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TALKININKU KARES KONFERENCIJA RYME
TALKININKŲ ATSTOVAI 

SUVAŽIAVO RYMAN.
Londonas. — Nukeliavo 

Rymau Anglijos ministerių 
pirmininkas ir karės minis
teris, Lloyd George, su savo 
palydovais. Į ten keliauja 
Francijos ministerių pirmi
ninkas ir Rusijos atstovai. 
Rytoj ten bus laikoma svar
bi talkininkų karės konfe
rencija. Spėjama, jogei bu
siąs aptartas talkininkų sto
vis Balkanuose, Graikijos 
reikalai, Rumunijos likimas, 
vokiečių pasisekimai Rumu
nijoje ir kitokie svarbus rei
kalai. Gal ten busią dar nu
siminta ir apie vokiečių tai
kos pasiulijimą.

Nujaučiama, kad talkinin
kai ar tik neatšauksią savo 
armijų iš Balkanų, kurioms 
tenai nesiseka kariauti. Tos 
armijos busią, perkeltos va- 
karinian karės laukų šonan. 
Nes negana to esą, kad ang
lai, francuzai, rusai ir serbai 
nepasivarą pirmyn Makedo
nijoje, bet jiems dar grąsiąs 
pavojus, jei kartais field- 
maršalas von Maekensen su 
savo galingomis armijomis 
iš Rumunijos atsisuktų 
prieš juos. Tuomet talkinin
ku armijoms ten butų tikro
ji pragaištis.

Šitie visi svarbus reikalai 
busią visapusiai aptarti kon 
ferencijoje. Juk verčiau lai
ku patiems pasitraukti, ne
gu pirevarta iš ten dumti.

Ir Berlyne pripažįstama, 
kad šita talkininkų konfe
rencija Ryme pašvenčiama 
Balkanų stovio reikalams.

Berlyne be to dar spėja
ma, kad jei talkininkai ne- 
nuspręsią atšaukti savo ar
mijų iš Balkanų, tuomet pa
skelbsią karę Graikijai, ku
ri ten jiems trukdo veikimą.

MŪŠIAI PADAUGUVIU.
Berlynas.—Oficialiai pra

nešama, kad tarpe Rygos ir 
Friedriehstadto prasidėjęs 
smarkus artilerijos veiki
mas. Sausio 5 dieną ryte ru
su batalijonai puolėsi ant 
vokiečių apkasui. Prasidėjo 
■skerdynės, kurios dar nepa
sibaigusios.

Sale Dvinsko rusai kelis
kartus be jokio pasisekimo balsavo prieš notą. zerp

buvę mėginę išmušti vokie
čius iš šitų pozicijų. Bet ru
sams tai nepavyko.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
BRAILA.

Berlynas. — Vokiečiai su 
bulgarais paėmė nuo rusų 
Dobrudžos miestą, Braila. 
Vadinasi paskutinis Dobru- 
džos miestas teko vokie
čiams. Dabar vokiečiai-au- 
strai-bulgarai visu smarku
mu puolasi ant paskutinės 
rusų apsiginimo linijos — 
ant Seret paupio. Pakelinį 
stovi dar miestas Galatz, 
kvrris jarr'^irpstSiTcfaTTiffšT 
Puolus šitam miestui ir per
ėjus Seret upę, vokiečiajns 
bus atviras kelias į Kievą ir 
Odesą. ’

GRAIKIJA ATMETA TAL
KININKŲ REIKALAVIMUS.

Londonas. — Talkininkai 
pas Graikiją pareikalavo at
lyginimo už savo žuvusius 
kareivius nesenai ištikusiam j 
mušyj Atėnuose. Karalius Į 
Konstantinas su savo vy- j 
riausvbe atsisakė išpildyti ( 
ne tik tą, bet ir kitus talki
ninkų reikalavimus. Spė
jama, kad Graikija stos ka- 
rėn prieš talkininkus.

VALDOVU SUVAŽIA
VIMAI

Londonas. — Iš Danijos 
gauta žinia, kad tomis die
nomis Viennon suvažiuosią 
ir konferenciją atliksią vo
kiečių kaizeris, austrų im
peratorius, bulgarų caras ir 
Turkijos užsienių reikalų 
ministeris. Busią apkalbami 
taikos reikalai.

PATVIRTINO PREZIDEN
TO NOTĄ.

Washington. — S. V. se- 
stijų senatas didžiuma pt- 
tvirtino prezidento Wilsono 
notą, kurią jis per sekreto
rių Dansingą gruodžio 18 d. 
pasiuntė kariaujančioms ir
neutralėms šalims taikos'sugrįšiąs vyriausion vokie-j veikale aprašyta su visomis 
reikale. Tik 17 senatorių čių karės stovvklon, pas kai-.smulkmenomis pirmųjų

NEPERŽENGSIĄ ŠVEICA
RIJOS NEUTRALYBĖS,
Bernas, Šveicarija. — Vo

kietijos pasiuntinys pavadi- 
ma melagingomis visas ži
nias, kuriomis tvirtinama, 
kad Vokietija yra sumaniu
si sulaužyti Šveicarijos neu
tralybę. Vokietija atpenč 
nusprendžiusi gerbti šitos 
šalies neutralybę.

TAIKA ARTI - SAKO 
RADOSLAVOV.

tiondonas. — Rotterdamc 
gauta žinia, kad Bulgarijos 
ministerių pirmininkas Ra
dusia vov vienam vengrų žur
nalistui yra pasakęs:

“Bulgarija karę laimėjo 
ir jinai dabar gali pasirašy
ti po sutartimi, kurs visus 
tegali užganėdinti. Taika 
yra artima ir jinai įvyks 
greitai. Mes nenorime sta
tyti nuolaidų. Musų geriau
sias nuolaidumas, tai taikos 
pasiulijimas.”

DIRBDINA DAUG NAR
DANČIU LAIVIŲ.

Lauzanne, Šveicarija. -- 
Gauta žinia, kad Vokietija 
galvatrūkčiais dirbdina dau
gybę nardančių laivių, kurių 
konstrukcija labiaus pato
bulinta už pirmiau padirb
dintas laives. ITž pusės me
tų ar kiek vėliau, Vokietija 
įsigvsianti tiek daug nar
dančių laivių, kad galėsian
ti jomis sustabdyti visokį 
jūrėmis susinėsimą Amen- pav., galėsią krauti ir i<- 
kos su Europa. Tuomet vo-,krauti iš geležinkelių vago- 
kiečiai pradėsią badumi ma-nų prekes. Delei stokos dar-
rinti Angliją.

KAIZERIO SŪNŪS SU 
SLAPTINGA MISIJA.

Vokietijos 
sūnų, princą

Londonas. —
kaizeris savo
Adalbertą, pasiuntė su slap- goj sutverta organizacija su 
ta misija Sofijon ir Kon-, tikslu studijuoti didžiosios 
stantinopolin. Sakoma, jis karės pasekmės. Nesenai to-
pasiųstas taikos reikalais. 
Princas jau sausio 10 dieną

Lenkai Reikalauja Suval
kijos.

Prieš Kalėdas įvyko lenkų 
veikėjų suvažiavimas Lozan 
no j, Šveicarijoj. Išnešta re
zoliucija, kad Vokietijos vy
riausybė prie Varšavos ge- 
neral-gubernatorijos pri
skirtų ir Suvalkų guber
niją, kuri priklauso 
Lietuvai. Rezoliucijo
je pažymėta, kad Vokietija 
pirmiau Suvalkiją nuo rusų 
Lenkijos atskyrusi remda
mosi tik politikiniais žvilg
sniais. Bet kuomet šiandie 
rusų Lenkijai suteikta ne

be jokių kliūčių tegalinti 
būti prijungta ir Suvalkų 
gubernija.

JAPONIJAI PATINKA 
. KARĖ.

Tokyo. — Vietos japonai 
pirkliai nuspėja, kad ir šie 
1917 metai prekybai bus ge
ri metai. Jie tvirtina, kad 
ankstyba taika Europoje bu- 
u nenaudinga ir kad karė 

tęsis dar ištisus metus. Ži
noma, tuomet japonams bus 
daugiau “business’o,” dau
giau pelno iš ginklų ir amu
nicijos. Japonija ir po ka
rės tikisi turėti gerus reika
lus su užsieniais.

VAIKAI BUS PASAUKTI 
DARBAN.

Kopenhagoj gauta žinia, 
kad kai kuriuose Prūsijos 
apskričiuose vyresnybė prie 
visokiu lengvesnių darbų 
pašauksianti vaikus, kurie 
lanko mokvklas. Vaikai

bininkų imamasi tos pasku
tinės priemonės.

KIEK ŽMONIŲ GYVASČIŲ 
PRARIJA KARĖ.

Karės pradžioje Kopenha-

dej ir paskelbta tos organi
zacijos darba*. Dideliam

dviejų metų

rodyta, kiek katra šalis pra
rado savo kareivių užmuš
tais, sužeistas ir nelaisvėn 
paimtais. Nurodyta, kiek 
katra kariaujanti šalis išlei
do pinigų, kiek katrai šaliai 
padaryta materijalių nuo
stolių.

Surinkti visas žinias ne
buvo lengvas daiktas. Nes 
tik viena Anglija buvo pa
skelbusi tikras skaitlines

Socialistų laikraštis “Naujienos” paskelbė, kad Nau
jojo Įstatymo šventraštis, kur aprašytas Kristaus gyve
nimas ir Jo darbai, arba kitaip sakant, evangelijos, esan
čios parašytos ne tuoj po Kristaus mirties, bet du ar tris 
šimtai metų po Kristaus gimimo. Kadangi nei vienas 
apaštalas ir nei vienas evangelistas taip ilgai negyveno,

apie nuostolius savo kariuo- išeina sulyg “Naujienų” “mokslo,” kad evangelijas pa- 
menėje. Kitos kariaujam Įrašė ne apaštalai, ne evangelistai, bet kaž kas kitas, 
čios šalįs taip nedarė. Todėl Į Beto socialistų laikraštis “Naujienos” tvirtina, kad 
paminėtai organizacijai pri- evangelijų aprašymai buvę keičiami per eilių eiles metų. 
siejo daug panešti išlaidų ir Taigi evangelijos teturinčios tiek vertės, kiek pasakų 
truso, kol visose šalyse suži- kmnga.
nojo tikrą dalykų stovį. Kadangi toks socialistų laikraščio “Naujienų” tvir

tinimas įžeidžia kiekvieną krikščionį ir 
kėjimą griauja iš pačių pamatų, tai mes viešai kviečiame > 
socialistų laikrašti “Naujienas” prirodyti dokumentais 
tai, ką jos kalba apie evangelijas. Nors savo tame rašte 
“Naujienos” daugybes ir kitų nesąmonių prikalbėjo, te- 
čiaus mes kviečiame tą socialistų laikraštį dokumentalis
tai atsakyti bent į šitus klausimus:

1) PRIRODYKTTE DOKUMENTAIS, KAD 
EVANGELIJOS IR ABELNAI NAUJOJO ĮSTATYMO 
ŠVENTRAŠTIS PARAŠYTAS DU AR TRIS ŠIMTAI 
METŲ PO KRISTAUS UŽGIMIMO.

2) JEI EVANGELIJŲ NEPARAŠĖ, KAIP SA
KOTE, NEI APAŠTALAI, NEI TIE EVANGELISTAI, 
KURIUOS PRIPAŽĮSTA KATALIKŲ BAŽNYČIA, 
TAI KAS TAS EVANGELIJAS PARAŠE, KOKIOJE 
VIETOJE IR KOKIAIS METAIS?

3) KOKIOS ŠVENTRAŠČIO VIETOS YRA PER
KEISTOS, KAS TEN BUVO PARAŠYTA PIRMIAU, 
O KAS DABAR YRA? K

4) KAIP VADINAS TAS GREKŲ ISTORIKAS, 
APIE KURĮ KALBATE, BUK JIS RAŠĄS, KAD 
TAIS LAIKAIS JERUZOLIMŲJE BUVUSI REVO 
LIUCIJA. KOKIOJE SAVO KNINGOJE JIS TAI 
APRAŠO?

Tam atsakymui duodame savaitę laiko. Jei visai ne 
atsakysite, tai skaitysime, kad socialistų laikraštis “Nau-

Nuo karės pradžios iki 
sausio 1 d. 1916 m. karei
viuose nuostoliai buvo to
kie:

Austri j a - Vengri j a:
Užmuštų 718,000
Sužeistu 1,777,0004. 7 7 v

Prie šitų reikia dar priro
kuoti 533,000 invalidų (ne
sveikųjų kareivių).
Belgija:

Užmuštų 50,000
Sužeistų 110,000
Invalidų 18,000.

Bulgarija:
Užmuštų 25,000
Sužeistų 60,000.

Anglija:
Užmuštų 205,000
Sužeistų 512,000.
Čionai prirokuoti ir inva

lidai.

Franci ja:
Užmuštų 885,000
Sužeistų 2,115,000
Invalidų 634,000. 

Vokietija:
Užmuštų 885,000
Sužeistų 2,116,300
Invalidų 634,000.

Italija:
Užmuštų 105,000
Sužeistų 245,000 

• Invalidų 73,000

Rusija:
Užmuštų 1,498,000
Sužeistų 3,820,000
Invalidų 1,146,000.
Serbija ir Turkija taip

pat turėjo didelius nuosto
lius. Bet pakanka jau to, 
kas augščiau yra parodyta.

Taigi pasirodo baisiai di- 
Įdeli nuostoliai kareiviuose, 
jnerokuojant paimtųjų nelai
svėn. Gi šitų yra keliolika 
kartų daugiau.

Atsišaukimas j socialistu 
laikraštį “Naujienas”.

iienos” prieš visą visuomenę prisipažinstą, kad jis pa
melavo, kad jis bjauriai apgaudinėja savo skaitytojus, ir 
kad jis be sarmatos šmeižia krikščioniją.

O jei tų savo priekaištų prirodyti neįstengsite, mes 
pasirūpinsime išrodyti skaitytojams “Naujienų” redak 
torių “moksliškumą” ir bedugnę jų doriško supuvimo. 
Beto mes prirodysime iš savo pusės, kas tos evangelijos, 
kuomet jos parašytos ir koki jų vertė.

Tėmykite, gerb. skaitytojai, o jus patįs aiškiai pama
tysite, kaip “Naujienų” redaktoriai be jokios sarmatos 
apgaudinėja savo skaitytojus. Manau, kad čia bene susi
lauksime Hamacko II taip, kaip jau susilaukėme Mark
so II.

“DRAUGO” REDAKCIJA.

čiusiose karėse nebūta tokių 
nuostolių. Seniau kareivių 
nuostoliai rokuota dešimti
mis tūkstančių ir gana retai 
šimtais tūkstančių. Šiandie 
rokuojama milijonais.

Europa daug vra pralei- 
džiusi visokių baisių ir dide
lių kotastrofų. Bet tokios 
karėp, kaip šita, dar nebu-

Senian kuomet nors siau- vo mačiusi.

1

Senovėje daug didelių ne
laimių patiko ir muflų tėvy
nę Lietuvą. Bet šita karė 
savo baisenybėmis užtemdo 
visas kitas kuomet nors bu
vusias nelaimes.

Nelaimė toms tautoms, 
kurių vyriausybės varo at
kaklią politiką ir nenori 
baigti karės.
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PABĖGĖLIAI PAIEŠKO 
SAVŲJŲ.

ja etapnaja vojennaja chle- 
bopiekarnia No. 2, 3-ja ro
ta.

Įvairios
žinios

VOKIEČIAI P4MINU0J*

Barbora Maciejauskaitė
iš Šviekšnos, Kauno gub., 
ieško brolių Konstantino ir 
Juozapo. Jie, berods, gyve
no Waterbuiry, Conn. Adre-' 
sas: Russia, počt. st. Soni- 
mersen, Vit. gub., S. Aglo-

na, ks. Voitekunasu, įduoti) ANGLIJOS PAKRAŠČIUS,
Barborai. *
. Andriejus Duoda ieško sa-----------------
vo tėvų, brolių: Vincento, New York. — čia atkelia- 
Juozapo, Antano, Kazirnie- vusieji iš Anglijos žmonės, 
ro. Ovvenančiu Amerikoje ) pasakoja, kad vokiečiai pri
gimimų ir pažįstamų iš loidę daug minų Anglijos 
Skriaudžių par., GušeliųI pakraščiais, ypač aplink 
sodž. Russia, Dejstvujušča- į prieplaukas. Jau daug gar- 
ja armija, 55 Sibirsk. Arti- laivių nuskendę nuo tų mi-

lerijskoj Brigady, £-ja bata- 
reja.

Nuo pabėgėlės Butkytės 
gavome sekantį laiškų: 
Gerbiamoji Redakcija:—"

Aš perlai, ateinant vo
kiečiams apleidau tėvynę ir 
išbėgau į Sibiru. Čia man 
labai bloga gyventi, nes bū
dama serganti nieko nega
liu užsidirbti. Amerikoj gy
vena mano broliai, bet jų į 
antrašus pamečiau ir nega-1 
Jin su jais susirašinėti. To-: 
dėl nužemintai prašau gerb. Į 
redakcijos neatsisakyti pa- i 

talpinti savo laikraštyj šį 
mano apskelbimų:

Barbora (Jduo duktė) 
Butkytė iš Kražių miestelio 
Raseinių apskr., Kauno gu

liu. Jei taip toliau bus, tai 
garlaiviai negalės plaukioti 
tarp Anglijos ir Amerikos. 
Anglijos viešoji opinija bai
siai sujudinta šitomis žinio
mis. Už tai kaltinamas 
Anglijęs karės laivyno ne
veiklumas.

ANGLAI PER VIENĄ MĖ
NESĮ NETEK018,600 

KAREIVIĮI.
Londonas—Gruodžio mė

nesyj 1916 metų Anglijos 
armija neteko 18,600 žmo
nių. Tame skaičiuje >

450 afieerių ir 12,235 ka
bei’., prašo savo brolių, gy-1 reivių užmušta, 
venusių Cbicagoj, atsiliepti! 527 aficeriai ir 2,5446 ka-

šiuo antrašu: Russia, Čita, 
Zabajkalskaja oblast, ugol 
Nagoruoj i Lagernoj ui., d.

reiviai sužeisti,
Likusieji gi pakliuvo į ne-

laisvę. įj

šventes visokias dovanas, siekti ir pačlĮ upę Prutu.
Gerbiamas pamokslininkas 
pasakė: Jeigu darbaviai ge
riau apmokėtų darbininkus, 
tųojųet jiems nereiktų dova
nų ir kas metai butų mažiau 
darbininkų nepasiganėdini- 
mų. Dabargi su teikiamomis 
dovanomis darbininkai tik 
"naudojami.

Tuomet todėl ir gema svar
bus klausimas — ar vokie
čiai iš ten mėgins persikel
ti per upę ir pulti aut Ode
sos, ar sustojus apsikasti 
paupiu t

Kuomet dar Rumuuijasdie- 
lmvo stojusi karėn, vokie
čių generalis štabas jai ža-

E1 Paso, Tex. — Vietos dėjo atiduoti Besarabiją, u2
karpenterių unijos sutartis 
su kontraktoriais baigiasi 
kovo/pradžioje. Darbininkai 
nusprendė reikalauto dides
nio užmokesčio.

Kansas City, Mo. — Bu- 
čerių darbininkų unija ėmė 
darbuoties, kad ateityj ši
tam mieste visos mėsinvčios 
butų uždarytoj nedėldie- 
niais. Darbininkai jau ir be 
to šiokiomis dienomis išdir
ba nuo 13 ligi 15 valandų.

prisidėjimų prie centralių 
valstybių. Tuomet buvo net 
svarstomas projektas atim
ti iš Rusijos Odesų.

Bet kuomet Rumunija 
prisišliejo prie talkininkų 
ir liko nugalėta, vokiečiai 
gal mes šalin pirmesni savo 
sumanymų. Nebus juk jiems 
išrokavimo briauties Besą* 
rabijon ir panešti neišpasa
kytas sunkenybes. Verčiau 
jiems atsisukti į Balkanus

Columbjis, Ohio. — Vai- prieš talkininkus ir išgelbe- 
stijos legislaturon sumanyta ti iš blogo padėjimo Graiki-
įnešti įstatymui projektas, 
kuiis nustatytų minimum 
alga viešųjų mokyklų mo
kytojoms ir mokytojams. 
Dabar jie labai prastai ap
mokami.

Billings, Mont.—Čia trum
pai streikavo barzdaskučiai. 
Iškovojo sau didesnes algas 
ir trumpesnes darbo valan
das dienoje. Už 54 valandas 
iarbo savaitėje kai-kuriems 

jų bus mokama po $28.00.
Cincinnati, O: — Čia rub- 

siuviai atlaikė didelį susi
rinkimų. Nutarta pas darb
davius pareikalauti 8-nių 
vai. darbo dienoje ir dides
nio už darbų atlyginimų.

ODESA AR SALONIKAI?
__i • •_ - »»•»««

J. Kitų lietuvių” Iai!<- 

ras šių prašau pakartoti.
. Su pagarba,

■ B. Butkytė. 
Kareivis Petras Saudikis 

iš Raseinių pav., Kaimelių 
sodžiaus ieško giminių. At- 
sišaukit! Russia, Vladivo- 
stok, Opolčenskaja Raboča- 
jn rota.

Kareivis Pranas Rubikas 
iš Sintautų ieško giminių ir 
pažįstamų. Russia, Irkufsk, 
.Vojcno Aptečkyj magazin.

Ambrozėjus Bobelis Kau
no" gub., Ukm. ap., Aluntos 
vai., ieško brolio ir brolie
nės ir klausia atnerikiečių, 
ar nežino kas apie švogerį, 
Stanislovų Gležnį, gyvenan
tį Amerikoj; giminės ir pa
žįstami teatsiliepia: Mosk- 
va, Karietnyje riady. Sr. 
Spasskij per. No. 3. Dvorni- 
ku A. K. Bebelisu.
• Ona Skrolis ieško savo 
brolio Juozapo Ilgimo ir se
serų gyvenančių Ameriko

je Chicagos mieste. Riga, 
Al-tilerijskaja ui. No. 11-13. 
kv. 39.

Adolfas Laurinaitis
Smilgelių, Pumpėnų para]).,

ŽUVO VOKIEČIŲ 
PRINCAS.

-------------

rieuas karės korespon
dentas stato viršminėtų 
klausimų, norėdamas suži
noti, kurlink bus pasuktos 
vokiečių armijos užkaria
vusios Rumunijų. KoresponAmsterdamas. — Berlyno 

laikraščiai praneša, kad Ru- lentas, pasiremdamas da
bartiniu stoviu Europoje, 
stengiasi surasti tokį mo
mentų, kuris butų išėjimo 
punktu veikesniai taikai. 
Ir štai kaip jis tų svarbų 
klausimų riša:

Rumunijos puolimas, yra 
svarbus daiktas kaip vokie
čiams, taip ir talkininkams. 
Kuomet vokiečiai pagaliau 
pamuš visą Rumunijų, jie 
turės nuspręsti, ar jiems 
briauties Besarabijon ir ei
ti ant Odesos, ar atsisukti i

jų, kuii pasilieka ištikima 
eentralėms valstybėms.

Rasi, taip ir įvyks. Rasi, 
talkininkai iškalno atjaučia 
tų vokiečių sumanymų, jei 
Londono spaudoje pasigirs-; 
ta balsai atšaukti kariuome
nę iš Balkanų. Verčiau pa
tiems pasitraukti, negu bū
ti priverstiems tai padaryti 
ir panešti didelius nuosto
lius.

Vokiečiams puolimųsisj 
ant Salonikų dar ir tuo yra i 
svarbus, nes tuomet visi I 
Balkanai palikti} jų ranko-’ 
se. Ir tolesniai neprisieitų 
taip daug atkakliai saugoti 
geležinkelio, kurs jungia 
Vokietijų su Turkija.

Jei vokiečiai apvalytų 
Balkanus nuo talkininkų, 
gal veikesniai tuomet pasi
baigtų-ir karė. A -Nes talki
ninkai pasijustų esu nema
loniam padėjime.

Kaip vokiečiai nuspręs, 
pa sakys trumpoji ateitis, 
kuri yra geriausia tų daly
kų žinovė.

muilijo j mūšių metu užmuš
tas vokiečių princas, Fri- 
drich zu Fuerstenberg. 
Princas buvęs gimęs 1898 
metais. ¥'3/:

Iš DARBO LAUKO.
Salem, Ore. — Sausio 22 

d. š. m. šitam mieste įvyks 
Oregon State Federation of 
Labor atstovų suvažiavimas.

Oklahoma City, Okla. —. 
Oklahoma valtsijoje gyvuo
ja įstatymas, draudžiųs mo
terims . visokiose įstaigose 
dirbti ilgiau, kaip tik 9 vai. 
dienoje. Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkai te
čiau patyrė, kad šitas įsta 
tymas labai dažnai peržen
giamas. Darbdaviai į tai ne
atkreipia domos. Organizuo- 

iš .ų darbininkų vadovai ren
ta faktus, sulyg kurių pra-

PRASTAI SU MAISTU
. ITALIJOJE.
Italijos vyriausybė grie

biasi radikalių būdų, kuriais 
butų galima pagaminti dau
giau maisto šalies gyvento
jams. Žemdirbystės ministe
rija išleido parėdymus mie
stų ir provincijų valdyboms, 
kad šiais metais kiekvienas 
žemės sklypelis butų apsė-

nnt Salonikų prieš talkinin-1 tas javais arba apsodintas 
kus ir šituos sutraškinti, daržovėmis. Visi viešieji 
Talkininkams-gi svarbu tas, parkai ir kitos vietos turi 
ar pradėti smarkiaus veikti būti pakeisti naudingaisiais 
Balkanuose, ar, šituos ap- daržais. Žemę išdirbti turi

leidžius, prieš vokiečius pul- 
. ties vakariniam karės šone. 

Aiškus daiktas, kad jei 
rusai su rumunais butų bu-

buti panaudoti visi darbi
ninkai iš žemdirbystės ir 
miškų departamentų.

Antai mieste Genua apsė-
vę kiek veiklesni, tai jie bu-;ta kviečiais ir apsodinta bul- 
tų išgelbėję nuo vokiečių vėmis visos tuščios vietos. 
Moldaviją, £Fi dabar gitonl ^’kraščiai šitų vyriausybės

ieško Kidaro iš” Rinkunųjįo- sižengusieji darbdaviai bus Plovinei jon vokiečiai jau l*yrt ^5 ni4 
džiaus. Russia, KurganvJ patraukti atsakomvbčn. Į įsiveržę ir sulaikyti juos busį sriausiai. Todėl ir skatina 
Tobolsk, Aleksandrovskaįal Cincinnati. O. - Vietos gyventojus paris lynu, sekti,
ui. d. Kumža. Ifederaliai darbininkai fmč Kaip Moldavijoj, taip ir 1 M?.

Pranciškus Jonuše vi čius organizuoties unijon. Susi- J Besarabijos pasieniu ru-
ieško sesers Stefanijos, gy- organizavę pareikalaus 8au(s?lns ’r rumunams ginties 
veliančios Amerikoje, gimi- didesnių algų, kadangi lig-jn<‘ra ponhuig sunku. Tik' 
nių ir pažįstamų Kauno gb.,, šiol prastai juos apmoka '.jiems trūksta reikalingojoj 
Papilio par., Kudžgalio so- Dėdė Ramas. .sumanumo. 1 cn gyvuoja tie-
džiaus. Riga, Dvinskaja ui. New York.—Kalėdų die-į s’°g neprieinamos gamtinės'
No. 58, kv. 3. i ną ftv. Patrieko katedroj tvirtumos. Rusiją nu<r Ru-

Kar. Povilas Kazlauskas pamokslų sakė kun. John •••unijos skiria platoka upė 
Ukmergės ap., Anykščių Į F. O’Rourke. Jis prisiminė Prntss.
parap.,"Gilių vienasėd. ieško ir darbininkų reikalus. Nu-

ina išrišti maisto trukumoI
problemų.

276 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS,

Tiek žmonių pernai auto
mobiliais nužudyta vien tik 

Deja, vokiečiai jau įsi- Chicagoje. Be to dar 133

brolio Antano ir brolėnų 
amerikiečių. Russ-ia, Dej- 
stvujiiščaia armija, Poleva-

peik? kompanijų ir firmų 
“maloningumų” darbinin-

briovč Moldavijon ir eina žmonės nužudyta gatveka-, 
pirmyn. Tr galima spėti, riais. Apie tai praneša ko-]

kųms, teikiant šitiems prieš kad vokiečiams pasiseks pa-roueris ITottman.

Jeigu rukai, tsi rukik gerus 
cigarus padirbtus ii tikros 
Havanos. Klauskite po vardu

J. J. CLUB HOUSE
Kuriuos išdirba 14 mėty 

patyrimo

J. JANK4USKIS
4407 So. Lincoln st.

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

Chicago, lll.

Jūsų pinigą tur būti padė
ti geroje saugioje valstijos 

bankoje

Second Security Bank
mmbhOF CHICAOO mm 
MUw«akae Ars. kampas Wastsra Ava

Ivinskas & Barshes
FOREIGN EXCHANCE BANKERES

Parduodame namus, lotus, farmaa ir tt. ant lengviausių išligų. 
Skuoliname pinigus, rendavojame namus.
Iniiuriname namus, rakandus ir tt. valstijos uitvirtintuose kom

panijos. Parduodame laivakortės ant gvarantuotų linijų.
Siunčiame pinigus į visas dalis pasaulio. Prieiname iviesas ir

bilas.
Dokumentus vietinius ir tarptautiškus dirdiname ir peržiūrame.

4434 S. Fairfield Avė.,
Tel. Yards 6681

Kuomet Jus Pasideda 
Savo Pinigus į

The Stock Yards 
Saving Bank

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

Apart to piningai yra apsaugoti sekančiai:
Kapital Stock ..........................................................$ 300,000
Surplus and Undivided Profits over............  200,000
Double Liability of Stockholders ................. 800,000
Protection to Depositors of .............................. 800,000

The Stock Yards Saving Bank
VALSTIJOS BANKA

4162 — 4164 So. Halsted SV, Ohlcago, W.
Atdara Subatos vakarais nao S iki S

Daug šviesiau ir Puikiau
Elcktrikos Šviesa yra viena iš
geriausių. Kasdiena Elektrasir geriau pataisomo ir ma
žiau kainuoja.

Elektros Šviesa dėl Jūsų Namų
Pasinaudokite progo geros šviesos. Elektro visados pa
gražina namo ir sumažina darbo.
S Klauskite informacijų apie musų nauja pasiulijimą dviejų metų išmokcjiv*- 
mo už įvedima Elektros j Jūsų narna. Telefonas Randolph 1280—Kontąrk- 
Ilivizija. m

Commonwealth Edison Company
Chicago, IU.

EDISON BUILDING
'72 West Adams Street

Wm. D. McJunkin Adtertislng Afeacy, Chicago F-10

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

3% ant Jūsų Pinigų

Atdara Panedeliais i • Subatomis 
vakarais iki 8 valandai 

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
į Europa ir galima 

&auti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

?O PRIEŽIŪRA VALSTIJOS j

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proe. aut Pinigų, 
Mas parduodame Foreign Money

Ordora j visos dalis svieto.
WilUan Kaspar — Pirmininkas 
Otto Kaspar,— Vice-Pirmininkas 
Charles Krupka, Vice-Pirmininkas 
Joseph dikyta — Kasierius 
Aufozt Filek—Ass’t. Kasišrlu
1900 Blue Island Avė.

, III

TeL Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS LB 

CHIBUBOAS,
3259 S. Halsted st. Chicago, IlL 

Gydo visokias ligas moterų ir
vaikų.
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; 6 iki 9. Nedėliomis: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo # v. 
iki 8 v.

Phone Yards 2721
DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St. 

CHICAGO, ILL.

r
Amerikos Liottiiiy Mokykla
Makinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Sųv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos; nuo 8 ii ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
1360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.

nA5TER(ŽBi5T5TEn
Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų apršdaliį

Musų sistema ir y- 
patiškaa mokinimas 
padarys jus žinovu 
už trumpų laiką.

Mes turime didžiau
sius ir geriausius 
kirpimo — desi)?n- 
iug ir siuvimo sky
rius, kur mes sutei
ksime praktišką pa
tyrimą kuomet jus 
mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo skyriuose. •

Jųe esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kaną.

Formos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio ii bile 
madų knygos.

MASTĖS DESIGNING SCHOOL 
J. Fj Kasnicka, principalas,

118 N. La Baile 8t., Kamb. 416 117 
Prieš City Hali

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, lliu- 

binius ir deimiantinius, muzikas, gramofonus su lietuviškais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemok_ntjs visokius 
šokius; armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas Ir taip jas 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų psrdavimns.

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius inuzika- 
liškus instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. 
Musų kainos Ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis nš 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAVVSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAOO. ILL. 

TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą visiems dykai ,kas tik prisius už 2c štampą.



Subruzdimo Savaite Yra 
Tarpe Laimėjimo Ir Pralai- 

mejimo.
BUKITE VEIKLUS BALSŲ RINKĖJAI. AT

MINKITE, KAD JAU ARTINAS LENKTYNIŲ GA
LAS.

«■■■■■■
. DIOŽIAUSIASIRSTIPRIAUSIAS VALSTIBINIS BANKAS BRI8EP0RTE

CENTRAL MANUFACTURING

District Bank. A
STATE
BANK

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

Veikite! Subruskite! laimėsite. Už kelių valanda 
Dar nekuomet pirmiau pasidarbavimą bus džiaug 

nebuvo tiek brangus ir
svarbus tie žodžiai balsi;

A
STATE 
BANK

PO VALDŽIOS PSIBŽIURA
1112 W. 35th Str., netoli Morgui str.

rinkėjams, kaip dabar. Dar- 
buokitės. Dabar subruzdi
mo savaitė, nes netoli lenk
tyniavimų galas. Sekančią 
savaitę tamstos nauji prenu
meratoriai tamstai duos ma
žiau balsų.

Tik kelios dienos tepali
ko balsų rinkėjams. Tam
sta stovi tarpe pasisekimo 
ir pralaimėjimo. Pasiseki
mo sulaukia tas, kas jo ieš
ko, kas darbuojasi. Pasku
tinėmis valandomis subrus
kite. Subruskite! Darbuokl- 
tės.

Ko neatlikote pirmiau, tat 
dabar pasistengkite tai pa
daryti. Kiekviena gauta 
nauja prenumerata reiškia 
tamstos laimėjimo vilti. Gal 
jinai viena gali nuspręsti vi
są dalykų stovį. Jinai vie
na gali reikšti laimėjimą ar
ba pralaimėjimą.

Žinokite, kad prieš tam
stas stovi du dideliu automo
biliu. Įsivaizdinkite savo 
džiaugsmą, kuomet jų vieną

smo ilgiausiam laikui

Darbuokitės! Nuspręski
te nepralaimėti. Gauk nau
jus prenumeratorius ir lai
mėk. Gali lengvai tai atsiek
ti. Darbuokis. Subruzdimo 
savaitė veikiai baigsis.

Vakar gauta tiek daug

balsų, kiek dar nekuomet 
pirmiau. Dvidešimts aš
triom balsų rinkėjai jau per
žengė 100,000 balsų. Spėja
ma, kad rytoj balsų daugu
ma sumuš visus rekordus.

J. J. Statkus veda lenk
tyniavimą. Keturios sėdy
nės rezervuotos ant “beno 
vežimo,” surišta su didžiau
sio pasisekimo diena.

Antrą vietą užima K. 
Skrypko su 1,000 balsų di- 
džiuma, Paskui seka Auna 
Šūsnis ir F. Vaivada. Tiedu 
visai arti pirmininkaujan-
v •
cių.

L. Saboniene užima penk
tą vietą, o šeštą — Ch. J. 
Pailsima. Galimas daiktas, 
kad šitie nepasidučs pirmes- 
niems lenktyniavime.

Okleags, OL

Kapitalas ir pervir
šis $300,000.00. Tur
tas virš $2,000,000. 
Šis Bankas yra taip 
saugus kaipo sau
giausia didmiesčio 
aukas, tik daug pa

rankesnis dėl darbi 
ninku žmonių. Mo
ka 3 nuošim. už pa
dėtus pinigus. Da
ro paskolas, Apsau-

” goja nuo ugnies. Parsamdo apsaugos skryneles (boxes).
■ Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio ir Parduoda lai-
■ vakortes ant geriausių linijų. Taipogi iškolektuoja pi- 
B nigus iš kitų bankų po visą Ameriką. .
B Valandos nuo 9 ryto iki 4 popiet; Subatoinis iki 9 vak.
■ Jonas Czaikauskis ir K. E. Ivinskas,

Lietuvių Skyriuje.
dflllllllllllllllllllllllll

GREIČIAUS,
SKUBINKIS

Skaitytojai, Lenktyniavimas Už Dovanas Bemaž Tekinas

balsi? mum.

J. J. Statkus ..........428,000 Ona Pocienė ..............115,935
K. Skrypko.............. 127,000
Anna Šūsnis ........... 126,215

F. Vaivada ................126,000

L. Saboniene ........... 125,520
S. Simanavičius___ 124,755
CJias. J. Pansima .. 124,653 
Ii. M. Kalinauskas.. 124,000 
Juozapas Juknis .. 123,510
V. Jereckienė.......... 122.990
A. J. Bernatos..........122,325

P. Cibulskis ................115,450
Alex Shedis ................114,060
P. Gudaitis.................. 113,700
Felix Machulskis ..113,685
M. T. Geneviczius . .110,160 
Geo. Stankevicie .-‘'104,575 
Agota Meskevičieu: 103,280
C. Baltrūnas ............ 96,125
Antanas Glemža.... 75,100 
J. Kudirka................. 75,920
N. Urbonas .................  72,650

Ignas Stadulis ___ 121,5001 J. Bičiūnas.................. 68.700
Ona Janušytė..........121,100' V. Stulpinas ..............’ 53,745
J. Gumaliauskas_120,010! Ona Slažaitė ........... 39,345
Math Litvvaitis ....119,815 Tony Kurliansky .. 38.360
K. P. Mikšys ..........118.980 K. Pocienė................... 33.910
J. Juzėnas .118,870• Elena Žiliūtė .... 32.555
S. Valentukevičia .. 117,900 i Jonas Polikaitis ..
S. P. Mažeiko..........117,105
J. Wiczas ................. 116,210

Jurgis Slepikas 
Peter Šliogeris

30.350
30.020
29.190

to darbo didumą, nes gatvių **************************
F. P. BRADGHULIS

ATTOENY AT LAW 
Lietuvis Advokatas

vardai ir Vilniuje, kaip ir £
visuose užimtuosiuose mies
tuose, perkrikštyti vokiškai, tt 30 n. LaSALE st’Tchicago, 

Rooms 11071114 
Telephone Franklin 1178 

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

Kaune “Dabarties” spau 
stuvėje ir “Kovnoer Zei
tung” lėšomis išleistas di
delis žemėlapis atlasąs tau
tų gyvenančių Rusijos va
karuose. Ten etnografiškai
išskirstyti lietuviai, latviai,*8
lenkai, žydai, baltarusiai ir 
didžiarusiai. Atlasas apima 
20 23 55 cm. didumo žemė
lapių. Kiekvienai tautai pas 
k irta atskirai žemėlapiai, 
kuriuose tautos išskirstytos 
ir sužymėtos nuosimtmiu 
daugumu.

Žemėlapynas išleistas 
gražiai, etnografijos pras
me, bešališkai. Kaina pa
skirta 10 mark.

“L. B.”.

PERGARSIAI DAINAVĘS.

•* "DRAUGAS’
Nauji Skaitytojai Kaina

KAS GIRDĖTI VILNIUJE.
“Vilnaer Zeitung“ pra

nešimu susižinojimas pačtų 
užimtosioms vietoms su už
sienių principijaliai ir for
maliai vokiečių vyriausybės 
jau buvo leistas, bet dabar 

x kįaiga vėl nežinia dėl kokių 
prifcžaščių užgintas. Net už
ginta imtiniams ir šiaip pa
tiems karininkams susiraši
nėt su vietos gyventojais.

kų, arba to vietoje tiek pat 
durpių ar briketo. Kam rei
kalinga daugiau turėti kuro 
žiemai, turi pats juo rūpin
tis. ,

t tt

Rusų vyriausybės miškai 
paimti dabar nuosavybėn vo 
kiečių valdžios ir eksploa
tuojami jos nuožiūra, bet 
privatinių miškų savininkai 
gali naudoti savo turtą savo 
valia, gali kirsti ir parduoti, 
kiek tik nori.
• Vilniuje dabar malkoms

Policija areštavo kažkokį 
18 metų Fr. Lučak. Kaltino 
už tai, kodėl jis nakčia, vi
siems miegant, eidamas gat
ve pergarsiai šukavęs, dai
navęs. Teisėjas tečiaus jį 
paliuosavo.

IŠKILMINGAS! BALIUS!
Parengtas Draugystės Šv. 

Onos (nuo bridgipurto) Sausio 
7. 1917. Šv. Jurgio parap. salėje, 
32-roa ir Auburn avė.

Širdingai kviečiame gerbiama 
visuomenė atsilankyti kuoskait- 
lingiausiai ant musu puikiaus ba
liaus kur gražiai ir linksniai pra
leisite laika. Muzika B. Ezerskio.

Pradžia 5:30 vai. vakare.

Parduoda fotografijų dirbtuve 
prie lietuvių ir lenkų apgyventas 
parapijos. Vieta puiki. Proga ge
ra delei žmogaus kuris nori pui
kiai gyventi. Malonėsite kreipties 
anksčiausiai nes parsiduos kuo- 
greičiausiai.
1800 W. 46th St. Chieago, Iii. 

Draugas Pub. Co.

S

SVARBIAUSIAS NUTARI
MAS NAUJIEMS METAMS 

Nutarimai per Naujus
Metus yra daromi gerais no
rais, bet jie tuojaus užmirš
tami. Padaryk išėmimą iš ši
tos taisyklės. Nutark prižiu 
rėti savo vidurius su pagel
ba Trinerio Amerikoniško 
Karčiojo Vyno Elixiro ir 
laikykis šito nutarimo! Šitas 
puikus vaistas išvalo vidu
rius, sugrąžina norą valgyti 
ir pagelbsti virškinimui. Jo 
pagelba nuo vidurių užkietė
jimo, išpūtimo, galvos skau
dėjimo, nesvuotumo, gyveni
mo persimainymo, abelno nu
silpnėjimo, kliūčių su vidų 
riais, kasyklų apielinkėse ir 
tt. yra stebėtina. Skaityk šitą 
Lapkr. laišką: “Walnut Cre- 
ek Cal. Trinerio Amerikinis 
Karčiojo Vyno Elixiras yra 
lygiai toks, kaip jis yra re
komenduojamas. Tai yra pa 
laima sergantiems. Aš varto
ju jį su labai geromis pasek
mėmis. E. Ci Campbell”. Jis 
gelbės ir Jums. Kaina $1.00 
aptiekose. Ilgą laiką rama- 
tas ir neuralgija buvo bota
gu, nuo kurio nebuvo kuo at
siginti. Šiandien Trinerio Li- 
ninientas suteikia tikrą ir 
greitą pagelbą,, labai geras 
nuo susižeidimų, išsisukimų, 
sutinimų, nušalimų ir tt. Kai
na 25c. ir 50c. aptiekose, kra
sa 35c. ir GOc., Ar norite gau
ti puikų Trinerio Auksinį Ka 
lendorių! Pasiųskite 10c. pa- 
dengimui persiuntimo lėšų. 
Jos. Trincr, Manufacturing 
Cheinist, 1333—1339 So.
Ashland avė., Chieago, III.

(Apgs.).

Skubinkis rinkti 

balsus už naujas 

prenumeratas

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

d. 9 vai vakaro

Jei Tamsta no
ri išlaimėti, tai 
dabaryra laikas 
rinkti balsus.

Vilniaus miesto valdyba 
buvo susirupinusi priruoši- be atvežimo į namus 9 mar
mu kuro miesto gyvento
jams žiemai, bet, matyt, ne
galėdama išvengti visokių 
kliūčių praneša, kad ji 
negalėsianti pakankamai 
patenkinti to reikalo. 
JMįęsto valdybos ga
lės būti duota, kiekvie- 
nątnĄŽfifflfeiii*’ tik‘'nuo -‘T kat.' 
ligi 1 puses kub. metro ma!

kės 50 pf., o su atvežimu — 
12 m. 50 pf. kub. metrui. Vie 
nas atvežimas paima ketvir 
tą dalį kainos.

Kanalizacijos darbas Vil
niuje dirbamas smarkiai ir 
toliau. Daugelyje vietų jau 
pabaigtas. Tik sunku iš 
“ Vilfraęr/Z&tung’’^ praneši 
mo suprasti apie to padąry

KAZIMIERAS GUGIS 
ADVOKATAS 

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:
3323 t. HALSTED ST. 127 R. OEARBOHH ST. 
Aat trečių lubų Room 1111-13 Ufllty llšg
Tol. I»r«v«r I3IO Tel. Central 4411

Elsie G. Makar
Lietuvaiti Piano 

Mokytąją

4515 Si. Waod St., CMICA60.

Balsai
rfrrrf, rv. •' dfSO
.................. 1800
...V............ 6400

10,800

6 mėnesių .................. * $1.75
12 mėnesių ...................... $3.12
*24 mėnesių ..................* $6.24
36 mėnesių -..................... $9.00

Siunčiamas per pačtų kaštuoja $4.50 i metus. 
Ne į Chieago kaštuoja $3.00 į metus.
Į kitas šalis (užrubežin) kaštuoja $6.00 į metus 

« •‘SAVAITINIS DRAUGAS”
Nauji Skaitytojai Kaina Balsai
Nauji Skaitytojai Kaina Balsai

112 mėnesių .................... $1.50 ........... -T88
24 mėnesių ............ . $3.00 , ................. . 1800
36 mėnesių . $4.50........................... e
4S IDCnCSlŲ $0.00 e •'•Te'e • e 540Q ■

SEKANČIĄ SĄVAITE PA 
SKUTINIAI BALSAI.

$4,000 DOVANU 1)2 RINKIMĄ BALSŲ Į

Idomiasi dalykai dedasi
UžgadMinkits Karščiausius savo širdies 

troškimus

Trisdešimtis Trįs DOVANOS
Visos žemiau surašytos dovanos bus išdalytos ” DRAUGO "'skaity
tojams, neatsižvelgianti j tai kur jie gyvena. Brangiausia dovapa 
bus suteikta tam, kuris gaus užvis daugiausia balsų. Kitos dovanų* 
taipo gi bus duodamos svlyg skaičiaus balsų. 'Kas gaus balsų 
tam mažesnė dovana, kad daugiau — tam didesnė.
DOVANA X_____________________________ .

1. LExnirGTON"Au¥6M6Biijus
Pirkta pas

LBZINGTON MOTOR GAR COMPANY
1842 South Michigan Arenus

2. BRISCOE AUTOMOBILIUS ............................................................. 850.00
Pirkta pas

MOTOR OAR SALES COMPANY,
2329 South Michigan Arenus.

3. JESSIE FRENCH PIANO ................................................................ 860.00
4. JEFFERSON PIANO .................   300.00
5. NATIONAL GRAMAFONAS ................................ '.......................... 160.0$
6..ARTOPHONE GRAMAFONAS ......................................................... 76.00

Nupirkta pas
JOSEPH KLINENBERG.

4915 8°uth Ashland Arenus

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

NEW HOME BEWING MACHINE COMPANT,
Nupirkta pas

427 South Wabaah Arenų*

io.od
20.08
80.00

i Vyrišky Dnpany Bargenai
Nauji, neatimti, uaryti ant 

užsakymo siutai ir overkutai, 
vertės nuo 830 iki $50, dabar 
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavimi nuo j!
, | $15 iki $35 siutai ir overkotai, J J 
’ * nuo $7.50 iki 18 dolerių.
J> Pilnas pasirinkimas kailiu pa- 
1Į muštų overkotų *

Į Visai mažai vartoti siutai ir 
1 overkotai • vertės nuo $25 iki i I 
! $85, dabar $6 ir augšėiau. Kel- J 
' nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų į 
> siutai nuo $3.00 iki S7.50. Va- 1 
i lisos ir Kuperai.

1 Atdara kasdiena, nedėliomis |! 
f ir vakarai*.8. OOBDOM.
I 1418 B. KalsM< ak. Ohleago.

?
J

PLATESNIŲ INFORMA- 
.CUŲ KLAUSKITE AD 

, RESŲ:
KONTESTO

REDAKTORIUI
1800 W. 46th St., Chieago 

IU.
Telephone Drover 6114 

Ofisas atdaras kasdien
nuo 8 ryto iki vėlam vaka-

9. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
10. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
11. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) ____________________
12. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... |O.8Q
13. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 80-06
14. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... >0,90
15. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) . .. ................................................. 80.M
16. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................  80.00
17. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI)......................................... ‘......... 80.00
18. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... tO.QO
19. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................  $0.00
20. NAMŲ BAKANDAI (MBBLIAI)...................................................... 20.00
21. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 80.00
22. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI)..................................................... 0.00
23. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... MM
24. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 30.60
«5. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI)..................................................... 20.00
*?6. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI)..................................................... ŽO.M
27. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 20.00
28. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... jjO.80
29. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... tOv<W
30. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI) ..................... 7........................... 86.00
31. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI)...........................................   80.06
32. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI).................................................  20.00
33. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)....................................................... $<).00

Nupirkta pas
UNION LIBERTY FURNITURB COMPANY. ..

6793 Ashland Arsnnd

LATMkJTMAR ’TTMB YRA TV.TT RINTES.
Prisidėkite prie to kontesto (lenktynių). KnAmef tik 

bu, pagarsinta jnsų vardas "Drauge", tuojau* ui.
sinynkėkite prenumeratų ilkalrio už malus. Paskui, 

• gi suraskite "Draugui" mažų mažiausia kent 
viena prenumeratorių j aųvftitę. iki pabaigos 

kontesto. daigu kuris negaus reikalingo akai- 
čiaus b alsų dėle, išlaimėiiino virlųųrodytų 

dovanų, tas gaus 35 nantus nuo kiakvig.
no dolerio ui įmokėtų sumų ui prenu- 

x meratorius.
ARGI GALI BŪTI

KAS TEI3LNOIAU.
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Lietuvių Harmonijos Dainorlai

Duoda

P Į I U g I B

Pranešimas
PUIKU

Nedelioje, 7 d. Sausio, 1917,
Pradžia 7 valandą vakare.

Mylintiems Muziką
KONCERTĄ

COLUMBIA SVET., kert. 48 ir Paulina gt.
Po Koncertui Šokiai

Kur panašių Koncertų Mažai glrdėties, taipgi 
esate kviečiami atsilankyti

Kviečia Visus
L. H. D.

a
SI

I

I

f

Chicagoje
PRAŠOME ATSILIEPTI.

Perstatytas buvo į šį ‘job’ą’-tiktai puikiu, originališkų be
kratydamas atsisakė nuo to.'tuvių dailės dalykų. Bet, užvis 

Smuklininkas J. Viskon- Slaugiausia reikalauja paau- 
tas irgi išpradžios nesutiko i 1“’^ ('aJ/kų, nežiūrint kokios 

likti triukšmadarių pirmi
ninku, aiškindamas, kad jau

vertės jie butų.
Visi rinkėjai turi atsiųsti

nėtam laikui, tai teiksis, tuo
jau, pranešti per telefonų p. 
P. Baltučiui: Yards G126. 

Chicagos C. K. Valdyba, 
Kun. P. Serafinas, prez., 

J. G i raiti s, rašt.

A. A. SLAKIS f
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Room 815
19 So. La SaUe St., Chicago, III. 

Tel. Bandolph 5246

Parsiduoda Bučernė labai puikioje i REIKALINGAS 
vietoje lietuviu apgyventoj galima 
daryti labai gera biznj.

Kas noijte įsigyti sau puiku bizni 
malonėkite atsilankyti, pamatysite 
koks biznis ir dėl kokios priežasties 
parsiduoda. Atsišaukite sekančių ad
resu :
2908 W. 48th St.. Chicago, IU

patyręs 
rankinis zeceris. Darbas 

nuolatinis. Atsišaukite į 

“Draugo” Adm.

ai • x i --i i • • Tz, surinktus dalykus iki nedelio®Musu siustas laiškas skai- jo veidų pažįsta Jo Malonv- s , .
ytojui Ant. Jasinkaiciui p be areivyskupas ir kad ji», N(1(Wioj, - ,, sausio> nn0 2.tytojui

Šcrantoną, Pa. sugrįžo at-!esąs sabiuiininkas 

gal. Prašome viršminėtos 
ypatos atsiųsti lininis savo 
tikra adresų.

« JOSEPH C. VVOLOH
gyvenimo vieta,

3266 South Halsted Street

TRUKŠMADARIŲ
MITINGAS.

Įtros vai. po pietų iki 7-tai vai.
I Galu gale Viskontas visgi |vak- (1»bkai bus priiminėja
sutiko b»ti savo negarbingu ["‘j'-' ;Iur«io Parapijos mo- , 

. . ... T .y kvklos kambaryje, ant trecio'
sėbrų komitete. Į “komite- „;wSvin Joi bnfi npfrfl1Atl1 
tą” dar liko išrinkti: A. Ka
reiva, J. Balnis ir Šimulis, 

j A. Kareiva ir J. Balnis pra
džioje nenorėjo sutikti Imti 
trukšmadarių komitete, nes

augščio. Jei kas negalėtų su 
rinktų dalvku atsiųsti iki mi

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg. j-j 

29 So. LaSaile st.,
Vakarais 1566 Milnraukee avė. $

Central 6390 
Basidence Humbold 97

CHICAGO, n,L.

U'

£ Tel. Drover 5326 « •-’?*

Draugas” visaip juos pa- 
įšėpiųs. Be to prigulėti prie 

Ketverge, sausio 4 d., Da- ■ frįukšmadrių kenkiu biz- 
vis Sųuare Parko svetainė- uįu^ Mat susipratusieji ka- 
je įvyko Šv. Kryžiaus para- i fa]ikai eina geriau kur ki- 
pijos ardytojų susirinkimas. Į tur< ir palaiko gerįau kitus 

Kuomet nuėjau į susirin-• nogu savo parapijos ardvto- 
kimų žmonių buvo visai ne-! jus ip gocialishj ’bei iaįsva,
daug. Moterų gi dar visiš-J nuolankiuosius ber-
kai nebuvo. Neilgai trukus 
ant scenos pasirodė Žilas j 
Senelis. Susirinkimo pirmi-'

ims.
t

Šiuomi susirinkimas užsi
baigė. Visais parapijos ar-j

ninku liko išrinktas Šimu-. (Įvrno reikalais pavesta ru 
lis Pirmuoju kalbėjo saliu- pįntįes išrinktam komitetai. § 
nininkas Y iskontas. į Uždarydamas ssirinkimų

Y iskontas skundės, kad vo<je jas Šimulis padėkojo 
klebonas nenorįs šaukti vi- susjrinkusiems už paklausv- 
suotino parapijos susirinki- m<? jo <<aklo žmoge]i0> 
mo dėl išrinkimo trusteesų. ]$Pnt vienų žodį tas žmogus 
Neužmiršo kalbėtojas Pa_ f,osvbe pasakė. Tikra tie- 
peikti ir “Draugą” nž vadi-, ų kaį aklas< 0 aklas 
nimų jų socialistais, laisva-į bucĮttlrns Vj.ja nužemintųjų 
nwBTrafs ir kitokiais. i oernu 1? bikšmadariu buri.

Pasisveikinkite su musų nau
jais overkotais.

Susipažinkite su musų nau- 
(•'jais siutais.

Ateikite šiandienų, o mes 
Tamstų supažindinsime su vi-

'.Z^y sų eilę musų žieminių drabu
žiu.

VYRŲ OVERKOTAI $12.50 

Vyrų liuosi Overkotai rudos spalvos, Dailus brukš-

• 12.50niuoti su juodu aksominiu kalnierium

JAUNŲ VAIKŲ SIUTAI $10.00. 
Gražus Mėlini Vilnoniai Siutai su dviem 
specialė kaina tiktai ..

guzikais

10.00

bernų i? ukšmadarių buri. 
Bet juk ir patarlė sako: je! 
aklas ves aklų, abu įkris į 
oalų.

Ten Buvgs.

VYRŲ SIUTAI IR OVERKOTAI 
Dideliame pasirinkime puikiausi siutai, ir overkotai 
vertės nuo $3.00 iki $5.00 mažiau negfo mieste

$18, $20, $22, $25.00
Vi šokiu

VYRŲ KEPURES, 
spalvų nuo $7.00 iki 50c

BAZARO RĖ
MĖJU DOMAI.

Vyrų Šilkiniai šalikai, visokių spalvų nuo $5.00 iki

• 75c
J. Modestow yra musų lietuvis pardavėjas.

Anderson & Drew Co.
11200-5 Mlchigan Ava., Roseland, III.1

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti sa

vo puikius, beveik naujaus rakandus 
už retai Pigių kainą, $170.00 seklyčios 
setas, tikros skuros 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. 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 So. Kedzie Avė., 
arti 22-ros gtv. Chicago, III.

f REIKALINGA mergina ar moterų
J prie namų darbo—gaspadinė. Atsišau- 
i kitę į J. Bagdžiuno banką, 
i 2334 So. Oakley Avė. Chicago.

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

Atsišaukite tuojaus į
“DRAUGO” ADM.

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

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

Nuo pat savo įsisteigimo, per 37 
metus, State Bank of Chicago be 
paliovos mokėjo procentus savo 
depozitoriams. Iršiandie šis ban
kas yra vienas tvirčiausiųjų. Dc- 

pozitorių taupiniai apsaugoti kapi 
talu ir perviršiu $5,000,000.00.

3UBAT0MIS Taupomasai Skyrius- atdaras 
VAKARAIS nuo G iki 8 vai

STATE BANK of CHICAGO
VTENINTEI.TS VTDURMTBSTV.t PANKAS KAME LTETTJ 
VIŠKAI KALBAMA IR SU LIETUVIAIS REIKALUS VEDA. 

LA SALLE IR WASHINGTON GTV., PRIEŠAIS CITY HALL

•••i-.

s

81

Paieškau savo draugo Franciškaus 
•Teramino, paeinančio iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Lunges, parap., Kirkių 
sodos, 3 metai atgal gyveno Chicago- 
ie, o dabar nežinau kur jis gyvena. 
Malonėkite atsišaukt sekančių adre
su:

MTKOLAS RESKUS 
4512 So. Hermitage avė.

Chicago, Iii.

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

MTKOLAS REŠKUS 
4512 So. Hermitage avė.,

Chicago, III.

f.*.*.** 11•£«.» •
S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS Z
X Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popleros

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

Amerikoniška Valstijine
= Banka =

Sekantis kalbėtojas A.
Kareiva, taipo gi liejo aša
ras dėlei kaimyno “Drau
go,” kuris, gird, labai truk
do pasekmingai triukšmada
riams darbuoties.

Po to Žilasis Senelis per
statė kalbėtoju J. Balnį Šio 
nepraustaburnio, socialistų 
berno žodžiai sarmata skelb
ti ir laikraštyj, kadangi jis į

tokiu nesąmonių pripasako- „ ,
JO, kad nejuc.0ft.is prad.-t, aĮsiSaukimas matyti ncpata, 
abejoti ar yra bent truputis o,-, į lietuvių ‘ laixlaringu.no 
smagėnų toje makaulėje. J.' stygų; nesujudino jų širdyse 
Balnis taipo gi nesidrovėjo ! gailestingumo jausmų ir mei- 
iškolioti “Draugų” jr kvie- ’h* savųjų brolių ir seserų nuo
tė nepirkti velykinių korte- '<r,res nukentėjusių ir dar bai
v ti • * -si ausį vargų tebekenčiančius,bu. Ponia Ambrozavicienc . .v/ „ . . . v , . t 1 as aiškiai pasirodo is musų
gi užprotestavo prieš tai, sa- <|nosnumo jv rėmimo savųjų 
kvdama, kad kortelės reikia brolių ir seserų šelpimo reika 
nirkti, nes svetimi parapijos ie
skolų neapmokės. Bet po-1 štai talkininkų bazaras, kil

niai Ambrozavicienei truk- ria Y'a rengiamas nuo karės
.madonai nelaidė užbaigti "uke,,t'li",lil!
, „ .. , , . . kuriame ir lietuviams yra duo
kalba, nes tie nuolankier *»•
elalistų bei laisvamanių ber
nai bijo tiesos, kaip žydas 
krvžiaus.

? 3023-5-7 92-ra So. Chicago, III.

EXTRA i
Tik per ši menesi

tą proga pasidarbuoti savųjų 
brolių ir seserų nuo karės nu
kentėjusių naudai. Bet musų 
visuomenė labai šaltai j ši
ta reikalų žiūrį; kol kas vi.<i 
mažai musų duosnumo tesi-

sirinkusiųjų ėmė išmetinėtiI inato. Dalykai, kurie yra pri- 
trukšmadariams už pakvle įsiusti rengimo komitetui, dan

Kam mokėti randų? Jei gali nusipirkti gražų nau-

jų mūrinį namų dėl dviejų šeimynų, su vėliausiais įtai-
I *'•
£ symais: vanų, gazas ir elektros šviesų

Po to buvo vienas iš šu

tim.*) į prakalbas nigerių iš 
keptojo niežai iežninko ad
ministratoriaus, kuris pri
darė tiek sarmatos Šv. Kry
žiaus parapijos trukšmada
riams. Susirinkimo vedėjas

ginusia pavesta ant pardavi 
mo ir dauguma pažymėta taip 
augštomis kainomis, kad var
giai bus galima parduoti be 
pelno; o paaukotų dalykų la 
bai maža. Prie to dar nemažai 
lalykų yra prisiųsta tiktai pa-

Tie namai randasi netoli didžiosios Crane dirb
tuvės ir netoli lietuvių bažnyčios, minėti namai parsi
duos įmokant tik $500.00 o likusia sumų galima mokėti 
kas mėnuo sulyg savo išgalės, šis apskelbimas bus 

& priimamas už vienų šimtą dolerių nuo tuo kas pirks 

per šį mėnesį. Taigi pirk dabar ir uždirpk šimtą $100.- # 

00 dolerių.

Šimulis net bandė teisinti į rodai. Iš tų, matyti, dalykų 
Mickevičių, sakvdamas. kad ■ savininkai nesuprato bazaro 
ji... girdi, daug gero padaręs' komiteto atsišaukimo
katalikams. Žinoma to- , minties. Diduma tų dalykų,
,. , . r ,r , čt- inorf’ >iie yra Puikus ir geroskiems, kam r įmuks. Mat Ši- vert£g> bet neparodo puikaus
mulis šimilį gaudo. i lietuvių dailės originališku

Offisas adarns nuo 8 ryto iki 8 vakare, nedėliomis 

iki G vai. vakafė.

AUGUST SALDUKAS 
4414 S. Califomia Avė.

8

$
•7

B
gi

Paskui Šimulis davė įne«jmo* Nemažai yra kopijų Ame-
Šimą išrinkti nuolatinį pir. nk"» iMirbinių. Toti« dalytai 

, . . „ • x • ištikrųjų, netinka parodai.
nuninka, kuris rūpintųsi pa- „ • , J.• 1 / l. Bazaro rengimo komitetas rei
rupijos ardytojų reikalais, kalnvo ir reikalauja parodui

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

Telephone Drover 3968

8

Pradekit 
Naują Metą

BU

NATIONAL CITY 

SAVINGS ACCOUNT

Pinigai padėti ant arba 
prieš Sausio 18-ta atneš 3 
nuošimti nuo Sausio 1-mos.

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

Aavlngs Dept atdaras PanedalyiVlkl 8». i

NATIONAL CITY BANK

OF CHICAGO

David R. Forgan —President 
S. E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St., 
(Apatinės lubos)

Tautiška Banka apsau
ga Del Jūsų taupumo.

Telefonas: McKInley S764

BR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas 

3457 t. Wssttrs BIH lrW. 36 (t., Ctlufi

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

1825 1827 Blue Island sto., Kampas Loomls Ir 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS. -«

$600,000.00
-r... Valstybinis Bankas sa dideliu kaltaln arti Jųsų narni. r.»
Reguliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Hoųse Association. li- 
noma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:0 v. vakare.

Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

JAS F. 8TEPINA, Prezidentae.
• ADOLPH J. KRASA, Kaeieriua.

COFFEE
TAUPYKITE PINIGUS 

į —pirkite geriausių kavų Clii 
Įcagoj ir mokėk už sv. tiktai

Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28 ir 30c. ver

SMETONAS 
Oerisuuiae 
mnetonoe avie 
etas. Geresnis 
negu kur jus

SS? 40c

26
a ib.

19c
RdlAI

Geriausi By 
šiai lOe
rųiiee

5Jc
WE8T 8ID1 

1*71 Milwaukee Av. 
2054 WUsrankee Av. 
1040 MIIsraųkee Av. 
1610 W. Madlson st. 
2830 W. Madlsoa et. 
1644 W. Chicago Av 
1836 Bluo Island Av

$500 DOVANŲ, jei jųs^ galite 
rasti iš taukų darytą sviestą 
kurioje nore iiBankėe san
krovų.

............. ........ — i
COCOA 

Bankės G e 
riausia Cocoa 
Sulygink e u 
bent ko- Ojj 
kia H sv

ARBATA
Priimniausio 
Arbatos Ova- 
rantuotoe 
60e. vert. 40c

2612 W. North Av. 
1217 B. Halsted St. 
1889 S. Halsted St. 
1818 W. ltth St. 
2102 W. ttnd st.

SOTTTH 8TT)H 
2089 Wentworth At 
2427 8. Halsted et.

W3S>O»4K»S9R4tlX»«3»(»»»»»»Ot3IK3<3ttOitae«a«ei3»8«-r r

4729 S. Ashland

NORTH 8TD1

406 W. Dlvbrion 
720 W. North A v. 
2640 Llneoln A v. 
3244 Llaeoln Av. 
8413 N. Clark

laixlaringu.no



