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SU LAIVU NUSKENDO 
675 JURININKAI.

Rymas. — Tik dabar pa
aiškėjo iš ofieialio praneši
mo, kad gruodžio 11 d., pra
eitais metais, Albanijos pa- 
kraščiauosc užplaukė ant 
minos ir nuskendo didelis 
Italijos karės laivas “Regi
na Margucrita.” Su laivu 
žuvo 675 jurininkai ir ofi- 
eicriai. 275 jurininkai ir ofi- 
eicriai išgelbėta. Rasi, dar 
ilgiau šita baisi nelaimė Ita
lijos vyriausybės butu bu
vus slepiama. Bet kad apie 
tai patyrė vokiečiai, tatai 
italams ir prisiėjo apie tai 
pranešti oficialiai.

Antai Anglija dažnai ne
praneša laiku apiė savo ne 
laimes jūrėse. Anglijos gy
ventojams net dešimtoji da
lis nežinoma, kiek ją vy
riausybė paneša nuostoliu 
jūrėse nuo povandeniniu 
minu ir vokiečiu nardančiu 
laivių.

PREZ. WILSON IR TAIKOS 
REIKALAI.

Washington. — Preziden
tas AVilson dalyvavo savo 
kabineto posėdyj, paskui il
gai tarėsi su pulkininku 
House taikos reikale, tečiau 
nenuspręsta nieko tokio 
ypatingo. Peržiūrėjęs jis 
lalkininku atsakymą i savo 
notą, nusprendė kol-kas nie
ko nepradėti kariaujančiu 
šalin sutaikymo reikale. Jei 
prezidentas tuo žvilgsniu ką 
nors veiksiąs, tai pirmiau
siai pasiusiąs Vokietijai tal
kininką taikos išlygas. Visi 
stebisi, kodėl prezidentas 
tnikdo toki darbą. Nes da
bar jam yra gera proga stoti 
tarpininku ir greičiau pada
ryti galą šitai pragaištingą
ja! karei. O juk kaip vokie
čiai, taip talkininkai nori 
baigti karę. Tik kaip vie
niems, taip kitiems trūksta 
drąsos kiek nors nusileisti. 
Jie laukia atsakomojo tar
pininko. Nejaugi talkininkai 
arba vokiečiai kreipsis Į 
prezidentą TtllgOną ir pasa
kys jam: Taikink mus. Turi 
susiprasti tai padaryti pats 
prezidentas.

Todėl ir nežinia, ką pro-, 
zidentas veiks ir ką pradės’ 
taikos reikale.

DIDELIS SPROGIMAS 
AMUNICIJOS ĮSTAIGOSE.

KAIP TIK NUSIKRATĖ 
RUSUS KAREIVIUS.

ITALIJOS LAIVAS
PAIMTA DAR VIENAS 

RUMUNIJOS MIESTAS.
RUSIJOS BIUROKRATU 

SVAJONĖS.
New York. — Sausio 12 

dieną vakare keli pasibaisė
tini kiti paskui kitus spro

gimai sunaikino dideles Du 
Petrogradas. — -Kaiku- Konto parako ir amunicijos 

rie biurokratams pataikau-1 istaigas-dirbtuves Lakęs, X. 
jautieji laikraščiai rašo, kad j J. Įstaigos-dirbtuvės stovėjo 
talkininku atsakymas \Yil-jaut 200 akru žemės pločio, 
šonui esą labai svarbus do-i Sugriauta 150 Įvairiu namu-
kumentas. Ir jie mano, l.ad 
Vokietija tomis išlygomis 
stosianti derybosna. t. y. jas
priimsianti. Tuomet, girdijnos, kol-kas nežinoma 
ir Konstantinopolis Rusija? Pačiose Įstaigose nuo 
teksiąs, ir Austrija busianti' sprogimo, kiek sužinota, žu- 
suskaldvta, ir Bulgarija nu- vo 21 darbininkas. f)nug\bo 
bausta, ir pagaliau prusą (yra sužeistą. ' •
militarizmas panaikintas. Sprogimas buvo girdimas 

Ištikro nei sarmatos ne- ii- žemės supurtynias buvo 
pažįsta skelbdami tokius atjaučiamas net šešių ’aplin- 
niekus. kiniu valstiją miestuose. Yl-

-_____ ______ i sose apylinkėse per 20 ule
lių tolumo namuose išbįrėjo 
langą stiklai, kuriais sužei
sta šimtai žmonių.

Po sprogimo Įstaigose gi
mė didelis gaisras.,

Padaryta milijonai dole
riu nuostoliu. / , y,

Abelnai yra spėjama, jo
gei tai busiąs kokią nors 
piktadariu darbas. turiH są
ryši su kare Europoje. :

KARĖS 
SUBSKRIPCIJA.

Londonas. — Anglijos vi
suose bankuose atidaryta 
subskripeija karės paskolai. 
Vyriausybė nusprendė pa
skolinti pas gyventojus tiek 
daug pinigą, kaip dar ne
kuomet tokios didelės: pa
skolos nebuvo užtraukia
mos. Norima surinkti apie 
15 milijardą doleriu. Bus 
imamos sumos nuo mažiau
siu ligi didžiausiu. Sakoma, 
vyriausybė net pas karei
vius karės laukuose papra
šysianti skolinti jai pinigą 
tiek, kiek kas išgali. Visus 
pinigus pažada sugrąžinti 
]xi karės su 5 ir pusė nuo
šimčiu.

RUSAI ATMUŠAMI 
PADAUGUVIU.

Berlynas. — Anot vokie
čiu ofieialio pranešimo, visu 
Padauguviu seka kruviniau
si mūšiai rusą su vokiečiais. 
Rusai visur su dideliais nuo
stoliais atmušami, bet jie iš- 
naujo vis puolasi su didžiau
siu pašėlimu. Seka mūšiai 
išilgai Vilnia u s-Dvinsko ge
ležinkelio, tarpežerįuose 
pietuose nuo Dvinsko, 
Rygos šori*.

ku ir trobesiu, kur gyveno 
darbininkai. Kokiu budu iš
sigelbėjo darbininku šeimy-

Geneva. — Vienas Švei- 
. arijos laikraštis praneša in- 
dornias žinias apie rusu ka
reiviu viešėjimą Franeijoje. 
Kaip žinoma, pernai pava
sarį žymus rusą kariuome
nės skaitlius buvo pasiusta 
Eraneijon —» franeuzams ir 
analams pagelbon prieš vo
kiečius. Prancūzai rusus 
pasitikę su didžiausiomis 
iškilmėmis. Bet veikiai jais 
ir apsidžiaugę. Nes nišą ( 
kareiviu pasielgimas pasi
rodė kuobjauriausias, tie
siog! nepakoiičianias. Todėl 
Francijos karės ministerija 
tuos visus savo “bičiuolius” 
buvo priversta kuogreičiau-

Berlynas. — Centralių 
valstybių armijos Riimunijo 
je paėmė dar vieną miestą 
Laburtea, anot ofieialio pra
nešimo. Rusai su rumunais 
nublokšti link Seret upės, 
tarpe Braila ir CJalatž mie
stą.

KINAI PAREMIA 
WILSONO NOTA.

Pekinas. — Kiną vyriau
sybė jau inteikė Suv. Val
stiją ambasadoriui Reinsh 
savo atsakymą Į prezidento 
\Vilsono notą taikos reikale,

šia iš Francijos pasiusti j Kinai. kaipo didžiausia pa- 
Makedonijos šonan. , saulyj neutralė respublika,

Štai kas apie rusus karei-j]<lirį baisiai daug kenčia nuo 
vins rašoma: karės Europoje, paremia

MIRŠTA TŪKSTANČIAI 
RUMUNU PABĖGĖLIŲ.

\Vilsoiio nota.

250.000 AMERIKONU 
KARIAUJA EUROPOJE.

Nilo savo dienos išlipinu- 
Al arsi lijos uoste, rusai ka
reiviai paliko Francijos vy
riausybei neišsemiamu viso
kią' nesmagumą šaltiniu. 
Nuolatos girti rusai karei
viai kuone kasdien ėmė kel
ti riaušes, trukšnuis. Prisi
ėjo juos visai atskirti nuo 
franeuzą kareiviu.

Praeito rugpjūčio mėnesT 
visas girtas rusu batalijo
mis, užlaikomas Mjarsilijoje, 
sukilo prieš karinę vyresny
be. Po kruvinos kovos jie 
buvo priversti nurimti. Po

Berlynas. — Tūkstančiai' šito ją kiekvienam įkrėsta 
rumuną pabėgėliu, vyry, Į p,> keliolika kančią delei 
moterių ir vaiką, žūsta pa-'veikesnio išsiblaivinimo. 
keliais Besarabijoje. j Kiek palaukus kitas rusą

Rumunija taip kenčia ir batalijonas ten-pat sukėlė 
geria iš kartybių taurės, maištus. 40 msą kareiviu, 
kaip Serbija — rašo vokie- prigulinčią Į 3-čiąjį rusą 
čią laikraščiai. — Rusijos pėstininką pulką, pakilo 
vyriausybė paskelbė parė- prieš savo ofieierius. Nužu-i
dymą, jogei rumunai pabė
gėliai negali apsistoti ilgės

imam laikui Besarabijoje, 
bet turi būti jie gabenami Į 
rytus.

Todėl visur geležinkeliu 
stotis užsikimšusias tais ne
laimingaisiais. Trūkstant 
vagonu, ją didžiuma pėsti 
privalo keliauti ten, į kur- 
nurodo rusai valdininkai. 
Tose kelionėse taigi jie tūk
stančiais žųsta it musios.

Stipresnius rumunus rusą
ir vyriausybė ima kariuome

nėn.

dyta pulkininkas Krause. 
Po šito karės teismas 8-is

rusą kareivius pasmerkė 
miriop. Jie sušaudyta karės 
stovykloje Mailly. Kitu 32 
kareiviu išgabenta Rusijon 
ir pasiusta katorgom

Londonas. — Talkininką 
armijose dabartiniais laikais 
tarnauja mažiausia 250,000 
amerjkoną —, sąlyg vieno 
anglą ot'ieierio užtikrinimo. 
Karės korespondentai visur 
susitinka su amerikonais. 
Amerikonai talkininką pu
sėje kariauja ne tik Franei
joje, bet Balkanuose. Afri
koje, Mesopotamijoje ir ki
tur, Be to Franeijoje yra ir 
daug ligoniu slaugotoją 
amerikonią. Nors ją didžiu
ma paeina iš Kanados, te
čiaus jos toje profesijoje iš
lavintos Suv. Valstijose.

ISPANIJOS KABINETO 
KRIZIS.

Madridas. — Ispanijon 
ministerių pirmininkas Ko 

Spaliu mėn. Tulone suini-' inanones su savo kabinėti 
ta 45 rusai jurininkai iš įgu- į sąnariais inteikė karaliui 
los karės laivo “Askold.”i Alfonsui rezignaciją. Kara 
Jie .grasino susprogdinti j liūs su pirmininku tečiau at 
laivą, kuomet buvo uždraus-į laikė ilgą konferenciją ii 
įa jiems išeiti miestan. ; prašė jo pasilikti savo vie 

Siti* jurininkai per Ar-1 toj*.
< hangelską sugrąžinta Wusi-į Vra žinią, kad Rnnianntie* 
jon. Įatsiimsiąs rezignaciją.

NAUJAS VVESTVILLES NIE- 
ZALIE2NINKU MULKINTOJAS
— Westvillės lietuviai niezaliežninkai sužinoję, 

“ganytojas” tautiškas klebonas Bronislovas Jankauskas 
apsiženijo su savo tarnaite, su didžiausiu trukšmu išvarė 
ji iš parapijos. Sis atsitikimas aiškiai visiems parodė, 
kad Westvillės niezaliežninkai turėjo ne kataliku kunigą, 
bet gryniausio kraujo apgaudinėtoji. Nors daug Westvil- 
lės niezaliežninku po savo kunigužio apsiženijimo sugrįžo 
prie kataliku bažnyčios, bet kaikurie nesusipratėliai ne
norėjo išsižadėti savo kreivatikystės ir parsikvietė sau ki
tą “dvasišką tėvelį”-—lenką Prancišką Kanski. Šis “tau

tiškas klebonas” lietuviškos kalbos visiškai nesupranta.
Vienas Chicagos niezaliežninku kunigužis lenkas, ku

ris labai gerai pažįsta Westvillės kuniguži Kanski, štai ką 
pasakojo “Draugo” reporteriui apie šį naująjį “tautišką 
Westvillės kleboną.” J -Į i

Pranciškas Kanskis gimė prieš 40-50 metu Chicagoje 
ir buvo apkrikštytas lenku parapijoj Šv. Stahislovo Kost- 

kos prie Noble st. Mažas Pranukas iš pat mažens buvo ne
visai tvirto proto. Dirbti tingėjo, mokyties nenorėjo ir tik 
mėgo gardžiai valgyti. JOKIOS MOKYKLOS DĄBAR 
TINIS WESTVILLĖS NIEZALIEŽNINKU TAUTIŠ
KAS KUNIGUŽIS NEPABAIGE. Neturi jis diplomo 
NEI PRADINES MOKYKLOS, nes jo tamsi galvelė bi
jote bijo šviesos spinduliu. Berods, nuo 12 metu amžiaus 
niezaliežninku Pranukas pradėjo dirbti prie paauksinimo 
romeliu. Iki 29 metu Kanskis visą laiką pelnė sau duoną 
iš įvairiu darbu. Bet ilgainiui jam nusibodo dirbti, ir jis 
sumanė pasiieškoti lengvesnės duonos. Metęs savo užsi
ėmimą Pranciškas Kanskis pradėjo rinkti pinigus nieza
liežninku tariamajam vyskupui Kozlowskiui. Dviejus me
lus Kanskis rinko pinigus niezaiiežninkui Kozlowskiui, 
bet galu gale už kokias tai suktybes Kozlowskis pavarė 
jį nuo savęs. Paskui prie Kanskio prisikabino policija ir 
šis turėjo dumti į Kanadą.

1903 metuose Kanskis susipažino su didžiu niezaliež
ninku šulu franeuzu Villate. Vardas šio apgaudinėtojo 
gerai yra žinomas Kanadoje, Texuose ir kitur. Villate 
ypač daug apsuko geležinkeliu bendrovių, prižadėdamas 
jvms sutverti belgu kolionijas. Bet surinkęs geroką krū
vą pinigu, Villate jokiu kolioniju netvėrė, bet kuogrei- 
čiausiai išdūmė iš Amerikos į Francija.

Pranciškas Kanskis susipažinęs su tuo apgaudinėtoju 
pradėjo rinkti jam pinigus. Berinkdamas aukas bemokslis 
ubagėlis Kanskis sumanė tapti niezaliežninku kunigu.

Vieną gražią dieną P. Kanskis atėjo prie viršminėto- 
įo apgaudinėtojo franeuzo Villate ir paprašė jį įšventinti 
i niezaliežninku kunigus. Kuomet apgaudinėtojas Villate, 
kuris tuomet jau vadino save niezaliežninku vyskupu, pa 

klausė Kanskio, kokią jis mokyklą baigė, tai Kanskis pa- 
sakęs, kad jis baigė lenku kolegi ją S v. Stanislovo Košt, 
kos (Chicagoje) ir parodė lenkiškoje kalboje kokį tai do

i



2. DRA O A S

kumentą, sakydamas, kad tai diplomas užbaigimo kole-įsu boba Zawistowska, girtuoklio Zawistowskio žmona, per [ nukentėti keli 
gijos. Apgaudinėtojas francuzas Villate, nesuprasdamas ilgus metus apgaudinėjo žmones, o savo tariamosuose
lenku kalbos, patikėjo Kanskio žodžiams ir paliepęs 
jam atsigulti kryžiumi Įšventino Į niezaliežninku kuni- 
gužius. “Šventinimas” Kanskio Įvyko vienuose 

nameliuose ant Wisconsin gatvės, netoli Lincoln 
Parko. Praslinkus keliolikai dienų paaiškėjo, kad 
Kanskis apgavo ir apgaudinėtoja Villate. Doku

mentai, kuriuos rodė Kanskis savo šventinio j ui buvo ne 
užbaigimo kolegijos, bet dirmavonės paliudijimas, išduo
tas klebono lenkų parapijos Sv. St. Kostkos, Chicagoje. 
Kuomet Villate pamatė parašą savo naujai iššventinto 
kunigužio, tai nežinojo nei ką bedaryti, nes paaiškėjo, 
kad Kanskis, netik jokios kolegijos nebaigė, bet ir pasi
rašyti vos vos temoka. Tokiam tamsunui niezaliežninkai 
nutarė nebeduoti parapijos ir Pranciškas Kanskis 13 metų 
gyveno Chicagoje ir kitur be parapijos.

Vasario 2 d. 1899 metuose Joseph Rene Villate vie
šai Ryme prisipažino, kad jis nėra katalikų vyskupu ir 
kad visi jo šventinti kunigužiai nėra kunigais. Westvillės 
KanskĮ taipogi šventino tas pats Villate. Tokiu budu ir 
Kanskis visiškai nėra kunigu, bet tik apgaudinėtoju.

, Apie tai rašo lenką niezaliežninku laikraštis “Obron- 
ca Polski” lapkričio 1 d. 1902 m. No. 1.

prieglaudose, turėjo toki paleistuvavimo lizdą, kokio ir 
Sodomoje ar G-omoroj vargiai būtumei radęs.

Ir tatai prie tokio apguadinėtojo nesusipratę West- 
villės niezaliežninkai žmoneliai, niekšų kurstytojų ap
gauti, eina išpažinties, šaukia mirties valandoje, ima sliu- 
bus ir t.t.

Kas turite proto, pagalvokite patįs, prie kokio ne
girdėto pažeminimo privedė nesusipratusius žmonelius 
Westvillėj keli tamsiausi niekšai kaikurių draugijų 
trukšmadariai. Tebuni už tai tiems tamsiausiems Niek
šams apgaudinėtojams trukšmadariams amžina sarmata, 
amžinas paniekinimas visoje lietuvių visuomenėje.

“NAUJIENŲ"
BEGĖDYSTES.

talo Šopenas paėmė abiem 
rankom kryžių, spaudė jį 
prie savo širdies. Per jo 
skruostus riedėjo ašaros. 
Ątlikęs išpažintį ir, priėmęs 
Šv. Sakramentus, Šopenas 
visai nusiramino. Per ketu-

Socialistų laikraštis ‘Nau- !rįas dienas ir naktis jis mer-

žmones...

Taip elgdamasis vis gi ge
rai padariau, jei veikiai iš
dūmiau. Nes argi mums, pa

žangiesiems soeialistams-rc- 
voliucionieriams tarnauti 
kariuomenėje ? Argi mums 
kentėti karės laukuose var
gus ir pagaliaus paguldyti 
dar sav.o galvų 1 Kodėl, už 
kų? Juk mes, soeialistai-re- 
voliueionieriai, turime vie- 
nų-vieną tikslų — kuodi- 
džiausias žmonių minias ati
traukti nuo Bažnyčios, tikė- 
jimo ir. paskui sau tik švil
pauti. Juk ne kitaip elgėsi 
ir socializmo tėvai, kurie su
sikrovė sau milijonus. Tie
sa, pradžioje jie turėjo nu
plėšti daug avalų, besitran
kydami po nesusipratėlių 
minias. Dažnai turėjo už-

tuodu draugu. Didelės pini
gų sumos buvo surinktos iš 
sukvailintų socializmo pri
žadėjimais darbininkų. Bu
vo rašomi grųsinantieji laiš
kai. Tečiaus negelbėjo vi
sos pastangos. Už kunigo 
nužudymų abudu draugu 
žuvo nekaltai. ,

n

Nuo to laiko musų veikė- 
urs ir užsidarė svajojamas 

Amerikoje 1 juos la-
biuu ėi iė šnairuoti pobiija.j 
Gi ..icrir..iai darb.u;rikai tie
siog būriais atsimetė nuo 
socializmo. Kaikurie soeia- 
listiški laikraščiai pritruko 
net skaitytojų. Lietuviai pa-1 
kartų musų draugų darbu1 
taip pasipiktino, kad dabar* 
ir mus pačius, socializmo 
dirvoje veikėjus, vadina gal-' 
važudžiais ir kitokiais ne
maloniais vardais. Dabar

Jūsų pinigą tur. būti padė
ti geroje saugioje valstijos 

bankoje

Second Security Bank
■ananaBOF CHICAOO mm 
M11w*bMm Ava. kampa* W**t*ra At*

3% ant Jūsų Pinigų
5 * į t j

AMara Psacditiata i - Snbatomis 
vakarais iki 8 valandai 

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
į Europa ir galima
tauti Lalvokartes

Taigi matote, gerb. skaitytojai, kad Westvilies lietu-|{ien°S . piref Pa®ia® ^a1®' j isUs -sopulius keute-
viu tautiška niezaliežninku kuniguži lenką šventino nei3as aP®me^® Jau ne^e šiaip! jo su angelų kantrumu. Die- 
katalikų vyskupas, bet paprastas apgaudinėtojas, kuris su > palikus, bet pati JezuĮyo meilės pagautas jis tik

griebės krūva svetimu pinigu išbėgo paskui i Francija.'. '“a Sieiua}’ 
Užtat ir Pr. Kanskis yra ne kunigu, bet tik paprastu’305 Vie8?.at* Je** paeitų mirtis ir suvienytų jį

_ „. ............................ . ii,- 1 uz caru, kunigaikščių, ponų, i su Dievu. Visiems savo
mulkintoju ir jo išklausyta ispazmtis yra lygi tai, kuriai. .. & ___ , . ...
... . / , , ,. . . . . . , T , ‘ Į Kapitalistų nuodėmės. ! draugams, kurie atėjo su juo
j sklausytu koks nors saliunmmkas uz baro arba Jankau-; * . . * • -i • ri.- •• i- „v- - i "ik uz vieną nedorybių atsisveikinti, jis sakes esąs
s įo žmona. “Naujienos” nekaltina i labai laimingu. Galop jis iS-

Po to Kanskis užsimanė steigti Chicagoje tam tikras į v jezauS) butent už skelbI. |1ar- Jezaug ir Marijos VRr.

kimti nuo savo apaštalavi- Amerikos lietuviai imasi jau 
mo. Bet paskui, kuomet su
kvailintos darbininkų mi
nius jiems ėmė krauti tur
tus, jie gyveno, kaip — ink
stas taukuose. Mirdami jų į 
ne vienas paliko milijonus 
ir šypsojosi iš kvailumo tų, 
kurie jiems sukrovė juos.

katalikiškų laikraščių. Gi į, 
musų literatūrą tik spjaudo 
su pauiekinimu.

. I
Tai ve ką padarė du drau-; 

igu-šelmiu. Juk musų ak-j 
sioma žudyk ką nori ir kaip, 
papuolė, bet mokėk ir pasi-'

ĮSTKIOTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS i
KAPITALAS $600,000

Mes mokame 3 proe. ant Pinigų. 
Mea parduodame Foreign Money 

Ordera i via** dalis aviete.
WlUlan Kaspar — Piraiaiakas 
Otto Kaapar, — Viee-Piredainka* 
Cbarlea Krcpfca, Vice Pirmininkai 
Joaepb £>iky«a — Kaaieriaa 
Aogatt FlUfc—Aaa’t. Kaaieriaa 

1900 Blue Island Avė. 

Chteiuufc* AAA.

prieglaudas. Pranuko Kanskio širdis juk ne avelė ir jai 
šieno nepaduosi, todėl Kanskis, kad nebūtų nuobodu, par
sikvietė tulą bobą Zawistowską, pasižymėjusią labai 
nepadoriais darbeliais. Si moteris apsigyveno su Kan- 
skiu ir išvieno' nutarė apgaudinėti žmones su savųmis
prieglaudomis. Kanskio draugė Zawistowska, apsirėdžiu-’ šiųjų jausmų, už raginimą 
si rūbais zokaninkės nazaretietės, nuolat vaikščiodavo' deginti žmonių dokumen- 
rinkti aukų buk tai katalikiškoms prieglaudoms. Tose tus raštinėse, už žmogžu-

Kanskio prieglaudose našlaičių bei šiaip jau reikalingų dystes, už plėšimą pinigų iš .|X|rao na ha nnuini 
pašelpos žmonių beveik nebuvo ir sukolektuoti pinigai ei-(šiaip jau žmonių ir viešų LAIŠKAS | SAVO DRAUGĄ 
davo reikalams gyvenančios drauge porelės, tai yra Kan- Įstaigų, už žudymą nekaltų *
skio ir jo mylimosios apgavikės Zawistowskos. Bet sykį, žmonių prisidengiant revo- 
už neteisingą kolektavima pinigu, meilioji Kanskio drau- į Įiucijos tikslais, už visą ii- 

■ gėriko'raafe-stUota ietitt ant WojCiechowo,giauafe -IM* socialistui-
^4-Wr-17tk-Sk.) ir pasodinta i kalėjimą. Nubudo nabagas į MjjJ nedorybių. “Naujie- 

Kanskis, kad jo mylimoji patupdyta už krotelių ir pra-(nos” Kristų uz tai nekalti- 
y dėjo rupinties ja paliuosuoti, užstatydamas dėl parankos na> be abeJ0 delto» kad so- 

400 doleriu. Teismas Zawistowskos įvyko Chicagoje Di-!c“ ^aito tas baisias 
džiajame Ketverge. Gynė savąją draugę pats Westvillės Piktadarystes sociahstisko- 
niezaliežninkų dabartinis kunigužis Pr. Kanskis. Teisme dorybemisriKad tos pik- 

paaiškėjo labai daug nešvarių dalykų apie tas Kanskio
“prieglaudas,” su kuriomis jis varė biznį beveik 13 metų.

mą netiesos neįstengian
tiems suprasti, už stūmimą 
liaudies į nenaudingus ir 
varginančius streikus, už 
sukėlimą žmonyse žemiau-

listai, bet kas kitas, socialis
tai rėktų ant jo ir rodytų į 
ii pirštais, kaipo į negirdė-

Kaikurios Kanskio “prieglaudos” tai buvo bjauriausiais 
lizdais paleistuvystės. Diena Kanskis aprėžydavęs mer- j t ... . „.
ginas zokaninkių rūbais ir išlepdavęs jąs rinkti auk,, buk | £ "^7 p“u £ 

■ tai kataliku nasla.ėiams. Vakare gi tose prieglaudose, £ -r

būdavus tikra Sodoma-Gomora. Be to teisme buk paais- ”
kėjo, kad tame bute kur gyveno Kanskis ir jo mylimoji! ienok tas pats socialistų

r bobutė Zawistowska buvusi t k VIENA LOVA... i aikrastis “Naujienos,”
xurs šmeižia pati Kristų, 
kaltina Jį už nuodėmes 

kunigaikščių,

Pilvus susiėmę juokėsi teisėjai iš Kanskio ir jo prie. 
i glaudu ir iš paties Kanskio tamsumo. Kanskis sakėsi, kulu„alksclu Bonu

' esąs kunigu, žinąs gerai šventraštį ir tt. Kuomet gi pro-1 įįalist]. 8 drj •’ Jt/’ 
> testonai teisėjai MausinėU K^k^i^pąsiro^ nieks Kristaus taip ne-’

dą. prispaudė nukrvžiavotų 
prie savo lupų, ir pasakė: 
“Dabar esu prie pačio lai
mės šaltinio.” Tuos žodžiu* 
ištaręs Šopenas numirė.

SOCIALISTO KRAPŠTUKO

EUROPOJ.
Drauge!

Revoliueijinis tau pasvei
kinimas! Nedaug laiko te
praėjo, kaip aš šiton Wash- 
ingtono šalin atkeliavau. 
'Fečiau man ir čia jau pa
karto gyvenimas. Maniau a* 

ia atrasiąs laisvų šalį. Bet

slėpti. Gi jiedu neįmanė 
Tai ve kokįais keliais ir kaip išpildyti to visa. mų. Staigu už durų pasigir

do triukšmas ir šauksmasmes turime žengti. Nieko 
neveikti, darbininkus kiek
vienam žingsnyj, kiekvienoj 
vietoj mulkinti — tai musų 
tikslas ir visas ateities idea
las.

Mėginu ir aš žengti link 
to idealo, Bet yiskas c. 
velniop. Atkeliavęs Ameri
kon atradau liet kelis laik
raščius, tarnaujančius so
cializmui — žinomam broly
bės ir lygybės paparčiui. 
Pamaniau, kad čia atrasiu 
sau puikių pjūtį. Bet aplink 
apsidairius koks buvo mano 
nepaprastas nusistebėjimas. 
Nei čia tarp lietuvių socia
listiškų jų didesnių organi
zacijų, nei kokio draugiškoj 
sąryšio, nei kitko. Vienur 
ir kitur gyvuoja kažkokie

Taigi, blogai dabar Ame-; rllSy .kareivių. Išbėgome kie-
rikoje 
ve

mums, 
ms.

socialistams1
man, kur pilna buvo kazo
kų, kurių naguosua ir mes 
patekome, nes palaikė mus 
nž šnipus. BekLausinėjanti

Su revoliucioniniais pa-! i1-1’ a* su draugu tapome per- 
i skirti. Man visgi pasisekė

Tavo Draugas!PasPniktt ^ukbliavau į Fri- 
Krapštukas.• driehštatų, o ten persikėliau 

! per Dauguvą ir pasileidau 
i toliaus. Bekeliaudamas visų 
dieną baisiai nuvargau, • iš- 
iilkmi, visag dolkėtas, išblyš
kęs. ir;panašųs į elgetą. įj 

Visai pavakary uŽėjąL 

pas vienų ūkininkų latvį vį-
Ncw York. - Už 10 luy.!duthiiško..ugio ir meilaus 

įlių nuo Ne\v Yorko, mieste-į ve^0, žmona irgi skaisti 
lvj Kingsland, N. J., Ganą- Kr Pa<lorį moteriškė. Jie n(|-

Bet apie tai kiek plačiau 

parašysiu kitą kartą.

sveikinimais.

BAISUS AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖS SPROGIMAS.

dian Car & Foundry (įo.
na atlasius laisvų sau. rut u nivu, anmnicijose dirbtuvėse išti-
-1OS šalies laisvė kad zino-isec.alisti, k buba. rateliai ir • imas Rk,k
* . . v . . 1. . . . . K . .. /I «l Iri O1L' TTOl' 1Tum, mažai kuo skiriasi fiuo ; bala zmo dar kokiais var-j v. ,
laisves Anglijoje. Man An-,dHis pasivadinusieji. Jie visliXnnsifolin
glijoje teko išbūti kelis mr-jturi sau organais bite vieųa . <. . ‘ ....
tus pri(* bekraščio “Koja- , katrą socialistiškų laikraštį. <C 1111 ls 1,11 G* 

Vargas buvo. Nes Į Visipelnio.’ 
nei skaitytojų, nei geresnės 
algos už darbą. O to darbo 
vienam buvo ligi ausų. Pri
sieidavo kas savaitė man

lig vienam susnudę. 
Jiems nerupi net, kad ten 
koks vienas-kitas oratorius 
atkeliauja iš Europos pas 
draugus su socialistiniais

vienam surašyti ilgiausius! linkėjimais. Taip buvo ir su 
straipsnius į “Kojapelnį.” manimi. Nors gana plačiai, 
Ink, draugas, matei tų laik-! laiškais paskelbiau, jogei 
raštį. Tikroji marškonė, j keliauju Amerikon, bet nie- 

tii). Pagalvok pats skaityto- Bet imtų noras dienomis ir j kas manęs nei sutiko, nei
_ . ... „ z „uin TCnnsslda a__ ku1’ derasi didesnius;, naktimis rašyti, darbuoties, prideriamai pasveikino, iš-

, Prieš nuvažiavimą i pg ! begėdžius, kaip tas socialia-1 jei iš to matytum sau bent lėmus viena pažangia gvva-
5 menesiu klebonavo dar Chicagos lietuvią mulkių mėsa- U| „Naujienos„ ir, ]|au(]il Tu(, f -1 K
-liežninku parapijoj ant iowi ot Lake. Išvažiuodamas is ju redaktoriai g kaipI |li(.k(, Pa įvok tiktai-109
čia kunigužis Kanskis net neapmokėjo. savo privatinių, jje tyčioja8 is sa. | i5vis„ ],„.nillwrat<(rl.i. Tr

į skolų. Lenkiškas laikraštis “Dziennik Narodovy gegu-. m skaitytoju tamsumo!,t„ dar didžiuma buvo užsi
sės X dienoj 1906 m. rašo, ka I ir iš St. Lotus Kanskis is-. Kaj jos riauja tikėjimą,' vilkusiu su prenumerata.

I sivežė 600 do|eriu svetimu pi ligų. !ir skelbia bedievystę! i Nežinia, kaip ilgai aš ten
Taigi dabartinis V/estvi tes niezaliežninku mulkinto-; __________________ bučiau vargęs jei ne Angli-

• jas yra tamsiausia aipgaijiinėęojas, - Jis nebaigė nei “pub-1 knpru« UIDTIO ■ j„s vvriausvbės staigus pa-
lic sehool,” jis nemoka visiškai lotyniškai, jis nežino nei j OUILIIU ITHllIlui r(-(ivmas __ surašvti visus
bažnyčios apeigų. Paprasti s vargonininkas daug dau-; 
giau žino už šį tamsybės ats ovą, kuris temokėjo tik ap- j
gaudinėti žmones su savo prieglaudomis, kol nepakliuvo į v, j,.z !l;1,KeĮ|,(- (ia|>ar ibdų darvti. Nes visur imta pla-
Į teismą. Mums teko girdfcti, kad kunigužis Kanskis lai-J|n,k,.H!įjt,, vienuolio čiai' kalbėti, kad visi atei-
'dodamas suaugusį žmogų vietoje “De Profundis” gieda kunigo b.išką, kurs matė - viai bns pašaukti kareiviau-,
“Laudate,” reiškia — linksmybės giesmę. Sarmata west- ,u.,H(- Šopenas bjnr ti. Gi katrie nenorėsiu sto-i< a ! Patraukt’

; kad Biblijos jis visiškai įtekinuį „rbia, ‘ kaip sociaUstat 
nuovokos neturi. Neatsanęs Kanskis teisėjams, nei ,...Naujienos„ No ogiu me.

• tai yra patriarchas. Po teismo Kanskio prieglaudos, tie J
' bjaurus apgaudinėjimo ir ištvirkimo lizdai liko uždaryti.

našlę, su kuriąja arčiau bu 
vau susipažinęs Anglijoje.

Bet tiek to. Tik turiu tau 
prisipažinti, kad čia aš at
radau tai, ko nesitikėjau. 
Prieš 1915 metus čionai : iu- 
sų veikėjams buvo daugiau 
duonos, buvo pinigų, buvo

VT . , ... .visko. Žinomas musų dirvo-
------------------- ateivius. Nugirdęs toki .. r. t,,., . . .
,. • n- . -j i”... . f ‘.le velkėms Plikis jau buvo

> iena lenke poni V, n n ko- redvnią, nebežinojau nei kas1, ,
' bcspčjęs, kad mums pasi
seks jei ne visus, tai nors 
didesnę Amerikos lietuvių 

socializmo

villiečiai, kad duodatės apgaudinėti tokiam tamsunui/vienas iš didžiausių muzikos Ii kariuomenėn, tie busią iš- pusėn. Koks tai tuomet bu-
_ , t- , i : ’t» •{ t£ . *<i buvęs mums, veikėjams

tvėrėjų, kokius Igabmiti atgal į Rusiių. Dan-j *. ..... ’
. i -* i - i i • j gvvenimėlis! pasaulis vra matės.; geliui tas padare labai daug.**

kuriam reikia auksinti rėmedus bei pasimokyti draug su (žinovų 
vaikais skaityti ir rašyti. kada

Žodžiu sakant, Westvrilės kreivatikių, atskalūnų Kunigas, kuris ji marino, baimės. Tuomet, nieko ne 
niezaliežninku lietuvių naujasis kunigužis Pranciškas! vadinas Aleksandras Vato-’ laukdamas, palikau savo ve- 
Kanskis nėra jokiu kataliku kunigu taippat, kaip nebu- viecki.

ir

Deja, tais metais du kvai
liu socialistu nužudė lietuvį

d.ima “Kojapelnį” ir kuo/kunigą. Nužudyti temoki
vo kunigu B. Jankauskas ar jo žmona. Kanskio taip- Aitai kų ji savo laiške ra- greičiausiai išdūmiau į 

pat nešventino joks kataliku vyskupas, kaip nešventino ;,»• Šopenas per blogus Ameriką. Buvo pritrukę pl- 
Jankaukso. Atskalūnų niezaliežninku kunigužis Jankau- draugus buvo nustojęs tikė-1 nigų kelionei. Bet kam gt 

rk;1" apuvede. I.Aįi.e ;;u :;a,vo tarnaite, gi nauja;;is krei jinm. Ttel prieš mirl: siigĮ’ibiit ų galva aid... pečių. Ga 
matikiu niezaliežninku “tautiškas klebonas” Kanskis nei v,-į mie savo tikėjimo. vau, kaip žinai..

jo, bet pasipelnyti nei kiek, 
nei Įiaslėpti savo pėdsakią.

Kas man kėja

Policija, abudu 
juikorr. Tuomet musų 

kuone žemę ėmė

sučiupo ir 
vei- 
arti

korte šliubo nebereikalavo. Jis be jokio šliubo susidėjo Gulėdamas.ant mirties pa- galvoje, jei Aito delei turėjo barzdomis, bi tik išgelbėti

ne pradėjo klausinėti apie 
bėginių. Aš atsakęs keletą
žodžių

17 darbiniu-j Pak()l
paprašiau

šeimininkė
valgyti.
paruošė

Nuostolių busią kelios Į užkandą, aš .išbėgau į «odnų

>nu.

GERAŠIRDIS.

i pasiskinti apyžalių slyvų.

Sugrįžęs kambarin išgėriau 
j dvejetą stiklinių pieno Tr 
(dar šio to; pasikalbėjęs šii 

šeimininkais nuėjau ilsėti^. 
Atsibudęs rytą pajutau, silb-

Užėjus baisiai audrai aut nybę it* karštį. Dienai išaįt- 
sus norėjau atsikelti, bet jau 
nebegalėjau, nes visas bp- 
vau nuimtas silpnybės ir tjk 
norėjosi gerti. Apie pietų 
k*ikn Įtetsijutau baisiausioj 

visuose užkampiuose Busi-I(krūvinė), kurį nę- 
jos miestų. Taipogi ir aš su; mažai musų brolių nuvatė 

kapiiosua. IMena po dienos 
vis ėjau silpnyn. Praėjus 
dviem savaitėm nustojau 
v:s;d spėkų ir išdž:*iv;ii 
taip. kad b-Ji -z- •. iem i.anl ų. 
yiųi daktarai sake, kad n4- 

apyliukėje. Apsistojoiie liėąa Į vaistų, kuriuos yisdl 

pas vienų ūkininkų, kuris "didino šeimininkas K. J; AJ. 
maloniai mus priėmė, nes vežiojo iš (Tįsės ir prižiųru- 
kad mes buvome labai nu-į.jo kaip savo sūnų, ucvęįziMt 
vargę. Prabuvome porų die-ii dideli .rupesnį, kuri jiems 
nų, jau atsilsėjome ir buvo i pada i^iab. Prųėjus vėl
galima toliaus keliauti, bet dviem savaitėm pasijutau 
širdis traukte traukia į va- geriaus ir. pradėjau stiprėti, 
karų pusę, kur buvo palikus i G reitu laiku visiškai isgi- 
gimtinė ir mylimas kieme- jau, nors ir nebeturėjau pir

Lietuvos beveik visi lietu 
viai tapo ištremti iš numylė
tos tėvynė; ir aavuį i lizdų. 
i‘<:! p tre minia daugel buvo 
moksleiviu, kurie atsidūrė

są vo draugų P.D. buvome 
priversti iš tėvynės trauktis 
ir likome atskirti nuo tėve
liu, broliu ir seselių.

Už trijų dienų atsidūrėme 
Pa daugy vu j, Fricdi’iehštųd 

to

lis, kur gimiau, ir tas sodne
lis, kuriame žaidžiau. Sėdžia 
me su draugų P. D. kamba- 
rėlv ir mąstome, kur bėgti

miltinės sveikatos. Latvis 
šeimininkas mane nuvežė 
stotin savo arkjiu ir dar in- 
davęs pinigų «»Ht kelio išlei-

ir ką daryti, nes kišenėje be-[dn, kaip savo artimiausį, ne
turime po triruhlį, gi griau-Į veizint kad dėl manęs turė
simus tebesiartina. Mums l»e-1 j<» nemažai išlaidų. Tokl<> 
ryuuinjant užėjo naktis, ku g< rn žnmgaiis ir tarp musų 
rins tamsumoj raudonavo i tautiečių nevisur atrasi, 
dangus nuo bedegančių kai- *‘R. G.” . - ’ "

I
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LAIŠKAS I REDAKCIJA.

i (Čia dedame gerb. kun.
, Dobužinsko laišką, kinis iš- 
.^iSkia Ju apie sįi-
Įėjimą į finiVbę. “ 1 bangui”Į. 
;RHk)>»J: h >>

j tii\’ius, nesidrovėdami •aviykus” veikėjus, kad klaidinti ištinu nesudėję keliolikos į matos per visą. laiką praknl-J MINERSVILLE, PA.
m į žemeiins siekiant patenkiu-1 kataliku visuomenę ir tiioigrnšių nukentėjusiems nuo lu; kaip burokai raudonav<;;

kraipei: .aktus lietuviu Į prosperuoti.
•1

Gruodžio 31 <1. 191G m,‘tu 
vietos Šv. raneiško parapijos 
eluOns surengė Naujų Metu 
lauktuvėms įdomu vAkarė i- 
Sulošta buvo juokingas veiki- 
lėlis “Žydas statinėje.” Ne 
stigo žinonia ir dainą bei dek- 
lemneiją. Gryno pelno vakaras 
davė arti $70.

Sausio 7 d. š. m. minėtasai 
elioras laivo pakviestas suloš
ti tą patį veikalą i St. Clair, 
Pa. Ten taipo gi viskas pa
vyko kiiogerinusini. Už gražų 
lošimą ir dekleinaeijas .St. 
dai riečiai tarė chorui širdin
gą aėią. "e u 77avę?.i

knrės. I Protarpiais h. Vyčių elm-
Kazimieras Kazlauskis. įas, vedamas p. A. Glemžęs 

! gražiai sudainavo keletą 
j dainelių. Pasibaigus pra
kalbai buvo šokiai.

Musu socialistai dčlet 
(Bičkaus prakalbų labai li
ko neužganėdinti, lies ją 
beždžioniškas mokslas galu
tinai liko sukritikuotas.

įniršę menkių krikštasū
niai vietos klebonui J. Cu- 
!,erkini net parašė grasinan
ti laišką, kad jis tokių pra
kalbų daugiau nerengtų, 
nors prakalbas rengė ne kle
bonas, bet L. Vyčių 48 kp.

Pageidaujama, idant ir 
kitų kolionijų susipratę lie
tuviai katalikai suruoštų to 
kias prakalbas ir Į kalbėto-i

Kun. J. Dobužinskas. 
11 I 1917.

AMSTERDAM, N, Y,

$1 istorijos ir nesiskaityti su 
’ tirtuvių gyveninio bėgiu ir 
jojo reikalavimais.

d) Jokios vienybės ir ben
dro kultūros darbo neg,oi 
buti su tokiais musu tautie
čiu “tautietiškais” veikė-

A
♦,4 I
s1
A•>uM

aigi, a) jokios vienybės
ir jokio bendro darbo m 
maniau ii 
ti su tokiais musu “tautie
čiais,” kuriu visas ju kut- 

veiki-

.jais, kuriu visuomenės gy- 
nemanau j veninio gsniu ar jų pro-J r ūko 

tui ar jų dorai negalima 
duoti reikiamo kredito, t<i-

(Iriiodžio oi d. 191G m.. . . I .}
p. Jo:, . Žilinsiu su<i- 

kb kas būrelis sve- 
č sutiki: >o,u /,;.: Metus.
(J važiai besilinksmindami

NACINE, W1S.
šiame miestelyj yra neina- 

žas skaičius lietuvių. Nestinga 
čia ir lietuvišku draugijų Įvai
riu kailio: kntn'ikiškų, laisva
manišką. seeialisl iškų. Pasta
raisiais laikais vietos Ii,‘tu
viai, supratę socialistų šuny
bes, pradėjo ju neapkęsti ir 
šalinties nuo naujų išnaudoto
ju. Savo darbas Barine, \\'is. 
socialistai daro tik sarmata 
lietuviu tautai prieš svetim
taučius. Tokie sumai Lietuvai 
visiškai nereikalingi ir kenk-

kių gi bankrutų, dri darn iu I svečiai sumanė šliaukanti 
ištiesti savo rankas prie vi-! keletą doleriu ant aukuro 

'a,^a ” u^an<lil,(‘.iinKlisisuomcnės vairo ‘/tautietis-1 pasruvusios ašaromis tėvv-
|ku” veikėju tarpe turime nės. Šiam prakilniam daly

kui aukavo sekantieji žmo
nės: po $1: Jonas‘Žilinskas. 
Ignas Barkevičius, Simonas

mas rėmėsi ir remsis neapy-

.VO'l'. .*: jHefuvhi-kntaliku
M a murkite kuogreičiausla: švenčiau-

Įdedi,sąvų kiikjraptm .> 
no« 1;/iSkeif * ą 1 \Isiho 
“ Pfcdėį »vj|'iiybėsi maišaties.”'

Teko man patirti, jog kai
kurie Smarkesnieji muku 
“tAut iečių” susipratėliai |ir 
veikėjai bešaukdami “vie
nybės” reikalais Į Brook
lyn, K. y., sausio 15 <1., {ir! 
katalikų visuomenę, Įsa1 

' intakai sustipirnti, o kata, 
kanis suklaidinti ir apgali- 

3 ti, panaudojo -mano vardą, 
Vfbftb’ų'iT Į katalikų trtffiĄ'ži-

„m-n’o ian8nms- V1P1,,,.
tikybiniu' įsitikinimu, sinei-’mene! vįžūliais dvasiškiu, skriaudi-! c) kokios vienybes negal
mais parapijom) ar kleboni-'^uti su ž.morieiilis, kurie, pa- | Cikonavičius, Ant. Stokim smingi.
jų tarnų ir tarnaičių, grio-.pU ne (''gklV a1’ nustoję ge
vimais lietiiviu-kataliku or- vardo, vogdaųii svetiniu .. • . v,v,,7. Iiiuivią K.O.UIMI OL , . r> ..f , 1>() . MotlCJUS Allllsk
ganizaeijų, kėlimu nesutiki-Į va1(bl naudojasi, kad savo Uus. o-(1, Klen 
mų parapijose, šmeižimu ir partijos ar sroves reikalams
niekinimu lietuviškų mo- kitus klaidinti ir per tai sau 
kvklu ir t.t. il)(‘kiyti.

Kazimieras Kazlauskas:
<evi-

po ooe: a. Kiemen-

tarpo.
šalyu jie iš lietuvių

Įlavino Žvaina •.

J I

b) Jokios vienybės ne gal t Turėdamas prieš akis, .ką 
buti šit tokiais1 musų “tau- Į viršuje, išdėsčiau, aš. niekuo - 
tietiškais“ veikėjais, kurie n)(sf ■ n(.j nedrįsau svajoti 
yra viešais ar sldptaiš šali-!.,pįp vienybę. įir bendrą rei

sas: po 40e: Juozapas Degu
tis; po 25e; Vincas Zurgulis 
ir Aleksandras Gikanayi- 
čiųs: po-15e: J,,kubas Cikn- p,j (p pių; 
nuvirins; po TGe: Mot iejus! kalbas. į 
Degutis: po 5;e; Sim. Cika.

Išviso liko surinkta $7,01.' c- , 1 , :

BELLE VALLEY, OHIO.»
L. Vyčių 48 k p. gruodžio 

m. parengė pra- 
kalbėtojus buvo 

i užkviestas studentas A.

Susi pratę Svečiai- 

frrajužio 31 d. 191G m. pas 
l?ačk,us, Kalbėjo jis sekan-,P- L'u.lv’ką Narkevičių Įvyko

MATtfc [JNKAITB
Sausio 10 dieną 1917 metu 

jus pakviestų stud. Bačkų.! persiskyrė su šiuo pasauliu 
Viešintų Antanas.! Marė Linkaitė, paeinanti iš 

Kauno gub., Raseinių pav., 
Bikavinių sodžiaus.

Brolius, seseris ir pažista 
mus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

nias, kad aš esu vienas iš Į1?111™18 !nuS1A ’^a-J<mią su .žmonėmis, apie ku-, Labai butų . pageidauja
ypatingu šalininku tosios! rp1nl.a. A“'1108! Jpivčjau. Neąbęjoju :vlp, 'kad, Amerikos lietuviai
vienybės, vienas iš 'daužau|lockus’ Mlckus n‘‘(taipgi, jog, joks Ųetuvis ką-Išnaudotų- kiekvieną progą 
sUsipratusiĄjų rėmėjų lai- i svle.to La(latižas, ]wuiaiudo- talikas iš, stĮsipratimiųjų'[delt su šelpimo1 bad.ątjjaneios 
kos ir bendro kultūros dnr-*danU, ’’U0S kaiP°’. lluulkl'ls tarpo nepanorės daryti savo tėvynės. Atsiminkim, kad

Į katalikus klaidinti, skaldai-, pi }stų tokiame vienybes ten didžiausis vargas ir1 Žmonių i prakalbas susi-[Zigmas Smibiškis; po $1:

ėjose temose: “Socializmo krikštynos 
•mokslas teorijoje ir prakti
koje” ir “Musų išnaudoto 
jai ir budai išsigelbėjimo

Beikalingi kliaučiai prie 
moteriškų drabužių-

Atsišaukite po No.

nuo jų

Besilinksmindami 
svečiai nepamiršo ir badau
jančios T.ietuvos. Jų suše1) i- 2300 S. LEAVITT ST.
mui suaukauta $S.7o. Aukavo j-----------------------------
sekančios ypatos: po $2: —

bo musų visuomenėje.
: , Tiesa, aš kaip ir kitų dau-] ’ (lein<=n’allzU(‘‘l irJuo d1111.' blįude, prie kurio tarp kitų kiekvieno iš musų yra šven-' rinko arti 400. Gerbiama-! Liudvikas X; 
gelis esu šalininku vienybės ^a^P>8 jčf-us i' ,--a'la. lygiai susėsti ir minėtų ka- eiansia priederme gelbefi- sis kalbėtojas aiškiai nupie-jtilius, J. Ka 
įi>. įmiKlvn l'.i-ilfiTPnc dnrl,n ^naikinti. togoi iju 5 oikojams duo- tvios nelaiiningiiosins. Xe-' se socialistu mokslo klat-.kauskas, On<iri bendro kultūros darbo,• ,tegoyijų “veikėjams
.bet tą vienybę vykinti ir e) Jokios vienybės negal (l<i progos ^susivažiavimas 
bendrą kultūros darbą va
ryti nemapan su kiekvienu 

abįe. skirtumo žmogumi, su
« kiekviena bo skirtumo srove j lūs pas svetimtmUius, kini-, pri,c,š yogtiųą in.-Įiįo ^ardo 'vieno v;|T

Xarkevičia, X. Ka
sputis, K. Stan-

Me-yšy socialistų mokslo klat-, kauskas, Ona Andžiubenė ii 
das, parodė jų tamsybę, jų f Morta Povilaitienė; po 50e -- 

po 25c: —

Reikalingas “janitor’s” 
priaugęs vyras, mokas šiek 
tiek ang'iškai.

Kreipties po Xo.
2300 S. LEAVTTT ST.

*. 4
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buti su tokiais musų “t;iu-^ailkiainaf:! pr<ioklyn, !X. Y./ųp! l<nd juos sunaikintų Ti-! šunybes. , Į E. Lukoševičienė; p
tfe'tiškaiš” veikėjais, kurie sausio 15 A. fidlp’ktiYiA^ Tifr»si^Misi|jąi ( Daugelis socialĮstų klau- -V- Kurdeekis.
rastu'ir žbdžiu platina me-. Ant gajo, (.proteętnojn TeiTami; MepraTeiskime' nei, šaut šiuos, karčios teisylms Pinigai nusiusti
1   _ - _ . .    -L * - 1. - X -  1 — 1 ~ ? -« -v-vi T .1^ '   __ .-J —Ak. i- U. 1 1 X.-, .1X1,,^. Z /-.T7 zl » 1 TT’/III z 1 ti

to ptto o > t 11 ine, , j.-* v A' MA? »j<ti.ytw vn iiir lt*
ji|a vįe^j opiniją apie lie- panaudojimą pas “tpntietiš- sirinkirhn,

r wwBKSfiWK«BW!wa»3aHBM^ TEarovm

vieno su-,/gižius nei ant sėdpiių ne- Fondan 
bt'VAAenų krik- gulėjo nusėdėti ir nuo sar-

PA IEŠKAI' savo (lodės Adoni i 
Uankovifians paoino iš Vilniaus guj,.. 

: Trakų pavieto, Vendžinlų kaimo. Jei- 
Tautos S” ^as žinote apie atsišaukite sekai;

• fili adresu:
l MRS AMELT.TA SAVICKIENE

•J. Auilzilllis. I9S Cariloui avė., Detroit, Virk.

i., t • / ' ' ” , i i, ■ r • I.i 1 - Į ■ . I , ; . t • .i i
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NEBUVO

“DRAUGO" BENDROVE RENGIA ĮDOMIAUSI VAKARĄ
I I

SAUSIO 24, SV. JURGIO SVETAINĖJE, BRIGEPORTE, 32 PI. ir Auburn Avė.
4 < • . * • •

* . .t .

Bus puikiausi giedojimai. Beto bus iškilmingai pranešta, kas laimėjo Konteste kokias 

dovanas. Puse pelno skiriama “Labdariu Sąjungos” našlaičiams.

Sekančiuose "DRAUGO numeriuose bus pranešta apie tai plačiau.

*1 ’•••’ t M'* ’M'* ’M'(- ’M’* ’M’a’M'k J t <•M’u’M’. V/ *’ »4.•'« C.4*#.' .4*4,

M
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' w> )'iwEUgBT^ < DRAUGAI'

siuntė $95.88
Gruodžio 15 d. Aurora, 

III. — Nuo vietos lietuvių 
prisiuntė ,V. K. Taškunas 
$27.75.

Gruodžio 16 d. Roekford, 
Gruod. 14 d. So?Manehes- Iil. — Aukavo “Aido” dr- 

ter, Couu. — Surinkta D-ro -ja $8.25 ir per krikštynas 
Bielskio prakalboje, jis ir pas J. Lamuilų $11.00. piis. 
prisiuntė $54.50. IV. Gremba $19.2o.

Gruod. 1-^ AtU^terdam, I Gruodžio 16 d. Hartford, 

N. Y.

G I

akio prakalboje, jis ir pri- įkyrius, . pliti.: kwg. J. Ai n- Pa . — Surinko <p p jj *0-174
botas $100.90 

Gruodžio 17 d. Meluose
Bark, 111. — T. F. 47 sky-

skyrius ($40.$8 pui. (jeiega. 
lų prakalbas), pris. j. to
lias $57.38.

riaus narių mokestis, prida- Gruodžio 29 d. Meroden, 
vė K. Pakštas $14.00. • Conn. — Surinko T. F. 16

Gruodžio 27 d. Kingston. skyrius, pris. V. Millsbakas

Hron|i> — Surinko T. F. 33

parengtas

KINGMAN ZINKO
i- » • 4, • M X r < r *14 ?

Nedėliojo, 14 Sausio,
i ’ ’illblįfeį įM-SE» S. Halsted st., aut Si-f-ių lubų. ’; g,
i i t r S
p i’’< Programas prasidės .su , praka'ha P**A? .
‘-.ilatthevvs, viceprezidentų kompanijos, H

' 1 jj J X » ■ ... J • . •
š* Susipažinimas jaunuomenės Ims po “Cahfouu-

»jtfsf’anadni,’tlGto meldžiame atsilankyti 
* g[a’us’iąųjkąd ’iTėslgailėtvuuet

kuoskaitlin- ;-Į
S
I 
§Į j/ MdžjaĮfjM (vakare įžanga 25c.’MniefUj.fSWin- »* 

kiti-vm-«žliviec«uiu .pribūti pirm <-tpfe . .valaiAlbs^ kad |

KOMITETAS.

I -Ti &,u1

*kar
Užkilti tHin-paskirtas vietas. 

Kviečia.

'Naujii, teatminti, < upfyti ant .
I ū^kkyifle 'aiut<i if gerkit tat,
. yertės «uo $30 iki $50, dabar 

piraiduoda po $15 ir 25 doleriu*, £ 
R7 Nauji, paryti ’ gatavbU nuo J> 

1 1 $15 iki $33 siutai ir overketai, ; į 
i h «ua ;$7.53 iki 18 dolerių. į j
i i Pilnas pasirinkimas kailiu pa- j į 
i p BtaStą overkotų ‘ *

Visai mačai vaitoti siutai ir B ’ averkotai vertės nuo $25 iki 
$B5, dabar $5 ir gugėčiau. Kel- 

i ate •na*r$tt.60 (iki$4*50, Vaikų 
; siutai nuo $3.00 iki $7^0. Va- 
, C «kos ir Kųpersi.
1 Atdara kasdiena, nedėliomie

ir vakarais.
•ii S. OORDON,
M1B 8. Halsted st., Ohlcago. IU.

< ■ ' » )

Liet. Vyčių Chicagos 
- Apskričio Vakaras 11

' Imkite Elektnk lini
ja. Geriausias kelias tar
pe Chicago’s, ir Hyland 
l’ark, Fott Shcrklan, La
ke Forest, U. S. Navol 
Hehool, North Chicago, I 
M'aukcgan, ftacine, Ke- >iį 
jiosha ir

i

t 4.1 Jus ♦ • sutauppysitę ' t
$1.08 j tyį. jų fatgaL taępe, .

4 /Jticągų’jį f. ir lųihv&ukcc. 
Greitai, ir gerai Trukiai 
išeina kas adyną. -Nuo 
Adams ir Wabash iki 
pąt Milwaukee ant 2-ros 
ir Grand j 2 adynos ir 
48 minutos.

Etevated
Evanston Express

Trukių
Galima gauti truki North 
Slmre Electric ant Cen
tral St., Evanston. Del 
informacijų klauskite ti-

• - ki«tų agouto. aut elcva- 
1 oria lis. ;

Offisal: | 1'
1243 Edison Bulldlng 
72 West Adamtf atr.

CHIOAOO
> , -Telefouag Central 8280

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskritys jiiu. turyjo pro
gos pasiipdyti savo spėkomis ir intiktii publikai. Užtik
rinau^ kad intiksiine publikai ir vakaru rengiamu sau
sio 14 d., 1917 m., Dievo Apveizdos par. svet'. 1 ‘

i .1 < i 
ii- i

?'<a/

»- I ’

(Ftųnų (/rasiiiJiį “Xnslulės” veikale scenų, kir^dhnit vnįifd'inun 1 1 

U? J ! t i širdžių persilaužimų). ] . ,

• į jvakaro programą ineina “Nas ;tite. Sis veika- 
las yra vienas rimčiausių ir gražiausių j lietuvių -kalboje, 

s m Sėvvo turiniu labai artimas lietuvių dV; .paį, Jis .yųizdin- 
i >n' į^ai plėšia Lietuvos žmonės, jų paproe ių$ bei bučfą'. Vei- 

.- - Italas begalo tinkamas, ypač šiuo monugitu, kada visi pa- 
i’ ^ ti’tntal i$siilg<»me savo krašto, savo žinomų’'rį viso* $kas*?

Ihidą mnsų širdžiai. Veikalas suteikę rvakwidą ntaknuaii-* • t $ 
šio širdžiai pasitenkinimo, nes ji vaidins," parotas gyvu, pa- * . 
rinktos scenos pajėgos. Araidins Apskričio J’eatraUškas 
skyrius muzika parengta kompozitoriaus, A. Poeiads.

Be veikalo bus dainos ir kitokiu prieskoniu. Po 
programai, žinoma, eis pasilinksminiuįHS. •’

Pradžia-7 vai. vak. iNesivėHlik'itu — apšigailėsite!
ĮRANGA -25 r- 35.^- 50c.

i i i

Gruodžio 29 d. Kevva-

nee, III. — Surinko T. F. 4 
skėrius, pris. Ig. Donibrau- 
skis $17.25.

Gruodžio 30 d. šheboy- 
gau, Wis. — Surinkta Stauc 
kų šeimynoje kūčių vakare, 
pris. J. Austrevičius 0S.25.

Už Parduotas T. F. 
Kningas.

Gruodžio 11 d. Kingston, 
Pa. — Pris. kun. Dr. Bal
tuška $28.00.

Gruodžio 17 d. Melrose 
Park, III. — Pri. K. Pakštas 
$2.40.

Gruodžio 18 d. Cleveland 
Gliio. — Plis. A. Kneižis 
$12.50.

Gruodžio 27 d. Manehes- 
ter, N. H. — Pris. A. Stau
gus $23.75.

V B-*r * ' AL
Kalėdų Fondai.

Gruodžio 5 d. Chicągę, Iii 
— Aukavo $v, Juozapo dr 
ja iš Šv, Mykolo parapijos 
$28.50 ir pavieniai $2.75, vi
so. pris. kun. F. Kudirka 
$81.25/ ii ' ’ht

Gruodžio 29 d. Kevvanee, 
III. — Surinko T. F. 45 sky
rius, pris. Ig. Dombrauskls 
$35.00.

Gruodžio 21 d. Scranton, 
Pa. — Aukavo Blaivininkų 

' dr-ja, pris. A. Sodeika $10;
• ; J •
Gruodžio 25. d. Cliieago, 

į 11. — Aukavo A. L. R. K. 
•Moti S-gos 21 kuopa, pris; 
Al. .J^renzailįė $32į,§0v.

Gruodžio 26 d. Du Bols, 
Pa. -^- Aukavo L. R. K. S- 
-mo Am. 78ikp.,’ pris J kun. 
M. J. Urbonas $8.75;

EIsie G. Makar
Liėtuvtiitl Piano 

; i ■ Mokytoja 

4515 St. Wood St., CMCA60.

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKA T A S

Namų Ofisas: Miesto OfisaS:t . • . . . • I
3323 S. HALSTED ST. 127 H. DEARBORN ST. 
Ant trečių lubų Room IIII-I3 Unlly Bita.

4JlTel. Drover 1310 Tel. C«ntral 441

n

c 111 > a

Pilone Yards 275

DR. ak JORIKAITh
GYDAU VYRU, MOTERĮ

VĄįKUiųięųfzr’
lorgan, St. 

CHICAGO,, IĮ.L, i '

* 'tKuomet Jus Pasideda )
Savo Pinigus f • i 7; G ■, į

The Slock Yards 
Saving Bank ;

Jųb galite būti užtikrintaia, kad jūsų piningai, vra 
saugioje VALSTIJOS 1NSTITVČUOJB, kuri tbpW _ 

suorganizuota viri 12 metų po priežiūra {(ĮireAtatriMį i Į 
kuris atsakanti kaip ii komercijos stovio taip ir ii 
finansiško. ... i . J

Apart te piningai yra apsaugoti Sekančiai:
Kapital Stock  .................................. 300,000
Surplas and Undivided Profite over............  200,000
Double Liability of Stockholddra /............... $00,000
Protection to Dųpoaitors of .............................. 100,000

The Stock,Yards Savipg Bank
'valstijos bavka

4162 4134! 84. Halsted 8t., j , J j Ohlcago, UL
Atdara Sabato* vakarai! aio $ iki I

..111;: i

■ «• • ’ * ‘ * 1 | » * 4 I « ' * I »! * » - * i—— ——

Chicagos Gatvekarių
Transportacija

►<HMH
-

i "1 '
f • • •

f >? ' 1 I
• '* ’I - J I

• ( - i r -

»i :i,l
. i i ■ i

Kama transportacijos vis kilu augstm kaą 
o . ... ;. -■ i I i.-g
meta; o kaina važiuojant vis ta pati.

!• G
Algos, geležis, medis, anglai — yrą pakilo- am 

gštai. . i - ...

' i ;: > . ■ • < ' > i pi e r

Per paskutinius dvidešimts metų viskas .pėki- 
lo dvigubai, liet• vAžiuotuojams, tas patk 5<i. vii

dar tepasibko.' | : ' 1 ’*J>: e
-c- j!.,. ,-t.t.iU

Naujos mašiiiėr’ijos ir' nauji' pa gJe riliu riti i' tapė' 

Įvesti kad pagerinus transportacija; karai yra' 
didesni, gražini ir- greičiau važųojay
centai tari apinbkėti visas bilaši" 1

’Tiė pčiiki 
,• -d'i// L

nu r
, .<• Ule i

Gatvekarių mokestis vra tiktai vienas daly-* Į 
y ■ . ' . - U. tai

kąs kuris savo prekėje nepakilo. . . ,

• 4 • *4|A. “'{t*Per taupmna ir ekonomiją, Komprtiliją' tega
lėjo Įtaisyti visus pagerinimus nepakeldtutio' pre- 1 
kės. ’ >0-.?V ''

•X
Gatvių laistymas taisymas viskas tn|M>'rsleifebj * 

$32,(MK),(X)O per paskutinius devvirik tifetus. Ta4‘ ' 
reiškia kad trisdešimt s du milijonai dolerių už-L*’' : ' 

mokėti per žmonės nebuvo suvartoti ’aiit pagėtiili- 
mo Jrajitsportącijos. i ; i t .,

,ikilonėkite šitą apmąstyti.

• t 1 1 • < u;

J i H ‘

CHICAGO SURFACE LINES'j

w^j,.v.we^ve.v.vMV.‘.v.v.v,vl
t .->< s i 1

§ VAISIAI ŽMOGAUS

Tiktai ekonomija ir taupumas’ 
tegali atnešti; pageidnujaniH va-‘j
isių dėl pasilinksminimo /r

Bankas yra |ojį žemė, kurioje jus pasėti?
pinigus, o barikos knygutė*tai yra vAiiius.|, 

Mes mokame 3 nuošimti Į metus už jųsų
pinigus.

PRADEKITE SĖTI Š1END1ENĄ

PEOPES STOCK YARDS STATE BANK
Ashland Avė. Kampas 47th Street

Didžiausia Valstijos Bankas apart miosto

Kapitalas ir Perviršis $75.000.oo. Turtas suvirš $7.000.000.oo

DIDŽIAUSIA
1

KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKA

GHICAGOJE
5

Užlaikomo laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, žlin- 
biniuf, ir deiminntinius, muzikas, gramofonus su lietuviėkaia re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemok _ntja visokius 
Nokins; armonikas rusiėkss ir prūsines, importuotas ir terip Jaa 
rusi&kas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika- 
liikus instrumentus ir revolverius. Savo darbų g va rantuojame. 
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis ui 
Chicagos orderius galite siųsti per laiiku*.

STEPONAS P. KAZLAVVSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7309 1

Katalogą visiems dykai ,kas tik prisius už 2c štampą,
■MMH»wiAraHKMBRianMMMiin*aiEnBnr^c«a$inBSM
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Balsu rinkėjai nuskyrė tei
sėjus patikrinti balsus.
DIDEI4S SUSIRINKIMAS ĮVYKO VAKAR 

VAKARE KONTESTO REDAKTORIAUS OFISE. 
DAUGELIS APSILANKĖ. LENKTYNIAVIMAS UŽ 
AUTOMOBILIUS IR KITAS DOVANAS TĘSIS LI
GI PABAIGOS.

Jonas Polikaitis .... 30.350 
Jurgis Slepikas .... 30.030 
Peter Šliogeris .... 29.190
J. Bičiūnas................. 68.700
V. Stulpinas ............ 54,745
Ona Šlažaitė ................46,145
Tony Kurliansky .. 38.360
K. Pocienė................. 33.910
Elena Žiliūtė ------ 32.555

PIRMAS MASKIYIS BA-
i

UtS.

Ar Tamsta pa
sirengęs prie 

pabaigos
Pasirengimo bal 
sai . už naujas 
prienumeratas 
ligi Kontesto pa
baigai. Pasižiū
rėk į surašą. 
Buk pasirengęs.

Gruodžio 29 d. Homc- 
stcad, Pa. — Aukavo L. V. 
11 kuopa, pris. p-lė Visoc
kaitė $12.30.

Gruodžio 31 d. Chicago, 
III. — Chicagos Vyčiu Ap-’ 

skričio susirinkime, prid. K. 
Pakštas $13.00.I

Gruodžio 31 d. Worcestcp, 
Mass. — Aukavo L. D. S-gos 
7 kuopa, pris. A. Čiginskas 
$2.50.

Viso per gruodi, 1916 m. 
į Tautos Fondą įplaukė $1,- 
340.67.

Viso labo iki Sausio 1 d.

Parengtas Draugystės 
Lietuvos Kareivių, nedėlidj 
sausio 21 d., 1917. A- J. Lau 
terbaeh svet., 4819 W. 12 st., 
kampas 4Sth Ct., Cicero, 111.

Pradžia 4 vai. po pietų. 
Įžauga 25e. yputai. Bus 70 
praisų. Puiki muzika. Visus 
nuoširdžiai kviečia-

KOMITETAS.

AR TAMSTA PRISIRENGĘS 
IKI PABAIGAI?

M

Praeitą vakarą balsą riu-.Tai yra visi plačiai žinomi į 1917 m., į T. F. įplaukė 
kojai turėjo susirinkimą ir visuomenės gerbiami 016.44.
Jkontesto redaktoriaus ofise. Į žmonės. Jie užima vadovau- 
Nuskyrė penkis teisėjus, j jaučią rolę visuomenėje.
Šitiems pavedė patikrinti i Reikia tik pakviesti balsą

Dl i

t
PBIS1K

Ar Turi Gana Balsų 
LaimSJimui?

halsus ir paskirstyti dova
nas laimėjusiems.

Susirinkimas buvo gyvas
• ir interesingas. Išviso nu- 
; skirta dešimts teisėją.

Teisėją taryba:
' 1. John Rimkus.
/ 2. Pąul Tubutis.

3. Stanley Šimulis.
4. Kazimer Apcilauskas.
5. Mat. Wabul.
Jei kartais iš tą teisėju 

' kai kurie pasirodytą netin-
* į kainais, tuomet aną vieton

rinkėjus už tokį sumaningą 
teisėją parinkimą.

Nuo aštuonią šiandie ry
te iki kontesto pabaigos, tai 
yra devynių vakaro ateinan
čios seredos, bus duodami 
pasirengimo balsai už nau
jas prenumeratas. Tai daro
ma todėl, kad balsu rinkėjai 
pasirengtą prie lenktyniavi
mo pabaigos.

Tai paskutinis bus extra 
balsu pasiulijimas. Duoda
ma paskutinė proga tamstą

SURASK PRIEŽASTĮ!

Gerai žinoma lotynų patar
lė sako: “Prašalinus priežas
tį pasekmė išnyksta”. Jeigu 
turi kietus vidurius, galvos 
skaudėjimą, skilvio kliūtis, 
sujungtas su gyvenimo per
maina, kasyklose ir tt., tai 
turi surasti priežastį, išvaly
ti skilvi su Trinerio Ameri- 
koninio Karčiojo Vyno Elixi- 
ro jtagelba ir jusą kliųtįs

T. F. Sekretorius, į pranyks. Trinerio gyduolė iš 
K. Pakštas, i valo ir sustiprina, Ji suteikia 

'uotą valgyti, pagelbėt virini- 
T. F. Skyriams Svarbu. uiui, sustiprina nervus ir visą 
Jau išėjo iš spaudos ‘Lie-' kūną. Bet nepriimk jokių pi- 

tuvos Gelbėjimo Lapai,’ suLunt nudavimų! Til^ Trinerio Į 

kuriais bus renkamos nuo-Amerikoninis Karčiojo Vy- 
latinės mokestis pasižadė- i vyno Elixii as suteiks pagei- 
jusią mokėti iki karės pa- -į dalijamą pagelbą. Kaina 
baigai. Visi skyriai privalo !$U00 Aptiekose. — Didelės 

reikalauti šią lapą pas T. F. o™ permainos šią žiemą yra

“DRAUGAS”
Nauji Skaitytojai t Kaipa 

• 6 menesių .,•••••••.* 81^7o...v• • • •
12 menesių •«•••••,., $3.18,..■■•••
t24 mėnesių •••••,.»•• 86.24«
36 mėnesių ..................... $9.00 ........ 9U(]

Siunčiama* per pačtą kaitusje 84*56 < Md
Ne į Chicago kaštuoja 83.00 j metas.
Į kitas žalis (užrnbežin) kažtuoie H.OOjmetnk 
t “SAVAITINIS DRAUGAI”
Nauji Skaitytojai Kaina Balsai •
Nauji Skaitytoj*! Kaina , Rhftsl,

fl 2 mėnesių ..................... 81.50......... '
24 mėnesių .............. 83.00.......; Jftųg
36 mėnesių •. vw,-rr.-« •4.50............
48 mėnesių '•'e e'e • >>•••: H.oo.... 4800

Paskutinės keturios lenktyniavimo dienos.

$4,000 DOVANŲ UŽ RINKIMĄ

• ■galės patarnauti kaikurie iš pastangoms. Jei pirmiau
ritą:

1. L. Rąjovieh.
2. William Sliekas.
3. Geo. Rarnskus.
4. John Panasewičiv.s.
5. Joe Mezinas.

kas iš balsų rinkėją netu
rėjo progos gauti dauges- 
iiiai balsą, tai dabar galima 
tas atlikti.

Ar tamsta pasirengęs prie 
pabaigos? Ar turi pakaktį-

Gražus teisėju lakštas.-imi balsą laimėjimui?

sekretorią (K. Pakštas, 917
W. 33rd St., Chicago, UI.)
ir parašyti kiek reikalinga, 

v.--r--,

Nauji T. F. Skyriai 
Tveriasi, i

KAS TURI sekančius nu 
nu1 rius: 44, 47, 48 ir 50 
1914 mettr Savaitraščio “Šal-

kaltos už daugelio žmonių Ii 
gas. Nuo marato, neuralgijos, 

j nušalimo ir tt. vartok Trine-
Irio Linimenta. Nuo šalčio irj
Kosulio, gerklės skaudėjimo,

' bronchito, imk Trinerio kosu- 
jlio malšintoją Kaino šių dvie- 

Jjn puikių gyduolių tą patį. 
ir 50 e. Aptiekose, k rasa 
ir 60c. JeS. Triner, Ma-

Idomiasi dalykai dedasi
Užgadedinkite Kar&člauslus savo ilrdies

e» ,f* n ' X . 4 i
troškimus b

- Hl ’F: [J j

Trisdešimtis Trįs, DOVANOS j

Į 2.)c.

tini,,”, kuris iSci,lingavo5 ii "ufactaring i Chemini, lSBir 
Seinų, • Suvaiką • gubernijos 1339 .*>• Asl?“«i »te^. Chica-

Ona Janus, tė............14a,000 j, Gumaliauskas... .134,010
1. \ ai vada................. 142J80 R p MikSyg...............133,980

J. VViczas...............133,410

S. P. Mažeiko...............133,005
Ona Pocienė ............. 132,835

A. J. Beruatos.........
V. Jereckienė..........
Ii. M. Kalinauskas. 
Chas. J. Pansirna. 
J uozapas J uknis . 

- S. Simanavičius ...

.142,180

.141,825

.141,790

.141,100

Auna Šūsnis .............140,700
L. Sabonienė .............140,600
K. Skrypko .'..............140,500

141,050
140,900 P. Cibulskis ...............130,450
140,800 Geneviczius . .132,060

Agota -Meskcvičienė 106,885
Alcx Shedis ...............121,060
Fclix Machulskis .. 113,685

J. J. Statkus ............140,400 Geo. Stankevicie 104,575
Ignas Stadulis ... .135,500 Antanas Glcmža. .. .100,900
P. Gudaitis...............134,900: C. Baltrūnas ............... 96,125
S Valentukevičia . .134,700 j J. Kudirka ................. 94,620
J. Juzėnas ................134,670 AL Grubleuskis____ 83,115

' Math Litwaitis ----- 134,660 N. Urbonas ..................  72,650

Kares Paminklai.
Tūkstančiai Visokių Kares

Paminklų Padirptų Per Su
žeistus Kareivius. 
Parduodami po 25c. 50c. ir 
$1 Pelnas Eis Del Kares Nu 
kentėjusių.

ALLIEO BAZAAR
Coliseum Dabar

įžanga 50c.
U,

Lietuvoje, Malonėkite atsi
šaukti po sekančiu adresu:

.IGNAS IVANAUSKAS 
~ P. G. Box 55

Sbeboygan, AVisc.

<o, 111. Jei nori Trinerio Au 
įksinio kalendoriaus, prisiusi; 
10 e. persiuiltiftio lėšoms pa 
dengti. (

(Apg.)

Skaitytojai pa- 
gelbekite 
savo my-

liames
laimėti

i'sos žemiau surašytos dovanot *bųą išdalytos “DPAUGKJ'’ sksily-J 
tojams, neatsižvelgianti į lai kur jie gyvena.' Brangiausia dėvima* 
jbus suteikta tam, kuris gaus užvis dauginusia bdlsų. ' Kitos dovanos* 
taipogi bus duodamos sulyg skaičiaus balsų. Kas gaus balsų' —it 
tam mažesnė dovana, kad daugiaa -^ ta«n dideear. : • u • *
DOVANĄ u oLev'ti

1. LBKINGTON AUTOhfiO^IDTTTB .. ,77.., 7V,
? Pirkta pas

LEKINGTON MOTOR CAR
4 ' 1842 SMItb* NUebBM A^e

.......... —....................... .............. - ’IO—hf
8ū0X)0»

'?»

Ivinskas & Barshes
FOREIGN EXCHANGE BANKERES

Parduodame namus, lotus, farmas ir tt. ant lengviausių iiligų. 
Skuoliname pinigus, reddavojame namus,
Iniiųriname namus, rakandus ir tt. valstijos uitvirtiatuoae koss- 

panijoe. Parduodame laivakortės ant gvarantuotų linijų.
Siunčiame pinigus į visas dalis pasaulio. Prieiname iviesas ir

bilas.
Dokumentus vietinius ir tarptautiškus dirdiname ir peržiūrame.

2. BBISCOE AUTOMOBILIUS į.......... ........................
Pirkta peš > . : nM. .-'u. a

MOTOR CAR SALES COMPANY, „ . , ,
2320 South* Michigan Avenue.^

.... ........................................ s..... .....................
3. JESSIE FRENCH PLANO .t.i.. i a . .-.a r/*
4. JETFEUSON PIANO .................. .. .t....... .r......... . .v-.-.-.'. . Sfo.OO

NATIONAL GRAMAFONAS .................. *................... ................ 150M
6..ARTCPHONE GRAMAFONAS 

Nupirkta pas
JOSEPH KLINENBERO,

4915 S(’nth Ashlanft j

f. NAUJA SIUVAMA MASINA .............................i 1 .> ( I J
8. NAUJA SIUVAMA MASINA .................. .. ...............V'. t. . . J1 SOJA

NEW HOME SEWING MACH|NE COMPANY,'t ii <2> '

l ............ A................................... 150i00
As ...................
EUNENBEaa, j IliU

4434 S. Fairfield Avė.,
Tel. Yards 6681

Chicago, III.

Nupirkta pas . .
. /'-.'i

............................................. ..........
•. NAMŲ RAKANDAI (MEBLlĄl) 4,

10. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI),.<į,.’...{ 2... <t
11. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) .. J.L‘>
12. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) ...... .3.: . A ».t
13. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
14. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
15. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
16. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)

H
20.00
20.60
SOjOO
20.00
20.00
20.00
20.00
20J00

DIDŽIJUJSIACIR STIPRIAUSIAS VALSTIBINIS BANKAS MI6EP0RTE

CENTRAL MANUFACTURING
A

STATE 
BANK

A
STATE 
BANK

PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
1112 W. 36th 8tr., netoli Mecgan str.

District Bank.
Kapitalas ir pervir
šis $300,000,00. Tur
tas virš $2,000,000. 
Šis Bankas yra taip 

Išaugus kaipo sau- 
I giausis didmiesčio
Ibankas, tik daug pa
lankesnis dėl darbi 

ninku ' žmonių. Mo
ka 3 nuošim. už pa
dėtus pinigus. Da
ro paskolas, Apsau- 

a goja nuo ugnies, l’ar.samdo apsaugos skryneles (boxes). 
B Siunčia pinigus j visas dalis pasaulio ir Parduoda lai*
■ vakortes ant geriausią liniją. Taipogi iškolektuoj.1 pi

nigus iš kitų bankų po visą Ameriką.
B Valandos nuo 9 ryto iki 4 popiet; Suimtomis iki 9 vak.
■ . t t . ,

Jonas Czaikauskijj ir K. E. Ivinskas,

a Lietuku Skyriuje.
*«■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■

Kontestas bai
giasi devintą 
valandą 17 

sausio, 1917

17. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAĮ).........  .................. .. 28.00
18. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................... '.L1.i.1 t».6O
19. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................;. JO.OO
20. NAMŲ RAKANDAI *
21. NAMŲ RAKANDAI
22. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) ...............................................
23. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..?:^....................................
24. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).................. ............. •.-----
"5. NAMŲ RAKANDAI (MBBMAI)------- -------------------------------   16.00
W. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)....................................................... 80.00
27. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)
28. NAMŲ RAKANDAI
29. NAMŲ RAKANDAI
30. NAMŲ RAKANDAI
31. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI/ . . .PL♦ * ♦ J/ į,i
32. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)........... ........... ; 2<1
33. NAMŲ RAKANDAI (MBBLIAĮ).........«.................... gO.OU

Nupirkta paa i : . c
UNION LIBERTf PV1NITUIE COMPANY, ..

<790 AthJand Arnui*

(MEBLIAI).................................... ....i. 5^.00
(MEBLIAI)  ....................... ............... KOO
(MEBLIM)'...................................... 20.00

29.00
20.00

(MBBLIAĮ)......................................... ; J
(MEBLIAĮ)........................... >11
(MEBLlAiy ....................bU ry. J i
'MEBLIAI).................../..I |. A ’ j.į M

—r
’Į

j
LATMCJIMAS ’UMIj YRA U2TIK1INTAS.

prisidėkite prie to kontesto (lenktynių). Kuomet tik 
Imu pagnrsin.n jųsų vardds ” l>rnugė', tuojaus už., 

simokėkite brbnuinerntn Maino už pietus P’iAĮil, 
suraskite l>n*ug«i” hunžų-tpa^Atpik 

viena prjmpitrtrnterij) t jk)v«i|f. Iki pihnijT'ls 
kontesto. .iėiffib fcurj» narnųa rąikAlįngo 

tisus b Šilų <lėl$į išlaiinė:imo viršnurodytj 
ddvnui.i, tos gs«« riMitsi' ftno )<iefc"vte(. 

no ilolerio irt įmokėtų sumų ui prcriu- 
moratoriu*.

ARUI r ALI JGUTT
.KAS TaiBIJfOjAU.

g'

—*
DEL PLATESNIU ŽINIŲ ADRESUOKITE

KONTESTO REDAKTORIUS
rsoo W. 46«h Street Telephenc Drovar 6114

Ofisas atdaras kąsnien nuo 8 r. m. iki 9 v. v.
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ŽINIOS

daiktu pigiu. Bet yrn ir lobai | REIKALINGA patyrus mer- 
gina pardavėja į moteriškų dm-' 
panų krautuvą. Gera alga.

m ’tt R R’MiRfM'iį a ’jpgrr >PhR rRl

AR JAU BUVAI TALKI
NINKŲ BAZARE?

brangintinu.
(’nbspuino vidus yrn pi’- 

nrts įvairaus didumo ir spnl
vii visokiausių budelių ir pa-

' "> *
vilijonų. Vakarų metu prie 
elektros šviesos tasai budelių 
ir pavili.įonų miestelis turi ž/i- 
vėjančių išvaizdų.

Tikrasis bus turgus tenaiZ » ‘
kasdien ligi sausio 20 dienai, 
įvairių tautų šelpimo koinite 
ai padės savo visas pastangas 

‘r jėgos, kad tik kuodaugian-

P. K. BRI'CHAK,
332:1 So. Ilnlsted St.

JOSEPH C. VVOLOH

LIETUVIS ADVOKATAS 
$ Kami). 902 National Life Bldg.
« 29 8o. LaSalle at.,

Vakarais , 1566 Milwaukee avė. 
CųntraJ 63jX) ...

Rasidence Humbold 97 
¥ CHICAOO, U.L. £

fti.
DIDELIS fe ALIUS!

nurengtas Lietuvių Šv. Kazi
miero kningynn, sausio 14 d., 
1917 A. -T. Lautcrbach svetainė 
jė 4819 W. ]2th‘ st., ir 48 Court 
Cicero, III. i

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžan
ga 25 e. porai 15 ypatai. Yra lei 
džinma 3 daiktai: sieninis laik 
rodis, rašoma plunksna, ir 
“Draugas”, metams. .Visi yra 
nuoširdžiai kviečiami atsilanky 
ti ant šio puikinus vakaro. Kas 
turės serija galės su tuo tikietų 
eiti į salė.

Visus kviečia, KOMITETAS.

Vyčiai Skaitykite l
L. Vyčių Cliie. Apskričio va

karas atsibus .14 d. sausio, 1917 
m. Dievo Apveizdos par. svet. 
durys ntsidaris G vai. vak. o pro 
gramas prasidės 7 vai. lygiai 
Todelgi kurie išrinktieji darbi
ninkais to vakaro meldžiu silsi- 
rinkiti prieš šešias vak.

Komitetas.

Parsiduoda forničini ' (Eurui- tttttMtMttMHUt'mm 
ture) »pigini, atsišaukite tnoj»i”s.2 
pas.

F. P. BRADCHULIS
A. Dellek,

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

> ATTORNY AT LAW
Lietuvis AdvokatasS 30 N. LaSALE ST, CHICAOO. 2 Kooiits 1107-1114U Telej.hono Fruuklin 1178

gOyv.: 13112 S. Halsted St. 
'Teleplieno Yards 2390

■-

•Z
s

dai sulinkti aukų bendram iš- | l/HMATOT A C ID D A I II101
“t: J KUNLtn flo In pflLIuo: .

r • • > i S Rengiamas sv. Mvkolo parap. bažnytinio clioro, po var- Se ..
lųkų dalis teks. ir nukentėju-,g dll Sv Cecilijos. Nedėlioję sausio 14 d. 1917., Sohoenhofen | ' ų' 
dai Lietuvai. 3 svetainėje, 1212—14 Ashland ir Milwaukee avė. Pradžia 6 §

. . v , H va'- vakare. Programas bus labai Įvairus kurs susidės iš cho
Kiekviena sulis arba tauri ro so]o> (juetų. ir tt. dar tame programe dalyvaus visiems ge- $ 

Bazare turės savo dienų. Lie- $ rai žinoma solistė p. O. Pocienė. »*<
tuviu diena, vra nuskirta sau J Kviečiame visus ant viršminėtų Koncerto ir Baliaus, ne- g

i ‘ “ 'N atsilankusieji užtikriname kad apgailestaus to vakaro, po
$ programo bus šokiai gros puiki muzika Jakaičio orkestrų 
& tai jaunimas galės puikiai pasilinksminti ant viršminėto va- C’ 

karo, tai abelnai privalėtu visiem parapi,jonams atsilanky ’ ę 
teertlĮ ir KUKO. »* ant -j0 vakaro, nes tas visas pelnas eis parapijos nauda: tai
Bazarą, sakoma, aplanky- & širdingai kviečiame visus kaip jaunus taip fr senus ant to ‘-Į 

lių ir, talkininkų ambasadų-,S Koncerto ir Baliaus,
riai. , I

Vinį, Chicagos ii; apylinkių |
'ietuviai. privalo kuoskaitiu
tiausiai lapkytįies Bayarau $ 1. Lietuviais esame mes Kimė ......... . ..

• S CHORAS ORKESTRĄ.Ten pamatys daug visokių, ui- | 2 Solo NeWle piwoj-dol«las anga A. Pocius g
lomybių ir dar tokių, ko g Ilappy Days ..................... A. Strelezki, A. BernackaitėA "Prvziivir* ’A

Kkaitvjojau, Jei, dąi; nebu 
vai taląiufkį; ; įiaz^V'- b ne
greičiausiai sėsk j gatvekari
y yjUfukjTbiįia liVogfcl Hfcn'
pasitaiko tik -sykį- žmogau:
■vveiiime.- Bazaras vra ‘’abaio• »

į '.omus. \Tai ' tikra parodu 
Įvairių kariškų dalykų yra 
bazare ir lietuvių skyrius, ku 
.ria.ne galima pasipirkti dau;. 
m.Udiiigų -dalykų. Apie lietu 
viu skyrių visuomet privalo 
būt pilna žmoni ii,z idant pasi
rodyti prieš svetimtaučius, 
kad mes esame skaitlingi', su 
sipratę ir karštai' ' remiami 
savus' visuomeniškus reika
lus. Lžtai1 Chicagos lietuviai 
per šių laikų pasistefigite 
kuoskaitlingiausiai lankyti to 
ki Įdomų bazarą; REMKIME 
LTETUVIV SKYRIŲ ŠIA
ME BAZARE; /t!" ‘ >

Sausio 17 d. bazare ln> 
rusų ir lietuvių -koncertas.
Tuomet žinoma visiems Chica • 
giečiams beturi a ras reikia tir 
štai prinįkkyti CoJĮksejaųs šie 
nas. Vai*i)6s inušft- l'tfckitiška __________ __

|’•T,gul *Ww įsi**“* yar-

šio 17 d.
Bazare yra daug žaismių | 

koncertų ir kitko/

Kviečia KOMITETAI.

PROGRAMAS

’tin nėra mate savo gy-venimo. | Liudmis balsas 
r , ‘ , 3 Jau Slavai sukvlo
rr tuo patim paręms. rpilym Vynj ęhoras.

(‘jusiu Lietuvų. v; f . ’B 4. Duetas skambančios, stygos . . . .

PAIEŠKAU savo draugo Stanislo-
0 Norbuto 2 metai atgal gyveno

$8

LADIES TALORING 
COLLEGE.

Jus nusistebėsi te kaip puiki ir len
gva yra muaų metodą padirbimo dra- 

Todel Keis te r College yra popuia- 
riika. Pamatykite mus apie apeciale 
kaina dėl siuto.

KAINOS MOKYNIAMS:
įį l Pilnas kursas su instrukcijoms $25.00 
A j Siuvimo kursas 10 dienų .... $5.00 

' 40 ir Oottage Srove Avė., Chicago, 

IU. Telefonas Oakiand $262.

BI

i
i
M

f1A5TER SY5TEn

Mokykla kirpimo ir dosigning 
vyriškų ir motoriikų apridalų:

Musų sistema ir y- 
pa tiškus mokinimas " "• '
padarys jus žiėovu
už trumpą laiką, ,

Mes turime didžian- 
sitis ir geriausius 
kirpimo — design- 
ttyg, jr, jiuyimo sky- 
rjjg,: kar’ mes sutei
ksime’praktišką pa- 

I tyrimą j kuomet jus

nausiai.
1 Bažmas tęsis iki šaus-jo 20
d; Atdaras’ kas dienų nuo 1

»n-pįet\l iki 11 vili. vh-
karo.‘ Colišejaiis sVetainč yra / 1 * ,
prie 10 gatvės ir M’abash' av.

IŠ VEIKIMO NORTH 
, SIDĖS JAUNIMO.

i i ia i

Tel. Y arda 1532

DR. J. KŪLIS
UETUV1S GYDYTOJAM 1B 

OHIBUKOAB,
3259 8. Halsted st. Cbieago, I1L 

Gydo visokias ligas moterų Ir
vaikų.
Priėmimo Valandos: nuo V ryto 
iki 12; 6 iki 9. Nedėliotais: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo $ jV. 

iki 8 v.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mnkinftntn: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygyędystės, ste- 
1 nografijųs, typeVvritiiig, pirktybos tei- 
į sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, piliotystės, dajlsrašystės.

Moit^iiiiiio valandos': nuo 8 iš rytai 
iki 5-|itt pietų; valt.- m 7>30 iki 0:3(1
460 Emerah! avė., CHICAOO, ILL.
—---- .4- 7T' r i

GgRAą.reLMKPFIT

Tiems kur
sa

Sausio mėnesio bėgiu 40,000 šio linuko į tkfrĮipiitpį
‘riji’ girbs,! s^yo. regiiĮei-imi pujimctiiiiiis putjtTldiU.

l jVi ocontii siima,-kuri bus įlepozitjn-iams itMOKėta Sw
livreitua šešis nipn; seikiu $149. 000. O0

,$29S,ŲOO.(M) buvo isinokclu procentais šio banko <lc- 
Sg’;1 ‘ ' -a ”• ! 1 ’ - r 1 ‘ gfer&; pozitoriams per pereitus metus. ' ,. tfe—-S,

I I Į. |9 iX|i^ pat savo įsisteigimo, per ”7
f Aa uietits, State Bank of Cbieago -be Ž •*i*ff*i*||' žJ T^Hovok mokėjo procentus 

>zitoriams.

s ' 4,Rimkus | ! T®
Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo skyriuose. j £

.Tųs esat.e užkviečiami aplankyti ir j J 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— i Ę 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! ^ 
kai, pigią kaną. ' J

Formos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio iš bile 
madų knygos.

MASTĖS DESIONINO SCHOOL 
J. F. Kasnlcka, principais*,

A. Pocius jį 
Č. Sosnausko Š

1 ■ .. i 1 : • ■
M. Petrausk is

Comc yc Disconsolale .................................... S. T. Reiff

Adoremus (Motetas) 
Kur bėga Šešupė

A. Bernackaitė, M, Rozupanskaitė

lo. tVllmjngton, Mass., dabar į Jieži- V 
'au. Jis pats arba kas apie jį žino £ ’
ualonėkite atsišaukti ant sekančio K 6. Plauke sau laivelis

P’. Nnwowiejski S 118 N. La Šalie St., Kamb. 416-417 
n k Prieš City Hali

CHORAS.

įdresd:
LEONAS ANDREJAUSKAS,

I0S9 Chene st., Detroit, Mieh.

O Kai TaŠ ' pas mociilėl KtVfiu .L.:• 
MERGELIŲ CHORAS.

7. Solo. Ne margi sakalėliai ..........
Alt'! I tvould linger (Romeo et Juliette) 

S- Ona Pocienė

S

■aminą ėuoA.Cdisde o.\nq aif
vi:.įezsųoH- >plast*ep ,lrajqu. pav

e sekančių adresu: X
ONA ' '2UKAUSKTUTE,---------- ;

2051 K. Main avė., Seranton, Pa.

NEW CITY SAVINGS 

BANKO REIKALE.
i t

ir

C. Sosnausliis

... S. Šimkus £ 
.'.t'« A.'Pocius V 

&
... J. Kelpša £

Gounod Į-Į
■įt

.. C. Gounod >4
■ t? 
$

Telefonas: McKinley S764

I DR. A. K. RUTKAUSKAS
.... kM i

3467 S. Sestirl llfd trW. 36 (t., Chlngt j

: A.3 Ų

i ,f r » i

Iršiandie šis
kas yra vienas tvirčiausių jų. 
pozitorių taupiniai apsaugoti 

talu ir perviršiu $5,000,900.(10.

3UBATOMTS Taupomasai Skyrius 
VAKARAISnuo 6 iki 8 vai

be►
savo
bmi-

kapi

K

atdaras

l STATE BANK of CHICAGO M

A. A. SLAKIS 5
Room 815 •

4E

VTFKTTNTELTS VTDURMTVSTVJ PAKKAP KAMf I^T-TTl
VISKAI KALBAMA IB SU LIETUVIAIS REIKALUS VEDA.

I ’ I -;;» .'
LA SALLE. IR WASHINGTOIT GtV., PRIEŠAI? Cnf? JLCLL

“•r <

Vietos jaunimas nesnau
džia, bet kiek išgalėdamas da*- 
buojasi visnomeiiiškoje dir
voje. . Kad smarkiau t veikti 
šV.,- Cecilijos ' Odtfts iiūtarč 
prisidėti ptie penktos; Lietu- 
Vos Vyčių kuopos. 'Taigi nuo 
šiol minėtasni choras vadin
sis jau nebe šv. Cecilijos cho 
ru, bet Lietuvos Vyčių 5-tos 
kuopos choru. . f Sausio 10 4 *» 
š. m- jau buvo įvykęs behdrn- 
susiriukimas 'šv. Cecilijos 
choro ir vyčių. Nutarta su 
ruošti visų eilę- rakarėlin.

Reikia pažymėti, kad vietos ’ 
jaunimų ypač sujudino atsi 
lankęs čia *moks1eivis M. Ju 
ras.

1 ’8 r iuįtfM, ' >

. . Vyčių kuopos rašt.

ATIDARYTATfALKiNlN- 

KŲ BAZARAS.

SrSIRTNKIMAS.
Ne\v City Savings Banko f? 

.isi depozitoriai ir kredito* 
riai kviečiami susirinkiman, 
urs įvyks, panedėlio vakare, 

įausio 15 d., 1917 m. Zoip 
’nd Pieržyitskįo x svetainėje 
4600r02 So. Paulina, st.). P,ra 
lžia susirinkimo ,lygiui 8; vai. 
rakaje. - j( ,,

Susįrjnkimas yra labai 
'varinis, tai-gi, atsiląukykite 

,’isi depozitoriai, idant apknl- 
tčti kaip atgauti savo piųignų 

Susti rinkimų kviečia: 
Komitetas; , ,

V. P. Pieržynskis,
1). Pivarunas.
,T. Jankowski, , .

, L. Ge’ežinis,
O. Butler.
S. W. Siwicki, I
Visi depozitoriai privalo 

itsinėštį su savimi bankinės 
mygutės. Be knygučių nei 
denas nebus Įleistas.

I

PARSIDUODA Bučemė 
r grosernė, lietuvių ir avc- 
imtųučių apgyventoj vietoj. 

Raudos mokama $1^.00 su 
iragyvenimų.

Atsišaukite 
6059 S. ROBEY ST.

Sausio 11 dienų Colizeu- 
me, ’ .(’hĮcaeoje,' , '.atidarytas 
'Pa Iki ninku Bazaras, bnrs tę- 
s:$ P gi' sausio 20 dieriaa.

Manoma, jogei šitas Baza
ras duos kelis milijonus gry
no pelno, .šitas Bažmas imtu 
rengti rugsėjo pabaigoje pra
eitų metų.

Šiandie milžiniškoji Colis$ui-; Pas žmones susipratusius tautiS- 
nu, ™lė pakcirtn visoki.nA, '-į “£> ‘ A‘ »«>• 

len yra šimtai ir tnkstanmai Turintieji vieta prisiuskit sų-
įvairiausiu daiktų, kokie bus vo antrašą “Draugo” Red., gali-!

te per telefoną, Drover 6114. X Į 
Augitaičio,-- — • A--

ieškai; gyvenimui kam
BARIO.

West8aideje, tarpe šių gatvių, 
nuo south 48 ligi 62 gatvių ir 
W. 24 atvės ligi west 15 gatvės.

.c.,,
ie'

I ( 1
1 . r> - *
! I
' i I ; 1 I

l i'
| - i.’L 

7 . I

f f Lietuviu UNIVER&AL STATE BANKAS
.,. , r ’ t, i: . . ■ .
jau yra suorganizuotas ir atsidarys tuojaus kaip 
tik visi pinigai už paimtus serus bus sumokėti.

Tuojaus po atidarymui Universal State Ban
ku bus šauktas A. Olszeivskio Banko Depozitui ių ’ . 
susirinkimas, kąd (pefkftyį «Ą. 01szewskio Banko 
depozitus i naujft Universal State Banką. • r C 1 I

’ H'
■ : t / .<-)■’ ' t • ’' )

• • Ant šio susirinkimo visi A. Olszewskio Baų-
. ko dępozitoriai; dtslneš rsvo Bankines knygeles ir 

išmainyą
Banko,
imti, arba laikyti naujame Universal State Ban-

1 ( ;
i ke. T' susirinkimo sale bus leidžiami tik tie kurie 

turės A. OIszewskio Banko knygeles. Todėl pasi
rūpinkite visi pirm laiko turėti savo bankinės

. • t : . » : • • i .į - t i • * »
A knygelės po ranka, nes be knygelės niekas negalės' 

salėn jieiti nė pinigu reikalauti.
t ‘ j ) t ' t' ; ' * ■ . ’ .

Kad ant šio susirinkimo galėtume visus de- 
pozitorius pakviesti, tai malonėkite visi, kurie 
permainėte savo gyvenimo vietą, paduokite mums 
savo uąiijų adresą. Kam paranku — ateikite J mu- 
sp Bank<v adresą permainyti, o kam neparanki) 
ateiti, tai iškirpę š) kuponą prisiųskite mums pač
iu užraše ant jo savo naują adresą ir knygelės nu- * 
merį. kad mes galėtume jus nnt depobitorių susi 
rinkimo pakvieRti.

linyą jw ap kn^g^lp naujo Ųniyrs^l State 
ko, W kibiom i jie tgolėst sa^<) pinigus atsi-

A. 0LSZEWSKIO BANKO 

DEP0ZIT0RIAUS NAUJAS ADRESAS.

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

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

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

išleisti išlniničjiiuų keliu. Yra

Paskubinkite adresus prisiųsti, kadangi su
sirinkimas gali Imt netrukus Šaukiamas

A. 0L8ZEWSKI0 BANKAB. 
3252 S Halatad St.. III.

C Miesto ofisas:
S 19 W>.‘ LaUallę 8t.,' OMcagb. JU. £ 
J Tek Randolph4 5246 ?

gyvenimo vieta •
r; J265 South Halsted Straet -g
“'*• ' Tėl. Drover’ 5326 •

Ife
1

•Ma ’IG$RA į PROGĄ. > >
e. Jauna pora priversta paaukauti sa 
$o puikius, beveik naujaus rakandus 
už tetai oigią kainą, $170.00 seklyčios 
setas, tikros skuros už $35. Vėliausios 
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonn, davan- 
port, taipgi $525 pianą gu 25 n»- gva- 
rantija už $1J5 ir $225 Vicpola au 
brangiais rekordais už $60.00. Sis yra 
retas pigumas ir jums apsimokės pa
tirtį nežiūrint kur jus gyvenate. Vis
kas vartota vos 9 savaites. Parsiduos 
taipgi po vieną. Atsišaukite tuojaus. 
Gyvenimo vieta: 1922 3o. Kedzie Avė., 
arti 22-roa gtv. Cbieago, I1L

Pinigai padėti ant arba 
prieš fįausie 18-ta atneš 3 
nuošimti nuo Sausio 1-mos.

Praįdekit 
Naują Metą

• 5 , , J

NATIONAL CITY 
SAVINGS ACCOUNT

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

ĮviĮu isg, »tn «8 fissaibP m $ >,»

NATIONAL CITY BANK
QF CHICAOO

David R. Forgan —President 
8. E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St., 
(Apatinės lubos)

Tautiška Ranka apsau
ga Del Jūsų taupumo.

Tsl Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėllomis pagal sutarimą. 

4712 So. Ashland Avė. 
art 47-toa gatvės

PIRMU NEGU PIRS81GĄŲKMUSU KAINAS 4
Ant Dnri|, Lentų Renių ir Stoginio Rppieroą

BROS. WRECkING CO.
3003-3039 6. HALSTED ST., CHICAOO j

tnnmtirtrutnint mm ivhrroTY »v*rrrrrrri

Amerikoniška Valstijinė
a n k a

1825 - 1827 Blue Island avo., Kampas Loomis Ir 18-tos (Natrių. 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jųsų namų. —. « 

Regulimrišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Hoųpe Association. St- 
noma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
limokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais Iki 8:0 v. vakare.

Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus ■

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

BANKĖS Best

TAUPYKITE PINIGUS 
—pirkite geriausią kavą Chi

lįcagoj ir mokėk už sv. tiktai’ 
0 
r Geriausia Santos

Kava Standard
Kava 2$ ir 30e. ver

SMETONAS
Oeriauuia» 
Smetonos evie 
etas. Gereenia 
negu kur jus

41c

26
a lb.

19C
RYŽIAI 

Geriausi Ry 
šiai lOe 
rųšies

5jc
wt8t ri na 

1878 lfileraukee Av. 
2064 Wllwaukee Av. 
1046 Mllorankse Av. 
1610 W. Madiaoa et. 
2830 W. Madiaoa st. 
1644 T7. Cbieago A v 
1836 Blus fstsnd Av

$500 DOVANŲ, jei jus galite 
rasti iš taukų darytą sviestą i 
kurioje nore išBankės san
krovų.

COCOA 
Bankės G e 
riaasia Cocoa. 
Sulygink e* a 
bent ko
kia

T- 14c

ARBATA
Priimniausio o 
Arbatos Gva 
rantuotos 
60e. vert. 40c

8611 W. North Av.
1817 B. Halated Bt. 
1882 8. Halsted Bt.
1818 W. ISth St. 
$102 W. 22nd st.

SOUTH «TDB 
1082 Wentirorth ’Ay 
8427 H. Halated st.

4729 8. Ashland

NORTH BTDE
406 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln A v. 
3244 Useoln Av. 
3413 N. Clark

:»a-::»24ta<N«.a«-a4t4KtB«4Kl.:Ht4N;.SKKH::HtKtK«H:-SKJ4«t4t4Kt-»«4:HKHl-W




