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ri taria prea, Wilsono žing
sniams prieš Vokietiją', te
čiau jos atsisako pertraukti
u ana diplomatinius ryšius,
kai kad yra padariusios Su
vienytos Valstijos.

PLIENO TINKLAIS
APSAUGOS UOSTUS.
New York. — Čionai gau
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“Naujienose” klyksmą i ir
lementacijos.

Socialistų laikraščio ‘NauDėlto darbininkai būriais
Londonas. — Čionai ofi Hienų’ redaktorius Grigai- ėmė traukties nuo socializWashington. — Kuomet
cialiai skelbiama, jogei palei tis. vadinamas savųjų net mo, mesti šalin socialistų
Suv. Valstijų karės ir laivy
“Draugo” ir “Sav. Drau
šlamštus.
Nepadoru taip
Tigris, Mesopotamijoje, įvy Marksu II, bandė
no departamentuose darbuo
go” redaktorius, gerb. kun.
apie
socializmą.
save duoti apgaudinėti ir
kęs didelis anglų su turkais
jamasi išsijuosus prisiren
Dr. A. Maliauskis, kuris ke
mušis. Po mūšio turkai pa
Visi jau žino, kaip jam tai išnaudoti.
gimo karėn reikalu, prezi
lis kartus jau ir pirmiau
sitraukę iš viso pietinio upės nevyko. Nevienas ir iš pačių
Copenhagen. — Berlyne
dentas Wilsonas lukeriuoja,
prašė “Draugo” Bendrovės
Kada žmonės ėmė mesti
kranto. Šitam mušyj žuvę socialistų nustebo, pamatęs,
oficialiai
paskelbta,
jogei
ką vokiečiai tolesniai pra
valdybos paliuosuoti jį nuo
šalin socialistų šlamštus,
suvirš
600
turkų
ir
apie
2,kaip
jų
vadas
Grigaitis,
Vokietijos
vyriausybė
neleis
dės su savo nardančiomis
užimamosios vietos, sausio
tuomet beabejo parupo ir
000
anglų.
“
Naujienų
”
redaktorius,
Berlyną
apleisti
Suv.
Val

laivėmis, ar jie pildys savo
27 d., 1917 m., padavė
“Naujienų”
redaktoriams
nemoką
nei
galvoti,
nežino
stijų
ambasadoriui
Gerardu
grąsinimus, ar skandys ame“ Draugo’ f Bendrovės valdy
reiks biznį daryti, kada dar
nei pamatinių .socializmo
rikoninius laivus su ameri kol įsitikrins, joge1* ambasabai prašymą visai atsisakybininkai socializmą pames,
taisyklių,
neturi
supratimo
konais. Prez. Wilsonas ka- d oriui von Berostorff ne- kęs 1,000 tonų plieno, kurs damajj
redagavimo
apie kapitonai
htfuojų
Tri "rrrYokieti ja priešingas grąsiąs joks pavojus jo ke- bus sunaudotas
. Draugo.”
k u “Naui'erii”
r-dakto-’
viario 6 d., š. m. buvo
ir todėl laibai atsargiai su lionėje į Vokietiją
dėl styrimų orlaivių.
Tatai daugelis socialistų,
rius Grigaitis su savo sėb
tinka įvairius pranešimus
“Draugo” Bendrovės šėriypatingai “Naujienų” skai
rais, “Naujienų” kaikuriaiš
apie vokiečių nardančių lai
ninkų visuotinas susirinki
Paryžius.
— Oficialiai tytojų, ėmė patįs savęs ir
matomai,
vių veikimą.
mas. Į direktorius išrinkti: pranešama, jogei franeuzai kitų klausinėti, kaip Grigai bendradarbiais,
kun. A. Ežerskis, kun. M. atmušę dvi vokiečių atakas tis gali būti laikraščio re sumanė tapti SOCIALISTŲ
Antai vakar buvo praneš
tokiu pat
ta, kad vokiečiai nardančių
Krušas, kun. J. J. Stankus, — vieną Verduno šone, o ki daktorių, jei jis yra toks KUNIGUŽIU,
.
.
.
...
,
’ " .
•*. . . ,
kaip garsingasis socialistų
laivių šoviniais buvę nužudę
p. P. Mulevičius, p. A. J. tą Meuse. Kitur pasitaikę tąmsus,
kad vieną sakitiį be-!.
. v.
. .
.
Albany, N. Y.—New Yor Sutkus ir kun. J. Klioris.
v , ’
, <
kunigužis velnių kupcius
amerikoną Wallace, kuomet
mažos reikšmės susirėmi rasvdamas suklumpa net'
Washington. — Vokieti
.
•
*
'A l op k ii s
P. TUMASONIS. mai.
tas su kitais anglų jurinin jos ambasadorius zvon Bem- ko valstijos legislaturos abu
septynius kartus, kaip jis'
kais buvęs nuėjęs nuo sken- storff su savo štąbu, sako du butų be jokių diskusijų
gali aiškinti darbininkams
Dėlto “Naujienos” ir su
stančio • anglų
garlaivio ma, apleisiąs Suv. Valstijas asignavo milijoną dolerių
socializmą, kad jis pats to skato lieti savo pamazgąa
“Eavestone” į įsilipęs val vasario 13 d. Keliausiąs į karės reikalams. Šitiepinigai
socializmo nežino. Juk ne pilnais kibirais aut e vangi
bus sunaudoti užlaikymui
tim
mokėdamas rašyti, laiško ųjų. Mat “Naujienų*' re-,
Skandinaviją, o iš ten į Vo
milicijos, valstijos jurinin
Tečiau nuo ambasadoriaus kietiją.
neparašysi,
nemokėdamas dukteriai ir ji) rašytojai
Londonas.
—
Atleistam
iš
kų
ir
kitų
organizacijų,
ku

Page iš Londono gauta ofiskaityti, kningos nepaskai- bando, ar pataikys taip
rios butų pašauktos karės Suv. Valstijų vokiečių am*
cialė žinia, jogei Wallace,
tvsi, nežinodamas socializ šlykščiai blevizgoti, kaip
Honolulu. — Suv. Valsti
basadoriui, grafui von Bemtarnybon.
nigeris iš Baltimore, Md.,
mo, kitiems socializmo ne jų
garsingasis
kunigužis
storff, kaizeris jau paskyręs jų vyriausybės įsakymu čio
nužudytas ne valtyje, bet
išaiškinsi. O jei nežinoda 1 elnių kupčius Mockus.
ržymėjimą — geležinį kry nai paimta 9 vokiečių gar
“Eavestone” laive, gi šis
mas aiškinsi, tai tik mulkin
Kad socialistų lairaščio
žių su baltu kaspinu, anot laiviai, kurie buvo čionai pa
laivas buvo anglų pakeistas
si tuos, kurie klausd,
“Naujienų” redaktoriai ir
pranešimo iš Berlyno per sislėpę nuo karės pradžios.
angliniu laivu, t. y. tokiu,
Londonas.—Vokiečių n Ar
Kaip “Naujienų” redak rašytojai moka lojoties Ir
Amsterdamą. Šitas atžymė Paskui patirta, jogei visi
kurs karės laivams jūrėse dančios laivės, užblokavu
simas suteikiamas tik pasi laivai yra sugadinti — su torius Grigaitis gali kovoti blevizgoti, su tuo sutinku
pristato anglis.
Taigi tokį sios Europos pakraščius, sa
žymėjusiems karės metu ci sprogdintos mašinerijos ir su kapitalizmu, jei jis apie visi. Visi žino, kad tame da
anglinį laivą reikia rokuoti vo veikia be jokios atodai
katilai. Tai yra padarę pa kapitalizmą nei supratimo lyke nesusilygins su “Nau
viliams1 valdininkams.
ne paprastuoju, bet karės ros. Vasario 6 dieną, anot
tįs vokiečiai, kad tais laivais neturi. Juk visa tai doku- jienų” redaktoriais ar rašvLondonas. — Anglijos ka
laivu. Ve todėl ir negali oficialių žinių, jos nuskandi
nesinauaotų amerikonai ki mentališkai prirodyta ir iš tojais
nei paskučiausieji
būti svarbi priežastis pa nusios net 13 garlaivių, ku riuomenėje tarnauja daug
aiškinta “Draugo” išleisto gatvės valkatos ar ištvirkė
lus karei.
skelbti karę Vokietijai.
rių tarpe buvę 8 anglų, o 5 amerikonų. Anglijos vyriau
je kningutėje, Marksas IT. liai, nei rusų žandarai, nei
Prezidentas Wilsonas, ta norvegų ir švedų. Su tais sybė dabar praneša, kad jei,
•
Ir tų išaiškinimų ir priro- pagaliaus patįs rusų urėdtai tą atsitikimą palikęs ša laivais žuvę daug ir žmonių. didi, Suv. Valstijoms bus
New York. — Vakar iš
raų neišversi, nors ant gal uinkai, kurie visame pasau
lin, laukia, ką tolesniai pra Aišku,
terorizmas jūrėse reikalingi kareiviai, jinai mėginta didžiulės Sandv
vos stokis, nes ten viskas lyje garsingi savo lojonėdės vokiečiai. Be to jis dar prasidėjo visu savo smarku visus amerikonus sugrąžy ITook anuotos. Paleista keli
paremta dokumentais ir pa mis.
sianti. iš karės fronto ir pa
pasitiki, kad, rasi, Vokieti mu.
šūviai. Griausmas supurtė
čių socialistų vyriausiųjų
siųsianti į Ameriką.’
ja atmainys savo grąsini
visus*New Jersey pajūrio
Su “Naujienų” redakto
vadų raštais.
mus, jei jinai nori išvengti
Berlynas.
—
Vokiečių
miestus. Vakare visi jūrių
riais ir rašytojais blevizgodidesnių nesutikimų su S. V.
Taip
begalvodami,
dauge

•spauda
aštriai
kritikuoja
pakraščiai per kelioliką my
jimo ir burnojimo amate
Taip dabar viskas ir stovi
prezidentą
Wilsoną
už
per

lis
darbininkų
galutinai
su

lių nušviesta prožektoriais.
tegali susilyginti ir gal dar
posenovei su Vokietija. Tštraukimą diplomatinių ry prato, kad “Naujienos” ar kiek perviršija tik vienų
ėmds diplomatinių santikių
šiu su Vokietija. Girdi, Wil- kitas socialistų šlamštas yra vienas velnių kupčius, so
Atlantic
Oity,
N.
J.
—
pertraukimą, nieko naujo
sono toks pasielgimas liudi lizdas tamsių biznierių, ku cialistų kunigužis Mockus.
Londonas. — Reuterio deneįvyko tomis keliomis die peša iš Amsterdamo į ‘‘Te Suv. Valstijų vyriausybė
ja, jogei jis turįs mažai pa rie skelbia humbugus, ir sapaėmė
savo
kontrolėn
vo

Bet sų šitais šmeižtais, stl
nomis.
žinties su Europos reikalais. ’o klaidingais ar melagin
legraaf” tvirtina, jogei Mek
bevielio
telegrafo
Washington. — Suv. Val Spauda išreiškia viltį, kad gais raštais, mulkina darbi kuriais “Naujieųos” sten
Bet Suv. Valstijose su ęikos laikinas prezidentas kiečių
bruzdimas didelis. Rengia Carranza Vokietijos baize- stotį Tuckertone. Visi vo stijų vyriausybė nusprendė Europos neutralės valsty ninkus, vpač savo skaityto gės apdrėbti evangelijas,
inasi ne karėn, bet apsigini- riui pasiuntęs savo veliji kiečiai operatoriai pakeista neatšaukti gavo ambasado bės neparems šito Wilsono jus. Tuo jie daro sau nešva “Naujienų” redaktoriams ir
mus, kuomet Suv. Valstijos, amerikonais.
Susinėsimai riaus Whitlo**ko iš vokiečių žingsnio, nes jos mato šitos rų biznį, ir pagalinus, kaip rašytojams pavyko dar blo
man.
bidonui tas, kad Europos pertraukė santikius su Vo- tuo telegrafu su Vokietija užimtos Belgijos, kol to n*- karės baisenybes. Gi Wilso- antai “Keleivis,” pasistato giau, negu su socializmo aiš
kinimu. “Draugas” išpaV
neutralės valstybės nors ir kietija.
1 r nepertraukiami.
pareikalaus pati Vokietija. nui šitai visa vra svetima. sau net paloeius.

VOKIEČIAI SULAIKO S. V.
AMBASADORIŲ.

RERNSTORFF IŠKELIAU
JA VASARI013 D.

ta* žinia iš karės laivyno de
partamento, jogei esą jau
pagaminti pienai ateityje
visus Suv. Valstijų uostus
nuo nardančių laivių apsau
goti plieniniais tinklais, ko
kius vartoja šioj karėj an
glai. Šitiems tinklams jau
užsakytos plieninės virvės.
Plieno
korporacijai
bus
daug darbo. Be to karės de
partamentas jau esąs užsa

ATMUŠTOS VOKIEČIŲ

$1,000,000 KARĖS
REIKALAMS.

GELEŽINIS KRYŽIUS VON SUGADINTA 9 VOKIEČIŲ
BERNSTORFFUI.
LAIVAI. -

NUSKANDINTA 13
GARLAIVIŲ.

ANGLIJA PASIŲSIANTI
NAMO AMERIKONUS
'■ KAREIVIUS.

ARMOTŲ GRIAUSMAS
SUPURTĖ PAKRAŠČIUS.

CARRANZA PASIUNTĘS
KAIZERIUI LINKĖJIMUS.

PAĖMĖ BEVIELIO
TELEGRAFO STOTĮ.

WHITLOCK PASILIEKA
BELGIJOJE. .

VOKIEČIŲ SPAUDA KRITI
KUOJA VVILSONĄ.

DRAUGAS
niojo jv šmeižtus ir išrodė įlinkas, racionalistas, evan
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kurie pasirodo jos laikrašty- štamų. ' Russia, Kiev, Ov-|jas, Franklin D. Roosevelt,į
Jusų pinigą tur. būti padė
je.
i’učeskaja ę10.
Kr majoras generolas Bar
geli jos kritikų pats vyriau
visuomenei jų melagystes.
Nelaimingi “Naujienų”
Moksleivis Juozas Pran- nett, jurininkų korpuso vy-'l ti geroj* saugioj* valetljoe
NORĖDAMOS
ATI sis vadas, Berlyno universi
banke)*
skaitytojai, supraskite ga ckevičius (sūnūs Juozo) Liausis vadas. Veikiai jiedu
TRAUKTI
ĮJETUVIUS to profesorius. Na ir tas
lutinai, kad jūsų laikraštis Suvalkų^ gub., Garlevos pa- j bus Washingtone.
NUO
KRIKŠČIONIŠKO liudija prieš tamsunus so“Naujienos” jumis vaišina rapijos, Rinkimų sodž., iešTIKĖJIMO IR JUOS IŠ cialistų vadus “Naujienų”
■mmbOP CHICAOOMaM
tokiais raštais, už kuriuos ko giminių ir pažįstamų.
VERSTI Į BEDIEVIUS, redaktorius ir rašytojus.
MII wa«kM A»«. kampu Wutora Ava
ir
pati
jūsų
redakcija
ne

KAD
APŠMEIŽTI
prilėkė
tokių
nesąmonių,
Russia, Voronež, Mužskaja
“Naujienos” visas pastan
~3% ant Juaų Pinigų
drįsta
imti
ant
savęs
atsagimnazija M. Yčasa. Učegas dėjo, kad tik įkalbėti EVANGELIJAS ir patvlr- kad jų sarmatytųs- ir di
komy bės.
Atdara Panedeliala L? Sabatomis
niku V klassa Josifu Prancsavo skaitytojams, jog evan linti savo šmeižtus, sociali džiausis tamsuolis.
vakarai* iki 8 valandai
! keviču.
i j z
' ,
L i
Privestu• čia pavyzdžiui
gelijos buvusios parašytos stų laikraštis “Naujienos”
Skoliname pinigus ant Namų
du ar trįs šimtai metų po pats PRASIMANO ir pri l>ent vieną kitą.
Veronika Sutkaitė, Kau- stengkitės
kuodadgiauKristaus
gimimo.
Bet veda tokį graikų istoriką,, “Naujienos” sausio 20 d.
no gub., Velionos vals., Sta- Lįaį turėti šviežio, tyro. oro.
Persiunčiame pinigus
“Draugas” privedė daugy kurio neikuomet ne 1917 m. sako, kad Syrijos
| Europa ir galima
kių par., Pasiutuvio sodž. Oras —reikalingiausis žmovaldytojas QŪIRINIUS da
bę seniausių dokumentų, ku RA BUV?.
*«utl Laivokartes
ieško tėvelio, brolio, sesers, gaus kunui dalykas.
Be
rie liudija, kad evangelijos
Toks sufabrikavimas ne ręs žmonių sąrašą Judeoj.
giminių ir pažįstamų. Mes maisto mes dar galime praparašytos ne du ar trįs šim būto žmogaus, toks tvirtini Gi vasario 3 dieną 1917 m.
sesers Veronika, Marijona gyventi kelioliką dienų, o
ir Ona gyvename Kieve, kg oro ir minutės negalime
tai metų, bet pirmame šimt mas, kad tas nebuvėlis liu tos pačios “Naujienos” rė
ĮSTEIGTA 1888 M.
metyje po Kristaus gimimo. dija tai ir tai visų yra va kia: kad tas Syrijos valdyAndai “Drauge” jau bu- Pankovskaja ui., d. 1, kv. 8 išgyventi.
Tuomet MNaujienos,” pri dinamas FALSIFIKACIJA. tojas,- kurs darė sąrašą Ju-Įvo tilpęs redakcijoj paaiški- Veronika Sutkaitis.
vr v i'-a
ij
_
Nebijokite-saules spinduspirtos prie sienos, NUSI
Tiesa socialistams tokie deoj “vadinosi NR “QUI- nimas, kad dabartiniam laiSTATE BANK
Zose Butvilaitė iš Kauno hge saulės nebūtų niepo priežiūra Valstijos i
LEIDŽIA ir rašo, kad evan darbeliai nebenaujiena. Juk RINIUS” ir ne “CYRl- ke labai pavojinga mainyti Ąub., Šiaulių pav., Pakapės Ko meilaus ir gražus,
KAPITALAS $600,000
gelijos esančios parašytos jie sufabrikavo Kutrų, ku NŪS,” bet Bublius Sūlpi- dolerius į rublius ir krauti par., Beldžiu sodžiaus ieško
Neužmirškite apie jūsų
Mes mokame 3 proe. ant Pinigą.
įjuos Europos. bankose. Tą
vienos gale pinjQg$įp^ kitos rio pasaulyje neikuomet nė- icius Quirinius.”
Mes parduodame F°reign Money
Viktoro Bartkevičiaus, Eini dantis, kuriuos privalote
gi apie vidurį antrojo šimt ra buvę, ir jie paskelbė savo i .Juk čia ir paskutinis Į naudingą perspėjimą visi Ii jos Simonavičienės ir kitų užlaikyti
Orders į visas dalis svieto.
kuošvariausiai.
mečio po Kristaus. Bet ir su laikraščiuose,
lrtikraščinosp. kad tas nebu
npbn- tamsunas “Naujienų” skai- privalo atminti.
WiiU<un Kasper — Pirmininkas
pažįstamų. Russia, Nižmj Pavalgę visuomet išplauki-.
Otto Kaspar,—Vice-pirmininkas
tuo nepdvyko. Dokumentais vėlis, Kutra liudija, jog- ku tytojas gali matyti, kaip ji,
uaei uupuolimo kurs0 Eu. Novgorod,
Gordije vskaja Į Te })urna. Jeigu* pajutote,
Chas. Krupka, Vice-pirmininkas
Joseph
Sikyta — Kasierius
ir vyriausių mokslininkų nigas Olšauskas -yra rusų laikraštis
“
Naujienos
”
,
,
. .
vle’ ropos valstijų pinigų dau ui. No. 67, dom Karelina.
(Įantįs sugedo, tuojaus
A^pst FiUk—Aaa’t. Kaslenus
raštais “Draugas” priredę, šnipas.
na kartą sako tai, o apsisuj
Karės belaisvis Pranas kreipkitės prie gydytojo.
1900 Blue lalnnd Avė.
kad tris pirmosios evangeli
suma[, Petrulis iš Kauno gub., Pa-į Nemazgokit burnos neužTos falsifikacijos aiškiau i- usios to paties užsigina, by siunaa
"CHICAGO, 9^jos yra parašytos antrosios siai už viską parodo' visą tik apgauti sako nelaimiu- H.
nevėžio
pav.,
StumbriškioHg^
prieš
išėjimą
oran.
pirmojo amžiaus pusės pra bedugnę doros srytyje su uis skaitytojus.
1
m
„ _.
.manydami tuomi pasipelny valsčiaus nori surasti savo
Rankas visuomet kuosaudžioje, o ketvirtoji pirmojo puvimo “Naujieiių” redak
Toliau: mes kalbėjome’ ti. Tokia nuomonė gali bų^
brolį Joną čerauką ir sese"Lįausiai šluostykit.
šimtmečio gale.
torių ir rašytojų.
apie ,žydų žemės PRIJUN
t i labai klaidinga, nes nieks rį Pauliną Čėraukytę. Abu
Nenešiokite mažų batų,
Reiškia “Naujienų” re GIMĄ PRIE RYMO IR
KAD IŠGRIAUTI LIE
TUKUOSE
TIKĖJIMĄ daktoriai ir rašytojai yra UŽDĖJIMO MOKESČIŲ nežino kada ta nelemtoji paieškomi išeiviai buk gy_lj<ul-įe spaustų jūsų kojas, •KfcZl
karė pasibaigs ir kokiomis vena Clevelande. Atsiliep- J yį^i batai trukdo kraujo
IR JUOS ATVESTI PRIE pasiryžę viską daryti, by tik ANT JOS, NUO KURIŲ JI
išilgomis. Kadangi milži irit bei kas žino apie juos ||>egį ir kojos lieka ligotoPALIUOBEDIEVYSTĖS ‘Naujienų’ apgauti savo nelaimingus NEBEBUVO
niškos karės išlaidos gali nepatingėkite pranešti ka- m|s>
redaktoriai ir rašytojai ėmė skaitytojus.
SUOTA, o “Naujienų gi ra
kariaujančias valstijas pri rėš belaisviui.
Germany,
Numazgok burnos labai
Tas pratrynė akis ir pa šytojai ir redaktoriai su
skelbti nelaimingiems savo
vesti prie visiško arba da Neuhammer, Kriegsgefan-Lap.ame vandenyj. Geriauskaitytojams, kad ^evangeli tiems akliesiems “Naujie klyksmu mums atrėžia apie
lino bankruto, tai ir pinigų genen Fr. Petrulis, No. 371. Lįa mazgoties drungname
jos parašytos ne apaštalų, ji)” šalininkams if tie nelai žvdų žemės PAVIRTIMĄ Į.,., .
,
DEL JUSU TAUPUMO
RYMO
PROVINCIJĄ.
Tai- ,tamaS E"r^?S bankose la
Jonas Duoba Zigmontų vandenyj. •’
nei evangelistų, kuriuos pri mingieji, nors ir atbukusiu
Beiškia laisvę,nua rūpesčiu
™ ab^toas;.
kaimo, Tamošbpdžio valse.,
Stengkis visuomet rėdy! ir
pažįsta katalikų Bažnyčia, savo protu, visgi jau ima su- gi mes kalbame APIE VlE- Į
NĄ DALYKĄ, o jie mums įgerbiamieji, su mai Naumiesčio pav., Suvalkų Lįes
dailiai.
Ab8°lutlškę
orasti, kad jų mylimosios
bet kaž ko kito.
atsako APIE KITĄ, matF17mu dolert'? 1 rubhus lr gub., ieškau prietelių ir giSi banka yra labai patogioje
Nevartokite aštrų kvčpaIr prieš tuos socialistų ‘Naujienos” juos apgaudivietojo yra reguliariai per.. v.
. , j ,
siuntimu pinigų i Europos r.iinių Amerikoj. Dabar gy- L,
vadų tvirtinimus ‘Draugas’ iėja ir nepadoriai tyčiojas pe žino gerai, kad tamsus
,
,
iiuriama U. S. Valdžios, juji, skaitytojai nesupras tŲ bankas bukite atsargesniais. venų po šiuo antrašu: liūs-į jaunas - reikia užlaikyti
sų taupiuimai yra pageidau
pastatė liudytojų iš pačių š savo skaitytojų tamsumo.
jami,
ar 81.Q0 ar 81,000.00
Priešingai, galite pasidaryti šia, Tūla, Litovskij Komitęt. | k.up gaEma švariaUsiai.
Beto, “Naujienoms” taip FALSIFIKACIJŲ
pirmųjų krikščionijos laikų.
Dėlto jie ir,mulkina tuoj8*" dauS
---- —T
«■»»
rMHtftjtttfr-i/r
Kai kurie iš tų * “ Draugo ’ ’ npėjo PASLĖPTI SAVO
Maudytiea reikia kuodažapdumti akis savo skaity
tojams. Žinoma, tamsiems
jų skaitytojams gal ir to už
tenka.
Tai parodo, kiek
“Naujienos” atbukino, tų
nelaimingųjų protų,
Berėkdamos “Naujienos”

Second Socurity Bank

KAIP BŪTI SVEIKU IR
UŽSIGANĖDINUSIU.

ITSARGIAI SO SIUNTIMU
PINIGŲ Į EUROPOS
BANKAS.

KASPAR

? TAKTIŠKA
SAUKA APSAUGA

privestųjų liudytojų gyveno
kartu su apaštalais, matė jų
darbus klausė jų mokslo, ir
buvo pagaliaus pačių apaš
talų mokiniais.
Ir tokie liudytojai liudija,
kad evangelijas parašė evan
geli štai, kuriuos pripažinsta
katalikų Bažnyčia. Čia tatai
“Naujienų” redaktorių bei
rašytojų .tamsumas ir jų be
dieviškos pastangos pasiro
dė prieš lietuvių visuomenės
akis taip aiškiai, kaip aiš
kiausių dienų,

TIKRUOSIUS
NORUS. vargšus, kiek begalėdami.Toms taip RŪPĖJO ĮKAL
Toliau “Naujienų” redak
BĖTI SAVO SKAITYTO toriai ir rašytojai, neva Pa_ljj
JAMS, KAD “NAUJIE
NOS”
TIKĖJIMO
NE
KLIUDO, KAD*JOS BE
DIEVYSTĖS
NEPLATI
NA.
O ČIA KAIP ANT
DELNO PASIRODĖ VI
SOS JŲ BEDIEVIŠKOS
PASTANGOS./

J. S. Zaikauskas.

9Sįs»ia»SSiaaassttf

si remdami žydų istoriku J. g
Flavius, kalba apie tai, kad §
žydai turėjo savo karalių
iki 6 musų eros metų.
Įg
Bet čia pasirodp, kad tie Į R

mausiai.
Valgyti reikia sveiką,
gardų maistą, l?et netikėki
te, kad tik mėsa suteikia
žmogui sveikatą. Daržovės,
vaisiai, šviežias pienas labai
yra naudingas valgis ir pa
tartina daug tų dalykų val
gytiValgyti reikia neperdaug,
priešingai viduriai nesuvirškiua viso maisto ir mes
gauname ligą.
Šalinkis baimės, susirūpi
nimo. Aiški nuomonė apie
viską geriausis šaltinis ra
mumo, užsiganėdinimo.
/Gerbk ir stengkis butT
meilu su kiekvienu žmogų,
neatsižvelgiant, kaip jie
apie tave manytų.
Dirbk sn noru. Tinginy
stė sukelia kenksmingas
mintis ir daro papratimu,
kaip ir girtuoklystė, nuo
kurio nelengva pasiliuosuo
ti. Tinginystė yra didžiau
siu priešu sveikatos, jaunu
mo, skaisčios išvaizdos.

NATIfflU CITY BANK
OP CHICAGO

David R. Foraan —Pregident
S. £. Kampas, Dearborn and
Monro* 8t„
(Apatinės labos)

“Naujienų” redaktoriai ir'*’1
PAIEŠKOJIMAI
rašytojai
visai
NĖRApv
SKAITĘ J. Flavio raštų
.
v z
Vienatinis būdas gimi
Visi žino, kad evangelijo kuriais, jie remias, nes tks
pats
Flavius
rašo,'
kad
žvdų
į
^
>
‘
as
I
>e
^sas
Fieža
(443
nės
surasti yra paieškoji
je yra surašytas Kristaus
mas
per “Draugą“. Paieš
mokslas. Socialistų laikraš» karalius Herodas taip buvol^ fairfield avel, ChicAgo,
kodami per “Draugą“ dau
gelis surado savo gentis,
is “Naujienos” visas pa- prigulmingas, jog Rymo I,L) ,Sav0 du ,laisku nu0 X
draugus ir pažįstamus, fcuKAD
ATITRAUKTI tangas dėjo, kad žmonės ciegorius Augustas kišosi Į]ll,'rtr‘uŲ tremtinių, kurtos v Washington. — Valsty
rie p«r ilgą laiką nebuvo
žinomi. Jei nori bile ką
LIETUVIUS NUO KRIK ■tebetikėtų evangelijoms, tat pagaliaus ir į privatiškus l'raž» Wa‘bGti suieškoti jų bės departamentas* ima rusurasti,
siųsk paieškojimų į
llcrodo
ir
jo
familijos
reikaĮ
irt^uies^Amerikoje.
ŠČIONIŠKO
TIKĖJIMO vra, kad jie NEBETIKĖ
“Draugą“ šiandien.
'
;
pinties,
kad
Anglija
ir
Fran
Ona Jasaitė iš Kauno g.,
IR JUOS ATVESTI PRIE TŲ KRISTAUS MOK lūs
o
Paieškojimų kaina:
c ijone k liudytų Vokietijos
BEDIEVYSTĖS, socialistų ILUt, KAD JIE ATSI Ir kitu kitukesnių nesu-1 lteseiniV aPskr- Tauragės ambasadoriui parkeliauti į
Vieną kartą - ___ 60c.
Trįs kartus
$1.00
laikraštis “Naujienas” ėmę TRAUKTŲ NUO KRIK įminiu ten stačiai kimšte I valsčiaus, Norkaičių sodos Vokietiją.
Ambasadorius
Vieną
savaitę
$1.50
i
■
aiškinti,
kad evangelijos ŠČIONIŠKO TIKĖJIMO, O prikimšta.
Pinigui
galima
siųsti
jau
pasirengiąs
keliauti
Bet jau ir iš to, kas paša-P'0 *r
giminių bei pakrasos ženkleliais^ arba re
esančios
sufalsifikuotos. ATSITRAUKĖ IŠVIRSTŲ
Pirmiau buvo pranešta, jo
kj-ta.
visi
mato,
kaip
ant
ž
i
e,aJn
'»Atsiliepkit!
Rusgistruotame laiške. Paieš
C
BEDIEVIUS.
Bet ir pats protas rodo ir
gei jis keliausiąs į Kubos
kojimas turi but surašytas
itelno,
kad
“
Naujienų
”
resia
>
°
OTod
Ri
«
“
’
Šrenburš
6
mokyčiausi
vvrai,7 kurie sa- r Tokiu Imdu, “Draugas”
aiškiai ir trumpiai.
s/
salą. Bet dabar tvirtinama
daktorių
ir
rašytojų
rašjai
''
e
L
c
”
!
ldt
2^°'
.)a
V
'..
2
į
švilko
aikštėn
ir
parodė
Adrc-snokite:
vo amžių pašventė šventraš
priešingai.
“DRAUGAS“
yra
lygiai
tokios
pat
vertės,
2*hja
Toleikaite
iš
Kaučio tyrinėjimui, ir pagaliaus lietuvių visuomenei visą
(Advertising Dept.)
pats vyriausysis šventraščio ‘Naujienų” redaktorių bei kaip ju kunigužio velnių 1:0 Suk, Raseinių aps., Tau1800 W. 48 st., Chicago, III.
kupčiaus
Mockaus
bleviz='"8™
valsčiaus,
Gaknnų
sorašytojų
tamsumą,
visą
jų
kritikų vadas Adolf Har„og.
džiaus nori susižinoti su sanack liudija, kad evangeli atsisakymą nuo doros įsaky
licijai Nov Yorke, GldveIr patįs tamsumai “Nau- vo giminėmis. Russia, Gojos nėra sufalsifikuotos. mų, visas jų bedieviškas palande, Detroite, Chicagoje ir
^i£a> Šrenburs 1 Luze
/Žiūrėk apie tai plačiau ?langas išrodė viešai visus jienų” redaktoriai ir tie,
kituose miestuose išsiuntinė
jų sekretus. Tai pamatę matomai, nujaučia, kad jų P’ Pereulok, No. 9, kv. 24.
“Draugo” No. 28 š. m.).
#
St.
Joseph,
Mo.
—
Vie
jo instrukcijas, kad jie at
Ieškau kaimyno Antano
Oi, kaip “Naujienos” da “Naujienų” redaktoriai ir dedamieji raštai yra begalimiose
namuose
atrasta
ne
kreiptų didesnę ,d°m‘7 i Pro'
nes tamsybių ir blevizgų ir I Kutkauskio, gjįven. Ame- ‘
bar norėtų apvilkti Adolfą .rašytojai, užuot prisipažinti
‘
gyvi
6
žmonės.
Užsinuodi

vokiškus
tuose miestuose
šmeižtų* versmės. .Dėlto į r^°jc* Jis kilęs iš TytavėParyžius.—Francijos vy
'Marnacką net sutana ir jį ap prio kaltės, užuot persipra
“Naujienų” Redakcija ir
P«raP-, Kiškonių sodž. jo iš angliais kūrenamo pe rui usybė Vokietijos pavyz agitatorius, kurie per pasta
šaukti kunigu. Tuomet butų šyti visuomenės, kitrią jie
adresas: Russia, Car- čiaus garais-dujomis. Pil džiu nusjirendė sumobilizuo- ruoju du metu platina vo
palikę “Naujienoms” bent Irįso taip nepadoriai apgau- prideda prierašą nuo savęs
kad ji, girdi, neatsakanti už skoje Sičio, Novaja Derev- nas pečius buvo prikurtas f j šalies apgulimui visus ei-J kišką propagandą ar tai žo
vieni varteliai iš to bajsaus ilinėti jie įkrito stačiai į tikapglių ir uždarytas.
vilius gyventojus nuo 16-kos džiu, ar raštais. Ypač liep
padfijimo išsprukti. Jos tuoj“ril hysterios paroksizmą, mintis tuos savo laikraščio ’iia, 7, kv. 3.
ta saugoti kiekvienam žing
ligi 60 metų amžiaus.
..Jonas Knapšyg iš Suimtu šaukti: tai kas, kad kurs rubežiuojasi su iš pro raštuose'išreikštas. Reiškią
snyje tuos, kurie visuomet
“Naujienų” redakcija, kaip valkų gub., Marijampolės
ITamackas liudija Už evan to išėjimu.
peikia talkininkus ir kelia į
Tatai kaip nepagaus jie Pilotas norėtų savo rankas apskr., Veiverių valse., Ši-Į
gelijas, juk kunigų ir dal
numazgoti ir visą atsakomy- Helių kaimo ieško žmonos
padanges vokiečius.
In
bas už evangelijas kalbėti rėkti, lojoties, plūsti, grūstį bę už tuos šlamštus korius | Marijonos. Russia, Roslavl,
zl
strukcijose pasakyta, kad
nesąmones vieną aht kitos,
ir ant socialistų rėkti.
apie thos visus laikraščius,
Puerto Plata. — Iš Santo
Bet dabar “Naujienoms” į vieną už kitą bjauresnes, skelbia ir platina nuo savęfc, Smolenskoj gub., Litovskokatrie kokirf''nors budu drįs
, Domingo respublikos išsisI jo učilišče.
likra desperacija. Mat Adui-,Mat, fient tokiu budu jie no nuversti.
Washington. — Preziden- užpuldinėti Suv. Valstijų
TeresS Variakojutė iš klibino namo keliantį Suv.
Bet kiekvienas tai žino,
tas llafnaek, ne kunigas, jis ri uždengti nuo skaitytoją
pagaliaus ne katalikas,, pro- J savo niekšvstes ir tamsumą, kad redakcija noroms nend- Kretingos m., Keuno gub., Valstijų karės laivyno sek- to Wilsono įsakymu šios ša- vyriausybę, tuojaus butų
testonas evangelijų priesi-! bent tokiu budu jm manoJ roms atsako už visus raštus, ieško tėvo, giminių ir pažį- retoriąuss Danielso padėję- lies vyriausybė slaptąjai po- pranešta Washingtonan,

VOUITUOS AMBASADO
RIUS RENGUSI

. KELIONĖN.

v

NUO ANGLIŲ GARU
ŽUVO 6 ŽMONĖS.

FRANCUI ŠAUKIASI SA
VO ŽMONIįl PAGELBOS.

PARKELIAUJA DANIELSO
SAUGOJAMI PROVOKIŠPADĖJĖJAI
Kl AGITATORIAI.

Sausio 7 di,enų Trijų Ka sąnariai viršminėtos kuop )8. niųga musų veikėjo kalba
rė Mayfieldo polski ksiendž,
nei arcivyskupo parėjimų
O jeigu A. Kr>priklausė į ralių šventėje airių šv. Juo Visas pelnas nuo minėtosios padarė į susirinkusius dide
ir dažnai laužo bažnyčios
liet. draugijų, tai, tur-but zapo ir šv. Patriko para pramogos ($20.00) liko pa lį įspūdį ir Ugai ji užsiliks
tiesas.
Štai arcivyskupasS
PERU, ILL.
tik dėl gavimo pašelpos. pijos dvi draugijos mar skirtas dėl sušelpimo ba atmintyje.
prisiuntė vikarų, kurio jie
Sausio 28 d. 1917 ra. A. Tai gi dabar aiškiai matote, gavo gatvėmis. Šv. Balt daujančių brolių lir seserų.
reikalavo.
Atvažiavus gi
Tobaus C. L. Teatrališkas
vikarui komitetas atsisakė L. R.-K. M. S. kuopa tu kokius nesusipratėlius p. K. ramiejaus draugija taipo gi Užtat tebūna garbė tiems, Choras sulošė 3 veiksmų
mokėti jam algų. Negana rėjo literatiškų susirinkimų, Kadišius vadina susipratu gavo pakvietimų dalyvauti kurie prisidėjo prie surengi dramą “Žmonės.” Artistailietuviais-katalikais! tame maršavime. Kunigas mo tokio naudingo vakaro -mėgėjai savo užduotį atliko
to, sausio mėnesyje komite kurį su malda atidarė piry siais
Meldžiamasis,
Kadišiau, Pakalnis ėjo draug sU mu ir kurie nepatingėjo jan tinkamai. Geriausiai gal lo
Nauji T. F. Skyriai. ’ tas pranešė, kad jis nemo mininkas L. Šimutis? 7
ateiti.
,
Pereiti), savaitę pasiųsta kėsiąs algos nei pačiam kle
šė p. P. Mockaitis.
Aptarus kaikurius bėgan daugiau tokių šposų nebe- mis.
r *
Sausio 14 d. musų mies
earteriai šiems T. F. sky bonui, nes, gird, jis nepil čius dalykėlius prasidėjo li krėsk.
Daugiau tokių vakarų
Po lošimo antru atveju
Žemai
tis-Kukutis.
dąs
jųjų
reikalavimų
ir
nu

naudai
nukentėjusių nuo
te mirė Antanas Norbutas,
riams :
teratiška dalis susirinkimo.
kalbėjo Dr. Rutkauskas.
\
Trentoa, N, J., No. 55. tarimų ir kad, kas svarbiau
kuris prigulėjo prie šv. Bal karės tautiečių. •
Programa susidėjo iš de
Šioje kalboje svečias karš
jųjų
ižde
sau batų temoje: “Ar^žmonijai
Vargas Lietuvoje kasdien
tramiejaus dr-stės. Pagal
Valdyba: pirm. A. Junea, sia,
tai ragino klaūsytojus prisi
įstatų jam jau nebuvo mo didinas ir todėl mums reikia dėti prie Lietuvos atstaty
rast. K. Vėli vis, ižd. J. Vė- sio 3 d. 1917 m. pasiliko tik reikalinga blaivybei”
*
$81.78. Ši atskaita patvir •
kama pašelpa. Bet numiru įtempti visas*pajiegas, kad
livis.
mo, neaikvoti pinigų ųiekGynė temų J. Čepulis ir J.
sio musų draugija jo neap- tik kuodaugiausiai surinkti niekiams, gyventi taupiai.
Bedford, Ohio, No. 56. tinta ir komiteto parašais.
Dideli
Ferai.
Klimas, užsipuldihėjo AValdyba: pirm. V. Pusčius, Skolos-gi ant bažnyčios dar
Gal dar nei vienais metais leidė iki pat mirties. Ka tam tikslui aukų.
Peldžius ir S. Bartkiis.
K. D. Po to choras sudainavo
dangi iš kasos duoti pašelrašt. J. Jonuška, ižd. J. Šū yra suviršum $46,000. Tad
Debatus, žinoma, laimėjo taip uoliai čia nesirengta
tris dainas, o p-lė J. Baltrumatot, prie ko privedė komi
kis.
prie fėrų, kaip šįmet. Fė pų ligoniui neturėję tiesos,
ginėjai blaivybės.
koniutė dailiai padainavo
tetų valdymas. Mokyklos pa
rai įvyks vasario l£, 16 iri tai draugystė rengė jo nauAukos.
solo. Programas liko užbaig
Kovos mėnesyj Šv. Bedo 17 d. š. m. pobaznytinėje dai vakarus, darė kolektas
Chieago, III. (Kensing rapijinėe pas mus nėra' Betas tautos hymnu. Keletas
ton). Aukos sulinktos ves-! nbėjo, tai yra labai liūdnas ir kolegijos moksleiviai rengia svetainėje. Jų pelnas bus tarpe sąnarių. Numirus ’gi
išgamų
laike hymno nenorė
tuvėse p. J. Vaičekausko su tai yra labai liūdnas ir ap vakarų Spring Vailey, III.
paskirtas vietos N parapijos iškilmingai palaidojo savo
Laike Dr. J. J. Bielskio jo atsistoti. Sarmata.
V. Beisogalietis.
p-le A. Žegliute iš Kewa- verktinas likimas didžiau*
naudai. Laike tųjų fėrų taip buvusį draugą.
prakalbų Youngstowne, O.
Špokas.
šio ir seniausios lietuvių ko
nee, UI.
gi bus surengti du vakarai:.
Šv. Baltramiejaus dr-stė
liko surinkta aukų Tautos
Vienas vakaras lietuviškai, o nuo pat užsidėjimo visuo
Po $5.00 aukavo: J. Van lonijos Amerikoje, kurioje
Fondui $47.15. Aukavo se
kitas lenkiškas. Netruks ir met turėjo nusisamdžius
čekauskis ir kun. P. Lapelis yra arti 1,200 šeimynų.
kančios ypatos: po $5.00:
Po $2.00 — F. Šedvila lr'Gaila
lietuvių-katalikų,
kitų pamarginimų.
uU iJ
svetainę. Prieš 3 metus ji Motiejus Maratinskas; po
!
kurie
dėlei
komiteto
tamsuF. Šedvilienė. pasistatė sau mūrinį dvie $2.00 — kun. Vilk hitaitis if
Nepaprastas Velnias.
Dailės Mylėtojų Draugy
mo turi nekaltai kentėti.
jų
-augštu svetainę 15,000 Kaz. Stupinkevičius; po $1:
Po $1.00 — K. Klimavi
Pastaromis dienomis čia
čius, J. Stankus, P. Budrus, Ypatingai gaila to jaunimo,
dolerių vertės.
Svetainė J. Sabaliauskas, A. Laukai ste sausio 2i d. buvo paren
ant Taylor gatvės po No. 48
.1. Duravičius, A. Pocius, A.
3°^os orgamzaci- atsirado nepaprastas sutvė
dar neišmokėta, bet tikimų- tis, V. Baratinskienė, R. gusi vakarą, bet dėl blogo
oro mažai žmonių atėjo.
Vaičekauskis, A. Plastiniu-į-ios žųsta svetimtaučių ban- rimas, kurį net pradeda va Šv. Baltramiejaus Dr-ste. si neužilgo atsilygintu
Balčiuvienė, J. Bukona, K.
kaitė, J. Nazelskis ir J. Va-! *ose> išsižadėdami tikėjimo dinti veliiu. Apie *10’ ‘vel
Šių metų šv. Baltramie Vinčiunas, P. Šubonis, S. Kadangi vakaro programa
Vietos pašelpinė draugy
nio” galybę vietos gyvento stė vardu šv. Baltramie jaus dr-stės valdyba suside Duškauekas, Jurg. Sabaliau buvo labdi įdomi, tai, dau
£1 liauskaš. Viso prisiuntė K. P1’ lietuvybės.
Klimavičius $23.00.
O, shenandoriečiai, kuo- jai pripasakoja tiesiog ne jaus, yra pirmoji betuvių da: pirm. — V. Adomubs, skas, J. Kaspaviče, B. Stu- gelis prašė, kad Dailės Myl.
Dr-stė pakartoju jį. Tas
į bendrą Kalėdų Fondą niet-gi jus susiprasite ir su būtų dalykų, kuriems savo
draugija Levvistone.
Ta vice-pinn. — K. Jasas, fin. pinkeviče, A. Ribulskis, A.
įvyko nedėlioj, sausio 28 d.
iki sausio 28 įplaukė $93.45. grįšite pjęie savo motinos akimis nematęs vargu ir įti draugystė daug nuveikė vi sekret. — J. Paušis, proto Kėkštas, P. Bukona, And.
Apart lošimų dar buvo mo
Kuo- kėti. Šis tariamasis “velBlaivininkų Kalėdinin F. katalikų Bažnyčios.
suomenės labui. Šv. Balt kolų sekr. — A. Povilaitis, Gudinąs, J. Gužauskas, J. nologai, deklemaęijos, dai
įplaukė........................$10.00 j met-gi jus tapsite ištiki- Įnias” visus gąsdina, muša. ramiejaus draugystė savo iždininkas — J. Beleckis, Senolis, D. Vaikutis, T. SeMioterų Kalėdinis Fondas. Illiais staliais ir dukterimis
kolektoriai — A. Šinkūnas veikas, J. Tamulionis, Jurg. nos ir tt. A. Gončis pasai
pareigas
pildo
teisingai.
Pa

Kas
to
neparasto
velnio
Brooklyn, N. Y. — Auka J
didvyrių žemės — Liėte monologą: ”Ponia Tvaršelpa ligoje ir pomirtinė vi ir K. Balčiūnas, maršalka Gusteinis,, M. Šubonis, Vin dauskienė,” K. Gagelis —
rolę
lošia,
kol
kas
nepavyko
vo ALRK. Mot. Sąjungos ^uvosl!
— L. Baniulis. Draugystė cą Žales, P. Sirviks, M. Karišaiškinti nei detektyvams. siems be atidėliojimų išmo
monoliogą:
“Feljetonas.”
*24 kuopa, pris. K. Dumblie'į
Rep.
kama. Nepamiršta ši drau turi 146 sąnarius in arti pačinskiutė, M. Šilingienė. Maža mergytė W. BifžetaiVietos angliški laikraščiai
nė .;............... {............... 40.00
---------------------------- —
Smulkių aukų buvo $12.15.
gystė ir tikybinių beturiu $8,000.00 tūrio.
tė padeklemavo “Paklau
plačiai
apie
tai
rašo.
Visas
Philadelphia, Va, — AL.Taip
gi
ši
draugystė
turi
X.
reikalų. Pirmiaus, kuomet
syk tautieti” ir “Vargdie
miestas dabar vieų tik ir
RK. Mot. Sąjungos 10 kuo
čia nebuvo lietuvio kunigo, kninginėlį 6Cf dolerių vertės,
nė mergelė.” S. Darmaikalba apie šį dalykų.
pa, pris. J. Šepeltaitė 15.00
musų draugystė parkvies kuriame yra daug katalikiš
tienė ‘Per lygius laukelius^
—Žmonių daugybės iš-visų davo lietuvį kunigą iš kitų kų kftjngų.
Viso iki-sausio 28,-4-Mo»~-4foadHigeft irPageidfcuj
O. Andriunienė: .“Vienas
\
Balandis.
miesto dalių renkasi apie miestų, • dėl atbkimo išpa
.torų Kalėdinį Fond. įplau
mos Misijos.
laisvas cicilikas,” M. Riš
pažymėtą namą, bet policija žinties ir kitų reikalų. Ne
kė .............................. $150.00
Sausio 28 d. SLRKA. 50 kienė: “Lietuva mano bran
Sausio 12, 13 ir 14 d. š. m.
..L. R. K. S-mo Am. Ka vietos lietuvių Šv. Petro ir domiai saugo šią vietą ir ar mažai ji taipo gi yra paren
kp. buvo surengus iškilmin gi tėvynė” ir K. Mikėnas:
lėdinin Fond. įplaukė $8.75 Povylo bažnyčioje įvyko ke- ti nei vieno žingeiduolio ne gusi naudingų prakalbų, pa
gą vakarų su prakalbomis, “Verkia girtuoklis.” Pas
prileidžia.
Vyčių Kalėdinis Fondas.
skaitų, lošimų ir šiaip jau
lošimu, dainomis, ir t.t. Kal kui choras, vedamas vargo
iurių dešimtų valandų at
S
—
is.
L.
Vyčių
27
kuopa
sau

pasilinksnbnimo vakarų.
bėtoju buvo atvažiavęs iš nininko J. Mollieriaus su
Brooklyn, N. Y.— Auka laidai. Laike tų atlaidų taip
sio 27 d. 1917 m. turėjo Va
Chicagoą. Dr. A. K. Rutkau dainavo keletą dainų, kurios
vo L. V. 41 kp., pris. M. gi buvo ir misijos tėvo V.
Šv. Baltramiejaus draugy
karų
su
lošimu
“
Karės
Me

skas, SLRKA; kvotėjas.
Milukas ....................... 20.61 Kulikausko iš Chicagos.
stė yra motiną visų kitų
publikai labai patiko. .
to
”
ir
kitokiais
pamarginiChieago, 111. — aukavo L. Per visas dienas misijų mu
čion esančių draugijų. Nau
Pelno liko arti 50 dolerių.
Pirmiausia kalbėjo Dr.
mais.
«
V. 24 kp., pris. P. Cibuls sų bažnyčia buvo pilnutėlė
jai tvėriančiosibms draugi
Jis
bus paskirtas parapijos
Rutkauskas
apie
geros
Vakaro
vedėjas
buvo
p.
“
Drhugo
”
No.
22
1917
m.
kis . • .v................................... 7.20 žmonių. Tur-but mažai yra
joms
šv.
Baltramiejaus
reikalams.
L. Šimutis. Lošime dalyva spaudos svarbą ir naudingup.
Kazis
Kadišius,
aprašy

Viso Vyčių Kalėdinin F. tokių Homesteadiečių, ku
Vietinis.
draugija dažniausiai suteik
rųą SLRKA. Rimta ir turivo
šios
ypatos:
A.
Račindamas
gy
venimą
A.
A.
Ado

iki saus. 28 įplaukė $154.75 rie per šias dienas nebūt
davo savo svetainę dovanai
*■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
skaitė, A|< šišlauskaitė, A.
mo
Kresinieliaus,
taip
sako:
L. D. S. Kalėdinin Fon- buvę bažnyčioje— Nemažai
arba už mažą mokesnį. Iš
DtOYStS'VALSTYBINIS BANKASTANT BRIOEPOflTO
Glevickaitė, Ą. Peldžius, J.
dan aukavo L. D. S. 5 kp. buvo atvažiavę žmonių į “Adomas Kresinielius buvo viso dabar Lewistone yra 14
CENTRAL MANUFACTURING
Čepulis, A. Mandeikis ir P.
iš Waterbury, Conn. 21.92 šias misijas ir iš kitų vie susipratęs betuvis katali- lietuviškų draugijų ir kuo
Jomantas. Lošimas nusise
Viso L. D. S. Kalėdiniu tų. Apylinkės kunigai ir gi kas”... Aš nežinau, ar p. pų.
kė labai gerai.
Fondan įplaukė
$24.42 buvo atvažiavę pabelbėti K. Kadišius nesupranta,
Šv. Baltramiejaus dieno
A. Masokaitė tarpais pa-'
K. Pakštas,
musų simpatiškam klebonui kas yra susipratęs betuvis1118 W. seto Str., netoli Morgan rtl,
SUeaa% OL
je musų draugija su gražio skambino ant piano.
-katalikas,
ar
jis
A.
Kresikun.
S.
J.
Čepanoniui.
T. F. šekr.
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $3t)0,0e0.TO
mis karūnomis paprastai
Lošimui pasibaigus, dal
Geistina butų, kad kiek nieliaus visai nepažino. Bet
vaikšto po miesto gatves.
navo solistės: A? RušplausABELNAS TURTAS VIRS $2,000,000.00
vienoje Amerikos lietuvių kaip ten nebūtų, visgi p. K.
\
kaitjė
ir
A.
Masokaitė.
To

Nepamiršta ši draugystė
kolionijoje įvyktų tokios Kadišius savo koresponden
Suvienytų Valstijų
cijoj, parašė gryniausią ne ir karėje nukentėjusių bro baus dainavo vyčių choras
naudingos misijos.
Pačto Bankos, mies
teisybę: aš nuo kun. A. Ja lių.
Visoms z promogoms, po vadovyste A. Manleikio.
tas ir Valstija laiko
nuso tikrai sužinojau, kad kurios rengiamos naudai Pabaigoje p. L. Šimutis jau
smingai
prakalbėjo
į
publi

pinigus šiame Ban
Carbondale, Pa. susipratu badaujančios Lietuvos, šv.
kų.
ke. Direkt<friai šio
sių lietuvių-katalikų yra tik Baltramiejaus dr-stė savo
Pasibaigus
programai
bu

Banko yra savinin
Iš musų padangės labai T 2 šeimynų, kurie priklauso svetainę duoda dovanai.
vo
šokiai.
Pubbkos
būvu
kais milžiniškų dir
retai būna laikraščiuose ko- į savo lietuvišką katabkišką
Praeitais metais Lewistopusėtinai.
Neužilgo
čia
ža

btuvių
Centralinia
respondencijos, rodos, kad Šv. Antano parapiją (For no miesto valdyba buvo pa
da
surengti
vakarų
šv.
Bė

me
Išdirbisčių
Disjau visai čia lietuvių ir nė- est City, Pa.), rengia pra- rengUSį iškilmingą paminėdos kolegijos moksleiviai.
triktė.
Vicepres.
4.^3
Komiteto Šeimininkavimas, i ra. Bet mūsiškių skaičius kalbas, šelpia savo brolius jilnf>
V. Baisogalietis.
ARMOUR and Co.
* Jau nuo keleto metų čia čia yra nemažas ir jie net nuo karės nukentėjusius jr £)aĮyVautį šios© iškilmėse
Prez.,
ALBERT
yra labai įsigalėjęs parapi- turi kelias lietuviškas drau- t.t., o visi kiti Carbondalio gavo pakvietimų ir šv. Bal
PIC'K and Co. Vice-prez. CHICAGO
JUNCTICN
lietuviai yra tamsus jr akli
jos komitetas, kuriame pfir- gijas.
\
tramiejaus draugystė. Sve
Gelžkėlio Kompanijos ir daug kitų kompanijų priguli
’(Neminiukauja p> V. DundDarbai pas taras eina pu- •nkų paaL'md'liaL
timtaučių laikraščiai pagyrė
prie šios Bankos. Moka 3 nuošimtį už, padėtus pinigus.
zila. Tasai komitetas, susi-. sėtinai. Kiekvienas, kuris kuriei iš jų per polskus betuvių draugijų, džiaugda
Kaip
kituose
miestuose,
Duoda Paskolas, Apsaugoja namus nuo ugnies, siun
dėdantis daugiausia iš sa- nori gauti darbo — gauna, ksiendzus yra jau taip tau mies jos skaitlįngumu ir
taip ir čia lietuviai katali
čia pinigus į visas dalys pasaulio. Partraukia pinigus
liuninkų, užsivedė tvarką Bėda tik, kad beturiu tar- tiškame klausime sukvailin gražaus augbo vyrais.
kai kas kart smarkiau pra
iš kitų Bankų po visų Ameriką it atlieka visokius
protestonų bažnyčių valdy- pe čia labai prasiplatinusi ti, kad nebegali atskirti ka
Bankinius reikalus.
Pirmiau čia lietuviai vi deda veikti.
mo ir savo rankose net tu- girtuoklyste
Per ištisas tino nuo ųTklio; todėl ir sa
Andai prieš Ndujus Me
Bankos VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po piet.
ri parapijos iždą. Su pa-1 dienas vyrarealiunuose len- ko: “ja jestem poliak z Vi- suomet buvo sumaišomi su
Subatoinis iki 9 vai. vakare.
ledais, dabar gi ačių pasi tus, yietos SLRKA. 10 kp.
gelba teismo jis užgriebė ktiniuoja
kas
daugiau lenskiej gubernii”...). Taigi
buvo
surengusi
vakarų
su
išKalbama Lietuviškai.
bažnyčios ir klebonijos už- “skunerių’ išgers, o bobos prie tų tamstanų skaitliaus darbavimui seniausios lie
DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS BANKAS
prigulėjo | ir A. Kresinie tuvių draugijos, svetimtau- laimėjimais. Įvairių daiktu
rašus ir dabar yra absoliu- “džikų” šoka.
ŠIAME APpKRYTlJE.
lius, kuriam pagaliaus ir po ■iai pradėjo mus skirti nuo j delei išlaimėjimo suaukavo
tišku parapijos šeimininku, j
Sarmata. ’
musų biznieriai ir kaikuric
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
Musų komitetas neklauso1
Plimutiskis. mirtinį patarnavimą pada- lenkų

ŠV. BEDO KOLEGIJA.

Tautos Fondo
Reikalai
**»**«««•*»**•

;

BENTOH, ILL

YOUNGSTOWN, OHIO.

NEWARK, N. J.

I

.

,. SIOUK CITY* IA.

—••

l£WISTON, ME.

HOMESTEAD, PA.

CLEVELAMD, OHIO.

SPRING YALLEY, ILL.

CARBONDALE, PA.

t® District Bank.

{ LIETUVIAI •
I AMERIKOJE

PLYMOUTH, PA.
uL
• *

SHENANDOAH, PA.

PHILAOELnttA, PA.

Nž

•vonvuo
ngj*
feT>?>T

salė
visffi susirinko
publikos. Matyt, kad vietos
lietuviai labai prijaučiu vy

feJHl&i'H’)

CHICAGOS
I ŽINIOS

“DKAUOO”
l.ittle GUmpses Into Your Telephone—No. 1

čiams.

M
UŽMUŠTA MERGAITE.

“The Fair” krautuvės au
tomobiliu palei 710 W.
North avė. užmušta 7 metų
mergaitę • Wilhchnina BurUokos (gal lietuvė?), kurios
tėvai gyvena po num. 1710
Oreliord avė. Mergaitė vos
tik bu<o išlipus iš gatvekario, kuotnet pakliuvo po au
tomobilio ratais.

Atsiliepkite!
Važinėjant man po Lietu
vę tūkstančiai žmonių prašė
kad aš parvežčiau laiškus jų
giminėms Amerikoj. Bet ka
dangi jokių raštų iš Lietu
vos negalima buvo išvežti,
tai su gailesčiu buvau pri
verstas atsisakyti jiems pa
tarnauti.
Kaikurios . ypatos
man
prisimena, tai iemiaus ir
pranešu jų giminaičių ant
rašus:!
Juozas Ugenskis, Raeine),
Wis. Moterė gyvena Tytu
vėnuose. F. Misius, Chicago,

!! batoma iki 8 vai. vakaro,
<i
•*a»o*a*a»a»a»a»a»a»a»o»o«i

OKSLAS ir prityrimas <lnug metų miRijntigaa.
nusprendė kaip ir kokis didžio ir kokie inaterijolo jis turi būti padirbtas,
.

Vietos ryčių 5 kp. vasa
rio 3 d. š. m., Erkert Parko
svetainėje būvi/ - parengusi
šeimynišką vakarėlį, į kurĮ
susirinko gan /skaitlingas

ši dalys telefono yra taip padirbta kad pagautų
balso, kuomet žmogaus jupos
yra pusė colio nuo
telefono.
*
Jeigu Jus kalbate apio šešis ar dvilyka colių
nuo telefono, tas žmogus kuris yra anam gale lini
jos negali aiškiai girdėti .Tusų baisa.
j,
•

būrelis lietuviško jaunimo.
Kol dar rinkosi svečiąi buvo
šokama ir žaidžiama. Sve
čiams susirinkus praisdėjo
programas. Pirmiausia vy
čių choras p. B. Lauraičio
vedamas sudainavo “Kur
Bėga Šešupė” ir,“Lietu

Kuomet kplbate per telefono visados kalbėkite
aiškiai,' ir arti tuomet galima gerai
girdėti.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building
Official 100

tinga. Piktadarystėje intariamas jos vyras, kuris bu
vo pasimetęs nuo jos.
arseniku. Moteris buvus tur-

SUSIVĖLUOJA TRAU
KINIAI.

NATURALIZUŪJASI VO
KIEČIAI IR AUSTRAI.

L. VYČIU VAKARAS.

Mirė staiga Mrs. FaUPie
Beiman,
5312
Laivrcnce
avė.
Koroneriui pranešta,
kad ta moteris nunuodinta

Gydytojas Ir Chirurgas
3467 S. w«jtir» llrt. Ir W. 36 <1.. Chlcage

Phoaa Canal ZIS

DR. A. YUSKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 Si. Halsted CHICA60, ILL
corner

tsth

t

I

Lietuviška Bučeme
Visi lietuviai remkite savo tautieti
vietoje svsimtauti. Viena iš geriau
sių bucernių apieliakejė. Visiems ge
rai žinomo jojė vietoj.

Stan. Eazlowskls
4102 S. Campbell Avė.
TEL. YARDS 2999. CHICAGO, ILL.
-r------- - --------

% “DRAUGAS”

iftno w. 46th St. CHICAGO, TT.T.

Liituvos VyaJiy Building and Lnns Assnciatlon

Easton, Pa.

Paieškau gavo pusseserų Alenos,
Pranciškos iš Anastazijos Borauskaičių, paeina iš Kauno Gub. Šiaulių,
pav, Papelios parapijos. Prašau atsi
šaukti sekančų adresų.

yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieno
taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namą, kreipkis į
šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimą ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigą ant lengvų išmokėjimų.

Stan. Brockis.
5717 W. 64th Pi.
Clearing, UI.

Paieškau savo sesers Mari
jonos Sarauckaitės po vyri]
M. Damaskienė paeina Kauno
gub. Panavėžio pav. Ramigalos vais. Truskavos par. Sakiova sodos, 2>metai atgjal gy
veno Chicago, III. Tūrių labai
svarbų
reikalą, malonėkite
atsišaukti sekančiu adresu:
VER. SARAUCKAITE
21 Sehuiter st., Amsterdam,
N.

f ‘

'i

■'

t Į bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmeuįs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

Y.

PatU P. Baltutis, prez.,
3315 S. Halsted st
Oeo. Z&kas, vice prez.
3339 Emerald avė
John J. Kazanauskas, sekr.,
2237 W. 22 str.,
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė.
A. A. Šiokis, advokatas, 3255 S. Halsted st.,
Direktoriai:

I

*" <.

Kurie užsiprenumeruodami '•Dran
gų” užsmoikėa metinę mokestį 33.00
tie gans $1.00 vertės kningų: “Drau
go”, spaudas arba
maldaknlngės
Užsiprenumeru°daml dviems metams
gaus antrų tiek vertės kningų..
Sį proga tėra tik iki vasario 16
d., ir tik tiems kurie dar neskaito
“Draugo”.
Paslskubykltl
Užaiprenumeruodapni “Drangų”
pinigus siuskit užadresavę šiaip:
f B. M. KALINAUSKAS,
“DBAUGO” agentas, Stiles Hali,
VALPABLASO, IND

PAIEŠKAU savo»nnseserės F. Karakaitė8 po vyrų Cesuniene, gyveno
W. pnllman, III. Taipgi St. Dykčio,
gyveno Wathame, Mass., paeina iš
Vilniaus gub., ir pav. Gelvanų val
sčiaus, Kalėkienų kaimo. .Tie patįs
ar kas žinote malonėkite atsišaukti
šiuo adresu:
STASYS KAZAKAS
1000 E. 74 St. Cleveland Oliio.

M. Janušauskienė, P. P. Baltutis,
Elena Jovaišaitė, P./Mulevičius, Josefina Adomavičiūtė, J. J. Kazanauskas, A. S. Prečenauskas, J. Tumasonis ir G. Žakas.

DR. J. J0NIKAITI8
GYDAU VYRŲ. MOTERŲ
TR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St.
CHICAGO, ILL.

CARR BROS. WRECMNG CO.
3003-3039 8. HALSTED ST.,

Tel Drover 7042
LIETUVIS DENTISTAS .
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimų.
4712 So. Ashland Avė.
art 47-tos gatvės

Amerikoniška Valstijine

= Banka =

JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg.
29 So. LaSaHe st.,
Vakarais 1566 Milrrankee avė.
*
Central SSSS
Basidence Humbald ST
CHICAGO, IIJ^

h

18»

1827 Bluo Island ars., Kampas Loomls Ir 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PEBVIBžIS 1B PELNAS.

$600,090.00

Valstybinis Bankai su dideliu kaltais arti jųsų namų.
Bsgnliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Honse Association. 01noma gvarancija, kad jųsų piningai yr* saugiai padėti ir kad jis bus
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais Iki 8:0 ▼. vakare.
Kalbama Lietuviikai Ir LsnklžkaL

A. A. SLAKIS

Suvienytų Valstijų krasa
' čia laiko savo pinigus

Miesto ofisas:
Boom 81S
10 So. La Baile Sk, Chicago, HL
TeL Bandolph 624$
TeL Drover 6326

r$T>iT«TYY«TYYYVYTr»YV»TVV
Parsiduoda Didžiausioje Ameri
kojh Lietuvių kolionljoj kame yra
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apylinkėje ScottvUle,. Mich. kur
kraštas lietuviams apsigyventi. Ci onata yra Farmerų Draugystė, yra
lietuviškų parapija. Todėl kreipiamės
į Jus kurie norite.tnrėtl geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad
galėtumėm visus Anglus ir Vokie
čius, iš tos k°llonijo8 Išprašyti. Mes
turime ii jų suėmė jų farmas Ir nori
me Jas parduoti, turtine didelių Ir mt
tų farmų, glvullal. mažiuos Ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant ižmokesėlo. Norint gauti dauglau informacijų rąžykite
mums,
J gausite gražų kataUoga Ir mapa. ..

Plymouth, Pa.

Kapitalas su perviršiu
$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrima
Suvienytų Valstijų valdžios
Moka 3 nuošimčius nuo sūdė
tų pinigų. Galima susikalbėti
lietuviškai.

O. N. Postlethivaitc,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

JAS F. STEBINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kssisrins.

o vieta

FARMOS!!

- BANK

ČHIČACO

Dr. C. Z. Vezelis

S O FL O L

Plymouth National

<
■
*
«

Ant Darą, Lentų Rėmą ir Stoginio Popleros

<

apairciskiT eri)’- stebėtinu! pasekmingu
m o gčtttno pino i, tunu, ger
kit* nKimJįjįiho, d n štilio. gal rot
tka'idt /nu >, n .d'o/t/p t apetito,
kaičia tolioje, •ei., eit., Sutai
soma* in^irurtju labai pa gurėjusio

RTcn-m a co. w
Wdshtftrflaa Street ®nr tariu

j

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

ADVOKATAS

f. ad.

?

Bendrovė* susirinkimai atsibūna kiekvieną pane
dėlio vakarą nno 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pi.
ir Auburn avė.

lAtiprenyneruoti! I

PAIN-EKPELLER10-

JOBEpH J. ELIAS
So. Weod Street OHIGASC VUL

Petras Balsis

•

468 Northampton st.

Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben
drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos
•> Real Eastate biznyje.

Geriausią proga “Draugą”

leno Ir ištikimo 'rango Mmynoa, naudojama
mini' pasau
ly ja per pi.nę Atmina ^io—tfte.
u* KM>nkntf vlw»-e u|>tiako*e,
arbu galite ufrodukytl tiesiai ii

4000.

Paieškau savo brolių Prnneišknns
Jokūbo, ir Kazimiero Balsių, paeinan
čių iš Kaulio Gub. Raseinių pav.
Pnkalniškų Rodos. Meldžiu av jio pa
tįs ar kas apie juos žisote atsišaukite
sekančių adresų:

Phone Yards 2721

ii fnrmulosrcvptof; suteikto ifanintintfu Kgypto eokoniliku,

Pajieškan Ignaco Zingerio, kuris ap
sivogęs išbėgo iš Chicagoa ketvirtų
dieną Sausio 1917.m. Aitas jatinaa va
gia dirbo pas manę Bankoje per sep
tinius mėnesius ir, kada aš apsirgau
ir išvažiavau j Ligonbųtį ant operaęijos, tuomet jisai j trečių dienų po
mano apsirgimo pasiėmęs keliatų šim
tų dolerių nnkėe su pačia apleido Chicagų. ,
Jis yra ženotas su Petronėle Mačinlevllnite, knri paeina
iš miestelio
Jurbarko Kauno Gub. ir jan yra ser
ganti nėščia, kokie 7 menesiai. .Tisai
pats kalba Iš lengvo, lėtai, eina galvų
palenks, turi geltonus plaukus Ir
moka ant virš kairiosios akies; jisai
vre fel metų senumo 5 pėdų ir 9 colių
augščio.
Paeina iš sodos Meeeiuny, Sveneenlu Pavieto, Vilniaus Gub. ir vadinas
r>o tėvu Ignacas Zinkevičius. Kas ta
vagi. kur pamatysite ar susitiksite
tuo:au areštuokite ir duokite man žine kuoveikiansisi, o apturėsite $100.
00. doleriu dovanų, pd tokio antrašu.

Ar Nori Uždirbti Pinigus?

street:

UT ATRYTAS

nori pastoti

NUNUODINTA ARSENIKU.

IR. A. K. RUTKAUSKAS

©r©/-

Chicagoje daugelis vokie
čių, austrų ir kitų svetimžemių apskričio teisme išsi
ima pirmąsias šios šalies piNedėlioje, vasario 4 d., L.įlietybės poperas. Šitų pirVyčių 13 kp. (šv. Kryžiaus j mųjų poperių išeiėmimas
par.) surengė gražų vakarą jReiškia tai, kad aplikantn>
Suv. Valstijų
piliečiu. Visi svetimžemiai,
•urį tokias poperas, šios ša
lies
vyriausybės
laikomi
kaipo piliečiai ir karės me
tu jie negali būti deportuoiami iš šios šalies. Bet rei
kia nepamiršti ir to, jogei
< urį pirmąsias pilietybės po
ne ra s, atsiėjus reikalui, ga’i būti pašaukti tarnauti
Suv. Valstijų kariuomenėje.
Karės
laivyno
tarnybon
iniami vientik pilni piliečiai.

Telefoną*: McKInley 8764

Mes turime kelįatų vieno tono
NEPASISEI 1TORTVF Parduosime
motorinių trokų (Motor
Truck).
pigiai už cash arba ant
laiškų.
B. Co.
NAM/lKTADARIUI. 1 Išmokėjimo.A. Kreipkities

Dr. J. J. Bielskis.

pi. EJijošiaus svetainėje.
Buvo sulošta veikalas: ‘f Ant
Bedugnės Kranto.” įjosime
dalyvavo sekančios ypatos:
V. Straševičius, J. Vasi
liauskaitė, P. Gudžiūnas, F.
Darkinlas, L. Timnaitė, F.
Šaučiuvėnas. P. Virbickas ir
A. Ramanauskas. Artistfrt-mėgėjai savo roles atliko
tinkamai.
Kadangi viršininėto vei
kalo turinys paliečia gir
tuoklio gyvenimą, tat kiek
vienas atsilankęs turėjo pro
gą persitikrinti, koks bai
sus musų priešas vra tas
alkoholis.
Po programo tęsėsi šokiai.
Nors
ncmiclaširdipgas
šaltis degino veidus drąsuoZ
lių, išėjusių ant gatvės, bet

Lietuvys Paminklų išdirbėjus.
Padurau aut užsakinio paminklus greitai ir pigini, kaip kiti.
F.su pasirįžęs patarnauti bile laike. Pareikalavus
nuvažiuoju
j
namus ir duodu paaiškinimų reikale Paminklų statymo.
Reikale kreipkities adresu:
JOHN STRUŽYSK'S
'
Monumet Works,
R. F. D: Box 128, BLUE ISLAND, ILL.
Dirbtuvė MT. GREENW4)OD> ILL.
Tel. Mt. Greenwoo<l 45
Prie Sv. Kazimiero Kapinių

Stanislovas Kazlauskas
4102 S. Campbell Avė. Chicago, III.

III., Jo giminės Šidlavoje ;r vyčių hvmnę. Po to vėl
pas kun. Jurgaitį. A. Gri- tesėsi šokiai ir žaidymai.
Daug traukinių Chicagon
gas, 318 N. 53rd st., Chicago, j' Šiuo vakarėliu svečiai Jįko ateina labai susivėlavusių.
III. Sesuo Šidlavoje. P. Ja- labai patenkinti. Taip nau- Kai-kurie geležinkeliai už
rošius, 4635 AVood st., Chi- Į dingai ir smagiai sunaudoti
pustyti sniegu taip, kad ėju
cago, UI. Sesuo gyvena Ty- j brangus laikas retai pasitalsieji traukiniai turi sustoti
tavėnuose. B. Baltrušaitis, ko.
ir laukti pagelbos iš arti
1838 W. 46th st., Chicago J
Lietuvos Sūnūs.
mesnių miestų. * Vietomis
III. Tėvai toj pačioj vietoj.
siaučianti neapsakoma pū
A. Gedvygąs, Chicago, TŲ. OpinrrnftnTr OUŪIUVTA
jo moterė su vaikučiais gv- UniUVLlUnIC dUMIMIA ga.
gy
vena Tytavėnuose.
Kas norėtų plačiaus suži
noti apie savo gimines Lie
tuvoje, tai ateikite svetai
Ponąs P. Baltutis mums
Vena/ piktadarys, W. J.
nėn kur aš laikysiu prakal praneša, kad praeitame ket i Wvne/ vakar ryte apiplėšė
bas ir po prakalbų galėsite verge laike Dr. J. J. Biel ! v ai gr/nų daiktų krautuvę po
manęs paklausti. Alano pra skio prakalbų šv. Jurgio pa
1 nupieriu 913 N. State gat.
kalbos garsinamos “Drau rapijos svetainėje išviso su-,
Laiku palei krautuvę pasi
ge.” ,
Taigi
skaitydami, rinkta $144.49 aukų. Be to
suko poliemonas
George
skaitydami “Draugą” gali- daugelis pasižadėjo mokėti
Laurell. Plėšikas su grobiu
te sužinoti kur ir kada jos nuolatines duokles.
iš krautuvės išėjo ir pasi
♦
bus.
Surįnkti pinigai nusiųsti leido bėgti. Bet pųlicmonas
Girdėjau, kad Chicagoje i Tautos Fondą dėl sušelpipaleido kelis šuvius iš re
esama daug Tytavėniškių ir ino badaujančios tėvynės.
volverio ir tasai žuvo.
Šidlaviškių. Labai daug ką
—------------------------------ H:-------- -----------turiu papasakoti šių parapi
Suareštuokite Situos Vagius.
jų žmonėms, nes važinėda
mas po Kauno rėdybą su
ėjau daug jūsų giminų ir
n žįstansį

1

Paieškau gero bučerinus kuris sa
vo amatą mokėtu gerai. Turi mokėti
gerai kalbėti Lietuviškai, Lenkiškai
ir Angliškai. Atsišaukite pas

Valandėlė Smagaus Laiko.

■■■■■■I'

vai.

' • ryto Ud • vai. vak. ūtarJ i ninkais, Ketvergais ir in-

NORTH SIDE.

viais esame mes gimę.” Po
to p-lė O. Ančiukaitė dailiai
np deklamavo.
Pasibaigus
deklemaci jai svečiai liko
nukviesti vakarieniauti. Lai
ke , vakarienės kalbėjo B.
Lauraitis, M. Mažeika ir P
Juras. Pasistiprinę svečiai
vėl nuėjo svetainę. Dar p-lė
M. Vilkevičiutė ir P. Mureika padeklemavo eiles ir choras sudainavo “Karvelėli

I

“ tracijų atdara nuo

The Mouthpiece

Prie progos reikia pažy
mėti, kad 13-toji L. Vyčių
kuopa yra viena veikliausių
kuopų Cliieagoje.
Lietuvos Pelėda.

JONAS STRUZYSKIS

Adminia-

FARMOS!!

The ? 7"»

MUKĘS*
COFFEE

Best«

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

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver

ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg.,
r
BMUONAS
Scottville, Mich.
t' Goriausias
DYKAI.
’pRrr vonO'i machitic como v,.

Sulyginus geruma Magnetiškų šukų
■u paprastomis .— tai jos yra kaip
DYKAI parduodamos. Jeigu nori tu
rėti gražius ir tankius plunkąs, tai vi
snnmet vartok N\agnptiškas šnkas ar
Iš musų ar iš kitų nusiprkęa..
PREKE tiktai 26c. Ir 60c.
MAONBTIO 00MB OO.
422 ISLAND AVB.
BOOKTOBD, ILL.

smetoaoe svlo
etas. Geresnis
««P knr |ųs

COCOA

RYŽIAI

Goriausi
tini 10a
rudas

1 s: 41c"
wwt «n»
18T3
1084
1048
1110
SMO
1044
1838

19c

Mlhraakss AV,
NUtrankee At.
MUtrankss At.
W. Madlson st.
W. Madlson rt.
W. Chioago At
Bluo Ižlaad At

Sic

0600 DOVANŲ, Jei jųa galite
rasti ii tankų darytų avieatų
kurioje norą iž Bankės san
krovų.

By-

ĮBaakės G
riausia Cocoa.
Sulygink a ■
bent ko
kia

ĮSU W, Nsrth At,
UIT •. HaMod M.
1831 B. Halsted M.
1818 W. ltth (h.
8108 W. 08nd rt.
SOUTH BIDB
1038 Won*wortk Ag
1437 B. Halsted rt.

ARBATA

Priimnlauaio t
Arbatos Ova

60e. vert.

4788 B. Aokland

NORTH STDR
408 N. Dlvlslon
780 W. North Av.
8640 Llneoln Av,
8244 Lincoln Av.
8418 N. Clark
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