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VOKIETIJA PALEIDO S. V. JURININKUS
JURININKUS PALEIDO
TIK SUV. VALSTIJOMS
ASTRAI REIKALAUJANT.

čioji laivė Tarpžemių jūrė
se nuskandino amerikoninį
garlaivį.
Pakilus tokiam šalyje kriziui prezidentas turi visapu
siai šaltai apgalvoti, kas pri
sieina veikti tolesniai.

BERLYNAS. — Vokieti
jos vyriausybės įsakymu paliuosuota iš vokiečių nelais
vės 72 amerikonai jurinin
kai, kurie buvo paimti su už
grobtuoju anglų garlaiviu
“Yarrowdale” ir laikomi
Swinemuende nuo gruodžio
31 d., pr. m. Tie visi jurininkai prigulėjo prie įgulų
anglų keliuose laivuose, ku
riuos nuskandino vokiečių

Yra žinia, jogei preziden
tas AVilson tomis dienomis ir
vėl eis kongresan ir ten pra
neš, ką jis manąs veikti
šiam svarbiam momente. Sa
koma,
jogei
pareikalaus
kongreso, kad
1. Pasiųsti Vokietijai uiti
matumą už Suv. Valstijų

skralduettmĄrtollkas pieti-

SUV. VALSTIJŲ PREKYBA' ATPLAUKS DAR VIENAS PLĖŠIKAI NUŽUDĖ DU
DIDELIAM PAVOJUJE. I DIDELIS (GARLAIVIS.
AMERIKONU.
New York.—Vos tepraėjo

tik pora savaičių nuo to lai
ko, kuomet Vokietija pa
skelbė savo nardančių laivių
blokadą, kad štai jau toji
blokada ne juokais ima grąsinti Suv. Valstijų prekybai
ir visai pramonijai.

Praėjusiom dviem savai
tėm iš Suv. Valstijų uostų
prekybos paraližiavimą jū pasiųsta tik keli laivai su
prekėmis į Europą. Kiek tų
rėse :

būvy

2' ',ei.

išplauks ^.askui^r

New Yof — Čionai at
plaukė didel is franeuzų gar
laivis “Cine igo” su 181 ke
liauninku. J s praplaukė vo
kiečių nardančių laivių ka
rės juostą, bet nesutiko nie
kur tų laivių. Šituo garlai
viu parkeliavo keli ameriko
nai.

EI Paso, Tex. — Suv. Val
stijų santikiai su Meksika
išnaujo aršėja.
Laikinas
Meksikos prezidentas Car
ranza sukęsis, jogei jis ap
saugosiąs amerikonus nuo
galvažudžio Vilios gaujų už
puldinėjimo. Bet pasirodo,
jogei taip nėra. Aną dieną
Vilios gaujos, užpuolusios
vieną farmą, pagrobė du
mormonu. Kitoj vietoj tos
gaujos vėl nužudė du ameri
konu..
Ar neprisieis tik ir vėl
Paryžius.—Bordeaux uostan atplaukė iš Amerikos siųsti veikiančiąją armiją į
garlaivis “Rochambeau” su Meksiką.
200 keliauninkų.
Iš New
Yorko jis buvo išplaukęs šio
vasario 4 d.

MBEAU”
UXE.

*
*
nnno
nai 
nijos mnlrn
nieko rtArmibci
neveiks geležin
niam Atlantike. Vokietijos
Tuo tarpu Suv. Valstijų
kelių ifžblokavimo reikale,
vyriausybė jurininkus palei
uostai,
ypač vietinis, užver
tai visus geležinkelius paim
do tik tuomet, kuomet Suv.
stas visokiausiomis prekė
ti vyriausybės rankosna;
Valsijos aštriai to pareika
3. Pertraukti diplomati mis ir amunicija. Tai visa
lavo.
laukia gabenti i Europą, tal
nius ryšius su Austrija;
4. Pasiųsti išnaujo Meksi- kininkams. Bet laivai ne
kon bausminę ekspediciją už plaukia ir nežinia, kuomet
jie plauks.
•
amerikonu žudvma;
Londonas. — Vokiečių
5. Numalšinti revoliuciją
Bet ne tik uostai užversti
nardančios laivės vakar nu
Kliboje;
visokiomis prekėmis, tečiau
skandino 6 laivus daugiau
6. Pasiruošti pilnai neiš- ir geležinkeliai visuose mie
blokados juostoje. Nuo va
vengiamon karėn;
stuose vagonais taip užblo Paryžius. — Vakar čionai
7. Ginkluotus garlaivius kuoti, jogei nežinia, kas pri is Šveicarijos atkeliavo bu sario 1 d. nuskandinta viso
Washington. — Suv. Val
vęs Suv. Valstijų ambasa 107 laivai, 219,869 tonų intilsiųsti į Europą.
sieis veikti tolesniai.
stijos šiandie susilaukė iš
dorius Vokietijoje, Gerard, pimo. Tame skaitliuje yra
Gal atsiras ir kitokių
Nuo
to
paneša
didelius
visų šonų įvairiausių ne
su savo palydovais ir kon- laivai: 2 Amerikos, 34 neu
svarbių reikalų, apie kūrins
nuostolius Įvairiu dirbtuvių
smagumų.
suliais. Čionai jį sutiko S. V. tralių šalių, 64 anglų ir 7
prisieis pasakyti kongresui.
savininkai, korporacijos, ge
ambasadorius Sharp.
Dar Anglijos talkininkių.
Visupirmu vyriausybė ne
Taigi krizis ne juokais
ležinkeliai, garlaivių kompa
nebežinoma, kuomet Gerard
be pamato susikivirčijo su šiandie užnvko Suv. Valsti
nijos, talkininkai ir pati
iškeliaus į Ameriką.
Vokietija. Pertraukė su šita jas.
Tr nežinia, kaip čia
S,iv. Valstijų šalis. Kiek pa
diplomatinius ryšius.
reiks apsidirbti šios šalies
laukus prisieis daug nuken
Paskui, Vokietijos nar vyriausybei, kad garbingai
tėti ir darbininkams.
Nes
dančių laivių žiaurus veiki nusimesti tas visas nelaimes.
jei nebus kur gabenti paga
mas Europos pakraščiuose
minamąsias prekes, daug
Washington. —Senato ir
sustabdė prekių išvežimą iš
darbininkų neteks darbo.
atstovų
buto komitetai nu
Suv. Valstijų į Europą. Tš
Tai ve ką padarė šiai ša
S. V. uostų mažai teišplauParyžius. — Vasario 14 d. sprendė, kad kongresas vei
liai vokiečių nardančios lai
kia laivų. Prekėmis užver
francuzai tarpe Oise ii’ Ais- kiau užmokėtų Danijai 25
vės.
sti visi uostai. Prekyba sune užpuolė vokiečius. Paėmė milijonus dolerių už nupirk
Taip
ilgiau
negalės
būti
paraližuota.
Geležinkeliai
jų pirmąją apsiginimo lini tas Vakarų Iiidijų salas.
Suv.
,
Valstijų
vyriausybė
užblokuoti vagonais su pre
ją ir grąąox pavojumi antrą- Toms saloms prezidentas
neleis
išsivystyti
šitam
pre

kėmis, nėra kur jų iškrauti. ..Berlynas. — Vasario 14
jai. Anot franeuzų ofieialio VVilsonas gamina laikiną
kybos
krizini.
Turės
gink

dieną,
vokieeiai-austrai
štur

Tuo tarini didesniuose
pranešimo, vokiečiai panešę vvriausvbe.
luoti
prekyjnnius
laivus
ir
miestuose delei vagonų tru mavo rusų poziei jas 100 jar
dideliausius nuostolius.
siųsti su prekėmis Europon.
kumo auga maisto kaina.
dų pločio fronte, šiaurhiose
Bet kadangi vokiečiai ne
Antai vėl meksikonai gal nuo Zloehovv-Tamopol gele
važudžiai užpuldinėja Suv. žinkelio, Galicijoj. Sunaiki atmaino savo nardančių lai
Valstijas ir žudo ameriko nus rusų apkasus vokieeiai- vių pienų sulyg neutralių
nus. Praeitą panedėlį Vilios -austrai atsimetė atgal su šalių prekybos ii» ims skan
dinti tokius prekybinius lai
gaujos užpuolė vieną ameri 281 rusų nelaisvių.
vus,' tuomet neišvengtina
Berlynas. — čia oficialiai
konų farmą Ne\v Mexico
karė
šios
šalies
su
Vokietija.
Duluth, Minn.—St. Louis
pranešama, jogei iš apskri
valstijoj ir pagrobė 3 ame
Daugelis
žmonių
džiaugia

čio,
gulinčio
tarpe
Serre
ir
Count.
Humane draugija pa
rikonus. Dabar tie ameriko
si, jogei dabar maistas at Sonime upės, vokiečiai vie reikalavo valdžios, kad jinai
nai atrasti nužudyti Meksi
tomis atsimetę atgal iš savo pravestų įstatymą, uždrau
Berlynas. — Vokietijoje pigsiąs.
koje.
džiantį vaikams iki 14 m.
Bet vargiai tai įvyks, nes pozicijų.
Šituos visus nesmagumus apyvarton paleista nauji
Francijos šone vokiečių amžiaus be tėvų ajrba glo
pfenigai,
anot maisto spekuliantai taippat
pagaliaus padidino ir kilusi a Ii ūmi no
Kuboje revoliucija.
Overseas Nctvs agentūros išsijuosę darbuojasi ir maiš lakūnai numusę net 7 talki bėjų lankyti krutančių jų
as .vis labiau brangsta.
paveikslų teatrėlius.
ninkų lakstytomis.
Pagaliaus austrų nardan- pranešimo.

VISOKIOS NELAIMĖS UŽ
GULĖ ANT SUV.
VALSTIJŲ.

AMBASADORIUS GERARD
PARYŽIUJE.

VOKIEČIAI-AUSTRAI
ŠTURMAVO RUSŲ
POZICIJAS.

NUSKANDINTA 6 LAIVAI
DAUGIAU.

NORIMA VEIKIAU UŽMO
SUTRUŠKINŪ PIRMĄ1Ą
KĖTI UŽ SALAS.
VOKIEČIŲ LINIJĄ.

NAUJI DOKUMENTAI.
Kaip nevalomoje dirvoje bepasirodyti Brooklyne, ap
prisiveisia visokių piktažo- leido ir materėles ir nuva
lių, taip-pat ir Amerikos lie žiavo į Detroitą.
tuvių tarpe priviso bjaurių
Buzovas yra atžagareivis,
bjauriausių išgamų ir ap
priešas darbininkų ir jam
gaudinėtojų.
Nekalbant
užsitikėti negalima, jis gali
apie socialistus ir laisvama
bile ką padaryti...
nius, tokiais tamsios rųšies
Su pagarba,
apgaudinėtojais yra niežaP. STANKUS.,
liežninkų kunigužiai.
Brooklyn.
Jau ir buvo nemažai ra 102 Grand St.,
Tatai kaip aprašo niezašytą apie tautišką kleboną
Jankauską, apie tautiškąją liežninkų kunigužį tautišką
kiebonienę
Jankauskienę, kleboną Brooklyno lietuviai,
apie apgaviką Kanskį, apie kur jis moterėles apgaudi
nigerių iškeptąjį administ nėjo. Iš 'Detroito Buzovas
ratorių Mickų (Mickevičių), išvarytas persikėlė į Chica
ir tt. Dabar pragarsėjo nau go. Bet nabagui ir čia jau
Jis važiuojąs į
jas apgavikas tautiškas kle ankštai.
bonas Buzovas Buzeviče). Westville Jankausko ir Jan
Detroito lietuviai, norėdami kauskienės ir Kanskio vietą
sužinoti kas tas Buzovas, užimti.
Bet ir čia jau esą labai
klausinėjo savo pažįstamų
sunku. Mat, tie žmoneliai,
apie jį Broklyne.
Šitai ką rašo “Detroito” kur buvo Jankausko ir ki
niezaliežninkams iš Brook- tų apgaudinėjami, bet ne vi
lyno, kur Buzovas buvo pra sai tesugėdę, atmetė bjaurią
garsėjęs visoje apielinkėje. niezaliežninkų atskalą ir su
Čia paduodame tą indomią grįžo prie katalikų bažny
Kreivatikiais niezagromatą, prisilaikydami ir čios.
rašytojo kalbos......................... iiežninkais bepaliko tik pa
tįs tamsieji. Tie tamsuoliai
Gerbiamas Tamsta!
Silvestras Buzovas dirbo taip užsispyrę, kaip žydo
New Yorke ant dokų, kur kuinas. Juk žydų kuiną ar
išliuoduoja ir prilioduoja su geru vesk, ar su botagu
laivus, o guldavo paipose su kapok, ar su basliu ar mie
tu jam šonus tvatyk, o kui
trampais.
Buzovas pasisamdė ant nas vis tebesispardo toje pa
Grand st. kambarius, iš ku čioje vietoje.
Tatai ir Westvilles užsi
rių padarė dievnamį. Vietoj
altoriaus, pastatė, komodą, spyrėliai niezaliežninkai jau
ant viršaus porą stiklų ir ir į priežodį įėjo: “Užsispy
uzboną ir čėrais monydavo ręs tamsuolis, kaip Westmoterėles.
Bet nabagą su villės nielaliežninkas.”

gavo dievnamyje turiant
reikalus su moterim.
Tai
tą vanagą už svetimas viš
tas ir už suteršimą dievnamio, į kalėjimą ant šešių
mėnesių įkišo.
Taigi Buzovas atpakutavojęs šešis mėnesius kalėji
me už nuodėmes, gėdinos ir

Bet tokių užsispyrėlių ne
bėra daug. Ir tie patįs ne
bežino, katrą geriau sau be
pasirinkti, į tautiškus klebo
nus, ar Silvestrą Buzovą ar
socialistų kunigužį velnių
kupčių Mockų, nes abudu
esą vienodos vertės.

NELEIS VAIKAMS LAN
VOKIEČIAI PASITRAUKĖ
KYTI KRUTOMŲJŲ PA S. V. KAREIVIAI GAUDO i PRIEŠINASI KAREI IR MIPALEI SOMME.
VEIKSLŲ TEATRĖLIŲ.
UŽPU0L1KUS.
LITARINIAM LAVINIMUI.

ALIUMINO PINIGAI.

San Antonio, Tex. — S.
V. vyriausybės įsakymu bu
ris amerikonų kareivių pa
siųsta per Meksikos sieną
gaudyti galvažudžio Vilios
gaujas, kurios aną dieną bu
vo užpuolusios vieną farmą
netoli Haehita, N. M,

Terre Haute, Ind. — In
diana United Mine ivorkers
išpildomasis komitetas su
redagavo rezoliuciją, kuriąja pasipriešinama karei ir
militariniui jaunimo lavini
mui.
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PARMAZONAI
Svarbiausieji parmazonų į vė).
užduotis yra kova su tikėjiParmazonai dažnai kivirmu. Tiesa, kad neuubaidy- Į či jas tarp savęs, bet prieš
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jas ir atbulai dažniausia
percenzuruojamos ir suklastuojamos Anglijos karės
cenzorių.
Vokietijos vy
riausybė už savo nesusipra
timus su Suv. Valstijomis
daugiausia kaltina Anglijos
cenzorius, kurie suklastuoja
siunčiamas žinias ir nuo to
pakįla nesusipratimai.

rįs prezidentas Wilsonas. (124 Greenvvich st., Phila-Į
Mat,
pastarasis
laikąsis delpbia, Pa.
tarptautinių įstatymą rai
Spaudos komisija: —
dės. Gi sulyg vokiečių, tie
Jonas Navickas,
tarptautiniai įstatymai visai
Leonas Gricius,
netinką dabartiniams lai
W. Baranauskas.
kams, ypač šiam momentui.

Jūsų pinigą turi būti padd-

tl geroje saugioje raletljoe
bankojo

*

Second Security Bank
OP CHICAOO i
MII

Ava. kampu Waatara Ava

ti daugelio, jie slepias suį tikėjimą jie visi eina išvieSVARBUS PRIERAŠAS.
3% ant Jūsų Pinigų
tais tikslais, bet visgi karts no.
Mes visi darbininkai iš vi
nuo karto ir jie parodo saPatįs aitriausieji parnia
Atdara Panedeliais L- Subatomis
sos išrdies velijame nu
vo tikrąjį veidą.
Į zonai yra franeuzų, ispanų,
vakarais iki 8 valandai
skriaustiems savo broliams
Saugiausieji
bankai
pa

Garsingas anglį; pannazo- italu, portugalu, belgu ir
Skoliname pinigus ant Namų
darbininkams pagerinti sa
saulyj tai Kinijos bankai.
t.t.,
ne
tokie
žiaurus
yra
nų vadas Parkinson sako:
Persiunčiame pinigus
vo būvį. Tik mes perspėja
Depozitorių pinigai beveik
“Rymo katalikų tikėjimas pannazonai Anglijoj ir Su
• Londonas. — Vasario 11 me Philadelphijos darbinin
( Europa ir galima
nėkados nežųsta. Laike 500
ir parmazonija yra griežtai vienytose Amerikos Valstidieną čionai staga mirė Nor- kus, kad besikratydami nuo
&<iutl Laivokartes
jose.
•
pastirtųjų metą Kinijoje neS
priešingi vienas kitam.”
folko princas.
Buvęs vie kapitalistų išnaudojimo, ne
Kad sukiršinti žmones ir j subankrutijo
nei
vienas
Parmazonų illuminatu tė
nas iš turtingiausią žmonių patektumėte į rankas socia
bankas. Nebankrutijasi ten
vas Wesshaupt tvirtina, kad kenkti katalikų tikėjimui,
Anglijoje. Princas Norfolk listų, ar anarchistų, ar nihili
bankai gal todėl, nes sulyg
ĮSTEIGTA 1888 M.
tikėjimas visai turi būti pa pannazonai vienur kursto
EI Paso, Texas. — Žino buvo labai žymus tarpe An stų, kurie yra darbininku iš
valstijos įstatą susibanknidarbininkus
prie
revoliuci

naikintas, kad parmazonija
naudotojai dar bjauresni ir
jos ir į kovą su tikėjimu, ki- tijusio banko direktoriams mo Meksikos plėšiko-galva- glijos kataliku.
ilgainiui turi pakeisti visus
už pačius beširdžius kapita
žudžio gaujos ir vėl prade
nu kertama galva.
tiri", LLS.
Ti <ejimo vietą tur gi, kaip tik priešingai
listus.
da užpuldinėti Suv. Valstijų
PO PBIEŽIUBA VALSTIJOS!
elgias,
kurstydami
buržujus
turi užimti parmazonija.
pasienio
gyventojus.
Aną
Juk
ta
organizacija,
kuri
KAPITALAS $600,000
ir galiūnus spausti ir išnau
Vyriausis franeuzų par
dieną
už
60
mylių
į
pietva

pasirašo
IWW.
ir
kuri
veda
Mes
mokame
3 proc. ant Pinigą,
doti silpnesniuosius, ypač
Mes
parduodame
F°reign Money
mazonų vadas “Didžiųjų
karius nuo Hachita, N. M.,
Jūsų streiką, taip pat darjei šie yra katalikai.
Orders
f
visas
dalis
svieto.
Rytų” pirmininkas, Fran
Vilios gaujos užpuolusios
■------- —
bininkams prakaitą siurbia
Pannazonai
visur
pare

ci jos parlamento senatorius
WUUttm Kasper — Pirmininku
Philadelphijos cu-iir juos išnaudoja, kaip ir
“Comer ranch” ir iš ten pa
Mes,
Otto Kaspar,—Vice-plrminlnku
Madridas.
—
Ispanijos
mia
savuosius,
stengias,
kad
Dtelpech rugsėjo 22 d. 1912
Chas. Krupka, Vice-plrminlnku
grobusios tris mormonus. kernių darbininkai, delei patįs bjaurieji kapitalistai.
Joseph Sikyta — Kasierlua
m. pasakė: “Galilėjaus (su jų sąnariai taptų augštaūs vyriausybės įsakymu už Be to pagrobusios daugelį
August Pilek—Ass’t. Kaslenus
mažų algų ir ilgų darbo va
Tik pagalvokite patįs, <
prask Viešpaties Jėzaus) valdininkais, kad šie palai drausta ispanu laikraščiams galvijų.
1900 Blue Island Avė.
landų, priversti buvome iš- tuoj suprasite, kame daly
triumfas per dvidešimt am kytų savuosius, skirtų jiems perdaug užgaulioti vokie
Tai pasekmės pasitrauki- riti streikai!, nes darbdaviai kas. Juk jus kovojate, kad
OHIOAGO, ILL.
žių slėgė pasaulę. Bet da įtekmingąsias ir gerąsias čius, kadangi Ispanija yra
vietas. Tokiu budu, parma neutralė šalis ir tokia pasi mo Suv. Valstijų veikian musų reikalavimų nesutiko PAGERINTI savo algas. Gi
bar savo žarų jis miršta.
čiosios armijos iš- Meksikos. geruoju išpildyti.
tos organizacijos IWW. tik
Rymo katalikų Bažnyčia pa zonų pastatytiesiems vai liksianti ir tolesniai.
d
i
ninkamę
tarpininkaujant,
To
norėjo
Meksikos
laikinas
slas yra ne PAGERINTI
Mes reikalaujame: —
statytoji ant Galilėjaus pa
tikrais
valdytojais
Bažny

prezidentas
Carranza.
Jis
darbininkams
algas,
bet
1) 9 valandų darbo die
sakojimų, greitai ėmė irti
rakėsi, jogei be Suv. Valsti nos,
“ABGLITION OF
THE
nuo to laiko, kada buvo su čios ir valstijos butų parma
zonų
ložos.
ją pagelbos suvaldysiąs Vil
Juk
tverta parmazonų sąjunga.”
2) Padidinimo užinokes- WAGE SYSTEM.”
ios gaujas ir apsaugosiąs
taip yra parašyta jų konsti
Kiek pavėdžiai Amerikos
nio 5 ceiitais per valaudą,
Visų parmazonų blevizgų
Snv. Vastiją teritorijas nuo
lietuvių katalikų tarpe el
3) 45 minučių pietavimui, tucijoj. O jus to gal nei ma
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Taip, parmazonas jai pasiieškoti kito, veikles
ŽirTsu Bspt. įmuk ftstOljĮ IW 8 r. s
jais kovoja, juos persekioja. velnį.
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turi pasiruošti bai geras, visi laikosi soli- “Laisvė,” “Naujienos” ir
Paryžiuje buvo didžiausis riu nuo katalikų Bažnyčios
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Aukas meldžiama siųsti vą ir šienas buvo įiaruošta
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per platų pasaulį. Eidamas tu augimu tur-but pralenks bažnytėlė greičiau išdygtų. Reikėtų visur lietuvėms mo niais, kad nuo to dvokimo
nuo saulės užsileidimo į ry nevieną senesnį Amerikos Lietuviškų šeimynų čia yra terims labiau sukrusti.
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verstas labai didelis ir sun jis prie upelio, vanduo lyg
lietuvių kolonijoje, kol dai- rimų į bažnyčių reikėtų vi- “spyčius,” ir nebedės pini- duoda. Sakai, kam humbučiui.
kus kryžius. Tai buvo Išga nusigandęs, bėga nuo jo ša
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das Ahasveras turėjo kalvę. liu čiulbėjime Ahasveras vis
žydeliai dažniausiai sten džionių ainiai ir bažnyčioje rnne. Pagaliaus, kam mums nos, jeigu jų negarsinsi.
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Išgirdęs
besiartinančių girdi: “tu vaikščiosi iki pa
bedeganti ugnis, o stabo ša giasi apgyvendintose vieto- būdami, vis dar tebemano, ir dirbti? Dabar tokie “ge- ‘‘ Daktarui” atidarius klini
trukšminga minia. Ahasve- saulės pabaigos.”
lyje penki stabmeldžiai be- se pasirūpinti užsidėti krau--k»d jie yra ne bažnyčioje, Iri” laikai, tai kur gi darbi- kų reikia “klynyti” ir kišeras pažiurėjo, iškišęs galvų Laužydamas
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jo durių, stapt visi sustojo nu dskaudįnti, vilnis tų ne
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ir kažko nutilo. Aliasveras, dorėlį išmeta ant krašto ir
dai užima vietas prie pat trados pasirodė p. Čepienė Reikia kiekvienam manv- 5, š. m.), kad jis stebuklin
Ž?
'
1 V v•
nustebęs, pažvelgė, kas čia Ahasveras eina toliau savo
ir pagriežė ant smuiko ke- ties. Badu gi nemirsi. Nors giems daktarams, beskaity« i bažnyčių.
dedas. Prie pat kalvės stove keliais
Jei tik busime stropesni letų dalykėlių. Toliaus M. dūšios Mockus sakus netu dams “Naujienų” apgausi
jo sukruvintasis Išganyto Taip bekeliaudamas, jis
vienybės, len- Jasiukaitienė ir D. Jakaitie rįs, bet valgyti vistiek no mus, išmokėjęs $250: Na,
ff irgvailaikysimės
jas ir, žiūrėdamas į Ahasve- nu i na į Rvnrų ir čia susitin
galėsime įsigyti savo nė sulošė “Čigonės atsilan risi. Taigi šiaip taip ir už ar ne geras uždarbis?' Žino
s
rų tarė: “Žiūrėk, tas kry ka didžių žmonių minių, be
nuosavybę ir daugelį reika kymų.” G. Genevičienė pa darbiauja, nors daug naba ma, dalis tų pinigų kliuvo
žius yra persunkus, jis sle vedančių surištus kalinius.
lų atliksime be svetimtau deklamavo, A. Šiinulyniutė gui prisieina pavargti. Svar “Naujienoms,” bet “dakta
gia mane, aš nebeįstengiu jo Kankinami kaliniai, pakėlę
f ir O. Leškienė sulošė “Su- biausia, kad žemlapis Moc rui” ir be to gana.
čių pagelbos.
toliau bepavilkti, leisk bent akis į dangų, šaukės prie Išf Vietos lietuviai, dabar siprato..” Programa užs»- kaus negerai rodo. Šit ne Taigi, p. A. Sutkau, dau
valandėlę atsisėsti ant tavo ganytojaus. Tai buvo pir
ypač susirūpinę, kad tik baigė “Dviem kūmutėm,” seniai jis važiavo į Waul<e- giau taip nešukauk, nes vis
kalvės slenksčio ir pasilsė mieji Kristaus išpažintojai.
Sis miestas dar visai jau greičiaus pastačius savąją kurių atliko O. Petrošienė ganų, o pataikė į kalėjimų, kas musų gali nueiti giltiti.”
Ahasverui tuoj prisiminė ,nas, nes tik 10. metų kaip j bažnytėlę. Susipratę tau- ir Ai. Šimulynienė.
o tos nelabosios Springfiel- niop. O už biznio gadirnAhasveras rūsčiai pažvel toki pat trukšminga minia, uždėtas.
Bet neąlsižvel- Į tiečiai nė smaili nei savo Malonu, kad šio miestelio do moteris taip jį susmardi- ipų ir įstatymai baudžia,
gė į Išganytųjų, pribėgęs, bevedanti kryžiavoti patį giant į tai. Garv savo spar-J triūso, nei centų, kad tik ta moteris pradėjo darbuoties. no tais supuvusiais kiaušipastūmėjo Jį, sakydamas. Dievo Sūnų.
“Eik sau iš kur atėjai, ma Kartu su minia Ahasve
no slenkstis ne dėl Tavęs.” ras nuėjo į vėpsyklų. Čia su
Nurietėjo dvi ašaros per sirinkę, bevėpsų daugybės
skruostus sukruvinto kan išlepusių ir ištroškusių
kinio, ir Ahasveras išgirdo kraujo stabmeldžių.
ramiai, bet aiškiai ištartus Suvarė budeliai krikščio
žodžius: “Aš nuilsęs eisiu nis ant arenos ir eina palei
toliau, bet ir tu vaikščios* sti ant jų išalkintų ievų.
iki pasaulės pabaigos!” Ir Kri kščionįs, atsisveikinda
vėl susiubavo trukšminga mi su šita pasaulę, pragydo
minia ir Jėzus žingsnis po per ašaras šventas savo giežingsnio velka ant kalno sa ■snies. “Žiūrėkite, žiūrėki
vo mirties prietaisų — kry te, sušuko stabmeldžiai, jie
žių.
musų dievaičius niekina,
Vos kelis žingsnius nu jie šaukia pagalbon savąjį
žengęs, Išganytojas suklupo Dievų. Budeliai, ko žiopso
ir krito po kryžių.
ti, leiskite žvėris ant tų ne
dorėlių!
Pamatysime, ar tas
Ahasveras, sugrįžęs į savo
kalvę plakė ir plakė su kuju nukryžiavotasis Dievas be
storų įkaitintų geležį, o Iš- išgelbės juos iš musų ran
ganytojaus žodžiai, kaip kos.”
ŠITAS PAVEIKSLAS
PARODO ŪKĖ
varpas skambėjo jo ausyse. ‘ ‘ N (‘išmanėliai, susilaikyApie trečių valandų staiga kite, sušuko Ahasveras, aš
sutemo visi pašaliai. Nusi žinau tų Nukryžiavotųjį, Jis
gandęs, Ahasveras bėgo iš yra tikras Dievas.” “A, tai
.kalvės žiuri į Kalvarijos ir tu krikščionis! suužė plu
kalnų. Ten jis pamatė tam kusių stabmeldžių minia
sybių viduryje apšviestų kaž meskite jį levams.
kokia skaisčia šviesa besto “M-elskimės, broli, už per
*
__
’
vintį kryžių, ant kurio ky sekiotojus,” sako Ahasverui
bojo prikaltas Kristus. Jam įmestas levams krikščionis
bežiūrint ir besistebiant jaunikaitis.
Jeigu turi $1,000 gali pastoti geru ūkininku ant 100 akru žemės ir turėti 30 karvių, arklių, kiaulių, žąsų ir gražius budinkus. Ži
nukryžiavotasis
sušuko: Vos jis tuos žodžius išta
rė,
sugirgždėjo
geležinės
nok gerai jog viena karvė atneša pelno nuo pieno nuo 75 iki 100 dolerių į metus. Musų draugija nėra kokia agentystė, tiktai rūpinas pa
“Eli, Eli lamina sabathani”
klepsi
Hurįfy
iššoko
penki
gerinti lietuviams ūkininkams kaip lengviaus pradėti ūkininkauti. Jus gyvendami ant ūkių su savo šeimynoms busite laimingi. Galėsite
tai yra “Viešpatie, YiešpaM
baisus
levai
ir
ėmė,
baubda

gyventi ilgai be jokių ligų, niekas tavo biznio nepagadys, ir neturėsi jokių bosų ant savo galvos.
•*» *
tie, delko Mane a { 'leidai.
Ir nulenkęs, galvų po valan mi, lakstyti po arenų. Vie
Mes taiposgi turime keletą šimtų išdirbtų ūkių ir krautuvių, viešbučių, karčiamų, hotelių ir t.t. delei biznierių.
Prašome atsi
dėlės numirė. Nuo to laiko nas su visu įsibėgėjimu puo šaukti laišku, o gausite kataliogą.
Su pagarba,
Ahasvero širdį lygu kirmi lė ant Ahasvero, ir tas krito
nas apsivyniojęs ėmė krim ant žemės. Kas toliau buvo,
nei jis pats nežino. Atsipei
sti.
Nustebęs ir susikrimtęs kėjęs, pasijuto bedribsąs už (Aš esu kožną deną ofise nuo 9 vai. iš ryto iki 2 vai. po pietų).
.......
jis žiuri, kad pradėjo kel cirko. Tuomet jau buvo gi
ties numirėliai iš grabų ir li naktis, pats įmigimas.
KEWASKUM BANK, KEWASKUM, WTSC.
Ahasveras,
sąžinės
persekio

.vaikščioti po miestų, išircGyvenimo Vieta:
tinėdami žmonėms jų baisių jamas, iškeliavo iš Rymo.

Meilė Nugalėjo.

baimė jį krečia ir jis, su
ėmęs galvų, išbėgo iš Jeruzolimos. Jį lydi nenusikra
toma baimė, o ausyse tar
tum varpų traukia; “Tu

ATSAKYMAS P. SUTKUI

DETROIT, M’CH.

WAUKEGAN, ILL.

r

LIETUVIAI
AMERIKOJE
GARY, IND,

Lakštutė.

G. DARŽININKO

Du Metu kaip Pradėjo Ukninkauti.

Kas nori pirkti' ūke meldžiame

kreipties prie

P. Mažeikos.

P. A. Mažeika, L.U.D.A. pirmininkas

Rymų palikęs, AbasveDievožudystę.
Ahasveras
neberimsta — kaip drugys ras keliavo tuo įtempimu

L

Paul. Mažeika,

R.

34,

Box 58

i
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CHICAGOS
ŽINIOS

i

davo džiovą ir kitokias ligas
ir turėdavo be laiko skirties
su šiuo pasauliu.
Ve kodėl tų vargo žmonių
minios pakilo rainion kovon
prieš savo išnaudotojus.

nė.

m

NESUGAUNA PLĖŠIKU.

Chicagoje gyvuoja detektivų buris, kurie turi grei
tąjį automobilių ir apsigink
lavę šautuvais. Jie paskirti
taigi naktimis gaudyti tuos
plėšikus.
» .

4

Tr kas mieloji naktis ši
tam detektivų burini prane
šama apie
automobilinių
plėšikų siautimą.
Ir kas
naktis ginkluoti detektivai
pasileidžia medžioklėn po
visą miestą.
Bet plėšikų
kaip nesusekama, taip nesu
sekama.

NAKTIMIS BUS ATIDARY
Amerikos Lietuviu Tary
TAS NATŪRALIZACIJOS
bos pirmininkas Dr. J. J.
Bielskis.
TEISMAS. .
Neseniai Dr. J. J. Biel
skis draug su kun. Bartuška
atlankė vokiečiu užimtą Lietttvą. Dabar jis važinėja po
Amerikos lietuviu kolioni
jas, pasakodamas kas deda
si musų tėvynėje. Visiems
skaitytojams karštai pata
riame neapleisti progos pa
siklausyti musų veikėjo Įdo
miu prakalbų.

STREIKUOJA 10,000
RUBSIUVIU.

Superior courto klerkas
atidarė naktimis natūraliza
cijos teismą.
Dabartiniais
laikais tiek daug žmonių iš
siima parmąsias natūraliza
cijos poperas, jogei nesuspėįama apsidirbti dienos me
tu. Daugiausia naturalizuojasi vokiečiai ir austrai.

’ CICERO, ILL-

T*" ■ ĮĮMRTR-H («.ų <•»«’!

r*T

Pa ieškau
sau .kambarį dėl gydauskas, J. Brazauskas, Tzi.
/'„Inu Ant Cbihnfa.(vonimo ir kad būt apšildomas ir
uolius lUUus,.
. >• Įne t„jp mažas, kad apart lova*,
kis ir J. Mozeris.
,
butu vietos ir stalui. Malonėkite
Žmonių buvo pilna svetfli- ‘'♦“•liepti kas turėto panašiu kambarj sekančiu adresu:

Streikininkams reikia vie
SKMSeSlMIH^ « ffMS.WStW8SiaaBBiMi
ORAS.
nybės, be kurios negalima

Chicago ir apylinkės: — laimėti streiko.
Nepastovus oras šiandie ir
rytoju
nebusią atmainos
temperatūroje.
Temperatūra vakar augšeiausia 30, žemiausia 24
Jau kelinta naktis Cliiealaipsniai.
Saulė teka G:45, leidžiasi goje automobiliniai plėšikai
išnaujo pradėjo užpuldinėti
5:24.
krautuves ir praeivius ir
plėšti nuo j n, kas yra tin
kamo.

¥ua

NORTH SIDE.

Vasario 13 d. vyčių penk
ta kuopa buvo surengusį
margą vakarėlį šv. Mykolo
parapijos svetainėje. Pir
miausiai liko sulošta 3 veik
mių komedija “Visi geri.”
Po jos sekė trempesni sce
nos vaizdeliai: “Dvi laimu
ti,” “Čigonės
atsilanky
mas,” “Dvi sesuti” ir “Gir
tuoklė su blaivininku.“ Ar
ti stai-mėgė jai savo užduotį
atliko gan tinkamai. Vaka
ras užsibaigė vyčių ir tau
tos hvmnais.
Svečių
buvo
nemažai,
nors tikėtasi daugiau.

Paieškau savo brolio ir brolie
nės, .Tono Križanauskio ir Moni
kos Križanauskienės, Jonas Križanauskis paeina iš Kauno gub.,
Raseinių miestelio, o M. Križanauskienė iš Kretingos miestelio
Kauno gub., 18 metų kaip aplei
do Lietuva, pastaruoju laiku gy
veno Bayonne, N., J., jie patįs ir
kiti atsišaukite šiuo adresu:
ROZALT.TA JUCIENE
931 W. 35 PI. Chicago, T11.
Paieškau savo motinos Anelės
Povilaitienės ir trijų seserų Ane
lės, Elžbietos ir Julijonos, paeina
Kauno gub., Šiaulių pavieto. Jo
niškių parap. Vekono sodos, atsi
šaukite ant adreso:
VTNCAS POVILAITIS
1700 S. Ruble St., Cbicago, TU.

Paieškau savo brolio Kons
tantino Koncevięiaus paeinančio
iš Kauno gubernijos
Raseinių
Lietuvos sūnūs. pavieto,
Kražių
miestelio.
Seniaus gyveno Chicagoje aplei
dęs Chieaga daugiaus nieko neraši. Prašau atsišaukti tuojaus tū
2,000 MOTERIŲ ĮSTOJO
rių svarbų reikalą.
R. K. DRAUGIJON.
Konstancija Riniket icienė
4422 So. Wood st., Chicago, III.
Tower Buildinge prasidė
jo lavinimai moterių, kurios
Paieškau savo tėvo Dominiko
įstojo Raudonojo Kryžiaus Vingilaicio paeina iš Kauno gub.,
Raseinių pav., Laukavos parapi
dr-jon, norėdamos būti su
jos Ivoniškių kaimo, 1910 metuo
žeistų ir sergančių kareivių se jis gyveno Chicagoje po nume
slaugotojomis.
Iki šiolei rių 4407 Hermitage avė.
Jis pats arba kas apie jį ži
įstojo 2,000 moterių tir vie note atsišaukite sekančiu adresu:
ONA VINGILAICIUTE
nam Chicago.
% Bielkus
152 Florence St.,
Glasgow, S. S.SCOTLAND.
A. f A.
Povilas Rudminas, po sun
Reikalingi
du (2) kriaučiai
kiai ligai persiskyrė su šiuo
prie naujų siuvamų
masinu ir
svietu 14 d. vasario 2 vai. po prie taisymo senų drabužių, atsi
pietų. Paėjo iš Žvingių mies šaukite sekančiu adresu:
JOHN B. POTELIUNAS
telio. Amerikoje
išgyveno
105 Mihvaukee avė.,
apie 24 metus.
KENOSHA, WIS.
’
Laidotuvės iškilmingai at Phone 1461.
sibus nedėlioj 18. d. vasario,
URA TESI
2523 W. 46 PI. į Nekalto Pras.
ant
P. S. parap. Bažnyčioj, 44th ir
PUIKIAUS VAKARO
Fairfield avė.
parengto
VISŲ ŠVENTŲ PARAP. DRA
Gimines ir pažįstami kvie
MATIŠKO
SKYRIAUS
bus lošta
šiami dalyvauti laidotuvėse.

Nedėlios vakare, vasario
A akar (hieagoje sustrei- | j
Antano parapijos
kavo 10,000 rubsiuvių mote- i svetainėje kalbėjo D-ras'J.
rių ir \\rą, dirbusių jeku- f»įe]akis apie Lietuvos dates, marškinius, kimono h*, kartinį stovį ir apie lietukitokius baltinius. Los dar- yįng neiaisvįus Vokietijoje,
bo įstaigos yra daugiausia Gprb Dr j Bielskis kalbėprie Miluaukee avė., Divi-jo ^vej^s atVėjais. Pasibaision, Adams ii Market gat. gUH pįnnajaj prakalbos dair Jackson blv. Darbininku
buvo renkamos aukos
vadovai tvirtina, jogei «an-’ nuk€ntgjusiems nuo kar(,g;
die sustreikuosią ir likusieji
p<) $5>(X) aukavo: A> And.
darbininkai ir darbininkės. rulaučiutė ir A. Petronienė.
Ne, pne tu darbu d.rbo apie, p„ $2iW; M Dnbrockas,
15,000 inuten; ir vyr,.,. Taip-j. Mockus ir
pat vadovai tvirtina, jogei r Ogintas
Srtrj visu darbininku ir dar-l Po
j Naranos> j.

bininkų 75 nuošimčiai yra Zalaginas, F. Kinderis, D.
suorganizuota.
Gudas, E. Soulaitė, T. ZaleStreikuoja delei geresniu gebras, L. Poškeviče, D.
darbo sąlygų ir didesnės Kavaliauskienė, P. Garbumokesties.
zas, K. Šūkis, K. Krodulis,
Dabar tos visos darbavie- J. Naravas, D. Naruševiče,
lės apstatytos poliemonais M. Varbučaitė, M. Klimienė,
ir detektivais. Nors labai
. Ambrozaitė, J. Šemiotas
gerai vra ęinoma, kad strei ir Morta Junčaitė.
kininkai ten nepagamins jo
Po $1.50: J. Brazauskas.
kio tmkšmo, nei kokių su
Po $3.00: Z. Gudas.
iručių, išėmus mamųjį pikieSu smulkiomis aukomis ir
tavimą. tečiau kapitalas gi draug su kuingutėmis, išvi
nasi visomis keturiomis.
so surinkta $55.04.
Reikia pažymėti ir tas,
Į armiją nuolatinių tėvy
kai streikininku tarpe yra nės gelbėtojų prisirašė se
daug ir lietuvių merginų ir kančios ypatos:
moterių, kurios bendrai su
Kun. A. Ežerskis, J. S.
svetimtautėmis delei nesusi- šemiotas, P. C. Čekanaus
organizavimo ilgus metus kas, J. Mockus, Jonas Jo
darbdaviu buvo išnaudoja nulis, Ml Klimienė, Mikolas
mos, niekinamos, stumdo Pribirus, Kaz. Šūkis, Ignas
mos. Turėjo dirbti ilgas va Buivydas, Jonas Narokas,
landas nešvariausiose dar P. Ambrozaitis Jonas Janbavietėse už menką užmo čius, J. Ogintas, P. Oarbukėsiu.
Tose darbavietėse zas, D. Narusevieia, J. Šlio
Šimtai darbininkių pagau- geris, Dom. Gudas, A. Laz-

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
DIDYSIS VALSTYBIIin IMKIS MT BHI6FP0RTŪ

Pabiegelis Jonas Žiūkas, Antlrikoniškių valsčiaus
Plikiškiiu
vienkiemo, paieškau
Svogerko
kos
Petronės Anikšėių parap., Murevienkiemo ir brolėnu iš Žliobiškiu
sodos. Malonėkite atsišaukti se
A. S.
kančiu adresu:
1359 Mihvaukee avė.,
TVAN ŽTTKAS
Chak.
Chiengo, TH.
Gorod Samara
Samnrsky gub.,
Turi būt vakarinėje dalyje Tribieuv Zavod Masterskoj No 2
miesto.
377G.

METU”

“KARES
ir

PAIEŠKOJIMAI.

“PIRŠLYBOS”
Paieškau savo giminaičio Pi
Nedėl. 18 d.
Vasario
Šilinio. Turiu labai svarbiu reik
ia. Paieškotojas.
1917 m. Bažnytinėj svet.
B. Saltonis,
10806 Wabash Avė.
2342 W. 23rd PI. Chicago, III.
Roseland, Ilk
Room 6

CENTRAL MANUFACTURING

District Bank.
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00
ABELNAS TURTAS VIRS $2,000,000.00
Suvienytų

Parengtas Draugystės šv. Roko ,pelnas eis dėl karės
nukentėjusiu Lietuvių 20 d. Vasario 1917 m. M. Melda
žio sve'tainėe 2242-44 W. 23rd PI. Chicago, III.
Pradžia 7 vai. vakare.
Įžanga 25c. vpatai
Kurie atjaueiate savo brolus seseris tonais varge gyve
nančius, atsilankyti. Visus kviešia
KOMITETAS.

MlLAIME
AIRJ1E799
Vienintėlis lietuvių kalboje mėnesinis pramonijos
laikraštis.
“LAIMĘ” rašo apie pramonijų, kaip ji prasideda,
vystosi, kokius pelnus neša žmonėms, kurie piie jos
prisideda.
“LAIMĖJE” rasi nurodymų bei patarimų, kur
indėti savo sutaupintų turtą, 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 kiekvieną
padaryti laimingu,
nuimti nuo pečių kasdieninį vargų, skurdų ir kitus ne
gerumus.
Skaityk “LAIMĘ” — rasi laimę!
Metams “LAIMĖ” kaštuoja tik VIENĄ DOLE
RĮ, be to, duodama priedu naudinga knyga: “Pinigų
darymo paslaptys”.
Adresuok:

“LAIME”
3329 SO. HALSTED ST.,

tas ir Valstija laiko

ATIDA.
Draugystėms, kliubams Ir kuopoms
mes išdirbam visa ta kas tik reikalin
ga draugijom. Guzikuėiua kukardas,
vėliovas antspaudas, ir visokias šarpas dėl parodų papuošimų.
Todėl viengionėlai nemėtlklte sa
vo turto žydėlių agentams,
ku
rie nesupranta musų tautos skonio
ir atlieka ne atsakančiai darbų. Bet
paveskite savo tautiečiams
katrie
atlieka darbų sąžiniškai, ir prieina
ma kaina.
Draugijos reikalaukite katalogų
kreipdames pas mus.
STRUPAS and CO.,
123 Ferrey St. NEWARK, N. J.

pinigus šiame Ban
ke. Direktoriai šio
Banko yra savinin
kais milžiniškų dir
btuvių
-Čentralinia
mo Išdirbisčių Distriktė.
Viceprez.
ARMOUR and Co.
Prez.,
ALBERT
PICK and Co. Vice-prez. CHICAGO
JUNCTION
Gelžkėlio Kompanijos ir daug kitų kompanijų priguli
prie šios Bankos. Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus.
Duoda Paskolas, Apsaugoja namus nuo ugnies, siunčia pinigus į visas dalys pasaulio. Partraukia pinigus
iš kitų Bankų po visų Amerikų ir atlieka visokius
Bankinius reikalus.
Bankos VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po piet.
Subatomis iki 9 vai. vakare.
Kalbama Lietuviškai.
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UTAISYTAS ,5 formulosrecepto; suteikto išmintin
gu Egi pto zukoiiiuku,

S

apbireiškia e mis stebėtinai pasekmingu
__
m <> yluno piico ir i imu, ytr-

klr* skaudėjimo. d it Kulio. pairuS
»l;n;nb ji mo. nualojimn apetito,
putroje, eet.. eet., Sntai-

PAIH-BPELLEBIŪ-

sei’.o ir Ištikimo draugo & imyiiOB, naudoju,,to visam- pasau
lyje per pusę iiintinrėlo—25".
už bonkutę vi*o-e aptiekose,
arba galite ufciiakyti tiesiai ii
F. AD. RirijTER * CO. w
74—10 rtashi.igtoo Street, Mew Tark.

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS BANKAS
ŠIAME APSKRYTIJE.

i

BuUias išdirbėju /ubai pagarsėjusio

■ ■■■■■■■■■■■B ■■■■■■■■■■■■■
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| PASKUTINIS ŠĮMET PIRMA UŽ6AVENIŲ BALIUS

Vyrišky Drapiny Barpnii i i
Nauji, neatimti, varyti ant
užsakymo siutai ir overkucai,
vertės nuo $30 iki $50, dabar
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius.
Nauji, daryti gatavimi nuo
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu pamuštų overkotų
Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertės nno $25 Iki
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50 Vaikų
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Valizos ir Kuperat
Atdara kasdieną, nedėliomis
ir vakarais.
8. GORDON,
1415 S. Halsted st., Chicago, HL
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Parengtas suvienvtom spėkom Šv. Mykolo Ark. ir šv.
Juozapo Globėjo
Draugiją,
Nedėlioję, 18 d. Vasario
(Feb.) 1917 m. Sehoenhofen Didžioje svet. 1212-14 Ash
land ir Milvvaukec avės.
Pelnas nuo šito baliaus paskirtas šv. Myklo parapijos
naudai.
Visi malonėkite atsilankyti ant minėto baliaus; mes
užtikriname, kad kiekvienas Imsite užganėdintas.
Kviešia atsilankyti
Pradžia 4 vai po pietų. "
Įžanga 25e. porai.

j
*

MOTOS TRUCKS.
Mes turime keltotų vieno tono
motorinių trokų (Motor
Truck).
Parduosime pigiai ui cash arba ant
išmokėjimo. Kreipkities laiškų.
A. B. Co.
;;
% “DRAUGAS”
1i
11 1BOO w. 46th St. CHICAOO ILL.
i •
JĮ
1
J)
J į |aKIŲ AUSŲ NOSIES ir GERKLES L|60S|
l't

Oydomn* pasekmingai ***
J.t
per 20 metų patyrusi
Specaliatals

'

TIKTAI pa
mėginkite

Dr.F.O. CARTERO
FHfSICI** A SUR8E0N
120 So. STATE St.?:

P. S. Vienų numerį siunčiame dykai,

SCHULZE'S
PRINCE HENRY
RYE BREAD

pažiūrėjimui)

ValandoR nuo 9 ryto
U Liki 6 Vai. Vakare
$ Nedeliomit 10 liki 12

Antros Lubos «
8
Wee#eee*ee**i

1$

JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg.
29 So. LaSalle et.,
Vakarais 1566 Milwaukee avė.
Central «M
Rasidenee Humbold 97

CHICAGO, D,L.
•«» «> e vrmrvYVvvkr

A.A. SLAKIS1
ADVOKATAS

Miesto ofisas:
Room 81$
lt So. La BaUe St., Ohicago, DL
TeL Randolph 584$
gyvenimo vieta
MU South Halsted Street
TeL Drover 6328
frvrrvkTYTYvrrrvrrvYrvTTvv

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

JUS
. pasinaudoslt

Teistame: McKInley S764

Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popleros

CARR BROS. WRECKING CO.
2 3003-3039 S. HAL8TED ST.,

CHICAuO

»rrrrrrrr»r»Yrrrrrrr»T»YiT5iTrr»4rrrr»kkwrr»vr*Tr«
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IR. A. K. RUTKAUSKAS
Oydytejae Ir Chirurgas
1417 S. Ririsri IM. Ir«. SS gt., Cllcin
FARMOS!!

FARMOS!!

Parsiduoda DldMausioje Ameri
koj e Lietuvių koUonijoJ kame yra
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje ScottviUe, Mich. kur
kraštas lietuviams apsigyventi. 61onais yra Farmerų Draugystė, yra
lietuviškų parapija. Todėl kreipiamos
f Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmaa kad
galėtumėm visus Anglus ir Vokie
čius, iš tos k°llonijos išprašyti. Mes
turime iš jų suėmė jų farmss ir nori
me jas parduoti, turime didelių ir mt
žų fermų, givali ai mašinos ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite
mums,
o gausite gražų katalloga ir mapa. ..
ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.

Tel Drover 7048

Dr. C. Z. Vezeli«

CHICAOO, ILL.

Valstijų

I’ųčto Bankos, mies

■■■■

Gražus Balius!!!

Ckleage, Uk

1112 W. sGth Btr, netoli Morgan str,

LIETUVIS DEHTISTAS
Valandos: nno 9 ryto Iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimų.
4712 So. Ashland Avė.
art 47-tos gatvės

COFFEE 26
a lb.

TAUPYKITE PINIGUS
: —pirkite geriausių kavų Chi
cagoj ir mokėk už sv. tiktai

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver
SMETONAS

Gerisosiae
smetoaoa evie
ae. Geresnis
segs kur fui

££ 43c
wsst sius

18TB Mlhraakee AV,
■0*4 JRhraakee Av.
104* Mlhraakee Av.
. 1510 W. Madlma st.
& 8880 W. Msdlsoa st.
1044 W. Chteago Av
189$ Blue Island Av

19c

COCOI

RT2III

(Tariausi
tis! l«s
rųlisa

5]c

$500 DOVANŲ, jei jųe galite
ręsti U tankų darytų sviestų
knrioje nors iiBsnkėa saakrovų.

ly

ARBATA

Rantės O eriansis Ooeoa.
Sulygink s ■
bent ko
kia

Priimniausio s
Arbatoe Gvarantuetoe $ o
60e. vert. **«!»

H7.14c

W. Kerta Av,
1817 S. Halsted
1IU S. Hatated ■«.
181$
Uto M.
1108 W. Mad s«.
bouth srni

M.

MI7 S. Halsted st.

$TM

S, Ashlaad

Kom sn>a

W.

4M
DlvlMeK
780 W. Nortk Av,
8640 Lineola Av,
8244 Lineola Av,
8413 N. Clark

