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NUSKANDINTA "CALIFORNIA

ŽUVO DIDELIS ANGLIJOS S. Y. AMBASADORIUS
NEIŠLEIDŽIAMAS Iš
GARLAIVIS.
Washington. — Suv. Val
BERLYNO.
stijų
konsulis
Frost
iš
Queenstown, Anglijoje, va
kar kablegrama pranešė val
stybės departamentui, kad
vokiečiu nardančioji laivė be
persergėjimo
nuskandino
didelį
Anglijos
garlaivį
“California.” Tai įvyko Ai
rijos pakraščiuose. Konsu
lis taippat sužinojęs, kad
tuo garlaiviu keliavęs ir vie
nas amerikonas. Žuvę kelios
dėšimfįs žinomų.' Tame skaitliuje dvi moteri ir keli vai
kai.
Išsigelbėjęs kapitonas su
kitais keliauninkais pasako
ja, jogei nardančioji laivė
garlaivį torpedavo be per
spėjimo iš 300 jardu tolu
mos. Paleido garlaivin dvi
torpedi.

Copenhagen. — Vietos
Suv. Valstijų pasiuntinybė
je apturėta žinios, jogei ne
išleidžiamas iš Berlyno Suv.
Valstijų ambasadorius Ge-

rard, jo štabas ir kiti ten gy
veną amerikonai. Vokietijos
vyriausybė neišduoda jiems
pasportų ir neleidžia iške
liauti todėl, kad jinai netu
rinti ~pilno užtikrinimo, ar
jos ambasadorius von Bemstorff galės. laimingai par
keliauti iš Suv. Valstijų į
Vokietiją. Vadinasi, Vokie
tija Suv. Valstijų ambasa
dorių telaiko kaipo užstatą.
Nežinia, ką į tai pasakys
Suv. Valstijų vyriausybė.

ATIDARYTAS ANGLIJOS
PARLAMENTAS.

Paskui gauta žinia, kad
“California” plaukė iš Ame
rikos į Glasgową. Keliavo
200 'žmonių. Iš jų vienas
žuvo, o 30 sužeista.
Londoną?. — Vakar iškil
Anehor linijos, kuriai pri
klausė “California,” valdy mingai atidaryta Anglijos
ba sako, kad taSai garlaivis parlamentas. Prie atidary
”ew Yorko uostą, apleidęs mo dalyvavo ir pats karalius
sausio 29 dieną. Be to bu su dvarėnais. Karalius ir ki
vęs apginkluotas prį^š nar ti anglų tautos lyderiai pa
žymėjo, jogei talkininkai iš
dančių laivių užpuolimą.
“California” turėjo 8,662 kentėsiu vokiečių nardančių
tonų intilpimo. Gabeno be- laivių blokadą ir galų-gale
visgi laimėsią karę.
kitko ir karinę medega.
Be šito grąsia pavojus dar
ir kitiems anglų dideliems
garlaiviams, kurie nėra dar
pasiekę Anglijos pakraščių.
Be “California” vokiečių
nardančios laivės vakar nu
skandino dar kitus 9 garlai
vius — 8 anglų ir vieną ita
lu.
6
Apie tai pranešta prezi
dentui AYilsonui.
Tečiau šis
I
pasakė, jogei reikią laukti
oficialių žinių apie “Galifomijos” nuskandinimą ir
ar keliaujantis amerikonas
išlikęs sveikas.
Tuo tarpu vokiečiai sėja
pragaištį jurėsie. Norėdami
badumi numarinti Angliją,
skandina neutralių valsty
bių garlaivius. Ir, kaip ma
tosi, nuo šitos vokiečių bloados ne tiek nukentės Anlija, kiek neutralės valst y-

S

KRITIŠKAS STOVIS
OLANDIJOJE;
Haaga. — Didesniuose
Olandijos miestuose gyven
tojai kelia demonstracijas
prieš vyriausybę už maisto
trukumą.
Gyventojai rei
kalauja, kad vyriausybė pa
galiaus ar vienaip, ar kitaip pabaigtų reikalus su
Vokietija. Dabar Vokietija
Olandijos pasieniais sutrau
kianti skaitlingąją savo ka
riuomenę.
Nežinoma, ko
kiam tikslu tai daroma.
Olandijos vyriausybė ofi
cialiai paskelbė, jogei pre
kyba su Anglija pertraukta
visai, kadangi negalimas jū
rėmis susinėsimas per vo
kiečių nardančių laivių blo
kadą

SKANDI ĮVIJA IR OLAN- VOKIEČIŲ LAIKRAŠČIAI
DUJ PRISIDEDA APIE SUV. VALSTIJAS.
PARYŽIUS. — Vakar
Ryme mirė tikėjimo reikalų
PRIE
VALSTIJŲ. Berlynas. — “BerŲner
kongregacijos
prefektas

MIRĖ KARDINOLAS.

kardinolas Diomede Falconio, kituomet buvęs Šv. Tė
vo apaštališkas delegatas
Suv. Valstijose. Ėjo 75 me
tus. 1911 m. buvo pakeltas į
kardinolus

NIEKAI VOKIEČIAMS
SU ZEPPELINAIS.
Paryžius. — Čionai gau
ta žinia, jogei vokiečiai me
tę šalin savo pirmesniubsius
sumanymus — su sato zep’
pelinais užpulti ir sunaikinti
Anglijos sostinę Londoną.
Esą perbrangiai atsieina to
limesnėms kelionėms gamin
ti tokius stiprius zeppelinus.
Dabar Vokietijoje dirbdinami milžiniški zeppelinai, bet
tik veikimui ant jūrių, ka
rės laivyno pagelbai. Rasi,
pasitaikius progai, vokie
čiai išnaujo mėgins užpulti
zeppelinais Londoną arba
Paryžių. Bet vargiai tai pa
dalys. Šiandie pas vokiečius
tų orlaivių vietą užėmė nar
dančios laivės.

300 ŽMONIŲ ŽUVO
SU LAIVU.
Chefoo, Kinija. — Sausio
5 dieną, jūrių audra pagavu
si sudaužė Kinijos pakraš
čiuose japonų pasažierinį
garlaivį “Hankaka.” Su lai
vu žuvo 300 žmonių. Ilgiau
sius metus nebeatmenaįna
takios buvusios palei šį miestą audros,

SULAIKO STANDARD
OIL CO. LAIVUS.

LABAI NAU Francuzij be
DINGAS SU dieviu darbeliai
MANYMAS.

Paskutiniuoju laiku fran
Tageblatt” išreiškia abejo
Copenha||en. — Oficialiai
euzų bedieviai ypatingu bu
nę, ar paklausys prezidento
pranešamą, kad Švedijos,
du stengias sulaikyti tikėji
Wilsono kitos neutralės val
Norvegijoj
Danijos
ir
stybės, kad aštriau atsisuk
Girdėjome, kad buvusis mo atbudimą ir paplėšti be
Olandijos vyriausybės ne
ti prieš Vokietiją. Neutra “Draugo” ir “Sav. Draugo” dievystę.
galinčios prisidėti prie Suv.
lės valstybės, ’ypač< Europo redaktorius,
gerbiamasai
Vardan “sąžinės liuosy
Valstijų nręzidento Wilsoje, geriaus žino vokiečių kun. Dr. A. Maliauskis, ža bės” jie uždarė 15 tūkstan
no žingsniu prieš Vokietiją. stiprumą už prez. Wilsoųą.
da važiuoti į kai-kurias lie čių privatinių katalikiškų
“Nauji priešininkai, taj tuvių kolionijas čia, Ameri mokyklų, \urian “sąžinės
nauji mums laimėjimai,” koje, ir ten —
laikyti
j.. konfe- lalsvcs
laisvės” neto
net oij ]pi
4L įlaša .21Vnsftiflc.he -ZeitungZ.’. jonoijao. ¥obc
■
<| « •
• • VI•
•
*
*
Tr šitas laikraštis pasitiki, se bus moksliškai aiškinami
...
dievių mokyklas. Ten jiem>
kad' visos kitos neutralės patįs svarbiausieji musų lai
čiepijamas socializmas av
valstybės neseks Suv. Val kų klausimai, būtent, ar yra
laisvainanija.
Buenos Aires. — Didžiu
stijų pėdomis.
Dievas, ar žmogus turi duLabiausiai
pasidarbavo
lės pietinės Amerikos res“Die Tage-szeitulig” ma-|šią» a-r žmogus paeina nuo vaikų bedieviavime žinomas*
publikos nemano, pertrauk
beždžionės,. gerų ir blogų
Francijos Fcrdinand Buisti diplamatinių ryšių su Vo no, jogei butų daug geriau,
raštų skaitymas. Toliaus, so
kad
Suv.
Valstijos
pagaliau
son. Kitas garsingas bediekietija. Jos^tik protestuo
cializmas, io teorija ir prak
paskelbtų
karę
v
okietijai,
xAntojas franeuzų senato
ja prieš .vokiečių neteisotą
tika
ir
t.t.
pasielgimą
jūrėse,
prieš nes tuomet vokiečiai turėtų
rius M. Delpecb sako: “Per
Butų labai pageidaujama dvidešimts amžių viešpata
trukdymą neutralių valsty liuosesnes rankas jūrėse.
bių prekybos.
“Koelniselie Zeitung” ap ir naudinga, kad gerb. kun. vo Galilėjus (taip jis vadi
gailestauja, jogei preziden Dr. A. Maliauskis apkeliaus na Išganytoją). Dabar jau
tas AVilson mažai pažįstąs tų visas Amerikos lietuvių laikas jam mirti.”
vokiečių tautos dabartinį kolionijas su tokiomis taip
Kitas gi bedievių šulas M.
labai svarbiomis moksliško Aulard šaukia: “Mes nebe
stovį.
mis konferencijomis. Jos ga turime reikalo beSlėpties su
lingai sustiprintų musų žmo tuo, kad norime išgriauti ti
nelių tikėjimą, dorą ir, abel- kėjimą.
Rio de Janeiro.—Vyriau
nai, katalikiškos lietuviškos
sybės parėdymu kas naktis
“Mes drąsiai turinue pa
kultūros pamatus.
uždaroma visi Brazilijos
skelbti visiems, kad mes noP. TUMASONIS. rime panaikinti tikėjimą.”
uostai.
Saugojama, kad Į
uostus kas neįplauktų ir ne
Kaikurie ir Amerikos be
Amsterdam. — Vokietijos
išplauktų.
dieviai, sekdami fraueuzus,
dinamito dirbtuvė Sehlebuima reikalauti, auginti vai
selie, arti Cologne, suspro
kus į naujosios gadynės pa
go sausio 27 d. Žuvo su
gonis.
virš 260 darbininkų, dau

PIETĮ

AMERIKOS
OJIMAI.

UŽDAROMI BRAZILIJOS
UOSTAI. '

SUSPROGO DINAMITO
DIRBTUVĖ. '

SUSIRINKS PARLAMENTAS.

S. V. SENATAS PAREMIA]
PREZIDENTO VEIKIMĄ.
./

giausiai moterių.

Washington.
Berlynas. — Vokietijos
parlamentas susirinks į po

sėdžius vasario 22 d. Kanclieris tą dieną parlamente
kalbės apie visuotiną karės
reikalų stovį..

OLANDIJA ŠAUKIA SA
VUOSIUS ŽMONES
KARIUOMENĖN.

New York. — Vyrinusy- į Paryžius. — Vietos Olanbės įsakymu sulaikoma visi į di jos pasiuntinybė ’paskelStandard Oil kompanijos; bė, kad visi (Olandijos pa-

laivai, kurie su žibalu no- valdiniai, kurie tegali tarrėjo išplaukti į Europą. Tr mauti kariuomenėje, tuojaus
išplaukusieji atšaukta atgal atsišauktų į artimiausius
bevieliu telegrafu.
Olandijoj konmiliatns.
I

OLANDIJA BIJOSI
KARĖS.

— Senatas

parėmė prezidento IVilsono
veikimą vokiečių nardančių
laivių reikale ir visą jo politikinį žygį, kas palyti Vo

kietiją.
Haaga. — Olandijos spau
da labai apgailestauja, kad
Suv. Valstijos pertraukė di
plomatinius ryšius su Vo
kietija, nes šitos šalies pa-

dėjimas dabar dar daugiau
paaršėjęs. Spauda apeliuoja
todėl į visuomenę, katįl jinai
susispiestų vienybėn ir dar
labiaus palaikytų savo šalies
neutralvbę, nes karė dau
giau nieko nežada, kaip tik
pragaištį. Olandijai grąsiąs
badas ir nežinia todėl, kaip
ilgai šalis atlaikys tokį sunkų padėjimą.

SUIMTA ŠNIPAS.
Bridgeport, Conn. — čio
liai policija suareštavo kažkokį Henry Gastro, kurs
pasisakė, jogei esąs švedas,
bet praeitus kelis metus gy
venęs MJekRikoj. Jis intariamas vokiečių šnipu. Tr tai Te
kodėl: gavęs darbą už sargą
vienoj dirbtuvėj, kur uždir
bęs tik A? di enoje. Tečiau
prabangiai gyvenęs pirmo?*
rųšies I'iešbuty j.

SUGEDUSIOS GARLAIVIO
MAŠINOS.
Boston, Mass. — Vietos
uoste stovi didelis vokiečių
garlaivis
“Kronprinzessin
Cecilie,”
kainuojąs
pus«
penkto milijono dolerių. Ši
tą laivą, kaipir kitus, Suv.
Valstijų vyriausybė paėmė
savo nuožiuron. Šios šalies
inžinieriai šitą laivą peržiu
rėjo ir susekė, kad sugadin
tos laivo mašinerijos. Suga
dinamas išaiškinamas t.uomii, kad mašinos visas laikas
buvusios apleistos, aprūdi
jusios ir šiandie jau butų
pavojinga su jomis laivui
leisties ilgesnėn kelionėn.

KALĖDŲ NAKTIS KRAU
JAIS PAPLUDUSIOJE
FRANCIJOJ.

rietus metanas.

n.

ko bajoro galvelė mano, kad
Lietuva yra neatskiriama
Lenkijos provincija. Be to,
Tamowskiui, kaipo lenkui,
lietuviai nėkad nesutiktų
pavesti išrišimą ' Lietuvos
ateities klausimo,

K. Y., E. Main sįr., H), pra- gų, jei neatsiųsi, tai

Juau pinigą tur. būti padė
Crawfordsville, Ind. —
neša, kad Julija serga.
— Taip, kunigus yru na
įsmirsime
ti geroje ea u g loję valetijoe
• • - fc
40. — Broniai. Žileviče iš
mie — atsakė senelis, nieko Indiana Mateli Co. dirbtu
Elena Klimaitiene,1 jį
bankoje
80. blogo nepramatydamas. — vės pakavimo departamente
Skapiškiu, Puiiev. pav., pa iš Jurgiškių, nuo Raseinių,
Aš tuoj jį pakviesiu.
ieško Albino Guikaus (Cle- įaieško savo suuausx Petro
sustreikavo merginos* dar?
Po valandėlės atėjo apy biuinkės. Jos dirbo 11 va-‘
velandj O., 620 Heys 6tr.).
OP CMICAOO—■
;3altrauskio (Brooklyu, N.
Mllwa«kM
Ava.
amp Carpantor >«.
senis kunigas.
Sužinojęs, landų dienoje. Pareikalavo
41. — Aleks. Kftženevskis, Y,).
_________ ✓______________ _
kad jo reikalauja ''mirštąs JU vai.
Už keturių dienų
LIETUVIAMS REIKĖ iš Vareikių kaimo, Vilkm.
(Pagal Leonardo).
82. — Agota Gudžunas, iš
T
3% antTlusų Pinigą
Aštuonioliktojo
amžiaus ligonis, skubinai leidos į streiko kompanija išpildė TŲ BŪTI ATSARGIAIS p., Kauno g., paieško Vikto Mariampolės, paieško Fran
Atdara Panedėliais l: Sobatomis
pabaigoje bedieviai laisva kelionę kartu su keturiais merginų reikalavimą. Indo- SU NEPRAŠYTAIS LIE ro Koženevskio (Chicago, ciškaus Gudžuno (Parsons,
vakarai* iki 8 valandai
mu tas, kad tos merginos TUVIŲ KLAUSIMO RU-Hll., 3417 So. Union avė.).
maniai, socialistai sukėlė re-* revoliucionieriais.
’^a., Wells st., N* 119); reiSkoliname plnlgue ant Namų
Kunigui į tariamojo ligo yra nesusiorganizavusios, d PINTOJAIS.
JIE GALI
4o.į— Domicėlė Šibas iŠ ia pašalpos.
voliuciją, nuvertė nuo sosto
New York. — Žinomas MUMS DAUG PAKENK- Vešinti^ Kupiškiu vai., pa
Persiunčiame pinigus
karalių, o visos Francijos nio kambarį įėjus, draugas
83. — Marijona LaimelieKirvis
tuoj
nubėgo
į
polici

Ambrikoje
“
garsus
detektiTld
K.
G.
ieško
Jono
Šibo
(Sirsita,
Io| Europa Ir galima
valdymą paėmė į savo ran
nė, iš Mariampolės (Pakoiją ir pranešė valdžiai, kad
wa/$06 Folverona ??).
Aautl Laivpkartes
kas.
vas” William J. Burns tei
nių kaimas), paieško Anta-1
atėjo
kunigas
ligonjo
spa48. — Mar. Mecklovas, i§
Blantero miestelyje netol
smo nubaustas $100 pabau
no Laimelio (Courtney, Pa.,
viedoti.
Plungės,
paieško
Leono
Klermonto 1793 metais Podos Arba 30-čiai dienų kaW.Uo.); rašo “namai sudeBedieviai valdininkai tuoj
ĮSTEIGTA M888 M.
Mėcklovo (Mason City, Ioporingės smuklėje sėdėjo
lėjimau už slaptą inėjimą
ę,
gyvenu
pas
brolį
su
wa, 328 S. Lexington st.).
penki* jauni revoliucionie apsupo, tuos namus, kad vienos advokatų firmos ofiduktere.”
nieks neišeitų. Įėję atrado
55. — Alekn. ir Jurgis
riai.
san, tenai nusikopijavimą
84. — Kazim. Bajerčius,
kunigą besėdžiantį prie ta
STATE BANK
Sedos v., Mosė
Washingto». — Senatas Venckai
Kad parodyti savo revopopierių .ir jų viešai paskel
iš
Kidulių,
Naum.
pav.,
pa

PO
PRIEŽIŪRA VALSTIJOS 1
riamojo ligonio Kardo-lovos.
02 balsais prieš 19 pagaliau džio m., paieško Jono Mo
liucioniškumą, vienas iš jų
bimą
ieško
Jurgio
Bajerčiaus
KAPITALAS $600,000
Kunigas buvo tuoj su
Į priėmė priešateivinį įstaty- tuzo (Montreal, Canada, 294
save praminė Laisvė, kitas
Mes
mokame
3 proc. ant Pinigą.
(Pittston, Pa., Green st.) ir
Seattle, Wash.
Mes parduodame F°relgn Money
_
’ "~
. ma. Praeitą savaitę tas pat Patrick st.).
Brolybė, trečias Lygybė, imtas. Bedieviai nuteisė ku
prašo pašalpos.
stotyje , ‘
v . .
nigą sušaudyti už tai, kam Street geležinkeliu
Orders į visas dalis svieto.
57. — Elena Pauplis pa
, ,
• c
j-Jbuvo atlikta zemesmąjame
ketvirtas ėmė save vadinti
vagonų
valvtojains
padidin

jis sakramentus dalija, nes
85. — Jonas Glamba, iš
WiUl<tm Kasper — Pirmininkas
kongreso bute.
Taigi šis ieško Kazim. Pauplio .(Nat
Kirviu, penktas — Kardu.
Otto Kaspar.^Vlce-plrmininkas
tai vra užginta vyTiausvljės ta užmokestis 10 nuoš
Mariampolės, paieško An
Įstatymas perėjo per prezi- rona, Pa., Ęox 715.).
Chas. Krupka, vicepirmininkai
Draugas Kirvis su pasi
Joseph Sikyta — Kasieriua
revoliuciniįierių valdžios.
St. Louis, Mo. —
58. — Franc. Tamkevičie- tano Glambos (210 80. Peaoento AVilsono veto ir tuogerėjimu pasakojo apie iškugust Filek—Ass’t. Kasiomis
Po kelių valandų, kunigą ouri valstijoje sUlyg Child-1 jaus
įvedamas veikmėn. nė, iš Dabikinės apskr., Lai re Alk, Shenandoah, Pa.),
lei stuosius revoliucionierių
1900 Blue Ialand Ava.
bedieviai sušaudė. O penki ren’s Code Commision dir- L^aįp 2įnoma> sujyg gĮį0
žuvos par., Rakamanių kai prašo nors 25 rublių.
įstatymus.
CHlCAftO, ILL.
revoliucionieriai gavo šimtą ba prie visokių darbų su- (ymo į Suv. Valstijas nebus mo, paieško Juozapo Tam
— O ką, juk tai puikus livrų už kunigo išdavimą.
virš 18,000 vaikų, neturiu- įleidžiami ateiviai, nemoką kevičiaus,
Baltic,
Mieli.,
įstatymai: visi katalikų ku Tai buvo Kalėdų rytas 1793
čių 14 metų amžiaus.
skaityti ir rašyti. «Šitas Box 172).
nigai turi būti iš Francijos m.
Bbank,
59. — Mar. ir Aleks. Mi-----------------------------------įstatymas japonų nepaliebookJ
išvaryti. O jei kuris kuni
Draugas Kardas nors ir
------------ :------------- 7
l čia, todėl jiems protestuoti tusai iš Akmenės, Šiaulių pa
gas pasiliktų ir pasislėpęs gavo.už išdavimą dvidešimt y
vieto, paieško Jokūbo MI
|Įnebus progos.
laikytų mišias, ai* mirštan livrų, tečiaus buvo neramus, o
I
tušo (Chicago, Ilk, 2323
v
Sdstreikavo didžiulių bu
tiems teiktų Sakramentus, labai nuliūdęs. Jam sąžinė, I
8
Dearborn st.).
tų vidumiestyj prižiūrėtojai
tam kunigui bus nukirsta tartum buste atbudo. Sąžū
u
$
61.
—
Juoz.
Maukus,
iš
(džianitoriai). Su jais strei
galva. O kas tokį kunigą su nės krimtimas augo. Vidu
v
Kl apatinės, paieško Baltr kuoja langų plovėjai ir grin
gaus ar nurodys, tam šim pius balsas nuolat jam kal
Mankius (Bridgeport, Pa. dų plovėjos. Visi reikalauja
tas livrų dovanų.
bėjo: tu esi Judas, tu nužu v
Alle. Co. P. O.) ir praneša sau didesnės užmokesties:
— gimtas livrų — sušuko dei nekaltą žmogų.
Bėru. — Šveicarijos yy- kad šunus Petras mirė.
Eeiškia laisvę nuo rnpeačlą
prižiūrėtojai 70 dok į mėne
Kruvinas kunigo lavonas
visi — tai gražus pinigai.
[riausybė sustačiusi atsaky
ir
63. — Ona Gustas iš Po sį, langų plovėjai 75 dok ir
Reikėtų mums pasinaudoti, vis stovėjo draugo Kardo
Abs°iutlšką
saugumą
•uą prezidentui Wilsonui į leken (Jurbarko pačt.) pa grindų plovėjos 50 dok
Bet kaip?
iikvse. Kardas įkrito i dės
Si banka yra labai patogiojo
|jo atsiliepimiL kad visos ue- ieško Wm. Gusto (Haines— Nesukite sau galvas -Operaciją.
Nebeišturėdamas
vietoje yra reguliariai perutralės valstybės protestuo port, N. J., Box 94).
iiuriama
U. 8. Valdžios, jū
atsakė di^iugas Kirvis ’—7^ sąžines kančių, naktį jis
sų taupinimai yra pageidau
ti prieš vokiečių nardančių
65. — Juoz. Petkus iš
š žinau vieną kunigą, kurs
i mišką ir ten kaip
jami, ar AL00 ar 81,000.00
laivių veikimą. Švj&į^arija Braškų kaimo nuo Biržų pa
i slapstos, lanko lįgo.-Judas ant šakos pasikorė,
savo atsakyme, pažyflaejusi, ieško Paulinos Samolioniu
Kt^ags teįst ilšsm Paaedaiįl m n t"
nius, juos spaviedoja, ir ki-.*
Poška,
Šiomis
dienomis
Ne\v -Ogej jįnaį įr tolesniai patės (Box 534, Hapton, L. I.,
Vorkan
atplaukė
grovas hį]ęsianti neutralė. Jei pro
taip jiem tarnauja.
N. Y.), praneša, jog viskas
Karės pavvjus ar tik kar
Adofnas Tarnowski, kurl Lpgįuoį.į
EitLų veikti neOP CHICAGO
sudegę, reikalauja pašalpos. tais nepadarys greičiau galo
— Jei taip—sušuko drau
i
Austro-A
engrijos vvriausy- ipįjžią gyvieji jos reikalai,
67. — Petronėlė Stankus Chicagos sali linams. Illinois
Davįd fi. Forgan —President
gas Laisvė — mes turime jį
8. E. Kampas, Dearborn and
valdžiai išduoti. Juk kiekTrenton, N. J. — New be paskirė pasiunti]?5” be.’
iš Jokūbavo nuo Kretingos, legislaturojc norima pasku
Monroe 8t„ paieško Wilhelmo Augusto binti svarstyti bilius apie
vieno progresisto yra prie-,Jersev valstijos gubemato- ambasadorium į 8uv. ValsNaujasis dvylipės
(Apatinės lubee)
dermė pabaigti su tais ku-, rįlls Edge nusprendęs pa tijas.
(AVindber, Pa., Box 441).
uždraudimą gaminti ir par
monarchijos,,
atstovas
Wati gaiš ir tikėjimu.
Įpaikinti valstijiniani kalėj i69. — Busikienė,- iš Vir davinėti svaigalus šitoje val
shingtone yrit lenku iš kau
bali^. paieško Antano But- stijoje. Blaivininkai ~tikisi
— Ištikrųjų — sušuko uįe visokius kontraktinius
lo ir kraujo.
vinskio (Box 503, Harris- sulauksią gerų pasekmių
draugas Brolybė — mes tu darbus, Kokius daliar turi
Kadangi naujasis AustroMadridas. — Ispanija pri- burg, Ilk) ir praneša, jog šiūme momente.
Tais darrime su jais pabaigti. 4 ik atlikti kaliniai.
Vienatūris būdas gimi
kaip jį sugausime. Jis yra j bais, kaip žinoma, kaliniai Vengrijos pasiuntiuvs yTakįdcda prie Suv. Valstiją motina mirus.
nės
surasti yra paieškoji
lenkas, tai “roda kai’ .nega- J Vokietijos nardančių laivių
70. — Juozas Prepšilis iš
gudrus, o žmonės prie jo f pakenkia paprastiems darmas per “Draugą”. Paieš
kodami per "Draugą” dau
pasekmingiau Ji atsidžiaugti jo ypata ir blokados reikale. Nors Iš- Vilkaviškiu paieško Jono
taip prisirišę, už jį galvą uninkams
gelis surado tavo gentis,'
privalumais.
Lenkai nuo Įpanija nepertraukia diplo- Pauliukaičio (81 Grand pt.,
guldo. Jį taip jie paslėps, kovoti už būvį.
draugus ir pažįstamus, ku
Princeton, III. — Šitam šio žmogaus tikisi daug ge-1 matinių ryšių su Vokietija, Max Kobre’s Bankas, Brook
rie per ilgą laiką nebuvo
kad ir augštyn kojom vis
žinomi. Jei nori bile ką
ro
savo
tėvynei.
Gird,
jis
tai
visgi
aštriai
protestuolyn,
N.
Y.);
praneša,
jog
mieste
susiorganizavo
tep

ką išvertęs nerasi.
Vokietijos konsulis Chica
surasti, siųsk paieškojimą į
tarnausiąs netik Austro-1 įa prieš vokiečius, kurie motiną mirus ir prašo pa— Aš tą paukštį mokėsiu lioriui ir pas darbdavius pa
“Draugą” šiandien.
goje, , baronas Hans Kurt
Vengrijai, bet ir Lenkijai. I varžo jūrėse, neutralių vals- čeljJos.
reikalavo
9
valandų
darbo
sugauti — atsakė suraųiiPaieškojimų kaina:
von Reiswitz, gavo žinią nuo
72.
—
Kazim.
ir
Ona
Ker(
beitoje
ir
40c
užmokesties
‘
k"
to
“
Dzicnnik
Narodo-1
lybių
prekybą,
4Heną kartą
___ 50c.
nančiu balfju Kardas. Jis tu
ambasadoriaus von BernTrįs' kartus
$1.00
šulis,
iš
Cipiškių,
nuo
Biržų,
valandoje,
ri pakliūti į musų kilpas.
storff iš Washingtono, kad
Vieną
savaitę
$1.50
paieškų C. Keršulio (139 W.
San Francisco, Cal. — kad grovas Adomas '•TaiVienas iš musų teapsimePinigu? galima siųsti
jis su savo padėjėjais ir sek
Walnut st., St. Charles, Ilk) retoriais ' įTasitengtų kelio
krasos ženkleliais, arba ra
ta ligoniu, o kiti t ('pašaukia’Piepo išvežiotoji! unija i>a- i.owskis nepamiršęs ir lie
gistruotame laiške. Paieš
tuvių
su
rusinais.
Jų,
gird,
praneša,
jog
vargingai
gy

prie jo kunigą. .
-reikalavo pas kompanijas
nėn į Vokietiją. Baronas
kojimas turi būt surašytas
vena ir reikia pašalpos.
— Gerai, gerai! Puikus $!<*> į -mėnesį.
Pirmiau klausimą pasiuntinys tin
aiškiai ir trumpiai.
Reiswitz yra Vokietijos ar
74.
—
Jurevičienė
ir
Ju

Adresuokite:
kamoje
formoje
perstatys
sumanymas! — suriko visi jiems buvo mokama įx> $90
tilerijos leitenantu.
“DRAUGAS”
revičiūtė, iš Skirijočių kai
Austrijos
ciesoriui,
kas mėnuo. Kompanijos po kaip
revoliueionieriai.
(Advertising Dept.)
mo, Radviliškio v., paieško
1800 W. 46 st., Chieago, III.
— Bet kurs dabar'norės ilgų derybų pasiūlė išvežio taip ir atstovams visų vals
Z
tojams mokėtipo $97.50 kas tijų, kurios dalyvaus taikos
Iš
Lietuvos ainerikie- Juoz. Sperskio (Box 24, Hiligoniu apsimesti?
Darbininkai 'suti- kongrese. Laikraštis “Fa-|f.janiį nemažai 'prisiunčiama fes, Pa.).
— Aš, aš —sušuko drau mėnuo.
theiTand” ir gi rašo, kad at-1 :aiškų, bet dėl neteisingų
75. — Juoz. Meilius paieš
Visi žmonės, kurie turi
gas Kardas — aš galėsiu at- k<x
einančiame
taikos
kongreseLdresų
daugels
tųjų,
laiškų
ko savo sūnaus Juozapo
daugiau 16 metų amžiaus ir
Jefferąon City, Mo. —
sigulti. Jus nėgkite pava
lenkų,
lietuvių
ir
rusinu
reiLegali
būti
pristatyti.
TaiMeiliaus
(Painesdale,
MiI issourL-valstijos legislafuChampaigu, Ilk, miestelyj ■yra fiziškai gana stiprus,
dinkite kunigą.
\alus
ves
vyras
tinkamas
irhj
žemiau
talpiname
sąrašąRbigan)
Srnuklės savininkė davėjau suteikta bilius, reika
mirė Mrs. Winnie Hendcr- khd pramokti, skaityti, bet,

SEGURITY BANK

mm
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PRIIMTAS PRJEŠATEIVINIS ĮSTATYMAS.

KASPAR

SUSTREIKAVO BUTO
- PRIŽIŪRĖTOJAI.

ĮVAIRIOS
ŽINIOS

ŠVEICARIJA PASILIEKA
NEUTRALĖ.

0ELEI NAUJOJO AUSTRO-YENSRĮJOS PA
SIUNTINIO.

TAUTIŠKA
SAUKA APSAUGA.
oa dusu TAUPUMO

KARĖS PAVOJUS IR
PR0Ų1BICUA.

NATIONAL CITY BANK

IŠ DARBO LAUKO.

3PANUA PROTESTUOJA
PRIEŠ VOKIETIJĄ.

IPAIESKOJIMA

VOKIEČIŲ KONSULiS
APLEIDŽIA CHICAGO.

LAIŠKAI AMERIKOS
LIETUVIAMS tš
LIETUVOS.

MIRĖ SENYVA
MOTERIS.

76. — Stanislova Lada- sou, ėjusi 116 metus. Jinai nemoką skaityti nex tik an
valstijinius" 'gabus, kokiuo, gird, ir yra I tąjų žmonių, kurie iš vokioviena nešvariai parėdyta lo--raitus polidnonus, popule- grovas Tamovvskis.
į,i užimtos. Lietuvos at- nauskiutė, iš Augštadvario, savo amžiaus ilgumą tuomi gliškai, bet. dar kitomis kalva. Draugas Kardas atsigu-' 'iai kitur vadinamus “kaKūnini remiasi tie laik-kini
laiškus *sa- paieško Emilijos Ladowska aiškindavo: “Visuomet buk "boijiis, nebus įleidžiami 5į
. siuntė Amerikon
»
darydami
tokity vienas giminėms lx*i pažjs- {T), Uobokeų, N. J., ir pra šviežiam ore ir nedarvk Kuri Valstijas. Bet kiekvielė, o kiti išėjo kunigo pa-j mokais.”
Sitio “kazokai” rasenu,
panaudojami ypač malšinti speliojinius^ sunku žinoti, painiems. Aituos laiškus re> nešą, kad toyas pasimirė 27 < tokio kitiems, ko pats sau nas 'seniau čia atkeliavęs
kviesti.
nenori daryti.”
,
ateivis, arba čionai gimęs pi
Buvo yienuolika nakties, darbininkų streikus ir kito Gerai žinoma tik tas, l^KG|kią atsiim^mio V. K. Rač- d. kovo, 1916 na.
78. — Jieva Kriuglienė, iš Į
lietis,‘turi teisę parsitraukti
lietuviai ponui Tarnouskiiii kausko, (307 W. 30th str.,
kuomet keturi revoliucio kias žmonių riaušes.
savo tėvus arį;a senelius,
New York. — Diamond ueįteikė jokio mandato dė- Nevv York, N. Y.). Keikanieriai atėjo prie kunigo
turinčius daugiau kaip 55 m.
atstovavimo Lmfūvos laudąmi laiškų nurodykite
Justo namų. Pasibeldžius j i'amlyUo. .bute .1915 metais lei
amžiaus. Taippat gali parsi
duris, išeina susilenkęs se buvo kilęs /gaisras, kuriame reikalų JnLsiaitčiame taikos tą nufncrį, kuris stovi prie(ger), Johnston City, Ilk ir;
traukti savo motinas^, žmo
žuvo 12 merginų.
Už tai kongrese. Nemanau, kad jielkickvieiu) paieškojimo. Tuo-įprašo,-kiek galint, pinigų. ,
nelis.
nas, seseris arba dukteris^
ta padaryty ir ateityje. Ko-Įinet būna lengviau atrasti. 79. — Marijona Tamkevi-------------— Ar čia gyvena kunigas patraukta i.tsokoinybėn' bukiu b«žiurų grovąs Tarnui-’laišfcufl.
'
čiene, nuo *haseiniy, iš T§
Washingt,on.—Sulyg nnu- ( kaip netekėjusias, taip
Justiisz—• paklausė draugasįto savininkas vr\ fabriknn39. •— Stefanija Lonsoniu- iaštakiy,^paieško savo vyro jai kongrese priimtojo prieš- bėjusias ir našles, nežiuruj
ruos turime! las Snmucl Bučkiu. V'alsti- skis kas link Lietuvos kiau
Kirvįs senelis
mirštantį ligonį, jis šaukias jos viršiausias teismas nu-1 Rimo mes, berods, dar uc- tė iš Ašmenos paieško bro- Juozapo TamkeviČiaua; ra ateivinio įstatymo šion šalin to, ar jos moka skaityti
ne,
kunigo, nori atlikti išpažin- baudė jį kalėjimai penke-žinome, bet greičiausiai len- lio J. Lonzono (Amsterdanr, šo: “prašome atsiųsti pini- nebus įleidžiamu;
jiems kambarį, kur stovėjo’inująs

įsteigti
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BELLE VALLEY, OHIO.
Lietuviai Trinukai.
Ponas
Petras
Spurgis
mums praneša, kad jo šei
mynoje sausio 11 d. 1915 m.
gimė trinukai — du sunai
ir dukrelė. Lig šiai dienai
tie trinukai auga sveiki ir
linksmi. Neseniai jie šventė
dvieju metų sukaktuves nuo
dienos gimimo. Žemiau de
dame paveikslą 'tujų trinu
kų paveikslą.
,

rių badaujantiems
čiams.

tautie rinkime prisirašė keli nauji pas savę krikštynas.
sąnariai,’ rinkta mėnesiniai
mokesčiai, skaityti laiškai
ir raportas ir išrinkta nauja
valdybą
Naujon valdybon išrink
ta j pirmininku J. Švetkauskas, raštininku Pi Visoskiutė, finansų rašt. E. Blažavičiutė, kasos globėjais T.
Matukoniutė ir P. Švetkauskas, maršalkos M. Švetkauskas ir A. Butkus.

Aukavo: po $1.00: J.
B takais, B. Danilevičius; po
50c: J. Bartmonas, 'A. Nor
kevičius, A. Šervinskas, B.
Korižna, J. Gudinąs, S. Bariliutė; po 25c: J. H. Ne va
da, T. Hockebon, S. Šebeduke, V. Uzdila, M. Ambrozevičiutė, A. Stųčkiutė, M. Saviekiutė, P/Šervinskas, J.
< Jintariukė, F. KursiAaičiutė, J. Bitinas, P. Karalius,
Peržiūrėjimui kningų iš
Miss Uolines, A. Matukiniurinkti: J. Grėbliunas, O/
tė, J. Žaldaris, W. Waran- Pikučiutė, V. Kašilioniutė
kevieius, L. Piktinas, J. Ą.;
ir O. Akacevičiutė.
V. Pikuniutė 30e. Smulkes
Prieš užgavėnias nutarta
nių aūkų buvo 60c.
surengti Vakaras.
z
Nuo vakarėlio liko pelno.
Beto žadama ateityje pra
$1.68. Išviso surinkta $12.0&.
Drauge Buvęs. dėt labiau rupinties chofo
reikalais. Tvarkymui repe
ticijų išrinkta p-lė O. Visoskiutė.
Po kiekvieno teatro nu
UIDrauge” praėjusį metą tarta rengti šeimyniškus
poni Šokusi aprašė, kad so vakarus lošikams, chorui ir
cialistai po baliaus sulig sa abelnai visiems vyčiams.
vo mokslo nuėjo į viešbutį Idant pritraukti daugiau
su socialistėmis ir kaipir ve jaunimo. Iškaščiai tų vaka
dę išsiskirstė po porą į kam rėlių bus apmokami iš vaka
barius.-Reiškia pildė socla- rų pelno.
Šeimyniškas
vakarėlis
listišką moterystę. Bet buvo
įvyks vasario 20 d:, Užgavė
policijos suareštuoti.
nių vakare.
O. Pikučiutė
Dabar vienas iš jų rašo,
ir P. Medonis išrinkti su
Khd jie esą visai nekalti,
rengimui to vakaro.
kad policija areštuodama
Vytis.
suradusi juos ne po porą ir,
kad lapkričio 9 d. teismas
juos išteisinęs.

GARDNER MASS.

Skaitant nuo kairės į de

šinę. Vincukas, Juozaputė ir
Petrukas. Pirmasis gimęs
svėrė I1/? svarų, antrasis —
4 svarus, trečias — 3^. Lai
minga motina trinukų taip
pat sveika ir domiai augina
savo numylėtus vaikelius.
Pradžioje motinai su "buriu

mažųjų buvo labai vargu,
nes apart trinukų dar augo
2 metų dukrelė ir 5 metų
suims. Daugelį naktų moti
na penkių mažų vaikelių nei
akių nesuglaudė. Dabar, pa
ilgėjus vaikams, tėvai, turi
daugiau poilsio.

Ilgiausių metų trinukam;
ir jų visai šeimynai!

ROCHESTER, N. Y.
Iš Jaunimo Gyvenimo.

VALPARAISO, IND.

VALPARAISO, IND.
Andai “Katalike” buto
tilpusi p. Gizelio korespon
dencija iš Valparaiso, Ind.
Toje lįirespondencijoje bu
vo parašyta, kad Valparaiso
socialistai nors neprisidėjo
prie Lietuvių Dienos darbo,
bet išdrįso reikalauti, kad
pinigai butų nusiųsti jų fon
dan. Tąja korespondencija
musų miestelio socialistėliai
kibai neužganėdinti. Jie ir
naktimis negali užmigti, gal
iodami kas yrii tuoju Gize
liu, kuris parašė Jjorespon■t’.cueiją į “ Kataliką.” Į pągc’lbą suieškoti “prasikaltė
lį” sumobilizuotos visos juo
dos socialistų jiegos. “De
tektyvais”
pasamdytos
merginos.
Mažiukas Vincukas.

Praeitą vasarą vietos jau
nimas turėjo nusisamdęs
vasarnamį, kuriame praleis
davo kiekvieną liuosą valaTidą.
Daugelis nusiveždavo ten
kningų ir laikraščių, idant
tyrame ore palavinti savo
protą. Nesvki ten suskainbėdavo įr. tautiškos dainos.
Žinoma, tas yra labai pagirtinas dalykas, kad jaunimas ,
taip naudingai sunaudoja'
laiką. Geistina butų, kad ir

GARY, IND.

Sve darbinink^i, bet, toli gražu,
čiams besilinksminant p. J. ne socialistai.
Tai kokią jie turi teisę tą
Andžiulis sumanė parinkti
aukų hi/daujantieias Euro visą paimti į savo rankas!
pos lietuviams.
Tokiam
Iš ^Stasiulevičiaus arba
prakilniam p. Andziulio su Stilsono kalbos aišku daro
manymui visi svečiai prita si, kad socializiųas gamina
rė. Aukavo sekančios ypa žmonijai bjauriausią vergi
tos: Zigmas Smikiškis (kri ja ir kad jie mėgsta gyven
kštatėvis) — $2.00, L. Nar- ti tik svetimu turtu.
kevičia — $1.00, V. Katilius
13 kuo. L. D. S. narys.
— $1.00, Jonas Kasputis —
01.00, Ona Andžiulienė —
*4.00, /Morta Povilaitienė
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| STATE BANK of CHICAGO J
—

NIAGARA FALLS,N. Y.

(krikštamotė) — $1.00, K.
Stenkauskas — $1.00, N.
Lukošienė — 50ę., L. Kur
kus — 25c. Iš viso surink
ta $8.75. Pinigai nusiųsti į
Tautos Fondą.
Juozas 'Andziulis.

PHILADELPHIA, PA.

Sausio 28 dieną š. m. vie-"
tos šv. Cecilijos choras bu
vo surengęs didelį vakarą.
Lošime dalyvavo: A. Urbo
nas, J. Noreika, F. Šaučųi-,
tė, A. Karaškutė ir J. Gie-

nis
Visa programa minė'
tojo vakaro buvo išpildyta
tinkamai. Žmonių atėjo va

karan diktokas būrys.. Va
karas davė pelno $220.90.
Visas pelnas liko paskirtas
naudai
lietuvių katalikų
bažnytėlės.
Šiomis dienomis čia atsi
tiko didelėj nelaimė su musų tautiečiu Juozu Morkevičiu. Bedirbdamas Niaga
ra Alkoline Co. prie mašinų
jį pagavo^ ratas ir nupjovė-

Sausio 28 d. 1917 m. čia
socialistų šulas Stasiulevi
čius arba Stilsonas, kalbė
damas naujoje Liet. Tautiš*
koje svetainėje, be kitko
išsitarei, kad “klerikalai”
turi 130 bažnyčių, tiek pat
klebonijų, tiek ir tiek mo
kyklų, vienuolynų ir t. t.
Aimanuodamas, kad lietu
Daktarai sako,
viai katalikai turi daug vie abi kojį
šo turto, socialistėlis visa jog sužeistasis išliks gyvu.
i
J. Molis.
gerkle šaukė, jog tas viskas
yra nereikalinga, jog tas
privalo pereiti į jų, socialis
tui, rankas.
Ragindamas duoti aukas
socialistų namo statymui,
Stilsonas baugino klausyto
jus
įsigalėjimu katalikų.
Girdi, jeigu socialistui netu
rės
Philadelphijoje
savu
įstaigų, tas tas nelemtasis
“klerikalizmas* uždės aut

Laisvamanių ir socialistų
nuomonės.
Vasario 2 d., 1917 m. mo
ksleivių susirinkime sociali
stai ir laisvamaniai išreiš
kė norą, kad kas čia jų vei
kiama ir kalbama, tai į laik
jų savo leteną ir socializmui
raščius nereikia rašyti.
Ypač socialistai ir laisva reikės nykti. ’
Dabar pažiūrėkime, broliai
maniai jautėsi įžeistais, patėmiję “Draugo” No. 27 š. ir seseris katalikai, kas bu
m. aprašymą jų buvusius tų, jeigu socializmas įvykdebatus. Už tai jie savęs! tų ir jis aut musų viešpa-

“DRADGį.”
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kurie turi sudėję $32,000,000, gali but paskaityti sekančiai:
dlt VALDYBOS, kurių iŠ1. VALDŽIOS, nacionalės,
pildytojai,
globėjai,
arba
valstijos ir muuicipalės,' ku
administratoriai pasirinko
rios oficialiai pasiskyrė lių
•šią bankų 'dėl jo piuigiško
buukų kaipo padėtųvę dvi
stiprumo.
jos stiprumo, valdymo su
5. INSTAIGOS, draugijos
tarime su atyd/.iaia Laukos
ir įvairios rųšies susivieni
įstatymais.
jimai ir tt., kurie deda pi
nigus į šių bankų,
norėda
2. BANKOS IR BANKIE
mi užlaikyti
savo pinigus
RIAI,
kurie
supažindino
visai saugiai
ir tuo pačiu
viršininkus apvertinti
šio
laiku uždirba teisingų pel
banke neperviriijnma gabumų
nų.
____
bataraauti
kaipo padėbfve
6. 42000 PAVIENIU TI dėl artsųrgoa , fondų.
PATU, priskaitant daug lie
tuvių, Jaiko savo taupomuo
KORPORACIJOS,
kusius
pinigus šioje
bankoje
Tių perdėtiniai mėgsta la
dėlto kad jie žino stiprumų
biau turėti reikalus su sena
šios įstaigos ir mėgsta jos
įsigyvenusia banka.
patarnavimo ypatybę,
t’inigai laikomi šių depozitorių siekia nuo vieno ikį
šimtų ir tūkstančių dolerių. Visi gauna tų pat; širdingų prielankomų, visi yra apsaugotu
banko
kapitalu ir perviršiu
$5,000,000, ir visi gali liuosai klausti bankos patarimo pini
giškuose reikaluose.
,
Galima pradėti taupyti nuo $1.00 arba daugiau. Taupo- 4
masni skyrius atdaras snbatomis iki 2 VAL. PO PIET ir SU **
BATOS VAKARAIS nuo 6 iki 8.
Kalbame: lietuviškai. — Kviečiame lietuviui.
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| State Bank of Chicago !|
—

VOKIEČIAI IMA PINIGUS
IŠ BANKU.

La Šalie ir IVasliington Sts., (Priešais City Hali.)

“DARBININKAS M
JEI NORI ŽINOTI: —
Kas svarbaus dedasi pasaulyje,
Kas indomaus yra lietuvių gyvenime,
Kas naudinga darbininkui,
TAI SKAITYK “DARBININKĄ.”
JEI MĖGSTI PASISKAITYTI: —
Rimtų visuomeniškų straipsnių,

New York. — Čionai šio-1 |

<. Gražių apysakaičių,
mis dienomis vokiečiai daug H
Smagių ir dailių eilių.
pinigų išėmė iš bankų. Išima £ TAI SKAITYK “DARBININKĄ ”
pinigus ir austrai su veųAdresas: —
grais. Žinoma, kokiu tikslu
“DARBININKĄ,”
tas daroma. Žmonės prisibi
242 W. Broadway,
::
So. ^Boston, Mass.
jo karės, ir kad jų pinigai
paskui nepražūtų.

tautų.
Tuomet mes nebegalėtumėm turėti bažnyčių,
nei savų mokyklų, nebega
lėtumėm atlikti viešų pamaldų, nebeturėtumem ku“biznis”, o ne redakcijų.
Stebėtiua!
Kodėl bijo- nigų, nei krikščionių moky
mą, kad visuomenė žinotų ’t°jų, krikščioniško tikėjimo
apie jų veikimą. Elgties do pamokos butų visai nebega
Sulyg Kristaus morai, mandagiai, kaip moks limos.
leiviams pridera, tai nieks kslo elgties butu užginta.
iš jūsų nesijuoks. Tada ir Gi darbininkai butų dar la
patys nebijosite, kas apie biau išnaudojami ir neturė
tų jokių teisių.
jus rašoma.

nekaltina, bet tik korespon
dentą. Anot jų, kam reiIria rašinėti, ką mes čia veikiame.
Tai, gird, musų

Kas sudeda pinigus įstei
gimui ir palaikymui bažny
1
čių, katalikiškų mokyklų ir
Darbai čia eina gerai. Už
t.t.! Tų įstaigų uždėjimui
dirbama taipo gi nemažai.
Ponų Narkevičių šeimy- ir palaikymui sudeda piniateinančią vasarą jaunuome
Lietuvių* čia »vra aidi 300
nė vėl išsinuorpuotų sau šeimynų. Ilgą laiką čia lie na šiomis dienomis turėjo gus katalikai, daugiausiai
vasarnamį. Patarčiau tik su tuviai nuolat tarp savęs vai
stiprinimui tautiškai kata dijosi. Dabar jie susiprato
likiško veikimo sutverti čia ir gyvena didesnėje vieny
vyčių kuopą.
“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasibėje. Neseniai vietos lietu
$ lavinusiems lietuviams ir apsiskaičiusi ems darbi- g
Prieš išsiskiriant iš va viu parapija susilaukė nau
S t ninkama.
sarnamio rugsėjo 17 d. 1916 jo kunigo, kuriuo visi para
“PAŽANGA” nutraukė prie savęs gabiausius
ni. sumanyta parinkti aukų pi jonai labai užganėdinti. | Amerikos ir Europoj lietuvių»rašytojus ir pripildo- $
Visi trukšmai parapijoje
ma, todėl, originaliais raštais.
nukentėjusiems dėl karės.
nurimo
ir
tokiu
budu
be

g“PAŽANGOJ”, gvildenama aktualiai lietuvių
Aukavo po $1.00: A. P.
tautos klausimai.
‘
t
g
Šervinskas, P. Banelis, A. dievių socialistų pastangos
“
PAŽANGOJ
”
rasi
dailiosios
literatūros,
nes
Stukas, M. Senkus; po 50c: neatsiekė tikslo.
jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos
Sausio 28 d. š. m. Sv. My
V. Uzdila, J. Braknis, P.
literatai.
*
Šervinskas, Pr. Milevičius, kolo draugija buvo suren
“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsi• reiškimus.
,
. 1
**
J. 'Ragaišis; po 25c: J. Žal gusi vakarą, visais atžvil
giais
vakaras
pavyko
kuoge“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo
daris, E. Karaliūtė, L. Janklausimus
tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
jįausiai.
Pelno
liko
arti
300
čaičiutė, F. Kursvaičiutė, V.
“
PAŽANGOJ
” per tai plati dirva jauniems li' Pikuniittė, M. Matukiniutė, dolerių.
tcratapis ?r mokslo vyrams parodyti savo gabumus
Gerietė.
A. Matukiniutė. Viso su
£ ir juos lavinti.
rinkta $8.25.
Metinė prenumerata $2.50, pusmetinė $1.25;
Prieš’ Naujus Mietus jau
« atskiras^ numeris 25c. agentams didelis nuošimtis.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikanimo būrelis taipo gi turėjo
•Įį
luosc
kreipkitės šiuo antrašu:
Vyčiai.
pasilinkeiniflimo vakarėlį su
M
“PAŽANGA”
tautiškais žaidimais. Beva * Homrstcado vyčių metiMahanoy City, P«.$
'*'karieTiiHHjant J. Braknis uis susirinkimas įvyko saiv
614 W. Mahanoy. Avė.,
patarė sumesti keletą dole- rio 31 d. š. m. Šiame susl-

Gizelis.
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MONESSEN, PA.
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“PAŽANGA”

? "homestead, pa.
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CHICAGOS
ŽINIOS iB

..jas—
i aštriai prižiūrėti, kad mai
sto spekuliantai be svarbaus
'reikalo pckeltų kainos už
'valgomuosius produktus'.
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PRANEŠIMAS.
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iškilmingas
TEATRAS.'

)

z Šiuomi pranešu, kad a>
ošini Chicagoje ir k,irios ko

VĖL TRŪKSTA ANGLIŲ.

lionijos norėtų, kad aš atva
žiuočiau su prakalbomis,
IK|
____ '___ Iki
tai malonėkite pranešti man
1
Chicagai vėlimą pritruk- laišku. Tuomet bus paskir
PABRANGS PIENAS.
anglių. Dabar teisinamasi tas laikas.
vagonų trukumu. Gerai dar,
Laiškus meldžiu siųsti
Su balandžio 1 d. š. m.,
kad šiek-tiek atsileido šaltis. šiuo antrašu: 3230 Auburn
pabrangsiąs pienas. Užuot
avė., Chicago, III.
9e už kvortą suvartotoj ams
prisieis mokėti 10c. Pieno
Dr. J. J. Bielskis.
pa gamintoja i - farmeriai,
mat, išnaujo reikalauja nuo
Peoples Gąs Liglit & Col;e
kompanijų didesnės kainos
Company pagaminusi pie
už pieną.
nus statydinti didelę gazo
išdirbinnii įstaigą Chicągoje. Įstaiga atsieisianti 15
milijonų dolerių ir busianti
Praeito panedėlio vakare
didžiausia tos rųšies pasau šiauriniam Illinois ir pieti
Tarp vietoj lietuviu buvo lyje.
niam Wisconsine daugelis
iš^inlatinei socialistu*• šlamšžmonių
matė skriejančią
tai. , Yra keletas ir lietuviu
padangėmis skaisčią šviesą
šeimynų, kurie leidžia savo
ir paskui nugirdo trenksmą.
vaikams išnešioti po namus
Nieks nežinojo, kas tai ga
tą laikraštpalaikj. Tokie tė
lėjo būti.
Dabar Genevu
vai, leisdami savo vaikams
ežero pakraščiuose atrasta
platinti tokius . netikusius
Įsismeigęs per 50 pėdų gilyn
laikraščius, labai sunkiai
žemėn
meteoras,
sveriąs
Pievą
nusideda
pnes
D-ras J. J. Bielskis šian apie 5 tonus.
ir prieš lietuviu tautą. die vakare kalbės apie Lie
elgiasi tuvos vargus West Sidėje
Tokie
žmonės
tai]) pat, kai]) tas čigonas,1
pono Meldažio svetainėje
kurs Įsilipęs į medį kerta tą (2244 W. 23rd pi.). West Sipačią šaką, ant kurios sėdi, dės lietuviai, žinoma, skait
nors praeiviai jį perspėja, lingai af si lankys musų vei
kad jis nukris pakirtęs tą kėjo prakalbos. Įžanga vi
šaką.
Taip elgiasi kaiku siems dovanai.
rie ir iš lietuvių, skaityda
Dr. J. Bielskis pasakoja
mi bedieviškus laikraščius apie tai, ką matė neseniai
ir kningas. Šv. Raštas apie važinėdamas po Lietuvą.
tokius aiškiai sako: “Kas
Kas nori gauti darbą, turi
myli pavojų — pražus jakreipties Valstijinin darbo
pio.” Iš kur atsirado šiuose
biuran į “Unskilled Labor
laikuose visokių katalikų
Department,” 520 W. Mon
Iki šiolei išimta 14 lavonų
Bažnyčios priešų, kad ne iš
roe st., Chicago. Visi dar
skaitymo
prįeštikyhinių iš sudegusio bhto palei 14-tą
bai duodami veltui. Ir ten
raštų? Katalikų Bažnyčia rattę. Tečiau ieškojimas nepasakoma, kiek kas kur ga
visuomet drausdavo ir da lertraukiamas, nes, spėja
li uždirbti.
bar draudžia skaityti ir pla ma, jogei ten bus dar dali
REIKALINGA:
tinti negerus raštus, o ne jau žuvusių žmonių. Dau
klausančius atskiria nm. ginusia darbuojasi gaisri2 porteriai į saliunus,
linkai. Aną dieną gaisrinioBažnyčios.
100 darbininkų prie ledų,
Kaip
skaitymas blogų <ų valdybos ofisan atėjo I.
50 į gyvulių skerdyklas,
kningų ir laikraščių padaro 'iff su žmžVna ir vienu vai
20 prie geležinkelio bėgių,
žmones socialistais, laisva ri. Buvo manotną, jogei jie
maniais ir kitokiais kulvar- isk trįs yra žuvę. Pasiro- 100 į Hammond, Ind.,
tomis, taip skaitymas gen. ’ė, kad Ziff su žmona ir vai- 100 prie cemento, Bnffingraštų padaro dorais ir net u tą vakarą prieš gaisrą
ton, Ind.,
uvo
išėję
pas
gimines.
Kašventais. Šit, Šv. Justinas
15 darbininkų vagonus
išauklėtas pagoniškose mo ’angi buvo baisiai šalta, jie
, valyti,
kyklose, pradėjo skaityti on apsinakvojo ir tokiu bnapaštalų raštus, visa širdžla u išliko gyvi. Paškui laik 10 porterių į stotis.
IKI

-------

DIDELĖS GAZO ĮSTAIGOS.

NUKRITO 5 TONU SUN
KUMO METEORAS.

po vardą “GENOVAITE” paren
gtas SV. KAZIMIERO
DRAU
GYSTES, atsibus VASARIO Tt
d. 1917 m., DAINIA HALL Sta
te gatvės, Racine, \Vis.
NuoSirdžĮni kviečia visus lie
tuvius ir lietuvaitės atsilankyti
ant šio puikaus vakaro.

KOMITETAS.

8

Examinuojų akis
ir priskiriu akynius,
tjt už nebrangia kainą
M Įėjimas j laikrodžių
« krautuvė.
DOCTOR of
OPTICS
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ATRASTA 14 LAVONU.

pamylėjo katalikų tikėjimą
už kurį paskui ir savo gyvy
bę paaukavo. Jeigu skaity
mas gerų. laikraščių ir knin
gų padaro žmones dorais ir
išmintingais, tai mes priva
lome rupinties išsirašyti ge
ra katalikišką laikraštį.
Dabartinis popežius Be
nediktas XV taipo gi liepi?
savo namuose turėti nor>
vieną gerą katalikišką laik
raštį, kuriame pamokinama,
sustiprinama ir pakeliame
krikščioniškoji dora.
K. Vosyliui.

KRASOS KLERKŲ
NUSISKUNDIMAI.

ančiuose pamatęs, kad jis
sąs žuvęs su šeimyna. To’.el dabar atėjęs ir pasisa:ęs, jogei taip nesama.

CHICAOO, ILL.

Namų parsamdvmo a gen
iai tomis dienomis'pranešė
visiems namų samdytojams,
jogei nuo gegužės 1 d. už
samdomus namus pakelia
mos raudos. Tai esą daroma
'odei, kad išlyginti randas.
Ves iki šiolei kaikurie samIvtojai permažai mokėdavę
’andos už namus.

> MELROSE PARK.

Chicagos kratos klerkai
vietos Amerikos Darbo Fede aiijos valdybai inteikė
Subatoje, vasario 3 d. S.
nusiskundimą, jogei krasos m. Igno Vaičiulio svetainė
bustas esąs didžiai nesani- je Šv. Jono Krikštytojo
tariškam padėjime.
draugija buvo parengusi
•.(tAžų balių.
Žmonių buvo
uedaugiausia, nes tą patį
vakarą viena krautuvė, no
rėdama užbėgti prieš akįs,
surengė kitą balių. Negra
Federalė vyresnybė savo žu, kad nėra vienybės.
agentams Chicagoje įsakė
Peleda.

LIEPTA PRIŽIŪRĖTI MAI
STO SPEKULIANTUS.

» tX*XBWttXA«BX«AtBXtAtBP

F. P. Bradchulis
Lietuvis Advokatas

ATTORNY AT LAW
S0 N. LaSALE ST, CHICAOO. S

i 242
S
Paieškai! savo brolių Franciškaus
Jokūbo, ir Kazimiero Balsių, paeinan
čių iš Kauno Gub. Raseinių pav.
Pakalniškų Sodos. Meldžiu ar jie patis ar kas apie juos žinote atsišaukite
sekančių adresų:
Petras Balsis
468 Northampton st.
Easton, Pa.

Otriausią proga “Draugą”

11 ^prenumeruoti!!
Kurie užsiprenumeruodami “Drau
gų” užsmolkės metinę mokestį $3.00
tie gaus $1.00 vertės kningų: “Draub”, spaudos arba
maldaknlngės.
žslprenumeru°daml dviems metams
gaus antrų tiek vertės kningų..
Sį proga tėra tik Iki vasario 15
d., Ir tik tiems kurie dar neskaito
“Draugo”.
Paslsknhykltl
Užslprenumeruodagnl * * Drangų* *
pinigus siuskit užadreaavę šiaip:
B. M. KALINAUSKAS,
DRAUGO” agentas, Stiles Hali,
VALPABIASO,

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

Lietuvos Vyačią Building and Lons Association 1
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 lietuvią 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 pinigų ant lengvų išmokėjimų.

MOTOS TKUCKS.
turime kellatų vieno tono
motorinių trokų (Motor
Truck).
Parduosime pigiai už cash arba ant
išmokėjimo. Kreipkities laiškų.
A. B. Co.
% “DRAUGAS”

t

I

Paul P. Baltutis, prez,,
3315 S. Halsted st
Oeo. Zaka3, vice jirez.
3339 EnieraM. avė
2237 W. 22 str.'
John J. Kazanauskas, sekr.,
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė. -m
A. A. Šlakis, advokatas, 3255 S. Halsted st.,
Direktoriai:

M.

Janušauskienė, P. P. Baltutis,
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Josefina Adomavičiūtė, J. J. Kazanau* X
skus, A. S. Prečenauskas, J. Tumasonis ir G. Žakas.

IND.

IR. I. K. RUTKAUSKAS

Telephone Yards 2390

Gydytojas ir Chirurgas
$467 S. ktstiri Biri. Ir 35 gt., Chicage

W.

rrsrrrvrvvTrrtYTrr«TTrvYr>

ha

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

5Y5TEI1

Ant Durųv Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros
Tel Drover 7042

v

Mokykis kirpimo Ir deslgning
vyrliką Ir moteriškų aprSdalų

DrX. Ž. Vczelis

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas
padarys jns I žinovu
už trumpų laikų.

Mes turime didžiau
sius ir geriausius
kirpimo — designing ir siuvimo sky
rius, kur mes sutei
ksime praktiškų pa
tyrimų kuomet jus
mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo skyriuose,
Jųe esate ližkviečiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklų bile laiku—
dienų ir vakarais ir gauti speciališkai pigių kanų.
Formos daromos pagal Jūsų mierų — bile stailės arba dydžio iš bile
madų knygos.
MASTĖS DESIGNING SCHOOL
J. P. Kasnlcka, principais!,
118 N. La Šalie St., Kamb. 416-417
Prieš City Hali

l;

Kelionė Lietuvon Didžiosios Karės Metu 1916 m. Parašė
Kun. Dr. V. Bartuška, kuris pusantro mėnesio važinėjo po Lietuvų,
buVo Vilniuje, Kaune ir Suvalkijoje. Knygos kaina 25ę. Užsisakant
šimtų ar daugiaus — didelė nuolaida.
2. Delegatų Kelionė Lietuvon 1916 m. Parašė Dr. J. Bielskis.
Čia aprašyta Vilnius, Kaunas ir kelionė po Kauno gubernijų. Kaina
25c., imant šimtų ar daugiau — didela nuolaida. ’
. šiedvi knyguti apsako, kaip dabar išrodo Lietuva, jos miestai
ir kaimai, kaip ten žmonės karės metu gyvena, kokia valdžia, It
suteikia daugybę žinių apie dabartinį
Lietuvos stovį. Knygučių
kalba graži ir lengva skaityti.

3. Kokia Autonomija Lietuvai relkalinga: Parašė 3. Gabrys.

Kaina 10 centų.
4. Tėvynės Ašaros (eilėmis). Parašė M. Gustaitis. Kaina 10c.
5. Lietuva ir Lenkijos Autonomija. Parašė J. Oabrys. Kaina 5c.
Pelnas nuo visų viršminėtų knygų eina Tautos Fondan nukentėjusiems dėl karės Lietuvoje šelpti. Tad kiekvienai,
pirkdamas
šias knygas, pagelbės Lietuvą šelpti.
i ■
Tšsirašant šių knygų, čekis reikia išrašyti B. Vaišnoro, Tautos
Fondo iždininko, vardu ir sykiu su reikalaujamų knygų užsakymu
siųsti Tautos Fondo sekretoriui:

•
KAZYS PAKŠTAS,
917 W. 33rd St,
::

z
Chicago, IU.

Naujas Lietuvišku Šokiu
Rinkinys
DEL PIANO.
Surengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpsta sekanti “Lietuviški
lokiai”: “žirgelis”, “V. K. Maršas”, “Lelija Valsas”, “Cebstėlis”,
“Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “ Pasde Spagne”, “Klumpa
kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyčių Mar
šas”, “Klumpakojis No, 2”, “Suktinis”, “Aguonėlė”, Pakeltkojls”, “žilvitis”, ir “Butų Darželis”. Visi vienoje sųsiuvoje. Kaina
tik vienas doleris ($1.00). Pasiuntomo lėšas mes apmokame.
Reikalaukite pas:

DRAUGAS PUBLISHING OO.
Chicago, Illinois.
1800 Wsst 46th Street,
W»K9{,

_

s

Bendrovės susirinkimai atsibnna kiekvieną pane
dėlio vakarą nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pi.
ir Auburn avė.
Į bendrovę gali įsirašyti abieją lyčių asmenį s ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

Telefoną*: MeKlnley 8764

Oyv.: 3112 S. Halsted St.

So. Boston, Mass. *

::

Ar Nori Uždirbti Pinigus?
\

Igno W. 46th St. CHICAOO TT.T,

W. Broadway,

Roomg 1107-1114
Telepbone Franklin 1178

JEI NORI ŽINOTI, KAIP DABAR IŠRODO
LIETUVA, TAI SKAITYK:

I

4

$ tį, kurs-yra jau žymiai padidintas ir metams pre\ kiuoja tik 1 doleris.
«
|
“ŽVIRBLIS,”
<•

Mes

Draugystėms, kliubamg ir kuopoms
mes išdirbam visa ta kas tik reikalin
ga draugijom. Guzikuėius kufcardas,
vėliovas antspaudas, ir visokias šarpas dėl parodų papuošimų.
Todėl viengenčiai nemėtikite sa
vo turto žydėlių agentams,
ku
rie nesupranta musų tautos skonio
ir atlieka ne atsakančiai darbų. Bet
paveskite savo tautiečiams
katrie
atlieka darbų sųžiniškai, ir prieina
ma kaina.
Draugijos reikalaukite katalogų
kreipdames pas mus.
STBUPAS and CO.,
123 Ferrey St.. NEWARK, N, J.

užsisakyti |

ž “ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš- \
Paieškau gero buėeriaus kuris sa
vo aninta mokėtu gerai, ’l’uri mokėti
gerai kalbėti Lietuviškai, Lenkiškai
ir Angliškai. Atsišaukite pas
Stanislovas Kazlauskas
4102 S. Campbell Avė.
Chicago, IU.

Štan. Kazlowskls
4102 S. Campbell Avė.
TEL. YAP.DS 2999. CHICAOO, ILL.

ATIDA.

|

pasiskubinkite

LIETUVIAI!

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

JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg.

29 So. LaSalie et.,

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

Baaidenee Humkeli ST

CHICAOO, D .L,

ųgt»gfgtM»gtWH>g|S$gsaf$f$>S<t

| A. A. SLAKIS
___

Miesto ofisas:
•

Boona $15

1$ So. La Salia BL, Ohlcago, DL

Tel. Randolph 684$

• -z-z-K.

CHICAOO

Amerikoniška Valstijine

= Banka =

1885 • 1827 Blne Island sve., Kampas Loomlų Ir 18-tos Oatvlų.
KAPITALAS, PEBVIB8I8 1B PELNAS.

Vakarais 1566 Milvvaukee avė.
Central 88M

ADVOKATAS

E

EINA BRANGYN NAMĮI
RANDOS.

DRAUGAS

Lietuviška Bučeme

Kaz. Michalauskas
3303 S. Morgan St.

“ŽVIRBLIS”

|

Visi lietuviai remkite savo tautieti
vietojo sveimtauti. Viena iš geriau
sių bueernių apielinkejė. Visiems gog i*ai žinomojojė vietoj.

SO. CHICAGO, ILL.

ŠIANDIE SVARBIOS PRA
KALBOS M. MELDAŽIO
SVETAINĖJE.

SKAITYKITE IR PLATINKITE

$600,000.00

Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti jųsų namų. -rReguliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Association. ti
nome gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie buš
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:8 v. vakare.
Kalbama Lietuviškai Ir Lenkiškai.

AMERICAI
BIUI

I Įj^
STrAjTK

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus
'

JAS P. 8TEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasteriu.

gyvenimo vieta
2

South Halsted Street
»* •TeL
Drover 5325

2 $rvYTvvTrrrrrrvvrrvvTYr«R
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BAHKES
r.

FARMOSI!

PARMOSI!

Parsiduoda Didžiausioje Ameri
koje Lietuvių kolionljoj kame yra
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėj e ScottvlUe, Mlch. kur
kraštas lietuviams apsigyventi. Oto
nais yra Farmerų Draugystė, yra
lietuviškų parapija. Todėl kreipiamas
į Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mns farmas kad
galėtumėm visus Anglus Ir Vokie
TAUPYKITE PINIGUS
čiui, iš tos k°lionljos Išprašyti. Mes
turjme Iš jų suėmė jų farmas Ir nori ; —pirkite geriausią kavą Chi
me jas parduoti, turime didelių Ir mt ! cagoj ir mokėk už sv. tiktai
žų farmų, glvullal, mašinos Ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant lšmokesčlo. Norint gauti dau »t Geriausia Santos
giau informacijų rašykite
mums,
o gausite gražų katallnga ir mapa. .. f: Kava Standard
g Kava 28 ir 30c. ver
k
ANTON KIEDIS,

COFFEE 26

Peoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.

DYKAI.
ppoF'LOMO - MACNETlC COMB
Sulyginus geruma Magnetiškų šukų
su paprastomis — tai jos yra kaip
DYKAI parduodamos. Jeigu nori tu
rėti gražius ir tankius plaukus, tai vi
snomet vartok Magnetiškas šukas ar
iš musų ar iš kitų nusiprkęa..
TREKE tiktai 25c. Ir 50c.
MAONETIC COMB OO.

422 ISLAND AVĖ.,
ROCKPORD, ILL.

SMETONAS

Gerlaoalaa
ametonoe svie
ataa. Geresnis
aega kur jųi

RYŽIAI
Oerlaual By
Mai lOe

$500 DOVANI],jei jus galite
ruti iš tankų darytų sviestų
kurioje nors išBankės
san
krovų.
|

COCOA

ARBATA

[Bankėa G e
riansia Cocoe.
Sulygink a
bent kekia H iv

Prlimniantio i
Arbatoa Ova
rantuotos io
«0e. vert.

tk- Mc

4ic

VE8T BIDB
M11w»«kės a *,
WUwaakee Av.
Mlhraakee Av.
W. Madison M.
W. Madleon at.
W. Cbleago Av
Blne Island Av

alb.

MII W. Nertk Av.
1817 B. Halsted Bi
1111 B. Halsted Ii
1818 W. ltth Ii
5101 W. Kad si

SOTTTH BTDB
Weatwertk Kf
84Ž7 8. Halsted st.

5011

578$

B.

Asktond

MOBTH BIDE
40$

W. Dlvtaton

780 W. North Av.
8640 Llseola Av.
8844 Liveoln Av.
841J N. Clark ’

