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ŠIANDIE BUSiA ATNAUJIN
TOS TAIKOS DERYBOS 

Bolševikai būtinai nori, kad 
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True trauslation filed vrith thaj post-
master at Chicago, 111., on1 Jfiįituary 
5, 1918, M retuired by the' į<įt of 
October 6, 1917^ ' 

TALKININKAI P E I ^ A | 
1iO STATYTI V l š i s 

SAVO JĖGAS. 

Kitaip gali išeiti niekas. 
— 

R 
{ 

(BllimilHtmJIIItlHrtlHIIIIIIIIIMIIHHIIHJ^rae translation filed with the post-
« t master at Chicago, 111., on January 

JL 19*6, asj reąuired by the act of 
!tob«r 6. 1917. 
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vokiečiai apleisti] Lietuva. 
ir Lenkiją 

ŠĮMET KARE TURI BOT LAIMĖTA AR PRALAIMĖTA 
- S A K O M A VYASHINGTONE , » • 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
5, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

BOLŠEVIKAI DERYB/ 
ATNAUJINS. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
5, 1918, as reąuired by the act of 

JOctober «. 1917. 

PRIPAŽINS BOLŠEVIKŲ 
VYRIAUSYBĘ. 

Bet pastatys savotiškus 
reikalavimus. 

Londonas, sausio 5. — 
' ' Daily Chronicle' \ rašo, 
kad talkininkai turbūt pa-

Londonąą, sausio 4.—Ru- j g a l i a u s pripažins teisota 
su bolševikų taikos atstovai i L e n i n o vyriausybę Rusijo 

, r . i 
NORVEGIJA NETEKO 

' ' DAUGELIO LAIVU-
" ' " ' ; i i , . 

COPENHAGEN, ( sausio 
5. — Praeitais metais Nor- J 
vegija neteko save 367 lai
vų 561*000 tonų iatilpimo. 
S i tais laivais neteko ir 234 
jurininkų. Tai vokiečių nar
dančių laivių ir minų dar
beli j 

i , - 'tk 
- • 

rytoj atnaujins taikos dery
bas Brest-Litovske, anot 
gautų žinių iš Petrogrado. 
Rusų atstovai paruošę save 
pasiūlymus, kadangi vokie
čių pasiūlymai nepriimtu 
Šituose pasiūlymuose rusų 
atstovai neatmainomai pa
reikalaus, kad jei Vokietija 
pageidauja taikos, jinai bū
tinai privalo atšaukti visą 
kariuomenę iš užimtų teri
torijų. 

Šituo reikalavimu, bet ne 

je. Tuomi tikimasi, atsiekti 

Washįngton, sausio 5. 
Rusų su vokiečiais taikos 
derybos nors sutnikdytos, 
tečiau vokiečiai deda visas 
pastangas^ derybas I kflip 
nors ir vėl atnaujinti. To-
rnis derybomis galea , pas' 
Raudoti i Wkietijos štabas, 
kad prisiruošti prie, despe
ratiško {užpuolimo ^riel tal
kininkus vakaruose. 

Talkininkai ir Suv. Val
stijos ruošiasi pasipriešinti LONDONAS, sausio 5. 
tam užpuolimui, kurs gami- Japonijos vyriausybe mi
namas vasario pabaigoje ar- sprendė pripažinti Lenino 
ba kovo pradžioje. [vyriausybę ir užmegsti dip-

Taip sprendžiama čionai j lomatinius ryšius su Rusija, 
oficijaliuose rateliuose. Nie
kas negali pasakyti, kaip 
didelį Suv. Valstijos ims 
dalyvumą atremti. vokiečiųj 
užpuolimą. Tik žinoma, kad 
kareivių lavinimo laikas bus 

MtJBIAI VERDUNO 
FRONTE. 

METAI-VOL. IU. No. 4 
1 '.; > '. '• i u.jurm < 
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Paryžius, sausio 4. — Ofi-
eijaliai pranešama, kad pa
šėlusiai veikią artilerija 
Champagne apskrityj ir 
"VJertliino fronte. Vokiečių 
ataka Alzasej apmušta. Va-

įkar numušta 8, vokiečių ,lak-
stytųvai ir vienas balionas! 
* * t Hhrt 

JAPONIJA PRIPAŽĮSTA 
BOLŠEVIKUS. 

i 
'v 

IŠ DARBO LAUKO 
• m t t n 

Daugelis rubsiuvią 
be darbo. 

. U * 4 mas parodams ir, abelnai, 
Trųe translation filed with the post-
master at Chickgo, ill., on January 
5, 1918, as reąuired by the act of 
Octobėr 6. 1017. / 

ANGLAI PASIVARĖ 
LENS 

1—įttp 
** 

Londonas,, sausio 3. , , 
Cam'brai fronte, vakar įvylpo 
mažesni susirėmimai, Cpnal 
du Nord apylinJfęse. Anglai 
pasivarė kiek pirmyn Lens 
fronte. 

unijon. Sako, šita unija pri
sijungs prie Amerikos Dar-, 
bo Federacijose ] * 

New York. — Čionai yra 'Organizavimosi judėjimas 
suvirs 15,000 rubsiuvių be apims veikiai ir kitų Ame-
darbo. Y r a ' t a i dėlto, kad rikęs miestų laikraščių rer 
šios šalies-žmonės, ypač tur- porterius. Reporteriai už 
tingesni, sumažino savo savo darbą nori nuskirti 
nuolatines išlaidas, skiria- minimalį užmokestį. Nes 

šiandie jie labai prastai 
apmokami. 

AMERIKONAI NETURI 
PINIGŲ. 

tas, kad bolševikai per- žymiai sutrumpintas. Gi jų 
trauks visokias derybas su pasiuntimo klausimas atsi-

PETROGRADAS, sausio 
!5. — Kuomet bolševikai čio-

Vokietija. 

Londonas, sausio 4.—"Ex-
change t Telegraph'' kompa
nijos korespondentas iš Pe
trogrado praneša, kad rusų 

kitaip, bus atnaujinta dery- komisi j orderiai nusprendę 
bos, anot pranešimo iš Pet- j pradėti derybas su ukrai-

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
5, 1918, as reąuired °y the act of 
October «. 1917 

GAL PRIPAŽINS 
UKRAINĄ. 

rogrado į u Daily Mail.' nais reikale Ukrainos res-
Rytoj tasai klausimas I publikos pripažinimo, jei 

Brest-Litovske bus pastaty- Ukrainai atsižadės remti 
tas pirmon vieton. Kuomet j generolą Kaledinesą, kazo-
bus pravesta taika, Vokieti- |kų vadą, kurs kariauja prieš 
ja be jokio atidėliojimo tu- bolševikus. Sakoma, kad tos 
ri atšaukti kariuomenę iš Į derybos rusų su ukrainais 

remia į laivų išteklių. 
Šįmet išloš ar praloš. 

Karės sekretorius Baker 
atsisako nurodinėti veikes
nio prisirengimo reikalą, 
surištą su pulkininko House 
atsiliepimu. Kaip žinoma, 
pulkininkas House buvo su 
misija Londone ir Paryžiuj 
ir tenai asmeniškai patyrė 
apie kares stovį. 

Paminėjimą, kad Suv. 
Valstijos ir talkininkai išloš 
ar praloš šįmet karę, pada
rė buvusios pulkininko 

nai užgrobė visas bankas, 
Suv. Valstijų ambasados 
nariai neteko pinigų. Sako
ma, neturį kuo užsimokėti 
net už pragyvenimą. 

GELEŽINKELIAI PA-
L I K S I * VYftUUSY-

BĖS RANKOSE. 

2,000 KAZOKŲ 2UVO. 

WASHINGTON, sausio 5. 
— Iš prezidento pranešimo 
kongresui geležinkelių rei
kale suprantama, kad visi 
šalies geležinkeliai kaip ka
rės metu, taip ir po karės 
jau pasiliksią ne kompani-

Stockholm, Švedija, sau
sio 5. — Iš Haparanda gau
ta žinia, kad pietvakariniam 
rusų. karės fronte eksplioda-
vo didelis amunicijos san
delis. Kuone per pusantros 
mylios aplinkui visi namai 
sunaikinta. 

Ekspliozijos metu arti to 
sandelio buvęt susjtojųsiv,*?; 
traukiniu su 2,000 kazoku. 
Jie keliavo į Dono apskriti 
Jie visi lig vieno žuvo nuo 
pakilusios ekspliozijos. 

visokiems drabužiams. 
Visokios skleidžiamos 'ži

nios apie darbo žmonių sto
ką, žinomaj yra neteisingos. 
Valdiška statistika liudija, 
kad nors kaikuriose darbo 
šakose yra stoka išlavintų 
darbininkų, tai tečiau, abel
nai imant, New Yorke yra 
gana daug žmonių be darbo. 

Tie laikraščiai, katrie 

Naudingas nuosprendis 
darbininkėms. 

. 

St. Paul, Minn.—-Viršiau
sias valstijos teismas pa
skelbė nusprendimą, kad 
mažiausio užmokesčio mo-, 
terims darbininkėms įstaty
mas, pravestas Minnesota 

skleidžia žinias apie darbi-1 valstijoj, yra konstituciji-
ninkų stoką ir apie uždar- n j ^ 
bius po $50 ir $75 savaitėje, S u l v g t o į s t a t y m 0 y ^ 
pirmiausia sako neteisybę, ž i a u s i a s užmokestis mote-
gi paskui gimdo suirutę | ri^ ^ ^ 0 ^ miestuose 
prekyboje. Daugelis darbi
ninkų, prisiskaitę žinių apie 
milžiniškus uždarbius, ap
leidžia pelningas vietas ir 
jieško tų didžiulių uždar
bių. Neatradę paskui palie- j 
ka be darbo, ir tuo būdu 

turi but $8.50 savaitėje, ma
žesniuose miestuose $8.25. 

Įstatymas buvo pravestas 
1913 metais. Kaip matome^ 
fabrikantai prieš įstatymą 
buvo pakėlę bylą ir jo pra-

1 

SUSIRINKIMAS BUSIĄS 
ATIDARYTAS 
SAUSIO 18 D. 

' 

J - J - - 1 -4.r^ u A»~V*I» j vedįmą viįkin? per kelis did^a skaitlius bedarbių.—Į ^ ^ ~v~~w ^mrne-.^—, 
— 

Mūrininkų rekrutąvimas. 

1 

užimtų teritorijų (Lietuvos. 
Lenkijos ir Kuršo). Tuomet 
tose teritorijose bus praves
tas referendumas. Gyvento
jai patįa savo balsais nusta
tys savo šalių valdymosi 
formą. Kol bus pravestas 
referendumas šalis valdys 
parinkti piliečiai atstovai su 
vietinės milicijos pagelba. 

Centralės valstybės, sa
koma, pranešusios rusams, 
kad jos laikysis savo, pir
mutinių sąlygų. 

įvyksiančios mieste Smolen
ske ar Vitebske. 
Nori prašalinti kariuomenę 

iš Persijos. 

Bolševikų užsienių reika
lų ministeris Trockis, pra 
neša tas pat koresponden
tas, pasiuntęs Persijos vy
riausybei pasiūlymą, kad ji
nai stotų su rusais į dery
bas reikale rusų kariuome
nės is Persijos atšaukimo. 
Busią galima tai padaryti, 

S t t S ^ f a d bolševi-[Jei i r Turlaja s u t iks ; S avo 
kariuomenę atšaukti is Per-

• . * 

kų vyriausybė austrams-vo-
Mečiams pasiuneiusi uiti- ;Sijoa 
matumą. Ultimatume aus- ! Korespondentas pažymi, 
trų-vokiecių atstovams sa
koma, kad rusai pertrauk
sią visokias derybas, kol 
Vokietija su Austrija pir
miau neapleisiančios užimt ą 
teritorijų — Lenkijos, Lie
tuvos ir Kuršo. 

Bolševikai bevieliu tele
grafu pasiuntė atsiliepimą į 

T 

BUS TREČIOJI LAISVĖS 
PASKOLA. 

kad ^ ^ ? ^ > t į ^ į .Suv^Valstijos ir k k m ^ ž i 

House misijos kaikurie na- Jfe bet vyriausybės rankose. 
riai. Tasai išsireiškimas pa
kėlė didelę čionai sensaciją. 

Pulkininko House prane
šimas iš apsilankymo Euro
poje parodo, kad Suv. Val
stijos ir talkininkai būtinai 
privalo sutraukti visą, savo 
kariuomenę vakarų frontan, 
kad sukoneveikti rengiamą 
vokiečių/ \ desperatišką už
puolimą 

Ne tek t i daug laivų/ 
Pulkininko House prane

šime taip-pat pažymima, 
kad talkininkų nuostoliai 
laivuose yra kur-kas dides
ni, negu oficijaliai skelbia
ma. Nardančios laivės vei-
kia. 

-

Kad prilygti nardančių 
laivių naikinimo darbui, 

r . f-

W ASHINGTON, sausio 5. 
— čionai patirta, kad tre 
čiojž laisvės paskola busian
ti paskelbta vasario 15 d., 
š. m. Kaip jinai bus didele, 
nežinoma. r i į 1 A ••> 

1 

imnaiiniiitfimiiisiiuiiiiiiiiiiiinDiiiiiii 
GAISRAS LAIKU 
UŽSLOPINTAS 

Petrogradas, sausio 5. 
Bolševikų vyri?«usvhė galu-

[ tinai nusprendė, kad str 

giamasis Rusijos susiiinki-
mas bus atidarytas sausio 
18 dieną. 

Tikimasi, kad ligi minė
tos dienos susirinks Petro-
gradari reikalaujami 400 
atstovų. 

* r 1 

—L : — » * 

' 

rių pirmininkas Kerenskis 
esąs išrinktas atstovu stei-
giamąjin susirinkiman. Ke-1 
renskis buvusį carą Nikalo-
jų su jo šeimyna todėl iš
siuntęs į Siberiją, kad pri
sibijojęs vokiečių užpuoli
mo, kuomet pastarieji ėmė 

centralių valstybių gyveni j briauties šiauriniam rusų 
tojus, kad jie savo • vyriau- I fronte, 
sybių pareikalautų dar>^ti 

privalo su didžiausia pasku
ba gaminti daugiau laivų. 

Baker tyli. 
1 . r - 1 

,. Karės sekretorius Baker 
atsisako diskusuoti, kad šį
met karė tūrėtų pasibaigti. 
Jo nuomone, Suv. Valstijo 

PREZ. WILSONAS 
t< KONGRESE. 

. 

j Washington. — Generolas 
Crowder visiems valstijų 
gubernatoriams pasiuntė 
parėdymf kuoveikiaus su
mobilizuoti 1,000 mūrinin
kų, kurie būtinai reikalingi 
Suv. Valstijų armijai, vei
kiančiai Prancūzijoje. Ne
pasakoma, ką ten mūrinin
kai veiksią. 

• 

Laikraštininkai orga-
• • mzuojasi. 

500,000 darbo dienų 
nuėjo niekais. 

Washington.—Suvirs pu
sė milijono darbo dienų nie
kais nuėjo prie gaminimo 
naujų laivų. Tas dienas su
gaišino streikai ir lokautai. 
Streikuose ėmė dalyvumą 
apie 20,000 darbininkų per 
mėnesį. Šitos skaitlinės pa
imtos iš raporto R. B. Ste-

|vens, kurs priklauso laivų 
gaminimo komisijai. 

i I 

h 1 

dabar yra pačiam savo įsi-
judinime, ir gali savo jė- | 
gas parodyti šįmet. Žino-

taiką, paremtų principu "be I bevielio telegrafo aparatas mas daiktas, tuomet nebūtų 
aneksijų ir kontribucijų.'1'Nauene. Be ar te telegrama nei kalbos apie vokiečių 
Tai padaryta įš Petrogrado.1— atsiliepimas į gyvento-" 

Telegramą, be abejonės, jus — bus paskelbta, kol-
pagavo: oficijalis Vokietijos -kas negalima sužinoti 

laimėjimą. 
Kiti karės departamento 

Hoboken, N. J.^ sausio 5. 
— Čionai gaisras sunaikino 
šešių, i atugštų didelius na-
miis, kuriuose buvb sukrau
ta įvairių prekių. ; Kadangi 
nepertoliausia kilusid t gai- 'I 
sro yra amunicijos ^dirbtu
vės, tatai prisibijota baisaus 
atsitikimo. Sušaukti iš r ap • 
linkinių miestų gaisrininkai 
tekiau gaisrą užslopino, ê  

— Washington, sausio L 
— Anglijos ambasadorius 
Spring Rioe šaukiamas A11-
glijon. Sakoma, jis čia dau
giau jau nebegrįšiąs. 

zis ateina. Nei vienos va
landos negaišinti .prisirengi
me. Reikik teikiau prisirėk 
gti, koj-Vokietija, guspėi sa 
vo armijas: permesti i i ryti-

valdininkai liudija, kad* kri-.|nio vakaafain fronten. inudumusių.kažkur plėšikų. 

W{asįungton# sausio 5. 
Vakar kongrese savo pn 

nešimą geležinkelių reikale 
skaitė prez. WUsbnas. Pa
reikalavo kelių 'šimtų mili
jonų dolierių tinkamam r 
lėzinkelių sutvarkymui vi-
soj šalyj. 

PLĖŠIKAI PAGROBI t 
DAUG BRANGENYBIŲ. 

t'ją .L į -
1 ̂ tpmobiliniąi plęšikai 

vaįar f dienos metu prieš 
pietus užpuolė jubiKerinę 
krautuvę, 4338 So. Asbland 
avė.* Su revolveriais prista
tė prie sienos krautuvės sa
vininką ir kelis darbininkus 
ir pagrobė, sakoma, 15 tu)z-
stančių dolierių vertės 
brangakmenų. 

Krautuvę, užpuolė tuo 
metu, kuomet 'gatvėse buvo 
pilna žmonių^Drąsumas ne
išpasakytas. 

Policija leidosi gaudyti 

< /Dulut^ilt i iui. — Miestų 
Duluth ic Superior laikraš
čių reporteriai, kurie laik
raščiams pristato žinias, su
siorganizavo unijon. 

Darbo vadovai, kurie tuo 
reikalu rūpinasi, tvirtina, 
kad Minnesota valstijoj 
kuone visi reporteriai įstojo 

T 

— Philadelpbia, sausio 4. 
— Įvyko moterių riaušės už 
anglių pasidalinimą, 

-

— Londonas, sausio 4. — 
Gauta žinia kad, Aoistrijos 
imperatorius Karolis leido 
Veneriiai sudaryti nuosa-
vią, kariuomenę. 

• f.. 
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J I S DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS , 
REIKALINGAS PO KAREI. 

Pirk Karės Taupymo Markes. Suvienytų Vai- . 
stijų Valstybinė Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo- į 
šimtį kas bertaims. Galima pradėti taupymą su 
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų 
Valstijų Taupymo Markes. 

Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, 
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
kite jų. ^ - 1 

Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį! - į 
Tas padės laimėki šitą karę! į 

• J Ū * » 
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Ar Katalikas gali bot ištikimas 
•šios salias pilietis? 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
K 

1 

TAUPYKIME MAISTĄ; BUKI
ME 0U0SNUS TAUTOS 

REIKALAMS. 

Karės vėsula Europoje 
nežinia kada pasibaigs. Tal
kininkai yra nusikamavę. 
Suv. Valstijos juos turi 
šelpti visakuom, S. Vals
tijos šiandie turi dėti vi-j kitu metų* 
sas pastangas, kad laimėti 
karę. Tam tikslui turi pa
švęsti viską, kas yra šiai ša
liai brangiausia. Negi del 
juokų pradėta toks prisi
ruošimas, padaryta tokios 
nepaprastai didelės išlai
dos. Visa tai pradėta su 

brolius lietuvius perspėti, 
kad jie šiais laikais nebū
tų perdaug išlaidus mais
tui i r kitokiems nereikalin
giems daiktams. Be mai
sto taupymo tegu kettrviai 
ir šiaip1 mina taupus. Nes 
nežinia kas gali įvykti už 
kelių mėnesių, už vienerių 

Tik vienam reikalui lie
tuviai turėtų but labai duo-
snųs. Tas reikalas yra mu
šu Tėvvnės laisvė. Nes Tė-
vvnėš laisvė vra brangiau-
sia už visus pasaulio tur-

visapusiu išrokavimu ir ka- tus. Kitos tautos už lais-
rė būtinai turi but laimėta. 

Daugelis žinovai tvirtina, 
kad karė pasekmingiau ir 
veikiau bus laimėta, kuo
met šios šalies gyventojai 
giliau supras maisto reika
lingumą, talkininkams. Te-
gu talkininkai turės kuo-
riaųgiausia ginklų, amunici
jos ir visokių kitokių karės 
pabūklų, tegu jie turės dau
gelį kariuomenės, bet karės 
laimėti nebus galima, jei jie 
neturės užtektinai duonos 
— maisto. 

Pas talkininkus taikos 
metu maisto yra neperdau-
giausia, gi dabar jo jau ir 
trūksta. Juos maistu bū
tinai turi šelpti Suv. Vals
tijos. Kad tai padaryti, 
šios šalies gyventojai priva
lo kaip įmanydami taupyti 
maiste. Sutaupytas mais
tas taigi ir bus didelė pa-
gelba talkininkams, kurie 
bendrai su S. Valstijomis 
kariauja už pasaulio demo
kratiją, už tautų laisvę. 

vę guldo savo galvas. 
Šiandie už Tėvynės lais

vę „ ir neprigulmybę mūsų 

Katalikų priešininkai A-
merikoje dažnai prikaišioja 
katalikams, kad jie negali 
but pilnai ištikimi šiai ša
liai. Didžiuma tų prieši
ninkų pirmon vieton, kaipo 
argumentą, visuomet stato, 
kad katalikams esąs už vis
ką braugiausias Rymas. 
Girdi, katalikai esą labiau 
ištikimi Rymui, negu kitai 
kokiai šaliai. 

Nesenai Chicagos arkivy
skupijos organas V The 
New Wor ld" pažymėjo, jo-
gei Prancuzi j o j e pirmutinis 
amerikoniškas artileristas, 
kurs pirmu kartu paleido u>' 
armotos šūvį į vokiečių ap 
kasus, yra katalikas iš 
South Bend, Ind. Pirmu
tinis Prancūzijoje žuvęs a-
merikoniškas kareivis buvo 
taip-pat katalikas iš Pitts-
burgo, Pa. J is vadinosi 
Enright. * 

Cliicagoje į išleidžiamas 
labai originalis amerikoniš
kas laikraštukas vardu 
"Brann ' s Iconoclast," Jo 
vardas primena erezijai 
taip vadinamų "ikonoklas-
t ų " arba paveikslų garbin
tojų. Tos erezijos Kata
likų Bažnyčioje buvo pafcU 
lusios įvairiais laikais, ypač 
siaučiant protestantizmui. 

"Brann ' s Iconoclast , , re-broliai ir seseris kaip Lie
tuvoje, taip Rusijoje var- daktoriu yra kažkoks C. A. 
gus kenčia, badmiriauja, Windle, kuris kuone kiek-
ziiva. Mes gi kol-kas čia 
vargo neatjaučiame. To
dėl ,pinigų nesigailėkime 
kaip Lietuvos laisvės išga
vimui, taip kitokiems tau
tos reikalams. 

Taigi sakome, kad pinigų 
Tėvynės laisvei nesigailė-
kim, bet šiaipjau bukime 
taupus, taupykime maistą 
pratinkimės prasčiau apsi
eiti, nes rytojus mums nė
ra žinomas. Šiandie jau 
siaučia brangenybė, rytoj 
gal* būti blogiau. * 

* * 

Kad butų galimaNoasek-
mingiau sutaupyti maisto, 
reikia žmonėms pildyti ša
lies vyriausybes įvairius 
maisto vartojime parėdy
mus ir nurodvmus. Reikia 

w 

tuos parėdymus pildyti, nu
rodvmus sekti. 

Visa tai reikia daryti to
dėl, nes jei bus pasielgiama 
priešingai, paskiau gali but 
aršiau. J au šiandie gir-
džiami šalies maisto kont
rolieriaus nusiskundimai, 
kad vargiai išeis naudon iš 
liuoso noro maisto taupy
mas. Sakoma, kad prisi
eisią pravesti aštresnes 
priemones maisto taupumo 
reikale. 

Galimas daiktas, kad kuo 
toliau, tuo blogiau bu3 su 

Europoje mai6to klausi
mas blogėja. Antai Švei
carijoj, sulyg apturimų ži
nių, gyventojams nuskirta 
maisto porcijos. Ten mai
sto stovis yra blogesnis, ne
gu kariaujančiose šalyse. 
Sulyg Šveicarijos vyriausy
bės parėdymo, ten kiekvie
nas gyventojas per mėnesį 
gali suvartoti nedaugiau 
pusantro* svaro cukraus, gi 
duonos — pusę svaro die
noje. 

Danijoj dar . blogiau su 
maisto stoviu. 

Tarpe visų kariaujančių 
šalių Europoje maisto la
biausia yra reikalinga 
Prancūzija. Didelė stoka 
kviečių. Vyriausybė, sa
koma, jau galvojanti sur-ia-

'V\r-žinti duonos porcijas 
ventojams norą 20 nuošim-
C1U. 

Suomijoj žmonės jau ne
turi kuo miatinties, anot 
gautų žinių iš Gelsingforso. 

Badaujančioms šalims, y-
pač talkininkams, pagelbon 

maistu Amerikoje. Mais- turės eiti Amerika. Ame-
taa jau ir dabar vis einajr ika turės maitinti kuone 
brangyn. Paskiau, gal jis! visą Europą, kol pasibaigs 
labiau bus brangesnis. 

Todėl mūsų pareiga savo 
šita pasaidinė suirutė. 

vienam- laikraštuko nume-
ryj viešai skelbia, kad jis 
yra protestantas. 

Tečiaus laikraštuko tiks
las ne protestantizmą pla
tinti, bet skelbti tikrą tei
sybę — ginti katalikus nuo 
užpuldinėjimų. Atrodo 
kaipir negalimas daiktas. 
Bet tas yra teisybė. 

Tas laikraštukas labai 
karštai apgina katalikus 
nuo kaikurių protestantu 
bigoterijos, nuo kaikurių 
protestantų fanatiškų laik
raščių persekiojimų. 

P-as Windle be redaguo
jamo laikraštėlio yra auto
rius daugelio brošiūrų ir 
veikalėlių, turinčių tą patį 
tikslą — ginti katalikus. 

Vienam laikr. "Brann ' s 
Iconoclast" numeryj t a rp 
kitko štai kas rašoma: 

"Geras katalikas jokiuo 
būdu negali but vienu žygiu 
getas šios šaljfes pilietis." 

j. 

"Ta ip tvirtina žinomos 
kariaujančios prieš katali
kus organizacijos "Guard-
ians of Liberfy" svarbiau
sias dokumentas, užvardin
tas: "Tbe Church of Rome 
in American Politics." Ši
tos bjaurios brošiūros mili
jonai egzempliorių išmėty
ta po visą Ameriką, ypač 
masonų rateliuose. 

"Tie, kurie užgina Ameri
kos katalikams ištikimybę 

Ve štai kodėl mes, lietu
viai, irgi turime būtinai at
kreipti didesnę domą į mai
sto taupumą ir taupyti jį, 
kiek yra galima ir lp ip ga
lima. Nors nelengva tai 
kaikuriems padaryti, 'bet 
būtinai reikia šalies parė
dymus pildyti. Reikia pra-
tinties," kad nesulaukti blo
gesnių pasekmių. 

šiai šaliai, savo tą tvirtini
mą paremia tuomi, buk ka
talikams augščiausia kaip 
politiška, taip dvasiška val
džia yra popežius Ryme. 

"Patrijotizmo ir religijos 
klausimas nėra naujas. Jė
zaus priešininkai norėjo Jo 
neištikimybę prirodyti pa-
klauzdami J o : "Argi pagir
tinas daiktas duoti donį cie
soriui arba n e ? " 

Jėzaus 'atsakymas api
brėžia kiekvieno krikščio
nio priedermes. Buvo tok-

,,sai: 
Atduokite tada kas yra 

ciesoriaus ciesoriui: o kas 
yra. Dievo — Dievui " (Mat. 
XXII , 17). 

" J o atsakymas pabrėžia 
du viešpatavimu: vieną 
dvasišką, gi Mtą pasaulinį. 
Kristaus religija nėra tau
tiška, arba rasinė, tiktai 
visuotina. J inai gyvuoja 
kiekvienoj šalyj ir po kiek
viena valdžios forma. Tar
pe dvasiškos ir pasaulinės 
karalystės skirtumas lei
džia katalikių krikščioniui 
but ištikimam savo religijai 
ir ištikimam vyriausybei, 
kurios valdžioje jis gyvena. 
Paklusnieji savo vyriausy
bių pašaukimui katalikai 
kariauja abejose pusėse 
kiekvienam šitos didžiules 
karės fronte, [ 

' i Ištikimybes klausimas 
negali padaryti nesmagu
mų, kol viena iš tų karalys
čių neįsiveržia į kitos tei
ses. Je i toksai įsiverži-
mas pasitaikytų iš katros 
nors pusės, tai tikro patri-
joto stovis prigulėtų nuo 
pačios priežasties, kuri tą 
nesutikimą pagimdytų. 

" J e i Bažnyčia norėtų su
naikinti valstybę, butų pri
versta paimti savo rankos-
na valdžią. Je i valstybė 
stengtųsi naikinti Bažny
čią, arba apribuoti tikėjimo 
laisvę, tai netektų teisės 
parėmimo visų tų, katrie 
yra ištikimi idealams, ant 
kuriųv papėdės pastatyta a-
merikoniška respublika. 

Kol valstybė netaps Ju-
došiu Washingtono ir Lin-
colno respublikos akiveiz-
doje, negali jinai veržties į 
Bažnyčios teises. Pirm ko
lei Bažnyčia paskelbtų ka
rę valstybei, jinai turėtų 
išsižadėti savo t)ieviškojo 
inkurėjo įsakymų ir pavyz
džio. 

"Mlaji yra labai smagu, 
kad galiu be jokio abejonės 
šešėlio ginti katalikų išt i
kimybę šios šalies protes
tantiškai vyriausybei. 
I "Amerikoniškų kataliĮkų 
patrijotizmo nereikia nei 
ginti, nes jie savo krauju 
yra pažymėję kiekvienam 
šios šalies istorijos lape sa
vo ištikimybę. 

" J e i ne katalikiškos Is
panijos karalienės Izabelės 
pamaldumas ir nepaprasta 
Kolumbo, drąsa, Amerika, 
rasi, dar per tolesnius'tūk
stančius metų nebūtų paki
lusi iš saVo puslaukinio sto
vio. 
- "Didžiausia pasaulyj upė 

įMississippi visuomet šauk

sis į Hudinįnkus pavardęą 
De Soto ir Tėvą .lkarquette< 

Kaė iš mūsų nepasižiuri 
šiandie linksma akim į mū
sų didžiulius ežerus be at
siminimo pavardžių Cham-
plaino, Tėvų Marąuette, 
Hennepin, De La Salk it* 
joliet? Tie vyrai ne tiktai 
įsibriovė į neineinamus brū
zgynus, ieškodami nežino
mų šalių, bet dar tenai iš
kėlė katalikišką kryžių ir 
civilizacijos vėliavą. 

"Lordas Baltimore,, kata
likas, įkūrė Marylando ko-
lioniją, kaipo prieglaudą 
persekiojamiems. Šiandie 
mieste Baltimore gyvena 
kardinolas Gibbons, visur 
visų pripažįstamas, kaipo 
žymiausias respublikos pi
lietis, pagarsėjęs savo iš
mintimi, žinomas kaipo iš
tikimas principams, ant ku
rių atremta amerikoniškas 
surėdymas. Butų bepro
tiškas daiktas abejoti apie 
kardinolo Gibbonso' neišti
kimybę taip, kaip abejoti 
apie saulės šviesą. , , 
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PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos Šeimynos geriausis draugas, kurre 
tikrai pagelbi ano visokių kentėjimu ir skausmų. 

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centu mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didel|. . . . »•' •«*.'• i . i 
Pilnai tikėkite, kad gausite yisada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. . 1 »*t\ 
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip cia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „ INKARAS" ir žodis 
„LOXOL," o taipgf mūsų pavardė. 
Tikrasis P A I N - E X P E L L E R I S .parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog ii mųs. Patar iame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolnt 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus. 
R A D . RICHTER A C O . 

74-SO Washington Street, New York 
•OBB 

Dar ir daugiau pavyz
džių tasai protestantas 
Windle pažymi. Bet ga
na jau* to, kas augščiau pa
sakyta. 

I r kaip tai menkutėliai 
nykštukai atrodo ir tie mū
sų laisvamaniai su socijalis-
tais, katrie paskui protes
tantus fanatikus tvirtina, 
buk katalikams daugiau 

mas, kaip greičiausiai išbaigt 
už ženlę skolą mokėt ir 
pradėt būdavot našlaičiams 
prieglaudos namą. 

Todėl ir sumanyta įvesti 
į konstituciją paragrafą; kad 
kuopos aukautų centrui pusę 
visų savo ineigų vietoje treč
dalio, išskyrus garbės narių 
įmokėtus pinigus. Kiekvieno 
garbės nario, arbo kiekvienos 
draugijos įmokėtas $100.00 
turės eit visas į centro kasą, 
o centras $isus pinigus sūnau-, 
dos naudai našlaičių ir jų 
prieglaudos namui. Vienok 
viršminėtas paragrafas palik
tas nusvert galutinai sekantį 
sausio mėnesį pačioms kuo
poms ir į sekantį centro su
sirinkimą 30 d. sausio mėne
sio prisiųsti savo delegatus 
su galutinu nutarimu, , kad 
centras turėtų teisę nuspręst 
spausdinimą konstitucijos pa
gal didžiumos kuopų nu*tari-" 
mą: aukauti centrui pusę in-
eigų, ar po senovei trečdalį. 
Visų delegatų nuomonės pa

niekas nerupįs, kaip tik po- r o d ė ? -jog ^ J^įį, p r i e 
pežius ir Rymas. 

Šitai turite prirodymus, 
kad katalikai yra ne tik iš
tikimi savo Bažnyčiai, bet 
jie yra ir geri šios šalies pa-
trijotai piliečiai. Lietuviai 
katalikai taip-pat yra ne 
tik ištikimi Šventajam Tė
vui, bet ir savo Tėvynei ir 
tai šaliai, kur jiems lemta 
turėti prieglaudą ir laisvai 
gyventi. 

D. C. 
t s 

. • I I I I , 

L. R. E. LABDARINGOS SĄ
JUNGOS CENTRO PRIEŠ-
METINIS SUSIRINKIMAS. 

lankos įvedimui viršmmėto 
paragrafo. Nes visuomenė ga
na jau aiškiai supranta, kad 
centras, kuopos, ir draugijos 
tai vis viena. Visiems našlai
čių ' prieglauda būtinai 
reikalinga. 

Centras iš visų ineigu 
našlaičių naudai, sau nieko 
neima, apart piniginių išlai
dų ir tai^tik svarbiems rei
kalams. 

Naują valdybą išrinkus 
buvo įnešimai valdybą apmo
kėti už jos tfiusą. Bet valdy
ba aukojo dovanai našlai
čiams savo laiką ir triūsą. 
Tik pageidauja krikščioniš
kos vienybės ir meilės artimo, 
kaip kad buvo iki šiai dienai, 
arba ir daugiaus. 
t Nekurie delegatai jautėsi 
j5asilpusiais ir manė paliauti 
darbavęsi labdarybės tiks
lams. Bet pasigailėję nelai
mingų našlaičių, svethntau-
įaučių įstaigose (poor house) 
2ųs,tančių, sužadanti prakil
nios dvasios, pasižadėjo lan
kytis ir toliaus kas mėnuo i 
centro susirinkimus ir dar
buotis išvien našlaičių ir 
pavargėlių naudai. ' 

Į valdybą inėjo sekančios 
ypatos 1918 metams: 

Pirm p. A. Nausėda, vi-

Susirinkurlas įvyko 27 -d. 
gruodžio, 1917 m., Dievo Ap-
veizdos parap. s ve t., ant 18-
tos ir Union ave.,> Chicago, 
UI. Reikia pažymėti, kad šia
me centro susirinkime reika
lų mažai tebuvo apsvarstyta 
— del trukumo laiko. 

Daugiausiai laiko užėmė 
rinkimas naujos valdybos ir 
svarstymas reikalų spausdi
nimo išsibaigusios konstitu
cijos, su mažu pataisymu ir 
su mažu priedu. Nes paaiškė
jo, jog nekuriose kuopų, ka
sose šimtai ^dolerių guli be 
nuošimčių. Todėl visų dele
gatų nuomonės parodė, kad 
butų naudingiaus konstituci
joje pažymėti paragrafą, kad [ ce-pirm. p. Pranciškus Veri 
kuopos pusę visų savo ineigu g a , 4539 S. Marshfield ave. 
aukautų centrui, vietoje treč- n u t . r ašt . p. Julijonas Šiioge-
dalio, kaip kad buvo iki šio- rįS) 1424 So. 50th Oi , Cicero, 
liai. Ir ištikro, nekurios kuo
pos neperdaugiausiai turi iš
laidų šelpimui vietinių pa
vargėlių. O didžiuma kuop-
neturi ir našlaičių globoti. 
O čia reikalinga pinigų iš
mokėjimui skolos už 10 akrų 
užpirktos žemės, pabudavojį-
mui našlaičiams prieglaudos 
liamo. 

Todėl ir pasirodė kiekvie-* 
no atsilankiusio delegato iie 

f i n. rast. p. Dargis, iždinin
kas kun. A. Staniukynas, iž
do glob.: kuo. Albavičius, ir 
p-lė Pranciška Macijauskaitė, 
dvasiškas vadovas kun. M. 
Krušas, direktoriai nauji >da-
rinkti pasibaigus terminui se
niems vienmečiams. Pranciš
kus Veriga 3 m,, 4539 80. 
Marshfiekl ave„ Jonas Pet
raitis, 3 m., 4549 So. Talman 
ave., Povilas Mažeika 3 ra., 

paprastas pulsas ir troški-į Marijona Vamau^kieriė. 3 m., 

Senieji direktoriai pasilie
ka sekantieji: Kun. Mykolas 
Krušas 2 metams, Juozapas 
J. Elias 2 m., 4600 So. Wood 
st , ksin. A- Staniukynas 2 m., 
kun. P. Serafinas 2 m., kun. 
A. Skrypko 1 m., And. Bruo-
žis 1 m., 653 W. 18 st., kun. 
A. Ežerskis 1 m., Boleslovas 
Sekleckis 1 m., 3427 Auburn 
ave. 

Dar buvo Svarstytas svar-
bių-svarbiausias reikalas apie 
suradimą didesnio skaičiaus 
amžinų narių" Su džiaugsmu 
buvo patirta, kad tas darbas 
eina sparčiai pirmyn. Jau 

f pie 40 naujų amžinų narių 
iribuvo. Kuopos varo lenk

tynes. Lenktyniavimo laiką 
nutarta pratęsti iki 1 d. ba
landžio mėn. šių 1918 metų. 

Julijonas Šliogeris, 
Centro rašt. 

CICERO, ILL 

Vietos Blaivininkai. 
Tarpe kitų veikia ir vie

tos blaivininkai. Idant jų 
veikimas butų pasekminges-
nis, jie turi susitvėrė kuopa 
(37-ta) L. R. K. Pilu. Blaivi
ninkų .organizacijos ir apie ją 
susispietė. s Tiesa, neper-
daugiausiai jų yra, bet visi 
ir visos yra pilni prakilnių 
troškimų,^ gerų norų, ir, pa
gal išgalės, veikia dėlei tau
tos ir žmonijos labo. Visgi 
butų pageidautina, kad prie 
kuopos daugesniai žmonių su 
idėjomis pristotų, o tuomet 
galėtų apimti platesnį veiki
mą, tuomi prigelbstant grei
tesniam paliuosavimui žy
mios dalies žmonijos iš svai
galų vergijos. 

Vietinė, tai šitoji kuopa 
laikė savo priesmetaiiį, su
sirinkimą sekmadienyje, 
gruodžio 30 Šv. Antano para
pijos svetainėje. Datigel ir 
ilgai tarėsi apie atsibusiantį 
vakarą sausio 13 toje pat sve
tainėje, per kurį bus "sklei
džiama katalikiška spauda 
dykai. Tuos, ir kitus menkes
nius reikalus užbaigus, -ėjo 
prie rinkimo valdy%os deM 
sekančių metų. Neapsiimant 
pirmininkui p. K. Mikalaus
kui tolesniai vietoje pasilik
ti, išrinkta p-ni K. Račkienė, 
iš kurios galima daug ko 
tikėtis. Pagelbiintiku išrink
tas p. J. Junčius, protokolų 

raštininku p, J. Zalaginas, fi
nansų raštininku p. Anasta
zas Valančius, iždininku gerb. 
kun. A. Ežerskis, kasos glo
bėjos — p-nios O. Laišfeonie-
nė ir Kr. Junčienė, maršalka 
— J. Giedrikis, koresponden
tu — P. Z. 

Valdyba, kaip matytis, 
yra atsakanti, ir su narių pn-
nn pritarimu galima lankti 
gausingų* veikimo vaisių. 

Korespondentas. 
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šeštadieni*,, sausio 5, 1918. 
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fFOR YOUR STONACHS SĘRĮ ) 

ĮRAND RAPIDS, MICH. 

- D r a u g o " 300 į i m pra
eitais metais tilpo kores-
po?itleeija iš šitos lietuviu 
kolionijos. Pirmiau nesru 
parašiau aną koresponden
ciją, pabrėžiau anos antgal-
vyje žodžius " Y r a vil t is ." 
fitie mano žodžiai išreikšta 

apie busimąją vilti ne del 
permainos mušu parapijoje 
klebono, bet vientik iš lai
kytu čia misijų. 

Nen aš nors neilgai gyve-

C/MTRSK. KAD TTTRI 6KELVI. 
Viena tš Siu lentelių yra labai gera 

> - • i r . a i X J . . . « . £ | p o y^jyujuj del suvirškinimo. Pa
mėginkite vieną. Parduodama pa* 
•tau* apttekorius. peeni suverčiama. Pagel-

bos nuo visuomenės — .sun
ku susilaukti. Nes visuo
menės energija neišjudinta. 
Inteligentų visai neturime, 
katrie katalikiškai vado
vauti). Klebonas užimtas 
parapijos, reikalais, kurie 
šiandie pasidvigubino. Gi 
mušu jaunas kunigėlis tik 
dvasiškais reikalais rūpina
si bažnyčioje. Už bažny
čios sienų kataliku visa,? 
veikimas paliktas Dievo va
liai. 

Vargonininkas Orajaus-

NAUJŲ METŲ PATARI
MAI. 

nu šitoj kolonijoj, tečiau c 
u patyręs vietos lietuviu ' kas atsisakė nuo vietos. Su 

katalikų stovi. Liūdna v- k ū j a i s Metais jis mus ap-
ra ir mintyti, netik p a n u i - ' l e i d o - J*o r s K e v a s duotų 
tyti, kaip šita lietuvių ko-! g e r $ tautietį vargonininką. Į 
lionija yra didžiai nupuolu-
lusi tikėjimo reikaluose. 

P-as Grajauskas buvo ge
ras vargonininkas. Ge-

Cionai gyvena apie 1*000 "fjpmas vyčių ehoru ir gra-
1 žiais giedojimais bažnyčioje 
ir dailiomis dainomis, ypa
tingai paskutinio koncerto 
metu, kurs įvyko parapijos 
usudai. 

lietuvių. .|ų tarpe rand.". 
si vos tik maža sau jale 
soeijalistų, kurie patįs sa\ a 
vadina eicilistais. Kit i ci 
visi vadina save katalikais. 
Tečiau jų pasielgimas ir 
darbai vra nekatalikiški." 

Čionai nėra jokio ta rp lie
tuvių katalikiško judėjimo. 
Katalikai išvien darbuojasi 
ir sėbraujasi su cicilikais, 
su tais keliais padaužomis, 
katrie kiekvienam žingsnyj 
pašiepia katalikus. Tod^l 
keli cieilikai čia turi pui
kias pasekmes. 

Cicilikų kuopoje net yra 
katalikų. Jų ten bus apie 
trečdalis. Tie katalikai pil
do tikėjimo pareigas, tečiau 
del jų nesusipratimo juos 
valdo cieilikai.1 

Čionai gyvuoja liberalai, 
gyvuoja visokio plauko " t e -
vynC-s mylėtojai." Jie vi
si vadinasi katalikais. Te
čiau darbuojasi Bažnyčios 
nenaudai. 

Antai net ir Liet. Vyčių 
kuopa ir ta dažnai myli pa

puošti laisvamaniškomis 
pluksnomis (? Red.). 

Tatai po Įvykimo misijų^ 
kurių metu plačiai buvo 
aiškinamos kataliku* prie
dermės, kaip katalikai pri
valo saugoties visokių iš
tvirkėlių, tuomet man inėjo 
galvon linksma mintis, |o -
gei yra viltis, kad vietos 
katalikai paliaus tarnavę 
i št virkėliams laisvama
niams ir misijų žodžiai ant 
visados neišdils ijs jų šird
žių. 

Į klausimą, kodėl misijos 
lietuvių bažnyčioje įvyko 
anglų kalboje, tai tas yra 
žinoma tik vienam mušu 
klebonui, kun. Schmitui. 
Nes tai jo vieno tas reika
las. ~ Aš. 

Red. prierašas. Kas gi iš 
misijų žodžių, kad iš dešim
ties gal tik vienas ir tai gal 
tik dešimta žodį tesuprato. 
Jusu priederme buvo parei
kalauti lietuviškų, jums su
prantamų misiių. S dar
biausia gi Grand Rapids'c 
lietuviams reikia savo tau 
tos klebono, nes tik toksai 
galės tinkamai aprupinti jii 
dvasios reikalus. 

BALTIMORE, MD. 

Pas mus trumpa katali
kiškų veikėjų. Je i keli at
siranda, tai viskas ant jg 

Baisus atsitikimas. 
Kaip kiti matė ir pasako

ja, J . Lapinskų 10 metų am 
žiaus vaika*s žaidė gatvi.je 
su rogutėmis. Rogutes jis 
prisirišo prie pravažiuojan
čio vežimo. Ka/kokai bū
du rogutės su vaiku pasly
do po vežimo ratu ir šitas 
perėjo per rogutes ir vai
ką. Parneštas namo vai
kas išbuvo ^gyvas tik dvi 
valandi. Tėvai labai retai 
kada lankosi į lietuvių pa
rapijos bažnyčią. Bet vai
kus siuntė į airių Šv. Pet
ro mokyklą. Pereitą vasa
rą nelaimingasis vaikas pri
ėjo prie pirmosios Komuni
jos. Prieš mirsiant atėjo 
airis kunigas. J . K. 

KEWANEE, ILL. 

Pilvo skaudėjimai yra pri-
klausi. Jie suteršia daug lai
ko tiems, kurie turėtų būtį 
sveikais. Pradėk nuo pat gi-
lumos jusų nepasisekimo ' ir 
laikyk jusų pilvą per visą me
tą liuosu su pagelba Amerikos 
Trinerio Karčiojo Vyno. Jus 
nebijosite nenore valgio, nu
silpnėjimo, nevirinimo, gal
vos skaudulio, nervų suirimo, 
abelno silpnumo ir tt. Atmesk 
visas pigias gyduoles, verto k: 
Trinerio Kartųjį Vyną. Kaina 
$1.00. Baistinyčiose. Atihink 
taipgi, kad jusų šeimynds* gy-
duolhj šėpa visada turėta 
Trinerio Linimentą reumatiz
mui, sustiprinimui, narių ne-
vąldymui, išsisukimui, ntkste-
lejimui, suputimams ir tt. 
(Kaina 35 ir 65c. vaistinyčio-
se, per pačta 45, ir 75c). Taip
gi Trinerio gyduolę nuo ko
sulio nuo nusišaldymo, bron-
cliitis, užkimimo ir tt. (Kai
na 25 ir 50c. vaistinyčiose,, 
per pačta 35' ir 60c). Josepli 
Triner Co., 1333—1343 So. 
Ashland Ave., Cliicago, 111. 

(Apg). 
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|f mm State Bank j 
f- Kamp. 22-ros ir 56 Ave., | 

CHICAGO, rUi* . 'į 
S < Kapitalas $125,000.00 E 
T 3 nuošimčius mokama ant " 
į padėtu pinigu. . -

1 Po Valstijos ir Chicago I 
:į Clearing House priežiūra. I 
• Taip pat turi skyrių Su- 2 
| vienytų Valstijų pačtos =j 
§ (Postai Savings Funds). | 
~ Apsaugos dėžutės ant randos 3 
t $3.00 metams • ^ 

i Atdara Paned. Ketver- 1 
i gaiš ir Subatomis iki 8 I 
| vai. vakare. § 
Ttstiiissiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiieiiiriiiiiiitiir 
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J i s vel Pargr įžo 

HALSTED 2 0 ™ STS A?6 

CANALPORT A V E 

j ; S. Shemiot No. 14 Jis buvo apleidęs 
mus; buvo ligonbutyį, bet jau 'stfgrjžo pasvei
kęs ir vėl jums patarnaus. Jis bus linksmas 
pamatyti jųs savo skyriuje 1N"o. 14. 

.:< 

Ponų (rieškių namuose 
gruodžio 30 d. įvyko jų sū
naus krikštynų pekylėlis. 
Buvo susirinkę gražių sve
telių. Visi padoriai links
minosi. Besilinksminant 
prisiminė ir nukentėjusius 
del karės brolius Lietuvo
je. Tam tikslui sumesta 
aukų. Aukojo po $1.00: F . 
V. Bielskis, P . Šimaitis, F . 
Šimaitis; po 50c.: K. Saka
lauskas, J . Gleskis ir jo 
žmona A. Gleskienė, A. Bai-
bokas; po 25c.: M. Celiaus-
kienė, D. Celiauskis, B. Ši
maitis ir A. Nausieda. 

Tokiuo būdu surikta 6.00 
dol. F . V. Bielskis tas au-
kas indavė vietos Tautos 
Fondo 45 skyriui, gi pasta
rasis anas pasiuntė , cent
ram 

Valio, kewaniečiai! Ne
apleiskite be aukų parinki
mo nei krikštynų, nei va
karų, nei kitokių susiridki-
mų ir susirinkimėlių. "\asi 
'šv ;en visomis priemonėmis 
gelbėkime nelaimingąją 
Lietuvą. Sewanietis. 
<imiiiiiiiHHiiiiHiiiiuimmiiiiiiiiiiiiiiiHY 

PRANEŠIMAS. 
Kas užsirašys "Draugą'? per ma

nę ant ištisų šių metų ir užsimokės 
iŠ karte/ $5.00, tas gaus knygą, var
iu: "Sveikata". Vertės $2.00, gra

žiausia kietuose audeklo apdaruose. 
Šis mano pasiulimas, tai jums 

proga; nepraleiskite jos, b»s 
tik nuo sausio 5 d. iki sausio 12 d 
1918 m. 

Taipgi norintieji užsirašyti ir 
kitus visokius laikraščius meldžiu 
ateiti pas mane, nes aš užrašyne-
ių visokius laikraščius, kokius kas 
tik nori, bet vien tik katalikiškus. 

Esu namie kas vakaras. 
J. ŽITKUS, 

1713 So. Ruble St., Chicago, III. 
Ant antrų lubų iš fronto. 

I ' P-lo E. G. MAMR I 
' PIANO MOKYTOJA 

4515 So. Wood S t . 
Duoda lekcijas skambinimo 

.; pianu pagal sutarti. ".; 

_ _ j U -

MUŠU 32 METINIS ŽALIU TIKIETU IŠPARDAVIMAS 
Trisdešimts metų atgal mes susilauksime išaugti taip augštai. Kiekvieną, metą mes augome ir didinome 

krautuvę, mes galime dabar gėrėtis iŠ mūsų išpardavimų — parodydami mūsų tavorus kainose ir parvir-
šydami savo priešininkus. Ir dabar jau 32 išpardavimas ir mes esame tos nuomonės kad šis bus dar ge
resnis pardavimo visoje historijoje, kurj dabar mes padarysime ir kokį mes pirmiau turėjome ir turiesime. 
Buvusius visus žadėdami jums duoną su sviestu, reikalas žemiausiomis kainomis, kokias jųs kada girdėjo
te ir kada girdėsite. — Išpardavimas bus Panedėlyj, Utarninkė, Seredoj' ir Ketvergė. 

* 

• 
Sampeliai Apatinių Marškinių 

i Oia yra Jusų Proga! 
, Gauti gersnį darbą 

Ak daugiau pinigų. 
ir 

Visiir reikalinga* daug 
kirpėjų, trimeriij, ranko
vių, kišenių Ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At-

' eikite dienomis arba va-
^ *WJ karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursr.i mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime Ir siuvime 
— $15.00. 

Duodama diplomai. 
Patreno3 daromos pa

gal Jųsų mierą — bile 
stailės arba dydžio, iš 
bile madų knygos. 

MASTER DESIGNTNG SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Pordėtinis 

118 N. JJŪ Salle gatve. Kambary* 
410-417. Prieš City Hali. 

Telefonas: YARDS 1546 
( ' 

W. J. STANKŪNAS 

Darome puikiausius paveikslus jaunavedžių, 
šeimynų ir pavienių asmenų; taipgi šermenų 
ir iškilmingų viešų pokylių ir apvaik^čioji-
mij. 

Fotografuojame DIENĄ IR NTKTĮ, — laikas nedaro 
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, nes mūsų studija ap
rūpinta naujausio išradimo aparatais, su kurių poįjelba tą tik
tai ir galima padaryti. 

Darome iš mažų DIDELIUS PAVEIKSLUS — paprastus 
ir spalvotus. Dirbam RĖMUS Įvairaus didumo ir formos. 

Jaunavedžiams ir šeimvnoms prie TUZINO MAŽŲ PA
VEIKSLŲ pridedame VIENĄ DIDELĮ DYKAI. 

Mūsų studijoj galima gauti paveikslus visų mūsų tautos 
žymiausių veikėjų, kaip ta i : Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino 
Yčo, kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų. x 

3315 S . Halsted ir 33rd PI. Chicago, 111. 
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Vyrams, moterims ir vaikams. 
J. V. Farwell and Co. Cielas lotas 
Ttoadmens apatinių marškinių sam-
pelių. / 
Pardavimui pas mus sutaupymui 1 
trečdalį ir daugiau! Šis yra didelis 
išpardavimas •— daugiau kaip 10,000 
marškinių šimtai gatunkų. 

Lot. I. Sampelių marški
niai verti 83c. ki 40c. 
čia " 

JLot. II. Sampelius marškiniai 
48 c. iki 65 da
bar tiktai 

-
f Mes 

tuštyti mūsų šėpas nuo 

17c 
vertės * 

27c 

me kaip galėsime. 

Kiekvienas žiuponas 
mūsų krautuvei yra pa 

, pigintas, šie yra tik 
dalimi, kokius turime. 

Lot III. 
55c, iki 
dabar 

Sampeliniai 
69c. 

Lot 
.narškiniai 
iki 98c. 
*dbar 

Sampeliniai 
verti 79 c, 

57c 

marškiniai vertės 

37c 
Lot V\ Sampeliniai mar 
škiniliai verti $1.00 iki 
11.18 _ n 
dabar, . / / C 

» » . , , • • • » • • • • . , . » - % ; Sukailio 

Žaliųjų tikietų Pardavimai 
KARPETŲ ' Lengvi 

Išmokėjimai 

Margi Brussels karpe-
cai 
dų 

9x12 pė 
didumo 

$11:50 
Aksominiai karpetai 9 
xl2 pėdų didumas 
Driantal C i 1 8 : 9 5 
forsfių 

.++ 

tfCas/' 

j šilkinio 
4 u kailiais 

Nesusi 
petas 
pėdų 

Ocxminster 
durnas 
3x12 pėdų 

„ , ,. . ' 'I verti $32.50>/ 

Welton tctr * 
i29:50l,d 

.r p etai, 

'i26:50 

Žal ių T ik ie tų I š p a r d a v i m a s 

Moterių Kotų 
pasistanavijome iš 

kotų ir mes mėginsiu 

Extra Spec aliai 
^ilkinis mašastinis 
žiuponas vertas 25 

Jabar $14.89 
pamušalu žiu 

.« ponas vilnonis vertas 
$19.75 
PO 

« ! 
Pluošo Kol 

apsiuvinėti 

$13.85 

• Moterų 

$22.48 
ir 

dl j i dre3as vilnonės 
mergaičivj 

ir ser
gės ir šilkinės 
vertės $8.75 
už $5 

Žaliųjų Tikietę Pardavimas 

Vyrų OYerkotų 
Mes turėsime juos visiškai iš par

duoti tokiomis kaiuomis, kurių dar nie 
kas negirdėjo dose jopu bdu. 

Gražius šiltus Overkočius: vyrams ir 
aikinams, naujausios mados ir gelum
bės visokia didumo v 
vertės iki 15 dol nuže
minome ant 

t 

$ll.t5 
Vyrų ranka siutų, overkočius priimtos 
formos vyrams, taipgi 
jauniams yrams 
po 

$22.50 

Panedelio Specialiai 
ambrlc audek-saldu-

pakelis 

5V2
C-

Uneeda 
mymai 
i.vien 
panedėlyj 

4 Union linėnis 
J audeklas, mėly 
j nais kraštais, 
J panašus abru-
sarns 16 col. 
vienas 1 Qc. 
yardąs 
10 yardų tiktai 
Tvirtas audeklas 
mėlynas tiktai 
36 col. pločio, 

50c-

c. ver-

13HC-

69e 

Brooks iš Elgi-
no 
gimui 
suilo 
J. J. 
suilių 

moterų mez 

3C-
Clark's 3 

mašinai 
j siūlas, baltas ir 
• juodas 3 spal
vos Re. 
už 

las 36 col. pla
tus 19 

yardas " w ' m 

tik 10 yardų. 

3ražus audeklas 
žiuponams nuo 
2 iki 10 yardų 
ilgio, vertės 18c 
/ardas 1 OI/c 
tiktai ' Z / 2 

A-meber skalbi 
mo muilas Al/ 
šmotas / - j 
tik 5 šmotus 

Vaksks Shinola 
t'r du viename, 
^everykų 
nui 10c 
tes —už 

čpst;ji 
v€r-gc. 

įrangų uždanga 
lai, ant gerų laz 
dūkių 6 pėdų ii ! 

^° 24c* 
vienas 

i 

Kalėdinis Išpardavimas! 
* : 

NAUJAS TAVORAS. DIDELIS PASIRIXKI3IAS PRIEŠ 
KARINĖS KAINOS. 

Rankinei laikrodėliai del jusų vaikino kareivio. Deimantai, 
ranka maliuotus lenciūgėlius laikrodėlius, laikrodžius, jubilierius, si
dabre ir daug kitokių gražų. Kaina nepadidinta. 

DVI KRAUTUVĖS s 
4006 W. 14 st., Cicero, m., 2128 W. W. 22 st., tarpe Hoyne ir Leavltt. 

PETRAS A. MILLER 
Mes ekzamenuojame akis DYKAI Tel. Canal 5838 

TcL Dcov 

Dr C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo t ryto iki t vak 
Nedeiiomis pagal sutarimą, 

471 a So. Ashland Ave. 
arti 47-tos gatvės 

8 

<s TAI MŪSŲ DA 

Spausdiname Plakatas, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programns, Kon- * 

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Mūsų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis. 

Pavedus m u m a 
•avo bile kokj 
spaudos d a r b ą 
o e « I g a H ė 0 i c 

DRAUGAS PUB. CO. 
1S00 W. 46th St, Chicago, Illinois 

TURIU DVI GALERIJAS Telefonas Varos S164 
i 

Z. K. URBANOWlCZ 
4 ' 

Fotografijų Įstaiga į 
fotografijos Orupų, Vestuvių, Draugijų, 
Eliubų ir Šeimynų S p e c i j a l i š k u m a s . 

^Nuimame Fotografijas vakarais 
ir negiedriose dienose. 

4852 South Ashland Avenue, —::—::— Chicago, 111. 

atM^stt&BMv'tmm^ 
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Užlaikome laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šliubi 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonu* 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti ir ne
mokantis visokius Šo
klus, armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi- vargonų pardavimas. 

Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikallškus instrumentus 
ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Mūsų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantįs už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus. 

STEPONAS P. KAZLAWSK1 
4632 S. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

tfiLEPHONE DROVER 7SO* ' 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą. 

T -
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Šeštactienis, sausio 5, ldl8. 

.- KALĖDŲ DOVANOS. 
— 

5.00 
3.00 
2.00 
2.01-
2.00 
2.01 
2.00 
2.0C 
1.25 

(Pabaiga. 

Athol, Mass. 
Gruodžio 26 d. T. F. sek

retorius sakė prakalbą A-
tholyje. Šio miestelio lie
tuviai nuo senai Liertuvo* 
labui dirba, aukas renka. 
Daugelis jų priguli 12-tan 
T. F. skyriun ir moka mė
nesines duokles. Po pra
kalbos jie irgi nemažai su-
lyg savo skaičiaus aukų su-j 
dėjo. P o kun. Virmauskio 
tai kun. Augustinas Petrai
tis didžiausią auka Lietu
vos laisvei suteikė būtent: 

Kun. A. Petraitis 32.5C 
Juzė Steponkaitė 
O. Andrulytė 
M. Kipišaitis 
S. Zimuntas 
J. Baltrėnas 
A. Sklenis 
A. Ruplis 
J. Monstavičius 
V. Žitkevičiūtė 
Po $1.00 aukojd šie: P. 

Kučinskas, D. Karoblis, K. 
Monstavičius, D Matulis, 
D. Davidonis, J. Andrulis, 
K. Paliulis, J. Nevedoms-
kas, J. Bagdonas, A. Pet
rulis, M. Valeckas, J. And-
ruliunas. P. Strepekas. J. 
Kvederas, A. Tamošiūnas, 
J. Bagdonas, A. Kučinskie 
nė, B. Vyšniauskas, A. Sla 
zus, A. Jasinskas, J. Jasin 
skas, P. Rašinskaite, K. 
Griciunaitė, P. Puščiuvie 
ne. G. Lekaitė, J. Milaikai 
tė, M. Andruliunienė, M 
Markevičiūtė, K. Petraus 
kienė. T. Grigaliunaitė, Ap 
Armakaueiutė, K. Matuly
tė, A. Rasevičiutė, E. Mak 
štelytė, V. Dragūnaitėj O. 
Puščiutė, M. Vaizmožis, A. 
Grigaliūnas, M. Giedraitytė 
J. Pečiukaitis, J. Petrulis, 
Br. Aukštikalnis. J. Oeba 
tonis, A. Tamošiūnienė, M 
Mauruciutė 

Viso labo iš Atholio T. F. 
sekretorius išsivežė 135.00 
dolierius. 

ne galas. Parodykime dar
bu, kafi mes laisves norime, 
kad del Lietuvos aeprigul-
mybės nepasigailėsime tur
to sudėti. Gausus tiimo-
kesnis mus laisvoj Lietuvoj 
laukia! 

Kasys Pakštas, 
T. F. sekret. 

456 Grand St,, 
•; Brooklyn, N. Y. 
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Ii šv. Kazimiero Vienuolyno 
apielinkės (Marąuette Park). 
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Pinigai čia padėti yra saugiai 
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Mūsų bankas yra kontroliuojamas per valdžia šios valstijos ir akivai prie

žiūrai Chicagos Bankų Susivienijimui (Clearing House). 

Taupinimas galima pradėti su $1. \ Mokame 3% 
Nuo visų pinigų padėta ne vėliau sausio 19 d., duodame nuošimtį nuo Sau-

*\ 

iimmiM\m>mm» m>* 

S 

t * 

w 
SE 

Chelsea, Mass. 
Čia kalbėjo kun. J. Ja

kaitis, p. Kneižis ir p. Stra-
kauskas, prisiminė apie 
Kalėdų dovanas Lietuvai ir 
surinko $15.00. 

Tad viso per šią savaitę 
susidarė $1167.12. 

Pirmiau buvo paskelbta 
$1957.85. 

ikišiol Kalėdinin fon 
dan inplauke $3124.96. 

O kad toji skaitlinė ne
būtų toki gramozdiška vie
nas bevardis padarė ją ly
giai $3125.00. 

Kaip reikėjo tikėtis, ši 
savaitė buvo viena iš pel
ningiausių. Antrame tūks
tantyje tūla laiką pabuvo
jus, kaip įsibėgėjo, tretį tū
kstantį peršoko ir į ketvir
tą gert>kai įsibriovė. Kad 
taip visos tokios savaitės 
butų! 

Tėvynainiai! . Bar ?ia 

Gruodžio 30 d. 1917 metų, 
Šv. Kazimiero Karalaičio 
draugija No. 2, laikė savo 
priešmetinį susirinkimą. Ap
tarus bėgančius draugijos rei
kalus, neužmiršo nei savo bro
lių Lietuvoje vargą kentančių 
bei Lietuvai išgavimo laisvės. 
Štai prakilnus sumanymas ne
pasiliko be vaįsių. Draugija* 
kad ir neturtinga, bet via 
vien neatsiliko nuo kitų. IŠ 
kasos pataukavb $2.00 ir iš
rinko iš savo tarpo šiuos as
menis: pp. Juozape Kabelį ir 
Mykolą Bartusevičių, kad pe
reitų per namus ir parinktų į 
Kalėdinį Laisvės Fondą aukų. 

• 

Štai aukotojų vardai, kurie 
aukavo į Kalėdinį Laisvės 
Fondą: 

Šv. Kazimiero Karalaičio dr-
ja No. 2 $2.00 
Kun. A. Staniukynas . . 1.00 
Juozapas Kabelis 2.00 
Mykolas Bartusevičius . . 2.00 
Pranciškus Burneikis . . 2.00 
Povilas Peleekis 1.00 
Vincentas Pocevičia . . . . 2.00 
Juozapas Kasmauskas . . 1.00 
Petras Gailius 1.00 
Jonas Levickis 1.00 
Jonas Vaitkus . . . . .50 
Juozas Lapinskis 1.00 
Antanas Kasputis 1.00 

# 

Antanas Jusaitis 1.00 
A. J. Sutkus 1.00 
Petronėlė Elijošaitė 1.00 
Jonas Skepetis . . . . l.db 
Dominikas Šiurkus 5.00 
Stan. Dantis 25 
Jonas Ewaldas . . . . 5.00 
Jonas Laiškonis 1.00 
Nikodimas Venckus . . . . 1.00 
M. Narušis ,." 1.00 
Rokas Jurkšas 1.00 
Jonas Jocaitis 1.00 
Juozas Puniškis 25 
Antanas Rajauckas 1.00 _ ^ 
Juozapas Totulis 1.00 
Juozas Rakauskas 25 
Jonas Dagilis 1.00 
Pranciškus Vaičkus . . . . 5.00 
Antanas Stankauskas . . 5.00 
Vaclovas Jankauskas . 
V. Totulis • 1.00 

J. F. JSMULSKI, Pirm. 

1201 Mi 
. 
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TRUST AND 
S A V I N G S 

T. M. HELJNSKI, Kasininkas 
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Mūsų Bankas atviras: Panedėlio ir Subatos vakarais iki 9 vai: Utarnin-
kais ir ICetvergais iki 8 vai. Seredoms Pėtnyčioms iki 6 vai. - i i 
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$53.25 pasiuntėme į Kalėdinį 
Lasvės Fondą, per A. J. Sut-
kų. 

Su pagarba, 
Juozapas Kabelis 
Mykolas Bartusevičius, 

Aukų rinkėjai. 

P. S. Minėtas aukas nuo 
p. J. Kabelio ir M. Bartusevi
čiaus, priėmiau ir pasiunčiau 
į Kalėdinį Lasvės Fondą. 

A. J. Sutkus. . 

Padaryta 
Pagal 

Orde
rio 

Specialia 
siulimas 

patvirtinti mū
sų gerą darbą 

šios sraihos 
kelnės pasirė
dymui ar dar
bui, pasirinkimui gra 
žios mados, gvaran-

tuotos 18 mėnesių, ge
ram nešiojimui ir 
pasiganėdinimui arba 
pinigus grąžinsime 
tikrai 5 dol. ertės—kol kas tik po 
vieną kiekvienam kostumeriui. 
JOKIU xEXTRA MOKESNIŲ-. 
Nemokėsi nei už dideli Peg Tops 
arba Cuff guzikus, nieko extra 
už diržo kilpas ar kišenių karvo-
šius nieko nemokėsi už atdarus 
kišenius didelius ar mažus, visi 
pagražinimai dykai. Nieko ertra 
nereikia mokėti. 
GERAS UŽDARBIS jums imti 
mierą iš draugų ir giminių. Jau
nas Jurgis Gekowicz padarė $66. 
16 vieną dieną. Rašyk dykai 
sampelių. 

Chicago Tailors AssoctatioiT 
Dept. D. 122, 515 So. Franklin St., 
Chicago. Nesiųsk pinigų. 

PETRAS SINUSAS 
REGISTRUOTAS 
APTIEKORIUS 

10646 So. MICHIOAN AVENUE 
KOSELAND, CHICAGO, IIjL. 

PraneSu gerbiamai visuomenei, kad aš Sausio 6 d. atidarau 

LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ 
Roselande, kur užlaikysiu visokias žoles ir šaknis ir visus kitus da
lykus gaunamus aptiekose. Receptus sutaisau su didžiausia atyda. 
Patarnausiu pigiau ir geriau negu kiti. 

. v 
PETRAS SINUSAS. Su pagarba, 

. 
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Išviso $53.25 
Nors mažas šioj apielinkė-

je lietuvių būrelis tėra apsi-
gyvenęs, bet savo prakilniais 
darbais neatsilieka nuo kitų^ 
Garbė jiems užtai! 

Nuoširdų tariame ačių vi
siems, aukotojams, kurie pri
sidėjo nušluostyti ašaras savo 
brolių lietuvių ir išgavimo 
tėvynei laisvės. 

VirŠrainėtą sumą pinigų 

TAUTOS I2DO VAL
DYBA 

• 

Pirmininkas, kun. B>. Ke
mėšis, 3230 Auburn Ave., Chi-

2.00Įcago, 111. 
Pirm. pagelb. kun. J. J. 

Kaulakis, 324 Wnarton S i , 
Philadelpnia, Pa. 

Raštininkas, L. Šimutis, 
3230 Auburn Ave., Chicago, 

1 1 . t f ) 

Iždininkas, kun. S. J. Ce-
panonis, 318 So. Fourth St., 
Homestead, Pa. 

Iždo globėjas, kįk J. Jak-
žtys, 421 Cleveland Ave., Ha-
rrison, N. J. 

1 

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus? 
Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna Pas mus galima gauti visokių 
naminių radankų k. t. \ 

rakandu pečių, divonų, siuvamų 
mašinų, pianų, grofonolų, viskas 
pas mus gaunama. 

Kuomet jum prireikės ko prie 
namo kreipkitės prie 

PAUL 
1 5 5 1 - 5 3 Chicago, Avenue 

Chicago, IH. Arti Ashland Ave. 
Telefonas IHonroe 2500 

E 5PAE£L!NG 0N! VERS AI, 
inilllllllllllinilHllllliMlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlHIIIIIUIIIIIHIUUIlIlII 

"TIKYBAir DORA"x 

; 

mm -m mm* 

Stocks ir Bonds Perkami Ir Parduo 
iLimi veiklus darbaa Andrew» A CO. 
t t t 8o. La Satle at.. n±d*t* 1t»a m 

LAIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS KUI^OV MAIUJONŲ CHfCAGOJB 
EINA DU KARTU J MĖNĘSJ. 

' I I n j • '" ' 

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali v 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus \ visokias | 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities. • 
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5a 1 
Agentams až metinę prenumeratą duodame 30c, už <! 
pavienius ittnneritfs po 2c 
Adresas: ^ , 

"TIKYBA IR DORA" J 
1631 W. North Ave. Chicago, 111 
Kas nori gauti vienę numerį, turi atsiųsti l c krasos 
ženklelį. 

• ' 

=59 
Sekančios Knygos Gauna 

mos "Draugo" Knygyne. 
Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin

ti mūsų išleistas knygas. 
• Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu

merį i t vardij. Pinigus reikia siųsti iŠkalno išperkant 
•^money order arba registruotame laiške. Mažiaus dole

rio galima siųsti kranos ženkleliais. 
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 

l l . Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Kon-
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesfliems 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 Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose .Ir pa
tiems per save mokinties, poperos apd L 3f* 

No. 1183. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar 0 

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis Į t 35 

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. h. Graičiunas; kiekvienai motinai / 
šį k n y g $ ė patartina perskaityti, r . . . • — 2 < • 

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, 111. 1915, pusi. 28 . . . .10 

No. 1219. fcv. Kazimieras Lietuves Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti Žį knygelę \^ . . - . . . j . . . . . / . 20 

No. 1135. Vaikų Žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1, 
kieto poperos apdarais ,2f 

No. 1136 Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos 
apd. 3f 

11 No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 
lietuvių kalyje. Cia rasi daugelį paveikslų mu-
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para-

i pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
įįį dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio-
^ je privalo rastis šį knyga. 448 pnsl. popero apd... Jf> 

Drūtais drobės apdarais $1.20 
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in 

formacijų adresuokite: 
No. 38. Braižiueliai. Tai labai įdomios apysakaites. 

m Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, 111. 1915. ..45 
No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko praleidi

mui patartina šią apysakų, kalba lengvi ir knygos 
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas 7£ 

į^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; neaj&fivilsi gavęs šią knygą, 
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi... $1.00 

No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis. 
Lenkiškai parašė 'Kaz. Goralczyk, vertė Adblfas 

Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis 10 

f 
UI 

So. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 
scenai lengviai sulošlamas vaizdelis, 15 

No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 
iš liaudies gyvenimo , 1«* 

No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai 15 

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas 
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir 
suaugusiems, 112 pusi... .'. , . ..25 

i 

, No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga: 
"'" (Autonomija ar Savivalda?) parašė J . Gabrys, 10j"> 

No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas, Parašė ir in-
dayė Tautų (Bassių) Kongresui Londone atsibu-
siam liepos 26-29 1911 m. J. Gabiys. Vertimas iš 

'prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911, 
pusi 12 L 10 

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas. 
Trečia1 laida. Tai gerinusia knygelė pažynimui kas 
tai yra tie mūsų lietuviškieji sočijalis tai bei "ci-
cilistai ". Su paveikslais^ w 10^ 

No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipietojiiio Budai ir 
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graieiunas. 15 

No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją, paminklė
ly Ms; parengė Tėvas Kapucinas L 

m N o . 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. 

į j laidos. Drūtais poperos apdarais^ viso 272 pusl./.$1.00|į 

DRAUGAS PUB. CO. 
1111800 W. 46th St, Chicago UI. 

rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu 
skelbiama 'yra laikraščiuose rublįų kursas,— Užsakymus siųskite ir reikalaukite informacijų «iuo 
adresu: 

LITHUANIAN DEVEL0PMENT CORPORATION 
3 2 0 FIFTH AVEl^OJE, NEW YORK, N. Y. 

t. 1 
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TOWN OF LAKE. V ^ Žiūrint į aukotojus, ruusų 
13 kp. nariai suamkavo vieto 

L. V3?rdių 13 kp. šeimyniškas stambių aukų 23 doL, svečiai 
s 

vakarėlis. 

Naujų Metų dienoje, Davis 
Sq. parko salėje, L. Vyčių VS 
kp. surengė labai smagų šei
mynišką vakarėlį, kuriame 
dalyvavo užprašytų vyčių iš 
kuopų: 4, 16 ir 36. Suėję visi 
būrin erdvoje sveitainėje ėmė 
žaisti: "Aguonėlę'', "Žilvitį" 
ir kitus lietuviškus žaidi
mus. Taip-pat tarpais jauni
mas šoko lietuviškus šokius, 
grojant šv. Cecilijos benui. 
Labai malonų įspūdį darė, žiū
rint į tą visą, kaip jie sustoję 
didžinlin ratan, žaidžią, dai
nuoja — gražiai linksminasi, 
net sielą glamonėte glamonė
ja. Taip būryje besilinksmi
nant valandos bėgo it minu
tės, ir nieks nepatėmijo, kaip 
atėjo 9 valanda, kurioje kvies
ta prie gražiai pagamintos šeį-
myninkų vakarienės. Visiori.< 
susėdus už stalų, minėto valia 
rėlio vedėjas, V. Straševičius, 
gražiai pasveikino su Naujais 
Metais vyčius — svečius ir 
saviškkius, visiems linkėda
mas daugybės geriausių lai
mių, jis po savo išreikštų lin
kėjimų, jau visiems užvalgius, 
perstatinėjo žymesnes ypatas 
šį-tą pakalbėti. bei išreikšti 
savo įspūdžius. Tuo laiku pa
sakyta net 8 prakalbėlės, ga-
lų-gale prabilo p. L. Šimutis. 
Jo kalba buvo labai indomi. 
nes visų doma buvo didei in-
tempta. Jis kalbėjo apie tnu-
siškių skurdą, vargą Lietuvo
je, kaip jie esti prispausti, pri
slėgti sunkiąją letena di
džiulių europinių tautų* taigi 
mūsų, sako, turi būti šventa 
priedermė juos ištraukti iš 

kitų kuopų taipgi sudėjo do
leriniu popierinių net 15 do
lerių. Garbė visiems mž duos-
nų amkavimą, bei prijautimą 
saViškių tėvynėje. Visi fri&rgai 
įteikta vietos T. Fondo sekre
toriui, V. Stancikui, pasiunti
mui į centrą. 

Po vakarienės gražiai pasa
kė vyčiams eiles p-lė Z. Mes
ta uskaitė, nes ji buvo vieną 
iš šeimininkių ir viską jinai 
puikiai sugebėjo atlikti. Pas
kui viena po kitai deklemavo: 
plės: Z. Jurgaiciutė, O. Veri-
gaitė ir dar viena... Kadangi 

eilės buvo dailios, tai už 
jųjų pasakymą dalyvavusieji 
delnų plojimų išreiškė joms 
savo dėkingumą, baskui p© 
vakarienės dar gerokai pasius 
linksminta ir prieš skirstimo-f 

si, užtraukta skaitlingo bure-j 
lio: "Lietuva Tėvynė mūsų'!.. 
Visi linksmi, pilni energijos 
skirstėsi namolei. -

Kuopos korespond. 

• 

Priežas tys 
kurios priverčia atidaryti bankinius sąryšiuos su j) 

m 

CICERO, ILL. < 

Ką vaikai gali! 

Kas kuomi gali tas tuomi 
ir rodos. Taip ir vietinės pa
rapijinės lietuvių mokyklos 
vaikai neatsilieka , nuo kitų. 
Jie ir norints retkarčiais noi*i 
patinkamai gražiai viešai pa
sirodyti, parodyti savo gabu
mus ir jėgas. r 9 

Taip- trečiadienyje, vaka
re, kuomet jau bažnytinė sve
tainė buvo prisikimšus žmo
nių, uždanga pasfkėlė ir štai 
priešais stebinantis reginys: 
Aniolas viduryje augštai, prie 
šais jį paguldytas Kūdikėlis 

, • c Kristus, iš salių sustoię var
po jungo carizmo ir kaizenz-'* . . * JV 

kai ir mergaites gieda Ka
lėdinės giesmes. Sekė ir kitas 
toks pat vaizdelis, taip-pat su 

mo, ir mūsų tautelei žut but 
išgauti neprigulmybę, ir juos 
ant savo žemelės paleisfi, kad 
galėtų liuosai kvėpuoti grynai 
tautiškoj katalikiškoje dvasio
je. Kad tą visą padarius, anot 
jo žodžių: turime stoti į darbą 

pritaikinta giesmelė. 
Šai pasirodė ant \scenos 

mužikas su žmona. Kontediš^ 
kai demonstruoja šokius ir 

. . . o o x " 0„L' jsako linkėjimus. Atliko sa-su pasišventimu savo auko- Į v „ ,. 
mis, dėdami ant Lietuvos Lai
svės aukuro į Kalėdinį Fondą. 

Jo žodžius vyčiai palydėjo 
ilgu delnų plojimu. Padarius 
rinkliavą suaukota viso labo 
$50.88. Stambiomis aukomis 
aukavo šie: 
J. Vaišvilas 5.00 
Kun. A. Skrypko . . . . . . 2.00 
J. Parkauskis 2.00 
K. Statkus 2.00 
V. Stancikas ..r. 2.00 
Jonas Baltutis 1.0G 
V. Straševičius 1.00 
Al. Ponavas 1.00 
B. Keperša 1.00 
P. Gudžiūnas . . . . . . . . . . 1.00 
K. Laurėnas 1.00 
J. Dabravalskis 1.00 
M. Ponavas . . 1*00 
J. Dabravalskis 
B. Lenartavičius 1.00 
J. Kudirka 1.00 
P. Margis 1.00 
B. Lenortovičius l.Of 
L. Butkevičius 1.00 
K. Andreliunas 1.00 
P. Stonis 1.00 
P. Angleskis 1.00 
K. Žeromskis 1.00 
J. Drulis . . . . . . . 1.00 
M. Suminąs 1.00 
Z. Malinauskis 1.00 
K. Rimktfs ». 1.00 
M. Karl»vi&us 
F. Kulikauskis 
M". Paukšta 

• • »* • 

vo užduotis gana gerai 
Čia vėl pasirodė vaizdelis 

kaip pirmiausiai minėta. Tik
tai pridėta viena angliška ir 
dvi lietuviškos deklemaeiios. 
Vaizdelis po vaizdelio sekė 
bemaž panašus vienas į kitą, j 
pritaikinti su giesmėm ir 
deklemacijom. 

Dabar pasirodė 'žydas su 
krikščioniu. Jie dainuoda
mi atsakančiai savo roles at
liko. 

Štai vėl vaizdelis žavėjo 
žmones. Angelas iš augšto 
pridaboja Kūdikėlį Kristų, 
priešais jo gulintį. Mergaičių 
dvi pridaboja Kudidėlį iš ša
lių. Viena mergaitė išėjus 
dailiai padainavo, kartu nu-
taikindama gestus. 

"Sekė vaikams pats link
smumas. Visiems dalyvavu
siems programe buvo inteik-
tos dovanos. Per laiką pasi
rodo velniukas. Pasigirdo vai-

Įkų kliksmas ir jis dingo. 
Vietos klebonas, gerb; 

kun. A. Ežerskis ištarė vi
siems linkėjimus. 

Po to visi linksmi skirstėsi 
namon. Vaikai daug ko pa
rodė, žavėjo žmones, bet pa
kol jie ir jos tą galėjo pada
ryti, vietinės sesers Naza 

I 
i 

•:• 
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Depositors 
State Savings 

Bari 
4633-37 South Ashland Ave. 

1 * J V • . ' X f 
t r * •*% 

1. Malonus urėdninkų patarnavimas, kuris mūsų batiką iškelia augščiau visų 
-apylinkėje Town ot liike. 2. Kapitalas ir nepadarytas uždarbis apie keturi šimtai 
tūkstančiai ($400,000.00) dolerių-gvarantuoja aįjsauga tiampintojaras. 3r Akyva prie-" 
žiūra Illinois valstijos. 4. Kasdieninis augimas,taiipintojų, ypatingai: Neužginčytas 
faktas gero stovio kiekvienos finansinės institucijos. 5. Tikrumas kokis priduoda 
gerą priežiūrą direkcijai, kuri susideda iš gerai žinomų ir turtingų žmonių. 

Lapkrityj 1916-$1,474,82101 
Lapkrityj 1917 - $2,138,358.81 

Pinigams sudėtiems iki sausio 15 d.bus mokami nuošimčiai nuo Sausio 1 d. 
Nors persikelti pas mus? Atsinešk kningutę o mes patys iskolektuosime ir išduosime 
jums mūsų kningutę. • ' ! \Įj • ' ;

 t 
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BEETH0VEN0 • 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai vie&lfftel* TT«tt*viSka muzikos mttkyfela RuvieBytaro Val

stijose, kurio}© mokinanafi skambinti planu.- mandolina, gitara., smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teorija, harmonija Ir muzikos istorija. 

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. 172 maža užmokėsią}, turėsite 
didelę nauda. TJžaira*,'yte»t© tuoj. *%• JRaioos mūsų prieicaaaOte. D«3 
platesnių žinių ateikite ypati*kai arba rašykite: 

A , S . POCIUS 
3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122 

Ant trečių Lubų 

• • • . » t a » JuliusF. Smie tanką, pirmininkas, 
rhomas E. Wilson,, ;Vaclaw Pesicka, T. t\ Smulskis, 
Pi»m. Paaiškinimų komis. Vice-pirm. (ir išdininkas Direkcijos vedėjas 

KE 
Bankas atdaras vakare iki 6 v a i 

4 
a n o e g u 

Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vakare. 

W 

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne-
laukyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagsmn. Krei
pkitės pas: 

£ C k *• NURKAIT1, i t į Dr. 
1617 N, Robcy S t 

WilwMkie ir NortU IT. T I I . I in l i l t 4817 
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I Pa nedeiio Vakaro Patarna 
ISA \a 

vimas Del Taupančių. 
kitų vargo ir vietinis vargo
nininkas, p. K. Mikalauskas. 
Ir tą vakarą akompanavo ant ' I 
piano visą laiką. Ačių ir jam. 
Pageidautina kad ir tolesniai 
vaikai butų lavinami dailės 
srityje, i r pasitikima* kad 
vietinių seserų mokytojų 
energija nenusilpnės. 

Bemokslis. 

ROSELAND, ILL." 

ummm 

Dr. G.M.GLASER* 
Praktikuoja 2% <&«uu 

i Gyvenimas ir Ofiaaa \ 
9149 a Morgan St. k e « 6 S2 at 

C&icaso. III. • 
\vBPEGlAJJlhTAS 

Moteriško, V y r i a u »r VaJkii 
Taipgi Chroniško ligų. 

& OFISO VAL^VNDOS: 
•J^lki 9 rytu, nuo 12 iki 2 po piei 
;•• ir nuu » ttei 8:80 vak. Nedėllo 
i\ m u vakiuaid ofisas uždarytas 
£j Tslspu. M* Tards «S7 

NUSIPIRK MOSTIES 
u Tai BUSI GRAŽUS! Ją ifidir 
ha Mentholatum Co. PrieS eisiam 
gult ištepk veidą mobčia per ke 
.h vakarus, o padarys veidą tyn 

tr skaisčiu baltu.. Toji mostv 
sima plėmus raudonas, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokdur 
npuogus nuo veide. Kaina dėžu 
t ės 50c h- $1.00. Pinigus galii 
siųsti ir stampomis. 

J. RIMKUS, 
?. i). IV* 86, Holbrook. Man 

f PLUMBOTG HEATING 
Gas Fitting ir Sew .rage. » M 
PIR3IOS KUESOS J . \RBAS. 

Ateikite Pas 

Gi-uodžio 30 d., 1917 m.; 
Kalvarijos Stačdjij Panelės 
Šv. Rožančiaus draugija tu
rėjo priešmetinį susirinki- j | G E O . LANGELAN ir | 
mą, . Buvo daug svarbių i I % LOUIS SHOULIS 
dalyku aptarta draugijos 
gerovei. Draugijos valdy
ba palfkta senoji, būtent: 
pirm. A. L. Ezbigelis, jo pa-
gelb. J. Martinavičius, prot. 
rast, Slazeda, fin. rast. P. 

įKencius, kas. L. Maigaus- ihgg^^^gg^^ 
kas, kasos glob. Š-snauc-

ŠAPA, 1649 W. 4«-ta Gatvė 
CttOAGO 

^ Geriausias Barbąs Prieinamos 
£j "Kainos. 

Diena tele^oua» Boulevard 7854 « 
nakU " McKinley 5144. w 

JUO SUNKESNIS DARBAS 
JUO GERESNIS. 

Mes kalbame Lietuviškai, Lėn- B 

kiškai ir_Angliškai. 

1 ' *l 
P. B. BRADOHULIS j j 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNC1T AT LAW 
j 106 W. Monroc, Cor. Clark S t. j 

Room 1207 Tel. Randolph 5598 
CHICAGO, DL.L. « 

Gyv.: 3112'South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 2-890 « 

ybA praeitais 
kas. 

Šita vald\ 
w 

metais; daug pasidarbavo 
draugijos labui. Tikime^, 
kad ateinančiais metais ji
nai dar daugiau pasidar
buos Bžnytios'ir tautos nau 
dai. 

Smagu pažymėti, kad ši 
draugija narių skaičiumi 
didėja. Šito susirinkimo 
metu įstojo apie 15-ka nau-

DR. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

x IR CHIRURGAS 
2527 So. Broadvvay 

ST. LOLIS, MO. 
Telefonas— Bell Sidney 401 

Kinloch Victor 598 
Gjrvenimo vieta: 

S237 PULASKJ STREET 
Tel. Kinlocb Victor 980—L. 
OFISO VALANDOS: 10 iŠ tryto 
iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak. 
Nedėltomis 10 išryto iki 1 2 piet. 

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito-
| riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
| bankinėse valandose 
§ Del parankamo -uirių depozitorių Taupumo Sky-
g dus šios bankos yra atdaras 
S Panedėlio Vakarais iki 8 valandai. 
g DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MŪSŲ KA-
I PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,(H)OM 

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo-
| širdžiai priėmami. 

State Bank of Chic 
1 LA SALI* įd WASHINGTC^* STS. , 

(Skersai nuo City Hali), 
7iiiiiiuui:ii(i!fiHiiiiiiiHiuiuliiuiiiiiiiiimmiiiiiiH(iim&um:Uv^ .̂  uiuiii:̂ utuHf 
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įų narių. 
v Skemanetis 

TOWN OF LAKE. 

VYRIŠKU DRAPANŲ | 
: B A R G E N A S : 

I 

y** 

Blaivininkų susirinkimas. 
Švento Kryžiaus parap. sve

tainėje vietos Piln. Blaivinin
kų draugija turės savo susi
rinkimą, sausio 6 d., 4 Vai. 
po pietif. Taigi visi blaivinin
kai ir norintieji prie draugijos 
prisirašyti malonėsite ateiti. 

Valdyba 

ATSKRIDO "ŽVIRBLIS." 
Iš Rytų, iš tolimo Bostono 

atskrido naujas "žvirblis." 
Puikus, malonus, linksmas ir 
gyvas. Dėdė Jackus, po ilgo 
atilsio vėl prabilo. 

Nauji neatimti, daruti ant už-
sakymjo siutai ir overkotai, ver- _ 
tės nuo $30 iki $50,#dabar *>ar- g 
siduoeta.'po 415 ir $J>5. 

Naujr daryti gatavi nuo $15 
iki'flfS.S siutai ir ©verkotai, nuo 
$7/50 iki 18 dolerių. 

i I^ilrfas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. . . 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertes oua -^25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ket-

l | «i£S nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
{§ sfutai nuo $3.00 iki $7.50. Va

lizos* ir Kuperai. 

j ATDilRA KASDIENĄ 
Nedėliomis tr vakarais. 

S. GORDON, 
| 1415 S. Halsted St., Cliicago, 111. g 

VIENA 18 ARŠIAUSIU LIGŲ 
1201 W. 47th St., Los Angeles, Col., 

Spalio, 1916 
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu

rėjau insomia ir nerviškumą, aš ėjau 
prie daktarų, bet nei jokios pagel-
bos nebuvo: aptiekorius man patarė 
kumėginti kun. Koenigs Nervine. Aš 
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei 
ka. Pernai žiema aš buvau sumušta 
per automobilių. Daktaras mari pa
tarė imti KUn. K6enlgs Nervine. Aš 
dabar jaučiauosi labai sveika. 

Mrs. M. B. Kratz. 
n y t f I I I Gera knyga apie Nerviš-

i V A l i l i n m u s lT sampclis vaistų 
siunčiamas. Neturtingiems 

ligoniams vaistai siunčiami dykai. 
Sutaisytas per Rcv. FATHER 
KOEnig, Fort Wayne, Ix£čL. nuo 1876 
o dabar per 
KOENIG MEB. CO., Chlcago. 111. 

02 W. Lakęs St., arti Dearborn 
Parduodama po $1.00 už vieną buteli, 

o 6 už $5.00. 
1 

-

r^EARL QUEEN 
K0NCĖRTIN0S 

Gražus paveikslėliai, puikus 
' 1.1)0 [rėtės daug vargo su jais tu-j pasiskaitymai; o kainuoja tik 
1.00 rėjo. Jos užsipelnė nuo žmo-ilO centų. .Ateikite pasipirkti 
1̂ 00 niii šinling* p»<jok|. Tm-fM? \ "Draugo'" Administracijon. . 

I • \ 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR į 

CHIRURGAS, 

>8259 So. Halsted St., 
Chieagd, III. 

Gydo visokias liga3 moterų 
ir vaikų. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; 3 iki 9. Nedėtiomis: 
nuo 9 ik̂ i 2 po pietų; nuo 6 
v. iki 8 v. k 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuviu, kurie gra-
jija koncertiną ir augStai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padarj'ta Suvienytose Valstijose, A> 
merikoje. Mes galime jas 'parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuay išsiun
čiame dykai. 

peorgi & Vitak Mitsic Co, 
1540 W. 47th St., Chicago, 111. 

Susivienijimas Lintuviy R, K, Amerikoje 
yra tai — 

Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan
tiems Ramybė! 

Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naują 
nariųj bet dar yra daugelis, kurie apie šią organizaciją 
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubintųsi ve jie naudotis 
ta laime, kurią teikia Susiv. -L. R. K. A. prie jo prigu-
lintiems. 
Štai ką šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša: 
Skleidžia apšvietą — išleizdama, išdalidama genis ras

tus savo nariams ir siuntinėdama jiems organą 
l"GAB8Ą" dykai. 

4 
• 

i 
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Platina dorybę — sruteįkdama gerus patarimus ir nu
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose. 

Aprūpina ligonius — suteikia pašelpą sergantiems na-
riains, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas } 
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi- 1 
rašęs. ' f 

Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms 
$150.06, $250.60, $500.00, $750.00, $1006.00 pomir- • 
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
draudęs, • 

Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas 
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyv£ būdami prigulėjo į Susivienijimą. 

Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių 
kulturijikas įstaigas, kaipo mokfilo, apŠvietos, dai
lės ir t. p. Taipgi pakiko toMas įstaigas ir paremia 
Veikėjus, dirbančius del Lietuvos labo. Apgina lie
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ir 
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp svetim
taučių. 

Įstojimas į Susivienijimą Lietuvių R. K. Am. 
labai pigus. Mokestis už -apsaugą ir pašelpą labai kiek
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami 
gauti mfermaėijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės į 
vietines kuopas, kurios raridasi beveik visur, kur tik 
lietuviai ŷra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę 
šiuo adresu: 

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

456GrandSt. Brooklyn, N. Y 
nz* • >» » ' i ^ » •> i « » m. 
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6 t t D R A U G A S i t Šeštadienis, sausio 5, 1918. 
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C H I C A G O J E 
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Šeštadienis, sausio 5 d. Sv. Telesforas, pop. 
Sekmadienis, sausio 6 d. TRYS KARALIAI. 
Pirmadienis, sausio 7 d. 8v. Lueijonas. . . . . 

i 

MOT. SA GOS 1 KUOPOS 
PRIEŠMETINIS SU

SIRINKIMAS. 

TOWN OF LAKE. 

Nedėlioję, gruodžio 23 d.. 
Mot: Sa-gos 1 kp. laike sa
vo priešmetinį susirinkimą. 
Komisija nuo vakaro, kuris 
įvyks sausio 13 d., 1918 m., 
išdavė raportą, kad darbas 
eina pasekmingai. Nema
žai tartasi, kaip padarius 
susiri ūkimus cvvesnius. 
Pirm. A. Nausėdienė davė 
sumanymą, kad rengti de
batus* kūnuose visos narė* 
paeiliui dalyvautų ir turė
tu progą išreikšti savo nuo
mone įvairiuose moterių 

« . . . t 

dalykuose. Į šį sumam -
mą narės atsinešė labai gy
vai ir nutarta, kad sekan
čiam susirinkime jau deba
tai butu surengti. Tema dc 
batams Ims: " A r moterims 
Ims, reikalir^os lygios tei
ses po karės Lietuvoje?" 

Šito s-/ irinkimo metu 
.rinkta valdvba atei-
nantiems metams. Per ak-
liamaciją vėl išrinkta buvu
sia mūsų kuopos dvasiška-
vadovas kun. I. Albavičius 
ir bu\usi pirm. A. Nausė
dienė, kuri per pereitus ke
lius metus netik ką kuopai, 
bet abelnai visos orgairza-
ei jos labui, daug gero atli
ko. Valdyba su.-ideda iš 
sekančiu: Pirm. — A. Nau-
Bėdienė, Viee-pirm. — JS. 

Pilu. Blaivininku vakaras. 
Gruodžio 30 d. 1917 m. Sv. 

Kryžiaus parap. svetainėje, L. 
JI. K. Piln. Blaivininku Su-mo 
21 k)), surengė labai indomų 
vakarą. 

Pirmiausiai Dr. Ą. Rut
kauskas pasakė pritaikintą 
prakalbą. Gerb. kalbėtojas 
nuosekliai išdėstė alkoholio 
tlėdįngumą, kokią daro žmo
nėms blėdį' girtybė. Anot Dr. 
A. Tiiitkauskcį žodžių, žmonės 
Tai\ojanti alkoholį yra sugeda 
i,' kūno organizme ii* tautiškai 
dvasiškai, yisųoLiei snūdu-
riuoja. Daktaras baigdamas 
savo kalbą ragino visus pamy
kti blaivybė kuri taiso ir to-
balina žmonijos būvį. 

Po jo kalbos A. Dautarai-
tė pasakė gražiai eiles. Jos 
t ir. us, it lakštingalo, balselis 
n 'mažai atkreipė susirinkusm 
domos. 

Paskui artistų— mėgėjų 

VYČIŲ VAKARAS: ~~v 

Xe4ė4ioj, gausio 6, Šv. Jur
gio parapijos svetainėje, įvyks 
didelis bylias si* px>gxamu, 
^urengtai^ E. Yjtių>* lą kp. 
Scenoje bus statoma'trijų* vei
ksmų komedija "Ant slenk
sčio naujo gyvenimo*:'. Lošimą 
atliks 4 kuopos teatiaiiškas 
skyrius. Bus dar, ir * kitų pa* 
marginimų. Programas bus. 
trumpas, heb indpmĮUjs.' | 

Tikimos, kad į šį vakarėli* 
atsilankys kiekvienas senas, ir-
jauna imas ir bus užganėdintas. 

i P A T A I S Y M A S 

Home Blend vežimų par
davėjai ir daug krautuvių 
parduoda tą pačią kavą 
po 80c> 

. . ; 

Satkaiiskaitė, Prot. rast. — 
M. Overlingaitė. Fin. rast. 
— A. Valaneiunaite, Iždin. 
— A. Gilienė, Dvas. vado-! z. Mestauskaitė, M. Šedienė, 
vas kun I. Albaviėius. j K. Isurvilaiiė, Z. Jurgaieiutė, 

Perskaičius nuo vietinio K. Lauraitis, Pr. Jurgaitis ir 
Tautos Fondo skyriaus ir j A. Kanapcskis. Artistai savo 
Centro Tautos, Fondo rast.! r >U> išpildė atsakančiai, 
laišku- prašant prisidėti Po vaidinimui puikiai pam
plio Kalėdinio Fondo, nu- j kambino pienu S. Augškalniu-
tarta iŠ išdo p a a u k i 2:5 do- t"4- Po to sakyta eilės: Pr. 
Keliui; dar prie to prisidėjo; Da-iaraitės ir Z. Jurgaieiutės. 
pavienios narės. Nuo na-Į Jų eilės ir-gi visiems patiko. 

Užbaigę prograni; panelės: B. 
ir »'. Urbiutės viena skambino 
pianą, kita smuikavo. Pasta 

i 

rują grojimas labai žmonėms 
patiko. 

Abelnai sakant šis vakaras 
buvo indomus ir žmonėms 
r L.dingas. Žmonių atsilankė 

kad blai-
azai atliksi;; 

pelno. 
Z. K. Blaivir:nkė. 

tDraugo?! 305 irom.: p*r&r 
eitų metų .buvo padetą.^Bla^-
vinįnku 41 kp., Chieago. 
protokolu ra štininko apra
šymas apie Diivusį kuopos 
priešmetinį su'slrmkimą. 
j Susirinkime , sumanyta 
parinkti aukų< Kalėdiniu 
fondan. I š kuopos kasos 
duota $5.00 * i r dar nariai 
aukojo. Tečiau per klaida 
nebuvo pažymėta kaikuriu 
aukotojų pavardės. Išviso 
aukn surinkta $10.00. Bet 
laikraštyj išėjo tik $9.00. 

Štai aukotojų pavardės: 
J . Puplėsis $2.00, M. J e 

sulošta puiki komedija: "Ai- tušis $1.0, C. Luperkienė 
simerkė Akįs". ši komedija 50e., J . Rusteika 50c, Al Pi 
pertato mūsiškius maukian- j kelienė 50c. ir A. Stulpins 
čius degtinę Lietuvoje, parodo, kas 50c. 
kaip per girtybę nustoja turto, 
užsitraukia skurdą, o jų vai
kai iškrypsta iš doros kelio, j 
Veikalėlio pabaiga yra labai 
juo!:inga, ir svaigalų mėgėjas 
gali suprasti, jog girtybė jį 
bah iai spaudžia; jis mete/ gir-
t okliavimą grįsta prie blaivy 
K'S, sakvdamas: " Atsimerkė 
mano akįs". 

Minėtą komediją vaidino 
s'e aktoriai: J. Vaišvilas, J. 
Raudonius, A. Raminauskis, 

t«riat)*fei •mmto 

51c nls. neei-

' 
it mSfft S1DB 

1371 * n W I U ( M a w. 
**4 Mi(waukee«r: 

į 1064 M»lw*u*ee «». 
1 IB10W Maii'un . t . 

2890 W IftAdiMo t t . 

Riešučių Sviestas 
Labai gei aa po 

30c 
€000* 

Geriausia Bankas, 
julygine to 
Oant koki*. 
i-a «v. 

— 
14c 

Pilku stiliiu 

1644 W C&icacoav. 
1S8« fiiua lalanti a*. 
2612 W. North ar. 
1217 S. Baiated tat, 
18X2 S. Halstad st. 
1818 W. L2th st. 

flli£:w. fcbid at. 

SOUTH S IDE 
8,«-Ž W«ntworth a« 
U a 9. HalktoJ st. 
IW 8. A»i«l»«k.i av. 

QliXU S1UB 
«06 W, Dt^ision ss, 
T20 w. North n 
ZMd Lincoln a*t 
3i.M4 Lincoln av, 
S418 N. Clark 8». 

•# ... Ĥ M •,'-' •SHE2 W*5 V « . r i " , W ' 

Viso $10.00, bet ne $9.00. 
O. Viselgiutė, rast. 

riu surinkta $27.00. Išviso 
paaukota $50.00. 

Sąjungietės visados bū
damos prielankios šelpimo 
darbui savo Tė\vnės ieika-
lams ir ši syki puikiai pa
sirodė savo duosnumu, nors 

būnant mažame sknitliuje 
., - , , . • 6ana dane-, spėjama 

nariu ar tik nmiraicnke . . . v 
T .. , ... . . . I vinuikams nemaža 
draugijas skaitluim sinitais 
nariu. 

L. 

Garbė sąjungietėms už j . 
tokią puikią dovaną savoj bet ir aukomis. Lai tr pa-
Tėvynei Lietuvai, nes pa si-j vyzdį seka kitos kuopos ir 
rodo, kad myli savo Tėvy- draugijos, 
ne Lietuvą netik žodžiais J Kuopos korespondentė. 

LABDARIAMS ŽINOTINA 
Labdarių 7-tos kuopos bus 

svarbus susirinkimas, kuris 
įvyks sausio 6 d., 1918 m. 
Aušros Vartų parap. svetai
nėje, 4 vai. po pietų. Delega 
tai išduos raportus iš Centro, 
kur bus daug svarbių dalykų 
apsvarstymui, taigi yra kvie
čiami nariai ir narės, kuo-
skaitlingiausiai atsilankyti į 
susirinkime. 

Taip-pat yra Hvieeiami h 
tie, kurie nepriklauso prie 
Labdarių draugijos, ateiti ir 
] ri; i re š ytL Labai lengvos 
) okc-^įs. Kiekvienas lietuvis 
iv lietuvaitė, gali priklausyti, 
jei ;k yra katalikais. 

T yjimas tik 20c., už kon-
etit iji* 10c. ir mėnesinės 
moįkesties 10c. ir galit tapti 
pilnais nariais, tokių būdų 
prisidėdami:. šu savo centai? 
f.tliksit šventį darbą, nes 
nevienam našlaičiui nušluos-
tysite ašaras ir sutrumpinsi
te | ;jių ^ rgųs4 • I Valdyiba. 

PRANESiMAi* NORTH S m E LTE-

P A I E S K O J I M A I 
Paieškau savo vyro Pranciškau? 

Jeromino, j i i ' t u r i g:eltonu^ plaukui 
Ir prišakyje neturėjo 3 dantų. 17 
metų atgalios gyveno Argentinoj ir 
iŠ tenais prisiuntė man laišką. Pas
kutiniais lalkafs gyveno Pittrfburgr. 
Pa., kur jnąn, pranešė, kad jis mirė. 
Jis paeina iš Kauno gub., Lukes pa
rap., Kįrkiukų sodos. Kas man pra
neš ar ils gyvas ar ,mircs, gaus do
vaną., 

MRS* ZOFIJA JEROMINIENĖ, 
47S4,Tl»roop St., Clilcaflro, m . 
(2-3n4,-5-7). 

Pajiėškau saVo tikros duktės O-
nos YančailĮukė8. Motina prasi
šalindama iš Cleveland, O. 16 metų 
atgal pasiėmė su savim mano my
limiausią ir gražiausią mergaitę, 5 
metų amžiaus. Nuo to sykio aš jos 
nemačiau. Mergaitės plaukai švie
sus, akjs mėlynos, Ji dabar yra 
21 metų amžiaus. Jos motina yra 
vidutinio ūgio, plaukai tam.siai gel
toni, ak|s- inaZrikės; 45 :netų senu
mo. Kalba išlėto lietuviškai, len
kiškai, rusiškai ir angliškai, 24 me
tai Amerikoj. Gyveno Clevelandc, 
Ohio ir New Yorko valstijoj. 

Paeina iš Suvalkų gub., Starapo-
lės ujezdo, G.ir' uvos gmhm ir pr.-
rapiJfo8, Padlėšių kaimo. Po tėvais 
Magdė Keturakaltė. Jf pasiduoda 
pavarde Maggie Wait.. Mažam ir 
dukterj paduoda^ po ta pravarde. 
Prašau, jeigu kas apie jas žino, ra
šyti man, o gaus gražią padėkavo-
nę per laišką. 

Wllliam Yanftiitis, 
464 Cardoni Avc, DctroJt, Mlch. 

Telefonas: McKINLEY 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 SO. WESTERN BliVD. 

Kampas W. 85-tos gatvės. 

• * - • • 

HIBERNIAN 
U2DETAS 1867 

Seniausias Taupinimo 
Bankas Chicagoje. 

Pagal mūsų seno .papročio visi 
taupyimj' sudari pinigai, padėti 
\2 sausio arba' pirma kokioje 
nors dienoje, skaitysis Kaipo bu
tų padėti sausio 1 d. ir už juos 
nuošimti mokėsime nuo tos die
nos. 

Šis bankas duoda parankamą savo kostumeriams pa
tarnaudamas. Subatos vakarais nuo 6 iki 8 vai. palengvi
nimui tiems, katrie negali ateiti dieną. j 

Tamstų atsilankymas bus labai prielankiai priimtas. 
RANKOS V,«^ANDds 

Taupymo skyrius — 10 ryte iki 3 vai. po piettj. Subatoms — t ryto 
iki 12 vai. po plet ir 6 iki 8 vai. vakare. 

Šios bankps tur tas yra nuosavybe Serininkų Cont ineptaMr^ 
Commercial National Bank Chicagoje! <• ' ?* T- . . 

A E ESI GIRDĖJĘS? 
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiusk 
štampą ir gausi visas Informacijas. 
DISTIUBITTOR for VVTLRERT CO. 
42 Vine Street, »Ionfello, Jfass. 

::- • • • • • , * , » ! 
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AP^VABSTYKlTE GEBAI. § 

Ar galima teisingiau deimanto AkmenJ pirkti? S 
Ar gulima Elgrin laikrodėlius pigriau gauti? z 
Ar galėtų kitas auksorius Jumis €furba}a—-užganėdinti ? r 

Paklauskite lietuvių, kurie žino. . r 
Visados teisingas patarnavimas. z. 

K. NURKAITtS, P i 
1617 N. Robey S t , Prie MUugukee fr North Avenues. E 

Tc i c M r i c i! 11 f 11121111 Į i s i E 11 f 111 r 11 M i: 11111: t M rf 111111 f 111111111 ri i c rt 1111111111111 i 111111111111111111^ 
5 v § - ^*r.&Jiitfl 
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B£ l u r j A r i 3= •* -i =^S& 

«3G^>»^^r€^^f€^<^««€^€^€^* 
1 
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PraneSu visiems dienraSčio "Drau-
įrV* j skaitytojams kad virS raiaėtą 
liikraAtj gatite pas manę gauti. Ku
r e ' nori užsirašyti, te praneša' man 
c tviruto. Pas*- mane galite gauti kaip 
dierinj taip savaitinj "Draugą". 

Taipgi praneSu tiems, kurte skal-' 
toto. jeigu kurie negautumėte, tai' 
1 raneškitat man greitai, o as viską 
pataisysiu. 

V NAUSĖDAS, 
l«5fi AVahansia a v c , . Chioago, TH. 

Paieškau savo -' Besers Agnieikos 
Jasiuniukės iš sodžiaus Midžiunų, 
parap. Ramygalos, pav., Panevėžio. 
Kauno gub. Jinai prieš kar gyveno 

.Rusijoj. Gal kas-, žino apie ja 
ar ji pati lai atsišaukia šiuo antrašu: 

JONAS JASIl'NAS, 
2251 W. 23 PI., Chieago, 111. 

(3—7>. r , 
^ — 

REIKALINGOS 
Goru katalikiškų Šeimynų dukte

ris, kurtos norėtų pastoti seserims 
Saldžiausios širdies Jėzaus, kurių 
darbas dirbti išganymui dūšių. Ku
rios turėtų tok{ pašaukimą malo
nės atsišaukti šiuo antrašu: 

Karmelitų Sc**crJs 
Ogdcn amf' ,Gmssclli Avės., 

EAST CHTCAGO, IND. 
(4—20). 

-
Parduodu automobilių — limosi-

ne, Mttchel 1912 m. vartotas. Par
siduoda pigiai, nes savininkus turi 
iškeliauti kariuomenėn. Atsišau
kite, katrie norėtumėte pamatyti ar 
pirkti, po šiuo adreu: 4632 So. Mar-
shfield avc. (saliune). 

J03 Benai t ls, 
46S2 So. Marshflcld a ve. 

(4—5—6> 

Or. A. R. Bliimenthal 0. D. 
Akiu Spitclaltstjui 
Patarimas Dykai 

Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakarė Nedelloms 9 Iki 12. 

1649 8o. Ashland Ave. Kanip. 47 St. 
Telefonas Tardą 4317. 

Amerikos Lietuv, Mokykla 
Mokinama: angliškos ii lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos. 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-
rašyseės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 

f 

-

3106 So. Haistcd St., Chieago, III. 
.t 

lJ_a.^•^Ll^••!-L^!^.l 
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LIETUVOS VYČIŲ 16 KUOPA 
^ - = = ^ 2 ^ RENGIA ^^J—^ 

PUIKŲ VAKARĖLI 
Su pamarg in ima is 

Nedelioj, Sausio-Jan. 6, 1918 
SV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

Ant Bridgeporto 

Bus loš ta komedija, " A n t Naujo Slenksčio Gyven imo" , bus 
d a r monologas sugy vais paveiks la is . 

Pradžia 7 vai. vak. jžanga 50 ,35 ir 25c, Vienam 
"Sveta ine a t s i d a r y s 6 vai . vak . Taigi 

kvieč iame v i sus kuoska i t l i og i aus i a a te»t i . 
16 kp. L. Vyčiai. 

• • 
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Puikus karabarya su Stimu šiluma 
ir elektros šviesa. Vienam vyrui ar 
dviem. Inėjimas parankus. Atsišauki
te: 

J. J. ELIAS BUILDING. 
4600 S. Wood St., Ant S lubų. 
(8—4—5). 

1 AUTOMOBILIAI! 
Turime būtinai parduoti du 1015 

automobilius — llraousine ir vie
ną limyusine viršų. Geram padėji
me, taip kaip nauji. 

Kas norėtų pirkti automobilių 
prašoma kreiptis ant šio antrašo: 
1543 Hf. 48 St., TeL Yards 7125 
.( 5 - r l 2 ) . ' ' 

Mr. feDWARD SAGER 
Advokatas 

Patarnauja Išpildyme r*egistran-
tarr.s aplikacijų (ąuestionaiVes). 

4501 So. Ashland Avenue 
antras augrštas iš fronto. 

Valandos: fiao \7' iki . 10 vai**vakare. 

^E m 

ALIUS! 

• • 

ir 
PARENGTAS 

Lietuvių Giesmininkų Dramat. Dr-tes 
=!- PO PRIEGLOBA ŠV. CECILIJOS , . 

Stato scenoje "BETLĖJAUS STAINELEJE" 
DRAMA 4«e AKTUOSE 

I 

E E E ^ 

NEDElIOJ, SAUSIO-JAtiUARY 6 d, 1918 m, 
"Związek Polek" Svetainei, 1309-1315 N. Ashland i re . , 4rti Mtfwaukee #ve. 

S v e t a i n ė . a t s i d a r y s 5 va i . v a k . . Loš imas pras idės o vai . vak. 

Įžanga ypatai 75c, 50c ir 35c. 
t V î̂ as pelnas gio vakai'o bus Šv. Mykolo Ark. parapijai. Muzikė fc. Krikščiūno. 

Taigi visus lietuvaitės ir lietuvius kviečiame kuoskaitlingiausia atsilankyti 
tan dar lig šiol nematytam mūsų kolionijo je vakaran, o tikimės, kad busite lab*i iš 
to lošimo užganėdinti. 

Kviečia , KOMITETAS. W 
y i " • • " 

3E " f l " ' i i EW 

s 

VAKARĄ 1 

R E N G I A 

Lietuvos Vyčių 36ta Kuopa, Brighton Park 
— — — : 

B£ 

, SAUSIO-JAN, 6,1918 
COLUMBIA HALL 

4 S ir Paulina Gatv. 
• ~ . . • ^ \ , ^ " • » / • • • • 

• 

.3 » ^ 
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Bus Statoma 4 Veiksmų Drama 

7 

Pradžia vak. imi 
i i I ž a i p 35c ir augščiau 

Kviečiama visus kuoskaitlingiausia atsilankyti. 

-— .t* • r * & '*. m jf 
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