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ŠIAURINĖ RUSIJA ŽŪTBŪT NORI TAIKOS
TURKAI MĖGINA ATSIIMTI JERUZALĘ
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1918 Metus Pradedant.
Patranką gaudimas,
Kraujuoti laukai,
Tautą įnirtimas,
Našlaičių pulkai,
Pagiežos sparčiai zvembė ratas,
Keršte plukdės SENASAI METAS,
Pratėvių ramybę atstūmęs tolyn, f i
Taikos norą metęs šalin,
Jis drąsiai didžiavos* nuožmumu visu,
Į jį net pažvelgti baisu.

Naujasai meteli,
Linksmutis, šypsai?
Gal taikos karvelį,

GERBIAMIESIEMS SKAITYTOJAMS, BENDRADAR

BIAMS, PRIETELIAMS IR

VISIEMS

GEROS

VALIOS

LIETUVIAMS “DRAUGO” REDAKCIJA IR ADMINISTRA
CIJA VELIJA KUOLAIMINGIAUSIU NAUJŲ METŲ!

Veikluman taisai?
Už baisių nelaimių daugybę
Lemi gal Tėvynei liuesybę?—
Už panieką, vargus, už kraują vaikų
Lietuvą dabink vainiku.—
Tautos atgijimo jei busi metu,
Žymus amžinai tapsi tu.

True translatlon flled with the post- ,
master at Chicago, III., on December <
31, 1917, as reųuired by the act of •
October 6. 1917.
r

SUIMTA SUOKALBI

NINKAS.

NAUJAS ŽEMĖS DRĖBĖ
JIMAS GUATEMALOJ.
Washmgton,

gr.

31.

—'

Gauta žinia, kad Guatemala
teritorijos, dėl kurių talki
Kas gyvas šį metą
ninkams jokiu, budu nega
respublikoj žemės drebėji
Gali pasirodyti baisus ša
Kiek musų Tėvynė
Ičvieno!
—
drąsi!
Įima stoti į taikos derybasmas užvakar atsinaujino ir
Pakėlė bėdos?—
.
Tėvynei sveikatą,
lies išdavikas.
TEUTONŲ ŠNIPAI DAR sąlygomis,
kokias
siūlo
Bau rasis krūtinė,
kaip sostinę, taip ir kitus
Pašvęskim visi!—
BUOJASI ITALIJOJ.
priešininkas.
Ką sielvartą jos
Su Dievo pagelba krutėkim,
«
labai
apgriovė.
New York, gr. 30. — Su miestus
Tikrai nūn atjausti pajėgtų?
Visos žinios iš Italijos si:
Varge Dievu j’ viltį pądėkim.
r
Talkininkai atmes obalsį: pilnu atsidėjimu apsvarsto
Supratę iš baimės nebėgtų,
Jei Dievas pagelba bei kelvedžiu bus, ? ; imtas “E. W. Bliss Torpedo 135,000 žmonių neteko pa
•/
taika be aneksijų.
Bei slėptųs kokiam ten svajonių krašte,I
Tikrai musų tauta atbus.
įj Works” dirbtuvės buvęs stogės. Suv. Valstijos į ne
mos. fame karės fronte vei
Liuosybę me3 gausim Tėvynei tikrai, ;; mašinistas ekspertas Paul laimingos respublikos pa
Graudumą išlieję rašte___
Limai su sunkenybe milita
Jei veiksim dorai,—-atvirai.
Washington, gr. 30; — rinių ekspertų peržvalgaHennig.
Gi tikrąjį stovį nupieštų tik tas,
kraščius pasiuntė kelis ka
Kurs
Lietuvos
kentė
bėdas.
į
PRANAS
Hennig yra naturalizuoAustrų-vokiečių taikos pa mi.
rės laivus.
*, -m-'’" *■
.. tTPT’TT!
i .«
t .i. a ••• TtTTmTI
nSii .tuMaSMNaėŽM*
ne. > ■ -’-r-rt
.< i. •» k. « • ■•..«•>■»•> u*. nem.a
siūlymas su “status quo
tas pilietis. Jis kaltinamas
----------------------------------į------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maistinės riaušės; stovis
anto bellum” (pirmkarinis
už blogų torpedų gaminimą.
rrue translatlon filed with the post- True translatlon flled wlth the post- , True translatlon filed with the postpasigerinęs.
SUSIDAUŽĖ TRAU
stovis) papėde čionai oficianaster at Chicago, III., on December master at Chicago, III., on December master at Chicago, III., on December Be to jis intariamas torpe
4
1917, as reųuired by the act of 31, 1917, as reųuired by the act of 31, 1917, as reųuired by the act of dų stvrinių gvroskopų per
KINIAI.
&{ liai patikrintas ir susekta
Italijos armijų ir gyven 31,
October 8, 19lf.
October 6, 1917.
Ictober 6, 1917.
M vienų-vienas teutonų, tik tojų stovis žymiai pakerėje
taisyme. Su tais gyroskoIŠDAVYSTĖ — TAIKIN
ANGLAI NUMUŠĖ 13
slas — atskira taika su Ita pastaromis dviem ar trimif ŠIAURINĖ RUSIJA NO
pais paleista torpeda ap 15 žmonių žuvo; 25 sužeista.
RI
GREITOS
TAIKOS.
TIES
SU
VOKIETIJA.
LAKSTYTUVŲ.
lija.
suktų ratą ir atgal sugrįžu
savaitėmis. Tečiau prieši
į Gentralių valstybių pro ninkas nenustoja veikęs
si sutorpeduotų tą patį aNorth Vernon, Ind., gr.
Vokietijos
spauda
kritikuo

13
žmonių
nužudyta
Taip
tvirtina
buvęs
pagandistai, atsiekę savo kad Italiją privesti stovir
merikonišką laivą, iš kurio 31. — Praeitą šeštadienį
ja
savo
vyriausybę.
Padvoj.
tikslą Rusijoje, dabar su į tokin, koks šiandie gyvuoji
taikos atstovas.
buvo paleista.
netoli šios vietos ant Baltivisa energija darbuojasi Rusijoje.
Už tokius darbus jam pri more & Ohio geležinkelio
Londonas, gr. 30.—‘MornLondonas,
gr.
30.
—
Bri

Italijoj. Jų svarbiausias
metama
šalies išdavimas. susidaužė du pasažięriniu
Stockkolmas,
gr.
31.
—
Iš
Pirm teutonų pasisękimr
ing
Post
’
korespondentas
— italuose suma- Italijos karės fronte kaiku
—
v
Brest-Lito\^ięo
sko VvJ-VMJKtL
čionai 3U
su “ tanijos karės ofisas prane Jisai bus perklausinėjąmas traukiniu No. 2 ir 23 bė
,-tt
rnneša, kad Siaurinėje EujnMsU, Wv0 ša, kad vakar vakari) fron fedėralio teisėjo Veeder gant kitam prieš kitą. Abu
njoje siaučia neišpasakytas liucijonierių lyderis ir bu te anglai numušę net 13 vo sausio 2 d. Laikomas kalė
Valstybės departamente kė maistinės riaušės. Stovi
du garvežiu sutruškinta ir
yra žinių, kad Vokietija ir tuo labiau buvo paaršėję? vargas, trūksta gvvento- vęs taikos derybose atsto kiečiu lakstytuvų.
jime be parankos.
keli vagonai.
ams maisto ir kitokių pra vas, M. Stislavski. Jis sako,
Rusija sumaniusios taikos kad Italijos likimas pri
Scptvnis lakst.ytuvus anVyriausybė atliks tardy
Žuvo 15 žmonių. Tarpe jų
gyvenimui daiktų. Todėl kad rusų su vokiečiais taika
sąlygas formaliai pasiūlyti į klauso nuo talkininkų i
glų lakūnai tarpe anglų li mus kaip Bliss, taip ir kito yra abiejų traukinių maši
:monės nori kuoveikiausiai yra rusų išdavystė. Jis to
ir Suv. Valstijoms per am- <§UV- Valsti jų
nijų numušė. Kiti keturi se tos rųšies dirbtuvėse vi nistai ir pečkuriai. Be to
ulaukti
taikos
ir
tai
tokio

basadorių
Francis
arba
dėl ir rezignavęs iš tos at numušta armotų šoviniais. soj šalyj. Manoma susekti sužeista apie 25 žmonės.
Balkanuose stovis neat
ms
sąlygomis,
kokias
tik
Švedijos vyriausybę.
stovybės.
simainęs. k Tenai
nebuf
Trys anglų lakūnai po suokalbis.
Baisus daiktas buvo gel
rasiųlvs Vokietija.
smarkesnio
veikimo,
kol
ka
Buvęs
atstovas
pažymi,
mūšio
nesugrįžo
į
savo
sto

•
Hennig
sakosi
esąs
nekal

Gaut?, taikos sąlygos.
bėti sužeistuosius siaučiant
Anot gautų čia žinių, vorėš laukan neišeis graiki
kad nors vokiečiai ir suti vyklą.
tas.
dideliam šalčiui.
:iečių taikos atstovai BrestValstybės departamente armija.
kę priimti rusų taikos sąly
Daugiau
kaip
šimtas
Litovske .atlaikę privatinę
gauta bolševikų taikos są
gas, bet jie tai visa savaip bombų pamesta ant vokie True translntion filed with the post— IVashington, gr. 31. —
master at Chicago, III, on December
lygų pasiūlymo turinys, ku True translatlon filed wlth the posi konferenciją ir nusprendę aiškina.
31, 1917, as reąutrcd by the act of
čių
orlaivių
stoties,
šiau

at Chicago. III., on Decembe
Kinija Harbine išginklavo
ad Alzas-Lotaringijos tiki
October 6, 1917.
rį teutonai Brest-Litovske master
31, 1917, as reųuired by the act o
Jis
reikalauja,
kad
rusai
riuose
nuo
Lilio.
ną ateityje pavesti patiem;
patvirtino.
Šitos sąlygos October 6, 1917.
MUŠA IR BADU MARI ir internavo 2,000 rusų ka
tuojaus
pertrauktų
taikos
Vokiečiai lakūnai bom
NORI ATIMTI
reivių.
ų provincijų žmonėms. Tė
prisiųsta vieno švedų laik
NA NELAISVIUS.
derybas, sušauktų socijalis- bardavo Italijos miestą PaJERUZALĘ.
vu jie balsuoja, kur jie pc
raščio, bet ne bolševikų.
tų konferenciją Stockbol- dvą. 13 žmonių nužudyta.
;arės nori prigulėti.
— Washington, gr. 31. —
Jei šios šalies vyriausybė
Su amerikoniška armija
man
ir
čia
pasitartų
apie
vi

Turkams
pagelbon
eina
Šito nebuvo paminėte
Buvo užpulta Trpviso ir Prancūzijoje, gr. 30. — Iš Vyriausybė reikalauja 35,tas taikos sąlygas gautų
suotiną
taiką.
vokiečiai-austrai.
Montebelluna.
rafo Čemino taikos sąlyga
nuo pačių bolševikų, žino
neužginamų šaltinių gauta 500 mirsiu (slaugotojų).
Astuonios
bombos
pame

e,
kurias
tasai
Austrijos
ma, tai visa ignoruotų. Bet
— Petrogradas, gr. 31. — sta Padvoj. Bet ‘miesto dat žinia, kad Vokietija nuWashington, gr. -30. ižsienių reikalų ministens
jeigu anas gautų nuo Vo
sprendžius pavartoti kuo- mi ir mušami.
Bolševikai ir Maskvoje už
lės daiktai nenukentėjo.
kietijos vyriausybės, gal Keturios turkų divizijos — įaskelbė taikos konferenci
Vokietijos vienas augštas
aštriausias
priemones prieš
grobė visus privatinius ban
oje Brest-Litovske.
Prancūzų lakūnai pasek
tuomet prezidentas Wilšo 60,000 kareivių — dapildy
paimtus nelaisvėn ameriko valdininkas yra pasakęs,
kus.
mingai bombardavo Metz, nus kareivius. Su ameriko- kad amerikonai nėra ajy
nas atkreiptų į tai domą ir tos austrais ir vokiečiais i
Talkininkai laimėjo— •
•
rusų-rumunų fronto, prade
Thicnville, Rethcl ir kitas nais neląisviais
atsakytų.
bus apsieina šviesti ir su jais kitaip rei
Sako
Berlyne.
— Washington, gr. 31. — vokiečių strategines vietas.
jo desperatišką kampanij
ma taip, kaip su rusais, ku kia apsieiti, negu kaip su
Talkininkai atmes “be
Iš Amsterdamo praneša- Suv. Valstijų kariuomenėje
atsiimti Jeruzalę ir išmest
rie badu marinami, spardo- kitais nelaisviais.
aneksijų” pieną.
anglus iš Šventos Žemės na, kad pan-germanų spau- mirtingumas yra 6 žmonės I True translatlon flled with the postmaster at Chicago, UI., on December
31 1917 ft, reqillrcd by the act of
la karčiai kritikuoja vy- 1S tuKstancio.
Talkininkams labai nepa anot gautų čia oficijali:
October 6. 1917.
iausybę už jos siūlomas
tinka “be aneksijų ir atly- žinių.
SVARBU CHICAG1EČ1AMS!
alkininkams taikos sąly
Dideli mūšiai seka vis“Koelnische Zeitung” sa NUSKENDO 3 KARĖS
i; ginimų” obalsis. Su tuo
LAIVAI.
ko, kad dabartinis stovis
gas.
•j principialiai sutiko teuto- linija, pradėjus Jaffa, pale
Rytoj, Naujų Metų vakare (8 vai.), 3ausio 1 d.,
Berlyno ‘Taglische Rund- yra atviras kelias taikon iš
;nai. Bet talkininkams toks Jeruzalę, išilgai Jericho ke
Šv.
Jurgio
parapijos svetainėje, Bridgeporte, bus ne
Žuvo 193 žmonių.
chau’ rašo:
visų pusių.
i sumanymas nepatinka ir jie lio ligi Jordano upės.
paprastai . svarbios politiškos prakalbos.
“Nekuomet pirmiau mes
Centraliu valstybių paU jį atmes. Visu pirmu talki
Kalbės Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas,
Londonas, gr. 29. — Anot
visko neatidavėme, lankus atsakymas į rusų
— Londonas, gr. 31. — aip
ai ninkama apeina atgauti Algerb. Dr. Julius Bielskis, apie Lietuvos laisvės reika
aip dabar darome, kas mu- taikos sąlygas Petrograde Britanijos admiraliteto pra
iš
kalėjime
k ea^Lotaringiją. Be to, tal- Paliuosuota
lus. Praneš, kas girdėties Washingtone ir kitose pa
ų buvo nupirkta brangiai pagimdė nepaprastą džiaug nešimo, trįs anglų karės
4. kininkai nenori palikti Vo- Mrs. Alice Wheeld<Ki, kur
saulio sostinėse apie musų Tėvynės ateitį.
-į kietijai viso to, ką jinai tū suokalbiavo prieš premjer:
u šimtu tūkstančių žmo- smą, Kuoveikiau bus sušau laivai (destroyers) nuo mi
ių krauju, su milijonais ktas steigiamasis susirinki nų nuskendo praeitą naktį
Bus ir daugiau kalbėtojų. Prakalbos bus pamar
Lloyd George.
lį rė įo pirm karės,
Olandijos
pakraščiuose.
.iritusių,
su
netekimu
savo
mas ir, manoma, jis sustip
k Be kitko talkininkams
gintos Kanklių choro dainomis.
Kiek
sužinota,
žuvo
13
vaikų,
su
musų
išalkusiais
rins
bolševikų
vyriausybės
—
Paryžius,
gr.
31.
—
‘ yra svarbu turkų teritoriChicagiečiai, atsilankykite kuoskaitlingiausiai.
oficierių ir l§0 jurininkų.
stovį.
;joe, kurias anglai yra pa- Prancūzija šaukte karei gyventojais.”
Nepraleiskite puikios progos, kuri retai tegali pasi
“
Deutsche
Zeitung
”
pa

Vokiečių
taikos
atstovai
viauti
1919
metų
naujokus.
laikyt. Tik, žinoma, be pasiaukojimo laisvės neišgau
4 ė Wžymi :
Petrograde ‘bolševikų vy
— Washington, gr. 31. —
Su “be aneksijų” obalsime. Tad ateidami į prakalbas nepamirškite pasiim
“Talkininkai išlošė di- riausybei patarė sostinės Gauta žinia, kad pasitrau
nesutinka įvairi klausi
— Ncw York, gr. 31. —
ti žvangučių. Bus renkamos aukos Kalėdinin Tautos
mi
Balkanuose, Aprikos Šito miesto naujai išrinktas džiausį karėje laimėjimą ir Petrogrado vardą pakeisti kia nuo sosto Rumunijos
Fondan.
loiionijos, pietų jūrių sa- majoras Ilylan rytoj užima diplomatai sunaikino visa isnaujo vokiškuoju — St. karalius Ferdinandas. Sos
Prakalbas rengia Tautos Fondo 22 skyrius.
Petersburg.
tas
tenka
jo
sunuj
Karoliui.
tai,
kas
buvo
įgyta.
”
Kiau-Chau ir Rusijos savo ofisą.
True translatlon flled wlth the postmaster at Chicago, III., oa December
31, 1917, as reąuired by the act of
October 6. 1917.
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Matams .............................................. J6.00
Pusei metų .......................................... >8.00
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Ptenumerata mokas! iftkalno. Lai
kas skaitosi nuo uAsiraiyino dienos,
no nuo Naujų Melų. Norint permai
nyti a<lr««a visada, reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant krušoje ar eaprese
“Money Order” arba Įdedant pntgus
t registruotu laiftkų.
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Seni ir Nauji Metai.1

Pirmainenls,

Nauji -Metai
..... .- ■ ■ ■ ! —UO ■ I I

Kad ir nelaimėse ir varguose, musų tauta ta
čiau nuolat stiprėja ir eina prie savo tikslo — laisvos,
neprigulmingos Lietuvos. Kiekvieni metai įų tą prideda. Praėjusieji gi ypač buvo turtingi ūuotikiais, ku
rie žymiai pastūmėjo pirmyn musų laisvės reikalą.

Ir vėl štai jau metai prabėgo kiti, / ,
Mums grabą arčiau nešdami.
Ir vėl štai mes metais vienais senesni —
Nuliūstame tą jausdami...

TĖVYNĖJE.

Nors ir surakinta skaudžiais pančiais, musų tė
vynė tečiau įstengė parodyti tiek pajėgų ir vienybės,
At News Stands2c. a Copy. Advertising rates on application.
kad vokiečių valdžia buvo priversta pakeisti savo pa
441
sielgimą su Lietuva.
Tėvynė laisviau atsiduso, kuo
‘Draugas” Publishang Co.
met civilį šalies valdymą vokiečių valdžia pavedė pa
1800 W. 46th St.
Tcl. McKinlcy 6114
CtllCAgO, III. tiems lietuviams. Turime Lietuvoje savo lietuvišką
valdžią “Lietuvos Tarybą;” Vilnius vėl Lietuvos sosti
nė; Vilniaus katedra, per keletą amžių teklausiusi gar
bės himnų Lenkijai, išgirdo dabar balsą laisvos atgi
musios Lietuvos.
Gal vokiečių valdžia savo nusileidime turėjo ir
Bet kadangi
TIES NAUJŲ METŲ
sai kitas atsako: “Duok, savotiškus, toli siekiančius išrokavimus.
tie faktai mums yra tikru laimėjimu, tinime tad te'isę
SLENKSČIU.
Dieve!”
Naujus Metus galima su džiaugties ir pažymėt pereitus 1917 metus, kaipo tikrą
Tame momente, kuomet lyginti su brėkštančia die pradžią musų savito politiško gyvenimo, musų politiškos
išmuša paskutinė užgęstan na, kurioj kiekvienas mu laisvės — po ilgoko peiijodo (arti pusantro šimtmečio)
čių metų valanda, žmogus sų išeina į savo dirvą* plėš musų politiško, vergavimo svetimiems.
Su tuo faktu ir talkininkų valstijos, nors ir laimė
paprastai mintimi prabėga ti kietą gyvenimo vagą,
praitį ir dirstelia, kokius kaip gali ir kaip moka. Te jusios šią karę, vis dėlto turės skaityties ir jį pripažin
praėjusiais metais turėjo gu tatai užuot ilgų linkėji ti. Jie sutiks Lietuvą kaipo šalį netik reikalavusią lai
nuostolius ir nuopelnus. mų tasai pasveikinimas: svės, bet ir jos paragavusią, ir mėginusią, mokėjusią ja
Beabcjonės tai dar nėra galutinas išriši
Kuomet
skaisti jaunystė “Laimink, Dieve!” pasvei- naudoties.
mas
Lietuvos
klausimo.
Viskas galutinai priklausys
prieš mumis linksmai šyp kins visus mus bendroje
nuo Taikos Kongreso po šios karės. Lietuvos likimas
sosi, kuomet širdis kupina gyvenimo dirvoje.
vis dar ant svarstyklių. Ir Rusijoj, ir Vokietijoj dar
tūkstančių troškinių — tuo
MUSŲ SPAUDOS STIP
yra stiprios partijos, norinčios prisijungti Lietuvą prie
met, pradedant Naujus Me
RĖJIMAS.
savų šalių. Pavojus iš lenkų pusės ne tik nepranyko,
tus, žiūrime priešais save
bet paskutiniais laikais žymiai padidėjo, kuomet, kaip
be baimės, drąsiai, ištiesia
Prieš musų akis guli tri rodos, Anglija pradėjo rodyti palinkimus Lietuvą pri
me rankas į nežinomą atei
jų
laikraščių Kalėdiniai nu jungti prie Lenkijos.
tį ir turime viltį, kad tos at
Tad stovint ant slenksčio tarp
meriai:
“
Darbininko,
”
“
Vy
eities
aušrinė sublizgės
1917 m. ir 1918 m. ypač paaiškėja reikalas viso pasau
čio,
”
“
Moksleivio.
”
(Apie
mums auksiniais laimės
lio lietuviams suremti petys į petį, padauginti daugiau
“Tautos Rytą” jau esame siai savo energiją, kad tik laimėjus laisvą Lietuvą. La
spinduliais.
bai daug čia nusvers Lietuvos tremtiniai Rusijoj ir iš
Paskui, kuomet kovoje su rašę).
gyvenimo
sunkenybėmis
Peržiurėjus juos visus, eiviai Amerikoj.
mūsų energija apsilpsta, gaunamas visų-pirma įspux RUSIJOJ.
kuomet nuodugniai apsipa- čtis, kaip žymiai jau yra su
Pernykščiai metai pasižymėjo įsteigimu Lietu
žįstame su savo valios ydo stiprėjusi musų katalikiš
vių Tautos Tarybos
Petrograde ir Rusijos Lietuvių
mis, arba kokiais nors ne ka visuomenė.
Juk spau
Seimu. Taryba keletą mėnesių vargais negalais vienijo
pasisekimais, tuomet jau da — tai musų pajėgų sai
keletą lietuviškų partijų, bet žuvo sulaukusi Seimo. G’
kur-kas daugiau domos at kas ir nurodymas musų
tas Rusijos-lietuvių Seimas, nors ir audringoje atmoskreipiame į save ir besvars g^Venimo atbalsio. Tiesa,
šanK^ ir laikas, išpfldė tečiau savo priedermę
tydami praeitį susekame, Kalėdoms kiekvienas Imkjogei už daugelį visokių gy rastis stengiasi parodyti ge- “ “Tl L "
venime nepasisekimų mes riausią, ką turi ir gali. Bet balsų, bet vis dėlto pareikalavo aiškiai ir drąsiai Lietu
patįs esame kalti.
Juk į jau dėlto vien, kad tų laik vos neprigulmybės. (Mažuma reikalavo tik teisės ap
Tasai
kiekvieną musų laimė vi raščių mes turime dabar vi sispręsti, einant išvien su Rusijos revoliueija).
suomet šypsosi.
Tik mes są tuziną ir beveik kiekvie Seimas parodė naujų ir labai svarbių dalykų: 1) Už
patįs turime siekti tos lai nas įstengė paruošti savo Lietuvos laisvę nuoširdžiai, neveidmainingai ir beintereskaitytojams tikrai gražią singai stoja tik lietuviai krikščionys; 2) tie tikintieji
mėk.
lietuviai krikščionys parodė daug organizatyvių pajė
t Ant praėjusių metų kapo dovanėlę Kalėdoms — jau
gų ir sustiprino yiltį, kad Laisvoje Lietuvoje keliu or
paprastai mes beriame nes viena tai parodo lietuvių
Ir nc- ganizacijos jie lengvai galės apsiginti nuo bedievių ir
magių mums atsiminimų didelį priaugimą.
socijalistų užmačių ir užtikrinti Lietuvai krikščionišką
saujų. Visados mylime sva sukliudė to augimo žiaurios
joti, jogei sekantieji metai gyvenimo sąlygos, visokie kultūrą.
3) Tie patys lietuviai krikščionys Petrogrado Sei
pataisys primtakuno klai brangumai, žmonių prareNeįstengė užslo me parodė, kad jie daug geriau ir teisingiau supranta
das. (Bet kuomet nauji tėjimas.
vargai ir nauji nepasiseki pinti dvasios dorų lietuvių tolerenciją, pakantą, laisvę ir, kad visa tai netik žo
mai praskrieja kaipir aud nešvarus kovos budai įvai džiais skelbia, bet ir gyvenime vykina'.
4) Seimas parodė, o buvusieji po to atsitikimai
ra skersai musų likimo, rių musų atkritėlių: socija
tuomet musų atsiminimuo listų, laisvaūianių, nezalcž- patvirtino, kad galutinai įvyko persidalinimas lietuvių
se pakįla iš numirusių ani< ninkų, parsidavėlių sveti visuomenės į du abazu: krikščioniškąjį ir laisvamaniš
Sveikoji tautos ką,] į-bc dieviškąj į, kad abidvi pusės ruošiasi rimtai į il
laikai, su kuriais kituomel miems.
atsisveikinome be jokio gai dalis, tų priešingybių ne gą ir neatlaidžią kultūrinę kovą.
lėsio. Iš to tatai ir pakįlr paisydama, eina tvirtu žin
AMERIKOJE.
musų širdingasis atsidusėji gsniu pirmyn. Ir didžiau
Musų išeivijos gyvenime pereitais metais neįvy’mas temoje: “Seniau būda sias pesimistas lūkėtų, ro
patrijotizmas. (bene apie 300 narių jau
vo kitaip” — iš to tatai dos, įsitikinti galutinai, kad dealizmas,
Lietuvai
nelemta
žūti,
kad
Aišku,
kad
čia
prakilniųjų turi);'auga jų dvasia. Ame
plaukia
nusiskundimai
prieš dabartinius niekai.1 ios sveikata, gyvybė, ener lietuvių karalija, kad ap rikonizmas gi apsireiškia,
praleidžiamus laikus, suly gija turės apsireikšti pa uokams ir šikšnosparniams kol kas, tik tokioje srity
ginus su tais, katrie jau se saulini taip skaisčiai, jog oci iš tolo čia nepritilpti. je, į kurią lietuviams la
tikrai nebus gėdos tam, Geriausią skonį dailėje bai butų pravartu įžengti.
nai praėjo.
Tatai ties Naujų Metu kurs lietuviu gimė ir lietu bene parodė “Darbininko” Moksleiviai puikiausiai iš
vedėjai, kurie, drauge su varo savo organizacijos ir
slenksčiu pakelkime galva- vio vardą nešioja.
r> mč ių-rimčiausia med ži a- laikraščio biznį. Kas mė
ir sustiprinkime savo širdi:
ga, davė savo Kalėdiniam nuo duoda nariams1 storoką
ne ta mirgančia viltimi kai
Štai “Vyčio” Kalėdinis numeriui ir gražiausią iš žurnalo numerį, o paskuti
ra triška iš apgaulingi
nėje iždininko apyskaitoje
Perskaitęs nuo vaizdą. ,
svajonių, bet tuo giliu įsi uimeris.
tilonimu, kad tegu mum V iki Z, noromis nenoromis Džiugina ir “Moksleivis.” skaitome, kad, padengę vi
likimas ką-nors paduos tarsi: Valio, Vyčiai! Mu- Aišku, kad iš musų moks sas išlaidas, jie kasoje ga
mes ir tolesniai įstengsime ų tautos pirmolakos pasi lus einančios jaunuomenės tavų pini gij dar turi $793.palaikyti savyje ramią iš rodė pirmos rųšies grodais. susilauksime didelio pulko 18.
Ar begalėtų jie su savo musų tautos švietėjų, vadų, Auga ir bręsta musų pa
laikomybę.
Kasdien vis daro
Kuomet du artoju pirmu laikraščiu dar augšciau pa krikščioniškos kultūros kar jėgos.
Ta
Bus jie prakilnus mės vertesni laistės.
kartu susitinka prie darbo, lipę ir tai NB! už 10 centų žygių.
Ten ir turinys lietuviai ir tvirti, dori ka laisvė ateis, ncsutrtfkdys jos
vienas jų «u apnuoginta i mėnesį.
Anga Katalikų nei,svetimi galiūnai, nei šū
galva atsiliepia į kitą: rimtas, ir skaisčios dvasios talikai.
Laimink, Dieve!”
Gi ta turtai didžiausi, ir tyras i- Moksleivių Susivienijimas, vi apuokai.

NETIKĖTINI DALI
ĮVYKO.

Kuomet Socijalistų Są
junga su savo organu, cen
tro valdyba, i r redaktoriais
taip begėdiškai susikom
promitavo.

Išnaujo vėl žengiam per slenksti, toliau...
Su džiaugsmu į naujus metus!
Vis minam gyvenimo taką giliau...
Gyvenimas daro vartus.
Į džiaugsmą; į laimę keliai atviri,
Vilioja, vadina viltis....
O šmėklą praėjusių metų senų
Baugina... ir vejas mirtis!....
»

Jei sveikinsim dvasioj naujuosius metus,
Mums siela nurims, nebevaitosl...
Žadės nauji metai palaimų... raktus
Gyvenimo naujo jie duos.
L. šilelis

ko jokių žymesnių faktų, kurie butų pasukę musų gy
venimą iš jų nustatytų vėžų. Pasidalinimas tarpe dvie
jų sparnų — krikščioniškojo ir socijalistiškai-bedSeviškojo čia Amerikoje apsireiškę dar labiau ir aiškiau,
Socijalistai ir tautiečiai laisvamaniai, nors ir nepadarę
jokių formalių sutarčių,, teeitu varė įnirtusiai bendrą
darbą, kurs jų visų širdims buvo vienodai brangus ii
svarbus: skleidė neapykantą prieš Katalikų Bažnyčią
Šventąjį Tėvą, kiršli o lietuvius prieš kunigus. *»Čii
tarp Balučių, Račkauskų * ir Grigaičių, Micbelsonų ap
sireiškė puikiausia sutartinė.
,
Nei vieni, nei kiti tečiau neįstengė parodyti tve
riamosios pajėgos, nes jos ir neturėjo. Pereitieji mc
tai buvo žymus ir vienų ir kitų dorišku smukimu ir ne
tekimu intekmės į viešąjį gyvenimą.
Socijalistai kurį laiką smarkavo prieš karę, ii
ant to arkliuko užsisėdę privarė į savo sąjungą kelioli
ką šimtų naujų narių — bet tik tam, kad juos visus
išvaikius ant keturių vėjų, kada indavė savo kailį kar
šti Dėdei Šamui. Indomu, kad tie socijalistų vadai, ku
rie išliko čieli, ne tik .neužjautė inkliuvusių į bėdą sa
vo draugi;, bet dar pasidžiaugė iš jų nelaimės, nes mal
visuomet pešdavosi ir riedavosi su jais dėl bizniškos
konkurencijos.
Taip nusmuko vadai.
Apie vedmąinius gi nėra ir kalbos. Apie šių garsius darbelius liu
dija skaitlingos žinutės iš kolonijų, kurių pilni visi lai
kraščiai.

Dar labiau susmuko pereitais metais tautiečių lai
svamanių sriovelė. Artimas susirišimas su nezaležninkais baisiai juos sukompromitavo. Jų Sandara, pernai
metais jau bene turėjusi per tūkstantį narių, šių metų
seime pasisakė turinti “apie 500” narių. Jų fondai
užmigo. Katalikai susipranta ir nebeaukoja nei į soci
jalistų, nei į liberalų fondus. Gi saviškiai nei kaž kiek
užjaučia; vieni savo politika, kiti bizniais susirūpinę.
Laisvamanius pereitais metais prislėgė šnipijados šmėkla. Nuo jos spaudimo jie dar nepasiliuosavo.
Visų jaučiama, kad jie pataps įrankiu svetimos galybės,
kuri su jų pagelba vykina savus pienus, kurie mums lie
tuviams yra svetimi ir, turbui, nepageidaujami.

Katalikų visuomenė šiais metais žymiai susti
prėjo. Didžiausias jos laimėjimas tai pribrendęs susi
pratimas, aiškus pamatymas savo pajėgų, supratimas
reikalingumo laikyties vienybės, nusistatymas tinka
miausio fakto su kitomis sriovelėmis — nepaisyt, ką
jie sako ir rašo, o tik dirbti rimtai savo darbą...
Šiais metais nekūrėme naujų laikraščių, neigi
steigėme naujų organizacijų.
Pozicijos jau buvo už
imtos, tik reikėjo jas stiprinti ir plėtoti.
Musų spauda žymiai sustiprėjo, pagerėjo ir iš
siplatino.
Spaudos Savaitė, ačių geram susiorganizavimui, nusisekė net kelis syk geriau, negu pernai. Musų laikraščiai ingija vis didesnę intekmę ir svarbą. Vi
sos musų organizacijos žymiai padidėjo ir sustiprėjo.
Į liaują erą įžengė musą organizacijų viršūnė —
Federacija. Jei tik bus išpildyti pastarojo kongreso
nutarimai, musų visuomenė jau' ateinančių metų ru
denį, po didžiojo Baltimorės suvaži; vimo —r pasijus
tikrai stipri, suvienyta ir galinga.
Kas svarbiausia — neliks gal pas mus nei vien©
žmogaus, kurs nesuprastų ir nepajustų giliai, kad visos
musų tautas ateitis ir gerovė pirmiausiai ir labiausiai pri
guli nuo sustiprėjimo ir susiorganizavimo lietuvių ka
talikų visuomenės.
Susipratę ir susiorganizavę lietuviai katalikai
kaip Amerikos, taip ir Lietuvos ir Rusijos paduos vie
ni kitiems rankas ir išgelbės tautos ateitį.
Naujus 1918 metus sutinkame su obalsiu: per'
stiprybę ir vienybę katalikų Į tautos laisvę ir gerbūvi.

Kuomet patįs jų lyderiai
iš lietuviškų bolševikų št4r
bo, savo sąjungos išdavi
kais tapę pabėgo.

Kuomet to viso dalyko
pasekmės savo pavojumi
socijalistams gresia... soeijalistai persigando ir už
miršo padalyti tą, ką visuo
met darydavo...
— Tai ką jie darydavo 1...
— Parašydavo šlamštuo
se, kad tam viskam yra kal
ti klerikalai, o socijalistai
— caca.
— Turėk tamista kantry
bės, o dar gali ir to susi
laukti.
F. V.
VISKAS UŽ PINIGUS
IR DEL BIZNIO.

• “Kovos” skiltyse kad
jau kliuvo kitiems socijalistų laikraščiams už tai, kad
jie yra leidžiami vien dėl
biznio, tai kliuvo-...
Bet kuomet “Kovos” bo
sai prieš save su lazda bau
bą guzikuotą pamatė, tai ir
patys prisipažino, kad “Ko
va” taip-pat yra prirašoma
vien dėl biznio, ir kad “Ko
vos raštų turinys prigulė
jęs vien nuo to, kad jiems
už tai būdavo socijalistų ap
mokama, o už turinį jie ne
atsaką.
— Tai pirmą kartą, o gal
jau net ir paskutinį, “Ko
vos” redaktoriai nepamela
vo, bet, pasakė teisybę.
F. V.
TREJOPAI PRASI- . .J
KALTO.

“Kovos” redaktoriai tre
jopai prasikalto.

Prieš S. V. teises — nes
jas laužydami agitavo prieš
kareiviavimą.
Prieš lietuvių visuomenę,
nes ją išstato ant neužsitikėjimo pavojaus iš ameri
konų pusės.
Prieš Sosijalistų Sąjun
gą, nes 'savo prisipažinimais
suvertė visą atsakomybę
ant centro valdybos ir pil
domojo komiteto — patys
išdūmė per “siurpaipes” ir
“bekauzes” į platųjį pa
svietį jieškoti
daugiaus
mulkiu kad iš jų kvailini
mo daryt sau pragyvenimą.
F. V.

Dr C. Z.VezeEi
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Kalnaverčiai jau sujudo,
Susiubavo žemė.
AržolverČiai jiegas bando —

Ir miškai susenę
Griųva, lūžta, traška, braška,
Net pasaulis mainos.
Geležminkiai kūjais beldžia —
Kaip galingos — dainos,
Darbininkų sutartinės

Ašarėlėm’s puoštos...
II.

Jųjų stiprios kakarinės
Dainos skambios, sutartinės

Jųjų rankos geležinės,
Kietos, kaip plieno krutinės,
Jųjų mintys guvios, drųsios-;

Akys šviesios, drųsios, stačios;
Širdis jautrios, nekalčiausios

Sielos grynos ir... balčiausios.
III.

Saulė šviečia, šaulė šildo
Gamtoj’ viskas šventai pildo
Įstatymus Sutvertojo —
Niekas nelaiko jų — vėju.
Ir varguoliai žmonės dorus,
Širdyj’ turi gerus norus;
Ir tuos norus viešai rodo,
Dievui garbę atiduoda,
Ašarodami .maldauja....

Kurs pasaulį savo sauja
Pasvėrė, tverdama iš nieko,
Nelaikys jiems to "už griekų,

Kad jie duonos reikalauja,
Kad prieš skriaudų jie kariauja,

Kad žmonėmis nori būti,
Kad nebnor nuo sukčių žūti,
Kad.pasaulyj tiesos jieško....
Kad jau miniose prabrėško
Spindu! ys susipratimo:
Šviesa švinta ir likimo .
Valanda liūliuoja — slenka....
Tiesia... tiesia... savo rankų.
Retėžių-pančių vergiją
Jau naikina, jau ingyja
Tokių galę ir pajėgų,

Nuo kurios net. skriaudos bėga
Pųsipusčiusios kelienas;

Juk tai matome kiekvienas.
IV.
Aržolverčių minios žengia,

Jie mus valgydina dengia,
Tėmykime jųjų dainų

Kų vilnimis aido eina.
Plėšiam plėšimus, dykynus
Verčiam kelmus, samanynus.
Gyvatynuos ariam, sėjam
Molį, pelkes išakėjam,
Užauginam grudų svarbų
Vis kruvinu musų darbu,

Vis prakaitu darbo kieto,
Kaip tie jaučiai kų nuo sieto
Žagrės jungan inkinkyti,
Tur arti, vagas varyti
Per dienų dienas be galo, .
Kol sulaukia savo galo.

Taip, tu broli, tu sesele,
Ramini savo širdelę
Dienas kiauras prakaituodams
Plikas, pusbadis dusuodam’s/
O turtus krauji turtuoliui
Kietaširdžiui — kipšo broliui.
V.

Kalnaverčiai kalnus verčia.
Požemių nelaimes kenčia,
Jie iškasa auksų, varį,
Anglį, druskų jie padarė,
Kad iš požemių išėjo
Tos gerybės, brangumynai
Tos prekės ir gražumynai.

a e • • r « » e

Kiek užgriūtų jų ten liko,
Kiek sudegė, kiek nupliko
Nuo dujų-geBų nuodingų,
Kiek jų randas nelaimingų?...
Kų jie gauna už tų vargų,

4 'g t
u i
i

Lai jų naguose netirpsta.

-

'

Gerbūvį trejos sudaro
Spėkos: darbo,.kapitalo,

/

,... ..

J. M. Darni jonai tis
901 W. 33 St.

A. Malinauskas
3246 S. Halsted St.

Duosiu, kišenių ir kūnų
Susijungę, susipratę,
Kuomet dirba susirietę,

Vos praminta su šeimyna,
Vaikelius vos pramaitina.
Atidėt nieko neturi,
Šiandien, kad pramitus žiuri.
Ar tik tiek jie teuždirba,
Kad požemiuos skursta, knirba?
Susilenkę prakaituoja?...
Kad suplukę vos alsuoja?...
Kapitalas išnaudoja
Musų brolį, jis raudoja!... ,
•i
Neraudok, bet stok kaip siena
Prie vienybės... stok šiandienų!...
Musų minios, mus daugybė
Alius vienybėj mus galybė
Kaip išvien pareikalausme
Teisybės visi, ir gausme.
Tik nereik maldaut, prašyti,
“Taip tur būt” turim sakyti.
Ir be triukšmo ir be riaušių
Budu rimtu ir ramiausiu•t ’ J
!lf !
Teisybę visur įvesme
Teisingas tiesas užvesme,
Teisingas tiesas užves’me,
Taip kaip Dievas kad priliko
Del turtuolio ir dėl pliko.
vi.
Geležminkiai — ugnies žmonės
Kepa, spirgsta be malonės/
Perdirba geležį, plienu,
Naugę — metalų kiekvienų,
Padaro iš jų kų reikia;
Jų darbų niekas nepeikia.
Mašinomis viskų daro
Elektros spėka ar garo.
Jie jų valdo, išnaudoja,
Jie dirbtuves būdavoj a,
Laivus, tiltus ir tvirtoves,
Gražumynus ir geroves....
Jie karei ginklus padarė,
Ir plugus kų žemę aria;
Bet už sunkų darbų savo,
Paklausk jųjų: sau kų gavo?
Vos menkutę dalę šito:
Kų uždirbo tai dėl kito
Kapitalisto storpilvio,
Kurs nepaneš’ savo skilvio...
Kur čia tiesos, kur teisybė?
Kur mus protas, kur gudrybė?
Kur vienybė supratimas,
Jei šiandien mus toks likimas?

J. Budrik
3343 S. Halsted St.

Kampas 31 ir Halated St

Vienybėje viskų veikia,

\

v1 *I
A. J. Augustinas’
922 W. 33 St.

Mokslo — turtai tų galiūnų —

Kokį turtų, kokių algų?

Kampas 35 ir Halated St.

Tai padaro, ko tik reikia.
Bet dalybos kaip ateina,
Be suktybių neapseiua.
Darbininkų visi skriaudžia
Ir nekartų net nubaudžia,
Kam jis reikalauja savo
Uždarbio, kurio — negavo.

18-TOS GATVES.
A. Dargia
726 W. 18th St.

P. J. Malląy
633 W. 18th St
»
<
Mik. Tananeviėiua
670 W. 18th St

X.

Kįla balsas, kaip perkūno
Stiprios dvasios, didžio kūno....
Milžinai atbunda, juda,
»
Savei rankas pasiduoda
Dar jų širdys neatšalo.
Geležminkiai nuo priekalo
Kūjais trupint pančių bėga;
Kas per sylos, kas per jėgai
Iš dirbtuvių bunais griūva,
Eina, grudžias, migloj žųva
Begalinių minių galės,
Kuriuos skriaudžia kapitalas.
Ir surukę sudulkėję,
Ir suskurę, sutaukėję,
Ir išblyškę, ir išdžiuvę,
Šaltyj’, karštyj’, ugnyj’ žuvę,
Išnaudoti, nukamuoti,
Sulaužyti ir kuproti,
Ir bekraujai džiova džiuvę,
Ir morališkai pražuvę...

Geo. Žagsima
1916

Oaualport Avė.

Kampas 18-toe ir Helsted St.
Kampas 14 ir Halated St

WEST SIDE.

Peter Šliogeris
2139 W. 23 Plaee
A. Kaulakia

2222 Leavitt St.
J. Bogdžiunas

2334 Uakley Avė.

——
TO^N OP LAKE.
Vincas Stancikas
4617 Hermitage Avė.,

Juoz. Msrtinkus
4549 Hermitage Avė.
47th ir Halsted St.

XI.

Kalnaverčiai duoda rankų,
Iš požemių jie ir slenka,
Prie tos minios ir jie dedas;
Sako: ir mums tas pats badas,
O darbas dar net sunkesnis,
Šimtų syk pavojingesnis
Ir mes skriaudų griausme, plėšme,
Kol parbloškę pergalėsme.
Minių minios slenka, slenka,
Mane kviečia, duoda rankų;
Eikšių, broli, nežiopsojęs,
Rankoves atsiraitojęs,
Stok tuojaus nieko nelaukdama,
Su mum’s eik dirbdama, keliaudama;
Kol prieisme prie vienybės,
Prie pergalės ir teisybės,
Kol skriauda bus pergalėta,
Kol ateis laimė žadėta,
Kad žmonės mylės viens kitų,

vn.

Ana minių minios eina,
Vis dainuoja skambių dainų,
Vis žvangina pančiais savo
Reikalauja ko negavo...
Kas buvo jų užpelnyta,
Bet kapitalo suryta....
Reikalauja rimtai, drąsiai,
*
Tiesų rėžia tiesiai, stačiai:
Atiduokite* kas musų,
i
Mes nenorim globos jūsų;
Nenorim skriaudų, suktybių
Išnaudotojų — bjaurybių.
Mylėkime vienas kitų, . '
Taip kaip Dievo įsakyta,
Bet kas dirba, savo dalį
u
Pilnai gauti: tur ir gali.
Kas sulaužo šitų teisę,
Daro skriaudų bjaurių, baisia,
O skriauda — skriauda ir bus,
Neprašalinta nežus.
viii.
Mes jiems galo nedarysme,
Mes jų turto nenaikinsme.
Mes skriauda skriaudos nekeisme,
Neteisingai mes neteisime.

, ‘OfitfO” Afl

NORTH SIDE.
A. Nausieda
1658 Wabansia Avė.

K. Nurkaitia
1617 N. Robey St
CICERO, ILL.

J. Mozeris
1430 So. 49th Avė.
BRIGHTON PARK.

Pr. Jureričia
4440 S. Maplewood Avė.
Pr. Macijauskaitė
4358 S. Fairfield Avė.
M. D. Soeford
’
8817 Roelnrell St
D. Giačas
3159 W. 38 Place

Kaip yr’ Dievo įsakyta....

ATLANTIC

Didis darbas musų laukia...
Prie to darbo meilė šaukia.

Teo. Dappas
4610 Fiftb Avė.
A. Janauakas

XII.

,t
tJ

4665 Wentworth Avė.

Einu, bėgu skubinuosi,
Lendu būrin, kabinuosi
Lyg prieš kalnų, lyg per upę;
Ziuriu — priešais — velnias tupi,
Šypsosi, liežuvį rodo,
Ir minioms praeit neduoda.
Tuo kirtau jam aš į veidų
Jisai derva pasileido.^.

ENGLEWOOD.
K. Dargia
6070 Lafayette Avė.

67-TO8 GATVES.
Juos. Kabelis
6828 S. Maplevrood Avė.

Ir vėl žengėme, keliavom .
Kol iš pelkių išsigavom.

; i

rose£and.

Kol vieškelio nesuradom
Dar bjaurybes kelias radom,

Kac. Bičiūnas . ’
10753 Perry Avė.

. Bet jau buvo ne taip baisios...
Ir skambėjo dainos garsios
Minių-minių tūkstantinių
Iš jautrių, stiprių krūtinių.
Tas dainų aidas skambėjo,
Kaip užimąs audros, vėjo,
Kaip perkūno trenksmo balsas:
Toks tos dainos buvo garsas.

KENSINGTON ir W. PULLMAN

• e X • • •* ■

■"f * , * • jį

B. Paplauskas

10626 Edbrooke Avė.

SOUTH CHICAGO.

F: V.

Jonas Cheruaki
8834 Marąuetto Avė.

=Jfl

Veikiai bus atspauzdintas gražus sieninis

KALENDORIUS
S

Tai bus dienraščio “Draugu" skaitytojams dovana
1918 metams
* '
’t
’
<
',
‘ 1
z
’
•
'
Kalendoriuje be kitko bus pažymėtos šventes: katalikiš
kos, tautiškos ir amerikoniškos.

Kalendorius dovanoms bus dooamas ir naujiems “Draugo" skaityt.
r-

;♦ *. i. • p* v

T RAUGU”

zmogVBHlHr jcitni
tik mes truputį giliau pa
galvosime apie šį dalyką,
tai pamatysime, kad visiš
kai ne taip jau daug reikia
SENU MĖTAU.
žmogui ir, kad pas daugelį
iš musų. jau yra tas, kas bu— Aš pasišalinu. Ir nei kiek nelaukite manės, fjnaį reikalinga be ko viaš jau niekados daugiau nebesugrįšiu... Taigi, Ii-1 sį§jjaį negalima’ butą žmosveiki ant amžių amžinąją. Keliaunu! Keliaunu! nj^aį o-vventi šiame laike.
■o užpakalyj savęs palieku barbariškiausią pagiežą,
Juk beveik visi mes tu
traują, griuvėsius ir baisi; vargą, nes tą pagiežą, tą
rime užtektinai maisto ir
„.
. ,
..
kraująa ir
i tą vargą negirdėtą dar vaiku būnant gavau.
*
• \
Ž
x
! drabužiu, taipo gi daugelis
Kaip tu, Jaunasai Mete, su tvirtu pasitikėjimu i
.
1
1
„
. .
,,v.
,
i s musų įgavo nemenką mo
tais norais, taip ir as apemiau valdžią ant pašau- . .
:
ir gerais
. ,
, ,
v,
,•
x
■
• i ksla, dirbame gan gerose
>, svajodamas, kad, uzskambmęs ant jausliausių,
ncatgižv elgiant
romą sielos stygą, taikos dainą sutversiu, širdis su- . / ’
.
"
esame
bai
Ty : ,
.
.ii..
v,
.
i tai mes vis gi esan
Bliu, kraujo upelius sustabdysiu ir, nušluostęs gau siai nepatenkinti, mes erziašaras, naujus kelius žemės tautoms nurodysiu, namės delei kiekvieno nec:
■—8g.«.y.w t*

n
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BELAUKIANT'Aerilinkai

Dioneer piro Tnsu-

Tinkasiausis^^^BH^aikašlis yra
“DARBMNKAS”

,rance Kompanijos Amerikoje
įsu raštinė 29 S. La Šalie St.,
“DARBININKAS” eina utariiinkais, ketvergais ir su
Žilas senutis su ilga žila Cliicago, Ilk, praneša
savo
balomis.
ba zd.i trumpu laiku ketina draugams ir nbelnai visiems,
“DARBININKAS” paduoda daug žinią iš darbo lau
pasitraukti. Jo vietą užims kad ši organizacija galutinai ko, apie unijas, apie darbininku judėjimą.
jaunas gražus
vaikutis. susitvėrė ir kad jie turėjo pir
“DARBININKAS” paduoda daug si laipsnią, naudingų
mutinį susirinkimą, gruodžio darbininkams pasiskaitymų, rašytą pačių darbininkų.
I tinke sniegas naninz
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
pustė, o vėjalis gaudyda- į -4 <1. 1917 m., 10:.*5l) vai. ryte.
Petras Čaja, J. M. Justis ir visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
mas sniegus ritino juos į
sitikimos.
didesnes krūveles.
Birbi J. B. Bronza trustisai, dau
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
nki balsai, vaikučiu klegė- giausiai darbavosi sutvėrime dailių vaizdelių ir apysakaičių.
jie
šiai buvo girdėtis, visi link Pioneer Pire Insurance,
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
dirbo kaip pradžioje tąip ir ninkui svarbu, naudinga, i n d o m u ir
smai laukė Nau jų Metų.
suprantama.
Petraičiai
ir-gi laukė pabaigoje jos organizavimo.
“DARBININKAS” nuolatni išleidinėja knygelių, kuNaujų Metu. Prie eglaitės
Šerininkai, direktoriai ir j
• rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu
vir
žaidė vaikučiai, Petraitis uredninkai yra gerai žinomi i šija visas išleistuvės.
skaitė laikrašti, Petraitienė Lietuviai ir Lenkai, kurie žino I
Skaitykite ir platvkite “Darbininką,” ir jo leidinius.
mygą.
Vaikučiai pradė mi beveik pusei milijono gy-Į j
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
ventoju Cliieagoje. Jų tarpe į *3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą -savaitėje, užsisakant
jo
tarpe
savęs
kalbėti,
ką
sutvarkyti dienos užsiėmiužtat aš likau tokiuo pačiu, kokiais buvo mano pirmg. ne„.eldau butll oro ketiną nuveikti atei matyti turtingu ir labai žv-l !'subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
i - ,uc‘
M avytė mių žmonių.
tatunai, nes budeliu mane žmonės padarė.
atsižadėjus" neprieruošos. nančiais metais.
Ši
apsaugos
kompanija
yro
Adresas.
Naujasai Mete, apleisdamas šiandie pasauli, aileidim0 ir piįtvhės b,.> nrižada nevalgyti saldainiu
pirmutinė
kompanija,
kuri
yra
'
1
4tDARBIi*®!5CAS”
part didžiausio dvasiško ir materijalio skurdo aš tau. pavydumo rauR0 buti links riek daug, kaip pereitais
J P Y7 T?Tim «. <3-17 n VT
dar palieku, viltį, kuri yra tavo laimė.
Palieku
, mcslliaia; tvarkingesniais i metais. Jonuką, ketina ge organizuota musu žrea.rč ’. J> y
L Bos tOH,
patariama nėr dau :.
riau mokytis.
Petrukas vra
daug, net labai daug. Tik' pasistengk protingai ją su-1 meilesniais?
’.
.
.
J
rinla daugiau su Vairais ne- lietuvių taip lenkų pranu-ni- ri-rnaudoti, platink, gilink ir tvirtink tą geriausi mano pa....
likimą, netik tų širdyse, kurie kovoja, bet ir tuose, kulaiP° &1 <angt m m i..i. i pešti. Jurgutis vvriau- ninkų ir namų pardavėju. Yra
ias Petraičių suims stove tai vienbalse opinija visi. <<--:
ne nekovodami kenčia, o ypač įliek jos daug į krau- Sl\ uu ody> s, imėnas 11
•'77
rV A H i?
susirinkimo
io
užsimąstęs žiūrėdamas i rininkų, kurie
/ Ji k;’Vz’vpj
.ii
U
pasruvusias lietuvių sirdis, nes jie, rodos, labiau- ...
. .
f. , . . , . .
’ v.
v
Sime šeimynų, kurios gv želiančią pečiuje ugnelę. Pioneer Pi re Insurance o ik
šioje valandoje kenčia ir kenčia netik uz savas
,
-V
»
1 ventų vienybėje, be ginčų nėvas pastebėjo tą, užklau- America, reprezentavo mink-j
rAIUKA.šTIS LEIDŽIAMAS UiAilGV SIAIUJONŲ CIIICAGOJE.
.
. . ..
... ,be nepasitenkinimo?
A •ė jo: “Jurguti, ko tu taip tas tautas. Nėra abejonės, ka i
EINA I)V KAUTI Į MĖNESI.
Na, gana jau man, seniui, čia vėpsoti - eikš, daug atrasime šeimyną, ku
V. imąstęs, ką-gi ketini p a ateitis kompanijos bus garsi ir j
«imi, užimk mano sesta ir rūpinkis valdyti pa-1 ^špatautu meilė, pagarba Ietį su Aaiiinis lema. u
Į»,yiiili>, j>;; biu-įa zmių iš kata:
garbinga. Galų gale musų tau-'
išmintingai ir dievobaimingai.
Nuoširdžiausiai nusileidimas,
užsitikėji rurgutis pasižiurėjo į tėvą ta susilaukė sau labai geros
•murr dunda jtsakyimis j visokiu
rili tau, kad butum kur kas laimingesnis už mane
i,
mas?
tikę’iiKc o duros
srities
oaskui į motiną, lyg nedrt- kompanijos ir šis miestas bus
kad, pasišalinant, tave lydėtų ne užvirimo liūdnas
“Sakyk. Centrų musų tautai.
Ai
Yra pas mus ir pažįsta damas sakyti.
meno
Šfilgėsys, bet džiaugsmo himnas iš šypsojančių lupų
J. M. Justus buvo išrinktas,
mų, bet ar daugelį mes tu Turguti,” padrąsino moti
bilijonų atgimstančių žmonių ir tautą.
rime draugi; ir ar pačių sa m. ”Tėvuk, aš ketinu pei pirmininku ir J. C. Včalon ras !
metus
l:a- tininku, šerininkų s. rinki
vęs nereikia kaltinti, kai '-teinančius
NAUJU METAI.
pas mus nėra draugų. Jai ekmadienis su tėvuku eiti me. Šie yra išrinkti direkto-,
tik ar ne perdaug mes rei l bažnyčia ant mišių, aš ži- riais: P. č’aja. J. M. Justus, J.
t i.J» t
Chica^u. Hl
V
— Nešu jums laimę ir tokią, ant Įdek ištver
Ak į
kalaujam nuo kitų ir ar ir mu, kad tėvukas man ne- B. Bronza, Frank Palt,
iate
kovoje už tai.
’1 - .11
’. ,
'
-U I! > i
Ii- V I S ,tr
Petraičio gal Puževskis, John Ivrotkas, P.
permažai
kontroliuojam- itsakysi.”
^
opk
I
c
I;.
ė
Tegyvuoja Lietuva ir tegu ji žino, kad ne tas savų pačią pasielgimus.
va nusviro; ištikro nesiti Niemira, Ant. Ylodarskis :r,
trirtas ir turi užtikrintą laimingą ateitį, kuris atsidė
°
i «z.-’a»* «; v <. .<•» , • a ,
Mes gyvename tvankiuo kėjo jis tokių žodžių nuo Ad. Algminovvicz.
tu ant kitą, bet tas, kuris savimi pasitiki.
Po susirinkimui išrinkta se
Mat, Petraitis
se miestuose, tirštai apgy stiliaus.
ventuose namuose ir nuola buvo geras žmogus tik tru- kantiems metams valdyba:
^re’vĮępiijnino Į iHmųi! P
ftmonVr.io
P. Gaja pirmininku, Frau1
Aigi, Laiko Klcpsydoje inai, protingais taps Jonu- bėdojame, kad neturim- nutį paklydęs nuo bažny
W V W i b 1 V oi,i <E UU LlUiUiliĮ Ui
l‘|
IHUjU
birėti paskutinės, kai-dumeliai, visi bus už- daugelio gyvenimą malonu čios.
Išpradžių Petraitie Palt vice-pirmin., J. M. Jus
— yra tai —
tus vice-pirm., J. B. Brenzr
Už kelių valandą ganėdinti, laimingi.
nė
mėgino
jį
perkalbėti,
bet
mų — oro, saulės, žolynų
Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan
»17 metai jau prigulės
Ir užmiršome mes visiš gaivinančių miškelių ir tt matydama, kad vien tik su- iždininku ir vice-pirm., Ant
tiems Ramybė!
jnrie amžinybės, kad užleis kai, kad ta laimė ne “už Bet ar gi jau taip sunki kelia trukšmą namuose, pa Vladarski, vice-pirm., Vaclav.
vietą naujam pasaulio marelių” randasi, bet mu daugumai iš musą gyvent liko jį ant Dievo varios ir Dužeivski, vice-pirm., Pet Ne
įešpačiui, pilnam naują myse pačiuose; užmiršome, nesveikuose, pamilusiuose nesiliovė melstis už jį. Pet mira pageli), raštininko, Ad.
Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios
direktoriumi;
Šių, 1918 metams.
kad kiekvienas yra savos miestuose, bet tarp pla-čii raitis pasižiūrėjęs į sūnūs Algminoviez,
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naujų
ir į savo žmoną paskui pra- John Krotkas direktoriumi,' narių: bet dar yra daugelis, kurie apie šią organizaciją
* ,Kaž kodėl prisiartinus laimės kalvis.
laukų ir žalių girių, am
skvieniems
“naujiems
Beveik kiekvienas iš mu saulės, prie greitų upelių ritrė: “Taip, Jurguti, aš tau kuris beveik visų Paskolos iri nėra girdėję, nes, jei žinotų, sknbintųsi ir jie naudotis
ta laime, kurią teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo prigu
i” beveik visi žmo- sų vargsta-daužosi, kaip su Juk nemažas skaičius ne niekados neatsakyčiau nie Budavojimo Draugijų Lietu
rintiems.
be skirtumo mintija, gauta žuvis ant ledo, kad pasitenkinančių didelio mii ko ir rytoj visi eisime kar vių Cchicagope yra uredninŠtai ką šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša:
staiga su šiais Naujais turėtą tą, kas jam dažniau sto būtimi savu noru čir tu į bažnyčią, bet dabar ku.
Skleidžia apšvietą — išleizdnma. išdalidama gerus raš
Susirinkime
buvo kalbos.
bėgkite
visi
gulti,
nes
rytoj
jtais viskas persikeis, vi- siai visiškai nereikalinga, o apsigyveno, nei kieno ne
tus savo nariams ir siuntinėdarna jiems organą
Vaikučiai Kalbėjo sekanti:
geriau seksis, ateis Be gavęs pageidautiną dalyką verčiami. Pagalvokim, a1 neatsikelsite.”
“GARSĄ” dvkai.
’B. Brozovskis, Advokatas
plaukiamoji laimė. Už- tuojaus veržiasi tolinus, gi protingai mes daromi visi greitai sugulė.
Platina dorybe — suteikdama gerus patarimus ir nu
Petraičių namuose vieš- F. Pavlavskis, bankierius
niekados žmonės griebia už to, kaš dar riko. bėgdami į didelius miestus
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.
natavo ramybė, visi laukė M. Kaczniarek, Adv.
gausiai
nesidalina
Šiandie musų Jonas nu tikėdamies daug uždarbio rytojaus, bet kitokio ryto Ant. Klyezek Reni Estate
Aprūpina ligonius -- suteikiu našelpą sergantiems na
lės” linkėjimais, kaip sipirko gražų ploščių, ryt Ar tik netraukia čia mus',
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50. $14.00 kas
jaus, ne kaip kitais metais. F. AVieczorkovskis, bank.
įe sausyje.
jau jani reikia auksinio lai ūžiantieji saliunai, pigi;?
savaitė, pagal laipsnį, ant kiei narys yra prisiNemuno Žibutė. S. Jakiel, Redaktorius ir Reni
rašės.
Bet kiek praeina tų “nau- krodėlio ir lazdelės su si teatrėliai, gardus valgiai ii
Estate
miesto
gyvenimo
paleistu
|| metų,” o laukiamos ir dabriniu galu, po-ryt per
Apsaugoja gyvybę — mirus nariui. Susivienijimas iš
K. Buszkevicz, buvęs majo
lis musų gyvenimas, jeigu
Mokėtos laimės kaip nėr, kasi automobilių, paskui vingumas.
moka io šeimvnai arba artimiausioms giminėms.
ras iš Lemont, III.
jmtumėm ir pAkcistumėm
$150.00, 3250.00. 3500.00, 3750.00, $1000.00 pomir
tfcip nėr.
namus su gražiausiais kili Taipo gi mes beveik ne ;as netikusias sąlygas, kū S. A. Brenza, Daktaras
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
A Su Naujais Metais nuo mais (divonais) ir paveiks kiek nesirūpiname savi nas mes patys sutveriam
Administracija Pioneer Pi
draudęs.
lat ateina ir senas'pavydas, lais, o paskui susirgo nuo sveikata. Mes valgome kai Kiek ligą ir bereikalingi; re Insurance Kompanijos linki
ii aeni nesutikimai, senas nuolatinio rūpesčio ir mirė pakliūva, mes nedažniau kančią mes tuomet galėtu Jums gerų, laimingų Naujų j Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas
' vargingame padėjime esnntierns Susivienijimo na
nepasisotinęs, šiai mazgojame savo kūną mėm išvengti, kaip stebėti Metų.
tflttobodumas, senas apsilei- niekuomi
riams, našlaičiams (sirntoms), kurių tėvai yra mi
nei kiek nepajutęs laimės. mes beveik niekados nesi nai tuomet pagerėki; ir mu<*m&s ir tt.
rę ir gyvi būdami prigulėjo j Su i vienijimą.
CENTRO VALDYEA:
.Skaudžiai ir sistematiš Kitas ir gi daro tą patį. mankštiname — žodžiu sa u; ūpas, ir santykiai su apRūpinasi Tautos revka’ais — romia pinigiškai lietuvių
M* inus užvilia kiekvieni taip pat nepasotinamiems kant mes dėlei apsileidimu 'inkiniais žmonėmis, ir pok iboriška-- i taigas, kaipo mokslo, apšvietus, dai
Pirm.,
Kun.
.k
Ambot?is
tfe Haujioji Meteliai ir už mažučiams geiduliams au nepildome beveik jokių ge ’itiškas bei
lės ir t. p. Taipgi palaiko lakia.- įstaigas ir paremia
ekonomiškas i53 Capital Avė., Ilarttonl
.todėl, kad
laimė? koja savo gyvastį ir taip įui žinomų ir būtinai pa įergyvciiamo momento jun-'ponn
veikėjus, dirbančius dėl Lietu-vos labo. Apgina li<*
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ii
prastai laukiame iš ka pat užviltas miršta, nežino- sėkmingam gyvenimui rei
ft
as>
;
Pirm.
pagelb.
.T,
Grebi
m
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp svetini
sVetur; iš užu “de; lamns kam jis gyveno.
kalingų hygienos taisyklių
Tai gi, nelaukime pasa-!naRf 425 Para St., Balt.n,..
lauėių.
T’’ mes ta:mės n^kuonm' \r gi sunkiau ir brangino ’ iškos karalaitės, kuri vie-|re yjj
ną'; mėlynųjų ma- erių. i
[J i ■/'-cį,u, l-r- ka’ :■
•I-a inm. jeigu nunok’- bilų maitinties šviežiu, na- •ui ‘mostelėjimu pagerintą
f-tojimus j Susivienijimą Lietuvių Ii. K. Am
Raštininkas, Kun. F. brilabui pigus. Mokestis už apsaugą ir pašelpą labai kiek
’■ -ę rnudofies tuorrli, kas turališku, sveiku
0į’;i'u Mpilt'. kur ,in
maistu? musų gyvenimą.
mėšis, 3230 Aubum Av<..
vienas gali iš-imok t i be jokios sunkenybės. Norėdami
■p* ve šerini midum
'mus yra. jeigu jo n - i Ar H imi taip sunku švaNepykime ir nckaltinki- Chimera. T11.
gauti
informacijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės i
»»
v Y,’m e v,’a
epPrd-į -:nj užbaikyti savo kūną ’ne kitą.
Iždininkas, Kuri. Y M 1
vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik
ve S'vo visuomenėje, sa . p’mma’ikštinti Vert kėlėt”
'! a i- ms va’d
Pirmą-pirminusiai pradė tnlnitis, Seered Henri !?<•<•lietuviui yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę
šiuo adresu:
rodosi, kad št: •o bute. savo šeimynoje, su minulių į dieną, plauti bur- kime gerinti ir tobulinti sa tory, P. O. Rilver ‘’reek.

A

iu

, na ir dantis, gerai sukramNaujuose Metuos mvomis lėšomis.
Juk, ką tai reiškia gy , lyti kiekvieną valgį, nerunos kokia ta
■enti?
— Gyventi reiškia! kvti, negerti svaiginančių
užburta karalaitė
nuYnojuos ste mokėti surasti laimę, o mo gėralų ir tt.
Ir kiek butų geresnis,
lazdele ir... vis kėjimas surasti laimę yra
Jnfego, pražys žolyv z tame, kad aiškiai sužinoti, garbingesnis ir laiminges-

vo ypatišką buitį. Su Nau
jais Metais prie naujo gy
venimo! Tik daugiau sti
presnės valios ir mažiau
apsileidimo!

New Philadelphia, Pa.
Iždo globėjai: A. Baji.
rintė, 723 Sara toga St., Bal
timore, M d., M. Tu mnsonis.
320 First Avo., llomested.

Kaz. Gineitis. Pa.

Paul Mulevičius
Susiv. Liet. Rymo Kat. Am. Raštininkas,

456 Grand-St.

Brooklyn, N. Y

piktukaip lietuviai didžiau
nerunavunas. Katalisiais būriais
ėjo išpažinties man
pravardžiaoėi
ir prie komunijos, valė savo kus jie ėmė
suteptas
sąžines.
Rj© ir “klierikalais”..
Toliaus tas pat “Darbi
tas ponaa vienijosi su savo Atpirkėju ir

fetuviai Amerikoje
jisai yra kunigas
Dilionis.

PADAUŽA

LIONIS.

tie^ katrie >a kmu® atšalę

iv.

ninkų Draugas” rašo,

kdd,

čius, buvęs Slavikų klebonas

(Suvalkų rėdy boa).

Gerbia

mas kunigas pasakojo

apie

Lietuvos padėjimą, nuo

pat

kąrės pradžios iki dabartinio

laiko, fenemės buvo sugraudin

Sekančios Knygos Gai
mos “Draugo” Knygyne.

t(
Visiems savo prieteTiaųo* patariame skaityti ir platin
girdi, “klierikalal”
jokiuo ti prakalba, kada išgirdo apie
tikėja.
ii
ti
musų išleistas knygas.
Su- pagarba,
ti f I
fctos mfefjoB dideię MMt* budu negali atsilaikyti prieš dabartinį padėjimą savo tėvy
Thomas, W. Va. — ThoKazimieras Smalis.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
kaudią padarė rno»ų laisvama socijalistus; igrdi, užuot argu-; nės Lietuva*.
as lietuviai kada seniaus
merį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno išperkant
Antras kalbėjo Dr. Čiapas.
Red. prierašas. — P. Dilio- niams ir soeijarLJams, nes ps> mentų prieš «ocijalisfa» pa
ivo ir labai pakilę dvasioje
monev order arba regisi motame laiške. Mažiaus dole
šmeižtai.
Tuo Prakalbos nusisekė
kuopui-f
daugelio naudojami
rio galima siųsti kranos ženkleliais.
susipratime, kada klebona- nį buvo įšventinęs per apsiriki misijų jie neteko
I tarpu soeijalistai kuopė
kas kiaušiai. Žinoma buvo užganė
> gerb. kun. J. Jakštys, bet mų rusinu vyskupas (greikų pasekėjų.
No. 1100. Krikščioniško MofcJą Natekizmae, dalis
savaitė
per
savo
laikraščius
dinti.
Po
prakalbų
vėl
buvo
11. Surengtas ir nžgirtas trečiojo Baltimores KonPasibaigus misijoms prasi
»bar tai jau visai suiro, kaip katalikų apeigose). Bet jas
šmeižia katalikus ir tame. jie rinktos aukos
cilijaus, pagal angliška, sutaisė knn. F. B. Serafi
Kalėdiniam
labai
senai,
už
įvairias
jo
dėjo 40 valandų atlaidai.
Į
rdo ratai, žinoma, neturint
nas.
Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
nemato
nieko
bloga.
Fondui. Aukojo po $1.00: —
suspendavo, šituos atlaidus sukeliavo daug
lvo dvasiško) vadovo tai vi- šelmystes — jį
kyti
augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
Gruodžio 24 dieną vieto* Marknzas, Zigmalis, Vidrirjjie svieto padaužos arba ci atimdamas jam teisę pildyti lietuvių kunigų. Atlaidų metu
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina..................25
nikų ramsčiai išnaudoja mu- ko kiės nors kunigo pareigas bažnyčia buvo dailiai papuoš soeijalistai turėjo surengę pra ckas, Druktenis, Darmavičius,
No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
kalbas. Kalbėjo Chicagos lais Jagminas, Nanra, A. Alek
j žmonelius. Pas mus atsiba- Tečiaus ponas Dilionis, to ne ta.
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
vamanių šulas Dubickas. Teko sandravičius. Po 50c.: K. Geridojo iš kaž kur , žmogus paisydamas, mėgino kunigau
žvirblio Kumutė.
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
nueiti į prakalbas, kad sužino vilis, Gurgėtas, Gilia, Skypatiems per savę mokinties, poperOs apd................... 35
i vadina save kunigu, var- ti daugelyje vietų, pasivertęs
ti,
kaip
žmonės
socijalistams
ris,
E.
Gustaitis,
Jšaloševin
zaležninku,
įsipiršdnmas
INDIANA HARBOR, ĮND.
No. 1133. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
tikrai nežinau, nes ir nesiprijaučia.
Savo
akimis
pama
jonaitis, drobės apdar................................................ 25
čins,
Orentaa.
Iš
viso
su
smul

žmonėms
per
apgavystę.
Per
o, bet pavardę tai jau nuo
čiau,
kad
.
prakalbų
pasiklau
kiomis
aukomis surinkta
Vienas “Darbininkų Drau
o žinau, “kunigas”, ponas keletu paskutinių metų jisai
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
sytų
ar
ko
kita
buvo
susirin

$27.29. Tautos Fondo skyrius
mijonaitis, dalis 11..,............................Z.. .35
zaležninkas Dilioms,
ku p. rvažiavo daugelį vietų ir gas” Chicagos socijalistų lai
kę
16-ka
žmonių.
Pama
vos
pridėjo $75.00. Iš viso pasiųs
seniaus mėgino apgaudinė niekur kojų nesušilo, nes žmo kraštyj rašo, kad vietos soči
No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, sn paveikslais,
niau
sau
—
ištikro,
ir
’
per
ta Kalėdinin Fondan $103.29.
Philadelpkijos lietuvius, bet nės greitai apsižiūri,ir užbdi- jairstai esu daug nuveikę ir
parašė Dr. A. L. Graičinnas; kiekvienai motinai
daug
čia
jiems
prijaučiama.
šį knygelė patartina perskaityti,........ ................... 2<
k
tuo
ja
jį.
Duonos
nebetekęs,
Pageidaujama,
kad
Detroi

darbo žmonės jiems daugiau
tepasisekė. Mėsinyčioj mišias
Telšių
Plumpia.
No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
to lietuviai ir toliau savo au
m kokias laikydavo, kol mė- kraustosi kitur. Ypač jo vei šia prijaučiu.
komis šelptų nuo karės nuken
Ar iStikrųjų taip yra?
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė.
ininkas nenužvelgėy! besimei- kimas prasideda rudens laiku.
DETROIT,
MICH.
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo jsritėjusius Lietuvoje.
ittant prie moteries, žinoma Užeina sezonas kepimo plot- i Spalio- mėn. soeijalistai tu
gyti Vyčių Dovanėlę. Cbicago, III. 1915, pusi. 28__ P
Lietuvos Sūnūs.
askui nėzaležninkas
gavo kelių. Tų jisai prisikepa di rėjo surengę vakarėlį. Suloš
Gruodžio 5 Tautos Fondo
ĮfjNo. 1219. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
uotų, bet dabar yraiateibala- džiausias skrynias ir vežioja ta menkutis veikalėlis. Tai ir
skyrius
turėjo
mėnesinį
su

93
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
PAVIETO
DARBININKAI
>jęs į Thomas, W. Va. su si paskui po tokias kolionijas, visas jų nuveikimas. Po sulo
sirinkimą.
Per
susirinkimą
ti
šį knygelę.............................................................. 20
REIKALAUJA ALGŲ PA
Llėdinėmis plotkelėmis, bet kur nėra lietuviško kunigo ir simo vienas socijalistų vadas
No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1,
KĖLIMO.
Bt jam pašventino tas pi ot kur jo dar nežino. Prie tos išėjo ant pagrindų ir pasakė: daug buvo svarstyta Ir buvo
kieto poperos apdarais . *...................................... .2“Atleiskite mums, nes mes nutarta surinktus pinigus
eles, jogei jisai nesupranta progos priima ir ant mišių,
Darbininkai, kurie dirba
No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos
isai tų maldų, nes jisai yra kurių neturi teisės laikyti. negalėjome kų daugiaus nu siųsti prieš Kalėdas. Paskui pavieto ofisuose,
reikalauja
apd.................................................. . .......................... 35|
uvęs kada Rusinu apeigų, Taigi pasisaugokite W. Vir veikti. Nes kų-gi gali nuveikti nutarta surengti vakarą 29 vienodo algų pakėlimo.
Jie
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
aštuoni žmonės.
Tai pačių gruodžio su šokiais, ir tame padavė savo reikalavimą pa
runigas. Žmogelis giriasi ir ginijos lietuviai.
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
žmonių kaltė, kad neprisideda vakare išleisti laikrodėlį ant vieto ofisų viršininkams, ku
aeluoja, buk seniaus esųs bulietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
laimėjimp, kuris buvo aukotas
PHILADELPHLA, PA.
prie sąjungos”.
ęs Detroito vyskupo sekretosų
veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
rie turi tų perduoti pavieto
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių rrrformarijų,
Dabar tegu bus aišku, koks Tautos Fondui. Potam pasakė komisijai.
um, bet paklausus, kaip v^edainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčiopo pavardė, gi ponas sekre- Iš Šv. Kazimiero parapijos. čia gyvuoja socijalistams pri keletą žodžių vietos skyriaus
Manoma,
kad
komisija
tu

je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd.. ..75
Nuo gruodžio 9 ligi 16 die jautimas ir jų “nuveikimas”. pirmininkas, S. Atkočiūnas.
ius užmiršęs visai. Gerbiarės pripažinti darbininkų rei
Drūtais drobės apdarais....................................... $1.20
Vietos socijalistams nese Jia ragino visus aukoti Tautos kalavimą ir nustatyti algų pa
ji broliai lietuviai, pasisau- nos, š. m., šitos parapijas baž
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in
it to žmogaus, nes
jis, nyčioje įvyko misijos. Misijas nai sn gudrumu pasisekė vie Fondui,>> labiausiai Kalėdi kėlimą.
formacijų adresuokite:
omą, apsuks visus aplinki- laikė gerb. misijonorius Tėvas ną lietuvį prikalbinti įstoti jų niam Laisvės Fendui. Buvo
No. 38. Braižineliai.'Tai labai įdomios apy-akaiies.
š miestelius, ’ netoli nuo kun. V. Kulikauskas. Nors kuopon. Tečiau tasai žmogus rinkta aukos Kalėdiniam Fon ATSKRIDO “ŽVIRBLIS.”
Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Cliicag*.. Ll.
,.4f
pasitaikė laiku apsižiūrėjo blogai darąs dui. Aukojo sekančios ypatos:
mas. Žinoma, mėgins gal oras misijų; metu
No.
82.
Huckleberry
Firmas.
Mielam
laiko.
nr.-J.
idi.
Iš Rytų, iš tolimo Bostono
jau S. Atkočiūnas............ .,. 5X10 atskrido naudas “Žvirblis.”
guštų dėl savęs taisyties. blogas, nes nuolat snigo arba ir atsimetė. Soeijalistai
mui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos
S.'
Judvilkis
.................
2.00
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas............... V
žingeidautų' geriaus apie lijo, tečiaus žmonių visas die buvo besidžiaugę, kad savo
Puikus, malonus, bukimas ir
Po
$1.00:
Daubaris,
Skypalkintoją dažinoti,
mel- nas susieidavo pilna bažnyčia. kuopoj turėsią net 9 narius.
No. 197. Oliveris Turistas. Tai viena iš geriausiai nu
gyvas. Dėdė Jackus, po ilgo
ris.
Iš
viso
surinkta
....
$9.00
sisekusių vertimų garsaius angių rašytojo Charles
Broliai
lietuviai
su
didžiausiu
Bet
tašai
'džiaugsmas
buvo
ru'kreipkitės prie PhilaGeiatilsio vėl prabilo.
Dickens.
Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied
Gruodžio 9 atsibuvo puikios
ijos Sv. Kazimiero parapi- atsidėjimu visas laikas klausė veltifs. Prikalbintas žmogelis
Gražus paveikslėliai, puikus
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą.
klebono kun. J. Kaulakio. si gerbiamojo misijonoriaus iš ne tik atsimetė nno mulkinto prakalbos. Tik kelios dienos pasiskaitymai; o kainuoja tik
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi............................ $1.0(
tų paukštį gerai pažįsta, ganingų pamokslų ir pamoki jų, bet dar įstojo katalikiškon atgal buvo atyažiavęs iš Lie-' 10 centų. .Ateikite pasipirkti
No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
paaiškins visiems, koksai nimų. Džiaugsmas ima ma- draugijom Socijalistus todėl tuvos gerb. kųn. J. Strimavi- “Draugo” Administracijom .
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas
Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis ................................ 10;
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis

PRADEK1T JUS NAUJUS METUS
su pasidčjimu taupinimui pirmutinėje grynai lietuviškoje State Bankoje Amerikoj

scenai Iengviai sulošiamas vaizdelis, ................ Č..15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis
iš liaudies gyvenimo ........... ................................... 15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai........ 13
735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir
suaugusiems, 112 pusi................................................ 25'

TROPOLITAN STATE BANK
• ■ i
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Parankiausia ir Stipriausia Banka dėl Lietuviu
>r

07-809 W. 35th St., kamp. Halsted st.
r
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►ankos valandos: nuo 9 ryte iki 4 po piet kasdien. Utarn., Ketverge ir Sub. iki 9 vak.
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Mes priimsime jūsų padėtį ar tai butų didis ar mažas. $1.00 pradėjus taupyti moka3%. Musų bankas yra tikrai saugus. Jeigu jisai yra ganėtinai saugus miestui, pavieir valstijai, laikyti jų turtus ar taupinamus pinigus pas mus, tai kodėl negali būti sauls pavienių žmonių.
Jeigu jw turite pąsįdėję pinigus kokiame kitame banke, tai tiktai atneškite jūsų bankos kningntę, o mes pareikalausime pinigų iš
tos Lankos su nuošimčiais.
;
* ,
t
,
PASARGA. Paskolos ir Bendrovės Draugijos ir jų urČdninkai turi atminti šį naują metą, apmokėti jų išėmimus ir ligonių pašal
pas čękiais musų Bankos. Jos bus kaipo kvitų duplik&tai. Si metodą yra iš geriausių suvedimui kningų ir atskaitų. Musų viršiiinkai ir pagelbininkai noriai jums patarnaus ir žiūrės, kad jūsų rokundos butų gerai vedamos.
[ŪSŲ PARDAVIMO SKYRIUS. Mes parduodame ir perkame 6% morgičius. Perkame ir parduodame namus, lotus ir fanuos. Per
ime ir parduodame Valdžios bondsus. Apsaugotame jūsų namus ir rakandus geriausiose kompanijose. Apsaugos šėpos išnuomuoIjamos nuo 3 dol. metams ir daugiau.
DIREKTORIAI:
DIREKTORIAI

B. Brenza—Pirm.
Viee-Pirm.
Krotkus-—

R VIRŠININKAI:
Julius.(L Brenza—iždininkas. r
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Virte. Fligelis—Pagelb. iždininkas.,
Si

Attton Brozis
Frank Grzybowski

jonas Brenza
Jonas Krotku®
Kml Matui*

Frank Geistar

Julius C. Brenza

3E

L

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:

(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys,....... 1(
No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dą vė Tautų (Rassių) Kongresui Izmdone atsibu
sianti liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
prancūzų kalbos dalia 1 Wilkes Barte, Pa., 1911,
pusi. 12......... . ............ ...................... . ................... 10
No. 843. Tiesos Žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie musų lietuviškieji soeijalistai bei “ei*
cilistai”. Su paveikslais............................................ 10
No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Badai ir
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas... .............. 15
No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misiją paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas ................................ 5

r

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.

V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m.
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi.. $1.01
No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Suster. Kieto popero apdarais. .^5
Kazimiero dryoo. leidinį*..........................................3
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioj® šv.
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis I.
Surengtas ir užgirtas trečiojo FJetMimares Koueflijnus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafrsas.
Talpina trumpius klausimus ir atsukimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina............. J5į

DRAUGAS PU B. CO.
,1800 W. 46th St.,
Chkago 111.1

<(
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CHIC AGOJE
’irmatiienis, gr. 31 d. Šv. Silvestras, pop.
Antradienis, sausio 1 d. NAUJI METAI.
Trečiadienis, sausio 2 d. Šv. Vardo V. Jėzaus.
ROSELAND, ILL.

CICERO, ILL.

Praėjusio Advento
laiku
Gruodžio 23 d. Roselande
buvo laidotuvės brolių Bagdo visi geri žmonės buvo atsida
nų, kurie tapo užmušti maino- vę atgailai ir su pasiilgimu
užgimimo
se netoli Westvilles, III. Vie laukė Išganytojo
nas iš jų, Bronislovas Bagdo šventės. Gi vietos lietuviški
nas, buvo seniau
prigulėjęs socijalistai visas laikas taisė
net prie L. Vyčių, taipgi buvo vakarus su pasilinksminimais
pramogomis,
Visų Šventų parapijos nariu. ir visokiomis
Bet koks mėnuo atgal susidė kad tuo budu dar labinus pa
jo su p. Atkočiūno motere ir rodyti savo neapykantą link
abudu
išdūmė į Wcstvillę, katalikų. Suprantamas daik
pas savo brolį į mainas. Ma tas, į tuos socijalistų rengiatomai, ir brolio nebūta geres mus vakarus visuomet susi
nio, kad kartu gyveno su pa rinkdavo mažai žmonių — tik
leistuviais—svetmoteriai. Ten vieni socijalistai, kurių čionai
antrų ar trečių dienų juos pa yra jau neperdaugiaųsia. Ka
tiko baisi nelaimė: anglių ka dangi į jų vakarus geri žmo
ras, krisdamas žemyn, suma I ė nės nesilankydavo, tai socija
juos ant vietos. Geraširdžiai listai pas svetainės duris stove
•x *
*
pra
giminės partraukė jų lavonus darni kviezdavo vidun
Kai-kuį. Roselandų, iš kur buvo mė- einančius lietuvius.
nuo atgal pabėgę. Čia manė riems sakydavo, jogei jų va
juos palaidoti iš Visų Šventų karuose nieko bloga nebusiu,
lietuviškos bažnyčios į
Šv. apart lošimo ir prakalbų. Ar
jiems teko
Kazimiero kapines. Bet klebo daugelį žmonių
nas kun. P. Lapelis atsisakė tuo budu sužvejoti, nežinau.
juos į bažnyčių priimti, nors
Iš tokio apsireiškimo mato
siūlė didelius pinigus.
ma, kad socijalistams jau ne
pa
Mat, kaip gyveno, tai taip siseka tiesioginiu budu
tegul būna ir palaidoti. Vi traukti prie savęs žmones, tai
siems nusidė jėliams,
m iru jie imasi visokių gudrybių.
siems be Sakramentų,
nėra
Teko ir man pačiam būti
vietos nei bažnyčioje, nei ant vienam tokiam socijalistų va
Šv. Kazimiero kapinių, nors kare. Užėjau iš žingeidumo ir
į parapijų ir tūkstantį dolerių tai kuone už skvernų tempia
butų užsimokėję. Nepriėmus mas Į vidų. Viduj atradau ke
klebonui nei į bažnyčių, nei į lis vyrus ir kelias
moteris.
Šv. Kazimiero kapines, abudu Keli socijalistai ten pat šalę
palaidotu ant taip vadinamųjų Į prie baro apsiseilioję stovėjo
tautiškų ’ ’ kapinių, kur ir ke- ir vedė diskusijas
bemaukturkojį priimtų, jeigu tik už darni svaigalus.
mokėsi už vietų...
Už tai tegu lmnie
garbė
Tas nelaimingas atsitiki vietos lietuviams katalikams,
mas tegul būna persergėjimu katrie visuomet, ypač Adven
užsilai
kitiems, kurie svetimoterystė to la’ku, padoriai
je gyvena, nes Dievo pirštas kė, nėjo Į socijalistų rengia
jiems|
ir juos gali paliesti, taip kaip mus vakarus. Garbė
už
tai!
atsitiko su minėtais
Bagdo
, J. M.
nais.

NORTH SIDIEČIAI.

y8 bačk. juodi
svarai juodi

RADO DINAMITĄ PUBLIŠ
KOS MOKYKLOS ANG
LIUOSE.

1.17 — 1.32
29 —33c.

AKIŲ AUSIU NOSIES IR
GERKLES.

Ligos Gydomos per patyrusį 1
pasitiks Naujus
Pienas (Kondensuotas)
Gydytais
1918 Metus.
Nesaldus
13—15c
L. Vyčių 5 kp., Moterų SųKondensuotas:
jungos 4 kp. ir L. Darbininkų
Sųjungos 20 kp. sumanė su High grades 18 — 22c.
16% — 18%c
rengti
šeimyniškų vakarų Med. grades
prieš pat Naujus Metus, — t.
Sviesto svarui;
Akyulal pritaikomi
y. 31 d. gruodžio 1917 m. L. Extra’s
50 — 55c:
Vyčių susirinkime 26 d. gruo Plytelėse
45 — 52 20 metų ant State Gat.
štai keletas apsireiškimų silpnų
džio paaiškėjo,
kad minėtas
Akių.
Butterinas svarui:
Ar tavo akys ašaroja ar dega?
vakaras bus begalo laimingas
tau galva skaudų?
Cartons
32—35c Ar
Ar tau akyse maišosi?
a
tuomi, kad bus daug kalbėtojų
Pasikalbėk su manim. Greitos
Rolls
31—34c
kurių tarpe žada būti vienas
Palengvinimas.
Rolls & Bulk
39—33q Antros lubos arti Falr Krautuvės.
svetys iš Slieboygan, Wis. Jis
DR. F. O.
CARTER.
Švieži kiaušiniai tuzinui.
120 80. STATE ST.,
yra vytis darbininkas ir Mo
nuo 9—7. Nedėlio52 — 53c. VALANDOS:
terų Sųjungos didib prietelius, Eztra’s
mis nuo 10 iki 12.
taigi iš tokio žmogaus nema
Kiaušiniai iš šaldytuvių.
žai galima tikėties. žodžiu sa Extra’s
37 — 44
kant šis vakaras bus vienas iš
No. 1 36—42c.
puikiausių šioje kolonijoje. Su poperine dėžute l^c.
Apart prakalbų bus dar ir ki brangiau.
tokių pamarginimų, jeigu bus*
Bulvės:
laiko. Taigi kas myli idėjų, tai
tam bus begalo naudingas tas Peck’as arba 15 sv. 33—39c
vakaras ir malonėkite atsilan
Ryžiai svarui:
LAUNDRYTABLETS
kyti į Šv. Mykolo Ark. par. Ryžiai gerieji 10% — 14c.
svet., 1644 W. Wabansia avė.
Ryžiai mėlyne 10 r— 13c.
^5 and 15~atGrocers'
,.,P. Stasys.
Kumpiai (Hams) svarui.
10—12 sv. — 33 - 37c.
BELAISVIO BALSAS.
14—16sv. 3iy2-55^c,

TAI MUSŲ DARU
Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
* Baliams, Piknikams ir
| ,
tt.;
Programus, Kon
stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus.
Dari
bus atliekame gražiai,
gTeitai ir pigiai. Musų
Pavedus m u m a
savo
Mle
kolei
spaustuvė pripildyta nau
įpainios d a r b *
jausiomis mašinomis ir nau
a e slga11 ėsi t
jausio styliaus raidėmis.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois

Lažiniai svarui:

..................................

Tik

GYDO VISOKIAS LIGAS
3437 SO. ŠVESTEKN BLVD.
Kai,.pas W. 35-tos gatvės.

Palaidi
27 — 32c,
Taukai maišyti svaras.
Pakelis
27 — 33c.

Cukrus svaras
Praeita penktadienį Cbar. Minkštas 8—8%c.
les Laivson, inžinierius naujos
fiebelbonai svaras.
Gage Park publiskos mokyk Navy 17]/2 — 20c.
los, rado šmotų dinamito tar Lima 17 — 20c.
pe anglių. Jis apie tai raporta
Corn Meal svaras
vo Mokyklų Tarybai — toji
6—6%o
gi pasiuntė slaptųjų policijų Balta
Geltona
6—7c
ištyrimui.
PADARYTA KLAIDA.
Kvietiniai miltai.
Dievo Apveizdos
parap., ŠILDOMO SYSTEMO DŪDA 5 svarai maišyti
32—35c
Piln. Blaivininkų 41 kp., pro
EKSPLIODAVO.
Miltai (Advert. Brands)
tokolų raštininkas parašė savo
^bačkos
2.80—2.95
susirinkimų korespondencijo
Joseph E. Till’o name, 700
^bačkos
1.40—1.49
je, tilpusioj “Draugo” °105 nu j Brompton Place, ekspliodavo
5 svarai maišiukas
33—37c
meryje. Jis pažymėjo kad vi į garo dudn. Nuo ekspbozijos
5 svarai Grabam
30—35c
visi langai išbirėjo.
so aukų Kalėdinin Fondan su beveik
Ruginiai miltai.
aukota 10 dol. Bet padarius Tas atsitiko praeitų penkta
(Bobemian Style).
8kaitliavimų pasirodė tik 9 dienį, kuomet nieko namuose
nebuvo.
Vs bačk. maiŠ. 1.31 — 1.43
doleriai.

Pirk Karės Taupymo Mar
kes. Suvienytų yalstijų Va!
stybinė Paranką neša 4-tų su
dėtinį nuošimtį ]į:as bertaiųis.
Galima pradėti taupymų su
dvidešimt penkiai centais.
Perkant Suvienytų Valstijų
Taupymo Markes.
Jums paaiškins apie tai jū
sų krasos už<eizda, bankierius, laikraštininkas ir kiti
agentai. Klauskite jų.
Tas yra jūsų pareiga! Tas
išgelbės gyvastį! Tas padės
laimėti šitų karę!
PAIEŠKOJIMAI.

Paraše PRANAS
Kaina 1O centų

Gyvenimą vieta
3203 SO. HALSTED STREET
TcL Drovcr 7170

OAUNAMA

OFISAS:
2350 So. Lcarltt St.

VAL.: 4—6 vakare,
mis 10—12 ryte.

“Draugo” Knygyne

nodėlio-

Tcl. Canal 4040, Chicago,

III.

1800
LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2527 So. Broadvvay
ST. LOUIS, MO.
Telefonas— Bell Sldnoy 401
Kinlųch Vlctor 598
Gyvenimo vieta:
3237 PULASK1 STREET
Tel. Klnloch Victor 9S0—L.
OFISO VALANDOS:. 10 iš ryto
Iki 12 — 4 po pietų Iki 8 vak.
Nedėliomis 10 Išryto Iki 12 plet.

ROŽANČIAI

Užlaikome Ro
žančių dideliame
pasirinkime Įvai
riose
spalvose
karolių,
kurie
yra pargabenti
i'š Europos. Pa
siskubinkite su
užsakymais.
Greitai gali iš
sibaigti. Turime
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri-i
koje.

NUSIPIRK MOSIIES

..Tai BUSI GRAŽUbI Ją įfidirba lientholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą moseia per k e
»n vakarus, o padarys veidą tyru
ir įkaiščiu baltu..
Toji mostu I 3
Simą pienius raudonus, juodus ar ' f
ba filskus ir prašalina visokiu*
spuogus cuo veide. Kama dėžu
tėa 50e ir $1.00. Pinigas gal n
HiŲKti ir staiupomia.
J. RIMKUS.
So. 1437. Karoliai įvairių spal
vų. Kcikalauiianl paminėkite ko
;» 11
Hnlhrnnk. Ma*»

i

kios spalvos pngcidaujntc. Ix-nciugclis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prlsiniitimų 75c.
No. I43R. Balto Akmenėlio ka
rolių!. Slornl auksuotas lcn< ingells ir kryželis.
Gvarantuoti
ant 5 metų. Kaina su priMimtiinu tik .......................... .... 81 .25

Ko. 143*

Galima gauti įvairių

spalvų karoliais. Kryželiai ‘BO’
man Gold”. Gvarantuoti ant 8&
metų. Kiekvienas atskirai tdt*',!
tas gražioje dėžutėje. Puikiau-, į
si dovana delel giminių. Su pvie^
siuntimu ....... ............. 8«.e«

Užsisakant paminėkite numeri Ir kokios spalvos norite. Utulanp
gulite siųsti išpi-rknnt Mooey Order, registruotame
laiške, aaM'tj
vienccntinials krie-os

Dr. A. R.
Aklų
Kpedalietaa
Patarimas Dykai

štampų Ir gausi visas Informacijas.

MA8TER DESIGMING SCH(M)L
J. F. Kasnicka, Perdėthils
118 N. La Kaltė gatve. Kambarys
418-417. Prieš City Hali.

APSVARSTYKITE GERAI.

Ar galima teisingiau deimanto Akmen) pirkti?
Ar galima Elgtn laikrodėlius pigiau gauti?
Ar galėtų kitas auksorlus Jumis darbais—užganėdinti?
y, ’ j j.
Paklauskite lietuvių kurie Žino.
Visados teisingas patarnavimas.

Tf.

Chicago, III.

46th St,

AUKSUOTI

yra Jnsq Prosą!

J

W.

DR. J. J. VIZGIRDAS

Liepos 26 d. 1917 m., toano žmo Offldo Adynoti nuo 9 iŠ ryto Iki
na Elena Pivoriūnienė apleido mane,
vai. vakarė Nedalioms 9 Iki II
pallltdamn man du vaikučiu 9 ir 404# So. Ashland Avė Kainp. 47 St.
4 metų. JI yra iš namų Ocnlutė. Gal
i {Telefonas Yorda 4317
kas žinote apio jų ar ji pati teatsišaulcla, o aš ja’ noriai priimsiu pas
savę, l-.adangi vaikeliai verkia dienų
Ir naktį klausdami: Kur yra ma
myte.
Atsišaukite:)
; į;
Gauti ge?sn) darbų
LEONAS PIVARIUNAS,
dauginu pinigų.
10300 Edbrookc Avė., Roseland, III.
Visur reikalinga dnug
(28-28-31-2-3-4)
kirpėjų, trlnterių, ranko
vių,
kišenių Ir skylučių
Vyrai — Išmokite baradaskutystės.
dirbėjų. Taipgi
preserių
J keletą savaičių. Diena ar vaka
ir siuvėjų elektros maši
rais. Padarykite didelius
pinigus.
nomis. Dabai laukia. At
Gaunama nuošimtis • arba nuosava
eikite dienomis arba vabarrdoskutyklO. Atvaluqklte arba ra
į karais Lengvi mokesčiai.
šyki ta
Specialiai kursai mer
Moler Barbcr Oollegc
ginoms formų kirpime
105 8. 6th Avė.,
pritaikinime Ir siuvime
— *16.05.
Duodama diplomai.
AR ESI GIRDĖJĘS?
Patrenos daromos pa
gal Jųsų mieru — bllJ
Kad
žmogus
gali
pasigražinti
sau
i
štai lės arba dydžio,
I*
veidų Ir (gyti Ilgus plaukus. Prislųsk
blle madų knygos.

K-

(

Dramatiška Vienoje Veikmėje Operete

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS

- ■ , ,

DISTRIBUTOR fot KIIDERT CO.
43 Vlnc Street,
Montcllo, Mass.

Išėjo Iš Spaudos

“AUŠRELE”

ws.s.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
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DR, P, ŽILVITIS

Aš Antanas Kavaliauskas,
Geriausi 45—49% c.
esu belaisvėje Germanijoje jau
Vidutiniai 40—44c.
4-ti metai. Buvau
sužeistas,
. Slyvos svarui:
bet dabar dėkui
Dievui esu
No. 50— 60
13—17cj
sveikas. Amerikoj,
mieste
13—16c.
n 60— 70
Chicagoj yra mano sesuo Kot11—14c.
n .90—100
rina, už vyno Jono
Kelpšo.
Taipgi yra pusbrolis Pranciš
kus Kazlauskis
ir Antanas
Kazlauskis. Visi iš
Kauno
gub., Telšių pavieto, Salantų
WAR SAVINOS STAMPS
valsčiaus, Grušlaukių kaimo.
ISSUED »V THE
Širdingai prašau
redakcijos,
UNITED STATES
kad paieškotų mano giminių
GOVERNMENT
ir duotų man atsakymų. Lauk
siu kuogreičiausiai.
TAUPYK IR SKOLINK DfiDEI ŠAMUI J’AUPINĮ.
Su tikra ir augšta pagarba,
Antanas Kavaliauskas.
uja. Jums
Jis dabar jo rei
bus
reikai
po
karei.
Telefonas: McKINLET 6764

ILL’NCIS VALSTIJOS
MAISTO KAINOS.
UŽ PARŽENGIMĄ PASITI
E
' rkirai
svaras
Visų Šventų parapijoje lie-I KO ATSIDŪRĖ Į KALĖ
Švieži
—40c.
34
JIMĄ.
tuvių susipratimas žymiai sus-:
Šaldvi i
30—37c
tiprėjo, ypač pastaruoju laiku.
Praeita penktadienį teisė
• įstos
svaras
Mat čia susitvėrė nauja drau-l
jas
Trude
pasiuntė
kalėjiman
šviežio 2J/£ — 4 sv. 24 — 29
gija, kurios tikslu yra panini-1
Jobu
Klimpske,
Mielinei
FeeSaldy t. 2i/o-^ sv.
19—25c
durnas ir pašelpa. Jos vardas'
ley,
John
Breen
ir
Emmet
Šviež. 4%—5 s v. 19—25c.
yra: “Kalvarijos Stacijų Pan. Į
Breen.
Mat
jie
inėję
Niek
Se

19—25c
Saldy t. 41/2 5 sv.
Šv. Draugija”. Dar neseniai
kmos
restauracijon,
4746
IlaGaidžiai švieži
20—25
gyvuoja, bet jau turi 200 na
rrison
gt.,
užsipuolė
ant
jo,
Antįs, svar.
28 — 32c.
rių. Nedėliomis gražiai gieda
kad
tas
atsisakė
duoti
jiems
Žąsis svar.
25. 30c.
rožančių ir kitas
dvasiškas
mėsos
praeitame
antradieny;,
giesmes bažnyčioje.
Taukai
svaras
ir paskui nuėję į kitų rasta
Parapijonas.
30 —35c.
racijų, 1202 So. Cicero A v. pri Popcros baksuk
29—34c.
vertė Cbrist Helm’ų pagardin Palaidi
CICERO, ILL.
ti jiems valgius su mėsa.
Taukai čysti.
Lietuvos Vyčių 14-tos kuo
pos bus svarbus metinis su
sirinkimas 3 d. sausio,
Š'
Antano parapijos svetainėje.
Per jį, formališkai, naujai iš
rinkta valdyba
užims savo
vietas. Bus taip-pat daug vi
sokių svarbių
svarstymų.
Narai bei narės meldžiami at
silankyti.
Korespondentas.

su

Ifikilmingai

Parapijono sūnūs.!

Vyčiams žinotina.

DRAUGA

K. NURKAITIS,

Roboy St, Prie Milvvaukee ir North Avcnues.

iHiiiminnmiiiiiiiiHinniniiiniiniiiiiiiiniiiiŲHnniiiBi«

£

ženkleliais.

Adresuokite:

"••'.į

DRAUGAS PUBLISHING CO.
| 1800 W. 46th Street
s»ss«<4»f-a« » >»• >i3acK?««g jawc«sfa»sw)

Chicago,
y.'rrnscsmirftns

NORTH SIDIECIAI.

Ys bačk. juodi

1.32
-33c.

5 svarai juodi

Į j
Iškilmingai
pasitiks Naujus
Pienas (Kondensuotas)
1918 Metus.
Nesaldus
13—15c
•
L. Vyčių 5 kp., Moterų Są
Kondensuotas:
jungos 4 kp. ir L. Darbininkų

irmadienis, gr. 31 d. Šv. Silvestras, pop.
Antradienis, sausio 1 d. NAUJI METAI.
Trečiadienis, sausio 2 d. šv. Vardo V. Jėzaus.

ROSELAND, ILL7“

CICERO, ILL.

Praėjusio Advento laiku
Gruodžio 23 d. Roselande
buvo laidotuvės brolių Bagdo vi -i geri žmonės buvo atsida
nų, kurie tapo užmušti mamo vę atgailai ir su pasiilgimu
užgimimo
se netoli Westvilles, III. Vie laukė Išganytojo
nas iš jų, Bronislovas Bagdo šventės. Gi vietos lietuviški
nas, buvo seniau
prigulėjęs socijalistai visas laikas taisė
net prie L. Vyčių, taipgi buvo vakarus su pasilinksminimais
Visų Šventų parapijos nariu. ir visokiomis pramogomis,
Bet koks mėnuo atgal susidė kad tuo budu dar labiaus pa
jo su p. Atkočiūno motere ir rodyti savo neapykantą link
abudu
iądumė į Wcstvillę, katalikų. Suprantamas daik
pas savo brolį į mainas. Ma tas, i tuos soeijalistų rengiar
tomai, ir brolio nebūta geres mus vakarus visuomet susi
nio, kad kartu gyveno su pa rinkdavo mažai žmonių — tik
leistuviais—svetmoteriai. Ten vieni socijalistai, kurių čionai
antrą ar trečią dieną juos pa yra jau neperdaugiausia. Ka
tiko baisi nelaimė: anglių ka- dangi i jų vakarus geri žmoras, krisdamas žemyn, sumalė nės nesilankydavo, tai socija
juos ant vietos. Geraširdžiai listai pas svetainės duris stove
pra
giminės partraukė jų lavonus darni kviezdavo vidun
Kai-kuRoselandą, iš kur buvo mė einančius lietuvius.
nuo atgal pabėgę. Čia manė riems sakydavo, jogei jų va
juos palaidoti iš Visų Šventų karuose nieko bloga nebusią,
lietuviškos bažnyčios į
Šv. apart lošimo ir prakalbų. Ar
jiems teko
Kazimiero kapines. Bet klebo daugelį žmonių
nas kun. P. Lapelis atsisakė tuo badu sužyeioti, nežinau.
juos į bažnyčią priimti, nors
Iš tokio apsireiškimo mato
siūlė didelius pinigus.
ma, kad socija istams jau ne
pa
Mat, kaip gyveno, tai taip siseka tiesiogii iu budu
tegul būna ir palaidoti.
Vi traukti prie sa zęs žmones, tai
siems nusidėjėliams,
įniru jie imasi visok! ų gudrybių,
siems be Sakramentų,
nėra
Teko ir nn ta pačiam būti
vietos nei bažnyčioje, nei ant vienam toki ant soeijalistų va
Šv. Kazimiero kapinių, nors kare. Užėjau iš! žingeidumo ir
į parapiją ir tūkstantį dolerių tai kuone už skvernų tempia
butų užsimokėję.
Nepriėmus mas Į vidų. Viduj atradau ke
klebonui nei į bažnyčią, nei į lis vyrus ir kokas
moteris.
Šv. Kazimiero kapines, abudu Keli socijalistai ten pat šalę
palaidotu ant taip vadinamųjų J prie baro apsiseilioję stovėjo
‘ ‘ tautiškų ’ ’ kapinių, kur ir ke ir vedė diskusijas
bemaukturkojį priimtų, jeigu tik už darni svaigalus
mokėsi už vieta...
Už tai tegiųbnnie garbė
Tas nelaimingas atsitiki- vietos lietuviams katalikams,
mas tegul būna persergėjimu katrie visuomet, ypač Advenkitiems, kurie svetimoterystėta ku, padoriai
užsilaije gyvena, nes Dievo pirštas
pki° .' soeijalistų rengiair juos gali paliesti, taip kaip'mns vakarus. Garbė
jiems)
už
tai!
atsitiko su minėtais
BagdoParapijono sūnūs.

UŽ PARŽENGIMĄ PASITI
KO ATSIDŪRĖ Į KALB
Visų Šventų parapijoje lie
tuvių susipratimas žymiai sus
tiprėjo, ypač pastaruoju laiku.
Praeitą penktadienį teisėMat čia susitvėrė nauja draugija, kurios tikslu yra pamal-i^as Trnde pasiuntė kalėjiman
dūmas ir pašelpa. Jos vardus'
Nl n.p:ke, Michael Feeyra: “Kalvarijos Stacijų Pan.)^’ J°kn Breen ir
Emmct
jie
inėję
Niek
Se
c...
-r»„,
_
Breen.
Mat
jie
inėj<
Šv. Draugija”. Dar neseniai
gyvuoja, bet jau turi 200 na lini os restauracijon, 4746 Harių. Nedėliomis gražiai gieda rri: on gt., užsipuolė ant jo,
rožančių ir kitas
dvasiškas kad tas atsisakė duoti jiems
mėsos praeitame antradienyj.
giesmes bažnyčioje.
ir paskui nuėję į kitą rastu
Parapijoms
raciją, 1202 So. Cicero A v. pri
vertė Cbrist Jlelm’ą paga:. ..im
CICERO, ILL.
ti jiems valgius su mėsa.
Vyčiams žinotina.
Lietuvos Vyčių 14-tos kuo RADO DINAMITĄ PUBLIŠ
pos bus svarbus metinis !lKOS MOKYKLOS ANG
sirinkimas 3 d. sausio,
Šv.
LIUOSE.
Antano parapijos svetainėje.
Per jį, formališkai, naujai iš
Praeitą penktadienį Cbar.
rinkta valdyba
užims savo les Lawson, inžinierius naujos
vietas. Bus tnip-pat daug vi Gage Purk publiškos mokyk*sokiu svarbiu
svarstymu. los, rado šmotą dinamito tnr
Narai bei narės meldžiami at- pe anglių. Jis apie tai raportą
silankyti.
vo Mokyklų Tarybai — toji
Korespondentas.
gi pasiuntė slaptąją policiją
ištyrimui.

BELAISVIO BALSAS.

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt.;
Programus, Kon
stitucijas ir kitus spau
I
sdinimo darbus.
Dar
bus atliekame gražiai,
gTeitai ir pigiai.
Musų
Pavedus mums
savo
blle
koki
spaustuvė pripildyta nau
spaudos darbų
jausiomis mašinomis ir uau
a e e i g a i I ė ■ 11
jausio styliaus raidėmis.

DRAUGAS PUB. CO.

AS Antanas Kavaliauskas,
Geriausi 45—49% c.
esu belaisvėje Germanijoje jau
/ Vidutiniai 40—44c.
4-ti metai. Buvau
sužeistas,
Slyvos svarui:
bet dabar dėkui Dievui esu
No. 50— 60
13—17c.,
sveikas. Amerikoj,
mieste
f f 60— 70
13—16c.
Chicagoj yra mano sesuo Kob
„ 90—100
11—14c.
rina, už vyno Jono
Kelpšo.
Taipgi yra pusbrolis Pranciš
kus Kazlauskis
ir Antanas
Kazlauskis. Visi iš
Kauno
gub., Telšių pavieto, Salantų
valsčiaus, Grušlaukių kaimo.
VARSAVINGSSTAMPS
ISSUED BV THE
Širdingai prašau redakcijos,
UNITED STATES
kad paieškotų mano giminių
GOVERNMENT
ir duotų man atsakymą. Lauk
siu kuogreičiausiai.
TAUPYK IR SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI KAUPINĮ.
Su tikra ir augšta pagarba,
Antanas Kavaliauskas.

Išėjo Iš Spaudos
“AUŠRELE”

Telefonas: McKINLEY 5764

Dr.

A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS

3457 80. 1VESTERN BŪVI).
Kampas W. 3o-tos gatvės.

ILL1U TS VALSTIJOS
MAISTO KAINOS.

E rki'.ai
Švieži
Saldy! i

svaras
34—40c.
30—37c.

\ ištos
svaras
Šviežio 2Y2 — 4 sv. 24 — 29c.
Saldy t. 21/ž—4 sv.
19—25c
Šviež. 41/'o—sv. 19 r—25c.
Šaldyt. 4^2—5 sv.
19—25c
Gaidžiai švieži
20—23
Antįs, svar.
28 — 32c.
Zniųa svar.
25. 30c.
Taukai

T'opcros baksuk
Palaidi

svaras
30 —35c.
29—34c.

Taukai čysti.
Palaidi
27 — 32c,
Taukai maišyti svaras.

Pakelis

27 — 33c.

Cukrus svaras
Minkštas 8—8%c.
šebelbonai svaras.

jfavy 17^__ 20c.

Pirk Karės Taupymo Mar
kes. Suvienytų Valstijų Vai
stybinė Paranka neša 4-tą su
dėtinį nuošimtį kas bertaiųis.
Galima pradėti taupymą su
dvidešimt penkiai centais.
Perkant Suvienytą Valstijų
Taupymo Markes.
Jums paaiškins apie tai jū
sų krasos už^eizda, bankierius, laikraštininkas ir kiti
agentai. Klauskite jų.
Tas yra jūsų pareiga! Tas
išgelbės gyvastį! Tas padės
laimėti šitą karę!

PAIEŠKOJIMAI.

i-

Paraše PRANAS
>1
Kaina 1O centų

GALINAMA

OFISAS:
2350 So. Lcavltt St.

“Dranga” Knygyn

nodėlioIII.

1800

Coru Meal svaras.

*

6—6%o
6—7c •

2.80—2.95

/Bnbomian StvIaV

W.

46th St,

Chicago, III.

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2527 So. Broadway
ST. LOUIS, MO.

AUKSUOTI

Telefonas— Bell Sldney 401
Ktnloch Victor 598
Gyvenimo vieta:

ROŽANČIAI

Užlaikome Ro
žančių dideliame
pasirinkime įvai
riose
spalvose
karolių,
kurie
yra pargabenti
iš Europos. Pa
siskubinkite su]
užsakymais.

3237 I’ULASKI STREET

Tel. Kinloch Victor 9S0—L.
OFISO VALANDOS: 10 iš ryto
iki 12 — 4 po pietų ilki 8 vak.
Nedėliomis 10 išryto iki 12 piet.

NUSIPIRK MOSTIES

$

..Tai BUSI GRAŽUSI Ją iždir
ba Menthclatum Co. Prieš eisiant
Greitai gali iš
gult ištepk veidą rnosėia per ko
sibaigti. Turinu
is vakarus, o padarys veidą tyri
taipgi inaldakį
ir Skaisčiu balių..
Toji moųtp ! ?£
Šimą pienius raudonus, juodus ar > j?
nvgių spnn/i/linj
ba šlakus ir prašalina visokiu* k
tu Tilžėje, Vii
spuogus nuo veide. Kaino dėžu
aiuje ir Amerl
lės 50c ir $1.00. Hinigus galu
koje.
siųsti ir staiupomia.
J. RIMKUS.
No. 1437. Karoliai ,vairių spal
No. 1439
vų. Relkalauitanl paminėkite ko
ii H —
Hnlhrnnfc.

f

p

y

.

Galima gauti (vairių
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvara lituoti ant B
metų. Kiekvienas atskirai g
tas gražioje dėžutėje. Puikia*si dovana delel giminių. Su prtsiuntiniu .................................... $2.M

kios spalvos pageidaujate. Ixmcingelis Ir kryželis storai auk
suoti kainn «n prisiimt imu 75c.
No. 1438. I tai to Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lėtu i ngell.s ir kryželis.
Gvnrantooti
ant 5 metų. Kaina su pri-lnritlinu tik ................................ $1.25

Užsisakant paminėkite nnmerj Ir kokios spalvos norite. Pinlt »
galite siųsti išperkant NIooey Order, registruotame
laiške, arlMk
vlencentlntnls krnso* ž<-nkleltaia. Adresuokite:
...

Dr. A. R.
Akių
gpedaltstM
Patarimas Dykai

Liepos 26 d. 1917 m., fbano žmo Offlso Adynos nuo 9 i* ryto Iki 9
na Elc.ia Pivoriūnienė apleido mane,
vai. vakarė Nedeltoms 9 Iki 12
paltltdanin man du vaikučiu 9 ir 4649 8o. Ashland Avė Kam p. 47 8t.
4 metų. JI yra Iš namų Gcnlutė. Gal
Telefonas Ys.rds 4317
ka3 žinote apie jų ar JI pati teatslšaultla, o aš Ja' noriai priimsiu pas -L
savę, kadangi vaikeliai verkia dienų
ir naktį klausdami: Kur yra ma
myte.
Atsišaukite:*
;
Gauti gersn) darbų. Ir
LEONAS PIVARIUNAS,
10500 Edbrocke Avė., Roseland, III.
daugiau pinigų.
Visur reikalinga daug
(28-28-31-2-3-4)
kirpėjų, trimerių. ranko
vių, kišenių Ir skylučių
Vyrai — Išmokite barMlaskntystėa.
dirbėjų. Taipgi
preserių
I keletą savaičių. Diena ar vaka
ir siuvėjų elektros masi
rais. Padarykite didelius
pinigus.
no mis. Dabai laukia. At
Gaunama nuošimtis • arba nuosava
eikite dienomis arba vabarzdaskutykla. Atvažuoklte arba ra
i'J karais Longvl mokesčiai.
šyki ta
Specialiai kursai merMolcr Rarber Collego
glnoms formų kirpime 0
105 8. Bth Ava.,
pritaikinime Ir siuvime c
— 315.09.
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pn
gal Just) mietų — bllC
Kad žmogus gali pasigražinti sau
stailės arba dydžio,
Iš
veidų ir įgyti Ilgus plaukus. Prlsiųsk
blle madų knygos.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
| 1800 W. 46th Street

Chicago, Ilk

tas a :-sy->f5»e»cccš

j^setot

yra Jiisy Proga!

Hį

Lima 17 — 20c.

Balta
Geltona

Jis dabar jo reikalauja. Jums
bus reikalingas po karei.

Dramatiška Vienoje Veikmėje Operete

Gyvenimą vieta
3203 SO. HALSTED STREET
Tel. Drovcr 7170

Canal 4046, Chicago,

AR ESI GIRDĖJĘS?

štampų ir gnnsl visas informacijas.
DISTRIBUTOR for TGi nERT <X>.

42 Vlne Street,

Montcllo, Mass.

MASTF.R DERIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnteka, Perdėtlnls
11$ IT.
Kallė gatve. Kambarys
419-417. Prieš City Hali.

Ijs
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APSVARSTYKITE GERAI.
Ar galima teisingiau deimanto Akmeni pirkti?

Ar galima Elgin laikrodėlius pigiau gauti?
Ar galėtų kitas auksorlus Jumis darbais—užganėdinti?
i ,; | |
Paklauskite lietuvių kurie žino.
Visados teisingas patarnavimas.

♦

vr

►a
!

<

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS

Tel.

1

, I

Tik

DR, P, ŽILVITIS

VAL.: 4—6 vakare,
mis 10—12 ryte.

1I

1800 W. 46thSt., Chicago, Illinois
■ ■ a ų ■ ■ ■
■an■d

14—16sv. 3iy2—35V2C.

Lašiniai svarui:

Joseph E. Till’o name, 700
^bačkos
1.40—1.49
Brompton Plaee, ekspliodavo
5 svarai maišiukas •> 33—37c
garo dudta. Nuo ekspbozijos
5 svarai Graliam
30—35c
beveik
visi langai išbirėjo.
Ruginiai miltai.
Tas atsitiko praeitą penkta
naru nose

TAI MUSU DARU

LAUNDRYTABLETS

tyįbačkos

dieni. kuomet nieko

Gydomos per patyrus)
Gydytojų

O

PADARYTA KLAIDA.
Kvietiniai miltai.
Dievo Apveizdos
parap., ŠILDOMO SYSTeMO DŪDA 5 svarai maišyti
32—35c
Tn. Blaivininkų 41 kp., proEKSPLIODAVO.
Miltai (Advert. Brands)

"fokolų raštininkas parašė savo
susirinkimą korespondencijo
je, tilpusioj “Draugo” 305 nu
meryje. Jis pažymėjo kad vi
go aukų Kalėdinin Fondan su
aukota 10 dol. Bet padarius
skaitliavima pasirodė tik 9

Ligos

Sąjungos 20 kp. sumanė su High grades 18 — 22c.
16V£ — I8V2C.
rengti
šeimynišką vakarą Med. grades
prieš pat Naujus Metus, — t.
Sviesto svarui:
Akyulal pritaikomi
y. 31 d. gruodžio 1917 m. L. Eztra’s
50 — 55c:
Vyčių susirinkime 26 d. gruo Plytelėse
45 — 52 20 metų ant State Gat.
Štai keletas apsireiškimų silpnų
džio paaiškėjo,
kad minėtas
Aklų.
Butterinas svarui:
Ar tavo akys ašaroja ar dega?
vakaras bus begalo laimingas
Ar tau galva skaudų?
Cartons
32—35c Ar
tau akyse maišosi?
tuomi, kad bus daug kalbėtojų
Pasikalbėk su manim. Greitas
Rolls
31—34c
kurių tarpe žada būti vienas
Palengvinimas.
Rolls & Bulk
39—33c Antros lubos arti Fair Krautuvės.
svetys iš Slieboygan, Wis. Jis
DR. F. O.
CARTER.
Švieži kiaušiniai tuzinui.
120 SO. STATE ST.,
yra vytis darbininkas ir Mo
nuo 9—7, Nedėllo52 — 53c. VALANDOS:
terų Sąjungos didik prietelius, Extra’s
mls nuo 10 Iki 12.
taigi iš tokio žmogaus nema
Kiaušiniai iš šaldytuvią.
žai galima tikėties. Žodžiu sa Extra’s
37 — 44 c. SayeHalfYourSoaūKi
kant šis vakaras bus vienas iš
■■
; U
'R.;
No. 1 36—42c.
puikiausių šioje kolonijoje. Su poperine dėžute l^c.
Apart prakalbų bus dar ir ki brangiau.
tokių pamarginimų, jeigu bus'
Bulvės:
laiko. Taigi kas myli idėją, tai
tam bus begalo naudingas tas Peck’as arba 15 sv. 33—39c.
vakaras ir malonėkite atsilan
Ryžiai svarui:
kyti į Šv. Mykolo Ark. par. Ryžiai gerieji 10% — 14c.
svet., 1644 W. Wabansia avė.
Ryžiai mėlyne 10 ,— 13c.
-5» 'fand
*t- ~at Grocerf"
«'
’• ■ • 4 / •U" i
\A
, P. Stasys.
Kumpiai (Hams) svarui.
10—12 sv. — 33 — 37c.

J. M.

nais.

AKIŲ AUSIU NOSIES IR
GERKLES.

NrTTPTr ATna

=

G/.RSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir
po 50c.
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SKAITYKIT IR PLATINKJT
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