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NUŽUDYTA DAR VIENAS AMERIKONAS
NUSKANDINTA “TURI
NO;” NUŽUDYTAS
AMERIKONAS.
Londonas. — Vokiečių
nardančios laivės tarpe kitų
laivu nuskandino ir anglu
prekybinį laivę ‘ ‘ Turino. ’ ’
Su šituo laivu žuvo ameri__ \
konas nigeris, George Washington, kurs laive tarnavo
perkuriu. Be to, nuo to pa
ties laivo su kitais vos išgel
bėtas dar kitas Suv. Valsti
jų pilietis.

Šitas žinias gąvo vietos
Suv. Valstijų ambasada.
Washington. — Apie an
trojo amėrikono nužudymą
pranešta prezidentui Wilsonui. Prezidentas pažymėjo,
jogei tame reikale reikia
laukti oficialių ir platesnių
žinių. Žinovai tvirtina, jo
gei prezidentas ir šitam at
sitikime nieko ypatingo ne
pradės preš Vokietiją. Ki
tuomet prezidentas Wilson
kongrese, kuomet pertraukė
diplomatinius ryšius su Vo
kietija, buvo pažymėjęs, jo
gei tupės atsakyti Vokietija
už bile vieno amerikoninio
laivo nuskandinimą arba bi
le vieno amerikono nužudy
mą.
Iki šiolei vokiečių nardan
čios laivės jau nuskandino
vieną Suv. Valstijų laivą ir
nužudė du amerikonu. Bet
prezidentas neranda už tai
priežasties labiau kivirčyties su Vokietija.
Prezidentas TVilson be
kitko dar savo kalboje buvo
pažymėjęs, jogei Suv. Val
stijų prekybos laivams vi
sos jūrės turi buti liuosos.
Bet dabar iš Suv. Valsti

VOKIEČIAI TAISOSI
MEKSIKOJE.
Providence, R. I. — Vie
tos dienraštis “Tlie Provi
dence Journal” praneša, jo
gei jis yra gavęs, tikrąsias
informacijas apie tai, kad jei
tbrp Suv. Valstijų ir Vokie
tijos • kiltų karė, tuomet
Suv. Valstijos turėtų labai
daug nesmagumų su Meksi
ka. Šitos karės metu į Suv.
Valstijas yra atkeliavę dau
gelis vokiečių oficierių. Di
džiuma jų yra pabėgę iš ru
sų nelaisvės, iš Siberijos,
per Kiniją. Dabar, kuomet
liko pertraukta diplomati
niai ryšiai su Vokietija, Vo
kietijos ambasadorius Von
Bemstorff pasirūpino tuos
savo šalies, oficierius pasių
sti į Meksiką. Be to, Suv.
Valstijų valstybės departa
mentas jau pirm kelių mė
nesių yra gavęs informaci
jas, jogei Vilios ir Carran

TRŪKSTA KURO
PARYŽIUI.

MŪŠIAI VAKARINIAM
IE.

Paryžius.
čionai šįmet
Londonan. — Aiicre upės
ciancia dideli šalčiai, o an abiem pusėn per pastarąjį
glių kaip nėra, taip nėra. dvi dieni pirmyn pasivarė
Bėdinesni gyventojai turi augiai. Vakai pagaliaus taip
daug kentėti nuo šalčių. smarkiai ėm< spausti vokie
Pirm kelių dienų buvo tiki čius, kad šitie buvo priver
masi kiek anglių sulaukti iš sti apleisti Grancourt, kurį
Anglijos. Bet dabar niekais tuojaus užėmė anglai. Anot
nuėjo ta viltis ir lukeriavi- anglų oficiaĮio pranešimo,
mas.
ten vokiečiai besigindami
Daug sušąla moterių, ypač panešė didelius nuostolius.
vaikų neapšildytuose na
Iš Paryžiaus gauta žinia,
muose. Tūkstančiai moterių
kad franeuzai netoli Bonzee,
sustojusių eilėmis su’ krep

PROTESTUOJA PRIEŠ PRIEŠINASI VISUOTINAM SULOTA GAVO PIKTŽOLIŲ
NARDANčiy LAIVIŲ
MILITARINIAM LAVIBUKIETU.
BLOKADA
. NIMUISI.
BALTIMORE,
I
1 MD.
Washington. —Prieš nar
dančių laivių blokadą pa
siuntė savo protestus Ber
lynan: Argentina, Brazilija,
Ispanija, Kuba ir Chile.
Europoj neutralės valsty
bės
atsisako protestuoti,
prisibijodamos vokiečių.

MAŽAI TELIKO Iš ĮGULOS.

Verduno šon^paėmę nelais

šiais per'dienų dienas lau
vėn vokiečių žvalgų būrį.
kia, kad gauti iš sandelių
Aplink augštumą 304 išti
anglių. Kiekvienai moterei
kęs franeuzų su vokiečiais
išduodama tik po 20 svarų.
mušis. Panaudota net ran
Anglių sandeliai yra , vy
kinės granatos.
riausybės nuožiūroje.
Vy

riausybė kieku galėdama
taupią anglis, nes jai pačiai
yra reikalingas šitas kuras.
Delei anglių trukumo nak
timis nebėgioja požeminiai
zos armijose tarnauja vokie geležinkeliai, uždaryti teat
čių oficieriai.
rai ir kratomųjų paveikslų
Iki praeitos subatos iš teatrėliai.
Suv. Valstijų Meksikon iš
Daugelis žmonių labai nekeliavo apie 200 vokiečių pasigapėdinę tokiu stoviu.
oficierių.
Sako, jogei tuose teatrėliuo-

New York. — Čia, kaip
žinoma, stovi nuo karės
pradžios net 31 vokiečių ir
austrų visokio didumo gar
laivis.
Šituose garlaiviuo
se buvo viso 5,460 įgulos—
. .Paryžius. — Rumuni
oficierių ir jurininkų. Da jos užsieninių reikalų mini
bar susekta, kad jų suvirš steris iš Jassv pranešė savo
4,000 palikę garlaivius ir iš-* pasiuntiniui čionai, kad vo
sisklaidę po Suv. Valstijas. kiečiai dideliomis miniomis
Teesama tuose visuose lai deportuoją iš Rumunijos T
New York. — Nuo vasa vuose tik 1,194 oficierių ir Vokietiją rumunus. Išveža
rio 1 d. iki 8 d. vokiečių jurininkų.
mi visi vyriškiai pradėjus
nardančios laivės nuskandi
16 ir baigus 67 metais am
no 62 garlaiviu blokuodamos
žiaus.
Angliją ir Franeiją. Didesnė
pusė nuskandintų garlaivių
prigulėjo anglams, pora Ru
sijai, vienas Italijai, gi visi
kiti neutralėms valstybėms.
Berlynas. — Vokietijos
Su garlaiviais daug žuvę ir spauda tvirtina, jogei Suv.
Londonas. — Kaip visoms
žmonių.
Daugiausia žuvę Valstijų prezidentui Wilso- neutralėms valstybėms, taip
nuo peršalimo žiemos metu. nui nepasisekė sukurstyti ir Graikijai Suv. Valstijų

JAU 62 LAIVU NUSKAN
DINTA.

NEPASISEKĖ WILSONUI-SAKO VOKIEČIAI.

NEPAIMS VOKIEČIŲ
\ GARLAIVIŲ.

RUSAI PAĖMĖ VOKIEČIŲ
APKASUS.

UŽDARYTA OLANDIJOS
UOSTAI

ŽUVO VANDENS NUOVA
DOJE.

SAUGOJA EDISONĄ.

Šiomis dienomis Baltimoįėje įvyko Bulotos & Co.
prakalbos. Kadangi Bulo
tos prakalbų tikslas . yra
dergti tas draugijas, kurios
daugiausia rūpinasi šelpi
mu badaujančių, tai negar
bingam veikėjui už negar
bingą darbą iškilmingai liko
įteiktas piktažoliu bukietas.
A. R.

Apie tą genialį sumanymą
bus plačiau pranešta rytoj:
Red.

VOKIEČIAI IŠVEŽA VO
NIEKO BLOGO NEPADA
KIETIJON RUMUNUS.
RYSIĄ VOKIEČIAI.

se ir kitose viešosiose įstai
gose nors vakarais butų ga
lima išeiti iš šaltų namų ir
ten nuėjus susišildvti.
Gi
dabar šalta kaip namuose,
taip viešose vietose.
Paryžiaus
priemiesčio
prieš Vokietiją neutrales
Enghien inajoro parėdymu
valstybes. Nepavyko ypač
Washington. — Valstybės apšildoma municipalė sve
todėl, kad AVilsonas nepažį
departamentui iš Anglijus ir tainė, kur gali visuomet sustas dabartinio stovio Euro
Francijos pranešta ir užtik sišildvti daugelis žmonių.
poje ir todėl imąs ne savo
rinta, kad Vokietijos amba
rolę, užsipuldamas ant Vo
sadorius tegalįs be jokio
I*
Washington. — Buvo pa- kietijos.
pavojaus iš Suv. Valstijų
sklydusios žinios, jogei Suv.
keliauti į Vokietiją. Gal da
Valstijų vyriausybė, susi
bar Vokietijos vyrihusybė
kivirčijusi su Vokietija, pa
jų uostų neleidžia plaukti į bus intikrinta ir paliuosuos
imsianti visus Vokietijos
Europą, nei vienam ameriko- Suv. Valstijų ambasadorių
Petrogradas. — Ties Kir- ga r 1 a i vius,
a tsi ran dančius
niniam laivui.
Kuomet gi Gerard ir kitus amerikonus libaba, Karpatų kalnuose,
Suv. Valstijų uostuose. Vy
garlaivių kompanijos krei išduodant jiems reikalinguo nišai
stojo
užpuolimam riausybė todėl užgina šitas
pėsi
Washingtonan,
kad sius pasportus.
prieš vokiečius.. Užpuolimą žinias. Sako, kad tai esąs
Brooklyn, N. Y. — Čia
plaukiantiems į Europą, lai
pradėjo armotų ir šautuvų tik pačių vokiečių prasima- vienafc žmogus beeidamas
vams butų duota sargyba,
smarkiais šaudymais ir po nvmas.
skersai gatvės įpuolė atidaprezidentas tai daryti atsi
žeminių minų
sprogdini
rvton
vandens nuovados
sakė pažymėdamas,, jogei
mais. Po šito nišai pėstininskylėn ir ten pražuvo. Sky
privatiniai
laivai • tegalį
kai puolėsi per. dygiiuotah
lė yra 65 pėdas gili.* Apa
plaukti ir už pasekmes imti
vielas atakon ir paėmė pir
East Orange, N. J. — Vy čioj pati nuovados triuba
Berlynas. — Olandijos ka mosios apsiginimo linijos riausybės įsakymu paskirta yra 7 pėdų diametre. Spė
ant savęs visą. atsakomybę.
Amerikonų spauda visa rės laivyno ministerio • įsa apkasus. Neužilgo vokiečiai detektivai saugoti garsų iš jama. kad nelaimingąjį van('
tai pažymėdama išmetinėja kymu uždaryta visi Olandi- buvo stoję kontratakom Bet radėją elektros srityje Tho- d uo išvilksiąs upėn. Nesu
prezidentui Wilsonui. Sako, jos uostai. Jokių laivu nei iš- liko atmušti ir neteko jiems masą Edisoną, kad jo nenu žinota net kas per' vienas
jis mainąs savo žodį.
ileidžiama, nei neįleidžiama . atsiimti prarastas pozicijas. dėtų koks piktadaris.
tas žmogus.

APSAUGOTA KELIONĖ
VOKIEČIŲ AMBASADO
RIUI VON BĘRNSTORFF.

Washington. — Suv. Val
stijų generalis štabas buvo
išdirbęs pienus apie visuoti
ną priverstiną visoj šalyj
visuomenės militarinį lavi
nimą. Visa tai inteikė ka
rės sekretoriui Baker. Bet
šis atmetė tuos pienus. An
gliška spauda dabar šaukia,
kad sekretorius Baker tru
kdąs šios šalies karėn pri
siruošimą. ,____ „.j—

Paryžius. — Francijos
karės laivyno ministeris, ad
mirolas Lecaze, tvirtina, jo
gei vokiečių nardančių lai
vių blokada nepadarysianti
nieko blogo Francijai ir An
glijai. Nuo tos blokados,
girdi, daugiausiai nukentėsiančios neutralės šalįs, bet
ne talkininkai. Be te admi
rolas tvirtina, jogei vokiečių
energija veikiau išsisemsianti, negu kas mano ki
taip. Kadangi dabartiniais
laikais jūrėse dažnai siau
čia didelės audros, todėl voV
kiečiai veikiai neteksią di
desnės dalies savo nardan
vyriausybė pranešė, jogei ji čių laivių.
nai pertraukianti diplomati
nius ryšius su Vokietija.
Paskatino be to ir Graikiją,
kad ir jinai protestuotų
prieš vokiečių nardančių
laivių blokadą. Dabar Grai
Paryžius. — Laikraščiai
kija nei nebežino, kas čia
praneša, kad už poros mė
atsakyti Suv. Valstijoms.
nesių Anglijai pritruksią
Graikijai nesinori nusikalsti
bulvių, jei šis maisto pro
nei vokiečiams, nei talkinin
duktas nebus gaunamas iš
kams. Sakoma, jogei jinai
užsienių.
geriausia padarysianti, jei
tylėsianti šitam reikale.

NEBEŽINO KAS
ATSAKYTI.

ANGLIJAI TRŪKSTA
BULVIŲ.

SUSITAIKYSIĄ ATEINANFRANCIJON BUS (VESTA j
ČIĄ VASARA
“KARĖS DUONA.”
Londonas, — Anglijos
i darbo ministeris, John Had-

Paryžius. — Greitu laiku ge, kalbėdamas čionai v,e
visoj Franeijoj vyriausybės nam susirinkime pažymėjo,
parėdymu bus įvesta “ka jogei talkininkai nusprendę
rės duona.” Tai yra bus taikinties su centralėmis
parėdyta, kokia duona tur* I valstybėmis ateinančią va
buti kepama.
sarą.
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Socialistu bei laisvamaniu
laikraščiai ir kataliku
priedermes.
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fu Digitol” (Mulford’s) po
kunigai, drausdami blogus ’ Klausimas 79.
raštus, daro tai he savo pra
Kaip sunkiai dirbu, tai 15 lašų keturis kartus į die
simanymu, tik pildo Bažny piup po krutinę skauda. Kas ną per penkjas dieuas.
čios įsakymus, ir tai daro penkios valandos krankšeiu Po penkių dienų reikia
ne dėl politikos, kaip tai be ir kosėju — be krankštimo sumažinti šitų lašų ėmimą.
dieviai stengias žmonėms nieko neatkosėju. Iš nosies
įkalbėti, bet dėlto, kad blo iššnypščiu kaž kokį didelį
gieji raštai griauja .tikėji kietą snarglį.
“Draugo” Skaitytojas
mą. j
Tie įstatymai yra išleisti
K. G. iš Emporia, Kau.
ne tam, kad žmogaus liuo
Atsakymas.
Liežiuvio palšumas ir bur
sybę suvaržyti, bet tam,
kad žmogų apsaugoti, nuo nos priaugimas su rūgščia
glitim liudija, kad fTamista
apgaudinėtojų.
perdaug vakare valgote. Tai
yra—valgis liekasi nesutarpintas (nesuvirškintas) ir
daug geriau butų, kad to vi
so, kas negali viduriuose su
A. tirpti, visai į vidurius nepa
Washington. — Praeitais
tektų.
Jeigu viduriai bus
metais maisto išvežimas iš
Kas nori gauti nuo p-no lakomi pustušti, tai greičiau
Suv. Valstijų sumažėjo 43
Daktaro A. Rutkausko pa pasveiks, negu sočiai priva*milijonais dolerių. 1916 me
tarimų per “Draugą,” pa gantZPrastų valgių galima
tais visokio maisto iš Suv.
klausimus tesiunčia NE į valgyti iki sočiai, bet mėsos,
Valstijų į užsienius išgaben
“Draugo” redakciją, bet ar kietai keptų kiaušinių,
ta 745 milijonų vertės, gi
prie paties p. D-ro A. Rut geriaus luitų, jeigu visai ne1915 metais buvo net 788
kausko arba asmeniškai, ar ’valgytumėt. Prastų valgių
milijonų vertės. Labiausia
valgius, idant gauti sotį —
ba laišku.
sumažėjęs išvežimas mėsos
reikia
prisipratyti
£ert?
DABAR JIS GYVENA
ir pieno išdirbinių. Sumažė
3457 SO. WESTERN AVĖ. valgomojo aliejaus arba val
jęs ir kviečių išvežimas. Bet
gyti šaltų lašinių, su raugyBOULEVARD.
žymiai padidėjęs kukuruzų
Jo namai yra beveik pa tais batviniais, agurkais,
išvežimas.
čioje kerčioje So. Western spalgenų ar kokių kitų vai
avė. Boulevard ir 35 gatvė. sių košę.
Širdį reikia stiprinti pa
i Klausimas 78.

Socialistu
laikraštis
Juo labiau jie tikėjo blo
“Naujienos” jau parodė aiš giesiems raštams, tuo labiau
jie šalinos nuo Bažnyčios,
kiai savo veidą.
Evangelijose
surašytas nuo tikėjimo, kol galop vi
Kristaus mokslas.. Sociali sai jo nenustojo ir nepaliko
stų laikraštis “Naujie tikrais bedieviais.
nos VISAS PASTAN Taigi kiekvienas blogu
GAS DĖJO, KAD ŽMO kningų ir laikraščių skaity
NES NETIKĖTŲ EVAN- tojas turėtų gerai pagalvo
GELIJOMS,
TAI
YRA ti: taip atsitiko su šimtais
tūkstančiais
lietuvių.
KAD
JIE
NETIKĖTŲ ir
KRISTAUS
MOKSLUI, Del ko su manim tas pats
KAD JIE ATSITRAUK negali atsitikti, kas atsitiko
TŲ NUO KRIKŠČIONIŠ su tiek kitų?...
Kitas sako: skaitydamas
KO TIKĖJIMO, O ATSI
TRAUKĖ
IŠVIRSTŲ
Į laisvamanių ar socialistų
raštus, aš skaitau tik tai,
BEDIEVIUS.
kas gero', kas blogo aš pa
DĖLTO DABAR NEI
lieku neskaitęs. Toki kal
PATS
AKLIAUSIS
ba yra tik savęs paties ap
“NAUJIENŲ” ŠALININ
gaudinėjimas. Iš kur žinai,
KAS NEGALI BESAKY
kas ten yra gero, o kas blo
TI, KAD “NAUJIENOS
go ? Juk tai sužinai tik tuo
REGRIAUJA KRIKŠČIO
met, kada perskaitai, o tu
NIŠKO TIKĖJIMO, KAD
sakais, kas blogo, neskaitųs.
JOS NE BEDIEVIŠKOS.
Taigi skaitymas socialis
2’
Kai}) “Naujienos” taip* tu bei laisvamanių laikraš
pat ir kiti socialistų šlamš čių ar kningų griauja tikė
sisaugojimu nuo labai sun
Širdies smarkus plakimas
tai griauja tikėjimų ir ve jimą, griauja katalikiškąją
kaus darbo. Geriaus ieško•
— diegliai dešiniame šone
da žmones į bedievystę.
tautiškąją kultūrą.
ti lengvesnio darbo, negu
tokie baisus, kad net krau
paliegti sunkų darbą bedir
• Tuotarpu yra dar tokių
Kiek rasime tarp .musų
jais atkosėju, o skaudėji
nesusipratusių žmonių, ku žmonių tokių nesusipratu
bant. Paliegusį darbininką
mas metasi į dešinį petį.
rie nenumano, kad pirkda sių, kurie socialistiškų ar
pats darbdavis nuo darbo
Suveržti viduriai sumažin
mi blogus raštus, jie sude laisvamaniškų
pavarys. Reikia į laiką su
laikraščių
davo dieglius —r atleisti gi
da pinigus, kad su tais pini skaitymą ar platinimą nei
siprasti ir pačiam liauti
labai gniauždavo ir diegda
sunkų darbą dirbus pirma
gais butų kiti bedievių raš- nuodėme (grieku) neskaito.
vo. \
įvykimo galutino patrūki
tai išleisti, kad tokiu budu, Tuo tarpu Bažnyčia mokina,
M. D. iš Rockford, III
bedievystė stiprėtu ir toliau i kad skaityti tikėjimą armo.
Atsakymas.
platintųs. Tie žmonės gal dančius raštus, ar juos kaip
Gyduolėmis
sustiprintai
Regis, Tamista turėjote
ir nepamislija, kad remda nors platinti, ar pardavinė
širdžiai negalima tikėti, kad
sutirštėjimą,
kurį
paprastai
mi pinigais bedievių £a$ti- ti yra vienas iš sunkiausių
valios tiek, kiek sveika šir
vadina
suakmenėjimu. Kuo dis valioja dirbti.
'
ją, jie tampa tikrais bedievy nusidėjimų (grieku'). Del
met kieti tulžies gabalėliai
stos platintojais, arba be-,to teologija įsako kunigams
Aš nesakau, kad Tamistos
eina lauk, tai tie baisus- so
dievystės skelbėjų rėmėjais, veikti prieš tai su visa enerširdis patrukusi. Gali būti
puliai, net į dešinį petį die
Darfg yra ir tokių žmo- fhja.
(Žiūrėk. apie tai A.
tasai silpnumas paeina nuo
gianti, įvyksta.
nių, kurie nesupranta, kaip Lehmkuhl, Tlieologia Moranesveiko pilvo.
Be
parisimo
vidurių
gėli

jie blogai daro, skaitydami įRs editio decima Tom I, 1.
Abelnam viso kūno su
socialistų ar laisvamanių p97 §663; 1. 298 §664, 665). mas, susiveržus gi tojo vi- stiprinimui galima gerti po
durių gėlimo sustojimas
i vieną
šaukštelį
keturius
raštus. Tokie žmonės atsis
Laisvamanių ir socialistų
liudija Tamistos visų vidų- }<artus dienoje sekančių gy
pyrę
tvirtina, sakydami, rąstai atveda, žmonės prie
lių žemyn nusileidimą (en- duolių: Elix. phosphor. et
kad ir skaitau blogus raš- apostazijos
(atsižadėjime
nuc. vom. N. F. tris uncijas.
tus, bet aš jiems netikiu, aš tikėjimo), padeda sutverti tero-ptosis).

”

SVEIKATOS
SKYRIUS

SUMAŽĖJO MAISTO
IŠVEŽIMAS.

Veda Dr-as
Rutkauskas

DARBININKAI PRIEŠINGI
KAREI.

New York. — Amerikos
Darbo Federacijos pirminin
kas, Samuel Gompers, deda
visas pastangas, kad ne
įvyktų karė Suv. Valstijų
sų Vokietija.
Įsakyta vi
soms tos darbininkų organi
zacijoms kuopoms išnešti
prieškarines rezoliucijas.
“ Bet jei tas negelbėtų, sa
ko Gompers, ir jei kiltų ka
rė, tuomet darbininkai, žino
ma, visupirma turėtų rupinties atlikti savo pareigas ša
lies apginime n

“Ryndarn” sausio 29 d. iš
čionai buvo išplaukę^ į Eu-'
ropą. Kompanija tečiau be-į į
vieliu telegrafu atšaukė at-!
gal.
“Ryndarn” sugrįžo
vietos uostau.

Jūsų pinigą turi būti padė
ti gerojo saugioje valstijos
bankoje

Second Sicurity ink
HMM OP

CHICAOO

HllvaakM At*.

Ojas priešateivinis
bilius.

kamšų W*atora Ava

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedelial* £-• Subatomis
vakarais iki 8 valandai

Skolinėms pinigus ant Namų

VVashington. — Priėmus
kongrese žinomą priešateivinį bilių, tuojaus žinoma*
šovinistas,
kongresmanas
Gardner iš Mass., iuteikė
naują bilių, kuriuomi nori
ma ateivius į Suv. Valstijas
apribuoti 200,000 žmonių
per metus, nerokuojant iš
Suv. valstijų iškeliaujančių
žmonių.

POPEROS BRANGUMO
PRIEŽASTIS.

Persiunčiame pinigus
{ Europa lr galima
^autl Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PBIEŽIUBA VALSTIJOS!

KAPITALAS $600,000

Mes mokame 3 pro<^ant Pinigą.
Mes parduodame F°reign Money
Orders } visas dalis svieto.
WiiHam Kasper — Pirmininkai
Otto -Kaspar,—Vice-pirmininkas
Chas? Krupka, Vice-pirmininkas
Joseph Sikyta — Kasierlua
Angust Fttek—AmX Kasimui
19<X> Blue Island Avė.

Washington. — Federale
pramoninė komisija, kuri
tyrinėjo laikraštinės pope
ros pabrangimą, patyrė, kad
poperos brangumą pagami
nę patįs fabrikantai, susiri
šę į trustus. Už tai juos,
tuos fabrikantus, komisijos
nuomone, reikia patraukti
atsakomybėn.

Patirta, jogei 1916 metais
fabrikantams poperos išdirbimas mažai atsiėjęs dau
giau, negu 1915 metais. Te
čiaus fabrikantai, susirišę
trustan, parduodami poperą
pakėlė už ją antra tiek di
desnę kainą.
Spėjama, jogei vyriausy
bė visus fabrikantus pa
trauks tieson.

ĮSAKYMAI pasiunčiami
NAKTIMIS.

PRAŠALINA NUO DARBO Haaga. — “Nieuw Couraut” pameša, kad Vokie
VOKIEČIUS.
tijos nardančios laivės nuo
savo admiralicijos apturi vi
sus įsakymus tik naktimis.
Paskirtomis
- valandomis
nardančios laivės iškįla iš
po vandens ir laukia bevie
lių telegrafų nuo admiralici
jos. Kai-kurio'š nardančios

CHICAGO, ILL.

d

TAUTIŠKA
.BANKA APSAUGA
DEL JŪSŲ TAUPUMO
' Beiikla

t

laisvę nao ruyasčlę
ir

Absolutižką s*u<aiav
banka yra labai patogioj*
vietoje yra reguliariai peržiuriama U. S. Valdžios, jū
sų taupiaimai yra pageidau
jami, a^ 81.00 ar 81,000.00
Jsįa riSartt ft—oiyj UI 11.»

HATIORAL CITY BANK
or CHICAGO

David R. Forgaa —Prendeat
8. E. Kampas. Dearborn and
Monroe St..
(Apatinėa lnboa)

""

PAIEŠKOJIMAI

Newport News, Va. —•
Kad
žmoguje
tulžis
neRegisi
Tamistos
nosyje
moku atskirti pelus nuo ,nppfigulmingus ir tt.
Vien>tinia bndta gimi
Garlaivių dirbdinimo įstai
sukietėtų ir /‘pjūties” ne- yra visas ligos lizdas. Nusi
nės
surasti yra paieškoji
grudų, dėlto man jie negali
gose pranešta, jogei tomis
Giį apostatais, sulyg Baž prirengtų, reikia vartoti se
mas
per ‘‘Draugą”. Paieš
pirk Tamista taip vadinamą dienomis busią prašalinti
pakenkti, aš tikėjimo neat
kodami per “Draugą” dau
nyčios mokslo, vadinas ra kančio mišinio druską:
“Nebuliser” ir ‘Chlorenton nuo darbo visi vokiečiai
sižadėjau ir neatsižadėsiu.
gelis surado savo gentis,
cionalistai, atšalėliai (indi
draugus ir pažįstamus, ku
Sodii salicylatis trip dalis, luhalant” (Parke Davis &
Tie žmonėliai nei manyte
darbininkai, neturį piliety
ferentai) ir kiti tokie, jei
rie per ilgą laiką nebuvo
Potassii iodidi vieną dalį ir <’♦>.) nors vieną unciją ir
nenumano, kaip tas jų pro
laivės
išleista
net
6-šioma
bės
poperių.
žinomi. Jei nori bile ką
i jie buvo apkrikštyti. Tie
tavimas . yra
klaidingas. {visi yra atskirti nuo Bažny Sodii biearbonatis vieną da dažnai įčirsk tų gydyklų
surasti,
siųsk paieškojimą į
savaitėms.
Praėjus šitam
'
‘
Draugą
’ ’ šiandien.
lį.
Sumaišius
ir
sausai
lainosin.
Mokslo yra prirodyta, jog
įąikui jos turi sugrįžti atgal
čios (excommunicati). (Žiū
Paieškojimų kaina:
kant, reikia šito druskų mi
perskaitytosios klaidos ir
savan uostan, jei nėra žu
rėk apie tai Lehmkuhl, The.
Vieną
kartą
___ 50c.
šinio imti vieną trečdalį ma
Klausimas 80.
melagystės nedingsta, jos
vusios.
Trįs
kartus
$1.00
i Morajis Tom ir, 1.
žojo šaukštelio, ištarpintt
Jau trįs metai turiu kru Vakar bulvės išnaujo pa
lenkas žmogaus mintyje. Il
Vieną savaitę
$1.50
§920).
'
656.
PiniguA galima siųsti
stiklinėje vandens, ir gerti tinėję sunkumą.
Negaliu brango 10c daugiau už buše
gainiui tokio' žmogaus min
krasoa ženkleliais, arba ro
Per išpažintį, jei žmogus kasdien du kartu — ryto i.begoti gulėdama—turiu sė
tis turtam sunkte persisungistruotame laiške. Paieš
lį.
Dabar bušelis bulvių
kia tomis, nčteisvbėmis, ir uesisako skaitąs blogus raš- metą ir vakare, po valgio.. dėdama snausti, kad pasilsė
kojimas
turi būt surašytas
žmogui suvartotojui kainuo
aiškiai
ir
trumpiai.
galutinai žmogus iškrypsta:tus, o kunigas numano jį
Vidurius reikia susivaržy ti. Slogoms užklupus labai
ja $3.50. Tuo tarpu auadien
Adresuokite:
iš tiesos kelio. (Žiūrėk apie;skaitant, kunigo priedermė ti ryto metą dar lovoje gu sunkiai kosėju, po visą kru
'DRAUGAI“
daug bulvių susvilo su
(Advertising
Dept.)
tai profesoriaus W. James i yra paklausti to. (Lehnt- lint aukštelninkai. Kaip tai tinę ir nugarą diegliai varBerlynas. — Valdiškos
Santa Fe geležinkelio vago
1800
W.
46
st.,
Ohicago,
III.
il uhl, Theol. Mor. Tom, IT, įdaryti, by kokia alaugoto- f to. Atkosėju geltonų ir juo
raštus).
spaudos biuras praneša, kad
nais šalę Chicagos.
Tą patį parodo ir gyveni- ji. 304, §419) Žmogui prisi- ja (nurse) ar daktaras Ta dų skreplių. Tris kartus po
Turkijoje sutverta naujas
mas.
Plačiau apsidairius | pažinus,- kunigo priedermė ukštai išaiškins ir pamokins. tris dienas labai sunkiai sir
ministerių kabinetas. Didy
iki šiolei franeuzai labai
galima pamatyti šimtus ir į yra išaiškinti tokio skaitv- . Širdies plakimą galima su gau dusuliu.
sis vezyras Said Halim Pa
daug suvartodavo visokių
tukstančius tokių musų bro-pno ar platinimo blogumą ir valdyti Su “Digitol” (MulFelomena Lau’ga Ii eilė,
ša delei nesveikatingumo
svaigalų.
,
>rd’s) imanf su yandeniu
lių lietuvių, kurie seniau i pareikalauti, kad tas žmoiš Charleroy, Pa.
rezignavęs. Naujo ministebuvo gerais katalikais, betfgus nuo to skaitymo ar pla- po penkioliką ar dvidešimtį
Atsakymas.
rių kabineto pirmininku,
pet savo nesupratimą, ar,tinimo atsisakytų.
Gerai lašų tris kartus dienoje —
Tamistai patartina gerti
Petrogradas. — Čionai taigi’ ir vezyru, yra Talat
išaiškinus
dalyką,
kiekvie

per keturias dienas — pas po dvidešimtį lašų GuaiaCol valdiškai paskelbta, jogei Bey, o karės ministerių —
per kieno įkalbinimą, ėmė
nas
noriai
sutinka.
Jei
tas
kui reikią, to “Digitol” vi- ir creesotc-carbonatc Įvgio- caro įsakymu paskirta spo Envcr Paša.
skaityti socialistų ar laisva
žmogus jokiu budu nesutik-bai neimti per ištisą savai- mis dalimis sumaišius ir į.cialė komisija, kuriai esą
manių raštus.
"v“4 mažai. klijinius lukštelius suvožus‘pavesta išdirbti Lenkijos
Pradžioje ir jie netikėda tu atsisakyti nuo skaitymo tę, arba imti 1labai
širdis
ima
labai ir eielą prarijant.
vo į tas laisvamanių ar so ar platinimo, blogųjų rąstų, Jeigu
autonomiją.
Tai
komiTuos lukštelius angliškai sijai pirmininkausiąs mini
Washington. — Visi Vo
cialistų melagystes, bjaurė tokiam kunigas neturi tei smarkiai plakti, tai ir vėl
davos užsipuldinėjimais ant sės duoti išrišimo taip-pat, galima imti “Digitol” po vadina, gelatine capsules.
kietijos diplomatiniai reika
sterių pirmininkas Golicln.
Bažnyčios. Bet ilgainiui jie kaip tam vagiui, kurs nenia- dvidešimtį lašų keturis kar
Jeigu sunkumas paeina ne
lai Suv. Valstijose pavesta
apsiprato su tais užsipuldi-pio liauties vogęs arba palei- ius į dieną per keturias die nuo plaučių priaugimų prie
Paryžius. — Franeuzai Šveicarijos pasiuntiniui Ritšonkaulių, tai galima imti po
nėjimais ant tikėjimo, ėmė f tūviui, kurs neatsižada pa nas.
i statistikai aprokuoja, kad fer. Taigi 5įarn pavesta am
{Franeijos
gyventojai sutau basada ir 12-ka konsiuliatą
Viską galima valgyti, prie penkioliką lašų ant karto
po trupučiuką tikėtu ir leistuvauti. (Theol. Morai.
pysią į metus apie 300 mili-{šioj šalyj. Apie tai pasiunti
riems prasimanymams, ga Lehmkuhl, T<»m, T T, p. 307 i ko yra palinkimas ir sko- keturis kartus dienoje, per
j uis, tiktai mėsos labai mažai penkias dienas, sekančia,
jonų frankų pravertus visoj uys Bitter oficialiai pranešė
lop visai Įtikėjo i socialistą -'425).
New
York.
—
Hollandšalyj uždraudimą išdirbinė-S. Valstijų valstybės depan.
gyduoles:
Fn
eaet.
grand.
5.
lietuviams
tcvalgyti,
o
alaus,
degtinės,
delbiamas
bei laisvamani),
Taigi musu
dįc
F. arba kitokių gyduolių?-American linijos garlaivis ti ir pardavinėti svaigalus, tamentui.
’
.
-■
reikėtų galų gale žinoti, kad vyno, nei į burną neimti.
neteisybes.

BULVĖS PABRANGO.

NAUJAS KABINETAS
TURKIJOJE.

RUSIJAI VIS RŪPINTI
LENKIJA.

DIDELĖ NAUDA Iš
PROHIBICIJOS.

ŠVEICARUOS fPASIUNTI
NIUI PAVESTA VOKIETI
JOS REIKALAI.

OARLAIYĮ SUGRAŽINO
ATGAL.

V

J

9

Mirties
akyveizdoje

vimas silpnėjo.
Seselė suprato, kad ligo
nio valandos jau suskaity
tos, ir kąd mirtie neišven
giama. Kuomet ligonis tū
lam laikui praslinkus pra
vėrė akįs, tai seselė davusi
jam gurkšnelį vandens su
kokiais tai lašais tarė:

6UKRNMS, KAIPO VAI
STAS NUO GIRTYBĖS.

AMERIKOJE

•V

Darbininkų
organiz.eijų ATSIŠAUKIA 16 BUBF
pirmininkaj pranešė, jogei KALĖJIMO DAUGELIUI.
ŽINOMAS LIETUVIS.
dabar ne laikas turėti nesu
tikimus, kuomet šaliai gra
sia pavojus.
Sandusky, Ohio. — Dar
bininkai, kertą ledus kom
panijai City, Ice Delivery
Co., pareikalavo didesnių
sau algų. Kompanija nesu
tiko ir darbininkai sustrei
kavo. Kompanija nusisam
dę streiklaužius.
Dažnai
dabar ištinka apsidaužymai
su streiklaužiais. Kompani
jai buvo pranešta apie strei
kininkų grasinimus. Todėl
dabar ledaunes saugoja po
licija.
Tamošius Vaištaris jis (TaniuColumbua, Ohio. — Šitos kas), ilgai gyveno Amerikoje ir
valstijos legislaturon intei- dabar šaukiasi pagelbos prie sa
kta bilius, uždraudžiąs dar vo draugą ir pažįstamą Baltim*»bo tarpininkams samdyti re, Md., Pittsburg, Pa., Donorą,
darbininkus ir juos siųsti Pa., ir Los Angeles Cal. Taigi ma
no brangus prieteliai, prašau ju
bile kur į streikuojančių są susimylėjimo. Kuomi galite padarbininkų vietą. •
gelbėkite man. Padaryti kolektą
Buffalo, N. Y. — Čionai po namus, ir patarkite saro drau
didžiai pabrango veršiena. gijoms pasirūpinti apie manę ne
Už 100 svarų mokama $14.- laimingą pakliuvusį į kalėjimą.
Aukas siijskit šiuo adresu:
b'5, ty. dukart tiek, kiek bu
RUSSIA
vo mokama pirm penkių
Gorod'Myškin Jaroslavskoj gub.,
metų.
Mologskaja ui., Arestovyj
dom,
New York. — Pirm kele Tomasu Voišteru.
lių metų bile kokios dirb
Žemiau paskelbti žmonės jau
tuvės taip vadinamas “bos- aukavo Vaištario išgelbėjimui:
sas” imdavo ir prašalinda Juozas Varnelis ................ $1.00
vo darbininką už menkiau Jonas Šimaitis ........................ 1.00
Jonas Šataitis........................... 1.00
sią nusižengimą. Galų ga
Antanas Vaškevičia................... 1.00
le dirbtuvių savininkai įsr- Jonas Adomaitis .................... 1.00
tikrino, jogei toksai prašall- Domininkas Kilkius ............- 1.00
nirnas
ne tik vienam darbi- Martinas Ašmonaviče............ 1.00
•»
ninkui kenkia, bet ir pačiai Jos. Laskąuskas .................... 1.00
Kajetonas Brazis..................... 1.00
kompanijai.

Plačiai žinomas Ameriko
je’ laikraštis
“Medical
(Karės vaizdelis).
VVorid” štai kokius duoda
Gerai padarė Port WashLigoninė mūšio lauke.
patarimus
girtuokliams,
ingtono ir Mihvaukee’s lie
kad jie atprastų nuo girty
— Pagarbink, broli, Die
Didelis dvarininko salio
tuviai, kad sužinoję apie
bės:
mis pilnutėlis lovų. O čia vo ištarmę ir nusiramink.
laisvamanių laikraščią agen_
Šv. Bedo Kolegija.
dar vis neša ir neša nuo po Melskis!
Jei kas abejoja, ar gali
to darbelius, nedaleidė jam
•
. •
ziciją šviežius ligonis su
Bet sužeistasis pradžioje
organizuoti bedieviškos san ma cukrinėmis pasigydyti
Vasario 4 d. š. m. Mok
peršautomis krūtinėmis, su- nieko neatsakė į tuos žo
daros kuopų savo pobažny- nuo girtybės, tegu išmėgina
sleivių
3-čia
kuopa
laikė
mė

truškintoniis šrapnelių ko džius ir tik neženkliai nusi
šitą gydymo bųdą. Žmogus,
tinėse svetainėse.
nesinį
susirinkimą.
jomis, perkirstomis kardais šypsojęs pakratė galvą.
Taip visur reika pasielg kuris rytmečiais smagiai
Apkalbėję
bėgančius
rei

rankomis.
Oras tvankus,
suvalgo daugelį saldžių pj
Po valandėlei tylėjimo li
ti.
kalus
liko
suorganizuota
asla purvyną, nemaloniai gonis, beveik, šnibždėdamas
Aš nuo savęs taipogi ka ragaičių arba uogų kisie
“
Blaivybės
”
kuopelė,
susi

kvėpia kraujas, visur stenė prabilo:
* .
talikus persergstu, kad rei liaus, veikiai pamirš savo
dedanti kol kas iš penkių
jimai, maldavimai, šauks
kia būti su tokiais paukšte įpratimą einant darban ar iš
— Sesut, tas viskas, gal sąnarių.
mai....
darbo užeiti saliunan. Jei
liais atsargesniais.
pasakos. Dėl mažų vaikų...
Kningiui išdavus raportą
Baisu.
Kazimieras P. Kudirka. žmogus įpratęs kasdien už
paaiškėjo, kad musų kninDaktaras draug su dvie- Aš nežinau, bet gal....
“Amerikos Lietuvio” eiti saliunan, ims dažniau
Nelaimingasis,
matyt, gynas, ačiū aukautojams,
mis mielaširdingomis sese
Skaitytojas. vartoti cukrine®, veikiai atlėmis ir vieuu sanitaru pra jautė, kad jo jiegos mažina gerokai padidėjo.
pras. nuo to užeidinėjimo į
Kningas aukavo redakci
dėjo vikriai sukinėties apie si ir mirtis neišvengiama.
svaigalų pardavyklas.
Prieš
jo
vaidentuvę
atsiyėjos:
“
Draugo,
”
“
Darbinin

lovą vieno jauno kareivio,
Reikia žinoti, kad saldu
kurį tik ką atnešė nuo po re prapultis, ligonis pradė- ko,” “Lietuvos” ir šios ko
mas atima norą vartoti al
zicijų. Visas kraujais pas jo bijoti. Kas bus? Ar gi legijos alumnas A. Linkus.
koholinius gėralus. Ir kuo
J. Zaraaietis. Bedforde yra gan daug©
ruvęs jaunuolis rodė labai viskas jau pasibaigė?!...
dažniau ir daugiau žmogus
lis įvairių fabrikų ir jose
menkus gyvasties ženklus., Staiga jis nutvėrė mielavalgo saldžius daiktus, tuo
Daktaras tuojaus paliepė Į širdingosios sesutės švelni?
galima nemažiau uždirbti,
labiau jam ima priklinties
kaip kitur. perpjauti sužeistajam dr? ranką, tarytum, manyda
svaigalai.
imas, jog toji meilį rankelė
Vietos lietuvių kolioniją
bužius ant krutinės.
ĮguIndomiausias daiktas tai
Andai ‘ ‘ Drauge ” ir “ Dar neskaitlinga. Išviso čia yra
dęs sanitaras akies mirks-; išgelbės jį iš mirties nasrų.
pasigerinda bininke” buvo tilpęs perser7 tik 3 lietuviškos šeimynos ir tas, kad saliunuose, kuriuo
Sesut
niu išpildė daktaro paliepitu ma gėjimas, kad lietuviai kata arti 10 pavienių lietuvjų. se “svečiams” duodami vel
mą. Tiršta kraujo srovė iš jinas
lig011*3
tui užkandžiai, nerasi nieko
kratinės kareivio ištriško|tei dau« mirštančių! Al... likai butų atsargesni su mi Bet neatsižvelgiant į taip
Taip-pat
jokių
Pasakyk man, sesut, ar jie sijomis A. Martaus. Šis vy menką lietuvių skaičių, jie saldaus.
nnt lovos.
bijojo mirties.... ar jie no ras, kuris skelbiasi esąs be- nesnaudžia ir gan veikliai saldumynų negalima gauti
Vargais negalais sustab
riai mirė?...
partivišku, važinėja po vi darbuojasi visuomenės la nei valgyklose, kurios be
džius-bėgimą kraujo, dakta
— Daug mačiau mirštan sas lietuvių kolionijas buk bui. Čionykštis lietuvių bū tarpiai yra sujungtos su sa
ras apžiurėjo ligonį ir pa
čių -------- atsiliepė seselė. — tai su tikslu rinkti aukas relis turi net dvi lietuviškas liūnais.
lengva galva linguodamas
Pranas Dubinskas
1.00
Visi jie su karšta malda nu nuo karės nukentėjusiems. draugijėles: SLRKA. \ kuo * Tokių valgyklų savinintyliai tarė:
Vienoj
dirbtuvėj,
kur
vi

Ona Mikalauskiutė....................... 50
ėjo Dievo skiriamu kėliu.... Bet šio Martaus yra visiškai pa ir Tautos Fondo skyrių. kai-saliunininkai labai ge— Sužeistas į plaučius.
Jonas
Grabauskas......................... 50
suomet
dirba
6Q0
žmonių,
— Sesut, pasakyk dar kitokis prakalbų tikslas. Jis Garbė jums, bedfordiečiai, r&i žino, kad kuo daugiau
Juozas
'Pečiulis ............................. 50
Mažai vilties....
man, ar tu tikrai tiki, kad per savo prakalbas užgau kad įstengėte sutverti net svečias suvalgys saldumy kas metai buvo prašalinama Aleksandra Galinauskas.............. 50
Gilią, plačią žaizdą kruti yra Dievas, dangus... Aš lioja lietuvius ‘katalikus, dvi lietuviškas draugijas. nų, tuo mažiau vartos svai apie 2,000 darbininkų ir šį- Vincas Vaitukaitis....................... 50
nėję užbandažavo. Dakta nežinau... Gal... Kaip tau tveria laisvamaniškos san Jūsų pavyzdį reikėtų sekti galus, arba ir visai nei ne tų vieton buvo priimami ki Mati jošius Franka ....................... 50
ti.
Paskui pasirodė, kad Kazimieras Valiukas
ras nuėjo prie kitų. Prie rodosi, sesei?
daros kuopas ir kalbina daugeliui lietuviškų kolio- pažiūrės į juos..
Patyrimai liudija, kad keleriais metais kompanija Jonas Glėbas ......... ........ .50
sužeistojo pasiliko seselė ir Tamsta. Tikėdamas gi klausytojus užsirašyti lais nijų, kur nėra jokių draugi
Marė.
Atsisėdusi priegal- ,— Taip, tikėk ir Tamsta. vamanių laikraščius, kaip jų bei kur gyvuoja bedieviš girtaująs žmogus baisiai ne nuo to daribininkų mainymo Steponas Gineitis
apkenčia jokio saldaus val panešė kelis šimtus tūks JonaS Dumkus
“Ateitį,” “Vienybę kos socialistų draugijos.
vyj žiurėjo į mirtinai paba Tikėdamas gi pažinsi Jo tai:
Silvestras Monkeviče..................50
tančių dolerių nuostolių, Petras Baublis ............................... 25—
gio.
lusį jaunutį veidą kareivio. esybę ir jausi Jį.
Lietuvninkų,” “Amerikos
Apari draugijų visiems
Taip-pat patyrimai sako, nežiūrint sugadintos mede- Petras Karalius ..................... <25
Virš pusvaląndžio karei
— Nesuprantu... Aš neži Lietuvį” ir t.t. Taigi nėra ko lietuviams reiktų užsiprenu7
Juozas^ Lukač^viee ......... J..
.25
vis gulėjo nejudėdamas.
nau...
stebėties, kad “Amerikos meruoti katalikiškus laik kad kuri tauta daugiau su- gos, įrankių ir mašinų.
Juozas Barauskas .........
.25
vartoja cukraus, tai mažiau
Pagaliaus jis atsibudo ir < Truputį pamąstęs ligonis Lietuvis” gina savo agentą. raščius.
Todėl darbdaviai dabar
Bronius
Giknis
...............
'.25
suvartoja alkoholio.
plačiai atvėręs akįs bailiai vėl tarė:
Tik labai stebėtina, kad
priimtą į darbą darbininką Stanislovas Šimkeviče............ -25
Nuo Naujų Metų saliunai
Pasirodo, jogei tose val stengiasi kuoilgiausiai už
dairėsi į visas puses. Pa
— Seniai, geniai aš pas “Amerikos Lietuvis” sako,
Mammie Gustaitienė .
čia uždaryti.
stijose, kur pravesta prohi- laikyti prie darbo. Taip gi
matęs prie savo lovos baltą kutinį
kartą
meldžiaus. jog minėtoje koresponden
(Šimkevičiutė) ....................... 25
W. Suščius. bicija, žmonės ima daugiau
stovylą
mielaširdingosios Tuomet dar gyveno mano cijoje buvo parašyta netei
įsitikrintą^ kad darbininką Andrius Kuklicrius.......................25
vartoti cukraus ir cukrinių. prie darbo vienoj vietoj te Ona Šumnauskiutė.......................25
seselės ligonis tarė:
motutė... Musų namelis bu sybė, jog tai, gird, drabstyTen daugel vietose buvusių
— Sesut, pasakyk man,,, vo prie Vilijos krantų, tarp mas purvais nekalto žmo
galima palaikyti tik padidi Aleksandra Čepaitienė................ 25
Petras Lazauskas........................... 25
saliunų įsteigta cukrinių.
aš gal greit mirsiu?... Se | gojelių. Motutė draug su gaus.
,
/
nus jam algą ir švariai už Martinas Petrulionis.................. 25
“Afledical Wort(F’ baigia
sut, kaip manai... mirsiu... manim melsdavos... Ji buAš, savo parašu viešai
•Sausio 27 d. s. m. lietuvių
laikant darbavietes.
\
Pranas Doras.................................. 20
— Nemirsi, balandėli, — vo taip gera, dora, maldin-liudiju, kad tilpęs “Drauge’ moksleivių 7 kp. Šv. Bona žodžiais:
Taip bent dabar jau ir el Stanislovas Jokūbaitis .......... .20
Tegu paklauso alkoholi
atsiliepė sidabriniu balseliu <*•••♦
ir “DarbinS&e” aprašymas ventūro seminarijoje laikė
M. G..................................................... 10
slaugotoja.
Nusiramink.
A. Martaus" prakalbų Ka pirmą susirinkimą po Naujų kai ir tegul vartoja cukri giasi kaikurie dirbtuvių sa Juozapas Rutkauskas.................. 10
Jis geso.
vininkai.
Motiejus Petrulionis.....................05
Kaip Dievas duos, taip ir
Jo vaidentuvėje, it pilki rine, Wis. sausio 17 d. š. m. Metų. Apsvarsčius bėgan nes. Tuomet nei nepasijus
Franas
Velička ............................. 02
patraukimo
bus.
debesėliai, skriejo mintys yra visiškai teisingas. Gaila, čius kuopos reikalus prasi kaip neteks
Sužeistas karčiai nusišyp apie kūdikystės dienas, tė; kad “Amerikos Lietuvis”, dėjo programa. J, Kondra- prie svaigalų.
Išviso surinkta ..................... $19.17
Be to reikia žinoti, kad
sojo, dar sykį pasidairė ap vus, draugus, gimtinį so užsigaudamas tuomi, kad jo skas kalbėjo apie Lietuvos
Išsiųsta dėl Tarno rusiškų
link ir atsikreipęs prie se džių, platus laukus....
agentą Atartų buk neteisin stovį Vytauto laikais, J. cukrus ir cukrinės turi di
. 20 rublių ................ ’............ $7.00
selės Marės vėl ėmė silpnu
Už Cable arba telegramą 9
Mirštančio kareivio jie gai apšmeižė, nepažymi, ka Svirskas skaitė referatą delę maistingumo vertę Su
teikia organizmui daugel
žodžius po 25c........................ 2.25
balsu kalbėti:
gos kas valandėlę mažinos, me yra tas neteisingumas.
apie Rugį, J. Šaulinskas
Z ■
— Žinai, sesut, aš labai kvėpavimas silpo.
Specialiai aš dar pažymiu, kalbėjo apie lietuvių karę energijos. Todėl štai ir ka
utaisytas ii formuleIšleista
išviso
.......................$9.25'
recepto; sutelkto išmiritinnenorėčiau mirti... Aš taip
Geroji gi seselė pilnutė- kad p. A. Marius surinktus su kryžiuočiais Gedcmino reiviams, kurie turi atlikti
gu Lgypto zokouinku,
Dar lieka pinigų pas Juozą Var
apsunkintus
marsavimus,
dar esu jaunas. Alau atei rnis akimis ašarų, pilna už tose prakalbose $35.90 tik laikais.
nelį $9.92.
<
•piirtiškia eami stebėtinu! pu nemingu
tis dar šypsosi... Nenoriu uojautos jo sopuliams liūd rai pasiėmė su savim, neat Reikia dar pažymėti, jog dažnai duodama valgyti čewuo .yrl/mo viha ir i-nnit, ger*
Kas daugiau prisidės. Pinigai
k k. nk/tmlr. dn*'llio, gnh:ot
ūkauti'
nu* f ojimo aptilo,
mirti... Ak, sebut, ateis pa nai žiurėjo į mirštantį ne sižvelgiant protestų Lietu liko išreikšta padėkavonė koliadų.
yra
renkami jam kelionei arba šifĮnlriu tfirlrtm", rel., f>r t
Hutaiaunu*
Mrrl&ju
h
b.ii
ptfjnjiftjusle
Virsminėti nurodymai ga
kortei. O kas galėtumėt suteikti
vasarėlis, pražys sodnai, sit- tikėlį.
vių Dienos komiteto iždinin kun. Pakauskui už prisiunjam
visuotiną pagelbą, tai yra šifžaliuos laukai, o aš ten ne
Melskis!—pagaliaus dre ko, nes minėtasis komitetas timą moksleiviams kningų. li būti labai naudingi ne
MB-EXPElLERI(k 3
Geno Ir Ištikimo draugo we|mykortę
nusiųsti, tai mes prašom pir
busiu.... O jazmino kvapas., bančiu balsu tarė seselė. — rpngė Martaus prakalbas. A.
inftGnaudojame
i»« tū
J. Šaulinskas. įpratusieras į svaigalus gir
lyje per pusę šimtin. ėio -25 •.
miau duoti mums žinią per laišką
/
tuokliams, bet ir tiems, ku
uA Imnkutę vi mum* aptiekose.
Marius tokiu pasielgimu la
bičių zirzgė jimas, sesučių Prašyk atleidimo!
»fIm galite ofehMiy ti t h utą i iš
arba ypatiškai (Juozui Varneliui
rie nuosaikiai vartoja svai
F. AD. RTCHTKR A CO. Q
bai suerzino vietos lietuvius,
dainos....
— Nemoku...
ir Juozui Kubiliui). Surinkti piro74—M VssMMtM Sirssk
Mk
galus.
K. A.
o ypač Lietuvių Dienos ko
— Nurimk, kvietkėli —
— Melskis su manim!
gai bus tam ir atiduoti. O kas no
rėtą tik prisidėti klek galėdama*
miteto
valdybą.
Ji
tikisi
maldavo seselė, glostydama
Ligonis pažiurėjo į švie
p.ic musą, tai prašom atsiųsti per
ligonio galvą. — Pasveiksi, sų, gražų seselės veidą ir jo gauti nemažai “pipirų” nuo Saušio 27 d. čia prasidėjo
Du Daktarai Jam Pasakė. registruotą laišką arba Money Orsugrįši....
sukepusios lupos nejučiomis vietos lietuvių už daleidimą misijos tėvo V. Kulikauskio,
Vienas iš musų duonkepių atėjo puf
dtr.sekančiu adresu: % Jos. Varmane
ir^aako
Mariui
paimti
su
savim
pi

kurios
tęsėsi
8
dienas.
Žmo

— Ne, sesut, nckuomet pradėjo kartoti -paskui sese
Hillio aš norių tau pasakyti kad nelis and Jos.
ubilius, 5 Pearl
New York. — Visos ko- du‘‘daktarai
nigus.
man pripažino kad turė st., Baltimore,
nės gan skaitlingai lankė
jau nesugrįšiu į savo name lę žodžius Dievo maldos.
d.
siu neatbūtinai tvrėti aperaeijn. Aš
Labai liūdna, kad tasai misijas ir labai likosi užga turios geležinkeliečių orga atėjau į aptieka ir vienas iš klerkų
Gerbiamieji, kurie ghl per klai
lį, nė'Kuomet nepamatysiu , Neužilgo ligonis pradėjo
liepė
man
imti
Eatonic,
aš
teip
ir
pa.
nizacijos
ir
pačios
geležin

dą nepatalpinom kaikurių aukau
savo brangų laukų, gnivi- stingti ir su žodžiais “bet laisvamauis-sandarietis savo nėdinti naudingais pamoki
dariau, ir dabar jaučiuosi labai ge
kelių
kotnpanijoe,
gurios
grynai
partiviškicinA
reika

toją
varčią, nuoširdžiai meldžiam*
rai. Kiekvienam kariam aš pardaviau,
nimais.
naučių pušynėlių, žydinčių Į gelbėk mus nuo pikta” am
ta
pati
aako
apie
Eatonic,
Wm.
M.
mums pranešti po augščiau nuro
lams, panaudoja vargus ir Ačiū klebonui už surengi jau kelintas mėnuo voda Ounea* A pliek oriui,, Ot|awa, III
vyšnių... Aš toks jaunas... žinai užmerkė akįs.
smarkią kovą už 8-nias dar PO VALGYMUI IMKITE VIENA dytu adresu, o šiuom kartu vi
Sesutė Marė apdengė nu ašaras musų nelaimingų mą tų misijų.
nenoriu... oi... sunk....'
siems aukautojams nuoširdžiai ta
Ligonis dar ką tai norėjo mirėlio veidą paklode ir su viengenčių ir tokiu budu pa- Geistina, kad tokios misi bo valandas dienoje, paga
riu ačiū.
so kyti, bet iš žaizdos vėl praį Įkniubusi ant kelių prieš jo ruližuoja tą šventą darbą pa jos įvyktų kiekvienoje lie liaus pertraukė tą kovą,
_______
OMACrf*
Sn pagarba,
Geru nuo ninenio, širdies ■kaiiNiiio
kuomet
kilo
nesutikimai
versdamas
jį
į
grynai
pariiJuozas Vnrhtlb.
tuviu
kolionijoje
Amerikoj.
dėjo slinkties kraujas, vei- lovos ėmė karštai melsties.
Ir kitų negerumu, Gaunamus paa vie-m
žios šalies su .Vokietija. aptiekorus.
Sausio 15 d. 1917 m.
_____ ■
X. G. višką propagandą.
das dar labiau pabalo, alsa.i
i

PERU, UL.

BEDFORO, OHIO.

RAGINE, WIS.

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.

oro

S

y

ą:

MOKOS ROGKS, PA.

IŠ DARBO LAUKO?

(Gedgaudienė, Juoz. MikŠaa,
Ponai Šlepavičiai, Vinc. Ba
landa, Ant. Malinauskas,
j Antanina
Beinoraitė,
B.
į Janušauskas,
Juozapatas
j Gcčias, Juozapas -Šimaitis,
į Balys Sakleekis, Juozapas
Šlagis, Ona Tamasiunaitė,
3 ŽMONES SUŽEISTA. Elzbieta Jonaitė, Antanas
Bekštis, Kazimieras Petrau
Jonas
Maseliunas,
63-čios
gat. gatvekaris skas,
A
vakar vakare susidaužė su Vincenta Vileikienė.
Pasižadėjo mokėti nuola
dideliu autombiliu, prigulin
čiu Johnson. Bros. Coal Co. tines duokles i Tautos Fon
Šoferis išliko sveikas. Bet do 32 skyrių:
Ona Kvedaraitė, Domicė
gatve kary j sužestas motorlė Adomaitė, Juozapas Garnnnas ir du kitu žmogų.
ruckas, Antanas Malinau
skas, Jonas Ramanauskas,
Mykolas Marge ricina, Ag
nieška Gilienė, Morta Juš
kaite,* Katrė Marcinkienė.
Jurgis Monkus, Ona-Geidaamiveičnė, Antanas Gelda
ma vičienė, Veronika Zambav'čienė, Barbora Rašinskienė, Ona Balčiūnaitė, Emili
ja Gedgaudaitė, Barbora Jo
naitė, Karolina Gugonienė,
.Antanina Beinoraitė, Zofija
Gečaitė, Juozapas Matijo' šaitis, Antanas Rakštis, A.
j Nausiedienė, Magdalena Bująuskaitė, Marijona PetraI vičienė, Juozapata Petravi-

nuomonių, panorėjo gnlų-gnl sužino
ti teisingą stovį. J. II. Reali kasyk
las atrado žydinčiame stovyje ir
tildėme joms laimingą ateitį.
“Iš “Aor Mineral Wenlth“.

CHICAGOS
ŽINIOS

IŠKILMINGAS
TEATRAS.
po vardų “GENOVAITE” paren
gtas ŠV. KAZIMIERO” DRAU
GYSTES, atsibus VASARIO ll
d. 1917 m., DAINIA IIALL Sta
te gatvės, Racine, Wis.
Nuoširdžiai kviečia visus lie
Palei
Municipal
Picr
atsilankyti
Grand avc. dviejų gdtvcka- tuvius ir lietuvaitės
i
nnt šio puikaus vakaro.
rių tarpan kokiu tai budu
KOMITETAS.
pateko
vieno
gatvekario
konduktorius Neis WesterFARMOS!!
land. Žuvo staiga nelaimin FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Ameri
gasis. Ėjo 35 metus.
koje Lietuvių kolionijoj kame yTa
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
šioj apylinkėje ŠcottviUe, Mich. kur
kraštas Uetuviams apsigyventi. Cio.
nais yra Farmerą Draugystė,
yra
lietuvišką parapija. Todėl kreipiamos
į Jąs kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad
galėtumėm
visus Anglus ir Vokie
Sius, iš tos k°UonlJos išprašyti. Mes
turime iš Ją suėmė jų farmas ir nori
me jas parduoti, turime didelių ir «u
žų farmų, givuliai. mašinos ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
glau informacijų rašykite
mums,
o gausite gražų kataUoga ir mapa. ..

Vietos Lietuvos Vyčių 14
kp. nutarė rinkties ne ketvergais, bet seredomis.
Pasibaigus
susirinki
mams paprastai būna žaidi
mai.
Vyčių balius, įvykęs sau
ANTON KIEDIS,
sio 28 dienoj Lauterbacho Peoples State Bank Bldg.,
svetainėje, pasisekė pusėti
Scottville, Mich.
nai. Pelno liks.
Pr. Zdankus.
Nauji, neatimti,
aaryti ant
užsakymo sintai ir overkucai,
vertės nuo $30 iki $50, dabar
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius.
Nauji, daryti
gatavimi nno
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
!
Pilnas pasirinkimas kailin pa-

*
i
Į
k
,
|

Įčiutė, MVkolas KrauČiunas,
Elzbieta Klasienė, Viktoras
Balanda, Justinas Pauža,
Juozapas Šiopa, Marijona
Overlingiutė, Jonas Masiliū
nas,
Aleksandras
Gečas,
Eva Gečienė, Juozas Juo; zaitis, Eva Jokubauskienė,
Petras Čiuras, Petras Kulis.
Išviso surinkta $144.49.

t muštų

i
i
Į
‘

I

overkotų

Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai
vertėa nuo $25 iki
$85, dabar $5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir KuponL
Atdara každioną, nedėliomis

[ ir vakarais.

KASYKLŲ PRAMONĖ

8. 0ORDON,

Į

> 1415 8. Halsted st., Chicago. m.

AUGA.
Oficialiai Kingman Zinko kompa
nijos viršininkai akelba, kad ji dapir
ko nž $6,800.00 nuosavybės, kuri ineina minėtos organizacijos valdžion.
Kompanijos didžiausia doma nukreip

patarnauti
ponis.
J. Balsiene

tn j dvi vietoves, kurios turės būti
išnudotos metų arba kitų
bėgyje.
Naujas pirkinys Kingman
Zinko
Kompaniją pastatė ant labai tvir
to pamato ir užtikrino jai gerą at
eitį. B. X. Dawson, minėtos kompa
nijos prezidentas, pastaruoju laikn
makosi New Yorke, jis praneša apie
rytų visuomenės prielankų atsinešiiną link Kasyklų.
Keletas pasižymėjusių turtuolių
aplatikė Kingman Zinko kasyklas ir
įsigijo gerą nuomonę apie jas. Lig
šiol tose kasyklose buvo išimta daug
metalinės rudos, bet iš priežasties
stokos atsakančių prietaisų, pramo
nė vis trukdėsi. Pastaruoju laiku
kompanija pasidėjo gerą papėdę ir
laike keletos mėnesių žada ineitį j
eilę pirmaklęsių kasyklų. ,
Mr. J. Davidson, užvaizdą
kompanijos turtų, praneša, kad ka
syklos puikiai vystosi, tik progresą
suturi stoka gatavų pinigų, kuriais
galima butų daugniu nuosavybės dapirkti ir reikalingi ptietaisai įreng-

Žemiau talpiname sąrašą
žmonių, kurie aukavo laike
Visi choristai teiksitės*
D-ro Bielskio prakalbu Šv.
Jurgio parapijos svetainėje, pribūti į Liet. Vyčiu choro
.T. H. Reali, pasižymėjęs kasyk
repeticija.
Vieta ir laikas lų žinovas iš Philadelphios, buvo
vasario 1 d. š. m.
visiems žinoma. Tik nesivė- buvo apžiūrėti Kingman Zinko Ka
Eva Leeaitė aukavo $10.
syklų. Jį siuntė užsiinteresavusi vi
luokite.
suomenė, kuri, girdėdnma ' įvairių
PąsižarĮėjo dar mokėti į
Tautos Fondą po 25c kas
savaitę. Kun. Vaičunas ir
kun. Albavičius — po $5.00.
Po $1.00 aukavo sekan
tieji: Konst. Petraitis, Ona
Ant pardavimo du bizniai su namų,karčiama ir graborysrę,
Aš
biznį
išlaikiau snvirš 18 metų ir todėl norių pasilsėti. Biznis
Butvitienė, Julius Kaupas,
yra gerai išdirbtas tarp lietuvių kurių čia randasi suvirš 2500.
Norintieji plačiau sužinoti malonėkite kreiptis sekančiu adresu:
Petr. Preitikaitė, Kaz. Ka
A. PETRUSZKEVICIA,
valiauskas, Vinc. Andrulis,
40 SCHYLEB SI*
AMSTERDAM. N. Y
Morta
Juškaitė, Emilija

SUAREŠTUOKITE

šituos

Ragius.

Tel Drover 7048

$1.000
Lietuvai

Jį||

LIETUVIS DENTISTAS .
Valandos: nno 9 ryto iki 0 vak.
Nedėliomie pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Avė.
art 47-toe gatvės

Lietuvos Vyčiu 24-tos Kuopos

Central CM
Humbold 87.

Baaidence

Koncertas
ir Balius

JONAS STRUZYSKIS
Lietu vys

£

NEDELIOJE

v
m

Vasario-Feb.ll,

5

N

PULASKIO SVET

išdirbėjau.

JOHN

§

S

~

18 St., ir Aahlnnd Avė.

PROGRAME

Paminklą

v

I’adarnit ant nžaakimn paminklus greitai ir pigini, kaip kiti.
Eau pasirįžęs patarnauti bile laike. Pareikalnvns
nuvažiuoją
į
namus ir duodu paaiškinimą reikale Paminklą statymo.
.
Reikale kreipkities adresu:
STRUŽYSK’S

Monumet Works,
R. P. D: Box 128, BLUE ISLAND, ILL.
Dirbtuvė MT. OREENWOOD( ILL.
Tel. Mt. Greenwood 45 L
Prie Sv. 'Kazimiero Kapinių

P
2
S
C
J

?
£
£

DALYVAULiA

Marion Rakauską,
Karolius Sarpalius,
Pranas Jakutis,
donas Zolp,
“Harmonijos“ Kvartetas,
12 žmonių orkestrą,
P. V. Sarpalius, direktorius.

Vienintelis lietuvių kalboje mėnesinis pramonijos
laikraštis.
“LAIMĘ” rašo apie pramonijų, kaip ji prasideda,
vystosi, kokius pelnus neša žmonėms, kurie prie jos
prisideda.
“LAIMĖJE” rasi nurodymų bei patarimų, knr
indėti savo siitaupjntą turtų, kad jis pačiam jo savinin
kui tarnautų.
“LAIMĖ” supažindina savo skaitytojus su žemės
turtais, aprašinėdama kasyklas, žemės sluogsnius ir
mineralus. Kasyklas ir įvairius metalus, paveikslai pa
rodo, kad žmonėms lengviau butų suprasti.
“LAIMĖ” nesikiša į dvasinius žmonių reikalus, ji
stengiasi vien pramonijos sritį aiškinti. Žodžiu, “LAI
MĖS” užduotimi yra kiekvienų padaryti laimingu,
nuimti nuo pečių kasdieninį vargų, skurdų ’ ir kitus ne
gerumus.
Skaityk “LAIMĘ” — rasi laime!
Metams “LAIMĖ” kaštuoja tik VIENĄ DOLE
RĮ, be to, duodama priedu naudinga knyga: “Pinigij
darymo paslaptys”.
Adresuok:

Ruošia Ir kviečia

PAIESKAU
Petro ir Juozapo
Stonaičių ir Ignaco Sarkauskio paei
no iš Kauno gub., Telšių pav. Leplankės ar Telšių parapijos prašom at
sišaukti ant adreso:
‘ FRANK EITUTTS
1506 Shields avė., Chicago Heights,
Paieškau giminaitės
Amelijos
Strazdytės, paeina iš Kauno
gub.,
Vilkmergės pav. Vižanių parap. Luknų sodžiaus, 5 metai kaip
gyveno
Baltimorej, meldžiu atsiliepti
arba
kas apie ja žinote praneškite sekan
čių adresu:
DOMINTKAS SLOpSTS
25 W. Sidney av, Mt. Vernon, N. Y.

3329 SO. HALSTED ST.,
PATEšKAU Juozapo
Plusnio ir
Paulausko, Plusnio sesers ir švogerio
paeinančių iš Kauno gub.,
Šiaulių
pav., Triškių miestelio pirm 13 metų
gyveno Mt. Carmel, Pa. Tūrių svar
bų reikalą atsišaukite sekančiu ad
resu :
DONATAS LAN9BURG
Box 325
GRRANVTLLE, TLL.

CHICAGO, ILL.

P. S. Vienų numerį šiltučiame dykai, pažiūrėjimui)
ltt«ARUUMtU M MM V

S PIRMU NEGU PIRKSI GAUKMUSU KAINAS •
•
Aat Durį), Lentų Rėmų ir Stoginio Popioros

:

CARR BROS. WRECKING CO.- :
CHICAGO •

• 3003-3039 S. HALSTED ST.,

Petras Balsis
468 Northampton st.
Easton, Pa.
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Lietuviška Bučerne

Visi tietuviai remkite savo tautieti
vietoje svetimtauti. Viejia iš geriau
sių hucernių apielinkejė. Visiems ge
rai žinomojoje vietoj.
Stan. Kazlowskls
4102 S. Campbell Avė.
TEL. YARDS 2999. -UHICAGO, ILL.

MOftlB ‘mtucKs.
Pajieškau Ignaco Zingerio, kuris ap
sivogęs išbėgo iš Chicagos ketvirtą
dieną Sausio 1917.m. Šitas jaunas va
gis dirbo pas manę Bankoje per sep
tinius mėnesius ir, kada aš apsirgau
ir, išvažiavau į Ligonhutį ant opera
cijos, tuomet jisai j trečią dieną po
mano apsirgimo pasiėmęs keliatą šim
tų dolerių nakče su pačia apleido Chicagą. •
Jis yra ženotas su PetronclėĮ Mačiulevičaitė, kuri
paeina iš miestelio
Jurbarko Kauno Gub. ir jau yra ser
ganti nėščia, kokie- 7 menesiai. Jisai
pats kalba iš lengvo, lėtai, eina galvą
palenkės, turi geltonus plaukus ir
znoka ant virš kairiosios akies; jisai
yra 22 metų senumo 5 pėdų ir 8 colių
angščio.
Paeina iš sodos Mecejnnv, Svencenin Pavieto, *Vi)niaus Gub. «4r vadinas
po tėvu Tgnacas Zinkevičius. Kns ta
vngl, kur pamatysite ar susitiksite
tuojau areštuokite ir duokite man žinę kuoveikiausiai, o apturėsite $100.
00. doleriu dovanų, po tokiu antrašn.
JOSEpH J. BLIAS.
4600. So. Wood Street CHICAGO ILL

Mes turime kellatą vieno tono
motorinių trokų (Motor
Truck).
Parduosime pigiai už cash arba ant
Išmokėjimo. Kreipkities laiškų.
A. B. Oo.

% “DRAUGAS”
ipoo w. 46th- St. CHICAGO

1888 ■ 1827 Blue Island avė. Kampas Loomls Ir 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PEBVIBSIS IX PELNAS.

Valstybinis Bankas sn dideliu kaltai* arti jųsų namų. —
Begnliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Honse Aseociation. Mnoma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus
Umokėti, knomet jųe pareikalanaite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatoe vakarais iki 8:8 v. vakare.
Kalbama Lietuviikai Ir LenkiikaL

Suvienytų Valstijų krasa
jffyjiįį čia laiko savo pinigus
\ ■■■■ ■ z

F-

Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kaaleriaa.

TT.t.

Geriausią proga “Draugą”

usiprenumeruoti!!

Kurie užsiprenumeruodami “ Drau
lą’’ užamolkės metinę mokestį 83.00
tie gana 81.00 vertės kningų: “Drau
go“, spaudos arba
maldakningės.
Užsiprenumeruodami dviems metams
gaus antrų tiek vertės kningų..
8į proga tėra tik Iki vasario 16
d., Ir tik tiems kurie dar neskaito
•‘Draugo“.
Paaiskubykltl

Užslprenumeruodagnl “Drangų”
pinigus siuskit užadresavę šiaip:
R. M. KALINAUSKAS,
“DRAUGO“ agentas, Stiles Hali,
VALPARIASO, IND.

COFFEE
TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausią kavą Chi
cagoj ir mokėk už bv. tiktai
Geriausia Santos
Kava Standard .
Kava 28 ir 30c. ver

Nepaprasta Jaunimui dėl pasilinksminimo proga

LIETUVIS ADVOKATAS
002 National Life Bldg.
29 So. LaSalle et.,
Vakaram 1566 Miliraukee avė.

Kam b.

CHICAGO, UiL.

Paieškau savo brolių Franciškaus
Jokūbo, ir Kazimiero Balsių, paeinan
čių iš Kauno Gub. Raseinių pav.
Pakalniškų Sodos. Meldžiu ar jie pa
tįs ar kas apie juos žinote atsišaukite
sekančių adresų:

1

Dr. C. Z. Vezelis

Gydytojas Ir Chirurgas
14171. VMhrilIri Ir*. K |l., Ctlcagt S
K*Jfa«aKaw*:-rat.:»K«:ca

mr»r»rrr$W8vwTrmv»r»
j A. A. SLAKIS |

$500 DOVANŲ, jei jųe galite
rasti Iš tankų darytą sviestą
kurioje nors i* Bankėa san
krovą.
COCOA
PBankėe
riausia

G eCocoa.

Sulygink a a
bent ka- 41.

ARBATA
Priimniausio s
Arbatos
Ovaraatuotos Ifl.
$0e. vert. ” "C

kia H sv

ADVOKATAS
Miesto ofisas:

Boom $18
UL
BS4$

II So. Ls SsUs SA, Cblcago,
Tel. Bandolph

Ateik pat :.tsive:k ir draugus, o pasilinksminime užganėdinimas bus užtikrintas
fmrmrr$TTiEEETVYrr*rm

NOBTH SIDE
4O« W. Dlvtoto*
720 W. North Av.
1840 Llaeola Av.
$244 Liseoln Av.
$411 N. Clark

