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NUSKANDINTA
LtCONIA”

f APIE SUSINĖSIMĄ VO
j
KIETUOS SU SUV.

Anglija neskandina taip be
NEBELIKO ARKLIŲ
jokios atiadairos neutralių
LIETUVOJE.
šalių laivių, kai kad dabar
VALSTIJOMIS.
-------------Maro Vokietija.
Ve kodėl
STOCKHOLM, vas. 27.—
Berlynas, vas. 26. — Vi- amerikonai ir visos neutrasoj Vokietijoj šiandie ap- lės šalįs |rukšmą elia prieš Vokiečių kareiviams užim
kalbama Suv. Valstijų se nardančių laivių blokadų). toje Lietuvoje ir Kurše
trūksta mėsos. Užuot mėsos
nato diskusija reikale netei
ULEČIASI STREIKAS jie dažniausia maitinasi žu
singojo informavimo Vokie
KRUPIO ĮSTAIGOSE. vimis, kurias gaudo ežeruo
tijos apie amerikonų-vokiėse ir upėse. Kadangi žuvų
čių nesutikimus. Šitas rei
Maastricht, Olandija, vas. nebeužtenka, militarinės vokalas pateko ir vokiečių
26.—Kruopo įstaigose, Ess- kieči'» vyresnybės įsakymu
parlamentan.
uose, Vokietijoje, darbiniu-atimajni is gyventojų paKuomet Vokietija ir vo
skutimai arkliai. Jie gabe
kiečių parlamentas patyri- kų streikas plečiasi vis la nami i Mintaują, Liepoją.
Streikininkai reika
jogei vokiečiams nėra t.«:p biau.
Tilžę arba į kitus miestus,
lauja
geresnio
maisto ir di
bloga Suv. Valstijos", kai
ten skerdžiami ir ta arklie
kad apie tai informavo An desnės uzmokesties. Sako
na maitinami ne tik karei
glijos laikraščiai, atstovas ma, streikuoją jau apie 40,viai, bet ir gyventojai.
’
Heckscher kreipėsi į kancle 000.
Nežinia ką vokiečiai, pra
VOKIEČIAI NUSKANDI BOMBARDAVO ANGLI rį su interpeliacija, ar i rini
Essų policija pareikalavu dės nebetekę arklienos.
JOS PAKRAŠČIUS.
NO GARLAIVĮ “LA
tų galima pasirūpinti at si kariuomenės streikinin
CONIA.”
naujinti ir vėl susinėsimus kus tvarkyti. Tečiaus vie
KONFISKUOJA
Londonas, vas. 27. — Va- Vokietijos su Suv. Valstijo tos kariuomenės viršininkas VISKĄ ANGLAI.
. i
QUEENST0WN, Airija, kar anksti ryte vokiečiu ka- mis, nepaliečiant Anglijos.
atsisakęs maišyties į civilių
Halifax, N. S., vas. 27. —
vasario 27 d. — Vokiečių rėš
laivai
bombardavo
Interpeliacijoje (p;'.klau
darbininkų streiką.
Jau trečioji savaitė vietos
nardančioji’ laivė blokados IBroadstairš ir Margate, An- sime) pažymėta, jogei Vo
uoste stovi garlaivis “Frejuostoje be jokio persergė 'gtijos miestus, gulinčius pa kietijos vyriausybė
m.iį.
jinio nuskandino anglų Cu- '’ur5j1'
viena mo- sunkins Amerikos kores AMBASADORIAUS AP derick VIII,” kuriuomi į
Vokietiją
keliauja
buvęs
SAUGOJIMO KLAU
_ -j
j-j
i • -itenskė ir vienas vaikas. Du pondentų jų d.arbuose ir 1 ris
nard linijos
dideli
garlaivi
L
.
.
,
.
,
vokiečių ambasadorius Suv.
SIMAS.
W
TO
T
fTT»l O 1 IT O
žmogų €117A1fitn
sužeista. FS11
Sugriauta
jiems naudoties, bevielio te“Laconia,” 18,099 tonus in- du namu.
Valstijose von Berastorff
legrafo stotimis susinešiu"Washington, vas. 27. — su savo štabu ir konsuliais.
tilpimo. “Laconia” iš Ame
ti su Amerika nežiūrint di
rikos plaukė į Liverpoolį.
plomatinių ryšių pertrauki Kadangi vokiečių vyriausy Čia laivas sulaikytas jį per
AUSTRIJA PALAIKO
bė atsisakė saugoti Suv. žiūrėti, ar negabenama ko
mo.
New Yorko uostą buvo apVOKIEČIŲ KARIA
Dabartiniais laikais susi Valstijų ambasadoriaus ke- kia kontrabanda. Vokiečiai
VIMO BUDĄ.
leidžiusi šio vasario 18 die
nešimas priguli nuo dviejų jlionę jūrėmis, todėl čionai Įsu savimi gabeno daug visoną.
bevielio telegrafo stočių —,tariamasi, ar nebūtų gerulkių iš medvilnės drabužių.
Berne, vas. 27. — Austri
Šituo garlaiviu į Angliją
Seyville ir Tuekertone. Ši- daiktu pasiųsti karės laivą, j Anglai visa tai konfiskavo.
, •
keliavo 55 keliauninkai. Bu jos laikraščiai praneša, jo-i visiems
vokiesvbė
stotįs paimta Amerikos ^urs kelionėje apsaugotų Pagaliau
4 «
- ~
vę taTp jų 27 amerikonai. gei Austrijos vvnausv
cenzūros priežiūrom Gi ka garlaivį, kuriuomi parke- čiams nuo avalinių nuplėšė
Garlaivio Įgulos buvo 216 palaiko vokiečių nardančių
guminius
užkulnius.
iaus ambasadorius. Mat, su net
laivių dabartinį kariavimo belių depešos kontroliuoja
žmonių.
Nieko
neleidžiama
gabenvokiečiais visaip prisieina
mos išimtinai anglų.
Kol-kas dar
nežinoma, būdą. Taip atsakys ir į Suv.
ties į Vokietiją.
rokuoties.
Valstijų
vyriausybės pa
Rytoj susirenka vokiečių
kiek žuvo žmonių.
klausimą.
parlamentas. Tečiau nema
ANGLAI PAĖMĖ KUTnoma, kad toji interpeliacija
VAKAR NUSKANDINTA butų svarstoma. Vokietija
ELAMARA.
turi svarbesnių reikalų už
5 LAIVAI DAUGIAU.
susinėsimus su Amerika.
Londonas, vas. 27. — An
Londonas,
vas.
27.
—
VaPrezidento Wi3sono lukeglijos karės tarybos narys,
Andrew Bonar La\v, vakar kar vokiečių nardančios lai- /įdavimo politika yra ženkparlamente pranešė,
kad vės nuskandino 5 laivus las — sulyg vietinių gyvenanglai atsiėmę nuo turkų|daugiau. Žuvo šitie laivai: tojų manymo — jogei tarp

Anglai atsiėmė Kut-el-Amara
Vokiečiai bombardavo
glijos pakraščius

An=

Austrija stovi už vokiečių nardančių laivių
kariavimo būdų

tvirtovę Kut-eJ-Amara pa- olandų Maria Adriana, nor- V’okietijos ir Suv. Valstijų
lei Tigids upę, M esopotami-Į vegų Vigda, franeuzų Kle ir tolesniai taika bus palai
jojo. Turkai didžiausioj be^ber, anglų Algiers ir Eros. koma.
Tečiau daugelis politikų
tvarkoj pasitraukę į Bagtiesiog negali suprasti, ko
hailah, už 24 mylių į vaka ANGLŲ ŽUVŲ 30,000.
Berlynas, vas. 37. — An dėl tiek daug trukšmo ke
rus nuo Kut-cl-Amara
tvir♦
tovės. Turkus vejasi anglų glai Tigris upės šone musių liama, jei per vokiečių narmetu netekę 30,000 kareivių idančių laivių blokadą Suv.
raitarija.
nuo karės pradžios, anot i Valstijos negali gabenti saIŠPLAUKĖ DU GAR
pranešimo iš Konstantino vo prekių į Angliją. Juk
Anglija per du metu bloka
polio.
LAIVIŲ.
vo centrales valstybes, o teKELIAUJAS
NAMO
S.
V.'č
iau tuomet amerikonai neNew York, vaR. 27. — Du
AMBASADORIUS.
kėlė baisaus trukšmo už ne
Anglijos garlaiviu “Ordu
galėjimą
savo prekių gana” ir “Canopic” išplaukė
Londonas, vas. 27. — Čia beųti į centrales valstybes.
į Europą su karės amunici
(Amerikonai
kaip pir
ja ir keliauninkais. Abudu gauta žinia, jogei buvęs

garlaiviu apginkluotu

iI

co- Suv. Valstijų ambasadorius miau, taip ir dabar mažai

Prezidentas Wilsonas bu
vo kongrese
Pareikalavo ginti savo ša
lies teises jūrėse
Nėra ramybės New Yorke
PREZIDENTAS VAKAR
BUVO KONGRESE.

TIKROJI PASIAUBA
NEW YORKE.

New York, vas. 27.—Mo
Washington, vas. 27. —
Prezidentas Wilson vakar terių riaušės nesiliauja. Jos
apsilankė kongresai! ir te-,^ur^a^s užpuldinėja valgonai, susirinkusiems -abiejų
daiktų krautuves ir visbutų nariams, pranešė apiei^ nftikina. Krautuvių savikrizį su Vokietija
minkus apsiautė tikroji paKuomet prezidentas ėjo ,siauba- Kaikurie bijosi ir
,
skaityti
savo saT0
atidaryti,
k<Wesan
pranešimą čia gauta žinia
PAGIRIA FRANCUZŲ
apie nuskandinimą garlai
KAREIVIUS.
vio
“Laconia?* Iriiriuomi
\
Ae
Berlynas, vas. 27. — Vo
keliavo ir amerikonai.
kietijos sosto įpėdinis savo
Apie tai tuojaus pranešta Įkaręs stovykloj priėmė voprezidentui. Bet jis į tai ne- kiečių laikraščių koresponatkreipė domos.
dentus ir kelis redaktorius
Savo
pranešimu
prezi Klausinėjo jų apie teatrales
dentas kongreso pareikala žinias Berlyne.
Pašnekoje
vo, kad šis jam suteiktų ga- sosto įpėdinis prielankiai
lę palaikyti šią salį
gink-|atsjnešė ir net pagyrė franluotoje nėutrahbėję. Tam cuzll kareivių narsumą. Bet
tikslui jis pareikalavo, kad užtaigi pasmerkė anglų kakongresas
nesipriešintų ^reįvių vyriausiuosius vadus,
ginkluoti Amerikos garlai-'

vius, siunčiamus į Europą,
NELAIME NEVEDU
kad, prireikus, leistų tuos
SIEMS.
garlaivius lydėti su karės} Londonas, vas. 27. — Vo
laivais, kad kongresas “gin- kietijos vyriausybė ant visų
kluotos neutralybės” palai- J nevedusių vyrų sumaniusi
kymui paskirtų reikalingą-augštas
pagalves,
sias išlaidas.
JVedusiems ir turintiems

Ir šiuo kartu prezidentas vaikus užtaigi bus duoti žypažymėjo, jogei jis nenorįs mus palengvinimai — sumakarės, jogei reikalaująs pa- žinti bus jiems karės molaikyti taiką, bet ne ameri kesčiai.
konų gyvybės lėšomis, arba
“PRIMARY” BAL
Suv. Valstijų prekybos ar
SAVIMAI.
laivų nuostoliais.
Šiandie “primary” balsa
Turime saugoti jūrių lai
vimai.
Reiškia, Cbicagos
svę ir savo prekybos ne var
piliečiai skiria kandidatus į
žymą — pažymėjo preziden
miesto vaildininkus. Tų kan
tas.
didatų rinkimai įvyks pir
momis balandžio dienomis.
DIDELI KARŠČIAI
Prie balsavimo vietų pa
TEXAS’E.
statyti detektivai. Šitiems
San Antonio, Tex., vasa pavesta prižiūrėti, kad bal
rio 27. — Praeitą sekmadie savimo metu nebūtų jokių
nį po pietų čionai buvo 91 suktybių.

laipsnis šilumos. Šituo laiku
toks karštis čia buvo tik
ORAS.
t
pirm 33 metų.
Vasario 27 d., 1917 m.
2,000 MOTERIŲ TAR
Chicago
ir apylinkės. —
NAUJA KARES
Gražus oras šiandie ir ry-^.
LAUKE
toj; šiandie kiek šalčiau. /
ChTistiania, vas. 27.—Čia
Photo by American Prese AMoclatlon.
Vakar temperatūra augSuv. Valstijų valstybės pinigyno bustas Washing
gauta žinia, jogei anglų ir ščiausin 50, žemainsia 26
one. Priešais šito busto taisoma platforma. Ten kovo franeuzų
armijose
karės laipsniai.
5 d. įvyks išnaujo išrinkto nresidento Wilsono “ianau- [lauke tarnauja šoferiais su-1 Saulė teka 6:29, „leidžiasi

lių anuotomis. Su ‘Orduna’ Vokietijoje, Gerard, su sa-'trukšmo daro prieš visokias
Tik ijie trukšiškeliavo 110 keliauninkų. vo štabu ir kitais ameriko blokadas.
Jų tarpe yra 8 amerikonai. nais specialiu traukiniu iš mauja prieš vokiečių nar
Vietos uostan be to at keliavo į Corunna, Ispanijo dančių laivių blokados bū
plaukė keli garlaiviai iš Eu je. Tenai jie gausią garlaivį dą.
Anglija blokavo cen
trales valstybes, tiesa. Bet guracija.”
ropos.
keliauti į Ameriką.

virs 2,000 moterių.

5:37.
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i
iŠ ten dabar kursto visuo
•<
■
Imigracija ir Tuomet daug italų važiuos Ju«ų pinigą tur. būti padė
menę
prieš
Amerikos
Lietu

iš Amerikos namo, idant
■
ti geroje oaugloje ▼elotijoo
vių Tarybą, prieš Taulot*
ten lengvomis sąlygomis nuEmigracija
ben bojo
Suvienytose
Šiaurinės
koje Europa nemokėjo —
Fondą ir prieš katalikų vei
*
’
ipirkti sklypelį laimėtos
Amerikos Valstijose ekono kaip seniau — lygios vertės
kėjus.
Netik maistas, bet ir kiti karėje žemės. Bet jeigu Ita
To negana. Tie atsime minis stovis darosi vis ste- uuosavaus darbo produk
lija su savo bičiuoliais ir ne
bėtinesnis.
Angliški laik tais, bet auksu, t. y. busi dalykai Amerikos Suvieny
tėliai
dar
drįsta
mesti
į
ka

laimėtų karės, tai vis gi di
Milwankee sv. aud Carpenterst
BAIGIASI p. BULOTO
raščiai iki šiolei vis skelbė, mojo darbo ženklu, kurs, tas tose Valstijose nuolat bran
talikus,
t.
y.
į
lietuvių
vi

“MISUA.”
3% ant Jūsų Pinigų
gsta. Viena priežastimi to dokas skaičius italų grįžtų
suomenę, grasinančius žo jogei šioj šalyj viešpatauja darbas,, tik karei pasibaigus
savo
gražion
tėvynėn
užimti
sios amerikoniškos brange
tikrus vaisius,
▲Mara Pancdžliala i.* Sabatoml*
džius.
Jų laikraščitiose visuotina “gerovė.” Ir tai gali išduoti
.
'
*
vietas žuvusių karėje tėvinybės
yra
stoka
darbininkų.
Turime žinių, jogei žino
* vakarais ikiT t valandai
pav., štai kas tarp kitko sa esą todėl, kad šita šalis lai
Ve
kame
maisto
ir
kito

nainių.
Be
to,
Italijos
val

Nuo pradžios karės emigra
mo Amerikos lietuviški; so
kosi griežtos neutralybės.
Skaiinamc plnlgna ant Namų
koma katalikams:
kių
daiktų
brangumo
svar

džia labai kreiva akimi žiuri
cija
į
Ameriką
iš
Europos
ir
cialistų rėmėjo ir jų talki
Gerovei beviešpataujaut
“Jei norite gelbėti mirš
biausioji priežastis.
Pferslunčlame pinigus
kitų kraštų beveik visiškai į emigraciją savo pavaldi
ninko p. Bulotos misija šioj
staiga
po visą Ameriką patančius, dirbkite.
Bet jei
nių
ir
kas
kart
labiau
ją
var

| Europa Ir galima
šalyj baigiasi. Bulota su
Kas tiesa, Amerikos išdir- sustojo. Paskutiniuose dvenorite trukdyti darbą, tai sklysta žinia, jogei išalku
•auti Lalvokartes
savo žmona veikiai iškeliau
biniai ir produktai dabarti-.juose metuose prieš karę, žo. Tikimąsi, kad po karei
šalin nuo mirštančios badu- sių moterių minios Nevv
nuo birželio 30 d. 1912 melų Italija visiškai uždraus savo
siąs Europon. Gi Žemaitė
Yorke ir kituose miestuose niais laikais yra pigesni Eu
mi musų tautos!”
iki birželio 30 d. 1914 metų pavaldiniams keliauti užjukol-kas pasiliksianti Ameri
Darbą-gi
trukdo
tie, kelia riaušes. Moterįs rei ropos turgavietėse, bet už
Amerikon atplaukė 2,400, rėn. Tą patį galės padaryti
koje.
kurie
neteisėtai
sa- kalauja sau, ir savo vai taigi Europos tautos kovo
ir kitos Europos valstijos,
ĮSTEIGTA 1888 M.
ja ne tik už savo vienų, bet 000 ateivių. Gi, pirmuose
Nelemtoji p. Bulotos “mi vinasi
kitų
vardą,
ne kams duonos.
kaip
antai:
Rusija,
Francija,
ir viso pasaulio ateitį. Tuom dvejuose karės metuose čia
sija” Amerikoje Amerikos užlaiko teisybės su tais,
Paaiškėjo, kad tariamai
Austro-Vengrija, Bulgarija
tarpu Suv. Valstijos džiau atvažiavo tik 420,000 laimės
lietuvių istorijoje paliks su kuriais buvo dirbę, pri
gerovei viešpataujant Šim giasi neturinčios karės ir iš ieškotojų. Daugelis mano, ir tt.
STATE BANK
juodžiausiuoju lapu. Ame sisavina
nepriklausančias ai tūkstančių darbininkų su
Austro-Vengrijoj išeivy sPO FEIEŽIUKA VAL8TUOSI
svetimų
tautų
kovos
kra
una
kad
ir
karei
pasibaigus
imirikos lietuviški socialistai teises.
KAPITALAS $600,000
?avo šeimynomis badmiriaugracija (ateivių plaukimas) tė labai buvo išsiplatinusi ir
šitos karės metu jau ir taip
Žmonės, netekę vietos va ja. Paaiškėjo, kad Suvie- sau aukso krovas.
Mas
mokama
S proc. ant Pinigų.
į Suv. Valstijas nebus tokia kasmet neįtikėtinai didinosi.
Mas parduodame F°rei<n Money
perdaug trukdė lietuvių vi- dovauti visuomenei, patįs
Suv. Valstijų vidujinis
iytų Valstijų gyventojams
didelė, kaip buvo prieš ka Ištikus karei kai-kuriuose
Orderi J visas dalia sviato.
sumenei darbą*-— šelpti nu
nebežino, ką pradėti ir kas trūksta maisto, o jo kainos stovis kaikuriais žvilgsniais
Austro-Veugrų
sodžiuose
lę. Priešingai, spėjama, kad
WUUam Kasper — Pirmininkas
kentėjusią Lietuvą. Bet čia veikti, tai-gi kitiems primešiandie panašus Graikijos
nerasta
nei
vieno
vyro,
ku

Otto Kaspar,—Vlce-pirmininkas
tiesiog negirdėtos.
galės prasidėti imigracija,
jiems pagelbon dar atėjo p. tinėja savo kaltybes.
Obas. Krupka, Vlca-plrmlnlnkaa
stoviui. Juk pastarąją jos
ris galėtų stoti į viešpatijos
Joseph Sikyta — Karteriui
t. y. ne Amerikon važiuos
Dabar kiekvienas mato,
Bulota ir visas laikas jis
lugust Filek—Aaa’t. Kaslerlua
ueutralybė vis labiau' ima
Jie pilni apmaudos ant
inėjų eiles,—visi iškeliavo
jogei ta angliškosios spau- smaugti ir lenkti prie že minios darbininkų, bet iš Atrukdė Lietuvos šelpimo rei
Amerikon. Ištisos Austrų
1 900 Blue Ialand Avė.
katalikų, nors labai gerai ži
los garsinama “gerovė” ir mės. Bet iš to neišeina, kad merikos keliaus Europon armijos dabar čia gyvena, i
kalus.
P-as Bulota savo
chicago, ILL.
no, kad katalikai daugiau
Sunaikintoj ir nusilpusioj
įpučiamoji
prekyba
su
prakalbomis rinko aukas
Suv.
Valstijos
turėtų
įsivel

džiaugdamies,
kad
nereikia
1
sia šelpė ir šelpia nukentė
pramone buvo kaipo muilo ti k^ėn. Tik joms yra reika Europoj labai bus reikalin
Uuo Amerikos lietuvių ne
lieti kraujo už dvy'lipę mojusią karėje Lietuvą.
įurbulas. Žmonės neturi ko lingas geresnis susitvarky gos darbo rankos. Prikėlišelpti nukentėjusią Lietuvą,
.nu. griuvėsių gyvenimai! narehi«- Austrijai po tarės
Tautininkai - laisvama valgyti.
bet socialistų fondui, kurs
mas.
Kitaip
Ameriką
šian

daug reikės laiko ir darbo. reikės žm0‘u? ir Jle “°"al
niai juk žino, jogei daugiau
mažiausia yra atlikęs šelpi-,
Suv. Valstijos pateko pa- die labai greitai gali patikti . ,
, , ,
siai aukų surinko katalikų
f ,
kad
atstatyti sugriautas sutiks kiekvieną išeivį, do
mo darbą.
lėjiman, kokiame buvo vie namine- kare,
nes su badau- , .
. .
,
vanodami bausmę už pabė
•v .
’
...
_ # trobas,J sulyginti
išraustus
Negalime griežtai tvirtin Tautos Fondas. To nekuo tas graikų mitologijoj mini jaučiais
(rvvpnfmaia
noro
* 9=9
gyventojais
nėra
met nepadarė nei jų, nei ki
[ laukus, pabudavoti suplai gimą bei negrįžimą.
ti, kad socialistai surinktas
mas žmogus, kuriam atsėjo juokų.
Pastraisiais laikais išei
šintus tiltus, pataisyti kelius
per p. Bulotos prakalbas ti; srovių fondai-fondeliai. naitintįes.... auksu.
Kadangi jie to negali atlik-'
Šito neturėtų pamiršti vi įr tt. Tam milžiniškam dar vy stė iš Vokietijos buvo
TAUTIŠKA
aukas išimtinai panaudos
Praeitais dviejais metais si tie/kurie stovi prie šios bui atlikti, žinoma, reikės neskaitlinga. Ateityje ji ir
t i, o be šito negalima nei
tik savo partijos tikslams.
BANKA APSAUGA
svajoti apie vadovavimą vi š Europos į Ameriką auk šalies valdymo vairo ir ku galybės darbininkų ir užtat gi nepadidės. Gi, iškeliavu r
Bet yra žinoma, jogei jie tų
suomenei, tatai juos pagau sas upeliais plaukė. Ir šian- riems rupi, laimingesnioji manoma, kad; Europoje po siems vokiečiams tur-but
OEL JIISU TAURINIO
surinktų aukų tik mažą da
bus
liuosas
kelias
atgal
į
na pašėlimas ir jie šaukia: lie Dėdė Šamas skaitosi di šalies ir tautos ateitis.
Brtftto laievę
karei bus ne emigracija, bet
li tepasiuntė į Lietuvą abe
liausiuoju
turtuoliu
pasauir
Girdi, ne mes trukdomi
imigracija. Vienas Anglijos Vokietija, nes augią, bloka
jotinoms draugijoms, kurios
▲to°lB*Uk4
yje,
ues
savo
pinigyne
turi
dos dėlei jie negalėjo grįžti
darbą aukų rinkime, bet jus
GYVULIAI GALI IfiPRA darbininkų vadas neseniai
buk šelpiančios ten nukentė
ti banka yra labai patogioje
iek
aukso,
kiek
jo
nerastum
Vokietiją. Kaizero armijų
jus ir jus!
pasakė, kad stokos darbo
NAŠAUTI ORĄ.
jusius dėl karės lietuvius.
vietoje yra reguliariai perMat, ir jie vargšai pasi įei vienoj kitoj šalyj. Bet
Anglijoj nekuomet nebus ir, pergalės dar labiau sutvirti
iiuriama U. B. Valdžios, ju
Kitas aukas socialistai giria, jogei ir jiems rupįs lukso negalima valgyti. Iš
to taupinimai yra pageidau
girdi, blogų laikų darbinin no vokiečiuose tėvynės mei
ląiko savo fondo ižde. Ko mirštančios badumi tautos mkso uegalima padirbdinti
jami, ar 81.00 ar 81,000.08
Dabarties žmonės neturi
kai jau ateityje nejaus. Esą lę, kuri taipo gi daugelį vo
kiam tikslui jos bus sunau likimas. Mat, jie norį ly įei avalipių, nei drabužių. tokio instikto jauslumo ir
po karei Anglijoj ir apskri kiečių pergabens į “senąją
toHųt rtrt- Urtm Faartčlyj lll n, i
įvairių apsireiškimų,
kurie
dotos, neapsiimame spręsti. giomis su katalikais aukas
žemę
”
.
tai visoj Europoj darbo dus
Tečiaus tas Europos žmo
būna pranašais oro atmainų
Daug yra paskflydusių ne- rinkti, bet katalikai jų ne
RATMNAL CITY BARK
Nestigs tarpe grįžtančių
taip daug, kad gerai butų
nų krauju aplietasis auksas
nepastebi. Tame dalyke gy
intikėtinų kalbų. Pasakoja prisiima. Jei-gu jiems tik
OF OBIOAOO
jeigu diena turėtų ne 24 va Europon išeivių ir turkų su
teteko šios šalies gyvento
vuliai
pralenkia
žmogų.
ma, jogei lietuviški socialis rai rūpėtų nuvargusi Lietu
landas, bet 48. Emigracijos graikais,
David B. Forgaa ■—Preeideat
jų skaitlingoms minioms, o
Įvairus oro atsimainymo Biuras Washingtone
tai taupia surinktas aukas va, jie kitaip apseitų.
8. E. Kampas, Dearbora aad
“Russian-American Jour
spėja,
tik vieniems milijonieriams.
Moaree BU
obstruktyviam darbui, kokį Tegu jie sau sveiki šūkau
ženkleliai veikia į gyvulius kad tik iš vienos valstijos nal of Commerce” spėja,
Šitie gi tą auksą panaudojo
ir verčia juos taip ar kitaip Pennsylvania išvažiuos Eu kad tuojaus po taikos kon
jie pradėsią prieš katalikus ja. Mes, neatsižvelgdami į
įvairioms
spekuliacijoms
elgties.
Įgudę ūkininkai
Lietuvoje pasibaigus šitai tai, visi dar smagiau ir su
ropon arti 50,000 .vienų len greso iš Amerikos į Europą
Nevv Yorko biržoje.
dažniausiai
supranta
gyvu

’ karei. '
lidesniu pasišventimu dar
kų. Amerikos lenkiški lai išvažiuos mažiausia milijo
Ir
kuodaugiau
aukso
lių elgimąsi ir sulyg jų kraščiai taipo gi varo didelę nas žmonių. Dalis ją grįž
Kiti vėl kalba, jogei so buokimės Lietuvos gelbėji
plaukė šion šalin, tuo la
ŽENKLAS HAKKOS SAUGUMO.
sprendžia apie oro atmainą. agitaciją dėlei grįžimo Len paskui atgal, bet diduma esą Chicago
cialistai tas aukas taupią re mo reikale.
Clearing House Naryste.
biau Amerikos piuigų ver
Katės čiaudėjimas reiškia
voliucijos tikslams.
pasiliks
Europoje.
Laivų
kijon.
Neatsižvelgiant
nė
į
tė mažėjo. Ant galo pini
lietų.
tai, kuri pusė laimės karę, bendrovių agentai sako, kad
Mes toms kalboms neti CALAIS IR HAVRE TEK gai, kuriuos vartoja gyven
Bankos priklausančios prie Chi
cago Clearing House yra po jos at
ŠIĄ
ANGLIJAI.
Jeigu lapė nakčia loja, tai dauguma mano, buk Lenki jau tūkstančiai rusą, lenkų, sargia
kime. Manome, jogei ir kai
tojų minios kasdieniniams
priežiūra.
Laika nuo laiko,
ja vistiek po karės bus liuo vengrų, austrų, lietuvių, če bent syki j metus, Clearing House
kurie socialistai visgi turi
reikalams, taip atpigo, jo kils audra,
revizoriai nuodugniai
ištiria savjo
Zuricho laikraščio “Post” gei pasirodė už juos negali
Kiaulės prieš šaltą
orą sa ir neprigulminga. Žisoma, kų, vokiečių ir kitą išeivių bankų stovį ir būda Jų vedimo. Vi
šiek-tiek sąžinės ir susipra
si pinigai yra suskaitomi,
notos,
timo, jogei žmonių nuskirtas korespondentas iš karės lau ma pirkties nei maisto, nei nešioja savo snukiuose šiau tu viltis geresnių politiškų užsimokėjo ir dalį pinigų bondai, mortgaget lr kitos apsau
peržiuriamos ir patikrintos, pi
Be to be gos
sąlygų ir g> nemažai skatina už “šipkortę.”
aukas šelpti nukentėjusius ko praneša, jogei Anglija kitokių kasdieniniam žmo delius, įvairias šakeles ir tt.
nigai kitose bankuose patikrinti ir
ištirtos. Tiktai tikra apsaulenkus sugrįžti į savo gimtą veik visi jie tini pinigą ban kningos
dėl karės lietuvius, nesunau uekuomet nesugrąžinsianti gaus gyvenimui reikalingų
gi verte gali būti kningose parodyJeigu šuva ėda žolę, tai
kuose ir todėl galės išvažiuo at. Abejotina tvarka arba atsargu
Francijos miestų Calais ir jų daiktų.
jį kraštą.
dos kitokiems tikslams.
Mes paprastai vakare ištikrųjų lis.
mas, yra nedaleldžiamas.
Jeigu
ti Europon tuojaus, kaip tik banka nustoja savo Clearing House
Bet kas pažįsta musų lie Havre, kur įsigyveno ang dabar tvirtiname, jogei mai
Tas pats, maždaug, ir su'
teisių, tas yra ženklas jos abejotino
Prieš vėtrą katė labai
nutils ginklų žvangėjimas, stovio.
tuviškus socialistus, tam lai nuo karės pradžios. Jei stas pabrangęs.
Bet tiesą
lietuviais. Kiekvienas susi
Tiktai tvlrciausios lr saugiausios
sunku apsiginti nuo nera fra I įcuzai norėsią atsiimti tariant išeina tas, kad ne linksma. Delei to jurinin pratęs lietuvi, nuoširdžiai idant kuogreičiausiai suži bankos
gali būt Clearing House na
vežiojasi kates
notų kas atsitiko su ją na riais.
tuos miestus, jiems prisei- maistas pabrango, tik pini kai dažnai
maus jausmo.
mylįs savo tėvynę, geidžia,
The Chicago
Clearing House
miškiais, su gimtinėmis vie priežiūros
Tečiau turime pasidžiaug sią tam tikslui panaudoti jė gai atpigo. Už maistą ima ant laivų.
užmanymas
tapo įvestas
kad kuodaugiausiai lietuvių
tomis. Kaip karštai išeiviai pirm dešimt metų, ir nuo to laiko
Jeigu šuva kasa žemėje
ti nors tuo, jogei kaip_ so gas.
ma daugiau pinigų todėl,
nei viena Clearing House banka no
sugrįžtų į savo gimtinį liz
Reikalaujant,
Oeacialistams, taip ir p. Bula “Calais visais žvilgsniais kad jie yra pigus.
gilią duobą, loja ant kiek delį. Rimtesnieji Amerikos trokšta grįžti Europon, rodo subankrutijo.
ring House bankos ateina viena kl
ėsti laikraščiai ir gi karštai re atsitikimus: kuomet laik tai su pagelba.
tai
nepasisekė
suardyti šiandie yra anglišku mies
Pinigas kadangi pats sa vieno žmogaus, nenori
The Amerlf/an State Bank pri
Amerikos lietuvių katalikų tu” — rašo korespondentas. vyje, nors jis butų jiadirfi- mėsą — tikriausiai bus lie mia klausimą lietuvių emi raščiai pranešė, jog vokiečių klauso
prie Chicago Clearing Hou
prekybos
povandeninė
laivė
se,
yra
po jos priežiūra, naudojasi
—
“
Tenai
negirdžiama
frandintas iš brangiausiojo me taus.
vienybės, nors jie dėjo tuo
jos teisėmis Ir Išduoda penkias pil
gracijos iš Amerikos. Jeigu
‘
Deutschland
”
žada
grjėti
< uzų kalbos. Visas miestas talo, neturi vįokios vertės.
nas atskaitas į metus.
Jeigu katė prausia galvą, Lietuva gaus neprigulmybę
tikslu visas pastangas.
Jį taipgi yra po Valstijos prie
Vokietijon,
tai
tūkstančiai
yra anglų rankose. Anglai Jis yru vientik inainininka- — taipogi bus lietus.
žiūra, yra reguMarlškai tlrlnėjama
arba kitokiu budu žymiai
išeivių įvairiuose miestuose lr kas meta išduoda penktas pilnas
TAIPGI GRASINIMAS. ten padidino ir panaujino vimo ženklas, su kurio pa
atskaitas Bankiniai Valdybai Val
Prieš audrą kiaulės nera pagerės jos politiškos sąly
bėgo į laivų agentūras, stijos IIII nota
uostą, pastatydino naujus geliai galima bile kokio dar
Pinigai sariitt šitoje bankoje yra
gos, tai, reikia manyti, kad
mios ir garsiai žviegia.
klausdami, kiek kaštuos 3- išmokami ant kiekvieno pareikala
Žinomojo Lietuvių Die- sandelius, aplinkui miestą iai vertę išmainyti kito dar
didesnis skaičius musų išei
čios klasės biletas ant vimo.
Jeigu gyvuliai laižo prie
nos Centralinio Komiteto
tvirtumas. Vidujinė bo verte.
Čia galima gauti Pirmus Auk
vijos grįš Europon. Jeigu “Deutschland.”
so Mortgagcs. Telpgi Aukso Mort
Jie
ne

šakiu?*
savo
kojas
—
irgi
miesto
išvaizda
žymiai
atsi

Karės vėsulos aĮisiaustoji
tautininkai-laisvamaniai kevergijos jungas nepalengvės įdomu vo kokios rųsies 1 ai gage Rondns p<> |l00.00 Ir I&00.00.
Sis bankas
yra atsakanclausas
mainė.
Išnyko
francuzų
Europa sustojo dirlmsi ki- Uis lietaus.
lių savo šulų kurstomi at
tai skaičius Lietuvos “imi rei kės važiuoti paviršiu van Lletuvtums.
Lietaus galima laukti ir
Čia kalbu Uctuvlškal lr Lenkiš
simetė nuo katalikų veikėją kalboje iškabos, ant krautu tieiną. o dėl savęs dirba tik
grantų” bus kur kas mažes dens ar vandenyj. Jie tik kai.
ir be visuomenės pritarimo vių, gatvių vardai. Visa tai tiek, kad galėtų toliaus ka tada, kuomet gyvuliai neno nis.
Kapitalus 'ir perviršis; 8000,000.00
troško kuogreičiausiai būti
sušaukė Nevv Yorkan šuva- pakeista angį kalba.”
riauti.
Amerika, Imdama ri išryto eiti ganyklos, gar
Italų emigracija žymiai Europoje.
neutralė šalis, sėmė piniginį siai baubia, gula aut deši
ziavimą
ir tenai sutvėrė----------------------------------Amerikos
geležinkeliai
priklausys nuo karės galo.
naują kokį tai Amerikos lieUž išradimą budo gydymo fieluą iš Europos karės. Už nio šono ir tt.
Nereikia užmiršti, kad vi Jeigu karę laimės talkinin jau daro planus, kokiu budu
tuvių eentralinį komitetą, abijatinės choleros paskiria Europos auksą Amerika ka
riaujančioms šalims prista sos šitos pastabof toli gražu kai, tai Italija greičiausiai reikės pervežti tuos tūkstan
Jie tai padarė net ncpabal- *20,000 dovanų,
Prezidentas
gus tvarkyti Lietuvi,; Die-’ Beveik
visos
cukraus tė maisto ir visokios kari nr visada išsipildo, nes atsi- gaus Tyrulių, iš kurio bus čius išeivių į uostus. Nevv ' AMERICAN
STATE MAN K,
ra n<ta ir kitokių priežasčių, pasirūpinta prašalinti Auš Yorką, Philadclphią, Bos-! Kampas: Blue Ialand Avė., Leotuln
nos nekalus.
Tai atlikę, plantacijos ant salos Kuba nės medžiagos.
Tatnigi už žemės darbo ir .išsaukiančių čia minėtus gy-1!™—Vengrijos pavaldinius, toną, Baltimorę ir kitus. No-' Ir 18-tos gatvių.
jie nusisamdę Nevv Yorke yra nuosavybė Amerikos miATDARAS: Panedšllals, Ketverpramonės produktus Ameri-jvulių apsieimus.
ir apgyvendinti savaisiais. vas “Deutschland” ir kaipi
ir Subatoms iki 8:80 vai vak.
vieną, ar gal kelis, ofisus lr lijonerių.

Iš Dienos
II Dienon.

Stebėtinas apsireiškimas

SEGUR1TY BANK

KASPAR

*«wwror«Bn tvirtą Tistiką Samsoną,

CHICAGOS
| ŽINIOS
ra
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DŽIANITORIŲ PARODA
VIMAS BUS RYTOJ.

Šiandie po pietų turėjo
įvykti streikuojančių džia
nitorių parodavimas.
Bet
kadangi šiandie yra rinki
niai, tatai parodavimas ati
dėtas rytdienai, 2 vai. po
pietų. Parodavimas prasi
dės po numerių 20 W. Ran
dolph gat.

IŠ DŽIANITORIŲ
STREIKO.

PAIEŠKOJIMAI.

Lietuvių tarpe, matyt, daug
yra stiprų vyrų, tik jie nedrjsa viešai pasirodyti. Geistina
butų, idant musų
tautiečiai
abiau pamėgtų atletikų, žino
dami, kad tik sveikame kūne
gali būti sveika dvasia.

✓

'

penkių
namų vertės nuo $2,000.00 iki
$7,000.00 dolerių apielinkėje
tarpe 31-mos ir 35-tos gatvių
ir tarpe Kalstei! ir Wąllaee
gatvių.’
Turintieji panašius
namus ir norint juos
tuojaus
parduoti duokite niums žinia.
Reikalinga dabar

RYT SVARBIOS PRA
KALBOS NORTH SIDĖJ.

rO MUUIUUUU

Duodam Paskolos ant pir
mų ir antrų ‘mortgičių.
Insuriname turtą. Padaro
me raštus.
Notary PublicPaieškau Wlado Paulausko, ang
REIKALINGAS
geras janltorius
liškai vadinas Walter Pauls.
Kuris
apsigroves pabėgo, bet trumpų aliku turi būti blaivius ir geras darbinin
tapo sugautas. Aš už ji buvau uždė kas. Atsišaukite:
i
jęs $500.00 kaucijos (bondso) ir ji
JUOZAS ZVBAVICIVK
išėmiau, bet jis mane apvogė ir pa
bėgo antrų kartų taip
kad mano 534 S. Lairndale Avė.
$500.00 žūna. Jo išvaizda yra sekan
arti Harrison Avė.
ti:
Jis turi geltonus plaukus, veidas irnrnimurtTTmrmvtt
baltas ir puckuotas 5 pėdų 10 co
lių, augšcio skambina pianus sako
kad esąs buvęs vargoninkas Lietuvoj
ir Chicagoj, labai gražios išvaizdos
23 metų amžiaus.
Jeigu kas žinote toki žmogų duo
kite man žinia, o gausit dovanų $20.
Geriausia žemė ant kurios
auga

“ŽVIRBLIS”

F. P. Bradchuliss
ATTOHNEY

9

LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti ?
Šį “ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš- įj

Lietuvis Advokatesį
AT LAW

90 N. L*8ALE BT , CHIOAGO j
Rooms 1107-1114
Telephone Franklin 1178

•į tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre* kiuoja tik 1 doleris.
“ŽVIRBLIS,“

Gyv.: 3112 S. Halsted St.
Telephone Yards 2390

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass. ?

::

e?

o ro

A. PETRATIS & CO.
751 W. 35-ta
gatve (kerte į
Halsted).

Seredoje, vasario 28 d. š. m.
Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje
(1644 -AVabansia
ve.) SLRKA. kuopa rengia
svarbias prakalbas. Pradžia
prakalbų 7:30 va,l. vakare.
Įžanga visiems dovanai.
MIRĖ DELEI MIESTO
APSILEIDIMO

REIICAUYIMAI.

Jei Trokšti Apšvietos
lr sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisavaitinį iliustruotą jaunimo laikrait}

“VYTĮ”

utaisytas ii fonnuio*recepto; suteik tn ibiui
gu kgypto zukoniuku,

S

“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraitis Ame
rikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raitai mOaų jaunų raiytojų, literatų
ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių ii Amerikos bei Li-tuvoa jaunuomenės
gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiikoje-katalikiikoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžia Lietuvos Vyčių organizacija.
Metama “Vytis” kainoja $1.50, pusmečiai 75e. L. Vyčių
organizacijos nariams “Vytia” sinnčiamas ui mėnesines,
mokestis.
Prisiusi savo antraių ir nž 2e. krasos ženklelj, o vienų
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui. Visais reikalais
\reipkites šiuo antraiu:

apsi reiškia ęw|» atdutind pasekmingu
n. o ffėiiato f.iii u ir įtinu, į/erkii* kkuutliįiKm. ilmuliu. aiilvot
el.a'nb jita,t. n »! ujimo apelilo,
iah'iu įinliojf, irt., eit., HutaiBom a s irtilirbėju Ubui pagir^jusio

PA!N-EXPH±ER!ORcno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visam * pasau
lyje |N*r pusę šimtmečio -26c.
už bonkutę vi*w* aptiekose,
arba galite uLsiJukyti tiesiai iš
F. AD. RICHTRR A CO. w
74-SQ tasMiagtoa Street. Msv Vark.

*

' i

s
*

s
s

Delei miesto apsileidimo
}•
aną dieną miesto ligoninės
s
m
užkrečiamųjų ligų skyriuje
!•
Je
Specialiste Moterų Ir Vaiky Ligose
«
mirė 4 metų vaikiukas Ches
“VYTIS”
ter McGarthv,
1800 W. 46th Street
Chicago, III.
DAKTARE
UKES
.Pirm trijų savaičių tasai
S. A. Šlakiene >TVYVT8TV¥8TrrVVVrrrnTnTVVVTVV¥r*TYlT»YlY8rVVVT«YV8
vaikiukas susirgo difterija.
IGNACAS NAVICKAS
Pabaigus daktaro mokslu
Kainuose, 1812 Ogden avė., 13 Summcr Place
visokie vaisiai. Namas karve 2 kiau
Illinois l'niversitete.
NEW HAVEN, CONN.
TK©
lės, 12 vištų, viskas ant išmokešcio.
Tuo tarpu streiko metu' nebuvo vietos prideramai jį
Praktikavus ligonbutije metus.
Best
Paieškau savo tėvų Liudviko
ir Naudokitės proga. Mes turime 60,009
pasitaiko ir iš lietuvių tar prižiūrėti, nes tuose namuo- Marijonos Pleckauskiu, paeina iš
OFISO VALANDOS:
Kauno gub. Šiaulių pav.,
Kuršėnų akrų. Jus galite pasirinkti kur Jums
po, kad lietuvės moterįs ne e gvveno dar kita Šeimyna.
Šokioms dienoms nuo 9 iki 12
, J
vai. Rumucių kaimo. Jei kas
apie parankiau arti prie miesto ar tnokryta;
ir nuo 7 iki 9 vai.
klauso persergėjimų ir jos Todėl ‘sergantis vaikiukas juos žinote malonėkite pranešti se- slainės. Mes norime čionai padaryti vai.
vakarais.
Nedėlioms tiktai sutarus.
posenovei naktimis, ar tai išgabentas miesto įstaigon, j
jurgis peckavckas
antra Lietuva.
ADRESAS:
dienomis eina į streiku ap-• Kuomet jis buvo besveik-eooL’sof statė st., chicago, in.
SANBORN COMPANY
3255 SO. HALSTED ST.
imtus butus ir tenai užima stn s ir
iau nuiumiia
manoma JIB
iis' nes
• Kauno
_?aieftkau>
K PeRaseinių
*ron®Ifs Kažinckie
11 buvo ,J«ugub.,
pav., Tau-(Prie 33-Cloe gatvės)
Lithuanian Colony Director
alb.
GARSI SANTOS KAVA. 4Qp
streikininkų ir streikininkių sugražinti namo staiga iis ra^es parapijos Kikiskių sodos, paies
CHICAGO,
ILL.
. ,
1
. ‘
’
v .
"
kau brolio Jono Mozerio,
pirmiaus
Tel. Drover 5 >26
Vietas.
susirgo adra Jis užsikrėtė Įgyveho Chicagoje paskui išvažiavo
Visur parduodama po 28c ir ||1Į|
EAGLE RIVER, WIS.
„•
L.
•
i -j t
') No. Dakota, dabar
nežinau kur
po
30c................................... .
aip Seniai!, Taip ll Cianai i dgos perais nuo kitų ligų-lyra. Tūrių didelj reikalų prie jo mel
♦
džiu atsišaukti ant sekančio adreso:
musų pareiga yra pasmerkti, rnų.
PETRONĖLE KAZINCKIENE
COCOA
RYŽIAI
ARBATA
1603 West st..
Rockford. III.
SVIESTAS
Tel Drover 7048
visokį streikų laužymą. Tię
Tai kriminailis prasižengioeriauaioA rušiei,
Geriausio, ametoGoriausia Bank<
■mete
Priimniausis,
Gv*r!
Is. Gv
10c vertės, p 1
sulyrine su
bo. geres
rantuota.
lietuviai vyrai ir moterįs, mas.
Pradėta tardymai,
Barbora Stankienė skyria
Dr. C. Z. Vezelis
I parsiduoda
14
nis, negibent kokia,
vertSs 60c
už
kur jus ga 43c
!l-2 a v.
parsiduoda 140c
katrie streiko metu užima . Norima susekti, kas yra kal- $10.00 dovanų tam* kas priLIETUKUS DENTI8TA8 .
lit gauti
po
1 . Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak
streikininkų vietas, populia tas* ug tokius bjaurius san- parodis kad jos vyras Juoza
Nedėliomis pagal sutartos.
1644 W Chicago av.
NoRTH SIDE
WEST’SIDE
3102 W. 22nd st.
Gražiausia
ir ' Ge
406 W, Division st.
137* Milvvaukee av.
1836 Blue Island av.
4712 So. Ashland Avė,
riai tariant, katrie “skubau-. Pikius miesto ligoninėje
pas Stankus yra miręs, arba riausia mokykla Chi
720 w. North av2612 W. North av.
2054 Mi[waukee av;
SOUTH SIDE
art 47-tos gatvės
1217 S. Halsted st,
2640 Lincoln av.
1054 Milwaueee av.
3032 Wentworth av
kuri mokina
ja.” turi atsiminti tai. jogei Į Kiek žinoma, toji ligoninė’jei gyvas, tai kur jis randasi. cagoje
1832 S. Halsted st.
3427 S. Halsted st.
3244 Lincoln av,
1510WMadi*on at,
kirpimą ir siuvimą
3413 N. Clark St.
2830 w Madisan at.
1318 W. 12th st.
4729 S. Ashland av.
vyrų-ir
moterų
dra

labai blogai elgiasi
yra sena ir įvairiais žvilgs Vienuolyką metų atgal jis gy bužių.
gvr«TVSTriT8T*TVT*rr8Tvnr>
Elektra varomos
‘ A. A. SLAKIS
Visupirmu tokie “skebau- niais stovi blogam padėjime. veno Chicagoje. Paeina iš
mašinos musų siuvi
Nauja
miesto
ligoninė
paŠvėkšnos
parapijos:
Praneškitojai” trukdo streikhihim o skyriuose.
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS ;
ADVOKATAS
Jus esate užkviokams laimėti kovą su kapi-. statydinta kertėje Marsh- te šiuo adresu: ■•
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros
clami apsilankyti !r
” 1boul.
1 ir
• 26 gat.
‘
‘
Barbora Stankienė,
falu. Pagaliaus, tokie žmo- ,
Bet ją
pamatyti musu mo
Miesto ofisas:
Boom 818
CARR BROS. WRECKING CO.
kyklų
bile
laiku_____
18 Bo. La Baile 8K, Oklcago, IlL
432 N. 9th Street.,
nės pastato pavojun savo pabaigti miestas neturi pi— dienų ir vakarais ir gauti speciaTel. Bandolpk 8848
; 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAtiO
lifiteai musų kaina laike šio mėnesio.
Philadelphia, Pa.
<'vvvbe. Nes “skobai” viT°del ligoniai užuot
Peternos daromos pagal Jūsų mierų
t-1"7 j *
i
j
.
• i
.
gyvenimo vieta
su protingųjų žmonių neap- i*agyciymo marmami senopaieškau savo švogerio Stanislovo —bile stailės arba dydžio, iš bile ma3255 So. Halsted Street
, * V
‘
LU Ho-nTiinoi
[Glinckio apie 18 Ąietų kaip gyvena ! dų knygos.
TeL Drover 632$
kenčiami ir kiekvienam zin- •' J
“1IM J.
'Amerikoj, Boston, Mass., apielinkėje.
Diplomai duodami mokiniams.
6*
TVVB^YYrVTVVVVVVVmvrVBV
gsnyj ne tik niekinami, betį N<“ visur galima sutikti
>«
Master Designing School
Naujas Lietuvišku Šokiu •••
J. F. KASNICKA, principalas,
i
dar apdaužomi.
panaSi^ tvarką,___________ i*
p.«~ » J-j*
K
118 N. La Šalie St. Kambarys 410-417 ?
JOSEPH C. VVOLON
Jie patįs ar kas apie juos žinote
Prieš City Hali
Kiek teko sužinoti, jau,
ANT RANDOS.
Rinkinys
praneškite sekantų adresu;.
LIETUVIS ADVOKATAB
VINCENTAS BATAVICTAdaug apdaužyta tokių “sko-, Ant randos 4? kambarių flaKamb. 902 National Life Bldg.
DEL PIANO,
5647 W. 64 Place
Clearing, IH.
29 So. LaSalle at„
bų.” Tr niekas jų
nesigai- tai, naujai
pataisytas nuo
K
AKYS
EGZAMINUOJAMOS
Surengė V. NICKUS.
Siame rinkinyje tilpsta sekanti “Lietuviški
,
Parsiduoda grosernė ir bucernė,
Vakarais 1566 Milirankee ava.
Ji.
lokiai”: “žirgelie”, “V. K. Maršas”, “Lelija Valsas”, “Cebatėlis”, i
$10,50 iki $12.50. Gasas ir vi lietuviškoj kolonijoj. Kas norėtu
Central «3»0
m l .1 i — i
.
•
i x *vi
i •,
1 pirkti toki bizni malonėkite atsišau“Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “Pasde Spagne”, “KlumpaRasidence Humbold 97
Todel dar kartą persergs- <i paisymai. Atsišaukite:
!kti sekančiu adresu:
kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyčių MarJONAS PETRffiEVICIA,
CHICAGO, ILL.
čiame lietuvius, ypač mote
157 W. 45th PI.
ias”, “Klumpakojis No, 2”, “8uktinis”, “Aguonėlė”, PakeltkoAkynial pritaikomi per akių
2901 Emerald Avc., (liicngo, III.
•$eo$9^»»S9*S8*SS«SS*9»*9»»»HSMt««
gydytojus. Mes už savo darba
jis”, “Žilvitis”, ir “Butų Darželis”. Visi vienoje sųsiuvoje. Kaina g
ris, kad jos jokiuo budu ne
gvarantuojame
arba pinigus
tik vienas doleris ($1.00). Pasiuntomo lėšas mes apmokame.
grųžiname.
užimtų streikuojančių vie
Teletonae: McKlnley 3764
Beikalaukite pas:
PETER A. MILLER
tų. Reikia veikti visuomet
DBAUOAS PUBLISHING OO.
£
Deimontai, Laikrodėliai ir
IR, A. K. RUTKAUSKAS
solidariai su streikininkais,
geriausius rųšies auksiniai
1800 West 46th Street,
Chicago, Illinola.
g
(lydytojas Ir Chlrargas
dalykai.
*
reikia klausyti unijos vado
$4(7 S. Wnhri IIH. Ir«. t( gt.. Ctlan
•S$hW»MGK8IISIISIIMI*9$h$$8M*M*IH88*88hltMI*88MIS$8«8lhMhM«88M8M
2256 West 22-ra gatvė
vų nurodinėjimų.
Prisiartinant dienai lanTik vienybėje yra darbi :ymo kapynių (Decoration
(išlllHlllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlinillllilIlII llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll^
ninkų galybė ir laimėjimai )ay) milintėje suteikia tų
I
DIDELE NAUJIENA
iienų kokių nors dovana sasau geresnių darbo sąlygų.
o giminėms,
arba drauTik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos knyga antsms nuneša nnt kapo kokį
galviu:
”KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”.
APIE IŠDIRBINĖJIMĄ
nors gelių pluokšta. Bet bu
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: ios baiTUŠČIŲ. LOTŲ:
tų daug naudingiau
šutei
senybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pavtoiė mu
:us nenuvlstancia
atminti
S
Dideli
patogumai
žmonėms,
kur
savo
pinigams
pa==
sų
tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kiviirso* ».ršKaip anais metais, taip ir alikti ant visados kuris žiS
sidėti
pasirenka
STATE
BANK
of
CHICAGO.
Stag
minėtą knygą. Kaina 20 centų. Galima v».vii pas
šįmet prasidėjo plačiosios agi !ė» žiema ir vasara, t. y.
patį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 Eni<ra.a Avė.,
te
Bank
of
Cbicago
yra
labai
parankioj^
vietoj,
nnt
S
tacijos, kad žmonės,
siau lors mažiausia iš akmėn*
S
kertės AVashington ir La Šalie gatvių. Tasai bnn- S Chicago, III.,
I
čiant maisto brangenybei, im •adaryta Paminklą, norintte
Taip-pat
“
DRAUGO
”
Adm,
•***
"
*b
’
ih
St.,
S kas guvuoja jau 38 metai ir yra žinomas kaipo vie- B
tu kasti tuščiuosius lotus, ypač i malonėsite užsisakyti
»
uojaus, nes mes jau turime
= nas tvireiausiųjų ir saugiausiųjų bankų. Žmonių ^5
= Chicago, Dl.
nuosavius prie namų daržui
5S5
:eleta tokių kurie bus gata= pasidėti pinigai apdrausti kapitalu ir perviršių, =
ir juose pasigamintų
daržo zi ant paženklintos dienos.
S
kurs dabar siekia daugiau kaip penkis milijonus EĘ
vių.
Mano darbas liudija IšdirB
dolerių.
“DARBININKAS”
•ysteje per 5 metus atvažuo
š= Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 3 SE
STIPRUOLIŲ RISTYNĖS. antiejl su šiuo reikalų mel
35 vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 lig 8. B JEI NORI ŽINOTI:
Ižiame pašaukti per telefoKas svarbaun jj.iubi pasaulyje,
Nedėlios vakare šv. Jurgio lo, busite, patikti su auto
Subatų vakarais bankas atdaras specialiai tam, 2
Kas indomaus ^ra lietuvių gyvenime,
parapijos svetainėje įvyko sti mobilių kuris atveš juos lyg
5 kad lietuviams butų parankų ateiti su reikalais, , B
K?o naudinga darbininkui,
pruolių ristvnės p Jono kulio šv. Kazimiero Kapinių dirb
s
nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam patogu
TAI SK atvvk “DARBININKĄ.”
surengtos. Žmonių į ristynės tuvės Ir ofisio priešais var
Už depozitus mokama 3 nuošimtis.
tus.
prisirinko daug.
Žymesnieji
JEI
PASISKAITYTI: —
lietuviai ristikai ėmėsi netik
Aimtų visuomeniškų straipsnių,
su savaisiais, bet ir su lenkų,
Gražių apysakaičių,
vokiečių ir bogenų ristikais.
Smagių ir dailių eilių.
Pažymėtina, kad lietuviai liko
TAI
SKAITYK
“DARBININKĄ ”
1 LA SALLE ir WASHINGTON gt. prieš City Hali.
■pergalėtojais. Ypač visi ste
Adresas: —
B Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai B
bėjosi, kaip nedidelis, bet vi R. F. D. 2 Box 104
Worth, III.
“DARBININKĄ,”
kalbama, nes turi lietuvių klerkų.
krus Bridgeporto jaunas ris242 W. Broadway,
::
So. Boston, Mass.
Pbone Mt. Greenwood 20
tikas Aleliunas pavertė lenkų
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Džianitorių streikas dar
nepasibaigė.
I> nežinia,
kuomet jjs baigsis. Streiki
ninkai kovoja už geresnį sau
ir savo šeimynoms duonos
kąsnį. Kovoja už geresnes
darbo sąlygas.
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1 State Bank of Chicago Į

14c
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K. Vitkaitė 4
1.00
liai rengiasi prie emigrantų bedugnės kranto dėl to, kad valkų gub., Mariampolės
P.
Morkus
1.00
vežimo ir laivų bendroves. valdininkai nesumaningi, ir pav., Mikališkių gminos,
I )abar jos su didžiausia pas kad betvarkė nuolat gy Smalnyeios kaimo ieško gi
minių ir pažįstamų. Russia, SPRING VALLEY, ILL.
kuba valo, dažo, taiso senus vuoja.
gorod Tomsk, Efremovskalaivus ir stato naujus', kad
iki taikos meto viskas butų PABĖGĖLIAI PAIEŠKO ja ui., d. 4.
Aukos surinktos laike
SAVŲJŲ.
pabaigta. Grįžimas emigran
Dr. Bielskio prakalbų.
CAMDEN,
N.
J.
tų Amerikai yra naujas ga
Aukavo:
Juozas Antanavičius, iš
na ir keblus dalykas. Laivų
Tautos
Fondo
Skyriaus
Kun. Deksnis
$5.00
ir gelžkelių bendroves tųjų Suvalkų rėdybos, Naumies
.
Vakaras.
P. Vaičiulaitė
2.00
keblumų jau buvo truputį čio apskrities, Sintautų pa
rap.,
Skardupių
kaimo
nori
2.00
M. Abračinskienė
ragavę, kuomet grįžo turkų
Vasario 17 d. š. m. vietos
2.00
V. Brusokas
atsarginiai Balkanų karės susižinoti su giminėmis bei
laikuir pradžioje karės tur-1 pažįstamais. Pabėgėlio bei ,Tautos Fondo '53 skyrius
2.00
A. Mondeika
ku su graikais.
tremtinio
toks
adresas: buvo surengęs įdomų vakaM. Jakienė
1.00
Russia, Voronež, Gružo va ja rų. Sulošta komedija “Pa
1.00
J. Gvazdinskas
Jeigu emigracija iš Suv.
mote.“ Šv. Kazimiero choul. No. 28.
1.00
U. Čiaponienė
Valstijų bus taip didelė,
Emilija Ciceniutė iš Vil- as iš Philadelpbijos dailiai
1.00
St. Kelpša
kaip dabar sprendžiama, tai, .
.
„. .
, .
.
. .
,
B. Jamontienė
1.00
beabejones, čia pristigs dar___ _
L™
- ™Voi_
Daugėliškiu par., Vasiulių buvo deklemacijų ir prakal1.00
P. Šimkus
bininkų dėl sunkesniems ir
sodžiaus ieško giminių A- ibų. Publika šiuo vakaru li
1.00
A. Getautis
blogesniems darbams. Neš
merikoje. Atsiliepkit! Rus- kosi patenkinta.
1.00
J. Grudis
variausius darbus ligšiol A- .
tz«
m
. •
Ačiū visiems prisidėju°
šia, Kieti, Turgenevskaja
1.00
J. Petraitis
merikoje dirbdavo tik atei
siem prie vakaro surengiui. 55-8. Litoskij Komitet
1.00
J. Pakutinskis
viai italai, rusai, lenkai ir ki
Kareivis Juozas Rusins- mo ir parėmimo. Ypatingai
1.00
B. Gėdbudienė
ti. Kuomet gi jų nebus, ar kas iš Suvalkų.rėdvbos, Vii- [didžiai esame dėkingi cho1.00
K. Kazbadauskas
bus nedaug tai labai mažai kaviškių aps., Gižų gminos, ristąms.
1.00
P. Pranckus
susiras amerikiečių, apsi- Rudos kaimo ieško pačios ir
Komitetas,
1.00
A. Petldžius
mančių tų darbų atlikti.
vaikų, gyvenančių Ameri
1.00
J. Jamontas
Rodosi, Amerikos rytams koje. Russia, Dejstvujušča- LAIŠKAS Į “DRAUGO
1.00
S. Viršilas '
ir šiaurei priseis ieškoti ni- ja armija, 132 ŽeleznodorožREDAKCIJĄ.
Smulkių
aukų
14.25
gerio darbininko pietuose.
naja rabočaja rota.
. K
Teisybės žodis socialis
Po truputį jau bandoma
Išviso $43.25
Jokūbas Katuškevičius iš lerbiamoji “ Draugo”
tams nepatinka, bet aš ir ne
Tik ką išleista Knygele
jungti pietus geležinkeliais, Suvalkų rėdybos, Kalvari- Redakcija: —
Aukos nusiųstos Tautos
noriu
išgamoms
pataikauti.
*
kuriais reikės gabenti mi jos valsčiaus ieško giminių J Artimiausin numerin męl- Fondam Prie pirmos pro
*
Gal socialistai mano savo
nias stiprų juodukų.
ir pažįstamų. Russia, gorod džiu įdėti šiuos kelis atitai- gos jos bus pasiųstos Lie
šmeižtais pakelti socializmo
Arzamas, selo Novousad, ymo žodžius delei kores- tuvon šelpimui badaujančių.
vardų ir diskredituoti ma
SKURDAS IR BADAS
X.
Nižnenovgorodskoj gilber x>ndencijos iš Homestead’o
ne?.
Surengė Kun. P. Gugis
B
RUSIJOJE.
tu j i. Novousadskaja uprava. ‘Draugo“ No. 43.
Al.
M.
Račkus,,
ROCKFORD. ILL.
Pasirašęs po ta korespon
Bieženeu Jakovu KatuškeMažo formato. Labai paranki vartoti Bažnyčioje. *
,
Loyolos Universito
Londono dienraštis “Dai vien.
dencija *p. Vytis kalbėdamas
Jau daugelis klebonų užsisakė ir vartoja bažnyčiose. B
Socialistai korespondentai
studentas.
ly Mail“ tomis dienomis ga
Kareivis Petras Stankų- apie L. Vyčių 11-tos kp. vaParankiausia knygele laike Gavėnios vakarinių pa- įį
viešai meluoja.
vo sekančių iš Petrogrado ?.as iš Kauno gub., Telšių karų įvykusį vasario 17 d.
KIEK METŲ GALI ŽMO
maldų.
■
žinių:
pav., Ginteliškės miestelio Š. m. tvirtina kad šio vaka“Naujienų“ nura. 41 tū
GUS GYVENTI.
Rusijos gyventojai kenčia ieško giminių ir pažįstamų, ro surengimu ytin daug pa- las Aukštaitis savo 'melagin
skurdų ir net badų nuo mai Russia, Dejstvujuščaja ar- sidarbavo Clevelando Var goje korespondencijoje taip
Žilosios senovės rašytojų
sto stokos. Kaip Petrogra mija, Park 8-go osadnavo j gonųikas A. Visimas — tik- kit ko rašo:
kningose randame paminėji
. su prisiuntimu.
\
de, taip ir kituose dides otdelnavo ponton. divizioną, ra pavardė A. Visminas —
“Bet toliau “studentas“ mus, kad žmonės gyveno po
Imant šimtais egzempliorių j bažnyčias arba agen- 1
Petru
Stankunasu.
j
K.
S.
J.
Č.)
—
Šis
pasaniuose miestuose visokios
kelius
šimtus
metų.
Dabar

tams nuleidžiama didelis nuošimtis.
.J
Račkus štai jkų teikėsi pa
Teklė Burneikienė iš Kau- kymas yra netiesa. Šį vakakomisijos ir komisijėlės lai
tiniuose
laikuosė
to
neatsisakyti. Esu kuomet buvo
J
Užsakiniai išpildomi veikiai. Mažiaus dolerio pini- g
ko susirinkimus ir riša no gub., Raseinių pav., Šid-'rų surengė Vyčių, kuopa, uždrausta Rusų oje lietu tinka. Retas kuris iš musų
gai galima siųsti krasos žepkkįliars.
■
klausimus apie maistų. ' ‘ lavos valsčiaus, Ekstinų so- prižiūrint ir vadovaujant viams spauda ir kada šie iš’gyverik *120 mėtų.
Daž
Adresuokite:
štai pačiam Petrograde' džiaus, ieško giminių ir pa vietos vargonininkui p. Jo pradėję jų gabenti iš Prū niausiai gi mirštama sulau
- •« į
šiandie
rupinamAsi
tik žįstamų. Adresas: Russia, nui L. Senuliui, kuris vie- sijos, tai... tai sociaistai iš- kus 60-80 metų.* Kaip ilgai
Draugas Publishing Co.
■
dviem gyvaisiais klausi Tomsk, Tfremovskaja ui. d. nui-vienas mokino, režisavo davinėdavę Rusijos vadžiai gali gyventi musų amžiaus
4.
ir
vedė
visų
programų.
Kad
mais:
žmogus, tai apie tai mokslagabentojus!...“
1800 W. 46th Street
Chicago, III. ,B
Pijus
Lazdauskas,
suval

p.
J.
L.
Senulis
turi
gabumo
1. Kas bus tuomet, kuo
vvriai
negali
galutinai
susi

Taip begėdiškai iškraipy
■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■*
«
met vyriausybė pagaliaus kietis, iš Mariampolės mies tokiems darbams atlikti, pa- ti mintis ir viešai meluoti tarti. Vieni sako, kad žmo
nuspręs sušaukti dūmos po to ieško draugų ir pažį- [rodo ir šis vakaras, kuriuo- gali tik labai menkos doros gaus organizmas gali gyvas
stamų. Russia, gorod Tam-’nii publika buvo labai užsėdžius ir kuomet durna iš
žmogus. Aš nieko panašaus būti 190 metų, kiti — 200,
bov, Lermontovskaja ui., d. Iganėdinta išreiškė tankiais
tik ro bus sušaukta? - .
Geriausi
nesakiau. Savo kalboje, tik treti — dar daugiau. Žino
(įr gausiais rankų plojimais.
2. Kaip panaikinti gyven 55.
mi
atsitikimai,
kad
žmonės
Katrina Butkaitė iš Te4!- Korespondencijos
rašėjas tvirtinau ir tvirtinsiu štai
44
tojų skurdų ir badų?
gyveno viii 180 metų. Tū
Pamaldų Vadovėlis”
siu pav.,. Kuišėnų valse., prisidengęs “Vyčiu,“ gal kų: “Mųsų tėvynė Lietuva
Karė pagimdė nepaprastą Ringvėlių dvaro ieško gimi manė netiesų skelbdamas nebuvo ir nėra linosa nuo las vienuolis Luzemoje iš
išgamų-piktašašių gyveno iki 186 metų. Iki
stovį ir ant Rusijos gele nių ir pažįstamų. Adresas: sukelti nesutikimus kaip įvairių
Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga.
žinkelių uždėjo didelę atsa Russia, gorod Tomsk, Efre- pačių vyčių tarpe, taip *ir kurie visokiais budais mėgi 185 metų gyveno vengrų vy
skupas Spodis Bodą ir du
“PAMALDŲ VADOVĖLYJE“ rasi Maldas, Gies
komybę.
Nuo karės pra movskaja ui., d. 4.
tarp vyčių kuopos ir p. J. na jų slopinti. Kuomet Ru žemdirbiai: vienas chorva
mes, Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamalsija užgynė lietuviams spau
džios geležinkeliai turi kas
Kareivis Juoas Audickas,
Senulio,
tas,
kitas
vengras.
Londo,
..
das,
Rąžančių,'Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų
kart. daugiaus darbo.
Bet zarasiškis, iš Čedasų valse.,. Bet to lai nesitiki sulauk- da, visi žino, kad tasai did
vyris lietuvių tautos gaivin no laikraštis “Lancet“ mini ■ Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to
ir taikos metu ant Rusijos
Panemunės miestelio ieško ti. Ponas J. L. Senulis ir
visko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
tojas vyskupas Motiejus ga apie vienų senelį išgyvenu
geležinkelių nebuvo tinka
Lietuvos
Vyčių
11
kuopos
giminių, draugų it pažįsta
si
180
metų.
Dr.
Fuahnsohn
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis“ kaunuoja: —
mino kningas ir platino jus
mos tvarkos. Pristatyti ka
mų. Russia, g. Kazan, 2-ja nariai tiek susipratę, kad
savo
užrašuose
aprašyda

žmonėse. Literatūros istori
rės frontuosna amunicijų ir
Skuros apdarais, auksiniais kraštais,
.......... 60c.
zapasnaja artilerijskaja bri lengvai pažįs pasislėpusį po
mas vienų simjKitiškų senekai
sako,
kad
vyskupas
Va

armijoms maistų reikia tu
Audeklų apdarais, auksiniais kraštais,.............. 40c.
gada, 1-ja komanda učitelej. avies kailiu vilko balsų.
lių porelę sako, kad vyras
lančius
pirmas
praminęs
ke

rėti labai daug tinkamos
Kun. S. J. Čepanonis.
Antanas Janavičius iš
'Mokesnį galima siųsti krasos
ženkleliais, arba
lių
gabenimo
lietuviškų išgyvenęs ' 170 metų, o jo
tam tikslui energijos ir
Kauno gnb., Raseinių pav., Ilomestead, Pa. ■
“
money
order
“
.
Adresuokite.
•
kningų iš Prūsijos ir uoliai moterė — 164. Tūlas New
tvarkos. To visa nėra Ru Liolių m. ieško giminių. Vasario 23, 1917
visų laikų rėmė tų prakilnų Yorko žvejys nuo peršali
DRAUGAS PUB. CO.,
sijoje. Kuomet rusų valdi Russia, Petrograd, Ruzovmo mirė turėdamas 169 me
dalbų.
Taigi,
jus,
socialistai,
ninkai deda visas pastangas skaja
OGLESBY, ILL.
Chicago, UL
No. 13, kv. 13.
1800 W. 46th Street,
nemokėtumet gal nei savo tus amžiaus.
visakuom aprūpinti veikian
■
Būdamas 100 metų jis dar
Kareivis! Petras Tumas iš
“Šakės,“ “Naujienų“ ir ki
čias armijas, jie pamiršta
Dr. Bielskio prakalbos.
tų šlamštų paskaityti, jei se galėdavo perplaukti upę.
apie šalies gyventojus. Ši Kauno gub., Raseinių pav.,
Šiomis dienomis musų tas vyskupas.... O vienok Sykį šis senelis buvo pašau amžiaus ji maitinosi tik su- Atsiveskite Savo Draugus,
tie negauna tinkamu laiku Gargždunų par., Krikštai ktas teisman liudyti apie tai,
Aš esu užsiganėdinęs su Eatonic,
pakaktinai maisto ir iš to čių kaimo ieško giminių. miestelį aplankė gerb. Dr. toje priespaudos gadynėje
riu ir ožkos pienu. Anglas nes ką jis sako tą ir daro. AS pata
Russia, Vitebsk, Vilenskaja Bielskis. Laike svečio pra net iš Į>ačių lietuvių tarpo kas buvo pirm. 140 metų.
riu kiekvienam j} nusiprkti. VienąS
kįla skurdas su badu.
Karaulnaja komanda, Pet kalbų taipo-gi buvo renka rasdavosi tokių niekšų, ku Draug su savimi į teismų jis Thomas Parre buvo 152 mė žmogus 87 metą senumo Štai ką ra
“AS turėjau nevirSkinimą vidų:
Nėra iki gana geležinkolio ru Tumasu.
ty, kuomet jį užsinorėjo pa šo:
rią, bet taip tik pradėjau imti E^
mos aukos į Tautos Fondų ine šnipinėjo ir skundė sa atsivedė du sunu: vienų 100
dabar jaučiuosi labai gera*.
ir vagonų, ir šitie tinkamai
metų amžiaus, kitų 102. matyti Anglijos karalius. tonic,
Nuo to laiko neesu turėjęs daktaro’Z.
Kareivis Kastantas Biliu* dėl sušelpimo badaujančios vo brolius, kningų gabentonepanaudojami.
Maisto
Išviso surinkta' jus, Rusijos žiauriai val- Valstybinėje Rusijos statis Karaliaus rūmuose senelį J. E. Proctor, aptiekorius, Woostek
nas, Utenos valse., Dičiunų Lietuvos.
Ohio. •
sandeliai kupini. Geležinke
taip nuoširdžiai pamylėjo, doras nuo reraonio, Širdies skausmo f?
tikoje
minima,
kad
1850
me

džiai.
,
$28.50.
Stambesnes
aukas
sodž. nori susirašyti su gi
kitu negerumu. Pas visub aptiekorius;
lių stotįs užverstos maistu
Toliau aiškinau, kad ir tuose Įgaunijoje gyveno se kad nabagas nuo vidurių
minėmis. Russia, Dejstvu davė šitie:
ir kitomis prekėmis.
tuojaus
mirė.
P. Sprindis
$10.00 šiame kritiškame momente, nis 168 metų amžiaus. 1709 sugedimo
juščaja armija, 82 otd. saDaktarai
ištirinėję
lavonų
estssid S. Maciūnas
2.00 musų tėvynė nėra liuosa metuose jis dalyvavo musyj
Skaitlingi būriai pabėgė pernaja rota, zapasnaja poč
Geras
nuo
remenlo.
Širdies
skausmo
pasakė,
kad
senelis
dar
il

Norvegijos
L. Pocius
lių iš Lietuvos, Lenkijos, ta 135.
ir kitą asgsrumu, Gaunamus paa ▼iana
1.00 nuo išgamų niekšų, kurie prie Poltavos.
apttekorua.
J. Giedraitis
1.00 trokšta jai pražūties. Nors valstietis’ Guttingen numi giau butų gyvenęs, jeigu ne
Rumunijos ir pietinės Rusi Aimanas Čepulis ieško An
J. Elijošius ’
1.00 papludusi jūrėse kraujo ir rė 160 metų. Jo vyresnių- būtų mėginęs nepriprastų aassasa
jos užplūdo didesniuosius tano ir Petro Čepulių ir ki
.TfzzsaiBni
P. Pranekevičius
1.00 ašarų Lietuva šaukiasi mu jam sunui buvo 108 metai, valgių. 1897 metuose mies
miestus ir tenai badmiriau- tų giminių bei pažįstamų.
•i;l•.
P. Jasiulis
Russia, Moskva, selo Bogo1.00 sų pagelbos, bet vienok iš o jaunesniųjam 9. 1833 me te Buenos Ayres gyveno 150
P. Vaičiulis
1.00 gamos socialistai trukdo tuose Francijoj e, apielinkė- metų nigeris Bruno Kotrin.
Maistu ir kuru turtin rodskoje, Bolšnja Bogorod"DlUUfiV
1.001 mums tų šventų darbų sė- se Saint-Guy, mirė 158 me- Iki 150 metų sulyginamai
P. Taurozas
giausieji visam pasaulyje skaja ui. No. 19.
tų senelė. Pabaigoje savodažnai dagy vena žmonės.
1.00 į ja neužsitikėjiino grudus.
J. Miškunas
Kazis Malinauskas iš SuZ. -i ..I-i-i u J.
: i 4. i »J XXUXSihUBtf
Rusija šiandie pasijuto ant

Kaina tik 15c.
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