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lygas, kurios ękol kas vie
šai nebus skelbiamos. Gir
dėt, kad nei vieno pėdo už
kariautu žemiu vokiečiai ne
tą skolą reikia mokėti aHl
200 milijonų doleriu kis
reikalauja prijungti prie Vo
Berlynas. Laike
kovos kieti jos.
met.
ore liko užmušta narsus vo
kiečių lakūnas leitenantas
Gustavas Leffers. Jis nušo
v ė 9 anglų orląivius.

valandoje Anglija išviso tu
ri 10,665,728,220 doleriu sko
los. Vien tik nuošimčių už

Francuzai sumušti pri
Yerduno.
Vokiečiai Rumunijoje paėmė iJ'
nelaisvę: L400 kareivius, 18
kulkasvąiflžiia ir 3 armotas,

BERLYNAS.

p

.turter Zeitung” ga ;o

Geneva. Būrelis

glija nei nemano
pradėti
,’aikos derybas, tai geriault AVilsono notos, išreiškė dai parodo jos užsakymai
mumeijos. Pe AVilsono noĮjVyą kuogreičiausiai pirnLti
4 AiJgLjit
M ma
-likos derybas. Taigi taikos reli Loeomotive' Company
1
' "■
.Jansymas paaiškės: nuo £al Kanadoje davė užsakymą
< ėi kulkų anuotoms už 175
i į inkų pasiolgįiųo.
Jeigu'
i iii i jonų dolerių.
1 . . t- i, ‘
j,
t,aprinkai išlenk s norą tai

Washingtonas. Centrą-

įl įlies.

penhageno telegramą,

tai iš vokiečių pu
sA priešginumo tam daly
ku jau negali In ti. Bet dip
joibaiai įsitikinę, kad talkiM,,T įnikai nesutiks d tbar taikiu
tiei ir tur-but karė dar te•1 • -i •
1
ss i ji i, ilgai.

sioųiis dienomis įžvaa
tont minos ruski nd< m J

A

(finų). laivas, “L ho
mikli rusų kare iu ■
bėti tesuspėjo
nių. Visi gi kiti ^iumĮ

rai prisipažįsta, kad trečia
dalis laukų esanti neįdirb
ta, nes darbininkai sumobi
lizuoti.

Rymas. Apylenkėse Ala
būriai austrų
lakūnų metė
rosios dienos vokiečių povą
bombams ant italų apkasų.
deninės laivės nuskandino
Italai sako, kad bombos ne
du anglų garlaivius: Oronpadarę didelių nuostolių.
sav ir Mįereddio.

Londonas. Laike pasta

žymes

NEW YOKAS. Kad An nių žmonių Šveicarijos mies

Gali Ki’tiKare Tarp Meksikos

nių žygių, jeigu
vokiečių
povandeninės laivės ir atei
tyje nepaliaus skandinę neutrališkų laivų.

VOKIETIJA ATSISAANTĮ NUO VISŲ UŽKA
PJAUTŲ ŽEMIŲ.

1

Washingonas. Suv. Valst jų prezidentas AVilsorias
sa'o>. kad jau buk gavęs ofi
eii lias vokiečiu taikos są-

to Žurieho išsiuntė preziden

tui VVilsonui telegramų, ku
rioje dėkuoja už jo bandy
mus- ^.įtaikinti kariaujan
čias valstijas.

H’!1

T

Londonas. Anglijos

Londonas. Nuo

Naujų
Metų Anglijoje bus susilp
nintas geležinkelių judėji
mas. Dėlei
stokos anglių
keli šimtai traukinių visiš
Madridas. Neseniai Ispa kai nevažinės. Kiti gi vaik
nijos vyriausybė
nusiuntė učiuos rečiau.
Vokietijai protestą
dėlei
skandinimo neutrališkų lai
vų. Proteste sakoma, kad Is
panija nepabijos ir veikles-

jūrių, dugnan. A pati
j'vių taipo gi prigėrė
-arklių.
*'■' 1
Rusų pulke yra! aiįti '
, kareivių. Taigi išviso tr
iuuskesfi 3,850 ,žmi niu.

I

NEW YORKAS. Vakar

vy
riausybė pasiryžusi įsteigti
orlaivių mimst^p|j^,j ^ųris
rūpinsis Anglijos oro, jiegoms.
■'

Petrogradas. Rusų ar
mijos štabas
skelbia, kai!
prie Rumunijos miesto Rini
nik — Sarat talkininkai at
mušė visas vokiečiu atakas.

į New Yprką laivas “Lapland Red-Star linijos Atve

žė 126 išsigelbėjusius kelei
vius Rusijos laivę “Kursk”,
kuris laiko nuskendo nuo ml
nos Škotijos pakraščiuose.

EI Paso, Tex.

Meksikos
prezidentas. < ’arranza žada
'apskelbti įnirę Suv. A'alsti' joms, jeigu Vilią paims Tapi
Įpico ir prisiartins prie tur! tingų aliejaus kasyklų,
TV* A

J SKANDINAVIJOS VALpozicijas į vakarus nno įp s i STIJOS KVIEČIA TAIKIN
uis kronprinco karino nd iŠ
imarkiai atakavo nai •ii ų|

ab!
I

z'8E3DHHR
• . 1-

praneša, kad vokiečiai, m-i!
imę trįs linijas franeuzį ;ri L
lasų. Gi telegramos jš jYil
pi'žiaus- skelbia,‘i ka4 itcįf- i]
jiai paėmę
ne trįs lmihsV
bet tik vieną lini ją aplmių

, z

A

RUSIJOS PADANGĖJE

raščiai praneša, kad Rusijo

į O ’įnaž neutrališkų valsti
bj’bnlsas ir liks užgirdąs.

je viešpatauju
didžiausia
Mkurdas ir netvarka. K

Fra neij c
būtinai, t
' Čia

ir stilvyh

bilki«ll

Chicago. Nakt iš ketver Imis laika. Bet \';it iIm eO
IflEgH
go į petn.včią ■
krvžkelyje -"e i- "t ) >' r' 11 < ■ t
■
gatvių Root ir South State
flBHH
«usidurė du gatvekariai. 30
t
keleivių liko sužeista. 13 —
labai pavojingai sužeisti, ki
ti — mažiau.

Berlynas. Švedijos laik

a Rumunijoje netik M
ėja, bet kasdien <'

pa'sldidd žinią, kad ląik A b
stro-Vengrija nori padaryti
pu talkininkais peperatišką
taiką, neatsižvelgiant į ki
tas
centralinės valstijas.
Kaikurie diplomatai net kai
bėjo, kad Austrija kreipi^
■’-elbėti užverti -u

X
I v*' * r y,*

tose pasilikę krūvos la
francuzų if vokiečių.
Į Telegramos iš B m vrl ’

Berlynas. Vokiečių oi

Rymas. Šiomis dienomis

ir i popiežių, prašydama

Meuse. Kova buvusi , ((ab ii
atkakli ir nuožmi. Muš IV Į

JA TURI .«6,666
,220 SKO AOB.

S,_uLUOĮ;f

įsa s kaiams griuvčsiuoi
Jf

I-o Motini labai gi

D

R

A

GAS

prie vieno
apžiurėjo veterina- to ir prisišli
S
dragūnų
Vienų kartų
S
bėris
net vaik
mas “Ivanuška” atgręžė ščiojo atakon ir su padkaw
S! galvą musų pusžn ir aplėtes voi»is užmušė trįs vokie
Įakįs klausosi musų kalbos. čius.
OF CHICA0 >m»
.
i
Einame toliau.
Mlltvaj"“** Av*.
~»r|x
Sykį bėris gavo gabalėlį snie
loję ypatingoje gyvuliu i duonos nuo 15 metų amžiaus dau;
ant Jūsų I1i
ligoninėje
yra keli šimtaiLavauorio petka Nuo laiko ležin
8
arkliu. Visų jų nesuspėsi! bėris liko neperskiriamu ti.
Marijona Klimavičienė
. ikarais iki 8 Vi Un.
apžiūrėti nei per kelias va draugu šio jaunučio karei
Pžv
(ADscvičaiti
30 metu iš
a —b
Skcj Įname pinigus a_it
landas} Kaikurie arkliai la vio. Kur tik jis būdavo et- Arkan
Kluoniškiu \od., Aleksoto!
bai sunkiai sužeisti ir ap- ua arklvs visuomet seka jo keleivį
B Persiunčiame pii
J
valse., Marijampolės aps.,!
raišioti bandažais nuo gal- pėdomis. Jeigu gi jo neleij Europa i c
Suv. gub., ieškau savo bro
vos
iki
kojų.
Kiti
gi
sužeisti
Jžia,
tai
bėris
žvengia,
kat utį Lai voką
NUSKANDINTA DU LAI
liu, gyvenančių Amerikoje:
Pataisymas.
lengviau ir linksmai zven- sa žemę. Naktį ir gi arklys
VAI.
Kaziiniero ir ^domo Alise
Draugo 228 dedant Lietu gia, kuomet kareivis sargas Į nellorj apleisti savo šeimy. . Rusijos ministerių pir
vieių, jiems
pranešu, ka vių Dienos atskaita apeista
įlinko ir stengiasi visuomet
Londonan.
Pastaromis mininkas Štiurnieris prane
musų brolis Petras yra ne štai kas: $141.40 užmokėjome atuesa saujelę avižų.
ĮS TEIGTA
,
rnnnn
.
r
v
.
,
v
,
“
Štai
žvalgas,
vertas
!
nakvot
į
šalįp
jo.
dienomis vokievių povande ša, kad bus patrauktas teis-'
laisvėje Yokioje, adr., Ger uz 50.000 lapelių mažųjų dezu- j Georgo medalio — tarė gv
bt
ut Deutscįiland
neutseąianu Krit
ivriegsge-,^ aplipdyiuui, tų lapeUų iš- stojas, rodidamas i didelį! , Praėjo
™ trįs ’mėnesiai Ir nines laivės nuskandino vie man atstovas Aliliukovas už
buvo nei nų Norvegijos laivų ir vienų pasakyta Durnoje kalbo lelangenen lager. Mano adre-|giuntn<-.jimQ> už 5.000 didžiųjų pėri’su aiškiomis akimis.^h°,llega hlUa
STATE PA
pkričio
1
d.
š.
m.
(s.
st.).
Danijos
laivų
.
“O PRIEŽIŪRA Vai. atakų
jis
busasi Alogilev
na Dniepre, idežuėių aplipdyinui ir 4500 tų Taį tarės gydytojas paša-} Pažinti. Laike,a
Savo
kalboje
prafesorius
KAPITALAS $6)U,C
No. 8.
dežųčių supakavimui ir išdun k . iahai įdomia’ istorija 7° žve.nškas’. bet tai‘P !avi‘l SREIKudjA DUONOS
Map
mokame
3 proe. an
M iiiukovas aštriai peikė vai Jj.
, 'L
•
‘
‘
‘
;
kareivių
vėl
jis
pasidavė
ra

parduodame Koie-g
Kareivis Povilas Sima tinimui 120 komitetam. Ta da to
bėrio.
KEPĖJAI.
džios darbus.
mus, geras.
Ordorb j visas d jis n
lyką
apleidę,
pasidarė
neaiš

navičius Kauno gub., An
‘Bėris” mūšio lauke su
.
.
Buenos Aires (ArgenPr* 4’esori us Mil iukovas
W.BUn Kaspart- I*drioniškio vals., ieškau bro ku mr padėta $141.40.
A ienoje atakoje^ A olyni- tina). Visas miestas gali ne yra garsus visuomenės vei
kinėjasi nuo pat pradžios
Otu> Eaepar, — ųer-Pjr
Srcpka, Vįt«c Pi.
lių Viktoro ir Mykolo Simą
Kun. J. Zimblys kares. Jo šeimyninku pra- j°-i ^raPn(‘^° skeveldra ge- vi Žigo pritrukti duonos, nes kėjfs Rusijoj.
Jicopu aikyt* — K’asir
Af.ort niek— Am t E
.¥'»> »ug»n). > kaičius duonkepių streikenavičių. gyvenančių Ame
Iždin. džioje būvu Bu'iiu kazokas. I
Visame pulke nebuvo- ge- Į)al,ar 3*» gydosi ir linksmai rių,________________
,
rikoje........ .
P 400 B!rc !s!anc
nuolat didinasi. Tarybos
,
riaušių arklio. Laike atakos i žvengia kuomet.
ateina jo;su darbdaviais nepavyko,
CJ»ic»ąo« III
St.
Pridniprovkaja.
atlankvti
14
metu
savanoris
DAYTON, ORIO.
bėris priešakyj visų lekia, [
„
Riaz. uz z. d. Upravlenije
neatsižvelgdamas,
kad
kulj
PėTka
•
Gruodžio
19
d.
socialistai
gurtov, Feldšern Simauo---surengė prakalbas, Kalbėto- kos aplink ūžia, kaip bitės
viezu.
Leonas Misevičius iš Pa-;.iaVs buvo Bulotos stabas. Bu- laike spiečiaus. Prilėkęs
i
nemunės, Suv. gub., Alari-k)ta ža^jo kalbėti apie Lie- prie priešų kareivių jis
'U ~
. v, ,
„ .......
tuvos vargus, bet dauginus
inktos la
Bostone teismas nuteisi!
jampoles aps., ieško Amerl- ,
•
i
juos kojomis, kani . ZT, .
.
„
kalbėjo apię savo algą, apie spardo
Breadle
užmokėt^! Mieste Atlanta, Ga. du: Dr. Bielskio prakalbų
koje (Racmo mieste svoge- ••])raUga” jr apje žmones, ku džioja dantimis, slegia ke
.
. .
• .
.
_J lį. „J.__ 4_________________ __
___ L _b.l_ /1 __
|1
dolerį
tūlai
moterei
užv sd-1
-atvekarių motorman. t, .ii
R kaųtį
aukavo: po vienų c
rio Jono Kvietkausko iš He jam nepatinka. Aiškino- liais. Daug vokiečių -jau jis
vHųlžeidim^ automobiliu, 22 di ]tarti susprogdinime dma ni-ilerįj A. Beudoraitis, O. K
Razielių dvaro, Panemunės si. kad jo štabas negaunąs Į nuvarė į anų pasaulį be pa (’ A L K-tas prašo
’
‘‘ii- •
v _ 1-y___ J_ v..
valse., Marijampolės aps.. mėnesį $15 arba kiekviena die gelbos kareivių. Tikras žvė Vietos Komitetu būtinai i-'’ėrių už suplėšymų draln- tu vagono laike streiko, nu- (zakĮvičiutb. J. Bužinska
i P. įjjuskuiAigis. A. Žigj?
Suv. gub Prašau atsiliepti! 9»ų kožnas ir Bulota ir Bulo- ris laike atakų. Be koks ka gi 7 d. sausio .1917 nu . n įa-p’V ir 7 dolerius už suga^i- teisti 10 metų į kalėjimų.
•iiMM. filius, K. Kliai^
Petrograd, Warszavsl<ij vo- tienė ir Žemaitė po $25. Peikė reivis su jo nesusilygins. Gi siųsti Lietuvių Dienos pi ii-jn'ni? j°s skrybėlės.
A. Ilažjika. J. Jarošius,
kzal. kontora glavnyeh Pet tautininku;' ir katalikus, kad pasibaigus mušiui jis vėl vi !.ms i Raudonąjį Kryžių ir
r/
,. fV. Kraučeli
PriiiJ>ev
rogradskieb masterskieh.
Lietuviu Dienoje mažai surin- siškai ramus, kad tarytum 3 ba į Liberty Banka ir pra-1
S. MAa
V. Vitukinas, {
uitų. Kaltino Dr. šliupų ii i metai vaikelis galėtų jį vai- nežt apie Centro Komitc- t
Žukauskaite Joana KauKrakųce
AI. Jačiunas, ..
i^uj. ęaįpOgį prašo atsakyti į
Butų kaina Ameiikoje
no gub., Pašu.viO par., gyve- Karužą, kad jie netikusiai su-j (lyti.
, . - dvare,
,
_ ies-p
. v tvarkė L. D. .
į,
Ir kur. ®.
gi nebuvo
šis . ar-id«-ie
K to
nnlrntm
kasdien kįla ir kįla. Prezi- AmĮvųs ięįųs„P. Draugiimsi \ iktoruies
.
.
visas P
v. iv-io
aiiKOias ir
ir
* * ' " ■* .
lfcmvigienė, i JI
b
’askui kalbėjo
J<o dedeš Antano SidlatiskTo i. .....
. . tuot-erjs,
,
, Bu. klys. Buvo jis D’^oiėTJojr^haTštrtis:—— —
•
.
X.
I Alkį
ifeius, S. Dubic
a.
‘ Intiene ir Žemaite. |os kalbenių fabrikų Albertas
AI. • AE k si'
,T.
gulti.
iš Radviliškio, Siaubi) aps., | jo lajĮ> kaj]) |nflterįs ka)ba A’olvnijoj ir Rytinėje'Pru’s, J. Zarskis, -1
sijoje, Bet gidu gele jam .
- .
. .
.,
2. Linksmybė—pasislėpė. Greigliton sako, kad neužil
paskutiniu laiku gyvenusio
Rinko aukas nukentėju- nepavyko. Kuomet arimia rle -vra slU1,tC‘ P11USUS 1 9augal milais, P. Dabule
3. Teisybė — negali įatra- go batų kaina galės padidėti
Amerikoje. Adfęsas': Petro- sienis. lietuviams nuo karės.
J donųjį Kryžių arba į Liter:, .T. Alikalauskas, Smil
generolo Renenkamfo bėgo
net iki 8, 10 ir 12 dolerių.
sti kelio
grad, Fontanka No. 134—7 Surinko $15.60.- Ar užteks
y
Banka
ir
nėra
pranešė
C.
ki iu kų $15.77. Viso $40.7
los prie Nemuno
4. Sąžinė — kalio į j^mbe
svečių vakarieniai? Taipgi
Kareivis Juozas Verbic rinko\ukas “Žiburėlio” drau-1 Kazokas, kuriam priklausė <-įui, tegul praneša, nds be pakabiujta.
L /. svetainę $8.00, kit'S
okio pranašimo C. K-tas ne
kas iš Kaimo gub., Vkmer-į Diai. Surinko $8.13.
šis arklys liko užmuštas.
iš^i I >s 75 centai. Viso $8.’5
5. Atsidavimas — hemai
gės apskr. Kavarsko vai-'
J. A. T. Nuo to laiko bėris negalime uri tiems pinigams jbkios, oalaidotĮas.
į| $32.02.
7
šciaus, šuvenų sod. prašo!
buvo nei bepažinti. Mirtis mnt'rolės.
(i. Ale as—ordėnuosel vaik
’ liozas Aleksinas pir‘‘Draugo” pagelbėti surast;
Savo pranešimuose j Cen što.
šeimyninko, mžtat
/
g paėmė už svetainę, gr•1 V '
ju-gjnnnės ir pažįstamus A-i
7. Dora — valkstą
uba
šeimžninko, matyt, buvo ura aiškiai-žymėkite stmas
Detroite, Alich. kaikurie
mrmu sakant, už kalu
mėrikoje. Jis jau 5’metai ■
skaudi atsidavusiam tarno jo kelis kartus jas pCrtik-- gauti.
“niekei sliovv” padidino kai
li. Net didebuots’ • mintarnauja rusų kariuomenė
inkite ir nurodinėkite -kur
8.
Pavydas
—
knraliauna.
na
už
įžanga.
Dabar
jau
—
arkliui.
Ramumos
jo
din
Kaip žmonės, taip ir gyvusk, už geras
sNetaims
je TJussia, Deijstvujuszezago. Kiti kazokai negalėjo jas pasiuntėte: Raud. Kry9. Meilė — isva iii.vo vie reikia mokėti ne 5 centai, į ks neima, o ypač, kiuant
iai
šioje
milžiniškoje
Euroja armija Leib. gvardeiskij į
riui ar Lib. Bankui, nĮis bu- šėti.
bet 6 centai.
2 strielkovyjo peik, oboz 2 '
karC‘K keučia dideli į !>vie jo nei prieiti: visus
<< s 'Iria reųk&nĮos pa Vai
’o nemaža
atsitikimu,
10.
Kantrumas
-viską
vargą.
Jie
žūsta
be
išim
ti-i
spardė,
stvarstė
dantimis.
Tą
pati
žada
padaryti
ir
|
,
.
Hura
į n et • < yu-otestoi.i
'rnzriada, Osipti A erbiekonu. j Vl,1»
md
pinigus
pasiunčia
į
Lib.
pergali.
t( •atrai kituose miestuose. iSraįgijriY. At. C. A.) dž
„
,
nėjinm, arklai eidami pas-j Buvo mėginama pririšti, bet
Vincas
Vasiliauskas iš į,kui• zm< •gaus į mūšio ugnį. j tas nieko negelbėjo. Sto Jauką, o praneša, kad pa"Ai duoda ’svetain, už dyk:.
Raud.
Kryžių,
T’adovinio, Kalvarijos ap- j
>
ii
riausius pavadžius jis įiu- iunte
arklvs
is visu* Cgvvulių
* Dr. Ji J. Bielskis:
no
maišosi
Centro
a]
n
skai

j*
*•
skričio, Suv. gub., ieško gi! traukdavo ir bėgdavo prie
giminių ir pažįstamų. Tūta, daugiausia kenčia dabarti- i Nemuno į tą pačią vieta, tos.
nėję kalėje
Kalėdų Dienoje iš LituaDemidovkaja ui. No 18.
kur liko užmuštas jo šeiLJ
Arkhs ir kareivis mūšio
įios Šveicarijoje gauta kabmyninkas.
Pranė Končaitė iš Roinnčronte pripranta viens prie
Dabar paaiškėjo, kad šių
per
laukus, egrama šaukianti pagelbos
• eių sod.. Kuršėnų par., Kail kito, tampa nelyginant mu,- Lekia isirvžes
4
»
i
I
15
tukst.,
lietuvių
belaisvių
metiniuose, Suv. Valstijų
no gub., ieško tėvu MetaU- irdžiausiais draugais Daž žvengia, tarvtum ieškoda
Vokioje
ir
Austrijoje.
šo ir Marijonos, brolių Jono nai kareiviai paleidžia vifcai mas savo gero draugo.
Washingtoiias. Pastarųjų prezidento rinkimuose de
Žadėtieji
pinigai
Glogai,
*28 nictn, Silvestro 33 metu
dienų Vilios laimėjimai la mokratų kandidatas Ediso
Daug vargo buvo kazo
arklį, o jie seka paskui juos,
Serantoue, Pa. mokyki
Lituaniai
ir
Hvodu-Lietuvių
9,116.296
ir Marvelės sesers 15 m. An unp šunįs. Aplink ūžia kailis dėlei to arklio. Pen
bai s iji lino Washingtono nas išviso gavo
’d a yl«i buvo nutariusi ir
trašas: Smolensk, A’itebsktie kulkos, sprogsta šrapneliai, kių kazoku tik neužmušė, Komitetui įsakyta Raud. politikos Labai abejotina, balsų, gi republikonų kan
1,10 ' eiviams Kalė(
posse 132 Fvaliusi Koneiis. » keturkojis kareivio drau-: daugelį sužeidė. Galų gale Kryžiui 23 d. grd. išsiųsti. kad < ar -an:įai pasiseks nu didatas lBibhcs gavo 8,547,A'isotinųsis Amerikos Lie
474 balsų. Tokiuo būdų AV ik, ?įkiĮci‘’‘J- bct t5’0(MJ vail*
Petras Diglis iš Raseinių gas tik kraipo ausimis, lx‘t!
lik<’ pasiųstas į pesti- tuvių Susivažiavimas šau malš;!; it i plėšiką ir sugrąžin
is 568,822 balsų gaU?.
neutū-’° P««k»-t<e
senas
Nainiu <čio apskr. no-Į nebėga
lUenoje
į
mokyklas. Reiškę
‘K* nuo savo šei- “inkų pulką. Bet ten dar kiamas 15-16 d. sausio Broo- ti šal u ramumą, Bene Suv. daugiau,
o' atgal
negu llugh
siųsti
rasti giminės Ameriko m\ minko Adenas rusų ka-;I blogiau. Du kareivius jis už klyne, N. Y. Pakvietimai Valstjos vėl ruošiasi sig
sustrei < i vo..
Prieš keturis midus deu
šia, Fkaterinoslalr. reivis taip pasakoją apie r mušė, į skiedas sudaužė ke- yra išsiuntinėti visoms Am. savo ariu.omenę gaudymui
kratas W i Įsomis gavo 6,2sWl
pi vskij pv. No. 20,
Inos tyliuosius mūšių da-|d>*s vežimus dėl amunicijos. Liet. Centr. Organizacijoms.į A'illob.
09 balsų
Kariuomenės vyresnieji,
migo” redakcija in  lyvaiitojus:
Am. Lit. C: Komitetas.;
veltas
f matydami kad šio arklio jau
do laišką nuo ka
“Rudenį 1916 metų
--------------------- t —
konas Taftas — 3,846 39fci /
itino Juozapaičio, resnysis veterinoras Bogda- n<“galima suvaldyti, nutarė
iš Kauno gub, nov pakvietė mane apžiūrė jį parduoti. Bėris pakliuvo
r. Tutkumi val- ti sužeistų arklių ligoninę. vienam Rygos vežikui. Bet
K e ”«oha, Wis. Kalėdose
rjiii sodžiaus, K i turko jų ligoninė įtaisyta !šis nesidžiaugė nusipirkęs
[.I. Kini 4 metų amžiaus
glostymai, Prie “MunidJ
suieš- gan puikiai. Pacientai, neat tokį arklį. Nei
ii 2<* lbėti
Lnergailė saldainiu užsprin<• raud avė. iškc|
Aleksand ra sižvelgiant Į skaudus sužei nei botagas negelbėjo.
ri^ii. Visur yra pavoA n a ri kos žydai dali
Trįs dienas jis buvo pas karas iššoko iš
dėtį Ka jetoną dimus, matyt jaučiasi gan
Vidu inėjd dalyLęjsf cjiošias. sutverti didžiai,
įllgsclo
vežiką, bet ketvirtų diena 30 pė
ra i.
M
jn\
Ni rt i Dakota lai
<-i"irganirai-iją, kuri rupiil
G PUSDOLERIAI.
iš artilerijos išlaužė duris arklydės tr m.
turliji.
L5
valandų
pačiai.siu adki.i l inkimi
ji tematė.
ižimo
17
i
nliif
sniego.
I
.
i
LentėjfciHįcmN dėl karėsj
Nuo sausio
islnng.,
kstė ši u<1tiu"».ima
si
iego,
traui
l.asr
bumo tam dalykui sūri
liauji sidab
17 įse
•1 Yv• .
aikscuj
Arti
milijonų doleri!
M'

PABĖGĖLIAI lšLietu»ii)G»4-“*i5-“«“
PAIEŠKO veninio Ame
SAVŲJŲ
rikoje

Į/l

SLGURITY DAI
k*m»

Įbt

PHILADELPHIA, PA,

JlrfSe ]

ASI•P/

t

Mm

SKRYBUUS BRANGESNI!
UŽ MOTERĮ,

STREIKER1AI NUTEIS
16 METAMS į KALĖ
TIIRRINGTON, Cl
JIMĄ.

iŠ C. A. L, KOMITETO

AR TEISYBĖ, KAD PJ
DAUGELIO.

■

,r

,

12 DOLERIU UŽ BATUS.

,

BRANGSTA TEATRAI JU
DANČIŲ PAVEIKSLŲ.

GYVULIAI KARĖS LAUKE.

WASHINGTONAS SUSI DĖLEI PRAĖJUSIŲ PREZI-’
DENTO RINKIMU. I
RŪPINĘS DĖlil VILLOS
SUSTREIKAV015,001
LAIMĖJIMŲ.
(MOKSLEIVIŲ.

A

Į

mirtinai užspringo.

NUPUOLĖ.

.įdlTDAI L'.BAI RŪPINAS

NDKENTĖJDSIEIS DĖ
PER DIENA PRISNIGO! R
KARĖS.
COLIŲ SNIEGlJ

3

ORAUGAS

t

,
‘
,
į

,

Vo delegatai visų C
artijos. Girdėt, lotu
ada reikalauti sava
ynoi antpuoliu jos.
L/Ibai reikia abėjudti,
<ad Tekų troškimai galėtų
būt ’vykdinti dabartinėj!
bilai loję.

, NIJOJ.
♦

!

’ Kaiki riose \ - Iri
fornijoj .iltis įeit
dųtylisJ lėlei
ši
nukent? ,<> orend ą
AproĮtuojnnia, I .ui
jau padaręs iki i i
doleriu nnostoliiĮ S
kiti prie medžiu -hl
kits 'ir kuren< j,
idant neiiir.iltn

•

.

I

t > it 11 ->

J .

*■

I

likit grįždami no
Šiais metais iš Suv. Vai-,
vo
paramų »per
Yislą. Bet nelik? stijų Į svet imas šalis liko iš- į
ena pusė paranio pa- vežta už 40 milijonų doleriui
ir visi keleiviai šule popieriaus.
Į \Lndeiij. Kas ten dėjosi:
Ta gi svetur gabenama
I nnkiį aprašyti, bet baisus į už milijonus doleriu popie-

B.1

Puikus Balius

įį|i ■ ■i

■

į
Oun

Acadern

Si mokykla yra vi

seseb

i

■ ■ ■ ■
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Lady

OMITETAS.

-

1
į;
tH
* «
B Apieliitkėje LongyJ [i (< Tiiee.go '•Illinois.
Arti
■ fliieagoš, paraiĮkz r CtreiĮtiii rabinu' paniekti
.miestą. Vieta labai įmiki; aps. Iii ta puikiais me
dzinia/ gėlėmis, kur <a1ii)na tvru or i kvėpuoti.

Daug šviesiau
t i 17

r . ■
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-

Į1
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Šviesa

Elektrikos
i » ' e? r

viena

yra
'. •’ *

* >. *
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ACADEMY

of

*,
i

iU:
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)

b

Dt‘pt. Al, 9bth ant i '! Iiiį'tp^treet Lonav

I

Mes bndnvojnme Altoriui
dėl Cntliolie ('būreli Extensiou Draugijos

SAKYKLŲ.
SPA Y IKONYČIŲ,
GROTELIŲ, ir t.t..

2834 ir 2836 Lake Stre,
CIHCAGO, ILL.

VAIKU DIENINĖ GLOBA

§

Parengė
IŠKILMINGĄ MASKARADINĮ BALIU

Ned., 31 Gruodžio-December, 1916
SUTTKTIKTI NAUJUS METUS

Pradžia 6 vai. vakare
MILDOS SVIETAINEJE, 3142 So. Halsted Street
£
Jžanga išanksto perkant 25c. Prie durių 50e.
Bus skiriamos dovanos tiems, kurie bus puikiausiai ir įdomau- K
9 šiai apsitaisę. Tr dalykai perstatomi iš praeities 1916m., ir visokios
1 it<1- i< s- pinn onės.
#
Bilietus iš anksto galima gauti šiose vetose:
AT. .T. Damijonaitis, 901 XV. 33rd St., M. .T. Kiras, 3331 So. Halsted St.,
!'. Satkar.skns, 342:’, So. Halsted St., Dr. Zitnont, 3252 So. Halsted St., ir
■ ■ * >>
"3 I l’lacc.
’tjt

K
y;

X

i t

1

į/

, ’ <

;'4 {

EDftSoN BUILDING

'Z_ \Vcsl Adams Street'

ADAMS &
ELTING Co.

Chicago, III.

iilioibi

.urae.'G.

, %Wui. P. M'-Tvnfc‘: Ar* v**r+l'h»tf

Ar jus atsimenate žiema 1913-1914 metų?
Ar jus pamenate, kiek tuomet vyrų ir moterų
buvo be darbo, kaip jie vaikščiojo iš vietos
i vieta d; rbo prašyti, bet dirbtuvės visur bu
vo arba uždarytos nrba tik pusę laiko te.
dirbo? Ar jus manote, kad ilgai taip darbai
eis gerai, kaip kad dabar. Ar jus manote,
kad, karei pasibaigus, nepasibaigs gabeni
mai sveti r Amerikos produktų, kurių dabar
išgabenanti bilijonus dolerių vertės ir dėl fo
nesustos čia darbai ir uždarbiai?

Algos darbininkams turės nupulti. Minioš
žmonių, kur dabar turi gerų uždarbių, taikai
Įvykus, nebeteks darbo
Ar jus kų-nors darote, kad apsisaugojus nuo
galimų įvykti bedarbių ir iš to paeinančio
vargo?

716-726 lYnsliingto
Chicago.

Kgeu< r. C

Mvd

f

Neeikvokite pinigų —• taupykite! Dėkite pi
nigus bar.kon, kol galite. Karė ar ne karė,
bet jus n? visados taip uždibsit, kaip dabar.
Valandos: nuo 9 ryto iki 3: po nietų Subatomis iki 2 vai. po pietų ir vakarais nuo 6
iki 8 vai.

REIKALAUKITE
AD-EL-ITL.

Commonwealth Edison Company

OUR LADY

/L. L

SĖDYNIŲ,

Mes išdirbau.ė geriausias
maliavos, liakierius malia
vas, (enaniel) ir t. t.
Jie yra vartojami vi-ur
ir visados padaro grrij
darbij, .

fKlnmkite infottiauiji; ajriie nnisn nauja pasrulijimą dvieju metu išmokejif'
i .
iYedima Blėktgos. j dusų j anm. Telefonas Bandolph 12S0—Kontark'

r
į,e • dubinėtu po Įi.ibaig linui as1' * ’

I

ALTORIŲ,

GERUMAS
EKONOMIJA.

iš

'C

criiiitsiu. Knsdiena Elektras’r geriau: pMtaisšmb ir ma
žini kainuoja.
t,. .
,.
,. -

y

b ■» . . ‘

Pres
Kas.

ALTORIŲ ISDIRBEJIAI

ir Puikiau

■
ORŠAI
■
■ Elektros Šviesa dėl Jūsų Namų
I Akademiškas k u
pi įrengimas į Kolegiją arba a
I Normai.
■ T . /naudokite , progo geros šviesos. Plektro visados pa
I Vradinė ir Asta. iįi Skyrių Mokyl.Ja dėl jaunu * gražina namo ir Sumažina darbo.
studentu.
i Pirklybos kurt i tuoniu skyrių.

C. M. BUCKEL.
T. P. BUCKEL.

t

I

i

Ave. Pradžia 7 vai.

■
■

notre dame.

v

man

■

dėdės Antano Bart
Kauno (i ube Vilijon Telšių pnvieUP
relių valsčiau# Kitavus parapijos, Dan
gėj ų k a imo.
Moliuokite, ntsišnukšiuo antrašų:
Juozapas Ceruausko
1817 8 Unįon Ave
Chicago, III,

BUCKEL BROS

Parengtas
Jaunų Lietuvių Amer. Pasilinksmino
Klittbua
Unity Club Svetainėje, 311(1 Indiana
A vėlinė
i
Gruodžio (Die.) 31-1916
Naujų Metų laiikiant'praaides 8 vai.
vakare trauktus iki I vai ryto.
įžanga 23c. ypatai
Muzika leis Brolių Kurpalių Kviečia,
ate visus Lietuvius ir Lietuvaitės at-u(| o8iiįui|Į)|hi fisntu oįh ynu t,<>jni!|in [
linus ir praleisti linksniui laika senus ! i
metus baigiau! o Naujų laukiant. Visi i
kurie atsiliikys bus užganėdinti.
Visus Kviečio
KOMITETAS
rt

Į

■ ■ ai ■

r

I artu d uodu pu. mis Automobilius ant
1Juonių eole, liuioitsiiie už $7OC.O0,
J.in rotai,, . | ats prasided i,
turi
;. i’l tr»>h švinu,, vist vėlinusi ituisiiuai
X/ išaukite.
Į ,
.1
John F. Wnlsh
unicago.
257 W. 47th St.
i

ne joje ki.o siunany* » pJ jA t^k
Amsi' kiti už-'“Dranga”. Rašykite įdomiu
imas b'iv rsti niokyties ka- i,
savo rttbželĮ upės du- žinilj iŠ savo krašto,
risk u Liustrų visus .16 metu
Lamžiais pilit'ėius. Pašaukus
[juos | kariuomenę nereikės
• Draugyste Brolįško# Pažinties Ren' gia puikų Baliu an išlaimėjimų čekio
ilgai |art t i su naujokais,
I vertes $25.00 Snbatojė Gruodžio 30—
į 1916.
bet id|vus šautuvą Į rankas
!
Muzika susidės iš gabių artistų toflel galėsite prisišokti sočiai. Kvieča-1
tuojau alinta bus nusiųsti
me skaitlingai atsilankyt o nesigaiėsi- [
i apkari \
to Vengelevskio Svetainėje 4500 Tali
Fi;

Šiomis dienomis 1’

■

r

‘Tur

i

ČEKAI REIKALĄ >JS
a,
TONOMIJUS,

F
K

■

,16 MIETU VAIKAI BUS
VARliiKflMI KARIŠKAIS ! ’i liz<s sflli sįsriaunnmis
tęsį labai gilos. upės 'rinus,
O čia kaina ja kasdien
kįla.
i ingtĮniis sunku buvojai- \
MUŠTRAIS'
..u,kt Iš 140 žmonių išsiSkaitykite ir platinkite

j

■■■■

I'ttrftiduodft ' erufe ir grocerne pipini. Priežastis pardavimo savininko
uotu cikutų, nori išvažiuoti a.nt tyro
oru. Kus nori I n<'\ai uždirbti pininga
loi greitai atsišaukia po sekančių ad
rosi):
i
1614 H. Paulina St...

[NUSKENDO 12C UŽ 40 MILIJONU POPIE-

SIS BANKAS MOKA

*

3 NUOŠIMČIUS

METAMS

<!

Tr žjį.onia pasidėtus pinigus apdraudžia savo kapitalu ir perviršiu.

$5,000,000.00
........ .
d. J9I6 J. J.
tvet Linoje 46 ir Wood G|
į r, ta vai. vakare.'
Viso. Lietuvaitės ir Lieti
rie užj. učinte prakilniam dnl
rite g ažiai ir smagiai laika
visi a ilankvkite, Cionais
• ūansi < A' Cecilijos benas.J
dnmo ovana thi panelei
augia šio gelių. • I
Nep; mirškite visi atšilai
po pili

1

•

/ p

ii

-

-

Amerikos Lletuviy Mokykla

i»/ -•

PASISEKIMAS IR
"ROTI NGUMAS.

•
i ' '
M
Makinania: angliškos ir lietuviškos
y
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
y nografijos, typervriting, pirklybos tei
s
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
g torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietyatės, dailarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
s iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
3360 Emerald ave., CIHCAGO, ILL.

£
š

B

STATE BANK of CHICAGO
*■

t

*

/Į

Įsteigiąs 1879.
VIENINTELIS VIDURMIESTYJ BANKAS. KAME LIETUVIŠKAI
KALBAMA IR SU LIECUVAIS REIKALUS VEDA.
KAMPAS LA SALLE JR IVASHINGTON GTV., I’PIEŠ CITY IIALL

SK
K*
yv

NAUJI METAI

s

YRA GERAS LAIKAS PERKELTI PINIGUS
'
Tiktai protingas žmogus nigsto. Kuomet jus tiegalite, turėti gerą pasise z
1
.. «
Į SAUGESNIA BANKĄ
kimą, nes. mąttfcjti tai reiškia, ,<a<l kas yra negerai yu Jumis.
Kaip galinio £ g
S g
būti n ąstauėiu, energišku ir pasekmingu?
Jus žinote, kad saugių bankų gali vadinties tik toks Lankas, kurį valdžia pažiūri,
iS E
kuris turį didelį kapitalą ir yra vedamas padoriai ir patyrusiu.
U.iktaj tuomet jus, jausite^ 5ėraj, kuomet ius; vartosite Triner’s American
V
i.<
Persitikrinę, jog bankas yra saugus, antru dalyku reikia tėmyti ar mandagiai su
KlikirtJ Bitfer \Vine. ’
’ ri.
T ! / '
i & žmonėmis apseinama ir ar paranku atlikti jame reikalus, ar nereik patrotyt pusė die- gį
Jis pagelbsti ypačiai uųo palietimo apetjrtb, ’ nėrviškumo, siplnumo, galvos A M nos kiekviena karta, kuomet yra reikalas į banką,
v
.it anodai SitinfąpninĮsvisu kil i ligų. Jis yra padirbtas iš raudono vyno ir
Primename, kad viską augščiau paminėta rasite šiame musų
karčiu žolių ir tt. K ūną $1, D, visose* apt iekose.
t-:!

tnuf ykilįe
$1.08
ant
Imkite Elektric į

,Kitas
geras vaistas yra TriiVr’s Liniment. Turėkite
visados namuose,~ ’v ’Mi1" II &V'
•
/
pačiai geras dėl reumaitizmo, neuralgijos, štyvo kaklo, niksterėjimo supūti- $ »;<
JD muilinti jauti geresnės j pagelbos
IVČIip
mo ir ti. NiekurA negalima
kaip šis> vaistas kad
yra. Kaina 25e ir 50e. \'iso?p į a pliekose; jie r krosą 35e. ir 60e.

k, lio.

'tai1

•t
Pradedant nuo Adoma ir Wt Jaab
ačio širdį Milwaukee’s aut S«coi
Grand 2 adynas ir 48 mi ėlta
nikiui išeina kag valanda, k tion
ažj. i
iistoj.i Higbland Park Lako Fertst
s'orth Chicago, TVaukegan, Raeine,
tenosba.

t;
i

X .

Paprašykite Elevetoriaug agento kat jį
nms priduotų korta kuomet trukiai
ina ir kitas informacijas.

Specialia Laikas

7
K

>.»
į'į

1 *.
,U

m

J0SEP1 TRINER
CEMIST AS,

£
*’

8 R

EVANSTON

333-1339
1.
ASHLAND
AVE.
Elevated
Express Trūkis ant

išdaro gt jungimus su North flbo'
•llectro tr kiai# ant Central Gatv^
•lvanst< n.

f

12 < Edison Bulldtng

72 West, Adams str.
Tek onas Central 8280

.*■ Hv* r*'“ r iTi****
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DIDŽIAME VALSTYBINIAME BANKE KURIS

A STATE BANK

A STATE BANK

1 Vrn po globa ir kontrolo
valdžios
2 Turi dideli kapitalų kas
yra bonsų saugumo.
3 Išduoda atskaitų iš s.i»<»sfovįo penkis kartus meto ir
garsina viešai.
4 Priguli ne pavieniui asme
nis bendrovėj
5 Turi ant
depozitu-|>nrto,
.,aiiku.
mirrto,
pavieto ir
' vabtijos valdžios pinigų.

1 Randasi lietuvių apgyvontoje visiems gerai žinomoj
vietoj.
2. Del kostumeriu parankumo
yra atdaras iki 9 valandai
vakaro o šaip iki 4 po pietų.
3. Pinigus čia padėtus gražina be pranešimo iš kalno.
4. Turi lietuviška skyrių dėl
patarnavimo lietuviams.
5. Užtikrina mandagu patarn avi m a.

SS
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CENTRAL MANUFAIiTURINGDISTRICT BANK T
1112 Wsat 35th Street. Netoli Morgan St.,

Kapitalas

Ir

perviršis

$300,000.00

Cbicago, III.

Turtas

virš

$2,000,100.00.

Pirmutini# ir Vienatini# Bankas Bridgeporte Po Globa Valdžios

$ Taip gerns kaip geriausis didmiesčio bankas, tik daug parankesnis. Už pingus pa
dėtus banke iki 15 Sausio (January) procentai bus mokami nuo pirmo Sausio.
& M
V IS
Iškolektuoja pinigus iš kitu banką po visa Amerika veltui.
Kalbama Retoriškai
J. S. Czaikauskas Liet
Ą.
M i M B VYKINĘS valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Sukatomis nuo 9 ryto
Ii

, •«

ii
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* y^isoiioria ■xw»sxwx5«fc
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RAUGAS
Reikalingi jaunas vaikinas arba gaI bį merginą į švarą Real Estate ofisą.
(Turi mokėti vartoti Typivriter atsi:
šaukite pas.
i
A. Petraitis
I 751 W. 35th st. arti Halsted, Chicago.

REIKALINGA mergių* ur moteris

e uuuiu darbo—giisjmdinė. Atslšftu
i į J. Bugdžiuno liauk;},
t So. Oakley Avė.

Chicago.

PLIENO ir GELEŽIES DEL PAGRAŽINI

Tos

•

Miesr.o ofisas:

•

19 Bo. La Salio St., Chicago

•

negeistini.

Tel. Drover 5326
1

Didžiausia kalkių ir Cemento Išdirbtuvė Chicagoje.
Generalis Otisas Chamber of Commerce Building Chicago, III.
Alės pristatome pilna eils reikalingą daiktą bui|uvojimui.
Kur ggiima gauti Materijola.

valandoje:

yra labai-

streikui-Anglįjai

Tel. ltandolph 6248

kasyklos

M’ ’

Dabartinėje

Room

gyvenimo vieta

Išdirbejiai

’yra Valdžios rankose.
’ I

levlk nauįauH ‘ak
I klua, $170.00 «U
Įtku'os už $35. V Ui
loji ir miegamojo k
I 2 puikiu divonu, <
l>52- pianą su 25 iii)
Į IV ir $225 Yietr
Įor< uis už $60.00. š
Is r jums apsimok
nt tur jus gyvenate
vot, 9 savaites. Pai
n e n į. Atsišaukite t,
ieta; 1922 So. K dzit
gtv, Chicago, Ib.

3255 South Halsted Stro

šo, kad South AValeso ka
syklose sustreikavę
daug ■
anglekasių.

H pKrsrsta paaugau

ADVOKATAS

DUFFIN SPACLIRON COMPA

•i

Anglijos laikraščiai ra- i

Kibi proga.

MM4«A1A**MUA «
A. A. SLAK

de*dY8Z>ZąZ*Z*Z*ZdZ»r*ąz.A*Z*

CHICAGO, ILL-

2 *— i.-i.vty
v. .

j .. .. u! l.uSalie kneta Telefone Weu*wertlf 882

2 1)6 I hinop. Ktriet COKNER ’ LtUlEElt STBkJE’L'
• TiT'phonc': t'uual 35U and 3J57 '.i..

Rf.rihorĄvenue, COltNEIt SEV ENTV-Fl t 1 II
Tiiephoie Steivart 7627
I > » .
------- 4633 Ve,t North Aveniu? CORNER NORTH KENTO.V
V >•'. X IT E Telepbasies lielnuint S31S mjd S349

I — — 7510 South

6 ------- 880 \Viseonsin Aveuue, SOUTH 1’AltK, 1EE.
Austin 1181 and Oak l’ark 936

Francijos sostinė Pary
žius yra paskendusi škotuo

M. E. DUFFIN

Telephones

S-----------i 2931) Surok Aveuue, CORNER OkKDALH
Telephone Lake A’iew 662

jau siekia arti 200 milijonu
dolerių. .

Vice Pirm

Pirm Ir Kasierus

7 --------- 356 South Koliuar Aveuue CORNER GLADYS AYENUE
Telephones Ked/.ic 1307 and 13$S

skolos

zekariu

TEL YARDS 137

1 —— 8329 \Veiitwortb Aveuue, Telephone \Veutwortli 881

'

se. Dabar Paryžiaus

PIETRYT. KAMP. 40 thir Wentworth Av

SEKRETORIUS

AVENUE

Gatves yi;i vis
vra sutabdoii i I
rin visuomet ‘zff
išvengti nerti «|ih

žmo 11 i ų-gat vekaria
p automobilius ku
usii. t.s kaip to visi

Tokie sutra
rie važiuoja ;
darba išryto,

bitus- žmonėms ku
n gumo pasivėlina
a namo.

9 — —— ——- 1804 Devou Av/oue, NEAK B4DGE ĄVENUE Tle»
phono RogeTs Park 1900
10 ------- UOS Vest Fifteeatb Plaee CORNER
Telephone Canal 337

REIKALINGAS Gerai
patyręs Linotypistas. Dar
bas ant visados. Alga gera.
Atsišaukite
tuojaus į
“DRAUGO” ADM.

TJAOMIS

Kiti dideli
juos prašali
vežimams va

Phone Yards 2721

Visiems savo pacientams,
draugams ir pažystamiems
Linkiu

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
’ IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St.
CHIOAGO. ILL.

Laimingu Nauju Metu

Dr. K. Draugelis
TsL Yards 1532

Jąs galite būti užtikrintais, kad jusą piningai yra
saugioje VALSTIJOS INSTITUCIJOJE, kuri tapo
suorganizuota virš 12 metą po priežiūra direktorią,
kurie atsakanti kaip iš komercijos stovio taip ir ii
finansiško.
Apart to piningai yra apsaugoti sekančiai:
Kapital Stock ........................ i.................... $ 300,000
Surplua and Undivided Profits over ..........
200,000
Double Liability of Stockholūera ..............
800,000
Protection to Depositors of ...........................
800,000

DENTISTAS

*

3261 So. Halsted Street

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS,

Kuomet Jus Pasideda
Savo Pinigus į

STREET

IB

VALSTIJOS BANKA
4164 So. Halsted St.,
Chicago, HL
Atdara Subatos vakarais nno 6 iki S

Chicago

Phone Drover 5052

3259 S. Halsted st. Chicago, I1L
Gydo visokias ligas motorų ir
vaiką.
Priėmimo Valandos: nno 9 ryto
iki ljl; 6 iki 9.
Nedėliomis:
nuo 9 iki 2 po pietą; nno 8 v.
iki 8 v.

, zroz* z* z* z • z ♦ z ązą z< z • « zi z<
z* x*z*z» z* z * z* z a za zi za A'a z *
so

Ivinskas

Si

Barshes

FOREIGN EXCHANGE BANKERES
Parduodame nac.us. lotus, farmas ir tt. ant lengviausių ižligą.
Skuoliname pinigas, rendavojame namus.
Inšiuriname namus, rakandus ir tt. valstijos užtvirtintuose kom
panijos. Parduodame laivakortės ant gvarantuotą liniją.
Siunčiame pinigus j visas dalis pasaulio.
Prieiname
šviesas ir

Lietuvaiti Piano
Mokytoja

KAINA BRISCOE

MOTORKILA$60.0C>

ATTORNY AT LAW
•
Lietuvis Advokatas
• 30 N. LaSALE ST, CHICAGO.
•
Rooms 1107-1114
•
Telephone Franklin 1178
•
Gyv.: 3112 S. Halsted St.
J
Telephone Yards 2390

£
tt

g

Z
£
£

Jeigu rukai, ta? rukik gerus
eigarus
padirbtus iš tikros
Havanos. Klauskite po vardu

tom

nųt, vazuoja

rekarių, vazuojo
ir užtlrausa. Va
af’ distrikte va

Clevelaiitle
vežimui m ra
kare visai ne
ziuoti vežimui
i'rėailsia butųKhicng
įstatymą kur s uždAmstuv
dislrikb . \ padai per t'.i'H
važiu,ja dai u ir aauiofl

,ibif tai priimi
's vazE t i ‘ loop
kuomet ži^ione

E LINES

llžžLUl J

Chicago, III

S

Philadelifhyjoj suraddk
dom automobiliai ir (ežik

SAUSIO 1 mos

Dokumentus vietinius ir tarptaūtiškua dirdiname ir peržiūrame.

Tel. Yards 6681

1, i k i*’;.? yra na
‘ ty Council, yrž
i’liladelphia
ii
koki a yra varto

AUGŠTIN NUO

bilas.

4434 S. Fairfield Avė.,

Aštuonuolįka (. 'hivp 20 s A
riais Transportacijos Kum
apvažiavę Xew York. J5< st
Cleveland kad sužinojusiu
jama pagevinimui vaizbos.

utaupykite $60.00 Perkant

S

Prieš Nau*
Naujų Me

Briscoe Kara
Metus.

yus

Ant

ikinkite
!,‘kut‘i,'5.

tų Briscos Karas Del Keturių
JOSEPH C. VVOLON
L'ETŲVIS ADVOKATAS

Si Kai E..' 902 I'stional Life Bldg.

5

29 So. EaMalle st.,
Vakarais 1566 Milwaukee avė.
Central 6399

Easidence Humbold 97
CHICAGO, ILL.

Kaimuos
Kuriuos išdirba 14 metą
patyrimo

bus $810

Dabar

Tel. Yards 1487
P. S. Užsakinius
priimame
laiškais ir per telefoną.

Pamatykite Musu Puse Miljd
no Dolerių Moton ir Gražia i

siu Modelių musų Kambariu
ose

Roora IIII-I3 IMU Bldg.
Tel. Central 4411

SUTAUPYKITE

J. HERBRT

11

PROCENTĄ

SAUSIO

SUVIP

PRIEŠ

PIRMA.

V y ų liuosi Overkob ’ i’UKo spalvos, Dailus br
niu iti su uodu aksoir’ niu k, iuier ura ...
12
JAI N V VAU V sn
Y^ėJiuį .Vilnoniai .S
feiina tiktai . • ,

Mokykis kirpimo ir designing
vyriikiĮ ir moteriškų aprSdaių
Musą sistema ir ypątiškas mokiuiuias
jjj.
padarys jus žinovu
~
už trumpą laiką.
’ tSilBSžSTO
Mes turime didžiau- ■
Kikili
sius ir geriausius
IkfeL,

iug ir siuvimo akyrius, kur mes suloi- W'*T»
kBiino praktišką patyrimą kuomet jąs i ,Z^'
_
mokysitės.
Elektra varomos mašinos musą siuvi

musų

Rite Siuiiutenų, o n
ų supažindinsime su
musų žieminių dral

$73C.

4407 So. Lincoln St.

ADVOKATAS
Namą Ofisas:
Miesto Ofisas:
3323 S. HALSTED 31. 127 N. OEARBORN ST.

HA5TER®S5Y5TEn
|W

Jiaži nkit(
litais.

Jac

kson, Mihigan Dailaus Coc i/
aiėre

KAZIMIERAS GUGIS

Ant trečią lubų
Tel. Drsver 1310

f. o. b.

$685.00

I1HLSŲ

I fu < iVERKOTAI .

SON CO

liikitust siutai ir pverlto
$-lJO mu žiau negu mieste

MOTOR CAR SALES C

Distributors of Briscoe C<
PLUAlBiyG

»

2329 South Michigan Avenue

KONTRAKTORIAI
Telefonas Calumet
J. Modi j,ow vra musų 1

Anclersol

Drew Co

kėjai, tėmykite į juos. Jie vra
A. J. BERNOTAS T IR.* AS baisus aktoriai.
KONTESTE.
JUOZ \.S
Kaip tik praūžė dvigubų
JUKNIS ANTRAS LE \K- balsų pasiulijinias ir extra do
TYNIŲ EILĖJE.
vanos, ofise paliko ramv.. Ro
dosi jau niekas neberenka
balsų. Bet visai-nė taip yra.
Dabar iš širdies kovojama už
laimėjimus.
Kai kurie balsų rinkėjai lai
ko prie savęs naujas prenume
ratas. Jie tiki kito extra paŠi’ųdiena balsų sk itlinė pa- siulijimo. Žinoma jie išminrodo,' kad'visoje' leuktyni, 'iiPadart- Sekančiame
‘
Draugo
’ nunieryje bus pa
jiijoje padaryta abelna pa. an
skelbta
didžiausis pasiulijiga. Dvidešimts balsų rinl ėjų
nias.
Nebus
toks koks praėjo,
jau peržengė 75,000 skaitl ne.
Kas . diena kompeticija didėja ale galima bus padaryti daug
už pirmąsias lenktynių vie .. citra balsų už naujas preuuIštikro, tikra kova už bal$| r. n . atas.
Paskutinėse dienose lenktyPirma vieta priklauso A. I.
Bernotui. Antra ir trečia Juo-j nt s užinterasavo visus žmozui Jukniui ir C. J. Pausirmat. ne . Balsų rinkėjai, kurie
Ketvirta ir penkta pozicija L lai <o pirmas pozicijas džiauVisi laiįsni--. gilki jau laimėsią.
lai
Sabonienei ir Anai Susni
| Abi gali nučiupti po automo-|met. Tik kllausimas kas ge
bilį. Sekantieji R. M. Kali riausiai laimės. „Dar nega
nauskas, K. Skrypko, L J. lima pasakyti kas‘nutvers už
Statkus, S. Simonavičius, V. pirmųjų dovanų. ' Tik darbuo
Jereckienė, I. Stadulis, Ona kis, negali pralaimėti. Turi
Janušytė F. Vaivada visi gi gauti balsų ųž naujas prenu
rai apsiginklavę. Balsų rii - mer? tas jei nori laimėti.
Daugumas gali pasididž iuo

ti

balsų

abelna
tynių

dinas

skaitline.

pašanga

linijoje.
tarpe

Padi

visoje

yta

i ’wfe-

di

Konipeticiji

balsų

rinkėjų.

si atydšiai

tėmyja, kad

ncušbėgtn

uš

tik

I ’i-

kas

akių.

. EXTRA 94j
J?

Negirdėtas pasisekimas. Pej* p
? šio laikų išėjo 94 TŪKSTANČIAI k
viii visuomenė atrado, kad tos kninga
\ naudingiausios ir pigiausios. Dėlto
šimtais, bet tūkstančiais.
•
Tos kningutės, kurios susilaukė
v n 10 yra šitos:
1) AR YRA DIEVAS? Sitojf
aiškiai prirodyta Dievo buvimas, k
« perskaitęs ir mažas vaikas gali šių
| vas yra.
!
2) ZMONISKUMAS IR VE
vais atsitikimais išrėdyta, kur vra
kas rengia žmonėms vergi jų.
i
S
3) REVOLIUCIJONIERIŲ
S
kningutėje įspūdingai aprašytos re
revoliucijų negirdėtos baisybes.
4) GI0RDAN0 BRUNO. Bu
kiltys. Kas nori pažinti bedievius
ž tyk šita kningelę.
i
5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ.
i
S pasiskaitymų teperka šita kningt
SOCIALISTŲ NORAI ]
%$ SOS 6)ŠVIESOJE,
Ketvirtą kart
• perdirbta. Čia gyvais atsitikimai'
• ri socialistai. Čia išvilkta aikštėnj
Perkant pavieniui kekvienaį
gličių tekaštuoja tik po 5 CEN'
? NOS RŪŠIES kningelių nemaž]
»\ CENTUS, imdamas nemažiau ■
• TU, iifidamas nemažiau 500 ga
Kas norėtų gauti NE Vii
sudėtus iš kelių viršminėtų nl
•v' gelių užmoka 5 dol., o už 500
7. KOPERNIKAS IR Gj
kiaušiai sulyg paskutinių moki
tas, tų mokslininkų gyvenimas!
i priekaištus, imk katalikai juol
. 8. MARKSAS II. Trečia|
pačiais svarbiausiais SOCL
TAIS šitoje kningelėje yra išt|
t rengia žmonijai BJAURIĄ
Perkant pavit niui kningĮ
i)

i*

J

į

Lt

t IR GALILĖJUS. MARKSAI

A. J. Bernatos...
Cibulskis
Juozapas Juknis
89.316 fAhx Sliedis .........
Ubas. J. Pausirna
89.100 P. Gudaitis .........
|L. Sabonienė ....... , 89.00<
89.0001 i’elix Macliulskis ..
Auna Šūsnis ..
. .88.951 31. T. Geneviezius ..
B. M. Kalinauskas .. 88.101 Geo. Stankevieie ..
Ik. Skrypko ......... 88.00t Agota Meskevičienė
Ji J. Statkus......... 87.600 C. Baltrūnas ..........
Simanavičius .... 86.00C Antanas Glemža ..
|\ . Jereckienė ...... 80.000 J. Kudirka............
79.500 N. Urbonas .........
Ignas Stadulis
hia Janušytė....... . >79.100 M Grublenskis
Vaivada ...:
78.785 J. .Bičiūnas ....
18.010 OnA Šlažaitė ....
Gumlrtiuskas
77.815 Tony Kurlianskv
atli Litvvaitis
A. P. Mikšys ...... 77.880 K. Pociene.............
, Juzėnas,............ 77.870 Elena Žiliūtė ..
>. Valentukevičia .. 76.900 Jonas Polikaitis
>. P. Mažeiko......... 76,105 V. Stulpinas ..
'. AViezas ........ 76.000 Jurgis Slepikas
Ina Pociene ......... 75.935* Peter Šliogeris

I
Is,

75.450 ’ * CENTUS. Imdamas nem?
TUS, imdamas nemažiau
75.060
iį
damas nemažiau 500 gausi ti
75.000 J
Gerb. KUNIGAMS i
74.570, ?
75.160! I RIAUSIA PROGA paskld l
* v • i •' 1 •
t
•arn
73,575! g Ir įdomių kunigėlių. PasnK
73.280 Jį
$ nigus reikia užmokėti UZS «»
73.280
Su visais tais reikalam J
72,325 8
“DRAUGAS” PUlDi
72.100 į
71.920 •> 1800 VVEST 46th STREET 1
71.650
69.815 .
Meldžiu platinti, angliška
68.700] |
38.960! 5
38.36015
33.910 j &
Dar gali. na gauti visus nuniij
32.555 merįs išeis iš spaudos. Pamfletai30.350 4 lapių ir Vytauto paveikslu.
30.345 |
KUN. J. J. K1
3,0.020
29.190 į I 324 VVHRTON ST.

3

'seiliuje, numirė buvęs miliįonerius I). Denninson. Vi- «
įsa savo turtų jis pragėrė. u
, Paskutinėse dienose Ben
ui n,son neturėjo kuomi ir
k
H
eseniai Chicagoje dide- valgyt nusipirkti.
iame varge, be cento ki
Tai mat kų daro degtinė

IUJONERIUS LIKO
UBAGU.

; “A. PLEA FO THE

K

Tel.

LIETUVIŠKA

KAUTUVE

CHICAGOJE

Užlaikome lai odžiua ir laikrodėlius, auksinius iledua, iliubiniua ir dfeimiAn , iua, metikas, gramofonus su lietuviikais re
kordais, koncertina t, ant kirrių gali groti ir nemok..ntįs visokius
kokius; armonikas -iiilkas ir prūsines, importuotas ir taip jaa
rusiška* balalaikai ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Taipgi' taiaouio laikrodžius, laikrodėlius, visokius mazikaIKknn instramaatu , ir revolverius. Savo darbų gvarantuoįamo.
Musų kaino* aat
iako žemesnės, negu kitur. Gyvenantis ni
Chicago* orderiu* g Uit* siųsti per laMkua.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
CHICAOO, ILL.

I.EPHONP. ORO’.'BR 7300

Katalogi

MIS

Abelnai K, otraktortna, Dal
lydė ir Budav įtojaa.
«, «
A pakaltu avim ai noriai ratai- «i u
kiaml.
BI
2447—4S W. tttta Place,
9 j rl
CHICAOO, TU,. K į k(,

DID2IAUSŲ

4632 9. A4|it.ANI) AVĖ.,

Tardė

St. Anuczauskis

lykai .kas tik prisius už 2c štampą,

r

r

___________________ —........ ■

8

J

______

sas Cliir.

rengti ra
susirinki
gruodžio,

pnr. svepietų.
aukos ir
K<>
kuo
rą pertus
tįsimu nt

>vis:
(n T
pojp? (b Y
(c) kiek
i kirk turcinins: n)'
karu per
iok veikaki<i>k suk(dj; kiek

niibo ka
te) kiek
kotą sav.
tllri
’
va
ju taip
ir kas
liausi
Centro

3

< rj

Paieškau savo sesers Pet
ronėlės Kctikuitės
paeina iš
Kleiv i lis sodos, Kvednines pa
rapijos Raseinių pav., Kaimo
gub. . Chicaga atvažiavo 1903,
ji pati ar kas kitas atsišauki
te sekančią adresą:
JONAS ŠETIKAS
ŪGIO K. Robey st., Chicaga, Tll.

cxtra susirinkimą, 1 va’. po
pietą šv. Kryžiaus par. /svet.
Visi blaivininkai ir blaiVininkės
ateikite
susirinkiman.
Yra daug svarbiu reikalu ap
svarstymui.
Kviečia valdvlia.

n pinų tiesų apskusti neužsiniolįėjusius šėrininkus, gauti
’ j"Jgementų” ir per šerifų
iškerfektuoti iš jų pilnų verte
užrašytų šėrų, kadangi užsira
šynps-yra kontraktų, o už
kontraktus teismas prisudvja
CTITCAGO, T LT.
mokėti. Ką Banko stoek-lioble
riai darys su neužsimokėjuPilnųjų Blaivininkų ChicAsinis,-nr juos skųs, ar tjk laigos Apskritys laikys susiriū;
kršėiuose pagarsis jtr vardus
kimą nedėlioję, gruodžio 31 d. Reikale Lietuvių
kaipo neištikiamų žmonių, to
4 vai. i >o pietų, Apveizdos
IJniversal
State
nežinome. Tas pasirodys po
Dievo parap. svet. Kuopos
Banko ntidnrvmui. ,
pasirūpinkite prisiųsti kuodatiBanko
Todėl
dar
sykį
meldžiamegiausiai atstovų. Šiame su
Dnr yru keliosdešimts šėrisirinkime bus išrinkta apskrir
viiflt, kurie šėlus užsirašė, už.1 ' •* i h
7
čio vaklvba sekantiems me ninkų neužsimokėjusių už dh
wketi uį juos;
r 'vėliau
tams. Taipgi bus datig svaįr- imtus šėrus, kurie labai trugdo atidarymų IJniversal Ktat?
bių reikalu apsvarstymui.
p sausio (jhuiuarir) Ž, 1917
$1 T *
’’
B. B. Ąpskr. Pirm.
Banko, l-.-i jie. butų užmokėti n., o tuomi, *’ pngeH|ėsife
lietu
Dauguma jų pĮ-įžųda užsiųio- viam# greičiau atidarytiijtVni* kėti ryt-p<>-ryt, bet ar užtino versal. State Bankų, iš ktyrio
jus turėsite gerų pelną ji r gar
ROSELAND, TTJ..
kes-neztųomet
Kalėdose po šv. mišių vie ■ Paskutinė diena užsimokėji bės vardų ir išvengsite, neniaImlumų, kokius jums gali pa
los lietuvių benas pasveikino
mui už PO imtus šėrus Ą^ųajsau
kleboną kun. Lapelį.
daryti stoęk-holderini po ati2,
1917.
Kas
i uz* sulaužymų
i *
Vakare parap. mokvklos šio (Jamiarv)
f
’
darymui »
Banko
auklėtiniai . eražiai
sulošė: iki.tai dienai neužsirfiokės, tai
kontrakto, po kuriuomi pasi“Betlejaus Stainelė.”
A’i.si busime priversti tuos ‘ šėrus
4»
***» S j. #
vaikai gerai lošė. Garbė šv. parduoti kitiems, kad ir sve rašėte ant Šėru.
Kviečia visus užsimokėti rt'
Kazimiero seserims, Tos taip
timtaučiams,
ir
UniyersaI
nau j jus prisidėti paimant < V
gražiai išmokino vaikus.
y $ ,■ * t»i i •
State
Bankas
bus
atidarytas.
Po proerahiui dalino vai
nors po kelis- šėrusi i •
Pagal įstAtųsvalstijos Tlli
kams visokias Kalėdų dova
Universal
State Bankp
nas.
uios,Bankė stock-holderiai tuRengėjai.

1

Jonas

Raulinaifis.

t

iii

I

Uno nu
lasirieĮ nauja

vnglišku

''

Jeskome

Adolfas

Kambario.

1.

J.

ROŽINIS BALIUS

4-tas

Pajieškome dų vaikinai ge
•’o ir švaraus kambario su vai
gin, prie S. Western Avė. 45
> 49, arba apie “Brango”
edakeija. Kambarije turi būt
'vieša ir staliukas; butu geis
rast
mą su šilumų. Žmones mažai
-artojanti svaiginančius gėri
'A
mus. Mes eseme visai blaivus.
Ątsišaukyte šiuo adrisu.

=—M=-

PARENGTAS------------ t

Draugystės Švento Antano iž Padvos, Cicero

Ned., 31 d. Gruodžio, 1916
J. JUKNIAUS SVET., 4837 W. 14 Si., Cicero, IU
įtANGA
porai
Pradiid 4 vai. po pietų,
Užkviet iama visus atsilankytu
iš visų Pat ų. Galėsite pašilui’"silankiUFĮėji busite ^ėrai “*■
Kviečia

KOMITETAS

'

’

K

Ir

;

Slogini* Popieron

«

RECKINO CO.

s CARR

•tuvišku Šokiu 1
nkinys

'

I •« t OT.TT tintoiTT ’< < * tin * *
,AUK MUSU KAINAS 5

ys3010 W. 4Oth St. į > •Chicago, ; PIRM'J NEI
—----------------------- —------------- ' ; *
Al,i
t F o • M «.• • “ • • *-3£*
M » Z»t******
r• *

S 3003-3039 S. HALSTED ST.,

*$

&

CHICAGO

Amerikoniška Valstijine

'

rinkinyje tilpsta sekanti “Lietuviški
iMaršas’’, “Lelija Valsas’’, “čebatėlis’
?
Izdelis’’, “Fasde Spagne’’, “Klumpa- t-l
Įengierka’’, “Kokietka’’, “Vyčių Mar- }{

Banka

=

“Suktinis’’, “Aguonėlė’’, PakeltkoLrželis’’. Visi vienoje sąsiuvoje. Kaina
[asiuntomo lėšas mes apmokame.

1825

1827 Blue Island avė., Kampas Loomis lr 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS JB PELNAS.

$600,000.00

y

PUBLISHING CO.

1

t__ ,_______

Pakalnis

|EL PIANO.

ii t šito Baliaus,. nes bus puikiausi
Li ir smagiai ląikij. prtilelsti. At- į£:
Iti iš šio Vakaro.
,
‘
M

Chicago, Illinois.

Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jųsų namų —.
ReguliariŠKai peržiūrimas Valstijos ir Cleaijng House Association. linoma gvarancija, kad jpsy piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus

išmokėti, kuomet jus pareikalausite,
•
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:0 ▼. vakare.
Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

lirbti Pinigus?

Suvienytų Valstijų krasa J
čia laiko savo pinigus

prie Namų Budavojimo Benjgomis, kurios yra Chicagos
pastale biznyje.

JAS P. STEBINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, K aaie rius.

ling and Lons Associatlon
[ilgiausia vieta dėl kiekvieno
liedami pinigai atneš didesnį
laukuje. Indėjęs čia pinigus
rrp valdomi ir saugomi pasiTčiami lietuvių biznio pakėli|r budavoti namų, kreipkis j
reikę patarimų ir reikale ga
|nt lengvų išmokėjimų.
|nui atsibnna kiekvienų pnuei 9. Sv. .Tnrgio parapijos sa
Įiciame kambaryje. 32nd. pi.

L< ti abiejų lyčių asmenjs ly
tum amžians.
3315 H. Halsted st

3339 Emerald avė
ik r.,
2237 W. 22 str.,
bl., G329 S. Fairfield avė.
Itns, 3255 S. TIalsted st...

Iišauskienė, P. P. Baltutis,
nvoišaitė, P. Mulevičius, JoĮdomnvičiutė, ,T. J. Kazanan8. rrcėpuanskas. .T Tnma0. Žakas.

1»« *-r» **.*•

* >*»*>*>*>i

Fth© 5
GBest<

COffE
a i b.
g TAUPYKITE PINIGU^ u
| —pirkite geriausių kavų Chi ’
geagoj ir mokėk nž sv. tiktm
|500 DOVANŲ, jei jis gi
rasti iš taukų daryti evil
kurioje nors iš Bankas
krovy.
j

g Geriansia Santos
p Kava Standard
ft ’'ava 28 ir 30c. ver
8
K

SMETONAS
Geriausiai
Smetonos svie
stas. Geresnis
negu kur jqs

4

Geriausi
žiai 10c
njšles

R-

40c
WE8T STOS
8 1S7S Milvrankee Av.
8 2054 Wllwankee Av.

0 1045 Milvvaukee Av.
* 8 IBIO W. Madison st.
< 8 2830 W. Madisos st.
« 8 W44 W. Chicago Av
‘ \
ft 1836
1836 Blue
Blue Island
Island Av
Av

COCOA

nrlui

J

Bankės
G e
ri ausis Goeoa.
Sulygink
bent ko- ddp
kia U sv

ARBA
Prilmnis
Arbatos I
rantuoto
80e. ver

MII W. North Av.

4721

1217 R. Halsted St.
1832 R Halsted St.
1818 IR. 12th Rt.
8302
22nd st.

NOSTH STDfl
40fl W. DlvlalonJ

SOCTft. STDE

3427

8.

720 W

Aihfl

North aJ

2640 Lincoln A f
3244 Lireoln
3413 N. Clark

