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LIETUVOS

VOKIETIJA KVIEČIA KARIAU- ISM"D’S
REICHSTAGE.
JANčIAS VALSTIJAS

užbaigti kare.

Austrija, Turkija ir Bulgarija
taipogi nori pradėt taikos
derybas.

BERLYNAS.

Vokietija

TAIKOS
SĄLYGOS.

pirmoji iš kariaujančių val
stijų užkvietė baigti baisių
vokietuos pajų karę, ištiesti viens kitam
broliškų rankų ir tęsti toliau SIUNTINYSTĖJE VVASHINGTONE GAUTA ŽINIA Iš BER
! ramų kultūros darbų. Tai- LYNO, JOG VOKIETIJA SUTIN KA TAIKINTIES SEKANČIO
1 kos pasiulijimų ir taikos sų- MIS SĄLYGOMIS:

VYashington ū. G. gruodžio 20

‘ lygas perskaitė Vokietijos
i reichstage
(parlamente)

1. VISI RUBEŽIAI KARIAUJANČIŲ VALSTIJŲ TE
PASILIEKA TgKIE, KOKIE BUVO PRIEŠ KARĘ, TIK
S LENKIJOS IK LIETUVOS PRIVALO BŪT SUTVER
TOS NEPRiGULMINGOS IR ATSKIROS KARALY
STĖS.

NAUJAS TALKININKŲ
ATSTOVAS GRAI
KIJOJE.

PARYŽIUS.

No. 50

MAIŠTAS PRIEŠ VOKIE
ČIUS BELGIJOJE.

Oficialiai

pranešama, kad talkininkų
admirolas Graikijoje Du
Fournet liko prašalintas.
Politika jo Graikijoje pasi
rodė netinkanti ir jokių vai
šių neatnešė. Priešingai —
vietoje draugės Graikija ta
po talkininkų priešininke ir
gali dar apskelbti jiems ka
rę. Vietoje Fournet paskir
tas admorilas Gaucher.

Amsterdamas.
Telegra
mos praneša, kad šiomis die
nomis Belgijos mieste Turcoing kilo kruvinas mušvs
tarp gyventojų ir vokiečių
kareivių. Riaušėse žuvę 16
žmonių.
Apart užmuštųjų
dar daug yra ir sužeistų.
Sumišimas kilęs dėlei gabe
nimo belgų Vokietijon sun
kiems darbams dirbti. Esą,
vienas tremtinis negaLkin
greit eiti ir vokiečių karei
vis užtat jį ėmė mušti su
apysodu šautuvo. Pamatę tų
žmonės puolė ant kareivių ir
prasidėjo ant miesto gatvių
baisiausia kova.

| kancleris Betbman-Hollweg.
Gal parlamento sienos nekuomet dar nctalpino savy
je tiekos žmonių kaip ši kar
< ; r " ■■
tą, kuomet vokiečių tauta pa
kvietė pasaulį prie ramybės.
Karališkos sėdynės ir diplo
matų vietos taipo gi buvo
BERLYNAS.
Gruodžio mums lietuviams tuolabiau1 tirštai prikimštos. Netik viBerlynas. Vokiečių kariš
12 d. 1916 metų Suv. Val privalo rūpėti taika. t Juk! duje, bet ir lauke, ant gat
2. VOKIEČIAI GERUOJU ATIDUOS VISAS UŽKARIAU
Pasekmės Talkos Paskalų.
susirinko mimu minios TAS ŽEMES BELGIJOS IR FRANCIJOS, BET JIEMS PRIVA kasis štabas sako, jog rumu
stijų, Ispanijos ir Šveicari musų žemėje verda krauge-i
nai nuo pradžio karės iki
jos pasiuntiniai Berlyne bu ri ilgiausios skerdynės, musų i žmonių ir nekantriai laukė LO BŪT SUGRĄŽINTOS ATIMTOS KOLIONIJOS AFRIKOJE
CHICAGO. Kaip tik suži
pastarųjų dienų neteko iš
žinių iš vidaus reichstago. IR KITUOSE KRAŠTUOSE.
vo atsilankę pas Vokietijos
gimtinėje padaugėję tesi
viso 400,000 kareivių. 150,- nota, jok Vokietija pasiūlė
Žinia apie siūlomų taikų ne
kanclerį Dr. Theobald von
3. AUSTRO-VENGRIJA PASILAIKO SAU SERBIJĄ, 0 000 esą nelaisvėje, o 250,000 savo priešams aiškias taikos
girdi tik pragariška kulkų paprastai sujudino berlynie
Bethmann-Hollwegg. Vokie
staugimas, verksmas, stenė čius, kurie pirmieji tų suži BULGARIJAI PRIVALO BŪT SUGRĄŽINTOS VISOS ŽEMĖS, užmušta ir sužeista.
sąlygas, tuojaus daugelis da
čiu kancleris viršminėtiems
jimas. Taika išgelbės Lie- nojo. Vioni iš linksmumo ATIMTOS NUUO JOS LAIKE ANTROS BALKANŲ KARĖS.
Į vokiečių ranka^ taipo gi lvkų atpigo keliais centais.
pasiuntiniams įteikė taikos
Bušelis kviečių prieš šių
sąlygas, su kuriomis prašė i
karts žab<u^, taika
kįfį (faįnavo, kiti vėl
4. ITALIJA TESUGRĄŽINA AUSTRIJOS ŽEMĖS PA pateko 600 Rumunijos ar
išgelbės musų brolius ir se šokiu ar tokiu budu džiau
linksmų naujienų buvo par
KRAŠČIUOSE ADRIATIKOS JURIU, 0 KONSTANTINOPOLIS motų.
supažindinti Angliją, Frandavinėjamas po $1.75 1-5, gi
serįs iš baisiausių kančių, gėsi mintimi, kad gal jau ne
PASILIKS TURKIJAI.
ciją, Rusiją ir kitus talki
taika žada suteikti Lietuvai užilgo, jų sunai, tėvai ir broRUSIJOS DŪMA REIKALAUJA pasirodžius telegramoms iš
ninkus. Pasiulijimų užbaig
neprigulmybę. Juk pirmu-: paį sugrįš namo, bus laimin
Berlyno apie taikų staiga
DAUGIAU LIUOSYBĖS.
ti karę taipo gi padavė ir ki
menė
Graikijos
Makedoniją,
kaina kviečių sumažėjo iki
tinė vokiečių taikos sąlyga gį Kuomet kancleris issitatos Centralinės Valstijos,
nors Graikija nekariauna.
$1.68l/o
už bušelį.
vra suteikimas Lenkijai ne- rė, jog vokyčių vyriausybė
Petrogradas.
Posėdžiai
būtent:
Austro-Vengrija,
prigulmvbės ir Lietuvai ne- nutarė pasiūlyti užbaigti
Žodžiu sakant Europoje vo Valstijos Durnos labai trink
Tas pats darosi ir su ki
Turkija ir Bulgarija. Taikos
prigulmyK&s.
Taika liko pasiūlyta pra kiečiai turi užkariavę be šmingi. Atstovai savo kalbo tais produktais.
karę, taire iehstage kilo di
nota taip pat nusiųsta ir
TAIGI
VOKIETIJA džiausia delnu plojimas. To slinkus 2 metams ir 133 die veik 20 kartų daugiau že se nuolat peikia valdžios dar
popiežiui Benediktui XV.
DAR DU RUMUNIJOS
bus ir reikalauja reformų še
Vokiečiai ir jų sąjunginiu REIKALAUJA, KAD JOS limesnėje savu kalboje kan noms po to, kaip Vokietija mių, negu jų priešai talki
MIESTAI PAIMTI.
lies valdyme. ”Duokite žmo
TAI cleris pažymėjo, jog vokie- paskelbė karę Rusijai. Per
kai norėtų kuogreičiausiai PRIEŠININKĖS
ninkai.
nėms daugiau lirosybės! Bu
Berlynas. Rumunijos mie
pradėti tarybas dėlei užbai YRA RUSIJA, ANGLIJA, čiai toli gražu nėra nugalėti tų laikų francuzai atėmė nuo
Reikia
dar
priminti,
kad
FRANCIJA ir t.t. SUTIK- į ir jog iie siūlo taikos derv- vokiečių mažų dalelę vaka
kitę sąžiningi!” — nuolat štai: Urzieeni ir Mizil jau,
gimo didžiosios Europos ka
rinės
Elzas-Lotaringijos. vokiečiai neteko beveik visų šaukia atstovai.
vokiečių valdžioje. Pastara
rės. Visas pasaulis ištroško TŲ ATSTATYTI ISNAU bas nedeito, kad jie jaustųsi
silpnais.
Jeigu
gird,
tal

savo
kolionijų
Afrikoje
ir
JO
NEPRIGULMINGĄ
Rusai
atėmė
nuo
Austrosis miestas yra prie geležin
šventos ramybės ir užtat tai
kininkai
nenorės
pradėti
de

LIETUVOS
KARALYSTĘ
Vengrijos
pusę
Galicijos
lr
kitur.
kelio tarpe Ploesei ir Buzeu.
kininkai kviečiami ilgai ne
rybų
dėlei
užbaigimo
karės.
IR
LENKŲ
KARALYSTĘ.
beveik
visų
Bukoviną.
Ita

laukiant taikinties. Ar vo
Nuskandinta Du Dideli-Laivai
kiečių priešai sutiks numes TOS DVI KARALYSTĖS, tai vokiečiai nėpabugs ka- lai atėmė nuo Austro-VenSu Amunicija.
ti kruviną kardą šalyn, dar ATSKIROS IR NEI NUO riškų žygių ir tęs karę iki- grų keletą mylių apylenkė
Berlynas. Vokiečių povan
NEPRIGULIN t'ol, kol jų priešai nepapra se Trentino. Nuo Turkijos
nežinia, bet reikia tikėties, VIENO
deninės laivės Viduržeminėšys taikos. “Mes esame pasi liko atimta šiaur-rvtinė da
kad greit apie tai sužinosi ČIOS.
se jūrėse nuskandino du di
Pasiulijimas taikinties, at rengę taikinties, esame pa lis Armėnijos ir dalis Me
me.
” w
delius laivus, su transportu
Taikos nota buvo vakar iš sisakant nuo užkariautų že sirengę ir kariauti” — pa sopotamijos. • Nuo Bulgari
parako, šovvnių, armotų ir
Berlynas. Vokietijos pa
kilmingai perskaityta Vokie mių, yra prakilniausis vokie sakė vokiečiu valdžios atsto jos talkininkai nei vieno že
mės pėdo neatėmė. Tai ir siuntinys Vatikane Dr. Gtto
PARYŽIUS. Narsus Ver- kitokios amunicijos.
tijos reichstage (parlamen čiu žygis. Dabar viskas pri-Į vas
visos užkariautos žemės tal von Muelberg įdavė notų duno ginėjas generolas Niguli nuo talkininkų. Jeigu
te).
kininkų. Vokiečiai gi su sa kardinolui Gasparri, kurio velle liko paskirtas vvršiau
Vokiečiai kviečia visas talkininkų puikybė atmeR
NAUJI MINISTERIAI
vo prieteliais užkariavo: di- je Vokietija prašo Šventąjį j siu vadu talkininkų kariuoneutrališkas valstijas pagel taikos derybas, tai Europa
FRANCIJOJ.
Idėlę
dalį šiaurinės Francijos Tėvų suvesti kariaujančias į menės šiaurinėje ir šiaur-ry
bėti įvykdisti Europoje tai vėl maudysis jūrėse ašarų
ką.
“
beveik visų Belgiją, visų et yalstijas į taikų. Vokiečiai tinėje Francijoje.
ir kraujo. Bet kaip tuomet
Paryžius. Šiomis dieno nografiškų Lietuvą, visų šiame reikale daug tikėsi pa
Sakoma, kad šis paskiriŠi linksm a žinia žaibo išrodys talkininkų obalsiai,
LONDONAS. Tš Kopengreitumu
aplankė
visus kad jie karės nenori, kad mis premjerui Briandul, Lenkiją, daugiau kaip pusė gelbos nuo popiežiaus, to mas yra virmas žingsnis
kampelius žemės skritulio ir juos vokiečiai tik verčia, nors ir su dideliu vargu, bet Rumunijos, visų Serbiją, vi taikos karaliaus, kuris visą prie reorganizacijos visoa hageno pranešama, kad’ buk
visur
padarė
didžiausį kad jie lieja kraują dėl iš- vis gi pasisekė suorganizuo sų Juodkalniją, didumą Al laiką kviečia ir kviečia ka- kariškos vyresnybės, kuri Graikijos karalius įsakė vi
sujudimą.
Visi
iš- liuosavimo ™ vergtų jų t,au- ti nauja mir'.-veriu kabinetą banijos, dalį Persijos, dalį riaujančias valstijas baigti pasirodė ir negabi, ir nevei soje šalyje generalinę mrtbiFranci jai.
Egiptą ir užčtnė savo kariuo žudvnes.
kli.
I lizaeijų.
troško taitebs valandos, bet tų.

Musu tėvynė keliasi iš
- v
numirusiu!
Taika žada suteikti Lietuvai
neprigulmybę.

RUMUNAI NETEKĘ
400,000 KAREIVIŲ.

UŽKARIAUTOS ŽEMĖS.

VOKIEČIAI ŠAUKIASI
PRIE POPIEŽIAUS.

GENEROLAS NIVELLEVYRŠIAUSIS VADAS
ŠIAURINĖJE FRAN
CIJOJE.

GENERALINĖ MOBILIZA
CIJA GRAIKIJOJE.

“SANVAITINIS DBAUGAS”
Dabargi Lie
zas Čužas ieško1 savo brolių: kantrumu laukė jų. Ypač tuva ir jos žmonės, musų
Nepameskit ši kuponą.
Petro Klykimo, Teopilio Na laukė išgirsti žinių apie Lie broliai ir seseris badu mir
šta. Dėlto mes SLRKA. ne
šieno, Stasio Čuio. Gyveno tuva.
Atėjo paskirtoji prakalbų turime pro susis praleisti
jie Amerikoje. Jei kas ži
note apie namiškius pra diena, gruodžio 4 d. žmo šio atsišaukimo. Mes krik
Adresas: Russia, nės iš anksto pradėjo rink ščionis katalikai dėl Dievo
Gerbiamieji veikėjai, ku neškite.
rie norėtų, kad jų praneši DejstvUjusZczaja Armija, 1 tis pagarsinton vieton, para ir artimo meilės privalomo
mas butų paskelbtas musų park 4 Sibirskavo Gorodsko pijos svetainėn. Atėjo vie karštai prijausti šį atsišau
PASA*QAi — ŠI* kuponai yra tarai rtrinurodytam Įkalčiui balių dčlel to tmogaUa. kurio bui
mėnraštyje, privalo prisių vo Artilerijskavo divizioną. nas iš parapijos vadinamų kimą. Būdami prakilnios
paradytai rardai ant kapo**.
Natalija
Rimkevičaitė, trustisų. Ir sušuko: Kas organizacijos sąnariais ir
Iikiroklta U kuponą lygiai pagal UnUoa.
i dienrašti tų pranešimų
pasirodykime
prakilniais
Kontesto Redaktorui
Kauno
gub.,
Panevėžio
mie

atidarė svetainę ir kas ren
.»• straipsnį NE VĖLIAU,
1800
W«rt Mtt Straet,
CM*M«i TIMbsIp,
žmo žmonėms. Gerbiami SLRKA
uup i kitus laikraščius. Tuo sto, ieško pusbrolio Justino gia šias prakalbas
arpu pasitaiko gauti į dien Debeikio ir pusseserių Jar- nės aiškina, kad p. Lucas, sąnariai ir sąnarės, vardan
Gera* iki Gruodžio 26, 1916
geradarystės
ir
mielasirdin
molavičaičių,
gyvenančių
par.
pirmininkas
pagarsino,
raštį, kokį straipsnį ar pra
nešimų daug vėliau, negu jis Amerikoje. Kreipties: Rus kad šį vakarų bus prakal gurno, vietoje pirkti dova
paskelbtas kokiame savaiti- šia, Petrograd, Baskov per bos. Jis atidarė ir svetainę. nas sotus sotam, aukuokime
Bet tas trustistas neklausė badu mirštantiems broliams
iivje ir panašiame laikraš No. 29, kv. 10.
Kareivis Petras Macijau- žmonių išvarė visus iš sve lietuviams. Dievas, Tėvy
yje.
nė, musų sąžinė to reikalau Socialistai skundžiasi, kad
Taip šitai dabar iš “Dar ikas, Kauno gub., Zarasų ap tainės ir užrakino duris.
ja nuo musų. Aš šios orga p. Norkus užgavęs juos ap
bininko” gavome svarbių at skr., Obelių par., Dekanių
Beveik visi vietos lietu nizacijos pirmininkas šau kaltindamas, kad socialistai
karpų apie kun. 2ilinsk< =!od., ieško motinos Marijo
Veda Dr-as A.
viai susirinko pasiklausyti kiuosi į kuopą, kuri turite nesidarbavo Lietuvių Dieno
nos
Macijauskienės,
seserų
prakalbas keliomis dienoml:
prakalbų, bet neįeina svetai kiek ižde paskirkite dalį je. Savotiškuose šlamštuose
Rutkauskas
vėliau, negu patį “Darbinii Onos, Barboris, Agotos, švonėn. O čia pradėjo smarkus Kalėdiniu Fondan. Kurios socialistas išvadina mela
ką,” kuriame buvo tas pra ijerių Antano Stočkaus, Jo
lietus lyti. Susirinkę neži kuopos silpnesnės surengia giais katalikus, o pats visai
SVEIKATOS SKYRIUS.
no Kviliuno, brolio Kastantiesimas paskelbtas.
no kas daryti, vieni stovi te tam tikslui kokią pramo apsilenkia su teisybe. Girdi
Klausimas:
Žinoma tokie suvėlint tino, giminių ir pažįstamų.
ant lietaus, kiti ieško pasto gėlę arba kaip kitaip sudėję katalikai neišsiuntę surink
pranešimai ar kitokie rasta’ Russia, Petrograd, Za MoPusketvirto meto kaip ser
gės. Dar smarkiaus pradė aukuokite.
tų
aukų.
Pone
socialiste,
skovskoj Zastavoj, Intenlienraštį tilpti nebegali.
gu skauda žemiau duobukės ir
jo lyti, netekę žmonės kan
saulės
šviesoje
esi
suklydęs.
dantskij Veszczevoj sklad, 3
kartais labai sopa pečius ir
Taip pat ir pavieniai ką
trybės pradėjo skirstytis na
Mes
surinkome
aukų
$205.r
šoną, diegliai varsto, o kaip
manėte pirkti dovanas nerei
-v
1 ■zvod sapoznikov.
mo.
71 ir išsiuntėm ten kur rei
Joanna Žukauskaitė iš
gretai bėgu, širdis labai grei
Atvažiuoja ir kalbėtojai, kalingai, tai šį metą paau- kėjo siųsti. Jei esi MateuKauno gub., Pašušvio par., kun. Kasakaitis ir Dr. Biel-,kaokit« Kalėdiniu Fondan.
tai plaka. Mano viduriai už
šas, netiki ateik pas mane kietėję.
gyvenusi Viktorinės dvare
Dažnai užsišaldau
skis. Atvykę svečiai nuste Kad ir nedidelė auka, gal parodysiu bankos paliudiji
ieško dėdės Antano Sidlau—
čiaudėju
iš nosies bėga glibo, kad žmonės sustoję ant nors vieną išgelbėsite nuo mą kiek ir kur pinigai iš
"kio iš Radviliškio, kuris pa
tis. Galva svaigsta ir negaliu
lietaus laukia. Atėjo ir vėl bado mirties.
siųsti.
’kutiniu laiku gyveno Amemiegoti.
tas tariamasis trustistas.
Iš anksto aukuoju $5 Ka
Kaip kitur taip ir pa&
nkoj. Adresas: Russia, Pet
“Draugo’’ skaitytojas,
Žmonės prašo jį kad atidary lėdinin Fondan ir kviečiu mus tie, kurie jau neteko do
Fontanka No. 134-7.
iš Fitchburg, Mass.
Pabėgėliai paieškt "ngrad,
tų svetainę. Jis neatidaro. visus sąnarius kiek kas iš ros socialistai ardo žmonių
Povilas Karaliūnas iš Pan
Kalbėtojai rengiąsi grįžti galite aukuokite. Surinktas
šeimynišką taip drau Atsakymas:
savoju Amerikoje ’ėlio miestelio ieško gimi- namo. Lietus pilia kaip iš ar pavienių siųskite aukas kaip
Regisi Tamsta “patrukęs”
gijinį gyvenimą. Na, tik rei
•ių Amerikoje. Vitebsk, 2
Reikia
kibiro. ' Moterįs pradėjo musų ižd. J. Stulga i čkia katalikams netarnauti nuo sunkaus darbo.
Vietrennaja, 18.
verkti, girdi, “Mes norime ledinis Fondas tęsis iki sau jiems ir žiūrėti, kad jie sa .engvu darbu pelnyti pragyve
Musų redakcija daug gai
Karės belaisvis Stanislo
sugedimu neužkrėstų nimą. Bijausi blogai lemti,
na laiškų nuo pabėgėlių, ku vas Getmontas nori surasti išgirsti apie Lietuvą. Ant sio 30 d. 1917 m. Paskui vo
net Tamsta galite paliegti,
sveikųjų.
rie prašo suieškoti jų gimi roną Minkų ir Kazimierą galo atėjo p. Lucas, par. us perduoti T. F.
Jonas Jasoševiče.
Vietinis. jeigu bėgiosite ir labai sun
nes bei pažįstamus Ameri ’ioleikį. Germany, Gefan- pirmininkas ir atidarė svet.
kiai bi ką kilnosite.
Dabar parapijonai supra
koje. Mes tuoB paieškoj i
mnenlager
Germersheim,
Reikalingrfs vyras mėsinyčiojo ir
Gyduolėmis Tamstai galima
to, kad tas “trustistas” tik
goriai talpiname
grosernėje mokantis tą darbų.
Tu
'’t. Getmant. Noį 419.
trumpam laikui sustiprinti
ri mokėti lietuviškai ir lenkiškai
rai buvo socialistas įsiskver
“Draugą” ir prašome skai
Misievičienė ieško savo
JOS DŪCHOVICZ,
širdį, vidurius paliuosuoti ir
bęs parapijos reikaluosna.
*ytoių juos temyli. Varga:
4564 So. Rockwell st.,
Chicago, III.
rolio, gyvenusio Amerikoužmigdinti, bet jeigu gyveni
Juk
nuo
seniai
pa
pabėgėlių didelis ir užtat si \ Russia, Narva, ParusiLapkričio
26
d. L. Vyčių Reikalingas darbininkas mokantis mo papratimų, kurie Tamstą
rapijonai nujautė, kad lyg
radę adresą savo giminių be
gerai laikrodėlius taisyti ir tinkantis
aja fabriką, No. 18.
46 kuopa surengė su prog prie
biznio. Kreipkitės tiktai laišku į. privedė prie dabartinio svei
dvokia
socializmo
raugalu.
pažįstamų
pasistengkit
Juozas Mazurkevičius iš
Draugas Pub. Co.
ramų
vakarėlį.
Buvo pra
katos sumenkėjimo nepermai
Praeitų metų laike Velykų
1800 W 46th St.
Chicago, III.
pems pagelbėti.
Suvalkų gub., Kalvarijos ap
kalbos ir teatrai ir dainos.
nysite, bet ir toliaus taip kaip
Andriejus
Duoba
ir kr., Ivaškių kaimo ieško tas “trustistas” siūlė para- Kalbėjo Dr. Bielskis tik su
iki šioliai gyvensite, žinoma,
Skriaudžių parapijos, Guše 'rolėnų Motiejaus, Jono ir pijonams parsikviesti tauti grįžęs iš Lietuvos. Jis papa
kad Tomistai gyduolės mažai
lių sodžiaus ieško tėvo i' 'ntano Chmieliauskų. Pet- ninkų arba “nezaliežninkų” sakojo daug įdomių dalyki;
ką
tepagelbės. Kol gyduoles
EXTRA!
brolių: Vincento, Juozapo ograd, Zacharjevskaja 3— kunigužį. Kiek vėliaus koks apie Lietuvą ir jos vargus.
ten niezaliežininkų valkata
Trumpu laiku turi būti par gersite, tol bus lengviau, lio
Antano ir Kazimiero. Adre ’O.
Surinko aukų nukentėju
duota čeverykų dirbtuvė su vus gyduolėmis naudoties, ir
laike prakalbas. Atvažiavęs
sas: Russia, Dejstvujuszcza
Gimnazistė Brazinskiutė
siems nuo karės $58.85. Pas
mašinoms. Biznis išlaikyta vėl sugrįžš nemalonumai. Bū
kun. Kasakaitis paaiškino,
ia armija, 5 Simbirskaja
ško Povylo ir Prano Balkui vyčiai sulošė trijų veik
kas per paukštis niezadaugelį metų vienose rankose. tinai reikia pririnkti tokius
tilerijskaja Brigada, 2 Ba
konių iš Panevėžio pav.
smų dramą “Valkatą.” Lo
Kas nupirks pirmesniai, tas valgius, kurie Tamstai vidu
liežninkas. Gi tas neprigulkarėjo.
’češkininkų kaimo. Adrešė gerai. Ypač gerai pasi
rių neužkietina ir gi darbą,
bus laimingesnis.
mingasis kunigužis susipra
Kareivis Pov. Kazlar
s: Petrograd, Fontanka,
žymėjo p-lė A. Girdauskiutė
kuris — K nors ir visą dieną
J. M.
tęs kad gali priseiti blogai,
akas iš Anykščių parapijom
34-7.
irO. Skiečiukė. Paskui vie
išdūmė iš čia. Visgi rado to
637 AV. 18th St., Chicago, III. dirbęs visgi galutinai širdies
' Gilių vienasėdžio ieško bro
Jonas Tibautas prašo nuo
tos choras gražiai padainavo
nenusilpnina.
kių moterėlių, kurias išnau
AKT PARDAVIMO.
b'o Antano ir brolėnų, kuri'
Programo sutaisyme ypač
yvenančio Amerikoje tėvo
Parsiduoda namaa ant 4-rių ! |
Patartina Tomistai pačiam
dojo.
pagyvenimų.
Turiu dvejus na- i •
rimė Chicagoje. Adresą?
inigų. Jis dabar tarnauja
dainų išlavinime daugiausia
valgius
prisirinkti. Kurie vai
mus ir biznj. Iš prieiaatiea mi- ' jį
Vis tai buvo to “trustipu?sia,
Dejstvujuszcza i'
rimo vyro vienus namus par- {
pasidarbavo vargonininkas
ariuomenėje ir yra didelia
giai neapsunkins, tie ir bus
duodu. Kaina prieinama.
Ma- 1į
Armija, Polevaja etapu a,i' ■>e varge. Adresas: Russia, so” darbai.
T). K. Diržius.
lonėsite atsišaukti ant šio antgeriausi. Pasukos, surūgęs
Bet
parapijonai
ne
rašo:
ibbbopiekarnia No. 2, 3-y "‘ejstvujuszczaja
Armija,
Vakaran žmonių prisirin
PETRONĖLE PETROKAS,
8 pienas, vaisių košės, o ypatin
galėjo
gerai
suprasti
4328 So. Hermitage avė. Chicago J*
• rota.
'36 Graivoronskij piechotgai figos arba figų cyrupas vi
kas taip darė.
Dabar ko daug. Net svečių buvo
1 T-eonardas Malakauskas P
vj Polk, 8 rota.
durių veikimą palengvina.
viskas aiškiai pasirodė. Jau iš Scrantono,. iš Simpsono ir
: Kriaunų sodž., Rakių pa
Jonas Bunėnas iš Ukmeriš kitų apylenkės miestelių.
4 Amonium chlorid veną un
r«n. ieško Liudvikos Jonai 'ės apskr., Anykščių valsč. žinoma koks paukštis gadi
Sis vakaras buvo tik pirciją. Šitos druskos imti po
no parapijos padangės orą.
' taitės ir Jono ir Karimier'
’kapiškio sodž. ieško AmeMat raudonasis socialistas naatpo vasarinių vakari jų. Paieškau savo pusbrolių, Baltro ir penkis granus ant karto, bet
rimnHn. Adresas: Rusai a
ikoje giminių ir pažįstamų,
buvo įsiskverbęs parapijos Dabar vyčiai žada submsti Petro JanuUiėių. Paeina iš Huvai neatbūtinai reikia stiklinėje
ppiatvnbiszczaja
Armija
’etrograd, Vyborgskaja sto
smarkiai darbuotis, ypač kų gub., Senapilės pav., čyatos Budos vandens ištarpinti ir gerti
komitetan.
gmiuo, Pilviškių par.
Skučiškės kai
*Ua ariilorijskaja brigada
ona, Tichvinskaja 11,-18.
platinti katalikišką raštiją. mo. Apie 6 ar 7 metai kaip Ameri vieną kartą į dvi valandi, kol
Parapijonams
reikėtų
tuo
i-ja batareia.
koj.
Pirma gyveno apie Pittsburg,
jaus sušaukti susirinkimas Linkiame kad pasižadėjimai Pa. Paieškau ir kitus tris pusbro slogos palengvės. Kad gerai
' Ignacas Žukas ieško bro
miegoti — reikia nevartoti ka
ir prašalinti iš parapijos ko įvyktų.
lius: Juozo, Antano ir I’iuso Cieskų.
;liu Juozapo ir Aleksandro
J.
B.
Jie iš to paties krašto, kaip pirmieji vos, arbatos ir svaiginamų gė
miteto
socialistų.
Pa
nueinančiu iš Kriokelaukio
išBkyrils tiktai Pilviškės gminos ir ralų.
Gyduolės tiktai tuomet
našus paukščiai pabuvę ilA.
gub. Adresas: Russia
ANT RANDOS 4 kambarių pagyve Sakmusio ar Bagotoaios kaimos.
giaus parapijos komitete su nimas (Fiat) Btighton Parke. Viii pie trys metai kaip Amerikoj. Mel pridera vartoti, kuomet ne
MnsVva. Bachmetjevskajp
gadins visai orą, kad ir ge moderniški įtaisymai, elektra, naudy- džiu jų arba kurie Žino apie juos at miga tikrai vargina.
nl.. I-ja linija. 10—10.
tik 114.00 mėnesiui. sišaukti Šiuo antrašu:
R. “Somnal” vieną unciją
ri žmonės nebegalės darbuo ktė, etc. K.Randa
M. PETRAS PLIOPLIS,
Marijona Martinkevičienė
MICKKLlUNASt
Kobei, Ont.
O. X. L. Čanada. Syrupi tolu dvi unciji.
tis.
4410 8. Richmond st.
ieško savo sesers Viktoriio?
Sigma: mažąjį Šaukštelį po
Parapijonas.
Paieškau savo pusseserės
Petronė
1917 KALENDORIUfT"
Waiche (buvusios Smaliaulės klselikės paeina iŠ Kauno gub., vakarienei ir einant miegoti.
(Labai gražus ir išspaustas keliose
ekaitčs) iš Kalvarijos. Rus
Raseinių apskričio, Eršvffko parapi
spalvose) yra jau atsnanatas. Jam iš
Jeigu miegas neateina, tai ga
puola papuošti siena kiekvieno namo. ja Rudaičių sodžiaus. Atsišaukite —
šia. Petrograd. Baskov per
lima imt po “arbatinį” šau
Oalima
gauti
dykai
Tašant
prie ji pati ar kitas ant šio antrašo:
3—15.
Rusaian— A nerlean Line Office, 117
ANTANINA VALINCAITS,
kštelį MMs valandą kol ateis
N. Dearborn St., Chicago, IU.
‘ Kareivis Jonas Rinkimas
(po
vyru
A. Stašaifienė)
Atsišaukus Tautos Fondo’
miegas. Galima imti Strych1240 So. 50 avo.
Cicero, IU.
ieško dėdes, gyvenančio A
KENROSB FLORIAL SROP
uinos vieną šešesdešimtą gra
Vilkas Tarp Avių.
centro valdybai apie įsteigi11140 Miohlgan are.
merikoj. Russia, Dejstvu
no dalį prieš kožną valgį ir
Vietos lietuviai išgirdę, mą Kalėdinio Fondo. Klau • Taisome geriausius bukietus ves
jnszczaja Armija, 1*yj polSkaitykite
ir
putinkite
Pilulae Aioes et asafoetidae
pki i strielkowvj bateljon, ^d atvažiuoja su prakal-Įsimas yra svarbus ypač tuvėms, pugrabains ir šiaip visokioms
iškilmėms.
>
“
Draugu
”
.
Rašykite
įdomiu
nuo vieno iki keturių grūde
SLRKA.
sąnariams.
I-ja rota, 4-yj vzvod.
bomis neseniai sugrįžę « mums
*
’
Mkvttlakai
žinių
iš
savo
krašto.
tTlvlni- Lietuvos delegatai kun. Bar Musų net obalsis yra dirbti i jonas žilis ir b. astrauskas
lių, einant gulti, išpradžios
nas, Povilas Našlėnas, Juo tuška ir Dr. Bielskis, su ne tautos labui.

$4,000 Dovany Bus DYKAI

MONESSEN, PA.

SVEIKATOS
SKYRIUS

FOOCITY, PA.

ANT PARDAVIMO.

A

PA JIEŠKO JIM Al

Iš Lietuviii Gy
venimo Ame-!
tik oje

NIAGARA FALU N. Y.

NORVVOOD, MASS.
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STATE BANK
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS

KAPITALAS $200,060
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų

Mm parduodam* Foreign Money
Ordor* j v:«M daliu skieto.

Willlam Kaspar — Pirmininką*
Otto Kaspar, — Vlee-Pirmininkaa
Charles Krcpka, Vice-Pirmininkls
Joseph Ssikytt — Kaaierin*
Ankdst FUek—Ass’t. KMiartas

1900 Blue Island Ava.
Ckiamo. IU

kas dien, o vėliaus kas trečią
dieną.
»
Patariama, kad geras dak
taras Tamstą gerai peržiūrė
tų, kame yra ligos priežastis,
tuomet butų nuosekliau Tams
tai patarimus duoti, dabar-gi,
aš vien tik spėju.
Klausimas:
5 mėnesiai nėščia; kojos
pradėjo mėlynuoti žemiau ke
lių labai sopa ir nakties me
tą traukutis traukia.
Draugo” skaitytoja,
iš Grand Rapids, Mieli.
Atsakymas:
Reikia dažnai pagulėti ko
jas laikant ne žemiau už gal
vą; braukyti kiškas ir blauz
das su etiliu alkoholiu nuo
pėdos, klupčio (kelio) linkon,
arba prastai sakant “prieš
plaukus”, kol mėlynumas
pranyksta. Kas dien, vaikš
čiojant, reikia nešioti gumi
nes apvalinęs, arba “elastic
stockings”. Šitas “pančekas”
Tamsta gausite pirkti pas
Pomeray Surgical Appliartce
Company, 25 East Wabash
avė., Chicago, III. yra dau
giau tokių įstaigų, kur gali
ma tąs gumines apvalinęs pir
kti. Clnssified Teieyhone Directory, po užvardriu Surgi
cal Isstruments and Appliance” paduoda visą litaniją
tokių instaigų Chicagoje. Rei
kia ligoniui pačiam nuvykti
į tokią krautuvę ir pardavėjai
turi pririnkti, pagal kojų su
tinimo reikalą... Gerai dak
taras galėtų paimti Tamstos
kojų mierą ir viski} surašęs
pasiųsti laišku užsakymą —
tai į kelias dienas Tamista
gautumėte tas “pahČiakaS”,
bet reikia mokėti su jomis ap
siauti. Turiu persergėti, kad
pirktumėt naujos gumos “pan
čekas” nors labai brangios.
Senos, nors butų pigios —
greitai sutruks, o ir šiaip jau
kojų kaip reikia neRUveržia.
Kol tas “pančiakas” nusipir
ksite, kojas galima siaurais
skudurėliais apvynioti (stxbandažavoti). Tai reikia ry
to metą pirma iš lovos atsi
kėlimo kol kojos visai atslugusios ir vyniojimą pradėti
nuo kojų pirštų ir vynioti net
augščiaus klupsčių.
Dažnai
ant klupščių ir alkūnių pa
rymoti gali būti labai naudiri
ga. Visko negalima išpasako
ti.

SAVAITI NISjDRAUGAS

IŠ KARES LAUKO
PUSĖ RUMUNIJOS
VOKIEČIU RANKOSE.

visa eilė ir kitų Rusijos mi
nisterių žada eiti “v otstavku.”
Griausmingas buvo mini
sterijos krizis ir Anglijoj.
Senosios valdžios atstovai.
Asųuithas ir Grey nenoriai
užleidė vairą šalies valdy
mo Llovd-Georgini. Į dabar
tinį Anglijos kabinetą įėjo
žmonės visų srovių, energiš
ki, veikli ir, reikia tikėties,
kad užganėdins bent didu
mą piliečių.

prekes tarp Amerikos ir Vo žadąs rezignuoti franeuzų
kietijos ir tt. ir t.t.
armijos vyriausia vadas ge
nerolas Joffre.
Daug rimtų kariškų ži
novų jau pripažįsta, kad ry• iniame fronte talkininkai
<arę pralošę ir nuo gautų
smūgių bėgyje šios karės
vargu begu galės atsitaisyi. Menkai išlavintos rusui
Londonas. Naujieji Ang
ir rumunų armijos neturi
lijos ministeriai pirmų pir
gabių ir sąžiningų vadovų,
miausia pasiryžę užginti vi
įeturi nei ganėtinai amuni
soje šalyje pardavinėti svaicijos ir nuslūgo kareivių
ginančius gėralus. Gird, kaūpas. O ši pastaroji prie
rę reikia vesti blaivai.
žastis yra labai ženkli ka
Kitose kariaujančiose ša
rės nuotikiuose. Jeigu tallyse jau seniai įvesta priver
rininkai rytiniame fronte
stina blaivybė.
pralošė, tai jiems dar lieka
vakarinis frontas, kur jų sto
vis kur kas geresnis. Ir tos
permainos Anglijoje ir Fran
ei joje daromos dėlto, idant
laimėti
karę vakaruose.
Narsi ir energiška inciativa
Berlynas. Apylenkėse į ry
dar galėtų pataisyti talki
tus nuo Guedecourt prieša
ninkų klaidas ir nepasiseki
kiniai būriai anglų kariuo
mus Francjoje. Jeigu gi
menės priversti buvo atsi
nauji ministeriai ir vadai
traukti atgal. Prie Chambus tos pačios veislės, kaip
pagne talkininkai ir gi nelai
ir senieji, ir tik kailis jų bus
mėjo.
kitoniškas, tai tuomet talki
ninkams, žinoma, gręsia pa
vojus pralaimėti didžiąją
Europos karę.

NAUJŲJŲ MINISTERIŲ.
PIRMIEJI ŽYGIAI

GRAIKIJA SKUBIAI
MOBILIZUOJASI.
Piraeus.

Matyt neužilgo
prie Europos skerdynių pri
aidės dar viena valstija, bū
tent Graikija. Dabar ji aku
biai mobilizuoja savo karino
menę ir siunčia ją į Larissn.
Graikija karės nenori, bet ir
talkininkų verge taipo gi ne
norį būti. Begėdiškas šei-

armijos susiturės dar neži
nia. Beabįpjo, tokiose ap
linkybėse Nemažai pakliūva
ir į nelaisvę. Vokiečių karifi
kasis štabas praneša, kad lai
ke vakarykštės dienos pa
teko į nelaisvę 106 rusų ir
rumunų aficeriai ir 9,100 ka
į’f-ivių Gi, išviso Vokietijo
je jau yra virš 100 tūkstan
čių rumunų nelaisvėje. Ne
skaitlingai Rumunijos armi
jai toks didelis skaičius nelaisvių, žinoma, yra labai
skaudus.
Po Bucharesto žlugimo
vokiečiai dar paėmė didelį
miestą Campino ir Sanaja.
pastarasis miestas buvo va
sarinė rezidencija Rumuni
jos karaliaus Ferdinando.
Ką dabar darys feldmar
šalas Mackenzenas paėmęs
Rumunijos sostinę dar neži
nia. Jam yra trįs keliai: 1)
ištiesti frontą į pietus ir 1
šiaurius, 2) eiti ant Odesos
ir 3) nusiųsti svarbiausias
savo jiegas Makedonijos
frontan.

KAIZERI!
GENEROI
Amsterdamas. Šiomis diei

nomis vokiečių armijų va
das Rumunijoje generolas
Mackenzenas gavo nuo kai
zerio širdingiausią padėką
už sumušimą Rumunijos ir
už paėmimą Bucharesto.

Berlynas, fialų gale Bueharęstas pakliuvo vokie
čiams. Karalius, karalienė,
ministeriai ir kiti Rumuni
jos valdovai kol kas prisi
myninkavimas svetimtaučių
glaudė parubežiriiame mie
Berlynas. Andai naujasis
jų žemėje verčia graikus sn
ste Jassy, iš kur jie neužilgo
Rusijos ministerių pirminin
pagelba ginklo ginti savo
žada bėgti į Rusiją. Tokiu
kas M. Trepof buvo pasa
sios tėvynės garbę ir liuosy
budu Rumunija po trijų mė
kęs, kad buk Europoje ne
bę.
nėšių karės neteko pusės
bus iki tol taikos, kol Kon
Franci joj gi nevien kalba
savų žemių ir sostinės Bu- m a apie reorganizaci ją val
stantinopolis nebus rusų.
eharesto.
Taigi vokiečiai
Vienas gi Bulgarijos mi
džios, bet ir apie prašalintšioje karėje užkariavo jau 6
nisteris
neseniai pasakė;
mo vyršiausio talkininkų va
sostines: Serbijos, Albani
kad Europoje taika bus tuo
do Franci joj e generolo Jofjos, Belgijos, Lietuvos, Len fro. Žymi dalis franeuzų ir
met, kada rusai bus išvary
kijos ir Rumunijos.
ti iš Balkanų ir kada jie iš
anglų visuomenės labai ne
Athenai. Vakar 8 vai. ry
Bueharestas yra vienas iš pasitenkinusi seneliu Joffru
sižadės savo fantastiškų sva
tą Graikijos uostų blokada
gražų jų miestų pasaulyj.
jonių apie Konstantinopolį.
kuris, gird, neturiu jokios
jau prasidėjo. Talkininkai
Jis turi arti 400,000 gy inciativos ir nemoka pasi
badu marinant žada priver
ventojų ir labai yra Lie naudoti tinkama proga. Ge
sti Graikiją prisidėti prie
tingas įvairiais brangiais pa nerolas Joffras neperlaužė
karės jų pusėje.
lociais, paminklais ir t.t. vokiečių linijos prie Som
Taipo gi miestas Buehare mos, kuomet svarbiausios jų
Rymas. Smarkus artilertstas labai yra svarbus stra iiegos buvo Rumunijoje, tai
tegiškame žvilgsny j. Kariš jau, gird, nėkuomet jam ne
mušiai apylenkėse Carso vis
K. G.
Petrogradas.
Į
šiaur-rydar tęsiasi. Austrai ypač at
ki žinovai sako, kad Bucha- pasiseks to padaryti. Užtat
tus
nuo
Pomorzanvj
rusų
sidėję bombarduoja kalną
resto tvirtovė yra antra su dabar franeuzai šaukia: “Se
būriai
savanorių-skautų
ata

Petrogradas.
Apylenkėse
208.
' Wi
lyg stiprumo tvirtovė po Pa Ivn seniai! Jauni tebūna va
LONDONAS. Telegramos kavo priešo pozicijas ir pa
Dūkštos ir Dvinsko pastaro
Austrijos kariški lakūnai
ryžiaus. Vokiečiams tvirto dais.” Manoma, ka’d vietoje
mis dienomis buvo daug mu iš Šveicarijos skelbia, kad ėmė į nelaisvę kelioliką ka šiomis dienomis buvo atsi
vės griauti nereikėjo, nes jie Joffro vyršiausiu vadu liks
šių ore tarp rusų ir vokiečių buk Vokietija ir Austro- reivių.
lankę ant miesto Aguileia.
apsupę miestą iš trijų pu viens narsu Verduno ginė
Rusų artilerija taipo gi Bombarduodami miestą la
lakūnų. Į šiaurios nuo Dvin- - Vengrija jau oficialiai pa
sių ir rumunai bijodami su ju: generolas Petain arb?
naikino visos jų armijos, be generolas Nivelle.
PARYŽIUS.
Franeuzų sko vienas rusų orlaivis liko žadėjo savo pagelbą Graiki smarkiai bombarduoja vo kūnai užmušė vieną moterį
pašautas ir nukrito žemyn. jai, jeigu ji apskelbs karę kiečių pozicijas paupiuose ir sužeidė vaiką. Beveik vi
mūšių atidavė miestą. Vo-. „
.. *
„ .
...
Beabeio tos permainos tu laikraštis “La Liberte” ra
Naravuvkos.
kiečiai neuzsiganedino palnko. '
si namai išliko sveiki.
Nors orlaivis ir sudužo, bet talkininkams.
ri labai didelę svarbą ir da šo, kad buk gyventojai lakūnas liko Nesužeistas.
ėmimu Bucharesto. Padrą
romos nebereikalol Jeigu at Graikijos miesto Canea nu
PO 20 DIENŲ GRĘSIA BADAS.
sinta svarbiais laimėjimais
statydinami mirusteriai, ta’ tarę prašalinti savąjį kara
kaizerio kariuomenė drąsiai
tuomi pačiu pripažįstama lių Konstantiną.
ATHENAL Franeuzai už
žengia vis pirmyn ir pir
kad jie nemoka šalies vai ‘ Miestas Canea yra ant
blokavo
visus
Graikijos
myn.
. r’ .
dvti, nemoka prirengti vai Krito salos, <©'ši-sala yra Ve
uostus. Tokiuo budu laivai JAU IŠĖJO IS SPAUDOS NAUJI LAIDA TŲ ĮDO
stija prie pergalių. Tokiu uizeloso įtekmėje.
bus ir neįleidžiami j Graiki MIAUSIŲ KNINGELIŲ:
budu talkininkai, mainyda
jos uostus ir neišleidžiami iš
1) KOPERNIKAS IK GALILĖJUS. Ją galima pirk
mi ministerius dabartinėje
r
i
uostų. Taigi blokada uostų ti tokiomis pat sąlygomis, kaip ir kningutė ‘Marksas II?
valandoje, viešai prisipažiParyžius., francijos pra yra didžiausiu smugiu grai
2) SOCIALISTŲ NOKAI IK DARBAI TIESAS
o. kad jie nemoka kariauti
monės ministeris Raoul Pe- kams, nes jie negali gauti nei Šviesoje.
Paryžius. Pastarieji vo
Berlynas. Ofieialės žinios
jiems nesiseka ir kad
ret laike posėdžių parliamen maisto, nei kitų reikalingų
3) GIORDANO BRUNO.
praneša, kad Rumunijos ar jiems reikia sugebesnių ir kiečių laimėjimai sujudino to prasitarė, kad Francijai dalykų. Sakoma, kad kaiku4) Į SOCIALISTŲ ROJUI
visus talkininkus. Jie da
mija, nuo pradžios jos įsi veiklesnių valdovų ir vado
ligšiol karė kaštavusi 72,- rios apylinkės po 20 dienų
5) MARKSAS H.
maišymo į karę išviso nete vų. Ministerių krizį An gil bar aiškiai suprato, kad ka 600,000,000 frankų.
jau pradės badauti.
rės vedimui reikia ir geros
ko virš 300,000 kareivių. ioj ir Rusijoj žinoma pa
200,000 rumunų esą užmuš skubino vokiečių laimėjimai tvarkos, ir gabų, sąžiningi,
karvedžių ir tinkamų minlta bei sužeista, o 112,000 pa Rumunijoje, kurie beveik vi
sus įtikino vokiečių galin sterių. Užtat dabar Angli
kliuvo į nelaisvę.
gurne. Tik žiūrėk! Šit, vo joj, Rusijoj ir Francijoj da
Žinia apie paėmimą Bu
Laike paėmimo Buchare
Kuo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO
kiečiai užkariavo visą Scr romos didžiausios permai- charesto labai nemalonų įsto suėjo lygiai 100 dienų,
MIOS
kningelės:
biją, Belgiją, Šiaurės Tran ios sąstatoje šalies valdo spudį padarė visuose talki
Londonas. Laikraštis “Ti
kaip Rumunija kariauja.
riją, Albaniją, Juodkalniją vų. Nuo naujųjų ministe- ninkų kraštuose. Talkinin mes” mano, kad vokiečių ge
1) SOČIAI ISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS
Lenkiją, Lietuvą, o dabai •ių tikimąsi daugiau veiklu- kų spauda atvirai jau pra nerolas Falkenheynas pa
ŠVIESOJE. Čia gyvais atsitikimais prirodyta,
jau baigia ir Rumuniją. Už no, ir produktiviškesnio deda pripažinti, kad vokie skirtas vadu Graikijos armi
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn SOČIA
kariavimas visos Rumunijoj darbo.
LĮSTŲ SEKRETAI.
čiai moka karianti ir kad jos, kuri žada brukti laukan
butų labai skaudus talkini)
Francijoj gi net. kilo su- jiems geriausia sekasi. Rei talkininkus. Visoje šalyje
2) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori links
karus ir užtat jie dabar su nanymas atstatydinti vyr kia tikėties, kad šis vokiečių įniršimas prieš begėdiškus
mų pasiskaitymų, teperka šitą kningutę.
iausi talkininkų.karvedį gc laimėjimas išbudins talki jų darbus didinasi. Liaudis
3) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
Nors telegramos iš Euro judo, idant kaip įu rs sulai
Joseph
Jacąue? ninkus iš apsnūdimo ir jie tvirtai pasiryžusi kuonarkinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus,
pos kasdien mus vaišina įde kyti kaizerio armijos ž mgi įerolą
mą
Rumunijoje.
Juk
tiri?
lesare Joffre. Didelė dali? santaikoje pradės smarkiau siausiai ginti savo tėvynę.
skaitykit šitą kningutę.
miomis žiniomis, bet praei
kai
sumušę
rumunu;
vokie
dsuomenės
nepasitenkinu
Perkant PAVIENIU kiekviena kningelė tetoje sąvaitėje tos žinios ne
veikti.
čjai
galėtų
sunaikinti
talki
du
seneliu
vadu.
Gird,
nors
kaštuoja tik po 6 CENTUS. Imdamas VIENOS
tik buvo labai rėkiančios,
KAS SU RUMUNAIS?
ninku
armiją
Makedonijojjis
suorganizavo
nemenk
RŲSIES k n ingeii ų nemažiau 100, gausi po 3 cen
bet draug buvo ir svarbios.
ir
susijungę
su
Graikija
BERLYNAS.
Rumunai
su
•rmiją
ir
išgelbėjo
Franciją
tus, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 centu, im
Rusijos Valstijos Dums
• . »
damas nemažiau 500, gausi po 1 centą.
privertė atsistatydinti mi jie pultų ant pietinės Rusi mo sumušimo, bet pats di
Rumunija garsi, kaipo savo prieteliais rusais vis
Kas norėtų gauti NE VIENOS RŲSIES, bet
nisterių pirmininką Stuer jos, idant visiškai atstumt delės inciativos neparodo ir viena derlingiausi
šalių. dar bėga nuo vokiečių. Lai
rusus
nuo
Juodųjų
jūrių
i
’
icmoka pasinaudoti proga Tai esąs aruodas visos Euro ke vakarykščios dienos j ne
sudėtus iš trijų pirmųjų rųšių kningučių, tas už
merį, kurį net įtarė prielan
paimti
Odesos
uostą.
Izolia
pateko 18,000 rumu
'Teoficialės telegramos i? oos. Užtat visos valstijos laisvę
200 kningučių užmoka 5 dol., o už 500 tik 8 dol.
kume vokiečiams (!).. Kai
cija
(atskirimas)
nuo
jurir
nų
ir
rusų.
Paryžiaus skelbia, kad Jof- nuolat pirkdavo Rumunijo
4) MARKSAS
Pasiremiant pačiais svar
kurie Durnos atstovai tvirti
rusams
butų
skaudžiausi*
’re tikrai bus prašalintas je grudus. Dar prieš pat
biausiais SOCIALISTŲ DOKUMENTAIS, šitoje
na, jog Stuermeris tyčia su
ir
gal
neatitaisomas
smngis
lerods
jo,vieton
bus
paskir
kningelėje vra išrodvta, kaip socialistai rengia
vėlino pagelbą rumunams,
vokiečių įsiveržimą f Rumu
žmonijai
BJAURIĄ ‘ VERGIJĄ.
Laurai
pergalių
kol
ka:
as
Verduno
ginėjas
jaunas
kad kaizeris'galėtų sutrušriją anglai buvo nusipirkę
Ta kningelė yra didesnė.
Perkant PAVIE
kinti Rusijos sąjungininkę yra vokiečių pusėje. Neti mergiškas generolas Petain nuo rumunų už 10 milijonų
NIU, ji tekaštuoja tik po 8 CENTUS. Imdamas
Rumuniją. Kuomet gi nau kus buvo talkininkų kariš irba generolas Nivelle. Ma derlingi? kviečių. Bet Ang
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne
jasis ministerių pirmininkas koji ir civiliškoji vyriausv noma, kad Si permaina lija nesuspėjo išsivežti nu
Londonas. Paėmus vokie
mažiau 200, gausi po 4 CENTUS, imadamas ne
pirktųjų kviečių ir dabar
Trepovas pasrodė Durnos bė, netikę ir santikiai tarp įvyks dar šioje sąvaitėje.
mažiau 500, gausi po 2 CENTU.
čiams Bucharestą, talkinin
jie pateko vokiečiams.
tribūnoje, tai atstovai pa pačių talkininkų. Anglija
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
kų kariuomenė su didžiau
kėlė taip baisų triukšmą, bijo Rusijos įsigalėjimo, ru
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudin
DĖLEI KARĖS GRAIKI- sia paskuba bėga į rytus. Be
kad nabagas Trepovas išti sai kreiva akimi žiuri į itagų ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisa
TOS SU TALKININKAIS. bėgdami rumunai ir nišai
są valandą negalėjo nei pra- lūs, o franeuzai irgi nenori
kyti! Piningus reikia užmokėti UŽSISAKANT..
aukauti
daugiau
karės
dic
Londonas. Anglijos diplo- palieka pakelyje daug anuo
sižiuoti. Tuomi žmonių at
Šu visais tais reikalais kreipkitės į“DRAUuatai įsitikinę, kad Graiki- tų, kulkasvaidžių, šovynių,
stovai, vaTdu visos rusų tau vaičiui negu anglai. O tiv
Londonas. Sąrišyje su mi •a apskelbs karę talkinin- vežimų su maistu ir t.t. Su
GAS” PUB. OO.
tos, išreiškė nepasitenkini pačiu laiku vokiečiai žengi •
nisterių
permainomis
Angli

ninkams,
nes
vokiečiai
žada
pirmyn,
kasdien
skandina
žeistieji
kareiviai
taipo
gt
1800 W. 46th St, Ohicago, Illinoia.
mą biurokratiška valdžia tr
jusios politika. Girdėt, kad^ dešimtimis laivus, vežiuoja joje, pasklido žinia, kad bnk jai didelę pagelbą.
paliekami. Kur talkininkų

ANGLAI ATSTUMTI
PRIE SOMMOS.

GRAIKIJOS BLOKADA

LAKŪNŲ SUSIRĖMIMAI VOKIEČIAI ŽADA PAGEL
LIETUVOJE.
BA GRAIKIJAI,

GALICIJOJE.

DĖLEI TAIKOS.

AUSTRŲ LAKŪNAI
BOMBARDUOJA ITALIJA-

NORI PRAŠALINTI
KARALIŲ?

RUMUNIJOS NUOSTO
LIAI.

NAUJI VADAI.

DIDELE NAUJIENA

FRANCIJAI KARĖ KAŠTA
VUSI 72^,000^00
FRANKŲ,

TALKININKAI NULIŪDĘ. TALKININKUS ŽADA IŠ
VARYTI Iš BALKANŲ,

EXTRA NAUJIENA

Politiški Nuotikiai Pas
tarosios Savaitės.

DIDELIS GROBIS.

U.

RUMUNAI IR RUSAI
BĖGA,

GALI ATSISTATYDINTI
VADAS JOFFRE.

SAVAIRMS DRAUGAS

Igus amžius mus prie
tai slopino: rusai stenlietuvius surusinti, len— sulenkinti, o vokie
čiai — suvokietinti.
Negeresnis buvo ir ekoUoiŠkas Lietuvos padėjimas.
Atsižiūrint į visą Lietuvos
gyvenimu, lietuviai buvo ap
krauti didžiais mokesčiais.
Tie mokesčiai labai pasidau
gins po karės, nes kiekviena
kariaujančioji valstija ar
Rusija ar Vokietija, bekariaudamos įlindo į skolas iki
galYoViršio. Gi kas tas sko
las turės mokėti. O gi ir
mes lietuviai, jei ir toliau
mums reiks vilkti kieno
UOrs svetimą, jungą.

kraują lieją, Rusij
vai žada galutiną išnaikini
mą.
Tokius pat apetitus turi ir
Vokietija. Prof. Dr. T. Koch
ier laikraštyj Vossische Zeitung No. 145, 1916 m. filo
sofiškai nurodo būdą, kaip
ištautinti vokiečių paimtą
ietuvą.
g

Vokiečių žinomas rašyto
jas prof. Dr. P. Rohrbaeli
savo veikale “Russland und
wir” (Rusija ir mes) Stuttgarte 1915 m. aprašo, kad
Vokietijos tikslas yra Lie
tuvą suvokietinti. Jis pata
ria, kad vokiečių valdžia iš
pirktų dvarus, į juos prisių
stų vokiečių konolistų. Iš
pirkus gi didesnę Lietuvos
unės dalį ir apsodinus ją
vokiečiais, bus lengvai gali
na ištautinti ir visą Lietu
Rusijos valdžia, daryda
vą.
Tą patį rašo iį vokiečių
ma komercialius traktatu?
su Vokietija mažai težiūrė veikėjas Silvio Broedrielidavo į Lietuvos reikalus Kurmahlen savo veikale
‘Nauja Rytų Šalis” Berly

Lietuva tai žemdirbių šalis
Kuone visas jos turtų šal nas 1915 m. Taigi ir viena ir
tinis, tai žemdirbystės vai kita pusė tai žudomajai tauai žada išnaikinimą. Visa
šiai.
Bet Lietuva neturėdavo
kam tų vaisių pelningai par
duoti.
Rusija sutikdavo
kad Vokietija uždėtų am
Rusijos ar teisingiaus paša
kius iš Lietuvos vežamųjų
grudų didelius ančdelim
(pošlinus), kad tuo apsaugi
ti savuosius žemdirbius.
Užtat Vokietija sutikda
vo, kad Rusija uždėtų dide
liausius ančdėlius ant vokl<
čių mašinų. Taippat ir iš
eidavo, kad Lietuva negal
niekur naudingai parduot
savo javų, nes į Vokietiji
uždarytas komercijoj
traktatais. Lietuvai reiki?
žemdirbystės ar kitokių ma
šinų. Jas reikėjo pirkti i?
Rusijos ir už jas užmokėt1
antfa tiek brangiau ir gaut;
antra tiek blogesnes, ne?
Vokietijos mašinos dėle1
augštų Rusijos ančdėlių (pr
šlinų) į eiti į Lietuvą nega
lėjo.
Jei per didžiausius var
gus išgaudavo žmonės nu<>
valdžios pavelijimą įkurt’
Vieną ar kitą ekonomiškr
draugiją, ta draugija nebu
vo tikra ryto dienos, nes
augštieji rusų valdininką1
(gubernatoriai) galėjo sulyr
savo noro kiek vieną drau
giją uždaryti pagąliaus be
jokios priežasties.
Visoje Lietuvoje, visi val
dininkai buvo rusai, atsiust1
jš Rusijos, nepažinstą ne1
žonių papročių nei šalies re1
kalų. Lietuviui nors moky
Iriausiam buvo užginta ko' Iriu nors valdininku būti.

ai verste verčia kiekvieną
ietuvį tėvynainį pagalvoti,
:aip išgelbėjus tą nelaimin
gą tautą nuo to grumojan•io pražuvimo pavojaus,
/ienų iš geriausių tame da
rkė priemonių yra supažinlinti pasaulį su musų tautos
'argais ir nelaimėmis. Atsiuinkime, kad kultūriškosios
autos paliuosavo vergus
;os turi paliuosuoti iš ver
žijos ir tautas.

THE KEISTER’0
kėj imą šimtus tukstančų lin1 žius Pijus VH 1814 metais rašė pirmąją Lietuvos isto-1
tęrų ir kalvinų, ėjo į stab- išnaujo atstatė panaikintą riją. Taipo gi nemažai vei-i LADIES TALORING
COLLEGE.
inęldžių tautas skelbti Kris jezuitų draugiją ordeną. kalą apie lietuvius parašė!Į
taus vardą ir t.t. Už nau Nuo to laiko jėzuitai dar jėzuitai lotyniškoje kalboje. Jas nuaintebesite kaip paiki ir len
gva yra musų metodą padirbimo dralabiau sustiprėjo ir ne su
Berlyno laikraštis ‘ ‘ Lo- dingą pasidarbavimą tikė
Pirmąją Vilniuje spaustuvę
Todel Keister Gollege yra popui*mažesniu pasišventimu dar
rižka. Pamatykite mui apie apeeiale
kal-Auzeiger” rašo, kad lai jimo labui daug jėzuitų kair gi įsteigė jėzuitai. Toje
kaina dėl siuto.
;e pirmo pusmečio 1916 me- talikų Bažnyčia pripažino buojasi žmonijos labui.
spaustuvėje daug buvo at
KAUTOS MOKYNIAMS:
tų vokiečių kariuomenė žmo šventais. >v
žymesnieji
Nemažai naudos atnešė jo spausdinta ir lietuviškų kny Pilnas kursas su instrukcijoms $25.00
nes ir gyvuliai suvalgė: šventieji iš skaičiaus jezui- zuitai ir musų tėvynei Lie- ’ gų Tokiu budu jėzuitai pa- Siuvimo kursas 10 dieną .... $5.00
1,501,587 tonų rugių, 160,849 H V;
Ignacas Loyola, Šv. tuvai, kur juos atkviete jarg pradžią lietuvių spau 40 ir Oottage Orove Avt, Ohleago,
UI. Telefonu Oakland 6252.
tonų kviečių, 3,169,827 tonų Pranciškus Ksaveras, Šv. 1570 metais vyskupas Pro- jaį
J. Poška, balių.
avižų, 60,000 tonų sėlinu Stanislovas
Kostka,
Šv. tasevičius.
Tuojaus atva- į
17,141 tonų šieno, 11,080 to- Pranciškus Borgias ir daug žiavę į Lietuvą vienuoliai
Kuomet Jus Pasideda
jėzuitai įkūrė Vilniuje savo
nų šiaudų, 1,469,248 karvių. kitų.
Savo! Pinigus į
1,412,673 kiaulių, 309,512
Bedieviai pastebėję, jog mokyklą. 1579 m. karalius
avelių, 2,386,512 svarų jau- darbas jėzuitų yra labai nau Steponas Batoras suteikė;
t ienos ir 3,873,286 svaini dingas katalikų Bažnyčiai, tai mokyklai universito tei- į
kiaulėnos. Visas šitas mai-1 pradėjo įvairiais budais už- sės. Tokiu budu pirmais
stas kaštavo 750 milijonų j sivarinėti ant jų. Ypač ne- Lietuvos universitto įsteigė
dolerių.
pasitenkino jėzuitas bedie jais buvo vienuoliai jėzui
Jus galite būti užtikrintais, kad ju«ų piningai yra
viai parmazonai, kurie an tai. Apart Vilniaus univer-;
saugioje VALSTIJOS IN8TITUCV0JB, kari tapo
troje pusėje NVIir šimtme šito jėzuitai įkūrė savo mosuorganizuota viri 12 metų po priežiūra direktorių,
kurie atsakanti kaip iš komercijos storio taip ir ii
kvklas
dar
Kaune,
Kražiuoį
čio turėjo didelę įtekmę ant
finansiško.
Jezuitų vardą gal kiekvle valdžios Portugalijoje, Is se ir kituose musų tėvynės
Apart to piningai yra apsaugoti sekančiai:
nas girdėjo, tik nekiekvie- panijoje, Italijoje ir Franci- miestuose. Šios jėzuitų mo- J
Kapital Stock ........................................................ $ 300,000
Surplus and Undivided Profits over ............
200,000
nas gerai žino, kas tai per joje. Jie pradėjo įkalbinė kvklos nemažai išauklėjo i
Double Liabilrty of Stockholders i..............
300,000
žmonės tie jėzuitai. Bedie ti, buk jėzuitai kursto žmo Lietuvai šviesių vyrų.
Protection to Depositors of ..............................
800,000
viai laisvamaniai, norėdami nes prieš valdžią ir užtat ka
Be to Jėzuitas kun. Širvy į
pažeminti katalikų tikėjimą, raliai išvijo jėzuitus iš Por- das parašė pirmąjį lietuvis- Į
VALSTIJOS BANKA
leidžia įvairias neteisingas Į tugalijos, Italijos ir Francl- ką žodyną, kurį moksliniu- Į
4162 — 4164 So. Halsted St,
Chicago, HL
paskalas apie tuos prakil- jos. Tikromis gi priežasti kai labai brangina. O jeAtdara Subatos vakarai! nuo 8 iki S
nius katalikų Bažnyčios su-lmįs ^.ų užsipuldinėjimų bunųs. Nemažai žmonių daž-1 vo; pavydas jėzuitų įtekmei,
nai įtiki tiems šmeižtams | išrodinėjimas
diduomenės
ir įgauna visai klaidingą su- nedorybių, noras atimti vlepratimą apie jėzuitus. Tai- nuolynų turtas. Popiežius
gi tur-bnt neprošalį bus pa-1 Klemensas XIV, norėdamas

SUVALGO VOKIEČIŲ

j

The Stock Yards
Saving Bank

KAS TAI YRA JĖZUITAI?

The Stock Yards Saving Bank

aiškinti čia tikrąją teisybę nutildyti briizdėjimą prieš
apie jėzuitus.
I katalikų bažnyčią, 1773 meJezuitais vadinasi visi Į tgjs įsakė panaikinti jėzuitų
vienuoliai, kurie priguli prie vienuoliją. Nuo to laiko jeJezaus draugijos. Šią drau-1 zuitai tik buvo pasilikę Len-

giją įkūrė 1491 metuose Is-J kijos žemėse po Rusijos val
kirijoje šv. Ignacas Loyolo. džia. Ilgainiui jėzuitai iš
Jėzaus draugija liko užtvir- Lenkijos laike-viešpatavimo
,inta popiežiaus Povylo III. povįlo I buvo pašaukti ir į
Visi sąnariai tosios draugi-1 Vtrogradą. jpia jie įsteigė
jos privalėjo duoti prižadus habai gerą gimnaziją, kurio
amžinos skaist^^paklufe- ^ mokinosi ypač Rusijos
numo ir neturto. Jėzuitų tik
vaikai.,
slu yra: ginti katalikų baž
Pasibaigus XVIII šimtnyčią nuo įvairių kreivatimečio revoliucijoms, poplekysčių, skelbti Dievo žodį
taip stabmeldžių, tarnauti
žmonijai, auklėtįĮjaunuome
uę ir t.t.
Į jėzuitų draugiją labai
Tokio. Šiomis dienomis yra sunku įstoti. Pirmiau
Tapomjos sostinėje mirė 74 sia, visi norintieji būti sąna
netų senelis maršalas Iivao riais tos draugijos tyrinėja
)yama. Jis buvo vadu ja- mi per ilgą laiką ar jie tik
>onų armijos laike karės Ja rai turi pašaukimą į vienuo
ponijos su Rusija 1904 me lijos luomą. Pasibaigus tyri
luose. Kaip žinome, Ovama, nėjimui, prasideda taip va
;umušė rusus Mandžiurijo- dinamas novicijatas, kuris
tęsėsi 2 metus. Tame laike
je.
kandidatai lavinami dorybė
je, stengiamąsi padaryti
juos kantriais, paklusniais,
nusižeminusiais. Po novici
jato kandidatai į jėzuitus
mokinami kolegijoje bei
gimnazijose. Čia ypač nuo
Washingtonas.
Pasibal sekliai jie lavinami filozo
(Us sukalbai Anglijos su fijos moksluose. Pabaigus
Vmerika, anglai žada pati kolegiją busiantieji jėzuitai
lavose fabrikose dirbti amu dar keletą metų privalo paNegeriau ir karės laike įiciją. Tokiame atvėjuje, mokytojauti žemesniose tos
Kada baisioji karė sunaiki Žinoma, tūkstančiai darbi kolegijos klasėse. Taip pasi
no Lietuvą, kada Lietuvos liukų amunicijos fabrikose darbavęs tarp jaunuomenės
sunai yra priversti kovoti neteks darbo. Kasmet iš kandidatas į jėzuitus dar
vieni už Rusijos, kiti už Vo Suv. Valstijų į Angliją išga mokinas 4 metus teologijos
kietijos galybę, rusų įtek icndavo amunicijos „bent už ir 6 metus kitų mokslus.
Tik po to jis įšventinamas į
mingiausi laikraščiai, kaip M,000,000,000 dolerių.
kunigus ir pripažįstamas tik
“Novoje Vrcmia” karikai
ru sąnariu Jėzaus draugi
temis užduoda sau klausi
jos. Be to be 30 metų am
mą: delko Vokietija toki ga
žiaus jėzuitai negali gauti
linga, o Rusija toki silpna
vienuolio laipsnio. Taigi jė
Tas pats laikraštis atranda
New Yorkas. Laike pasta zuitu tapti yra labai sunku,
Rusijos silpnumo priežastį?
ne jos tamsume, ne jos be ■ųjų mėnesių armėnų ir asi bet užtat jėzuitai yra moky
iečių komitetas nukentėju ti, šviesus. Net karaliai dė
tvarkėje, ne jos biurokrati
joj, bet tame, kada Rusijoj lems dėl karės šelpti surin lei auklėjimo savo įpėdinių
esą daug tautų, o Vokietijoj co $839,924.03. Minėtasai dažnai kviečia jėzuitus.
Tuojaus po įsteigimo Jė
tik Viena tauta. Tr tie laik komitetas šiomis dienomis
raščiai prideda, jog po karė? šlcidė į Amerikos visuome zaus draugijos skaičius ’jereikia pasirūpinti, kad to nę atsišaukimą, prašydamas zuitų labai pradėjo augti,
tautų daugumo Rusijoj ne-lig Kalėdų padidinti skaičių-tie įsteigė garsiausias mo-

įvairios
žinios

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, šliubinius ir deimiantinius, muzikas, gramofonus su lietuviškais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius
šokius; armonikas rusiškas ir prašinėti, importuotu ir taip jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Taipgi taisbme laikrodžius, laikrodėlius, visokius tr.azikališkus instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantm.jame.
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis ui
Chicagos orderiu* galite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą visiems dykai ,kas tik prisius už 2c sti mpą.

MIRĖ MARŠALAS
OYAMA.

TŪKSTANČIAI DARBI
NINKŲ GALĖS NETEKTI
DARBO.

ARMĖNAI SURINKO
$839,924.03.

bebūtų. Reiškia kuomet Lie aukų iki milijono dolerių,

kyklas, atvertė į katalikų ti-

PERFECT
ADA pirksi lempų pirk Kayo.
■* Tamista gausi lempų, kuri yra ir
užii?a tikrai savo vielą; kuri išduoda
gariltiaii) patarnavimą ir khri bus pa
grąžinimui ir parankumiU* kuri ii(įtina ncntmainniną, (/dygia Sviesi), ti
krai tinkančia, kokios tomistą rrika.
lauji.
Kiiyo lempos yra puikios paprasto
išdirbiniu .los tinku liartnonišliąi j hile kambarį.
»
Kayo lempos yru voiklios, išitfhdattčios tolyn minkštą, šviesią, ilguose

LEMPA
žiemos' vakaruose,
kenkimo.

be jokio

akirttia

Rayo lempos yra geriausios, kokias
mes galėjome atrasti ir prekė mažes
nė, 'negu kad yra reikalaujama už ki
tus šviesą išduodančius, bilc kokį su
ja verte.
I’rašyk savo pardavėjo parodyti
Rayo lempas. Tamista tuojau pripažįsite jai viršenybę. Tamista matysite
ir suprasite visai nežmonišką pigumą
ir atsakančiai kito vietos užėmimą
šio pcrpjlno sumanymo.

STANDARD Oi L (’OMPANY
(An Indiana Corporation)

3Tf7" lAVAIHKtt SIAMAS
AfrfSrfAlTA MDO STOVIO Vt 3‘Ma BlR. 19i« M.

(Tąsa)

1 d. Rdgpjučio.
110 Athol Mas
108 Maspeth N. Y.
73 Hudsoh Pa.
50 Cleveland Ohio.
24 Minesville Pa.
26 Leivston Me.
45 Rainboiv Conn.
74 Shaft Pa.
9 Forest City Pa.
7 kp. Pittstou, Pa.
60 Durgea Pa,
Gtbi Užgalis, Oin Semaliu1 Edwardsville Pa.
1 Edwardsville Pa.
niutė,
17
Wilkes Barre Pa.
Gerbiamieji Susivienijimo
17 kp. Wilkes-Barre, Pa.
L. R. K. A. sąnariai, jau ke
Julė Meliniutė, Juozas Me- 76 Cownertou Pa.
4 Shetoaildoh Pa,
li mėnesiai prabėgo nuo 31 linius, Vladas Kašeliunas.
2 d. Rugpjūčio.
£>eimo. Seime daug svarbių
164 S. MahehestCr Cbuii.
20 kp. PHILA., PA.
klausimų nutarėme.
Centro
5 d. Rugpiučio.
Juozas Malaika, Kazys Ma
valdybai pasisekė įvykinti kai
133 Vandergrift Pa.
laika.
1 E5dwarsville Pa.
kuriuos nutarimus, bet dar
22
kp.
Kenosha,
Wis.
124
AVilmerding Pa.
daug neįvykinta. Viena gi
Elena Vitkauskaitė, Petro 31 Mahondy city Pa.
centro valdyba ir negali vis
100 Chieago tll.
ką įvykinti be prisidėjimo bei nė Savickaitė, Kazys Klevic
94 Westville III.
paramos apskričių, kuopų ir kis.
75 Wanamie Pa.
24 kp. Minevrsville, Pa.
Sąnarių, gerb. klebonų ir kitų.
163 Chieago III.
Agota Petrusoniutė, Petro 21 Boston Mass.
Tiesa nemažai pridėta spėkų
nė
Petrusoniutė.
7 d. Rugpjūčio.
Lietuvių Dienai ir K. Spau
90 W. Hazleton Pa.
25 kp. Miners Mills, Pa.
dės Sąvaitei. Bet nereikėtų
64 S. Bėthlehėii Pa.
Alena JakaičiUtė,
Užmiršti ir savo organizacijos
3 Elizabeth N. J.
nutarimų bei uždavinių. Nu
37 Oregon City Ore,
28 kp.
tarėme paskutiniame seime
Vincas Geretauskas, Da į 8 d. Rugpjūčio.
varyti agitaciją, kad padau
nielius Masionis, Vladas Mo 142 Cleveland Ohio.
157 W. Pulman III.
ginus Snsivienijimo sąnarių
tiejūnas, Edv. Adomaitis.
10 d. Rugpjūčio.
skaičių ir kad sustiprinus or
29 kp. Cumbola, Pa.
128 S. Omaha Nebr.
ganizacijos stovį. Nutarta Aps
Pranas Kubilius.
21 S. Boston Mass.
,kričių organizatoriams apmo
115 Brooklyn N. Y.
30 kp. Scranton, Pa.
kėti kelibnės lėšas ir įstojimus
8 Cleveland Ohio.
Alena Neeeckiutė.
kūdroms, iš širdies pasidar 35 kp. Mc. Kees Rocks, Pa.
9 Bridgepoi't Coliu.
171 Detroit Mieh.
bavus daug gero galima butų
Alena Belickaitė, Edv. Ka
nuveikti organizacijos naudai. ruža, Jur. Matuziauškas, Ka 167 Gilbertville Mass.
46 Sugar Notch Pa,
Apskričių
organizatoriai zys Karuža.
18 Tamalua Pa.
stokite į darbą ir didinkime
36 kp. Newark, N. J.
177 Waukegan III.
Susivienijimą tverdami nau
Edv. Valusis, Juozas Župėt 11d. Rugpjūčio.
48 Ciceru III.
jai kuopas ir prirašydami ttau
2 Forestcity Pa.
jus sąnarius.
42 kp. BrooklyU, N. Y*
101 Chieago III.
Kuopos surengę prakalbas
Pranė Brazaičiutė,
83 Scranton Pa.
tižk^ieskįte apskričių organi51 kp. New Phila. Pft.
109 New Britain Conn.
zatlfciui^4* *,<&ažiiKfję kokioje
15 d. Rugpjūčio.
Mikalina Akevičiut.
kolonijoje nėra SLRKA. kuo
’35 Brooklyn N; Y.
57 Exter Borough, Pa.
pos, sureiigkite agitaciją ir
Jonas Surkodas, Ant Lur- 148 E. Arlington Vt.
suorganizuokite naują kuopą. dokas, Onalija Surdokiutė, 70 Old Forge Pa.
131 AVesernport Md.
Taipogi atsišaukiu į gerbia Marė Surdokiutė.
163 Chieago. Iii,
mus klebonus, prašydamas jū
58 kp. Curtis Bay, Md.
153 LeO Park Pa.
sų patarnos auklėjime šios or
Ona Gelumbauskiutė, Juoz. 16 d. Rugpjūčio.
ganizacijos, Jūsų prisidėji Gelumbauskas.
12 Shamokin Pa.
125
Enport Pa.
mas daug gali šiame veikime.
65 kp. Paterson, N, J.
141 BrOckton Mdsa.
* Jei Įneš visi bendromis spė
Abt. Juškaitis.
179 E. St. Louis III.
komis veiksime, tai išauklėsi77 kp. Swoyers, Pa.
60 Bayhuhe N. J,
hie šią katalikišką organizaci
Liud. Jenulevičiutė, Jieva' 165 Harrison N. J.
jų į galingų organizaciją. Vie Deriutė,
158 Pittsburgh Pa.
nybėje ir galybėje galėsime
173 PaultbOro N. J.
78 kp. Du Bois, Pa.
apsiginti nuo priešų it nuveik
,
Ujoriniusas Ivanauskas, Tė 175 Bedfdrd Ohio.
ime daug didesnius darbus resė Ivahauskitttė, Juozas ši- 21 d. Rugpjūčio.
112 Tewisken Pa.
kaip tautos, taip bažnyčios
94 Westville Pa.
baudai,
87 kp. Pittsburgh, Pa.
161 ColinsVille Iii.
Jonas Jososevičia,
tSbhis. JtlseVičiutė, Jttaefa 39 MeKees Rocks Pa.
Centro pirmininkas Jusevičiutė, Ona Jusevičiutė, 154 Auford III.
88 Donorą Pa.
oMrta jusevičiutė.
111
Plymouth Pd.
CHICAGO, ILL.
90 kp. W. Hazleton, Pa.
22 d. Rhgpjučlo.
Ona Rauličkiutė.
SLRKA. l§-ta kuopa laikys
113 Will»Urt0h Okla.
119 kp. Manchester, N. H.
89 Hartford Corin.
priešmetinį susirinkimą, ne
JUo«. Žukauskas, Pet. Ra- 73 Hudson Pa.
dėlioję gruodžio 17 d., 1916,
moškevičius.
97 AVestfield Mass.
pirmą valaną po pietų, šv.
92 Bentleyville Pa.
120 kp. Burlington, N. J.
Jurgio parapijos svetainėje,
Domicėlė KUrlattčiutė, Jo 86 Portage Pa.
ant Auburn avė. ir 32rtd PI.
93 Easton Pa.
nas KurlauČius.
Visi sąnariai malonėsit atsi
116 New itaven Conn.
121 kp. Springfield, Tll.
87 N. S. Pittsburge Pa
lankyti viršminėtan susirinkiKošt. ftedeikiutė,
20 Phila. Pa.
mah ir Užsimokėti mėnesinius
125 kp. Export, Pa.
21 S. Boston Mass.
mokesčius. Taip pat bus
24 d. Rugpjūčio.
Ona Klobiutė,
renkama valdyba ant ateinan
25 Njulers Mills Pa.
184 kp, Brooklyn, N. Y.
čių tnetų. Taip-pat malonėsit
79 (jllen. Ljon Pa.
Anelė Galinausklutė.
Užsimokėti už organą “Drau
62 Sheboygan Wis.
135 kp. Brooklyn, N. Y.
gą” iš kalno už ateinančius
10 Phila Pa.
Juoi, Mareika.
78
DuBoes Pa.
metufe.
141 kp, Btocktoh, Mass.
118
Girardville Pa.
l'ekdybflh
144 kp. Frėeland, Pa.
143 N. Abingtpn Mass
30 Scranton‘Pa.
Leonas Kalinauskas,
25 d. Rugpjūčio. **
156 k f . Įtaru Mi, Pn.
129 Gary Indiana
Anelė AbraUi&u;
43 Port Cbester N. V.
Nauji sąnariai iii ber J (4 kp. S. Manchester, Conn 137 Rockford III.
jvana Tuin >) litis,
TAlNIO, 1916. m,
121 Sprftigfield III.
138 Pittsburgh Pa.
165 kp. H '.tfiliOh, N. J.
1 kp. Eduardą v Ule, t’a.
Vikt. Bečenlutė Jttlė Ba 22 Kenosha Wig.
36 Newark N.' J.
' Ona Jartusoniubė, Vin. Ja čeniutė,
,
67 ltaeine Wis.
tkonis, Levitą Puskunigiutė,
186 ko. Kevanee, III.
85 Chieago UI.
ėktrė Valčekauskiutė, Marė
Bof. Krapavitskiutė, Juoz
1 Kd\vafd*ville Pa.
Kučiuskiutė, Genovefa Ku- Krapavitskiutis, Jieva Nor 26 d. Rugpjūčio.

11 nekieto,

klntė, Petras Dui^failas.

98 Wore«8ter Mass.
41 Woreester Mass.
123 Dorrisville 111.
73 Hudson Pa.
16 Chieago lll.
162 Gardner Mass,
29 d. Rugpjūčio.
100 Chieago III.
120 Burlington N. J.
119 Manchester N. H.
126 Coadale Pa.
13d Watervliet N. Y.
27 Minersville Pa.
19 Morthamptbti Mass.
155 Serahtou Pa.
31 Mdhanoy eity Pa.
109 NeW Britain Cottn.
165 Harrison N. d,
174 Brooklyn N. Y.
49 Reading Pa.
59 Exeter Borough Pa
32 Ansonia Conn.
134 Brooklyn N. Y.
82 St. Louis Mo.
31 d. Rugpjūčio.
91 Waerbury Conn.
177 Waukegan III.
42 Brooklyn N, Y.
133 Vandergrift Pa.
124 AVelmerding Pa.
28 Luzerne Pa.
7 Pettston Pa.
164 S. Mailehestei' Cou
50 Cleveland Ohio
66 Elizabeth N. J.
171 Detroit Mich.
15 Chieago III.
160 Chieago III.
6 Plyrrtouth Pa.
17 Wilkes Barre Pa.
1 Edwardsville Pa.
77 Swt>yets Pa.
99 Chieago III,
169 Sioux eity Iowa.
Viso
$
2 d. Rugsėjo
24 Minersvillo Pa.
70 Old Forge Pa.,; 1
108 Maspeth N. Y..
39 Chieago lll,
169 Sious eity Iowa
63 Young Strun Oliio.
17 Wilkes Barrg Pa.
168 Kewanee lll.
90 W. Hazleton Pa.
3 Elizabeth N. J.
7 d. Rugsėjo.
156 Charlero iPa.' ’
149 Hammond Ind.
108 Dunuesne Pa.
13 Baltimore Md.
par. Dayton Ohio.
115 Brooklyn N. Y.
161 Collinsville lll.
125 Eaport Pa.
148 E. Alingtoh Vt.
101 Chieago III.
13 d. Rugsėjo.
82 St. Lobis Mo.
167 Gilbertville Mass.
168 Ketvaoee lll.
89 Hartford COhn.
158 Pittsburgh Pa.
23 Hasliogs Pa.
131 Westernport Md.
83 Scranton Pa.
88 Doiiora Pa.
151 Westville III.
9' Brfdgėport cbnn.

14 d. Rugsėjo.
33 koselahd lll.
90 Hazleton Pa.
19 d. Rugsėjo,
8 Cleveland Ohio.
163 Chieago III.
60 Bayonno N. J.
79 Glcnlyn Pa.
97 Westfleld Mass.
113 Wllburton Okla.
39 Chieago III,
35 MeKees Rocks Pu.
153 Lee Park Pa.
112 Tretvisken Pa.
72 VVnyroouth Mass.
22 d, Rugsėjo.
16 Chieago III.
134 Brooklyn N. Y.
87 N. S. Pittsburgh Pa
177 Waukogan III,

136 WatervHet N. Y.

i

,
,
į

I
į

,

-

176 Indiana Ilarhor Ind
129 Gary' Irtdihh*
76 CanncrtOh Pa.
163 Chieago III.
21 S. Boston Mass.
.'10 Scranton Pa.
152 Montreal Canada.
180 Alliaia Ohio.
12 Shobiokin Pa.
lll Plyirtouth Pa.
23 d-. Itugfcrtjo
159 Lopei Pa.

90
41
43
87
146
92
85
22
73

Hazleton Fa.
Brocktou Mass.
K. Abington Mass.
Kleine Wig.
Sprlhg Valley 111.
Bentleyville Pa.
Chieago III
Kenosha Wis.
BedfOfd Ohio.
Fitchburgh Mass.
26 d. Rugsėjo
ll Watcrbury Conn.
98 Worcester Mass.
89 Hartford Conn.
78 Dubris Pa.
69 Ashley Pa.
43 Port Cbester N. Y.
80 Eytion Fa.
93 Easton Pa.
123 Dorrisville III.
166 Middleboro Mass.
34 Cincinatti Ohio.
82 St. Louis Mo.
20 Phila. Pa.
168 Kevvanee III.
163 Chieago III.
138 Pittsburgh Pa.
49 Reading Pa.
14 Wilkes Barre Pa.

Jeigu tamsta nori būti savistovus tai vien0WwH
jo dasiekti, tai pradėt Savings acouht’ą. žmogus, kuris
ba turi ir žinoti kaip taupyti savo piningus dėdamas juo*
į banką. Niekas negali žinoti kur kokia nelaimė atsitiks ir
bedarbė ar liga prispaus ir tuomet nebus iŠ kur gauti pa
šelpos 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
‘
Įdėkite savo piningus į banką, kuri yra po valstijos
priežiūra.
Musų turtas siekia suvirs šešius milijonus dolerių.

Putples Stock Vardo

STATE BANK
Prii Aitui Au*. ir 47 gitvk

Motu luttit tiikii mirs

$6.000.000

SUSIV. LIET. R KAT,
CENTRO VALDYBOS

j

RESAI:
Pirmininkas — J. Jaroševi
čiuj 1048 Wasbington
St.)
NorWnod, Mass.
Vice-pirm, — K. Krušinskas, 59 TeneyCk St., Brooklyn,
N, Y.
Raštininkas — J. S. Vasi
liauskas) 112 N. Greene St.,
Baltimore, Md.
Iždininkas — J. Stulgaitis*
140 S. Meade
St., Wilkes
Barre, Pa.
Iždo globėjai:
V, Lukoševičius, P. O. Milereville, Pa.

A.

Laikas Visiems Prie Šviesos

j

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

£

"ŠVIESĄ"
J
kurį Skaitydamas pats apsišviesi ir kitara
galės1, i
I
prpipep šviesos parodyti kelią.
j
'
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie
, žmogaus pažangumą.

|

“š VIEŠA kainoj a metams tik 50 sentų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresui

WaYĖRBUrY, CONN.

| 46 CONGRESS AVĖ.,

4 Congress Avė., WaUrbu
ry, Utim,
Pasakaitė
Ha tforu,

parašykite mums prisiųsdami
popierinį dolerį, o mes prišiųsme Jumš du buteliu pd 50c.

Nausiedienė* 917 W.

33rd St., Chieago, I1L
Dvasiškas Vadovas — kun.
J. J. Jakaitis, 41 Providence
tt, Woreester, Mass.
Knygius — kiro. & J.
ttruckus, P. O. Plyraobth, Pa.
Gydytojas — Dr. A. K.

APK KICIO

CHICAGOS t
k
S. L, K. K. A. ADRESAI.

A. J. Sutkus, 6329
So. Fairfield ava., Chieago,
Pirm.

ni.
Rašt. J. J. Palekas,

4528

So, Washtenaw avė.)
Chieago, III.

Iždi J» Žakas, 3839 So.
Organizatoriai:

Emerald avė., Chieago, UI
A. J, Sutkuj 6329 Sd.
Fairfield avė.,
Chieago,

SUSIV LIET. R. K. AM.
PITTSBURGO APSKRIČIO

VALDYBOS ADRESAI t

Pirmininkai, Bautrae Vai
šnoras, 1514 Caraon 8t, Blttsburg, Pa.
Vice-pirm.) Antanai Vis
minas, Hotaėitead, Pa.
Raštininkas) KOnit Vai
šnoras, 1116 HilSborO
St.,
Iždininkai, kun. S. J. Če-

Pittsburgh, Pa.
pananis, 318 — 4t|

Avė.,

Homestead, Pa.
Organizatorius, Kanstantas Vaifooraj 1116 HillibofO
St, Pittsbargh, Pa.

SLBKA. CONNECTICUT
APSKRIČIO ANTRASAI.
Pirmin. O. Rosmanskas, 41
Capitol Avė., Hartford,
Conn.
Pirmin. pagelb., J. T. Kazlauskia, 443 Gmnd Avė,, Nevr
Havato, Conn.
Rautiuir,., S. ibulskis, 3 Fenu
Pla«e Waterbury, Conn
Kasinin., A. E. Bfetrauskaitč,

Baby’s Yriėnd Co.,
19 Kopp’s Building,
York, fwia.

Kopp’s

PaieškaU moters Elzbietos
Paukštienės ir tėvo Gilvąscrff
Paukščio. Jie paeina iš Kauno
Gubernijos
Aleksandrovsko
Paviete Rimšansko Gmmino
Maguni Sodžiaus.
SEKANČIAS kningas
Jeigu dar gyvijai atsišaukiu
VELTUI GALIMA GĄUTl sekančių adresų.
.
S. L. R. K. A. KNINGYNE.
Antanas Paukšta.
4506 S, Honore St. Chieago, III
1. Gabrio “Lietuvių Lenkų
unija0,
DŽIAUGŠMAS GYVENIME
na”.
Gyvenimo džiaugsmas pra
3. Jono, “Kelionė į KurO2. Jono, “Diedas ir Graži- rastas, jeigu retnrttttiftnas ar
ba neuralgija pradeda pripil
4. Jono, “Kražių Skerdy- dyti jūsų dienas kankinančias
skausmais. Bet čia yra palai
nė”.
5. Jonė, “Konradas
Va mintas pasiuntinys: Trinerin
Tepalas suteiks jame greitą
lenrodas”.
6. Freemanoč “Europos Is pagalbą. Jis yra labai geibstantis ištinimuose, išputittltto
torija”.
7. Jooio, “Kuomi Žmonės se, išsisukimuose ir tt. Kaina
25b ir 50c. aptiekbse, krasa:
Gyvena”.
35c. ir 60c, Nieko nepaisyti
8. Jono, “Naktys”,
9. Astramsko, “Petras Že ant šalčio ir kosulio yra pa
prasta klaida, kuri yra priemaitis”.
Aplikacija turi būti pažy žasča liudhUnio daugelyje šei
mėta kuopos viršaičių vardais mynų, Trinerib kosulio mal
šintojas yra užtikima gyduo
ir krasos ženklelių už 10c.
KVN. B. J, STRUCKUS, lė nuo šalčio, kosulio skaus
PLYMOUTH, PA. mo gerklės, dusulio. Kaina
ta pati.
Jos Triner, Mfg.
PAKLAUSĖ PATARIMO
Chemist, 1333 — 1339 So. Ash
SAVO KAIMYNUS.
land avė., Chieago, III.
*
J
(Apgarsinimas)
Išdirbėjai stebuklingų vais
tų vadinamų Kopp’s Baby’s
Friend, kuris per paskutinius
keturiasdešimta metų yra iš
gelbėjęs milijonus vaikų aplaikė sekantį laišką nuo Mrs.
T. Schmidt, 908 Lėmon at.,
Plymėuth, Pa.
Baltimore, Md.

Plymodh National

BANK

“Aš nežinau nekaip tarti
ačių už tą gerą, kurį yra pa
daręs Kopp’s vaistai mano
vaikui. Aš paklausiau gero
paturimo savu kaimynės, DaImr niekados negalėčtu be jų
būti”.
Kbpp's UaUy’l F rie mi yra
parduodamas visose aptieko
še, bet jeigu negalite gauti,

Kapitalas iu pervlrtln
<165,000.00,

ftltnjl Banka* prižturitna
Suvienytų Valitijų vkldžlbš.

Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti
lietuviškoj.
G. V. Pb.dfsfAutilfč,
iždininkus.
Mandagus patarnavimas.

S DRAUGAS

SAV

JETUVIŲ GYVENIMO
-^AMERIKOJE

NEIŠMOKA PI
NINGU UŽ ŠERUS

LAIŠKAS I REDAKCIJĄ.
Gerbiamoji Redakcija:—
Kada tvėrės “Naujienų” bendrovė, jos agentai ra
gino žmonės pirkti tos bendrovės šėrus, sakydami, kam
jums savo pinigus dėti į bankas, dėkite geriaus į “Nau
jienų” bendrovę. Ta bendrovė jums mokės didesnius
nuošimčius ir įsteigs bepartyvišką laikraštį, o pinigus
galėsite atsiimti kada norėsite. Dabar gi “Naujienų”
bendrovė mums, šėrininkams, nemoka jokių nuošimčių ir
su musų pinigais įsteigė partyvišką partyviškiausį socia
listų laikraštį. Kada aš, žemiau pasirašiusisis, buvau as
meniškai nuvykęs į “Naujienas” ir prašiau, kad jos at
siimtų savo šėrus ir atiduotų man pinigus už šėrus, tai
“Naujienos” atsisakė.
Kadangi daug žmonių pinigų jau žuvo bankrutijant
bankams, gerbiamoji redakcija malonėkite mums patar
ti, kaip mes begalime išgelbėti savo pinigus, kurius įdė
jome į “Naujienų” bendrovę, pirkdami jos šėrus.

šluota pamirkyta į bjaurias statau įeitų bent kurios
nors tautos (jakie kolwiek
pamazgas.
Dabar musų žmonės bjau norody) prieš jų pačių no

PER VIENĄ MĖNESI SUNAIPirm- — A- Stulginskaa, 715
KINTA 125 ORLAIVIAI.
w" 19 P1
Al. Ramanavičia, 547

rą.
3. Ten, kur gyvenama įvai
rios tautybės žmonių, priva
lo buti sergėjamos mažumos
teisės.
4. Žmonėms ne lenkų ginu
mo privalo buti suteiktos
visos piliečio teisės Lenkuo
se. Aiškus dalykas, kad ir
lenkams, gyvenantiems ki
tose šalyse, privalo guti tei
kiamos panašios teisės.
5. Esame kuodidžiausi re
ligijos laisvės principo šali
ninkai. Tą principą norėtu
mėme matyti taikinamą vi
soms tikyboms.
6. Dar kartą norėtumėm
pabrėžti, kad žydai, kaip
Lenkuose, taip ir kitose ša
lyse, kur jie gyvena, priva
lo turėti visai lygias teises.
Toliau dekleracijoje išrei
kštas pasigailėjimas, kad
dėl trumpo laiko lenkai ne
galėję užtenkamai pasiruoš
ti šiam svarbiam kongresui.
Taipojau sveikinama susirin
kusieji prakilnių idėjų vy
kinti.
Visa, kas surašyta dekle
racijoje — nei atimsi, nei
pridėsi. Viena tik mintis ver
žias galvon: kokios tai butų
“tautos,” kurios, kad ir “sa
vo noru,” įeitų ‘"lenkų sąstatan?” Antra, prisiminus
šios lenkų rezoliucijos šaltii, negali likti ramus žmo

kričio mėnesyj vokiečiai vi
Jonas Jaroševičius, 1048 Was
suose frontuose neteko 31
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitę
1714
S. Union avė.,
orlaivio, o talkininkai tame
Fin.
Rašt. — K. Vasiliauskas,
pat laike neteko 94 orlaivių.

rias šluotas ėmė vadinti so
cialistų kunigužio Mockaus
krapyla. Tatai prie kokių
nekulturiškų pasielgimų ve
da žmones tie musų tautos
išgamos tamsunai sociali
stai.

Binghamtonietis.

CLEVELAND, OHIO.
Lapkričio 26 d. šv. Jurgio
draugija surengė
vakarą
Germanio svet. L. Vyčių 25
kp. išpildė programą. Pir
miausia sulošė dviejų veik
smų komediją: “Sulyg Nau
jausios Mados.” Pats vei
kalėlis menkas. Jeigu men
kos vertės veikalas gerinus
nei nevargti besimokinant
jį.
Šiaip jau lošėjai lošė
gerai. Ypač atsižymėjo Al
Lapkauskiutė ir J. P. Vili
mas. O. Skunskiutė padai
navo solo. Ši mergaitė nors

jau žinoma clevelandiečiamjs
pianiste, bet dar pirmą kar
Longinas Suleis,
tą pasirodė su solo. Jos pir
' .
’
2327 W. 22 pi.
mas pasirodymas padarė di
Chicago, III. delį įspūdį į klausytojus. J.
Redakcijos Atsakymas.
Su tais reikalais kreipkities Šeštokas sudainavo solo —
į gerą ir sąžiningą advokatą. Mes patariame tamstoms Čigonų meilės dainą.
Jo
kreipties į poną advokatą A. Šlakį, 3259 So. Halsted St., daina žmonėms patiko, turė
Chicago, III. Phone: Drover 5326.
jo atkartoti. Poni Greičie-

SlOUX CITY, IA.

Nauja Mockaus

krapyla.

Bala žino iš kur pas mu»
atsibastė su barzdele “ąpšviestunas.” Iš pradžios no
rėjo profesoriauti.
Bandė
BINGHAMTON, N. Y.
įsteigti mokyklą ir mokinti
bene bezdžionliogijos mok
Vietos socialistų išsigan
slą,ale niekas neėjo jojo
dę, kad jų kuopos sąnarių
klausyties. Ką darys, kad ir
skaičius nyksta, pasikvietė
mokslo “vyras,” bet reikia
pagelbon savo kunigužį vel
pavalgyti. Paalkus, pasise
nių kupčių Mockų. Tas žmo
kė gauti darbas. Gavo dar
nių tamsintojas blevyzgojo
bą vaistinyčioje išplauti in
net per keturias dienas. Bet
dus ir iššluoti aslą. Dabar
musų žmonės garbingai pa
jau nebeprofesorius,
ai e
sirodė susipratę ir nei vie
“daktaras.” Iššlavęs vaistinas neeina į tą Mockaus mul
nvčią vaikšto po grįčias su
kinyčią. To tamsuno blevlt
“kromeliu” ir apgaudinėja
gų te jo klausyties tik tam
moterėles. Kiek išgydo kiek
sybių šalininkai socialistai
ne, bet susarginti tai susar
O kadangi jie nyksta musų
gina. Nors jis giriasi esąs
šalyje taip, kaip bitįs ir Jų
užbaigęs universitus, bet j
bėra labai mažai, tat velnių
pradėjo suprasti ir šeiminin
kupčius Mockus pamate,
kės, kad tas ponas ne dak
kad prastas “biznis,” nega
taras bet apgavikas ir pra
lima daug pinigų beišvilioti
dėjo jam su šluota užmokėti
Jis sumanė kitaip savo tauž išgydymą ir brukti jį
vorą žmonėms brukti. Pasi
lauk.
ėmęs vieną socialistą ėjo
Dabar žadąs progresuoti
per namus ir pardavinėjo
net į So. Boston, gauti dak
velnius. Įėjus vienon grįtaro laipsnį. Mes gi jam pa
čion Mockus siūlo šeimynlnbirtume eiti į ‘Stock Yards*
kei velnių nusipirkti. Bet
gyvulių revidavoti.
šeimyninkės butą akylos
Aptiekoriaus
žmonos. Ji visupirmu pa
Pagelbininkas.
prašė velnių kupčių atsisė
sti, o pati išėjo į kitą kam
barį neva pinigų atnešti.
Bet kas buvo socialistų
kunigužio Mockaus per išsigandimas ir desperacija, ka
da gaspadinė įpuolė su gera;
primirkyta šluota ir ėmė
PHILADELPHIA, PA.
šventinti ir velnius ir patį
Nuo 11 iki 18 d. gruodžio, velnių kupčių. Išgąstis buprie Broad ir Spruce Agri- ! vo neaprašomas. Velnių kup

Naudingas
Darbas.

čius persigandęs nebepama
tė nei šluotos. Jam pasirodė,
kad tai krapyla su šventin
tu vandeniu.
juk ir į pa
tarlę įėjo, kaip velniai bi
jo šventinto vandens.
Mockus puldamas pro du
ris, nebesuskubo nei visų sa
vo velnių besurinkti, krapijamas tik purkščia, tik šiuo
stos. Kiek atsipeikėjęs jis
pamatė, jog šeimyninkė kra
K. J. Z. pija jį ne su krapyla, tik su

cultural Hali bus laikomas
įvairių tautų bus ir lietuviš
ka sekcija, ją išgavo gerb.
sąjungininkų bazaras. Tarp
kun. J. J. Kaulakis. Tris
vakarus dainuos lietuvių šv.
Kazimiero par. choras p. M.
Karužiutė dainuos solo. Mer
ginos ir moterįs, ypač R. K.
Moterų kuopos narės, pada
rys lietuviškų išdirbinių pa
rodą. '

O

V

nė sudainavo net tris daine
les.
Gerai dainavo. L. Vyčių
balalaikų orkestrą paskam
bino gražiai kelius šmote
lius
P-lė Baltrušaitė pa
deki emavo “Muzika.” Nors
maža dar mergaitė, bet su
savo kūdikiškų balseliu pra
rikdė nevieną iš publikos.
L. Vyčių choras vedamhs V.
Greičiaus sudainavo tris dai
nas.
Dainavimas nusisekė
labai puikiai.

Po programui buvo pasi
linksminimas su
šokiais.
Vietinė L. Vyčių kuopa iš
sijuosus darbuojasi. Ji dar
labiau žada atkreipti savo
atvdą į geros katalikiškos
spaudos išplatinimą, nes tai
svarbiausia. Reikia primin
ti, kad ši kuopa turi 300 są
narių abiejų lyčių. Jau mo
kinasi didelį istorišką vei
kalą “Živilė.” Loš po Ve

gus: kada gi mes turėsime
sava Spaudos Draugiją. Tie
sa, gal būt, ne tokį didelį
skaičių, kaip lenkų, ir vieno
je vietoje. Tikėsime — su
lauksime, nes esame pribren
dę, o gyvenimas patsai, ver
čia prie td^svarbaus darbo
pasisakymo svetimtau
čiams apie save.
“X. B.”

ŽUVO DIDELIS LAIVAS.

Paryžius. Francuzai jau
kelintą sąvaitę negauną jo
kios žinios apie karišką lai
vą “Suffren,” kuris išplau
kė į uostą Lorient. Franci
jos laivyno ■ ministeris spė
ja, kad minėtasai laivas
draug su 750 keleiviais nu
skendo ar nuo vėsulos, ar
lykų. Iš anksto patartina nuo vokiečių minų.
Laivas “Suffren” buvo
clevelandiečiams, kad pa
vienas
didžiųjų talkininkų
remtų vyčių rengiamus va
karus. Ypač neapleiskite to laivų. Jis turėjo 12,500 to
nų ir buvo apginkluotas net
vakaro.
Dobilėlis. 22 anuotomis.
“SuffrenV taipo gi daly
vavo ir Dardanelių bombardavime. Ten jis liko gero
kai sužeistas ir ilgai “.gydėsi” nuo žaizdų Toulone.

Berlynas.

naK

JIS
Pheae Ceaal JI
S

DR. A. YUSKA

Šių metų lap- w a 20 gt

NUOLATINIS ŠALTINIS
PAGYRIMŲ.
Nuo lapkričio krūva pagyri
mų suteikta Trinerio Ameri
koniškam Karčiamjam Vynui.
Mes atkartojame vos du laiš
ku. “Jūsų gyduolės yra pui
kiausios, jos vartojamos nuo
lat musų šeimynoje”, rašo po
nia Mary Verka iš AVilson,
Kans. “Jūsų Amerikoniškas
Kartusis Vynas yra labai ge
ras, ir aš rekomenduoju jį
kiekvienam atsitikime savo
draugams”, rašo p-as Petar
Yarich, 889 Manitoba avė.,
Winnipeg, Manu., Canada.
Tai yra tikrai geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, gal
vos skaudėjimo, nerviškumo,
stokos apetito ir energijos, at
mainos gyvenime, abelno sil
pnumo. Kaina $1.00. Aptie1
koše. Jos. Triner, Mrg. Chemist, 1333—1339 oS. Ashland
avė., Chicago, 111.
(Apgarsinimas)

>58 W. 14 st.,
Ižd. — A. Grišius, 732 W.
Kasos glob.: Zof. Bartkevičaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalką, — Mikolas Jatužis, 622 AV. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmą nedėdienį mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po piety.

(8

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 Si. HalitH CHICAOO, ILL.
COKNER lSlh STREET

”

EL. DROVE 7771

S. E. Allen D. D. S.
3464 So. Halsted St.
Darbo valandos:
10 vai. ii ryto iki 8 iki vai. vak.
Šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vaJL
popiet.

BUKITE ATSARGESNI

SV. JURGIO KAREIVIO
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,
MASS., VALDYB08
ANTRASAI:
Pirmininkas, Stasys Kądar.*>u
1038 Washington st.,
L9th st.,
Pirm. pagelb., Pranas Kudir
Kuomet jąs nueinat pas akių gy
ka, 31 Franklin st.,
Protokolų raštininkas,
Jonas dytoją dėl akinių, visy-pirma kiūrė
kite, ar jis turi kolegijos diplomą ir
Ruškis, 18 Tremont st.,
taip gi ar yra užsiregistravęs, ar turi
raštininkas, J. VeTSee (Optimetristo Certifikata,
nes užvia
Fin.
svarbiausia Kolegijos diplomas.
kas, 1184 AVashington st.,
AKTŲ GELBĖTOJAS.
Jei jus kenčiat akių nuovargi, gal
Kasiems, Viktoras Kavaliaus
vos skaudėjimą, tai ateikit paa savo
kas, 22 Sturvant avė., •
tautieti lietuvi P. Mlllerį, o jis mok
sliškai pririnks akinius ir išgydys jums
Iždo globėjai:
akis. Išegzaminavimas per specialistus
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st., P. Millerj ir O. Millerį dykai.
Jeigu akiniai nebus geri, tai pini
Barnasius Jankauskas Willow
gai bus grąžinami. Taigi, pirm eiti
st.,
kur kitur, ateikit pas mane persitikMartinas Bulkšas,
39 Tre rint, o jus busit užganėdinti.
Taipgi užlaikau didžiausią
ant
mont st,
West Sides Storą įvairiausiu auksiniu
Maršalka, Stasys Kamila, 31 daiktu. Taigi kam reikalingi Sliubiniai
žiedai, laikrodėliai ar kitoki daiktai,
Tremont st.

Draugijų
Reikalai

nepamirškit atsilankyt, nes jus čia,
pas savo tautietį lietuvį, gausit pi*
giau, kaip kur nors kitur. Atdara kar
dien ir nedėliom iki 2 vai. no piety.

A. M. Norkūnas

PETER MILLER IR 6. MILLER

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjo/ 2256 W. 22nd St., arti Oakley avs.
Tel. Canal 2941.
visokių ženkleli,
TAUTOS FONDO VAL
draugystėms, o
DYBA.
ypatingai: k o
kardų, gnzikn
Pirmininkaas: kun. J. J.
Nesikankike sava Skausmais,
čių, metalinių
Reumatizmu,
Sausgėlė,
Kauly
Jakaitis, 41 Providence st.,
anameliuotų i i
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
nų sukimu; nes skaudėjimai nai
padengtų celių
VVorcester, Mass.
kina kūno gyvybę ir tankiai aut
loid’n, šarpų
1- mas vice-pirm. Adv. A.
patalo paguldo.
CAP8IOO OOMPOUND mostis
vėliavų ir karu
Šlakis, 3255 So. Halsted st..
lengvai prašalina virš minėtas Il
Chicago, 111.
gas mums šiandien, daugybė
nų•>.'
h-Z
žmonių siunčia padėkavones pa-"
Man pavestus
2- ras vice-pfrm: Kun. Se
sveikę. Prekė 25c, per pačtą 28e.
darbus atlieku
artistiškai.
rafinas, 2327 W. 23rd
PI.
JU8TIN KITUS,
Chicago, III.
3259 8. Halsted BL, Chicago. HL
M. A. Norkūnai
Sekretorius: K. Pakštas,
Enyga "8A1.T1MT8 SVEIKA
166 Molrose Street, Montel
TOS,” arba augalais gydyties
917 AV. 33rd st., Chicago, 111. lo, Mass.
prekė 50c.
Iždininkas: — B. Vaišno
ras, 1514 Cai son st., S. S.
Seniausia Taupymo Banka Chicagoje
Pittsburg, Pa.

Reumatizmas Sausgėla

Iždo globėjai:

The Hibernian Bank

A. Nausiedienė, 917 AV.
33rd st., Chicago, 111.
J. Miliauskas, Pittsburg,
Pa.

įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Aliams St.
TAUPIMO DEPARTMBNTAS

JOS, WAUKEGAN, ILL„ VAL
Priimam Depazitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž kaDYBOS ADRESAI:
rinosmokama 3 nuošimčius ant mėty, kurį pridedam kas pusė mėty.
Atdaras Subates Vakarais ubo 6-tos iki 8-toa vai. vakaro.
Pirmini akas, Steponai Kelio
REAL ESTATE DEPARTMBNTAS.
igj 1344 So. Jackson at.
Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektnoja randaa
Pagelbininkas, Kazimieras Bnr
ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės mergišius; sklina pini
>a, 1416 So. Park avė.
gus ant Įtaisytų savasčių (properčiy).
Protokolų raštininkas, Autaįas Samoška, 1230 So. Vietoria
lt.
!
Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.
Finansų raštininkas,
Jonas
Bakšys, 1327 So. Vietoria at..
Kasininkas, Antanas Bakšys
1327 So. Vietoria st
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas nu- <
Kasos globėjai:
merįs
išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žemLeonas Krikštinavičia,
1326
So Vietoria St.,
; lapių ir Vytauto paveikslu.
Adomas Jonaitis,
1326 So
Lincoln St.
Kaip jau minėjau, lenkai
1. Maršalka, Pranas Dapkui
324 WHRTON ST.
PHILADELPHIA, PA.
kongrese tiesioginiai neda
’4O7 So. Park avė.
Ivvavo,
2. Maršalka. Antanas Didjur aH4M>S4W4MS«MMMMae««MaM«HąaM»a«aasa«MM*a»a
•r
7 o buvo svečiais. Len
ris, 1327 oo. Park avė.
kų kai-kurios politikos or
Knygius Pranciškus
Kaptuganizacijos atsiuntė savo,
-anskss. 1321 So. Vietoria, St.
bendrai išdirbtą rezoliuciją
Susirinkimai po aštuntai kiek
EI Paso, Tez. Telegramos
Po rezoliucija yra pasirašiu
vieno mėnesio, apie 'pirma
kad
šiaurinėje landą po pietų. Lietuviu avėtai
sios keturios lenkų organi praneša,
nesugaunamas oėj, 9 ir So. Lineolu gatt.
zacijos,
būtent:
Lozanos Meksikoje

*

LENKAI IRTAUTOŠ KON
FERENCIJA LOZANOJE,

KUN J. J. KAULAKIS

VILLA PAKORĖ DU AME
RIKONUS IR VIENĄ
ANGLĄ.

“Lenkų Centralinė Agentū
ra,” Berno “Lenkų Spau
dos
Agentūra,”
Lozanos
draugija: “La Pologne at la
guerre” (Lenkai ir karė) ir
Friburgo (“Enciklopedijos
leidinių apie lenkus komite
tas”). Rezoliucija tokia:
17. Visoms tautoms pripa
žįstama neužginama teisė
doroti savo likimą pačioms.
2. Budinti ištikimi savo
dėsniui, niekuomet nesie
ktam, kad busimų Lenkų sąV -

plėšikas Vilią pakorė du
amerikonus ir vieųą anglą

EUROPOJE DIDELI
SNIEGAI.
GENE V A.
mis

dėlei

Šiomis dieno
pusnių sustojo

vaikščioti traukiniai tarp
Italijos, Šveicarijos ir Fran

cijos. Daugeliose
vietose
taipo gi sugadinta telegra
fo linijos, tiltai ir t.t.

“A. PLEA FOR THE LITHUANIANS”

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROCKFORD, ILL.. VAL
DYB08 ADRESAI:

COFFEE

1644W. Chicago-Avė.
Pirmininku, Kazimierus Mik
lu, 1020 — 1022 S. Main rt.
Pirm. pagelbininku ir Iždi
ninkas: P. P* Petrėnas,
422
Island av.e,
Protokų raštininkas : J. J. Mer
žaitis, 1530 Weat at.,
Finansų
raštin.: J. Zobinas
1129 Ro. Churcb st.,
Dr-rtėa. Dievo Apveiadoa para
pijom valdybom adresai:

•

Chicago, III.

Pamėginkite musų kavą po 26c. visur kitur parduodama nž 40«
Ocnaneia Santos Kava po 19c. už svarą, kur už tą naėia kava

Powdnr ni
40* svarą
■vara’gįvarantnota
.
___ ?•
Povrder
ui 40c.
ni’«0c. vertės.
Mes užmokame
užmokame «f
ui persiuntimą Pareel Pos’t
Mes

Chicagos.

BAT8ĄUIpMi”mu*
1644

Chicago Ava,

JapSUS, JlJU
arba Erpress ni

lYvsnimo perkant KAVA ir AR
CHICAGO, ttj.

T

SANVMTINI* D

A. J. Bernotas ir R. M. Kali

Skanių — sveikų saldainių, kvepSndų cigarų, gražių atviručių au

nauskas šiądien ant augštųjų

KALĖDŲ SVENTEMS

laiptų.

ft lietuvUkais ir angliškais pasveikinimais, lietuviškų kuygų, kalen
dorių Ir t. t

VIENUOLIKA SMARKIŲJŲ BALSŲ RINKĖJŲ
TURI PO VIRS 50,000 BALSŲ. DVIGUBI BALSAI
PARODYS KOKIOS PASEKMES BUS.
RODOSI
NUSIDIRBĘ BALSŲ RINKĖJAI.

g 901 W. 33rd St., Chicago,
Priešais šv. Jurgio liet. Bažnyčios
K Kviečiu savo viengenčius pas saviškį. Krautuvė atvira kožnų vakarų.

i

EXTRA DOVANOS Ui BXTRA
FASIDDABBAVIMĄ.
Nuo astuonių ryto, gruodžio
11 d., iki devynių vakaro gruo
džio 23 d. dvigubi baleai už vi
sas naujas prenumeratas.
Kiekvienas balsų rinkėjas, ku
ris per tą laikų pasidarbuos,
bns apdovanotas extra dovano
mis už jo pastangas. Tas, ku
ris surinks daugiausia naujų pre
numeratų per paskirtąjį laikų,
gaus 75 dolerius — auksu,—ku
ris antras daugiaus pririnks,
gaus 50 dolerių auksu, trečias
surink.s daugiausia gaus 25 do
lerius auksu.
Sies yra paskutiniai extra pasiulijimai. Jie bus duodami kon
testo pabaigoje, sausio 17, 1917.
Prisiųsti per tų laikų nauji pre
numeratai bus taip.pat rokuojai, kaipir asmeniškai ofisant at
nešti, jei tik ant konverto bus
data pirm pasiulijimas užsibaigs
Paskutinis eztra pasiulijimas.

Kasdieną darbštus balsų
rinkėjas artinasi prie dvigu
bų balsų dovanos ir prie ga
lo lenktynių. Nevien dvigu
bai balsų bet dar $150 DO
VANŲ pinigais ir tai U2
DVIEJŲ SĄVAIČIŲ DAR
*4. Ši dovana bus išdaly

ta trims, kurie per tą laiką
surinks daugiausia naujų
prenumeratų. Šios dovanos
visiems yra tinkančios. Pra
sibudink ir pasižiūrėk. Pas
kui nieko nelaukęs stok kon
testo eilėn.
Lenktyniavimas jau gero
je tvarkoje. Kontestininkai
žengia dideliais žingsniais.
Daug jau turi viršaus 50,000
balsų. Net žmonės jau lau
kia kas bus išlaimėtojais.
A. J. Bernotas veda lenk
tynes. Kitas R. M. Kalinau
skas rieužsileidžia pirmeny
bės. C. J. Pausirma grū
moja visai lenktynių linijai.
Jo talkininkai jam padeda
rinkti balsus.
Apie ką nori gali kalbėti,
bet neužmiršk, kad V. JeA. J. Bernotas............ 52,000
R. M. Kalinauskas .. 51,000
Chas. J. Pausirma... 50,900
Vincenta Jereckienė 50,800
Juožopas Juknis ... .50,700
Anna Šūsnis................. 50,600
B. Simonavičius .... 50,500'
K. Skrypko ...................50,400
L. Sabonienė................. 50,300
J. J. Statkus................. 50,200
Julius Gumeliauskas 50,100
Kazys P. Mikšys ... .46,500
Ignas Stadulis............ 46,500
Stan. P. Možeiko .... 46,455
P. Cibulskis................. 46,450
Juožopas Juzėnas ..46,270
Juozapas WiČas ... .46,100
Ona Pocienėj.................. 45,913
Math Litwaitis............. 45,905
Alex Shedis...................45,880
Felix Machiulskis .. 45,550
Franas Vaivada ------ 43,350
Mot. J. Gen e wičius. .45,260
N i kadi mos Urbanos. .45,000
Justinas Kudirka... .44,710
Antanas Glemža ... .44,700

reckienė, J. Juknis, Ona
Šūsnis, S. Simonavičius, K.
Skrypko ir L. Sabonienė
yra lenktynėse. Kiek vienas
iš jų turi progą išlaimėti
pirmą dovaną. Jie iš šir
dies darbuojasi.
Gal kiti balsi; rinkėjai ne
supranta dvigubų balsų ver
tės, bet J. J. Statkus, J. Gunieliaųskas ir kiti kiek ga
lėdami naudojasi proga.
Jei Kalėdos butų balan
džio mėnesyje, tai atidėliotų
reikmenų nusipirkimą iki
liepos mėnesiui. Taip ir ki
tuose dalykuose žmonės lau
kia
paskutinės r 'minutes.
Gruodžio 2 d. koĖtesto re
daktorius buvo paskendęs
naujų prenumeratų užsakuo
se. Tas buvo po pirmojo
extra pasiulijimo. Kitą die
na balsų rinkėjai skundžia
si, kam jų nevisi balsai gar
sinami. Dėlto jei norite,
kad laiku butų balsai pa
garsinti, tai nelauk gruodžio
23 d.
Agota Meskevičienė. .44,400
M. Grublenskis.......... 44,300
Geo Stankevicie ___ 44,200
Ona Janušytė ........... 44,000
P. Gudaitis ............... 43,900
Joseph Bičiūnas ....43,800
C. Baltrūnas.............. 35,500
Kunigunda Pocienė. .33,910
Tony Kurliandsky . .32,300
Ona Slazaitė............... 31,700
Jonas Polikaitis ___ 30,350
Elena Žiliūtė............... 30,340
Jurgis Slepikas.......... 29,700
V. Stulpinas............... 29,120
Selem. Aztrauekas... 6,500
Vincas Stančikas — 3,500
A. Dūdas....................... 2,545
Antanas Verba ......... 2,540
Mike Ribokas .......... 2,505
Felix A. Černauskas 2,500
M. Misiūnas »'................ 2,500
Wm. Thomas............. 2,500

Stella Janaitė .......... 1,640
Jonue Viltiakis......... 1,500

Frank Arszavski .... 1,500
S. Radavicza.............. 1,500

M. J. DOMIJONAITIS

Daugybi Balsų u
$150
vertas

į

įfy

extra do-(t
vanos

Lietuviška ir Turkiška Pirtis ■
Dabar yra

naujai,

gerai

apžiūrėta »

DIENOS PIRTIS.
Moterims: KETVESGAIS; Vyrams: PfiTNYCIOMS ir SUBATOMS į
Prieš Kalėdas arba šventes bus dėlei motorų taip-pat Kct- !
vergo, o delei vyrų trįs dienos: Pėtuyčioje, Subatoje ir Nedėlioję, i
Kviečiame visus atsilankyti pas:

DAMBRAUSKĮ IR V1LUTĮ
12020 So. Halsted St.,

West PulBnan, IU,

Tel. Pullman 3647

■M,

afcas.a.njt,
mas
r.—asa

Karas geras važinėt
Sausio ir Liepos

Menesio

EXTRA DOVAltuS U2 E XTRA PASIDAR B AVIMĄ.
PASKUTINĖ PASIUIYTA DOVANA.
.
Nuo aštuouių ryto, gruodžio 11 d., iki devynių vakaro gruodžio 23 d. dvigubi balsai už visas naujaus prenn
meratas.
.
~
.
Kiekvienas balsi; rinkėjas, kuris per tq, laiką pasidarbuos, bus apdavanotas eztra dovanomis už jo pastari
gas. Tas kuris surinks daugiausia naujų prenumeratų perpaskirtąjį laikų gaus 75 dolerius- auksu,- kuris- antras- dau
giaus pririnks, gaus 50 dolerių auksu, trečias surinkęs daugiausia gaus 25 dolerius auksu.
Šie yra paskutiniai extra pasiulijimai. Jei bus duodami kontesto pabaigoje, sausio 17, 1917. Prisiųsti per tų
laikų nauji prenumeratai bus taippat rokuojami, kaipir asmeniškai ofisan atnešti, jei tik ant konverto bns data pir
ma pasiulijimas užsibaigs. Paskutinis extra pasiulijimas.

Nuo 8 vai. ryto 11
gruodžio, 1916.
Iki 9 vai. vakaro
*23 gruodžio, 1916

Idomiasi dalykai dedasi
Uigadidlnklte Karščiausius savo širdies

troškimus

"P ADIRBTAS iš geriausi0 materijolo sma
A jus ir geras važinėtis visokiam ore ar šal
ta ar šilta.
Jį galima permainyti iš put
kaus atdaro karo į šiltų uždarytų karietų.

MINUTĖ MAN SIX
jo motoras
laikyti,

yra

labai

geras ir gvarantuotas

Lozington’aa yra parduodamas už labai žemų
kaklų — tik 81350.

'•sos žemiau surašytos dovanos bus išdalytos “DRAUGO” skaity
tojams, neatsižvelgianti į tai kur jie gyvena. Brangiausia dovana
bus suteikta tam, kuris gaus užvis daugiausia balsų. Kitos dovanos
taipogi bus duodamos sulyg skaičiaus balsų. Kas gaus balsų —
tam mažesnė dovana, kad daugiau — tam didesnė.
DOVANA
.................... .............................
VRftti
1. LEXINGTON AUTOMOBILE
Pirkta pas
LEKINGTON MOTOR CAR COMPANY

Dabar yra lai
kas įstoti lenk

1842 South Michigan Avenue

2. BRISCOE AUTOMOBILIUS
Pirkta pas
MOTOR CAR SALES COMPANY,
2329 South Midhigan Avpnas,

tynesna

JESSIS FRENCH PIANO .........................
JEFFBRSON PIANO ........................................
390.00
NATIONAL GRAMAFONAS .......................
15(3.00
ARTOPHONE GRAMAFONAS .................
75.00
Nupirkta pas
JOSEPH KLINBNBERG,
4915 S°uth Ashland Avenua

1842 Michigan avė.
Tol Col 5739
The Lezington - Howard
Company Manfrs.
C°nnorsville, Ind. U. S. A

7. NAUJA SIUVAMA MASINA ......................................................... 50.0*
8. NAUJA SIUVAMA MASINA .......................................................... 60.00
NEW HOME SEWING MACHINU COMPANY,
Nupirkta paa
427 South Wabaah Ąvsaue

Pradėk tuojaus Tam
sta gali išlaimėti
extra dovanų ir
extra ® balsų,
taip kaip tie
kurie yra
pradėiję.

Visi stengiamės pasveikinti per Kalėdas savo
draugus ar drauges. Atminimui perkame dovanas
ir jiems duodame kaipo Kalėdų dovanėlę. Geriau
sia atminimui dovana duoti per Kalėdas yra ge
ras laikraštis, ypač dienraštis “Draugas.” Skaity
dami “Draugą” jie tave atmins kasdieną ir bus dė
kingi už taip malonią dovaną. Prisiunčiant;$3.00
į “Draugo” Administraciją pažymėk aiškiai, kam
dienraštis turi būt siunčiamas ir, kad Dienraščio
Administracija praneštų Tamstos draugui ar drau
gei nuo ko toji dovana yra. Pirkdami tokias do
vanas platinsime apšvietą ir žmonių susipratimą ge
rinsime dienraštį “Draugą” ir draugų draugišku
mą. Lai musų obalsiu būna “Draugas” draugams,
“Draugas” draugėms, “Draugas” visiems lietu
viams.

Iškirpkite šį kuponą ir išpildę draug
su $3.00 prisiųskite į
1 ! ;Kz:

IIII !I K ((

18OO W. 46th St.,

Chicago, III.

Gerbiamieji:
Siuomi prisiunčiu $3.00 už kuriuos
prenumeruoju Kalėdų dovanoms dienraštį
“Draugą” metams sekančiai ypatai:

NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMŲ
NAMU

KĄ REIKIA DARYTI
TIEMS, KURIE NORI
GAUTI BALSŲ.
Pasirašykite ant kupono ir
prisiųskite jį Kontesto Reiaktoriui. lšpildykite šį ku
ponų dėl balsų iš laikraščio.
Prisiųskite užmokesnį" naujų
trba senų prenumeratorių.
Stai kaip daro vienas kan.
lidatas:
Vakare jis sutiko du savo
draugu. Vienas iš jų yra sė
jas “Draugo” skaitytojas,
kuris jam davė kuponų ant 5
balsų iš paskutinio numerio,
o antras dar nebuvo skaityto
ju ir užsiprenumeravo “Drau
gų” metams užsimokėdamas
*3.12.
Sis laimingas kandiJatas rytoj jau turės 1505
balsų.
Balsus gauti labai yra lenva. Tiktai pamėginkite, o
patys persitikrinsite.

. KORBSPONDeNCIJINIS SKYRIUS
•
Anglų kalba yra lengva išmokti, bet šis lengvumai guli ant ta

_____

■seauta AMJį.1

kas mokina, kų mokina Ir kaip mokina. Tamsta gali (įmokti visa

to—o——anglį] kalbų lluososa nuešartm valandose šašo namuose, ui maža
I tolyglabto.
_
.
Grasiausia didžiausia Ir prlpaMnto už goriausia: MnertkonlšII Antrins ųckofll I ha mokykla, pasekmingai mokins por krasa anglį] kalbos Ir grame
li ofLanmum I tikos vlaoso dalyse A mere. Ir Kanados. Gražų Iliustruota, su dauge
li
I IJų paaišklalmų ir patarimų KATALOGĄ siunėlnme dykai. Rašyk

I

||

■££«'*

♦

I

I
I

platemių fintų. įdėk kabas markas prieluiftlmnl kataloge.

g

klesti skVrius

Tuos,.kurie gy trane arti, mokinau* KLBBO8B. dienomis Ir ra
barsis. .Iri nori greitai Išmokti Anglų kalba, tol persitikrink apie
rnuaų mokyklaplr—toga pradėsi(goksla kur kita r. Atmink, ėln
| daug mokinių pria rMBp mokytojaus nalaldšlame ir nrakinsme dauu—
gtou negu kur kitur. *b>j mokykloj gįlma_8*)sJK^9RAMjM?'..,
■Is
!■
■■>51
HIHtisrhnolosklirmis. Dvimokyt - TT t W 184h •< .
t 741 t*
■totoš»»8******j ..................... ....
A
c
OP U NOVA‘iKS,
1741 W. 47U> 84.. Cb4ca—y M
*

li
■|
H
II

Gatvė ....................................................................... .

.

DYKAI

I

Su pagarba,

RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANDAI
RAKANLAI

(MEBLIAI)........... ..........................
(MEBLIAI).....................................
(MEBLIAI)............................. .......
(MEBLIAI).................................
(MEBLIAI)............................... ..
(MEBLIAI).....................................
(MEBLIAI)................................. ..
(MEBLIAI).................................
(MEBLIAI)....................................
(MEBLIAI).....................................
(MEBLIAI)....................................
(MEBLIAI).................................
(MEBLIAI)....................................
(MEBLIAI)................................. ..
(MEBLIAI)....................................
(MEBLIAI)....................................
(MEBLIAI)....................................
(MEBLIAI)....................................
(MEBLIAI)....................................
(MEBLIAI)....................................
(MEBLIAI)....................................
(MEBLIAI)......................................
(MEBLIAI)......................................
(MEBLIAI)......................................

(MEBLIAI)..........................
UNION LIBERTY FURNITURB COMPANY,
4795 Ashland Avsnųp

LAIMĖJIMAO tUMS YRA U2TIK3INTA3.
Frisidėkito prio to kontesto (lgnktynių). Knomol tik
bus pagarsinta jūsų vardas “Draugo’', tuojaus už.
simokėkite prenumeratų iškaišo ui motus. Paskui,
gi suraskite “Draugui” nuižų-možlausia bent
į
vieną prenumeratorių į sųvaitę.' iki pabaigos
kontesto. Jeigu kuris negnus reikalingo akaičiaus b alsų dėlei išlnimė’imo vlršnurotlytų
dovanų, tas gaus 2* centus nno klckria.
įįT. \ j
no dolerio už įmokėtų sumų už pvhnu*
ir.cratorius.
l|
ARGI GALI BŪTI

PASISKUBINKITE.

>i

Prisiųskite šį kuponų, kuds patalpintas čia pat, šalo.

500

$4,000.00

Balsų

Dovanu Dykai

KAS TDISINOIAU.

BALSŲ LENTELĖ
Balni boa duodami tik Heme. kuria prielųe mo
kasti ut "Draugų” bai "SavalMaĮ Draugų".
Kas
tln nurodomų.

“DRAUGAS"
NaaJI Skaitytojai
Kaina
Balsai
« mėnaalų
............................
*1.71...........................
4ft0
12 mėnesių
..........................
*8.12............................ 1.000
24 mėnesių ............................
80.*4................. ....'. 8.000
80 mėnesiu
.................
*8.00 ........................... 8.000
8lunėtamaa par paėta kaštuoja *4.80 J mettie.
Ne J Chieago kašuoja *3.00 | matus.

Vardas ir pavardė................................. .. ..............

AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS?

Naujas Prenum

I kitas tolia (užttbtotn)

SVARBU: — Jus galite Išrašyti i| kuponų ant
sarus arbn ant saro draugo šiame kontasta dėlei ga
rimo tom įsu nurodytų dovanų. Tiktai vienas kupo
nas bus priimtas nuo vieno Žmogaus. Jeigu norite
gauti smulkesniu tlnlų apie lllalmėjlmų dovanų, toi
rašykite aakanėiu adresu:

KONTESTO REDAKTORIUS
1800 W. 441 Atrast
Cbicago. III.

Telephone
Drover 6114

kaštuoja *8.00 i metto. ',:

“SAVAITINIS DRAUGAS“ ,•
Nauji Skaitytojai
Kabia
Balsai‘
12 mėnaalų ............. .. ........... *1.80 ................................
400
84 mėnaalų ........................... *8.00...............................
80 mėnesių
........................... *4.60 ...............................
48 mėnesių
........................... *8.00 ............................ 8.000
Psr paėta I kitas tolia kaštuoja 88.10 J matos.
Jelgn atsiųsi pinigus saus prenaaeratariaus. tai
gaasl tik pasų balsų ta. klek gaaaaasa naa naajų
prenumeratorių.
NAUJAS SKAITYTOJAS yra tos. kuris nėėa
skalius “Draugo", reguliariai, pria* pradėta Šio kalė-,
testo arba tas, kuria vletšhat tolius a rireltytdjkri 1
llų lalkrašėtų.
. , '

1M

UN

I

MBRICAN B ROOL

ia tas Kontestas užsibaigs 17 Sausio,

1917

“SANVAITMUS DRAUGAS”
ras duonkepys duonos nepa
brangino, o žmonės perka
prie abiejų, kaip pirkę. Nie
kas vienas kitam nesiuntė
savo darbininkų, kad atker
atėję duonkepyklon vaišino šyti, ar pakenkti. Neikatras
duonkepius. Tšpradžios na duonkepys ar jo tarnai jo
miškiai nesuprato už ką kių nuodų į duoną nepylė ir
juos taip myli. Vėliaus pa nei vienam nieko blogo ne
matė, kad vienas' iš svečių padarė. Jie abu rūpinas žmo
kas žin ką krato iš kišenės nėms patarnauti kuogrei
čiausiai ir dėlto verti yra
duonos miltuosna.
visų, o ypač savųjų pilno pa
'Nepasisekė bjaurios šu
rėmimo ir užuojautos. Musų
nybės padaryti. Suareštavo
korespondentas pasirodė blo
atkeršintojus.
gų žmonių įvestas į klaidą.
Bepročiai, norėjo nunuo Kadangi musų laikraščiui te
dyti žmones, iš kurių darė rupi vien tik tiesą skelbti,
oragyvenimą. Labai pasmer dėlto
noriai
atšaukiame
kiamas toks lietuvių pasiel prieš musų norą paskelbtąją
gimas.
netiesą ir kviečiame visus
Darbininkas. remti abu minėtu duonkepiu
taippat kaip lig šiol kad
Gerai ištyrus dalyką tas j išmėtė. Jie* atlieka savo daraprašymas pasirodė VISAI, bą gerai ir sąžiningai.
NETEISINGAS. Nei kat-j Prie tos progos prašome

Pabranginto ja/
duonos
matydamas, kad baikotuoja
jį, sumanė atkfršyti. Nu
siuntė du savą darbininku
pas antrąjį duovepį. Šiedu

“Draugo” No. 218 padėta
Mitoki korespondencija iš

Melrose Park, III.
•
*
NORĖJO NUNUODINTI.
z Čia yra du lietuviu duon
kepiu. Jiedu savo pramonija daro neblogą gyvenimą.
Vienas iš juodviejų pa
brangino pirkėjams duoną.
Jis norėjo, kad ir antrasis
taip padarytą, bet šis nepa
klausė. ’,
Žmonės nepirko pabran
gintos duonos; pirko piges
nę.

savo korespondentų neikuo-

met nerašyti GERAI neišty

rus dalyko, rašant nieko ne
prisidėti, nieko nesumažinti
bet rašyti tik gryną tiesą
nes tik tiesą mes tenorime
įlatinti savo skaitytojų tar

pe.

Amerikos Lietiniu Mokykla
Makinama: angliškos ir lietuviškoe
<albų, aritmetikos, knygvedystėn, ste- I

lografijos, typevvriting, pirklybos teitių, Suv. Valdi. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30

1660 Emerald

u tomniiosrthfptu; suteikto išmintin
gu l'/yptv zukui tink u,

utaisytas

S
© O H OL

tainėje 1644 Wabansia avė.
bus Paskaitos ir Prakalbos
dviejų kalbėtojų: vienas jų
neseniai atvažiavęs iš Rusi
jos, antras iš Baltimore, Md.
Kalbės apie tokius dalykus,
kurie visiems rupi, o ypač
jaunimui, — apie jaunuome
nės uždavinį dabar ir ateity
je; dėlto i tas prakalbas ir
kviečiama yra ypatingai jau R
nuomenė.

tpjireifiki-i esąs ht’ betin-i pa^kmingu
_
>*• »> peuMo . ilro i. i . 7»r, yerkiču h!.'a ,ačjii.m. dntitl.o. (jai rot
«/.o
, • in . n
aftriiio,
kairi t pairoje, irt., eit., Šutai*
Somas išuirtiėju labai puguisCjusio

l’CLLi
peno ir ištikimo rfra' go Mroytios. naudojamo v'dam • pa-nu
lyje per pusę šimtui t’i«» 25-.
už bonkutę vi-o-e aptiekose,
ertu gulite
tusiai iš

f.

Muzikališka Krautuve

TIKRINSITE.

/ d.

& co.

74—M VssJtlRgloc Street. New YorL

CHICAGO
TELEPHONE CO.

Phone Yards 2721
JONIKAITIS

GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VMIKŲ LIGAS
3337’ So. Morgan, St.
CHICAGO, ILL.

JOS, KLINENBERG

MUS PERSI

M:’ES nuoširdžiai mel
džiame, kad žmones
kurie kalba per telefo
ną, kad nekalbėtų ilgiau
kaip penkias minutes
tuomi duodami progą
kitiems gauti tą pačią;

Siandieną parapijos sve-

DR. J.

ATEIKITE PAS

avė., CHICAGO, ILL.

NORTH SIDE.

RS

UŽDĖTA 30 METŲ

imni

4915 SO. ASHLAND AVĖ.

KRAUTUVE ATDA
RA KAS VAKARĄ
ATEIKITE IR IŠ
GIRSKITE KON
CERTĄ DYKAI.

immuuuuiuuut.ut.uuuuuuuuiumuu

TUOJAUS NUSIPIRK ILIUSTRUOTĄ PUI
KIAIS PAVEIKSLĖLIAIS KNYGELĖ.

Neseniai
susirinkę
akcijonieriai
Kaspar State Banko, 1900 Blue Island
Avė. nubalsavo padidinti kapitalų nuo
$400,000.00 iki $500,000.00 ir pervir
šį nuo $200,000. iki 300,000. veikliu
tapti sausio 8, 1917. šitas nuspren
dimas buvo padarytas iš priežasties
padidėjimo vertelgystės ir dėlei gere
snio saugumo savo kostumeriams, ir
taip-pat delei įkvėpimo didesnio pasiI tikėjimo.
Užsirašymas akcijų užsi| baiga sausio. 8, 1917.

KĄ MUMS DUO
DA
GIRTYBĖ!
Kaina 10c. Agen
tams ir knygynams duodame di
delį nuošimtį. Perkant vienų knygelę įdėk konvertan štampų už 10c ir savo adresų ir prisiųsk šiuo ad
resu :

MW.miuuutMt.imm

A. A. SLAKIS

REV. A. BRIŠKA,

ADVOKATAS

Mes galime Jums sutau
pyti mažiausia $100.00
ant kiekvieno piano.

Geriausios Rųšies Pia
nai nuo $130.00 ir augščiau ant išmokesčio. $1.00
kas savaitė. Mes parduo
dame populariskiausiems
_
'*■'
I
■žmonėms ant Town of
Lake pianus.

Tel. Drover 8553

Tel. Randolph 5246
gyvenimo vieta

Kadangi mes turime sa
vo namą ir nereikalauja
me mokėti randos ir užu
tat musų eypensai yra
maži.
)

■

,:P1

; r!i

Chicago, III.

3 4400 So. Fairfield Avė.,

Miesto ofisas:
Room 815
19 So. La Salio St., Chicago, IU.

3255 South Halsted Street

Tel. Drover 5326

S
i

Pajieškau savo draugų, Jono Na
viekio ir Petro Dauniaus. Jie paeina
iš Kauno gub , Raseinių pav. Vidu
klės par. Alaviniškio kaimo. Jonas Na
vickls pirmiaus gyveno Seranton, Pa.
Petras
Dalinis
pirmesniai
gyveno
Chicago, 111. Prašau jų arba kurie ži
no apie juos duoti man žinoti nes tu
riu svarbu reikalą prie jų.
Juozapas Stankus.
156 Cardonl Avė.,
Detroit, Mich.
Parsiduoda saliunas netoli Mc-Cormi.
ko dirbtuves už pigia kaina.

____________________
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durį], Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

CARR BROS. WRECKING CO. f

g 3003-3039 S. HALSTED ST.,

Amerikoniška Valstijinė

a n k a =

. J. Janulis 2458 So. Oakley avė.

Kampos 25 Gatves.

EDISON IR COLUMBIA TALKING MASINOS

1825 - 1827 Blue Island avė., Kampas Loomis Ir 18-toe Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

JOSEPH C. VVOLON

$600,000.00

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg. &
29 So. LaSalle st.,
S
Vakarais 1566 Miltvaukee avė. |į
Utarninkais ir subatomis nuo 7 £
iki 9 vai. vakaro Metropolitan
State Bank. 807 \V. 35th Street,
CHICAGO, II.L.

r. ,
g

CHICAdO g

..
Valstybinis Bankas en dideliu kaltalu arti Jųsų namų — ReguliariŠK&i peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Aeeociation. linoma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus

išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Snbatos vakarais iki 8:0 ▼. vakare.
Kalbama Lietuviškai ir LenkiikaL

;•

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

Tel Drover 7042 §

Dr. C. Z. Vezelis

JAS F. 8TEPINA, Prezidentaa
ADOLPH J. KRASA, Kąsierius.

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. J.
Nedėliotais pagal sutarimą.
?
4712 So. Ashland Avė.
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NUO $15.00 IR AUGSČIAU

ANT

AR
ŽINOTE
kur
teisingai
| pirkti Kalėdų
dovanas?
Geriausia vie
ta pirkimo pas —

LABAI

LENGVŲ ISMOKESČIŲ. TURIME PILNĄ LI

COFFEE

K, NURKAITĮ,

NIJĄ REKORDŲ VISADOS ANT RANKOS,
LIETUVIŠKŲ, SLOVAKIŠKŲ,

Ši Puiki mašina $85.00 tik

IR ČEKIŠKŲ.

1

ro aržuolo, raudonmedžio

kaip Ui laikrodėliai, žiedai ir
kitokie ankslnlal daiktai.
Nau
jausio Išdirbinio tavoral

LENKIŠKŲ

ŠI GRAŽYBE TIKTAI
$75.00 visose spalvose m
$75.00 VISOSE SPALVO
SE MEDŽIO

K. NURKAITIS,
1617 N. Robey »t.

B Prie Mihreukee ir North avė. 8

Cohen Bros.

arba kokios spalvos norite.

4J46-8 S. ASHLAND AVĖ.
Ateikite ir išgirs
kite. Viena iš ši
tų mašinų pada
rys puikinusią Ka
lėtln dovaną.

Musų pianai ir ma
šiuos yra gvaran
tuojamos.

Rakandai, Pečiai, Divonai, Geležiniai Tavorai,
Virtuvės Indai. Tie pa
tįs daiktai už žemesnę
prekę, negu kitur. Už

piningus ąrba ant išmo
kė jimo.

ŠIS TIKTAI $25.00.

' DIDŽIOJI KRAUTUVE
1407 S. HiWed Street

7' /)

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausių kavą Chi
cagoj ir mokėk už sv. tiktai
Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver
SMETONAS
Geriausias
Smetonos avie
etai. Geresnis
negu kur jus
«*Hte QQ
gauti

WEST STDE
1878
8054
1048
1610
8830
1844
18M

Mlbraukee Av.
Wilwaukee Av.
Milvrankee Av.
W. Madison st.
W. Madison et.
W. Chicago Av
Blue tsland Av

19c

RYŽIAI
Geriausi
šiai lOe
rutina

•
By

5’c
1818
1817
1888
1818
8102

W.
8.
S.
W.
W.

$500 DOVANŲ, jei jųe galite
raiti iš taukų darytą sviestų
kurioje nors iiBankės
«aakrovų.

coco*

ARBATA

Bankės
G e
riausia Coeoa,
Sulygink ■ u
bent ko- -M«
kla H sv

North Av.
Halsted St.
Halsted 8t.
18th St.
88nd st.

SOUTH SIDE
8088 Wentworth Av
8487 S. Halsted at.

Prilmnisnaio s
Arbatos Gva-

~.‘"“:aoc

4788

S.

Aihland

NOBTH SIDl

404 W. Divieiea
780 W. North Av.
8640 Lincoln Av.
8244 Ltreols Av.
8418 N. Clark

