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DIDELI MISŲ* RYGOS ŠONE
RUSAI PAKILO RYGOS 

ŠONE.
Londonas. — Pašėlusieji 

mūšiai prasidėjo šiauriniam 
rusų karės šono gale, ties 
Ryga. -

Anot pranešimo iš Petro
grado, ten rusai pasinaudo
ję užšalusiomis pelkėmis. Po 
trumpo, bet smarkaus armo
tų šaudymo sausio 5 d., caro 
batalijonai puolėsi atakon, 
užėmė vieškelį palei ežerų 
Babil, paėmė dvi eiles vokie
čių apkasų ir kelias dešimtis 
nelaisvių. Kiek paskiau ru
sai antpuoliu paėmė dar 
stiprių vokiečių pozicijų 
pietrv tuose nuo miestelio 
Kalnzem. Čia paimta nelai
svėn keli šimtai vokiečių.

Berlyne tasai rusų užpuo
limas taippat patvirtinamas. 
Tik sakoma, kad rusai visur 
atmušami. Be to dar pažy
mima, kad mušis ne t’k ne
pasibaigęs, bet vis labinus 
besivystųs.

Gauta žinių, kad rusai 
stoię užpuoliman ir Rumu
nijos šone.

VON MAGKENSEN. 
ATSISPYRĖ Į SERET.
Londonas. — Baigiasi Ru

munijos neprigulmybės die
nos. Fieldmaršalo von Ma- 
ckenzeno armijos dviejose 
vietose jau pasiekė Seret 
upės linijų. Svarbų strate
giniu žvilgsniu Rumunijos 
miestą Galatz, aplink kurį 
susistiprino rusai su rumu
nais, vokiečiai jau daužo ar
motų šoviniais. Austrai-vo-^u^en<^or^‘ 
kiečini-bulgarai, per praeiti 
dvi dieni besivarydami pir
myn, paėmė miestelius —
Rimniceni, Tartaru, 0<an- 
cnaco, Guilianca ir Mašini
ni. Be to centralių valsty
bių armijos smarkiai stumta 
rims atgal ir iš Karpatų 
kalnų.

Apie miesto Braila paėmi
mų vokiečiai taip oficialiai 
praneša:

Naktį prieš sausio 5 d. ru
sai įsitikrino, kad jie neat

GALICIJOS AUTONOMIJA 
GIMDO KRIZĮ.

Kopenhaga. — Austrijos 
kabinete gali gimti naujas 
krizis. Austrijos imperato
rius parėdė duoti Galicijai 
platesnę autonomijų. Da
bartinis naujas ministerių 
kabinetas nesutinka su tuo 
mirusio imperatoriaus parė
dymu. Jau delei to afcsista- 

laikys priešininkų spaudi-1 Lydino Austrijos parlamen- 
mo. Todėl, prisidengdami to atstovų buto pirmininkas.

ATMUŠTAS ANGLU 
UŽPUOLIMAS.

Berlynas. -— Anglų ka
riuomenė Makedonijoje pra
dėjo užpuolimų prieš bulga
rų pozicijas palei ežero Doi- 
ran. Bet bulgarai atbloškė 
priešininkų.

stipriomis užpakalinėmis GRAIKIJA MOBILIZUOJA
sargybomis, persimetė į,
šiaurinį. Seret krantų. 

Miestan Braila vokiečių-
-bulgarų raiteliai inėjo iš 
vakarų šono, gi vokiečių- 
-bulgarų pėstininkai — iš 
rytų, skersai Dunojaus.

Braila buvo svarbus Ru
munijos prekybinis riiiestas. 
Paėmus šitų miestų, centra- 
lėms valstybėms pasiliuosa- 
vo trįs armijos. Būtent: vo- 
kiečių-bulgarų-turkų armi
ja, kuri veikė Dobrudžoj, 
von Mackenseno devintoji 
armija ir Wallachijos armi
ja. Dabar jos visos bus pa
stumtos Moldavijos šonan, 
kurs sutrumpėjo 70 mylių.

Bet šitoms armijoms Mol
davijos šone prisieis sunkiai 
dirbti prieš rusus. Yra ži
nių. kad tenai daug rusų ka
riuomenės sugabenta iš Lie
tuvos, Volvnijos ir Galici
jos šonų. Todėl už Molda- 
vijų, Rumunijos paskutini 
kampų, turės įvykti kruvi
niausi susirėmimai.

KONFERENCIJA KAIZE
RIO STOVYKLOJE.

WILSONAS GERBIAMAS 
BERLYNE.

Berlynas. — Amerikos
Londonas. — Iš Viennos prekybos asociacija Berlv- 

pranešama, kad vyriausion ne praeitų subatų surengė
vokiečių karės stovyklon 
pas kaizerį konferencijon 
suvažiavo: fieldmaršalas
crcgercogas Frederick, vy
riausiasis austrų-vengrų ar
mijų vadas; fieldmaršalas 
von Hoetzendorff, Austri
jos generalio štabo viršinin
kas; Bulgarijos sosto įpėdi
nis princas Boris, fieldmar- 
šalas. von Hindenburg ir 
kvartermeisteris gen von

ATSARGINIUS.
Londonas. — Iš Atėnų 

gauta žinia, kad Graikijos 
karalius paslapčia mobili- 
zuojųs atsarginius. Spėja
ma, kad jisai ruošiasi prieS 
talkininkus, kurie vis at
kakliau stato Graikijai vi
sokius neteisotus reikalavi
mus.

LIEPIAMA REGISTRUO- 
T1ES VOKIEČIAMS 

VAIKINAMS.
Barcelona. — Vietos Vo

kietijos generalis konsulis 
išleido parėdymų, kad visi, 
Ispanijoje gyvenų vokiečiai, 
pradėjus 16-ka metų am
žiaus, tuojaus užsiregistruo
tų artimiausiuose konsulia- 
tuose. Spėjama, kad užsire
gistravusieji busiu pašaukti 
kareiviauti į Vokietijų.

pokylį Suv. Valstijų amba
sadoriaus Gerardo pagerbi
mui. Pokilyj dalyvavo ir 
apie 200 žymių vokiečių di
plomatų ir politikų. Pagerb
ta prezidento Wilsono geri 
norai sutaikinti kariaujan
čias šalis. •

APŠAUDĖ GRAIKIJOS 
' MIESTUS.
Berlynas. — Talkininkų 

karės laivai anądien apšau
dė Graikijos miestus pa
kraščiu tarpe upių Struma 
ir Metsa.

PARYZIgS. — Anot 
“Lausannepaaette,” Vokie
tija ruoši talkininkams

naują noi 
Šita antrąj 
pastatysi! 
kos išlygs

1. Vokiet 
giją, UŽ 
Belgijos 
Afrikoje.

2. Ve

los reikale. 
Inota Vokietija 

sekančias tai-

apleidžia Bel- 
jai pavedama 
)nija Kongo,

apleidžia 
už Ui jai 

atiduodama visos jos kolio
nijos, kurias Ulkininkai pa
ėmė karės metu.

3. Įsteigiama Lenkijos ka
ralystė iš visos Varšavos 
kunigaikštijos, išėmus Su
valkų guberniją.

4. ĮSTEIGIAMA LIETU
VOS KARALYSTE, KU
RIOJ INEINA GUBERNI
JOS SUVALKŲ, KAUNO, 
VILNIAUS IR KURSO.

5. Rusijai pavedama ryti
nė Galicija pagal San upes.

Vokietijos ' laikraščiai 
daug rašo apie taikų. Taip
pat ir vyriausybė darbuoja
si, kad kokiu nors budu kuo- 
greičiausiai baigti šitų pra
gaištingųjų karę. Vokietija 
savo išlygose visuomet stato 
Lietuvos neprigulmvbę. Ko
kiais tikslais jinai tai daro, 
tai jos dalykas. Bet faktas, 
kad jinai reikalauja Lietu
vai neprigulmybės. Gi tal
kininkai apie Lietuvų nei 
neprisimena. Lietuva yra 

! nežinoma ne tik Franci jai ir 
Anglijai, bet ir pačiai Rusi
jai, kurios durnoje juk Lie
tuvos kraštų atstovauja net 
keli lietuviai atstovai.

UŽ AREŠTAVIMĄ REIKA
LAUJA ATLYGINIMO.
Londonas. — Riaušių me

tu Graikijos sostinėje Atė- 
| nuošė policija suėmė Suv. 
Valstijų pilietį Basil Saf- 
fis. Jis buvo intariamas 
plėšime, bet paskui pasiro
dė esųs nekaltas. Už tai da
bar Suv. Valstijų vyriausy
bė pareikalavo šitam pilie
čiui nuo Graikijos vyriausy
bės atlyginimo.

’ LIEPIA TOLESNIAI 
KARIAUTI.

Vienna. — Austrijos im
peratorius Karolis I į savo 
kariuomenę ir karės laivy
nų išleido įsakymų ir toles- 
niai kariauti, nes priešinin
kai atmeta taikos pasiniij>- 
ma.

Springfield, UI. — Illinois 
valstijos sostinėj šiandie 
įvyksta didelės iškilmybės. 
Užima ofisų naujas guber
natorius, Frank Orren Low- 
deu, republikonas, kurs pi
liečių išrinktas lapkričio 7 
d. praeitais metais. Įvyksta 
skaitlingas republikonų par
tijos vadovų suvažiavimas.

MOTYNOS MEILĖ.
Sužeidė jį prie Vilniaus 

ir nuvežė į Minsko kariškų
jų ligoninę.

Didelis, šviesus kambarys 
dėl operacijų. Ant stiklinio 
stalo nejudėdamas guli iš
blyškęs sumenkęs žmoge
lis. Nelaimingas! Granatos 
kulka sutraškino jo abi ran
ki ir kojų. Dešinę rankų Ir 
kojų vakar nupjovė. Šian
die gi lig peties pjaus kai
riųjų rankų, nes gydytojai 
sako, kad negalima bus iš
gydyti. •' 1 U

Pradėta chloroformuoti li
gonį.

Mielaširdvstės seselė už
dėjo ant jo veido baltų kau
kę ir atsistojusi prie galvos 
tyliai lašino vaistus.

Troškiame kambaryj vieš
patavo didžiausia tyla. Asi
stentai pasirėmę alkūnėmis 
galvas žiurėjo pro langų į 
bekrintančius nuo medžių 
lapus, gydytojas gi įbėdė 
savo žvilgėsį į blizgančius, 
šaltus peilius dėl operacijų, 
kuriuos jis, prasidėjus ka
ri, vartoja po keletu kartų 

į dienų.
Nuo tų nemalonų peilių

daktaras nukreipė savo nu- vo, jeigu gydytojas bus prie 
vargusį žvilgesį į stalų, ant žastimi jo mirties, ar gi ne-
kimo gulėjo ligonis.

— Ir delko gi tas viskas? 
—nejučiomis pamatė gydy
tojas, atmetęs atgal rankas.

Pagys žmogus, kuris vi
sam gyvenimui pasiliks toks 
baisus ubagas, kad viena jo 
išvaizda baidys estetiškus 
sutvėrimus.

Žmogus be rankų, su vie
na koja...

Ar gi galės džiaugties jis 
gyvenimu, ar gi gražus bus 
jam paukštelių čiulbėjimai, 
ar gi negeriau butų mirtis, 
■Rurį paliudStfdfų jįišfifTe”

verks per naktis ir dienas 
motvnos akįs, ar gi neper
sekios piktadarį skaudžiausi 
išmetinėjimai už padalytus 
motvnos širdžiai sopulius.

Tegul jis buna be rankų 
ir be kojos, tegul bėga iš, 
baimės nuo šio baisaus uba
go maži vaikai, tegu visas 
pasaulis nuo jo šalinasi, bet 
motvna nėkuomet neapleis 
savo sunaus, nėkuomet jo 
neatsižadės neatsižvelgiant 
į tai, ar jis bus turtingas, ar 

e, ar s «įkas, ar
ari*visų gert 

ar niekinamas.
| Ji meiliai glaus savo bai-

galinių kančių?
Mirtis...
Ši viešnia išgelbėtų jį iš šiai sužeistų sūnų p#e kru- 

skaudžiausio vargo ateityje,įtinęs, bučiuos jį, glamonės, 
kurio išreiškimui nėra nei ramins.
žodžiu žmonių kalboje. ! O šventa, nesuprantama

Kažin — pamanė dakta-fmotvnos meilė!
ras — gal ir pats ligonis su
tiktų geriau mirti, negu gy
venti be reikalingiausių kū
no sųnarių. Dievas jam taipo gi* dovanotų...

Daktaras atsistojo.
,To veidas buvo , susimus- 

tęs, galva sunkiai nusviro 
ant kratines.

.Tis sumanė bedarant pa
skutinę operacijų nužudyti 
ligonį, nes vištiek gyveni
mas jam bus tik milžiniška 
jure begalinių sopulių.

Netikėtai ligonis sujudė
jo...

Daktaras priėjo prie jo ir 
palenkęs galvų domiai klau
sėsi širdies mušimo.

Staiga ligonis vos gir-
džiamai sustenėjo:

— Motyn*. tu... mano... i kuomet nesumažės, vaikai 
Daktaras nugirdęs tuos j visuomet jai bus meilus ir

žodžius, nubalo ir šaltas brangus.
prakaitas išpylė jo kaktų.

— Ne! ne! — žaibo grei
tumu pralėkė jo galvoje 
priešinga mintis. — Negali
ma jo užmušti... Tai butų 
baisi, neatlyginama pikta
darystė, Jis juk turi motv- 
nų, jis juk prie jos šaukiasi.

Taigi dar yra širdis, prie 
kurios sukepusiomis nuo 
karščio ir sopulių lupomis 
meldžiasi ligonis, kuriai šis 
lavonas bus visu pasauliu. 
Per naktis gal nemiega gera 
motutė, rokuodama dienas 
ir valandas, kada sugrįž iš 
karės jos numylėtasai vai
telis. O jeigu jo nebus gy-

Tai yra gražiausias, ge
riausias, tyriausias ir pra
kilniausias jausmas, kuris 
neturi nei kibirkštėlės savy- 
meilės.

Motvnos meilė neturi jo
kiu egoistiškų tikslų.

.Ti neklausia “kų aš gau
siu” — tik duoda ir duoda 
viską, kų išgali duoti.

Tr užtat J«uris gali pri
glausti savo galvų prie me
truos krutinės; tas neturi 
teisės ragoti savąjį Tikimų: 
jis laimingas, jis turi neap- 
kainuojamų tūrių.

Motvnos glėbyje gerai iL 
sėties po didelių susirūpini
mų, po skaudų vargų — ji 
supras, paguos, paskatins, 

'suteiks viltį. Jos meilė nė-

Tie gi nelaimingieji, kurie 
neturi jau motučių bei ku
riuos žiaurus likimas išsky
rė su jomis — te visuomet 
nešioja savo vaidentuvėje 
motvnos paveikslų. Vien tik 
prisiminimas apie gerų mo
lynų palengvins jiems sun
kių kelionę be vado, priduos 
jiem daugiau kantrybės ir 
gal apsaugos nuo daugelio 
negražių ir nepadorių pasi
elgimų, kurie galėtų skau
džiausiai sužeisti mylinčių 
motvnos širdį.

Užtat visi garbinkime mo- 
tyiios meilę!

K. G.



D R AB G A S

Žmogaus darbininko lai
mė gludo ne tiktai jo . dar
buose, surištuose su gerais 
uždarbiais, bet ir jo doroje. 
Doras, lietuvis katalikas vi
suomet rūpinsis įgyti ne tik 
vienam kunui užtenkamai 
maisto, bet jisai nepamirš ir 
savo dvasios. Šitai taipgi 
yra būtinai reikalingas dva- 

į sinis penas. Toks žmogus 
visuomet jausis laimingas ir 
visakuom patenkintas.

Tečiau daug lietuvių dar
bininkų apie doros auklėji
mą, neturi supratimo. Vietoj 
maitinti savo sielą sveiku 
maistu, maitina aną dažniau 
šiai nuodais. Tuos nuodus 
jiems gausiai teikia lietuviš
kieji socialistai su savo 
Šlamštų pagelba.

Lietuvis darbininkas, kurs 
skaito socialistų leidžiamuo
sius šlamštus, ne tik kad 
tuomi atbukina savo protą, 
bet dar yra pagaunamas so
cialistų tinklan, iš kurio 
paskui jau sunku išsinerti.' 
Socialistų visokius šlamštus 
skaitąs lietuvis darbininkas 
pastoja akiplėša-pikčiuma, 
praranda dorą ir sarmatą. 
Toks žmogus nieku negali 
buti patenkintas. Visoki 
tvarka, surėdymas jam pa
sidaro nepakenčiama. Drį- » .
sta pakelti savo piktą balsą 
ir prieš šventuosius kito 
žmogaus jausmus ir įsitiki
nimus. Jam viskas yra blo
ga. Mato tik vienus perse
kiojimus ir skriaudas. To
kie žmonės, pagauti į socia
listą spąstus, lįažniausia ir 

ybrifia- -«avo-^|yvenįąęąjdi

džiausiam susikrimtime ir 
beviltyje.

£ad šitie 1917 metai lie
tuviams darbininkams butų 
laimingesni, jie turi švies- 
ties. Turi paliauti bendrau
ti su musų tautos išgamomis 
—lietuviškais socialistais, lr 
imties skaityti katalikiškusv
laikraščius. Turi prasišalin
ti iš tokių draugijų, kurios 
kėsinasi kariauti prieš baž
nyčias, prieš savo dvasinius 
vadovus. Arba susitarę tu
ri išmesti' lauk tuos savo 
draugijose vadovus, kurio 
bernauja socialistams.

Taip pasielgus lietuviui 
darbininkui ištikro šitie me 
tai suteiks daugiau laimės 
ir turtų. Nes žmogus doras 
visuomet jaučiasi patenkin
tu ir turtingu. Ir jei jis ko
voja už savo luomo būvį, jis 
tai daro legaliu, doru budu. 
Iškovoti sau didesnę algą 
toks darbininkas nesinau
doja siūlomomis socialistų 
priemonėmis.

Išeina tas, kad jei lietu
viai darbininkai nori turėti 
šituos metus laimingus, jie 
lig vienam privalo atsisaky
ti nuo bendra vimosi su dai- 
bininkų apgaudinėtojais so- 

• cialistais ir neskaityti jų 
platinamų šlamštų.

Kiekvieno lietuvio darbi
ninko namuose privalo ras- 
ties katalikiškas laikraštis.

Darbininkas A. J. Sutkus.

pinties. Vietoje, kad komite 
tas viską parūpintų, suras
tų. pristatytų, ima patys 
apie save daugiau krutėti. 
Ir gerai daro, nes ką gi žmo 
nės darytų, jeigu vyriausy
bė nustotų visai šelpusi. Pa
pratę, kad kiti jais rūpintų 
si ir juos kaip mažus, globo 
tų, tremtiniai atsidurtų la
bai kebliame padėjime, nes 
pakliūtų bado naguosna.

Kazanėje yra lietuvių 
moksleivių būrelis. Jų tarpe 
keletas studentų, šiek tiek 
techniką, gimnazistų ir gim
nazisčių, iš viso apie 30 asme 
nų. Visi jie galima skirti į 
dvi grupi, — į tikrus lietu
vius ir į nutautusius. Tik
rieji lietuviai gyvena kuone* 
visi vienoj vietoj, nutautė- 
liai gi vieni prie tėvų, kiti 
prisiglaudę prie lenkų. Gim 
nazistės lietuvės galima dai 
nai girdėti rusiškai tarp sa
vęs kalbant. Ryšių tarp vie
nos ir kitos moksleivių ru- 
ies nesiiūalo 33 Šiol nė jo

kių.
“L. B.” ”r"

No. 7) Vėliaus ketinama j goninėje, bet kažin, ar iš
taisyti koncertas Č. Sasnans 
kio atminiumui.

“L. Bal.”

gys. Sim. Vilkas juos bėgai 
bedamas irgi truputį apdegė 
rankas.

Taigi atsargiai, šeimynin-

LietuviiĮ E;
venime ftme-l 

rikoje
LAWRENCE, MASS.

kės su gazo.
r. j. a.

ClfVELANO, ORIO,

WATE8BURY, CONN.

ODB8JL
Pažiurėjus čionykščių 

lietuvių gyvenimą, daug 
naujo tenka pamatyti. Kai 
bu apie vietos komitetą, 
kuriame darbuojasi įžymiau 
si o s Odesos lietuvių inteU* 
gentų pajėgos. Čia net ki
taip elgiasi su tremtiniai* 
negu kitur kur. Ateina, 
kyšime, pašalpos-kokia 
nutė ar šiaip moteriškė ar
ba senukas, drąsiai atsisės 
už stalo, kur “ponas Komi
tetas”, paklaus patarimo, 
pasikalbės, nusiramins išgir 
dęe šiltą žodį ir tt. Kitur 
(kuone visur), būdavo, sto 
vės stovės už durų be kepu
rės, o įėjęs bijok, kad ko
kio nereikalingo žodžio ne
pasakytum. Kitur bendra 
bučįo prievaizdas didelis po 
nas: pasakė ir baigta, čia

Naujas “Kunigas” — •
Naujas “Tikėjimas.”

Bedirbant dirbtuvėje pa
sitaiko proga darbininkams 
sueiti lr pasikalbėti.

Dabartiniu laiku Lavvren- 
co lietuvių tarpe , dažniau
siai kalbama apie tikėjimo 
dalykus, nes čia daug triuk-' 
šmo daro neprigulmingos 
parapijos gyvavimas. *Tai ir 
dirbtuvėje, gavę valandėlę 
liuoso laiko, tuojaus kalba
me apie tikėjimą, apie nie- 
zaliežninkų “mokslą.”

Laike pastarojo pasikal
bėjimo paaiškėjo labai daug 
naujų dalykų, kurie parodo 
niekšiškumą niezaliežninkų 
gaujos. Klausiu vieno 
draugų: Na, kaip jums ten 
su tais niezaliežninkais ei
nasi? Ar ilgai jus dar ma
note beatskalunauti? Šit,
Jankauskas jau subankru- 
tino. Tik viena parapijon- 
ka juo pasitenkina.

— Well,—atsako draugas.
—Kaip nekalbėsi, mums ap
simoka su niezaliežninkais 
susidėti. Čia mums geres
nis isrokavimas. Jūsų ku- Naujuose metuose vieti- 
nigai skelbia dangų, peklą klebonas kua. A. Deksnis

Liūdnomis žiniomis pavai
šinsiu “Draugo” skaityto
jus iš šios padangės. Čia dar 
gan dažnai atsikartoja tokie 
atsitikimai, nuo kuriųvdoro 
ir . susip/atusio žmogaus 
skriidstai privalo raudonuo
ti. Šit, laike Kalėdų ir kū
čių vakare vietos laisvama
niai persikvietę sau muzi
kantus ūžė, staugė per nak* 
tįs, yt kokie laukiniai su
tvėrimai.

Smagus Vakarėlis.
Gruodžio 31 d. 1M6 m. 

Šv. Juozapo parapijos sve
tainėje įvyko gan įdomus 
vakaras su lošimu, dainomis 
ir prakalbomis. Sulošta bu
vo “Erodo Nertis.” Kalbėjo 
kun. P. SaurUsaitis ir J. Ša
itanas. Abu kalbėjo labai 
gražiai. Pastarasis kalbėto
jas karštai ragino žmones 
skaityti dorus katalikiškus 
laikraščius ir prigulėti į ka
talikiškas draugijas.

Vietos vargonininkui, ku
ris čia darbuojasi jau 10 me
tai, liko įteikta laike vakaro 
dovana.

Nemokyto.

Svetimtaučiai, žiūrėdami 
i tokius negražius kaikurių 
lietuvių pasielgimus, sakė, 
kad kaip mes galime reika 
lauti savo tautai savyvaldos, 
jeigu mes dar nemokanupra- 
leisti dorai ir gražiai ir vie
nos dienelės, kuri yra bran 
gi visam pasaulini.

Vietoje, kad susiėjus pa
sikalbėti apie šelpimą ba
daujančios tėvynės, vietoje 
kad kūčių vakare susėdus 
prie stalo ženklą® vienybės 
laužyti ‘ ‘ Dievo pyragėlį, ’ * 
kaikurie musų tautiečiai 
ūžė salinamose ir pasigėrę 
skaldėsi sau galvas.

Sarmata, sarmata.
Balandi*.

SPRIHG VALLEY, ILL.
-..1
—7-

sioux on, iowa
Gruodžio 31 d. 1916 m. 

Dailės Mylėtojų draugija 
parengė gražų vakarą su 
gan plačiu programų. Su
lošta du juokingu veikalai:

Nuo ausies lig ausies,” ir

ir visokius kitus dalykus. 0 
mūsiškis tai sako, kad nei 
peklos, nei dangaus nėra. 
Numirei, gird, žmogus ir pa
rbaigė viskas. Tai ve, koks

gi, jei tremtinys dėl ko ne musų mokslas.
Naujas mat “kunigas” 

naujas ir “mokslas.” Ir 
įbu vienos vertės.

Tokiu budu musų nieza- 
Ježninkai tik dangstosi ti
kybos skraiste, o širdyje jos 
visai neturi. Lawrenco gi 
mezaliežninkai sako, kad nei 
dangaus, nei pragaro nėra, 
o Kristus pasakė, kad gerie
ji eis į dangų, o blogieji į 
pragarą.

Mulkiai Lawrenco nieza- 
liežninkai mano, kad nige- 
rių iškeptasis niezaliežnin
kų administratorius Mickus 
daugiau žino už patį Kristų.

JlUtf.

PHILADELPHIA, PA.

negalės ateiti, tai prievaiz
das į jį nueis. Viena čia la
bai negera, dėl ko visiems 
tremtiniams sunku, tai ^te
ka lėšų.

Kaip pirmiaus čionykščiai 
lietuviai širdimis buvo su
rišti su tėvyne (ką liudija 
draugijos, jų knygynai), 
taip ir dabar dar gyviau 
jaučia šalies nelaimę. Per
nai, sakysime, organizavo 
Odesoje viešą rinkliavą nu 
kentėjusiai Lietuvai, pradė
jus gi tremtiniams plaukti, 
savo atliekamą laiką jiem* 
skyrė — dovanai darbavosi 
komitete. Dabar irgi rengia 
šitą. Tariasi užsidėti nuola
tinį mokesnį, kuris nuolat 
augdamas kurioje rieto* 
bankoje ilgainiui išaugtų 
stambesne suma, o vėliau*, 
dideliam reikalui atėjus, jį 
paremtų. Kun. V. Draugelio 
dėka keli čia gimę ir augę 
moksleiviai vaikinai ir mer
ginos stengiasi išmokti tėvų 
kalbos ir dalyvauti vietos 
jaunimo gyvenime.

Susidarė nuolatinis cho
ras, ir Kalėdomis manoma 
taisyti viešas tautos muzi
kos vakaras. Tik gaila, kad

TREMTINIU GYVENIMAI trūksta fortepijono veikalų, jam nepavyko, nes gazu su- 
incmiiniy UI ILnimRa<Lahai pageidaujami K Ciur pilti drabužiai labai greit 

Kazanė. Pabėgėlių trem-' lionies fortepijonui sukom- degė. Ją pagelbėdama* vy 
Kazanėje į įduoti veikalai. Jeigu ka*

Badaus Atsitikimas.
Gruodžio 30 d. 1916 m. iš

ryto p-nia Šubarkienė, norė 
dama kad pečius greičiau 
įsikurentų, paėmė gazo ga
lioną ir pylė ant pradedan
čių degti anglių. Staiga liep! 
sna palietė bonką, kuri tuo
jaus ekspliodavo. Gazas pa
siliejo ant moteriškė* ir ją 
visą apsiautė ugnis. Jos vy
ras, Kaz.: Šubarkis, puolė 
gelbėti nelaimingąją, bet tas

sušaukė parapi jonų susirin 
kimą dėlei pasitarimo apie j 
šelpimą nukentėjusių nuo 
karės musų brolių ir seserų.1 
Žmonių į susirinkimą atėjo; 
gan daug. Gailą, kad tik 
biznierių nesimatė. Jie mat 
ir šventoje dienoje negali 

pašvęsti nei valandėlės vi
suomeniškiems reikalams.

Susirinkimas nutarė ir 
ateityje šelpimo reikaluose 
turėti sąryšį su Tautos Fon
du, kuris daugiausia pasi
darbavo badaujančios tėvy
nės naudai. Į T. F. skyriau* 
valdybą liko išrinkti sekan
tieji žmonės: J. Krasauskas 
— pirm., T. Laukcviče — 
pirm. pagelbininku, J. Gru- 
dis — I rašt., A. Matukai- 
tis — II rašt.,. kun. A. Dek
snis — iždininku, K. Kat- 
kus ir A. Gietautas — kasos 
globėjais.

Pas mus šaitano nedėldie- 
niais bus jau visuomet už 
daryti. Pailsės žmonės nori 
šventadienyj.

Vieną* iš Komitetų

“Dzūkas ir Žydas.”
Iš deklėmatorių ypač pa

sižymėjo: K. Gogelis, M. 
Riškienė ir O. Andriunienė. 
Choras vedamas vietos var
gonininko J. Molieriaus su
dainavo keletą dainelių, ku
rios publikai labai patiko. 
Žmonių vakare buvo nema
žai.

Naujuose Metuose rūpes
čiu klebono gerb. kun. M. 
Cibulskio buvo parengtas 
dėl parapijonų šeimyniškas 
vakarėlis su užkandžiais. 
Visi atsilankę į šį smagų 
vakarėlį liko užganėdinti. 
Toks mainam naudingas 
susiėjimas visiems patiko ir 
susirinkę svečiai skirtsėsi 
labai nenoriai.

Parąpijona*.

taučių, užmiršta, kas yra 
lietuviškas ar Lietuvos. O 
jų vaikai esti ne be lietu 
viais. Tokiais 'kelia* jau 
daug lietuvių ištautljo.

Taipogi, gyvendami nori
me pagerinti kasdiediniį bu 
vį . Dauguma atvykusių be 
tuvių esti ūkininkai, čia at
vykę dažniausiai patenka 
prie sunkiausių darbų, k.t 
kasyklose, geležies dirbtu
vėse ir kituokiose pragariš
kose dirbtuvėse. Nors kant
riai sunkius darbus dirba, 
bet gauna mažą užmokesti 

Apgailėtinai lietuviai A- 
merikoje mažai tesiinte 
resuoja ukininkyte, nors 
patis, tik su keliaus išėmi
mais yra žemdirbiais. Lai
kas jau kaikurie susiprato, 
kad Amerikoje žemdirbys
tėje galima daug geresnį 
pragyvenimą, negu praga
riškose dirbtuvėse.

Jo malonybe, Grand Ra 
pids, Mich. vyskupas suži
nojęs, kad apie Scottville 
yra apsigyvenusių lietuvių 
ukinndnkų, siuntė mane ap
lankyti juos ir aprūpinti su 
dvaŠiskais reikalais.

Čia atradau, net kelius de
šimtus lietuvių ūkininkų. 
Beveik risi gerai gyvena. 
Toje apyienkėje derlinga že 
ttiė ir javai gerai dera. Tai 
viena iŠ gražiausių lietuviš
kų ūkininkų kolionija.

Kas nori prasišalinti nuo 
miestų dulkių, durnų ir sun
kių dirbtuvės darbų, tai čia 
geriausia apvlenkė pirkti 
tikę. Nusipirkus ūkę, kur 
nėra lietuvių, ten ižtautėji- 
mo bangos praryja lietuvį 
su jo šeimyną.

Kun. I. Kelmelis.

Jūsų pinigą tur. būti padė
ti gero}* Mugloje valetijoe ,

bačkoje
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I9CB Blue IsUad Avė.
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dugnius tardymus. Spėja
ma, kad kame nors atstovą 
nužudė vyriausybė šnipai.

SAULĖS IR MĖNULIO 
UŽTEMiMAL

t

BALTIMORE, MD.

MUSKEfiAN, MICH.

8EU£VALt£Y,OttO.
Stoka Susipratimo ir 

Vienybės.
Šiame nedideliame mies

telyj fabrikų beveik nėra. 
Čia yra tik trejos anglių 
kasyklos, kuriose daugiau
siai dirba slavų. Skaičius gi 
beturiu anglekasių yra su
lyginamai mažas. Bet ir šis 
neskaitlingas būrelis galėtų 
daug nuveikti, jeigu tik bu
tų susipratęs, darbuotųsi ir 
gyventų santaikoje. Bet 
kaip tik tų dalykų mums 
trūksta ir užtat darbai mu
sų .yra labai menki. Laike 
Lietuvių Dienos vietos lie
tuviai dar buvo biskį sukru
tę ir iš vigo surinko badau
jančiai tėvynei $23.50. Bet 
po L. D. vėl visi apsnūdę. 
Be to kaikurie blogos valios 
žmonės po Lietuvių Dienai 
prasimanė, nedorus šmeiži
mus, kaltindami komitetus 
nebotuose dalykuose.______

L. If. K. Moterą Sąjungos 
8-ji kuopa per Kalėdas 25 ir 
26 d. gruodžio surengė teatrą 
vardu “Medicinos Daktaras 
ir Užkerėtas Jaokus”. Sulo
šė gerai. Karalius J. Sčiuka, 
Maršalkienė A. Matukaičiu- 
tė, Maršalka J. Kulokas, 
Teisėjas, K. Žvinklis, Pulki
ninkas V. Sčiuka, Ona O. Či 
čerkiutė, Steponas J. Butke 
vice, Vaivadienė A. Bajorių- 
tė, Keli asmenįs verti pagiri- 
mo.

Užkerėtą Jackų lošė gana, 
juokingai. J. Česionis ir kal
vio rolę V. Sčiuka. Taipgi 
Barboros rolę O. Čečerkiutė, 
Reikia pagirti ir kitus; išpil
dė gerai roles kaip tai Valen
tas A. Ramoška, Agota A. Ba
joraitė. Šaltyčius, J. Sčiuka.

Vardan Są jungi ečių, ačių 
visiems už pasidarbavimą.

Tas pats.

1917 metais įvyks net sep
tyni saulės ir mėnulio užte
mimai. Tiek daug užtemi
mų vieneriais metais labai 
retai tepasitaiko. Tokie pa
skutinieji 7 vieneriais me
tais užtemimai buvo pra
džioje 19-tojo metašbneio. 
Ateity je-toks skajtlingas už
temimas įvyks nk 1985 me
tais.

Pirmiausiais mėnulio už
temimas — sausio 8 dieną. 
Tas visiškas užtemimas ma
tomas visose Suv. Valstijo- 

rse. Užtemimo pradžia tuo
jaus po 12:00 nakčia.

NETIKRI PINKAI.
Federaliai detektivai su

sekė, kad Chicagoje apy
varton paleista daug netik
rų dešimt-dolerinių' bankno
tų. Banknotai turi numerį 
“B 9599202” Užčekiuoti 
raide “ A 9.”

ATSISTATYDINSIĄS VO
KIETIJOS KANCLERIS.

tinių gyvenimas 
pradėjo paskutiniu laiku pa galėtų paskolinti, vietiniai 
maželi keisties ir kitaip t var lietuviai butų labai dėkingi, 
kyties.. Komiteto verčiami, į prašoma pranešti komiteto

ras pats sau 
rankas ir bumą. Jie guli 
Bannetnan ligoninėje ir, 
rodos, neužilgo pagys. Jo gi

Neseniai Čia buvo įvykę 
raudonkaklių socialistų pra
kalbos, kurie vadina save 
pirmeiviai*. Bet prakalbos 
monkių krikštasūniams ne
pavyko. Publika išsiskirstė 
nei nesulauktasi prakalbų 
pabaigto, kadangi kalbėto- 

nusidegino > jai pasirodė tokiais tamsn- 
nais, jog susipratusiam žmo
gui sarmata jų ir beklausv- 

Įh. I

LIETUYiy KOLONIJA.

Įvairios
žinios

PRAŽUVO DŪMOS 
ATSTOVAS.

Amsterdam**. — Iš Ber
lyno pranešama, kad veikiai 
iš užimamos vietos pasi
trauksiąs Vokietijos kancle
ris von Bothmann-Hothveg. 
Jis kritikuojamas už nesu
gebėjimą pasiūlyti taikos 
talkininkams. Kanclerio at
sistatydinimo reikalauja ir 
Krnppo organas “Nuenacste 
Nachriebten.”

jie labiau sujudo patys ru- vardu (Liettenski pereul. taoteris guli toje pačioje li

Visi jaučiame troškimą 
save lietuviškoje širdyje p* 
laikyti šv. Tikėjimą ir 
Tautą šioje šalyje. Bijome, 
kad išsisklaidžiusių lietu
vių po visus kraštus neiš- 
tratėtų priaugančioje kar
ta. Lietuviai po vieną šeimy

Ten Buvęs, »ą apsigyvenę tarpe svetim

Bertyua*. —■ Gverseas 
News agei/tura praneša, 
kad Petrograde slaptingu

STREIKUOJA 400
DARBININKO.•»

Hammonde, I nd., strei
kuoja 400 darbininkų, dir
busių įstaigose kompanijų

budu staiga pražuvęs durnos United States Metai Rcfin- 
* tetoms M. Jallos. Jis pri- ing Co. ir International 
gulėjęs prie tautinių denio- įLead Refining Co. Darbl- 
krafų partijos. Aitą partiją ninkai mėgina iškovoti di- 
pareikalavę pravesti nuo- desnę užmokestį.



Ar Tamsia Veiki Su Visu 

Atsidėjimu?
DABAR LAIKAS PAGALVOTI APIE DIDE

LIO LENKTYNIAVIMO GALĄ IR APIE DOVANAS. 
KUOMET TAI VISA PASIBAIGS, BUS PERVtLU.

t

Subrosdime Savaitė, dėlto su- 
fbruakl gausite eztra balsus ui 
saujas prenumeratas žiūrėk kai
ne užsi kišk jiems dabar yra lai
kas ripkti balsus jei nori laimė
ti.

' • » -i

t

Subruzdimo savaitė baig
sis rytoj. Balsų rinkėjai, ar 
žinote, ką tas reiškia? Turi
te žinoti, kad sekančių sa
vaitę jūsų gauti nauji pre
numeratoriai duos tam
stoms mažiau balsų! Todėl 
darbuokitės! Subruskite. 
Rink tamsta prenumeratas, 
kaip tik išgali. Darbuokis 
visomis išgalėmis, kad iš to 
išeitų gražus tamstai pelnas. 
Dabar yra laikas parodyti 
savo veiklumų. Dabar yra 
laikas gauti tuos balsus, ko
kie tamstos laimėjimui yra 
reikalingi. ‘ ' • • .'

Balsų rinkėjau, ar tam
sta viskų tai darai, kas yra 
reikalinga balsų surinki
mui? Paklausk savęs- to 
klausimo ir sųžiniškai atsa
kyk. Ar ne? Jei tamsta no
ri gauti didelį automobilių, 
privalai darbuoties daugiaus 
ir smarkiaus, negu pirma. 
Pamėgink dar kartų pilnai 
panaudoti savo energijų.

Kame tamsta busi, kuo
met balsai bus rokuojami?

rivoliųjų nusigėrę .darbinin
kai. ‘

BUSIANTI PRAVESTA 
BDMVYBĖ.

negu kuomet nors pirmiau. 
Turėk viltį ir mintį laimėti. 
Tamsta juk ir gali tai at
siekti, jeigu tik nori. Tas 
priklauso pilnai nuo tam
stos. Kiekviena nauja pre
numerata prisidės dalimi 
prie tamstos laimėjimo. Da
bar kiekviena yra dvigubai 
kainuojama. Šita nereikia 
pamiršti. Dabar gauk nau
jus ėmėjus.

Laimėjęs! Laimėjęs! Tu
rėk šituos žodžius savo min
tyje. Turk, taip yra, taip 
turi būti.

L. Sabonienė iš Pittsbur- 
go šiandie stovi augščiausiai 
visų kitų. J. J. Statkus už
ima antrųjų vietų ir K. 
Skrypko — trečių.

Vakar daug atmainų įvy
ko lenktyniavime — Anna 
Šūsnis pagavo ketvirtų vie
tą, o F. Vaivada — penktų
jų. Sekanti diena gali at
nešti dar didesnes atmainas. 
Tas priguli nuo lenktynin- 
kų pasidarbavimo.

Anglijos laikraščiai pra
neša, kad vietos vyriausybė 
jau pagaminusi įstatymams 
projektų susiaurinti visoj 
Anglijoj svaigalų dirbimų ir 
pardavinėjimų. Bet kartais 
gali vyriausybė pareikalauti 
visiškai uždrausti dirbti ir 
pardavinėti svaigalus. Sa
koma, Škotijoj jau įvestas 
toks visuotinas uždraudi- 
maų. Rasi gali būti tas bus 
uždrausta kaip Anglijoj, 
taip ir Valijoj.

NELA1SVIAI RUSIJOJE 
MIRŠTA NUO VARGO.

tais

praei-

metais!

L. Sabonienė ............ 130,000
J. J. Statkus ............ 128,000
K. Skrypko..................127,000
Anna Šūsnis ............. 126,215
P. Vaivada............... 126,000
Š. Simanavičių___ 124,755
Chas. J. Pansima .. 124,653
R. M. Kalinauskas.. 124,000 
Juozapas Juknis ..123,510
V. 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. Vaientukevičia ..117,900
S. P. Mažeiko............ 117,105
J. Wiczas.....................116,210

P. Cibulskis............. 115,450
Alei Sbedis ............... 114,060
P. Gudaitis......... .. 113,700
Feliz Machulskis ..113,685 
M. T. Geneviczius ..110,160 
Geo. Stankevicie .-''104,575 
Agota Meskevičien: 103,280
C. Baltrūnas ............. 96,125
Antanas Glemža___ 79,700
J. Kudirka ................ 75,920
V. Urbonas ...............  72,650
M. Grubleuskis ____ 69,815
J. Bičiūnas...............  68.700
V. Stulpinas ........... 53,745
Ona Šlažaitė ........... 39,345
Tony Kurliansky .. 38.360
K. Pocienė................ 33.910

32.555
. 30.350 
. 30.020 
. 29.190

Elena Žiliūtė 
Jonas Polikaitis 
Jurgis Slepikas 

Ona Pocienė ........... 115,935 Peter Šliogeris

ii VOKIEČIU KAREIVIŲ 
MAITINIMAS,

Vokiečių laikraščiai in- 
domias žinias paduoda apie 
vokiečių kareivių maitinimų 
karės lauk©.

Kiekvienam kareiviui 
kasdien duodama po 250 
gTamų šviežios mėsos, arba 
150 gramų rūkytos, arba 
pagaliau 150 gramų konser
vuotos mėsos. Retkarčiais 
užuot mėsos kareiviams 
duodama po 600 gramų jū
rių žuvies arba marinutų 
žuvų. Prie mėsos arba žuvų 
pridedama po 125 gramus 
ryžių, arba 250 gramų dar
žovių, arba

Duonos kiekvienam ski
riama 750 gramų dienoje, 
Kartais užuot duonos duo
dama 500 gramų sausainių 
su kiaušiniais.

z . ................. ...

BUS ŠVENČIAMA
^BLAIVYBĖS ŠVENTĖ.”
Iš Rymo pranešama, kad 

rusės moterįs Rusijoje yra 
įvedusios naujų tautinę 
šventę. Toji šventė busianti 
švenčiama pirmu kartu šį
met, liepos 29 d. Šitų dienų 
moterįs eisiančios į cerkves 
ir dekavosios Dievui už pra-
vedimų Rusijoje priveirs- 

1,500 gTamų'tinos visiems gyventojams 
bulvių. Beto kiekvienam ka-Į blaivybės 1914 metais. Ypač 

darbininkų luomo moterįs
ileraioB am Wwng©anė-

reiviui kasdien skiriama 25 
gramai druskos ir 125 gra
mai svogūnų arba kitokių 
prieskonių. Šiltiems gėri
mams pasitaisyti kareiviui 
dienoje duodama 25 gramai 
degintos kavos arba 3 gra
mai arbatžolių. Prie duonos 
gauna 65 gramus sviesto ar 
ba m&i-melado.

mis, kuomet panaikinta vi
soj šalyj svaigalai. Sulyg ži
nių ir Rusijos miestų 
rusas darbininkas jau nelai
ko panedėlio jokia švente. 
Nes nedėldieniais nusigerti 
jaan negalima. Maskvos ir 

Petrogrado gatvėse jau ne

iš Rusijos Amerikon par
keliavo viena amerikoniško 
Raudonojo Kryžiaus ligo
nių slaugotoja. iJnai parke
liavusi per Siberiją, kur ap
lankiusi karės Belaisvių sto
vyklas. Apie tas stovyklas 
slaugotoja taip pasakoja:
. “Tūkstančiai nelaisvių 
kasdien miršta delei viešpa
taujančio stovyklose skur
do. Jei tos sųlygos nebus 
pagerintos, tai galima įsiti
kinti, jogei tik labai mažas 
nuošimtis nelaisvių tegalės 
sugrįsti namo pasibaigus 
karei. Siberijoj ir Rusijoj 
yra milijonas žmonių, kurie 
visai nekaltai pavesti prie
šininko malonei ir nemalo
nei. Apart šitų yra dar apie 
200,000 civilių belaisvių, ku
rie gyvena iš rusų valstie
čių labdaringumo. Pirmoji 
musų aplankyta karės sto
vykla yra už trijų mylių nuo 
didžiausiojo Siberijos mies
to. Mes čia buvome pirmo
mis slaugotojomis seseri
mis, kokių nelaisviai nematę 
per daugel mėnesių. Todėl, 
kuomet mes eidavome nuo 
vieno iki kito barako, paskui 
mus sekė šimtai nelaisvių. 
Buvo tuomet penkiolika 
laipsnių šalčio žemiau O. Ir 
tą dieną pirmu kartu imta 
apšildyti barakai. Barakuo- 
e stoktf šviesos. - >

“Visi, su kuriais teko 
mums kalbėti, pasakojo 
mums vieną ir tą pačią isto
riją. Stoka maisto, stoka 
prietaisų prausties ir mau
dyties. Sanitarinės sąlygos 
tiesiog nepakenčiamos. Vie
nas vokiečių oficieris musų 
' ienai pakuždėjo kad dide
liam bute uždaryti nelais
viai kenčia dar daugiau.

“Taigi pareikalavome nu
vesti mus į tą butą. Musų 
vadovas nenorėjo klausyti. 
Pagaliaus nuvedė. Tai yra 
dįdelis butas, pustatydintas 
laikinai, kuriam pirm karės 
buvus įvykusi paroda. Jame 
buvo sukimšta net 1,400 ne
laisvių. Ankštumas neišpa
sakytas, ‘oras nepakenčia
mas. Ten nieko daugiau ne
nugirdome, kaip tik nuolati
nių nelaisvių kosėjimą. Vi
duj tamsu. Butas neapšildo
mas. Naktimis kareiviai pa
eiliui ima beginti, kad nors 
tuo budu kiek apšilus. Kas 
rytas daug nelaisvių išneša
ma su nušalusiomis kojomis, 
rankomis arba kitais kūno 
sąn«rta».n Ii F*

Ir vėl vienas metas pri-
i * .

klauso praeičiai.
Tuose praeituose metuo

se daug permainų įvyko 
kiekvienam iš musų. 
Tūkstančiai ypatų padi 

dilio savo turtą pinigišką 
ir kitokį. Bet gi yra ir to 
kiu, kurie ir daug uždib 
darni nieko daugiau netu 
ri uegu turėjo metai at 
gal. Tie priklauso prie tų 
kleso®, kurie neatmindami 
ant ateities, gyveno tąja 
diena, vos prilaukdami sc 
kančio mokesčio. Prade
dant šiuos naujus metus
teghl įsideda sau į atmiip

n*-
tį tą tiesą, nuo seno skel 
biamą, kad vien tik taupy
dami gali įsigyti turtų.

Jeigu dar nepradėjai 
taupyti, pradėk tuojaus, 
pradedant nuo vieno dole 
rio. Jeigu turi pinigų ki
toje bankoje, atnešk 
mums taupomąją knygu
tę, o mes ipatįs užsiimsi
me išieškojimu procentų 
ir perkėlimu pinigų į mu- 

banką, kuris yra posų

Skaitytojai, Lenktyniavimas Už Dovanas ž Tekinas

val-priežiura v'ilsrijos 
džius ir aštri m revizijos 
Chicagos S vienijimo 
Bankų (Cleari-ų; House).

Už visus pinigus 
padėtus ne vė
liau kaip 15 d. 
Sausio^ užmokė
sime nuošimtį nuo 
1-mos sousio.

Norfh-VVeslern
Trust and 

Savings 
Bank

Skubinkis rinkti 

balsus už naujas 

prenumeratas

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

d, 9 vai vakaro

1201 MKWAUKEE AVĖ. 
Kampas Dislon Gatvės 
Baltas Kampas

Didžiausia Banka

Jei Tamsta no
ri išlaimėti, tai 
dabar yra laikas 
rinkti balsus.

žiemių - vakartį

miesto dalyje, su

turtu siekiančių

7 milijonų dolerių.

Siunčiamas per paėtų kaštuoja $4.5 
Ne i Cbieago kaštuoja $3.00 j motin.

* nntATTfltg"
Nauji Skaitytojai Kaina

6 mėnesių ........ .. •■ $1.75
12 mėnesių ............ » $3.12
^24 mėnesių ............ .  $6.24
36 menesių -••••••••••- $9.06 *••*••••••*,

kaėtooja $4.50 |
to • • •

Į kitas šalto (užrubežiu) kačtno> $6.00 J metus 
t “SAVAITINIS ’
Nauji Skaitytojai
Nauji Skaitytojai

(12 mėnesių ...........w $1.50
24 mėnesių $3.00
36 mėnusiij $4.50
4S mėnesių $8.00

SEKANČIĄ SĄVAITE RA 
SKUTINIAI BALSAI.

—................................... II ........................ I III I I.IW

BaU$l
........

V. • • • • •••*-« Itto
....... ...... 860)
YrP.TTT. • . » «? 5400

' $4,000 DI3VAN y urRH4K1M/1«Or

Idomiasi dalykai dedasi
Užgadidinkite Karščiausios aauo Kr 

troškimus

TritieMuttis Trįs DOVANOS dJ’
Visos žemiau surašytos dovanos bus išdalytos “DRAl/GO’ 
tojams, neatsižvelgianti į tai kur jie gyvena. Brangiausia 
bus suteikta tam, kuria gauB užvis daugiausia balsų. Kitos dovašoe 
taipogi bus duodamos sulyg skaičiaus balsų. Kas gan halsų'-*— 
tam mažesnė dovana, kad daugiau — tam didesnė.
DOVANA ............................... VEBTB

1. LEKINGTON’’ AUTOMOBILIUB ............ ?... ’.. * $l£00.0<>
Pirkta pas

LEKINGTON MOTOS CAS COMPANV
1848 South Michigan AV

2. BBISCOE AUTOMOBILIUS ...................................... 819.00
Pirkta paa

MOTOS OAS SALUS COMPANY,
2329 South Michigan Arsnna.

3. J3SSIE FRENCH PIANO .............................    650.00
4. J.'IFFEBSON PIANO .................................................  300.06
5. NATIONAL OBAMAFONAS ...................................... 130.00
6..ABTOPHONE OBAMAFONAS ..................................... 75.00

Nupirkta pas’
JOSEPH KLINENBSBG,

4015 šPuth Atttonš Armuo

7. NAUJA SIUVAMA MASINA ...................................... 50.09
8. NAUJA SIUVAMA MASINA ........................................ SO.OO

NEN HOME BEWINO MACHINE -COMPANV,
Nupirkta paa

«|7 South Waba$h An—   
9. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..........  ..................... 20.06

10. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) ................................ 20.00
1L NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI).........„..................... 10.00
12. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI) ................................  MJS

NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)

15. NAMŲ BAKANDAI (MBBLSA1)
16. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
17. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
18. NAMŲ BAKANDAI (MEBUAII)
19. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
20. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
21. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
22. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
23. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
24. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAS)
65. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
«6. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)....................................$100
27. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)............. ................... 20.00
28. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)...........  30.00
25. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
30. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
81. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
32. NAMU BAKANDAI (MEBLIAI)
33. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)..............  dO.OO

Nupirkta paa
UNION LISEBTT PUBNITUBE OOMPANT.

4790 Aaftltht

13.
14.

platesnių Informa
cijų KLAUSKITE AD*

• BESU:

KONTESTO
REDAKTORIUI

1800 W. 46th St., Chicago 
III.

Telephone Drover 6114 
Ofisas atdaras kasdien

nuo 8 ryto iki vėlam vaka-

____________

I/ATMfUIMAS TUMA TSA UžTlKSINTAS. 
Priaidėkite prie to kontesto (lenktynių). Kuanmt tik 

bu, pagarsinta jutų vardas “ Drauge' ', twO.toW6 i tU. 
simokčkite prenumerata iškalno u# matus. Piškųi, 

suraskite “Draugui*’ innaų mažiausia baut 
Vienų prenumeratorių i š.y.ahę. iki pabaigus 

kontesto. Jeigu koris nepaira reiksHUgo 4W«i 
Šiauš b alsų dėlei išlaimėjlno vif$Aurodxtp 

dovanų, tan gaus 25 rentut nuo kišivHš- 
n n dalomo ut įmokėtų samų už prAfah- 

merntorhia. .
ABOI AAM BOTI

KAS TEISINGIAU.



rChicagoie

Chicago

ORAS.

ir apylcnkts. — 
ir rytoj giedrusŠiandie

oras; šiandie šilčiau. 
Temperatūra

ščiausia 30, žemiausia 
laipsnis.

vakar aug- 
21

kus pagelba butų galima, ir jis priėmęs pundelius len-
namon grįžti butų saugiau.

Reikalaujant tikietų, visų 
apylinkių komiteto sąnariai 
turi kreiptis sekančiu ant
rašu: M. E. Zaldokas, 3315 
So. Halsted St., Chicago, 
kas dieną po pietų ir vaka
rais.

Chicagos Centralinio Ko
miteto Valdyba: 

Kun. F. B. Serafinas, pirm. 
J. Oiraitis, raštininkas, ir 
Dr. A. Zimonth, kasininkas.Bazaro Tikiety Pardavinė- 

lajy Domai.
Pinigai ar Tikietai Turi Būti 

Sugrąžinti Seredoj,
Sausio 10 d.

1) Visi tikietų pardavinė
tojai būtinai turi sunešti pi
nigus už parduotus įžangos 
tikietus, o likusius sugrąžin
ti, seredoj, sausio 10 d. į šv.
Jurgio parapijos mokyklos 
kambarį, ant trečio augšto.
Pinigų ir tikietų priiminėji- 
mas prasidės nuo 7 vai. vak. 
ir tęsis iki 10 vai.

2) Tie, kurie nesugrąžins 
likusių įžangos tikietų mi
nėtame laiko tarpe, turės už 
juos užmokėti pinigais,
"cash money.”

3) Visi tikietų pardavinė
tojai turi suprasti ir tą, kad 
už padarytą, klaidą pardavi
nėjant tikietus, arba už pra
žudytus tikietus pardavinė
tojai turės atsakyti.

4) Kiekvienas tikietų par
davinėtojas privalo atiduo
ti pinigus tam bazaro ren
gimo ar tikietų pardavime 
komiteto sąnariui, nuo ku
rio jis yra tikietus paėmęs 
ant pardavimo, o ne kam ki
tam.^

Visus augšeiau minėtus 
privalumus kiekvienas ti
kietų pardavinėtojas turi 
laikyti atmintyje ir rūpes
tingai juos išpildyti.

Išlaimėjimo tikietų, šiuo- Chica8°je pasibaigė mo 
mi sykiu, dar nereikia gra- teri’i orgamzaajos “Illinois

TALKININKŲ BAZARAS.
Inėjimo Bazaran tikietų 

yra parduota jau suvirš 
100,000. Dabar tikietai kai
nuoja tik po 25c. Bazaro me
tu bus imama už tikietus po 
50c. Butų gera dar 400,000 
tikietų parduoti pirm Baza
ro atidarymo.

Bazaras prasidės šito sau
sio 11 dieną Coliseume. 
Baigsis sausio 20 d.

Sausio 10 dieną bus “ti
kietų diena” Chicagoje. Tą 
dieną Bazaro tikietus par
davinės 4,000 moterų ir 
merginų visam mieste. Tą 
dieną moterįs su tikietais 
aplankys visus biurus, gele
žinkelių stotis, viešbučius, 
krautuves ir kitas vietas, 
kur bus galima parduoti 
daug tikietų.

Nereikia pamiršti, kad ši
tam Talkininkų Bazare bus 
ir lietuvių skyrius. Už par
duotus tikietus dalis pinigų 
bus skiriama ir nukentėju
siai Lietuvai.

kiškų laikraščių prikimšo į 
juos visokių lenkiškai prira
šytus šmeižtų lapelius prieš 
katalikų Bažnyčią, tuo pa
čiu kviesdamas tikinčiuo
sius, kad jie liautųs vaik
ščioję po katalikų Bažny
čias, o eitų į jų nešvarią nio- 
zaliežninkų mulkinyčią.

Makarevičia yra lietuvis. 
Lenkų katalikų kunigai su
žinoję apie tas Makarevi- 
ėiaus jų žmonėms daromas 
šunybes, dideliai iš to jo ne- 
doraus pasielgimo pasipik
tino. Buvo norėta sužinoti 
ar kartais tas Mįakarevičia 
nepriklauso prie vietinės 
Rv. Kryžiaus lietuviškos pa
rapijos, bei p» EKyrimi’ 
so dalyko paaiškėjo, kad to
kio parapijom; surašų knin- 
gose visai nesiranda. Tokiu 
budu jie suprato, kad minė
tas Makarevieia yra niekas 
kitas, kaip tik paprastas 
tamsunas, apsileidėlis, nuo
lankus kreivatikių bernas ir 
vienas iš jų didžiausias pa-, 
sh.indėli;

Gėda jums išsigimėliai!! 
Jus panašiai kovodami už 
savo tą tamsybių bjaurųjį 
lizdą, išdrystate visą musų 
tautą pažeminti svetimtau
čių akyse. Tebūna jums ui 
tai amžina sarmata!

Parapijonaa.

bo J. TJliias bankoje. Savi
ninkas nieko blogo ap’o jį 
nemislydamas, daug juomi 
pasitikėjo. Ir štai, sausio 4 
d. š. m. tas niekšas pagrobė 
iš jo bankos didelį pluokštą 
pinigų ir sykių su savo 
žmona išdūmė, į platųjį 
pasaulį. Kaip ilgai jiem
dviem teks liuosai uliavoti 
— nežinia.

Tas nenaudėlis norėjo 
išnaudoti ir vyčius. Su tuo 
tikslu jis buvęs įstojęs net 
į vyčių 13 kuopą ir praeitą 
seredą tai yra 3 sausio jau 
jis taisės ir prie kuopos 
kasos. Bet laiku tai suprato 
kuopos pirmininkas Virbic
kas, ir kasa liko išgelbėta.

Zingeriai buvo uoli skai
tytojai “Šakės” ir “Kelei

užstotos, kuris bus sugrą
žintas, jeigu mokinys noriai 
lankys lekcijas. Prasidės 
lekcijos sausio 8 d. š. m. 
7:30 p. m. Jeigu daug lietu
vių išreikštų norą mokinties 
siuvimo, tai jie galėtų pa
reikalauti ir lietuvio moky
tojo.

Atėjus reikia lipti ant an
tro augščio ir paklausti ofise 
Principal Bogan.

Lietuviai dėlei to reikalo 
galite kreįpties prie Aleks. 
Paulauskio (842 Cass st. 
City).

PLATiNKIT
‘•DRAUGI.”

ATIDAI
Draugystėms, klinbans ir kuopoms 

mes išdirbam visa ta kas tik reikalin
ga daugijom. Guzikučius, kukarflas, 

ikias Nar

vio »»

Dėlto patartina vyčiams 
apsisaugoti nuo niekšų ir į 
savo kuopą tepriimti tik 
tokius, kurie yra geri kata
likai ir geri tėvynainiai.

Parapi jonas.

rvrvrrrriTrriTVVTVYvrrtiY

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Boom 818
19 So. La Baile St., Ohlcago, III.

Tol. Bandolph 6248

I - gyvenimo vieta
8266 South Halsted Street

Tel. Drover 6326

'vrvvYTvvvvTYrvvrrrvv

REIKALINGAS patyręs 
rankinis zeceris. Darbas 
nuolatinis. Atsišaukite į 

Draugo” Adm.

Telelonsa: Mcglnley 5764

Į DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

§ 3467 S. Nttlin lltd. lrW. 35 gt., Cklcift f; 
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JOSEPH C. VVOLON

vėliovas, antspaudas, ir visokias 
"imą.
nemėtikite ša

pas dėl parodą papuošimą.
Todėl viengiančiai

vo turto iydėllą agentams, ku
rie nesupranta musą tautos sko
nio ir atlieka ne atsakančiai darbę. 
Bet paveskite savo tautiečiams kat
rie atlieka darbą sąžiniškai, ir priei
nama kaina.

Draugijos reiaklankits katalogą 
kreipdamas pas mus.

STKUPAS and 00., 
t23 Ferry St. NEWARK. N. J.

KURSAI KIRPIMO IR 
SIUVIMO.

MOTERIS reikalauja 
VIENOS DIENOS ATAS- 

TOGOMS SAVAITĖJE.

VYČIAI APSISAUGOKI
TE!

Ignacas Zingeris su sa
vo žmona Petronėlė Zinge- 
r-enė, po tėvais Mačiulevi- 
čaitė, šioje apylenkėje pa
pildė didelę niekšystę. Mi
nėtas vvras tūla laika dir-

Aleksandro Paulauskio 
ir Antano Rvpkevičio rū
pesčiu liko pavelyta prie 
Lane Technical School (coi*. 
Division ir Sedgwick sts.)\ 
Suorganizuoti vakarinius 
kursus kirpimo ir siuvimo 
vyriškų drabužių, jeigu tik 
susirinks 25 žmonės, norin
tieji mokyties. Už mokslą 
nereiks nei vieno cento mo
kėti. Reiks- tik palikti $1

GEBA PBOGA.
Jauna pora priversta paaukauti sa

vo puikius, beveik naujaus rakandus 
už retai pigią kainą, $170.00 seklyčios 
setas, tikros akuros už $35. Vėliausios 
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rantija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šis yra 
retas pigumas ir jums apsimokės pa
tirti nežiūrint kur jąs gyvenate. Vis
kas vartota vos 9 savaites. Parsiduos 
taipgi po vieną. Atsišaukite tuojaus. 
Gyvenimo vieta: 1922 So. Kedzie Avė., 
arti 22-ros gtv. Chicago, III.

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

Atsišaukite tuojaus į 
“DRAUGO” ADM.

A. Alszewskio Bdnko 

Depozitoriams.

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

LIETUVIS ADVOKATA8
Kanib. 902 National Life Bldg.

29 So. LaSallc st., g
Vakarais 1566 Milaraukee avė. 2

Central 6390 K
Basidence Humbold 97

CHICAGO, JJ.L. |

Labai Naudinga 
Knygelė.

Yra atspausdinta knigele; "Trumpas 
aiškinimas tiesu kataliką tikėjimo," 
labai naudinga suaugusiems žmonėms, 
nes joje. yra patalpinti reikalingiausi 
dalykai iš bažnytinio, mokslo. Kaina 
25 centai Autorius tos knigutea Kun. 
Pranciškus Gugis; norėdami ta kny
gute gauti turi siųsti laiškeli po šiuo- 
mi antrašui
2649 North Hamlin, avė. Chicago, I1L

Jeigu rukai, tai rukik gerus 
cigarus padirbtus iš tikros 
Havanos. Klauskite po vardu

J. J. CLUB HOUSE
Kuriuos išdirba 14 metą 

patyrimo

J. JANKAUSKIS
4407 So. Lincoln St 

Tel. Yards 148-7 

P. S. Užsakimus priimame 
laiškais ir per telefoną.

OIO
SUTAISYTAS iš formnloa-

temdo; suteikto išmintiu- 
gu Kgyptp zokouįnku,

ipsirefikh muk sti bi tinai juHekmlngu 
tu.o ydimo pilra ir i imu, Q«r- 
kbm xl:audėjimo, dusulio. galvos 
skaudi ji m», w.siejimo apetito, 
ialei t guhojf, «•/.. ert., Kutal- 
Soniua itoJirbūju labui pagarsėjusio

PAIK-EXPELLERIO-
peno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo višnu- pasau
lyje |wr pusę šitai.n čio- 26 •. 
už lioiikutę v imam* ;i p liekose, 
arba galite uisiiakyti tiesiai iš 
F. A n. BI< IUKR A CO. 

74—M ffashiiigtoa Street, Nev York.

\ I L T:
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PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Aat Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros
2 CARR BROS. WRECKING CO.
S 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO

žinti, tiktai pinigus už par
duotus tos rųšies tikietus. 
Išlaimėjimo tikietus reikia 
pardavinėti iki kolei bus pa
reikalauta sugrąžinti, taip 
pat per dienraščius.

Baigiantis laikui, už pusę 
kainos įžangos tikietų par
davinėjimo, pardavinėtojai j 
turi sujudinti visas savo!

f)ėkas, kad neliktų neišpar- 
notų tikietų, kurie yra jų 

rankose. Ypatingai, tikietų 
pardavinėjimo komiteto są
nariai, visų apylenkių, turi 
pasirūpinti, kad išleidus i 
kuodaugiausia pardavinėto-j 
jų, ateinančios seredos die-

Woman‘s Legislative Con 
gress” konvencija. Konven
cijoje priimta rezoliucija, 
kad moterims darbininkėms 
visos darbo įstaigos būtinai 
duotų atostogoms nors vie
ną dieną savaitėje. Miss 
(’arrie Alesander sake: 
“Illinois valstijoj gyvuoja 
įstatymas, kuris draudžia

Lietuvių UNIVERSAL STATE BANKAS

jau yra suorganizuotas ir atsidarys tuojaus kaip 
tik visi pinigai už paimtus serus bus sumokėti.

Tuojaus po atidarymui Universal State Ban
ko bus sauktas A. Olszetvskio Banko Depozitorių 
susirinkimas, kad perkelti A. Olszewskio Banko•L
depozitus į naują Universal State Banką.

spėkas, kad neliktų neispar- naudoti arklį ^^au’
/uotu tildetu, kurie yra ją k”p 6

rodosi, toks įstatymas butų 
reikalingas ir moterių dar
bininkių žvilgsnių. Šitai dir
bančios valgyklose moterįs 
neturi nei vienos denos Kuo
sos savaitėje. Juk nuo tokio

. . . . . . . moterių apsunkinimo turėsnoje, viešai ant gatvių par-| „ ■ 1 k f, , ,
davinėti tikietus. Pardavi- sekančios zm ni>
neto jai turės teisę pardavi- "a _______________

nėti tikietus visur, be išėmi
mo. Kas norės, galės parda
vinėti vidurmiestyj, prie sto

TOWN OF LAKE
čių, ar kur kitur. Taigi, vi- Niezaliežninkų Begėdystė, 
si tie, kurie apsiima parda-! Ką tie musų išklydėliai 
vinėti tikietus, seredoj per neprasimano, kokias jie 
visą dieną, turi būti apru- priemonės nepavartoja, kad 
pinti tam tikrais ženklais tik palaikius tarpe tamsių j 

(badge) ir tikietais prieš tą nesusipratusių žmonelių tą 
dieną. Todėlei, visų apielin- Savo bjaurią atskalunystę. 
kin komitetai turi tą dalyką! Antai, tūlas Makarevičia, 
gerai sutvarkyti ir rupestin- gyvenantis ant Marshfield 
gai vesti. - avė., sumanė sekančiu budu

Tikietus pardavinėti galės musų kreivatikiams pasitar- 
moterįs ir vyrai. Atsargumo nanti. Jis užlaiko visokių

Ant šio susirinkimo visi A. Olszewskio Ban
ko depozitoriai atsineš savo Bankines knygelei ir 
išmainys jas ant knygelių naujo Universal St^te 
Banko, su kuriomi jie galės savo pinigus atsi
imti, arba laikyti naujame Universal State Ban- 
ke. J susirinkimo salę bus leidžiami tik tie kurie 
turės A. Olszewskio Banko knygeles. Todėl pasi
rūpinkite visi pirm laiko turėti savo bankinės 
knygelės po ranka, nes be knygelės niekas negalės 
salėn iieiti nė pinigų reikalauti.

Kad ant šio susirinkimo galėtume visus de- 
pozitorįus pakviesti, tai malonėkite visi. kurie 
permainėte savo gyvenimo vietą, paduokite mums 
savo naują adresą. Kam paranku — ateikite i mu
sų Banką adresą permainyti, o kam neparankų 
ateiti, tai iškirpę ši kuponą prisiuskite mums pač- 
tų užrašę ant jo savo naują adresą ir knygelės nu
meri. kad mes galėtume jus ant depobitorių susi
rinkimo pakviesti.

Paieškau savo draugo Franciškaus 
Jeramino, paeinančio iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Lunges, parap., Kirktą 
sodos, 3 metai atgal gyveno Chicago
je, o dabar nežinau kur jis gyvena. 
Malonėkite atsišaukt sekančią adre
su:

’MTKOLAS BESKUS 
4512 So. Hermitage avė.

Chicago, UI.

Paieškau pusbroliu: Petro Varana
vičių, paeina iš Kauno gub., šanlią 
pav., Užvenčiu parap., Slahždo, so
dos, pirmiau gyveno Bostone, o da 
bar nežinau. Kas apie jį žinote ar 
ii* pats atsišaukite sekančią adresu:

M1 KOLAS BESKUS 
4512 So. Hermitage avė.,

Chicago, UI.

Amerikoniška Valstijine
= Banka =

dėlei, patartiną kad mergi
nos ar moterįs, kurios par-

niekniekių krautuvėlę. Pas 
jį kaikurie lenkiškų laikraš-

A. 0L8ZEW8KI0 BANKO

DEPOZITORIAUS NAUJAS ADRESAS.
,* * •

Vardas ir pravardė ............................ .............

Adresas ........ . ...............................................

Knygele* No.....................

Pradekit 
Naują Metą

NATIONAL CITY 
SAVINGS ACCOUNT

Pinigai padėti ant arba 
prieš Sausio 16-ta atneš 3 
nuošimti nuo Sausio 1-mos.

.Tušą taupinimai yra pa
geidaujami ar $1.00 ar $1,000

u>in> Hpi. it««'»« e*aWty|» iki i t.i

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

David B. Forgan —President 
81 E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St., 
(Apatinės lubos)

Tautiška Banka apsau
ga Del Jusą taupumo.

davinės tikietus toje dieno- j čių išnešiotojai vaikai turė 
je, susitartų su vaikinais Ir davo savo kostumerių agen 
užimtų vietas arti viens ki-lurą. Makarevičia sumanė 
to, taip kad reikalui atsiti- pasinaudoti iš progos. Sykį

Paskubinkite adresus prisiųsti, kadangi su
sirinkimas gali būt netrukus šaukiamas

A. 0L8ZEWSKI0 BANKAS 
3262 S. Halsted St., Ohiųaro, III.

Tel Drover 7042
Dr. C. Z. Ve želi?
LIETUVIS DEM TĮSTAS 

Valandoe: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 So. Ashland Ava. 
art 47-tos gatvės

1825 « 1827 Bluo Island avė., Kampas Loomls ir 18-tos Gatvių. 
KAPITALAS, PEBVIBftIS IB PELNAS.

$600,000.00
Valstybinis Bankas sn dideliu kaltalu arti Jąsą namą.— 

Beguliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Htnųu Assoeiation. M- 
ndma gvarancija, kad jąsą piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomet jąs pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:0 v. vakaro. 

Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KBASA, Kasteriu.

BAN KĖS' 
COFFEE

TAUPYKITE PINIGUS 
—pirkite geriausią kavą Clii 
cagoj ir mokėk nž sv. tiktai

Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28 ir 30c ver

TKo > 
Best z326

a 1b.

19c
$500 DOVANŲ, Jei jąs galite 
rasti iš tanką darytą sviestą 
kurioje ners iiBsnkėa san
krovą.

SMETONAS RYČIAI

Geriamriae Gerianti By-
Smetonos svte tial lOe
etas. Geresnis rąliee
negu kur jąs

40c SaC

COCOA 
Bankės G s 
ri anais Coeoa. 
Sulygink 
bent ko
kia

WB8T BIDB
1«7» MllsraokM Av. 
2064 Wllwankos Av. 
1046 Mllvrankso Av. 
1610 W. Madisoa st. 
2830 W. Madison st. 
1644 W. Chleago Av 
1896 Blne Island A V

s n

ARBATA
Priimnisuio 
Arbatos Ova- 
rantuotos in 
80c. vert.

M12 W. North Av.
1217 8. Halsted 81. 
1882 B. Halsted Bt. 
1818 W. 12tk St. 
>102 W. 22nd st.

SOUTH STDB 
>022 Wentworth ’Aj 
2427 8. Halsted st

4729 8 AshUnd
NOBTH BID1

406 W. Divbrtoa 
720 W. North Av. 
2640 Liaeola Av. 
8244 Liaeola Av. 
2418 N. Clark




