Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.

ORO STOVIS.
KOVO K d., 1»17 m.
' Chlcafto Ir apylinkės. — Gražus
oras ftlnndle Ir rytoj; trmperatura
kįla, pietiniai vėjai.
Temperatūra vakar aURŽėlausla 23.

Žemiausia 13 laipsnių.
Saulė teka 6:1 g, leidžiasi S:45.
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Praeitą šeštadienį ir vakar
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moterįs ir seneliai neįsten kuomet bus pagaminta iš
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Kuomėt pasibaigs1 karė, neg tūkstantis visokių uogų siunčiami dirbti laukuose..
Prezidentas \Vilsonas vakar VOKIEČIAI PALEI PA
kad kaizeris paliuosuosiąs
tūkstančiai
rumunų,
kurie
žiemai
sutaisytų,
50,000
ge->
prisiegė
prezidentauti1 1 sekan
nuo sekretoriųviiho ” ZimNAMOS PERKASĄ.
Berlynas, kovo 5. —• Bal
Geneva,.kovo
4.
—
Pavo

dirbo
žibalo
kasyklose,
turtj.
apsivilkimų,
audeklo,
tiems
keturiems
metams.
Šian

mfrmannų už jo neatsargų tijos ! jūrėse viena vokiečių
jingai susirgo Bulgarijos
die įvykę inauguracija.'1
veikimų taip, kad Suv. Val nardančioji laivė nuskandi rėš ilgai galvoti, kokį darbą tiek pati apsaugos maskų dePanama City, kovo 4. —
karalius Ferdinandas viešė
pradėti.
Ištisus
bietus
jiems
lei
svaiginančių
dujų,
apie
stijos galėjo patirti to suo no 9 rusų garlaivius. Rusi
Prez.
prisiegdino vir Vietos , Panamos respubli
/lamas Austrijoje.
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SUV. VALSTIJAS.
Wasningtonan.
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•
'1 •
'
" - -- — —--- - --- "T1Austrijos imperatorius Ka
Nęsenai gauta žinios, jo- dytasi D. salos ir O-nės apy- suimta viehas vokiečių gy
SUSPROGO ZEPPE
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Suv. Valstijų vyriausybė neralio stabo viršininkų,
,dien siunčia visokį maistų Kalėdų,'kas girdėta ir Rv- mus prie Mikalbjaus g-vės vietųs policija suėmė,ir už j {•» ' ? i
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painformuota, jogei Colum- fieldmaršalų Coųrad von i,š, Rumunijos į Vokietijų ir goj. Trečią dienai Kalėdų ir. Maskvos priem. Taipogi darė ka^ejiman'be parankos
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bia yra padariusi slaptų su TToetzendorfą. Štabo, virši Austriją. Reiškia, kad ten patrankų šaudymas nurimo, tarp patekusių nėlaisvėn vieną Vokietį, kubiečių re
Londonas, kovo 4. —r Su
tartį su Vokietija. Ta su ninku nuskirtus gen. Frei- vokiečiai gerai, pasipelnijo ties rusai pažengė tolyn del- pažinta baronas T: Baltijos voliucionierių vado” Jose sprogo ir liko sunailontas
tartis atkreipiama prieš Su herr von Strassenberg.
ir be žibalo versmių.
to ir nesigirdėjo. Karės gro dvarponis, 'pastojęs Vokie Miguel Go'mez artimą sėb naujos pušies naujas vokie
vienytas Valstijas.
VisuTaigi ar kartais pulki- biu vežama Rygon ir krau- čių oficierium ir buvęs ba- rą, Paul Dieher. Jis intaria- čių zeppelinas, kuomet aną
pirmu taikoma į Panamos ZEPPELINAIS SUSINĘ ninkųs Thompson nepaken-narna Aleksandro bulvare, tarėjos komandierium.
mas prisidėjime“, prie sukė dieną buvo išmėginamas jo
stiprumas Belgijoje. Žuvo
perkasų. Gauta žinia, jogei
limo revbliiteijos.
ŠA VOKIETIJA SU
10 žmonių įgulos.
Columbia gali karės laukan
GRAIKIJA.
pastatyti 200,000 kariuomeNAUJAS GALICIJOS
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MOTERĮS — LAIŠKŲ
nės, Taigi su vokiečių nar
Berlynas, koyo Ą — Vo
VALDYTOJAS
IŠNEŠIOTOJOS.
dančių laivių pagelba gali kietija pasirūpino su Grai

Vokietija prisipažino prie
suokalbio prieš S. V.

RUMUNIJOS SUNAIKI
NIMAS.I

Columbia prieš S. Valstijas

S. Valstijos šaukia
atsargos oficierius
Senatas pasipriešino gink
luoti garlaivius

Milijonas Japonų į Franciją?

Prašalintas Austrijos generalio štabo viršininkas

lengvai sunaikinti Panamos kija susinešti zeppelinais.
Vokiečių zeppelinais nuskperkasų.
rinda su.krasos siuntiniais į
KINIJOS MINISTERIŲ KA L^rissa, šiaurinėj Graikijoj
BINETAS NUBALSAVO
ir atgal iš ten paima kraPERTRAUKTI RYŠIUS SU sos siuntinius.
VOKIETIJA.

Pekinas, kovo 5 — Vakar
ministerių kabinetas didžiuma
balsų nutarė pertraukti diplo
matinius ryšjus su Vokietija.
Po šito ministerių pirmininkas
Tuan Chi-Jui rezignavo ir ap
leido sostinę. Šitam kabineto
nutarimui yra priešingas par
lamentas ir pats viee-prezidentas. Spėjama todėl, kad su Vo
kietija nebus pertraukti rysi ai.

REVOLIUCIONIERIAI
PRAŠOSI PAGELBOS
4 Havana, kovų -4. — Santiago revoliucionierių vadas
Rigoberto Femandez krei
pėsi į ten stovinčių Suv.
Valstijų karės laivų komen
dantų, kad šis paimtų jį sa
Photo by American I’rees AMOClatlon.
vo giobon ir apsaugotų, jei
jam prisieitų, bėgti nuo lo- Automobiliufi-lakstytuvas. Juomi galima važiuoti žeme, skristi oru. Tai naujas
jalės kariuomenės užpuoli sugalvojimas ir stebėtinas amerikonų pataisymas. Šitas
automobilius-lakstytumo.
< • •. vas nesenai New Yorke buvo rodomas publikai.

Prezidentas Wilsonas prisiege
dar keturiems metams

Amsterdam, kovo 4.

Iš
Vienuos gauta žinia, jo&ei
Austrijos imperatorius' Ga
licijai paskyręs natiją valdvtoją: Pirmiau tos pro• ..
» i i aj• * i • • i
vincijos vbldytdjinni buvo
gen. von Dillęr^ gi dabar
gen. grafas Kari tlilyn,
koks vengras.

PAIMAMI VARPAI KA
RĖŠ REIKALAMS.
Copenhagen, kovo 5. —
Vokietijos vyriausybė nusprendžiusi rekvizuoti visus

Vokietijos bažnyčių varpus
karės reikalams. Didesnėse
bažnyčiose po vienų varpą,
lėčiau liepta palikti.
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Paryžjus, kovo 4. — Ne
sant pąkatctimri vyrii,,pranCTmpAnnpfiius.vnė, piyspi^ndė
.yisųs. laiškų išnččiotojus vyi •
. t .
riis pamainyti moterimis,
šitan darban bus priima
mos kareivių žmonos.,

ŽYDAI GAUSIĄ PALEN
GVINIMU RUSIJOJE.
TŠ Rusijos sostapilio Pet
rogrado pranešama, kad ar
timiausioje ateityje Rusi
jos žydai galės sulaukti pa
lengvinimų. Girdėt, kad vi
dujinių reikalų ministeris
Protopov esąs tam
gan
prielankus.
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Patįs “Naujienų” leidė
Kaltinimai Benedikto XV Ten pirnuaus susidarė Petd n a r gas ”
JuMl.pbuga .4ur; būti padbjai socialistai labai gerai ži
už nelygiai malonų apsiėji rogradinė Draugija su pir»
Lietuvių >li n (atikų Dienraštis
Eina kasdieną išskyrus nedėldie- no, jogei šimtus tamsiųjų
mą su lenkais ir lietuviais mminku kun. Laukaičiu, o
Blus. '
Prenumeratos kaina:
» i
darbininkų įstumia didžiauneturi pamato.
Dvidešimt .paskui atkeliavo pusė Cent
Chicagoje metama
............ *6.00
lenkų
vyskupų
kreipėsi ralio Komiteto iŠ Vilniaus
6 mėnesiam* ............. *3.60 siau vargau dėdami “stebu
3 mėnesiams ............. $2.00
prie popežiaus .labai iškil su pirmininku p. Yču. Tie
Kituose 8. V. miestuose metams *4.60 klingųjų daktarų” paskel
6.mėnesiams ....
*2.60 bimus.
vą
tokiame
dalyke
yra
ne

Lietuvių
katalikų
visuo

mingu
raštu, kad gautų dvi draogiji dirba sale kita
Tečiau jie nepa
RlSsa WMtorsAT«
3 mėnesiams ............ *1.60
Perkant atskirais numeriais vi liauja to darę ir dar kiek menė nudžiugo patyrus, kad patogu.
lenkams dieną. Vieno lie kitos, bet pinigus PetrograJnsų yinĮgį
sur po 2c.
Kaip tik visu Lenkija tuvio vyskupo užteko Lie diškė draugija’ gauna per
Tėvas
paskyrė
Prenumerata nrokasi iškalno. Lai vienam žingsnyj giriasi, jo Avėtasis
kas skaitosi uuo užsirušimo dienos,
AMsn PinsAĮUsR k* Ssbstomis
Centralį Komitetą;
ne nuo Naujų Metų. Norint permai gei jie darbininkams “daug lietuviams dieną nedėlioję tapo vokiečių užimta, Len tuvių Rienai sudaryti.
iJM
nyti adrosų visatla reikia prisiųsti ir gera padarę.”
prieš sekmines 1917 metų. kų vyskupai kreipėsi prie
Męs lietuviai esame daug
Ne visi į šiaurę pasiųstie
senas adresus. Pinigai goriausia sių
Skoliname,ųlulguu aut Nuaių
sti
iAporkant
krušoje ar exi>resc
Taigi dabar tegu visiems Besidžiaugdami, mes užmir popežiaus gražiu laišku, iš kentėję, visc/kios neteisy ji traukiniai pasiekdavo Ru
“Money Order” arba įdedant pinigus
i registruotų, laiškų.
lxus aišku, kokį “gerą” da šom, kad ne visi mus tautie reikšdami' savo pagarbą, ap bės iš visur, dėlto susidarė' sijos sostapilį. Daug jų -su
Redakcijai . prisiųstieji raštai ir
korespondencijos negrųžinami, jei au ro darbininkams socialistų čiai žino juridiškas ir di rašydami savo tautos var mumyse paprotys intarinėti stojo
visose stotyse tarp
1 Bnroga Ir galima
torius, atsiųduiuas tokį raštų, nepa
gus
ir
prašydami
užtarymo,
plomatiškas
formas,
kurias
žmones,
ypač
augštesniuoPskovo ir Petrogrado. Iš
žymi ir neindeda krasos ženklelio su laikraštis “Naujienos.”
grąžinimui. Visokiais reikalais kreiA ngščiausias
Katalikų fev. Tėvas jiems atsakė ma sius.
Mus santikiai su tisai Varšavos geležinkeli©
pianties adresuokite:
Bažnyčios Ganytojas turi loningai ir pavelijo kreiptis Apaštalų Sostu yra begnllo susidūrė eilė pabėgėlių TroJIE TYLI.
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC.,
1800 W. 46tli Street, Uliteago, Illinois.
ūžia ikv ti.
Kata I ikiš k oj i pųe pasaulio vyskupų, kad svliTbųs, taigi’ nėtrakdirtki- liaoijų; ypač žymios buvo
Tel. Drover C114.
------------------ XX ----------------Nesenai
dienraštvj laikraštija, o taip tų ir sudarytų lenkų dieną, pa me jų ildapmąstytais imtari-* Stftfgi-Bielaja, Lbga, Gatči^STEIGTA 1888 M.‘
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Litliuanian Daily Friond.
“Drauge” buvo pastatytas
na. 1
Published daily except Sunda.vs by
esame, kad nesusyk pridė čio 1 d. JL9I5 m. Lenkų vy
Lenkų vyskupų 'bendrasis
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC., klausimas, kaip pasibaigė
Traukiniui su “ pabėgė
1800 W. 46tli Street, Chicago, Illinois.
jome reikalingų paaiškini skupai tą padarė ir jų tauta raštas Šv. Tėvui buvo ne
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dietos Tautos Fondo 43-čiais tų juodvabalių, kurie kuisai Kpasau^kap,-, rviepjpirip. B;
įkyrius buvo surengęs pra- si tamųybęs .mėšlynupsej Gahalis, sek: Ant. Glemža,
T”' TA^rauc
ufi'
jkal|xų> gerb. Dr-iuį.Ji J. Beiį, amžina parpulta tebų- i,šĮl. V. Kų’ šu taus kas. Kol
; i -1 ; .'
» • .
• . . i •
'M Wakė. pitAi (,ą , bet **<imn•)iviphio
* *•* ftu?Uii8ttMusfi(?jo
”s" taip indomus,
visi.
vvisomis
.bonus *l)ll4Pink
pustulių..
dl,vugui kad
ir priB
jBįelękjui. Svečia^ -l^bai.jau- pa jums,. kurie , prikkiuiųiG kųs j tųųnjai ,autyprįų įkyrių aparaio,
T
saukdamas (skęstaneiui lap j b teliai Ji noh skaityti,
į itraįs < žo^iųjs . j pasakojo prie tokių tyedievipkų. drau- pti^įr.ašė ^8 nariai. , ’ ,
Nd. t. PAMALDV VADOViy.IS. Surengė A. L. R. K. Kunigų Sujun
gia. CiA tilpata giesmės; stacijos, graudus vėfksmąi, apašta• Tokiu šayb g
.i
B
?i?Rus
tralinius .^Įe-, gįjų, ,kųįp tyetųvos, Brojių
L<ųke B|-ro Jlielskio pra vui’ pagelbos,.
lystės pamaldus, rožančius, tretininkų įstatai, įvairids maldos
t-«Vii,iin ’iiuklhA-i/i -Iri # l««wuM*ivyn, num .amams . nes:■!
ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso krašteliais ........... 40e. SklUUUz( išgelbėjo
ISįfC 1DCJO viVI- jį magumuH
duryti\ kad g.tli
tuvos vargus, kuriuos jam jr kitų. .pąųašių^ kur jųsų kalbų gan gąųsiaji aukavo: dic|yypškjLmi|i
M No. 2. PAMALDI J VADOVĖLIS. Tų. patį kaip No. I. skurdės ap
• "DRAI'G'v’ iftsirušy,;us ^liifuninįus; _,;'
' *3 pats'
darais .......................... .’.......... ........................'............... '60 c.
tekp uiatylįi savęnpp akimis, švpnčiaųpįeji .jausmai yra Kun.; iL Čiubeųki^ — $q.O0,
K ti.. Dienraštis “DRAUGAS” rae§ tams kainuoja $4.50, Chicagojd
MAŽAS AUKSO AXTOKIUS.
? ir karštai ragino susirinku- užgauliojami ir dergiami. B- Sįtrųjųiia —r $qiOp, $• Ka- i t šiltam i didvyriui pus&iįi M $6.00. V.ienas nuničrls pamatys
J* So. I,. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksintais kraštais, brinuS
uiui
siunčiamas
dykai.
• sius kuogreičiaųsiaį Riesti Laikas jau butų susiprasti začionieuė — $1.50.
tįj|. ,
nelės apkaustitos pasidabrotomis biėkelemis, su kabute 60c.
ibuvof siūloma j šimtui • :tukI
Adrosfts: . I
, i
11 K No. Tj. OS Moroko tamsiai rausvos skuros minkštais apdarais, ap
pagelbos rankų nelaiminga- i f paliauti yeniį soejalistų ir
1 - - “DRAdGAS”
i
valiais kampais, auksinti' karštai, parašai ir auksinta
• Po $l.()0:i
A. Klkmiža, stančių dolerių,! kad jis: ei
jjii .tįėvyųei.
CollinsviUes ijaisvamanių
tvirkinančias
kvietka ............................................. ................. ............. ................. $1.00.
tu
scenoje
itf
publikai
paro

K. GedniiiuiSjlJ. Poderisj B.
.‘IjithUantttn I Daily l*i ieml’
u jf No. Ij. Ot Prancūziškos juodos slidžios skarelės m inkštais apdalietuviams musų veikėjo ojrganizaįjijas.
rais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir pa1 r
CHICAGO. II.L,
Gatoalis, J. Mikalauskas, J. dyti;, i kaip jis šaukęs pagel
. *•
■
rašai, auksinti krašteliai .......................................................... $1.25
^kalbos^ Jabai patiko ir
.
wb
J4 No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos, 3 sida(iirzeborzevakis, .'K. Monkus, bos, kapt jis' /Mia darbų atliL
briniai medallKėliai prie šono, metalinės briaunelės, su
pataria kiekvienai lietuviu iUuwjc
^tskkidęa
kęd.
’
**
i
1
.i
■
L
ų,K; -EL. JEJ liačkauskieųė, <•).'
Sė
auksinti krųštai ...... ^.................................'......................... $1.00
kolonijai Amerikoje pasi
t: No. L. 06. Baltos celuloidcs apdarai, ornamentai kaip ant šio’ paBet Jaek Binns pasiulijikatekizmų savaip. aiškino ifSifatavičieiiė, K. -Pumša,: AL
i vaikslėllo ir kitoki, .aukso parašai ir lapų kraštai su kakviesti Dr. J. Bielski-z
bute.............................. .............................. ........................ ........... ........ $1.60
maldų “Slėpę musų,t”? fišųi- Lataikomią, V. < Riešutąus- mųtatmetė sakydamas, jogei
Nt>. L. 07. Baltos ceiuloidds
kpdarai, ant
ant'vieno
^kvietkdolas * s
dds apdarai,
vieno šono ,kvietkiK>taa
Laike prakalbų taip gi
line kabute, auksinti lap ų kraštai, ’lfra ” ,
kielikas, su , kauline
juo Mamas įš.kiokvięno (?o4 kas, MI.- Batyinienė, P. Hųn- jis esųs, elekitro-meehanikas, t I
I I
Žią.usių knygeliu .... . .j
L, $1.75
tai viena iŠ gra^i^
buvo renkamos ir aukos ,nu
aktorius, ui < ■ .o, . 'Matyt i žemos , doros idarčikas^ -P. Krasauskas, i0.. bet ne
įądos skuros apdarai^, aukAilotdis Krhš- ’ ‘
No. 202. Prancūziškoj juode
. /
kentėjusioms dol karės. Iš iklausytojųiųs į’tos , bjevizgos
tais: su kabutė .....:............................... .. ........... ............... $1:00
Mįkutaviaieioė, O. SugentįePtie piiiigb ' patraukimo
I
I
:
’ BBEVIptop|^į4 į į j
viso stainkta '$31.80? <! di
labai tiko. f Po kiękvieųo* nė, iA. < Sugintas, A. Kadi-1 uetirrėjo nei garsus ' Angli
No. 1-. *lfii Juodi audimo (apdarė
.‘ljaip . ^kuriniai, gražus
Geriausia'žemė ant feiirios'
aiuga «
desnes aukas davė šie:
išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudonį . .............. 35c.
šlykštesnio (žodžip girdėjosi ilUiiskan, P. Btiųčikas. • iA. jos valstybes valdininkas Visokie vaisiai, Namas' karve • 3 kiau
NO. L. 14 Juokios franeuziškos skurdės apdarai, auksiniai para•»«5.’Klojimas muk.»$2j0O Kleinų plojimas, ųžsiganpdiPakatinSkas, ‘iJ.i Adomaitis;
,
^j.i( ant šono itf nugaros, lapų kraštai raudonai auksuoti
T Gladstone. Dienraščių išldi1- lės, i 12 vįštiį, viskas ant: išgnokešcio. (
2.00 nirnas.
A, Aičas
apvalus kampai ...........v
....
75g.
Oepskie(nė,i ij. • Latukas, i
štiivės jam siūlė t.ukstan- Naudokitės pifoga.į Mes turime 60,00!) , No. Jj. 15.- Juodos fraricuziškbs skalelės^ minkšti apdarai, auksi- ' *
J. Žilaitis
1.00
niai parašai, raudonai auksinti! ^raįtai, jaįpvalps kampai $1.00
Nedėlioję, vasario i 25 dl K&čiušis, P. įKurila, A.i Mi- eįuš dolerių už sųdarbiiiiib- akru. Jus galite pasirinkti kur Juftis
No. L. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražus išspausti iš-'
‘ ?1.W
Pr, Stankaitis
parankiau
arti
prie
miesto
ar
mokLutavieė, L. Naumaviče, 3 kaVimų — straipsnių rašinė slainės. lies norime čionai padaryti
i
marginimai, lapų kraštai auksuoti .................................. 50c.
I ’ ’ 1 00p i*1 &V‘ Katinųjero. Dųaugja
No. Ii.' 17 .'Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryžiutis ir paJul. ‘Ačeni
t r i ’ Jrurengė prakalbas p., Ęač-^ 'Rimkus, M. ! Gižauskiouė ir jimų. Bet jis nepriėitiė ža
*
. i . rašas, auksuoti kraštai, apvdlųs kampai. .................... 60c.
dritfa Lietuva..
1 '
11
.
iįoo
B. Stumbras
t
kui. Žmonių buvo pilna svę^ A. Bendziunas.; I
• j t . i < i i
ANIOIAS SARGAS.
damųjų tūkstančių.
1,00
K. Kavaliūnas
No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksuoji apvali kraštai
SANBORN COMPANY
tųinėu s Gerbiamas kalbėto^ ’ Šit 7 smulkiomis aukomis
Panašiai buvo pasielgęs
448 pusi.
...............................................................................
$1.23.J
A. Žiukas
'1,00
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. Užsa
jas pirmoj (htiyj savo jkal-į -išviso feurinkta $67.69: j <
ir
žiųomas
anglų
poetas
,
,
.?2
J. Pietaris o
Ą : į > • i.oo
Lithuanian Colony Director į kiniai veikiai išpldohii.
Viešintų Antanas, '3rownmg. ’ ' '
"
,r
Los aiškino apie ųpauęlos,' ■ J - '
• M. Petraitis - • '*V į 1’1.'00
Adresuokite:
•
1
žodžio . įr religijos j laisyę. i» - u .... 111..,—.-■»—-..
Tiktai
Amerikoj,
doleri

EAGLE
RIVER,
Wlfe.
* f
1 DRAUGAS PUB. CO.,
aitis
V-1' L 00
J. Kuraitis
Apart to p. Ka/Lus vaizdin i SHEBOYGAN, WIIS.
t i
nėj šalyj', tokių 6rig
11
2 3. .Durinųne
D unitui) es
į * l»0d
CHICAGO, ILLINOIS.
1800 AVcst1 46tli Street.,
-Mgai papasakojo apie socįąliį 1
'
.
' 'J t
7)1 ii!Pranaitis
nesurastum riet su žvake.
; t 1.00
•
i
;
I
:
;
(
,
į
,
į
j
įstiy žadaųiių jais^ę, kuri ,biV
Vasario* i25 d. čia i įvyko’
i
E.
< Lidikiene
MAiaSteuė
Tautos Fondo i skyriaus susi' L
HAkinlas, lidriam'ei dalyvavo
Z? 3%keefX&e«n£
'
1 >
: 1 - ■ 1 ' -L.
iK.
Poeevįčienė
Antyųj dalyj sav,ų J$albosrf dbUgdlis katalikiškų .dipi-ugi1n
J. Klejunienė
f 1.00
j»abųs.Studentus purptjinėjo įjų atstovų? Susirinkimų- bu1 K. Sakalauskis ' t -į 1.00 a pšvįetos ręiįsjalhiguiųų,,,
Visiems
geraširdžiams
Klausytojams jo kųlba la-‘
tautiečiams, už atjaĮdtimų
V.: jtbai patiko .K-padąrė lab,ąi gi
’ - ’ WikV su)4f*iHfcwpG
’savbįjo
krašto
vargų
•t
t • x
m 4u' įspūdį.
Raęinicp4aii kuo- liko sužažfta* l’ad ketina feu
sunaikimos Lietuvos iaupis-1 k
4
prakalbom atvažiuoti D-rųs
.L Bielskis.
Tuojaus liko
«
i.
. tokias rnvakaibas..
prakalbas.-, .■ .
B. Stumbras, ‘
išrinkta
1
komisija
‘surengtu
,. .
Ten Buvęs?
T. F. 43-čio sk. rast.
gerbiamam svėčikn- pra kai-'
< i Iras,
*Pisižadėjo į Tautįos
AAHANOY CITY, PA.
RACINE, WIS. i
Fondų7 kas,, mėnuo < mokyti
Ąnų dienų jai bu,v,ąu ra-1,25c šie i < J. BadžiavičiuSį J.
-Jau dienraštyj “Drauge”
šęs
“Drauge” ftpi/ėy, Jųo-f Austrevičius, Pi Čeginskas,
buvo minėta, kad vietos Lie-;

Maldaknyges

UKES

tuvos Brolių draugija ant
vasario 17 ,ir 18
buvo pa
kvietusi
su
prakalbomis
garsųjį pliovotojį Mockų,
Prisiartinus
paskirtam

ząpo Įiarapijo^Vi^uotiuų silslinkimų ir kąįp jįs suardė
priešininkų vadas su 3'f'^
-• •
rn'
*
* • >Zi • k
patarėjais. T^mį susir/iiki^‘-i nepavykus klebyųaš dnlaikui į nurodytų svetainę įtru kurtu tjusaukė'.parąpijhfl
prisirinko klausytojų, bet susirinkiinų vasario ^1 d.f š.
kalbėtiijas neatvyko. Nosu-Įuij Jame dalyvavo ir tie,

S. Baikauskas, «L Stauskas,
d. Šalčiaus, J. Kjunįgtmis, ''S.
Dcklaitis, T.. Gri^ąliųnųs ir
D. Vilkas-.
., , • , f.
t
, > I JiuOząs, Austievišitis,
i
i • ri : r • i j Itaštininklis.
f ; i

^T
NENORTO IMTI SIĮJĮiG
.MŲJĮĮ POTGŲ,
laukdami savo vado sociali kurie pritarė kovotojams'su
stai uežiiKitjo noi kų bedary bažnyčios įštatvmais. Tks ' 'baliai'riiažai pa’sbRįvje ra;
_ I '
: i • i i f
ti. Pyko jie ir aut katalikų, •iaus žmonės pradeda spfarl ’Kjjnc /A/ioidų, kfuriiej Siūlomo
ieškojo policijos nuovadose pkb1 susiprasti. Šį kartų $u jtf jiems atikso ' aienoj^tų
ar kartais netupi jų kunigu- j sirinkimas/ nusisekė-1 labai pnilirtL ' Tečiau pastarai
žis už geležinių krotelių, bet gražiai ir be didelių ginčui‘ }s-įaįs *i<c4įaii4 dešimtimis me-

Kad užbaigus visus parapi tų sutinkama tokie žmonės.
jo niekur nebuvo.
Vietoje vasario 17 ir 18 d. jos iMMButiltimiis, nutarta iiš;
Prie ’ tų keiktų žmonių
Mockaus prakalbos
įw- riiddi naujų bendrų }wirkpi- priklauso praeito šimtmečio
jos komitetų, ii >;
&o vasario 2!4 ir 25 d.
pabaigoje gyvenusi garsi
Žmonės, kuriems rupi ra-': aktofė, < Mary Andertson,
Subatos vakare, vasario
24 d. nuėjau ir aš į nurody mybė ir l»žny«ia, džiaugia Apie* ,jų pasakojama taij),
tų vietų, kur žadėjo kalbėti si iš* nustatytos.4abaT tvan kad jinai buvus* taip gera.
- Mockus. Apie turinį Mm<> kus. liet priešininkai dan kaip patogi. Turėdama 28
kaus prakalbos sarmata ra timis griežia iš piktumo, metus jinai ištekėjo,, ir ant*
šyti skiltyse padoraus laik kad jų viešpatavimas jau visdomet
pametė
scenų.
raščio. Nepraustaburnis sve baigiasi ir negalės ilgiau Vieno teatro Londone di
čias visų laikų žemino Dievo žmonių vadžioti už nosies. rektorius ištekėjusiai Mary
Garbė. Mahanoy’jaus lie-įAnderson pasiūlė 300,000
• esybę, dergė šventuosius,
tyčiojosi iš bažnytinių apei tuviams, kad pradėjote ša-:dolerių už vienų sezonų; jei
gų bei drabužių ir t.t. Dau Imties nuo neprašytų vado jinai apsiinitų pasirodyti
giau susipratę klausytojai vų — saliunininkų. Darbuo-* scenoje. Bet buvusioji akto
•užgirdę šias bleviagas išėjo Idtės vyrai nenpsunindųmi rė atmetė tų karališkų jai
iš, svetainės.
Moterėlės gi ir nepavelykite kišties į baž-į atlyginimų.
»
•ėmė šaukti, kad Moekui rdi- nyčios roikalus, tiems, ku
Kita buvo moteris poni
■kni kiaules ganyti, bet ne riems jie visai norupį.
Galve. Jai buvo siūloma 20,prakalbas sakyti. Svetainė
Jonas. 000 .dolerių savaitėje už da’lyvavilnų vodeviliniuose lo
nuolat tuštėjo. Joje *tik pa
SPRINGFIELD, ILL.
siliko patįs aitriausieji lais
šimuose. Jos visas darbas
vamaniai ir socialistai.
turėjo būti keturios daineGarbė jums katalikai už
V asario 25 d. bažnytinėjelės> kurių 2 turėjo dainuoti
tolų pasielgimų. Didelio pa- svetainėje įvyko Dr..
pietų, gi kiti 2 vakare.

---- -

KIEKVIENA DIENA PER VISUS METUS
IČNAIS yra puikus karas kuris yra vartojamas ir Žiema ir vasara, apmainomas ka ip tik nori. Netik kad gražus
.jtisižiurėti bet Ir smagus pasivažinėti.
Kus jį nusiperku tai žino kad turi kuru kuris visus kitus atstoju.
LEAINGTON SAIIENT SUPERIORITIES
Irf'iixinffUMi<C<ni(inciital Engine I
Moore Multiplc Esliaust System
Cnt Steel Startini? Gear on Flywl«cel
Iiidepvndcftt Ignitton, Ligliting, and
Startinę 'Clrcults
Double lintversal Joints
FuIl-FloatlnR Bear Akle >itli Spirai
Itevel Gcars
Wick-Fc«l Oil t'ups'

Engine Driven Tire Pnmp
Double Bulb Adjmttable Hendlunips
Rlgldly Mounted «n Radiator
Ijnrjyost Slze Motometer
Bolte<l-On Tire Raek and Sparti
Deniountable įtini
Oil Pressure Ganac
Convex Mini Gtiards ...............................
Genuine Leatlier Upliolstery
Dar prie to yra puikios dideles lnmi>os.

Lexington Motors Chicago Co.
1842 Michigan Avenue

Chicago, IH.

• •

,^r

Telefonas Calumet 5780.

LEXINQTON-MOWARD CO.
CONNERSVILLE, INDIANA.

.. - .
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DRAUGAS

—

Panedėlis kovo 5, 191? m.
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«:«,«» w:«iWR»!Wf1 Apveizdos parapijoje va
PAIEŠKOJIMAI
FARMOS!!
FARMOS!!
sario 25 dienų apskričio
Parsiduoda Didžiausioje Ameri
Tik ką išleista Knygele
koje Lietuvių kolionijoj kame yra
naudai surengė vakarų.
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj aplelinkėje Scottville, Mich. kur
Vakaro programų išvarė
kraštas lietuviams apsigyventi. Čio
kintamieji paveikslai, ma
nais yra Farmerų Draugystė,
yra
lietuvišką parapija. Todėl kreiplames
ATIDA.
žų našlaičių deklemacijos ir
(Jus kurie norite turėti geresni gy
Draugystėms, klinbaras ir kuopoms venimą pirkite pas mus farmas kad
graži kalba garsaus kalbė
Surengę Kun. P. Gugis
mes lšdirbam visa ta kas tik reikalln galėtumėm
visus Anglus lr Vokie
ga draugijom. GuslknCius kukardas, čius, Iš tos k°Uonljos Išprašyti. Mes
tojo kun. A. Sarafino.
vėllovas antspaudas, lr visokias Sar- turime iš Jų suėmė Jų farmas lr nori
CHICAGOS BLAIVININ
Mažo formato. Labai paranki vartoti Bažnyčioje.
Susirinkusieji labai buvo
pas dėl parodų papuošimų.
me jas parduoti,' turime didelių lr mt
Todėl
visngienčiai
nemėtiklto
sa

KŲ APSKRIČIO SU
Jau daugelis klebonų užsisakė ir vaitoja bažnyčiose.
žų farmų, glvnllal, mašinos lr kiti
užganėdinti šia pramogėle.
vo turto 'žydėlių agentams,
ku reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
SIRINKIMAS.
rie nesupranta musų tautos skonio me ant išmokesčio. Norint gauti dau
Parankiausia knygėlo laike Gavėnios vakarinių pa
Nuo vakaro liko arti 115.00
ir atlieka na atsakančiai* darbų. Bet giau informacijų rašykite
mums,
maldų.
t
dol. pelno, kuris pasiųsta į
paveskite savo taptiočiamfc • ‘ katrie o kausite grafų katalloga lr mapa. ..
*
<* ' * *
**•*•■«, !•,
• a • a ■ b V'« e
e v « * ų v. v t
atlieka darbų sąžiniškai, ir prieina
Nedėliojo, vasario 25 d. apskričio iždų.
ma kaina.
ANTON KIEDIS,
Chicagos Pilnąjų Blaivinin
Draugijos reikalaukite katalogų •
Ten buvęs.
Peoples State Bank Bldg., .
kreipdames pas mos.
: ' .
ku apskritis laikė susirinki
STKUPAS and 00., ; -;
Scottville, Mich.
. i’
< su prisiuitiųm.
į
viii5
J .
123 Perrey St, HEWASK.
:HEWA&K. n
N.
mą. ...
'
BUSIĄ PAKELTOS
vy
jAtidarius
susirinkimą
RANDOS.
x 1 1
\
'
0%oa
pirmininkas paaiškino, jog
Mieste pasklydęs girdas,
EUUKtKIKUititfSVCUHIUSCVa 1K»K»»
praeitas susirinkimas nega kad samdomųjų namų savi
lėjo įvykti delei mažo skai ninkai jau tariasi nuo gegu
čiaus delegatu.
šiame su žės 1 d. pakelti randas už
si1 U*
sirinkime dalyvavo 10 dele namų samdymų. Ar tas tie
Paieškau Wlado Paulausko, angiškai vadinas Walter Paulą. Kuris
gatu. Iš ju pranešamu pa sa, dar tikrai nežinia.
DEL PIANO.
tmigoves pabėgo, bet trumpų nliku
r- - »
tapo sugautas. AS už ji buvau uždė
aiškėjo, akd visos kuopos
Surengė V. NICKUS.
Siame rinkinyje tilpsta sekanti “Lietuviški
»H l JJtaugaš Fublt£hing Lo.
jęs $600.00 kaucijos (bondso)
ir ji
Šokiai-V
’‘V. *k.’ilaršas’’*, “Lelija Vaisa.’>/“Čebatėiie“/
išėmiau, bet Ra
jis mane
pakruta. Teisybė, kai-kurios MAISTAS PAT.PNftVA
rAlHjiWVH bėgo an
ulp apvogė
kad irmano
“Agonėlė Mazurka’’, “Vamzdelio’’, “Paėdė Špagne”, ‘‘Klumpa
1800 W. 46th Street
Chicago, III.
kuopos silpnokai darbuoja
ATPINGA.
I 500.00 žūna. Jo išvaizda yra sekankojis*’, “Noriu Miego”,Vengierka”, }‘Kokietka’’, ‘‘Vyčių Mar
■■■■■i
ias”, ‘‘klunipa'kojls No. 2”; “Suktinis”, “Aguonėlė”, Pakeltko-'
si, bet tikimąsi ateityje
Angliški laikraščiai paillJis'turi geltonus plaukus, veidas
jis”į ^ilvitte’^ i| “Butų Darželis”. Visi viepoje laątiuvoje.. Kaina
.
.
.
.
baltas ir puckdotns 6 pėdų 10
codaugiau veiklumo.
nirmuojami, lOgei ChieagO-Utų, augščio skambina pianus sako
tik vienas doleris ($1.00).. Paąiuntoųio lėšas mes apmokame.
•
• i
,
"
ikad’ests buvęs vargoninkas Lietuvoj
Reikalaukite pas:
1 ;
'
t 5 1 ’ S » »
Iš svarbesniu nutarimu je
maistas palengva ‘atpin- jr Chieagoj, labai gražios išvaizdos
2 3 metų amžiaus.
reikia pažymėti šiuos:
DRAUGAS PUBLISHING OO.
gąs.' Atpigusios kėlias eenJeigu kas žinote tqki žmogų duoTik-ką išėjo iš spaudas Juozo Kudirkos knyga ant'■ lSbo WsĄ 46th Street, ' i U OChicago, Illinois.
hulvme
VijmSIniaK
iii
1-i
1
kito
nTa
P
žinia
°
gausit dovanų $20.
Nutarta atsmaukti į visas t-iic
ulvės, kihušiniafi
t.ns mūvės,
kiaušiniai in Ri-,
Ignacas Navickas
JgalyluAtq5$,' BAISENYBĖS LIETUVOJE”.
kuopas, priklausančias ir ti valgomieji produktai
18 Sumnicr Plnec
,
NEW HAVEN, CONN.
Kas nori' apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos bai____________ i Į i ‘-f i' > i-t { : .
r______________ ..
nepriklausančias prie ap
sen^hesiūfisį 'taipJjlat, kas nori žinoti, kuo pavertė, mU-’
Paieškau savo tėvų Liudviku
ir
skričio, kad daukiau domos NUSIPIRKO “MAŠINĄ.” Marijonos
Pleckauskiu,
paeina iš
tėvynę ši-Karė,,pątantina įsigyti J. EudnUo* į»do
Kauno gub. Šiaulių pav.,
Kuršėnų
atkreiptu į apskričio veiki
A
I
minėtų "knygų. Kaina ŽO, centų.
Galima tfauti nes
M J
Krank Gurgul pas kokį vai. Rumucių kaimo. Jei kas apie
patį
autorių:
J.
KUDIRKĄ,
12241
Eimučio
uos žinote malonėkite pranešti se
mą. ,
•
sukčių nusipirko “mašinų” kančiu adresu.
Geriausi;
i >
Chicago, UI.,
Išrinkta komisija, kurie pinigams dirbti į už 1 $31 f).
JURGIS PECKAUCKAS
So. State st.,
Chicago, IU.
Taip-pat “DRAUGO” Adm.. IHM. u <6th St,
rūpinsis rengimu prakalbu, Pardavėjas' Gurgul į intikri- 002Paieškau
savo dėdės
Izidoriaus
Chicago, III.
paskaitų ir tt.
Komisijon r.o, jogei su ta •“ mašina ,, Tamošaičio paeinančio iš Kauno gub.,
Raseinių pavieto, Jurbarko parapi
lr
y»
1fi
kaimo 24 metai
pateko: V. Raulinaitienė, O. y ra galima per dienų padir jos, Naumininkų
kaip Amerikoj, pirmiau gyveno Chi
Viselgiutė, S. Kvbortas ir bti $45,000
’ Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga.
dešimtdoleri- cagoje dabar nežinau kur. Malonėki
te atsišaukti ant sekančio adreso:
J. Žalaginas.
‘ ‘ PAMALDŲ ’ VADbviiiYJE? 1 •rsfsb' baldas, Gies
PASKOLINIMO BUDA VOJI^IO pRAUGjJĄ ant
J
i iais banknotais.,
Gurgul
P. TAMASAICIITE.
31 Charles PI.
Athol, Mass.
, Nutarta liepos mėnesyj parėjo namo su mašina ne
LIETUVIŠKO PAMATO NORTH SIDE. '
į?
mes, Stacijas, Graudus Verksnius/ Apaštalystės Pamai
savo dėdės Juozo Pūke
surengti gegužinę.
.....................
1
/
kišęs. pamatė jogei užuot lioPaieškau
paeina iš Kauno gub., Raseinių
. : . .
i
,'
!
i i ; I ;
T
r
.’ • F
Ši draugija^jau gyvuoja nuo pradžios 1910 metų. Tikslas Jos yra
Visu kuopų raštininkai ‘•stebuklingosios mašinos” pav., Pagrainantų parapijos. Krei
laviojlme• nahių. > Daugeliui pagal- fe
viu sodos. Jis pirmiau gyveno Spring
privalo prisiųsti savo adre yra paprasta nuo cigarų dė- field, III., dabar nežinau. Meldžiu
viško knygutė labai paranki, nors turi 297 pušį., ir,labai
atsišaukti sekančių adresu:
sus apskričio raštininkui ne
IVANA JUKNAITE
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis” kaunuoja: —
1R12 So. 4»th Avė., CICERO, IRI.
vėliau kovo 3 d. *š. m.
•’ ; > i i ’
1 .
Skuros
apdarais,
auksiniais
kraštais,
.................... 60c.
Siųsti reikia 'Šiuo adresu:
Paieškau
savo
draugo
Stanis

BAŽNYTINĖS ŽINIOS.
-‘IVitbnhsia -ir "Tt.“ Mar»h«eid-ave.- Dėl4 filatesnhj* žinių- krepkitės pėi
lovo
Petraičio,
paeina
iš
Kauno
Audeklų apdarais, auksiniais kraštais, ............... 40c.
S I eėkretoriaua Justino Antoijavičjąus. 1719 EUen st., Chicikgo, ju., .
?
V. Raulinaitienė arub šiauli” miesto, pirpiiau gy
>
» i
• : ; r '
.
,, ,
a;
Valdyba.
Staliliūnaitė,
Chicagoje vasario 28, len venau kartu su juo Montreal, CaMokesnį galima siųsti krasos
ženkleliais, arba
mida.
Aš.
paeinu
iš
Kaupo
gub.,
1435 S. 49th Ct., Cicero, Tll. kų bažnyčioje, šy. Jono Kan
Adresuokite.'
“money order”.
Telšių pav., parapijos Kalvarijos
te buvo labai iškilmingos lai Pasauios sodos. Meldžiu atsišaukti
Telefonas: McKinley B7Š4
Draugas pub. co.,
NORTH SIDĖCIŲ JU
AKYS E6ZAMIIIU0(IAHIIS
, . . ,
dotuvės. Pribuvo Chicagos sekančiu adresų; .
i Sf I i y i p.Vi D
< n rSTEPONAS NOREIKA
IR. A. K. RUTKAUSKAS
DĖJIMAS.
Chicago,. ĮU.
5, , ,
,
arkivyskupas J. ,V. Munde- TS9 Bank St.. AVaterbury. Coijp. " 1800 W. 46th Street,
(lydytoja* Ir Chlrarga*
Šios miesto dalies lietu 1‘in, tit, ark. J. AVęber ir
_L
'
‘
IU7 S. W*st*n Uit. Ir W. M |t., CMtag*
Paieškau pusbrolio
Antano I ■
■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■ I
I > •
T i tz . 1 1
Akynial pritaikomi per akių
1
■
Jj . į ,
i 'i j ?
viai kaskart labiau pradeda Creen-Bay’o vyskupas, P. AValatkaus paeina iš Kauno gjib., t
I
‘
gydytojus.
Mes
už savo darba
Laidojo lenkiškos Krakių vais.. Mediniko sodos. Mel
darbuoties visuomenės la Rhode.
j gvUritfJtųąjarne' į arbĮ t pinigus
džiu atsišaukti sekančiu adresu:
• grąžiname.
bui. Katalikų susipratimas Šv. Stanislovo kolegijos mo
-TONOS WALATKA.
ISTEfl
į.
PETĖR a. millbr LA5T
taipo gi auga.
Ypatingai kintoją a. a. kun. Bocian, 103 So. RIVER St.; Batavia. Tll.
' v
Deimontai, laikrodėliai tr
| JEI HOBI ŽINOTI: ~ ‘
'
i ’ !’ 11
geriausios rųšies auksiniai
REIKALAVIMAI.pasišventusiai čįa veikia kurs devynerius metus mo
Gražiausia.
Ir ' Ge
dalykai.
niausia mokykla Cht
Kas
svarbaus
dedasi
pasaulyje,
moksleivis Pr. Juras vaka lino biologijos.
256
West
22-ra
gatvė
TUOJAU reikalingas atsakan
cagoje kuri mokina
kirpimą lr siuvimą
tis
vargonininkas,
kurs
j
vargo

Kas
indomąus
yrą
lietuvių
gyvenime,.
rinių kursų vedėjas.
D RO J. J. BIELSKIO PRaT
! ’
vyrų ir mo|ej-ų dra
f / 1 •
nininku sąjungą (žinoma, į to
Kas naudinga darbininkui,
Vasario 28 d. š. m. vietos
bužių.
KALBŲ MARŠRUTAS,
kia, kokia ji dabar yra) rleprigu*
•< T’ ’
Elektra varom on
SLRKA.
kuopa
surengė
TAI
SKAJTVTC
“
DARęiNINįKĄj.
”
.,
i
.:
lėtu, t. '.v., kad neimtu šliuptarnis.
rvr«t?
Įnašinos nnuai| Bluvl
Algos
gaus
80
dol.
j
mėnesį
ir
už
prakalbas išaiškinti šios or
nto.- skyriuosą..
Dabartinis Amerikos Lie- ekzevijas,
JEI MĖGSTI PASISKAITYTI: —
laidotuvės ir šliubus
Jus esate ‘užkvleA.A.SLAKIS
ganizacijos tikslų ir svarbu tuvių Tarybos
t-kiml apsilankyti Ir 1 ]
pirmiSninkas gaus 24—46 dol. į mėnesį. Vieta
•
< >
nimtų
visuomeniškų straipsnių, »»»»<»
pamatyti musų mo
čion graži dras sveikas, pragyve
mą,
Kalbėtojais buvo pa D-ras Bielskis
ADVOKATAS
keli mėnesiai nimas pigus. zPey ląiškus, krcjpkikyklą
bfle
Taiku______ _
Gražių apysakaičių,
>i
kviesti Chieagos apskričio algai dratig su kuri. Bartušku ties j- ' < • i i • <
dieną l Jr^ valiarai* ir gauti * eperia,f
Smkgių ir dailių eilių.
•
:
Miesto .afiaM
liškai musų kaina laike šio mėnesio.
organizatoriai.
KUN.
A.
YANUŠĄ
’
1>
Uitai
Baile BU
Peternos daromos pagal Jūsų mierą
T intos Fondo buvo siųstas į
TAI SKAITYK “DARBININKĄ **
'1 *
Tek BAndoiph SBM
Bojc 5?6
, Forest City, Pa.
—bile stailės arba dydžio, ii bile ma
Žmonių prakalbose buvo Lietuvą ištirti kaip
gyveria
» dų knygos. ...... ,
Adresas:ru 1
‘
‘
5 ’
REIKALINGI
geri vyrai gyventi
gyv»»i«o vietai i.
nemažai. Klausytojai liko musų broliai po vokiečių val- “furnlture" kambariuose.
M ; ^Diplomai Suodgmi mokiniams.
Patogus
“DARBINĮNKA,”
su patarnavimų,
nuo
B«d. HalsVod Street
Master Designing School ’
patenkinti.
Daugelis pra !/.ia. Dabar gerbiamas veikė- kambariai,
$3.00 iki $7.00 J mėnes). Sulyg Iš
et Drover MM
242 W. Broadway,
So.
Boston,
Mass.
/. P. KASNICKA, prineipalas,
sirinkimo. Atsišaukite:
dėjo indomauti apie šį ka j.is važinėja po Amerikos lie 155S W. North Avė., 3rd floor.
^rrTTYmrvrviTYarrrvrmrni 118 N. L» Šalis St. Kambarys 410417
CHICAGO, ILL.
» 1 i > i P«iei( City -Hali , , t , i
talikų susivienijimą ir žada tuvių kolonijas,’
pasakoda
Reikalaujame 10 darbininkų ant
*
prisirašyti.
mas kas dedasi Lietuvoje ir ūkęs. Darbas ant metų ir geras nžTaiposgl relkalaujime gero
Vytis. kaip vargsta lietuviai karei mokesnls.
žmogaus kuris supranta- apie namų
Ir taisymą. Darbas ant metų.
viai belaisviai.
Taipo gi jis statymą
Malonėkitė atsišaukti per laiška.
ANGLIS NEATPIG
P. A. MAJtęlKA
neatsisakys niekam'
patarti
R. S, Hov 58,
SIANCIOS.
!<• kino budu surasti giminės
CAMPBEI.LSPORT, WI8.
>t
i S I ♦ • ; t ' t—■
Anų dienų ' viešbutvj La b. i pažįstamus,
kaip rašyti
L į
Šalie įvyko konferencija, Lietuvon laiškus,
kaip ten
' čelcų fąųttškea Surtviehljlmną ren
kurioj kalbėtasi apie anglių -siųsti pinigai ir tt.'
gia Dideli Batai-* kurie stelbti* Pu
sėn Park Pavllttdn, '28,to* ir Alhony
pristatymą miestui šiais ir
Visiems patariame
kuos- gtvlų,* prasldč* kovo 1-čla, Iki kdvo
ld-tal d. 1917. Pelnas nuo šio husa
sekančiais metais.
kaitlirigiausiai lankyti
tas ru eis dcl Išgavime Čekijai luosyb4s.
| GARSI SANTOS KAVA.
Bazaras bus -pulkus, lodei Vertą
Vienas geležinkelių santy įdomias prakalbas. Be to ka nueiti.
į
| . j
Visur parduodamų po 28c ir |JjĮa
kių žinovas tvirtino, kad jei talikų veikėjams
priedermė
karė Europoje prasitęs dar yra pagelbėti
Dr. Bielskiui
ir ateinančiais metais, tai sutverti Tautos Fondo
sky
RYŽIAI
COCOA
ARBATA
SVIESTAS
anglis kitą žiemą busiančios rius, ten kur jų dar nėra.
.
ruMe.,
GerUu.lo. emeto-į
■metr
Gariau.la • Bank
Prllmniaasla.
ils- GVaG10c vertė., » 1
eina-Išvien
no. trer.a•ulyrlne au 4 e
rantuota,
parsiduoda h'l
bent
kokia.
J
/I
fl
ml«,
nerfe
Žemiau skelbiame maršru
dar brangesnės, kadangi ne
vertės SOe
i •
: 1
4
r
ui
kur Ju. »•m .v
|*+L parsiduoda
Tankiausia mes nusiperkant® koki nors dalyką už JJ užmokame, bet
lit šauti
po
.1
bus galima suspėti geležin tą prakalbų:
la________
Jis nėra tiek vertės. Bet nusipirkus "NKW HOME” niekados neslgailesl.
UTAISYTAI!
ii formele*
” 5— St. Louis, Mo.
keliams atgabenti reikalin
WI8T SIDE
1614 W Chlcaimav.
fe-vpto; sutrikto ikmintinNoRTHSIDE
8102 W. 22nd at.
“ NEW HOME” yra gvarantuojama ant visados.
1R3A BIim Island av.
137S Mllwankm av.
iril E«.»pto »4onilnku,
406 W, Dlvl.lon at.
f
t
2064
Milwauke»
.v:
2612
W.
North
nv.
8OUTH SIDE
720 w. North av‘
gą anglių kiekybę. Net at
11—So. Chicago, UI.
121? S. Halatad it.
1064 Mllvauaaa av.
3OS2 Wentworth «v
2640 Lincoln av.
J) yra viena Iš geriausių siuvamų mašinų ką galima gauti. *NEW
o rt o iui
1HS2 8. Halsted at.
l»10W Madi«on at,
3244 Unooln av.
3427 P. Halsted at.
einančią vasarą nebusią ga
14— St. Charles, UI.
apsireiškia Cšh« stebėtinai pssekmlngu
HOME” yra pardubdama visur.
Sfeln w Kadi aan »t.
1318 W. 12th at.
3413 N. Clark St.
4729 8. Ashland av.
__ • tuo ff'.'tmo viho ir i>inu, įer»» 15— Aurora, III.
kl/.*
tkaudrjiino,
fiiin.ilio.
pri/noe
lima pagaminti reikalingojo
Dnodagte instruktorių kuris Jnms parodys visas prie Jos prietaisas.
tknt.tkf'mv, H-a'-Ofiton apetito,
hf/i» flahuįr, rnr.
SiittlNn«lptrktt<-. o mes Jnms parodysime Jos gerąsias pusės.
žiemai anglių išteklaus.
16— De Kalb, III.
BdtnaM imlirlrtlju Imo.i* pavirstjstio
į*
<JtttX4A«AtAAJlA<*AWL*JtAt« S
18—Rockdale, III.
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
PAIII-EX?EILERIOPELNINGAS VAKARAS.
” 2|- Milwaukee, Wis.
•.ro Ir ištikimo <Jrmgo WmTAnt Barų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieres
ikm, nnndo|:>r u vit.nn' pintuČ’
te,, e - ' 7
*
Ivjr per minę liihrm
-ISc.
Chicagos Lietimų Rvmo” 22 Port Washington,
CARR BROS. WRECKING CO.
ui le-nluitt vio-r ipiiakoae,
427 S. VVABASH aVE.,
CHICAGO, ILL.
Irto galite ut iukytl U«..tl 11
Wis.
Katalikų
Labdaringosios
r. an. KiriPKR a cn. - j
300373O39 8. HALSTED ST., CHICAOO
Arti Van Bnren Gatvės. Telefonas WAbash eOitO.
?♦—M VitkiattM tlratt. •«» l«t
” 25—Raeine, Wis.
Sąjungos 4-ta kuopa Dievo
■BBSEFOfe

CHICAGOS
ŽINIOS

Kaina tik 15frij|!|Įį|i,

^4 ,

Rinkiny

"DIDELE

■

fc ■ ■' ■

■■■

<Mąlflaknyge

“Pamaldų Vadovėlis”

“DARBININKAS”

M

*jQn

Rūšies ir Verte

9JP

43c

40c

S

s

THE NEW HOME SEW»NG MAGHINE GO.

ittit tiiikt tratins
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