Cliieago, III. Taip-pat galima gauti ir “Draugo” administr.

1800 W. 461h St., GHIGAGO, ILL.
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& Atsibus Subatoje, 31 d. kovo (Mareli), 1917 m., 7:30 
$ vai. vakare, Apveizdos Dievo parapijos didžiojoj sve- 
£ tainėje, kampas 18-tos gatvės ir Union Aveniu*.
Č Ant šito Susirinkimo via kviečiami visi depozito- 
$ riai, ant kurio bus pranešta apie išmokėjimų pinigų ir £j 

daug kitokių svarbių reikalų.
E P. S. Atsineškit kožnas savo depozitų kningutę, £ 
E nes be kningutės ne bus inleidžiami. į
x Kviečia, <s>
| MIKOLAS J. TANANEVICZE,
| WM. MAKAVECKI,
ė, JONAS PETRAUSKAS,
į FRANK VAITEKAITIS.

S

&

Lietuviu R. K. Pilnąją 
blaivininku 37 kp. (Cicero,
111.) nedėlioj, balandžio 1 d. 
š. m. Šv. Antano parapijos 
svetainėje (kertė gatvią:
15-tos ir 49th Ct.). Pradžia 
prakalbą 7 vai. vakare. Už ,
įžangą Velkės ‘mokėtTTTk '^"0 GerafeCmagmeiams lietu- jas, čia išgirsite kame yra teisybe,'

Graži vienokia šviesa nuo Elektros pastatomosios tampos, 
ypačiai gerai akims.

centą. Kalbės žinomas lie 
tuviu blaivybės apaštalas 
kun. A. Briška ir daugelis 
kitą.

Ciceriečiams reikėtų kuo- 
skaitlingiausiai nueiti į taip 
naudingos rūšies prakalbas.

RYT VYČIŲ PRAKAL 
BOS ROSELANDE.

viams žinomas Dr. J. Joni
kaitis šiomis dienomis iš bu
to 3337 So. Morgan st. per
sikėlė į butą 3315 So. Hal
sted st. '(viršuje p. Stankū
no fotografijos įstaigos)’.

REIKALAUJAME $1,000,- 
000 “NUSAUSINTI” 

ILLINOIS’Ą IR 
CHICAGĄ.

atsidarys Jūsų akjs, suprasite ir 
pamatysite kas Jus esate ir prie 
kokio tikslo progresuojate ir ko
kia laimė Jumis laukia. Tai bus 
viena iš įdomiausių prakalbų šio
je apylinkėje. Rengėjai šio vaka
ro visus be skirtumo kviečia.

DIENRAŠTIS

l“DRAUGAS” l

t1A5T
»a«a«s(BOKasBOBwis{:^aaBaBc-2*a7 

Tel Drovsr 7041

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS . 

Valandos: nuo 0 ryto iki 8 vak. 
Nekėliomis pagal sutarimų.

4712 So. Ashlanf Avė. 
art 47-tos gatvės

JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS S 
Kamb. 902 National Life Blda * 

29 So. I.aSall. st., *
Vakarais 1566 Mtl»aukee avė 0

« Central 6300 S
* Raeidence Humbold 97 *
$ CHICAGO, n,L. H

A. A. SLAK1S S

Gražiausia ir Ge
riausia mokykla CM 
cagoje kuri mokina 
kirpimą ir siuvimą 
vyrų ir moterų dra- 
bužlų.

Elektra varomo,, 
mašinos musų siuvi 
mo skyriuose.

Jus esate užkvip
dami apsilankyti ir 
pamatyti musų mo
kyklų bile laiku
— dienų ir vakarais ir gauti speda 
liškai musų kaina laike šio mėnesio

Peternos daromos pagal .Tusų mierų 
—bile staiiės arba dydžio, iš bile nie 
dų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
Master Designing School

J. F. KASNICKA, principalas,
118 N. La Šalie St. Kambarys 416-417

Prieš City Hal’
ADVOKATAS

TUK—
Miesto ofisas: Boons SIS S

Penktoj valandoj po pie
tų nedėlioję brolių Strumilą 
svetainėje (158 E. 107th St.) 
įvyks Liet. Vyčių 8 tos kuo
pos prakalbos. Kalbės žino
mas socializmo žinovas me
dicinos ir sociologijos stu
dentas p. AL Račkus.

Ateikite kuoskaitlingiau- 
siai.

IŠ TAUTOS FONDO 
SUSIRINKIMO.

Tautos Fondo valdybos 
susirinkime kovo 26 d., kaip 
apie tai jau vakar buvo ra
šyta, nutarta kviesti tautie
čius, kad subatoje ir nedė
lioję. gegužės 19 ir 20 d., ant 
langu savo gyvenimuose pa
statytą Šv. Tėvo paveikslus 
su Lietuvos vėliava iš vie
nos pusės ir Amerikos — iš 
kitos.

JEIGU LANDIS BUTŲ 
SUV. VALSTIJŲ CARU, 
TAI JIS SUMOBILIZUO

TŲ 2 MILIJONUS.

Žinomas Chieagos teisėjas 
Landis viename bankete pa
sakė, kad jeigu jis turėtą ca
riškų teisę ar jeigu jis butą 
Suv. Valstiją eam, tai su
šauktą dvimilijoninę armi
jų, pabiidavotą milžiniš
ki ausį laivyną ir nepasigai-

Vakar vakare viešbutyj 
“Auditorium” įvyko skait
lingas bankietas priversti
nos blaivybės šalininką. 
Karštose kalbose buvo pa
žymėta, kad reikia įsteigti 
milijoninį fondą, idant “nu
sausinus” Illinois’ą, o 
draug, žinoma, ir musą mie
stą.

Duok Dieve, kad tas kuo- 
greičiausiai įvyktą.

DAUGELIS ATEIVIŲ 
IMA PILIETYBĖS 

RAŠTUS.

Tškilus karės pavojui skai
čius ateiviu, norinčią tapti 
Suv. Valstiją piliečiais žy
miai padidėjo. Nuo vasario 
1 d. iki pastarąją dieną 
10.914 ebieagiečiai kitatau
čiai išsiėmė pirmuosius pi
lietybės raštus ir 1,952 — 
antruosius. Oi išviso šiais 
metais pirmuosius raštus 
gavo 13,766 ateiviai ir an
truosius — 7,870.

ROSELANDAS.

SLRKA. 33-čia kuopa ne
dėlioję, balandžio 1 d., 1 

vai. po pietą, laikys mėnesi
nį susirinkimą. Susirinkimo 
viet — Visą Šventą parapi
jinės mokyklos kambaryj

Kituose Miestuose

Kainuoja tiktai

$430
Metams

CHICAGOJE S

S $6.00
"< <1

l

Specialis Išpardavimas
naujo stvliaus gražių

Pastatomų Lampų
tinkamos ofisui, skaityklai, ir pagyvenimuo kambariui.

Šių lampų galima gauti misingio arba žalvario. Prie to
yra pridėta lentynaitė dėl Tukintojo. Kaina šios lampos labai pigi

Kitokio Styliaus nuo $5.50 iki $19.75.
Ant išmokesčio duodame tiktai savo kostumeriams.

COMMONWELTH EDISON COMPANY
ELECTltlC SHOP ELęCTRIC SHOP

72 tVest Adanti Street Mtehigan nnd Jaekson
AITSTIN: 6646 West Lake Street 

BRODtVAY: 4523 Broadivay 
LOGAN SQUARE: 3127 Logan Blvd.

SOUTH CHICAGO: 9163 South Chicago Avenue.

PAVASARIS!
Valyk savo namas.

Atlieku įvairius malevojimo ir kambarių popiera- 
vimo darbus. Kainos prieinamos, Kreipkitės laišku 
arba ypatiškai.

PETRAS CIBULSKIS,
2349 So. Oakley avenue, Chicago, III.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
š PRANEŠIMAS NAMU SAVININKAMS Ė■

THE FBOPLE8 STOCK YARDS STATE BANKA, DlDžrAUSTA VALSTYBI
NE BANK A APART MIESTO. Yra išrinkta per County Kolektorių priimti pi
ningus už tax’us ir sugrąžinti Jums Hilas. Taip-pat ir “Spėriai Assesment” bilas 
galima čionais aplaikyti: Atsineškite savo tax’ų bilas pas mus, o tuomi sutau-

B pysite laiką ir pinigus.

S NEREIKIA LAUKTI
Musų banka atdara nuo 9 vai. išryto iki 9 vai. 

vakare per visą Balandžio menesį.

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK

Ashland Avė. ir 47th Gatve

IR. A. K. RUTKAUSKAS
Oydytelos Ir Chirurgas 

I4H I. NKhri llrt. lrW. U (t., Elleap

Tel. Bandolpk SS4S

gyvenime vieta 
8255 So. Halsted Street

TeL Drover 6328

'rsTThTYVh'STrrrsYvvrvsTvvE
.HwnmnmrnTmwT tumw »
5 PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MU8U KAINAS

Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Poplaros

: CARR BROS. WRECKING CO. s
« 3003-3039 8. HALSTED ST, CHICAiSO •
MtlUlU«lllHMLUH»*’tTtTUm4TJWTi

BANKES 
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28e ir 
po 30c ..................................

SVIESTAS

43c5
Gertaaaloa aavto-1 
ana trerea-
nia, negi- , 
kur įua ta- 1 
lit rauti

WEST 8IDI 
1371 Milvaukea a». 
2064 Ui|waukee av; 
1064 Milwaueee av. 
1610 W Uad1«on at, 
thSO w Hadlaanlat.

RYŽIAI
Geriau b<o6 ruMIee, 
10c vertfia, p 1 
parsiduoda ’ * 
ui

runiDB,
55c

1644 W Chlearoar. 
1836 Blue lalanti av.

1 2612 TV. North a». 
1217 S. Halated a t, 
1832 S. Halated at.

I 1318 W. 12th at. «.

3101 W. 22nd at.

SOUTH SIDE 
3032 Wentworth av 
3427 g. Halsted at. 
4729 3. Aahland av.

Carlauala G nkea 
.ulyrlne au 
l>ent kokia.
1-2 a».

NoRTH’8IDE 
406 W, Dlviaioa at. 
720 w. North av’ — 
2640 Lincoln av. 
3244 Lincoln av, 
3413 N. Clark St.

Dabokite Savo Akis

Jaitalaykito gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis sporljallstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
parapijos ribose.. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
Akiu Specialistas

TĖMYKIT NAMO U2RASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18 tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas 
Valandos: iiuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai]

Tel. Canal 5335.

wallea.se

