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VISUOSE FRONTUOSE SEKA OIDELI MUSlAI
TALKININKAI ATSAKO
KAIZERIUI Į JO GRA
SINIMUS.
Londonas. — Talkininkai

Jabai pasipiktinę kaizerio
pasakymu, jogei jis pravė
sus taikę, Europoje tik su
kardu. Kaizeris tai pažymė
jęs siųsdamas atsakymą iš
viršiausios karės stovyklos
berlyniečiams į šitų. pasvei
kinimą sausio 27 dieną.
Abelnai buvo manoma, kad
tą dieną kaizeris ir vėl pa
siūlysiąs taiką talkininkams
ir pagaliau pastatysiąs išlv-

Visos tos talkininkų lai
mėjimo žinios paeina iš
Petrogrado ir Paryžiaus.
Iš Berlyno tuo tarpu yra
labai mažai žinių apie įvy
kusius visuose šonuose mū
šius. Vokiečiai skelbia tik
trumpus pranešimus iš rusų
karės ono. Sako, jogei Ru
munijoje vienoj vietoj tu
rėję atsimesti atgal, nes ne
galėję susilyginti su rusų
viršijančiomis jėgomis. Gi
Rygos ir Baranovičių šone,
vokiečiai sako, rusų užpuo
limai atmušti su didžiausiais
jiems nuostoliais. Be to vo
kiečiai rusus atmušę ir Ga
licijoje.

Kiek pas tuos ir kitus

^Teisybės —~ šunku'patirsiulijimo jis pažymėjęs, jo d.

gei taiką Europoje jis pravesiąs su kardu.
Tais kaizerio žodžiais tal
kininkai pasipiktinę ir pra
dėję smarkius užpuolimus
prieš centrales valstybes vi
suose karės šonuose. Vaka
riniam karės šone francuzai
su anglais stoję pašėlusin
užpuoliman. Rusai atnauji
nę užpuolimą Bukovinoj,
Rumunijos ir Ryg<x?-Dvinsko šone. Anglai stoję užpuoliman prieš turkus Me
sopotamijoj.
Smarkesnis
veikimas pradėta ir Make
donijos šone.
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Anglai užpuolę vokiečius
Le Transolvy apylinkėse,
Francijoje. Oficialiai prane
šama, kad ten anglams tekę
dalis pirmosios linijos vo
kiečių apkasų.
Francuzai šalę Verduno
antpuoliu paėmę dalį vokie
čių apkasų. Atrasta ten
daugelis vokiečių kareivių
lavonų.'

NUSKENDO ANGLIJOS
LAIVAS.
Londonas.

— Nuskendo

nuo vokiečių paleistos tor
pedos ar nuo pliuduruojančios minos didelis anglų ka
rės laivas, 14,892 tonų intilpimo, “Lauteranic?’ Iš
690 žmonių įgulos išgelbėta
tik 109 jurininkai ir 12 ofi
cierių. Tarpe išgelbėtų esąs
ir laivo kapitonas Reginald
Norton.

JAPONŲ KAREIVIAI
KELIAUSIU EUROPON.

Paryžius. — Gauta žinia,
jogei Japonija ruošianti vie
ną savo armiją, kurią pava
sarį pasiųsianti Francijon
kariauti prieš vokiečius. No
Rusai su rumunais sulau rima tuo budu atkeršyti vo
žę vokiečių šoną per dvi kiečiams už skandinimą pre
myli Bukovinoj-Rumunijoj, kybinių japonų laivų.
aplink Kimbolung-Jacobeny
vieškelį. Rusams tekę daug

TALKININKAI NETEKĘ
12,996,000 KAREIVIU.

VOKIETIJA APIE BELGŲ
DEPORTAVIMĄ
Vals
tijų valstybės departamen
tas tik dabar paskelbė vie
šai turinį vokiečių notos,
kokia buvo prisiųsta gruo
džio 13 d. belgų deportavi
mo reikale. Į Suv. Valsti
jų protestą Vokietija atsa
ko;—jogei Belgijoje delei
Anglijos blokados darbininkams nebuvo darbo. Arti
pusantro milijono belgų dar
bininkų negalėjo gyventi
be uždarbiavimu. Todėl da
lis darbininkų išgabenta
Vnkienjon ir ;fenai ^lems
duota užsiėmįmas. Be to,
išvežami Vokietijon tik tie
belgai darbininkai, kurie gy
ena iš visuomenės labda
rybės. Vokietijos vyriau
sybė notos pabaigoje kar
čiai išmetinėja Suv. Valsti
joms ir neutralėms valsty
bėms už protestus prieš bel
gų
deportavimą.
Sako:
Kuomet rusai iš rytinės
Prūsijos tūkstančius civilių
gyventojų išvarė Rusijos
gilumon ir Siberijon, tuo
met neutralėms valstybėms
nei į galvą neatėjo protes
tuoti prieš rusų pasielgimą.
Gi dabar priįe& vokiečius su
keliamas didžiausias trukš-

RUSIJOS GYVENTOJAI VOKIETIJA TURI DAUG
ŠAUKIA TAIKOS.
ŽMONiy.

ČELNI

New York.—Čionai atke

Washington.—Suv.

mas.
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2 MILIJONU ANGLŲ
FRANCIJOJE.
Berlynas. — Anot apturė
tų žinių, dabartiniais laikais
Francijoje yra 2 milijonu
anglų kareivių. Bet, sako
ma, anglai mažai kuo pa
gelbsti franeuzams. Todelei
anglai turi ir mažus nuo
stolius.

DIDELIS GAISRAS
PinSBURGE.

Praeitą sul
ne, III., policį
trečiu kartuJ

mą socialistu
nių kupčių
sius burnoji]
vą, už
prieš vak
moterims žuc

kus ir kitol
blevizgas.
vakare tas
buvo
pasii

Waukega- liavo Petrogrado universi-

išnaujo jau to politikinės ekonomijos
štavo žino- profesorius, Ivan Charse.
ligužį, vei- Štai ką jis sako apie stovį
už jo hai- Rusijoje:
prieš Die“Rusijos gyventojai rei
žmonių kalauja taikos. Gyvento
patarimus jai yra nusprendę, kad jei
savo vai- veikiai neįvyksianti taika,
to tamsuno Į pulties prieš caro valdinint subatos kus, kurie veda tą betikslę
kupčius karę.
sakyti
“Atkeliavau
Amerikon

vamaniams, svetainėn atėjo
policija ir velnių kupčių už
apykaklės nutraukė nuo pa
grindų. Neturėjo laiko nei
žioptelti tas keikūnas. Ir
tuojaus nugabentas šaltojon. Ar jis subatoje iš ka
lėjimo buvo paliuosuotas,
neteko sužinoti. Tik spėja
ma, kad socialistai su lais
vamaniais turėjo už savo
“tėvelį” padėti paranką su
batoje, nes jei to butų nepa
darę, tasai žmonių tvirkin
tojas butų turėjęs ištupėti
ligi panedėlio ryto.
Viešasis skundėjas James

G.

Welch pradėjo plačius

tardymus ir velnių kupčius,
sakoma, ar tik neatsiras kri
minalistų suole.

Taigi velnių kupčiui, kaip
žinoma, labai-labai nepavy
ko Waukegane. Jis, lyginai
ožys prilipo liepto galą. Tu
rės skaudžiai atsakyti už sa
vo
nedoriausias
kalbas.
Waukegano angliškas laik
raštis griežtai reikalauja,
kad Mockus už saVo papik
tinančias kalbas ktloaštriausiai butų nubaustas.

TAIKA SU KARDU-KAIZERIS.

lies 'gyventojams, kiek vra
Rusijai pageidaujama pa
baigti karę ir padaryti tai
ką ar bendrai su talkinin
kais ar skyrium.
Prieš
Naujus Metus durna tik ir
buvo užimta taikos reika
lais. Kasdien buvo karštos
diskusijos šitam klausime.
Bet despotiška rusų cenzū
ra neleidžia laikraščiams
minėti apie tas diskusijas
durnoje. Taip-pat cenzūra
aštriai draudžia skelbti, jo
gei visi Rusijos gyventojai
dienomis ir naktimis šau
kiasi taikos.”

Patis Prisiv*

pažino.

Berlynas. — “Deutsche
Nazional Ztg.” rašo, kad
Jau keletą kartų buvo
Vokietija karę vesti turi
užtektinai žmonių, Tiktai “Drauge” rašyta, kad lie
maisto stoka tegali pasku tuviams socialistams rupi ne
binti vokiečius pabaigti ka darbininkų gerovė, bet dar
bininkų pinigėliai, Kaiku
rę.
Vokiečių kareivių nuos rie karštieji socializmo šątoliai šitoj karėj siekia 2,- lininkai abejojo, ar tai tiesa.
000,000. Tatai to akiveiz- Bet buvo privesta daugybė
gyvenimo faktų, kurie aišdoje Vokietija turi dar
daug žmonių atsargoje, su kiaušiai tai parodo. Pavyzkuriais tegalima ilgiausius džiui palocius, kurį “Keleimetus vesti karę. Jei Vo-jY18” pasistatė už sunnktuo'milijonu žmonių, tai atsaryra dar septyni milijo-

Bet dabar socialistai pa

nai. Nes sulyg generalio Ms pripažįsta, kad sąjungos
štabo aprokavimų, Vokieti- socialistams visulabiau rupi
ja karės pradžioje tegalėjo BIZNIS. Socialistų laikrašja statyti devvnis milijo- tis “Keleivis” rašo, kad SĄuus kareivių. ‘
JUNGOS SOCIALISTAMS
Be to reikia dar nepamirLAIKRAŠČIUI
šti ir tų, kurie karės metu “KOVAI” TAIP RUPI
priaugo, pasiekdami karino. BIZNIS, KAD DEL BIZ-

menėje tarnavimo amžių. NIO JIE ESĄ GATAVI
Šitų kareivių gali būti ne PAPILDYTI SAUŽUDY
ST?. NESUSIPRATUSIE
mažiau pusantro milijono
Taipgi tegalima surinkti i
DARBININKAI, KUsuvirš pusę milijono žmo- BIE DUODATĖS SOCIA

nių ir tokių, kurie jau išėję LISTAMS APGAUDINĖ
TI, KURIE TURITE DAR
iš tarnybos amžiaus.
- NEATBUKUSĮ
PROTĄ,
Taigi Vokietija neturi bė
PAGLVOKITE
PATĮS,
dos su žmonėmis. Kas kita
KĄ TAI REIŠKIA.
yra aprūpinti tuos visus ka
Darbininkas A. J. Sutkus.
reivius maistu. Jau imta
darbuoties, kaip užbėgti ši
Paryžius. — Tūkstantis toms sunkenybėms.
moterių ir jaunų mergaičių,
dirbusių prie amunicijos,
žuvo
ištikus
sprogimui
Drezdeno arsenalo pra r
Washington. — Sausio 27
gruodžio 30 dieną. Vokieti
dieną Vokietijos kaizeris
jos vyriausybė laikė paslapTucson, Ariz. — Už pen paminėjo savo 58 metų su
tvj tą baisią katastrofą.
kaktuves. Prezidentas WilNet žmonės nebuvo leidžia kių mylių nuo Ruby, Meksi
mi keliauti į Drezdeną. Per kos pasienyj Carranzos ka sonas pasiuntė jam pasvei
kinimą.
12-ką mylių aplinkui arse reiviai ėmė šaudyti į sieną
nalą visuose namuose išteš dabojančius Suv. Valstijų
kėjo langų stiklai nuo bai miliciantus. Šitie atsakė šū
saus sprogimo. Žinia apie viais ir paskui pasipylė daž
tai čia gauta privatiniu ke nesni šaudymai. Miliciantams pagelbon pasiųsta reliu.
Paryžius. — Bourges-Pagulerė S. V. kariuomenė.
rvžiaus ekspresinis trauki
nis susikūlė su prekiniu
traukiniu ties Chateaune. 18
žmonių užmušta ir 50 sužei
sta.

1,000 ŽUVĘ NUO
SPROGIMO.

WILSONAS PASVEIKINO
ŠAUDOSI MEKSIKOS , KAIZERĮ.
PASIENYJ.

nelaisvių ir karinės medegos.
Rusai vokiečius sumušę ir
Rygos-Dvinsko šone ir Ga
Berlynas. — Karės pasek
licijoje pasivarę pirmyn.
Pittsburg, Pa. — Praeitą
Londonas.
—
Berlyno
Petrograde tvirtinama, kad mes tyrinėjanti draugija
Rygos šone, išilgai Kaln- Copenhagene paskelbė, jo subatą čia pirklybinėj mie mokslų akademija pasveiki
zem-Chlok vieškelio vokie gei pirmaisiais dviejais ka sto dalyj ištiko didelis gai nusi kaizerį su jo 58 metų
čiai turėję atsimesti atgal rės metai pražudė kareivių. sras. Sunaikino daug krau- sukaktuvėmis. Kaizeris te
Berne. — Čionai paskelb
Anglija 725,000, Franeija I tuvių. Sužeista daug gaisri- legrama už tai akademijai
didžiausioj betvarkėj.
Anglai atnaujinę užpuoli- , 3,574,000 ir Rusi ja 8,597,000. ninku .Gaisras prasidėjo 10 4 d ė koją* ir taikos reikale ta, jogei Vokietijos siena vis
mą prieš Kut-el-Amara, Me- Šitam skaitliun prirokuoti eentinėj krautuvėj. Nuosto- pažymėjęs, jogei taika bu- dar uždaryta ir neleidžiama
sopot a mi joj.
Paėmę dalį. kareiviai užmušti, sužeisti ir lių padaryta suvirš 3 mili- siunti įvykinta ne kitaip, gabenti į Vokietiją jokio
turky apkasų.
Inelaisvėn paimti
jonų dolerių. ""kaip tik su «ardu.
maisto, išėmus daržoves.

18 ŽMONIŲ UŽMUŠTA
ANT GELEŽINKELIO.

UŽDARYTA VOKIETIJOS
VOKIETIJOS SOSTO ĮPĖ
SIENA.
DINIS PAAUGŠTINTAS.

Londonas. — Vokietijos
sosto įpėdinis ligi šiolei bu
vo generolu leitenantu. Da
bar kaizeris jį paaugžtino
pėstininku generolu.

PIATMIT
“DRAUGĄ”
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Supažindinkim
svetimtaučius
su Lietuva
Su Lietuva svetimtaučiu
supažindinimas šiandie yra
svarbiausioji visų. lietuvių
pareiga. Kaip Lietuvos šel
pimas yra musų šventas priValiūnas, taip ir svetimtau
čių supažindinimas su Lie
tuvos praeitimi ir dabartimi
lygiai yra būtinas ir labai
* naudingas daiktas.
Kadangi Lietuva ir lietu
vių tauta ilgiausius metus
•vergauja svetimoms šalims,
todėl ir jos visa garbingoji
ir garsioji praeitis buvo pa
slėpta pavergėjų.
Pirm šitos ‘baisios karės
retas katras šviesesnių svetimtaučių, ar tai Amerikoj
ar Europoj, težinojo apie ki
tuomet gyvavusių galingųjų
Lietuvos šalį. Nebežinota
nei to, jogei dar ir šiandie
po rusų valdžia tebegvvuoja susipratusioji tautiškai
kelių milijonų lietuvių tau
ta.

_ '

*
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Bet, ačiū Dievui, šiandie
apie lietuvius vis dažniau ir
dažniau paminima svetim
taučių laikraščiuose. Antai
Vokietijos valstybė pirmu
C tinė ėmė atskirti lietuvius
nuo lenkų ir kitataučių. Ji
nai net savo siulamose tal
kininkams taikos išlygose
stato Lietuvos savitumų, vi
siškų neprigulmybę. O to
ligšiol kol-kas nepadarė nei
Anglija su Francija, kurios
ryra pasisakiusios, jogei ka
riauja
už
mažesniųjų
tautų laisvę. Gi apie Rusi
ją nereikia nei kalbėti. Ru
sijos biurokratija nenori nei
paminėti Lietuvos vardo.

Bet nemažai tame daly
ke darbuojas ir mūsieji. Ši
tai Europoje veikia labai
pasekmingai pono Gabrio
vedamas informacijos biu
ras. Prie tokio informavi
mo prisideda ir kiti ten gy
venantieji lietuviai veikėjai.
Šitai didis tėvinainis kun.
D-ras A. Viskontas išleido
dabar du labai gražius Lie
tuvos žemlapius franeuzų
kalboje.
Vienas parodo
svetimtaučiams, koki buvo
Lietuva savo galybės lai
kais, kada jos žemių platy
bės siekė nuo Baltijos iki
Juodųjų jūrių, kada jos ru
bliai buvo netol pačios Ru
sijos sostinės Maskvos.
Antrasis žemlapis parodo
dabartinę etnografiškų Lie
tuvų.
Amerikoje
gyvenan
čius svetimtaučius ir, abelnai imant, amerikonus su
pažindina su Lietuva ir lie
tuvių tauta, ypač “A PLEA
FOR
THE
LITHUA
NIANS.”
Tokiu vardu yra leidžia
mas laikraštis mieste Phila
delphia, Pa. Jį leidžia žino
mas Amerikos lietuvių vei
kėjas-vetei*anas, gerb. kun.
J. J. Kaitinkis.
Nesenai pas svetimų šalin
ambasadorius ir pasiunti
nius’ Washingtone Lietuvos
neprigulmybės reikalais ap
silankė gerbiamuoju kun. J.
Žilinskus ir Dr. J. Bielskis.
Jiedu patyrė, kad ambasa
doriai ir pasiuntiniai yra
apsipažinę su Lietuva ir lie

tuvių tauta iš prisiunčiamo
jiems laikraščio “A pica for
the Lithuanians.”
Dabar visiems tegu bus
aišku, kokių tai svarbių ro
lę lošia tarp svetimtaučių
šitas laikraštis, aiškindamas
Lietuvos praeitį ir dabartp
Taigi visų Amerikos lie
tuvių pareiga tų laikraštį ne
tik remti, bet ir kuolabiausiai platinti tarp svetimtau
čių.
“A pica for the Lithua
nians”
metams kainuoja
tik vienų dolerį. Bet galima
jį gauti pigiau imant dešim
timis arba šimtais egzem
pliorių.
Dėlto kiekvieno susipratusio lietuvio yra pareiga
užrašyti savo pinigais Ame
rikos senatoriams, diploma
tams, augštiesiems valdiniu
kams, visuomenės veikė
jams. “A plea for the Lithlanians”
adresas: t 324
VVharton st., Philadelphia,
Pa. ir taip pat ųaują infor
macijos laikraštį, kurį ^itts>burgo. susivažiavimas pata
rė išleisti ir platinti visut*
kitus informuojančius raš
tus.

ti. Jaunos gi lietuvių mergs-lir jiems reikia maitinti šeiuos lieka aukomis pašėlusios mynų. Užtat apsivedę žmo
kareivijos. žodžiu sakant nės būna sveikesni ir net
lietuvių tauta mažinasi ir daugiau susikrauna pinigė
uuo švino kulkų, ir nuo ba lio.
Ir statistika tikrai pripado, ir nuo ligų, ir nuo kitų
kalės palydovų. Vieni šei įodė, kad vedusieji ilgiau
mynos sąnariai nieko nežino gyvena už nevedusius ir
apie kitus, nežino, kas gy net turtingesni už juos.

vas, o kas sustingęs guli po
velėna. Motina nežino, kur
yra jog dukterįs, tėvas ne
žino kur sunai, broliai nesusižino su seserimis. Lietu
voj lietuvio šeimyna skardy
ta, išskirta zųsta, mažinąs,
silpsta.

Apsivedęs žmogus žino,
kad jis jau ne vienas yrapasaulyj, kad nuo jo prigult
laimė ir būvis brangiųjų
ypatų.
Tas priverčia jį
smarkiau darbuoties, tau
piau gyventi, reguliariau
sutvarkyti dienų. Taigi ve
Taigi Amerikoj lietuviška dimo bijotieą visai nėra pa
šeimyna privalo didėti ir mato. Tinkama ir męili žmo
stiprėti, idant musų nepri- ni visuoiriet jam buš geriau
stigtų, nes tai tautai, kuri sia parama gyvenime ir ge*
negali pasižymėti nei skait liausiu palinksminimu nu
liu gurnu, nei jiegomis labai budime. Išlaidų bijoties ir
Giliau pa
sunku iškariautt sau pride gi nereikia.
rančias tiesas, labai sunku žvelgus į tų dalykų matome,
įtrasti užuojautų plačiame kad vedusių žmonių uždar
pasaulyj.
Jeigu
mes bis kurkas didesnis ir jie
norime turėti nepriguhningų nors daugiau išleidžia, bet
Lietuvų, jeigu mes norime- daugiau ir susitaupo.

nemas daugeliui žmonių.
I>abai didžių pagelbų kovo
je su tuo žmonių tvirkinto
ju mums galėtų suteikti tie
kunigai ir svietiškiai, kurių
koliohijose gyveno Micke
vičius. Jeigu iš Brooklyno,
Chicago, Providenco, Worcesterio, Scrantono ir kitų
miestų lietuviai žinantieji
getai Mickevičaius negar
bingus darbelius nepatingė
tų savo žiniomis pasidalin
ti su plačia visuomene, tai
šis pasmirdęs paukštis ne
tik išnyktų iš Lawrenco, bet
negalėtų susisukti sau lizdo
ir kitose lietuvių kolionijose.
I
Taigi susipratę tautiečiai
nesnauskite, bet karščiau
siai stehgkitės apginti savo
tautų nuo tokių ištvirkėlių.
Tą geriausiai galėsite pada
ryti išvilkę ' aikštėn visus
darbus tojo Mickevičiaus.
Prie darbo 1

Vyčių Programėlė.
Sausio 21 d. š. m. čia buvo
L. Vyčių 44 kp. vakarėlis.
Sulošta: “Nuo Degtinės.”
Be to buri) kelios deklemacijos. P-lė E. Aušriutė pa
dainavo solo: “Tykiai Ne
munėlis Teka” ir “Ko Liū
dit Sveteliai.”
J. Trakelis.

Jūsų pinigą tur! būti padė
ti geroje saugioje valetljoe
bankoje

KEWANEE, LL

Skoliname pinigus ant Namu

Sausio 21 d. vietos socia
listai buvo parengę vakarą
su prakalbomis. Svarbiausiu
kalbėtoju buvo koks tai
tamsunas socialistėlis. Kuo
met klausytojai pradėjo už
davinėti jam klausimus, tai
nabagas paraudovano, kaip
putino uoga ir teisingo at
sakymo negalėjo suteikti.
Matydami tokį socialistų
tamsumų, susipratę žmonės
tik juokėsi iš jų ir jau at
Lawrenoo Bitė. sižadėjo eiti klausyti pra
kalbų
tokių
kalbėtojų.
J lems reikia pasimokinti
prikelti griuvėsius gyveniTaigi atsižvelgiant į tai,
draUg su mažais vaikais, o
nan, tai mums reikia nema kad Lietuvoje lietuviška šei
ne prakalbas sakyti.
Ir
žėti, bet didėti ir didėti kuo- myna nykte nyksta lietu
drąsumas gi žmonių.
labiausiai. Kuodaugiausiai viams amerikiečiams reikia Šv. JUotopo Parapija Uoliai
K. A—m.
Darbuojasi.
šmintingai jungties į tinka tverti kuodaugiausiai dorų
Pasibaigus 1916 metams
mos moterystės ryšius, tu lietuviškų šeimynų, kuriomis
rėti sveikų ir skaitlingų i'eikės gydyti karės padary pasirodė, kad musų Šv. Juo
gentkartę, auklėti šeimynų tas Lietuvai žaizdas. Lietu zapo parapija ačiū pasidar
vietos
klebono
doros pamatais: yra svar vių obalsiu tebūna: augkime bavimui
Vietos lietuvių Šv. Jono
gerb.
kun*
M.
A.
Vitkaus
la
biausia lietuvių išeivijos skaičiumi ir jiega!
Krikštytojo parapija nese
priedermė, nes nuo lietuviš
Kax. Gineitis. bai daug nuveikė. Pirmiau
sia liko nupirkta graži muro niai susilaukė antro dvasiš
kos šeimynos augimo ir jos
bažnyčia, kuri kainavo ke ko vadovo kun. Leščinskio.
auklėjimo priklauso musų
Žmonės naująjį kamendorių
letu tūkstančių dolerių.
tautos buvimas, musų atei
i
laba?, pamylo.
Dabar renkamos aukos
ties jiegos.
jbrm Čia buvo privisę
Didžioji Luropos karė vi
altoriaus, nes, esantis alto
Šiandie kiekvienas jaunas
Ldoyvs vaitos soculistėlių
gais žvilgsniais padare .Lie
rius labai mažas.
ir sveikas lietuvis, kurs jau
laisvamanių, kurie iš kailio
tuvai nesuskaitomus nuosto
Sausio 7 d. š. m. buvo įvy
čia savyje pašaukimų į mo
ncrdf.mjes stengėsi suardyti
lius. Pirmiausia, milžiniškos
kęs visuotinas1 patapijonų paiapijų, atkalbinėjo žmo
terystės Įdomų, privalo su
priešų armijos išgriovė, su
susirinkimas. 11 Susirinkime
prasti, kad jo priedermė yra
nes, šmeižė klebonų ir t.t.
degino, sunaikino daug mu
sutverti dorų4* lietuviškų šei
santaika tarp Dėt nedorėlių pistatigos.
sų miestų, bažnytkienrių, so
klebono ir parapijonų. Sek ačiū Dievui, nuėjo perniek
mynų ir tokiu budu padėti
džių, dvarų ii* t.t. Derlin
pamatų naujai
Lietuvos
retorius susirinkime išdavė ir jie jau pradeda nurimti.
gos Lietuvos dirvos liko iš
Vienas katalikiškas laik
gentkartei. Taip pat, kiek
pilnų atskaitų praeitų metų,
Naujas kunigas veikėjas
raustos apkasais, išmindy
raštis andai šaukė ir kitų
viena lietuvaitė tepasisteniš kurios pasirodė, kad žada pasistengti išplatinti
tos; daug miškų iškirsta bei
kolionijų lietuvius pagelbė
gia atrasti tinkamų progą
įplaukė parapijos naudai tarp žmonių kuodaugiausiai
sudeginta; galvijai, paša
ti mums atsikratyti nuo niepildymui pareigų doros mo
per praeitus metus arti katalikiškų laikraščių, ypač
ras, grudai ir kiti dalykai —
zaliežninkų kunigužio Micti nos-auklėtojos tos lietuviš4,000 dolerių.
dienraštį “Draugą,” kurs
sui-ekvizuoti arba sunaikin kos kartos, kuriai reikės at- keVicmus apgavysčių, kuris
Užgavėnių laike nutaria žmonėms akis atidarė, kas
ti, idant “išmarinus priešų statyti Lietuvų. Ypač da- ^'vrence
tun susisukęs
oadu.” Žodžiu sakant, la I,artimame laike tvėrimas isau J“®4*
L’itrascn, parengti bazarų naudai pa tie yra socialistai ir laisva
K.
bai didelė dalis sunkiai už šeimynų yra patriotiškas Winas turi didelę svarbų rapijos. Tam tikslui paskir maniai.
komitetas
ris: juosęs
dirbto lietuvių turto nuėjo darbas ir tie, kurie agituoja
ba'sa8 dagiausiai ne- tas
perniek.
prieš šį dalykų užsitarnavo Pal,ek“ be pasekmės, Šit, Ir darbuojasi.
Nuožmioji karės vėsula vardų didžiausių Lietuves j1™8 ,d4bįr Jau
Labai būrų pagirtina, kad
nuslopino ir visuomeniškų išgamų, kuriems, matyt, tė- isk'!st'fis; kad neturime pa- vietiniai ir apylinkės lietu
Lietuvos gyvenimų. Prieš
gelbininkų kovoje su tai viai skaitlingai lankytų šį
vynes ateitis nerupi labiau
siais muAkintojais, sėjikais bazarų ir karščiausiai rem
narę lietuviai gavę daugiau
už pernykštį sniegą.
laisvės puolė iš kailio ner
didžiausio ištvirkimo. Prieš tų tokį prakilnų darbų.
Jaunuolius labiausiai bai-,.
.
, , ,
,, ,
damies darbuoties savo nu do nuo vedimo tai išlaidosiP
Pažaras įvyks vasario 18
"
mylėto krašto gerovei. Po šeimynos užlaikymui. Bet ši ;d™W”i i’'fl*’km 7^’aI> ir 19 d. š. m. Serbų svetai
visų šalį buvo praplitę tūk ■ nuomonė nėra visai teisinga, f Respondentai ir tt.
nėje (8th So. ir Berrv st.).
stančių tūkstančiai egzein- ■ Nors pragyvenimo išlaidos
Darbai pas mus eina neKokių plunksnų tas paukpliorų laikraščių ir kningų, apsivedus/ žinoma, padidė- otelis Mickevičius, daugeliui Idngiausiai, tik darbininkus
žmonės skaitlingai spietėsi ja, bet apsivedimas žymiai, labai gerai žinoma. Daugc- vargina didelio maisto bran
į naudingas draugijas, geri- nrisidpdfl ivrif. n5dnrtn\ na? lis geriausiai žino ir visas gumas.

ST. UHJIS, MO.

SECURITY BANK
mbhmOF CHICAOOmmm*
Mllw«a*M At«.
C«rp««t*r SL

3% ant Jūsų Pinigu
Atdara Panedėliaia 1.' Snbatomis
vakarais iki 8 valandai

Persiunčiame pinigus
į Europa ir galima
gauti Laivokartes
ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS!
KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigi}.
Mes parduodame F°reign Money
Orders į visas dalis svieto.
Wiltl«n Kasper — Pirmininkas
Otto Kaspar,—Vice-pirmininkaa
Clias. Krupka, Vice-pirmininkaa
Joseph Sikyta — Karterius
8.ugust Pliek—Ass’t. Karterius

1900 Blue Island Avė.
chicago, ill.

BALTIMORE, MD.

Oidekime skai
tai! Tverkia
ma šeimynas!

umSūMSs.

jITAUTISKA

UMKA APSAY6A
DEL JŪSŲ TAUPUMO
Reiškia

laisvę nuo rupesMę
ir
Abs°lutišką saugumę.
Si banka yra labai patogiojo
vietoje yra regnliariai peržiuriama U. S. Valdžios, jubų taupinimai yra pageidau
jami, ar A1.00 ar $1,000.00

MINKAI GITY BAKK
oi* chicago
David R. Forgan —President
8. E. Kampas. Dearborn and
Monroe St^
•
(Apatinės lnbea)

ORCNARD LAKE, MICH.
Panedelyj, sausio 22 d. š.
m., apie 4 vai. ryto Čia už
sidegė lenkų seminarija “S.
S. Cvrillus & Methodius Seminary.” Sudegė virtuvė,
kur auklėtiniams gaminda
vo valgius.
Daugelis lietuvių šiaja
lenkų seminarija labai ne
užganėdinti.

Lietuvos Vėversšlis.

NEWARK,N,J.

Kom. K. V.

svarstė
.. opiausius
_
... atgimu
■
sies
tėvynės
reikalus
ir
1A ,
...
x . _ t.t
Dabar g. v,skas užmirė, apsnudo. N'ra laikiascų, 11cveikia draugijos, stinga jmokytojų ir mokyklų, kariško
ji valdžia varžo viešų veiki
mų.
••
Bet karė suardė netik lie
tuvių visuomeniškų gyveni
mų, bet ir šeimyniškų. Lietu
viai tėvai su paaugusiais suniiis žljsta dviejuose priešin
guose frontuose už svetimus
nukalus. Namie pasiliko tik
badaujančios moteris su li
gotais mažaisiais ir žili se
neliai. Išvalytos R’.sij''n
į lotinos ir gi prausiasi aša
romis po svetimu stogu,,
kenčia šaltį ir badų, o jų nu
silpę vaikeliai baigia išmir-

inarno priklauso
tų. todėl jis dažnai paviršu-į idant visa Amerikos lietu- visuomenė pažintų
-* - veitiniai pildo savo rprieder- 1 vių
mp9 Kartaig
kai. !dų tųjų niekšų. Viena mote|;nrį, {fc į
. kitike sutikpai andai mane
■■ 1 ^ako:
* • » “Išgyvenau
’
per kelias *’ dienas “prašvilScran-

pia »> VISUS uždirbtus pini- tone 18 metų ir užtat labai
T'
•"
gerai pažįstų Mickevičių,
gM,
Be to, vienas begyvenda kuris ten ilgų laikų vedžio
mas jaunikis pradeda nuo jo už nosių nesusipratusius
bodžiauti, tinginiauti, nes žmonelių*, Tai yra didžiau
jis dažniausiai neturi jokio sis apgaudinėtojas. Scrantikslo. Moterystė, kaip tikime visi jo nekenčia ir jis
jam duoda tų tikslų, privėTbijo ten palodyti.”
čia jį reguliariai darbuoties! Arba vėl, laike vienų
ir suteikia daugiau ištver- į prakalbų apie Mickevičiaus
mės ir stiprios valios atei- huotikiue
au šeimininke,
vierfa klausytoja neiškentė
clal Vedę žmonės mažiau
tų
gena, mažiau uzia, mažiau neatsiiiepudi:. “Žinau
išleidžia pinigų įvairiems inkų. Žinau ir jos vardų.”
icrfk#aistus Mickenereikalingiems dalykams, .Taigi m
nes jie labiau užsiganėdinę vičiaus VU rikss yra gerai ži-

Vyčių Veikimas.
L. Vyčių 29 kp. kaikurį
ONA BOSNIS.
laikų lyg buvo šiek-tiek ap
snūdusi, bet po Naujų . Me
Nauja Operetė.
tų vėl pradėjo smafkiau
Girdėti, kad gerb. musų
veikti.
muzikas p. A. Aleksandravi
Pastarųjamo susirinkime
čius ruošia naujų lietuviškų
liko nutaria tuojaus po Ve
operetę “Į Tėvynę” (žoSuimtoj, sausio 28 d. š. m. lykų surengti koncertų, va
tižiai L Šilelio). Jų žada p-lė Ona Šūsnis, rinkusi laikarienę, ekskursijų ant lai
statyti scenoje Vyčių 41 kp. ke
Kontesto “Draugui vo ir t.t. Nutarta užsipre
laike busiančio Vyčių kon pfrenumeratas atsiėmė sa numeruoti įHiveik visus Avo išlaimėtų dovanų “Bris- merikoj išeinančius katali
greso Brooklyne.
coe” automobilių.
kiškus laikraščius. “Vieny
P.
Vasiliauskas,
patyrę*
Balius,
bės Lietuvninkų” daugiau
kontraktorius
ir
automobi

Gausio 20 d. š. m. L. Vy
jau nebeišsirašinėsime*
listas,
pagelbėjo
išsirinkti
čių 41 kp. merginos suren
Vyčiai labai neužganėdin*
gė ūkininkų balių. Žmonių ir pervažiuoti su nauju au ti, kad “V. L.” talpina vi
buvo pilna svetainė. Reikia tomobilių. Ponai Šūsniai di sas Mockaus blevizgas apie
visiems per vyčius, kas aiškiai parodo,
pažymėti, kad minėtojoj džiai dėkoja
kuopnj yra gabių merginų ir juos užsirašiusiems “Drau- kad “V* I».” daugiau rupi
knrštų lietuvaičių, nors joa,i«ų”, kas jiems pagelbėjo iš- laisvamanybė, negu tauty
beveik, visos čia augusios. ) laimėti tokių didelę dovanų.
bė.

BROOKLYN.N.Y.

JAU VAŽINĖJA IŠLAIMĖTU AUTOMOBILIU.

l
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■ ▼04
Taipgi nutarta iš savo
kningyno pasiųsti už $10.00
vertės kningų Lietuvoj (gal
Rusijoj 1) esantiems mok
sleiviams.
• V—is.

I

ui pelnų ir kitekiUs meluosiu, ^oenčninkas pa link. mergaitės namus. No- •*•••"»
ti pamatyti “liūtų” arba
stovykloje Twin Lakęs, ano daiktus. Valstybės iždas, siuntė save porų jurininkų

dų

dirbančių

darbininkų’

dai kilo sumišimai. Susekta
trįs darbininkai, kurie daž
nai duonos tešlon arba kaVon priliedavo kerosino. Vi
si trįs suareštuota. Pasiro
dė, jogei jie yra darbinin|kų anarchistinės organiza
cijos “I. W. W.” sąnariais.
.Jie visur darbininkų tarpan
įsiskverbdavo ir sukeldavo
nesutikimus.

New York. — Lelance &
•'♦•WhmhWmhhhhhhhWhhhhhmhhw Grosjean Co. firmos įstaigo
se sustreikavo 1,700 darbi

mat, tuščias. Šiais metais laivu apačion pasižiūrėti ko
pamatoma deficitas.
Ar kios prekės.
kartais jau nebus perdaug
Pirm laive auskandinimo
iš laivo paimta cukrus it
tų mokesčių!
kava it visi raštai, kokius
vešiem Anglijos vyriausy
bei.
Po to padėta po lai
vu dinamito bombos. Jiems
apleidžius laivų už 8 minu1tų ištiko laivo laivo spro
Dublinas, Airija. — Šito]girnas ir “Ranorshire” veb
miesto lordu-majoru išrink- kiai nuskendo.
tas Lawrence O’Neil, buvęs] Mane ir jurininkus pasmiesto tarybos sųnarys. Pa-jkuį išgelbėjo kitas pro ten
skutinio airių sukilimo med plaukius garlaivis,

NAUJAS DUBLINO
MAJORAS.

ninkų. Kompanija, mat, iš u O’Neil buvo suimtas, bet
SUV. VALSTIJŲ
darbo prašalino kelis darbi įaskui paleistas be jokių I
PREKYBINIS REKORDAS. ninkus, kurie daugiausia pa apkaltinimų.
INDU POETAS TAGORE
sidarbavo sutverti unijų. Už
tai ir pakilo visų susiorgaAPIE AMERIKONUS.
Washington. — Prekybos Inizavusių darbininkų strei- PABRANGO GARLAIVIU
departamentas praneša apie kas.
Sau Frandsce, Gal. — ABILIETAI.
Suv. Valstijų prekybos apycincinnati, O. — “Intermerikoje laukėsi Sir Robin-

“meškų.” Todėl namus sau*
goja policija. Lenkų para1-

pijos klebonas iš pamokshnyčios pranešė žmonėm^
kad jie liautųsi buvę mažais
vaikais ir neitų žiūrėti
“meškos.” Juk tai didėlė
sarmata, kad šitais laikais
butų tokie tamsuoliai, kurie
tikėtų į nebūtus daiktus.

Jieva Želteuskienė iš Ste- į

Ar Nori UždlrbtiJPinigui? “

Jei taip, ta! prisidėk prie Namų Budavojimo Ben
drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos
Real Eastate biznyje.

Lietuvos VyaCiy Build ing art Lobs Associatton
yra geriausia ir saugiausiu Vieta dėl kiekvi&bo
taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus
žinau kad tave pinigai yra valdomi ir saugomi pusitikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui; Jei nori pirkti ar budavoti namų, kreipkis į
šių Bendrovę, o gausi sveikų patarimų ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.
Bendrovės susirinkimai atsibūna kiekvienų pane
dėlio vakarų nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos My
lėję; pirmos lubos, dešinėj ame kambaryje, 32nd. pL
ir Auburn Uve.
Į bendrovę guli įsirašyti abiejų lyčių asmenį# ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus;

Paul P. Baltutis, preu»
3315 S. Halsted st
Oeo. Žakas, vice prea.
3339 Emerald avė
Jo m J. Kazanauskas, sekr.,
2237 W. 22 str^
Paul Mulevičius, ižd., 6329 8. Fairfield avė. •ei
A; A.
advokatas, 3255 S. Halsted st,
Dtre&tortat:
M. Janušauskienė, P. P. Baltutis,
*
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Jesefina Adomavičiūtė, J. J, Kasauauskas, A. S. Prečenauskas, J. Ttatta-

A

pohkiemio sod., Betygalos
vartų 1916 metais.
na tiuliai Molder’s Journal”
dronath
Tagore> poetas, valse., Kauno aps., ieško sa- i
Į užsienius 1916 m. išsių- l)raneša> kad kuone visose
New York. — Visos ang-1 anais metais gavęs Nobelio vo sūnų Prano ir Juozo Želsta prekių už $5,000,000,000, ge]e£įes liejyklose molde- liškos garlaivių linijos, o I dovanų už savo poezijas;
tauskų, gyvenančių Ameri-J
arba $1,976,000,000 daugiau, L įamg padidinamos užmoketaipgi ir American Line, ku- Iškeliavo jis atgal į savo ša-Jkoje. Prašau atsiliept :Rusnegu 1915 metais, o $2,997,-1
ri priklauso prie Internatio- lį, Indijų.
Iškeliaudamas eia, Mogilev na Dnieprie,
000,000 daugiau, negu 1913 ” JaclaonviUe Pu. _ T
nai Mercantile MJarine Co., j štai kų pasakė apie Ameri- KarUbonoVskaja ui. d; No.
metais. Is užsieni,, s,o„ sa- Lj
viršininkai ra.
pakėlė kainas už bilietus.! ką ir amerikonus:
1'" a‘«a^ta PJ
4'^a, jogei darbdaviai padi- Taigi bus brangesnė kelionė! “Amerika yra jauna ir 8, Litovskij Komitet.
Marijona Bagdonavičienė
sonis ir G. Zakuk
’ , * .
vJ ’
H’nę Jiems užmokestis ligi iš Amerikos į Europų ir at- be patyrimų.. Jinai yra ly- su savo dukters vaikais Nor
m 45c valandoje, laikų ir pusę gal.
!
j gi ketverių metų vaikui, kevičiais iš Suv. gub., Kal
ir $574,000,000 daugiau, ne- už viršlaikį darbo ir dvigu.
.kurs ima klausinėti apie varijos aps., Kriokalaukio
gu^ 12 metais. Todėl iš-|bų užmokestį už darbų šven[viskų, kų pamato^
par., ir sod., ieško giminių
vežimas už įvežimų buvo <b-Į ta dieniais.
“Čionai sutikau daug ne- ir pažįstamų, gyvenančių
dėsnis $3,089,000,000.
Washington, D. C. — Pe
[ mandagumo ir paprastumo. Amerikoj. Adresas: Russia,
Vidujinė aukso apyvarta 1 |cl;aĮį8 sveikatingumo biu
Buvau pajuoktas, kuomet Pskov, Sergijevskaja ui. d
1916 metais buvo $53O,O0Orj ,.as išleido biuletinų apie
apsitaisiau savo tautiniais Medema, ĮAtovskij Komitet
.
t
J šios šalies gyventojų svei
New York. — 1916 metais rūbais. Kuomet taip apsi
Petras Jurgelevičiui iš
Išsiųsta aukso į užsienius J katiugumų.
Vienoj vieto, •Suv. Valstijose ir Kanadoj
taisęs lankiausi Japonijoje, Varėnos, Vilniaus gub., ieš
Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mėne
$156,000,000; atgabenta
taip pasakyta? Ar jus žino- mirė 2,196 gydytojai. Išvi [manęs ten niekas nepajuo-1
ko giminių, gyvenančių Aužsienių $686,000,000.
sio laikų išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelių. Lietu
e-, kad didesnė darbininko so šitose šalyse yra 158,000 kė. Jei Amerikoje butų to merikoje. Adresas: Russia,
vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios, |
Taigi su užsieniais preky ilga yra didžiausias džiovos gydytojų.
leruojami puirių tautų rū Taganrog, oblast
Voiska
bos apyvarta 1916 metais n-icšininkas?
naudingiausios ir pigiausios. Dėlto jų ir ima nebe •
bai; šalis labiaus butų įžeis- Donskovo, Čechovskaja 107.
šimtais, bet tūkstančiais.
|
buvo $7,873>000,000.
Beaumont, Tex. — Vietos
Į.ta, Nereiklų amerikonizuoSofija Toleikaite ieško
Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki- x
sederalė vyresnybė patrauti. kiekvienų svetimtautį giminių ir ' pažįstamų iš
mo
yęa
šitos:
« tieson geležinkelių komj^fiojfcšllyj,
turi dau- Kauno gub., Kasenių pav.,
[giaus liUoso laiko, negu ki Taurogės valse., Salmėnų
1) AB YBA DIEVAS? Šitoje kningutėje taip
janijų Atcbison, Topeka ir
| Santa Fe, kam jinai prie
aiškiai prirodyta Dievo buvimas, kad tų kningutę
tų šalių mojeiįs. Ir todėl sod., gyvenančių Amerikoj
perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Die
New York. — Čionai v e* larbo laikanti ilgiau 9 va
jos tų laikų tūrėtų suvarto Russia, Riga, Šreinbuš, 1-ja
vas yra.
A', ,U].
\da tarybas suvažiavę ketu- landų telegrafų operatorius.
ti apsišvetimUi* ir pažangai. linija, 6-oj pereulok, No. 9,
Buenos
Aires.
Vokiečių]
Kuomet
nors'šita
šalis
turių geležinkeliečių unijų de-l Yra įstatymas, kad opera2) ZMONISKUMAS IR VERGIJA. Čia gy
kv. 24. .
skraiduoliai
—
užpuolikai,
1
r
^
s
skaitlingiausių
pasaulyvais
atsitikimais išrodyta, kur yra žmoniškumas, o §
legatai. Delegatų nuspren-Į tūriai negalį ilgiau dirbti,
Kareivis Vincentas Bart
kaipžinoma, Atlantike nus-he tautų.”
di mai laikomi paslaptyj. Ne-1 kaip tik 9 vai. paroje,
kas rengia žmonėms vergijų.
kandino daug talkininkų] Į}Ur pažymėjo, jogei jis kus ieško brolio Jono, gimi
3) REVOLlUCIJONIERIŲ TARPE. Šitoje |
norima, kad jie patektų
nių ir pažįstamų—gyvenan
prekybinių
laivų.
Vieno
An-j
;šreiškiųs
tik
savo
pažiūras,
spaudon. Bet visa tai siun
kningutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierių it •
čių Amerikoje, iš Kauno g.,
glų
nuskandinto
laivo
“
Ra-j
1)et
nesijaučiąs
įžeistu
as
čiama prezidentui Wilsonui
revoliucijų negirdėtos baisybes.
Milakių sod., Taurogės val
norshire” kapitonas štai kų j raiškai.
į Washingtonų.
4) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kau
sčiaus. Russia, DejstvUjušIš valstijinio kalėjimo Jo pasakoja:
Abelnai imant, šiandie
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus, skai- E
čaja armija, 4-yj Latyšskij
Apleidžius uostų Bailia
geležinkelių kompanijų ir liete pabėgo kalinys Hugh
tyk šitų kningelę.
•
Strielkovvj Vidzemskij badarbininku visa doma nu- Banihardt. Išvažiavęs trau- nuplaukėme šiaurių šonan.
talion, 4 rota, 3 vzvod.
5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmų
kreipta į senato komisijų ii J kiniu į Chicago. Kol-kas ne Kuomet buvome nuo Peru-I 1
pasiskaitymų teperka šitų kningutę.
ambueo atsitolinę už kokių
vešiausių teismų. Teismas |«urandamas.
6) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TISVeikia Kaip Stebuklai.
100 mylių, mano laivo sar
ateinantį mėnesį turės pa
Detfcoit, Mich. — Kažin
Tas priduoda man daug džiaugsmo > SOS ŠVIESOJE. Ketvirtų kartų išleista ir išnaujo
gyba jūrių apregyje pate- kokie blogos valios žmonės k M aS galiu tarti žodi už Eatonlc, Aš
skelbti
nusprendimų,
ai
8 perdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no
inijo kokius tai svetimus lsk,eid(,
kad 16_kos ėsę biznėjė pėt- ilgus
m>te>metus bet dar
Adamsono bilius apie 8 vai.
ri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistų sekretai
laivus. Buvo apie 9 valan-jme^ mergaitė Celik Wroh- •lame jų tuzinais kas diena, jr nei vie
dienos darbų nesipriešina
nas pakelis iki šiol dar neesu sugrįžęs.
Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų knin«la vakare, kuomet P®ga- |ewska pavirtusi į mgah» ir AS kiekvienatn nwošir<]žiai rekomen
šalies konstitucijai. Gi se
gučių tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIE- 2
dnojų kuris kentia nuo blogų vidurių.
liaus paskui mus ėmė plau- L.,baI. su]yg 8ayo n0r0j
nato komisija turės pasaky
•T. O. Hali, Aptiekorius per Pittman
NOS RŪŠIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 •
N C.
ti, ar galima uždrausti strei-j Pernai iš dailės instituto, kti koks didelis laivas, ku- Unt, pėnukeUti net liutu ir Oxford,
PO VĄLOYMUI IMKITE VIENA
CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CBN- J
kas ant gęlcžinkelių sulyg | Chicagoje, plėšikai pavogė rmm draugavo kitas mažės- |meSka §ita
žaįbo geti.
TŲ, imdamas nemažiau 900 gausi po 1 CENTĄPi■ez. Wilsono pasiulijimo. jdnimentų ir kitokių brangių nyR18Kas norėtų gauti NE VIENOS RUSIES, bet S
kurnu praplyto po lenkų apTaigi kaip kompanijoms,]akmenų vertės $30,000. PoKadangi man jau buvo LyvcnU koUeniję. tamsiu
Gerta sifo rtmetaio, širdies skausmo
sudėtus iš kelių vitšminėtų rūšių, tas už 200 knin- į
__ ir kitų negerumo, Gaunamus pas viens
taip ir darbininkams dabar |lįci ja už metų laiko vos-ne- žinoma, kad šituose vande-|^'
18
žmonių minios tenkasi ap" aptiekonu.
gelių užmoka 5 dol., o už 500 — tik 8 DOL.
nyse skraido vokiečių skrai7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS, čia aiš- |
lupi, kad tas visas reikalas] vos susekė plėšikus,
duoliai-užpuolikai, todėl vi-1 i• sessQąas»t»»
pasiliktų posenovei, kai]
kiaušiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrody- t
siems savo žmonėms tuo
TIK KĄ APLAIKĖME SIUNTINĮ IS EUROPOS
yra buvęs.
i
tas, tų mokslininkų gyvenimas ir ko vertos bedievių
jaus liepiau užsidėti pagelPUIKIAUSIŲ
Washington.—Apart mo
priekaištos, buk katalikai juos persekioję.
bines
juostas.
kesčių padidinimo ligi 500
8. MARKSAS II. Trečia laida.
Pasiremiant
Už
kiek
laiko
nuo
dides

milijonų dolerių, vyriausy
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMEN
-^Tn^ri------------ - -- --------nio laivo mums buvo pra
bė dar yra sumaniusi išleisti Į
REIKALAUKITE, PAKOL TURIM&
TAIS šitoje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai
K 408 “Auidas Sargas”, Mažos mierosj ttinpaskolos bondsus sumoje!
Londonas. — Vasario 7 nešta, kad mes savo laivų
rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
$289,000,*000. Šitais pinigais] Hienų karalius Jurgis atida- sulaikytumėm. Tuojaus iškšti skurdės dailus viršeliai 448 p«sl.
Perkant pavieniui kningelės: KOPERNIKAS •
pildėme
šitų
paliepimų.
kaina
..............................................
$1.25
IR
GALILĖJUS,
MARKSAS II, kaštuoja tik po 8 §
bus padengtas nepriteklius]rys Anglijos parlamentų.
S
ižde ateinančiais metais.
j Laukiama, kų Anglijos mi- Tuojaus prie musų laivo
K 292 Mažas Naujas Aukso Altorius. Min
CENTUS. Imdamas nemažiau 100 gausi po 8 CBN
priplaukė
valtis
su
jurinin-J
•
kštos skarelės apdarais, su kabate^ riNew York. — Vis dar ne- ] nisterių pirmininkas pasaTUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im
kais.
Iš valties išlipo ir] J
dntiinškos mieros, 412 pus).
$1.00
pasibaigęs abelnas siuvėjų | kvs apie taikų Europoje
damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.
lai vau atėjo vokiečių poruč- • K
8- Ottus Atsidūsėjimas. Juodais kietos dro
btreikas. Kaikurie rūbų siu
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
įlinkas su keliais savo juri-] •
bės apdarais, mažos mieros, raudonais
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų |
vimo įstaigų savininkai su
ninkais.
kraštais, 256 pusi. kaina tiktai ..............
tiko su darbininkų reikala
ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisakyti! Pi- g
Jis
tuojaus
man
pranešė,
Skubėkite siųsti užsakymus, nes tos kainos ne
vimais. Tų ir darbininkai
nigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.
ant ilgo.
Washington. —• Eina gan* kad jų vienatinis laivo su
sugrįžo darban. Kiti strei
Su visais tais reikalais kreipkitės į
Adresuokite:
kuoja. Nei vienam amate Į das, kad šalies vyriausybė stabdymo tikslas — tai jo J
“DRAUGAS” PUBLISHING C0.,
nėra tiek daug streikų, kiek įtaiso projektus naujoms nuskandinimas. Paskui paDRAUGAS PUB. ccų
1800 WEST 46th STREET
::
CHICAGO, ILL
prie rūbų siuvimo.
mokestinis. Busiu padidin- kląitsė, kokias prekes gabe1800 Ws4t 46th Street,
Chioago, Illinois.
Kenosha, Wis. — Prie le- tos mokestįs už paveldėjl- name. Manydamas, kad aš nnmnNmtnnnuiviunHinnnnnnnnni SXSXS><«f<«X«XtXSX«M«M«MtK«X«X«XtX«XtXlX«X«><lXlKSXlMt

PERNAI MIRĖ 2,196
GYDYTOJAI.

EXTRA 94.000

NUSKANDINTO LAIVO
KAPITONO PASAKO
JIMAS.

Jš DARBO LAUKO.

PABĖGU KALINYS.

20-T0J0 AMŽIAUS
"STEBUKLAI.”.

POLICIJA SUSEKĖ
PLĖŠIKUS.

ATIDARYS ANGLIJOS
PARLAMENTĄ

MALDAKN1NG1U

ę

NAUJOS MOKESTIS,

B

pwxiflax»

CHICAGOS
ŽINIOS
I

!Wi

ROSELAND, IU.
Vietos dramatiškas rate
lis per savo susirinkimą
sausio 2 3d. š. m. nutarė surengti du vakarus.

Kol-kas tam tikslai
uiiestyj bus nusamdyti
kokie namai.

bile

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $1.800.

Praeitos subatos ryte au
Pirmas vakaras įvyks va tomobiliniai plėšikai įsikrauNAUJAS SUMANYMAS. sario 25 d. ir jojo pelnas bus •tė skerdyklų Swift and Co.
paskirtas parapijos naudai.
Chica g< >s
aldcrmanas Vakaro programa žada būti
Home inteikė miesto tarv- labai įvairi ir turininga,
bai naują sumanymą, sulyg Apart lošimo dar dainuos
kurio visi automobilią, mo-1 parapijos choras ir skamtorciklių ir dviračiu pirkliai bins vaiką benas.
turi turi turėti miesto lei
Gi po Velykų bus sureng
dimą, kurs metams turįs at tas vakaras Šv. Kazimiero
vienuolyno naudai. Prograsieiti $100.
mo vakare dalyvaus ir vie
nuolyno auklėtinės., .
Vasario 11 d. š. m. virš
minėtoji dramatiška kuope
lė važiuos lošti “Kaminkratįi r Maluninką” į Indiana
Harbor, Ind.
Sužinojome, kad ChicaKorespondentas.
ghn atvažiuos Tautos Tary
bos pirmininkas Dr. Biel
skis, kuris neseniai
draug
su kun. Di> Bartuška buvo
atlankęs Lietuvą. Petnvčio.Illinois valstijos legislaje Dr. Bielskis žada kalbėti turoje prasidėjo
kova už
šv. Jurgio svetainėje
apie pravedimą
visoj valstijoj
tą, ką matė bevažinėdamas probicijos. Senatorius WoOd
Lietuvoje.
inteikė bilių, kad su 1919 me

ATVAŽIUOS DR,
BIELSKIS.

KOVA PRIEŠ SVAIGALUS.

išdininko biuran ir paėmė

$1,800, kurie buvo
darbininkų algoms.

paruošti

LIETUVIŲ DOMAI,
Talkininkų bazaro valdy
ba praneša, kad šėrai laimė
jimui J. Šileikos paveikslo
“Independenee Park” gali
ma pardavinėti lig vasario
19 d. š. m.
Po tam pi
nigai už parduotus šėrus ir
kningutės privalo būt su
grąžintos poniai Zimontienei (3252 So. Halsted St.,).
Diena laimėjimo dar tikrai
nežinoma. Manoma ji bus
vasario 20 d. Šėrai galima
gauti ir “Draugo” redak
cijoje pas p. J. Kazanauską.

KEISTAS DILIUS,

Telefonas; McKlnley 5764

IR. A. K. fllfTlAUSKAS

—
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Geriausią proga “Draugą”
v a riprenumeruoti!!

Auksuoti Rožančiai

Kurte užsiprenumeruodami “Drau
gų” ušnmolkės metinę mokestį $3.00
tie gaus $1.00 vertės knlngų: “Drau
go”, spaudos arba
maldakningės.
Ušslprenumsru°daml dviems metams
gaus a»trų tiek vertės knlngų..
MOTEOR fKUCIKS.
šį proga tėra tik iki vasario 15
Mes turime keliat# vieno tono d., lr tik tiems kurie dar neskaito
motorinių trokų (Motor
Truck).
’ ’.
Parduosime pigiai ui cash arba ant DraugoFasiskubykit!
išmokėjimoi Kreipkities laiškų.
Užslprenumeruodaiml “Draugų”
1800 W. 4J5th St. CHIOAGO ILL. pinigus
siuskit užadresavę šiaip:
“pRAURĄ'R”
’
R.
M. KALINAUSKAS,
' A. B. Co. ; - j
“DRAUGO” agentas, Stlles Hali,
—
VALPAR1ASO, IND.
(lydytoja* |r Chirurgu
MII I. W»it»ri llrt. lr*,
CUtaii

Tik kų aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausių rožončių įvairių
spalvų.

No. 1437. Karolini įvairių spalvų.
Reikalaunnnt paminėkite kokios
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
ir kryželis storai auksuoti kaina
su prisuntimų ........................ 75c

o;

.. Norėdamas gauti. gėra pra
gyvenimų sif valgių kreipki* J
LIETUVIŠKA HOTELĮ
1606 So. Halatod St., Chicago.
' ‘ Tel, Ca$*I 5512

A.
,, NAUJI PIANAI

, ,

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

|5Y5TEn

I1A5TE^

Mokykla kirpimo Ir doalgning
vyrišką Ir moterišką apršdalą
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas
padarys jus žinovu
už trumpų laikų.

'No. 1437.

'To. 1439. Galama gauti įvairių
jpalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dovana dęlei giminių. Su prisi imti
niu ................................... $2.00

Parsiduoda labai pigiai
Mes turime didžiau
nauji pianai. Ėas pirmesnis sius ir geriausius

atsišauks, tas gaus gerą
pianą už labai žemą kainą.
Susižinokite pas

P. MULEVIČIŲ,
“Draugo” Administracijo
je. Tel. Drover 6114. Vaka
rais telefonu Prospect 456.

kirpimo — design
ing ir siuvimo sky
rius, kur mes sutei
ksime praktiškų pa
tyrimų kuomet jus
mokysitės.

Elektra varomo* mašinos musų siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklų bile laiku—t
dienų ir vakarais ir gauti speeiališkai pigių kanų.
Formos daromos pagal Jūsų mie?
rų — bile stailės arba dydžio iš bilę
madų knygos.'
PARSIDUODA Bučernė ir gro , MASTER designing school
sernė, lietuvių ir svetimtaučių ap
( 'J. F. Kasnlcka, priacipalas,
gyventoj vietoj. Randos
mokama 118 N. La Šalie St., Kamb. 416-417
$18.00 su pragyvenimų:
Prieš City Hali.
Atsišaukite

'No. 1439.

Pinigus
Užaisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite,
viengalite 'siųsti išperkant money order, registruotame laiške, arb*
a
centindais krasos ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISIHV: C'MPANY
1$00 ^.į46th Street,
' Chicago, III.

6059 S. ROBEY ST:

džio

mėnesį

su burdingierum

Jonų

Tarkausku, 5 pėdų ir 6 colių aug-Reikia tikėties, kad Chi- tais visoj valstijoj, taigi ir
Illinois legislaturon in- ščio, juodu plaukų be ūsų ant vir
eagiečiai skaitlingai atlan- Chicagoj, butų visai uždraus* teikta bilius, kuriuomi rei šutinės lupos turi ženklus anglies 3
brukšnukai juodi, jis mane apvogė.
kys musų veikėjo įdomias'tas svaigalų dirbimas ir par- kalaujama, kad saliunams* Ji
pabėgo palikdama dvi mažas mer
gaitės Ona 6 metų ir Alena 3 me
davinėjimas, jei 1919 metais
prakalhas.
butų uždrausta pardavinėti tų, knros randasi dideliam varge,
piliečiai savo balsavimu pa visus tuos svaigalus, kuriuo kos apie juos žinote malonėkite pra
šiuo adreso:
remsią prohibiciją.
Kitas se yra daugiau *10% alko nešti antJONAS
LEBADTS
Box 562,
MORGAN, PA.
toks bilius indu-otas žemesnia holio. Vadinasi,
butų lei
jam legislaturos butui. Be ši džiama pardavinėti tk alus Paieškau pusbrolis Juozapo Puplesio
to, Chicagoje pradėjo už blai ir lengvas vynas. Šitą bilių ir (M. Puplesaičio) Seniaus gyvena
Tomis dienomis Chica
vybę
kampaniją
žinomas karštai paremia bravarų sa Vorthside, Chicago, III. Prašau atsigoje gali sustreikuoti 10,000
"aukti pas.
Wm. J. Bryan.
Žodžiu ta vininkai. Mat, žmonės dau
A JanuSauska
darbininkų ant geležinkelio
4609 Paulina st,
CHICAGO, ILL.
riant
prieš
svaigalus
sukilo
giau išgertų alaus, butų
Illinois Central. Darbininkų
reikalavimai
ekonominiai. visos probibicionistų galybės. bravarams didesnis pelnas.
IEŠKAU GYVENIMUI KAMBARIO.
prieš
Keistesnio
sumanymo Westsaideje, tarpų šių gatvių: nuo
Kompanijai paduota reika Ir vargiai atsilaikys
So. 48 iki 62 gatvių lr W. 24 gatvės
tai pusgirtoji Chicago. Žino nei
nebreikia. Tarytum iki west 15 gatvės, pas žmonės susi
lavimai. Bet šita sakosi nevai nuomoniauja,
jogei su žmogus nuo alaus vartojimo pratusius tautiškai katalikiškai. Aš
išpildysianti jų.
esu muzikos moksleivis.
1920 metais Chicago
tikrai neapsvaigsta
ir sumažėtų Turintieji vietų prisiųskit savo ad
resų “Draugo” Adm., arba per tele
inliks “sausutėlis” miestas. girtuokliavimas.
fonų, Drover 6114. JC. Augštaičio.
------------------- f------------------Pats biliaus sumanyto
PARSIDUODA Rakandai (Furjas ar tik nebus koks bra- niture) labai pigai. Vartoti 8 mėn.
Atsišankite pas
vaminkas.
.TONA SEREDĮ,
Sausio 21 dienoj čia įvy
1515 So. So. 49 Ct., Cicero, 111.
ko Lietuvos Vyčių 36 kp.
PAIEŠKAU savo sunans Anta
PAIEŠKAU savo pačios FranĮdomus ir linksmas vakarė
siškos Lebedienės po tčvais Ramušy no Radvilavičiaus paeina iš Kauno
kiutė, 24 mėty,
5 pėdų ir 3 colių srub. Šiaulių pav., Triškų parapijos,
lis.
Kilo gaisras nuo pervir- augščio, geltonų plaukų Šviesaus jis gyveno 15 metų Amerikoj. Ma

DIDELE NAUJIENA
Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos knyga antgalviu: ”KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”.
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos baisenybėsmis; taip-pat, kas nori žinoti, kuo pavertė mu
sų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kudirkos virš
minėtą knygą. Kaina 20 centų. Galima gauti pas
patį autoriui J. KUDIRKĄ, 12241 Emerald Avė.,
Chicago, III.,
Taip-pat “DRAUGO” Adm.: 1800 W. 46th St.,
Chicago, DL

LAUKIAMA STREIKAS.

BRIGHTON PARK.

GAISRAS IŠVARĖ LAUK
7 ŠEIMYNAS.

ruiidino

veido

šneka

retai ir dau lonėkite

atsišaukti sekančiu adresu:

: PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Darą, Lentą Rėmą ir Stoginio Popieros

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

ėT»rr$Trrr»rnrr»^vrnrT*T$Trr»Tr$rrrv¥»Trrrrrrr»»»rr

Amerikoniška Valstijine

= Banka =

ATIDAI
Draugystėms, klinbams Ir kuopoms
mes išdirbant visa ta kas tik reikalin
ga dsugijom. Guziknčius, kokardas,
vėliovas, antspaudas, ir visokias šar
pas dėl parodų papuošimų.
šiai nem
nemėtikite sa
., ; Todėl viengianciai
rd tuno
vo
turto syaeuų
žydėlių 1 agentams,
agentams. ku
rie nesupranta musų
tautos sko
nio ir atlieka ne -atsakančiai darbų.
Bet paveskite ssvė tautiečiams kat
rie atlieka darbų sųžtaiškai, ir priei
nama kaina.
Draugijos reiaklankite katalogų
kreipdamos pas mus.
STRUPAS and CO.,
123 Perry Bt..
NBWARK, JT. 3.

DOM. RADVILAVIČIENE
Vakarą atidarė K. Ivin- tusio pečiaus dideliuose mū giausiai angliškai prasišalino gnio1450 N. Federlaw avė. Mason City
riniuose
namuose
po
nume

skas. Į kalbėtojus liko už
I0WA.
PAIESKAU
savo
pusbrolių
Vinriu
729
West
18
gat.
Kilus
kviestas kun. A. Briška. Jis
PPATESKAU savo brolių: Juozapo
;o ir Juozo Stumbaraveckų ir Juozo
gyvai kalbėjo apie reikalin- į gaisrui 7-nios šeimynos vos Kalakauskučio, paeina iš Suvalkų Antano ir Domininko Rtiškįų — drau
Konstantino ir Prano Dauklaitės,
laukan. <ub,Kvetiškių gmino Martelų kaino. gų
gumą mokslo ir skatino lik suspėjo išbėgti
visi
paeina įš Kauno gub., Raseinių
Jau septyni metai kaip Amerikoj
M.b.ėkS.
.HlO.k.i,
klausytojus nesigailėti triu Nuostoliai aprokuojami , ligi
svarbų reikalų.
svarbių reikalų.
,
ko šiam dalykui. Po to bu 1 tnkstančių dolerių.
KAT. (žvingiliutė)
LEVICKIENE
KAZIMIERAS RUSKIS
413 Mocn Avė., Joliet, Rockdale, III. 1219 Chadesy St., EASTON, PA.
vo sulošta veikalėlis “Karės
Tel. Yards 8818
Metu.” Pasibaigus progra
St. Anuczauskis
Abelnai Kontraktorlua, Dai
mai, kaip paprastai, sekė
lydė ir Budsvotolas.
JONAS STRUZYSKIS
'šokiai. Beną vedė p. P. M.
Apskaltllavlmal aortai nutei
I
Lietuvys Paminklų išdirbėjas.
kiami.
Paukštis. Laike šokių taipo
Padarau nnt užsakinio paminklus greitai ir pigiai, kaip kiti.
8447—4$ W. 46th Place,
į
CHIOAGO, ILL.
Esu pasirjžęs patarnauti bile laike. Pareikalavus
nuvažiuoju
į
gi buvo skrajojanti krasą,
_ _____
_____
__
namus
ir
duodu
paaiškinimų
reikale
Paminklų
statymo.
Chicagos
municipaliai
tei

8
ssMsessasns&itcdi-SMSffiSžsssfi-ssssMa!
Reikale kreipkities adresu:
už kurią dalyta dovanos.
JOHN STRUŽYBK’B
sėjai savo susirinkime suplePirmą dovaną gavo P. Jo
Monumet Works,
navo naujus miesto teismui
R. F. D: Box 128,
BLTTE T8LAND A VE,
vaišaitė, antrą — O. Jovai
JOSEPH C. VVOLON
Dirhtuvė MT. GREENWOODf ILL.
namus. Tie namai turėsią bušaitė, trečią — A. JovaišaiTel. Mt. Greenwood 45
Prie šv. Kazimiere Kapinių
‘
LIETUVIS ADVOKATAS
tt ir ketvirtą - A. Lene- 1 vis’-'
c,,ntruKamb. 902 National Life Bldg.
29 So. LaSalle sL,
kiutė.
Vakarais 1566 Milvaukee avė.
Central 8880
Basidenee Hnmbeid 8T
Publikos buvo daug. Gry
CHIOAGO, DL
no pelno liko virš 43 dole

1825

1827 Blue Island sve.. Kampas Loomls lr 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRUS IB PELNAI.

$600,000.00

—Valstybinis Bankas su dideliu kaltaln arti Jųsų namų. —
Beguliarišaai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Association. Mnoma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad ji* bos
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara PanedėUo, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:8 v. vakare.
Kalbama Lietuviškai Ir LenklikaL

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

PLENUOJAMI NAUJI
TEISMUI NAMAI.

riai.
Kaikurie
socialistėliai
baudė kelti trukšmą.
Vytis.

SUGRĮŽO Iš MEKSIKOS
PASIENIO.
Meksikos pasienio Chiagon sugrįžo
7-tas pulkas
llinois valstijos
miliciantų
Matininkų.
Iškilmingai jie
ia sutikta. Visi miliciantai
lalcisti namo.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE

gvvvvn^KVTVSTiKYVvrrvTsrv

’ A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:
Room 816
19 So. La Baile St., Chicago, HL
TeL Randolph $24$

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksintas žiedus, žllubiniua ir deimiantiniue, muzikas, gramofonus su lietuvižkaia re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemok -n tįa visokias
lokius; armonikas rusiškas ir prūsines, importnetss lr taip jau
rusiškas balalaika* ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokias muzikaĮtikus instrumentus ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame.
Musų kainos ant visko žemeenėe, negu kitur. Gyvenantis nž
Chicagos orderius galit* siųsti per laižkua.

gyven
venimo vieta
South
Tel. Drover 6326
TmTvtT$rr$T»rrhTYrvrr*YK

STEPONAS P. KAZLAVVSKl

D r. C. Z. Vezelis

Tk

4632 S. ASHLAND AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7309
Katalogą visiems dykai ,kaa tik prisius ui 2c štampą,

CHICAGO

Tel Drover 7042

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

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

T

BANKES
COFFEE 26
The
f.> Best 4

alb.

TAUPYKITE PINIGUS
t —pirkite geriausią kavą Chi
cagęj ir mokėk nž bv. tiktai

i

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver

SMETONAS
Geriausi *e
Smetonos avie
stsa. Geresnis
■sgu kur Jus

8*UU

40c

WX8T ITDI
1878 MUwankse Av,
BOM WUwank*e Av.
IMI MUvaukse Av.
1610 W. Madlsoa st.
2880 W. Madlsoa st
1644 W. Chieago Av
18M Blue Islaad Av

26c

19c

RT2MI
Gerianti

žiai 10a
rųHsa

5^c

$500 DOVANŲ, jei jus galite
rasti iš taukų darytų sviestų
kurioje nors ii Bankėa
aaakrovų.

COCOA
Bankėa O *
riausis

Co«O4L

Sulygink a u
bent*kko* 14c
kia H «v

881B W. North Av.
UIT B. Halstsd Bt.
1881 B. Halsted Bt.
1818 W. llth Bt.
8108 W. B2b4 sk'
SOUTH BIDI
•088 Wentvsrth IU
1427 S. Halsted rt.

ARBATA •
Prilmniausio
Arbatos Gvarantuoto. s n
BOe. vert. ‘♦UI*

4788 B. Ashland

NORTH BIDB
408 W. Dlvtaloa
720 W. North Av.
2640 Ltaeoln Av.
8844 Ltaeoln Av.
8418 N. Clark

