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VALSTIJOMSNUSILEIDŽIA
met vokimai prispaus an
glus iš visu šonų. Daugelis 
amerikonui iškeliaus tomis 
dienomis Bfolland-Ametrican 
linijos garlaiviu “Niemv 
Amsterdann” Kiti ameriko
nai keliaušipasitaikius pjr- 
mąjai progai.

siau į bedievybę ir ištvirkt-1 
mą, o tėvynę — į pražūtį, 
Didesnė Francijos gyvento1 
jų dalis užsikrėtė laisvama
nių bei socialistų klaidomis 
ir serga bedievystės liga. 
Reikėjo kuogreiČiausiai tuos 

: igonius gydyti. O kas juos 
i dabar gydys?

Katalikai kuone visi pasi
dalinę į visokias partijas, to 
pavojaus nematė. Jie vis 
ar kaž ko laukė, vildamos 

susilaukti geresnių laikų ir 
be. darbo ir be vargi; ir be 
sunkios, kovos.

Į t Nękuo naudingiau besi
darbavo ir kunigai*. Įfcdąąnė

Copenhagen. — Nuo vo
kiečių nardančių laivių blo
kados baisiai daug turės nu
kentėti niekam nekalta Da
nija. Pirm šitos blokados 
Danija anglis parsigabenda
vo iš Anglijos, o gyvulius ir 
visokį maistą — iš Ameri
kos. Dabar tam visam užda
ryta kelias. Danijos žibalo 
kompanija pranešė, jogei 
jai anglių pakaksią tik.vie
nai savaitei. Paskui, sostinė

Madridas.—Ispanijos vy
riausybė išleido parėdymą, 
kad tos šalies garlaiviai ne
plaukiotų aplink paskelbtą 
vokiečių karės juostą jūrė
se. Be to neapribuotam lai
kui visuose uostuose sulai
kyti laivai.

Prakilnus jaunimas^ gyve
na idealais. Jis trokšta kuo- 
daugiau gero nuveikti. Su 
tuo tikslu nemaža lietuvių 
jaunimo dalis Amerikoje su
sitelkė į “Lietuvos Vyčių” 
sąjungą. 1

Tos sąjungos tikslas yra 
laimi augštas ir garbingas, 
tarnauti Dievui ir tėvvnei. 
Ir nemažai vyčiai darbuojas 
toje dirvoje. Bet jų* <ar-

Washington. — Santikiai 
didžiai intempti Suv. Valsti
jų su Vokietija. Bet, regis, 
tas visas trukšmas pasibaigs 
be pertraukimo diplomati
nių sąryšių. Tuomet, žino
ma apie karės pavojų nebus 
nei kalbos.

Vakar prezidentas Wilson 
su savo kabinetu ir kongre
so lyderiais turėjo posėdy 
Didžiuma kabineto sąnarių 
reikalavo, kad prezidentas 
tuojaus pasiųstų ultimatu
mą Vokietijai, arba imtųsi 
bent kokių aštresnių prie
monių. Tie kabineto sąna
riai tvirtino prezidentui, jo
gei dabartinis vokiečių nar
dančių laivių veikimas la
biaus įžeidžiąs šią šalį. negu 
kituomet “Lusitanijos” nu- 
skandinimas.

Po ilgi; svarstymų nutar
ta panaudoti prieš Vokieti
ją bile vieną iš tų trijų prie-' 
menių:

1. Atšaukti iš .Berlyno sa
vo ambasa'dorių, o Vokieti
jos ambasadoriui Washing- 
tone‘ inteikti pasportą. Tuo 
budu butų pertraukti diplo
matiniai santikiai.

2. Leistų Amerikos garlai
viams posenovei plaukti į 
Europą,ir laukti, argi Vo
kietija išpildys savo grasi
nimus, ar nardančios laivės 
skandins garlaivius su ame
rikonais.

3. Pasiųsti Vokietijai ulti
matumą su pažymėjimu, 
kad jei jinai neatmainys 
savo nardančių laivių veiki
mo programos, kas lytisi 
Suv. Valstijų reikalų, tuo
met šios šalies vyriausybė 
pertrauks su ja1 diplomati
nius santikius.

Šitos trįs priemonės pa
likta prezidento nuožiūrai. 
Prezidentas tomis dienomis 
galės pasirinkti iš jų vieną 
ir bus pabaigtas kriukis su 
Voketija.

Tečiau pasibaigus šitam 
kabineto posėdžiui, Vokieti
jos ambasadorius von Bern- 
storff pranešė štai ką S. V. 
valstybės sekretoriui Lan-

New Y«d
stovi daug 
ruoštų plaį 
Be't ameri 
kompanija i 
paleistų

Stos uoste 
Mų, prl- 

Europą. 
i linijos; 
tų laivųLondonas. — Londono 

spauda vienbalsiai tvirtina, 
kad karė esanti neišvengti*
na Suv. Valstijų su Vokie
tija. Nes kitaip butų didelis 
AVashingtono tėvynei paže
minimas. Žinoma, tokia karė 
Anglijai butų labai naudin
ga. Tik visą laimė tame, kad 
ta pramatomoji karė dar la
bai toli.

teatfrų ar lošimų, kurie taip
labai įėjo į madą, kiek kito
kių naudingų veikimų.

Tuo mes nepasmerkiamu 
dorų pasilinksminimų, kaip 
tai plačiau išaiškinome 
“Drauge” No. 27 š. m. Tuo 
mes norime tik pabrėžti, 
kad teatrai, lošimai* ir t.t. 
neužimtų pačią svarbiąją 
veikimo vietą. . •

Visupirmąją vietą turi už
imti pasidarbavimas katali
kiškai tautiškosios kultūros »
dirvoje.

Kadangi kaikuriems neži
noma, kaip toje kultūros 
dirvoje veikti,‘tai mes čia 
privesime pavyzdį, kaip vei
kia jaunimo susivienijimai 
kitose šalvse.

temational Mercantile Mar
ine prezidentas pasiuntė 
valstybėš departamentan 
paklausimą, kas reik, tuo 
reikalu daryti. Bet kol-kas 
nesulaukė atsakymo. Rasi, 
IVashingtono vyriausybė 
lieps visai neleisti plaukti 
laivams, arba plaukiant pil
dyti Vokietijos parėdymus. 
Galima tikėties visako. Iš 
šito uosto be jokių patarimų 
šiandie išplaukia į LiverpooJ 
tiktai garlaivis “St. Louis.” 
Šito laivo kapitonas Igno
ruoja vokiečių blokadą.

ke nuo žmonių, todėl nesu
prato tų ligonių ir jų gydyti 
nesumojo. Bedievystės liga 
platinos kaskart vis labiau, 
apsemdama, kaip įsibanga
vusi jura, kaskart vis dides
nės žmonių minias.

Tą pavojų gerai suprato 
ir giliai atjautė, tarp kitų, 
ir keli Lvono miesto jauni
kaičiai. Būdami šviesus ir* 
gražiai išsilavinę, karštai 
mylėdami tikėjimą ir tėvy
nę, jie pasiryžo gydyti tą 
ligonį, tą suklydusią fran
cuzų minią. . 7

Bet kaip dabar tą ligonį 
gydyti, nuo ko darbą prade? 
ti L Žinoma, reikėjo pradėti 
nuo visuopiaušios žaizdos.

Visulabiau sergančiais pa
sirodė fabrikų darbininkai: 
Jie beveik lig vieno išvirtę 
į socialistus, masonus, bedie
vius. Tatai minėtieji jauni
kaičiai ir pasiryžo nuo jų 
darbą pradėti.

, Tuo pačiu laiku popežius 
Leonas XIII išleido savo 
aplinkraštį, vadinamą “De 
conditione opifieum.” Tame 
savo rašte popežius raginte 
ragina rupinties darbinin
kais, kad pagerinus jų būvį 
ir dvasišką ir medegišką; 
Tas popežiaus raštas visai 
įtikrino jaunikaičius, jog iš
tikro nuo darbininkų ir rei
kia gydymo darbą pradėti.

Bet kaip prie jų priėjus, 
kaip į juos prakalbėjus? 
Juk soeialistai su laisvama
niais jiems kaltais įkalo į 
galvą, kad neklausyti kata
likų, o užvis kunigų.

Gerai apgalvoję ir apsvar
stę, jaunikaičiai nutarė, kad 
darbininkus reikia traukti

įsakymu sulaikyta namie 
arba Anglijos uostuose. Yra 
pavojinga juos pakišti vo
kiečių laivių torpedoms.

Žymiausieji šalies vyrai 
atlaiko konferencijas su vy
riausybė. Tariasi, kaip atei
tyj apsaugoti šalį nuo bado.

Podraug rūpinasi, kad jo
kiu budu neužkabinti vokie
čių, kurie šiandie prieš vi
sus yrapasiren gę stoti kadir 
su peiliais.

Pasitikima, jogei greitu 
laiku turės įvykti taika Eu
ropoje. Tr todėl manoma 
šiaip taip pragyventi ligi 
tos laimingosios dieuos ir 
valandos, kuomet paliaus 
griovusios armotos.

Anglų karės stovykla. —
Tikrai sužinota, jogei talki
ninkų armijose yra apie 50,- 
000 amerikonų, kurie su an
glais ir *franeuzais kariauja 
prieš vokiečius. Didžiuma 
jų tečiaus tarnauja Anglijos 
kariuomenėje. Jie įstojo ka
riuomenėn Kanadoje. Dide
lius vąrgus jie velka apka
suose'Francijoje.- ’

New York. — Buvęs re- 
pųblikonų partijos kandida
tas į Suv. Valstijų preziden
tus, Charles Hughes, kalbė
damas į Brown universito 
aliumnuąpas akė, jogei šituo 
svarbiuoju momentu ameri
konams piliečiams nereik 
skirstvties į partijas. Reikia 
būti vienybėje, stovėti šalę 
prezidento ir klausyti jo vi
sų patarimų. Nes karė su 
Vokietija nėra kokie tai juo 
kai.

KATALIKU JAUNIKAIČIU
SUSIVIENIJIMAS FRAN

CIJOJE.
Jau nuo aštuoniolikto am

žiaus Francijoj darbuojas 
visokios nišies laisvamaniai, j 
soeialistai, parmazonai ir ki-i 
ti kitokesni, kurie Ra ve va
dina “pažangiais,” “pirmei
viais” ir t.t. Jie dirba nepa
liaudami ir užsispyrę plati
na savo klaidas.

Įgavę valdžią į savo ran
kas, jie pasiryžo visiškai iš
naikinti Francijoj katalikų 
tikėjimą. Menkai teapsišvie- 
tę arba visai tamsus žmo- 
neliai nesuprato jų pinklių 
ir ištisomis miniomis virto į 
bedievius, parmazonus, Jais- 
vamanius, socialistus ar dar 
kitokesnius iškrypėlius.

Kiekvienas giliau mą
stantis galėjo matyti, jog tie 
Iškrypėliai pasislėpę po 
skambančių žodžių priedan
ga, veda žmones tiesių-tie-

New York. — Paskutinės 
Vokietijos notos reikale A- 
rnerikos vokiečių laikraščiai 
kuone vienodai atsiliepia. 
Sako, jogei ant galo pa
smaugtas Anglijos pašėli
mas ir brutališkumas, Vo
kietija surado tinkamą įna? 
gį nubausti anglus už jų ne
išpasakytą žiaurumą šios 
karės metu. Anglijai pasi
baigė laimės dienos. Jinai 
dabar atkirsta nuo Ameri
kos, Australijos ir Tndijų. 
Negaus iš niekur nei duonos 
nei amunicijos. Į šešis mė
nesius Anglijos gyventojai 
mirs badumi, jei iki to laiko 
Anglijos vyriausybė nesu
tiks taikinties. Tai Anglijai 
pamoka už tai, kad jinai mė
gino badumi išmarinti 7h 

milijonų vokiečių.

Vienna.—Austrijos užsie
nių reikalų ministeris grafas 
Černin pranešė visoms neu
tralėms šalims, jogei ir Au
strija prisidedanti prie Vo
kietijos laivių blokados.

Amsterdam.—Iš Konstan
tinopolio pranešta, jogei 
turkų parjamentas nuspren
dęs visoj Turkijoj įvesti 
kalendorių, kurį surėdė po
pežius Grigorius ir kurs yra 
visoj Europoj vieton maho- 
metoninio. Civilizuojasi ir 
turkai.

Londonas. — Vokiečių 
nardančių laivių blokada 
sujudino visus*Anglijoj gy
venančius amerikonus. Da
bar jie’ rūpinasi galvatrūk
čiais apleisti Angliją, kad 
neprisieitų pabadauti, kuo-

I



s. fe

ginčų pasirodė, jog reikia 
įkurti vienų įstaigų, kuri iš
rištų kilusius klausimus, nu
rodytu, kaip reikia kliūtis 
nugalėti ir visus subiviem- 
jimo skyrius vesti tuo pa
čiu keliu. Tų naujų įstaigų 
jie praminė sekretoriatu. 

Apie tai ateinantį kartų.

austru ir italu karės laivy
nu mušis. Pažeistas austrų 
kontrotorpedinis laivas 
nežinomi. v—

KAS YRA PAT
(Tąsa nuo T pusi.)

iš paklydimo per katalikiš
kus laikraščius, kningas, su
sirinkimus, prakalbas, pa
skaitas ir t.t.

Idant nuosekliau ir smar
kiau varyti darbų pirmyn, 
jaunikaičiai susivienija ir 
pradeda leisti savo laikraš
tį vardu “Kryžius.” ,

Jvad išgydžius tų ligonį, 
tai yra, kad atvertus į kata
likus išvirtusias į bedievius 
franeuzų miniau, jaunikai
čiai pašventė ir laiką ir tur
tus ir darbų ir pagaliaus sa
vo sveikatų.

Dažnai didesnę nakties 
dalį jie praleidžia laikraš
čiui straipsnių ar žinių rašy
mui, nes dienų laiko trūk
sta: vieni turi kitokius savo 
užsiėmimus, kiti eina į fab
rikus, sodžius ar miestelius 
sviesti žmones, išrodinėti 
jiems socialistų ar laisva
manių paklydimus, traukti 
juos prie Akro kelio ir prie 

katalikų jaunikaičių susi
vienijimo.

Jaunikaičiams pasirodė, 
kad to dar perinažai. Jie 
ėmė rašyti ir į kitus laikraš

čius, visur žadindami užmi
gusius katalikus ir juos sta
tydami į darbų arba rodyda
mi šuklydusiems tikrų kelių 

į teisybę.
Taip jaunikaičių susivie

nijimui karštai besidarbuo
jant, draugija augo kaskart 
vis didesnė.

Prie jos dėjos darbinin
kai, gydytojai, advokatai, 
studentai, profesoriai'ir t.t. 
Jie teikės į atskiras kuopas 
ar skyrius; kurie buvo su
rišti su jaunikaičių susivie
nijimu.

Tokių skylių, ar atskirų 
draugijų 1905 metais buvo 
jau 228.

Tų draugijų užduotis yra 
labai platus. Vienos užsiima 
darbininkais, kitos—ūkinin
kais, dar kitos jaunuomene, 
steigimu bankų, kningynų, 
mokyklų, platinimu laikraš
čių, kningų rengimu paskai
tų, prakalbų ir t.t.

Jaunikaičių susivieniji
mas 1904 metais pirmų kar
tą įkūrė Franeijoj soeiališ- 
kus kursus arba konferenci
jas, kurie dabar yra jų stei
giami kasmet jau viename, 
jau kitame mieste. Ten yra 
žinovų aiškinami ir svarsto
mi įdomiausi ir svarbiausi 
socialio gyvenimo klausi
mai.

Draugijoms ir susivieniji
mui taip besiplatinant, kįlo 
visokie klausiniai, dygo nau
ji sumanymai, o kartu su 
jais kilo ir visokios kliutįs. 
Įteikia juos apsvarstyti, iš
aiškinti ir išrišti, o tas pasi
rodė visai ne taip lengvu.

Jaunikaičiai į darbų dar 
neįpratę, nieko daug nepri
tyrę, neį patįs nebežinojo, 
kaip čia reikėtų išrišti tuos 
klausimus ir tas klintis.

Taigi jr pradeda darbuo
tes vienas taip, kitas ki
taip, vienas svirsta į vienų, 
kitas į kitų pusę, žodžiu sa
kant jiems pritruko vieny
bės, o be vienybės daug ne
nuveiksi. Norint, kad dar
bas pasisektų, reikia dar
buotes vienas iš vieno: kur 
vienybe, ten ir galybė.

Suprato tai ir jaunikaičių 
siisivieuijitUas ir nutarė dar
buotes išvicno. ,

Bet kaip dabar tą vienybę 
įvykdinus*? Po ilgų kalbų ir

Vinc. Kriščiūnas iš Pus- 
kelnių kaimo, Marijampolės 
par., Suvalkų gub., ieško tė
vo, brolių, seserų ir pažįsta
mų. Tremtinio a^r.: Tam- j 
bov, Nikolpjevskaja ui. 12, 
Litovskaja Ženskaja Gim
nazija.

Juozas Judikis iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Rėk
lių sodžiaus nori sužinoti 
adresus giminių ir pažįsta
mų. Russia, Mandžiurija, 
Charbin pristau, 1-ja Mie- 
ebaničeskaja ui., d. No. 100.

Alek. Staknis Valkininko 
valse., Vaikštėnų kaimo, 
Trakų aps., ieško žmonos 
Antaninos su vaikais, moti 
uos, pažįstamų ir giminių. 
St. Oranienbamn, Pet. g. pri 
Strielkovoj školie, nestroje- 
vaja komanda, A. Staknisu.

Karės nelaisvis Jonas Ar- 
monaitis, iš Kauno g., Ra
seinių aps., Šmakonių vals
čiaus nori surasti savo gi
mines'Amerikoje. Atsiliep
kit: ponas Armonaitis:(Gef. 
Lagerį AVorms, Nr. 2217. 
'Germania.

Moksleivis St. Ancerevl- 
čius iš Suvalkų gub., ieško 
giminių ir pažįstamų: Rus
sia. Boroviči, Novogorods- 
koj gubemiji, Ponirvcžsko- 
įe Realnoje učilišče.

Kareivis mokytojas Vinc. 
Bernotas Kauno gub., Šiau
lių aps., Akmenos valse., 
Taudžjų sod., ieško giminių 
ir pažįstamų. Cholm, Pskov- 
skoj gub., v. upravjlenie 
<TiolmskagO uezdnago Voin 
skago Načalnika, učiteliu 
Vikientiju Bernotasu.

Petras Šileika iš Kauno 
gubrj Vabalninku miestelio 
ieško vaikų: Marijonos, Ve
ronikos ir Povylo. Russia, 
Tūla, Moliakinskaja ui., Li
tovskij Komitet.

Uršulė Baltrųšaičiukė iš 
Suvalkų gub., Marijampo
lės aps.? Veiverių valse., 
Oi minki? kaimo ieškau mo
tinos Onos Baltrušaitienės, 
seserų, giminių ir pažįsta 
mų ir brolio Jono kareivio, 
Petrograd, Baltijskaja ui. 

1. 74—7.
/Pijus Senkus Suvalkų g., 
Marijampolės aps., Gudelių 
.alse., Butkos kaimo'gyve- 
»a dabar: Viatka, Ivanov- 

skaja ui., dom Pupyrova,

Washington. — Vieti» di
plomatų rateliuose nekalba
ma daugiau apie niekų, kaip 
tik apie Europos blokadų. 
Karės laivyno ekspertai 
tvirtina, kad vokiečių blo
kada Anglijus ir Erancijos 
karės laivynams padarys di
delius nuostolius. Prieš nar
dančias vokiečių laives An
glija su Erancija negalės 
panaudoti savo didžiulių lai
vų. Šitie veikiausia bus už
daryti kur įplduosc uostuo
se. Prieš nardančias laives 
kovon turės būti pasiųsta 
visi mažesnieji laivai. Jei 
Vokietija iš sdvo Uostų dar 
nėra pasiunčiusi visų nar
dančių laivių blokuoti pa
kraščius, tai tomis dienomis 
reikia laukti didelių mūšių 
Šiaurinės^ jutėse. Prieš mur
dančias laives, be abejonės, 
bus pasiųsta galybės torpe
dinių laivų.

t Londonas. — Anglijo* po< 
licija mieste Derb<7 Angli
joje, suėmė 4 žmones, inta- 
riamus suokalbyje piri^š An
glijoj JninistęjinT įloyd 

tleorge ir kapės tarybos są
nario* * Henderson gyvastis. 
;Suiintg ponia Aličč Whecl- 
don, jos dvi dukterį ir šitų! 

vienos vyras Alfred George 
Mason, Jie buvę susitarę 
uiuiųodinti ministerių pir
mininką ir HendersonĄ.

Rymas, — Pirm kelių die
nų Adriatiko jarėse įvykęs

Kapitalas įdėtas 
į surface linijas yra 

$150,000,000,
Bet tarnyste dėl žmonių reiškia di- 

delias išlaidas, padidinimą namu, 
tas reiškia daugiau kapitalo.

Augimas šio miesto, reiškia padidinimas 
ir pagerinimas transportacijos.

Kompanijos turi būti prisirengę dėl page
rinimo savo tarnystės žmonijai darant di
deli progresą elektros linijoje.

»
, Šis viskas reiškia nuolatinį reikalavmą 

piningų.
. 1 J . .. . • - <

Jaigų piningų nėra transportacija turi

Transportacijos kompanijos, neturi nei 
jokio budo sudėt kapitalą. Tiktai 
vienas Jiems išėjimas tai skolinti pinigus, 
nes jos turi sutikti su savo skolomis, 
kurioumis padaro, išleisdamos dėl trans
portacijos.

/

Turi būti tam tikras būdas ir užtik
rinimas, kad palaikyti šias kompanijas, 
kad jos galėtų padidinti ir pagerinti 
transportaciją.

New York. — Nordud 
agentūra praneša, kad abi 
vokiečių nardančios preky
binės laivės, “Deutšehland” 
ir “Bremen” anglų sugau
tos ir jos dabar esančios 
Škotijos uoste Rosythe. 
‘ ‘ Deutschlando ’ ’ kapitonas 
Koenig su savo įgula esąs 
Belaisvių stovykloje.'

3ALSU0SPB0HIBICIJ0S ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

Jūsų pinigą tur. būti padd- 
ti gerojo Mugioje vąfstljoe 

bankoje

Reiškia nuo rūpesčių

Abs°lutUk« saugumą.

Ai banka y'ra labai patogioje 
vietoje yra reguliariai per- 
šiuriams U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar 11.00 v 11,000.00

David B. Fortran —Prasidėsi 
H. E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St..

(Apetlnže luboa)

Dės Moines, Iowa. — Ši

tos valstijos legislatura pri
ėmė rezoliuciją, kuriąją pa
duodama pataisymas * prie 
valstijos konstitucijos, kad 
visoj valstijoj gyvuotų pro- 
hibicija. Gyventojai turės 
nubalsuoti prohibicijos 
klausime.

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS! 

KAPITALAS 5500,000t
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodaide F°relgn Money 

Orders Į visas dalis svieto.
WHUam Kasper — Pirmininkas 
Otto Kagpar,—Viee-pirmininkas 
Chas. Krupka, Vice pirmininkas 
Joseph Sikyta — Kasierlus 
lugust Filek—Ass’t. Kasierius 
1900 Blue Island Ava. 

CHICApK), ILL.

3% ant Ju5tĮ Pinlgt)
Atdara PaacdMtata i - Sabatomia 

vakaraia iki 8 valandai

Skoliname pinigus aatNamų

Persiunčiame pinigus 
(-Europa Ir galima 
<autl Lalvokartea

Londonas.—Lloydo agen- pADnAVIMčl 
tu{a praneša, kad nuo nar- inRUnfHlfcJI
(buičių laivių ir minų nu- _____
skendo sekanti garlaiviai: New York 
danų “Daisy,”’ ispanų Now Yorko

as. Albane, Susler atidarė išimti-
imperato ^aį arklienos krautuvę.' 

s visas lai-] . , . . 1
alkos idS».!Arkllm l-uniavniėjamajM.
____ • į 5—12c. už svarą. Ant krau-
IDV||Ck|i tuvės pakabinta iškaba su 
MinLlLllĄi į parašu: “Horse Elesh for 

m Sale Kere.” Ne\v Yorko
— Vienam valstijos sveikatos departa- 
priemiestyj mentas dar perniai leido

l '



gi nešuly giliami geras ųuo 
i skilvio kliūčių at jungtų su 
moterų gyvenimo permaina, 
arba su darbu kasyklose. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jei 
sergi ramatomis, ar neuralgi
ja, tai Trinerio Linįmentas 
yra patim tuo vaistu, kuriuo 
glima pasitikėti paliuosavimui 
nuo nepakenčiamų skausmų. 
Trinerio Liuimentas yra tik 
laukutinei vartoneį ir pagelba 
■taipgi sužeidus, išsisukus są
narį, nuo sutinimų, nušalimų 
ir tt. Jos. Triner, Manufac
turer Chemist, 1333,1339 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

Adv.

PAKELE NETEISINGA 
BALSA.

Chicaga dabar svarsto vie 
n» iš svarbiausių transortaci 
jos bilių. Mes šiame klausime 
trijų geriausiu enginerių šio 
je salyje. ,

Mlestast turės duoti tiesė 
kompanijoms išnešti ši plie 
nų. Yra siuoloma penktas de
šimts metų plianas. šį "didelė 
sumų $300,000,000 negali grei 
ėinu būti gaudama.

. Tuoj: us nekurie pradėjo 
rėkti kad tas yra atnaujini
mas Allen Bilos. Šiame nėra 
nei biskio teisybės.

Allen biloj buvo duodamų 
kompanijoms teisę ant pen
kias dešimts. $į bila yra kaip 
tik tam priešinga. Nes ji nori 
kad žmonės pirmiaunubalsuo 
tų ar jų priimti ar atmesti. 
Po tam kompanijos pačios 
pasiųs savo delegatus į Sprin 
gfield kame mėgins perleisti 
bilų.

Pažiūrint i šį larma tižiai 
nebuvo reikalo jį pakelti lies 
jis dar tik yra svarstomas. 
Tokie kurie jį pakele yra 
žmonės kurie mažai žino apie 
kompanijas arba visiškai apie 
jas nieko -nežino ir nenori 
pagerinti transportacijos.

Tame nėra nieko blogo 
jeigu kompanijos represen- 
tantai nuvažiuos į Spring 
field ir gaus visas informaci 
jas sulyg minėtos bilos. To
dėl nėra ko nusigąsti, nes tai 
yra tiktai svarstymas bet ne 
perleidimas bilos.

Tai. Vard* 1032

DK. J. KULI*
LUSTUVT* GYDYTCĮJAJI IS 

CH1BUKGAS,
S260 a. aataM ak. otucaco, m. 

Gydo visokia* hfa^moterų lr
vaikų.
Priėmimo valanda*: nuo a ryto 
Iki 12; 0 Iki V. Nedėliosią:' 
nuo V iki 2 po pietų; nuo • t. 
iki 8 ▼.

Didele Pagelba 
Namams Valyti

Parengtim Dr-stės Ražancavos Panų ir Moterų. Nedel. Vasario 
S *4 d. 1917. Sv. JURGIO parapijos svet. 32 PI. ir Auburn Avė. t

Pradžia 5 vai. vak.- Muzika Brolių Sarpalių Tikietas 25 centai. 
Lietuviai ir lietuvaitės: — Dr-stė Bažaucavos Pauų ir Moterų 

K šį kartų rengia Božinį Balių. Siame baliuje bus išdalinta apie 10 
2 įvairių dovanų toms merginoms, kurios daugiausia gaus rožių. Mer
ai gjinų, gavusi daugiausia rožių, aplaikys I mą dovanų, turinti mažiau 
ft gaus 2 dovanų ir tt. Taigi yra gera proga gauti dovanų ir prie to 
H puikiai laikų pradeisti. *

Jus galite būti užtikrintais kad 
visas dulkės suims su šiuo naujų iš
vedi mų
^Electric VacuumCIeaner

DIDYSIS VALSTYBINIS BANKASfANT BBtBtPDRTO

CENTRAL MANUFACTURING

STATE 
BANKS

sicuas rakandus, ve rankas ir drabužius 
galima iščystyti su atskyriais pridėji
mais. Kaina tiktai $29. Su specialiais 
pridėjimais $$3375.

Siuvamos Masinos 
Motoris $7.75

1 Mes turime daugybę šių moterių 
kurie yra pritaikomi prie siuvamų 
mašinų. Dabar spoeiale kaina tiktai 
$7.75. Ateikite ir pamatykite jas K 
musų ELECTRIC SHOP 72 W.

Commonwealth Edison Co.
ELECTRIC SHOp ELECEBIC SHOP 

72 W. Adams st., Michigan and

AUSTIN 5646 W. Lake St. ,49
L BROADIYAY 4523 Broad way 
IkOGAN Sųuarė 3127 Lmigan Bld.
□ SO. CHICAGO.

91į>3 S. Chicago Avė. fjtįįilftįĮ

nft5TBl£l®T5TEn

Mokykis kirpimo ir doaigning 
vyriškų ir moteriški} apridalų

Musų sistema ir, y- 
patiškas mokinimas ViL
Išdarys jus žinovu --Jr
už trumpų laikų.
Mes turime didžiau- rrjdfil r f? "-' 
sius ir geriausius JOfvM
ing ir siuvimo aky- 
rius, kur mes šutei- tplR
kaime praktiškų pa- fjitjM
tyrimų kuomet jus fl
mokysitės 29Kl
Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo „kyrinose.

Jųa esate užkviečian»i aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir ganti speciališ- 
kai pigių kanų.

Foruos daromos pagal Jueų mie- 
rų — bile stoilės arba dydžio iš bile 
madų knygos.

MASTSB OSSIGNING SCHOOL 
JT. F. Kąsniuką, principalas,

118 N. La Šalie St., Kamb. 416-417 
Prieš City Hali , *

VATk įHSinci
1112 W. S6tk Str, netoli Morgan str.

“DRAUGO” Adminis

tracijų atdara nuo I vai. 

ryto iki • vai. vak. TJtar- 

nlnkaig, Ketvergais ir Bu

bėtoms iki S vaL vakaru

PICK and Co. Vice-prez. CHICAGO JJJNCTION ■ 
Gelžkėlio Kompanijos įr daug kitų kompanijų priguli 1 
prie šios Bankos. Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. B 
Duoda Paskolas, Apsaugoja namus nuo ugnies, siun- ■ 
čia pinigus į visas dalys pasaulio. Partraukia pinigus ■ 
iš kitų Bankų po visų Amerikų ir atlieka visokius ■ 
Bankinius reikalus. ■

Bankos VALANDOJ: Nuo 9 ryto iki 4 po pi«t. B 
Subatomis iki 9 vai. vakare. V ■

Kalbama Lietuviškai. ■ 
DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS BANKAS 

ŠIAME APSKRYTIJE.
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

I KAZIMIERAS GUGIS
į ADVOKATAS
> Namų Ofisas: g Miesto Ofisas:S 3323 S. HALSTED ST. 127 H. DEARBORN ST. 8 Ant trečių lubų Sioii WI-« Ualty Bldg. 
H T«U Ursver U10 Tel. Central 4411

p. MeJitskln a*rer!Wlug 4s«er;. CUcege

rt ttAtAUttAttttlAtt tttttt.t txtttttrtttxtttxttvtvtut

5 8-tas Iškilmingas Balius
S Parengtas DRAUGYSTES ŠV. JUOZAPO
•t GLOBĖJO, Nedėliojo Vasario 4 d., 1917 metų. ! 
§ SCHOEHOFEN didž. SVET., Ashland ir Milwau- 
* kee gatvių.
•j Pradžia 4 vai. po pietų. ĮŽANGA 25c. ypatai, 1
5 muzikų Liet. Lyros orkestrą po vadovystė P. Kn- 
2 ksčiuno. _ x . j
S Maloniai užkviečianie visus kuoskaitlingiausiai -—<
5 atsilankyti i musų Balių, o užtikriname jog nesi- 
2 gailėsite. Bus visokių skanių gėrimų, kvepenčių 
S cigarų ir puiki muzika.
2 Ukžviečia visus RENGIMO KOMITETAS.

u si^inkimas šliu

‘j krodėlių. pęimantjnių žiedų, fĮ 

Į lenciugelių, Špilgučių į krutinę, ri 
I guzikų į mankietus ir kitokių Sj 
į, jubileriškų daiktų.

Taip pat užlaikiau rekordus g 
i dėl gramafonų. Taisimas laik- js 
$ rodžių, armonikų, revolverių g 
įs gramafonų ir visokių jubileriš- js 
į kų daiktų yra gvarantiiojamas. • S 

KAZ. MICHALaUSKAS 
S 3303 80. MORGAN ST., M
K CHICAGO, ILL. , I
K Telefonas Drover 7027.

F. P. Bradchulis
Lietuvis Advokatas

ATTOENY AT LAW 
10 N. LaSALE ST., CHICAGO. 

Rooms 1107-1114 
Telephone Franklin 1178TIKRAI IŠTIKIMAS. 

DRAUGAS.
Šios dienos žmogus yra per

daug užimtas. Pasekmės blo 
go apsiėjimo su viduriais, val
gant ne laiku, ar netinkamų 
maistų,yra labai liūdnos. Kiek 
viens skundžiasi vidurių kliū
timis. Yra tik vienas kelias 
sekimui yra Trinerio Ameri
kinis Karčiojo Vyno Eliksy
ras yra ištikimiausiu draugu^ 
kokį tik galima rasti. Jis išva 
lo vidurius, užlaiko juos šva 
riai ir sustiprina žarnas, nei 
vus ir visų kūnų. Trinerio 
Amerikoiiinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras yra ištikimu vaistu 
nuo vidurių užkietėjimo, jner- 
yuotumo, galvos skaudėjimo, 
migrenos, netekimo noro val
gyti ir energijos, jis yra taip- 3

* Oyv.j 3112 S. Halsted St.
J Telephone Yards 2390
* S ikrnmUWWT»W

Makinama: angliškos ir lietuviškos 
;albų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
lOgral'ijos, typewriting, pirklybos tei- 
ių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is 
orijos, geografijos, politikinės ©ko 
lomijns, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iri 5 po pietų; vak. ųuo 7:30 iki 9:30 
360 Emerald avė., CHICAGO. ILL.

Aįcs dar neesame nuėmė savo senų prekių 1Z, pr 
ekės jus sutaupysite jeigu pirkaite dabar. 
IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS VASARIO 5-to

šį puikių stockn rakandų, divonu ir kitokių dalykų mes padalinome tarpe penkių musų krautuvių ir parduodame juos už l/„ prekės. 
SKAIKYKITE KA ŠIS IŠPARDAVIMAS JUMS ŽENKLINA. Mas dar neuuėinėm senos kainos ir Jus mokėsit^ tiktai l/9 prekės tiktai 
gerai apsimanstykite, Jus galite savo namus išsitaisyti už mažiau negu pjdktuincte tiesiai iš fabbriko..

Pirkdami DabarSUTAUPYKIT

Dar Chicaga neesą mačiusi tokio išpardavimo
Ateikite į bile katra iš musų penkių krautuvių —ir apžiūrėkite o mes užtikriname kad uesigailesite savo kelionės, nes žemos kainos

Jus nustebins. Išpardavimas prasidės Panedėli Vasario 5-ta ir trauksis kol ncišparduosime visa stacka. ....r-. ....................
UVES ATDARAS VAKARAIS UTARNINKĖ, K 3TVERGE IR SUBATOJ.

,--n 2. VIEŠRIUMIO RAKAND 6 DIVONAI. ,
$/.o0 AI Visi Divonai nupirkti nuo Na , A

dabar $17.50 tional Bcdding Co. yra už pusė 1111 lf 111 f /M

Parengtas Lietuvos Vyčių 13 kuopos ant Town of Lake. Nedek I; 
Vasario 4 d. 1917. J. J. Elijošaus svet. . .. ....

Vakaras bus vienas iš puikiausiu ir įdomiausiu užtat kviečiame S 
visus lietuvius ir lietuvaitės ntsrlnnkyti nes gffilėsites praleidę proga w

1. KAMODOS 
$15.00 K 

tk.00
dabar

Vicšriumio

Davenports
• BUFFETS 
dabar $9.00 

” 12.50 
” 17.50
” 22.50

’. SIDI’BOARDS 
ii 8.00 Sideboards 
25.00 ”
35.00 ”
45.00 ”

3. STALAVOS 
35.00 Stalas ir 6 

50.00 ”
75.00 ”

100.00 ”

RAKANDAI 
kd. dabar 17.50 

’ ’ 25.00
” 37.50
” 50.00

■ €07-809 W. 35-ta GAT., KAMPAS HALSTED GAT. ■
■ VIENATINĖ GERAI VEDAMA LIETUVIŠKA ■
■ VALSTYBINĖ BANKA. "
■ ■
■ Paranki Jūsų namams ir užsiėmimui, dėlto, kad mu- ■
■ sų direktoriai visi gerai žinomi, pasekmingi užsiėmi

me žmonės, ir musų valdininkai patyrę baukicriai. B

■ jdHN B. BRENZA ; ANTON BROZIS "
■ , President _ S Capitaltat

" Jvuc rre“LKnU.S ; ™NK GRZYBOWSKI ■ 

! FRANK OEISTER į Hardwaremau

■ Retired Merchant . KAZIMER MATULIS "
JULIUS C. BRENZA $ Broker & Oommission

Cashier ■ MerchantV •
■ Valandos nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet. Utamiu- ■
■ ko, Ketvergo ir Subatos vakarais nuo 7 iki 9 vai. •

LOVAS.
dabar

ADRESAI.

N. W. SIDE KRAUTUVĖ
1327, 29, 31, 33, Mįhvauke av 

arti Paulinį gtvės '
1565-67 Milwaukee Av^a., 

arti Robey ir North Avc,
1014 Mitaaukce Avė. 

arti Noble gatvės.

ADRESAI, f
SO. SIDE’KRAUTUVĖS 

arti 47 to« Gatvės -<
4705-09 So. Ashland Avc, 
:i4G3i5 ARCHER Avė. 
2028-30 K. 35th gatvės. FURNITURE co

"Hiiiiiii- ''iii* TiiiliiiĮ^^^rM

I
— J ‘ t. > ____
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n«iin(iiAnwnnn griuvėsius žengė, klupo, kč- | A y lėsi ir pildė savo pareigas.
Vzlll V/ALlVzM1 Kad daus Žmonių žuvo, tai 

“ ine jų kaltė. Jio daugelį ir 
be to žmoiflų. išgelbėjo nuo

■'.KZO.i SUSIRINKIMAS LABDA

RIU 7-TOS KUOPOS.

r»~w "~w, Turai

ŽINIOS

UŽMUŠĖ VAIKIUKĄ.

Automobilius užmušė pgn- 
koriu motu vaikiukų, Pat- 
liekų Francis • Stoekpool. 
kurs lu savo tėvu ėjo ske'r- 
sąi gatvės. Vaikiukas mirė 
ant tėvo rankų. Automobi
liu važiavo kažkoks Bren- 
nas iš Oak Park.

mirties.

Aplinkiniai ruimingesni 
bustai pakeista laikinomis 
ligoninėmis. Tenai gabenta 
sužeistieji, apdegusieji ir 
nuo šalčio sustengusieji^ -Tu 
apžiūrėjimui pakviesta iš 
visų miesto dalių gydytojai

Nedėlioję, vasario 4 d. š. 
m., Aušros Vartų parapijos 
svetainėje (2323 W. 23rd 
pi.) įvyks susirinkimas Lab
darių Sųjungos 7-tos kuo
pos. Pradžia susirinkimo ly
giai 5 vai. po pietų.

Kviečiame visus sąnarius

Uefavagd -P Vau o

4515 Si. WoH L CMICA60.

PAIEŠKAU pusbrolių Kouhtautini) 
Katarsklo, Bronislovo Mileikio ir Jo
no ProRpuluuskio, gyvenančių Bostnuė 
Jie paeina ii Kaulio gub., Telšių pav., 
Turiu svarbų reikalu atsišaukite.

STANISLOVAS KATAKSK1S
2222 W. 23rd Plhce Chicago, III.

MOTOS TRUCkS.
Mes turime kelintą vieno tono 

motorinių trokų (Motor Truck). 
Parduosime pigiai už cash arba ant 
Išmokėjimo. Kreipkities laiškų.

A. B. Co.
% “DRAUGAS”

Igno W. 46th 8t. CHICAGO ILL.

Visur girdžiami tik viem kuoskaitlingiausiai ateiti į

DIDELĖ NELAIMĖ 

CHICAGOJE.

Vakar anksti ryte Chica- 
gų ištiko baisi nelaimė, ko
kios nebuvo nuo “Eastlan 
do” pervirtimo upėje anais 
metais*. Dideliam aparta- 
mentiniam bute po num 
813-823 West 14 gat., kur 
gyveno keliolika šeimynų, 
ištiko gaisras. Gaisra pa
gimdęs baisus sprogimas. 
Nuo ko įvykęs sprogimas, 
dar tikrai nepatirta. Bet 
spėjama, kad tai busiu nuo 
gazo, kurs sndkęsis per su
gedusias dūdas.

Tik reikia įsivaizdinti tų 
baisių katastrofų. Gaisras 
kilo tuo metu, kuomet dai 
visi ramiai miegojo, o lauke 
siautė baisus keliolikos laip
snių žemiau O šaltis! Spro
gimas visus supurtė ir ne 
vienų ištrenkė iš lbvos ir 
akimirkoj visų bustų paga
vo liepsnos.

Kilo baisus bute sumiši
mas.) Kiekvienam norėjosi 
gelbėties iš nelaimės. Te
čiau didžiumai žmonių liep
snų liežiuviai atkirto išėji
mų. Kitiems nebuvo galima 
išeiti per griuvėsius, pasida
riusius sprogimo metu. O 
dar kiti ant vietos buvo pri
slėgti užgriuvusiomis lubo
mis ir sienų plytomis

Kas suspėjo išbėgti lau
kan. ta tuojaus sukniubdė 
baisus šaltis.

, Žuvo daug vyrų ir mote
rių su vaikais. Bet das dau
giau tų nelaimingi;jų su
žeista. Dauguma atšalo kū
no sąnarius.

Ištikus katastrofai sukilo 
aplinkinių namų gyventojai. 
Ir tų dauguma vienmarški
niai ir basi išbėgo šaltin, ne
žinodami, kas čia galėjo 
įvykti.' -

Veikiai aplink liepsnojan
čius namus subėgo minios 
žmonių. Atpyškėjo gaisri
ninkai, policija. Imta gesin
ti apgriuvęs ir liepsnose be- 
simųudųs bustas. Imta gel
bėti Imto gyventojai. /

Bet argi prieisi per liep
snų jūres prie nelaimingų
jų, ypač moterių ir vaikų. 
O čia gaisrininkų šmirkšmė- 
mis liejamas vanduo užuot 
gesinti liepsnas, tik striuo- 
gortiife per mūrų busidriekia 
ir akimirkoj pavirsta ledu.

Siaučiant tokiam šalčiui 
yra beveik negalima kovoti 
prieš ugnies gaivalą.

Visgi gaisrininkai ir po- 
liemonai parodė daug savo 
pasišventimo ir didvyrvbės 
gelbėdami nelaiminguosius. 
Jie per liepsnas, durnus ir

sielvartai. Tėvai yra netekę 
savo vaiku, o vaikai tėvu ir
kitų namiškių.

\ •
Dabar ieškoma tos baisios 

nelaimės kaltininkų. Prasi
dėjo keli skirtingi tardymai 
miesto departamentų: poli
cijos, gaisro, gazo, Sveika
tingumo, namų ir t/t. No- 
tima sužinoti, katras tų de
partamentų kaip reikiant 
neprižiūrėjo to buto, kurs 
buvo žmonėms tikrais spąs- 
tais.

Tas pat veikiama po kiek
vienos katastrofos.

Ir nuolat atsikartoja tos 
katastrofos.

Aišku, labai mažai rūpi
namasi žmonių gyvastimi.

• . <• ' . « > > •
Vėliaus pranešta, kad' iš 

nito griuvėsių išimta 10 la
vonų, o 15 žmonių visai ne
surandama.

. t
Bute išviso gyveno 70 

žmonių, iš jų didesnė pusė 
aikų,
Sprogimas ištiko nuo ga

zo, einančio iš sugedusios 
dūdos. Bet, kaip ir visuo- 
aet, yra sunku surasti kal

tininkus.
•

Majoras išleido atsiliepi
mą, reikalaudamas pas gy
ventojus $7.500 pašelpos nų- 
:ent ėjusiems.

šį susirinkimų 
Kurie dar prie labdarių

neprisirašėtė, malonėkite 
prisidėti prie šio prakilnaus 
darbo, nes. kiekvieno žmo
gaus švenčiausia priedermė 
yra gelbėti savo artimui ne
laimėje.

Pirmin., K. Firavičius.

PRANEŠIMAS..

4-to Vardo". Lietuvių Polį 
likos Pašelpims Kliubas Rai
kys savo susirinkimų, suba- 
toje, 3 d. vasario, 1917 m., 
L. Ažuko svot., 3301 Auburn 
avė., pradžia t :30 vai. vaka 
re. Kviečiame visus draugas 
atsilankyti ir užsimokėti už
vilktus mokesčius. Neužsimo 
kantieji, sav<^ mokesčių taps 
iš kliubo prašalinti susirin
kime. ,
\ Ateidami susirinkiman atsi 

veskite naujų .draugi; prisira 
'šymtii. i , ų

Su pagarba 
J. K. vįįliuslcas, rašt. 
.2214 Wi28rd PI.
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B Depozitoriat ' \
1 STATE BANK of CHICAGO
— kurie turi sudėję

1. VALDŽIOS, nacionalės, 
SS valstijos ir . municipalės, kn-
SS rios oficialiai pasiskyrė šią
SS banką kaipo padėtųvę dęl
SS jos stiprumo, valdymo ' su
se tarime su atydžiais batikos
ES įstatymais.

2. BANKOS IR BANKIE
— RTAI, kurie supažindino
~ viršininkus npvertinti šio
= banko neperviršijamą gabumą
~ patarnauti kaipo padėtuve
SS dėl atsargos fondų.

.3.
rių

KORPORACIJOS,

$32,000,000, gali būt paskaityti sekančiai:
4. VALDYBOS, kurių iš- 

pildytojai, globėjai, arba 
administratoriau pasirinko 
šią banką dėl jo prnigiŠko 
stiprumo.

5. INSTAldOS, draugijos 
ir įvairius
jimai ir tt., kurie deda 
pigus i šią batiką, norėda
mi užlaikyti * savo pinigus 
visai saugiai ir tuo pačiu 
laikn uždirbs teisingą pel
ną. _____

6. 42000 PAVIENIU T- 
PATU, priskaitkat daug lie
tuvių, laiko savo taupomuo
sius pinigus šioje bandoje 
dėlto kad jis
šios įstaigos ir mėgsta 
patarnavimo ypktybę.

vieno ikį

ausivieni- 
pi-

m

ku-/
la-perdėtiniai mėgsta 

biau turėti reikalus su sena 
įsigyvenusia banka.

Pinigai laikomi šių depozitorių siekia 
šimtų ir tūkstančių dolerių. Visi gauna t.j patį 
lankhmą, visi yra apsaugoti bankp kapity’ 
$5,000,000, ir visi gali lluosai klausti bankos 
giškyose reikaluose.

o stiprumą
os

__ ydingą prie-
tlūiit perviršiu 
i patarimo pini

Galima pradėti taupyti nuo $1.00 arba daugiau. Taupo- 
masai skyrius atdaras subatomis iki 2 VAL. PO PIET ir SU 
BATOS VAKARAIS nuo 6 iki 8.

Kalbame Ųetųvilkaj. — Kviečiame liet

1 State Bank of
La Saite ir Washington Sts., (Priešais Ci|y Hali.)
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DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE

Užlaikohe laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius iiedus, Sila
binius ir dsimiantinius, muzikas, gramofonua an lietuviškais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius 
lokius; armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas lr taip Jas 
rusiškais balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika- 
liikua instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. 
Musų kainos ant visko žemesnis, negu kitur. Gyvenantis nl 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAVVSKI
i . « • į £

4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAOO, ILL. 
TELEPHONE DROVER 730*

Katalogų visiems dykai ,kas tik prisius už 2c štampą.

EB

imu itiintttiit

TA IEŠKAU savo kumos Elžbietos 
Lnl.enėg (po tėvais Miklikės). pa
eina iš Kauno gub. Raseinių pav., 
Viduklės parapijos, Balkaičių so
džiaus, ji patį ar kas apie jų 
žino meldžiu atsiliepti šiuo adresu:

BARBORA BUKANTIENE 
927 Eigbt St., IVAUKEGAN, ILL.

FATE8KKU savo pažįstamos 
Adolfinos Sebockaitės paeina iš 
Kauno gub., Telšių pav., Navarenų 
parapijos. Tūrių labai svarbų rei
kalu ftieldžių atsišaukti sekančių 
fvl resu i

KAZTMTERAS KUNCAS 
28 E. Wilson St., Batavia, III.

Paieškau pusbrolis Juozapo Puplesio 
įr (M. Puplesaičio) Seninus gyvena 
VorfVside. Cliiėngn, Tll. Prašau atsi-

pas. _
A Janušauska

4609 Paulina st, CHICAGO, ILL.

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.

FARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda ‘Didžiausioje Ameri 

koje Lietuvių kolionijoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apylinkėje Scottville, Mich. kur 
kraštas lietuviams ausigyventl. čio
nais yra Parmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl kreiplames 
} Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus f amas kad 
galėtumėm visus Anglus ir Vokie
čius, iš tos k°lionljos Išprašyti. Mes 
turime Iš jų suėmė jų farmas lr nori- 
me jas parduoti, turime didelių ir mt 
žų firmų, givuliai. mašinos lr kiti 
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me, ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katalioga lr mapa. ..

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Mich.

i * «4 »• I-

S MACNf TPC ęCMB--.; J
I •

Sulyginus geruma Magnetiškų šukų 
sų paprastomis — tai jos yra kaip 
DYKAI parduodamos. Jeigu nori tu
rėti gražius ir tankius plaukus, tai vi 
snomet vartok į Magnetiškas šukas ar 
iš musų ar iš’Šiitų nusiprkęs.. 

PREKE tiktai 25c. ir 50c. 
magNetic comb co.

422 ISLAND AVĖ.,
ROCKFORD, ILL.

VAISIAI ŽMOGAUS DARBO

Tiktai ekonomija ir taupumas 
tegali atnešei pageidaujama va
isių dėl pasilinksminimo

Bankas yra to)| žemč, kurioje jus pasėti 
pinigus^ o bankos knygutė tai yra vaisius.

Mes mokame 3 nuošimti j metus už jųsų 
pinigus.

r PRADEKITE SĖTI ŠIENDIENĄ

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
čornė biznis išdirbtas per 10 metų 
sHvininkns išvažiuoją ant fnrinų. 
Atsišaukite šiuo adresu:
4839 W. 14 St., CICERO, ILL.

T------------------ - -------- ----------------

Geriausią proga ‘‘Draugą
viripren’mieruoti ! I
Kurie užsiprenumeruodami “Drau

gą” uismoikės metinę mokestį $3.00 
tie gaus $1.00 vertės kningų: “Drau
go”, spaudos arba maldaknlngės. 
Užslprenumeru°daml dviems metams 
gaus antrą tiek vertės kningų..

8į proga tėra tik Iki vasario 15 
d., ir tik tiems kurie dar neskaito 
“Draugo”.

y Pasiskubyklt!
Užslprenumeruodagnl * * Draugą* ’ 

pinigus siuskit užadresavę šiaip:
R. M. KALINAUSKAS, 

“DRAUGO” agentas, Stiles Hali,
VALPARIASO, IND.

>»

REIKALAUJAME
1

REIKALINGI apsukrus 
vyrai kaipo pardavėjai ge
roj gyvuojančioj organi
zacijoj. Gera proga dėl 
dasivarymo i augštesnę 
vietą ir geras darbas. Pa
tyrimas nereikalingas. 

Ateikite į kambarį 902.

29 SO. LA SALLE ST.,

Klausk Mr. J. M. Justus.

i$$B$$B$$M$B$$B«9»»« 
Telefonas: McKinley 8764 2

BR. A. K. RUTKAUSKAS 5
Gydytojas Ir Chirurgas & 

*467 S. W»stin liti lrW. 38 gt.. C h lc«n £

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■m

■ DOMAIMYLINCIŲJŲMUZIKA:
■
Z Aušros Vartų Parap. Choras ■ 
Z • Rengia* Puiku ;

įKONCERTĄ į
z Ned., 4 d. Vasario, 1917 J

M. MELDAŽIO SVET. Z

2242^44 W. 23rd PI.

Pradžia 7:30 vai. vak. Programas bus striukas, 
bet įvairus ir užimantis. Mylintieji muzikij, nepamir- 
skite atsilankyti.

Po koncertui šokiai.
Kviečia visus

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS.

ZTpiRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS *
Ant Dura, Lentų Rortių ir Stoginio PopietesAnt Dura, Lentų Kertių ir stoginio nopieros

CARR BROS. WRECKING CO.
j 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO j

Amerikoniška Valstijinė
n k

Į Vyrišky Drapany Bargenai!;
Nauji, neatimti, aaryti ant 

užsakymo siutai ir overkntai, 
vertės nuo $30 iki $50, dabar 
parsidaoda po $15 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavimi nuo 
$15 iki $35 siutai ir overkotai, 
nuo $7.50 iki 18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų oveTkotų

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nno $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nno $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir KuperaL ’

Atdara kasdieną, nedėliombi 
ir vakarais.

8. GORDON,
1415 8. Halsted sL. Ohloago. HL

> JOSEPH C. SKOLON
. /

LIBTUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 902 National Life Bldg.

29 Bo. LaBane at., 
Vakarais 1506 Milvraukee avė.

Central t$M 
Raaldenea HmnhaM $T

sCHICAGO, nJx 

»K*::*K»K<K»tjat.-a;?*»aKa»a«a4-:

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Room 816
19 So. La Baile Bt, Okleago, HL 

Tet Randolpk 624$
I

PEOPES STOCK YABDS STATE BANK i *1 yrryyrrryor$vrrYrvYrr$vr»
Ashland Avė. Kampas 47th Street

Didžiausia Valstijos Bankas apart miosto

Kapitelis ir Perviršis $75fl.000.oo. Tartis suvirš $7.000.001.oo 

Z JVA/WUVJW

gyvenimo vieta
South Halsted

V

1827 Blue Island avė. Kampas Loomls ir 18-tos Gatvių. 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS. 

$600,000.00
Valstybinis Bankas sn dideliu kaltais arti Jųsų namų. . - 

Reguliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Houae Asaoeiation. M- 
noma gvarancija, kad jųsų piningai yra Bangiai padėti ir kad jis bus 
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Bubatoa vakarais iki $:• ▼. vakara.

Kalbama Lietuviškai ir LenklškaL

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

JA8 P. 8TEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kaslarias.

1825

U MV 1

COFFEE
Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28ir 30c.

SMETONAS
Goriausias
Smetonos aria 

aa. Geresnis 
įga kur |ųa

41c

ver

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

$500 DOVANŲ, Jei jus galite 
rasti iš taukų darytą sviestą 
kanoje nors lIBankėa san
krovų.

19c
RT2MI

Geriaoal By 
šiai 10a
rųliaa

5k

COCOA 
HBankėe G e- 

ri anais Coeoa. 
Sulygink 
bent ke
kių

wc

ARBATA
Priimnianato i 
Arbatos Ova 
rantuotos 
60e. vert. 40c

WB8T STOK
1$7$ Mlhnakee Av, 
MM WUaaakaa Av. 
104$ Mfloukae At. 
IBIO W. Madlsoa ak 
$8$0 W. Kaitom ak 
1$44 W. Ohieago Av 
18*8 Blnė laiaad Av

MII W, North At. 
1917 B. HsJsteė Ht 
U$l B. Hatoed Bt. 
1818 W. lttfc Bt. 
SIM W. Mnd ak

SOUTH BTDK 
8011 W«m«ar«h Ką 
$4t7 8. Halsted at.

4799 B. Ashland
NORTH BTDK 

409 W. Dii
719 W. North At. 
$640 Lincoln At. 
$244 Llaeoln At. 
$41$ N. Clark




