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ARTINASI KOVA
SUSIREMS TALKININKŲ 
LAIVYNAI SU VOKIEČIŲ 

LAIVĖMIS.
Londonas.—Gauta čia ži

nia, kad Vokietija pagaliau 
jau pagaminusi 700 nardan
čių laivių. Šitos laivės vei
kiai busiu pasiųstos prieš 
Angliją, kad šitą marinti 
badumi. Bet svarbiausias 
vokiečių tikslas tai tas, kad 
nardančiomis laivėmis kuo- 
Jabiausiai suparaližuoti An
glijos su Francija susinėsi
mą. Vokiečiai nusprendę 
PktfndtYrti- kitfMefcą-
Manche kanale laivą. ; .

Ne veltui tatai /čionai tal
kininkų karės laivyno atstor 
vai atlaikė ilgą konferenci
ją. Buvo nuspręsta imties 
visokių priemonių ir naikin
ti nardančias laivės.' ,4 • t . . ,

Tš to matosi, jogei artina
si jūrėse iauri ir atkakli 
talkininkų su vokiečiais ko
va.

2 minų mėtykli.

“Overseas News” agentū
ros korespondentas tvirti
na, kad rusai Rygos šone, 
užpuldinėdami vokiečius, 
savo kareivius siunčią tik
ron mirtin. Nes vokiečių 
kulkasvaidžiai juos kloja 
kaip kokius pėdus. O liku
sius gyvais kaip kokias avis 
paima nelaisvėn.

Korespondentas sako, Jo
gei tiesiog nesuprantama, 
kodėl rusų generolai taip la
bai nesigailį savo kareivių.

NUSKANDINTAS LAIVAS 
SU KARIUOMENE.

Berlynas. — Tarpžemių

GERAI PRIRUOŠTAS VO-

Londonas. — - Rusija ne

Iš CARO IMPERIJOS.

jūrėse sausio 25 dieną vo- perdaugiausia turi maisto.
kiečių nardančioji laivė nu- FBet jo užtektiĮą dar kele- 
skandino vieną priešininkų riems metams, jei toje šaly-
transportinį laivą su kariuo
mene. Laivas nuskendo į tvarka. ' 
dešimtį minučių. Šitą laivą 
lydėjo franeuzų torpedinis 
laivas.

-UŽPUOLIKAS,

Be to vokiečių nardančio
ji laivė sausio 9 d. tose pa
čiose jūrėse nuskandino ki
tą laivą su kariuomene, o
fcausię 15 d- — ginklu*

kurs gabeno anglis ir žiba
lą. Apie tai čionai paskelb
ta oficialiai.

j e gyvuotų , reikalingoji 
Taip tvirtina

“Timeso” korgBpondentas. 
Didesniuose Rusijos mies

tuose delei maišto nepritek-
T • -i v • r — 1 1 •

Petrogradas. — Sausio 27 
dieną čionai turėjo būti su
šaukta durna. Bet, kaip ži
noma, caro įsakymu sušau
kimas atidėtas tolesniai. 
Toks vyriausybės pasielgi
mas visoj Rusijoj sukėlė 
suirutes ir didžiausią be
tvarkę. Prasidėjo aštri kova 
liberalų su biurokratais. 
Katrų pagaliau bus viršus, 
dar nežinia. Tik žinoma, kad 
biurokratų pusės laikosi ca-

PERDAUG KALBOS APIE 
BELGUS.

Reikia Pagalvoti ir Apie Lietu- 
■■ vius ir Kitas Tautas.

s mių gavome žinias, jogei 
karės metu Rusijos gilumon 
ir Siberijon deportuota 12 
milijonų lenkų, lietuvių, uk- 
rainų, suomių ir kitų. Šitie 
nelaimingieji yra pavesti 
pasibaisėtinam likimui, ka
dangi vietos gyventojai 
juos užpuldinėja ir žudo. 
Rusų kareiviai yra liudinin-

liaus dažnai ' sukeliamos 
riaušės. Juk ną juokai, jei
šiais laikais | Petrograde Į ras ir todėl šitie ima viršų 
siaučia dideli šalčiai, o žmo-(šalies valdyme, 
nės prie krąt

Šitos karės metu Ameri
koje daugiausia rūpinamasi 
kuone išimtinai vienais bei-j kais tų baisių atsitikimų, 
gaiš ir Belgija. Belgų tau- j Nemanau ginti vokiečių už 
tos sušepimui duosnųs ame- belgų deportaciją. Bet jei 
rikonai suaukauja milijo- jau kalbama apie belgus, 
nūs. Suv. Valstijų pati vy-Jalai reikia nepamiršti ir ki- 
riausybė siuntinėja Vokie- tų. Tikiu, jogei amerikonų 
ti jai protestus už belgų de-! nuolankumas tuojaus bus 
portą vimą, už apsunkinimą įgytas tiems nelaimingie-

TALKINIKAI DAR LA- 
BIAUS BLOKUOJA

.VOKIETIJA, ..
' '* f

Londonas. —* ^jonai ofi
cialiai pramigta' l^ad Angli
jos ir Francijos karės laivai 
dar labiaus užblokuoja Vo
kietiją nuo jūrių šorio. Pcr- 
sergiami neutralių šalių 
garlaiviai, kad Belgijos, 
ir Danijos pakraščiais jie 
neplaukiotų, nes toje karės 
juostoje visuomet grąsiąs 
pavojus.

Pernambuco, Brazilija. — 
išsigelbėjusieji nuo preky
binių laivų, kuriuos nuskan
dino vokiečių skraiduolis- 
-užpuolikas, pasakoja, kad 
tasai skrajojas užpuolikas 
kuogeriausiai priruoštas 
prie to darbo — talkininkų 
garlaivių skandinimo. Jis 
turįs, kelis didelius žiūronus, 
visokias klastingas priedan
gas, dideles armotas ir tor
pedoms leisti prietaisas. 
Turįs apie 300 pėdų ilgio, 
todėl galįs su savimi paim
ti ir daugelį nelaisvių. Tal
kininkų karės laivai tą už
puoliką gaudo, bet jis mo
kąs išsisukti visuomet iš 
jam taisomų spąstų. Jis jau 
yra padaręs didelius talki
ninkams, ypač Anglijai, 
nuostolius.

TURKAI RUSUS MUŠA 
GALICIJOJE.

Berlynas.—Sausio 28 die
ną nišai smarkiai užataka- 
vo austrų pozicijas palei 
Zlotą Lipa upęj Galicijoje, 
kurias gynė turkai. Turkai 
teęiau, anot vokiečių oficia- 
lio pranešimo, vokiečius at- 
bloškę atgal, padarydami 
jiems didelius nuostolius.

RUSAMS PASISEKI 
RUMUNIJOS ŠONE.

VOKIEČIAI ATMUŠA 
RUSUS PRIE RYGOS.

DIDELI MŪŠIAI VAKARI
NIAM ŠONE.

Londonas. — Visam vaka
riniam karės šone, ypač prie

---------  • Verduno, nuo sausio 25 d.
Berlynas, n— Rusų užpųl-y seka dideli mūšiai dienomis 

dūlėjimas prieš vrikiėčins ir naktimis su mažomis per- 
Rvgos šone vis dar neper-įtraukomis. Tą dieną vokie-
4 «vn 1. » rt w» A o G VėrdeaS n.il.n

Petrogradas. Šiaurry- 
tuose nuo Jaco^eni, šiauri
niam Rumunijos šono gale, 
praeitą subatą rusai pe 
smarkaus mūšio paėmę kai
kurias vokiečių pozicijas ir 
paėmę nelaisvėn 30 vokie- 
čių-austrų oficierįų ir su
virs 1,000 linijinių karei
vių.

6RAIKJ0S VYRIAUSYBĖS 
BĖDOS.

traukiamas, anot čiai paėmė franeuzų apka-
r. !

nnrimkas, kunigai
licin, apreiškė, kad durna
kiekvienam žingsnyj truk
danti vyriausybės veikimą. 
Todelei pirmininkas jokiu 
budu ir negalįs susiartinti 
su tais tautos atstovais. Go- 
licin taippat pažymėjo, jo
gei ligšiol buvusieji Rusijos

Rymas. Dabartiniais lai-. karės kabinetai negalėję 
kais Italijoje įsteigta ir vei-, pravestį pilnai savo progra- 
kia 66 militarinės dirbtuvės, ^imj> nes duma nenorėjusi 
kuriose dirba 21,345 vyrų ir buvusių karės ministerių

kol gauna nusipirkti duo
nos ar kitko.

DAUGELIS MRJTARINiy 
DIRBTUVIŲ ITALIJOJE.

mą. Tas labai
reikėtų pasirūpinti ir kitais, 
kuriuos karė prispaudė. 
Reikia atsiminti varaus lie
tuvių, lenkų, ukrainų ir ki
tų. Juk yra

Bet tinas padėjimas. n

12.474 moterįs. Be to yra 
923 pagelbinės įstaigos, ku
riose dirba 399,-955 vyrų ir 

5.258 moterįs. Yra dar ir 
2,179 privatinės įstaigos; ši
tose dirba 296,616 vyrų ir 
72,324 moterįs. Tose ir ki
tose dirbtuvėse ir įstaigose 
dirbama ginklai, amunicija, 
automobiliai, lakstytuvai ir 
kitokios karės reikmenįs. 
Visas darbas ir viskas pa
švenčiama karės dievaičiui.

WILSONAS NEPATVIRTI- 
NO PRIEŠATEIVINIO 

BILIAUS.

nei suprasti, nei paremti. 
Rusijos spaudą todėl ap

siautė abelnasis pesimizmas. 
“Rieč” sako: “Vyriausybė 
suparaližavo valstybės tary
bos ir durnos veikimą.” Ki
ti laikraščiai ir gi tą patį at
kartoja. Ir tai tik keliais

Ne\vs” agentūros praneši- sus augštumoj 304. Francu- 
mo. Bet vokiečiai visur zai dabar visokiais budais 
juos atmuša. Į kelias dienas mėgina atsiimti tuos apka- 
vokiečiai paėmę nelaisvėn sus. Guldo savo galvas Jr 
20 rusų ofieierių ir 2,700 ka-[r.ieko neišeina iš to. Vakar 
reivių. Vis tai naujokai, francuzai pėstininkai be ar 
menkai suprantą karinį iš- tilerijos užatakavo vokie- 
lavinimą. Vokiečiams be to čius. Bet atmušti kulkasvai- 
dar-tekę 21 kulkasvaidis irdžiais.

Londonas. — Graikijos 
vyriausybė pildo talkininkų 
reikalavimus paskui reika
lavimus. Aną dieną oficia
liai atsiprašė talkininkų už 
įvykusius šaudymus Atė
nuose. Dabar atidavė pride- 
riamąją pagarbą talkininkų

vėliavoms. - . >,,

Toliaus p. Malmberg savo 
laiške pasakoja, jogei Rusi
joje deportacija tęsiasi ir

sužinota "kAtl ligi dien'’' Tatai jinai 
.. • vt •• i reikalauja, kad prezidentasRusijos vvnausvbe Rusijos ,

.' c-, ‘ .. .v/_ • vvilson pasiųstu caro vv-gilumon ir Sibenjon istre-i . , .1 ,. .
, .... . • sriausvbei tinkamą notą lrme net 12 milijonu lietuvių, r A , . ., . t. ..

. , , . . . , pareikalautų, idant Rusijonlenkų, ukrainų ir kitų tau- 1 . • •*
x * • m- .... vvnausvbe visomis savo įš-tų žmonių. Tie nelaimingie- '
ji žmonės dabar būriais mir
šta nuo bado ir šalčio arba 
tusu mužikų žudomi be pa
sigailėjimo. Juk patįs rusai 
mužikai neturi pakaktinai 
maisto. O čia dar jiems ant 
pečių užkrauta nauja sun
kenybė — prievarta išvyti 
iš savo sodybų pabėgėliai.

sakiniais. Uždrausta pla-|Kam & i“0* veltai maltin-
• « tl ?čiau rašyt* apie biurokratų 1 1

galėmis palengvintų ištrem- 
tiniams likimą, ir idant atei
tyj paliautų su liėtiivių, 
lenku ir kitu deportacijų- 
mis. ' - ' i "

MĖGINO SUDAUŽYTI 
TRAUKINI. 9

įsivyravimą.

TALKININKŲ KONFE
RENCIJA.

Londonas. — Talkininkų 
karės konferncija šiuo kar
tu įvyks Petrograde, kur 
suvažiuos Anglijos, Franci
jos ir Italijos atstovai. Tai
busianti tąsa. buvusios Ry-

vi J Al

Washington. — Preziden
tas Wilson ant priešateivi- 
nio biliaus padėjo veto, t. y. 
nepatvirtino ir pasiuntė jį Į mc konferrndijos. 

atgal kongresan. Tai jau an- 
trti kartu prezidentas nepa
tvirtino to biliaus. Prezi
dentas priešingas biliui, nes 
jame pasakyta, jogei nega
lima Amerikon įleisti tok ii

YOKIETUA ATSAKY
SIANTI WILSUNUI.

ateivių, katrie nemoka savo 
kalboje skaityti ir rašyti. 

'YVilsonas sako, kad toks 
įstatymas negalįs šios šalies 
apsaugoti nuri negeistinų

ateivių.

Berlynas.—Vokietijos vy
riausybė nusprendžiusi nuo
lankiai atsakyti į prezidento 
YVilsono kalbą, kurią andai 
pasakė Suv. Valstijų sena
te taikos reikalais.

Pasibaisėtinus vargus 
velka tie ištremtieji iš savo 
tėvynių žmonės. O tečiau 
beveik nieko neprisimena
ma apie tuos nelaiminguo
sius Amerikoje.

Todėl nėšenai Šuv. Val
stijose sutverta organizaoi- 
ja, kurios tikslu bute rupin- 
ties tais visais ištremtaisiais 
Rusijoje ir Siberijoje. Or
ganizacijos pirmininke yra 
ponia Ima Malmberg. Jinai 
dabar pasiuntė prezidentui 
Wilsonui reikalavimą, kad 
Suv. Valstijų vyriausybė, 
kuri nuolat rūpinasi belgų 
likimu, pakeltų savo oficia
li balsą ir tų ištremtųjų rei
kale.

Ponia Malmberg tos orga
nizacijos vardu rašo prezi
dentui:

‘ ‘ Deportacijos Rusijoje 
negali lyginties su bei gi? 
deportacijomis. Iš tikrųver

Madridas. — Netoli Gra
nada, Andalusijoj, anarchi
stai mėgino nuo bėgių nu
mesti karališką traukinį, 
kuriuo važiavo karalius Al
fonsas. Laimė, kad pirm ka
rališkojo traulynio važiavo 
prekybinis traukinis. Šito 
inžinierius ląiku pastebėjo 
vienoj vietoj1 išsuktus bė
gius. Policija jau suėmė du 
intariamuoju anarchistu.

ANGLUOS LIUOSNORiy 
KOMENDANTAS.

Londonas.. — Anglijos 
liuosnorių kareivių pulkų 
komendantu karalius Geor
ge paskyrė Connaught prin
cą. buvusį Kanados generalj 
gubernatorių. Apie tai ofi
cialiai pranešta. >

J



Žodis apie ne- 

ivykusi su
sivienijimą

U<?.*

Wilkes Barre centralio 
komiteto veikimui besibai- 
giant, buvo kilęs klausimas 
apie tolesnį bendrą veikimą.

Tam bendram veikimui 
daųgjuną pritarė “Drauge ” 
Straipsniuose ‘ ‘V ienybės 
klausime'’ aiškinome, koki 
turėtų būti ta vienybė.

Tarp ko kito reikalavo
me, kad renkant centralę 
valdybą, privilegijos butų 
pknaikintos, kad katalikai 
turėtų lygias teises su sro- 
vininkais: tautiečiais-laisva- 
ffianiais ir socialistais.

►Antra, buvo pareikalauta, 
ka<į* susivažiavimas, o tuo 
pačiu ir centralinės nuolati
nė raštinė butų arba ten, 
kur daugiau šviesesnių vei
kėjų vienos ir kitos pusės, 
arba bent Amerikos lietu
vių kolionijų centre, kaip 
sakysiine Pittsburge ’ ar 

CJlevelande. Su tuo teisingu 
katalikų reikalavimu nesu
tiko tautininkai-laisvama- 
niai. Jie paskyrė susivaži? 
vimą į New Yorką, tai yra į 
patį lietuvių kolionijų kraš
tą.

Tai padaryta, beabejo, dėl
to, kad New Yorke ir jo 
apylinkėje lietuvių katalikų 
žymesnių veikėjų nedaug. 
Užtat daug daugiau laisva; 
manių tautininkų, kurie, 
nors ir nedidžios vertes, bet 
visgi, galės jie vesti visą 
rėdą ir žinoma vesti jį savo
tiškai. Taigi ir išeina, kad 
tiems ponams rūpėjo labiau 
savo laisvamaniškai tautiš
kąją srovę sustiprinti, o ne 
Lietuvą gelbėti.

Žinoma, katalikai prie to
kio netikusio darbo prisidė
ti negalėjo, nes katalikams 
rupi ne laisvamanius stip- atsiliepti, ar kas žino jų an-
rinti, bet tėvynę gelbėti. Ta- p rasus man pranešti; Rus
tai ir įvyko katalikų susiva- • *a> Orei, A oskresenskaja 
šlavimas Pittsburge, o lais- į”’- ^8. Provizoru Vaitkuna- 

vamanių New Yorke.
Kadangi sueiti į vienybę

jokiu budu nebuvo galima, I Panevėžio pav., Biržų mies- 
katalikai ir nutarė veikti įlclio nori susižinoti su My-
atskirai nuo laisvamanių, ir 
veikti su didesniu pasišven
timu.
* Į New Yorką suvažiavo 
1,5 ir 16 d. sausio beveik pa
tįs laisvamaniai-tautininkai. 
Išskyrus vieną kitą žymes 
nį, susivažiavime dalyvavo 
mažos svarbos ir dar mažes
nio išsilavinimo žmoneliai.

Nors tai buvo susivažia
vimas galima sakyti vienos 
tik laisvamaniškai-tautiško
sios srovės, vienok jie tą sa
vo susivažiavimą pavadino 
“Amerikos Lietuvių visuo
tinuoju susivažiavimu.” Jie 
turi dabar savo komitetą, 
kurį pavadino centralių.

Kad musų visuomenė ne
būtų suklaidinta, mes turi
me aiškiai visiems pranešti, 
kad dabar bendro lietuvių 
CENTRALIO KOMITETO 
NEBĖRA. New Yorko ko
mitetas tėra centralių komi •vas Masiulevičius i 
tetų tik VIENOS TAUTIŠ- i1,iaUs Kub’» Svenčioni
KAI - LAISVAMANIŠKO 
SIOS SROVES.

Dėlto visiems katalikams
vra priedermė Lietuvos sel- , .
įimo darbe prisidėti ne pri*W'r Altdemro, Nr. 1 Ger-jv.um, noijatingSluU kuopia- 
New Yorke laisvamaniškai mania. viausrai ^gvildenti ji spau-

| tautiškojo komiteto, bet 
prie, Tautos Fondo, A. Tau
tos Tarybos, ir t.t.

PhVhmh'hhh'mmhhi* *«

- —— .e..— ..R—t --r ---
Julija ir Marijona Džiu- 

gaitės Kauno gub., Kurklių 
par., Džiugių sod., ieško A- 
merikoje savo sesers Katri- 
nos (prieš ketveris metus 
nukeliavusios) ir kitų tęn 
gyvenančių pažįstamų. Rus- 
sia, Odesa, Petrą Velikavo 
ui 13:—4. ■ J ' '

Kareivis Pranciškus Ši- 
molynas iš Suvalkų gub., 
Plokščių valŠčiaus, Gelgau
diškio par., Bartupikio dva- 
ix> ieško brolio Antano ir 
dėdės Šimolyno, gyvenan
čių Nexv Yorke.
Dėjstvujuščaja armija, 130 
eVakucionyj punkt, vojen- 
no—sanitarnyj pojezd No. 
46. Francu Šimoliunasu.

Uršulė Balaišis Kaimo g., 
Pkmergės pav., Kupiškio 
par., Kreivėnų sod., ieško 
brolio Aleksandro Balaišio, 
gyvenančio Amerikoj, Ori
ni goj. Žinančių prašau pra
nešti: Russia, Petrograd, 
Yezenbergskaja ui., No. 30, 
k v. 67.

Emilija Pilkaitė iš Kau
no gub., Ukmergės pav., 
Kurklių par., Džiugų sod., 
ieško sesers, iškeliavusios 
Amerikon prieš 4 m. At
siliepkit įr kiti giminės. 
Russia, Odesa," Chersonška- 
fa 10—1. ' .

Veronika Misevičiutė iš 
Pelkių, Kauno gub., Baiso
galos par., ieškau savo bro- 

įiių: Jono, tarnavusio Vin- 
davos tamožnėje, ir Petro, 
kuris dabar gyvena Ameri
koje, Baltimorėje. Meldžiu

ATSIŠAUKIMAS į LIETU
VIUS AMATNINKUS.

Ačių Dievui Amerikos 
lietuviai nesnaudžia, bet 
kiek galėdami darbuojasi 
tautiškoje dirvoje. Įvairių 
Įvairiausios draugystės, ra
teliai, kliubai ir tt. dygsta 
kaip grybai po lietaus. Bet 
musų viešame išeivijos gy
venime yra viena didelė 
spraga, kurią reikėtų kuo
greičiausiai užkimšti. Toji 
spraga-tai stoka orgąnizacl- 
Įos lietuvių amatninkų, 
kaip tai: dailydžių, namų 
statytojų, kalvių, mūrinin
kų, klumberių, šaučių, šalt
kalvių, siuvėjų ir tt. Lie
tuvių amatninkų draugystė 
labai yra reikalinga ir nau
dinga. Juk didžioji' Euro
pos karė išgriovė daug Lie
tuvos miešti), miestelių, so
džių, dvarų. Po karei tas 
viskas reik atstatyti ir už-

Russia, | tat ten darbo bus begalės.
Gi darbininkų bus labai ma
žai, nes daugumas jų žuvo 
ar tai nuo švino kulkos, ar 
tai nuo bado ir ligų, ar tai 
nuo kitų tos baisios karės 
palydovų. Tai-gi Amerikos 
lietuvių yra švenčiausia

su.
Jonas Apinis iš Kauno g.,

kolų Babilioniu ir Pranciš 
ku Nikvcdavičiu. Atsiliep
kit! Russia, Petrograd, Im- 
peratorskij Zimnij Dvorec, 
Požamoje otdelenije, Ivanu 
Apiuisu.

Kareivis Antanas Pra- 
nauskis Kauno gub., Šiau
rių apskr., Viekšnių valse., 
Sverkantės sod., ieškau gi
nimų, pažįstamų ir brolio 
Kazimiero, gyvenančio Chi
cagoje. Russia, Petrograd, 
špalernaja ui., Komanda 9 
zapasnavo kavalersk. polka.

Jonas Žukauskis čekų 
sod., Viekšnių par., prašau 
ovolio Klemenso ir k. bro
lių, gyvenančių Amerikoje, 
taip pat’ giminių ir pažįsta
mų atsiliepti. Russia, Dcj- 
stvujuščaja armija, 11 za- 
pastioj polk, muzikalnaja 
komanda.

Karės belaisvis Stanislo- 
iš Vil

ionių pav., 
Į tanių sod., ieško brolio 
Jono ir Antano Kazlauskio, 
kurie gyveno Nevv Yorke
Sbinislavv Masiulevviez, Gef.i l«w amatninkų suorganiza-

• v •įsei-
doje. <

’Susiorganjaavimas
vių amatniųkų bus didelių 
žingsniu prie* atstatymo ka
rės sunaikįntos Lietuvos. 
Taigi, broliai, kuogreičiau
siai stengkimės susiorga- 
nižuoti ir ruošties prie di
delių ir svarbių darbų.

P. Žukas.

------------------

BENDRAS TALKININKŲ 
VEIKIMAS JŪRĖSE.

Londonas. — Keturių val
stybių — Anglijos, Franci
jos, Rusijos ir Italijos, ka
rės laivynų atstovai čionai 
pabaigė savo konferenciją. 
Šitoj konferencijoj tartasi 
apie bendrąjį karės laivynų 
veikimą prieš vokiečius vi 
sose, jūrėse.’ Be to paganrin 
ta programa apie naujų ka
rės laivų dirbdinimą. Turi
ma padaryti taip, kad vieto
je nuskandintų laivų tuo
jaus butų pastatomi nauji 
aivai. Nutarta. Tarpžemių 

jūres apvalyti nuo vokiečių 
ir austrų nardančių laivių, 
kurios ten neleidžia liuosai 
plaukioti talkininkų lai
vams. Iš konferencijos suži
nota, kad ,talkininkų laivai 
kasdien mažėja po 11,000 
tonų intilpimo. Tą talkinin
kams didelę pragaištį daro

priedermė kuolabiausiai pri |<7i 
sidėti prie atstatymo Lie-jiaj 
tuvos griuvėsių. Amatnin- 

-kai gi tame reikale gali dau 
giausiai pagelbėti ir jų Lie
tuvoje po karės reiks kuo- 
Jaugiausiai. Be amatnin
kų, žinoma, negalės būt at- 
-tatyti sugriauti namai ir 
bažnyčios, negalės būti pa
rengti įvairiausieji dalykai, 
reikalingi u^i^įuns, Jei
gu Lietuvoje po karei nebus 
lietuvių amatninkų, tai į 
musų tėvynę atplūs minios 
amatninkų iš Vokietijos,
Rusijos, Lenkijos ir kitų 
Jcraštų. Bet ar gi gražiai 
išrodys, jeigu vokietys mu
sų tėvynėje bus murininku; 
o lietuvis tik plytas nešios 
arba kalkes (vopną) mai
šys. Arba koks nors bur-Įpij0S gelbėjimui. 
Uokas bus dailyde, o musų 
brolis tik skiedras šluos.
Tai-gi didžiausia sarmata 
butų lietuviams užleisti at
ėjūnams taip pelningas vie
tas ir patiems jiems ber
nauti. Gana mums savu 
prakaitu maitinti svetim
taučius, gana jau mums bū
ti jų vergais. Mes patys 
privaloma būti šeiminin-

vokiečių ėdančios laivSs. kas “fc.1916 “etus “
giamuojir’milųono dolerių

BELGIJOS PAGELBAI.
New York. — Amerikos 

komitetas gelbėti Belgiją 
praneša, kad pastaromis 
dienomis nuo dviejų žmo
nių jis gavęs po $100.000, o 
nuo vieno net $200,000 Bei-

APSISAUGOJA NUO 
POTVINIŲ.

Pittsburg, Pa. — Visuo
se miestuose palei upę Ohio, 
pradėjus Pittsburgu, Pa., ir 
baigus Hutington, W. Va., 
pastatyti; ^specialiai prižiū
rėtojai, kurių pareiga pri
žiūrėti vandens kilimą upė
je ir tuojaus apie tai praneS- 
ti miestų vyresnybėms. Tuo 
keliu išanksto norima gy
ventojus apsaugoti nuo po- 
I vi nių, kurie kas pavasaris 
padaro žmonėms daug nuo
skaudų.

BAISUS STOVIS 
FRANCUOJE.

kais savojo krašto, mes pa
irs privalome stengties at
likti savo reikalus. Visi su
prantame, kad po karei a- 
matninkams Lietuvoje bus 
daug pelningo darbo ir už- 
tat mums, išeiviams amat- 
uinkams, yra geras išrok&- 
vimas grįžti Lietuvon. Dė
lei to gi mums pirmiausia 
reikia susiorganlzuotles, 
idant geriaus aptarus visus 
budus busiančio darbavimo- 
-i Lietuvoje. Jeigu mes se
nieji amatninkai susiorga
nizuosime, tai galėsime net į New York. — Anot gautų 
Įsteigti tam tikras moky-■ &nių ir atkeliavusių žmonių 
klas bei kursus dėlei pri- j pasakojimų, didesnPuose 
rengimo naujų lietuvių! Francijos miestuose, taigi 
amatninkų. Reikia tikėties,!ir Paryžiuje, gyvuoja pasi- 
kad lietuviai amatniakai'su-! baisėtinas stovis. Civiliai 
oras svarbumą šio reikalo' žmonės pergyvena momen- 
ir mano balsas nepasiliks j tą, kokio dar nėra buvę nuo 
be pasekmių. Kuriems ru-;karės pradžios. Visnpirmu 
pi klausimas dėlei Ameri-i gyventojams stoka maisto.

Gi delei augliu stokos suke
liamos ndt riaušės. Darbi
ninkai su savo šeimynomis

dažnai demonstruoja Pary
žiaus gatvėse. Reikalauja 
maisto, bet dar labiaus ku
ro. Daug vaikų miršta nuo 
peršalimo.

Jei greitu laiku iš Angli
jos nebus prisiųsta anglių 
arba kitokio kuro, gyvento
jams bus taip bloga, jogei 
nežinia kokios gali iš to iš
eiti pasekmės.

Pirm kelių dienų už an
glių toną buvo mokama $50 
ir daugiau. Dabar ir už tiek 
pinigų negalima gauti.

ATIDĖTAS GALICIJOS 
KLAUSIMAS.

Berlynas.—Austrijos mi
nisterių taryba negalėjo iš
rišti klausimo, ar Galicijai 
suteikti autonomiją, ar ją 
priskirti prie neprigulmin- 
gosios rusų Lenkijos. Todėl 
šitas klausimas išrišti ati
dėtas pasibaigus karei.

Be to ministerių taryba 
nusprendė pabaigti reikalą 
su Čekijos autonomija. Tai 
busią atlikta į porą mėnesių.

Ministerių taryba pripaži
no, kad visose Austrijos val
diškose mokyklose butų pri
verstinai mokoma ir vokie
čių kalba.

Atnaujinta senoji sutar
tis Austrijos su Vengrija 
prekybos reikalais.

DIDELIS BANKŲ PELNAS.
New York. — Čionai vie

nas mažiausių bankų vardu 
‘ • The Liberty N ational 
Bank, ” paskelbė savo įplau-

kapitalų. Įplaukos buvo
nepaprastai didelės, nes 
80.6 nuoš. už akcijas ir 17.3 
už kapitalą ir surplusą.

Taigi dideli bankai turė
jo nesulyginamai didesnius 
pelnus.

PHILADELPHIJOS SIUVĖ
JŲ STREIKAS.

Niekur gal rubsiuviai ne
buvo taip išnaudojami, kaip 
Philadelphijoje. Galų ga
le tas nepakenčiamas išnau
dojimas privertė pbiladel- 
phiečius griebties aštresnių 
priemonių, idant palengvin
ti labai vargingą savo buvĮ. 
Nutarta streikuoti. Strei
kas prasidėjo sausio 12 d. 
š. m. Pirm streiko mažai 
buvo organizuotų darbinin
kų, bet dabar kur kas di
desnis skaičius rubsiuvių 
prisidėjo prie unijų ir strei 
kas vedamas didelėje sutar 
tyje ir vienybėje. Tikima
si, kad šis streikas bus lai
mėtas, nes dabartiniame lai
ke labai sunku surasti 
streiklaužių. Nors bosai į- 
vairiausiais budais stengia
si kenkti streikeraims, bet 
jie neatsižvelgdami nei į jo
kias kliutįs tvirtai pasiryžę 
laimėti kovą dėlei geresnio 
duonos kąsnio ir žmoniškes
nių darbo sąlygų. Dvasios 
tersikeriams nestinga, tik 
ganėtinai lėšų pas juos nė
ra. Užtat plačiąjai visuo
menei reikėtų prisidėti prie 
sušelpimo streikerių. Išvi
so streikuojama snvirš 10,- 
000. Jų tarpe lietuvių yra 
arti 650.

SOCIALISTŲ PROTE
STAS.

(Humoras).
Ilgai mes tylėjome, lauk

dami, kad tie karštagalviai 
katalikai ir jų redaktoriai 
suprastų, koks yra skirtu
mas tarp socialisto ir cicili- 
ko. Bet veltui, ligšiol jie- 
dar neatskiria tų dalykų. 
Tai gi,' nors mes esame už
versti darbu tvarkyme lais
vamaniškų parapijų, vie
nok prašomas savo draugų 
socialistų, jų kamendoriaus 
Mockaus ir visų kitų, neža- 
ležninkų mano globai pa
vestų kunigužių, paaiškin
siu, apie skirtumą tarp so
cialisto ir ciciliko.

Pirmiausia, socialistų te
orija mokina kovoti su ka
pitalizmu, naikinti privatiš
ką nuosavybę. Naikinti 
privatišką nuosavybę, reiš
kia atimti viską nuo turtin
gesniųjų ir pasidalinti tar
pe savęs.

Kaip iš turtingesniųjų 
lutas atimti mums, socia
listams, socialistiška teorija J 
palieka pilną laisvę.

Papraščiausis būdas atė
mimo turto tai vogimas. 
Bet skirtumas yra tame, 
kad ne kiekvieną vagį arba 
privatiškos nuosavybės nai
kintoji galima vadinti soci
alistu. Tikru socialistu rei
kia vadinti tik tą, kuris pa
vogęs ką nors pasidalina 
tarp draugų.

Jei gi kuris visą pavog
tą turtą pasilaiko sau, tai 
tokį reikia vadinti ciciliku, 
bet ne socialistu.

Tai gi žinokite, kad ne tas 
yra socialistu, kuris atėmęs 
turtą viską pasilaiko sau, 
bet tas yra tikru socialistu, 
kuris atėmęs dalinasi su 
kuopos draugais.

Žinau, kad jus ir mano 
“klieriką” Starazdelį pra
dėsite vadinti “socialistu,” 
bet aš tam esu priešingas 
ir protestuoju. Starazdelis 
ne su kuo nesidalina,... o 
vien už tai, kad liko išmes
tas per duris 1 vai. nakties 
dėlei laisvos meilės vykini- 
mo, dar negali būti sociali
stu, bet tik cicilistu.

Tai gi aš vardan visų so
cialistų, vardan lietuvių be
dievių, vardan laisvamanių, 
vardan visų mano niežalež- 
ninkų kunigužių prašau vi
sų nepamiršti skirtumo 
tarp socialistų ir ciciliku.

“Kun.” Dudaviče.
! Visų socialistų ir bedic* 
vių klebonas.

NAUJI RASTAI.
1) SARGAS. Dabar pra

dėjo eiti naujas laikraštis 
“Sargas.” Jis vien tik aiš
kina apgaudinėtojų nieza- 
liežninkų darbus. Taigi laik
raštis, labai naudingas ir 
vertas parėmimo. Jis beabė
jo prisidės prie taip svar
baus darbo — prie išgelbė
jimo musų nesusipratusių 
žmonelių nuo tų apgaudinė
tojų, kreivatikių niezaliež- 
ninkų, kurie save vadina 
tautiškais klebonais.
•2) LIETUVIAI KATA
LIKAI ir Kitos Srovės. Pa
rašė Uosis. Kaina 10c. 
“Darbininko” spaustuvė. Ši

Jūsų pinigą turi būti padė
ti geroje jaugtoje valatijoa 

kauko)*

Second SecHrity Bank
Hllwi

OP CHICAOO i 
Ar*. kampu Waat*ra Ar*

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Pancdelial* l-‘ Subatomis 

vakarais iki 8 nlindli 

Skoliname pinigus aat Namų

Persiunčiame pinigus 
į Europa ir galima 
ftdutl Lalvokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA V AL S T IJ 08!

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigą. 
Mes parduodame F°relgn Money 

Orders } visas dalis svieto.
Wiiildm Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vicepirmininkas 
Chas. Krupka, Vlce-pirmininkas 
Joseph Sikyta — Kasteriąs 
žugūst Filek—Ass’t. Kaslerlus

J 900 Blue Ialand Aye.
CHICAGO, ILL.

■■■uaHisamMaaMlfei

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA 

DEL JŪSŲ TAUPUMO
laisvę nuo rūpesčių

ir
Abs°lutlėką saugumų.

Si banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per
žiurdama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.00 ar $1,000.00 

todep lept stUrss ftueiiįįi t. s-

RITINU CITY BIRI
OP CHICAGO

David B. Forgan —President 
8. E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St.,

(Apatinės lubos)

kningelė yra naudinga ir 
patartina perskaityti ypač 
tiems, kurie nori susipažin
ti su lietuvių vadinamomis 
“srovėmis” Amerikoje.

Pirmiau “Darbininkas” 
išleido taippat gražių knln- 
gelių, kaip tai: 1) Imk ir 
skaityk; 2) Darbininko do
vanėlė darbininkams; 3) Iš 
po darbininko plunksnos;
4) Teisybės vardan; 5) Dar
bininkai vienykimės; 6) Ko- 
medijėlės; 7) Gurkliutės ei
lės; 8) Liudvikas Windthar- 
stas; 9) Visi geri; 10) Kata
likų spaudos savaitė; 11) 
Žydų karalius ir 12) Svar
bus klausimai.

ŽUVO 375 MAINtRIAI.

Charleston, W. Va. —
Manų departamento virši
ninkas paskelbė, kad 1916 
metais mainose užmušta 375 
darbininkai.

ANGLIJA ŠAUKS SAVO 
PAVALDINIUS.

Waahington. — Anglija 
pradėjo surašinėti savo vi
sus pavaldinius Japonijoj. 
Toksai surašąs, sakoma, bu
siąs atliktas ir Suv. Valsti
jose. Tai daroma tuo tikslu, 
kad visus pavaldinius nuo 
18 ligi 41 metų amžiaus pa
šaukti kariuomenėn.
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VARGAI MUSŲ BROLIŲ, 
IŠVARYTŲ RUSIJON.
Susivienijimo Lietuvių 

Kymo-Katalikų Amerikoje 
raštininkas p. J. S. Vasiliau
skas maloniai teikėsi mums 
prisiųsti laiškų savojo bro
lio, kurį baisioji karės au
dra nubloškė iš numylėtos 
Lietuyos ir nesvietingų 
Maskvų. Laiškas minėtojo 
tremtinio bei pabėgėlio pa
mišytas labai gyvai, vaiz
džiai, įspūdingai. Iš kiek
vieno žodžio triška karščiau
sia meilė prie apleistos tėvy
nės, karčiausis pasiryžimas 
iškęsti visus trėmimo var
gus ir pasibaigus karei vėl 
sugrįžti į tų brangių šalelę, 
kur Neris susikabinęs su 
Nemunu skubina į plačiųjų 
jurę.

Tremtinių vargai, matyt, 
kas dien didėja, nes Rusijos 
vyriausybė nuolat mažina 
jiems pašelpų. Taigi Ame
rikos lietuviams reikėtų la
biau subrusti, idant nušluo 
styti ašaras. Kad pabėgė
liams bei tremtiniams rei
kia kuogreičiausios pašei 
pos, geriausiai paliudys ir 
p. M. Vasjliausko laiškas. 
Šit jis:
Mielas Brolau Juozapai!
• Tavo laiškas, kurį jau ga 
na seniai gavau, sušildė ma 
no širdį saulės spindulių ši 
luma ir šiek-tiek suramino 
mano ligotų dvasių, nes ma
niau, kad gal ir su Tavim 
žiaurus likimas perskyrė 
mane amžinai, kaip persky 
rė su tais, kurie »mus ūžau

tas senelis. Dabar stengiuos 
surasti Antanų Vilčinskų. 
Gal jis pasakys ar da gyvi 
nors vienas musų tėvelių, ar 
ne.

Dabar keletu žodžių apie 
save. Karės audros ♦ned

ėtai užkluptas Skrebotiš
ky j (kur tarnavau) pradžicy 
iepos m. 1915 m. vos paspė- 

jau išsprukti su žmona ir 
vaikučiais su vienais marš- 
dniais aut pečių. Led ne led 
dasigavom mes prie geležin
kelio ir su dideliu vargu at
važiavome į Maskvų, kaipo 
man nuo seniau žinomų mie
stų. Gerai, kad dar turėjo
me pradžiai keletu rublių, 
už kuriuos nusipirkome šio
kias tokias drapanas tam 
laikui, nusisamdėme butų, ir 
nusipirkome šiokius tokius 
reikalingiausus baldus. Ap- 
sdžiaugėme. kad turime jau 
pastogę ir kad vaikučiai ne 
pliki. Bet praėjo mėnuo-ki- 
tas, pinigus išbaigėme, al
gos negaudavau — pradėjo
me jau ir didesriį vargų 
kęsti.

gino ir vargti į svetimų šal 
išleido. Kaip maloni! atjau
sti tų, kad dar yra viena ar
tima siela, nors ten toli už 
vandenyno, kuri gyvena tais 
pačiais jausmais ir atmini
mais įspūdžių jaunystės die
nų ir šiandie kartu su tavim 
verkia ant kapo amžinai 
pražuvusios praeities. Gaila, 
kad šiandie negaliu prispau
sti Tavęs prie vaitojančios 
skausmais krutinės.

Neišpasakytai liūdna be 
gimtosios šalies, be gimtinio 
miestelio, savųjų namelių, 
senų tėvelių. Tie visi daly
kai nuolat kankins mano 
yaidentuvę, kol amžinai už
merksiu akis. Jeigu gimtųjų 
šalį gal teks kuomet nors 
dar pamatyti, užtat savo 
miestelio ir namelių ‘jau 
'daugiau nematysiu. Apie 
Liudvinavo likimų tur-but 
pats skaitei laikraščiuose: 
neliko jo nei pėdsako. Žino
ma, žuvo ir gimtieji musų 
nameliai. Kas link tėvelių, 
tai lig paskutiniam laikui 
tikėjausi juos surasti, bet 
ycltui. Tremtinių registra
cijos biuras iš Petrapilės 
buvo man pranešęs, buk Si
monas Vasiliauskas gyve
nas Samaroje (už Volgos). 
Tečiaus rašiau laiškų į Sa- 
marų, bet atsakymo nesu
laukiau. <

Maskvoj yra keletas ūki
ninkų nuo Liudvinavo, bū
tent : Stcpanavičius, Boru
ta, Mikelevičius (buvo ir 
daugiau, bet kiti išmirė). 
Jie pasakoja, kad matę Vil
činskų gyvenant Samaroj. 
SJis sakė, kad beveik visi se
ni žmonės u^q didelio vargo 
išmirė. Ptfts-gi Vilčinskų

Tiesa, pradžioje per ke
lius mėnesius dar gaudavau 
pašelpų iš tam tikros orga
nizacijos. Bet ilgainiui to 
ji organizacija atsisakė dau
giau šelpti. Prisėjo ieškoti 
darbo. Bet, kadangi priva
žiavo tremtinių aibės, tai 
gero darbo negalėjau niekur 
gauti; gi brangenybė augo 
ir mes ^pradėjome kas kar; 
didesnį skurdų jausti. Nuo 
blogo užlaikymo ir skurdo, 
pradėjo mano vaikai sirgti, 
o žmona visai paliego. Įtem
pęs visas savo proto ir dvr 
sios įiegas, atkakliai kovo
ju su žiauriomis gyvenimo 
aplinkybėmis. Dirbu naktį 
ir dienų: dienų tremtinių 
mokykloj darbuojuosi, gi 
naktį — namų darbus dir
bu: skalbiu, šveičiu, malkas 
skaldau ir t.t. Turiu vienų 
tikslą: išeiti iš šio baisaus 
stovio nors gyviems. Te
čiaus, laikui bėgant, jaučiu, 
kad sveikata eina mažyn. 
Taip ilgiau kovodamas tu
rėsiu kristi, kaip krito jau 
daugybė. Norint išlikti svei
ku, reikia daugelio permai
nų musų gyvenime. Dar gy
vendamas Lietuvoj aš sva
jojau apie pakeitimų savos 
profesijos. Nemažai ir dar
bavaus tam tikslui. Šiandie, 
įgijęs dar praktikos čia, 
Maskvoj, esu galutinai pri- 
siruošęs pildyti notaro par
eigas. Tarytum, turėčiau 
būti užganėdintas — bet to
li gražu netaip yra. Vienas 
klausimas kaip šmėkla stovi 
man prieš akįs: o kur gau
siu pinigų kaucijai?! Į šį 
klausimų, yt į akmenio mū
rų susidaužo visos mano 
svajonės, visi mano projek
tai. Dieve mano, dažnai pa
manau, nejaugi man priseis 
tokiame varge ir gyvybės 
Austoti, palikus penketų 
vaiku našlaitėliais, elgeto
mis! Šita baisi mintis slėgte 
slegia mano krutinę. Protas 
aiškiai rodo, kad tokių pa
sekmių neišvengsiu, jeigu 
nepasistengsiu įstatyti savo 
gyvenimų į kitas vėžes.

Brolau Juozapai, pilnomis 
vilties akimis kreipiuosi } 
tave: gelbėk savo brolį, 
skęstantį vargų bangose.

msibaigus padėti man savo 
ikslų atsiekti. Juk Aineri- 
10 j e veikia visokios organi
zacijos, kurių uždaviniu yra 
gelbėti savo tautiečius npo 
rražuvimo. Ar negalėtum 
trumpu laiku pasirūpinti 
man pašelpos apsiginti nuo 
)ado ir mirties.

Dovanok, kad gyvenimo 
aplinkybės privertė mane 
stoti į eilę prašančiųjų au
los. To, žinoma, aš nesitikė
jau ir negali manęs tame 
kaltinti. Tik į Tave, kaipo 
savo brolį, išdrįstu kreip
tas su tękių raųldimu, nes 
savimeilė neleidžia ‘ mane 
apsiskelbti -svetimųjų žmo
nių akyse ubagd. Mano ma
žučiai vaikeliai, kurių tu, 
broleli, nepažįsti, karštai 
meldžia Tavęs kaipo savo 
dėdės, apsiuostyti jiems 
ašarėles. Kaip saulės užte
kėjimo raselė, taip męs 
lauksime Tavo sušelpimo, 
stiprindami savo dvasių vil
timi, kad brolis neapleis sa
vo brolio. /

Šiuo gi kartu bučiuoju 
karštai tave, tavo vaikeli 
ir žmonų, ireikšdamas jiems 
nuoširdžiausius linkėjimus.

Tavo brolis
M. Vasiliauskas.

REDAKCIJOS PRIE 
RAŠAS. Sausio 27 d. šių 
metų gavome laišką iš Vil
niaus nuo centralio komite
to nukentėjusiems nuo ka
rės šelpti sekretoriaus, kun. 
Dogelio. Jis rašo, kad padė
jimas žmonių Lietuvoje sta
čiai apverktinas. Lietuviai 
badmariaudami šaukias su- 
simylėjimo ir pagelbos nuo 
savo brolių Amerikoje. Dėl
to, broliai męs negalime už
rišti savo ausų, męs turime 
gelbėti badaujančius savo 
brolius, męs turime gelbėti 
žųstančią Lietuvą. Tat au
kaukime visi į Tautos Fon
dą. Jei kur dar nėra sutver
tų Tautos. Fondo skyrių, bū
tinai tverkite kuogreičiau- 
siai, apsidėkime nuolati
niais mokesčiais, tenebum 
nei vienų krikštynų, nei vie
nų vestuvių, nei vienos pra
mogėlės, kad nebūtų aukau
ta musų brangiai badaujan
čiai Tėvynei Lietuvai. Taip
pat reikėtų pasirūpinti, kad 
Lietuvos Dieną surinktieji 
pinigai butų išsiųsti kuo- 
greičiausiai badaujantiems 
Lietuvoje, nežiūrint nei | 
kokius socialistų trukdy
mus.

EXTR A 94.000 HELMAR
T U O K f S H 

CICAR E TTES K
Negirdėtas pasisekimas. Per pūstrečio mene- * 

šio laikų išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelių. Lietu- | 
8 vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios, • 

naudingiausios ir pigiausios. Dėlto jų ir ima nebe |
5, šimtais, bet tūkstančiais.
| Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki- 
» mo yra šitos:

1) AR YRA DIEVAS? Šitoje kningutėje taip 
x aiškiai prirodyta Dievo buvimas, kad tų kningutę 
| perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Die

vas yra.
2) ZlIONISKUMAS IR VERGIJA. Čia gy

vais atsitikimais išrodyta, kur yra žmoniškumas, o
Ž kas rengia žmonėms vergijų.

REVOLIUCIJONIERIŲ TARPE. Šitoje 
| kningutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierių ir 

revoliucijų negirdėtos baisybes.
' 4) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan

kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus, skai
tyk šitų kniugelę.

5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmų 
pasiskaitymų teperka šitų kningutę.

6) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE- g 
SOS ŠVIESOJE. Ketvirtų kartų išleista ir išnaujo g 
perdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no- s 
ri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistų sekretai, g

Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų knin
gučių tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIE
NOS RŪŠIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 § 
CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CEN- | 
TU, imdamas nemažiau 900 gausi po 1 CENTĄ.

Kas norėtų gauti NE VIENOS RŲSIES, bet 
sudėtus iš kelių viršminėtų rūšių, tas už 200 knin
gelių užmoka 5 dol., o už 500 — tik 8 DOL.

7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Čia aiš
kiausiai gtilyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrody- 
tas, tų mokslininkų gyvenimas ir ko vertos bedievių 
priekaištos, buk katalikai juos persekioję.

. 8. MARKSAS II. Trečia laida. Pasiremiant 
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMEN
TAIS šitoje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai 
rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.

Perkant pavieniui kningelės: KOPERNIKAS 
IR GALILĖJUS, MARKSAS H, kaštuoja tik po 8 
CENTUS. Imdamas nemažiau 100 gausi po 5 CEN
TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, hn- « 
damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU. *

Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GI 
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų |

| ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisakyti! Pi- | 

nigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.
Su visais tais reikalais kreipkitės į

“DRAUGAS” PUBLISHING C0„
1800 lAlfeST 46th STREET :: CHICAGO, III.

3)

“Schanck’s Orchcs- 
Po programo bus

žinoma 
tra.” 
šokiai.

Choras kviečia visus ren
gi amų jan vakaran. Išank- 
sto užtikriname, kad busite 
patenkinti.

I. ML sąnarys.

ROCKFORD, III.

LIETUVIAI 
AMERIKOJE

OETRŪIT, MICH.
Sausio 12 d. š. m. šv. Jur

gio L. R. K. parapijos baž
nytinis choras, laikė susi
rinkimų, kuriame nutarė 
surengti vakarų su progra
ma. Rengiainasai vakaras 
I. A. S. svetainėje (Michi
gan ir kampas 24-os gatv.). 
Pradžia 6:30 vai. vak. Bus 
sulošta komedija “Žydas 
statinėje.” Toliaus seks 
dialogas: “Nu gi ar ne Juo
kai,” “Greita ant naujie 
nu.” Be to dar bus dainos, 
žaismės, dekiemaeijos ir ki

Musų socialistai beždžio
nės bu<Įu visuomet mėgsti 
kitus pamėgdžioti. Maty
dami, kad katalikai turi sa
vo kunigus ir laiko pamal
das, socialistai taipo gi už- 
jmanė užsiorderiuoti sau 
kunigužį Mockų, idant jis 
prirengtų juos prie ateinan
čios vasarinės viešos palei
stuvystės. Mockus buvo čia 
pakviestas į sausio 23 d. 
Musų socialistėliai ir sve
taine buvo jam nusamdę net 
2 dienom, nes žadėjo būti 
“ keturdešimtinė. ” Bet, ne
laimė! Jų kviečiamas ku- 
nigužis už savo paleistuvin- 
gtis pamokslus pakliuvo 
Waukegane kalėją man ir to
dėl į Rockfordų jau negalė
jo atvažiuoti.

Jo “Ačyros” avelės dėlei 
tos nelaimės bu jų kunigu-

Pagalvok, kokiu budu su- tokie smagumai. Griež vi- žiu labai nu
i— dnii’nil’inZ.iuma rrn'ro'i^Antanas sako esąs visai bai- šelpti mane laikinai ir karei siems, detroitieciams gerai

kliudo.
B. Bitutė.

j J J
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Helmar Turkish Cigarette]
yra augščiausios vertes ei-Į 
garėtai ką galimą gauti už] 
10c. r
Tūkstančiai žmoniy gėriai 
juos ruko negu tuos, kui 
kainuoja 15 ar 20 centų,

Helmar ’s yra tžtiprpopuliariški, 
kas diena daugiaiT parsiduoda.

Delko?
Todėl, kad juose randasi grynai 

Turkiškas tabakas, ir yra geriau pa-I 
daryti negu kiti. Žmonių negalima] 
apgauti.
Lengviausias tabakas dėl cigaretų yra 
Geriausias tabakas dėl cigaretų yra

Turkiškas.
Turkiškas.

PLATINKIT “DRAUGĄ’

Didžiausia Amerikoje Lie
tuvių Partnerių Kolonija ku
rio yra 380 lietuvių pirkusių 
ūkės. Tų kolonija randasį 
Michigano Valstijoj apielin
kėj, miesto Scottvillės ir 
Ludington, pas pat kraštą 
Michigan ežero, tą kol°mja 
yra viena iš gražiausių ir ge
riausių vietų dėl lietuvių ap
sigyventi aut ūkės. Laukai 
gražesnį geresnį negu Lietu
voj, senoj Tėvynėj, žemė 
derlinga visokiems javams 
daržoviems s°dams ir pie
voms, 5 arba 6 metai atgal, 
kurie parėjo iš miestu pas 
mus ant farmų gyventi turė
jo po viena arklį ir karvė ir 
ir tuos pačius buvo paėmė 
ant išmokančio. Eikite šian
die pas tuos pačius musų

farmerius rasi nuo 20 iki 50 raguočių galvijų ir 
miestuose dirbant per daug metų neturėjo nei karves

PAVEIKSLAS PARODO LIETUVIŠKA ŪKE.

mašinų Jau šiandiena turi kiti ir automobilius, o 
už ką nusipirkti, tikras faktas musų kolonijoj 

yra daug žmonių kur šįmet iš 10 akru užsodintų bulvių padarę po $2000.00 ir po $3000.00 ir po dau
giaus pelno, o mieste reiktų dirbant d»ng laiko praleisti k°l tiek sutaupintumet 10 ar 15 akrų bulvių 
vienas tavo valkas 1« imtų amžiaus per vasara gali užauginti Ir tiek pinigą padaryti. Meskite Bro
liai lietuviai miestų gyvenimą tuo nunų nepilkit# juos pirkdami darotę sau skraudą užeis po karčs 
bedarbi gal ir badas. įstotuose Jūsų namų tumet neką nepirks, o tuomet žmonės pulsis f farmas jų 
prekė pakils kelis kartus branglaus. Pirkite žį pa var į farm°s musų kolonijo kol pigios yra apgyvenkimė 

šį pulkų kraštą padariklme nauja Lietuvą Mlcbi K»ne, išpirkime visas farmas iš anglų ir vokiečių 
tegul Jie keliauja kitur, tt musų tos puikios lietuvių kolonijos, kurį Jau yra didis būrys lietuvių fer
merių, kurie turi savas ūkiškas dnuųyrtės Ir turį savo parapija Ir lietuvį kunigą. Mes esame tos ko 
Kinijos uždėtoj*! pundžtorlal Ir storabmes kad daugiausia lietuvių ant gerų ūkių apsigyventų, mes 
turėraė paėmė U anglų ellus šimtus (trą farmų gatavų ant pardavlm0. mažų Ir didelių pigių ir bran 
glų parduodame už gatavlus pinigus ir duodme ant ant išmokėjimo kaip kas nori. Duodame arklius tr 
kitus glvullus, ūkiškas mašinas, naujiems ūkininkams ant išmokėllmo, gali nuprasti kad pas mus žemė 
yra gera ir apsimokanti kad mes viską galime duoti ant išmokėjimo. Padėkite mums ta kolonija gr»t 
čtaus užkolenl«n°tl. Kas pirks farmų nuo musų tame 2r kovo Ir 20 birželio 1017 metų Ir prieduos 
3 adresus kitų lietuvių norenčlų pirkti farmas gaus dovanu nuo musų $50.00. Taipgi išpirk šitą ap 
garsintas Ir parašyk, trijų kostumenj adresus lt prisiusklte mums. o mes pasiusime jums kuponą 
vertės $60.00 kurtus gaust užmokėtus kaip pirkai farma nno musu. Kiekvienas n°rintis pirkti frama 
rašykite gauste musų kolonijos parduodamųjų farmųkatolloga ir mafa, iemlaus yra tikras adresas ant 
▼lėtos tojo kolonijoj ant kurios galėti atvažiuoti arba rašyti.

ASTON KIEDIS & CO.,
PEOPLES STATE BANK BUILDING, 8COTTVILLE, MICHIGAN



spinta ir Delaney krautuvė
je. Paimta apie $400.

John Krumm krautuvėje, 
1509 Fullerton avė., su
sprogdinta net trjs spintos 
Paimta $2.500.

PAIEŠKAU savo pačios Eran
aiškos Lsbedienės po tavais Ramuty 
kiutė,. 21, mėty, 5 pėdų it 3 eolių 
Hugšįio, geltonų, plaukų šviesaus 
muilino veųjo Šneku retai ir dau- 
giauHiui angliškai, prasišalino gruo
džio mėnesį rfu burdingierum Jonų 
Tarkaimkų,1 5 pėdų ir 6 colių aug 
te io, juodu plaukų be uaų ant vir
šutinės lupos turi ženklus anglies 3 
lirukinukki juodi, jis mane apvogė. 
Ji pabėgo palikdama dvi mažas mer
gaitės Ona 0 metų ir Alena 3 me 
tų, karos randasi dideliam varge, 
kas apie juos šiuote malonėkite pra
nešti ant šiuo adreso:

1 JONAS LEBADTS-
Box 562, MORGAN, PA.

Paieškau pusbrolis Juorapo Papiešto 
tr (M. PuplesaiSio) Beniaus gyvena 
Northside, ('hicngo, III. Prašau atai- 
■auktl pas. j

A Janušauska
4609 Paulina at, CHICAGO, ILL.

jams į tuos butus, kur strei
kuoja ’ sargai. Kadangi kai- 
-kurie streikininkai nera
mini užsilaiko, todėl butu 
savininkų draugija gavo tei
smo uždraudimą, (injunc- 
tion), sulyg kurio streiki
ninkams uždraudžiama pi
li ituoti aplink Imtus. Bet 

‘cm s neuždraudžiama turė
ti ramiuosius susirinkimus 
savu reikalų aptarimui.

TOKsraKKSBDraara

CHICAGOS
ŽINIOS

‘LAIME
Vienįntėlis lietuvių kalboje mėnesinis pramoniįos 

laikraštis.
“LAIMĘ” rašo apie pramoniją, kaip ji prasideda, 

vystosi, kokius pelnus neša žmonėms, kurie prie jos 
prisideda.

“LAIMĖJE1’ rasi nurodymų bei patarimų, kur 
indėti savo šutau pintų turtų, kad jis pačiam jo savinin
kui tarnautų. , ‘ ,

“LAIME*/ supažindina savo skaitytojus su žemės 
turtais, aprašinėdama kasyklas, žemės sluogsniuą ir 
mineralus. Kasyklas ir įvairius metalus, paveikslai pa
rodo, kad žmonėms lengviau butų suprasti.

“LAIMĘ” nesikiša j dvasinius žmonių reikalus!, ji 
stengiasi vien pramonijos sritį aiškinti. Žodžiu, <f LAI

MĖS” užduotimi yra kiekvienų padaryti laimingu, 
nuimti nuo pečių kasdieninį vargų, skurdų ir kitus ne
gerumus. • •

Skaityk “LAIMIU’.’ — rasi laimę!
Mietams “LAIMĖ” kaštuoja tik VIENĄ DOLE

RĮ, be to, duodama priedu naudinga knyga: “Pinigų
darymo paslaptys”.

Adsesuok:

PAIF.AKAU savo pusbrolių Vin
to ir Juozo Stumbaraveckų Ir Juoko 
Kalukauskučio, paeina iš Suvalkų 
i{ub,Kvetiškių ginino Mar.telų kaino. 
Jau septyni metai kaip Amerikoj.

Malonėkite atsišaukti, nes tūrių 
svabbų reikalą.
KAT. (Žvlngiliutė) LEVICKIENE 

413 Moen Avė., Joliet, Rockdale, T11.

TAIKA ĮVYKSIANTI 
RUDENĮ.

Chieagoje vieši plačiai ži
nomas Frederick Palmer, 
Amerikos laikraščių kores
pondentas. Jis nesenai par
keliavo iš karės lauko. Čia 
turi paskaitas apie karę. 
Jo nuomone, karė pasibaig
sianti sekantį rudeni.

Chicagos majoras Thomp
son pranešė, jogei jis nepa
tvirtinsiąs miesto tarybos 
finansinio komiteto sustaty
tos sąmatos, kurioje suma
žinta visų departamentų 
viršininkų algos.

IEŠKAU OYVF.NTMUI KAMBARIO.
AVestsaideje, tarpe šių gatvių: nuo 

So. 48 iki 62 gatvių ir W. 24 gatvėn, 
iki west 15 gatvės, paa žmonės ausi- 
pratuaiua tautiškai katalikiškai. Aš 
esu muzikos moksleivis.

Turintieji vietą priaiųskit savo ad
resų “Draugo” Adm., arba per tele
foną,- Drover 6114, X. Augštaiflo.

PPATESKAIT savo brolių: Juozapo 
įAntano Ir Domininko Ruškjų — drau
gų Konstantino ir ^rano Dauklaitėa, 
ylai paeina įš Kauno gub., Raseinių 
pav., Aadrijavo volasties Antkoptų 
mulos. Malonėkite atsiinukti, nes tu- 
avarbių reikalų. ,

KAZIMIERAS RUAKTS
1219 Chadesy St-, EASTON, PA.

ĄLięs E. Sanbell iš High- 
land Parko eidama apšalu
siu mediniu šaligatviu pa
slydo ir sukniubo. Nagi žiu
ri po šaligatviu pamesta 
gniužtas pinigų — bankno
tų. Veikiai pakilo ir parėjo 
namo su 30 dolerių.

Rakandų krautuvė, 5936 
So. Halsted gat. inėjo du 
jaunu vyruku, išsirinko vai
kams vežimėlių ir už aną 
norėjo ųmžokėti kažkokio 
bankų čekiu. Kadangi krau
tuvės’ savininkas paabejojo 
apie’ čekio’ tikrumą, o čia 
dar iš jo reikėjo keliolika 
dolerių išduoti atgal, atsi
sakė priimti čeki. Tuomet 
vyrukai išsitraukė revolve
rius it privertė krautuvnin- 
k« atiduoti jiedviem $60. 
Išėję nudundėjo automob- 
liu.

Šią savaitę, kaip jau bu
vome rašę, Chicagon atva
žiuoja musų, vėikė jas d-ras 
Bielskis, kuris neseniai su- 
gčrįžo iš vokiečių užimtos 
Lietuvos. D-ras Bielskis 
žada ehieagiečiams pasaky
ti keletą .prakalbų apie tą, 
ką jis matė, bevažinėdamas 
Lietuvoje. Pirma prakalba 
bus šiame ketverge (vasa
rio 1 dienoj) Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. Nedėlio
ję gerbiamas svečias kalbės 
Cicero, Šv. Antano parapj- 
ios svetainėje. Gi, kitame 
utarninke, vasario 6 d., bus 
prakalbos Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje. Kuo
met . bus prakalbos kitose 
Chicagos Srietose—paskelb
sime vėliau.

Norintiems sužinoti, kas 
dabar dedasi Lietuvoje, pa

kariame kuoskaitlingiaųšia* 
atsilankyti D-ro Bielskio 
prakalbose.

CHICAGO, ILL.3329 SO. HALSTED ST

PAIEŠKAU savo sunaua Anta
no Radvilavičiaus paeina iš Kauno 
gub.. Šiaulių pav., Triškų parapijos, 
jis gyveno 15 metų Amerikoj. Ma
lonėkite atsišaukti sekančiu adresu:

DOM. RADVILAVIČIENE 
1450 N. Federlaw avė. Mason City 

I0WA.

MOTOR TRUOKS.
Mes turime keliatą vieno tono 

motorinių trokų (Motor Truck). 
Parduosime pigiai už cash arba ant 
išmokėjimo. Kreipkities laiškų.
1800 W. 46th St. CHICAGO ILL. 

% “DRAUGAS”
A. B. Co.

PARSIDUODA Rakandai (Fur- 
nitnre) labai pigai. Vartoti 8 męn, 
Atsišaukite paa

JONĄ BEREDĮ, ,
1515 So. So. 49 Ct., Cicero, UI.

. 2. RANKOS IR BANKTE 1 »ią banką, noreda-
JHAI, • J kurfe supažindino mi "zlaikytl savo pinigus 
vfrŠiAiptfls apvertinti' šio F-T ‘ .**. .tn° pB?in
bankai ųeberviršijamą gabumą laiku uždirba teisingą pel-

S ”«■' ««• SAnraro t-• , B I0ntn>- PATU, priskaitant daug lie-
3. »kORPORACTJOS, kn- tuvių, laiko savo taupomuo

ju perdėtiniai mėgsta la- ®’ns pinigu”, žioie bankoje
biau turėti reikalus su. sena žioR .|U,^ .,
įsigyvenusia banka. patarnavimo ypatybę.

Pinigai laikomi šių depozitorių siekia nuą vieno ik{
šimtų ir tukstanžių dolerių. Visi gauna tą patį širdingą prie
lankumą, visi yfa apsaugoti banko kapitalu ir perviršiu 
$5,000,000, ir visi gali liuosai klausti bankos patarimo pini 
giškuose reikaluose.

Galima pradėti taupyti nuo $1.00 arba daugiau. Taupo- 
mnsai skvrius atdaras suimtomis iki 2 VAL. PO PIET ir SU 
BATOS VAKARAIS nuo 6 iki 8.

Kalbame lietuviškai. —> Kvi$6išme lietuvius.

.. Norėdamas gauti gera pra- s 
gyvenimą »u valgių kreipkis į J

LIETUVIŠKA HOTELĮ 
1606 So. Halsted St., Chitago. e

Tel. Canal 5512 S

Sausio 17, Davis Sąuare Park sa
lėj enamežian brangia auksinę špil
ką. Kas radote prašau gražinti, už 
suvrnžinima • užrašysiu “Draugą’' 
metams dovanoms.

ONA .TUCATTE,
4508 So. PAULINA ST.

Telefonas: McKtntey S764

Jį (lydytojas Ir Chirurgas K 
$ 1467 S. Wist«n IM. Iri. 36 «L, CMcaga &

Otriausią proga “Draugą” 
v a ripren’ :vneruoti !!NAUJI PIANAI

Parsiduoda labai pigiai 
nauji pianai. Kas pirmesnis 
atsišauks, tas gaus gerą 
pianą už labai žemą kainą.

Susižinokite pas 
P. MULEVIČIŲ,

‘ ‘ Draugo ’ ’ Administracijo
je. Tek. Drover 6114. Vaka- 
rais telefonu Prospect 456.

>T5TEn"Kurte užsiprenumeruodami “Dr Au
gą” užsmoikės metinę mokesti $3.00 
tie gaus $1.00 vertės kningų: “Bran
go ”, spaudos arba maldakningės. 
Užsiprenumern°dami dviems metams 
gaus antrą tiek vertės kningų..

ŠĮ proga tėra tik Iki vasario 15 
d., ir tik tiems kurie dar neskaito 
“Draugo”. ■

Paslsknbykttl
Užsiprenumeruodavai 1 ‘ Draugą’ ’ 

pinigus siuskit užadresavę šiaip:

Mokykla kirpimo Ir designlng 
vyriškų ir moteriškų apredalų

Musų sistema ir y- A 
patiškas mokinimas ZjL
padarys jus šinovu 
už trumpą laiką.

Mes turime didžiau- pąMl fek
sius ir geriausius
kirpimo — degign- SLH
ing ir sfnvimo aky-
rins, kur mes strtei-
kaime praktišką pa- ,į|
tyrimą kuomet jus 4"^^ iRH

Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo įkyriuose.

Jus esate užkvieiiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speclališ 
kai pigią kaną.

Formos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio iš bile 
madų knygos.

MASTĖS DESIGNINO 8CHOOL 
J. F. Kasnlcka, principalas,

118 N. La Šalie St., Kamb. 416 $17 
Prieš City Hali

(lA-iešaiWasbingtpnChicagoje vis dar strei
kuoja didelių butų sargai 
(džianitoriai). Jiems strei
kuoti pagelbsti ir peno iš- 
vežiotojai. Šitie atsisako, 
pristatyti pieną gyvento-

PIRMU MGGU PIRK8I GAUK MŪSŲ KAINAS :

CH1OAGO• 3003-3039 S. HAL8TEO ST.

Gatvlą.1825 - 1827 Blue Island avs., Kampas Loomls ir 18-tos 
• KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAI.Praeiti) nedėldienį polici

ja areštavo 27 saliuninkų už 
svaigalų pardavinėjimą. Su
imta ir keli žmonės, kurie 
atrasta saliunuose, Saliuni- 
ninkai atsisako pildyti ne- 
dėldienio įstatymą ir majo
ro parėdymą. Chicagos mu- 
nicipaliai teismai paliuosuo- 
ja suareštuotuosius saliu- 
nininkus.

KAZIMIERAS GUGIS
ADV OKATAS 

Samų Ofisas: Miesto Ofisas:
1323 S. HŠLITEO ST. 1271. BU3I0H ST. 
šnt trečių lubų ItM IIIM3 lllltj M4(. 
rel. Drevcr I3IO T»L Central 4411

. „ Valstybinis Bankas su dideliu kaltais arti Jųsų namą. — ...
Beguliarišicai peržiūrimas Valstijoe ir Clearing Houee Aseoeiation. M- 
noma gvarancija, kąd jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jis bus 
Išmokėti, kuomet jus pareikalausite. - ♦
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatoe vakarais iki 1:8 v. vakar*.
• Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

JAS P. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kaderiaa.

Labai Tykiai ir į
VIENAS iŠ geriausių dalykų apie Lexington Sėdau

yra tas kad jis labai tykiai važiuoja. Jis yra lengvai ir 
greitai apmainomas iš atdaro karo į šilta uždaryta karą. 
LENTNOTON karas yra padirbtas per vyrus kurie yra 
prityrė ir žino kas geriau patinko žmonėms ir kaip sma
giau yra važinėtis. Pamačius šį karą tuojaus galima pažinti.

ČIA YRA MATERUOLAS LEXINGTON KARO
Lexington Continental Engine r Engine-Driven Tire Pump
Moore Multiple Exhaust System | Dottble Bulb Adjusta^ie'Jlca<HampR. 
Cnt Steel Starting Oear on Flywec. 8>Kigidly Mountsd on Radiator 
Independent Ignition, Lighting,anl I Largest Size Motometer

Starting Circuits ’Bolted-On Tire Rack and Spare
Double Univeraal Joints , B • Demountable Rim
Fiill-Floating Rear Axle with Spira TOil Pressure Gange
Viek-Feed Oil Cups ( Convex Mnd Guards

Bevel Gears j* Genuine Leather Upholstery

PRIEŠ PERKANT — SULIGINKITE.

ATTORNY AT LAW
Lletuvli Advokatas 

N. LaSALE ST, OHIOAGO.
Rooma 1107-1114 

Telepbone Franklin 1178 
Jyv.: 3112 S. Halsted St 

Telepbone Yards 2390

COFFEETomis dienomis, kuomet į 
Chicagoje šaligatviai buvo; 
aptraukti slidu ledu, daug 
žmonių pavojingai apsidais- 
žė. Šeši jų net mirė. Todėl 
sveiktingumo komisionie- 
rius pasirūpino šaligatvių 
reikale sustatyti parėdymą. 
Tas jau inteiktas miesto ta
rybai. Namu savininkai1 
ateityje bus verčiami valyti! 
šaligatvius. Nepaklusnieji 
brn:i patraukti atsakomy
bėn ir baudžiami.

LIETUVIS ADVOKATAS 8 
Kamb. 902 National Life Bldg. S 

29 So. LaSalle st.,
Vakarais 1566 Milwaukee ava. 3

(Teatrai 889$ H
Baaidence HnmkaM tj.

CHICAGO, DL TAUPYKITE PINIGUS 
—pirkite geriausią kavą Clii 
cagoj ir mokėk už sv. tiktai

Tel. Calmnet 5789Miclugan, Avė., Chicago, III,

nr«Trrrrrrrr»T»Yr»rm-
I A. A. SLAKIS

ADVOKATAS

$500 DOVANŲ, jei jąe galite
rasti iš tankų darytą sviestą 
kurioje nors išBankėa saa- 
krovų.

Geriausia Santos 
Kava Standard 

Kava 28 ir 30c. ver
Miesto ofisas: Room $10
19 So. La Salia SA, Chicago, IU. 

Tel. Randolph 6248 COCOA
Bankėe G a- 
riausia Coeoa. 
Sulygink a • 
bent ka- 4 8- 
kia % sv "b

TaL Drover 6328

Tai Drover 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIBTUVIS DENTISTAS 

Valandos: ano 9 ryto iki 9 vak 
Nedėlioml. pagal sutarimą. 

4712 So. Ashland Avo. 
art 47-tos gatvės

Panedėlio ryte plėšikai 
įsikraustė La Šalie Opera 
House, susprogdino geleži
nę spintą ir paėmė $1,800.

Susprogdinta geležinė

s W. lltt M. 
2 W. Ited sė.
SOUTH MIDI




