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TALKININKAI KABI
TALKININKŲ ULTIMATU
PASIBAIGĖ TALKININKŲ
Kaip Išrodo
MAS GRAIKIJAI,
KONFERENCIJA.
Londonas. — Talkininku
karės konferencijos Ryme
pasekmės pagaliau jau ima
aiškėti. Graikijos vyriausy
bei inteikta talkininkų ulti
matumas. Pareikalauta, kad
Graikijos vyriausybė į 48
valandas išpildytų šituos
talkininkų reikalavimus:
1. Atiduoti pagarbų talki
ninkų vėliavoms.
2. Išleisti iš kalėjimo vi
sus suimtuosius Venizeloso
Alininkus.

3. Atlyginti talkininkams
už paneštus nuostolius riau
šių metų Atėnuose.
4. Nubausti graikus ofi
ci orius, kurie sukurstė riau
šes Atėnuose.
5. Paleisti sumobilizuotus
graikus atsarginius.
Jei Graikija neišpildy
si ant i šitų reikalavimų, tuo
met talkininkai, žinoma, pa
skelbsiu jai karę.
Kų padarys Graikijos ka
ralius Konstantinas su savo
vyriausybe, dar nežinia. Te
ėjau numanoma, kad jis tal
kininkams nepasiduos. Stos
karėn ir lauks sau'pagelbos
iš vokiečių.
Ar tik tai visa nebus tal
kininkų gudrus manebras,
kad tuo keliu sulaikyti vo
kiečių galingas armijas nuo
briovimųsi Besarabijon.
Nes jei talkininkai pa
skelbs karę, tuomet vokie
čių armijų dalis iš Besara
bijos šono bus permesta
Grankijon.

VOKIEČIAI PAĖMĖ
FOCSANI,
Berlynas. — Sausio 7 die
ną vokiečiai rusus ir rumu
nus išmušė iš sustiprintų jų
pozicijų pietinėj Moldavijoj.
Vokiečiams teko ir svarbus
Rumunijos miestas Foesanl.
3.910 rusų ir rumunų pate
ko nelaisvėn. Be to vokie
čiams teko 3 armotos ir ke
liolika kulkasvaidžių.
VokieČių-austrų armijos
eina ’ Moldavijos gilumon.
Jų briovimosi nesutrukdo
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Single Copy 1c.

Lietuvos
Laisve?

Rymas. — Čionai pasibai

GRAIKIJOS

sakė, kokiomis išlygomis
talkininkai Į sutiktų taikin
ties su Vokietija.
Ir štai
norėtųsi:
1. VokieČ
Bei gijų, šii
rusų Lenk
Serbija ir č

o talkininkams

tai turi apleisti
gė talkininkų ministerių ir
urinę Francijų,
atstovų karės konferencija.
jų,
Rumuniją,
Kas toje konfereueijoe bu
ernogorija.
vo apkalbama, nieko nežl2. Vokiet jos imperatorių
P-as D-ras Bielskis, Ame- n“ma? pk matėsi kftd atstovai turėję patenkintas autokratizm is turi buti pa
rikos Lietuvių Tarybos pir
veido išveizdos ir knog-e- naikintas.
mininkas, rašo, kad minėtoji
3. Kiel p rkasas turi bu
riausių ūpų.
taryba įdavusi Washingtoti liuosas vlam pasauliui ir
Italijos ministerių pirmi
ne įvairių valstijų pasiunti
neturi buti apginkluotas.
niams, prezidentui Wilso- ninkas Boselli nedėldienio
4. SehlesvĮig-Holstein turi
nui ir popežiaus delegatui vakare surengė pokylį atsto
Kalbėtasi tekti Danij
dekleraciją, kur reikalauja vų pagerbimui.
5. Turkiji ir Persija turi
ma, kad Lietuvos dalįs vėl apie talkininkų laimėjimus
išeiti iš po y^kiečių globos.
butų sujungtos į vieną, ir ir išreikšta viltis, kad talki
k +4
6. A
kad Lietuvai butų suteikta ninkai šioj karėj išeis per
galėtojais.
duota garantija, kad tenai
neprigulmybė.
Susirinkę svečiai nuolat ateityj turkai nepersekiosiu
Penkiolikos valstijų am
basadoriai ar pasiuntiniai ir nuolat krikštavę bile atsi ir neskersių gyventojų.

TE TEISĖS DRASKYTI
IMPERIJĄ ir t.t.
Apaštališkasis delegatas
priėmęs juos labai maloniai,
pasirodė gan daug žinąs
apie Lietuvą, apie daromą
sias jai skriaudas, apie santikius lietuvių su lenkais ir
t.t. Jis pasižadėjęs deklera
ciją nusiųsti popežiui.

talkininkų atstovai. Juk jie
prieš kiekvienų savo armijų
svarbesnį žygį karės metu
atlaikydavo
konferencijas
tai Paryžiuj, tai vėl kur ki
tur.
Deja, talkininkų armijų
žygiai po tokių konferenci
jų visuomet nepasisekdavo.
Taip gal bus ir po šitos
konferencijos. Ar tik neat
šauks savo armijų iš Balka
nų. Nes kitaip vokiečiai jas
sugintų jurėsna. Ir tas la
bai veikiai gali įvykti, nes
Paryžius. — Maisto mi vokiečiai su austrais neturi
nisteris M. Herriot paskel laiko rengti pokylius ir kiti
•
bė, kad nuo vasario 1 dienos kitus garbinti.
š. m., žmonėms apribojamas
cukraus vartojimas.
Kiek
vienam žmogui bus leista
pirkties tik vienų išvarų mė
nesyje. Tam tikslui pada
linami gyventojams kupo
nai. Mat, Francijoje 'cuk
New York. — Buvęs Ka
raus yru permaža, gi iš kitur nados milicijos ministeris,

APRIBOJA CUKRAUS
PARDAVIMĄ.

TALKININKŲ TAIKOS
IŠLYGOS.

Vokiečių valdžia neva už
šnipinėjimą pasmerkė mirtin keturioliką belgų. Belgai
tuoj kreipės prie Sv. Tėvo,

prašydami užtarymo. Pope
žius rašė vokiečių ciesoriui
laišką, prašydamas dovano
ti nuteistiesiems bausmę.
Popežiaus prašymas buvo
išklausytas. .Vokiečių ciešoriui bsusmo dovanoto*
Belgai rašo popeliui ui tai
graudingiausius
padėkos
laiškus, o socialistai ir lais
vamaniai griežia
dantis,
7. Alzas ir Lotaringija tu
kam popežius kišasi.
ri buti sugrąžinta Francijai.
Sir Hughes, tokias išlygas
statydamas, tai daro gerai
žinodamas, ko trokšta talkininkai. Iš išlygų matome,
kad talkininkai jau net nei
Lenkijai nežada neprigul
Atėnai. — Kuomet talki
mybės. Tik nori, kad rusų
Lenkija ir tolesniai paliktų ninkų karės laivai užbloka
vo Grankijos pakraščius, vi
Rusijos globoje.
Gi apie Lietuvą pas talki soj šalyj pritruko maisto.
Vyriausybė pagamino mais
ninkus nėra nei kalbos.
tui korteles. Kortelės mais
tų gauti inteikta ir pačiam
karaliui Konstantinui su Jo
šeimyna.

.,

dekleraciją prielankiai pri liepus Anglijos ministerių
ėmė, pažadėjo ją nusiųsti pirmininkui Lloyd George Ir
savo valdžiai. Saitai ją pri- Francijos ministerių pirmiėmė ir pasirodė lietuviams ninkui M. Briandui.
neprielankus Anglijos iri Francijos karės ministeFrancijos ambasadoriai, o ris, gen. Lyantey, savo vyRusijos ambasadorius Bakh- riausybės vardu prisegęs
metef visai dekleracijos ne- frnncuziškus
ataymėjimo
priėmęs ir pasakęs:
kryžius italų vadui, gen.
AS NEŽINAU JOKIOS Cadoma, Italijos karės miLIETUVOS, AS TEŽINAU nisteriui, gen. Morrono, ir
TIK PERM, ORENBURG Italijos karės laivyno minlIR t.t. JUS NE LIETU steriui, admirolui Corsi.
VIAI, JUS ESATE RU
Itaiijos laikraščiai pilni
SAI, JUS DRASKOTE IM aprašymų api t karės ke :•
PERIJĄ,
JUS
ESATE ferenciją.
MAISTININKAI,
JUS
Gal prisieis veikiai patir
EMIGRANTAI NETURI ti, kų ten gero yra nutarę j

POPEŽIUS IŠ
GELBĖJO NUO
MIRTIES.

smėliuose,

ir pietų purvy šiuose

rytinėje

Prūsijoje,

nuose, ir Mandžiurijos nu juk ne dėl savo, bet Rusijos

blankusiuose laukuose, ir ki reikalų lietuviai atidavė sa
tur. Štai jau antri metai mi- vo tėviškes išnaikinti, o panios nuvargusių
lietuvių tis išėjo svetur ubagauti,
glaudžiasi po svetimais sto-'.Beširdžiai, ar gi jums dar ne
gaiš, kenčia didžiausį vargų | gana tiekos lietuvių turto,
ir paniekų, neturi užtektinai j tiekos lietuvių kraujo ir
nei kasdieninės duonos, nei ašarų. Dabar, kuomet rusų
šiltų drabužių, nei kitų rei valstiečiai apsipylė pinigais
kalingiausių dalykų žmo pardavinėdami negirdėtomis
gaus gyvenimui. Vargas tų prekėmis ūkės dalykus, lie
jų bastuoklių netik nesima- tuviai gi badauja po prakiu
žina, bet nuolat didinas, nes rusiu stogu bei slapstosi
permažai svetingumo išreiš kur nors pakrūmėse bei urkia jiems rytų kaimynas. .vuose. “Rygos Garsas” pra
Jie pradeda visiems įkyrėti, neša, kad buk pusė vaikų

pradeda
jųjų
neapkęsti. pabėgėlių, seniai ir visi silp
Tamsioji rusų liaudis verčia nesni jau išmirę nuo susirū
ant atėjunyJ^alU ųž, gA’vę- pinimo, st^k -fįu valgia, m
nimo pabrangimą, • pravar ir kitokių svetini >s šalies
džiuoja juos dykaduoniais ir pyragų. Taigi, rodos, už tas
tinginiais, o dažnai nesidro skaitlingas aukas, sudėta*
vi net pasišaipyti iš jų tikė ant aukuro rusų viešpaty
jimo. kalbos, papročių ir t.t. stės, lietuviai turi teisę lauk
Rusijos valdžia taipo gi ti žmoniškesnio su jais apsi
kreivomi ' akimi
žiuri
i ėjimo, jiems nors privalo
tremtinius ir nuolat mažina j p,pabelvta globoti i r guoir mažina jiems pašelnos sfĮ savus viengenčius. Bet
"rašius. Nuo Nauru ei Me kur čia kalbėti apie kokf
tu jau buvo žadėta visiškai nors atlyginimų, kada žada
nebeduoti jokios pašelpos uždrausti net nipint šelpi
tiems tariamiemsiems neva mu savo tautiečių. Kaip ja f*
dvkaduoniams. Jeigu šis su rūpinsis betvarkioji rusų
manymas įvyktų nelaimin valdžia,
galima
išanksto
gųjų tremtinių būvis dar la spėti. Apie aprūpinimų pa
biau pablogėtų. Nepasitiki bėgėlių dvasiškų reikalų ir
biurokratiška rusų valdžia kalbos negali buti, o be
ir tautinėmis organizacijo “vziatkos” kažin ar ir ne
mis, kurios kiek išgalėda- užbaltinto vyrai o gaus. Ru
mos rūpinasi nusausinti ap sų valdžiai, berods, reikėtų
siverkusius viengenčių vei dėkoti, kad lietuviai rūpi
dus, kuriuos beširdis liki nasi savo ' pabėgėliais bei
mas atskyrė nuo tėvynės ir tremtiniais,
nes valstijai
savųjų ir privertė nešti var mažai yra laiko gaišti su pa
tų kryželį tarp svetimų, šal bėgėliais, nes sunkus priešo
tų žmonių. Vidurinių reika kardas kas kari vis labiau ir
Atužus karės vėsulai j lų ministeris Protopopovas labiau siaurina valstijos ru
Lietuvą tūkstančiai vyrų, išreiškė norų, kad lenkų, lie- ’ bežius. O šelpimas tremtimoterų, vaikų ir senelių iš tuvių, armėnų, žydų ir kitųuiių tai juk yra valstybinis
keliavo į Rusiją. Vieni jų tautu organizacijos dėl šel reikalas, ir jei visuomenės
keliavo svetimon šalin sa pimo karėje nukentėjusių o) ganizaeijos tuomi rūpinas,
vu noru, kitus gi rusų kazo butų panaikintos, lies, gird, tai reikėtų buti tik dėkingu
kai net su “nagaika” varė pati valdžia pasekmingiau dėl jų, bet ne naikinti jus.
Žodžiu sakant, ateitis toli
iš numylėtos tėvynės, liep galėsianti globoti tas karės
dami sudeginti ir pirkią, ir aukas. Rusų gi juodašim gražu nežada saldesnių pa
svirnelį, ir klojimų ir viską, čiai neseniai skundė valdžiai bėgėliams pyragų. Valdžia
ka tik tas nelaimingas lie- kitatikius ir kitataučius, ku galės paimti pabėgėlius sa
tuyia tur{jo Pji(,
k,_ rie buk visai neprisidedų vo globon, arba galės ir*
riuomenės net buvo tam tik prie karės vedimo. Besarma sai jiems nebeduoti jokie
ri būriai, kuriems pavesta čiai! Štai, kad ir lietuviai, pašelpos ir palikti tik vieno
buvo specialiai varyti gy ar gi jie nedaug prisidėjo Dievo valiai. Mums, ameri
ventojus į rytus ir deginti dėlei Rusijos valstijos ap- kiečiams lietuviams, tuomet
jų turtų, idant tepaliktų vo ginimo, ar gi negana dar reikėtų žymiai prisidėti prie
kiečiams tik tyrai. Ir pa nuo jų aukų caro krašto ge šelpimo tremtinių, nes Rusi
sklydo nubudę būriai musų rovei. Juk lietu vai pirmie jos lietuviai savaiR grašiais
tautiečių po visus kampus ji ant rytojaus po apskelbi negalės jų tinkamai aprū
milžiniškosios Rusijos: at mo karės įsiveržė į Vokieti pinti.
rasime mes jų Tr šiaurės jų, juk tvirčiausia Lietuvos
Bukime pasiruošę.

GRAIKIJOJE STOKA
MAISTO. .

DIDELIS TRUKŠMAS
CHICAGOJE.

Cook apskričio valstijinio
prokuroro Hovne įsakymu
suareštuotas Chicagos poli
cijos viršininkas Healy. Jis
intariamas įstatymų peržen
gime, savo pareigi; nepildy
me ir pagaliaus papirkimų
ėmime iš visokių kriminali
stų. Veikiai busią suimti ir
keli kiti policijos oficieriai.
Seniau laikraščiai buvo
pranešę, kad tuojaus po
Naujų Metų policijos virši
ninkas Healy pasitraukiąs
už užimamos vietos. Tečiau
tos žinios buvo netikros.
Prokuroras Hoyne surin-

kės daug prirodymų prieš
TTealy, jogei tikrai jis ne tik
toleravęs papirkimus poli
cijoje, bet ir pate juos ėmęs.
Aitas nepaprastas atsiti
kimas mieste sukėlė didelį
trukšmą.

X*K4K»K«S»

SVETIMOS ŽEMĖS
PYRAGAI.

Skaitykite \ Ir platinkite
nei sniegas su šalčiais, kurs
“Draugą".
Rąžykite įdomių
ėmė ten siausti ypač pasta pargabenti negalima ir nesą Sir Sam Hughes, vakar kalžinių iš mvo krašto.
pusnynuose, ir Turkestano vyrija žuvo pirmuose muromis dienomis.
laiko.
* bėjo kanadiečių kliube ir pa-

K. G.

»-*- -
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mo geležinkeliais. Tuo tik- į Rumunijos sostinės BukaRusija ims gyviau veikti
Jūsų pinigą kur. būti padė
slu žymiai pabranginami ge- ‘ręsto, Ch. Vopickų. Vokievakarinės Europos tautų gy
ti geroj* saugioje valstijos
iežinkebų bilietai.
rijos vyriausybė savo prašy
venime. Todėl prisieina išbanko)*
7. Paėmimas vyriausybės mų paremia tuomi, kad Vo
kalno pasidarbuoti, kad pa
kontrolės visų anglekasyk picka paeina iš Austrijos
likinti visokių tautų tiky
lų.
(čekas) ir tik kiek vėliau j fa
binę >epakantų.
mhbbmOF CHKAUOatonMe
8. Sulaužymas karilionų yra palikęs Suv. Valstijų
Mllwaa*w
kampa. Waatara Are
Vatikanas mato didelę
streiko Liverpoolyj.
piliečiu. Sulyg šito princi
Svarbų užmegsti* geresnius
~3% ant Jūsų Pinigų
9. Įvedimas vison šalin po Vokietija nenorinti nie
santikius su anglikonų baž
blaivybės.
Atdara Paa44KHata I- Sukatomis
ko bendro turėti su tokiais
nyčia, tuomet bus lengviau
vakarai* HM 8 vi landai
10. Paėmimas vyriausy diplomatais, katrie nėra gi
susiartinti su rusų staeiatiSkoliname pinigus ant Namų
bės žinybon visų Airijos ge mę ir augę toj šalyj, kurią
kių cerkve.
Nors visose kariaujančio ležinkelių.
atstovauja.
Persiunčiame pinigus
Pagaliau kardinolų komi
se ir neutralėse šalyse daug
Vopicka yra Suv. Valsti
| Europa ir galima
sija turės susekti faktus, ai
kalbama apie taikų, bet An
jų pasiuntiniu Rumunijai,
&<uti Laivokartes
Amerikoj gyvuojančios įvai
glijos vyriausybė ruošiasi ilSerbijai,
Čemogorijai
ir
rios sektos turi norų savi
Bulgarijai. Vokietijos vy
— Ar neisi į prakalbas so ti visiškai negali. Ir nei vie tarpiai susivienyti. Nes je! ^ai karei Anglijos ministepirmininkas
Lloyd
ĮSTEIGTA 1888 M.
riausybė išrodo faktais, kad
cialistu 7 kuopos?—paklau- nam profesoriui dar nepavy visos protestanjų sektos iš rių
Vopicka neprisilaikąs neusė manęs Gerbutis. — Labai' ko išmokyti monkės kalbėk reikštų norų vienyties, tuo George, kuris rokuojamas
tralybės, nuolankiaująs Ru-I
Londonas.
—
Sausio
11
d.
Anglijos diktatoriumi karės
žada būti svarbios prakal ti.
met butų pirmasis žingsnis
k reikaluose, yra sumanęs se Anglijos Jninisterių pirmi munijai. I
STATE BANK
bos. Kalbės Kazys Kaiva— Sustok! — sušuko Kai prie visos krikščionijos su*
•O PRIEŽIŪRA VALSTIJOS i
linančias
naujas
savo
šaliai
ninkas
Lloyd
George
parla

da temoje “Iš kur žmogus vada. — Man rodos, kad jus vienijimo.
Vopicka yra gimęs Če
KAPITALAS $600,000
mente pareikalaus naujos
r reformas:
atsirado.”
kuose. Amerikon atkeliavęs
Mm mokame 3 proe. cnt Pinigij.
Vatikane nujaučiama, kad
atėjote prakalbų ardyti, bet
Mes parduodame Foreign Money
1. Priverstinas visų vyrų vidujinės paskolos $14,000,- būdamas mažas. Apsistojęs
—Jeigu jau taip, tai biškį ne klausyti, jus, klerikalai, Amerikai pavesta atlikti
Ordera į viaan dalis svieto.
lukterėk — tariau jam — jus priešingi socialistų nau A.pveizdos misijų. Amerika ir iš dalies moterių valstybei 000,000 karės reikalams. Iš čia Chicagoj ir praturtėjęs
WilUan’ Mas*W — PirtBiSinkae
to numanoma, kad dar ne
kur čia tau neisi į tokias dingam mokslui.
bravaminkaudamas.
Dar
yra milžiniškas krikščionių tarnavimas.
Otto Kaspar, — Vke-Pirmiainkas
Charles KrtpRa, Vice-Pirartainkae
garsias prakalbas.
2. Paėmimas visų privati greit pasibaigs karė.
pirm karės jis buvo nuskir
Salėje kilo triukšmas. energijos sukirrvs. Bet toji
Jesepfc Sttyto — Kasieriae
Aetfact niek—Ara’t. Kateriu
Štai ir prakalbu svetainė. Įniršę socialistai ėmė keikti .energija taip ilgai bus eik nių garlaivių vyriausybės |
tas pasiuntiniu į Balkanų
Kuomet įėjome į vidų K. šaukti, daužyti kėdės.
1900 Blue Island Ava.
valstvbėles.
vojama, kaip ilgai tos sek rankosna.
Kaivada jan kalbėjo į ne
J.
Airių
sukilėlių
paliuoMjano draugas timptelėjo tos nebus sujungtos vienan
skaitlingų būrelį suisrinku- mane už skverno ir patarė kunan, kol jos visos nepri savimas iš kalėjimų.
sių. Beveik visi jie buvo eiti namo, kad gazo negauti. pažins totikejimo, kūlį skel
4. Visų lig vieno garlaivių
su raudonais kaklaraiščiais, Į
Čebatuotas. bė Išganytojas. Tas susi apginklavimas.
ilgais plaukais, trumpomis j
.5. Ūkininkai privalo pasi
artinimas tai neatsisakymas
kelinėmis.
katalikystės, nuosavo mok rūpinti pagaminti daugiau
Vienna. — Austrijos ap
Suv. Valstijų generalis
— Aš sakau, kad mes visi
slo, bet su geru patraukimu vištikių javų.
sidraudimo firmos paskelbė
‘Bank of Montreal” bandraugai, iš monkių paeina
klaidžiojančiųjų prie Am
6. Uždraudimas neberei krasos žinybos viršininkas naujų sumanymų. Kadangi
tarnautojas William J.
me — kalbėjo vidutinio ūgio •
žinosios Tiesos.
kalingojo žmonių važinėji- buvo sumanęs pakelti mo- šita karė išteriojo daug vy Cooke, kurs dirbo susirasi*
su mrftais nubarstytu veide- j
kęstis ūž laikraščių siunti
rų, tatai firmos gundo mer nėįimų skyriuje, kažkur
nėjimų krasa. Sumanymas
Iru žmogelis. — Taigi mon-!
ginas apsidrausti prieš ne- pražuvo. Turi jis 59 metus.
inteiktas kongresui. Žino
kės vra musu motutės ir te-1
ištekėjinių.
Apsidraudusi Cooke žmona labai susirūpi
vai tvirtina, kad šitas suvai. Todėl mes privalome,
mergina jei nuskirtu laiku nusi. Banko valdyba deda
Žinomas mokintas vienuo
manymas nebusiąs parem
laikyti jas didžiausioje pa
negalėtų gauti vyro ir apsi pastangas jį surasti gyvų ar
tas kongreso. Gana jau, kad
garboje. Ir dabartinio žmo- lis Dr. A. Pahnieri, kursr
Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mėne
vesti, tuomet firmos jai negyvų. Tai buvęs ištiki
laikraštinė
popera
didžiai
gaus partašumas į monkę j anais metais taip gražiai nnsio laikų išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelių. Lietu
duoda paskirtų atlyginimą. mas ir senas banko tarnau
pabrangusi.
iškrai sako, iš ko žmogus, švietė Europos akyse lenkų
vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios,
Apsidraudimo premijos laip to jas. Gyveno Kensingtone.
paeina. Mieli draugai, ko- skriaudas daromąsias lietunaudingiausios ir pigiausios. Dėlto jų ir ima nebe
sniškos, žiūrint į tai, už ko
darbuojasi
vokime su prietarais, kovo viams, dabaj
šimtais, bet tūkstančiais.
300 ŽUVO NUO ŽEMĖS kių sumų apsidraudžiama.
kime su visais tais, kurie ne Suv. Valstijų kongreso bib
Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki
stiki fTaioirket^ rėkia aAHUfis- liotekoj. Jis yra žymus ra- <
mo yra šitos 1
,
sėjas ir bažnytinių santikfų 2
tų kalbėtojas.
1) AR YRA DIEVAS? Šitoje kningutėje taip
Paverskime visų žmonija žinovas, iš Rymo gavęs pri
aiškiai prirodyta. Dievo buvimas, kad tų kningutę
Austrijos
vyriausybės
į “monkes.” Nereiks mums vatinius laiškus. Laiškuose
Tokyo. — Formosoj išti
perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Die
pranešama,
kad
Šv.
Tėvas,
oficiozas
“
Reichspost
” pra
tuomet dirbtuvėse dirbti,
ko baisus žemės drebėjimas.1
vas yra,
'
.*
Petrogradas. — Rusijos
nereiks namų, drabužių, žo Benediktas XV, nuspren
neša, kad sausio 18 dienų
Nuo šito žuvo suvirs 300
cenzūra leidžia laikraščiams Berlyne įvyksiųs Vokietijos,
2)
ZMONIgKUMAS
IR
VERGIJA,
čia
gy

džiu sakant, panaikinsim dęs paskirti iš keturių kar
žmonių. Čia gauta žinia,
visokias smulkme Austrijos, Vengrijos, Bul
vais atsitikimais išrodyta, kur yra žmoniškumas, o
šios gadynės kapitalistišką dinolų komisiją. Šitos už
kad suvirs 1,000 namų pa
nas, surištas su žinomo caro garijos ir Turkijos parla
kas rengia žmonėms vergi jų.
surėdymų, o tada Iiuosai ga duotimi bus atnaujinti pasi
versta griuvėsiais.
bičiuolio Rasputino mirti mentų pirmininkų susirinki
3) REVOLIUCIJONIERIŲ TARPE. Šitoje
lėsime karstyties po me darbavimus visų krikščioniųJ
mi.
Todėl laikraščiai liuo- mas.
kningutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierių ir
džius ant šakų su savo bo suvienijimo reikale. Šitų su
sai
aprašinėja
visokius iš
revoliucijų negirdėtos baisybes.
manymų buvo pradėjęs vy
čiais menkėmis.
Rasputino gyvenimo prieti
4) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
Pasibaigus prakalbai su kinti popežius Leonas XIII.
kius. Sakoma, kad Raspu
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus, skai
sirinkusieji su didžiausiu Bet popežius Pijus X buvo
tin turėjęs‘intakų ir į prof.
tyk šitų kningelę.
džiaugsmu ėmė šaukti: “Lai užmetęs tą pradėtų svarbų
Miliukovų ir į juodašimtį
Todėl dabartim*
gyvuoja monkių tėvas Kai darbą.
5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmų
Huv. Siaurinės Amerikos Puriškevičių. Tiedu abu vy
popežius ir vėl sumanęs tų
vada!”
pasiskaitymų teperka šitų kningutę.
Valstijų generalio štabo ko ru veik’ politikoje, pasirem
dalyką
pastatyti
viešumon
— Gal kas norite užduoti
6) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE
Žinomos Chicagoj didelės
mitetas gamina įstatymui dami Rasputino patarimais
klausimus? — tarė tvarkos ir mėginti pasiekti Leono
SOS ŠVIESOJE. Ketvirtų kartų išleista ir išnaujo
projektų apie visuotinų ka ir nurodymais. “Rieč” tvir departamentrnės Marshall
vedėjas J. čikas, kuris visą Xfff sumanytąjį tikslų. Be
perdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no
reiviavimų Suv. Valstijose. tina, kad Rasputin turėjęs Field & Co. krautuvės vedė
laikų sėdėjo prie staliuko, visų krikščionių suvienijimo
ri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistų sekretai.
Stovį arčiau generalio štabo intakų net į ministerių no jai prieš praeitas šventes innorima
turėti
ant kurio stovėjo ąsotis ypatingai
Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų knintrkrino visus savo darbinin
žmonės tvirtina, kad komi minacijas.
vandens, aprištas su raudo kuogeriausiuosius santikius
gučių tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIE
tetas projektą taiso, pasi
Tai kogi gero galima kus ir darbininkes, kad jei
su anglikonų bažnyčia. Šita
nu raiščiu.
/
NOS KURIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3
remdamas Argentinos kari laukti nuo Rusijos vyriau-, .Pc sąžiniškai dirbsiu, po
— Prašau!—atsiliepė gau žinia veikiai bus paskelbta
CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CEN ne sistema. Sulyg tos siste
svbės, jei ta didžiulė šalis švenčių apturėsiu puikių do
dailus, rimtos išvaizdos vy viešai Ryme ir visam pasau
TU, imdamas nemažiau 900 gausi po lCENtfĄ.
mos, Suv. Valstijos turi tu valdoma tamsaus, bet gud vanų. Taip paskatinti dar
lyjKas norėtų gauti NE VIENOS RU&IEO, bet
ras.
rėti nuolatinės kariuome raus, mužiko protu.
bininkai išsijuosę
dirbo.
Anot Dr. Palmieri, pope— Tik trumpai — patarė
sudėtus iš kelių viršminėtų rūšių, tas už 200 knin
nes pusę milijono, išėmus
Firma švenčių laikotarpiu
žians pirmutinis tikslas —
J. Čikas.
gelių užmoka S dol., o už SCO — tik 9 DOI*,
pustrečio milijono išlavintų
šįmet daugiau pelnijo, negu
prijungti
prie
Rymo
Rusų
— Meldžiu paaiškinti man
7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Čia aiš
atsarginių.
kitais metais. Ir štai aną
šį klausimą — pradėjo ne stačiatikių cerkvę ir pilnai
kiausiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrėdy
Šitas projektas bus pa
dieną krautuvės vedėjai ap
pažįstamasis. — Jeigu žmo susekti, kiek yra svarbus
tas, tų mokslininkų gyvenimas ir ko veTtos bedievių
baigtas už savaitės, už kitos.
Kuomet centrai i ų valsty dovanojo visus darbininkus
gus išsivystė iš beždžionės, kunigų įšventinimas angli
priekaištos, buk katalikai juos persekioję.
Projekte
svarbiausiu bių armijos pradėjo briau- ir darbininkes.
Padalijo
tai kuris pirmiau išsivystė: konų ir cpiskopalų bažny
, 9. MARKSAS IL Trecia laida.
Pasiremiant
daiktu yra tas, kad kiekvie ties Rumunijos Agilumon, jiems “pagyrimo lapelius.”
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMEN
ar vyras, ar moteris? Ant čiose. Šita klausimų kituonas sveikas vaikinas, sulau tuomet šimtai tūkstančių Ten dėkojama jiems už sąvyro veido auga barzda, met negativiu budu rišo
TAIS šitoje kningelėje yra išrodyta, karpu socialistai
kęs 18 -metų amžiaus, turįs rumunų, vyrų, moterių ir žiniškumą darbe Ir paskati
ūsai, o ant moterų veido tų Leono XTIT bulla.
rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
stoti kariuomenėn laviutics vaikų, kaip koki banga ūž nama tolesnia? taip Ištiki
Perkant pavieniui kningdės; KOPERNIKAS
Kardinolų komisijos pfrdalvku visai nėra. Kokiu
vieneriems metams.
telėjo į Rusijos Besarabiją. mai tarnauti firmos reika
IR GALILĖJUS, MARKSAS U, kaštuoja tik po 8
budu išaiškinti, išvedant mininku, sakoma, busiąs nttYra žinoma, kad prieš to Dabar rumunų pabėgėlių lams.
zmogans giminę iš bezdžio- skirtas kardinolas Nieota | CENTUS. Imdamas nemažiau 100 gausi po 9 CEN
Tai dovanos labai men
kį' priverstino kareiviavimo pilna pietinė Rusija, Jų piTMarini, kuris daugel metų i TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im
nių?
projektų, pasipils smarkus rta Odesoj, Kieve, Jekaterl- ki*.
damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.
Svetainėje po šio užklau vra pašventęs moksliškiems
[nutęstai.
ftoslave ir kituose dides
simo
užviešpatavo
tyla. tyrinėjimams reikale įvai
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
niuose miestuose. Visi jie Netofcnft Per Naujus Metus.
Kalbėtojas neriinąstauja, tai rių tikėjimo krikščionių su
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų
Tvaike Naujų Metų neži
yra apverktinam padėjime.
kaista, tai bala, dideliais vienijimo.
ir įdomių kiringelių. Pasiskubinkite užsisakyti! Pi
TTusijos vyriausybė mažai nomi piktadariai čia peršo
nigus reikia užmokėti UZSISAKAN’t.
gurkšniais geria vandeni, j Popežius' mano. jogei poką gali jiems pagelbėti. Ji-»vė 3 muzikantus, kurie lydėlitikinė ramybė, kuri laukiabalsiai alsuoja
Su visais tais reikalais kreipkitės į
n;ii pati neturi pinigų. Pa-; jo 1910 metus. Kas tą bjauMeldžiu balso — atsT- ma Europoje, vra pirmasis
"DRAUGAS” PUBLISHING C0..
Vokietija kreipėsi į Sav. bėgėlius šelpia nepaliesti • rų darbą atliko — dar nežiliepia iš publikos kitas vai žingsnis panaikinti tikėjimų £ 1800 WEST 46th STREET
::
CHICAGO, IUU Valstijas prašydama at i karės baisenybių gyvento ma.
kinas. — Kadangi kalbėto i sektas susiskaldymą. Šv.
“Draugo” Skaitytojas,
šaukti aavo pasiuntinį iŠ jai, ypač valstiečiai.
jas negali atsakyti ant pir- Tėvas mano, jogei po karės

FEUETŪNAS.

mojo užklausimo, tai ir aš
noriu duoti antrų užklausi“’«•
lAMKf
Rochesterio, N. Y., Socialis
— Gerai, sakyk — moste
tų Prakalbos.
lėjęs su ranka tarė K. Kai
Jau buvau bepradėjęs vada.
rengties į lovy, tik staiga
.Socialistu tarpe sujudi
kas tai pabarškino į duris mas, neužsigancdinilnas dė
manu kambario.
lei klausimų.
— Kas čia?! — surikau
— Klausykit — tarė jau
beveik su išgąsčiu.
nas vaikinas — kūdikis už— Aš! — atsiliepė u? du-'gįmata ir metų sulaukęs jau
rų storu balsu
pradeda dailiai kartoti savo
Tai buvo mano draugas motynos žodžius. Gi su bež
Kazys Gerbutis, augštas, džionėmis bei monkėmis vi
dailios
išvaizdos vvras.
sai kitas dalykas. Jos kalbė
t
V

įvairios
žinios

Secofll Seenrity Bank

NAUJOS REFORMOS
ANGLIJOJE

NAUJA ANGLUOS
PASKOLA.

KASPAR

PERSIUNTIMAS LAIKRASČiy NEBUSIĄS
BRANGESNIS.

POPEŽHJS DARBUOJASI
SUJUNGTI VISUS
KRIKiflONIl

APDRAUDŽIAMUS
MERGINOS.

BANKU TARNAUTOJAS
PRAŽUVO.

EXTRA 94.000

PARLAMENTįl PIRMININ
RASPUT1NAS IR 6ARAT0 KŲ SUSIRINKIMAS.
REIKALAI.

NORI PRAVESTI ARGEN
TINOS KARINI SISTEMĄ.

TIK PADĖKOJO DARBI
NINKAMS. ,

NAUJA BĖDA RUSIJAI.

REIKALAUJA ATŠAUKTI
PASIUNTINĮ. .

P.........
RUP
yt
is
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susirinki
m., įvyko susirinkimas
Lie
Subruzdimo Savaite Bai TAUltHNiy mzaras. tuvos Tyčių 24 kuopos.
Nutarta po Velykų suren
Sausio 10 dieną įvyks
giasi iį Vakarą. Tai Svarbi tikietų
diena” Chicagoje. gti vakarą parapijos naudai.
Toliaus kuopos pirminin
dieną visame mieste bus
Pastaba Balsų Rinkėjams- Šitą
pardavinėjami tikietai į Tal kas priminė apie skurdą

: BALSUS, KOL NEUŽSIDARYS SITAS SU
kininkų Bazarą, kurs prasi moksleivių pabėgėlių ir ra
RUZDIMO
SAVAITĖS PASIULIJIMAk
VIENAS BALSŲ RINKĖJAS PRIVALO VEIK dės šitą pėtnyčią Coliseum. gino vyčius prisidėti prie jų
Tęsis ligi sausio 20 dienai. snšelpiruo. Nutarta kuokais
TI TAIP, KAIP DAR NEKUOMET.
T

k Subruadimo savaitė, dėlto soforusk! gausite extra balsus ui
mujaa prenumeratas žiūrėk kasnffnzįileisk jiems dabar yra Mi
kas rinkti balsus jei nori laimė
ti.

Subruzdimo sakaitė bai
giasi šį vakarą devyniose.
Subruskite taip, kad nei vie
na minutė nebūti praleista
veltui. Nauji prenumerato
riai suteiks balsu daugiau
šiandie, negu rytoj. Ką tas
reiškia1?
Reiškia, kad jei
tamsta markiau l|igi pasku
tinei valandai pasidarbuosi,
tai laimėsi lenktyniavimu.
jGauk kiekvieną prenumera
torių, kokį tik gali gauti.
Nėra laiko apie tai dvejoti.
Subrusk taip, kaip dar nekuoinet. Dabar laikas gauti
daugiau balsų, jei tamsta
nori laimėti. Subruskite!
Subruzdimo valanda bai
giasi šį vakarą. Šiandie pa
skutinė diena. Rytoj už nau
jus prenumeratorius bus te
galima gauti tik normalis
balsų skaitlius. Todėl imki
tės darbo tUojaus.

pastangas pasivyti pirmesniuosius. O tamsta ar taip
elgiesi?
Nėra perdaug svarbu, kas
dabar užima pirmąją vietą
lenktyniavime. Kiekvienas
gali pirmesniuosius pralenk
ti. Tik reikia gero noro pa
sidarbavimo. Lenktyniavi
me nereik žiūrėti, kokioj
vietoj tebestovįs.
Tai yra
tame visa laimėjimo dvasia.
Eik drąsiai prie užbrėžto
tikslo. Darbuokis ir galų
o»)e laimėk!

Tarpe tikietų pardavinė
tojų sausio 10 dieną bus ir
apie pusantro šimto akto
rių, vyrų ir moterų. Lietu
viai neturėtų pamiršti nusi
pirkti tikinto. Tuo budu sušelps badaujančius lietu
vius, kurie‘J$ęn<įia dėlei šitos
baisios kares didžiausius
vargus. Nes Bazaro pelno
dalis bus skiriama ir nuken
tėjusiai Lietuvai. Pirm ba
zaro perkant tikietą, gali
ma gauti tik už 25e. Baza
ro metu tikietas kainuos
50e. Be to pravartu lietu
viams pamatyti daug viso
kių indomvbių, kolyos bus
Bazare. Ten bus ir lietu
viškais skyrius.

ščiausiai remti kalėdinį vy•'ių fondą, iš kurio dalis, pi
nigų bus nusiųsta Voronežo
moksleivijai.
Nepamiršta ir susirinki
me parinkti aukų tam tik
slui. Iš viso surinkta $7.20.
Po $1 aukavo — J. Meiliū
nas ir Opa Tamšiutė, po 50c
— S. Binijotaitė, F. Smilviče ir A. Dūdas. Smul
kesnių aukų įplaukė $3.70.
P. C.

ANGUKOMIII MILI
UI TIKĖJIMAS.

Anglikonų tikėjimas Anglijoj vis labiau griūna. Vii labiau linksta prie katali
kų ir vis priima katalikiškų
apeigų. Anglikonų kaikurie
Nukreipk sąvo akis į bal
Sausio 3 dienoų 1917 me pastoriai tuo jabai susopi
sų rinkėjų Veikimą.
Jie tų, Šv. Jurgio parapijos sve nę.
tamstai pasakys indomią Is tainėje. įvyko metinis susi
Par»itbt(Xto Barbernė ir pool
toriją. Tėmyk balsų rinkė rinkimas viršįvardintos vy
rooinis, Atsišaukite pas
jų lakštą, Kasdien ten įvyk čių kuopos. Šį kartą Bridge
FRANK KUBIN.
sta daugelis .atmainų. Kiti porto vyčiai labai skaitlin 4634 Wentworth Avė.
kitus pralenkia. Nes kiek gai atlankė savąjį susirinki
Paieškau Sausanavičiaus pa
eina
iš Viliiiaus irub., ‘Traku p»
vienas darbuojasi ir savimi mą ir daugelis neiškentė vie
2908 W. 40th St., Chieago, Ui.
pasitiki.
Šiandie pirmąją šai nepasidžiaugę’tokiu gra vieto Jiezno parapijos Varinats
vietą užima J. J. Statkus ir žiu lietuvių katalikiškos ko kaimo. Jis. al-ba kas apie ji
žinote atsišaukite sekančiu adre
•Pasinaudok kiekviena inl 1\. Skrypko. Paskui jiedu jaunuomenės būreliu.
se;
Minėtame
susirinkime
nute.
Nepamiršk to, kad seka L. Sabonienė. Tolesniai
PRANAS CIERMAUCKAS
Bos
Jjp7 Forest City, Pa.
pavieniai gauti prenumera S, Simanavičius, kituomet svarstyta daug naudingų
toriai nuspręs tamstos lai jis buvo užėmęs pirmą vietą. dalykų. Iš svarbesnių pa- Į Atsiveskite Savo Draugus,
Aš csn užsiganėdinęs su Eatonic,
mėjimą arba pralaimėjimą. Gali jis vėl peršokti pirmes minėsiu šiuos:
J nes kų jis sako tą ir dąro. Aš puta
1. Daugelis panelių vyčių riu kiekvienam jj nusiprkti . Vienas
Jei tamsta manai, kad yra ni uosius nž save.
žmogus 87 metų senumo štai ką ra
Gerai varosi pirmyn Auna pasižadėjo prisidėti darbu šo: “Aš turėjau, nevirškinimą vidu
Sunkiu gauti balsus, kad bal
bet kaip tik pradėjau imti Easų rinkėjo darbas yra per Šūsnis, Chas. J. Pansirna, prie hetuyiyn akyriaus talki rių,
tonie, dabar jaučiuosi labai gerai.
sunkus, tai ką gali pasakyti R. M. Kalinauskas, J. Juk ninkų bazare. •’ Kaikurios gi Nuo to laiko neesu turėjęs daktaro”.
•T. E. I’roctor, aptickorius, VVooster,
tpie tuos, katrie ištikro gau nis ir V. Jereckienė. Šitie taipo gi išreiškė norą parda Ohio.
Geras nuo remenio, širdies skausmo ir
na daug balsų? Dabar tam visi turi užėmę labai tinka vinėti bilietus tojo bazaro.
kitų negerumų. I’as visus aptickorius.
PO VALGYMUI IMKITE VIENA
2.
Kuopa
nutarė
sausio
mas
pozicijas
lenktyniavi

sta negali pamesti lenkty
28 d. š. m. suruošti vakarą
niavimo.
Kiekvienas deda me.
ir pamarginti jį įdomia pro
J. J. Statkus........... 132,400 P. Cibulskis .............. 122,450 grama. Sulošta bus juokin
K. Skrypko............... 132,220 P. Gudaitis................ 121,500 gas veikalėlis “Žydas Stati
L. Sabonienė ............ 132,000 Alex Sliedis ............. 121,060 nėje.” Programai pasibai
S. Simanavičius___ 131,755 Felix Machulskis .. 113,685 gus busią šokiai.
iY5TEF1
3. Ši vyčių kuopa gali pa f1fl5TERi
Alina Šūsnis ............ 131,615, M. T. Geneviczius ..110,160
104,575 sigirti ir turtingu kningynu.
Chas. J. Pansirna ,. 131,100 Gco. Stankevieie
Mokykis kirpimo ir designing
R. M. Kalinauskas.. 131,000 Agota Meskevičien: 103,280 Nutaria utarninko, ketver vyriškų ir moteriškų apršdalų
Juozapas Juknis ..130,510 C, Baltrūnas ......... .' 96,125 go ir subatos vakarais laiky Muaų sistema ir ypatiškas mokinimas
iV. Jereckienė........... 120,790 J. Kudirka ................ 92,120 ti kningyną atdarą.
padarys jus iinovu
A. J. Bernatos........... 129,625 Antanas Glemža.... 81,501)
4. Ateityje vieną sykį per už trumpą laiką.
Ignas Stadulis ... .129,500 N. Urbonas ................ 72,650 mėnesį nutaria laikyti de Mes turime didžiau
sius
ir
geriausius
Ona Janušytė............ 129,100 M. Grubleuskis .... 69,815 batus (lavinančius ginčus kirpimo — design
ir siuvimo sky
F. Vaivada ................. 128,385 J. Bičiūnas................ 68.700 visuomenės ir mokslo srity ing
rius, kur mes sutei
J. Juzėnas ................ 127,870 Į V. Stulpinas ............ 53,745 se).
'
, ksime praktišką pa
tyrimą kuomet jus
127,010 Ona Šlažaitė ........... 39,345
J. Gurnaliauskas.
5. Nauju kuopos pirmi mokysitės.
126,815 Tony Kurliansky .. 38.360 ninku liko išrinktas uolas ir Elektra varomos mašinos musų siuvi
Math Litwaitis .
mo skyriuose.'
126,500 K. Pocienė................ 33.910 karštas veikėjas p. P. Bal Jus esate užkviečiami aplankyti ir
S. Valėntukevičia
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
125,980 Elena Žiliūtė ..
32.555 tutis.
K. P. Mikšys ...
dieną ir vakarais ir gauti speciališpigią kaną.
30.350
S. P. Mažciko........... 124,105 Jonas Polikaitis
P. J. Gedgaudas, kp. rast. kaiFormos
daromos pagal Jūsų mierą — bile stailės arba dydžio ii bile
30.020
J. Wiczas .................. 123,910 Jurgis Slepikas
madų knygos.
29.190
Ona Pocienė ......122,935 Peter Šliogeris
MASTĖS DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnlcka, principalas,
118 N. La Baile St., Kamb. 416-417
Seredoje, sausio 3 d. š.
jai ir jos pavyzdį verta sek
Prieš City Hali

LIETUVOS VYČIŲ 16 KP.

GREIČIAUS,
SKUBINKIS

Skaitytojai, Lenktyniavimas Už Dovanas Bemaž Tekinas

BAIS? gBNTgET
“DRAUGAS”

Skubinkis

balsus už naujas

I

Neužmiršta ir nukentėju
Japonijos prekyba su už
sių nuo karės. Jų sušclpimui surinkta 11 dol. ir 48 sieniais 1916 metais pasiekė
centai.
Reikia pažymėti, negirdėtą augštuino laipsni.
kad
laike
Visų
Šventų A py vaida pasiekusi vieną

draugijos vakarų nėkuomet
nepraleidžiama proga pa
rinkti aukų badaujančiai
tėvynėj. Taigi tebūna gar

milijardą 880 milijonų jenų.

Čionai neprirokuojama Ko
rėjos prekyba. Japonija su
sikraus didelius turtus iŠ
bė tokiai prakilniai draugi-/ dabartinės karės Europoje.

Kus sausio 2 d. 8 vai.
iš ryto, iki sausio 9
d. 9 vai vakaro

▼ALSIUOS BANKA

<169 — 4164 So. Halated SU

OkkS

Atdara Snbatoc vakarais UO 9 (M B

’V

$4,000 DOVANŲ UZ RINKIMĄ
Idomiasi dalykai dedasi
Užgsdšdtakito Ksričtauaius savo šlrOas
troškimus

Trisdešimtis Trįs DOVANOS
Visos Žemiau surašytov dovanos bus išdalytos “DRAUGO’
tojams, neatsižvelgianti j tai kur jie gyvena. Brangiausia dovana
bus suteikta tam, koris gaus užvis daugiausia balsų. Kitos dovanos
taipo-gį bus duodamos sulyg skaičiaus balsų. Kas gaus baltų —«
tam mažesnė dovana, kad daugiau — tam didesnė.

DOVANA

........................... *'

......... . ....... . .......... VERTE
11,200.00

Pirkta pas
LKKINGTON MOTOS CAR COMPANY
1843 South MicMgan A'

?. BRISCOE AUTOMOBILIUS
Pirkta paa
MOTOS CAR SALES COMPANY,
2939 South Mlehigaa Avoctua.
3. JESRIE FRENCH PIANO

.........................................................i..

860.00

A JEFFEKSON PIANO ......................................................................... 300.08

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

5. NATIONAL GBAMAFONAS .................
l&O.OO
6..AKTOPHONB GBAMAFONAS .................................... T5.00
Nupirkta pas
JOSEPH KLINENBERG,
4916 8»utli Ashland Atmuš
*3
7. NAUJA SIUVAMA MAŠINA ..................................... 5»<»
8. NAUJA SIUVAMA MAŠINA ...................................... 50X)0
NEW HOKB SRWIN0 MAOHHfB COMPANY,
Nupirkta pas

427 South Waba«h Avanso

9. NAMŲ RAKANDAI (MEBIAA1)............................
10. NAMŲ RAKANDAI (MEBL1AI).......................
11. NAMŲ RAKANDAI (MEBL1AI).................. ........
12. NAMŲ RAKANDAI (MEBUAI).......................
13. NAMŲ RAKANDAI (MEBL1A1)................................
14. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
13. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
s •••*«
16. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
17. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
)». NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
19. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).......................... .
20. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).......................... .
21. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................ .
22. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..............................
23. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................
24. -----NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).............................
w
l NAMŲ ------------RAKANDAI (MEBLIAI).................... ............
96.. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)........................
--------- RAKANDAI (MEBLIAI)
27. NAMŲ
29. "IMU
NAMŲ ------------RAKANDAI (MEBLIAI)
29. NAMŲ KAKANDAI (MBBLIAI)
80. NAMŲ RAKANDAI (KEBLIAI)
31. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) . .............................
32. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI)..........................
33. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...............................
Nupirkta paa
• ' UNION LIBERTY FURNITURE COMPANY. ..
I • t

The Stock Yards
Saving Bank

The Stock Yards Saving Buk

Kaina
Balaal
Kaina
Kaišai
12 mėnesių
01.56
760
24 mėnesiu
•*r«r»-ir $3.00 9
1000
36 mėnesių
04.50 ................... *.3t(00
4S mėnesių ....... 06.00
v.-BOSO
SEKANČIĄ SĄVAITE PA \

SKUTINIAI BALSAI.

Kuomet Jus Pasideda
Savo Pinigus Į

Jųg galite būti nžtlkriataša, kad jaaų piningai yra
Magioje VALSTIJOS IN8TITUOUOJE, kari tapo
mergini znota viri 12 metų po priežiūra direktorių,
kurio atsakanti kaip ii komercijos stovio taip ir S
flaauiiko.
Apart to piningai yra apsaugoti aokaaHal:
Kapital Stock ....................... . ........ Š 200,000
tarpine and Undivided Profits over ..... . 100,000
Double Liability of Stockholdero .......... >00,000
Protectton to Deporiton of a • a • •••••• HMM

“SAVAITINIS DRAUGAS”

Nauji Skaitytojai
Nauji Skaitytojai

prenumeratas

\ BRIGHTON PARK.

TURTMGYN EINA
JAPONU*.

Kaina
- BaImI
$1.75
. 700
93,12 . *••••*••••. 9ĮSP9
06.24
...••’SšOfl
09.00 .......... 10.800
Siunčiamas per pačtą kaštuoja 94.50 | metoa.
Ne į Chicago kaštuoja $3.00 i metus.
Į kitas šalis (užmbeiin) kaštuoja 06.00 i metus

rinkti

WEST SIDE.

ti visoms lietuviškoms drau
i
gijoms.
Be to šiam vakare taipo
Smagus ir Naudingas
gi buvo pardavinėjami bilie
Vakaras.
Sausio 1 d. 1917 m. p. Ma- tai į talkininkų bazarą.
Tėvynės Mylėtojas.
žonio svefainėje įvyko Visų
Šventų draugijos vakaras.
Publikos vakare atsilankė
gan daug ir viršminėta
draugija turėjo arti 100 dol.
pelno iš šios pramogėlės.

Nauji Skaitytojai
6 mėnesių
12 menesių • • • ••••.'
*24 mėnesių -...... .
36 mėnesių ...........

20D0
2600
20.00
2600
20.00

io.oo

90.00
90.00
to,*)
20.00
W>0
iOBO
90.0d
9« 00
40 00
*>
20.00

906

, t

SODO

4795 Ashland AvtHUO

PLATESNIŲ INFORMA
CIJŲ KLAUSKITE AD
F

RESŲ:

KONTE8TO
REDAKTORIUI
1800 W. 46th St, Chicago
III.

Telepboae Drover 6114
Ofisas atdaras kasdien
nuo 8 ryto iki7
vėlam vakaruL
/

LAIMCJIMAS TU?<IB YRA UCTIB.RIMTAS.
Prisidėkite prie to konleato (lenktynių). Kuomet' tik i
pagarsinta jūsų vardas “ Drauge’', tuOjtiii - rit. I
atmokėkite prenumerata iškglno už metui. Paiku!,

•draakite “Draugui” matų mažiausia

bent

prenumeratorių ) sąvaitę. iki pabaigus
kofltevto. J#igu horh negaus reikalingu exdltiaiMi b alsų dėlei išlaimšiirtto viriau rodytų
dovanų, lae gaus 23 eetttna nuo kieltvlš.
no dolerio nž jeikėtą tuntą už pvenOneratorina.
u
,

vieną

ARGI GALI mm
KAB TEISINGIAU.

r

ms -e^.^e/r-

0R K 0bKI
1

I

4

... ■

už vienų ir vienas už visus Ino lietuvio iš Chicagos ir
Parsiduoda Bufernė
labai
ir pamatysime, kad mes mil-»apylinkių yrA priedermė ap- puikioje vietoje lietuviu apgV
ventoj galium daryti labai gera
žiniškai pasinaudosime, kaip lankyti. Atsibus Coliseum, bizni.
Kas norite jsigyti sau puiku
medegiškai, taip ir morališ 1513 So. Wabasli avė.
biznį
malonėkite atsilankyti, pa
kai sušelpsime badaujančius
Seredoj e, sausio 17 d. bus matysite koks biznis ir dėl ko
musų brolius. Įvairių daik lietuviškas programas, da kiospriežasties parsiduoda. Atsi
tų pamatysime bazare. Bus lyvaus
lietuviški' chorai, šaukite sekančiu adresu:
2908 W. 40th St., Chicago, UI
čia angliškų karės kubilų, dainuos lietuviškas dainas.
vokiškų zeppelinų, visokių
Kiekvieno lietuvio parei
REIKALINGAS
patyręs
išdarbių iš Francijos, Rusi ga, yra atsilankyti bazaran
rankinis zeceris. Darbas
jos ir kų-gi mes galėsime ir nevienų, bet keletą kar
nuolatinis. Atsišaukite į
parodyt. Teisybę pasakius, tų. Patogumo dėlei, kad
<<iDraugo” Adm.
lai nedaug mes turime, nes lietuviai nesusigrustų vieną
buvome prislėgti per eiles dienų visi, kitas dienas ne
metų, o 'dabar visiškai nai būtų nieko, yra kviečiami
Telefoną*: McKinley S764
L. Vyčių 13 kp. ant Town kinami,
taigi stengkimės sekančiai:
j of Lake Naujuose Metuose kiek galime ir be abejonės
Bridgcporto kolionija ket
Gydytojas ir Chirurgas
Nepa- verge 11 dienų.
3467 S. Wsttirs llvtf. Ir*. 36 gt.. Chicago
Nesenai Chicagos miesto !buvo surengusi gražų gėlinį busime apkainuoti.
taryba nusprendė visuose i baliV 'L P. Elijošiaus salėje. mokime, kaip “našlės nk'a18-tos gatvės
kolionija
miesto
departamentuose iBaluis’ gerai pavyko ir gry- tikėlis” buvo apkainuotas,
pėtnyčioj 12 dienų.
mTVr>TV>TVYYVVYTVYYrr»Y>
šiais įliptais sumažinti išlai-i Į*0 pelno davė arti $50.00.
Taigi gįuomį <jar kartų
Town of Lake kolionija
das 14 nuošimčiais. Policijos Baugiausiai.gavusioms gelių kviečiame visus talkon. Jei subatoje 13 diena.
viršininkas sustatė savo de-;Panel?ms buv0 dalinamos
West Side kolionija, pagu turite, kas bent kokių
ADVOKATAS
partamento busimąsias iš-.dovanos. Pirmų dovanų ganedėlyje
15
dienų.
į rankų išdirbinių, siuvinių,
Miesto ofisas:
Room 813
laidas ir pasirodė, kad jis'vo
Tirunaitė, o antrų
North Side kolionija utar19 So. La Salio St., Chicago, IU.
drožimų ir medžio, jeigu ga
Tel. Randolpb 5246
reikalauja $100,000 daugiau ^°sė Mtortinkaitė.
lima paaukaukite, ar par ninke 16 dienų.
Lietuvos Pelėda.
Seredoje lietuvių dienų
už
pcrnykščias
išlaidas.
gyvenimo vieta
duokite. Visi daigtai bus ap
•
3855 South
3856
I
Halsted Strsot
Miesto taryba negali supras-!
T,
Tel. Drover 5326
saugoti nuo ugnies, pavogt- kiekvieno pareiga atsilanky S
ii tokio keisto policijos vir-į
Trtrntr
| mo ir taip, kad nėra reikalo ti, nors ir kelintu kartu.
Kilbuko pasielgimo ir jo iš-'
Pullman,
Roseland,
So.
bijotis, kas bus neparduota,
GERA PROGA.
laidų sąstatą Įsakė sugrąžin-!
Chicago, ketverge 18 dienų.
bus sugrųžinta.
Jauna pora priversta paaukauti sa
Cicero kolionija pėtnveio- vo puikius, beveik naujaus rakandus
ti jam atgal.
,
už retai pigią kainą, $170.00 seklyčios
Bazaras prasidės ketver- įo 19 'dienų.
setas,
tikros skuros už $35. Vėliausios
Kitų departamentų virsi-,
Chicagoje yra didžiausios
“’f1" Į1 „į““* 1917
valgomojo ir miegamojo kamba
Brighton Park kolionija mados
rio rakandus. 2 puikiu divonu, davenįlinkai ir gi reikalauja kiek visam
pasaulyj
gyvuli., metals’,r tes,s 19 *nni, nno Subatoje 20 dienų.
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gvadaugiau išlaidu už pernvk-;
rantija už $115 ir $225 Vietrola su
Ir nei viene- 1 ikl 1,1 val* nakties- Kiek'
Centralinis Lietuvių Die brangiais rekordais už $60.00. Sis yra
ščius metus. Gi jei katras į skerdyklos; irneivieneretas pigumas ir jums apsimokės pa
viena diena ir todėl kiekvienos Komitetas Chicagoj. tirti nežiūrint kur jus gyvenate. Vis
išlaidas ir susiaurina, taiir^s me^a^s neparduota iš
kas vartota vos 9 savaites. Parsiduos
visai nežvmiai.
H1-1 tiek danS mėsos ir kitų
taipgi po vieną. Atsišaukite tuojaus.
Gyvenimo vieta: 1922 So. Kedzie Avė.,
i mėsinių išdirbinių, kiek perarti 22-ros gtv. Chicago, 111.
Miestas neturi pinigų. Už;
nai.
Skerdyklų apyvarta
tai kaltas politikierių
pas-ek8 negird6t» laipsni __
saREIKALINGAS Gerai
mininkavimas.
uome per
apyvartoje pasidėkojant
patyręs Linotypistas. Dar
nai laivo pinigų pakaktinai, dabartinei karei Europoje
bas ant visados. Alga gera.
MILDOS SVETAINĖJE
ta. jie visur metė juos be I pard,lnt„
rnėsns konservų
lrnnservi
3138 So. Halsted Street.
Ant 3-čių lubų
i Parduota mėsos,
Atsišaukite
tuojaus į
atodairos Į ateitį.
‘•ir kitko už $1,500,000,000.
“DRAUGO” ADM.
Nedėlioję, 14 dieną Sausio, 1917 meduose.
i Reiškia $217,000,000 dau
Pradžia 7-tą vai vakare,
Įžanga 25c agmenul
karės lietuviams.
Tai yra labai gražus vyčių
pasielgimas ir geistina butų,
'
ORAS.
kad ir kitos draugijos nepa
mirštų negirdėtų vargų ba
t
' Chicago ir apylinkė. — daujančios Lietuvos ir'kiek
Gražus oras šiandie ir ry vienai progai pasitaikius tetoj; šiandie po pietų ar va dėti savo aukų ant aukuro
kare bus šalčiau.
pasruvusios krauju ir aša
Temperatūra vakar aug romis tėvynės.
ščiausia 27 laipsniai.
Kuopos Korespondentas.

Chicagoje

CHICAGOS SĄMATOS L. VYČIŲ13 KP. BALIUS.
REIKALAI.

BR. A. K. RUTKAUSKAS

KAZIMIERAS GUGIS

Ttl. Drevsr 1310

Tel. Central 4411

teKMMsamanctMaBMHBcmaaiUM

Labai Naudinga
Knygele.

LIETUVIS ADVOKATAS
■ Kam b. 902 National Life bldg.
laimi naudinga suaugusiems žmonėms,
29 So. LaSaile st.,
nes joje yra patalpinti reikalingiausi § Vakarais I5<6l> Milwaukce avė.
dalykai ii bažnytinio mokslo. Kaina $
Central 6390
25 centai Autorius tos knigutes Kliu. $
Rasidence Humhold 97
Pranciškus (Ingis; norėdami ta kny
CHICAGO, 1J.L.
gute gauti turi siųsti laiškeli po šiuomi antrašų:

Chicag
Chicagos
os mnnicipalis
mnnicipalis
sėjas
Mahoney
sėjas Mahoney pakvietė
pakvietė

teltei
žyžy

Chimeros piliečius
niliečius
mesnius Chicagos
ateiti ir pamatyti policijos
nuovadų
“South Clark,”
kuri esanti baisiai blogam
stovvj. Namai apleisti, apgruvę, sutrūnėję, O ten kas
dien daug laikoma ir visokių
prasižengėlių. Jei gimtų gai
sras, jie visi ten turėtų žūti.

1916 metais Swift & Co.
ipvvarta padidėjo $100,000,M0; Armour & Co. $75,000,-

000; M)orris ir Cudahy $25,000.000.
Visokios rųšies galvijų
praeitais metais į skerdyk
las pristatyta 16,737,000 ver
tės $473,925,000.'

Skerdyklų kompanijos he
rvvulių skerdimo užsiima
lar ir arklių prekyba, kuri
turėjo $36,000,000 apyvar-

ATPLĖŠIAMI NEPR1STA-tos
'
TALKININKŲ BAZARAS
TYTI LAIŠKAI.
NETOLI.
Chicagos eentraliniam kra
sos buste imta atplėšinėti
laiškai, kokie delei negerų
Vos kelios dienos pasiliko
adresų nebuvo pristatyti ad iki Talkininkų Bazaro. Gnresatams. Seniau tokie neĮpjausimai, ^as rengia šį
pristatyti laiškai iš Chicago Bazarų, kam eis pelnas, kaip
buvo siunčiami Washingto- jis bus suvartotas? Sį Banan, ten atplėšiami ir naiki zarų rengia įžymus žmonėm
nami. Gi šįmet leista tuos
a isoje Amerikoje. Dalyvau
laiškus atplėšinėti vietos ja jame didesnės pasaulio
krasoje.
i dalies tautos ir pelnas eis!
Laiškų yra krūvos. Juo- i nuĮęentėjusiems nuo karės.

A. Alszewskio Bartko
Depozitoriams.
Lietuviu UNIVERSAL STATE

lis sugrąžinta siuntėjams.

L. VYČIŲ 13 KUOPOS
SUSIRINKIMAS.

į didesnė,

negu kitų tautų.

| Vaitojimas našlių ir kūdi
kių pasiekė kiekvieno ausis
j r mes lietuviai tapome pa

kviesti į šį Bazarą, mums
čion
daleista pasipelnyti
Seredoje, sausio 3 d. L. skatiką, kitų ir negana to
Vyčių 13 kp. turėjo savaitr- dar suteikta $100 pradžia!
nį susirinkimą. Sį kartų są darbo. Kiek męs padiegsi
nariai į susirinkimų atsilan me PASINAUDOTI VISU
kė skaitlingai. Pelnų $25.00 KUOM PRIGULĖS NUO
nuo praeito balio nutarta MUSŲ PAČIŲ ir todėl dapaskirti nukentėjusiems dėl bar laikas stoti darban visi

BANKAS

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

GERAS PELNAS
Tiems kur taupo pinigus
Sausio mėnesio bėgiu 40,000 šio banko depozitorių gaus savo regnlerius pusmetinius
procentus.
Procentų suma, kuri bus depozitoriams išmokėta
nž pereitus šešis mėn. seikiu $149, 000. 00
$298,000.00 buvo išmokėta procentais šio įmuko 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.
Dcpozitorių taupiniai apsaugoti kapi
talu ir perviršiu $5,000,000.00.
jUBATOMIS

Taupomasai
Skyrius
VAKARAISnuo G iki 8 vai

REIKALINGI AGENTAI
platinimui
“Draugo.”
Geistina pusėtinai išsila
vinę ir galinti keliauti su
prakalbomis.
Apie išlygas kreipkitės į
<<i‘Draugo” Adm.
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 atsišankt sekančių adre
su:
MIKOLAS RESKUS
4512 So. Hermitage avė.
Chicago, III.

ko bus šauktas A. Olszptvskio Banko D’ėpozitoriij

susirinkimas, kad perkelti A. Olszeivskio Banko
depozitus j naują Vniversal State Banką.
Ant šio susirinkimo visi A. Olszewskio Ban

Paieškau pusbrolių: Petro Varanavičia, paeina iš Kauno gnh., šaulių
pav.,
Užvenčiu parap., šlahždo, so
dos, pirmiau gyveno Bostone, o da
bar nežinau. Kas apie jį žinote ar
jis pats atsišaukite sekančių adresu:
MIKOLAS REŠKUS
4512 So. Hermitage avė.,
Chicago, Hl.

VIENINTELIS

VTDUEMTESTV.T

KAME

■

LIKTO

VEDA.

LA SALLE IR WASHINGTON GTV., PRIEŠAIS CITY HALL

; PIRMU NEGU PIRKSItGAUK MUSU KAINAS ;
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

S

e
e
e

CARR BROS. WRECKING CO. „

» 3003-3039 8. HALSTED ST.,
rrrrvvrrr^rrrrvrrvvTYVVvr

CHICAdO ;
rv*rrmm»

Amerikoniška Valstijine

= Banka =

1825 - 1827 Blue Island nve.. Kampu Loomis lr 18-tos Gatvlą.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jąsą namą.—r.w
Beguliarišsai peržiūrimu Valatijoa ir Clearing Hoi^pe Association. 81noma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti lr kad jis bus
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
t
i
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais Iki 8:0 ▼. vakare.
Kalbama Lietuviškai lr Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

išmainys jas ant knygeliu naujo Vniversal State
pinigus atsi

imti, arba laikyti naujame Vniversal State

RANKAS

VISKAI KALBAMA IR SU LIETUVIAIS REIKALUS

ko depozitoriai atsineš savo Bankines knygeles ir

Banko, su kuriomi jie galės savo

atdaras

STATE BANK of CHICAGO

Tuojaus po atidarymui Universal State Ban

JAS F. STEPINA, Prezidentas.

Ban

ADOLPH J. KRASA, Kasteriu.

ke. I susirinkimo sale bus leidžiami tik tie kurie

turės A. Olszewskio Banko knygeles. Todėl’ pasi
rūpinkite visi pirm laiko

turėti savo bankinės

knygelės po ranka, r.es be knygelės niekas negalės
snlėp įieiti nė pinigu reikalauti.

pozitorius pakviesti, tai malonėkite visi.

Pradekit
Naują Metą

v

Kad ant šio susirinkimo galėtume visus dc-

se atrandama ir pinigų, ir

vjeno ]nt0 pasidarbavi-,
perlaidų ir kitko. Jei at- rnuĮ paaP1(]js žino, ka(Į jr f0_
plėštam laiške surandama
Įan|a, kaip “Lietuviai”
siuntėjo adresas, tai krasa vra sn jtrmi surišta. Jis
IM^ko. grąžina siuntėjui. Ki- jau įr gOraĮ žino, kad karei j
ti laiškai sunaikinami.
iškilus musų tauta daugiau-]
Pirmąją dienų atplėšta sjaj nukentėjo, kad srovė
suvirs -^.909 laiškų. Jų da- kraujo ir ašarų yra kur kas

KVIEČIAME IR NEŠERIN1NKUS

g

2640 North Hamlin, avė. Chicago, OI.

TTrvrmYWY*TWY»

Muzika Brolių Sarpalių,

JOSEPH C. WOLON
'

S

Yra atspausdinta knigele: “Trumpas
aiškinimas tiesu katalikų tikėjimo,“

Šėrininku Kingman Zžnko Kasyklų

giau, negu 1915 metais.

B
Abeluu Koutraktonas, Dal- p
3 lydė lr Budavotoju.
3
ApskaltUavlmal noriai Bitei- Q
4 klaml.
!J
8 2447—M W. 45th Place,
U

3123 S. HALSTED 31. 127 R DEARBORN ST.
Ant trečią labą Rota IIII-I3 Ualty Bldg

DIDELIS BALIUS

GRAŽI TVARKA.

St. Anuczauskis

ADVOKATAS
Namų Ofisu:
Miesto Ofisu:

A. A. SLAKIS

SKERDYKLOS TURI
DIDELĮ PELNĄ.

■ cKsrasiioas;.vajaE^«:'aKB7W7^ao ss.
1 Tai. Yarda $51$
5

kurie

permainėte savo gyvenimo vieta, paduokite mums
savo naują adresą. Kam paranku — ateikite i mu-

su Banką adresą permainyti, o kam neparanku

NATIONAL CITY
SAVIN6S ACCOUNT
Pinigai padėti ant arba
prieš Sausio 18-ta atneš 3
nuošimti nuo Sausio 1-moa.

ateiti, tai iškirpę ši kuponą prisiųskite mums pač-

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

tu užrašę ant jo savo naują adresą ir knygelės niv

Aavlags Oapt itti » PisMilyP IU $ 1.1

merj. kad mes galėtume jus ant depobitoriu susi

rinkimo pakviesti.
■—............

......... ■ »
A. 0L8ZEW8KI0 BANKO

DEPOZITORIAUS NAUJAS ADRESAS.

NATIONAL CITY BANK
I

Adresas ....................................................... \

David R, Forgan —President
S. E. Kampas, Dearborn and
Monroe St.,
Tautiška Banka apsau
ga Del Jūsų taupumo.

Knygeles No......................

Tel Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Pnakubinkite adresus prisiųsti, kadangi su
sirinkimas gali būt netrukus šaukiamas
t

A. 0L8ZEWSKI0 BANKAS.
3262 8. H&lgted St., Ohiaųro, III.

įJ

a

26
a ib.

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausių kavų Chi
cagoj ir mokėk už sv. tiktai
Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c ver

19c

$500 DOVANŲ, jei jus galite
ruti iš taukų darytą sviestą
kurioje nors iš Bankės
san
krovų.

OF CHICAGO

(Apatinės luboa)

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

BANKES
COFFEE

The
' Best

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak.

Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Avė.
art 47-toe gatvės

j

SMETONAS
Geriausias
Smetonos svie
stu. Geresnis
negn knr Jus

Geriausi
šiai lOe
rųšiae

40c
WB8T BTDN

1B71
8054
1045
1510
8880
1644
1886

Ifihrankee Av. /

Wl)wankee Av.
Mllwankee Av.
W. Madison st.
W. Madlun et.
W. Cbleago Av
Blue Islaad Av

COCOI

RY2III

bent

s;c
8618
11x7
1838
1818
$102

ARBATA

Bankės
G e
ri anais Coeoa.
Sulygink a

1

Ua H sv

W.
8.
S.
W.
W.

North Av.
Halsted St.
Halsted St.
l$th St.
Kad st.

8OUTH «TD1
$088 Wentworth 'Aj
$427 S. Halsted st.

Prilmniausio i
Arbatos Gva
rantuotos g n.
flrir. v.rt 4UC

14cl

"M

4729 8. Ashland
NORTH SID1
406 W.

Divtsion

720 W. North Av.
2640 Lincoln Av,
l H

I.inmln

8413

N. Clark

Av.

