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No 3

NEGREIT TAIKA EUROPOJ
DAUGIAU ŠALIŲ STOS 

KARĖN.
Londonas. — Anglijos ir

kitų šalių diplomatai įsiti
kinę, jogei trumpu laiku tu
rės įsivelti šiton baision ka- 
rėn dar trįs šalįs — Šveica
rija, Norvegija ir Olandija.

Talkininkams nepriėmus 
vokiečių taikos pasiulijimo, 
vokiečių generalio štabo vir
šininkas, fieldmaršalas von 
tHindenburg, prieš talkinin
kus panaudos visas galimas nešimo, rusai su rumunais 
savo mUitAnues ir civilinęUaisiai daug nukentėję atsi-
jėgas. Šitų-gi jėgų Vokie
tijoje yra dar daug. Gauta 
žinia, kad von Hindenburg 
jau įsakęs mobilizuoti 1919 
metų naujokus, kurių busią 
suvirs 600,000. Visuotina ci
vilių gyventojų mobilizacija 
galės duoti 2,000,000 milijo
nų vyrų. Turint po ranka 
tokias jėgas, von Hinden
burg dar labiaus tegalės iš 
vystyti savo geniališkumą 
Europos laukuose.

Kaip čia, taip ir Paryžiu
je spėjama, kad Vokietija 
per Šveicariją pulsis ant 
Erancijos. Jei tas įvyktų, 
tuomet butų peržengta Švei
carijos neutralybė ir šita 
maža respublika atsidurtų 
karės sukuryj.

Norvegijos stovis jau da
bar apverktinas. Šitą šalį 
turi užblokavusi Anglija. 
Bet labiausiai jinai visas lai
kas kentėjo ir kenčia nuo 
vokiečių nardančių laivių. 
Šitos laivės skandina daug 
Norvegijos garlaivių. Nor
vegija protestuoja, bet tas 
jai nieko nepagelbsti. Da
bartiniais laikais vokiečiai 
Norvegijos pakraščiais da> 
labiaus išvvstd nardančių 
laivių veikimą. Tatai šita 
neutralė šalis nenoromis ims 
ginti savo teises — stos ka
rėm C'

Olandija gi prisibijo Bel
gijos likimo, šitos šalies gy
ventojai nedraugingai atsi
neša į vokiečius. Olandai 
labiaus linksta talkininkų 
pusėn. Todėl yra galimas 
daiktas, kad Vokietija už tą 
nedraugingumą įsiverž 
Olandijon ir apsidirbs taip, 

kaip apsidirbo hu Balgija.
Talkininkų, ypač Angll-

jos, atkaklumas gali pagim
dyti dar didesnes baiseny
bes Europoje.

Todėl gal dar negreitai 
įvyks taika Europoje.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 4 
MIESTUS RUMUNIJOJE.

Berlynas. — Moldavijos/
šone prieš vokiečius ir aus
trus smarkų užpuolimą at
liko rusai su rumunais. Te- 
čiau užpuolimas atmuštas. 
Anot oficialio vokiečių pra

mesdami atgal. Vokiečiai- 
-austrai paėmė miestus Bar- 
sesti, Topesci, Matchiu ir Ji- 
liley. Paimta daug rusų po
zicijų augštumose.

Vokiečiai su austrais jau 
daužo sustiprintas rusų po
zicijas, Braila ir Galata. 
Ten turės ištikti baisus 
kraujo praliejimas. Nes ru
sai nusprendę savo galvas 
paguldyti tose vietose, bet 
neužsileisti priešininkui.

Dobrudžoj rusų viena ko- 
liumna buvo stojusi mušin 
su bulgarais. Bet šitie gavo 
viršų ir rusus atbloškė tolo-

■'“i- ’FIOTIM
Visam Rumunijos šone 

vokiečiai su austrais nesu
laikomai eina pirmyn.

IŠ RYTINIO KARĖS ŠONO.
Berlynas. — Čia oficialiai 

skelbiama: Pietuose nuo 
Drisviatų ežero (Lietuvoje) 
rusų smarkus užpuolimas 
atmuštas. Rytuose nuo Zlo- 
chov, netoli Lvovo, po smar
kaus susirėmimo paimta 
nelaisvėn 3 rusų oficieriai ir 
127 eiliniai kareiviai.

GENEROLAS-PAPRA- 
STU KAREIVIU.

Prancūzų generolas Ge- 
rard Amanrich, kuris kituo- 
met buvo pasitraukęs iš vei
kiančiosios kariuomenės, iš- 
naujo įstojo kariuomenėn ir 
artilerijos pulke tarnaująs
kaipo paprastas kareivis. 11 generolų. Visi jie esą per- 
Amanrich turįs 65 metus seni. Šitų vieton nuskirti 
amžiaus. jaunesnieji ir veiklesbieji.

TALKININKAMS PIR
MIAUSIA ATSAKYSIĄS 

HINDENBURGAS.
Berlynas. — Oficialia tal

kininkų atsakymas į taikos 
pasiulijimą čionai dar ne 
gautas. Suv. Valstijų amba
sadorius iš W ashingtono 
dar negavęs atsakymo. Vo
kietijos vyriausybės atsto
vai, neturėdami rankose at
sakymo, nenori komentuoti 
apie jį. Iš vokiečių diplo
matų ūpo tečiau supranta
ma, kad talkininkų atsaky
mo reikale pirmiausia pra
bils fieldmaršalas von Hin
denburg su savo galingąją 
kariuomenė. Taigi jis pir
miausiai atsakys į atsaky
mą.

Valdiškuose rateliuose be 
to turima dar ir viltis. 
Manoma, kad Šuv. Valstijos 
su kitomis neutralėmis val
stybėmis privers taikinties 
talkininkus. Spėjama, kad 
Amerikos gyventojai pilnai 
parems Vokietijos pasiuliji
mą. Bet daugiausia pasiti
kėjimo padedama preziden
te Wilsone.

ŠVEICARIJOS GYVENTO- 
jy LINKĖJIMAI. .

Šveicarijos prezidentas 
Suv. Valstijų tautai prisiun
tė pasveikinimą su Naujais 
Metais. Pasveikinime pa
brėžta, kad nors Šveicarija 
esanti apsiausta keturiomis 
didžiulėmis kariaujančiomis 
valstybėmis, tai visvien ji
nai esanti neutralė. Šveica
rijos gyventojai esą nu
sprendę visomis išgalėmis 
ginti savo šalies neutralvbę, 
jei šitą mėgintų kas per
žengti. Šveicarija pasitiki, 
kad šiais metais Europa su
silauksianti ramvbės.

PRAŠALINTA 11 FRAN- 
CUZŲ GENEROLŲ.

Paryžius. — Francijos 
karės ministeris, gen. Lyan- 
tev, iš veikiančios franeuzų 
kariuomenės prašalino net

Washingtone gauta žinia, 
kad Vokietjos taikos išly
gos, siūlom s . talkininkams, 
taip suform duota:

1. Belgijai bus sugrąžinta 
neprigulmybe, tik su tąja są
lyga, kad bei jos rubežiai,
nei Antv< 
drutinti.

j ^Y 
atlyginimą.

s nebus ap-

Belgijai 
Talkininkai

duos atlyginimą Graikijai. 
Rusija atlygins Vokietijai ir 
Austrijai už Prūsijos ir Ga
licijos nuteriojimą.

3. Serbijai ir Černogorijai 
bus sugrąžinta neprigulmy- 

j be. Šitiedvi sali turi būti sn- 
! jungti vienon valstybėm Bet 
šalies valdovu negali būti 
Karageorgevičių dinastija.

! 4. Vokietija apleis Rumu
niją. Šitos kaikurios dalįs 
turi būti atiduotos Austrijai 
ir Bulgarijai.

5. Albanija padalinama 
tarp Graikijos ir Serbijos- 
•Černogorijos.

6. SUTEIKTI NEPRIGUL- 
MINGUMĄ LIETUVAI IR LEN
KIJAI.

7. Vokiečiai pasitraukia iš 
šiaurinės Franci jos ir šitai 
neduoda atlyginimo.

8. Vokietijai sugrąžina
mos visos kolionijos, kurias 
paėmė talkininkai.

9. Valstybių sutartis rei
kale taikos, išsiginklavimo, 
jūrių liuosybės ir taikos ly
gos.

Washingtone tvirtinama, 
kad šitie Vokietijos pasiuli- 
jimai yra oficialiai.

TALKININKŲ LAKŪNŲ 
NUVEIKIMAI.

Ištisinis 19*16 metais tal
kininkų lakūnai buvo atli
kę 750 įvairių kelionių į 
priešininkų šalis, numušė 
900 lakstvtuvų ir sunaikino 
81 observacijinį orlaivį. Tik 
vienoj Makedonijoj atlikta 
180 kelionių. .

ŠILTINĖ SKERDŽIA 
KAREIVIUS.

Paryžius. — Iš Salonikų 
karės korespondentai paga
liau išvelka aikštėn visą tei
sybę. Pasako, kodėl talki
ninkams nesiseka kariauti 
Balkanuose. Talkininkų ka
reivius tenai guldo ne vokie
čių ir bulgarų kulipkos, bet 
šiltinės epidemija juos sker
džia. Kiekvienas penktas 
kareivis arba žuvo nuo šil
tinės, arba serga šitąja li
ga. Be to daug kareivių žu
vo nuo malarijos ir plaučių 
uždegimo. Kareivius epide- 
uija pagauna ypač žiemos 
metu. Negalima jokiu bu- 
du kariauti gyvuojant to
kioms sąlygoms.

VOKIEČIAI RUOŠIASI 
PAVASARIUI.

Berlynas. — Visoj Vokie
tijoj su atsidėjimu darbuo
jamasi ir ruošiamasi prie 
pavasario kampanijos karės 
laukuose. Tuo tikslu gami
nama daug visokios rųšies 
armotų ir šitos tuojaus siun
čiamos į paskirtas vietas. 
Dirbama daugybė ir amuni
cijos. Kadangi darbo yra 
daug, o darbininkų perma- 
ža, tatai darban partraukia
mi iš karės laukų kareiviai. 
Darbas visur tik pyška.

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
KARIUOMENĘ Iš 

GRAIKIJOS.
Londonas.—“Daily Mail” 

ilgu editorialiu straipsniu 
reikalauja, kad Anglija at
šauktų savo veikiančią ar
miją iš Salonikų, Makedo
nijos ir Graikijos. Sako, 
kad anglų armija ten esanti 
nebreikalinga, nes pervėlu 
jau išmušti vokiečius ir bul
garus iš Serbijos. Kampani
ja Balkanuose nepasisekusi, 
lodei tuščias daiktas dabar 
tenai grumties be jokio tik
slo.

Talkininkai, vadinasi ir 
Balkanuose prilipo liepto 
galą, kaip kituomet Gallipo- 
lio pusiausalvj.

RUSIJOJE PLATINASI 
TAIKOS IDĖJA.

Berlyne tomis dienomis 
gauta žinios, kad Rusijos 
durnoje gimusi prieškarinė 
atstovų srovė. Rusijos vy
riausybė oficialiai praneša, 
kad durna einanti ranka ran
kon su vyriausybe ir už to
lesnį karės vedimą stovinti 

! kaipo nepajudinamoji siena, 
i Tečiau taip nėra, kaip skel-
! bia vvriausvbė. Paskutinės 
I žinios iš Petrogrado liudija 
kitką.

"-Rusijos durnoje prieš pąt 
Kalėdas kalbėjo “trudovi- 
kų” atstovas Čenkėli. Jis 
pasakė:

“Sutikinęs budu sutverta 
durnos atstovų didžiuma pa
sipriešino siulotnąjai vokie
čių taikai, kad padengti fak
tą, jogei visa Rusijos tauta 
nieko karščiau netrokšta, 
kaip tik karės pabaigos, tai
kos.

“Taip vadinamieji pažan
gieji deda visas pastangas, 
kad atskirti vyriausybę nuo 
jos tautos. Tai veikiama 
tuo tikslu, kad tautą įstum
ti taip vadinamos talkinin
kų jėgos vergijon. O šita 
vergija-baudžiava yra kur- 
-kas labiaus musų neapken
čiama, negu didžiausi prie
šininkai.”

Žinomas Maksim Gorki 
tAippat stovi už taiką. Vie
nam susirinkime jis pasakė:

‘ ‘ Rusijos ateitis dabarti- 
niais laikais atsivaizdina 
daug juodesne, negu kuo-| 
met nors pirmiaus. Rusijos ( 
militariniai pienai niekam, 
tikę. Rusija šitą žiemą pa
tirs labai daug skurdo ir ba
do. Rusija pasišventė savo 
prietelių naudai. Bet šitie 
ją apleido nelaimių momen
tu. Turtingoji Anglija, ku
ri tegali sumažinti vargus ir 
nelaimes Rusijai, pasiliko 
kurčia į visus pagelbos 
šauksmus.”

Toliaus Gorki pažymėjo, 
kad Rusijoje išnaujo ima 
stiprėti reakcija. Šitas siau
bimas išnaujo ruošia šaliai 
pragaištį. Todėl tas ir ver
čia rusų tautą knoveikiaus 
pagalvoti apie taiką. Jei 
Anglijai taika nepatinka, 
tegu jinai sveika kariauja.

O Rusijai jau gana šitoą pra, 
gaišties, nes negalima j 
ties jokių laimėjimų, 
taikinties, nes taika rasi už 
kirstų kelią reakcijai.

Rusijos finansinis ir eko-i 
nominis stovis .yra tiesiog 
apverktinas. FinansinuJ 
žvilgsniu šalis patekusi anj 
bankrutijimo kranto, o eko| 
nominiu—didžiausian si 
dan. Rusija be to ir kariui 
menės stoviu jau prilipu^ 
liepto galą. Prasidėjus kž 
re i vyriausybė gyrėsi, ka* 
jinai turinti kareivių visd 
galybę. Dabar pasirodo.] 
kad Rusijž^išnaudojo viii 

atsargą. Pi
ti visur tuos, kokius tik 
vo galima pašaukti. Rusijos 
generolai karės lauke be 
reikalo išteriojo milijonus 
savo kareivių. Dabar vy
riausybė pabugusi mobili
zuoti senesnius ir jaunesnius] 
atsarginius, Gali kilti gy
ventojų pasipriešinimas. 
Paskui šitą seka revoliucija.

Rusijos spauda taippat 
pamini tą grąsiantį caratu] 
pavojų ir pataria verčiau^ 
stoti derybosna su Vokieti
ja ir baigti karę.

Kita rusų spaudos dalis 
šaukiasi Anglijos pagelbos] 
Pirm karės Anglija buvr 
pasižadėjusi pagelbėti Push 
jai. Dabar yra momentas] 
kuriam Rusija yra reik? 
ga pagelbos. Reikalaujaij 
nuo Anglijos ne pinigų, 
kariuomenės. Girdi, tik tuc 
met Rusija kariausianti to-’ 
lesniai.

Aišku, kad taikos obalsis 
vis labiau prigįja visose ru
sų sferose. Tr nebus nuosta
bu, jei Rusija bile dieną pa
skelbs, jogei jinai atsime
ta nuo Anglijos ir stoja de
rybosna su Vokietija.

MELAGINGOS ŽINIOS 
APIE RIAUŠES.

Kai kuriuose Londono]
laikraščiuose anądien pra
nešta, kad Vokietijos mieste į 
Hamburge buvusios didelės 
riaušės. Girdi, keli tūkstan
čiai žmonių užmušta ir su
žeista. Dabar iš BerlynoJ 
oficialiai pranešama, kad t* 
žinia esanti tikras išmisla,* 
Nes Hamburge nėra bpvj 
jokių riaušių.



“Naujienų”
Naujienos.

Didžiausiais laikais suky
la didieji jausmai: ^geruose 
žmonėse gerieji, bloguose — 
piktieji. Per Kalėdas krik
ščionis netik gražesniais ap
sirengia rūbais, bet atsinau
jina ir dvasia. Tas reginys 
nepatiko “Naujienoms.” Šį

met prieš pačias Kalėdas tas 
dienraštis pabandė pasiro
dyti mokytas ir tarė, buk 
Naujame Įstatyme Kristaus 
darbu aprašymas atliktas 
“du-trįs šimtai metų po 
Kristaus gimimo.” No. 305 
socialistų istorikas negirdė
jęs, kad pačiam viduryje II 
šimtmečio Ryme tapo nužu
dytas Justinas filosofas, ir 
kad likosi prokonsulio aktai, 
to nužudymo ištarmę pri
rengusieji, ir kad nužudyta
sis paliko raštų, kuriuose jis 
naudojosi Naujojo Įstatymo 
raštais daug pirma jojo su
statytaisiais. Kristaus gy
venimą aprašė gydytojas 
Liukas, kurs tą darbą jau 
atlikęs, su Jėzaus mokinti
niu Povylu atkeliavo į Ry
mą 62 metais. Liukas savo 
veikale sunaudojo Morkaus 
Evangeliją, rašytą pir- 
miaus, o Morkus atskyrus 
Jėzaus gyvenimo atsitiki
mus sudėjo i tvarką sulyg 
Mateušo tvarkos, nes tas 
apaštalas buvo rašęs, ank 
sčiaus nevien už Liuką, bet 
ir už Morkų. Visų šitų se- 
nųjų^ięą^ “Naujienos” dar 

H*tir&,« Nors 
“Draugas’^ negali^ apsiimti 
užstoti mokyklą nebuvu
siems joje, tečiaus, kitam 
lietuviškam laikraščiui ra
šant nesąmones, negalima 
visai tylėti, kad svetimtau
čiai nemintytu - 'mk visa 
lietuvių laikraštija mokinosi 
istoriios iš tabokos rago.

torikais. Jos nemintija nei 
apie Svetonijų, Tacitą ir 
Plinijų Jaunesnįjį. Tie visi 
buvo stabmeldžiai, Kristų 
minėjo, bet kaip tik nebuvo 
Graikijos istorikai. Nei Juo
zapas Flavijus nebuvo Grai
kijos istorikas, nes rašė žy
dų istoriją ir pats buvo žy
das, ir apie Jeruzolimos re
voliuciją, tiesiaus sakant žy
dų tautos sukilimą prieš Ry
miečius, ne biskį paminėjo, 
o visą veikalą parašė ir V. 
Jėzų Flavijus su pagarba 
minėjo, nepraleisdamas nei 
atsikėlimo iš numirusių. Tas 
‘vienas Graikijos istorikas’ 
išperėtas Chicagoje 1916 m. 
vienoje redakcijoje, kuri ma 
to nesančius daigtus, ir ne
mato esančių. Joje istoriškus 
klausimus aiškina kamin- 
šluoščiai. Gerbiu šitų nau
dingų amatninkų padorų 
meną ir mėgstu paklausyti, 
kol jie negirti kalba apie 
tuos dalykus, kuriuos išma
no, ale nesuprantu, kam so
cialistai juos užkinkė isto
rijos straipsnius rašyti į sa
vo dienraštį. Juk nereik bai
sesnės vergijos!

Čia paminėjome tik tris

mananti minia privertė Pi
lotą prikalti Teisųjį prie 
Kryžiaus. Tai buvo prieš pa
čias Velykas. Prieš šitas pa
skutines Kalėdas nešvari 
ranka, susidariusi purvo Ir 
mėšlo kamuolį, sveidė jį į 
Jėzaus atmintį ir mokslą.

Žmogus turintis mokslo ir 
doros per plauko storumą, 
o drąsos ir begėdos per ju
ros platumą, visko gali pri
šnekėti ir prirašyti. Bet kad 
tuos plepalus galima butų 
skelbti spaudoje, tai reikia 
turėti tiek mažai žmogišku
mo, kiek jo turi šeši šimtai 
“Naujienų” savininkų. Jų 
redaktorius ' žinojo, kad 
straipsnyje apie Kalėdų 
reikšmę yra virtynės nesą
monių ir šlykštynių prirašy
ta. Kad kas nekaltintų jo 
užtatai, jis labai sumaningai 
suvertė atsakomybę ant sa
vo skaitytojų, padėdamas 
augščiau antgalvio parašą, 
buk tai esą Skaitytojų bal
sai. Kas nori tegul tiki, buk 
“Naujienų” redaktorius ne
sužinodamas skelbia nešva
rias nesąmones.

»»

jimas aiškiausiai liudijo 
prakalbos vertę. Po to buvo 
perstatyti tautiški žaislai ir 
padeklemuota daug eilių. 
Čia ypač pasižymėjo savo 
gabumais panelės: A. Bak- 
šaitytė, Z. Jaugutė ir J. Ra- 
kauskiutė. Po šių perstaty
mų prasidėjo šokiai ir jais 
vakaras užsibaigė. Naudin
gai ir maloniai perleidę lai* 
ką žmoneliai išsiskirstė pil
ni užganėdinimo ir prakil
nių jausmų. Dažniaus tokių 
pasilinksminimų!

J. Beržiukas.

BRIDGEPORT, CONN.
Gal daugelis “Draugo” 

skaitytojų nebuvot dar įlie
jo girdėję apie Bridgeporto 
lietuvių kolioniją.

Šiame miestelyj yra pusė
tinas būrelis lietuvių, prigu
linčių prie įvairių draugijų. 
Kadangi šiuose laikuose 
darbai čia eina gerai, tai ir 
skaičius musų tautiečių kas 
dien žymiai auga.

Priminsiu kiek plačiau 
apie musų jaunimo veikimą.

tas L. Braškys, pirmininko bedievystės bangų.
pagelbininkų — A. Berno
tas, raštininku — D. Gricai- 
is, rafitiTnpBn gagelbininku 

— S. Gubemis ir iždininku 
—J. Grėbliauskas.

Viršminėta bendrovė žada 
abai daug pasidarbuoti pra

platinimui amatų tarp lie
tuvių išeivių, o pasibaigus 
karei žada daug gabių 
amatninkų dailydžių nusių* 
sti Lietuvon.

Apie tokios organizacijos 
naudingumą dviejų nuomo
nių negali būti. Kiekvienas 
susipratęs lietuvis privalo 
suprasti, kad musų tėvynei 
Lietuvai amatninkai yra la
bai reikalingi. Todėl ruošda
mies prie Lietuvos atstaty
mo mes pirmiausia privalo
me prirengti visą eilę įvai 
rios rųšies specialistų. Jei
gu mes norime savystoviai
gyventi, jeigu mes norime 
būti patįs ant savęs ponais, 
tai mes privalome patįs vis 
ką sau pasigaminti. O su
sipratusių tautiečių prieder 
mė yra kuokarščiausiai rem
ti savus amatninkus.

Grand Rapidso Lietuvių SOCIALISTAI 
Dailydžių Bendrovė gal bus

Paskiau vaikų choras la
bai gražiai sugiedojo “Svei
kas Jėzau Mažiausis.” Po 
giesmes vaikai viens po kito 
sakė gražias deklemacijas. 
Publika mažiems deklema- 
toriams nesigailėjo delnų 
plojimo.

Paskui keturios poros ma
žų mergaičių tautiškuose 
rūbuose, dainuodamos pašo
ko “Noriu Miego.” Būrys 
abiejų lyčių vaikų puikiai 
pasisukę “Malūnėlio” apie 
eglaitę. Po to “Kalėdų dė
dukas” su didele, žila barz
da, raudonai ausirėd’s ap
dovanojo vaikus dovanomis.

Pasibaigus programui 
kun. J. Jonaitis padėkuoja 
tėvams už vaikų paliusavi- 
mą ir atsilankymą vakare, 
padėkuojo visiems, prisidė- 
jusiems prie surengimo šios 
pramogėlės ir tuomi vaka
ras užsibaigė.

Dailės Mylėtojas.

Jūsų pinigą tur. būti padė
ti geroj* saugioje valstijos 

bankoje

Second Security Bank
hmhOP CHICAOO mmnaaami 
MllvnkM Avė. kampa* Wwtoro Ar*

3 % ant Jusų Pinigų
Atdara Pagedėliai* 1- Snbatomi* 

vakarai* iki S valandai 

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
( Europa ir galima

&«uti Lalvokartes

SPRINGFIELD, ILL. I

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

?O PRIEŽIŪRA VALSTIJOS j
KAPITALAS $600,000

Mm mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mm pardaodame Foreign Money

Ordere j viaaa dalia svieto.
WiUlaa Kaspar — Pirmininką* 
Otto Kaapar, — Vice-Pirmininkaa 
Oharlea Knyka, ViM-Pirmininkas 
Joaepk Slkyta — Kaaieriu* 
Acgūat Pliek—Aa*’t Kaaieriaa 

1900 Blue Island Avė.
Owcam.ni.

SARMATIJASI 
SAVO VARDO. RUSAI IR VOKIEČIAI 

NELAISVIAI.
Čia gyvuoja Lietuvos Vyčių 
37 kuopa, kuri veikliai dar-j pirmutinė Amerikoje lietu-* - - - - - - 5

Iš Lietuvių Gy
venimo Ame

rikoje

pavyzdžius iš “Naujienų 
skelbiamosios istorijos, bet 
stebimės laikraščių mokėji-'| 
mu pasakyti tiek daug klai- j | 

dų, kad mums nusibosta jąs1 ■ 
ir atkartoti.

Įsileidusios į doros mokslo 
srytį “Naujienos” kaltina 
V. Jėzų už carų, kunigaik
ščių, ponų ir kapitalistų 
nuodėmes. Užsimerkęs raš
tininkas nežiūri kas prie ko 
tinka ar netinka, prie kapi
talistų prikergia ir kunigus. 
Tik už vieną nedorybių rūšį 
“Naujienos” nekaltina V. 
Jėzaus, būtent už skelbimą 
netiesos negalintiems susi
prasti, už stūmimą liaudies į 
nenaudingus ir varginančius 
streikus, už sukėlimą žmo
nėse žemiausiųjų jausmų, už 
raginimą deginti žmonių do
kumentus raštinėse, už 
žmogžudystes, už plėšimą

DETROIT, M’CH,

Naujienos” dar suopia: pinigų iš privatinių asmenų 
“Be to aprašymai buvo kei-įįr viešų įstaigų, už žudymą 
čiami per eilių eiles metų.”
Gerai, kad laikraštis talpi
nąs tokius daigtus vadinasi 
“Naujienos,” nes senasis 
mokslas žino lygiai priešin
gą faktą. Nei vienos kitos 
pasaulyje kningos neliko 
tiek daug seniausių rank
raščių ir vertimų, kaip Sven 
tojo Rašto. Sustatydami se
niausius rankraščius ir ver
timus su tais tekstais, kurie 
šiandien spausdinami, mato
me, kad per du beveik tūk
stančiu metų Naujojo Įsta
tymo, tai yra, Jėzaus gyve
nimo aprašymų tekstas, ne
šimame. Jis nei negalėjo 
mainytis esant daugeliui 
kontrolės priemonės ir joms

nekaltų žmonių, prisidang- 
stant revoliucijos tikslais. 
Ir už visą ilgų ilgąją litani
ją socialistiškų jų nedory
bių “Naujienos” nekaltina 
V. Jėzaus, Jos žino, kad 
socialistai Kristaus neklau
so. z Jis liepė taip nedaryti. 
Bet nei carams su kapitali
stais taip gi Kristus nelie
pė blogai daryti, tečiaus 
“Naujienos” kaltina Kristų 
už tos rųšies žmonių kalty
bes.
.. Jei kunigai padėtų soda 
listams į kruvinos revoliuci
jos dūdą pusti, tai kunigai 
butų geri socialistams. Bet 
dabar socialistai labiausia: 
nekenčia tų kunigų, kurie

nuolat veikiant. ‘Naujienų’ geriausiai Kristaus mokslą 
pildo ir skelbia nepritarda 
mi nei sutvarkytam nei be-

vyrai šito daigto nėra girdė
ję. Užtat jie rašo drąsiai ir
dar prideda, buk kunigai, tvarkiam žmonių žudymui,
mulkiną žmones. Lietuvoje 
girdėti priežodis: “Žydes 
muša ir pats rėkia.” Kas žin 
iš ko “Naujienos” mokinos: 
taktikos?

Tas dienraštis dar tvirti
na: “Tik vienas Graikijcs 
tų laikų istorikas biskį mi
ni, kad tais laikais JeruzoH- 
moje buvusi revoliucija.0 
Kaip aš norėčiau žinoti to 
‘ ‘ Graiki j os istoriko ’ ’ vardą! 
Juk aiškus dalykas, kad ke-

nors jis dangstosi melaginga 
liaudies gerovės skraiste ir 
vadinasi revoliucija.

Kristus mokino žmones, 
kad kiekvienas kovotų su 
blogaisiais savo jausmais, su 
gyvuliškaisiais palinkimais, 
o “Naujienos” delto suver
tė ant Išganytojo kaltę, už 
visas kares ir priespaudas. 
V. Jėzui nepirmas sykis ne

Šitas puikus automobilių 
miestas kasdien didinasi ir 
didinasi. Žmonų čia kimšte 
prikimšta: nebeužtenka nei 
namų gyvenimui, nei gatve- 
kariuose nesutilpsta žmo
nės. Esant čia geroms dar- 
>o sąlygoms nauji gyvento

jai didžiame skaičiuje pri- 
buua kas dieną.

Lietuvią judėjimas čia 
taipogi gan žymus ir pasek
mingas. Susipratę lietuviai 
gyvena sutartyj ir daug vei
kia ant tautiškos dirvos. 
Detroitiečiai lietuviai suly
ginamai trumpu laiku labai 
gerai susiorganizavo. Tą ge
riausiai liudija nuveikti dar
bai, kaip tai: pastatymas 
bažnyčios, surengimas “ba
zaro,” pasisekimas lietuvių 
dienoje, ir t.t.

Pirmoje dienoje Kalėdų 
Detroite buvo surengtas va
karas. Prie jo surengimo 
ypač daug pasidarbavo vie
tinis vargonininkas p. E. 
Šlapelis. Apie 7 vai. vaka
re ruiminga svetainė jau 
buvo pilnutėlė linksmaus 
jaunimo,, su nekantrumu 
laukiančio pasikėlimo už
dangos. Neapsakomai ma
lonu yra matyti skaitlingą 
būrį jaunimo svetimoje ša
lyj, kuris dar neišsižadėjo 
tautystės. Tas aiškiai rodo, 
jog mes nežūsime, bet gy
vensime, neatsižvelgiant į 
visus musų tautos priešinin
kus, kurie nori ištrinti Lie
ti vos yardg,

Vi i šminėtas vakaras pra
sidėjo perstatymu Eglelės, 
kurioje gabus vaikeliai labai 
gražiai pasižymėjo. Po to 
perstatymo sekė rimta pra
kalba vietinio klebono kun.

buojasi Lietuvos naudai. 
Daugelis jaunimo taipo gi 
priguli prie vietinio choro, 
kuriuomi vadovauja vieti
nis vargonininkas p. Jonas 
Šaučiunas. Bet apskritai 
imant musų jaunimas nesu
gyvena tarp įavęs vienybė
je. Dėlei stokos vienybės ir 
veikimas, žinoma, netaip pa
sekmingas.

A. M.

vių organizacija, kuri žada 
darbuoties tam reikalingam 
dalykui. Visi amatninkai 
dailydės privalo prisidėti 
prie šios rimtos ir naudingos 
draugijos

Vietos socialistai pasižy
mėjo tokiais negražiais dar
bais, kad jie net pradėjo 
sarmatyties savo vardo. Da
bar jau jie vadinas jau nebe

Antanas Orintas. j socialistais» bet Pirmeiviais
_____________j ir progresistais. Žinoma, tų.

vardų jie neužsitamavo ir 
mes juos privalome vadinti 
ik socialistais.

Vytė.

SO. OMAHA, NESI

BINGIAMTON, N. T.
Skaičius socialistų čia kas 

dien mažinasi ir mažinasi. 
Socialistų kuopa taipo gi 
silpnėja ir galės greit nueiti 
pas Abraomą alaus ragauti. 
Pastaraisiais laikais skai
čius sąnarių vietos socialistų 
kuopoje susimažino 10. So
cialistų laikraštis “Kova” 
No. .52 taipo gi griaudžiomis 
ašaromis rauda, kad Bing- 
liamtone socialistų veikėjai 
visiškai apsnūdę ir' be ener
gijos.

Praėjo laikai, kuomet jie 
čia sau vaikščiojo nosįs už
rietę. Žmonės pažino socia
listų teikiamus nuodus ir 
dabar šalinasi nuo jų ištolo.

Cicilikas.

Kalėdinė Eglaitė.
Gruodžio 25 d. 1916 m. čia 

buvo parengta lietuvių vai
kams eglaitė su dailiu prog
ramų. Nors buvo labai blo
gas oras, vienok žmonių pri
sirinko pilnutėlė bažnytinė 
svetainė. Išviso buvo arti 
200 žmonių.

Pirmiausiai vietos kun. 
klebonas J. Jonaitis paaiš
kino susirinkusiems apie tik 
slą šios pramogėlės, ragin
damas tėvus labiau rupin- 
ties auklėjimu savų vaike
lių. Gerb. kalbėtojas pažy
mėjo, kad jau laikas So 
Omahos lietuviams turėti 
savo lietuvišką mokyklą, 
kuri galės apsaugoti lietuvių 
vaikus nuo ištautėjimo ir

Rusijos vyriausybė visus 
vokiečių Belaisvius afice- 
rius ėmė valgydinti papras
tų kareivių nelaisvių diegta. 
Tai daroma todėl, kad 
kietijos vyriausybė rusų 
cierius nelaisvius be gale 
spaudžianti.

Csntinuital and Commet c ial Nailonai Bank of Chicag
ATSKAITA BANKO*.-STOVIO UŽBAIGIANT SEREDOJ — 

Gruodžio 27, 1916.
ATSAKOMYBĖS

Capital .......................... $21,500,000.00
Surplug ........................... . .8,500,000.00
Undividcd Profits .......... 4,011,553.40
Reserved for Taxes .......... 356,947.35
Circulatian ....................... $150,000.00

Lesa Amouut on Hand .... 0.00

TURTAS
Time Loans .......... «•■. $121,977,363.10
Deniand Loans .......... 49,259,618.0*2
Acceptances .................. 1,987,681.84
Bonds, Securities, Etc. ..12,079,177.65

$185,303,840.61
U. S. Bonds to Seeure
Circnlation ........................ 150,000.00
Bank Premisos (Equity) 6,000,000.00
Other Real Estate ........... 69,415.62
*Custoniers’ Liability om

Lettcrs of Credit 3,236,917.55
Customers’ Liability on Aecep- 
tances, as per Contra 1,425,803.74
Overdrafts ....................... 39,539.41
Cash and Due Erom Banks 1,316,921.77

$287,542,438.70

SO. BETHLEHEM, PA.
Pastaraisiais laikais vie

tos katalikai labai smarkiai 
pradėjo dirbu ties. Tas, ži
noma, repi-mka so---tvar
tams ir jia lat mus fkne»- 
iia savo purtinose laikraš
čiuose, kur’u toras r ogus 
neprivalėtų į rankas imti. 
Bet katalikai neatsižvelgia 1 
ją bjaurus šmeižtus .*• nar
siai varo savo naudingą dar
bą tikybos ir tautos labui.

Kukiuna.

GRAND RAPIDS, MlCll.

Liability
Credit

Liability

on Letters of

on Acceptances
Deposits—Individual 

Banks

150,000.00

3,362,661.72 
1,425,803.74

$122,621,509.00
125.613.963.49

248.235.472.49

$287,542,438.70

šioti neužsipelnytą kaltę. K. Hkrypko. Gerbiamas kal- 
Pirm 19 šimtų metų nesą- bėtojas ypatingai pabraukė

Labai Naudinga ir Pagirti
na Draugija.

Gruodžio 24 d. 1916 metų 
Grand Rapidse susitvėrė 
Lietuvių dailydžių bendro
vė. J šią bendrovę jau įsi-

VALDYBA.
George M. Reynolds President Harvey C. Vernon Asst. Cashier
Arthnr Reynolds .... Vise President George B. Sniith ...... Asst. Cashier
Ralpli Van Vechten .. Vice President Wilber Hattery ........... Asst. Cashier
Alex Robertson .......... Vice President H. Erskine Smith .... Asst. Cashier
Herman \Valdeck .. Vice President Wilson W. Lamport .. Asst. Cashier 1
John C. Craft .......... Viee President Dan Nornran ............... Asst. Cashie
James R. Chapman .. Vice President George A. Jackson .... Asst. Cashie:
WiHiam T. Bruckner Vice President John T. Cradock Mgr. Credit Dopt, 
John R. \Vashurn Vice President J. McCurrayh.. Mgr. Foreign Dept,
Nathaniel R. Losch ............... Cashier

CONTINENTAL and COM
MERCIAL TRUST and

SAVINGS BANK
CHICAGO 

ATSKAITA BANKOS STOVIO PRA
DEDANT Gruodžio 28, 1916 

TURTAS
Time Loans (Secured by Col 

lateral ...................... $7,904,346.89
Deniand Loans (Secured by 

Collateral) ............... $16,567,957.57
Bonds and Securities 
Due from Banks ...
Cash .... .. ..........

Demand Resources ..

8J151.120.43
6,198,492.40
3,014,353.46

R. G. Daniclson.. Mgr. Transit Dep|

THE HIBERNIAN BAN-į 
KING ASSOCIATION

CHICAGO

ATSKAITA BANKOS STOVIO PR/ 
DEDANT Gruodžio 28, 1916

TURTAS
Time I.ouns .............. $19,945,389.01
Bonds and Sceurities.. $7,497,033.21
Deniand Loans ............... 1,908,209.
Cash t ud Due from Banks 4,209,149,

r: r '.i!

. 34,132,123.86 
, $42,036,470.75
ATSAKOMYBĖS

Capital ...................... v $3.000 £00.00
Surplus ............................... 1,500,00.00
Undivided Profits ...... 943,920.18
Reserved for Taxes. Interest

and Dividends . ...■ 388,154.36

Paieškau savo pačios Onos 
Antanaitienės kuri mane paliko 
su trim vaikais, Katriutė 7 me 
tu Viktutė 6 metu Edvardas i 

metu. Ja pavilijo cicilikas Mai- 
kis Olisewskis. kuris savo pačia 
primušė, jis yra 5 pėdu b coliu 
augičio, plaukai geltoni biskį 
garbanuoti ūsai geltoni 36 metu 
amžiaus moteriške yra 5 pėdu 
rolių augsčio 30 metu senumo 
abadu kaliui' lietuviškai ir len 
kiškai. Čionais yra jos paveik
slas. Jeigu kas žiuotė apie juos 
praneškite sekančiu adresu:

JURGIS ANTANAITIS 
84 Watkins St

$5,832,074.54
Demand Deposits ........... 20.501J77.38
Time Deposits ........... 15,702,818.83

ATSAKOMYBĖS
Capital ...................... $2,000,00C
Surplus .............................. 1,-000,0001
Undividcd Profits .. .. 600.455.J
Reserved for Tavęs, Interest

and Dividends 611,51!
Demand Deposits ............ $4,775,71!
Time De|*esits ............   24,572,121

turiu evangelistų “Nau.įie- ziningi liaudies kurstytojai I .didžią svarbą organizacijos ragė 16 sąnarių--amatnin-į pS o." King
uos” nevadina Graikijos is- Jį taip apkaltino, kad neiš- SLRKA. Garsus delnų plo-kų. Pirmininku liko išrink- gtoa Statioa. ____.

George 
John Ja,V Abbott, 
Arthur Reynolds, 
Charles C. WiHson 
Frank B. Jonės, 
5Vm. P. Kopf,
Henry C. Olrett. 
Rohort 8. Martin,

36,204,396.21
$42,036,470.73

VALDYBA
M. Reynolds, President 

Vice President 
Vice President 

OadMer 
Secretary 

Asst. Secretary 
Mgr. Bond Dept. 

Asst. Cashier

29,347,833

$33,559,801

VALDYBA
George M. Reynolds Presidl
David R. Lewis Vice PreaMl
Henry R. Clarke, Vice Presidl
Louis B. Clarke, Vice Presidl
Frederie R. Hebard C aet
Everett R. McPaddcn, Secrj
John P. V. Murpli.V, Mgr. Sav. 
George Allan, A»»t. (
Tliomas E. McGrath, Asst. (

Kapitalas Continental ir Commercial Trust ir Sa\ 
Bank ($3,000,000) Kapitalas Hibernian Banking A| 
ciation ($2,000,000) yra valdoma per šėrininkus C( 
nental ir Commercial National Banka Chicago: 
ŠITIE ABUDU BANKAI turi depositų $313,787.71



Pakelk skrybėlę auštyn. At

sistok kokio mylią aukščiau. 

Tuo budu yra geriau gauti 

daug balsų, negu kitaip kelis. 

Brangink laiką. Naudokis 

kiekvieną minute šioje 

savaitėje.

Subrusdimo savaitė, dėlto su- 
fbrusk! gausite extra balsus už 
naujas prenumeratas žiūrėk kai- 
neužsileisk jiems dabar yra lai
kas rinkti balsus jei nori laimė
ti.

i L

ANNA SUSNIS F. VAIVADA

Ar žinai, kad šita savaitė 
yra subruzdimo savaitė ir 
ar Tamsta stengiesi ją tokia 
padaryti Ar tamsta nori 
įvyti tiek balsų, kiek gali? 
Ar pasitiki išeiti laimėtoju- 
mi? Ar laimėsi? Ar gerai 
apie tai pagalvoji? Sukrus
kite ir subruskite visi! Atei
nančią savaitę didelės lenk
tynės baigiasi.

Dabar imkies darbuoties 
*ir pasirūpink kuogeri a tį
siuoju pasisekimu. Pasidar
buok tamsta gauti kuodau- 
giausiai naujų skaitytojų ir 
laimėti sau jų ablsus. Gali 
taip padaryti. Imkis darbo 
dabar. Kiekviena minutė 
yra brangi. Jinai tamstai 
gali padidinti balsų skaitlių. 
Sukrusk! Atsimink, kad 
tamsta negali gauti daugel 
balsų, kuomet mažai veiki 
tuo reikalu. Pasistengk at
siekti tai, kas yra atsiekia
mo ar galimo. Dabar stok 
lenktvnėsna! Subrusk!

Toli geriau yra laimėti 
tūkstančiai balsų, negu pra
rasti vieną. Gauk du kar* 
tiek daug balsų, kiek manai 
jų gauti. Jei tamsta darbuo- 
sies, tai laimėsi. Sekančią 
savaitę baigiasi didis lenk- 
tvniavimaš. Subrusk! Padėk

visą savo energiją, kad tik 
daugiau balsų gauti. Kiek
vieną minutę brangink. Du 
dideliu automobiliu ubs iš
leistu sekančią savaitę. Ar 
jų vieną tamsta imsi? Gali 
gauti, jei tik norėsi. Laimė
jimas priguli nuo noro.

Anna uSsnis iš Roseland 
ištam lenktyniavime užima 
pirmąją vietą. Paskui seka 

i F. Vaivada iš Chicago ir L. 
j Sabonienė iš Pittsburgo. 
Mažiau kaip 1,000 balsų juos 
visus, kitą nuo kito, atski- 

j rja. Jų veikimas labai in
teresingas kiekvienam. Kas 
užims pirmą vietą rytoj ?

Ketvirtoji vieta yra teku- 
jsi K. Skrypko iš Detroit, 
penktoji — J. J. Statkui iš 
Chicago. Jiedu abu pagei
dauja stoti pirmon vieton. 
Turite į juos tėmyties su 
didžiausia doma. Jiedu ne
nuilstančiai darbuojasi, no
ri gauti dovanas.

Nereikia pamiršti S. Si- 
įmonavičiaus ir Chas. J. Paū
ši ma, kurie taippat neatsi- 
leisdami varosi pirmyn. Rei
kia į juos tėmyties. Spėja
ma, kad jie lenktynių pabai
goje tikrai gali kitus pra
lenkti ir laimėti. Jei tik 
jie ligi pabaigos darbuosics.

EXTRfl 94.000
Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mėne

sio laiką išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelią. Lietu
vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios, 
naudingiausios ir pigiausios. Dėlto jų ir ima nebe 
šimtais, bet tūkstančiais.

Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki- 8 
mo yra šitos:

1) AR YRA DIEVAS? Šitoje kningutėje taip £ 
aiškiai prirodyta Dievo buvimas, kad tą kningutę į* 
perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Die- 8 
vas yra.

2) ZMONISKUMAS IR VERGIJA. Čia gy-
•? vais atsitikimais išrodyta, kur yra žmoniškumas, o * 

kas rengia žmonėms vergiją.
3) REVOLIUCIJONtilRIŲ TARPE. Šitoje 

kningutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierių ir 
revoliucijų negirdėtos baisybes.

4) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ii' jų vadus, skai
tyk šitą kningelę.

5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmų 
pasiskaitymų teperka šitą kningutę.

6) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE
SOS ŠVIESOJE. Ketvirtą kartą išleista ir išnaujo 
perdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no-

$ ri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistų sekretai.
Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų knin- 

x gučių tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIE- 
Šį NOS RŪŠIES kningelią nemažiau 100, gausi po 3 
•' CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CEN- «

TU, imdamas nemažiau 900 gausi po 1 CENTĄ. g
Kas norėtų gauti NE VIENOS RŲSIES, bet 

sudėtus iš kelių viršminėtų rusių, tas už 200 knin- 
gelių užmoka 5 dol., o už 500 — tik 8 DOL.

7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Čia aiš
kiausiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrody- 8 
tas, tų mokslininkų gyvenimas ir ko vertos bedievių \ 
priekaištos, buk katalikai juos persekioję. £

« 8. MARKSAS II. Trečia laida. Pasiremiant 
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMEN
TAIS šitoje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai 
rengia žmonijai BJAUĘIĄ VERGIJĄ.

Perkant pavieniui kningelės: KOPERNIKAS 
IR GALILĖJUS, MARKSAS H, kaštuoja tik po 8 
.CENTUS. Imdamas nemažiau 100 gausi po 5 CEN
TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im
damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.

Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų 

\ ir įdomių kningelią. Pasiskubinkite užsisakyti"! Pi-
x nigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.
* Su visais tais reikalais kreipkitės į

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.,
1800 WEST 46th STREET :: CHICAGO, ILL. »* w

^*«*s**is*******<**'***4«

GREIČIAU)
SKUBINKI

Skaitytojai, Lenktyniavimas Už Dovanas Bemaž Tekini

Skubinkis rinkti 

balsus už naujas 

prenumeratas

Nuo sausio 2 d. 8 vai. 
iš ryto, iki sausio 9 

d. 9 vai vakaro

BALSŲ LENTĖti.
“DRAUGAS’

Nauji Skaitytojai Kaina Bai j
6 mėnesių ................... $1.75

12 mėnesių ................... $3.12 . .................. 18
'24 mėnesių ................... $6.24    54(J
36 mėnesių ................... $9.00  10.80

Siunčiamas per pačtų kaštuoja $4.50 j metu 
Ne į Chicago kaštuoja $3.00 j metus.
Į kitas šalis (užruhežin) kaštuoja $6.00 į metu 
t “SAVAITINIS DRAUGAS“
Nauji Skaitytojai Kalu Ralsail
Nauji Skaitytojai Kglns Balsai]

{12 mėnesių ................... $1.50 .................*•, 70
24 mėnesių ........ . $3.00 . ......
36 mėnesių $4.50................
48 mėnesių ....... . $6.00

SEKANČIĄ SĄVAITE PA 
SKUTINIAI BALSAI.

$4,000 DOVANŲ U2 RINKIMĄ BALSŲ
sf

Idomiasi dalykai dedasi
Užgadidinklto Karičiauslus savo ilrdlea 

trodklmua

Trisdešimtis Trįs OOVAI
Vitos žemiau surašytos dovanos bus išdalytos '' DRAUGO ’ ’ ~sk2 
tojųms, neatsižvelgianti į tai kur jie gyvena. Brangiausis 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...................~................................ .......................................... '"tHRT*'

"l. LEXnfGTON AUTOMOBILIUS .......... ..................... tl^oo’oo
Pirkta pas

LBKINGTON MOTOR C* R OOMPANV
1842 South Michigan Avsane

Anna šūsnis ...........126,215!<)na Pocienė ............115,935
F. Vaivada............... 126,000 ] H. Cibulskis .............. 115,450

L. Sabonienė ...........125,520] n

K. Skrypko........... ‘..125,020

Alcx Shedis .............114,060
P. Gudaitis............... 113,700
Fclix Machulskis .. 113,685

J. J. Statkus...........125,000 i M. T. Geneviczius .110,160
124,755įGeo. Stankevicie 104,575
124,100 Agota Meskevičien: 103,280
124,000] C. Baltrūnas ........... 94,325
123,510] Antanas Glemža----- 75,100

V. Jcreckienė.............122.990 J. Kudirka ............... 75,920
A. J. Bernatos.............122,325 N. Urbonas ................ 72,650
Ignas Stadulis ....121,500 J. Bičiūnas............... 68.700
Ona Janušytė............ 121,1(X) V. Stulpinas ............ 53,745

S. Simanavičius .. 
Chas. J. Pansirna 
R. M. Kalinauskas 
Juozapas Juknis

J. Gumaliauskas___ 120,010
Math Litwaitis ....119,815

f REIKALINGA mergina ar moterif 
prie namų darbo—gaspadinė. Atsišau
kite j J. Bagdžiuno bankų.
2334 So. Oakley Avė. Chicago.

Parsiduoda . erne ir grocerne pi
giai. Priežastis pardavimo savininko 
nesveikatą, neri išvažiuoti ant tyro 
oro. Kas nori 1 n^vai uždirbti pininga 
tai greitai atsišaukia po sekančių ad
resų:

4614 S. Paulina St..

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti sa

vo puikins, beveik naujaus rakandus 
už retai pigių kainų, $170.00 seklyčios 
setas, tikros skuros už $35. Vėliausios 
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianų su 25 m. gva- 
rantija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis yra 
retas pigumas ir jums apsimokės pa
tirti nežiūrint kur jus gyvenate. Vis
kas vartota vos 9 savaites. I’arsiduos 
taipgi po vienų. Atsišaukite tuojaus. 
Gyvenimo vieta: 1922 So. Kedzie Avė., 
arti 22-ros gtv. Chicšgo, III.

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 5246

gyvenimo vieta
8S56 South Halsted Street

Tel. Drover 5326
t*******y****yyrr**yrrr*>

josefh c. vvolon 3

K LIETUVIS ADVOKATAS
K Kamb. 902 National Life Bldg. 
§ 29 So. LaSalle st.,
a Vakarais 1566 Mil’vaukee

Central 6390 
Rasidence Humbold 97

Jei Tamsta ne
ri išlaimėti, tai 
dabar yra laikas 
rinkti balsus.

2. BRISCOE AUTOMOBILIUS ....................................................... 830.00
Pirkta pas

MOTOR CAR SALES COMPANY,
2329 South Michigan Avenue.

3. JESSIE FRENCH PIANO ......................................................... 680.00
4. JEFFERSON PIANO ....................................................................... 300.00
5. NATIONAL ORAMAFONA8 ....................................................... 180.00
6..ARTOPHONE ORAMATONAS ................................................... 76.00

Nupirkta pas
JOSEPH KLINENBBRG,

4915 8°uth Ashland Avsnus

7. NAUJA SIUVAMA MASINA ....................................................... 50.00
8. NAUJA SIUVAMA MASINA ......................................................... 50.00

NEW HOME SEWING MAOHINE OOMPANV,
Nupirkta paa

427 South Wahaah Ava

Ona Šlažaitė ........... 39,345
Tony Kurliansky

K. P. Mikšys............ 118.980 K. Pocienė ..
J. Juzėnas ............... 118,870
S. Valentukevičia ..117,900
S. P. Mažeiko...........117,105 Jurgis Slepikas
J Wiczas ................. 116,210 Petcr Šliogeris

Elena Žiliūtė .. 
Jonas Polikaitis

38.360
33.910
32.555
30.350
30.020
29.190

avė. g
I
I
dK CHICAGO, ILL.
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SKAITYKIT IR
V‘ / "DRAUGĄ"

PLATINKIT
’ - A

Kuomet Jus Pasideda 
Savo Pinigus i

The Stock Yards 
Saving Bank

Jus galite būti užtikrintais, kad jūsų piningai yra 
saugioje VALSTIJOS INSTITUCIJOJE, kuri tapo 
suorganizuota viri 12 metų po priežiūra direktorių, 
kurie atsakanti kaip U komercijos stovio taip ir ii 
finansilko.

Apart to piningai yra apsaugoti sekančiai:
Kapital Stock ...................................  $ >00,000
Surplna and Undivided Profits over.......  800,000
Double Liability of Stoekholders .......... 100,000
Proteetion to Depoeitors of ........ .......... $00,000

The Stock Yards Saving Bank
VALSTIJOS BANKA

416S — *164 So. Halsted Sk, Chicago, DL
Atdara Subatos vakarais aso 8 Iki I

PLATESNIŲ INFORMA
CIJŲ KLAUSKITE AD

, RESŲ:
KONTESTO

REDAKTORIUI
1800 W. 46th St., Chicago 

IU.
T de pilone Drover 6114 

Ofisas atdaras kasdien
Jnuo 8 ryto iki vėlam vaka
rui. . i

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24. 
«5. 
86. 
27. 
88. 
29. 
80. 
81. 
32. 
88.

NAMŲ RAKANDAI 
NAMU RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) 
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI

(MEBLIAI)............................................... 20.00
(MEBLIAI)............................................... 20.00.

........................................ SO.f
........ ......................................... 80.1

(MEBLIAI)............................................... 20.00 j
(MEBLIAI)............................................... 20.00
(MEBLIAI)............................................... 20.00
(MEBLIAI)............................................... 20.00
(MEBLIAI)............................................... 20.00
(MEBLIAI)............................................... 20.00
(MEBLIAI)............................................... 20.00
(MEBLIAI)............................................... 20.00
(MEBLIAI)................................ ŽO.QO
(MEBLIAI)............................................... jO.dO
(MEBLIAI)............................................... 10.00
(MEBLIAI)............................................... 20.09
(MEBLIAI)......................... .'................... 20.00
(MEBLIAI)............................................... 20.00
(MEBLIAI)............................................... 20.00
(MEBLIAI)............................................... 20.00
(MEBLIAI).............................................. 20.00
(MEBLIAI)................................. 10.00
(MEBLIAI)................................................ 80.09
(MEBLIAI)...................................................'20.00
(MEBLIAI).........................................89.00

Nupirkta pas ___ ____
UNION LIBERTY FURNITUBE COMPANT. ..

4705 Ashland Avinus

LAIMftJTMAB TUME VRA TJSTTKJINTAl.
Prisidėkite prie to konvento (leulcty irių). Kuomet tik 

bus pagarsinta juen vardai “Dranga’', tnojaus Už. 
simokėkite prenumeratų iškalno už metus. Paskui, 

gi suraskite “Draugui’’ mažų'mažiausia bent 
vienų prenumeratorių i sųvaltę. iki pabaigos 

kontento. Jeigu koris negnus reikalingo Skai
čiaus b alsų dėlei iilaimėjimo virlnurodytų 

dovanų, tas gena 23 centus nuo kiekvie. 
no dolerio už įmokėtų sum.) ui preuu- 

meratoriua.
ARGI GALI BŪTI

KAS TEISINGIAU.



------■•'••.■yr jTUftją ORKŲ
ĮDĖLIS mirtingumas.

*-*****

Praeitais metais per 11 
nenešiu Chicagoje yra mirę-
3,921 žmogus. iVaduiasj, Į§ 
.iekvienū tūkstančio gyven
tojų mirė 15 žmonių.

Chicagoje
BAZARAS ARTINASI!
Kiekvienam, rodosi, yra 

žinoma apie busimąjį talki
ninkų Bazarą Chicagoje. 
Lietuviai irgi turės čia savo 
skyrių. Visose apylenkėse 
moterįs yra submzdę dėlei 
šio dalyko, nes reikės nema
žai visokiu rankų išdirbl- 

‘ * 3

kilmingas vakarėliu. Sulošė 
veikalą: “Karės Metu.” Su
lošė labai gerai, mat artistai 
mokėjo savo roles. Klebo
nas kun. A. Briška pasakė 
prakalbą. V: Damaševičia 
irgi kalbėjo. J. Ceputis ir 
Y. Damaševičia kalbėjo dia
logą: ‘Aficieris ir Kareivis.’ 
P-lė A. Stralovska ir P. 
Jovaišaitė viena padainavo, 
kita paskambino ant piano. 
Buvo ir kitokių pamargini - 
mų.

Kas tik atėjo visi link
smai praleido laiką.

Brigšta.

VYČIŲ APSKRIČIO SUSIRIN
KIMO PROTOKOLO TĄSA.

NAUJA CHICAGOS 
LIGONINĖ.

WESTSIDE.

«uų.• I .
Kurios yra pasižadėję, tai 

šiuomi prašome kuogreičiau 
šiai atsiųsti pažadėtus daly
kus, nes laiko liko nedaug: 
bazaras prasidės sausio 10 
d. š. m.

Toliaus pakeltas klausi
mas, ką mes atsakysime Vo 
ronežo moksleivių prašy
mui, kurie spręsdami musų 
organizacijos idėją ir tikslą 
nori arčiau susipažinti ir 
kaipo pas draugus prašo 
nors kningų Šis klausimas 
pasirodė labai svarbus.

Užkrečiamomis ligomis 

sergantiems Chicagoje bus 

atidaryta šio sausio 8 dieną 

nauja ligoninė. Ligoninei 

bustas buvo pabaigtas sta

tyti lapkričio 23 d., bet dėl 
nežinomų priežasčių nebuvo 
atidarytas. Pradėta tuo tik
slu tardymai. Paaiškėjo, 
kad sveikatingumo depar
tamentas neturi pinigų ligo
ninės atidarymui. Miesto 
Moterių Kliubas sušaukė 
susirinkimą ir ten miesto 
valdininkai paiškino apie 
rengiamos ligoninės stovį. 
Miesto tarybos finansinis 
komitetas dabar šitai ligoni
nei pradžioje paskyrė $10,- 

000.
Už suvėlavimą įrengti ir 

atidaryti ligoninę yra kalti-

Kas iš West Sidiečių ma
no aplankyti talkininkų ren 
giamą bazarą, galite nusi
pirkti tikietus, kurie dąbar 
prekiuoja tik 25c. Tikietai 
parsiduoda p. Jono Bag- 
džiuno bankoje, 2334 So. 
Oakley avė. ir pas buvusį 
lietuvių dienos komitetą.

P. C.

ROSELAND, ILL.
Gruodžio 30 d. 1916 metų 

Šv. Mykolo Arkaniolo Dr- 
-ja buvo surengusi vakarą. 
Sulošta buvo farsas “Knar
kia Paliepus.” Lošėjais bu
vo užkviesti artistais cicili- 
kiško Laisvojo Ratelio. 
Publikos vakare buvo labai 
mažai. Matyt publika ne
mėgsta tų laisvųjų lošėjų.

Vytė.

BUV| MAŽIAU GAISRU.
Jeigu kas turi gražų meJSaiP neperseniai Tautos Panamas sveikatingumo depar

ginių, siuvinių arba audimų ■ raštininkas atsišaukė į visas 
jr nenorėtų su jais skirtis,1 °r?anizacijas, idant . atsi- 
tai juos galima išstatyti,! vargstančią Lietuvą
kaip parodon ir užsibaigus1 *r Paaukautų ką nors, vie- 
bazarui, bus viskas sugrą-|t°je Kalėdų prezento. Be- 
sjn+a i abejo, mes vyčiai su pasi-

. i šventimu dirbsime ir sten- 
Siųskite šiuo adresu: p-ia . _ tt t?Zimontienč, 3252 So. Hal- 2SU"e8 °rean- * Fon- 

sted st., Chicago, Ilk

tamento komisionierius Dr. 
Robertson. Jis tam tikslui

1915 metus. Bet mažiau tik 
kokiais devyniais tūkstan
čiais dolerių. aCĮisrininkai 
gaisrus gesinti pernai buvę 
šaukiami 16,487 kartus.

REIKALINGI AGENTAI
platinimui “Draugo.” 
Geistina pusėtinai išsila
vinę ir galinti keliauti su 
prakalbomis.
Apie išlygas kreipkitės į 
“Draugo” Adm.

Paieškau savo draugo Pranciškaus 
.Teramino, paeinančio iš Kauno gub., 
kiaulių pav., Lunges, parap., Kirkiu 
sodos, 3 metai atgal gyveno Chieago- 
je, o dabar nežinau kur jis gyvena. 
Malonėkite atsisaukt sekančiu adre
su:

MTKOLAS RE AKUS 
4512 So. Hermitage avė.

Chicago, III.

Paieškau pusbrolių: Petro Varana 
vičia, paeina iš Kauno gub., šauliu 
pav., Užvenčiu parap., šlaRždo, so
dos, pirmiau gyveno Bostone, o da 
bar nežinau. Kas apie jį žinote ar 
jis pats atsišaukite sekančių adresu:

MIKOLAS REAKUS 
4512 So. Hermitage avo.,

Chicago, Tll.

* F. P. BRADCHULIS š
ATTORNY AT LAW 2
Lietuvis Advokatas £

30 N. LaSALE ST., CHICAGO. S

Chicagos gaisrininkų vir
šininkas praneša, kad 1910

neturėjo pinigų ir apie tai metais gaisrai mieste yra
nepranešė miesto tarybai, i padarę mažiau nuostolių už
saeK:-:

Rooms 1107-1114 
Telephone Franklin 1178 

Gyv.: 3112 S. Halsted St. 
Telephone Yards 2390

YV¥»vrsr»%T»YrrrvvTYYrrrr*

IE1KOME KAMBARIO.
Paiųškome dų vaikinai gero ir į 

švarauš kambario su valgiu, prie S. 
,\Vestetu Avė. 45 ir 40, arba apie 
“Draugo” redakcija. Kainbarije turi 
but šviesa ir staliukas; butų geisti
na sušilumų. žmonės mažai vartojanti 
svaiginančius gėrimps. Mes eserne vi
sai blaivus. Atsišaukyte šiuo adresu: 

J. PAKALNIS

Labai Naudinga 
Knygele.

Yra atspausdinta knigele: “Trumpas 
aiškinimas tleeu katalikų tikėjimo,” 
labai naudinga suaugusiems žmonėms, 
nes joje yra patalpinti reikalingiausi 
dalykai ii bažnytinio mokslo. Kaina 

3010 W. 40th St., Chicago, UI. Į 25 centai Autoriua tos kuigutes Kuu.
_ __________________ __________ I Pranciškus Gugis; norėdami ta kny

gute gauti turi siųsti laiškeli po šiuo
mi antrašų:
2649 North Hamlin, avė. Chicago, Hl.

Parsiduoda Bučernė labai puikioje 
vietoje lietuvių apgyveutoj gulima 
daryti labui gera biznį.

Kas norite įsigyti sau puikų bizni 
malonėkite atsilankyti, paniatysito 
koks biznis ir dėl kokios priežasties 
parsiduoda. Atsišaukite sekančių ad
resu : • :
2908 W. 48th St., Chicago, IU

REIKALINGAS Gerai 
patyręs Linotypistas. Dar
bas ant visados. Alga gera.

Atsišaukite tuojaus į
“DRAUGO” ADM.

Parsiduoda labai pigiai nau 
jį rakandai (Furniture) la
bai mažai tevartoti iš priežas 
ties moters mirties. Kuriems 
reikėtų galite atsišaukti po 
sekančių adresu:

3344 S. Morgan St., 
Chicago, II.

' T

gsimes visų organ. 
i dus pralenkti aukomis. Į | 
tai atsižvengiant nutarta,

, kad L V. K. F. suaukauti 
i vyčių pinigai butų tiesiog 
pasiųsti Voronežo mokslei- 

, viams. Tą sumanymą nu-1 
. tarta pasiųsti Centro val- 
jdvbai užtvirtinti. Jeigu 

žvakar užbaigė savo am-1 pripažįs legališku, tuomet i 
Šv. Kryžiaus parapijų-‘ yriebsimės už darbo, idan 

^Uj^onas. Vėliu-, stambiau išauginti L. V. K. 
_ ovoje arti me- p. o sumažinti Voronežo 
Dideliame nubudime moksleivių skurdą.

AMŽINĄ ATILSĮ GERAM 
ŽMOGUI,

paliko savo pačią. A. 
.a. Juozas Simonas buvo 
susipratęs, duras, teisingas, 
visuomet pasiryžęs patar
nauti artymui. Jis prigulėjo 
prie Šv. Antano ir Saldžiau
sio Jėzaus draugysčių. Ve
lionis taipo gi buvo nuola-! 
tiniu “Draugu” skaitytoju

8. A. Daunoras,

NORTH SIDĖS PADAN
GĖJE.

Northsidiečiai tikietus
ir labai mylėjo šį laikraštį, talkininkų bazarą gali gau- 

Laidotuvės bus pėtnvčio- Pas A. Nausieda (1658 
je. Wabansia avė.). Dabar ti-

_i----------------------------- i kietų kaina 25c.' Gi baza
rui prasidėjus tie patįs ti
kietai kaštuos 50 centų.

Lietuviams vertėtų kuo- 
; skaitlingiausiai aplankyti šį

_______ talkininkų bazarą, kuris gal
I nemažai duos pelno ir musų 

Gruodžio 28 d. 1916 m. 8 badaujančiai tėvynei, 
vai. vakare, Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje įvyko 
Chicagos Labdarių Apskri- j 
čio susirinkimas. Susirin-! 
kime dalvvavo atstovai iš!

LABDARIU PRIEŠMETINIS 
SUSIRINKIMAS.

ATĖMĖ ŽVAIGŽDĘ.

GERAS PELNAS
Tiems kur taupo pinigus
Sausio mėnesio bėgiu 40,000 šio banko depozito- 
rių gaus savo regulerius pusmetinius procentus. 
Procentų suma, kuri bus depozitoriams išmokėta 
už pereitus šešis mėn. seikia $149, 000. 00 
$298,000.00 buvo išmokėta procentais šio banko de
pozitoriams per pereitus metus.

Nuo pat savo įsisteigimo, per 37 
metus, Štate Bank of Chicago be 

paliovos mokėjo procentus . savo 
depozitoriams. Iršiandie šis ban
kas yra vienas tvirčiausių jų. Dc-
pozitorių taupiniai apsaugoti kapi

talu ir perviršiu $5,000,000.00."

iO SUBATOMIS Taupomasai Skyrius 
“§ VAKARAIS nuo G iki 8 vai

atdaras

SS

||
1

STATE BANK of CHICAGO
•

VTF.NTNTELTS VTDURMTF8TY.T RANKAS. KAME LTETU 
VISKAI KALBAMA IR SU LIETUVIAIS REIKALUS VEDA.

LA SALLE IR WASHINGTON GTV., PRIEŠAIS CITY HALL

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS 

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:
3323 S. HALSTED ST. 127 N. DEAflBORN ST. 
Ant trečių lubų Room 1111-13 Unity Bldg.
Tel. Drever 1310 Tel. Central 4411

F1A5TER 5Y5TEn

Mokykis kirpimo ir designlng 
vyrišką ir moterišką apredalą

Musų sistema ir y- 
patiškas mokinimas 
padarys jus žinovu 
už trumpų laikų.

Mes turime didžiau
sius ir geriausius 
kirpimo — design- 
ing ir siuvimo sky
rius, kur mes sutei
ksime praktiškų pa
tyrimų kuomet jus 
mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kanų.

Formos daromos pagal Jūsų mie- 
rų — bile stailės arba dydžio iš bile 
madų knygos.

MASTĖR DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas,

118 N. La Šalie St., Kamb. 416-417 
Prieš City Hali

visi} parapijų. Buvo daug! Policijos viršminkas Chi- 
kalbėta, apie pagerinimą; ea£°je atėmė žvaigždę 
budo veikime Labdarių, kai- , poliemono ženklą nuo polic- 
bėta apie nupirktus lotus mono Thomas Gibbons, kurs
dėl prieglaudos ir t.t. Galų 
gale išrinkta nauja valdyba

turėjo artimus ryšius su 
piktadariais. Daug policmo-

Auksuoti Rožančiai
Tik kų aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausių rožončių įvairių 

spalvų.

No. 1437. Karoliai įvairią spalvą. 
Reikalaunant paminėkite kokios 
spalvos pageidaujate. Lenciugelis 
ir kryželis storai auksuoti kaina 
su prisuntimą ........   75c

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir 
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metą. 
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

1917 metams į kurią įėjo se- inJ bičiuoliauja su piktada-
kantieji asmenįs: P. Bruo- 
zis — pirmininkas; P. Verv- 
ga — viee-pirmininkas, P. 
Balanda raštininkas, kun. 
Stnniukynas — iždininkas, 
kun. Krušas dvasiškas va
dovas. Taipgi nutarta lai
kyti susirinkimus nuo sau
sio mėli. 1917 metų Apveiz
dos Dievo parapijoj.

Reporteris.

nais. Tik niekas to kol-kas 
eišvelka aikštėn. Be to Gib

bons patrauktas teisman.

NAUJAS POLICIJOS 
VIRŠININKAS.

BRI6HT0N PARK.
Gruodžio 25 d. 1916 m. N.

P. P. Šv. par. svet. buvo iš- ler.

Chicagos policijos virši
ninkas Healy, kaip žinoma, 
prieš Naujus Metus atsista
tydino iš savo vietos. Nuo 
sausio 2 d. policijos viršinin
ku yra kapitonas Schuett-

No. 1437.
*7o. 1439. Galama gauti įvairiu 
ipalvą karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas 
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisiunti- 
Tnu .................................. $2.00

• No. 1439
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios apalvoa norite. Pinigus 

galite siųsti išperkant money order, registruotame laiške, arba vien- 
centiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISIUV; 
1800 W. 46th Street,

MPANY
Chicago, III.

TAUTIŠKA 
BANKA APSAU6A

OEL JUSU TAUPUMO
Reiškia laisvų nuo rūpesčių 

ir
Absoliutiškų saugumų.

81 banka yra labai patogioje 
vietoje yr* reguliariai peržlu- 
rlama U. B. Valdžios, jūsų tau- 
pmlmal yra pageidaujami, ar 
11.00 ar $1,000.00

Savings Dept. atdaras Pane-
dėlyje iki 8 vai. vakare.

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

Davld R. Forgan — PrezlJent 

8. E. Kampas. Dearbom and 
Monroe St.,

(Apatlnėalubos)

Telelonss: McKInUy S764

BR. A. N. RUTKAUSKAS
(lydytojas Ir Chirurgas 

3467 S. W»:t»ri IM. Ir«. SS (t-. Cklcap

>p^»na8s^saaK»8s:^»a8CTCox-n-i
Tel Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 0 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimų.

4712 Bo. Ashland Ava. 
art 47-tos gatvėa

Moksleivių Vakaras
L. R. K. M. S-mo A. IT kuopa iš Valparaisio, Ind. 
rengia vakarą, kuris bus Sausio 7 d. 1917 m. Broliu Stru 
milu svet. 158 E. 107th st., Roseland, III. Bus perstatyta 
šie veikalai: “Žilė galvon — velnias uodegon”, ir “Žy-

3 das ir Dzūkas”. Po perstatymui prasidės balius ir tęsis 
SS iki vėlumę nakties. Be to bus duodamos trįs dovanos,
$ kas daugiau rožių turės, tie išlaimės dovanas. .Kviečiame 
g visus atsilankyti, o busite patenkinti.
e? Programas prasidės G vai. vak.
2 MOKSLEIVIAI.

TEATRAS IR BALIUS
Parengtas Lietuviu Kat. šv. Kazimiero Broliu ir Sese

rų Draugijos. Bus statoma trijų veiksmu vaizdelis po var
du “VISI GERI”, sausio (Jan.), 7 d. 1917 m. M. MEL- 
DAŽIO svet. 2242-44 W. 23rd Plaee. Pradžia 5 vai. vak. 
Įžanga 50c. 35c. 25c. ypatai po perstatimo 25c. porai:

Širdingai kviečiame gerbiama visuomenė koskaitlin- 
sia atsilankyti ant musu baliaus ir perstatimo o atsilankė 
nesigailesite, nes šis vaizdelis bus vienas iš puikiausiu ir

\ pirma karta lošiamas Chicago. Priegtam dar bus, dainos 
5 ir rožinei šokiai ir puiki muzika.
\ Šiuomi pranešame, kad mus viršminėta Draugija atpi- 
X giną įstojimą per 3 mėnesius. Sausi, Vasari ir Kova 1917 
r m. kiekvienas katalikas nuo 16 iki 30 m. amžiaus bus
y _priimti už $1.00 * ___ ___ __
* Susirinkimai atsibuna kiek viena ketvirta ned. tuojau
e# po sumos, Baž. svet. 1644 Wabansia Avė.,

“ PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 5
Ant Durą, Lentą Rėmą ir Stoginio Popleros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAOO

Amerikoniška Valstijinė
n k

1825 1827 Blue Island avė., Kampas Loomis Ir 18-tos Gatvių. 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAI. ,<

$600,000.00
Valstybinis Bankas -su dideliu kaltalu arti jųsų namų.—.— 

Reguliarišaai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Hą^u Aeeociation. 11- 
noma gvarancija, kad jųsų piningai yra Bangiai pRėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatoa vakarais iki 8:0 v. vakaro.

Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

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

BANKĖS 
COFFEE

^S,?>

TAUPYKITE PINIGUS
-pirkite geriausią kavą Clii 

•cagoj ir mokėk už sv. tiktai
$500 DOVANŲ, jei jus galite 
rasti iš tankų darytų sviestų 
kario je nors iiBankės san
krovų.

Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28 ir 30c. ver

SMETONAS
Oeriauaiae 
Smetonos avie 
etas. Geresnis 
negu knr jus

40c

19C
RYŽIAI 

Geriausi By 
žial lOe 
rųšies

5Jc

coco*
Bankės G e- 
riansia Coeoa. 
Sulygink ■ 
bent ko
kia

7-14*

ARBATA
Priimniausio 
Arbatos Gva- 
rantuotos 
60c. vert.1

WEST BTD1 

1871 Ifihrankao Av. 
2054 Wi)waukee A v. 
1045 Miluaukse Av. 
1510 W. Madison at. 
2830 W. Mediena st. 
1644 W. Chicago Av 
1838 Blue Island Av

■612 W. North Av. 
1217 8. Halated St. 
1832 8. Halated St. 
1818 W. 12tk St. 
8102 W. 22nd st.

SOUTH STDB 
8032 Went*orth A v 
8427 B. Halsted st.

4729 S. Ashland

NOBTH SIDl
406 W. Divtsloa 
720 W. North Av. 
2640 Lineolu Av. 
3244 Lioeoln Av. 
8413 N. Clark




