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ŠV. TĖVAS MELDŽIASI
Už TAIKĄ,

fu*. -

TĖVAS

PLENUOJAMAS FRANCI
JOS ATSTATYMAS.

DIDĖJA NESUTIKIMAI
SU MEKSIKA.

KRITUSIU KAREIVIU
ATMINIMUI.

apie 500 mylių. Karės metu
ma sakyti, jie yra atviri
notą, kokią sekretorius Lanligi šio laiko italai paėmę
priešininkai, lyginai kaij
sing buvo pasiuntęs visoms
nelaisvėn $5,000 austrų-venkariaujančioms šalims tai
audra, vėsula. Baisiausioj
didžiausiu nardančių lai!
kos reikale. Iš Londono ap
turėta žinia, kad talkininkai
Francijos vyriausybė po priešininku yra plienini
Washington. — Visą va šitos karės yra nusprend žius tinklai, kuriuos sugalvol
NEW YORK. — Čionai jau surengę atsakymą ir to
Paryžius. — Kad karės
Baisus jie laivėn|
sarą ir rudenį Suv. Valstijų atminimui. Šilas busiąs įkur anglai.
gauta telegrama nuo pope mis dienomis jis busiąs pa pabaiga gali būti neperto
ir Meksikos atstovai ben įkurti šilą kritusių kareivių todėl, kad jie yra nemator
žiaus sekretoriaus iš Rymo, siustas.
liausiai, tai liudija faktas,
drai tarėsi, kokiu budu ši tęs išilgai Alzaso, kur labiau priešininkai, tiesiog
kardinolo Gasparri. Prane
jogei Francijos vyriausybė
šama, kad Sv. Tėvas Naujų
tiedvi šąli sutaikinti. Galų- si.i surausta žemė apkasais — pasalingi.
jau dėsto pienus, kokiu bu
Tie tinklai turi daug*
m. — Šios sa -gale susitaikinta ir po išly *« .arnotų « viniais.
Metų dieną meldęsis už tai
Washii
du po karės tuojaus atstaty
našumo į žuvininkų tinki
ką Europoje. Prašęs Malo
ti nuteriotą šiaurinę Franci- lies vyria1 sybei Japonija gomis pasirašė atstovai. Da
Skirtumas tik tame, kad
ningojo Viešpaties susimy
ją. Tam tikslui iškalno ga pranešė, kaj jinai sumaniu- bar Meksikos laikinas pre
padirbdinti iš plieniniųj
lėti ant žmonijos ir jai 1917
minama visokia medega, si apginki ti armotomis vi zidentas Carranza su tomis
lų. Tinklo ilgumas yra
metais suteikti ramybę.
sus savo
lkinius garlai- išlygomis nesutinka ir iš-Į
Berlynas. — Vokietijos taupiami gyvuliai ir kitkas.
vius, kuri
100 yardų, platumas
lauko didjurė naujo griežtai reikalauja at
vyriausybė atsakys į talki Kuomet tik suspės įvykti
1.180 vardų. Jie ištemptu
Jsa ir paliaus baubusios mi s. Kadi |gi daug japonų šaukti iš Meksikos Suv.
ninku atsakymą taiko
, šiHurtiiėj FrSftictp į
us Rniistanfrnopoiyj rte4ar
kale. Visi indotnStfpi, koks
prasidės atnaujinimo dar- ‘mos perkasu, todėl Dėdei Suv. Valstijos neklauso. Da pastangas, kad Turkija lei dugno.ahdens Wiavn
bus tas jos
atsakymas.
Pr|
bas. Nukentėjusiems gyven-! SanĮui prisieis išleisti nauji bar Carranza atšaukė iš stų iš užsienio atgabenti nesimatoriinklas.
Jie intaria talkininkus suokio tinklo pritaisomi
tojams bus dubti įvairus pa- ‘ parėdymai kas lytisi ap AVashingtono savo pasiunti
maisto anglams nelaisviams.
kalbiavime prieš Vokiętiją.
ginkluotų garlaivių. Ligšiol nį Arrendondo. Nors viešai Jų padėjimas, sakoma, esąs bombi su baisiai sprogi)
Berlynas. — Vokiečių, Šita labai gerai žinanti, kad lengvinimai
čia medega. Kuomd
minimu perkasu nesinaudo nepasakoma, kokiu tikslu apverktinas.
austrų ir bulgarų armijos
talkininkai yra padarę suo
daneioji laivė pakliuvl
jo dar nei vienas ginkluotas jis atšaukiamas, tečiau ir be
visu Rumunijos frontu stu
kalbį sunaikinti Vokietijos
to dalykas 'labai geiai su
lan, tuomet bombi sp
garlaivis.
mia atgal visu smarkumu
imperiją, visą šalį suskaldy
nuo sutrenkimo. Nud
Garlaivius ginkluoti Ja prantamas.
rusus ir rumunus.
Vokie
ti į dalis.
Anot vokiečių
gimo nardančioji laiv|
čių generalis štabas oficia
Amsterdamas. — Vokieti poniją privertė atkaklus vo
laikraščių, toks talkininkų
turi žūti, arba likti nt
liai praneša, kad vokiečių ir
jos laikraščiai, anot čia gau kiečių nardančių laivių veipasikėsinimas vra veltus
ma
tolesniam savo veil
tų žinių, labai arogantiškai Į kimas visuose vandenyse,
austrų stiprios koliumnos
Nardančios laivės šitoj ka
darbas.
Vokietija su savo
Kariais bombų sprogiu
atsineša į tąlkininkų atsa-j Matyt, Japonija taip daro
kloniais veržiasi Moldavijos
rėj lošia labai svarbią rolę.
talkininkėmis ginsis ligi'pa
apverčia
arba
supl|
kymą. Kai kurie jų tiesiog! Anglijos prikalbinta,
gilumon. Aplink Oituz klo
Ypač vokiečių nardančios
skutiniam galui. Jei atsieis
sienas.
ni vokiečiai rusus sumušę
laivės pasibaisėtinus nuo
žūti Vokietijai, pirmiau tu skelbia antgalvius “Vokie
Anglija tokių tinklų]
durtuvais.
Londonas. — Vokietijos stolius daro talkininkams.
čiai kariausią su peiliai
rės kristi jos priešininkai.
Siaurinėj Walachijoj ru
bet nepasiduosią.” Tuo ės
kaizeris iš vyriausios karės Ne veltui todėl Anglijos vy pasigamino ir gaudo ld
sų jau nebėra. Iš ten jie iš
pasipiktinę
net
kaikurie
stovyklos pasiuntęs kaize- riausybė ir huspnendė viso ypač Vokiečių jūrėse ii
link visą D. Britaniją.
mušti ir pasitraukę net ties
Vienuos laikraščiai.
Berlynas.
—. Anądien, rienei pasveikinimą su Nau mis išgalėmis gaudyti ir
Pasakojama, kad nuJ
Foesani. Vakar suvirš 1,300
Pasveikinime naikinti tas laives. Ar šitas
kaip vakar buvo minėta, vo jais Metais.
tinklų vokiečiai yra praj
rusų pakliuvo nelaisvėn vo
kiečių nardančioji laivė Bal jis tvirtina, kad šitie 1917 Anglijos grąsinimas kiek
daug savo nardančių la{
kiečiams.
. «
Vokietijai suteiks pakenks
vokiečiams, dar
tosiose jūrėse suėmė rusų metai
Tik neprisipažįstamą
Dobrudžoje rusai atblok
laimėjimus karės nežinia.
Budapeštas. — Vengrijos
garlaivį “Stoehan,” kuriuo- naujus
tu nuostoliu.
šti ant Matchin.
ministeriu pirmininkas, gra
Nardančias laives medžio
mi Rusijai buvo gabenama lauke.
fas Tiša, tvirtina, kad jei
ja ir naikina karės laivai,
municija ir kitokia karinė
talkininkai ir tolesniai atsi
Berlynan. — Netoli' Lota medega iš Amerikos. Vokie
vadinami ‘destrovers’ (nai
sakysią baigti karę, tuomet ringijos pasienio stiprios čiai garlaivį atsivarė savo
kintojai).
Šitie laivai yra
talkininkų šalyse kilsianti anglų koliumnos laivo už uostau ir jame htrado daug
lengvus ir greiti. Jie aprū
revoliucija. Kaip gyvento puolusios vokiečių apkasus. automobilių, motorinių dvi
pinti specialiais ginklais, su
Berlynas—Bulgarija 6:i- jai, taip ir patįs kareiviai Tečiau vokiečiai atmušę vi račių, dygliuotų vielų, gele
Sulyg aprokavimų
Anglijoje imta pagaliau kuriais daužomos nardan
cialiai skelbia:
atsisuksią prieš savo vy sas anglų atakas.
žinkelių bėgių, įvairaus pa mobilizuoti ir kurčiai-neby- čios laivės, jei anos kur už- karės išlaidos yra sekanj
Musų lakstytuvai pasek riausybes ir padarysią Ši
D. Britanija $15,000,1
Francuzų ir anglų smar rako, šrapnelių ir daug liai žmonės. Jų dauguma pa tinkamos.
Jie du kartu
mingai mėtė bombas ant ru toms galą.
kios takos atmušta ir Cham- kitko.
lįs savanoriai kreipėsi į vy greičiau gali plaukti už grei-, 900.
sų kariuomenės šiaurrvtuoRusija $9,500,000,’000
pagne apskrityj ir Verduno
riausybę ir pareikalavo pri čiausią laivę, plaukiančią po
se nuo Floriną.
Francija111,000,000/
šone.
imti kareiviauti. Vyriausy vandenimi.
Dobrudžoj mes varomės
Italija 3,000,000,000.
Nelaimė nardančiai laivei,
bė sutiko. Londone tų kurpirmyn ant Maein augštuVokietija 15,000,000,
čių-nebvlių jau 1,000 sumo jei jinai išlenda iš vandens
mų. Paimta nelaisvėn 1,150
Petrogradas. — RasputiAustrija 7,700,000/
bilizuota ir jie lavinami var kiir netolies tokio “naikin
rusų kareivių, 6 aficieriai, nas yra didis Rūdijos caro
Turkija 1,000,000,0(
tojo.” Bet laivė aprūpinta
Ottawa, Ont. — Kanados toti ginklus.
be to 4 anuotos ir 14 kulka- bičiuolis.
Bulgarija 300,000.001
Seniau buvo net
periskopu. Su šita prietaisa
generalis gubernatorius, Desvaidžių.
Mažesnės valstybės
pora kartų pranešta, kad
laivės komendantas mato,
vonshire princas, su Naujais
Rytinėj Wallaehijoj eina Rasputin buvo nužudytas.
Rymas. — Anot Italijos Metais pasveikino Anglijos
kas veikiasi jūrių paviršiu 000,000.
me pirmyn. Rusai visu šo Tečiau tos žinios pasirodė vyriausybės oficialio prane karalių. Karalius sausio 2
Neutralių valstybių
mi. Kuomet kur netolimoje
dos
$700,000,000. ’
nu stumiami atgal.
neteisingos. Dabar čia pa- šimo, apie 43 austrų-vengrų d. telegrama princui padė
pamatoma priešininko lai
Dabar karė, vienos ri
klvdęs gandas, kad Raspu- divizijos veikia italų šone. kojo ir pažymėjo, kad talki
1 ištaromu dienomis Vo vas, tuomet laivė tegali pa
melu
visoms valstybėrl
tino išpurtęs lavonas atras be to Italijos vyriausybė ninkai šįmet laimėsią karę. kietija su Olandija padarė nerti giliau ir išvengti pa
neina $110,000,000.
tas ant Novos upės kranto tvirtina, kad italai yra pa« Situo laimėjimu, girdi, visa sutartį, sulyg kurio Olandi- vojaus.
Washington. — Suv. Val Esą jis buvęs nugalabintas
Suv. Valstijose eivil
Šitie “naikintojai” nėra
ėmę 1,200 ketvirtainių my-žmonija paliksianti laimiu-ja, Vokietijai pristatys reistijų vyriausybė laukia nuo ir įmestas upėn. Vanduo iš
lių teritorijos. Karės šonasga.
Nes kariaujama užknlaujamą kiekybę kiauši- dar tiek labai baisus nardan- rė kituomet atsiėjo t i|
talkininkų atsakymo į sav<Ąmetęs lavoną.
ZMoms laivėms. Vis tai, gali- 000,000,000.
( frontą*)
susitrumpinęs žmonijos teises.
nių, pieno ir vaisių.

GINKLUOJA
IIVIUS.

VOKIETIJA ATSAKYS
TALKININKAMS.

j PRASTAS ANGLŲ NELAISVIU PADĖJIMAS.

MOLDAVIJA JAU
PAVOJUJE,

“KARĖ SU PEILIAIS.”

KAIZERIS KALBA APIE
LAIMĖJIMUS.

NARDANČIŲ LAIVIŲ
GAUDYMAS.

VOKIEČIAI PASIPELNIJO,

PRAMATOMA REVO
LIUCIJA.

h

VOKIEČIAI ATMUŠĖ
ANGLU ATAKAS.

BULGARIJOS PRANE
ŠIMAS.

ANGLIJA MOBILIZUOJA
KURČIUS-NEBYLIUS.

DAR APIE RASPUTINA.

LAIMĖSIĄ KARĘ ŠIAIS
85,000 AUSTRŲ ITALŲ
METAIS.
NELAISVĖJE.

j

VOKIETUA GAUNA MAI
STO Iš OLANDIJOS.

LAUKIAMA ATSAKYMAS.
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galima by ti
norėtume
Jūsų pinigą tur. būti padė
jos.’Prid
y tik mes
ti geroje saugioje valstijos
norėtume vitVybės Lietuvos
Numylėjau aš kaimelį,
bankoje
naudai.
Paskutinių dviejų
šešupėlio pakraščiuose Ametų judėjimas parodo ku
Ir tą namą samanotą,
riems tikrai rupi Lietuvos li
Tarpe sodnų, žolynuose.
hmmOF CHICAOOmm
kimas.
MllwaakM A»«. kaaip Carpaatar St.
Musų liberalai, arba tauti
ninkai susiorganizavo “San
Numylėjau kaimo laukus,
3% ant Jūsų Pinigų
darą.” Labai nubudo pamatę,
Zolj nėliais padabytus,
kad jie visai silpnučiai. Jie
Atdara Paaedeliaia i ' Subatomis
Prakaitėliu mus artojų
negali lošti netik generolo, bet
vakarais iki 8 Sklandai
Gausiai, gadsiai apšlakštytus.
nei fetfėbelio rolės. Juk Lie
Skoliname pinigus ant Namų
tuvių Diena parodė tai. Tai
Numylėjau ir medelius:
buvo jų egzaminas, bet neiš
Persiunčiame pinigus
laikė kvotimų. Nei to menko
Liepas, beržus, ąžuolėlius,
į Europa ir galima
darbo neišgalėjo tinkamai at
Tamsiąsias girias, šilelius,
£*utl Laivokartes
likti. (Mums rodos, jog kai
Skaistaveidžius ežerėlius.
kurie iš jų gerai atliko savo
.j--.
T” ; '■’TUT’ęTK
>
.4 t taL'. A.'VAI A 1 i J
darbą, kaikurie blogai. Red.
Numylėjau sermėgėlę,
prierašas).
ĮSTEIGTA 1888 M.
Kurioji dabin lietuvį;
Jų organai aprašydami Ko
Numylėjau jo kantrybę
miteto paskutinį susivažiavi
mą, nesigėdi meluoti. Girdi,
Ir vargingą jojo būvį.
STATE BANK
posėdyje dalyvavo A. L. Ta
•O PRIEŽIŪRA VALSTIJOS i
rybos pirmininkas ir katalikų
Numylėjau kaimo garsus,
KAPITALAS $600,000
buvo dauguma.
Reiškia ka
Meilias pasakas senelių,
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų.
talikai vardu Centralinio Ko
Mes parduodame Foreign Money
Gražias dainas mus jaunimo,
miteto nutarė šaukti visų or
Orders į visas dalia svieto.
<
Darželius gerų seselių.
ganizacijų suvažiavimą, dėlto
Willian Kaspar — Pirmininkas
A. L. T. neprivalo turėti pri‘‘vOtto Kaspar, — Vice-Pirmininkas
Charles Krupka, Vice-Pirraininkaa
tencijos. Kaip girdėti A. L.
Visur brangu, gražu, miela,
Josepii ftikyta — Kasierius
Tarybos
pirmininkas,
Dr.
Acgust mok—Ass’t. Kasierins
Širdužėlė tik raminas,
Bielskis nedalyvavo posėdyje,
prie pirmeivių.
Ir todėl brangi tėvynė
1900 Blue Island Avė.
Juozas Giedraitis iš .Var- bene posėdis buvo prie “užda
Iki šiol katalikiškoji srovė
Kas naktelę man vaidinas.
rytu duru.” Prie to, suvažialietuvių tautoje, raštijoje ir nupių sod., Kalvarijos aps.,
vimo šaukimas svarstyta tik
-IX. G.
Laikraštyje “Tikyba ir gyvenime viešpatavo ir laik Suv. gub., ieško Amerikoje tuomet, kuomet kun. BartušDora” No. 51 be kitų gražių raščių daugumu bei turiniu gimimų ir pažįstamų. Gorod ka ir kun. Augustaitis apleido jant prisiminta ir apie bran dymo tur-but pateks grafui Spintos, kame buvo pinigai,
uora «o. oi De kilu gražių;
„A. ,kaifiumi bpi!Minsk, Kolomenskaja ui.,
liko susprogdintos su pagel
posėdį. Dėlto, reiškia katali gią tėvynę Lietuvą. T. F.
pasiskaitymėlių
padėtas lr inteligentų skaičiumi, bei
..
Andrassy arba Appony.
poouMuib.y
U
P
artimu suėiimu su žmo- Lūovsky tKpmitet No. 30- kų buvo mažuma (tik 4).
ba dinamito.
vietos skyriaus raštininkas
nmtas straipsnis “Lietuvos JŲ artimų suėjimų su ano
Vengrijos ministerių kri.Vardu Centralinio L. D.
Ateitis.”
Snėmis. Įsikūrus Lietuvos
Vagiliai dar nesugauti.
J. Austravičius pasakė pra- zis įvyko kaip tik laike ka
Veronika Misevičiutė iš! Komiteto nutarta šaukti su
Sitai bent svarbesniosios viešpatijai, katalikystės prie
kalbėlę apie Lietuvos dabar rūnacijos Karolinos I, kai
Čelkių, Kauno gub., Baiso važiavimą atstovų visų lietu
to straipsnio mintis:
šininkų srovė padidėtų ir
rimus vargus. Sumanė su po eVngrijos valdovo.
galos par., ieškau savo bro viškų organizacijų New Yor“ “Neseniai per viso pašau- sustiprėtų.
iki: Jono, tarnavusio Vinda^e, mat šioje apylenkėje ne- mesti aukų kenčiantiems
io dienraščius perlėkė ži- į Jeigu Lietuva taptų savinuo karės.
vos tamozneje u- Petro, ka- ,Q psributi negalžs_ nes didefe
įia, kad Lietuvai ketinama stove valstija Vokiečių SąAukavo Stauskaus šeimy
ris dabar gyvena Amenko- kelionės lėšos.
Žinoma, kuo
’duoti neprigulmybė tarp jungoje, kaip ana Saksonija,
na ir svečiai. Po $1.00: J.
je, Baltimorėje. Meldžiu at- mažiaus katalikų, tuo liberaviešpatijų ir savas karalius. Virtembergas ir kitos, tai ji
San Francisce tūlas E.
siliepti, ar kas žino jų ant- Į lams geriauą, o ypač, kad jų Austrvičius, S. Rėklaitis, i
N. Rice išradęs naujos rų
! Vėliaus tą pačia žinia rado- turėtų ir tikėjimų laisvę, rašus man pranešti-Russia, j New \orko apylenkėje yra J. Kaltauskas; po 50c: J.
Ime tarp sąlygų, kurias Vo- kaip visos dalis Vokietijos. Orei, Voskreseiskaja ui. No., i &ai2 dau£-. 1
šies kulkasvaidį, kuris iššau
Rėklaitis, A. Reklaitienė, A.
...........................................
Jassy. — Rumunijos mi
na 3,000 kartų per minutę.
pasiūlė savo prie- Bet Sali pasitaikyti ir ki’
.
TT
i
Bet tokie susivažiavimai ir Stauskas, O. Stauskienė, J.
28. Provizoru Vaitkunasu. _■! tqkja
yra nclikusi ir
nisterių pirmininku liko J.
iams" kviesdama juos tai- taiP; Taikostarybų kuku
Ermala, D. Stauskienė,
J. I
----- J. C. Bratiano. Jis taipo gi
Kazimieras Krūminis is Į nenaudinga.
Ji daroma ne
uskienėjj^
'
visada
smarkiai
pertaiso
Stauskas,
A.
Stauskięn
įnties. f
Krinčyno parap., Daukšių1 Lietuvos labui, bet partijius ministerių ir užrubeži__ i ųirmuosius- p^jektus, o beStauskas,„Y, R'
sodž., ieško brėltų Julijono niauri tikslarūs:ų reikalų.
iegLų ^įTėuLl oi^ taisant gali pasidaryti, kad
M. Stauskiutė 25c.
Viso
Gal kas manęs paklaustų:
Švedijos laikraštis “Soeūkų viešpatijas gerbti jos Lietuva gaus autonomiją, ir Petro, kurie, "berods, gy
$8.25. Pinigai pasiųsti T
Na,
o
ką-gi
manai
apie
sovena
Chicagoje.
Russia,
Iteises, bet/ji taipgi nėra tai yra> savyvaldą, be savo
tebirgs
Aftenfost”
rašo,
cialistus ?”—Štai mano atsa F. ižd. B. Vaišnorai.
Dcjstvujuščaja
armija,
2-oj
kad
didesniems Rusijos
Liek paika,\ kad nepajiegtų, karaliaus ir kariuomenės, o
Vytis
kymas : “Mums į socialistus
park,
28
park.
artil.
brigada.
miestams gręsia tikras ba
riai pasisakyti, ko jinai liksis Rusijos dalis. Visais
nevertėtų atkreipti atydos; jų
•
Moksleivis
Kazimiera*
distruktivė akcija yra gerai
idžia. Gyvulys geidžia ne- tais atvejais nežinia kas pir
das. Petrograde ir Maskvo
Kubilius
ieško
Antano
Ku

mums žinoma. Vienok nežiū
(ntydamas, o žmogui pri-‘mas pagriebs Lietuvos valje esą žmonės maitinami iš
Berlynas.
—
Susirgęs už
biliaus.
Atsiliepti
šiuo
ad

rint
kas
buvo,
mes
Katalikai
|ra savo norus iškošti per Jzią į savo rankas, bet ži
kariškų sandelių.
privalome ąutikti ir su jais
degimu plaučių Belgijos geresu:
Russia,
Bogorodsk,
linti ir protą. Neišpildo-1 nia> kad to nepadarys kuniišvieno dirbti Lietuvos labui,
Šiuo laiku pas mus dar neral-gubematorius von Bis
ieji geismai teesti tik už-, gaj> nes jų būdas, prieder- Tulskoj gub., Datnovskoje by tik jie taptų LIETUVIAIS
sing dar nepasitaisė.
Lidos ir liekasi be naudos, i
įsitikinimai neleidžia Selsko-Choziajstvennoje U- —ištikimais Lietuvos sunais. bai eina gerai, ypač mašinų
Šiomis dienomis Vokieti
Fedorieji geismai, nors bu- tai daryti. Tečiaus katali- čilišče. Učeniku II klassa
Gauštvinas. dirbtuvėje, geležies liejyk
lose ir dailydėse.
Siuvėjai jos imperatorius Vilhelmas
išpildomi, tik iš pradžių kiškoji inteligentija tiktai Kaz. Kubiliau.
nevisi vienodai dirba, vieni II nusiuntė ligoniui telegra
Joanna
Andrijauskaitė
Kigali rodyties naudingi, o j kunigais ir tėra stipri Liebrolių
geriaus, kiti prasčiaus. Abet mą, kurioje kaizeris išreiš
Iteityje anksčiau ar vėliau tuvoje. Taigi kunigams ne- -Jogminienė* iėško
Girdėt, kad Japonijos ar
nai šįmet visi gerai dirba ir kia savo nubudimą dėlei Bis
lie padaro vargo, verčia da- griebiant tėvynės valdžios į Leono, Vladislovo ir Anta
m i ja
turėsianti geresnius
Kalėdų vakare vietiniai gerai pelno. Dėlto ir žmo singo ligos ir linkia jam kuo j šautuvus, negu kitų valstiryti klaidų ir baigiasi nelai- rankas, ją_ pagriebs priešin no, sesers Julijonos ir dė
greičiausiai pergalėti ligą.
tomis. Mus priedermė pri j^JĮ srovė, būtent pirmei- džių Murauskų. Adresas: vaikučiai surengė vakarėlį. nių ūpas geresnis.
; jų annijos. Naujosios rųšies
Kalėdose draugai besivai
įinti tautiečiams šitas ap-1 vlak
O Pe duos laisv? vi- Voronež, Tmbočnv zavod, 3 Programas susidėjo iš Kalė
i japonų šautuvai < neš virš
-ja Masterskaja.
šindami vieni kitus sumanė
dinių
giesmių,
deklcmacijų
siems
išskyrus
katalikų
ririrtąsias tiesas, kada jie
2,000 jardų.
Karės belaisvis Mykolas ir dviejų trumpų komedijė- sušelpti lietuvių nukentėju
Bažnyčią.
rengiasi apsvarstyti savo tė
Nenorėdami pradžioje pa Skerba iš Šiaulių pav., Kau lių: “Čigonės atsilankymas” sius nuo karės.
rynės ateitį.
P. J. Juozapaičių svečiai
no gub., nori susižinoti su ir “Į Mokslą”.
Per keturis šimtus metų sidaryti sau vieną sunkeny
savo giminėmis ir pažįsta
r
Programc, ypatingai pa aukavo: L. Zilinckas $1.00;
Išbuvusi po vienu karalium bę viršaus, būtent kovą su
po
50c:
K.
Glusokas
ir
P.
RYMAS.
— Italijos armi
mais.
Kreipties
į
jį
reikia
sižymėjo Antanas
Dargu
su lenkais. Lietuva neteko Bažnyčia, jie neišleis viešos
sekančiu adresu: Germania, žis ir Agnieška Didžiuliutė. FabijanskasN po 25c: O. Zda jos kariškasis štabas prane
savyvaldos. Mus žemę nely teisės draudžiančios būti ka
Berlynas. Vokiečių viena
iai pasidalino vokiečiai ir taliku, bet jie įves mokyklų Michail Skerba, Nr. 178, Gerai ir kiti išpildė savo ro ne vičiutė, L. Janeckas, S. ša. kad apylenkėse Carzo li
i nardančioji laivė Baltosiose
Malinauskiutė, A. Kriščiū ko susprogdintas austrų ka
Neuhamer, lės.
ūsai. Taip mes išbuvome! monopolį, tai yra uždraus Stramlager
jūrėse, nepertoliavsiai nuo
Paulus Savaitę prieš, čia urnai pa nas. Kiti aukavo po ma riškasis sandėlis.
askutinį šimtą metų. Ant katalikams turėti mokyklų, Post Morgenroth
Archangelsko, pagavo rusų
simirė Kazimieras Burb- žiaus. Viso suaukavo $4.00.
us žemės buvo daugelis viešpatijos pašelpą davinės Grboc.
garlaivį “Suchan” su amuTeresė Makutnaitė, Kau-1 lauskis. Žmogelis labai me Nors maža auka, bet visgi
|vetimų žmonių, žydų, rusų, “darbininkų
organizaci! nieija vertės $5,000,000. Ka
enkų ir vokiečių. Mus pa- į joms,” o tuo vardu dangsty no gub., Kamajų par., Ra-jgo alutį bei arielkėlę. Bet- prijautimas badaujančių.
dangi vokiečiams amunicija
Antanas Zimnickas.
ių tikėjimas buvo nevienų- sis socialistai Lietuvos pirm manaičių sod., ieško sesers raukdamas jos ir savo gyvyIš Springfield, III. prane •yra labai reikalinga, todėl
is. Keturiolika dalių esame eiviai, susitikdami bendra- L'ršulės, giminių ir pažįsta-1 bės siūlelį pertraukė. Velio
šama, kad upėje Sangamon nardančios laivės kapitonas
atalikai, o penkioliktoji —: me tautos darbe su kitų pa- nių. Petrograd, Stolarnaja' nis nebuvo atlikęs velyki
nenuskandino,
pradėjo stipti žuvįs. Upės “Suchan ”
nės išpažinties, už taigi ir
rotestantai. Rusų mokykla žiūrų žmonėmis, nesykį pa- ni. N. 22, kv. 33.
bet kaip jis stovi nusigabe
krantai esą pilni išstipusių
----------------------------- negalėjo būti palaidotas karisėjo tarp mus postchrls- rod®» kaip jie moka šlykžuvų. Žmonės, pavalgę to no artimiausian Vokietijos
talikiškai. Tai ahtra girtuok
janizmo. Tą nepastovų pa ®cius daiktus pavadinti gra
sios upės žuvų, taipo gi ser I uostau. “Suchan” amunici
lvstės auką Rockdalej trum
urų mišinį mes ėmėme va- žiais vardais ir nusiduoti už
i ją gabeno iš Amerikos. Šitas
ga.
pame laikė. Rockdaliečiai
nti pirmeivija. Ir reforma laiką bepartyviškumą, kuoIšaiškinimui
šio keisto garlaivis pirm karo buvo Vo
jau pradėjo kalbėtis tarpe
kunigas Šepetys ir žydas met rengia niekšišką intriapsireiškimo paskirta tam ti kietijos. Karo metu Rusija
savęs, kad Rockdalej gir
riedmanas, ir “pirmeivių” gąffa ”
ji pasisavino.
!
kra komisija.
tuokliams negyvenimas.
Tas straipsnis verste ver
idas Dr. Grinius, žodžiu sa
Dūda.
mt, visos srovės kataliky čia kiekvieną kataliką tėvyri priešingos be pastangų nainį lietuvį rimtai pagalvo
Berlynas.—Telegramos iš
įsiteikia į krūvą. Jų uždą-1 ti ir pasirūpinti, kad LietuMiestelyj Skaitook, OkVengrijos sostinės Buda
įys bendras: kariauti su va, nusikračiusi vienos verAR GALIMA VIENYBE
ln.,
nežinomi piktadariai pa
Kilčių vakare pas p. J. pešto skelbia, kad ministetalikyste. Nekalbame apie guos, nepatektų į vergiją
TARPE LIETUVIŲ
Pastačius
tokį klausimą, Stauską bevalgant kučias ir rių pirmininkas Tisza atsi- vogė iš banko Skiatook Na
rdais minėtus asmenis, laisvamanių ir socialistų,
besišnekučiuo-statydino. Vairas šalies vai tional Bank 20,000 dolvrių.
pažymėsime, kad kovo- kurie save vadina “pirmei- daugumas įsakytu: “Žinoma, draugiškai

jancios uuwatalikyste sro viais,” “progresistais” ir ki
vės jos taip nekenčia, kad tokiais vardais. Tai galime
nei tikruoju vardu nemėg padaryti tik apšviesdami
sta jos vadinti, ’ o pravar liaudį tikroje šviesoje, kad
ji tikrai liktų susipratusi,
džiuoja klerikalizmu.
gerai žinotų socialistų ir lais
Jeigu vokiečių peršamoji
vamanių norus, beto paga
a«
» ***«
Lietuvai neprigulmybė Įvyk
mindami Lietuvai šviesių lie
tų, tai susyk pasidarytų žy
tuvių katalikų inteligentų.
mu kovoje tarp katalikų ir
Tai parodo, kaip būtinas yra
jų priešų. Pora šimtų tūk
reikalas turėti kuodaugiau
stančių lietuvių protestantų
siai katalikiškų mokyklų,
j prisidėtų prie Didžiosios Lie
kaip svarbu yra lavinti ir iš
tuvos pirmeivių.
Iki šiol
leisti augščiausius mokslus
skyrium veikiančios jų jiegabius vaikinus, gerus kata
gos suseitų į krūvą ir gautų
likus. Dėlto i darbą, broliai,
Petrogrado
laikraščiai
vienybės stiprumą. Žydų inpatalpino Lietuviu Tauti7“J
"T* “f“?’ "7
v** kol laikas yra!
- „
,
/x
. i teligentna iki šiol neturi benes Tarybos protestą dele.
.k nieko bendra su
gabenimo lietuvy Vokietija inteli
tai nes nSsant
on sunkiem? darbams dirb,
^Ujos žydai
ti. Be to .. Taryba taipogi
eina su rusų inteligentais.
protestuoja už skyrimą Su
Atsiradus gi Lietuvos vieš
valkų gubernijos prie nepripatijai, visa žydų inteligengulmingosios Lenkijos.
J. Varkala iš Antanavo
. tiia susyk pereitų i viešpataujančios tautos viešpatau- valsč., Suv. gub., Plioplių
' gi atkartojo spauda beveik
pažįstamus
i antį sluogsnį, o pereidama kaimo, prašo
— visų neutrališkų šalių.
ji prisidėtų prie giminiau amerikiečius atsiliepti. Kiasios sau protų srovės, būtent žan, Moskovskaja ui., No.

MANO MEILE

IŽINIOS APIE*
LIETUVA

SECURITY BANK

Lietuvus Pro
testas.

Pabėgėliai pa
ieško savųjų.

LAIKBAŠCIV PERŽVALGA,

t

■

KASPAR

,

3,000 KARTįl IŠŠAUNA
PER MINUTĘ RUMUNIJOS MINISTERIĮI
PERMAINOS.

RUSIJAI GRISIA BADAS.

"■I

BELGIJOS GUBERNATO
RIUS DAR SERGA.

ROCHESTER, N. Y.

GERIAUSIUS ŠAUTUVUS
TURĖSIU JAPONAI.

ROGKDALE, ILL.

ITALAI SUSPROGDINO
AMUNICIJOS SANDĖLĮ.

PAĖMĖ LAIVA SU <
AMUNICIJA.

STIMPA ŽUVIS UPĖJE.

Iš Lietuviy Gy
venimo Am8Į rikoji

Įvairios
žinios
VENGRIJOS KABINETO
' KRIZIS.

SHEBOYGAN, WIS.

PAVOGĖ 20,000 DOL. SKAITYKIT IR
PLATINKIT
“DRAUGĄ.”
t

J

dumkite balsus pirmyn

EXTRA 94.000

Subruadimo savaitė, delto sufbrusk! gausite extra balsus už
naujas prenumeratas žiūrėk kaineužsileisk jiems dabar yra lai
kas rinkti balsus jei nori laimė
ti.

Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mėne
sio laiką išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelią. Lietu
vią visuomenė atrado, kad tos kningelėš įdomiausios,
naudingiausios ir pigiausios. Delto ją ir ima nebe
šimtais, bet tūkstančiais.
Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki- $

gaminkite jų da ugigau dabar, dide

t LENKTYNIAVIMAS

VEIKIAI BUS PABAIG-

mo yra šitos:
1) AR YRA DIEVAS?

.
DABAR LAIKAS PASIDARBUOTI.
JUMS PROGA LAIMĖ TI GRAŽIAS DOVANAS.

Šita savaitė yra svarbi,
ip svarbi, kaip nekuomet.
;tra balsai duodami už
ujus
prenumeratorius,
remykis į surašą.

dam, N. Y., šitam nepapras
ta nilenktyniavime yra ket
virtas iš eilės. Jis irgi už
ima svarbią vietą ant kon
testo lakšto.

Ktuinkite balsus pirmyn,
kaip dar nekuomet. Dabar
yra proga gauti daugiau bal
są ir būti laimėtoju.
Daugaiu balsą — tai svar
biausias
dienos
reikalas.
Ateinančią savaitę bus dide
lis lenktynės ir taip tęsis li
gi pabaigos.
Skubinkitės.
Šita savaite yra pasiskubė-

Gerai ir pasekmingai pir
myn stumiasi ir Miss Anna
Šūsnis iš Roseland, III. Jai
laimikis neišvengtinas.
“Lenktyniavimas darosi
vis indomesnis,” pasakė va
kar viena senelė. Tik kuo
ne 1000 balsą teatsilieka pir
mieji balsą ėmėjai viena nuo
j kito.

jiino savaitė. Jusą reikalas
Šiandie Chas. J. Pansirna
laimėti. Skaitykite viršutini iš Chicago ir R. M. Kalinau
pranešimą.
skas iš Valparaiso, Ind., už
Nauji prenumeratoriai su ima šeštą vietą konteste. O.
teikia daugiau balsą.
Už J. Juknis iš Cicero ir V. .Ta:
juos duodami dar extra bal repkienė iš Chicago eHights
sai. Gauk balsą tiek, kiek užima atuntą ir devintą vie
gali ją gauti.
Žinok, kad tas.
Toks dalyką stovis
kontestas neužilgo turi baig kiekviena paskatina vis la
ties. Buk vieriu iš laimėju biau ir daugiau pasidarbuo
ti halsą gavime.
sią.
Neturi pamiršti, kad dh
delią automobilią laimėjimą
nusvers šitą savaitė. Sku
bink rinkti balsus, kiek tik
išgali.

Jam

jo draugai yra pagelbėję pa
sivaryti pirmyn. Paskui šiMrs. L. Sabonienė iš Pitts! ta seka Tgnas Sfadulis iš

burgo,

Pa.,

lenktyniavime Plymouth, Pa.

Už balsus užimą pirmąją vie
Kiekvienam
yra
puiki
tą. K. Skrypko iš Detroit, j proga pasidarbuoti, S’^įįss
Mich. turi paėmęs antrąją. kuodaugiausia balsą ir pa
vietą. Paskui šitą tuojaus' stoti laimėjusiu,

seka J. J. Statkus iš Chica- j

aiškiai prirodyta Dievo buvimas, kad tą kningutę ;•
perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Dievas yra.
§

2) ZMONISKUMAS IR VERGIJA. Čia
. vais atsitikimais išrodvta, kur yra žmoniškumas, o
kas rengia žmonėms vergiją.
i*
3) REVOLIUCIJONIERIŲ TARPE.
Šitoje
kningutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierią ir
revoliuciją negirdėtos baisybes.
£

4) GIORDANO BRUNO. Didis bedievią kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir ją vadus, skai
tyk šitą kningelę.

5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmą
pasiskaitymą teperka šitą kningutę.
6) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE
SOS ŠVIESOJE. Ketvirtą kartą išleista ir išnaujo
perdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no
ri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistą sekretai.
Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtą knin- $

S
■'

j g
Dešimtuoju iš eilės kan-i *
didatu yra A. J. Bernotas iš i \

Grand Rapids, Mich.

Darbuokitės.

i lauksite
S. Simonavičius, Amster- mo.

S°'

Už tai su-

gausaus užmokės-

L. Sabouicnė ............ 125,520 <hia Pocienė

...... 115,935

K. Skrypko................... 125,020 P. Cibulskis ................ 115,450

Šitoje kningutėje taip |

gučią tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIENOS RŪŠIES kningelią nemažiau 100, gausi po 3
CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CENTU, imdamas nemažiau 900 gausi po 1 CENTĄ.
Kas norėtą gauti NE VIENOS RUSIES, bet
sudėtus iš kelią viršminėtą rušią, tas už 200 knin-■
gelią užmoka
dol., U
o už
500 -----— tik
8 DOL.
LL'lilJ
llZ.IIlUlV.il 5 UU1,.
HZ. UUV
11h. «J
7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Čia aiškiaušiai sulyg paskutinią mokslo tyrinėjimą išrodytas, tą mokslininką gyvenimas ir ko Vėrtos bedievią
priekaištos, buk katalikai juos persekioję.

*
£
4

Skaitytojai, Lenktyniavimas Už Dovanas Bemaž Tekinas
BALSŲ LENTELĖ.

“DRAUGAS”
Skubinkis

balsus

už

rinkti

naujas

prenumeratas

\
i

rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
i
X
Perkant: pavieniui kningelėš: KOPERNIKAS
IR GALILĖJUS, MARKSAS n, kaštuoja tik po 8
CENTUS? Imdamas nemažiau 100 gaust po 5 CEN
TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im
damas nemažiau 500 'gausi po 2 CENTU.
£
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE- “

DOVANA

"T.

%

F. Vaivada .................. 120.785 J. Bičiūnas ..................
J. Gumaliauskas... .120,010 Toiiy Kurliansky
Math Litvvaitis ....119,815 K. Pocienė.................
K. P. Mikšys............ 118.980 Elena Žiliūtė ....
J. Juzėnas .................. 118,870 Jonas Polikaitis ....
S. Valcntukevičia
..117,900 V. Stulpinas .............
S. P. Mažeiko................ 117,105 Jurgis Slepikas ....
J. Wiczas .................... 116,210 Peter Šliogeris
---

68.700
38 360 :
33.910
32.555

30.350
30.343
30.020
29.190

TIK KĄ APLAIKĖME SIUNTINI IŠ EUROPOS
. PUIKIAUSIŲ

MALDAKNINGIU
REIKALAUKITE, PAKOL TURIME.
• K 408 “Aniolas Sargas“. Mažos mieros, min
kšti skurdės dailąs viršeliai 448 pusi.
Š
kaina ........................................................
D'
K 292 Mažas Naujas Aukso Altorius. Min
kštos skurdės apdarais, su kabute, vidutiinškos mieros, 412 pusi.....................
8 Gilus Atsidūsėjimas. Juodais kietos dro
bės apdarais, mažos mieros, raudonais
kraštais, 256 pusi. kaina tiktai ....

$1.25

$1.00

kainos

A. A. SLAKIS

DR. J. JONIKAITIS

«

GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St.
CHICAGO, ILL.

JS Miesto ofisas:
Room 815
ti 19 So. La SaUa St, Chicago, IU.
J
Tel. Randolph 5246

i

•

S

£
*

J

Amerikos Lietuvio Mokykla

- *

gyvenimo vieta
3256 South Halsted Street
Tel. Drover 5326

m

uriiniiiimniuninn

Makinama: angliškos lr lietuviškos
JOSEPH C. VVOLON
aritmetikos, knygvedystės, ste
♦.
»
9
nografijos, typewriting, pirklybos tei
LIETUVIS ADVOKATA8
K
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
Eamb. 902 National Life Bldg. J-J
torijos, geografijos, politikinės eko
29 So. LaSalle st.,
g
nomijos, pilietystės, dailarašystės.
į Vakarais 1566 Milwaukee avė.
Central 6390
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
Rasidence Humbold 97
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.
CHICAGO, ILL.

Parduoda
fotografijų dirbtuve
.
.
. .
prie lietuvių ir lenką apgyventos
pari/pijos. Vieta puiki. Proga ge
ra delei žmogaus kuris nori pui
kiai gyventi. Malonėsite kreipties
anksčiausiai nes parsiduos kuo
greičiausiai.
1800 W. 46th St.
Chicago, IH.
Draugas Pub. Co.

_

.,

,

,

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

,

Parsiduoda .„erno ir grocerne pigiai. Priežastis pardavimo savininko
nesveikatą, nori išvažiuoti ant tyro
oro. Kas nori 1 m'vai uždirbti pininga
tai greitai atsišaukia po sekančių ad
resų :
'
4614 S. Paulina St..

| VyriSky Dripiny Bargenai j

Nauji, neatimti,
uaryti ant
užsakymo-siutai ir ovarkutai,
GERA PROGA.
vertės nuo $30 iki $50, dabar
Jauna pora priversta paaukauti sa
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius.
vo puikius, boveik naujaua rakandus
Nauji, daryti gatavimi nao
už retai Pigią kainą, $170.00 seklyčios
setas, tikros skuros už $35. Vėliausios
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
mados valgomojo ir miegamojo kamba
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
rio rakandus. 2 puikiu divonu, davenPilnas pasirinkimas kailio pa
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gvamuštų
overkotų
ranti.įa už $115 ir $225 Victrola su
Visai mažai vartoti siutai ir
brangiais rekordais už $60.00. šis yra
retas pigumas ir jums apsimokės pa
overkotai
vertės nuo $26 iki
tirti nežiūrint kur jus gyvenate. Vis
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
kas vartota vos 9 savaites. ParRiduos
nės nno $1.50 iki $4.50. Vaikų
taipgi po vieuą. Atsišaukite tuojaus.
siutai
nuo $3.00 iki $7.50. Va
Gyvenimo vieta: 1922 So. Kedzie Avė.,
lizos ir Kupsrsi.
arti 22-ros gtv. Cbicago, III.
Atdara kasdieną, nedėliomis
ir vakarais.
/* REIKALINGA mergina ar nuderu
prie namų darbo«-gaspadinė. Atsišau8. GORDON.
_ 1415 8. Halsted it, Chicago, Dl
2334 So. Oakley Ava.
Chieago.

.......... "...........................................

VERT*

LEŽiNGTON: AufoMOBILiUB’7”7.T7’7.'7.".'7r77r?’.’. $1,290.00
Pirkta pas
LEŽINGTON MOTOR CAR COMPANY
1842 South Michigan Avsnus

2. BRISCOE AUTOMOBILIUS .. ............................................................ 850.00
Pirkta pas
MOTOR CAR SALES COMPANY,
2329 South Michigan Avenue.

z

ADVOKATAS

•

Užgadtdinklto Karščiausius savo širdies

Visos žemiau surašytos dovanos bus išdalytos “DRAUGO” skaity
tojams, neatsižvelgianti į tai kur jie gyvena. Brangiausia dovana
bu? nuteikta tam, kuris gaus užvis daugiausia balsų. Kitos dovanos
taipogi bus duodamos sulyg skaičiaus balsų. Kas gaus balsų —
tam mažesnė dovana, kad daugiau — tam didesnė.

•z
•r

Idomiasi dalykai dedasi

IrisdošiiBtis Trįs DOVANOS1

RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingą
\ ir įdomiu kningelią. Pasiskubinkite užsisakyti! Pi- $
nigus reikią užmokėti UŽSISAKANT.
Su visais tars reikalais kreipkitės į

Phone Yards 2721

$4,000 DOVANŲ UŽ RINKIMĄ BALSŲ Į

troškimus

J. J. Statkus............ 125,000 Alex Shedis ................ 114,060

S. Simanavičius . .. .124,755 P. Gudaitis.................. 113,700
Fclix Mhchulskis ..113,685
Auna Šūsnis ............. 124,215
M. T. Gencviczius ...110,160
Chas. J. Pansirna .. 124,100 Geo. Stankevicie .-A' 104,575
R. M. Kalinauskas. .124,000 Agota Mcskevičien: 103,280
Juozapas Juknis ..123,510 C. Baltrūnas ______ 94,325
V. Jcreckicnė............ 122.990 Antanas Glemža.... 75,100
A. J. Bcrnatos............ 122,325 J. Kudirka ................. 75,920
Ignas Stadulis ....121,500 N. Urbonas .................. 72,650
Ona Janušytė............ 121,100 Ona Šlažaitė ............. 39,345

Nauji Skaitytojai
Kaina
Balsai
Nauji Skaitytojai
Kaina
Baisai
(12 mėnesių .................. .. $1.50
................... -.«
700
24 menesių -••••• •
$3.00 . '•••••• • • .-4
1800
36 mėnesių -..... .• $4.50 ................................. 3600
4S mėnesių ................... - $6.00
-........................ 5400

SEKANČIĄ SĄVAITE PA
SKUTINIAI BALSAI.

“
g
ž

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
1800 WEST 46th STREET
::
CHICAGO, ILL

“SAVAITINIS DRAUGAS”

j

Nuo sausio 2 d. 8 vai.
iš ryto, iki sausio 9
j 8. MARKSAS II. Trečia laida.
Pasiremiant į
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ D0KUMEN- ę
d. 9 vai vakaro
TAIS šitbje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai

t

Nauji Skaitytojai
Kaina
Balsai
6 mėnesių ..................... $1.75
v...-r., r.. 700
12 mėnesių .................. ... $3.12 . .....................
1800
*24 menesių ••••«•••••' $6.24
5400
36 mėnesių ...................... $9.00
10.800
Siunčiamas per pačtą kaštuoja $4.50 j motut.
Ne į Chieago kaštuoja $3.00 į metus.
Į kitas šalis (užrubežin) kaštuoja $6.00 i metus

PLATESNIŲ INFORMA
CIJŲ KLAUSKITE AD,
RESŲ:

KONTESTO
REDAKTORIUI
1800 W. 46th St., Chicago
IU.
Telephone Drover 6114
Ofisas atdaras kasdien
nuo 8 ryto iki vėlam vaka-

3. JESSIE FRENCH PIANO ............................................................... 866.00
4. JEFFEBSON PIANO .............................................................................. 300.09
5. NATIONAL GRAMAFONAS ............................................................. 150.00
6..ARTGPHONE GRAMAFONAS .......................................................... 75.60
Nupirkta pas
JOSEPH KLINENBESG,
4915 S°uth Ashland Avenue

7. NAUJA SIUVAMA MAŠINA ............................................................ 50.00
8. NAUJA 8IUVAMA MAŠINA .............................................................. 50,C
NEW HOME- SEWING MACHINE COMPANY,
Nupirkta pas
427 South Wabaah Aveil
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
*>5.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
82.
33.

NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 20.1
ITAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 20.8
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 20.6
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 20.0
NAMU RAKANDAI (MEBLIAI).....................................................
20.00J
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 80.fi
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).....................................................
2O.O0'1
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... ŽO.OO
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...................................................... 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 20.00
NAMŲ-RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 80.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...................................................... 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...................................................... 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) ...................................................... 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................... .................... 20.60
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)........................................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)........................................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI)........................................................ 80.00
Nupirkta pas
UNION LIBERTY PURNITURE COMPANY, ..
4795 Ashland Avanus

LAI?.ItJIMAS IUMS YRA UŽTIKRINTAI.
Prisidėkite prie to kontesto (lenktyuių).
Kuomet tik
bu» pagarsinta jūsų vardas “Draugo’’, tuitjaus nž.
simokėkite prenumeratą iškalno už metus. Paskui,
gi suraskite “Draugui” inažų-mažiausia Hsdt
vieną prenumeratorių į , savaitę, iki pabaigos
kontesto. Jeigu kuris negaus reikalingo vfcuifinus b alsų dėlei išlaimėjimo viršnnrodytų
dovrtių, tas gaus 25 centus nuo kiekvie.
no dolerio už Įmokėtą sumą už prenu
meratorius.
.
___
ARGI GALI BŪTI
KAS TEISINGIAU.

BALTIMORE, MO
L

Čia per praeitus metus
1917 lietuvių
viso mažų,
jaunų ir senų mirė 77 žmo
nės. Kas norėtų žinių apie
įnirusius, kreipkities
prie
graboriaus:
.T. Grebliauskas, 500 So. Paca St.,
Baltimore, Md.

Chicagoje
. ATVIRAS LAIŠKAS “žlLAM SENELIUI.”

daus.
Kun. T. B.' Serafinas baza
ro reikalams pasižadėjo gel
hėti ^avo automobilių.
Pardavinėjimui -bilietų iš
rinkti: pp. M. Saldokas, R.
Barsis ir J. Mockus.
Dėlei tam tikros bazaro
knygos sutiko pasirūpinti p.
Šileika.
Sekantį susirinkimą nutar
ta laikyti sausio 2 dienoj 1917
metų, 8 vai. vakare, šv. Jurgio
parapijos svetainėje.
Praeito susirinkimo proto
kolas liko priimtas.
Šiuomi susirinkimas užsi
baigė.
Susirinkimo sekretorius
P. Mulevičius.

TALKININKU BAZARAS.

Prastas tasai paukštis,
km-s savo
lizdą
terš’a.
Tokiu “paukščiu esi Tams:
ta, Žilas Seneli- Prastas iš,
Talkininkų Bazaro rengėTamstos lietuvis, dar pras jai laikė susirinkimų, gruotesnis katalikas. Tamsta sa ! džio 28 d., Studebaker teatvo rašinyje (Naujienos No. i ro name.
Tarėsi apie bu306) “Dėl Kunigo Žilinsko' siantį bazarų Coliseum, nuo
straipsnio’” baisia nuode-! sausio 11 d. iki sausio 20 d.
mę, kurių papildė koks ten' Bazaro pelnas eis nukentėvokietvs,
atidavė
akis jusiems nuo karės,
mums Kunigams — lietuNutarė surengti tikietų
viams. Tai nepatri jotiška! dienų, sausio 10 d,, arba tą
Dargi, Tamsta giri pasielgi- dieną prieš atidarymų bazamų Kreivatikio Jankausko, ro. Keturios dešimts mote
kuris, apsimesdamas katali tui liuosnoriai apsiėmė darkų kunigų apgaudinėjo žmo buoties tame sumanyme.
nės, o galop apsivedė eviliš Kiekviena pasižadėjo gauti
kai su savo tarnaitė. Artai Į sau po dešimts pagelbininkatalikiška ?
• kių. Tos dešimtis vėl po dem
! šimts motėm ar mergaičių,
Tamsta non žinoti: “ai, ...
. ‘
.
nuolatinis siundytas Tipnn <ad tikra, sudarius 4.000 tzprieš kitus, skleidimas ne-! k,at” Pardav™n
•* |
Ja D
diena„ bus
panaši *i
apykantos yra iknksciomsT
į

NORTH SIDE.

Klijošiaus svet. Nutarė, kad
rengiamajame vakare butų
Liet. Vyrių 5 kuopa lai skrajojanti krasa su dova
bi etuvos Vyčių kuopa lai nomis. V. B. paaukavo ge

kys susirinkimų, sausio 3 d. ra kningų dovanoms, p. P.
1917 m. Nuoširdžiai sųna- Kvietkus paaukavo metams
niai prašomi ateiti į šį svar “Vytį,” p-lė P. Jovaišaitė
naujos mados skrybėlę. Subų susirinkimų.
įmanvta
parinkti aukų vieti
Vakariniai kursai būna
utarninkais ir pėtnyčiomis, plės kuopos kuingynui. Tuo
jaus surinkta aukų $10.09.
kaip prieš Nauju Metų.
P. M. Kiti pažadėjo vėliaus auko
ti.
Pabaigoje ’V. Damaševičia papasakojo apie spaudos
Gruodžio 30 d. 1916 m. svarbą. Visgi vyčiai kruta.

SMAGUS VAKARĖLIS.

AVest Sidėje Aušros Vartų
vyru draugvstė buvo surengusi gan Įdomų vakarėlį.
Programų vakaro atliko 24
kuopos vyčiai. Sulošta buvo
vienveiksmis sceniškas vaiz
delis “Degtinė.” Po lošimui
labai gražiai p. J. Poška kal
bėjo koki turi būti draugi
ja, kad ji butų naudinga.
Pabaigoje dailiai padainavo
p-lė P. FilipavičiutP.

BRIGHTON PARK.

Brigšta.

Chicago. IU.

IEŠKOME KAMBARIO.

Paieškomo dų vaikinai
gero ir
švaraus kambario su valgiu, prio S.
flVestern Avė. 45 ir 49, arba
apie
“Prailgo’’ redakcija. Kambarije turi
but šviesu ir staliukas; butų geisti
na sušilumų. žmonės mažai vartojanti
svaiginančius gėrimus. Mes eseme vi
sai blaivus. Atsišaukyte šiuo adresu:
J. PAKALNIS
3010 W. 40th St., Chicago, IU.

Gydytojas ir Chirurgas

..’

.

1

0

«

“ 3457 S. Wester« Blvd. Ir W. 35 gt., Cklcago
M
«
.

■ ■ ■ ■ ■ M '■

■ ■■

District Bank.

goja nuo ugnies. Parsamdo apsaugos skryneles (boxes).
B Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio ir Parduoda laix . -xei
, mielasirdmgame
darbe,
atsiminti, Žilas Seneli, kad __ v . . v?
x
,
•
■ vakortes ant geriausių linijų. Taipogi iškolektuoja piv.,
m
’i
• xj Ypač kviečiamos tos kurios
neužilgo Tau reiks mirti. . 1 ,
. .
,im
■ nigus iš kitų banku po visų Ameriką.
-r-..
jau turi patvnmus
Tag
Dieve duok, kad mirdamas '
,,
1 *
Valandos nuo 9 ryto iki 4 popiet; Subatomis iki 9 vak.
sulauktum k’ataligu kunigą
Z’
_ .
,
... .
„ ,
.
Žmones įau perka tikie- ■
Jonas Czaikauskis ir K. Ė. Ivinskas,
sale savęs regeti.
Gerai ,
m
tus. Dabar ir laikas nusiLietuvių Skyriuje.
Tnmstai velijantis
, . , ,. .
. ..
.
.

.

—

<

Apysenis Kunigas,

Da-

“Draugo” redakcijoje už
PROTOKOLAS CHICA- pusę kainos, po 25c. Paskui
>S CENTRALINIO KO- ,
,n
TETO DĖLEI SUREN-1 nlR po
c
GIMO LIETUVIŲ
DIENOS.
Gruodžio 27 d. š. m., 9
. vakare, Šv. Jurgio para
mos svetainėje įvyko susirin
kimas Chicagos Centralinio
Komiteto dėlei surengimo Lie

kun.

A.

padaryta bazaro. Skrypko.

Prie blaivybės draugijos
P. T. Šileika pranešė, kad
. . x- x.
••
• .
•'
1 .
,
prisirase šie nauji sąnariai:

lietuviu programai paskirta1
. . T L,
paskutinė subata, draug su
’srn’ Juškiene, J. Ruzgia,
slavais. Komitetas nutarė pa-1
Grekauskaitė, D. Sereisikalbėti dėlei to su Mrs., kaitė, Em. Degaitė, Fr.
Fairbank, idant lietuviai but Šaudvitaitė, Jed. Šukočaitė,
ncsuinaisoini su slavais
iOna Dautarais, Fr. DautaiDarbimnkėms už ženklelius f
te, Ant. Dautaraitė.
nutarta atliginti iš centro ka
Šiamet ši blaivybės kuopa
sos.
Nutarta atspauzdinti 5,000 žada daug pasidarbuoti savo
“marriage license”.
prakilniam tikslui.

Taipo gi nemažai svarstyta

apie padirbimą lietuviško mi

MOKSLEIVIAI.

TEATRAS IR BALIUS

Lietuvos Pelėda.

j

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

J. J. CLUB HOUSE
Kuriuos išdirba 14 metų
patyrimo

J. JANK4USKIS
4407 So. Lincoln St.
Tel. Yards 1487
P. S. Užsakimus -priimame
laiškais ir per telefonų.

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

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

•No. 1437.

\To. 1439. Galamn gauti įvairiu
..palvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na delei giminių. Su prisiunti.........................................

Amerikoniška Valstijine
Banka

=

$600,000.00

PAia-EKPELLERIO-

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

feAVINGsį
, ,BANK f
'9OOK

JAS P. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Karterius.

TAUTIŠKA
BANKA APSAUGA
DEL JŪSŲ TAUPUMO
Reiškia laisvę nuo

DRAUGAS PUBLISHIV: C« MPANY
1800 W 46th Street,
Chicago, UI.

'T T h©
■

Absoliutiškų

saugumų.

81 banka yra labai patogioje
vietoje yra reguliariai peržiu
rtoms U. S. Valdžios, Jūsų taupinimat yra pageidaujami, ar
$1.00 ar $1,000.00

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

Davld B. Forgan — Frezldent

S. E. Kampas. Dearborn
Monroe St.,

and

Dr. C. Ž. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimų.
4712 So. Aahland Avė.
art 47 tos gatvės

$500 DOVANŲ, jei jus galite
rasti iš taukų darytų sviestų
kurioje nors ilBankėa
san
krovų.

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver

SMETONAS
Oeriausiae
Smetonos svi e
etas. Geresnis
galite
gauti

8

'

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausių kavą Chi
cagoj ir mokėk už rv. tiktai

(Apatlnėalubos)

Tel Drover 7042

V

COFFEE

rūpesčių

ir

$2.00

*
'No. 1439.
Užsisakant paminėkite numeri ir kokiog spalvės norite:
Pinigus
galite siųsti išperkant money order, registruotame laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:

CHICAŪO į

Valstybinis Bankas su dideliu kaitalu arti Jųsų namų. —-r.»
ReguliariŠKai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Association. 11nonia gvaraneija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ket vergo ir Subatos vakarais iki 8:0 v. vakare.
Kalbama Lietuviškai ir LenkUkaL

Savings Dept. atdaras Page
dėlyje iki 8 vai. vakare.

rnu

|

4a*1 A<gVh A<Sa^4 A*«A*»A*4 A*ifA*»A*rA^gKh A*»A*»A*hA*»A*irėZ»A*»A*VZrA*»^aA<»A*

„

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina sn prisiuntimu tik ..$1.25

,

klebonas

\

.

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
Reikalaunant paminėkite kokios
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
ir kryželis storai auksuoti kaina ■»
su prisuntimų ........................ 75c g

zare
'Sus-mo 21 kp. surengė jdo/ Susirinkimą, atidarė pirmi-1 tnifts prakalbas.
Pirmuoju
ninkas kun. F. S. Serafinas. ' kalbėjo moksleivis A. PošNeatėjus pirmajam raštiška, antruoju moksleivis V.
ninkui, jo vietą užėmė antra-. T)amagas. Pabaigoje gi kaisurast minkąs p. P. Mulev.- h(- jn k]prikas j. 8krypka jT

k.as ligšio]
reikale.

S-mo A. IT kuopa iš Valparaisio,
Ind,
rengia vakarą, kuris bus Sausio 7 d. 1917 m. Brolių Stru
' inilį svet. 158 E. 107th st., Roseland, 111. Bus perstatyta
šie veikalai: “Žilė galvoti — velnias uodegon”, ir “ŽyK das ir Dzūkas”. Po perstatymui prasidės balius ir tęsis
K iki vėlumę nakties. Be to bus duodamos
trjs dovanos,
* kas daugiau rožių turės, tie išlaimės dovanas. Kviečiame
visus atsilankyti, o busite patenkinti.
Programas prasidės (i vai. vak.
L. R. K. M.

Tik kų aplaikemė siuntini iš Europos puikiausių rožončių jvairių
spalvų.

BLAIVININKŲ PRA
KALBOS.

C'p'. P. Baltutis papasakojojvietos

i

v* 9s*s » x t

v*

1825 • 1827 Blue Island avė., Kampas Loomls Ir 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.
•
. ’'' i

peno ir ištikimo drurgo S' iinv1101, naudojamo visnuie pasau
lyje per piu-y Šimtmečio—25 '.
iiž‘ fconkutų visose iptiekose,
arba galite uisuakyti tiesiai iš

Auksuoti Rožančiai

Nedėlioję, sausio 1 d. Šv.
uvių 1 )ienos, kuris dabar ru- j Krvžiaus parapijinėje svepinasi surengimu lietuvių sky- ' jn6j L R K K, w

riaus Chicagos talkininkų ba-l~.

CpsireiSkia esą« stebėtinai pnsekminapi
ibio gėlimo
i>‘ i nu, gerklės skaudėjimo, dusulio, galeon
tkaudėjim i. n::Mr>iir*o a/tetilo,
kairio guli oje. te!., ect., Šutai*
Boul u s iMiirbėju labui pugurs£jusio

P. AI>. HICHT15R * CO.

'!•£i l’ :

». y f a* v* 9,'

tz* tz* »>* tz t**

Moksleiviu Vakaras

j

Pa9ld»buot,

pirkti, kas neturtingi.

tz

** v* v* v*

|751 W. 35th st. arti Halsted, Chicago.

gėdų kaimo.

,

rengiamųjį vakarų, kurlit Malonėkite, atsišaukšiuo antrašų:
įvyks sausio 21 d. 1917 m. 1817 a iSo/avc06
Chicago, iu.

Paieškau
savo pačios. Onos
Antanaitienės
kuri
mane paliko ■
■
DIDŽIAUSIASIRSTIPRIAUSIAS VALSTIBINIS BANKAS BRI6EP0RTE
®
su trim vaikais, Katriutė 7 me-'
I CENTRAL MANUFACTURING S tų Viktutė 6 metų Edvardas 2
metų. Ja pavilijo cicilikas MaiA
A
kis Olišeivskis, kuris savo pačia
STATE
STATE
primušė, jis yra 5 pėdų 6 colių,
augščio, plaukai geltoni
biski
BANK
BANK
garbanuoti ūsai geltoni 36 metų
PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
amžiaus moteriške yra 5 pėdų 4
1112 W. 35th Str, netoli Morgan str.
Chicago, DL
kas darbas”.
Žinoma kadi
, .
colių augščio 30 metų
senumo
ne! Tai kodelgi Tamsta tuo ,nas’ kadv IetoJe tagso’ bus
Kapitalas ir pervir
abudu kalba lietuviškai ir len
kiškai. Čionais yra jos paveik
parduodami Įžangos tikietai
šis $300,000.00. Tur
mi darbu
užsiimi1? Gėda
slas. Jeigu kas žinote apie juos
amstos Žilam plaukui taip i ir,.PriseJta8 “““f1!8’ ka<1
tas virš $2,000,000.
praneškite sekančiu adresų:
lgties.
Gerai sako mus,, sal,ma but'’ J*™*1’ ka8 •ia"
JVRGIS ANTANAITIS
Šis Bankas yra taip
, 84 AVatkins St.,
i*-!i •
vra nusipirkęs. Kas pirma
Sivoyersville, Pa., P. O. Kingatarle:. Žile grjvon, velnias:.
,
,
*
saugils kaipo sau
—
7
bazaro, arba Trkietu Dienoston Station.
--------- „—
..am pritinka .
. . .
... . ,
giausia didmiesčio
x- .♦ v ,x. . , . .
.
je nusipirks tikietų gaus uz
tieji žodžiai tai visu pirma '
, L
„
_
bankaB, tik daug pa
n,
a
t
puse kainos 25c. Kada baTamsta
Seneli
sena- 1
rankesnis dėl darbi
me pečiuje velnias kure- zarTas Pras,des b™P° ?.Oc-.
ninku žmonių. Mo
na. Nelabasis sukurstė ue- j. Ja" dauR Paa*WI»“?
ka 3 nuošim. už pa
v
.
.
m
,
ir veikliu moterų ir mergaiapykantos
uguj
Tamstos v.
.v ... * , .
dėtus pinigus. Da
i ‘
m
x • <*»J
pasižadėjo darbuotis.
širdyje,
o kų
Tamstai
* f
,- • *•
-i*
ro paskolas, Apsau
“ana” liepia, tą darai.
,7ra
»k j
Ru Kainais metais linkiu ,os , P™datl

A. Petraitis

Parengtas Lietuvių Kat. šv. Kazimiero Brolių ir Sese
rų Draugijos. Bus statoma trijų veiksmu vaizdelis po var
du “VISI GERI”, sausio (Jau.), 7 d. 1917 m. M. MEL
DAŽIO svet. 2242-44 W. 23rd Plaee. Pradžia 5 vai. vak.
Įžanga 50c. 35c. 25c. ypatai po perstatinio 25e. porai:
Širdingai kviečiame gerbiama visuomenė
koskaitlin- \
šia atsilankyti ant musu baliaus ir perstatinio a bta»I«.T.P.e *
nesigailėsite, nes šis vaizdelis bus vienas iš puikiausių ir
pirma karta lošiamas Chicago. Priegtam dar bus, dainos *
ir rožinei šokiai ir puiki muzika.
Šiuomi pranešame, kad mus viršminėta Drąugija atpi
giną įstojimą per 3 mėnesius. Sausi, Vasari ir Kova 1917
in. kiekvienas katalikas nuo 16 iki 30 m. amžiaus bus
priimti už $1.00
'* ***! ** ^
į'
“
’*' —____ -__ _ S.
Susirinkimai atsibuna kiek viena ketvirta ned. tuojau
po autuos, Baž. svet. 1644 AVabansia Avė.,

Gruodžio 28 d. L. Vyčių
Paieškau brolio Petro Cernausko ir
decfės
Bartausko paeinančių ii
vietinė kuopa laikė pusmeti KaunoAntano
Guberniją Telšių pavieto Zallį susirinkimų. Tarėsi apie renų valsčiaus Ritavos parapijos, Dau.

Į

“DRAUGO” ADM.

8

I DR. A. K. RUTKAUSKAS 8
V

tuojaus

Atsišaukite

*

Parsiduoda labai pigiai nau
jį rakandai (Furniture) la
bai mažai tevartoti iš priežas
ties. moters mirties. Kuriems
reikėtų galite atsišaukti po
sekančių adresu:
3344 S. Morgan St.,
Chicago, II.
Telefonas: McKiniey 5764

merginų j švarų Real Estate ofisų
|Turi mokėti vartoti Tvpwriter atsi
šaukite pus.

bas ant visados. Alga gera.

labai naudinga suaugusiems žmonoms,
nes joje yra patalpinti reikalingiausi
dalykai iš bažnytinio mokslo. Kaina
25 centai Autorius tos kuigutea Kuu.
Pranciškus Gugis; norėdami ta kny
gute gauti turi siųsti laiškeli po šiuomį antrašų:
2649 North Hamlln, avė.

Dar- bį

patyręs Linotypistas.

V ra atspausdinta knigele: “Trumpas
aiškinimas tiesu katalikų tikėjimo,“

Reikalingi jaunag vaikina8 arba ga.

Gerai i

REIKALINGAS

Labai Naudinga
Knygelė.

40c

WB8T BIDB

1871
2054
1045
1510
2830
1844
1838

Mibrankee Av.
Wilwaukee A v.
Milsraukee Av.
W. Madison st.
W. Madison st.
W. Chicago Av
Blue Island Av

COCOA

RYŽIAI
Geriausi
žiai lOe
rųlles

Ry

5Ic
1812
1217
1832
1818
8102

W.
8.
8.
W.
W.

ARBATA

Ban k ės
G eriausia Coeoa.
Sulygink s u
bent ko- 4dp
kia U ev

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

8OUTH 8IDE
8032 Wentworth A v
8427 8. Halsted et

Priimniausio s
Arbatos
Gvarantuotoe
s n.
60c. vert. 4UC

4729

8.

Aahland

NORTH 8TD1

408 W. Divirton
720 W. North Av.
2840 Lincoln Av.
8244 Lincoln Av.
8413 N. Clark

