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VOKIEČIAI
VOKIEČIAMS TEKO 

NANESTI RUMUNIJOJE.
Londonas. — Rumunijos 

karės šone siaučia didele 
pūga, kas apsunkina karint 
vekimą. Tečiau fieldmarša- 
lo von Mackensen armijos 
pasekmingai šturmuoja rusų. 
pozicijas Seret linijoje. Va
kar vokiečiai su bulgarais 
antpuoliu paėmė Nanesti so
džių, gulinti palei upę Rim
ti k, kuri inteka į Seret. Pet
rograde tvirtinama, kad ru
sai iš ten pasitraukę.

Į šiaurius nuo Nanesti ru
sų žvalgai penėję Ptitna ir.

sargybę.. Mūšio pasekmės 
tečiau nežinomos.

Šiauriuose nuo Susbitza 
klonio rumunai pašėlusiai 
užpuolė vokiečius. Tečiau 
buvo atmušti su dideliais 
nuostoliais. Anot pranešimo 
iš Berlyno, tenai keli šimtai 
rumunų žuvę ir 400 paim
ta nelaisvėn.

- Karpatų rytuose rusai bu
vo Įsilaužę austrų apkasuo
se, bet, tuojaus išmušti iš 
ten. *

Vakarinėj Moldavijoj at
mušti vokięčiai-austrai.

Kiti laikraščiai, delei to 
mato didelį pavojų šaliai. 
Spėja, jogei vyriausybė ar 
tik nemano visai panaikin
ti dūmę. Sako, žmonės jau 
perdaug turį laisvės ir todėl 
išbjurę. Reikią juos išnaujo 
subraklinti biurokratizmo 
retežiais.

APIE 60 ŽMONIĮI ŽUVO 
LONDONE,

Londonas. — Anę dienę 
viename priemiestyj ištiko 
baisus amunicijos dirbtuvė
je sprogimas
išį

Iš griuvėsių 
darbininkų 
SOsT?®-

Sakoma, žuvę su-
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SERET LINIJA

DIDELIS TRUKŠMAS 
RUSIJOJE.

surasti
virš 60 žmonių.

Sprogimas buvo taip di
delis, kad supurtė visę An
glijos sostinę. Išpradžių bu
vo manoma, kad ištikęs že
mės drebėjimas. Dirbtuvės 
trobesiai išlakstę į visas pu
ses.

Anglijos vyriausybė ne
skelbia, kokioj dirbtuvėj iš
tikęs tas sprogimas. Tik 
spėjama, ar kartais nebus 
sunaikintas garsus Anglijos 
Wobbvich arsenalas, ku
riam dirbo 65,000 vyrų ir 
moterų. Jei taip, tai galėjo 
žūti tūkstančiai darbininkų 
ir darbininkių.

Šitą caras skatina, kad jis 
pasirūpintų sutikmėje dar
buoties su valstvbės tarvba* v

durna šalies reikaluose. 
Ypač vyriausybės su visa 
rusų tauta sutikinę esanti 
reikalinga dabartiniuoju 
momentu, kuomet į Rusijos 
provincijas yra įsiveržęs 
priešininkas. Caras savo 
reskripte tolesniai pažymi, 
kad Rusija jokiu budu pati 
viena nesitaikysianti su Vo 
kietija. Be to nesitaikysian
ti dar ir tol, kol priešinin
kas iš Rusijos nebusięs iš
muštas ir nugalėtas. ,

Pabaigoje caras pabrėžia, 
kad vyriausybė sutikusiai su 
visa rusų tauta dėtų visas 
savu
iningiau veikiančias karės 
lauke armijas aprūpinti 
amunicija ir kitomis karės 
reikmenimis. Prie šito dar
bo, esę, turėtų susispiesti 
visi, neatsižvelgiant į luo
mus ir tautybę. Nes tik 'gy
ventojų solidarumu busią 
galima nugalėti galingąjį Tr 
įkirų priešininkę.

Bet caras savo reskripte 
nei neprisimena apie bent 
kokius gyventojams paleng
vinimus ir laisvę, kuri vis 
labiau varžoma visoj Rusi
joj. Jam rupi tik priešinin
ko nugalėjimas, o paskui, 
tai žinokitės.

Velnių bučius 
Mockiiį sua
reštuotus Wau-

Žinomas pUjovotojas Moc

kus ir IllinoigĮ valstijoj pri

lipo liepto gi 

nojimaia.

Waukegane 

spyčių”

su savo bur

tą subatą

turėj
U

taisv

Amsterdam.—Talkininkai 
po įvairių begalinių reika
lavimų pas GraikijąŽ, kurių 
didžiuma jau išpildyta, ant 
galo pareikalavo jiems ati
duoti visus graikų pirklybi
nius laivus. Karalius Kon
stantinas tariasi su ministe- 
riais, kas prisieis daryti. 
Talkininkai už pirklybinių 
laivų atidavimą pažada 
Graikijai pristatyti reika- 

i liūgo jo maisto. Kitaip non- 
ma badųmi numarinti tą ša
lį. Grakijos vyriausybei to
dėl lieka du išėjimu — arba 

atiduoti’ reika- 
IVIfHT ....-

budu butų galima atsiekti 
pageidaujamas tikslas 
mvbės žvilgsniu.

ra-

REIKALINGA 150 MILI
JONU DOLERIĮĮ.

New York. — Karė Eu
ropoje tęsis dar šiuos išti
sus metus, anot Herberto C. 
Iloover, Belgijos šelpimo 
komiteto pirmininko, kurs 
čionai atkeliavo iš Europos.

ri socializmo klaida?* O 
“Naujienos” į tą pono Rač- 
kaus pasakymą šitai kaip 
atsako: “Matykite dar sve
timą ligą nori socializmui 
primesti.” Iš to “Naujie
nų” atsakymo aišku, jog 
“Naujienos” nepripažįsta, 
kad socializmas butų komu
nizmu.

Tuotarpu komunizmas 
yra pati socializmo esybė.

Ir vyriausis socializmo 
įkūrėjai Kari Marks ir Prė- 
derick Engels ir tie pripažin 
sta, kad socializmas yra ko
munizmu. Jie abudu parašė, Kadangi karė tęsis dar

šiuos ištisus metus, todėl! socializmo trumpą sutrauką, 

reikalinga turėti dar 150 mį- ąąHalistai skaito savo

ANGLIJA GRASINA SAVO 
TAUTAI.Petrogradas. — Caro.uka- 

zu durnos ir valstybės tary
bos sušaukimo atidėjimas 
visoj Rusijoj sukėlė didelį
trukšmą prieš vyriausybę, nihigiau yesti, karę, Angli 
Vyriausybė sakoj kad du
rnos sušaukimo ; atidėlioji
mas busiąs naudingas ša
liai. Nauji mirusteaiai susi
tvarkysią ir> paskui dirbsią 
išvien su žmonių atstovais.
Šito visa labai pageidaujan
ti pati vyriausybė. j

Aštri cenzūra 1 neleidžia 
la ikraščia m^plačiau rašyti 
apie atmarmrc ministerijoje.
Ypač uždrausta peikti arba 
kritikuoti vyriausybės pa
sielgimus. Pažangesnieji 
lakraščiai tik labai ttumpai 
pažymi pavojingą stovį Ru
sijoje. Tik paaimanuoja ir 
jakas. i s •
“ftieČ” sako: “Valstybės 
rybos ir durnos darbai vis 
iau ir labiau paraližiloja-

SUSIMAINYS NELAI

SVAIS.

Bernas. Vokietija ir

kaip paprastai, jis ėmė bjau-

rioti tikėjimą ir patį Dievą, 
vietos katalikai išsirupim 
:‘warantą” ir policija socia
listų kunigužį uždarė šaito- 
jon. Pasakojama, jogei jis

^ŠVEDIJA PRISIBIJO 
KARĖS.

et
šitam darbui išleidžia kas 
mėnesis po 15 milijonų do
lerių.

Londonas. —• Atidaryta 
paleistas padėjus tūkstantį Švedijos parlamentas. Ka-
dolerių parankos. Šiandie 
turės įvykti byla teisme.

Bravo waukeganiečiai ka
talikai!

ŠAUKIA ATSARGINIUS 
Iš AMERIKOS.

ralius Gustavas tarp kitko 
savo kalboje pasakė:

“Iki šio laiko su Dievo 
pagelba įstengėme apsisau
goti prieš intraukimą mus 
karėn. Bet karė mus taip
pat baisiai palietė. Ir juo 
ilgiau ji tęsis, tuo labiaus ir

PASIUNTĖ NOTA 
VOKIETIJAI.

Washington. — Suv. Val
stijų vyriausybė ir vėl pa
siuntė notą Vokietijai. Šiuo 
kartu reikalaujama paaiški
nimo, kodėl vokiečiai paima

Washington. — Šveicari
jos pasiuntinys skelbia, kad 
jo vyriausybė šaukia iš 
Amerikos namo visus švei
carus atsarginius, priklau
sančius prie antros, ketvir
tos ir penktos kariuomenės

Londonas K ui nrek JaPon’Ja trumpu laiku susi-j divizijų. Šitų atsarginių mo-j visas savo pastangas prave 
1 mainvu Vnrnsj tiaIsmainys karės nelaisviais,

ir nelaisvėje laiko ameriko- 
miisų padėjimas darysis'11118’ kurie tarnauja svetimų 
sunkesnis. Todėl neprivalo- f’alių prekybinių laivų įgil
inę uždaryti akių prieš tą 1°sp- Pastaraisiais laikais

_ ae . • -a « f • X-a-a-a Jll Z\1 4 tf® t 1 rt
padėjimą, kokiam dabar 
esame ir busime.”

Karalius tolesniai kvietė 
visą tautą prie vienybės.
Pagaliaus išreiškė norą, kad 
Švedijos vyriausybė dėtu

vokiečių skraiduoliai 
puolikai nuskandino daug 
talkininkų laivų. Kai ku
rių laivų įgulos paimta ne
laisvėn. Tarp šitų yra ame
rikonų ir kitų neutralių ša
lin jurininkų.

117

.M ! 5T? ; Pa Hrciigusi konfis- 
kubli 'savo* žfdonftĮ privati

nes nuosavybes.: Valstybės 
kancleris, ■ A. Bonar Law, 
pasakytoj savo kalboj Glas- 
govp, pažymėjo, kad jei an
giai gražumu nenorėsią sko
linti pinigą! Vyriausybei, tai 
vyriausybe prievarta nuo jų 
atims visa tai, kas tik karei 
yra reikalinga.

Tai kame Anglijos “lais
vė.”

GARO RAŠTAS MINISTE-
RIŲ PIRMININKUI.

Amsterdam. —- Rusijos 
caras išleido reskriptą (ypa
tingąjį raštą) j naują raini- 
f<erių pirmininką Goliciną.

bilizacija paskelbta į sau- sti kuogreičiausiai taiką Eu
ropoje. Patarė Skandinavi-netinkančiais kareiviauti, j šio 24 dieną. Ar daug ke- 

Šitam tą dviejų šalių reika- liaus atsarginių namo, nežr- 
le tarpininkauja Holandija nia. Juk kiekvienam yra 
ir Suv. Valstijos. brangi gyvybė.

jos valstybėms sutverti ga
lingąją uniją iš visų neutra
lią valstvbių. Nes tik tuo

ai automobilistai. Jie visi dabar tarnauja
Photo by American Preaa Aasoclatton.

Pagarsėjusieji franeuzai 
karės šone, Franeijoje.

ijkjs£.

Tamsybių Mai
šelis.

Jau buvo rašyta “Drau
ge” ir prirodyta, kad socia
listų vyriausis vadas Gri
gaitis “Naujienų” redakto
rius nežino nei pamatinių 
socializmo taisyklių. (Skai
tyk apie tai kningelę 
“Marksas II”).

Kaip socialistų laikraštis 
“Naujienos” nežino socia
lizmo, šitai naujas prirody
mas.

“Naujienos” rašo, kad p. 
Račkus, žinomas socialistų 

, nugalėtojas, Valparaize šau 
Ikęs: ‘ Komunizmas yra b jau

ja ir tą socialistų mokslo
trauką Kari Marks ir Pre- 
derick Engels pavadino 
‘ ‘ Komunistų Manifestu. ”

Kadangi socialistų mokslo 
sutrauka vadinas Komuni
stų Manifestu, reiškia, kad 
socializmas yra komunizmu, 
kad solialistai yra konlunis- 
tais, kad komunizmas yra 
pati socializmo esybė. Na, o 
“Naujienos” rėkia, kad so
cializmas nėra komunizmu. 
Tai parodo, kad socialistų 
laikraštis “Naujienos” nei 
supratimo neturi, kas tas 
yra socializmas. Ką pasaky
tumei, brolau darbininke^ 
apie tokį žiųogų; Huricl l 
klaustumei: pasakyk 
sveikas ar beržap yra m€ 
ar ne. Šis gi tau atsakytų: 
ne, beržas nėra medis, ber
žas yra beždžionė ilguodegė. 
Juk išgirdęs tokį atsakymą 
pasakytumei, kad tas žmo
gus jokio supratimo neturi 
nei apie beržus nei apie 
beždžiones.

Gi dabar lygiai tas pats 
yra su socialistų laikraščiu 
“Naujienomis,” kurios 
šiai tvirtina, kad socializi 
dera komunizmu.

Pagalvokite bent kai 
iųs nelaimingieji “Naujiį 
nų” skaitytojai. Kaip ji 
gali mokinti sočiai 
“Naujienos,” jei jos apfi 
socializmą nei supratimo ne
turi. Kaip gali aklas vesti 
aklą. Argi jus nei dabar ne
suprantate, kad “Naujie
noms” ir kitiems socialistų 
tamsunų šlamštams rupi ne 
socializm e, ne darbininkų 
gerovė, ne kova su kapita
lizmu, bet darbininkų pi nia- giliai-

J. POŠKA



. -2.

r V
, ( Teklė. Sapeliutė iš Kauno 

^gub.i Ukmergės pav., Kurk
lių miestelio ieško savo bro-

‘ lio Llueiuko, ' gyvenančio 
“ Amerikoje. Pabėgėlės toks 

radresas: Russia, Petrograd,
£ j Nevskij pr. g. 32. Kun. Bu- 
• ;. glėllius. ;
į j ; Jieva Zeltauskienė iš Ste~ 
zL-fuJhkaiiuio sod., Betygalos 
4fi gpjs., Kaimo aps., ieškau sa- 

OV.sųnų Prano ir Juozo Zel- 
)■ i ttU$kiu, gyvenančių Ameri- 
li.kojeį Prašau atsiliepti: 
f įi,Kussia Mogilev na Dniep- 
(. t rią,. Karabanovskaja ui. d. 
r -No?8; Lįtoyskij Komitet.
11; ; Juozapas Stasiūnas iš 

Džienkuuiškių sod., Vilniaus 
► . gUjb., įieško švogerio Motie- 

j( jaus plakimo, J. ir B. Mar
kevičių, A. Stasiūno, S. Vi- 
cluno, Jeronimo Rulevi- 
eiaus. Adresas: Russia, Sa- 

’ pa|GYĮ Mdskovskaja, 96, Li
tovskij Komitet.

Anelė Žukaitė iš Mažei
kių ieško brolių Ivanauskių, 
gyvenančių Amerikoj. At
siliepkit! Russia, Samara, 
fiįobornaja ui., No. 113, kv.

! 3. Litovskij Komitet.
■f ( Jonas Kviliunas, Kauno 

gub., Zarasų aps., Obelių 
, par., iš Navikų viens., ieš- 

. kau draugų. ir pažįstamų. 
Russia, gorod Armavię, Ku- 

, banękaja oblast, dom Rim- 
skųJKatolič.eskoj eęrkvi, 

gol Seremetevskoj ir No
voj ui.

Karės nelaisvis Kaz. Šal
čius iš .Suvalkų gub., Alek
soto miestelio, Mariampolės 
pav. ieško giminių. Germa
nio, Nr. 1311, Gef. Lager 2. 
Munster und Westfalen, 
Razinai r Schaltsehius.

(i

PABĖGĖLIŲ LAIŠKAI.

y&j

Beito gana butų bekankinusViešintų miestelis taipo 
gi visas išdegė. Pasiliko tik 
bažnyčia ir klebonija. No- 
čiunų sodžius ir gi sudegė.
Nemažai nukentėjo ir kiti Kojinės (žekės, paneia-

savo kojas augšta avaline si* 
yliniais ir su augštomis kul
nimis!

DRAUGAS
f

klis savo kljas gerai užlai
kyti, be al^jo jis išsisuktų 

ne nuo vienos ligos.

sodžiai, kaip tai: Uldukių, 
Kepolų, Zemaitelių, Užubo- 
]ų, Bolkarčių, Kinderių, 
Juozunų, Sukurėnų ir t.t.

Kastulis Šlapelis iš Ru- 
košių prašo pagelbėti su
rasti Jo brolį’ Amerikoje. 
Jis dabar yra sužeistas ir 
guli ligoninėje. Rašyti jam 
galima šitokiu adresu: Rus
sia, Samara, Ilinskaja, ui., d. 
No. 121 kv. 1.

Neapleiskite 
save kojų

kos) gali būti arba vilnonės, 
arba bovelninės, arba lini
nės. Turtuoliai ir įpratusieji 
save lepinti nešioja.kartais 
ir, šilkinės kojines. Apie jas 
čia kalbėti butų bereikalo, 
nes musų žmonės tokių ko
jinių nenešioja.

Visudaugiau žmonės au- 
na s vilnonėmis kojinėmis. 
Jos yra galima sakyti pa- 

ieios gerosios. Mat, vilna su- 
' t raukia į save nemažai drėg- 
numo, dėlto ir kojos, apau
tos vilnonėmis kojinėmis, 
yra sausesnės ir šiltesnės. 
Tai svarbu ypač- tiems, ku
rių kojos perdaug prakai
tuoja.

Vilnonės kojinės turi la
bai daug įvairių skylučių. 
Pro tas skylutes lengvai 
prasimuša kilstantieji iš ko
jų garai ir prieina prie ko

AMSTERDAM, N. Y.

Kuomet tik žmogus nori, 
visad jį kojos nešioja. Už 
tokių gerų tarnystę, rodos, 
jis turėtų būti savo kojoms 
dėkingas ir apie jas rupin-
ties. Deja, taip nėra. Žino-1 jų oras. O tai kojoms labai 

gus, pirkdamas avalines at- .sveika

Ponas Liudvikas Apšega 
iš E. Uhicago, Ind. neseniai 

: gavo laiškų nuo savo drau
go pabėgėlio Jono Žiūko, 

^paeinančio iš Kauno gub., 
Ukmergės apskričio, Šimo
nių valsčiaus, Plėšikių so
džiaus, Jcilfis dabar gyvena 
Rusijos « mieste Samaroj. 
Žemiau dedame kai kurias
ištraukas minėtojo laiško:

Gerbiamasis Liudvikėli:—

sižiųri labiau į madų ar Į 
pigumų, o ne į savo kojų 
sveikatų. Toks nesirūpini
mas ne visuomet tenueina 
juokais, kartais jis įvaro 
žmogų ir į ligą.

Zurieho universito profe
sorius Mejer kalba, jog ne 
vieno žmogaus kojų letenos 
ir kaulai esą iškraipyti dė
lei ankštos ir netikusiai pa
darytos avalinės.
. Kitas mokslo vyras 
Brandt von Lindau aproka- 
vo, jog vokiečių kariuome
nėje apie 60 tūkstančių ka- 
’eivių kasmet kreipias į gy- 
Ivtojus su savo skaudančio-
lis kojomis. Karei kilus 

skaitlius tokių ligonių dar 
labiau pakilsta. O tie visi 
kojų skausmai randas iš ne
šiojimo blogai padarytos 
avalinės.

Kad avalinė butų gera, ji 
turi būti labiau pritaikinta 
prie kojos didumo ir jos 
formos, o ne prie kokios 
nors netikusios mados.

Ta trioba yra gera, kuri 
yra šilta ir neperankšta, ap
gina mus gerai nuo vėjų, šal 
čių, darganų ir žiauraus oro,

Bovelninės kojinės yra ne- 
betokios geros, kaip vilno
nės. Jos mažiau teturi šilu
mos, mažiau tesutraukia į 
save drėgnumo, ne taip 
lengvai tepraleidžia garavi
mų.

Bet dar mažiau šilumos 
teturi lininės kojinės, tat jos 
ir geros nebent tik tiems, 
kurie turi visas karštas ko
jas ir negali nešioti nei vil
nonių, nei bovelninių koji
nių. Beto, lininės kojinės 
dar mažiau tepraleidžia iš 
kojų einančiųjų garų, dėlto 
jog ir netaip sveikos ir jas 
dar dažniau reikia mainyti 
ir plautu

Geros kojinės taippat 
kaip ir pirštinės turi būti 
muiertos viena dešinei, kita 
kairiajai kojai. Kojines rei
kia dažnai mainyti ir plau

Nelaimė.
Rytų, sausio 16 d., skiepe 

naujai statomos fabrikus 
prie Kory gatvės liko atras
tas negyvas lietuvis Augus
tinas Povilaitis, paeinantis 
iš Kauno gub., Pagirių pa
rapijos. Kokia priežastis 
šios nelaimės dar neišaiš
kinta. Velionį galėjo už
mušti piktadariai ir įmesti 
sklepan, o gal jis pats įkri
to. Be to, kiti sako matę 
Povilaitį prieš tai saliune. 
Taigi gal pasigėręs įkrito ir 
užsimušė.

J. M. R.

mingai išrodė blaivybės do
rumų ir girtuoklystės skur
dumą, kad 107 vyrai ir mo
teris padarė Šležus pri? 
dus neragauti tų nuodų, 
svaiginamų gėralų.

Pasiremdamas šventraš
čiu ir mokslo tyrinėjimas 
kun. Saurusaitis prirodė, 
kad alkoholį visi pasmerkia 
ir pataria nėkuomet jo ne
vartoti. Girtuokliavimui juk 
kas met išleidžiama milijo
nų milijonai dolerių, kurie 
yra priežastimi baisiausių 
ligų, įvairių nelaimių, di
džiausio skurdo.

Apskritai imant, gerbia
mo pamokslininko karšti 
žodžiai apie blaivybę pada
rė didelį įspūdį klausyto
juose. '

Bravo Ne\v Britaiuiečiai 
už tokį rėmimą išganingos 
blaivybės. Blaivinkitės /pa
tįs ir blaivinkite kitus savu 
gražiu pavyzdžiu.

Viską Matęs.

Laike Užgavėnių nutarta 
surengti margas vakarėlis.

Vietos lietuviai kas kart 
labiau susipranta ir prade-; 
da šalinties nuo soeialistiš- 
kų šlamštų. Musų vyčiai ir 
visi šviesėsnieji pasiryžome 
šįmet atlikti kuosvarbiausį 
darbą, tai yra išplatinti kuo 
daugiausiai katalikiškų 
laikraščių ypač dienraščio 
‘ ‘ Draugo ’ ’ ir išvesti iš musų 
parapijos visus tamsybių ir 
ištvirkimo šaltinius sociali
stų ir bedievių šlamštus.

Tenai Buvęs.

KENSINGTON, ILL.

Jiuų pinigą tur. būti padt- 
, ti geroje saugiojo valstijos

bankojo ‘

SECURin BANK
■aaaaHsOF CHICAOOmmum
MUW«akM Av*. amp Carpaatsr St.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedtšliala !.• Sobatomla 

vakaraia iki t v t landai 
—_______ :----------------------------------—
Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
( Europa ir galima 

6autl Laivokartea

SPRING VALLEY, ILL.

PHILADELPH1A, PA.

ĮSTEIGTA 1888 M-

KASPAR
STATĖ BANK

PO PBIEtlUBA VALSTIJOS!
KAPITALAS 3800,000

Mes mokame 3 proc. aut Pinigij. 
Mes parduodame Pareigu Money 

Orders { visas dalis svieto.
William Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vice-pirminiukaa 
Ctaas. Krupka, Vico-pirminlnkaa 
Joseph Sikyta — Kasierlus 
August Filek—Ass’t. Kasierlus
1900 Blue Island Avė.

CHICAGO, UJU.

Pavyzdingos Vestuvės.
Sausio 16 d. buvo čionai 

vestuvės p-no Justino Val- 
ciekausko, su p-le Ona ‘Zeg- 
laite iš Keivanee, III. Šliu- 
ba ėmė lietuvių bažnyčioje 
kur nuotaka gyveno, t. y. 
Keivanee, III. pas kun. Am- 
brozaitį. Yra tai rimta, dai
li inteligentiška porelė. P-as 
Justinas Vaiciekauskas turi 
valgomųjų daiktų krautuvę 
ant 301 E. 116th st.

Vestuvėse dalyvavo ne
mažai svečių, kaip štai: 
kun. P. Lapelis, Visų Šven
tų parapijos klebonas, K. 
Klimavičius, p-nia Klimavi
čienė, F. Šedvilas, p-ia Sed- 
vilienė, J. S. Nezelskis, p-ia 
Nezelskienė, A. Pocius, O. 
Pocienė, J. J. Vasiliauskas 
ir daugybė kitų. Jaunąjai 
porai svečiai sudėjo širdin
gus linkėjimus.

P-as F. Sodvilas užsimi
nė apie nukentėjusius nuo 
karės lietuvius. Jų vargų 
sumažinimui svečiai ■sume
tė $23.00 aukų, kurie bus 
pasiųsti į Tautos Fondą.

Buvęs Vestuvėse.

Iš DARBO LAUKO.

(Apatinės luboe)

Darykite Kasdiena.
Kiekviena diena ateina žmones pas 

mane pasakodami kiek gero yra pada
ręs jiems Eatonic. Vyrai ir moters, se
ni ir jauni kurie ji mėgino imti visi 
sako kad nėra geresnių vaistų kaip 
Eatonic Tie kurie netnrėjo gero apeti
to, dabar džiaugiasi kad gerai gali val
gyti. Aš kiekvienam savo kostunieriui 
Eatonic rekomenduoju O. G.' IValkcr, 
Aptiekorius, New Market, lovų.
PO VALGYMUI IMKITE VIENA

FATONICVB r00 Wff3T0MACH S SAKE)
nuo remonto, š

NORTH SIDE.
Jau seniai vietos geros 

valios, lietuviai, katalikai, 
gyvenantieji toliau nuo šv. 
Kazimiero mokyklos, iš
reikšdavo pageidavimą pra
mokanti savo vaikus prigim- 

ra-
Syti. štai dabar galės būti 
užganėdintas Šis gražus no
ras.

Švento Kazimiero mokyk
los seserįs subatomis važi
nės į Assumption Hali (12th 
and Spring Oarden sts.) 
mokinti lietuviškai skaityti 
ir rašyti. Taigi visi naudo
kimės proga.'

K. J. Z.

“Draugo” No. 10 buvo 
paskelbta, kad sausio 21 d., 
bažnytinėje svetainėje, vy-( 
čiai sulos “Karės Metu.”(toj® kalboj© skaityti ir 
Laike vyčių kuopos susirin- *TT*1 '***’ a n n* v <k>1aci 
Rimo sausio 11 d. nutarta 
perkelti vakarą ant sausio 
27 dienos. Vakaras bus 
“Majestic” svetainėje. Ti
kime, kad visuomenė pa
rems katalikiškos jaunuo
menės vakarą.

Vytis A. Mondeikis.

SPHINGHELO, ILL.
Nelaimė Kasyklose.

Sausio ^3. d. W. S. Coal 
t i ypač tiems, kurių kojos Company kasyklose liko la- 
perdaug prakaituoja, ir vra KM sunkiai sužeistas lietu- 
šalfos." Nešiojant ilgai nę- ; vis Sugintas ir vienas un- 
mainius tas pačias kojines, garas. Jiems bedirbant ne
pajunti žmogus, kad jos lyg tikėtai iš augšto nukrito ke- 
atsimainė. Ištikro jos nebe-Ji tonai akmenų. Nabagai 
tokios geros. Prisigėrusios. ; nesuspėjo laiku pabėgti Ir

LEWISTON, ME.

TAUTIŠKA 
BANKA APSAUGA 

DEL JŪSŲ TAUPUMO
laisvę nuo rūpesčių
* Ir

AbB°lutiik* saugumą.
6i banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
žiuriama U. S. Valdžios, jū
sų tąupinimai yra pagddau- 

—iTIOT sr 81,000.00 

pulsu O«pt- >WS'KP>M<i!y)i IM l s. >

NATIONAL CITY BUK
OF CHICAGO

David R. Forgan —President 
S. B. Rampas, Dearborn and 

Monroe St.,
Lcivistone yra arti 600 lie

tuvių. Čionykščiai lietuviai 
gan susipratę, skaitlingai 
spiečiasi į draugijas, rengia 
vakarus ir t.t. Čia yra 4 pa- 
šelpinės draugystės. Geriau
sia gyvuoja tai katalikiška 
draugija šv. Baltramiejaus. 
Ji net nuosavą namą turi.

Nemenkai darbuojasi Mo
terų draugystė šv. Panelės 
Neperstojančios Pagelbos.

Gan skaitlingos taipo gi 
vyčių ir L. D. S. kuopos. 
Dabar pas mus viskas kur 
kas geriau slenka, negu 
kuomet neturėjome lietuvi© 
kunigo.

Dabar turime labai veik
lų. įimtą ir meilų dvasišką 
vadovą kun. N. Pakalnį, ku
lį visi gerbia ir myli. Kun. 
N. Pakalnis, kaip tik čia ap
sigyveno, tuoj sutvėrė vyčių 
chorą, kuris labai buvo čia 
pageidaujamas. Be to rū
pesčiu viršminėto kunigo 
vyčiai įsteigė vakarinius 
kursus, kur mokinama skai
tyti ir rašyti.

Ilgiausių metų diržingam 
artojui musų lietuviškų dir
vonų!

B. Jakutis.

KEWANEE, ILL

Washington. — 1916 me
tais Suv. Valstijose iškasta 
708,000 tonų cinko rudos, iš 
kurios gauta 120,(XX) tonų 
gryno cinko. Daugiausia ši
to metalo gauta Joplin apy
linkėse, paskui Moųtanoj. 
Daug cinko rudos iškasta 
ir kloniuose Mississippi, Co- 
lorado ir Tennessee. Visas 
praeitų metų pagamintas 
cinkas apkainuojamas 180,- 
000,000 dolerių. Cinko ruda 
daugiausiai buvo tirpinama 
valstijose Illinois, Kansa.s 
ir Oklahoma. Parduodant tą 
gatavą metalą vidutiniškai 
buvo imama 13,7 centų už 
svarą.

Wasbington. — Peniai 
Suv. Valstijose iškasta 
597,500,000 tonų kietųjų an
glių, o minkštųjų SoOjOM),^ 
000 tonų. Kaip vienų, taip 
ir kitų iškasta daugiau, ne
gu 1915 metais. Tik vienoj 
Pennsylvanijoj iškasta kie
tųjų anglių 88,313,000 tonĄ

New York. — Avalų kai
na kįla augštyn kas kiek
viena diena. Trūksta, mat, 
skuros. Avalų fabrikantai 
nusprendė avalams padu* 
dirbduiti iš popieros, gumos 
arba žolių valaknų. Ims pra
tinti žmones prie audekli
niu čevervkų.

Suv. Valstijose, kaip ir 
visuomet, yra daug skuros. 
Tik visa bėda tame, kad 
skūra parduodama talkinin
kams. Jei taip bus toles- 
niai, tai prisieis kiekvienam

juos abu sužeidė, 
tautiečiui Sugintui liko

sulaužytas nugarkaulis if 
sužeisti kiti sąnariai. Dabar 

jų einančiojo tyro oro. Tuo-'jis gydosi Sv. Jono ligonbu-
met kojos greičiau sudrėg- tvj. Ar pagys, ar ne, dar

prakaito ir nešvarumų, jos 
nebetraukia į save drėgnos.

o sienose nelaiko nei drėg- nebeprąleidžia nei iš kojų 
mimo nei nieko, kas kenk- einančiųjų garų, nei prie ko- 

sminga sveikatai.
Maždaug tas pats yra ir sn 

avaline. Gera avaline yra ta, 
kuri apsaugoja kojas nuo 
sušalimo, purvo, drėgnumo, 
dulkių ar kitų nešvarumų.
Gera avalinė turi užlaikvt!

sta ir ima šalti.
Kurpės ir batai geriausi

yra tie, kurie nespaudžia 
kojos, praleidžia kojų ga
ravimus ir apsaugoja anas

šilumą, praleisti iš kojų ei- lluo deginimo ir šalčio.
Nuoširdžiai ačiū Tamstai kiančius garavimus ir pri-

nežinia. Bet ir pagijus var
gu bus gyventi, nes jau pir
mutinė sveikata negrįž.

Springfieldo Mainerius.
» _____

SCRANTON, PA.

Geras širdies skausmo
ir kitų negerumu, Gaunamos pas visus 
aptiekorus. 31

Kuriems netenka va ik 
ščioti nei po purvynus, nei 
po dulkes ar nesvarumus, 

gaitės, norėdamos pasirody-jmi po drėgnas vietas, tiems
ti kitiems esančios didesnio geriausiai butų nešioti dra-' įdomus vakaras su įvairia 
ūgio, mėgsta nešioti kurpes . bužinę (audeklinę) avalinę,' programa. Sulošta buvo 

kamaros anuuiičijos fabri-jsu augštomis kulnėmis. j ypač jei tokias ^valines bu- į “Betlėjaus Stainelė.” Pasi- 
' ko jb'ir todėl nuo karuomc-l Žmogaus prigimimas taip tų galima išplauti arba iš-j baigus programai prasidėjo

už laiškų, kuris atgaivini* 
mane kaip rasa suvytusią 
žolę, kuris priminė man nu
mylėtų tėvynę Lietuvą, 

Dabžf aš dirbu vienoje

leisti prie kojų gryno oro. 
Tūlos neišmintingos mer- Sausio 16 d. š. m., Audi- 

toriumo svetainėje įvyko

sutaisytas, kad visas kūno skalbti.nės esu paliuosuotas, nors 
mano metų draugai jau se
niai sumobilizuoti.

Tamstos, Liudvikai, na- tos. Nesiejant kurpes sujpčs netinka — čia reikia 
UttAt -liko* sveiki. Mi kerių ir augštomis kulnėmis, kūno' skolinių. Kinuose žmonės 

’.^likiškuį . sodžiai t įaipo gi tsunkumas nuo tos vietos lyg nešioja avalinę ru labai sto 
noBudeginti. Mano ir Tam- slvste nuslysta ir pasitrau-
stos tęvai pasiliko Lietuvo- kia labiau ant pirštų. Tokiu 
je. Papiliečių sodžiaus gy
ventojai taipo gi nepabėgo.

Man teko gyventi vienų tos ir gražios eisenos, 
savaitę po vokiečiu. Tai į Nemažiau peiktini yra tie, 
žiaurus žmonės ir man jie kurie nešioja avalinę su vli- 
nepntiko. Įninis (smailais) galais. Toki

Kuomet bėgau iš Lietu- avalinė suspaudžia kojų pii 
vos tai mačiau sudegintų 
A pa no dvarą ir Paškauskių

I šokiai. Žmonių į vakarą at-
sunkumas vra uždėtas ant' Vaikščioti po drėgnas vie- silankė kuodaugiau ir publi
pačios stiprosios letenos vie- tas audekliniai batai ar kur

mis padais. Tai labai geras 
paprotys: stori padai ma- 

budu kojos nustoja savo! žiau nepraleidžia drėgnumo, 
stiprumo, o žmogus — tvir- Geriausi padai yra gumi

niai, per juos drėgnumas

ka šiąja pramogėle liko pil
nai patenkinta.

Pelnas nuo šio vakaro pa
skirtas parapijos naudai.

M. Klikna.

NEW BRITAM?CONN.

malūną.

nei kiek negali įsiskverbti.
Kada avalinė nepraleidžia 
kojų garavimą, tuomet la
bai dųžiųii atsiranda bjau-

kurio, gabi
kcnkia/lveikatai. gurio. Oab

Ka<» Žmogus labiau rupiu- mokslinink

Sausio 14 d. š. m. laike 
mišpanj šv. Andriejaus baŽ-

MMisų miestelio vyčiai dar
buojasi gan smarkiai, nors

ųznii
stos, kartais suverčia ir su- rus koy,i dvokimas, kurs 
grūda juos vieną po kito, 
įvaro nagus į mėsą ir t.t.

-. I

nyėioje visięms žinomas uo- vvčių kuopa (60) nelabai 
•bis blaivvbės platintojas, skaitlinga. Sausio 16 d. š.

ir garsus pa- 
ir garsus pa
taip pasek- liko išrinkta nauja valdyba.

nų buvo įvykęs vyčių kuo
pos susirinkimas, kuriame

taisyties paprastas klumpes 
su mediniais padais, kaip 
šiandie jau praktikuojama 
Vokietijoj.

Superior, Wii.—KaTpen- 
terių unijos darlrininkams 
padidinta užmokestis—10c 
valandoje pradėjus gegužės 
1 d. š. m.

San Francisco. — Darbi
ninkų unijų susirinkime nu1' 
Tarta |>areikalaYjt.i, kad val
džia pravestu įR^tvmą, už- 
draudžianfH^ij Californi- 
joj ncdėldie^Rs visokį dar

bą krautuvėse, turgavietėse, 
barzdaskutyklose ir t.t.

Stockton, Cal. — Čionai 
streikuoja geležies rnolde- 
i iai. Jie reikalauja, kad dar
ban nebūtų priimami 
jistai, t. y. kad darbdi 
pripažintų jų unija. Tni| 
reikalauja, mažiausia 
mokesčio į dieną kio 
nam darbininkui.

)



AMERICAN I1THUA- 
NIANS' PETITION

Molmess to sėt apart a day Jdalyj labai daug prisnigo, 
in which the Catholic peo-1 Kažkuriose vietose sulaiky

to
H is Holiness Pope Benedict XV.

We, the Roman Catholic 
Lithuanians, kneeling at the 
throne of His Holiness. 
Avish to express our fįlial 
devotion to the Apostolic 
See and our gratitud,e for all 
the favors that His Holi
ness has sliown to\vard the 
Lithuanian nation,,! « . i . ' ■■1 • « < i 1 n • ;.

Your Holiness! lt is thi 
great-misery of our belovec 
brothers in Lithuania |tha1 
kas forced us to approacl 
your tender heart. Sįncą th( 
butbreak oi the European 
eonflict, our country ha? 
been the arena of matų 
struggles betiveen the Rus- 
sian and German armies., 
and has become almost en- 
tirely devastated. Our fa- 
thėrs and brothers are fore- 
ibly enrolled in the t\vo op- 
posing belligerent armies.

.destitute aged people 
women ant children have 
no shelter, and are enduring 
untold sufferings of hunger 
and cold, many of them pre- 
maturely, having already 
gone to their graves. It is 
especially hard for the little 
ones who on account of laek 
of the proper food can not 
'vitlistand the hardships of 
the war.

Although the suffering? 
of Lithuania are much 
greater than those of Bci- 
gium and Poland because 
the two great armies Sever
ai times have crossed ant re- 
erossed the Lithuanian 
plains, destroying ant con- 
fiseating everything on their 
wav, nevcrtheless, the cha- 
iiitable hand of the world, 
Achile lielping others, as Bei 
giuni, Poland, etc., has not 
been extended to Lithua 
nia. Many individuals of 
different nationalities have 
contributed for the suffer- 
ing Lithuanians, būt as 
those donations \verc trans- 
mitted through the Polish 
Committee in Vilna, thev 
did not reach the J uthua 
nian sufferers, the money 
being used for tlie establish 
ment of Polisli schools in 
Lithuania for the purpose 
of Polonizing our nation.

It is a sad fact that Lith 
uania has been latelv so lit 
tie knovvn to the vvorld that 
even the name of Lithuania 
has been erased from the 
rnap of Europc," and not 
having representatives 
cither at the Coįrrts of the 
Great Povvers or with the 
Apostolic See, there has 
heėn no wav by vvhich Lith 
uanian rights could be de 
fonded, nor the inisfortunes 

‘'•of that country told to the 
Avorld.

From the very begining 
o» the war, vve have orga 
nized relicf . committees 
among our own people, bu 
on account of the grea 
army or destitutes, wc are 
lacking powcr and mcans to

ule, by generous donations 
’n the churches, could shov 
lheir Charity to the ’starv- 
ng widovvs and orphans of 

Lithuania.
\Ye pray You Holy Fathei 

to bless us and our country 
and further extend Your 
paternal care.

This petition vvas obtain-
)d and endorsed by the 
onvention of representa- 

;ives from the Lithuanian

as net Vežimais važinėji' 
nas. Tiek sniego nebūta 
lar nekuomet. Nuo to apsi- 
eiškimo daug nukenčia gy-

ventojal, jHH

VELTUS DŽIAUGSMAS.
VVashington. — Seniau 

Suv. Valstijų vyriausybė 
daug džiaugėsi*, kad po ka
rės jai bus lemta arčiau su 
deiti su Rusija prekybom

Sfatiopal Council of Ameri-J žvilgsniu. Rusijai yra labai 
a, Lithuanian National
Fund fpr the War Suffer- 
•rs, Lithuanian Roman Ca- 
holic Federation of Ameri-,
•n, Lithuanian R. C. Totali 
Abstinence Alliance, Lith- 
tanian Roman Catholic] 
ėderation of Labor, Lith- 

lanian R. C. Women*sĮ 
Alliance of America, and

eikalingos ypač žemdirby
stės įvairios mašinos. Ame
rika tatai ir norėjo pasipel
nyti po karės. Bet Suv. Val
stijų ambasadorius Francis 
iš Petrogrado praneša, kad 
Rusija jau nusikreipus nuo 

lv. Valstijų. Rusija su 
Anglija, Franeija, Japonija, 
Italija ir kitomis šalimis pa-

'Cnights of Lithuania, held Į dariusi sutartį po karės nei
m Januarv 10—11, 1917, at j iu viena 
pittsburg, Pa. | prekybos

šalimi nedaryti 
sutarčių pavie-

lt was voted that a copy Į įiui, t. atskirai, nepasita-, 
f this petition, through thel 'Us apie tai visoms bendrai, 
lelegates Rev. J. J. Jakai-]
is and Doctor J. J. Biel-] 
kis, be represented to the 
Vpbstolic Delegate, His Ex- 
elleney Mgr. John Bonza 
io, of Washington, D. C., 
or transmission to His Ho- 
iness Pope Benedict XV.

Rev. John J. Jakaitis,
President of the Lith
uanian National Fund 
for the War Suffer

GELTONASIS PAVOJUS.

ers.
Dr. Julius J. Bielskis,

President of the Lith
uanian National Coun 
cil of America.

visgi gy
konkurenc

Per dau, 
ninkai Euro

Tai darbo 
žvilgsniu.

metų darbi
oje ir Ameri

koje turėjo panešti daug vi-
šokiausio vargo, kol paga
liau išsikovojo goresnį liki
mų. Bet štai kur buvęs-ne- 
bnvęs ateina mongolas ir 
tuojaus ima paraližuoti bal
tą jo darbininko veikimą.

Štai šiandie visa rytinė i 
Siberija yra užlieta kinie
čiais ir japonais. Gi pietry
tinės Rusijos gubernijos — 
mongolais iš Turkestano. 
Francijon pargabenta tūk
stančiai darbininkij iš Kinų, 
Tonkino ir Almamo.

Apart to geltonoji rasė 
baltąjam darbininkui gra
sina ir kitose pasaulio daly
se. Pirm 10 metų Australi
joj darbininkams darbo są
lygas blogino kinai ir japo-, 
nai darbininkai. Jie viso
kius darbus atlikinėdavo pi
giau. Bet paskui Australi
jos vyriausybė susiprato ir 
uždraudė kinams ir japo
nams ateivystę ton šalin.

< Pietinėj Afrikoj pirm ži
nomos anglų su boerais ka
rės baltieji darbininkai už
dirbdavo po 5 dol. dienoje.Jau per keliolikų metų eu- 

opėnai su amerikonais yra 
atkreipę didelę domų į ne
pergeriausius santikius bal
usios rasės su geltonąja. 
Spėjama, jogei netolimoj 
iteityj turės įvykti smarkus 
tarp šitų rasių susirėmimas.

To busimojo susirėmimo 
baimė pasididino po karės 
Rusijos su Japonija. Gi da
bartiniais laikais jau ne bi 
kaip prisibijoma. Juk da
bartinė karė baisiai nusilp
nino baltųjų rasę. Dabar 
skleidžiama daug visokių 
brošiūrų. JČse .pasakojama 
pasibaisėtini dalykai. Sako
ma, kad po šitos karės iš
tikro geltonoji rasė užpuls 
ne tik Europų, bet ir Ameri-

^Jką. Tuose užpuolimuose gel- 
t.onųjai rasei vadovausianti 
Japonija.

Visi tie spėjimai ir pasa- 
Kojimai apie geltonąjį pavo- 
jįj yra daugiausiai įsmislas.

Kas su atsidėjimu ir vien
pusiai studijavo rusų-japo- 

E1 Paso, Tex. čia gau- ny karės bėgį, tas galėjo įsi- 
žinia, kad Suv. A aisti jų tikrinti, kad Japonija tikrai 

veikančioji armija traukia- yra karinė galybė, bet tik 
-i atgal iš Meksikos. Už namie je. Japonija pasek- 
kiek laiko bus oficialiai pra- mingai kariauti tegali tik 
nešta apie šitų įvykusį fak- savo žemėjo arba artimiau- 
U. I siose apygardose. Bet jai

trūksta jėgų ir reikalingojo 
gabumo kariauti su bile ko
kiu tolesniu priešininku. 
Tuo labiau jinai nekuomet 
negali užpulti Suv. Šiauri
nės Amerikos Valstijų.

Antai Japonija gali paim
ti Filipinų salas ir pasek-

Washington. — Valsty- Į mingai ten grumties su ame- 
nčs departamentas pranešė rikonais. Bet ta pati Japo- 
visiems savo ambasadoriams nija be kitų valstybių pa- 
ir pasiuntiniams svetimose gelbos jokiu budu negali ife- 
šalysc, kad jie pirm kovo 4Įsodinti savo kariuomenės

ATŠAUKIAMA S. Y. 
ARMIJA.

AMBASADORIAMS IR PA
SIUNTINIAMS ĮSA

KYMAS.

Amerikos sausžemyje.
Kinų gyventojų skaitliu-

gumas taippat neturi reik
šmės. Nes tai užsilikusi to
li nuo Europos kultūros tau
ta. Jei kartais kuomet nors 
kinams ateitų galvon mintis 
užpulti Europą ir savo pie
nus mėgintų įvykinti, tuo
met jie patįs sau veikiau pa
sidarytų galų. Europa tų di
džiulę šalį tuojaus suskaldy
tų į dai is ir butų pabaigtas 
kriukis.

vvards suffering humanityj Memphis. —- Šiaurinėj If Nežiūrint t,o visa, geltona
me mest humbly ask Your vidurinėj Texas valstijos sis pavojus baltųjai rasei

d. paduotų savo rezignaciją. 
Sitų dienų bus prezidento 
inauguracija. Po šito pre
zidentas nuspręs, katrų am
basadorių ir pasiuntinių re
zignacijų priimti, katrų ne. 
Nes pasirodė, kad ne visi jie 
yra tinkamais diplomatais, 
ypač šiuo pasaulinių suiru-

bring tlic nccessary relicf to, čių metu
them.

Thereforc, forced by tbe 
necessity and prompted by 
Your generous beari to-

DAUG SNIEGO PIETUOSE.

poste praeito gruodžio 30 
dienų. Kita karūna yra pa' 
naudojama imti nuo jos fo
tografijas, iš kurių paskui 
bus dirbamos formos dirbti 
pinigus, medalius ir kito
kius daiktus.

Abidvi karūnos, nors vi
suomet kuouoliausiai pri
žiūrimos, jau gana apsima- 
lusios nuo savo senumo. 
Ypač Šv. Stepono karūna 

baltiesiems būvį. Jie pasek- Mer°kai apnaikinta, net ant 
mingai konkuruoja net euU" kr-vzlU8 sulenktas. Sity 

ni gėriais.

nai darbininkai, uždarbi! 
sumažėjo ligi 2 dol. dienoje. 
Paskui Anglijos parlamento 
kaikurių atstovi; pasidarba
vimu susiaurinta kinų ir ja
ponų į Piet. Afriką keliavi
mo teisės.

Tas pat veikiasi ir visose 
salose po Suv. Valstijų vė
liava. Geltonieji darbinin
kai visur sumažina uždar
bius ir tuo budu naikina

Taigi geltonasis pavojus 
gyvuoja tik darbo konku
rencijos žvilgsniu. Ir, žino
ma, jis yra labai pavojingas 
baltiesiems darbininkams.

KARŪNOS.

karūnų išvaizda liudija la
bai trukšmingų praeitį, ypač 
pastaraisiais metais Austri
jos-Vengrijos valstybėje.

Berlyne pakelta balsai, 
idant Vokietijos vyriausybė 
kokiu nors budu išgautų 
nuo Austrijos Karolio Di
džiojo karimų, kuri prigu
linti Vokietijai. Tas reika
lavimas paremiamas tuomt, 
kad Austrijos ciesoriai nesą 
jau daugiaus vokiečių impe
ratoriais, kaip tai yra buvę 
senovėje. Todėl karūna tu
rinti prigulėti tik Vokietijos 
ciesoriui.

Nesenai mirus senyvam 
Austrijos imperatoriui, te
legramomis tuojaus praneš
ta be kitko ir apie tai, kad 
naujam jaunam imperato
riui tenka dvi labai senos 
karališkos karūnos. Viena 
iš tų karūnų yra Karoliaus 
Didžiojo, gi kita — Šv. Ste
pono (Stefano). Šita pa
staroji buvo panaudota im-

Bet po karės, kuomet ton peratoriaus karūnavime 
šalin įsileista kinai ir japo- Vengrijos sostinėje Buda-

EXTRA 94.000
Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mėne

sio laikų išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelių. Lietu
vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios, 
naudingiausios ir pigiausios. Dėlto jų ir ima nebe 
šimtais, bet tūkstančiais.

Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki- | 
mo yra šitos:

1) AK YRA DIEVAS? Šitoje kningutėje taip 
aiškiai prirodyta Dievo buvimas, kad tų kningutę 
perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Die
vas yra.

2) ZMONISKUMAS IR VERGIJA. Čia gy
vais atsitikimais išrodyta, kur yra žmoniškumas, o 
kas rengia žmonėms vergiją.

3) REVOLIUCIJONIERIU TARPE. Šitoje 
kningutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierių ir 
revoliucijų negirdėtos baisybes.

4) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus, skai
tyk šitų kningelę.

5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmų 
pasiskaitymų teperka šitų kningutę.

6) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE
SOS ŠVIESOJE. Ketvirtų kartų išleista ir išnaujo 
perdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no
ri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistų sekretai.

Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų knin- „ 
| gučių tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIE- į 
| NOS RŪŠIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 
| CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CEN

TU, imdamas nemažiau 900 gausi po 1 CENTĄ.
Kas norėtų gauti NE VIENOS RŲSIES, bet 

sudėtus iš kelių viršminėtų rūšių, tas už 200 knin
gelių užmoka 5 dol., o už 500 — tik 8 DOL.

7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Čia aiš
kiausiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrody- 
tas, tų mokslininkų gyvenimas ir ko vertos bedievių 
priekaištos, buk katalikai juos persekioję.

8. MARKSAS II. ,TreČia laida. Pasiremiant |
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMEN- J 
TAIS šitoje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai « 
rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ. |

Perkant pavieniui kningelės: KOPERNIKAS • 
IR GALILĖJUS, MARKSAS II, kaštuoja tik po 8 | 
CENTUS. Imdamas nemažiau 100 gausi po 5 CEN- g 
TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im- 

| damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE- 

| RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų 
ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisakyti! Pi
nigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.

Su visais tais reikalais kreipkitės į
1 “DRAUGAS” PUBLISHING CO.,

1800 WEST 48th STREET :: CHICAGO, ILL

i
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Kuomet kartų Kmlas Di
dysis vadovavo savo karei
viams prieš Saksonijos vadų 
"YViitekind, jo kareivai la
bai daug kante nuo trošku
lio. Kareiviai Begalėjo nie
kur rasti vandens atsigerti. 
Upės buvo stipriai užšalu
sios. Žemė taippat sušalusi, 
taip kad apie šulinio iškasi
mą negalėjo būti nei kalbos. 
Gyventojai lygiai daug ken
tėjo delei vandens stokos.

Karalius vienoj vietoj su
tikęs būrelį verkiančių vai
kų. Jie visi buvo ištroškę.

Tuomet jis pasišaukė vie
nų vaikiukų ir paklausė, 
kaip jis vadinasi.* Vaikiu
kas pasisakė esąe Babelink. 
Tuomet karalius nusiėmė 
nuo galvos karūnų, padavė 
aną vaikui, liepė padėti ant 
sušalusios žemės ir aplink 
aną aprėšti virbalėliu. Vai
kiukas visa tai atliko Ir stai
ga toj vietoj ištriško van
dens fontaną. Šita apteikė 
visus vandeniu.

šis padavimas ir šiandie
Jau seniau Vokietija su dar labai populeris Auatn- 

Austrija turėjusios daugel ios liaudyje, 
nesmagumų ir nesutikimų
už šitų karūnų. Tečiau nesu
tikimai pasibaigdavę be 
liūdnų pasekmių.

Karolio Didžiojo karūna 
ir regalijos yra padėtos cie
soriaus rūmuose Viennoje.
Yra originale karūna, su ku
ria Karolis Didysis 800 me
tais po Kristaus gimimo ap
si karūnavo Ryme. Karūna
vimo apeigas tuomet atliko 
popežius Leonas HL

Su šita karūna surišta 
daug padavimų ir istorijų.
Viena iš jų taip skambų:

$12,000,000 DOKAMS.
Washington. — Karės lai

vyno sekretorius Daniels 
kongrese pareikalavo pa
skirti 12 milijonų dolęrių 
valdiškiems dokams, kur 
bus dirbdinami karės laivai. 
Privatinės kompanijos už 
karės laivų padirbimų rei
kalauja augštų užmokesčių. 
Kuomet gi vyriausybė pati 
laivus dirbdins, atsieis daug 
pigiau — sako

JUK4

Naujas Lietuvišku Šokiu 
Rinkinys

DEL PIANO.
Surengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpsta sekanti 
Šokiai”: “Žirgelis”, “V. K. Maršas”, “Lelija ValstS”, “debatAlia”, 
“Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “Paėdė Spagnfl”, “Ktaktpft* 
kojis”,. “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vy8i$ Kar- 1 
Sas”, “Klumpakojis No. 2”, “Suktinis”, “Aguonėlė”, PaMltko- 
jis”, “žilvitis”, ir “RutŲ Darželis”. Visi Vienoje Sūduvoje. UUUna 
tik vienas doleris ($1.00). Pasiuntomo lėtas nes apmokant. 

Reikalaukite pas:

DRAUGAS PUBLISHING OO.
1800 West 46th Street, Oblcago, Illlnots.

5 TIK KĄ APLAIKĖME SIUNTINĮ IŠ EUROPOS 
PUIKIAUSIŲ

MALDAKNINGIU
anamaskemmnaaAOAMMMMaMMMMMMs

REIKALAUKITE, PAKOL TURIME.
K 408 “Aniolas Sargas”. Mažos mieros, min

kšti skurdės dailus viršeliai 448 pusi. 
kaina ......................................................... $1.25 •

K 292 Mašas Naujas Aukso Altorius. Min
kštos skurdės apdarais, su kabute, vi- 
dutiinškog mieros, 412 pusi. ................. $1.00

K 8 Gilus Atsidūsėjimas. Juodais kietos dro
bės apdarais, mažos mieros, raudonais 
kraštais, 256 pusi. kaina tiktai.............. 46e.

Skubėkite siųsti užsakymus, nes tos kainos ne 
ant ilgo. ,

Adresuokite: *
DRAUGAS PUB. CO.,

1800 West 46th Street, Chioago, Illinois.
smravmrivsvYrsvvsYs^i^rsvivsTsvsviTrrvmuUvvvsi

Moksleivis
Amerikos Lietuviu R.-K. Moksleivę Susiv. 

ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių lailrraitts. 

Jame telpa gabiausių moksleivių saMai.
Kaina metama $1.00; pusei met. 50 a.

Užeisakyk tuojaus:

A. M. LINKUS
3237 Auburn avė., Chita-•>-
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Chicago ir apylinkės.

>

»
Šiandie šalta ir lengvas 
sniegas; rytoj giedra ir 
daug šilčiau po pietų.

Temperatūra vakar aug- 
šči ausin 43, žemiausia 28 
laipsniai.

Saulė teka 7:12; leidžiasi 
4:52. Į ’SĮT

VIŠTOMS PAPRASTAS 
DALYKAS KIAUŠINIAI 

DĖTI.

-Įian - ji x w i*

didesnės negu Centralinio 
<?liieagos Komiteto..

Tai dabar ir klausįmasi 
Kas ir ką maitina?

Dabar pridėsime keletą 
gan svarbią pastabą pačiam 
laikraščiui “Naujienoms,” 
kunos visuomet aiškina sa* 
vo skaitytojams, buk jos tal
pina viską, kas yra teisin
ga. Mums ir pasitaikė pro
ga išmėginti jąją tvirtini
mus. Mes siuptėme sąvo At
sakymą “Naujienoms,” ti
kėdamiesi v matyti straipsni 
patalpintą ištisai, kaip mu
su parašytą. Bet apsiriko
me. >'• Toks “Naujieną” pa
sielgimas parodo, kad "Rusi
jos eenzoriai užviešpatavo 
ir “progresvviško lietuvią 
visuomenės laikraščio” 
(“Naujienos” visuomet taip 
save vadina), redakcijoje.

Be to tuo pačiu pasielgi
mu “Naujienos” parodė, 
kad jos labai arti stovi prie 
Socialistu. Lietuvią Dienos

■ PA TĘSK AU savo pusbrolio An
tano Sodaičlo, paeinančio ii Vilniaus 
gub., Trakų pav., Jązno parapijos, 
Marginu sodžiaus. Jis pirmiau gy
veno Woreester, Mass. Malonėkite 
u f ei Saukti tūrių svarbų reikalą.

ZIGMANTAS BILIŪNAS 
2079 W. 20 st., Clevelaad, Obio,

: McKlnUy 8744

Parsiduoda ' bufSrn* ir grosernė 

už labai pigia preke, lietuvių ir 

svetimtaučių apgyventoj vietoj. Ban 

įlos $18.00 su pagyvenimų. Pas mus 

neperka ant kniagelių, kas norėtų to 
klos biznio lai atsišaukite seknnėiiu

IR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas 

MII S. W«tHi Blvd ir N. M g., caicags

!T5
■
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Sausio 8 d. 1917 m. pa
siuntėme “Naujienoms” al- 
sTikvmą tūlam Aukautojui, ‘Komiteto, nes kuomet virš-
kurio straipsnis, uriacrine minėto Aukautojo straip-
jaiitis brangumą musu Mil- ;snis tilpo, tai ir redakcija 
da Printing Ilouse už tag- keletą žodžiu nuo savęs pri-. 
sus. “Naujienos” patalpino Į rašė, o dabar iš musą atsa-
tik galvą minėto musu atsa
kymo, o uodegą išleido dėl 
visiems gerai žinomu prie
žasčių.

kvmo, išmetė visą tai, kas 
joms ir ją komitetui neska
nu yra.

Dabar yra aišku, kad mu-
Taigi, neradę vietos atsa-j socialistai yra tik rėk- 

kvmui Aukautojui tame pa-į sniai ir jiems tas vardas 
čiame laikraštyje, kuriame kuopuikiausiai pritinka, 
minėtas Aukautojas mus Ne pirmą kartą jie jau taip 
šmeižė, kreipiamės į “Drau- i elgiasi su teisybe. Matyt, 
go” redakciją su prašymu j vištoms paprastas dalykas 
patalpinti šį musą atsaky- kiaušiniai dėti.
mą, idant parodžius visuo
menei, kurie žmonės tikrai 
myli teisybę.

~r
Musą Rėksniai.
ričio 25 d. 191Q m;

aujieną” No. 282 tilpo 
straipsnis kokio tai Aukau
tojo, kuris giriasi esąs ži
novu spaustuvės darbą. Ta
me straipsnvj jis užsipuola 
ant “Mildos” spaustuvės, 
kaltindamas ją už perbran- 
•u paėmimą už tagsus nuo 

Chicagos Centralinio Komi
teto.

Milda Printing House pa
dare 400,000 mažu tagsą už 
$540.00, arba $1.35 už 1,000. 
5000 gi didelią tagsą rinkė
joms ir komitetams pada
ryta už $10.00.

Soeiajistai užmokėjo 
$179.74 už 126,000 tagsą. 
arba $1.3-5 už 1,000.

Anasai “specialistas” pri
kišdamas Chicagos Centrą- 
liniam Komitetui, klausė: ką 
Ccntralinis Komitetas šel
piąs, nukentėjusius nuo ka
rės, ar Milda Printing 
House? Jis norėjo mat pri
kišti, buk jFentraHnis Komi
tetas Chicagoje perdaug iš
laidą' flbrąs ir pinigus berei
kalingai eikvojęs. Taigi pa
lyginkime dabar Chicagos 
Centralinio Komiteto ir So
cialistą Lietuvią Dienos Ko
miteto išlaidas.

• Visos Chicagos Centrali
nio Komiteto išlaidos siekė 
$1,407.15, o surinko jis iS- 
viso suviršum $20,000.00. 
Reiškia jo išlaidos Siekė tik 
7% surinktos sumos. Socia
listą Lietuvią Dienos Komi
teto išlaidos siekė $773.12, 
o surinko išviso Chicagoje 
nepilnai $4,000.00 ; reiškia 
jo išlaidos piekė 18%.

Tš to aišku, kuris Komi
tetas pigiau atliko darbą. 
Lietuvią Dienos Komiteto 
išlaidų? kaip parodo jo a.t-

Juozas J. Bačunas, 
Jonas P. Pajauskas. 

“Mildos” spaustuvės 
savininkai.

J

j ROSELAND, ILL.
Parapijos susirinkimu, 

kuris įvyko sausio 14 d., vi
si parapijonįs buvo labai už
ganėdinti. Susirinkimas bu
vo ramus ir tvarka užlaiky
ta kuogeriausia, bet visiems 
juk neintiksi.

Tarp ramią parapijom* 
buvo įsiskverbęs ir “Judo- 
šius-Išdavikas,” kuris socia
listą laikraštyje išdergė vi
są parapijoną susirinkimą 
ir vietinį kleboną savo iS- 
mislais. Besarmačiai tie so
cialistai! Liaukitės kišę sa
vo nosis ten, kur niekas ju
si} neprašo. Liaukitės me
lavę. Rūpinkitės savo socia
listą kuopa, kuri vos tegy
vuoja, o parapijonįs apsieis 
ir be jusą. Prie parapijos 
priguli apie pustrečio tūk
stančio, o prie jusą vos gal 
apie porą dešimtą. O gal ir 
tiek nepriguli. Jei kišite 
savo smailą nosį ten, kur ju
są neprašo, atsiminkite, kad 
ir tiek jusą kuopoj nebe
liks.

Parapijonas.

SKAITYKITIR _T“
, PLATINKIT

“DRAUGI”

TATESKAU savo vyro Juozapo 
Stnnkaus, apie 11 metų atgal gyve
no Chicagoje, susirašinėdavo au ma 
nim, o dabar visai nustojo rašyti adresu: 
nežinau kur jis dingo. Jeigu kas 
apie jį žinotumėt, malonėkite pra
nešti man.

BARBORA STANKIENE, 
432 N. 9th St., Philadelphia, Pa.

6059 So. ROBEY BT.
Arba kas nori užsidėti bučernė 

tni aš parduosiu vienus Įrankius dėl 
bnėeruės ir grocernes nž labai pu
sė prekės.

PAIEŠKAU vargoninin
ko mokanti vesti Bažnytinį 
chorą, apie alga ir kitas są- 
ligas meldžiu kreipties šiuo 
antrašu:

KUN, P. VAITONIS
91'4 N. 15th St., .

. E. St. Louis, T1T.

BI
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Auksuoti Rožančiai
Tik ką aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausių rožončlų Įva/.rių 

spalvų.

No. 1437. Karoliai įvairią spalvų. 
Reikalaunant paminėkite kokios 
spalvos pageidaujate. Lenciugelis 
ir kryželis storai auksuoti kaina 
su prisuntimų ............................. 75c

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir 
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų. 
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

S

X

8

8

No. 1437.

\To. 1439. Galama gauti įvairių 
ipalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisi imti
niu ... ................................... • $2.00

iNo. 1439.
a Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigai
Ą galite siųsti įšperkant money order, registruotame laiške, arba vien- 
J centiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:
| DRAUGAS FUBLISHfV: C«'MPANY

S 1800 W. 46th Street, ;< Chicago, III. |

...
•s s

Jei Trokšti Apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvi. 

savaitinį iliustruotų jaunimo laikrait)

“ VYTĮ ” r » -

“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis Ame
rikoje.

IEŠKAU GYVENIMUI KAMBARIO.
IVestsaideje, tarpe šių gatvių: nuo 

So. 48 iki 62 gatvių ir W. 24 gatvės 
iki west 15 gatvės, pas žmonės susi
pratusius tautiškai katalikiškai. Aš 
esu muzikos moksleivis.

Turintieji vietą prisiųskit savo ad
resą “Draugo” Adm.,. arba per tele
fonų, Drover 6114. X. Augštaifio..

REIKALINGA patyruą įner
vina pardavėją j moteriškų dra
panų krautuvę. Gera alga. '

P. K. BRUCHAS,
3323 So. Halsted St.

PAIEŠKAU savo pažįstamo An
driejaus Misiūno, paeino iš Kauno 
gub., Vilkmergei pSjV.,- Balnikų, par. 
Plaštakės sočž. Tūrių labai svarbą 
reikalą, malonėkite atsišaukti pats 
ar kas apie jį žinote sekančių adresu

K. MIEKUSEVTČIA,
1321 So. Victoria St., Waukegąn, Iii.

GRAMOFONAS, GARINU
IR 100 REKORDŲ.

Parsiduoda už $35.00. Prie
žastis apleidimas miesto.Pa ■ 
skubinkit pasinauduoti šita 
proga ir ateikit po No.

3538 S. AVALLACE ST.

Drau
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“VYTYJE” telpa geriansi raštai mftaų jaunų rašytojų, literatą 
ir studentų. • ,.

“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Li»tnvoe jaunuomenės 
gyvenimo.

“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiškoje dvasioje. 
“VYTĮ” leidžia Lietuvos Vyčių organizacija.

Metams “Vytis” kainoja $1.50, pusmečiui 76e. L. Vyčių 
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas ui mėnesines 
mokestis.
Prisiųsk savo antrašą ir už 2e. krasos ženklelį, « viešą 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui. Visais reikalais 
kreipkitės čino antrašu:

“VYTIS”
1800 W. 46th Street Chicago, III.

ATIDAI
angystėms,' kUųbsns te kuopoms 

mes ii^rbsm visi t* kas tik reikalin
ga daugijom. Gusiknčias, kokardas, 
vėllovas, antspaudu, ir visokiu lar 
pu dėl parodų papuošimų.

Todėl viengiančial nemėtildte sa 
vo turto žydėlių agentams, ku
rie nesupranta musų tautos sko
nio ir atlieka ne atsakančiai darbų. 
Bet paveskite tavo tautiečiams kat
rie atlieka darbą sąžiniškai, ir priei
nama kaina.

Draugijos reiaklaukite katalogų 
kreipdamos pas mus.

8TBUPA8 and OO.,
123 Ferry Bt. NEWARK. M. J

PATESKAU savo pusbrolio An
tano Radvilnvičiaoa, pašino iš Kau
no gub., Šiaulių pav., Triškių paran.

Malonėkite atsišaukite sekančių 
adresu: , *

MIS8 DOM. DARVILAVICIENE 
1430 N. Federsl Avė., Mason City,

Iovro.

PAIEŠKAU savo brolio Motie
jaus Brnziko, torių labai svarbų rei 
kalą. Jeigu kat žinote kur jis gyva 
ne, meldžiu atsišaukti Ant sekančio 
adreso.

JIEVA SPUDIENE A . 
pustrečio sykio J l. b«x 24 poquonock, conn.

LIETUVIŲ

MOKYKLOMS VADOVĖLIAI
(šios mokyklą knygos yra patvirtinto* Chicafoa Arfelglocazijoa 

Parapijinių Mokyklą Priailoroa Komisijas.)
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas 

Lietuvon Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems
ir suanguaiems, 112 pusi................ ........... ..............25
Ta pati, drūtais drobės apdarais ............ ................35

No. 1020. Plati šv. Isterija Seno ir Naujo Įstatymo, 
Parašė kun. D. Bončkovekis. Vertė Dalį I-mą 
kun V. Mironas, Dalį II kun. K. KazlauskiS. Su 
paveikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 
m. laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 
272 pus....................................................................... 1... $1.00

No. 1022. Trumpa Sv. Istorija Seno ir Naujo Įsta
tymo. Parašė knn. I. Suster. Kieto poperą ap
darais ................ 5.........I................ . '-i.'. -23

No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas. Pagal 
anglišką sutaisė kun. F. B. Serafinas, dalis I. 
minkštais drobelės apdarais .......................................... 15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas. Sutai
sė kun. F. B. Serafinas. Plačiau viską išguldąs, 
dalia II. minkštais drobės apd................................. .25

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatiką. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vienatinis
Lietuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose 
ir patiems per savę mokinties, poperos ap<l. .35

No. 1133. A B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Da
mijonaitis, drobės apd ar.............................. .. ...............25

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, nutaisė J. Da
mijonaitis, dalis II................................................... AS

No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendorlaua, dalis I, kie
to poperos apdarais ............................................................. 25

No. 1130. Vaikų žvaigždutė. dalis IT, kieto po
peros apd. ................... .. ...............25

Užsisakant po daugel ant sykl^nuleidžisma auošimtis. 

Užsakymus siunčiant adresuokite;,

DRAUGAS PUB. OO., 1800 W. 40th JH., Oblc^ IU
• e •

—------

Sutaisytas » formuiot- 
receptp; ■uh-itto ifei.lntln. 
gu Kgypto zokoninltu,S O 3FL O

ąpttariikh fttbetinnt pasrkminfu 
nuu nuuno pilvo ir Į u nu, ger- 
klen dimulio, galvon
nl-au^rjiHia. m.aloj:ino apetito, 
ialėio pairoje, ert.. n/., Sntal- 
fomas iidiroėju Ubui pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
«enn Ir l»tikimo ih-migo Srlmy- 
noR, naudojamo visam- paku
lyje per piiee aiintlili ein—ti‘\ 
ui bonkutę vi-o-e apliekose, 
arlia galite u*iis.lą-ti tltsiai ii
p. An. Mnnmi « co. 

N—N SnmagtM Setai, Sn Tart.

JOSEPH c. WOLOHJ^

LIETUVIS ADV0KATA8 
Kamb. 902 National Life Bldg.

29 So. LaSalle st, 
Vakarais 1566 Miiarankee avė.

Centrai 8890 
Rasidence Humbold BT

CHICAGO, D,L.

mrvrrnfrmrvrmvvvmr

VAKARAS
• KURIS PATENKINS VISUS į
■ “DRAUGO” BENDROVĖ rengia vakarą, ku- ■
■ ris patenkins visus: senus, jaunus, didelius, mažus; ■

J vyrus, moteris, jaunikaičius ir mergeles.
B : Vakaro programas bus indomiausias. Dalyvaus B
■ LIET. VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHO ■
■ RAS; dalyvaus garsus solistai ir kalbėtojai. Bus ir ■
■ daugiau rimtą programe dalykų.

Po programui seks pasilinksminimas. Kiekvie- 
B nas turės teisės šokti ligi batai nuplyš. Muziką kels a
■ augštyn visus. i; J H ' h H ; "

■ Be to, viešai bus pagarsinta, kas komttestė da- ■
1 lyvavusių laimęjo dovanas. Išeis eikšten, kas laime- " 

Į jo kovą lenktynių mūšyje. j Dj į. (j

■ Žodžiu, bus įvairumų, įspūdžių vakaras.
■ VAKARAS ATSIBUS TREClĄDIE
■ SAUSIO 24 DIENĄ, SV. JURGIO PAR.
" 32nd PL. IR AUBURN AVĖ, CHICAGO,:
■p. J : «Įžanga 25c ir 50c.Pradžia 8 vai. vak. 

■'■■■'■■■■■■'■■NiEeebbbbbbi
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TIKYBA ir DORA”
Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje

eina du kartu j mėnesį > i < '
....... ii —
Rašo apie tikėjimo * dalyktfs, paduoda žinių iš katali
ką visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c. 
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c. X į
Adresas: a į

“TIKYBA IR DORA" lį

1631 W. North Avė. Chicago, 111.

S Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krąsos 
| ženklelį. * M

S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durq, Lentų Rėmų ir Stoginio Popierose Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros •

: GARR BROS. WRECKING CO. :
S 3003-3039 8. HAL8TED ST., CHICAOO
mšTVtrtTrmrrvvvmTvrrvrYYvvTBTYrtTvtYYmYTrvY**

1826

Amerikoniška Valstijinė
a n k a =

1827 Blue Island are., Kampas Loomis ir 18-tos Gatvių. 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS. -<

$600,000.00
•»«>- Valstybinis Bankas an dideliu kaitaln arti Jųsų namų. 
Regnliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Honee Aaeociation. St- 
noma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomet jus pareikalansite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Bnbatos vakarais iki 8:0 v. vakare.

Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

JAS F. STEPINA, Prezidentae. .
ADOLPH J. KRASA, Kasterint.

I

gyvenimo vieta 
8286 South Halste

TeL Drover 5328

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

--

{(ieeto ofisu: Room 81o u
9 So La Baile St., Ohlcaąo. III. »

Tel. Bandolph 6240

HM J

TžmifVTirmiYvvYYTYrrmR

Tel Drover 7048

Dr. C. Z. Vezelis
LIBTUVIS DENTISTAS 

Valandoa: aso 9 ryto Iki 9 vak 
Nedėllomis pagal sutarimą.

4712 So. Aahland Ava 
art 47-toa gatvės

B48C(XHr

/

SANKĖS
COFFEE

Geriausia Santos 
Kava Standard 

Kava 28 ir 30c. ver

.SMETONAS
Geriausi aa 
smetonoe svie 

Geresnis

W lP
galite 40c

WThe * 
Best y.

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

19c
$500 DOVANŲ, jei jus gali! 
rasti iš taukų darytą avieatą 
kurioje norą IšBankės san
krovų.

RYŽIAI

Geriansi 
šiai 10a
rųiiea5k

COCOA. 
Bankės G e 
riansia Cocoa. 
8nlygiak ■ n 
best ko
kia u - Mc

ARBATA
Friimniansių 
Arbatos Gva 
rantuotos An 0O«. vert. 4uc

WB8T HID1
1871 kCUsraukee Av, 
8064 Wllwankee Av. 
1040 Mnvaekee Av. 
1510 W. Madison rt. 
8830 W. Madison at. 
1644 W. Chiengo Av 

Bipe Iskmd Av

S01I W. North Av.
1817 R Halste St. 
1882 •. HaMUd Bt.
1818 W. Uth St. 
3102 W. SSnd st.

SOUTH STD1 
8083 VTentwor0 Rf 
3487 S. Halated at-

473$ •.

NOBTH BIDR

400 W. Divkdon 
790 W. North Av. 
2640 Lincoln Av, 
3844 Lincoln Av. 
S4I3 N Olnrk
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