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VOKIEČIAI RUOŠIASI DIDELIN UŽPUOLIMAN
KARIAUTI IKI PABAIGOS- VOKIEČIAI ARTINASI
PRIE GALATZ.
-KAIZERIS.
Berlynas. — Vokietijos

ir 1 divizija turką.
girdęs tokius savo laikraš- vimą ir tokiu budu už sulau
RUSIJOS IR ANGLIJOS CENTRALIĮĮ VALSTYBIŲ rųMakedonijos
šone dabar- čio klyksmus, gali ir patikę- žymą paties C. L. D. K. nu
tiniais laikais nėra austrų- ti, kad čia “Draugas” netei tarimų ir taipgi už ignoravi
UŽGROBIMO PA ARMIJŲ SljūVIS VISUOSE -vengni.
Prieš talkininkus singas socialistams priekaiš mą katalikų visuomenės.
stovi TO divizijų bulga tas daro. Bet rimtesnio ir
STANGOS.
KARĖS ŠONUOSE, ton
ru, 1 div. vokiečių ir 1 div. šviesesnio skaitytojaus tie Suvažiavimas nemato reika1 lo tverti naujos Centralinės

Dideli mū
turkų.
“Naujienų” klegėjimai ne
kaizeris i6 vokiečiu6 tauta6 iš- šiai jau beveik baigiami Se
organizacijos, nes jau nuo
leido proklemaciją.
Sako, ret linijoje, Rumunijoje. Newport, R. I. — ColumNors Cefltralės valstybės Albanijoje prieš italus įstengs apgauti. Tik pagal seno gyvuoja ir veikia Ame
jogei Vokietijos priešinin Fieldmaršalo von Macken- bia universito profesorius — Vokietiją, Austrija-Ven veikia 2 diviziji austrą- vok bent kiek skaitytojau, rikos Lietuvių Taryba, ku
o pats įsitikinsi, ko vertos
kai pagaliaus nusiėmę savo seno armija jau pasiruošusi J. AV. Burgess rašo, kad Ru grija, Bulgarija ir Turkija -vengrų.
rion iki šiam laikui tik ka
Todėl
eentralės
valstybės
yra
tos “Naujienų” lemenkaukes ir dabar pasirodo, pereiti upę ir bombarduoti sija su Anglija ne veltui ne — šitoj karėj iš visą šunų
talikų organizacijų atstovai
kad jie nusprendę sutraš Galatz. Per upę kelias at- nori taikinties su Vokietija yra priešininką apsiaustos visuose karės šonuose prieš tacijos. Ar vyčių konstituci teįėjo. Įvykdinimui vieny
kinti Vokietiją,
pavergti viras.Tai atliko bulgarai su dabartiniais laikais. Tos dvi kai}) kokiu retežiu, tečiaus talkininkus turi 310 divizijų ja veda žmones prie vagys bės Amerikos lietuvių tarpe
tės ar ne? Vyčių konstituci
Europą ir viešpatauti jūrė ■ turkais, antpuoliu paimda valstybės tolesniu savo ka joms kariauti yra lengviau, kariuomenės.
suvažiavimas suranda vie
ja nevien neveda nei vieno
se. Tečiau jie negali atsiek mi Mikalva miestą. 400 ru riavimu nori pavergti visą negu talkininkams. Visa
nintelį būdą, būtent, kad vižmogaus prie blogo, bet ji
ti šito tikslo. Kiekvienam su ir rumuną paskutiniu mo Europą, ypač mažesniasias lengvenybė gludo tame, kad
sos Amerikos lietuvių centraukia savo sąnanus prie !
..
,
vokiečiui rūstybė už tai pa- mentu hėgo iš miesto sker- tautas. Kai}) Rusijai, taip eentralės valstybės turi pa- i
ikimo: taniau- traIlne8 »yga«^cijos (nedviguhins jėgas ir Vokieti sai užšalusią upę. Tečiau po ir Anglijai toli gražu nerupi sitaisiusios ' čielas eiles ge- j
prakilnaus
ti Dievui irveikimo:
tėvynei. tarnau- a,unn\ k?k*t 308 but’3 pa'
ja antgalo išeis pergalėto jais sulužo ledas ir kuone duoti mažesnėms tautoms ležinkelių. Tą geležinkeliui
kraipų) išrinktu
ja.
Vokietija savo prieši visi nuskendo. Kuomet vo laisvę. Vokietija tai laimi jos . turi visjjh’ tfek, kad su
Kas kita su bedieviu so- vus , 1au esan4įą
ninkų verčiama tolesniai kiečiai su savo talkininkais gerai pramato ir jinai sten-į jų pagelba prireikus greitu Petrogradas. — Pirklybos cialistų laikraščiais.
i Amerikos Lietuvių Tarybą,
rateliuose
didelį
sujudimą
kariauti ir jinai todėl ka persimes per upę, tuomet gsis užbėgti už akią rusu ir laiku įstengiama armijų da
..Tie samstai griauja tikė- prisilaikant proporcijonalio
pagimdė
Rusijos
vyriausy

anglų
hegemonijai
Europo

riaus ligi pabaigos. Už to nebus nei kalbos apie Galatz
lis kilnoti iš vieno karės šo
jimą žmonyse. Gi tikėjimas sąnarių skaitliaus.
bės
parėdymas
—
laikinai
je.
Vokietija
stengsis
iš
ra

lesnės karės pasekmės, už puolimą.
yra doros pamatu. Taigi soUzgirta A L Tarybos
no kitan. Gi toks palengvin
uždaryti
A
’
ladivostoko
uos

išą
aziatinio
despotizmo
pa

cialistų
laikraščiai
griaudaĮ
dekleracija
iteikta valstijų
baisų kraujo praliejimą, at
tas armijų iš vienos vietos
tą
įvairioms
prekėms,
išė
liuosuoti Finlandiją, Lietu kiton kilnojimas ir yra svarsakys talkininkai.
-i“i.tikėjI™a;.8‘u,ni žmones ’ ambasadoriams Washingtomus amumma ir ginklus
.
vą,
Lenkiją
ir
kitas
mažes

vi centralių valstybių armi t- ..
_
i
biauru ištvirkimą.
Taigi negalima tikėties
ne. Nutarta pagarsinti rezoRusijos
vvnausvbe
buvo
1
“
nes tauteles. Kuomet šitoms jų pasisekimų priežastis.
priversta taip padandi. Nes' TaiS‘ ir Zlngc'riai nors liuciją svetimtaučių spaudo
greitos taikos.
Yra žinių,
tautelėms bus užtikrinta ne
kad neutralės valstybės dar
To visa trūksta talkinin uostau sugabenta tokia dau- \buv0 vyčiai- vl“ok beska- je, reikalaunančią LIETU
prigulmybė,
tuomet
tik
Vo

buojasi taikos reikale. Bet Paryžius. — Francijos
kams. Antai kuomet rusams gvbė prekių, kad uostas H.ltydami tokius bjaurius so VAI PILNOS NEPRIGULkietija
padės
ginklus.
Gi
iš
i cialistų- bedievių šlamštus, j MYBĖS. Išrinkta delegacitaippat žinoma, kad vokie vyriausybė nusprendė savo
kareiviams įsakoma persi
tiesiog užblokuotas.
Anglijos
ir
Rusijos
nėra
ko
kaip “Sakė” ar “Keleivis’’; ja Įteikti apaštališkam dečiai su savo talkininkais šalyj rekvizuoti visas priva
kelti iš vienos vietos kiton,
ir
laukti
žadamosios
laisvės
susilpnino savo tikėjimą, legatui prašymą, dėl par
ruošiasi didelin užpuoliman tines ginklą ir amunicijos
kareiviai priversti pėsti
pavasarį.
įtikėjimą susilpnindami, iš siuntimą Sv. Tėvui, kuria
pūškuoti mylių-mylias, ko*
dirbtuves, kurios nepripa
griovė pati doros pamatą ir me prašoma Sv. Tėvo, kad
Vakariniam karės šone, žįsta darbininkams tokio
pasiekia bent kokią geležin
t. y. Francijoje ir Belgijoje, užmokesčio, koki moka vvkelio stotį. Bet ir tai pada Berlynas. — Sausio 27 d. paliko bjauriais niekšais — jisai teiktus paskirti lietu[viams dieną, kurioje butų
milijonas vokiečių civilių riausvbė. Kadangi privati
rius ne visuomet galima bus kaizerio gimimo diena. vagimis.
Tuomet
jam
sukaks
58
me

Ar dabar tamsus “Nau- renkamos aukos visose kagyventojų pristatyta dirbti nėse dirbtuvėse delei užmo
tuojaus keliauti paskirton
tai.
Čionai
todėl
Įvyks
dide

jienų” redaktoriai supran- talikiškose bažnyčiose. Nusieną-apkasus, kad francu kesčio
vieton. Kartais palei stotis
dažnai pasitaiko
lės
iškilmės.
Suvažiuos:
Austrijos la- nebeatrandama traukinių,
ta ar ne, kaip bedievių so- i tarta įsteigti Tautos Fondo
zai su anglais jokiu budu streiką, todėl vyriausybė Vienna.
Austrijos
imperatorius,
Bul

nepersilaužtų ir neįsibriau- anas ir paims savo rankos-' ■^unų eskadronas užpuolė ir į Siunčiamoji kariuomenė tu
cialistų šlamštai veda žmo- skyrius
visose
Amerikos
garijos
karalius
ir
Turkijos
iš
oi-o
subombardavo
italų
nes
prie
ištvirkimo,
ir
kaip
'
lietuvių
kolionijose.
tu Vokietijon. Šitam dar na.
ri laukti.
sosto įpėdinis. Sakoma, kad jie turi imti užtai ant savęsp Pasirodė neatbūtinas reilakstytuvų
ir
orlaivių
sto

bui naudojama plienas, ge
Tokių
apsireiškimų
nega

jie visi bendrai paskelbs atsakomybę?
vyklą netoli Beligna. Seniau
ležis ir cementas.
kalas turėti Amerikoje inli
būti
ir
nebėra
eentralėse
manifestą
apie
kariavimą
eustrų
lakūnai
tą
stovyklą
Vakariniam karės ^one
Taigi ponai “Naujienų” formacijų biurą, kuris inforbuvo sunaikinę. Bet italat valstybėse. Tenai pirm visa- tolesniai.
• redaktoriai ir kiti socialis-1 muotų svetimtaučius apie
vokiečiai apsidratins tik Londonas. — Rusijos ka
ko rūpinamasi tvarka, kuoatstatydinę išnaujo.
i tai, užuot rėkavę, liaukitės; Lietuvą ir jos reikalus,
ginties. Bet rusų šone jie rės laivą eskadronas sausio
geriausia tvarka.
griovę žmonyse tikėjimą, Įvykdinimui to dalyko gybriausis pirmyn. Paėmę Ru G dieną užpuolė Anatolijos
Vakariniam karės šone,
liaukitės griovę doros pama- j veniman, tapo išrinkta tam
muniją, jie pasileis per pie pakraštį, Juodose jūrėse ir
kurs prasideda Šveicarija ir
tus, tuomet piktadarysčių tyčia komisija. Nutarta ištinę Rusiją ir rusus taip an tenai nuskandino 40 turkų
baigiasi Šiaurinėmis jūrė
jums nieks nebeprikaišios. , leidinėti rimtą, perijodini
iems, kad šitie bus priver garlaivių, kurie plaukė į
mis, prieš talkininkus vei
laikraštį, anglų kalboje. Pa
sti prašyti taikos. Tą patį Konstantinopolį su įvairio
kia išimtinai vieni vokiečiai.
rūpinti anglų kalboje Lie
vokiečiai padarys ir su tal mis prekėmis. Paimta 63 Berlynas. — Ačiū Holan- Jų ten visam šone yra 130 Neturėdamos
geresnio
tuvos istoriją ir kitokius lei
kininkais Balkanuose.
turkų jurininką. Apie tai dijos pasidarbavimui, A’o- divizijų.
prirodymo,
“Naujienos”
dinius paliečiančus Lietuvos
Vokietijos generalio šta paskelbta oficialiai Petro kietijos vvriausvbf
Italijos šone prieš italus matomai įtikėjo i rėksmo
nureikalus. Išreikšta pagarba
bo viršininkas von Tlinden- grade.
sprendė grąžinti namo visus veikia vieni austrai-vengrai. galybę. Joms matyt rodos,
gerb. kun. Kaulakiui už išhurgas taip nusprendęs. Tr
deportuotus belgus iš Ant Yra viso 32 kareivių divi kad savo rėksmu jos užrėks
kaizeris paremia jo visus
savo skaitytojų protą lr
Katalikų
suvažiavime, leidinėjimą pamfletą, inforziji.
verpeno provincijos.
militarinius pienus.
Rytiniam šone prieš ru jiems pasirodys socialistai, Įvykusiame sausio 10 11 d. muo j antį svetimtaučius apie
Pittsburg, Pa. dalyvavo apie Lietuvą.
sus veikia vokiečiai, aus- nekalti, kaip avinėliai.
Suvienyti katalikų spau
t ra i-vengrą i ir turkai. Ši Matomai taip įsitikinęs, 40 žymių katalikų veikėjų,
socialistų
laikraštis
“
Nau-^
8
*
nesusipratimai
iš
katadą
ir pastatyti ją ant tvirtam šone vokiečių kareivių
Berlynas. -— Vokiečių
yra 65 divizijos, austra- jienos” visu balsu rėkia, likŲ tarpo tapo prašalinti ir čiausio ir rimčiausio pamanardančios laivės išnaujo
pradėjo smarkiai veikti Tokio. — Sausio 14 dieną -vengrų 38 divizijos, turkų Kad “Draugas” iškėlęs Į pa- sudaryta tvirčiausia vieny- to. Kuoplačiausia paskleisti
dangės Zingerius, kurie pri-1 bė katalikų tarpe. Griežtai katalikiškai tautišką litera prieš Angliją. Gauta žinia, japonų karės laive “Tsu- 2 diviziji.
gulėję prie vyčių kuopos. Pamerkta
kelių
liberalų turą. Įvykdinimui tų visų
Rymas. — Italijos karės kad tos laivės dabar mėgi kuba”
Rumunijos šone, kuri jau
ištiko
sprogimas.
laivai sugavo ir paėmė dvi na apsunkinti Anglijos su Laivas stovėjo Yokasuka baigiama pamušti, prieš ru Kada jie apsivogė, tai pri- esančių Centraliame L. Die- nutarimų, tapo išrinkti at
nos Komitete sauvališkas ir sakanti žmonės ir atsakanvokiečių nardančias laives Francija jūrėmis susinėsi uoste. Nuo sprogimo žuvo sus ir rumunus veikia: 12 metąs juos socialistams.
Tiesa, koks apytamsis nelegalia pasielgimas, šau- čios kųgpisijos.
FC-12 įr VT-12 Viduržemės mą. Jau keli transportiniai 153 jurininkai. Kiti 157 su divizijų voKiečių, 11 div.
REPORTERIS
astrų-vengr^ 4 div. bulga- “Naujienų” skaitytojas, iš-|kime Brooklynan, susivažia
laivai nuskandinta.
jūrėse.
žeista.
Londonas. —

LAIKINAI UŽDARYTAS
VLADIVOSTOKO UOSTAS.

UŽGROBS GINKLŲ
DIRBTUVES.

BOMBARDAVO LAKSTYTUVŲ STOVYKLĄ.

KAIZERIO GIMIMO DIENA

j

NUSKANDINO 40 LAIVŲ.

GRĄŽINS BELGUS
NAMO.

Socialistų
Išsisukinėjimai.

KATAUKįl VISUOMENĖS
VEIKĖJU SUVAŽIAVIMAS.

IR VĖL NARDANČIOS
LAIVĖS.
SPROGIMAS JAPONIJOS
PAĖMĖ DVI NARDANČIAS
KARĖS LAIVE.
LAIVES.
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darbo vafjfndą'nęt 5$čt Ręto
nori ttirfti pįusę SubptOs i|ie- !r S t8t Mvir JdT'i
> • iJ ? i i
drabužių.
New York. — Čia sustrei nos liuosos ir apmokėtos.
Laimėjimas tokis.
Pir
kavo 12 tūkstančių, darbi; — - - - - ~ fcjL
«
mumą dirbo 50 ir
ninku ir darbininUi\i, dir
savaitę, dabar dirbs
busiu prie marškinid gdmįį,! į savaitę ir visi
nimo. Streikininkai reika
darbininkai gaus pakelti užlauja trumpesniu darbo va
! mokesnį $1.00 į savaitę.
landą t savaitėje ir daugiau
HŽmokesties.
įpU*tK«»UK«tttttt)WU)Wtttt*M£
New York. ,4-’ RidęlįY .ta

S

bokos firnimtihllį^l..^ Q».

LIETUVIAI
g AMERIKOJE .

say.,
pabranginki linui ■nO miošnįi* •
•
K d v k f U ; ii
' 1
{M??{;ph(’W i
duoAt^aMu nn^pa. r
brangimą.
Bet
toji
pati
rirBet
n r- ',
“
4
•'
1
ma atsisako padidinti savo
darbininkams algas.
- Akron, Ohio. —r' Vasario
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A. Aukštakalhienė
,,
U. ;i 3'’
Ą. Alųtuząs ......
Pr. Relaglovis'....
O. Mouikaitė

....

Ag.' Veraičiutė----M. Poteliunjenė ..
J. Ųždalienė..........

D. Guokas .......
J. Bajolytė ............
H. Mačiulienė ...,

P.
P.
iA.
M.
M.

Nakčioriene ...
Mašbtienė ....
Mazolas ............
Lfelikiutė..........
Voiteliunienė .

Apoloniją fAlijošaitė Kol-;
w-s
i; (iį. |
E. Veriga ................
nu
.
•
.....
‘
K
G. Plaugiutė..........
n.'Hk ui
<»
\ lk inneisią k'illl'.n
kaimo, los,
ieško
Yikto
Z. Sagauskiutė . ..
ro Jovaišio, gyvenančio AM. Zagaekas ..........
merikoje . (21b Eustis St.,
G. Dubinskiutė ...
Ke\vadee, III.) ir kitu gimi
5 dieną šitam mieąte įvyks
A. Stravinskaitė . .
niu. Russia, Petrograd, 4Oliio valstijos karpenterią
A, Bažiutė .’............
Pasekmės “L. Dienos.”
ja Roždęstyenskaja 46- 20.
unijos trečias metinis suva
Surinkta auką nuo praei A. Zavatscienė ...
Anastazija Banaitytė. iš
žiavimas.
■? •
viu ant gatvią $2,018.03, če A. Giraičiutė \ . I .
Kauno gub., Panevėžio ap.,
Allėntotvn, Pa. — Lehigli
A. Viraičikiutė . ..
Ramygalos miestelio nori kiais $487.00. Aukavo se
Star Ęėdding 'Co. įstaigoje
kančios l)r-stės: Šv, Jono B. Vedeikis ......
susirašinėti su ramygaliestreikuoja darbininkai. Rei
< >. Zizmantukė . ..
čiais. Petrograd, 1-ja rota, E vau. $100.00, šv. Cecilijos
kalauja trumpesniu darbo
choras $10.00, šv. Juozapo K. Čepulaitė ..........
d. No. 14, kv. 3.
valandą. Streikininkai pa
draugija $5.00, SLPK
8< M. Belą vičiutė . ..
Vlad. Markevičius, Kau
sakoja, kad kaikurie darbi
kp. $10.00, SLA. 124 kp. O. Dzikienė ......
ninkai tiesiog buvę smau lio gub., Zarasą aps., ieško $25.00.
Stambesnes aukos J. Mikenis ..............
giami. Turėję dirbti po 70 Katrinos Šidlauskaitės tos pii' ūmią as'.-‘.enh ‘ Justinas M. Tamošaitė.........
valandą savaitėje už menką pačios gubernijos ir apskri
Plikunas $10.00, Jieva Dar P. Žilinskas
čio. Adresas. Dejstvujuščaja
atlyginimą.
gaitė $10.00, Marijona Ked- -1. Vaiteliunaitė . . .
Wilkes-Barre, Pa. — An- armija, 41 Šibirskij striel.
žiutė $5.00, Jieva Budnorai G. Struzas ...____
glekiiši klą darbininkai dar p. Ofieerskoje sobranie.
t ė $5.00, Kazys Tyškevičius G. Kaziliauskaitė .
buojasi, kad Pennsylvanijos
Moksleivė N. Kavaliau
$5.00, Pranciška Jasukai- P. Servas ,............
legislatura pravestą naują skaitė ieško Vlado Petravi
tienė $5.00, A. Blužas $5.00, M. Stanislovaite :
Įstatymą apie geresnį dar čiaus, paeinančio Kalvari
Joseph Charko $5.00, Kaz. M. Labeckiųtė . ..
bininką gyvybės apsaugoji jos apskr., Kriauniu kaimo,
Jurevičius $5.00, J. Semn P. Remeika ............
mą' kasyklose. Šitos apylin kuris jau arti 20 metu gy
lis $5.00, Vincas Varkala •V. Smitukė ,,....
kės kasyklose delei kompa vena Amerikoj.
Mokslei
J. Virbickas ..........
dienos uždarbį $2.00.
niją apsileidimo žūsta daug vės adresas: Russia, Petro
Iš rinkėją daugiausia siv G. Remeikiųtė ...
darbininku.
grad, Nikolajevskaja 20-19.
rinko aukų:, iš vyrą Kaz. St. T veriJonaitis .
Ieškau brolio Juozo Gri
Oakland, Cal. — Bučeriu
Noąietka 100 dol., iš mergi M. Strugas 4..........
darbininką unijos No. 81 galiaus, gyvenusio Brook
nu H. Belą vičiutė $55.75. 13 V, Tarailienė ....
viršaičiai pasirašė po nauja lyn m., Grand St.^ Rox 70. viso rinkėją buvo apie 240 IO. Saras .
• ■
įąfr, padaryta su darb .lis yru kilęs iš Uolią par., ;ismfepų:u.H.
____
,A, Giačiąs . .,.
Adr.: K.
daviais. Sulyg naujos sutar Kupriškią sodžiaus.
Nomeika ............ $100.00 K. Nekrušast
ties, bučeriams darbinin Russia, Dejstvujuščaja ar
II. Belą vičiutė ....... 55.75 K. Puo'dzis ...............
kams padidinama užmokes mija, 6-oj oboznoj batalion,
41.78 J. Bernotavičia ...
P. J. Pilikoni’js .
tis ir subatomis bučernės 29 transport, P. Grigorovi- M.
25.63 K. Pocevičia ..........
Mubinaitė . .
bus atviros tik ligi 7:00 vai. ču.
25.40 Kl. Meškauskas . .
šalmu. KciSem . .
Ona Ęagalskienė ieško sa
vakare. Uždarius bučernes,
22.98 G. Motejute .....
E. Jurkaitė .........
darbininkai už 15 miliutu vo vyro Antano ir seserų:
22.63 J. Balčiūnas ..........
T. Nekrušaitė . ..
tegalės apleisti savo darbo Jievos Tuleekienės ir Mag
21.70 VI. Arilkelis . ...
J. Kasaičiupąs . .
dalenos
Steputaitienės.
vietas.
21.35 Kaz. Bagau»kiųtė .
Columbus, 0. — Šito mie Russia, Voronež, Konsistor- M. Valavičienė ...
R. Višniauskienė .
20.31 Helena ... .....................
sto tarvfia visiems miesti skaja 29.
19.88 G. Žaldauskąitė . ..
Paulina Dirmetyčia-Cip- M. Bakytė ..............
niams darbininkams pakėlė
18.52 G. Čalkuniu^ė..........
kevičienė iš Kauno gub., M. Karaliūtė ....
algas 25 centais dienoje.
18.50 E111. Višniauskienė
Radviliškio Košt. Tamošiūnas
San Francisco, Cal. — Ca- Šiaulių aps.,
Ag. Rimkiutė..........
lifornijos valstijos viršiau valse., ieško giminią ir pa I Hel. Rainiutė ............ 19.81
18.32 M. Giraitienė..........
sias teismas nusprendė, kad žįstamą. Prašau atsiliepti lr EI z. Tabliauskaitė
18.23 M. Dominiuty..........
bile vienos firmos kostiime- iš Amerikos. Russia, Minsk, Alb. Kripsčiutė .
17.33 M. Kavaliauskiutė
riai visuomet t (‘gali firma Kalomenskaja 30-32, Litov- Em. Daupkaitė .
17.44 O. Rainiutė..............
J. Inčiura ..............
boikotuoti, jei šita pasirodo . kij Komittt
Felic. Laugotas .
16.71 P. Lunaitė ..............
kostumeriams nekompetenKareivis Pranas Rubikas,
, 16.6 Anup. Kazlauskas .
tiška. Vadinasi, toks boiko iš Sintautų valsč., ieško gi V. Eidentaitė ...
Krikščiūnas J. . . .
16.33 Ad. Prokopąs..........
tas yra legalia.
minią ir draugą. Russia. lrG. Struogas .....
15.76 Br. Kučinskaitė . ..
Port Artbur, Tex. — Čio-j kutsk,
Vojeuno-Aptečnvj
.
15.23'G. Kaliniutė
i
•
(). Mueskiene
nai susiorganizavo vezeju ymagazin.
.
.
ĮH
15:08 Elz. Skistiiputė ...
Valavičiūtė
uuija. Organizuojasi dar ir, Antanas Samulevičius iš ’
15.31 L. Morkuniutė ...
G. Rebzdukė ..
duonkepiai,
Panevėžio pav., ieško giml15.93 M. tvanausįciutė .
Elz. Kąizieuė .
Waco, Tex. — Vietos 250 aią įr pažįstamų. Adresas:
G. Žukauskas .
15.26 J. Suraeinskas . ..
moterių sutvėrė draugiją, Russia, Vitebsk, 2-ja Vctre13.89 P. Barney ..............
V. IMravičieiiė
kuvios tikslas — kovoti na ja ui., No. 18.
Giačienė ............
Pranas Juškaitis iš Kau- AnG
vlo.15
prieš maisto brangumą. Mo
» gub., ieško Augustino
Ąut’Uienė......... ....
14.23 \ er. TaamošiunieiM*
terią,. sąjunga ’ kaikuriems no
imtos iš Kauno, prieš
prieš pat
« 14.26 U Labainauskas . .
p
valgomiems daiktams nu- Gimtos
Buividžiutė ».}. 13.67 i Alb. fgnatienč ...
‘skyrė net augščiausią kai- <nrę išvažiavusio AmeriP3 Geh‘iautė»!
U t3.48 Joseph Green ....
'ną. Ir taip, pav.: sviesto kon. Adresas: Russia,‘RaKh^‘SMilVkr**r’r”T3.B3' P. Plikuniutė ....
Įsvarui 40e., kiaušiniu tuzi- mara. Uliča LVa Tolątovo Ad. Bruškis ................. 13.441 Mar. Kvederas
anų 3je., paukštienai 17c. už No. 9.
13.08’Xg. Žebefiutė .
Isyal'iL, Moterių sąjunga su-j Jurgis Augulis iš 1 adok- J. Streleekas ....
13.41 i T. Preskenis .
įlyg reikalo kas mėnuo nu- bą parapijos, Alančią sodž., J. Rutkauskas ....
12.92 ■ Alek. Bigis ..,
statys augščiausią valgo- ieško giminią ir paiįstifnu. M. Narna vičiutė ..
12.16; Dohi. Varnelis
mieihs
daiktams
kainą. Adresas: Russia, Voronež, G. Žekiutė ................
11.23 J. Klapauskas .
S. Kelmelis ............
Krautuvininkai ^nnoroinis,Gruzovaja 28.
11.191 M. Urbanavičiūtė
i G. Žilinskaitė ....
I
turės pildyti moterių parė- (
11.00 J. Var kalas.........
Ant.* Kučas ............
'd.vuius.
' R. Žekiutė ..................... 11.43 P- «kupaitė
^rot_Mich^. Miriiigan
’"?f: MAferaitreiie
P. Ivanauskas
('United |Liil\vay Co. kon-į
, !>1. BaUlauskaitė ...
12.87 L Kundrotas ..
<luktoriai
uiotonfiOTiai Ik*
streiki
11.791 M. Meilukė ... .
,
Ivąnauskiutė
. .
vąiiau
1 lamu •K dųjesites sau
4 tTT. ’Rrfi'imauskas .
’alg
11.53 P- fyifcęševtfhri
>rendė tre-, Pėr keletą pastarąjį sa
is. Tai
11.38 J.. KHmhviAihs
CI m; f'ei:
vaičių Ibesitęsiąs siuvėją J. Ha^i. ltašF k
Si. SkendnHjl
Jackson, Michj
Yiet (»S st veika sljaii baigiasi su ląi: P. .Visruonąs................ ,11.1?
karpente
irbd aviu* mėūnii rJau didesnė puse J. Bagdonas ... . . . .. . 11.49 A. Blizariei

I

HARTFORD, CONN,

SttlVĖlD STREIKAS
BAIGIAS.

|— —
t

i

t <a

“ • M’

s ■

i
I

Sil. Noi'kevįciukas
Ąnd. Galickįs

nariams
už . nenuilstanti
M.l)7 (Jarbąįį|&Įrėi|h|iC pHd f ‘L.
11.45 K. Jakubauskas’?:.'??; 4.23
Dienos.”
’
»'

10.64

10.8? J. Dubiekią|
DubicĮūą Į <, J
, J i. 4.09
SasnavjčiiiH'
Lj.JJĮ'.
4.32
10.25 B
10.79 J, Sakalauskas
10.44 St. Vaitkus...................... 4 :62
4.58
10.50 J. Bueis . ....................
O.
Puškuraitė
...........
4J91
10.10
10.23 M. Mockaitė ........ 6.72
10.57 O. Makauskiutė ..... f. 4.91
. 1076 G, Skardžius .. 1.;. į.»4;28
3.82
10.97 M. Zigmontukė
12.72 J. Čepulis .................. .. .. 3.24
10.97 J. Žukauskas .......... ......, 3.81,

bankoje

Pirm. T. SpeĮfe,

SECRfilTY BANK

Ižd. kun^ J. Ambotas,

Rašt. O. Rosmanskaa. i

■wfMiQP cmeAaooMM
Mllv«ak*a A»>. i
Carpaatar «t.
t

Socialistu Me

1 < 1

■ 7

Jūsų iriaiffą įtun boti p«0ti geroje Magioje valetiji

1 ? ,

.

3% ant Jūsų Pi nl gų
Atdara BuMAeliaia i." Sabatomia
vakarais iki I valandai
Skollrtame pinigai »ot Namų

KEVVANEE, ILL.
Kame, kanie, bet mela

10.97 T. Motejunas ..........
gystėje lietuviški sąeąilistai
10.59 J. Meleška ......................
kasdien daro stebėtiną pa
11.28 J. Andruliunas ........ .
žangą.
Šioje melagystės
11.93 M. Mažiliauskaitė ..4
srityje jie darbuojasi atsidė
10.73 J. Juras ............................
ję ir berods neturi nei ribą
. 9.79 P. Pikeelingienė ....
savo begėdiškieniš melams.
' 11.11 J. Vaičekavičius ....
Šit neseniai “Naujieną”
. 9.05 Ant. Smigelskas ....
šlamšte buvo tilpusi tūlo
. 9.83 A. Kvetkiutė ..................
: Vieversėlio korespondenci- J
3.70 ja iš Ke\vanee suausta iš J
10.78!J. Poteckis
9.43 K. Liuseui ...................... 3.75 gryniausią melu. Labiausia j
3.03 korespondentas Vieversėlis i
. 9.69 J. Mažeuis ..................
3.99
9.75 M. Marnšauskas ..
prasilenkia su teisybe, tai
3.35 aprašydamas Lietuvių Die
9.05 J. Tamošiūnas ....
9.13 P. Matulaitis ..................... 3.58 nos rinkliavą. Šis Melagių
. 9.40 J. Žala .................................... 3.6? , Dėdė rašo, kad katalikai ir
3.86 tautininkai negavo leidinio
9.02 Adm. Norkevičius ..
F.
Tamašauskas
.............
3.75
.9.67
Lietuvių Dienai, kad jie pri
Kaz.
Tyškevičius
....
3.04
9.54
sišliejo prie socialistą ir t.t.
O.
Reskiutė
..................
3.97
Besarmačiai! Kokioje me
. 9.82
12.38 Ant. Zenaskis.................... 3.18 lagystės akademijoje jąs už
9.06 Alek. Poteckis ............. 3.54 baigėte mokslus, Teisybė,
9.84 Ant. Miozura .................. 3.84 gal jąs norėjote, kad kata
8.50 Z. Gurkliutė .................. 9.96 likai su tautininkais negau
8.62 J. Barelis ............... ,.. 5.86 tu leidimo, bet tą jusą norą
. 7.89 P. Karitonienė . . ... 5.38 nunešė vėjas į nepasiekia
. 8.13 C, Kalvelis............. ... 3.48 mas padanges.
Katalikai su tautininkats
M. Kručkenė^ A. Vilkaitė
8.25
8.62 J. Remeika, M Tad, Šad gavo rinkliavai leidimą 11
8.54 J. Kemėšiai, M. Maženeni, darbavosi daug daugiau už
. 8319 Vacį. Martušys, J. Maučin- i jus. Jeigu mes butiun prie
. 8.2? skas, Pr. Žebriauskas, Ant. jūsų prisišlieję, tai jąs bū
. 8.83 Mockaitė, Ipol. Norvudas, tumėte ir surinktą pinigų
11.19 T. Blvženi, Andr. Potecais, šeimyninkais. Dabar gi ją*
. 7.12 V. Bogus, M. Labeckis, V. negavote nei trečios dalies
. 7.20 Labeckutis, J. Kutenis, K. surinktą pinigų, nors ir ne
. 7.38 tė, V. Juras, K. Rūkas, E. davėte ramybės su šiuo savo
. 7.83 Narduvienė, E. Misiulis, K. reikalavimu.
Liaukitės begėdžiai me
. 7.15 Kubilius, A. Klimas, Ant.
7.54 Borusa, J. Dubičkas, O. Ma- lavę ir geriau kibkite prie
. 8.83 zalienė, K. Boliunas, J. Žu naudingą kningų ir laikraš
7;62 kas, P. Brozaįtis, J. Boke- čiu, idant nors truputį ap
. 7.46 vičius, E. Samuleviiiutė, V. šviesti savo neišlavinusias
7.51 f Nenortas, Br. Gudauskiutė, makaules. Gana svietui akįs

Persiunčiame pinigus
{ Europa ir galima
(kauti. Laivokartes

ĮBTBIOTA 1»M M.

KASPAR
STATE BANK
®O PRIEŽIŪRA VALSTIJOS

t

KAPITALAS $600,000

Me* mokame 9 proe. aat Pialgį.
Mes parduodame Foreign Money
Orders j visas dalis aHsto,
WUMan Kaspar — Firssialakna
Otto Kaspar —• VieeKrnUaįakas
Otasrlss Krapk^ Vice-Fšratiaiakaa
losspk Siksto — KaaisrtM
▲cgdst rusk—Ass’t Kaaisrtna
1900 Bluo

IjrUpk) Avo.

GRšcAjBKK Ati

kas yra teisinga, gi kas —
nedora.

Talkininkai, jo nuomone,
nepertrauksią karės, kol ncatsieksią savo tikslo.
Paklaustas, kuomet pasiIjaigs karė, Noyes atsakė:
“Šito negalima
žinoti.
Manau, karės pabaiga dar
lakii toli. Daromi prisiruo
šimai ilgesniam karės lai
kui. Kas man teko matyti
pirm trijų mėnesių Sommos
šone, man rodosi, kad karė
tegali prasitęsti dar dešimts
metą.”

COLUMBIA DISTRIKTAS
-“SAUSAS,”

Washington. — Svaigalą
išdirbėjams ir saliunininkams užduota naujas smū
gis. Senatas 55 balsais prieš
32 priėmė įstatymą, kuriuoini Cohunbia distrikte už
monyti, visi suprato kokie draudžiama išdirbinėti ir
svaiginantieji
jus esate paukšteliai ir jau pardavinėti
gėralai.
Šitą
įstatymą
kar
ištolo nuo jusą šalinasi.
M. V. Kolektoris. štai paremia ir viršiausias
Suv. Valstiją teisinas.
Kadangi šitas įstatymas
dar turi pereiti per šerengą
atstovą bute, o tik paskui
galės būti pasiųstas patvir
tinti prezidentui, tai svaiga
lą išdirbėjai ir saliūnininkai
sumanę sujudinti dangų ir
žemę. Jie dės visas pastan
gas. kad šitam įstatymui
butą nusukta galva.
Tečiau yra žinoma, kad
atstovi) butas irgi prięlankiai kalba apie šitą įstaty
mą. Taippat yrą žinoma, jo
New York. — Amerikonl- gei ir prezidentas jį patvir
nti burlaivių • “>St. Paul” tinsiąs.
Cęiumbią distrikte yra
Čionai atkeliavo anglą poe

7.13 V. Kedis, P. Kancleris, V.
7.28 Kazikienė, V. Mašotas, Lie7.23 tuvninkiutė, Ig. Servą, An.
6.15 Grieąitė, P. Lobeekieuė, R.
7.10 Čepikas, Ant. Sirius, Ant.
6.27 Važiuronis, K. Kalpukienė,
6.90 Al. Kelena, P. Alijošius, V.
6.17 Labeekas, V. Djikas.
Automobiliais patarnavo:
6.42
6.60 pp. Bronislovas Zavadskis,
6.67 Bronislovas Zangalavičia ir
6.30 Jonas Nigžeutaitis.
Į komisiją prisirengimui
6.58
6.12 prie “Lietuvių Dienos” įė
6:06 jo sekančios asmenįs: Gerb.
6:08 kun. Ambotas, p-lė Zofija
6.64 Gurkliutė, p. J. Barelis, p.
5.83 Aleks. Kelelis ir p-nia M.
5.80 Kelenienė, p-ia J. Kartonle5.62 nė, p. Alijošius; p. V. Kalve
5.55 lis, p. V. Labeckds, p. V.
5.69 Dikas, p-lė L. Mašotaitė, tas. Alfred Noyes. Jis Ame Suv. Valstiją sostinė :—
5.38 j. ftpeRs ir O. Rosiuanskas, rikon pakviestas profeso- j AVashingtonas
Jei įstaty1X
1*«
4« X <«««
lr t
‘
1
iš
kurių
Wp<C
išrinkta
val

5.44
į iauti Prineetono universite. I mas prieš svaigalus bnti^
5.23 dybai pir«k T. ŠpcUsypo į,aNoyes karčiai kritikuoja priimtas, tuomet ir Wash5.92 gtdb. Atek. Kelena, kasie- prezidento Wilsono notą tai- ingtonas
butą “sausas.”
5.97 mus Gerk kun. Ambotas, kos reikale, pasiųstą kariau- Ką tuomet veiktą ten daži.36 raštin.; O. Roamanska* dr
jančioms ir neutralčms ša- nai susi va ži ik >jai i tie j i viso531 raštininko pagelb, p-lė L. lims. Girdi, kaip preziden-‘kios rūšies politikieriai —
5.38 MLšaitč.
tas drįsęs klausti kariaujan-: nežinia. Bet svarbiausia dar
Vardan badaujančią mu čią šalių, kokiu tikslu šita tas, kad viršiausiojo teisino
4.27
nusprendimu aštriai uždrau
4.44 są brolių ir seserų Lietuvoj karė yra vedama.
4.76 vietinė “Lietuvių Dienos”
Anot. Noyes, Anglijoje sta gabenti svaigalus iš
išreiškia, , širdin prez. Wilsono nota sutikta “šlapiuju »» 1 “sausąsias”
6.26 vaidyImi
padėkavonę
vi su didžiausiu pasipiktinimu. valstijas. Uždrausta tai da
4.35 giausią
4.46 siems rinkėjoms ir rinkė Jinai visoje anglą tautoje ryti net privatiniais reika
4.50 jams ir tiems, kurie nesigai imgimdžiusi bjaurų įspūdį. lais.
Šitą išganingą įstatymą
A27 lėjo ištioatį. ranką, duoftnn- Nes prezidentas ŠVilson tur
4.24 mo tojo dieno.įe. Taipgi ta- būt nfžinąs, koks yra skir- projektą yra sumanęs sona-

KRITIKUOJA WkSONO
NOTį,

4.76

visiems

komisijos1 tumas tarp bloga ir gera, torius Sheppard.

nevimas

Uit*»»'

Reikalai

Seredos Vakare.

WTB.įfiįfc,.

Ą.

vo; Izabelė IDaaisnė, Dr.
dfebenė ir K. Maneliui
Po. Sfc: J. Valterienė, O.

»1 )

.4

«?S?3JSB#SB?5C3aCRa$SSSK3

•

Zavlevi&eni, p, IgnatavV
eiutė, B*. Jovai&aite, J. Ado-

IKI PABAIGAI?

njavidivtĄ, M.; Ųverlingaitė
ir

A.

GilW- ft$ulkių lQc.
BALSŲ RINKĖJAI, AR TAMSTOS ESATE PRI
Sausio 8 d. Ofcego, UL—Tik laike vienos savaitės
sIRUO&ę DEL PABAIGOS? AB TURITE UŽTEK iš T. F. raštinės išsiųsta 5 Mot, Gyv, Kažotfiaus dr-ja
INAI BALSŲ, KAD LAIMĖTI? , PRISIRENGIMO čarteriai į šias vietas: —
iš Sv, Jurgio parapijos $5.
BALSAI DUODAMI UŽ N AUJAS
PRENUMERA
Viso iki aauaio 7 d. į Mo
forest City, Pa., No. 48.
terų
Kalėdinį Pandą įplau
TAS. . ,

(•hsūjJ

N

.

'

i

I

Pasirengimobal
sai už naujas
prienumeratas
ligi Kontesto pa
baigai. Pasižiū
rėk į surašą.
Buk pasirengęs.

sas,
Forest City skyrius dinių Fortui įplaukė $8.75.
Aukavo L. B. K. S-mo 78
jau surinko nemažai autų,
Manchester, N, H., No. 4$. kuopa iš iždo $5.00 it šie na
riai: kun. M. J, Urbonas $1,
Valdytom išrinkta: pirm.
J. Bogdanas 50e, ir po 3$e-.
K. Kandrotas; jo pagelto A.
Aubkus; rašt. A. Staugus; A. Aria, K Vaisieta, A. BabarsJkas, J. Šerkšnas, F. Kaižd. J. Svetikas; iždo globė
jais F. Čekutis ir K. Žukau rąniauskas, D. Salele, J.
Kariaviče, V. Šuminekas, R.

skas.

f

St? Clair, a„ No, 50.
Valdyba:
pirm.
Mikas

Grabauckas; rašt. kun. M.
Durie kas; ižd. Adomas Pat kričius.

Grndrinskieuė.
Viso pri
siuntė kun- M. J, Urboaas

$8.75.
Vyčių Kalėdinis Fondai.

J. Jurėnas ............ »• 134,670

so $4.25.

Alath Lit'vajtįa ....134,660

Kaupo pagerbimui (L. V. 18
Iki gruodžio 29 d. 1916 m. kuopa), prid. A- BaUutik
$16.85.
įplaukė $31.25.
Sausio 4 d. St. Clair, Fa
Gruodžio 29 d- iš Kewanee, BĮ. nuo. T. F. 45 sky —Aukavo L. Vyčių 70 kp-,

J. Gurnaliauskas----- 134,010
K. P. Mikšys............ 133,980
J. Wiczas...................... 133,410
S. P, Mažeiko............ 133,003
Ona Pocienė ............. 132,83a
P. Cibulskis ............... 130,450
M. T. Geneviczius .. 132,060
Agota Meskevičieuė 106,883
Alės Shedri.............. 121,060

FclU Machulskis ..113,683
Geo. Stankevieie
104,573
Antanas Glemža.... 100,900

Sausio 5 d. Chicago, BL—
$» Clair, Pa —- Aukavo Pelnas nuo vąakro L- V. 13
šv. Kazimiero parapijos pa kuopos, prie. M. SaučiuvSrapijoms, pris. kun. M. nas $25.00.
Viso į Vyčių Kalėdini
Durickas $21-00Viso į Bendrą Kalėdų Fondą iki sausio 7 d. įplau
Fondą iki sausio 7 d. 19J7 kė $122.64.
Į Liet. Darh. S gos Khlft
m. įplauk* $87.25.
Blaivininkų
Kalėdirt diaį Fondų atsiuntė A. Če
ginskas iš Worcester, Mase
Fondan įplaukė $10.00.
nuo L. D. S. 7 kuopos $2.50.

------ 135,300

K. Gudaitis............... 134,900
S

Valėntukevičia .. 13.4,700

-

,'5^

“B1A B fiį”

Mat- Są-gos 1 kp.,
Nausiedienė Į ro“' "v
pridavė
A.
$39.10.
Aukauta iš kasos $25.00* Į /

kun. Ąlbavįčius $5.00, A. i

Ooraa nuo

Nausiedienė $&0ą P. Elijo- > y&JST

t£t*.«nm*>«

aėaaaii;

► oėaasfal ..........
hoiltinmrt M|

Ar Turi Q«ne •ato’l
Lai m8|imui?

Mt

Ne Į Ouaro
IkUas lali* (af *

**«AY

V
. ,>1

Ni

Kartinės katuriaa

BOVAMŲ

UZ

RlNKIMJr
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BALANDAI
BABANDAI
ik »AM0 BALANDAI
AAŽAMDAI
AAHANIM
IA MAMŲ MAMANDAI
IA NAMŲ BAKANDAI

N.

(MBBLIAI)
KEBLIAI)
(MBBLIAI)
(MEBLIAI)

,

. . a.

a o

<4ė k

i.-

|• O 0 k •

» Į e a. . .

;

(MBBLIAI).................................
(MBBLIAI) ......;............

---------------- - ----- maiLtAD......... ................... .-I
(MEBLIAI) ................. ........... .
(MBBLIAI)............ j.................. .

IA NAMU BAJKAMAAI (MBBLIAD........ ..............

brauskis $33.00.

dajįau, ir dabar
rai. KiękvicnMi
ta pati na k o apie

i33r

NmUi afcaąyfejai

5j}r»vri'

riaus prisiuntė Ignas Dom- pris. kun. M. Durickae $5.30.

A ERE-

PLATO

t

Bendras Kalėdų Fondas.

Chas. J. Pansirna. .141,050

K. Skrypko.................. 140^300

PRIBIRUOHire BAUUU.
M

Surinkta vakario® jo p. J,

C. Baltrūnas ............ 96,123
J. Kudirka ................. 94,620
M. Grubleuakis___ 83,113
L. Sabonicnė ........... 144,000 N. Urbonas ................ 72,650
Moterų Kalėdini* Fortu.
J. Bičiūnas................. 68-700
Į vieu* Kalėdų Fondui
Gruodžio 25 d. 1916 m. iš
Anpa Šūsnis ............ 143,900 V. Stulpinas ........... 54,745
įplauki (tirt narto T d )
ALBK. Mot-.
Juozapas Juknis ..143,800 Ona Šlažaitė ............... 46,143 Chicago, 1H.
$317.74.
jOna Janušytė........... 143,000 Tony Kurhansky .. 34360 S-gos 21 kp., pris. M. BreoDu Daktarai Jam Faaakė.
F. Vaivada.................. 142,180 K. Pocienė................. 33.910 ?aitė $32-50.
pienus U m ubų duonkepiu atėjo va»
Saųąjo 4 d- 1917 m. 1$ mane ir aakn
32.555
,
A- J- Bernatos............ 141,825 Elena Žiliūtė ....
“Billie aš aoriŲ tau pasakyti kad
84.
Clair,
Pa.
Mot.
Rožanči

iV. Jereckienė........... 141,<90 Jonas Palik airis----- 30.350
du daktarai, 0140 vnpa^ia* kM turą
us dr-ja, pris. kun. M. Uu- mų ooatbutlnai turėti <par«rif*. Ą*
Jurgis
šlapikas
----30.020
K. M. Kalinauskas. .141,100
atėjau » aptjėka U vl«-wa* »* klerkų
|eip ia p*.
licire mivt in’U
Peter Sliogeria----- 29-190 riokas. $10.00.

S. Simanavičius___ 140,800

T Hį.i
« 1 J i t» 1

Gruodžio 3d d. 1916 m,
Homestead, Fk — to. Y . U

Prisirengimo balsai nž arba atnešti kontesto redak I
naujas prenumeratas suju toraus ofisan, kol neužsida Spring Valley, III., No. 51. kuopa, pris. p-lė Visockaitė
Valdyba: pirm.
Jonas $12.30.
dino visus balsų rinkėjus. rys ofiso duris Jęvytose.
Gruodžio 31 d. 1916 m.
Visi suskato padėti pastan Prenumeratų siuntimas kra Krasauekas; rašt, Juozas
gas iki lenktyniavimo pa sa, arba atnešimas tiesiog Grudis; ižd. Kun. A. Dek- Chicago, III. — Surinkta
Chicagos Vyčių Apskričio
baigos, kad laimėti dovanas. ofisan neturi skirtumu Vis snis.
susirinkime, prid. K. Pak
Visuomenė labai intere kas turi būti atlikta prieš
Norwood, Masą, No. 52.
suojasi šituo kontestu. Jai devynias vakare. Ir prenu
Valdytom išrinkta: pirm. štas $13.00.
užvislabiaus rupi kuogrei meratos turi būti išsiunčia Jurgis Verseckis; jo pagelb.
Sausio 1 d. 1917 m. Chioa
čiau sužinoti, kas laimės. mos pirm devynių vakare. Adolfas Navickas; rašt. Pr. go, III. — Naujų Metų lauk
Tečiau negalima to pasakyti Kada prenumerata bus pa Kudirka; ižd. Jonas Kašėta; tuvėse pas pp. Nausiedile
iškalno..
siųsta, parodys tai ant laiš-. iždo globėjais: Jonas Jaro vyčių būrelis nušukavo, pri
kų
konvertų krasos antspau- ševičius, Vincas Kudirka ir davė ponia A, Nausiedienė
Balsų rinkėjai, ar jus esa
te prisirengę dėl pabaigos* dos. Antspaudose laikas tu kun. A. Daugis.
$31.48.
Ar turite užtektinai balsų, ri būti pažymėta, kad laiš
Po $5.00 aukavo; pp. NaųAukot.
kad laimėti? Atminkite, jo kas krason paduota pirm
Kevraaee, Ilt Surinko T. siedai ,pp. Stankūnai, kun.
gei yra geriau turėti daug devynių vakare.
F. 45 skyrius. Šie sąnariai H. Vaičiūnas* kun, Ig- Alhabalsų, negu jų pritrukti tik
Balsų rinkė jai kiti per k i užsimokėjo įstojimo po $d: vičius. Po $2.00: pp. Sinlkelis. Bukite pasirengę dėl tus kopia vįs augščiau ir K. Norkevičia, Ig. Dom- nai ir V. Rutkauskas. J,
pabaigos. Imk sau naudų iš augšeiau laimėjimo kopė brauskis, Al Liekavičia, P. Kaupas $1.23.
Po. $1.0$:
prisirengimo balsų surašo. jomis. Kiekvienam norisi Į ZSujis, J. Kvetinskis, M. Šid- O. Nausiedaitė, K. ^ansytįe,
Gauk tiek daug naujų pre gauti automobilių.
‘"L
lauskieaė, V. Budzeika, A. K. Pakštas. L. Simutis 60e.
numeratų, kiek tik yra ga
L. Sabonienė užima pir Stanauskis, A. Stravinskis^ Po. 50c: M. Zujus, B. Zaglima. Juk įstengti taip pa
mąja vietą lenktyniavime. St. Lindzbarkas^ A. Gelec- sytė ir Ja. Dėkis. Po 25e:
daryti.
Sekanti yra Auna Šūsnis, gi kienė, M. Veiveris, V. Valai K. Gineitis, A. ValaučiunaiDaugelis iš balsų rinkėjų
to, M. Overlingaite, J. Ado
paskui seka J. Juknis, o dar tis. Viso $13.00.
netoli paties viršininkavimo
Nuolatinės duoklės. Kas mavičiūtė, B. Nausdedukas
paskiau O. Janušytė.
lenktyniavime.
Kasdiena
13c.
Ir paskui šituos gerai sto mėnuo po 50c: Ig. Dombraukova darosi indomesnė. Da
Sausio 2 d. Chicago, IU.—
?kie, P. Zujis, M. Šidlau
bar yra kova už prenume vi sekantieji: F. Vaivada,
Aukavo L. y. 13 kuopa,
A. J. Bernotas ir V. Jerec- skienė, V. Budaeika.
ratas.
Kas mėnuo po 25c: K. prid. M. Zujus $3.00.
Ateinančios seredos vaka kienė. Pastaruoju smarkiai
Norkevičia, Al. Liekavičia,
Sausio 3 d. Tfaukegaa, IU.
re pasibaigs didelis balsu pažangiuoju. Jiedu daro vi
J.
Kvetinskis,
A.
Stan.au—Surinkta
Naujų
Metų
rinkimo lenktyniavimas. Tki siems daug indomumo. Bet
skis,
A.
Stravinskis,
St.
lauktuvėse, prin. A. Mareito laiko visų prenumeratų jiedu ir darbuojasi. Gal paLindzbarkas,
A.
Geleekieafc,
nauskaitė $13.70.
pinigus pasirūpink atsiųsti sitiki savo jėgomis
M. Veiveris, V. Valaitis. ViSausio 3 d. Chicago, Ilk—

Ignas Stadulis

1

G

k t 8w Am. Kal

Ar Tamsta pa
sirengęs prie
pabaigos

J. ' J. Statkus ............. 140,400

•'

,<z i

t

Valdyboje: pirm. J. Girkė $86.80.
daųakas, rašt. Pr, StaneviL
čia, iždininku kun. A, Janu

/-n<

Konteatas bai
giasi devinta
valandą 17
aauale, 1917

19. NAMŲ BAEANDAl (MBBLIAI)........ *............................. -A
M. NAMŲ NAEAMBAI (MBBLIAI)
21. NAMU RAKANDAI (MBBLIAI)
Į2. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAI)
23. NAMŲ BAKANDAI (MBBLIAI)
»
•• •( •
JA NAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI)
>«««••(Oia<
«9. NAMŲ BAKANDAI (MBBLIAI)
«* NAMŲ RAKANDAI (MEILIAI)
ST. B AMŲ BAKANDAI (MBBLIAI)
SA NAMU BAKANDAI (MBBLIAI)
JA. namu Bakandat (MBBLIAI)
|0. MAMŲ BAKANDAI (MBBLIAI)................ ...........
U. MAMŲ BAKANDAI (MEBLIAI,............................................
M. NAMŲ BAKANDAI (MBBLIAI) ...........................
33. MAMŲ RAKANDAI (MBELIAŲ...................... .. ...........
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Pcioidėkito V"d» to kon rasto (l«i»kty»»u).
K>,om*t tg)
Vu paMiamta ju*) ’***»» “Draus?'', .tuojauą pA
' »imok«ktto prenumerata i<k»lno US męfat.
FaMM|
gi aumakite
m»M «»>•*"»'<» -MM
virna prenumeratorių į nfvail't. ’k( pik
hoatontO. .taigų kdfi* pngaua rMkalinfA
ėiaiis h alf) d*l<*i i»Ui'**.i>«w virtajirt
dovano, »a» <au» 95 ce^tn, ano k|«
ne daMno u* įuiokėl^ aa'Ak
praat*
motttortna.
' * ’’ ,
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JJJgggT.
gatvių, 4
piktadariai 100 į gyvuliu skerdyklas,
užpuolę^- nppiušė ir apiplėšt1 20 vagonus valyti.
Ant. Urboną. &\tnni beei 20 porterių į stotis,
nant vienas piktadarių pri 10 vyrų Koduoti prekes )
šokęs smogė, jam., veidan.
. vagonus,
Kiti. |r|s užkampyj stovi
5 Jangus plauti,
piktadariai pamatė, kad lie
44 indus mazgoti,
tuvis negirtas ir vienam jis
3 džianitoriai,
apeiti nebus galima. Todėl 50 truckeriif.
ORAS.
5 darbininkai į geležies
subėgę ėmė Urboną mušti.
Chicago ir apylinkės. —
liejyklą,
Atėmė 60 doleriu ir dar
Šiandie apsiniaukę ir kiek
1 prie namų darbo,
apvsiaustą.
Paskui nudū
šilčiau; laukiamas sniegas
- darbininkai į dirbtuvę,
mė savais keliais.
aplink pietus ar vakare; ry
2 anglių išvežioto;, ų,
rKesiog baisus
daiktas
toj sniegas.
1 vyras į anglių sandeli,
Policijos
Temperatūra vakar auk musu Chicagoje.
100 darbininkų
i miškus
ščiausia 9, žemiausia — 4 perdėtiniai tarp savęs kelia
Alichigane.
trukšmus, todėl nėra laiko*
žemiau O.
i s 1
saugoti
žmonių
gyvybė
ir 250 darbininkii prie ledų,
Saulė teka 7:16, leidžiasi
manta nuo piktadarių.
O 150 į plieno dirbtuves.
4:44.
2 indus mazgoti,
Chicagoj piktadarią -t- pil
25 prie įvairių darbų,
na.
LIETUVAITĖS, PAGEL
10 porterių į stotis.
Ta s pat galas ir su pini
BEKITE LIETUVIŲ
gais. Dėk pinigus bankan
SKYRIUI TALKININKŲ
— gali pražūti; nešiokis su
BAZARE!
“DRAUGO”
Adminis
savimi—galvažudžiai atims.
traciją atdara nuo B vai.
Tokie apsireiškimai — tai
tikroji betvarkė.
ryto iki B vai. vak. Utar-

Barsdaskutis.

“DRAUGO” BENDROVE RENGIA ĮDOMIAUSI VAKARĄ

ninkaia, Ketvertais ir iu-

SAUSIO 24, ŠV. JURGIO SVET., BRIGEPORTE

batoms iki B vai. vakaro.

32 PI. ir Aubum Avė.

Reikalingi kliaučiai
•noteriškų drabužiųAtsišaukite po No.
2300 S. LEAVITT ST
MOT. SĄ-GOS 1 KUOPOS
PRIESMETINIS su

•
Gruodžio 31 d., 1916 m. M.
Są-gos 1-nią kuopa laikė savo priešmetinį susirinkimą. | (
Dėlei rengiamo jo vakaro, ku- ' 1
ris įvyks vasario 18 d. 1917),
m., liko išrinkta komisija iš i
P. Elijošaitės ir II .Jovaišai-p
tės. Nutarta, kad tame va j
butų ir bazaras. Jo*
"surengimui išrinkta S. -Ša tkauskaitė ir A. Gihenė.
Pirmininkei A. Nausėdie
nei perskaičius Tautos Fon
do atsišaukimą, (lėlei Kalė
dinio Fondo kuopa sutiko iš)
iždo paaukoti
tam dalykui į
*25.00. Apart to dar aukavo:)
Kun. I. Albavičius
$5.00
A. Nausėdienė 2.00, P. Elijo-'
šaitė $1.25.
Po $1.00: — K. Marcinkų
•vieiutė, I. Klasienė.
po $.50c. — : O, Tamošiū
naitė, M. Varkalienė, S. M.aneliutė, ir Dr. S. A. Šlakienė.
Po 25c.: J. Valterienė, O.,
Zavlevičienė, P. Ignatavič'u-'

mim

: '

ftios kuopos sąnarės paro
do didelį atjautimą tėvynės
reikalų ir dažnai gausiai au
koj’ snšelpimui
nukentėju
sių dėl karės. Tas tebuną pa
-vyzdžiu kitoms kuopoms ir
draugijoms, kurių iždas yra
net didesnį.
. -

Pusė

pelno

skiriama

mas pianistas ir poni O. POCIENĖ, garsi dainininkė.
Sekančiuose ‘‘Draugo” numeriuose bus pranešta kiti.

Tikietai po 25c ir 50c galima gauti

Draugo Administracijoje ir pas Kontesto Balsų rinkėjus.

" c-

PAIESKAU savo dėdės
Adomo
Dankevičiaus paeino 15 Vilniaus gup..
fraku pavieto, Vendžiulų kaimo. Jeiru kas žinote apie atsišaukite sekan
’ių adresu:
MES AMELIJA SAVICKIENE
158 Cardoni avė., Detroit, Mich.

REIKALINGA patyrus mer.
viii a pardavėją į moteriškų dra
panų krautuvę. Gera alga.
P. K. BRUCHAS,
3323 So. Halsted St.

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg.
29 So. LaSalie st.,
Vakarais 1566 Milvaukee avė.
Central 8399
Baaidence Humbold *7

1617 S. Jefferson st.
lst fl. fr.
CHICAGO.

McKinley 8764

a v1 tmttiiuiiuuuuu •

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS ;

Į

Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popioros

CHICAGO, D«L.

J

Gydytojas ir Chirurgas
m
3467 S. Kestiri Blvd Ir ». 35 tt., Chlragi Jį

CARR BROS. WRECKING CO. :
IY5TEI1

I1A5TTO

3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO •
niurnurmmTmm rrrrr»r»rrrrrrrrrrrrrriTt t

Mokykla kirpimo Ir dosigning
vyriikų ir moteriikų aprodalų

A

aistema ir ypatiškas
mokinimas
padarys jna žinovu
už trumpą laiką.
Musų

ATIDA!
PAIESKAU savo tėvo Jokūbo ŽuDraugystėms, klinhama ir kuopoms
‘taucko ir trijų seserų.
Priei Karė mes iidirbam visa ta kaa tik reikalin
‘auneų ftxF!BO žuoAZifrsdu o&nq ai f ga dangijom. Gurikučiua, kokardas,
Diezuos volasties, Trakų pavieto, Vil rėliovaa, antspaudai, ir visokiai (ar
paa dėl parodų papuošimų.
niaus gub. Kur dabar yra t PraneSkiTodol vienijančiai nemėtikite sa
e sekančių adresu:
ro tarto žydėlių
agentams,
ko
ris nesupranta mnsų
tautos sko
ONA ŽUKAU8KĮUTE,
1051 N? Main avė.,
Scranton, Pa. nio ir atlieka ne atsakančiai darbų.
Sėt paveskite savo tautiečiams kat
rie atlieka darbą sąžiniikai, ir priei
nama kaina.
Draugijos relaklankite
katalogu
creipdames pas mus.
STBUPAB and CO.,

PARSIDUODA Bučernė
r grosernė, lietuvių ir sve
timtaučių apgyventoj vietoj.
Bandos mokama $18.00 su
iragyvenimų.
Atsišaukite
6059 S. ROBEY ST.

e

Parsiduoda foraičiai
(Furniture) pigiai, atsišaukite tuojar.s
pas.
A. Dellek,

PAIESKAU savo draugo Stanislo
vo Norbuto 2 metai atgal gyveno
(o. Wilmington, Mass., dabar nežiįau. Jis pats arba kas apie jį žino
nalonėkite atsišaukti
ant sekančio
įdreso:
LEONAS ANDREJAUSKAS,
'089 Chene at.,
Detroit, Mich.

te, E. Jovaišaitė, J. Adoma-,

kokias dovanas.

Programą išpildys gabiausios artistų spėkos. Jau yra pasižadėję, ponas A. POCIUS, žino

Reikalingas
‘ ‘ janit
iriaugęs vyras, mokas
iek anghškai.
Kreipties po No.
>300 S. LEAVITT ST

sirinkimas.

vičiutė, M. Overlingaitė,
ir ’
A. Gilienė, 10c. T. Sarpienė.
Taigi
išviso į Kalėdinį
Tautos Fondo skyrių suaukauta $39.10, nemažai taino
gi kalbėta dėlei pagelbėjimo
lietuvių skyriui Chicagos tai- j
kininkų
bazare. f valdyba
1917 metams išrinkta: pirmJ
A. Nausėdienė, vice-pirm. S.
ftatkauskaitė, prot. rašt. M.
Overlingaitė, fin.
rašt. J.
Adomavičiūtė, išd. A. Gilie
nė, išdo globėjomis: J. Vai*
tarienė ir P. Elijošaitė, dva^
riš. vnd. — kun. I. Albavi-

Bus iškilmingai pranešta, kas laimėjo Kontestę
“Labdarių Sąjungos” našlaičiams.

NBWARK, N. 3

123 Perry 8t,

Zh

jįk
182S - 1827 Blue Island ava., Kampas Loomla Ir 18-tos Gaivią.
KAPITALAS, PERVIRŠIS 1B PELNAS.

Mes tarime didžiau- r"afll
sius
ir
geriauaiua

ing ir siuvimo skyrina, kur mes auteikaime praktiiką patyrimą kuomet jus

ąfigNĮ

ffsj'j

T) i
įfjU,

į

Elektra varomos mašinos musą siuvi
mo skyriuose.
Jąs esate nžkvieėiami aplankyti ii
pamatyti moša mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti specialu
kai pigią kaną.
Formos daromos pagal Jūsų mie
rą — bile stailėa arba dydžio ii bil«
madą knygos.
MASTĖB DESIONING SCHOOL
J. F. Kasnicka, principalas,
118 N. La Šalie St., Kamb. 416-417
Priei City Hali

— r,
Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jųsų namą.—«-.»
Beguliariiaai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Hoųpe Aseociation. fi
noms gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus
Umokėti, kuomet jųe pareikalausite.
Atdara Panedėlie, Ketverge ir Bubėtos vakarais iki 8:0 v. vakare.
Kalbama Lietuviikai ir LenkiikaL

•

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus
JAS F. 8TEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasteriąs.

mrrrvYYarvvTvvvvtTTrvv

Kas nori gauti darbą, turi

kreipties valstijinin

KAS TURI sekančius nu
merius: 44, 47, 48 ir 50 —
1914 metų Savaitraščio “Šal
tinio”, kuris išeidinėdavo iš
Seinų, Suvalkų
gubernijos
Lietuvoje. Malonėkite
atsi
šaukti po sekančiu adresu :
JONAS IVANAUSKAS
P. O. Box 55
Sheboygan, Wisc.

•piireiiki.i
suk tin.l pasekmingu
nuo f/rbrąio apizto ir ihnu, atrrArA't aIgiidtflnio, f/n^uho. poh&g

f

hintihitno apetito,
ialrh f^ieoie, rei.. et t.. Šutai-

Beno Jr llUklnto draugo H^nynot, naudejanio viaam** pasau
lyj*
pusę Šimtmečiouž tooluitt vlaoM* apt Iek ošę,
arba galite uŽshakyti tiesiai ii
F. AD. RTCHTKR
CO.

a

biuran į “Unskilled Labor
i’oe st., Chicago.

Visi dar

bai duodami veltui.

Ir ten

pasakoma, kiek kas kur ga

li uždirbti.

Reikalinga:
2,000 darbininkų ledus kir*

Kuopos korespondentė.

200 darbininkų į klijų dirb
tuvę Hammonde, Ind.
200 prie anglių,
ftausib.. ŠL dieną vakarė, 200 prie geležinkelių,
kertėje 45-ios ir Paulina 200 į plieno dirbtuves,

Naujas Lietuvišku Šokiu
Rinkinys
DEL PIANO.

V. NICKUS.
Aiame rinkinyje tilpsta sekanti '‘Lietuvlikl
•oklel ”: “žirgelis”, “V. K. Marias”, “Lelija Valsu”, “Oebatėlia”,
“Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “Paėdė Spagne”, '“Klumpa
kojis”, '“Noriu Miego”, “Vengierha”, “KoMetke”, “Vyčių Mar
ias”, “Klumpakojis No, 2”, “Suktinis”, “Agnonsii”, Pakeltkojis”, “žilvitis”, ir “Butų Darželis”. Visi vienoje sąšlavoje. Kalnu
tik vienas doleris (81.00). Pasiuntomo lėiae mes, apmokame.

Surengė

Rei kaltu kits paa:

k

DBĄUOAS PUBUSBOKO oo.

1M0 Wart 48th Stroet,

!

ADVOKATAS

J
s

Miesto ofisas:
Room 818
19 Bo. La Baile St, Chicago, IU.
TeL Baadolph 8148

•

gyvenimo vieta
3266 South Halsted Street
Tel. Drover 5326

•OOBtfM Uiifbėju tūbai patfursAjuslo

darbo

Department,” 520 W. Mon-

A.A.SLAKIS

ĮTAISYTAS Ii
formuiosr«TĮ>to; nfrikto iSmintin
gu Egypto jžkonialiu,

I

°We«««

*

VBmmvBvvmrmmn
GEBA PBOGA.
‘
Jauna pora priversta paaukauti ta
ro puikius, beveik naujaoe rakandus
ož retai Pigią kainą, 9170.00 seklyčios
getas, tikros skuros už 835. Vėliausio®
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu dironu, daven
port, taipgi $525 pianą gu 25 m. gvarantija už $115 ir $225 Victrola au
brangiais rekordais ui $60.00. Šia yra
retas pigumas ir jums apeimokėa pa
tirti nežiūrint kur jus gyvenate. Vis
kas vartota vos 9 savaites. Persiduos
taipgi po vieną. Atsišaukite tuojaus.
Gyvenimo vieta: 1922 So. Kedzia Ava.,
arti 22-ros gtv. Chicago. TIE_____

Tel Drover 7042

Dr. C. Z. Vezcli?
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: noo 9 ryto iki 9 vak

\ Nedaliomis pagal sutarimą.
..
4712 So. Aahland Ava.
“ ‘
art 47-toe gatvės ’ -

COFFEE
: TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausią kavą Chi
dagoj ir mokėk už sv. tiktai
8500 DOVANŲ, jei jus galite
rasti ii taukų darytą sviestą
kurioje nors iiBankėe
eaakrovų.

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver
SMETONAS
Gerlamdae
Smetonos avie
■tas. Geresnis
nagu kur jąs

coco*
Sy

Gerianti
kiai 10a
rųliaa

s:: 4ic
1818
1817
1838
1818
8102

W.
8.
8.
W.
W.

ARBATA

Bankėa
G eri anais Coeou.
Sulygink . u
bent ko- 48p
kia % ev

North Av.
Halsted Bt.
Halsted 8t.
ISth 8$.
8Sad et.

bouth ama
8082 Wkafw6rtk 3ME
8427 8. HaMM st.

Priimninnsio s
Arbntoa
(Įva
rantnotos ifl.
60c. vert. wC

north en>i
408 W. Dlvkdtm
720 W. North AT.
S«40 Ua®ln AT
1244 XMNb AT
8413 N. Clark
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BOMBARDUOJAMAS GALATZ
VOKIEČIAI PASIRENGĘ
PEREITI SERET.

! rie rengiami ne apsiginimui,
! bet užpuolimui.

Tokių ginkluotų garlaivių
! Suv. Valstijos neturėtų įsi
leisti į savo uostus ir prieš
tai užprotestuoti.
Londonas. — Puolus Ru
Priešingai Suv, STalstijo
munijos miestui Vadeni, už
gali susilaukti didelių ne
septynių mylių šiauriuose
smagumų, kuomet vokiečių
nno Galritz, pietiniam Seret
nardančios laivės be perser
upės krante nebeliko jan
gėjimo ir be atodairos ims
nei rusų, nei rumunų. Da
skandinti visus tuos apgink
bar vokiečiai smarkiai bom
luotus garlaivius.
barduoja miestų Galatz iš
pietų ir rytų šono. Fieldmaršalo von Mackensen Du
nojaus ir Dobrudžos armi
jos veikiai persimes į piet
rytinę Moldaviją perėjusios

DVI VOKIEČIŲ LAIVĖS
IŠPLAUKUSIOS Į
AMERIKĄ.

ATSISAKO PRIPAŽINTI
LENKIJOS NEPRIGULMYBĘ.

Berlynas. — Suv. Valsti
jų vyriausybė Vokietijai
pranešė, jogei prezidentas
AYilson atsisakęs pripažinti
rusų Lenkijos neprigulmvbe, kurią paskelbė vokiečiai.
Tai busią padaryta po ka
rės. Tečiau prezidentas Wilson Suv. Valstijų konsulini
Varšavoje įsakė į neprigulmingąją rusų Lenkiją atsi

Petrogradas.

— Pašėlęs

rusų su vokiečiais susirėmi
mas įvyko sausio 14 dieną
arti Kasino upės, šiaurinės
Rumunijos šone. Anot ofi
cialio pranešimo, rusai su
rumunais atbloškė atgal vo
kiečius vieną verstą. Kruvi
nam susirėmime pasinaudo
ta durtuvais. Vokiečiai ne
atlaikę kontratakos.
Rusai atmušė vokiečių-austrų užpuolimą šiaur-rvtiiose nuo Foesani. Vokie
čiai ten panešę didelius nuo
stolius.
Fieldmaršalo von Maekensen armija sparčiai va
rosi ant Galatz. Rusai todėl
is ten pasitraukę į šiaurius,
Vadeni apylinkėse. Vadeni
teko vokiečiams-bulgarams.

PRAMATO NESMAGU
MUS S. VALSTIJOMS.

New York. — Čia gauta
žinia, kad iš Vokietijos iš
plaukusios dvi prekybinės
nardančios laivės su prekė
mis i* Amerika.
t. Viena nežinomo vardo laivė iš Bremenhaven
išplaukusi šio
sausio 2 d. Už dešimties die
nų paskui išplaukusi Ir
“Deutsehland.”
Anglijos jūrių
žinybos
valdininkai Halifaxe tvir
tina, kad Anglijos karės lai
vynui įsakyta pasirūpinti
sugauti arba sunaikinti ši
tas laives.

PRAŠALINSIĄ GRAIKIJOS
KARALIŲ.
Rymas. — Talkininkai
pagaliau ėmė rupinties pra
šalinti- nuo sosto Graikijos
karalių Konstantiną, kurs
nesutinka taip šokti, kaip
talkininkai jam groja. Grai
kijos sostan piršiamas Itali
jos karaliaus giminietis, Abmzzų kunigaikštis. Venizeloso šalininkai karštai pa
remia šitą talkininkų suma
nymą. Bet kol-kas pradžio
je Graikijos valdymas butų
pavestas Aosto kunigaikvv• •

GRAFAS TARNOWSKI
JAU KELIONĖJE.

Kaip mes turi
ma vadinti so
cialistus.

Socialistai patįs save iki
šiol vadino socialistais. Bet
paskutiniuoju laiku jie pra
deda save vadinti progresistais ar progresyviškoji vi
suomenės dalis. Šiaip jau
žmonės....................

cialistų nedorybes. Bjaurus
socialistų darbai, teisingai
išrodyti žmonėms, apvilks
socialistus bjauriausios pa

niekos rubu taip, kad ir so
cialistai patįs ims sarmatyties socialistais besivadinti.
Kad tai yra tikra tiesa,
tai jau matome gyvenime.
Kada laikraščiai ėmė išrodi
nėti žmonėms lietuvių socia
listų bjaurius darbelius, tie
jau nebesitveri savo kaily
je, sarmatijas beprisipažin
ti socialistais ir jau prade
da save* vadinti progresistais ar progreayviškąją vi
eš ditfmi.

perkeitimu jie apgaus kele
Kaikurie skaito socializ tą nesusipratusių. Bet tokių
mą kaž kokiu prakilniu bus labai mažai, nes visa vi
daiktu. Matydami gi, kad suomenė žinos, kad tie ta
lietuviai socialistai elgias riamieji ‘ ‘ progresistai ’ ’ ar
labai blogai, kad jų tarpe “pirmeiviai,” ar “jJažangie
tiek žmogžudžių, plėšikų, ji” ne kas kitas, tik tie pa
apgaudinėtojų, ištvirkėlių, tįs lietuviai socialistai, kurie
tamsuoliu vištvagių ir kito savo bjauriais pasielgimais
kių visokių visokesnių kri taip pažemina socializmą ir
minalistų, nedrįsta juos va socialistus, kad dabar patįs
Valstijomis.
Tarnovskio dinti socialistais, bet juos jau sarmatijas savo vardo.
žmona buvus sirgusi ir to vadina iškreiptu vardu: CI- Visi žinos, kad tai tie patįs
dėl keliems mėnesiams pa CTLIKAIS.
socialistai, kuriais visa vi
s
likusi Europoje.
Pravardžiuodami sociali suomenė bjaurėte bjaurėstus cicilikais, kaikurie m>- jas, kaijio didžiausiais tamno juos pažeminti, sukom sunais, lietuvių išgamomis,
Detroit, Mich. — Miehi
promituoti. Toks manymas ir niekšais, pragarsėjusiais
gan valstijos vyresnybės pa
be abejo yra klaidingas. bjauriausiais darbais.
rėdymu detektyvai ėmė ieš
Kadangi socialistai sakos
Viena, socializmas visai nė
koti agentų, kurie Suv. Val
ra kokiu ten prakilniu da esą socializmo tėvo žydo Ka.
stijose renka kareivius į
pasekėjais,
lyku, kad musų socialistų rolio Markso
Anglijos kariuomenę. Daug
nebūtų galima socialistais i mes juos turime vadinti sovalstijos miliciantų buvo
vadinti. Priešingai socializ-’ cialistais, o ne cicibkais.
New York. — Iš Charbikalbinama įstoti talkininkų
mas yra baisi darbininkų
kariuomenėn ir keliauti į no gauta tokia žinia:
Lapkričio TO d. praeitais nelaimė, jis veda žmoniją į
Franciją.
Agentai busi
miems kareiviams pažada metais Turčika stotyje, pie bjauriausi ištvirkimą, supu
tiesiog aukso kalnus. Nu tinėj Mandžiurijoj, ištiko vimą doros srytyje, išsigimi
tverti šitam darbe agentai baisus parako sprogimas. mą, ir rengia žmonijai bjau
Berlynas. — VokiečiųSprogimas,
pasakojama, rią vergiją. (Skaityk kninbutų aštriai nubausti.
gutę
“
Marksas
II
”
).
Taigi
-austrų armijos, kariaujan
. Anglijos nuolatiniai pasi įvykęs nuo inkaitusio gele
kaip
tik
tuo
žvilgsniu
musų
čios Karpatų miškuose, su
vagono
tekinio.
gyrimai, kad jinai turinti žinkelio
milijonus kareivių, neturi1 Sprogimo pasekmės pasiro socialistams ir pritinka so tinka nepaprastas auulceny*bes. Toje kalnuotoje ša Iv jie
pamato.
Jei jau prisieina dė tiesiog pasibaisėtinos. cialisto vardas.

buvusių tos šalies karalių
giminės. Todėl princu įstojo
belgų armijom
Dabar Francijos karės
ministerijos įsakymu abudu
princu perkelti iš belgų
francuzų kariuomenėn. Ta!
Berlynas. — Rusų Lenki
esą padaryta už princų pa
jos generalis gubernatorius
sižymėjimą karės lauke.
von Beseler Varšavoje ati
darė neprigulmingosios Len
kijos laikinos tarybos posė
dį. Generalis gubernatorius

lenkįTtFryba

VARŠAVOJE.

savo kalboje pažymėjo, jo
gei tarybos pareigos visoj
rusų Lenkijoj pirmiausią
pravesti tvarką, kuri gvarantuotų Lenkijai laisvę.

VOKIETIJA NENORI
SKELBTI IŠLYGĮJ.

ARTILERIJA VEIKIA
MAKEDONIJOJE.

trijos-Vengrijos ambasado
rius, grafas Tamowski. Iš
keliaudamas pasisakė, jogei
jis džiaugsmingai keliaująs
į AVashingtoną. Nes ten, jo
nuomone, jam pasiseks iš
naujo užmegsti stiprius di
plomatinius ryšius Austri
jos-Vengrijos su Suvieny
tomis Siaurinės Amerikos

RENKA KAREIVIUS
TALKININKAMS.

BAISUS AMUNICIJOS
SPROGIMAS MANDŽURIJOJE.

Berlynas. — Vokietijos
užsienių reikalų ministeri
jos
sekretorius
Zinunermann paskelbė, kad Vokie
tija negali viešai paskelbti
savo taikos išlygų. Ir tai to
dėl, kai talkininkų išlygos
taip augštos, jogei verčiau
kiekvienam vokiečiui mirti,
negu
patekti
talkininkų
vergijon.
kareivius samdyti neutralės* valstybėse, aišku, jogei
Anglija kaip neturėjo, taip
ir neturi pakaktinai karei
vių. b tečiau statosi, kad ji

Berlynas.
— Vokiečių
laikraščiai daug rašo apie
Anglijos paskelbimą, kad ji
nai apginkluosianti anuoto senu.
mis visus pirklybinius lai
vus. Tai esą bus padaryta
Paryžius. — Oficialiai
apsiginti nuo vokiečių nar
pranešama, kad išilgai Ver
dančių laivių.
Laikraščiai daug stebisi,! Konstantinopolis. — Pra- dat
upės,
Makedonijoje,
kad Suv. Valstijos toleruo-j eitą subatą rytuose nuo prasidėjo pašėlusis artileri
ja tokį Anglijos parėdymą.' Kut-el-Amara turkai sumu jos veikimas. Pasitaiko ma
Vokietijos vyriausybė to šė anglus. Paėmė jų dalį ap žesnių tarp pėstininkų susi
kiuose apginkluotuose lai kasų, daug nelaisvių ir 3 rėmimų. Tšvvstyti veikimą
nebeleidžia blogas oras.
kulkasvaidžius. '
vuose mato karės laivus, ku-

TURKĮ! LAIMĖJIMAI.

vėmis. Militarinė komisija
visoj šalyj parenka butus,
tinkamus amunicijos gami
nimui. Tvirtinama, kad ligi
pavasario kuone kiekvienam
Rusijos mieste, kur prieina
geležinkeliai, bus įsteigtos
r I'
Paryžius.■
Dabartinės amunicijos dirbtuvės, jei li
Įi ‘
Austrijos inroeratorienės du gi to laiko nebus nusukta
broliu, princas Sikstus cle šitai karei sprandas.
Paima ir jo brolis princas
Navier, iš Bourbonų gimi
nės, šiandie j kariauja fran
cuzų kariuomenėje prieš vo
kiečius.
Kilus kareĮEuropoje abu
du princu n«ho .stoti fran
cuzų kariuo-B^n. Bet ne-'
_•4 I
-j

nešti taip, kaip daroma
sose kitose Europos valsty Įstatymai draudžia priimti iavo į Ameriką naujas Aus
bėse.

RUSAI PANAUDOJA DUR
TUVUS RUMUNIJOJE.

IENĖS DU
BROLIU FRANCUZŲ
KARIUIJOMENĖJE.

nai apžiosianti visą pasaulį.

BRAVARAi-AMUNICIJOS DIRBTUVĖMIS.

APSUNKINTAS VOKIE
ČIAMS KARIAVIMAS.

Be to nei vieno negalima
Aplinkui vieno versto plote
išgriauta visi geležinkelio ir pažeminti ar sukompromi
kiti triobėsiai.
Žuvo apie tuoti juos pravardžiojant.
700 civilių gyventojų ir 400 Tinkamiausiai pažeminti ir
kitu traukiniu keliavusių socialistus ir patį socializ
kareivių.
Sužeistų mažai mą, išrodinėjant jų nedo
buvę. Kai kurių žmonių kū rybes. Sukompromitavęs gi
no dalįs už pusversčio at “cicilizmą” ne ką tepelny
rasta.
si, nes kiekvienas socialista>
Kaip paprastai, msų vy pasakys: aš ne cicilikas, a>
riausybė už šitai kaltina vo socialistas, dėlto tamstos
kiečių šnipus. Bet visoj Ru priekaištos daromos cicilisijoj laikraščiams buvo už kizmui manęs nei šildo ne*
drausta rašyti apie tą bal Į šaldo.

Vyriau
sybės parėdymu Maskvos
apskrityj visi bravarų butai
pakeista aramieijos dirbtu- sią katastrofą,
Petrogradaa. —

yra baisiai daug visokių
gnovų, apaugusių tankiai
medžiais ir krūmais. Ten negalima privažiuoti nei auto
mobiliais, nei kokiais nors
vežimais. Kareiviai patįs ant
savo pečių privalo pristaty
ti pirmosioms kareivių ei
lėms amuniciją ir maištą'.
Šaltis siekiąs 15 laipsnių že

miau zero.
Nežiūrint sunkenybių, vokirčiai-austrai žingsnis po
žingsnio varosi pirmyn. Stu
Kas kita, jei irodinėsi so mia vis toliau rusus.
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dos — 700,00d,000.
WtrstfiĮ ’ lauką' ‘ Meilčš 9 įr i-j {liyųaj nurinko
Slberijos.
«guliiąa {gauti. , geresnės
Jūsų pinigą turi butUpadlTaigi visorųs Šalims bedais: meilės prie žilos st^hąt- ^-iųsta gi liki^ $J(10,$0. Kaip
Be to dar talkhtinkų ‘pu mėsos.) \ •isa įnešti yra blo-i
. ...
». jąp. miiįiėjau, 3Q. ėėiitų su
ti geroj® saugioje valstijos
tarpinių karės išlaidų išeina rėje kariauja: japonai, por gos rųšies it šita vis labiau
ves, prie tevynjėp, ‘.prie aidi
bankoje
mo ir prie 'visko kas do4a, pliktų pinigų, buvo panau 65 milijardai ir 700 milijonų tugalą i? belgai, serbai,' eer- brangsta.
* 5
• *
dolerių.
nogorai, rumunai, albanai ir
gražfu, prakilnu.
Bukiijie dota paeto išlaidoms.
Šveicarijos
kariuomenė
darbštesniais- labiau atsida
Iš
šitų
skaitlinių
pasiro

Po Lietuvių Dienos kaipagaliau Venizeloso šalinin vis dar palaikoma sumobi
■■■■OF CHICAOOhimhm
do,
kad
dabartinė
karė
vi

kjurie
žmonės
ėmė
įtarinėti
kai.
vusiais, mįelaširdingesniais,.
lizuota.
Milwaakn A v*. t«rop«i W«»tem Ar,
soms
šalims
atsieina
110
mi

Lietuvių
Dienos
komitetą
i »»'4*rw#v«*®<r*o**r*»ro¥ o užtikrinu, šie nauji metai
Be to čia gyvena didžiau
‘
e
w
lijonų
dolerių
dienoje.
3% ant Jūsų Pinigų
pasisąvinime
pinigų.
Sis
ne

bus daug laimingesni ir ma
siais būriais kariaujančių
doras šmeižtas, kaip matote
Kituomet buvusi Suvie
lonesni: : ............
. <
šalių sužeisti kareiviai. Kai
Atdara Panedčliais i - Subatomis
vakarai* iki S valandai
Gailiunas. skaitytojai, yra tik blogos nytose Valstijose per ketu
kuriems pagamintos sto
valios apsireiškimas. Doras ris metus civilė karė atsi
1—1—117 m. •' - f
vyklos. Kiti gyvena apleis
Skoliname p i n i g usaat Nam ų
> t. ?• - -____ ----------ir susipratęs žmogus netei ėjo 8 milijardus dolerių. Ne
Ponas* Dominikas Bkerutuose viešbučiuose.
Tarpe
Persiunčiame pinigus
singai nedrįs užsipuldinėti žiūrint to, pietinės valstijos
tis iš Cleveland, Ohio neseDabartiniais laikais Švei jų yra daugybė be rankų ir
į Europa ir galima
ant nekaltų veikėjų visuo paskui net 50 metų turėjo carijoje gyvena apie 500,000 kojų. Jie užlaikomi tarptau
niai gavo laišką nuo pabė
šauti Laivokartes
meniškoje dirvoje. Taip tik daug padėti pastangų, kol svetimųjų.
gėliu Marijonos Gudauskie
Tarpe jų yra tinės Raudonojo Kryžiaus.
elgiasi tamsuoliai, nuolati išmokėjo tas skolas.
nės ir K. Gedbtninskio'. iAbu
žmonių įvairių luomų ir pa draugijos lėšomis.
niai saliunų lankytojai, ku
Tai kiek reikės metų, kad šaukimų. Yra senų ir jauni
jie dabar *gy vena (Maskvoje.
ĮSTEIGTA 1881 1L
lių protas jau užnuodytas išmokėti dabartinės karės mo. Yra studentų ir mote
Prieš karę. gi . jie gyveno
Pietavo miėsMjj? * Šit kaituo bjauriuoju alkoholiu, skolas?
rių su vaikais. Jų didžiuma
kurie patįs nieko neveikia,
kurios ištraukos iš to laiš
yra čia sukeliavę iš kariau
STATE BANK
ko,’ kuią inums maloniai tei
bet tik kitus peikia ir ieško
jančių šalių. Daugumas tų
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS i
nebūtų nuodėmių. Didžiau
kėsi prisiųsti' p. Dom. SkeSveikatingumas
ir
sveiki
KAPITALAS $600,000
žmonių yra be skatiko. Tur
sia sannata jums šmeižikai,
ratis:
Mes mokume 3 proe. ant Pinigo.
tingesni bėdinesniuosius su dantįs tarp savęs tini dideMes parduodame Foreign Money
ašaros badaujančių našlių
šelpia ir šiaip-tap prasimai- U sąryšį. Dantįs yra tinka
Viskas- Rusijoje nepapra
Vietos lietuviai darbuoja-!;n- našlaičių kris ant jūsų
Orders j visas dalis svieto.
stai pabrango. Už svarą la
tinania. Šveicarijos vyriau miausi vieta vystyties įvai
W1U1sb Kaspu — Pirmininkas
si gan pasekmingai. Ypač sąžinės. Vietoje, kad rupin
šinių mes mokame 1 rub. 50
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininkas
sybei tečiau su tais atėjū rių ligų perams, jei tik jie
daug dūmos atkreipiama ,Įties auk(} rinkimu ba(Wu.
Charlos Srcpka, Vics-Pirminiakas
kap., svaras rūkytų (venVienas vokiečių laikraštis nais yra daug nesmagumo. nebus švariai užlaikomi.
Joseph JrtkyU — Kasisrias
šclpimę uelauumgos Lmtu- jallfems broliamg ir sese_
AcgdSt Filsk—Asą’t. Kasisrias
Tarpe
dantų
pasilikę
bile
ditų) lašinių — 2 rub., sva
praneša, kokių tautų ir gi Nes ir įtini turi prisid*:. i
vos, kuri? badus nemiela-: rjms jya girtuokliaujate per
ras sviesto — 2 rub., viena
1900 Blue Icland Avė.
minių žmonės yra talkinin prie atėjusių šelpimo. Gi kokio valgio likučiai ima ge
širdingai spaudžia.
-Musiji lionas'sali„lluose is paskui
silkė — 80 kap. (?), svaras
kų armijose, kurios karinu-. maisto brangumas neišpa sti, pagamina jie tokią rūg
CJuca
Ri
Tautos Foudo skyrius suly- l,ar
„žsipuldinėjate
štį, kuri baisiai kenkia danruginės duonos — 5 kap.,
ja prieš vokiečius.
sakytas.
ginamai
kurie S®1 per naktĮs
Šįmet Šveicarijoje ir žie- T V sveikumui,
svaras baltos duonos — 15
Ir taip:
surinko nukentėjusiems dėl! nemiegojo ruošdamies prie
Sugedę ir išpurtę dantįs tai. Todėl ’tuojaus reik prakap. Neatsižvelgiant gi į to
Anglijos kariuomenėje — ma gana šalta. Vokietijos
karės $313.63. 270 dolerių
Lietuvį!} Dienos, idant tik anglai, škotai, airiai, austra- vvriausybė sumažino anglių į yra patogiausia ligų perams | malinti tą piktą,
kį nesvietišką brangumą,
surinktąjų pinigų tuojaus
daugiau pinigų surinkti tam iiečiai, kanadiečiai, nauja- įvežimą į Šveicariją. Vieto- ( vieta. Ten susiviję lizdus i lr štai kokiu budu.
dažnai reikalingų dalykų
liko nusiųsta į Centrą, o pasruvusiam krauju nelai
Yisupirma: Reikia dantis
nei už pinigus negalima
zelandiečiai, boerai, nigeriai je gi nėra jokių anglies ka- perai arba bakterijos išdir-j
$43.63 kol kas dar pasiliko mingam kraštui.
gauti ir reikia keletą valan
iš pietinės Afrikos, indusai sykių. Už mėnesio, o gal dar ba kenksmingą sunką, kuri į valyti iš jaunų metų. Prakasieriaus globoje. ■
Tųjų begėdžių šmeižikų ir kanibalai.
dų šalti ant gatvės, kol pri
ir veikiau daug viešbučių; naikiną žmogaus pilve sy-įdėjus 5—6 metais amžiaus
Kaip visur, taip ir čia ne žiniai paduodame sąrašą
simuši į krautuvę ir gausi
Francijos kariuomenėje— bus uždaryta dėlei stokos vus, reikalingus maisto virš-' kiekvienas vaikas privalo
mažai atsiranda ir prakil rinkėjų, kad jų tamsios gal
kinimui.
(turėti nuosavų šepetėlį vanusipirkti svarą duonos.
franeuzai, marokanai, kabi- kuro.
naus darbo ardytojų, ku
Jei dantų neprižiūrime ir (lyti dantims.
Dantįs turi
vos pagaliaus sužinotų, jog liai,
Rietą vos miestelis nuo ka
Kas link maisto, tai pa
anamitai,
senegalai,
riems tėvynės gerovė visai jokios čia suktybės nebuvo
rės nenukentėjo. Jokių mū
arabai, turkai, Autillų salų starom dviem savaitėm ne- j j'} dažnai nevalome, tai vi- > būti valomi po kiekvieno
nerupi, bet kurie tik sten ir buti negalėjo:
šių prie jo nebuvo ir užtat
gyventojai, hovasai, dalio- parduota nei vienas šviežias j »uomet esame priversti ken-; valgio ir prieš einant gultų.
giasi nekaltai apšmeižti ne
Nešvariai užlaikomi danJ. Kenilionis ir M. Mil- mejai, kambodžanai, tuni- kiaušinis. Kiaušinius Švei tėti nevirškinimą, kitaip ta-;
labai mažai kas iš rietaviepatinkamas
sau
ypatas.
liudija
nedovanotiną
inan surinko $3.21; T. Dau zai ir... 17 kareivių iš Monte carija visuomet apturėdavo riant — vidurių užkietėji- tįs
čių pabėgo. Aplinkiniai mie
Taip elgties, žinoma, tegali
iš Italijos ir Francijos. Da- .mą.
žmogaus apsileidimą,
gui ir A. Milman — $7.98; Cąrlo.
steliai taipo gi mažai nuken
tik žemos doros žmonės, tik
Kiekvienas žmogus tinkaM. Galgauskienė ir N. Reptėjo. Truputį apdegė tik
Italijos kariuomenėje — bar šitos šalįs uždraudė j Apart šito yra prirodytas
visuomenės išgamos.
Andrejavas ir Kvedainė, klšiukė — $13.19; J. Tamo italai ir San Marino gyven kiaušinius vežti į Šveicari-; faktas, jogei žmonės daž-'muojv laiku privalo nueiti
'« «
K. D.
šiūnas ir Ž. Spurgienė •— tojai.
ją. Čekoladas ir kava dukart niausia ir reumatizmu su- pas dentistą ir duoti patik
ląsiliko sveiki
$4.43; K. Lukošius ir J. Šik- .T
ntų stovį. Jei
uųnenėje — liek pabrango. Ima pritruk serga nuo dantų nesveiku tinti savo
tniS Ą’Tft blfrga,
šta $13.03; V. Salodonis ir rusai, lehOi, suomiai, lietu ti pienb. Per du mėnesiu ne- mo. Visokie ant dėsnų apsioje Mareijona Gu
kirgizai,
kalmukai, buvo galima gauti pirkti ge- reiškę papučkai (vočiukės) reikia juos tuojaus gydyti.
da nukaitė
arba
Mykolas
M. Daugus — $10.94; P. viai,
•/
Bet jei lauksime, kol pa
Rimkus ir J. Stmnbris — tunguzai, totoriai, turkoma- resnės rūšies ryžių, makaro visuomet ima pradžią nuo
Krajunas. Jeigu žinote ad
Gruodžio 24 d. 1916 in. su
jusime dantų skausmą, tuo$1.32; Mainų lokale “eoal- nai, gruzinai, kamčadalai,nų, bulvių ir lysių. Sviesto dantų sugedimo.
resus kitų rietaviečių — tai
drinką vietos šviesesni lie
Žodžiu tariant,
sugedę ( mi gali buti aršiau.
•ieh” — $18.50; Mainų lo ukrainiečiai ir įvairios mon- ir riebumų taipgi stokuoja.
mums praneškite.
tuviai nutarė suaukoti ko
golų gimir&s iš tolimosios Net didžiausiose krautuvėse dantįs grąsia musų sveikaAbc.
kale “Coaldivell” $5.00.
pėtą dolerių Kalėdų dovanų
Išviso $77.60.
I badaujančiai Lietuvai. GraTaigi negarbingieji šmei
! žų sumanymą visi parėmė.
žikai matote, kad nei vieno
Surinkta išviso $23.50.
eento niekur nebuvo išleista
Aukavo sekančios ypatos:
Praėjusieji metai Lietu
•s surinktų pinigų ir jau, be
j
vos sunams visais atžvil po $2: — J. Pranauskas; po rods, laikas butų suvaldyti
giais buvo nelaimingi. Mu $1: — J. Tulickas, P. Spur savo ilgus liežuvėlius, kurie
sų numylėta Lietuva per vi gis, J. Gečas, P. Gacevičius, ik1 kitiems plėšia garbės vai
sus praėjusius metus stenė U. Salodonis, J. Sbniith, J. niką, bet jums patiems.
jo po sunkia karės letena, Sikstą, F. Uostis, J. GalgauPetras Spurgis.
U.
Venckunas,
S.
musų tremtiniai, išvyti Ru kis,
U. Kiselius, J.
sijon, taipo gi mazgojo savo Spurgis
išblvškusius veidus ašaro-i ^uo^žius, J. Tamošiūnas ir
mis, gi mes, išeiviai, užuot!
Rimkus: po 50c
kuodaugiausiai šelpus tuos i Krivas, K. Sakalauskas ir
nelaiminguosius, kalbėjome
Radžiūnas. Be to 5 doapie reikalingumą pašelpos lerius dar paaukavo vietos
ir pasinėrę patogaus gyve Susivienijimo kuopa.
A?iu geraširdžiams žmo
nimo banguose daugiausia
nėms.
rūpinomės savais reikalais.
: - —S

Second Security Bank

BLOGI LAIKAI ŠVEI
CARIJOJE.

PABĖGĖLIŲ LAIŠKAS,

I LIETUVIAI ’
(AMERIKOJE
PHILADELPHIA, PA.

DANTĮS^SVEIKATINGUMAS.

KOKIOS TAUTAS IR
ŽMONĖS KARIAUJA
PRIEŠ VOKIEČIUS.

KASPAR

SPRINGFELD, ILL.

Šiy METŲ UŽDUOTIS.

VAKARAS KOKIO
DAR NEBUVO
BUVĘ!

j

Dėlei musų nerangumo, dė
lei musų kietširdystės gal ne
vienas musų tautietis be lai-i
MŽHHu kė akis. be
Į
j šaltą žeme-

Petras Spurgis.

BELLE VALLEY, OHIO. KIEK ATSIĖJO KARĖ LIGI
SAUSIO 10.1917 M.

“ Draugo” No. 6. buvo tilį}'gailios ašaros vil-iP’isi žinia, kad buk LietuŠtai šitos kariaujančių i
bstus pafnąnius, kad V«V Dienoje čia surinkta šalių išlaidos ligi sausio 1 d.
UK’taį bus tokie pat, $23.50. Bet tas yra neteisy- 1917 metų:
ijr Or ‘praėjusieji.
Ne. hė. $23.50 nukentėjusiems
Anglija — $15,000,000,001). i
, stingsta

kraujas

4H

Aij^s tautiečiai; šie Inetai
iną panašus į praėju•tus,’ šie nauji metai
tnaujininui musų
"Neapykantą, jmvvdu-

dėl karės surinkta ne LieKusija — 9,500,000,000.
Franci
ja — 11,000,000,tuvių Dienoje, liet Kalėduo
se. Lietuvių Dienoje Belle 000.
Vallev, Ohio liko surinkta
Italija — 3,0<X),(M)0,(K)0.
Mažesnės valstybės tal
$77.60. Į Amerikos Kandokininkų pusėje 2,500,000,'7.30. 30 gi centą kasta- HOO.
alsinus.mes privalome vo persiuntimas. Tie $23.50
Vokietija — $15,000,(M)0,seniems
metams, surinkti per Kalėdas Lietu- 000
inhikas, kuris, be- vių Centraliniam Komite- Austr.-Vengrija — 7,000,Wsifnet maino sėklą.,tui. rengusiam Lietuvių Die- 000.000.
Turkija — 1 000,000,000.
idant geriau užderėtų javai. na. Taigi išviso su pinigais
• ulgariį i — 300,00<i,i100.
.tąip ir mes sutikę šiuos nau- surinktais Kalėjuose xBelTe
Neutralių valstybių išlaijus metus užsėkiine savo Yalley’o lietiivifti' Lietuvių

G
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j

KONTESTO
UŽBAIGIMUI
z
\ 3

“DRAUGO" BENDROVE RENGIA (DOMIAUSI VAKARA į
SAUSIO 24, ŠV. JURGIO SVET., BRIGEPORTE j
32 PI. ir Auburn Avė.
Bus iškilmingai pranešta, kas laimėjo Kontestę
“Labdarių Sąjungos” našlaičiams.

kokias dovanas.

Pusė

pelno

i
9

skiriama £

Programą išpildys gabiausios artistų spėkos. Jau yra pasižadėję, ponas A. POCIUS, žino- y
mas pianistas ir poni O. POCIENĖ, garsi dainininkė.
Sekančiuose “Draugo” numeriuose bus pranešta kiti.

Tikietai pe 25c ir 50c galima gauti

Draugo Administracijoje ir pas Kontesto Balsų rinkėjus.

Z

«n m w«n»r»
Ona Šlažaitė ...

Tony Kurliansky
Elena Žiliūtė ,..

K. Pocienė............

46,145, Jonas Polikaitis
38.360' Jurgis Slepikas

34,155
33.910

Balsų rinkėjai, ar jys pa
sirengę prie lenktyniavimo
pabaigos. Ar turi prisiren
VI808 NAUJOS PRENUMERATOS TURI BŪTI gimo prenumeratas t
ATNEŠTOS ARBA KRASA PRISIŲSTOS
Rytoj trimis valandomis
PRIEŠ DEVYNIAS VAKARE.
BALSŲ RINKĖJAI, AR JUS PASIRENGĘ

PABAIGOS.

'

, i*

PRIE

•

r

Ar Tamsta pa
sirengęs prie
. pabaigos?
Pasirengimo bai
sai už naujas
prenumeratas
ligi Kontesto pa
baigai. Pasižiū
rėk į surašą.
Buk pasirengęs.
J. J. Statkus ___

147.100 J. Gumaliauskas... .142,010

K. Skrypko............

147,000 K. P. Mikšys............ 141,580

1 j. Sabonienė ....

Auna Šūsnis ....

146,920 J. Wiczas................. .. .141,410
146,300 į M. T. Genevieius .. 137,060

S. Simanavičius ..

145,955 S. P. Mažeiko............ 136,105

Juozapas Juknis

145,610 Ona Pocienė

J.

............. 132,935

Pansirna

145,600 P. Cibulskis ................128,450

R. M. Kalinauskas

145.100 Alei Shedis .............. 121,060

V. Jcreckicnė ....

144,790 Felix Machulskis ..113,685

A. J. Bernatos....

144 625 ^£ota Meskevičienė 106,885
144’
j Antanas Glemža... .104,740

Chas.

P. Vaivada............
Ona Janušytė ....
Ignas Stadulis

..

• ’
Geo. Stankevicie .-‘104,575
143,800 c Baltrunas ;

143.500 j

Kudirka

..

P. Gudaitis............

143,200 M. Grubleuskis

J. Juzėnas ............
S. Valentukevičia
Math Litivaitis ..

143,070 N. Urbonas
142.500 J. Bičiūnas .

142,215 V. Stulpinas

30.350 p. J. Gilio att p -U O. F$0ė30.020 naite, prie. J. Viiynja $ t7.7Q,
Gruodžio 4 d. Tbkm^iia,
29.190
Peter Šliogeris
3,060 Pa. — Surinko T. I*. 42 sky
P. Pakulias .. .
rius, pris. O. Babaiukiutė
veriu krasos antspaudus.
$7,05.
Antspaudose laikas turi bū
Gruodžio 4 d. Miners
ti pažymėtas, kad laiškas
Mills, Pa. — Surinku D-re
krason paduota PIRM DE
Bielskio prakalboje, pris.
VYNIŲ SEREDOS VAKA
D-ras Bielskis $27.75.
RE.
Gruodžio 4 d. Forest City,
Lenktyniavimo priešakyj
Pa. — Surinkta D-ro Biel
stovi J. J. Statkus iš Chica
skio prakalboje, pris. D-ras
go. Paskui jį seka K. Skryp
f. tiekis $10X73.

j

prieš pusiaunaktį kontestas
pasibaigia. Ar pasitiki pri
sirengimo? Jei tamsta turi
pasigaminęs krūvą prenumeraty, tai kuoveikiausiai
jas pristatyk kontesto re
daktoriaus ofisan. Žiūrėk,
kad tuo budu užtikrinsi sau
automobiliaus laimėjimą.
Subrusk! Neturi prakišti
tokią gerą progą. Nes dar
yra laiko šita proga pasi
naudoti ir pelnyti už savo
sunkųjį darbą ir pastangas,
atliktas lenktyniavimo me
ru. Dirstelk į pasirengimo
surašą ir tuojaus subrusk.
Seredos vakarą pasibai
gia didelis lenktyniavimas
už balsus. Visos prenumera
tos su pinigais turi būti pri
statytos kontesto redakto
riams ofisan pirm devynių
vakare. Prenumeraty siun
timas krasa arba atsinešimas tiesiog ofisan neturi
skirtumo. Kada prenume
ratos bus paslystos krasa,
parodys tai ant laišky kon-

ko iš Detroit ir L. Sabonie-♦
nė iš Pittsburgo. Juos visus
teskiria kitą nuo kito ma
žiau kaip 1,000 balsy.
Anna Šūsnis iš Roseland,
111., užima ketvirtą vietą.
Penktą ir šeštą S. Simana
vičius iš Amsterdam, N. Y.,
ir J. Juknis iš Cicero, UI.
Šitiedu yra geriausiu lenk
ti ninku
šita e mlenktvniavi•
*
me. Septintą ir aštuntą vie
tą turi Chas. Pansirna ir R.
M. Kalinauskas. Abudu turi
daug prieteliy ir tikisi lai
mėti. Jei abudu subrus, ga
li ir laimės.
Devintoje ir dešimtoje
vietoje stovi V. Jereckiene
ir A. J. Bernotas.

Tolesniai paeiliui seka —
F. Vaivada, Ona Janušytė,
Ignas Stadulis ir kiti. Ir vi
siems jy yra proga prasi
mušti pirmojon vieton.

Atskaita iš Įplaukų ui
Gruodžio mėn., 1916 m.

Iki gruodžio 1 d. 1916 m.
Gruodžio 4 d. Kewanee,
111. — Pris. “Draugo” re
dakcija $9.50.
1
Gruodžio 4 d.#Manchester,
68.700
(Tąsa.)
54,745 Tautos Fondo Sekretoriaus N. H. — Surinkta vestuvėse

Gruodiu 5 d. Cbicago, iii.
- Prie T P. 43 skyriaus pnsiraš
šv. Mykolo parap.
Božančinė Panelės šv. dr-ja,
pris. kun. F. Kudirka $10.00.
Gruodžio 7 d. Mt. Carmel,
Pa. — Aukavo Šv. Rožan
čiaus Mot. Dr-ja $130.00 ir
blaivininkai $6.35, viso pris.
kun. Dr. Bartuška $136.35.
• Gruodžio 8 d. Mespeth, N.
Y. — Aukavo 46 T. F. sky
rius, pris. M. Milukas $5.00.

Gruod. 11 d. Rockford, Ilk
— Surinko T. F. 44 sky
das, pris. V. Gremba $8.00.
Gruod. 11 d. Rochester, N.
Y. — Surinko T. F. 24 sky
rius ($155.15 per D-ro J.
Bielskio prakalbas ir $119.85
kitais budais). Viso prisiun
tė K. Andruškevičius $275.
Gruod. 14 d. Payuonock,
Conn.—Surinkta D-ro Biel
skio prakalboje, jis ir pri
siuntė $43.50.

PARDU9BA MIK4RT|« PARDAVĖJAI CHIC
SMiaaki Brov.,

5468 8. AihlMd ,
8oaen«t«ia Furn. Co.,
202 S. W»ba»k J
Albaay P«rk Pora. J
4417 H. Kadeto
Joa. K otria,
I8th A Laflin 8
•• A. Kaa|ter«k,
2328 Weat 12tk I
B- J- P»welkiewicz,
4438 8. Aehhnd
B. M- OBvev,
»3rd A Cettaga (

1741 W. 473h 83
Vnivoraal Pu m. Ca.,
3557 Woat Mth Sk
D. Vaa Wvngwden,
10839 MfcUfaa Ava.
Jamea Vaauropanr,
IMA A Paaliaa Sta.
>. J. Kvariaeka’i San,
1531 Waat I8tt St.
Dotaael Turt. Ca.,
2842 Vfeat North Avo.
Karear A Spindler,
1818 W. Chioago Ava.
A. A. Baeon A Co.,
ttod A Coaaaiorvial Ava.
A. W. Bimroao Co.,
11417 tffehigsa Avo.
A. Maraolio,
427 TV Dhirion St.

. 3953 Lincoln Av
Tausin« Pura. Co.,
North Ava. A La
f'®”1* ^eber A Ca..
w Clark A Van Bu
Louia Peber A Co,,
542
North
C. J. Sekera,

A. Koemovreki,

Peter Barakia,

47tk A Paulina Sta.
CravvfavA Turo. Heuaa
4211 West 2«th St.
VToOtfe Purn. Kome,
4328 W. Uadiaoa St.
Pm. Brink,
137 Waat ll«tk St.
Cohen Bros. Purn. Co.,
4448 So. AsMand Ava.
Nelaon Turą. Ca.,

4745 Lineehi Avė.
Trofremi Tum. ©e..

PLATMKIT

3045 LiaaMa Ava.
TU

“BRAU G

J. KUDIRKA

į

Patar

4841 S. A«kU»d A vv.
Tha 13th Strevt SUrf,
12th A Halatod Bt..
Cvow* Foro. Co.,
1514 So. 40tk Avv.
Louia Cohea,
4414 8. Athltnd Ava.
D. Coka,
48tl» A Chieago Ava.
Peter Janaen,
10030 Miehigaa Ava.
Indopeadeat Storaaa Go.,
3710 Cottaga Žrova Ava.
Paul Kvorka,
1553 W. Chicago Ava.
V. Kokainą,
1844 Blue IaUnd Ava.

John Oloweeki.

3251 So. Halatod
Sekiok,
Į24» Clvbeorna i

Taurine Turo. Co.,

2723 Kent 2Snd

Frank Semrau,
3727 Comnerelal
O......
49,1 ®- Ashland
J- Balnio A Pundim
4?>ln »• Pauhaa
P- N. Bank.

Q23S Cottage Gr
J. Bernnrueker, •
2317 Mamkall 1
M. Wiccrorknw»H,

Mth A Cemmerc

Irvine Park Purn. C.

403 * Montroee A
Minas Purn. Co..
5Į»H ^eat 25th :
TMse»
r"\
Blue Talaad
The Pooples Tora. G
1830 R. Ksleted
Tabor Rupnly ^o..
3550
-Orn

.T. H. .Tensen Tum.
11034 MieMgaa

NEW MME SENUS MACHINE MMMRY
4» *«- WABASH AVĖ.

K VAIVADA

MRS. L. SABON1ENE

LAIMES?
is ir į visus kitus, stovinčius kontesto surašė, kurie prisidėjo didžiausiam ir pasekmingiausiam dienraščio cirkuliacijos platinime,
testas traukė savęsgi publiką. Ir jinai su atsidėjimu tėmijosi j. kontestantą pažangumą.
įdavimas baigiasi. Lenktyniavime dalyvaująs kiekvieno dabar galvoja, kaip jis jausis, kuomet laimės dovaną.
ugsis. Kiti karčiai pralaimės. Tečiau kaip laimėjusieji, taip ir pralaimėjusieji visuomet turės teisę pasigirti, jogei jie ne juokomis kovojo, bet tikrai.
os prasiblaivins padangės, kiekvienas tegalės ramiai tarti: “Aš buvau smarkus kovoje”.
pabaigos! Buk pasirengęs prie pasekmių. Darbuokis dabar taip, kaip dar nekuomet pirmiau, jei nori laimėti dovaną.
Skubinkis frontam Stok pirmon ugnies eilėn. Žengk pirmyn drąsiai, o laimėsi.
IH *1*1
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> ATSIŠAUKIT. •/

tuvių skyrių talkininkų ba- mis Lietuvos!
zare.
Lietuviai Coliseume
NEATBŪTINAI ATEI
Tūlas p. Genys šiomis turi savo budeles trijose vie KITĘ!
K. G.
dienomis atsiuntė į musų tose šiaurinėje (north) dą
redakcijų laiškiu į su prašy lyj namo. Pirmąją budelę
mu patarimo, bet užmiršo bei kioską galima atrasti
pažymėti savo adreso, ftiuo- pasukus į kairę įėjus į sve
mi prašome jo pranešti tainę. Musų budelės nume
mums savo adresų ir tik ris 34. Jeigu negalite atras
tuomet mes jam galėsime ti patįs lietuvių budelės, tai
paklauskite
svetimtaučių
patarnauti.
j budelėse, kur yra No. 34. Jie
; jums nurodys. Šioje lietuvių
Trečiadienyje, sausio 37
j budelėje galima nusipirkti j d., dalyvausime talkininkų
audinių, paveikslų, lėlių ir bazare su programų. Apie
Įvairių kitų gražių dalykS- tai visi žinote. Reikia tik
lių.
Sarmata butų lietu- priminti, kad visi choristai

LIET. VYČIŲ CHIC. AP
SKRIČIO CHORO SĄNA
RIAMS PRANEŠIMAS.

CHICAGOS
ŽINIOS

------------------------ , nuo

C i IsI m a

f OIL! n! n

LinlUlu IdlMHIIl™

ktj bazaran!
Lietuvaites,
DeKIte

viams jeigu jie neišpirktų i ateitų laiku. Lygiai 8 vai;
savo skyriaus, nes pelnas visi privalo būti viename
pardavimo tų daiktų
būryje.
Į Coliseum atva

! bus paskirtas badaujantiems
tautiečiams, kurie gal dabar
miršta be duonos kąsnio didžiausiuose sopuliuose. An
tra lietuvių budelė yra kam
pe, prie laiptų vedančių ant

žiuokite kiek anksčiau. At
važiavę tuojaus teiriaukitės
lietuvių kioskuose (budelė
se). Lietuviai turi
vu.i tris
v-aao bu
dėlės. 34 num. ir “Marriage
Lieense Bureau” (kampe

U B A 8

parašyta “Kntranee for Box „ .

paifakau na v o draugo Petro
Vaičekausko.
Jeigu žinote apie ;}
priuieąjkįu- neko avių adresus
• » lt
DOMTNIKĄS MIKALAUSKIS

lioldcrs.7 Terasto vės vienas
niųsų žmogus ir inteiks l|20 Jackson St.,
kiekvienam jūsų tikieta.
Valdyba. >e

se

e
S

BOMBA APGRIOVĖ
BAŽNYČIĄ.

•

e

ffaty, Ind.

F. P. BRADCHULIS

ATTOBNY AT LAW
Lletuvla Advokatas
30 N. LaSALE ST., CHICAOO. Įo
Roomi 1107-1114
Telephone Franklin 1178
Gyv.: 3112 S. Halsted St.
Telephone Yards 2390

»«w^»T»wrrrwiiTrrrrrr»
Praėitų nedėlių nežino
mas piktadaris pametė bom
bą palei Šv. Liudviko fran

euzų parapijos
bažnyčių,
11700 So. S t*.to gat., Kensmgtone.
Sprogusi bomba
r griovė bažny"iosxieną, su
naikino langus bažnyčios,
klebonijos ir apylinkės na
mų.
6 žn. z.iės sužeista.
Prieš sprogitra. keli žmonės
yrn
matę
..............
v beturi i no bažnyčios piktatynį, b t nepatėnriję jo išv.n.5dos.

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS
Namų Ofisas:
Miesto Ofiiai:

3323 3. HALSTED ST. 127 I. KAMONI 3T.
Ant trečių labų Room 1111-13 Ullty lll|.
Tel. Drover 1310

Tel. Central 4411

JO8EPH C. VVOLON £
LIETUVIS ADVOKATAS

Kam b. 902 National Life Bldg.
29 So. LaSalle at.,
Vakarais 1566 Milwaukee avė.
Central 6390
Raaidence Hnmbold 17

.

CHICAGO, DJj.

pagel= perėjos, tame gale, kur prie laiptų, kur lipama ant

Imtu i
lietuvių

skyriui!

nuolat griežia muzika. Ten antrojo augšto, šiaur-rvtinis ’ •T’AIEšKAV ^Antano
Jančansl.n
yra lietuvių paruošta labai kampas (northeastem cor- paeino iš Kauno pub., Raseinių pav.,

ąardų užkandžių ir gėrimu. |nėr).

talkininku ™?1 mylilnieji tautiečiai,
A **
« M rt *0n MM Mnepamirškite
AM A OM 4 MCI lvov A
bazara* Coliseume (kertėje* atėję
bazaran
gatvių: 16 ir Wabash avė.) ind^,,lr llet"?’’ 7
prasidėjo ketverge sausio 11 ne” šahp t0’° “Korano”
vra “Lithuanian Marriage
dienoj ir tęsis iki sausio 20
and Divorce Bureau.” Čia
dienos. Bazaras yra labai
įdomus ir vertas kiekvienam ™ima ^sizenyti bei issi
chicagiečiui atlankyti. Tik
SU
Apie vlsas
dėlei to bazaro iš Europos na3laPt’s
departamenatvežta daugybė armot,, to čia nerašysime. Atėję bakulkasvaidžiu,
orlaivių, zaran Patirsite patįs. Šiam
prietaisų bombos mėtyti, zen3?tes blu™1 ku™ 8ah
dalių zeppelino, minų ir t.t. duotI dau? Peln0-labai
Be to ten yra ir judančių & darbininkių lietuvaičių,
paveikslų iž karė
lauko OHICAGIETES, SUSIMIL

Milžiniškasis

vra iškasta ankasai

kurie DAM0S

VARDAN

BA-

Dar kartų prašome

ncsivčlinti ir pribūti. Be to,
pageidaujama, kad lietuvai
tės, kurios gali, pasirėdytų
tautiškais drabužiais.
Visiems choro sąnariams
Įžanga bus veltui. Dėlto ineidami Į bazarą ir inėję per
pirmas duris, eikite ne tie
siai per duris, bet po kairėj
per mažąsias dureles, kur

^LIETUVIAI, SEREDOJ EIKIKE

1 VISI
|

BAZARAN SEREDOJ
BUS LIETUVIŠKAS

vaizdžiai parodo, krip ka
2
KONCERTAS!!!
reiviai mušasi sulindę i še-,SIDĖKITE PRIE ŠIO S
mes, Į tų bazara net atva.>»®JONIŠKO
DAR- lunuuuuminui jutai
du anglų akli kare»-iBP- Juk tas viskas daroma
lesintomis nuo dn- d^ei palengvinimo Golgotos

ir viefe francu- kan«ų nukentėjusių nuo
kanralaa Ba kar
®s gyventojų.
gri^r^zikftr
-enas
žmogus, Taigi
kuris kiekturi

viai. Dalis pelno klius ir mu-. Lietuvaitės, bukite samasų broliams Europoje, kurie ritonkomis, pašvęskite kelemaudosi jūrėse ašarų ir tą valandų į dieną sušelpikraujo. Pinigai Lietuvon mui badaujančių!
bKS nusiųsti tuojaus po baAr . jums
ila
zaro per Amerikos Raudoyaį.
nąj, Kryžių Wash,ngtone.
ar
„
ila ma
Taigi Chicagos lietuvių yra
rinamų badu šilučių sene
švenčiausia priedermė kuolių?!
karščiausiai remti dabartinį
Chieagietės, ateikite kuo
bazarą, kuris nemažai prisi
skaitlingiausiai į bazarą!
dės prie nusausinimo ašarų
Pagelbėkite!
musų numvlėtu brolių ir se
Pagelbėkite vardan pa
serų pasilikusiu Lietuvoje.
Ypač mums reikia remti lie- siuvusios krauju ir ašaro-

VINCAS JANKAUSKAS
CEDAR POTNT, ILL.

Gydytojai ir Chirurgas
34S7 S. Wisttrt liti Ir W. 36 (1., Chlca«i

Parsiduoda forničiai (FurniPAIEŠKAU savo pusbrolio Ka
zimiero Blindžiuvaičio ir Onos Bliu lure) pigiai, atsišaukite tuojae.s
džiuvaičiutės, jiedu paeino iš Kau pas.
no gubernijos , Velionos
Volaisties,
A.
Dellek,
Velionos miestelio, 8 metai atgalios
1617
S.
Jefferson
st.
Ist fl. fr.
jie atvažiavo j Ameriką. Jeigu kns
CHICAGO.
apie juos žino arba jie patys atsi
šaukite sekančių adresu:
BENDŽTUNAS.

REIKALINGA patyrus mer
gina pardavėją i moteriškų dra
panų krautuvę. Gera alga.
PUIKUS NAUJAS
SUMANYMAS!
P. K. BRUCHAS,
Del tų kurie nori kad jų čeverv3323 So. Halsted St.
kai butų pataisyti gerai ir teisingai.

437 So. Paea St., BALTIMORE, MU.

Savininkes vra

j.

837

Electric

----- - .

mušis,

WEST

Shoe

i i.

PARSIDUODA Bučernė
ir grosernė, lietuvių ir sve
timtaučių apgyventoj vietoj.
Randos mokama $18.00 su
pragyvenimų.
Atsišaukite
6059 S. ROBEY ST.

>1.00 ar Bangiau Atidaro Aeeouat'ą

Tautiška Banka Apsauga dėl
Jūsų Taupumo
ATIARA PANEBELIO VAKARE IKI 8 VALANDAI

KAS TURI sekančius nu
merius: 44, 47, 48 ir 50 —
1914 meti} Savaitraščio “Šal
tinio”, kuris išeidinėdavo iš
Seinų, Suvalkų
gubernijos
Lietuvoje. Malonėkite
atsi
šaukti po sekančiu adresu:
JONAS IVANAUSKAS
P. O. Box 55
Sheboygan, Wisc.

NATIONAL CITY BANK
VOF CHICAGO

Plrt rytini* Koaapa*
Dmrborn and Monro* tt.
(Apatinio* Lobo*)

DAVIO R. FOROAN
Prozldonta*

r*Y>TrrvTTViT»YV*vr»TYr«v«

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Kares Paminklai.

Miesto ofisas:

Room SU

19 8o. La Halis HL, Cbicago. HL
Tel. Randolph 6248

Tūkstančiai Visokių Kares
Paminklų Padirptų Per Su

gyvenimo vieta
8266 South Haletad Street
Tel. Drover 6326

žeistus Kareivius.

TrrvrrrrrvmrvvvKvvTvrrtrs

Parduodami po 25c. 50c. ir
GERA PROGA.
Jauna pora priverata paaukauti ta
vo puikius, beveik naujaus rakanAs
už retai pigių kainų, 8170.00 seklyčios
setas, tikros skaros už 835. Vėliausios
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, davenport, taipgi 8625 pianų gu 25 m. gvaraatija ai 8118 ir 8325 Victrola eu
brangiais rekordais už 860.00. šis yra
retas pigumas ir jums apsimokės pa
tirti Bežiūrint kur jus gyvenate. Vie
kas vartota voa 9 savaites. Parsiduos
taipgi po vienų. Atsišaukite toojaua.
Gyvenimo vieta: 1922 8o. Kedaie Avė.,
arti 22-roe gtv. Chicago. I1L

$1 Pelnas Eis Del Kares Nu
kentėjusių.

ALLIED BAZAAR
Coliseum Dabar
įžanga 50c.
a*AAASAtsA<a«ASA*a«AAAata<xattaaAaAąAaAAaaaat«A<aa»

PIRMU NEGU PIRKSI G AUK M U« U KAINAS •
Ant Dorų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popteres

,

CARR BROS. WRECKING CO.

; 3003-3039 S. HALSTED ST.,

_

CHICAOO j
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atdaras

%
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STATE BANK of CHICAGO

1
ii

H
S:.:

LA SALLE IR WASHINOTON OTV„ PRIEŠAIS CITY HALL

Kuomet Jus Pasideda
Savo Pinigus į

The Stock Yards
Saving Bank
Jut galite būti užtikrintais, kad jūsų piningai yra
saugioje VALSTIJOS INSTITUCIJOJE, kuri tapo
suorganizuota viri 12 metų po priežiūra direktorių,
kurie atsakanti kaip ii komercijos stovio taip ir U

finansiško.

VALSTIJOS BAMKA
<1684164 So. Halsted Sk,
Ohieago, HL
Atdara Sukatos vakarais ase 6,

NATIONAL CITY SAYINIS ACCOUNT!)

šiose dienose, o nuošimti gausite nuo
Sausio 1-mos dienos.

3UBAT0MIS Taupomas ai
Skyrius
VAKARAIS nuo 6 iki 8 vai

PAIEŠKAU savo tėvo Jokūbo Žukaucko ir trijų seserų.
Priei Karė
‘easieą fOięrao- SneA/Sisdr oauu oif
Giežaos volaatlea, Trakų pavieto, Vil
niaus gub. Kur dabar yrat Praneikite sekančių adreso:
ONA ŽUKAUSKIUTE,
2051 N. Main avė.,
Scranton, Pa.

Pradekite Savo

Nuo pat savo įsisteigimo, per 37
metus, State liauk of
Cbicago be
paliovos mokėjo procentus
savo
depozitoriams. Iršiandie šis ban
kas yra vienas tvirčiausnijų.
Dcpozitorių taupiniai apsaugoti kapi
talu ir perviršiu $5,000,000.00. i į -

Apart to piningai yra apsaugoti sekančiai:
Kapital Stoek .......................................................... 8 800,000
Surplus and Undivided Profite over ......
800,000
Double Liability of Btockbolders .................
800,000
Protection to Depoeitors of ...............................
800,000

Shop.

, __

Sausio mėnesio bėgiu 40,(HX) šio banko depozitorių gaus savo reguleriur-pusmetinins
procentus.
' ’ Procefttų suma, kuri bus depozito r i ams
išmokėta
už pereitus šešis mėn.seikiu $149, 000. (X)
$298,000.00 buvo išniokėtaprocentais šio linuko de
pozitoriumą per pereitus metus.

PAIEŠKAU savo draugo Stanislo
vo Norbuto 2 metai atgal gyveno
So. tVilmington, Mass., dabar neži
nau. Jis pats arba kas apie jį žino
malonėkite atsišaukti
ant sekančio
adreso:
LEONAS ANDREJAUSKAS,
1089 Chene st.,
Detroit, Mich.

18th S*.

Repairing

Sauaio’16-17-18 *

________ ^garsiausi artistai, krutinėję širdį ir galvoje
Už klausymą tų koncertų nrotą, kuriame yra nors kinieko nereikia, mokėti. Tai- Virkštelė
mielaširdystės,
kininkų tautos, dalyvaujan- Privalo mesti
tmgičios bazare turi pasirengę nVst? i[ kuogreičiausiai pulbudeles, kuriose pardavinėgebėti artimą nelaimėje,
jami įvairus daikteliai. 6e- Per šias kelias dienas karės
raširdžiai žmonės nemažai nukankintiems
Lietuvos
paaukavo bazarui taipo gi žmonėms mes galėsime suautomoįilių, motorinių dvi- rinkti kelioliką tūkstančių
račių, pianų, deimantų ir ki- dolerių, jeigu tik nesnausitų brangų dalykų. Tie da- me'ir atsidėję darbuosimės
lykai dabar išleidžiami ant vienybėje.
Tėvai, paliuoišlaimėjimo ir visi atsilan- kitę savas dukterįs kelioms
kiusieji bazaran gali pamė- valandoms į dieną, idant jos
ginti savo laimę.
VISAS pagelbėtų lietuvių skyriui
PELNAS ŠIO BAZARO talkininkų bazare. Iki galo
BUS PASKIRTAS BA- bazaro liko tik kelios dienos
DAUJANTIEMS
EURO- ir mums reikia kuogreičiauPOS
GYVENTOJAMS. siai subrusti idant nepasiroTaigi kas rems šį bazarą > dyti akyse svetimtaučių pa
tas prisidės prie šelpimo ka- skutimais. Brangios sesutės
rėje nukentėjusių, kuriuos chieagietės netbutinai kviespaudžia negirdėtas vargas, čiame jus pagelbėti mums
Dėlei šio prakilnaus tikslo, bazare, kuris atdaras nuo 1
žinoma, sarmata butų gaiP' vai. po pietų iki 11 vai. vaties keleto centų, kurie gal karo. Atėję kreipkitės prie
išgelbės bent vieną žmogų P- Baltučio, ar prie ponios
nuo baisios bado mirties, ^imontienės, ar prie J. 8iCbicagos talkininkų bazare laikos, ar prie kitų lietuvių
dalyvauįame. ir mes, lietu- skyriaus darbininkių. ,

Teleloaae: McKlnley S764

DR. A. K. RUTKAUSKAS

Tš priežasties didelio brangumo tavoro mes buvome priversti Įtaisyti
vogas (seales). Dabar mes įtaisėme
vogas ir sulyg svaro bus mokama už
skūrą, už mažesnė porą
čeverykų
bus mokamą mažiau, už didesnė dau
giau. Tuomet niekas nesijaus nus
kriaustų.

Tiems kur taupo pinigus

VIENINTELIS VIDURMTESTYJ BANKA.S KAMP. LTT"rn
VIflKAI KALBAMA IR SU LIETUVIAIS REIKALUS VEDA.

Lakos parapijos.'Tjjrių labai svarb i
reikalų, malonėkite atsišaukti
nu
sekančio adreso:!-

E.

GERAS PELNAS

The Stock Yards Saving Bank

-■ ■

Amerikoniška Valstijinė

an ka =

1826 • 1827 Blue Island avė., Kampas Loomla Ir 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

-«

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jųsų namų. —...
Bęguliariiaai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Hoųge Assoclation. 11noma gvarancija, kad j.»sų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bue
Umokėti, kuomet jus pareikalausite.

Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Bubėtos vakarais iki 8:0 v. vakaro.
Kalbama Lietuviškai ir LenklžkaL

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus
JAS P. 8TEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasierius.

BANKEY-COFFEE 26
a ib.

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausių kavų Cbi
cagoj ir mokėk už sv. tiktai
Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28ir 30c. ver

SMETONAS

26c
19c

8500 DOVANŲ, jei

jųe galite
rasti iš taukų darytų sviestų
kurioje nors išBankėe
san
krovų.

cocot

RTZŪI

Oerlanidae
ametonoe avie
Geresnis

Gėrimai

šiai 10a
rųšies

5ic

41c

WTRT SIDS
1878 Milvrankee Av,
8084 Wllwankee Av.
104S Mlhrmkee Av.
1610 W. Madisoa at.
8830 W. Madisoa et.
1844 W. Chieago Av
1898 Blae Island Av

By

ARBATA

Bankės G eri ausis Cocoa.
Sulygink a •
bentr-u®
ko
kia

8818 W. North Av.
1817 S. Halsted St.
1888 S. Halsted St.
1818 W. ISth Bt.
8108 W. Itad ak
SOUTH STDH
8088 NeatvoeU Ai
8487 S. Haltftad at.

Priimnlauaio
Arbatos
Ova-

rantnotos s a

6Oe. vert. H’UC

4788

B.

NORTH 4uDB
404 W. Dlvtalom
780 W. North Av.
2640 ĮApeola Av.
8344 Linėoln Av.
8413 N. Olark

a

l
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