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ALEDU
“NESITAIKINSIME!”- 

LLOYD GEORGE.
Londonas. Galu gale ir! 

Anglija viešai prabilo dėlei 
vokiečių siūlomų taikos de- 
rvbų. Vardu vyriausybės 
naujasis ministerių pirmi
ninkas David Lloyd George i 
parlamente pranešė, kad l 
Anglija atmeta eentraliniii i 
valstijų pasiulijimą užbaig- i 
ti karę ir pradėti taikos de
rybas. Gird, .ir Anglija, 

-kaip ir kiti talkininkai, pasi 
ryžusi kariauti iki galutino 
sutruškinimo Prūsijos mili- 
tarizmo, nes prešingai Eu
ropa niekados neturėsianti 
ramumo. Lloyd George aiš
kiai pažymėjo, kad atskiros 
taikos su vokiečiais Anglija 
nei nemano kada nors dary
ti. Nors, esu, Anglija ir ne
norėtu ilgiau tęsti karę, bet 
jeigu Krancija, Rusija ir ki
ti talkininkai nesutinka tai- 
kinties, tai ir Anglija netu
ri teisės mesti šalin ginklo.

Po tokio pranešimo Ang
lijos premjero paskutinė vii 
tis netolimos taikos dingo. 
Beveik visi talkininkai jau 
oficialiai pasakė, kad jie ka
riaus lig tol, kol nugalėji
mas bus jų šone. Priešingai 
— nei taika, nei taikos dery
bos talkininkams nereikalin 
gos ir jų jie nepriima.

Taip užsispyrus talkinin
kams tikimasi, kad Europo
je dar ilgai liesis kraujas, 
dar daug ašarų išlies nekalti 
žmonės.

sekretorius Ilalil Bey pasa-l 
kė parlamente karštų kalbų, 
prieš rusų reikalavimų ati
duoti Konstantinopolį. Gird,' 
šis rusų neįvykdomas troš
kimas neišsipildys, o turkų 
tauta esą niekados neužmirš 
tokio begėdiško rusų pasi
kėsinimo.

1,000 RUMUNU IR RUSŲ
PAKLIUVO Į NELAISVĘ.
BERLYNAS. Mackenze- 

nas Dobrudžoje didžiausiais 
žingsniais kasdien žengia 
pirmyn, vydamas pirm sa
vęs rusus ir rumunus. Pa
staromis dienomis į nelaisvę 
pakliuvo arti tukstanties ka 
reivių rusų ir rumunų. 
Smarkiausi mūšiai dabar 
verda paupiose Sereth.

Kairieji yra socialistai ir 
radikalai. Jie aklai laikos 
vokiečių pusės. Vokiečių vai 
džia su jais šaltai elgias, nes 
jie nepritaria sudarymui len 
kų legionų. Antroji partija 
arba vidurys susideda ypač 
iš miestelėnų ir tautiškai su
sipratusių jų darbininkų.
Tos partijos programa yra 
aiškiai priešinga Rusijai. 
Tos partijos programe yra 
atbudavoti neprigulmingą 
Lenkiją, i kurią turi Įeiti ir 
Galicija ir Poznanius. Ta 
partija tveria lenkų legio
nus, kurie turi būti, kaip i' 
pradžia tikrosios Lenkijos 
armijos.

Dešinoji lenkų partija yra 
taip vadinami endekai arba 
tautininkai šovinistai. Jie 
susideda daugiausiai iš dva

rininkų ir miestelėnų. Ta 
partija iš pradžios buvo pa
linkusi prie Rusijos. Bet da
bar, matydama, kad nuo Ru Į 
sijos ne ką tepelnys, laikot 
neutraliai.?i, kad nenusikal
tus n?i vokiečiams nei ru
sams.

Visos lenkų partijos rūpi
nas, kad Lietuva nebūtų at- Į 
skira ir neprigulmingą ka j 
ralystė, bet kad Lietuva pri 
gulėtų Lenkijai, arba kitaip 
sakant, kad Lietuva butų 
Lenkijos vergė.

SUV. VALSTIJOS DIRBASI 
4,000 KULKASVAIDŽIŲ.
Washingtonas. Suv. Val

stijų kariškoji ministerija

.u .„.n: ■n' ~'.u —LI

“VISKAS DĖLEI KARĖS.”

ANGLAI SUSIRŪPINĘ 
DĖLEI VOKIEČIU 

SUBMARINU.K v
Berlynas. Tariamoji Ang

lijos blokada pilnai neatsie
kė savo tikslo. Vokiečių lai
vai plauko beveik po visas 
jūres, o apie povandenines 
laives tai ir kalbos negali 
būti. Jau nemažą dalį Ang
lijos laivyno vokiečių po
vandeninės laivės paląiduo- 
jo jūrių dugne. Anglijos vy
riausybė ir visuomenė labai 
susirūpinę dėlei tųjų plieni
nių žuvelių su kuriomis ko
voti labai sunku. Anglai 
mano pabudavoti daugiau 
tų laivių ir pradėti aršių ka
rę su vokiečiais vandenyj.

Londonas. Naujasis Ang
lijos ministerių pirmininkas 
Lo yd George pranešė, kad 
Anglija privalo sumobrizuo 
ti visas savo jiegas, kad tik 
laimėĮi karę su vokiečiais. 
Karės vedimui, gird, netik 
reikia pašvęsti savo sūnus, 
vyrus bei brolius, bet ir pi-j 
nigus, maistų, laivus ir t.t. I

Bunda Anglija.

MAKEDONIJOJE RAMU.
Žinios iš Berlyno ir Pa

ryžiaus skelbia, kad pasta
romis dienomis Makedoni
jos fronte nieko įdomaus ne 
atsitiko. Mūšiai mirimo, ka 
riuomenčs šilduosi apkasuo
se.

Lenku dabarti
ne politika.

Lenkijoje yra trįs parti- 
KONSTANTINOPOLIS. jos: taip vadinami kairieji,

Turkijos svetimų reikalų viduriniai ir dešinieji.

TURKAI PASIPIKTINĘ.

užsakė pas bendrovę Viekctf 
4,000 kulkasvaidžių. Jie bus 
dirbami Hartford, Conn.

60 M1LI JONŲBUŠEUy 
GRUny PAKLIUVO 

VOKIEČIAMS.
Kopenhagenas. Vokie

čiams užkariavus Rumuniją 
pakliuvo 60,000,000 bušelių 
grudų ir kukuruzų.

Tas maistas aprūpins vo
kiečius iki naujos pjutėš.

ŽUVO 6 ANGLEKASIAI.
VINCENNES, IND. Šio- 

mis dienomis kasyklose Oli-
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Varšavoje nai
kinami pedsa- 
sakiai rusu 
viešpatavimo

pilant-Johnson netoli nuo.myn, o rankomis pasiekti 
Bruceville, Ind. ištiko spro-! negalima buvo. Tuomet 
girnas, kuris palaidojo po J Vaikelis paliepęs medžiui 
žemėmis 6 darbininkus ir 15 i pasilenkti. Medis tuojaus iš- 
sužeide. į pildęs Dievo Sunaus reika

lavimų ir Švenčiausia Moty- 
na prisiskynė sau rankomis 
vaisių nuo palinkusio me
džio. Liepiant dieviškam 
Vaikeliui taipo gi ištryško 
vanduo iš žemės ir šventoji 

i šeimyna užganėdino trošku- 
! IĮ. Vaikelis, apleisdamas 
| šių vietą poilsio, šitaip taręs

............... , _ painiai: “Ačiū tau, gerasis
Warsavieciai nutarė: į' .. v _. ~ , ,v, . 1 medi, uz pildymą rmuio pa-
1. Gatves su rusiškais vai;, . , ......... ' rilepTmu. Nuo šioIfcn aifflfi

. dais, pavadinti lenkiškais , J . , , ,. ; lai nesiūs tavo sakeles roju-
, var ais. , , mano Tėvo ir jomis bus

2. Visas rusiškas iškabas vainikuotos galvos kankin- 
nuimti. Jų vieton privalo tinių už tiesą.“ Tariant tuos 
būti pakabintos lenkiškos, žodžius aniolas nužengęs iš

3. Suteikti senovės išvaiz-, dangaus, nusilaužęs šakelę 
dą palociui Staszyco, praša-j palmos ir vėl pakįlo į aug-

i linimu ornamentu rusiška- štybes. Nuo to laiko, esu, 
me styliuje. , painios šakelė yra ir po šiai

4. Nugriauti visus tuos pa' dienai ženklu garbės. Pal- 
, minkius, kuriais rusai džiai*' mos šakelė duodama už vpa
gėsi savo pergale ant lenkų.

5. Pijarų bažnyčią prie 
gatvės Dluga ir istorišką 
bažnytėlę ant Woli atiduoti
katalikų bažnytinei vyriau-] balmos šakele nuo
sybei.

tingus atsižymėjimus poezi 
joje, muzikoje, moksle ir ki
tose dailės srityse. Musų a. 
n. tautietis Česlovas Sosnau-

Francijos muzikos akademi
jos.

Arba vėl kita legenda 
apie paraudonavimų žolyno. 
Šių legendų dar ir dabar pa
sakoja viens kitam tolimųjų 
rytų gyventojai.

Pasveikinti gimusį Dievų 
atėjo į stainelę trįs karaliai 
ir piemenėliai, kurie Betlė- 

Rytų šalies žmonės labai jaus apvlenkėse ganė ban- 
mėgsta pasakas. Šitai ko- dų. Piemenėliai Je&ui-fT 
kias pasakas jie pasakoja j nešė laukinių žolynų, pana- 
apie Kristų mažutėlį. j šių į baltas lelijas. Karalių 

Nuo gilios senovės laikų į ?1 dovanos buvo auksas ir 
yra dar užsilikę labai daug . sidabras. Piemeneliai pnma- 
gražių legendų apie gimimų' t? šias brangias dovanas la- 
pasaulio Atpirkėjo. Su kai-j1,)a’ n1diiulo. f'ird, į jų men- 
kuriomis legendomis mes su1 ^ns ^°lvn’18 dieviškasis vai- 
pnžindinaime skaitytojus. kelis neatkreips ir domos.

Pas egiptėnus yra, šitoks; stojosi kitaip. Mažnte- 
I padavimas: - ’ i lis Jėzus atstume nuo savęs

Šventoji šeimyna bėgda- brangenybes ir paėmęs į 

] ma nuo Erodo persekiojimų
į Egiptą pirmoje dienoje ke
liones sustojo pailsėti prie 
Svkoniora. Nubudus Dievo

6. Visiškai panaikinti pra 
voslavų cerkvę prie Ujaz- 
dowskų aliejų.

LEGENDOS APIE 
KRISTŲ MAŽUTĖLĮ.

Gimdytoja atsisėdo po me
džiu, o pamačiusi netoli dak 
tilinę paima, sumanė pasi
stiprinti jos vaisiais. Bet 
veltui šv. Juozapas kratė ša 
kas, nes vaisiai nepuolė že-

rankeles baltą piemenėlių 
žolynėlį prispaudė jį prie lu 
pu. Ta vieta žolynų, kur 
pabučiavo Kristus, likusi 
raudona. Tr dabar apie Bet 
lčjų angų balti žolynai su 
raudonais lupų formos at- 
spaudomis. Prieš Kristaus 
gimimą tie žolynai esą buvę 
visiškai balti.

Akdoctatlon Dom Medcm• Photo by American Pra
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ir biciu-

ibulskis.

‘‘NAUJIENŲ" BEGĖ
DYSTĖ.

chestenečiai, kaip visada, 
taip ir šį kurty pasižymėjo 
savo gausiomis aukomis. 
Programų užbaigė Šv. Ceci
lijos choras sudainuodamas: 
“Lietuva Tėvynė Musų.”

Sekantieji aukojo: 
l’o 5 dol.: kųn. J. Kaskaitis, 

Konst. Norkevičius.
Po 2 dol.: P. Vaičius, K. 

Birgilas, J. Bardzilkuskas.
Po 1 dol.: A. Budreika, K. 

Stašaitis, S. Keliauskas, P. 
Mateikis, J. Gudinąs, P. Kepa
las, J. Bartinonas, P. Žaldaris, 
Y. Uzdila, P. Banelis, P. Pe
truševičius, K. Širdlauskas, K. 
Mockevičius, D. Kovas, B. 
Stučka, A. Bernatavičius, J. 
(ludinavičius, P. Aleksa, J. 
Kurkulis, S. Bagdonas, A.A 
Šmigelskis, A. Gudinąs, D. 
Mrs. Jokšas, J. Vilimas, K. 
Kazlauskas, K. Dubickiute, L. 
Jančaičiute, A. Bernatavičiu- 
tė, K. Gaubis, A. Širvinskas,
E. Kraierienė, J. Anusevičiui 
tė, M. Ventis, J. Šokelis, J) 
Malcevičiutė, A. Palulonis, A. 
Gervickas, J. Banevičius, J. 
Motiejūnas, B. Danilevičius,
F. Palaikis, J. Brokais, S.
Mockevičius, M. Levickienė,
M. Pabrinkis, P. Baltakis, M.

v .... . . Kalcis, V. Norkevičius, K.
ypač giliai sujudino visus .. . ... T r .■ ® d i Kiaulevicius, J. Margelis, A.

ROCHESTERl N. Y.
Dr. J. Bielskio Prakalbos.

Gruodžio 3 d. pobažnyti- 
nėje svetainėje kalbėjo su
grįžęs iš Lietuvos atstovas 
dr. J. Bielskis. Žmonės žin- 
geidaudami išgirsti apie Lie 
tuvų, pradėjo rinkties valan 
dų anksčiau prieš paskirt.} 
laik:?; per jokias prakalbas 
neprieidavo tiek daug žmo
nių, kaip šį kartų; susikim- 
šę stovėjo. Vakarų atidarė 
vietinis klebonas kun. J. Ka 
sakaitis trumpa prakalbėle 
paaiškindamas, jog pasitai
kė mums gera proga išgirsti 
šį-tų iš to vargų kampelio, 
musų brangios tėvynės, ir 
pakvietė gerb. atstovų papa 
šakoti kų jis tenai girdėjo ir 
regėjo. Dr. Bielskio kalba 
rimta, gyva, didžiai žingei
di, ir pertai visi ramiai užsi
laikė ir atydžiai klausėsi. 
Kalbėtojas vaizdžiai nupie
šė dabartinį Lietuvos stovį, 
neišpasakytų, vargų ir skur
dų musų brolių ir sesučių;

Kadangi socialistų laikius 
tvje “Naujienose” tartum 
kimšte prikimšta klaidų, me 
lagysčių ir pagalinus falsifi
kacijų, tatai daugelis teisin
gai jau įsitikrino, kad “Nau 
jienos” tai bjaurus tamsy
bių šaltinis.

“Naujienų” agentas, arba 
kitaip sakant tamsybių pla
tintojas J. Aceris be jokios 
sarmatos, per akis drįsta 
mulkinti jau ir taip aptemu 
sius “Naujienų” skaityto
jus, sakydamas, kad žmog
žudės, “cicilikas” Kazimie- 
ras Vaičas, kurs pildė socia
listų mokslų apie socialistiS- 
l<ą moterystę, kurs lindo 
prie savo brolio pačios, kad
ją atvesti į paleistuvystę,: pasakojimas apie tų mažutė
kurs nužudė tų nelaimingą' lių-vaikueių padėjimų prie 
moterį ir pats nusišovė, gir-! glaudose, kurio nors basi, 
di tas niekšas nebuvęs so- Į nuplyšę, išblyškę, nieko dau 
eialistų laikraščių mylėto- J giau nereikalauja nuo' mus 

i amerikiečių, vien tik duo
nutės; girdint tų nevienam

jas.

Bet mes ir, visi kurie bu
vo nuėję pažiūrėti, nužudy
tosios moters, visi matėme, 
kad ten, toje stuboje buvė 
pilni pakampiai primėtyti 
socialistų šlamštų “Naujie- 

‘ ~~
■Tamsybių platintoja? 

“Naujienų” agentas .T. Ače- 
ris rėkia kad girdi “Naujie
nas” ėmės ne piktadarys 
bet jo brolis Antanas Vai 
čas, kurio moterį piktadarį? 
nužudė.

Gi žmogžudys “cicilikas” 
Kazimieras Vaičas prie sa
vo brolio Antano ir gyveno. 
Ten gyvendamas jis sėmę 
savo mokslo iš socialistų 
šlamšto “Naujienų,” kuria? 
ėmė jo brolis . Ir tokio aiš
kaus dalyko jokiu budu ne
gali suprasti tamsybių pla
tintojas arba kitaip sakam 
“Naujienų” agentas J. A ce
ris.

Tiesa ir pats “Naujienų” 
redaktorius Grigaitis yra 
toks ^stebėtinas tamsuolis 
kad būdamas socialistų va
du nei socializmo nežino, o

klausytojui nuriedėjo per 
veidų stambi ašarėlė. Primi- 
įė taipgi kalbėtojas kokių 
įaudų suteikia dabar ten 
Lietuvių Draugija nukentė
jusioms nuo karės šelpti; ji- 
ii vienintelė užlaiko tas prie 
glaudas ir pagal savo išga- 
’es gina nuo bado kaip tuos 
nažučius, musų ' Lietuvos 
Ateitį, taip ir suaugusius 
žmones. Tai Draugijai su
keikia didžiausių pagelbą iš 
Amerikos Tautos Fondas, 
kurio skyriai privalo buti 
kiekvienoje lietuvių kolioni 
ioje. Garbė rochesterie- 
čiams, jog turi tokių skyrių 
;r gana daug aukų jau Burini 
ko taip svarbiam dalykui!

Antroj savo kalbos dalyj 
Ir. Bielskis kalbėjo apie be
laisvius Vokietijoje, jog jų 
ten didžiausias vargas, kad 
maisto užtektinai negauna; 
toliaus, apie susinėsimų su 
Lietuva ir galutinai paaiški
no apie naujų aukų rinkimo 
būdų, arba suorganizavimų 
lietuvių armijos geibstan
čios savo tėvynę, kurių su-

vienų sakinį berašydamas darys aukautojai kas mėnuo

vičius, A, 
ponaitis, 
ciejunieib 
lienė, S.

acevičiutė, M. Ste-
. Mateikis, E. Mo- 
S. Balsis, J. Stro- 

[’erniauskiutė, K. Va-
deika, P.yPečkus, P. T. Šir
vinskas, D. šinianauskas, V. 
Danilevičius, S- Klimaitis.

Viso su smulkiom aukom 
surinkta $156.13.

Didi garbė aukautojams, 
už taip gražių aukų savo ba
daujantiems broliams ir se
serims, kavo suvargintai tė-

Buitvida, S. Kovas, A. Milčiu
kas, J. Aleliunas, A. Aleliunas, 
J. Saverinas, J. Anuškevičius, 
M. Jzelunaitė, D. Bobickaitė, 
P. Kaieckis, O. Šukytė, A. Stu- 
kas, S. Janavičius, Z. Griškai- 
tis, J. Keliauskas, P. Rapšis

net septynius kartus puola 
į kniūpsčias į bjauriausią 
■klaifįu balų. Apie tai mes 
patariame kiekvienam pa
skaityti labai įdomių kninge 
lę vadinamų “Marksas TT.” 
Jei taip tamsus yra pats 
“Naujienų” redaktorius su
prantate ir natįs koks tam- 
sunas beturi buti “Nauiie- 
nu” agentas J. Aceris. Ko 
tat ir benorėti, kad jis su
prastų kad ir tokius aiškiu? 
dalykus.

“Naujienos” pataria už 
tą niekšų žmogžudį Kazimie 
rų Vaičų melsties. Del ko ta? 
patarimas? Beabejo dėlto, 
kad bent kiek nuteisinti tų 
cicilikų žmogžudį, nes jis bu 
vo tos pačios dvasios ko ir 
lietuvių socialistų laikraš
čiai, arba kitaip sakant kad

vynei!
Lietuvos Sūnūs.

PASVEIKINIMAS.

ir katalikiškus veikėjus. 
Kas skaito katalikiškus laik 
raščius tas prieis prie švie
sos.

Su pagarba,
J. Poškienė.

/

Gerbiamas “Draugas” ir 
“Sųvaitinis Draugas,” svei
kinu su šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais. Linkiu laik 
raščiui ilgiausio gyvavimo ir 
geriausio pasisekimo, kad 
atenantį metų “Draugas” 
lankytų kiekvienų lietuviš
kų šeimynų, kad kiekvienas 
lietuvis skaitytų “Draugų.”

“Draugas” yra žmonių 
geriausis artimas. Jis moki
na doros, skleidžia apšvieta, 
tuo pačiu kartu naikina pikt 
žoles iš lietuvių gyvenimo.

Tegul geri doros raštai už 
viešpatauja visų pasaulį. 
Gana ištvirkusiems raštams 
’dė^ti iš žmonių širdžių, kas 
yra brangu ir šventa. Be
dieviškas raštas nuskriaudė 
daug žmonių kaslink dūšios 
ir kūno.

Ačiū katalikiškai spaudai
\. Paluikaitė, B. Llozas, A.. agįn jr tiems .kurie darbuo

jasi katalikiškai tautiškoje 
dirvoje. Jie su pasišventi
mu darbuojasi žmonių viso
keriopai gerovei. Jie blaš
ko miglas įTflo musų akių ir 
platina doriškų apšvietę. 
Taipgi liuke jame, kad ir to
liaus nebūtume mes liaudis 
apleista, kaip avis tyruose. 
Darbuok i mes nenuilst’an-
v • •
ciai.

Tegul Augščiausis laimi
na katalikiška spaudų

Ulozas, A. Gribauskas, D. Da- 
Levic« 

Žu-
gis, S. Kazakevičius, J.

O. Jaciiinckiutė, A.kas,
rauskas, K. Andriuškevičius, 
K. Lapeikis, I’- Orlauskas, K. 
fiabatauskas, A. Labanauskas, 
A. Gibson, Ad. Gervickas, M. 
Zdanevičius, P. Pabijanskas; 
A. Balaišis, B. Vėželis, E. 
Aukselevičienė, A. Orlauskas 
A. M astauskienė, S. Malinaus- 
kiutė, M. Devonienė, J. Doni- 
brauskas, P. Černius, A. Uce-

piadcdant nuo 25c ir dau
ginus iki karės pabaigai. 
Tuoj pasižadėjusių prisira
šė į 70 ypatų; naudinga bu
tų, jeigu jie visi savo priža
dus išpildytų, pasirodytų 
tikrais tėvynainiais.

Pertraukose buvo eilės. 
Gražiai padeklemavo p-lės: 
P. Steponaičiutė ir E. Ka
ralaitė ir A. Baranauskas; 
ypač pastarasis parodė ga
li ima prie sakymo eilių, bal 
sas aiškus, gestai natūrai iš- 
ki, tik reikia taukiaus saky
ti.

Paskui kun. Kasakaitis 
prabilo į klausytojus karš
tai žadindamas visus vardan 
badaujančios tėvynės paau
kauti kiek kas išsigali, ir 
pranešė jog visos aukos eis 
per vietinį skyrių Tautos

!

jis buvo tų socialistų šiam- Fondam Ir ištikrųjų ro-

PHILADELPHIA, PA.

jos. Dabar kompanija pri
pažino unijų ir 10 nuošimčių 
pakėlė dauginus algos.

I

Lietuvių Dienoje surink
ta ir nuo kaikurių draugijų 
ir pavienių vėliaus gauta iki 
šioliai $4,622.06. Iš tų pasių
sta $4,066.93 į Liberty Bank 
New York City. Iš ten C. K. 
per Raudonų j į Kryžių siun
čia Lietuvon.

Prirengimui, išgarsinimui 
ir reikmenims Lietuvių Die
nos turėjome išlaidų $413.73. 
Negalima buvo prisiprašyti 
vietinių amerikonų laikraš
čių, kad skelbtų Lietuvių 
Dienų. Dėlto skleidėme 
apie tai žinias, įvairaus tu
rinio atsišaukimais, laiškais, 
po namus išnešiodami ir kra 
sa siųsdami.

Lietuvių Dienoje davė au
tomobilius ir patįs darbavo
si: A. Uzumeckis, Juoz. Poš 
ka, A, Sakalauskas, Dr. Pet 
rauskas. Ant. Uzumeckis 
daugiausia surinko po ame
rikonus ir lietuvius biznie
rius $145.79. Vlad. Kalma- 
šauskas po krutamu jų pa
veikslų teatrus $82.37. Kiti 
po dauginus surinkę: Jonas 
G Uokas $54.50, Ant. Gudo
nis $51.24, Juoz. Matulis 
$46.62, E. Budrys $47.69, J. 
Palaskas $35,32, M. Paulau
skaitė $33.52.

Abelnai aukų rinkėjų bu
vo didelis pasišventimas. 
Kiti per ištisų dienų rinko 
aukas nevalgę be poilsio.

K. I. Z. ižd.

BALSAI APIE LIETUVĄ 
SVETIMTAUČIU 

SPAUDOJE.

DOVANOS
Visi stengiamės pasveikinti per Kalėdas savo 

draugus ar drauges. Atminimui perkame dovanas 
ir jiems duodame kaipo Kalėdų dovanėlę, (geriau
sia atminimui dovana duoti per Kalėdas yra ge
ras laikraštis, ypač dienraštis “Draugas.” Skaity
dami “Draugų” jie tave atmins kasdieną ir bus dė
kingi už taip malonią dovaną. Prisiunčiant $3.00 
į “Draugo” Administraciją pažyjnėk aiškiai, kam 
dienraštis turi būt siunčiamas ir, kad Dienraščio 
Administracija praneštų Tamstos draugui ar drau
gei nuo ko toji dovana yra. Pirkdįai tokias do

vanas platinsime apšvietą ir žmonių susipratimą ge
rinsime dienraštį “Draugą” ir draugų draugišku
mą. Lai musų obalsiu būna “Draugas” draugams, 
“Draugas” draugėms, “Draugas” visiems lietu
viams. ’ i? į >

Iškirpkite šį kuponą ir išpildę draug 
su $3.00 prisiųskite į

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th St., Chioago, III.
Gerbiamieji:

Šiuomi prisiunčiu $3.00 už kuriuos 
prenumeruoju Kalėdų dovanoms dienraštį 
“Draugą” metams sekančiai ypatai:

Vardas ir pavardė...................................................

Gatvė........................................................................

Miestas...................................... .. .................................

Su pagarba,

GERA ŽINIA.
Bridgeport, Conn. Gele- 

žies formdirbiai laimėjo. Iki 
šioliai jau keturios dirbtu
vės padarė sutartį su dar
bininkais. Daugumui darbi
ninkų pakėlė algos į dienų 
po $1. Dar keturios dirb- 
tuvės nesutiko. Bet girdisi, 
kad darbininkai laimės.

LONDONAS TAMSU
MOJE

“The
padėjo

£• Jūsų pinigą tur būti 
įl t> geroje saugioje valstijos

bankoje

SECURITY BANK
■bmhOF CHICAOGmm
Mi|waakee Ava. k«mp Carpcntar St.

3% ant Jūsų Pinigų

Atdara Pagedėliais i • Subatomis 
vakarais iki 8 v landai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
j Europa Ir galima

&auti Laivokartes

Praeitoje pėtnyčioje Lon
done buvo taip didelis ūkas, 
kad visame mieste buvo tani 
su, kaip naktį. Vidudienyj 
praeiviai sau kelių švietė su 
lemputėmis. Dėlei tamsu
mos nevaikščiojo gatveka- 
riai, nevažinėjo automobi 
liai ir t.t.

Tokios tamsios dienos lon 
doniečiai neatsimena nuo 50 
metų.

DĖLE! TAIKOS DERYBŲ.
Anglijos ministerių pirnn 

įlinkas Lloyd George pasa
kė, kad jeigu parlamentas 
nesutiks su jo nuomone dė
lei taikos, tai jis prašys ka
raliaus paleisti šį parlamen
tą ir paskirti rinkimus į ki 
tų parlamentų. Tuomet, ži
nomas, klausimas dėlei tai 
kos būt . išrištas pačių žmo 
nių.

DALIS ANGLĮ! VISUOME
NĖS TROŠKATAIKOS.

ĮSTEIGTA 1888 12.

KASPArt
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
KAPITALAS SeOO.OOO

Mes teškama 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money

Orders į visas dalis svieto.
WiUiam Easpaz — Pirmininkas 
Otto Kaspar,— Vice-Pirmininkas 
Charles Krupka, Vice-Pirmininkas 
Jooeph 3ikyta — Kasteriąs 
Auį-ust niek—Ass’t. Kasteriąs

$900 Blue Island Avė. 
Ui.

| JOSEPH C. VVOLON
: LIETUVIS ADVOKATASi *-*

Kamb. 902 National Life Bfig.
29 So. LaSalle st.,

J Vakarais 1588 Mihvaukee avė.
Utarninkais ir subatomis nuo 7 

>♦ iki 9 vai. vakaro Metropolitan 
§ Stato Bank. 807 \V. 3oth Street, 

CHICAGO, ILL.*.♦

ŠVĘS NEDĖLIOJĘ.
San Francisco> Cal. Mėsi- 

įinkai organizuojasi ir žada 
įedėJiomis ir šventomis die
nomis udaryti mėsinyčias.

Gruodžio 17 d. š. m. 
Detroit Free Press” 
gan prielankų straipsneli apie 
Lietuvą ir apie žadamų jai ne- 
prigulmybę. Straipsnelis už- 
vardytas:” Old Litliuania now 
war prize.” Gerbiamas auto
rius p. L. Heitkamp aiškiai pa
rodo skaitytojams, kad Lietu
va ne tas pats kų Lenkiją ir 
kad Lietuva kadais buvo labai 
galinga Europos nešpatystė, 
kurios rubežiai tęsias nuo Bal 
tųjų jūrių li^ juodųjų jūrių 
Čia pat prie to straipsnelio 
yra padėtas ir istoriškos Lie 
tuvos žemlanis.

Pastarųjų dienų politiški 
atsitikimai užinteresavo sve
timtaučius apie Lietuvą ir da 
bar mums butų geriausia pro
ga garsinties. Projektuojamos 
naujas valstijos istorija, ir 
troškimai yra sodnys visuome 
nei ir, reikia tikėties, kad sve
timtaučiai noriai dės, musų 
Straipsnius. Tik nesnauskiinl

įvairios
žinios
LAIMĖJO.

Telegramos iš Londone 
praneša, kad Anglijoje sosf 
nėję suareštuota liko sufra- 
gvstė Sylvia Pankliurst. ku
ri savo prakalbose kvietė 
vyriausybę mesti šalin gink 
lūs ir pradėti vokiečių siūlo 
mas taikos derybas.

Už tų patį dalykų suaręs 
tuota ir keletas kitų žmonių

LAUKIAMAS VEŽĖJŲ 
STREIKAS.

Diena iš dienos Chicago 
je žada sustreikuoti vežėja 
expreso bendrovių “Ameri 
can,” “Adams,” “United 
States” ir kitų. Vežėjai rei 
k,niauja padidinimo algos.

DAUGIAUS ALGOS.
Peoria, III. Mėsinyčiosi 

darbininkams pakėlė algas 
Dabar gaus $16 į sųvaitę 
Dirbs tik iki 6:15 vai. vaka
ro.

DUONKEPIAI STREI
KUOJA.

Hartford, Conn. Duonke 
I>iai unijistai streikuoja. 
Pinniaus darbininkai 811

darbdaviais padarė sutartį, 
bet dabar darbdaviai nepil 
do jos. Beto priveizdėtojai

Trenton, N. J. Birželio 
inen. Fitzgibbon & Crisp 
kompanijos išvąrė darbiniu- žiauriai elgiasi su darbinin
kus, kurie prigulėjo prie uui kais, dėlto ir streikuoja.

PAGERINIMAI.
Lansing, Mich. Da'ilydtst 

reikalauja trumpesnių dar
bo valandų ir penkių centų 
į valandų dauginus algos.

Elektros darbininkams pa 
kėlė nuo $75 iki $85 į mė- 
lesį. Už šventėje darbų dvi 
gubas užmokesnis.

NEPRIPAŽĮSTA LENKIJOS
NEPRIGULMINGUMO.

Nors sausio mėnesyj 1917 
uotuose jau prasidės ir posė- 
Ižiai Lenkijos seimo, bet neu- 
ralis valstijos ir talkininkai 
itsįsako pripažinti Lenkijos 
leprigulmybe.

RUMUAI PABĖGĖLIAI 
MASKVOJE.

Šiomis dienomis į Maskva 
ttkeliavo didelis būrys rumu 
tu pabėgėtos. Visi ^ie apsiply- 
<ę, nuvargę, išalkę. Kusai Mas
kvoje rumunu pabėgėlių ilgai 
įelaikys juos žadama Siųsti į 
caimus.

PADIDINS ALGĄ KARIŠ
KIEMS JŪREIVIAMS.

Kadangi Suv. Valstijų pilie
čiai labai nenoriai ir neskait
lingai stoja įkuriško laivyno 
jūreivius, tai vyriausybė žada 
padiidintl jūreiviams algij, y- 
dant atsirastų daugiau norin
čių tarnauti.

DAUGIAUS UŽMOKESČIO.
Wheeling, W. Va. Cigar- 

dirbiams pridėjo dauginus 
užmokesčio. Reikalavo, kad 
už 1,000 cigarų mokėtų $b 
tą ir gavo.



Laisvės žvaigždelė 
milijonams vergų.

3

Broliai, dabar laikas mesti dirbti. Esą valtJiečiai apsi- “Keleivis” stačiai šaukia, 

šalyn svetimą rūbą, kurį ginklavę kirviais atakavę kad lietuviai neskaitytu.
g, mums brukte bruka Tėvy-1 vokiečių karišką komisiją, 
Si nes budeliai! Balsas krau-1 atsiųsta išrinkimui darbinin

s

Utarninko vakare telegra 
mos žaibo greitumu išnešio 
jo po visą pasaulį žinią, kad 
Vokietija pasiūlė saviems 
priešams užbaigti karę ir 
kad ji reikalauja atbudavo- 
mo dviejų karalysčių: Lie
tuvos ir Lenkijos. Tokiu bu
du šį kartą musų tėvynės 
vardas išmargino visus že
mės skritulio laikraščius ir 
platusis pasaulis netik suži
nojo, jog Lietuva yra, bet 
taipo gi sužinojo, jog lietu-

Beabejo, gal vokiečiai rei
kalauja sutverti nevisai to
kią Lietuvą, kokią mes no
rime, nes rytinės dalies Prv. 
sijos mums vokiečiai neati
duos. Bet ar gi negeriau tu 
rėti didesnę dalį tėvynės, ne 
gu nieko neturėti ir visai 
tautai stenėti po svetimu 
jungu?!

Šiaip ar taip bent pastarų 
jų laikų atsitikimai yra la
bai mums svarbus, nes Lie
tuvos ateitis pradeda rupė

juose atgimstančios Lietu-i kų 
vos šaukia visus išeivius at
sikratyti svetimų orientaci
jų ir susibūrus po Vyčio vė
liava darbuoties tik numy
lėtos tėvynės naudai. Gana 
mums svetimų jungų> gana 
vergijos, PASIRODYKIME 
PASAULIUI ne šalininkais 
tų, kurie mus per šimtme
čius engė ir spaudė, bet pa
sirodykime SALININKAIS 
LIETUVOS, kurį nėkuomet 
neatsižadėjo laisvės. Buki
me tikrais Lietuvos sunari 
bukimę tikrais ainiais tų lie 
tuvių, kurie XIV šimtmety
je sutvėrė galingiausią Eu-

% I

vių tauta gyva ir turi teisę Įęįaį įr viešai išsireikšti, ką 
neprigulmingai valdytiem, i jįįį mano padaryti su Lie-
kaip ir kitos valstijos 

Nuo padalinimo Lietuvos
viešpatystės tai, berods, pir 
mas oficiališkas dokumen
tas, kuris pripažino politiš-

tuva. Jeigu Rusija žada 
mums laisvę, tai tegu ji iš
leidžia manifestą, kuriuomi 
pripažintų Lietuvą laisva ir 

i neprigulminga.
ką egzistavimą (buvimą) lie į j netik lietuviams, bet ir ki 
tuvių tautos. Per visą lai
ką vergijos mes neturėjom® 
didesnės vilties atgimti, ne
gu dabartinėje valandoje.
Nuo šiol liuosa Lietuva pa
liauna būti idealu tik poetų, 
bet yra galimu dalyku. Pa
vergta Lietuva — tai pasru
vusi kraujais Europos žalsr- 
da, kurią galų gale žadama 
pradėt gydyti. Vokietija,
Austro-Vengrija, Turkija ir 
Bulgarija jau viešai išreiškė 
reikalavimą suteikti Lietu-

toms valstijoms. Iškilmin
guose centralinių valstijų 
parlamentų posėdžiuose, 
akyveizdoje karalių ir gar
siausių diplomatų, tapo pa
sakyta, kad Lietuva- yr.< 
MUSŲ ir kad jai reikia su 
teikti laisvę. Taigi liudinin 
kai to fakto turi pilną teisę 
tikėti, kad išmušus taikos 
valandai Lietuva galės įeiti 
į sąstatą Europos valstijų, 
kaipo neprigulminga tauta

vai neprigulmybę. Apie tai i ko kalėjimo gal po 122 meti 
mes turime istorišką faktą, prasivers ir vietoje 3 mili jo
dėlei kurio tikrumą dviejų 
nuomonių negali būti. Taigi, 
idant musų troškimai stotų
si kunu, reikia tik sutikimo

“Draugo,” o kurie skaito, 
kad mestų jį šalin.

Mesgi susipratusieji kata 
Daugeliose vietose Lietu- likai, patariame kaip tik 

vos įniršę žmonės už priver-‘ priešingai ir sakome: visi 
stiną varymą į darbą suga- tie, kurie norite skęsti tam-
lino geležinkelius, tiltus, t 
legrafo linijas.

Socilisių 
Laikraščių ■ 
Lementacijos.

“Keleivyje,” “Naujieno
se” ir kituose lietuvių socia- 

ropoje viešpatystę, kurie no nstu laikraščiuose paskutl- 
riai galvas guldė uz Lietu- .nįuoju laiku pakilo tikros
vos neprigulmybę ir rube- 
žius. O neprigulminga Lie
tuva bus mums ganėtinu at- 
lvsrinimu už skaudus vargus 
ištrėmime, už panieką tarp 
svetimųiu už bemiego pra
leistas naktis mintyse apie
pavergta ir kraujais pasru- į kę.

lementacijos. Gal manai, 
kad socialistai dabar verkia 
tiek daug žmonių suklaidi
nę, tiek nesusipratusių savo 
skaitytojų nepadoriai išnau
doję, tokią sarmatą ir nelai
mę ant musų tautos užtrau-

vusią tėvynę.

Keliasi iš grabo nuvargin 
ta, paniekinta, baisias kan
čias iškentė jusi musų ben
dra Motutė. Nors Lietuvos 
padangė dar garuoja nuo 
lietuviško kraujo, pralieto 
už svetimus mums reikalus, 
nors Lietuvos girios dar 
skamba nuo verksmo badau 
jančių, pusnuogių vaikų, mo 

ir karalystė. Duris milžiniš-^ynų, senelių, bet viltis ne
tolimos taikos ir busiančios

Kur čia tau. Socialistų 
laikraščiai taip aimanuoja 
dėl to, kad jau pasibaigę 
jiems laimingieji laikai.

Na ir buvo seniai sociali
stams gadynė! Jie mulkin
davo, apgaudinėdavo žmo
nes, kiek benorėdami. Palei 
dę savo kakarinę, socialistai 
rėkdavo neva ant kapitalis
tų, o patįs be sarmatos vi
liodavo darbininkų sunkiai 
uždirbtuosius centus.

sybiu ir ištvirkimo bedugnė
je, kuriems patinka būti so- 
calistu mulkinamais ir už 
nosies vadžiojimais, kurio 
bijote apšvietos, kaip pelė
dos saulės spindulių, kurie! 
norite atsižadėti kultūros ir, 
virsti į laukinius taip, kad; 
iš jūsų tyčiotus ne vien sa
vieji, bet ir svetimtaučiai, 
kurie norite būti socialistų 
nepadoriai apgaudinėjami, 
visi tie pirkite socialistų 
laikraščius, nes iš jų tamsy
bės ir ištvirkimas verčias 
lygu juodi duomai iš kami
no, pirkdami socialistu laik
raščius, pilkite savo kruvi
nai uždirbtus centus į socia
listu kišenes, kad su tais K 
pinigais, kiekvieno sociali
stu laikraščio redaktorius ir 
leidėias pasidarytu tikru ka 
nitalistu ir išstatytu sau to
kius pat raudonus palocius, 
koki jau pastatė sau sociali
stų laikraštis “Keleivis.”

J. Poška.

to, koAl tai vokiečiai iš 
Lietuvi* ir Lenkijos tveria 

dvi atdari valstiji, ,o ne 

vieną. Gyrd, sutvėrimas ne- 
prigulmingos Lietuvos, tai 
naujas padalinimas Lenki
jos (III). *1 ; *

Taigi matote ką kalba len 
kai, matote kokias laukines 
mintįs skelbia jų laikraš
čiai.

Ne, “panowie,” jūsų glo
bos lietuviai nereikalauja ir 
apie susivienijimą su Len
kija nei sapne nesapnuoja. 
Praeities istorija mus gano
mai pamokė ir jau daugiau 

klaidų tame atžvilgyje nepa 
darysime. Jūsų erelio lietu
vių tauta ištolo bijo, kaip 
piktos dvasios. Jns gyven
kite sau, o mes rrvensime 
sau ir apie Liubl ao uniją, 
ivvkdintą prieš lietuvių no
rą, nei nekalbėkime—neverti 
ta dirksnių gadinti.

Lietuvių gi veikėjams, 
akyveizdoje tokiu begėdiš
kų melų, nereikia tylėti. Jie 
gali suklaidinti viešą opini
ja ir irusu reikalai dėlei toV «- t
gali r.r.ke'tėti. Kuosmar-
kiausiai riešai užprotestuo
kime prieš tokias neteisin-' 
gas paskalas, kurios verčia
si iš burnos, norinčių mus 
gyvais palaidoti.

Nesiduokime virinti savęs 
lenkiškame katile.

Nenorime lenkų ir tiek!
Kaz. Gineitis.

“Nauji 

kiomis dl 
sifikacijol

Tokias melagystė
sifikacijas beskaityc 
rai galėsite žengti, pi 
suoti į dar didesnį kvaili 
į dar tirštesnes tamsyl 
kuriomis pralenksite ir pa
čius laukinius indijonus.

A. M.

nų lietuvių vergų stos į ra 
mų kultūros darbą 3 mili Jo 
nai liuosų lietuvių piliečių. 
Ant Vilniaus bokštu vėl už-

Anglijos, Rusijos, Francijos• plevėsuos Lietuvos vėliava
ir kitų talikininkų.

Girdėt, kad taikos pasiu-
lijimą talkininkai mano at
mesti, bet tas dalyko svar
bumo nesumažina. Juk pa
skelbtosios taikos sąlygos 
mums yra brangios nevien 
politišku žvilgsniu, bet ir 
morališku. Vokietija, Aus
trija ir t.t. parodė, kad Lie
tuva yra, tik ji pavergta ir 
ją reikia atgimdyti. Tokiu 
budu pirmą kartą nuo 1795 
metų Lietuvos klausimas iš 
supelėjusių archivų liko iš
vilktas dienos švieson ir pa
kištas po akimi politikų. 
Ačiū tam reikia tikėties, 
kad diplomatai taikos kon

Lietuva bus lietuvių. 
Piliečiai pavergtos valsti

jos tik susimildami elgkimės 
dabar atsargiai, idant savais 
žygiais nepakenkti Lietuvo? 
reikalams. Begalo skaudu, 
kad kaikurie musų tautie
čiai nenori suprasti to daly
ko ir daro taip, tarytum 
trokštų savo tautai pražū
ties. Šit “Tėvynė” (No 
49), didžiai pasipiktinusi 
tuomi, kad Vokietija maner O

laisvės ramina lietuvio širdį 
ir suteikia jai pajiegų nešti 
milžinišką vargų kryžių.

Šalip aniolo Mirties išba
dėję, nuvargę, ašaromis ap- 
silieję lietuviai išvydo ir 
aniolą Tvėrėją.

Kruvinas krikštas žada su

Vargas mums, lietuviams, 
gu • dėlei tų lenkų. Per amžius 

tais nuo vargšų* išviliotai-jie mums neduoda ramybės,

siais pinigais socialistai pa
tįs virsdavo į kapitalistus ir 
statydavo sau palocius.

PcžveĮgkite'kokį paločlų 
Bostone pasistatė sau socia
listų laikraštis “Keleivis.” 
Iš kurgi jis tokius pinigus

teikti Lietuvai palaimą, ža-. gavo? Gal manote, kad į 
“Keleivio” redakciją ėmė iš 
dangaus doleriais snigti? 
Ne, taip nebuvo. “Keleivio”

da paliuosuoti ją iš vergijos 
žabangų, kuriose mes stenė
jome virš šimtmečio.

Liuosa Lietuva — bus po- 
stuliatu atgimimo sąžinės 
pasaulio, bus triumfu krik
ščionijos, kuri nuo pirmųjų 
amžių savo gyvavimo pa-! 
smerkė vergiją.

Garbė tiems, kurie budino

per amžius jie nuęGija lietu
vių širdis. Lietuvos kančios, 
Lietuvos žmonės išaugštino 
lenkų vardą viso pasaulio 
akyse ir užtat jie dar ir da 
bar trokšta turėti lietuvius 
po savo sparnu. Prie kiek
vienos progos lenkai skel
bia, kad atskiros Lietuvos 
nėra, kad lietuviai tai tie pa 
tis lenkai, kad tarp Lietu-

avininkas tuos pinigus su- vos Lenkijos ant amžių 
rinko nuo vargšų darbinin- užveržtas neatmezgamas
kų, kuriuos gyrės vedąs į so < mazgas. Lenkų nachališku- 
cialistų rojų. Ką gi nesusi- ‘ mas ir begėdiškumas tame 

pratusieji žmonės gavo nuo
‘ ‘ Keleivio ’ ’ savininko už

sutverti šiokia tokia Lietu-.,. , .X1 . , . . .
, , : . /lietuviškoje tautoje tautiš

vos karalystę, karsčiau-\ i • j ,
šiai kviečia lietuvius rašy
ti į Suvienytų Valstijų 
kongresą protestus. Protes
to gi tekste, kuris angliško- 

grese krapštys sau galvas irj jc kalboje patalpintas “Tė-
dėlei Lietuvos reikalų, nes į vyne je,” aiškiai giriami ru- 
neužgydyta ši žaizda neduos j sai ir draug peikiami vokie- 
ramumo Europos valstijoms čiai. Gerbiamieji, toks sau
ir po taikai.

Neišmintinga ir nediplo- 
matiška butų lietuviams nic 
kinti šį dokumentą, tvirti
nant, jog tai vokiečiai daro 
savo naudos dėlei. Mums ne 
svarbu ir nerupi Vokietijos 
nauda, bet mums- svarbu, 
kad centralinės valstijos ne-

vališkas ir aktyviškas žygis 
yra visiškai neapgalvotas ir 
netikęs dabartinei situaci
jai. Net “Ateitis” (No. 
114), laikraštis, beveik, to 
paties plauko, kaip ir “Tė
vynė,” taipo gi išreiškė nt- 
užsiganėdinimą “Tėvynės” 
paskelbtąja rezoliucija. Juk

tik pripažino lietuviams tei- J nei vienas, nei kitas nėra 
sę neprigulmybės, bet ir pa- nuoširdžiais musų priete- 
reikalavo sutverti Lietuvos liais, ir dabartinėje valan 
karalystę. Gi, nei nuo Rusi- doje viešuose rezoliucijose

ką sąmonę, kurie nedavė 
žlugti lietuviškoms tradici
joms!

Garbė tiems, kurie prisi
deda prie pagreitinimo va
landos musų iš numirusių 
prisikėlimo!

Tegyvuoja liuosa ir nepri 
gulminga Lietuva!

Tegyvuoja per amžius gar i gas 
bė Vyčio ir tautiškos lietu
vių vyriausybės!

O galinga giesmė “Te 
Deum” iš senovės Vilniaus 
katedros tesuteikia tnms mi 
lijonams vergų kuodaugiau
siai kantrybės iškęsti bai
sias dabarties kančias ir te-

dalyke neturi rybų. Jie net 
drįsta iškreipti istoriškus 
faktus, by tik neduoti lietu
viams gyvuot. Kuomet cen
tralinės valstijos paskelbs, 
kad reikalaujama sutverti 
neprigulmingas karalystes 
Lietuvos ir Lenkijos, tai ki
birai ašarų pasipylė iš akių 
tariamųjų musų “brolių” 
lenku. “Dziennik Chicago- 
ski” (No. 290) net nenori 
nei pripažinti, kad norima 
sutverti atskirą Lietuvos ka 
ralystę. Jis sufalsifikuoda- 

žmonems visas socialistų.mas telegramą iš Washing- 
suktybes, žmcflnės ėmė susi-i ^ono tiesiog rašo, kad bus 
prasti ir nebenori bepilti sutverta viena karalyste 
pinigus į sepialistų kiše
nes, nebenori Ibepirkti tam-

tuos kruvinai uždirbtuosius 
savo centus? Gi socialistišką 
šlamštą “Keleivi,” kurs dar 
bininkus kvailino ir stūmė į 
tamsybių bedugnę.

Taigi tie laimingieji so
cialistams laikai -pasibaigė, 
dabar užstojusi kitoki gady
nė. Dabar jau nebegalima 
taip drąsiai žmonių bekvai- 
lin'i ir jų taip nepadoriai 
beapgaudinėti.’ Mat “Drau- 

dabar ėmė išrodinėtiM

jos, nei nuo Anglijos, nei girti vieną, tuo pačiu laiku

sybės versmių, socialistiškų 
laikraščių. Dejto ir “Naujie 
noms” jau reikia abejoti, ar 

uždega jų širdyse karščiau- ( bepavyks joms pastatyti 
šią viltį, jog skaudus vergė j 3au tokį raudoną palocių, 
jos pančiai neužilgo nukris. sau pasistatė Bostone 

socialistų laikraštis “Kelei-
nuo kitų valstijų Europos niekinant kitą yra ir nedi- 
koncerto kolkas mes neturi- plomatiška, ir neteisinga, ir, 
me nei vieno dokumento, ku bent dabar, nereikalinga, 
ris KĄ NORS ŽADĖTŲ lie- Į Reikia tikėties, kad susipra 
vio tėvynei. Lietuvių gi Gete lietuviai nesirašys po to- 
kleraciją, įteikta Rusijos Į kios formos rezoliucijomis ir 
valdžiai, liko paniekinta, į' vietoje siųsti jas į Washing 

ją r.ei žodelio neatsakyta.

Valio Lietuvai!!
Kaz. Gineitis.

Lenkijos ir Lietuvos. Gi, 
telegramoje aiškiai buvo 
pranešta, kad vokiečiai rei
kalauja, kad BUTŲ SU
TVERTOS KARAT.YSTĖS 
Lenkijos ir Lietuvi >•, BET 
NE KARALYSTĖ Kiek 
vienas sąžiningai protaujan
tis žmogus iš vokiečių taikos

Dėlto socialistų laik- i sąlygų suprato, kad žadama

Vokietija reikalauja nu
rimti pančius bent nuo Di
džiosios Lietuvos, taigi da
bar talkininkams reikia ais-

GABENAMI LIETUVIAI 
VOKIETIJON?

vis.
raščiai ir persigando, nebe- 
veide darbuojas, kad žmonės 
tik nebeskaitytų “Draugo,” 
kad nesusipratusieji '•nesu
žinotų socialistų suktybių,

LONDONAS. “Wircless į kad jie neapsišvie3tų. Mat 
toną*. nusiųs tiesiog į “guri Press” iį Berno praneša, tuomet užruktų Us pinigų
bą.” Taip netaktiškai elgda-«kad keliose vietose Suvalki- 
mies mes greičiau skandin- j<>« lietuviai buvo pakėlę 
sim Lietuvą į vargų bangas, maištą dėl|i gabenimo į Vo- 
bet negelbėsim. kieti ją sunkiems darbams

šaltinis, kurs plūdo iš mul
kinamųjų darbininkų kiše-

sutverti atskirą Lenkijos ka 
ralystę ir atskirą Lietuvos 
karalystę. Bet apakintas en 
dekizmu lenkų protas neno
ri suprasti to dalyko ir vie
šai sįelbia gryniausi melą. 

Kitas lenkų laikraštis 
“Dziennik Narodowy” (No. 
301) taipo gi liko labai šu

“Naujienų”
falsifikacijos
Socialistų šlamštas “Nau

jienos” priminė apie mano 
prakalbą So. Eenglewood’e. 
Primindamos “Naujienos” 
niekaip nesusilaikė tos kal
bos nesufalsifikavusios. Tie
sa meluoti ar falsifikuoti 
tai jų paprastas dalykas. 
Bet ne visuomet joms tepa
vyksta. Aną kartą “Nau
jienų” redaktorius Grigai
tis bandė sufalsifikuoti savo 
socialistišką ją evangeliją, 
vadinamą komunistų manife1 
stu. Bet tos jo falsifikaci
jos jau yra išvilktos aik
štėn. (Žiūrėk apie tai knin- 
gutę “Marksas II”). Taigi 
“Naujienos” suprato, kad 
raštus befalšavojant susi- 
grobinsi. Na, o jei keno kai 
ba sufalšavosi, tai čia kalbos 
savininkui bus kur kas sun
kiau beišrodyti, kur tos fal
sifikacijos. Tuo pasirėmu- 
sios “Naujienų” imdami f ai 
sifikuoti mano kalbą. “Nau
jienų’ redaktoriui Grigai- 
čiui matyti ir seilės varvėjo 
iš džiaugsmo, kiek su tokio
mis melagystėmis ir falsifi
kacijomis bus galima pavai
šinti nelaimingus savo skai
tytojus, kiek juos bus gali
ma apmulkinti.
Bet mes abejojame, kad ir 
šitos falsifikacijos butų 
naujienoms” pavykusios. 
Nes dabar jau visi žino, ka<? 
taip kvailiai, kaip “Naujie
nose,” kad aprašyta, tegali 
kalbėti nebent tik garsingas 
tamsunas “Naujienų” re
daktorius Grigaitis ar dar 
tamsesni “Naujienų” skai
tytojai, o kuriam tai dar ne
aišku, tas tepaskaito kningu 
tę "Marksas II”, kurios jau 
išėjo trečioji laida.

Valio “Naujienų” skaity
tojai! Džiaugkitės, kad

BE TĖVYNĖS, BE 
SAVŲJŲ...

Graži lietuvio tėvynė! Pa
laimintas Lietuvos kraštas!

Ir užtat nebereikalo ne
rimsta lietuvis išeivis sveti
moje žemėje, ir užtat nebe
reikalo sopuliai drasko jo 
krutinę vien tik prisiminus 
darželį, kvepenčius lau
kus, gimtinę bakūžę. Rodos 
viską atiduotum, by tik nors 
valandėlei galėtum nuskris
ti savo tėvynėn. Pripultum, 
rodos, prie savos žemės, yt 
prie krutinės mylinčios mo- 
tvnos, ir apsakinėtum jai, 
kaip liūdna lietuviui be Lie
tuvos, kaip išmetinėja jam 
sielą už apleidimą gimtinės 
guštelės.

Ir kuomet pamanai apie 
savo tėvus, apie sodą; lau
kus, ežerą akyse darosi tam 
su, protas svaigsta, o ant 
širdies taip sunku, kad ta
rytum didžiausis akmuo ją 
slegia.

Dievulėli tu mano! Kuo
met mes vėl busime savųjų 
girių prieglaudoje, kuomet 
mes vėl busime ten,

...kur palangėms stie
pias sužiurę

Žemčiūgų žiedai,
Kur raudonmfrtliTh hrai,
/ pia kepurę

Jorginų pulkai.
Z Ten, kur sesutės rū

tom’s dabina
Kasas nup mažens,
Kur juodbėrėlį brolis

augina
Balnot ant rudens... 

...........................................................
Broliai, grįžkime tėvynėn 

kuomet nutils žmonių įnirti
mas, kuomet Europos padau 
žos išsidangins iš Lietuvos, 
vvnės!

Grįškime mylinčiais su- 
nais prie savos nuvargintos 
motutės, neškime jai džiaug 
smą viltį ir paguodą!

Tat brandinkime dabar 
meilę prie Lietuvos, kreip
kime savo žvilgsnį tėvynėn 
ir tikėkime, kad skausmuo
se subrendusi musų meilė 
neleis pražūti Lietuvai!

Tikėkime mes į tą dar 
tvirčiau, negu tikėjo tie mu 
sų broliai, kuriuos už lietu 
viską kningelę kankino drėq 
nuošė kalėjimuose, trėmė*?!] 
biran.

Nors mes gimėme vergais, 
bet šioje laisvės šalyje ug
dykime savyje tautiškos ne
prigulmybės jausmą, stiprė- 
kime dvasia’ir nekados ne
atsižadėkime Lietuvos.

Gal neužilgo galėsime jau 
grįžti liuoson Lietuvon, nes 
politiškos sąlygos verste ver 
čia Europos valstijas suteik 
ti musų karalystei neprigul
mybę.

Tegyvuoja neprigulminga 
Lietuvai

O musų išeivių širdyse 
tegyvuoja šventa meilė tė
vynės, tegyvuoja karščiau
si s troškimas sugrįžti Lie* 
1uvon!

Kaz. Gineitii.
nės į socialistų laikraščių Judintas Lietuvos kiaušį 
redakcijas. , / mu. Jis negali atsistebėti iš
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iš StockkoULo praneša, kad 
Rumunijos vyriausybe iš 
miesto Ji/ssy nutarė persi
kelti į Rusiją, nes vokiečiai 
kasdien vis labiau artinasi 
ir prie naujos Kunnunjos so 
stinės. Svetimų reikalu mi
nisterija nutarta perkelti į 
Rusijos sostinę Petrogradą, 
kitu gi dalyku ministeriai 
kulkas apsistos Kijeve.

Rumunijos parlamentas 
tuifbut tęs savo posėdžius 
ir gi Rusijos sostinėje Pet
rograde.

Rumunijos karalius Fer
dinandas taipo gi bėga Į Ru
siją. Bet jis Rusijoje žada 
gyventi tik vieną savaitę 
Karalius Ferdinandas iš Ru 
sijos važiuos Į Angliją.

Vargas rumunams.
Kartus karės pyragai.

vės sekantį laišką:
“Brangus tėveli. Aš gyvo 

nu Rusijoje puikioje stovy k 
loję dėl kareivių nelaisvių. 
Savo kambaryje turiu net 
vonių. Lova mano labai pa
togi, apvalkalus maino kas 
savaitę, valgyt duoda gerai 
ir užtektinai. Esu užganė
dintas.”

] ,aiško gi gale padėtas se
kantis prierašas:

“Br< lį Renrielių vakar su 
šaudė už neužsiganėdini; 
nia.”

striuka, tokie svečiai su dy 
kais pilvais nelabai nialo 
nūs.

pasiulijimų centralinių val
stijų. užbaigti tuojaus 
kark Gird, vokiečiai 
dabar yra laimėję 
beveik visuose frontuose ir 
jiems, žinoma dabartinėje 
valandoje labai pritiktų tai
kinties. Bet ir Italija, kaip 
ii' kiti talkininkai sako esan
ti pasiryžusi kariauti iki tol 
kol talkininkai lamės, bet ne 
vokeeiai.

. “Nesitaikinsime dėl gar
bės” — pasąkė italų atsto
vai. Vadinas dabar liesis 
kraujas tik dėl tuščiu žmo
gaus palinkimų.

Jus nuai&tobesite kaip puiki ir len
gva yra musij metodą padirbimo dra- 

Todel Eeister College yra popula- 
riška. Pamatykite mus apie spėriai* 
kaina dėl siuto. >

KAINOS MOKINIAMS:
Pilnai kursas su instrukcijoms $25.00 
Siuvimo kursas 10 dieni? .... $8.00 
40 ir Oottage Grove Avė., Ohlcago, 
UI. Telefonas Oakland 6252. 
bazių.

LONDONAS. Pastaromis 
dienomis ir anglų kariuome
nė pradėjo smarkiau veikti. 
Ypač smarkias atakas ang
lai darė a py lenkėse liaunos- 
eamps^i šiaurius nuo Anere. 
Bet šį karta anglams nepa
sisekė užimti vokiečių apka
sų.

Manoma, kad anglai jau 
pradeda savo “didžiųjų ofen 
s v va” ('bis? nush).

■U&NDONAS. Utarnmke 
Bfaetija, AuotioA engiiju,

fkkija ir Bulgarija pasiūlė 

Oriems priešams užbaigti 
^Įkarę ir‘pradėti taikos dery
bas. Nors dar talkininkai 

/oficialiai nepranešė, kad jie 
nesutinka taikinties, bet iš 
atskirų balsų matyt, jog jie 
kol kas taikos nenori ir žada 
dar maudyties jūrėse ašarų 
ir kraujo. Frakcijos ministe 
rių pirmininkas Briand pa
sakė, kad dabartinėje valan 
doje kalba, apie' taiką yra 
nuodai. Tokioje pat pras
mėje išsitarė ir kiti talki
ninkai. Taigi šventosios ra
mybės pasaulyj gal greit ne 
bebus. Puikybė neleidžia vi
soms kariaujančioms valsti
joms užbaigti baisiąją žmo
nių skerdynę, kokios dar ne
buvo nuo pat pradžios pa
saulio. Anglija, Rusija 
Francija, Italija, Rumunija 
ir kiti talkininkai dar nenu 
stojo vilties laimėti karę ir 
pasiryžę tęsti ją iš paskuti
niųjų. Gird, nors kariausi 
me ir 20 metų, bet karę pri 
valome laimėti. Jeigu, dabai 
neprasidės derybos dėlei už 
baigimo karės, galima tikė- 
ties, kad Europa dar ilgai 
juodos nuo parako debesių.

Petrogradas. Rusų kariš 
l*i laivai pasekmingai bom- 
bardavo rumunų uostų Bali 
( liek, kuris dabar yra bulga 
iii valdžioje.

Kuomet Jus Pasideda 
Savo Pinigus į

Ai Paso. Tex. Šiomis die
nomis \ illar su savo sėbrais 
sugavo amerikonų O. M. 
Northrop, pririšę jį prie 
stulpo, apipylė ji aliejumi Ir 
padegė. Nelaimingasai už
baigė savo gyvenimų baisiau 
siose kančiose.

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

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

Londonas. Minios rumu-1 
nų pabėgėlių kol kas dar! 
vargsta savo šalyj, bet ka
dangi vokiečiai Rumunijoje; 
žengia vis pirmyn ir pir-; 
invn, tai bailesniai pabėgę-’, 
liai žada ieškoti prieglaudos N 
Rusijoje.

Rusams, kuriems taipo gi i

ietrogiadas. Pusiau oii- 
ciąiiškos žinios iš Rusijos 
praneša, kad rusui dabar ne 
nori baigti karę. Jie, kaip 
u kiti talkininkai, tik tuo
met taiklusis, jeigu jie lai
mes. Gird, vokiečių taikos 
sąlygos, tai yra žabangos 
talkininkams. Bet jie gerai, 
esą, supranta pavojų tų ža
bangų ir nesiduos sugauti.

Perkratinėdami vokiečių 
laikos sąlygas, rusai nemini 
metu vos vardo, bet tik rašo 
epie vieną Lenkiją.

Berlynas. Ofieialis vokie
čių kariškojo štabo praneši
mas skelbia, kad visu fron
tą vokiečiai Rumunijoje kas 
dien stumiasi pirmyn, vyda
mi pirm sayęs rumunus ir jų 
pagclbininkus rusus. Ypač 
vokiečiams sekasi į šiaurios 
nuo upės Jalomitsa. Feteebi 
pasidavė. Upes Buzcu ir 
Calmatuiul Mlackenzeno ka- 
įiuomėnė jau perėjo. T ne
laisvę pateko 1.500 rumunų 
kareivių, 00 garvežių, 400 ge 
Fžinkelių Wgonų, daug mai 
r.to, amunicijos ir kitokių da 
Ivku.

VALSTIJOS 3ANKA
4164 So. Halsted S t., Chlcago, HL

Atdara E ubą to g vakrals nuo 6 1U I

Juares (Meksika). Viila 
užėmė miestą Santa Itosalia. 
1 jo rankas pakliuvo G00 
audvklių, dvi anuotos, kc- 

tetas kulkasvaidžiiĮ, du ge
ležinkelio vagonai, dauginai 
-to ir kitokių dalykų.

Vadas Carranzos karino- 
menės mieste Santa Rosalia 
pakliuvo i nelaisve.

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, šliu- 
liinius ir deimiantinius, muzikas, gramofonus su lietuviškais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir noraokantįs vi okius 
šokius; armonikas rusiškas ir prašinėti, importuotas ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius n izika- 
liškus instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantiii lame. 
Musų kainos ar,t visko žemesnės, negu kitur. Gyvenam įs vž 
Cbicagos orderius galite siųsti per laiškus.20 MYLIOS 1FB visiškai blma.i su rumu-• •' • Vi ais. Gal neužilgo visa ša

lis bus užkariauta. Po pa
ėmimui Bueharesto vokie
čiai paslinko pirmyn jau 75 
nivlias.

WASHINGTONAS. Su.
Valstijų prezidentas Wilso- 
nas užganėdintas, kad Vo
kietija, A ustio-Vengri ja, 
t’nrkija ir Bulgarija išreiš
kė norą kuogreičiausiai už 
baigti baisiąją karę. Wilso- 
uas ruošiasi padaryti oficia
li pasiulijimų vokiečių prie
šams priimti taikos dery 
bas. Tik girdėt, kad talki
ninkai purtosi nuo taikos n 
kruvino kardo nenori mesti 
šalin.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, !LL.

N TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą visiems dykei ,kas tik prisius už 2c ^t: mpą
3K3KSBKBHE5iSSa?r- -T/iKT-'' "3.^ j TS3JB

LONDONAS. Telegramom 
iš Petrogrado praneša, kac 
Rusijos Durna, išklausiusi 
pranešimą svetimų reikalų 
ministeriaus, priėmė rezo
liuciją griežtai atmesti vo-i 
kiečių pasiulijimą pradėti < 
taikos derybas. Durna išreiš 
kė norą, kariauti iki tol, kol 
vokiečiai nebus nugalėti.

Beto Rusijos svetimų da
lykų ministeris M. Pokrow- 
sky, kuris pranešė atsto- 
vams jog kalba su žinia care 
ir valdžios, savo kalboje, per 
kratinėdamas taikos sąlygas 
NEMINĖJO NEI ŽODE 
LIO APIE LIETUVĄ, ta 
rytum bijodamas to vardo 
ir tik sakė, kad Vokietija 
nori duoti neva neprigulmy- 
bę Lenkijai.

Londj±i«o. \ okiečių Ra
monienė Rumunijoje, veda 

nia sugebu generolų, nuolat 
Rugiu pirmyn. Jau beveik 
riša Transylvanija ir Dolrru 
ižu užkariauta. Liko tik im
tumams Moldavija. Pastaro 
uis dienomis vokiečių ka
riuomenė perlaužė rusų-ru- 
oiinų liniją Bobrudžoje 
e.rp Babadagb ir Peeinegn. 

Kairysis sparnas armijos 
Maelienzeno dabar yra tik 
už 20 mylių nuo didelio Ru
munijos uosto ant Duno
jaus Braila. Vokiečių lakū
nai jau gerokai bombardavo 
Į miestą iš oro . Manoma, 

kad už dienos, kitos uostas 
►raila bus užpuolikų rauko-

NEGALI BŪTI DRĖGNUMO 
JUSU NAME

nu be dūminis 
apšildytojas, 

i drėgnumų ir 
viso namo ir 

šilumos ir sma
ilios žibėjimas.

Rymas. Vokiečiai su savo 
prieteliais kreipės prie šv. 
levo ir prie AVilsouo, prašy
dami pagelbėti kuogreičiati- 
•iai ivykdiuti Furopoie tai

Armija feldmaršalo Ma- 
•keuz'-no Bobrudžoje dabar 
va tik už 26 mylių nuo Ru-! 

rijos mbežiaus. Laike trijų 
lienų Maekenzenas pasini-1 
ko pinnvn 50 mylių.

užsidegant briežų. 
veikia Keliu centu

■Nemažai yra ir tokių žino 
■/, kurie bijo taikos yt pik 
tos dvasios. Pirmiausia, la
bai taikos nenori, tai Ame
rikos amunicijos fabrikan
tai, kurie aruodus aukso pi
li a sau už ginklų dirbimą.

Pasklidus gandui apie ta' 
ką ir kitų šakų pramonės ak 
rijos (Šerai) pradėjo kristi 
žemyn. Produktai taipo gi 
fiarieda atpigti. Tų dalykų 
savininkams la'ku ir gi ne
maloni.

Tie du žmonės nuo pat 
iraclžios karės labai susiru- 
linę dėlei ridžiųjų pasaulio

Neduok savo šeimynai drebėti Saitui’' 

dieiiuse, kuliui dar nereikia turėti re

guliari; ilgui ulba po Saitam lietui. 

Tamsta žiu mite ITrfertion, per tri

kampį ženk ą.

PRANCŪZAI LAIKE 3 DIENU 
PAĖMĖ j NELAISVĘ 11,384 

VOKIEČIUS.
Londonas. Franci jos armi 

j1- kariškasis štabas prane
ša, kad nuo gruodžio 15 d.

m. t'rancuzai paėmė j ne- 
laisv’ 11,387 Vdfcfecius (ku
lių tarpe buvo 284 afiec- 
riai), 115 anuotų, 44 bombų 
svaidysiu;? ir 107 kulkasvai-
džius.

Berlynas. Va ka ry kšč tė; 
i ei gminos iš Vokietijos pra 
neša, kad į pietus nuo salų 
Pantellaria povandeninė lai
vė nuskandino 6.200 tonu 
Franeijos laivą ‘ Maehellan,* 
kuris vežė arti 1.000 baltų
jų .ir juodųjų kareivių.

i- • įsavino

■. .............. -

Standard Oil Companv

PER/FE
SMOKELE&<C, HEATERS

is vokietys gavo cuof < ». t
liaus iš rusų nelals- B'eriyna«. Korespondentą



Bet lai dar didesnė garbė bu-Kun. Struckus.

SKAITYMAS.
Bažnyčia ir Susivienyiftaa 

tai du brangus žemčiūgai kiek
vieno supratlingo Amerikos 
lietuvio.

Amerikos lietuvio misija yra 
be galo plati. Čia jis atvyko 
ieškati laisvės, turto, laimės, 
Sukasi, Jauta, nerymsta. Te
čiau, du svarbiausių savo pa
siuntinystės dėsnių Bažnyčia 
irSusivienijima kuotoliausiai 
užpakalyje palieka. Kas man 
iš Bažnyčios? Kas man iš Su
sivienijimo? Aš ir be ju apsei- 
ti galiu. Taip sau galvoja tam- 
sunas lietuvis.

Apie Susivienijimų kituo- 
kart, apie Bažnyčių.

Vakar vakare girdėjau 
smuikuojant garsųjį Austrijos 
virtuozą,Kreisler į. O. kaip ga
linga jo muzika! Nežiūrint j 
tai) kad jo klausytojai dėjosi 
iš ‘įvairių tautų profesijų luo-
I
mų skaniu ir nor,u, magiška jo 
lyra panešė juos žavėjančiuose 
savo akarduose taip kad rodės 
kad ne publika jo muzikos 
klausos, o tik viena didele šir
dis. Kreisleris tai šo
kina, tai sirgdžia it numylėta 
savo smuiką. Dar meilesniais 
tikybos, daros, tautystes sim- 

Taifijos kardais klausia lia- 
tuvio širdį šv. Bažnyčia. Kad 
gerai suprasti Kreislernio mu
zikų, reik pačiam ta mokslo 
šakų giliai parstudijuoti. Ki
taip sakant, ^palaimintos jo 
kampazijos—‘Tkaudino” ir 
“Capriee Viennois”—už ku
rias ji kultūringa publika pi
nigais ir kvepenčiais ražių bu- 
kielaus apipila, praščioko šir
dyje mažiausios , užuojautos 
nerastų Bažnyčios mokslo mu
zika parneša Kreislernio mu
zikų milijoną kart, už tai, kad 
jinai taip, kaip pavasario ry
tas, yra meili ir suprantama 
ne tik Šventam Tamošiui Au 
guslinni, Bonaventūrui, bet 
ir praščiausiam Lietuvos kai
miečiui. “Palaiminti elgetos 
dvasioje, nes jų dangaus kara 
lija yra. Palaiminti tyrus šir
dyje, nes jie Dievą regia.” Ka 
gilesnio, geresnio meilesnio, o 
taip aiškiai kožnam supranta- 
mesnio, kur rasi? Kiek tai kar
tų žmogau tų brangiu žad/iu 
klausaisi, tečiau jie visur ir 
visuomet kvepi vienu ir tuo 
patim brangiausiu balsamo- 
kvapsniu.

Bažnyčia Lietuvų išganė.
Kas pirmas žūstančia. Lie

tuvi sustvėrė ir kvėpė nuiĮšil

simi jas dvasion tautiškų svei
katų, viltį, ambicija kovoti už- 
likimų, jei ne Šiltumas Dau
kantas? Kas atkapstė “Vai
delioto Kankles guronais už
klotas,” jei ne Lietuvų iš nu
mirusių prikėlė. Kaip kunigas 
ligonį, taip jie savo tėvynę 
prispaudime aplankė patepė 
jų šventais dietuvystės alie
jais. Pasimeldė už ją—“kry
žius givatų žadėjo.” Tai tikri 
husu Nepakantai. Mes jiems
atsakančių paminklų niekuo 
met iteištėsėsim. Garbė jiems!

na Bažnyčiai, kuri tų palai
mintų idėjų jų širdysna kvėpė.

Už pakurstimų lietuviško ju 
dėjimo amerikoje, irgi g'ra 
žiausi laura Bažnyčiai tenka 
atmenu, kai šadien, tūlo gar
saus lietuvio reikėjo žodžius iš 
tartus daug metų tam: “už 
dvidešimties metų sakė jis, 
Amerikoje lietuviškos kalbos 
nei su triubiuke negirdėsi.” 
Dvidešimts metų jau seniai 
praėjo; pranašystė neišsipil
dė. Mat pranašas užsimiršo 
skaityties su Vienu labai iš 
žymių faktu būtinai, kad lietu
viai yra katalikais; kaipo to
kie, ,netur jokio reikalo ištau- 
tėti vien tik už tai, kad jie toli 
nuo savo tėvynės svetimų tar
pe gyvena, Juk žydai par ke
lius tūkstančius metų po pla
tųjį pasaulį blaškėsi, tėčiai; 
jų tautos likimas šiądien 
daug aiškesnis yra, negu kad 
jis buvo Augusto laikuose. 
Akmuo nekarta čielus amžių? 
vandenyje išmirksta, tėčiai 
į vandeni nepasilieja. Kodelgi 
tauta lenktųsi prieš tautų; y- 
pač, kad tam jokio rimtau? 
reikalo nėra? Akmenį, sugru 
si; kalnus, parkasi jurias, iš 
džiovysi,—bet ką padarys 
tautai be jos noro žinios?..

Berods, kaip viskas taip ii 
tauta reikalauja sau tinkančit 
maisto, be kurio jokis gyvūnas 
apseiti negal. Vienatiniu lie 
tuvių tautos maistu yra tai; 
Bažnyčia. Tolei kolei Visaga 
lis gelbės mus nuo šio baisaus 
bado, maziausis kitas pavojus 
musų tautai negręsia. Išliko 
gyva Irlandija, Lenkija ir daug 
kitų, kodelgi žūtų Lietuva? 
•Tuk ir ji tuo patim maistu 
minta.

Skaitytojau! Vienokia ai 
kitokia Kalėdų atminčia pa
gerbsi pats save o paskui tuos 
kurie arčiaus tavo širdies sto 
vi. Bet kųgi žadi Vaikeliui, 
kurio tau ir tavo tautai nors 
varginga, bet garbinga, likimt 
skyrė? Duok man tau patarti 
/isupirmu, pažink Vaikelį i 
jo bažnyčia geriau negu ligi 
šiolei. Skaityk naudingus ii 
tik katalikiškus laikraščius ii 
knygas. Didžiausia deja su lie 
tuviais tai ta, kad jie nėra ra
dę noro pažinoti Kristų, bet 
tos žinios jieško tiesiog pas 
aklus. Nekartų pavyzdingų ka
talikų lietuvį su čiuopi prie 
•‘Keleivio” “Laisvės,” “Te 
vynės.” Kam juos skaitai? Juk 
jie tav<> piėše nuo Dievo ii 
pagalinus nuo Lietuvos, “A. 
tai matai aš tik taip sau skai 
tau bet jiems netikiu,”—Ne- 
taip jiems rupi tavo ‘‘tikėji
mus,” kaip tavo pinigai. .Ių 
taip kaip ir visokių “tautiškų 
užeigų, “via tik vienas moti 
vas—tavo pinigai. Jei vadini 
save lietiniu kataliku, tadgi 
svarbiausia tavo pareiga yra 
mylėti Dievų ir Lietuvų. Ar
gi jie tave tos meilės mokina 
Lietuviška Diena turėjo pra
plėšti akis kožnam lietuviui 
katalikui, ant kiek visokio še
rio “tautiečiams” Lietuvos Ii 
kiniAs rupi
<

kuopos raštininkui, Adolpiu 
Jetuvis katalikas Jndriunui. 

lavė ir daugiaus pasižadėjo; Neužmirškite ifkinešti velyki- Rp

“prasčiausius javus” irJiegi,
tų dar gailėjo. Ar šiaip ar taip 
imsi ten, kur nėra bažny
čios, nėra Lietuvos. Remti to
kių gaujų sunkiai -uždirbtais 
pinigais, katalikui lietuviui ir 
sarmata ir negražu. Reink ka
talikiškų spaudų. Kas geriau 
Lietuvų aprašė, jei ne Sima- 
nas Daukantas savo Istorijo
je f Skaityk jų. Kas geriau at
jautė lietuvio širdį, jei ne Val
ančius, Baronas, Maironis? 
Skaityk eiles jų. Kur geresnį 
laikraštį už “Draugų” “Dar
bininkų ”, “ Žvaigžde, ” “Vyti 

Tikybų ir Dara” rasi? Skai
tyk juos. Kas geriau patai
kins tikėjimo klausymus gvil
denti, jei ne Gerutis? Skaityk 
raštus jo. Geidi laikyties su 
kasdieni nia bažnyčios apinija 
skaityk” Tikybų ir Dora” Žo- 
ždžių jei jauti troškulį, gerk 
vandeni iš šaltinio, o ne iš jau
čio pėdos. Nes šaltinio van- 
luo yra tyrus, kaip krištolą".; 
veršio pedosgi, kaupinas vi
sokių bakterijų.

IŠ APSKRIČIO SUSI
RINKIMO. ’

Nedėlioję, Šv. Jurgio par. 
salėje, buvo S. L. R. K. A. 
i’hicagos Apskričio Susirin- 
Urnas. Svarstyta daugel or
ganizacijos gyvųjų klausi

ni. Dėlei Apskričio sųstip- 
inimo proponuojaimį' 10% 
įuo atliekamųjų kuopose 
įuo įstojimų. Išnešta rezo- 
i nei ja atkreipiant Centro 
•/aldybos domų, kad orga- 
tas butų atvirai svarstymui 
Susiv. (reikalų. Taipgi pro- 
lonuojama Centro Valdybai 
šsiuntinėti kuopoms blan
kas su klausimais ar reika
lingas nuosavas namas, ir, 
įei reikalingas, kokioje apie 
nikėje pageidaujamas. Svar 
-tvta budai agitacijos išplė
tojimui Susiv. Kitas susi
rinkimas nutarta trečių ne- 
lėldienį vasario mėnesvj, 
1917 m.

P. M.

MANGHESTER, N. Y.
Spalio 22 d. S. L. R. K. A. 

i 19 kp. laikė susirinkimų. Su
brinkime perskaičius nuo L. 
l). C. K. iš Wilkes Barre, Pa. 
r.utarė iš kuopos iždo paaukuo. 
I $4.50. Kuopos sąnariai su- 
mkavo $13.25. Viso pinigų pa- 
iunte Raudonajam Kryžiui 

317.75.
Aukavusių jų vardai l’o $2: 

K. Žukauskas, A. Aleksandrai- 
is; po $1. R. Konrotas, A. Kl
intis ir A. Žukauskas; po 50c. 
f. Masavičius, J. Maciulevi
čius, O. Giliem’, E. Giiiutė, T. 
falantiuienė, V. Zaremba, U. 
Gknaitė, L. Jakaitis. Kiti tu
šavo smulkesnėms aukoms.

A. Kikutis 119 k p. ra&t.

PAULSBORO, N. J.
Gerbiami ar,„al iai 173 kun-Į pinn A j Sutkus, c:129

pos, jei dar jums rupi Rįiuo- 
Katalikų tikėjimas ir S. L. R, 
K. A. organizacija, ne <lel ke
to kito gerovės, bet dėl savo 
ivcikatos ir gyvasties apsau
gojimo, pasirūpinkite atsiteis
ti užtrauktas mėnesines duo
kles. Reikia yfriduoti duokles

SUSIV LIET. R. K. AM. 
PITTSBURGO APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI:

nės išpažinties paliudijimo. Jau 
kelis kartus prašiau to per or
ganų, bet vis veltui. Baigda
mas savo tarnystės metus no
rėčiau palikti viską tvarkiai. 
Kas uzsimo kėjote per iždinin
kų Kazimierų Jonušų, tai pas 
jį ir tebera tos duokles. Pasi- 
stengkite atsiimti nuo jo arba 
paraginkite, kad pasiųstų cen- 
tran tas duokles.

Kviečiu kuopos sąnarius su
sirinkti pas mane Kūčių die
noje. Kas negalėsite būti va
kare, tai galite užeiti rytų.

Adolpas Indriūnas 
Kuopos yašt.

S. L. R. K. A. KŪOPU 
SUSIRINKIMAI.

ASHLEY, PA.
S. L. R. K. A. 69 kp. laikys 

susirinkimų 24 d. gruodžio pa
prastoje svietainėje ir papras
tame laike. Kviečiame visu są
narius ateiti ir užsimokėtė 
duokles.

. . Ant. Malinauskai).

LUZERNE, PA.
S. L. R. K. A. 28 kp. laikys 

susirinkimo nedelioje gruodžio 
24 d. 2 vai. po pietų.

Kviečiame visus sąnarius 
susirinkiman. Kas dar esate 
skolingi duoklėmis atsiteiskite. 
Taipgi atsiveskite naujų suna
rnu.

P. Z—Jum.

POQUONGGK, CONN.
S. L. R. K. A. 4.7 kp. laikyt, 

susirinkimą sausio 7 d. 1917, 
Jono P. Kranausko namuose, 
2 vai. po pietų. Meldžiame vi
sus sąnarius ateiti susirinki 
man. Daug dalykų reikia ap
tarti. Nepamirškite, metinis 
susirinkimas. *

M. B. Juškėvičia.

SUStV. LIET. R. Kat, 
CENTRO VALDYBOS

RESAI:

AM
AD

Pirmininkas — J. Jaroševi
čius, 1048 AVasliington St. 
Nonvooil, Mass.

Vice-pirm. — K. Krušins 
kas, 59 Teneyck St., Brooklvn, 
N. Y.

Raštininkas — J. S. Vaši 
liauskas, 112 N. Greene St. 
Baltimorę, Md.

Iždininkas — J. Stulgaitis 
140 S. Meade St., AVilkes 
Barre, Pa.

Iždo globėjai:
V. Lukoševičius, P. O. Mi 

tersville, Pa.
A. Nausiedienė, 917 AV 

33rd St., Chicago, III.
Dvasiškas Vadovas — kun 

J. J. Jakaitis) 41. Providence
t., AVorcester, Mas!

Knygius — kun. S. J.
ftruckus, P. O. Plymouth, Pa

Gydytojas — Dr. A. K

CHICAGOS I APSKRIČIO 
S. L. R. K. A. ADRESAI

So. Fairfield avė., Chijago
01.

Rašt. J. J. Palekas, 4528 
So'. AVashtenaiv avė.,

Chicago, III. 
Ižd. J. Žakas, 3339 80

Organizatoriai:
Emerald aVe., Chicago, III

A. J. Sutkus, 6029 So 
Fairfield a. e t Chicago,

Pirmininkas, Bautrus Vai
šnoras, 1514 Carson St., Pitt- 
sburg, Pa.

Vice-pirm., Antanas Vis-į 
minas, llomestead, Pa.

Raštininkas, Kanst. Vai- * 
šnoras, 1116 llilsboro St.,

Iždininkas, kun. S. J. Če- 
Pittsburgh, Pa. 
pananis, 318 — 4th Avė., 
Homestead, Pa.

Organizatorius, Kanstan- 
as Vaišnoras, 1116 Hillsboro 

St., Pittsburgh, Pa.

SLRKA. CONNECTICUT 
APSKRIČIO ANTRAŠAI.

Pirmin. O. Rosmanskas, 41 
Capitol Avė.,. Hartford, 
Conn.

Pirmin. pagelb., J. T. Kazlau- 
skis, 443 Grand Avė., Ne\v 
Haven, Conn.

Raštiniu., S. ibulskis, 3 Fenu 
Place AVaterbury, Conn

Kasinin., A. E. Petrauskai te, 
4 Congress Avė., AVatorbu 
rv, 'Ynu.

ivasos glJj., M. Pa;sukaitė 
235 Pa k St., Ha HoM, 
Conn. .r
A. Aliei.kiutė, 106 Spr:.ec 
SI. Ma:n«. ster, Conn.

Organizatoriai: B. Sarapas, 
23 Sheldon St., Hartford, 
Conn. ir
J. IĮ. Šaliunas, 866 Bank 
•St., AVaterbury, Conn.

SEKANČIAS KNINGAS 
VELTUI GALIMA GAUTI 
S. L. R. K. A. KN1NGYNE

L. Gabrio “Lietuvių Lenkų
mija”.
na J,

3. Jono, “Kelionė į Euro 
2. Jono, “Diedas ir Graži-

pa1
4. Jono, “Kražių Skerdy-

ne f f

5. Jono,, “Konradas Va 
lenrodas”,

6. Frecibanoč “Europos Is 
torija”.

7. Jocio,* “Kuomi Žmonėt 
Gyvena”. '

8. Jono, 4Naktys”.
9. Astrainsfco, “Petras Že 

maitis”.
Aplikacija turi būti pažy 

nėta kuopos viršaičių vardai; 
r krasos ženklelių už 10c.

KUN. S. J. STREI KUS
PLYMOUTH, PA.

I .

ATSISTATYDINĘS RU
MUNIJOS PREMJERAS.
Lodonas. Telegramos iš 

Budapeštu praneša, kad buk 
atsistatydino pabėgėlis Ru
munijos ministerių piįminiu 
kas Bratiano.

NAUJAS AUSTRIJOS 
MINISTERIŲ KABINETAS,

Amsterdamas. Dabartini 
sąstatą Austrijoj kabinėti 
sekanti: Pirmininkas—Alex 
ander Spitzmueller, vidin i 
nių reikalų ministeris—Voi 
1 landei, Karės ministeris — 
F. von Georgi. Apšvietus m 
Kateris — von Hussarek 
Geležinkelių ministeris — 
Dr. von Forstor, Pinigynr 
niinistt ris — F. von Wiiu- 
mer, Darbo ministeria—*von 
Amka, Ūkio ministeris —

Jeigu tamsta nori būti savistovus tai vienai 
jo dasiekti, tai pradėt Savings acourtt’ų. Žmogus, kuris 
ba turi ir žinoti kaip taupyti savo piningus dėdamas ji 
į banką. Niekas negali žinoti kur kokia nelaimė atsitiks J 
bedarbė ar liga prispaus ir tuomet nebus iš kur gauti pa-1
šelpos užlaikymui savo šeimynos. Neatidėkite ant toliaus, 
bet pradėkite šiandieną. Mes 'mokame 3 nuošimčius. Mes 
siunčiame piningus į Lietuvą žemiausiom kainom. Klaus
kite mu/apie kainas

Įdėkite savo piningus į banką, kuri yra po valstijos 
priežiūra.

Musų turtas siekia suvirš šešius milijonus dolerių;

6 •«<•.'©«<

Psoples vStock Yards 
STATE BANK

Prli Asblud An. Ir 47 gatvls

Musu luitas siekia suvirk
$6.000.000

LaikAs Visiems Prie Šviesos
i

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį
“ŠVIESĄ”

kurį skaitydamas pats epsišviesi ir kitem galės1 
prpipep šviesos parodyti kelių.
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie

žmogaus pažangumą.
“ŠAHESA kaiuoja metams tik 50 sentų.* . • • • ?Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

46 CONGRESS AVĖ., SVATERBURY, CONN.

Seyder, Galicijos ministeris i 
— Mykolas Bobrzyuski (len 
kas).

JAPONAI NEATIDUOSIU 
MIESTO KIAU-ČAU.

Tokio. Japonija oficialio 
pranešimo su pasiulijimu 
taikos derybų dar negavo 
mo Vokietijos. Manoma, ris nuvaro visokią baimę. Jis 
kad jie gaus seredoje hrba prašalina priežastį, išmeta-
ketverge šios savaitės. 

Japonijos spauda, perkra
inėdania vokiečių taikos są 

lygas vienbalsiai reikalauja 
neatiduoti atgal vokiečiams 
miesto Kian Čau. kurį japo
nai atsiėmė pradžioje karės.

REVOLIUCIJA PORTU
GALIJOJ.

PARYŽIUS. Keliose vie

šose Portugalijos pastaro
ms dienomis buvo kilę dide- 
i sumišimai. Nors policija 
larbavosi išsijuosus, bet Be
eisiu* pasisekė nuraminti su 
k i lėlius.

GYVYBE^ DUOTOJAS.

Išdirbėjiai stebuklingų vais- 
ų vadinamų Kopps Baby’s• * t
•’riend kuris per paskutiniu!’.
mturiasdešimts metų yra iš- Jei nori gražaus Trinerio 
•.elbejės milijonus vaikų aplai-, Auksinio kalendoriaus, pa-
<e sekanti laiškų nuo Mrs 
George Ritkor, 102 Kast Fort 
\ve, Baltimorę, Md.

Aš vartoju Kopp’s “Baby’s 
Friend” per du metus ir ga
lių atvirai sakyti kad jie yra 
gyvybės duotuojas vaikams 
kurie yra serganti;” DKopps” 
Baby’s Friend yra parduoda- 
nas visose aptiekose, bet jei- 
rų negalite gauti, išrašykite 
ulinis įdėdami popierini dole- 
į, o męs Tamstai prisiusimo 
lu butelius Į»o 50c.-

‘ »t
\'opp‘s /{abįj'.'i l''ri<‘>id Com- 

įKtuy

Kopp*a Baby’s Friend Co., 

10 Kopp’s Building, 
York, Penna.

GALINGI BAIMES 
BLASKYTOJAI.

Ligos naikina laimę šeimy
noje. Labai yra ko bijotis jų. 
Bet yra smagus būdas praša
linti baimę ir atgauti tikrų 
proto ramumų. Trinerio Ame
rikoniškas Karčiojo - Vynų 
Eliksiras via tuoju vaistu, ku-

muosius dalykus, susirinku
sius viduriuose ir padarančius 
ten tikrą dirvą ligoms. Jis iš
valo vidurius, sustiprina žar
nas, nervus ir visą kūną ir 
grąžina energiją. Jeigu turi 
kietus vidurius, galvos skaudė
jimą, migrenų, nervatuną, 
klintis sujungtas su gyveninio 
perinama, ir t.t., jis suteiks 
tikrą palengvinimą. Kaina $1. 
09. Aptiekose. Daugelis žino* 
nių nuolatos yra baimėje nuo 
ramatų ir neuralgijos. Laikyk 
namuose Trinerio Linimentų, 
e-pamatysi, kad šitos išblyškę 
šmėklos negali prieš jį atšilai- * 
kyti. Jis taipgi greitai pagelb- - 
sti priepuoliuose, nuo išsisuki
mo, suputimo, nušalimo, ir t.t. 
Kaina 25 ir 50c. aptiekose, 
krasa 35 ir 60c. Jos. Triner, 
išdirbėjas chemikas, 1333-1339 
So. Asblanfl Avė., Chicago, Ilk

šiųsk 10c. persiuntimo lėšoms.
(Apgars.).

Plymouth National

BANK
Plymouth, Pa.. > • r . #

Kapitalas ^u perviršiu x 
$165,000.00.

Šitoji Banka prižiūrima 
Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai. "

G. N. Postlelkwaite, 

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.



artilerija su didelėmis pa
sekmėmis bombardavo Kar
patuose miestą Karosmezo.

A py lenkėse Gyergyo rusu 
atakos vokiečiai atmušė.panešimas

musu 
skaitytojams

Ponas D-ras A. K. Rut
kauskas maloniai pasižadė
jo duoti veltui per laikraštį 
‘ ‘ Draugą ’ ’ patarimus ser
gantiems ar negalingiems 
“Draugo” ar “Savaitinio 
Draugo” skaitytojams.

Pirmiau jis gyveno 220c 
Clybourn avė. Dabar gi jis 
persikėlė į labai lengvai su
randamą vietą, tai yra 3457 
S. WESTERN AVENUE 
BOULEVARD.

Jo namai yra beveik pa
čioje kerčioje S. Western 
avė. Boulevard ir 35 gatvė.

Taigi kas nori gauti pata
rimu sveikatos skyriuje per 
‘ ‘ Draugą ’ ’ kreipkitės prie 
pono Daktaro A. K. Rutkau 
sko laišku ar asmeniškai.

Draugiška
meilė.

SAVAITINIS DRAUGAS - K“TH ant

“SKĘSTAME! SUDIEV!"

am pasakė: “Tamsta pir 
mas toksai draiigas, kuris 
tokia verčiausia dovana 
man suteikei.

Mieli skaitytojai, tiktai 
tuomet tegalėsite atjausti 
savo draugą ir . draugią 
džiaugsmą, kuomet tamstoj 
savo draugams ar draugėm? 
taip padarysi.

ALKANI LONDONIEČ1AI.

LONDONAS. Nuo vakai 
dienos Londono restoranuo
se jau negalima gauti pusry 
čių daugiau kaip ant dvieju 
valgiu ir pietų daugiau kaip 
ant trijų Žmonėms, su ge
rais apetitais toks valdžios 
Įsakymas nelabai malonus 
ir išėjus iš restorano kartais 
galima būti alkanu, nes kiek 
nori valgyti neduoda.

DIDELĖS KONTRI
BUCIJOS.

TREMTINIUS GLOBO
SIANTI PATI VALDŽIA.
Viduriniu reikalu ministe 

•is Protopopovas išsitarė, 
jog tremtinių bei pabėgėlių 
Šelpimas privalo būti atim
tas iš visuomenės organiza- 
■ijų ir pavestas valdžiai.

Taip dalykams virtus mu- 
ni brolių tremtinių vargai 
oadidės dvigubai.

’TuVAŽIAVIMfiS
GUBERNATORIŲ.

“Lietuvos Balsas” prane
ša, kad neužilgo žada įvyk- 
i susivažiavimas visos Rusi 
jos gubernatorių. Susivažia 
vimas šaukiamas pasitari
mui dėlei stokos ir brangu
mo valgomų daiktų.

New Yorkas. Tokia tele
grama liko vakar gauta nuo 
Ispanijos laivo “Pijus IX.” 
Si laivą nuskandino vėsula. 
Spėjama, kad. draug su lai- 
\ u prigėrė arti 40 žmonių.

Laivas “Pijus IX” iš

plaukė iš uosto Ne\v Orleans 
lapkričio 11 dienoj.

VARGO DIENOS.

Bet.... Bet ne visi prita- W27 So. Victoria n.
rė tam šventam darbui. Ne Kasos globėjai:
visi suprato svarbumu to J*?“*

, , , So Victoria St.,
švento prakilnaus darbo. Adorua8 Jouaitis> 
Atsirado tokių išgamų, ku

Rusiškas laikraštis “Russ
kaja Zemlia” No. 282 rašo,
kad rusu mieste Bielyį vieš- * */ »/
patauja tikriausis badas. 
Esą negalima nusipirkti nei 
duonos, nei cukraus, nei ki-^ 
tų dalykų. Traukiniai, gird, 
jokių prekių neatgabena. 
Gyventojai kenčia negirdė
tą vargą.

NEBUS KALĖDŲ NAKTĮ 
MIŠIŲ.
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Vaikščiojo jis linksmas. 
Kodėl nebus linksmas, juk 
štai Kalėdos. Jis ėmė ma
nyti kokią dovaną nupirk
ti savo draugui Jonui, kurs 
tiek daug jam gero padarė, 
tiek kartą varguose suget- 
bėjo. Be to Jonas kasmet 
atsiunčia Kalėdoms dovaną. 
Reikia ir Jonui dovaną nu
pirkti. j

Kad dovana pirkti tai aiš
ku. Ale kokia? Kiek ta min 
tis jį kankino! Jonas yra 
vertas geros dovanos. Su 
menka neverta nei rodyties. 
Diena nuo dienos, kaip ne
atranda tinkamos dovanos 
taip neatranda.

Viena diena laiškanešis 
sušvilpė prie jo namo. Išei
na, žiuri, kad vietoj laiško 
jam laikraštį padavė. Išsi
tiesė ir skaito. Mato kad 
“Draugas.” Tas nieko. Var
dai tankiai apvylė žmogą. 
Skaito jis daugiaus. Pradė
jo jo veidas švisti. Jau šyp
sos.

Koks gražus laikraštis, 
kiek jame įvairiausią žinią, 
o žinios kaip įdomios, kaip 
aiškiai rašytos! Ir tiktai 
tris d-oleriai metams! Ap
lanko kasdiena. Kur tu ra
si toki draugą, kad aplanky 
tą kasdieną.

Tuoiaus tas žmogelis pa
siėmė šešis dolerius nuėjo i 

l pajčta. išpirko monev order’I 
jarašė laišką į “Draugo“ 

administraciia. prašvdamas 
kad siusti laikraštį “Drau
gą” jam ir jo draugui Jo
nui per metus laiko. Užad 
resavo

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., 
CHICAGO, ILL.

Su nekantrumu laukė 
kiekvieno numerio alpinant. 
Kasdiena sugrįžęs iš darbo, 
visu pirmu klausdavo: kur

Vokiečiai užkariautuose 
Rumunijos miestuose užde 
da ant gyventoju labai dide
les kontribucijas. Sakoma 
kad ant miefcto Krajov, ku
ris turi 50,000 gyventoju 
vokiečiai uždėję 10,000,000 
markią kontribucijos. Taigi 
kiekvienas gyventojas priva 
lo užmokėki 200 markiu.

220,000 ŠVEDU PRAŠO 
TAIKOS.

BADAS! BADAS!

Šiomis dienomis Švedijos 
karalius gavo nuo savo pa
valdinių peticiją su 220,000 
parašais, kurioje prašoma 
pasirūpinti taikos ivykdini- 
mu.

Paryžius. Idant sutaupy
ti šviesą ir kurą Paryžiuje 
Kalėdų naktį nebus mišių. 
Visos Kalėdų iškilmės bus 
atliktos bažnyčiose dienos 
laike.

Matyt franeuzams labai 
driuka kad net gaili šviesos 
ir anglių vienai nakčiai.

Telegramos iš Stoekliolmo 
praneša, kad Rusijos stovis 
kasdien vis darosi blogesniu 
ir blogesniu. Viskas ne
prastai pabrango. Viskas ne 
paprastai pabrango, visi 
sveiki vyrai ant poziciją, 
lankai neįdirbti, žmonės 
niurna prieš valdžią, darbi* 
ninkai streikuoja, o kariau
ti kaip nesiseka, taip nesi
seka.

“Svenska Dagbladet” ra
šo, kad Petrograde įnišę gy
ventojai užpuldinėja kazo
kus, mušasi su policija, 
griauna krautuves, kuriose 
negalima nusipirkti maisto.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
PRALINKSMĖJO.

Berlynas. Pasiulijimas 
Vokietijos užbaigti karę bu
vo perskaitytas vokiečių ka
reiviams utarninke. Ši žinia 
kareivius ant fronto nepa
prastai pralinksmino. Viltis, 
kad jie gal greit sugrįš na
mo išspaudė nevienam ir 
ašaras. Apsikabinę karei
viai bučiavosi viens su kitu 
ir mintimis skriejo į savo 
brangus namelius.

SUGED0 100,000 
PŪDŲ MILTŲ.

25 MILIJARDAI RUBLIŲ 
SKOLOS.

SOCIALISTAI NESILIAUJA 
VARĘ SAVĄ PRAGAIŠ

TINGĄ DARBĄ.

Visame kame Rusijoje 
viešpatauja didžiausia ne
tvarka. Iš Vitebsko prane
šama, kad ten d (ori apsilei
dimo vyriausybes sugedo 
sandėliuose 100,000 pūdų m 
ginių ir kvietinių miltų. Tilo 
tarpu jiabėgėliai miršta ba
du, kartais negaudami nei 
pilno svaro duonos į dieną.

Sausio 1 d. 1916 metuose 
Rusijos valstija dar turėjo 
tik 18,886,730,811 rublių sko 
los. Sausio gi 1 d. 1917 mi
tuose ši suma skolos jau pa
didėsianti iki 25,220,936,895 
rublių.

Tokias skaitlines suteikia 
pati Rusijos valdžia*.

NUOSTOLIAI JŪRĖSE.
ŽADA SPAUSTI SALTU- 

NININKUS.
Chicago. “The Tribūne” 

praneša, kad Chicagos poli
cijos viršininku busiąs pa
skirtas llerman F. Shuett- 
lėr. Busimas viršininkas 
vra karštas blaivvbės šalį-

Londonas. Laike pastarų
jų 24 valandų vokiečių po
vandeninės laivės palaidojo 
jūrių dugne 7 talkininkų lai 
5 US.

hinkas ir žada pradėti tikrą 
tas mano draugiškas “Drauįkovą prieš snliuninkus. Tie 
gas?” • I saliunininkai, kurie ir nedė-

Kaip linksmai Kalėdą laukomis išdrįs varyti “bizni,” 

kia, o kiek i o tas linksmu

LAIVAS SU DOVANOMIS 
DĖL ARMĖNŲ.

busią smarkiai baudžiami.

Baisi karės vėsula praūžė 
kelius kartus per musų Tė
vynę Lietuvą. Miestai, kai
mai išgriauti, sunaikinti ir 
tūkstančiai musų brolių 
vargdienių pasiliko be pašto 
gili, be kąsnio duonos. Dau
gelis iš jų žuvo iš bado ir 
vargo, gal ne vienas palik
damas savo gimines, brolius, 
vaikus. Kiek ten pasiliko 
{mažučių našlaičių be tėvo, 
be motinos, be globos, kurie 
anksčiaus ar vėliaus turės ir 
gi kristi auka baisios šmėk
los, jeigu nesulauks iš kur 
nors pagelbos. Ir rodosi, 
koks tai prakilnus, koks 
šventas yra darbas paduoti 
pagelbos ranką tiems var
guoliams, tiems našlai
čiams; musų broliams ir se
selėms Lietuvoje.

Rodosi visi lietuviai iki 
paskutinio čia toje laisvės 
šalyje, turėtų stoti į šventą 
Lietuvos gelbėjimo darbą, 
turėtų mesti viską į šalį, ir 
stoti petis į petį, ranka į 
ranką ir dirbti iš vieno Lie
tuvos labui. Kad iš kiek
vieno lietuvio lupų išsiverž
tų riksmas pilnas Tėvynės 
meilės: “Gelbėkime Lietu
vą!,” ir tas obalsis pasklys- 
tą po plačiąją Amerikos 
šalį, vt vilnįs plačiose jūrė
se.

Tiesa, prakilnesnieji puo
lė gelbėti vargstančius bro
lius Lietuvoje, pradėjo viso
kiais budais rinkti aukas 
musų tėvynėje.

Įvairios draugijos skiria 
iš kasos po kelias dešimtis 
net ir šimtus dolerių Lietu
vos gelbėjimui. Pradėjo

rie išdrįso trukdyti tą dar
bą.

Atsirado tokių, kurie \ ie- 
ton dirbti, rinkti aukas, gel
bėti Lietuvą nuo prapulties, 
juokiasi iš tų kurie aukuoja 
ir iš tų kurie renka aukas 
Jie stengiasi išardyti tas 
prakilnias organizacijas, kn 
rios visas savo spėkas pade
da Lietuvos gelbėjimui, ir 
tuomi sulaikyti plaukimą an 
kų badaujantiems Lietuvo
je.

Jie rengia prakalbas, vi
suomet ir visur prie kiekvie 
uos progos stengiasi intik- 
rinti žmones, kad aukos Lie
tuvai dabar nereikalingos!

Girdi, kam pinigus dabar 
siųsti Lietuvon, vistiek kai 
mesti šiukšlvnan. Jie šau
kia: Neduokite, neaukuoki
te pinigų Lietuvai, nes tai 
tuščias darbas! Duokite ge
riau mums tuos pinigus, nes 
tik+ai mes išgelbėsime Lie
tuvą, tiktai mes padarysime 
Lietuvą liuosa ir laiminga’ 
Kuomet pasibaigs karė, mes 
už tuos pinigus pripirksime 
šautuvų, bombų, sukelsime 
revoliuciją, ir spėka iška- 
riausime sau liuosvbę. Tuo
met. ateis auksiniai laikai. 

] pasidarys rojus ant žemės ir 
kiekvienas žmogus bus lai
mingas!. ...

Gaila jn.... Gaila mums 
tu nelaimingu savo brolių 
kurie išklvdę iš tiesos kelio, 
klymnsta vis giliaus nrapnl 
tin nusidėjimų, ir kitus su 
savim trankia. Trukdydami 
aukų rinkimą tokiame kri
tiškame momente badaujan
čiai Lietuvai, tuomi jie bai
siai prasikalsta prieš visą 
tautą ir per amžius musų ai
niai minės ir keiks tą pra
gaištingą socializmą ir jo 
tvarką.

Žilvitis.

1326 So
uineoln St.

1. Maršalka, Pranas Dapka,. 
1407 So. Park avė.

2. Maršalka, Antanas Didjur 
ifis, 1327 &o. Park avė.

Knygius Pranciškus Kaptu- 
•auskas, 1321 go. Victoria, St.

Susirinkimai po aštuntai kiek 
rieno mėnesio, apie pirm* va

Kasierus, Viktoras Kavaliaus
kas, 22 Sturvant avė., 1 »

Iždo globėjai:
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st., 
Barnasius Jankauskas Willo<
st.,

Martinas Bulkšas, 39 Tre- 
mont st.,

Maršalka, Stasys Karnila, 31 
Tremont st.

A. M. Norkūnas
landę po pietų. Lietuvių avėtai- Į Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus 

visokią ženki ft lų 
draugystėms, o 
ypatingai: k o- 
kardą, g u z iku- 
ėią, metalinių, 
anameliuotą i r 
padengtą cellu- 
loid’n, šarpą, 
vėliavą ir karū-

įėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROCKFOP.D, ILL., VAL- 

DYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Kazimieras Mik 
as, 1020 — 1022 S. Main st.

Pirm. pagelbininkas ir Iždi 
ainkas: P. P. Petrėnas, 422 
Island av.e,

Protokų raštininkas: J- J- Mer 
•aitis, 1530 West st.,

Finansų raštin.: J. Zobinas 
1129 So. Churcb st.,
□r-stės, Dievo Apveizdos para

pijos valdybos adresai:
Pirm. — A. Stulginskas, 715 

W. 19 PI.
Pag. — M. Karaanavičia, 547 

VV. 20 st.
Jonas Jaroševičius, 1048 Wa<?
Rast. — Liud. Sabaliauskaitė

714 S. Union avė.,
Fin. Rast. — K. Vasiliauskas 

•58 W. 14 st.,
Ižd. — A. Grisius, 732 W
Kasos glob.: Zof. Bartkevi 

'•aitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalką, — Mikolas Jativ 

is, 622 W. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmą ne- 

lėdienį mėnesio, Apveizd. Die j 
m parap. salėje, 3 vai po pietų.

,cKAUOY5TE 
iiunrojo vaJjco 
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Man pavestus 
darbus atlieku 

artistiškai.

M. A. Norkūnas
366 Molrose Street, Montel- 
b. Maw

Phoe. Canal JI i

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 So. Halsted CHICAGO, ILL.
CORNER ISth STREET

EL. DROVE TTt\

S. E. Allen D. D.
3464 So. Halsted StJ
Darbo valandos:

10 vai. iš ryto iki 8 iki vai. vii 
šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vi 
popiet.

Reumatizmas Sausgėlė

Skaitykite ir nlatinkitp 
“Drauna”. Rašykite įdomiu 
Tinin iš savo krašto.

Draugijų
Reikalai

TAUTOS FONDO VAL
DYBA.

Pirmininkaas: kun. J. J. 
Jakaitis, 41 Providence st., 
VVorcester, Mass.

1- mas vice-pirm. Adv. A 
Slakis, 3255 So. Halsted st.. 
Chicago, III.

2- ras vice-pirm: Kun. Se
rafinas, 2327 W. 23rd PI 
Chicago, III.

Sekretorius: K. Pakštas, 
917 \V. 33rd st., Chicago, III.

Iždininkas: — R. Vaišno
ras, 1514 Caison st., S. S 
Pittsburg, Pa.

Iždo globėjai:
A. Nnusicdienė, 917 W 

33rd st.. Chicago, III.
J. Miliauskas, Pittsburg 

Pa.

mas pasididino kuomet io 
draugas. Jonas, atėjo padė- 
kavoti jam už tokią gražią 
dovaną. Jonas tarp kitko

RUSŲ ATAKOS.
PETROGRADAS.

New Yorkas. Pancdėlyj, 
gruodžio 18 dienoj, iš Netv 
Yorko išplaukė laivas su 
Kalėdų dovanomis dėl ar- ■ t,verties visokios draugijos 
menų ir syriečių. Dovanų
vertė siekia milijono dole- 

• »’*•Husų nų.

JO8. WAUKE&AN. ILL.. VAL 
DY308 ADRESAI:

Pirminiakas. Steponą, Keliu 
tis. 1344 So. Jackson st. 
Pagelbininkas. Kazimieras Bm 

ha. 1416 So. Park avė.
Protokolų raštininkas, Anta

nas Samoška, 1230 So. Victoria
iLOr5a"i”("?ii.na'_ ZV, “81” 8,Fi»«n«O rnitinink,,.

RakSvs, 1327 So. Victoria st., 
Kasininkas, Antanas Bakšys

vra rinkti aukas badaujan
čiai Lietuvai.

SV. JURGIO KAREIVIO
DRAUGYSTES, N0RW00D, 

MAS S., VALDYBOS
ANTRASAI:

Pirmininkas, Stasys Kadare*. 
038 Washington st.,
9th st.,
Pirm. pagelb., Pranas Kudir į 

<a, 31 Franklin st.,
Protokolų raštininkas, Jonas 
kuškis, 18 Tremont st.,

Fin. raštininkas, J. Versec 
tas, 1184 Washington st., 
aįg

Ncsikankike sava Skausmais, 
Reumatizmu, Sausgėlė, Kaulų 
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
nų sukimu; nes skaudėjimai nai
kina kūno gyvybę ir taukiai ant 
patalo paguldo.

CAPSIOO COMPOUND mostis 
lengvai prašalina virš minėtas li
gas mums šiandien, daugybė 
žmonių siunčia padėkavones pa— 
sveikę. Prekė 25c, per pačtą 28c.

JUSTIN KULIS,
3259 S. Halsted St., Chicago, HL

Knyga “ŠALTINIS SVEIKA
TOS,” arba augalais gydytiea 
prekė 50c.

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank
įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Šalie ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTMENTAS

Priimam Depazitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž ku- 
riuosmokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.

Atdaras Subatos Vakarais uno 6-tos iki 8-tos vai- vakaro. 
REAL ESTATE DEPARTMENTAS.

Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektuoja randas 
Ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; sklina pini
gus ant Įtaisytų savasčių (properčių).

Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.

“A, PLEA FOTU. LU HUANIANS”
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas nu

meris išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem- 
lapiu ir Vytauto paveikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS
324 VVHRTON ST. PHILADELPHIA, PA.

Z

9BANKES 
COFFEE

TK©
Best

26
Si 1b.

1644 W. Chicago Avė.

Chicago, IU.
mokėkite 30c. Arbata, Ruasian Congo. čevlons Olnul. ’/ ’
Powder už 40c. svarą gįvarantuota už ’flJc.7 vertės P“"’
Chicagos, U8n’°kBn’e PeMiu"timą Parcel Post arba Expre„

f:BAT?™?™:. *1i<”',inR KAVA ir AR

1611 W. Chicago Ava., CHICAGO, ILL. f



“SANVAITtNIS OR*'

a«t uMtuuimtuu'*  ***
« A. A. SLAKIS |
S ADVOKATAS 2

Pajiošknu pusbroliu,. »)«tnno Nnr- 
bonto, ir Juo2a, Mikniumi paeina iš 
Kaimo gub., V Ukmergės pųv., Utenas 
valš., Sudeikių par., BederĮšiu kaimo 
Antanus yra ♦eiles. Meldžiu ju atsi
šaukti, arba kurie žino apie jos man 
pranešti, po antrašų.

Jonrs, Pakalnis.
3010 W. 40 St. Chicaso. III.

Daugyba Balsų 
$150 

vertas
do-

vanos

Prenu

savo oaisu SKaiumę ov,vvu
DABAR GERIAUSIS LAIKAS RINKTI PRE

NUMERATAS. NUO SUBATOS BUS MAŽIAUS 
BALSŲ UŽ NAUJAS PRENUMERATAS. P. GU
DAITIS VADOVAS LENKTYNIŲ.

Miesto ofisas: Room
19 So. La Šalie St., Chicago, 

'l'el. liandolph 5240

gyvenimo vieta
S255 South llalstcd Street

Tel. Drover 5326

GERA PROGA,

Jauna pora priversta paaukauti sa- 
vo puikius, beveik naujaus rakandu.t 
už retai nigiii kaiti:), *170.00 seklyčios 
retas, tikies bkuros už *ii5, Vėlijiusio. 
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, Javen 
port, taipgi ė"25 pianą su 23 ui. gva 
rauti ja už $115 ir $"25 V ietį ola su 
b/ai.giais rekordais už $60.00, šis yra 
retas pigumas ir jutas apsimokės pą. 
•tirti m >. ..ii:t kur j.,: < gyvenate. Vis
tas vartota vos 9 smailes. l’arsidaos 
taipyi ,io viena. Atsišaukite tuojaus. 
( aminio vieta: 1122 So. Kedi.ie Avc., 
irti 22-ros gtv.. Cliicago, III..

EXTRA DOVANOS Už EXTRA 
PA SIDDARBAVIMĄ.

Kuo aštuouių ryto, gruodžio 
11 d., iki devynių vakaro gruo
džio 23 d. dvigubi balsai už vi
sas naujas prenumeratas.

Kiekvienas balsų rinkėjas, ku 
ris per tų laikų pasidarbuos, 
bus apdovanotas extra dovano
mis už jo pastangas. Tns, ku 
ris suriuks daugiausia naujų pro 
Humeratų -per paskirtąjį laiką, 
gaus 75 dolerius — auksu,—ku
ris , antras daugiaus pririnks, 
gaus 50 dolerių auksu, trečias 
surink.s daugiausia gaus 25 do
lerius auksu.

Sies yra paskutiniai estra pa- 
siulijimai. Jie bus duodami kou- 
testo pabaigoje, sausio 17, 1917. 
Prisiųsti per tą laiką nauji pre
numeratai bus taip.pat rokuoįa- 
i, kaipir asmeniškai ofisant at
nešti, jei tik ant, konverto bus 
data pirm pasiulijimas užsibaigs 
Paskutinis extra pasiulijimas.

Chicago.ic.
Ign. Klapatausk/.s

Shielda Avė. Cl

EXTRA DOVANUS UŽ E XTRA PASIDARBAVIMĄ.
PASKUTINĖ PAS1UIYTA DOVANA.

Nuo uštuouių ryto, gruodžio 11 d., iki devynių vakaro gruodžio 23 d. dvigubi balsai už visas uau jaus prenu
uieratas.

Kiekvienas balsų rinkėjas, kuris per tą laiką pasidarbuos, l>us apdavanotas extra dovanomis už jo pastan 
gas. 'I as kuris surinks daugiausia naujų prenumeratų porpnskirtąji laiką gaus 75 dolerius- auksu,-kuris- antras- dau 
giaus pririnks, gaus 50 dolerių auksu, trečias surinki,s daugiausia gaus 25 dolerius auksu.

šio yra paskutiniai extra p: i. ii.įiiuai. Jei bus duodami kontesto pabaigoje, sausio 17, 1917. Prisiųsti per tą 
laiką nauji prenumeratai Ims taipput oliuojami, kaipir. asmeniškai ofiean atnešti, jei tik aut konverto bus data pir 
nia pasiulijimas užsibaigs. Paskutinis extra pasiulijimas.

KALĖDŲ DOVANOS PAS 
a. r. jurnsvicz

Nuo 8 vai. ryto 
gruodžio, 191

Aki 9 vai. vali 
23 gruodžio, If

saasi

Ar žinai kad sekančios ke I 
turios dienos yra svarbiau-' 
sios konteste ? Kiek viena 
diena yra verta daug pinigų.!

SUBATOJE 9 VAL. VA- i 
KARE DVIGUBI BALSAI 
UŽSIBAIGS. Tuo pačiu 
kartu užsibaigs extra pasiū
lytos dovanos. Balsų rinkė
jai dabar yra geriausis lai
kas rinkti prenumeratas ir 
baisus. Dirbk nuo anksto iki 

vėlumui. Dvigubi balsai bus 
labai naudingi ir pelningi pa Į 
baigoje lenktynių.

Visi gyvenimo geresnieji, 
dalykai patenka tiems, ku- ! 
rie nesnaudžia. Laike dvi-; 
gubų balsų $150 pateks i 
tiems, kurie per tą laiką pri 
rinks daugiausia naujų pre
numeratų. Nesnausk. Tcf> 
-bus- dalis tavo. Kodėl tam
stai neturėti dalies? Yra 
Tamstos, jei tik nori. Su- 
bruzk ir gausi.

Naudokis kada yra proga! 
ir atnešk ofisan dvigubus! 
balsus. Visada žiūrėk kas 
Tamstai prieš akis. Tik pa- 
manstyk apie du didelius 
automobilius. ARGI TAM
STA NEGAUTUM VIE
NO?

Žmogus sukniumba iš nuo

vargio, paskum akty viski 
progreso ratai užvažiuoja ir 
visai suvažinėja netekusi 
spėkų. Kad laimėti, reikia 
VISADA NEMIEGOTI IR 
VISADA VEIKTI. Prenu-' 

neratos tie gauna, kurie ieš 
!;o jų. Dovanos yra tiems, 
kurie dirba. Sausio 17 d. 
1917 m. jau artinasi.

KAIP TAMSTA UŽBAI
GEI ŠĮ KONTESTĄ?

Tik atsimink, KAD DA- 
3AR UŽ NAUJAS PRE 
TUMERATAS DAUGIAU 

ŠIA BALSŲ. PASKUI TO 
NEBUS. Tik gerai apman- 
. lyk ir darbuokis.

Kaikurie geriausiai naudo 
j. .-L dvigubais balsais, k. t. 
P. Gudaitis, S. Simonavi- 
bis, J. J. Statkus ir L. Sa

lk mienė. K. Skrypko iš šir
dis darbuojasi, kad tik iš
kilnoti. Kiek vieną dieną 
jų balsai dauginasi.

Ona Šūsnis, vėl priešakv- 
-. C. J. Pansirna visiems 

mina i kulnis. Kiti du su 
smarkumu verčiasi prieša
kiu Juozas Juknis ir R. M. 
Kalinauskas. V. Jereckienė 
ir A. J. Bernotas vėl apsi- 

i d utinę žada užpulti pirmą- 
ią liniją. Saugokitės jų!

kitų Jubilierių daiktų. 
DIDELIS ■ D A SIS E Y JH H . i S 

A. R. JUNIEV 
3313 SO. IIALSTED ST.' CHICAGO, ILL

•D ii AUGO” skaity- 
I'/ranriangia dovana 

’.'.-.ų. Kitos dovanos 
Kua gau3 balsą —

kuponą,

Adresą* ALE3 COMPANY, 
2329 SouthtyaesnaPASARGA: — ŠI? kuponas yra geras virinus 

dytam ©kailiui balsų dėdei to žmogaus, kurio bvi 
parašytas vard&F ant kupono.
ftkirokite Ai kuijoną lygiai , nga, Unijos,

l&ontesto Rctfaktorui
1800 YVest 4Gth Strost, Chicago, IUtnoi

utsinie'inte žiemį; 19131914 metų? 
imate, liek tuomet vyrų ir inotėrų 

ui-' i, kaip jin vaikščiojo iš vietos 
i i praryti, lot dirbtuvės visur bu- 
S in rytos arba tik pusę laiko te. 
irs manote, kad ilgai taip darbai 
kaip kad dabar. Ar jus manote, 

pasibaigus, nepasibaigs gabeni- 
' 'neribos produktų, kurių dabar 

bilijonus dolerių vertės ir dėl to 
arbai ir uždarbiai/

\Yahas3i Avouue

nradėk tuojaus Tam 
sta gali išlaimšti 
extra dovanų ir

oxtra balsų, 
taip kaip tie 
kurie yra
pradėję.

nupulti.
uždarbių

KĄ REIKIA DĄRYTI 

TIEIūG, KURIE NORI 

GAUTI BALSŲ.P. Gudaitis .................60,000
S. Simonavičius ....59,000
J. J. Statkus...........  58,900
L. Sabonienė.................58,700
K. Skrypko J..............58,600
Anna Šūsnis.................58.500
Chas. J. Pansirna .. 58,400 
Juozopas Juknis ... .58,300 
R. M. Kalinauskas .. 58,200 
Vincenta Jereckienė 58,100
A. J. Bernotas............58,000
Julius Gumeliauskas 57,900 
Kazys P. Mikšys .... 57,800
Ignas Stadulis........... 57,700
Stan. P. Možeiko ... .57,600 
Juozapas Wičas ....57,500 
Juozopas Juzėnas ..57,400
P. Cibulskis ................57,300
Ona Pocienė................57,200
Mith Litwaitis........... 57,100
Felix Machiulskis ..57,000 
Pranas Vaivada ....56,900
Math Lit\vaitis........... 56,800
Alex Shedis .................55,980
Mot. J. Gencvvičius. .55,900
M. Grubienskis........... 55,815

’Geo Stankevicie ... .55,400
Justinas Kudirka___ 55,300
'Agota Meskevičienė. .54,000

Pitone Ynrds 2721 n
OR. J. JONIKAITIS |
GYDAU VYKŲ, MOTERŲ f 

IR VAIKO LIGAS
3337 So. Morgan, St. 

0HI0A00, ILL. $

Paslrašykito ant kupono ir 
prisiųskito ji Kontesto Re- 
faktoriui. Išpildykite šj ku
poną dėl balsų iš laikraščio. 
Prisiųfkite ■.•žpiokesnį naujų 
trba senų prenumeratorių.

Štai kaip daro vienas ltan. 
lidatas:

Vakare jis sutiko du savo 
draugu. Vienas iš jų yra se
ras “Draugo” skaitytojas, 
kuris jam davė kuponą ant 3 
balsų iš paskutinio rumerio, 
o antras dar nebuvo i.bait . to
ju ir užsiprenumeravo ‘‘Drau 
ęą” matams užsimokėdamas 
>3.12. Sis laimingas kandi- 
latas rytoj jau turės 1503 
balau.

Balsus gauti labai yra lėn- 
va. Tiktai pamėginkite, o 

patys persitikrinsite.

PASISKUBINKITE.
Prisiųskitc Si kuponą, ku

ris patalpintas čia pat, Sale.

’CA'UAOT, ..
<i7S3 Ashlaad AvinuoIr žmonių pasiditus pliusus apdra ..uia savo kapitalu ir perviršiu,

EBDTTA3.
ii.:). Kuomet tik 
so'j tuojaus u/. 
. įlietus, Paskui, 

: iiži.i'.ii.ia bent 
iki ’iabtigos 

:.i reikalingo : kai- 
•in viršanrodytų 

dus nuo kiekvie. 
1 sumą už preuu-

Įsteigt

VIENINTELIS VIDUEM';E,.\\J EANIIA3, K.E ,E LiETUVIeKAI 
KALEZ-RIA IR SU I.IETUVAIS REIKALUS VEDA.

ARGI GALT PUTI
RAS TEISINGIAU.

*9 * 9 99 <» Z9J99J99^,TAI" ’

balsu luktels.§4,®©e.oo
Pai ni bus duodtuAI tik tiems, kurie prisius mo

ki i. i už. "l)rauc:|" Lel “Savaitini Draui.il". Kas 
fia nurodomą.

••D3AUGAS”
Nscjl Skaiiytojai . Kaina Balsai
f n. hoM j ............................. 81.75    400

12 i u ncijų ...........................  13.12   1.000
.‘ I nu uedų ............................. 8G.21   3,000
? m, cr-Jr, ............................. )9.00   6,000

š b-.aiir.iMS per pačti) kaštuoja 31.5!) | mstua.
Cl .raito kr.looja t.1.00 i rnetiis.

Į kitau šalis (užrubciėn) kaštuoja 36.00 | metus. 
■‘SAVAITINIS DRAUGAS” ,

Nauji SiuUtptajal . Kaina Balsai
12 r .meilų ............................ 31.50   4(0
24 mėnesių .................... f.. 33.00 .......................... 1,000
36 .rnnenlų .........................  34.50   2.000
4X n u lų ........................... 33.00   3.000

I‘er luišln įt* kitas šalin kaštuoja 32.50 | motus. 
Jolcu auliysl piniKus seno prenumeratoriam, tol 

Kacai <0. pašę balau to, klek šaunama nuo naujo 
prcnimeralnrlu.

NALJA8 SKAITYTOJAS yra taa, kuria nčra 
aknPes ••Prausto", mrullarlal, prlaJ prad4l» šio kolL 
testo I", taa, kurta visiškai nebuvo nkaltytojum 
Stų laikraščių.

'ova

NOMINACIJOS KtTONA

Dideiis FasirinRimas 
Kalėdų dovanu

8VARBU1 — .Tna r'tiltc i”:ui: Kuponu
fll&vęa nrl»n ant snvo d’Hujro fcinric kontet'o dėlei ra
vimo žemiau liunHlylu dovanu. n’»kt.'U vien^a l ir ' • 
xjA’ bu .t priimtai nūn vieno Zm< gaua. .T Ign nor t. 
irnutl nmulkt snlu fcli.lo ; pie iilalmujlmų dovanų, tai 
rašykite (.tka.u’lu adresu:

K N72S1O RBChR .'ORIUS
1800 W. 46 Stroat Telepb r ?C»ticac>. 10 Drot.r 1.1 14

Mua pripildėii. Kuuitiivę visokiai* naujausios mados tuvorais, 
kaip tai: Ileimantų Aukso 2iydų, gryno uokso ir paauksuotų Laik
rodėlių, Lenciūgėlių, Lūkėtų, Koiionikų, Špilkų L&vulicrių, Auska- 
rių ir tt.

Musų Krautvi’j tavoral yra teisingai gvarantiioti ir kainos 

pigesnės kaip kitur

i-5 Tel Drover 7042

J Dr. C. Z. Ve želi?
LIETUVIS DENTISTAS

3 Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
B Nedėliomis pagal sutarimą.
8 1712 So. Asiiland Avė.

art 47-tos gatvės

Ofltu atidaryt k •-dion c.sc S v. r; la iki 6 .. .

P K. BRUCHAS
r/ n
di Gausio, CHICAGO, ILL. Tel. Drover 9687 j

•i ee eedrrree.e. . d»r<4 <
3323 2b SO. IIALSTED S?

----- ----
Čia 'uj 2

Draui.il


DRAUGAS
ta dovanos nuo šieiSo gabalo, 
anglių tono iki $10,000 ver
gės karoliai. Ji

Visi kviečianti prisidėti 
rūkų dovanomis/ir ateiti ba- 
:aran. Bazaro \pelnas bus 

-įukentėjusiems nuo karės, 
lietuvių taipgi bus skyrius.

Dabar tikietus galima gau 
i už pusę prekės.

Tikietus galima gauti ir 
>as Chicagos Centralinio 
vomitcto sąnarius.

Pirmas Didelis 
BALIUS

Parengtas
Lietuvos Vyčių 11 Kuopos 

Atsibus Gruodžio 27—1916 
m. Slavokų Sokolų Svetainė
je. Homestead, Pa.

Balius bus trečia diena kalė
dų todelgi bus gero proga vi
siems pasilinksminti. Mes vi
sus nuoširdžiai kviečiame at
silankyti ant šio puikinus va
karėlio o mes užtikriname kad 
busite užganėdinti:

Visus Kviečia 
Lietuvos Vyčių 11 Kuopa.

"'-■'"•.r;:.' ~ y.■:<

__  Ar jau turite pasirinkę sau krau-B tuvę, kurioj pirksite ant Kalėdų prezen- 
M tijf Jei ne, tai pasirinkite P. Mli.EUIOB auksiniu daiktų Krautuvė, kur galėsit

sau pasirinkti įvairiausių, geriausių ir 
tiiGaiiiiansių daiktų dėl Kalėdų dovanų.

Musų auksinių daiktų krautuvė yra 
didžiausia ir pigiausia ant.lVoBt Sidės.

Musų Krautuvėj yra didžiausias pasi. 
rinkimas laikrodėlių, lenciūgėlių, dei- 

Neg mantinių žiedų, hruiizulietų, špilkų ir
9 .4S kitokių sidabrinių ir auksinių daiktų.

Taipgi taieom laikrodžius, revolverius ir 
instrumentus. Savo darbų gvarantuojam 

c pataisyti ir uepatuiiytume, tai mes duoda- 
adų. igu auksų pirksi, tai auksų -r gausi, 
'■'uite galvos skaudėjimų ir akių peršėjmų, ar 
r jeigu skaitant literos subėga į krūvų, tai 
uokite pas mane, o aš jus išgydysiu ir akinius 
naujausios mašinos, kur aš jums pasakysiu, 
'aukite ilgai, liet ateikite tuojaus. •

/■Blt 103 1!' I .< I!iimti gat
R automobilius su autonio 

Kliu susidūrė ir penkiut 
Jfononcs sunkiai sužeidė.

Keikia atsargiaus lakstyti 
tsu automobiliais. IX AJLhJtsK smagiai

a *>įr maloniai, kada
vartoji teleponą ir
kad veidas į veidą
kalbėtu sc.

“BALSAS SU ŠYPSUMU 

IŠLOŠĖ”

.. Gruodžio 20 d. vakare šv 
Mykolo bažnyčioje praaide 
da Misijos, kurios baigsis 
iš ryto nedėlioję. Vakarais 
per tas dienas pamaldos pra 
Didės 7:30 vai., o rytais f 
vai. Misijas veda kun. prof
V. Bučys......................................
. North Sidės lietuviams tai 
yra geriausia, proga, pasi 
klausyti, gražių, pamokini 
mu, atlikti išpažintį ir tokiu 
budu prisirengti prie Kalė 
dų šventės.

Kun. F. Kudirka

Lietuvių Universal 
Statė Bankas Jau 

Yra Suorgani
zuotas!

2256 W. 22:id St., ir prie pat kampo S. Oaklcy Avė., CHICAGOGruodžio 17 d. Chicagoje 
uareštavo 31 karčiamniuką, 
■ž pardavinėjimą svaiginau 
ių gėrimų nedėlioję.
Kaikuric karčianminka i 

•ardavinėjo gėrimus savo 
mgyvenimo kambariuose; 
riti, užpakalyje tvartuose; 
rba kiti net barzdaskutyk- 
ose.

*9.119*.99. JLttJLf.*.* *
: PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS g
J Ant Duru, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

5 CARR BROS. IVRECKING CO. S
S 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO S

Universal State Banko šėrai 
visi išparduoti, bet dar ne visi 
pinigai sumokėti už paimtus 
šėrus. Yra dar apie 180 neuž
mokėtų Šerų. Jeigu už juos šė- 
rininkai užsimokėtų Banką 
tuojaus galėtume atidaryti. 
Tūli prižada užsimokėti ryt 
bet ar užsimokės, nežinome. 
Todėl kviečiame naujus lietu
vius paimti šį 180 neapmokėtų 
Šerų, kad kuogreičiausiai Ban
ką galėtume atidaryti. Paim
kite kas kiek galite, po vieną 
ar kelis šėrus ir. Lietuvių Uni
versal State Bankas tuojaus 
bus atidarytas. Kviečia visus 

A. Olszewskis.

* • »s*«e ♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦ *««« « • ♦♦♦♦* e **«« e«eeeveeeee<♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦ • ♦♦ •*•* « Skanių — svaikų saldainių, kvcpenčių cigarų, gražių atviručių su j-J

Parsiduoda buėerne ir grocerne pi 
giai. I’riežastis pardavimo savininko 
uesveikatų, nori išvažiuoti ant tyro 
oro. Kas nori 1 n^vai uždirbti pininga 
ai greitai atsišaukia po sekančių ad 

resų:
4614 S. Paulina St...

Geidausią^ vie

ta pirkimo uas —
K. NURKAITĮ,

kaip tai laikrodėliai, žiedai ir 
kitokie auksiniai daiktai. Nau
jausio išdirbimo tavorai

K. NURKAITIS,
1617 N. Robey st;

Prie Milvvaukee ir North avė.

lietuviškais ir angliškais pasveikinmais, lietuviškų knygų, kalen
dorių ir t. t.

M. J. DOMIJONAITISMarškinių, stonelių ir ki- 
okių apatinių drapanų siu- 
'ėjos, moterįs ir mergaitės 
eikalanja, kad pakeltų al
ias ir pagerintų darbininkių 
’žlaikymą. Jos reikalauja, 
:ad į savaitę uždirbtų nuo 
112 iki 14. Darbdaviai nie- 
vo nežada. Tose dirbtnvė- 
e dirba nuo 15,000 iki 18,- 

X)0 moterų ir mergaičių.

C01 W. 33rd St., Chieago, Priešais šv. Jurgio liet. Bažnyčios
Kviečiu savo viengenčius pas saviškį. Krautuvė atvira kožnų vakarų.

Makinania: angliškos ir lietuviškos 
<albų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirkiybos tei- 
ių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is 
"rijos, geografijos, politikiuės eko 
omijos, pilietystės, dailarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 

ki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.

į TUOJAUS NUSIPIRK ILIUSTRUOTĄ PUI 
S KIAIS PAVEIKSLĖLIAIS KNYGELE.Paėmus naujam išnešiote 

jui laikraščio pristatymą 
kelintas skundėsi, kad ne 
gauna reguliariai laikraščio 
Visi, kurie negautumėt kat 
rą dieną laikraščio, kreipki 
tės pas J. F. Malley, 633 W 
18th St., o ten gausite vei 
kiai laikrašti ir patėmysiti 
kad “Draugas” būt pristatt 
mas.

* “Draugo” Adir

KĄ MUMS DUO
DA GIRTYBĖ? 
Kaina 10c. Agen
tams ir knygy
nams duodame di 
ęelę įdėk konver- 
pri siusk šiuo ad-

Reikalingas darbininkas mokantis 
erai laikrodėlius taisyti ir tinkantis 
irie biznio. Kreipkitės tiktai laišku į.

Draugas Pub. Co.
300 W. 46th St. Chieago, III. į Nauji, neatimti, uaryti ant ® 

Į užsakymo siutai ir overkutai. *
• vertės nuo $30 iki $50, dabar d 
i parsiduoda po $15 ir 25 dolerius, d 
J Nauji, daryti gatavimi nuo £ 
' $15 iki $35 siutai ir overkotai, S 
’ nuo $7.50 iki 18 dolerių.
Į Pilnas pasirinkimas kailiu pa a 
Į muštų overkotų
1 Visai mažai vartoti siutai ir 3* • 
1 overkotai vertės nuo $25 iki d 
[ $85, dabar $5 ir augšėiau. Kel A 
j nės nuo $l.ų0 iki $4.50. Vaikų Jį 
1 siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va v 
į lizos ir Kuperai.

Atdara kasdieną, nedėliomis J 
• ir vakarais. 4

a. Gobdon. 4
f 1415 S. Halsted st., Chieago m. J

KODĖL NE TAMSTA?

38 ir Emerald gatvių se- 
as ir raišas žmogus ėjo gat 
c ir papuolė po automobi
li. Mat automobilistai bu- 

> pasivogę automobilį, dėl 
» norėdami pasprukti smar 
iai bėgo ir nežiūrėjo kas 
•it kelio. Vagįs sugauti. 
Senelis matydamas, kad 

utomobilius ant jo užva
duoja, leido iš rankų lazdą į 
•įtomobiliaus stiklus ir apa 
ino automobilistą. Sic ne- 
egalėjo išbėgti.

Kas butą geriausia Kalėdą 
lovanoms?

Kas butą naudingiausia dėl, 
pačios, vyro, brolio, sesers, 
dukters, sūnaus ar mylimo?

RE V. A. ŪKIŠKACTAlSYTAS iŠ f ormule r-
recepto; įteikto .šmintia- 
gu Egyptg zokuninlci, Chieago

apsireiškiu esi^1 gt'Im; :n ’i pn^ckiningu

k te", sl.iiiu.’,.- >. u s l.u.įįalvOB 
&l. ii' il< j, :n . n n ‘iti.o > Uį>>.iLo9 
iaiėit įiiliuie. • .. . 
soir.ua išdirbėjo, labai pag i rijusio

) PAiiėBiFtUfHig-
J seno ir Įtikimo flrni.gu Šeimy

nos, naudo.}:; m o v g.m • j»h-nu
lyje i»ef pusę šimtui, rio -25c. 
už bonkutę viso c apCekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

F. AD. RI' H^En & Cn. 
74—60 ttashiagton Street. New YcrSc.

Chieago. Prohibicionisti 
(blaivininkų) partija žad 
dabar veikliai darbuotie: 
Chicagoje, idant už dviej’ 
metų Chieago butų “sausa.’ 
Vakar Chicagos viešbuty 
La Šalie buvo banketas or 
ganizacijos “Dry Chicag< 
Eederation.” Visi kalbėto 
jai laike vakarienės, išreiš 
kė viltį kad 1918 metuosi 
Chicagoje nebus saliunų.

Dovana kurie nepražus, bet 
nigs su laiką ir bus daug ver- 
esnė. Daleiskim kad Tamsta 

butum nupirkęs šėrus vienoje 
iš Butterine fabriką kuomet tik 
jie prasidėjo, šiendiena jau 
Tamsta gautum užtektinai 
įuošimšią užlaikyti Tamsta 
ėname amžiuje. Pamąstyk ką 
as reiškia dėl Tavęs ir pradek 
•eikti greitai.

1825 • 1827 Blue Island avė., Kampas Loomls lr 18-tos Gatvių. 
KAPITALAS, PBBVIBSIS 1B PELNAS.| AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS?

KORUSPONDENCIJINIS SKYRIUJ •
Anj?lq kalba yra lengva išmokti, bet š:a lengvumas guli ant to 

kas mokina, ką mokina Ir kaip m »kirw. Tamsta gali i •mokti vi«ą *• 
anglių kalbą liuoboso nuo darbo valandose tavo namuose, už mažą 
atlyginimą. *?

Greičiausią, didžiausią ir pripažinta už geriausią: Amerikoniš- 
ka mokykla, pasekmingai mokina per krasą anglą ka’bos ir grama- 
tiko* visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruotą, su dauge- i, 
lįų paaiškinimų ir patarimų K ATALOGĄ s unčiame dykai. Rašyk t,' 
platesnių žinių; fdčk kelias markei prisi intimui kutalogo.

x KLCSV SKYRIUS £
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE, dienomis ir va- ♦' 

kapais. Jei nori greitai išmokti Angių kalba, tai persitikrink apie 
musų mokyklą pirm 4 negu pradč-i mokrlą kur kitur. Atmink, Čia ♦* 
daug mokinių prie vieno mokytoj?us neleidžiąme ir mokiname dau- J 
gjau n'‘g u kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir ♦ 
HIHGschooleskursus. Dvi mokyk1os:73 I W. 18th St.. ir 1741 W. J. 
47th St. Laiškus adresuokite: AMERICAN SCKOCL OF LANOUA- ♦*« 
CBS, 1741 \V. 47th St., Chieago, UI. ' J?

KeguliariŠKai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Association. Iv 
nuina gvaraneija, kad jūsų piningai yra saugiai padėti Ir kad jie bus 
Išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Suhatos vakarais Iki 8:0 ▼. vakare.

Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

v '/I’jĄįSuid V JAS F. STEPINA, Prezidentas.
^*0 T] ADOLPH J. KBA8A, Kasierins.

Mrtyua

DYKAI

D. Dardonskis, 1844 Wil- 
įon avė. užšalusį vanden- 
•aukį norėjo atšildyti žva- 
c; bešildydamas uždegė 
'imą. Pakol atvažiavo ug- 

’iagesiai, uguis išvarė apt 
nlčio penkias šeimynas.

Mes dabar statomą vieną iš 
sanitariškiausių • Butterine 
Dirbtuvė visose Suvienytose 
Valstijose susijungus su mu- 
įiiis ženklin pasisėkima, 

urime kontraktus ant visų 
metą lr tik laukia mus prade
dant.

Didžiausis Bazaras prasi 
dės sausio 11 d. ir tęsis ik 
20 d. Bazaras užims vis: 
Coliseum namą, ir prijung 
tuosius namus. Visos salė: 
dr ruimai bus užkrauti ste 
pjėtinais ir gražinio visokią 
tautų dalykais.

Atėjęs bazaran pamatys 
daug įdomių dailės tvarinių 
Bus siuvinių, piešinių, škuly 
turos, deimoutais išpuošti, 
laikrodžiu, vi okių karolių 
automobilių, aprėdalų, se į 
povės liekanų; taip gi bus 
dnipos įvairių tautų, operos, j 
visokių butu apisrėdę re- 
prezedentni ir reprezeden- 
tfs, ir daug kitko.

Kas aplankyk bazarą, tas 
džiaugsis ir žinos daugiau*.' 
Siirme bazaro geriausia pro
ga daikg įdomių pamatyti da 
lykų ir išlaimėti ar nusipirk, 
Ii. Dalykai bus leidžiami iš 
laimėjimams.

Dovanos jau plaukia. Gau

Didžiausiame pasirinkime 
gražiausių dovanų Kalėdoms

Deimantiniai Žiedai dėl 
moterų nuo $5.00 ir aug- 

A sčiau.
H 14 K. Žiedai parduoda-

v n,> i'ulyg sunkumo.
14 K. Laikrodėliai—El- 

gi n nuo $24 ir augšėiau. 
dideliame pasirinkime 
LaVallieres laikrodėliai, 

—ant rankų ne
šiojami, kaiZAyf^a \ 
uos žemiau- \\ J 0 J J 
sios.

a Grafafonai nuc$15.00 ir augšėiau. Rekordai

Pradėkite dabar pirkti kele
tą musų 7 % Preferred stocko 
Šerą ir prie to dar gausite pa
prasto stocko kaipo premija. 
Viis pasiulijima yra tik ant 
trumpo laiko. Pasiskub nkite'.

TAUPYKITE PINIGUS 
ą -pilkite geriausią kavą Cbi
’^fagoy ir mokėk už sv. tiktai 
j:» —
Įj Geriausia Santos 4 G 
jį Kava Standard ||J! 
$ 'ava 28 ir 30c. ver

Kas nori gauti darbą, turi 
reipties valstijinin darbo 
iuran į “Unskilled Laboi 
lepartment”, 520 W. Mon- 
oe st., Chieago. Visi dai - 
•ai duodami veltui. Ir ten 
■asakoma, kiek kas kur ga- 
i uždirbti.

4 Įrankių dirbtuvėje
5 šveisti metalą 
elektriku

50 kartaisių
1 naktimis kalvio
1 architekto
1 dėti vanbzdžius
1 teplioriaus

$500 DOVANŲ, jei j^s galite 
rasti ii tankų darytą ivieatų 
knrinje nors išBankės san
krovų.Rašykite arba telefonuokite 

iinisą specialis representantas 
M r. G. Jlavercamp, Jums 
paaiškins visus plianus. 
Sužinokite dabar nelaukite

SMETbNAS 
Doriansias 
Smetonos svie 
stas. Geresnis 
negu kur jus

40c'

RV2UI
Geriausi 
šiai lOe 
'rųšies

5ic

tlUT*
Priimniausio s 
Arbatos Gva- 
rantuotos s 
80e. vert. ‘vUC

Bankės O s- 
riausia Coeoa. 

I Sulygink s n 
bent ko- -IA« 

htia H sv

Bfllk W. North A v. 
1217 8. Halsted St. 
1832 8. Halsted Ht. 
1818 W. 12tb 8t. 
8102 W. 22nd st.

SOUTH SIDE 
8032 Wentworth A v 
3427 8. nalsted st.

4729 8. AshlandWE8T SIDE 
1878 Milwaukea Av. 
2054 WilwankM Av. 
1045 Milvvaukee Av. 
1510 W. Madison st. 
2830 W. Madison st. 
1544 W. Chieago Av 
lH.'Ki Line island A v 

taoaeMMMMBtMOtt

ED. S. VAIL BUTTERINE 
M COMPANY

NORTH STD1 
405 W. Dirbinu
720 W. North A v, 
2640 Lincoln Av. 
3244 Lincoln Av. 
8413 N. Clark

H. JOFFEY
4625 So. Ahland AvėLaSalle Sl^

soir.ua



