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VOKETIJA MĖGINA AT
KIRSTI ANGLUI) NUO
AMERIKOS.
Amsterdam. — Iš Vokie
tijos gauta žinios, kad vo
kiečiu karės laivyno generalis štabas jau ima vykinti
savo seniau sutaisytus pie
nus, kad atkirsti Anglijai
ir Francijai susinėsimą su
pietine ir šiaurine Amerika.
Anglijos blokavimui pra
džią jau darą ne vienas, bet
keli vokiečių skraiduoliairljfšpuolikai,. kurie jau nųskandino 26 tąlkimnkų gar
laivius su amunicija, gink
lais!, javais ir kitomis pre

VOKIEČIAI ATMUŠAMI
RUMUNIJOJE.

nu laivą. Kuomet laivo kaGen. Bieliajev yra ketvir
pitonas atsisakęs pasiduoti
tas Rusijos karės ministeris
gražumu vokiečiams, tuo
'ios karės metu. Pirmiau
jau nušovę kapitoną.
sia buvo gen. Suchomlinov,
paskui gen. Polivanov, po
Bangelis
nuskandintų
Londonas. — Gauta ne
šito gen. Čuvajev, gi dabar patvirtinta žinia, kad vokie garlaivių jmfcninkų išgelbė
gen. Bieliajev.
čiai pasitraukę iš Rumuni ta Brazilijos pakraščiuose.
z
«
jos miesto Braila. Neįstengę!Jų tarpe esat^p ir Suv. Valatsilaikyti prieš rusų ir ru stijų piliečių,1.
&*
munų
smarkius užpuoli
mus. Ir kitose vietose Ru
munijoje vokiečiai atbloš
kiami atgal. Anglijos karės
Berlynas. — čia oficialiai
kritikai spėja, kad vokiečiai
pranešta, kad vokiečiai pa
Londonas. — Angliją pa
Rumunijoje jau susilpnėję
sitraukę iš savo pozicijų ties
Kair neatsilaikysią, prieš ru tinka nauja: dalinė.
Serre, Sommos šone, Frandaugi visoj
rj, ypač di
sus.
ei joje. Anglų užpuolimas ne‘dosniuose mi liose trūksta
toli Loos atmuštas po pašė
karstų dirbi
grabininkų
lusios kovos.
/tai
daugelis
ir duo

PASITRAUKIA VOKIEČIAI
IŠ SOMMOS ŠONO.

ANGLIJA NKALI LAIDOTI
NUFfflfĖUŲ.

ANGLIJOS KARĖS LAIVAI

krikščionijos amžių liudytojai, ką sako musų laikų
garbingiausieji
mokslinin
kai.
/

Kiekvienas
mokytesnis
žmogus žino, jog kalba, nors
ir labai pamažu, bet nuolat
mainos. Dėlto kalbos žino
vai, paėmę ir paskaitę kokią
seną kningą, iš pačios tos
kningos
kalbos
numano,
kuomet ta kninga buvo pa
rašyta.

erzina, kaip jautį raudona
skara, dėlto jos labai pasi
piktinusios, kad konteste
dalyvauja kun. K. Skrypką.
Jis ir turįs daugiausiai šaifsų važiuoti automobiliu.

Tos taisyklės prisilaiky
dami, kalbos žinovai tyrinė
jo tyrinėjo evangelijų kal
bą, kad sužinojus, kuomet
jos yra parašytos. Iš, tų ty
rinėjimų pasirodė, jog evan-

Žinoma, jei kontestas bu
tų ne “Draugo,” bet “Nau
Evangelijose išreikštąsias jienų” bendrovės, sociali
mintis priveda ir pirmųjų stai beabejo butų nepavdįamžių šv. vyskupai ir po ję to, kad kunigas gautų au
piežiai. E vangelijomis nau tomobilių, nors butų visudojosi šv. Ignacas iš Antio- daugiau skaitytojų surin
chios, kurs buvo stabmel kęs. Socialistai beabejo bu
džių nužudytas 107 metais tų automobilių arba patįs
po Kristaus.
Tą patį da sau pasilaiką, arba atidavę,
ro ir šv. Klemens, kurs bu kokiam socialistui, nors jis
vo trečiuoju šv. Petro įpė butų nei pusę tiek skaitytodiniu. Šv. Polikarpas iš.jų nesurinkęs, kiek kunigas.

kalba, įolcįą vaitoji

cvaBgelijomis, b jis mirė

aikai
ir žydai gyvenusieji pirmuo
se krikščionijos* laikuose.
Tokiu budu ir pati evange
lijų kalba parodo, kad jos
yra parašytos maždaug tuo
pačiu laiku, kada gyveno
šiai paimti kareiviauti. Gy
apaštalai ir evangelistai.
ventojai
reikalauja,
kad Yra daug pirmųjų krikščio
numirėlių laidojimu rūpin
nijos amžių rašytojų, kurie
tųsi militarinė vyresnybė.
savo kningose priveda evan
gelijų žodžius. Tuo jie paro
STOKA KIAUŠINIŲ
do, kad evangelijos buvo jau
BERLYNE.
parašytos, kad jos buvo vi

loti paskirtu laiku. Laiko
mi perilgai namie pūvanti
numirėių lavonai tegali pa
gimdyti
dar
epidemijas
Londonas. — Atlantiko
žmonių tarpe. Karstų dirbė
čia gauta vandenyne sulyg apturėtų
jai, grabininkai ir duobka-

kad evangelijos turėjo butt
parašytos anksčiau, negu
paminėti apgynimai.
Jei
prieš juos nebūtų buvę
evangelijų, tie šventi rašytojai nebūtų galėję privadžioti savo raštuose evan
gelijų žodžius.

tikėjftną 155 metais po STŲ ELGIMOS NESlLAI
KOME. Mes pranešėme iSKristaus.
kėmis. Po šito tuojaus bu
Pinnojo amžiaus gale bu-J kalno, viešai laikraštyje
sią pasiųsta visa eilė nar
dančių laivių, kurios skan
vo parašytas veikalas, vadi kad augščiausios dovanos
Londonas. —
dins kiekvieną, talkininkų
namas Didache. Jau ir ši bus duodamos ne tam, ku
žinių
Anglijos
ir
jos
talki

žinios, kad austru militari
laivą.
tame veikale randame labai riam labiau prijaučia socia1 istų šlamštas*“Naujienos,”
ninkių garlaivius skandina
daug iš evangelijų paimtų
Šito blokavimo svarbiau- nė vyresnybė Serbijoje iš
bet TAM, KURS' DAU
ten į Austriją deportuoja n-? vokiečių skraiduolis “Vi
sakinių ir minčių. Tai aiš
' sias tikslas tai tas, kad ligi
bet
skraiduolis
suaugusius serbus ir vaikus. neta,”
kiai parodo, kad Didachės GIAU MUMS PRENUME
pavasario neleisti Anglijai
“
Moevve,
”
kurs
metai
atgal
Tik vienam Austrijos mie
rašytojas, savo veikalą ra RATORIŲ SURINKS *
ir Francijai prisirengti už
ste Brannan atgabenta arti tokius pačius prajovus išda
šydamas, naudojosi evange- JIS BUS KUNIGAS AR
puoliman prieš vokiečius va
rinėjo
tam
pačiam
Atlanti

poros tūkstančių serbų vai
lijomis. Jei taip, tad evan SOCIALISTAS.
kariniam karės šone. Vo
ku, 9—15 metu amžiaus. ko vandenyne. -Tečiau apie
Gi kurs daugiau skaityto
gelijos buvo parašytos ank
kiečiai su pagelba laivų-užLondonas. -- • Kadangi siems žinoma* ir priima sčiau už Didachę tai yra pir jų pririnko, tai spręs ne ka>
Vaikai atskirti nuo savo tai nieko tikro nežinoma,
puolikų ir nardančių laivių
» .
Ptrlyne pribuko kiaušinių, mnsf. kaipo Dievo žodis.
gimdytojų
ir
namiškių. tik spėjama.
mame po Kristaus amžiuje, kitas, TIK PAČIŲ KON
neleis Angijai ir Francijai
Ypatingai pažymėtini yra o ne du ar tris šimtus me TESTE DALYVAVUSIŲ
Koks jis nebūtų tas skrai- tf dėl vyr .Hi ųd.’ė įsakė kiek
ligi ateinančio pavasario iš Pranešama, kad jie kenčia
baisiausią šaltį ir alkį.
duolis-užpuolikas, bet jau vienam gyvenrejui suruu - pirmųjų amžių tikėjimo ap tų po Kristaus gimimo, kaip JŲ IŠRINKTOJI KOMI
Amerikos prisigabenti gin
jis padarė Anglijai ir jos ti tiktai vieną kiaušinį lai gynėjai. Tarp jų visu pirmu tai kalba “Naujienų” be- SIJA.
klų, amunicijos, maisto ir
Jei pasirodys, kad kum
talkininkėms baisiai dide kotarpiu nuo sausio 12 ligi turiu paminėti Teofilių iš įųokBliąi.
kitokių karės reikmenų. Žo
31 dienos, š. m.
Antiochios.
Šis
parašė
krik

lius
nuostolius.
Ir
tolesniai
Kad dar labiau įsitikrin- K. Skrvpko surinko dau
džiu tariant, jei jau nevisai
ščionijos
apgynimą
nuo
jis
grasina
prekybiniams
ti, kudmet parašytos evan giausiai balsų, primąjį au
atkirs, tai nors didžiai sulaivąms. Bet niekam neži-!
stabmeldžių maždaug 180 gelijos, pažiūrėkime, ką sa tomobilių gaus kun. SkrvjĮparal ižuos Anglijos ir Franmetais po Kristaus užgimi ko seniausi dokumentai ir ko. Jei poni Sabonienė dau
noma, kame jis apsiverčia.
rijos susinėsimą su AmeriGarlaivių plaukiojimas per
mo.
t ’
garsingiausieji
rašytojai giau surinko — gaus ji pir
ka.
Atenagaras iš Atėnų mie apie kiekvieną evangeliją mąją dovaną. Jei pagaliaus
Londonas.
Išnaujo Atlantiką tiesiog suparaliLaivų užpuolikų ir narsto parašė krikščionystės atskirai. Bet tai bus rytoj. rmsirodvs, kad koks sociali
dančių laivių komendan-1 ^au^a žinios, kad A okieti- žuotas. Kai-kurie garaiviai
apgynimą
keliais metais
apleisti
Amerikos'
stas daugiausiai skaitytojų
tarns inteikta įsakymai kie ja bene ar tik neperžengs bijosi
,
. ■
musų laikraščiui surinko,
Evangelijos
yra
labai anksčiau už Teofilių.
ku galima saugoties žudyti šveįea rijus ' f ’ nkuitraiybės. uostus.
Anglijos vyriailsvbė pa svarbus katalikų tikėjimo
Šv.
Justinas
kankinys
pirmą, dovaną tai yrą pui' amerikonus, Arba peržengti Šiuo kartu pranešama, kad
Vokietija į 8veicapĮ1c|fl j pa siuntė Atlantikan visą savo raštas, jos yra tikėjimo pa taippat gynė krikščionis nuo
kiausį automobilių gaus so
Suv. Valstijų neutralybę.
karės
laivų
eskadrą.
;
Pasi

sienį sutraukianti SKaitlinmatu, tikėjimo šaltiniu, dėl neteisingų stabmeldžių už
cialistas.
tikima,
kad
šitie
laivai
jei
puldinėjimo.
Šitas
apgynė

to svarbu yra kiekvienam
gas armijas. Abelnai ma
Jei netiki, teįstoja kitą
ne
vienur,
tai
kitur
turės
už

karią
į “Draugo” kotįtestą
noma, kad vokiečiai per
žinoti, kuomet jos parašy jas mirė 165 metais po
“Draugo” bendrovė pa
Šveicariją užpulsią Franci tikti tą piratą ir padaryti tos ir kas- jas parašė.
Kristaus užgimimo.
skelbė kontestą. Paskyrė la nors ir pats “Naujienų” reją. Šveicarijos vyriausybė jam galą.
Bet klausimas,
Bemokslių socialistų laik
Graikų filozofas Aristi- bai dideles dovanas tiems, daktoriųg Grigaitis. Jei konnpirtita baimės ir mobilizuo kur jį atras. Ar skraiduo- raštis “ Naujienos v skelbia des parašė krikščionystės kurie daugiausiai skaityto testo pabaigoje pasirodys,
tis-užpuolikas nesugebės lai savo
skaitytojams,
kad apgynimą ir anot Eusebi- jų laikraščiui surinks.. Pa kad Grigaitis daugiausiai
ja daugiau atsarginių.■Londonas,
Rusijos ca
ku knr-nors pasislėpti, jei evangelijos ir abelnai Nau jaus Cezarėjiecio įdavė tą Į skelbime nebuvo pasakyta, surinko “ Draugui’ė prinurai karės ministerių pasky
pamatys sau neišvengtiną jojo fstatvmo šventraštis apgynimą ciesoriui Hadria- kas tie rinkėjai turi būti ar meratorių, jis gaus pirmąją
ręs generolą Bieliajovą vie
pavojų.
esąs parašytas du ar trįs nui. Šis gi ciesoriavo nuo vyrai ar moterįs, ar žydai, dovaną, nors ir socialistų
ton pasitraukusio generolo
Indomiausia dar ir tas, šimtai metų po Kristaus už 117 iki 138 metų po Kris-'ar katalikai, ar kunigai ar vadas. Tuomet nebereiktų
Čuvajevo. Pastarasis pa
kad su Anglijos garlaiviais gimimo. Taip kalba tamsu taus. Savo veikale (II, 6, socialistaų ir laimėti paga “Naujienoms” seilės bevarskirtas valstybės tarybos
Londonas. •— Anglijos ko- nuskandinta daug ir ameri nai
socialistų
laikraščio 7)
Aristides priveda iš liaus pačią augščiausią do vinti, matant, kad automo
sąnariu. Gen. Bieliajev tu lionijų departamentas pra-: konų, kurie buvo tarnavę “Naujienos” redaktoriai ir evangelijų pasakojimą, kad vaną. Taip ir buvo. Į kon
bilį gavo koks kunigas ar
rįs 54 metus amžiaus. Pa nešė, jogei Anglijos vyriau įguloje. Už tai gali gimti bendradarbiai.
« •
Dievo Sūnūs stojos žmogu- testą įstojo ir vyrų ir mote šiaip jau koks geras katalj
sižymėjęs jis karėje su ja sybė nusprendžiusi neapri- nauji nesutikimai Suv. Val
Pažvelgkiir.e dabar, ką li, gimė iš Marijos. Apie Irų ir senų ir jaunų ir blai kas ir prenumeratos rinkė
ponais. Praeitais metais jis buotą paskolą gauti Indijo- stijų su Vokietija.
apie tai sake didžiausi anų tai
jis pataria skaityti (vų ir saliunininkų ir svie- jas.
. . ...
b'ivo kVartcjrmeiStru genę+^jeynuo tenaitinių .turtingesTasai laivas užpuolikas laikų rašyto ai ir šventi*š- evangalijose.
tištoų ir kunigų. Kadangi
“Draugo” Bendrovės
nuskandinęs in vieną japo-ėįo žinovai, k > sako pirmųjų
nIa nių gyventojų,
■
IX to aišku kaip dieną, kunigystė “Naujienas” taip
Valdyba.

VAIKUS.

VOKIEČIAI SUTRAUKIA
KARIUOMENĘ PALEI
ŠVEICARUI);

-UŽPUOLIKĄ.

“Naujienos”
ir Evangelija

IR VĖL SAVO ILTIS
“NAUJIENOS’' PARODĖ.

NAUJAS RUSUOS KARĖS
MINISTERIS.

' ANGLIJA SKOLINS
PINIGUS INDIJOJE.
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LIETUVAITE.

siems lietuviams.
Lietuva
ą ra lyginai saulė, kurie švie
čiu abelnai visai lietuvių
tautai, visiems lietuviams.
Lietuva yra lyginai motina,
kuri savo visiems žmonėms
yra lygiai gera, prielanki,
maloni.
Todėl Lietuva turi būti
visiems
lietuviams!
Tai
svarbiausias visų lietuvių
idealas ir realis gyvenimo
turinys!
Ir jei tai, tai visi ligi vie
Sitį bbaTfef pažįstame vi no lietuviai privalo prisidė
si. Ir1 jis mums atrodo visai ti prie Lietuvos gelbėjimo,
šelpimo ir iškovojimo jai
natūra Hs daiktas.
fisų’ lietuvis! — sako tas, laisvės.

t L.P.

t

į

♦

Tuomet prakeikimą gamintų,
Nes meilė nebuvo'tikrą. ). : i t k i • t ( ’ • ' ’ /
>1 1
,’' :,

LIETUVIAI
AMERIKOJE
, •t

tais!

Taip, visi .skelbia ir garbi kaviškio ieško brolio Prano
na Lietuvą.’ Bet maža dalis jr ištekėjusios sesers. Rus
iš jų rupų įa si Lietuvos liki sia, Voronež, Nikitinskaja
mu, darbuojasi jos naudai. 27, Litovskoje učeničeskojc
>hdwč dalis lietuvių ant sa .»b.ščezvtije. Polučit B. Mavo' tėvynės aukuro pašven .tuleviču. Peredat Antonu
čia savo tūrius, .gabumą, Kuncaitisu.
Jieva Baratinskienė, Suv.
•energiją ir i re t pačią gyvy
g., Mariampolės aps. Veibę. ■ .. ....■

tiems metams. Išrinktos li
ko šios ypatos: pirmininku
—A. Bakšis, vicė-pirmininku — M. Skyrius, protoko
lų rašt. — S. Gadeikis, fi
nansų rašt. — S. Misiūnas, ^
iždininku — J. Dackus, iždo!

„M.i.ll

ko ponia M. . Simonavičienė
ir p-iė Ona
Žihanavioiukė.
Publikos- buvo pilna svetainė.
Amsterdayiietis.

HARTFORD, CONN.
II

) •
r*

Pranas,

draugijai,,. bet jų nedoros
pastangos negali atsiekti
kavo tikslo.
»' i
Jainraomenei ir visiems
j tautiečiams patartina kuo-

dros laimės trokštančius. Tr gol Petropavlovskoj niaga'dar priduria: O jus čia Be dn gospodina Worini 27-7.
dūlinėkite priešakyje. Mes Tvanu Saladževiču.
Juozas Tautkus iš kaimo
juk esame už jumis geresni,
doresni. Lietuva tai mums! Petriškių, Krakenavos vai.,
Esame lietuviai!—vergia Panevėžio aps., prašo atsi
iš susi judinimo didžiausios liepti giminių ir pažįstamų.
darbininkų,
pilkasermėgių Adresas: Russia, Borovitči,
niinios.Į—Aiverk savo prie Ndvgorod. gub. PonevieŽglobstį, o Ljetuva! Juk tu ’koje realn. uč.
Antanas Kuncaitis iš Vil
esi musų!

l t1

ir visi liko užganėdinti šia Amsterdamiečiai dar turėjo
programėle.
progą šį kartą išgirsti mąųikų
Draugijos rašt. S. G. duet^ų kuri labai gėrai atli

f

Yt žvaigždžių šviesa danguose
Tad viltis net laimę gamina, Nors esant vargų baųgose.
*
*
,
i j ? I k i . ’ * 5 t '. (
Bet jei nelaiinihgai užviltų ,
«
Tos mėlynos ’akįfe katrą, , ».
,

PHILADELPHIA, PA?

bendrai visi lietuviai.
Lietuva turi būti ne pa-,
vieniems žmonėms, lat vi

■

Jei meilė bus skaįsti ir gryna,

Ii etuvių "skatiko, bet nekuo
met nei kelių centų neskiria
Moksleiviai Vincas ir VIa
Lietuvos reikalams. Tr dar
a
c1 •i i
das
Dulinskai iš Suvalkų
priduria: lietuviai žmonės
gub., Kalvarijos miesto ieš;
yra geri, Lietuva man!
ko
savo giminių, draugų,
Esame lietuviais! — saut 1 •’
*r
brolių ir pažįstamų, gyve
kia šimtai tųjų, kurie rūpi
nosi išimtinai tik savimi, ir nančių Amerikoje. Pabėgė
Suvedžioti Vaikai.
nekuomet nei vienos plyte lių moksleivių toks adresas.
Įėjau
vienon
‘stulės nepridėjo prie tėvynės Russia, Voronež, Gružovabon
”
ir
pradėjau
kalbėti
ja ui. No. 28. Učeničeskojc
atstatymo. Ir šitie taippat
obšeežytije V. V. Dulinsko- apie lietuvių kalbos pamo
prikergia: Gausime ir mes
kas North Sjdėje. Vienas
įnu.
savo dalį, Lietuva mums!
Pov. Jonuška, Suvalkų vaikas tai nugirdęs griežta;
Kad nors kartą nupirkgub., ieškau žmonos Pran pasakė, kad jįs neųorįs eiti
tum lietuvišką laikraštį —
ciškos, uošvio Juozapo Jo į katalikišką inokyklą. To
kalba žmona į vyrą, kurs
kūbaičio, Kauno gub., Šiau liaus jis ėmė pasakoti, kad
maukia alų iš blešinaitės. —
lių aps., Gasčiunų par., gi jam ten ir teji duoda dova
Juk jau rašoma apie Lietu
minių ir pažįstamų bei bro nas, o katalikiškose mokyk
ves laisvę. Gi vyras į tai:
lio Jokūbo Amerikoje (1914 lose jis negaunąs dovanų.
Jei kas turi būti, tai įvyks
m. gyveno Bostone). Ru?jIr tėvai net pradėjo ste
ir be rašymo. Gi jei įvyks,
sią, Petrograd, Sadovają ui. būties iš kur toks vaiko at
laikraščių žinoslkaklumas.
Pasirodo štai'
mtfTV'faOi'ns bris gėriau tuo- KM. Lazaret.
kas;,jų
vaikąi
nueina ko
J.
Adrijauskaitė-Jogmijhet baisioj Lietuvoj!
1 don’t care! — sumurmė niene iešl*o brolių Leono, kios ten sektos bažnyčion ir
jo Amerikoj * gimęs lietuvis Vladislovo ir Antano, sesers ten gauna įvairių paveikslė
priauglis, kuomet senyvas Julijonos ir dėdžių Murau lių, Kalėdų dovanų ir taip
Matyti, kad ten
tėvas jam patarė mokinties skų. Tremtinės toks adre toliaus.
dovanas
jiems
lietuvių kalbos, skaitvti lie- sas: Russia, Voronež, Trii- duodant
tuviškas kningas? Bet" kuo boeny zatvod, 3-ja Master- įkvėpiama katalikų Bažny
čios ir mokyklos neapykan
met tėvas pridūrė: “Lietu skaja.
Antanas Vaičaitis ieško ta.
va bus liuosa,” sūnelis atsi
Nelaimingi tie vaikeliai,
liepė: O- tai geras daiktas, brolio Mykolo Vaičaičio ir
seni. Rasi, ir mes iš to tu Jurgio Janulevičiaus. Rus jeigu jų tėvai nedraudžia
rėsime kokią naudą. Juk sia, Briansk, Orlovskoj gu- jemą ten laikyties. Tur-but
tos
pačios
atskalunystės
ber., Goročevskaja 51.
Lietuva musų!
ugentai
šįmet
prieš Kalė
Kareivis Jonas Saladžius
Esame lietuviais! — kal
ba soti į išalkusius. Į tuos, Kauno gub., Ukmergės aps., das vaikščiojo po stubas, vi
katrie neturi duonos, ap Debeikių valse., Siebalkių liodami vaikus į savas mo
.'
švietimo, į apleistuosius, už kaimo, ieškau giminių ir pa kyklas.
Atsargiai su tokiais agen
mirštuosius, o tečiau ben žįstamų. Russia, Minsk, u-

Didžiuma lietuvių pagei
dauja lietuvių turėti kas
sau. Tie žmonės nesupranta,
kad toksai geismas yra be
j<>kįp» nuovokos. Iš Lietu
vos' laisvėš ir pačios šalies
nieko gėro negali išeiti, jei
prie jos sustiprinimo, sušolpiAM, apgiTŲUio neprisidės

:

i

I
Jei tyras dangus -į- tai raųiunias
Tik plaukia iš žvaigždžių grožės,
Ar tavo akių malonumas
,
Taip ateitį žmogui [nušvies i

LETUVA-yiSEMS
; LIETUVIAMS!

-» **<•» v

U

i asmenų jpįbUkaij Ufcfį pati biam kblbėtojui publika nesi
ko ir nuo delnų plojimo gailėjo ’ delnų plojimo.
skambėjo visa salė.
Apart helio ir chbro, kuri
Žmonių vakare buvo daug vedė’ p. Št.
Simo na vilius,

1

CA
Zavejančios tav p« akutės
Pataiko į širdį žiųogaus
Yt žibančios danguj žvaigždutės,
Sužadina meilę tuojaus.
1 .» I

REIKALAI

kuris iš lietuviu daro sau
gerą pelną.
Gi nugirdęs I
daugiau žinių apie Lietuvą O
».»
pridurta: darysiu dar dide
snį pelną. Juk Lietuva, tai
' 'Y; 1 >
' • t
man!
Esu lietuvis! — užtikrina
kitas, kurs, stTi svetimaisiais
bičiubiiaųdąmas gyvena iŠ

U

Keli metai atgal
Hart
forde, Conn., buvo gan daug
socialistų. Bet ilgainiui. žmo
nės supratę pragaištingumą
socialistų mokslo pradėjo nuo
ju šalinties ir musu miesto
lietuviški
socialistai ėmė
1
.
1 ' ■
'•' '
nykti, kaip to žydo bitžs. Da
bar čia jų užsiliko labai'maI .
. .
t I f •
žili. “TvirčiaUsiu” socialistu
J
į• .• I
J *
šulu Hartforde yra vienas
saliunhiinkasf. i kuris neseniai
vežiojo tttdįj oidabar nusi
samdę sau saliuną ir svetaiię
ir vykina -socialistiško- ro
jaus mMloHiKAusj ’ j Molėtasis
socialistas sanunlrtiukas 'sau
sio G d. šią metą savo. smuk

skaitlmgiausiai rašyties į
lėje buvo i surengęs sociąlis
šią naudingą organizaciją.

tišką balių. {

,

i .;

Jūsų pinigą Jur« būti padė
ti geroja taugiole valsti(o<
bankoje

SECURITY BANK
CHICAOO
Ari.

I ‘"P

Carpcnter St.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara PanedčUala 1; Snbatomia
▼akarais iki 8 T&landai

Skoliname pinigu* >at Namų

NEWARK, N, J.
Šio miestelio
n.
r. ; r . • ;»susipinti*
,
f
lietuviai katalikai nutarė įs
teigti ųuijdatiiiį spaudos pla
tintojų būrelį, kuris .rūpinsis,
kuodaugiausiai platinti ka
talikiškus laikraščius įr knin
gas.( šiam. prakilniam dalv
kai žąda daug pasidarbuoti
vietas . jąųnųųnieiiė^ ypač vy
riau fKwgeriansio pasiseki
in<| t fp^ipratų^iems
taut e čiarns...,*

<

• • • ;

! i t " rJ°na^-

i •tį ”1 f

' DETROIT,1 M!CH.
.: • ■ i

į

Persiunčiame pinigus
Į Europa S r galima
<autį Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS!
KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigą

Mes parduodame F°reign Money
Orders į visas dalis svieto.
William Kaspar — Pirmininkas
Otto Kaspar,—Vice-pirmininkas
Chas. Krupka, Vice-pirmininkas
Joseph Sikyta — Karterius
August Pilek—Ass’t. Kasierius

1900 Blue Island Avė.
CHICAGO, ILL.

r

Sausio 7 d. š. m. Sv. Bal

i

Į tokiuos girtus snlukliliinkų balius ’ padoriems
•žmo
nėms. neverta lankyties. Ypač
pavojinga ten eiti merginoms.
Bukite atsargesni
su to
kiais socialistiško rojaus vy
kintojais.
toriais buvo: S. Gadeikis,
Gužutis.

tramiejaus draugija taipo
gi buvo surengusi įdomų
vakarą su marga programa.
Sulošta
dvi
komediji:
“Idealis
gyvenimas”
ir
“Tik niekam nesakyk.” Ak
S. Misiūnas, J. Raila, F.
Aliekna ir Ona Šimaliniutė.

AMSTERDAM, N. Y.

Savo užduotįs visi lošėjai
atliko gerai. ,Apart lošimų
buvo ir deklemacijos, ku
Šių metų
sausio G ir 1
rias atliko: <*>. Rolcvičiutė, dienose Amsterdamiečiai iš
O. Simolimutie, A. Jankau kilmingai šventė spaudos sa

skas, A. Samoška ir P. Ja- vaitę, Iškilmėje t dalyvavo 1 vi siukaičiiitė. <pi J. Svitorius
sas lietuviškas benas,' daini
nusisekusiaįjįfpasakojo moninkai ii1 daugybė žmonių.
noftlgą
jfis,” iŠ kuKalbėtoju buvo užkviestas
rin publika širdžiai juoke-

p. F. Rainauskas r£ 'Bi-oĮĮ
tono, Mass. Svetys kalbėj
«*
Užsibaigė vakaras gra gan ilgai. Bet jo kalbą buvo
žiu kvartetu A. Pūro, S. taip gražį ir įdomi, kad pubnenuobodžia\ o
Gadeikio, J. Jakučio ir A. lika visiškai
Ciapo.
Danielės minėtųjų1 ir užsilaikė labai ramiai. Oa•

SI.

•

r

Sooialistn makslo vykintojai.
kuose rateliuose kalbama,
Tie lietuviški
socialistu'
tai neturi nei sarmatos, nei jogei prezidentas Wilson
sąžinės. Savo nešvariais dar nusprendęs su Meksika ne
beliais jie tik1 daro sarmatą
lietuviu visuomenei
akyse sutikimus pabaigti paprašsvetimtaučių. Dėlei tu išga čiausiuoju budu — atšauk
mų, ištvirkėlių doriems žmo
ti iš ten savo veikiančiąja.
nėms luina daug nemalonu
mų. Detroito
gi socialistai į armiją ir Meksikos sostinėn
ypač mėgsta glausties prie | pasiy8fį aavo pagįtmtjjjp
svetinių pačių.
Tuo negar-i T
,
,
,
v ..
...
Jei tas tiesa, tai butų 11cbu dalvku’ užsiima
netiki
,
.
..
ų_.,
suprantami prezidento Wiljauni socialistėliai, liet ir se
niai su pažilavusiomis
bei šono keliai. Kaip žinoma,
nuplikusiomis galvomis. Sar laikinas Meksikos preziden
mata.
.
.
S. KoshGs. tas Carranza Utš&ttkė savo
pasiuntinį iš Washingtono.

«OIMS NIISILEID2M
NEISIMI,

11,'illil

ibiiidMfil

WashiBgton. i —

Tuomi įžeidė Suv. Valstijas.
Gi prez. Wilsono minėtas
pasielgimas reikštų ne kit
ką, kaip tik atsiprašymą
Valdiš- prieš Carranzą.

VAKARAS KOKIO
DAR NEBUVO
BUVĘ!

Kun. J. Zimblys

WAUKE6AN, ILL
Sausio 7 d. 1917 metų šv.
Baltramiejaus draugija Lie-'
tuvių svetainėje laikė meti-,
uį susirinkimą, kuriame bu
vo renkama valdyt/a sekan

globėjais: A. Truskauskis,,
F. Kaptorauskis ir F. Dap
verjų vqI., Bilėnų k., ieškau kus; maršalka — M. Gali
sūnų: Antano, Jono ir Bal nis.
Taigi į valdybą pakliuvo
traus gyvenančių Anglijoje
(prieš 3 metus gyvenusių visi susipratę, veiklus tėviLondone). Taip pat ieškau nainiai ir, reikia tikčties,
dukters Marijonos, gyve kad je netingės pasidarbuo
nančios Amerikoje (Slie- ti visuomenės labui.
Minėtoji draugija bene
iiHiidoali, Pa.). Prašau ži
bus
tik veikliausia Waukenančių apie juos pranešti.
Russia, St. Strugi—Bielaja gane. Nors nestinga blogos
‘Petrogradskoj gub., dom • valios žmonių, * kurie įvai
riais budais stengiasi kenkti
Mališe vakavo.

UŽBAIGIMU
.f I

1

“DRAUGO” BENDROVE RENGIA ĮDOMIAUSI VAKARA
SAUSIO 24,; ŠV, JURGIO SVET.,, BRIGEPORTE
11

*3 ;.i

32 PI. ir Auburn Avė.

Bu® Iškilmingai pranešta, kas laimėjo Kontčstę kokias dovanas.
“Labdarių Sąjungos“ naUalčIams. '

Pusč

pelno

skiriama

Programą Išpildys gabiausios artistų spėkos. Jau yra pasižadėję, ponas A. POCIUS, žino
mas pianistas Ir poni O. POCIENE, garsi dainininkė.

Sekančiuose “Draugo“ numeriuose bus prasieita kiti.
T Ik lėtai po 26c Ir 50c galima gauti Draugo Administracijoje Ir pas Kontesto Baisų rinkėjus.

v

šyteskimės

m

kuodougftnieiai

ii* nopavydčkiine savo žinio f,

nūs pasidalinti su kitais.
J. Čepulis.
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APtVIETOS REIKALAS.

ANARCHISTŲ SUOKALBIS
PRIEŠ GUBERNATORIŲ.

Ban Fraaciaea, Oal—Čio
1
I•
Pas kiekvieną musų yra nai teisiamas ( kažkoksai
aibės reikalų ir netik kaipo Ifooney, kaftinaZuas dz pa*
pas draugijos bei visuome įiietimą miesto gatvėje bom
nės sąnarius, * bet ir kaipo bos liepos mėnesyj 1916 m.
pas privačius asmenis.
'Nuo bombos sprogimo tuo
Kiekvienas musų turi- met žuvo 10 žmonių. BylcS
ši uitus asmeniškų reikalų, inetu prokuroro padėjėjas
kiekvienam musų daug ko Cunha pranešė, jogei tuo
trūksta, ir kiekvienas daug met buvęs padarytas suokal
bis nužudyti Californijos
ko pageidaujame.
(Tik ne pas visus tie rei gubernatorių Hiramą John
kalai vienodi. Beveik kiek son. Šitan suokalbiu įmaišy
vieno musų tie reikalai-rei- tas VIETOS ANARCHIS

DBA*

BRIUNERIO RAUNA.
.

•►

Tr

I, c* . <
Vargstu vargelį
; Ne įirie Žagrietės,,
>

Bet prie priekalėlio.
Stingsta rankelės
Ne, <ųų9 dalgelio, * .

Bet nuo kujužėlio.
Dirbu per naktį,
Dirbu per dieną
•
Vis prakaitą liedums
Jau džiųsta protas,
Dvasia gi silpsta,
‘ ‘ Nėra pasilsėlio.
11
Dėl pasilsėlio
Bėgčiau Lietuvon •

mosąi.
Re tu Leden pmakoja, jo
gei jis buvęs tokioj Šalyj,
kur žemėje efeftma tiek daug
dL,U(
Žibalo, kad Šiltesniais metų
Darijos parlamentas ga- laikais sunodfianias garuo
lų-gab sutiko perduoti ke jąs Šibalas.
lias vakarinių Tndijų Balu
Leden kelis tūkstančius
tes Suvienytoms Šiaurinės mylių buvo nukeliavęs į

APIE DANIJOS SALŲ

A merikoe V aisti joms. Dari šiaur-vakarus nuo Hudsono
jos

karalius

parlamento užlajos. Tenai ilgą laiką gy

net venęs su vietos gyventojais.
Danijai tos salutės nebrei- Aplankęs žmonių giminu
kalingos ir už jas dar gau Iglukik, Kinipetu, Nečilik
nama riebi pinigų suma — ir Fivislik. Visą kelionę at
25 milijonai dolerių. 1
likęs mokslo tikslais.
nutarimą

Salutės

patvirtino,

guli

Atlantiko

perhaąą

gabalus. Ten siaučįą diūdi Jaiktas užlaikyti
šalčiai su pūgomis. Vienas tokiam slovvj, kad plukdhsenyvas eskimosas jam dar iiifct gatlaivKtsj-uepoitaikrpasakojęs, kad jo tėvukas tų bent'kokių kliūčių.
turėjęs senobinį šautuvą, iš
Svarbiausia kliūtis — tąf
kurio šaudęs su skaisčiai- žemės Jinkfnaąfl teąikuri^ą
-geltonomis kulipkaitėmis. vietose. Jei butų norimą fcŠitas buvęs pasigaminęs iš
kliutį ant visados panai
atrasto geltonojo metalo ga kinti, prisieitų išdėti dar
balo, i
pusę tieįę ptfūgų, kiek lėšaDeja, tų tolimų šalių gy
> perkaso prakasimas.
ventojai — pasakojo Leden
Inžinieriai tvirtina, kad
— neturi supratimo apie dabartinis perkasi stovis vi
aukso reikšmę ir jo nebran suomet bus nepakenčiamas,
gina.
kol nebus panaikinti dideli
Leden su savimi turėjęs palei perkasą kalnai Oąifrfr
fonografą. Ištyręs tenaiti- do susmaugoje. Bet šitų Kal
nių gyventojų kalbas, jų pa nų prašalinimas butų lygus
pročius, savotišką dailę.
rišo perkaso išrausimo dar

Leden tečiau nenorįs pa
vandenyne, nepertoliousiai
! nuo salų Kuba, Haiti ii* Por sakyti, kokioj vietoj yra tos
. ’
J ~
<’>!'(.iii į .
aukso ir žibalo šalįs. Aukso
to Rico. Suv. Valstijų kai
, Jei tik galėčiau.
Keliauninkas Leden. yra bui.
šalyje^ deja, jis nebuvęs,
kurie politikai tvirtina, kad
Delei to atmstatydkoo Pa
Arčiau dirvužę,
.
nes butų reikėję jam ten už 35 metų, amžiaus. ' Atlikęs
namos perkaso viršininkai,
tos salutės Šiai Šaliai esą la
Usnįs naikinčiau
trukti dar porą metų ilgiau. jau penkias keliones į toli
bai • svarbios strateginiu
Apie tai jam su-visomis mas šiaurines šalis. Kelio pulkininkas Goethala. Jo
i I
Tai būt paguodėlė. ,
vieton prezidentas Wilson
žvilgsniu.
smulkmenomis vpaakę eeki> nėms lėšas skirią Christia> , A. Lasdonas.
Kadangi Suv. Valstijos mošai* Šitieį jam pasakoję, nijos universitas ir Kanados jau nuskyrė kitą.
kalėliai yra skirtingi. Bet TŲ LAIKRAfiCIO “THE 5—1—17 m.
Pati Suv. Valstijų vyriau
ižde neturi užtenkamai pi kad'auksą šąlyj, viena kal yiMtoyt* ją,
.
vra vienas reikalas, kuris BLA8T" REDAKTORIUS
sybė iki šiolei nepripažino,
nigų tokiems reikalams, ta velė esanti plysus. Auksas
mums visiems yra bendras BERKMAN su savo pagelkad Panamos perkaSM ne
tai tuos 25 milijonus priva tik žėrppjaš tite* plyi,
biriuke
mergina
M.
Fitzgeir visiems lygiai svarbus,
būtų tinkamas savo tikslui.
lo pasiskolinti ir atsilyginti Jis tori šątin, tolokai į į įpUrald
ir
kiti
žinomi
anarchis

tn>) — apšvietos reikalas.
Tečiau vyriausybė dėl visasu Darija.
riųs, pasiuntęs būrį eskimotai
su
savo
Šalininkais.
Pro

•
Pasakyk
mergelė
<
t
Jei ir ne visuose dalykuo
ko atnaujino sutartį su NiKai-kurie šito pirkinio sų i? prašęs,' sugrįžus jiems,
kuroras
be
to
turįs
prirody

Pasakyk
jaunoji
se, mes galime susitaikinti ir
caragua respublika. Jei kar
priešininkai tvirtina, jogei parnešti daugiau žinią ir
mus,
jogei
dar
ir
dabar
gy

Suv.
Valstijų
valdininkai,
,
Kas
yra
lengvesnis
ne apie viską vienokią turi
tokie pat argumentai buvo aukso. Ėskiniosai- žinių jam ant kurių uždėta betarpinė tais Panamos perkasas pa
, ityž povo plųkspelę?,
me nuomonę, bet visgi visi vuojąs tasai suokalbis. Tai
sirodytų mažai naudingas,
statomi ir palipant anuomet paskui suteikę, bet aukso
atsakomybė už šalies saugo
turime pripažinti, kad ap- geriausiai paliudija atrasti
nuo Ispanijos salą Porto Ri labai mažai parnešę. Buvusi jimą, daug turi bėdos su ži tuomet Suv. Valstijos imasi
Ne mergelė .bučiau,
švieta yra pirmiausias ir vf- laiškai anarchistų laikraščio
co. Tuomet taippat tai ša neišpasakytai jiems sunki nomu Panamos perkasu. naujo darbo — kasa naują
redakcijoje kratos metu.
Jei aš nežinočiau—
sų svarbiausias visų musų
perkasą per Nicaragut. Ten
bu buvo teikiamos strategi kelionė ir jie palikę aukso
Prokuroras parėdė suimti
Pasirodo, jogei negalimas
Kas yra lengvesnis
reikalas.
perkasas, sakoma, atsieitųnės ypatybės. Taip yra ir su
visus tuos suokalbininkus.
Už povo plunksnelę.
dftug pigiau už jau
šitomis vakarų Indijų Balu
O kad mums jos labai ir
ib
i
tėmis.
labai trūksta, manau, to nie
Prisėdo bernelis,
Pirm 13 kos metų kaip
kas ir nebandys užginčyti.
Prie mato šdlejės,
kongresas,, taip ir spauda
Apšvietos reikalauja pat
Uždėjo rankelę
vienu balsu reikalavo, kad
sai gyvenimas. Nebegalime
Ant mano petelio.
dabar vadovauties pasaky , Berlynas. — Iš Vokietijos
Suv. Valstijos Ispanijai už
Negirdetaa pasisekimas. Per pustrečio mėne
Tai yra lengvesnis
mokėtų
20
milijonų
dolerių
mu: “Tėvai be mokslo ap
sio laiką išėjo M TŪKSTANČIAI kningelių. Lietu
užsienių reikalų ministeri
Už povo plunksnelę.
už Filipinų salas, kurias už
vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios,
siėjo ir aš apsieisiu.”,Mes jos štai kas pranešta: Tal
kariavo. Visi tuomet aiški
naudingiausios ir pigiausios. Dėlto jų ir ima nebe
privalome eiti kartu su gy kininkų atsakymas ilgam
t > Pasakyk mergelė,
no, kad tokiu pigumu tegašimtais, bet tūkstančiais. <
venimu, kitaip mes busime laikui uždarė taikai duries
Pasakyk jaunoji,
Kew Torfc. —
dldežtar
Įima įsigyti
išstumti iŠ Vėžių ir pasilik Viso® tautos yra ištrošku
c Toa kningutės, kurios susilaukė tokio pasisekiKas yra sunkesnis
dėlių geležmirelhj
turtus. Nes Filipinų salose
sime visų užpakalyj.....
rioyAW>s:
sius taikos.. Bet talkininkai
Ir už akmenėlį.
vra tiesiog neišsemiama ga
kų unijų vadovai
1) AR YRA DIEVAS? Šitoje kningutėje taip
Šiandie viskas remiasi tolesniai non
nori vesti karę.
jogei generavo'rtMfikK tttt
lybė visokių naugių.
aiškiai prirodyta Dievo buvimas, kad tą kningutę
ant mokslo, visur iš musų Tuomi nepabaugins vokieNe mergelė bučiau,
geležinkelių galimumas esąsVyriausybė tų gundymų
perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Die
reikalaujama žinojimo. Mes čių.
Kad aš nežinočiau,
gana tolimas. Tiktai tegalj
paklausė ir išmokėjo Ispa
vas yra.
negalime būti ir naudingais
Kas yra sunkesnis
sustreikuoti atskirų geležin
nijai 20 milijonų.
draugijos sąnariais, jeigu
2) ZMONISKUMAS IR VERGIJA. Čia gy
Ir už akmenėlį.
kelių kompanijų darhhnnNuo to laiko praėjo 18-ka
mes bijome apšvietos. Mok
vais atsitikimais išrodyta, kur yra žmoniškumas, o
kai, kad iškovoti 8-flias dar
metų, bet ligšiol iš tų salų
kas rengia žmonėms vergiją.
slas tai svarbiausis musų
Prisėdo našlaitis
bo valandas dienoje. Unijų
Suvienytos
Valstijos
ginklas kovoje už būvį ir už
3)
RBVOLIUCUONIBBIŲ
TARPE.
Šitoje
.
Prie mano šalelės,
vadovai tuo tarpu palauksią
ne tik neturi jokios naudos/
kningutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierių ir |
savo tautinę gyvybę.
Uždėjo rankelę
viršiausiojo teismo teuspvep~
bet dar kas metai turi pri
3
revoliueijų
negirdėtos
baisybes.
Ant
mano
petelių,
Todėl
visupirmiausia
dimo apie Adamsono biBą.
dėti pemažas pinigų sumas.
Londonas. — Vietos poli
I
4)
GIORDANO
BRUNO.
Didis
bedievių
kanTai
yra
sunkesnis
mums reikia siekti prie
Čionai prasidėjo geležinke
Filipinų, salų užlaikymas
cija ir Utilitarinė vyresny
5
kinys.
Kas
nori
pažinti
bedievius
ir
jų
vadus,
skai

Tr
už
akmenėlį.
mokslo, kad apsišvietus ir
liečių konferencijos.
Suv. Valstijoms atsiėjo jau
bė užpuolė Anglijos sufratyk
Šitą
kningelę.
Surašė
A.
Kaupas.
supratus savo reikalus ir gieČių oTisus ir atSLiko kratą.
kelis šimtus milijonų dole
5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmų
priedermes. Nors sakoma,
rių it 16,000 kareivių. Fili
Paimta daug įvairių doku
kad mokinties yra niekad
pinų karėj buvusiems karei | pasiskąitymų teperka šitą kningutę.
mentų ir raštų. Konfiskuota
6) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE
nevėlu, bet tatai nereiškia,
viams kas mrtai iŠ valstybes
sufragiečių leidžiamas laik
iždo išmokama 38 milijonai
SOS ŠVIESOJE. Ketvirtą kartą išleista ir išnaujo Į
kad mes galime atidėlioti
raštis “Britannia.”
dblerių pensijos.
mokslą iki senatvės.
perdirbta, čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no
Parsiduoda ož $95XM). Prie
*A
Be
to,
karėje
už
tas
salas
ri
socialistai.
Čia
išvilkta
aikštėn
socialistų
sekretai.
žastis
apleidimas miesto.Pa
Muniy reikia pradėti mo
— Kaip se- amerikonai išžudė arti 100,Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų kninskubinkit
paaiuauduoti šita
kinties nuo pat jaunystės,
ir u
gučių lekątstuoja tek po 5 CENTUS. Imdamas VIE proga ir ateikit po No.
ir dabar visoks 000 filipiriėčių.
C
neatidėliojant to svarbaus
NOS NUSIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3
Matant tokias bereikalin
šios šalies suga
35» S. HALLACE ST.
dalyko.;
benama?: į uostus ir iš tenai gas dideles išlaidas, prezi J CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CEN
-—_
ig išveždinąs į Buyopąi Sulyg dentas Wilson paskutinei
TU, imdamas nemažiau 000 gausi po 1 CENTĄ.
Prieinamiausis mums bū
Londonas. — Anglijos ka
kongreso
sesijai
ir
pasiūlė,
Kas norėtų gauti NE VIENOS RUSIES, bet
Vsfl diskų, žinių pirmaisiais 11
das apšvietimo tai yra knin- rės tarybos sąnarys Ited- rifehesu«į»,491# m., iš Suv.
kad
Filipinų
saloms
butų
sudėtus
iš kelių viršminėtų rusių, tas už 200 knin
gos ir geri laikraščiai. Jei derson tvirtina, kad jei įįl
gelių užmoka 6 dol., o už 500 — tik 8 DOL.
Valstijų Europon išgabenta duota visiškoji ųeprigulmykam prieinami kitokie švie kittinleų tautos su viki, at
viįękio .nutįsto vertės
<bė. Teėjau kongresas atmetė
7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Čia aiš
timosi budai* tuo geriau ir sidėjimu remtų širvųjų ar
tą prezidento sveiku ir išga
kiausiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrodytegul, progą tinkamai išnau mijų Veikimą fr tMns aribtningą pasiulijimą. •
tąs, tų mokslininkų gyvenimas "ir ko vertos bedievių
Ir todėl nestebėtina,
doja.
joms visame gelbėtų, tuomet šioj šalyj siaučia
Todeį nę kitaip, bus ir su
priekaištos, buk katalikai juos persekioję.
IrSAuoR
Bot aptik , patiems reikia
4 klabarpm^motnig ‘ takari8. MARKSAS II. Trečia laida.
Pasiremiant
šviesi iev* bet ir kitus reikia
' nių Indijųl balutėmis.1
TUPBM
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMENšviesti ir raginti prie ap
| TAIS šitoje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai
švietos.
šalvse
rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
Aks°lntUk< »*«gnnu|.
Įteikia skleisti miniose ge
Perkant pavieniui kningelės: KOPERNIKAS
f-Fu ilTiT
l
t
,
Si banka yra- labai patagMb
ras kningas ii- gerus, dorus
IR GALILĖJUS, MARKSAS U, kaštuoja tik po 8
viataj® yra reguliariai pr
laikraščius, kad visi žmonės
Nesenai New Yorkan su
CENTUS. Imdamas nemačiau 100 gausi po 5 CEN
itariama Ū. 8. Valdžios, jo
si) taupiai mai yra pagetdao
apsišviestų ir pažintų, kas
grįžo jaunas keliauninkas
TUS,' imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im
jami,
ar $1.00 ar ‘ $1,000300
»
Z
A
yra geras ir kas — blogas,
Christian Leden, švedas. Ji
damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.
Petrogradas. — Iš Am
Ott&ara. — Kanados vy* sai trejis metus išbuvęs to
kad liktų susipratusiais fioawtą> m a>yw tatesįif teM*
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
sterdamo
gautą
žinia,
kad
kioj
šalyj,
kur
aukso
esama
tuviais, kad galėtų visk ben
riansybė padaro sutartis su
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų
BMC
drai dirbti dėlei vieno tik Belgijos kardinolas prašęs anglies pristatytojais Suv. kur-kag daugiau, negu auk
ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisakyti! Pi
slo — lietuvių tautos išliuo- vokiečių militario guberna Valstijose. Užmoka už.min su pagarsėjusio) Alaskoj.
or CHICAOO. ,
nigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.
savirno iš tų retežių, kuriais toriaus Belgijoje leidimo iš kštosios anglies tuftą po $10 To prirodymui jie parsiga
David R. Forraa —VraaidAt
Su visais tais reikalais kreipkitės į ’
8.
Kampas, Dearbora aad
važiuoti kai-kuriam laikui w* pkti vyriausybė pasirūpi benę A iš aukftd nrikaltą že
yra dabar surakinta.
“OflAUGAS” PUBLISHING C0.,
Monro* 8t..
ie mokslo mes to gal nc- Ryman. Tečiau geo. guber nu pairi vežti savrimis lėšo berklą. Turįs iv ketu akme
1800 VVEST 48th STREET
::
CHICAGO, ILL
natorius Bis#mg ,nedavęs mis.^ Aišku, Kauadsi pn įni nius, kuriuose rra aukso,
(Apatinės lab«?
egsime padaryti.
i
Visa
tai
jam
ilteikę
eakiko anglių.
ž tai, broliai ir sesutės, prašomojo leidimo

LIAUDIES BAttM.

IKRĄ BĖDA SU PANAą MOS PERKASO.

TAIKA DAR TOLI.

KOLKAS NEBUSIĄ
STREIKO ANT K*
LEŽINKttIŲ.

UŽPUOLĖ SUFRAGtEČIĮJ
OFISUS.

GRAMOFONAS, GABMET
IR 100 REKORBV.

MAISTO ROMAS IR
BRANGUMAS. *~

MINISTEIHO AWPMAS.

Tumu

’jAIPlR PASAKA.:

NEIŠLEIDO KAMHNOLO KANAM PERKA ANGLIS
SUV. VAISTUOSE.
- RYMAN.

NATIIUL UTY

.... ...........................
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■
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REIKALINGAS Gerai
raminkai ir giesmininkės; clucagiečių bazare, bet ne- žymiai padidėjo skničiųjp na f
patyręs Ldnotypistas. Dar
vadovaujami p. M Lauri- patingėjo į jį atvažiuoti<ir rių ir gabume
iiėtuyiai. iš 'aplinkinių; mie ' ,Į Taipgi km žine t •> į šita bas ant visados. Alga gera.
naicio.
..... -. i-jįSi
stelių.
Visuose kampuose' chorą
Atsišaukite
tuojaus į
zynnHUFins
pri
Visas koncerto įspūdis
“DRAUGO” ADM.
vra toks, kad ir mes north- C-oliseumo seredoje galima žvaigždės lięt ių daininįnkų
k galėsite REIKALINGI AGENTAI
sidieeiai ne menkesni esame buvo girdėti skambią lietu taigi šiame $«>
įiuF
|alse|itis.
už kitus. Juk tokį koncer višką kalbą, visur mirgėjo išgirsti jų š’
platinimui
“Draugo.”
krūtinių
lietuviškos
Tad šių ’7l14 Vyčiui IV
tą surengti ne bet kas pajie- ant
Geistina pusėtinai išsila
gia! Tiesa, vyrų choras, man spalvos ženkleliai. Už taip kp. kvieėia visą Ghtcagop lie
vinę ir galinti keliauti su
rodėsi, kai-kurias dainas ar skaitlingą atsilankymą ba tuvių visuomenė, ypač y|»us
prakalbomis.
jų dalis ne taip gerai padai zaran visiems geraširdžiams apylinkes L.; Vyčių khfc>pas a t
Apie išlygas kreipkitės į
navo, kaip jis galėtų, bet tautiečiams pridera ištarti silankyti anl ' šio ' fkoęčertoi
“Draugo” Adm.
Koncertas
įvyks
hėdėfibj<į
21
širdingiausią
viešą
padėką.
kitos visai gerai pavyko.

DIDELE NAUJIENA

į.

ŽINIOS

j

* w» plSS’B
Chicago ir apylinkės. —
Sinntlie gražus oras ir kal
stančia temperatūra; rytoj
nepastovus;
pietvakarinis
gaivinęs vėjas.
Temperatūra vakar augsčiausia 25, žemiausia 15
laipsnių.
Sšulė teka 7:14; leidžiasi
4:48.

BAZARAS ATDARAS NUO
10 RYTO IKI U VAKARO.
Iki petnveios bazaras te
'
buvo atdaras nuo 1 vai. po
piet iki 11 vai. vakare. Pėt
nyčioje gi ir subatoje baza
ras bus atdaras nuo 10 vai.
lyto iki 11 valandos vakaro.
Tai dvi paskutinios dienos
bazaro. Subatoje, sausio 20
d., bazaras pasibaigia.
Chicagos lietuviai, kurie
dar nebuvote bazare neat
būtinai pasistengkite laike
tių dviejų dienų atlankyti
šią labai įdomių vietą. O
kurie buvote naudingai pa
sielgsite jeigu dar kartą at
silankysite, idant daugiau
paremti lietuvių skyrių. Atininkim, juk šis bazaras
duos nemažai pelno ir ba
daujantiems lietuviams, tai
gi mums, ehieagieeiams, rei
kia labai karštai remti šį
prakilnų darbą. Gal musų
tėvas, brolis bei seselė Lie
tuvoj neturi nei kąsnio su^Mįyusios plutos, taigi dėffijų sušelpimo ar gi pasi
gailėsite keliolikos centų.
Tat eikime bazaran!

Na, o merginų choras tai da
smarkesnis už vyrų. Malo
nu pastebėti, kad Chicagos
šiaurinėje esama ir lietuvių
solisčių, da-gi visai neblogų.
Koncerte taipgi dalyvavo
žinomos lietuvių giesminin
kų žvaigždės: pp. Pocius ir
Pocienė. Stebėjomės josios
balsu. Kartais jo tonų gausybė žibančiais karieliukais
pabira, lyg gyvojo sidabro
lašeliai( kartais vėl susiren
ka ir galingai kįla augštyn...
Linksmai praleidome laiką
koncerte.
Visiems tat jo
giesmininkams ir p. Jakai
čio orkestrai priguli padė
ka, o nuo musų parapijom?
už tai dar ypatingai, kad
iie darbavosi ne savo naulos žiūrėdami, bet dėl pra
kilnaus tikslo, — dėl sušelnimo parapijos.
Viena dar, pastabą, norė
liau padaryti koncerto ve
dėjams: ar ne geriau butų
daryti ilgesnes pertraukas Y
Tuomet klaifsytojai turėtų

Užtat nenuostabu, kad šioje
dienoje ^ymiąi daugiau pel
nė ir: lietuviu budelė. Su
kaitusios <Jn ’bavosį ir šeimvnitikės * .' lietdviš
lviškame
k
kampely] ■ uzkapdžįy., kar
štai varė M biznį”, ir “Lithuaman Marrifigd ąhd Divorce Bureau.” Taikia tikė
ties, ' kad; seyedoje lietuvių

skyriaus įplaukos bus daug
skaitlingesnfš
ne/pi kitų
dieiių ir badaujantiems tau-

tįečįąms lįks memažąi pašel-

Ponas P. Baltutis, kuris
labai daug darbuojasi prie
lietuvių skyriaus talkininkų
bazare, mums praneša, kad
iki ketvergo į lietuvių sky
lių įplaukė išviso arti pen
kiolikos šimtų dolerių.
Seredoje, lietuvių dienoje,
mes uždirbome, nerokuojant
išlaidų, virš 500 dolerių.
Svetimtaučiai, ypač ame
rikonai, gan silpnai remia
lietuvių skyrių ir nedaug
perka iš jo daiktų. Daugiau
sia pelno savo skyrių duo
dame mes patįs lietuviai.
Susipratę, geros širdies tau
tiečiai, netik perka daiktus
iš lietuvių skyriaus, bet daž

nai atneša įvairių dalykėlių
dėl pardavimo, nuo ko pel
nas bus nusiųstas į badau
jančią Lietuvą. Tai yra la
bai gražus darbas ir geisti
na, kad kuodaugiausiai mu
sų tarpe rastųsi tokių mielaširdingų žmonių.
Tik nebijokime darbo, tik
negailėkime pašelpos Lietu
va, o viskas mums seksis
kuogeriausiai,
nesarmata
bu? mums prieš svetimtaučnis, kils musų vardas.

NORTH SIDĖS KONCERTO
ĮSPŪDŽIAI.
Nedėlioję, sausio 14 d. š.
m., man teko būti koncerte,
kuriame giedojo ir dainavo
sv. Mykolo parapijos gies-

d. š. m. Dięyo Apvaizdos- naj
rap. svet. Mit*
I8th iU ir

Gražus
TIKTAI pa,

Union avė. Fk asit^s;? vafl» ynikare. Pelnai ^iuoi š$0'i?oųOcytd
skiriamas savaitifiiirc • . > Vy- CIUl
y • • $”$ .
, I
,

IMI

IEftKAU GYVENIMUI KAMBARIO.
\Vestsnideje, tarpe šiy gatvių: nuo
So. 48 iki 62 gatvių ir W. 24 gatvės
iki west 15. gatvės, pas žmonės susi
pratusius tautiškai katalikiškai. Aš
esu muzikos moksleivis.
Turintieji vietų prisiųskit savo ad
resų “Draugo” Adm., arba per tele
foną, Drover 6114. X. AugStaifio.

girsti. L. Vyčių IV Chicagos
r įvairioms dirbtuvėms sto apskričio
choras vedamas
ka anglių, nėra kuo kūrenti, musų gerb. muziko p. A. Po- i
» ypač siaučiant dideliems ciaus. Taigi šis koncertas ne J
balčiams dabartiniais lai bus mažesnis už pirmąjį kon
kais. Pirkliai sakosi neturį certą, beabėjo bus didesnis ir

overkotai
vertės nuo $25 iki
$85, dabar $3Jx augščiau. Kel
nės nuo $1410 iki $4.50. Vaikų
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kupetai.
Atdara kasdieną, nedėliomis
ir, vakarais. -J {•
j
į
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p|nyrt\| (Įi<^esni ir gražesnį veikalą negu Genovaitė.
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PYiT K'

K0VA T,ES ŽALGIRIU
’ . • Jstotifka drama keturiuose aktose bus perstatyta
scenoj

20 ir 21 Sausio, 1917

»

Draugystėms, kliubams ir kuopoms
mes ildirbam visa ta kas tik reikalin
ga daugijom. Guzikužius, kokardas,
vėliovas, antspaudas, ir visokias iar,
pas dėl parodų papuoiimų.
Todėl vieugianėiai nemėttkito sa
vo turto tydėlių
agentams,
ku
rie uesuprauta musų
tautos sko
nio ir atlieka ųa. atsakančiai darbų.
Bet paveskite' sfcto tautiečiams kat
rie atlieka darbų sąžiniškai, ir priei
nama kaina.’
Draugijos reiaklaukita
katalogų
kreipdamas pas mus.
STRTTPA3 and OO.,
123 Ferry 8t.
NEWABK. N. J.

. ' •

ŠV .PETRO par. salėj
KENOSHA, WI4.
Prasidės Slibatoj 7:30 vai. vak. Ned. 4:00 vai. po pietų
Rengia “BIRUTES”
Draugija, kurie mate
“Genovaitę” gėrėjosi, bet kurie pamatysite “Kovą
Ties Žalgiriu, labiau gerėsites, nematę gailėsites. Ah!
yra labai gražus veikalas.
Kviečia
“BIRUTE”.

$

“Birutė” yra didžiausi, turtingiausi ir geriausi

i
?

ATTOBNY AT LAW
. Lietuvis Advokate*
30 N. LaSALE ST, CttlOAOO.
Boomy llQ7-tll4
Telaphpoo Frahklia 1178 -,
Oyv.: 3112 S, Halsted St.
Telephooe Yards,2390

to

draugiją, todėl kad, prie jos visiems yra užsiėmimo.

{S»

Kurie neprisirašėte esate kviečiami prisirašyt.
- • t 4 *
1
,
» 1
*

į,

8 PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
•
< Ant Durą, Lentą Rentą ir Stefffeiio Popieros

: CARR BROS. WRECKING CO.
S 3003-3030 8. HALSTED ST.,

’syTtTryreTyrrrerrrryyrresft

Amerikoniška Valstijinę

ADVOKATAS
Namų Ofisas:
Miesto Ofisas:

’ u formulosrecepto.; mtriiao Mmintln
gu Ep/iitp zokoiiinky,

utaisytas

S

3313 S. H1LITED IT.
Ant trečių lubų
Tai. Draver 1310

apairelikii esąs ętcbrtinnl pa-ckmingii
m.o yt iimo ĮĮilm ir i nu,

Rmu

Ba

1211. OEAMORR IT.
1111-13 Uiltf RI0|.
Tai. Cantral 4411

ktėn Kkam/ė/ir-to, (bmulio. ynlvm
įlabdrjim*. n giojimtj apetito,
iat^i > tmlto/c, -*'/•<.. <?»•/., Sutai

Blue Ialand avė., Kampas Loomls ir 18-toa Gatvių.
KAPITALAS, PEBVIBSI8 IX PELNAS.

1825 • 1827

somus iddiroėju’labai pagarsėjusio

PAlimPELLERIBI -

I

J08EFM C. VVOLOfl į

*eno ir flltikimo draugo šeimy
nos, naudoja mo. visam • pasau
lyje per p’inę ši ntm
už IMenkutę viso^* aptiekose,
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ

$600,000.00

Valatybinii Bankas su dideliu kaitalu arti Jųaų namų---- r..

—w»

LIETUVIS ADVOKATAS

Seguliarišaai peržiurimaa Valstijos lr Clearing Houpo Aaaoeiation. Sinorna gvarancija, kad jųaų piningai yra saugiai padėti ir kad ji* bu*
limokėti, kuomet jų* pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Bubėto* vakarai* Iki 8:0 v. vakar*.

Kamb. 992 National -Life Bldg.
29 Bo. lj»Salle at„
Vakarais 156$ Mil«aukee avė.
8390
ti

1CA80, ptfl.

Kalbam* LietuviRkai ir LenkUkaL

?b

.AMERICAN

■«i■

JT

JAS F. 8TEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Karteriu*.

I t Okdftolaa frjCftlrui*a*
1
«4SI S. Ihitirv
1$ (t-, Mk<|(

' , A.A. SLAKIS |
to ofi*s*f

ts BpčLė

3286
T*L

Soom 816
Ik'ChlęMD.
Oklcago, nt

Bandolpb 6240
nto'vieta

*

w
<•

5320

^rl^TmrtyfrrvvYvt^Trkrrv^
H------- r1—'-------- ------------ r
’ OERA PROGA.
Jauna- |dra i priversta paaukauti sa
vot puikius, beyeiA , naujau* rakandus
už'tetai niglą kainų; $170.00 seklyčios
setas, tikros skuroa už $35. Vėliausio*
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, daVenport, taipgi $525 pianą gu 25 m. gvarantija už $115 ir $225 Vietrola su
brangiais rekordais ui $60.00. kia yra
retas pigumas ir jums apsimokės pa
tirti Bežiūrint kur. jus gyvenate. Vis
kas vartota vos 9 savaitea. Parsiduoa
taipgi po vienų. Atsišaukite taojaus.
Gyvenimo vieta: 1922 So. Kedzie Avė.,
arti 22-ros gtv. Chicago, 111.

JANKES'
COFFEE

Th©
Best

tNo. 1439.
Uislsakąnt paminėkit* numerį ir kokio, spalvos aorito.
Pipigus
galit* *tų*£l išpėdini moaey vį&, ntįįįtTMiva^ laOks, arba vl*ucentiulai* krato* žbnal«rti»i«. Adrrtniolntts
>

1800 W. 46th Street,

uraxi-ox»xtzrzr

1

Chicago, III.

g

A

?

č

26
oL lb.

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausią kavą Chi
cagoj ir mokėk už sv. tiktai
Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28 ir 30c. ver

SS

1171
1064
1048
1610
1880
1644
118$

19c

RYŽIAI

SMETONAS

Oeriaurta*
Smetonos avie
•tas. Geresni*
neg* kur jųa

Goriausi
žiai 10*
rųiia*

5ic

41c
SIDR

PUBLISIirv: COMPANY

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

BANK'

DR. A. K. RUTKAUSKAS

metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisiuntitnn
.................................... • $200

DRAUGAS

CHICAOO j

TTrrnrv¥tTYrv¥VTvrvYTTr»rT«YV¥rrrr¥rrtYV¥V¥VVTY»Yv

KAZIMIERAS GUGIS

Auksuoti Rožančiai

Seredoje, sausio 17 d. š.
in., milžiniškame Chicagos
talkininkų bazare buvo lie
tuvių ir rusų diena. Chica
gos lietuviai šį kartą labai
skaitlingai atlankė bazarą.
Tą dieną netik daug buvo

a
B

F. P. BRA06HULIS

R. OGfeDort
t4l8 ,R. HbaMed
Uhleago. Tn

£

x

Yisiį lietųfiai ir lietuvaitės neužmirškite atsiimi-1 y
JI . y I
K
kyti ant šio{puikiėuš vakaro, mes užtikriname kad $
„noi
11
nesigailėsite.

sp

pasinaudosit

M

mglių ir neišpildo užsaky- įvairesnis,
nes viršminėtas
F. AI>. BirntER A CO,
nų. Tuo tarpu Chicagos choras nuo praeito koncerto
N—S0 Wi»hi»tt«« SttMt. Nn Tark.
—
Apylinkėse ant visų gęležinkcių stovi tūkstančiai vagos
iu su anglimis, Spėjama,
kad spekuliantai tyčiomis
t" i
’ "'
’* 1
neleidžia gabenti anglių į
< i i .. .
.
Tik
ką
aplaikemė
siuntinį
iš
Europos
puikiausių
rožončių
įvairių
sandėlius, kad paskiau už
spalių. ‘
' ■
■> > '
‘ .
jas gauti augštas kainas,
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų,
kad daugiaus pasipelnyti iš
Reikalaunant paminėkite kokios
visuomenės.
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
Chicagos majoras Thomp
ir kryželis storai auksuoti kaina
son jau ėmė darbuoties, a>
Rii prisnntimų ............................ 75c
nebūtų galima konfiskuoti
t t $
»• e > •«
..
anglių ir pardavinėti žemo
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
mis kainomis.
liai. Stoyai auksuoti lenciugelis ir
Chicagoje vieši ir naujas
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.,
Illinois gubernatorius LowKaina su prisiuntimu tik . .$1.25
den. Ir šis įsakė tuojaus
■ i , <■ i t i i
uravesti tardymus ir sužino
ti, kas yra kaltas už anglių
stoką. Jei paaiškės, kad tai
•No. 1437.
spekuliantų darbai, jis pa
^o. 1439. Galama gauti įvairių
rodysiąs, kad visas anglis
ipalvų karoliais. Kryželiai “Ro
naimti miesto nuožiūrom
man Gold”. Gvarantuoti ant 5

ŠIS TAS APIE LIETUVIŲ
DIENĄ BAZARE.

|

JUS

; Vyrišky Drapanų Bargsnai *

laiko pasidalinti savo įspū
PUIKI PROGA
džiais ir gal to nebedarytų
CHICAGIEČIAMS.
kitą veikalą dainuojant; —
išgirsti milžiniško
o antrą vėl, kai perdaug su
KONCERTO
sirenka įvairių melodijų už
Praeitą menesį kada L.
kartą, — sunku pasidaro ir
Chicagos
apskričio
negalima .jų užlaikyt ilgai Vyčių
choras surengė Įconcęrta, visi
«avo atmintyje.
kurie
ant to koncerSenas Northsidietis. r . . atsilankė
1 • V1 v
to, begalėjo, nekaip atsigerėti,
o kurie neatsilankė gailėjos.
Tr ištikrųjų buvo ko gėrėtis,
nes chicagįečięi pirma kartą
- • ...
• i ,, .1 išgirdo tokį lietuvįų koncertą.
Chicagos publiškoms mo Taigi štai ir vėl yra proga iš

i _ yedėlioj .sausio 21 <1., .). J.. Elijošaus svetainėj,
46 ir \VtKxl St.
*
: '
'A
Po perstatimui bus gražios
eilės, .žaismės, ir
šokiai ir akajųjąntį.kragą.
, , ,
U

J »:

SCHULZE'S
PRINCE HENRY
RYĘ&READ

Teatras ir Snieginis Balius

Statoma s- noįe “KARES METU“,

“

mėginkite

Taipgi po konęrto bus žai
slai ir šokiai. ,
A. BENEDIKTAS.

phS.
'
' ■
Vvčių choras sudainavo
* r
r 4
REIKALTNGA patyrus mer
tris 'daineles: “Kur bėga
gina pardavėją j moteriškų dra
Šešupė,” yUžmign - žemė” panų krautuve. Gera alga.
ir “Lėk Sajcalėli.^ Kadan
P. K. BRŲČKAŠ.
• 3323 So. Halsted St.
gi Coliseumą bazaro ląiku
to*to* ai,****#**1**^*****--! «
nuolatinis trukšmas ir uži
mąs, tai dainomis tegali geNauji, neatimti,
naryti ant
rėties tik tie, kurie sėdi ant
užsakymo siutai ir overkutai.
Vertės nno $30 iki $50, dabar
galerijų.
parsiduoda po $15 ir 25 dolerins.
Apskritai, reikia pažvmėNauji, daryti
gatavimi nuo
ti; kad kiekvienas pridėjo
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
nuo $7.50 iki 18 doleriu.
savo plytele, idant pastaty
Pilnas pasirinkimas kailiu pa
ti gražų dailės rūmą.
muštų overkotų
Visai mažai vartoti siutai ir
Reporteris.

ŽADA KONFISKUOTI
JAU $1,500.00 UŽDIRBO
ANGLIS. <
LIETUVIAI BAZARE. kykloms, dideliems butams

Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos knyga antgalviu: “KARES BAISENYBES LIETUVOJE”.
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos baisenybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pavertė mu;sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kudirkos viršminėtą knygą. Kaina' 20 centų. Galima gauti pas
patį autorių: J. KUDIRKA, 12241 Emerald Avė.,
Chicago, UI., , (
.
Taip-pat “DRAUGO” Adm.: 1800 W. 46th St.,
• Chicago, III.
'{
•,
0$!

lflbaraaka* 1
Wllwauk** J
Ifihrsuke* J
W. MadiMB
W. ItųNaaa
W. OMcag®
Blu* Ialand

I
t

$500 DOVANŲ, jei jus galite
rasti U tankų darytų avi*atų
kurioj* nors iiBankėa
aankrovų.

COCOA
Baakės
G ariausia Cocoa.
Sulygink ■
bent ko
14c
kia

MII W. North Av.

1117 B. Halsted St
1818 S. Habted St
1818 W. llth St.
1108 W. 88nd at
SOUTH 1TDH
8088 Wn«v*ith X<
1427 S. Halsted at

ARBATA
Priimniaurto
Arbatos
Gvarantuotoa an.
0Oe. vark ^UC

478$ 8. Ashland
NORTH STOH

W. Dlvirtoa
780 W. North Av.
2640 Uneoln Av.
8244 Lincoln Av.
8418 N. Clark

400

