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Vokietija atsako ant
Wilsono notos.
Anglai laimi Mesopotamijoje.

Nuskendo 60 žmonių.
Jūrių mušyj žuvo 6 talkininkų
laivai.

Kul-El-Amara, prie upės
Tigro, anglai be pasigailė
jimo pliekia kailį turkams.
Fortas Gassafs, 20 mylių i
piet-rvtus nuo Kut, liko su
naikintas. Išviso į nelaisvę
pateko anglams arti 1,350
kareiviu. Apart to anglai
atėmė nuo turku 4 kalnų armotas. 3 Kruppo anuotas,
daugeli šautuvų, arklių ir
kitokios amunicijos.

neutrališkos valstijos viena
po kitai pranešė, kad taikos
derybos ne vien yra geisti
nos, bet ir būtinai reikalin
gos. Gi Suv. Valstijų pre
zidentas pirmasis pasiryžo
pradėti žygį dėlei sutaikini
mo Europos valstijų. Savoje
notoje, išsiųstoje į visas ka
riaujančias valstijas, prezi
dentas prašo idant kiekvie
na valstija praneštų tas są
lygas, kuriomis ji sutiktų už
baigti karę. YYilsonas, yj
rpae
i atkreipia domą i tai, kad
v
i kariaujančios pusės
mintyse vienokius
WASHINGTONAS. Dėlei būtent: apginti ju
kovos su tomis nelabomis vo;wvhp si]pnŲp; val
kiečių submarinomis Angli-;tautį nžtikrintl pasauli,
ja tikrai pasinžo apginkluojkad ateityje neatsikartotų
ti visus prekybos laivus.
j tokios karės ir kad. paliuoNeutrališkos valstijos ža-|SU0|Į pavergtąsias tautas.
Amsterdamas. Iš pasitiki
<la neįsileisti į savo uostus bpokįus maždaug tikslus vimų šaltinių pranešama, kad apginkluotų prekybos laivų. ĮS1I kariaujančių valstijų atIspanija artimiausioje atei
stovai pranešė pradžioje ka
tyje nuo savęs kvies kariau
irės, kaip saviems piliečiams,
jaučias Europos valstijas už!
taip ir visam pasauliui. Bet
baigti kraugeringąją karę. į
karė parodė ką kitą. Nuo
AYilsono notos Europos di
džiosios valstijos taipo gi
RYMAS.
Tarptautinis -urtosi. Gi Rusija jau pa
ūkės institutas praneša, kad sakė, kad ji taiklusis tik po
Petrogradas. Į šiaur-vakarus nuo Lucko rusų armo šiamet ant viso žemės skri-i triumfo. Tokiu budu dabar
tos pradėjo smarkiau dar dilio labai blogai užderėjo visiems pasirodė aišku, kad
kviečiai. Daugeliose vieto- kariaujančios valstijos ideabuoties negu paprastai.
l d<’. tikslų vedime karės ne
Vokiečiai bandė atimti se derlius kviečių buvo 50
nuošimčiais mažesnis, negu turi. Nei apginirnas teisės
nuo rusų kaimus: Maniuf,
silpnųjų tautų, nei užtikri
praėjusiuose metuose.
Planiaks ir Gukalovsi.
Dėlei šios priežasties ga nimas pasauliui amžinos tai
lės visur žymiai pabrangti kos, nei kiti prakilnus, da
lykai kariaujančioms valsti
i duona.
joms
nerupi. Dabartinė ka
I
irė tai yra nuožmiausia val
stijų kova dėl konkurenei-

la taipo gi užėmė miestą
San Luis Potosi. Be to visa
Carranzos kariuomenė, kuri
gynė šį miestą, pateko Yillai į nelaisvę.
Rymas. Kuomet neutrališi Paėmimas miesto
San
kos valstijos kviečia užbaig-j Louis Potosi ir perkirtimas
ti karę ir pradėti taikos de-j geležinkelio visiškai atskyrė
rybas, tai visoje Italijoje j miestą Mexieo City nuo paprasidėjo naujos mobilizaei-! šaulio.
jos. Italijos vyriausybė pasirvžusi sumobilizuoti di
džiausią armiją ir sutruškin Į
ti austro-vengrų galybę.

ASILIKS PRIE, ITALIJA ŠAUKIA DAU
NINKU.
GIAU KARIUOMENĖS.
Tokio.

Japonijos laik

raščiai, m darni Wilsono
d Japonija iki
notą, sako,
karės paba s bus taikiniu
kų šone ir s, ais tarsis. Jeigu kiti ta ininkai atmes
Wii šono pa Įilyjimą, tai ir
padarysianti,
Japonija
ninkai priims
Jeigu kiti t
jimų, tai JaAYilsono pa:
s pradėti
ponija ir gi
taikos dervbas.

NUSKENDO ŠVEDU LAI
ISPANIJA RUOŠIASI
TAIKOS PASIULYJIMAS VOKIEČIAI ĮDAVĖ SAVAS VAS SU KELEIVIAIS.
IR ANGLIJA.
TAIKOS SĄLYGAS.
Wac>ingtonas. Laivų ben LAIKE KALĖCŲ ŠVENČIU KVIESTI KARIAUJANČIAS
drovė Lloyd praneša, kad
VALSTIJAS TAKINTIES.
Londonas.
Anglijos vy Rymas. Girdėt, kad vokie prie Suomijos (Finlandijos)
VISUR
BUVO
MŪŠIAI.
pakraščių Švedijos laivas
riausybė netaip purtosi nuo
čiu* vvriausvbė
•<
*
tljau įdavusi
t
taikos, kaip pavyzdžiui, Ru neutrališkoms valstijoms sai “Skiftet” užplaukė ant misija. Griežtų balsų prieš tai vasias taikos sąlygas. Bet!™* ir nuskendo. 60 keleivių
ką iš Anglijos politikų lupų konvertas, kuriame yra tai-!taiP° Pg nesuspėjo išsigelbė
retai tenka užgirsti. Matyt kos sąlygos, esąs užlipytas. ti ir draug su laivu nugrim
anglams karė labai jau įgri- Jeigu talkininkai išreikš no- zdo dugnan.
so ir jiems taika butų visai!ra susipažinti su vokiečių
neprošalį.
taikos sąlygomis, tai konver
Vakarvkštės dienos tele- as bus atplėštas. Jeigu gi
gramos praneša, kad buk j ne — tai jis busiąs atgal suAnglijos vyriausybė išreiš-! grąžintas vokiečiams ir nie
kė norą pradėti pasitarimus i kas tųjų sąlygų negalės ŽTapie tai, kaip galima užbaig j noti.

ti karę ir kokiomis sąlvgo-,
mis kariaujančios valstijos
sutiktų gyventi santaikoje. I

Manoma, kad Anglija artimiausioje ateityje prisius
Amerikon savąsias taikos są
lygas.
Taigi, Wilsono nota gal Į
nepasiliks be pasekmių ir!
galės žymiai pagreitinti ra-I

mvbės valanda.

VOKIETIJA PO SENOVEI
TROKŠTA TAIKOS.
BERLYNAS. Vakar Vo

---------------------

ATSAKYMAS ANT NO
TOS BUSIĄS GAUTAS
ŠIOJE SĄVAITĖJE.

NUSKENDO 6 TALKININ-1
KO LAIVAI.

Londonas. Ir laike Kalė
dų švenčių mūšiai nenutilo
beveik visuose frontuose.
Kai kur gi mūšiai buvo dar
karštesni, negu paprastose
dienose.
Baisus įnirtimas.

Berlynas. Naktį iš gruo
džio 22 d. i 23 d. prie Otranto įvyko musys tarp Austro-Yenrijos, Francijos ir Ita
lijos laivų. Talkininkų liko
nuskandinti 6 kariški laivai,
vokiečių gi nuskendo tik du.

PUOLĖ RUMUNIJOS
MIESTAS FILIPEČI.
Berlynas.

Šiomis dieno

mis vokiečių kariuomenė sn
pagelba durtuvų išvarė ru
munus iš miesto Filipeči.
Šis miestas yra prie geležin

SMARKESNĖ UGNIS.

FRANCUZŲ LAKŪNAI
BOMBARDUOJA.

kelio tarp Buzen ir Brarla.
Rytiniuose
pakraščiuose
Londonas. Manoma, kad
Dobrudžos kova posenovei
visi talkininkai iki galui ši
! verda.
Visu frontu Badatos sąvaitės suspės atsaky! dag-Waškos-Tuerkoatza tal
Paryžius.
Užvakar .10
ti ant Wilsono notos ir to- j Petrogradas, Rusijos mi. kininkų atakos nenusisekė.
franeuzu lakūnų karštai
k,u b,1(1,1 jan galima I.ns ži-1 niatcril} pirmįnįnkll's
T nelaisvę Dobrudžoje paim i
i bombardavo geležinkelio sto
noti ar taikos derybos galės j (]zįanko pasakė, kad rusai į ta 3 anuotos ir 985 kareiviu. Įtį prie Neslc. Užpuolikai su-

greit prasidėti ar ne.

NORVEGIJA TIKI Į
NETOLIMĄ TAIKĄ.

RUSIJA PASIRYŽUSI
KARIAUTI.

draug su savo talkininkais'
kariaus lig tol, kol sumušti
vokiečiai atsiklaupę prie jų
kojų nepaprašys taikos.

5,500 RUSU PAIMTA
Į NELAISVĘ.

| grįžo atgal laimingai.

ANGLAI IR VOKIEČIAI
ŠAUDOSIARMOTOMIS.

kietijos vyriausybė pasiun
tė atsakymą ant Wilsono no
tos, kurioje kariaujančios
Berlynas. Vokiečių kariuo
Londonas. Daugelis Norvalstijos kviečiamas užbaig
menė Walachijoje, vedama
ti karę.
Vokietija išreiškė vegijos politikų pasikalbėji- Į PETROGRADAS. Rusi
Londonas. Jokių svarbių
generolo von Mackenzeno,
didelį užsiganėdinimą Wil-jn™ose su laikraščių korės- įjos svetimų dalykų ministe-į
a py lenkėse Rimnik Sarat permainų fronte Ypres ne
šono pasielgimu ir sutinka, l pmideiitais išreiškė
viltį, ris AT. Pokroivsivki laikrašlaike pastarųjų kelių dienų atsitiko. Artilerijos mūšiai
kad visų kariaujančių vaisti
neužilgo Europą galės
atstovams pranešė, kad| pa,-ni(-. į nelaisve 5 500 rusu
atsikartoja beveik kasdieną.
jų atstovai, susirinkę kokio- atlankyti šventoji ramybe, I Rusija kariaus lig tol, kol kareivių,

je nors neutrališkoje šalyje,
pradėtų pasitarimus apie
taikos sąlygas. Gi tųjų są
lygų vokiečių atsakyme Wil
šonui nėra. Spėjama, kad
jos įteiktos slaptai ir pla
čiai visuomenei kol kas bus
nežinomas.
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KO RUSAI NORI?

BUS APGINKLUOTI VISI
ANGLU LAIVAI.

BLOGAI UŽDERĖJO
KVIEČIAI,

PREZIDENTO WILSONO

______ Iriosios kraugeringiausiosio
Gruodžio 12 d. š. m. V o-l kovos kiekvienam sąžinil
kietija draug su kitomis gai mąstančiam žmogui sueentralinėmis valstijomis pa i teikė progą persitikrinti,
siūlė talkininkams užbaigti kad kultūra ir pimivnženga
karę ir pradėti taikos dery jokios naudos ir šių baisiųjų
bas. Bet vokiečių pasiuliji- skerdynių neturės, nes no
mą talkininkai .atmetė ir Eli dėl tųjų dalyki) vedama ka-

ropoję parako durnų debė-|rč.
Jeigu
kariaujančios
šiai neišsisklaido. Nors vo- • valstijos šalinasi nuo Wilšokieeių taikos žygis savo tik no kvietimo, tai, matyt, jų
slo pilnai neatsiekė, bet jis tikslai dar neatsiekti. Tųjų
vistiek vra svarbus ir nau gi tikslų valstijos viešai ne
dingas pasauliui. Ačiū tam skelbia, nes jie yra egoistiš
pasiulijimui troškimas tai- ki, nešvarus. Tr tai dėl tų
ueatsiims užkariautų žemiui
■ kos visame pasaulyj žymiai jų toli gražu neideališkų tik
ir kol nebus užtikrintas sau- >
padidėjo. Neutrališkos val- slų dabar miršta baisiausio
gus būvis mažųjų tautų.
E1 Paso, Tex. Vilią pasta-įvijos taipo gi sujudo smar- se kančiose milijonai žarelGirdėt, kad vis gi Rusija
raisiais
laikais sujudo labai'kiau darbuoties, idant sutai- vių, į tyrus virsta derlin
Paryžius.
Francijos vy
žada nusiųsti Wilsonui sa
Tuo giausi kraštai, žųsta nuo ba
vas taikos sąlygas, nors tai riausybė nutarė, generolui smarkiai veikti. Daug Mek kinti kariaujančius.
kos ji dabartinėje valandų Joffrui suteikti titulą Fran- nikos kaimų ir miestų jau jau# po paskelbimui eentra- do, ligų nekalti gventojai.
,
G.
eijos maršalo.
LONDONAS. Apvlenkėse je labai nenori.
plėšikų rankose. Vakar Vil linių valstijų pasiulyjimo

ANGLAMS PRADĖJO
SEKTIES MESOPOTA. MIJOJ.

FRANCIJOS MARŠALAS.

VILIĄ ŽENGIA TOLIAU.

I

SAVAITINES DRAUGAI

Iškiai New York nei Centraliniam bai apleistu prieglauda: vedė rikoje, ar neturi žinių apie ką kningomis. Tai busianti]
įE Ju^ų pinigą tur būti padSmatyti, kad jo Išminta ir lietuvių komitetui. Vertėtų ja visai neprižiūri. Vaikai
likusius Lietuvoje mano mo Kai dų dovana nuo Ameri-' « ti geroje saugioje valstijos
Raudonojo apsiūti, neprižiuėti. Buvo čia tinę, brolius, gimines ir pa- kos Pašlepos Fondo lietu
sugėdintą doros ,Taisyklė:— pasiskubinti.
bankoje
Negeisk artimuijto, ko pats Kryžiaus vardu atėjo arti pirmiau kita gera vedėja, bet žįstunius. Adresas: Russia, viams nuo karės nukentėju 1
sau nenori. Juglir p. Gugis $75,000. Smulkias žinias pa pagyvenusi kelis mėnesius iš Piatigorsk, Lazaret No. 9. siems.
“Žvaigždėje” ir kituose]
nenorėtų bemoksliu —idijo- garsės C. K. sekretarijatas. važiavo.
pal. No. 41. J. G. JanuszisCHICAOO
Milw*«k«e Ava. kamp Carpaoter St.
tu likti. Kas butų iš Lietu Pabaigę su Raud. Kryžiu Ir Rževo lietuviai norėtų, -Duda.
laikraščiuose (kurie uždyką §
vos vaikų sužvėrėjusių—ne mi, nuėjova pas vokiečių ir kad kas jiems padarytų kada Sim. Zilinskis iš Žiežma apsiims) bus pagarsinta vi
3% ant Jūsų Pinigų
koki vakarėlį. Ir jie norėtų iš rių (Trakų apskr.) ieško sų aukotojų vardai. Per laili
mokančių nei skaityti nei
rusu ambasadorius; rusu am
girsti, kaip skamba Birutos brolio Kazio, Juozo Kurin- raščius bus raginama Ame- Į Atdara Pagedėliais 1 * Snbatomis
rašyti? Jeigu taip, tai kam
Ceutraliuio Komiteto po
basadoriaus
prašėme,
kad
vakarais iki 8 ti landai
dainos, nes senai jau yra be sko iš Kaišedarių ir pažįsta rikos lietuvių katalikų vi
reikėjo krakodiliaus ašaras
sėdyje buvusiame lapkričio lieti ir skusti Raud. Kryžių? įsakytų Ne\v Yorko konsu gi įdėję. Laikraščiuose rašo,
mų. Adresas: Pskov. Poli- suomenė, kad kuoduosimais ?» Skoliname pln ig us a n t Namų
'
i I#
lini
prispausti
antspaudas
30 d., išrinkta p. Lopat+a ir lietuvių pastangas našlai
kad tokiame ar tokiame mies eeiskoje upravlenije. S. Zi- prisidėtų prie šitos dovanos,
Persiunčiame pinigus
ant siunčiamų Lietuvon dra te buvo lietuvių vakaras, o pas
kun.
Bartuška važiuoti čius vaikelius mokyti?
į Europa »r galima 1
linskomu.
idant belaisviai musų broliai
bužių.
Ambasadorius
pra

mus nieko nėra.
AVasbirgtonan prie Kauti. P. Gugis nieko nežinąs
&auti Lalvokartes 8
K. Giriunaitė, rokiškietė, galėtų nors kiek palengvin
šė parašyti jam detaliai, kas
“L. B.”
Kryžiaus, kad susitarus su apie Lithuanią? Keista!
ieško Juozo Rimšos ir Igno ti savo sunkų padėjimą, pamanoma siųsti, kiek, nuo ko,
Kelevičiaus; abu Kauno g., siskaitydami naudingus raš
juom pasiųsti Lietuvon per las žmogus tur būt neskaito ir kur. Tuomet jisai apsi
Zarasų apskr. Kreipties: tus.
ĮSTEIGTA 1888 M.
S ved ų -Liet u vių
kom i tetų nei lietuvių laikraščių, kurie imąs telegrafuoti savo val
i Petrograd, Fontanka, 134, Kurie turi kningas ir nori
Švedijoje $50,000. Globai se labai apščiai buvo žinių L^iai Petrogradan, užklauį kv. 7.
4
$2,000 a- Lithuania i $10,000. apie Litliuanijos veikimą. sįanį jog ap ueĮurį ]<a norg
anas paaukoti karės belai
STATE BANK
Mudu nuvažiavome Wash- Galiu jam priminti, kad mi- priešingo prieš tą lietuvių
I Juozas Baltrūnas iš Kauno sviams Vokietijoje, teprigub., Ukmergės pav., Kavar siunčia anas kningas (apmo
mgton.'.'i: gruodžio 1.2 d. ir nėtoji draugija užsiima iš- sumanymą. Gavęs žinią iš
KAPITALAS $600,000
padirbėję R a ud o n a i u i a i n e imtinai lietuvių uelais\ ių j Į»cį.rn^ra(p(> ambasadorius
sko valsčiaus, Deineikių ar- liedami expresso lėšas) kun.
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų.
Mes parduodame Foreign Monoy
Kryžiuje ištisą dieną piiėjo ę Vokietijoje ir Austrijoje; ipsiėmė pranešti C. komite
ba Leveekiu sod. rašo A. AIILUKO vardu, 94 Hull
Ordera į visas dalis svieto.
me prie sekančių rezultatų. šelpimu. Reikėjo ilgų priro- tu. Vokiečių ambasadoriui
“Draugui,” kad jau jis penlave., Maspeth, L. I., N. Y. ,
Willlan Easvar — Pl:™laizLas
Paaiškėjo, kad Raud. Kry dinėjimų, kad intikinus Rau] indaviau vardus nekuriu no
kti metai kariuomenėje ir] Neturintie kningų, nore-į Otto
Kaspar, — Vice-Pirmininkas
Krupka, Viee-Pirmininkas
žius turi keblumų, kas link douąjį Kryžių viršminėtų ko liūčių važiuoti Lietuvon. Iš
prašo pagelbėti suieškoti jo'darni anas pirkti “Zvaig-į Charles
Josepn oikyta — Kasierius
Avįdzt niek—Ass’t. Kasiertaa
Švedų-Lietuvių komiteto, mitetų gerume. Išvengimui viso indaviau 13 vardų. Dau
gimines ir pažįstamus Ame-,žilės” redakcijoje, teprisiun
rilioj: Russia, Dejstvujusz-Į čia anai redakcijai savo auCentralinio Vilniaus komite by kokių nesusipratimų, su guma iš jų merginos, arba
1900 Blue Island Avė.
zska ieško ezaja armija, 2-oj strielko- ką ir parašo, kokią knygą
to ir išpradžių turėjęs šieli- tikome su Raudonojo Kry Amerikos piliečiai. 4 pa Adelia R
CbuLHMO. AB.
Antano vyj Carsliosielskij Polk. Ro- nori nupirkti belaisviams,
•savo brolių:
-tiek neaiškumų su Lithua žiaus
valdyba,
pasiųsti |(ėmiau
rusų piliečius. Negajsers Elz- ta Jevo Veliczestva Tvan Pirkusių “Zvaigžd s” re-’--------------------------------nia. Šie visi Raudonojo Stoekliobnaii telegramą var ėjau pasinaudoti nekuriu r Krizostiiri
iš Kauno Baltrūnas.
Kryžiaus dvejojimai, paėjo dn Lietuvių-Svedų komite inudidatų norais, nes pasi lietos, paein
5 dakcijoje kningas nusiųs sa- įlekiu ar šilku (oiled šilk)
ir., Kurse-’
iš nenuneijacijų iš pusės p. to, užklausiant ar galėtų rodė iš laiškų, kad visiškai gub., Šiaulių
vo lėšomis į laivą. Aukn+s-^- aprišti kaip patinka,
rkaimo. Ail
C ūgio, Socialistų Šelpimo luoti gvaranciją, kad pil- lemoka lietuvių kalbos, ar- ų par., Pa k
jų vardai bus garsinami. Jeigu šis gydymo būdas
Fondo pirmininko. P. G il iųstus pinigus inteiks Vii h n kad nėra baigę jokios •esąs: Russiisl $tekva, Bol“Žvaigždėje."
' nebūtų pasekmingas, tai pa.zaja
Seniovml
ul., Mazogis laiške, kurį mačiau Raiv liaus komitetui. Gavęs ži- J ,noĮ<y]<l0Se Dauguma kandi
^uoin taipu paaukojo knin Lartiua bandyti sekantį:
į
’
pvariszczeov
per.
No.
1
dona jam Kryžiuje, denuuci- i n; Raud. Krvžius telegra kli u klausė manęs laiškuoAmerican Relief Fund for Į gų sekančiai:
R Grindeliae robustae extvo
“
Slucliii
fja.
”
Perejuoja Švedų-Lietuvių komi mų pasiųs ant jų rankų •e, kokia yra gyvybės gvaLithuanian War Sufferers
Kun. S. Remeika už $100. tracti fluidi vieną drachmą
zskoj.
tetą R. Kr., kaipo p. Yčo pa <50,000. Skunde socialistu aneija Vokietijoje. Siuonr tat Adei i Ri’
paskesniame laike įgijo į sa Kun. A. Kodis už $100. ’ Aųuae distillatae šešias unLeonas
Sol
daisvis
Vo
darą, ir kaipo tokį, kuris ule ingis vadina savo partiją Liriu pranešti, kad vokievo komitetą daugel prakil Kuii. A. Milukas už $200. ei jas — vilgyti nesveiką
detijoje
iešs
savo
brolio
ko nenuveikė ir neturįs lie mat gėdisi tikro vardo), iai, jeigu sutiks įsileisti
niausių amerikiečių, kaip an Kun. B. Žindžius už $50. odą...
tuvių visuomenės užsitikėji- iet progresyvi" visuomenė Mokytojus ir gydytojus Lie- fono. Paeia [ iš Tara genų tai vieną iš gabiausių Ame Kun. S. Pankauskas
Spuogelius reikia gydyti
mo. Skundžia p. (Ingis ir let da keisčiau tai pavadi- uvon, tai žinomas daiktas, ;aimo, Triški par., Kauno rikos publicistų J. I. C. u z
$50. 'su R iodol penkis gramus,
kYi) niaus komitetą nukentė tamas National Relief Com- md gvarantuos ir gyvybę, >ub. Ailre^i, fLeon Pcters Clarke, New York Mail lei Kun. Valantiejus už $30J Adipis beuzoinatis, vieną un
tiems dėl karės šelpti, kai nittee to komiteto, kuris eigų minimi asmens nepra- šoris, N18Ž31 VIII kompag- dėją Dr. Rūmely, tris Aug- Julė Pranaičiutė už $50. 'eiją.
įrkinėjantį žemes, pala: lirbo šalę Ceutraliuio komi- ikals kuom nors militariai iie, Kriegesgefangenenla- šeiausio Teismo teisėjus Kazimieras Brusokas
Čysto audeklo siaurus
^iiokyklas ir neduo- eto. Paprastai socialistų raidžiai, bei vietiniems įsta- ;er, Heuberg, Germany.
(New Yorko) garsų visoje už ................................ $20.1 sklypelius suteptus su šiuo
Staniškaitė Magdalena iš Amerikoje
Rr duonos badaujan ygitatoriai ir laikraštininkai ymains. Tinkamų Lietuvon
kalbėtoją W.
Matas Milukas už . .$50.' tepalu reikia uždėti vienžTša
tiems. Tam pačiam laiške autos ir tautinių idealų ven landidatų kelionės lėšas ap- dešimčių, mariampolės aps Bourke
Cockran taipgi
-------- le kito ant nesveikos odos
I
.
v
.
.
šuvalkų
gub.
ieško
giminių
giria kiek ingalėdamas Tei na ir juos pajuokia, bet ėiiuia apmokėti Tautos Fonstambesnių fiuansierių kaip Iki šioliai viso labo
kol visa užklojama ir aprisių ir Agronomijos draugi momet, prisidengę tuutv- las. Mokytojams algas, ži- r pažįstamų. Adresas: Gub. L V. O’Donolme, Mul- kningų paaukojo už . .$620. šarna.
Voronež, Litovskij Komi- queen, Pullevn ir kiti. Tie
ją. kuri, anot ano pono, tu ’.ės vardu gali pasipiniga
Taip pat-galima vartoti ir
Kas daugiaus?
įonias daiktas, apmokės Lie
et.
Magdalena
Staniško.
ri visišką kreditą pas vo i, tai jie greičiaus net uz uvos vietiniai komitetai.
Pbunbi oleatis kaip pirvisi įžvmaiusi vyrai, kada
Juozas
Prackevičius
(sukiečių valdžią, ir kurių na ikrus to vardo griebias? Lietuviu mokytoju ir dakta
jiems išdėstyta Lietuvos
miaus minėtasis tepalas,
ius
Juozo)
iš
Suvalkų
gub.,
rys (aš pridursiu, ponas Jo Vegražu Imli nelogiškais Ii ii reikalingumą Lietuvoje
į Odos niežėjimą prašalina
vargai—bėdos, maloniai su
darbavos
parap.,
Rinkunų
nas Vileišis pirmininkas) zeidmainiais!
Įdumbi subacetatis pusę unteikė savo vardo prestižą ir
rali suprasti visi, kuomet
sodžiaus
ieško
giminių
Amepasodintas tos pat vokiečių
Nedoriausių socialistų pa gausime formą iš Berlyno
pažadėjo pagelbą surengime
i eijos į kvortą virinto van
ikoje.
Russia, Voronež, Bazaro New Yorke, iš kurio
valdžios Į cypę. Bet tiek to. sielgimu ,bus pasinaudoji- r Lietuvos leidimą
Veda Dr-as A. dens. Reikia gerai sudrum
kas link tos minėtos draugi nas Centralinio komiteto in ne pasiųsti tėvynėn ir dau Jimnazija M. Yczasa, Ucze- butų žymesnis pelnas Lietu
sti pirm vartojimo, o vartoRutkauskas
jos kredito. Alės jai liepa jaliojimu, kad parinkti sa žiau mokytojų, nes begalo liliu V kiasa J. Franckevi- vai ir lietuviams. Tarp tų įįti su suvilginta medvilne —
vedime geros renomos. Tik zo komitetui pinigų. Išti
jaut odos dedant. Kur oda
tekmingesniųjų American
lidelis jų ten trukumas. ‘ZU.
Kas nori gauti nuo p-no niežti ir rasoja arba alma,
kam girti save. peikiant ki •o! mums bedirbant Raudo- Lenkai baigia lenkinti Vil Antanas Samulevičius iš Relief Fundo naujų narių bi
tus. O juo labiau nevertėtų lamjame Kryžiuje paaiškė ūnus ir Gardino gubernijas. 'anevežio parap. ieško gi čiuolių yra ir abu Ncw Yor Daktaro A. Rutkausko pa- ] ten šis vanduo daugiausiai
nimų ir pažįstamų. Russia, ko vyskupijos generaliai vi- tarimų per “Draugą,” pa gero padaro.
socijalistams peikti tą drau jo, kad nekuriose vietose, Esama atsitikimų, Ii
giją, kurioje išvien ikišioliai m r išsiųsta C. K. ingalioji- ietuviai nekuriose vietose Ttebsk, 2-ja Vetrenaja nl-'i<araį pralotai, taipgi Brook- klausimus tesiunčia NE į Klausimas 56.
'♦ 4 I® lyno vyskupijos šv. Jokūbo ‘ ‘ Draugo ’ ’ redakcij ą, bet Man čeverykais apsiavus,
visgi sugyveno visų partijų nai ir dirbta vardan Centrą brba lenkų darbą. Lai lie- \0. 18.
Pranas Paulauskas iš Ra katedros klebonas pralotas prie paties p. D-ro A. Rut pradeda deginti kojų padus
žmonės ir darbavosi pasek inio Komiteto, surinkti pi uviai mokytojai atsimena
kausko arba asmeniškai, ar taip, kad negaliu rami būti,
mingai Lietuvos labui. Ar-gi ligai pasiųsta socialistų ’iad sykį sulenkintas kraš- dinių, Kauno gub., ieško mo O’Hara.
kartais kojas degint paliau
p. (Ingis yra toks naivus fondo — komiteto naudai. 'as. šimtą kartu sunkiau at inos Onos Paulauskienės, Surengimas Bazaro aut di ba per laišką.
jiminių ir pažįstamų. Atsi- dėlės papėdės nemaža laiko DABAR JIS GYVENA
ja tai galva skauda.
žmogus, kad jisai sklisda Matyti, kad žmogeliai buvo bukinti.
iepkit: Roslavl. Smol. gub. ir triūso užims, bet reikia ti 3457 S. WESTERN AVĖ.
B. B. “Draugo” Skai
nedomas Centralinį Vilniaus Ko ipgauti . ir,.suvadžioti
..
.
. Lietuviai
mokytojai ii. Sukovskino, d. Eleny
BOULEVARD.
tvtoja iš AVaukegan,
kėties, kad jis atkreips mi
mitetą (šis vardas ne ofi •v, tų koliomjų socialiatų. 1{tu kitčsidideUUutoadai.
Iii.
Vfortkviny.
lijonų akis į musų tautą ir Jo namai yra beveik pa
p kal.Cs m(JS juk
■
cialis) manė, kad Raudona ieikului atsitikus, t. KomiJuozas Babušis iš Griška- bus iš jo dvejopa nauda, be čioje kelčioje S. V/estem
Atsakymas.
sis Kryžius pasiųs visus pi etas galės duot prirodymų .sileišime svetimtaučių mo
avė.
Boulevard
ir
35
gatvė.
Regisi Tamistos čevervsurinktus lietuviu Tokiu budu socialistai pel ivtojų Lietuvon. Gali va mdžio parapijos, Zaleblėkių je finansinė Lietuvai pagel
kaimo, ieško giminių ir pa- ba, taipgi įtekmingų bičiuoTaigi kas nori gauti pata- kai Įier siauri ir iš prastai
^dienoje Argonomijos ir tei įė arti $3,000.
<inoti visi čion gimę lietu
ri nų sveikatos skyriuje per ] išdirbtos odos pasiūti. Pa’.Įstamų.
Russia, Voronež, lių sąjausmo pašelpa.
Gi pinigus, kuriuos surin- viai, kurie pabaigė nors
siu draugijai ? P. Gugis ii
Jimnazija M. Yezas, Uez. Pasekmingesniam Bazaro ‘ Draugą” kreipkitės prie bandykite, Tamista, nusio savo jiegomis be tauti-1
’ocialistai neturi teisės suk
viešų bie privatinių
įvykinimui reikės visų net pono Daktaro A. K. Rut pirkti taip vadinamus “Vici
žti Vilniaus lietuvių komite liukų ir katalikų pagelbos mokyklų, gerai žiliam ir ra Skl.
Elzbieta
Lukoševičiene tolimiausių vietų lietuvių ir kausko laišku ar asmeniš Kid” čeverykus. Išsitaria
to, kuris nenupirko nei vii įasiėmė matyti į Šelpimo šauti lietuvių kalbą. Gali
“vaisai kid,” tai yra labai
no margo žemės, nes užim fondą, nes Raudonojo Kry važiuoti Lietuvon tie moky eško savo dukterės Katrės įtekmingų amerikiečių pa kai.
Klausimas 55.
rsunų: Kazimiero, Juozapo šelpos.
ninkštai išdirbta oda ir nu
neteko
toje Lietuvoje vokiečli žiaus atskaitoje
tojai, kurie Lietuvoje yra pa r Pranciškaus, gyvenusių
Jau trįs metai sergu Ame blizginta. Jeigu Tamista ne
Iš “Žvaigždės.”
valdžia, dėl labai supranta .nums tų pinigų matyti. Zin- įaigę mokytojų seminarijas,
rikos medžių riežais Rhus sergate t. v. ‘rbeumatizrnu,’
mų motyvų, nevelina uit geidu, ar socialistai pagar- irba 4 gimnazijos klesas Brookly ne. Russia, Rostov
ve nerata ar Toxicodendron. arba jeigu pėdos išlenkime
kam pirkti žemės. Teisybė lys savo laikraščiuose visus Rengkitės tad Lietuvon, nes ia Donu, Novovasiljevskaja
Atsakymas.
kaulelioi iš sąnarių neatsikad lietuvių komitetas N m rinktus lietuvių dienoje galimas daiktas, kad sulauk ab, No. 18.
Kareivis Jonas LabanauJeigu oda užvietrinta linosavę, tai užtikrinu, kad
dėl k. šelpti savo lėšomis už pinigu ir ar nurodys visuo •ūme prielankaus vokiečių
“augmenų nuodais” veikiai čionai įvardintieji “vici
laiko keletą tūkstančių naš menei, kur jie mano juos p* valdžios atsakymo iš Berlv ikis iš Augštosios Panemu
nės, Suvalkų gub., ieško Jopugydoma su Px. Sod i i Ily- (vaisai) kid” če ve rykai iš
laičių, juos rėdo, valgydini lėti! Kiek mes žinome, so no.
įo Stankio, giminių ir pažį
posulphitis ilvi uneiji: Aci- karto pagelbės.
ir mokina (net soeijalista cialistų fondas nesiskubina
Kun. Dr. V. Bartuška
stamų. Atsiliepkit: Gomcl,
di earboliei (95%) vieną Galva skauda nuo dirkBiržiška neatsisako jų mo surinktų pinigų siųsti badau
Mogilevo gub., žel. d. MasSulyg patarimą Jo Emi drachmą; Aijuhc distillatl snių erzinimo — arba perdtkyti). To pavydi minimam jautiems broliams Lietuvo
terskaja
P.
Klirnko
dla
I.
nencijos kardinolo Farley q. s. ad vieną puskvortę. Su delio dirksninės jiegos eik
komitetui p. (Ingis. Matyt je.
Labaševskago.
American Relief Fund’o for šituotn vandeniu reikia su- vojimą. O gali Imti kad gal
Iš .11. Kryžiaus raporto
ne kolitą širdį turi p. Gugis.
Jonas Dūda, Maksvyčių Lithuanian War Sufferers vilginti medvilnės (vatos) vos skaudėjimas nieko ben
Rieve lietuviu tremtinių pa
kad pavydi našiaieiams-ku- matyti, kad daugelis'lietu
dėjimas neblogas, nes jais gc ’sndž. Subačiaus valse., pra- kunigai per 40 valandų at- pluoštą ir uždėti aut, nesvei- dro su kojų “degininiu” ne
dikėliams, Lietuvos vilčiai, viu lmlintiijų <lar neprisiunkąsnio duonutes ir žinių tė čekių nei R, Kryžiui, nei '"’' "įpinasi įrtiliotiiiiH. Tikimi šo atsiliepti rolėno Antano laidus pas kun. J. Šeštoką kos odos. Slapią medvilnę turi. Man rodosi Tamista i
tarnų Ame i nutarė paaukoti žjmesnę an reikia pridengti aliejinių au jokių gyduolių nereikia.
Libertv National Bank of vienas daiktas negera, kad la- Žalio ir visų.
pluokšto.
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X musą metodą
Tokie raštai, kaip minė
kantieji angliški laikraščiai gva Todėl
jos, vienok ta socialistų pa
Londonas.
Girdėt,
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Keister Oollege
taippat, kaip ir visoms ki
tasis laisvamaniškojo laik
siuntinė kalbėjo WashingtoAnglijos valdžia artimiausio dvigubai padidino savo kai riika. Pamatykite mos apie
toms rupi, kad Įvyktų taika.
raščio “Tėvynės,” tik ken
ną: Seranton (Pa.) Times, kaina dėl siuto.
ne visos lietuvių tautos var
Beto jų karštas noras yra je ateityje žada visoje šalyj
KAINOS MOKINIAMS;
kia Lietuvai ir jos teisių
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Gazette,
du.
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Teisingai
Jau iškalno galima buvo mažesniasias ir silpnesniaMes turime prisidėti, kad
Tokiais neteisingais raš
40
lr Oottage Orove Avė.,
•o
be
gero.
Kai
n,g
(
’
all-K«
‘
porter,
Lincoln
tik Įvyktu tą pageidaujamą tais klaidinama lietuvių vi numanyti, kad toki kalbėto sias tautas nuo pavojaus ga kad. nėra blogo ne g(
(liek), DayBook (Chicago)
Telefonas Oakland 5262.
valandą, kuomet Lietuva suomenę jai kišamas i akis jo nieko rimto ir išmintingo lingųjų prispaudimo. Suvie rėš letena priverčia kariau ir visi laikraščiai TTazelton. buiių*
keltųs iš grabo, atgaivinta; neteisingas Lietuvos stovis nepakalbės.. Taip ir buvo. nytos Valstijos yra pasiry- jančias valstijas nusikraty
ti kito priešo — alkoholio.
ir liuosa.
,
sukeliama visuomenėje no Vardu Lietuvos, kuri jos ne žusios ir prisirengusios paKuomet Jus Pasideda
Labai daug mes prie to rus išpageidavimus, parem delegavo, Jurgelionienė kon vo galybe kokia jos turi. Bet Kusijoj nuo pat pradžios ka
Savo Pinigus į
prisidėsime, jei supažindins? tus ne realiu gyvenimu, bet ferencijoj kalbėjo nesąmo iš pradžios turi būti pabaig rėš užginta pardavinėti deg
tinę.
* JĮF||
*
me pasaulį su Lietuvos pra svajonėmis. Toks klaidini nės, išreiškė tokius neįvyk ta karė.
eitimi, su jos gyvenimo evo mas visuomenės ypač dabar domus pageidavimus ar rei
liucija, su jos dabartiniais tiniais laikais labai pavojin kalavimus, kurie nesukąs^ dėti tai Įvykdinti su visa sanebent tik tamsiųjų sociali
Taigi prezidentas Wilsoreikalais. Tas supažindini gas.
stų
galvose.
nas labai diplomatiškai pri
oro
mas turi galutinai ĮTIKTokius klaidingus raštus
Jus galite būti užtikrintais, kad jūsų piningai yra
mina
kariaujančioms
valsti

RINTI PASAULĮ, KAD nusiuntus kongresmonams,
Gaila, labai gaila kad so
saugioje VALSTIJOS INSTITUCIJOJE, kuri tapo
MES JAU ESAME SU Įvyktų Lietuvai didelis ne cialistai ir čia neiškentėjo, joms, kad jos ištikrųjų su
suorganizuota viri 12 metų po priežiūra direktorių,
kurie atsakanti kaip ii komercijos stovio taip ir ii
BRENDĘ IR PRIAUGĘ padorumas su tokiu raštu nežeminę Lietuvos svetim teiktų laisvu prispaustosio
O recepto; suteikto išmintin
finansiško.
gu Egy pto zokouiuku,
V
mis tautomis. Juk galingo
PRIE SAVYSTOVYSTĖS, gali apgauti vieną kitą tam taučių akyse.
Apart to piningai yra apsaugoti sekančiai:
S
O
H.
O
X. \
sios valstijos pačios girias
kad LAISVE IR SAVY- sesnĮ skaitytoją, o ne diplo
Kapital
Stock ........................................................ g 300,000
apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu
Visa tai parodo kaip rei to norinčios ir už tai kovo
in.o {/•limo pili'o ir iuni, yer- y
Surplus
and
Undivided Profita over .......
200,000
STOVISKUMAS
MUMS matus. Šie gavę toki nevy
kiru .'■kandiji mo, dunulio. i/aiios \»
kalinga yra rimta centralė
gkuiulčjinio, ni.itlojhno a;ietilo,
Double Liability of Stockholders ................
300,000
jančios.
TAIP REIKALINGA, JOG kusi raštų, tik pamislys sau,
kairio {/alioji-, iri., n t., .'nitai*
Protection to Depositors of ..............................
800,000
fiomas .šdirbė^u labai pagarsėjusio
lietuvių organizacija,' kuri
BE JŲ TOLIMESNIS MU kokie nesubrendę tie lietu
vestų lietuvių reikalus, kad
Poltikai šiai Wilsono no
Tha Stock Yards Saving Bank
SŲ TAUTOS PLETOJI- viai, nesugeba parašyti nei
seno ir ištikimo draugo š •imykiekvienas negalėtų kalbėti tai dėlei taikos priduoda di
nos, naudojamo visame pasau
VALSTIJOS BANKA
MOS YRA VISAI NEGA paprasto raštelio.
Taigi
lyje per pusę šimtmečio—25 .
ar rašyti Lietuvos vardu delę svarbą. Viltis netolimos
už lniukutę viso** a pliekose,
4162 — 4164 So. Halsted St.,
Chicago, HL
arba galite užsisakyti tiesiai iš
LIMAS.
kaip galima tokiai dar nesu
Atdara
Subatog
vakarais
ano
•
iki
8
Turi pasibaigti galutinai tie ramybės dar galutinai nežu
F. AD. RICHTElt * CO.
74—80 Nachiagto# Street. IUtf tork. Įj
Bet tą darbą reikia atlikti brendusiai tautai reikalauti
musų tautos žeminimai, ta& vo. Daugelis mano, kad ka
tinkamai. Apsaugok Aug- savystovumo.
Jie beabejo
kenkimas jos atgijimui.
riaujančios valstijos išgirs
ščiausis, jei už to darbo im pamatys, kad privestieji to
Bet kad ta centralė butų YVilsono bilsą ir metę šalyn
sis tie, kurie prie to darbo se rezoliucijoje ir faktai yra
pati priaugusi prie tokio kruviną kątfą sueis visos Į
nepriaugę. Tokie pridarys neteisingi, reiškia, kad tam
sunkaus darbo, į ją turi Įeit krūvą.
klaidų, kurių nebepataisysi raštui nėra ko ir tikėti.
patįs šviesieji, rimtieji tr
jokiu budu. Juk dabar ir
Vokietijbrf ambasadorius
Toki netikusi raštą per veiklieji lietuvių inteligen
viena klaida padaryta gali
skaitę daugelis turi taip im tai. Tik tuomet tegali būti i Suv. Valstijas Bernstoirf
nulemti visos tautos žuvi
ti manstyti. Jei jūsų valdy didesnė gvarancija, kad cen laikraščių jtfįorespondentams
mą.
tojai rusai, kuriems vergą- trale išvengs bent stambes pasakė, jog* jis nuoširdžiai
Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, Sila
binius ir deimiantinius, muzikas, gramofonus su lietuviškais re
Tuotarpu, kai nei vienoje zote, yra jums tokie geri ir niu klaidų.
Įsitikinęs, Kid po Wilsono
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius
tautoje nerasi tiek daug ne- malonus, tai ko jus beieškošokius; armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jaa
pasiulijimo $ tikrai prasidės
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
P*
tikusių “veikėjų,” kurie te geresnio gyvenimo, kam
pasitarimai visų kariaujan
•* Av ■'įOJTaipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikataip mažai numanytų daly jums tos laimės ir savysto
čių valstijų dėlei užbaigimo
liškus instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame.
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Oyvenantįs ei
ką ir kurie taip drąsiai im vumo? Bukite ir toliau to
baisių skerdynių.
Cliieagos orderius galite siųsti per laiškus.
tus už to darbo, kurio jie ne je vergijoj!...
Duok Dieve, kad tas kuo
Jei tokie netikę raštai bu
numano. Tokiais “vyrais”
STEPONAS P. KAZLAVVSKI
greičiausiai įvyktų. O už to
Amerikos lietuviai jau ir tų siunčiami Suv. Valstijų
4032 S. ASHLAND AVE„
CHICAOO, ILL.
ki krikčšionišką darbą pa
perdaug garsingi.
vyriausybei, apie tai beabėTELEPHONE DROVER 7309
saulis amžinai bus dėkingas
Tokio drąsaus ir klaidin jo sužinotų ir vokiečių val
Katalogą visiems dykai ,kas tik prisius už 2c štampą.
Wilsonui.
Dabar vokiečių vai
go veikimo pavyzdžiu gali džia.
būti kad ir paskutinieji atsi džia pareikalavo, kad butu
WASHIGT0NAS. Centikimai iš lietuvių gyvenimo atstatyta laisva ir neprigultralinių valstijų pasiulyjimą
minga Lietuvos karalystė.
Amerikoje.
baigti
karę
beveik
vi
Laisvamaniškas laikraštis Gi sužinoję vokiečiai, kad si
talkininkai
jau
at
vadinamas “Tėvynė” pata lietuviai šmeižia juos sve metė.
Šmėkla
bai
ria savo skaitytojams dary- timtaučių akyse, ką jie tuo- sios ir ligos karės baido visą
ti viešus susirinkimus, rašy met pasakys? Ar nenumos
civilizuotą pasaulį ir todėl;
ties po rezoliucijų, kurias ir jie tuomet ant musų rannenuostabu, kad daug pra
tas laikraštis atspausdino ka, sakydami; neužsimokh
kilnesnių žmonių negaili jo
savo skiltyse. Tas rezoliu gelbėti tokio žemo budo tau
kių pastangų, by tik prisi
cijas su parašais siųsti Su tą ir jos žuvusią tėvynę keldėti prie įvykdinimo šven
vienytų Valstijų kongresmo '• ti numirusių,
tos ramybės. Suvienytų Vai-j
nams.
,
Tokius pat netikusius erSupažindinti
Suvienytų1 zinimus randame ir angliška stijų prezidentas Woodrow
VZilsonas, matydamas kad
Valstijų valdžią su Lietuvos me laikraštyje “The Montpačios kariaujančios valsti
reikalais yra labai geras da real Daily Star” gruodžio
jos nesusitaria tarp savęs,
lykas. Tik jis turi būti tei 13 d. 1916 m. Tą pragaištin
pasiryžo pagelbėti joms dė
singas ir tinkamai sutaisy gą raštelį rašęs garsingasis
lei pradėjimo taikos dery
tas. O to kaip tik ir truk socialistų šulas, žinomasis
sta toms rezoliucijoms, ku- ■ niekšas “Naujienų” bendra bų. Vakar prezidentas Wilrias tas laikraštis kviečia; darbis, buvusys “Sakės” re sonas į visas kariaujančia*
valstijas išsiuntė pasiulijisiųsti su parašais Suv. Val daktorius A. J. Karalius,
kurs Chicagoje vykdino so- mą užbaigti kraugeringąją
stijų valdžiai.
Tame “Tėvynės”’ perša- cialistiškąją moterystę gy- karę ir pradėti taikos dery
Savoje notoje prezi
majame rašte iš pradžios j venime, ir kurs išbėgo iš bas.
jausmingai aprašytos rusų Chicagos, kad nepatekti už dentas aiškiai parodo, kad
nei vienai kariaujančiai vai
tariamosios
geradarystės. tai i kalėjimą. Kad supažin
stijai priėmimas taikos dery
Jas beskaitant taip ir išro- dinti su Lietuva beto jis ten
do, kad nebėra lietuviams P&t pataria skaityti fanatiš- bų neatneš pažeminimo, kad
taika pasauliui kuogreičiau
z
tokių geradarių, kaip rusai. ką Šliupo parašytą raštparesnė šviesa dėl akią, negu elektrikinė
LARAI iš paprastą rėmą Rayo lempa
siai
reikalinga
ir
kad
visi
ne
ar gasinė ir galima
padėti, kur tik
padaryta,
kad net per daug lengva
O apie tai, kokią pragaiš laiki “Lithuania in Retror
ari.
užlaikyti
ėysta
ir
apturėti
švarią
iš

sutikimai
tarp
Europos
val

/
tingą politiką vedė rusai spect ant Prospect.” Tokie
žiūrą.
Rayo lempa išduoda šviesa, kad vi
stijų
galės
būti
kuogreičiau
musų tėvynėje Lietuvoje raštai musų tautai tik sar
suomet yra vienoda, minkšta ir akims
Rnvn lempos yra labai paprasto si
nekenkianti.
dėjimo. Nereikia nuimti stiklą šešėli
per šimtą su viršų metų, ta matą darą, o supažindinti šiai išrišti laike taikos kon
nuo šviesos, nes turi plačią
apačią,
/
Paleisk savo pardavėjui
išrodyti
daleidžia praktiškai galima apvožti.
me rašte nei minte neprisi 1 su musų tauta jie negali nei ferencijos.
Rnyo lempą. Tamsta iš kar'o pamaty
Prezidentas atkreipia dosite jos vertę.
ttayo lempos padarytos iš gryno miminta. Nieko nepasakyta ir vieno.
singio,
storai
apnikeliuota
ir
užteks
Nemažas musų tautos pa- mą, kad diplomatų mintįs ir
Naudok Rayo — nes nėra geresnės.
apie tai, kaip ir kiek rusai
tavo visam amžiui. .Tos yra daug ge
/
žeminimas
įvyko
nesenai
kariaujančių
ir
neutralių
šasunaikino Lietuvą karės me
Washingtone.
lių yra vienokios: VISI NO
tu.
Kuo tik nesenai buvo1 RI KAD BUTŲ UZTIKKas kita su vokiečiais. Jų
STANDERD OIL COMPANY
žiaurumas tame rašte nu-; Washingtone
pavergtųjų RINTOS TEISĖS IR PRI/
SILPNES(An Indiana Corporation)
Toje VTLEGIJOS
pieštas pačiomis juoduosio- tautų konferencija.
konferencijoje
buvo
ir
labai
NIŲJŲ
TAUTŲ
IR
MAmis spalvomis.
Laikraštis
VALSTIJŲ
“Tėvynė” minėtame rašte šviesių bei žymių žmonių. ZESNIŲJŲ
UŽPUOLIMĄ,
deda ant vokiečių sprando Tai buvo kitų tautų atsto- PRIEŠ

!±?T,^‘irsi’atoji

Ko Lietuviams
Dabar Laikyties?

DĖLEI PRIVERSTINOS r LAIKRAŠČIAI DIDINA
KAINAS.
BLAIVYBĖS ANGLIJOJ.

The Stock Yards
Saving Bank.

PAIK-EXPELLEP.!3-

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

SUV. VALSTIJŲ PREZI
DENTAS ŠAUKIA KA
RIAUJANČIAS VALSTIJAS
BAIGTI KARĘ.

i

GERIAUSIA SVIESA DEL TAMSTOS

ne vien jų padarytąsias bai vai.

Gi nuo lietuvių nuva- Kiekviena šalis nori, kad pa

'

SKANDALAS
INCIJOS PARLA
MENTE.

r

SAVAITINE DRAUGAS

2) Paliuosuotų iš kalėji-|inų ministeris Hsia-Yi-Ting budu vokiečiai laike trijų
mų suareštuotus Venizeloso patvirtino / parlamente, kad mėnesių perėjo per visą Ru
Kinai iki karės pabaigos pa muiliją ir priėjo pietinės Rn
sai ininkus ir
3) Paleistų sumobilizuotą si liks neutrališki. Gird, Ki-! sijos, vadinamos Besarabikariuomenę.
nii netik patįs nenori karės, jos. Dabar jie atkakliai laukad jai nėra rukuki kariau
bet jie trokšta, kad ir ka- žiasi gilyn Rusijos ir ruoti j u šone.
riaujaneios valstijos kuo- šiasi eiti ant Odesos,
arreičiausiai susitaikintu.

DĖIBMNOATSIŠAUKiMO.

Šiomis dienomis laike po
sėdžių Francijos parlamenLondonas. Su AYilsono no
to atstovas Breazon išsita
rė, kad franeuzai neprivalo ta dėlei užbaigimo kalės dar
mušties dėlei to, kad rusams plačioji visuomenė nesuspė
jo susipažinti. Politikai gi,
tektų Konstantinopolis
Dauguma atstovų tokiais I k"ril!n1s teko skaityti tų nožodžiais savo draugo labai
K“"."“1""™,
pasįjĮkUno ir prašalino jį iš Ki,lkul‘<! i^eiskū, kad \\ ,1
^sėdžių;v yadindami “išga šono pasiulvjimas pradėti
taiką, tai geriausia Kalėdą
ma. n
dovana. Manoma, kad Angli
ja neužilgo prisius AYilsonui
savąsias taikos sąlygas.

EUROPOS NEUTRALINĖS
VALSTIJOS RŪPINASI VOKIETIJA SU DŽIAUG
TAIKA.
SMU PRIIMA WILS0N3
Berlynas. Girdėt, kad Nor

vegija, Švedija, Danija, Švei
carija ir Olandija žada nuo ‘
savęs kviesti kariaujančius’
| Washingtonas.
Girdėt.
priešus pradėti taikos de
; kad Vokietijos politikai su
rybas.
i dideliu džiaugsmu prienu
Visiems karė įgriso ir jau
i Suv. Valstijų notą dėlei už
seniai laikas paliaut liet ne
i baigimo karės. Vokietijos
kaltą. kraują.
j imperatorius V ilhelmas 11

, dėlei tos notos žada pasikal
’ bėti su Suv. Valstijų pasini
tiniu i Vokietiją James AV
! Gerard. Kokihs vokiečiu'
: AVilsonui prisius taikos sąh
gas dar nežinia, bet dangų
irias mano, kad nuo visų už
kariautų žemių vokiečiai at
BERLYNAS.
Vokiečiai! sisakvs.
praneši^igd franeuzai nuo i
įdžO^mržs netekę 3,800J
000 kareivių, anglai gi tanu
pat laike neteko 1,300,00(
kareivių. Taigi išviso talki
Baltimore, Md. Kardino
ninkai šiaurinėje Franeijoje ,is Gibbons pranešė laikraš
pražudė 5 milijonus 100 tuk ių korespondentams, kai
stančių žmonių.
is manąs, job neužilgo tik

FRANGUZAI IR ANGLAI
NETEĘ 5,100,000
z KAREIVIU.

TIKI Į NETOLIMĄ TAIKĄ.

GRAIKIJA PROTESTUOJA
PRIEŠ TALKININKUS.
ATHENAI. Graikijos vy

ai prasidės 1arp visu ka
’aujančią vaisi ;.;ų ta’kos d<
ybos ir baisi Europos kar<
eis užbaigta.

VMETŪOS
LAIKRAŠČIAI PRIJAUČIA TAIKAI.

riausybė nusiuntė griežtą
protestą talkininkams už rė
mimą revoliueijonicrių vado
Venizeloso, kuris ardo šalies
ramumą.
Talkininkai graikams re
BERLYNAS. Taikos klau
voliucijonieriams duoda pi
nigus dėlei ginklų nusipir ■inie sutinka visų pakraipą
Vokietijos laikraščiai, neiš
kimo.
skiriant nei pan-vokiškų, kr
rie nori idant visos užkuriai
tos žemės pasiliktą po vo
kiečiu*valdžia.

PRIE SOMMOS ŽUV01
MILIJONAS 300 TŪK
STANČIŲ ŽMONIIJ. GRAIKAI PILDO TALKI
NINKŲ REIKALAVIMUS.
Berlynas. Sulyg vokiečių

žinių pasirodo kad nuosto
liai prie Sommos yra labai
dideli. Franeuzai esą nete
ko 250,000 kareivių, anglai
>50,000 ir vokiečiai 500,000.
Mušys prie Sommos jau
tęsiasi septintas mėnuo.

Londonas. Graiką vyriau
sybė, sulyg talkininkų rei
kalavimu, jau pradėjo vežt
savo kariuomenę iš Thessa
iy.
________

NAUJI TALKININKU REI
“GRAIKIJA BUS SUTRUŠ- KALAVIMAI GRAIKIJOJE.
KINTA.”
Londonas. Talkininkai v’is
Londonas. Taip rašo Ang

lijos sostinės laikraščiai, ne
tekę kantrybės dėlei draiki
jos užsispyrimo. Graikija ga
lutinai atsakė talkininkams,

dar neduoda Graikijai ramu
lim^ Šiomis dimioinis šie pi’
reikalavo kad:
1) Graikija pavestų ją
globon visus geležinkelius,
pa etą ir telegrafą,

KARPATUOSE RUSAI
LAIMĖJO.

Petrogradas. Karpatų kai

ARTILERIJOS DVIKOVA
PRIE VERDUNO.

RUSAI NEKLAUSO
WILSONO BALSO.

«a, kad Sommos fronte liko Į 2. Paimti kariškiems rei
nušauta trįs vokiečių orlai kalams visus privatiškus lai
vus.
viai.
Smarkiausia
artilerijos 3. Paliuosuoti kalinius iš
kova verda prie Wyschaetc. Sinn Fein.
RUSAI SMARKIAI ŠAUDO.

Paupiais
Drena ir Stockhod rusų ar
tilerija netingi darbuotis.
Kitose vietose taipo gi ru
sai daro užpuldinėjimu^,
nors jie ir atmušami. Į piet-rytus nuo Rygos rusai bu
vo truputį paslinkę pirmyn,
bet netrukus vokiečiai vėl
suvarė juos atgal į senus ap
kasus.
Mlušiai tęsiasi pačiame
karštume visu frontu, nors
ir Kalėdos jau prisiartino.
BERLYNAS.

nuošė kraugeringi mūšiai
-----------Petrogradas. Rusijos vypačiame karštume. Kas liks
ParyžiU3. Mūšiai prie Ver riausybė oficialiai praneša,
ten nugalėtoju dar galutinai
nežinia, bet nuostoliai abie duno dabar žymiai nusilpo, kad AVilsono pasiulijimas
jų pusių jau ir dabar labai ’eu ten tik artilerijos šaudy pradėti dabartinėje valando
mai ir žvalgų susidūrimai. je taikos derybas yra nega
dideli.
limas. Rusija pasiryžusi ka
Prie Kimpulnng ir Jacoriauti lig galutinos pergalės.
beni pastaromis dienomis ka
Gird, taika, tik galės būti po
lės laimikis persisvėrė rusų
jų triumfo. Dabar gi kalbėti
pusėn.
Iš keleto kalnelių
i apie taiką yra bergždias dar
vokiečiai liko išvaryti.
i bar.
Londonas. Vokiečiai bai
Taigi, ;al ir TVilsono pa
gia
Rumunija.
Visa
Dobru-i
•
"E?” *......neatsicks
E 7*7..... sa\
.E
III
savo
, .suminimas
dza
jau ju rankose. Dabar,.,
,
, ar
,
tikslo.
Talkininkai vis di
t( lieka rumunams tik Mol svajoja apie triumfus ir nuo
Telegramos iš Rusijos so davija. Telegramos iš Pet- taikos kratosi.
stinės Petrogrado praneša, įcgrado skelbia, kad talki
kad Voly i lijos. fronte laimė ninkai jau evakiiavo mie
WASHINGTONAS. Šio
jo rusai, (ii tos pačios die stus Tultelia ir Isakteha.
mis dienomis Šveicarijos
nos telegramos iš Vokietijos I ie miestai yra pačiame pa-J
respublika, sekdama pėdo
sostinės Berlyno džiaugiasi, rubežyj Rusijos ir Rumuni-i
mis Suv. Valstijų preziden
kad visas rusu atakaš Voly jos. Gi kitos telegramos j
to Wilsono, išsiuntė visoms
nijoje vokiečiai lengvai at skelbia, kad Mjiekenzenas,
jau pradėjęs bombarduoti Paryžius. Francuzų armi- kariaujančioms valstijoms
aušę.
Ir kuris gi iš jų dabar me nisų miestą Tzmkilą. Tokiu jos kariškasis štabas prane- pranešimą, kviesdama jąs
! kuogreičiausiai užbaigti ka
noj a !
2
i rę ir pradėti taikos derybas.
Manoma, kad apart Suv.
Valstijų ir Šveicarijos kvies
taikinties kariaujančias val
Negirdėtas pasisekimas, Per pustrečio mene- y stijas ir: Olandija, Danija.
Norvegija, Švedija, Ispani
SlO laika išėjo’91 TŪKSTANČIAI kningeliu. LietuBSRLYNAS. Kariškasis t vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios, P® ja ir respublikos Pietinės
Amerikos.
Stabas skelbia, kad prie Som \ naudingiausios ir pigiausios, Dėlto ją ir ima nebe

VISA DOBRUDŽA JAU
UŽKARIAUTA.

ŠVEICARIJA PRISIDEDA
PRIE WILSONO TAIKOS
NOTOS.

ABU LAIMĖJO

NUŠAUTI 3 VOKIEČIU
ORLAIVIAI.

VOKIEČIAI PRIE SOMMOS
: 6 ORLAIVIUS,

nos pastaromis dienomis voį\p šimtais, bet tūkstančiais.
kiečiu lakūnams pasisekę Į »
os kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki-

nušauti (i franeuzu«- orlaivius, i*v
Vienas vokiečių orlaivis
(įsidūręs su franeuzu orlaivių. Abu orlaiviai nukri-’I B
■o ženivn.
■»;
2___________________ i \

mo yra sitoš:

X

1) AR YRA DIEVAS? Šitoje kningutėje taip -i
aiškiai prirodyta Dievo buvimas, kad tą kningutę ;•
perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Diei?
va s yra.
'»
2) ZMONISKUMAS IR VERGIJA. Čia gy- i
vais atsitikimais išrodvta, kur yra žmoniškumas, o #
f kas rengia žmonėms vergiją.
*
t
3j REVOLIUCIJONIERIŲ TARPE. Šitoje J
•
. * . .
.
V
I.................... \
\ kningutėje įspūdingai aprašytos revolmeijonierių ir
«į
į revoliucijų negirdėtos baisybes.
?
BERLYNAS. Armija fe k*
4) GI0RDAN0 BRUNO. Didis bedievių
naršab > vou Mackenzeno no.S , .
,,
v. ..... . . . • ,
, • &
x kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus, skai- ;
(movei žengia VYalachijoje į»
lirmyn. Visos rumunų ir ru- • tyk šitą kningelę.
5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmų £
ų atakos pasekmingai nuo
pasiskaitymų teperka šitą kningutę.
£
at atmušamos.
G) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE- |
SOS ŠVIESOJE. Ketvirtą kartą išleista ir išnaujo
i5 perdirbta. Čia gyvais atsitikimais Įirirodyta, ko noi1 ri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistų sekretai.
\
• t®
Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų kum- »
\ guėių tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIE- i
BERLYNAS. ITaagoj po- NOS RŪŠIES kningeliu nemažiau 100, gausi po 3 4
ieija suareštavo 30 žmonių, CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CENpo 1 CENTĄ.
Įtariamų šnipinėjime. Skal Y TU, imdamas nemažiau 5'00 gausi imi
Kas norėtų gauti NE VIENOS RUSIES, bet Įį
iu je suareštuoto jų yra vie- \
•r.....:. ......
x..............
nas anglų majoras, vienas sudėtus iš kelių viršminėtų
rusių,
tas už» onn
200 i...:,,
kiliu- \4
tik 8 DOL.
kapitonas, vienas leitenan- « geliu užmoka 5 dol., o už 500
GALILĖJUS,
čia aiš- §
7. KOPERNIKAS IR G
as, du lakiniai, 21 belgas ir t
b?
a kiaušiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrod.v- j
t moterįs.
\ tas, tu mokslininku gvvenimas ir ko vertos bedievių ,•
priekaištos, buk katalikai juos Įiersekioję.
•
8. MARKSAS II. Trečia laida. Pasiremiant
?■ pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMEN- |
t TAIS šitoje kningelčje yra išrodvta, kaip socialistai ;
rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
;•
Perkant pavieniui kningelės: KOPERNIKAS 4*
Petrogradas. Nors rumu- •
ai atsitraukdami dauguma •> IR GALILĖJUS, MARKSAS II, kaštuoja tik po 8
kerosimi kasyklų sugadino, • CENTUS. Imdamas nemažiau 100 gausi po 5 CEN- x
>et pasšaukti vokiečių inži- TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, imnieriai netruko jas sutaisyti dainas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.
*
ir dabar vokiečiai plačiai •>
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE- \
jomis naudojasi. Šimtai va t RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingu
H
idini kasdien veža kerosimi
ir įdomių kninge ių. Pasiskubinkite užsisakvti! Pi‘
š Rumunijos į Vokietiją.
i' nigus,reikia užmokėti UŽSISAKANT.
Su visais tais reikalais krdipkitės į

♦VALAGH1J01E VOKIEČIAI |
ŽENGIA PIRMYN, 1

SUAREŠTUOTA 30
ŠNIPŲ.

NAUDOJASI KEROSINO
KASYKLOMIS.

KINAI NENORI KARĖS.
PEKIAS. Kinijos svei^,

,
“DRAUGAS” PUBLISHING C0.,
1809 W£ST 46th STREET
::
::
CHICAGO, ILL. *

4. Apginkluoti visus pre
kybos laivus.
5. Paliepti farmeriams,
daugiau sėti kviečių.

6. Padidinti mokestį už
važinėjimą geležinkeliais 50
nuošimčiais.
7. Pačiai valdžiai prižiurę
t i anglių kasyklas.
8. Pertraukti streiką ga
rinių katilų dirbėjų Liverpoole.
9. Įvesti visoje Anglijoje
priverstiną blaivybę.
10. Sutvarkyti Airijos ge
ležinkelius.

NĖRA GERESNIŲ VAI
STŲ DEL DIEGLIŲ.

Išdirbę j iai stebuklingų vais
tą vadinamų Kopp’s Baby’s
Priend kuris per paskutinius
keturias dešimts metų yra
išgelbejės milijonus vaikų ap
rūkė laišką nuo Mrs. Clyde
Klingenschnudt kuri gyvena
North Jackson, Ohio.
“Aš negalėjau surasti ge
resnų vaikams gyduolų nuo
dieglių kaip “Kopp’s Baby’s
Priend”. Mano mergaitė sveiė tiktai dešimts svarių kaip
gimė, o dabar sveria trisde
šimts svarų o esą tiktai dvyli
kos mėnesių senumo, užtat aš
patariu kiekvienai motinai tą
užlaikyti savo namuose”.
“Kopp’s Baby’s Friend
ra parduodamas visose apiekose, bet jeigu
negalite
gauti parašykite muiitš'jde-''
darni popierinį dolerį, o mes
BERLYNAS. Beveik vi
Tamstai prisiusime dų butesa vokiečių visuomenė gan ius po 50c.
džiaugsmingai priėmė Wil- KOPP’S BABY’S' FRJL’ND
seno notą dėlei užbaigime
COMPANY 15 KOPPS
karės.
Šiomis dienomis BUILD1NG, YORK, PA.
Amerikos ambasadorius i
Vokietiją dėlei to reikalo ii
ŠIRDINGI INTIKINIMAI.
gai kalbėjosi su Arokietijos
Kančios suteikia išmintį,
! svetimų reikalų ministeriu as, kuris pažįstą
dideles
Dr. Alfred Zinnuerman. Ma kančias, žino taipgi ir nie
noma, kad artimiausioje atei kuomet neužmirš to vaisto,
(vje vokiečių vyriausybė kuris jam pagelbėjo. Ponia
įteiks Wilsonni, kaipo dery Marė Zaliorak,
Housatonic
bų tarpininkui, savąsias tal Avė., Bridgeport, Conn., ra
kos sąlygas.
šo: “Aš labai sirgau ilgą lai
ką. Mano viduriai nieko ne
priėmė, viską išmetė. Ant ga
'o aš paėmiau Trinerio Ame
rikinio Karčiojo Vyno Elik
syro ir nuo to laiko aš gerai
aučiuosi. šitas vaistas dabar
Petrogradas. Telegramos
visuomet randasi nm,.O naiš Rusijos sostinės džiaugė nuose”. Tas pats įsitikini
si, kad Karpatų miškuose
mas tvylo protuose visų tų,
rusai atstūmę vokiečius ir
kurie sirgo kietais viduriais,
austrus. Apylenkėse Uzul
galvos skaudėjimu, vidur iii
rusai buk paėmę 2 anuotas
išpūtimu, nervotumu, kuriems
ir 200 kareivių.
ruko noro valgyti, turėjo
Prie Oitus vokiečiai atmažų energiją, menką kraują,
mušė rusų atakas.
gyvenimo permainą ir tt., o
šiandien
yra geriausioj svaiDĖLEI LAIMĖJIMO.
katoj ačių Trinerio Ameriki
LONDONAS. Anglai ga niam Karčiojo Vyno Eiksylų gale aiškiai suprato, kad rui. Kaina $1.00. Aptiekose.
su viena puikybe karės ne Trinerio tepalas yra antra
laimės. Idant laimėti karę palaima namams. Nuo ramareikia gerai prisirengti, rei tų, neuralgijos, susižeidimo,
kia sumobilizuoti visas ka išsisukimo, sutinimo, nušali
riškas jiegas. Naujasis Ang mo ir tt. greitai ir gerai. Kai
lijos ministeriu pirmininką.** na 25e. ir 5Oe. aptiekose, kraLloyd George pasiruošęs į- sa 35c. ir 60. Joseph Triner,
kunyti sekančius užmany išdirbėjas ebemikas, 1333—
mus dėlei pasekmingo vedi 1339 So. Ashland avė., Chica
mo karės:
go, UI. Jei nori savo sienas
1. Sumobilizuoti karės rei papuošti gražiu Trinerio Au
kalams visus vyrus, o jeigu ksinu Kalendorium, prisiųk
bus reikalinga tni ir mote 10c. padengimui persiuntimo
lis..
• & rt • i £ fl lėšų.
(Apg.).

ŠONO PASIULYJIMA.

RUSAI PAĖMĖ 2 ARMOTAS IR 200 KAREIVIU.

.60
triukšmas delei namų pirkimo klausimas butų organe gvil 82 St. Loui Mo.
.78
Nevv Yorko apielinkėje užsi dentas ir pribrendihtas. Jei 98 AVorcester Mass.
15.21
baigė tuomi, kad organo re tylėsime ir dabar iki sekan 124 AVilmerdinej Pa.
Jeigu tamsta nori būti savistol
56.73
dakcija Centro Valdybos pa čiam Seimui, yra galima, kad 121 Springfield 111.
84
Meriden
Conn.
jo
dasiekti,
tai pradėt Savings acount’ų.
12.97
sakymu “laikyties konstituci toji pat istorija ras tinkamų
2.60 ba turi ir žinoti kaip taupyti savo piningus
jos“, liko priversta, kad palie progų atsikartoti... ir vėl au 73 Hudson Pa.
42 Brooklyn • N. Y.
9.71 į bankų. Niekas negali žinoti kur kokia nelaimė atsT
čiantį Susivienijimo širdį raš dra, ir vėl tylų.
1 Edwardsville Pa. 81.45 bedarbė ar liga prispaus ir tuomet nebus iš kur gauti
P. Mulevičius.
tai butų siunčiami Cent. Val
.27 šelpos užlaikymui savo šeimynos. Neatidėkite ant toliaus},
126 Coaldale Pa.
dybai perkritikuoti pirm, ne
31.51 bet pradėkite šiandienų. Mes mokame 3 nuošimčius. Mes
3 Elizabeth N. J.
gu jie pasirodys organe. Mu
3511.77 siunčiame piningus į Lietuvą žemiausiom kainom. Klaus
Viso
sų gerbiami Susivienijimo gy
kite mus apie kainas
vųjų reikalų gvildentojai tuovienijimo reikalų.
Įdėkite savo piningus į bankų, kuri yra po valstijos
Dar tik keli mėnesiai kaip
Kad ir po sekančiam Sei mi įsižeidė ir liovėsi rašę ir įsisteigė S. L. R. K. A. 23
priežiūra.
mui nekiltų protestai namo gvildenę opiuosius klausi pk., bet jau pasidarbavo tau
Musų turtas siekia suvirš šešius milijonus dolerių.
mus, nes nematė “malonumų“
reikale,
tai
mes
reikalaujame,
Susivienijimo
Lietuvių
Bostono Apskričio Susivie
iiitikuojant jų raštus Centro tiškoje dirvoje.
Rymo Katalikų
Amerikoje kad C. Valdyba prieš busimą
Nuo
karės
nukentėjusienis
nijimo L. R. K. A. kuopoms.
Valdybai: antra gi tas kelias
Chicago I Apskryčio kuopų jį seimų per 4 mėnesius iš
jau
paaukavo
$37.
Gruodž
’
o
Gerbiamos kuopos žinote kad
redakcijų dar nėra pripras
delegatų susirinkimas įvyko siuntinėtų kuopoms blankas tas.
STATE BANK
Todėl šiandienų už-’10 d- laikytame susirinkime Rugsėjo 3 d. 15)16 metų laikvnedėlioję 17 d. gruodžio, 1916 su klausiniais:
klausus pirmesnius rašytojus, .-atarė surengti prakalbas. 1 ų kytame susivažiavime BrackPrli A»h Iiai An. ir Jp
šv. Jurgio parap. svet. Chica 1. Kiek sąnarių iš kurios <odel jie nieko neberašo, gauni Į
susirinkimų nutarė papi- ton, Mas., nutarė įsteigti ap
kuopos
nori
turėti
nuosavų
go, IU.
—T
atsakunų: “Kaip galima ra- 8iuti kuopon įstojimo mokes- skričio agitacijos fondų, į ku
namų
ir
kiek
ne.
Nepribuvus apskričio pir
Musu tuitas- siekia suvirš
šyti, jei Centro Valdyba į or- M* &is kus paskutinis įstoji rį mokės kožnas sąnarys po
mininkui p. A. J. Sutkui, iš 2. Jei dauguma sųnarių no ganų duris uždarė
mo papiginimas. Papigini 5 centus ant metų. Sausio mė
$6.000.000
rinktas susirinkimo
vedėjų ri turėti nuosavų namų, tai
Tuom tarpu Susivienijime mas tęsis iki rengiamųjų nesį tai gerbiamos kuopos
gerb. kun. J. Albavičius.
kokioje apylenkėje. Busimas nėra viskas taip ramu, taip prakalbų.
malonėkite prisiųsti pinigus
rauk >.,e valkoje,
Daugel yra lietuvių prisi apskričio iždininkui.
Perskaitė protokolų iš ore ■šeimas turėdamas
kad gvildenimas
ateiti ir užsimokėti mėnesi- CHICAGOS I APSKRIČIO
svetimtaučių
A. CIGINCKAS,
eito susivažiavimo, kuris ivy- kuopų nuomones, galės tarti reikalų ir siekimas prie tobu- rašiusių prie'
S. L. B. K. A. ADRESAI.
organizacijų arba prie kokių 35 Lafayette, st., AVorcester, nes.
ko Liepos 16 d. 1916. Protoko sulyg daugumos kuopų ir sų ybės nebūtų reikalingas.
Raš.
J.
M.
narių noro.
Mass.
las priimtas.
Mes prisibarę už legališku- kompanijų, k., t. “insurance“
Pirm. A. J. Sutkus, 6329
ir
moka
kas
mėnuo
nuo
$1
Bostono
apskričio pirm.,
Po šia rezoliucija pasirašo us namų pirkimo Nevv Yorko
Kuopų raportai. Iš rapor
So. Fairfield avė., Chicago,
E. ARLINGTON, YT.
U. Kudirka.
apskričio valdyba ir pasiun apielinkėje apsnudome ir už- iki $1.50. Lidoje gauna pa
tų pasirodė, kad prabėgusia
UI.
šalpos nuo $18 iki $35 į mėne
čia kopijų centro valdybai. ’
S.L.R.K.A. 148 kp. 5 d.
niršome
apie
kuria
taip
kar

Rašt. J. J. Palekas, 4528
me laike kuopos labai mažai
Kai kurios kuopos padavė štai ir protingai kalbėjome sį. Na, jei tiek mokėtum ir
gruodžio laikė mėnesinį susi So. Washteuaw avė.,
teveikė.
Centro pastaramjame seime. Agita - prigulėtum prie S. L. R. K.
prieš
dcundus
rinkimų. A’isi sąnariai atėjo
Chicago, III.
Skaitymas laiškų. Laiškai Valdybų ir organo adminis
A.
žinoma
gautum
daugiaus
į susirinkimų ir užsimokėjo
cija
turi
apsireikšti
pas
kiek

Ižd. J. Žakas, 3339 So.
nuo šių kuopų: 171 kp. De tracijų už nereguliariškų or
ligoje pašalpos įr daug dau
mėnesines. Išrinko naujų kuo
vienų
katalikų-inteligentų,
pas
Organizatoriai:
troit, Mich., 146 kp. Spriug gano siuntinėjimo sųnariams.
giaus butum naudingas lie
pos valdybų. Į valdybų įėjo Emerald avė., Chicago, Dl.
kiekvienų
susipratusį
katalikų
Valley, III. Laiškais prisiuntė P. Mulevičius paaiškino, kad
šie žmones: pirm. Juoz. Naietuvį kiekviename
mieste, tuvių tautai. Kam gi palaiky
CHICAGO, ILL.
A. J. Sutkus, 6329 So.
įnešimus ir linkėjimus.
neturi sųnarių adresų. Kiek Kiekvienoje parapijoje, kiek ti kokių žydų JĮ įstaigas ar
kutis, pirm. pag. Jonas Ma Fairfield avė.
Chicago,
Bernotas Stumbras, atsto administracija
S. L. R. K. A. 101 kp., tu tulevičius, į rašt. Pelik. Šlapeturi adresų vienoje grįčioje. Musų šventa kompanijas? ,Juk mes turime
III.
vas nuo 161 kuopos iš Collin- tiek išsiunčia organo egz.
kurios rės metinį susirinkimų, gruo is, prot. rašt Laminas Ki
priderystė yra išauklėti musų savas organizacijas,
svillė, III. paaiškino apie sa Del geresnės tvarkos nutarė,
džio 31 d. 1916 m. Dievo Ap sielius, ižd. Juozas Linartas,
Susiv. į milžinus, kad kiek tam tiksliai yra suorganizuo
vo kuopos veikimų ir prašė, kad visos kuopos po Naujų
veizdos parap. mokyklos kam. iždo globėjai: A’itautas Sin SUSIV LIET. R. K. AM.
tos.
Del
to,
kviečiame
vi

vienas lietuvis katalikas gy
PITTSBURGO APSKRIČIO
kad apskritis pasirūpintų su Metų prisiųstu Centro raštiPradžia
1-ma
vai.
po
pietų.
sus
ir
visas
prisirašyti
prie
kevičius,
organ.
Petras
Bavenantis šioje šalyje butų jo
VALDYBOS ADRESAIorganizuoti jų apylenkėje nėn vardus ir adresus, tų sų
sąnarių ir būdamas juojų di- S. L. R. K. A. vietinės kuo Į minėtų susirinkimų yra liekas, kuopos koresponden
daugiaus S. L. R. K. A. kuo narių, kuriems turi eiti orga
Pirmininkas, Baltrui Vai
Ižiuotusi. Gi išauklėjimui or pos. Dabargi yra gera proga kviečiami visi kuopos sąna tas F. Gikis.
pų. B. Stumbras
įgaliuotas i,as. Tada ims g-iiima surasti
riai,
nes
bus
renkami
nauji
įsirašyti,
nes
įstojimas
nu

F. Gikis, kp. koresp. šnoras, 1514 Carson Bt,
ganizacijos į milžinus neužfit, Pitt
PittCollinsville apylenkės organi- kas va kaltus.
viršaičiai
1917
metams.
Tai

mažintas.
sburg, Pa.
enka vien agitacijos, reika
Jžiat<lUJLL..Nutarė pasiųsti laiškų Sekantis susirinkimas nu
pogi
valdyba
išduos
nmt'nį
Gruodžio
30
d:*virš
pami

Vice-pirm., Antanas
anas Vis
.Vie
linga vidurinė tvarka, kurios
SUStV. LIET. R. KAT. AM.
į centrų prašau, kad sušelptų tarta laikyti vasario 18 d.
raportų
iš
savo
veikimo.
nėta
kuopa
rengia
vakarą
su
minas, Homestead, Pa.
pas mus taip mažai. Dar mes
sergantį
Jonų Vaičikauskų 1917 m. šv. Jurgio
D. G. šulekuitė, rašt. CENTRO VALDYBOS AD
parap. teturime to svarbiausiojo or programų. Bus lošta kome
Raštininkas, Kanst. Vai
RESAI:
161 kp. sųnarį.
dijos,
deklemacijos
ir
kito

svet. Chicago, 111. Prašoma, ganizacijos
šnoras,
1116 Hilsboro
St.,
pamato, t. y.
CICERO, ILL.
Nutarė atsikreipti laiškais kad visos kuopos sausio mė TINKAMOS KONSTITUCI- kių pamarginimų. Po progra
Iždininkas, kun. S. J. ČePirmininkas — J. Jaroševi
į apylenkės kuopas, kad atsa nesyje laikydamos susirinki IOS. Mes jų taisėme ir tebe mų! bus šokiai prie
geros
S. L. R. K. A. 48 kp., turės čius, 1048 Washington
St., Pittsburgh, Pa.
kančiai sudarius agitatišviš- mus išrinktų veiklius sųnarius aisome ir juo daugiaus tai muzikos.
pananis, 318 — 4th
Avė.,
metinį susirinkimų ketvergė Norwood, Mass.
kų prakalbų maršrutų. Dar atstovais ir prisiųstų busian- some, juo daugiaus ant jos
Kviečiame visus kenošie- Sausio 11 d. 1917 m. šv. An
Vice-pirm. — K. KruŠins Homestead, Pa.
bas pavestas apskričio rašti čioii konferencijom
Taipgi įaisinių lėšų darome, tuo toji čius ir iš apylenkės. Užtikri tano parap. svetainėje. Visi kas, 59 Teneyck St., Brooklyn,
Organizatorius, Kanstanninkui.
patartina išrinkti kuopų at konstitucijų darosi painesnė n name, nesigailėsite atėję.
tas
Vaišnoras, 1116 Hillsboro
sąnariai turi neatbūtinai atei N. Y.
Raštininkas — J. S. Vasi St., Pittsburgh, Pa.
P. Mulevičius duoda su- stovus visiems metams, butų mokiaus suprantama. DabarReny ėjai.
tį ant šio
susirinkimo, nes
St..
manimų, kad kuopos nuo įs mažiaus keblumų.
inė konstitucija „yra tikras
daug svarbių reikalų yra dėl liauskas, 112 N. Greene
Baltimore,
Md.
SLRKA. CONNECTICUT
Išreiškė
širdingų ačių vargas sųnariams, juo labinus
tojimo duotų apskričiui nors
Į PLAUKAS.
apkalbėjimo.
Bus rinkimas
Iždininkas
—
J.
Stulgaitis.
APSKRIČIO ANTRAŠAI.
10%. Sumanimas pavestas pa 161 kp. iš Collinsville, 111. at tuopų valdybai. Daug priranaujos valdybos, kadangi se
140
S.
Meade
St.,
AVilkesčioms kuopoms apsvarstyti. stovui. Žinoma kelionė lėša- tyta-mažai pasakyta. Pareitas 30 d. Rugsėjo.
nojį atsisakė ir taip toliaus. Barre, Pa.
Pirmin. O. Rosmanskas, 41
Chicagos apskričio susirin vo. Taip ačių už pranešimų Seimas, gėgias, svarstė' ir pa 91 AVaterbury Conn, 34.65
Sekretorius.
Iždo globėjai:
Capitol Avė., Hartford,
kimas nutarė kreiptis prie tos apylenkės kuopų veikimų. vedė Centro A’aldybai
at-’ 13 Baltimore Md.
106.37
V. Lukoševičius, P. O. Mi
Conn.
Kun. J. Albavičius malda spausdinti naujų konstituci- ! 32 Ansonia Conn.
Centro Vadybos,, . kad atida
12.45
• CHICAGO, ILL.
įersville, Pa.
Pirmin. pagelb., J. T. Kazlaurytų organo duris sąnariams uždarė susirinkimą 6 vai. va jų. Iki šiol dar jos nematyti. 35 McKees Rocks Pa. 2.58
A. Nausiedienėy 917 W
at
S.
L.
R.
K.
A.
1(X>
kp
skis, 443 Grand Avė., Nevv
rašyti ir apie tuos klausimus, karė.
Ir, rasi, gerai kad dar neiš- 137 Roekford 111.
15.33 kys priešmetinį silsi rinkimų 3rd St., Chicago, III.
Haven, Conn.
kuriuos užginta.
J. PALEKAS, rašt.
Dvasiškas Vadovas — kun
ipausdinta. Pirm negu jų iš- 70 Old Forge Pa.
43.1!) nedėlioję 31 gruodžio 1 vai.
4528 So. ashtenaw avė., <pausdin tumėm reikėtų jį ge 63 Y’oungstovvn Ohio 30.82
Svarstymas apie pirkimų
J. J. Jakaitis, 41 Providencr Raštiniu., S. ibulskis, 3 Fenn
po
pietų.
Aušros
A
’
altų
parap.
Place AVaterbury, Conn
t., AVorcester, Mass.
Chicago, 111. rai ištaisyti; suredaguoti aiš 109 Nevv Britain Conn. 25.43
namo Susivienijimui. Svarsty
svetainėje.
Meldžiu
visus
Knygius — kun. S. J Kasinin., A. E. Petrauskaite,
ta apie kilusius protestus po
kiai, visiems suprantama kal 100 Chicago III.
21.76 draugus susirinkti šian susiitrnckus,
P. O. Plymouth, Pa
4 Congrcss Avė., AY'atubu31 Seimo. Išreikšta pageida
ba, turėtų talpinti visus svar 159 Lopez Pa.
3.00 riukiman, nes bus
rinkimai
Gydytojas
—
Dr.
A.
K
rv, Ut.nn.
vimas, kad tas būti išvengta,
biuosius organizacijos valdy- 162 Gardner Masu,
8.19 administracijos ateinantiems,
Kasos gkb., M. Pasickaitė.
nes kenkia visam Susivieniji
inosi nurodymus, kurių dabar 173 Paulsboro N. J.
10.76
SUSIV.
L.
R.
K.
A.
KOSTO
metams, taipogi, kurie nesat
235 Pa k St., Ha tforu,
mui. Nutarė, kad Centras iš I’o kiekvienai audrai, po kaip tik ir nerandame joje. 66 Eležabeth N. J.
7.97 užsimokėję už šitų
NO
APSKRIČIO
VALDY

hertaini
Conn. .-r
siuntinėtų visoms
kuopoms kiekvienai perkūnijai, aptils- •Juk dar nesenai vienas iš Su 7 Pittston Pa.
80.68 lai užsimokėkit, bo paliks sus
BOS ADRESAI:
A. Alici. kiutė, 106 Spri.ei:
tam tikrus blankas
su už ta vėjas ir užstoja tyla. Po siv. sųnarių viešai klausė nuo 57 Exeter Borough Pa. 13.58
penduoti.
S!, llmio.ster, Conn.
klausimas apie namo pirkimų barnių, po kiekvienai politiš kada užima vietų musų Cen- 28 Luzerne Pa.
64.22
Dvasiškas vadovas, kun. K. Organizatoriai: B. Sarapas,
«/. l.'dd’kis, rašt.
ir apie steigimų savo organo. kai agitacijai, tapgi užstoja tralė Valdyba, kas buvo labai 61 Durvea Pa.
57.54
Urbanavičius, 20 \Vehster st..
213!) AV. 24th
23 Shcldon St., Hartford,
Geresniam dalykų sutvarky tyla.
žingeidų žinoti ir pačiai val 15 Chicago III.
5.95
Mofitello, Mass.
A
Conn. ir
mui įnešta sekanti rezoliucija. Keletas
mėnesių atgal dybai, bet to
konstitucijoje 36 Nevvark N. J.
36.07
Pirm. A’incas Kudirka, 37
J. B. Šaliunas, 866 Bank
S. L. R. K. A. Chicigos I po
musų
“triukšmingojo’
NIAGARA F. LLS, N. V.
nėra pažymėta. Perleidę sun 164 S. Manchester Conn. 13.10
Krankliu st., Nonvosid, Mass.
St., AA’aterbury, Conn.
apskričio laikytame susirinki s'imo, nemažai triukšmo bu kiuosius tautos darbus, ko 41 AVorcester Mass.
S.L.R.K.A. 1 j) kaupa lai
24.72
A’iee-pirin. Ona Paulaučiume gruodžio 17 d. 1916 — šv. vo kilę organe delei S. L. R. kiais turėjome Lietuvių Die 25 M i ners Nutį s Pa.
15.15 kys susi rinkim.; pobažnytinej kė, 24!) Kiver st.. Mattapnn SEKANČIAS KNl/oAS
Jurgio parap. svet., apsvar K. A. miosavaus namo įgiji nų, ir pradėję Naujus Metus 77 Swoyers Pa.
46.29 svetainėje. 1 d. sausio, 1917, Mass.
VELTUI .GALIMA/ GAUTI
sčius 31 Seimo nutarimus na mo. Tas visas triukšmas įve užmirškime visaip ypatišku- 116 Nevv Haven Conn. 64-57 7 vai. vakare. Visi sąnariai
Raštininkas Antanas Vai- S. L. R. K. A. KNINGYNE.
mo pirkime, padavė sekančią dė Susivienijimų į tylų. Su nnis, o stokime į darbų su pa 27 Minersville Pa.
22.16 ateikite į susirinkimų, bus sinckas, 14 M uore st., Catnrezoliucijų, kadangi kilo
po lyg tos tylos yra gulima įsi sišventimu musų
didiuliai 10 Pliilo Pa.
48.45 daug svarbių reikalų. Taipgi bridge, Mass.
1. Gabrio “Lietuvių Lenkų
Seimui protestai, ir už tai už vaizdinti, kad Susivienijimas organizacijai. Netylėkime per 133 Vandergrift Pa.
31.21 atsiveskite naujų sąnarių.
Iždininkas A. Ciginckas, 35 unija
darytas organas, nenupirktas yra geriausiame stovyje, kad visų metų lyg neturėdami apie 126 Coaldale Pa.
.S'. Keršis, kp. rašt.
24.03
Lafayette . st., AVoreetėr, na“.
namas, kadangi dabar be kuo Susiv. sąnariai yra visuonu kų kalbėti, o į Seimų atsiuntę 24 Minersville Pa.
74.64
Mass.
3. Jono, “Kelionė į Euro*
CLEVELANI), pllin
pų susirinkimų
organe ne kfiomi pilnai patenkini ir svar delegatus nežinančius apie kų 17 AVilkes Barre Pa. 81.75
Organizatoriai:
Kun. F
2. Jono, “Diedas ir Gražisvarstoma Susivienijimo rei stvmas organe bėgančių rei bus svarstoma, po
Seimui 62 §hcboygan AVis. /*16.
16.00
Sta kuopa S.L.R.K.A. lai Kemėšis,
242 AA’. Broad\\,iy pa “.
•
kalai., dėlto Chicagos apskri kalų nėra reikalinga.
vengkime bereikalingų barnių. 165 Harrison N. J.
29..37 kys susi rinkimų 3 d. sausiu, So. Boston. Mass.
4. Jono, “Kražių Skerdytis reikalauja, kad S. L. R. K
Dalykai yrn suprantami, ir Juk pareitas Seimas barnių 118 Girardville Pa.
9. 40 1917. 7:30 vai. vaRnre. Zvaig
Jonas Jaruševičius,
1135 nė“.
A-r C. Valdyba atidarytų or- tylos priežastis aiški.
Kiek apie namo pirkimų nebūtų su- 155 Scranton Pa
23.42
2047 llamil- A\ ashingtun
st., Norvvnod
5. Jono, “Konradas
Va
gatie duris svarstymui Susi mes galime atsiminti,
tas kėlęs, jei prieš Seimų
tas 86 Portage PK
iai malonės Mass.
lenrodas“.

Ng^namsta Uždirbi bet

KENOSHA, W1S.

PROTOKOLAS.

PRANEŠIMAS.

Paoples Stock Yards

• A J)

S. L. R. K. A. KUOPU
SUSIRINKIMAI,

PO AUDRAI TYLA...

Ipos Is- maitis*

Iš

Ypač sveikatai kenksminga ti ir dar gi langus uždaro- tus žada labai daug pasi
j
Aplikacija^^^Miti pažy tai nušalimas kojų. Nuo to ma. Tu9<s kambaris, į kurį darbuoti dėlei įvedimo pri
mi Žmonės)mėta kuopos viršilų vaidais galima lengvai gauti ir slo- bijoma įleisti šviežio oro, verst inos blaivybės.
gą, ir šiltinę, ir reumatizmą, yra labai nesveikas. Taigi
j ir krasos ženklelių už 10c.
Laike vienos vakarienės
itys*
i
K U N. S. .1. STRUC K US, ir gerklės uždegimą, ir kito- būtinai ir žiemos laiku vei pas \Yilsoną liko išsitarta,
!sko, “Petras ŽePLYMQUTI[, PA. kias ligas. Jeigu kojos nu- kia vėdinti kambarius. Jei- kad 1920 metuose proliibicišalo sausos, tai tas dar nela- gu per visą dieną ir naktį jos įstatymas bus įrašytas
bai pavojinga ir žmogus’langai negali buti truputį
LIETUVIŲ GYVENIMO) dažnai nuo to nesusirgsta. atidaryti, tai nors kelius kar į Suv. Valstijų konstituciją.
Bet jeigu kojos nušalo šla tus į dieną, kelioms minu
'^AMERIKOJE
pios, tai liga labai greit pri tėms reikia palaikyti langus Draugijų
kimba. Užtat nėkuomet ne- atdarus, idant įeitų į jūsų
Reikalai
; nešiokite žiemą kiauru batą butą šviežias oras.
kenčiame, mes liuosi.

Garbingas ir Sek
tinas Pasielgimas.

Garbė jums draugai kadd”ba tų, kuriu odą perleisusipratote,

garbė

jums,j džia šlapumą.

V
VAIKAI.

Be to patar-

lina yra visiems žiemos lai
ke nešioti kaliošius.
Jeigu nušalote kojas lr
jos šlapios, tai kuogreieiausiai nusausinkite jas ir už
simaukite sausas kojines
fpančekas) ir sausus batus.

Pirmini akas, Steponai Kelio1344 So. Jackson st.
VALGIS.
Pagelbininkas, Kazimieras Bur
Žmogaus kūnas, tai yra sa
vos rūšies pečius, kuris nuo Žiemą žmogus privalo vai ba, 1416 So. Park are.
jau
nebesumoderžavnas,
raštininkas, Anta
padaryti savo vergus, pada
lat išduoda šilumą. Alės dra gyti daugiau negu vasari*, nasProtokolų
Samoška,
1230 So. Vietoria
kaip
nesusigraudins,
kaip
ryti socialistų ir laisvama
i bužius
nešiojame dėlto, nes valgis gamina kuliui ši St.
nių nuolankius bernus. Savo nesusimaišys, nebežino nei idant musų kimo šiluma ne lumą, o kaip tik žiemos laiFinansų raštininkas,
Jonas
nutarimais jie pradėjo da poterų bepakalbėti! Kalba
kc
daugiau
reikalinga
kunui
j
Bak5ys>
1327
So.
Vietoria
st.,
galėtų pasklisti tarp šalto
ryti sarmatą, visai draugi ir “Sveika Karalienė,” ir oro.
Užtat kuo storesnius šilumos, negu vasarą. Vai- I Kasininkas, Antanas Bakšys
“
Sveika
Aušra
”
ir
“
Amži

So. Vietoria sv
jai, prieš visą Ameriką. I.'
ir kuo tirštesniūs drabužius gyti tą patį galima žiemą, Į1327
Kasos
globėjai:
kaž kur butų nuvedę tą mu ną atilsį” ir nieko nebegelbmes nešiosime, tuo Raugiau ką ir vasarą. Keikia tik pa- Leonas Krikštinavičia, 1326
sų draugiją tie Grigbemiai sti.
__ .
i nuims pasiliks savo kūno ši- tėmvti, kad riebus maistas
Vietoria St.,
Tikrai sveika liuosybes ,
ar Sjfptarniai.
Žiūrėkite
1326 So
j
! liimr»<s
Tmoi y.ipma visi daugiau suteikia kuliui šilu- : Adomas Jonaitis.
priWn5kio negirdėto paže- aušra, kuri mums dabar pa
stengkitės nešioti šiltus dra- Inos> neg i kudas maistas.! Lincoln St.
minimo jie privedė D. L. K. j tekėjo, Amžinas atilsis da
■J Labai šaltuose kraštuose’ 1. Maršalka, Pranas Dapkas
bužius, kurie neprileis prie?
V. Gvardiją. Tos gvardijos j bar musų vargintojams so
žmonės ir maitinasi vien tik 1407 So. Park avė.
jūsų kimo šalto oro.
2. Maršalka, Antanas Didjur
raštininkas Legnugaris so- cialistų bei laisvamanių ber
Sveikiausia žiemos laike riebuliais žvėrių. Bet per gis. 1327 oo. Park avė.
cialistų nužemintas bernas nams!
nešioti vilnonius, minkštus daug riebaus maisto valgyti Knygius Pranciškus Kaptuper kelis mėnesius stenėda
Broliai kitų draugijų są
yra nesveika ir todėl nepa rauskas, 1321 So. Vietoria, St.
drabužius.
Susirinkimai po aštuntai kiek
nariai,
dransiai
stokite
į
dar
mas perėjo ir išperėjo bjau
Be to žiemos laike nešio tartina.
vieno mėnesio, apie pirmą va
riausių pamazgų kibirą. Su bą ir jus tikrai susilauksite
kite juodos varsos drabu Žiemą geriau valgyti šilti landų po pietų. Lietuviu svetai
tomis savo pamazgomis jis tos linksmos išsiliuosavimo žius. Gydytojai ir moksli valgiai, negu šaltus. Pirmie
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

sų draugijos valdžias, ėmė to žemin socialistu ir laisva- i
I
Balnius iš
ją varžyti, ėmė stengties, manių balnas.
kad iš musų laisvų žmonių girdęs savo dekretą, kad jis

-

norėjo “Naujienose” apipil valandos!

J. DZŪKAS.

ti katalikus, bet nezgrabaila, tamsunas pataikė pačiai

BINGHAMTON, N. Y.

savo gvardijai į patį veidą,
kaip taip buvo gražiai išro\ dyta “Drauge.”

Čia

Kada D. L. K. V. Gvardi

Mockaus

socialistai

ja taip bjauriai liko suteršta mokintiniai žengia pirmyn.
tomis nešvariomis Legnuga- Tūlas B. labai įtikėjęs į

rio išperėtomis pamazgomis, Mockaus blevizgas, norėjo
žmonės ėmė kalbėti, kad nuo kad ir jo moteris tikėtų
laiko

to

nebepristovi

tai tam.

Si atsisakė tikėti ir

draugijai toks vardas D. I,. pasakė, kad nenorianti nei
K. V. Gvardija. Jie pata girdėti tų biaurių blevizgų.
taip Tas socialistas, kaip žmoni
bjauriai suteršta, vadintus jos lygintojas ir pradėjo su
nebe gvardija, bet “Nuolan Mockaus pašventintu kum
ria, kad ta draugija,

kių socializmo bei laisvama

ščiu lyginti savo pačią.

nijos Pastumdėlių Gauja.”

ne žmones, gal butų visai

Jei

Tatai prie kokio negirdė sulyginęs į dulkes.
to pažeminimo privedė kita

Kitas socialistas už tokią

dos gerą draugiją, tie įsigru pat kaltę daužė savo mote

dusieji socialistų bei laisva rį.
manių bernai.

Už tai tą “ciciliką” pa-

tubdė šaltoj on.

Prie to paties jie vedė ir

musų draugiją.

Ir kiek daugiaus tokių at-

Bet mes lai sitikimų, kur namuose dvo

ku susipratome. Mes jau nu- kia socializmas.

me nuo savo sprandė tą bal

ną, kuriuo socialistai ir lais

vamaniai norėjo mus pabal
noti ir ant musų liuosų žmo

Ylių jodinėti.
cialistai

nei

Ir daugiau so

ar

laisvamaniai

kuomet

nebesulauks,

kad mes taptumėme jų ver
gais.

Mes esame laisvi dzū

kai, katalikai, mes tokiais
norime buti visados. Teprak

žūna socialistų ir laisvama

3/:jiių vergija! Mes jos neap

tis,

ninkai patėmijo, kad juodi
drabužiai yra šiltesni, negu
šviesus drabužiai.
Nėkuomet nenešiokite šia
pių drabužių, priešingai ga
lite greit susirgti. Jeigu su
šlapo jūsų drabužiai, tai
grįžkite namo ir užsivilkite
sausus.
Labai sušilę ir sukaitę nei
kitę ant oro.
Nevyniokite perdaug savo
kaklo su skepetomis (šalikomis). Uždegimo gerklės
dažniausiai gauna nuo deg
tinės, bei nuo kitų dalykų.
Juk daug moterį; žiemos
laike vaikšto su visiškais
nuogais kaklais, bet gi užde
gimo gerklės negauna.

KVĖPAVIMAS.
Kvėpuokite žiemą nosimi,
bet ne gerkle. Nuo šalto oro
gerklė gali peršalti.

Mergaitės

AUSIS.
Sergėkite ausis, nes jos
tekėti už bedievio socialisto
ar ne, o ištekėję, kokių turi greičiausiai nušąla. Jeigu
kęsti kančią. Apsisaugokite šalta ausims, trinkit ■. jas su
! delnais.
kada dar yra laikas.
TYRAS ORAS.
<
Marksistų Dėdė.

kėlėme nuo sostą sumodier- turėtų pagalvoti

zavnąjį Balnį. Mes numetė-

DRABUŽIAI.

ar galima)

K —

KAIP RUPINTIES SVEI> KATA ŽIEMOS LAIKE.

Viena priežąstimi to, jog

žmonės dažniau

serga

žio~

mą, negu vasarą, yra tas,
kad žiemps laike mažiau kvė
puoja šviekiu oru, negu va
sarą. Vas/irą kartais ir dir
bama šviežiame c

EL. D.OVE 7771

ji daugiau suteikia kunui ši
lumos, negu antrieji.
ŠVENTO MYKOLO DRAUGILabai sušalus tuojaus kar i jos, ROCKFORD, ILL., VALDYBOS ADRESAI:
što valgio nevalgykite.

Pirmininkas, Kazimieras MikDEGTINĖ.
las,
1020 — 1022 S. Main st.
Kaikurie žmonės mėgsta
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
susišildvti su pagelba degti ninkas: P. P. Petrėnas, 422
nės. Tie patus žmonės va- Island ave>
sąrą gi vartoja degtinę nuo Protokų raštininkas: J. J- Mer
karščio. Toks būdas susišil i čaitis, 1530 West st.,
dymo yra visiškai netikęs ir ' Finansų raštin.: J. Zobinas
1129 So. Cburcb st.,
pa smerktinas.
Dr-stės, Dievo Apveizdos para
Nuo degtinės greičiau ga
pijos valdybos adresai:
lima nušalti.
Pirm. — A. Stulginskas, 715
Nušalimas yra labai pavo W. 19 PI.
jingas dalykas ir privalote Pag. — M. Ramanavičia, 547
W. 20 st.
saugoties nuo jo. Ilgai ne Jonas Jaroševičius, 1048 Was
laukdami peršalus kreipki Rašt..— Liud. Sabaliauskaitė,
ties prie daktaro, nes galite 1714 S. Union avė.,
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
susirgti.

558 W. 14 st.,
Ižd. — A. Grišius, 732 W.
Kasos glob.: Zof. Bartkevičaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalką, — Mikolas Jatužis. 622 W. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmą ne
Girdėt,
kad
demokratų
dėdienj mėnesio, Apveizd. Die
partija per ateinančius 4 mc vo parap. salėje, 3 vai po pietų.

DEMOKRATAI KARIAUS
UŽ BLAIVYBĘ.

S. E. Allen D. D. S.,
3464 So. Halsted St.
Darbo valandos:
10 vai. iš ryto iki 8 iki vai. vak.
Šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 v*L
popiet.

A. M. Norkūnas

M. A. Norkūnas

J

Fboou Canal 21«t

DR. A. YUSKA

1

i 66 Molrose street,

LIETUVIU BALSĄ
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir
stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos.
LIETUVIŲ BALSAS ragina tautiečius Kino ištrėmimo metu pasi
mokyti iA svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nusigabenti grįž
tant tėvynėn nieko, kas žemina musų tautą.
I
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb: Užsieniuose
nletams ftrub.;
i
h
IS Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti “Liet. Balsą’’
į uVionius rusu cenzūra nekliudo.

LIETUVIU BALSAS
frogad, Baslcov per. 29,

RUSSlA

Montel-

lo. Mnss

LIETUVIS GYDYTOJAS

J 1749 So. Halsted

CHICA60, ILL.

COKNER l»th STREET

:.r^^-n.t^:.a^.^.2.2»aes-aK«-a8Kai

Plymouth National

BANK

Reumatizmas Sausgėlė
Nesikankike sav> Skausmais,
Reumatizmu,
Sausgėlė, Kaulų
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
nų sukimu; nes skaudėjimai nai
kina kūno gyvybę ir tankiai ant
patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis
lengvai prašalina virš minėtas li
gas mums šiandien, daugybė
žmonių siunčia padėkavones pa
sveikę. Prekė 25c, per pačtą 28c.
JUSTIN KULIS,

3259 S. Halsted St., Chicago, IU.
Knyga “ŠALTINIS SVEIKA
TOS,” arba augalais gydyties
prekė 50c.

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu
$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrima
j Suvienytų Valstijų valdžios,
j Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti
) lietuviškai.
G. N. Postlethivaite.
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

Laikas Visiems Prie Šviesos
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESĄ”
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kit?m
galės*
prpipep šviesos parodyti kelią.
‘‘ŠVIESA’’ rašo labai daug pamokinančio apie
žmogaus pažangumą.
“ŠVIESA kaiuoja metams tik 50 sentų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
46 CONGRESS AVĖ.,

■
t >
! >
i'
* *

VVATERBURY, CONN. !!

Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.

“A. PLEA FO THE LITHUANIANS”
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas numerįs išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošta?£»ietuvos žem
upiu ir Vytauto paveikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS
324 VVHRTON ST.

’ <ų
PHILADELPHIA, PA.

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian

Bank

[kurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Salin ir Adams St.
TAUPIMO-DEPARTMENTAS
Priimam Depazitus pradedant nuo vieno dolerio ir dangina, ni kuritiosmokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais uno 6-tos iki 8-toa vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTMENTAS.

Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektuoja randas
ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; sklina pini
gus ant itaisvtų savasčių (properčių).

BANKES’
COFFEE 26
a S b.

SKAITYKITE IR PLATINKITE

'

,

Pirmininkas, Stasys Kadar?*
1038 Washington st.,
19th st.,
Pirm. pagelb., Pranas Kudir
ka, 31 Franklin st.,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus
Protokolų raštininkas,
Jonas
visokių ženklely
Ruškis, 18 Tremont st.,
draugystėms,
o
Fin.
raštininkas, J. Versec
ypatingai: k okas, 1184 VVashingtou st.,
kardų, guziknKasiems, Viktoras Kavaliaus
čių, metalinių,
kas, 22 Sturvant avė., •
TAUTOS FONDO VAL
Iždo globėjai:
anameliuotų i r
DYBA.
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.,
padengtų celluCKAUOVSTt
itruiojo vafioo
Barnasius Jankauskas Willow
loid’n, šarpų,
u UFMię J
st.,
Pirmininkaas: kun. J. J.
to
vėliavų ir karuSHtNntoOAie pj
39 TreMartinas Bulkšas,
•Jakaitis, 41 Providence st.,
nų.
inont st.,
Man pavestas
\Voreester, Mass.
darbus atlieka
Maršalka,
Stasys
Kamila,
31
1-mas vice-pirm. Adv. A.
artistiškai.
Tremont st.

Labai neprotingai elgiasi
laisvamaniams vergauti!!!...
ir tie tėvai, kurie bijo žiemą
Gruodžio 10 d. šių metų
Broliai darbininkai, kokie
išleisti savo vaikus oran,
šv. Kazimiero draugija nuo esate kituose draugijose, im
idant jie nepersišaldytų. Ir
•Town of Lake laikė prieš kitę pavyzdį nuo musų drau
užtat vaikelis, kuris vasarą
metinį susirinkimą. Susirin- i gijos, verskite žemin nuo sa
sveikutis bėgiojo po orą, žie Šlakis, 3255 So. llalsted st..
kime
te atliktą du labai svar
svar- vo sprando tą nepadorų, tą
mą pradeda negaluoti, netil Chicago, 111.
taip pažeminantį socialistų
biu ir pagirtinu dalyku:
ri apetito, blogai valgo, su2-ras vice-pirm: Kun. SeSUŠALIMAS.
?augija išrinkb naują pir ar laisvamanių bernų jungą!
Draugija
sierzinęs. Tėvai tuomet sau,rafinas, 2327 W. 23rd
l’l.
mininką, žmogų šviesų, su Bukite liuosais kaip mes,
Nušalimas viso kūno tai- kia savo vaikui daktarą. To- į Chicago, 111.
sipratusį mylinti laisvę ne juk jau praėjo vergijos ga po g i yra pavojingas daly-'kiam vaikui jokių vaistų ne-j Sekretorius: K. Pakštas,
norinti bernauti nei sociali dynė! Mėginkite, tikrai, ir cas žmogaus sveikatos. Prie reikia. Jam tik reikia sau-',91'
'J:’’d st., Chicago, III.
Iždininkas:
— B. Vaišnojums
tas
prakilnus
darbas
stams, nei laisvamaniams.
peršalusio žmogaus visos li lės, šviežio oro, judėjimų.:
Draugija atsisakė nuo sa- pasiseks. Atsiminkite, kad gos greičiau kimba, negu .Togu jus bijosite va ką i§-!piJsb
Pa.
mes
jau
nebeturime
ant
sa

liunininkų susivienijimo.
prie žmogaus neperšalusio, leisti pabėgiot oran. tau jie ■ I2do g]oh.jaj.
“
pono,
”
vo
sprando
Mes dzūkai istęigėme šv.
A Nausiedienė,
917 W.
kurs į
to, jeigu žmogui šalta ii bus visuomet teilpm, liguoti,
Kazimiero draugiją katali mums bausmes beskirtų už jjs 11(.gaįj sušilti, tai jis yra* nuliūdę. Tr vasarą, ir rude 33rd st., Chicago, III.
kišką, bet per musų neapsi ėjimą i bažnyčią.
be ūpo, susierzinęs, vis ui, ir žiemą, ir pavasarį vai
J. Miliauskas,
Pittsburg,
Kaip malonu buvo žiūrė kuom neužganėdintas ir ne- kus reikia išleisti pažaisti j Pa.
žiūrėjimą įsibriovė Į ją ir
niekšų, socialistų bei laisva- ti, kaip brazdėjo žemyn nuo gap neį tinkamai miegoti, oran.
Tik, žinoma, reikia---------------juos tinkamai aprėdyti ir JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL
manių vergų, saliūnininku i sosto sumoderžavnasis Bal-į nPį tinkamai dirbti.
DYBOS ADRESAI:
klapčiukų. Tie, pagavę mu nius, kaip su trenksmu kri
prižiūrėti, idant neperšaltų.
kad nenorite socialistams ar

SV. JURGIO KAREIVIO
DRAUGYSTES, N0RW00D,
MASS., VALDYBOS
ANTRASAI:

1644 W. Chicago Avė.

Chicago, III.
Pamėginkite musų kavą po 26c. visur kitur parduodama už 40e.
Geriausia Santos Kava po 19c. už svarą, kur nž tų pačią kavų
mokėsite 30c. Arbata, Russian Congos, Ceylons, Olonga, Japans, Ona
Powder už 40c. svarą gjvarantuota už 60c. vertės.
Mes užmokame už persiuntimų
persiuntiu,
Parcel Post arba Evpresa ui
Chicagos.
Sumažinkite didelius išlaidas gyvenimo perkant KAVA ir AR.
BATĄ paa mus.
1644 W. Chicago Avs.,

CHICAOO,

tt.T,

i

75c, po 50c: J. Margelis, K. tuvių skyriaus
gjRazvilavičienė, 1<

Mikulė-! Bazaro.

Po

Talkininkų1 vaikus

Pažarui

lėlės kai

5) Stengki«s grai
nas, J. Matulionis, S. Slavė- laimėjusios konkursą
Adomaitienė. Kiti t retas ir jos savininkės var- Lėti lietuviškai, nei
*
lUnirdO
aukavo po mažiaus. Viso su-1 das bus paskelbtas laikraš-! svetimtautiškų žodžių. Skai
1 Yuilllllu rtllSvf^ rinko aukų $10. Pinigai pa- čiuoe. Kėlęs savininkės, ži- lyk doras lietuviškas kning
g i duoti ižd. Jonui Baršauskui, noma dovanoja lietuvių sky- gas, neužmiršk gražių lieturikoip
y
kuopa nedidelė ir silp-diui, o prisiuntimo lėšas męs viškų dainų, mokyk vaikus
I lllUJU
g! nutė pinigiškai. Bet besi- užmokame. Taigi galim ir lietuviškų žaislų.
i dnrbuodarni Naivybės dir- , vyriškos lyties lėlęs siųsti.1
Auklėdamas vaikus pa
Kansas Pily, Mo. narsus
į voje, neužmiršta ir tautos Didumas lėlės neapribuotas. . Į rūpink išdirbti juose stip- vagiliai pavogė varpą iš vie-j
Kubai susideda mažiausiai
valią ir diržingą sielą ir tinęs metodistu bažnyčios!
J. F. M. iš maiškinių, sijono, št.jlto p
Jlostoiie, .
I pavogtasis varpas svėrė 800
Tas yra draugu, kuris
(šnuravonės) ir žiursto. Pa-j yj Kuolabiausiai remk su varu.
komiuTjTę^girdu “Clnldrl
Kadangi privatiški anglių
yien laimėję su tamsta drau
grąžinimai kt. kaileliai, ru- vll<,sius. Pirk viską tik pas
isyklų salininkai Saksdni- 11i /i 111 p r 1< “.t ’u 7<’"iTi7^^A -Ame
gauja, ale ir laike nelaimes,
tų vainikėlis, skepetaitės, lietuvius biznierius, duok!
ioje nuolat kelia kainą tai likos vaikų fondas). Šis''
varge, arba kitame nuopuo
priguli nuo kiekvienos auto- yjjpPj, fįp lietuviams, visus
)
vvriausvbė nutarė visas kalyje, stovi prie tamstos ii? Gruodžio 19 <1. L. Nyčių ės skonio. \ yrą rūbai: ke-■ Į-įms reikalus taipo gi stengi
! sykius paimti savo priėji kų nuo mažųjų Amerikos
geibsta visame, kuris myli io kuopa laikė susirinkimą, Įmes, marškiniai, bruslotas,
aprūpinti su pagelba sa-'
mu.
ne žodžiu, bet darbu. Jisaiį karpe svarbesnių dalykų m. ;epurę, šlikas arba skrebi \ ojų žinomų.
jusiu dėl karės, -a—lC1’iko!^
visuomet tamstai gera vcly-Į tarė surengti vakarą, su pro lė. župonas-mantelis ir apa. ■
'Vfiikai, būdam--'^lsku0 Soral
...
fe; Pnsirasyk nors į viena
ja neatsižiurėdamas į save. į gramu. Kengiamasai vaka- vunas.1
aigi Amerikos be-;
.. . ...
.
.. /i Pastaraisiais laikais labai
rūpinti, Xalftl> visuomet
t erą lietuviška draugija iri
Šitas yra tiktai trumpas ras Įvyks sausio 1 d. pobafc-į •uvės moteris ,
Metą
paaukuoti nur''.'er«,llos 'viiUoinct lankyk jos s'llsi. 'l-abrailgo skūra. Tūlas bau-1
aprašymas apie draugišku-Į uytinėje svet., 7:9)0 vai. va- asiro,l.vklt,', kart n- Jusi)
štUįJmis
badu
Europos
Veikliai rtalyyauk kiclius i5 Mll"aukcc> " >«
mą, ale lai pakanka šiam d arė. Bus lošta komedija— lankos yra neblogesnės už
draugams. T viršminėtą kopranašauja, kad jeigu skūra
‘
Žvaigždė
kartui. Dabarėios užklausiu, ‘ šydais Statinėje.” Po pro- :• V( timtauėiu moterų ran v isiiomeniškamc veikime.
praneša,
nud
^.^ pogulį daug profesogreit neatpigs, tai biednesnij
9)
Buk
taupus
ir
bereikaar tamsta esi tokiu draugu v arnui bus pasilinksmiui- kas. Tuomi pasirodysite ir
•j., žmonės pradėsią nešioti au-j ^J.u< all^’Jv
l*7. rių, prezidentų universitų ir
i ugai nei vieno cento neišar drauge? Gal nori būti? į
sn šokiais.
jprie savo vardo pakėlimo ir
tuvą iš audeklo ir gumos. A'‘,ausia . aetl^n‘l. ai'
"Sl šiaip jau žymesnių žmonių.
sk, bet tėvynės reikalams
Jeigu taip tai geriaus nega' .'''•lai kiiecia visus ren- pažibėsite surinkti pinigų
Prieš tris metus, berods, I al;
11 >us* lu?ni'į .To adresas šitoks: 42 Mt.
grašio.
auk karės nukentėjusiems musų! nesigailėk
Ii parodyti savo draugišku- g r.majan vakaran
W) Nekroniet nrsis-inm v’sas vc™is l)i?š'iau kaštavo, j11Jaia (5
tu\<>s liepiigu yernon sf Boston, Mass.
mą, kaip išrašydamas tą sa ot užtikriname, uid busite! propalns p. scscl.jnis Lietu-į i v
i, f, V ‘
1,K"1Sdrm°- „Ogu dabar jo viena skūra. ! '"■' bes Ir >^nmt,nejus! j, vi-i
i \ u lietuvio vardo ir visur
d
Įsų valstijų vyriausybėms.
vo draugui ar draugei dien- atenkinti.
vojo.
;i
visuomet
užklaustas
atsa-----------------A.
S.
Vytis.
‘Draugą.’ Tuo budu;
Komitetas Lietuvių
kyk, kad esi lietuvis.
n
suteiksi malonumą jier
Skyriaus Talkininku
metus ir padėsi jam į
Bazaro. Chicago, III.
nesti. Ir ta toki graži
ofi!
. i
8 J U F rt L11 w D
įa tekaštuoja tamstai į
, iš Koterdamo pranešama,
Gruodžio 17 d. pobažny$3.00. '
Daugeliose Francijos vie- į kad šiomis dienomis Prezį Valstijoje AVisconsin per
>raugo” Administracija D mėje svet. buvo prakalbos.
uose žmones valgo svaigius, dene buvęs kruvinas susirė-1 Dėlei sumažinimo saldai-'nai vištos sudėjo kiaušinių
Į t‘ii maiusia kiek pakalbėjo
1800 W. 46th St.,
likurie liet užsiima veisi-' minias tarp policijos ir gy- nių dirbimo Italijos vyriau-į net už du milijonus dolerių.
Į klebonas kun. Slavinas ir pa
CHICAGO, ILL.
•kvietė kalbėtoją J. Pošką.
U♦'
Vi
Jonas Poškas pirma kalbėR
apie spaudą, paskui apie
KRi» STREIKO
11 ’*5j
S*
ineialistų bei laisvamanių
i
įdaibelius. Gerb. kali) tojas
gruodžio 9 u. socialistų ai į p. -g,-jo įaįp įdomiai ir taip
Ta
jos ai oaianouas laike nia , ; Hl41 įi<ad žmonės at
-1
joms. avaiuonuieiiu uuvu L jdziaugti prakalbomis nega Kliaučių streiko pasek I J
įosip zmogzuuz.o molis,Anf g.a,(( kalbėtojas mės labai puikios. Tikimės -JJ
nuzuue kuu. ZiCbig, 21. ’>.• , iškino apie vyčių organi
šįmet streiką greitai užbaig
įvaras arba pasivaumęs zai iją ir kvietė jaunimą rati su pilnu laimėjimu, lies
movas. i&Kanytojai gan ‘’vties prie E. Vyčių. Tuoj daugelis firmų pradeda tai-'
u
[mus uasiproieu ną ga suorganizavo kuopą, išrinko
kytis. Iki šiol susitaikė sernio lokiu kaibetojaus v; Idybą ir prisirašė prie nau
kančios firmos: 1) J. G. įj
tsii. uis btevizgojo to- j is kuopos 24 sąnariai. Nau Brovuiston,
MesliolrTr i J
pakol nei vienu nebeti- ji vyčiai jiasižadėjo uoliai (ioldberg, and Devy, 3) S iiet. lvągi jis kalbėjot j c mbuotis tautiškai-katali- verman and Levine, 4)
ectoras žmogus negan 11 dėkoje dirvoje, platinti ka Great Nortliern Go., 5) L.
lnu uolos, nojojo, sinei- t likiškiis laikraščius, Die- \. Ilurovicli, G) Universat
lul Oino jsavu Lum&iinus, ve padėk jums!
Polliing Co., 7) Morris Maspasek jus dėti auka,
Ten Buvęs. covieli, 8) David Dundės, 9)
muckui, velnių kup-1
G. G. Kisbman Go., 10) Pro- $
padėti išlošti bylą, knn|
ser Bros., 114 Kesner Slm- i
ar yra vedama su iSLapiro Go., 12) Pcrb'ctioii G|oleia ir trims mergaitėms,
Ibing < d. ir 13) Isenberg $
i
įa nuo Mockaus misijų,
and Brook.
is
rje velnių kupėius buvo; "iii!
tinka ant Gelžinkelio?
Kad pakelti 17.000 geležinkelių Illinois vai
>i utas
supuvusiais j
Kom
’
m
ijos
parodo
kad
95
nuošimtis
žmonių
si ijojekainuotų niažiusiai$30,000 už vieną pa
diliais. Teisino ir kitus j
tapo
užmuši
i
ir
241
sužeisti
važuojant
per
ge

kėlimngoležiiikelio nrba$500,000,000 puse bi
ai įsius mekadėjus.
ležinkelius
1015.
štai
ką
Komisija
sako:
lijono dolerių.
|s vakaro užsakė, kad ry-i
Paskutinis
raportas
State
Public
Ptdities
Konkursas.
nedėlios ryte 9 vai. vėl Į
Sulyg Illinois valstijos teisių didesnę pusę
“
Per
paskutinius
metus
pasikeitimui
į^m
< hicag'oje, kaip jau ir pirtęsiąs. Mat koks žinomu
šitų pinigų turėtų Imti užmokėta uždedant
Mieste Svvislovičc liko S
vežimo
į
autmuobilaus
važavime
buvo
bažy
intojas, manė atitrauk- minti buvo garsinta laikraš įsteigta baltgudžių mokyto“taxes” ant žmonių.
im
tinas.
Automobiliaus
vežėjas
niekados
tau:
žmones nuo bažnyčios čiuose. yra rengiama Talki-1 ju seminarija su išguldoma
Kitą pusė turėtų Imli užmokėtą per žmones
nežiuręs privažuodamas geležinkeli, taip kaip
Abi. Bet dori katalikai ninku Bazaras nukentėjusių 1 baltgudiška kalba,
kurie važinėjasi geležinkeliais.
rT‘
vežėjas kuris važuoja su nikiais”.
ėjo bažnyčion, o uep'Uo kares naudai. Bazaras Bunda ir baltgudžiai. Nuo
Geležinkeliai jau ligšiol yra iš
Geležiiik' liai nėra pavojingi, bet tik dalykas
lsyties niekšo pliavonių. I prasidės nuo sausio 11 d. ir lenkų globos jau ir jie |>ranaBHatgnuMMMn"*
mokėję $100.000,000 dėl ištaisimo
kaip žiiioiic< juos ya<ojo. Gailforbet koks socialistas pe-!trauksis iki sausio 20 d. deda šalinties. Ligšiol baltK PRIS TI KI
vėžiu šioi valstijoje.
nijos (ieležiiikeį** Komisija sako
1927 m.
i klausėsi jo.
gildžius dažniausiai rokuoda
SUSTOTI?
31 įnėto Bazaro lietuvių vo lenkais.
Iroliai, ar ilgai tie nak
G,9b() veid^y anV'id /.inkelių: G9.5
Vieša Kooperaciją
l nikis kuris va
?
J
skyriaus
komitetas
skelbia
paukščiai ‘‘pelėdos
litui'); iiiUfbit./.iiiuvėj<> 'ei į vieną jm
yra Reikalinga
žuuoja G0 mylų į
i'kins nesusipratusius lie-Į visų moterių ir merginų aty
se \ a/.:IlO(|.uni p,.r g<‘\-žiiikelj.
valandą SS pėdos
(ieležinkeliai iš savo pusės da-5
s, ar ilgai jie darys j dai sekantį konkursą: kiekį minutė negali
ro ką jie tik gali, kad sumažinus
2.7 mif|zin,tįH žiurėjo D 1 vieną
1) Kaistai mylėk savo tė
|m sarmata ir žmonės iš- viena lietuvė ir lietuvaitė
mažiau būti nisnelaimingus atsitikimus. Jie yra
pUS(\
\
\ ra kviečiama pąrėdyti lėlęhynę Lietuvą, gerbk jos gar
i
i
audJ
tabdytas kaip ber
praleidę daug pinigų iškeldami ve
mulkintojai “eici- bei uviškais rūbais ir prisių- bingą praeitį ir tikėk į ge
27.8 žid nėjo į abi pusės. ^,į koki
tainyje
milios.
žes, uždėdami vartus, gaudami
sti ją lietuviško skyriaus ve resnę ateitį.
musų taipo!
i n portą]
iižžiurėfojus ir kitus naudingus
2) Gerbk savuosius did-į
Juozelis. dėjai poniai Žimonticnei sedalvkus.
•išduoda! komisija 4.900 veži (i^Įpų pestinmkančių antrašu 3252 So. llal vyrius ir veikėjus, kurie ruku ani
gole/.i ūkelio.
sted ijl., A. J. Zimontli, Gili- pinosi bei rūpinasi savojo
ATSITI
ITKU’AS VISADOS BI
Bl S TOL KOL
cago, fll. (ne vėliaus iki sau- krašto gerove.
KMONKS PA TIS NE l’A\DES.
Pc.slininliį
b
/jo
nei
į
Vieną
puse
ijo
viei
šio 7 dienai ateinančio naujo 3) Susipažink su istorija j
49.1 %
žinom'- tini savo gyvnstė kišti į pa!ra
puse
/
tik
į
vieną
Lapkričio 2G\ I Blaivinin- meto. Už geriausią lėlę pa savosios tėvynės, idant ga-i
bsndos rėš nibikili', Sustok, žiūrėk j abi
Mo J abidvi pusės
ku 10 kp. laikė išsirinkimą.'rėdytą lietuviškais rūbais, lėtum atremti neteisingus *
Mansy k
priešų
užpuldinėjimus.
",
Susirinkime rinko aukas nu bus duota dovana daiktais iš
HS KAII.ROAI) COMPANY
4) Buk ....
doras
K
kentėjusiems nmlkarės. An bazaro vertės $25.00 Geru. ir
.. neatsiža.............. _
kavo šie žmoiiės(|s. Paura mą lėlių spręs komitetas lie- dėk tikėjimo. Mokyk savo

KAS YRA DRAUGU? i

KEWANtE, ILL.

b.

*■ 1

MILWAUKEE, Wl$,

SUMIŠIMAI DREZDENE,

SF

UŽDRAUSTA DIRBTI

$2,000,009 UŽDIRBO
VIŠTOS.

[AND RAPIDS,

MOTERIS IR MERGINAS

Kodėl Nelaimes Atsi=

hm

GRAND H, MICH.

i

-

v,

i patinga, Ka'^^^^iai ir < itr
daug skirias^,. ^^itų tremti
niu, daugiausu jjfikrainiečių 'š
Cholmo gub.utalp pat gudų S
Gardino ir^Minsko gubernijų.
Šie nesjunka nei su vieti

“Draugo” darbininkai su
prasdami begalinį vargų sa
vo brolių Lietuvoje, nutarė
Kalėdų dovanoms paaukoti
-keletu dolerių sušelpimui tu
jų nel.-.imingųjų. Aukavo
m 1 n i<>dž jo 1
i Švcnšios vpatos:
i Uyjįiljt^liai nai iškas skyrius j Km. F. B. Serafinas $2.00.
Esifotografa vo. Merga itės p> $1.00: Kun. Dr. A. Ma
dėvėjo lietuviškus aprėda- salskis, A. D. Kaulakis, A.
lus. Įdės fotografijas į F ' y. Linkus, J. Mikalauskaik*^yentų par. metraštį.
’ė, Jonas Bičiūnas, Stasys
.
K*-ivamatiškame sky J. Petkus, A. J. Sutkus,
riuje yra hetr,
geru lošė
jų. Kiti jau nuh- ni‘ai y/ Ona Bičiuniute, P. Mulevi
darbavęsis teatraliskv„l0Sp?n čius, K. Kalnėnas ir X.
Po. 50c: A. Pipčius, S.
teliuose.
v
Po Kalėdų loš nauja vei Miknius, J. Kazanauskas ir
kalų šv. Vincento draugijai. M, Gurinskaitė.
Sausio 28 d. 1917 m. loš Chi Po 25c: A. Pcstinkaitė, F.
cago ITeights. Pelnas par. Bagdonas ir C. Jora.
Tšviso surinkta $16.25.
naudai.
Pinigai bus nusiųsti i Tau
Korespondentas.
fos Fondą.

Talkininkų bazaras Coli
seum nuo sausio 11 iki sau
šio 20 d. Šio bazaro pelnas
eis nukentėjusiems nuo ka
rėš.
Yra geros valios žmonių
kurie nesigaili suteikti auki
ir pasidarbavimo. Ypač yra
bįaug gerų mergaičių, kurios
^pasišventimu darbuojasi

reikalais.

Bį..

Yirginin Cook, ne
darbuojasi. Pa
';l ’d/m'-ėt..j:

KĮ?

dang žmonių misipir
Ltus. Dabar įžangiBuii gaunami, už pu
Kada bazaras
Bk

t ikietą reikė:dabar 2-‘

V

Wi
ir Iii tuviai

Tncagoje per vienus me
Į dešimts kartų daugi&m
k»gė automobilių, negit
iv Vorl--. Šį metą Chica
mavokė 2,900 automobi
■ Au omohilių savinin
įkaitina miesto valdžią
ppsileidimą ir nž neh.'iuią vagiliu.

-i.

w-

GERA PROGA.

Kš.'i
h'-s
paeinu i--'"it’ <Kv tolaines parapijW Raseinių pav., Kauno
guli. Į Cbieaga atvažiavo 1903,
.jį patį ar kas kitas atsišauki
te sekančiu adresu:

niais gyventojais mardviais,
įei tarp savęs, ir daug tenka
regėti tarp jų vaidų, o net ir
peštinių, o lietuviai, nors taip
pat tremtiniai, ir čia palieka
tikri lietuviai.
Kad ir maža čia musų yra,
bet savo kultūrų ir čia po tru
putį platiname tarp vietinių
gyventojų, kurie labai gerai
sutaria su lietuviais. Vasaros
metu lietuviai mokė pjauti ru
gius vienranke dalge, stogus
dengti šiaudais
(lietuviškų
krepšių jau matyti ir mugėje),
sūrius liei, drapanas austi, lie
tuviškų alutį daryti, net dai
nuoti. Labiausiai mardviai pa
mėgo lietuvių skudučius, ku
riais beveik kas vakarų bur
kuodavo po Baranovką. Kol
lar šiltesnis laikas buvo, susi
rinkdavo daugybė, prašydami
padūduoti “tatarina”, kaip jie
praminė, “Du žaliu berželiu’’,
r “Untytę”—ai da pašol!..
Lietuviai su kuo tik nori,
moka gyventi: gyvena ir su či
gonais, ir su žydais, dabar ii
ui totoriais, mardviais, čiuvašiais ir tt., vien tiktai lenkams
ietuvjs nemielas.
Spalių 10 d. mus aplaukė
jau trečių sykį reform. kun.
šernas pamaldų laikyti, kuris
lalieka kas sykis gerų atmini
ma visu musu širdvse.
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PUIKIAUSIU

S

Ž

|£uomet Telefonas

£
5

skamba visuomet gre

MALDAKNINGIU
g REIKALAUKITE, PAKOL TURIME.
S K 408 “Aniolas Sargas". Mažos mieros, minK
kšti skarelės dailus viršeliai 448 pusi.
g
kaina ...........................................................
B K. 292 Malas 'Naujas Aukso Altorius. Ming

?
S1
•
S
S

S

S
jį

S
į

*
S

■J

g

itai atsakykite, o tuomi

£
S

padėsite kitems,

$1.25 £
£

kštos skurdės apdarais, su kabute, vidutiinškos mieros, 412 pusi.....................
$1.00
K
8 dilus Atsidūsėjimas. Juodais kietos drobės apdarais, mažos mieros, raudonais
.
.
.
.
kraštais, 256 pusi. kaina tiktai..............
45c.
K 290 Naujas Mažas Aukso Altorius. Gražiais
skaros imitacijos apdarais, ,312 pusi.
kaina- tiktai ...............................................
75c.
Skubėkite siųsti užsakymus, nes tos kainos ne
ant ilgo.
’
Adresuokite:
DRAUGAS PUB. C0,
1800 AVest 46tli Street,
Chicago, Illinois.

£

CHICAGO
TELEPHONE CO

£
į*
*
£
£
>
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Sarat, gub.
Kliueikų stotis beveik prie
pat Simbirsko ir Saratove
ųib. sienos. Netol stoties u?
|
pusvarčio stovi nedidelis NiH
kolajevkos (Simb. gub.) mies
lį
įj
aukas. Tarp stoties ir Nikolayi
jevkos teka Kanadėjaus upe
J s, kuris ir skiria toje vietoje
0
Simbirsko gub. nuo Saratovu.
Kas sekmadienis čia būna Į Paieško brolio Petro Cernausko dė d
augės. Nors vietiniai gyven lės Ane. Bartousko. Kauno Tolsių
'aresuo
oj a i kaip stotyje taip ir Ni kaimo. valš. per Bytovos. Dangedų
Juozapas Cernauskas
;ola.įevkoje beveik visi rusai,
Union Avė.
Chicago, III.
>et mugėje maža teišgirsi ruų kalbos, o daugiausia mar
Ivų, totorių ir tik paskiau r u !
ų; pagaliaus nuo pernai me J
u*• rudens atsirado dar lietu I
,-iu ir latviu.
. .
v
...
•
Simbirsko gubernijoje dau
•;iausia gyvena rusai, po kiek
Labai Naudinga
ra totorių. Saratovo gi dau
Knygelė.
•jausia mardvai,
totoriai j Vra atspausdinta knigele: “Trumpas
aiškinimas tiesu katalikų tikėjimo,“
iuvašiai, o rusu maža.
labai naudinga suaugusiems žmonėms,
Vietiniai gyventojai dali nes joje yra patalpinti reikalingiausi
iš bažnytinio mokslo. Kaina
jaus užsiima laukų darbais: dalykai
25 centai Autorius tos knigutes Kun.
ėja rugius, kviečius, prosų, Pranciškus Gugis; norėdami ta kny
gute gauti turi siekti laiškeli po žino
'.vizas ir sodina bulves. Žemėj mi antrašų:
1049 North Hamlin, avė. Chicago, III.
lebloga, daugiausia juodženis. Laukai kalnuoti, kuproti; j
‘jAVINGSį
dęknų balų beveik visai čia
.
,BANH
. bgokĮ
ra: kiek jau teko važinėti,
daugiaus kaip 100 varstų).!
ki pat Volgos nematyti ne vie- j
to įslėtiio, vien tik daubomis'
šrambupti laukai.
Marikiai, nors ir tamsus ir
• rasti, vienok svetingi ir nenaža gailestingi
nelaimin
giems tremtiniams?
Reiškia laisve nuo rūpesčių
Šitoje tai vietelėje ir susiAbsoliutiškų saugumą.
pietė keletas tremtinių lietų
Si banka yra labai patogioje
jų šeimynų, apie 50 galvų, bevietoje yra reguliariai peržiū
ri am a U. S. Valdžios, jūsų t.ir-eik visi biržiečiai, kurie ir iki
pinlmal yra pageidaujami, ar
u oi gyvena vieni prie stoties,
$1.00 o r $1,000.00
i » kiti Nikolajevkoje. Aš išsi-j
Savings Dept. atdaras Page
i iiikaii sau vietą tarp pačių j
dėlyje iki 8 vtd. veknre.
ikrų.jų mardvių Baranovkos
i mdžiuje, Sarat. g.,’ 10 varstų
OF CHICAGO
, mo stoties, kurioje gyvenu
Davld R Forgan — Prez* at
, imi antri metai. Nežinau, ar
M E. Kampas. Dearbory
'įinne tie mardviai įsimylėjo,
Monroe St.,
ir aš juos, ar kita kokia prie
(A^iatlnėslub*
žastis mus taip surišo.
S, m. gegužės mėų. pro Kliu’čiku stotį bu^»*atgabent^yįg
200<‘ tremtinių
paskirsla tai;>

M’V TAUTIŠKA
TkSmA APSAUGA
DEL dlisy TAUPUMO

Jauna pora priversta paaukauti sa
vo puikius, beveik naujaua rakandus
už retai nigią kaina, $170.00 seklyčios
setas, tikros skuros už $35. Vėliausios
mados valgomojo ir miegamojo kamba
rio rakandus. 1! puikiu divonu, davenport, taipgi $525 pianų su 25 m. gvarantija už $115 ir $225 Vietnda su
brangiais rekordais už $00.1)0. šis yra
į retas pigumas ir jums apsimokės pai tirti nežiūrint kur jus gyvenate. Vis
■ Ims vartota vos 9 savaites, l'arsiduos
j taipgi po vieni). Atsišaukite tuojaus.
| Gyvenimo vieta: 1022 So. Kedzie Avė.,
arti 22-ros gtv.. Chicago, III.

.•

į PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS j
£

Ant Durį], Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

3 CARR BROS. WRECKING CO. J
j 3003-3039 S. HALSTED ST.,

CHICAtM
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DIDELE NAUJIENA
Tik ka išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos knyga antgalviu: ”KARĖS BAISENYBĖS LIETUVOJE”.
Kas nori apsipažinti su Karės smulkmenomis: jos bai
senybėsmis; taipųoat, kas nori žinoti, kuo pavertė musų tėvynę ši Karė, patartina įsigyti J. Kudirkos viršminėtų knygų. Kaina 20 centų. Galima gauti pas
patį autorių: J. KUDIRKĄ, 12241 Emerald Avė.,
Chicago, Ilk,
Taip-pat “DRAUGO” Adm.: 1800 AV. 4Gth St.,
Chicago, III.

• TUOJAUS NUSIPIRK ILIUSTRUOTĄ PUI-«
: KIAIS PAVEIKSLĖLIAIS KNYGELĖ.

KĄ MUMS DUO
ba

girtybėj

Kaina 10c. Ageia
tams ir knyg\l
nams duodame (J
ienų knygelę įdėk konverJ
adresų ir prisiųsk šiuo ad-

delį nuošimtį,
tau štampų už
resu:

Lietuvišku Šokiu
DEL PIANO.
Surengė V. NICKUS. Siame rinkinyje tilpsta sekanti “Lietuviški
šokiai“: “ž njelis”, “V. K. Maršas“, “Lelija Valsas“, “Cebatėlis“,
“Agonėlė Mazurka“, “Vamzdelis“, “Pašile Spagnc’’, “Klumpa
kojis“, “Nor’ii Miego“, “Vengierka“, “Kokietka“, “VyčiŲ Mar
šas“, “Klumpakojis No. 2“, “Suktinis“, “Aguonėlė’’, Pakeltkojis“, “Žilvitis“, ir “ BiitŲ Darželis“. Visi vienoje sąsiuvoje. Kaina
tik vienas doleris ($1.00). Pasiuutomo lėšas mes apmokame.
Reikalaukite pas:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
Chicago,. Illinois
1800 West 46th Street,

k-s-:-: p®k ' a*
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Ar Nori Uždirbti Pinigus
Jei ta p, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben
drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos
Real Eastate biznyje.

1825 - 1827 Blue Island avė.. Kampas Loomls lr 18-tos Gatrli
KAPITALAS. PERVIRŠIS IR PELNAS.

Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jųsų nam>
. »
Reguliarišnai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Association. li-|
noma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus
Išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:0 v. vakare.
Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa
č*a laiko savo pinigu^
\ KM

/

Į*

JAS F. STEBINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kaeierius.

liete VyačiuBuilding and Lons Association
5 ra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieno
taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesni
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų liet .“ių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namą, kreipkis į
šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimą ir reikale ga
lėsi pi siskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.
nrirovės susirinkimai atsibuna kiekvieną pnuedėJio (j^iarų nno 7:30 iki 9, Sv. Jurgio parapijos sa

|Aje,

lubos, dešinejame kambaryje, 32ud. pi.

ir Anburn]*™-

I bendrl’vę
abiejų lyčių asmenis ly
giomis teis-.*11'3 be skirtumo amžiaus.

ftntis, prez.,
13,5 S Halsted si
vice prez.
3339 Emerald avė
:?.ananskas, sekr.,
2237 W. 22 str.,
Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfieid avė.
Makis. advokatas, 3255 S. Halsted «t...
■bretonai:

flK

M Janušauskienė, R. !*. Baltutis.
Elera .biv•uDiitė, P. Mo’evičiiih, J
Vėirn.-'vičin*.'. .1 ,|. Knzanna
, i’’<kas.

TAUPYKITE PINIGUS
i;t—pirkite gerinusių kavą Cbi
Scngoj ir mokėk nž sv. tiktai
$500 DOVANŲ, jei jus
rasti iš aukų darytą
kurioje nors iš Bankėa
krovų.

Geriausia Santos
Kava Standard
”nva 28 ir 30c. ver
SMETONAS
Heriausiaa
smetonoe svle
etas. Geresnis
negu knr jus

40c
WE8T SIDE
I Milirankee Av.
1 Wllwankee Av.
5 Miltraukee Av.
)
Madlson st.
) W.,Madiso0 st.
1 W. Chicago Av
t Blue/Isl*nd Av

Gerianti
žiai lOe

rųiies

Bank ės
G eriauRia Cocoa.
i Sulygink ■ n
j bent ko- 4 A p
Iki* M, sv

C«l$ W. North A v
1217 H. Halnted St.
1832 S. Halsted St.
1818 W. 12th St.
8102 vV. 22nd st.
SOUTH SIDK
8032 Wentworth A v
3427 8. Halsted et

Prittn.ąoaio »

Afbaieo Ova
ranf.įotos 4n«
8()c. vert. TUC

S

Ashland

NOT’.l’H SIDE

