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VOKIETIJA

PERTRAUKTA
SUV. VAI
V0KIE1

Single Copy 1c.

Tas paeis nuo tolesnio Vo- kimo.
fK PAIMA grėsė tuojaus uždaryta visi
mi gyventojai pas sugrįžusius
Vw
ruimu .Vilimų variai ir ap
kietijos pasielgimo. Jei jinai
Laukiama prezidento Wilnamo iš karės lauko karei
ims provokuoti Suv. Valsti Aono paliepimo* mobilizuoti
link visus Bumus pastaty
vius klausia: “Ar jau ištiko
jas, kaip padarė su paskuti regulerę armiją ir miliciją.
ta specialė sargyba. Į Rū
revoliucija karės lauke?’’ ne savo nota nardančių lai
mus įleidžiami tik žinomi
Senate pareikalauta tuo
Toks stovis Rusijoje dšp
mių blokados reikale, tuo jaus nuskirti $500,000,(100
PhiladeI lia, Pa.—Karės valdininkai ir laikraštinin
Londonas. — Sulyg ka- bariniais laikais.
kai. Prisibijoma, kad koks
met karė bus neišvengtina. karės reikalams.
laivyno sel atoriaus įsakyšalių
oficialių
Jei Vokietijos nardančios
Darbuojamasi
sumobili mu čionai
imta du Vokie- fanatikas nėpasikesintų ant liaujančių
pranešimų karės laukuose
WASHINGTON. — Vi laivės nuskandys nors vieną zuoti
moteris-slaugotojas tijos skroj luoliu “Kron prezidento gyvybės.
yra sekantis stovis:
sam pasaulyj pagaminta ne Suv. Valstijų laivą ir nužu prie Raudonojo^ Kryžiaus prinz AYill am” ir “Prinz
paprasta sensacija. Prezi dys nors vieną amerikoną, dr-jos. •
Petrograde paskelbta, kad
i.” Skraiduo. ;
.
• , << Ei tel ,Fri«
dento W ilso n o paliepimu tuomet pasirodys, kad Vo
rusai visas vokiečių atakas
Vokietija paleido 72 ame lių vokieči? jurininkal už
pertraukta
diplomatiniai kietija karės nori ir ją tu rikonu jurininku, kurie bu daryti kazž
atmušę Rygos šone.
lose.
santikiai su Vokietija. Vo rės.
Anglai praneša, jogei jie
vo paimti nelaisvėn nu
kietijos ambasadoriui von
sumušę turkus ir pasivarę.
Subatoje parlėkė žinia, jo skandinus anglų garlaivius.
— Čionai
New Orlc
pirmyn išilgai Tigris upės, į
, -------- —
Bemstorff inteikta paspor- gei nardančioji laivė nuHonolulu uoste vienas vo paimta du
ikiečių ir trįs
xEW y0RK šitajn uostr
as ir podraug atšaukta Suv.! skandino vieną amerikoninį kiečių karės laivas sudegin austni gark iai.
Amsterdam. — Vokietijos Mesopotamijoj.
*•
*
‘
Valstijų ambasadorius Ge-’ garlaivi. Bet paskui gauta tas. Kituose Suv. Valstijų
•
vyriausybė pranešė Olandi
Archangelske sprogo vie- : yra- 27 Vokieti jos garlaiviai
rard iš Berlyno. Be abejo žinia, jogei skandino su per uostuose - aštriai saugojami
L — Čia paim- jai, jogei jinai kaipir Ameri nas garlaivis. 30 žmonių už ir 4 Austrijos.
Norfolk,
Didžiausias
nės, Suv. Valstijas apleis ir sergėjimu, ir jogei išgelbė internuoti vokiečių ir austrų ta vokiečiu
garlaivis Ap- ka tegalinti siųsti tik .vieną mušta ir 344 sužeista.
garlaivis yra “Vatcrland”.
Austrijos-Yengrijos amba- ta visi. amerikonai.
karės laivai.
šiauriilbše
nuo
,
Ancre
gafTaVf ( Angliją. Nustaty
54,000 tonų intilpimo.
sadorius Tamowski, kurs
Anglijoje ir Francijoje ga
Prezidentas Wilson karei
upės,
Francijjoe,
anglai
pa

tas garlaivio apdažymas ir
se uostuos? yra , 68 visokios
vos pirm kelių dienų atke priešingas. Jis kreipėsi į vi liai' džiaugiamasi, kad Suv.
Panama. — Eristobal uos
ėmę
300
jardų
ilgio
vokie

kelias, kuriuomi turi plauk
rųšies Vokietijos ir ^Austri
liavo į Suv. Valstijas.
sas kitas neutrales pasaulio Valstijos pertraukė ryšius te paimta keturi Hamburgčių
apkasų.
ti garlaivis.
jos garlaiviai. Visi tie garlai
Ligi subatai visgi niekas valstybes,
reikalaudamas, su Vokietija.
-American linijos garlai
Rusai atmušę vokiečių
viai uostose prisiglaudę Jdlus
nesitikėjo, kad prezidentas kad jos stotų Suv. /Valstijų
Suv. Valstijos rūpinasi, viai.
.. i
upuolimą Galicijos šone.
Wilson taip aštriai pasista pusėje, pertrauktų visokius kokiu budu saugiai pralei
karei Europoje. Išviso jie tu
Italai atmušę austrų už
tys prieš Vokietiją. Tokio ryšius su Vokietija. Nes gal sti namo iškeliaujantį iŠ
ri 363.041 tonų
intilpimo.
Boston, Mass. — Paimta
puolimą Comelico klonyj.
dalykų pakrypimo nelaul
tuo budu butų galima vei ^Amerikos Vokietijos amba North German Lloyd linijos
Kainuojanti 40 milojonų do
nei Vokietija. Jinai gerai kiau priversti Vokittiją nu sadorių.
z
,
leriu.
iV
didelis garlaivis “Kronprinnumanė, kad Suv. Valstijos sileisti.
zessin Cecilie. ” Kiti vokie
nėra pasiruošiusios karėn ir
Suv. Valstijų reikalai Vo
čių garlaiviai saugojami.
/
Madridas. — Nuo vokie
todėl nedrįs taip aštriai pa kietijoje pavesta prižiūrėti
Veikiai bus paimta visi
čių nardančių laivių bloka
sistatyti. Tečiau virto ki Ispanijos
New York. — Jei ateitų
ambasadoriui.
Vokietijos ir Austrijos lai
dos pirmiausia turės nuken
taip. Amerikonai vienbalsiai Ambasadorius von Bernbūtinas reikalas, tai Suv.
vai visuose uostuose, kurie
tėti Kanaių salų gyvento
tvirtina, jogei niekas nega storff Vokietijos reikalus
internuoti nuo karės pra jai. .Jiems ^trūksta maisto Valstijos priverstino karei
li Amerikos laivams uždrau S. Valstijos pavedė Švei
viavimo keliu tegalėtų su
džios Europoje.
ir kitokių gyvenimo reikme
Oyster Bay, N. Y. — Pul
sti plaukti ten, kur ameri carijos pasiuntiniui.
mobilizuoti
apie T8 milijonu
Pate
BERLYNAS: —
Anot
nų.
-Sifmian
visa
tai
gauda

kininkas
Theodore
Roosekonų norima. To negali da su savo štabu iškeliauja :
kąreiviųnu o 18 ligi 45 metų
Overseas
News agentūros
vo iš. Anglijos, Francijos ir
ryti nei Vokietija. Tečiau Kubos salą, nes negali da velt pareikalavo iškaręs de
amžiaus. Taip tvirtina šito
kaikurių neutralių šalių.
pranešimo, Vokietijos parla
Vokietija persirokavo su ’ bar keliauti į Vokietiją siau partamento leidimo suorga
miesto majoro išpildomasis
nizuoti laisvanorių diviziją,
Suv. Valstijų vyriausybės čiant jūrėse kraujo sėjai.
komitetas. Iš tų 18 milijonu mentas ir šiaip risi gvvejitoF
nuolaidumu ir šiandie gavo
apie 11 milijonų žmonių bu jai parenvią vyriausybės po
Gyvename ląbai intemptu kuriai jis apsiimąs vadovau
Buenos
Aires.
—
Kuomet
ti.
Šitam
savo
sumanymui
tai, ko nesitikėjo.
tų galima į metus laiko pa litiką jūrių kovoje. Esą visi
momentu. Vokietija tegali
pietinės Amerikos respub
jis
turi
daugelį
patarėjų.
džiaugiasi, kad vyriausybė
statyti karės laukan.
Subatoje tuojaus po pietų dabar ir vėl suprovokuoti
likų sostinėse gauta žinia,
Prireikus*,
be
abejonės,
jam
Visoj šalyj pienuojama prieš priešininkus
imasi to
prezidentas Wilson nuėjo šitą šalį. Tuomet gimtų ka
kad Suv. Valstijos pertrau
bus
duotas
leidimas.
Be
to
tuojaus
pagaminti
milijoni

kongresan ir ten abiejų bu rė. Tokios karės pasekmės
kių aštrių priemonių. Visi ti
kė ryšius su Vokietija, gimė
nę laisvanorių kariuomenę. kisi, kad tas pagreitins karės
tų sąnariams išlukšteno vi butų labai liūdnos. Visupir- Reosevelt pažymėję, kad ir
Washington. — Suv. Val
neišpasakytas
žmonių
sas pirmąsias .Vokietijai pa mu, be abejonės, Suv. Val jo keturi sūnus įstosią ka
pabaigą.
džiaugsmas,
krikštą vima s. stijų karės sekretorius Da
siųstas notas ir į tas notas stijose būtį pravestas pri riuomenėn.
Visi gyventojai stoja Suv. niels pareikalavo kongreso
kareiviavimas.
atsakymus. Pręzidentas pa verstinasis
Valstijų pusėje. Kas tik gy paskirti $11,000,000. Iš tų
žymėjo,' Jogei Vokietija lau Gyventojai butu apkrauti
vas eina prieš vokiečius, bet pinigų o milijonai bus su
žo savo pasižadėjimus, jogei specialėmis karės mokestikarės paragavę greitai atsi naudoti miliciantų algoms,
pęsenovęi vMŠo Suv. Val mis. Viskas dar labiau pa
I
kiti likusiejj'4 milijonai už
kąs taip kaip rumunai.
stijų prekybą ir* susinėsi brangtų.
F
Ą.
paruplnimą jiems drabužių, SOFIJA, BELO ARĖTA I > ■ f
mus su kariaujančiomis ša
Harrisburg, Pa.—PensvTginklų ir kitokių karės reik
Nenorėkime ‘ tad karės
Nesenai vienas rusų
karėą
limis. Apreiškė, jogei už tai
vanijos
milicija
ir
konetabitmenų.
Tai plėšiko ,Villos
BERLYNAS. —• Sausio
kaip jos nenori ir pats pre
nelaisvis, paeinąs iš Chersojis esąs verčiamas pertrauk zidentas.
liarai (kazokai) pašaukta
gaudymo pasekmės.
no gubernijos, pažymėjo, jo mėnesiu š. m., vokiečiai vi
ti diplomatinius sautikius su
Bet, deja, tas priklauso saugoti amunicijos dirbtu
paėmė
gei kad kaip pačioj Rusijoj, suose karės šonuose
Vokietija, kad apginti šios
ves Bethlebeme ir kitur.
nuo pačios Vokietijos
Rotterdam. _ čia gauta
šalies ir tautos garbę. Šitas
taip ir caro kariuomenėj ‘ au nelaisvėn 20,000 kareivių ir
Valdiškieji arsenalai taipžinia, , kad Vokietija dar
pranešimas kaip kongrese,
ga nepasitenkinimas. Plati 100 kulkasvaidžių.
SUTRAUKOJE REIKALŲ -pat stipriai saugojami.
dauginu kariuomenės gabe
taip visoj šalyj sutiktas pa
nasi žinios, jogei Rusija ka
STOVIS YRA SEKANTIS:
na
į
Olandijos pasienį.
triotiškai. Visos didžiulės
riauja už kitus, o galų-gale
Olandijos vyriausybė su inrespublikos gyventojai iš
Pertraukus diplomatinius
pati negaus nieko. \
tempimu temijasi, kasgi iŠ
reiškė norą remti preziden
sentikius su Vokietija, Suv.
Nepasitenkinimo prirodymu
to galės būti
tą visuose jo darbuose/ Net
Valstijų vyriausybės įsaky
yra faktas, jogei rusų karei
prezidento politikiniai prie mu tuojaus kai kuriuose
Christiania. — Vasario 2
viai karės lankuose
dažnai
šininkai stojo jo pusėn. Vi uostuose paimta vokiečių ir
Portland, Me. — Iš vietos
Washington. — Karės lai
dieną tarpe Norvegijos ir
kits kito klausia:
“Kasžin,
si gyventojai stojo su prez! austrų garlaiviai.
vyno sekretoriaus specialiu
Anglijos sulaikyta kasdienis
uosto į Glasgową, Anglijoje,
ar
namie
nėta
dar
revoliuci

dentu ir už jį.
išplaukė
anglų
garlaivis
Karės ljivvno sekretorius įsakymu uždaryta visi laikrasos vežiojimas ir žmonių
jos!
’
’
Apie'
tai
klausinėja
ir
Diplomatinių
santikių Daniels išleido įsakymą vi- vyno kiemai prieš lankyto“Cassatidra.” Gabena amu
keliavimas. Anglija vis la
sugrįžusių karės niciją, visokių prekių ir 600
AVashington. — ph pari biau atskiriama nuo pasau- kareivių,
pertraukimas visgi dar ne soms laivyno eskadroms bu- ius Nov Yorke, Philadelphidento AVilsono kalbos konreiškia karės su Vokietija. ti pasirengusioms prie vei- joj. Bostone ir kitur.
-u //.HHJLbvA.-.* i laukan iš namų. Lygia dali- arklių.

PAGALIAU PERTRAUKTA
DIPLOMATINIAI SANTI
MAI SU VOKIETIJA.

IŠ KARĖS LAUKŲ
EUROPOJE.

LAIVUS.

KIEK VOKIETIJOS IR AU
STRIJOS GARLAIVIU YRA
S. V. UOSTUOSE?

VOKIEČIŲ PRIVILEGIJA
OLANDIJAI. .

KANARŲ SALOS PIR
MIAUSIA PAJUS BAOA.

18 MILIJONU KAREIVIŲ.

RGOSEVELT SIŪLOSI
KARIUOMENĖN.

VOKIEČIAI LAIKOSI
VIENYBĖS.

KRIKŠTAUJA PIETINĖ'
AMERIKA.

REIKALAUJA
$11,000,000.

RUSIJOJE PLATINASI
NEPASITENKINIMAS.

SAUGOJA AMUNICIJOS
DIRBTUVES.

SUTRAUKIAMA DAUGIAU
KARIUOMENĖS.

UŽDARYTA KARĖS LAI
VYNO KIEMAI. :

SULAIKYTAS NORVEGI
JOS SU ANGLIJA

SUSINĖSIMAS,

SAUGOJA BALTUOSIUS
BUMUS.

PAĖMĘ NELAISVĖN
20,000 KAREIVIU.

IŠPLAUKĖ ANGLIJOS
GARLAIVIS.

• — *-■•
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Pirm karės kursas rublio didžiuma balsų atmetė tų
svietiškas žmogus taip gra žmona ryte iškepė plonių
Jūsų pinigą tur; būti padė
keturiems
suaugu buvo 53c.; o liros 19.5c
reikalavimų. Tokiu budu pa
Reikėjo susidurti ir Įsilei žiai apie tikėjimų kalbėtų, savo
ti geroj* aaugloj* valttljoe
J ‘
Toksai pinigų kurso nu tvirtinta prezidento kalba.
sti ' į ginčus su bedieviais, vaip giliai jį pažinty, ir taip siems sunarna, turintiems
iy*ulu>J*
26, 26, 24 ir 21 metus am puolimas reiškia finansinį Tie senatoriai, kurie reika
parmazonais,
socialistais, aiškiai jį išguldpų.
laisvamaniais ir kitais tau ,. Labai butų geistina ir žiaus. Tie pavalgę ir tuo krizį Rusijoj taip ir Itali lavo debatų, sako, jogei jie
nesutinku su prezidento iš
tos ardytojais. Tam reikėjo naudinga, kad ir musų bran jaus po pietų mirę. Miręs joje.■ OP CHICAOO)
ir
vyriausiojo
suaaus
ber

sireiškimu,
kad
taika
turi
At*.
C*rp*rt*r »«turėti
platų
mokslų,
ir
gilių
Mllw*
(Tųsa.)
gus jaunimas “Lietuvos
naitis
7
metų.
Kepant
plo

įvykti be katros nors pusės
išmintį. O didesnė naujųjų Vyčiai” kiek galint sektų
SEKRETARIATAS. ‘
3% nnt Jūsų Pinigų
nius
per
klaidų
į
tikruosius
pergalės.
Sekrctariatas yra moky sųnarių dauguma visai tų tos jaunikaičių sųjungos
miltus motina įmaišė arse
Atdara Panedžlial*
Subatomi*
čiausių ir gabiausių vyrų dalykų nežinojo. Dėlto rei veikimo būdų. Tuomet jie
vakarai* iki 8 valandai
niko
miltelių.
Tėvas
išlikęs
į
Philadelphia,
Pa.
—
Visi
maža kuopelė, kuri turi rė kėjo būtinai įkurti tam ty labai daug prisidėtų prie pa
gyvas, nes sirgęs ir plonių čionai leidžiami dienraščiai,
Skoliname pinigą* ant Namų
dyti ir vesti jaunikaičių su čia moksliškus pasikalbėji kėlimo apšvietos, tikėjimišnevalgęs.
kurie
iki
šiolei
buvo
parda

Persiunčiame pinigus
sivienijimų. Tų sekretorių mus, moksliškas konferen kai tautiško susipratimo.
vinėjami po lc., nuo vasa
cijas.
Tokie
moksliški
pasi( Europa Ir galima
išviso yra penkiolika.
Per tokį vyčių pasidarbavi
rio 1 d. bus pardavinėjami
Septyni teužsiima vienu kalbėjimai jr konferencijos mų pakiltų musų visuome
įautl Laivokartes
po
2c.
Tai
daroma
delei
po

Wa»hington.
—
Preziden

tik draugijų vedimu. Inkų- geriausiai yra sutvarkytos nėje kultūra ir medegiška
peros pabrangimo.
tas Wilsonas Suv. Valstijų
šieji gi aštuoni užsiima dar Lvono mieste. Čįa ypač žie gerovė. Tuo pačiu nyktų vi
karės laivyno 6 kapitonus
mų beveik kiekyienų vakarų sokie naktiniai paukščiai,
ĮSTEIGTA 1888 M.
ir kitokiais darbais. /
paaugštino
rear-admirolaįs.
Sekrctariatas dabar išlei susirenka į sekretariato na kurie žmones kvailina ir iš
Jais yra: Huse, Groffin,
Londonas. — Dienraščiui
džia du laikraščiu į vieną mus susivienijimo sųnariai naudoja.
Burd, Oliver, Hood ir Sims.
STATE BANK
savaitę mažiau apsišvietu- paprasti darbininkai, uni
Morning Post” pranešta,
PO
BBIEMUBA VA3L6TI/OSI’
siems, antrų — mokslo, mė versito studentai, gimnazijų
jogei vokiečiai iš Belgijos
KAPITALAS $600,000
New York.—Fraucija po
nesinį, inteligentams skiria mokiniai, gydytojai, kuni
miesto Bruselio į Vokietijų
Mes mokame 3 proc. aot Pinigip
gai. advokatai, pagaliaus
Mas parduodame F°reign Money
mų.
išvežę 5,000 belgų. Vokiečiai šios karės tikui Muiiaukti
Orders į visas dalis svieto.
Kiekvienas sekretorius tu ateina vienas kitas ir uni o
)>e to deportuosiu ir fraecu- daugybės keliauninkų įš Amerikos,
kurie
norės
aplan

Wiuiem Kasper — Pirmininkas
ri vesti paskirtų sau susi versito profesorius.
zus iš Liege ir Verviers apy
8
Otto Kaspar,—Vure-plnaininkas
|
kyti
mūšių
laukus.
Todėl
vienijimo šakų. Taip vienas
gardų.
Chas. Krnpka, Vice-pirmiainkaa
Niekur negalima
taip s
Joseph
Slkyta — Kasierius
dabar
iškalno
ruošiamasi
Londonas.
—
Rusų
Lenki

rūpinas tik kriščioniškai de linksmai yajcaro praleisti,
August Fllek—Ają’*. Kasiąnus
pagaminti Francijoje dide jos lenkų laikraščiai atsi-'
mokratiški unis draugijomis. kaip tuose įdomiuose susi
1960 Blue laimnd Av«.
lius viešbučius. Tam tikslui liepia į visus lenkus gyven
Jis turi žinoti, kaip reikia rinkimuose, kur yra tokia
CHICAGO, ILL. .
francuzai finansistai pra tojus, reikalaudami prista
tokias draugijas steigti, o vienybė ir noras darbuoties
džioje skiria 100 milijonų tyti aukso neprigulmingųjai
įsteigtas, kaip reikia vesti. žmonijos lębui. Tuose susi
dolerių. *
rųsų Lenkijai. Lenkų laik
Tatai kilus kokiam nesusi rinkimuose .vvra svarstomi
•
raščiui sako, kad Lenkijos
pratimui apie tokias drau ir rišami gyviausi klausi
New York. r- Žuvusio su
Vakar iš Chicagos New
iždas visuomet turįs būti
gijas, reikia kreipties į ta mai, kurie visoms rupi ir
tį'itanicu”
milijonieriaus
kupinas.
Vorkan išgabenta net lb
sekretorių. Jis privalo išriš visus paliečia.
John Jacob Astor keturių
vagonų kiaušinių.
Arti
ti klausimus, išaiškinti sun
Kad skaitytojas nors tru miausiomis dienomis busiu metų bernaičio užlaikymui
kumus, nurodyti, kaip rei putį galėtų suprasti, apie kų
motina išleidžia suvirš $30,tMa
kia draugijų steigti ar vesti, ten kalbama, įvardysiu čia išvežta dar 15 vagonų. Pa 000 vieneriais metais. Tik
Berlyitų8. — Rumunijos
sakojama,
jogei
rytinėse
duot visokius naudingus pa bent kelis tokius klausimus,
vieniems žaislams išleidža- karalius su savo šeimyna ap
APSAUGA
tarimus, arba, reikale, pri kurie yra ten svarstomi. valstijose už kiaušinius dau įna apie 6 tūkstančiai dole
ri gyveno
Jekaterinoslave,
DEi Josy ngnjMo
valo pats nuvažiuoti V į Būtent: žmonija, jos sluog- giau mokama, todėl į ten jie rių į metus. Tas vaikas pa pietinėj Rusijoj. Jam pa-' Wasbington. — lš~VokieSuprantamas
įsteigti nauju ar sutvarkyti' miai. dal.binil,kai> žemdir- ir vežami.
augęs paveldėsiųs 3 milijo vesta Potiomkino rūmai. tijos ambasados apie tai pa
daiktas, kuomet Chicagoje
irstančiiį draugiją.
ibiai, fabrikantai, piniguonus dolerių turto.
Rumunijos parlamentas is skelbtą sekančios žinios:
AbfOlutlifcj sm<w»».
kiaušinių bus mažiau, tuo
Kitas sekretorius užsiima čiai, kų Bažnyčia darbininJassv taippat bus perkel
6i banką yją labai patogioj*
Vokietija pasiūlė taikų
met ir čia jie bus brųnges
virtojo yra regvbarįal į>erpaskolos klausimais. Dėlto, kams yra gero padariusi;
tas sitan miestan.
talkininkams. Vokietija no
ni. Spekuliantai žino kų
Aiuriama
U. 8. Valdos, jujei koki draugija nori suvar- paskelbimas, kad visi žmorėjo
pertraukti
dabartinę
Uopinimai
m pspigandaro.
gusius ūkininkus ar darbi- nės yra lygus, vergų paliuoar
jU.OO
ar. 81^09.00
karę. Bet priešininkai at
i
•
jiinkus išliuosuoti nuo kokię ravimas, šventų dienų poilmetė taikos pasiųlijūnų.
iMjFiHįįįįiyj m į
plesiko, kurs lupa neglYdė- j šio Įstatymas ir t.t. Darbi• Tada prezidentas WilsoVienna. — Šita karė į Vai
tus. procentus, ji steigia taip ninku klausimas ir socializuas pasiuntė kariaujančioms
nas
Austrijos-Vengrijos
vųdinamus Raiffeizeno ban- j mas. T kokių nelaimę soeiašalims notų, paklausdamas,
Washington. .— Vietos
or' CHĮOAG©
kus. Jei ji nežino, kaip rei-, ristai veda darbininkus ir seismografo observatorijoje tautas surišo tokiu stipriu
New York.—Apie Įiasku- kokiu tikslu jos veda šit«>
David R. Foryan •—Tnajdent
7-všiu, kad jo pertraukti ne
kia tokį bankų įsteigti, ji t.t.
S.
E. Kampai. Dearborn and
tiuę
Vokietijos
notų
Euro

kure, jei nenori taikinties.
anų naktį pastebėta stiprus įstengia didžiausi tos vieny
Monro* St.. ''
kreipias į sekretorių, kurs
Kaip pagerinti darbinin žemės’drebėjimas net per 3
pos blokavimo reikale buvęs Talkininkai ųtsakė, jogei jų
bės
priešininkai.
Tečiau
tos
užsiima paskolų įstaigomis. kų būvį, kaip pakelti jų ap- valandas.
Dyadinė* inbąa)
Tasai drebėji vįsos tautos nepamiršta ir prezidentas T. Roosevelt sa tikslas sutrųškintį oentrale>
Kitas sekretorius užsiima svietų, kaip jiems įsteigti mas įvykęs už kokių 5,000
ko, kad jei prezidentui Wil- valstybės. Bet to suskaldyti
apie gyvuosius savo reika
jaunuomenės
apšvietimu, • naudingas evangelijas, kaip mylių nuo Wasbingtono.
souui pors truputį rūpėtų Turkija, Austriją ir Rulgari
lus. Su Galicijos autonomi
kaip jų prirengiąs prie gy- platinti blaivybę, kas tie yra
šios šalies ir tautos Reikalai, jų. Pųgaliaus atimti nu«» PAIEŠKOJIMAI.
ja tečiau nięko tikro neži
venimo ir t.t.
.
Į bedieviai, socialistai, laisvatai jus daugiau domės at Vokietijos kaikurias jos^
Mflw-nws.
noma. Miręs ciesorius pažaReikia žinoti, jog sekre-’ maniai, pafmazonai, kur'jie
kreiptų į notų.
Paskutinė, provincijas.
v .
VieiuUteū būdas gimidėjo Galicijai autonomijų.
nes surasti yra patieJkoji
vokiečių nota esu daugiau
torius tiktai nurodo ir pala-j stengias nuvesti žmoniją,
Kuomet
talkininkai
tai
vi»
Bet jai priešinasi rusinai.
ffiąs per
Palei
ria, kaip reikia dirbti kokio-j kaip jie kariauja su KrisErie, Pa. — Čionai dvi Šitie sako, kad jei Galicija7 niekas, kaip tik diktavimaa sa paskelbė, Vokietija nu- kodavai per
dau
Amerikai vokiečių norų. sprendė prieš talkininkus
je nors socialėje šakoje, te-j 1 aus įstatytuoju tikėjimu, moterįs užpuolusios ir api
gelis surado »avo geutjs,
bus duota autonomija, tuo
draugus ir pažįstamus, kuTuojaus turįs veikti prezi Įmnaudoti visas savo jėgas
čiaus čia nėra jokių įsaky- kaip veda žmonės į bedievy plėšusios vienų 'keliaujantį
met lenkai juos visai paųs
par ilgę ia«to nabuvo
dentas Wi1son, arba nuleisti jūrėse ir pagaliaus prievar
mų, jog būtinai taip daryti, stę įr ištvirkimų, kaip jie agentų.
Paėmusios - visas maugsių.
iinomi. Jei nori l»le ku
e
\
į-ankas ir lųukti vokiečių su- ta juos priversti taikinties.
į >arusdami pamatus gami- pinigus ir čekius. Paskui
6 ne kitaip.
surasti, siųsk paieškojimu į
“Draugu” šiandien.
sijnylėjimo.
Susivienijimas
palieka .na tėvynei pražuvimų, kaip policija tečiau suėmusi mo
Nuspręsta užblokuoti visų
Paieškojimų kaina:
kiekvienam kuone pilną'nuo, tų visų nelaimių ir pa-' toris-plėšikes.
Europą iš jūrių šono, išėmus
V'itnu k»rtU
__ 60e.
liuosybę. Čia tereikalaujama; tiems apsisaugoti ir kitus'
Ispanijos ir Skandinavijos
Trįs kartus
$1.00
Vieną
savaitę
$1.50
vienybės itik pamatiniuose apsaugoti ir t.t.
pakraščius.
Pinigo? gedima siųsti
Bįokavimas pradėtas va
dai vkuose.
Kadangi tie susirinkimai
krasos ženkleliais, arba re
sario 1 d. Šitam darbui pa
Vienybė ir savarankišku- i vra labai įdomus, todėl
gistruotame laiške. Paieš
EI Paso, Tex. — Meksi
kojimas turi būt nurašytai
naudojama apie 500 naujo
mas čia sujungti labai su- kiekvienas sųnarys laukti
kos mieste Jaufez pagaliau
ir trumpi^.
|MbA|9UMI. —- Turkų dien sios konstrukcijos nardan aiDtiai
triamngąi.
laukia to vakaro, kada bus
Adresuok ii p : ‘
apsistojo moterių riaušės ir
v
Toks surėdymas yra labai susirinkimas. Jis skaitytu
.ukilimai prieš amerikonus rastis “Tanine” praneša, čių laivių. Šitos laivės ne
(Advertising Dept.)
naudingas. Tokioje, draugi- AVe didžiu apsileidėliu, jei
iž norėjimų maudyti gazo jogei Turkija nekuomet ne- leis iš niekur gabenti gar
1100 W. 46 it., Chicege, Jll.
joje, kur yra paliktas savo- susirinkimų apleistų
be
Vienna. — Austrijos-Ven line raeksikonų. Suv. Vals pamirsianti paskutinės tal laiviams nei maisto, ne!
rankiškunlas, kiekvienas są- svarbios priežasties.
grijos gyventojai jau kelin tijų sveikatingumo departa- kininkų notos, kurįųjų rei amunicijos Anglijai, Fran
narys yra protingu darbi-i Gavęs pirmininko paveli- tas' mėnuo reikalauja, kad mentaų tomis keliomis die kalauta išmesti turkus' iš ci jai iF Italijai. Visokių ša įlietu elgėsi Angliju su
' ninku, o ne kokiu negyvu jimų, nuėjau ir aš į kelis to- vyriausybė sušauktų parla nomis gazoline išmaudė arti Europos. Už tai privalės at lių laivai bus skandinami be
Fraucija. Jei joms buvo lei
įnagiu įeieno nors rankoje, j kius jaunimo susirinkimus. mentų. .Tečiau vyriausybė, vukstančio meksikonų vyrų sakyti Anglija ir Franci jų. atodairos, jei jie mėgins į
stina blokuoti Vokietijų, tu
Iš antros pusės, kada vi- j Nemažai prasidžiaugiau, pa tarytum, negirdi to Žmonių ir nemirė jų nei vienas. Tai k ramujai visupirmu po ka minėtus |>akraščius gabenti ri būti leistina taip elgties ir
šos tos draugijos sutinkajjnatęs, kaip rimtai jie tuos i reikalavimo. Juk nuo pat tik esąs būdas.apsaugoti šių rės bus uždrausta naudoties kontrabandų.
Vokietijai.
Šitos blokados svarbiau
pamatiniuose
dalykuoseklausimus svsrsto, kaip gi karės pradžios Austrijos šalį nuo užkrėtimo šiltine, Dardaneliais.
Vokietija nekuomet ne
sias tikslas marinti badumi
dėlto ten žydžiu vienybė ii*jiiai juos išsemia ir kaip parlamentas neturėjo savo kuri’ siaučia tarp. meksikoAngliją ir Franci jų. Pirm maniusi badu murinti savo
prašalintos suirutės.
j dailiai juos išaiškina. Tuo- posėdžių. Vyriausybė prisi nų Juarese.
porus nwtų šitos šalįs buvo priešininkų.. Ret tųi dųrytl
Štai viena priežastis, kuri, i bet supratau, kad ir pa- bijo, kad sušauktas parlA
užblokavusios
Vokietijų, pifiųiuusjų, pradėję jos prie
i nutus išaiškina, dulko jau- prastas menko mokslo dar- mentas nepagimdytų negei
norėęlam(#s numarin.ti badu šininkai. Tečiau VokiA^ijoe
nikaičiu susivienijimas taip bininkas gali nemažai pnsi- stinų suiručių visoj šalyj.
i
i
mi Vokietijos moteris ir vai fyveųjojy nenumurino bngreitai anga ir platinas, at- naudoti iš tokių susirinki- Pasklvdęs gandas, kad par
y
kus. Todėl'dabar tegu pa duųai.
nešdamas
neapskaitomų mų, paskaitų ir konfcrenci- lamentas busiąs sušauktas
junta Ant savo kailio to bloAnglija turi namie mui
naudų.
jų.
kovo mėnesyj.
Nejr
York.
^
—
Vietos bir
HfMbingUtt. — Kenatoriua kavimo pasekmes.
sto daugiausia vienam mė
Bet ir sekretą rialų įst.ci-j Užvis vienų kartų niwižoje rusų rublio kursas nn- 4 'nmmings buvo pareiknlaJei neutralės šalįs pasa nesiui. Kuomet negaus iš
gps darbas visgi dar buvo stebėjau, kaip vienas Lynu®
puolė taip žemai, kaip dar ves senato paskirti dienų kys, kad toks vokiečių blo- niekur maisto, Anglijos vypersunkus
jaunikaičiams. universito profesorius skainekuomet, nes kainuojamas debatams apie prezidento kavimus esąs Jielegalis, tai riausybė kitaip ims žiūrėti
Reikėjo steigti ir'vesti įvai ė apie tikėjimo apgudinu.
Kaakakee, III.
Netoli tik 28 c. Italijos lira nu- YVilsono jaisakytų kalbų tai- pirmiau turėtų atsiminti tai,' į vokiečių taikos pasiulijidar
nebuvau
rias draugijas, o daugumas Niekados
iš naujesnių sųnarių nei su- Francijoj
girdėjęs,
kad nuo čia. farmerio Meinte puolusi ligi 7c.
kos reikalet Tečiaus senatas kad taip nelegaliai per du mų.

JAUNIMO
JONAI!

pratimo apie jus neturėjo.

SECURITY BANK

LAIKRAŠČIAI BRANGSTA.

G KAPITONUS PAAUGŠTI
NO REAR-ADMIROLAIS.

5,000 BELGŲ DEPORTUOA TA IŠ BRUSELIO.

RUOŠIASI POKARINIAM
LAIKUI.

KASPAR

LENKAI REIKALAUJA
AUKSO.

KIAUŠINIAI IŠVEŽAMI Į
NEW YOfiKĄ,

MILIJONIElUy IŠLAI
DUMAS.

RUMUŪJOSKARALHIS

JEKATERINflSIAVE.

TAUTŲ KLAUSIMAI AU
STRIJOJE - VENGRIJOJE. KĄ SAKO T. ROOSEVELT
ĖS ORERĖJNIAS.
APIE VGKBGS NATĄ.

KUOMET RUS SUŠAUK
TAS AUSTRIJOS PAR
LAMENTAS?

APSISTOJO MOTERŲ
RIAUŠĖS.

NUPUOLĘS Rūsy
RUBLIO KURSAS.

NET S ŽUVO ŠEIMYNOJE.

UAROANELIAI BUSI<
UžUARGGRINfilJAI.

SENATAS NE03AT1I0S
APIE PRUIOENTO
KAWĮ,

KODĖL VOKIETIJA BLO
KUOJA EUROPĄ

UTIHUL ein UH
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vedei? — klausė Št. Petrai,

Amerikos lietuvių uždarydamas rojaus vartus.
— Tai mano meiliausios
Meile prie rojaus seserįs;
Vienybė, Nuoširdu

įyyko &- K- K- Spaudos -r M, Mųcfceliuųiutė, fįuųn

kųmbaryj ir baųdovi nėję barniom skaityti; bet Centro Komiteto įgaliotųjų
Ųraųgijos susirinkimas, ku ųų raštininkė -r- Q. k9vę»- kųlb&ti apię ii apie tų...
žodžiai juose kaip gyvi šo yra kun. Draugelis, kurio
riame dalyvaus ir rafeijo- čįųtft, iMiniųfcy — V. Sta- Bet neiginys toks retas iškinėja, niekur nieku budu rupesniu ir darbštumu yra
uierius tėyas V. Kulikaus ševįčfe, kasoų jjobėjų
O. eįrią: vienas žodis vos ne

negaliu jų sugaudyti musų aprūpinti beveik visi lietu
Gerbiamas svečias Kuraųtųyįčiųtė, maršalkų— vos išsprūsta ir tai knr akyse... “Dabartis” “Lie
viai. Vaikams yra pavestas
gumas... — atsakė Meilė.
trumpai, bet aiškiai nurodė A. Ęaronųitįs ir O. Žičkįeųė, kas nuo to atsilįkęs. Staiga tuvių Balsas..:” tie žodžiai bendrabutis — prieglauda..
lfetuyfekų
— At jos ir gi nenori gy didžių svarbų spaudos dų- korespondentų
išsprunku pro lupas jau gal stori, riebus; nors jie šoki Vaikų gal bus daugiau,
(Kaipir Pasaka).
laikraščįų •— T- Stasevičia tūkstantinį kartų: “Na argi nėja taip pat, kaip iš proto
venti lietuvių išeivių tarpe, bartiniajne laike.
kaip 40. Visi jie gražiai ap
Žvaini, tiumputė naktis
ir K- Geryilis, koresponden jau niekad uesugriebsim nė
kur joms yra tinkamiausia
išėję, bet juos tik pagavom. taisyti. Mokytojauja p-lė
Po to buvo rinkimas nau
tu angliškų iųjkr#ščįų: Mbaigėsi. Rytai užsidegė auš
vi«M
jokio, spauzdiuta musų kal O tų smulkesniųjų — ne! Biudokytė.z
jos valdybos.
<
ra, po truputį pradėjo šyis£lųpinskįųtė ir L, Ąbromųi- ba žodžius? Tai negalimas nieku budu nesugaudysi;
— Jas turtėtų ten gyventi,
Šventadieniais bažnyčio
ti...
.
tis, Vyčįų choro pirųpniųke daiktas?”
jos norėtų guosti širdis tųjų
reikia
palaukti,
kol
jie
“
ap

Tautos'fondo Skyrius.
je lietuviams pamaldos lai
Dangiško rojaus sodnuose nelaimingų tremtinių, bet ir
— M. Slųpiųskintė, choro
Juk tu turi begales pažįs- rims,” arba veikiau kol mes koma apie 0 valandų. Prie
Sausio 20 d. pobažnytinėneaprašomos grožės žoly jų, kaip ir manęs, nekenčia,
vedėju—V. Staševičįa, dva taniy“įr draugu, tai kodėl patys kįe knurimsiva ir atje svetainėje įvyko metinis
glaudos mergytės, atėjusios
nai ėmė blizgėti w sidab persekioja, veja šalin.
sišku vadovu—kun. g. Oęrnerąšąi jiems, kad atsiųstų ? sikvošėsiva nuo to netikėto bažnyčion, gražiai pagieda
susirinkimas
Tautos
Fondo
rinės rasos lašelįų, dalbai
Šv. Petras daugiau jau 23-čio skyriaus. * Keletas vįckas, tyark4ariais: — g. -r- prįkąišįojo man drangas. džiaugsmo...
per mišias kelias giesmutes.
pragydo tūkstančiai spar- ųieko aektalisūiėjo ir atsi
Margelis, S. Pauras, K.
“
L.
B.
”
žmonių šiame susirinkime
Rųšypėjų, brolyti, jau antri
Tuo metu taip pasidaro ra;
ųųo.čįų.
.
j grįžęs prie altoriaus pradė
Skųyulia, A. Baronaitis, O.
pasižadėjo
mokėti
tikrų
mo

motai , visus galus, o vai
mu širdžiai, lyg butum Lie
Kiekvienoje rojaus viete* jo karatai melsties.
Kizlaitienė, A. Žičkienėj li
kestį bei duoklę dėl badau
siai vis vienodi; nė pųpt. —
tuvoje. Bet iš kitos pusės
įėję jautėsi nežemiškas už?
gonių lankytojais: M. Šia(nėjus naujiems svečiams
jančių sušelpimo iki tol, ko?
“
Na
tai
parašyk
dar
vėl!
“
pažiurėjus, labai darosi bu
siganėdinimas, malonumai į nekaltųjų rojų, tenykščiai
Rževe lietuvių tremtinių dria. Nors kuri. Draugebs
nepasibaigs karė.
Vardai pihskiutūJr S. Atkačiunųų.
Vėl
rašyt?...
Bet
Ipun
ramybė.
gyventojai apspito juos,
MtpU. butų geriausia, kaip mųpaį? padėjimas neblogas, nes jais kas šventadienis. jautriais
Švelnutis vėjelio dvelki klausinėdami, kas dedas* tų geraširdžių žmonių bus
paskelbti vėliau. Į Tautos
Na- pajauki parašysiu dar gerai rūpinasi įgaliotinis. pamokslais ragina prie vie
mas maloniai glostė ir kute ant žemės su lietuvių tauta.
Pondo skyriaus valdybų iš
kartų ponui B. Duok šen Tik vienas daiktas negera, nybės, artimo meilės,—jau,
no nuolat šypsojančins vei
Meilės apsiašarojusi pir trinkti:-pirm. — A. Tumasopieštukų! Tikrai kaip ge kad labai apleįpta prieglau rodos, reikėtų šventai gy
dus šios laimingoj viešpati moji pradėjo pasakoti apie
,
Sausio
21
d.
š.
m.
Lietu

nis, rašt.-------- . Grėbliunas,
riau sustačius, kad taip už da: vedėja visai neprižiūri- venti, — bet nežinia delko
jos gyventojų.
visas lietuviu tautos kan
vos
Vyčių
21
kuopa
buvo
širdies nutvertų ?. Nuo ko Vaikai neapauti, neprižiu- kai kas eina į bažnyčių ne
ižd. — J. Gudzinas.
Staiga kaž-kas bailiai pa čias. Gird, baisi karė jau
parengusi vakarų su pra Čia pradėjus?—Didžiai ger rėtį. Buvo čia pirmiau ki
pasimelsti, paaukauti Die
klabino storus sįdųbriniua treti meteliai maudo lietu
kalbomis. Kalbėtoju buvo biamasis... bet kas? Pone? ta gera vedėja, bet pagyve
Or.
J.
Bielskio
Prakalbos.
vui visų vargų, bet eina
rojaus vartusvio tėvynę milžiniškose jų
Rytmetyj sausio 21 d. į kviestas K. Česnulevičius iš ne! taip nesmagų... Drauge nusi kelis mėnesius išvažia  kaip į kokį cirkų pažiūrėti.
— Kas ten? — tuojaus už rėsę ašarų įr kraujo. Kur
Homestead atvyko Dr. J. New. ĮĮaveų, Cųnų. Kuomet
bųtų Jyg kad smagiau, vo.
Ateina, atsistoja prie durų,
klausė skambu balsu tv. buvo Lietuvos miestai, so
šis
susipratęs
tautietis
pra

Ir
Rževo
lietuviai
norėtų,
bet gal kitų sykį nepatikti:
Bielskis, kuris tuojaus po
it kokie sargai pastatyti, ir
Petras.
džiai, dvarai, dabar ten tik mišių kalbėjo apie Lietuvos dėjo aiškinti susirinkusiems visgi tai didelis ponas... kad kas jiems padarytų ka
skaito einančius bažnyčion,
— Tai, aš, Meilė- — atsi vienas vėjas liūdnai kaukia,
visas
socialistų
nedorybes,
da.
kokį
vakarėlį.
Ir
jie
no

vargus. Dr. J. Bielskis pats
Nors jis pats į mane ne kar
žemės, meiliai džiugindama
liepė už vartų.
drapstydama6 pelenus. Kur
tai
atėję
vakaran
sociali

rėtų
išginti,
kaip
skamba
tų
tųįp
pat
klripdavos...
tad
mergaitės.
— Kas?! Kokia Meilė! — linksmai skambėjo artojų neseniai buvo nuvažiavęs į
stai ėmė kelti trukšmų. Va drųųos! — DidJįai Gerbia Birutos dainos, nes senai
Lietuvų
ir
todėl
papasakojo
“L. B.”
vėl* užklausė Šv. Petras.
daina, ten dabar staugia
karo vedėjams prisėjo juos masis Drauge! Jau antri jau yra begirdėję. Laikraš
mums
daug
įdomių
dalykų
— Amerikos lietuvių Mei pragariškos anuotos, teka
paimti už sprando ir išva metai į visus galus, o vai- čiuose rašo, kad tokiame ar
Ar Kada Jauti Šmotų?
lė.
Įleisk mane, šventas nekaltas kraujas upeliais, apie tai, kaįp gyvenasi mu
ryti lauk. Išvarius iš sve matęs spauzdmto žodžio tokiame mieste buvo lietu-, Aš rašau jums ką mano koetotrierius
sų
broliams
po
vokiečių
val

raktininke, į vidų;
svaigsta protas nuo stenė
suko apie jūsų vaistus! “Aš viguomat
Po prakalbos buvo tainės trukšmada rius socia musų kalba!....”
Staiga vių vakaras, o pas mus nie jaučiau
išpustas, bet dabar teip ge
, Tų išgirdus šv. Petras at jimo sužeistų kareivių. To džia.
listus vėl viskas aprimo ir barkšt. dffitys — paštorius.— ko nėra.
riau jaučiuosi k»ip galima jaustis svei
rankamos
aukos
sušelpimui
sargiai truputį pravėrė sun liaus Meilė papasakojo, kad
katų žmogui. “Ritąs vėl rašo’’. Ppjf il
vakaras kuogra žiauriai už “Jums pakietas!”—“Koks?
“L. B.”
nukentėjusių.
Surinkta
41
gus metus aš kentėjau nuo ramumo,
kius rojaus vartus ir domiu galybės lietuvių jau užmuš
atsirūgimo, gaso. Kaip ateidavo lai
sibaigė.
iš kur?.,.” paduoda diktų
kas vnlgyd, nes potam mane labai iš
žvilgėsiu ilgai * žiurėjo į ta dviejose priešingose ar doleris $ų oontais. Kelioli
Vytis. popierinį krepšį su mano
pūsdavo, bet dabar aš jaučiuosi labai
ka
ypatų
taipo
gi
pasižadė

ankstyvų svečių.
gerai.’’ Br. J. AV. Dunlop, Aptiekorius
mijose. Pasilikę gi namie
iš Clare, Mjch.
(tįesų!) vardu viršuje. Pajo mokėti nuolatinę duoklę.
— O su kokių reikalu? — motinos, vaikai ir seneliai
PO VALGYMUI IMKITE VIENA
Užėjus karės audrai, likau
Baltas Dobilas.
kračįaų... ir išsprūdo keli
užklausė Šv. Petras, nenu taipo gi miršta neišpasaky
Kiek
laikraščiai — lietuviški!... išvarytas į Rusiją.
leisdamas akių nūn Meilės. tuose sopuliuose be duonos
Nedėboje, saųsįo 28 4-, čfe Sugriebėva abu po vienų ir buvus, atvažiavau į Simfe
— Prieglaudos įeškau, kųsnio.
Geras nuo remenio, širdies skausmo
Išvaryti- Rusijon
pųsįĮųiki lųbųi gražus
valio šokinėti, jais mosuo- ropolį. Pabėgėlių dabar čia ir kitų negerumu, Gaunanąus pas vien.
šventasis tėve, prieglaudos. lietuviai ir gi marinami,
88
ir šilta dieną, todej iy.į bal daw^pą Tteįųrį. Pašoki- yra apie penkis šimtus. aptiekorus.
' “r- Kaip taipriegiaudps?! niekinami, ištantinami. Tuo
nyčių iš vigų "kraštų miesto
n.........
«Tuų juk liepta gyventi ant tųrpu gi kuomet Ęuropos
susirinko febai daug žmo
žemės.
lietuviai tūkstančiais žųsta
nių. Didžiai pagirtina, kad
Sausio 30 d. š. m. įvyko ■ ųjųsų tautiečiai taip skait
— Žinau tų, bet jau dau- ant karės laužo, kuomet jų
giau savo pasiuntinystės ne- j tėvynė atsidūrę ties pražu- velnių kųpčiaus Mockaus lingai 'lankosi bažnyčion,
galiu ten pildyti, ties manėj ties krantu, tai skaitlingi teismas už jo prakalbas tik neiškenčiu neišreiškęs
iš ten varo, manęs daugu-' Amerikos lietuviai užuot Wųukegauc,
kuriose
jis papeikimo tiems, kurie ne
mas neapkenčia.
j k negreičiausiai gelbėti savo bjauriausiais žodžiais šmei moka padoriai užsilaikyti
— Stebėtina! Kodėl gi tą- nelaimngų taurių, vaidijasi, žė pievų, šventuosius, tikė Dievo namuose.
Kaikurie
vęs Amerikos lietuviai ne šmeižia viens kita, užsipul- jimų ir t.t, Bedieviai soeia- “čicilikai” vyrai balsiai kalapkenčia ir varo lauk ? Juk dinėja. Aš Aiauiau —tęsė cialistai ir laisvamaniai iš U'josi bažnyčioj, šaipėsi ir
meilėje jų išganymas, juk toliau Meilė, — kad dabar visų palėpių mobilizavo vi vartojo tokius žodžius, ko
tik dedami pamatau savo lietuvių išeivijos tarpe man sas savo j audus jiegas, by kius negražu butų ištarti nei
darbo visagalių meilę jįę ga bus geriausi laikai, bet la- tik apginti teisme pliovoto- tabūne. Sarmata už tpkį el
VIENAS iš geriausių dalykų apie Lexington Sėdau
lės sugvdyti visas skaudžias bai užsivyliau, Juo daugiau ji. Ir melagystės, ir sukty gimąsi- Laikas bųtų supra
yra tas kad jis labai tykiai važiuoja. Jis yra lengvai ir
tėvynės žarždas ir atremti
rosi falzdų aut Lietuvos bės, ir papirkimai ir kito sti, kad banyčia įsteigta nė
greitai apmainomas iš atdaro karo į šilta uždaryta karų.
nedoras priešų pastangas. kūno, juo labiau didėja juo kias nedoras priemonįs nesi juokams.
LENINGTON karas yra padirbtas per vyrus kurie yra
Tai, sakai, negali dabar gy se neapykanta, juo smar drovėjo jie Vartoti, by tik
Drangą” Skaitytoja*.
prityrė ir žino kas geriau patinko žmonėms ir kaip smnventi tarp jų ?
kiau jie persekioja mane su išgelbėjus Mockų. Pats gi
giau yra važinėtis. Pamačius šį karų tuojaus galima pažinti.
— Negaliu, Šv. Petrai ne seserimis. Blogai su Lietu v Ašių pardavėjas, nujauscIA YRA MATERIJOLAS LEXINGTON KARO
galiu. Jeigu jie susipras ir vos klausimu.
laųias didelį pavojų, užsi
,• j - r{I » *.<• ■
l,exington/Continental Engine
Enginc-Drivcn Tire Pump
pradės vėl mane mylėti, tai
gynė savo nuomonių, pasi
Pasakojimas- nutilo.
Nors
miestelyj sa
Moore ^šultiplc Eschaust System
Double Bulb Adjusta'iio Ilcadlampa
tada aš sugrįšiu atgal. Da
Visi buvo nuljudę, susi- sakydamas teisme, jog jis liutai uždaryti, het girtųoCut Steel Starting Gear on Flyweci
Rigidly Mounted ęp Badiator
Independent
Ignition,
Lighting,anl
I.argest
Bize Motometer
bar gi aš ten kenčiu tik pa-j mąstę.
tiki į Dievų. Taigi, tuomi klybė vis dar neišnyksta.
Starting Circuits
boltcd-On Tire Rack and pare
niekų ir mano darbavimųPo kpikųrid' laiko vienas Mockus nors akyse savų Nemažas skaičius ir lietuvių
Double Universal Joints
Demountable, fpm
sis neatneša joįcių vaisių. klausytojų pajdanųė apsi klausytojų, kuriuos klaidina įsiryžę
Full-Floating Rcąr Axje with Spira
Oil Trcssure Gauge
maukiu
degtinę.
Wick-l''«cd Oil Cupe
Conves Mud Guards
Taigi, įleisk mane pro dan ašarojusios Meilės.
burnojimais ant Dievo, pri Šiuomi sportu ypatinga*
Be vol Goars
Genuine Leather Upholstery
giškus varaus. '
—r Pasakyk man, kokia sipažino esųs melagiu. , Jo mėgsta užsiiminėti sociali
PRIEŠ PERKANT —SULIO IVRITE
— Gcrąi. Tik pasakyk dar bus Lietuvos ateitis, jeigu “viemieji” tarnai sociali stai. . Šventadieniais, vietoj
man, ar visos^ lietuvių ko- ir toliaus lietuviai negalės stai ir gi akyse teisėjų bijo- eiti bažnyčion, jie per išri
LEJUlfiTOl MOTORS CHICAGO GO
lionijose tavęs neapkenčia. gražiuoju sugyventi?
jo parodyti savo tikrųjį kai- Įųas dienas tuština svaigalų
42 8. Michigan, jtve., Chicago, Iii.
Tol (aluuict 5/89
Gal nevisur buvai?
Bet išvaryta Meilė į šį lį, • tvirtindami, kad buk je bačknĮeę.
— Visur buvau, visur lan- klausimų nieko, neatsakė ir esu nesociabstai. Taigi ma
Negražu.
kiaus, bet iš visur su di tik dar griaudžiau ėmė tote, kas per sutvėrimai tie
džia tįsiomis rugonėmis ma yerkti.
socialistai. Jeigu yra reika
ne vijo lauk.
lus, tai jie išsižada viso savo
Kai. Gineitis.
Užstojo tyla. ŠJv. Petras
sarialienio ir skcbūasi negiliai užsimąstė ir nuleido
doriausiais žiųonesavo žilą galvų aut
\ Teisme Buvęs.
Jo akyse sužibo ašaros.
— Na, eik -— galų gale ta
rė nuliūdęs šventas raiti
ninkai ir plačiai atidarė ro
Į vietos vyčių kuopos ve
jaus vartus.
dybų IS17 metams pateko
Aniolų chorai iškilmingai
sekančios ypatos: pirminin
pasitiko naująjį svetį, siu
ku — S. Slavėnas, vice-pirgraiidė balsai trimitų.
— Tai ne viena atėjai?!
Sausio 14 d. prieš įnišpa- irininku — M. ŠlapikauŽekmsdienio rytas. SėKų drauge su savim atsi- rus pobažuytūlėje svetainė- skiutė, protokolų raštininkė diva mudu du su drau-

vartų.

mas, Užsitikėjųnaa, Manda kas.

s, manghbter, co.
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prašalino. Už tai pametė
darbų visi. Bankas iš bėdos
gavo kelis darbininkus, bet
vargiai su jais seksis palai
kyti tvarka banke.

PLĖŠIKAI ATĖMĖ
52,200

BARZDASKUČIAI
KELIA KAINAS.

tino ,■ besandarbininkaudamas tam socialistu šlamštui.
Jis, paskelbdamas tokių ne
teisybę, galutinai prieš vis#
musų katalikiškų visuomenę
pasitodė, kad jo susibičiulavimas su socialistų laik
raščiu “Naujienomis,” jam
nutraukė paskutinį sarma
tos žiponėlį.
Negana to, kad tas socia
listų bernas paskelbė bedieviskame laikraštyje ta savo
prasimanvmų. bet jis per
spausdinęs jį ant atskirų
hipelių ir padėjęs “komite
to” parašų dalino iuos per
eitų nedėldienį išeinantiems
žmonėms iš bažnyčios. Koks
tikslas buvo to jo sventva
giško pasielgimo — lengva
suprasti.

Tegul nemano Žilasis Se
Seredoje Chicago susilaib
nelis, kad jis, rašinėdamas į
kė brangaus svečio — AmeDouglas parko apylinkėse' socialistų laikraštį, atsieks
ribos Lietuvių Tarybos pir- barzdaskučiai, unijos virsi-i
kų gero.
Žmonės jau su
mininko Dr. J. Bielskio, ku-įninkama įsakius už plauki:' pranta, kaš per vieni yra’ tie
rį Tautos' Fondas neseniai i nupirkimų, ėmė imti 35o., už
socialistai ir jų pataikūnai.
buvo siuntęs delegatu į Lie-' m.skutimų 15c. Taippat ,bu- j
Jau ir dabar žmonės su pa
tuva. Gerbiamas svečias ža- šių susiaurintos darbo va-'
.
• ».
į
'
.
v ,
• i, f. • . * e 4 to r - - ' • nieka kalba apie žiląjį Se
da ehieagieeiams papasako- andos.
j
nelį, o maži vaikai į jį sų
ti daug įlomų dalykų apie
pirštais rodo.
taip,Jai ip dabar gyvena mu-'
Parapijonas.
sų broliai po vokiečių vai-'
džia. Pirmoji Dr. Bielskio
Nedėlioję, sausio 28 d. š.
prakalba Šv. Jurgio parapi-'m., vietos Vyčių 35 kp. su
jos svetainėje turėjo kuo- rengė įdomų vakarų. Pirgeriausį pasisekimų. Dauge- miausia buvo sulošta veikalis verkė klausant pasakoji- las “Nesipriešink.” Po to
mų apie Lietuvos vargus, !sekė muzikališka programo
Teigėjas Trude nubaudė
Utarninke svečias kalbės dalis. Parapijinis choras, I
$100 pabaudos Jamesų Mor
Dievo Apveizdos parapijos vedamas p. J. Kudirkos,
ris, 942 Dunlap avė., kurs
svetainėje, seredoje — Ne- pirmiausiai padainavo vyčių
šlapiomis pardavinėjo deg
kalto Prasidėjimo P. Š. pa- hymnų, p-lė S. Karvauskaitinę apskričio kalėjimo ka
rapijos svetainėje, ketverge tė ir p. Balsys sudainavo
liniams. Gerai dar, kad Jo
— Meldažio svetainėje, pėt- duetų “Oi ilgu, ilgu/* mernepasiuntė į tų patį kalėji
nvčioje
Šv. Mykolo pa- ginų choras pritariant orkemų keliems .mėnesiams.
rapijos svetainėje.
strai — “Ten už kalnų,’*, p. ’
1221 W? Madison gat.
D. Šulskaitė ir p. J. Balsvs
—'“Laiminga bus musų tauta.” Programų užbaigė cho_______
Vyčiai Smarkiai
1 rfla d!'inaS:
^alėli”

WEST PULLMAN, ILL.

Už DEGTINĖS PARDAVI
NĖJIMĄ,

ROSELAND, ILL
Darbuojasi.

ru

»j

SS!

ORAS.
?1(-'
fl
Chicago ii* apylinkės. —
šiandie gali būti sniego; la
bai šalta; rytoj gražus oras? Appleton Eleetrie Co. dar
bininkams algų išmokėtojas
bus kiek šilčiau.
buvo surengęs $2^200 išmo
Temperatūra vakar augkėti darbiinukanis algas.
ščiausia 14, žtiniausią 6 laip
Cdisan įsivilko trįd piktada
sniai žemiau O.
Saulė teka 6:59, leidžiasi riai ir atėmė visus tuos pi
nigus.
5:10. _____

D-RO BIELSKIO
' < MARŠRUTAS.

-nr*

ŠUŠ®RGA®Ę

, .r Lietuvoj Hymnu. ,

SUSTREIKAVO.

naudai savo parapijos • su-; patrakau jono ir JurjU Dutuų
- ji j i* »
nĮĘiodšiouių godos Panevėžio pav.. Pa

rengt* didelį bazarų. 1 irmas Į -ialata

vakaras įvyko sausio 28 d.
Aplankiusieji
išlaimėjo Uarlj I.nniikelio par. Norgiolų nod.
Tūrių svarbiu, pranešim im. Mulodaug naudingų dalykų. Lai sėkite atsiiaukti šių adresu:
ST. OAKNTS,
ke šio pirmo vakpro jauno* 8820 ITonston St. So. Cliiengo, III.
panelės šios apygardos suši
lusios darbavosi prie įvairių •8*M»w»v»teH*WMrawu»v»»»e4ce
Ttltfoeaei McKtntoy >764
4, 8, 11, 15, 18 ir 20 d.
darbų. Bazaras dar tęsis va
IR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytąją* Ir Chirurges
sario 1, 4, 8, 11, 15, 18 ir 20
I4» 8. Nutin IM. Ir» SS «t., Cllnft
dienose
nuo
6 vai. po
v
.
. piet,
e svetainėje (44-tos gatvės ir Fairfield avė
nue.).
Vienas Rengėjų.

utaisytas

is formuiotr«Hvptn; suteikto išniintin*
u Ėgypto zok on inkų,

PAIK-EXPEltERIO-

BRIGHTON PARK.

STREIKUOJA BANKO
DARBININKAI,

BRIGHTON PARK.

s<-no Ir Ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo vitunv* jukiilyje per pu»*ę ĄiMttifieėjo -25:\
už tMintuitę viiJi-e aptiekose,
arba galite ui*ii*ak>ti tusiai ii
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LIETUVIS ADVOKATAS ‘
Kami). 902 National Life Bldg.
28 Mo. LaMalls st.,
Vakarais 1566 Milvvaukee avė.

LIETUVIS DENTISTAS .
Valandos: ano U ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimu.
4712 So. Asbland Avė.
art 47 tos ga^vėe

Central 8SM
Kaaid.nce Humfcold 87
CHICAOO, n,L.
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JONAS STRUZYSKIS
Lietuvys Paminklų išdirbėjas.
Padarau unt užsakimo paminklus greitai ir pigini, kaip kiti
Esu pasirišęs patarnauti bile laike. Pareikalavus
nuvažiuoju
namus ir duodu paaiškinimą reikale Paminklų statymo.
Reikale kreipkities adresu:

1

JOHN STBUŽVSK’S

R. P. D: Box 128,

Moaumet

W6rks,

BLUE I8LAND AVĖ, »

’<

J Dirbtuvė MT. GREENAVOOD, ILL.
Tel. Mt. Oreenwood 45
Prie. S*r. Kazimiero Kapinių

.MMONNMinBenaRassaMmis^^

FL O

apsireiškia ,*«)« Mcbefinni pasekmingu
nuo t/tiimu pilta ū iunu, f/erkit i »l;aut!r/iino, dmuiltę. yii/rot
itanĄ-puii.
apcHia.
iatėi > i/aliuif. »'» /. . >< /., SuiaR
isuiruėjH IaAma pagurstjnsip

Kas nori gauti darbų, turi
F. AD. RICHTFK > CO. .
Nssliiflgtoa Slrett, Mtv Vadu
kreipties vatetijinin darbo
biuran į “Unskilled Labor
Department” 520 W: Mon- Geriausią proga “Draūgą >>
u>ipre<r:meruoti!!
roe st., Chicago.- Visi dar
Kurie užsiprenumeruodami ,(Dr*u*
bai duodami* veltui. Ir ten
f%” utsmoikis metinę mokeatj 83.00
pasakoma, kiek kas kur ga tie gaus 81.00 vertės kningų: “Drau
go”, spaudos arba - maldaknlngėa.
li uždirbti. ' ’
TJJslprenumeruodainl dviems metams
gaus antrų tiek vertės kningų..
REIKALINGA:
8{ proga tėra tik iki vasario 15
d., lr tik tiems kurie dar neskaito
■Reikalingi':
“Draugo“.
2 darbininku prie indų
Pasiskubykit!
Užslprenumeruod
agni * * Draugų * *
plovimo.
pinigus siuskit užadresavę šiaip:
B. M. KALINAUSKAS,
6 valyti vagonus.
DBAUGO” agentas, Stileg Hali,
75 darbininkai į BuffingVALPABIASO, IND.
ton, Ina.
;
200 prie teįdų,
MOTOS TBUCKS.
Mes turime kelintų vieno tono
2 darbiinįjcu indus plauti motorinių ttokų (Motor
Truck).
Parduosime pigiai už cash arba ant
75 į Buffingtpn, Ind.
išmokėjimo. Kreipkltles laiškų.
A B. Co.
T 00darbininkų prie ledų,
<r/c “DRAUGAS”
100 į plieno dirbtuves.
Igno W. 46th St. CHICAOO,. ILL.
Ofise po hum. 526 So.
Dearborn gat. reikalaujama Paieškau pusbrolis Juozapo Pupleeio
ir (M. Puplefiaildo) Beniaus gyvena
daugelio vajkų prie įvairių Vorfi.wdi>, Clitėagd, III. Prašau ataidarbų. Prienami tik baigų aultti pn*.
A Jannšaudta
šieji pradines mokyklas ar
4609 Paulina st,
CHICAOO. ILL.
ba ne jaunesni 16-kos metų.
Šitam pačiame ofise duo-

Sausio. 14 d. š. m. vietos
Apskritai, visas vakaro
vyPtai Ukt metinį susirin- ’
buvo išpildytas
Griffin Car Wheel ' Co.,
kinui. Iš senosios valdyto ra-'^an Pase^mlng*j. ... , sustreikavo keli šimtai dar
porto paaiškėjo, kad Rose- j
usytojas. bininkų. Jie reikalauja 10
vai. darbo dienoje. Iki šiolei
lando vyčiai per praėjusius
dirbdavo neapribuotų laikų
metus labai daug nuveikė,
- po 15—18 valandų kas Drangyctėnia, ATIDA,
Savo veiklumu vyčiai net Į
kliubams ir kuopoms
dien. Šitie darbininkai tik mes išdlrbam visa ta kas tik reikalin
paskatino prie gvvesnid dar„
———.
•
draugijom. Ouzikoėlus kokardas,
bo ir kitas .draugijas. TO
®a™ Org“8,,.^", nesenai susiorganizavę uni- ga
Vėliovas antspaodaa. Ir visokias iarpas dėl parodų - papuošimų.
darbštumu savo pirmininkui ■* &uj‘®Pose
■■ 1 aa
De jon.
Todėl vlenglfcndiai nemėtlkite sar
lT. Pivonmui kuopa įteikė "s „ ta8 nepraustaburnis
yo tarto šydėlių agentams,
ku
rie
nesupranta
musų
tautos
skonio
_ v
,
m
. v t rukšmadans tarp kitko ten
/J lr atlieka ne atsakančiai darbą. Bet
gražių dovanų. Taipo gi h.
F
paveskite gavo tautiečiams
katrie
i
,
,
.
,
'užsipuola ir ant kun. Statko apdovanota ir protoko- ,
, , ,.
, _
v
atlieka
darbą
sąiiniikai,
tr
prieina

- >
lu raštininkė O. Deivikattf.1 knus'-buk J“.8^
8'
ma kaina.
; .
Draugijos reikalaukite katalogų
-n
v.
.
rn. po pirmųjų mišių savaNedėlioję, sausio 21 d., kreipdamas pas mus.
Per smos metus musų
1
, ,
.
8TBUPA8 and CO.,
T
. . .
,
T me pamoksle pasakęs; “Ne- bažnytinėje svetainėje pa
123 Ferrey St,, NEWABK, N. J.
kuopos pirmininku bus T. . f _
, ę
* ,
lupulis. Reikia tikėties, kad ,,.ras’'klte.1 bažnytines drau- rapijos Nekalto Prasidėji
šiamet mes dar smarkiau ^a8r k,moS
P”&-tlke' mo Panelės Švenčiausios
KIEKVIENAS, darbininkas žmopnn
gali tiitėti 20 akrų temėe savo viena
pasidarbnoaime.
lJim’
Ba&1r««>?
įvvkd susirinkimas delei gera karve viena gera kiaule, 20 viš
100 viščiuku ir gsli būti savis
t(
MM sas7
Tai Yra K’T111®11818 įsteigimo kuopos Labckurio* tų,
tovus 81.00 iilknlBn. o potam no $1.00
'_____________ ’
' (prasimanymas. Aš pats tų
kas nėdėlid. Ateikite ar rašykite dėl
gos Sųjungos. Vietos klebo platesnių
infnrmneljn.
AIčD A P Al B DDAMPIIMIII !ne^ldieni buvau iSryto baž- nas kun. A. Bfiška pųaiškiR.:H. F.NOCH
,,
Ckieago,
NtnA uALU DnANuUMUli nyčioje ir nieko panašaus no tikslų labdarybės, jos 16 N. Hal.tvd
———
tame pamoksle pasakyta ne- naudų ir teikalingumų. Į
VARGONININKAS, gerai sbpran
buvo. Kunigas iš sakyklos naujų labdarybės kuopų pri taoti|« savo amatą, ieško vietos. Ma
Atėjus šalčiams, Chicago
lonėkite atsišankt* pas
Organist of> S. LUKE’S
je dar labiaus pabrango aiškino žmonėms apie ma- sirašė ir 20 sųnaritj. Yra vilR. C. Chnreh, Rot 692
s, ka3 ši kuops nuga, neš
kiaušiniai, sviestas, miltai, soniškas draugijas, kurios
J, bentleYvtlle, PA
kovoja su katalikų bažnyčia
dama pagelbų ir paguodų su
bulvės, svogūnai ir kopūs
PAIEšKAU ešvo poseserėa P. Ka
ir
platina
bedievystę.
vergusiems ir našlaičiais. ukaitės po vvrų Cesnrncoo, gyveno
tai. Pirmiau maisto speku
pullronn, III. Taipgi St. Dykėio.
Šis musų parapijos truk Valdybom išrinkti šie žmo W.
liantai suversdavo brangu
gvveno R’fithame, Moas.. paeina ii
Vilniaus tmb.. ir pav. Gelvanų vai-,
mo bėdų ant karės, dabar siu a darių vaoub, kiek man nės: Kun. A Briška, kape eėiaua,
Kslėkienų -kaimu. Jie patįs
ant... šalčio. Kasžin kų jie teko pastebėti, tai jau ne- lionu; J. Karbauskis, pirmi ne kas tinote malonėkite atsišaukti
bepirmų kartų stengiasi pa ninku; «T. Valskis, pirminin šiuo adresu:
pramanys po šito šalčio!
STASYS KAZAKAS
rodyti savo “speciališkumų” ko pagel bininkų; J. Jaučau- 1000 E. 74 8t. Ctovelaad Ohio.
kunigo sakomų pamokslų skas, finansų raštininkas;
PAIEŠKAU Juozo Baranausko pa
falsifikavime. Tam jo ne J. Jovaišaitė, protokolų raš eina Suvalkų gub., Vilkaviškio psv.,
Vaitkahalių gmino, Aistiškių kaimo
švariam darbeliui minėtas tininkė ir E. Žiliūtė, kasi Gražiškių parap.,
pirmiau gyveno
Plvmouth. dabar nešinau
kur jis
bedievių lapas pašvenčia il ninke.
gvvenn. Malonėkit* atsišaukti sekan
giausias špaltas. Iškraipy
A. Kunemnietis. čių adresu:
Tt. sttkaurktene,
Schiff & Companv State dami svetimas mintis, jie
445 Oreeley Ava, Detroit Mieh.
Bank visi darbininkai su prirašo visokių nesąmonių
PATKŠKAU savo vyro Parnaso ir
streikavo. Jie yra sutvėrę'ir jomis vaišina savo neTai
valkų Juozo 19 metų, Mikola 16
mvtu Parnasas 5 metų paeinančių U
unijų. Kuomet banko prezi- mingue skaitytojus.
Vilniaus gub. Trakių pav. Kronų
dentas sužinojo darbininkų
Stcbėties tik reikia, kaip Didelia Bajoras Parapijos peštos, Ttokterlikią kaimo.
Kas apie iuoe tinote duokite žinoti
nepasiganėdinimų ir nerų tas išsigimėlis “Žilasis SeNaudai.
sekančiu adresu:
Koetaaeija Kerševičlenė
streikuoti, jis kelis klerkas nelis” doriškai susibankruBrighton Parko lietuviai P. O. Boa 11*14 fcurnslde. Conn.

ŽILOJO SENELIO DORA.

Dr. C. Z. Vezelis

©K©
SB
So

JOSEPH C. WOLON

Tel Drover 7042

par. J. k Markauskas ir Dau-

Vienintelis lietuvių kalboje mėnesiais pikiųotiijos s
■laikraštjs.
'
'
“pAUdĘ” rašo apię pramonijų, kaip ji prasideda, £
vystomi, kokius pelnus neša žmonėms, kurie prie ios &
prisideda.
Ž
“LAIMĖJE” rasi nurodymų- bei patarimų, kar<
indėti savo sutaupintų turtų, kad jis pačiam jo savinin
kui tarnautų.
,
y
. '“įLAlME” supažindina savo skaitytojus su žemės
: turfaiį;,1 apfašinėdama kasyklas, žemės sluogs.nius ir
mineralas. Kasyklas ir įvairius metalus, paveikslai pa
rodo; kati Žmonėms lengviau butų suprasti.
4<- • ' f
“LAIME” nesikiša j dvasinius žmonių reikalus, ji
stengiasi vien pramonijos sritį aiškinti, žodžiu, “LAI
MES” užduotimi yra kiekvienų padaryti laimingu,
nuimti nuo pečių kasdieninį vargų, skurdų ir kitus ne
gerumus. ?, i i •
-A
Skaityk “LAIME” — rasi laimę!
Metams “LAIMD” kaštuoja tik VIENĄ DOLE§ RĮ, be to, duodama priedu naudinga knyga: “Pinigų
darymo paslaptys”.
Adsesuok:

*‘LA1ME”
• .

.

1 ' '

<

•*’*

3329 SO. HALSTED ST.,

t *

'
(tf t

•

7* v

CHICAGO, ILL.

i

MtEAMAAttAtEAtMttAKttttJtMtK
____ ____
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK; MUSAJjKAINAS
•Ant Durų, Lentų gemų ir Aėeglnlo Pfepleros

k

CARR BROS, WRBCKtNG CO.
3003-3039 8. HAkSTER ST., t CHICAuO
hr«miYrnTnTm8TmwT«TYvvvv8T8KTrriY8YVKTrri

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. Tel. Drover 6114. Vaka
rais telefonu Prospect 456.
FARMOSH

ANTON KIEDIS,
Peopies State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.

DYKAI.
.

$600,000.00
.to.... Valstybinis Bankas sn didelin kaltais arti Jėsų namą. —-r-.
Beguliartšeai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Aesoeiation. ti
nome gvaraneija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jis bus
išmokėti, kuomet jus pareikalaukite.
Atdara Panedėlio, Ketverge Ir Subatos vakarais IM
vakaru.

84 v.

PARMOS!!

Parsiduoda Diditausioje Ameri
koja Lietuvių koUonljoj kame yra
380 Lietnvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje Seottville, Mlcb. kur
kraštas lietuviams apsigyventi. Čio
nai* yra Farmerų Draugystė, yra
lietuvišką parapija. Todėl kreipiamės
( Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pu eras fermas kad
galėtumėm vikua Anglus ir Vokie
čius, iš tos k°llonijO8 išprašyti. Mes
tarime lt Jų suėmė Jų formas ir nori
ras Jas parduoti, turime didelių tr mt
tų fannų, givuUal. mašinos lr kiti
reikalingi daiktai prie akio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite
mums,
o gausite grafu katalloga lr maga. ..

, A0M& ■. MAUKI IK TOMO.

Sulygintu, geruma Magnetiškų šukų
su paprastomis — tai jps yra kaip
DYKAI parduodamos. Jeigu nori tu
rėti gražias ir tankins plaukui, tai vi
suomet vartok Magnetiškas šukas sr
ii mutų ar iš kitu nueiprkųs..
TREKE tiktai 26c. ir B0«. .
MAONETIC OOMB CO.
482 I8LAND AVjf
BOCKFOED, ILL.

J11111HS18 8 88 8 888888 »»■

A. A. SLAKIS f
ADVOKATAS

'■ 1 ŲUUUPUUtAJtV
Miesto ofisaa:
- Room 818 £
18 So. LA Baile Sk, Ohleago, U. !•
Tel. Readolph 8848
gyvenimo vieta
8W South Halsted Btreea
TeL Drover 6S26
mnmninmnn > »» w

-e

KAPITALAS, FBKVntBIE 1B FHLN AS.

Kalbama Lietuviškai lr LenkUkaL

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus
JAS F. STEPfNA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasteriąs.
"V

The^l
Best ė ?'

BANKES'
COFFEE 26
a lb.
J r

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausių kavų Clii
; cagoj ir mokėk už sv. tiktai

8300 DOVANU, jei jųe galite
rasti iš taukų darytą sviestą
kurioje nore iš Bau kės saakrovą.

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28ir 30c. ver

SMETONAS
Gerianeisa
aetoaoa ev
ae. Geresnis
‘ge tur Ja.

s: 4ic
ama
Mthraakae Av,
Wlhvaak*e Av.
Milvaakee Av.
W. Kaštane et.
W. Maštaoe et.
W. Chtaago Av
Blue tslaeš Av

whst

1878
S08U
IMS
1810
8880
1844
1838

26c

RYMAI
Geriausi By
šiai lOe
rąšiee

Sic

1
COCOA
ĮBaakėe O »
riausia Coeoa.
Sulygink e •
bent k*. 4šp
Ma U ev

W.

■818
Nerta AV.
1817 a Haleteš Sk
1888 K Halsted Sk
1818 W.
81M W. Staš «k
SOUTH STDS

18te sa.

8487 K

ARBATA
Priimnlaueie e
Arbatos OvaX“40c

4788 S. Aaklaad

HOBTH 8UDS
408
Divtatou
no W. Norrtk AV.
8640 Liaeota Av.
8244 Lieeola Av.
8418 N. Clark

W.

