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PRAVEDAMA PROHIBllii jh
SUV. VALSTIJOSE
Rusai su Vukiečiais sudėjo
ginklus.
PRADEDAMOS TAIKOS DERYBOS
True translation filed with' the postmaster at Chicago, III., on December
18, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

RUSAI SU VOKIEČIAIS
PERTRAUKĖ MUŠIU S.
Jie tuojaus pradės taikos
derybas.

PROHIBICIJOS BILIUS
PRAVESTAS KON
GRESE.

Dabar tas klausimas prave
damas išrišti atskirioms
valstijoms.

Londonas, gr. 18. — Ru

sijos bolševikų vyriausybė
bevieliu telegrafu pranešė,
kad Ensign Krylenko, visų
rusų armijų visuose fron
tuose vyriausias vadas ir re
voliucionierių
militarinio
komiteto pirmininkas, pa
skelbė, kad po ginklų sudė
jimo sutartimi jau pasira
šyta ir ta sutartis ima vei
kti pradėjus gruodžio 17
diena. •
Pradėjus šita diena todėl
Krylenko pasiūlė pertrauk
ti visuose frontuose visotaus miiitanmus veikimus,
kol bus apturėta pilnas tos
sutarties turinvs.
Petrogradas, gr. 18.—Bol

ševikų oficialė žinių agen
tūra vakar paskelbė, kad
ginklų sudėjimo sutartis
tarp Rusijos ir teutonų tal
kininkų parašais patvirtin
ta, ir kad ta sutartis pradė
jo veikti su vakarykščia
diena. Sutartis bus teisota
ligi sausio 14 d. 1918 m.
Ginklų sudėjimo sutartv* je tarp kitko pažymėta, kad
kuoveikiaus turi būt prade
damos taikos derybos.
Užsienių reikalų ministeris Trockis Petrogrado ka
reivių’ ir darbininkų sovieto
susirinkime pranešė, jogci
Vokietija priėmė Rusijos
reikalavimą, kad visu gin
klų sudėjimo metu Vokieti
ja nesiųs savo kariuomenės
iš rusų fronto į kitus fron
tus. Jis taippat pranešė, kad
tuojaus prasidėsiančios tai
kos derybos.
Trockis pažvmėjo, kad
derybų metu kas valanda
grąsino pertraukimas ryšių,
kuomet vokiečiai laikėsi vis
savo, kad jų kariuomenė
turi būt kilnojama. Rusų at
stovai tam reikalavimui
griežtai priešinosi. Tuomet
vokiečiai reikalavo gauti
teisę nors mažesnius ka
riuomenės burius kilnoti.
Bet rusai ir su tuo nesuti
ko. Galų-gale vokiečiai nu
sileido ir priėmė rusų atsto
vų formulą.
J

Washington, gr. 18. -

Kongreso žemesnysis butas
vakar 282 balsais prieš 128
pravedė prohibicijos bilių,
kaipo pataisymą Suv. Val
stijų konstitucijoje.
Senatas tą patį bilių bu
vo pravedęs pirmiau. Bet
žemesnysis butas praeitoj
savo sesijoj nesuspėjo ap
sidirbti su biliumi.r Tik tomis dienomis bilius visa
pusiai aptartas ir vakar pa
duotas nubalsuoti.
Ęjtdubiciifls. šalininkai lai.
mėjo.
Dabar bilius pavedamas
atskirioms šalies valstijoms.
Tą klausimą išrišti skiria
ma 7 metai laiko. Per tą lai
ką valstijų legislaturos tu
rės tą bilių priimti arba at
mesti. Kuomet valstijos bi
lių priims, tuomet jis paliks
įstatymu ir visoj šalyj bus
pravesta visuotina prohibicija, ty. bus uždrausta svai
galus gąhiinti, pardavinėti
ir vartoti.
Suv. Valstijose yra 48 atskirios valstijos. Reikalin
ga, kad iš jų 36 priimtų bi
lių, jei norima pravesti prohibiciją.
Šiandie 25 valstijose jau
gyvuoja prohibicija. Prolr'
bicijos šalininkai tikisi, kad
į 7 metus dar keliolika val
stijų praves prohibiciją. Na,
ir tuomet bus laimėta tas,
ko trokšta visi išmintingi
šios šalies gyventojai.
“Mes negalime ir nerei
kalaujame jokiais keliais
remti utilitarizmo,” pasakė
Trockis. “Kariuomenės kil
nojimo klausimas buvo la
bai svarbus. Manome, kad
musų talkininkai priims
nuolankiai tą formulą.
Rusų atstovai, katrie ta
rėsi ginklų sudėjimo reikale
su vokiečiais, pranešė bol
ševikų vyriausybei į Smolnii institutą, kad galutina
sutartis su vokiečiais pada
ryta praeitą penktadienį
Brest-Litovske.

METAI-VOL.il.

No. 297

Entered u Second Class Matter March II, 1919. at Cblcaco, Illtnols nnder the Act of March I, 1171.
True translation filed wlth the postmaBter at Chicago, III., on December
18, 1917, as' reąuired by the act of
October 6, 1917.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., on December
18, 1917, as reąuired by the act of
October 8, 1917.

True translation filed wlth the postmaater at Chicago, III., on December
18, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

Antru kartu užpulta

RUSAI SU VOKIEČIAIS
PRADĖS TAIKOS
DERYBAS.

REGIS PRIPAŽINS
BOLŠEVIKUS.

GEN. KALĖDINĖS AREŠ
TAVIMAS NEPATVIR
TINTAS.

“Kovos” ofisas

Londonas, gr, 18. — Tal
kininkai
gaminasi pripažin
Suv. Valstijos nepripažins
ti rusų bolševikus teisot
bolševikų.
Rusijos vy&ausybe, anot

Washington, gr. 18. — paskelbtų čia žinių. Tai no

Kuomet ginklų sudėjimo rima padaryti todėl, idant
sutartis tarp Rusijos ir ceri- Rusija be pripažinimo patralių valstybių ėmė veikti, galiaus nepatektų Vokieti
tuojaus bus imtasi darbo jos. politikinėn ir socijalėn
intekmėn.
taikos derybų reikale.
Londono laikraščiai da
translation (Ued with the postbar į bolševikus atsineša su True
master at Chicago; III., on December
1917, as reąuired by the act of
simpatija ir sako, kad tal-‘ 18,
October 6, 1917..
kininkai pripažins teisota
bolševikų vyriausybę, kad streiką: MASKVOJE
IR PETROGRADE.
apsaugoti Rusiją nuo vo
kiečių intakos. '
Washingtono vyriausybė Londonas, gr. 18. — Mas
tečiau su nepasitikėjimu at kvoje prasidėjo darbinink;
sineša į bolševikus ir dabar streikas.
tiniais laikais nėra ko lau Petrograde streikuoja ap
šildymo departamento dar
kti, kad juos pripažintų.
Bolševikų vyriausybė iš bininkai. Jie atsisako dirbti
komisionierių
leido parėdymą, sulyg kurio bolševikų
priežiūroje.'
konfiskuojamos visos cerk
vėms prigulinčios žemės. Sustreikavo, darbininkai
Taippat panaikinamos vi ir Petrogrado miesto na
sos ypatingos pravoslavų muose (rotužėj). Tai prote
stas prieš naują bolševikų
dvasiškijos privilegijos.
True translation filed with the postmaater at Chicago, III., on December
18, 1917, as reąuired by the act of
October 8, 1917.

BOLŠEVIKAI MUŠASI

pastatytą miesto majorą,
kurs yra tarnaus paprastas
darbininkas*

True tri

vlth the po»ti., on December

Ihe ačf ot

October 8, 1917.

Londonas, gr. 18. — Pet

rogrado geležinkeliečių uni
ja, anot Reuterio depešos iš
Rusijos sostinės, gavo žinią,
kad Odessoje bolševikai
užatakavo aresnalą, kuria
me ukrainų “rada” turėjo
savo susirinkimą.
“Radai” pagelbon pašau
kta ' ukrainų kariuomenė,
stovinti Odessoje. Šita už
puolė ukrainus ir išblaškė
po smarkaus mūšio gatvėse.
Abi pusi panešė nuostolius.
Prie mūšio prisidėjo ir
Juodųjų jūrių karės laivy
no jurininkai. Išpradžių ju
rininkai svyravo. Nežinojo
katron pusėn stoti. Bet pas
kui jų didžiuma stojo uk
rainų pusėn.

ANGLAI VEIKIA
ITALIJOJE.

Italai teutonus atmušė.
Rymas, gr. 18. — Vokiečių-austrų atakos prieš ita
lus linkon San Martino,
Trentine, ne tik atblokštos,
bet teutonai buvo priversti
bėgti didžiausioje betvarkė
je.
Iš Berlyno pranešama,
kad anglai buvo mėginę
briauties į pietus nuo Mionte Fontaną. Bet, buvę at
mušti. Tai pirma žinia apie
anglų veikimą Italijos fron
te.

gr. 18. — Ne
gauta jokių žinių, kurios
patvirtintų gen. Kalėdinės
areštavimą. Pietų Rusijoje
stovis labai neaiškus ir šian
die iš ten negaunama jokių
žinių. Petrogrado su Rosto
vu susinešimas kaip geležin
keliu, taip telegrafu per
trauktas. “Daily Mail” ga
vo žinių, kad mūšiai seka
aplink Charkovą.
Londonas,

KONGRESMANAS PA
STOJO KAREIVIAUTI.
Washington, gr. 18. —

Kongresmanas Roval C.
Johnson iš South Dakota
valstijos pastojo reguliarėn
kariuomenėn. Priimtas kai
po paprastas kareivis. Te
čiau iš kongreso atstovo vie
tos jis nerezignavo.
NEW YORKAS GAVO
ANGLIŲ.
New York, gr. 18. — Ši
tas miestas kasdien suvarto
ja 20 tūkstančių tonų an
glių. Tomįs dienomis pri
tfu
truko'
angMų. Imta žmo
nėms išdavinėti anglių tikietai. Bet štai vakar mie
stan atgabenta 75 tūkstan
čiai tonų to svarbaus kuro.
Gyventojai lengviau atsidu
so.

REIKALAUJA SUGRĄ
ŽINTI PILIETYBĘ
MOTERIMS.

gr. 18.—
Suv. Valstijose gimusios
moterįs skaitosi šios šalies
pilietės. Bet yra įstatymas,
kad kuomet tokia pilietė iš
teka už svetimžemio nepiliečio, tuomet jinai praran
da savo pilietybės teises.
Kongrese šiandie be vyrų
True trantlatlon filed wlth the post- atstovų yra dar ir viena mo
master at Chicago, III., on December
teriškė atstovė, Miss Ran
18, 1917, as reąuired by the act ot
October 8, 1917,
kin. Taigi dabar jinai kon
True translation filed wlth the postmaster at Chicago, III., on December VOKIEČIAI NUSKANDI grese pareikalavo, kad butų
18, 1917, as reąuired by the act of
NO 11 LAIVŲ.
pravestas naujas įstatymas,
October 6, 1917.
kurs sugrąžintų pilietybės
BERLYNE IRGI PA
Londonas,
gr.
18.
—
čia
teises amerikinėms mote
SKELBTA SUTAR
gauta
smulkmeniškos
ži

rims, ištekėjusioms už nepiTIS SU RUSAIS.
nios apie įvykusį mūšį Šiau liečių.
Miss Rankin tvirtina,
Berlynas, gr. 18. — Pa rinėse jūrėse tarp anglų ir
skelbta, kad ginklų sudėji vokiečių. Mūšio pasekmė kad tokios moterįs. yra
mo sutartis tarp rusų ir vo yra ta, kad vokiečiai nu-' skriaudžiamos. Jas visakiečių jau įvyko. Ir oficia skandino: 1 anglų ir 5 neu kuom aplenkia moterįs
liai pažymima, kad kuovei tralių šalių prekybos laivus, ateivės, kurios ištekėjusios
kiaus prasidėsiančios taikos 5 anglų minų leidėjus ir vie už amerikonų. Pirmenybę
ną karės laivą. Kitas anglų balsavimuose šitos turi. Tuo
derybos.
karės laivas sugadintas.
tarpu čiagimės moterįs yra
suvaržytos įstatymais.
MIRĖ AMERIKOS
STIPRUOLIS.

Washington

Rytoj “Drauge” bus pa
— Rymas, gr. 17. — Ita
dėtas platus lietuviams reDės Moines, Iowa, gr. 17. gistrantams gerb. advokato lija pašaukė kareiviauti vi
— Čionai mirė žinomas pa A. šlakio paaiškinimas apie sus vyrus, gimusius 1874-1899 metais. Jų busią p<ra
saulio sportų rateliuose sti šaukimą kariuomenėn.
milijonų.
pruolis Frank Gotch.

Tietuvci turi būti laisva

■

IŠNAUJO AREŠTUOTAS STILSONAS IR SURYS
Vidikas su Stalioraičiu kažkur išdūmė
True translation filed with the postrnaater at Chicago, 111., on December
18, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

Philadelphia, Pa., gr. 17.

S. V. komisionierius Long
federaliam buste. Stilsonas
yra po $10,000 paranka.
Pirmuoju “Kovos” ofiso

— “Mano įsitikrinimai yra užpuolimo metu surasta du
priešingi visokioms žmogžu laišku, rašytu iš Brocktono,
dysčių metodoms ir todėl aš Mass., kokio tai “draugo”
esu priešingas (pasiremiant St. A. MSlcius ir Paisys.
sąžiniškumu)
dalyvauti Kaip vienam, taip kitam
žmogžudiškoje karėje. Aš laiške pasmerkiama vyriau
atkeliavau šion šalin, Ame sybė ir karė. Tuos laiškus
rikon, su ta idėja, kad jinai vyriausybės agentai išguldė
buvo laisva šalis, kur norė ir to pasekme buvo antrasis
jau laimingai, gyventi. Ir “Kovos” ofiso perkrėtimas.
dėlto išsižadėjau pavaldiny
Stilsonas su Šukiu atras
stės Nikalojui II ir jo dina
ta ofise ir tuojaus suimta.
stijai. Todėl aš neprivalau
Agentai dar ieškojo ‘Kovos’
eiti paskirt on vieton ir pasi
redaktorių — Vidiko ir Staduoti egzaminavimui. Aš ži lioraičio, kuriedu pirmojo
nau, kad ant žemės nėra to užpuolimo metu buvo ofise.
kios spėkos, katra mane ga
Tečiau šiuo kartu abiejų ne
lėtų padaryti kareiviu.”
Tai ištrauka iš laiško, ku surasta. Abudu kažkur iš
rį rašė vienas šaukiamas dūmė, suuodę, kad gali tek
kareiviauti vyras Brock- ti sūriai už kurstymą žmo
tone, Mass., vietos “Draft nių prieš šalies parėdymui.
Anot federalių agentų,
Board’ui.” Tasai laiškas
buvo padėtas lietuvių soci- Stilsonas , suimtas, kaipo
~ soeTaifstų tafįte tei
alistų sąjungos organe "Ko
va,” rugpjūčio 21 dieną. Del kėjas, tuo labiau, kad nuo jo
šito laiško federaliai agen prigulėjo laikraščio ‘Kovos’
tai išnaujo užpuolė ‘Kovos’ vedama politika.
Be to
ofisą po num. 229 N. Sixth agentai tvirtina, kad “Ko
st. Suareštuota du asmeniu vos” visas “štabas” yra
ir paimta daugiau kurstan vienodo plauko su indusčios žmones literatūros.
trialistais (I. W. W.). Kaip
Išnaujo suareštuotas so sąjungos socialistai yra
cialistų sąjungos sekreto
žmonių
kurstytojai,
taip
rius Stilsonas, kurs buvo
tokie yra ir industrialistai.
areštuotas pirm savaitės
laiko. Suareštuotas dabar ir “Kovos” išleidimas su
po
pirmutinės
“Kovos” administratorius laikytas
J. Šukys. Jiedu kaltinamu agentų atliktos kratos. Iš
už peržengimą įstatymo ofiso tečiau visiems skaity
vardu “Espionage Act” ir tojams laiškais pasiųsta
uždarytu Moyamensing ka- pranešimas, kad pasta atsi
lėjiman. Jiedu perklausinės sakiusi “kovą” vežioti.
True translation fiied with the postmaster at Chicago, III., on December
18, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

NEBUVO KALBAMA
APIE TAIKĄ.

Talkininkai susivieniję
prieš vokiečius.

me ekonominiu, embargo į
’
o a
neutrales šalis, maisto ir fi
nansų žvilgsniu.

“Konferencijoje nebuvo
paliečiami taikos reikalai.”

—Washington,

gr.

18.—

Praeitą šeštadienį pinigyno

Atlantiko uostas, gr. 17. departamentas išmokėjo 35
— Tarptautinėj talkininkų
konferencijoj, nesenai įvy
kusioj
Paryžiuje nebuvo
kalbama apie taiką. Toji
konferencija labiaus suarti
no ir sujungė talkininkus
tęsti karę ligi pergalės, pa
sakė pulk. House, kurs su
grįžo čia iš Europos.

— New York, gr. 17. —
Kad pasekmingiau ir lygiau
padalinti reikalaujantiems
anglis, žmonėms dalinami
angliaženkliai.

“Pirm tos karės konfe
rencijos nejosi gerai. Bet
dabar mes susijungėm ir
darbuojamės bendrai,” pa
sakė
pulkininkas House.
“Mes dabar išvien veiksi-

—Paryžius, gr. 18.—Au
strijos kariuomenė šiandie
sudaryta iš 1,404,000 karei
vių pėsčiųjų ir 240 raitarijos skadronų.

milijonus dol. nuošimčių už

laisvės paskolas.

Tad aukojime i Kalėdini Tautos Fondą!
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pagrobti į savo rankas įvai
ri us sugadintus ir nereika
lingus karės pabūklus pasi
baigus karei.
,
Be anglų ir- kitu Salių fiuansistai gudriai apgalvoja
veikimo budus, kaip butų
geriausiai prisiplėšti pini
gų. Kąikurie tie jų budai
arba pienai yra visai lega
liai, daugelis jų yra ir do
ra paremtų. Bet didžiuma
— tikrai bus ne kas kitas,
kaip tik paprastoji suktybė
ir išnaudojimas.

Baigiasi Rusijos Viešpata
vimo Dienos.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
Dabartinės gyvenimo aplinkybė* privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
už pigesnę denių.
<
Šia senų tikrų gyduolę gausite visuomet tokiame
pakelije, kaip čia parodytu Pirkdami žiūrėkite, kad
butų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir godis
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame
pirkt buteliukų už 65 centus, nes jame yra gyduolių
įbai daugiau, negu už 35 centus.

Kaip tai įvairiais keliais Į gclba socijalistai (bolševikų
keliauja tautų likimas, šiaų- fuukcija) pagrobė šalies
PKENUMBHATCS KAINA:
DRAUGAS Pllil.ISHING CO., INC.
Metams ............ ................................ $5.00 1800 W. 4fith Street, Cliicago, Illinois
did geriausias prirodymas valdymą. Tikrieji rusų tau
Pusei metų .................................... $3.00 Phone: Meliiiiley 6114, Estnbl. 1908
gali būt Rusija. Pirm da tos sūnus mėgino priešinPerkant atskirais numeriais po 2c.
TERMS
O
K
SUBSCRIPTION:
Prenumerata mokas! iSkuIno. Lai
Bet
bartinės pasaulio karas Ru ties, taisė sukilimus.
kas skaitosi nuo nžsiraiįymo dienos,
One ycar ....................................... $5.00
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
sija persistatė galinga kaip jų niekas nepaklausė. Kuo
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 81x months ....................................... $3.00
savo valstybiniu, taip inili- ne visa kariuomenė perėjo
senas adresas. Pinigai geriausia sių Thursday’s Editlon ..................... $2.00
sti iSporkant krušoje ar expreue
tariuiu žvilgsniu.
Tuomet socijalistų pusėn.
“Money Order” arba Jdedant pnigus At News Stands2c. a Copy. Advertisj registruotų laiškų. »
ing rates on application.
; AP. RICHTER A CO.
prieš Rusiją nerimavo ir Kitaip ir negalėjo būt.
Wemhington Street, New York
6 61
Juk
socijalistai
bolševikai
pati Vokietija.
Pastaroji
‘Draugas” Pubflflslhiing Co.
.
nemažai pabūgo, kuomet pąžadėjo kareiviams taiką.
1800 W. 46th St.
Tel. McKinley 6114
ChicagO, 111.
karės pradžioje rusų armi Ilga karė kareivius taip nu
jos ėmė veržties rytinėn karšę, kad jie apsiėmė tar DĖL LIETUVIŲ DtFORMA Už knygas pridavė P. Za16.00
Vienas svarbiausių finan- Prūsijon. Tuomet kiekvie nauti kadir pačiam kipšui, GIJOS BIURO WASHING- taveckas
Surin. J. Mitrikevičius 2.70
TOKE, D. 0.
sistų pienų yra po karės su nas buvo įsitikinęs, jogei ne by tik veikiau pasibaigtų
Vestuvėse P. Skardžiaus su
pirkimas automobilių, ko vakaruose, bet rytuose bus karė.
p-le Bendikaite
Per
spaudą
ir
liežuviu
kaž

kius šiandie kariaujančios išrišta šita didžiulė karė. Šiandie Rusijoje užuot
kurie piktos valios žmonės Ona Čirvinskiutė surin.
SOCIJALISTAI VADOVAI
laikų vokiečių socijalistų šalys vartoja karės laukuo Ne kas kitas, kaip tik Ru Romanovo earauja suanar- pradėjo skleisti neteisingas Mat. Kilikausko card
MILIJONIERIAI.
vadovas Bebelis 1916 me se. Automobilių vartoja sija prispaus vokiečius taip, cbistėjęs socijahstąs žydas
žinias apie Lietuvių Informa Pikniko pelnas
tais mirdamas paliko turto ma tikros galybės. Jų dau kad šitie bus priversti mal Lenin. Aplink save jis ap
sistatę taippat žydais soci- cijos Biurą Wasbingtone. Gir Pikniko žemės pelnas
Todėl dauti taikos.
Anos savaitės pastabose arti milijono markių. “Nau gelis sugadinama.
di, Biuro vedėjais Dr. Bielskis P. Stočkienė surinko
rašant apie rasų bolševiko jienos” sako, kad jis tuos finansistai mekleriai dabar Taip buvo manoma pirm jalistais. Visoj šalyj siau
Leono Trockio pergreitą pinigus surinko už savo pa skleidžia, įvairias paskalas trijų metų. Gi šiandie? čia anarchija, baisiausioji imąs net $300 algos į mėoesį. M. F. Raidy
Tad randu reikąjį&ga tas Už gaidas
praturtėjimą jam valdant rašytus socijalistiškus vei apie tuos sugadintus au o- Šiandie Rusija jau prili betvarkė. Kituomet galin
Mėnesinių duoklių su
Petrograde, tap kitko pažy kalus. Reiškia, jis darbinin mobilius. Sako, kad suo  po liepto galą. Šiandie ta goji Rusija skaldoma į da neteisingas paskalas užginčyti
ir štai ką pasakyti ‘dėl L. Inf. aukota
32.30
mėjome, kad kuone visi so kų prakaitu pasidarė kapi dintų automobilių neapsi - kituomet galinga valstybė lis.
moka pataisyti ir todėl jie jau pasitraukus iš didžiulių Jei ne socijalistai su savo Biuro išlaidų: Biuro vedėjas,
čij alisių vadovai yra buvę ir talistas.
peršamuoju “rojumi,” rusų Dr. Bielskis, gauna tik $100.00
Viso inplaukė
$328.74
beveik pusdykiai turi būt
yra milijonieriai. Jie tuos
Vienas didžiausias socija- parduoti, kaipo netikę ir valstybių eilės ir skaldoma tauta šiandie butų besi į mėnesį, o kitoms Biuro išlai
P. Zataveckaaj
į dalis. Kiek palaukus vi
turtus surinko iš pačių var lizmo tėvas ir įkūrėjas, žy
džiaugusi
skaisčiai
prašvi

30 sk. raštin.
doms, kaip spaudai, telegra
sos Rusijoje gyvenančios
gdienių darbininkų, palikę das Ferdinandas Lassalle nusidėvėję daiktai.
tusią
laisve
ir
visuotina
moms ir tt. Tautos Fondo Val
šitų vadovais. Reiškia, kad mirdamas paliko pusantro Aišku, kad tie gudruoliai tautos atsidalys nuo tikrų
tvarka.
Kitos
tautos
arba
Viršminėtas aukas $328.74
dyba yra ingaliota išleisti ne
mėgins “sugedusius” auto-, jų rusų kamieno. Tikrą^socijalistų vadovai po dar milijono markių turto.
mobilius supirkti ir paskui jai Rusijai paliks tik mažas butų gražiai nuo Rusijos at- daugiau $200.00 į mėnesį. Tai nuo 30 skyriaus Centro sekre
bininkų akių tiesiog verčia
Prancūzų socijalistų va pasidaryti sau daug pelno. žemės sklypelis kur aplink sidalinusios arba pasiliku reiškia, Tautos Fondas negali torius jau priėmė ir pasiuntė
kalnus ant kapicalistų už tų
sios su ja ir tolesniai fede- išleisti visam Biurui užlaiky iždininkui.
dovas Jaures vienų nuošim Yra žinoma, kad po karės Maskvą.
pačių darbininkų išnaudoji
racijiniam sąryšyje.
čiu nuo savo turtų kas me pardaviman bus išstatyta
K Pakštas,
mą. Neatsižiurint į tai te
Jei už Rusijos valstybės Gi šiandie? Šiandie soci ti daugiau $300.00 į mėnesį,
tai paimdavo dešimtį tūks šimtai ir tūkstančiai įvairių
T. F. Sekret.
bet mažiau išleisti visados ga
čiau jie patys bežadėdami
tančių frankų. Be to jis į motorinių vežimų, pradėjus pragaišimą reikia ką kaltin jalistai bolševikai už auksą li. Taigi ir išleidžia kur kas
darbininkams “žemišką ro
metus gaudavo penkioliką labai sunkiais ir baigus pa ti, tai pirmiausia reikia kal rusų tautą parduoda Vokie mažiau, ne $300.00. Paprastai
BSD. ATSAKYMAI.
jų” pastoja tokiais pačiais
tūkstančių frankų kaipo čiais lengvaisiais. Didžiu tinti pačių rusų tautą, kuri tijai, gi visoj Rusijoj palai visos L. Inf. Biuro išlaidos pa
kapitalistais.
parlamento atstovas.
Jis ma tų automobilių, žinoma, savo tarpan leido įsigalėti ko tokią vergiją, kurios ne siekia tik apie $140.00 į mėne P. J. Gedgaudui. Apie
turėjo puikiausius rumus prastai atrodys. Bet fman- trukšmingiems elementams, galima nei palyginti su lai sį.
tai buvo jau mums rašyta ir
pietinėj Prancūzijoj. Gyve sistams tas nerūpės. Jie kokiais šiandie, ten yra vi kais biurokratams viešpa
Taigi ir paskalos apie $300.- ta žinia buvo “Drauge” išsokio plauko socijalistai ir taujant.
Tokia maždaug musų pa no kaipo didžiausias kapitažino, kad Britanija mažai anarchistai.
Tiesa, rusų 'Tai toksai yra žadamasis 00 Biuro vedėjui algos yra tik spaudinta. Todėl Tamstos
staba labai sukiršino sočij a- listas.
turi automobilių, ir kąd ma- tauta ilgus amžius carų bu
tuščias
išmislas tų, ku žinutės šį kartą nebedėsime.
listų “Naųjieųas.” Šitas
socijalistų
“
žemiškas
ro

Ačiū už rašinėjimą.
Pra
Antai žinomas Belgijos 'ga suma, išleista jų pataisy vo varžomA, biurokratų ver
laikraštis ėmė teisint!ts8člJie žada prasčio rie Lietuvos reikalams ban šome rašinėti ir toliau.
socijalistų vadovas, Emile i mui, atneš jiems riebų pel gijoje laikoma. Visgi ant jus.”
jalistus milijonierius. Gir
kams darbininkams .‘ rojų,” do kenkti, vieni šnipinėdami
Vandervelde, plačiai žino- i ną. .
Jaunam Vaikinui. Tamstos
galo ir toji vergija turėjo kol neįsigali. Kuomet įsi Lietuvos priešams, kiti ardy
di, kad jei katras jų ir bu
mas milijonierius.
dami
musų
varomą
darbą.
korespondenciją
dedame.
pasibaigti.
vęs susikrovęs milojonus,
gali, tuomet užuot žadamo
Socijalistų
tėvo
Markso
Kasys
Pakštas,
Ačių. Prašome ir daugiau.
tai esą ne iš darbininkų
Ir ištikrųjų rusų tauta “rojaus” praveda baisiau
svainis,
socijalistas
LafarBet
reikia
tikėties,
kad
T.
F.
Sekretorius.
prakaito. Girdi, jie tuos
pakilo prieš sutrūnėjusią sią vergiją.
sis,
kas
metai
turėdavo
apie
talkininkų
vyriausybės
at

OATVEBARIS SUSIMUŠĖ
savo vyriausybę. Prašalino Rusijos likimas ir mums,
turtus surinkę už savo pa
100,000
markių
ineigų.
kreips į tai domą ir po ka carą, kurs biurokratų ran
TAUTOS P. AUKOS.
SU AUTOMOBILIU.
rašytas socijalistiškas kny
lietuviams, yra svarbus dai
Kiti
socijalistų
vadovai
rės neparduos tiems suk kose buvo tik paprastas žai
gas, socijalistiškus veika
ktas. Rusų socijalistai at
buvo
susirinkę
po
kelis
mi čiams nei vieno automobi- slas.
Worcester,
Mass.
Mart. Kavaliauckas, 2526
Šalyje paskelbė lais skira taika su Vokietija ga
lus.
lijonus turto.
liaus.
W. 45th pi., jo poteris ir trijų
vę. Rodos, turėjo ten pra li Lietuvą palikti vokiečių
Kiekvienam yra aišku,
Aukos,
surinktos
nuo
balan

Tų sukčių finansistų prie sidėti nauja, laiminga gady
metų sūnūs tapo sužeisti sek
kad toksai pateisinimas ne
globoje. • Vokietija musų
džio
1
iki
lapkričio
3
d.,
1917
madienio vąkare, kuomet jų
šininkai tvirtina, kad ge nė.
turi savyje jokios vertes.
Tėvynei,
tiesa,
daug
ką
pa

Bet argi čia juos visus iš riausias bus daiktas kaip
automobilius susimušė su RaBet argi veltui rusų tau žada. Bet pažadėjimas ne metų.
Nes kasgi tas parašytas
skaitysi.
automobilius,
taip
ir
kitus
eine
avė. kąru, prie 63 gat.
toje augo ir penėjosi viso reiškia ištesėjimas. Vokie
knygas pirko, jei ne tie pa
Draugijų
aukos.
Tik pažymėtinas dar tas karės pabūklus parduoti iš kios rųšies trukšmadariai,
tys socialistų vadų sumultija yra žinoma grobuonė. Lietuvos Vyčių kp.
$30.00 Susimušimas buvo taip smaifr
laktas, kad jie pastodami1 licitacijos (viešajame išpar- socijalistai su anarchistais.
kinti socijalistai
Kokią
Su musų Tėvyne, jos derlin Šv. Jurgio draugija
29.06 kųs, kąd net automobilius ap
darbininkams vadovais bu davime). Tuomet tie daik Valdant šalį biurokratams,
gi jie naudą tu? ėjo nusipir vo bėdini žmonės, lygiai
gais plotais, vokiečiai vei Moksleivių 14 kp,
20.00 sivertė.
Policija sužeistuosius par
kę tas knygas *
Absoliu kaipir bolševikas Trockis tai nepatektų išnaudoto tie trukšmadariai kaip ko kiai apsidirbtų.
Blaivininkų 25 kp.
jams, gi šitie paskui negalė  kie apuokai slapstėsi po
gabeno į jų namus.
tiškai jokios. O teeiau tie su Leninu.
Neduok, Dieve, kad taip L. D. Sąjungos 7 kp. 101)0
Bet kiek pa tų skriausti ir plėšti visuo svetimas šalis.
Pranvkus turėtą įvykti. Bet jei įvy L. Vyčiai ir Av. Kazim,
darbininkų pinigai už kny laukus jų kišenius pasidaro
KALĖDINĖ DOVANA
gas plaukė į socijalistų va bedugnis. ‘ Iškurgi jie pa menės ar tai Britanijoje, caro sostui, jie visomis pu ktų, tai už tai reiktų padė parapijos ckorąs
43.86
Prancūzijoje,
ar
kur
kitur.
CIOKSIEOIAMS.
sėmis pakilo ir dūmė atgal koti ir mūsiškiams socijalisdovų kišenius jų didesnei ėmė ir semia sau tuos tur
Kas
per manę užsirašys “Drau
Be
to
dabar
iškalno
jau
Rusijon.
Bet jie ten su tams, kurie sėbraujasi su
prabangai.
Niekam neti tus, jei ne iš vargdienių
gą” ant metų ir užsimokės 5 dol.,
Kitokios aukos.
tai gaus dovanų iuolut tar satyro* lai
kusių apie svajones raštų darbininkų? Šiandie, anbt steigiamos kompanijos po grįžo ne rusų patrijotų iš rusų socijalistais bolševi Barbora Galeckiutė
10ZK1 krašti “žvirbli” ar “Moterų Dirvų”
arba až 1 doi vertė* įmingu
pardavinėjimas ir krovimas parėjusių žinių iš Šveicari kariniam Europos atstaty kovota laisve pasidžiaugti, kais ir pačiais vokiečiais. Ona Gurevičienė
1.00 motam*
iš “Draugo” knfngyno. Minėt* dova
mui.
Atstatyti
sunaikin

bet
atgimstančiai
laisvai
gana tik nauji skaitytojai, kurie
lobių, taigi ir vadinasi pa jos, Trockis su Leninu yra
Omega. Pranė Varauskiutė
1.00 nų
dar nebuvo skaitę ‘‘Draugo”. Dova
tus
miestelius,
sodybas
—
Rusijai
pakenkti.
Nuolai

prastos ir aiškus darbinin kapitalistai.
pradėsiu duoti nuo šios dieno*
Smulkių
2.20 na*
Nejaugi jie bus nepaprastai daug dar di pirmutinė rusų laikina
iki T«Ug Karalių.
kų išnaudojimas. Toks var
T0WK OP LAKE.
Kredito
2.75
JUOZAS MOZERIS,
du pralobo iš savo darbo, bo. Tam tikslui bus pavar vyriausybė leido tiems trugdienių išnaudojimas tuo
1.00
Už
knygas
1430 So. 49 Avė., Cicero, UI.
kaip norėtų “Naujienos”
• labiau bjauresnis, nes pini intikinti savo nesusipratu tota labai daug pinigų. Tai kšmadariams sugrįsti ir in- 16 gruodžio š. m. Šv. Kry L. Vyčių ir Šv. Kasim. parap.
gi tos kompanijos ir gami eiti į minias, kurios buvo
gus, lobį krauja tasai, kur
žiaus parap. svetainėje, S. L choro koncerto pelnas 20.86
sius skaitytojus?
nasi
tuos
darbus
paglemžti
apkvaitusios
nuo
perstaiga
sai po darbininkų akių vi
$ Jūsų pinigai tori boti pa
R. K. A. 85 kp. turėjo prieš- Vinco Vilkausko inpėdi
į
savo
rankas.
Kuomet
tas
Taip
aišku,
kad
nereikia
atgautos
laisvės.
sais pasaulio turtais žada
dėti geroje saugioje
12.00
įvyks, turčiai dar labiaus Socijalistai su anarchis metinį susirinkimą. Šiuo kar nio krikštynose
daugiau
nei
aiškinti.
lygiomis dalimis^ pasidalinti
Vijos bankoje
4.00
pralobs vargdienių žmonių tais pradėjo demoralizuoti tu atsilankė gana skaitlingai Už diplomus
su darbininkais.
MĖGINS PRALOBTI
prakaitu.
ne tik darbininkus ir vals narių. Susirinkusieji svarstė Pikniko žemės pelnas 10.00
SttMd Sttiritj Baik
gyvai kuopos reikalus, jie Vestuvėse P. V. Karoblio
Tokie tai yra veidmai
PO KARĖS.
Juk yra besąžinių žmo tiečius, bet ir pačią kariuo
<MT OHKUkOO
tarp
kitko
nutarė
po
švenčių
niai socialistų vadovai.
su
p-le
O.
Praąckevičiugpanue
nių, katinų nei baisiausios menę. “Rojaus” žadėjimai
surengti
puikų
vakarą
su
vai
te suprinkta
13.30
Anglijos kariniai fmansi nelaimės
nesuminkština. pylėsi kaip iš. gausybės ra
diftimu.
Ir
aptarus
visus
kuo

ai ai, kuriems visuomet rupi Ir šiandie yra žmonių, kat go.
Apkvaitusius žmones
Paskui apart valdybos iš
Lietuviai darbininkai ne kuodaugiausiai prisigrobti rie į skurstančius ir badau- ir kareivius nesunku buvo pos reikalus, galop išrinkta
turėtų tikėti, ką socialistų aukso, jau šiandie darbuo jaučius žmones žiuri su pa patraukti savo pusėn, kuo 1918 metanas nauja valdybą, rinkta nemažas barelis delega
tų, kairia dalyvaus apskričio
organas “Naujienos” rašo jasi, kad po karės paglemž nieka.
met vieniems ir kitiems pa iš šių asmenų:
Persiunčiame pdpigM į
Pirmininkas — V. Stanci susirinkimuose.
apie socijalistų vadovų ne ti ra u didelius grobius. Tie
žadėta taika ir žemės plo
Europą ir galima
kas, jo padėjėjas — J. Jurgai
Smagu pranešti, kad mūsiš
turtą. Toks rašymas, tai finansistai susikrovė daug
tai.
Laivokartea.
ėmė darJ. kės kuopos nariai
tik nesusipratusių žmonių pinigų, pardavinėdami vy
Nereikėjo ilgai laukti, tis, nutarimų raštin. —
mulkinimas. Nes faktai už riausybei karės medžiagą ir
kad Rusiją patektų suanar- Klimas, finan. rast. — M. Šau- buoties prakilnios organiza
iždininkas — St. cijos labui. ,
Stook* Ir Boad* Parkam! Ir
save kalba.
,
chistėjuąįų( socijalistų ran- tiuvėnas,
kitokias prekes. Gi dabar
“DMAUGA”
darni veiklu* darbu*. Andi *n*
Martinkevičius.
Girėnų
Jonas.
kosna. Su, kariuomenės pa108 So. in Sali* it., uidata II
Antai žymus dabartinių jie galvoja, kokiu© b’.vluį
Pukllshed

daily 4xc«pt Sundays by

į

•z

SKAITYKIT IR PLATINKIT
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<< DRAUGAS”

Antradienis, gruodžio 18 d.

====================

1 ipatėmiję kiti nedaleido tai du-j Po $1.00: — Ašmenys, St.
ryti. Potam buvęs išvažiavęs Koadrotas, V. Kondrotas, K,
j kita miestą, bet policija at- [Dilina, J. Simaitis.
1 siuntė atgal, ir kada prižadė Po 50c.: — F. Stulginskis,
jo gyvent sutikime, žinoma, V. Stulginskienė, St. Šimkus.
gutės, Vaičiųnaitė ir dauge sovo žodžio nepildė ir gyveno J. Bilvičius, J. Čižauskas.
lis kitų. Prie pašventini nesutikime iki paskutinių die
Po 25c.: — M. Matušis, M.
mo bažnyčios kaip ir prie nų. Paliko keturius vaikus. Grigalavičius, A. šepšinskas,
surengimo bazaro
buvo Mažiausias dešimties metų.
M. šepšinskienė, M. Matušiekviesta dalyvauti, taip va
Kaip kurie p., akoja, kad ^nė, Ant. Jakštas, J. Bukas, Ą.
dinama “tautiška” Litera jis buvęs lietuvis, bet būdamas lBar+kųs, J. Mickus, An*. Bratūros draugija.
Bet pas lietuviu nebūt prigulėjęs prie zinskns, K. Kondrotas, Ju^ė
taroji, nežiūrint to, kad sa lenkų parapijos, esant lietu Bražinskienė.
vo susirinkimus laiko parū viškai.
Viso surinkta $9.50. Pinigus
pi! jos salėje,' “mandagiai”
Moteris likos palaidota su i Tautos Fondą jau pasiuntė
atsisakė dalyvauti.
Ma bažnyčios apeigomis.
St. Kondrotas.
tyt, kad ponams literaturAčių visiems aukotojams.
Vyturėnas.

Lietuviai Amerikoje
ATMINIMAS UŽ KA
RĖJE ŽUVUSIUS.

Sekančios Kovuos
Gauna*
-

Kaina

mos “Draugo” Knygyne.

$5.00
VISOSE
VALSTIJOSE.

Žvaigžde

>* i

3654 Richond Str.,
Philadelphia, Pa.

Apsaugojama

Visuomenes
Sveikata

/

v-'

pritaikintas

kon- gijų Tarybai valdyba. Pirmi
certas bus labai indomus, nink u likos išrinktas p.
J.
nes p. A. Aleksandravičius Andriuškevičius, ir raštininku
ir visi tuomi užinteresuoti, moksleivis R. M. Kalinauskas,
ir rimtai prie jo ruošiasi. gi atstovus į draugijų Tarybą
Anų savaitę parapijos sa rinks žėdna draugystė sa
lėje įvyko bazaras parapi vo susirinkimuose.
jos reikalams. Bazarą su
Toliaus sekė sumanymas
rengė vietinės lietuvių ka rengti vakarą trumpoj atei
talikų draugijos, kaip štai: tyj. Sumanymas likos priim
Lietuvos Dukterų, Šv. An tas. Vakaro surengimui likos
tano, Šv. Onos, Šv. Juoza išrinktas komitetas, kurin pa
po, Susivienijimo ir Liet. teko p. J. Andriuškevičius, p
Vyčių. Viršminėtuose ba Grybas ir moksleivis R. M
zaro skyriuose daugiausiai Kalinauskas.
•

pasidarbavo šios ypatos:
Baisi žmogžudystė.
Leškevičienė, šalaševičienė,
Kelios dienos atgal koks
Bukšaitienė, Misikevičius,
Vinalis, Jarųiokas, Bendo- tai Bagocevičius nušovė savo
raitis, Vilomiškiutės, Abi- moterį ir potam pats savą nu
šcla, Gustaitis, Jagminienė, sišovė. Nusižudė ' iš suirusio
Hustaičiutė, Vąinaravičiutė, gyvenimo. Pereitais nitais
Gerailis, Taukievičius, Jau norėjęs savę pasipjauti, bei

ETURI tūkstančiai darbi
ninkų dirba ir trįs šimtai
aštuonios dešimtis trįs dar
žai užlaikomi visoje šalyje
dėl
valymo vagonų.

Pabaigoje kiekvienos kelionės,
visos sėdynės, paduškos išdulkina
mos ir kiekviena sėdynė su maši
na čystyjamos. Materacai, kaldros
ir paduškos pakabinamo^ ant sau
lės lauke.
Vandens šaldytojai yra perčystijami su garu: plovimui kambariai
yra čystijami ir dezinfektuojami.
Vietomis yra nuimami karpetai
ir asla čystai numazgodama. Sie<

muilu ir vandeniu. Nikeliuotas
plienas PulĮmano vagonų yra leng
va laikyti čystas ir negali palaikyti
mikrobų. Rūkymas su nuodingais
gazais yra daromas kiekvieną kar
tą.
9

Skalbimas paklodžių ir kaldrų
yra daromas pagal priimtą būdą.
Mažiausia taškas ir skylė patėmytas yra priežastimi apmainymo jų
naujais. Materacai, paduškos ir vi
sas aprėdalas lovų yra permaino
mas ir vedinamas.

Nėra tokios visuomeniškos vio
tos, kur apie sveikatingumo princi
pus butų taip atbojama, kaip PuRman vagonai.
,

THE PULLMAN COMPANY
CHICAGO

3

“DRAUGO”

WAR SAVINOS S1AMPS

iškilmei
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MEJNRAŠČiO

.

Kenosha, Wis. — Padėkavonės dienoje lietuvių 6v.
Petro parapijos bažnyčioje
atsibuvo gedulingos pamal
dos už karėje žuvusius mu
sų brolius. Šv. Mišios bu
vo užpirktos vietos katali
kiškų draugijų, kurios in
L. R. K. FEDERACIJOS
corpore dalyvavo pamaldo
CENTRO VALDYBA:
ninkams”
“nepazvalijo”
se.
SAVAITĖS.
Vakare parapijos svetai prisidėti prie “klierikališ- K. SPAUDOS
Pirm., Kun. J. Aanbotas,
ko
”
darbo
jų
“
Laisvės
”
nėje buvo sulošta teatras
53 Capital Avė., Hartford,
Kenosha, Wis. — Gruodžio
“Nastutė,” ką išpildė gies spauzdinta konstitucija.
Conn.
mininkų kuopelė. Veikalas Dabar galima tikėtis, kad 9 d., vietos Šv. Petro parap.
IMUIDĮYTHE
nusisekė gerai. Matyt, lo Detroito lietuviai katalikai svetainėje atsibuvo prakalbos,
Pirm. pagelb. J. GrcbliuUNITED STATES
galutinai
supras,
kad
prie
su
tikslu
surengti
Spaudos
šėjai daug darbavosi, kad
nas, 425 Paca St., Baltimo. GOVERNMENT
tokių
visokios
rųšies
neaiš

Savaitę.
Kalbėjo
p.
A.
M.
Rač■A
re, Md.
taip nuosekliai viską išpil
dė.
Po teatro choras pa kių pažvalgų draugijų ne kus. Po prakalbų tapo išrink TAUPYK IR SKOLINK DĖ Raštininkas, Kun. F. Ke
dainavo
keletą dainelių. užsimoka prigulėti nei to ta Spaudos Savaitės komisija: DEI ŠAMUI TAUPINĮ.
pirmininku R. Baliauskas, vi- Jis dabar jo reikalauja. Jums mėšis, 3230 Auburn Avė.,
Ant galo, K. Norbutas pa kių remti.
Chicago, HL
»
kalbėjo į susirinkusius, pri Bazaras davė gražaus pel ce-pirm. J. Trakšelis, raštinin bus reikalingas po karei.
Pirk Karės Taupymo Mar Iždininkas, Kun. V. Ma
mindamas vargus musų bro- no apie pusantro tūkstančio ku J. Kudirka, padėjėjais J.
pašventi- Milašius ir J. Zaleskis.
kes. Suvienytų Valstijų Val tulaitis, Šecred Heart Heclių Lietuvoje ir paprašė,, dolierių. v vLaike
.
Trukšmingas spaudos ap- stybinė Paranka neša 4-tą su tory, P. O. Silver Creek,
kad kas kiek išsigali auko- lumo bažnyčios sukolektuo__
!
__
_______
____
ta
luta
tiek.
vaikščiojimas
atsibuvo atei dėtinį nuošimtį kas bertainis. New Philadelphia, Pa.
tų nukentėjusiems nuo ka
rės.
Tam tikslui sumesta Reikia pažymėti, kad De- nančioje nedėlioję gruodžio 16 Galima pradėti taupymą su Iždo globėjai: A. Bajotroitiečiai ypatingai atsižy d., 3 vai. po pietų, toje pačioje dvidešimt penkiais
centais, riutė, 723 Saratoga St., Balapie 20.00 dolierių.
mi duosnumu ir geraširdin- svetainėje. Buvo garsus kalbė perkant Suvienytų Valstijų timore, Md., M. Tumasonis,
Surengimui minėtoje die gumu.
Priguli didelė pa tojai, kurie dar čia tik pirmu Taupymo Markes.
320 First Avė., Homested,
noje
iškilmių daugiausia dėka gerb. kun. klebonui,
kart atsilankė.
Jums paaiškins apie tai ju- Pa.
pasidarbavo parapijonas K. visoms viršminėtoms drau
Tatgi, lietuviai katalikai, b-Ų krasos užveizda, bankieNorbutas.
gijoms, parapijos komite vienykime visas musų pastan- rius, laikraštininkas ir kiti
Berželis. tams ir visiems be skirtu gas, kad gerai ir naudingai tą agentai. Klauskite jų.
mo parapijonams, kurie sa prakilnų darbą galėtume atTas yra jūsų pareiga! Tas
LIETUVIŲ KATALIKŲ vo darbu ir aukomis prisi likti. Jau iš laiko pradėkime išgelbės
gyvastį! Tas padės
VIENYBĖS PASEKMĖS. dėjo prie viršminėto bazaro. šluoti laukan iš musų namų laimėti šitą karę!
Garbė Detroito lietuvių ka tuos purvinus socialistų bei
Sąvaitims Laikraštis
TAUTOS IŽDO VALDetroit, Mich. —Nors De talikų draugijoms ir para laisvamanių raštpalaikius, -o
DY£A
išeina
kas pėtnyčia
troito lietuvių koloniją ga pijonams už vienybę ir rū jų vieton priimkime ir pla
Pirmininkas, kun. F. Ke
lima priskaityti pie jau pestingą pasidarbavimą sa tinkime geras knygas bei lai
Kaina metama;
mėšis, 3230 Auburn Avė., Cliiniausių, vienok už jos nic- vo parapijos naudai.
Lai kraščius, kas puoš ir stiprins
Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.
cago, IR.
kuriuos gražius darbus ga gyvuoja Detroito lietuvių musų dvasią.
Pirm. pągelb.
kun. J. J.; Lietuvoje ir kitur .... 4 dol.
lima detroitiečius > drąsiai katalikų draugijos!
Lai
B—lis. Kaulakis, 324 AVharton St.,
Adresas pinigams ir ko
priskaityti prie prakilniau viešpatauja tarpe jų vieny
Philadelphia, Pa.
respondenoijoms:
sių lietuvių kolonijų Ame bė.
EKPORT, PA.
Raštininkas, L. Šimutis,
Žiemas.
rikoje. Štai keletas pavy
3230 Auburn Avė., Chicago,
zdžių. Porai metų praslin
“ŽVIGŽDB”
Gruodžio 9 d. 1917 m., at III.
ROCRfORD,
ILL.
kus, atvyko čionai klebo
sibuvo pas p. Stan. Kondrotą
Iždininkas, kun. S. J. Ccnauti gerb. kun. K. Skrypkrikštynos. Visiems pralei panonis, 318 So. Fourth St.,
Gruodžio 9 d. atsibuvo K. džiant linksmai laiką, taip-pat
ko. Čia jo ir visų geros va
Homestead, Pa.
lios parapijcnų pastatyta S, S. komisijos susirinkimas. nebuvo .pamiršti badaujantieji
Iždo globėjas, kun. J. Jaklabai graži bažnyčia, kurios Atidarius susųripkimą pirm. J. musų broliai lietuviai. Suauštys, 421 Cleveland Avė., Haiškilmingas pašventinimas Andriuškevičiui, sekė išdavi kavo, sekantieji:
rrison, N. J.
atsibuvo lapkričio 29 dieną. mas raportų.
Laike tos iškilmės dalyva Pirmiausia p. Beliackas pa
vo vyskupas, keletas kuni aiškino, kad atsibuvusiose
gų, visos vietinės lietuvių lapkr. 25 d. prakalbose surink'
katalikų draugijos grojo ta 35 dol. 26c. Apmokėjus visas
didelis benas ir giedojo vy išlaidas likę 4 dol. 26c. Antras,
čių vyrų ir mišrus choras. moksleivis R. M. Kalinaus
Diena buvo labai graži, žmo kas, išsireiškė, jog jis neturįs
nių buvo labai daug. Tai parengęs atskaitos, nes kninpogi einama prie užbaigi gų, partrauktu K. S. S., .esą
mo nauju vargonų. Vargo daug likęs. Likos nutarta kninnai bus taip iš visų atžvil gas padalyt komisijos asme
gių puikus, kokių nėrė nei nim?; kurie, nusinešę draugi
vienoje lietuvių katalikų jų susirinkimuose, stengsis iš
bažnyčioje Amerikoje. Var parduoti.
gonų pašventinimas ir tai
Potam buvo išrinkta draunos ir lubos yra mazgojamos su

/A

=—!

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir plati/)
ti musų išleistas knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno išperkant
money order arba registrunkm/n laiške. Mažiaus dole
rio galima siųsti krasos ięiikleiicis.

No. 38. Braiįhneliai. Tai labai įdomios apysakaites.
Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, UI. 1915. ..45
No. 82. Huckleberry Finnsts. Mielam laiko prąleidimui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas............... 75
No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu

sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied
nas ir turtuolis; neapsįvilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi.............................. $1.00
No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
Lenkiškai parašė Kaz. Gorolczyk, vertė Adolfas
Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis ................. . ............ 10
No. 294. Kas Bailys? Ląbai juokingas ir tinkantis
scenai lengvini sulošiamas vaizdelis,...................... 15
No. 398. Katriutė. TriveRtsmis dramos paveiksklėlis
iš liaudies gyvenimo ............................................... 15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo ,

3-jnose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai........ 15
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir
suaugusiems, 112 pusi........ ................................... 25
No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:

(Autonomija ar Savivalda!) parašė J. Gabrys,....... 10
No. 322. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dą vė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu
sianti liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911,
pusi. 12...................................................... •................ 10
No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.

Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “ęicilistai”. Su paveikslais............................................ 1(

No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojiiąų Budai ir
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas........................ 15
No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misiją paminklė

lis; parengė Tėvas Kapucinas ...........................
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo {otatyiao.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį
kun.
ES
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kąąląutids. Fru paveikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 nų
laidos. Drūtais poperos apdarais/ viso 272 pust, ,$1.00
No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kum. 1. Šuster. Kieto popero apdarais.. .25

No. 105d. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
Kazimiero dryos. leidinį....................................... 3
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pagal angliška-sutaisė kun. F. B. Serafinas.
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina............. 15
No. 1190. Krikščioniško Mokslo Kottidzmaz, dalis
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina................. 25
No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kai bos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per savę mokinties, poperos apd..................... 35 Įf
No. 1133. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar...,................................. 25
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11........................................................ 35
No. 1187. Blogi Ęudikų Papročiai, su paveikslais,

parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti,............................ 20
No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.

M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė.
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, III. 1915, pusi. 28__ 10
No. 1219. Sv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartiną skaityti ir platin
ti šį knygelę.............................................................. 20
No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1,

- kieto poperos apdarais........................................ 25
No. 1136 Vaikų žvaigždutė. dalis 11, kieto poperos
apd........................................................................... 35
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo

kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio gryčio
je privalo rastis šį knyga. 446 puti. popero apd—75
Drūtais drobės apdarais......................................... $1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in

formacijų adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St,
Chicago UI.
I
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"DRAUGAS"

BRIDGEPORTAS.

CHIC AGOJE

Antradienis, gruodžio 18 d.

PAIEŠKOJIMAI.

1 Panedelio Vakaro Patarna| vimas Del Taupinančių.

REIKALINGAS žmogus prie pils
tymo i butelius mašinos (Urbti, prie

gėrymiji (soft drink).
1
Vietinėje Sv. Jurgio pa minkštųjų
Atsišaukite — 841 W. 33 8t.
Po Valgiui neužmiršk, kad geriauPitone Yard 2513 pamėglnk viena. Visose Aptiekone.
rapijos bažnyčioje seka
sias vaistas tavo skilviui yra EATOAntradienis, gruod. 18 d. Sv. Teotimas.
4 kambariai pečiumi šil NIC.
40 valandų atlaidai. Šian domi,Gražus
Prašalina visus nesmagumus
1
augštas,
ir
$11.
mėnesiui.
Vle
Trečiadienis, gruod 19 d. šv. Nemaži,jus.
vidurių ilgos paeina 11 negero su
dien jų paskutinioji diena. ta 2424 Cortez avė., netoli Western tos
virškinimo, e tas reiškia, kad reikia
Sekmadienyje per sumų bu avė.Atsišaukite kam reikalinga.
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozitoNAŠLAIČIAMS Į PAGELBĄ, metais jau pradėt statyt naš vo procesija, kurioje daly
Paieškau savo sesers Malvinos
=
riams
yra sunką atlikti bankinius reikalus paprastose
M
girdėjau, kad gyveno
laičių prieglaudą.
vavo daug mokyklos vaike Petkeltčės.
Dvinske, Lietuvoje. Gal kas žino apie
Dr. POVILAS ŽILVITIS |]| bankinėse valandose
Iš Apv. Dievo parapijos.
Šiandien vakare ir gi Ją ar Ji pati teatsišaukia šiuo adre
Mes prašysime Labdarybės lių.
Lietuvis Gydytojas ir
Del parankumo -ūkią depozitorią Taupumo Skysu:
Chirurgas,
SIMONAS PETRELIS,
Labdarių Sąjungos 4 kuopa kuopų siųsti mums žinių, kaip bus procesija, kurioje daly 4546 So.
= rius šios bankos yra atdaras
Wood St., Chicago, III.
3203 So. Halstcd St., Cliicngo. I i
ypač vaus dar daugiau jaunųjų
turėjo priešmetinj susirinkimų eis darbas jų kuopose,
| Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.
Tcl Drover 7179
Paieškau savo vyro, Potro Janu3 d. gruodžio
1917 m. Be kaip eisis lenktyniavimas su Šv. Jurgio parapijos moki šauskio Kauno gub. Rcseinių pav..
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KAaK-aKj-aKaK-sg-ar-aKj-ffiKr
Tūbinių kaimo; 5 pėdų ir 10 eol aug| PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
svarstant visus kuopos bėgan naujaip amžinais nariais. Lig- nių.
ščlo, apie 35 metų amžiaus, apva
ir balto veido, tamsiai gelsvų
čius reikalus buvo paukvatyti, šiol nei viena iš musų trijų di
Tarpe vietinių lietuvių laus
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuoplaukų, rudų akių, daugiauiai žiuri 1 Dr. G. M. GLASER11
per
kaktų,
beveik
visada
dirba
prie
džiųjų
parapijų
dar
neišsiža

kad prisirašytų daugiau gar
= širdžiai priėmami.
susipratimas slenka pama- jaučių už bučierlų, apie 3 įnėn. kaip
..
Praktikuoja 24 metai
bės narių. Prisirašė viena gar dėjo minties užimti pirmąją žėli pirmyn.
mani
su
5-ta
mažučiu
vaikučių
pa

Teisybė, liko. Susimilkie, pats parvažiokie o
Gyvenimas ir Ofisas
9149 S. Morgan St. kertė 82 st.
bės narė — B. Pankauskienė vietą skaičiumi amžinųjų na Bridgeporto lietuviai savo jei kas apie ji žinote, tai man ma
Chicago, III.
pranešti, už kų aš daug !š
ir pasižadėjo paimt vieną naš rių. Ir ištikrųjų begalo indo- aukomis daug prisidėjo mu lonėkite
kalno tariu ačių:
SPECIALISTAS
laitę iš vienuolyno ir paimti mu, kam ta pirmenybė teks. sų tėvynės reikalais. KaiKat. Janušauskienė
Moteriškų,
Vyriškų Ir Valkų
LA SALLF id WASHINGTON STS.
424 Bomnan Avė., E. St. Louis, III.
Taipgi
Chroniškų
Ligų.
Kol
kas
ant
viršaus
stovi
Šv.
už dukterį. Tas našlaites Lab
kurių draugijų šiaudadušiai
OFISO VALANDOS:
— Išmokite barzdaskutystės.
(Skersai nuo City Hali).
darių 4 kuopa nugina ir šel Jurgio parap. Mes įnestume, katalikai šoka pagal dainą Vyrai
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
J keletą savaičių. Diena ar vaka
7iiiiiiii(:ii[:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėltopinigus.
pia. Už taip gerą ir mielašir- kad lenktynių terminų pratęs- naujienin’inką ir ją bernų. rais. Padarykite didelius
mls vakarais ofisas uždarytas.
Gaunama nuošimtis
arba nuosava
Telephone Tardė 487
dingą darbą visa 4 kuopa iš sus iki 1 d. kovo ateinančiu Kitas, labai indomus apsi barzdaskutykla. Atvažuokito arba ra «
šykite.
tarė širdingai ačių B. Pan- 1918 m.
Moler Barber CoUcge
reiškimas, tai “Naujieną”
105 S. 5th Avė.,
kauskienei.
agentą ir korespondentą
DUONA ATPIGSIANTI.
Paskui buvo renkama nau
IKB9C-2
skaitymas, kiek žmonią su
Tcl.
Drover
7042
ja valdyba ateinantiems 1918
sirenka į Šv. Jurgio bažny
m. Išrinkta:
pirmininku E. Neapvyniotas duonos kepalė čią. Jeigu kas netikėtą, tai
Dr. C. Z. Vezelis
Dr. A. R. Blumanthal 0. D.
Bruožis, vice-pirm. J. Macie- lis, vieno svaro didumo, bus tepersitikriną,
LIETUVIS DENTISTAS
teatvažiuo
Valandos:
nuo
9
ryto
Iki
9
vak.
Aklų
Specialistas
jauskis, nutarimų rast.
A. parduodama po 8 centus, o ja ant 33 gatvės ir Aulburn
Nodėliomis pagal sutarimų.
Patarimas Dykai
4719 So. Ashland Are.
Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9
Bislis, turtų rast. J. Varakulis, apvyniotas po 9 centus. Gi Avė. apie 11 valandą bile
arti 47-tos
gatvės
vai. vakarė Nedalioms 9 iki 12.
Spausdiname Plakatus,
pusantro
svaro
didumo
bus
turto globėjai: Z. Bartkaitė ir
4649 So. Ashland Ava. Kamp. 47 St.
kokiam sekmadienyj, tai
Tikietus perstatymams,
Telefonas
Yards
4317.
O. Kimlaitė; maršalka A. Mo parduodama po 13 centų.
pamatys govėdą priešais
Baliams, Piknikams ir
jiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiHiiii'imimiiiiittiiiK
zeris.
Damijonaičio krautuvę sto
Tcl. McKinley 5764
tt.; Programus, Kon
Dr. S. Biežis
NAUJOS TAISYKLĖS
Paskui buvo renkami dar
stitucijas ir kitus spau
vinčią ir rūkančių, kada i ; Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas =
DUONKEPIAMS,
Dr.
A.
K.
RUTKAUSKAS
sdinimo darbus. Dar
bininkai rengiamam vakarui
Ofisas 2359 S. Lcavitt St.,
=
žmonės bažnyčioje meldžia =S Kampas
24th St., Chicago, IU. “
Ovdo visokias Ligas
bus atliekame gražiai,
Labdarių 23 d. gruodžio. Bus
si. Turbut nabagams sąžinė S Valandos: nuo 8 iki 10 valryto S
3457 So. Wcstcm Blvd.
greitai ir pigiai. Musą
;
ir
nuo
4
Iki
8
vai.
vakaro.
NeS
Gruod. 12 d. maisto admi
Kampas W. 35 gat.
Pavedus mums
labai gražus perstatymas
ir
dar neduoda ramybės, kad dėldienials nuo 9 iki 12 v. ryto. s
savo bile kokf
spaustuvė pripildyta nau
Telefonas Conal 3877
S
prakalbos. Kalbės garsus Cbi- nistratorius Wheeler paskelbė dar nepamiršta ateiti nors
spaudos darbų
jausiomis mašinomis ir nau
iiiimimimiiiiiiimiimimiimmiiiimii
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Šimtai
darbininką
ga

labdarius. Šita parapija galė nas Wheeler sako: “Mes davė
tų, rodos visas “subytinti”, me įsakymų slaptąjai polici li gauti darbą prie ledo pjo
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rius, na ir pradėjo dalinties
1M4 W Ohlca«o«T.
U0T.W. Bad si I
ICWE8T BIOI
* qcm Siusi
18M Blaa laland •».
lim Ullaaakoa sv.
408 W. OHMoa at.
JUOZAPAS BUDRIK,
Tolyn vis garsyn skamba obal“A5 uždarau, aš nenoriu, šūviais. Plėšikas vistiek pa
2*4 Mlįvankaaaf,
SOUTH HIDH
Narth av.
WW. MSrtkaa*
1064 MllwauaM a».
1217 8. Ralaudiat,
IMK W.i«t»orth av
2*48 Ūaeaia av.
3343 So. Halsted st., Chicago, III.
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