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VOKIEČIA118 MYLIŲ
NUO BUCHARESTO.

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER JULY 8th, 1912 AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNDER THE ACT OF MARCH
Prie Ruščuko bulgarai per
ėjo Dunojų. Dabar jie už
37 mylių nuo Bucharesto.

SUKONFISKUOS TUR
TĄ, PABĖGUSIŲ NUO
KARIUOMENES.

PROJEKTAS NAUJOS
VALSTIJOS PIETUOSE.

lyku.
Reikalui atsitikus
kas nenorėtų tarnauti Rusi Suv. Valstijos net pasiryžę
jos armijoje, tai gali įstoti įteikti talkininkams memo
į Anglijos armijų.
randumų.
kiami į kariuomenę.

Jeigu

Francijos senate nutarta
Londonas. Rumunijos sto
atimti turtų nuo tų piliečių,»
vis kas kart darosi baises
kurie šiokiu ar tokiu budu
nis. Narsi, gerai apginkluo
prasišalino nuo kariuome
ta ir sumanių generolų ve
nės. Sukonfiskuotas turtas
dama vokiečių armija šluo
Londonas. “Times” pra bus valdžios savastim.
Washingtępas, D. C. Fete šluoja rumunus, kurie jau neša, kad buk laike koronaderališka vialdžia pataria
nemano atsispirti, bet tik ru cijos Karolius I, kaipo ka
nkieriams ne
Amerikos
pinasi išgelbėti savo kailį.
ralius Vengrijos, bus išlei
skolinti labi
daug pinigų
Nepasitenkinimas rusais sta proklamacija apie įstei
kariaujančia s valstijoms,
Rumunijoje nuolat didinas. gimų naujos slavų viešpaty
kurios gali
eiti prie banMenka rusų pagelba, matyt, stės. Ši viešpatystė susidės
kroto.
negalės išgelbėti jų šalies iš dalies Juodkalnijos, Ser
Vienna. Karstas (grabas)
nuo vergijos. Rumunijos ar bijos, Dalmacijos, Chorvaci- mirusio
Austro-Vengrijos
mijoa viršiausiu vadovu yra jos, Bosnijos ir Hercogovi imperatoriaus jau uždary
rusas — generolas Sacharof. nos.
tas. Laidotuvės bus ketver
Ilgai laukti Bucharesto
ge kapucinų bažnyčioje,
puolimo tur-but nereikės. KUONE VISI MAŽI VAI liktos sulyg viduramžių pa
Siaurinėje dalyj fronto vo
KAI BUK ISMIRŲ
liktos sulyg viduamžių pa
Berlynas.
Šiomis dieno
kiečių kariuomenė jau pa
LIETUVOJE.
pročių.
mis ant minos užvažiavo di
*■. *
siekė vienų miestelį, kuris
“Russkaja Zemlia” pra
džiulis angįų ^/eiseris ‘New
rų tik už 18 mylių nuo Bu neša, kid bbk Lietuvoje
Castle.’ Besprogstanti mina
charesto.
kuone visi vaikai iki 5 metų
netik sugadino laivų, bet ir
Telegramos iš Paryžiaus išmirę badu. Vilniuje gi
užmušė 27 jūreivius. Kiti
praneša, kad vyriausybė ir arti 7,000 vaikų visiškai ne
jūreiviai liko sužeisti.
pasiuntiniai jau apleidė Ru turi bačiukų. Vasarų, žino
Kopenhagenas. Vokieti
munijos sostinę. Jie dabar ma, gerai vaikščioti basam,
jos parlamentan įnešta su
persikraustė į Jassv. Šis
bet žiemų tai didis vargas.
manymas uždaryti karės lai
miestas yra pačiame Rusi
kui universitus ir kitas augjos parubežyj, už 200 mylių
štųsias mokyklas. Studentai
į šiaurius nuo Bucharesto.
tųjų mokyklų ir profesoriai
Rymas. Visu Isonzos fron
busiu paimti į kariuomenę.
tu tarp austrų ir italų kar
RUSUOS PADANGĖJE. šti artilerijos mūšiai. Aus
EI Paso, Tex. Oficialės
trų kariuomenė labai smar
žinios praneša, kad plėšikas
kiai veikia apylenkėse GoVokiškas laikraštis “LoVilią
antrų
kartų
įėjo
į
mie

ritzos.
Londonas. Vakar buvome
kal Anzeiger” praneša, buk
stų
Chihuahua.
Carranzos
“Drauge” rašę, kad eskad
Rusijoje neseniai išėjusi iš
BE ALAUS.
ra vokečių lakūnų atlankė kariuomenė negali sulaikyti
spaudos
M.
Sušanovo
knyga
Anglijos pakraščius. Šian Vilios. Meksikos vyriausy
“Už kų mes vedame karę.”
Dėlei stokos grudų Vokie
die gi telegramos praneša, bė susirupinusi, kad tik dau
Tosios knygos autorius rei- tijoje žadama užginti kelias
kad du zeppelinus tosios es giau miestų nepatektų į ran
kalaujųs, kad Rusija kuo- dienas į sųvaitę vartoti alų.
kadros vokiečiai nušovė. kas plėšiko.
greičiausiai susitaikintų su Šiam sumanvmui
tik labai
v
Abu zeppelinai įkrito į jū
Vokietija, nes reikia vokie priešinasi Bavarija.
res. Lakūnai prigėrė.
čiams duot progų sumušti
Angliju. Esu, jeigu Angli
ja laimėtų karę, tai Rusijai
butų didžiausis nuostolis.
Berlynas. Bulgarų kariuo
menė užėmė Rumunijos mie
stų ant Dunojaus — GiurGeneva. Vokietijoje kal
Washingtonas, D. C. Šio gin. Taipo gi atimta visa
bama, kad sugrįžus povan
mis dienomis vokiečių po apylenkė Curtea dc Arges.
deninė laivė “Deutschland”
vandeninė laivė Viduržemitretį kartų plauks su prekė
Londonas. Anų naktį vie mis į Amerikų. Šį kartų lai
nėse jūrėse nuskandino ame
nes vokiečių zeppelinas iš vė atveš Wilsonui nuo kai
rikonų laivų “Chemung.”
kilmingai skraidė ant Lon zerio brangių Kalėdų dova
Keleiviai visi liko išgelbėti.
dono. Beskraidant zeppeli nėlę.
Nuskandintasai laivas vežė
nas nepatingėjo numesti ke
kariškų kontrabandų.
lėto bombų, kurios užmušė
9 gyventojus.
Athenai. 'Talkininkų šeimyninkavimas
Graikijoje SAUKIA RUSIJOS PI
LIEČIUS Į KARIUO
jau iki ausų įkirėjo grai
Waahingtonas, D. C. Ka
MENŲ.
kams. Šiomis dienomis grai
dangi Anglija neužtikrino,
Berlynas. Bulgarų kariuo kų vyriausybė išlcidė atsi
Amerikos laikraščiai pa kad laivo su Austrijos am
menė taipo gi atėjo į pagel- šaukimų į neutrališkas vai
bą austrams bei vokiečiams, sti jas, kad jos gelbėtų Grai talpino Rusijos pranešimų, basadorium ji nenuskanidant visiems susidėjus grei kijų nuo neprašytų svečių, kuriuomi visi piliečiai, ku dins, tai pačios Suv. Valsti
rie gyvena užrubežyj, šau- jos žada pasirūpinti tuo dačiatis dabaigti Rumunijų. kurie nori tik jų kraujo.

NUSKENDO ANGLIJOS
KREISERIS.

ŽADA UŽDARYTI VISUS
UNIVERSITUS.

ARTILERIJOS MŪŠIAI
PRIE ISONZOS.

MEKSIKOS KARUUMENĖ
SUNAIKINTA DU VOKIE BĖGA NUO VILLOS.
ČIŲ ZEPPELINAI.

GRAIKIJA ŠAUKIASI PA6ELB0S NEUTRALIŠKŲ
VALSTIJŲ.

IR BULGARAI PLIEKIA
RUMUNUS.

VAGIA TVORAS, TILTUS.

1897.
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KATALIKŲ ATBUDINIMAS.

Daug biednesniųjų Rusi
Ispanijoj katalikai ilgai
jos piliečių dėlei brangumo
negali nusipirkti žiemai ku buvo apsnūdę. Bedieviai
ro. Užtat žmonės pradeda socialistais ir laisvamaniai
kūrinti pečius net tvoromis, ten šeimyninkavo, kaip sa
šiaudais. Nesigailima ir til- vo “rojuj,” klaidino žino
Visi Pittsburgo angliški tų. Kaikuriose vietose suer:nes’ tamsino juos kaip beįdienraščiai praneša, kad jie ziuti žmonės sukūreno visus manydami.
Bet paskutiniuoju laiku
bus pardavinėjami ne po 1 tiltus. Policijai dabar įsa
kyta saugoti tiltus, o sugau jau ir katalikai pratrynė sa
centų, bet po 2 centu.
Laikraščių kaina padidė tus kaltininkus smarkiai vo akis, pamatė, kad bedie
viai veda jų tėvynę ir žmo
jo dėlei brangumo popie bausti.
riaus.
nes į pražūtį, subruzdo veik
PEASO NEPRIIMTI
ti, subruzdo šviesti bedievių
NAUJAS VADAS AUS
EMIGRANTŲ.
apkvailintus žmonelius.
TRIJOS ARMIJOS.
Suv. Valstijų vyriausybė
Su tuo tikslu jie platina
Londonas. Iš Rymo pra 
gavo nuo Italijos valdžios
nešama, kad vyriausiu vadu pranešimų, kad nepriimti katalikiškų spaudų. Įkūrė
Austro-Vengrijos
armijos emigTantų italv> kuriems galingų spaudos draugiją,
busiųs paskirtas kunigaik- i yra uždrausta važiuoti Ame steigia visur knygynėlius.
Kad paraginti prie knygyne
štiš Eugenijus, kuris ligšiol
vedė vokiečhj armiją Itali- Italijos pa.wHyniams galį. Jių/steigimo pats Ispanija
karalius Alfonsas dovanojo
jos fronte.
ma atlankyti Amerikų, ku
vienam knygynėliui savo
rie gavo tam tikrų paveliji
RUSAI ATSTUME VO
paties 300 knygų.
mų.
KIEČIUS PRIE RYGOS.
Ar ne laikas ir mums lie
VERČIĄ VISUS DIRBTI. tuviams, nusikratyti nuo be
Petrogradas.
Vokiečių
dievių socialistų ir laisvama
atakos apylenkėse Rygos ne
Telegramos iš Berlyno nių tamsybės jungo Y Ar ne
nusisekė. Rusų kariuomenė praneša, kad į Vokietijos laikas butų stipriau platinti
netik atmušė jų atakas, bet parlamentų įneštas sumany savo spaudų, steigti knygy
dar kai kur paslinko pir- mas dėlei priverstino darbo. nėlius.
mvn.
Sulyg to sumanymo visi vy
Visugeriausia lietuvių ka
rai ir moterįs nuo 17 metų talikų spaudos draugija yra
ATIDAVĖ TĖVYNEI
iki 60 metų gali būti paimti įsteigta Kaune ir vadinas
VISAS BRANGENYBES. kaipo darbininkai į fabrikų, Sv. Kazimiero Draugija. Ji
ant fronto bei ant ūkės. leidžia kuogeriausias ir kuoTinginių dabartiniame laike pigiausias knygas. Prie tos
Andai buvome pranešę,
neprivalo būti. Tinginys, draugijos yra susispietę pa
kad kaizerio pati atidavusi
gird, negeresnis už šnipų.
tįs mokytieji lietuvių kata
visas savo brangenybes (žie
likų inteligentai, rašytojai.
dus, bruslotus ir t.t.) valsti
Tą draugijų vedų pats gejos bankui. Dabar telegra
riausis rašytojas, pats moky
mos praneša, kad taip pat
čiausis lietuvių vyras, kuni
padariusi ir pati kronpringas Prelatas Dambrauskas^
co Cecilija.
buvęs Akademijos profeso
Bepigu vokiečiams kariau
Vokiečiai Belgijoj už
i
ti prie tokio piliečių susipra kariavo 11,000 keturkampių rius.
Reikia prie tos draugijos
timo.
mylių. Francijoj — 9,200,
prisirašyti, kad amerikie
Serbijoj — 33,891, Albanijo
70,000 KINIEČIŲ DIRBA je — 6,000, Juodkalnijoje — čius nuolat kutentų tėvynės
o ne separatizmo dvasia.
AMUNICIJOS FAB
5,603, Rumunijoje — 7,200,
RIKOSE.
Rusijoje — 85,000. Taigi
RUSIJA MAITINA
išviso vokiečiai turi užėmę
VOKIETIJĄ.
Kiniečiai darbininkai yra 157,894 keturkampių mylių
labai pigus ir užtat juos no svetimos žemės.
Rusių laikraštis “Novoye
Jų gi priešai, talkininkai,
riai visi ima į darbus. Aprokuojama, kad Rusijoj ir Lotaringijoje turi užėmę Wremia” praneša, kad kas
Francijoj amunicijos fabri- 300 keturkampių mylių ir dien rusų pirkliai tukstatxT
koses dabar dirba arti 70,- Galicijoje 9,000. Tai išviso eius pūdų miltų gabena *į
talkininkai nuo vokiečių tu Suomi jų (Finlandijų). Suo
000 kiniečių.
ri atėmę tik 9,300 keturkam miai gi randa kelių išveži
pių mylių. Tokiu budu vo mui tų miltų į Svedijų, o
PINIGŲ DIRBIMAS
kiečiai Europoje užkariavo švedams nieks neužgina nu
RUSIJOJE:
17 kartų daugiau žemių, ne vežti juos į Vokietijų. To
kiu budu rusų miltai įvai
Rusijos pinigyno ministe gu talkininkai.
riais aplinkiniais keliais daž
rija nutarė 1917 metuose nu
nai
pakliuvo į Vokietijų.
kalti už 34 milijonus rublių
Visuomenė
rei k
j a,
sidabrinių pinigų ir už 8,kad vyriausybė užgintų vež300,000 rublių auksinių pi

PERSERGSTI BANKIE- PITTSBURGO DIENRAŠČIAI-2 CENTAI.
mus.

LAIDOTUVĖS KARALIAUS
PRANCIŠKO-JUOZAPO.

BULGARAI PAĖMĖ MIE
STU GIURGIN.
NUSKANDINTA AMERI
KOS LAIVAS.

l.į

TRETĮ KAOT| ATVA
ŽIUOS "DEUTSGHLAND.“

9 LONDONIEČIUS
UŽMUŠĖ BOMBOS.

DĖLEI ATVAŽIAVIMO
TARNOWSKIO.

VOKIEČIŲ UŽKARIAUTOS
ŽEMĖS EUROPOJE.

PLATINKITE
“DRAUGĄ"

nigui

alku

maistų į Suomiją.

“Sanvaitinis Draugas'1

BRANGI SMUIKĄ.

nieko gero darbininkams
nepadarytų, apart vergys
PANEŠIMAS
tės.
Taipogi dar kalbėjo vie
Kadangi įsitikinome, jog
Philadelphijoj vienas žmo
Laiškas Redakciją.
“Darbininko” ir jo sądarbiGerbiama “Draugo” re gus iš aukciono nupirko nas iš komiteto, V. Stanke
apie kasdieninius
ninkų raštai atsakymo heuž- dakcija, labai džiaugiuosi smuiką už 905 dolerius. vičius
sipelno, dėlto daugiau į mu skaitydamas
katalikišką Smuiką padaryta 1710 me- žmonių gyvenime atsitiki
mus. Po prakalbų tęsėsi
su laikraščiui daromas prie dienraštį “Draugą. ” Tai ge- uose.
programas su įvairiais tau
kaištas ar jų vadinamas “po riausis laikraštis. Jame ge
ROSELAND,
17.
tiškais žadinimais ir su vi
lemikas’ ’ NEBE ATSAKI riausi pasiskaitymai; rasi
sokiomis dainomis, kurias
NĖSIME.
visokių iš visur žinių, iš tė
atliko Cecilijos choras.
“Draugo” Redakcija. vynės. Kad ir po sunkiau
Ištikrųjų daug esu matęs
Musų socialistams taip ne
sio darbo pareini rodu pa
imti skaityti “Draugą.” patiko ana sykį “Drauge” jaunuomenės ir kaip jie su
Kartais net iki vėlumos skai tilpusi žinutė apie socialistų ėję linksminas ir žaidžia,
Pas vieną teisėją New ty damas “Draugą” rodosi “vadą,” kuris buvo nutver bet geriausiai patiko Roches
Yorke šiame mėnesyj jau su geriausiu draugu šnekuo tu bevagiant p. Butkaus vis terio jaunimas savo apsiėmi
me ir pasilinksminime. Ne
buvo atsilankę 3 žmonės, ku si. Jis man teisingai išaiš tas, kad net dabar vargšai
fie prašėsi pasodinti į kalė kina kas šiame pasaulyje negali to atsitikimo užmirš galiu atsigerėti jųjų manda
ti. Socialistams skauda šir gumų ir broliška vienybe,
jimą. Gird, vasarą jie gy dedasi.
meile, kokia tarpe jųjų šį va
veno parkuose, o žiemą no
Dėlto skaitykime ir pla delė, kad taip atsitiko su jų
karėlį viešpatavo.
rėtą turėti neapmokamą pa tinkime “Draugą.” Nuo sa idėjiniu sėbru, užtat vis da
Taigi brangus broliai ir se
stogę.
vęs siunčiu širdingiausius nabagai bando jo nusikraty
sutės lai neužgęsta amžinai
linkėjimus, kad “Draugas** ti. Net socialistas Grigaitis
bando musų socialistėlius toji jūsų vienybė ir meilė.
kuo plačiausiai išsiplatintų
išteisinti, bet veltui. Juk so Žinokite, kad gyvendami
ir visados šviestų brolius.
cialistai turėtų net pagirti vienybėje ir meilėje jus ga
“Draugo” skaitytojas,
tą savo vištavagio pasielgi lėsite nuveikti didžiausius
p
J. Mikulis.
mą. Tai tikrai “progresy- darbus musų Tėvynei. Dirb
Vienas daktaras praneša,
viškai!” Jis juk nevogė viš kite, budėkite, švieskitės,
kad New Yorko mieste išvi
tų, tik norėjo pasiimti dėl platinkite išsijuosę, nes Lie
so yra arti 35,000 pamišė NEW YORKE GYVENA
socialistiško lygybės princi tuva kitaip pražus, jei jau2,000 MILIJONIERIŲ.
lių.
Iš to skaičiaus tiK
nuomonė užmigs ir atsiža
po.
4,000 priglausti ligoninėse.
Buvęs Socialistas. dės būti sūnumis ir dukte
Kiti gi gyvena liuosai.
1885 metuose Nevv Yorko
rimis Lietuvos. Mes turime
mestas teturėjo tik 27 mili
būtinai Lietuvą paliuosuoti
KAIP ANGLIJOJE
jonierius. Turtingiausiu miiš po jungo. Taigi jaunime
DIRBA PIENĄ.
lijonieru tarp jų tuomet bu
Lietuvos stokie prie darbo.
Dabar laikas, kada Lietuva
vo William B. Astor.
Jo
Kadangi Anglijoje pieuas
turtas siekė $6,000,000. Da
šaukia: Gelbėkite! Lai gy
labai brangus ir dažnai jo
vuoja Lietuvos jaunuomenė,
bar gi Nevv Yorke išviso
negalima gauti, tai šeimynin
lai gyvuoja Rochesterio jau
yra 2,000 milijonierių,
kės sumanė pačios dirbti
Vastijoj Albanyj vaikai saulyj yra John D. Rockenimas!
pieną. Tas dirbtinis pienas
Lai gyvuoja katalikiškoji
iki 16 metų negalės vaikščlo feller. Jo veno turtas 20
sutaisomas šitaip: į kvortą
laikraštija, lai pasklysta ji
ti be tėvų į teatrus krutan kartų didesnis, negu turtai
vandens įpilama už du cen
kuoplačiausižd, kad išgelbė
čių paveikslų.
trtas siekė $6,000,000. Datu tam tikrų baltų miltelių
jus žmones iš socialistų ver
iš sumalto kaulo. Paskui tie
gijos.
milteliai išmaišomi vande
Reporteris.
rr
nyj ir “pienas” padirbtas.
—-r*
Tikras vargas kariaujančose šalyse.

:bininkui

į

PRAŠOSI i KALĖJIMU

35,000 PAMIŠĖLIŲ
NEW YORKE.

UŽGINA VAIKAMS VAIK
ŠČIOTI Į TEATRUS KRU
TANČIŲ PAVEIKSLŲ.

DIDELE NAUJIENA

MIAUSIŲ KNINGELIŲ:

1) KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Ją galima pirk

$4,000 Dovani) Bus DYKAI

ROCHESTER, N. Y.

SECURITY BANK

CHICAGOu—u

Mllw«aka. Ava.

Vardu

Adresai ...............................................
PASARGA:

— Šia kuponu yra

Dailės Mylėtojų draugija.
Draugijos obalsis bei tikslas
šitoks: lavintis iškalbystėje,
scenos lošime, dainoje, ir
tam panašioje dailėje. Prie
naujos draugijos prisirašė
26 sąnariai. Išrinko valdy
bą: Justinas Maliorius, pir
min.; L. Urbonienė, pirm.
pag.; P. Adamonis ir S. Dar
maitienė, J. Juška, ižd.; A.
Petronis ir A. Viršilaitė,
kasos glob.
Musų visų mylimas kleb.
kun. M. Cibulskis daugiau
siai rūpinosi įsteigti šią

SO. BOSTON, MASS.
“Keleivio” auklėtinis GA
VO MUŠTI UZ UŽPUOLI
MĄ MERGAITĖS.

Lapkričio 18 d. dvi vietos
mergaitės, lietuvaitės prigu
linčios prie vyčių, buvo atsilankiusiois ant parengtų tą
dieną Lietuvių Labdarystės
draugijos šokių.

Apie II vai. naktį grįž
tant, persiskyrus mergai
tėms kas-žin iš kur išlindo
vienas “Keleivio” auklėti
nis ir pradėjo paskui mergi
ną sekti. Mergaitė nieko blo
go nematė tame, kad kas
ten paskui jos eina.
Bet
Lapkričio 19 d. įsikūrė paėjus į mažiau apšviestą
nauja draugija, vardu — gatvę sekantis, kaip įsiutęs

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus
į Europa ir galima
gauti Laivokartes

26, 1916

gyvulis pasikėsino užpulti
merginą. Pakilo skandalas.
Keletas svetimtaučių pri
buvo pagelbon. Gerai apkū
lė socialistą “žvėrį.”

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

V. V.

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų.
Mes parduodame Foreign Money

BINGHAMTON, N. Y.

Orders j visas dalis svieto.

Willlam Kaspar — Pirmininkas
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininkas
Charles Krupka, Vice-Pirmininkas
Joseph Sikyta — Kasierius
August Filek—Ase't. Kasierius

Musų Socialistai Virsta
į Galvijus.
. Binghamton R. K. lietu

1900 Blue Island Avė.
viai sulaukė ‘lapkričio 19 dJi)
1916 m. labai linksmos va
landos.
Jo Mylista J.
Grimes, vyskupas Syracuse, per visą sąvaitę taip tauzi
N. Y. pašventė kertinį ak jo, o kad ir paskutinio laip
menį dėl lietuviškos R. K. snio beprotis gal ną drįstų
bažnyčios. Į tas iškilmes taip kalbėti.
Bet tamsuatvyko vietiniam kunigui 10 nams socialistams juk to ir
kunigų ir apie kėlės tukstan tereikia.
tįs žmonių visokių tautų.
Tam patarnavo labai gražus IR KALBĖK SU TOKIU.
oras. Nors ir ne kviesti,
Valstietis sutikęs savo
bet atėjo ir musų raudon
kakliai. Kaip ir visur, taip skolinin';.-; užkalbina:
— Kaip laikais?
ir čia jie pasižymėjo savo,
— Kaip žirnis prie kelio.
jei taip pasakyti galima,
— Pastaraisiais laikais
gyvuliškumu. Musų socia
listai matydami, kaip murai apie tamst i nieku nesigirdė
lietuvių R. K. bažnyčios ke jo— Karvė, kuri daug mulias augštyn, kad pakenkti
tam prakilniam darbui, nu ruoja, mažai pieno teduoti
— Tamsta, berods, nela
tarė persikviesti savo kunlgužį misionerį, “velnių kup- bai nori su manim kalbėti.
— Kalbėti — sidabras, ty
čių” Mockų. Kaip ir visut,
taip ir pas mus tas Mockus lėti — auksas.

ti tokiomis pat sąlygomis, kaip ir kningutė‘Marksas II.’
2) SOCIALISTŲ NORAI

DARBAI

IR

TIESAS

Šviesoje. >
3) GIORDANO BRUNO.
4) Į SOCIALISTŲ ROJŲ!

5) MARKSAS II.

>

’_____________________

EXTRA NAUJIENA
Kuo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO
MIOS kningelės:
1) SOČIAI ISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS
ŠVIESOJE,
čia gyvais atsitikimais prirodyta,
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn soęiA

lįstų sekretai.
2) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori links
mų pasiskaitymų, teperka šitą kningutę.
3) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus,
skaitykit šitą kningutę.
Perkant PAVIENIU kiekviena kningelė tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIENOS
•RŲSIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 cen
tus, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 centu, im
damas nemažiau 500, gausi po 1 centą.
Kas norėtų gauti NE VIENOS RŲSIES, bet
sudėtus 'iš trijų pirmųjų rųšių kningučių, tas už
200 kningučių užmoka 5 dol., o už 600 tik 8 dol.
4) MARKSAS II. Pasiremiant pačiais svar
biausiais SOCIALIŠTŲ DOKUMENTAIS, šitoje
kningelėje yra išrodvta, kaip socialistai rengia
žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
Ta kningelė yra didesnė.
Perkant PAVIE
NIU, ji tekaštuoja tik po 8 CENTUS. Imdamas
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne
mažiau 200, gausi po 4 CENTUS, imadamas ne
mažiau 500, gausi po 2 CENTU.
Gerb.
KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GERIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudin
gų ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisa
kyti! Piningus reikia užmokėti UŽSISAKANT..
Su visais tais reikalais kreipkitės į“DRAUGAS” PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Ulinoia.

Prakalbos ir Gražus
Pasilinksminimas.

Lapkričio 19 d. beeinant
lludson Avė. pasigirdo mu
zikės balsai pobažnytinėje
svetainėje, tai buvo vakarą
apie 7 valandą. Manau sau,
kaipo reporteriui butų ncprošalį užeiti.
Sumanyta,
padaryta. Visu pirmiausiai!
kaip tik įėjau pasiprašęs už
klausiau vienos mergelės, ko
kiu tikslu surengtas šis va
karėlis. Toji Lietuvos rū
telė taip mandagiai papasa
kojo, kad šitą vakarėlį su
rengė komitetas savomis lė
šomis pagerbimui aukų rin
kėjų “Lietuvių Dienoje,”
aukų rinkėjų buvo apie du
šimtai.
'
Bekalbant mums ir muzi
ke, tai yra “Kanklių” Be
nas apstojo griežęs. Po to
išėjo su prakalba ant scenom
kun. J. Kasakaitis. Kalbėjo
labai entuziastiškai dėkavodamas rinkėjams už jųjų pa
sidarbavimą ir ragino prie
tolesnio darbo ir apšvieto3
dėl Tėvynės Lietuvos. Pra
kalbai pasibaigus Cecilijos
choras sudainavo “Pasvei
kinimą susirinkusiems.” Iš
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GERIAUSIA SVIESA DEL TAMSTOS
/
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Knyo lempos yra labai paprasto
sudėjimo. Nereikia nuimti stik
lą šešėii nuo šviesos, nes turi pla

/

čiu apačią, aa.einzia praktiškai
galima apvožti.

tikrųjų gerai atliko. Bravo!

Antras kalbėtojas, mok-!
sleivis J. Bakšys kalbėjo
apie priešus Lietuvos, tarpe
kurių yra ir musų socialis
tai.
Nurodė klaidingumą
socialistų mokslo, kuris ve
da visuomenę prie paleistu-'
vystės ir vergijos. Išt.ikrų-|

jų, jei socialistai paimtų
viršų ant visuomenės, tai

[^ABAI ii paprastą rėmy Kayo
lempa padaryta, kad net per
daug lengva užlaikyti čysta ir
apturėti švarią išžiūrą.

/

Kayo lempos padarytos iš gryno
miaingio, stotai apnikeliuota ir

užteks tavo visam amžiui. Jos
yra daug geresnė šviesa dėl akių, negu elektrikinė ar gasinė
ir galima padėti, kur tik nori.

Kayo lempa išduoda šviesų, kad

\

visuomet yra vienoda, minkšta ir
akims nekenkianti.

Dalcisk savo pardavėjui išrū
dyti Kayo lempą. Tamsta iš kar
to pamatysite jos vertę.
Naudok Rayo — nes nėra gere
snės.
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STANDERD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)
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Carpaoter St.

Atdara Panedeliais ir Subatomis
vakarais iki 8 valandai

bus

Kontesto Redaktorui
1800 West <6th Street, Ohlcago, Ulinoia.
Geras iki Gruodžio

kamp

3% ant Jūsų Pinigų

garai rirtnuro-

dytam skaičiui balsų dėlei to tmogaua, kurio
paraiytu vardu ant kupono.
Uklrnkite U kuponą lygiai pagal Unijos.

SIOUX CITY, IOWA

JAU IŠĖJO IS SPAUDOS NAUJI LAIDA TŲ ĮDO

Jūsų pinigą tur. būti padė
ti geroje saugioje valstijos
bankoje

Nepameskit Ši kuponą.
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SAVAITINIS DRAUGAS

IŠ KARES LAUKO

bušelių grudų, idant jie ne- fronte prieš rusus.

tos pusės yt replėmis spau- prie Rumirrijos širdies —
Pastaruose laikuose kai džia rumunus. Oficialės ži- Bucharesto. {
kurie laikraščiai praneša, nios praneša, kad ValaehiKaikurie pranešimai skelkad vokiečių armijoje daž joje prie Tirgujiulij rumu- bia, kad Mackenzenui daunai būna sumišimai, kad Vo nų apsigynimo linija liko geliose vietose jau pasisekę
Šis laimėjimas pereito Dunojų. Jeigu tie
kietijoje prasideda badas ir perlaužta.
t.t. Beabėjo tiems praneši-j vokiečiams ypač yra svar-j pranešimai
teisingi,
tai

Rusuos caras Nikųlojus
išvažiavo RumuaiijAs fi

patektų į rankas vokie.'sų.
Taipo gi naikinama ir kerotan.
Caras norįs pasitarti su
sino kasyklos, kuriomis taip
Rumunijos karaliumi.
turtinga Rumunija.
Per pastarųjų visų sų vai
ke gi karės Anglijos valdžia
jį paėmė dėl vežiojimo su te vokiečių lakūnai bombar
žeistųjų. Pastarųsios žinios davo Bucharestų. Spėjama, mams pilnai negalima tikė- bus, kadangi jis atidaro ke- reikia abejoti, kad už kelių
praneša, kad su laivu nu kad už 4 dienų šis miestas ti. Apie tai žinias semiama' lių į Rumunijos lygumas. dienų Rumunijos sostinėje
iš pasakojimų nelaisvių, ku-Į Dabar vokiečiai dar greičiau plėvesuos vokiečių vėliava.
skendo 24 žmonės. Kiti ke bus vokiečių.
rie dažniausia būna sudemo- galės žengti prie sostinės
Petrogradas. Na ir nesi leiviai liko gyvi, kadangi lai
ralizuoti ir tyčia meluoja. Bucharesto. Rumunų nuo
seka gi tiems rusams. Ken vas turėjo labai gerus prie
Jeigu
vokiečių kareiviai stoliai pastarose dienose la- į
čia jie netik nuo vokiečių, taisus dėl išsigelbėjimo.
keltų maištus, tai jie negalė bai dideli. Reikia pripažin
Zurichas
(Svencarija).
bet ir pačių neatsargumo.
DAUG RUSŲ KAREIVIŲ
Londonas. Susijungę vo tų taip mušties abiejuose ti, kad jų kareiviai mušasi
Graikijos revoliucijonieriai
Andai buvome pranešę, kad
BUK MUŠASI SU
kiečių armijos greitai žengia frontuose. O juk privalome gan narsai, kadangi čia ri
nejuokais žada pradėti karę
Archangelsko uoste sprogo
LAZDOMIS.
pirmyn. Dabar vokiečiai nuo pripažinti, kad dabar vokie ša si klausimas: žūt ar būt.
su bulgarais.
Telegramos
laivas su amunicija ir užmu
Bucharesto tik už 44 mylių. čiai dar geriau mušas, negu
nuo salos Krito praneša,
šė arti 400 žmonių. Neužilgo
Laikraštis “Frankfurter Taigi, jei jie ir toliaus su pradžioje karės.
prieš tų buvo pranešimas,
Atlantic City, N. J. Suv. kad Venizeloso kariuomenė
Zeitung” praneša, kad Kar tokiu pat greitumu žengs,
Maisto Vokietijoje, žino
kad Mhndžurijoje liko su patuose dauguma rusų ka
Valstijos nutarė atšaukti jau važiuoja mušties su bultai už 3—4 dienų Rumunija ma, stinga, bet tikro bado
sprogdintas traukinys ir gi
savo armijų įs Meksikos. Saraisreivių tai vaikai 17 bei 18 liks be sostinės. Svarbus ge dar nėra. Iki naujos pjuRubežys gi tarp Suv. Vai-1 PiniS>> užlaikymui sukisu amunicija. Toje nelaimė metų amžiaus.
Taipo gi ležinkelio centrai: Slatina tės vokiečiai šiaip taip da
sitj.j ir Meksikos bus sau-11^? kariuomenės duoda taije taipo gi žuvo arti 200 žmo daug kareivių neturį net
ir
Alexandria
jau
pasidavė
gy
veno.
Jiems
žinoma
pa

nių. Šio ryto telegramos
gojamas abiejų.
Vienoje kininkai.
šautuvų ir eina atakon su vokiečiams. Apylenkėse mie gelbėjo javai iš Amerikos ir
praneša vėl nauja nelaimę lazdomia
pusės stovės meksikonų sa>
do Orsova rumunai neteko Rumunijos.
Be to rusams j
Londonas. Rumunijos sto
su rusais: Sprogimas vidu
gyba, kitoje — amerikonų.
keliolikos šimtų nelaisvių, nepavyko įsibrauti į Vengri-vis kasdien darosi vis bloryj laivo “Imperatrica Ma
O Vilią visgi liko nesu
27 vežimų su amunicija ir jos lygumas ir sunaikinti gesmu. Geležinėse replėse
rija” nuskandino šį jūrių
gautas.
800 vagonų su įvariomis ten javus. Darbininkų nu vokiečių ši valstija neužilgo
galiūnų draug su 200 žmo
Gaila bereikalingų žygių
karės reikmėnomis.
Ant valyti laukams vokiečiams galės būti visiškai sutruškin
nių.
Dėdės Šamo.
Dunojaus,
tarp
miestų
Rušnetrūksta.
Tame
darbe
ta.
Beveik
visų
šalių
karės
Paryžius. Prasidėjus Eu
Sis nuostolis rusams yra
jiems
galės
pagelbėti
30,000,
žinovai
pripažįsta,
kad
Ručuko
ir
Orsova
vokiečiai
nu

ropos karei Olandija pradėlabai skaudus. Laivas “TmSOFIA. Šiomis dienomis čiupo 14 rumunų laivų, ku 000 žmonių iš užkariautų muilija stovi ant kranto
o didinti savoj armijų. Da
peratrica Marija” berods
pražūties.
,
buvo didžiausis Rusijos kakariuomenė, veja- rie bėgo prikrauti prekių kraštų.
bar Olandijos armijoje jau
Tas viskas parodo, kad j
riškas laivas. Jis turėjo 22,- ma vokiečių susprogdino di- nuo vokiečių.
Vokiečiai paėmę didelį
yra arti 650,000 kareivių.
musų priešai dar labai tvir- f Transylvanijos miestų Cra500 tonų ir buvo apginkluotiltų ant .Dunojaus prie
4 — baigia savo straipsnį ru ( įovų, pasekmingai toliau lyno praneša, kad į šiaurius
tas 34 anuotomis. Vien ko- miesto Carabia.
sų
profesorius Migulin. Už- žengia pirmyn. O kaikurios nuo Ancre anglai liko su
mandos (jūreivių ir afieetat negalima tikėties, kad telegramos net praneša, kad mušti.
Vokiečiai išvarę
rtų)' ant laivo buvo virš 1,SIMPLA (INDIJA). Šio
karė
greit
pasibaigtų.
Ji
ga

generolas von Falkenheynas juos iš priešakinių apkasų
000 žmonių.
Laivas buvo
mis dienomis kaikuriose vie
li tęsties ilgaį ir labai ilgai. paėmęs miestų Slatina. Šis ir pažmę daug į nelaisvę.
550 pėdų ilgumo.
Rusiškam laikraštyj “No
tose Indijos buvo kilusi remiestas yra paskutiniu gele
vvj Ekonomist” randame la
voliucja preš prispaudėjus
žinkelio centru į Buchares
bai
Įdomų
straipsnel
’
.
apie
Londonas. Laike pastarų
anglus. Bet visi sumišimai
tų. Tokiu budu Rumunijos
ka.ės
pabaigų.
Šio
straip
jų 24 valandų Vokietijos
tuojaus buvo numalšinti ir
sostinei vis karščiau ir kar
tokiu
budu vėl viskas notįsubmarinos
nuskandino, snio autoriumi yra žuiomaK
ščiau. Minios pabėgėlių iŠ
lo.
švedų 1,350 tonų laivų “Ar- mokslinčius profesorius Mi
Bucharesto skubinasi į ry
Taigi viršminėt&s
Londonas. Armija genero tus.
tur,” danų laivų “Helena’* gulin.
Berlynas.
Afrikoje vėl
ir trįs Anglijos laivus “Er- profesorius Miguliun neina Įo von M’ackenzeno prie Sim
Be to pranešimai kariškų- prasidėjo baisiausia kovaį,
* KIEK KAS GALITE. "
3,000 tonų, Brier no, kad ši karė pasibaigtų nitzos laimingai- perėjo Du- ju Štabų skelbia, kad vokieLondonas. Andai franeu naston”
tarp arabų ir italų. Narsus
be
pasekmių,
tai
yra:
w?
vie
icjų ir apylenkėse Alt susi čiai perėję upę Černa ir ap
ton — 3,255 tonų, “BraeŠELPKITE LIETUVĄ
zų almirolas Fournet parei
arabai, vedami halifo Ben
na,
nei
k
ii
a
pusė
neliks
per

jungė
su armija generolo supę miestų Orsovų.
mer Castle” — 6,280 tonų.
kalavo idant neutrališka
Asker, apylenkėse Dehibat
galėta. Kaipo rusas, profe Falkenhevno.
Dabar šios abi
Kitas vokiečių karvedys,
S'
v
Graikija duotų talkinin
sumušė italus ir išvijo juos
sorius Migulin žinoma tvir armijos drųsiai žengia pir generolas von Mackenzenas,
kams 343 arnotas, 140 kuliš Tripolio. Italų nuostoliai
tina, jog karę laimėsiu tal myn prie Bucharesto. Vokie žada kelties per Dunojų Yr
kasvaidži , keletu šimtų
buvo pasibaisėtini.
Sako
kininkai (Francija, Anglija, ?iai dabar nuo Bucharesto iš pietų pusės artinties prie
tūkstančių šovynių ir t.t.
ma, kad vien užmuštais ita
WASHINGTONAS, D. C. Rusija ir kiti bičiųoliai). 4k už keliolikos mylių. Ru Bucharesto. Tikimųsi, kad
Bet Graikija šio begėdiško
lai netekę 20,000 žmonių.
Žinomas Amerikos laikraš Bet šis laimėjimas, gird/ munija, • matyt, baigiama. šis žygis Mackenzenui pa
NUTAISYTAS ii fonnnh»
talkininkų rėikalavimo neiš
Be to daug kareivių paimta
O recepto; suteikto išmintin
tininkas Arthur Se«rs Henn bus. labai sunkus. Autorius Visos rumunų armijos be vyks.
gu Egypto zokoninku,
pildė.
Gird, svetimos sa
į nelaisvę.
ing sako, jog jis iš pasitiki straipsnio beveik pripažįsta, tvarkėje bėga atgal. OficiaRumunijos sostinė Bucba
vasties reikalavimas yra vaapsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu
mų šaltinių sužinojęs, kad jog ligšiol laurai pergalių ’iai kariškojo štabo praneši ręstas galės pulti dar ank
mo griiino pilvo ir tunu, ger
gvsič.
klėm ekaidčjurio, dusulio, galvos
Šit nai sako, kad bebėgdami ru sčiau. kaip už sųvaitės. Vie
skaudėjimo, n stojimo apetito,
buk visi valdovai trokšta buvo vokiečių pusėje.
ialėio galioje, eet.. eet., Hutniaoraa* išairbėju Ubai pagarsėjusio
nūnai
degina
visus
savo
mie
kuogreičiausiai
taikos
ir
tik
ruso
profesoriaus
žodžiai:
na
vokiečiu
armija
dabar
' ITALAI NEPASITEN
laukia, kol kokia nors neu“Vokiečių armija labai dus ir sodžius, idant vokie vra tik už 40 mylių nuo Ru
KINĘ ANGLIJA.
Seno Ir ištikimo draugo leimytrale valstija pasiūlytų už skaitlinga, geriausiai apgink čiams nieko nepalikti.
munijos širdies.
not, naudojamo viuinv pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c.
Londonan.
Eskadra
vokie

už bonkutg vijose aptiekose,
Tik greita ir tvirta rusų
Itališki dienraščiai Ryme baigti šias kruvinas skerdy luotą, viskuom aprūpinta.
arba galite uŽKiaukyti tiesiai ii
F. AD. RICTTTER A CO.
pacrelba gaTėtu išgelbėti Ru čių lakūnų šiomis dienomis
hštriai kritikuoja Anglijos nes. Tų pat girdėjęs minė Nestinga jiems nei šovynių,
74—« Viikiactra ttnet, Nm lok.
aplankė rytinius Anglijos
muniją nuo žlugimo.
būdų karės vedima. Angli tasai laikraštininkas ir nuo nei bombų nei kitokios amu
pakraščius.
Kaip papras
THE KEISTER’S
nicijos. Pozicijas priešinin
ja vis žada ir žada, kad ji keleto diplomatų.
LADIES TALORING \
tai, lakūnai mėtė bombas.

DIDELĖ NELAIMĖ ANT
LAIVO.

RUMUNIJA BAGIAMA.

SUV. VALSTIJOS IŠVEDA
SAVO ARMIJĄ Iš
MEKSIKOS.

VENIZELOSO KARIUOME
NĖ VAŽIUOJA BULGARI
JOS PARUDEŽYN.

KAIZERIO KARIUOMENĖ
ŽENGIA Į RUMUNIJOS
SOSTINĘ.

OLANDIJA DIDINA SAVO
ARMIJĄ.

VĖL DIDELĮ TILTĄ SU
SPROGDINO RUMUNAI.

VOKIEČIAI SUMUŠĖ
ANGLUS PRIE SOMMOS.

REVOŪUČŪriNDIJOJE.

PRANAŠAUJA, KAD KARĖ
01 TOS POVANDENINĖS TĘSIS ILGAI, ILGAI.
LAIVĖS.

MAGKENZENAS IR FAL-

GRAIKIJA PRIEŠINASI
NORAMS NEUTRALITETO
LAUŽYTOJI).

ARABAI ATSIĖMĖ NUO
ITALŲ TRIPOLĮ.

NORI TAIKOS.

oro

VOKIEČIŲ LAKŪNAI VĖL
BOMBARDUOJA ANGLIJĄ.

ateityje pradės smarkiau
mušties, o dabar ji tik ren
gėsi. Kaikurie laikraščiai
net tvirtina, kad Anglija
taip tyčia daro, gailėdama
išlaidų ir žmonių.
Be to
anglai, dabar gerai uždirba,
sulaikydami visų šalių lai
tus su prekėmis Londone
bei Liverpoolyje.

RUSIJA SIUNČIA DAUG
KARIUOMENĖS Į
RUMUNIJĄ.

Petrogradas. Rusų kariš
kasis štabas praneša, kad
buk rumunų armija nesu
mušta, bet reguliariai trau
kiasi atgal. Be to rusai, no
rėdami išgelbėti nors dali
Rumunijos, siunčiu rumu
nams į pagelbų didžiausių
kariuomenę. Juk Rusija aiš
kiai supranta, kad sumuštu
Rumunija galės susitaikin
ti su vokiečiais, o tuomet
kaizerio kariuomenė atsidur
Londonas. Vakar buvo pa tų netoli nuo*,Odesos.
sklidęs neaiškus gandas,
kad mina nuskandino vienų
didžiųjų - Anglijos
laivų
“Britannie.” Pasirodo, kad
ši' žinia teisinga, šios die
nos telegramos jau oficia
Geneva (Šveicarija). Vi
liai patvirtna nuskendimų
viršminėto laivo. Nuskandin sos brangenybės iš Bucha
tasai laivas “Britannie” tu resto išvežta į miestų Jassy.
rėjo 852 pėdų ilgio ir 94 pė- Vyriausybė ir gyventojai

MINA NUGRAMZDINO
DIDŽIULĮ LAIVĄ SU
ŽMONĖMIS.

BUCHAREŠTAS BUSIĄS
PAIMTAS UŽ 4 DIENŲ.

dafl platumo. Pirm “Britan- jtėga į rytus. Atsitraukdami
nic” vėŽiuojo keleivius, lai- rumunai sunaikino milijonų

kų armija užima taipogi la
bai stiprias ir patogias vi
sais atžvilgiais. Tų patį ga
lima pasakyti ir apie austrų
bei turkų armijų.
Dvasia
priešų armijoje dar nenupuolusi. Tai geriausia liu
dija atkaklumas atakų. Su
skausmu širdies rusai pri va
lo pripažinti, jog vokiečia’
mušasi labai narsiai. Į nelai
svę jie pasiduoti nenori. Re
zervo ir-gi nestinga vokie
čiams* Žmonių, galinčių ne
šioti ginklus, dar yra Vo
kietijoje užtektinai. Austri
joje rezervo skaičius taipo
gi nemažas. Be to austrai
perdaug turi kariuomenėm
TtalijoR fronte. Dalį tos ka
nuomenės artimiausioje atei
tyje Jie žada nugabenti Ru
sijos frontas, kur austrų li
nija sulyginamai žymiai skv
stesnė. Nestinga vokiečiams
kareivių ir prie Verduno
bet karės žinovai mano, kad
vokiečiai neužilgo atsisakv?
nuo apgulimo tos tvirtovės.
Tuomet jie galės sustiprinti ravo jiegas rytiniame

PAIH-EXPELURIB-

RUMUNIJA PRAŠYSIANTI
TAIKOS.
MŪŠIAI MAKEDONIJOJE. Apie nuostolius dar negauta

Londonas. Telegramos iš
Rumunijos pranešu, kad ru
munai žada prašyti taikos,
jeigu vokiečiai paims jų so
dinę Bucharestų.
Ar tik nepaseks pėdomis
Rumunijos ir kitos valsti
jos.

MŪŠIAI LIETUVOJE.
Berlynas. Į šiaurius nuo
Smorgonės vokiečių armija
princo Leopoldo pasekmin
iai atmušė visas rusų ata

žinios.

Paryžius. Nors bulgarai
Makedonijoje gan smarkiai
spiriasi, bet serbai ir fran
cuzai jų pastangas pergali.
Po paėmimui Monastvriaus,
KAINOS MOKYČIAMS:
Copenhagenas. . Telegra Pilna, ku.eu eu initrukcijome <25.03
talkininkai žengia toliau į
,. <6.00
šiaurę. Miesteliai/ ir Dobro- mos iš Sofijos praneša, kad siuvimo knrm io dienų
mir jau serbų valdžioje. Į

GARAS VAŽIUOJA
RUMUNIJON.

RUMUNAI RE MIELAŠIRDYSTĖS MUŠAMI.

)

Londonas. Matyt Rumuni
jos dienos jau baigiasi. Ne
Prie Ozerki rusai taipo užilgo visa šalis galės būti
gi sulaikyti.
griuvėsiuose ir svetihiošo
, * t f: t - ;
r
'
rankose.,k .. , ,,, p ..

. Phstaroriiis dienomis generolas Falkenheynąs pa
ėmė dar du didelius Riimiv
nijos miestus ant upės Du
nojaus: Orsova ir Tumu-SeBerlynas. Nabagai tie ru-j verin.
munai.
Generolas FalkenĮsiveržei į Rumunijos lyheynas iŠ vienos pusės ir gumas kaizerio kariuomenė
garsusis Mackenzenas iŠ ki-kasdien vis arčiau ir arčiau^

Kuomet: Jus Pasideda te
Savo Pinigus |

The Stock Yards
Saving Bank

kas.

SUTRUŠKINO APSIGINIMO LINIJAS.

COLLEGE.
10 Ir OotUge Orove Ava., Obloago,
(U. Telefonu Oeklend 6252.
buiių.
J ne BOBietebesite kaip paiki ir len
gva yra mnaų metodą padirbimo draTodel Keieter College yra popnla•iika. Pamatykite mus apie epeeiale
teina dėl einto.

Jų, galite būti uitikrinUiz, kad jūsų piningai yrU
■engioje VAUSTUOS nMTITūdUOJB, kari Ūpo
suorganizuota viri 12 metų po priežiūra direktorių,
. kurie atsakanti kaip ii komercijos atovlo taip ir U

,

finaosiike.’

Ji ,

",

t . Apart te piningai yra apeangotl seknnMnl:
.

Kapltal Stock ....................................... ................. ..i <100,000
Durpini and Undivided Proflte over ......
20</K>0
Donble LlaMllty of Btockholdere ......... ..
800,000
Protection to Depdaifors of.............................
800,000

The Stock Yards Saving Bank
V AUSTUOS BANKA
<162 — 4164 So. Halsted St,

Ohlcago, O.

Atdara Subatog vakarais nco 0 iki

8

■

■r- -

SAVAITINIS DRAUGAS

Hto***«<-*« b* <« *«««•« «

NtflS APIE;
LIETUVA 1
Vėl kalbama
apie Lietuvos
oeprigulmybę
STOCKHOLMLAS. Svedi
jos sostinėje Stockholme iš
pasitikimų
(autoritetiškų)
šaltinių gauta žinia, kad
buk Vokietijos imperato
rius Vilhelmas II tikrai ma
no suteikti laisvę senovės
Lietuvos karalystei.
Gaus autonomiją ir Kur
landij a.

Pavergiu jų tau
tu konferencija
Washingtone.
Karė šiuomet ar tuomet
vis pasibaigs. Busiantis tai
kos kongresas sutaikins ka
liaujančias valstijas ir nu
statys Europos valstijų ru
bežius gal daugeliui metų
Taigi pavergtosioms tau
toms dabar reikia išsijuosu:
darbuoties, idant jų vergi
ja po taikos butų panaikin
ta. Priešingai — joms lem
ta bus dar ilgus metus skur
sttbę laisvės, jeigu ši puik:
proga nebus tinkamai išriat
dota.
Amerikos visuomenei tai
po gi labai svarbus klausi
mas pavergtųjų tautų, nei
jos tarpe yra milijonai žmo
nių įvairiausių tautų, ku
rias galingos valstijos nie
kiną, spaudžia, išnaudoja
tautiną ir 1.1. Laisva Ame
rika gerai supranta, kad by
kokia tauta netik gali, bet
ir privalo savystoviai gyver
ti, pindama savo gerąsias
ypatybes į viso pasaulio ku
turos vainiką. Nei viena tat
ta neturi teisės laikyti ver
gijoje kitą tautą, nei viena
tauta neturi teisės žeminti
kitą tautą.

Suv. Valstijos, beabejo
los žymią rolę busiančiame
taikos kongrese. Jos taipc
gi nepamirš pajudinti tai
kos kongrese klausymo dė
lei suteikimo laisvės pavėrę
tosioms tautoms. Bet ame
rikonai mažai pažįsta pa
vergtųjų tautų istoriją. Jie
taipo gi tik aplamai susipa
žinę ir su pavergtųjų tautų
troškimais bei reikalais. G
kadangi Amerikoje yra žmc
nės visų pavergtųjų tautų ii
kadangi daugumas jų gal
ant savo kailio kentė perse
kiojimus dėl laisvės, tai
amerikonai iš jų lupų norė
tų išgirsti prispaustųjų tau
tų vargus ir troškimus. Dė
lei to TARPTAUTINĖ MO
TEKŲ TAIKOS KONFE
RENCIJA Į WASHING
TONĄ, D. C. SAUKIA PRI
SPAUSTŲJŲ
. TAUTŲ
KONFERENCIJA. Si kon
ferencija bus šių
metų
GRUODŽIO 10 IR 11 D. Į
konferenciją kviečiama A
merikos lenkai, rusinai, suo-

ETUVIAI, miežinės sriubos, be mėsos, tikėsi pagelbos tik nuo Ame
miai,
Rusijos ir Rumunijos žydai, be daržovių ir t.t. Vaikučių rikos, kur yra daug jų bročekai, slovakai, kroatai, ai- kojytės suplonėjo, visi žmo- lių.
------- - ----------------------nai, sineciai ir armėnai. nės sumenkę, sukudę. Jie
Šioje konferencijoje bus ap
kalbama
iros, kuri rūpinsis
tų Sandaros
tarptautinius
nesutikimus
išrišti taikos keliu.
Pats
prezidentas
Wilsonas
ir
daug kitų garsių žmonių
karštai remia šį sumanymą
ir tikėsi nuo jo daug palai
mos žmonijai.
Minėtosios
pavergtųjų tautų konferen
cijos komitetas susideda iš
sekančių žmonių: Grace Abbot, S. P. Breckinridge,
STATĖ OF ILLINOIS, }■
COUNTY OF COOK
Mary McDowell, Margaret
Dreier Robins ir Lillian D.
Wald.
Įvairiais reikalais
of Cfcictfo, la the Counf^i Coofc, aod Etate ot I
ia ot the a<e
dėlei to susivažiavimo gali
are alogle and unmarried, aod iaay lawfutly coot
i be joiucd ia aarria<e.
ma kreipties šiuo adresu:
Grace Abbott, Chairman
Iinmigrants’
Protectiva
League, 1140 So. Michigan
Avė., Chicago, III.
Kas dar abejotų jog W estvillės kreivatikių niezaĮ PAVERGTŲJŲ TAU
liežninkų kunigužis Jankau skis jau apsivedė, tam mes
TŲ
KONFERTNCIJĄ
pridedame čia jo prašymą ( application) gauti MARV/ASHINGTONE BŪTI
RIAGE LICENSE. Ant šito jo dokumento yra paties
NAI REIKIA IR MUMS,
NUSIU-i Jankausko ir jo žmonos parašas, JŲ PAČIŲ RANKA
LIETUVIAMS,
V parašytas. Kas matė Jank ausko raštą kitur gali suly
3TI SAVO ATSTOVUS.
ginti su šitų jo paties ranka rašytu parašu.
Lietuvai tai pat reikalinga
laisvė, kaip augmenims ir
gyvūnams reikalingas yra
oras ir šviesa. Mes turime
Išgauti Lietuvai neprigulmy
Dabar apgautieji žmonės niezaliežninkų kreivatikybę, mes turime išsiliuosuoti
keikia susiriesdami savo ku- stes, vadinamos tautiška
iš pančių vergijos. Kol munigužį Jankauskį, kuriam bažnyčia. Daug kaltesnis
ų brangioji tėvynė Lietu jie taip buvo užsitikėję, o' yra tas jų kunigužis Bronis
va neturės laisvės, tol mes
kurs apsiženydamas juos lovas Jankauskas, kurs ne
negalėsime žengti pirmyn,
taip nepadoriai apgavo. Kei buvo jokiu katalikų kunigu
tol mes busime suskurdę, pa
kia tuos kurstytojus, triuk ir taip ilgai ir nepadoriai
vargę, neturtingi. Pavergto
šmadarių draugijų vadus, žmones apgaudinėja, saky
sios Lietuvos turtais naudo
kurie sukurstė žmones atsi damas esą kunigu ir galų
tasi engėjai, o mes, nieko už
skirti nuo katalikų tikėji gale apsižertij o korte, užtai negaudami privalome
mo, ir sau įsteigti kreiva- rišdamas akis visiems savo
ieškoti sau duonos kąsnio už
pasekėjams,; Suprantama
tikystę vadinama niezaliež
jūrių, privalome dirbti su
ninkų arba tautiška bažny tat yra apgautųjų žmonelių
rukusiise fabrikose. Užtat
įpykimas ant apgaudinėto
čia.
mums reikia išnaudoti kiek
jų. Bet tas įtūžimas paro
Žmonės dabar labai gaile
vieną progą, idant paiskųsti
do, kad tie žmoneliai dar ne
pasauliui dėlei savo nuo sį pametę tikėjimą, kurio visai sugadinti. Dėlto esa
skaudų.. Pavergtųjų tautų laikės jų tėveliai. Jie įnirtę me įsitikrinęjkad jie supra
konferencija Washingtone šaukia, grūmodami savo ku- tę kaip jie buvo apgauti, at
tame žvilgsnyje gali būt LA nigužiui Jankauskiui, kad mes apgaudinėtojus, atsisa
BAI NAUDINGA MUSŲ nei jis, nei jo pati daugiau
kys nuo atskalunystės ir
TAUTOS
REIKALAMS. Westvillėje nebepasirodys.
veliu.
Kuogeriausiai prisirengki- Kur dabar mums dingti —
— kur ak
rae prie jos.
Nusiųskime aimanuoja jie ■
rimtą, sumaningą atstovą, kišti! Visi dabar juokias,
kuris galėtų tinkamai išdės su pirštais į mus rodo. O,
tyti Lietuvos vargus ir jos kur dingo numirę musų tė
norus. Reikia tikėties, kad vai, broliai, seseris, kurius
sis pavergtųjų tautų atstc tas apgavikas nudavė spa“The Westville Journal”
vų susivažiavimas nepasi vėdojęs ir prirengęs prie
liks be atbalsio ir atkreips į mirimo. Per tą apgaviką jie No. 13 ant pirmo puslapio
jį domą netik Amerika, bet visi mirė be šventų sakra plačiai aprašė apie niezair kiti žemės skritulio kraš mentų ir atsiskyrę nuo Kris liežninku kunigužio Bronlstai.
Dar sykį šaukiame: aus bažnyčios. Juk kunigu lavo Jankauskio apsivedimą
LIETUVIAI PASINAUDO žis Jankauskas tiek pat ne Be to tas pats laikraštis
KIME JUOMB I Neatbūti gali spaviedoti, kaip ir jo taipo gi kai ir “Draugas”
nai nusiųskime ten savo at tarnaitė su kuria jis apsiže- patalpino B. Jankauskio
šliubo dokumentus.
stovą! Salyn apsileidimas, nijo.

?IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO

|

^AMERIKOJE

Likusieji dokumentai apie niezaležnimku kunigužio B. Jan
kausko apsivedimą.

^bcia* dūly tveri, dcpoaea x*4

•aid above aaaied pertose

tnžimas.

Anglški Iaikaš-ri
čiai rašo apie B.
Jankauskio šliubą

kuomet musų krauju pasru
Ta musų nelaimė tebūna
vęs kraštas vaitoja sveti pamokinimu visiems, kaip
mose rankose.
reikia laikyties katalikų baž
Neškime Lietuvai paguo-įįnyčios, kaip reikai netikėti

dą. Darbuokimės dėl lais- apgaudnėtojams, kaip reivės!
K. G. ria neduoit valios bažny

BAISUS SKUR
DAS LIETU
VOJE
Neseniai Amerikon sugrą
žo Dr. J. Magnes, kuris ap
lankė Lenkiją ir Lietuvą.
Dr. J. Magnes teko būti ir
Lietuvos širdyj — Vilniuje.
Ten, gird, viešpataująs didžiausis skurdas. Išbadėję
žmonės krinta ant gatvių.
Jie tik gauna sykį į dieną

Gera Naujiena
Del Vaiky
Town Of Lake.

čios reikaluose draugijoms,
kurių vadai mus įmurdė į
tokią balą ir atitraukė nuo
Vietinės parapijos kuni
tikėjimo daug bjauriau ne gas Statkus paskelbė dova
gu bedieviai socialistai.
nas tiems vaikams, kurie po
VIENAS 16 APGAUTŲJV namus
platins
dienraštį
REDAKCIJOS PRIERA “Draugą.” Kurs vaikas iki
SAS. Mums rodos, kad tie Kalėdų gaus 150 prenume
apgautieji žmoneliai čia nė ratorių, tas gaus DOVANŲ
ra taip kalti, kad jie atskir' NAUJĄ SIUTĄ, VERTES
nuo
Kristaus
tikėjimo. $25.00 ir ŽIEDĄ UZ $5.00,
Daug labiau yra kalti tie
Red. Prierašas. Gerb kun.
niekšai tamsunai triukšmą Statkus duoda gražų pavyz
dariai draugijų vadai, kurio di platinime apšvietos ir su
sukurstė ir privertė nesusi sipratimo tarp lietuvių Ame
pratusius žmonelius atsi rikoje. Galime tikėties, kad
skirti nuo tikėjimo ir prisi tokį prakilnų jo veikimą pa
dėti prie niekšų išmislytos seks ir kiti tėvynainiai.

Westville, III. Tikra
Revoliucija.

sis laikas pasinaudoti. Prie

paprasto gavimo balsų iki
GRUODŽIO 2 D. yra šito

Kas nuo lapkričio 18 d.
iki gruodžio

(Nuo musų k orespoudento.)

PRIE-

NEGIRDETI

kie

2

d.

surinks

“Draugui” ąr “Sav. Drau
Bronislovas Jankauskas Buvo
Ypač labai supyko ant nie
gui” prenumeratos už AN
Pasiskelbęs Kunigu.
zaliežninkų kreivatinių ku
TRUS 30 DOLERIŲ tas

Prieš du metus tūlas Bro
nislovas Jankauskas pasi
skelbė, kad jis esąs tikras
katalikų kunigas. Ištikrųjų
gi B. Jankauskas buvo ir
yra paprastas apgavikas, ku
rį joks katalikų vyskupas
neįš ventė į kunigus. Bet ne
susipratę žmoneliai manė,
kad tas B. Jankauskas yra
toks pat kunigas, kaip ir
kiti katalikų kunigai ir to
dėl savo “Ganytojui” jie
nieko nesigailėjo. Nestigo
B. Jankauskiui nei viščiukų,
nei Smetonos, nei kiaušinių
ir t.t. Nesusipratusios bo
belės savo mulkintojui nešė
viską, ko tik jo širdis troš
ko. Dažnai “parapijonkos”
net susipešdavo tarp savęs,
nes kiekviena norėjo, idant
šis “ tėvelis ’ ’ atsilankytų
pas ją vakarieniauti bei pie
tauti. Tik pamislyk: kokia
laimė turėti savo namuose
kreivatikių
niezaliežnnkų
“tautišką” kunigužį!

P .
“Draugas” Parodė žmonėms
Teisybę.

Bet kaip nusistebėjo Jan
kausko kreivatikiai nieza
liežninkai parapijonai, kuo
met “Draugas” pranešė,
kad Bronslovas Jankauskas,
kuris skelbėsi tikru katali
kų kunigu, apsivedė su savo
20 metų tarnaite Mary Garz.
Kad šis pranešimas buvo tei
sihgas, tai paliudijo atspaus
ti “Drauge” šliubo doku
mentai su parašais ir pečėti
mis. Be to, niezaliežninkų
kunigužis tautiškos bažny
Jankaučios Bronislovas
skas šliubą ėmė ne bažny
čioje, bet korte.
Bombardavimas Jankauskio
“Klebonijos.”

Niezaliežninkai kreivati
kiai sužinoję, kad jų kuni
gužis apsivedė, nežinojo nei
kur slėpties nuo sarmatos.
Susirinkęs būrys moterų ap
stojo su šluotomis ir “poke
riais” B. Jankauskio klebo
niją ir ėmė šaukti grąsinti
savo kunigužiui.
Tikras
šturmas pasikėlė apie “kle
boniją.” Jankausko parapijonai, pamatę, kad jie ap
gauti neblogiau bombarda
vo B. Jankauskio namus,
negu vokiečiai Verduną.

nigužio B. Jankausko mo
terįs. Jos nei pačios neži
nojo kaip atkeršėti šiam
žmonių apgaudinėtojui. Perskaičiusios žinią apie Jan
kauskio šliubą moterįs ėmė
bėgti į tariamąją kleboniją,
idant atsiimti padovanotus
kunigužiui dalykus. Viena
moteris tempė pro durįs žo
lynus, kitar—langų užlaidas
(firankas), trečia — paveik
sius, ketvirta — vištas, ir
t.t. Praeiviai matydami, kad
iš “klebonijos” viską sku
bėdami neša lauk, manė,
kad užsidegė tautiška nie
zaliežninkų klebonija ir kiti
jau net norėjo pašaukti ug
niagesius (firemen)...

KARTĄ

ANTRĄ

Klebonijos Duknas (Patalus).

Viena gi Westvillės senu
tė pirm buvo paskolinusi B.
Jankauskiui duknas (pata
lus). Kuomet gi jai pasa
kė, kad kunigužis apsivedė,
tai ji agies mirksnyje nubė
go Jankausko “klebonijon”
atsiimti nuo apgaviko savo
duknas.
Nabagei senutei
taip sunku buvo tempti tas
duknas, kad ji net visa ap
sipylė prakaitu, o akiniai
ant pat nosies galo nusmu
ko. Žmonės susitikę nuvar
gusią senutę klausinėjo, ką
ji neša.
—Duknas, duknas,—kvapą
gaudydama atsakinėjo senu
tė.—Buvau paskolinusi tam
niekšui kunigužiui Jankau
skiui žiemai, kad jis nesušal
tų, dabar gi atsiėmiau atgal.
NePrastat,urnis
apsivedė.
Pačią savo guldo į duknas...
gana, gana, ką ir besakyti.
Tokį apgaviką sunku atrast:
visame pasaulyj.
“Veidrodis.”

TŪKSTAN
Žodžiu sa

PRIEDĄ 50
ČIŲ BALSŲ.

kant niu> lapkričio 18 d. iki
gruodžio 2 d. KIEK KAR
TŲ surinksi “Draugui” pre
numeratos UZ 30 DOLE
RIŲ, TIEK KARTŲ GAU

SI PO 50 TŪKSTANČIŲ

BALSŲ PRIEDĄ.

Arba kitaip žodžiais sa

kant, KIEK KARTŲ per tą
laiką surinksi “Draugui”
prenumeratos už 15 DOLE

RIŲ, TIEK KARTŲ gausi
dar PRIEDĄ PO 25 TŪK

STANČIUS BALSŲ.
Taigi dabar GERIAU
SIS LAIKAS PRISIRINK

TI

BALSŲ,

SAU

KAD

DIDŽIAUSIAS

LAIMĖTI

Senutė Tempia iš Kunigužio

gaus

IR BRANGIAUSIAS DO

VANAS.
Į

KUOGREI-

DARBĄ

GIAUSIAI,

KAS

NORI

LAIMĖTI!

GRAND RAPIDS, MICH.
Nuo spalio 12 d. net per
penkias dienas čia tęsėsi to
velnių kupčiaus M. X. Moc
kaus misijos. Per tas misi
jas jis tiek blevizgojo, kiek
jo protas išneša. Tos biaurios kalbos taip žmonėms
į kirejo, kad penktą vakarą
žmonės nebeišturėjo ir ėmė
socialistų ir laisvamanių
kunigužį vaišinti sugeekr1siais kiaušiniais.
KĖLI
ŽMONIŲ

CICILIKAI

UZ

STUMDYMĄ

Pas
kui patėmiję svetainėje var
gonininką V. Staševičią už
puolė, girdi, jis tas vaišes
surengęs. Nesuradę kaltės,
ėmė KUMŠČIUOTI PO
PAPUOLĖ CYPEN.

NIĄ STASEVICIENĘ.

Iš

to viso reikia PASITAMPY
TI IR PO TEISMUS. Cici
likai teisme ginas, girdi, jie
visai neužkabinę Staševičienės. Bus ir kitas teismas.
Pats teisėjas patrauktas tei
sman. Ar dabar suprantat
DAI. Kas nuo lapkričio 18 skaitytojai kokią apšvietą
d. iki gruodžio 2 d. šių metų platina socialistai su laisva
surinks “Draugui” prenu maniais, ar dabar matai,
meratos už 30 dolerių, tas kaip išrodo ta tariamoji lai
už tai gaus ne vien papras mė, kurią socialistai giria
tą balsų skaitlių, bet dar suteiksią žmonėms. Broliai
PRIEDĄ 50 TŪKSTAN lietuviai, ar gi dar ilgai mes
ČIŲ BALSŲ ir 5 DOLE leisime savę kvailinti tiems
RIUS AUKSU.
tamsunams ir ištvirkėliams
Moterįs Atima Nuo Jankauskio
Kuriems rupi gauti kon- socialistams ar laisvamaPadovanotas Vištas, žolynus teste (lenktynėse) brangiau’niams?
Duknas ir Kitus Dalykus,
sias dovanas, dabar geriauK. Garnys.

DABAR PASI
NAUDOKITE!

kot

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA1

KRAUTUVĖ

CHICAGOJE

Užlaikomo laikrodžiui ir laikrodėliui, auksiniu! žiedui, ilinbinius ir deimiantiniui, muzikai, gramofonus su lietuviškais re
kordai!, koncertinai, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius
lokius; armonikas rusiškas ir prusiaee, importuotas Ir taip jan
rusišku balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimu.

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius musikališkus instrumentus ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame.
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis nž
Chicagos orderius galite eiųeti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAYVSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ.,

CHICAOO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą viaiems dykai .kas tik prisius už 2c štampą.

*

■ »

r-rv**'

lAVAimOS MUUOAB

Draugijų
Reikalai

NAUJI SĄNARIAI,
Prisirašę 3iam bert., 1916 m.
89 kp. Hartford, Conn. (Tąsa)

TAUTOS FONDO VAL
DYBA.

S. L R. K. A. KUOPŲ
SUSIRINKIMAI.

CHICAG0S I APSKRIČIO
9. L. R. K A ADRESAI:

Pirm. A. J. Sutkus, 6329

NEW YORK, NEW JER- So. Fairfield avė., Chimgo,
SEY S. L. R. K. A. APSKR. ru.
SUVAŽIAVIMAS
Rast. J. J. Palekas, 4528
So. Washtenaw avė.,
Chicago, III.

Įvyks nedėlioj, 17 d. gruodžio,
1916 m., Aušros Vartų P. Šv.
Ižd. J. Žakas, 3339 So.
parap. salėje, 568 Broom st., fimerald avė., Chicago, DI.
New York City, N. Y. Posė
Organizatoriai:
dis prasidės 2-ią vai. po pie A. J. Sutkus, 6329 So.
Chicago,
tų. Visos kuopos tiksitės at Fairfield avė,
siųsti atstovus, vienų nuo kuof_ ,11.
pos ir vienų nuo 20 kuopoje
•esančių sųnarių.
SUSIV LIET. R. K. AM.
Svarstymui yra labai svar
PITTSBURGO APSKRIČIO
bių dalyų.
VALDYBOS ADRESAI:
Apskričio valdyba,

Pirm. A. J. Staknevičius,
Rast. P. Montvila.
CLEVELAND, OHIO.

8-ta kuopa SLRKA. laikys
susirinkimų 6 d. gruodžio seredoje, 7:30 vai. vakare. Žvai
gždės svetainėje, 2047 Hamilton avė. Visi sąnariai malo
nės atsilankyti.
Rast. J. M.
COLLINSVILLE, ILL.
r-

..-------------

Pirmininkas, Bautms Vai
šnoras, 1514 Carson St., Pittsburg, Pa.

Pirminiukaas: kun. J. J.
Jakaitis, 41 Providence st.,
Worce8ter, Mass.
1-mas vice-pirm. Adv. A.
Šlakis, 3255 So. Halsted st.,
Chicago, DI.
2- ras vice-pirm: Kun. Se
rafinas, 2327 W. 23rd
PI.
Chicago, III.
Sekretorius: K. Pakštas,
917 W. 33rd st., Chieago, III.
Iždininkas: — B. Vaišno
ras, 1514 Caison st., S. S.
Pittsburg, Pa.
Iždo globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W.
33rd st., Chicago, III.
J. Miliauskas, Pittsburg,
Pa.
JO8, WAUKEGAN, Ui., VAL
DYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Steponas Keliotis, 1344 So. J&ckson st
Pagelbininkas, Kazimieras Bur
ba, 1416 So. Park ava.
Protokolų raštininkas, Anta
nas Samoška, 1230 So. Victoria
St.

Finansų raštininkas,
Jonas
Bakšys,
1327
So.
Victoria
st.,
Vice-pirm., Antanas Vis

minas, Homestead, Pa.

Raštininkas, Kanst. Vai

Kasininkas, Antanas Bakšys.
1327 So. Victoria su
Kasos globėjai:

šnoras, 1116 Hilsboro
St., Leonas Krikštinavičia, 1326’
Pittsburgh, Pa.
So Victoria St.,
1326 So.
Iždininkas, kun. S. J. Če- Adomas Jonaitis,
Lincoln
St.
pananis, 318 — 4th
Avė.,
1. Maršalka, Pranas Dapkus.
Homestead, Pa.
1407 So. Park avė.
Organizatorius, Kanstan2. Maršalka, Antanas Didjur
tas Vaišnoras, 1116 Hillsboro gis, 1327 oo. Park avė.
St., Pittsburgh, Pa.
Knygius Pranciškus
Kaptu-

Gruodžio 3 d., š. m., bažny
tinėje įvyks susirinkimas 161
SLRKA. CONNECTICUT
kp. S. L. R. K. A. Pradžia
APSKRIČIO ANTRAŠAI.
susirinkimo 3:30 vai. popiet.
Kviečiame sąnarius kuoskai
tlingiausiai ateiti į viršminė- Pirmin. O. Rosmanskas, 41
tų susirinkimą, nes bus renka Capitol Avė., Hartford,
Conn.
ma valdyba 1917 metams.
B. Stumbras, rast. Pirmin. pagelb., J. T. Kazlauskis, 443 Grand Avė., New
Haven, Conn.
ROSELAND, ILL.
Nedėlioję, gruodžio 3 d., s. Raštiniu., S. ibulskis, 3 Fenn
Place Waterbury, Conn.
m., SLRKA. 33 kuopa laikys
priešmetinį suisrinkimą. Su Kasinin., A. E. Petrauskaite,
4 Congress Avė., Watcrbn
sirinkimas įvyks Visų Šven
ry, Ui.nn.
tųjų parapijos
mokykloje
(10806 Wabash avė). Pra Kasos ghb., M. Paiickaitė
džia susirinkime 1 vai. po pie 235 Pa k St., Ha tforu,
tų.
Conn. :r
Pasistengkite ateiti visi są A. Alioiikiutė, 106 Spn.ev
nariai, nes bus rinkimas val SI. Man,•ster, Conn.
Organizatoriai: B. Sarapas,
dybos.
Kas dar nužsimokėjo visų
23 Sheldon St., Hartford,
mokesčių — malonėkite atlik Conn. ir
ti tą kuogreičiausiai.
J. B. Šaliunas, 866 Bank
J. Ramanauskas,
St., Waterbury, Conn.
raštin.

auskas, 1321 So. Victoria, St
Susirinkimai po aštuntai kiekrieno mėnesio, apie pirmą va
landų po pietų. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
ŠVENTO MYKOLO DSAVOI108, ROOKPORD, ILL., VAL
DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Kazimieras Miklas, 1020 — 1022 S. Main st.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
ninkas: P. P. Petrėnas,
422
sland av.e,
Protokų raštininkas: J. J. Mer
čaitis, 1530 Weat st.,
Finansų
raštin.: J. Zobinas
1129 So. Churcb st.,
Dr-stės, Dievo Apveizdos para
pijos valdybos adresai:
Pirm. — A. Stulginskis, 715
W. 19 PL
Pag. — M. Ramanavičia, 547
W. 20 st
Jonas Jaroševičius, 1048 Was
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė
1714 S. Union avė.,
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
558 W. 14 st.,
Ižd. — A. GriŠius, 732 W.
Kasos glob.: Zof. BartkeviČaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 *W. 14 st.,
Maršalkų, — Mikolai Jstužis, 622 W. 15 it.,
Susirinkimas kas pirmų nedėdienį mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 8 vai po pietų.

SEKANČIAS KNINGAS
SUSIV. LIET. R. KAT. AM.
VELTUI GALIMA GAUTI
CENTRO VALDYBOS AD
S. L. R. K. A. KN1NGYNE.
RESAI:
Pirmininkas — J. Jaroševi
1. Gabrio “Lietuvių Lenkų
čius, 1048 Washington
St.,
Norwood, Mass.
unija 99
Vice-pirm. — K. Krušins- na”.
IV. JURGIO KAREIVIO
kas, 59 Teneyck St., Brooklyn,
3.
Jono,
“
Kelionė
į
EuroDRAUGYSTĖ!,
NORWOOD,
N. Y.
2.
Jono,
“
Diedas
ir
Graži
MASS., VALDYBOS
Raštininkas — J. S. Vasi
ANTRAIA1:
pa
”
.
liauskas, 112 N. Greene St.,
Pirmininkas, Stasys Kadar-s
4. Jono, “Kražių SkerdyBaltimore, Md.
1038
Washington st,
Iždininkas — J. Stulgaitis, nė”.
19th st.,
140 S. Meade
St., Wilkes 5. Jono, “Konradas
Va Pirm. pagelb., Pranas Kndir
Barre, Pa.
lenrodas”.
ka, 81 Franklin at.,
Iždo globėjai:
6. Freemanoč “Europos Is Protokolų raitininkas,
Jonas
V. Lukoševiči-us, P. O. Mį- torija”.
Ruškis, 18 Tremont st.,
įersvillc, Pa.
7. Jocio, “Kuomi Žmonės Fin. raštininkas, J. Versec
A. Nausiedienėp 917 W. Gyvena”.
kas, 1184 Wssbington st.
Kasiems, Viktoras Karaliaus
33rd St., Chicago, III.
8. Jono, “Naktys”.
kas, 22 Stnrvsnt ars, U
«.
Dvasiškas Vadovas — kun
9.
Astramsko,
“
Petras
Že
Iždo
globėjai:
J. J. Jakaitis, 41 Providence
maitis”.
Jokūbas Puzinaa, 20 Pond st.
t., Worcester, Mass.
Aplikacija turi būti pažy Barusius Jankauskas Willow
Knygius — kuo. S. J
st,
Jtruckus, P. O. Plymouth, Pa mėta kuopos viršaičių vardais Martinas Bulkšaa,
39 TreGydytojas -- Pr. A. K . ir krasos ženklelių už 10c.
mont st,
KUN. 8. J.’STRUCKUS,
Rutkauskas, 23^2
S. Leavitt
Maršalka, Stasys Kamila, 39
t, thicag*. EI
PLYMOUTH, PA. Tremont st.

1

?

<X

ž

111 kp. PLYMOUTH, PA.
Kazys Gaidžiunas
Paulina Likienė
Ona Sliaužienė
Vincas Kazlauckas
Simas Marciukaitis,
Vladas Latvis
Juras Sarakojis
Jieva Pajanicuė
*Doin. Pajanis
Alck Barauskas
Anelė Kazlauckicnė
Jonas Kodis
112 kp. TREAVISKEN, PA.
Ant, Kucauskas,
Juoz. Jučis,
Anicetas Šaldtonis
Pranas Paulauskas
114 kp. KUONE, PA.
Marė Atbaitienė
115 kp. BROOKLYN, N. Y.
Pranė Barvičienė
Vincas Paškevičius
Bronis. Mackevičius,
Ignas Dalinkevičius
Ignas Vanagas

Į

◄
7.00

7.00
7.00
7.00
7,00

w

»

7.00
M* 7,00
i»
99 7.00
*9

500.00
150.00
250.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
500.00
500.00
500.00
1000.00

Įdėkite savo piningus į banką, kuri yra po valstijos
priežiūra.

Musų turtas siekia suvirš šešius milijonus dolerių.

Peoples Stock Yards
STATE BANK
Prie Arileid

7.00 1000.00
„10.50 150.00
„ 14.00 150.00
„ 7.00 250.00

Am.

ir 47 gitiH

„
„
„
„
„
„

7.00
10.50
10.50
10.50
7.00
7.00

150.00
150.00
150.00
1000.00
150.00
150.00

„

7.00

15o\o0

„ 7.00 150.00
„ 14.00 1000.00
„ 14.00 1000.00
»> 7.00

Pranas Taragauskas

Aižė Taragauskienė
119 kp. MANCESTER. N. H.
Ignotas Augulis

„

Ant. Pazinkevišius '

10,50 150.00
„ 10.50 150.00

S,

7.00
7.00

Ona Marcinkevičien

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

7.00

150.00

7.00

150.00
9f

Musu turtas siekia suvirš
$6.000.000

500.00

„

116 kp. NEW HAVEN, CONN.
Petronė Matuškiutė
Marė Gustaičiutė
Vladas Zireis

Aižė Jenulienė
Aižė Mikalaitė
Juozas Žilinskis
Juozas JusiS
Jonas Zavė
Kazys Vaitukaitis
Jurgis Jonulis
121 kp. SPRINGFIĘLD, ILL.
Ona Kisieliūtė
126 kp. COALDALE, PA.
Ona Kvitulaitė
127 kP. CAMBRIDGE, MASS.
Ona Kvitulaitė ■
Izidorius Kdįris,
Košt. Sodoniutė
Apolionlja Jezaiiaitė
133 kp. VANDERGIFT, PA
Košt- Kaminskienė
Zaluinskaitė
oMrta Kaminakienč
Pet. Rugauskas
Juozas Pacevičia
Mikolas Kalėda
Ben. Vereneckas
Jonas Stankūnas
134 kp. BROOKLYN, N Y.
Marė Plaušiniutė
Ona Devekaitė
Vincas Abromavičius
Jonas Kulevas
135 kp. BROOKLYN, N. Y.
Jurgis Zerolis
Juozas Adomaitis
Ant Pollock
137 kp, ROCKFORD, ILL.
Jonas Zubas
Alena Valenukevičienė
Jonas Valentukcvičius
138 kp. PITTSBURGH, PA.
Juozas Aidukaitis
141 kp. BROCKTON, MASS.
Agota Kalinauskiutė
142 kp. CLEVELAND, OIIIO.
Vincsz Bukauskas
Marė Kapaliutė
Jurgis Vainaravičius
152 kp. MONTREAL, CANADA.
Antanina Androkaičiutė
Morta Vrubliauskienė
154 kp. AURORA, ILL.
Jonas Sviatkauskas
156 kp. CHARLEROI, PA.
Domicėlė Marazienė
Ignuz. Pukenas
Karolis Anibrsrfsjus
Magdė Atnhraziejienė
158 kp. PITTSBUROH, PA.
Kazys Zakareckia
Jonas Petraitis
Juozas Parosevičius
160 kp. CHICAGO, ILL.
Magdė Sluinaitė
Jurgis Drule
,
Mateušas Povilaitis
Anelė Povilsitienė
Viiieas Danį asas
Košt. Zeromskia

Jeifcu tamsta nori būti savistovus tai vienai kelias
jo dasiekti, tai pradėt Savings aeount’ą. Žmogus, kuris dir
ba turi ir žinoti kaip taupyti savo piningus dėdamas juos
į banką. Niekas negali žinoti kur kokia nelaimė atsitiks ar
bedarbė ar liga prispaus ir tuomet nebus iš kur gauti pa
šalpos užlaikymui savo šeimynos. Neatidėkite ant toliaus,
bet pradėkite šiandieną. Mes mokame 3 nuošimčius. Mes
siunčiame piningus į Lietuvą žemiausiom kainom. Klaus
kite mus apie kainas

U

Pranas Keineta

120 kp. BURLINGTON, N
Ant. Vistajuuas

1

Ne kiikUimsta Uždirbi bet Kiek Si

srlnetaoin
V 7.00 150.00
3.50 150.00
A
A
3.50 150.00
7.00
7.00
7.00
7.00
10.50
10.50
10.50
7.00

9*

*9

99
99

99

150.00
150.00
150.0C
1 50.00
150.00
150.00
150.00

150.00
150.00
150.00
150.00

n
99
99

99

7.00 500.00
10.50 500.00
7.00 250.00

99
99
99

99

7.00
7.00

99

99

500.00
150.00
150.00
500.00

99

7.00

99

7.00
3.50
7,00

99

99
99

99

7.00
7.00

99

7.00

99

7.00

150.00
500.00
M 7.00 250.00
7.00 250.00
99
99

7.00

1
M

7.00

99

99

99
99

99

7.00

500.00
150.00
250.00

3.50
3.50
3.50

500.00

3.50

500.00
250.00
250.00

♦

150.00
150.00

Laikas Visiems Prie Šviesos
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

•

“ŠVIESĄ”

kurį skaitydamas pats ap«i?V’.esi ir kitvra
gnlėsi
prpipep šviesos parodyti kelią.
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie
žmogaus pažangumą.
“ŠVIESA kaiuoja metams tik 50 sentų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
46 CONGRESS AVĖ.,

VVATERBURY, CONN.

APYSKAITA IŽDO STOV IO U2 3-čia BER.1916 M.
1 d. Liepos:

106, New York, N. Y.
kuopa
36, Newark, N. J.
87, N.S. Pittsburgh, Pa.
$37.02 35, McKees Rocks, Pa.
111, Plymouth, Pa.
71.66 3, Elizabeth, N. J
159, Lopez, Pa
'
3.00 41, Worcester, Mass,
178, Akron, Ohio.
11,72 73, Hudson, Pa.
89, Hartford; Cohn,
33.85 73, Hudson, Pa.
60, Bayontfe, N. J.
20.66 10 d. Liepos
—• Fitchburgh, Mass.
3.09 115, Brooklyn, N. Y.
35, McKees Rock, Pa.
70.58 125, Ezport, Pa.
158 Pittsburgh, Pa.
18.72 104, N. Adams, Mass
165 Harrison, N J
25.57 65, Paterson, N. Y.
78, Dubois, Pa.
14.59 142, Cleveland, Ohio,
161, Collinsville, III.
25.57 148, E. Arlington, Vt.
88 Donorą, Pa.
30.74 101, Chicago, Ilk
62, Sheboygan, Wis.
9.20 100, Chicago, Ilk
112 Trewiskin, Pa.
18.28 131 We8ternport, Md.
173, Paulsboro, N. J.
14.72 60,Bayonne, N. J.
15, Chicago, III.
8.30. 23, Hasting, Pa.
32, Ansonia, Conn.
10.28 161, Collinsville, III.
86, Portage, Pa.
14.25 180, Alliance, Ohio,
20, Phila, Pa.
32.04 43, Portcheater, N. Y.
138, Pittsburgh, Pa.
13.54 111, Plymouth, Pa.
92, Bentleyville, Pa.
29.26 179, E. St Louis, Ilk
97, We«tfield, aMss.
66.69 133, Vandergrift, ’ Pa.
;20, Burlington, N. J.
22.38 83, Scranton, Pa.
175, P.edford, Ohio,
8.55 48, Cicero, Ilk
99, Chicago, Ilk
4.19 33, Roseland, Ilk
116, Nęw Haven, Conn.
46.12 176, Indiana Harbor, Ind.
146, Spring Valley, Ilk
10.05 12 d. Liepos:
63, Youngstown, Ohio,
22.29 116, New Haven, Conn.
53.04
129, Gary Indiana
3.53 79, Glen Lyon, Pa.
11.29
— Paisdale, Micb.
2.43 171, Detroit, Mich.
65.13
156, Charleroi, Pa.
20.46 167, Gilbertville, Mass.
17.55
25, M indra Mills, Pa,
17.12 60, Bayonne, N. J.
7.42
121, Spriugfieid, Ilk
39.03 18 d. Liepos:
30, • Scranton, Pa.
81.34 112, Trevvisken, Pa.
24.38
6, Plymouth, Pa.
74.82 158, Pittsburgh, Pa.
19.67
27, Mlnerayille, Pa.
19.34 35, McKees Rocks, Pa.
91.84
77, Stvoyera, Pa.
48.78 159, Lopez, Pa.
33.43
20.36
90,
Hazleton, Pa.
42.19 20, Phila. Pa.
• >
64.93
67, Racine, Wis.
24.01 135, Brooklyn, N. Y.
19, Northainpton, Mass.
18.55 20 d. Liepos:
29.98
100, Chicago, Ilk
14.86 154, Aurora, III
23.37
109, ,New Britaiu, Conn.
21.75 45, Poquonock, t>onn.
19.78
98, IVorcester, Mass.
5.13 62, Sheboygan, Wis.
31.85
10, Phila. Pa..
17.93 88, Donorą, Pa.
8.12
36, Newark, N, J.
13.81 55, Bernice, Pa.
I. 40
123, .Dorrisville, Ilk
34.59 18, Tamaqa, Pa.
152, Montreal, Canada,
23.89 124, E. Cambfridge, Mass. 19.62
2.90
9, Bridgeport, Conn.
10.20 113, VVilburton, Okla.
34.10
102, Duųuosne, Pa.
11.35 89, Hartford, Conn.
37.51
66, Elizabeth, N. J.
7,97 92, Bentleyville, Pa.
52.35
174, Broolyn, N Y.
9.08 10, Phila. Pa.
37.94
22, eKnosha, Wis
5.00 87, N.S. Pittsburgh, Pa.
93, Easton, Pa.
50.28 21 d. Liepos:
5.67
7, Vittston, Pa.
86.04 143, N. Abington, Mass.
16.64
17, Wilcs-Barre, Pa.
96.30 118, Girardville, Pa.
36,83
28. Luzerne, Pa.
56.50 57, Exeter Borough, Pa.
22, Keuoslia, Wis.
38.35 24 d? Liepos^
14.35
42, Brooklyn, N. Y.
45.20 156, Charleroi, Pa.
, i 11(1
16, Chicago, IU.
6.93 165, Harrison, N. J.
*27.43
1, Edwardsville, Pa.
73Ą8 80, Eynon, Pa.
II. S‘2
57. Raeter Borough, Pa.
10.09 145,M<Ujessen, Pa.
3.26
124, VVilmerding.
20.88 177, Waukegau, Ilk
(Toliau bus)

SAVAITINIS DRAUGAS

vairios Žinios
— svarbiausia prie
PATRAUKTAS Į TEISMĄ gracijos
žastis stokos darbininkų.
dabar mokama
PROFESORIUS MILUKO- Tarnaitėms
beevik du kartu daugiau,
buvo mokėta prieš ka
VAS IR DŪMOS VICE negu
rę.
PREZIDENTAS.
PAMINKLAS Iš ARMOTŲ.

Berlynas. Laike Rusijos
Durnos posėdžių kadetų va
das profesorius Milukovas
savo kalboje viešai pažymė
jo, kad tarpe Anglijos ir Ru
sijos nėra sutikimo. Gird,
dėlei to atsistatydino ir užrubežinių reikalų ministeris
Sazanovas.
Užgirdęs tokią kalbą An-j
glijos ambasadorius Petro
grade padavė rezignaciją,
nes, gird, Rusija laužo san
taiką su jais.
Milukovas ir vice-preztdentas Rumos, kuris tuo
kart vedė posėdžius, pa
traukti teisman.

NEPRALEIS AUSTRIJOS
PASIUNTINIO.
Londonas. Grovas A. Tar

Budapeštas. Vengrijoj kįTo sumany^ias, kad miru
siam imperatoriui Pranciškui-Juozapui pastatyti mil
žinišką paminklą iš atimtų
nuo rusų armotų.
Kaip girdėt, ši mintis vi
siems labai patiko.

DIDŽIAUSI KOMETA LE- ‘aisužsispyrę,
ijuos roddelko
,'lr ktas
?,,sini
'",| kultūra
?°°ted and
"red).naiki-j„
jūsų
ir tikėjimas
DR. A. YUSKA
kunigužis jūsų nei į savo ve narna ir niekinama.
Rei kai ingi patyrę anglių
KIANTI MILIJONĄ MYLIŲ selią nekvietė, o tie nurau
1749 Si. Kaistu CHICAGO, ILL.
donavę, keikdami bėga ša CENTRALINIŲ VALSTIJŲ jiainieriai. Turi būti vedę,
kurie priimtų burdingerius.
į DIENĄ.
lin.
WestviUietis.
Missouri valstijoj. Pillar ma
PASIUNTINIAI
IŠVAŽIA

čiulio kasykla 4 gysla. Geros
S. E. Allen D. D. S.
St. Louia, Mo. — Katali
PIRMIEJI
ŽINGSNIAI
sąlygos, darbas ant visados.
3464 So. Halsted St.
kų kunigas, Martinas S.
VO
Iš
GRAIKŲ
Krovimas 53.4c už toną.
B’ennan, astranor.a*, pra NAUJOJO MINISTERIO.
Padidinome skaitlių darbi
neša, jog jis surad/s naują
SOSTINĖS.
ninkų ir pristatėme naujų na
ir didžiausią šių loik.j ko
LIBTUVIS GYDYTOJAS
COKNKK Uth STRIKT

EL. DROVE 7771

Darbo valandos:
10 vai. ii ryto iki 8 iki vai. vak.
Šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL
popiet.

mei ą B. Jis sako, kad toji
kometa lekia su didžiausiu
grubumu, padarydama 1,134.246 mylias i dieną. Ko
ne ta B. bus gerai matoma
n einantį pa.astrj šiauria
i. erinėje daniavs pusėje.

STINGA POPIERIAUS
FRANCIJOJE.
Paryžius. Visoje Franci
joj labai stinga popieriaus.
Silpnesnieji laikraščiai jau
sustojo ėję. Kiti žymiai padidino savo kainą. Kaikurie
net sostinės laikraščiai išeina tik dviejų puslapių.

TURKŲ ŽVĖRIŠKUMAS.

nowsk i, kurį Austro-Ven
grija paskyrė pasiuntiniu į
Londonas. Telegrama iš
Suv. Valstijas, kreipės prie
Anglijos dėlei nepavojingn- Rusijos miesto Baku prane
mo kelionės per jūres. Sa ša, kad turkai apylenkėse
koma, kad Anglijos vyriau Sivas išžudę 6,000 armėnų.
sybė jokios domos į šį pra
šymą neatkreipė ir pasiry
žusi laivą su ambasadorium
nuskandinti.
Grovas A. Tarnowski yra
kj*—tfrržs lenkas.

DĖLEI MIRTIES AUSTRO-VENGUOSIMPE■'< ’ RATURIAUS. ’

K?

DIDELĖ NELAIMĖ MIESTE
COLUMBUS.
Telegramos praneša, kad
mieste Columbus, Ohio šio
mis dienomis buvo užside
gęs namas geležinkelio Ir.
M. C. A. Buk 50 žmonių
nesuspėję išbėgti iš degan
čio namo ir žuvo ugnyje bai
siausiose kančiose.

GRAIKŲ KARIOOMENĖ
VAROMA Iš SAVy
MIESTŲ.
Londonas.
Girdėt, kad
Graikijos karalius liepiant
talkininkams paliepė sava-

RUSIJOS MINISTERIŲ
PIRMININKAS ATSI
STATYDINO.

Vienna.
Mirus seneliui
imperatoriui
Pranciškui-Juozapui, jo sostą tuojaus
užėmė jaunas praanukas
Karolis - Pranciškas - Juo
zapas. Karūnacijos iškil
mės naujojo imperatoriaus
tur-but bus atliktas pasibai
gus karei. Visa Austro
Vengrijos vyriausybė palik
sianti ta pati.
Kuomet bus laidotuvės
Pranciško-Juozapo dar ne
žinia. Kūnas, berods, bus
padėtas bažnyčioje vienuo
lių Kapucinų Viennoje. Lai
dotuvėse žada dalyvauti kai
zeris ir Bulgarijos karalius
Pati naujojo imperato
riaus yra italė, kunigaik
štytė Parmos. Jos du tikri
broliai tarnauja Belgijos ar
mijoje ir narsus mušius
prieš vokiečius Francijos
prezidentas juos abu apdo
vanojo ordenais Garbės Le
giono.
Laikraščiai mano, kad mi
rus Pranciškui-Juozapui vo
kiečių įtekmė Austrijoje
dar labiau padicįėfl.

BAVARIJOS PRINCAS
LEOPOLDAS TIKRAI
BUSIĄS LENKIJOS
KARALIUM.

NEGAUNA TARNAffiiy.

Nauju vidaus dalykų ministerium Rusijoje paskir
tas Valstijos Dūmos atsto
vas Protopopovas. Nuo nau
jojo ministerio visuomenė
tikėjosi daugelio palengvini
mų, nes juk Protopopovas
prigulėjo prie progresiviško
bloko Durnoje. Bet apsirik
ta. Pirmieji žingsniai naujo
jo ministerio parodė ką ki
tą. Protopopovas tuojaus
užsėdęs ant naujo trono su
manė padidinti skaičių poli
cijos ir pridėti jiems algos.
Sulyg Protopopovo išrokavi
mų mestuose ant kiekvienų
400 gyventojų reikia turėti
1 policistą, ant kiekvienų 5
policistų — 1 vyresnysis po1 icistas, ant 10 policistų —
1 taip vadinamasai Okolotoč
nyj ir t.t.

Stockholmas.
Pasklido
gandas ,kad Bavarijos prin
cas Leopoldas tikrai busiąs
pasodintas ant Lenkijos so
sto. Iškilminga koronacija
naujo karaliaus, berods, bus
pradžioje 1917 metų. Koronacijoje žada dalyvauti pats
kaizeris, Austro-Vengrijos
imperatorius Karolis I, Bul
garijos karalius Ferdinan
das, Turkijos valdovas En- NUSKENDO NUO SPRO
GIMO LAIVAS.
ver Paša ir karaliai: Bava
l’ijos, Saksonijos ir Wur
Šiomis dienomis Bostono
;emburgo.
uoste ištiko sprogimas laive
“Rombler.” Laike kelių mi
nučių laivas draug su kapi
tonu ir 3 jūreiviais nusken
New Yorke vienas tėvas do.

ŽUVO DLĖEI CENTO.

su dviem vaikais išėjo pasi
vaikščioti. Besivaikščiojant
vienas vaikas pametė centą,
kuris nulėkė ant geležinke
lio bėgių. Tėvas, norėdamas
numaldyti verkiantį vaiką,
nuėjo ant geelžinkelio pa
ieškoti pamesto cento. Tuo
pačiu laiku užvažiavo trau
kinys ir geraširdys tėvas pa
kliuvo po jo ratais. Be abie
jų kojų nelaimingasis nu
vežtas į ligoninę mirė.

i. Londonas. Rusijos premic
tas M. Šturmer atsistatydi
no bei priverstas buvo atsi
statydinti.
Jo vietą užims
ligšiol buvęs kelių ministerium M. Trepof.
WASHINGTONA8, D. C.
Tikimąsi, kad Rusija po
Oficialės
žinios praneša, kad
litikoje įvyks permainos.
Visuomenė tikėsi gauti visoje Abisinijos šalyj (Af
rikoje) kilusi revoliucija.
daugiau laisvės.
Revoliucijos
priežastimi
buk esanti nepasitenkini
mas naujoju imperatorium
Amerikonai nuolat skun Abisinija yra viena seniau
džiasi, kad negali gauti tar siu krikščionišku tautu, o
naičių.
Sumažėjimas emi- naujasis valdovas buk norta

ABISINIJOJE REVO
LIUCIJA.

Hhoa. Caall H S

uiukinvvi nvnikin

ŠVEDIJOJE STINGA
CUKRAUS.
Iš Stockholmo parnešama,
kad visoje Švedijoje labai
didelė stoka cukraus. Vie
nam žmogui tebeduodama
tik 2 svarų cukruas į mėne
sį. Be kortelių cukraus nie
kas negali gauti.

mų, kad butų galima pagerin

Reikalaujant
ti kasyklas.
talkininkams
Vokietijos,
IVAVERLY COAL CO.,
Autsro-Vengri jos ir kitų są
Waverly, Missouri.
jungininkų pasiuntiniai ap
leidę Graikijos sostinę.
Graikijos ministeris jus
ticijos prof. Heliopoulos at
sisakė nuo šios vietos. Gird, M,--- ^-S^a^-^-ai^flBoaeOOaea*
jeigu franeuzai su savais
Plymouth National
prieteliais taip begėdiškai
šeimyninkaus
Graikijoje,
tai joks darbas negalimas.
Londonas.

BANK

Kopp’s Baby’s Friend

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu
$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrima
Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti
ietuviškai.
G. N. Postlethwaite.
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

BUKITE ATSARGESNI

Kuomet jąe nuetnat pas akių gy
dytoją dėl akinių, viię-pirma Gorė
kite, ar jia turi kolegijoa diplomą ir
taip Ri ar yra užsiregistravęs, ar turi
Optimetristo Certifikata,
nes užvis
svarbiausia Kolegijos diplomas.
AKIŲ GELBĖTOJAS.
Jei jąa kenčiat akių nuovargi, gal
vos skaudėjimą, tai ateikit pas savo
tautieti lietuvi P. Mlllert, o jis mok
sliškai pririnks akinius ir išgydys jums
akis. Iėegzaminavimaa per specialistus
P. Millerį ir G. Millerį dykai.
Jeigu akiniai nebus geri, tai pini
gai bus grąžinami. Taigi, pirm eiti
kur kitur, ateikit pas mane persitikrint, o ją* busit užganėdinti.
Taipgi užlaikau didžiausią
ant
IVest Sides Storą įvairiausią anksinię
daiktą. Taigi kam reikalingi Silabiniai
žiedai, laikrodėliai ar kitoki daiktai,
nepamirSkit atsilankyt, nes jąe čia,
pas savo tautietį lietuvį, gausit pi
giau, kaip kur nors kitur. Atdara kas
dien ir nedėliotu iki 2 vai. oo pietą.

Baby’s Friend
Co.”, vaistai yra išgelbėję
milijonus vaikų gyvasčių nuo
visokių lgų, pavyzdžiu žarnų
užsikimšimo, mėšlungio, ne
migos, dantų dygimo.
Mrs. The. Ratke,
681 Grove St.,
Milwaukee, Wiss.
štai ką rašo:
Aplaikiau
vieną
butelį
“Kopp’s” Baby’s Friend ir
A. M. Norkūnas
PETER MILLER IR 6. MILLER
nežinau kaip Jums ištarti a2256
W. 22nd St., arti Oakley avė.
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjo*
čių. Mano merkaitė prieš
Tel. Ganai 2941.
visokių ženklely
tai sirgo aš mėginau visokius
draugystėms, o
vaistus, bet nieko negelbėjo,
ypatingai: k u
bet kaip tik uždaviau jai
bardų, g u z iku
Kopp’s jai tuojaus geriau
Nesikankike save Skausmais,
čių, metalinių
Reumatizmu,
Sausgėlė,
Kaulą
pasidarė ir dabar yra sveika
anamelinotų i i
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
nų sukimu; nes skaudėjimai nai
padengtų celių
ir dikta.
kina kūno gyvybę ir tankiai ant
loid’n, šarpų.
“Kopp’s baby friend yra
patalo paguldo.
CAPSIOO COMPOUND mostis
vėliavų
ir
kart
parduodama visosb aptiekose
lengvai praSalina virė minėtas li
nų.
gas mums Šiandien, daugybė
po 25c. ir 50c. buteliuose.
žmonių siunčia padėkavones pa
Man pavestai
Jeigu negausite savo apiesveikę. Prekė 25c, per pačtą 28<f.
darbus atlieka
artiattfkai.
JUSTIN KULIS,
linkės aptiekoje prisiųskite
3259
S.
Halsted St, Chicago, HL
M. A. Norkūnas
mums popierinį dolerį, o apKnyga “ŠALTINIS SVEIKA
66 Molrose Street, Montel
laikysite 2 butelius po 50c.
TOS,’’ arba augalais gydyties
o,
Mass.
prekė 50e.
kas link kokybės žinomų gydy“Kopp’s

Reumatizmas Sausgėla

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje
GERAI AUPSAUGOTAS
VISUOMENĖS REIKALAS.
Tikrai yra visuomenės rei
kalas suraminti bile baimėje
Įkurta 1867 metuos.
kas link kokybės žinomų gy
duolių. Dauguma žmonių gir
'
TAUPIMO DEPABTMENTAS
dėjo karės pasekmes ant įAtskalūnai Niezaliežninkai
Priimam Depazitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž kuTrinerio
Londonas. Toje pat sąvai- vairių gyduolių.
riuosmokama 3 nuošimčius ant metą, kurį pridedam kas pusė metą.
> Nebesavyje.
Atdaras Subatos Vakarais uno 8-toe iki 8-tos vaL vakaro.
tėje po nuskandinimo milži Amerikoniškas Karusis Vy
REAL BSTATE DEPABTMENTAS.
no “Britannic’o” vokiečių nas nepriklauso prie gyduo
Perka ir parduoda propertea ant komiaijoa: iėkolekthoja randas
Mes katalikai kart karte
povandeninė laivė nugram lių, kurias paliestų karės pa
Ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; aklina pini
mis sakydavome kreivatigus ant Įtaisytą savasčių (properčią).
sėkmės.
Jo
formula
buvo
zdino kitą Anglijos laivą
kiams
niezaliežninkams,
taipo gi dėl vežiojimo ligo paduota ir patvirtinta Suv.
ko
jus
čia
da
nių. Šio laivo vardas — Valstijų valdžios Wašingtone
bar kvailinate žmones, ko
Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.
5
“Bremer Castle.”
Berods D. C., ir išdirbėjas turi grie
jus darote juoką iš paties
-t
visi keleiviai isigelbėjo. Lai žtai jo laikyties. Kiekvienas
£
savęs, argi jus nenumanote,
vas plaukęs po vėliavą Rau suniekinimas bus peržengimas
katras tikėjimas geresnis,
formulos. Trinerio Labora
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas nu
ar katalikų tikėjimas, kurį donojo Kryžiaus.
dėlis pirmos klesosto.držd.,K
meris išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos lemįstatė Kristus ir nuo kurio
torija nėra susirupinusi tęsilf.pru ir. Vytaute paveikslu.
>
jus atsiskyrėte, ar niezaliežmosi karės, dėlto kad sande
ninkų atskala, kreivatikv*4
KUN. J. J. KAULAK1S
lis pirmos klesos medikališstė, kurią įstatė niekšai
kų karčiųjų žolių ir parinkto Į 324 4VHRTON ST.
PHILADELPHIA, PA.
tamsunai ir apgavikai.
ix«****^
Berlynas. Telegramos iš vyno yra daugiau negu ganė-1
Argi' jus nematote, kat
tinas, visų pasitaikyraų rei
jūsų kunigužis Jitnkauskas Stockholmo praneša, kad
kalaujančių išlaidų. Trineris
kurs jurtis klebonauja nėra Liga Svetimų Rusijos Tau
Amerikoniško Karčiojo Vy
jokiu katalikų kunigu, jis tų, organizuota Švedijoje,
tik jumis apgaudinėjo, bet nusiuntė Anglijos ministe rio išvalo žarnas ir vidurius,
į kreivatikiai neząliežninkai rių pirmininkui Asquith’ui sustiprina * virinimą, sugrąži
tų musų patarijnų neklausė. telegramą, kurioje prašoma na gerą apetitą ir . sustiprina
pavergtosioms nervus ir kūną. Kaina, $1.00
Kada jų kunigužie Jankau užtarymo
skas apsiženijų su savo tar tautoms Rusijoje, Po tele Aptiekose.- Kokybė r visų ki
naite, dabar kreivatikiai at grama pasirašęs preziden tų Trinerio į gyduolių (Tepa•
skalūnai niezaliežninkai ir tas viršminėtos ligop Myko lb, kosulio, malšintojo ir tt.) į 1 g*AA lfy

WESTVILLE, ILL.

NUSKANDINTAS KITAS
ANGLĮ! LAIVAS DEL VEŽIUOJIMO LIGONIŲ.

The Hibernian Bank
■ Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.

"A. PLEA FOR THE LITHUANIANS”

VARGAI SVETIMTAUČIŲ
RUSIJOJE.

COFFEE

nosis nuleido.
.
• las Lempickis.
.
Vieni žada vėl grįžti pri^ į; Telegrama į Anglijos prekatalikų 'tikėjimo, kiti gi mierą sako, kad suomiai, lie
keikia
susiriesdami
savo ku tuviai, baltgudžiai, žyflat,
r
,
nigužį Jankauską, kad jis ukrainiečiai, gružinaį, tatojuos apgavęs ir kad jiems riai ir kitos tautos, gvvenan
padaręs tokią negirdėtą sar čos po Rusijos valdžia kenmatą.( O šviesesnieji žmo čia didžiausius persekioji
nės dabar jtiokias iš tų at mus, žudomos, marinamos,,
skalūnų niezalieŽninkų, pirš plėšiamos (evicted, starved,

W. ChlCflgO'Ave

yra ta pati, kokia buvo pir-

ma. Jos. Triner, Manufacturing Chemist, 1833-7-1339 S.
Ashland avė.,' Chicago,* III.
Rašykite mums' savo'^prigimtoje kalboje. Atsitikimuose,
kur ypatiškft ekaminacija nė
ra reikalinga, mų« gydyt°jaf»
suteiks jums savo patarimą
(Apgarsinimas)

Chicago, III.
Pamėginkite musą kavą po 26c. vlmr kitur parduodam* už 40«.

Sy*
Porrdrt ui 40c. svarą «|VaHwąieta
VeĄeT' »
-• Mc* užmokama u£ persiuntimą Parcel Poet šita
a
Erpren
Ohicag os.

BATą°p"’««*R

1644 w. Ohicafo Ava.,

■
•**"
■“ ‘r7V''ni’0 P^a‘,t KAVA lr
CHICAGO, ILL

ttž

1
£

ung

JUM

III. ULIIIMI^

**

"Sanraitbiifl Draugas”
Dūdas.......................... 2545
EXTRA BALSŲ IR DOVANU PASIULIJIMAS UŽSI IA.Antanas
Terba.............. 2540
J uozapas J uknis............ 2500
BAIGS SUBATOJE.
W. M. Thomas................2500

BALSŲ RINKĖJAI, TIK KETURIAS DIENAS
BETURITE ISLAIMĖTI EXTRA DOVANAS.
L. SABONIENE PIRMA LENKTYNĖSE. V.
JERECKIENE ANTRA.

Nicolas Misiūnas.......... 2500
Stella Jonaite................ 1640
Nikadimos Urbonas .. 1515

Mike Rybokas .............. 1505
Ignas Stadulis .............. 1500
F. Bastis ......................... 1500
Frank Orszawski.......... 1500
James Viltiakis............ 1500
F. Szvvayonski............
915
Albert Rupsis................ 670
Nuo aštuntos valandos ryto
D. Kievinas.................... 615
lapkričio 18 <1., 1916, iki devintai
Juozapas Matonis .... 540
valandai vakaro
gruodžio 2,
1916, kiekvionas balsų rinkėjas
Juozas Solunas............. 515
užrašęs prenumeratų už $15.00
gaus 25,000 extra balsų; už $30.Kazimera Skerienė ... 510
00 gaus 50,0000 viršaus balsų.
Sis priedas baisų bus duodamas
M. Zwalionis.................. 510
per yris:) paskirtų laikų.
W. Broslauskis............ 505
šis pasiulijimas yra priedu
prie reguliariškų balsų už nau
A.
Szymbarski............. 505
jus prenumeratorius.
Bet tėmykit, šitai dar kitas
Antanas Stankus......... 505
pasiulijimas dar įdomesnis. Kiek
A. L. Bernotas ........... 505
vienam, kurs per tų laikų nuo
18 lapkričio iki 2 gruodžio šių
Povvilos Stira ............... 505
metų pririnks “Draugui” pre
numeratorių už 30 dolerių, tam
Antanas Samuolis .... 505
dar duodame 5 dolerius auksu.
Piter Diweis.................. 505
Tai pasiūlijame dėlto, kad ma
nome, jog nedaug tebus tokių,
John Balsis ....................... 505
kurie tiek surinktų
Visos prenumeratos atneštos oJosef N. Kriseznas_____ 505
fisan ar krasa prisiųsti, jei tik
bus ant konverto data, bus pri
Tomas Petrajtis........... 505
imtos iki galui paskirtojo laiko.
Izidorius Robosenka .. 505
Kontesto geriausia pasiulijimas.
M. J. Nuleki .................. 505
William Mitchell ......... 505
Jau baigiasi extra balsiu moji lenktynėse.
Ji turi VVm. Jucevičius ----- .. 505
ir dovanu pasiulijimas. Da- daugiausia surinkus balsų, Domiceli Zibrauskienė 505
bar yra geriausia proga pn- Antra vieta priklauso V. Je- Jonas Griunis................ 505
sirinkti balsų. Per šį laikų reckienei, trečia P. Cibul- onas Grigaliūnas_____ 505
naujos prenumeratos atne skiui, ketvirta J. Bičiūnui. Z. J. Tananevicz ......... 500
ša daugiausia balsų. .Visgi Pastarasis ištikro nemiega. Anton Laukaitis........... 500
Jis kasdieną prisiunčia po!S. Radavvicza ................ 500
yra žmonių, kurie tam neti
ki. Jei ir Tamsta tokių daug balsų, kas kart pir- F. Paulavvcius............... 500
mincių, tai kuogreičiausia' myn žingsniais ir šuoliais. K. Varanavičienė......... 500
nusiblaškyk nesupratimus. Juozas Jusinas su S. Simo- Jonas Mickus ................ 500
Tamsta stovėdamas ant sa navičiu abu neužsileisdami A. G. Kizis.................... 500
John Grigula ................ 500
viens kitam lenktiniuoja.
vų kojų nesuklupk.
C. J. Pansima ir A. Sbe- Albert Rupsis............... 500
Daugumas balsų rinkėjų
A. Alubecky.................. 500
pašvenčia kiekvienų galimų dis smarkiai krauna balsų
Jonas A. Tulauskas ... 500
minutę balsų rinkimui. Jie listų. Drąsiai galima spėti,
Emma Gurauskiutė ..; 500
stengiasi gauti kuodaugiau- kad vienas ir kitas išlaimės
Anton Pocius ................ 500
sia balsų užrašant naujas dideles dovanas. Balsų rin
Miss Kacinskaitė......... 500
prenumeratas. Su pasišven kėjai saugokitės jiĮ. , _
•vlartin Petrunouski ... 500
Klausk platesnių paaiški
timu pasidarbavus visados
B. Vackenciutė............. 500
galima laimėti.
nimų. Kontesto redaktorio
Jonas Polikaitis........... 500
“Ištikro prikrausiu pil ofisas: 1800 W. 46th St., Math Litwaitis............. 500
nų maišų juokų rinkdamas Chicago, III. Ofisas atda Sinaosis Minkus........... 505
balsus.
Lenktynėse dau ras kasdieną nuo 8:30 ryto
giaus pasigerėjimo kaip aš* iki 6 vai. vakare. Utamintikėjau. Tikrai interesingai kais, ketvergais ir subatopraleidžiu laikų.” Vienas iš mis iki 8 vai. vakare. Tele
balsų rinkėjų taip sakė kon fonas Drover 6114.
-n
Pranešimas.
testo redaktoriui. Tas paro
Kontesto ofisas ketverge,
do, kaip kurie iš lenktiniuouriThanksgiving Day” bus
tojų darbuojasi konteste
Šiądien L. Sųbonienė pir- uždarytas.

Extra Balsu ir
Dovanu

Kiek Kas Turi‘Balsu.
L. Sebonis................... 17,000 Justinas Kudirka ___ 9710
Vincenta Jereckienė. 16,900 Pranas Vaivada.......... 9675
P. Cibulskis................ 16,800 A. J. Bernotas................ 9525
Joseph Bičiūnas------16,700 Antanas Glemža........... 9300
Joseph Yusinas ..... 16,600
Felix Machiulskis___ 9045
S. Siminavicus............ 16,500
M. Grublewskis ........... 6915
Chas. J. Pansirna------16,400
Alex Shedis................ 16,300 K. Skrypka.................... 3900
J. J. Statkus................ 16,000 Sclemonas Aztrauckas. 6500
Julius Gumaliauski.. 15,995 Ona Slazaite.................... 5580
Ona Pocienė................ 13,915 Tony Kurlialskay ... .4300
Kazis P. Miksys------11,500 Peter Miachiulskis----- 3505
Anna Šūsnis................ 10,950 V. Stulpinas...................... 2920
M. J. Genewiczius.. .10,500 Kunigunda Pocienė... 2910
Jozaps Wiczas............ 10,175 Jurgis Šlapikas ............ 2700
R. M. Kalinauskas___ 9,900 Geo. Stankevicie........... 2545

Pranešimai apie kieno ve
stuves, krikštynas, mirtį,
laidotuves priklauso paskel
bimų skyriui. Už paskelbi
mus gi reikia užmokėti.
Tokie pranešimai veltui
kaipo žinutė yra skelbiami
TIK TUOMET, jei tas,
kurs apsivedė ar mirė yra
ar buvo tikrai garsingu, žy
miu, visuomenei plačiai ži
nomu veikėju, arba jei per
tas vestuves, krikštynas ar
laidotuves surinkta bažny
čios, tautos ar apžvietimo
reikalams aukų.
Beto prie paskelbimų pri
guli ir yra apmokamos visos
žinios ar straipsniai, ragi
nantieji prisidėti ar parem
ti toki ar kitokį “biml.”

» ■

Londonas. Laivų bendro

vė “Lloyds” praneša, kad
vokiečių povandeninė laivė
nuskandinusi 822 tonų fran
euzų laivų “Alice.”
Iš Graikijos sostinės Athenų taipo gi pranešama,
kad liko nuskandintas 2,540
tonų graikų laivas “Spar
ti.”
Neskaitlingam graikų lai
vynui šis nuostolis yra labai
skaudus.

DVI DIENI Į SAVAITĘ
NEGALIMA BUS VALGYTI
MĖSOS.

K až t uo
ja Cenlae
Arba du ant
dienos

EXTRA
BALSU
Extra Balsų ir
Extra Dovanos

KONSTESTO GERIAUSIOS DOVANOS
Nuo 8 valandų ryto
lapkričio 18, 1916

Iki 9 valandų vakaro
gruodžio 2, 1916

$4,000 dovanos už gavima balsu]

Idomiasi dalykai dedasi
f
UžgadSdlnkito Karičlauaius savo i.rdlss

troškimus

Trisdešimtis Trjs DOVANOS

Pradėti

Lenktynes
Visos žemiau surašytos dovanos bus išdalytos “DRAUGO” skaity
tojams, neatsižvelgianti j tai kur jio gyvena. Brangiausia dovana
bus suteikta tam, kuris gaus užvis daugiausia balsų. Kitos dovanos
taipogi bus duodsnnos sulyg skaičiaus balsų. Kas gaus balsų —
tani mažesnė dovana, kad daugiau — tam didesnė.
DOVANA
VEŽTI
1. LBXINGt6n’ AUTOMOBiLIUS
$1,200.00
Pirkta pas.

DĖLEI MAISTO
gali atsiekti tą patį, kaip
BRANGUMORUSIJOJE.

DŪMA NEPASITENKINUSI
VALDŽIOS POLITIKA.

ir kiti, kurie

VISUS VYRUS VARYS
Į KARŲ.
Į Francijos parlamentų
žadama įnešti sumanymas,
kad visi sveiki vyrai butų
pašaukti į eiles ginėjų tėvy
nės. Gird, kol nors vienas
vokietvs bus franeuzų žemė
je, tol tauta neprivalo padė
ti ginklo, bet visi kaip vie
nas tepuola ginti savus rubežius. Kiekvienam, girdi,
dabar reikia būti kareiviu.
n

J [

I
<
, į

siutai nuo $3.00 iki $7.30. Va
lizos ir Kuperai.
i
Atdara kasdionų, nedėliotais , ,
ir vakarais.

8. OORDON.
1415 S. Halsted st., Chicago, IU.

jau renka

LEKINGTON MOTCP. CAR COMPANY
1842 South Michlgan Avenuo
2. BRISCOE AUTOMOBILIUS

.............................................................

MOTOR CAR SALUS COMPANY,
2329 South Michigan Avonuo.

3. JESSIE F32NCH PIANO ........................................................ 650.00
4. JEFFERSON PIANO ....................................................................... 800.00
5. NATIONAL GRAMAFONAS ...................................................... 150.00
6..ARTOPHONE GRAMAFONAS .................................................. 75.00
Nupirkta pas
JOSEPH KLINENBERG,
4015 S°nth Ashland . Avcnuo

............ t.......................................
........................................................
NEW HOME SEWING MACHINE COMPANY,

7. NAUJA SIUVAMA MASINA

8. NAUJA SIUVAMA MASINA

^=3

KĄ

REIKIA

810.00

Pirkta pas

balsus

DARYTI

TIEMS, KURIE NORI

GAUTI BALSŲ.

Pasirašykite ant kupono ir
prisiųskite jį Koutesto Reiaktorini.

Neseniai vėl prasidėjo po
sėdžiai Rusijos Durnos. Pir
mieji posėdžiai buvę labai
triukšmingi. Daugumas kal
bėtojų kuokarščiausiai pro
testavę prieš dabartinę val
džios potilika, kuri naudin
ga tik vokiečiams, bet ne
Rusijai.

%

Dabar Laikas

jų dalykų skaudžiai jaučia
ma ir Francijoje. Ministerių kabinetas šiomis dieno Pradėk tuojaus, gali
mis nutarė užginti dvi dieni
į savaitę valgyti mėsiškus laimėti extra DOVANĄ
ir extra balsų. Tamsta
valgius1

Rusijoje nesenai liko išlei
s tas įstatymas^ kad už perdidelį brangiąimų maisto
produktų buč Audžiama iki
2 metų kalėjimu bei ikį 10,000 rub. pinigais. TokiA pat
bausmė bus ir'tiems, kurie
slepia maistų^» nenorėdami
pigiomis kainomis parduoti.

f

S kaityk,'.Masty k, Dirbk!
Nuo 8 vai. ryto ^lapkričio 18, 1916, iki 9 vai. vakaro gruodžio 2, 1916,
kiekvienas užrašęs naujas prenumeratas už $15.00, gaus 25,000 viršiaus
balsų, už $30.00 gaus 50,000 priedų balsų. Sis bonus arba priedas
bus duodamas tik paskirtulaiku.
Kas per tų laikų surinks naujų prenumeratorių ui $30.00, jis gaus
apart bonus priedo dar AUKSU PENK1US DOLERIUS.
Krasa prisiųstos prenumeratos bus rokuojamos, jei tik - bus ant
konverto data kada buvo išsiųsta.

Paryžius. Stoka valgomų

$15 iki $35 siutai ir ovorkotai,
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštu overkotų
Visai mažai vartoti siutai ir
ovorkotai
vertės
nuo $25 iki
$85, dabar $5 ir augšė.iau. Kelnėa nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų

(FOR'YOUR STOMACH'Š SAKELĮ

»!i i 1

NUSKANDINTA FRANCUZĮI IR GRAIKŲ LAIVAI.

vortės nuo $30 ' iki $150, dabar ‘ 1
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius. < i
Nauji, daryti
gataviml nuo J

roNic

25,000

veikti.

Nauji, neatimti,
uaryti ant ,
užsakymo siutai
Ir overkutai, ] [

Yra artimai sujungti.
Kuomet tavo skilvis SUGENDA tavo galva skausta
ir gauni vargingu, visai netikusį Jansmų, kurį žodžiai negali aprašyti.
PADARO
PUSE VYRO Iš TAVĘS.
Delei palengvinimo — IMK — vien*

Siųsk delei “Help” Knygos, Adresuok Eatonic Retnedy
' Co, 1018 — 24 So. Vabash avė., Chicago, 111.

Petrogradas. Apylenkėse
miestelio Ilukštos rusai da
rė atakas su pagelba nuodi
jančių dujų. Iš kaikurių ap
kasų vokiečiai išbėgiojo. „
Į pietus nuo Rygos vokie
čiai suskato labai smarkiai

5 Vyrišky Drapanų Darganai

Tavo Smeginis ir Skilvis

PERRUOIMAS — Jis padaro vargo beveik kiekviename dalyke
EATONIC užlaiko skilvį Saitai ir saldžiai, lžvaro erzinančius gazus ii kūno — ir
blogas jautimas eina su Juoml.
>
Gauk EATONIC nuo savo vaistininko su DVIOUBA OVARANCUA.

MŪŠIAI LIETUVOJE.

Išpildykite šį ku

ponų dėl balsų iš laikraščio.
Prisiųskite užmokesnj naujų
trba senų prenumeratorių.
štai kaip daro vienas kan.
lidatas:
Vakare jis sutiko du savo
draugu. Vienas iš jų yra seaas “Draugo” skaitytojas,
kuris jam davė kuponų ant 5
balsų is paskutinio numerio,
o antras dar nebuvo skaityto
ju ir užsiprenumeravo “Drau
gų” metams užsimokėdamas
$3.12. Sis laimingas kandilatas rytoj jau turės 1505
balsų.
' •
Balsus gauti labai yra len.va. Tiktai pamėginkite, o
patys persitikrinsite.

■
r
427 South Wabash Avsndo

Nupirkta pac

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
»5.
96.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...............................................
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)....................................................
NAMU RAKANDAI (MEBLIAI)....................................................
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)....................................................
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............ ..................................
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...............................................
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...................... . ......................
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)........................................ ..
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)........................ ......................
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................ ..............................
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...............................................
1TAM-Ų RAKANDAI (MEBLIAI) ......................................
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................
NAMŲ RAKANDAI (MŲBLLAI)
Nupirkta pas
UNION LIBERTY PURHITURE COMPANY, ..

PASISKUBINKITE.
Prisiųskite šį kuponų, ku
ris patalpintas čia pat, šalę.

Štai Tas'.;

"SAVAITĖMS DRAUGAS"
Nauji Skaitytojai
Kaina
Balsai
12 mėnesių ..................... $1.50 .............................
400
24 mėnesių ........................... $3.00 .......................... 1,000
$5 .mėnesių ..........................$4.50 ............................. 2.000
4S mėnesių ........................... $5.00 .......................... 5.000
P«r paėtų | kilaa šalis kaštuoja $2.ISO J metui.
Jeigu atsiųsi pinigai seno prenumeratoriam, tai
(ausi tik puse balau to, klek šaunama nuo naujų
prenumeratorių
NAUJAS SKAITYTOJAS yra tas, kuria nėra
įkaitui "Draugo”. repuliarial, prieš prsdilų »lo kontaBtn arba tas, kuris visiškaI nebuvo akaltytnjum
lių laikrsUių.

20.00
20.00
20.00

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
90.00
20.00
20.00
tf'l.ut)

4705 Ashland Avtnuo

’

LAIMkJIMAS ’UMS YRA UŽTIKRINTAS.
įsidėkite prie to kontesto (lenktynių). Kuomet tik
bus pagarsinta jūsų vardas “ Draugetuojaus už.
simokėkite prenumeratų iškniso už metus. Paskui,
gi suraskite “Draugui” mažų mažiausia bent
vienų prenumeratorių į sivuitę. iki pabaigos
l-.ontesto. Jeigu kuria noaaus reikalingo akaičiav.3 b alsų dėlei išlnimė'imo viršnurodytų
dovanų, tas gnus 25 centus nuo kiokvie.
no dolerio už įmokėtų sumų už prenu
meratorius.
ARGI GALI BŪTI
KAS TEISINGIAU.

BALSŲ LENTELĖ.
Balsai bua duodami tik tiems, kurie prisius mo
kesti u» "Draugą" bei "Savaitini Draugų”.
Kas
fia nurodomų.
"DRAUGAS”
Nauji Skaitytojai
.
Kaina
fi mėnesių ........................... $1.25 ......................
12 mėnesių ....................... ..
$3.12 ......................
24 mėnenių ........................... $4.24 ......................
SS mėnesių ........................... $0.00 ......................
Slunėlamaa per paėtų kaštuoja $4.50 | metus.
Ns | Chicago knšunja $3.00 i metus.
I kltns šalis (utmbet.ln) kaštuoja $1.00 J metus.

50.00
50.00

$4,000.00
Dovanu Dykai
NOMINACIJOS KUPONAS
Vardas

44rnsas
SVARBU, — Jus ųallta Išrašyti š| knponų ant
savus arba ant aavo draugo šiame konteste dėlei ga
vimo šėmiai, nurodytų dovanu. Tiktai vlenan kupo
nas bus priimtas nuo vieno Žmognns.
Jeigu norite
gauti smulkesnių tintų apie Išlaimėjimų dovanų. Ui
rašykite sekinėtu adresu;

KONTKSTO RIDAKTORIUS
liOfl W. 45 Strsat
Chicago. III.

Trlephone
Drover6114

Ofisai atidarytas kaadlrn nm $ v. ryta iki • ų. vak

Čia tas Kontestas užsibaigs

17

Sausio,

1917

Į

BAVAimna DRAUGAa

IANGS ALUTIS.
ViijMb brangsta ir rudas
alutis! berods, žada pabrang
ti. Philadelphijos saliunininkiji jau nutarę pardavi
nėti alų po 6 centus už stik
linę. Kitu miestų saliuni
ninkai žada sumažinti stik
lines r nebeduoti jokių už
kandžių.

Skaitykite ir platinkite
dos parap. Jok. kambaryje
‘Draugą”. Rašykite įdomiu
num. 4.
riniu
iš savo krašto.
Į minėtų susirinkimų ne
atbūtinai privalo atsilanky
ti visi kuopos nariai, nes
vra' reikalų pranešti ir ap
tarti. Taipogi, kurie esate
Parsiduoda Bučernė ir Grosernė lie
su užvilktais mokesčiais, ma tuviškoj apgyvontoj kolonijoj. Par
lonėkite užsimokėti prieš duodu viršminėtą biznį iš priežasties
Ipnos sveikatos.
Atsišaukite tuo
Naujus Metus.
jaus po antrašu:

PARDAVIMUI.

kėdės ir tt.
Taip gi a ugitos rųšies
pianas su 25 metų užtikrinimu už ju.
sų pasiųlytą prekę.
Taip-pat $200
vertės Vietrolu su rekordais p arsi
duos už $60. Viskas vartota vos 8
suvaitos. Tas apsimokės jums pasitei
rauti, nežiūrint kur jus gyvenate. Vi
skus turi būti parduota į sekančiai
2 sąvaiti. Atsišaukite greičiau.
Rezidencija 1922 So. Kedzie avė.
arti 22-ros gatvės.

IŠTRAUKA IS “MO
JI AVĖ DAILY MINER.”

dienraštis, kurį parvežė iš
Kingman, Arizona, ponas Al.
Ambražiunas.

Per paskutines dvi dieni po
nas A. M. Matthews ir parti
ja iš Chicagos, apžiurėjo ka
syklas Kingman Zinc Mining
REIKALINGA
D. G. Sulckaitė, rašt.
1840 W. 46th St.
Co., esančias ant Stockton k?’REIKALINGAS paprastas no. R. S. Billin, gerai ži oParsiduoda pus-nauja barzdaskutykPASILINKSMINIMO
darbininkas ant keliatos mas inžinierius, nuėjo kartu
!a. Rakandai: dvi pumpojamos kėdės
su augščiau minėta partija
VAKARAS. skūra išmuštos; geri veidrodžiui, siu
dienų. Kreipkitės į
ita, boileris, keturios paprastos kėdės
“Draugo” Adm. apžiūrėti kasyklas ir išduoti
ir kiti reikalingi daiktai. Viską var
pilnų raportų. Ponas A. M.
iuosiu tiktai už $75. Norinčiam pirk
Rengia Labdarių 4 kp. Ap ti yra tai labai gera proga. Savinin Reikalingi dešrų dirbėjai ir mėsini Matthews surinko nemažai pi
veizdos Dievo par. salėj, Se- kas išvažiuoja į kiti} miestą, užtai čioje pagelbinin kai. Gera alga. At nigų apielinkėj Chicagos išpigiai, daugelį prarasdamas. aišuukite po No. 220 No. Green St.
•edos vakare, Lapkričio 29 d., parsiduoda
^obr.'ininiui šių kasyklų ir da
Kam reikalinga, malonėkite kreip
7:30 vai. vakare.
tis tarpe 8-tos vai. ryti} ir 3.čią vai
Reikalinga mergina prie namų dar bar atvažiavo apžiūrėti gere
popieti!
šiuo
adresu:
Kviečia
KOMITETAS
bo; maža šeimyna mokestis $7.00 į sa sniam ištobulinimui.
King3525 8. Union avė.,
Chicago, III.
Girdėjome, kad gruodžio
vaitę ir pragyvenimas.
man Zinc Mining Co. Kasy
P. K. BRUęHAS,
RETA PROGA.
10 d. š. m. Chicagos apskri
iš “Shooting
Chicago, 111 klos susideda
IŠKILMINGAS Jauna pora, apleisdama miestą, pa 3323 So. Halsted st.
čio vyčių choras rengia rim DIDELIS
aukaus visus rakandus savo gražaus
Star” ir kitų properčių apie
— BALIUS —
tą koncertą.
Vyčių chorą
gyvenimo už pigią kainą. $165 se
Reikalingas Bučlris, gerai natvręs linkėj. “Shooting Star” yra
Geras užmokestis
lavina žinomas muzikas p. ---------- parengtas ---------- klyčios setas už $35. Puikąs miega- bučernios darbu.
tai viena iš geriausių kasyklų
nojo ir valgomojo kambarių rakan- alsišaukite greičiau šiuo antrašu:
Labdaringosios
Sąjungos
n. BUDvrris,
A. Pocius, Beethoveno kon
lai. 2 \Vilton divonus, supamosios
38': 1 Sr. Kedzie Avė.,
Chicago, iii. šiame distrikte, sluogsnis ru
5-tos kuopos.
servatorijos
direktorius.
dos yra didelis ir pilnas mine
Skaičiuje dainininkų yra to Seredoj, lapkričio Nov. 29,
ralo, susidedančio iš aukso,
kios jiegos, kaip poni O. Po L916 m., Šv. Jurgio par. svet.
sidabro, vario, švino ir zinko.
cienė, poni M. Janušauskie Auburn avė. ir 32 pi. Pra
PRANEŠIMAS.
Vienas yra ypatingas daiktas
nė, poni Račkienė, pp. J. džia 7:30 vai. vakare.
GERBIAMŲ KUNIGŲ
apie tų rudų, kad zinkas ir
Elsie G. Makar
Bus 3 išlaimėjimai, SmuiKudirka, Balsis, Kazanau
DOMAI:
varis laikosi atskirais ruožais
Lietuvaiti Piano
skas ir kiti. Taigi didelę kos, Branzalieto ir Žiedo.
Mokytoja
ir gali būti laikytas atskirai iklaidą papildytų tas, kuris Kiekvienas, kuris nori pašilių
šiniant iš rūdos. Kasykla yra i
Įvairus paveiksliukai su
Ar įsitėmijote,
gerbiamosios
ir gerbiamieji
patingėtų atlankyti šį kon ksminti ir gražiai laikų pra
4515 Si. Wood SL,
CHICAGO.
jau
240
pėdų
gylio,
bet
ruda
lietuviškomis maldelėmis dė
gruodžio 10 dieuą, kurioje atsibus Lietuvos Vyčių
certą, kuris įvyks šv. Jur leisti ateikite j šį vakarų, o
Chicagos Apskričio Choro Koncertas. Tai bus vienas
užsilaiko
savo
platumo
ir
j
lei
kalėdojimo
gaunami
tuomi sušelpsite našlaičius.
gio svetainėje.
rimčiausių, koneertų ne tik Chicagoje, bet ir visoje
vertės.
Nekurios
kaiminystoj
ŠELPKIT
BADAUJANČIĄ “Draugo” Knygyne. Skubė
Visus kviečia,
Amerikoje.
,
kasyklos
išduoda
gerai
aukso
ATSIBUS SV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE.
LIETUVA
kit! su užsakymais.
Komitetas.
ir
sidabro,
tad
ir
šitose
kasy

- i
B B B B B
■ B ■ ■
. v-: t
klose
pelnas
yra
užtikrintas
”
.
A. A.
DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS VALSTIBINIS BANKAS BRI6EP0R1E
Tad
dabar
yra
laikas
pirkti
ONA BIRBALIENĖ
CENTRAL MANUFACTURING
serus kolink kainos da nepa
Pasimirė po ilgos ligos penkių
A
A
mėnesių sirgimo, 35 m. amžiaus,
kilo. Pasiskubinkit, nelaukit.
subatoje, lapkr. 25 d., 1916 m.
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Šerai da parsiduoda po 70c.
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Chicago centro valdybos su
st. Paliko dideliame varge du
* A. M. MATTHEAVS,
PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
sunu ir dvi dukterį. Laidotuvės
Del Pirkimo Kalėdų Dovanu Eikit Pas
sirinkimas turėjo įvykti lap'
Oklcago, OL
bus seredoje, lapkričio 29 d.,
1112 W. 35tb Str. netoli Morgan str..
3329
S.
Halsted
st.,
1916
in.
Iš
namų
lydės
į
Sv.
kričio 30 d. Perkeltas ant
Kapitalas ir pervir
Kryžiaus bažnyčią, o iš ten į
Chicago III.
šv. Kazimiero kapines.
gruodžio 7 d. 1916 m. Dele
šis $300,000.00. TurGiminės ir draugai kviečiami
(apgarsinimas)
gatai pasirūpinkite daly
dalyvauti laidotuvėse paskirtoje
I tas virš $2,000,000.- denoje.
vauti kviečiame susirinki
Pasilieku nulindęs vyras
Šis Bankas yra taip
Deimantų, Laik
Vincas Blrbalas.
me.
Susiirnkimas įvyks
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Pilone Yards 2721
saugus kaipo sau
rodėlių ir Jubia
gruodžio 7 d. 8 vai. vakare
DR.
J.
JONIKAITIS
į
a
giausi s didmiesčio
lierių Didžiausia
šv. Jurgio parap. svet.
1 GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
a
bankas, tik daug pa
ir Seniausia LieE. Bruožis, pirm.
IR VAIKŲ LIGAS
a
rankesnis dėl darbi
viška Krautuvė
8. Kybortas, rašt.
3337 So. Morgan, St.
KA8 RADO?
CHICAGO, ILL.
ninku žmonių. Mo
Chicagoje.
Spalio 31 dieną rengiantis prie Lieivių Dienos tapo pamesta šv. Jurka 3 nuošim. už pa
Musų krautuvėje gausit
’o svetainėje “ fontein Pen”. Jei kas
dėtus pinigus. Da
u’o, malonėkite grąžinti “Draugo’’
naujausios mados tavorus ir
Iministrac ijon.
ro paskolas, Apsau
Lapkričio 30 d. šv. Mikodidelio pasiskyrimo.
Mokinama: angliškos ir lietuvi*
goja nuo ugnies. Parsamdo apsaugos skryneles (boxes).
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės
lo parap. svet. 1 vai. po pie
DYKAI.
stenografijos, typewriting, pirklybos
Siunčia pinigus j visas dalis pasaulio ir Parduoda lai
tų kviečiame visas moteris Visiems ant Kalėjų mes prisiunteisiu, Suv. Valst. istorijos, abeltn.r
n
vakortes ant geriausių linijų. Taipogi iškolektuoja pi
■storijos. geografijos, politikinės eko
ir mergaites susirinkti, visų am puikią dovaną ir kelias apmo a
ton ijos, pilietystės, dailaraėystės.
tas. Rašykit tuoj
nigus iš kitų bankų po yisų Ameriką.
Mokinimo valandos: nuo 8 i* ryte
aukų mkėjų L. D. A. bus nu į
□
A. K. C. MAIGIS (’O.
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:31
Valandos nuo 9 ryto iki 4 popiet; Subatomis iki 9 vak.
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3333 Emerald are., CHJCAOO. ILL
AmsterJam, N. Y.
traukta fotografija. Būtinai

Chicagoje

ŽADA BŪTI LABAI
ĮDOMUS KONCERTAS.
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AR ISITEMIJOTE?

LABDARINGOJI
SĄJUNGA.

District Bank.

P. K.

į

PRANEŠIMAI,

a

NORTH SIDE.

ims r Ii: t rnit Mokyki

3323 S. Halsted Street

ateikite ant fotografijų.
Komitetas.

WEST PULLMAN, ILL.

Nedėlioję lapkr. 26 d., 1916 Dr-stė 5
'. Kraneiškos turėjo pasilinksminimą
J. Elias svet. per klaidą paliko vy- ,
škas ploščius. Malonėkite atsiašuki pas ponios Ambrozaitieuės, 4447 ,
U). Honore St.

Nedėlioję, gruodžio 3 d.
L. Vyčių 35 kp. laikys su
sirinkimų 2 vai. po pietų.
Kviečiame visus sąnarius
pribūti susirinkimam
Pirmiaus laikydavome susrinkimus seredomis dabar
turime vakarinius kursus to
je dienoje, delto visi nega
lime susirinkti.
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PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

H
v

Ant Durį], Lentų Rėmų ir Stoginio Popietos

Dr. C. Ž. Vezelis

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

CHICACO

art 47-tos gatvės
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4-tas ROŽINIS BALIUS
PARENGTAS

Draugystės Švento Antano i

Padekavonės dienoje Visi Esą
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K. NURKAITĮ,
S kaip tai laikrodėliai, žiedai ir &
’į kitokie auksiniai daiktai. Nau- ų
j: j ausi o išdirbinio tavoral

Padvos, Cicero

Ned., 31 d. Gruodžio, 1916
J. JUKNIAUS SVET., 4837 W. 14 St., Cicero, III.
jlANGA 25c porai

Pradiia 4 vai. po pietų,

Užkviečiama visus atsilankyti nnt šito Baliaus, nes bus puikiausia
iš visų Balių. Galėsite pasilinksmfnti ir smagiai laiką praleisti. At
silankiusieji busite gerai užganėdinti iš šio vakaro.

KOMITETAS

Kviečia

K. NURKAITIS,
• 1617 N. Robey st.

3

TAIGI' IR MUSŲ KRAUTUVĖJE KIEKVIENAS KOSTUMERIS BU& LINK
SMAS, NES KKUOGERTAIUSIUS APRĖDALUS PIRS UŽ PIGIAUSIĄ PRE
KĘ, PRIE TO DAR GAUS E.tTRA DOVANAS SU
KIEKVIENU
PIRKI
MU SIUTŲ AR OVERKOTŲ '

HART SCHAFFNER

SLRKA. 101 kuopa laikys priešmetini susirinkimą
gruodžio 3 d. Dievo Apveiz

I

4712 So. Ashland Avė,

Gerbiami “Draugo” skai
t.ytojai, kurie užsisakėt dien
raštį “Draugą” ir iš kokių
pnežaaeių regulinriŠkai Tie-1
kaunate, greitai kreipkitės
SIUTAI IR OVERKOTAI PARSIDUODA MUSŲ KRAUTUVĖJE, TIK KNERTlaišku ar asmeifškai že
5 GAILĖK MĄŽĄ VALANDĖLĘ LATKO ATVAŽIUOTI į MUSŲ KRAUTUVĘ, O g
minus padėtu adresu: V. 3 MES PASISTENGSIME, KAD TAMSTA PILNAI BUSI UŽGANĖDINTAS SU į
Stancikas, 1800 W. 46tli St.

SLRKA. SUSIRINKIMAS. 1
— ■ ii

Jonas Czaikauskis
ir K. E. Ivinskas,
k
Lietuvių Skyriuje.
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LIETUVIS DENTTSTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.
f.

Balnikelis.

TOWNOFLEIKIEČIAMS,

Tel Drover 7042

& MARK

SAVO DRABUŽIAIS IR DAR ENTRA DOVANĄ GAUSITE,

PAUL PILKIS
729 W. 18th St.,

Chicago, III.

I’rio Milw3i,kee ir Nprt.h avė.

Amerikoniška Valstijine
Cohen Bros.
4446-8 S. ASHLAND AVĖ.
Rakandai, Pečiai, Divonni, Geležiniai Tavorai,
Virtuvės Indai. Tie pa
tįs daiktai už žemesnę
pTCkę, ne&n kitur- Už
piningus arba ant išmo
kėjimo.

DIDŽIOJI KRAUTUVE
1407 S. Halsted Street

-Banka
1826

1827 Blue Island are., Kampas Loomls ir 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PEKVIB8IS IB PELNAS.

$600,000.00
«..
Valstybinis Bankas su dideliu kaltaln arti Jąsą namą
Beguliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Honse Association. ži
noma gvarancija, kad jąsą piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Rubatos vakarais iki 8:0 v. vakare.
Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus
JAS F. 8TEP1NA, Prezidentas.'
ADOLPH J. KSA8A, Kaperius.

