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VOKIETIJA
VOKIEČIAI NUOLANKIAI 

SUTINKA PREZ. WIL- 
SONO KALBĄ.

Amsterdam. — čia gauta 
žinia, kad Vokietijos 
vyriausybė džiaug
smingai sutiko Suv. Valsti
jų prezidento Wilsono pra
nešimų senatui pasaulinės 
taikos reikale. Pasiremiant 
tuo pranešimu, vyriausybė 
nusprendė Anglijai ir jos 
talkininkėms pasiųsti antrų
jų notų. Šitoj notoj busiu 
pastavtos cenralių valsty- 
bkrtaikos išlygos. Rusių pa
žymėtos tokios išlygos, su 
kuriuomis, rodos, talkinin
kai turėtų sutikti. Bet jei ir 
tuomet jie parodytų savo at
kaklumų, vokiečiams gana 
butų aišku, kad Anglija su 
savo talkininkėmis kariauja 
ne su kitokiu tikslu, kaip 
tik su pasikėsinimu prieš 
vokiečių tautos gyvybę. Vo
kiečiams tuomet paliktų vie
nas išrokavimas — būti ar
ba žūti, ir tuomet prasidėtų 
kova už gyvybę. Prasidėtų 
''nisiausioS Kares laukuose 
skerdynės ir karė nepasi
baigtų ilgiausius metus. Ka
dangi vokiečiams ši karė 
jau pasibjaurėjo ir jie iki 
šiolei yra jau daug laimėję 
visuose kares Šonuose, tatai 
dar kartų pamėgins pasiūly
ti taikų ir šiuo kartu jau pa
statys aiškias išlygas. Tai 
busiu padaryta ar ne tik 
sausio 27 dienų, kaizerio gi
mimo dieną.

Visai kitaip prezidento 
Wilsono pranešimas sutikta 
Anglijoj. Tiesa, kaikurie 
laikraščiai pritaria prezi
dento išganingiems patari
mams ir pienams. Bet di
džiuma laikraščių ir pati vy
riausybė jokiu budu negali 
suprasti prezidento Wi1so- 
no išsireiškimo, kad taika 
turi įvykti be nei vienos 
katros pusės pergalės mu
šiu lauke. Girdi, kaip tai ga
lima taikinties su Vokietija, 
be jos nugalėjimo, be jos mi- 
litarizmo sutruškinimo.

Preidento Wilsono tasai 
išsireiškimas pavadinamas 
tik svajone. Tr Anglija su 
talkininkėmis nusprendžiuM 
tolei kariauti, kol negausią 
viršaus karės laukuose. Betč « • * * •

ta pati Anglija pamiršta 
dirstelti į praeitį ir pasižiū
rėti, kų jinai su savo talki
ninkėmis laimėjo praeitais 
pustrečais metais. Taip ar
ba dar ir blogiau jai gali 
būti ir ateityje, jei nesutiks 
priimti taikos pasiulijimo.

Anglijai ir jos talkinin
kėms aršiausia tas, kad Vo
kietija atskelia nuo Rusijos 
karės metu užimtas Lietuvą 
ir Lenkiją. O apie tai baisu 
ir pagalvoti. Juk Rusija 
pradėdama karę buvo nu
sprendžiusi pralyti ne tik 
didesnę dalį Austrijos, bet 
ir Konstantinopolį. O čia ve 
dabar norima apkarpyti jo* 
imperijų.

Kaip Anglija, taip Rusija 
ir kitos jų talkininkės turė
tų pagaliau suprasti, jogei 
jų tikslai neatsiekiami ir tik 
veltui liejamas žmonių 
kraujas. Gana jau Angli
jai ir Rusijai tukti mažes
nių tautų krauju ir vargais 
ir didžiuoties savo galybe, 
kurių centralės valstybės 
jau sumalė kaipo šiaudus.

PAŽEISTAS TIK VIENAS 
VOKIEČIŲ LAIVAS.

NEUTRALĖMS VALSTY
BĖMS GRįSlj PAVOJUS.

Berlynas. — Vakar anglai
perdaug išpūtę žinias apie
mūšį Šiaurinėse jūrėse ir. .

..... . .ropoję prasiteapie savo laiminimus. Anot . d 4 *, . v. ... . v. nūs metus, ivokiečių oficialio praneši
mo, taip nėra buvę, kaip 
tvirtino anglai. Mušis nebu
vęs svarbus. Tečiau nu 
skandintas vienas augių lai
vas, gi vokiečių vienas lai
vas pažeistas. Be to dar bu
vo pastebėta, kad ir kitas 
anglų laivas skendęs. Bet a> 
jis nuskendęs, nesama tikri? 
žinių.

i Londonas.—Vokiečių pa
žeisto laivo “V-69” sužeisti 
jurininkai pasakoja, kad ši
tas laivas su kitu tokiu lai
vu lošęs priešakinės sargy
bos rolę. Paskui plaukę ki
ti 11 laivu. Šitos flotilės

RUSAI SUNAIKINĘ 
BULGARUS.

Petrogradas. — Rusai vi
siškai sunaikino bulgarų ko- 
lhimnas, kurios palei Tult- 
eha buvo perėjusios Duno
jaus šakų ir užpuolusios ru
sus. 337 bulgarai paimta im 
laisvėn su 4 kulkasvaidžiais.

Berlyne tuo pačiu laiku 
paskelbta, kad bulgarai iš 
ten atsimetę atgal. Nesako
ma nieko apie bulgarų nuo
stolius.

RUSŲ VYRIAUSYBĖ 
IR ŽYDAI.

TAIKOS IŠLYGAS
Neutralės valstybės turės 

subankrutyti, {jei karė Eu- 

dar vienc-

RUSAI ATMUŠTI PRIE 
RYGOS.

Berlynas. — Rygos šoms 
rusai išnaujo buvo stoję už
puolimam Bet vokiečiai 
juos atmušė atgal per ko-

ip sako pro
fesorius Leonaįrd von Nop
pen iš Leyden universito,
Olandijoje, Prof. Noppen 
laikinai apsistojęs Chieagoj.
Jis paaukoja apie Olandijos vokiečius. 1 
likimų. Anot .jo, Olandija atmuštas i 
turinti tik vienų bilda ap
saugoti savo neutralybę. Jei 
kartais .pĄešininkas norėtų 
įoibnauti flhi šalin, tuomet 
butif atffliiPHek jūrių už

tvankos ir didesnę šalį ap
semtų vanduo ligi šešių pė
dų gilumo. Bet paskui už
imtų penkiasdešimts metų 
prašalinti visiškai tų vande
nį. Kaip staiga ir kokioj 
vietoj atidaryti tas užtvan-

(ikslas buvo užpulti Anglį-|kas laikoma didžiausioj pa
jos pakraščius. Tečiau šitai „laptvj Ta paslaptį žino tik 
vokiečiu flotilei anie 30 mt- karaįenP> vidurinių reikalų

Petrogradas. — Rusų 
laikraščiai praneša, kad vy
riausybė nusprendžiusi su
teikti didesnę laisvę žy
dams. Tai esą daroma su 
žydų asimiliacijos tikslu. 
Žydams nebusiąs apribotas 
į augštesnes mokyklas įsto
jimas.

Žinovai tvirtina, jogei vy
riausybė tuos nusileidimus 

i skelbia tik todėl, kad gauti 
‘nuo žydų turčių pinigų,, ku- 
yjų Rusija nebeturi.

lių nuo Zeebrugge pastojo 
kelių Anglijos karės laivų 
du eskadronu. Vokiečių flo
tilė tai pamačiusi apsisuko 
bėgti. Bet ne visi laivai su
spėjo pasprusti atvangion 
vieton.

Amsterdam.—Iš kitų ver
smių apie tų mūšį sužinoma 
dar ir taip. Vokietijos tor
pedų naikintojai iš Zeebru- 
gge uosto išplaukę jūrių gi- 
lumon prašalinti ledus, ku
rių tose apylinkėse buvo 
daug sunešta. Jiems išplau
kus tuojaus juos užpuolė 
anglų laivai.

Tatai kol-kas yra negali
ma sužinoti, kame teisybė 
ir kokios buvo to mūšio pa
sekmės.

VOKIETIJA TURI 
ATSARGINIŲ.

Amsterdam. — “National 
Zeitung” praneša, kad Vo
kietija pakaktinai turi at
sarginių kareivių ir jų už
teks kadi r keleriems karės 
metams. Tki šio laiko Vokie
tija panaudojusi tik 2 mili
jonu atsargos kareivių. Jų 
didžiuma yra žuvę, sužeisti, 
arba paimti nelaisvėn. Bet 
be šitų turima dar T milijo
nai. Talkininkai todėl į tai’ pasielgti, tai aišku, kad im 
turėtų atkreipti didžiausių perija stovi ųnt hankruto 
domų. f. kranto.

ministeris ir vyriausias ka
riuomenės vadas.

RUSIJA SKOLINA PINI
GUS ITALIJOJE.

Paryžius. — Keli Italijos 
bankai sutiko Rusijos vy
riausybei paskolinti 250 mi
lijonų lirų su tąja išlyga, 
kad tie pinigai nebus išvežti 
iš Italijos, bet sunaudoti 
amunicijos pirkimui Italijos 
dirbtuvėse.

Rusijai vis sunkiau gauti 
pinigų paskolas.

SLAPTIEJI DOKUMENTAI.
KURIE PARODO, KAIP LIETUVIAI LAISVA

MANIAI, KURIE VADINA SAVĘ TAUTININKAIS, 
GARSINGOJO ŠLIUPO VEDAMI, STENGIAS IŠAR- 

kios pusantros mylios. Tai DYTI KATALIKIŠKAI LIETUVIŠKOSIOS KULTU-
įvvko tarpe Tirui pelkių ir ROS PAMATUS, IŠGAUTI LACKAWANNA COUNTE 
Aa upės. Mūšiai, dar liepa- CHARTEBĮ DELEI ATSKALŪNŲ NIEZALIE2NIN-
sibaigę. Visu Padauguviu 
rusai atkakliai užpuldinėja 

Rusų užpuolimas 
ir pietvakaruose 

nuo Illukštos.

MAŽAITEDUODAMA 
MAISTO VOKIEČIAMS.
Amsterdam. — Pastarųjų 

gruodžio savaitę Vokietijoje 
kiekvienam žmogui savaitė
je buvo išduodama 3 svarai 
bulvių ir 4 svarai kopūstų. 
Miltų buvo galima gauti 
kiekvienam žmogui 7 unci
jos ir sviesto arba margari
no tik 3 uncijos.

AUSTRIJA PAIMS PRIVA
TINES NUOSAVYBES.
Paryžius. — Austrija su 

savo finansais yra blogam 
padėjime. Todėl vyriausy
bė, pasakojama, nuspren
džiusi nuo visų gyventojų 
paimti ketvirtų dalį visų 
nuosavybių ir už tai žmo
nėms išduoti bondsus. ftitie 
bondsai po karės bus' pa
keisti pinigais, kuomet pa
sigerins šalies finansinis 
stovis. Jei taip jau norima

KŲ KIRKUZĖS, KAD IŠARDYTI VIENYBĘ TARP 
LIETUVIŲ KATALIKŲ, KAD LABIAU SUSKAL
DYTI MUSŲ VISUOMENĘ, KAD GRIAUTI KATA
LIKŲ TIKĖJIMĄ, IR PARSITRAUKUS KOKĮ AP
GAVIKĄ NIEZALIEZNINKĄ APGAUDINĖTI NE
SUSIPRATUSIUS ŽMONELIUS.

Lietuviška Tautiška 
talikiška Parapija po 

Vardu Apveizdos Dievo.

In the Oowfc of
Pleas of Lackavtana 
County.
No. 920 March Term, 1916.

Now, November 24th, 1916, it is agreed by and be- 
tiveen the eounsel for the applieant ant exeeptants that 
the depositions of ivitnesses on belialf of the applieants 
mav be taken on Friday, November 24tb, 1916, at tivo- 
-thirty o’elock P.M. at the otfiee of \Yilliam J. Hand, 
Esq., 607 Peoples National Bank Buildiug, Scranton, Pa., 
ivitb the šame foree and eifect as tliougli a rule to take 
the said depositions liad been dūly entered and served, 
that the said depositions mav be taken in short liand by 
Chas. A. Keegan, a stenographer and Notary Public; tliat 
the šame mav be transeribed on the typeivriter by him 
and that the transeript so made mav be read on the hear- 
ing upon the exeeptions to the above applieation for 
eharter, ivith the šame foree and effeet so if tlie \vitnesses 
įvėrė present and gavę tlieir testimony in eourt; the signa-

ATPLAUKSIĄ NAUJOS
NARDANČIOS LAIVĖS.
New York. — Čionai at

keliavusieji švedų garlaiviu 
“Bergensford” keliauninkai 
pasakoja, jogei iš Vokieti-
ios uosto Bremenhaven iš- ture of the ivitnesses to the depositions being ivaived.

Wm. J. HAND, 
Attomev for

plaukusios į Suv. Valstijas 
dvi naujos vokiečių preky
binės nardančios laivės 
“Koenigsberg” ir “Ham- 
biirg.” Abidvi laivės gabe
nančios dažus ir kitokias 
brangintinas ehemikalijas.

NAUJA VIDUJINĖ 
PASKOLA.

Rymas. — Karališkuoju 
padėdymu visoj Italijoj pa
busta apyvarton akcijos 
naujai vyriausybės paskolai 
karės reikalams. Sunkiai ei
nasi su tų akcijų pardavinė
jimu.

NERAMYBĖ RUSIJOJE.
Londonas. — Rusijoje vis 

labiaus .didėja gyventojų 
neramybė. “Times’o” kriti
kas ir Rusijos reikalų žino
vas, J. Y. Simpson, tvirtina, 
kad Rusijai stokuoja mai
sto ir šito neišpasakytas 
hr»ri grimas.

Applieants,
T. P. HOBAN,

Attornev for 
Exeeptants.

Dr. Jonu Szlūpas, sworn as for direct 
pxn.mina.tion on behalf of applieants.

By M)r. Hand:
Q. Doctor, ivhere do you reside? A. Well, T reside 

1419 N. Main,Avė., 5n:Scranton.

Q. Hoiv long liave votį lived here? A. Sinee .1894.
Q. Whųt natiopalitv are you? A. I’m a Lithuanian, 

hv extraetion.
Q. By whatt A. By eztraction.
Q. Are you a eitizen of the United States ? A. Yes, sir.
Q. When did you eomo to this Countrv, about ivhat 

vear i A. In 1884.
Q. Ar vou a university man on the other side? A. 

Yes, sir.
Q. Of ivhat university? A. I studied in YIoscoiv, in 

St. Petersburg. It is called today Petrograd, but used 
to be St. Petersburg.

Q. Doctor, are you a member either of St. Joseph’s 
Lithuanian Catholic Congrcgation, or of the Lithuanian 
National Catholic Congregation by the name, or under of 
the Providence of God? A. No. T am not a member of 
either. ,

Q. Now ezteasiva is vau r aeepiąintane* amoig the

i
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Lithfiaman people in Sėranton? A. In Scranton and 
United States...

Q, In Sėranton; ne ver mind about United States ? A. 
Eū the First plaee, 1 believe I was the first man in the 
Country \vh<» estahlished a Lithuanian Chureh, it \vas 
in 1885 in the City of Ne\v York; 1 \vas the first man 
organized Lithuanian Chureh in tlie Country.

Q. No, Corning do\vn to Sėranton, ho\v extensive is 
your aeųuaintauee t h ere j A. 1 carried on propaganda 
against establiiįhinent of St. Joseph’s Chureh liere before 
it was started, only \vhen people begali to think of 
chureh; I carried on propaganda and held meetings and 
špoke against establislnnent of the ehurcli \vhicli \vould 
be subject to the Roman Catholic Bishop.

Q. Just then ans\ver the rpiestion. jloiv extensive is 
your acąuaintanee among tlie Litliuanians; is it \vide or 
limited? A. 1 believe it is, because 1 am practicing naedį- 
cine and I am eoming in contact \vith all the people. 1 
believe there is liardly a Lithuanian family \vhich T did 
h6t visit in oiiė \vay br the other.

Q. Are. You familiar \vith the litigation over St. 
Joseph’s Lithuanian Roman Catholic Cliurch ( A. Yes. 
I do remember it. » • *

Q. Do you kno\v \vhat the feeling of the Roman 
C&tlmlic Litliuanians in Providence, or North Sėranton, 
•g "aojį au popuųs ų.i.uuĮ.i Amu sįiįj o| o«)uojojo.i ujįav si 
P. Miskevicli i

,Mr. Hoban: Objected to as incompetent, innnaterial 
and irrelevant.

A. The feelings is very bitter and \vas bitter, and is 
todav vet, lt was bitter from the start.

Q. Nb\v, from your knouledge of lie feeling betsveen 
the tuo clnirclies in this City, in your judgment \vould 
a Lithuanian in Scranton be misled by thinking tliat tlie 
nė\v chureh, Lithuanian National Catholic Congregation 
under name of the Providence of.God, was a Roman 
Catholic chureh ?

Air. Hoban: Objected to as incompetent.
A. By no means; not one could be misled.
j . • «*

CROSS EXAMINATION.
Air. Hoban: '

universituose: Maskvoje ir Peterburge.
Čia kiekvienas gali Šliupo paklausti: jei, sveikas, 

'mokinais net dvejuose Rusijos universituose, tai kokiu 
budu tas atsitiko, kad iš jų išėjai tokiu stebėtinu tamsuo
liu? Juk Tamstos parašytieji veikalai liudija viešai vi
siems, koks tamsus esi fanatikas.

Gi paskutinis Tamstos-veikalas, parašytas angliško
je kalboje, užrišo lietuviams akis, sukompromitavo musų 
tautą, akyse visų inteligentų svetimtaučių, kurie turės 
nelaimę skaityti tą Tamstos parašytąjį šlamštą.

Ta kningpalaikė parašytoji Šliupo, kurs sakos net 
dviejuose universituose mokinęs, yra ne kas kitas, tik 
bjaurus tamsaus fanatiko pasityčiojimas iš rašymo me- 
todos, iš logiško protavimo ir abelnai iš tiesos.

PABĖBĖLIAI PAIEŠKO
SAVŲJĮI.

10. Cletetendį Q..ą 803.57
11. Pittsbuig, Fa.. . 690.81
12. Brbokivn, N. Y.' 644.85

13. Pliiladelphia, . ,

Pa................................ 642.60
14. Hartford, Conn. 603.78
15. Lowell, Mass... 591.25 

584.48 
555.16 
546.26 
410.05 
408.10

LIETUVIAI 
AMERIKOJE

Aukas rinko T. F. sky
riaus pirmininkas Ign. Gir- 
Įdauskas, o užrašinėjo T. F. 

8! iždininkas kun. A. Janusas.

> A. Janutis.
P. S. P-as A. Jaunučio 
raipsnelis visai teisingas, 

---------------  ir .viršminėtas aukas aš ga
vau, kurias tuojau nusiusiu 

jį Tautos Fondą.
Kun. A. Janusas.Mes jau 

nebetokie.
FOREST CITY, PA.

Nors nekartą laikraščiuo
se užtėmijame, kad vienoj 
—kitoj vietoj įvyko pavyz
dingos vestuvės, gražios 
krikštynos bei kokia kita 
prakilni pramogėlė, vienok 
dažniausiai girdžiame, kad 
Įvairiose lietuviškose vestu
vėse, krikštynose ir kituos© 
pakiliuose, nieko daugiau 
nėra, kaip tik girtuokliavi-

. mas, torielkų daužymas,
Q.-Doctor, it you met apdrson on the Street and be|kaktŲ skaldvmas> žvėriškais

aHbalsais rėkimas ir t.t.... 

Taip-pat būdavo kadais ir 
į į tas mus. Bet dabar, ačiū 
i Dievui, savo tarpe nebeturi
me nei socialistų, nei šliupl-

asked vou \vhere nearest Catholic Chureh was, 
chureh would you think be reffered to? A. To 
choreli I woiild refer to ?

O. He would; \vhen lie asked you vvhere the nearest 
Catholic Chureh \vas i A. lt \vould be a very doubtful 

■stron in my mind. I might refer bim to the Greek 
Catholic, or Roman Catholic, or Episcopalian Catholic, or 

‘ possiblv Armcnian, or what imt.
Q. If he asked you \vhere the Lithuanian Catholic 

Chureh was, what chureh \vould vou sav? A. Even then 
I vvouldn’t kno\v to which lie refers either Lithuanian 
Roman or Lithuanian National Catholic.

Q. You vLuld be in doubt ? A. Yes.
Q. You are opposed to the t’atholic Churcli generally, 

are you not? A. No. AVhy slmuld 1 be?
Q. I inferred that, inasmuch as you said \vhen St. 

Joseph’s was being organized you opposed it? A. Kno\v- 
ing the history of my country, my friend, and knowing 
the history from 1413, whieh so far as Samogitian Bishop
ric \vas estahlished and 1386, \vhen the Bishopric of 
A’ilna \vas estahlished, knowing the history. more or less, 
uaturally imt heing au expert ui those lines, I \voitld say 
ii ohjėct to Roman Catholicism because it ha s \vrought 
grėat deni of \vrong and it \vas pernicious to the whole 
-histųry of our nation. Therefore, at the present time, vou 
ean’t expcct me to advocate Roman Catholicism.

Q. That is wliy 1 asked you the ąuestion weren’t you 
oppdšėd to the Roman Catlmlic Chureh? A. 1 said I 
would not advocate it, Imt 1 liave no inimical feelings 
likę that. 1. mn no Roman Catholic or Protestant or 
bclong to any chureh myself; I am a frcc-thinkcr, būt I 
have no inimical feeling to\vard any of the churchcs at all.

1 herchy ccrtify that th ■ foregoing is a true and 
•con’cct trauseript of the stcim. raphic notes takeli by me 
iat the above'hcaring.

(pa)} as) C. A. KEEGAN, 
Stėnoj.-raphcr and Notary Public.

Visa tai parodo, kaip ant delnos, kad Šliupui ir ki- 
tiemš laisvamaniams, kurie vadina save tautininkais, ru
pi ne tėvynės labas, bet jos s 'naikinimas. Jie, kaip ma
tote, stengias išgriauti tikėjimą žmonyse. Tikėjimas gi 
yra-deros pamatu, dora yra pamatu tautos. Tai gi kas 
griauja tikėjimą, griauja ir dorą, griauja pačius tautos 
pamatus. *

Kadangi žmonės nenori stačiai atsisakyti nuo tikėji
mo, tai Šliupas ir kiti musų !;autos ardytojai laisvama- 
nai ir socialistai stengias pastatyti į tikėjimo vietą, jų 
pačių sugalvotą atskalą, kurią jie vadina tautiška baž
nyčia. Į kunigų vietą jie ste gias užkarti žmonėms ant 
sprando visokius niekšus apgaudinėtojus: Mockus, Mic
kus ar Mickevičius, Jankauskus, Busovus ir kitus kito- 
kesnius, kurie save vadina niezaliežninkų tautiškais kle
bonais

Negalime praleisti tikrai juokingo pasigyrįmo. Šliu
pas tas tamsus fanatikas girias mokinęsis net dvejuose

\\'J

ninku ir gal, ' todėl imisų
apylinkės lietuviai elgiasi 
kaipo civilizuoti žmonės, 
fttai pavvzdis: sausio 17 d. 
1917 m. atsibuvo vestuvės 
Boleslovo Zdanio su Elzbie- 
ta Obelenyte. Šliubas buvo 
laike sumos, kuriame daly
vavo keliolika vyčių poni 
(nes jaunoji yra vytė). Ve
stuvės buvo blaivios. Jose

BALTIMORE, MD.
Dabar musų mieste dau

giausiai šnekama apie bedie
vi ų moterų ir mergų drau
giją, vadinama “Rūtų Ra
telis.” Kelios sąvaitės atgal, 
tus “Rūtos” buvo parengę 
prakalbas. Kalbėtojai pri
pliauškė daug visokių niek
niekių, tvirtindami, kad 
“Rūtų Ratelis” buk labiau
siai rūpinsis doros dalykais.

Tamsios žmonelės greit 
patiki visokiems bedievių 
pliauškalanwTaigi ir šiam© 
at vėjuje daugiaus patikėjo 
bedievių žodžiams ir tikėjo
si sulaukti nuo~ minėtos 
draugijos tųjų prakilnybių. 
Ilgai laukti jų nereikėjo.
Kelioms sąvaiteins praslin
kus dvi organizatorės, vy
rams namie neesant, pasi
kvietė vaikinus ir pradėjo 

Vyrai tuos “nitų” 
11 iksus seniai jau buvo pa
te miję ir vienas, kurio na
muose tos orgijos įvyko -— 
netikėtai sugrįžo! Vienas 
“jaunikis,” pamatęs vyrą

, . . .. greit paspniko pro duris irnei neką t,, tonelK,. And |;e)iais
oauzynns ne. kaktų d»lJy-|Kit> jaunikį .<rato9,>

.eo. bet buvo t.k gražus b<-' ,|gaTO ir ant as-
tuv.sk. žaislai, laike tarnų )<>g nesigailėjo jam “pipi- 
liko padaryta rinkliava mm’ 
sų broliams, nuo karės nu

ru.

kentėjusiems.
Aukavo po $1.00 šitie as- 

r.enįs:
Ign. Girdauskas, B. Mar

kūnas, Al. Aliliauskas, V. 
Miliauskas, A. Girdauskas, 
B. Zdanys, A. Zdanienė 
(jaunavedžiai), S. Obele- 
nius, J. Liaudanskis,. Sid

Dabar baltimoriečiai vien 
tik ir šneka apie tai, kad, 
girdi, į “rūtų” daržą mulas 
įšokęs. Kiti sako, kad ožiai 
liko išvyti iš rūtų daržo.

Alatote, prie ko privedė 
bedievystė! Jaunos lietuvės 

i iš Lietuvos atvyko gal nesu-
bustos. Tokioms beabejonės

lauskas, J. 1-urickas, V. Ta- 1 tiko 1'utol,lis l«»iva- 
.nulaitis, T. Kunišauska- !GUlt,>tlk Jau 110 dabar- Juk

Anastazija Stasytė Kau
no gub., Zarasų aps., Žiobiš- 
kio par., Vikonių kaimo, ieš
kau Paulinos Perckšlvtės ir 
tėvelio Antano Stasio, mo
linos Onos, brolio, gyvenan
čio Amerikoje, giminių bei 
pažįstamų. Russia, Petro- 
grad, Razjezžaja ui. No. 16. 
kv. 11.

Emilija Remeikiutė (Ado
mo duktė), iš Vilniaus gub., 
Trakų aps., Daugių par., 
Zvirgždėnų sodž., ieško savo 
seselės Mikaliiios Remeiklu- 
tės, ištekėjusios už Petro 
Savickio, gyvenančio Ame
rikoje Rockforde. Prašau 
atsiliepti giminių ir pažįsta
mų. Adr.: Russia, Petro- 
grad, Zacharijevskaja d. 
No. 15, kv. 16.

Kun. Vacį. Giedris prane
šu broliui Amerikoje, kad 
Peliksas kariuomenėje, kitų 
nežinau, kur yra; prašau ta
vęs atsiliepti: Russia, Štab 
1-oj Dejstvujuščej armiji.

Karės belaisvis Jonas 
Juknevičius iš Kauno gub., 
Ežerėnų pa v., Taura gių val
sčiaus, ieško Amerikoje gi
minių ir pažįstamų. Nelai- 
svio toks adresas: Jonas 
Juchnevvitch,, Nr. 19,333 
Gef.-Lager. AVitUnberg. 
Germania.

Elzbieta Cesevičaitė, gy
venusi Pašvitinio m., Panev. 
aps., Kauno gub., ieškau gi
minių ir pažįstamų. Prašau 
Joną, Klemensą ir Kazi
mierą Cesevičius, gyvenan
čius Amerikoje, atsiliepti, 
Mes (sesers), Emilija ir Ala- 
rijoiia, gyvename drauge, su 
mumis ir Ona Žėkaitė iš 
Plukių kaimo, (apie Pane
vėžio). Mano adresas: Rusr- 
sia, go’rod Medyn, Kaluž- 
skoj gub., Aptekarskij m»- 
gazin.

Jonas Tibautas, turįs A- 
merikoje tėvą Pranciškų iš 
Kauno gub., pranešu, kad 
esu vargingame padėjime ir 
prašau pinigų. Russia, Dej- 
stvujuščaja armija, 236 
(iraivoronskij piech. polk, 
8 ja rota.

16. Kingston, Pa. ..
17. Forest City, Pa.
18. Athol, Alass. ..
19. Homestead, Pa.
20. Scranton, Pa...
21. Manchester,

N. H.
22. Nevvark, N. J;..
23. Dono Va,1 Pa. ..
24. Rockford, III. ..
25. Girardville, Pa.
26. Sheboygan, Wis.
27. Norwood, Mass.
28. Indiana Harbor,

Ind................ .. 137.20
29. Waukegan, III. 133.00
30. Alahanoy City,

Pa. ...................... 119.80
31. St. Clair, Pa... 119.40
32. Philadelphia,

Pa........................... 103.83

380.80 
350.00 
282.72 
264.63 
230.60
141.81 
138.35

Jūsų pinigą tUr: būti padė
ti Kerojo MUKioje valstijom 

bankoje

Second Security BankbhmOF CHtCAaOMMM 
Milwaakw Ava. kampa* Wa*taro Arą

~T% »nt Jūsų PinlgiĮ
Atdara Paaedeliali 1 • Subatomis 

vakarais iki * vt landai 

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
( Europa ir galima 
<autl Laivokartes

E. Girdauskiutė, A. Obelc- 
nienė, J. Kalasunas, Al . Jan- 
kauskytė, J. Baliunas, I’r. 
Kolesinskas, J. ■ Sarakaus- 
kas, Pr. Karosas, J. Gavė
nas, ,P. Zdanys, A. Poznc-

i uta Lietuvoje nuo senų sc- 
į oyės yra ženklu nekiilty- 
I ės. Dabar bergždinės bo- 
i’os, mirkstančios doriško 
Mipuvimo purvyne, drįsta 
dangstytos Tūtos vardu.

Tautos Fondo 
Reikalai

mus
K
O. Janušytė ir A. Janusas. 

Po 50c.
Ali. Marcinkienė, A. Jan

kauskienė, Pr. Obelenytė, 
A. Girdauskiutė, 8. Gudai
tis, B. ftlarnas, J. Kolovič, 
J. Kunišaiiskas, V. Šniutė, 
I’r. Šniutė, S. Krakauskas, 
N. Mačulaitin, J. Kuzmic
kas, B. Kazokiutė, J. Baru- 
■f vičiukė, M. Koloviė, A. 
Ghclenienė. ,

Smulkių aukų 75c.
Išvisų $40.25.

js aoros lietuvės išplė- 
Isia šventą tikėjimą, tai kas 

j <asidaro su ja? Tokia lieka 
amžina ubagė! Paskęsta jf 
į doriško supuvimo dvokian- 
1 i mėšlyną ir žųsta jau ji 
ant amžių, tėvynei ir sau. 
Jos |)radeda*vesti gyvenimą 
bjauresnį už bjauriausio gy- 
vulio ir neskaito to už sar
matą! Laimi gaila, kad lie
tuvės turi palinkimą taip 
save subjaūiiotL

St. Skausmas.

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA V AUSTUOS! 
KAPITALAS $600,000

Mes mokame 3 proc. ant Pinigu 
Mes parduodame F°reign Money 

Orders į visas dalis svieto.
WilU*w Kasper — Pirmininkas 
Otto Kaspar,—Vice-pirmininkas 
Chas. Krupka, Vlce-pinnlninkas 
Joseph Sikyta — Kastorius 
Augtut Pliek—rAss’t. Kaslenus 
1900 Blue Island Avė.
, CHICAGO, ILKKevvanee, III... 80.30

o. Tamaąua, Pa... 70.40
35. Aleriden, Conn. 59.74
36. Grand Rapids,

Mich...................... 58.31
37. Spring Valley,

III............................ 55.25
38. Chester, Pa. .. 50.40
39. Bridgeport,

Conn.................... 50.00
40. Brockton, Mass. 50.00
41. Cedar Rapids,

Iovva............. .... 41.90
42. E. St. Louis, III. 40.00
43. Collinsville, III. 28.05
44. Melrose Park,

III.
45. Alaspeth, N. Y.
46. CuVtis Bąy, Md.

Miestai, daugiausia
rinkusieji aukų sulyg pro
porcijos lietuvių gyventojų 
(žinoma, tik katalikų-para- 
pi jonų). 1-mą vietą užima 
Cambridge, Mass., surinkęs 
po $1.26 nuo kiekvienos dū
šios; antrą vietą užima Ro- 
chester, N. Y. — surinkęs 
po $1.07 nuo dūšios; 3-čią — 
Boston, Mass. — po 75c nuo 
dūšios. Ketvirton eilėn sto
ja miestai, surinkę po 30— 
55c nuo dūšios: Athol, 
Mass, Baltimore, Md., For
est City, Pa., Hartford, 
Conn., Homestead, Pa., 
Lowell, Mass., Minersville, 
Pa., New Britain, Conn. ir 
Waterbury, Conn..

Visi kiti miestai surinko
mažiau 30c nuo dūšios.

/

Tautos Fondo Sekretoriaus
Bertaininė Atskaita.
(Už spalį, lapkritį ir 

gruodį, 1916 m.).
Iki spalio 1 d.

19ld m., išleista $34,614.53 
Spalio 19 d. Pre

mija už iždininko 
kaucijos pirmąjį
$10,000.00 .................$ 25.00

Spalio 23. Drau
gijai “Lithuaiiia” į 
Šveicariją belais
viams šelpti............ 2,000.00

Spalio 23. Ksavc- 
lui Vanagėliui su
šelpti .................... 150.00

Špilio 23. J. Mi- 
liauckui Wilkes- 
-Barre suvažiavi-
man* išlaidos ........... 33.00

Spalio 27. Cen- 
traliui Lietuvių 
Komitetui prie Lie
tuvių Dienos prįsi-

4°

TAUTIŠKA 
RANKA APSAUGA 

OEL JŪSŲ TAUPUMU
laisv; nuo rupesUg

ir
Abs°lutižką saugumę.

Si banka yra labai patogiojo 
vietojo yra reguliariai per- 
iiuriama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.00 ar $1,0000 

tsmu iM«,MHse<*tT)l M $ t, i

NATIONAL CITY BANK
OF CHICAOO

David R. Forgan —Presideut 
S. E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St.,

(Apatinės lubea) j

TAUTOS FONDO 
STATISTIKA.

Aukos Įplaukusios Per 1916 
Metus Pagal Miestus, Kurie

Turi T. F. Skyrius.
1. Boston, Mass. $3,179.43
2. Cbicago, 111. .. 2,105.19
3. AVorcester,

Mass. ................. 1,569.27
4. Baltiinore Md.. 1,527.63
5. Watcrbury,

Conn................ 1,507.85
6. Cambridgc,

Mass................... 1,265.84
7. Rochestcr, N. Y. 1,175.00
8. Ncw Britai u,

Liet. Tarybos išlai
dos ............ ..................

Lapkr. 10. Kuu.
F. Kemešiui kelio
nės lėšos ___ .

Lapkr. 10. T. F. 
sekretoriaus alga 
už rugpj., rūgs. ir
spalį, 1916 m...........

Lapkr. 10. Per 
k un. Dzimidayičių
į Šveicariją............ 5,000.00

Lapkr. 10. Liet. 
lnf. Biurui ...... 500.00

Lapkr. 10. Dr.
Bielskiui kelionės į 
Lietuvą išlaidos . .

Lapkr. 10. Kun.
Dr. Bartuškai ke
lionės į Lietuvą iš
laidos ......... .. ...........

Lapkr. 10. Per 
Stockholmo Komi
tetą Lietuvon ....10,000.00

Lapkr. 10. “Dar
bininkui” už spau
dą kningos “Kelio
nė Lietuvon, kun.
Dr. Bartuška”
(5,000 egz.). .....

Lapkričio 28 d. 
‘Draugui’ už spau
dos darbus .......

Lapkričio 28. Už 
ekspresą kningų

IMirsiuntimui .........
► Lapkr. 28. Rašti

nės išlaidos ...........
Gruodžio 30. Už

46.07

26.00

90.00

200.00

50.00

397.65

96.50

3.13

6.02

Conn...................... 950.93^7‘nginių išlaidoms 1,OOOJM>! ffpąudą 5,000 egz.

Lapkr. JO. Am.9. Minersville, Pa, 840.61 (T»s» $-a«
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KONTESTO PABAIGA
TEISĖJAI NUSKYRĖ BRANGINTINAS 

KONTESTO DOVANAS.
Lenktiniavimas Jau Pasibaigė. Lenktyniavimas Visuo

menei Buvo Labai Indomus. Kiekvienas 
Subruzdėjas Puikiai Darbavosi.

Kontestas jau pasibaigė. Pačių dalyvavusiųjų kon
teste išrinktoji teisėjų komisija suskaitė rinkėjų bal
sus ir pagal surinktųjų balsų daugumo paskirstė dovanas.

| “ ‘ ‘ Teisėjų Pranešimas.
Nuskirtoji teisėjų taryba patikrinti “Draugo” kon

teste laimėjusius dovanas, šiuomi liudija, kad žemiau pa
minėti balsų rinkėjai gavo pažymėtų skaitlių balsų ir 
sulyg to nuskirta jiems dovanos.

MATTHEW A. WABOL, ■
PAUL TUBUTJS,
L. RADOVICH,
J. RIMKUS,
K. J. APCELOYSKAS.

“ Draugo” Kontesto Teisėjai.
Čia paduodame kiek kurs rinkėjas gavo balsų. Šita

me surašė pridėtas ir extra balsų skaitlius. Čia pat pa
žymėta kas gavo kokių dovaną, sulyg surinktųjų balsų 
daugumos. Iš tų balsų skaitliaus galite spręsti, kiek 
surinko prenumeratorių kiekvienas dalyvavusysis kon
teste.

!
X
t.

No. Kandidatas
21. K. P. Mykšis,

1021 Newbeny st., 
Chieago, III.

22. Juozapas Wiczas, 
726 McKinley st.,* 
Elizabeth, N. J.

23. M. T. Genewiczius, 
612 Marion st., 
Waukegah, III.

124. Ona Pocienė,
2237 W. 22nd st., 
Chieago, III.

25. Alex Shedis,
Chieago, III.

26. P. Cibulskis,
2349 So. Oakley avė., 
Chieago, III.

i

154,500

150,810

142,100

134,535

132,660

128,450

i

No.

-------- '
• ' ''

Kandidatas
- TT‘ A J -V

1. K. Skrypko,
381 Westminster avė., 1,447,840 
Detroit, Mich.

2. Auna Šūsnis,
10737 S. Michigan avė.,1,393,555 
Chieago, III.

3. J. J. Statkus,
4557 So. Wood st.,
Chieago, III.

4. L. Saboniene,
417 Stadium st.,
Pittsburg, Pa.

5. S. Simanavičius,
260 E. Main st.,
Amsterdam, N. Y.

& P. Gudaitis*
307 Pine st.,
Tamaąua, Pa.

4
7. Ona Janušytė,

Box 576,
Forest City, Pa.

8. J. Juknis,
4837 W. 14th st.,
Cicero, III.

9. Chas. Pausirna,
1618 So. Union st.,
Chieago, III.

10. Vincenta Jereckienė,
303 E. 14th s|.,
Chieago Heights, III.

11. R. M. Kalinauskas,
Stilcs Hali,
Valparaiso, Ind.

12. S. P. Mažeika,
3315 Auburn avė.,
Chieago, III.

13. Fr. Vaivada,
1418 N. Paulina st.,
Chieago, III.

14. A. J. Bernotas,
1409 Broadvvay,
Grand Rapids, Mfieh.

15. Ignas Stadulis,
Į 471, Shavvnee avc.,

Plymouth, Pa.

16. Juozapas Juzėnas,
3127 Emerald avė.,
Chieago, III.

17. S. Valentukevieius,
3122 Wallaee st.,

f*’ Chieago, 111.

18. Math Litvvaitis,
Box 197,

<T' Hastings, Pa.

19. J. Gumaliauskas,
653 W. 18th st.,
Chieago, III.

20. A. Glemža,
837 North 8th st.,
Springfield, Ui.

Balsai Dovana
Lexington Touring 

Automobilius 
$1,200.00

Briscoe Touring 
Automobilius 

$850.00

Jessie French 
Pianas 
$650.00

J eff erson 
Pianas 
$300.00

National
Fonografas 

$150.00

113,685

28.

29.

30

31.

32.

106,885

104,573

1,328,350

1,152,145

570,135

569,640

493,400

449,410

406,640

368,990

325,700

294,145

270,985

267,785

201,100

106,070

181,500,

176,215

161,010

155,280
«*•

Aptophone
Fonografas

$75.00

Home Siuvamoji
Mašina
$50.00

Home Siuvamoji
Mašina
$50.00

Meblių
Kambariams

$20.00

Meblių
Kambariams

$20.00

Meblių
Kambariams

$20.00

Meblių
Kambariams

$20.00

Meblių
Kambariams

$20.00

Meblių
Kambariams

$20.00

Meblių
Kambariams

$20.00

Meblių
Kambariams

$20.00

Meblių
Kambariams

$20.00

Meblių
Kambariams

$20.00

Meblių
Kambariams

$20.00

Mebliai 
Kambariams 

$20.00

33.

27. Felix Machiulskis, 
10722 Prairie. avė., 
Chieago, III.-

Agota Maskevieienė, 
1215 Fifth avė., 
Chieago Heights, III.

Geo. Stankevičia, 
Glen Lyons, Pa.

C. Baltrūnas,
23 55 So. Leavitt st.,

Chieago, Hl.

Justinas Kudirka, 
732 W. 19th st., 
Chieago, III.

Nikodimas Urbanos, 
10929 So. State st., 
Chieago, III.

M. Grublenskis,
1414 Hamilton avė., 
Grand Rapids, Mich.

99,325

94,620

91,850

83,115

Dovana
Mebliai

Kambariams
$20.00

Mebliai
Kambariams

$20.00

Mebliai
Kambariams

$20.00

Mebliai
Kambariams

$20.00

Mebliai Kamba
riams $20.00

Mebliai
Kambariams

$20.00

Mebliai
Kambariams

$20.00

Mebliai
Kambariams

$20.00

Mebliai Kamba
riams $20.00

Mebliai
Kambariams

$20.00

Mebliai
Kambariams

$20.00

Mebliai
• Kambariams 

$20.00

Mebliai
Kambariams

$20.00

vosi tuomi, kuomet kasdien imta progresuoti pasekminį J FONDO RI 
gai platinti laikraštį po tūkstančius namų.

Šitas kontestas didžiai sužavėjo visuomenę. Laikraš
čio cirkuliavija prasiplatino ir tuomi jis įgijo visuomenė
je sprendžiamąjį balsų. Paskelbimų žvilgsniu “Drau
gas” ir gi dabar rokuojasi naudingu ir pasekmingu.

(/Užbaiga nuo 2 pusi. 7 kol.)

Kiekvienas laiinėjusis dovanas yra sveikinamas. 
Nes kiekvienas pelui jo tai, kų savo pastangomis rūpinosi 
pelnyti.

Visiems tariama dėkui, kurie tik prisidėjo prie šito 
enktyniavimo ir kurie bent kokiu budu gelbėjo balsų 
nikėjams.

Balsų rinkėjai tegu ateina kontesto redaktoriaus ofi- 
san ir pasiima dovanų užsakymus.

PATEMIJIMAS PRIE 
KONTESTO

Musų parapijai dviguba nauda iš “Draugo” kon- 
esto. Viena, per tą kontestą musų parapijoj labai išsi
platino laikraštis “Draugas,” kurs padės pakilti apšvie
ti tarp musų žmonių. Antra man teko laimėti taip bran

gią dovaną, automobilių vertės 1,200 dolerių. Tą automo- 
)ilių aukauju savo numylėtai “Detroito” lietuvių Rymo 
Katalikų parapijai, arba teisingiau pasakius naujai stato- 
majai Detroite lietuvių Rymo Katalikų Bažnyčiai.

KUN. KAZ. SKRYPKO.

Dr. Bielskio “De
legatų Kelionė Lie
tuvon” ..................... 391.40

Gruodžio 30. Už 
apgarsinimus Pro- 
vidence, R. 1........... 2.75

Gruodžio 30. Se
kretoriaus alga už 
lapkritį ir gruodį,
1916 m....................... 80.00

Gruodžio 30. K.
Pakštui už prakal
bas ir T F. skyrių 
sutvėrimų................ 10.00

Gruodžio 30. Raš
tinės išlaidos.........  25.14

IŠ DARBO LAUKO.

Kandidatai, Kurie Nelaimėjo Dovanų, Gauna Nuošimtį, 
Kaip Žemiau parodoma.

X ■'
Kandidatas 
Joseph Bičiūnas, 

10753 Perry avė., 
Chieago, Hl.

V. Stulpinas,
921 W. 33rd st.,

Chieago, Hl.

Į Ona Slažaitė,
299 So. La Šalie st.,

Aurora, III.

Balsai

70,300

55,385

46,145

- ...•?> >'
Dovanos 20 nuoš.

■

$16.68

08.14

$6.97

. v*

937 W. 33rd pi., 38,360 $6.17
Chieago, 111. 1

Elena Žiliūtė, . ,.v

3137 W. 38th pi., 34,370 $4.44
Chieago, 111.

K. Pocienė, i.*S-

3272 Miller st., 33,910 3.42
Philadelphia, Pa.

Jurgis Slepikas,
2024 So., Pcoria st., , 30,020 $2.50

ChieagS, Hl. 7 ; . • •■-T. - -
P. Šliogeris, . •

2139 W. 23rd pi., 29,190 $8.64
Chieago, III.

.1-,
Specialės Dovanos.

Čia trįs spceialės dovanos trims balsų rinkėjams 
I kurie surinko daugiausia metinių prenumeratų nuo 8 ry 
te gruodžio lld. iki 9 vakare gruodžio 23 d. 1916 m

Kandidatas
1. L. Saboniene,

417 Stadium st., 
Pittsburg, Pa.

2. J. J. Statkus, 
4557 So. Wood st. 
Chieago, 111.

Ona Janušytė, 
Box 576,
Forest City, Pa.

Prenumeratos Dovana

3.

92

91

55

$75.00 auksu

$50.00 auksu

$25.00 auksu

Pažymėtina tas, jogei surinkta suvirš 1,000,000 bal 
sų, kad laimėti didžiausių dovanų. Daugelis balsų rinkėj 
pasiekė milijono balsų ir su tiekų galėtų laimėti kiekvie 
nam konteste.

Prie lenktyniavimo buvo prisidėję $aug visokių

Washington. — Čionai tu- 
į ofisų Amerikos Darbo 

Federacijos ; pirmininkas 
Samuel Gompers ir kiti tos 
organizacijos viršininkai. 
Ofise ir spaustuvėje dirba 
arti 100 darbininkų. Šitie 
darbininkai pareikalavo di
desnio užmokesčio 20 nuoš. 
)avė laiko dvi savaiti. Ne

žinia todėl, kų į tai atsakys 
senis Gompers.

Samuel Gompers visuo
met rūpinasi ir darbuojasi, 
kad visos šalies darbinin
kams butų didinamos mo
kestis, nebūtų jie skriau
džiami. Tuo tarpu jis pa
miršta pagalvoti apie savo 
ofiso darbininkus. Mat, esųs 
užimtas pašaliniais reika
lais.

Jei ofise darbininkai gau
sių neprielankų atsakymų, 
sakoma, tuojaus sustreikuo
siu.

Washington. — Lapkritį 
mėli. 1916 metais į Suv. Val
stijas atkeliavo 40,576 atei
viai. 1915 m. tuo pačiu me* 
tu tik 28,297. Mažai atke
liauja ateivių iš Balkanų 
valstybėlių. Lapkričio mė
nesiu iš Bulgarijos, Serbi
jos, Černogorijos ir Rumu
nijos atkeliavo tik 12 žmo
nių.

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos anglekasyklost* 
dirba 327,166 žmonių. Per
nai iš jų arti tūkstantis 
žmonių žuvo kasyklose. Va
dinasi iš 300 darbininkų
žuvo 1 darbininkas. '»

New Haven, Conn.—Wln- 
ehester Repeating Arms 
ginklų ir amunicijos dirbtu
vių valdyba nutarė darbi
ninkams sumažinti 'dienos 
darbo valandas. Vietoj 10 
bus dirbama 8 valandos die
noje.

I
Jus Sakysite Tą Patį.

Mimy viltig Eatonlc yra parodoma 
užtat kad mci daugybe parduodame, 
žmones kurio nuaiakundžia ru blogaia 
viduriaia, met jiems duodamo Eat°nlc 
dol iSmeginimo. Viena Ryki pamėgino 
jie palieka koatumeriaia ir sako kad 
norą geresnio vaisto kaip Eatonlc nuo 
blogu vidurių. H. D. Fink Aptiekorius 
ir CbemiataR, Spring, Vailey N. V. 
l’O VALGYMUI IMKITE VIENA

Oolumbus, Ohio. — Šitos 

valstijos mainerių unijos su

važiavime nutarta rupin-

ties, kad maineriams butų 
sumažintas darbo laikas — 
tik penkios dienos savaitė
je ir 7 valandos dienoje.

Viso per 3 mė
nesius išleista ... $20,132.66

Labu iki sausio 
1 d. 1917 m., išlei 
sta .................. ....$54,747.19

Iki sausio 1 d.
1917 m., į T. F.
Įplaukė .................. $63,079.52

Tautos Fondo 
balansas sausio 1 
d. 1917 m................... $8,332.33

K. Pakštas,
Tautos Fondo sekr.

_ nuo reuionlo, Sirdlct skausmo 1
įvairaus pašaukimo žmonių. Visuomenė l|bai interesą-ft'pVekoni’i.eu' ' 'lllu’ p“" V1jį£’

EXTB A 94.000
Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mėne

sio laikų išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelių. Lietu
vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios, 
naudingiausios ir pigiausios. Dėlto jų ir ima nebe 
šimtais, bet tūkstančiais.

Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki
mo yra šitos:

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

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

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

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

5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksnių 
pasiskaitymų teperka šitų kningutę.

6) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE
SOS ŠVIESOJE. Ketvirtų kartų išleista ir išnaujo 
perdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no-

| ri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistų sekretai
Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų knin- 

gučių tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIE
NOS RŪŠIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 
CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 OEM- Į 
TU, imdamas nemažiau 900 gausi po 1 CENTĄ- M

Kas norėtų gauti NE VIENOS RUSIE8, bet 
sudėtus iš kelių viršminėtų rūšių, tas už 200 knin
gelių užmoka 5 dol., o už 500 — tik 8 DOL.

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

8. MARKSAS II. Trečia laida. Pasiremiant B 
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMBN- Į 
TAIS šitoje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai

5 rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
Perkant pavieniui kningelės: KOPERNIKAS 

§ IR GALILĖJUS, MARKSAS II, kaštuoja tik po 3 
CENTUS. Imdamas nemažiau 100 gausi po 5 CEN
TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im
damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.

Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų 
ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisakyti! Pi
nigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.

šu visais tais reikalais kreipkitės į
“DRAUGAS” PUBLISHING C0.,

S 1800 WEST 46th STREET :: CHICAGO, ILL.
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COOK APSKRIČIO 
IŠLAIDOS.

Paskelbta, kad 1917 me
tais (’ook apskritys turėsią* 
$10,261,320.96 išlaidų. I* 
šito tik vienoms algoms bus 
sunaudota puspenkto mili
jono dolerių.

PIKTADARIAI UŽPUOLĖ 
LIETUVĮ GROSERNINKĄ.

Panedėlvj, apie 6:30 va
landų vakare, trįs apsigink
lavę piktadariai Įėjo i gro- 
semę musu tautiečio Juoza
po Nistoro (3300 Union 
avė.) ir atkišę revolverius 
paliepė pakelti rankas aug
štyn. Krautuvėje tuo laiku 
buvo pats savininkas p. Juo
zapas Nistor ir jo pagelbi
ninkas bučeris. Pagelbinin- 
kas pakėlė, abi ranki aug
štyn, bet grosernės savinin
kas pamėgino išsprukti. 
Piktadariai, matydami, kad 
krautuvės savininkas ban
do pabėgti, šovė i ji tris 
kartus, lengvai sužeisdami 
nugarų ir dešinę rankų. Po 
to vienas piktadarys priėjo 
prie kasos ir paėmė iš jos 
$48.22, kiti gi du pikta'da- 
riaituo laiku atkišę revolve
rius saugojo groserninko 
pagelbininku. Tšvogę pini
gus piktadariai išėjo iš

Kultuvės įsėdę automobi- 
liun nudundėjo savais ke
liais.

Policija žada sugauti va
gilius.

Kuomet visa tai buvo at 
liekama, staiga sustreikavo 
anglių išvežiotoje.i. Iškalu) 
apie tų streikų net nebuvo 
pralieta. Galų-gale, ačiu 
miesto majoro pasidarbavi
mui, sutaikinta streikinin
kai su darbdaviais. Streiki
ninkams padidinta užmoke
stis, bet nebuvo duota jiems 
gvarantija, kaip ilgai darb
daviai tesės su tais savo pa 
si žadėjimai s.

Todėl dabar anglių išve- 
žiotojųunij a ir vėl subruz
do. Unijos pirmininkas grų- 
sina ir vėl paskelbti streikų, 
jei darbdaviai negvarantuo- 
sią padidinto darbininkams 
užmokesčio.

Šiitu o kartu prieš anglių 
išvežiotoje unijų stoja ir gu
bernatorius Lovden. Jis 
sako, kad jei išvežiotojai 
sustreikuotų, tuomet jis 
Chicagon prisiusiąs milicija?, j s 
Po miliciantų priežiūra bii- “ 
šių išvežiojamos anglis p6 
butus, drbtuves ir šiaip vi- 

' sus namus. Gubernatorius 
i sako. kad jei darbininkai 
, yra kuomi nors neužganė- 
1 dinti, tai ne dabar laikas 
I jiems streikuoti, kuomet 
I siaučia šalčiai ir kuomet 
miestas vra reikalingas an- 

1 gHų.
i Ar gubernatoriaus pagrų- 
' sinimai kiek gelbės, parodys 
I ateitis.

dėlei kokių ten priežasčių 
atsisakė išmokėti man pa
šelpą, kol aš neatsiųsiu nuo 
Sv. Onos draugystės paliu
dijimo. (Si draugija kiek 
galėdama gelbėjo man ligo
je). Kuomet gi aš nusiun
čiau centran minėtosios 
draugystės paliudijimą, tai 
centras antrą kartą atsisa
kė išduoti priklausančią 
man pašelpą, tvirtindamas, 
kad aš esu jau du kartu su
spenduota. Už ką mane su
spendavo, aš visiškai neži
nau. Mano mokesčių knin- 
gutė rodo, kad aš esu už 
viską laiku užsimokėjusi. Be 
to, jei aš esu suspenduota,

lavo paliudijimo nuo drau
gystės šv. Onos?

Už tokį pasielgimą SLA. 
aš žadu traukti teisman.

Adelė Dauborienė, 
Box 601,

Melrose Park, III.

PATEfiKAU savo vyro Vincento 
?ąlčio, kuris mane apleido metai at 
Ktil, palikdamas su ketbriuis vaikais 
didžiame varge. Vidutinio ūgio, 34 

linų akių. Kada įsigeria labai žie
motų amžiaus, gelttouų plaukų, mė

lt ąs.
Kas prauei gaus II.OO arba jis 

pats lui atsišauki.
JULIJONA BALCTENE,

043 W. 14 PI. CHICAGO, ILL.

NORTH SIDE,

MELROSE PARK, ILL.

NEPARDUOSIĄ
DEGTINĖS.

Šiaurvakarinėj Chicagos 
miesto dųlyj vokiečių saliu- 
nininkų draugija savo susi
rinkime nutarė prašalinti iš 
savo saliunų degtinę ir ki
tus stiprius svaigalus. Bu
sią pardavinėjama tik alus 
ir lengvas vynas.

PATRAKAU vargoninin
ko mokanti vesti Bažnytinį 
chorą, apie alga ir kitas są- 
ligas meldžiu kreipties šiuo
antrašu:

KUN. P. VATTONTS
914 N. 15tb St., .

E. St. Louis, Tll.

PATRAKAU savo brolio Martino 

Kničiuno ’ kuris jau devinti metai 
kaip Amerikoj gyvena, plrmlnus gy
vena Cbicuguj, o dabar nežiuuu, 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Sidlavos parapijos, Roglaiėių dvaro. 
Turiu svarbų reikalą, malonėkite at
sišaukti, jis pats ar kas kitas duoti 
žinia šiuo adresu.

JULIJONAS KNICIUNAS,
P. O. Box 423

MILL1NOCKET, MAINE.

PAIEŠKAI! savp brolio Aleksan
dro Kybarto paeina iš Kauno gub., 
Raseinių apskričio Namnkščių pa
rapijos, Gelgudiškių sodžiaus —15 
kaip apleido Lietuvą pirmiau gyve- 
no Newark, N. J. Jis pats ar kitas 
atsišaukite šiuo adresu:

BARBORA KYBARTAITE 
1337 — 49 Ct. CICERO, ILL.

Ar tik nebus koks naujos 
tai kode?centras" da?reto r,,Sics s»Ka,vot»s
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D epozitori ai |

STATE BANK of CHICAGO |
kurie turi sudėję <32,000,000, gali būt paskaityti .sekančiai:

4. VALDYBOS, kurių iš- ==
1. VALDŽIOS, naeionalės, 

SS valstijos ir inunicipalės, ku-
S rios oficialiai pasiskyrė šią
S banką kaipo padėtųvę dėlS jos stiprumo, valdymo su-
55 tarime su atvdžiais bankos
33 įstatymais.

S ą 2. BANKOS IR BANKIE 
zz RIAI, kurie supažindino
55* viršininkus apvertinti šio
ZZ banko neperviršijamą gabumą
SS patarnauti kaipo padėtuve
ZZ dei atsargos fondų.

kil

ia-

pildytojai, globėjai, arba 
administratoriai pasirinko 
šią banką dėl jo pinigiško 
stiprumo. \

5. TNSTAIOOS, draugijos 
ir įvairios rųšies susivieni
jimai ir tt., kurie deda pi
nigus j šią banką, norėda
mi užlaikyti savo pinigus 
visai saugiai ir tuo pačiu 
laiku uždirba teisingą pel-

6. 42000 PAVIENIU V- 
PATU, priskaitant daug lie
tuvių, laiko savo taupomuo
sius pinigus šioje bankoje 
dėlto kad jie 'tino stiprumą 
šios įstaigos fr*’niėgsta jos 
patarnavimo ypatybę.

IEŠKAU GYVENIMUI KAMBARIO.
VVestsaideje, tarpe šių gatvių: nuo 

So. 48 iki 62 gatvių ir W. 24 gatvės 
iki west 15 gatvės, pas žmonės susi
pratusius tautiškai katalikiškai. Aš 
esu muzikos moksleiviR.

Turintieji vietą prisiųskit savo ad
resą “Draugo” Adm., arba per tele
foną, Drover 6114. X. Augštaičio.

HASTERj ,5T5TEn

■ggS!!?- M LL!LM -11
Paieškau pusbrolis Juozapo Pnplesio 

ir (M. PnplesiiiČin) Beniaus gyvenu 
Nortlfliide, Cbicggi), III, Prašau atsi
sukti pas.

A Januianaka
1609 Paulina sts, CIUCAOO. ILL.

PATRAKAU savo brobio Jono Ju
cevičiaus paeina iš Kauno gub., 
Raseinių apskričio Kražių parapijos 
Žeidžiu dvaro 10 metų kaip apleido 
Lietuvą. Atsišaukite šiuo adresu:

RT. BUIVTDA8,
1337 — 49 Court CICERO, ILL.

Teldosu: McKlnley S7A4

BR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

34S7 S. misters liti Ir N. 38 gt..

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
DID2IAUSIACIRSTIPRIAUSIAS VALSTIBINIS BANKAS BRISEPORTE

CENTRAL MANUFACTURING
A

STATE 
BANK ;

A
STATE 
BANK

PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
1112 W. 35th Str., netoli Morgan str.

District Bank.

Aš, žemiau pasira.iusi, į 
l Susivienijimą Lietuvių A- 
merikoje priklausau jau du 
metu ir kas mėnuo moku po ’ E 

i 65 centus. Pastaraisiais lai-i = 
kais man teko labai sunkiai =

3. KORPORACIJOS, 
rių perdėtiniai mėgsta 
biau turėti reikalus su sena 
įsigyvenusia banka.

Pinigai laikomi šių depozitorių siekia nno vieno ikį 
šimtų ir tūkstančių dolerių. Visi gauna tą patį ąirdingą prie
lankumą, visi yra apsaugoti banko kapitalu’ ir 'perviršiu 
$5,000,000, ir visi gali liuosai klausti bankos patarimo pisi 
giškuose reikaluose..

Galima pradėti taupyti auo $1.00 arba dauginu. Taupo- 
masai skvriug /atdaras subatomis iki 2 VAL. PO PIET ir SU 
BATOR VAKARAIS nuo 6 ikk 8;

Kalbame lietuviškai. —■ Kviečiame lietuvius.

State Bank of Chicago
La Salio ir Washington Sts., (Priešais City Hali.)

Mokyki* kirpimo ir deslgning 
vyriškų Ir moteriškų apršdalų

Musų sistema ir y- 
patiškas mokinimas 
padarys jus žinovu 
už trumpą laiką.

Mes turime didžiau
sius ir geriausius 
kirpimo — design- 
ing ir siuvimo sky
rius, kur mes sutei
ksime praktiiką pa
tyrimą kuomet jus 
mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kaną.

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

MASTĖS DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnlcka, principalas,

118 N. La Šalie St., Kamb. 416-417 
Prieš Cįty HaU.

susirgti, bet pašelpos iš lĮgmmnmmmilHHIIIHIHMIIIIIIHHIimilHIIIHIIIIinillHIHIIIBIIIIIIIIHIIIIIIIIIgil
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Chįcag*. OL
Kapitalas ir pervir
šis $300,000.00. Tur
tas virš $2,000,000. 
ftis Bankas yra taip 
saugus kaipo š&u- 
giausis didmiesčio 
bankas, tik daug pa
rankesnis dėl darbi

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

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

Jonas Czaikauskis

Lietuvių Skyriuje,
sd ■

:■

Kaip visur, taip ir čia ne
mažai yra pavienių žmonių 
ir draugijų atjaučiančių 
Lietuvos vargus.

Draugystė šv. Mykolo 
Arkaniolo (TT) savo prieš- 
metiniame susirinkime 
grupdžio T7 d. 1916 m. daug 
svarstė kokiu budu pasek- 
mi ilgiau prisidėti prie Lie
tuvos šelpimo.

Muvo sumanyta visai 
draugijai prisirašyti prie 
Tautos Fondo. Visi sąnariai 
su džiaugsmu tam pritarė ir 
sutiko įmokėti $15 į T. F. 
vietos skyrių. Pinigai liko 
įteikti Tautos Fondo sky
riaus kasininkių kun. F. 
Kudirkai.

Tautos Mylėtojas.
Redakcijos prierašas. La

bai gražiai pasielgė $v. My
kolo draugija prisirašiusi 
prie Tautos Fondo. Karštai 
patariame visoms katalikiš
koms draugijoms prisidėti 
prie T. F. Tokiu budu mu
su fondas bus dar galinges
nis ir galės daugiau paval
gydinti badaujančių.

ANGLIŲ IŠVAŽIOTOJAI.
Chicago, III. — Praeitos 

avaitės pabaigoje šitam 
niestui pritruko anglių — 
•eikalingiausiojo kuro, ypač 
lar siaučiant dideliems šal- 
uaijiB. Kadangi miestų ribo
te ant geležlnke’ių stovėjo

ATIDAI
Draugystėms, kliubams lr kuopoms 

i mes Udirbam visa ta kas tik reikalin- 
| ga daugijom. Gurikučius, kokardas, 
vėliovas, antspaudas, ir visokias lar 
pas dėl parodų papuošimų.

Todėl viengiančiai nemėtiklte sa
vo turto žydelių agentams, ku
rie nesupranta musų tauto* sko
nio ir atlieka ne atsakančiai darbę. 
Bet paveskite savo tautiečiams kat
rie atlieka darbą sąžiniškai, ir priei
nama kaina.

Draugijos reiaklankite katalogų 
kreipdames pas mus.

STBUPAS and OO.,
123 Perry St. NEWAEK. M. X

AMAIMAIA*AAtA8AA8A» t Mt mtnUUUItMttatn
* PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 2

Ant Dnrų, Lentų Rėmų ir Stegielo Popleros

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

Amerikoniška Valstijine
1826 • 1827 Blue Island are. Kampas Loomis lr 13-toe Gatvių. 

KAPITALAS, PEBVIB8IS 1B PELNAI.

PASKELBIMAS NUO

THE PULLMAN COMPANY

Moteris MOTERIS ir vaikai ir 
sudaro dideli nuošimti 

važno.janėių ant PULLMAN KOMPANI
JOS kariu. Saugumas karu, sanitariškasi > i
jų užlaikimas, ir kiti dalykai priduoda,

daug smagumų ketau jautiems.

Pullman karuose tiktai aprubežiuotas skaičius ke- 
laujančių pavelijama todėl niekados nėra susikimšimo. 
Pullman kompanija beveik turi visus gelžkelius per vi
sas valstijas, užtat nereikia taukiais mainitir. Tas ypač 
gerai moterims ir vaikams.

Per penkias dešimts metų Pullman Kompanija yra 
pndėjus visas savo spėkas kad pagerinus karus ir tuomi 
patarnavus kelauninikanis. Dvidešimts devynį nuošimčiai 
Pullman konduktoriai ir dvidešimts penktas nuošimtis» , T * « I •
porterų yra darbininkai šioje kompanijoje suvirš dešimts 
metų. Tas parodo kad šį kompanijų gerai savo darbinin
kus užlaiko ir kad tiedarbininkai vra atsakanti.

• I.

Ata

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS 

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

3323 S. HALSTED ST. 127 R. OEARIORH 31. 
Ant trečių lubų Res* 1111-13 IliltJ Bltff. 
Tel. Drever 1310 Tel. Central 4411

F. P. BRADCHULIS
ATTORNY AT LAW 

£ Lietuvis Advokatas
S 30 N. LaSALE ST, CHICAGO

Rooras 1107-1114 
Telephone Franklin 1178 

Gyv.: 3112 S. Halsted St.
- Telephone Yards 2390 _

JOSEPH c. VVOLON | ~

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 902 National Life Bldg.

29 So. LaSalle at.
Vakarais 1566 Milnankee avė.

Central 8M»
Basidenee HnmMš 8T

CHICAGO, n,L.
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A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

lAAAAAAAAA/
Miesto ofisas: Room 816 Z
19 8o La Baile Rt. Chicago. IU. m

Tel. Bandolph 6948

gyvenimo vieta 
6 SouU Halsted St:
Tel. Drover 6326

iTnrnnrniiimwnt»

Tel Drover 7048

Dr. C. Ž. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandoa: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą -' 

.. 4712 So. Ashland Ava. 
art 4 7 ton gftt vės

$600,000.00
-w». Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jąsą namų.—.., 
Kegnliarišsai peržiūrima* Valstijos ir Clearing House Association. M- 
noma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bu* 
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo lr Subatos vakarai* iki 1:8 ▼. vakare.

Kalbama Lietuviškai ir Lenkiiksd.

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

JAS F. 8TEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Karterius.

BANKES

Geriausia Santos
Kava Standard

Kava 28 ir 30c.

SMETONAS 
Geriaueia* 
emetonoe avie 
etas. Geresnis 
sega kur fųs

££ 40c

ver

TAUPYKITE PINIGUS 
—pirkite geriausią kavą Clii 

jeagoj ir mokėk už sv. tiktai

19C
8500 DOVANŲ, jei jus galiu 
rasti iš tankų darytą avieatą 
kurioje norą IšBankėa aaa- 
krovų.

IT2MI 

Geriausi Sy
kiai 10*
rųšiee

COCOA 
Bankėa G e 
ri austa Coeoa. 
Sulygink 
bent ko
kia

a ■

7 - 14c

ARBATA
Priimnlanslo 
Arbatos Gva-
“40 c

WE8T BID1
18T8 Mihraekee Av, 
1064 Wlhra«ke* Av. 
1048 Miltraakee Av.
IBIO W. Madlaoa eL 
8830 W. Madison st. 
1844 W. Gbleago Av 
1886 Blue Island Av

MIS W. North Av.
1817 B. Halsted SL 
1888 8. Halsted St.
1818 W. llth M. 
8108 W. B8nd eL

SOUTH BTDB 
8088 We*tw«rtk XU 
8487 8. Halsted et.

47H R. Ashland

NORTH SIDR

408 W. DivMoa 
730 W. North Av.
8640 Lincoln Av.
3344 Linaoln Av.
3413 N. Clark 
.«Ktuttott-K-nc-ttnoctR




