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BAISIOS SKERDYNES RYGOS FRONTE
TĘSIAS MŪŠIAI TIES 

RYGA.
Londonas. — Berlyne pri

pažįstama, kad Rygos šone 
rusai stojo užpuoliman ir 
mūšiai tęsiasi be paliovos. 
Sakoma, kad rusai smarkiai 
briaujasi vokiečių apkasuos- 
11a. Bet visur juos vokiečiai 
atmuša su dideliais jiems 
nuostoliais.

Anot vokiečių laikraščių 
korespondentų, Rygos šone 
rusai jau pirm kelių savai
čių buvę ėmę nerimauti. Tan 
šonan sugabenta daug amu- 
nieijos ir kareivių atsargos.

Per pastarąjį dvi dieni 
buvęs neapsakomas armotų 
baubimas netoli Mintaujos 
ir pietuose nuo Rygos. Po 
šito pragarinio pasirengimo 
rusai pėstininkai pasiųsta 
užpuoliman prieš vokiečius.

Pirmąją užpuolimo dieną 
oras buvo šaltas ir saulėta. 
Visa žemė nuklota sniegu, 
kaip kokia balta drobe.

“Taegliehe Rundschau” 
korespondentas tvirtina, jo
gei rusų užpuolimas prieš 
vokiečius Rygos šone vokie
čiams buvo netikėtas daik
tas. Gi todėl, kad rusų ka
reiviai buvę aptaisyti bal
tais apsiaustalais, kad prie
šininkas ne taip veikiai juos 
pamatytų baltuojančiose 
nuo sniego apylinkėse.

Rusų pėstininkų tirštos 
koliumnos per dygliuotas 
vielines tvoras, per vilko 
duobes pasileido ant vokie
čių apkasų. Vokiečiai palei
do darban visus kulkasvai- 
džius prieš juos. Dalis vo
kiečių stojo prieš juos su 
durtuvais Prasidėjo negir
dėtos skerdvnės. Rusai sa
viškių kareivių lavonais lipo 
ir pagaliaus nugalėjo vokie
čius. paimdami jų 1,000 met
ru ilffio apkasu.

Tuomet nugaištiems vo
kiečiams kuogreičiausia pa
tinsta pagelba.

Tšnaujo prasidėjo skerdv- 
n"s už apkasų pasisavinimą.

Saulei nusileidžius rusų 
eilės ėmė retėti ir jie atsi
metė atgal nuo apkasų. Ap
kasus išnaujo paėmė vokie- 
eini.

Tuo pačiu laiku rusai bu
vo stoję užpuoliman ir kitoj 
vietoj. Tačiau, anot vokie

čių laikraščių koresponden
tų pranešimo,. vokiečiai ir 
kitur juos atmušė.

Korespondentai sako, kad 
po šitų skerdynių mūšių 
vietose paliko krūvos lavo
nų, gi sniegas raudonas, 
krauju pasriuvęs ., ....

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Rygos šone seka bai
siausi mūšiai ir vietomis ru
sai jau geroką galą yra pa
sivarę pirmyn.

Gi Berlyne oficialiai skel
biama, kad ties Ryga rusų 
užpuolimai pasekmingai at
mušami.

MŪŠIAI MOLDAVIJOJE.
Berlynas. — Pašalusieji 

mūšiai vokiečių-austrų su 
rusais ir rumunais seka 
tarpkalniuose, kuriais cen
tralių valstybių armijos 
briaujasi siaurintu Rumuni
jon — Moldavijon. Prieša
kinės centralių armijų sar
gybos kai-kuriose vietose 
jau pasiekusios Moldavijos 
lygumas. Bet vyriausioms 
armijoms rusai su rumunais 
pastojo kelią.

Anot oficialio vokiečių 
pranešimo, vokiečiai-austrai 
tečiaus antpuoliu paima ru
sų ir rumunų sustiprintas 
pozicijas vienas paskui kitas 
ir nesulaikomai eina toliau. 
Negelbsti rusams ir rumu
nams pašėliausios jų kontr
atakos. i|| *

Fieldmaršalo von Macken- 
seno armija iš pietų šono ir 
gi varosi pirmyn. Šitas kar- 
vedis su savo galingaisiais 
būriais, anot oficialio prane
šimo, paėmė miestą Gaire- 
aska. Rusai atblokšti į 
Crangeni-Nanesti liniją.

Galreaska paimtas ant
puoliu (šturmu) nakčia. 99 
rusų aficeriai ir 5,400 liniji
niai kareiviai paimta nelai
svėn. Vokiečiams be to teko 
3 anuotos ir 10 kulkasvai- 
džių.

DEPORTUOTUS BELGUS 
SIŲS ATGAL.

J Haaga. — Iš Berlyno gau
ta žinia, kad Vokietijos vy
riausybė visus deportuotus 
iš Belgijos į Vokietiją bel
gus sugrąžins atgal Belgi- 
jon. Namie jiems bus duo
tas tinkamas darbas.

REIKALAUJA PAAIŠ
KINIMŲ.

Washington. — Kuomet 
šios šalies vyriausybė suži
nojo, kad praeitą sukatą 
Berlyne vokiečiai pagerbė 
Suv. Valstijų ambasadorių, 
tuojaus. pareikalavo amba
sadoriaus kalbos kopijos, 
pokylio metu ambasadorius, 
mat, vokiečiams pasakė kal
bą, kuri išėjusi labai vien
pusiška, . pataikaujanti vo
kiečiams. Už tai gali prisi
kabinti talkininkai. Todėl 
norima patirti kalbos turinį. 
Jei tik ambasadoriaus kal
boje bus susekta vienpusiš
kumas, be abejonės, jis gaus 
vėjo ir bus atšauktas.

ATMAINOSRUSU 
KABINETE.

Londonas. — Tš Petrogra
do pranešta, kad Rusijos mi
nisterių kabinete išnaujo 
įvyko atmainos.

Ministerių pirmininkas 
Trcpov pasitraukė iš užima
mos vietos. Caras ministerių 
pirmininku pastatė kuni
gaikštį Galiciną.

Rezignavo ir viešųjų dar
bų ministeris, grafas Ignat- 
jev. Jo vieton paskirtas 
senatorius Kliučinskis.

Šitų atmainų priežastis 
kol-kas nežinoma.

Talkininkų milžiniška judamoji tvirtovė-automobilius. Šitos baisios tvirto
vės yra naudojamos prieš v okiečius karės lauke. Ją b us galima pamatyti Talki
ninkų Bazare, Chicagoje.

ŠVEICARIJOS SPAUDA
PRIEŠ TALKININKUS.J , '

Berlynas. — Didžiuma 
Šveicarijos laikraščių, rašy
dami apie taikos pasiuliji
mo ai metimą. tai smar
kiai užsipuola ant talkinin
kų. |

“Bemer Tageblatt” rašo, 
kad talkininkų notoje pa
statyti argunhentai nėra in- 
tikrinantieji. Talkininkai, 
pav., ant vokiečių baisiai
užsipuola už Belgiją, nors
kiekvienam via žinoma, kad 
Vokietija iš Belgijos ne tik 
pasitrauks, liet dar duos ir 
atlyginimą.

Didžiuma tautų šiandie 
yra įsitikinusios, jogei ne 
kas kitas, kaip tik talkinin
kai yra kalti už dabartinę 

! siaučiančią karę. Jie bus 
, kalti ir už tai, jei karė tęsis 
ir tolesniai.

RUSAI ATSIMETĖ ATGAL.
Petrogradas. — Oficialiai 

pranešama, kad Rumunijos 
šone rusų armijos atshae- 
tusios atgal į naujas pozici
jas išilgai upių Putna ir Se
ret. Tai padarę dėlei virši
jančių priešininko jėgų. Ly
giai ir Moldavijos šone pasi
traukę rusai su rumunais. 
Tik vienam Kasino klonyj j rumunai atmušę atgal vo- 

j kiečius-aiistnis.

Remkime talki
ninkų bazarą Į 
Pirkime šiandie 

bilietus!
Sausio 11 d. š. m. Coli- 

seume, kertėje gatvių Wa- 
bask avė. ir 16, prasidės tal
kininkų bazaras, kuris tęsis 
iki sausio 20 d. Per ši laiką 
bazaras bus atdaras nuo 1 
vai. po piet iki 11 vai. va
kare. Siame bazare daly
vauja sekančios tautos, nu
kentėjusios nuo karės: fran
cuzai, italai, LIETUVIAI, 
rusai, anglai, lenkai, belgai, 
japonai, serbai, juodkalnie- 
čiai, portugalai, rumunai, 
čekai, slovakai ir kitos. Pel
nas nuo šio milžiniško baza- 
ro bus lygiomis dalimis pa
dalytas tarp visų dalyvau
jančių jame tautų, neatsi
žvelgiant ar jos skaitlingos 
ar ne. Taigi, reikia tikėties, 
kad ir musų badaujančiai 
tėvynei nemažai galės kliūti 
pinigų. Užtat mes LIETU
VIAI KUOKARSCIAU 
ŠIAI PRIVALOME PRI 
SIDĖTI PRIE ŠIO BAZA 
RO. Kas rems šį bazarą, ku
riame yra ir lietuvių sky
rius — tas penės alkanus, 
tas nušluostys nors vieną

{ašarėlę nuo išblyškusių vei- Lietuviai, stengkitės pirkti
dėlių pusplikių našlaičiu, 
kurie gal maitinasi žolėmis, 
gyveni urvuose, vaitoja nuo 
šalčio. Remti gi bazarą ga
lima trejopu budu: 1) Duo
kite lietuvių skyriui kuo- 
daugiausiai mezginių, siuvi
nių, tautiškų juostų, įvairių’ 
medžio išdirbinių ir šiaip 
jau gražių daiktelių, kurie 
tiktų ir pasižiūrėjimui, ir 
pardavimui ir išlaimėjimui. 
Jeigu kas nenorite tų daly
kų dovanai duoti, tai nors 
parduokite.

Kas pirm tų dalykų nedavė 
tai nors bazaran eidami at
sineškite draug su savim. 
Geriau vėliau — negu nie
kad. 2) Kurie turite laiko 
malonėkite bazaro valando
se patarnauti lietuvių sky
riuje. Darbininkai ten bus 
visuomet reikalingi. Dėlei to 
reikalo galite kreipties prie 
ponios J. Zimontienės 3252 
So. Halsted st. 3) Kiekvie-

bilietus pas lietuvius. Kuo- 
daugiau mes parduosime bi
lietų, tuo didesnė mums gar
bė kitataučių akyse.

Žodžiu sakant visi šiame 
laike pasistengkime šiokiu 
ar tokiu budu prisidėti prie 
bazaro. Kas negalite darbu 
prisidėti, tai nors lankykite 
jį nors ir kas vakaras. 0 at
lankyti jį verta ne vien pa- 
sišvenčiant dėl badaujančių 
Europos gyventojų, bet ir 
dėl užganėdinimo įdomumo, 
nes bazare tikrai bus ko pa
žiūrėti. Šiomis dienomis 
specialiai jdėl šio. ba 
Europos atvežta keiloliką 
orlaivių nušautų prie Ver- 
duno ir Sommos, zeppelinų 
dalis, kuriais vokiečiai bom
bardavo Londoną, nepapra
sto didumo vokiškos anuo
tos, kurios neša kelioliką 
varstų, kulkasvaidžiai, kurie 
išauna 600 kartų per minu-

, . . te, įvairus kariški automobi-
nas lietuvis chicagietis te- ,iai ambulansai džl vežioii. 
pasistengia nusipirkti bent mo iįgonįUi įvairių valstijų
kelius bilietus į šį bazarą. 
(Vienas bilietas tarnauja tik 
vienam kartui). Mes, lietu
viai, privalome kuoskaitlin- 
giausiai kasdien lankyti ba- 
žarą. LIETUVIŲ SKY
RIUS PRIVALO BŪT VI 
SUOMET • PRIKIMŠTAS 
ŽMONIŲ. Pasirodykime 
svetimtaučiams, kad lietu 
viai gyvuoja, kad lietuviai 
neištautėjo, kad jie poseno- ke 

vei karštai myli savo nuvar
gintą tėvynę. Gelbėkime 
baisiausiuose sopuliuose 
mirštančius badu savo bro
lius ir seseris, kuogeriausiai
išnaudokime kiekvieną pro- (koncertai, kurių galima bus 
gą dėlei sušelpimo tųjų ne-'klausyti už tuos pačius pi- 
laimingųjų. Per tą trumpą'nigus. Taigi didelę klaidą 
laiką mes galėsime pelnyti' papildytų tas, kuris už 25 

kelioliką tūkstančių dolerių centus nepanorėtų atlankyti
sušelpimui savų brolių nu
kentėjusių nuo karės, tik ne
snauskime, tik remkime šį 
prakilnų darbą.

Šiandie visoje Chicagoje 
ant gatvių bus pardavinėja
mi bilietai talkininkų baza 
rui, kuria' jau prasidės ry
toj. Jie Tekaštuos tik po 25 
centus. Gi laike bazaro, prie 
kasos, už juos reiks mokėti 
jau ne po 25 centus, bet po 
50 centų. Užtat visi kuo- 
skaitlingiausiai pasinaudo
kite šia proga ir nusipirki

te bent po kelias bilietus.

šautuvai, kardai ir t.t.
Be to bazare bus labai įdo

mios anglų kariškos maši
nos, vadinamos ‘tanks.’ čia 
pat, ant pirmo puslapio, pa
talpintas jų paveikslas. Tų 
milžiniškų mašinų niekas 
negali sulankyti. Jos lekia 
per miškus, griovius, upes, 
’riaudamos viską savo pa-

Be to bus daromi mėgini
mai su nuodijančiomis dujo
mis, bus rodomi paveikslai 
iš karės lauko ir t.t. Kas va
karas gi bus įvairių tautų

tokios įdomios pramogėlės.
O lietuviui bus ir didžiausią?' 
sarmata, jeigu jis pagailės 
kelių centų tam naudingam 
sumanymui, kuris prisidės 
ir prie Lietuvos sušelpimo. 
Dar kartą kviečiame Chica- . 
gos ir apylinkių lietuvius 
nepraleisti šios progos pa
matyti karės baisenybės, 
idant paskui ir vaikų vai
kams galėtumėt pasakyti, 
kokie buvo baisus įrankiai 
žmonių žudymui.

Pirkime šiandie bilietus!

K. G.
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1 Pabėgėliai 
1 Paieško 

Savųjų

Musu scoialistai savu 
mokslą dažnai bando pildy
ti ir gyvenime, tik bėda, 
kad užtai juos sodina i ka
lėjimą. Nėra, mat, teisybės 
ant žemės...

Š:omis dienomis vietos

ne, suaimanuoja, kad kata- no tomis savo melagystėmis
likai stato Dievo namus. 

Binghamtonieti! Kaip
keičiasi laikai, taip keičiasi 
ir vietos lietuviu veidas su 
širdimis. Tiesa, j ūsų suinul- 
kinti lietuviai kituomet dC-

sukvailiuti kaikuriuos tam
sius žmonelius ir paskui pel- 
nyties iš jų, statyti sau pa- 
locius, kaip Bostono “Kelei
vis. M

g (socialistų šului, M socialistų jo paskutinius savo centus 
8.kuopos sąnariai ir “Laisvės jūsų raudonajam namui.

Mat, jie tikėjo, kad tenaikorespondentui V. Rinkevi
čiui “nepavyko” svietą ly
ginti. Betarnaudamas vicš-

Marijona Gudauskienė iš
Kieta vos miestelio ieško sa
vo sesers Mjarcijonos. Mos- 
kva. Šeševskaja ui. d. No.
33. kv. 10.

Joną Žukauskaitė iš Kau- j<ratą liko atrasta pas jį ir 
no gub., Pašušvio par., gy- j Jaugiau vogtą dalyką. Darb 
venusi Viktorienės dvare ^tus socialistas už svieto ly- 
ieško dėdės Antano Šidlau- j ginimą liko nuteistas 60 die- 
skio iš Radviliškio. Atsiliep-į už geležinių krotelią. 
ti: Russia, Petrograd, Fon-
tanka No. 134-7.

KlimavičienėMarijona
(Misevičaitė) 30 metą 
Kluouiškią sod., Aleksoto 
valse.. Mariampolės aps

jiems įvyks 
“socialistų

jusą žadamas 
rojus ” Bet

reiškimo:
Stovi muro bažnytėlė—Ją 

žmonės pastatė,
Woreesteris dar ligšiolei 

tokios nematė;
Rausvų plytų, stogs’ šlei- 

tynis, su pdikiauslu 
bokštu,

Tartum sakoj “Ašen žmo
nės dangun kelti 

trokštu,”
Tą bažnyčią statė visi: 

maži, seni, jauni
Ir užtat ji tokia meili, gra

ži, brangi, šauni.
Stov’ kaip rožė, toli ma

tos iš visų kraštelių
Neš’ paguodą ji žmone- 
liams nuo visų vargelių. 

Kūdikėlius šauks prie 
krikšto, auklės mums 

jaunimą,
Suaugusiems teiks ramu-

VOS. Vienas raudonkaklis 
net reikalavo 21 DOLERIO 
atlyginimo. Komitetui nesu
tikus apmokėti begėdiškai 
socialistų bilas, jie ėmė kel
ti susirinkime didžiausi 
trukšmą. Tik rimta kalba p. 
Pranio truputį juos nurami
no. F. X. Vileikis.

SVEIKATOS
SKYRIUS
Veda Dr -as A. 

Rutkauskas

Jųjų pinigą tur. būti padė
ti geroje saugioje valstijos

bankoje
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I
3% ant Jūsų Pinigų

B

Atdara Panedėliais i * Subatomis 
vakarais iki 8 VI landai

p Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
{ Europa ir galima

&autl Lalvokartes

Bet tai veltus darbas. Nes 
yra faktas, kad socialistams 
čia darosi vis strukiau ir 
ankščiau. Veikiai juos iš čia 
susipratę lietuviai išrūkys 
kaip kokias širšuoles. Ne
gelbės jiems nieko nei at
skridusi iš Pennsylvanijos 
viena... paukštytė.

Katalikas.

bu4’ ,; “Pantlmd’ jis nuo užuot žadamojo “rojaus 
vienos ponios pavogė ranki- lietuviai pamatė ten kitką, 
nę valizą ir 6 dolerius. Va-j Ten begėdės moterįs kuo- 
gis liko sugautas, o bedarant Į bjauriausia piktina kaip 

jaunimą, taip ir vaikus. Pa
silinksminimai tuose na
muose kuošlykščiausieji, gi 
kalbos ir apsiėjimai tikrai 
sodomiški. Tuos namus 
lankąs jaunimas praranda 
tikėjimą, dorą ir virsta gal
vijais. f

Tai kas gi beliko daryti 
lietuviams1? Pamatę einą 
laįdinguoju keliu, susipra-

Šio “paukščiuko” veiki
mas jau yra nuoseniai pur
vynas. Prieš du metu jau 

iš jis tupėjo kalėjime už netik
rų čekių dirbimą. Sociali
stų gi kuopa už šį bjaurų

Sarmata!
Teisybės Mylėtojas.

GRAND RAPIDS, MICH.

Suvalkų gub., ieškau savo j darbą savo sąnario neprašu 
brolių, gyvenančių Ameriko-Į lino ir didžiavosi jo “prog- 

je: Kazimiero ir Adomo Mi-resu,” didžiavosi jo skriau- 
sevičių, jiems pranešu, kad!domis, daromomis artymui. 
musų brolis Petras yra ne-Į
laisvėje Vokietijoje, adr.:!
Gerlitz Deutseland Kriegs-! 
gefangcnen lager. Mano j 
adresas: Russia, Mogilev na!
Dnieprie, Karabanovskaja \ ________
ui. No. 8.

Antanas Fridrichovas i§ Vyčių Vakarienė, Sutinkant 
Mažeikių, Kauno gub., Šiau- Naujus Metus,

lių aps., ieško giminių ir pa- ' Naujus Metus Brooklyne 
žįstamų. Russia, Bobruisk, J Vyčiai sutiko labai smagiai. 
Minskoj gub., Nikolajevska-! Gruodžio 31 d. 1916 m. 41 

ja 11. Kanceliarija Litov- kuopa vyčiai Apreiškimo P. 
skavo Komitetą. , šv. parapijos svetainėje pa-

NAUJOJI WORCESTERO 
BAŽNYČIA,

Neseniai vVoreestero 
Mass. lietuviai pabaigė sta-! 
lyti naują bažnyčią. Geros 1 
valios žmonės nepasigailėjo 
nei triūso, nei pinigų, kad

to ir atsimetė nuo tų vilkų tįk jė bažnytėlė butų kuo- 
vadovų, avies kailiu apsl- gražiausia. Ir tikrai, sava- 
siaučiusių. Ir todėl jie grįš- jaį bažnyčiai lietuviai gali 
ta krikščionišką j an kelian. didžiuoties ir prieš kitas 

Binghamtonietis katali- tautas; Kaip žmonės užga- 
kus lietuvius išvadina melą- nėdinti vaisiumi savo pra- 
giais, gi pats meluoja kiek-. kilnaus darbo, geriausiai 
vienam žodyje. Juk ne kas!parodo nuoširdi dainelė vie- 
kitas skleidžia bjauriausias no parapi jono, kurią mes 
melagystes, kaip tik sociali- žemiau talpiname, kaipo pa
stai ir jų pakalikai. Jie ma- vyzdį to pasitenkinimo iš

mą ir smerks paklidimą.
Net mirštantiems bėgs 
bažnyčia suteikti ramybę, 
Sės ji meilę, dorą, šviesą, 

naikins nedorybę.

Kas nori gauti nuo p-no 
Daktaro A. Rutkausko pa
tarimų per “Draugą,” pa
klausimus tesiunčia NE į 
‘ ‘ Draugo ’ ’ redakciją, bet 
prie paties p. D-ro A. Rut
kausko arba asmeniškai, ar-

DABAR JIS GYVENA 
3457 SO. WESTERN AVĖ. 

BOULEVARD.
Jo namai yra beveik pa-

. čioje kerčioje So. Western 
Tat reik džiaugtus mums; aye Boulerara ir 35 gatTė. | 

šiaudiemj, visiems! Klausimas:

Klausimas 65.

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS i

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money

Orders į visos dalis svieto.

Willlan Kaspar — Pirmininkas 
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininkas 
Charles Krcpka, Vice-Pirmininkas 
Josepn bikyta — Kasierius

tint Filek—Ass’b Kasierias

1900 Blue Island Avė. 

CKtcajgau IU.

EXTRA 94.000
Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mene

sio laiką išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelių. Lietu
vių visuomenė atrado, kad tos kningelėš įdomiausios, 
naudingiausios ir pigiausios. Delto jų ir ima nebe 
šimtais, bet tūkstančiais.

Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki
mo yra šitos:

1) AR YRA DIEVAS? Šitoje kningutėje taip 
aiškiai prirodyta Dievo buvimas, kad tą kningutę 
perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Die
vas yra.

2) ZMONISKUMAS IR VERGIJA. Čia gy
vais atsitikimais išrodyta, kur yra žmoniškumas, o 
kas rengia žmonėms vergiją.

3) REVOLIUCIJONIERIŲ TARPE. Šitoje 
kningutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierių ir 
revoliucijų negirdėtos baisybes.

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

5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmų 
pasiskaitymų 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 socialistų sekretai.

Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų knin
gučių tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIE
NOS RŪŠIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 

Ę CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CEN 
► TU, imdamas nemažiau 5C0 gausi po 1 CENTĄ.

Kas norėtų gauti NU VIENOS RUSIES, bet 
sudėtus iš kelių viršminėtų rūšių, tas už 200 kniu- 
gelių užmoka 5 dol., o už 500 — tik 8 DOL.

7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Čia aiš
kiausiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrūdy
tas, tų mokslininkų gyvenimas ir ko vertos bedievių 
priekaištos, buk katalikai juos persekioję.

. 8. MARKSAS II. Trečia laida. Pasiremiant 
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMEN

Zabeliios tėvu brolių ir na- 1 f.1 ^va.81®k.a.8 i f TAI8 a^oje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai
ZalHlijos, tėvų, uolių pa j va(lovas, p-le M. Treigiutė, 2 rengįa žmouijai BJAURIĄ VERGIJĄ.

^Gonelovo s. į p. juozas PauUonis, klerikas, • Perkant pavieniui kningelėš: KOPERNIKAS 
J. Simonavičius, p. F. Li- * 
šauskas ir kiti. Apart pra

Vincas Vaišnora iš Pus- 
kelnių, Mariampolės parap., 
Suvalkų gub., ieško žmonos 

ęonės, brolių Juozo ir se- 
gers Elzbietos. Voronežska- 
ja gub., Kontora Krasovska- 
go T. B. dla Vaišnora,

Karės nelaisvis Stanislo
vas Valis prašo atsišaukti 
giminių ir pažįstamų. Sta
nislovas Walis, Gef.-I.ager 
scbneidelmuhl, Nr. 4951, 
Comp. 2. Germania.

Juozas Milėnis ieško savo 
krokšto-sunaus Jono Moli
nio, gyvenusio Amerikoje, 
Bostone. Prašau atsiliepti: 
Russia, Gomel, Mogilevskoj 
gub. Žeiiezuo-dorožnaja ma- 

sterskaja.
Julijona Skiparavičaitė

Kauno gub., Šiaulių aps.. 
Akmenos miest. ieškau se
sers Ma Iriuos Ciliauskienės, 
gyvenančios su vyru Ameri
koje (Keivanec mieste).

- Prašau žinančių pranešti. 
Petrograd, Ncvskaja Zasta- 
va, Krustalnaja ui. No. 6-9, 
kv. 35.

Antanas Kuncaitis iš Vil
kaviškio ieško brolio Pran- 
eiško ir ištekėjusios sesers. 
Russia, Voronež, Nikitins-'

rengė šeimynišką vakarėlį į 
kurį užkvietė daug mokslei
vių ir kitų kuopų vyčių. Iš
viso Vakarėly j dalyvavo ar
ti 120 žmonių.

Prisiartinus vienuoliktai 
valandai gerbiamasis vaka
ro vedėjas, p. Aleksandra-! 
vičius užkvietė visus vaka-' 
įieniauti. 41 kp. vytės, ma
tyt, labai geros šeimyninkės, i 
nes vakarienė buvo paruoš-! 
ta labai skaniai ir gražiai.

Laike pakarienės buvo iš
pildyta įdomi ir įvairi prog
rama, kuri užganėdino vi
sus klausytojus. Moksleivė, 
gražų elgimąsi. Moksleivė, 
panelė M. Treigiutė iš
reiškė savo džiaugsmumą su 
Vyčiais bendrai dalyvauti, o 
po tam, p. K. Dymta, 49 Vy- 

i čių kuopos narys, keletą žo
džių pakalbėjo, linkėdamas 
visiems, kad toliaus varytu 
tokį prakilnų darbą. Gerb. 
vakaro vedėjas tada persta
tė vietinės Moksleivių Kuo
pos pirmininką, p. Juozą F. 
Paulionį, kuris pakalbėjo 
apie moksleivio gyvenimą 
universitete. Jojo kalba la
bai patiko, nes daug nebuvo

. . girdėję apie moksleivių vel
ka ja 27, Litov skoje učem-, kolegijose, ir paaiški- 
eeskoje obščežytije. ninias jųjų madų ir pasilink

sminimų buvo gana juokin-Melitonas
;ub., T 

įlos valse.,
no g

Mažonis Kau- 
aps., Karte- 

ieško žmonos

ž. d. I-ja linija, No. 40.

gas.

•F ■ ma ■■■■«« j į kalbų dar buvo monologai, 
k rainos, muzikos šmoteliai ir; 

t.t.
Napoleonas Bonapartas.

LIETUVIAI 
AMERIKOJE

S • ♦ 
s 

S

BROOKLYN, N. Y, L

Apsivogė Svieto Lygintojas 
Socialistas.

BINGHAMTON, N. Y.
Paskutiniam socialistų 

laikraščio “Laisvė-* ’ uuiue- 
rvj velnių kupriaus Moc
kaus viemusis Bingbamto-

IR GALILĖJUS, MARKSAS II, kaštuoja tik po 8 
CENTUS. Imdamas nemažiau 100 gausi po 5 CEN
TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im- 

| dainas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE

RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų 
ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisakyti! Pi
nigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.

Su visais tais reikalais kreipkitės į

. / “DRAUGAS” PUBLISHING C0..
1800 WEST 46th STREET :: C’MICAOO, ILL.

worcestenečiams
O podrauge tas malonu ir ■ 

visiems tautiečiams.
J uk bažnyčia tai geriausia 

lietuvių tvirtovė,
Nei joks priešas dar lig

šiolei jos mums 
neišgriovė.

Laimink, Dieve, tą bažny
čią, kad ilgai stovėtų

Uždegk širdįs visų žmo
nių, kad Tavę mylėtų.

Ir pametę blogus darbus, 
dangų sau gamintų,

'• Atsakymas.
Jau 5 mėnesiai laiko, kaip i Pamėginkite. Tamista, 

man po krutinę skauda kas- į Sertl sekančn, gyduolių po 
dien, gūsiais skaudėjimas vie“« "lažųjį šaukštelį su 
nueina žemyn į vidurius.! ka™tu‘ Pasaldintu vandens 
Dažnai riaugulis kankina. j "tlklnlc kas ketunas valan- 

‘ ‘ Dienraščio Draugo 1 as*
R. Elix. tri. brom. tris un

cijas.
Kitoje bonkelėje, lai vais

tininkas (aptiekorius) su- 
Regisi didesne pusė visųįmaįg0;

Skaitytojas iš
Cleveland, Oliio. 

Atsakymas.

lietuvių ligonių panašiai 
kaip Tamista serga. Tai yra

O dainelę tą parašiau, kad .v . ...
. . ... įsvidaus pilvo sienų apveli-

visi atmintų. .... . .... , rL. x
Vincas Lengvenis. “a,s,su tota gMim (gh«a). 

Sausio 6 d. 1917 m. Tokls “eferumas dazmau-
Woreester, Mass. ?,al.|vyksta nu,° svalSlnan-

eiųjų gėrimų, į kuriuos mu
sų “biznieriai” maišo nuo
dingojo (medžio) alkoholio 
(\vood alcohol). Reikia liau
ti svaigalus gerus ne vien 
sergant, bet ir pasveikus, 
visai svaigalų atsižadėti, tai 
tuomet galima tikėtiesi, bent i 
iš dalies, sveikatos sugrįži
mo.

NUOMONĖS SKAITYTOJU 
APIE “DRAUGO” IŠLEI

STAS KNINGUTĖS.
Gerbiamoji Redakcijai 

Neiškenčiu nepadėkojęs
“Draugui” už puikias kuin- 
gutes, kuriose kaip ant del
no išrodyta socialistų mok
slo kenksmingumas. Tokios 
kningutės labai yra naudin
gos lietuvių visuomenei ir 
geistina butų, kad jos kuo
daugiausiai išsiplatintų.

Su pagarba,
Jonas Užkuraitis. 

>ctroit, Mich'.
1904 W. Jefferson avė.

NEWARK, N. J.

Reikia valgyti tokius val
gius, kuriuos suvalgius riau
gėjimas neatsiranda. Tą 
bandymais kiekvienas gali 
datirti, ir savo datyrimą gy- 
veniman vykinti.

R. Fr. vihuni. opuli Co. 
pusantros uncijos; Elix. 
phosphor. et nue. vom dvi 
unciji; Liq. pepsin, arom. q 
s. or keturias uncijas Sig- 
na. Reikia gerti po vieną 
mažąjį šaukštelį kas tris va
landas.

uyuuoics reikia geru tik
tai is mazesneaeb eolikeieo 
kol visas gyduoles išgersi
te, paskui reikia geru iš li
kusios, Uitlęsneses nonkeies.

laiuistąi pačiam reikia 
tėmyti, kulius gyduoles ge
riausiai tinka, tai tas reikia 
vartoti apie vieno menesio 
laiką. _______ _

Klausimas 67.
Ketvirti metai kaip mano 

gerklėje yra tii-šta glitis. 
Gyduolių su degtine visai Kvėpinioji (kvapinė) gerk-

negerti. švenkščianti, ypatingai
Nusipirkti vaistinyčioje Jeisu ko “>rs Šalt° ParaSau- 

Kenkia taipgi saitas

Sausio 3 d. š. m. Lietuvių 
! Svetainėje įvyko susirinki- 
I mas rinkikių ir rinkikų Lie
tuvių Dienoje, dėlei išklau- 
1 symo galutinos atskaitos, 
j Bet atvykę sbcialistai, kaip 
! paprastai, ardė susirinkimo 
ramybę. Dalykas tame: Lie
tuvių Dienoje socialistai te- 
prisiuntė tik 7 ar 8 rinkėjus. 
Gi katalikai ir tautininkai 
purado kelius kartus dau
giau rinkėjų. Neataižvel-

(aptiekoje) R. mist. sbei alk. 
vieną unciją; Elix. gent. 
glyccrin. pusę uncijos; Lig 

j pepsin. arom. pusę uncijos; 
jSyr. asar. Co. vieną unciją; 
Syr. eriodiet. arom. vieną 
unciją. Iš viso keturių un- 
pijų bonkelė sutalpins visai 
čionai užrašytąsias gyduo
les. Ant bonkelės reikia pa
žymėti: Imti vieną ar du 
mažiuoju šaukšteliu po 
kiekvieno valgio. Galima

nu.
oras ar vėjas.

Keturi metai atgal sirgau 
rbeumatizmu.

V. J. iš Soš Boston, Mass.
Atsakymas.
Pabandykite, Tamista, gy

dymą jau senai nurodytai
siais budais tilpusiais “Sa
vaitinio Draugo” numeriuo
se 41 ir 46 1916 m. ir dien
raštyje “Drauge” nume
riuose 168 ir 199 1916 m.

Minėtuose “Draugo” nu-imti apie pusė valandos; 
prieš valgį vienu ma8,j, Į menuoK yra platus aprašy- 
šaukštelį su karštu pasai- ™s al»«‘ Ke.kKs ir “rheu-
dintu vandeniu. ! ““tlz,nu 8>dyin»8i.

Tamistai yra reikalinga 
eirškynėlė vadinama: “De 
Villbis Nebulizer No. 16 ir 
petrolatuni liquidum sp. gr. 
.0850 vieton recepto paduo
to “Draugo” No. 168 spalio 
12 d. 1916 m. ar “Savaitinio 
Draugo” No. 41, 1916 m.

Tamistai galima vartoti 
“Parke Davis and Go.”

Klausimas 66.

Jeigu kas į mane piktai
giant 1 tai socialtatai drįso Pakalba "to paMepia tuo- 

jaus nusigąstu ir perpykstu 
ir mano smilkiniuose jaučiu 
lyg kad kas mano galvą su
veržęs laiko; pakinkiuose

pareikalauti sau net pusę 
surinktų aukų. Kadangi jų 
begėdiškas reikalavimas ne
buvo išpildytas, tai sociali
stai rinkėjai prisiuntė BILĄ 
UZ PASIDARBIVIMA 
AUKŲ RINKIME DĖL

£«?!<!**«!?« BADAUJANČIOS LIETO

karšti, su prakaitu, šiurpu
liai eina, ypatingai besišla- chloretone Inhalant vieną 
Plnant- | unciją ir čirkšti kvėpuoja-

J. G. iš Cleveland, O. mon gerklėn.



D R A U GI A S 1 T*~ vrnpnRs - r-?i TT wwr 3

Balsų Rinkėjai Paskirs Tei
sėjus Petnyčios Vakare.

TUO TIKSLU ĮVYKS SUSIRINKIMAS. KIEK 
VIENAS BALSŲ RINKĖJ AS KVIEČIAMAS x SUSI
RINKIMAN. BUK TAMSTA TIKRAI, JEI GALI.

K. Pocienč................ 33.910
Elena Žiliūtė .... 32.555
Jonas Polikaitis .... 30.350 
Jurgis Slepikas .... 30.020 
Peter Šliogeris .... 29.190

HOMESTEAD, PA.

Paieškau savo pažįstamų; Jono 
ir Igno Maliskij ir Marės Mališ 
kiutės, paeinančių iš Suvalkų 
gub., Aut mano adreso yra 
laiškas jiems prisiųstas iš Lie
tuvos. Jie gyvena Ghicagoje.

Atsišaukite sekančių adresu: 
ONA VABALIUTE,

132 Sherman st., Trenton, N. J.

Balsy Rinkėjams
Kuomet prasidėjo šitas kontestas, tvarka, 

sulyg kurios kontestas turėjo įvykti, buvo pas 
kelbta. Tos tvarkos visas laikas buvo prisilaikoma 
ir sulyg jos visos dovanos bus padalintos. Kiekvie 
nas balsų rinkėjas savo užpelnyta dovaną gaus 
teisingai. Ir tuo tikslu visuomet dedamos visot 
pastangos.

Daugiau ir geresnių dovanų buvo įgyta, ne 
gu ispradžįų buvo pienuojama. Speeialės progos 
privertė padėti tas pastangas. Ir kas tiesa, kontes
tas išėjo daug pasekiuingesnis, negu buvo manyta.

Kadailgi daug žmonių dayvauja šitam kon- 
teste, tai gana yra bloga, kad negalima dovanoms 
duoti kokių dvylikos automobilių vietoje dviejų. 
Žinomas daiktas, kad kaikurie balsų rinkėjai, kat
rie tikisi laimėti, bus nustebint, kuomet neatsieks 
savo tikslo. Tokie gal pamanys, kad dovanos yra 
gaunamos be didesnių darbo pastangų. Ne. Tasai 
dovanas apturi, kurs delei anų pasišvenčia pilnam 
darbui.

Šitam konteste ne mažą svarbą lošia ir laimi
kis. Kiekviena dovana bus pripažinta teisingai, su
lyg, kaip jau buvo minėta, paskelbtos tvarkos. 
Nebus daroma jokių išėmime ar kokių nors privi
legijų. Rasi, kaikurie balsų rinkėjai tikisi vietoj 
dovanų gauti pinigus. Bei dovanos nėra pinigai ir 
kaipo tokie nebus pripažinti.

TAMSTA TIKRAI LAIMĖSI.
Prisidėk prie šito kontesto. Kuomet tik bus

paskelbtas tamstos vardas, tuojaus užsimokėk iš
kalno prenumeratą už metus. Paskui kas kiekvie 
na savaitė surask vis po vieną prenumeratorių iki 
kontesto pabaigos. Kuomet ant galo negausi rei
kalingo skaičiaus balsų išlaimėti bent vieną kon
teste nurodytą dovaną, tuomet tamstai bus su
grąžinta po dvidešimts centų nuo kiekvieno įmo
kėto dolerio už prenumeratas.

AR GALI BŪTI KAS NAUDINGESNIS? 
Kiekvienas apturės sau teisingą dalį. Kontes-

tantų tarpe nebus jokių paskirstymių. Jei kartais 
kam kokie klausimai nebūtų suprantami, arba iš
eitų bent kokie nesupratimai, tuomet reik kreip 
ties, į kontesto redaktorių, kurs viską išaiškins ir 
pataisys. , ų ,

Sausio 12, 13 ir 14 dieno
mis Sv. Petro ir Povylo baž
nyčioj įvyks keturiasde- 
šinits valandų atlaidai. Pa
sinaudos ir iš apylinkių lie
tuviai. Dideliais būriais ap
lankys bažnyčių ir ten pasi
sems sau daug dvasiškojo 
maisto. Visomis trimis die
nomis bus daug svetimų pa
rapijų lietuvių kunigų. 
Bus misionorius, kurs dabar 
laiko misijas Duųuesne, Pa. 
Pamaldos įvyks rytmečiais 
ir vakarais.

Lietuviai'. 
šitė atlaidų!

Nepamirškite

Paieškau savo motinos Jed 
vygos (Givadiiukė) Jugienė 
brolio Jono Jugo, seserų Onos 
Agotos, Veronikos Jugiečių. Jie 
gyveno Kauno gub., Šiaulių, pa
vieto, Vereškių sodžiaus ir 
Staučių sod.

Malonėkite atsišaukti sekan
čių adresu:

P. JUGAS,
1215 State St., Dekalb, III.

Paieškau savo vyro Viktorio 
Totiliaus paeina Kauno gub., 
Vilkmergės paV., Kaniūkų kai
no. Antri metai kaip mane ap
leido, jeigu jis mano sugrįžt ir 
gyventi tegul atsišaukia, nes 
mano teta numirė palikdama 
rakandus.

ONA TOTILIENE 
Box 88 Tariffville, Conn.

AR TAMSTA PRISIRENGIS 
IKI PABAIGAI?

J. G.

Paieškau puseserės Marcelės 
Rakiekytės, paeino iš Suvalkų 
gub., Naumiesčio apskričio, Grie 
ličių arba Naujų Sintautų kai
mo, 5 metai ji ištekėjus už Jono 
Logiu jos adresas buvo toks: 4’. 
Ilunting st., Somersville, Mass 
Tūrių svarbų reikalą, kas link 
brolio Jono Rakicko iš karės. 
Meldžiu atsišaukite žeraiaus pa 
dėto adreso:

PELIX DAVIS

Paieškau Sausanavičiaus pa
eina iš Vilnšaus gub - Ti įkv- va 
vieto Jiezno parapijos Varinuts 
ko kaimo. Jis arba kas apie jį 
žinote atsišaukite sekančių adre 
sė:

PRANAS CIERMAUCKAS 
Box 417 Fofest City, Pa.

.-------------- -
REIKALINGAS pasdavėjas. 

Turi kalbėti: lietuviškai, lenkis 
kai arba čekiškai, atsišaukite
pas

Ar Turi Gana Balsų 
LaimSJimui?

PRISIRUOŠIMO BALSAI.
“DRAUGAS”

Nauji Skaitytojai Kaina Balsai
6 mėnesių ................... .. $1.75. . <-« 640

12 mėnesių ................... .. $3.12................ - 1600
*24 mėnesių ................... $0.24 • • • • • 4800
30 mėnesių ................... $9.00  ............ 9600

Siunčiamas per pačtą kaštuoja $4.50 | metus.
Ife į Chicago kaštuoja $3.00 į metus.
Į kitas šalis (užrnbežin) kaštuoja $0.00 i metus
• “SAVAITINIS DRAUGAS”
Nauji Skaitytojai Kaina Balsai
Nauji Skaitytojai Kaina Balsai

(12 mėnesių ..............-r $1.50.............. • 640
24 mėnesių $3.00............. 16)30
36 mėnesių • • v<<Tr.-»-<-e-*i $4.50.............. 3200
Ą3 ID3I16&1Ų • •' $0.00.----- 4800
Paskutinės keturios lenktyniavimo dienos.

ATKINS and PREUND, 
O. Box 303 Rockford, Mieli, i 4805 So. Ashland Avė.

$4,000 DOVANŲ U? RINKIMĄ BALSŲ

SMARKESNIS 
PASIDARBAVIMAS.

Sausio 17 diena eina vis 
artyn ir artyn. Tų dienų pa
sibaigs didis lenktyniavi
mas. Visur dabar galėsite 
pamatyti ir nugirsti subruz
dimo darbą. Kas laimės, da
bar visur apkalbamas šitas 
'klausimas. Kiekvienas bal
sų rinkėjas šaukiasi savo

Subruzdimo savaitė jau 

pasibaigė ir balsų rinkėjai 
po šito deda visas savo jė
gas, kad ant galo išeiti lai
mėjusiais. Jie pųsirengę 
stoti į. smarkias paskutines 
imtynes prieš lenktyniavimo 
pabaigų.

Ant astuonių p«tnyčios 
vakare (sausio 12 d. 1917 
m.) balsų rinkėjai prašomi
ateiti susirinkiman į konte-; pietelių pagelbon. 
sto redaktoriaus ofisą ir iš- j Šiandie mažiau kaip 1,000 
rinkti penkis teisėjus, kurie balsų skiria kitus nuo kitų 
perrokuos balsus ir paskir- i pirmuosius dešimts lenkti- 
stys dovanas. Pasitikima, įlinkus. Apsireiškia kaiku- 
kad visi balsų rinkėjai bus i rių didis pažangumas pir- 
susirinkime. Juk tai jė pa- myn. Tai padarė subruzdi

mo savaitės balsai. Mrs. L. 
Sabonienė iš Pittsburgo ir 
A. J. Bernotas iš G raud 
Rapids veda lenktyniavimų.

LIETUVIŲ

MOKYKLOMS VADOVĖLIAI
(Šios mokyklų knygos yra patvirtintos Chicagos Arkidiocezijos 

Parapijinių Mokyklų Priežiūros Komisijos.)

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas 
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems
ir suaugusiems, 112 pusi...............................................25
Ta pati, drūtais drobės apdarais ............... 35

No'. 1020. Plati šv.^Tstorija Seno ir Naujo Įstatymo, 
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį I-mą 
kun V. Mironas, Dalį II kun. K. Kazlauskis. Su 
paveikslais perspausta sulyg J. Zavadskio' 1905 
m. laidos. Drūtais poperos apdarais, viso
272 pus........................... ........................ $1.00

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įsta
tymo. Parašė kun. I. šuster. Kieto popero ap
darais ....................................................................................25

No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas. Pagal 
angliškų sutaisė kun. F. B. Serafinas, dalis I.
minkštais drobelės apdarais ......................................15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katckiz.mas. Sutai
sė kun. F. B. Serafinas. Plačiau viską išguldąs,
dalis II. minkštais drobės apd..............................• .35

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vienatinis 
Lietuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose 
ir patiems per savę mokinties, poperos apd. .35 

No. 1133. A B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Da
mijonaitis, drobės apdar..............................................25

No. 3 334. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis II..................... .............................. .35

No. 1133. Vaikų žvaigždutė. Bcjdoriaus, dalis I, kie
to poperos apdarais ....................................................... 25

No. 1136. Vaikų žvaigždutė. dalis II, kieto po-
peros apd...............................................................................35

Užsisakant po daugel ant sykio nuleidžiama nuošimtis. 
Užsakymus siunčiant adresuokite:

i

Skaitytojai pa- 
gelbSkite 
savo my-

liamės
laimėti

Idomiasi dalykai dedasi
UžgadSdinkito Karščiausius savo Širdies 

troškimu*

Trisdešimtis Trįs DOVANOS I s*
Visos žemiau surašytos dovanos bus išdalytos ‘ ‘ DRAUGO ’ ’ ~ skaity- 
tojani3, neatsižvelgianti j tai kur jie gyvena. Brangiausia dovana 
bus suteikta tam, kuris gaus užvis daugiausia balsų. Kitos dovanos 
taipogi bus duodamos sulyg skaičiaus balsų. Kas gaus balsų — 
tam mažesnė dovana, kad daugiau — tam didesnė.
DOVANA ..........................................................................7' ~VERT*

l lekinoton AOTOMDStuua ..................X?.$į
Pirkta pas

LBKINGTON MOTOR CAR COMPANY
1842 South Mlchlgan Avenue

2. BRISCOB AUTOMOBILIUS ........................... ................................. 850.00
kirkta pas

- MOTOR CAR SALUS COMPANY,
2329 South Michigan Avenue.

3. JESSIE FRENCH PIANO ...............................  050.00
4. JEFPEBSON PIANO ................................................................................ 300.00
5. NATIONAL GRAMAFONAS ............................................................. 150.00
6..ARTCPHONE GRAMAFONAS ........................................................ 75.00

Nupirkta pas
JOSEPII KLINENBERO,

4915 S°uth Ashland Avenue

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

NEW HOME SEWING MACIUKE COMPANY,
Nupirkta pas

427 South Wabash Avenuečių reikalas nuskirti žmo
nes, kurie spręs apie konte
sto pasekmes.

Balsų rinkėjams dar yra 
proga iki lenktyniavimo pa- j Baskui šituos tuojaus seka
baigos pasidarbuoti taip, Janušytė, V. Jereckienė 
kad išeiti laimėjuciais. Da- *r Juknis. R. M. Kali- 
kad išeiti laimėjusiais. Da-|1,aU8kas neužsileisdamas li

gi drožia pirmyn.

Daug darbo. Vakar kon
testo redaktoriui buvo daug 
darbo. Jo ofisas buvo už
veistas balsavimais. Tiesiog, 
nebuvo galima visus balsus, 
surokuoti ir paskelbti šian- j 
dieninio laikraščio nuineryj. į 
Užsilikusieji priruošti pa-

Bet reikia SUJUDINAI 
DANGŲ IR ŽEMŲ, KAD 
GAUTI DAUGIAU PRE
NUMERATORIŲ IR BAL
SŲ. BE JOKIO ATSAKY
MO KIEKVIENAS PRI 
VALO DABAR DĖTI PA
STANGAS, KAD ANT GA
LO NEPASIRODYTŲ
PERVELU. VISKĄ NU-) skelbti rytoj.

L. Sabonienė ............136,000
A. J. Bematos............135,320
Ona J anušy tė............134,600
iV. Jereckienė_____ .134,590
J uozapas J uknis .. 134,510 
K. M. Kalinausas.. 134,100 
Chas. J. Pansima .. 134,000
Auna Šūsnis ........... 133,615
S. Simanavičius___ 133,515
K. Skrypko......... ... .133,220
J. J. Statkus........... 132.600
Ignas Stadulis ------131,500
E. Vaivada................ 130,385
J. J uzenas ........... .. 130,370
J. Giuualiauskas... .130,010 
Matli Litivaitis ... .130,000 
S. Valentukevičia .129,815
K. P. Mikšys...........128,980
P. Gudaitis.................128,600

J. Wiczas.....................128,410
M. T. Geneviczius ..127,760
S. P. Mažeikų........... 124,105
J. Wiczas .............  123,910
Ona Pocienė ............ 122,935
P. Gudaitis.................121,500
Alex Shedis .............. 121,060
Felix Miachulskis .. 113,685 
Geo. Stankevicie 104,575 
Agota Moskevičien: 103,280
C. Baltrūnas ........... 96,125
J. Kudirka ................ 92,120
Antanas Glemžn.... 81,500
N. Urbonas ................ 72,650
M. Grubleuskis ----- 69,815
J. Bičiūnas...............  68.700
V. Stulpinas ........... 53,745
Ona Šlažaitė ........... 39,345
Tony Kurliansky .. 38.360

DRAUGAS PUB. CO

Jau išejo ketvirtoji pagerinta
laida knygelės

' =
NO. 849

-Tiesos Žodis-

Socijalistams-
Parašė Kunigas

KETVIRTA LAIDA

KAINA IOc

CHICAGO. ItL.

DRAUGAS PUB. CO.. I#OO V. 4bih STREET 

I$|7

Reikalaukite. Pinigus galima siųsti 
ženkleliais.

NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...............   20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) ............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).................................................. 20.00
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) 
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMU RAKANDAI

(MEBLIAI).................................................... 20.00
(MEBLIAI).................................................... 20.00
(MEBLIAI).................................................... 20.00

20.00
20.00

(MEBLIAI)........................... -....................... 10.00
(MEBLIAI).................................................... 20.00
(MEBLIAI).............................................. 20.00

NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).................................................... 20.00
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI 
NAMŲ RAKANDAI

(MEBLIAI).................................................... 20.00
(MEBLIAI).................................................... 20.00
(MEBLIAI).................................................... 20.00
(MEBLIAI).................................................... 20.00
(MEBLIAI).................................................... 20.00
(MEBLIAI)...................   20.00
(MEBLIAI).................................................... 20.00
(MEBLIAI)...................................... .-........... 20.00

Kontestas bai
giasi devintą 
valandą 17 

sausio, 1917

NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................... 20.00
NAMU RAKANDAI (MEBLIAI)...................................................... 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...................................................... 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAĮ)...............................................  29.00
Nupirkta pas

UNION LIBERTY FURNITURE COMPANY, ..
4795 Ashland Avenue

LAIMĖJIMAS ’UMS YRA UŽTIKRINTAS.
Prisidėkite prie to kontesto (lenktynių). Kuomet tik 

bus pagarsinta jūsų vardas •‘Draugi'', tuojaus ui. 
simekokite prenumeratą iškalno už metus. Paskui, 

gi suraskite •‘Draugui” mažų mažiausia bent 
vieną prenumerntorin į savaitę, iki pabaigos 

kontesto; Jeigu kuris negaus reikalingo skai
čiaus b alsą dėlei i'driim ėjimo viršų-,įrodytų 

dovanų, Ina gaus 25 eer.th* nuo kiekvie. 
no dolerio už įmokėtą sumą už prenu- 

moratotln*.
ARGI O A LT BTJTT

KAS TEISINGIAU.

DEL PLATESNIU ŽINIŲ ADRESUOKITE

KONTESTO REDAKTORIUS
ifiOO W. 46th Street Telephone Drdvor S114

•» t * ' "* • , 2' «

Ofisas atdaras kasnien nuo S r. m. iki 9 v. v.

---------------------------------- ,------------------- -------------------- ---------------------------------------------------------
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1 UŽMUŠTA, 4 SUŽEISTI.

Vakar vakare ties Broad- 
way ir Wellington gatvėmis 
gatvekaris sutraškinu didelį 
automobiliu, kuriuo važiavo 
keli žmonės. Vienas važia
vusiu užmušta ir 4 sužeista.

16 m. Saliunų ar brnvarų? 
Mes visi žinome, jog jie ne 
i parapijos, nes trakšminin- 
lrai po bausme jus atšaukė, 
taip, kad pradžioje 13-tų 
metu likosi tie, kurie ją 
bausmes nebijojo ir darba
vosi iki šiai dienai.

Tolesniai kas tie katal. 
draugijų pirmsėdžiai ? Pas 
mus draugijos katalikiško.: 
t ik varu. Valdybos prieder
mė po prisiega pildyti drau
gijos Įstatus ir žiūrėti, kad 
sąnariai pristatytų velyki
nes išpažinties paliudijimus, 
bet jie taip užimti su para
rė jos reikalais, kai ir patįs 
’o nepadarė. Musu draugi
jos pirmininkas bene dvei- 

: g) s jau. Tb'ka-m, kad ki-

5 pardavėją,
3 dirbti planu®,

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

Draugas Pub. Co.

Amerikos Lietuvio Mokykla
Makinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.

Parsiduoda Bučerne labai 
puikioje vietoje lietuviu apgy 
ventoj galima daryti labai gera 
bizni.

Kas norite įsigyti sau puiku 
biznį malonėkite atsilankyti, pa 
matysite koks biznis ir dėl ko 
kiospriežasties parsiduoda. Atsi 
šaukite sekančiu adresu:
2908 AV. 40tli St., Chieago, III

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

Vyrišky Drapanų Bargenal
j Į Nauji, neatimti, uaryti ant 

užsakymo siutai ir overkuial, 
vertės nuo 030 iki 050, dabar 
parsiduoda po 015 ir 25 dolerius. ė>

Nauji, daryti gatavimi nuo 2 
015 iki 035 siutai ir overkotai, j* 
nuo 07.50 iki 18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailio pa
muštų overkotų

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo 025 iki 

i * 085, dabar 05 ir augšėiau. Kel
nės nuo 01.50 iki 04.50. Vaikų 
siutai nuo 03.00 iki 07.50. Va-

, į liros ir Kuperai.
, į Atdara kasdieną, nedėliomie 

ir vakarais.
8. GORDON,

' J1415 8. Halsted st., Chicago. IU. 
8Xtt 7 A1999999999.99999  9

oro
Sutaisytas u formuios-

receoto; nuteiktu iAm int In
go Egvpto zol.«»4Hnl.ii,

PUIKUS -NAUJAS .
SUMANYMAS!

Del tą kurie nori kad ją 
čeverykai butų pataisyti ge
rai ir teisingai. Iš priežas
ties didelio vrangunio tavoro 
mes buvome priversti įtaisyti 
vogas (seales). Dabar mes 
įtaisėme vogas ir sulyg svaro 
bus mokama už skūrą, už ma 
žesnė porą ėevervku bus mo- 

įkąmą mažiau, už didesne 
daugiau. Tuomet niekas nesi-* 
jaus nuskriaustų.

Savininkas yra 
J. MIKŠIS,

637 W. 18th st.
Electric Sime Repairing 

Sliop.

ENTR A SUSIRINKIMAS!!
L i et u v i ii Kooper a t i v i ško s 

valgomųjų daiktų krautuvių, 
sausio 11 d. ketverge Gruos- 
džio ir Raišiuto svetainėje

apsireiškiiškii KtcU'iinii | m sėkmingu U
linu i/< i uno pili o ir i o nu, uer- y 

skuudė/imo, diimtliu. i/uli os > 
skaudė ji iii-i. uukI ujimo a/ir/ilo, I 

liuli ujf, eel.. «•/., Šutai* 1 
liūs ix«lirbėju Ubai pa g a itAju-sio J
PAIN-EXPELLERIO-

Beno ir ištikimo draugo ik4my
lios, naudojamo visame pu-au- 
l.vjt* per put? simtiiuėiu 23r. 
ui bonkutv vimi-c uptiekose, 
arba gulite uAsisakyti tiesiai iš 
F. AD. ItirilTFU A CO. 

74-m Vashmgtoa Street. Nev Vork.

PASKUTINIS REIKALA
VIMAS.

parprn t cdvsias kuni- 
Pritikėdami, kad visi U-l „„ ,)ct nr lik

kietu pardavinėtojai yra iiems tien„ neW) 
skaitę “Draugo” panedėlio p.llin(nl

Mes katalikai sąnariai 
griežtai reikalaujame, kad

, ... i naliudijimai butu pristatyti
antru syk apie tai nenuneši . , ’’ . . . ,
me. Bet turime priminti tai, \ niTn^ a1*™’J*1 ° W. 12Oth St.,) Pradžia
. , ....... , . _ darvs tai eisime i parapijos? ”
kad visi tikietu pardavine- . .' . 7:30 vai. vakare,
tojai atsimintų, kas ten bu- , , . v ,
vo pranešta. O jeigu kurie ;arb* ’!!‘sana" wsi1'
pamiršo, arba nėra skaitę, 1 "delbsime jų vardus.

Pamastikline, ką darytu-

num. pranešimą “BAZARO 
TIKIETŲ PARDAVINĖ
TOJŲ DOMAI.” Todėlet,

kad grįžtu i panedėlio nu
merį ir atidžiai perskaitytu „mėme, jei toksai sąnaris
nes ten yra aiškiai pažymė- • mirtų be kunigo. Lieptumė

me ji streikuoti? Ir kaip 
butų su posmertirie ?

Gėda mums broliai, gėda, 
feisa ne vien vyskupui ro
dyti, bet ir žmonėms.

Dagia.

Visi Bendrovės sąnariai 
>ra maloniai kviečiami atsi
lankyti, nes šitas susirinki
mas bus vienas iš svarbiųjų.

Rašt., S. Tilvikas,
AV. Pullman, III. 11949 Lowe 

Avė.

Phone Yards 2721

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St. 

CHICAGO, ILL.

99999999999999999999999999

F. P. BRADCHULIS
ATTORNY AT LAW 
Lietuvis Advokatu 

30 N. LaSALE ST, CHICAGO. 
Roome 1107.1114 

Telephone Franklin 1178 
Gyv.: 3112 S. Halsted St. 

Telephone Yards 2390

ĮM0l«8$0M0M04t«0t0000M«IO»tC«tt*K» 

H Telefoną,: McKInley S7A

BR. A. K. RUTKAUSKAS i
Gydytojas Ir Chirurgas 

3467 S. ttsttn Unl. Ir W. 36 lt., Chicago

I A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Room 813
19 So. La Šalie St., Chicago, III. 

Tel. Randolph 5240

gyvenimo vieta
3255 South Halsted Street

Tel. Drover 5320

Y>r>rryryitiYrrrTYTTrrrrrrr

2 JO8EPH C. VVOLOR
(d

LIETUVIS ADVOKATAS g
Y Kamb. 902 National Life Bldg. J-J 
2 29 So. LaSalle st., £
* Vakarais 1566 Milvaukee avė. S

Central 0390 
Basidence Hnmbold 97

CHICAGO, D.L. |

did2iau$ia:irstipriausias valstibinis bankas bribeporte

CENTRAL MANUFACTURING
A

STATE
BANK District Bank.

PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

A
STATE
BANK

ta tikietu pardavinėto ju pri
valumai, kuriuos jie turi rū
pestingai išpildyti.

Prie to dar prašome visų 
tų, kurie darbavosi bazaro 
rengime, ar tai tikietu par
davinėjime, ar dalykų rinki-1 tiwxi|i n i/n i/iy ADA O 
me, kad neatsisakytų dar V I CIU O M i YAKARAd. 

pasidarbuoti iki sausio 19 d. į 
rinkti aukų nuo , pramoni- į
ninku ir kitokių geradariu,! T 5’nipdzl_°r J1 d\ 191d m‘ 
kurie teiktųsi paaukauti kar jlptiUV(^i X-'<‘1Ų 8 kp’ ^ose'

ali arba turi. Renkant lande’ I1L’ 8urcnSe vakar‘?
Sulošta buvo trumpas vei
kalėlis “Burtai.” Lošimas 

i nusisekė gerai. Apart to 
dar buvo vyrų kvartetas,

DIDELIS BALIUS
Šėrininku Kingman Zinko Kasyklų

MILDOS SVETAINĖJE
3/38 So. Halsted Street, Ant 3-čių labų

Nedėlioję, 14 dieną Sausio, 1917 metuose.
Pradžia 7-tą vai vakare, Įžanga 25c asmenul
Muzika Broliu Sarpaliip KVIEČIAME IR NEŠERININKUS

___ ____
reikia priimti viso

kius dalykus kokius kas 
teiktųsi aukuoti; ar tai bu-
tt) valgomi, geriami, dėvimi, 'lar. b"v0 Tyn} „ „. , 
ar kam kitam naudingi, vi- knrl atllko: PP- T., V'C 
sus su padėka priimti. Ne- Kvonunas, S. Pdrtusts ir 
nnleisfcime ranki), gerbia- jJ• Korecka n- smulki) due-

Tikieti) Pardavimo tos- k"U atl,ko S' Plkt"z,s 

Komitetas: i’r
M. E. Zaldokas. Toliaus h,,v0 ius ir da: 
R N. Daršis ir įlinimas dovanų daugiausiai 

eravusiom gėlių.
Sulaukus Naujų Metų va

karas užsibaigė.
Ten Buvusi.

J. Mockus.

SVARBI ŽINIA WEST- 
SIDIEČIAMS,

Utarninke, sausio 9 d. p«>, 
kalėdinio poilsio vėl prasi- į 

dėjo mokslas L. Vyčių 24 i 
kp. vakarinėje mokykloje. ' 
Lekcijos bus išguldomos Į 
Aušros Vartų paarpijos mo- į 
kykloje utarninko, ketver- ■ 
go ir subatos vakarais.

Ar ieškot 1 
darbo? Skai-i 
tykit Draugą
Kas nori gauti darbą, turi

, , . i kreipties valstijinin darbo
r . . . . n°,S v8-1, biuran į “Unskilled Labor,
lingiausiai pasinaudokite , A„KOATO- Ar

, i- i -v Department,” 520 W. Mon- 
proga pasimokvti lietuvis-1 ,T. . ,
, . . ..vi • ’ree st., Chieago. Visi dar
kai ir angliškai. į. . , ’ , . . -r.

w tt i j v bai duodami veltui. Ir ten Kp. Valdyba. . , . . . .
pasakoma, kiek kas kur ga- 

a .u- į b uždirbti.TOWN OF LAKEi i 1 peėkurio,
______________ • l 4 mašinistų,

■ 3 jrankių dirbtuvėje,
Sausio 4 d. šią metų Pavis, 4 atiklŲ dirhtuv5je,

Square Parko svetainėje su-! 6 lpntŲ sankrOvoj,
šaukta Sv. Kryžiaus para-j 40 kartaisių, 
pijos maištininkų mitingas, i 20 dailvdžių,
Išdalinta pakvietimai su šio- ' ]0 machanikų, 
kiu parašu: kviečia 1G metų 2 dažų dirbtuvėje, 
trastesai, katal. draugijų 20 rakandų dirbtuvėje, 
pirmsiedžiai-pirmininkai ir
Žilas Senelis.

Apie paskutinį neminėsiu,

Westsi d iečiai,

100 formdirbių,
6 bl ekorių,
1 vežimų dirbtuvėje,

nes jau jie tegalima pasaky-Į 20 anglių kasyklose,

1 automobilisto,
2 ukėje darbininką,

ti “ 
<1 ego,

žile galvoj, velnias vuo- 
” B"t kas tie tmstosai

?r
A. Oiszewskio Banko 

Depozitoriamsl
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GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti Ba- 

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

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

Atsišaukite tuojaus į
“DRAUGO” ADM.

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

1112 W. 35th Str., netoli Morgan str. Ohlcag®, OL

Kapitalas ir pervir
šis $300,000.00. Tur
tas virš $2,000,000. 
Šis Bankas yra taip 
saugus kaipo sau- 
giausis didmiesčio 
bankas, tik daug pa
rankesnis dėl darbi 
ninku žmonių. Mo
ka 3 nuošim. už pa
dėtus pinigus. Da
ro paskolas, Apsau

goja nuo ugnies. Parsamdo apsaugos skryneles (boxes). 
Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio ir Parduoda lai-- 
vakortes ant geriausių linijų. Taipogi iškolektuoja pi
nigus iš kitų bankų po visą Ameriką.
Valandos nuo 9 ryto iki 4 popiet; Sukatomis iki 9 vak.

Jonas Czaikauskis ir K. E. Ivinskas,
Lietuvių Skyriuje.
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Ant Uurų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

CARR BROS. WRECKING CO.
E 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
0 rrrewrov0Tr«?v*Trr»T¥»
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V
Lietuvių UNIVERSAL STATE BANKAS

jau yra suorganizuotas ir atsidarys tuojau^ kaip 
tik visi, pinigai už paimtus šėrus bus sumokėti.

Tuojaus po atidarymui Universal State Ban
ko bus šauktas A. Olszewskio Banko Depozitorių 
susirinkimas, kad perkelti A. Olszewskio Banko 
depozitus į nauja Universal State Banką.

Ant šio susirinkimo visi A. Olszewskio Ban
ko depozitoriai atsineš savo Bankines knygeles ir 
išmainys jas ant knygeliu naujo Universal State 
Banko, su kuriomi jie galės savo pinigus atsi
imti, arba laikyti naujame Universal State Ban
ke. I susirinkimo salę bus leidžiami tik tie. kurie 
turės A. 01szewskio Banko knygeles. Todėl pasi
rūpinkite visi pirm laiko turėti savo bankinės 
knygelės po ranka, nes be knygelės niekas negalės 
salėn iieiti nė pinigu reikalauti.

Kad ant šio susirinkimo galėtume visus de- 
pozitorius pakviesti, tai malonėkite visi, kurie 
permainėte savo gyvenimo vietą, paduokite mums 
savo naują adresą. Kam paranku — ateikite i mu
su Banką adresą permainyti, o kam neparanku 
ateiti, tai iškirpę šį kuponą nrisiuskite mums pač- 
tu užrašę ant jo savo naują adresą,, ir knygelės nu- 
merį. kad mes galėtume jus ant depobitoriu susi
rinkimo pakviesti.

A. OL8ZEWSKIO BANKO 

DEP0ZIT0RIAUS NAUJAS ADRE8AS.

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

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

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

Paskubinkite adresus prisiijsti, kadangi su
sirinkimas gali būt netrukus šaukiamas

A. OLSZEWSKIO BANKAS. 
3262 S. Halsted St., OhicrAre. III.

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

MIKOLAS RESKUS 
4512 So. Hermitage avė.

Chicago, III.

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

MTKOLAS RESKUS 
4512 So. Hermitage avė., 

Chicago, UI.

Pradekit 
Naują Metą

NATIONAL CITY 
SAVINGS ACCOUNT
Pinigai padėti ant arba 

prieš Sausio 18-ta atneš 3 
nuošimti nuo Sausio 1-mos.

Jūsų taupinimai yra pa
geidaujami ar $1.00 ar $1,000

įi»i»tt O»pt. itda at r»M4»iyfl l»l 11.1

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAGO

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

Monroe St., 
(Apatinės lubos)

Tautiška Banka apsau
ga Del Jūsų taupumo.

Tel Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Nerišliomis pagal sutarimų.

4712 So. Ashland Avė. 
art 47-tos gatvės

Amerikoniška ValstijinėBanka
1825 • 1827 Blne Island avė., Kampas Loomls Ir 18-tos Gatvių.

KAPITALA8, PERVIRŠIS IR PELNAS. -«

$600,000.00
— Valstybinis Bankas su didelių kaltala arti Jąsą namą.---------
Reguliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Hoųąe Association. H- 
noma gvaraneija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bos 
Išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Snbatos vakarais Iki 8:0 v. vakare.

Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

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

BANKĖS 

COFFEE
TAUPYKITE PINIGUS 

—pirkite geriausią kavą Chi 
cagoj ir mokėk už sv. tiktai

Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28 ir 30c. ver

SMETONAS
Gerianrtae 
Smetonos evie 
etas. Geresnis 
negu knr jus

40c

19c
RY2IAI

Geriausi By 
tial lOe 
rųiiee5’c

WEHT 8TDR
1070 IClbrankea Av. 
0054 WUwankee Av. 
1048 MUsrankee Av. 
1810 W. Madlsoa et. 
2830 W. Madiaoa st. 
1044 W. Chieago Av 
1890 Blne Island Av

0500 DOVANŲ, jei jus galite 
rasti iš taukų darytą sviestų 
kurioje nore iiBankėa san
krovų.

coco*
Bankės G e- 
rianaia Cocoa. 
Sulygink ■ u 
bent ko
kia k k<> 14c

ARBATA
Priimnianaio 
Arbatos Ova-

£^40c

1010 W. N ori h Av.
10x7 8. Halsted 8t. 
1030 8. Halsted St. 
1018 W. 12th Bt. 
0108 W. 2Snd et.

8OUTH 0TDH 
0008 Wentworth At 
0487 8. Halsted et.

4780 8. Ashland

NOBTH BIDR

400 W. Dlvirton 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
3244 Liaeoln Av. 
8413 N. Clark




