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TALKININKAI ATSAKE PREZ. WILSONUI
TALKININKŲ TAIKOS
IŠLYGOS.
Washington. — Talkinin

VOKIETIJA NESITIKI , NEPASISEKĘS RUSAMS
UŽPUOLIMAS,
GREITA TAIKA.
Berlynas. — Vokietijos
vyriausybė visų neutralių
valstybių ambasadoriams ir
pasiuntiniams inteikė savo
atsakymą į talkininkų atsa
kymą, kuriuomi šitie buvo
atmetę taikos pasiulijimą.
Vokietija tvirtina, kad jinai
nėra kalta už dabartinės ka
rės pradžią. Jinai norėju
si gražumu susitaikinti tuoja'us po Austrijos paskelbi

kai pagaliau, atsakė prezi
dentui Wilšonui į jo notą,
pasiųstą gruodžio 19 dieną,
1916 m., kariaujančioms ir
neutralėms šalims taikos
reikale.
Atsakyme pastatomi se
kanti reikalavimai
. dr • centrą.
lėms valstybėms, jei jos no
ri tikrai baigti karę:
1. Sugrąžinti Franci jai mo karės Serbijai. Bet Ru
sija, nepaklausiusi Vokieti
Alzasą ir Lotaringiją.

Berlynas. — Vokietijos
generalis štabas trumpai pa
sako, kad rusų užpuolimas
Kurše ir Lietuvoj atmuštas.
«
Bet apie tą rusų užpuoli
mą vokiečių karės kritikai
plačiai rašo. Ir jie pamini,
kad nišų užpuolimas esąs
nepasisekęs ir jau palaido
tas, išėmus vieną vietą, kurioj rusai dar stipriai laikosi. Kur toji vieta vra -

jos bajso, mobilizavo savo

ją, Sei/biją. Oernogoriją, Ru
muniją. Ir šitoms visoms
šalims atlyginti už jų nuteriojimą.
4. Apleisti užimtas Rusi
jos ir Francijos dalis ir at
lyginti.
5. Paliuosuoti iš po Aus
trijos italus, siuvus, rumu
nus ir čekus.
Apie Lenkijąj talkininkai
prisimena, kad lenkams Ru
sijos caras ką yra pažadė
jęs, tai ir ištesėsiąs.
Apie Lietuvą nei nepri
simenama.
Talkininkai,
statydami
eentralėms valstybėms šitas
savo išlygas, pažymi, jogei
jie sutinką sulyg to stoti ir
taikos derybosna. Tik rei
kalauja, kad ir Vokietija
taippat viešai pastatytų sa
vo oficialės taikos išlygas.

žudžiusius Austrijos sosto
Įpėdinį, ir išpąsalų užpulti
pačią Austriją, Vokietijos
ištikimąją draugę. Vokieti
jos vyriausybė tvirtina, jo
gei ateities istorija paliudys
geriausiai, kad ne Vokietija
pradėjo šitą karę. Gi dabar
Vokietija su savo talkinin
kėmis yra verčiama ginties
ligi paskutinio kraujo lašo,
Ir jinai neleis nuskriausti
nei savęs, nei savo talkinin

bombardavrrho vokiečių ap
kasus; sausio 4 dieną stip
rios rusų koliumnos puolėsi
atakon prieš vokiečių apka
sus visa linija tarpe Rygos
užlajos ir Mintaujos-Rvgos
vieškelio. Tečiau šitą rusų
užpuolimą vokiečiai atmu
šė. Po mūšio rusų kareivių
lavonų krūvos tik juodavosi ant nuklotų sniegu apy
linkių. Tai buvo pilnas gai
lestingumo vaizdas, paga
kių.
.
mintas neišpasakytu rusų
Iš Vokietijos vyriausybės
pasišventimu.”
atsakymo matosi, jogei ji
Toliaus kritikai tvfrtina,
nai pasirengusi ilgai kariau
kad rusai ten užpuolimą per
ti. Ir jinai nesitiki greitos
kelias dienas vis atnaujinę,
taikos taip daug užsivarinėbet vis be pasekmių.
jant talkininkams.
Anot kritikų, rusai'vokie
čių fronto ten negali sulau
žyti, kadangi vokiečiai ten
stipriai stovį ir taip pasitai
sę ištisiems metams,

ATSILIEPIMAS į PALIE
GUSIUS KAREIVIUS.

AVashingtone spėjama, jo

Berlynas.. — Vokietijos
karės ministerija išleido at
siliepimą į visus paliegusius
kareivius. Skatina juos im
ties bent kokio darbo, kokį
tik išgali atlikti, kad tuo bu
du užsipelnyti nors prag\
venimą.
Vyriausybei per
daug atsieina daugelio pa
liegėlių ir luišų šelpimas.
Lygiai ir pačiai visuomenei
jau nusibodo duoti jiems
pašelpą. Pabėgėlių darbas
atneštų patiems naudą ir di
delį palengvinimą visai ša
liai.
Londonas.
—
Anglijos
admiraicija
oficialiai
pa
skelbė, kad praeitą utarninką Tarpžcmės jūrėse vokie
Vakar vakare Coliseume,
čių ar austrų nardančioji Chicagoje, iškilmingai ati
laivė nuskandino anglų ka daryta talkininkų bazaras.
rės laivą “Comwallis.” Žū Sitam bazare ir lietuviai tu

gei taikai durįs dabar esą
atviros. Prezidentas imsis
smarkiau darbuoties tuo tik
slu. Prezidentas Wilson iš
atsakvmo turinio mato, kad
talkininkai nori baigti ka
rę. Gi abiejų pusių išlygos
tegalėsiančios bnti išlygin
tos taikos konferencijoje.

NUSKANDINTA ANGLŲ
KARĖS LAIVAS.

TALKININKŲ BAZARAS.

va 13-ka jurininkų.

ri savo skyrių.

MŪŠIAI SEKA RYGOS-DVINSKO ŠONE.

RUSAMS
JOJE.

SVARBUS
Bažnyčia ir SVARBUS
PRANEŠIMAS. KLAUSIMAS

Berlynas.
(Rašo “The
Chicago Daily News” ko
respondentą^) : — Pavojus
vis labiaus didėja pietiniam
rusų armijų sparnui Rumu
nijos šone. Net pati buvusi

Sausio 10 ir 11 d. šių me
Nekartą kalbama apie
santikius Bažnyčios su de tų buvo katalikų veikėjų su
mokratija. Paprastai sako sivažiavimas Pittsburge, pa
ma, kad demokratija yra to sitarti apie tolimesnį veiki
ki draugijos tvarka, kur mą Lietuvos gelbėjimo srvtalkininkų karės konferen viskas daroma per liaudį ir tyje.
Sausio 11 d. gavome nuo
cija Ryme ųėgalės ten rusų liaudžiai. Tuo nutarimu pa
susirinkimo
šitokią telegra
apsaugoti ntio pragaišties. siremdami daugelis ir sako,
Ką talkininkai yra nutarę, kad katalikų Bažnyčia esan- mą:
1800 W. 46th St.,
tai tas mažai svarbu field-' įj ne demokratiška.
Chicago, IU.
™rsalui
Hmdenburgui.
Bet minėtasis demokrati
Katalikų veikėjų susirin
Nes sitas, nieką neatsiziujos
aptarimas
yra
toli
nepil

rėdamą8,/vę||p»-olyg iškal
kime
sausio
dešimtoje,
nas. Svarbiausia demokra
Pittsburge, Pa. paaiškėjo,
no pa gamintij pienų. >
tijos žymė yra ta, kad de kad Brooklyne susivažiavi
Vokiečių veikimo išvys mokratija nepripažįsta pri
tamas Rumunijoje paliudi vilegijų, einančių paveldė mas sausio 15 yra šaukia
mas nelegališkai
keletos
ja, kad Seret< 'linijoje ru jimo keliu nuo tėvų vaix
.Centralio Komiteto sąnarių
sams
pasidarys;
ankšta. ,kams ~
Kaip Uk tą svarbiau- vi30 Centrallo Komiteto vaJ.
Prieš juos vokiečiai gula ne
tik iš vakarų ir pietų, bet randame katalikų Bažnyčio |du, todėl katalikų susivažlavimas protestuoja ir pata
dar ir iš pietryčių šono, kur je.
ria katalikams Brooklyno
von
Mackenseno
armija
Bažnyčioj yra hierarchi
briaujasi ant Galatz.
Ten ja, prisilaikanti amžinų tra susivažiavime nedalyvauti.
Kun. Bartuška, pirm.
rokuojama silpniausioji ru dicijų. čia visa valdžia eina
J. Kaupas, sekr.
sų vieta, nes per ten kelias nuo augšto žemyn, bet čia
veda į Besarabijos lygumas. toje tvarkoje nėra nieko,
Lygia dalimi ir Karpa kas pereitu nuo tėvų vai
tuose rusų 'armijai grąsia kams paveldėjimo keliu. To
pavojus, .ypač dabar puolus je tvarkoje kiekvienas ir že
miestui Foesani.
Su šito mai stovintis sąnarys, gali
miesto- puolimu vokiečiams pakilti į patį augščiausį
teko keturios geležinkelių Bažnyčioje laipsnį.
Londonas. — Galų-galc

Delko socialistų laikraščiai
vadinas Darbininkiškais laik
raščiais?

Dėlto, kad jų užduotis yra
mulkinti ypač darbininkus,
juos apgaudinėti, juos bedievintf, juos ištvirkinti ir iš ap
mulkinto darbininko paskutini
centą išvilioti, kad sau palocius pasistatyti!
Darbininkas A. J, SUTKUS.

DIDŽIAUSIS BELGIJOS
TĖVYNAINIS.

Per šitą baisiąją karę su
naikintoje Belgijoje labiau
siai pragarsėjo kardintdas
Mercier. Jis dabar garses
nis ir už saVo karalių. Kar
dinolas Mercier pasirodė di
deliu
tėvinainiu,
ne
kuomet ginklų nevartojo, te
čiaus nieks taip drąsiai tr
taip pasekmingai neapgynė
savo
žūstančios
tėvynės,
kaip jis. Dėkingi belgai da
bar jį skaito savo tėvvnPs
garbingiausiu vyru. Visus
pinigus, kurie bus surinkti
Chicagoje per talkininkų
vokiečių
kontrolėn
pateko
Tuo žvilgsniu katalikų
bazarą ir kurie teks Belgi
visa
Dunojaus
upė
net
ligi
Bažnyčia yra tikrai demo
jai, visus tuos pinigus bel
Juodųjų
jūrių.
Tik
dar
ne

kratiška.
gai paveda savo mylimą j am
paimta viena upės delta pa kardinolui, kad jis juos išlei jūres. Fieldmaršalo von |
Belgijoj sulyg savo
Mackenseno armija tečiau nu(Nįur0R
gal veikiai atsieks ir šitą I

VOKIEČIAI KONTROLIUO
JA DUNOJŲ.

linijos Moldavijoje.
Karpatuose
ir
kituose
tarpkalniuose
svarbiausią
rolę lošia artilerija. Gi vo
kiečių visokios rųsies arti
lerija nepalyginamai yra ge
resnė už rusų artileriją.
Todėl vokiečiai savo prieši
ninkus ir įveikia visur.

VIRŠIAUSIS TEISMAS
STOVI UŽ PROHIBICIJĄ.

Washington. — Viršiau
Spėjama, kad von Hindenburgo įsakymu rusai bus sias Suv. Valstijų teisinas
Webb-Keneyon
nušluoti ne tik iš Besarabi pripažino
Įstatymą, kuriuomi drau
jos, bet. ir iš Bukovinos.
džiama gabenti svaigalus
iš “slapiųjų” į “sausąsias”
valstijas. Svaigalų išdirbė
jai nuolat tvirtino, kad ši
tas įstatymas esąs priešin
gas šalies konstitueijai. Tas
klausimas buvo visaip risaLondonas. — Iš Paryžiaus nas visose teismo instaneigauta žinia, kad Vokietijos jose Pa galiaus klausimas
kaizeris atšaukęs savo sosto atsidūrė viršiausian teis
įpėdinį iš karės lauko. Įpė man. Sitas nusprendė, kad

Petrogradas. — Sausio 10
d., anot oficialio pranešimo,
rusai atsiėmė nuo vokiečių
vieną sodžių po kruvino
mūšio
Rygos apylinkėse.
Kas per vienas tas sodžius
— nepasakyta. Pranešime
sakoma, kad vokiečiai pašė
lusiai gina savo pozicijas su
daugybe kulkasvaidžių. Pie
tuose nuo Babit ežero seka
baisiausi mūšiai. Sitų mūšių dinis visas laikas vadovavo
pasekmės dar nežinomos. vokiečių armijoms prieš
Tik žinoma, kad rusai pa Verduno tvirtovę. Pakerpa,
neša neišpasakytus nuosto- jis busiąs paskirtas Bernlius. Tečiau pamaži tniški į jos gcnerąlrn gnbe materi^
na vokiečių pozicijas.
įmi.

ATŠAUKTAS VOKIEČIŲ
SOSTO ĮPĖDINIS. '

įstatymas nesipriešina kon
stitucijai.

Nuo šio laiko todėl uždrausta gabenti svaigalus į
prohibicijines valstijas net
privatiniams reikalams.

tikslą.’ Pereis deltą ir atsi-;
rems į nišų Besarabiją.
Dunojus yra labai svar
bus
visokiems
susinešiLondonas. — Anglai pa
mams. Todel kuomet Ru- skelbė, kad jie nuo- turkų
muilija stojo karėn, field- paėmę miestą Rafa Sinojaus
maršalo von Mackensen pir-: pusiausalvj. Paskelbime samasis žingsnis buvo įsi-1 koma, kad Rafa buvęs apbriauti Dobrudžon ir pasi-Į siaustas
šešiomis
eilėmis

ANGLAI PAĖMĖ RAFA.

isti išilgai Dunojaus. Tikslas buvo atsiektas. Laikui
bėgant paimta kuone, visa
Rumunija ir Dunojus paliko
vokiečių priežiūroje.

apkasų.

Anglai

antpuoliu

paėmę ne tik visus apkasus,
bet dar miestą ir 1,606 tur
kų.
Rafa yra už 30 mylių
šiaurrvtuose nuo EI Arish,
Egipte. Miestą EI Arish an
glai buvo paėmę gmodžio
22 d. praeitais metais. An
glams tenai ėmė geriau sekties, kuomet jie peniai nu
galėjo turkus netoli Suezo

Dabar Dunojumi iš Austri
jos ir Vokietijos fieldmarša’o von Mackenseno armijai
siunčiama amunicija ir vi
sokia karei reikalingoji medega.
Dunojaus upė yra 1,750
mylių ilga. Jinai savo pra perkaso, kurį mėgino užpul
džią ima Wuertembergijoje. ti turkai.
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Diena rusta
socialistams
Blogos Prekės ir Girdamas
Nebeįsiulysi.
“Draugo” viename nume
ryje parašyta, kad vie
no
miesto
žydai
buvo
prasimanę šitokiu budu ap
gaudinėti -žmones. Siūdami
batus, į jiedėdavo popieri
nius pprfųijiivi .Visus savo
bičiuliui kiikrksčius jie išgar
sino ttibs debatus, iškėlė i
padebesius. Žmonės is pra
džios tiems žydams patikė

pradeda abejoti, ar bepa
vyks iš žmonių daugiau pi
nigėlių beišcigonyti, ar be
pavyks pastatyti sau po
raudoną palocių už darbi
ninkų centus. Mat daugelis
jau pradeda kalbėti: jei jus
socialistai esate priešingi
kapitalistams, tai dėl ko jųa
patįs virstate į kapitalistus.
Jei jus esate vargšų užtary
tojais, delko jus kliudote
vargšus sušelpti, jei jus esa
te
darbininkų
prieteliai,
kaip sakote, delko darbinin
kus tamsinate, delko juos
mulkinate ir apgaudinėjate,
delko viliojate nuo jų kruvi
nai uždirbtus centus ir iš
darbininkų ašarų iš darbi
ninkų prakaito sau palociųs

Antrą valandą po pietų
moksleiviai suėjo į paskirtą
vietą.
Socialistai kaž kodėl prieš
diskusijas ėmė reikalauti,
kad ginčus vesti angliškoje
kalboje. Katalikai ir tauti
ninkai nesutiko su tuomi,
nes visi lietuviai moksleiviai
žino lietuvišką kalbą ir net
sarmata butų vesti susirin
kimus svetimoje kalboje.
Vėliaus liko sužinota, kad
lietuviški socialistai buvo
pasišaukę žydą, kuris, žino
ma, lietuviškai nemoka. Tat,
mat, kodėl socialistai reika
lavo vesti diskusijas anglišoje kalboje. Jie patįs ap
siginti savęs negali. Jie į
pagelbą žydus šaukia.
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na be susirinkimų, prakalbų
ir kitokių pramogėlių. Neapsileidžia ir katalikai, ku
riems laisvamaniai ir socia
listai nuolat stengiasi kenk
ti. Ypač daug prie katalikų
judėjimo čia prisideda vie
tos lietuviai moksleiviai iš
kolegijų, seminarijų ir universito.
Šiomis dienomis čia įvyko
prakalbos Yale universito
studento K. Ščensnulevlčiaus. Gerbiamas kalbėtojas
rimtai išrodė, jog tikrą mok
slą tegalima atsiekti tik de
dant pamatan apšvietos vi
sa galią tikybą.

butų, kad vietinis jaunimas
kuoskaitlingiausiai rašytųsi
prie šios naudingos organi
zacijos ir kad musų kuopa
dar smarkiau varytų gerą
laikraščių platinimą.
Se
kantis vyčių susirinkimas
bus sausio 16 d. pobažnytinųje svetainėje. Pradžia su
Susirinkimo metu klebo sirinkimo 7:30 vai. vakare.
nas pranešė parapijonams, Ateikite!
Vytis A. S.
tad jis buvęs pas Jo Emi
nenciją kardinolą Gibbons.
ocmamsaaaMKHi
Kardinolas pasiūlęs lietu
viams įsigyti labai gražią
Sv. Alfonso bažnyčią, kurią
Skiečiai katalikai apleido,

Naujų Metė dieną tuojaus
po sumos vietos parapijos
klebonas, gerb. kun. J. Lie
tuvninkas, visus parapijo
ms pakvietė parapijos susi
rinkimam Buvo renkamas
parapijai komitetas ir koektoriai. Komitetas palikas senasis.

ĮVAIRIOS
ŽINIOS

Jūsų pinigą tur. būti padė
ti geroje saugioje valstijos
bankoje

SECURITY BANK

■mmOF CHICAOOmmhm
MilvaakM Avi. ' amp Carpentar St.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedeliais 1; Subatoinis
vakarais iki 8 valandai

.Skoliname pinigus a ot Namų

Persiunčiame pinigus
( Europa ir galima
jįauti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.
persikeldami į vieną miesto
Prakalbai pasibaigus bu pakraštį. Šv. Alfonso baž
vo pardavinėjama katalikiš- nyčia yra vertės dviejų šim
s:
jo; -išpirko- daugybes tu ne
g)O8KM9C)ae)ea8K3C9SKKtt^:x::::»s-at
STATE BANK
tų
rūkstančių
dolerių.
Baž

ka literatūra ir užrašinėja
tikusių žydų fabrikuotųjų statote? —z*--—r_- į.
nyčia su visokiais reikalin
Ponas Račkus laike dis mi katalikiški laikraščiai.
KAPITALAS $600,000
čebatų.
«
Ne, vyručiai, socialistai,
Žmonės tiems dalykams giausiais parapijos intaisykusijų
priparodė,
kad
socia

Mes
mokame
3 proc. ant Pinigų.
Kas iš to išėjo? Ogi šitai: gana tų komedijų! Jūsų dar
Mm parduodame Foreign Money
mais.
Yra atskiras didelis
nesigailėjo pinigų.
žydai prisipylė pinigų kiše bai dar garsiau šaukia už listai yra musų tautos di
Orders i visu dalis sviete.
butas mokyklai, seserims’I
nes, o žmonės išėję su to jūsų šlamštus, kad jus socia džiausi priešai. Jie netik ne
Krasnojarskas yra vienas
WUUan Kaspar — Pirmininkas
-mokytojoms namai ir kle
prisideda prie Lietuvos at
Otto Kaspar, — Viee-Pirmininkaa
kiais
čebatais,
grižo
namon
žymesniųjų
Sibiro
miestų,
!
listai esate darbininkų mul
T
k Jf
4- •' .
Charles Krupka, Viee-Pirminihkaa
bonija.
gimimo, bet dar trukdo. Tė
Joseph Ssikyta — Kasierins
basi.
i <
kintojai, darbininkų išnau
Lietuviai džiaugsmingai bet apie jį musų laikraščiuo
Aegost niek—Ass’t. Kasteriąs
vynės
jie
nepripažįsta.
Po

Bet taip žmonės pamokin dotojai, jus tunkate darbi
sutiko tą klebono pranešimą se maža rašoma. Čia yra vie-'
1900 Blue Island Avė.
no
Račkaus
oponentas
p.
V.
ti daugiau niekuomet nebe ninko prakaitu, dėlto tena
katalikų-bažnyčia.
Nuo'
Andrulevičia viešai prisipa-j Sausio 7 d. Š. m. L. Vyčių ir nutarė pirkti paminųtą
Chic&ACk. iiipirko čebatų nuo tų sukčių. puola ant jūsų amžina dar
seniau čia yra apsigyvenu
bažnyčią.
Sužinota,
kad
bus
Kaip tik tas pats dedas bininkų panieka! Visi susi- žino, kad socialistai nemyli 28 kuopa laikė savo metinį
galima nupirkti už pigiau. sių musų tautiečių, bet dau
ir jsų lietuviu socialistų laik pratusieji darbininkai vie- tėvynės. Štai ką jis sako: susirinkimą, kuriame liko
Taigi vietos lietuviai gal gumas jų žymiai yra sulen
raščiais; Sitai “Naujienos” nykimės, ir stokime į galu “Kam mums mylėti tėvynę, I išrinkta nauja valdyba 1917
kėję, ir prieš karę retas ku-.
Laike to susirin- trumpu laiku įsigys labai
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Musų tėvynė tai kimo į kuopą prisirašė ne puikią savo bažnyčią ir
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AA rašai, jums kų mano kostumeriua
Todci įsakąs sako
sau pasistatė socialistų laik nemoka. Matydami jie, kad
apie jūsų vaistus! “Aš visuomet
Kaune.” Be to buvo dar
Lietuvaitė. armijoms ir laivynui ir to- jaučiau išpustas, bet dabar teip ge
raštis “Keleivis” už pini šulas silpnutis, tai p. Al. M.
,
. .
i
.
.v ... riau jaitfiuosi kaip galima jaustis svetprakalbos. Kalbėjo p-lė A.
JcKlllHl vesti karę ir išeiti j kaili žmogui. “Kitas vėl raėo“. Per il
gaus kuriuos jis išviliojo nuo Račkui davė tik 5 minutes
metus aš kentėjau nuo romumo,
Bajofiutė apie apsvietą ir
pergalėtojais. Kaizeris kal gus
viargsų darbininkų. Tokį pat atsakymui. Laike 5 minu
atsiruRimo, Rašo. Kaip ateidavo lai
vakarinių kursų įsteigimą
tina talkininkus, ’kad ši kas valgyd, nes potnm mane labai iš
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kėjai turės susirinkimų kon
Jei tamsta gausi dau
Washington. — Suv. Val testo redaktoriaus ofise. giausiai balsų, tamsta buk
miausioji tos sumos dalis
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pradžių nepasitikėjo savo nymįs diępopais, tai svarbus
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turtingiesiems mos šone. Bet už tų savo K. Skrypko................ 140,500 J. Kudirka ........94,620
žmonėms.
O juk po šitos narsumų turi guldyti ir gal J. J. Statkus........... 140,400 AI. Grubleuskis .... 83,115
R. M. Kalinauskas.. 141,100 N. Urbonas ................ 72,650
karės vėsulos Europa bus vas.
dar labiaus indomesnė, dar
Sulyg naujausių aproka- Ignas Stadulis ____ 135,500 J. Bičiūnas................ 68.700
daugiau jinai patrauks į sa vimų nuo karės pradžios P. Gudaitis ...____ .134,900 V. Stulpinas ........... 53,745
ve amerikonų, kurie ieško mūšiuose'žuvo 62,290 kana S. Valentukevičia ..134,700 Ona Slažaitė ...............46,145
J. Juzėnas
134,670 Tony Kurliansky .. 38.360
visokių keisčiausių šioj že diečių kareivių.
Math Litwaitis ...: 134,660 K. Pocienė................ 33.910
mėj retenybių.
Sužeistų esama 48,454. Gi
32.555
J. Gumaliauskas___ 134,010 Elena Žiliūtė ___
nelaisvėn patekusių tik 2,K. P. Mikšys........... 133,980 Jonas Polikaitis . ^. 30.350
970 kareivių.
J. Wiczas................... J33,410 Jurgis Slepikas------- 30.020
S. P. Mažeiko........... 133,005 Peter Šliogeris ___ 29.190
MASKVA.

DAUGIAUSIA PELNĖ Iš
ANGLIJOS.

Šiandie vakare bus paskirti
Kontesto teisėjai

PRIEŠATEIVINIS, BILIUS
PRIIMTAS.

ARTAMSTAPRISIRĖNGES
IKI PABAIGAI?
M

PRISIRUOŠIMO BALSAI.

“DKAUGAS”

Nauji Skaitytoju
Kaina
0 mėnesiu .......... . $1.75. ,-rr..«
12 mėnesiu ............ $3.12.......... ■
*24 mėnesiu .......... . $$.24..,-.....
80 mėnesiu ............ $9.00 ..........
Siunčiamas per paitą kaštuoja $4.80 |1
Ne { Chicago k.štuoja $3.00 i atstos, <■

Ar Turi Gana Balsų
Laimėjimui?

Nauji Skaitytojai

Nauji' Skaitytojai

f

Kalaa

*

Paskutinės keturios lenktyniavimo dien

' i

i

'•

Tokyo.
—
Japonijoje
įvyksta daugiau porose per
siskyrimų, negu bile katroj
kitoj pasaulio valstybėj.
Anglijoje iš 20,000 porų per
siskyrimai pasitaiko tik du,
Bu v. Valtsijose — net 82, o
Japonijoje — 173. Japoni
joje taippat dažniausia per
siskyrimą be teismų tarpi
ninkavimo.

ARMOTĮ) IŠLAIKOMYBĖ.
Prie kiekvieno iš armotos
iššovimo bėgyje trijų dešim
ti dalių sekundos armotos
vamzdyj spaudimas pasida
ro suvirš 20 tonų (40,000
svarų) kiekvienam ketvirtainyj paviršiaus colyj; gi
šovinio greitumas tuo pačiu
metu yra suvirš 2,500 pėdų
sekundoje. Iš šito apturėta
eiergijai yra lygi 20-čiai mi
lijonų garinių arklių.
Plienas, iš kokio anuota
yra padirbdinta, turi būti
nepaprastai stiprus. Plienui'

(Iš moksleivių gyvenimo.)
Buvo jau kebuose laikraš
čiuose rašyta apie Maskvos
lietuvių pabėgėlių gyveni
mų, apie jų padėjimų nieko
niekur nebuvo minėta. Vis
gi moksleivių įvairių vidu
rinių mokyklų Maskvoj yra
nemažai. Pernai, t. y. 1915
metais, tapo įsteigtas moki
niams bendrabutis, bet į jį
pateko kokie 15 žmonių, o
kiti turėjo likti už bendra
bučio sieuų. Nekalbėsiu apie
gerumų patekusiems į ben
drabutį; žinoma, ne pyragai
ir jiems, bet kas su tais mo
kiniais, kurie gaudami pa
šalpos 25—30 rubbų esant
tokiai brangenybei, ypač
Maskvoj, turi pragyventi.
Kitiems butus duodavo Ko
mitetas, atskaitydamas iš jų
25—30 rublių 7Į/2 rublio, o
kiti turėjo samdytis ir mo
kėti už kambariukų 10—15
rublių. Tai gi maistui palie
15—20 rublių; paturint
ka 16
visas smulkias išlaidas ant

maisto palieka nedaugiau 15 vo priedermes* kaslink mok
rublių pragyventi. Galima sleivių. Pusalkaniems bepasakyti, kad mokinys gy skurstant musų mokiniams
vena daugiau iš Apveizdos, —nevienas gauna džiovos
negu iš tų 15 rublių.—įsi- pradžių, kuri pakerta nevie
vazdinkit jų skurdų! Kam nų musų jaunų gyvenimų,
bariukas mažas, tamsus, kuris gal bųtųj tėvynei daug
drėgnas (kiti ir to neturi, o naudos atnešęs. Visgi Liet.
turi ‘koikas’). O maistas — Komitetui daugiaus reikėtų
neverta ir kalbėti, nes kų gi atydoę atkreipti į lietuvių
už tuos pinigus nusipirksi. mokinių reikalus.

Neša vargšas mokinys tų ne
pakenčiamų naštų, kuri čiul
pia iš jo paskutines jėgas,
skursta ir viliasi geresnės
ateities, nes Kbmitetas prlžųdėjo įsteigti antrų bendra
butį.
Bet deja!, praėjo 1915
metai, praėjo vakacijos, atė
jo 1916 mokslo metai, tų pa
tį bendrabutį dar susiauri
no: antras bendrabutis nuvėjo žadais. Ir mokiniai pa
siliko dar sunkesnėse aplin
kybėse skursti, badauti. Ko
mitetas, atiduodamas jiems
paskirtų pašalpų tuos 25—
30 rublių, skaitos atlikęs sa-.

“R. G.”

troifclmua

*

Trisdešimtis Trįs DOVANOS
Visos žemiau surašytos dovanos bus išdalytos '‘DBAUGO” ikėjijPtojams, neatsižvelgianti j tai kur jie gyvena, draugiausia dovana
bus suteikta tam, kuris gaus užvis daugiausia balau. Kitos dovano*
taipogi bus duodamos sulyg skaičiaus balsų. Kai gaut bala*
tąm mažesnė dovana, kad daugiau
tam dideenė.

Skaitytojai pagelbSkite
savo myliames
laimėti

DOVANA
'... '.... .................. '......*"~
•• • • - - 11J
i. uSiNgtoN 'AUTOMOBiiiušT,.. • ►♦•••••••••••••«••
Pirkta ras
7'?
r.
LBKINGTON MOTOR O.AR COMPANT
1842 South Miebigaa Avauuo
2. BRISCOB AUTOMOBILIUS ................................. ...
Pirkta pas
MOTOR CAB SALES COMPANT,

Sjfl.OO

‘

2389 South uichigin Arėta*.

3. JESSIB FRENCH PIANO ..................................... ttO.OČ
4. JBFFBRSON PIANO .................. ........... ...........
5. NATIONAL ORAMAFONAS ....................................
6..ARTOPHONE ORAMAFONAS ................................
Nupirkta pas
JOSEPH KLINENBEBG,
4915 S<»uth Ashland AVdSM
50.60
7. NAUJA
JJA SIUVAMA
...
MAllNA
8. Nauja siuvama mauna ..................................... ao.oo
NEW ĖOME 8EWING MACHINE COMPANT.
Nupirkta pu
»
<37 South Wahaih Aronua

Kontestas bai
giasi devintą
valandą 17
sausio, 1917

9. NAMŲ
RAKANDAI (MBBLIAl).............................. 30.00
10. NAMŲ RAKANDAI (MEBLlAI).............................. 26.00
11. NAMŲ RAKANDAI (MEBLlAI).............................. 20.00
12. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl).............................. 20.00
13. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)..........................
20.00
14. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)............................ . |0.Q0
15. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
10. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
17. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
18. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
19. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
20. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
21. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
22. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl).............................. 16.
23. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl).............................. 20.00
24. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)................ ......... .
20.60
<53. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)................................. 20.66
M. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl).............................. 20XW
27. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl).............................. 26.6)
28. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
29. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
30. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
31. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
32. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)
33. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAl)................................ S406
Nupirkta pa3
i
i *'
UNION LIBBBTT FURNITURE OOMPANJ. ..
4795 Aahland Artelis

z
k

NAUJOS RŲŠIES VOKIE
ČIŲ ORLAIVIS.
Londonas. — Anot “Neuo
Zuriebor Zeitung,” ant Constance ežero, Vokietijoje,
vokiečiai išmėginę naujos
rųšics orlaivį-zepelinų, kurs
padangėse prisidengia nuosaviais debesimis. Išmėgini
mas buvęs'pasekuingas. Or*
laivis ue tik nebuvęs mato
mas, bet ir propelerių oši
mas nebuvęs g rdžiamas.

.iA

Užgadidinklte Karičlauslus savo ilrdlea

DAUG PERSISKYRIMŲ
f JAPONIJOJE.
'

n.

Idomiasi dalykai dedasi

KANADOS DALYVAVIMAS
KARĖJE.

1

Kaina

B2 mėnesiu . ....... . $1.80....... .r
24 mėnesiu ....
$3.00 .......,
36 mėnesių •• .Twrrrr« $4.50 »,,t
48 mėnesių
$$.00..w.-o.

| KELIONĖ PO KARĖS.
t

>

Į kitas šalie (uirobeiin) kaštuoja $$.09Ho*tSS
(
“BAVAITOJI! DRAUGAM”

/ -. . ’./
LAIMSJIMAS UTMS VIA UdTlKRINTAS.

Prisidėkite prie to koėtetto (lenktynių). Kuoroėt; tVk
bus pagarsinta jusi) vardas ”Draugi”, tudJatHvĮįfc
simokėkite prenumeratą iškalno už metus. Paikiuj
suraskite ‘‘iiraiigul” mažŲ-mažiausi a
Vierfą prenunierstėrii) j aąvaitę. iki pab{i$ha
?1
kontesto. Jeigu kuris negana reikalingo sWtisus b alsų dėlei (Maimėllntn virfctnrodthĮ
.
dovani,, tas gaus 2’> eeiltus nuo kiek,vWr’
no linlerin ui įmokėtą- Sumą už pre&Omaratonu*.

ARGI GALI NUTT
KAS TBIS1NGIAU.

0)

. DEL PLATESNIU ŽINIŲ ADRESUOKITE

KONTESTO REDAKTORIUS
1800

W.

46th Street

Telephone Drover 8t1'4‘

Ofisas atdaras kąsnien^ua d r. m. iki 9 v.
H 'S*

v.

CICERO, Alt,
RETKALTNOA patyrus mer
lnskio svetainėje. Šiam kon
»
DIDELIU BALP8!
gina
pardavėją
j
moteriškų
dra

certui p. Sarpaliai dovano
panų krautuvę. Gera alga.
Parengtas Lietuvių Šv. Kazi
ja visą koncerto orchestrą
miero Kniugyno,
sausio 14 d.,
P. K. BRUCHAB,
uždyką. Tiun koncertui po
1917
A.
J.
Lauterbach
svetainė
3323 So, Halsted St.
je
4819
W.
I2tb*
at.,
ir
48
Court
nai Sarpaliai pakvietė so
••
w
• •'ero^o • wo •
w Cicero, 111.
listus ir dainininkes kaip
S
JO8BPH C. WOLON
Pradžia 4 vai. po pietų. Įžan
tai: p-lė Rakauskaitė, Ka
ga
25 c. porai 15 ypatai. Yra lei
M 'g!»<S5W|KlH’BFH
5
LIETUVIS ADVOKATAS
džiama 3 daiktai: sieninis laik
rolis Sarpalius, F. Jakutis,
$ Kam b. 902 National Life Bldg.
rodis, rašoma
plunksna,
ir
DZIANTIORIŲ
Zolpis Harmonijos kvartetą
29 So. LaSalie at.,
“
Draugas
”
,
metams.
Visi
yra
Vakarais 1566 Miliraukee avė.
•STREIKAS.
ir 12 instrumentų orkestrą.
nuoširdžiai kviečiami atsilanky
Central 6390
ti ant šio puikiaus vakaro. Kas
Rasldence Humbold 97
Visi tie žmonės dalyvaus ta
turės serija galė« su tuo tikietų
CHICAOO, IJ.L.
Yra žinių, kad šiandie va- me koncerte 'dovanai. Visas
eiti į salė.
Visus kviečia, KOMITETAS.
kare Cliieagoje nusprendę pelnas taipgi nukentėjusios
Rustroikuoti dideliu namu Lietuvos naudai. Chicagos
džianitoriai-sargai. Jie rei Draugijų Sąryšio valdyba ir
kalauja palengvinimu savo draugysčių atstovai, todėl ir Į
kviečia visų draugysčių są
darbe.
Rengiamas šv. Mykolo parap. bažnytinio choro, po var
narius ateiti j tą vakarą, nes
dų šv. Cecilijos. Nedėlioję sausio 14 d. 1917., Schoenhofen
oes visi lokius Vakarus nuo j! svetainėje, 1212—14 Ashland ir Mihvaukee av.e. Pradžia 6
vai. vakare. Programas bus labai įvairus kurs susidės iš cho
kurių visa naiida atiduoda
ro. solo, duetų, ir tt. dar tame programe dalyvaus visiems ge
ma musų vargstantienąs bro
rai žinoma solistė p. O. Pocienė.
liams, privalome paremti.
|
Kviečiame visus ant viršminėto Koncerto ir Baliaus, neŠiandie 8 vai. vakare
atsilankusieji užtikriname kad apgailestaus
to vakaro, no
Draugystės ir sąnariai
programo bus šokiai gros puiki muzika Jakaičio
orkestrų
Mark AVliite Sųuare parkutai jaunimas galės puikiai pasilinksminti ant viršminėto va- $
čio salėje bus Liet. Vyčiu'™ meldžiami pirkti tikie*•'’
i
jtam 1koncertui
J • iš
• V 1kalno
■ 1
a
i —
m*
tnu
karo’ tai abelnai privalėtu visiem parapijonams atsilanky: §
Chicagos Apskričio ChorojTUS Tam Koncertui iš Kaino į | ant -io vakaro, nes tag visas pelnas eis parapijos nauda: tai
repeticijaĮnuo savo atstovų. Ant West
širdingai kviečiame visus kaip jaunus taip ir s-enus ant to
Koncerto ir Baliaus.
Visi choristai kviečiami
daugelis 'draugysčių
Kviečia
KOMITETAI.
pribūti, nes ši bus jau pa yra visi sąnariai užsidėję
■
skutinė repeticija, o trečia ant savęs metinį mokestį po
v
dienyje ,sausio 17 d., stosi- i viena dolerį 'dėl nukentėju§
me Čolisenme ant pagrindų.'
lietuvių apart drangys1. Lietuviais esame mes gimė.......... . ..................
S. Šimkus k
CHORAS ORKESTRĄ.
Atsiminkime, koks dar- (phi nbelno aukavimo. Dabar,
2. Solo Nebile pievoj dobilas auga ............. *. A. Pocius
vardu nukentėjusių lietu
Happy Days ....................... A. Strelezki, A. Bernackaitė
bas musų laukia!
3.
Liūdnas
balsas ......................... . ..........................
A. Pocius
Liet. Vyčių Chica vių. mes. Cbicaeos Draugi
Jau Slavai sukylo .................... .................... Č. Sosnausko
gos Apskr. Choro au Sarvšio Valdvba ir visi
Vyrų Choras.
Valdyba. draugvRČiu atstovai mel
4. Duetas skambančios stygos ......................... M. Petrauskas
Come ve Disconsolale ........ ............................ S. T. Reiff
džiame Tamstų perti. Draue* ■ i i ■
— i -■
.
A. Bernackaitė, M. Rozmanskaitė
'mos. ked. iei iki stonai dar
5 Adoremus (Motetas) ................................. P. Nowowiejski S
Kur bėga Šešupė ......................................... C. Sosnauskis g
^paūkavote, na aukai Jum pCHORAS.
|
_ ,
.
...
.v!1'' iš snvo jflraugvstės iždo
Plauke
sau
laivelis
.................................................
S.
Šimkus
g
-♦Patyrėme ir girdėjome is ... ,x-_r. »■
, •
,
.. d
Kiek salima unkenteiusiems
O Kai aš pas močiutė buvau .......................... A. Pocius Š
praktiško draugijų gyvavi
MERGELIŲ CHORAS.
O
'^tuviams. .Tuk nieks musu
7. Solo. Ne margi sakalėliai .................. ................ J. Kelpša Ų
mo, kad jų valdyba valdo
vvnairnu negelbės įpitm
Ak! I would linger (Romeo et Juliette)
Goimod. S
draugijos vairą. Taigi šven
Ona Pocienė
K
--nos. lietuviai to natis uerfat
ta musų priedermė yra rink
8. Tegul atsiver Dangaus vartai .......................... C. Gounod ‘-j
Choras ir Orkestrą.
ti valdybon pačius rimčiau
A eiliodami už Tamstų
Chorą ir orkestrą
'kestrą veda B. LAURAITIS
sius asmenis.
i
I • - Įžanga
■
5 25 — 35 lt 50c.
draugystės
prielankumą
Katalikių Moterų Sąjun
šiame prakilniame darbe,
gai Town of Lake renkant
pasiliekame su pagarba
Idybą šiems metams įmai
Chicagos Draugijų
šyta vpata kuris viešai ieš
Sąryšio Valdyba
ko svietiškame persiskyri
ir Atstovai.
mų teisme perskyrimo mo
terystės ryšio. Situomi mes
i < 11 2
II

8ffl®ronr®B«®ixw’8 mkmkk s

CHICAGOS
ŽINIOS

KONCERTAS IR BALIUS!

SUBRUSKIME!

PROGRAMAS

TOWN OF LAKE..

A.; Oiszewskio Banko

Depozitoriams.

pažeminame Są-gos vardą.
Daugybę turime moterų ir
mergaičių, kurios gali Są-goj tarnauti ir gražu savo
gyvenimu duoti mums pa- •
pavyzdi.
Nauja Sąjungietė M

Ar ieškot
darbo? Skai-1
tykit Draugą

NORTH SIDE.
Kas nori gauti darbą, turi
kreipties valstijinin darbo
biuran į “Unskilled Labor
Department,” 520 W. Mon
roe st., Chicago. Visi dar
bai duodami veltui. Tr ten
pasakoma, kiek kas kur ga
li uždirbti.

Lietuvos Vyčių 5 kp. iš
kilmingai pasitiko Naujuo
sius Metus, surengdami pui
kų losimą “Betlėjaus Stainelė.” Lošėjai savo užduo
ti atliko gan gerai ir iš lu
pų atsilankiusių tegalima
4 agentų,
buvo girdėti vien tik pasi
gerėjimas.
»*
< 15 pasiuntinių vaikų,
Pirmame šių metų susi-! 2 mergaičių siuntinėti
rinkime, kuris įvyko sausio1
laiškus,
4 raštinėse mergaičių,
3 d. prisirašė prie kuopos
5 mergaičių dirbtuvėse,
dar 5 nauji sąnariai. Be to
6 mergaičių prie namų
ir šv. Mykolo parapijos
darbo,
croras nutari pasidėti prie
2000
prie ledo darbininkų,
vyčių ir ‘ išvien darbuoties
200 lepetuoti anglis,
Dievo ir Tėvynės garbei.
Vyčiai, turėdami dabar 200 tiesti bėgės,
naują pirmininką p. Bronis- 100 gyvulių skerdyklose,
lovą Laurinaitį, tikisi daug 50 medžių sandelyje,
nuveikti per šiuos metus.
50 trokerių,
L. Vyčių 5 kp. taipo gi tu 50 visokių darbininkų,
ri ir vakarinius kursus. Ten: 10 langplovių,
utarninkais ir petnyčiomls j 5 indplovių,
mokinama anglų, lietuvių i
kalboR, aritmetika ir isto IEŠKAU GYVENIMUI KAMBARIO.
rija ir kiti mokslai.
VVestsaideje, tarpe šių gatvių:
nuo south 48 ligi 62 gatvių ir
W. 24 atvės ligi west 15 gatvės.
Pas žmones susipratusius tautiš
kai katalikiškai . Aš esu muzi
kos moksleivis.
Turintieji vietą prisiuskit sn.i ivo antrašą “Draugo” Red., galiNlltarc
laikyti koncertą
per telefoną, Drover 6114. X
ku šakiais vasario 11 d. Pu- Augitaičio.

CHICAGOS DRAUGIJŲ
SĄRYŠIS.

Lietuviu UNIVERSAL STATE

BANKAS

jau yra suorganizuotas ir atsidarys tuojaus kaip
tik visi pinigai už paimtus šėrus bus sumokėti.
•
", ’ - ' * -r *. ’Į !
Tuojaus po atidarymui Universal State Ban

ko hus šauktas A. Olszetvskio Banko Depozitoiių
»
!
susirinkimas, kad perkelti A. Olszewskio Banko

depozitus į naują Universal State Banką.
Ant šio susirinkimo visi A.. Olszewskio Ban

Vyčiai Skaitykite!

L. Vyčių Chic. Apskričio va
karas atsibus 14 d. sausio, 1917
in. Dievo Apveizdos par. svet.
durys ntsidaris 6 vai. vak. o pro
gramas prasidės 7 vai. lygiai.
Todelgi kurie išrinktieji darbi
ninkais to vakaro meldžiu susi
rinkit! prieš šešias vak.

Auksuoti Rožančiai
Tik ką nplnikomė siuntinį iš Europos puikiausią rožonfiią įvairią
spalvą.

No. 1437. Karoliai įvairiu spalvų.
Reikalaunant paminėkite kokius
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
ir kryželis storai auksuoti kaina
su prisuntimu ........................ 75c

Komitetas.

Paiefikaų Sausanavičiaus pa
eina iš Vil-vauK gub v Tukv na
vieto Jiežno pnrnpijcs Varinats
ko kaimo. Jis arba kas apie jį
žinote atsišaukite sekančių adre
sė:
PRANAS ČTERMAUCKAS
Box 417 Forest City, Pa.

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti leneiugelis i~
kryželis. G va rantuoti aut 5 metų.
Kaina su prisiuntimu tik ..$1.25

REIKALINGAS geras lietu
Vis vyras gerame biznije turi kai
bėti lietuviškai ir angliškai. Su
mažą suma galima pradėt. No
rint daugiau informacijų kreip
kitės ant sekančio adreso:

■No. 1437.

<o. 1439. Galama gauti įvairių
'palvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. G va rantuoti ant 5
metų. Kiekvienas atskirai Įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
na tlefėi giminiu. Su nrisiunti■t.
{t.
.... $2.
1į ’ t
i i ' i 41 i
I
A if
ui'iurt! s 4 J J I f 1

15346 PARK AVĖ., HARVEY,
ILL.

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

.* <

Telefoną*: MeKlnley 5764

-

BR. A. K. RUTKAUSKAS

iNo. 1439.
i H *
Užsisakant paminėkite numerį ir kokiog spalvos norite.
Pinigus
galite siųsti išpsrkant money order, registruotame laiške, arba viencehtiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:

Gydytojas ir Chirurgas
..
3467 S. WMn BM. lrW. 36 gt., cįltlgs &

DRAUGAS

PDBLISILI >1: C« MPANY

Chicago, III. gį

1800 W.
46th Street,
-'■ii

dVYVYrnrrarvvvvtTrmrr

5 A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

DIDELIS BALIUS

Miesto ofisas:
Room 813
19 So. La SaUe St., Chicago, I1L
Tel. Randolph 5246

Šėrininku KingmanZinko Kasyklų

gyvenimo vieta

MILDOS SVETAINĖJE

8366 South Halated Street
TeL Drover 5326
TrvnrmrsTiTttTvsYvvviYrv

Nedėlioję, 14 dieną Sausio, 1917 metuose.
Pradžia 7-tą vaf vakare,
Įžanga 25c asmenų)

GEBA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti sa
vo puikius, beveik naujaus rakandus
už retai pigią kainą, $170.00 seklyčios
setas, tikros skuros už $35. Vėliausios
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, davenport, taipgi $525 pianą su 25 m. gvarantija už $115 ir $225 Victrola su
brangiais rekordais už $60.00. Šis yra
retas pigumas ir jums apsimokės pa
tirti nežiūrint kur jąs gyvenate. Vis
kas vartota vos 9 savaites. Parsiduos
taipgi po vieną. 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.

Ant 3-čių lubų

3138 So. Halsted Street,

KVIEČIAME IR NEŠERININKUS

Muzika Brolią Sarpalią,

S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

S

: CARR BROS. WRECKING CO.
: 3003-3039 8. HALSTED ST.,

CHICACO

Amerikoniška Valstijine

= Banka =

182S - 1827 Blue Island are., Kampas Loomis Ir 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAI.

$600,000.00

Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jąsą namą.»
Reguliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Hoųpo Assoclation. linoma gvarancija, kad jąsą piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus
iimokėti, kuomet jąs pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:0 v. vakaro.
Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa
čia
laiko savo pinigus
«

ko depozitoriai atsineš savo Bankines knygeles ir
«
išmainys jas ant knygeliu naujo Universal State

JAS F. STEPINA, Prezidentas.

Banko, su kuriom i jie ąalės savo< pininu” »t®iimti, arba laikyti naujame Universal ^tatė Ban-

ADOLPH J. KRASA, Karterius.

ke. J susirinkimo salę hus leidžiami tik tie kurie
turės A. Olszewskio Banko knygeles. Todėl pasi

rūpinkite visi pirm laiko

turėti savo bankinės

knygelės po ranka, r.es be knygelės niekas negalės
’LeiV nė Pini^ ireikąląuti.

V*

-• ' *, * '<■ ' i.b i* ‘fk ' . * '
Kad ant šio. susirinkimo galėtume visus dc-

••J *. ' ; ;

Pradekit
Naują Metą

j

pozitorius pakviesti, tai malonėkite visi,

kurie

permainėte savo gyvenimo vietą, paduokite mums

savo naują adresą. Kam paranku — ateikite į mu

su Banką adresą permainyti, o kam neparanki)
ateiti, tai iškirpę šj kuponą prisiųskite rnnnis pač-

tų užrašę ant jo savo naują adresą ir knygelės nu
merį. kad mes galėtume .ius ant depobitoriu susi
i
rinkimo pakviesti.
A. 0L8ZEWSKI0 BANKO

DEPOZITORIAUS NAUJAS ADRESAS.

Vardas ir pravardė ...*...................................
Adresas ............................................................
Knygeles No......................

Paskubinkite adresus prisiųsti, kadangi' su
sirinkimas gali būt netrukus šaukiamas
A. 0LSZKW8KI0 BANKAS
S3B8 B. hlririlt., GMŠiiro, M

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

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

ąwHp l»$t. «t*i it fruw<tiyll m > r. t

NATIONAL CITY BANK
OP CHICAGO
David R. Forgan —President
S. B. Kampas, Dearborn and
Monroe St.,

(Apatinės lubos)
Tautiška Banka apsau
ga Del Jusu taupumo.

BANKES - j
COFFEE 26
The
Best

>*)

z

;

<t l b.

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausią kavą Clii
cagoj ir mokėk už sv. tiktai
Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver

SMETONAS

Goriausiae
Smetonos svie
stas. Geresnis
negu kur jąs
SJ

41c

WE8T SID1
1S7B Mihraukte
KMM Wilwsukee Av.
1043 Mihraukee Av.
1810 W. Madlsoa st.
*880 W. Madlsoa st.
1644 W. Ghleago Av
1888 Blus Island Av

26c
9500 DOVANŲ, jei jąs galite
rasti iš tanką darytą sviestą
kurioje nors iiBankės
san
krovą.

19c

RYŽIAI
Geriausi Ry
šiai lOe
rąlies

5)c

coco*
Bankis
riausia

G eCoeoa.

Sulygink e u
bent ko- 4d.
kia % sv "M

MII W , North

Av.

l*i7 8. Halsted 8t.
1881 8. Halsted Ht.
1818 W llth Rt.
8109 W. 82nd st.
SOUTH BIDB
8088 Wsntvor$h AX
8487 8. Halsted at.

ARBATA
Prilmnlausio i
Arbatos Ova
rantuotos
60e. vert.

40c

4789 8. Ashland
NORTH BEDI
406 W. Divlsloa
780 W. North Av.
8640 Lincoln Av.
•V.:t4 Lisroln Ar.
8413 N. Clark

