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RUSIJOJE ATGAIVINTA PRIESPAUDA
•4 ‘

• I

RUSIJOJE SUGRĄŽINTA RUSAI EIN| PIRMYN
SENOBINIAI LAIKAI. KURŠE IR LIETUVOJ.

tralių armijų spaudimo ir
traukiasi atgal, į šiaurinę
Rumunijos dalį.
Vietomis
jie, ypač rumunai, buvo su
silaikę ir stoję kontraatakon. Bet tik panešę didelius
nuostolius, anot vokiečių
oficialio pranešimo. Nublok
šti tolokai į Kasino klonį.
Centraliu valstybių kariuomenė eina pirmyn šiaurs link nuo Foesani.
Jau
pasiekusi Putna "upę.

'

•

SUŽEISTI KAREIVIAI
NAUJAS POLICIJOS
SIUNČIAMI ĮSAVO ŠALISJ
VIRŠININKAS.

Bedieviu Laisve

KAIP NUŽUDYTA
RASPUTINAS.

Bedieviai Meksikoje da
bar pilnais šalies ponais. Jie
Petrogradas. — Pasišali
Londonas. — Čionai gau
Londonas. — Anglijos su
Londonas. — Kuršo ir
visi girias esą didžiais lais
nus iš ministerių pirminin Lietuvos šone, pradėjus Ry
žeistų
kareivių
skaitlius
vės šalininkais ir žmonių to platesnės žinios apie Ras
ko vietos Trepovui ir švieti gą ir baigus Naroč ežeru,
taip baisiai nuolat didėja,
alimės gamintojais. Bet skai putino nužudymą Petrogra
mo ministeriui Ignatjevui, rusai nepertraukia savo už
kad Anglijos vyriausybe
tant anglų laikraščius, kur de. Kaip žinoma, RasputiRusijoje sugrąžinta senobi puolimo prieš vokiečius. Vi
nusprendė juos sergančius
aprašytos tos tariamosios jų nas buvo Rusijos caro pata
niai gyventoju priespaudos su 200 mylių ilgio šonu ru
siųsti namo. Sužeisti kana
liuosybės, stačiai plaukai rėju ne tik privatiniuose,
laikai.
Išnaujo ėmė krik- sai vietomis pasivarą pir
bet ir šalies valdymo reika
diečiai bus pasiųsti Kanašiaušias ant galvos.
štauti biurokratija. Naujas myn, anot oficialio iš Petro
luose. Jis turėjo neišpasa
don, australiečiai — Austra
Šitai ką daro bedieviai
Gauta
žinios,
kad
rusų
ministerių pirmininkas, ku grado pranešimo. Rygos šo
kytą intekmę i visą, caro
lijon, kiti — kitur. Ar daug
Yucatano vyskupijoje. Be
koliumnos
ir
nuo
Putna
jhu
nigaikštis Galiein, yra dide ne, tarpe Tirui pelkių ir Aa
šeimyną ir į kai kuriuos val
tų kareivių atlaikys tas jū
dievių valdžia išleido įstaty
atsimetusios
ant
Seret
upės.
lis caro autokratizmo ram upės, rusai atmušę vokie-'
Londonas. — Rytuose nuo
dininkus biurokratus. Be jo
rėmis kelionės, nežinia.
mus, varžančius katalikiš
Paimta
nelaisvėn
daugiau
stis. Jis priešingas kiekvie čius atgal vieną mylią. Nuo
Beaumont Hamel, Ancre
patarimo caras nepradėda
kas pamaldas. Rugsėjo mė
nai įvedamai šalin pažange pradžios užpuolimo, sausio tūkstančio rusu ir rumunu.
karės šone, Francijoje, ang
vo jokių darbų šalies reika
nesyj 1915 m. gauja bediesnei refčrmai. Užėmęs pir- 5 d., iki šio laiko ten rusai
lai savo užpuolimu ų^ąėmė
lo. J Todėl _____
Im
vokieH,, ap.*
tnininko vietą jis pranešė, iš vokiečių paėmę 21; sun
- kas
kad bus panaikintos viso kiąją ir 11 lengvesniųjų ar
kasų ir 140 vokiečių karei
vadinamas caro rūmų “pik
jiems
patiko,
išniekino
> l
kios pastaraisiais
laikais motų.
vių.
tąja dvasia.”' '
šventųjų paveikslus ir sto.
• j1
pravestos reformos. Jis viWashington. — Preziden
Berlyne apie tą rusų už
Jau ne karią buvo pie
vylas.
Toje plėšikų gau
t
supirmu susiaurinsiąs gy puolimą sakoma tik ,tiek, jo
tas AVilson aną dieną ture-j
i1
joje buvo daugybės pačių nuojama padarvti galą Rasventojams laisvę ir spaudai ge! rusai visur atmušami.
Petrogradas.—Rusijos vy- jo paprastą konferenciją su
putinui. Bet šitas gudruo
bedievių valdininkų.
užnersiąa apynasrį. Nes pa
gausybė
visiems
vokiečių
amerikoninės spaudos at
Bp to iš Petrogrado gautą
Galop Yucatano katedrą, lis visuomet mokėdavo išsi
staraisiais laikais spauda,
relaisviams
ofieieriams
už

stovais. Išreiškė didelį ap
žinia, jogei rusai Kurše ir
kuri skaitės viena iš gra sukti iš jam taisomų kilpų.
esą, buvusi perdaug Laisva.
Atėnai.
—
Graikijos
vy

draudė
pirkties
maistą
iš
gailestavimą, kad kai kurie
Pagaliaus
suokalbinin
Lietuvoje yrą pasirengę ne
žiausių
bažnyčių
visoje
Ne kartą jinai išdrįsusi jau bi»kokni užpuoliman prieš neutralių šalių.
Ofieieriai laikraščiai be malonės kri riausybė nusprendė išpildy
Amerikoje, bedievių valdžia kams pasisekė jį išvilioti iš
pakritikuoti ir pačios vy
ti
visus
talkininkų
reikala

turi
pasitenkinti
tik
tokiu
tikavo jo notą taikos reika
jo namų.
vokiečius. Jie nusprendę ne
visai atėmė nuo katalikų.
riausybės parėdimus. Gi gy
vimus,
kokie
buvo
pastatyti
valgiu,
kokį
jiems
teikia
ru

le.
Kas liūdniausia, kad
tik vokiečius išmušti iš Lie
Sausio 3 d. tuojaus po
Puikaiusio rankų darbo
ventojai ir gi perdaug nau
sų
vyriausybė.
Rusija
tai
tie laikraščiai sukraipę no pastarąjam ultimatume.
tuvos, bet dar įsibriauti Pru
Ra sputin ui
klausyklas bedievių valdi p usi aun ak č io
dojai žodžio laisve. O tas,
daranti todėl, nes taip apsb tos mintis.
si-ion-.
ninkai sudegino.
Stacijas, patelefonuota iš kunigaik
naujo pirmininko nuomone,
Tokie laikraščių užsipul
Jei tas įvyktų, tai tuomet einantiį Vokietijos vyriau
šventųjų paveikslus ir sto- ščio Jussipovo rūmų. , Jis
esą prągaištinga ne tik sos
sybė su nelaisvėn paimtais dinėjimai ir kurstymai, pre
Lietuvoje jau nebeliktų nie
vylas subjaurino, marmure buvo kviečiamas tuojaus at
tui, bet ir pačios imperijom
rusais ofipi^riais.
zidento nuomone, yra nepa>
ko.
važiuoti į mirus Rasputialtorius sunaikino.
fielybei.
triotiniai ir tiesiog paiki.
Dar blogiau pasielgta be r.as priėmė pakvietimą Ir
Rusijos spauda todėl apie
Washington. — KongresBet aršiausia tai tas, kad
dievių
kronus, bažnyčio jam pasiųsta automobilius.
šitas ministerijos atmainas
toksai laikraščių pasielgi manas Adamson, kurs sugal mis. Vienos bažnyčios bedie
Naktis buvo šalta. Rasvisai mažai terašo. Visa ša
mas galįs pagimdyti nebrei- vojo 8-nių valandų darbo
viai atėmę nuo katalikų pa putinas apsitaisė vizitiniais
lis išnaujo pasijuto dideliam
Paryžius. - Po taikiniu- kalin^,a nesutikimus su ki- dienoje įstatymą su 10-ties
vertė į kūtes, tvartus gyvu drabužiais ir išėjo prie lau
pavojuje.
valandų užmokestimi gele
kų karės konferencijos Rv- ton,’s valstybėmis,
liams laikyti, kitas į prekių kiančio automobiliaus.
Taigi
trumpai
tepaslme parvykęs Franeijos miPrezidentai
patvirtino žinkelių darbininkams, da sandėlius, o kitas į bedievių
Kunigaikščio rūmuose jis
džiaugė Rusijos gyventojai
nisterių pirmininkas Briand
jis ir tolesniai bar kongresan įnešė naują parmazonų susirinkimo sve
atrado kelis pažįstamus sve
gimstančiais laisvės spindu
Jis reikalauja
visiems skelbia, jogei dabar ^arbuojąsis taikos reikale, sumanymą.
taines. Trisdešimt su viršų čius, su kuliais ilgai kalbė
Berlynas. — Salos Korfu
liais. Ant Rusijos išnaujo
pravesti įstatymą, sulyg ku
po to susitarimo talkininkai
mokyklų ir akademijų, be ti negavo progos. Nes vie
užslinko juodas biurokratu apylinkėse sausio 10 d. nak
rio visus geležinkeliečių su
kad laimėsią, tai laimėsią
dieviai uždarė ir panaikino, nas svečių netrukus pakilo
priespaudos debesys. Sugrį tį nuskendo Italijos karės
kompanijomis nesusiprati
karę. Kokius jie sutaisė ši
mokinius išblaškė ar suvarė ir padavė jam revolverį, sa
žo caro valstijoje senobiniai laivas — nardančių laivių
mus turėtų išrišti arbitraeitam laimėjimui pienus, tai
i bedieviškąsias mokyklas, o kydamas:
•
z t
naikintojas.
Franeijos ir
jinė komisija. Kol tai nebū
laikai.
nežinia.
Tik žinoma, kad
mokytojos
turėjo
išbėgti,
“
Nusprendėme,
kad
pa
Bet ar toksai biurokrati Italijos skraiduoliu jį nu
tų padaryta, kad geležinke
šiandie vokiečiai talkinin
kad išsigelbėti nuo bedievių galiau turi žilti, Pats nusi
jos išnaujo norėjimas įsiga skandino. Nakties metu pa
liečiai jokiu budu negalėtų
kus viršija visuose karės šo- į Washington. — Čionai pakankinimo.
šauk!”
lėti nesukels priešais save manė, kad tai priešininkų
paskelbti streiko.
nuose savo veiklumu ir ga-: tvirtinamas iš seno pasklyTatai kokią laisvę teikia
Rasputiuas, sakoma, pa
ir sostv milijonų badaujam koks laivas ir ėmė į jį šau
Prieš šitą naują Adamso
. Tingumu.
dęs gandas, kad Suv. Valsti
žmonėms
bedieviai.
čių ir karės sunkenybes vel dyti. Gavo klaidą veikiai
ėmęs revolverį ir norėjęs
no sumanymą sukilo gele
jų
ambasadorius
Ceeil
šauti į svečią drąsuolį. Te
od oAnq unf joq ‘ofuu.ųud
kančių gyventojų?
žinkeliečiai.
Jie tvirtina,
Spring-Riee busiąs atšauk
laiko.
Užmušta
7
italų
ofi

čiau kiti svečiai staiga išsi
Visaip gali būti.
kad jei tas sumanymas
tas iš Anglijos. Anglijos vy
eieriai ir 33 jurininkai. Žu
traukę savus revolverius ir
butų
priimtas,
tai dar
riausvbė esanti nepatenkin
vę ir keli karės laivvpo šta
paleidę kelias kulipkas į
bininkai baisiai butų varžo
ta šito ambasadoriaus dar
Rasputiną.
Šitas tuojaus
bo ofieieriai. Tokios klaidos
bais. Esą jam stoka diplo mi kokios ten arbitraeijinės
retai tepasitaiko.
Tečiaus
žuvęs.
Jo lavonas paskui
Vienna. — Austrijos-Ven matinio gabumo, ypač šitų komisijos. Be to, kaikurie
jos visgi yra liūdnos.
'mestas
Nevon.
geležinkeliečiai neturėtų tei
grijos vyriausybė paskyrė baisių suiručių metu.
Petrograde pasakojniaa,
sės ilgiau dirbti, kaip įsta
Londonas. — Franeijon
$25,000 moksliškiems tyri
tymo nurodytąsias 8-nias
Atėnai. — Graikijos vy kad Rasputino užmušėjai
nėjimams Balkanuose. Tam
jau atsiųsta daliR Portuga
valandas.
riausybė Suv. Valstijų pa nebusią patraukti teisman.
tikslui nuskirta iš žymių vy
lijos kariuomenės, kuri ka
Geležinkelių darbininkų siuntiniui inteikė atsakvnia6 Tik vienam suokalbininkui
riaus bendrai su talkinin
Paryžiui, -r- Franeijos vy
rų komisija. Komisijos prie
unijų
vadovai nusprendė ko- Į į prezidento Wilson<> notą inteikta pasportas ir liepta
šakyj yra grafą* P. Teleki, riausybė visoj šalyj rekviza
kais prieš vokiečius. Veikiai
Berlynas. — Rusai su ru Vengrijos geografinės drau- vo nuo privatinių firmų 2,- voti prieš tą negeistiną dar- taikos reikale.
Atsakymas apleisti Petrogradą.
Kiti
bus prisiųsta daugiau ka
|)ininkams sumanymą.
esąs labai prielankus.
642 galionų| alkoholio.
munais negali atlaikyti cen- gijos t nevalia sekto’./ us.
palikę policijos priežiūroje.
reivių.

Chicagos majoras Thomp
son policijos viršininku pa
skyrė Herman F. Schuettler.
Buvęs
viršininkas
Healy yra patrauktas teis
man.

PAĖMĖ VOKIEČIO
APKASUS.

PREZIDENTAS BARA

RUSIJASPAUDŽIA VO
KIEČIUS NELAISVIUS,

GRAIKIJA IŠPILDO TAL
KININKŲ REIALAVIMUS.

GELEŽINKELIEČIAI PRIEŠ
ADAMSON BILIŲ;

NUSKANDINTAS NAR
DANČIŲ LAIVIŲ NAI
KINTOJAS.

JIE LAIMĖSIU KARĘ.

BUSIĄS ATŠAUKTAS
AMBASADORIUS.

MOKSLIŠKI TYRINĖJIMAI
BALKANUOSE.

PORTUGALIJOS KARIUO
MENĖ į FRANCUI

RUSAI TRAUKIASI ATGAL
RUMUNIJOJE.

GRAIKIJA PRIELANKIAI
ATSAKĖ į VVILSONO
NOTĄ.

REKVIZUOJA ALKOHOLĮ.

DBA

O A B
—
jevskaja Železnaja Doroga, Duokime, nes Dievas prisa- įvalias.
Juk daT daugelis Apart Spaudos Komisijos A. Balinskis yra visą myli
Jūsų pinigą tur. būti padė
'
,
kė duoti!
lietuvių yra nesusipratusių sąnarių dalyvavo kun. A. mas ir gerbiamas ir netingi
ti geroje saugioje valstijos
Farforowskn Post, d. z. kv.
..
: - j .
.
™
J
Bet kada gi duoti ! Ar tik ar su kietomis širdimis. Petraitis, gerb. misiunorius pasidarbuoti parapijos ir vi
bankoje
18.
Kulikauskas
ir
vietoa
cho

suomenės
uaudai.
Reiks
juos
išbudinti,
ne

Šį paieškojimą mums pri tada, kada proga pasitaiko?
A Stankus.
Ne. Tautos nelaimės progos duoti ją sąžinei snausti. Čia ras.
siuntė
p. V. Kiveris iš
Laike vakarienės svečiai
■MM OP CHSCAOO^^^m
neieško.
Tad ir mes neieš- daug galės pagelbėti musą
» I j
Clevelando.
Mllwaakaa Arą. kampa* Wa*tara Arą
kokilne ypatingos progos inteligentija: saviškiai ir kalbėjo apie Lietuvos var
OfVELAND,
OHIO.
TAUT. FONDūlEIKAUU. gelbėjimui tautos, o apsidė- dvasiškiai. Tautos kuiiigai, gus, jos ateitį, apie lietuviu
3% ant Jūsų Pinigų
kinie nuolatine mokestimi, Viešpaties aukuro tarnai, išeivijos užduotis ir t.t.
Atdara PaaeSčlials t.* Subatomis
Besivaišiuant nepamirštu
kuri plauktą ant Lietuvos turės budinti, kelti, kviesti
5«»»»a«»»»^s»*»e»xxK»«3Ooa
vakarais Ud 8 valandai
Vietos
laisvamaniai
ir
so

Auką rinkimo praktika aukuro. Apsidėkime ir mo Tautą prie išpildymo josios ir kareje nukentėjusią tauSkoliname pinigus ant Namų
į parodė, kad mes nors ir dau kėkime tol, kol nepeši migs priedermės, Kristaus prisa tiečią. Ją sušelpimui auka cialistai sa.matą tik daro
lietuviai* s iries sveti’itauPABĖGĖLIAI PAIEŠKO geliu budu aukas linkdami si pragaištinga karė, kol uc- kymo. Ir lai nelieka nei vo:
Persiunčiame pinigus
čius dėlei sa' o netikusią panegalime ją daug surinkti. i*naikinsime pa pjaus, grę darbininko, nei pirklio, nei
Po $2.00: P. Zatauckas.
f Europa ir galima
I’
siclgimn.
t, laik* Kalėdų
SAV0JU.
Po $1.00: Vincas Vitkau
Gi musą Lietuvą yra tarpe siančio musu tautai. .
pramonininko, nei inteligen&autl Lalvokartes
Jie
:cugė
i
f-s
vieni
s-u
dvieju galingą rasią: slavą
Būdami po Rusijos ir Vo to-profesijonalo, nei vieno skas, Kasparas Alažeika, “profesorių”
nepadorius
1 ir germaną, kurie visados kietijos jungu mokėjome lietuvio, kuris
nemokėtą Petronėlė Stočkieuė ir A.
Jonas Pikšdlingis
balius, ūžė, šukavo per išti
ĮSTEIGTA 1888
Iš Suvaiką g., Naumies ! mus smaugė ir smaugia. Tad sunkias mokestis savo pri nuolatinės mokesties, negel Račkauskas.
sas
naktis,
neduodami
ra

Po 50c: Antanas Buivydą.
eio apskr., Siutą utą parūpi musą tauta kentėjo per spaudėjams ir išnaudoto bėtu Lietuvos.
mybės doriems žmonėms.
Po 25c: J. Čižauskirnč,
Kelkime tautą, taisykime
jos ieško savo brolią Antano i šimtmečius ir jos kančioms jams. Dabar gi mokėkime
» * * » * • •' - • ’ - • •
•.
|
. • •
.
j—1 V•
STATE BANK
A. Zulavičieuė, O. Anijuo- Ar negeriau butą tokiose
ii- uozapo ir draugi), gyvo- galo nesimato. Todėl šian lengvutes duokles gelbėji Lietuvai kelią!
fO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS 1
brangiose visam pasauliui
dien
mes
nebegalime
tikėlauskaitė.
Tautos Fondo Valdyba.
minčių Amerikoje. Adresas:
mui nelaimingą savo brolią.
KAPITALAS $600,000
Tiekiu budu išviso surink dienose susiėjus sudėti au
Russia, Petrograd, Kavaler- ties, kad artimoje ateityje Tr mokėkime tol, kol nelai
Km mokame S proe. ant Pinigu.
ką badaujantiems broliams,
Mae parduodame Foreign Money
ta $10.10.
naja ui. d. No 41 Kavaler- rusą, lenką ar voįtięčią tų u- mė juos griauš.. >».•/*• , ■
Padainavus kakta daine- ‘‘r P «raž" renSH l,e,Jor,ls'
i Hm
gardskij Polk, Ivanu Piksi- tą, kaipo tautą šildys-eu111U»
Kksntlihgesn&s
UŽ
Įiasilinksininimuš,
kuomet
Willtaur
Kaapar
Pimdaiakas
krikščionėtą, persiimtą arti
liu. malonus ir naudingas
lingis. !
kaapac, — Viee-PbminUkaa
tuutos
nusidėjo
nuolatinėtėvynėje didžiausis. vargas ? (
i Krauta, Viee-Puminfaikae
mo meile ir gailestingumą
vakaras užsibaigė.
■ >
Juozapas Kudirka
inis
1
ihokėstimis.
Tuo
labiau
Sarmata.
•
•
ir nustotą įąąę .pęijsekiotį Įr
MLR.
. Iš Suv. g’lite. Naumiesčio
n les privalAMe ’ įhiAFatlnes‘i
Parapijonas.
f
pąV., Griškabūdžio
vals- kankinti. Šiandien mes pa1900 Blue Island Ava.
duokles mokėti. Ir turime
čiaus, Baltrušią kaimo ieš- tįe turime auginti savo šievisi mokėti, mokėti kas kiek į
KEWANEE,ILL
ko žento Antano Vanago, ose lietuvišką krikščionišką
išsigali.
Mokėdami
pildysi

suimo
gyvenusio- Chicagoje (4400 kultūrą ir surasti budus ap
me
Kristaus
prisakymą.
UICII^O, ILL.
• Wood str.). Teatsiliepia šiuo saugojimui musu tautos gv..
DIDBU8
BALIUS!
WOBCESTER,
MASS.
PLABEIT *
A’isa išeivija, visi lietu
Nors vietos Tautos Fon
’ aftįšu; ‘’ Russia, r į jStatfoįja j
j H)unist sutaikė
Parengtas Lietuvių Šv. Kazi
do skyrius neseniai dar su
■
^AH>ksąiidrovskaja,!. . Pėtro-j ĮVaamŽlnasis ViešpatsJ pa- viai turime apsidėti nuola-'
miero Kniugyno,
sausio 14 d.,
1917
A.
J.
Lauterbach

tinėmis
mokestimis
ir
tuomi
Gruodžio
26
d.
1916
m.
sitvėrė,
bet
darbais
jis
gal
grafoj guberniją-S, E.. ŽJ Šaulio. ir tautą. Sutvertojas.
“DRAUGI" je 4819 W. I2th‘ st., ir 48svetainė
Court
„■ **
Gręsia pavojus musą tau- parodyti pasauliui lietuviu bažnytinėje svetainėje įvy- jau pralenkė ir kitus senes-j
Cicerą • III.
Susirinkime
Pradžia 4 vai. po pietų. Išau
; Remontnaja’Komanda, 10įt(^ gyvybei ne vien tik Lie tautos kultūrišką diržingu- ko Spaudos Savaitės Romi nius skyrius.
ga
25 e. porai 15 ypatai. Yra lei.
IEŠKAU GYVENIMUI KAM
ntą. Čia visiems bus darbo sijos privatiška vakarienė. •gruodžio 24 d. 1916 m. nu
-ja distgneija, Josifu Kudir- tuvoje, bet ir svetur: Ameri
džiama
3 daiktai; sieninis laik
BARIO, ant U’estside’s tarpe W.
tarta buvo apeiti visus pa 4# ir 60 gatvių ir tarpe So. 24 rodis, rašoma ; plunksna,
koje ir kitur. Ir kol mes
ir
kv« «M’ į \
“
Draugas
”
,
metams.
Visi
yra
rapijoms
su
rinkliava
(koir
15
gatvių.
Pas
žmonės
susi
vieno
lizdo
* Šiuos ’ * du paieškojimus į nesijausime
nuoširdžiai kviečiami atsilanky
| iekta) nukentėjusiems dėl pratusius katalikiškai, tautiškai. ti ant šio puikiaus vakaro. Kas
paukšteliais,
vienos
Lietumuhitį prisiuntė p. L. Li-ngis
Aš esu moksleivis. Geroje vietoje
karės. Sj naudingą sumany gera užmokesnis. Atsišaukite i turės serija galės su tuo tikietų
vaikeliais
—
iš
iš Kehsiugtono^ IR. (įll7 E. vos-Motutės
, 1,
•
«
< v,
’ i?
mą visi parėmė ir liko iš ‘ Draugo’’ Adm. — Jonas, 1800 ‘eiti į salė.
noksime, žlugsime... mirsi
316 ste).
W. 4€th st, Chicago, III.
kviečia,
rinkti žmonės rinkimui au
Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mene
me, o priešai pragariškai nu
AS.
’ ” Paulina Kairiunaitė
ti).
sio
laiką
išėjo
94
TŪKSTANČIAI
kunigėlių.
Lietu

sikvatos
dėl
musą
likimo
L
•. Iš Apaščios dvaro, Čipėną
Aukavo sekantieji:
vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios,
Valšč., ‘Pahevėžio
apsk., Mirsime ant paniekinimo
Po $1.00: J. Nosėda. V.
naudingiausios ir pigiausios. Dėlto ją ir ima nebe
Kaune gub. (pirma gyveno gyvybės teisią, kurias įteikė
šauklis. A. Adomaitis, &
šimtais, bet tūkstančiais.
; , .
• - .•
' i. J •
Viešguos.) ieško giminiu ir mąins Augščiąusiasis Vieš
A
Kibartas. P. - Vyčas.
Tik ką apiaikemė aiuatiaį ii Europos puikiauetv rožaąčią jvaikių
' Tos” feflilfglEfeėS' kurios susilaukė tokio pasisekipažįstamą., Voronež, gub, pats. Mirsime, kad niekad
spalvų.
‘ '
Sknklis
ir
A.
Gedvilas.
;
>
Vozueseuskij per N. 2 Pa vii jau nebeprisikelti...
Xo. 1437. Karoliai į vaidų spalvą. y
Po 50e: J. Jonea, ’A. PiBet argi mirčiai inusą
, ĮĮ^AB YKA DIEVAS? Šitoje kningutėje taip »
na Kairumas.
Reikaląunant paminėkite kokios
tauta yra pasaulin leista!!
aiškiai- prirodyta Dievo buvimas, kad tą kningutę * leekiutė. J. Yeniavičia. J.
Juozas Babušis
spalvos pageidaujate. Leueiugelis
perįL^it^s- ir mažas vaikas gali suprasti, kad Die- ę Gaiža. P. Sabaliauskas. "A.
. Iš Griškabūdžio par., Ža- N e, ir tūkstantį kartą ne! Ji
ir kryželis storai auksuoti kaina
A. KraDavickas, B. Maršal
blėkią kaimo ieško giminiu leista gyventi! Ji turi ir iš- » vas yra.
su pri.-uiitiinų ....................... 75c
ka. ’A. Pfliponis. J. Jasanlaiir pažįstamą. Russia, Voro mokti gyventi ir kariauti su
2) ZMONISKUMAS IK VERGIJA, čia gy
< i’
tis. O. Saniolaitienė. J. DroKo.
14
’
>8.
Balto
Akmenėlio
karonež, Alužskaja gimnazija Al. mirčia iki pasaulio pabaigai!,
vais atsitikimais išrodvta, kur yra žmoniškumas, o
t
mantas.
A.
Barzdis.
A.
GretKruviną
amžią
mokyklą
liai. Storai auksuoti leneiugelis ir V
Yčasa, učeniku 8 klassa.
kas rengia žmonėms vergiją.
ei
eina.
J.
Poskis.
M.
Kvetinišėjusi lietuviu tauta turėjo
krvželis. Gvarantuoti ąnt 5 metą.
Apolonija Alij asai te
3) REVOLIUCIJONIEKIŲ TARPE. S,tOJe S'skienė. P. Balsis. A. Oknę )
Kelmės aps.., Kauno gub.,! progos pasimokinti kaip apKaina su prisiuntimu tik . .$1.25
kningutėje įspūdingai aprašytos revoliueijonierią ir
Inas, J. Brazdis. J. Mičkia-.
iš Gineikią kaimo, ieškau j ginti savo gyvybę.
revoliuciją negirdėtos baisybes.
vičia, Z. Valatka. D. ČeliauViktoro Jovaišio, gyvenauKiekvieni nauji meteliai
4) GI0RDAN0 BRUNO. Didis bedievią kan
, skas, P. Gudmonae, J. Rimčio Amerikoje (210 Eustis nerdavo ant musu tautos
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir ją vadus, skai
• kus. S. Piliponis ir M. Tautst. Kewanee, Tll.) ir kitu gi- ranklJ vis naujus ir naujus
tyk šitą kningelę.
No. 1437.
miniu. Petrograd, 4-ja Rož-1 retežius. Turi-gi ateiti ir
i kienė.
V
5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmą
\’o. 1439. Galama gauti įvairią
Po 25c: A. Jodveršienė,
dėstveupkaja 46-20.
.
dietai, kada mes pasiliuopasiskaitymą teperka gitą kningutę.
.•pah*ii karoliais. Kryželiai “Ro
J. 'Bagdonas. A. Mikėnas
Petras Klinika.
suosime iš tos Egipto ver6) SOCIALISTŲ MOKAI IR DARBAI TIE
man Goki’’. Gvarantuoti ant 5
V. Kazlauskas, M. KvetinBiliuni) sod., gyvenęs Lic-j
....
SOS ŠVIESOJE. Ketvirtą kartą išleista ir išnaujo
metą. Kiekvienas atskirai įdėtas
skiutė, A. Tautkiutė, M. Ma
pojoje, ieško Petro Gur,«
^“kogah atsitikt, su muperdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no- £ tonis, K. Gideikis, J. Visgražioje dėžutėje. Puikiausi dova
!*u Tėvyuė-Lietuva.
Žiau
Kazimiero Alatekuno ir pusri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistą sekretai J mauskis. P. Petionis. P. Si
na delei giminią. Su prisiuntirus likimas gali musą tautą
broliij: Ramualdo ir Juozo
Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtą kninn»u
.................................. $2.00
maitis, J. Piliponis. 4 BaiIš Šiaulėną ieško Ameri išbarstyti po visą pasaulį.
gučią tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIE
tražaitis. A. Dadzis. S. Kokoje. Broliai, jeigu turite Bet kol lietuvio širdyje
NOS RŪŠIES kningelią nemažiau 100, gausi po 3
dialis J. Bagdonas, A. Baš-1
žinią iš tėvynės, praneškite degs gilaus tautiško susi
CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CEN
kis. M. Vrkiutė. A. Brfstaupratimo ir pasišventimo ug
VžaisakAat paminėkite nnmeri ir kokios spalvos norite.
Pinigus
ir man!
TU, imdamas nemažiau 9C0 gausi po 1 CENTĄ.
galite siusti iiperkant money order, reĮpstruotama laiike, arba vianskis.
J.
Zableskas.
J.
StraRussia, Gomel, Alogilevs- nelė — tauta gyvens ir garentiaiais krasos ienkleliais. Adresuokite:
Kas norėtą gauti NU VIENOS RUSLES, bet
femskis. J. Vitkiavič u». P.
ią-gale
išeis
pergalėtoja.
koj guberniji, 2eleziio-doMPANY
DRAUGAS PUBLISHTV:
sudėtus iš kelią viršminėtą rūšių, tas už 200 kninM ačia vičia. A. Raute. J.
Kaip-gi
galima
parodyti
Chicago, 111i’oznaja masterskaja.
IŠIMI W. 46th Street.
gelią užmoka 5 dol., o už 500 — tik 8 DOL.
Storer-is. J. Nausėda. P. Jailu
tautišką
susipratimą,
'
*5
Zigmas Buracas
7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS, čia aiš
kuterskis. K. Museikis.
kuris
vestą
mus
į
pergalę?
‘ Iš šiaulėną ieško Amerikiausiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimu išrūdy
Smulkesnių auką surink
Jus Pasideda
Tokį gilą tautišką susi
koje giminiu ir pažįstamą.
tas, tą mokslininką gyvenimas ir ko vertos bedievių
ta
$250.
Tiso
labo
surinkta
Pinigus |
parodyti
Russia, Voronež, Nikitins- pratimą galima
priekaištos, buk katalikai juos persekioję.
*29 ir nusiusta Taut. Fon-j
kaja 27, Litoįvskoje Učeni- duodant tautai to, ko ji rei
' ^ 8. MARKSAS H. Trečia laida.
Pasiremiant
do raštininko K. Pakštai var-1
kalauja.
O
mos
žinome,
ko
« pačiais svarbiausiais SOČI AUSTŲ DOKUMENčesk<»je obščežvtije.
du.
Sužeistas kareivis Petras • si‘indien reikalauja is mus
TAIS šitoje kningelčje yra išrodyta, kaip socialistai
/
T. F. 45 sk. raat
Ktučkas Suvaiką gub., Kai- i Lietuva. Ji reikalauja duo- * rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ
Pejrkant pavieniui kningelės:
varijos aps. Karužu sod., ,M>H« drabužio! Jos inažutėlia
i
vaikeliai
verkia
mokslo.
KENOSHA, WIS.
piningai yra
galit* bnti nitikrintain, tad
i IR GALILĖJUS, MARKSAS U, kaštuoja tik po 8
nori susirašinėti su broliais
I
kari tani
ii- švogeriais Amerikoje. Bu-j iKa Lietuva šaukia laisvės, £ CENTUS. I indamas nemažiau 100 gausi po S CENMusų kampelis ucsuaodamas vargingame padėji-į Tad ir duokime Lietuvai • TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, iro|ūžia, bet išsijuosę darbuojame prašo pašelpos. Antra-į ho jai reikia! Neškime au- 1 damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.
įsi Dievo ir tautos labui. Tušas: (lor. Ufa, 127 ’zap. polk. i kas ant jos aukurol. Lietu
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
’ rime čia me® nemažai ir
ti) rota Petru KrHokasu.
į vos gaisrą gesinkime auko-j
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų
'draugijų, nestinga ir uauJonas Valaitis
; nm. Nelanningąją kankiuią
ir įdomiu kningelią. Pasiskubinkite užsisakyti! Pi
į dingų vakarų, prakalbų ir Į
Iš Pažeriu kaimo, Suvaiką ašaras šluostykime aukonigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.
t.t. Parapij«*s reikalai tai
gub., Vilkaviškio pav. ieško imis. Vergijos retežius tra
Su visais tais reikalais kreipkite* į
Ibi Stiek Viris Saviig Buk
po gi geroje tvarkoje- Per’
pinkima
aukomis
ir
pasi

savo dėdės Vinco Navū’kio,
“DRAUGAS” FUBLISHIBG CO.
praeitus metus minus pasiJuozo Krakauskio ir Žilai- šventimu! Ir duokime, duo
1^00 WE8T 46th STREET
CHICAGO, ILL 4 sekė ueraažai apmokėti ir
■ta 8 SS 8
čio. Atsiliepkite šiuo adresu kime nemrrmiėdami. Lai au»
j bažnyčios skolų. Vietos kun.
auka.
Russia, Petrograd,. Nikola- ka būna geros

Pabėgėliai
Paieško
Savųjų

Stconl Security Bank

f i

KASPAR

LIETUVIAI
AMERIKOJE

EXTR A 94.000

Auksuoti Rožančiai

Tlw Stock Yards
Saving Bank

d Riurnr

Rytoj Vakare Bus
Paskirti TeisSjai.
BALSŲ RINKĖJAI NŪS KIRS

ŽMONES

P&ieikau pnseaerės Marcelės
Uakickytės,
paeino ii Suvalkų
gnb., Naunueičlo apskričio, Grie

nA5TERgp$5Y5TEri
Mokykis kirpimo Ir tfoolgnlng
vyriškų Ir moteriškų aprMatų

PATIK

Musą sistema ir ypatiškas mokinimas
padarys jus žinovu

už trumpu laik*.
KINTI SAVO BALSUS, ■
Mes turime didžiau
SUSIRINKIMAS ĮVYKS ASTUONIOSE VAKARE. sius
ir
geriausius
ATEIKITE, JEI GALIMA. KIEKVIENAS KVIE kirpimo — deųigning ir siuvimo sky
rius, kur mes sutei
ČIAMAS SUS IRINKIMAN.
ksime praktišką pa
tyrimą kuomet jus
mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo skyriuose.
Jus esate uikviečiami aplankyti ir
r r
pamatyti musą mokyklą bile laiku—
Kuomet prasidėjo šitas
kontestas, tvarka,
dieną ir "vakarais ir' gauti speciališ
[•' sulyg kurios 'kontestas turėjo įvykti,
buvo pas
kai pigią kaną.
keikta, Top tvarkom visas laikas buvo prisilaikoma

Skaityk!

Balų Rinkėjams

Skaityk!

Formos daromos pagal Jūsų mie
rą — bile stailėa arba dydžio iš bile
madą knygos.

ir sulyg jos visos dovanos bus padalintos. Kiekvie
uaš kalkę rinkėjas savo užpelnyta dovaną gaus
teisingai. Ir tuo tikslu visuomet
dedamos visos
i pastangos.*
' 1 draugiau ir geresniu dovaną buvo įgyta, ne.
gu išp radžai buvo pienuojama. Specialės prpgog
t d pi’Pvertė padėti tas pastangas. Ir kas tiesa, kontes
tas išėjo daug pasektningesnis, negu buvo manyta.
Kadangi daug ’žmonių dayvauja šitam kon
teste, tai gana yra bloga, kad negalima dovanoms
duoti kokių dvylikos automobilių vietoje dviejų.
Žinomas daiktas, kad kaikurie bajsų rinkėjai, kat
rie tikisi laimėti, buis nustebint/kuomet neatsieks
savo tikslo. Tokie gal pamanys, kad dovanos yra
gaunamos be didesnių darbo pastangų. Ne. Tasai
dovanas apturi, kurs, delei anų pasišvenčia pilnam
• darbui. ••
. Šitajn kįonteste i e mažą svarbą lošia ir laimi5V♦
s. Kiekviena dovanu bus pripažinta teisingai, su
lyg, < kaip jau buvo minėta, paskelbtos tvarkos,
išėmime ar kokiui nors bfrivi- ,
r»,» |» ,WWS-legijų; Rasi, kaikurie balsų rinkėjai tikisi vietoj' *
dovanų gauti pinigus. Bet dovanos nėra pinigai ir
'kaipo tokie nebus pripažinti.
j ' jį l
į *
TAMSTA TIKRAI LAIMBSI. ’ ’
Prisidėk prie šito koųtesto. Kuomet tik bus
i > «
paskelbtas tamstos vaVdis,, tddjats uiįimokėk iš
kalno prenumeratą už mVtils. Paskui kas kiekvie
na savaitė surask vis po vieną prenumeratorių iki
kontesto pabaigos. Kuomet ant galo negausi rei
kalingo skaičiaus balsų išlaimėti bent vieną kon
teste nurodytą dovaną, tuomet tamstai bus su-'
grąžinta po dvidešimts centų nuo kiekvieno įme
keto dolerio už prenumeratas.
AR GALI BŪTI KAS NAUDINGESNIS 1
Kiekvienas apturės sau teisingą dalį. Kontestantų tarpe nebus jokių paskirstymių. Jei kartais
kaui kokie klausimai nebūtų suprantami, arba iš
eitų bent kokie nesupratimai, tuomet reik kreip
•ties, į kontesto redaktorių, kurs viską išaiškins ir
I pataisys.
...
-- ■

V'osj
' įjįįį; dienas te
V?
paliko
liko’ iki kovos pabaigai.
.Pabaiga greitai artinasi.
Kiekvienam yra žinoma,
kad didelis lenktyniavimas
‘tęsiasi. Ar tamsta girdi nuo
ryto ligi vakaro klausimą-^“Kas laimės?”
liytoj astuoniose vakare

balsų rinkėjai nuskirs teisė
jus, kurie patikrins balsus
ir paskirstys dovanas. Tai
bus lenktyniavimo pabaigos
ženklas. Bet podraug bus ir
'ženklas,, kad balsų rinkėjai
dar smarkiau pasidarbuotų
, paskutinėmis dienomis.
Balkų rinkėjai! Darbuoki- tės! Jus turite mažiau sa. vaitėš laiko rinkti naujus
įirenmperatorius. Tam tik
slui Sunaudok kiekvienų
valandą ir minutę. Tuo tik
slu padėk visas savo pastan
gas. Nelaukite, kol pas ju
mis ateis pati prenumerata.
Patįs pas ją eikite, jos ieš
kokite.
Daugelis dovanas pralal
mės dėlei susivėlavimo ir
J uoaapas J uknis .. 140,010
b*. Simanavičius .... 139,950
Auna Šūsnis ........... 139,300
L. Sabonienė ............ 139,200
K. Skrypko................. 139,100
J. J. Statkus ............ 138,500
R. M. Kalinauskus.. 138,100
iV. Jereckienė............137,790
A. J. Bernatos........... 137,020
Ona Janušytė........... 130,800
Chas. J. Pausirnu.;, 136,180
p. Vaivada ................. 136,180
Ignas Stadulis ------ 135,500
S Valentukevičia ..134,700
•-J: Juzėnas ................. 134,670
J. Gumaliauskas.... 134,010
K. P. Mikšya........... 133,980
P. Gudaitis................. 133,900
Math Lativaitis .... 133,813
J. Wiezas............. .. • .133,410
•H. P- Mažeiko .. .X .133,005

MASTĖS DESIGNING BOHOOL
J. F. Kaanicka, principalaa,
118 N. La SaUe St., Kamb. 416-417
Prieš City Hali.
;*TT-“TT-
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AR TAMSTA PRIS1RENGIS
PABAIGAI?

Paieškau savo pažįstamų: Jono
ir Igno Mališkų ir Marės Malii
kiutės, paeinančių
iš Suvalkų
gub., Ant mano
adreso
yra
laiškas jiems prisiųstas iš Lie
tuvos. Jie gyvena Uhicagoje.
Atsišaukite sekančių adresu:
ONA VABALIUTE,
132 Sherman st., Trenton, N. J.

Paieškau savo motinos Jcd
vygos
(Givadžiukė)
Jugienė
brolio Jono Jugo, seserų Onos
Agotos, Veronikos Jugiečių. Jie
gyveno Kauno gub., Šiaulių, pa
Vereškių
sodžiaus ir
P. JpyLrK BB vieto,
Btanėių - sod.
Malonėkite .atsišaukti sekan
čių adresu:
p. JUGAS,

ATIDAI

121.5 State St., Dekalb, III.

Draugystėms, kliubams ir kuopoms
mes išdirbau* visa ta kas tik reikalin
ga daugijom. Guziknčius, kokardas,
r
vėliovas, antspaudas, ir visokias šar
. » Pdifeškau savo vyro ’Vikte rjo
pas dsl, parodų papuošimą.
Todąl viengiančisd' nemė tikite sa Totiliaus paeina
Kauno gub.,
vo turto žydelių
agentams, ku Vilkmergės pav., Kaniūkų kai
rie nesupranta musų
tautos sko
nio ir atlieka no atsakančiai darbą. no. Antri metai kaip mane ap
Bet paveskite savo tautiečiams kat leido, jeigu ji| manų ; sugrįžt ir
rie atlieka darbą sąžiniškai, ir priei- . gyveni tegul atsiSaukia,
nes
aWn£muŽjo. reiaklankito katalogą ! n^no .,tėta numirė
palikdama
kreipdamos pas mus.
• rakandus.
■
BTRUĮPAB and OO,
.t
ONA TOTILIENE
128 Ferry St.,
NEWARK, H. J. ,
Box g8
Tariffville, Conn.

PRISIRUOŠIMO BALSAI.
• ‘DRAUGAS”

Nauji Skaitytojai
Kaina
6 mėnesių ............. $1-75
12 mėnesių ............ h $3.12...........
124 mėnesių ............. $6.84..%-.....
36 mėnesių ............. $9.00.........
Siunčiamas per pačtą kaštuoja $4.50
Ne į Chicago kaštuoja $3.00 į metus._
Į kitas šalis (užrubežin)- kaštuoja

Ar Turi Gana Balsų
Laimėjimui?

640

9600

| metm.

“ SAVAITINEI DBAMAa”

t

Nauji Skaitytojai
Nauji Skaitytojai
(12 mėnesių ....•••• •-<
24 mėnesių -..f o o p
36 mėnesių . .-nam-m
48 mėnesių -.-.

Kaina

Kaina

$1.50.•.... .v
$3.00. •$•<•*<
$4.50 ••••••••
$0.00 e oVė-e'e • o

Paskutinės keturios lenktyniavimo

$4,000 DOVANI UŽ RINKIMĄ »ALSĮJ

• j_____ _ __ :_____________ ;__ ._____ :_______ :_____ _ _____ _________

Idomiasi dalykai dedasi

LIETUVIŲ
MOKYKLOMS VADOVĖLIAI

UigaOCdinkito Karščiausius savo širdis*

(Šio. mokyklų knyįos yra patvirtintos Chicagos Arkiąiocezijos
Parapijinių Mokyklų Priržjuro. Komtsijc..)
, „

t i

u<v’

ų rinkėj iį pa
sakys — “Jei bučiau ^žino
jęs, kad aš su pora prenu
meratorių laimėsiu tai ltengvai- ’bučihtr i tiek ptenuincratos gavęs?!!’
[, '
*r

, • Į 4

>Sių arba Naujų Sintautų kai
mo, 5 metai ji ištekėjus už Jono
.ogiu jos adresas buvo toka: <’
lunting st., Somersville, Mass
Tūrių svarlsų reikalų, kas link
trolio Jono Rakieko ii karės?
Meldžiu atsišaukite žemiaus pa
dėto adreso:
FELIK DAVIS
O. Box 303 Rockford, Mich.

v,

'

lipk kięktieną balsą j koki
tik gal|»gąuti. Nereikia to
darbo; atidėlioti toksinai.
Kai hipi n balsų, rinkėjų
pažangumas vis žymesnis.
Šios dienos Lenktininkų len
telė’ tai paliudija > kuoaiSkiatisiai.
”
B «
Pirmon yietoii, kaip matonre, išsintušė J. huknis iš

Cieero. Paskui jį seka S.
Simanavičius iš Amsterdam,
N. Y. Aima Šūsnis iš Rosc1 •’
land užima trečią vietą, o
ketvirtą — L’. Sabonienė iš
•
1
• . I . .
Pittsburgo.

Tolesuiai seka: K. fcikrypko iš Detroit, J. J. Statkus
iš Chicago, R. M. Kalinau
skas iš Valparaiso ir V. Jereekienė iš Chicago Heights.
Lenktyniavimas į pabai
gy darosi vis indomesnis.
< )na Pocienė ...!.. 132,83J
P. Cibulskis ............. 130,450
M. T. Geneviczius . .132,060
Agota Meskevičienė 106,883
Alex Shedis ............. 121,060
Felix Machulskis .. 113,685
Geo. Stankevicie
104,575
C. Baltrūnas .............. 96,125
J. Kudirka ................ 94,620
M. Grublcuskis .... 83,115
Antanas Glemža.... 81,500
N. Urbonas ............... 72,650
J. Bičiūnas............... 68.700
V. Stulpinas ........... 53,745
Ona Šlažaitė ........... 42,945
Tony Kurliansky .. 38.360
K. Pocienė ............... 33.910
Elena Žiliūtė -------32.555
Jonas Polikaitis .... 30.350
Jurgis Slepikas .... 30.020
Peter Šliogeris .... 29.190

są

No. .733. Lietuvos Istorija, Sutaisė Pranai, Trumpas :
Lietuvos istorijos vadovėlis, ■ tinkąs mažiem^
t
ir suaugusiems, 112 pusi. ‘
. f J ..:.'.. .1 . .
.21
Ta puti, drūtais drobės apdarais .••••................31
-No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,
I’arušė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-iną
, i . kun V. Mifonas, Dali II kurp .K- Kazlauskis. Su
paveikslais perspaušta sulyg J. Zavadzkio 1905
ni. laidos, btutais'
poperos
apdarais, viso
» > t 272 pua. ....... ......................................... $100
No. Iflp2. Trumpą 6y. Istorija Seno įr Naujo. Įsta
tymo. Parašė kun. .1. šuster. Kieto popero ap
darais x- •• • • -.............................................................. 25
No. 1099. KMkšfioniftko Mokslo Katekizmas.
Pagal
anglišką sutaisė kųn. F. B. Serafinas, dalis I.
minkštais drobelės apdarais ...................................... 15
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas. Sutai
sė kun. F. B. Serafinas. Plačiau viską išguldąs,
dalis II. įninkštairf drobės apd. ........... .25
* No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vienatinis
Lietuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose
ir patiems per sa*vę mokinties, poperos apd.
.35
No. 1133. A B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė 3. Da
mijonaitis, drobės apdar................................................. 25
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis II...................................................... -53
No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis I, kie
to poperos apdarais ........................................................ 25
No. 113$._Vaikų žvaigždutė.
dalis II, kieto po
peros apd. .
35
Užsisakant po daugel antsykio nuleidžiamu, nuošimtis.
Užsakymus siunčiant adresuokite:

troškimus

7-i

TMimtis Tfįs DOVANOS

Tt

VigoB žengiau surašytos dovanos bus išdalytos “DRAUS©” "akaitytojams, no&tsižvelgianti j tai* kur jie gyvena. Brangiausia dovana
bus suteikta tam, kuris gaus užvis daugiausia baltų. Kitos dovšnoB
taipo gi bus duodamos sv.lį-g skaičiaus bąlsų. Kas gaus> baltų —
tam mažesnė dovana, kad daugiau —' tam didesnė.

DovAna...... . ................... ............. ..........■ ...... į.................. vanitii

i. iikiNGToff" AUToiaoSiLiuis' .7......... . ."... 7
Pirkta pas

Skaitytojai pagelbekite
**
♦
savo myliames
laimėti

2. BRISCOE AUTOMOBILIUS ....... ......... .......... 850.00
'Pirkta pas
MOTOR CAR SALES COMPANT,
•x
2329 South Michigan
'*

'

Atusjus.
. 4 x

3. FESSIB FRENCH PIANO ...................................... 650.00
4. JEFFERSON PIANO ..................................
»QO!<)0
5. NATIONAL GRAMAFONAS ..................................... lčOiOO
6..ART0PH0NE GRAMAFONAS .................................... 75JW
Nupirkta pas
JO8EPH KLZNENBERG,
'"'
4915 S°uth Aahland Ayeaue
l

. č' '

•

■

NAUJA 8IUVAMA MAŠINA ........................... ......... 5O.»0
8. NAUJA 8IUVAMA MASINA ............................. . ........ 50-00
NEW HOME SEWING MACH1NE COMPANT,
Nuuirkta uas
427 South WaUaah Aimana
7.

Jau išejo ketvirtoji pagerinta
laida knygeles į
1 ‘Z’ 7 • 84B
l' 1
NO.

Socljallstams

LBKINGTON MOTOS CAR COMPANT
< . -- A- ,y-,
1812 South Michigan Arenu#

’

DRAUGAS FUB. CO., 1800 W. 46th St., Chicago, IU.

-Tiesos Žodis

u. ŠMW.5O

LtJjj

Kontestas bai
giasi devintą
valandą 17
sausio, 1917

0. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) ...........................
20.00
10. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) .............................. 30.00
11. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)........... č-............. tfcOO
12. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) . .............. . ......... .
80-00
18. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................ 20.00
14. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...... ...................
M!
15. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) .................. .........
16. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)........................
80-H
17. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).....................
20.00
18. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) ................. ............
19. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI) .................................. 20-00
20. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)........................ ...... 20 00
21. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).....................
20.00
22. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................
20.00
23. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).........................
20.00
24. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)...........................
20,06
e5. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)........................
20.00
86. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................, SO.OO
27. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................. 80.00
28. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................. 2B.0O
29. NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI) ..............................
10.00
30. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................
20.09
31. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI).................................. 20.00
32. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI)...............................
2900
38. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..........................
8'U50
Nupirkta pas
UNION LIBERTY PUBNITURE COMPANT, ..
4793 Aakiaud Arsnua

. • - M* •»;

> '

LATMAJIMAS ’UIM TRA UŽTIKRINTAM.
,
Prisidėkite prie to kontesto (lenktynių). Kfldmet tik

Paraše Kunigas

►I -

KETVIRTA LAIDA

/(

bim pngarsinta jūsų vardas “Brangs’’, tu(>.i»n» irt.
simokėkite prenumeratų iškalno už mėtų*. Paskui,
gi suraskite “Itrsugui” mažų mažiausia trtut
vienų prenumeratorių j sųvaitų. iki pabaigos
kontesto. Jeigu kuris negaus reikalingo Sitai
čians b artų' dėlei Mrtimėyimd 'vtr$S»r*'4ytų
dovanų, tns gstm 27 centus mm kiėkvtino dolerio už įmikėtą sumą už prėnameratorins.
,

ARGI GALI NUTT
• • KAB TEISINGIAU.

f

/

DEL PLATESNIU ŽINIŲ ADRESUOKITE
CHICAGO ILL
DRAIKIAS PUB. CO. lAOO

W. 46ih STR BET

I»I7

Reikalaukite. Pinigus galima siųsti)
ženkleliais.

KONTESTO REDAKTORIUS
1800 W. 46th Street

Telephone Drover SM<

Ofisas atdaras kąsnien nuo 8 r. m. iki 9 v. v.

DRKVBMS
- Į'llĮ

------ «

sfflKr# us® kk^b Bi< w;?< h? Bisįs bstrįj

CHICAGOS
i ŽINIOS

PaieŠkaą Šaitanu a vičiaua pa
REIKALINGA patyrus mer£»ina pardavėją j moterišką dra či nh iš Vil.»6ain* gub <. Ti ik v na
vieto Jiezno Jarapljca Varinats
paną krautuvę. Gera alga.
ko kaimo. .lik’ arba kas apie jį
P. K. BRUCIIAS,
Žinote atsišaukite sekančių adre
3323 So. Halsted St.
sė:
PRANAS ČttiRJMAUCKAS
Hox 417 Eoreųt City, Pa.

PEIKIAMA CHICAGOS
POLICIJA.

Sulyginant su kitais Ame
IKI
'41
** rikos miestais brangiausią
[p 18 tK’H'BlBlH’B B B'B' a 8!n H HlKlBl HfSiBiSalįrSHB
policiją turi Chicago. Šito

Iš L. VYČIO APSKRIČIO
VEIKIMO.

Š 2908 IV. 40th St., Chicago, III

F. P. BRADGHULIS

Kaiub. 902 Natiouat Life Bldg.

Telephooe Yards 2390

rrrv»r«vrrtvrrr»Tr«Trr»r»

j£

ŠK'iHUUtlAS irt BALIUS! Š

J >•<
Rengiamas šv. Mykolo parap. bažnytinio choro, po varf v du šv. Cecilijos. Nedėliojo sausio 14 d. 1917., Schoenhofen
y svetainėje, 1212—14 Ashland ir Milwaukee avė. Pradžia 6
vai. vakare. Programas bus labai įvairus kurs susidės iš cho
ro, solo, duetu, ir tt. dar tame programe dalyvaus visiems ge------rai žinoma solistė
p. O. Pocienė.
Kviečiame visus aut viršminėto Koncerto ir Baliaus, nc$ atsilankusieji užtikriname kad apgailestaus to vakaro, no
>• programo bus šokiai gros puiki muzika Jakaičio
orkestrų
X tai jaunimas galės puikiai pasilinksminti ant viršminėto vakaro, tai abelnai privalėtu visiem parapijonams atsilankv i
Antai Ne\v Yorke yra 10,kj ant šio vakaro, nes tas visas pelnas eis parapijos nauda: tai
912 policmoną. Iš šitą tik ’>-♦ širdingai kviečiame visus kaip jaunus taip ir senus ant to
727
nepatroliuoja miesto
Koncerto ir Baliaus.
KOMITETAI.
Kviečia
gatvėse.

Sausio 14: d. dramatiškas; Chicagoje yra 4,676 policapskričio ratelis Apveizdos' moliai. Bet ją tik pusė tu-Jt
Dievo parapijinėje svetainė- ri nuskirtas pareigas patro.. S. Šimkus
1. Lietuviais esame mes gimė
je rengia vakarą. Sulošta ; liuoti gatvėmis. Visi kiti ne
CHORAS ORKESTRĄ.
bus “Kastutė.” Dainos bus' žinia ką veikia, kur jie ap- ĮJ 2. Solo Nebile pievoj dobilas auga ......................... A. Pocius
Ilappy Days ...................... A. Strelezki, A. Bernackadė
atliktos su pagelba orkes-į siverčia. Tr taip per dieną M
.....................
A. Pocius
g 3. Liūdnas balsas......................
tros.
Reikia tikėties, kad;dienas,
£
..Tau Slavai sukylo ................ .. ................. Č. Sosnausko
VYČTŲ CHORAS.
publika Į šį vakarą atšilau-Į Todėl Chicagoje ir pasi§ 4. Duetas skambančios stygos ...................
M. Petrausk is
kvs skaitlingai, o rengėjai ;aįi-o kasdien įvairiausią
(''ome ye Diseonsolale ................................... S. T. Reiff
•4
A. Bernaekaitė, M. Rozmanskaitė
dės visas pastangas, idant piktadarysčių,
8 5. Adoremus (Motetas) ................................ F. Nowowiejski
atsilankiusius užganėdinti. Į
____ "____ 2____________
Choras (A. Cappella).
S. Daunoriusr.
S
Kur bėga Šešupė ....................................... C. Sosnauskis
p
CHORAS.
fi. Plauke sau laivelis ............................................... S. Šimkus
O Kai aš pas močiutė, buvau ..................... ,, A. Pocius
5
’
MERGELIŲ CHORAS.
7. Solo. Ne margi sakalėliai ............................
J. Kelpša
:<Ė
Ah»! T would linger (Romeo et Juliette)
Gounod
Ketverge, sausio 11 die-;
Ona Pocienė
'
noj 1917 metą, Šv. Mykolo
Sausio 7 d. š. m. Apveiz8. Tegul atsiver Dangaus vartai ......................... C. Gounod
6
CHORAS ir ORKESRA.
parapijos svetainėje įvyks Idos Dievo parapijinėje moChorą; įr orkestrąveda B. LAURAITIS
metinis susirinkimas Tau- cykloje įvyko metinis susitos Fondo 43 skyriaus.
; rinkimas Apaštališkos Mial—. Ateikite - sąnariai kąq-! dos Dr-jos. Į valdybą se-

s
K

REIKALINGAS
patyręs
rankinis zeceris. Darbas
nuolatinis. Atsišaukite į
“Draugo” Adm.

NORTH SIDE.

skaitlingiausiai.
kautiems metams liko išSkyriaus Valdyba.; rinkti: pirm. — A. Stulglnįrkas; pirm. pagelb. — A.

A. Olšzewskio Banko

£

Gydytojas ir Chirurgas

$ 3467 S. Wistira Bl»d Ir W. 36 (t.. Chlci(«

ADVOKATAS

A. A. SLAKIS |

jau yra suorganizuotas ir atsidarys tuojaus kaip

tik visi pinigai už paimtus šėrus bus sumokėti.

me liko išrinkta nauja vai- >■<>.”
dyba ir nutarta surengti
f Labdaringosios Sąjunprakalbas.
Igos susirinkimą liko išrinkĮ blaivybės draugiją įsto-'fi 7 atstovai: A. Stulginsjo Petras Vveas, J. Juskls, kas, M. Jetužis, J. Blankas,
Marė Juškaitė, Marė Vena- V’. Lukošienė, U. Freitiklekaitė ir Paulina Petkaitė. .nė, A. Grisius ir A. StrazLietuvos Pelėda, das.
-------------------- -------------------------i
po vjsn rinkimu minėtoji

depozitus i nauja Universal State Banką.

rcvolveriais penki plėšikai į’ies didelio vrangumo tavom
sustabdė automobiliu, atėmė mips buvome priversti įtaisyti
pinigus, visiems liepė išlip /ogas (seales).
Dabar mes
ti buk iš automobiliaus Ir, ’taisemė vogas ir sulvg svaro
patįs jin įsilipė, nudūmė sa bus mokama už skūrą, už ma
vais keliais. Keli darbinin žesnė porą čeveryką bus mokai per langą iš dirbtuvės kąmą mažiau,
už didesne
pamatė šitą atsitikimą. Su langiau. Tuomet niekas nesi
kelta trukšmas. Bet kol dar jaus nuskriaustą.
bininkai
suspėjo
išbėgti
Savininkas yra
"atvėn, plėšikai jau buvo
J. MIKŠIS,
637 IV. 18tb st.
nuvažiavę.
Už kiek laiko
Electric Shoe
Repairing
policija atrado tik pamestą
Shop.1
automobiliu.

idg

$

&
|

8
|
$
$
V.
|

susirinkimas, kad perkelti A. Olszewskio Banko

gyvenimo vieta
3255 South Halsted Street
TeL Drover 5326

zx

1

t Nuo pat savo įsisteigimo, per 37
*
? įhetąs, State Bank of Chicago be
savo
į , t paliovos mokėjo procentus
ž depozitoriains. lršiandie šis
šis ban’1
i j V
'
•
4 ‘ •
kas yra vienas tvirciausiųjų.
pozitoriu taupiuiai apsaugoti
talu ir perviršiu $5,000,000.00.

Jauna pora priversta paaukauti sa
vo puikius, beveik naujaus rakandus
už retai pigių kainų, $170.00 seklyčios
setas, tikros skuros už $35. Vėliausios
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, davenport, taipgi $525 pianų su 25 a. gvarantija už $115 ir $225 Victrola su
brangiais rekordais už $60.00. Sis yra
retas pigumas ir jums apsimokės pa
tirti nežiūrint kur jus gyvenate. Vis
kas vartota vos 9 savaites. Parsiduos
taipgi po vienų. Atsišaukite tuojaus.
Gyvenimo vieta: 1922 So. Kedzie Avė.,
arti 22-ros gtv. Chicago, III.

atdaras

3UBATOMIS Taupomasai
Skyrius
VAKARAIS nuo 6 iki 8 vai

S

STATE BANK of CHICAGO

REIKALINGAS Gerai
patyręs Linotypistas. Dar
bas ant visados. Alga gera.
Atsišaukite
tuojaus į
“DRAUGO” ADM.

f į

VIENINTELIS V1DURMIESTVJ BANKAS. KAM?
V1SKAI KALBAMA IR SU LIETUVIAIS REIKALUS VEDA.

Bv

LA SALLE IR WA3Hą7GTON GTV., BRIBSAIS CITY HALL

REIKALINGI AGENTAI
platinimui
“Draugo. ’ ’
Geistina pusėtinai išsila
vinę ir galinti keliauti su
prakalbomis.
;'

J PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MU8U KAINAS •

Paieškau savo draugo Pranciškaus
.Teramins, paeinančio iš Kauno gub.,
Šiaulių pav., Lunges, parap., Kirkių
sodos, 3 metai atgal gyveno Chicagoie, o dabar nežinau kur jis gyvena.
Malonėkite atsišaukt sekančių adre

Banka

su:

MIKOLAS RESKUS
4512 feo. Hermitage are.
Chicago, III.

1825 į- 1827 Blus Island avs., Kampas Loomls Ir 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.
-(

$600,000.00
Paieškau pusbrolių: Petro Varanavičia, paeina iš Kauno gub., Saulių
pav.,
Užvenčiu parap., Slaąždo, so
dos, pirmiau gyveno Bostone, o da
bar nežinau. Kas apie ji žinote ar
jis pats atsišaukite sekančių adresu:
MTROLAS RESKUS

Ant šio susirinkimo visi A. Olszevskio Ban

Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jųsų namų. ------ -ReguliariŠK&i peržiūrimas Valstijos ir Cleafing Hoye Aseociation. linoma ffvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bns
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Snbatos vakarais iki 8:0 ▼. vakare.
Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

,

4512 So. Hermitaiže avė.,
Chicago, III.

AMERICAN Suvienytų Valstijų krasa

ko depozitoriai atsineš savo Bankines knygeles ir

■ IRK
STįAiTiE

išmainys jas ant knygeliu naujo Universal State
Banko, su kuriomi jie galės savo

v.

t

GERA PROGA.

S

t•

Sausio monesįo bčgju 40, 000 šio banko depozitoDu gaus savo regulerius pusmetinius . procentus.
Prdoentų suma, kuri bus depozitoriains
išmokėta,
už ^pereitus š^šis mėn. seikia $14!), (KM). 00
$298,0OO.(X)>buyo iširmkėta procentais šio banko de, pozLtpįūams per ppręitus metus.

Tuojaus po atidarymui Universal State Ban

ko bus šauktas A. Olszetvskio Banko Depozitotiu

-------------cagoje katalikiškus laikrašSausio 8 d. pavakarėj pla-įčius ir kningas.
nu dirbtuvės savininkas. į Šiuomi susirinkimas užsiAdam Sehaaf, milijonierius, I baigė.
su keliais savo patarnauto- !
A. Stulginskas.
jais vežė darbininkams sa - i
vaitinę užmokestį — $3,000.
PUTKUS NAUJAS
Su juomi automobiliu va
SUMANYMAS!
žiavo pora jo darbininku.
Del tu kurie nori kad J’J
Sale dirbtuvės, 1027 South j'evervkai butą pataisyti geCentral Park, apsiginklavę! rai ir teisingai. Iš
priežas-

f .

BANKAS

parap. svetainėje turėjo su- tos. Kuomet jos bus, pa
sirinkimą. Šiame susirinki- skelbsime dienraštyj “Drau-

PLĖŠIKAI ATĖMĖ $3,000.'
draugija nutarė šiais metais
’
I energiškiausiai platinti Chi-

Tiems kur taupo pinigus

Miesto ofisas:
Room 815
19 So. La SaUe St., Chlcago, IU.
Tel. Randolph 5246

:onams.

Lietuvių UNIVERSAL STATE

GERAS PELNAS

TnrYmT¥TOTt¥tYV¥¥TYrrrr»

S

įžanga 25c aamenul

KVIEČIAME IR NEŠERININKUS

Muzika Brolių Sarpalių,

i DU. A. K. RUTKAUSKAS

#
§
ę
M

»*<
§
§£
S
|

Ant 3-čių lubų

Apie, išlygas kreipkitės į
“Draugo” Adm.
• .
1

BLAIVININKŲ SUSI
RINKIMAS.

Benevieiutė; prot. rašt. —
M. Krupinskaitė; kasierium
;—A. Grisius; kasos globė
jais : O. Kiąelaįtė, F. Jetu-------------žitė ir K. Yeuekaitė; maršalNedėlioje, sausio 7 d. š. m. ku — ,M. Jetužis. ■.
Liet. R. Kat. Pilu. Blaiv.
Dovaliu
merijos
dėlei
Sus-mo 21 kp Šv. Kryžiaus kaikuriu priežasčių atidė-

MILDOS SVETAINĖJE
3138 So. Halsted Street,

Telelonas: McKInlcy 8764

PROGRAMAS

MALDOS APAŠTALYSTĖS
DRAUGIJA.

Šėrininku Kingman Zinko Kasyklų

Pradžia 7-tą vai vakare,

S
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Tel. Central 4411

Tel. Prever 1310

Nedėlioję, 14 dieną Sausio, 1917 metuose.
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ADV OKA TAS
Namų Ofisas:
Miesto Ofisas:
3323 S. HALSTED ST. 127 I. DEARBORN ST.
Ant trečių lubų Riša IIII-I3 Uslly lltg.

DIDELIS BALIUS

•

ATTOBNT AT LAW
Lietuvis Advokatu
30 N. LaSALE ST. CHICAGO.
Rooms 1107-1114
JTeleplione Pranklin 1178
c
Oyv.: 3112 S. Halsted St.

KAZIMIERAS GUGIS

15346 PARK AVĖ., HARVEY,
ILL.

LIETUVIS ADVOKATAS

29 So. LaSalle st.,
miesto poiieiia ne vien bran H
A Vakarais 1566 Milaraukee avė.
gi, bet ir mažai naudos tei £
Central 6390
$
Rasidence Humbold 9?
kianti miestui.
g
CHICAGO, n J..
Šitai paliudija tomis die

nomis paskelbtu du rapor
L. V. Ch. Apskričio veiki
tu — vieną surašę miesto
me nemažai y valyvumo ir
tarybos specialis komitetas,
pasišventimo. Dabar apskri
ii federalis biuras. Šitas
čio choras pasiryžo tinkamai |)juraR
tyrinėja
policijos
prisirengti prie talkininku
stovi visuose miestuose.
dainuos
bazaro,
kuriami
Nei vienam didesniam S.
sausio 17 dienoj.
Vyčiai supratę svarbumą ■' <tlstiją mieste nerasi tiek
šito reikalo nesigaili žygio ir l(hmg veltėdaujaiičią polielabai skaitlingai lankosi re- ,noinL kiek ( liicagoje ją
peticijose. Praeitoje repeti-. •'1 *a» sakonia raportuose,

rijoje suvažiavo arti ?imlo
dainininką iš įvairią kuopą.
Bravo, Vyčiai,- už toki atjautimą tautos reikalu
' ’

JOSE8H c. VVOLON

RETKALTNOA8 geras lietu
vis' vyrus gerame biznije turi kai
bėti lietuviškai ir angliškai. 8u
mažą suma galima pradėt. *No
rint daugiau informacijų kreip
kitės ant sekančio adreso:

Parsiduoda Bnčemė
labni
puikioje vietoje lietuvių apgy
ventoj galima daryti labai gera
bizni.
Kas norite įsigyti sau puikų
biznį malonėkite atsilankyti, pa
matysite koks biznis ir dėl ko
kiospriežasties parsiduoda. Atsi
šaukite sekančiu adresu:

BAN'

pinigus atsi

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kaaierins.

Ban

imti. arba laikyti naujame Universal State

čia laiko savo pinigus

ke. T susirinkimo salę bus leidžiami tik tie kurie
turės A. Olszeiv^kio Banko knygeles. Todėl pasi

rūpinkite visi pirm laiko

turėti savą bankinės

knygelės po ranka, nes ln> knygelės niekus negalės

salėp jieiti nė pinigu rpikalauti.

Pradekit
Naują Metą
NATIONaT

CITY

Kad ant šio susirinkimo galėtume visus depozitorius pakviesti, tai malonėkite viši,

kurie

permainėte savo gyvenimo vieta, paduokite mums

savo nauja adreso. Kam paranku — ateikite i mu

su Banka adresą permainyti, o kam neparanką
ateiti, trfi iškirpę ši kuponą prisiuskite mums pač> j
r
1 '»
tą užrąšę
ant
’
jo
savo
naują adresą ir knygelės nu•, s
merį. kad mes galėtume jus ant dfpobitorią susi

rinkimo pakviesti.

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

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

Monroe St.,
(Apatinės lubos)

$500 DOVANŲ, jei jus galite •’
rasti iš tankų darytų sviestų t‘|
kurioje nors išBankės
san- f,
krovų.

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver

NATIONAL CITY BANK

A. 0LSZEWSKI0 BANKO

dL ib.

TAUPYKITE PINIGUS
i —pirkite geriausią kavą Chi
’eagoj ir mokėk už sv. tiktai

t>«lii(s Dspt. iMi n FissHIyH fkl 11»

OF CHICAGO

DEPOZITORIAUS NAUJAS ADRE8AS.

BANKES
COFFEE 26
The
Sėst

t ||

SMETONAS
Oeriansiaa
BRetouofl avie
etas. Geresnis

J4

negu

knr

Tautiška Banka apsi
ga Del Jūsų taupumo. :! X“

COCOA

RYŽIAI

».»
j)
į-į

jus

4ic

Geriausi
šiai lOs
rųšies

By-

5Jc

ARBATA

Bankės
G e
ri ausis Cocoa.
8ulygink s ■
bent ko- 4 d p
kis % «v

Priimniausio i
Arbatos
Ova
rantuotos in.
60c. vert. T’UC

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

Knygeles No................
Paskubinkite adresus prisiųsti, kadangi su
sirinkimas gali būt netrukus šaukiamas
A. 0L8ZEWSKI0 BANKAS
3252 S. Halsted St., GUtogo. III.

Tel Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vaa
Nedėliomis pagal sutarimų.
4712 So. Ashland Avė.
art 47-tos gatvės

WE8T BUDE

1371
2054
1046
1510
2830
1644
1836

MiHraikee J
WUwankee J
Mihrankee J
W. Madlsoa
W. Madlsoa
W. Chlcago
Blue islaod

M12
irx7
1832
1818

W.
8.
8.
W.
2102 W.

North Av.
Halsted St.
Halsted Bt.
12th 8t.
22nd st.

SOUTH BTUB
2082 Wentwortk 'Ay
2427 8. Halsted st /

4720

8.

Ashland

NORTH SIDE

406 W. Divlsioa
720 W. North Av.
2640 Llneola Av.

jį

3244
8413

n
g

Lincoln Av.
N. Clark

