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NORĖTA NUŽUDYTI BU BULGARAI PORTUOJĄ
VĘS TEISDARYSTĖS
SE
MINISTERIS.
VOKIEČIAI PAĖMĖ NE
Paryžius. -J- Kerfu salo
je gauta žinir
žini;« kad Bulgari
LAISVĖN 1,700 RUSĮI. Tokyo. — Du suimtu pik jos' vyriausy qJ‘4eportuojan

ti serbus iš aerbijos į Bul
gariją. ir juos
juositen pristatan
gariją
ti prie darbių Teodor Jane
via, serbas, h tiriam pasise
susirinkime kalbėjo ir rei kę pasprusti ii Serbijos, pa
<aqavo
ve atmušami su skaudžiau anot oficialio vokiečių pra- Įkalavo,
nešimo.
Kuomet rusams. Ja})arf kad atsistatydintų šakoję*, jogei arti pora fui:
siomis rusams pasekmėmis#
učių serbų jau išgabenta
t"'*'1' Ainkas
Ir, matomai, tuo metu vo
ulgarijon
ųsta atsarga. Te«
kiečiai įsitikino, jogėi rusai
neįstengė sulaikyRygos šone n^ra tiek jgtip-

manoma. Tatai ir. Vokiečiai,
naudodamies
užšalusiomis
pelkėmis, nusprendė stoti
užpuoliman ir pagaliaus pa
imti Rygą. Dabar ten seka
baisus mūšiai. Kruviniausi
susirėmimai eina Kalntzem
sodžiaus apylinkėse, 20 my
lių nuo Rygos. Paskui mušamasi aplink upę Aa ir Ti
rui pelkėse. Iš oficialių pra
nešimų patiriama, kad vo
kiečiai vietomis griauja ru
sų pozicijas ir eina pirmyn.
Tirui pelkės yra didelės.
Vasaros metu nemėgink pri
eiti. Dabar, joms užšalus,
yra tinkamiausioji proga
vokiečiams užpulti Rygą.
Kol atšils, vokiečiai nunusprendę ten apsidirbti su
rusais.

RUSAMS NESISEKA
RYGOS ŠONE.
— Pašėlu

kiečiams teko suvirš T,700
tu.
Kitu du, kalbėtojui
rusų nelaisvių ir 13-ka kul«
prieštaravusiu, ’ minią bai
kasvaidžių.
siai apmušė. Ozaki reikala
vo pirminipko atsistatydini
mo tvirtindamas, kad jo ka
binetas esąs prieškonstitucijinis ir jo šalies valdymas
esąs autokratiškas.

BERLYNO SUSINĖSIMAI
SU WASMNGTONU.

Londonas. — Suv. Valsti
jų ambasadorius Gerard va
kar buvo pakviestas pas
Vokietijos kanclerį, su kty
riuom turėjo ilgą konferen
ciją. Kalbėtasi apie prezi
dento AA’ilsono pranešimą
senate taikos reikale. Pas
kui ambasadorius Gerard
pasiuntė
ilgą
depešą
Į
AVashingtoną.

OLANDIJOS SPAUDA-PILNA ABEJONĖS.
Haaga. — Danijos spau
da pasveikina prezidentą
AVilsoną už jo gerus norus
taikos reikale, bet išreiškia
abejonę, ar bus galima įkū
nyti tuos visus siūlomus
pienus. Sako, jei AA'ilsono
idėja butų realizuota, tai
pasaulis butų palaimintas.
Deja, talkininkai tai idėjai
yra priešingi. Jie nesupran
ta ar nusiduoda nesuprantą,
kaip tai galėtų įvykti taika
be katros nors šalies visiško
laimėjimo karės lauke.

sio ji mūšiai rusų su vokie
čiais vis labiau ir labiau ple
čiasi Rygos šone ir visu Padauguviu. Rusai, naudoda
mies šalčiais ir užšalusiomis
pelkėmis, be pertraukimo
vis puolasi prieš vokiečius ir
vis atmušami. Čionai oficia
liai pranešama, kad Tiru*
pelkių apylinkėse atmuštos
visos vokiečių atakos. Vie
tomis rusai kontratakomis
atbloškė vokiečius tolokai
atgal.
Pietrytuose nuo upės Aa
prieš rusų neskaitlinguosius
būrius vokiečiai stojo užTokyo. — Imperatoriau
puolimam Kadangi prieši- įsakymu paleistas Japonijos
rankas
pasirodė
kur-kas' parlamento ženuymysis bu-

PALEIDO PARLAMENĘ.

skaitlingosnis,

rusai

po tas.

I

ANGLIJA UŽGROBIA
GARLAIVIUS.

žinia, kad vokiečių fieldmaršalas von Mackensen pasi
rengęs 4 su savo armijomis
persimesti per Seret upę ir
užduotį paskutinį smūgį ru
sams ir rumunams Rumuni
joje. Kol-kas tam karės šo
ne ir Karpatuose įvyksta
tik mažesnieji susirėmimai.
Bet artimiausios dienos bus
liudininkėmis ten pašėlu
sių.
jfeti vin
ų.mušių.-

VON MACKENSEN
GAVO KRYŽiy.
Berlynas.

TAIKA BUTĮĮ PRASI
ŽENGIMAS.

Londonas.

dangi vis labiau plėtojama
karinė pramonė.

IR JAPONIJA STOVI
Už TAUTŲ LAISVĘ.
Tokyo. — Ministerių pir
mininkas Terauch i :r kiti
kiti ministeriai parlamento
žemesniąjam bute kalbėda
mi pažymėjo, jogei nuo da
bartinės karės priklauso vi
sų tautų liuosybė.

Vokietijoj.;

REVOLIUCIJA TRIPOLITANIJOJ.

Pranciškaus Kanskio negarbingą praeiti. Ten buvo išrodyta, kad Kanskis yra didžiu tamsuoliu, kad Kanskis
nepabaigė nei jokios mokyklos, kad jis susidėjęs su vie
na boba begėdiškai apgaudinėjo žmones su prieglaudoI mis, kol ta Kanskio boba nebuvo patraukta į teismą. Be
Į to ten taipo gi buvo minėta, kad kunigužį Kanskį “šven

Paryžius. — Italijos ka- tino” apgaudinėtojas franeuzas Villate, kuris nėra jokiu
ministerija
pafk?lbė katalikų vyskupu. Šį kartą skaitytojams galime suteikti
apie
sukilimų
pasekmes daugiau žinių apie tą AVestvillės kunigužio šventintoji
Tripolitanijoje,
Afrikoje. Villate. Tos žinios pasemtos iš pačių niezaliežninkų laik
Sausio 16 d. tos šalies revo raščių. Na, o juk jie save patįs nešmeiš.
Pačių niezaliežninkų laikraštis “Obronca Polski,”
liucionieriai turėjo smarkų
mūšį su italų kariuomene numeryj pirmame 1902 metų prirodinėja, kad Villate
tų daugiau niekas, kaip tik žuvę apie 1.000 revoliuelo-•
jokiu vyskupu,
J?
prasižengimas." Šitos vado nierių mūšio Tanke. Kiek
Villate buvo protestonu episkopalu ir gyveno Fond
nuomonės laikosi kuone visi yra kritę italų kareivių
du Lack. Bet už nedorą gyvenimą protestonai episkoanglų viršesni ofieieriai.
nalai prašalino ii P savo tarpo ir tuomet Villate išva
nepasakyta.

—i

—

Anglijos
amunicijos dirbtuvėse dirba
pusė milijono moterių.' Ir
vis dar daugiau moterių rei
kalaujama į dirbtuves, ka

—

VVESTVILLES _ _ _
ŠVENTINO TIKRIAUSIS
APGAUDINĖTOJAS,

kaizeris savo fieldmaršalą
von Mackensen atžymėjo
Geležinio Kryžiaus garbės,
kryžiumi. Be to dar pašinu-!
tęs padėkavones raštą už
Dienraščio “Draugo” No. 11 buvome plačiai aprašę
ištikima tamvba tėvvnei.
dabartinio tautiško AVestvillės niezaliežninkų kunigužio

Berne. — Anot gautų ži
nių iš Londono, Anglijos vy
riausybė nusprendžitis rek
vizuoti visus neutralių val
stybių garlaivius, kokie da
bartiniais laikais yra An
glijos uostuose. Tuos visus
Paryžius. — Anglijos ka
garlaivius Anglija panaudo liuomenės Francijoje vy
sianti kariuomenės ir amu liausias vadas, gen. Haig, į
nicijos gabenimui į Franei- prez. AYilsono taikos pasiu,1Q.
lijimą atsakė: “Taika dadartiniam karės stovyj bu

500,000 MOTERĮ) AMU
NICIJOS DIRBTUVĖSE.
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Londonas. — Čia gauta

Berne, Šveicarija.—Švei
carijos federalė taryba nu
sprendė mobilizuoti antrąją
armijos diviziją, kuriai va
rk,vaus pulkininkas de Lys.
Bet tuo pačiu žygiu federalė
j taryba pranešė, jogei šalies
ineutralybės peržengimo iš
niekur nematoma jokio pa
vojaus.
Kareiviai mobili
zuojami tik dėl visako.

$3.00
$4.50
$6.C0

RYGOS

RUOŠIASI UŽDUOTI
PASKUTINI SMŪGI.

trumpo apsišaudymo atsi
metę atgal trečdalį mylios į
senąsias savo pozicijas.

Londonas. — Per tris sa
tadariu čionai mėgino nužu
vaites rusai savo užpuoli
dyti buvusį Japonijos teis
Berlynas.—Vokiečiai am- Y
..
mais nedavė ramybės vokieutės ministerį Yukio
ciams Rygos šone. Ir. visas puoliu paėmė apie 6 mylias
kuomet šis viešam
laikas rusų užpuolimaį bu- msų pozicijų Rygos šone,

Petrogradas.

Single Copy lc.
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VOKIEČIAI STOJO UŽ
PUOLIMAN; NORI
PAIMTI RYGA.

Chicago, III.
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žiavo ant salos Ceylono.

Čia gruodžio 29 dienoj 1891 me-

DIDELĖ STOKA MAISTO NĖRA ŽINIŲT APIE SKRAI- i X*tino
TT'il.i*
: atskalūnų
.i
t.inn Ačillate
Villate iį ataka
vyskupus. Bet ir pats atska
F. X. Alvarez, nebuvo jokiu vyskupu, nes jį “šven
ITALIJOJE.
DU0L10-UŽPU0LIK0 lūnas
tino” atskalūnas Markas, Povylas Anthanazas. Šis gi
vyras nebuvo nei atskalūnų kunigužiu. Todėl matote
Rymas. — Italijos užsie
NUSKANDINIMA,
skaitytojai, kad tas žmogus, kuris šventino AVestvillės
nių reikalų ministerio padė
jėjas A neoną praneša, jogei
Italija labai atjaučia javų
stoką, todėl auglių priatatinėjimas busiąs atidėtas to
lesniam laikui. Kadangi sa
vo šalies užderėjimais Itali
ja nekilome! negsli prasi
maitinti, todėl iškalno dabar
reikia rūpinti*** javu impor
tavimu. Italija mano dau-

kunigužį Kanskį, pats gavo tariamuosius šventimus nuo’
Buenos Aires. — Argen papraščiausio berno pravoslavo atskalūno
tinos karės laivyno ministePagalvok pats skaitytojau, ko verti butų to žmo
ris praneša, jogei jo vyriau gaus šventimai, jei jį įkrapytų į niezaliežninkų tautiš.
sybė negavusi patvirtinau- į kus klebonus ar niezaliežninkų vyskupus, koks papraščių žinių apie tai, buk An- čiausis saliunininkas, atsivedęs už baro, arba buvusiojo
glijos karės laivas “Glas- AVestvillės tautiškojo klebono atskalūno Jankausko žmogow” nuskandinęs vokiečių na. Juk kiekvienas pasakytumėte, įcad saliunininko ar
skraiduolį-užpuoliką.
Pats ba tautiškosios kleboirienės ponios Jankauskienės įkrapy
ministeris netikįs, tai pa tasis nėra jokiu kunigu, nėra jokiu vyskupu, bet tik pa
giaųsia javų y irsigabenti iš skalai, kokia buvo pranešta praščiausiu bernu. Tokiais pat papraščiausiais bernais tė
Šori Abdstijų
ra ir visi tautiškieji atskalūnai niezaliežninkai kunigu
pirm kelių dienų.

žiai, nes juos šventino ne vyskupai, bet juos ikrapijo pa anų siuntimo laiką d
prasčiausi apgaudinėtojai.
Taigi Westvillės niezaliež- natęsiuine iki kovo 1 d. ir
ninkai iš siu paskelbti! faktų aiškiai galite suprasti, kad ykiu prašome pasiskubinjūsų kunigužis Kanskis nėra katalikų kunigu, bet pa i atsiųsti aukas, nes vėliau
prastu bernu.
tėjusios aukos bus priskaiVasario 2 d. 1899 metuose Ryme, oficiume, ir pats ytos prie abelno jo fondo.

LIETUVIAI
. AMERIKOJE]

Villate prisipažino, kad jis nėra jokiu katalikų vysku

pu ir visi jo įšventinti kunigužiai jokiais kunigais nėra.
Villate tai patvirtino ir Paryžiuje, bažnyčioje Šv. Dionizo
(Boulevard d’Italie).

Ponas Czarneckis, kuris tuo kart gyveno Paryžiu
je, o dabar yra vienu iš redaktorių “The Chicago Daily
News“ taipo gi liudija, kad Kanskio šventintojas Villate
pats pasakęs, kad jis nėra jofliu vyskupu ir negali nieko
šventinti į kunigus. Kuomet Villate paklausė, kodėl jis
šventino į lenkų niezaliežninkų vyskupus Steponą Ka
minskį (Buffalo), tai Villate atsakęs, kad jam tuomet la
bai reikėjo pinigų ir todėl jis negalėjęs praleisti tokios
progos pasipelnyti. Steponas Kaminskas už šventinimą
į niezaliežninkų vyskupus užmokėjo apgaudinėtojui
Villatui $3,000.00.

Taigi tas apgaudinėtojas Villate, kurs pats prisipažinsta nesąs jokiu vyskupu, šventino į kunigužius ir
Westvillės “dvasišką piemenį’’ Prancišką Kanskį.

Vienas niezaliežninkų apgaudinėtojas Buzovas, kur
dabar yra kunigužiu lietuvių niezaliežninkų parapi'jo

APIE SUAREŠTAVIMU
BAMBIZO MOCKAUS.

WAUKEBAH, U.

( Korespondencija iš

Cricagoje ant Town of Lake, taipo gi visiškai neseniai
buvo nuvažiavęs “šventinties“ pas Villate. Bet Villate
Po 50c: AL Bacevičienė,
pareikalavo už “šventinimą“ $200.00. Buzovas atsisakė D. Čepaitienė, M. Butkus,
tiek mokėti ir liko be patepimo.
f). Butkienė ir A. Marcin
Tie .musų paskelbti faktai gal atidarys akis niežą kevičienė. Viso $2.50. Smul
liežninkams ir jie gal supras, kad jų kunigužiai yra ne kesnių aukų $1.75.

Šiomis dienomis musų be

dieviai socialistai buvo parsikvietę su prakalbomis ži

Neperseniai
Vyčių
47
kuopos byvo įvykęs metinis
susirinkimas. Iš svarbesnių
nutarimų reikia pažymėti
sutvėrimas vyčių choro, ku
riuo vadovaus vietos var
Pas p. Juozų Sutkų kiikgonininkas Pr. Bujanaustynose surinkta $20.25.
kas.
Po $1.00 aukavo šie: J.
Vasario 18 d. š. m. nutar
Sluogskaitis, V# Dovydaitis,
Čepaitis, A. Marcinkevi ta surengti koncertą su lo
čius, J. Bacevičius, J. Rut- šimu veikalėlio “Katriutės
kauckas, P. Sutkus, J. Sut gintarai.“ Taip gi nutaria
kus, L. Striupas, A. Stra įsteigti kningynas.
vinskienė, J. Sutkus, Al. Į Atsisakius
pirmininkui
s, it. kienė, J. Čepaitis, 1). i‘r. Aleknai į jo vietą tapo
Rėkus, O. Keveriutė, V. išrinktas S. Austynas; pro
Nausėda. Viso $16.00.
tokolu raštininku išrinktas

liko

suareštuotas

ir pa

trauktas teisman.
Socialistai kviečia

Waukegano, Ilk).
Aukos.
Chicago, III. Prie T. F.
43 skyriaus prisirašė ir užimokėjo Šv. Cėeilijos dr-ja
15.00 ir Šv. Pranciškaus
Ir-ja $10.00. Kun. F. Ku
dirka užsimokėjo už 13 sa
vaičių $13.00 ir T. F. 43 sky
rius surinko $35.15.

kailį iš Waukegano, kur jis

Alac- i

kų sutvirtinimui savo dva
sios, nes jies jau
pradeda
nykti, kaip pavasario snie
gas nuo saulės spindulių.
Socialistai prašė miesto
duoti jiems du poliemonus,
kuomet atvažiuosiąs kalbė
li Alockus. Bene tik su po
li emonais varinės
žmonė
i prakalbas, nes kitaip nie
kas nežada eiti.
Matęs Prašant Poliemonus.

Jūsų pinigą turi būti padė
ti geroje eaugioje valstijom
bankoje

SECURITY BANK
«aOF CHICAOOmmh
Ar*. '

Carpaotar St.

~3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Paaedčliala i ■ Subatomis
▼skarai* iki 8 ▼ttandai

Skoliname pinigus ant Namų

nomą apgaudinėtoji savo
Persiunčiame pinigus
kunigužį
velnių
kupčių
| Europa ir galima
Mockų, kuris sau “biznį“
6«utl Lalvokartes
daro pardavinėdamas “vel
nius“ ir pliovodamas ant
Dievo. Socialistai ir laisva
ĮSTEIGTA 1888 M.
maniai misijomis tojo ver1
nių kupriaus buvo labai už
ganėdinti ir net ant gatvių
STATE BANK
užkalbinėjo *
praeivius
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS 1
kviesdami juos į prakalbas
KAPITALAS $600,000
savo negarbingo “tėvelio“.
I
Mes mokame 3 proc. ant Pinigij.
Mes parduodame F°reign Money
Bet nabagams nepavyko.
■
Order* į visas dalis svieto.
Vžsiroglinus Mockui
ant
WitiMm Kasper — Pirmininkas
pagrindų kur buvę — kur
Otto Kaspar,—Vicepirmininkas
nebuvę guzikuoti “dėdės’*
Chas. Krupka, Vice-pirmininkaB
Joseph Sikyta — Kasierins
čiupt Mockų už sprando ir
kugust Filek—A88’ t. Kasienus
nugabeno
į
šaltąją
už
jo
A. Pūras; finansų rastiniu
1900 Blue Island Ava.
k ė — II. Gustaitė, kasieriu- piktožodžiavimus ant Die
CIHCAGO, ILL.
yt
mi — T. Baronas, kasos vo. Socialistai pasijuto
! cai
Chicago universito profe
globėjais— S. Dočiukė ir J. grabą putę ir iš kailio ner
Club’e
Raila, Maršalka — P. Bag damies ėmė darbuoties, kad sorius .Tudsou City
donas. Žaislų vedėju ir re tik savo‘apaštalą’ paliuoso- štai ką pažymėjo, kalbėdamas
žisieriumi teatrų išrinktas ti iš už geležinių krotelių. apie karini pasirengimą:

ĮVAIRIOS
ŽINIOS

KASPAR

PROFESORIUS JUDSON
APIE KARĘ.

kunigai, bet gauja gryniausio kraujo apgaudinėtojų, ku
Viso labo prisiuntė kun.
rie čiulpte čiulpia jūsų kruvinai uždirbtus grašius. Visas ik Kudirka $94.90.
I r. Bujanauskas.
Teisėjas buvo pranešęs,
“Gal manęs
paklausit?,
jų rūpestis tai lengvai pragyventi, mulkinti neišmanėlius
už
kad bambizo Mockaus teis kodėl šiandie aš stoviu
Į valdybą pateko visi ga
Už 3,000 dolerių jie bile kokį ištvirkėlį įkrapys netik
Bendras Kalėdų Fondas.
kareimas bus petnyčioj,
sausio visuotiną priverstiną
į niezaliežninkų tautiškus klebonus, bet ir į niezaliežnin
Iš Paųuonock, Conn., pu bus ir veiklus musų drau
22 d. š. m. Bet kadangi iš vianią Suv. Valstijose?
kų tautiškus vyskupus. Et, ką ir besakyti. Didžiausia siuntė Ai. Juškevičius $3.20. gai, taigi tikimės, kad se
tvirkėlio prūdeliai neturėjo
Buvau priverstas atmainy
sarmata jūms, lietuviai niezaliežninkai, kad duodatės ap
Chicago, 111. surinkta per kančiais metais musų kuopa
ganėtinai amunicijos apgi- ti savo pažiūras.
gaudinėti tokiems niekšams.
kučias p. A. Nausėdos šei dar daugiaus nuveiks dėl ti
nimui savojo ‘tėvelio’ tai jie
Paskutiniais metais tyrinė
mynoje, pris. kuli. F. Ku kėjimo ir tautos labo.
prašė
teisėjo
atidėti
teismą
laisvę nuo rnpęačllį
rašytojai vargšai girdėti nei
damas civilizuoto
pasaulio
Pr. Vytis.
dirka $3.00.
ir
bent dešimčiai dienų. Tei- pažangą, pumiau,
jogei mes
naktimis iš pavydos nebeuž
Viso į Bendrų Kalėdinį
Abs°lutišką
saugumą.
sėjas su tuomi prašymu su ,'iiu išeiname iš senovės surė
mingą, kad kunigas galėjo Fondų iki sausio 21 d. įplau
Si banka yra labai patogiojo
‘Naujienų’’
rašytojai,
tiko.
dymo stovio, Afrikos padali
laimėti pirmą dovaną. Je: kė $93.45.
vietoje yra reguliariai perkaip-ana varlė jautį pama
Ką kalbėjo Mockus per nimą , laikiau
tiuriama U. 8. Valdžios, juišmintinguoju
butų socialistų valia, jie ži
Nelaimė Kasyklose.
Blaivininkų
Kalėdinin
sę
taupinimai yra pageidau
savo
misijas
doram
žmogui
čiusi, kuone plyšta iš pavyžingsniu, nes tie plotai butų
noma butų kun. Skrypkai’Fondan įpiaukė $10.00.
Sausio 18 .d. 1917 m. viejami, ar 81.00 ar 81,000.0()
sarmata būtų ir. pasakuoti. tekę civilizuotų žmonių priedos, kad kun. Skrypkc laiautomobilio nedavę. Jie buw
j.us_kasy kloiiaJtiisdamąs. ak^
pirmąją dovaną, karią
tiOTai/ ’Sf'ftn" rod&sf,- 'KTmja
tų jį pasilaikę arba sau, ar Moterų Kalėdinis Fondas. niuo užmušė Ž7 metų am
davo iš biauriausių burno bus palikta ramybėje, kad pa
jis tuoj paaukavo naujai
ba atidavę kokiam sociali
Bridgeport, Conn. — Au žiaus lietuvį Adomą Krėsl jimų ant Dievo, Bažnyčios,
BAIK
statomąjai Detroite lietuvių
tįs vieni vystytųsi civilizaci
stui agentėliui, nors šis bu kavo A. L. R. K. Mot. Są ui elių.
kunigų, ardimo doros pa joje. Bet prisiži'urėjus arčiaus
katalikų bažnyčiai.
OP CHICAOO
bi gal nei pusės tiek skaity jungos 18 kuopos narės: Po
Velionis išgyveno Ameri
matų. Ir šis velnių kupčius. j didžiules valstybes ir jų pa
David R. Forgan —Presideut
Juk “Naujienų“ redakto čių nesurinkęs.
$1.00: E. Baltušytė ir U. koje 10 metų. Jis paėjo iš vartojo tokius nemorališS. E. Kampas, DeaTbor* a>9
sielgiau}, atmainiau nuomonę.
riai nei konteste nedalyvavo
Monroe St.,
Vilniaus
gub.,
Lydos
pav.,
Alatuzaitė.
Po
50c:
E.
Ma

Bet tai ir parodo, kad sokus žodžius, ka'd net šiurpu
vienok socialistai bijo, kad
Smulkesnių i Aleksandravo gminos ŠaJsitikriiTau, kad tas valsty
•ialistai tai yra bjaurus suk cui e vičienė.
liai pradeda po
kūną bė
(Apatinės lubos)
jų vadai iš pavydos bent
bškių kaimo.
ilai, svetnoriai. Jie mėgsta 80c. Viso $3.30.
gioti. Kunigužis neatsižvel bės, tai kaip jūrių galvažu
mirties negautų. O kas be
Draugija po globa Pane
ai kas yra svetima.
Jie
Amžiną
atilsį Adomas gė ir į tai, kad salėje buvo džiai. Jos turi puikiai suorga
būtų buvę, jei jie butų kon
nėgsta Vištas gaudyti po lės Šv. iš Bridgeport, Conn. Kresinielius buvo susipra vaikai, kuriems tokios ble nizuotas kariuomenės ir karo laikytos konferencijos išlei
teste dalyvavę? Jau butų se
SVETIMUS
VIŠTININ- aukavo: K. Jakšy t ė $1.00 ii tęs lietuvis katalikas.
Jis vyzgos nuodinte nuodina jų laivynus ne kitkam, kaip tik do savo tautų vardu manife
nai juos pavydos apopleksi
plėšti silpnesniąsias
tautas. stą.
’IUS, jie mėgsta važinė- V. Atatuzaitė 50c. Smulkes- j,prigulėjo į tris lietuviškas jaunas, nekaltas širdis.
Šitame sakoma, kad
ja užmušusi.
Todėl
prieš
tuos
galvažu

iiių
$1.25.
Viso
$2.75.
Pri

ies SVETIMAIS AUTO
katalikiškas draugijas: Šv.
vokiečiai,
austrai-vengrą i,
Susipraskite
žmoneliat
Mes gi tame konteste da
siuntė
U.
Alatuzaitė.
IOBILIAIS, jie mėgsta kiAntano, Šv. Jono ir į S. L. prie kokio rojaus veda jųa džiu yra dideliam pavojuj ir bulgarai ir turkai karės lai
lyvavome, vienok dėlto jo
Ona Stakniutė iš Lam-!
pačios Suv. Valstijos.
anes sau pripilti SVETI
K. A.
mėjimui pašvęsią viską ir
socialistai bedeviai. Jeigu
kios
pavydos
neturimi*.
Mes, amerikonai,
išdidus, turėsią gauti viršų. Tr jie
MU AUKSU, jie mėgsta bert vi Uc, N. J. aukavo $3.00. į Velionis liko palaidotas jų rojus įvyktu, tai visas
Kun. Skrypko gavo pirmą
Viso į Moterų Kalėdinį!
turtingi, l>et kaipo tauta esa yra dar įsitikinę, kad šįmet
au rojų surengti SVETIi sausio 20 d. su bažnytinėmis pasaulis pragaru virstu.
dovaną, nes daugiausiai už
me bėj<‘giais. Esame didžiau 1 orėsianti įvykti taika.
IU PRAKAITU. Sociali- Fondą iki sausio 21 d. įplau- j
i apeigomis. Jis paliko žmoLietuviai IVaukeganicvisus prenumeratorių surin
siam pavojuj. Negalėtumėm
tų svetmoterystė aiškiai i,ė $95.65.
įną su keturiais vaikučiais, čiai, kurie klausėte velnių
ko. O juk ir pradžioje kon
apsiginti priešininko viešpa
L. R. K. S-mo Am. Ka
'-yšo ir iš “Naujienų“ kal
kuri prašo išreikšti padėką kupriaus Mockaus pliovotesto buvo visiems taip pa
Fondan
įplaukei“
taujant dabartinėms
sąly
bos apie “Draugo“ konte- lėdiniu
isiems geros valios žmo nes,visi stokite teisme į liu
garsinta, kas daugiausiai
goms.
*•■8.75.
•;tą.
nėms, kurie teikėsi dalvvau- dytojus. To reikalauja tie
skaityojų surinks, tam bus
Todėl Suv. Valstijoms viKonteste dalyvavęs,
1
i jos mylimo vyro laidotu sa. to reikalauja nuo musų
pirmoji dovana.
Vyčių Kalėdinis Fondas.
supirmu ir esąs reikalingas
P. CIBULSKIS.
vėse.
tėvynė,
kad
užrišti
gerklę
Kas tuos balsus skaitė,
Bridgeport, Conn. Auka
visuotinas priverstinas jauni
Kazis Kadišius. bjauriausiems
ardytojams
kas surokavo, kiek kurs ga
vo L. V. 37 kuopos nariai:
mo kareiviavimas.
Valstijos darbo
biuras
cioros.
vo balsų už prisiųstąsias
po 50c: U. Alatuzaitė, AL
Reiškia
nepakenčiamasis
dėl moterių, 845 So. Wabash
M es privalomi prašalin
prenumeratas? Tuos balsus
militarizmas žada labiau įsi ave., Chicagoje, praneša,
Dragūnaitė, A. Jasinskiutė,
ti iš savo tarpo tokius ap galėti pasaulėje.
suskaitė ne kas kitas, tik
A. Bolkus, V. Alpkionis.
jogei turįs tūkstantį viso
gaudinėtojus.
musų pačių, kurie dalyvavo
Smulkesnių $1.80. Viso prikių užsiėmimų, į kuriuos
Po kun. Saurusaičio pra
me konteste išrinktoji komi
-iuntė Ui Alatuzaitė $4.3O.
Labai
butų
tam
nepadopriimamos moterįs kadir
kalbų apie blaivybę čia su
sija. Kada komisija buvo
Viso į Vyčių Kalėdini sitvėrė blaivninkų kuopelė, ra, kurs girdėjęs tšs baisias
Ino jaus. Esama lengvesnių
renkama, kun. Skrypko?
Fondą Įplaukė $2.50.
Sausio 21 dienoj šių me ir sunkesnių darbų. Ypač
į kurią pradžioje prisų-ašė blevizgas apie Dievą, apie
tame susirinkime nei bute
Į visus Kalėdų Fondus 25 vpatos. Į valdybą minė vaikų žudvmą, kad užtvlėtu tų nukeliavo amžinastin pa reikalaujama 8aug klerkia
Nauji T. F. Skyriai.
nebuvo. /
Abelna
Sausio 20 d. pasiųsta čar- iki sausio 21 d. įplaukė tos kuopos pirmininku liko teisme. Nesibijokite socia skutinio kurso klerikas Or ir stenografisčių.
listų
grasinimo.
Jei
kurie
eli
a
rd
Lake
seminarijos
Bo

$337.29.
Jei pasirodė, kad kun.
užmokestis yra nuo 8 ligi
išrinktas — A. Alazals, rašt.
•riai šioms T. F. skyriams:
jums
grasino,
praneškite
leslovas
Ambrozevičr.
Pastaba.
Padidėjus
rašti

Skrypko gavo daugiausiai
— P. Ivanauskas, iždininku
20 dol. savaitėje.
Camden, N. J., No. 53. nės darbui, atiku, mažesniu
valdžiai,
ji
pasirūpins
apsi

Velionis
mirė
ligoninėje.
balsų, kad užrašė daugiau
— kun. Ambotas, iždo glo
nldyba: pirm. Dr. K. Y’ni-į k.,ip 50(., M,|vg. T p Scidirbti su niekšais socialis
Apie mirusio
tautiečio
bėju — O'. Rosmanskas.
šiai skaitytojų, klausiu aš ta
THE KEISTER’S
■s, rast. P. Giedris, ižd., ;n|O nutnrini(,t r|\ E. sekvėto
tais grasintojais. Teišnyk gyvenimą ir darbus pasi
vęs, skaitytojau, kam tada
Ariymiausis
blaiviiiinkų
mi. J. Kutas.
sta iš lietuvių tarpo tie nak stengsiu vėliaus’ pranešti,
bis nebcskelbs laikraščiuoLADIES TAILORING
turėjo būti paskirta pirmo
kuopelės susirinkimas įvyks
tiniai
paukščiai
socialistai.
J.
Tamašauskaitė.
Westfield, Mlass., No. 54. -c.
ji dovana? Beabcjo pasaky
\
COLLECE.
sausio 28 d. š. m., bažnyti
Pr. Vytis.
si, kad tam, kurs daugiau v aldyba: pirm. Kun K. Va
Jum iniMiMtcbcsitc kaip puiki ir letnėje svetainėje, tuojaus po
Paaiškinimas.
gvu yra iiiiimų metodą pudiibiiao dra
balsų gavo, kurs daugiai*, inauskas, rašt. V. Kam b
uituos, Visi, ypač jaunimas,
bužiu.
Kaip kas klausia, kam eis
skaitytojų surinko, tai yra, is. ižd. St. Danvla.
nuoširdžiai yra kviečiami
Todėl Keintcr College yra Įmputnj Kalėdinių
Fondų
aukos.
kun. Skrypkai. Taip galvo
riMkn. I’niunt.vkltu mus ajiio sĮtectaie
prisirašyti prie blaivininkų,
Kalėdų Fondai.
'Kalėdinių Fondų aukos eis
kaina «<lel siuto.
T r į musų miestelį žada
jame ir mes visi katalikai,
T eg v v i lo ja. tarji Lietuvių atsibaladoti žinomas velniu
KAINOM MOKVNIAMM:
Kadangi daugelis draugi į Lietuvon šelpimo reikalams.
Berlynas. — Vokietijos ir
kurie dalyvavome konteste.
I’ilnOM
knrMM su
instrukcijomis
Tautos Fondo sekr., .blaivybė!
ku[M*ius Mockus, jeigu tik j<>s talkininkių parlamentų *25.00 .Siuvinio kurtas tu dienų $3.00
Kas kita su socialistų jų dar neatsiuntė savo pa
K. Pakštas.!
J A. J. P. jam pavyks išnešti sveiką pirmbininkai po čionai at- S. TeifronM’oSm^d si’i Ohlc‘<:>
šlamėtu “Naujienomis.“ Jų skiriu aukų, t Vi Kalėdų uo-i

TAUTIŠKA
BANKA APSAUGA
BEL JUSU TMIPHHfl

Sukčių dora

GAR80NDALE, PA.

MT10NAL CITY

_i

Tautos Fondo
Reikalai

YRA DAUG DARBU
MOTERIMS, z

HARTFORD, CONN.

AMŽINĄ ATILSI’

VOKIEČIAI TORI LAUKĖTI
SPRING YA11EY, ILL.
IR VISKAS.

J

a

Lietuviai katali
kai Į bukite
atsargus!

A. t A.
Amžiną atilsį Povilas Ma
skoliūnas persiskyrė su šiuo

pasauliu sausio 24 d. 1917
m. Velionis paėjo iš Kauno
gub., Vilkmergės pav., Sesiko parap., Česonių kaimo.
Turėjo 27 m. amžiaus. Už
siėmimas
buvo bučernės.
Savininkas gyveno po No.
2105 — 137th st., Indiana
Harbor, Ind. Paliko didelia
me nubudime seserį Marioną Maskoliunaitę ir kitus
brolius. Laidotuvės atsibus
sausio 28 d. 1917 m., Sv.
Pranciškaus bažnyčioj apie
8:30 vai. iš ryto ir bus pa[laidotas korpore draugys-

flACINE, WiS,
..Po visas, liet ir mažiau
siai apgyvendintais lietuvių

kolonijas Amerikoje važinė

ja tūlas A. M. Martu*

IMIS KABINETO
KRIZIS.

su

tikslu neva rinkti aukas ba

daujantiems musų viengen
čiams Lietuvoje.

Bet to žmogaus pr;įkalbu

mieste SaVa
delis

nuobodžios ir monotoniškos

Tokyo. — Japonijos ka
binetui, kurio pirmininku
yra Teranchi, grąsia krizis.
Parlamento progresistų, na
cionalistų ir uiiionistų par
tijos, kurios parlamente turi
beveik dvi trečdali balsų,
rei kala uja turėti ministerlus
iš savo partijų. Teranchi
yra konstitueionalistas. Ja
ponijoje dažnai keičiami ka
binetai. . .

200,000 RUMUNy KA
REIVIŲ NELAISVĖJE.

uzkvieciame visus gimi
g .p pažĮstamus dalyvauti

Berlynas. — Iš oficialių Į
versmių sužinoma, kad vo-'
laidotuvėse.
kiečiai-austrai yra paėmę
Graborius A. Masalskis. nelaiesvėn suvirš 200,000
rumunų kareivių. Rumuni
jos armijos likučiai peror
ganizuota Moldavijoje.
Ir
dabar išnaujo stoja kovon j
prieš vokiečius.

prakalbos. Tasai ponelis po
tris ir net keturias valandas
pašvenčia nedelto, kad su
rinkti daugiau aukų badau
jantiems, bet: 1) kad išnie
kinti visus tikrus lietuvius
katalikus, pravardžiuojant
juos “davatkomis”; 2) kad
suorganizuoti bedievių lais-. Londowuj. _ Atsinaujino
Yamanių Sandaros kuopas 1^. Verduuo šolle> Vo_
ir 3) kad išplatinti bedievių [ pįpf.įaį buvo mėginę išnaulaikraščius,
kaip
antai:J,j() briauties ant tos tvirto
“Ateiti,” ‘Vienybę Lietuv-bet francuzai juos at
ninku” ir kitus.
mušę.
Mhišiai seka aplink

|

Mirusio Žmogaus kalvą.

liu budu tasai laisvamany
bės apatalas
organizuo
Sandaros kuopas. Pirmiau
šia jis skatina žmones, kad

tie sutiktų kas mėnuo au
kauti tam tikrų sumų pini
gų, buk tai nukentėjusiems
nuo karės lietuviams,'” bet
tyčiomis užtyli į kokį fondų
tie pinigai eis. Kuomet jau
susirašo žmonių kuopelė,
sutinkančių pagal savo iš
galės kas mėnuo paskirti
dalį savo uždarbio badau
jantiems, tai Martus papra
šo jų pasilikti iki pabaigos
prakalbų. Kitiems klausy
tojams išsiskirsčius tasai su
vedžiotojas apreiškia, kad
tie, kurie pasiliko tai esą
Saiulafos kuopa. Dabar, gir
di, tik reikia išrinkti valdy
bą. o neužilgo gausią ir čar
terį.
Ų
Žmonės,

nežinodami

kas

tai toji Sandara yra, nežino
dami jos bedieviškų tikslų,
sutinka pasivadinti sandariečiais ir atliktas kriukis.
“ Sandaros kuopa” — sutverta.
Kuomet gi buvo Martaus
užklausta koks skirtumas

buvo su

rengtos

vietos
Lietuvių
Dienos komiteto vardu ir
buvo mokama įžanga TOc,
bet visą prakalbų . pelną
$35.98) Martus pasiėmė SU
SAVIM, apdumęs akis Liet.

Dienos komiteto
kui ir kasieriui

pirminin

Aš, kaipo svietiškis, ne
galiu suprasti, kokiu budu
tūli klebonai tam laisvamanvbės apaštalui net suteikia
bažnytines svetaines. Mano
sąžine verčia mane atsiliep
ti. lietuviai katalikai buki
te atsargesni
su
lokiais

pa u kščiais.

DRAUGO KNYGOS

streikas.)

valdo

karei- ^3 Ispanijoj.

“ŽVIRBLIS”
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Tai rimčiausias Amerikos lietuvių katalikų sag vairinis laikraštis, kuris duoda įvairiausių žinių iš
viso pasaulio ir šiaip pasiskaitymų.
“Žvaigždė” kiekviename numeryje nemažai
duoda žinių iš tėvynės Lietuvos.
J “Žvaigždė” eina jau antra dešimtis metų ir vis
ta pačia pakraipa gina katalikų reikalus, ragina lie
tuvius katalikus šviestis ir išmintingai savo šviesa
gyvenmą tvarkyti.
“Žvaigždė” nepataikauja tiems, kurie nori ka
talikais vadinties, o palaiko katalikų priešininkus ir
jų paklydimus skleidžia vien pasigyrimui jų tarpe.
“Žvaigždės” motto buvo ir bus: — Dievas, Tė

vynė, Teisybė.
“Žvaigždė” daugeliui padėjo ir padeda surasti
gimines bei pažįstamus Amerikoje.
“Žvaigždės” kaina metams:

Amerikoje 2 dol., Lietuvoje bei Rusijoje 4 rub.

DARBININKŲ STREIKAI
ISPANIJOJE.
Paryžius.—Kavaso agen
tūra praneša, kad Ispanijos]

Ar Nori Uždirbti Pinigus?
Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben
drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chteagos
Real Eastate biznyje.

Littuns Vy«£iy Building and Lons Assndnttm
yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieno
taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigns
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namą, kreipkis į
šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimų ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.
Bendrovės susirinkimai atsibuna kiekvieną pane
dėlio vakarą nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pi.
ir Auburn avė.
Į bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmenįs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

Paul P. Baltutis, prez.,
3315 S. Halsted st
Geo. Žakas, vice prez.
3339 Emerald avė
John J. Kazanauskas, sekr.,
2237 W. 22 str.,
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė.
A. A. Šlakis. advokatas, 3255 S. Halsted at,

Direktoriai:
M. Janušauskienė, P. P. Baltutis,
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Joaefina Adomavičiūtė, J. J. Kazanauskas, A. S. Prečenauskas, J. Tuma
sonis ir G. Žakas.

į
tarp Sandaros ir Tautos Ta
rybos, tai jis nedavė jokio
t •tt
atsakymo.
Nors prakalbos

darbiiflnkų

%
LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti
•' “ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš* tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams prekiuoja tik 1 doleris.
“ŽVIRBLIS,”
| 242 W. Broadway,
Se. Boston, Masu. £

VOKIEČIAI ATMUŠAMI
VEROUNO ŠONE,

O dabar pažiūrėkite ke

ssa kilęs dl- viai. Sustojo ėję laikraščiu.
Sustreikavę darbininkai ir

B&rėeknioj.
Pasakojama,
Policija saugoja dirbtuves. streikas prasiplatinsiąs vi-

kapines.

Sausio 17 d. š. m. musų
. *•
1
miestelyj įvyko A. Martausi

-rar

(latvekarius

čių; iš ten į Sv. Kazimiero

tiks’as kitokį s.

t o
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TIK KĄ ATLAIKĖME SIUNTINĮ IŠ EUROPOS
'
PUIKIAUSIŲ

MALDAKNINGIU
REIKALAUKITE, PAKOL TURIME.
K 408 “Aniolas Sargas”. Mažos mieros, min
kšti skurdės dailus viršeliai 448 pusi.
kaina ............................................... ............. $1.25
K 292 Mažas Naujas Aukso Altorius. Min
kštos skurdės apdarais, su kabute, vidutiinškos micros, 412 pusi...................... $1.00
K
8 Gilus Atsidūsėjimas. Juodais kietos dro
bės aplamis, mažos mieros, raudonius
kraštais, 256 jaisl. kaina tiktai ..............
45c.
Skubėkite siųsti užsakymus, nes tos kainos ne
ant ilgo.
Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO.,

1800 VVest 46th Street,
Ten Buvęs, rrrrrrraarrrrirrrrrrrrrrrz

Chicago, Illinois, g

“ŽVAIGŽDE,* ”
3654 Richmond St.,

::

«
Philadelphia, Pa.

EXTRA 94.000

jo

Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mėne|sio laiką išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelių. Lietu
vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios, |
naudingiausios ir pigiausios. Dėlto jų ir ima nebe •
šimtais, bet tūkstančiais.
<j
Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki- g
mo yra šitos:
1) AB 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- g
vais atsitikimais išrodyta, kur yra žmoniškumas, o
kas rengia žmonėms vergiją.
3) REVOUTCIJONIERIŲ TARPS. Šitoje |
kniugutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierių ir
revoliucijų negirdėtos baisybes.
4) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kankinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus, skai-

tyk šitų kningelę.
*
5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ.

|
5
|
|

•
Kas nori linksmų |

pasiskaitymų teperka šitų kningutę.
6) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE- |

| SOS ŠVIESOJE. Ketvirtą kartų išleista ir išnaujo •
^perdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no|ri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistų sekretai,
•
Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų kninJ gučių tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIE| NOS RŪŠIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3
^CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CEN-

•
g
į

•
S
J

|TU, imdamas nemažiau 500 gausi po 1 CENTĄ.

Kas norėtų gauti NE VIENOS RŲSIES, bet į
sudėtus iš kelių viršminėtų rūšių, tas už 200 knin- |
gelių užmoka 5 dol., o už 500 — tik 8 DOL
7. KOPERNIKAS IR GALILBJUS. Čia aišiausiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrodyas, tų mokslininkų gyvenimas ir ko vertos bedievių
prickaištos,- buk katalikai juos persekioję.
8. MARKSAS II. Trečia laida.
Pasiremiant

j

Į
į
į

|
|

airiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMEN
TAIS šitoje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai
|Įrengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
Perkant pavieniui kningelės: KOPERNIKAS
J IR GALILĖJUS, MARKSAS n, kaštuoja tik po 8 |
US. Imdamas nemažiau 100 gausi po 0 GEN
ĖTUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im

damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
IBIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų
Jir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisakyti! Pijgnigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.
Su visais tais reikalais kreipkitės į
“DRAUGAS” PUBL1SHING C0„
įl800 WESt <6tti STREET
::
CHICAGO, ILl.

1190. Humoras ir Satyra.
Lietu
viams laisvo laiko praleidimui
ir saldiems juokams.
Surinko
juokų mylėtojas. Toje knygoje
‘l
surinkti juokingiausi aprašy
mai, aforizmai ir visoki anek
dotai. Chicago, UI. 1910, pusi. 158. .50
1195. Tikri juokai. Lietuvių palink
sminimui parašė, ir sugraibė
Jonas Viskas. Dideli ir maži,
apšviesti ir prasti be skirtumo
visi kviečiami į juokų pasaulę.
Ohicago, UI. 1912, pusi. 208. .. .50
1255. Litknania and the Autonomy
of Poland vith Map by J. Gab
rys..........................................................10
1201. Naujas pilnas orakulas, arba
burtų monų ir visokių paslap
čių ir praktišką delnažinystė.
Su paveikslėliais.
Surinko ir
iš guldė iš svetimų
kalbų J.
Laukis. Fonnatos 6x9 colius,
ant viršaus apdarų purvuotas
paveikslas
burtininko ruimo.
Chicago, III. 1904, pusi. 412.
2,50
Ta pati apdaruose .................. 3.00
1208. Kas Rūpėjo Amerikos Lietu
viams 1913 metais. Referatai
skaityti per Liet. R. K. Fede
racijos Kongresą, Pittsburge, .10
1209. Gyvenimo Mokykla. Lietuvių
kalbon išvertė K. Žegota. Chi
cago, III. 1907, pusi. 235 .......... 1.25
1213. Krikščionis žydų
tannudc,
slaptingas rabinų mokslas apie
krikščionystę. Surinko kun. B.
Pranaitis Teologijos magistras.
Vertė A. J. Seinai, 1912, pusi.
93............................ .. ............ .<5
1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Pa
rašė kun. Dr. M. Gustaitis. Pui
kus veikalėlis ir tikra dovanėlė.
Kiekvienas, jaunikaitis bei mer
gaitė privalo įsigyti Vyčų Do
vanėlę. Chicago, III. 1915, pusi.
28.......................... ..
1219.ŠV. Kazimieras Lietuvos Kara
laitis. Ypatingai jaunuomenei
patartina skaityti ir platinti šį
knygelę ......................................... .20
1221. Tabakas nuodai ir kenksmas
nuo rūkymo. Pagal Dr. ®. P.
Nikolskį, iš 4-to rusų kalboje
leidinio parengė S. Kaimietis
. '35 pQtd. • • ■ • .h ''••••’• «<•..... J.0
1236. Žirų/tfm.s. Iš įvairių
šaltinių
surinko J. Laukis. Chicago, Ui.
1911, pusi. 392 ........................... 1.50
Su apdarais............. ... ............... 2.00
1227. Žmogaus avižiaus ilgumas.
Parašė K. j. Seinai 1918,
31......................................................... 25
GAIDOS DEL ORKESTRŲ.
1228. Trimitas, rinkinys lietuviškų
šokių, pučiamai orkestrai. Pri
rengė V. Niekus. Šiame rimtai Uyje tilpsta 20 įvairių lietuviš
kų šokių. Pritaikytas orkestrai
—beinu visiems instrumentams:
1) Eb Klernetui, Y) 1 lt 2
Klornetam, 3) Solo Bb Kor
netai, 4) IBb Kornetai, 5) Ba
ritonui, 6) Trombonui, 7) lir2
Tenoram, 8) 1 ir 2 Altam, 9)
Bosui, 10) Bubnams.
Kaina
perkant atskirai vieną knygutę
50c, 10 knygučių, t. y. pftnas
setas, su prisiuntirnu........... . . 4.00
1229. Šokui Rinkinys Stygų Orkes
trai. Šiame rinkinyje tilpsta 16
įvairių Lietuviškų šokių visiems
instrumentams; išviso 11 kny
gelių: 1) Piano, 2) lst Viblin,
3) 2nd Violin, 4) Viola, 5) Co
lio, 6) Bass, 7) Fltrtfe, 8) Clarinet, 9) lst & 2nd Cornct, 10)
Trombone, 11) Drums. Visas
setas 11 knygučių • •*» » š • a • • ♦' $4.00
(atskirai perkant 50c. už knygutė
KNYGOS SVETIMOSE KJmoSE.
1236. Glos Litwinow, domtodej gencraciji magnatow, obyv-trtfelv
į szlacbty na Litwic.
Kcnvso,
1906, spr. 28. • • •..-ji • • '•••••• .20
1240. Lituanons et Polonais. Lenrs
rapports dans lepassė et prėsent. par A. Jaksztas. Paris,
1913, p. 8. •••• .... *••*••••.. .1^9
1253. Pro Lithuania, A
Itevicw pubtished by the Litbknninn Information bureau, .Tū
ly, 1915........................ ............... .20
1257. The Polish (įuestion in cMttrts
xion with the Lithuanian. Ruthenian, and Jewish questirtns.
A leeture delivered before tbe
Paris sociological, society by .T.
Gabrys, Reprinted from tbe
British Rcview. .Tūly, 1915 Publisbed by the Lith. Information
Bureau............................................... 10
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CHICAGOS
ŽINIOS

” patinka su žibalu, elektra,
gat vakariais, tuneliais ir t.t.
'«i
I
»
Kadangi ligšiol miestas neKį
h
K J turi savy valdos, tatai jo val
n
«xw stk« ’»?ias3asaa»sa0i»
dymas visupirmu priklauso
nuo valstybės legislaturos
NUBAUSTA POLIC
arba gubernatoriaus noru.
MONAI.
Paskutiniam miesto tary
Munieipaliam teisme nu bos susirinkime aldennanas
bausta du poliemonų, James Merriam inteikė pagamintą
Murphy ir Ed\vard Purtell, miesto memorijalą, skiriamą
kuriedu
apmušė
kinietį i gubernatoriui ir legislatuCliarlie J ung, 511 E. 31 st rai. Prašoma duoti miestui
savyvaeJą.
gat.
■

KONTESTO UŽBAIGIMO
VAKARAS.

H^n brolio Martino Falešltsu pusbroli* Juozapo Puplesio
«9n9s<3M»e»e8e^39e«a9MNe Geriausią proga “Draugą”
jau devinti
metai ir (M. Puplrnaišio) Seniau* gyvena
Tslstoaas: McKtatoy S7O4
I
.inrP,p.’-j-.prnnti1 I
gyvena, pirmiaus gy- Northaidc, Chicago, III. Prašau atai<j dabar
nežinau, šaukti paa.
I
u”’rea_^tI
paeina iš Kauno gub., Raaciuių pav., j
A Janufiauska
§
Gydytojas Ir Chirurgas
?:
Kurie užsiprenumeruodami "Drau
Sidlavos parapijos, Roglaičių dvaro. Į 4609 Paulina’st,
CHICAGO, ILL. įŽ 3467
Msstiri lltd. Ir 36 gi., Cklctu * gą” užsmoikės metinę mokestį $3.00
Tūrių svarbų reikalų, malonėkite at į ____________________________________
eM*3eeMesž^s«eMe:^K«SMĮ3testesse« tie gaus $1.00 vertės kuingų: “Drau
"'Saukti, jis pats ar kas kitas duoti
go”, spaudos arba
maldaknlngės.
PAIESKAU savo vyro Vincento
žinia šiuo adrcru.
Užsiprenumeru°dami dviems metams
?uh'io, kuris mano apleido metai nt
gaus a»trą tiek vertės kuingų.
JULIJONAS KNICTTTNAS,
irti, palikdamas su keturiais vaikais
šį proga tėra tik iki vasario 15
W. ltox 423
didžiame varge. Vidutinio ūgio, 31
Nauji, neatimti, aaryti ant
d., ir tik tiems kurie dar neskaito
linų akių. Kada įsigeria labai šuc- $ užsakymo siutai ir overkucai,
Mf-LUNOCKET, MAINE.
“Draugo”.
metų amžiaus, gelttonų plaukų, mėPasiskubykit!
vertės nuo $30 iki $50, dabar
kus.
Užsipreuumeruod.'fcii “Draugą”
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius, si
Kas
praneš
gaus
$5.00
nrba
"jis
Reikalaujame
pardavinėjimui
pinigus siuskit užadresavę šiaip:
Nauji, daryti
gatavimi nuo
lotų agentų, kainos
nuo $195 iki pats lai atsišauki.
R. M. KALINAUSKAS,
JULIJONA RAIŽIENE,
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
$250. Galima uždirbti nuo $50 iki
“DRAUGO” agentas, Stiles Hali,
643
W.
14
PI.
CHTCAGO,
ILL.
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
$75 į savaite. Atsišaukite ant se
VALPARIASO, IND.
kanėio adreso:
Pilnas pasirinkimas kailiu pa
JAMES MORDOCK and CO.
muštų overkotų
.. 17 North La SaUe St.
PAT E Š K A U va r gon i n i n Visai mažai vartoti siutai ir
LABDARIŲ
VAKARAS.
Telefonas Franklin 253
overkotai
vertės nuo $25 iki
ko mokanti vesti Bažnytinį
Saleman J. L. Žukowski 4832 W.
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
15th St., Cicero, UI.
Liet. R. Kat. Lab. Sų-gos 1 kp.
chorą, apie alga ir kitas sąnės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų
Mane galima rasti
vakare nuo
rengia labai gražu vakarų, ned. 28
6-tos valandos namie o, diena ofise.
d. sausio, šv. Kryžiaus parap. baž
ligas meldžiu kreipties šiuo I siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
nytinėje svetainėje, 46 ir \Vood gatv.
lizos ir Ruporai.
t antrašu:
Pradžia 7 vai. vakare. Visi lietuAtdara kasdieną, nedėliomis
|i"‘’naitės ateikite vakaran.
KUN. P. VAITONIS
ir vakarais.
„
Loš
gabiausi
artistai, kalbės garS. OORDON,
914 N. 15th St., .
b>; įiepamirškite.
1415 S. Halsted st.. Chicago. IU.
Kviečia
KOMTTE’TAR.

PAIESKAU
ba be legislaturos leidimo •,buvo susektas vienas papirKničiuno kuris
turėtij teisę elgties taip,‘kimu trustas, kuris priešą- kaip Amerikoj
£ j kaip miesto gyventojams J ky j stovėjo buvęs policijos vona Chicagoj,

viršininkas llealy su keliais
policijos ofieieriais ir pa
prastais poliemonais. Pas
kui susekta kitas papirkimu
trustas, kuriam pirmininka
vo aldermanas De Priest.
Keli policijos oficieriai jau
prisipažino, kad jie ėmę pa
pirkimus iš įvairiu nedo
riausių šaltiniu.

Tie visi
prasižengėliai
atiduota kriminalin teis
man.

Bet štai policmonai, užuot
Ar butu geriau, jei mie
i savo pareigas, posestas gautoj savyvallą, neži novei išdarinėja niekšvstes.
nia.
Žinovai tvirtina, kad

tuomet miestas susilaukti)
dar daugiaus visokiu sukty
ftrprrt
\» • * •• * • < « > ■ • - «
• •
i bių.
Seredoje, sausio 24 d. š. I
m., Šv. Jurgio parapijos!
svetainėje įvyko vakaras, j

VAIKAI IR DARBAS.

Ar ieškot
darbo? Skai- I
tykit Draugą

rĮ BR. A. K. RUTKAUSKAS
S.
W.
•eeeeee♦*♦*♦»♦*♦"»**♦
| Vyrišky Dripinj Barbenai
X

SKAITYKIT )R
PLABNKIT
“0 R A U G r

parengtas
užbaigimui j
ATIDAI.
“Draugo” kontesto. Svetai
Naujas Veikalas. Surengtas
Chicagos viešųjų mokyk
nė buvo beveik pilna žmo
Vienam Reisui ir Piano
lų konskripcijiįiio biuro vir
nių, įdomavusiu šiomis len
šininkas W. U. Bodine, ku
ktynėmis.
Vakarą atidarė
ris kontroliuoja mokyklas
gražia prakalba apie spau
Kas nori gauti darbą, turi Jau išėjo iš spaudos. Muzika
lankančius vaikus, išleido
dos svarbai visu gerbiamas
A. Aleksandravičiaus, žodžiai
nedidelę, vienok labai indo- kreipties vatetijinin darbo
ir mylimas kun. Pr. Sera
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna*
mią brošiūrėlę apie vaikų biuran į “Unskilled Labor
finas. Šis nenuilstantis mu
ma “Draugo” Knygyne.
uždarbiavimą. Kaip žinoma, Department,” 520 W. Mon- Pinigai galima liąsti krasos
su tautišku dirvomj artojas
Illinois valstijoj gyvuoja roe st., Chicago. Visi dar enkleliaia
karštai skatino klausytojus J į
įstatymas, kurs aštriai drau bai duodami veltui. Ir ten
kuolabiausiai remti lietuviu
džia vaikams dirbti visokius pasakoma, kiek kas kur ga
katalikišką spaudą, kurį ne
Amsrlkos Liitnly Mokykla
apmokamus darbus ligi 14 li uždirbti.
ša palaimą musu numylėtai
Makinama: angliškos it lietuviškos
REIKALINGA:
meti) amžiaus. Jei katrie tė
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
tautai. Po to paskambi’
350 darbininkų prie ledų nografijos, typewriting, pirklybos tei
vai nori, kad jų jaunesnis
piano p. A. Pocius, o jo
šių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
vaikas eitu uždarbiauti, tu-i kirtimo ir į ledaunės.
žmonelė dailiai padainavo
torijos, geografijos, politikinės eko
ri prirodyti mokyklų vvres-j 100 darbininkų j plieno di į^- nomijos, pilietystės, dailarašystės.
keletą dainelii). Apart kun.
Mokinimo valg^dpe: nuo 8 iš ryto
nybei savo vargingą stovį.' btuves.
P. Serafino kalbėtoju dar
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
100
truckerių
i
garlaivius.
Tr tik tuomet vaikas tegali
buvo užkviestas p. J. Poš
3360 Emerald avė., CHTCAGO, ILL
125 prie tiesimo bėgių.
eiti
darban,
jei
mokyklų
vy

ka. Šis gabus moksleivis
50 darbininkų į gyvulių
resnybė išduoda jam tuo
kalbėjo
apie
“Draugo”
Elsie G. Makar
tikslu specialį paliudijimą. skerdyklas.
svarbą lietuvių visuomenė1
10 į geležies liejyklą.
Pernai vyresnybė tokių
LieiuvaUt Piano
_gvvenime, dėkuodamas vi
Mokytoja
2 indus plauti
paliudijimų buvo išdavusi
siems žmonėms, kurie pri
50 darbininkų į lumber var
7,320 vaikų. Tečiau yra ži4515 Sa. Waa4 k,
CHICA60.
sidėjo prie šio laikraščio
,
leidimo, redagavimo ir iS. n"™, jogei kita hek-mik, dus.
platinimo
inor vasar‘7 dirbo ir bp pa1in'
Toliaus sekė kontesto re- 'lijimu.. Nejaugi juos visus
sužinosi tokiam dideliam
daktoriaus pranešimas apie
mieste.
įsekmes “Draugo” kon
Todėl Bodine savo bro
testo.
siuntinį iš Europos puikiausių rožončių įvairių
Vakaro programą užbai šiūrėlėj apkalba tik apie
gė gražiomis dainomis vy tuos vaikus, kurie turėjo
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
travę
paliudijimus.
Jų
tarpe
Reikalaimant paminėkite kokios
čių apskričio choras.
buvo
4,617
bernaičių
ir
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
Po visam buvo šokiai.
703 mergaičių. Iš to skait
ir kryželis storai auksuoti kaina
lį aus dirbo dirbtuvėse 1872
su prisuntimų ........................ 75c
vaiku, biuruose 908, krau
No.. 1438. Balto Akmenėlio karo
tuvėse 563. Kiti vaikai dir
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
bo kitur.
kryželis. Gvarantuoti aut 5 metų.
Bodine’s nuomone, vaikai
■ I ■ ———
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25
todėl verčiami prie darbo,
Nebuvo tikėtasi, kad įvykušiam talkiihnkv "bazareIws

E. St. Louis, III.

TESKAU GYVENIMUI KAMBARIO.
\Vcstsaidejc, tarpo 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 vieta prisiųskit gavo ad
resų “Draugo” Adm., arba per tele
fonų, Drover 6114. X. Augstaičio.

MEILĖ

oro

■

utaisytas

S

u fcnnuio*
recepto; suteikto ismiutio*
gu Egypto zokoninku,

L\|lv.’TTr.'Ii

PAIN-EX?ELLERIO- I
F. AD. KK’HTKK A CO.
74-^80 ttasftingtoo Street Nev York.
wL li

aveikas. Be įvairios nlSi„ 'hrtak.ng bute, 318 lederal
apgaviku negali apsieiti' nei st>.keh lwl’OS,S la

viena
vieną
ei« •.
lo bai

viešoji pramoga.
vra pamokinusi pra- ' Nurodytai! vieton tuojaus
Bet žmonių lengvatų
•«*
detektivai.
nėra riba.
iAtrado Iošiku8- JV tarP« bu_________
iro poliemonas su uniforma
Guire ir du detektivu Dudlev ir Davidson. Jie visi trįs
suimti ir su kitais jų drau
gais
nugabenti
policijos
nuovadon.
Policijos virsiChicagos žymesnieji po- ninkas, sakoma, suspenduolitikai nori šitam miestu: riąs juos visus tris.
Su Chicagos policija vis,
iškovoti plačią savyvaldą.
Norima, kad miesto valdy- blogiau ir blogiau. Pirmiau j

UŽ CHICAGOS SAVI
VALDA.

Nedelioje, 28 d. Sausio, 1917

t’lnce. Rengia
P.
Karwoskio svet. kampas Oakley avė. ir
Draugystė šv. M. P. Moterų ir merginų.
Vakaras bus labai užimantis: Dainuos dainininkė soliste p. A. $
Pocienė. Bus sulošta dvi labai juokingos
komedijos.
Ateikite visi, M
prisijuoksite iki sočiai. Pabaigojo bus šokinį.
ĮŽANGA 25 ir 50c.
Pradžia 7 vai. duris atsidaris 6 vai. §5

š

PIRMAS DIDELIS DALIUS

3003-3039 8. HALSTED ST.,

Banka
■f1

1825 - 1827 Blue Island ava.. Kampas Loomla Ir 18-toa Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

$600,090.00

Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jųsų namų.—.-.
Reguliarišcai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Aseociation. Mnoma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus
Umokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais Iki $:$ v. vakare.
Kalbama Lietuviikai ir Lenkiškai.

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS
Namų Ofisas:

Miesto Ofisas:

3323 S. HALSTED ST. 127 I. OEARBOO ST.
Aat trečių labų Roon 1111-13 Usltj
T.I. Dr.ver 1310

Tel. Cmtral 4411

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

F. P. BMDGHULIS ri

JA8 P. 8TEPINA, Prezidentai.

ADOLPH J. KRASA, Kaaierini.

Rooms 11071114
Telephone Franklin 1178

Gyr.: 3112 S. Halsted St.

z;

Telephone Yards 2390

rs^YVYv$Yrrrrr$TvrvYYrrr»
JOSEPH C. VVOLON | ~ |

LIETUVIS ADVOKATAS

5

Kamb. 902 National Life Bldg. ą
29 So. LaSalle at.,
Vakarais 1566 Milwaukee avė.

Central $390
Raaidenee HnmM4 BT

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY
1800 W. 46th Street,
Chicago, III.

CHICAGO, H.L.

s•

e
e1
e1

LIETUVIU BALSĄ
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir
stiprina jų dvnsių, kad kantriai lauktų karo pabaigos.
LIETUVIŲ BALSAS ragina tautiečius šiuo ištrėmimo dietų pasi
mokyti iš svetimtaučių, kns tik dora ir naudinga, e nesigabenti grįž
tant tėvynėn nieko, kas žemina musų tautų.
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams & rb: Užsieniuose
metams 9rub.;
U Amerikos pinigus, laiškus gauname. Sinntinšti “Liet. Balsų”
į aisięnins rusų cenzūra nekliudo.

LIETUVIU BALSAS
Petro gad, Baikov per. 29,

RUSS1A

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas:
Room SIS
e 19
Bo. Ls Balis St.. Chicago, III.
e'
Tsl. Randolph 6848
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Kthenimo
Halsted Street
Tel. Drover 6326 .
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Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENJI8TA8
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Ava.
art 47 tos gatvės
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TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausią kavą Chi
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SKAITYKITE IR PLATINKITE

CHICAGO ■

Amerikoniška Valstijinė

No. 1437.

iNo. 1439.
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
Pinigus
•f galite aiųsti išperkant money order, registruotame laiške, arba vienv centiniais krasos ženkleliais. Adresuokits:

šv. Juozapo

Sehoenhofen svetainėje ant
pirmų lubų 1212—14 ASHLAND ir
MILWAUKEE Avė. Pradžia 4 vai. po pietų. ĮŽANGA 25c. porai.
Šis balius bus vienas iš puikiausių ir smagiausių balių. Koki
gali parengti minėta Darbininkų Sąjungų. Todėl kviečiame gerbi ima • visuomenė: darbininkus ir darbininkės visus be skirtumo ka:p
jaunus taip ir senus ir visas Chicagos kolonijas ir apielinkės, o
ypatingai L. D. S. kuopas, kuoskatlingiausiai atsilankyti, ant mu: i
baliaus, nes jau gerai žinote kad virš minėta Sąjunga
susidec i
vien tik iš darbo žmonių ir jie kuoprielankiausiai svečiams patar
naus ir tik šios organizacijos tarpe atrasite užuojauta ir artin.o
meilė.
,
Kviečia
KOMITETAS.

ATTORNY AT LAW
Lietuvis Advokatas
30 N. LaSALE BT, CHICAGO.

^o. 1439. Gulama gauti įvairių
jpalyų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisiuntimn ............................. $2.00
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CARR BROS. WRECKING CO.

APGAVIKAI TALKININKŲ
BAZARE.

CHICAGOS POLICIJOS
SUPUVIMAS.
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Iškilmingas Vakaras

lt
’ 111 • j
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros
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be tų šelmių. Daugiausiai!
bazare pasipelnijęs kažkok-;
sai “Dutton,” jaunas, nuo-j
lankus vyrukas.
Budelių!
prižiūrėtojai leido jam par
davinėti brangių daiktų ak
Aną dieną policijos cen
cijas, laikraščius. Surinktustrai inėn nuovadon telefonu
pinigus tas apgavikas susi
krov? į kišenius
dingo'
kad Central Un-
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Nedelioje, 28 d. Sausio, 1917

sen<> ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo vi jam • iia-atilyje per pi.^ę sin.i.n čio -25 .
už lx>nkutę vkre u pliekose,
arba galite u£»i/ukyti tiesiai iš
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Parengtas Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų
Darbininkų Sąjungos 20-tos kuopos. Atsibus

tpsireiikia esąs stebėtinai pasekmingu
nuo yėhmo pilvo ii i, nu, ger
klė i tkauaėji tuo, danntiO. galvot
tku-dėjun ■. nvulojinto aprfito,
ia/ėi t yuli vic. rl t..
Sutai
somus įsaiibėju labui pugarsčjiuio

Auksuoti Rožančiai

mas. Bet jei Chicagos ban
Chicagoj butų atsiradę ap
kai turi milijonus pelno, tai
gavikai, kurie daug aukų
vaikų darbą nereiktų kai
nukentėjusioms dcl karės
ri inti pragyvenimo pabransusikimštų į savo kišenes.
O tečiau bazaro neapsiėjo |j gimo, bet turčių godulybę.
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Geriausia Santos
<•
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver
SMETONAS

Geriausia*
smetonoa evie
etas. Geresnis
negu kur jus

40c
WE8T SIDS
U7« KUtraukee A<«

. 1084 Wilwaukee Av.
$ 104$ Mihraukee Av.
1810 W. Madlsoa st.
<830 W. Madiaoa st.
1844 W. Chleago Av
1836 Blue lalaad Av

26c

19c’
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Geriausi
šiai lOs
rųliee
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8818
1817
1881
ISIS

By-

I
$500 DOVANŲ, jei jųe galite
Į • rasti Iš taukų darytą •▼ieotą
■ankurioje norą ii Bankėa
krovų.
I1

COCOA
Bankėa G eriausia

Cocoa.

Sulygink e »
bent ko- 4$.
kia H iv "M

ARBATA
Priimniansio i
Arbatos O va
rant notos s n.
60e. vert. ^UC

W. North Av.

47M •. Ashland

B. Halsted Bt.
W. ISth St.
W. Itad et.

NORTH BID1
406 W. Dlvisioa
720 W. North AT.
<640 Lincoln Am
8244 Liseoln Av.
$418 N. Clark

S. Halsted Bt.

$10<
SOUTH SIDE

BOSI Wen»worth Ag
$4<7 8. Halsted st.

