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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mama tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.
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Von Hindinburg ruošiasi pul
ties antPetrogrado

Rusų vyriausybe šaukiasi 

pagelbos

Prezidentas Wilson siunčia ko
misiją į Rusiją

Vokiečiai atsimeta atgal 
Prancūzijoje

HINDENBURGAS RUO 
ŠIASI ANT PETRO

GRADO.

Rusijos vyriausybė šaukiasi 
pagelbos.

Washingtpn, bai. 21. — 
Čia gauta iš Petrogrado, 
Rusijos sostinės žinia, kad 
rusi) vyriausybę apsiaučiusi 
neapsakoma baimė, nes tik
rai sužinota, kad vokiečiai 
pasiruošę pulties ant Pet
rogrado. Jų tikslas jei jau 
nepaimti rusų sostinę, tai 
jų visai atkirsti nuo vei
kiančiosios rusų armijos 
Rygos-Dvinsko šone. Suv. 
Valstijų ambasad. Francis 
taippat pranešęs prezitįęn- 

’ tui, kad Rusijos stovis ap
verktinas, kad jai grasius 
neišvengtinas pavojus iš vo
kiečių pusės.

Washingtono vyriausy
bė šitam atsitikime yra be
jėgė. Šitas klausimas bus 
nusvarstvtas kai'ės konfe
rencijoje, kurioj dalyvausiu 
atkeliavusieji Amerikon 
talkininkų atstovai.

Rusijos vyriausybė pla
čiai paskelbė savo pilie
čiams apie grasiantį pavo
jų. Paskatina visus gy
ventojus imties bendrai 
darbuoties, kad kokiuo nors 
budu atremti priešininko 
pasikėsinimus. Bet ar tas 
prieš grasiantį pavojų per
sergėjimas kiek gelbės, tai 
jau kitas klausimas. Nes 
nišai socialistai demorali
zuoja kaip darbininkus, at
kalbindami gaminti amuni 
cijų, taip kareivius, kursty
dami mesti ginklus, apleisti 
apkasus ir tegul vokiečiai 
sau sveiki briaujasi, jei vy
riausybė nenori priimti nuo 
vokiečių negarbingos tai
kos.

Rygos-Dvinsko šone vo
kiečių armijoms vadovauja 
Bavarijos princas Leopol
das. Į ten dabar sutrau
kiama galybė vokiečių ka
riuomenės. Taip yra ant 
saužemio. Iš jūrių pusės 
vokiečiai gamina karės lai
vynų prieš rusus. Norima 
vienu žygiu i*usus suremti 
iš abiejų pusių.

MIRĖ ARKIVYSKUPAS 
BLENK

NEW ORLEANS, bai. 21. 
— Čia mirė šitos provincijos 
katalikų arkivyskupas 
Bltenk. Buvo pasižymėjęs 
šioj šalyj pralotas.

SIUNČIAMI ATSTOVAI 
Į RUSIJĄ.

Prez. Wilsonas rūpinasi 
pagelbėti naujai 

respublikai.

Washington, bai. 21. — 
Prezidentas Wilsonas nu
sprendė duoti moralę ir ma
terijalę pagelbų naujai Ru
sijos respublikai, bi tik jų 
išgelbėti nuo grasančio pa
vojaus kaip iš vokiečių, 
taip ir iš rusų socialistų. 
Tuo tikslu kuoveikiausla 
Rusjon bus pasiųsta komi
sija, kuri vietoje patirs, ko 
tai naujai respublikai visu- 
pirma reikalinga,kad jinai 
išbristų iš vargų klano ir 
kiek-nors sustiprėtų Ir kad 
nepadarytų atskiriai taikos 
su Vokietija.

Kalbama, kad tos komisi
jos pirmininku prezidentas 
uuskirsiųš Elihu Root, bu
vusį kituomet Suv. Valstijų 
valstybės sekretorių.

Visupirmu Rusijų norima 
apteikti pinigais, kurių jai 
trūksta. Paskola bus duo
ta lengvomis sųlygomis, ta'ip 
kad naujai respublikai ne
bus apsunkinimo.

STREIKAS VOKIETIJOJ 
PLATINASI.

Pavojus vokiečių 
armijoms.

Amsterdam, bai. 21. —
Vokietijos dirbtuvėse dar
bininkų streikas platinasi. 
Vakar klaidingai buvo pra
nešta, kad Berlyne darbinin 
kai streikų laimėję ir sugrį
žę darban. Tenai darbinin
kai vis dar streikuoja. Strei 
kuoja ir kituose vokiečių 
miestuose. Dalis darbinin
kų sustreikavo ir Kruppo 
įstaigose, kur gaminamos 
armotos ir kitokie ginklai.

Fieldmaršalas von Hin- 
denburg išleido atsiliepimų 
l streikuojančius darbinin
kus, paskantindamas juos 
baigti streikų ir imties ga
minti amunicijų. Jis sako, 
kad dėl maisto stokos strei
kai nepateisinami, jies ša
liai reikalinga gaminti kuo
daugiausiai amunicijos. Ki
taip vokiečių artnijoms ka
rės laukuose grasius pavo
jus.

SUV. VALSTIJOS IR 
ANGLIJA.

ANGLIJA IR AMERIKA 
PADAVĖ SAU 

RANKAS.

Anglai iškilmingai apvaik
ščiojo Suv. Valstijų 

dieną.

Londonas, bai. 21.—Kuo
met Suv. Valstijos paskel
bė karę Vokietijai, Angli
joje kilo neišpasakytas 
džiaugsmas. Šito atminčiai 
Anglijos parlamente suma
nyta iškilmingai paminėti 
Suv. Valstijų karėn stojimo 
dienų. Parlamentas nu
sprendė, kad ta diena Suv. 
Valstijų pagerbimui butų 
iškilmingai paminėjama 
kas metai. Tam tikslui pa 
rinkta balandžio 20 diena.

Vakar taigi Anglijoj pir 
mu kartu ir pagerbta Suv. 
Valstijos. Buvo iškilmin
gos pamaldos. Visam Lon
done plevesavo Suv. Valsti
jų vėliavos. Ant parlamen
to busto bokšto išskleista S. 
Valstijų vėliava, kur nuo 
neatmenamų laikų svetimos 
šalies vėliavos nekuomet ne 
pasirodydavo. Pamaldose 
sv. Pauliaus anglikonų ka
tedroje dalyvavo karalius 
su karaliene ir visi augščiau 
si šalies valdininkai ir tai- 
kininkų atstovai diploma
tai. Po pamaldų giedota a- 
merikoniškas himnas.

Anglikonų vyskupas pa
sakė pamokslų, pritaikintų 
tai iškilmei. Išgyrė Suv. 
Valstijų šalį ir jos vyriau
sybę už jos žingsnius, kart 
stoja žmoniškumo ir teisy
bės apginiman.

Taip tai laikai keičiasi. 
Rasi, netolimi tie laikai, 
kuomet ant žemės žmonija 
supras blogybės prasmę ir 
bjaurėsis žudynėmis, kokios 
dabar su pasididžiavimu at
liekamos.

NAUJI ATEIVIAMS 
ĮSTATYMAI.

Washington, bai. 21. — 
Gegužės 1 d. Suv. Valstijo
se ima veikti naujas atei
viams įstatymas, sulvg ku
rio kiekvienas ateivis pri
valo mokėti savo kalboje 
skaityti ir rašyti. Kitaip 
šion šalin nei vienas ateivis 
nebus įledžiamas, ' Garlai
vių kompanijos tatai nuo 
šio laiko rūpinsis nepriimti 
gabenti iš Europos ir iš ki
tur nei .vieno žmogaus, kurs 
nemokėtų skaityti ir rašyti. 
Kitaip kompanijos gali tu
rėti nesmagumų, nes joms 
priseitų analfabetas keliau
ninkus gabenti atgal snvo 
lėšomis.

Paryžius, bai. 21. — Vo
kiečiai išnaujo bombardavo 
Rheimsų ir ten garsių ka
tedrų, Prancūzijoje. Kated
ra dar labiaus apgriauta. 
Mieste 24 žmonės žuvę.

TIKRAI KARIŠKOS 
KAINOS.

LIETUVA BUS NEPRIGULMINGA ŠALIS.

Vakar ir šiandie valgomų 
produktų kaiųos taip paki
lusios, kad galima jas skai
tyti daugiau negu kariško
mis.

Bulvių peck’as kainuoja 
$1.10. Didesnės bulvės par
eina po 7 iy 8 centus viena.

Už miltų ptatinaitę imama 
$13.25.

Kiaušinių tuzinas 38 — 
42c.

Sviestas nuo 48 ligi 51c.
Tomeitės (pomidoriai) 

15c svarui.
Cukrus jau 10c svarui.
Maisto spekuliantai kaip

ir prieš kokį savo galą pašė
lo beplėšdami žmones, 
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KATALIKAI IŠTIKIMI

Anų dienų. Suv. Valstijų 
sostinėje AVashingtone įvy
ko Amerikos arkivyskupų 
metinis suvažiavimas-sino- 
das. Suvažiavimas pasiun
tė prezidentui Wilsonui pra 
nešimų, kuriame pasakyta, 
kad visi Suv. Valstijų kata
likai paremia šios šalies vy
riausybę dabartinėje karėje 
prieš Vokietijų. Arkivysku
pai saviesiems tikintiems 
išleis ganytojiškus laiškus, 
pakviezdami juos eiti išvien 
su šalies vyriausybe ir vi
somis priemonėmis jai gel
bėti. Be to arkivyskupai 
stengsis patraukti į karės 
ligonines kuodidžiausių 
skaitlių katalikių ligonių 
slaugotojų.

Susirinkime dalyvavo be 
kitų ir Jo Em. Kardinolu 
Gibbons ir O’Connell taip
pat Jo A. M. Chicagos pro
vincijos Arkivysk. Munde
lein.

Kuomet Suv. Valstijų prezidentas pasirašė po karės 
rezoliucija, paskelbiančia karę Vokietijai, Philadelphi 
joje suskambinta taip vadinamu Laisvės Varpu, kurio 
garsu paskelbta Suv. Valstijų neprigulmybė 1776 m.

PADĖJĘ GINKLUS?

WASHINGTON, bai. 21. 
— Čia gauta iš Rusijos ne- 
oficialė žinia, kad rusai su 
vokiečiais sutikę neapribuo
tam laikui pertraukti mū
šius ir padėti ginklus ir tuo 
metu busią vedamos taikos 
derybos. Tečiau apie tai nė
ra oficialių žinių ir netiki
ma, kad rusų vyriausybė su
tiktų tai padaryti.

VOKIEČIAI TRAUKIASI
VAKARINIAM KA

RĖS ŠONE.

Londonas, bai. 21. —
Prancūzai briaudamiesi ant 
vokiečių tvirtumos Laon, 
Prancūzijoje, paėmė mie
stelį Sancy, gulintį už 10 
mylių nuo minėtos tvirto
vės.

Dideli mūšiai seka ir an
glai su prancūzais pažan- 
giuoja apskričiuose Aisne, 
Cliampagne ir Argonne.

Prancūzai nuo užpuolimo 
pradžios paėmė nelaisvėn 
19,000 vokiečių.

Vokiečių armijos atsime
ta į apsiginimo linijų, taip 
vadinamų Siegfried, kuri 
yra tiesiausia.V »

TURKAI SUMUŠTI
MESOPOTAMIJOJE.

Londonas, bai. 21. — An
glų kariuomenės vadas Me
sopotamijoje, gen. Ataudė, 
praneša, kad jo armija per- 
sibriovusi per Shatt-el-Au- 
hem, užpuolusi tufkų pozi
cijas ir turkus sumušušl. 
Apie pusantro tūkstančio 
turkų paimta nelaisvėn.

Londonas, bai. 21. — Ofi
cialiai paskelbta, kad D. 
Britanijai karės vedimas 
praėjusiais metais, pasibai
gusiais bai. 15 d. atsiėjęs 
$2,628,063,320.

VENGRIJOS DIPLOMĄ 
TAS KALBA APIE 

LIETUVĄ.

Lietuva turės būti 
neprigulminga.

Berno, Šveicarija, bai. 20. 
— Vengrijos seimo opozici
jos lyderis, grafas Andras- 
sy, pasikalbėjime su “In
ternational Ne\vs Service” 
korespondentu štai ka pa
sakė:

“Musų pačių, ir musų są
jungininkų tikslas šitoje 
karėje — sudaryti viduji
nės Europos valstybių sų 
jungų. Nuo Bismarcko po
litikos laikų, Vokietija tu
rėjo nustatytu du tikslu. 
Pirmasis tai buvo kontinen-I
talis tikslas, kuriuomi rū
pintasi vidujinę Europų su
vienyti su Rytais. Antra
sis — tai platus prekybos 
tikslas. Pirmasis tikslas 
atsiektas šios karės metu. 
Antrųjį turbut atsieksime 
vėliau su reikalingomis mu
sų prekybai kolionijomis ir 
prekybos laivyno stotimis. 
Taigi, kaip pasakiau, vienų 
tikslų jau atsiekėme, gi ant
rasis prigulės nuo Anglijos 
įveikimo.

Austrijoj-Vengrijoj gy
vuoja kuopa, kuri tiki, kad 
Anglija bus įveikta su nar
dančių laivių pagelba. Bet 
aš pats į tai turiu kitokias 
pažiūras. Tas gali įvykti ir 
k i tok iuo budu.

Geriausias daiktas vra 
padaryti išmintingų taikų. 
Reikia taip pataisyti, kad 
tolesniai negvvuotų joks 
“status quo.”

“Lenkijos ir Lietuvos 
klausimas turi būti išrištas. 
Talkininkai, žinomas daik-

BUS MAISTO DIKTA
TORIUS.

VYRIAUSYBĖ IMS 
KONTROLIUOTI 

MAISTĄ.

Manoma, maistas bus 
daug pigesnis.

Washington, bai. 21. — 
Maisto spekuliantai kaip 
įsirėmė visuomenę išnaudo
ti, taip ir neatsileidžia visas 
iaikas. Visuomenė pir
miau dar protestavo. Bet 
kuomet pamatė, kad tas 
nieko negelbsti, aprimo Ir 
moka už maistų tiek, kiek 
ponai spekuliantai pareika
lauja. Mat, su viskuo gali
ma apsiprasti.

Bęt šalies vyriausybė vis
gi nepamiršo šito žmonelių 
išnaudojimo. Vakar* kon
gresui induota bilius, kad 
karės metu vyriausybė pa
imtų savo rankosna visų 
maistų, nustatytų jam kai 
nų ir užsiimtų jo paskirsty
mu. Sulyg biliaus vyriau
sybė turi paskirti maisto 
diktatorių. Didžiuma kon-

t as, gali prieš tai protes- * 
tuoti ir pasakyti, kad tų 
valstybių gyvavimas links
ta prie didžiulės masės vo
kiečių, kurie tų šalių pasi
savinimų tuo neprigulmin- 
gumu tik pridengia. Bet ar 
talkininkai įstengs kų nors 
bloga padaryti neprigul- 
mingom Lietuvai ir Lenki
jai, tai pasirodys paskiau. 
Tos valstybės bus neprigul
mingos ir mes stengsimės 
jas paremti visomis savo iš- 
galėrrfis.

“Pirmasis žingsnis tuo 
žvilgsniu atliktas nežiūrint 
konservatastų pasipriešini
mo. Idąja pastatyta ant 
gerojo kelio. Šiandie tas 
klausimas jau pabaigtas. 
Lenkija ir Lietuva bus ne
prigulmingos šalįs. Lenki
ja ir Lietuva nedaug tepra- 
ras pertraukusios prekybos 
ryšius su Rusija, kadangi 
kaipo neprigulmingosios 
valstybės, būdamos su vi
dujinės Europos šalimis są
jungoje, daug gera sau lai
mės.

“Vokietija pravedė mano 
idėjų įteigdama neprigulmin 
gajų lenkų karalystę, kas 
tiesa, su kažkuriomis Vokie- 
tijai naudingomis atmaino
mis, bet be jokio pakenki
mo » Austrijai-Vengrijai. 
Musų priešininkai stengėsi 
mus uždaryti kovos žiedu, 
bet tai darė be savitarpinės 
sutarties ir tas darbas jiems 
nepasisekė. Musų prieši
ninkų svarbiausias tikslas 
sunaikinti Vokietijų ir šitos 
sąjungininkes. Jiems neru
pi sutverti Idealę sąjungų. 
Tatai čia ir yra didis skir
tumas tarp jų ir musų. Mes 
gaminame naujų pasaulį.”

greso atstovų tvirtina, kad 
maisto klausimas Suv. Val
stijose yra svarbiausias 
šiandie klausimas. Ir' jis 
be atidėliojimo turi būti iš
rištas.

NUSPRENDĖ PRAŠA
LINTI GRAIKIJOS 

KARALIŲ.

WASHINGTON, bai. 21. 
— Talkininkai pagaliau nu
sprendė prašalinti Graikijos 
karalių už jo pataikavimą 
vokiečiams. Tai busią atlik
ta į dvi šavaiti. Graikija bus 
prokliamuota respublika su 
Venizelosu priešakyje.

ORAS.
BALANDŽIO 21, 1917 M.

Chieago ir apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj gražus oras; 
šiandie šalčiau; smarkus va
karų vėjai.

Temperatūra vakar nug- 
ščiausia 72, žemiausia 53 
laipsniai.

Saulė teka 5:00, leidžiasi 
6:37.
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Iš Dienos : 
i Dienon

neša, kad centralės valsty
bės pasiruošusios padaryti 
taiką su Rusija ir tai 'to
kiomis sąlygomis, kokias ji
nai buvus paskelbusi prieš 
Naujus Metus.

Labai indomiai rašo vo
kiečių socialistų laikraštis 
“Vorwaerts,” matyt, su 
vyriausybės leidimu. Tas 
laikraštis atvirai tvirtina, 
kad stipriausioji Vokietijo
je partija yra socialdemo
kratai, kurie priešingi už
imtų žemių užgrobimui ir 
kurie sutinka duoti laisvų 
visoms tautoms.

Užtikriname,” rašo puso- 
ficialis vyriausybės sociali
stų laikraštis “Vorwaerts,” 
kad Vokietijos vyriausybė 
irgi sutinka su socialdemo
kratų norais. Šiandie vy
riausybė tikrai trokšta pa-

”D1AUOAE»«
J III

Subata, bal. 21 d., 1917 m.

Socializmas ruošia pražūti 
Rusijai.

Visi žino, kad dabar Ru
sija yra pakliuvusi ant nau
jo ugnekalnio. Tenai imty- 
nčsna stoja trįs srovės, ku
rias Berlynas vienas prieš 
kitas kurito. Tomis sro
vėmis yra rusai nacionalis 
tai, kurie pasivadino li
berališkais demokratais, 
paskui seka socialistai ir 
ant galo tamsioji rusų mi
nia, daugiausiai pravoslavų 
popų valdoma. Popais yal- 
do biurokratai, caro šalinin
kai. Rusai nacionalistai, 
prigelbstint dviem kitom 
partijom, paėmė į savo ran
kas didžiulės Rusijos valdy-

baigti karę ir pradėti taikos m3- Dalis valdymo teko ir

VISUOTINOS PROHI
BICIJOS PROJEKTAS.

Kuomet Suv. Valstijose 
pastaraisiais laikais imta 
smarkiai darbuoties su tik
slu padidinti kiek galima 
maisto išteklių, yra gulimas 
daiktas, kad visoj šalyj bus 
uždrausta išdirbinėti svai
galus ir tuo patim bus pra
vesta Visuotinoji pfohibici- 
ja. ’

Prohibicijos šalininkai, 
naudodamiesi dabartine ka
re ir maisto trukumu, su
manę induoti kongresui 
Šimą, kad Suv. Valstijose 
karės metu butų uždrausta 
ne tik išdirbinėti, bet ir 
pardavinėti svaigalus. Tuo 
budu norima šiai šaliai su
taupyti 600 milijonų buše
lių -javų, kurių tiek metai 
į metus suvartojama svai 
galų išdirbimui. Iš jų bus 
galima bus duonutę kepti.

Dr. Viley, maisto žino
vas, tvirtina, kad tais ja
vais, kokie dabar suvarto
jami svaigalams, butų gali
ma išmaitinti 12 milijonų 
žmonių. Bravarų ir disti
liacijų darbininkai rastų 
užsiėmimą ukėse ir tas dar 
didesnę naudą šaliai duotų.

Daugelis kongresmanų 
labai pritaria prohibicionis 
tų veikimams ir sumany
mui uždrausti visoj šalyj 
gaminti, pardavinėti ir var
toti svaigalus karės metu

derybas?*

Reiškia, kad Vokietija 
jaučiasi labai blogai, jei jau 
taikos prašydama tiesiog 
laužiasi per duris.

Perniai Vokietija talki
ninkams pasiūlė taiką. Bet 
jinai nepaskelbė oficialiai 
tos taikos sąlygų. Buvo 
pasklydusios neoficialės ži
nios, kad Vokietija taikos 
sąlygose statanti ir Lietu
vos neprigulmybę. Bet ofi
cialiai tos žinios nebuvo pa
tvirtintos.

VOKIEČIAI TURĖS RE 
GISTRUOTIES NEW 
YORKO VALSTIJOJ.

socialistams, bet jie tuomi 
neužganėdinti. Įkaitusios 
nuo Markso mokslo ijų gal
vos reikalauja, kad jiems 
ten tektų jei jau ne visas 
valdymas, tai kad nors di
desnei pusė. Jie panorėjo 
Rusiją pakeisti socialistiš- 
kąja valstybe, kad tuo budu 
įkūnytų savo senų senovės 
svajones. Rusai socialistai 
užuot darbuoties šalies la
bui bendrai su dabartine 
vyriausybe, svajoja apie 
negalimus daiktus. Jie ne
mato po kojomis akmens, 
už kurio užkliuvę tuč-tuo- 
jaus gali išsitiesti. Rusai 
socialistai mano, kad su jais 
.vienodos nuomonės yra ir 
vokiečių socialistai. Tatai ši 
tiems aklai tiki ir jų įsa
kymus pildo, nenorėdami 
net suprasti to, kad tie vo-

New Yorko valstija ne bi 
kaip žiuri į. kilusią karę su 
Vokietija. Visupirmu New 
Yorko legislatura (istatym-1 kiečių socialistų įsakymai

davybės butas) pravedė vi
suotinojo priverstinojo
kareiviavimo 
soj valstijoj.

įstatymą vi 
Kareiviauti

bus šaukiami visi sveiki vy
rai 25—35‘metų amžiaus.

Dabar vėl ta pati legisla
tura pravedė įstatymą, su
lyg kurio visi Vokietijos ir 
Austrijos Vengrijos paval
diniai turės užsiregistruoti 
ir palikti policijos priežiū
roje visu karės metu.

Po šituo įstatymu guber
natorius Whitman pasirašė 
ir pasiuntė Washingtonan 
paklausimą, ar jis nebus 
priešingas vyriausybės pie
nams. Jei vyriausybė tą 
įstatymą patvirtins, tuomet 
visi New Yorko valstijoje 
gyvenantieji vokiečiai bus 
priversti užsiregistruoti ir 
būti nulatinėje policijos 
pilė žiūroje.

SOCIALISTAI IR 
TAIKA.

DAUGIAU, DAUGIAU 
AUKŲ “REVOLIU

CIJAI.”

paeina tiesiog nuo Vokieti
joj vyriausybės. Pastarieji 
gi gamina Rusijai pražūti, 
nes nenori po šonu turėti 
laisvosios ir galingosios Ša 
lies.

Ir štai šitame traginga- 
me Rusijai momente jos 
plotuose pakįla nauja vėsu- 
la. Rusai socialistai, pa
gundyti vokiečių socialistų, 
galvatrūkčiais darbuojasi 
padaryti taiką su Vokietija, 
Rusų socializmas, kurs yra 
tikras vokiečių socializmo 
kūdikis, nepramato vokie
čių socialistų klastingojo 
veikimo. Vokiečių, socialįs- 
taį pirmoj vietoj stato ne 
kokį ten Markso tarptauliš- 
kumo principą, bet vokiečių 
tautos galingumą, tai’tautai 
atvangą, nežiūrint to, kas 
vokiečiuose valdovautų ir 
kokia juose butų valdžia. 
Vokiečių socialistai pir-

pamatais. Toks jų pasiel
gimas, žinomas daiktas, la
bai lengvai gali pražudyti 
Rusiją. Su savo vokiškais 
“draugais” mėgindami pra
vesti taiką tarp Rusijos ir 
Vokietijos, jie platina pašė
lusį kurstymą tarp darbi
ninkų ir kareivių prieš da
bartinę vyriausybę. Ir kuo
met jie nepertrauks to sa
vo kurstymo, vyriausybė, 
ta pati, kuri sugriovė caro 
sostą, imsis ginklų prieš 
juos. Tuomet gims nauja 
Rusijoje revoliucija, kitaip 
tariant, naminė karė.

Šita naująja revoliucija, 
žinoma, pasidžiaugs Vokie
tijos vyriausybė ir patįs vo
kiečiai socialistai, kurie ki
tų šalių socialistams skelbia 
Markso principus, bet sau 
jų nepritaiko. Ne mažiau 
šitomis naminėmis skerdy 
nėmis džiaugsis ii* rusai 
biurokratai. Be abejonės 
jie mėgins pasinaudoti ta 
proga, kad išnaujo paimtų 
į savo rankas šalies valdy
mą. Galės dar atsirasti 
koks ir caras autokratas. 
Rusija tuomet ilgiems me
tams pavirs tokiuo pragaru, 
kokį šiandie matome Mek
sikoje.

Tatai ačių rusų socialis
tų nepriaugimui prie visuo
meninio ir politikinio se- 
pratįmo, Rusiją gali patikti 
pražūtis. Njuo dabartinės 
Rusijos vyriausybės prigu
li, ar jinai užsileis socialis
tams, ar jinai stos smarkion 
prieš juos kovon. Jei vy
riausybė neturės ganėtinai 
jėgų atsispirti prieš socia
listus, šitie padarys atski
riu taiką su Vokietija ir 
tuo patim sugriaus vyriau
sybę. ,

Taip įvykus karė Euro
poje negreit pasibaigtų, nos 
tuomet vokiečiai aštriau pa
sistatytų prieš prancūzus ir 
anglus. Vokiečius suvaldy
ti tuomet priseitų ne tik A- 
merikai, bet ir Japonijai 
pasiųsti savas kariuomenes.

N. D.

bet visgi yra Lietuvoje. 
{Jie jau pradėjo darbuoties, 
kad pasinaudoję laisve, ne
duoti jos kitiems. Mes ma
tome, kaip tos tvirkinančios 
spėkos buvo užviešpatavu
sios Amerikos lietuvius. 
Vos tik dabar po ilgos ir 
sunkios kovos mes pradėda
mi atimti jų užkariautas 
pozicijas. Jie matydami sa
vo galą, čionai kraustosi į 
Lietuvą ir jei mes nesubru- 
sime, tai pamatysime Lietu
vą jų rankose.

Laisvoji Lietuva bus kaip 
iš miego pabudusi troškan- 
ti mokslo. Žmoneliai, šim
tais metų laikyti vergijoje, 
puls prie šaltinio, kuris su
teiks jiems to, ko jie seniai 
trokšta,—apšvietos Ir mok-

Kokį mokslą mes norime 
suteikti savo močiutei — 
Lietuvai? Ai4 mis norime, 
kad ji gertų iš to užnuodinto 
šaltinio neapikantos fana
tizmo, keršto ir klaidingo 
mokslo, kurį pagamins mu
sų ištvirkę ir klaidingo 
mokslo broliai. Arba verčiau

Kaip tik karė pasiliaus, 
kaip tik mes galėsime įva
žiuoti į Lietuvą, tos draugi
jos gal da daugiau dirbs ne
gu dirbo prieš karę. Beabe
jo joms truks spaustuvės 
darbininkų: statytojų ir 
mašinistų, nes jų daugelis 
žuvo kariėje. Taigi butų 
naudinga, kad jų vieton su
grįžtų geri specialistai iš 
Amerikos į Lietuvą. Karės 
laiku spaudos menas žymiai 
paėjėjo pirmyn. Bet tų tri
jų metų naujieji išradimai 
nepasiekė Lietuvos, nes ji 
buvo karės prislėgta, todėl 
naudinga butų, kad spaus
tuvių darbą gerai išmanan
tieji vyrai, grįždami į Lie
tuvą, parsivežtų į ją ir nau
juosius išradimus.

NORTH SHORE

TĖVYNĖS MEILĖ.

Po šios baisios karės, ga
lime tikėti, ir musų bran
gioje tėvynėje bus žymių 
atmainų. Gal turėsime dau
giau laisvės negu prieš ka
rę.

Jau Rusijoje pastatytoji 
miausiai yra vokiečiai, o ti^valdžia paskelbė laisvę kal-

\T ERGIJOS 
▼ dienos jau

praėjo. Bet1 
vis dar tarpe mus' 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
vcrg-mistrės-L I GOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo <r žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, P.ulagos^ Ncurall- 
frijoM, Persišaldymo, Apšliibiino, Dantų* 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
ti nėję, kaip ir nuo v i kokiu kitu reuina- 
tiaku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo Ketuj ir uztikėtinjj draugą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute; gulima gauti visose ap- 
tickosc arba paa pati fabrikantu-—

F. AD. RICHTCR A CO. 
74—80 Wishlngton Strset, Nsw Vork.

Nelaukdamos pavasarinių 
užpuolimo pasekmių karės 
šonuose gerokai apilsusios 
centralės valstybės (Vokie
tija su Austrijos-Vengrija) 
taikos trokšta taip, kaip 
nuo saulės kaitrių spindulių 
sukepusi žemė lietaus. Ka
dangi su Anglija ir Prancū
zija nelengva tarties taikos 
reikale, tatai norima kaip 
nors susitaikinti nors su 
viena Rusija. Tam tikslui 
vokiečių vyriausybė panau
doja socialdemokratus. Sl- 
tiegi gundo kaip įmanyda
mi rusų socialistus, kuriems 
irgi norėtųsi Ravo šalyj ant 
rcvoliucijinės ugnies išsi
kepti gardų kepsnį.

Todėl vokiečių vyriausy-

Amerikos lietuvių visuo
menė neturėtų gailėtis gau
sių aukų lietuviškiems soci
alistams, nes įjų keli šulai 
jau žada apleisti šią šalį Ir 
keliauti į Rusiją “pabaigti 
revoliuciją.’* Rasi, ne vie
nam jų dar gali tekti ir 
valdvietė busimoje socialis- 
tiškoje Rusijoje.

Tas aukas jie nuo visuo
menės tik skolinasi. O ka
dangi musų socialistų “re
putacija** perdaug gerai ži 
noma, nesigailėkite aukų 
“revoliucijai.”

Duokite jiems aukas, au
ginkite jiems ragus, gamin
kite patįs sau vergiją, ko
kią lietuviški socialistai ža

bu dabar pusoficialiai pra- da lietuvių tautai.

paskui socialistai.
Tuo tarpu rusai socialis

tai svajoja taip r kad kuo
met jie su vokiečių socialis
tų pagelba padarys taiką su 
Vokietija, tuomet pastaroji 
nesimaišys į Rusijos vidu
jinius reikalus ir jiems tuo
met teks Rusijos valdžia. 
Kada tai visa bus atsiekta, 
tuomet vokiečių socialistai 
su socialistiškos Rusijos pa
gelba sugriaus Vokietijoje 
monarchiją ir tuomet pra
sidės kaip vienur, taip ki
tur iš seno laukiamas so
cialistinis laikotarpis, soci
alizmas švęs savo didžiulį 
laimėjimą pasaulio istorijo
je.

Taip naiviai tiki rusai so
cialistai ir, pamiršdami sa
vo pareigas apsaugoti šalies

bos ir spaudos. Iš to mes vi
si džiaugiamės. To mes se
niai laukėme. Su tuo galin
gu ginklu galėsime daboti 
tikros demokratijos princi
pus.

Bet to ginklo negalime 
atiduoti į rankas neišmanė
lių ir bepročių. Juk nieka
dos neduodame šautuvą ma
žam vaikui. Jis gali nevien 
tik sau, bet ir kitiems blė- 
dies padaryti ir tą ginklą 
prarasti. «

Taip ir su musų laisve. 
Mes ją branginame ir tu
rime daboti, kad ji nepa
tektų į rankas tų, kurie 
kenksmingai iją vartotų. 
Mes turime ją saugoti nuo 
žmonių nesubrendusio ir 
nesveiko proto ir nuo neiš
manėlių. O tokių turime

čielybę, ima knisties po jos prisipažintu nors ir maža,

mes norime, kad ji gertų 
tikro mokslo iš šaltinio 
šventą tiesą Dievo ir arti
mo meilę?

Nei vienas tikras lietu
vis nenorūs paduoti nuodų 
savo brangiai tėvynei. Jis 
verčiau norės suteikti jai 
tikro mokslo ir apšvietos.

Bet vienų gerų norų ne
užteks. Reikia ir darbo, Ir 
pasišventimo. Jei mes nori
me tą tikrą ir teisingą mok
slą Lietuvai suteikti, tai 
turime turėti stiprią kata
likišką spaudą. Mes turime 
"Steigti Lietuvoje savo laik
raščius. Kuodaugiausiai po 
žmones praplatinti geras 
kningas. Tam darbui tinka
mai apdirbti reikia pinigų 
ir pasišventusių žmonių. Ar 
nebūtų praktiškiausis bū
das įsteigti Apšvietos Fondą 
prie musų Tautos Fondo. 
Su tokiais surinktais pini
gais butų galima praplatin
ti dykai tūkstančius nau
dingų kningelių ir laikraš
čių. Prie to reikėtų čia A- 
merikoje suorganizuoti spė
kas spaustuvėms steigti 
Lietuvoje. Tam darbui rei
kėtų tverti tam tikras kor
poracijas arba draugijas. 
Norėdami tą nuveikti, netu
rime snausti. Tinime darbą 
pradėti šiandien. Rytoj gal 
bus pervėlu. Dar tos pozici
jos nėra užimtos, taigi už
tinkime mes, pirm negu jas 
užims priešai. Iš užtintų vie
tų sunkiau bus juos prava- 
rvti. Katalikiška visuome- 
nė yra pasišventusi Lietu
vai. Lai musų vadai nurodo 
kelius, kuriais mes galėtu
me nešti pagelbą savo tėvy
nei.

Jonas J. Ramanauskas.
Redakcijos prierašas. La

bai pritariame gerbiamam 
p. J. Ramanauskui, tik 
mums išrodo, kad nėra rei
kalo tverti naujas draugijas 
spaustuvėms pirkti ir knin- 
goms platinti. Lietuvoje jau 
yra trys žymios vietos, kur 
lietuvių katalikiškoji spau
da stovi gana tvirtai. Vil
niuje yra “Vilties” bendro
vė ir p. M. Kuktos spaus
tuvė, Kaune Šv. Kazimiero 
Draugija ir p, S. Banaičio 
spaustuvė, Seinuose kunigų 
Laukaičio, Dvaranausko ir 
Narį aus k o bendrovė. Visos 
tos draugijos ir jų laikraš
čiai nemažai gavo kentėti 
karės laiku, bet nenumirė.

Geriausias Ke
lias į Milwaukee

J US galite gauti trūkį 
bile vietoj Chicagoje 

ir važiuoti tiesiai į Mihvau- 
kee. Susijungimus galima 
padaryti su North Shore Elec
tric trains ant Central Gatvės 
Evanston. Ima tiktai 2 valan
das ir 48 minutas. Jus sutaupy
site |108. Norint daugiau su
žinoti klauskite Elevatoriaus a- 
gento, kuris sėdi prie tikietų, 
arba pašaukite
Central 8280, City Tiekei Ofisas 
1243 Edison Bldg. 72 Wcst 
Adams Street, Chiiago, Illinois.
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Jūsų pinigą turi būti padė
ti gero)* Mogio)* va »tljo* 

baijkols

SECURITY BANK
Mllvraokse sv. aud Carpentor st

3% ant Jūsų Pinigu

Atdara Panedčliais is Sabatomls 
vakarais iki I valandai

Skolinama pinigą* ant Namų

Persiunčiame pinigus 
Į Europa (r galima 
kauti Laivokartes

DIRBTUVE 
Įsteigta 1898 m. 

Artistiškų išdirbinių, kaip 
tai: įvairių bažnytinių paro
dų, rūbų, karūnų, tautiškų 
vėliavų, draugystėms šarpų, 
guzikučių, maršalkoms pavė
dų, antspaudų, ir tt. Darbų 
darome artistiškai ir atsakan
čiai. Užsakymus priimame iš 
visur ir teisingai išpildome. 
Reikale, prašome, kreipties 
prie tikros lietuvaitės.
T. I. ANDRUSZEWICZ irCo 
1908 W. Division st.,

Chicago, III

NERVŲ LIGŲ.
t. 4 Vderlin Kanu. Rugsėjis 1*15.
Psv 13 metų aš sirgau nervais, nia- 

e‘ virą skaudėdavo, Jaučiausi prislėg- 
as, bet visuomet turėjau gerą norą 
algyt. Klebono Koentg’o Nervinė 
ane Išgydė. James Sr-ott.
J. Glaiyann iš W. Point Miss. rašo, 
ad jis persmarkiai dirbdamas savo 
armoje neteko muskulų jiegos jj 
mė gydytis klebono Koenlgo Nervine 
r dabar j* perša visiems.

Taip pat rašo Kiotilda Merz iš St. 
"abriel, Tex., kad ji baisiai sirgusi 
ervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gy- 
ytis klebono {{oenigo Nervinė, nes 

1 pasekminga.
Sesuo Ka tari na, vienuolė iš Ta 

rosse Wls., sakosi klebono Koonigo 
ervlne išsigydšiusi iš nerviškumo ir 
emlcgos, nors tiedvi ligos buvo Ją 
arginusios per du metu.
DYKAI brangi knyga sergan 

tiems nervais. Jų siun 
lame kiekvienam, įkuria paprašo, 
leturtėllams duodame ir vaistus 
ykal. Tuos vaistus nuo 1878 ISdlr- 
inėda^o gerbiamasis klebonus Koe 

tig. Fort Wayne, Ind., o dabar po
KOENIG MEDICINŲ CO., 

prižiūra Išdlrblnėja «
Clih-ago, III.

83 W. Lake st,. netoli Dearborn
Vaistinėse bonka ateina 

1, o šešios bonkos |5.

IBTEIGTA UIS M.

KASPAR
STATE BANK

PO PKIStlUKA VAUŽTUOSI

KAPITALAS $600,001
Mm mokame S proe. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money 

Orders 1 visa* dalis svieto.
Wllllam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar, —Vice-pirmininkas 
Chas, Krupka, Vive-pirmininkas 
August Filek—Ass’t. Kasierius 
Joseph sikyta — Kaslortus 

1900 Blue Island Avė.
miiH, u.

*EXK-'JU4 MANKOS SAUGOMO. 
Chicago Clearing House

Bankos priklausančios pri* Chl
cago Clearing House yra po Jos at
sargia priežiūra. Laike nuo laiko, 
bent syki i metus, Clearing Houee 
revizoriai nuodugniai Ištirta savo 
bankų Movi ir būda Jų radimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notoe.

bondai. mortgagei Ir kitos apsau
gos peržiuriamos Ir patikrintos, pi
nigai kitose bankuose patikrinti ir 
nlngoa Ištirto*. Tiktai tikra apšau
ti vert* gali būti kningose parody- 
at. Abėjotina tvarka arba atsargu
mas, yra nedaleidžiamas. Jeigu 
banka nustoja savo Clearing Houei 
teisių, tas yra ženklas Jos abėjotiaei
stovio.-

Tiktai tvirciausios ir saugiausias 
bankos gali būt Clearing House £/•« 
riale.

The Chlcago Clearing Housa 
priežiūros užmanymas tapo {vestas 
pirm dešimt motų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing Hous* banka na 
subankrutljo. Reikalaujant, Clea
ring House bankos ateina viena kl 
tai su pagelba.

The Amsrican Btat* Bank pri
klauso prie Chlcago Clearing Hou
sa yra po Jo* priežiūra, naudojasi 
jos teisėmis Ir Išduoda penktas pil
as* atskaitas J metu*-

J{ taipgi yra po Valstijos prie
žiūra, yra rsgullariškal tlrlnėjama 
ir kas meta išduoda penkias pilnas 
atskelta* Bankiniai Vai 
stljos Illinois.

Pinigai sudėti šitoj* bankoje yra 
llmokassl ant kiekvieno pareikala
vimo.

Cla galima gauti Pirmus Auk
so Mortgagse. Tslpgl Aukso Mort- 
gags Rondus po fir 8488.88. 

die bankM
Lietuviams

Cla kalbe Lietuviškai Ir lenkiš
kai.
Kapitalas Ir perviršis; 8*88.888.88

raldybal Val-

yra atsakanoias

Presldentas
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas: Blue Island Ava.. Loemm 
ir 11-to* **4rių.

ATDARA*: Paaedėiials. Kstver-
gs4a kr kabatem* iki l:«* vai *»h.
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PASKUTINIS pri.
MINIMAS.

Šiandie, balandžio 21 die
noj, Chicagoje ir kitose Suv. 
Valstijų miestuose renka
mos ant gatvių aukos su
šelpti .karėj nukentėjusius 
ukrainiečius. Apie reikalin
gumų sušelpti tų nelaimin
gų tautų jau mes “Drauge” 
kelis kartus Pašėme. Taipo 
gi kvietėme geros valios lie
tuves ir lietuvaites pagelbė
ti ukrainiečiams darbu —• 
drauge su jais aukas rinkti. 
Kiek tokių geraširdžių se
serų vaikščios šiandie sua
rinkliavos skrynutėmis po 
Chicagos gatves dar mes ne-

į skienė, Giraitienė, Šlikienė,, 
Mockienė, Masiulienė, Sku- 
dienė, Paletskienė, Šatkau
skienė, Damijonaitienė, Ra
kauskienė, Kenutienė, Ku
lienė, Kodienė, Pocienė, 
Baičienė, Alijošienė, Vasi
liauskienė, Poškienė, Fi- 
rantienė, Gavelienė, Balsei- 
nė, Martinkienė, Stankienė, 
Strumelienė, Mickienė, ir 
Chmieliauskienė.

P lės: E. ii' A. Radauskai- 
tės, S.'Urbiutė, M. Rakaus
kaitė, A. Žemaičiutė, B. Jo- 
naičiutė, Norvaišiutė, Filipa 
vičiutė, Eudeikiutė, Čiurlio- 
niutė, G. Toleikiutė, A. Bal
čaičiutė, Mosekaitė, Gaižai- 
čiutės, Šeputaitė, Kušlei- 
kaitė, Girijotaitė, Olševs-

NEKULTURISKA IR NE 
ŠVANKI ŠVENT

VAGYSTE.

J mus redakcijų žmogus 
atnešė dvi fotografiji žmo
nių labai keistai apsirengu
sių. Pasirodė, kad tai esu 
du žymiausiu socialistu iš 
Cicero, 111. Tas kuris stovi

raukas išskėtęs yra Burda.. turi žinoti kokis yra viešas 
Jis buvo kurpius Chicagos’ 
priemiestyje. Ant antros fo
tografijos po dešinei stovi 
jis pats su žymiai išsipūtu
siu pilvu, o po kairei yra 
“Naujienų” bendradarbis 
Aceris. Paduodame tųdvie
jų fotografijų kopijas su ži
nia ir leidimu jųdviejų sa
vininko. Musų skaitytojai

veikimas tų, kurie skaito 
“Naujienas” ir gyvena jų 
mintimis. Vietoje Dievo jie 
garbina dolerį; dolerio 
ženklus jie padėjo ant rū
bų, kuriais apsitaisė. Tie 
rūbai pamėgdžioja katali
kiškus bažnytinius rubus. 
Beždžionei įgimta yra pa
mėgdžioti žmogų.

šonan,
r. •iFMlllIČIll I. M. SklMIt

THE ELECTRIC SHOP
1641 W. 4711 Slnit

Tel. Drover 8838 
Atliekame vlaokj electrikoa 

larbą plgiaua, geriaua Ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedam eloc- 
tros dratas { namus; geso Ir 
elektros lempas. Taisome mo
torus, fanus Ir visokius daly
tus surištus su Elektriką.

Reikale suteikiame patari
mu Ir apkalnuojame darbą.

TeL Yards IMS |
DR. J. KULIS

LMRUVIB GYDYTOJAS U 
OHIBUBOAI,

8268 B. Halsted st. omeago, HL 
Gydo visokias ligas motery ir

vaiky.
Priėmimo Valandos: nno ■ ryto 
iki 12; o iki 0. Nedaliomis: 
nuo U iki 2 po piety; nno S v. 
iki 8 v.

žinome. Bet šiuomi jau pa 
skutinį kartų kreipiamės į kiutė, Poškaitė, Kesleriutė, 
chicagiečius • lietuvius, pra- Monkiutė, Laurinaičiutė, 
šydami nesigailėti aukų Uk-į Andruškevičiutė, Staniu- 
rainiečių Dienoje. Gelbėji- putė, Finiočiutė, p-lė Gra
mas savo artimo nelaimėje ^ow, p-lės J. ir A. Jasins- 
yra svarbiausia susipratusio kiutės ir Matilda Vaitavi- 
krįkščionies priedermė ir ftutė. • ’
menkas tas žmogus, kuris i Augščiaus minėtoms po- 
nuo to atsisako. niorns ir panelėms pasiaar-

------------------------ -------- bavus galėjome pasekmin-
CHICAGOS CENT. KOM. gaj nuveikti tų darbą, kurį
TLKININKŲ BAZARO 

LIET. SK. VEDĖJŲ 
RAPORTAS.

Kadangi musų visų dar
bininkų, kurie dirbo laike 
Bazaro, visas darbas buvo 
surištas su Centralinių Ko
mitetu, todėl matome už pe
reigų duoti šiokį paaiškini
mų. * š

Kada Cent. Komiteto pa
siuntiniai atėjo ypatose pp. 
Kaspučio ir Baltučio pa
kviesti būti Lietuvių Sky 
riaus vedėjai, buvo likę tik 
5 savaitės iki atidarymo 
feazaro. Matant, kad Cen- 
tralinis Komitetas suorga
nizuos visų dalykų: kaip tai 
suieškos visas aukas, pri
statys visus, kiek reikės, 
darbininkus ir tt., o tik tuo
met priseis pačio Bazaro or- 
ganizatyvę tvarkų vesti. 
Tokių mintį turėdami aš ir 
mano pagelbininkė apsi- 
ėmėm imti vietų.

Pradėjus, vienok, dirbti 
pasirodė visai kitaip. Centr. 
Komitetas maža kų gelbėjo. 
Jis aukų labai mažai sutei
kė, darbininkų apart pp. 
Žaldoko, Baltučio, Mockaus 
ir Šileikos, beveik visai ne- 
parupino. Centr. Komi
tetas, kuris “Lietuvių Die
nai” suorganizavo net 3,000 
moterių if •panelių talkinin
kų Bazarui nesugebėjo su
organizuoti nei keletos mo
terių. Ir nors mums prisi
imant tų darbų buvo iš pp. 
Baltučio ir Kaspučio prizą 
dėta, kad jie visus darbi
ninkus suorganizuos ir visų 
abelnų darbų atliks, prisiėjo 
organizuoti iš pat pradžios 
virfų Bazaro organizacijų. 
Prisiėjo toms suorgani
zuotoms moterims pačioms 
aukauti, dirbti ir aukas rin
kti. Tos pačios moterįs tu
rėjo taipgi dirbti visų laikų 
Bazare nuo 1 P. M. iki 12 
nakties kasdieną per 10 die
nų.

Nors visas organizatyvis 
darbas ėjo labai sunkiai, 
vienok su pagelba darbščių 
moterių ir panelių, pasisekė 
visas Bazaras geriaus negu 
tikėtasi.

Norėdamos sudėti viešų 
padėkų visoms moterims ir 
panelėms už jų darbų, nori
me ir jų vardu s čia paminė-

mums buvo pavedę.
Iš daugiausiai pasidarba

vusių reikia paminėti: Prie 
Lietuvių busto: p-ios ŠlI- 
kienė, Kulienė, Kasparienė, 
Skudienė, Giraitienė, Stan
kūnienė, su savo maža duk- 
ruke, kuri ypatingai buvo 
aprengta tautiškomis dra 
panomis ir daug aukų su
rinko, Kodienė, Alijošienė, 
Šatkauskienė.

Marriage Biuro panelės: 
Balčaičiutė, Norvaišiutė, 
Filipavičiutė, Gaižaučiutės, 
Žemaičiutė, Jonaičiutė ir 
Olševskiutė.

Prie užkandžių: Pone 01- 
ševskienė, jos priežiūroje 
buvo užkandžiai, Vasiliaus
kienė, Masiulienė, ir kitos, 
kurios gelbėjo. Panelė An- 
druševičiutė pirko ir virė 
ir kepė visus užkandžius sa
vo namuose. Pone Sutku
vienė, kuri taipgi paauka
vo užkandžių, Ponios Alijo
šienė, Poškienė, Ališauskie-į 
nė ir Strumelienė, taipgi au
kavo daug užkandžių,

Ponas Pocius, kuris daly 
vavo su Vyčių Choru Lietu
vių Dienoje ir palinksmino 
kaip lietuvius, taip ir sve
timtaučių publikų lietuvių 
dainelėmis, užsipelno nema
žos padėkos.

Vyčių Choro panelės atti
kusios koncerto dalį, visų 
vakarų pašventė prigelbė- 
damos savo darbu Lietuvių 
Skyriuje. Joms taipgi pri
guli ta pati padėka.

Čia neminėsime tų visų, 
kurios aukavo savo išdirbi
nius. Apie jas gal ponas 
Baltutis paminės savo ra
porte. jeigu gi jis neminės, 
tai mes kitame raporte pa
minėsime ir detališkiau bus 
jau galima žinoti finansiš
kas pasekmes. Negalima 
užmiršti neišreiškus padė
kos žodį visiems laikraS- 
čianTs, kurie tik musų darbų 
rėmė, ypatingai Chicagos 
laikraščiams. Prie su tvar 
kymo Bazaro ir išpardavi
mo tikietų ir serų labai ir 
labai daug dirbo p-as Žaldo- 
kas ir už savo darbų jis bi
los nedavė — vadinasi p-as 
Žaldokas savo brangų laikų 
ir energijų aukavo šiam tik
slui, kad kuodaugiausiai su
rinkus dėl karės nukentė
jusių.

P-as Baltutis ir Šileika,

ACERIS

LIETUVIŠKŲ SOCIALI- šių gėdų.
STŲ NIEKŠYSTĖS. Štai, augščiau atspausti

-------------- paveikslėliai parodo negud-
Vargas musų nelaimingų- į rius veidus tųjų lietuviškų

jai tautai iš visų pusių. Ne
gana, kad jų persekioja, 
ir ubagina svetimtaučiai, 
bet ir iš .jos pačios sūnų tar
po atsiranda tokių nedorė
lių! Išsižadėję ir paniekinę 
savo tikybų, tautystę, pa
pročius ir viskų, kuomi žmo
nės skiriasi nuo gyvulių 
veislės jie nepripažindami 
jokių gyvenime normų pla
tina baisiausi ištvirkimų, 
nuodina lietuvių tautos gry
nų sielų ir savo niekšiškais 
darbais daro mums didžiau-

išgamų, kurie pasityčiodami 
iš musų brangaus tikėjimo 
apeigų pasigamino sau baž
nytinius drabužius ir išbjau- 
rioję juos nepritinkančiais 
ženklais nusiėmė fotografi
ją. Tie šventvagiai, kurie 
taip piemeniškai pasielgė 
yra artimiausiais draugais 
Cbicaginio socialistų šlam
što “Naujienų.” Vienas bu
vo Cicero kurpius (šaučius) 
Burda, o kitas — vra “Nau- 

Pa- 
gan

jienų” agentas Aceris. 
starasis gi net užima

žymių vietų “Naujienų” 
rašytojų tarpe. Acerio 
straipsniai labai dažnai bu
vo spausdinami minėtame 
šlamšte. (Dabar gi Aceris 
valkiojamas po teismus ir 
kalėjimus, todėl neturi laiko 
remti “Naujienų” redakci
jos savais raštais).

Taigi, matote gerbiamieji 
skaitytojai, kaip didis do
riškas supuvimas socialistų 
tarpe. Toks jų pasielgimas 
alkiausiai parodo, kad mū
siškiai socialistai nėra jokia 
kultūriška partija, bet tik 
gauja valkatų, visuomenės 
tvarkos ardytojų.

T0WN OP LAKE.

Pirmoji komunija.
Čionai didžioje seredoje 

prieš Velykas buvo šv. Kry
žiaus parapijinės mokyklos 
mokinių pirmoji komunija. 
Iš viso tų dienų priėjo pne 
Dievo stalo arti 80 mažų 
vaikelių if mergaičių.- Visi 
vaikeliai buvo labai gražiai 
prirengti prie tos brangios 
iškilmės. Už tų didelė padė
ka priklauso gerb. klebonui 
kun. Skrypkai ir seserims 
Nazarietėms, kurios čia mo
kytojauja.

Gerb. šios parapijos kle
bonas Skrypka laikė tų die
ną šv. mišias ir pasakė gra
žų pamokslėlį, pritaikinda
mas prie tos dienos vaikelių 
iškilmės.

1 Velykų šventė.
Vargiai kur lietuviai ka

talikai turėjo gražesnės Ve
lykų šventės iškilmės, kaip

Šv. Kfyžiaus parapijoj. Su
batos vakare kun. klebonas 
atlaikė mišparus; kun. N. 
Pakalnis pasakė gražų ir 
įspūdingų pamokslų apie 
Kristaus Kančių. Kun. N. 
Pakalnis yra gabus pamok
slininkas. Velykų rytmety
je, penktoj valandoj, pra
sidėjo iškilmingos pamal
dos. Gerb. klebonas Skryp
ko laikė prisikėlimo mišias. 
Pirm to buvo surengta gra
ži procesija, kurioje dalyva
vo arti 150 mažų mergaičių. 
Laike mišių brrto pasakota 
keletas žodžių apie tos die
nos prasmę.

Labai gražiai ir šv. Ceci
lijos giedorių choras pagie
dojo laike velykinių mišių. 
Už tų pagarba priklauso p. 
V. Dukšai, vietos vargoni
ninkui.

ti:
P ios: Kasparienė, Olšev- taipgi su visu atsidavimu

darbavosi, kad tik pasek- 
mingiau Bazarų įvykinus.

P-as J. Chmieliauskas pa
gamino keletu gerų straip
snių dėl amerikoniškos 
presos, nekurie iš jų tapo 
patalpinti, už kų jam reikia 
dėkoti.

Su tikra pagarba
A. J. Zimontienė, 
Liee. Sk. Vedėja

A. M. Kirienė,
pagelbininkė.

40 valandų atlaidai.
Balandžio 29 d. š. m. čia 

prasidės 40 valandų atlai
dai. Tikimės turėti daug 
svečių kunigų su dvasiška 
pagelba. Parapijonai jau 
rūpestingai rengiasi prie tų 
atlaidų. Daugelis galės leng
vai atlikti išpažintį laike tų 
atlaidų.

“ Nežali e įninkama ”
nesiseka.

Šioje apylinkėje yra ne- 
zaliezninkų mulkinyčią prie 
Marshfield avė. Joje dabar 
vadovauja tūlas apgaudinė

tojas Buza-Buzevičia arba 
kaip jis save dabar pasiva
dina Buzynskas. Tūli juok
dariai pasakoja, buk tas Bu
zynskas esųs Žilojo Senelio 
giminaitis...

Tas mulkintojas visokiais 
budais stengiasi žmonėms 
akis apdumti. Bet tas jam 
nesiseka. Jau ir jo paties 
pasekėjai pradeda susipra
sti ir šalinties nuo nešva
raus apgaudinėtojo.

Parapijonas.

IR GI PAGYRIMAS.
— Ak, kaip šis daininin

kas puikiai dainuoja. Ar 
tau, drauge, patinka1? AT

— Ko čia gerėties! Jei aš 
tokį balsų turėčiau nei kiek 
ne blogiau už jį padainuo
čiau.

PAČTOJE.
— Negaliu priimti laiško 

— persunkus. Reikia prili
pyti dar vienų krasa ženki į.

— O juk tuomet bus dar 
sunkesnis.

• am •—• • •
APIE PLAUKIMĄ

— Af moki plaukyti?
— Moku.
— O kur išsimokinai?
— Ant vandens.

—j— ——t—
VAIKŲ TARPE.

— Kam Dievas davė au
sis?

— Kad4cepurė neužsmuk-
tų už akių.

Kuomet Kraustotes—
Ar kada Pamąstote 

apie Gaza?
Kuomet Jus išsikraustot, mes uždarome gazų
senoje vietoje ir atidarome Jūsų naujoj vietoj tą 
pačią dieną. Pusryčius išsiverdate senoj vietoj, o 
vakarienę naujoj.

Gazas yra uždarytas ir atidarytas ar Jus tenai
busite ar ne (jeigu galima gauti raktą nuo janito- 
riaus) nereikia nei jokio rašymo tiktai patelefonoti 
mums.

Šis patarnavimas yra suteikiamas Jums ir
kitiems per ilgus metus be jokio užmokesčio iš Jūsų 
pusės. Nors greitas patarnavimas yra Jums sutei
kiamas, bet mes šįmet prašysime, kad duotumėt 
mums išlaiko žinią apie Jūsų kraustymosi.

Kad Aplaikus Geresni 
Gazo Patarnavimą

Kraustymose laike mes turime daugiau negu
250 vyrų, kurie yra tam išsilavinę, kad butų greitai 
galima patarnauti. Pernai metą tarpe Balandžio ir 
Gegužės mėnesių tapo uždaryta ir atidaryta gazas 
200,000 namuose; arba daugiaus negu 10,000 į dieną.

Mes nereikalaujame trisdešims dienų arba
dešimts pranešimo; mes tiktai norime apie keletą 
dienų pirm laiko. Kr.omet tiktai žinosite dieną, 
pašaukite mus per telefoną, Wabash 6000 klausiant 
Application Department ir pasakykite mums ko 
norite. Mes viską patys padarysime.

The Peoples Gas Light & Coke Company
Michigan Avc. and Adams St. Telefone Wnbash flOOO

P. K. BRUCHAS
Geriausia vieta pirkti Deiman

tus ir aukso žiedus aukso Ir 
paauksuotu laikrodėliu lencugėlų 
laketu koloneku špilkų Ir tt. Mu
su Lietuviška krautuvė yra Vie

na Ift didžiausiu ir seniausia 
Chicagoje Musu tavoral yra tei
singai gvarnntuotl ir prekės pi
gesnės negu kitur.

P. K. BRUCHAS
3323 S. Halsted Sf.

CHICAOO
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VYSKUPO KAREVIČIAUS 
LAIŠKAS.

Jų Ekscelencąjoms Šviesiau
siems Broliams Katalikų 
Pasaulio Arkivyskupams ir 
Vyskupams Lietuvos Vy

skupų Pasveikinimas.

Neapsakomai baisi šitoji 
karė. Jos milžiniško sunku
mo prislėgtas vaitoja visas 
pasaulis; kaikurias tautas ji 
taip ištiko, jog jos beveik 
negali nežūti, jei nesusi-

tasis Tėvas, nors pats labai 
neturtingas, teeiaus patyręs 
kokis vargas yra Lietuvoje, 
teikėsi mus tautiečiams 
duoti gausių dovanų. Prie 
dovanos Jo Šventenybė pri
dėjo tėviško meilingumo 
laiškų, rašytų mums, o įteik
tų tam pačiam kun. Alšau- 
skui. Tuomi laišku mums 
leista kreiptis į viso pasau
lio Katalikų Bažnyčios ga
nytojus, kad mums suteik
tų pagelbos. Pats Šventasis 
Tėvas tuomi laišku užtaria 
už lietuvius pas tuos, kurie 
mažiau prityrė karės nelai
mių, pažymėdamas, kad Lie-lauks greitos pagelbos. Tarp ...

tų nelaimingiausiųtjų tautų ^uvos išnaikinimas yra to- 
kis, jog nėra kuomi gelbė
tis, jei visi krikščionįs ne
padės.

Taigi mes Lietuvos vy
skupai, pasiremdami Tėviš
ku Augšeiausiotjo Ganytojo 
autoritetu per Dievo gai
lestingumų^ per tų meilės

Lietuva nebe paskutinė. Ant 
jos žemės iš pat pradžių 
ėmė kuopikčiausiai kovoti 
didžiausios kariuomenės ir 
iki šiai dienai nepaliovė. 
Nuo pačių vakarinių Lietu
vos kraštų (Įsi-utis, Gumbi
nė, Klaipėda) iki pačių ryti

mę dėl karės.
Melsdami gausiausių Die

vo malonių Jums, Garbiu- 
giausieji Broliai, visa širdi
mi su giliausias jausmais 
siunčiame Jums broliškų pa
sveikinimų.

Kadangi kiti Lietuvos vy
skupai dėl karės nelaimių ne 
gali pasirašyti ant šito laiš
ko, aš pasirašau visų vardu.

Tarnas Kristuje Žemaičių 
Vyskupas

| Pranciškus Karevičius.
Metais Viešpaties 1917 
Kovo 19 dienų.

P. S. Maldingas dovanas, 
kurios taps surinktos jūsų 
vyskupijose, teikitės, Gar
bingieji Broliai, maloningai 
nusiųsti į Lozanirų, Šveica

rijon, Lietuvių Pildomųjam 
Komitetui, kurs šelpia nu
kentėjusius karėj per Ban- 
que Federale, Lausanne, 
Suisse. Jūsų aukos, kurias 
priimame dėkinga širdimi, 
bus garsintos dienraštyje 
“Observatore Romano.”

Po kiekvienam valgiui Imkite vieną 
o pamatysite, kad geriau Jausitės. 
Pradėkite šiandieną! »

Phone Y&rdi 2721

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ. MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS 
3315 S. Halsted st.,

CHICAGO, ILL.

nių (Ryga, Dvinskas, Aže-1 įsakymų, kurį taip tankiai
vas, Naročius, Krėva, Bara- 
uavičiai) nesykį traukė per 
trejus metus nesuskaitomos 
kareivių daugybės kuosmar- 
kiausiai kovodamos. Baisio
sios imtynės virte virė, o 
kariuomenės, pergalėjusios 
arba pergalėtosios, nuolat 
slinko į vienų arba į kitų 
šonų. Todėl daugelis Lietu
vos miestų: Marijampolė, 
Jurbarkas, Šiauliai, Taura
gė ir kiti, po keletu kartų 
perėjo iš vienų kariaujan
čių rankų į kitas. Miestai ir 
sodžiai nušluoti nuo žemės; 
daugelis bažnyčių arba 
smarkiai sugadinta arba su
griauta visai.

Vieni žmonės slapstėsi gi
riose, kiti kasėsi į žemes, 
kad išliktų; todėl turėjo gy
venti lyg laukiniai žvėrįs. 
Kita dalis tapo priversta 
keliauti toli į šiaurius ir ry
tus, net į Siberijų ir į ki
tus tolimiausius Azijos pa
kraščius. Kas suskaitys, 
kiek žmonių toli nuo tėviš
kės išverkę akis turėjo nu
mirti! Kas liko tėvynėje, tie 
trečius metus slapstosi ur
vuose, tarsi atnaujindami 
pirmųjų krikščionių gyve
nimų, o badas, šaltis ir ligos 
skubiai juos retina, nes truk 
sta visako gyvybei reikalin
go: gyvulių, padanj, sėklų. 
Ta nelaimė ytin skaudi lie
tuviams dėlto, kad jie be
veik visi žemdirbiai. Fabri
kas ir dirbtuves karė sunai
kino; darbas apsistojo. Mus 
tautiečiams gyvenantiems 
Žemaičių- Telšių, Seinų-Au- 
gustavo ir Varniuos vysku
pijose reikia pagelbos kuo- 
yeikiausiai. Taip gi reikia 
gelbėti lietuvius gyvenan
čius ir Mogilcvo arkivy
skupijoje, /bei Minsko vy
skupijoje.

Mes lietuvių gyventojai se 
niai rengemėsi maldaut Vi
sos Krikščionijos Tėvų, kad 
padėtų sugelbėti musų ga
nomuosius, bet karė nenuo
rama mus blaškė į visas 
puses ir negalėjome pasiek
ti Šventųjį Tėvų.

Bet gi pagalios, Dievui 
padedant, mus vardu už 
mus, kaipo lietuvių pasiun
tinys, tų reikalų laimingai 
atliko kunigas Kastantinas 
Alšauskas, Žemaičių Kapi
tulos Kanauninkas, kuris 
turi daug'nuopelnų Bažny
čiai ir tėvynei. Jis atliko il
gų pavojingų kelionę perga
lėdamas daugelį kliūčių, ta
po priimtas Šventojo Tėvo 
Benedikto XV i? Jam išdėjo 
mus tautos nelaimes. Šven-

atkartojo musų Viešpats Į 
Jėzus Kristus, karščiausiai 
jus meldžiame, sugelbėkite 
mus ganomųjų nelaimę, kad 
nepražūtų tie, kuriuos dar 
galima išgelbėti. Taigi, Ger
biamieji Broliai, parodyki
te pasauliui, kad mes visi, 
nors esame ne vieno paėji
mo, kalbos, vietos, nors že
mės ir juros mus skiria vie
nus nuo kitų, tečiaus esame 
vienas kūnas ir sanariai to 
paties asmens: “Ir jei vie
nas sąnaris kų kenčia, tai 
visi jam užjaučia,” kaip tat 
Šv. Povylo pasakyta.

Jus atsimenate garsiojo 
Kartaginos Vyskupo pavyz
dį būtent šv. Kiprijono 
Kankintinio, kuris siųsda
mas savo vyskupijoje su
rinktų pašelpų Numidijos 
katalikams, rašė šituos mi
nėtinus žodžius: “Kadangi 
įnųs susivienijimas yra vie
nas kūnas, tai netik meilė, 
bet ir tikėjimas mus turi 
skatinti ir stiprinti, kad bro
lių sąnarių neprieteklių at- 
pildytume.”

Didžiai Gerbiamieji Bro
liai teikitės ir tų apsvarsty
ti, kad lietuvių tauta užsi
pelnė jus paramų, nes, nors 
nekatalikų apsupta iš visų 
pusių, tečiaus katalikų tikė
jimų grynai išlaikė, o savo 
ganytojams būdama paklu- 
sna, tarp daugelio Visokių 
vargų visuomet išbuvo pri
sirišusi prie Apaštalų So
sto, kaip tat ir Jo Švente
nybė pažymėjo savo laiške.

Taigi mes esame pilni vil
ties, kad mus meldimas ne
pasiliks tuščias, ir kad Jus, 
Didžiausios Pagarbos .Ver
tieji Broliai, sulyg Šventojo 
Tėvo žodžių liepsite su
rengti Jūsų Vyskupijose ne
dėlioję po Užžengimo į Dan
gų pamaldas su tam tikslui 
pritaikytais pamokslais ir 
rinkimu broliškos pašelpos.

Idant šitas krikščioniško
sios meilės darbas butų pa- 
sekmingesnis, meldžiame 
Jus, Garbingiausie-ji Bro
liai, kad teiktumėtės išank- 
sto išsiuntinėti visiems baž
nyčių iV koplyčių rekto
riams ir Šventojo Tėvo laiš
ką ir Pildomojo Lietuvių 
Komiteto atsišaukimą, ku- 
į’iuodu bus Jums skyrium 
prisiųsti, kad tie rektoriai 
savaitė prieš rinkimus, bū
tent jaukta nedėlia po Ve
lykų iš sakyklos jau pra
neštų klausytojams apie bu
riančius rinkimus lietu
viams patekusiems į nelai-

■I

PINKERT
STATE BANK 

4810 W. 22nd St.
CICERO. ILL.

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

NEPIRKIT!
NEPIRKITE FARMŲ KUR KLIMATAS YRA KAD KAIP ŽMOGUS NUVA-

■ ŽIUOJI TURI SIRGTI IR MIRTI. NEPIRKITE FARMŲ, KUR ŽEMĖ YRA j 
/ VIEN TIK SMIELIS. NEPIRKITE FARMŲ TEN, KAD KAIP NUSIPIRK- 

2 ŠIT FARMĄ BUSIT APLEISTU ANT SAVO LIKIMŲ. PIRKIT FARMAS

NUO SANBORN CO. EAGLE RIVER, WIS. KAIP ATVAŽIUOJI ČIONAI PIR

KTI FARMOS GAUNI KUOGERIAUSĮ PATARNAVIMĄ. KAIP ATVAŽIUO- 

JI ČIONAI GYVENTI, JEIGU NUSIPERKI FARMĄ, KUR NĖRA NAMO, KOM 

PANIJA DUODA NAMĄ MIESTE UŽDYKĄ PAGYVENT, PAKOL PASTA-

■ STYS JUM ANT JUSU FARMOS. IAtvažiuokit ir pažiūrėkit kaip musų lietuviai gyvuoja. Čionai yra lietu
vių, kad gyvena po 16 metų ir nekurie mažiau. Du Petraičiai gyvena jau 16 me
tų čionai ant farmų. Du Adomaičiai jau devyni metai, ir daugiau jaunesnių. Pa- 

: - žiūrėki kiek jau šįmet nusipirko. Simonas Zironis, iš Sioux City, Iowa Kovo 20,
■ 1917 nusipirko 40 akrų. Petras Federovičius, iš Cleveland, Ohio, Kovo 29, 1917, 

nusipirko 80 akerių. Tonis Balsis iš Akron. Ohio, Balandžio 4, 1917, nusipirko 
40 akerių. Antanas Zapolskis, ir Juozapas Galinus, iš Duąesne, Pa., Balandžio 12,

| 1917, nusipirko po 80 akerių. ■
Musų kolionija yra terp puikių ežerų, ir upė bėga nuo musų kolionijos į 

miestą. Gali atvežti ką tik nori miestan per vandenį. Pasistorokite, dabar yra 
užtektinai laiko dėl pradėjimo ant farmų šį pavasarį. Parduodame po 40 akerių 
ir daugiau. Jeigu nusipirksite 40 akerių įmokėsite tik $250 daugiau nereikės nie-

■. ko mokėti per tris metus.............................■ ,
x Darbą gali gauti kada tik nori, vasaros ar žiemos laike prie musų kompa

nijos. Musų kompanija užlaiko darbo agentūrą, taipo gi pastoroja darbą dėl jau-
1 nų mergaičių ir vaikinų vasarnamiuose ir kitose vietose. Musų kompanija par- 

duoda viską ant lengvų išmokesčių. Tai yra geriausia ir puikiausia vieta visoje 
, Amerikoje dėl farmų. Atvažiuokite ir pažiūrėkite savom akim ir pasikalbėkit

■ su lietuviais farmeriais. : ; ; ..

M. J. AUGULIS, yra lietuviškos kolionijos direktorius; jis atsakis ant vi
sų Jūsų klausimų, kas link musų žemės ir pardavimą.

Rašykite dėl platesnių informacijų.

| SANBORN COMPANYĮ
B C-0 LITHUANIAN COLONY g
i “Gausa” Director, Eagle River, Wis. i

Seniausia ir geriausia vyrų ir 
moterų drapanų dirbtuvė. Dir
bame ant užsakymo.. Kaina 
pigi — darbas, gvarantuoja- 
mas. j

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

Tarpe Paulina ir llerinitage

nnmtinirtYrmiintn

* F. P. Bradchulis •
* Lietuvis Advokatas •

ATTORNKT AT LAW
J M N. LzSALE 8T. OHIOSOO. t! 
« Booma 1107-1114

Telephone Franklin 1171

J Gyv.: SUS S. Halated Bt. J
* Telephone Varda 2390 ••i jiuuutuuumtttntut«

I Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?

Tegul Kvorka padabina Juąų na
rna. Pas mus galima gauti visokių 

naminių radankų k. t.

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

Kuomet Jum prireikia ko prie 
namo kreipkitės prie

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Avė., Chicago, III.

Arti Ashland Avė. Telefonas Monroe 2500

■ ■■■■■ iii ■ ■ ■■ ■■■■■■■ fe ■■■■■■■
; DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS AUT BRID6EP0RTD I
: CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK "

«*♦#»**&

1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO

Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.

Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir Val
stija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio Ban
ko yra savininkais milžiniškų tabrįkų Centraliniame 
Išdirbysčių Distrikte, Vice Pirm. ARMOUIt and CO. 
Pirm ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. CHICAGO 
JUNCTION gclžkelio Kompanijos ir daug kitų Kom- 
panijų priguli prie šios Bankos. Moka 3% už padė
tus pinigus, Duoda paskolas, Apsaugoja namus nuo 
ugnies, Siunčia Pinigus i visas dalis pasaulio, Laiva
kortes parduoda ant geriausių laivų. Taipgi partrau
kia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka 
visokius bankinius reikalus. •—c—1
Bankos Valandos: Nuo 9ryto iki 4 po piet. Subatomis 
iki 9 vai. vakare.

Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj. 
J. S. Czaikauskas Lietuvių Skyriuje.

DAR NEVELU INGYTĮ

KALENDORIŲ 1917 
METAMS.

Užlaikome laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, ftliubi 
nlua ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lletuvlfthais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurią gali groti ir ne
mokantis visokius Šo
kius, armonikas rusižkas Ir prūsines, importuotas ir taip Jau 
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargom) pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, Visokius muzikai iSkus instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musą kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. ęiyvcrtantja už Chicagos orderius ga
lite siųsti per lalSkua.

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

TEUEPHOWF. DROVER 7!M»
Katalogą vtslomą dykai, kas tik prisius ui 2c. štampą.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE

Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių jšleido 
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštu^gamino 
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenustos vertės ir indomumo per me
tų metus.

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

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 “Kalendorių’’ dovanoms. Kas per gavėnią pri
sirašys į Lietuvių Darbininkų Sąjunga, tain “Kalendo
rius” bus duotas dykai.

Užsakymus siųskite adresų:

<4 DARBININKAS

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

/
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ROCKFOEDO KRONIKA.

Ir vėl pradedam veikti.
Buvo laikai, kuomet dir

bome išsijuosę, buvo laikai 
ir kuomet nieko neveikėme. 
Dabar, pasilsėję, vėl prade
dam bruzdėti, bet kaip ilgai 
tas tęsis, tai dai* negalima 
numanyti. Bet jau atsiran
da daug naujų jėgų, kurios 
nori dirbti ir dirbti nejuo
kais 1 Labai linkėtina nau
jiems musų darbininkams, 
kad jie butu biskį nuosai
kesni, suaugesni, ir vengtų 
tokių neapgalvotų pasielgi
mų, kokie pasitaikydavo 
pirmiemsiems darbinin
kams. Iš tikro, juk negali 
buti peiktinesnio daikto, 
kaip kad katalikams katali
kiškas draugijas boikotuoti.

Tik šnekama apie vyčius.
Pas mus tankiai ir labai 

iškilmingai tūli pašneka 
apie vyčius. O ypač tas ūpas 
smarkiai pakįla po prakal
bų kokių nors katalikiškų 
kalbėtojų. Tūli kelias nak
tis delei to gal net užmigti 
negali, bet prasilnka kelios 
dienos ar savaitės ir musų 
jaunuoliai vėl užmiršta apie 
vyčiui. Čia vyčių kuopa jau 
nuo seniai pageidaujama ir 
nuo seniai žadama sutverti, 
bet kai prieinama prie 
tikrojo > dalyko, t. y. prie 
sutvėrimo, tada musų kar
žygiai, kaip žvirbliai į ža
bus sulenda.

Lietuvių katalikų benas.
Kelios-suvaitos atgal Čia 

susitvėrė lietuvių katalikų 
benas. Kaip girdėti, tai nau
jam benui sekas labai pui
kiai. Jau diktas burvs susi-9*
rašė ir su atsidėjimu lavi
nasi.

Šv. Mykolo draugijos 
Iškilmės.

Šv. Mykolo draugija yra 
vienintelė pašelpinė katali
kiška draugija šioj kolioni- 
joj, Šiais metais minėta 
draugijai sukanka 10 metų 
nuo susitvėrimo, tad pami 
nėjimui 10-metinių sukaktu
vių balandžio 15 d. buvo su
rengtas vakaras su progra
mų. Programas susidėjo iš 
prakalbų ir dainų. Kalbėto
ju buvo studentas Al. M. 
Račkus, kuris vietos lietu
viams yra gerai pažįstamas. 
Jis savo kalbomis jau ne 
vienų suklydėlį sugi^ųžino 
ant tiesos kelio. Šį sykįį p. 
Račkus ir gi daug papasa
kojo naudingi; dalykų, daug 
atsakė klausimų, kuriuos 
jam uždavinėjo vietos socia
listai. Tarpe prakalbų baž
nytinis choras sudainavo 
porų dainelių, p-ia Račkie- 
nė sudainavo solo “Meilė,” 
ir antru syk šaukiama su
dainavo ‘Pamylėjau Vakar? 
Ši dainelė publikai taip pa
tiko, kad p. Račkicnė priva
lėjo jų atkartoti.

Kalbėjo p. Račkienė.
Tame pačiame vakare p. 

Račkienė taipo gi ir kalbėjo. 
J oš kalba labai patiko pub
likai, o ypač vyrams, nes be 
mielaširdystės kritikavo 
“kūmučių” darbus, ragino

kiekvienų moterį bei mer
ginų rašytis prie ALRK. 
Moterų Sųjungos ir prie 
Lietuvos Vyčių. Nesigailė
jo ji pipirų ir vyr'ams, vie
nok daugiaus teko moterė
lėms ir užtat vyrai beveik 
kiekvienų jos sakinį lydėjo 
gausiausiu delnų plojimu. 
Abelnai pasakius, p. Račkle 
nė pasirodė, kad netik gali 
gerai dainuoti, bet ir pui
kiai moka prakalbų pasaky
ti. Patartina p. Račkienei ir 
ateityje lavinties prakalbų 
sakyme, o musų moterims 
patartina surengti jai pra
kalbas, o ypač tuomi verta 
pasinaudoti ALRK. Mot. 
Sąjungai, kuriai p. Račkie- 
nės prakalbos butų labai 
naudingos. Socialistai šiame 
vakare pasirodė tikrais 
džentelmonais, jokio triukš
mo nekėlė, nors daugelyje 
atvejų jiems buvo ‘karšta.’ 
Prie draugijos prisirašė 
daug naujų narių, nes įsto
jimas jaunesniems buvo vi
sai dykai, o senesniems tik 
pusė paprasto mokesčio.

Pasakojo apie senelių sėją.
Tų pačių dienų (bal. 15) 

čia ir socialistai buvo suren
gę prakalbas. Kalbėtojais 
buvo p. Grigaitis ir p. Ber- 
tašius. Pastarasis kalba gan 
silpnai — jis tik dar moki
nasi, bet p. Grigaitis tai jau 
seniai žinomas, kad iš ada
tos lengvai gali priskaldyti 
vežimų. Šį sykį jis “skaldė” 
apie revoliucijų, apie caro 
numetimų ir t.t. Supranta
ma, p. Grigaitis nebuvo pa
starosios revoliucijos laiku 
Rusijoj, užtat apie revoliu
cijų žino tiek, kiek ir bile 
vienas skaitęs laikraščius. 
V ienok chicaginis redakto
rius prakaitavo dėl šio da
lyko arti poros valandų. 
Skundėsi jis, kad Rusijos 
dabartinė valdžia esanti 
buržuaziška, džiaugėsi, kaip 
kaizerį nuvertus nuo sosto 
Vokietijoje, įvyks socializ
mas ir t.t. Žinoma, su liežu
viu malti yra labai lengva, 
bet girnas sukti — tai jau 
kitas dalykas. Pasirodo 
Rusijos žmonės daug supra
tingesni ir už Vokietijos so
cialistus, kurie vis dar ne
įstengia nei pajudinti kaize
rio sosto, nors su liežuviu vi
sada mala apie žmonių lais
vę.

Nesuardė.
Balandžio 14 d. ». m., čia 

įvyko Šv. Mykolo draugijos 
vakarėlis. Programas susi
dėjo iš dainų ir lošimo “Be 
šulo.” Daug buvo vargo, kol 
surengta šių pramogėlę, nes 
jų norėjo suardyti netik lai
svamaniai, kurie tų patį va
karų tur&jo savo “balių,” 
bet ir kaikurie katalikai. 
Vienok visos ardytojų pa
stangos vėjais nuėjo. Vaka
rėlis nusisekė labai puikiai, 
lošimas išėjo gana gerai — 
nuo darbininkų-mėgėjų ge
riau reikalauti nei negalima. 
Dainos irgi pavyko.

Tų liudijo publikos gau
sus delnų plojimas ir prašy
mai pakartoti. Šis, pilnai 
nusisekęs vakarėlis, žymiai 
paskatino lošėjų kuopelę ne
nuleisti rankų ir ant toliaus. 
Jie žada ateityj surengti kų 
nors geresnio, didesnio. Lin
kėtina, kad tas jų ūpas ne
pranyktų. Dirbkite I Visuo
menė mokės jūsų darbus ap-

Kun. Dr. Maliausko koų. 
ferencijoB.

Girdėti, kad čia žada 
įvykti labai svarbios konfe
rencijos. Kada jos bus, dar 
tikrai nėra žinoma, bet iš- 
anksto apie tai pranešti ne
kenkia. Lietuviams jos yra 
labai pageidaujama, nes čia 
gan dažnai kalba žinomas 
nepraustaburnis Mockus. 
Žinoma, jeigu negausime 
gyduolių iš kitos pusės (nuo 
katalikų), tai neužilgo gali 
prireikti statyti didelį be
protnamį Mockaus pasekė
jams. K. O.

PEORIA, ILL.

Keliaudamas po įvairias 
Amerikos lietuvių kolioni- 
jas, užkliuvau ir į miestelį 
Peoria, III. Ten lietuvių su
radau arti 30 šeimynų, ku
rie visi gan gerai prisilai
kantieji, bet labai išsiskir
stę ir nesusiorganizavę.

Labai čia yra pageidauja
ma SLRKA. kuopa ir aš 
kiek galėdamas raginau lie
tuvius katalikus, kad orga
nizuotus. Pasirodo, kad 
SLRKA. kuopa ten buvusi 
metai atgal, bet pakriko, 
nes stinga veikėjų. “Drau
go” skaitytojų sulyginamai 
su kitais miestais nedau- 
giausia. Peorios lietuviams 
laikas susiprasti ir žengkti 
drąsiai pirmyn. P-ai Rudis 
ir Jankauskas ir kiti galite 
daug pasidarbuot tenyk
ščių brolių naudai, nes, kiek 
patyriau, esate labiau apsi
švietę už kitus.

Ten Buvęs.

BEREIKALO BAIMĖ.

Užėmę Vilnių vokiečiai 
prie didesnių sandėlių pa
statė kareivių sargybų. Kar
tą, pamatęs prisiartinančių

moterį, vokiety* kareivis at
kišo durtuvų, šaukdamas:

— Halt!
— Nebijok, vaikeli, nebi

jok, — atsiliepė lietuviškai 
moteris. — Aš tau nieko 
blogo nepadarysiu... Aš 
kaulus renku,.,

• • •
Sūnūs girtam tėvui.
— Tėveli, kodėl Tamstos 

nosis tokia raudona.
— Tylėk, parše, nieko ne

supranti. Kai tu busi toks 
išmintingas, kaip aš, tai ir 
tavo nosis' paraudonuos.

ramių, neuralgijos, pamaitk 
aliną, išsisukimų, užpūtimų įr 
tt. yra ta pati. 25c. ir 50c. 
aptiekose; krasa 35c, ir 60c. 
Jos Triner, Mrg ir Chemist, 
1333 — 1339 So- Ashland avė., 
Chicago, 111,

(Apgarsįn,)

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MIKOLO J. TANANEVI 

ČIAUS DEPOZITO 
RIAMS.

NENUSIMINKITE!

Ligonis neprivalo užmiršti, 
kad viltingas proto stovis pa
siekia toli atsigriebimų iš li
gos. Ir jei jis skaito širdin
gus laiškus, siųstus žmonių, su 
džiaugsmu liudijančių apie di 
dėlę Trinerio vaistų evrtę, tai 
jis suras šituose paliudijimuo
se gana atspirties prieš dvasi
nę slogą. P-as Joseph Smith, 
Rock Lake, N. Dak., vas. 20 
d., 1917 m. rašė mums: “Tri
nerio Amerikoninis Karčiojo 
Vyno Eiiksiras yra puikus 

i vaistas. Aš išsigydžiau nuo 
vidurių užkietėjimo ir mano 
noras valgyti, kuris per tris 
metus buvo menkas, yra pilnai 
atitaisytas.” Jei sergi vidu
rių užkietėjimu, nesivalgo tau, 
trūksta energijos, tai imk Tri
nerio Amerikoninį Karčiojo 
kovsky, Malabar, Fla., rašo 
Vyno Eliksirų. Kaina $1.00. 

'Aptiekose. — P-as Math. Miš- 
savo laiške sausio 23 d., 1917 
m.: “Smarkios slogos ir kosu
lys mane apleido, Trinerio Ko 
sulio Malšintojas atgriebė 
man sveikatą labui greitai.” 
Kaina šito puikaus vaisto nuo 
šalčio ir kosulio, bronchito ir 
dusulio ir Trinrio Linimento 
taip-pat ištikimo vaisto nuo’ 
ramatų, neuralgijos, pamati-

Šiuomi pranešu gesbia- 
miems savo dopozitoriams, 
jogei netrukus pradėsime 
mokėti pirmų dalį mokesties 
ant jūsų padėtų pas mane 
pinigų. Idant butų galima 
k. žnam pranešti apie tų 
dienų laišku, meldžiu kožnų 
vienų ateiti į mano senų 
vietų p oNo. 670 W. 18th st. 
ir palikti savo adresus, nes 
dabar mes nežinome kulių 
yra geri, o kurių negeri ad
resai.

Mikoias J. Tananevičius.
Musų ofisas atviras kas 

vakaras iki 9 vai.

PUIKUS BA1IUS!!

-Parengtas-
Dr-stės Apveizdos Dievo No. 1 
Nedėlioj, Balandžio 22 d. 1917.
Apveizdos Dievo parap. svet. 

18-tos ir’ Union avė.
Pradžia 6 vai. vakare

Jžanga 15c. ypatai.
Lietuviai ir lietuvaitės esa

te nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti ant šio puikaus ba
liaus,

Kviečia KOMITETAS

IstflkK LWmH| Mlkjkli
TsJ Djotm 7049

Dr. C. Z. Vezelis
UBTJJVIB DJBRTIBTAS . 

Valandos: nuo * vyto ltt • vok.
N*4»Uom» pagal »vUriwų.

4711 Bo. Aau**c Ava. a
art 47-toa gatvės jj

Mokinama: angliškos lr Ilotuvlt- 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedyu- 

į tės, stenografijos. typewriting, ptrkr 
] lybos teisių, B u v. Valst. Istorijos, 
abolnos Istorijos, geografijos, polltl- 
kinės ekonomijos, plllotystės, dallia- 
ražystės.

Mokinime valandos: nuo t ryto 
iki 5 po plotų; vak. nuo 7:30 Iki 9:30 
3100 bo. Jžalstod St.. Chicago III*

PAVASARISI 
Valyk savo namus.

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

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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

LIETUVIŲ 
RAKANDŲ 
KRAUTUVE:

užlaikančios šaltj nuo

$5 iki $35w19301932
So. Halsted 

Street

Visokio didžio ledaunes (lee 
Boxes), varaunai padarytos, 
ilgai užlaikančios šaltį nuo

Visokio didumo grajinatnot 
mašinos nuo............................

$7.50 iki S100.G0
Taipgi mes užlaikome didžiau 
šiame pusirinkime lietuviškų 
rekordų, su dainomis, tįelde- 
macijomis ir šokiais.

KirchmaB State Bank
Kam>. 22-ros ir 56 Avė., 

CICERO, ILL. 
Kapitalas ir perviršis

$125,000.00 3 nuoš. mo
kame ant padėtų pinigų.

Po Valstijos ir Chicago 
Clearing House priežura. 
Taip pat turi skyrių Su
vienytų Valstijų pačtos 
(Postai Saving Funds.

• Atdara Paned. Ket- 
vergais ir Subatomis iki 
8 vai. vakare.

VINCAS MAKAVECKAS a

Bendrovės pirmininkas ir 
krautuvės užveizda (rnana- 
ger). Užprašo visus savo drau 
gus ir pažįstamus atlankyti jį, 
nes jis turėdamas ilgų metų 
patyrimą visiems užtikrina už- 
ganėdinimą.

Yra viena iš didžiausių IJciuviškų rakandų krautuvių Chieagoje, 
kuri užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandų 
(fomičių), kai|> tai: Pečių, lovų, Stalų, Krėslų, Komodų, Dedaunių, 
Kar|>ctų, Siuvamų Mašinų, Vaikų vežimėlių, Oramafouų ir daugyl>ė 
kliokiu daiktų, kurių dėl vietos, stokos visų negalime čia suminėti. 
Atsilankykite paf/s ir persitikrinsite, kad musų tavorai yra geresni, 
negu kitur Ir irž pigesnes prekes.. Mes parduodame už pigesnes 
prekes negu kitos krautuvės todėl, kgd ši krautuvė yra įsteigta ant 
korporacijos pamatų, ir ji yra užlaikoma ne vieno žmogau s. kuris 
užsideda bizni vien lik dėl savo pelao, bot ši krautuvė kaip ir visos 
korporacijos arba bendrovės yra užlaikoma kelių desėlkų žmonių 
kaip ir visos bendrovių krautuvės yra {steigta vien tik tam tikslui, 
kad palengvinus žmonėms nusipirkti sau reikalingus daiktus ui pi
gesnę kalnų.. Tavorai musų yra geresni, negu tų krautuvių, ku
rio* yra užlaikomos vienos y|»atos todėl, kad los krautuvėj. |ierka 
menkesnės vertės ta vorus ir parduoda brangiai dėl savo pelno, 
musų krautuvė buvo minėta yra užlaikoma bendrovės, ir mes nr- 
žiūro.taml dkkdio pelno perkame gerus tavoms Ir jtardundame ilk 
su tokio uždarMų, kad padengti išlaidas ir užmokėt darbininkų algas. 
Yra daug židlikų krautuvių, kurios užlaiko Lietuvius pardavėjos, 
ir skelbiasi esant lietuviškomis krautuvėmis todėl gerbiamieji tau> 
Mačiai lietuviui nesiduokit save apgaudinėti, pirkite jums reikalin
gus rakandus tikroje lietuviškoje krautuvėje, kuri yra užlaikoma 
liotuviškos bendrovės.. Musų krautuvė raudasi po No. 1930-1938 No. 
Halstod M-. Tėaiykte lietuviškų parašų ant durų ir žalių frontų. 
Parduodam už pinigus ir ant lengvų išmokėjimų............... ...................

maiiiiiiifl bi

iPirmas Lietuviu Valstijinis Bankas

■ VARDU S

šUniversal State Banks
Š Kapitalu $200,000.01, Panirstom $25,000.00.|

ATSIDARĖ KOVO 3, 1917, PO ADRESU:

3252 S. Halsted St, kam. 33-ios gatv. jj 
Chicago, Illinois.

ŠIS BANKAS yra savastimi didelės Lietuvių Kor- | 
jporaeijos susidedančios iš su virš 500 šėrininkų. Inkor- I 
poruotas pagal Bankines tiesas Valstijos Illinois ir po J' 

[absoliutiška kontrole Valstijinės Valdžios. Taipgi po Į 
jsaugausia priežiūra 15 gabių ir ištikimų korporacijos iš- | 
Įlinktų Direktorių, po kurių priežiūra ir Valstijinės Vai- I 
Įdžios supervizija šiton Bankon sudėti pinigai yra pilnai ! 
[apsaugoti. „ ><

MOKA 3 NUOŠIMTĮ ANT PADĖTŲ PINIGŲ. 
RANDAVOJA BANKINES SKRYNUTES 

PO $3.00 METAMS.

VALDYBA:
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas,

Į ANTANAS OLSZEVSK1S, Vice-prezidentas, Wm M. 
j ANTONISEN, Vice prezidentas, FRANK J. PALT, Vi- 

gj ce-prezidentas, JONAS I. BAODŽIUNAS, Kasierius.

i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

i
® BANKINĖS VALANDOS: Pagedėliais, Seredomis
S ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Utar- 
■ ninkais, Ketvergaiš ir Subatomis nuo 9 vai. ryto įki j 8:30 vai. vakaro.
IhBBBBBBflUlUnUBBBIIBBBBIIBBi

DIREKTORIAI
Frank J- Pult, pirm.

Jonas I. Uugdžiiuyas, Joseph J. Klius Antanai Otsscvvskis
Mikoias J. Kiras Amold H. lirųutigani James P. Doody
Steponas Vilimą v irius Juozas Krasauekus Dr. Jokūbas Kulis
Otto H. Buetlcr Wni. M. Antonisen Felix I.ukoszeivskls

Įsiurbiąs Azukas Vincentas Rutkauskas

Apdrauda pilnai apmokėta $12,045.476.00. Apsi- 
drausk save ir savo šeimyną viršminėtoje kompanijoje, i 
kuri gvarantuoja išmokėti sudėtus pinigus po 3-jų metų. 
Taip-gi apsidraudę toje kompanijoje gali važinėtis po vi
są pasaulį ir gali savo apdraudą užsimokėti kožnoje val- 
sti joje Bankoje arba Pačtoje. Taip-pat reikalinga agen-

g tų visose dalyse miesto Chicago; turi buti teisingi ir pa- 
& mokyti vyrukai. Tokiom ypatom geras uždarbis ir dar- 
g bas gvarantuotas. Turi turėti gerus paliudijimus ir 
S Bonsą, atsišaukite į ofisą.

j K. J. FILIPOVICH
Generalis Agentas

g 670 West 18th Street, Telefonas Canal 2190j

MASTER 5T5TEn
Pnikiausia ir geriausia mokykla Chieagoje, mokina kirpimo 

ir designing, vyrą ir moterų drabužių. 
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.

Mubu sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mos suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musą mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai 
pigią kainą laiko šio mėnesio.

I’etemos daromos pagal Jusą mie
tą—bile stailės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL J. F. KASNICKA, Pirm.

118 N. LA SALLE St., Kambaris 416417 Prieš City Hali
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VARGAS, AK VARGASI1

Nesiseka Cicero socialis
tams. Keletas jų vėl 

suareštuota.

PAGELBĖKITE KARĖJE 
NUKENTĖJUSIEMS UK

RAINIEČIAMS.

Nelaimių kalnai griūva 
ant mūsiškių “raudonkak
lių.” Neduodama jiems lai
ko nei ats'iduksėti. Kelios 
dienos atgal Cicero tapo su
areštuoti du vietinių socia
listų vadai “Naujienų” at
stovai, o štai panedėlyj, ba
landžio 16 d. policija už
draudė socialistų rengiamas 
prakalbas, kuriose žadėjo 
kalbėti žinomas pliovotojn 
Mockus, pramintas velnių 
“kupčiumi” ir pragaro 
agentu.

Baisus buvo socialistų nu
siminimas. Daugybė jų pri
važiavo iš įvairių Chicagos 
dalių, idant išgirsti velnių 
“kupčiaus” nenormališkus 
pliauškalus. Bet nabagėliai 
apsivylė. Prakalbų salė bu
vo uždaryta. Vietiniai stor
žieviai socialistai mėgino va
ru įsiveržti svetainėn, bet 
.jiems tas nepavyko. Paskui 
ėmė triukšmų kelti, bet ir 
čia nelaimė. Triukšminin- 
kus policija nuvežė į tų pa
čia vietų, kur praeitame ne- 
dėldienvj patupdė “Naujie
nų” agentų ir rašytoijį—ko
respondentų.

Bet jie visi pasišiaušę 
lakstė lyg durnaropės para
gavę ir vėl ieškojo kokios 
nots daržinės savo negar
bingo vado prakalbai, kuris 
jau daugelio kalėjimų dul
kes yra šluostęs. Kelius 
kartus jau socialistai ban
dė pradėti blevizgas, betgi 
nepavyko, nes tie nemiela- 
širdingi guzikuočiai lyg 
žvirblius iš kanapių nuolat 
išvaikė.

To jiems dar neužteko. 
Dideliai intužę delei visos 
nepasisekimų virtynės, ne- 
kulturiški socialistų gaiva
lai tų patį vakarų bandė 
kelti triukšmų ir prie baž
nyčios. Na, čia juos galuti
nai užvylė likimas. Policmo- 
nai nutvėrė juos už sprandų 
ir kaip ponus, įsisodinę mė- 
lynan automobiliun, nusive 
žė ir patubdė “šaltojon,” 
kad atvėstų tas begalinis jų 
įsikarščiavimas.

Et, kų ir besakyti, nesise
ka Cicero socialistams sa
vo rojų vykdinti.

Pranas ir Juozapas.

TAUTOS FONDO 32-rojo 
SKYRIAUS SUSIRIN

KIMAS.

?Tautos Fondo 32-as skv- •>
rius laikys susirinkimų ne- 
dėlioj, balandžio 22 d., 4 vai. 
po pietų, Šv. Jurgio parapi
jos salėje, pirmame augate.

Kadangi reikia apsvarsty
ti nemažai svarbių reikalų, 
todėl kviečiame visus narius 
ir nuolatinius aukautojus 
būtinai atvykti susirinki- 
man; taipo gi nepamirškite 
savo pasižadėjimų tęsėti iki 
tol, kol musų tautiečiams 
pagelba bus reikalinga.

Su pagarba, 
Antanina Nausėdienė,

T. F. 32-rojo Sk. rašt.

Suvienytų Valstijų Uk
rainiečių Federacijos Nu- 
kentėyusiems nuo Kares 
Šelpti Komit. (New York, 
N. Y., 108 Seeond Avė.,) 
prašo musų gerbiamų skai
tytojų domai atspauzdinti 
sekantį jų atsišaukimų:

1. Viena didžiausių Rusi
jos revoliucijos malonių yra 
prižadėjimas ukrainiečiams 
beį mažarusiams politiškos 
savyvaldos. Ukrainiečių tau 
ta pastaraisiais laikais ma
žai skelbėsi plačiame pasau
lyj. Ištisus metašimčius jų 
persekiojo Rusijos autokra
tiška vyriausybė, kuri da
bar nuversta. Bet musų 
dvasia niekuomet nebuvo 
nuslopinta. Ukrainiečiai 
yra viena skaitlingiausių ir, 
žymiausiųjų slaviškų tautų 
šaka. Tik vienoje Rusijo
je jų priskaitoma 32 milijo
nai. Jie turi garsingų pra
eitį, augštų civilizacijų ir 
vertingų literatūrų, kuri 
bus viso pasaulio papuoša
las. Dabartinė Laisva Ru
sija tų mato ir mes neabejo
jame; kad mums bus sutei
kta laisvė. Bet toji laisvė 
gali mus aplankyti pervė- 
lai. Didelė dauguma mūsi
škių vakarinėje Ukrainoje 
žųsta nuo bado, ligų ir kitų 
karės palydovų. Šiuomi 
mes kreipiamės į amerikie
čius, melsdami taip pat pa
gelbėti ir ukrainiečiams, 
kaip gelbėjo kitas tautas.

2. Prezidentas "Elisonas, 
suprasdamas Ukrainos var
gus išleido proklemacijų, 
kad 21 balandžio visoje A- 
merikoje piliečiai teiktųsi au 
koti nukentėjusiems karėje 
ukrainiečiams. Ar gi nepa- 
kl ausy sit prezidento balso?

3. Ukrainos šalįs: Voly- 
nijų, Cholmų, J’odolių, 
rytinę Galicijų ir Bukovi
ną tris kartus aplankė aus
trų, ungarų, vokiečių ir tai
po gi turkų armijos. Ar gi 
nesušelpsite jų?

4. Žydų ir lenkų pagelbi- 
niai komitetai Amerikoje 
teikia pašelpų Volynijos, 
Podoliaus, rytinės Galicijos 
ir Bukovinos miestuose, kar
ine yra daugelis žydų ir len
kų. Bet sodžių gyventojai 
ukrainiečiai negauna jokios 
pašelpos, nors jie kenčia ly
gų skurdu Ar gi nepagel- 
bėsite jiems?

5. Kadangi nei rusai nei 
vokiečiai bei ungarai neži
no dar koks bus politiškas 
likimas musų tėvynės, tai 
.jie mažai ir tesistengia pa-
: lengvinti parubežinių lik-. 
I rainos gyventojų kančias. 
Jų vargai neapsakomi. Ar 
gi nepagelbesite?

6. Daugiau milijono ukrai
niečių priversti buvo aplei
sti savo namus ir turtų. Jie 
gyvena baisiausiose ištrė
mimo sąlygose. Ar gi ne- 
pagelbėsite jiems?

7. Gelbėdamies nuo vo
kiečių užpludimo ant Voly
nijos, minios ukrainiečių at
sidūrė Volgos pakraščiuose. 
Be maisto, kamuojami ligų 
jie miešta yt musės. Tai yra 
papraščiausis dabartinis 
ukrainiečių tautos stovis. 
Ar gi nepagelbesite jų?

8. Ramiais laikais Ukrai
nos gyventojus išnaudojo 
dvarponiai ir biurokratai. 
Dabar jų.skurdas dar padi
dėjo. Ar gi nepadėsite 
jiems?

9. Teisybė, Austrijoj ir 
Vokietijoj taipo gi badas. 
Bet ten yra sava vyriausy
bė, kuri turi jėgų tų badų 
mažinti. Badas Belgijoj, 
Lenkijoj, Serbijoj ir Armė
nijoj. Bet šios šalįs turi 
darbščių pasaulio užuojau
tų. Ukrainiečiams abiejų 
minėtų dalykų stinga.

10. Prieš Rusijos revo
liucijų dalis ukrainiečių, 
atsidūrusi, kaip sakoma, 
tarp piktos dvasios iiJ gilių 
jūrių, buvo neutrališka. Da
bar visi ukrainiečiai stoja 
petys į petį su Amerikos 
gyventojais. Bet jie alka
ni, ar gi nesušelpsite jų?

11. Nusisekusi Rusijos re
voliucija žada politiškų lai
svę ukrainiečiams, bet šim
tai tūkstančių jų kenčia ir 
gyvena be pastogės. Ar gi 
ne palengvinsite jiems?

12. Didžio kultūriško tur
to nustotų pasaulis, jeigu 
Ukraina liktųsi pavergta ir 
sunaikinta. Gelbėkite jų!

Prašome čekį aukoms iš- 
rašyti vardu ‘ ‘ Ukrainian 
Federation War Relief 
Fund” ir pasiųsti jį Corų 
Exchange Bank, 13 Wll- 
liam St., New York, City.

BRIGHTON PARK.

Gražu musų apylinkėje 
prisiartinus pavasarini, bet 
gamtos puošnybė neperdaug 
mus linksmina, kadangi ne
apsakomos kančios nekaltų 
badu marinamu brolių ne
duoda mums ramybės. Vaiz
das kraujuose ir ašarose pa- 
pludusios Lietuvos yra be
galo baisus, begalo skau
džiai kankino musų širdį. 
Idant sąžinė mums negalėtų 
išmetinėti, jog buvome kar
ti, kada badaujantieji bro
liai meldė, tai mes privalo
me kuogreieiausiai pulti į 
šventų pagelbos darbų. Gel
bėkime visi tėvų alį iš bai
sios pražūties. Nors Brigh- 
ton Parkiečiai jau nemenkai 
prisidėjo prie nuniokotos 
tėvynės šelpimo, bet ten 
taip yra didelis skurdas, jog 
mums reikia nuolat pasi
šventusiai darbuoties. Tikė
tina, kad susipratę Brighton 
Parkiečiai gerai supranta 
savo priedermes ir tinkamai 
jus vykins.

Nedėlioję, balandžio 22 d., 
po pamaldų vietinis Tautos 
Fondo 60-tas skyrius baž 
nytinėje svetainėje rengia 
susirinkimą. Skyriaus val
dyba nuoširdžiai prašo vi
sus narius atvykti į šį susi
rinkimų ir užsimokėti pri
derančias duokles.

R. N. Baršis, pirm.

RYT WEST SIDĖJE BUS 
ĮDOMUS IR LINKSMAS 

VAKARAS.

Nedėlioję, balandžio 22 d., 
West Sidės susipratęs jau
nimas p. Meldažio svetainė
je ruošiasi atvaizdinti sce
noje muzikališką sulietuvin
tų veikalų ‘Nastutė.” Pra
džia šio vakaro 7:30 vai. va
kare. Visas pelnas skiria
mas parapijos naudai.

Ar gi neverta ten nueiti?

CICERO, ILL.
Nedėlioję, balandžio 22 d., 

šv. Antano par. svetainėje, 
1 vai. po piet, įvyks darbi
ninkų susirinkimas. Į susi
rinkimų kviečiame netik 
priklausančius prie šios 
kuopos, bet ir nepriklausan
čius, nes bus gvildenta dar-

binink ųorganizacijop tik
slas. Nepraleiskite progos, 
kurie norite susipažinti su 
L. D. S.

Stasys Daunoras, pirm.

NORTHSIDIECIAMS
ŽINOTINA.

SLRKA. 16-ta kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimų 
nedėlioj, balandžio 22 d., šv. 
Mykolo Arkan. parapijos 
svetainėje, tuojaus po pa
maldų (pirmoj valandoj po 
pietų). Kviečiami visi na
riai atvykti, užsimokėti mė
nesinius mokesčius ir nepa
miršti naujų narių pakal
binti.

A. Bacevičius.

REIKALAVIMAI.
•

Reikalingi surašinėtojai dėl 
Insurance. Vyrai, kurie nori 
dirbti gali padaryti gerus pi
nigus. Alga ir komisija mo
kame tinkantiems vyrams. 
Darbas ant visados. Atsišau
kti nuo 8 iki 11 išryto, 3240 S. 
Halsted Gatvė.

Reikalingas duonkepis supran
tantis darbą, kaip kepti baltą 
duoną ir pyragus. Atsišaukite:

WASILIAUSKIS BROS. 
12247 S. Halsted St., Chicago, III.

Reikalingas jaunas vyras dirbti 
naktimis prie išskirstymo pope
ros. Gera alga.

KRAUS and GOLBUS,
5835 So. Throop St., Chicago, III.

Kambariai ant randos gražiai 
išstatyti, šviesus ir švarus su at
skiru įėjimu. Kuriems reikalingi, 
malonėkite atsišaukti,

1267 Milwaukee avė. 
ant 3-čii} lubų.

-
BRIGHTON PARK

DIDELIS BALIUS IR 
TEATRAS

-parengtas-
A. L. R. K. Moterų Sąjungos
Nedėlioję, 22 d. Ilulundžio, 1917 tu. 
Nekalto Prasidėjimo Panos švenčiau
sios Par. svet., 4400 Ir Puirfleld avė. 
Scenoje bus statoma vieno veiksmo 
komedija “PAMOT#:“. Bus deklema- 
cijos ir dainos. Nuoširdžiai visus 
kviečiame atsilankyti ant šio vakaro, 
nes busite užgunėdinti Ir praleisite 
laikų linksmai. Pelnas eis ant baž
nyčios reikalų.Kviečia

PIRMININKĖ.

VISŲ DOMAI!
Mnsų agentas Vincas Rukš- 

talis dabar lankosi po Illinois 
valstiją. Pas jį galite užsira
šyti Dienraštį “Draugą” ir 
užsimokėti prenumeratą.

“Draugo” Admin.

PARSIDUODA PIGIAI. 
Parsiduoda plntninkystės •'buslness”

Geroje vietoj lietuvių apgyventoj vi
duryje rrilesto. Geros mašinos yra 
įtaisytos ir kas tik reikalinga prie 
pienininkystės. Norint daugiau in
formacijų rašykite arba pašaukite te
lefonu 2358

CITY DAIRY COMPANY,1»1« Grant St., .Tolleston, Ind.

PARDAVIMUI

Vaiky Dienine Globa
-------parengė-------

BAZARA SU ŠOKIAIS IK 
VISOKIAIS rvAl KŪM AIS 

Scretlos ir Nedėlios vakarais, 
Balandžio 25-tų Ir 29-tų, 1917 

MILDOS SVETAINĖJE 
3142 So. Halsted Street

Kviečiame visus atsilankyti ir 
užtikriname, kad busite užganė
dinti, ir ateisite antra kartų. Bus 
proga pasilinksminti ir išlošti gra
žių dalykų, taipgi sušelpsite virš- 
minėtų Draugijų.

Visus be skirtumo kviečia
KOMITETAS.

PAIEŠKOJIMAI

Paieško savo brolio Dominiko 
Vaitkaus ir vyro Juozo Stankaus, 
kuriuodu keletą metų atgal gyve
no Chicagoje. Meldžiu pranešti 
sekančiu adresu:

BARBORA STANKIENĖ, 
1327 Wood St., Phila, Pa.

PIGIAI PARSIDUODA 
FARMOS ARTI 

CHICAGOS.
62 akeriai, išdirbta, geri bu
di nkai, sodnai. Žemė juodže

mis, parsiduoda ant lengvų 
išmokėjimų, arba galima išmai-

i nyti ant Chicagos praperties.
40 akrų, visa išdirbta, geri 

budinkai, jauni sodnai, padar
gai galvijai; visko, ko tiktai rei 
kalinga dėl farmerystės. Gali
ma pirkti ar mainyti. Abidvi 
fanuos randasi arti South Ha- 
ven, Mich., apie 100 mylių nuo 
Chicagos gelžkelio, bet važiuo
jant per ežerą botu yra daug 
arčiaus. Norėdami ką daugiau 
sužinoti kreipkities pas:

JOHN D. SIMANOVSKI, 
9206 Commercial avė.,
Phone S. Chicago 5902 or 3539

So. Chicago, III.

Parsiduoda Saldainių Krautuvėlė, 
prieš pat Lietuvių parapijinę Mok- 
slainę. Užlaikoma cigarų, tabakas, 
sodas ir visoki smulkmenai. Biznia 
goru. Turi parduoti, nes perka na
mų. Atsišaukite:

1811 Ko. Union avė.•
Ant pardavimo 6-šių kambarių 

furnlčiai. Parsiduoda iš priežasties 
išvažiavimo j kitų miestų. Atsišaukite. 
3423 Enicruld avė., Clilcago, III.

Trečios lubos nuo užpakalio.

PARSIDUODA AUTO
MOBILIAI.

FARMOS1I FARMOS!!

Galėsi padaryti gerų biznį 
šią vasarą, jeigu nusipirksi 
automobilių. Parsiduoda ant
ru rankų geriausiame stovyje, 
“Cadillac”, 7 sėdinių su 
dviem extra “tires” mažai 
vartoti,. mašinerija. puikiam 
stovyj. Kaina stebėtinai žema. 
Taipgi keletas kitų nuo 
$320.00 iki $450.00. Ateik ypa- 
tiškai arba rašyk atvirutę.

J. A. SLEGAITIS,
1427 — 48th Ct., Cicero, III.

Vargonininkas atsakantis, tu
rintis gerą balsą, paieško tuojaus 
vietos, atsišaukite.
539 McCreą avė., Donorą, Pa.

Paieškau Ponios Rimkienės, kuri 
gyveno Oglebay, III. Girdėjau da
bar gyvena Chicagoje. Meldžiu duo
ti žinių ji pati ar kas kitas jeigu ži
note. Turiu labai svarbų reikalų. 
Atsišaukite šiuo adresu:

IZIDORIUS JUDAS,
1442 So. 49 avė., Cicero, III-

DR.PAUL M. ŽILVITIS 
PHYSICIAN and SUROEON

OFISAS 3103 80. HALSTED ST
PHONE DROVER 7179 

RES1DENCIJA 3341 SO. UNION AVĖ 
PHONE YARDS 537

OFF1SO ADYNOS 9to 12 A. M. 2 to 5 P.M 
7 to 9 P. M. NEDELIOMS 9 to 12 A. M. .

CHICAGO ILL.

faislduoda LuOMausloje Aiaerl 
koja Lietuvių kolionljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apleilnkėje Bcottville, Mich. kni 
kraštas lietuviams apsigyventi. Mo 
nais yr» Farmerų Draugystė, yra 
lietuviškų parapija. Todėl krelplames 
t Jus kurie norite turėti gerėsią gy. 
venlma pirkite pas mus farmas kad 
galėtumėm visus Anglus Ir Vokle 
eius. Ii tos k°llonljos Išprašyti. Mes 
tarime U Jų suėmė jų farmas ir nori
ma Jas parduoti, turime didelių Ir nu 
šų farmų, glvulial, mašinos Ir kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
mo ant lšmokesčio. Norint gauti Au
giau Informacijų rašykite mums 
o gausite gražų katailoga Ir mapa. ..

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Bldg.,

Bcottville, Mich.

RENDAVOJAM Stora su fixehe- 
rals, arba galite pirkti narna. Renda 
visai pigi, štoras yra labai geroj 
vietoj ir galėtu gera biznį pasidaryti 
kad esi mokytas. Kad nori rendavo- 
ti arba pirkti narna, taipgi pasisku- 
bek prie šito adreso:.

JOHN PETRAITIS 
4102 SO. Campbell avė., Chicago, UI.

Telefonas HcKInley 8764

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOK1AS LIGAS 

3467 lo. W(itira llvl. kampu W. 16 gihit 
Ligoniu Priėmimo Valandos: 

ryto meta nuo 8 iki 10 valandos po pietų
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30. 

Šventomis dienomisjž «yto 8-19 
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.

“NASTUTE” VĖL SCENOJE |iNedelioje, Balandžio 22 d. «. m.
L. Vyčių 24-ta Kuopa |

Stato scenoje muzikališką veikalą “NASTUTE” M. Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd. PI., Pradžia 7:30 vai. vakare. Ti- 
kietų kainos: 50c., 35c., ir 25c. ypatai. Šio vakaro pelnas 
skiriamas parapijos naudai. Ura! kas gyvas pažiūrėt “Nastu- 
tės”. Šis veikalas taipogi bus statomas bal. 29 d. J. J. Elias 
svetainėje (Town of Lake).

Visus širdingai kviečia,
RENGĖJAI.

■ -----------  ---- ■
: Kaip Pinigai ■
Z Pavyzdin Tu palikst regularis Z
■ Taupytojas dabar ir taupisite per ■
Z penkis metus, pasidedant Z
■ $1.00 į savaite pirma meta J

1.50 
2.00 *
2.50 
3.00

i
f ii

ii

antra 
trečia 
ketvirta “ 
penkta “

ti

■
B Mokant trečijų nuošimčų skaitluo- ■
■ j ant pusmetiniai Tu turėsi $548 .27, Z

■ Neatideliok-bet pradek taupyti dabar ■ 
PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK ■

Didiiauais State Bank Išskyrus Loop.

47 th Street J
Kamp* Ashland A^. '

Musy pervirš yra suvirš' 
7 milijonai doleriy.

BB l« B ■ ■

| PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINA9
Ant Darų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popioros

| CARR BROS. WRECKING CO.
j 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAuO «

DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!
Visa linija laikrodėlių, Deimontų ir kitą auksiniu da- 

liką, viskas turi būti parduota už pusė prekės.
Po 6egižlo 1-mii mu ižimsimi knatui pi bud.

2128 W. 22 St.
Arti “Illington” Teatro.

Nepraleiskite šio išpardavimo.
Viskas už pusė prekės.

P. A. MILLER
2256 W. 22 St., Arti Oakley Avė.

The

V;

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

SVIESTAS
Geriausio* amato-

H 47cnis, neri 
kur jus ga 
lit rauti

II WB8T BIDI "" 
1379 Mllivauke* av. 
2064 Ml(waukes av: 
1064 Milsrauaae av. 
1610 W Madl«on st. 
MOV lfadisanlst.

RYŽIAI
rusios,

6įc
oeriaualoė rūšies, 
10c vartės, 
parsiduoda 
ui

1844 W (Chicaro SV. 
1836 Blua laland av. 
2812 W. North av. 
1217 8. Halated jat, 
1812 S. Halsted at. 
1318 W. 12th st.

26
alb.

COCOA
Geriausia 
aulyrine su 
bent kokia,
1-2 av. 14c

ARBATA
Prllmnleuala, Gva- 
rantuota, a sa 
vertė. 80c /Įllft
parsiduoda "TUU 
po

I1OCW. 22nd at.

SOUTH SIDE 
3032 Wentworth av 
8427 S. Halsted at. 
4729 8. Ashland av.

NoRTH'SIDB' 1 
408 W. Dlvialon at. 
720 W. North av’ . 
2840 Lincoln av.
3244 Lincoln av,
8413 N. Clark St. '

Dabokite Savo Akis

įsitaisykite gerai parinktu* akini,m stiklus. Paveskite aprūpinti aa- 
į vo akta speeljalistui, kurs 1S metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
£ parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
Akiu Specialistas 

TtMYKIT NAMO U2RAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras angštas 

|Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai] 
Tel. Canal 5335.




