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REVOLIUCIJOS

RUSIJOJE

reakcionierių nedoriau
Alzasas ir Lotaringija tu na, kad Franeijos išlaidos
100 ŽMONIŲ NUŽUDYTA nuo
DEPORTUOTI
BELGAI
ATKELIAUJA
AUSTRIJOS
sių pasielgimų su savo gy
ri būti atiduota Francijai. karės reikalams ligi ateinau
ventojais.
-su. Galicija* turi čio gegužės mėnesio pasiek
MASKVOJE.
DOBRUDŽOS.
PRIEŠINAI VOKIEČIAMS. AMBASADORIUS. Poznanius
būti prijungta prie rusų siančios sumos 72 milijardą
Tuo tarpu karės
Lenkijos, kuriai Rusijos ca frankų.
VOKIEČIŲ
FINANSINIS
BERLYNAS. — Anot ap
ras yra pažadėjęs autonomi laikotarpiu valstybės ižde
Haaga. —» Čia gauta žinia,
Washington. — Čia gauta
Londonas. — Fieldmaršaturėtų žinių iš Stockholmo
įplaukų busią nedaugiau 10
ja.
kad stovykloje Soltau, Pru
ORGANAS
APIE
TAIKA.
oficialė žinio, kad į Suv.
lo
von
Maekeneno
armijų
— sako “Overseas News”
snose ,vokiečiai laiko užda
Iš Bosnijos, Gercegovi- milijardų frankų dabarti

agenturar—uždraudimas su
sirinkimus laikyti Maskvo
je turėjo labai liūdnas pa
sekmes praeitos savaitės
ketverge.
Kilusių riaušių
metu nužudyta suvirš 100
žmonių. Kuomet policija ne
įstengė įveikti riaušininkų,
pašaukta kariuomenė. Tečiau kareiviai ėmė toliau
si

riaušininkai

■

Anot kitų žinių, daug
žmonių suareštuota. Tarpe
suareštuotų buvę ir Mask

vos policijos viršininkas Čelnikov ir princas Lvov.
Durna pas vyriausybę pa
reikalavusi smulkesnių ži
nių apie atsitikimus Mask
voje. Vyriausybės atstovai
durnai apie tai paaiškinę tik
slaptoje sesijoje. Ką durnos

atstovai sužinoję, nieko tik
ro nežinoma.
Rusijos cenzūra tokius ap
sireiškimus aštriai draudžia
skelbti laikraščiams. Matyt,
gyventojus skurdas ir prie
spauda verčia sukilti prieš
biurokratus, amžinus savo
engėjus.
'*
Kas dedasi Maskvoje, ta.»
gali būti ir kituose Rusijos
miestuose, ypač šiuo mo
mentu, kuomet rusų armi
jom? nesiseka karės laukuo

se.
Šitoms žinioms netikėti
nėra pamato. Tik reikia įsi

viena koliumna
pagaliau =
rę 11,000 belgų, kurie atga
visiškai išmušė paskutinius
benti iš Belgijos ir atsisakę
rusų bųrius iš Dobrudžos,
dirbti kokius nors darbus.
Rumunijos provincijos. Vo
Visi jie ten. badmiriaują Ir
kiečiai su austrais ir bulga
kankinami, 1
Valgydinami
rais paėmė miestą Maciu ir
dažniausia iš ąžuolų gilių iš
kitas
svarbias
pozicijas
virta skysta^ sriuba.
Dalis
šiaur-vakariniam Dobrudžos
jų išvežamaįatgal į Belgiją.
kampe. Rusai pasitraukė
Bet didžių]
ant Braila. kurs stovi ant

Amsterdamas. — Vokiefinansinis
organas
C1U
“Frankfurter Zeitung” štai
ką rašo taikos reikale:
Talkininkai pagaliau turi
skirties su karės laimėjimo
mintimi.
Rusija turi pamesti savo
statyti
svajones gauti Konstantino
vnkarinU Dnnoiaus tanto.-^,
į^n.
*
•
Rnnj viena, bnns ms.hke.
Jinai turi nusikratyti no tik pale, Ralatz.
Bet juo.
D*ug
ro viešpatauti Balkanuose. ten apsupa priešininkai.
pabėgti iš stovyklos, tečiaus
Jinai turi mesti šalin no
Petrosrrade
tvirtinama,
rą užkariauti Galiciją ir Vo kad paskutinioji caro ka buvę nušauti.
Tai pirmą tokią indomią
kietijos dalis, apgyventas riuomenė iš Dobrudžos pa
žinią iš Vokietijos apie de
lenkais.
sitraukusi be nuostolių.
portuotus belgus paduoda
Francija turi atsisakyti
Paimant vokiečiams Ma
nuo pienų atgauti Alzasą ir rina ir kitus miestelius 1,000 “Associated Press” agentū
ra.
Lotaringiją.
rusu pateko nelaisvėn.
Serbija . neprivalo norėti
Visu šonu Moldavijoj ir
įsigyti pietrytinės Austri
toliaus i šiaurius seka dide
jos imperijos dalies.
li mūšiai. Ten prieš austrus
Vokietijos ir jos talkinin
Vokiečius stipriau ėmė laikių rubežiai, ypač rytuose
kyties rusai su rumunais.
ir pietvakaruose — turi bū
Karpatuose veikia artile
ti patikrinti ir nustatyti
rija. ,
taip, kad jūrės paliktų liuosomis.
Washington. — Čia gauta
žinia, kad Austrija suteikia
liuosybę Kroatijai, Bosni
jai ir Dalmatijai. Visos trįs
provincijos busią sujungtos
vienan kunan ir turėsiančios
Londonas. — Austrijos
tokią autonomiją, kokia su
imperatorius pas popežių
Londonas. — Tarpžemės
teikta Galicijai.
Tos trįs
Ryman pasiuntė savo'spe
jūrėse nardančioji laivė nu
provincijos rokuoja 6,000,ciali pasiuntinį.
Šitas Šv.
skandino Anglijos transpor
000 gvventoj .
Tėvui paaiškįs Austrijos im
tinį laivą “Ivernia.”
Nu
perijos nelaimingą stovį ir
skendo 153 kareivių ir laivo
prašys pasidarbuoti grėites-’
Įgulos.
nės taikos naudai. Kalbama,
Be to, nuo nardančių lai
kad Austrijos imperatorius
vių žuvo garlaiviai: Ispani
!
jorįs kuoveikiausia susitai
jos “San Leandro;” Graiki
EI Paso, Tex. — Plėšiko
kinti su Italija.
jos “Dimitrios oGulandris”
Vilios
gaujos
Torreone,
ir “Aristotles G. Ioannou;”
Meksikoj, nužudė Franeijos
Franeijos “Leon.”
konsulį Bcrnardini. O Wash-

NUSKENDO LAIVAS SU
KAREIVIAIS.

AUSTRIJA KREIPIASI
Į POPEŽIŲ.

Iš VAKARINIO ŠONO.

NAUJA NOTA TAIKOS
REIKALE.

savo

pamatuose

pasklvdęs gandas, kad bu

Rusijai — Dardaneliai su
vęs ambasadorius Dumba
esąs miręs. Bet žinios pasi Konstantinopoliu.
Rusijos globon Armėniją.
rodė neteisingos.
Arabijai turi būti duota
Naują ambasadorių Tar
neprigulmybė.
no wsk j į Ameriką liuosal
praleisti pažadėjo Anglija , Sirija. Mažoji Azija, Me
sopotamija turi patekti di
ir Francija.
džiulių valstybių globon.
Piim kelių metų TamowVokietijos visos kolioni
ski yra tarnavęs Austrijos
jos tenka talkininkams. Be
ambasadoje Washingtone.
to, Vokietija turi užmokėti
gausų atlyginimą visoms su
naikintoms šalims, kaip taf
Belgijai, Francijai, Černogorijai, Serbijai ir t.t.
Vokiečiai turi atlyginti
talkininkams už visus jų lai
vus, kokius nuskandino vo
Berlynas.—Centralės val
kiečių nardančios laivės.
stybės nusprendė neatsaky
Vokietija pagaliau turi
ti talkininkams į jų paskuti
būti sudemokratizuota, nes
nį taikos atmetimą. Vokie
tik tuo budu tegalima butų
tijos diplomatai kitokiu ke
išvengti karės ateityje.
liu darbuosis taikos reikale.
Žinomas daiktas, Vokieti

AUSTRIJA DUODALIUOSYBĘ SAVOSIOMS . NEDUOS ATSAKYMO
TAUTOMS.
TALKININKAMS.

vaizdinti, koks gali būti bai
sus skurdas Rusijos mies
tuose, kurie prikimšti ypač
pabėgėliais iš Lenkijos ir
Lietuvos. Visai normaliais
laikais Rusijos gyventoja;
turi vilkti tiesiog nepavelkamąjį skurdą, persekiojimus
ir priespaudą. Oi dabar —
tai negali būti nei kalbos,
Londonas.—Tarp Oisne Ir
ypač užėjus dideliems šal
Aisne susirėmime 'francučiams.
Išsisemia žmonių
zams teko kelios desimtįs
kantrybė viešpataujant to
vokiečių nelaisvių. Artileri
kioms sąlygoms ir betvar
Washington.—Čia paskly- ja smarkiai veikia tarpe
kei, o tuo labiaus, kuomet
vyriausybė yra netekusi gal dę8 gandas, kad prezidentas Šonai n ir Somme-Py, taipWilson gaminąs naują notą pat aplink Douaumont. Vo
vos.
reikale kariaujan kiečių lakūnas pametė dvi
Skurdas ir badas labai taikos
greitai gali pragaišinti kadr čioms šalims Europoje. Pre bombi Compeigne. Sužeista
Vietomis
ir galingiausią valstybę. Tuo zidentas turįs viltį, kad jam viena moteriškė.
labiau? Rusiją, kuri yra su galų-gale pasiseks sutaikin-J veikimus sulaikė lietus ir

trūnėjusi

Valstijas atkeliauja naujas
nos, Dalmatijos, Kroatijos
Austrijos-Vengrijos amba
ir kitų mažesnių tautelių tu
sadorius, grafas Tamowski..
ri būti sutverta atskiri ka
Šito sausio 13 dieną išplauk
ralystė.
siąs iš Amsterdamo garlai
Čekija turi gauti neprigul
viu ‘Noordam.’ Tarnowski(
mvbę.
užims vietą buvusio ambasa-1
Rumunija turi gauti dali
doriaus Dumbos, kurs šios!
Transylvanijos.
šalies vyriausybei pasirodė

ti priešininkus.

miglos.

/

TALKININKU IŠLYGOS.

NUŽUDYTA FRANCUOS
KONSULIS.

Londonas.—Kaikurie ang
lu laikraščiai tvirtina, kad
talkininkams norisi baigti
karę, tečiau neleidžia tai da
ryti Anglijos ir Rusijos ne
išpasakytas išdidumas. Tal
kininkai yra sustatę taikos
išlygas, sulyg kurių apsiim
ingtono vyriausybė jau nu- tų taikinties, jei tik Vokie
šiek-tiek
nusileistų.
sprendžius atšaukti iš Mek tija
sikos savo veikiančią armi- Dienraštis “Speetator” sa
kos jau sužinojęs apie tal
kos išlygas.
Jos esančios
Šitokios:
Vokietija turi apleisti už
Konstantinopolis. — Ang imtą Franeijos šiaurinę dalį

ŽUVO 600 ANGLŲ.

lai atnaujino savo užpuolinus Mesopotamijoj, tikėda
mi persilaužti į Kut-eLAmara. Seka mūšiai. Palei Tig
rą anglų užpuolimas atmuš
tas. Žuvo apie 600 anglų.

Belgiją, Luksemburgą, taip-pat sugrąžinti serbams jų
šalį, rumunams Rumuniją
Čemogorams Černogoriją ir

pasišalinti iš Rusijos provln
eijų.

ja jokiu budu negali sutikti
su tokiomis nepaprastomis
talkininkų išlygomis.

BLOGAS FRANCUOS
FINANSINIS STOVIS.
Paryžius. — Žymus Fran-

niais laikais Francijai karė
kasdien atsieinanti po 96 mi
lijonus, frankų.
Bet su šitomis karės išlai
domis dar ne galas.. Po ka
rės reikės turėti dar dau
ginus išlaidų. Ir taip: su
naikintų apskričių .atstaty$”“80^18^ apie M
"orus
frankų;

kitoms

visF|

išlaidoms reikėsią 4 milijar

dų.
Parlamentas prieš Naujus
Metus
patvirtino naujus
mokesčius, kurie tiesiog pri
slėgs gyventojus.
Todėl Herbette ir klausia,
kur reikės imti pinigų to
kioms didelėms išlaidoms?
Argi pati Francija iš savęs
pagamins tokias pinigų su
mas?
;
Tuo tarpu yra žinoma,
kad Vokietija nemokės jo
kios kontribucijos, jei Fran
cija bus įveikta.

Toliaus Herbette faktais
išrodo, jogei Vokietija esan
ti pasirengusi ilgai karei.
Pasirengusi žūti, bet nenu
sileisti talkininkams. Praei
tą gruodį Vokietija turėjo
8, 800 lauko armotų, o ka
rės pradžioje tik 5,580. Be
to dabar vokiečiai turi 6,600
isokios rųšies sunkiųjų arinotų, o karės pradžioje to
kių turėjo apie 3 tūkstan
čius.
Lygia dalimi savo skaitliumi didėja ir vokiečių lakįtvtuvai. Net pirmosios klesės kariuomenės skaitlius
padidėjęs.
Tai kaipgi čia tolesniai
kariauti prieš tokią galybę.
Herbette pagaliau tvirti
na, kad Vokietija neperdaug ieško taikos šiais lai
kais. Jei jinai pasiūlė tal
kininkams taiką, tai tuo
budu mėgino dar daugiau
pelnyti. Talkininkai pasiuljjimą atmetė, jinai kariauja

cijos publicistas ir autorite
tas užsienių politikos reika
luose, Jean Herbette, franeuzų spaudoje išvedžioja,
jogei Vokietija ne tiktai tu
ri būti sumušta, bet dar pri
valanti
užmokėti
gausų
francuazms atlyginimą už
karės vedimą. Nes kitaip
Franeiją turėsiąs paleisti
finansinis
ir
ekonominis tolesniai.
Bet Franeiją ar šiaip ar
skurdas.
Herbette, pasiremdamas kitaip laukia neišvengiamo
valdiškuoju
dienraščiu ji pragaištis — baigia pub
“Journal Offieial,” tvirti licistas.
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Byrne, išgirdęs tas Mockaus
kvailybes ir blevizgas, sako:
“Ne, taip kalbėti sveiko pro
to žmogus negali.” Ir tas
teisėjas Byrne patarė Moc
kų paleisti, nes anot jo nuo
monės, tas bedieviu ir socia
Širdingiausiai
dėkuoju
listų kunigužis Mockus esųs
gerb. daktarui A. K. Rut nenormalia žmogus arba, aifc
kauskui už pagydymą ma kiau pasakius, Mockus esųs
no rankų. Vargau per 5 me iš proto išėjusiu žmogumi,
tus. Turėjau rankose kokią Tai dabar turbut aišku skai
tai egzemą. Buvau pas dau tytojau, kokie tamsybių pla
gelį daktarų, dvi sąvaitį gu tintojai, kokie žmonių aplėjau ligoninėje, bet niekas gaudiuętojaj yra tj« sorialb
negelbėjo.
Perskaičius gi stai ir laisvamaniai.
No. 47 “Savaitinio Draugo”!
Juk pats supranti, ko gaDr. A. K. Rutkauskio svei
i li išmokinti su savo prakalkatos patarimus ir pavarto-, })omjs įg proto išsikraustęs

Padekavone už
išgydymą D-rui
A. K. Rutkauskui

f

A S

bar daug kalbama apie visų tarpo, teišnyksta darbi rapijonai yra geri, susipra nės Lietuvos šalelės.
Pagaliaus
šiurpi
melodija
•
suotiuų streikų ant visų geninkų apgaudinėtojai socia tę lietuviai katalikai. Vis
listai su visais savo šlam tai ačiū labai darbščiam vi nutįlo. genutė smuiką ap ležinkelių Suv. Valstijose.
štais!
Kongresas pernai pravedė
sų mylimam musų klebonui kurto... ■
Galvos
tųjų,
sa
diSAOo&Ufl
'taip vadinamąjį Adamsono
J. POŠKA. kun. Cibulskiui.

MAŽĖJA SOCIALISTŲ
BALSAI.

Antroje
Kalėdų
die
noje vietos lietuviai surengė
vakarų. Sulošta liko “Visi
Geri” ir “Knarkia Palie
pus” vieuo veiksmo. Loši
mas pasisekė gan gerai ir
visi buvo užganėdinti, išsky
rus du socialistu, kurie įvai
riais budais bandė ardyti
tvarkų.
Iš lošėjų ypač pasižymėjo
kuo puikiausiai p. P. Gogelienė—Juozienės rolėje ir
Darmaitienė — Vejavaikienės rolėje.
Po to buvo pasakytas
monologas “Į Socialistų Ro
jų” iš kurio visi prisijuokė
iki sočiai.
Pabaigoje buvo dainos.

Pagaliau paskelbta val
diškieji (oficialiai) aprokavimai apie tai, kiek katras
kandidatas į Suv. Valstijų
prezidentus gavo piliečių
balsų praeitais rinkimais,
Įvykusiais lapkričio 7 dieną.
Ir štai kas pasirodo.
jus nurodytą būdą už sąvai- j tamsus fallatikas!
Demokratų
kandidatas
tės išgydžiau ligotas rankas.
Wilson
gavo
9,116,296
pilie
Gal socialistams ir laisva
Lai Dievas atlygina sąži
maniams čia rupi darbinin čiu* balsus.
ningam patarėjui.
Republikonu kandidatas
kų gerovė? Kur čia tau! Jei
Su pagarba,
Hughes
— 8,547,474 halsus.
J. J. BUKAS. jiems rūpėtų darbininkų ge
Taigi prezidentaą Wilson
rovė, jie kviestų kalbėti do
Bozburry, Mass.
Cicilikų Prietelis.
rą ir šviesų žmogų, kurs ga išnaujo išrinktas prezidentu
Gruodžio 30 d. 1916 m.
tik
568,822
halsų
didžiuma.
lėtų darbininkams kų nors*
j naudingų patarti. Dabargi 1912 metais Wilson gavo
i kaip matote, jie kviečia tam 6,297,099 balsus, Roosevelt
j sų apgaudinėtojų Mocluj, — 4,124,959 ir Taft — 3,i kurs darbininkus tamsina ir 846,399 balsus. Taigi šių me
(Vaizdelis.)
L apgaudinėja.
tų rinkimais Wilson įgijo
Darbo diena pasibaigė.
Tą negirdėtą tamsuolį ir suvirš 3 milijonus balsų
Iš nešvarių, troškių fabri
_ . .. ................. .
...
apgaudinėtoją
.socialistų daugiau.
kų pajuodavę darbininkai
Socialistai išsižioję, rėkia,
4aujjenos„
Socialistų partijos kandi jau sugrįžo ir išsrėbę kelius
garesą didžiausiais žmonių ge
šiną. Tas laikraštis prane datas Benson, kurį rėmė ir bliudus menkai užbaltintos
radariais, vargšų užtaryto
ša, kad velnių kupčius nuo lietuviški socialistai, gavo sriubos susėdo pasieniais
jais ir šviesos platintojais.
sausio 15 d. iki vasario 25 d. 750,000 balsų. Gi 1912 me ant lovų.
Taip šaukia socialistai. Bet
šių metų laikys prakalbas tais socialistų kandidatas
Jonas išsiėmė iš savo
pažvelgiame, ką kalba jų
Chicagoje, Kensingtone, W. Debs buvo gavęs net 901^- skrynutės senų smuikų, su
darbai.
‘
Pullman, Roekford, DeKalb, 873. '
kuria negalėjo išsiskirti ir
Kas iš lietuvių dabar ne
Tatai socialistų balsai,
Westville,
Springfield ir
išvažiuodamas iš “krajaus.”
žino socialistų
kunigužio
užuot didinties, mažėja. Ir
Spring Valley.
Pravirko stygos.
velnių kupčiaus Mockaus?
jie kiekvienais ridamais
Tuo pranešimu tas socia
Užimąs žemame darbinin
Juk tai žmogus yra taip
listų laikraštis ‘Naujienos,’ mažės. Tas paeina nuo žmo kų kambaryj, pilname du
tamsus, kaip kamino suokviečia savo skaitytojus į tą nių susipratimo.
rnų^ staiga nutįlo.
džios, taip ištvirkęs, toks
Kuomet žmonės susipras,
Mockaus mulkinyčią.
Viskas, tartum, apmirė
lotabur^is ir toks bene
socialistų
vadovams
nereiks
Tuo pačiu “Naujienos”
nuo Jono smuikus. ------ —
apgaudinėto
kandiduoti
į
valdvietes,
nes
Liūdnos melodijos, išreiš
jas, kad pagaliaus skaitoma iš darbininkų kišenės sten
niekas
už
juos
nebalsuos.
gias išvilioti taip sunkiai
kiamos gražiausiuose gar
iš proto išėjusiu niekšu.
uždirbtus darbininkų cen
duose) nejučiomis skverbėsi
Tų tamsų fanatikų laisva
tus, ir juos supilti į to tamį jausmingų širdį tųjų nu
maniai ir socialistai nuolat
vargintų žmonių ir budino
kviečia su prakalbomis. To suno ir apgaudinėtojo socia
juose daug, daug atsimini
listų kunigužio velnių kup
se savo prakalbose Mockus
riaus Mockaus kišenę. Mat,
mų...
pilia ištisus kiblius pamazgų
reikėsią už tas prakalbas
Jonas vis grajino...
ant viso to, kas šventa, kas
Tyliai, yt mažo upelio vildora, kas prakilnu. Tomis mokėti.
nįs, bangavo smuiko garsai.
Dabar turbut visiems aiš
blcvizgomis be jokio pasi
Darbininkai, klausydami
gailėjimo jis kvailina nesu ku kaip dieną, kad sociali
muzikos savo draugo, vaiz
sipratusius savo klausyto stams rupi žmonės tamsinti
džiai prisiminė meiliausias
ir pinigus iš žmonių kišenės
jus.
gimtinės vjetas, žaidimus,
Už savo blevizgas tas niek vilioti.
! garsų juokų, atlaidų dova
Bet jau daugelyje vietų
šas Mockus rugpjūčio 3 d.
nas...
pilnai
supranta
1916 m. Waterburvj buvo žmonės
Bet tyli ir švelni muzika
tų tamsintojų ir darbininkų
Katalikai Darbuojas.
buteistas į kalėjimų.
Vietiniai katalikai ne kas kart darėsi garsesnė,
Bedieviai: socialistai ir apgaudinėtojų socialistų no
laisvam^biai baisiai nusimi rus. Jie jau gerai žino, kas snaudžia, bet išsijuosę dir liūdnesnė.
Jų atsiminimai taipo gi
nė iš tos nelaimės. Pamisly- tai yra tas socialistų kuni ba Dievo ir tautos labui.
Vietos kun. Ambotu parapi- keitės.
kite tiktai, jų ramtis, jų ku gužis Mockus.
Laimingi kūdikystės me
Dėlto nei vienas susipra jonai labai užganėdinti. Tai
nigužis, jų vadas kalėjime Ir
dar už kų? Už bjauriausias tęs ir apsišvietęs neeina į yra atsidavęs dvasiškas va tai pasibaigė... jaunystė...
Mockaus mulkinyčią. Ten dovas ir jcarštas tėvynainis. i pradžia darbo... pradžia van
blevizgas.
gų ir sielvartėlių... pirmoji
Dėlto socialistai su laisva teeina tik patįs nakties Jo rūpesčiu nemažai jau su
maniais subruzdo linkti au paukščiai ir didžiausi tam- rinkta ir aukų sušelpimui meilė...
Dar smarkiau užgaudė Jo
kas po visfj, Amerikų, kad sunai, musų tautos išgamos badaujančios tėvynės.
Čia gyvuoja 10 katalikiš no smuikas. Ramios melo
tik išliuosavus iš kalėjimo socialistai, kurie bučiuoja
savo kunigužį, velnių , kup Mockaus skvernus, apdrab kų lraugijų. Trūksta tik dijos virto griausmiugomis,
rių ir žmonių apgaudinėto stytus su supuvusiais kiau blaivininkų kuopos, kuri 'švelni motyvai sušiurkštėjo,
i supyko...
šiniais.
,
greit žada susitverti.
ji Mockų.
Šviesesnieji ir susiprato Darbininkai dabar atsinaiKareivis.
Bedieviai padavė apelia
I nė tuos metus, kuomet jie
cijų. Rugsėjo 21 d. 1916 m. šieji katalikai nevien nebe
tapo vyrais, kuomet beširWaterburyj buvo Mockaus eina į socialistų kunigužio
5 dis vargas iki mirties pasi
byla antru kartu. Angliški velnių kupčiaus Mockaus
ryžo neapleisti jų susikūpri
Waterburio laikraščiai pa mulkinyčią, bet jau keliose
Šio miesto lietuviai taipo nusio sprando.
»
dėjo plačius tos bylos apra- j vietose pasirūpino, kad valPrakaitu prausiamas ark
švmus.
džia tą apgaudinėtoją paso- gi pastaruoju laiku pradeda

JONO SMUIKĄ.

KAS RUPI SO
CIALISTAMS?

įlš Lietuvių Gy-i
venimo Ame-!
.. rikoje

HARTFORD, CONN.

SWUX CITY, IA.

Rugs.ėjo 21 d. teisme Moc
kui ‘buvo pasakyta, kad jis
papasakotų tą savo prakaS
ba kuria jis kalbėjo bedlc-1

*’
* J
vių susirinkime, ir už kurių
jis buvo nuteistas į kalėji
mų. ‘
-X

Kuomet tas bedievių ku
nigužis ėmė kalbėti savo
prakalbų teisme, apšviestesnieji svetimtaučjai negalėjo
atsistebėti jo kvailumu. O

teisėjas (sudžia) garsingas

pūslėtomis rankomis, žmo
nių, nusvirę dar žemiau...
Pas daugelį akyse švietė
si ašaros.
' ** *

Delko nuliūdo tie meiliau
sieji vargo sunai, apie kų
galvoja tie nuvargę žmonės?
Gal apie savo skurdų gyve
nimų, kuris slenka svetimo
je šalyj be mažiausio žibu
rėlio šviesos, be vilties į ge
resnį būvį? O gal apie ap
leistų tėviškę, Nemuno pa
kraščius, gimtinį stogelį, rū
tų darželius?..

J. M. kardinolas Gibbons

KASPAR

STATE BANĮ

NUSKENDO ŠIMTAS
ŽMONiy.
Londonas. — Australijos j

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS i

KAPITALAS $600,000

Ifee mokame 3 proe. ant Pinlgij.
Mes parduodame Foreign Money
Orders į visas daba svMs.
WilM«n Kaspu — Pirmininkas
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininkas
Charles Krhpka, Vice-Pirmininkas
Joseph laikyta — Kasierius
AeSust ?Ust—Asą’t Kasteriu

perša lietuviams paimti Šv. mieste Clermont po smar
Alfonso vokiečių bažnyčių. kaus lietaus paplūdo visos
1900 Blue Island Avė.
Palei svarbiausių
Mat, tos parapijos žmonės gatvės.
išmirė, o jų vaikai suamerl- gatvę vanduo šniokšdamas
HA
__ ________ _________
kouėjo ir prisidėjo prie kitų nušlavė kuone visus namus.
parapijų. Bažnyčia gotiško Nuskendo 100 žmonių. Jau. DYŽIIIC CDAlinRAMAC
stiliaus, ruiminga ir graži, atrasta kelios dešimtįs la- r AKIZIUu UI AUUZIAMAu
Bažnyčios vertė siekia 200,- vonų.
900 dol.. Lietuviai gi galėt
nupirkti su $60,000 — $70,000.
.
Franeijos gyventojai Nau
Pirmų ir antrų dienų Ka
lėdų Moterų sąjungos kuo
jus Metus sutiko ir praleido
pa statė scenoje “Medicinos* Stockholm, Švedija. — neslinksiniudami, bet stuDaktaras”
ir “Užkerėtų!Sausio 2 d. čionai, Gothen- dijuodami naujas vyriausyJaekų.” Lošimas pavyko ge>-Įburge ir Malmoe įvyko dide- bės užkrautas ant jųjų kari-

MOKESTIMIS.

PROTESTUOJA PRIEŠ
BELGŲ DEPORTAVIMU

rai, nes artistai ačiū triūsui p darbininkų susirinkimai
moksleivio Pr. Juro.
Išnešta protestai prieš belgų
Gruodžio 28 d.
• 1916 m. čia deportavimų iš Belgijos į
buvo su prakalbomis kun. Vokietijų.
Rezoliucijomis
J. žilinskis. Aukų badau- paskatinta ir kitos neutra
> ančiai tėvynei surinkta virš lus šaįįs protestuoti prieš
GOdok
belgų skriaudimų.

nes mokestis. Padidinta mo
kestis už laiškų siuntinėji
mų, už taboką, cigarus, tele
gramų siuntimų, maistų ir
kitką. Už teatrų bilėtus imaiJŽNbjgk niokęsties, kiek kai
nuoja pats bilėtas.

Ašara.

Įvairias
žinios
NAUJAS S. V. KARĖS
SEKRETORIAUS
PARĖDYMAS.

Chicagos Gatvekariu

Transportacįja
Plianas yra daromas dėl pagerinimo transportacijos ir trumpų laikų bus raportuota

Suvienytų Šiaurinės Ame
rikos Valstijų karės sekre
torius tomis dienomis pa
skelbė parėdymų, kad kiek
vienas Suv. Valstijų pilie
tis, pasitaikius karei, gali
būti pašauktas į milicijų be
jokio tolimesnio kongreso
sprendimo. Tuo tikslu jau
išleistas įstatymas. Jis duo
da teisę šalies prezidentui
kiekvienų sveikų šalies pi
lietį nuo 18 ligi 45 m. am
žiaus pašaukti kareiviauti.
Tasai įstatymas pavadintas
šalies apsaugos įstatymu.

į Chicago

Traction and Subway Komisijas. Dabar lieko žmo

nėms miesto Chicagos nuspręsti kaip transportacija turės būti pagerinta

Apart to bus daug svarstoma

apie dabartinė

transportacįja, bet vienas iš svarbiausų klausimų
tai padarymas pliano kad ŽMONES KURIE VA

ŽIUOJA G AT VEK AKLAIS

UŽMOKĖTŲ UŽ

KITUS DALYKUS APART TRANSfORTACTJOS.

Chicaga priverčia kad gatvekariu- važinėto,jai

ŽUVO GARSUS LAKŪNAS.
Karės lauke žuvo garsus
vokiečių lakūnas, porutninkas Gustavas Leffers.
Jis
tupėjo tik 19 metų, bet labai
daug
pasižymėjo vakari
niam karės šone. Buvo nu
mušęs 9 priešininkus lakū

dintų į kalėjimą. Mes tiki-. gyviau krutėti.
Pirmiaus, las... vyriausybės išnaudoji
mes, kad ir šios šalies lieto- į kada čia nebuvo kunigo ir mai... negirdėtas suvaržy
viai pasirodys tikrai susi-, parapijos, tai socialistai šei- mas... niekinimas jų kalbos,
pratusiais, tikrais tėvinai- mininkavo išsijuosę, ’pubar tikybos ir papročių... kelio
. .
_
, « y • I • ••
• •
• J • •
niais, neduos tam niekšui;gi jiems priseina riestai ir nė į svetimų šalį... gyveni
Lietuvių vardą savo bleviz-!jų laikai pasibaigė, šocia- mas be spindulėlio šviesos... nus.
gomis žeminti, bet pasirū listų likučiai matydami, kad be ateities... sunkus, nuola
pins, kad vietinė valdžia už katalikai čia sukmto
smar- tinis darbas fabrikose... —
•
rištų tam apgaudinėtojui kiai veikti nerimsta ir įvai visi tie atsiniiniirųii bešir
socialistų kunigusui velnių riais budais bando kenkti džiai varstė galvas tųjų al
kanų, nuvargusių išeivių ir
kupriui Mockui burną. Bro naudingam jų darbui.
Waahington.—Kaip prieš,
liai lietuviai į darbą! TeišParapijos stovis yra pa budino juo še didžiausį gai
nyksta tos “pelėdos iš mu- vyzdingoje tvarkoje ir pa- lestį paliktosios savo gimti- taip ir p<S Naujų Metų da-

____ — - t*

SECURITY BANK

bilių, kuriuomi priverstinai
mmmOP CHICAOO
visiems prie geležinkelių
Mllw>afcw Av,. kamp CariMOtor S«.
darbininkams sutrumpinta
3 % ant JusM Pinigų
darbo valandos, nuo 10 į 8
vai. dieuoje su 10 vai. alga.
Atdara Paaedčlialt i * Subatomis
vakarais iki 8 vi landai
Bet dabar pasirodo, kad tas
Skoliname pinigus ant Namų
naujas įstatymas yra neteisotas.
Persiunčiame pinigus
Todėl kongresas išnaujo
( Europa ir gaiima
tariasi, kaip išrišti šitų svar
&auti Lalvokartet
bų klausimų. O geležinkc-įK
lių darbininkų unijos grųsia
streiku, jei kongresas vei
kiai neaptarsiąs šito reika
lo.

K. G.

BALTIMORE, MD.

Jūsų pinigą tur. būti padė
ti geroj* Mugiejo
bankoja

GALI KILTI STREIKAS
ANT GELEŽINKELIŲ.

užmokėtų už laistymo ir valymu gatvių.

Per Devyni milijonai dolerių buvo paimta nuo
transportacijos ant tų dalykų.

Kitose dideliose miestuose transportaciją yra

taip padaryta kad žmonės gantų

pilna nauda iš

savo užmokėto nikelio.

CHICAGO SURFACE LINES
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Subraskite balsu rinkėjai
Subruskite-Subrliskite.
RINKITE BALSUS UZ NAUJUS PRENUME
RATORIUS. DABAR DAR LAIKAS GAUTI PA
KAKTINAI BALSŲ IR LAIMĖTI. DARBUOKIS.
Subrusdimo savaitė, dėlto sufbruskl gausite citra balsus už
naujas prenumeratas žiūrėk kaineužsileisk jiems dabar yra lai
kas rinkti balsus jei nori laimė
ti.

rokavimo pasirodė, kad iš
naujo
išrinktas
Hunt.
Campbell tuomet pareikala
vo perrokuoti piliečių bal
sus. Pasirodė, kad daugiau
balsų gavo jis, Campbell.
Kuomet sausio 2 d. Camp
bell norėjo užimti savo vie
tų, senasis gubernatorius
Ilunt neįsileido jo ofisan ir
įsakė išnaujo perrokuoti
balsus. Jis tvirtina, kad jis
laimėjęs rinkimuose ir vis
kas.
Šitie nesutikimai ir visa
komedija nepigiai atsieina
valstijos piliečiams. Daug
kainuoja nuolatinis balsų
perrokavimas. Bet į tai neatsižiuri partijų vadovai.
Kiekvienam jų norisi gauti
viršus.

Subruskite balsų rinkėjai, laiminguoju, kuomet gausi
subruskite, didelės lenkty viršų šitam lenktyniavime.
Subrusk! Balsų skaitlių
nės eina prie pabaigos. Kas
dieu nauji lenktyniautojai padauginti nesigailėk laiko.
Visi subruskite. Tai yra
mainosi pirmenybe ant šito
lakšto. Lenktyniavimas taip subruzdimo savaitė!
K. Skrypko iš Detroito
iki pabaigai tęsis. Subruski
te. Pasirūpink daugiau bal tikrai mato progų laimėti,
sų ir gali laimėti. Subruski kad šitose didelėse lenkty
nėse šiandie užima pirmųjų
te!
Tai aiškus daiktas,
Nelaimėsi lenktynių, jei vietų.
nesidarbuosi.
Kiekvienam kad jis darbuojasi ir kas
Maža, bet apsukri ir gudri
buvo tinkama proga laimė dien vis daugiau įsigįja prieJaponija dabartiniais lai
ti, jei butų prisidėję prie ši telių.
J. J. Statkus iš Chicago ir kais traukia sau didelį peltų lenktynių pirmomis lenk
[nų dviem šonais. Jinai labai
tyniavimo dienoms. Bet pri- (Ina Šūsnis iš Roseland gaudaug ginklų ir amunicijos
sidėjusiems dabar laikas tais sau balsais užima antrų
pristato ne tik Rusijai, bet
dirbti visomis savo išgalė ir trecių vietų. Jiedu neatsiir Meksikai. Ir už tai ima
leidžia. Kasdien eina pir
mis. Visi subruskite!
gerus pinigus. Nes kam bū
Dabar yra labai brangin- myn. Bet šita vieta gali
tinai yra reikalingi ginklai
tina kiekviena valanda, kiek j tekti ir kitiems balsų rinkėrba amunicija, neatsižiuriviena minutė. Rink naujas I jams. Tik reikia pasidarbuoma j brangumų. Nesenai lai
prenumeratas nuo ryto lig ti.
Kiekvienam duodama
kinas Meksikos prezidentas
vakaro.
Tam tikslui pa progų užimti pirmųjų vietų.
Japonijai už ginklus ir amu
Ketvirtu ir penktu iš ei
švęsk visų laikų. Neturi tam
nicijų pasiuntė visų milijonų
sta pamiršti nei valandėlės, lės yra F. Vaivada iš Chiea
pesos.
Japonijoje steigia
kaip tai yra svarbu daba* go ir L. Sabonienė iš PittsAbudu netoli nuo mos naujos ginklų ir amuni
gauti naujus prenumerato burgo.
cijos dirbtuvės.
rius. iRnk balsus, šitie tam pirmutinių, išbėgusių priestai nusvers laimėjimų. Bal kvn. Tas reiškia, kad pirsai yra svarbiausias daiktas. ruutinieji vis labiau spau
¥ T
Jie tamstų padarys tikrai džiami.

JAPONIJA PELNISI
KARĖS METU.

VISAM PASAULYJ
MAŽAI MAISTO.

IBW»I

■K. Skrypko................ 127,000 Ona Pocienė ............. 115,935
J. 3. Statkus............126,8001 P. Cibulskis ............. 115,450

'Anna Šūsnis ........... 126,215,Akx Shedis ....... 114,060
F. Vaivada................ 126,000

L. Sabonienė ............ 125,520
S. Simanavičius___ 124,755
Chas. J. Pansirna .. 124,100
R. M. Kalinauskas.. 124,000
Juozapas Juknis ..123,510
iV. Jereckienė........... 122.990
A. J. Bernatos........... 122,325
Ignas Stadulis ____ 121,500
Ona Janušytė ........... 121,100
J. Gumaliauskas___ 120,010
Math Litwaitis ____ 119,815
K. P. Mikšys............ 118.980
J. Juzėnas ................ 118,870
S. Valentukevičia . .117,900
S. P. Mažeiko......... .117,105
J. Wiczas ................. ,116,210

FRANCUOS KARĖS
IŠLAIDOS.
Paryžius.—Franci jos vy

riausybė prieš pat Naujus

Metus išnaujo parlamentui

P. Gudaitis................ 113,700
Felix Machulskis .. 113,685
M. T. Geneviczius .. 110,16Q
Geo. Stankevicie
104,575
Agota Meskevičien: 103,280
C. Baltrūnas ........... 94,325
Antanas Glemža___ 75,100
J. Kudirka ............... 75,920
N. Urbonas ............... 72,650
J. Bičiūnas............... 68.700
V. Stulpinas ........... 53,745
Ona Šlažaitė ........... 39,345
Tony Kurliansky .. 38.360
K. Pocienė............... 33.910
Elena Žiliūtė ___
32.555
Jonas Polikaitis___ 30.350
Jurgis Slepikas___ 30.020
Peter Šliogeris ___ 29.190

Vokietijos maisto ministeris von Batocki paskelbė
aplinkraštį, kuriam perspė
jami Vokietijos gyventojai,
kad ateinančiais metais,vi
soj šalyj bus labai sunkoka
su maistu. Sako, visvien
maisto permaža butų, kadir
karė pasibaigtų. Dabarti
niais laikais maisto neperdaug visam pasaulyj. Tuo
labiaus jo trūksta Vokieti
joje. Labiausia atjaučiama
stoka galvijų. Miestų valdy
boms patartina iškalno pa
galvoti, kokiu budu išrišti
maisto klausimų.

Kopenhageue gautu ainio,
kad “Oihoima” garlaivis
Baltijos jūrėse užplaukė ant
minos ir nuskendo. Juomi
buvo gabenta 4,000 rusų ka
reivių ir 1,000 arklių iš
Alando salų į Gelsingforsų.
Tik 50 kareivių teišgelbėta.

GREIČIAUS,

PROHIBICUA SUV.
VALSTIJOSE.

SKUBINKIS

Prohibicija vis labiau ineina madon Suv. Valstijose.
Senate neužilgo bus balsuo
jama klausime, ar distrikte
Columbia, taigi ir pačiam
AVashingtone uždrausti dirb
t i ir pardavinėti svaigalus.
Be to įstatymdavinis kon
greso komitetas gana prie
lankiai atsiliepė į tai, kad
kongresas pasirūpintų visoj
šalyj pravesti prohibicijų, t.
y. uždrausti dirbti, pardavi
nėti ir vartoti svaigalus.
Kas tiesa, žinovai tvirtina,
kad vargiai dabartiniam kon
greso posėdyj bus apkalba
mas toks opus klausimas.
Bet ateityj kongresas visvien bus priverstas aptarti
ta svarbų reikalų.

Skaitytojai, Lenktyniavimas Už Dovanas Bemaž Tekinas
BALSŲ LENTELĖ.
'DBAUGAS”

Skubinkis

rinkti
)

balsus

už

naujas

prenumeratas

Visos žemiau surašytos dovanos bus išdalytos “DRAUGO” skaitytojams, neatsižvelgianti į tai kur jie gyvena. Brangiausia dovana
bus suteikta tam, kuris gaus užvis daugiausia balsų. Kitos dovanos
taipo-gi bus duodamos sulyg skaičiaus balsų. Kas gaus balsų
tam mažesnė dovana, kad daugiau — tam didesnė.
DOVANA.........................................................................................................
........ ▼ER’f*
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Jei Tamsta no
ri išlaimėti, tai
dabaryra laikas
rinkti balsus.

ir vakarais.

S. OORDON,

S
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Aptiekoriai Pasakoja Kaip
Prašalinama Yra Vidurių
Ligos.

PLATESNIŲ INFORMA
CIJŲ KLAUSKITE AD
,
BESU:

Aš esu buven aptiekęs bizaėje per 23
metus ir per visa ta laika neesu ma
tės vaistų kūrie teip greitai prašalin
tų vidurių ligas kaip Eatonic. Aš vie
ntulį pasiūlijau Eatonic dėl išmėgino,
o tas pasako viMiems savo kaimynams
o tie pamėgino ta pati sako, kad ners
geresnų vaistų kaip Eatonic ir šiendiena aš parduodu daugiau negu kitų
vaistų. Henry L. Spohn, Aptiekorius,
Smjth Beud, Ind
PO

VALOTMUT

TMK1TK

VTSNA i

ATONIC

1800 W. 46th St., Chicago
IU.

Telephone Drover 6114
1

iMš OKO

Geras nuo
ir kitų negerus
aptiekorns.

KONTESTO
REDAKTORIUI

Ofisas atdaras kasdien
»nio, Mrdies skausmu1 nuo 8 ryto iki vėlam vakaOauirantos p«e vk«>»

m nu.

’

I. LEXINGTON AUTOMOBILIUS .................................. ... T." $1,300.00
Pirkta pas
LBUNGTON MOTOR OAR COMPANT
1842 South Michigan Avepue
3RISCC
2. BRISCOE
AUTOMOBILIUS ..............................................................
800.00
Pirkta pas
,
MOTOR CAR BALBS COMPANT,
2329 South Michigan Avenue.

__ _____ _____________ _______ __ .

1415 8. Halsted st., Chicago. UI. j >

OfO

ižrdiaa

Trjs DOVANOS £

nda nuo $1.50 iki $4.60. Vaikų
I i siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
i , lizos ir Kupetai.
J į
Atdara kasdienų, nedėliomis

NESUTIKIMAI ARIZONOS
VALSTIJOJ.

Idomiasi dalykai dedasi
troikimua

$15 iki $35 siutai ir overkotai,
• » nuo $7.50 iki 18 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu paj\ muštų overkotų
Visai mažai vartoti siutai ir < j
i
overkotai
vartėa
nuo $25 iki
' ' $85, dabar $5 ir augščiau. Kel- ,,

'

$4,000 DOVANŲ U2 RINKIMĄ BALSŲ

Užgadidinkite Karičlauaiira i

nios praneša, kad vokiečių
-4povandeninė laivė vidurzeminėse jūrėse nuskandinusi
11,082 tonų Francijos kariš
kąjį laivų “Goulois.” Nuskandintasai laivas buvęs ap
ginkluotas 24 anuotomis.
Ant jo tarnavo arti 600 jū
reivių, iš kurių tik 4 žuvo.
Visi gi kiti išsigelbėjo.
Franeuzų laivynui nusken
dimas “Goulois” didelis
nuostolis.

SKAITYKIT IR
PLATINKIT
“DRAUGĄ”

5400

$6.00

SEKANČIĄ SAVAITE PA
SKUTINIAI BALSAI.

Paryžius. — Oficialės ži

Nauji, neatimti,
aaryti ant
užsakymo siutai ir overkutai,
j ’ vertės nuo $30 iki $50, dabar
i parsiduoda po $15 ir 25 dolerius,
1 !
Nauji, daryti
gatavimi nuo

Saksonijos valdžia, sako
ma, uždraudžiusi cukrų nau
doti ir perdirbinėti visose
valgyklose, kavinėse, cukri
nėse, kepyklose ir kitur. U2
nepildymų šito įsakymo ski
riama bausmė — arba me
tai kalėjimo, arba 10,000
markių.

Nauji Skaitytojai
Kaina
•. Balsai
y. .-.-r-.- . r..
700
6 menesių •••••••« • .- $1.75
$3.12
......................
1800
12 mėnesių .................
5400
*24 mėnesių
• •••••••* $6.24
$9.00
...------- ... 10.800
36 mėnesių
Siunčiamas per pačtą kaštuoja $4.50 j metu*.
Ne į Chisago kaštuoja $3.00 į metus.
Į kitas šalis (užrubeėin) kaštuoja $0.00 į metus
t
“SAVAITINIS DRAUGAS’’
Nauji Skaitytojai
Kaina
Balsai
Nauji Skaitytojai
Kaina
Balsai
{12 mėnesių ................... $1.50
•............................ 700
24 mėnesių ..........
$3.00
ltoo
36 mėnesių
$4.50...........................'...3600

4S nicnesiŲ

NUSKANDINTAS FRANNuo sausio 2 4.8 vai.
. GUZŲ LAIVAS
iš ryto, iki sausio 9
“GOULOIS.”
d. 9 vai vakaro

Vyrišky Drapanų Darganai

UŽDRAUSTA VARTOTI
CUKRUS.

pranešė, kad jai yra ir vėl
reikalingi pinigai karę ves
ti. Pareikalavo 8 milijardų
frankų kredito ir 700 mili
jonų frankų naujų mokes
čių iš gyventojų. Nuo karės
pradžios Francijos išlaidos
siekia 72 milijardų frankų.
Iš šitos sumos 73 nuošimčiai
išleista išimtinai karės rei
kalams.
Paskiausiai reikalaujamų) Praeitų rudenį rinkimais
kreditų parlameutas pasky-I šitoj valstijoj smarkių kovų (J
rė. Karės mokestįs bus ren vedė demokratai su republikonais už pirmenybę. Demo
kamos uuo žmonių.
ftalies gyventojai taip ap kratų partijos kandidatu į
sunkinti šitomis nepapras gubernatorius stojo senasis
tai didelėmis įBokfcbtnuift, gubernatorius Hunt. Iš rekad nuo to turės daug nu publikonų partijos—Camp
bell. Po pirmojo balsų sukentėti jų vaikų vaikai.

NUSKENDO 4,000 RUSŲ.

____________

3. JESSIB FRENCH PIANO ................................................................ 050.00
4. JEFFERSON PIANO ............................................................................... <$0 00
5. NATIONAL ORAMAFONAS .............................................................. 180.00
6..ARTOPHONE ORAMAFONAS ......................................................... 78.00
Nupirkta pas
JOSEPH KLINENBERG,
4915 SOuta Ashland Avenue

7. NAUJA SIUVAMA MASINA ................................................ ............. 80.00
8. NAUJA SIUVAMA MASINA ................................................................ 80.00
NEW HOME SEWING MAOHENE COMPANT.
Nupirkta pas
. _. _ :
487 South Wah«h'ATmioa

9.
10.
1L
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
05.
06.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI).................................................... 20.00
NAMU
RAKANDAI(MBBLIAI)................
20.00
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI).................................................... 20.00 i
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI).................................................... 20.00,
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI).................................................... 20.0
NAMŲ
BAKANDAI(MBBLIAI)................................................... 30.0
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI)............ .................................... W.<
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI).................................................... ?9.0
NAMŲ
BAKANDAI(MBBLIAI).................................................... 10.<l
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI) .................................................. 30.0
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI)....................................................
NAMU
RAKANDAI(MBBLIAI).................................................... <0.0
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI).................................................... 30.0
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI).................................................... fO.tl
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI) ..................................................... 20.00
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI).................................................... fff.fl'
NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI).................................................... M.O
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI) .................................................. |O.0
NAMŲ
BAKANDAI(MBBLIAI).................................................... 20.0
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI).................................................... 20.<l
N.AMŲ
BAKANDAI(MBBLIAI).................................................... 20/
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI)...................................................... 20/
NAMŲ
BAKANDAI(MBBLIAI)...................................................... 80/
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI)...................................................... 20.1
NAMŲ
RAKANDAI(MBBLIAI)...................................................... «0.C
Nupirkta pan
UNION LIBERTY EURNITUBB COMPANT.
4795 Ashland Atsnt

LAIMĖJIMA8 ’UMS YRA UŽTIKS INTAS.
PrMidėkite prie to kontesto (lenktiniųKuomet
bu«, pagarsinta jutų vardas “Drauge”, tuojtųt
gimolcėktte prenumeratų iškalno už išetus.
P
gi suraskite “Draugui” mašu-nuržiausla
vieną prenumeratorių į sąvaite. iki pnbglj
kontesto. Jeigu kuris negaus reikalingo š'
čians b alsų dėlei išlaimėįimo viršanrodjl
dovanų, tos gaus 26 rentos nuo kil>k\
no

-

dolerio

ni

įmokėtą

aums)

už

meratotins.
yftiai GALI BOTI

KAB TEISINGIAU.

ptaj

FVjjų?

Pranešimas Mylintiems. Muziką
Lietuvių Harmonijos Dainoriai

i

Duoda

jį
|
8

KONCERTĄ

PUIKU

COLUMBIA SVET., kert. 48 ir Paulina gt.

Nedelioje, 7 d. Sausio, 1917,

Po

Pradžia 7 valandą vakare.

Chicagoje
ATVAŽIUOJA 100
BELGŲ.

TIKRASIS TELEFONŲ
TINKLAS.

Dabartiniais laikais Cliieago kaip kokiu tinklu ap
Šiandie vakare Cliicagon siausta telefonų vielomis.
atkeliauja 100 belgu pabč- Naudojama 448,000 telefogėlių, daugiausia moterių lrjnŲ Bpll sistemos. Tai yra
vaikų. Jie čionai apsigy- Jaugiau telefonų už paimvens. Jiems draugauja kun. tas krūvon šalis: Italiją, IsJ. B. Pcville iš Chicago. Sis pauiją, Vengriją, Belgiją,
kunigas jau daug belgų par- Portugaliją, Rumuniją ir
kvietė į Ameriką.
Graikiją. O reikia žinoti tai,

VISI, KAS TIK GALITE. -PADĖKITE!
Daugumai jau žinoma,
kad nuo sausio 11 d. ligi 20
d. Coliseum’e, Chicagoje.
bus talkininkų bazaras. Bazare dalyvaus ir lietuviai.
Jei lietuviai likosi pakviesti
dalyvauti, tai ačiū Lietuviv
Dienai, kuri pagarsino mu
sų tautos vardą tarpe sve
timtaučių.
Turėsime ir iš bazare
daug pelno, jei tik mokėsi
me pasirodyti. Bazarą lan
kys plačiausios minios pub
likos. Daug šviesių galvų
bei kritikų dirstels į mums
užleistą kamputį. Jei išstatysime ką ger/-, atkreipt
imos»ir viešai mus
lys. Pasirodyti suteikkuogeriausia proga.

Lietuvos Vyčių Chicagos Ap
skričio choras gavo pakvietimą
dalyvauti programe sausio 18
d. Užduotis labai svarbi
Nuo jos tinkamo atlikime
prigulės žymesnis musų tau
tos vardo pasigarsinimas
musų dainų populiariškumas. Atliksime, jei spėsime
sudaryti galingą GERAI
IŠLAVINTĄ chorą, su ku. riuo butų drąsu pasirodyti
milžiniškoje Coliseum’e sa
lėje prieš siūbuojančias mi
nias pubbkos.
Todėl kviečiame į bendrą
darbą visus, kurie sugeba
dainuoti ir kurie turi gerus
norus lietuvių tautai! Laiko
nedaug, bet jei pasišventimo
nestokuos — suspėsime pri
sirengti.
Visi žadantieji prisidėti
prie L. K. Ch. Apskričio
Choro darbo — pribukite į
repeticijas. Pirma uoliausio
rengimosi repeticija bus
šiandie Mark White Sąuare
parkučio salėje.

kad 1900 metais Chicagoje
nebuvo daugiau kaip 30,-000
‘elefonų. Telefonų kningoj
yra 448,000 pavardžių.

ALRK. MOTERĮ! SĄJUN
GOS 21 KUOPOS PRIEŠMETINIS SUSIRINKIMAS.
Gruodžio 31 d. 1916 m.
v. Kryžiaus parapijos sve
tainėje ant Town of Lake
ivyko A. L. R. K. Moterų
Sąjungos 21 kuopos priešuetinis susirinkimas. Susi
rinkime svarstyta bėganti
reikalai. Gavėnios laike nu
arta surengti paskaitas, po
Velykų vakarą, kurio pel
nas eis A. L. R. K. Moterų
Sąjungos organo naudai.
Pagaliaus liko išrinkta irarnja valdyba ateinantiems meams: M. Brenzaitė — pirm.
Klimienč — pirm. pagelbiuinkė, L. Firiunaitė — prot.
rast., M. Nikšaitč — turto
ašt., M. Petruševičienė —
kasininkė, P. Zingerienė —
kasos globėja, P. Žingerieiė — korespondentė ir kun.
T. Statkus—dvasišku vado
vu.
Viso labo naujajai valdy
bai.
Korespondentė.

VAIKŲ VAKARAS.

Gruodžio 31 d. 1916 m.
Apąeizdoa Dievo Mokyklos
vaikučiai surengė puikų va
karą. rPogramas buvo labai
Įvairus: deklemaeijos, dai
nos ir t.t.
Sulošta “Linksimas Die
nas.” Lošėjai buvo mokyk
los vaikai ir mergaitės. Sve
čių buvo daug ir visi likosi
užganėdinti.
Ypač daug dėlei šio vaka
rėlio pasidarbavo Šv. Kazi
miero Seserįs.
L. V. Ch. Aps. Choro karą. Programas buvo labai

Koncertui

REIKALINGAS
patyręs
A. Nausėda, pirm.
rankinis zeceris. Darbas
A. Kupris, rašt.
nuolatinis. Atsišaukite į
1642 McReynold st.
“Draugo” Adm.
<VrVYt^TY¥VVr«YYVTVYVTVY«V

nve).

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:
Room 815
10 Bo. La Salio St., Chicago, III.
Tel. Randolph 5246

gyvenimo vieta
3255 South Halsted Street
Tel. Drover 5326

ATIDAI
Draugystėms, kliubams ir knepoms
mes išdirbant visa ta kas tik reikalin
ga daugijom. Ouzikučius, kokardas,
vėliovas, antspaudas, ir visokias iar
pas dėl parodų papuošimų.

Todėl viengiančiai nemėtikite sa
vo turto žydėlių
agentams,
ku
rie nesupranta mnsų
tautos sko
nio ir atlieka ne atsakančiai darbę.
Bet paveskite Bavo tautiečiams kat
rie atlieka darbą sąžiniškai, ir priei
nama kaina.
Draugijos reiaklankite
katalogų
kreipdames pas aus.

Parsiduoda Bučernė labai puikioje
vietoje lietuvių apgyventoj
galima
daryti labai gera bizni.
Kas norite įsigyti sau puikų bizni
malonėkite atsilankyti,
pamatysite
koks biznis ir dėl kokios priežasties
parsiduoda. Atsišaukite sekančių ad
resu:
BTRUPAS and OO.,
2908 W.
48th St.,
Chicago, IU
123 Ferry St.
NBWARK N. 3

EXTRA

M
i

įt

Kadangi išnaujo
imta
įuig kalbėti ir rašyti apie
rąsinantį visoj šalyj gelelukelieeių streiką, tai geleinkelių kompanijos Chicapje anglių išteklių rokvizah išimtinai saviems reikanns. Miestui trūksta ang
lį. Pasakojama daug mo
ii busią uždaryta, nes
Ir.i kuo apšildyti.

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.

LIETUVIS ADVOKATAS

Kamb. 902 National Life Bldg.
29 So. LaSalle st., ,
Vakarais 1566 Milwaukee avė.
Central 6390
CHICAGO, ILL.

x

8

8 ją mūrinį namą dėl dviejų šeimynų, su vėliausiais jtai$

vaną, gazas ir elektros šviesą

g symais

K
M
&

Tie namai randasi netoli didžiosios Crane dirb

&
...tuvės
____ ir netoli lietuvių bažnyčios, minėti namai parsiduos įmokant tik $500.00 o likusia sumą galima mokėti
kas mėnuo sulyg savo išgalės, šis apskelbimas
bus
priimamas už vieną "Šimtą dolerių nuo tuo kas‘'pirks
e
...
per šį mėnesį. Taigi pirk dabar ir uždirpk šimtą $100.& 00 dolerių.
y
«

*

Offisas adaras nuo 8 rvto iki 8 vakare, nedėliomis
•

M

£
>•:

4414 S. California Avė.

*v
B

X
X

X

Parengtas Lietuvių Kat. Šv. Kazimiero Brolių ir Sese
rų Draugijos. Bus statoma trijų veiksmų vaizdelis po var
dų “VISI GERI”, sausio (Jan.), 7 d. 1917 m. M. MELDAŽIO svet. 2242-44 W. 23rd Place. Pradžia 5 vai. vak.
Įžanga 50c. 35c. 25c. ypatai po perstatimo 25c. porai:
Širdingai kviečiame gerbiama visuomenė
koskaitlinsia atsilankyti ant musų baliaus ir perstatimo o atsilankė
nesigailesite, nes šis vaizdelis bus vienas iš puikiausių ir
pirma karta lošiamas Chicago. Priegtam dar bus, dainos
ir rožinei šokiai ir puiki muzika.
Šiuomi pranešame, kad mus viršminėta Draugija atpi
giną įstojimą per 3 mėnesius. Sausi, Vasari ir Kova 1917
m. kiekvienas katalikas nuo 16 iki 30 m. amžiaus bus
_priimti.už. $1.00_________> < i * yi *
________
Susirinkimai atsibuna kiek viena ketvirta ned. tuojau
po sumos, Baž. svet. 1644 Wabansia Avė.,

i

Ant Duru, Lentų Rentų ir Stoginio Popieros

S

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

a n k a =
1825

1827 Blue Island avė., Kampas Loomls Ir 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jųsų namų. —
Regnliarišsai peržiūrimai Valstijos ir Clearing House Aseoeiation. ti
nome gvarancija, kad jųsų piningai yra Bangiai padėti ir kad jie bus
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatoe vakarais Iki 8:0 v. vakare.
Kalbama Lietuviškai Ir Lenkiškai.

g
5
Telephone Drover 3968 |

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

Pradekit
Naują Metą

JAS F. 8TEPINA, Prezidentai.

Tik ką nplaikėmė siuntinį iš Europos puikiausių rožončių įvairių
spalvų.

ADOLPH J. KRASA, Karterius.

NATIONAL

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
Reikalaunant paminėkite kokios
spalvos pageidaujate. Lenciugeliš
ir kryželis storai auksuoti kaina
su prisuntimų ........................... 75c

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugeliš ir

kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

CITY

SAVINGS ACCOUNT

'No. 1439.
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvoe norite.
Pinigus
galite siųsti išperkant money order, regietruotame laiške, arba viencentiniaie krasoe ženkleliais. Adresuokite:
8

DRAUGAS PUBLISIII5G
Street,
'

' M PANY
, Chicago, III.

Jj

. J'

Pinigai padėti ant arbs
prieš Sausio 18-ta atneš 3
nuošimti nno Sausio 1-mos.

f

.Tusų taupinimai yra pa
geidaujami ar $1.06 ar $1,000

jįaiisgt Dipt. aM»u hoHiijl jil •

'

NATIONAL CITY BANK

David R. Forgan —President
8. E. Kampas, Dearborn and
Monroe St.,
(Apatinės lubos)

ęo. 1439. Galama gauti įvairių
jpalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisiuntimu
....................................... $2.00

SAUKĘS •T
COFFEE 26
a ib.
Th© *

or CHICAGO

•No. 1437.

CHICACO

Amerikoniška Valstijine

Paieškau pusbrolių: Petro Varanavičia, paeina iš Kauno gub., Saulių
pav.,
Užvenčiu parap., šlabždo, so
dos, pirmiau gyvemo Bostone, o da
bar nežinau. Kas apie jį žinote ar
jis pats atsišaukite sekančių adresu:
MTKOLAS RESKUS
4512 So. Hermitage avė.,
Chieago, III.

arba pas GEO. LUCAS, 3131 So. Emerald Avė.

Auksuoti Rožančiai

tUUtW •

3 PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 5

B

K

S

1

TEATRAS IR BALIUS

JltAtlAlAMAtAAAMAtAJtAtOtA*. *

Paieškau savo draugo Francigkaus
•Teramino, paeinančio iš Kauno gub.,
& Šiaulių pav., Lunges, parap., Kirktų
$ sodos, 3 metai atgal gyveno Chicago£ įe, o dabar nežinau kur jis gyvena.
Malonėkite atsišaukt sekančių adre
su:
MTKOLAS RESKUS
6
4512 So. Hermitage avė.
Chieago, III.
g

AUGUST SALDUK AS

g
g
S

MOKSLEIVIAI.

v

3 iki 6 vai. vakarė.
8
g
$
M
■

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

L. R. K. M. S-mo A. II kuopa iš Valparaisio,
Ind.
rengia vakarą, kuris bus Sausio 7 d. 1917 m. Brolių Stru
milų svet. 158 E. 107th st., Roseland, III. Bus perstatyta
šie veikalai: “Žilė galvon — velnias uodegon”, ir “Žy
das ir Dzūkas”. Po perstatymui prasidės balius ir tęsis
iki vėlumę nakties. Be to bus duodamos
trjs dovanos,
kas daugiau rožių turės, tie išlaimės dovanas. Kviečiame
visus atsilankyti, o busite patenkinti.
Programas prasidės 6 vai. vak.

*

REIKALINGAS Gerai
patyręs Linotypistas. Dar
a
bas ant visados. Alga gera. 8
Atsišaukite* tuojaus į \
x
“DRAUGO” ADM.

Kam mokėti randą? Jei gali nusipirkti gražų nau-

Moksleiviu Vakaras

§

I

■

Yra atspausdinta knigele: “Trumpas
aiškinimas tiesu katalikų tikėjimo,’*
labai naudinga suaugusiems žmonėms,
nes joje yra patalpinti reikalingiausi
dalykai iš bažnytinio mokslo. Kaina
25 centai Autorius tos knigutes Kun.
Pranciškus Gugis; norėdami ta kny
gute gauti turi siųsti laiškeli po šiuomi antrašų:
2649 North Hamlln, avė. Chicago. IU.

Rasidence Humbold 97

§

D.

Labai Naudinga
Knygelė.

JOSEPH C. VVOLON

(i
&

H.

GERA PROGA.

Jauna pora priversta paaukauti ga
vo puikius, beveik naujaus rakandus
už retai cigią kainą, $170.00 seklyčios
setas, tikros skuros už $35. Vėliausios
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, davenport, taipgi $525 pianą sų 25 m. gvarantija 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. Parsiduos
taipgi po vieną. Atsišaukite tuojaus.
Gyvenimo vieta: 1922 8o. Kedzie Avė.,
arti 22-ros gtv. Chicago, III.

&

NORTHSIDE.
Susirinkimai 6 kuopos
labdaringosios sąjungos bus
laikomi kas pirmą nedėldie
nį tuoj po pamaldų. Prieža
stimi šios permainos yra ne
skaitlingas lankymas susi
rinkimų. Tikime, kad nedėldienys bus parankesnis lai
kas ir daug žmonių ateis į
susirinkimus.
Petras Vainauskas.
Sekantis
susirinkimas
įvyks sausio 7 d. 1917 m.
svetainėje (1644 Wabansia

L.

f REIKALTNGA mergina ar moterų
prie namų darbo—gaspadinė. Atsišau
& kite j J. Bagdžiuno banką.
i
2334 So. Oakley Avė.
Chicago.

Tik per ši menesi

8
M

Kviečia Visus

Šokiai

Valdyba.

MIESTAS NETURI
ANGLIŲ.

Kur panašių Koncertų Mažai girdėties, taipgi
esate kviečiami atsilankyti

Tautiška Banka apsau
ga Del Jūsų taupumo.
„ »
Telefonas: McKlnley S764

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas
1*67 t. W»it»r« lira Ir W. ti 0., Ckltap

TAUPYKITE PINIGUS
i —pirkite geriausią kavą Chi
įeagoj ir mokėk už sv. tiktai
Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver

SMETONAS
Geriausias
aetonoe avie
Geresnis
negu kur jųi

40c
Tel Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Avė.
art 47-tos gatvės

WE8T 8IDB

1871
2054
1045
1510
2R30
1644
1896

kflhraukee Av.
Wllwankee Av.
Milvrankee Av
W. Medlson et.
W. Msdlsoa st.
W. Chieago Av
Blue Island Av

19C
Ry

5ic
1612
1217
1832
1818
1102

kurioje nors išBankėa
krovų.

COCOA

RYŽIAI
Geriausi
šiai 10a
rųšies

$500 DOVANŲ, jei jus galite
rasti iš tankų darytą sviestą

W.
8.
8.
W.
W.

ARBATA

Bankėe
G erianaia Coeoa.
Sulygink a ■
bent ko- 42.
kia % ev

North Av.
Halated St.
Halated 8$.
12th St.
22nd et.

SOUTH STDH
2021 WeatwortH 'SĄ
2427 8. Halated et.

san

Priimniansio ■
Arbatos
Gvarantuotoe In.
6Oe. vert. vUC

4729

8.

Ashland

NORTH 8TDB
406 W. Divirtoa
720 W. North Av.
2640 Lincoln Av.
8244 Liveoln Av.
8418 N. Clark

niMMMMaaaMMMMNNMNNKMaamiaaMMNmaaadaaaaaeMCMai
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8

