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Gelbėkime badaujančią
Lietuvą!
Dėkime aukas Tautos
Fondan!
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BOLŠEVIKAI, TURBŪT,
ATNAUJINS KARE
PRIEŠ VOKIETIJA

True translation filed with the postmaster at Ghicago, 111., on January
8, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
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BOLŠEVIKAI RUOŠIAS
KARĖN PRIEŠ
VOKIEČIUS.
Nenori jie patekti vokie
čiams šitų apgaulybės auka.
s

Londonas,/sausio 8. — Iš
Petrogrado pranešama, kad
bolševikai pagaliaus išnaujo ima stiprinti kares fron
tą prieš vokiečius. " Daily
News" korespondentas ra
šo, kad jis apie tai informa
cijas gavęs nuo M. Radek,
vieno rusų delegato, kurs
dalyvavo dervbose su vokicčiais-austrais Petrogra
de^.?). Jis pažymėjo, kad
bolševikai nusprendę iš ka
rės fronto paleisti visus
tuos kareivius, katrie neno
ri kariauti. Tokiuo badu.
bolševikams paliks tik parinktiniausioji
kariuomenė,
tniri kariaus už idealą.
n

Korespondentas paklausė, koks butų bolševikų sto
vis karės atnaujinimo rei
kale, jei jiems ateitų pagelbon talkininkai? M. Ra
dek atsakė:
" M e s netrokštame jų pagelbos. Mūsų stiprybė ran
dasi mūsų silpnybėje. I r jei

Steigiamasis susirinkimas
Šiandie išnaujo laukiama
gali atnaujinti karę.

Londonas, sausio 8.-—Maximilian Harden laikraštyje
"Die Zukunft" reikalauja,
kad tuoj aus butų sušauktas
vokiečių
parlamentas
(Reichstagas), kurs Vokie
tijoje yra vienatinė populerė organizacija, nes, sako,
kitaip taikos vaisiai su Ru
sija bus pražuvę.
" Parlamentas, jis sako,
yra atsakantis kūnas šalyje
ir jisai pasakys pasauliui,
ko Vokietija trokšta. Tegu
parlamentas Vokietijos var
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on January du išreiškia savo norus, bet
8, 1918. as reąuired by the act of
ne koks ten generolas arba
October 6, 1917.
BOLŠEVIKAI VEIKIA mihisteris. Jei parlamentas
taikos neatsieks, tuomet
VOKIETIJOJE.
karė tegu tęsiasi ir toliai,
f
nes tai bus veikiama sulyg
Jie daro didelius nesmagu tautos noro. ,,
mus militaristams.
ATEIVIJOS STOVIS.
Zurich; Šveicarija, sausio
8. — Rusų soeijalistų, ypač
Washington. — Praeitą
Champaign, UI., sausio 8.
bolševikų veikimas Vokieti spaliy mėnesį šion šalin at
joje padarė daug nesmagu keliavo 13,673 ateiviai, tvir —Visas Champaign apskri
mų vokiečių militarizmui, tinama federalio immigra- tis nuklotas storai sniegu.
Temperatūra vidutinė, Ma
taip kad paskui Vokietijos cijos biuro pranešime.
ži nuostoliai padaryta. Bet
vvriausvbės įsakvmu ir atSpaliy men., 1916 m., sutrukdytas judėjimas ge
likta areštavimai Cologne,
šion šalin atkeliavo 44,062 ležinkeliais.
Leipzige ir Karlsruhe.
ateiviai; spaliy, 1915, 31,mm*
Yra žinių, kad' vokiečių
215; spaliy, 1914, 45,241.
Decatur, BĮ., sausio 8. —
socijalistai vienijasi su bol
Praeito spaliy mėn. atei
ševikais ir suokalbiai! j a vi jo j e pirmą vietą užima Baisi sniego vėtra paliete
šitą miestą. Tokia sniego
prieš vyriausybę.
italai. J y atkeliavo 1,241 pūga čionai. neatmenama.
žmogus. Kiti likusieji atei Gatvekarių bėgiojimas suNAUJAS ANGLIJOS
viai yra atkeliavę iš Aus paraližiuotas.
AMBASADORIUS.
trijos, Bulgarijos, Serbijos.
Čeraogorijos ir Rumunijos.
Bloomington, UI., sausio
Londonas, sausio 8.—Vie Pirm karės iš ty šaiiy dau8. — Čia sniego vietomis
toje atšaukto savo ambasagelis žmonių atkeliaudavo.' p r i s n i g 0 2Q coliy storumo.
doriaus Spring-Rice Angli- y i s t a i pigys darbininkai.
Nuo 1900 metų ko panašaus
ia ambasadorių i S. \ alstiį
•
f ._
čionai nebūta.
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jas paskyrė savo lordą vy
riausią teisėją Reading. ..

PRAMATOMAS GALAS
BOLŠEVIKAMS.
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IŠ DARBO LAUKO '
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Portorikiečiai laimėjo

giau dirbti, kaip dešimtį ir
streiką.
pusę valandos.
Washington, sausio 7. —
Kompanijos viršininkai
Valstybės
departamentas Washington. — Amerikos
gavo žinių iš švedų versmių, tabokos trusto šaka "Porto teisinosi, kad'inoterįs darbi
ninkės " neprieštaravusios"
kad ateinančią savaitę bol Riean-American
Tobacco
ševikams pasibaigs viešpa Company įveikė pagaliau ilgoms darbo valandoms.
tavimas Rusijoje, arba jie
"Didelis" pasišventimas.
NE TIK CHICAGO NU- bus priversti atnaujinti ka 15,000 vyrų ir moterių streikiiunkų, kuriy pusė yra su
KENTĖJO NUO SNIE- rę, kuomet bus atidarytas
New York. — Angliški
siorganizavę.
GO PŪGOS.
steigiamasis susirinkimas
pranešė,
kad
Streikas pakilo praeitą lakmščiai
Susirinkime gi atstovai taij,
rugsėjo mėnesį, kuomet plieno " k a r a l i u s " Charles
Kitur buvo ir yra dar
pįrsistato:
ariti-bolševikų
M. Schwab savo privatinį
kompanija
atsisakė
padi
blogiau.
bus 231, bolševikų 131.
dinti darbininkams užmoke- vagoną-rumus visam karės
Steigiamasis susirinkimas snį. Dabar sutartis padary metui uždaręs daržinėn ir*
Springfield, UI., sausio 8. užims tenai legalę buvusios
ta trims metams ir darbi jo nenaudosiąs. Sako, tasai
— Illinois valstijos centralė durnos vietą. Jei tik tasai
milijonierius taip darąs iš
ninkams
leista
dirbtuvėje
dalis vakar ir užvakar ko susirinkimas rimtai pasistaturėti savo komitetą. Be perdidelio savo patrijotfšvojo su vėtra, kuri visur tys ir užims Rusijoje vado-j k i t k o d a r b i n m k a m s p a d i . kumo—norįs sutaupyti dau
sulaikė visokia komunikaci vaujančią rolę, talkininkai I d i n t a m o kestis.
giau anglių šaliai.
ją. Del sniego daugybės net tuomet "pripažins teisot*
Bet tasai milijonieriaus
pėstiems susinėsimas nebu- į Rusijos vvriausybę.
patrijotiškumas regis tik
Reikalauja
piketavimo
vo galimas.
nuduotas. Nes po to, kaip
Po šito manoma, jogei su
teises.
Čionai prisnigta sniego sirinkimas paklausys Lon
jis savo privatinį vagoną
apie 10 colių storumo.
uždare daržinėn, išėjo vy
dono reikalavimo vesti karę
Tacoma,
Wash.
—
OrgaMieste Gairo ir tas pat.
riausybės parėdymas, sulyg
ir tolesniai.

TAS NEPASISEKĖ, TAD NENORI SU
BOLŠEVIKAIS
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on January
S. 1918. as reąuired by the act of
October 6, 1917.

NAUJA SNIEGO PŪGA
ŠIANDIE LAUKIAMA
CHIOAGOJE.

sniego Chicagoje. Oro biu
ras praneša, kad šiandie
snigs. Gi jei pakils smar
kesnis vejas, išnaujo bus
vargas žmonėms su kuru ir
maistu.

Vokietija savo taikos sąlygomis
mėgino patraukti talkininkus
•

METAI-VOL. III.

Entered aa Second Clciss Matter March 31, 1916, at Ohicago, Illinois under the Act of March 3, 1879.

SUSEKĖ KERENSKIO
PINIGUS.

nizuotasai darbas pareika
laus valstijos legislaturos
pravesti
įstatymą,
kurs
duotų teisę darbininkams
piketuoti streiko metu, kam
priešinasi valstijos teis
Scranton, Pa. — šito mie mai.

Jei susirinkimas stos už
karę, tuomet, žinomas daik
tas, taikos derybos su Vo
kietija bus pertrauktos.
• *
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sto gaisrininkai reikalauja
sau ciiclesniy algų. V ^ t i j o s '
legislatura pravestu parė
dymu duoda teisę gaisrinin
kams statyti toki reikalavimą. Miesto advokatas tvir
tina, kad legislaturos parė
dymas esąs priešingas ša
lies konstitucijai.

Mašinistai laimėjo strbiką,

St. Louis, Mo. — Organi
zuoti mašinistai laimėjo
streiką Otto Eick Machine
Comp. ir Commomvealth
Steel Comp. mieste Granite
City, 111. Kaip vienur, taip
, kitur mašinistams padidin- Washington, sausio S. j t a u ž m o k e g t i s i r b e t o d a r
- Viršiausias teismas nu- U
g
užmokėta
jiems
sprendė, kad priverstino! g t r e i k o
^
kareiviavimo įstatymas nėra priešingas konstitucijai.
Nubaudė už perilgas

kurio susiaurinta tokiems
privatiniams vagonams tei
sės naudoties geležinkeliais
karės metu. Turbūt milijo
nieriui išanksto kas ant au
sies pakuždėjo apie tą pa
rėdymą, ot, ir atlikta dide!: ''pasišventimas."

Padidins užmokesni
siuvėjams.
New York.—United Garment Workers viršininkai
paskelbė, kad Nnion-Made
Garment
Manufacturers'
sąjunga sutiko rubsiuviams
padidinti ^ užmokesni po
konferencijos atlaikymo.
—

Mažesni kviečių
užderėjimai.

Danville, UI., sausio 8.—
darbo valanda^.
—
Maskva,
sausio
7.
—
Užvakar Čia siautė vėtra su
PRIPAŽINO SUOMIJOS
Petrogradas, sausio 7. — lietumi. Vakare lietus per Bolševikai Maskvoje užgro
Memphis, Tenn. — Val
NEPRIGULMYBĘ.
Bolševikų vyriausybė už sikeitė sniegu. Ėmė šalti. bė visas privatines bankas. stijos inspektoriai suareš
Tame skaitliu j e yra New
grobė 317,000 rublių, ku Gatvekariai sustojo.
tavo TVestern Union Tele-i
Yorko National Citv Bank

Stockholmas, sausio 8. — riuos susekė depozituotus j

Suomijos neprigulmybę pagahau pripazmo Švedija ir
Vokietna.
okietija. Suomija šiandie
yra laimingiausia šalis vi
sam pasaulyj, jei jos nelai
minga nepadarys socijalis
tai, katrie visur lenda su
savo reformomis.

mes prisiimtumėm taikiniu,
,,
__, «^-_JU«n
kų pagelbą, mūsų pozicijų
reikšmė butų sunaikinta.
Kuo mes silpnesni atro
dom, tuo mes stipresni
esam. Vokiečiai gali mus at
blokšti atgal. Bet ką gi jie
gera iš to sau gaus ?
"Visa šalis užpakalyj delegatams; užsienių reika
fronto aptuštinta. Tenai ne- ly ministeris Messimy Be}
surastum gana pasišerti j turkams ir teisėjas Popov
vieną arklį. J u k vokiečiai j bulgarams. Jiems buvo pra
.
T
V l _
1
*
J.
1 ^ _
~1
nešta,
jogei
centralės
val
nepageidauja
savo rankosna paimti milijonus išbadė- stybės pasiūlo taikos sąly
gas rusams tik su tokia i*
jusiy žmoniy.
"Mes stovime už demo lyga, kad prie anų prisitai
kratišką taiką. Taip daro kintų ir talkininkai. Ši
ir nori ir vokiečių darbiniu tiems reikia duoti tam tik
kai. Jei Vokietijos vyriau ras laikas peržiūrėti ir ap
sybė mus užpuls, jinai pa spręsti tas sąlygas. Rusų
sirodys prieš savo žmones delegatai tam tikslui nusky
rė dešimtį dienų ir derybos
pilnoje šviesoje."
Telegrama iš Brest-Li- buvo pertraukta ligi sausio
tovsko į Amsterdamą pada- 4 d. Teutonai buvo mane,
ė bevielio telegrafo prane kad tuo laikotarpiu ims
šimą, kokį pasiuntė užsie- prie derybų ir prisidės tal
niy reikaly ministeris von kininkai. Bet praėjo nu
Kuehlmann vokieeiy dele skirtas laikas ir nuo talki
gatams; užsienių reikalų ninkų nenugirsta nei pusės
ministeris Černin austru žodžio.

bankas buvusio premjero
vardu.
Šituos pinigus bolševikai
pavartos sušelpti nukentė
jusiems žmonėms, kurie nu
kentėjo sugriovus Keren
skio valdžią.

Milwaukee, Wis., sausio fiiij a.
8. — Sniego pūga palietė ir
— Washington, sausio 7.
šitą miestą. Daugiau poros
pėdų sniego prisnigo. Mie — Gauta žinia, kad Berlyne
svarui
mokama
ste Racine kaikurios mo sviesto
$2.25.
kyklos uždaryta, i

Gatvių valymas Chicagai
Apie sniego pūgas dar
MAISTO PARODA.
daugiau
100,000
pranešama iš valstijų Mi- atsieis
chigan, Kansas ir Minne dolierių. Ir tai bus apvaly
Vakar Coliseume, Chica sota.
tas nuo sniego tik pat vidugoje, prasidėjo maisto pa
miestis. Kitos miesto dalvs
roda. Kiekvienam patartina
Chicagoje sniego, pūga kentės neparankumus. Nes
tą parodą aplankyti. Nes padarė daugiausia nuosto tam tikslui nėra pakaktinai
ten pamatys labai indomių lių. Vakar gamtos gaivalas darbininkų ir kitokių rei
ir labai naudingų dalykų. buvo jau kaipir aprimęs. kalingų jėgį.
į
Pamatys, kaip visokie val Tečiau gyventojai turėjo
giai gaminami, ypač karės labai daug nukentėti. Dau
Vakar pranešta, kad Chi
metu, kuomet žmonėms yra gel vietose nepristatyta cagai pritrūksta anglių,
reikalingas taupumas.
pieno, reikalingiausi© vai kaip kieeų, taip minkštų.
kams kasdieninio maisto. Ypač tasai trukumas jau
STREIKININKAI ESĄ Kitur nepristatyta papra atjaučiamas didelių bustų
sto žmonėms maisto. Dar apšildyme. Gal vienai-kitai
IŠDAVIKAI.
kitur žmonės ilgas laikas parai užteksią minkštų an
Phladelphia, Pa.—Penn- negalėjo prasikasti is na glių. Gi kietų jau visai ne
sama. Ir nepramatoma, kad
sylvanijos
universiteto mų.
Anglių miestui irgi trūk kuoveikiau iš kur anglįs ga
prof. Carl Kelsey tvirtina,
kad karės metu visi strei- sta. Tuotarpu traukiniai lėtų but pristatomos. Už tai
kuojanteji darbininkai turi su anglimis vėluojasi, ne suverčiama kaltė ant snie
but priskaitomi prie šalies gali prasimušti per sniego go, kurio šiomis dienomis
daug visur priversta.
pusnynus.
išdavikų eilės.
• i ••••
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Washington. — 1917 me
tais visam pasaulyj mažiau
kviečių
užderėjo,
negu
pirmbuvusiais metais. Surinkta 1,864,000,000 bušegraph Co. viršininkus ir Į lių, ty. beveik 4 nuošimčiais
teismas juos nubaudė 'po mažiau.
Šiton statistikon neinei25 dol. ir teismo lėšomis ir
leidimą moterims darbinin na kviečių užderėjimai Vo
Austrijoj-Vengrikėms dirbti 12-13 valandų kietijoj,
1
paroje. Valstijos įstatymuo- joj, Bulgarijoj ir Rusijoj,
se pasakyta, kad moteris Del karės nebuvo galima
darbininkė negalį paroje ii-! surinkti žinių.
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WAR SAVINGS SIAMPS
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UNITED STA.TES
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TAUPYK IR
SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI
TAUPINĮ.

•

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMS BUS
REIKALINGAS PO KARĖJ.
Pirk Karės Taupymo Markes. Suvienytų Val
stijų Valstybinė Paranka neša'4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų
Valstijų Taupymo Markes.
Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda,
bankierius, laikraštininkas if kiti agentai. Klaus
kite jų.
Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį!
Tas padės laimėti šitą karę!
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DRAUGAS » »
•
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Antradienis, sausio 8, 1&18
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nigua padarys, kiek jie" su*
rinks iš savo draugų, o kiek
iš tamsia, nesusipratusių
taiCkiekvienoa šeimynos geriausis draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
katalikų, kurie, žinoma, at
Dabartine* gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
U E T U V I V KAT JiEKV DIENRAŠTIS
LTTHVANIAN DAILY FRHBND
branginti iki 35 centų maž% buteliuką ir iki 65 centų
eis
pasiklausyti
jų
kalbų.
Eina kasdiena .iskyrut nedėldienius.
\
Published daily except Sundays by
Žodžiu sakant, niekas neišPilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai iJbandytą
PRENUMERATOS KAINA:
-N «•
DRAUGAS PUBIiLSHING OO., UfO.
gyduolę
tokio pat gerumo ir pagelbmgumo. Nesi
Šioji karė iškalė aikštėn tris didelius žmones: iš
Metams
$5.00 1800 W. 46th Street, Chicago, Illinote siauka.
Mokesniai jau už
duokite apgjaut suklastuotais vaistais, parduodamais
Pusei metų
$3.00 Phone: McKinley 6114, Establ. 190*
už pigesnę čienią.
.
i
dėti ir juos reikės sumokė vokiečių pusės kaizerį Vilių, gi iš talkininkų — mūsų
Perkant atskirais numeriais po 2 c
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
TERMS OF SUBSCRIPTION:
Prenumerata mokasi iš kalno. Lai
ti.
prezidentą W. Wilsona ir Anglijos premjerą Lloydą Ge
palcelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
kas skaitosi nuo uteirasymo dienos,
butų
ant pakelio ženklas „ I N K A R A S " ir žodis
$5.00
Kaizeris šneka tik kareiviams; prezidento Witne nuo Naujų Metų. Norint permai One year
I r tiems vįgokiems fon orge.
„ L O X O L , " o taipgi mūsų pavardė.
$3.0$
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir Six months
Tikrasis P A I N - E X P E L L E R I S parduodamas visose
(Svarbiau
senas adresas. Pinigai geriausia sių Tkursday's Edition
f $$.09 dams — fondeliams ir tiks sono žodžius nesykį girdėjo visas ^pasaulis.
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame
sti
išp*rkant
kraeoje ar exprese
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių
sias buvo jo pabrėžimas tautų savarankumo principo,
"Money Order" arba įdedant pinigus At News Stands 2c. a Copy. Advertis- lams tiksleliams nei galo ne
dvigubai daugiau, negu už 35 ceatus.
ing rates on application.
J registruota laišką.
matyt, o vierniesiems soci- kurio ir šiandien laikosi kaip lietuviai, taip ir kitos tau
F. AD. RICHTER & CO.
9
66
7 4 - 8 0 Waahington Street, Nevr York
jalizmo išpažintojams vis tos).
Mažiausia ligšiol savo kortas rodė ir karės tik
tik mokėk ir mokėk.
Ir
W. 46th St.
Tel.McKiDley6114
ChiCBgO, III. Jeigu visus " v i e n i o " soci- slus reiškė — tai Anglija.
Pati Amerika ne sykį spy
kesinimo prieš josios neprigulmybę. Toksai pat garbin
# 3 * 1 > 'J I**
jalisto mokesnius suskaity rė Angliją, kad aiškiais žodžiais aptartų, ko ji siekia
gas pasišventimas įvilko į karę netik Rusija, bet
ir
si, tai lengvai \ šimtinę per šitoje karėje. Anglija vis atidėliojo. Nepersenai vie
Francija.
nas Anglijos žymus patrijotas markizas Landsdowne at
metus įvarysi.
Francija, būdama ištikima savo sutarčiai su Rusi
Bet tai tik ajbelnai visų siliepė spaudoje, reikalaudamas, kad Anglijos valdžia
Tuomet mažne
ja, atsistojo sale savo talkininkės tame ginče, kurs ne
socijalistų mokesniai.
O viešai savo karės tikslus apreikštų.
buvo jos pačios ginču. Jos ištikimybė sutarčiai privedė
jų savo partijos šlamštais kiek pasitaiko vietinių mo-| visa spauda apšaukė jį kaizerio bernu, Anglijos prie3
KUR BRANGIAU?
prie beteisiško užpuolimo Belgijos, o vėlgi sutartis mū
Štai Melrose Par šu. Bet štai vos tik mėnuo praeina ir Anglijos premGeri agentai apkraus jį vi kesnių,
Kas atsiti
sų (suprask Anglijos) su ta mažute* šalimi įvėlė ir
Kas negirdėjo socijalistų sais laikraštukais* kokie tik ko cicilikėliai, kad apginti jeras išpildo p. Lansdowne reikalavimą.
mus } karę,
f
,
pasakų apie baisia išnaudo yra jų leidžiami, taip-pat ir garbę savo va$o Zalato ko t Gi atsitiko tas, kad ėmė grasyti atskira taika Ru
Dabartiniai Rusijos valdytojai, be jokio susinėsi
ku riaus - r &mtiaes paklojo. sijos su Vokietija, I š to pramatoma sustiprėjimas vo
jimų tikinčių katalikų. Iš knygutėmįs-šlamštais,
Jaučiama
mo suv šalimis, kurias Rusija intraukė į karę, veda at
naudotojais esa, žinoma, rių jie metai į metus iš Viskas nuėjo ant šuns uo kiečių ir apsunkėjimas karės talkinjnkams.
didelis nuovargis, darbininkai šen ir ten bruzda.
Toje
skiras tarybas su mmsu bendru prošiiunku. Aš čia ne
,*
kunigai. Parapijos mokesnį leidžia devynias galybes. degos.
darysiu jokių išmetinėjimų. Aš vien tiktai privedu fak
I r tai vis dar tik tiesio valandoje ypač svarbus yra daiktas Anglijos ir josiosf
mokėk, bažnyčioj kolekta Reikės pasirodyti apsišvie
tus, kad aiškiai parodžius, kodėl Anglija negali imti
mokėk, už krikštus, sliubus tusiu, susipratusiu draugu, giniai mokesniai socijalis- talkininkių visų žmonių vienybė, kad karę davedus iki
ant savęs atsakomybės už visus nusprendimus, kurie
mokėk, už mišias mokėk, tad tam visam reikės išlei tiško dievuko garbei ir nau laimingo užbaigimo. Tad visi' talkininkai -aiškiai turi ži
Štai 5 gruodžio p. Lloyd
daromi be jos ir apie kuriuos su ja nebuvo pasitarta
žodžiu sakant, vis tik mo sti per metus nuo $15.00 iki dai,
b kiek yra netiesio noti, kam Anglija kariauja.
George ir prabilo Anglijos Darbo Sąjungos atstovams,
ir įjos pagelbos nesišaukta.
kėk ir mokėk!
$20.00.
Bet tai tik pra ginių mokesnių.
Kiekvienas, kurs pažįsta Prūsiją ir josios pienus
Katalikas eina į bažny o per juos visam pasauliui.
Užėjo mums noras paly džia. Tai tik mokesnis vie
link Rusijos, negali nei vienai minutei abejoti apie jo
čią mišių šv. išklausyti. Tu
ginti, kurio gi tikėjimo- ton anų $6.00 parapijai.
Tiesą pasakius, nieko nauja toje ilgoje kalboje
sios galutinas intencijas. Nors ir kažin kokias frazes ji
Reikalavimai beveik visi tie patys, ką
žmonės turi sumokėti dide
Socijalistas įsitraukia į ri eiti kur nors ir socijalis- neišgirdome.
vartotų, kad apgavus Rusiją, ji nemano atiduoti nei vie
Eina jisai ieškoti lin ir AmeriktJs: atstatyti ir grąžinti lasvę Belgijai, Lenki
sniu mokesniu, ar ano seno- savo partijos gyvenimą — tas.
nos iš tų gražių Rusijos provincijų ar miestų, kuriuos
Rojaus jai, Serbijai, Juodkalnijai, suteikti laisvę net Armėni
jo, ar to naujojo, tai yra ar o tas gyvenimas tik ir tyko, ksmų kompanijų.
ji prievarta užvaldė — ris viena kokiu vardu jos ne„ Bažnyčiai, ar socijalistų ro kad apkrovus jį vis nau besiekiant, atsitinka ir išsi jai, Arabijai, Mezopotamijai, Sirijai, Palestinai, grą
sivadintų. Ir ne svarbu čia vardai. (Įsidėmėkime čia
jui. Matote, žmogus be ti jais ir naujais mokesniais. gerti ir laisvą meilę papra- žinti Prancūzijai Alsas-Lotaringijį; įsteigti po karės
giliai, kad vyriausio Anglijos valdininko nuomone, varkėjimo būti negali.
Mušu Kas nedėlia vis kokios nors ktikuoti, — ot čia ir pribū kokį nors tribunolą, kurs geruoju taikintų tautas ir t.
dai Lietuvos, Latvijos esą nesvarbus. Arba tų vardų
Nauja toje kalboje buvo tiktai tas, kad 1) aiškiai
Baltrai, Jurgiai ir Jonai, p ra kalbos.
Kalbėtojų lė va tų įvairių netiesioginių p.
nežinoma, nemokama ištarti, arba juos tiksliai ignoruo
už socijaliziną pasakoma, kad Anglija nekovojanti prieš vokiečių taiK
kuomet pameta Bažnyčia, šų padengimui negi duosi mokesnių
jama. Ir viename ir kitame atsitikime paaiškėja mūsų
o nueina pas soeijalistus, penktuką, reikės
įmesti dar du ir tris sykius tiek, tą, kad nesiekianti išgriauti jos galybę, 2) kad neturin
kaltybė ir silpnumas Apie tai plačiau kitą sykį. Red.),
I r ti tikslo primesti Vokietijai šiokios ar kitokios polįtištai tik permaino tikėjimus. kvoterį,—o gal net pusdole- kiek anų tiesioginių.
šitos Rusijos provincijos bus nuo šio laiko ištikrųVieton Dievo, dangaus, pa- į į, juk reikia pasirodyti su įsivaro mūsų socijalistas į fkos tvarkos ( " I r nestojome mes į tą karę tam, kad
jų tik dalimis Prūsijos žemių. Jas valdys Prūsijos kar
. sistato sau tikslu žemišką sipratusiu draugų, (tai vie kelius šimtelius , metinio sugriovus imperatorišką Vokietijos konstituciją, nors
das pagal reikalų Prūsijos autokratijos, o kitos Rusijos
mes
ir.
manome,
kad
militarė
autokratiška
konstitucija
mokesnio
savo
"
naujos
viejį rojų.
ton penktuko bažnyčioje).
dalys bus išdalies viliojamos gražiais žodžiais, išdalies
yra
pavojingas
anachronizmas
dvidešimtame
amžiu
r
o
s
"
sustiprinimui
ir
palaiTad kas gi brangiau a*>Pankui ta begalė įvairių
gi tempiamos per prievartą — grasinimais nuolatinės
je").
Iš to mes matome didelį Anglijos frusilcidiiną,
kvmui.
• sieina? įvairiausių jų fondą.
(Ži
karės priešais silpną armiją — į visišką ekonominį ir
nes taip dar nesenai Amerika savo ir Anglijos vardu bu
Mes dabar .ir supranta
Kataliko mokesniai.
noma, nerems jisai savo
pagaliaus politišką pavergimą Vokietijai.
vo
užreiškusi,
ka$l
talkininkai
galėsią
tartis
ne
su
kai
Ištikimas, nuoseklus ka Lietuvių Šelpimo fondo — me, kodėl katalikas žmogus, zerio valdžia, bet su Vokietijos žmonėmis.
Mes visi apgailestaujame tą ateitį, šios šalies de\
nuo karės. nors ir aukoja nemažai baž
' mokratija mano iki paskutiniosios laikyties išvien su
talikas užsimoka už save ir nukentėjusių
Anglija, anot žodžių jos premjero, stosianti už
demokratijomis Franoijos, Italijos ir kitų mūsų talkinin
už žmona. $6.00 parapijai. Tas fondas užmigo nuo to nyčiai, tečiau žiūrėk susi
kių. Mes didžiuosimės tuo, kad stovėsime taip pat greta
; Kelete dolerių sumoka pen- įaiko, kaip katalikai nusto taupo turtelio, pasistato na tautų paliuosavimą p". L. G. sako. "Didelių ir mažų
Soeijalistai mus ir gyvena sau sočiai tautų lygybė (suprask jų teisių lygybė) yra vienas iš
naujos Rusijos demokratijos. Taip darys Amerika, taip
. ktukais laike kasnedėlinių jo į jį aukoti.
Gi socijalistas pamatinių reikalavimų, kuriuos Anglija ir jos talkinin
elgsis ir Francija, ir Italija. Bet jeigu dabartiniai Ru
kolektu, 3—4 dolerius įvai- prie artymo meilės darbų ir gražiai.
visą savo turtą ant savęs kai siekia įvesti."
Mes jaučiame, kad po šios karės
sijos valdovai pasielgs neprigulmingai nuo talkininkų,
rioms stambesnėms kolek- neturi pretensijų).
mes neturime priemonių sulaikyti katastrofą, kuri tik
Revoliucijos
Kankinių nešioja ir dažniausia skur 'šalių sutvarkymo pamatau reikia padėti taisyklė, kad
: toms, jei pasitaikė krikštas,
sta.
rai kris ant jų šalies. Rusiją gali išgelbėti tik jos pačios
valdžia turi valdyti tik sutinkant Valdomiems (govern-.
į tai 2 doleriu už krikštą, jei fondas — mokėk (nors da
žmonės.
Žinoma, mes čia nekalba ment with the eonsent of the governed).
- leidžia vaikų į parapijinę bar nebe sevoliuci j orderius
Sutraukdamas į krūvą visą savo kalbą, p. L.. Ge
me apie pačius jų vadus—
MES TEČIAU TIKIME, KAD
PASTOVUMUI
mokyklą — tai pusė dole- kiti kankina, bet revoliuciTie tai moka orge pasako, kad Anglija kovojanti svarbiausia del tre
VAKARŲ EUROPOS YRA BŪTINAS REIKALAS
| rio į mėnesį už vaiko mok- jonieriai visus kitus kanki biznierius.
ir juodai dienelei pasidėti, jopo ^reikalo:
SUDARYTI NEPRIGULMINGĄ
LENKIJĄ, KU
; slą. (Xors tie ir nėra prt- na).4
1) Kad nustačius tarptautinių sutarčių šventumą;
RION INEITTJ VISI TIE TIKRŲJŲ LENKŲ GAIVA
* Naujienų" šėrų fondas net iki milijonų prieiti. Bet
" verstini ir lengva nuo j u
LAI (GENUINELY POLISH ELEMENTS),
KURIE
2) kad tautų gyvenimą sutvarkius ant pamatų
tam jie ir yni vadai.
Mes
pasiliuo^uoti tam, kuriam —M mokėk,
NORI PATAPTI JOS DALIMI. (Mūsų
pabraukta.
/
Laisvės" popieros fon čia kalbame tik apie pap savęs apsisprendimo;
sunku mokėti).
Čia dar
Red.)."
3) kad įsteigus tarptautišką organizaciją prašarastus socijalizmo karei
reikia pridėti bent 3 dole das —- mokėk,
linimui karių pavojaus.
Mockaus blevyzgų laisvės vius.
rius, kuriuos katalikas vi
Išvadas .iš p. Lloyd George kalbos padarysime
*
Reikalavimai
skamba
gražiai,
atrodo
teisingi
ir
fondas
—
mokėk,
dutiniškai išleis per metus
Mes spėjame, ką į visa
sekaneiame " D r a u g o " numeryje.
M
vargiai
ir
Vokietija,
darbininkų
spaudžiama,
išdrįs
vie
Sumušė kur kokį eiciliką, tai atsakys ponas Naujie
užprašymui mišių šv.
Na,
Uotis.
šai
jiems
pasipriešinti,
ir
dėlto
išdrįstame
papranašauk
tuoj
atsirado
fondas
—
mo
n ų " redaktorius. Bet mes
dar galime čia priskaityti
'
nenorime jam užbėgti už a- ti, kad
kelete dolerių, kuriuos ka kėk,
MOTERIŠKOS
EINA
Į se ir nemečiai vaikai vartojo
1)
netrukus
bus
sudaryta
visų
kariaujančių
ša
Suareštavo
Soe.
Sąjungos
kių.
Lai gi jisai pakalba.
talikas išleis savo dvasios
ŠOKIUS NAKTINIAIS RŪ alų, sako p. Webster.
lių
atstovų
konferencija
ir
kad
vadus
—
vėl
atsirado
fon
Mes savo skaitytojams pra
reikalams, apšvietai, tai yBAIS PASIRĖDĘ.
Oia reikia pažymėti, kad
2) šiais metais karė pasibaigs.
das
—
mokėk.
nešime,
ką
jisai
pasakys.
ra laikraščiui, knygutėms.
Baltos Rožėe Idiubas yra mū
Dabar " N a u j i e n o s " skel
Viską apskaičius
išeina,
% *
sų lietuvių nepastovių vyrų ir
BALTIMORE, MD.
Palaida tvarka ir išdykęs
bia
vėl
naują
fondą.
Tai
kad pavyzdingai, katalikišmerginų jaunimo .draugija.
Tečiaus mums lietuviams svarbiausia yra žinoti,
elgimąsi salėje.
rinki
• kai šeimvnar vienvbė su šių metų socijalistų
Mirusių lietuvių statistika. ką Anglijos rinktinis žmogus mano apie Lietuva. SaNejaugi B. R. kliubo tikslas
i Bažnyčia ir su tikėjimu at mų agitacijos fondas. Ame
nepadorumo lavinti
mūsų
*vo ilgoje kalboje p. Ll. George nei viena, sykį mepamurikos
socijalistų
partija
už
Praeitais
1917
metais
šiam
Taip
raportuoja
Jaunuolių
sieina į metus, bizmškai anejo vardo nei Lietuvos, nei lietuvių.
Jpai
ttfc^risi-' Apsaugos Lygos narys Al jaunimą, kad taip pakidus šo
merikoniškais doleriais ro- simanė šiemet bent keletą mieste mirė viso 80 lietuvių.
minė apie " vokiečių užimtas Rusijos provincijas, Is; tų berta Webster. Jis išdėstyda kius rengia, kurie su net ir
savo
atstovų
pasiųsti
į
kon
Iš
to
skaitliams
turinčių
su
kuojant — nuo $20.00 iki
su miesto liuosomis taisyk
provincijų jisai primine tik Lenkija, kuriai jisai reika mas savo raportų
pasakoja,
$25.00 . (Čia mes nerokuo- gresą. Geras butų daiktas. virs 15 metų amžiaus buvo
lėmis nesusitaiko f Ištikrųjų,
lauja
neprigulmybės.
Bet
ir
iš
to
prisiminimo
paaiškė
Keli
draugai
gautų
pelnin
41,
gi
kūdikių
ir
vaikų—39.
kad
Baltos
Rožes
kliubas
sa
jame nei šliubų, nei pagrakliubiečiai turėtų
suprasti,
Hall^
Iš suaugusių naturale mir jo Anglijoj politikų ir diplomatų atsinesimas į Lietuvą, vo baliuje, Columbia
bų.
J u k tie dalykai kas gą dziabą — po $10,000.00
kad tai yra bjaurus pažemi
I^atvijų
ir
Ukraina.
.P-as
Ll.
G.
aiškiai
pasakė,
kad
į
metus,
o
dar
visokių
ext1700
W.
48th
gt.,
neužlaikė
nei
timi
mirė
37.
Be
to
3
sųaumet neatsitinka). Yra ka
nimas mums lietuviams sve
Ar jiems guaieji nusižudė i* 1 žmog- jisai atstovauja surinktas mintis vį&os*Britanijos žmo miesto taisyklių nei padoru
talikiškų šeimynų, kurios ra tiek ir tiek.
timtaučių akyse.
nių.
Mes
eia
iscituojame
ištikai
ką
p.
Ll.
George
kal
mo.
Baltosios
Rožės
kliubo
apseina ir su keliolika do t a i pasiseks, ar ne T - tai žudis pasidarė galą.
baliuje moteriško* pasirėdę
Kas norėtų sužinoti mi bos dalį, kuri mus paliečia.
lerių į metus.
Pavieniai klausimas. Bet partįja jau
"Ai čia uesvarstysiu klausimo nei rusų teritori naktiniais
rūbais ėjo šokti.
VIEKŠNIAI.
pavardes,
galima
išsisuka kariais ir su de nutarusi tu rinkimų agita rusių
jų, nei vokiečių okupacijos (užvaldymo). Rusijos tvar Ten buvo matyti pora mergi.
šimke, nenustodami tečiau cijai sulinkti
tik, milijo kreipties į grabininka Joui>
ka nuo revoliucijas laikų taip staigiai ir tiek daug sy nų dėvinčių "Buster Rrown"
būti gerais katalikais.
ne dolerių.
Partijos va Grebliimą, 425 ®o. Paea st.
Kuu. dėkomis V. J a m kių mainėsi; kad sunku yra dabar tikrai statyti Europos uniforma. Dvi moteriškos nak laifis jau sugrįžęs iš Vokie
dai, žinoma, jau apskaitė,
taikos sąlygas..
Socijalistų mokesniai.
tiniuose rūbuose su ženklais, tijos į' Viekšnius.'
kokia clali tų pinigų turės
Lie
Rusija priėmė Šią karę su visomis jos baisenybė pažyminčiais faktą, kad jos
Priėmęs a•" naują vierą jie gauti is lietuvių.
Stocks iv Bond» P e r i a m i ir Parduomis, būdama ištikima savo tradicijoms sergėti silpnesnes jieško vyrų.
žmogus visų-pirma turi ap- tuviu gi socijalįstu, vadai
veiklus daibas. Andre*s A Co.
gentis savo rasės, ji norėjo išgelbėti Serbija nuo pasi
Ten" ir kareiviai unifW o- (Iticui
sikrauti nuo galvos iki ko- apskaitė kaip įiet' tuos pi
108 6o. La Salle st., uždėta \1900 m.
-<*&«>- ^*m« ~-wcr ; <»©«

Anglija ir Lietuvos
Kiaušiimas.
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Kas veikiama Vilnioje.
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P a s i l i u o s u o k Nuo
Skaudėjimo!

Nesenai atėjo Amerikon giau per penkias dešimtis
laikraščio "Santaros' p nu mokiniu. Kai kurie turtin
meriai, kur randame žinių, gesnieji atsiveža patįs sau
perspauzdintų iš "Lietuvos maisto. Bet didesniai dauAido," einančio Vilniuje. | gumai mokiniu, kuriu, tėvai
TSVfcKai-kurias žinias paduoda-1 yra neturtingi, Komitetas
me " D r a u g o " skaitytojams. duoda visa užlaikymą be
IŲ dienų augštose kainose yra
jokio užmokesčio.
Bend
rabučio globėjas yra^ Dr.
MŪSŲ DRAUGUOS.
menkas taupumas bijoti su
Basanavičius, auklėtojai i
skaudančioms
strėnoms,
kuris
vedėjai
A.
Gylys
ir
M.
RušAugštai pakilęs draugijų
padare paprastą darbą nepakelia
gyvenimas prieš karę ma kytė.
mu. Jeigu kiekviena diena atneša
žai tenupuolė ir kares me
2. Mergaičių bendrabu
tu.
Tiesa, draugijos dėlei
nesmagumą, aštrus skaudulius, ka
tis, Subačiaus (sen. Našlių)
žinomų priežasčių negalėjo
da lenkies ar ką keli, susinervavimą
g. No. 16, 50 su viršum mer
dirbti taip, kaip jos pir
ir pailsusį stovį, tai ženklas, kad jūsų
gaičių iš Vilniaus ir provin
miau dirbo; betgi, žiūrint i
cijos gauna visą užlaiky
kūno sistemoj kas nors negeras. Tai
nepaprastas kares sunkeny
mą ir mokslą. Vienos jirjų
reiškia
inkstų
nusilpimas.
Vidurių
bes, galima pasakyti, kad
lanko pedagogijos kursus,
bont kai-kurios jų yra nu
betvarkė gal patvirtinti. Taigi neati
porą* -metų pasimokinusios
veikusios labai daug, ypač
išeina mokytojauti.
Kitos
dėliok tai gydyti! Labai lengva išlabdarybės srytyje.
vaikščioja į vakarinius kur
Vilniaus draugijų tarpe sus suaugusiems.
pradžių, atidėliojimas gali jus inBeto,
icture
pirmojon vieton statoma prie Lietuvių Valgyklos,
story
traukti
ligon,
vandens
ligon
rheumaLietuvių Draugija nukentė Domininkonų g, 13, mokosi
tizman arba pavojingon Brights ligon. Gauk pakelį Doan's Inkstų Pilių šiandien, Jos tūk
jusiems del kares šelpti. virimo ir namų ruošos. BenDraugija dirba nuo * W * J 4 r t f e r i ^ , į * į j i i * » kun.
stančiams pagelbėjo. Tai ir jums pagelbės.
iuadžios.
Ju«i įsteigė j K u k t a > v e d ė j a y K o d a .
1914 m. laipkričio men. kautskaitė.
Draugijos tikslas — šelp
3. Didžioji vaikų prieg
ti nuo karės nukentėjusieji
u y ventOjai keturiose Lietu lauda, Subačiaus g. No. 6
—•»
vos gubernijose: Kauno, Su 23, kur seniau buvo rusų
Greitai gavo Palengvinimą
Jaute
Suvargus
valkų, Vilniaus ir Gardino. prieglauda "Kūdikio J ė 
Jau
Negalėjo
Dirbti
Čia išlaiko
Greitu laiku Draugija sa zaus" vardu.
Prie
F. Maceviczia, kalvis, 14 \V. otate st., W. Hammond,
Mrs. F . Holl, 418 Oak s t , &aginaw, M'ch., rašo:
Al bert Slaby, farmerys Rural route Arcadia, "Wis.,
vo veikimu tapo žinoma vi ma arti 150 vaikų.
labai
didi skaudėjimą augščiau mano inkstų ir tai nuolaInd., rašo: "Apie 6 metai atgal, aš siryau su inkstų liga
prieglaudos
yra
a)
ketu
rašo: "Aš kentėjau # n u o sustigusios nugarpes perettą
"Nepersenai, mano nugara labai skaudėjo. Aš turėjau
siems Lietuvos gyvento
ir nugaros skaudėjimu, ir kartais aš tokj skausmą turė
nuolatinį skaudėjimą. Aš suvargdavau labai lengvai ir
pavasarį. Aš buvau suimtas tokių skaudulių, kad a s
davau, kad negalėdavau dirbti. Kartais skaudėjimas
būdavau pailsus. A I skaičiau apie Doan's Inkstų Pilės
jams.
Draugija turėjo riais skvriais mokvkla, kur
negalėdavau miegoti ir kada prisieidavo kelti iš
skersai mano nugarą buvo taip didis, kad aš negalėdavau
ir sumniau pavartoti jas. Jos m a n tikrai pagelbėjo, k a 
mokytojauja p-lės O. Matu
daugiau per 150 skyrių įdangi mano inkstai buvo sutvirtinti ir mano pečiai paju
susilenkti, jeigu reikėdavo lenktis tai jausdavau lig badė
lovos, tai diegliai šaudydavusi p e r manę inkstus, kad
laitė ir T. Mačiokiutė, b)
to
palengvinimą visame kame. (Laiškas rašytas Spalių
mano
nugarą.
Aš
naudojau
4
bakselius
Doar's
Inkstu
vairiose Lietuvos vietose,
vos galėdavau pasijudinti. Turėjau taipgi skaudėjimus
12, 19}4).
kurpių dirbtuvė, c) berniu
pilių ir jos mane išgydė". M r. Macevičia rašo r.pie tai
mano paKaušyj. Kada aš išskaičiau apie Doan'tf i.nkstų
Spalių 30 d., 1»1« m. Mr., HoJl pridėjo: "Aš esu,,
piniginė gi apyvarta sieki*
Birželio
1912
ir
liepos
mėn.
1917
jis
rašo:
"Mane
nugara
tvirta ir po šiai dienai, taip kaip du metai atgal. Aš
kų siuvėjų, xd) mergaičių
Pilės laikraštyj, gavau jų tuojaus. I r labai greitai .ga-v^-u
yra labai geram padėjime. Aš gavau pilna sveikatv- var
nuo 100 iki 150 tūkstančių
radau visada Doans Inkstų Pilės labai geras del mano
siuvėjų ir e) sloiso dirbtu
palengvinimą, pradėjus j a s vartoti. Išnaudojus -Čielą
skaudėjimų. Aš labai esu sveika nuo to laiko ir mano
todamas Doan's Inkstų Pilės".
rublių kas mėnuo.
Visus
nugara ir inkstai labai sveiki".
baksiuką jos palengvino man."
vė.
Prieglaudos globėjas
draugijos reikalus veda tani
yra kun. J . Kukta, vedėjai
Jaute Suvargęs
tikras Komitetas. Nuo rug
P. Žilinskaitė ir A. Mečiupjūčio mėn. 1915 metais
BeperštojU Skaudejipas
KJ nas, jų padėjėjai M. Paš
Mrs. Mary Rankicki, 822 X. Ashland Ave., Chicago,
Komitetas suskilo r dvi ūa
A. Siden savininkas drabužių dirbtuvės, 17 Sireth
111.,
rašo:
"Aš sirgau labai mano nugaros ir inkstų skau
kevičiūtė ir A. Kriaučiųave., W. Duluth, Mina. rašo: "Aš naudojau Doan's inkstų
dėjimu. Sunku buvo man net naminis darbas nuveikti.
lis: viena dalis išvažiavo
Mrs. Stephen Sulik, 357 Pearl S t , BnOgeport, rašo:
nas.
Mano inkstai veikė nepastoviai ir aS tankiai drebėdavau
Pilės daug kartų ir labai džiaugiuos ir patariu kitiems.
"Su Doan's Inkstų, Pilėmte jekios, kitos gyduolės ne
Rusijon ir apsigyveno Pet
ir negalėjau pastovėti. Mano nugara skaudėdavo taip, kad
Aš
labai
sirgau
ir
buvau
vargintas
inkstų,
ypatingai,
kad
aš kankindavausi iki suvargimui. Kaimynas, žinodamas
gali susilyginti, jos turi didžiausią garbės žodį. Aš tikiu
4. Trachoma, sergančių
rapily j , kita gpasiliko Viipagaudavau šalti vartoju Doan's Inkstų Pilės, ir mano
kiek aš kenčiu, prirodyjo m a n mčginti Doan's Inkstu
kad mano gaspadorystos sunkus darbas burx> priežastimi
inkstaipasitalse ir visas skaudėjimas prapuolė". (Buvo
Pilės ir prisipažįstu kad aš esu laiminga tai padarius.
vaikų prieglauda*, Vitebsko
įuuje.
mano inkstų ligos ir skaudėjimo. Mano nuj rara akat»4*jo
Trumpam laike aš išgijau." (Buvo rašyta liepos 5, 1916).
rašyta spalių 10, 1912).
be perstojimo, ypatingai, kada aš dirbdavavu
virtuvėje.
Vilniaus Lietuvių Komi g. No. 1. Sergančiųjų tra
Susinervavimas ir rankų drebėjimas vargino mane ir aS
Spalių 9, 1917 Mr. Siden pasakė: "Aš manau vi
Birželio 27 1917 Mrs., Kunkkki rašė: " J a u beveik
teto sąstatan įeina šie žmo choma skaičius siekia nuo
jaučiausi labai nuvarginta ir nusilpus. A&* gavu DoiTs
sada kad Doan's Inkstų PHes gerai man padarė. Kelis
metai, kaip esu sveika. Jokio skaudėjimo nejaučiau,
20
iki
30
vaikų.
Prieglau
Inkstų pilių ir jos m a n greitai pagelbėjo ie dabar jau
kartus po patarimui aš j a s vrtoju ir visada jos m a n
nės, kurie nuolatos gyvena
kadangi pripažįstu,
kad P an's Inkstų Pilės mane iš
w
gydė."
pagelbėjo."
esu sveika ir linksma".
Vilniuje ir prie Komiteto dos globėjai yra Dr. *E. ir
dirba: A. Smetona — pir-A. Vileišiai.
nininkas, kun. kan. Kukta
5. Vaikų prieglauda An— pirmininko padėjėjas, takalynyj, Vasarinė g. No.
kun. P . Dogelis — sekreto 7. Toji prieglauda yra tie
rius, J . Kymantas — iždi sioginiai Lietuvių Komite
Pas kožna aptiekoriu 60c dėžute. Foster-Milburn Co., Manufacturing Chemists, Buffalo, N. Y.
ninkas.
Komiteto nariai: to Vilniaus skyriaus žinioj
Jokūbas Šernas, Dr. Vilei ir globoj. Išlaikoma dau
šis, E. Vileišienė, Agr. A.giau per 50 vaikų.
Prie
Stulginskis, M. Biržiška, glaudos yra 3-jų skyrių mo rabutis yra Lietuvių Komi gogijos kursams išlaikyti.
Nuo&t^s
23. Vaikų prieglauda iš rios
prieglaudos, pavyz vežta sodžiun).
kun. Dr. Stankevičius, A. kykla.
Mokytojauja J . teto Vilniaus skyriaus glo
Fabriko gat. 32 Žvėryne džių, Budžiškyj ir Žasliuose Draugija šelpia pinigais ar
19.
Vilniaus
lietuvių
dviŽmuidzinavičius, D. Mali Tamulevičius.
Prieglau bojamas.
liepos mėn. 4 d. iškelta Bir- yra pasiryžusios taip savo ti 20 žmonių, šelpia dar
kliasė
mokykla,
Dr.
Vilei
nauskas, kun. L. Jezukevi- dos globėjas yra kun. P .
9. Lietuvių Valgykla, Do šio globojama, Pranciško štonan, Alytaus aps. Vai ukį pastatyti, kad iš to be šiaip atskirus žmones ir
čius.
Bieliauskis, vedėja V. Bliukų prieglaudoj yra 60. Glo veik galima butų ir vaikai
mininkonų g. No. 12, kurnų mūruose.
Komitetas nuo 1915 metų dvtė.
draugijas.
bėjas
yra
Birštono
klebo
išmaitinti,
arba
bent
turė
lietuviii inteligentų valgo
rugpjūčio mėnesio 12 d. iki
T. R Vilnieti*.
6. Vaikų prieglauda, Už kas dieną nuo 30 iki 40 Vaikų prieglaudos, kurios, nas kun. Karvelis ir kiti a- ti didelė paspirtis jų išlai
šio laiko yra padaręs arti
pylinkės kunigai.
kymui.
sodžiun išvestos.
dviejų šimtų posėdžių. Mė uolanka g. No. 1. Prie žmonių. Be to, valgyklą
L. K. FEDERACIJOS
nesinė Komiteto apyvarta glauda užlaiko jau keleri aplanko nemažas skaičius ir
Komiteto ūkis.
Lietuvių Komiteto adre
CENTRO VALDYBA:
20. š v . Vincento prie
Valgykla yra
žinoma
Vilniuje pašaliečių.
atsimetus
skyriams, vos metai
sas:
Vilnius,
Didžioji
tesiekia tris šimtus tūk Draugija vardu: "Šv. Miįsteigta ir vedama Lietuvių glauda, I š Junkerių g. 30- Per visas tas prieglaudas (Grosserstr.) 30.
•
ir
bendrabučius,
neskaitant
Komiteto
Vilniaus
sky
tą
gegužio
mėn.
šiais
neš
kalojaus
Draugija
neturtin
stančių markių. Visas Ko
Pirm., Kun. J . Ambotas,
Antroji
tokia
pat
labda
tais išvesta Budžiskin, Vii, šelpiamų valgyklų, Komite
miteto darbas šiuo metu ei giems Vilniaus lietuvių vai riaus.
53 Capital Ave., Hartford,
rybės
Draugija
yra
i
tas
išlaiko
daugiau
per
600
niaus aps. Prieglaudoj iš
na Vilniuje, kur daugiau kams globoti.'' Komitetas
. *
. . .
Conn.
Lietuvių
Draugija
Agronožmonių.
Tokiam
dideliam
/
laikoma
50
vaikų.
Globė
sia
yra susikoncentravęs savo lėšomis nemaža prisi
Lietuvių Komiteto
jas yra kun. Dr. Bakšys, jo žmonių skaičiui išlaikyti mijos ir teisių pagelbai del Pirm. pagelb. J . ©rebMulietuvių gyvenimas. Nuo deda tai prieglaudai išlai
Draugijos.
pavaduotojas Budžiškio kle reikia nemažo ūkio. Taigi kares nukentėjusiems teik- n a g j 425 Pacą «t., Baltimošių metų gegužės mėnesio kyti. Globėjas yra kun. L.
Adresas: (senas) Ja- re, Md.
Komitetas jį ir įsitaisė: tu* ti.
10.V Mikalojaus
Vyrų bonas, kun. Žemaitis.
pradėta siekti ir sodžius: Jezukevieius, vedėja Župasunkėjus gyvenimui Vii- kauskaitė.
Vaikij. čia yra Draugija.
Didžioji g. 37, 21. Iš didžiosios prieglau ri išnuomoįęs apie 30 degailonų gat. 3—5, (naujas)
Raštininkas,
Kun. V. K e 
1
Vilniaus
gat.
No
14.
Vaišimtinių
daržų,
kuriems
nu
niuje, buvo sumanyta laiko 60.
kuri turi įsteigus savo na dos 40 vaikų birželio mėn.
mėšis, 3280 Auburn Ave.,1
dyba:
1)
Pmnininkas
—
p.
dirbti
turi
įsitaisęs
pakan*
mos Komiteto vaikų prie
8 d, išvežta Dobeikuosna,
7. Vaikų prieglauda, An riams valgyklą.
karną gyvąjį inventorių. Į S. Kairys, 2) pirm. padėjė Cbkago, UI.
glaudos iškeldinti sodžiun. takalnio g. No. 19. Vaikų
11. Sv. Zitos Tarnaičių Utenos aps. Globėjas yra darbus prie daržų, be sam jas — Dr. Domaševičius, 3) Iždininkas, Kun. V. Ma
Taip i r padaryta.
Tokiu yra arti 20: Išlaiko ja sa Draugijos Virtuvė, Pranci Dobeikų klebonas kun. J .
Val tulaitis, Secred Heart Recdomų žmonių, eina vaikai iš sekretorius — P
būdu Komiteto darbas ap vo lėšomis kun. Legus, tik škonų mūruose, Trakų g. Ulickis.
prieglaudų ir suaugusieji iš dybos nariai: pp. Žilinskas, tory, P . O. Siiveir Cfreek,;
rėpia ir tas vietas, kur y Komitetas kartkartėmis su 14.
Daržų ukį A J
, Kepalas, A. Ruce- New Philadelphia, Pa.
22. Vaikų prieglauda, iš bendrabučių.
ra iškeltos iš Vilniaus prie šelpia.
12—17. šešios Viešosios I I Jiaudų g. 13, Šnipiškyję veda agronomas A. Stulgin vičius. Draugiją išlaiko 3
glaudos.
liaudies Virtuvės, įvairiose birželio mėn. 28 d: perkel- skis.
Be bendro komite- vaikų prieglaudai su pradė Iždo globėjai: A. Ęajp8.
Senelių
ir
pabėgėlių
Komiteto išlaikomos šios
miesto vietose.
taJŽasliuosna, Kašedarų ap- to ūkio, dar kiekviena prie- \ damomis mokyklomis prie riutė, 723 Saratogafi&,Bei-:
bendrabutis,
Antakalnyj
įstaigos pačiame Vilniuje.
Vaikų yra 50. glauda ir Vilniuje likusi, ir kiekvienos 6 virtuvės, I, timore, Md., M. Toanamnis,,
Švietimo Draugij skritin.
1. Moksleivių bendrabu Senatorių g. No. 17. Čia iš ei 18.
Prieglaudos globojas J . ukį darželį ir šiokį tokį gy-; gimnazistų bendrabutį, (vi- 320 First Ava, Honeteted,tis, Labdarių g. 2-a> k u rlaikoma daugiau per 30 li Rytas'' gauna iš Komi
!
vąjį
inventorių.
Kai-kusos. prieglaudos dabar iš- Be.
t©
pašelpą
gimnazijai
psd£
trnas.
gonių
ir
karšintojų.
Bend
Sauna visa uilaiUynią dau1
B į . I,II Į - i ^ L - a
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Antradienis, sausio 8 / 19*13

DRAUGAS'
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Antradienis, sausio 8 d. ŠY. Severinas.
Trečiadienis, sausio 9 d. šv. Julijono, Kank.
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Teatras!

P o Valgiui neužmiršk, kad geriaupamėgink viena. Visose Aptiekose.
šias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus
tos vidurių Ilges paeina 11 negero su
virškinimo, r tas reiškia, kad reikt*
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THE HIBERNIAN BANK

Balius!

_____________

Reikalingas vyras, kuris galtų dir
bti janitoriaus darbą. Atsišaukite:
28 E . 2S St., rusyj netoli Wabash Av.
(7—8)

MUB—

•*!&'?&jr_

K A R M E L I T E 8ESERJS,
Ogden and Grasselli Avės.,
EAST C m C A G O , TNI).
(4—20).

ANT PARDAVIMO.
AUTOMOBILIAI!
Turime būtinai parduoti du 1915
automobilius — Umousine ir vie
ną limousine viršų. Geram padėji
me, taip kaip nauji.
K a s norėtų pirkti automobilių
prašoma kreiptis ant šio antrašo:
154S W. 46 St.,
Tel. Yards 7125
( 5—12).
[
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BRADCHULIS

LIETUVIS ADVOKATAS
i

ATTORNEY

AT

IiAW

105 W. Monroe, Oor. Clark St.
Room 1207
Tel. Randolph 5598

"DARBININKAS"
242 W. 6roadway,
So. Boston, Mass.

Gyv.: 8112 South Halsted Street
Telefonas: YARDS 2390
4S
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K. N U R K A I T I S ,

į

1617 N. Robey St., Prie Milwankee ir North Avennes.

r
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I Panedefio Vakaro Patarna-!
| vimas Del Taupinančiu.
|
|
1
§
l
|
I
|
I
=

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozitoriams yra šankų atlikti bankinius reikalus paprastose
bankinėse valandose
Del parankumo -okių depozitorių Taupumo Skyrius šios bankos yra atdaras
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MŪSŲ KAPITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuoširdžiai priėmami.

nk of Chieago

Sts t
LA SALLF

įd WASHINGTON STS.

(Skersai nuo Cit? Hali).

i
į
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AUKSUOTI

ROŽANČIAI

Užlaikome Ro
žančių dideliame
pasirinkime įvai
riose
spalvose
karolių,
kurie
yra pargabenti
iš Europos. Pa
siskubinkite sa
užsakymais.
Greitai gali iš
sibaigti. Turime
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.
fio. 1437. Karoliai įvairių spaN
trų. ReJkalaunant paiiiinčkitc ko
kios spalvos pairoidatijate. Lcn«cii iželis Ir kryželis storai auk
suoti kaina su nrisiuntimų 7 5 c
No. 1438. B a l t o A k m e n ė l i o k a 
roliai. Storai a u k s u o t a s l e u e i u -

i_~zmi

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su
batomis.
"DARBININKAS" paduoda daug žinių iž darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
r
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u ,
naudinga,
indomu
ir
s u p r a n t a m a .
"DARBININKAS" nuolatai išleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u
vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius> metams $1.50, pusmečiui
75c.
Adresas:

-

A P S V A R S T Y K I T E GERAI.

»:elis Ir kryželis.
Gvarantuoti
ant 5 metu. Kaina su pri-Min
tiniu tik
fl.25

"DARBININKAS"

Geru katalikiškų šeimynų dukte
ris, kortos norėtų pastoti seserinis
Saldžiausios Širdies Jėzaus,
kurių
darbas dirbti išganymui dūšių. K u 
rios turėtų toki pašaukimą m a l o 
nės atsišaukti šiuo antrašu:

,

E ^

-

Ar galima teisingiau deimanto Akmenį pirkti?
Ar galima,Blgin laikrodėlius pigiau gauti?
Ar galėtų kitas auksorius Jumis darbais—užganėdinti ?
Paklauskite lietuviu kurie žino.
Visados teisingas patarnavimas.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

REIKALINGOS

įfim m m » » 1 — » '

=ggc

f

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirifiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiim^

\VESTERN P A P E R STOCK <X>.,
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BANKOS VALANDOS
Taupymo skyrius — 10 ryte iki S vai. po pietų. Suimtoms — 9 ryto
iki 12 vai. po piet ir 6 iki 8 vai. vakare.
Šios bankos turtas yra nuosavybe šerininkų Continental ir
Commercial National Bank Chicagoje.

DR, P. 2ILYITIS

Cricago.

f

Pagal mūsų. seno papročio visi
taupymui sudėti pinigai, padėti
12 sausio arba pirma kokioje
nors dienoje, skaitysis kaipo bu
tų padėti sausio 1 d. ir už juos
nuošimti mokėsime nuo tos die
nos.
Sis bankas duoda parankumą savo kostumeriams pa
tarnaudamas. Subatos vakarais nuo 6 iki 8 vai. palengvi
nimui tiems, katrie negali ateiti dieną.
Tamstų atsilankymas bus labai prielankiai priimtas.

Čia yra Jūsų Proga!

(su choro auka
$266.48) ir | Stumbrys, T. Aleliunas,
J.
kas labiausiai džiugina, tai Andrušiunas,
T. Januleviee,
priaugimai mūsų žmonių, įų J . Žinikas, J. Pauža, J. ŠešJvilantis tautiškas
susiprati- j kas, F. Varukonis, J. Kazmas: jie mielai ir su noru su-1 dailėviee, K.' Kazlauskas, A.
koja Laisvės
reikalams — Berženas, B. Zabelskis,
J,
nei ko sakyt, Šv. Jurgio par. Urba, J. Fabijauskas, K. Micparapijonai puikiai
pradėjo; keliunas, I. Pupauskis, J. Jur1918 metus.
į g į i a , J. Barčas, A. AndrušiuPadainavus dar Kanklių į nas, J. Andrušiunas, P. Maehorui, vakarėlis užbaigtas žeika, V. Doveika, O. DadaviLietuvos himnu, po to, jauni čiutė, M. Murauskaitė,
J.
mas dar pažaidė valandėlę, ir Kamarauskas, J. Matuzas, T.
visi išsiskirstė
su maloniais ^Mačerska, J. Kūra, A. Augaiįspūdžiais ir vidujiniu paten tė, J. Gasickas, S. Mišeika, J.
kinimu, jausdami, kad ir jie Jakutis, A. Murauskas, P. Po
prie brėkštančios
Lietuvos cius, J. Praninskas, J. Čepulaisvės
aušrelės — prisidėjo j lionis, B. Paulauskaitė,
A.
'Augantis, B. Taruševiče, B.
savo auka, pagal išgalės.
Štai garbinga armija, ku Grinevičiūtė, J. Rudaitis, P.
M.
ri sudėjo gražią
Kalėdinę Kibartas, N. Kasinskas,
Varkalienė, J. Vabolas,
V.
dovanėlę Lietuvai:
Šv. Jurgio par.
Kanklių Iievičius.
Po 50c. aukojo: — A. Vi
choras, atėjęs j kleboniją Nau
jų Metų di«noje,
pasveikint limas, T. Degymas, A. Poška,
mūsų parapijos gerbiamus ir S. Mileris, G. Berza, J. Ma
mylimus kunigus, nuo savęs karas, V. Caičis, A. Zalatorius,
suaukavo choro nariai $30.01) E. Grinienė, A. Rakštys, D.

—

A. L R.-K. Moksleiviu Sus-oio 18-ta Kuopa

Seredoj, Sausio-Jan. 9, 1918

1456 I n d i a n a A ve.,
(7—8)

—

Seniausias Taupinimo
Bankas Chicagoje.

GRAŽIAUSI TEATRĄ

A.

-

UIDETAS 186?

Politiskose prakalbose, au
kojo sekanti:
^ = ^ ^ RENOIA < ^ = - "
Pusinskas, J. Viršila, I. Mile
Politiškos prakalbos
Naujtj K un. H. Vaičiūnas . . . . 5.00 rienė.
Kun. I. Albaviėius
5.00
Smulkių aukų
suaukota
Metu dienoje.
Su Dovanomis 45 dolerių vertes Vargonų
Kun. F. Kemėšis
5.00 $56.48, su Kanklių choro au
Xtuiju Metų vakaro, sau
(Mūsų gerb. kunigai savo ka, susidaro suma surinkta
sio 1 d., 1918., Sv, Jurgio pa pavyzdžiu, savo gražiu duosNaujų Metų dienoje į Ka
rapijos
ruiminga
svetainė
numu, visur praveda kelią lėdinį Laisvės Fondą, išviso
SV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE
pilna buvo žmonių, visi atyaukoms — lai jie bunie pa $266.48.
Ant Bridgeporto
džiai lankė, ka papasakos mu
vyzdžiu visiems kunigams ir
Nuolatinių
aukotojų
į
šu gerb. atstovas iŠ "\Vashing-*
B u s l o š t a s l a b a i p u i k u s T e a t r a s . Po Prointeligentams ir Dieve užmo Tautos Fondų 32-raji skyrių,
tono, Dr. Julius J. Bielskis.
g r a m o bus b a l i u s prie p u i k i a u s i o s m u 
kėki jeims už jų .geras šir tų pačią dieną prisirašė iš
z i k o s , k u r i ą i š p i l d y s Katedros
Vakarėli atidarė gerb. kun.
dis!)
viso
naujų
18
ypatų.
Per
pe
Kolegijos S t u d e n t a i .
I. Albavieius, vietinio T. F.
•
reitą savaitę, suaukojo į Ka
32-rojo skyriaus
viee-pirmi- Zofija Alasiulienė
Pradžia 7:30 vai, vak.
Įžanga 25c Vienam
5.00 lėdini Fondą šios draugijos;
ninkas, &v. Jurgio par. Kan Leonas Liaudanskis
5.00
Gyvojo Rožančiaus dr. $10.00
Svetaine atsidarys 6:30 vai. vak.
Programas pra
klių choras po vadovyste p. M. Mažeika
5.00
Apaštalystės Maldos dr. 8.55
sidės lybiai 7:30 vai. Taigi meldžiam nepavelinti.
B. Janušausko sudainavo Lie K un. V. Slavynas
2.00
18 Kuopos M o k s l e i v i a i .
Kanklių choras
30.00
tuvos himną, podraug su Adomas Blėdis
. 2.00
£3
SE
Konst. Bajori unas
2.00
Prakalbose
suaukota
$236.48
Amerikos himnu, po to sekė
M. Kriaučiūnas . . . . . . 2.00
PRANEŠIMAS N O R T U S l D E L I E 
įžanginė kalba geri) kun. IT.
TUVIAMS.
Telefonas: McKINLEY 5764
J. Preikšą
2.00
*
Viso $285.03
Pranešu visiems dienraščio "Drau
Vaičiūno, kurioje nuosekliai
S. Puzarskis . . . .
go" skaitytojams, kad virš m i n ė t ą '
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
2.00 Pirmesnių aukų nusiųsta
išdėstė mūsų tautos darbus ir
laikrašti galite pas manę gauti. Ku
GYDO VISOKIAS LIGAS
1.50 jau į Kalėdinio Fondo
A. Rakąs
rie nori užsirašyti, te praneša man
troškimus laisvės. P-ni Janu
atvirute.
Pas
mane
salite
gauti
kaip
3457 6 0 . W E S T E R N BLVD.*
J. Vaišvila
2.00 centrą
$561.30
dienini
taip
savaitinį
"Draugą".
šauskienė sudainavo porą dai
Kampas W. 3 5-tos gatvės.
Taipgi pranešu tiems, kurie skai
Po $1.00 aukojo
sekanti:
tote, jeigu kurie negautumėte, tai
nelių ir kaip paprastai ža
man greitai, o aš viską
Išviso
$846.33 praneškite
vėjo publiką savo sidabriniu j adv. V. Rutkauskas, I. Nausėpataisysiu.
A. NAUSĖDAS,
Kaip girdėtis, tai Bridge
balseliu.
1 da, A. Nausėdienė, V. J. Stan
1058 \Vabausia n ve.,
Chieago, III.
TcL DTOTCT 7042
kūnas, O. Stankūnienė,
G. porto kolonija žada ne nu
Perstatytas
dabai- gerb.
Stankuniutė, J. Gečas,
J. leist rankų tol, kol nedapil- « t D ^ > ^ * € ^ « * € ^ ^ ^ * * * € * € * «
Dr C. Z. Vezelis
svečias, Dr. J. J.
Bielskis
LIETUVIS DEPITISTAS
Mookus, P. Balsaitė, O. Bai dys visos $1,000.00! Dieve
Valandos:
nuo • ryto Iki t vak \
kurs nuodugniai apibrėžė lie
jiems
padėk,
gi
visi
taip
pa
NedėJIomis
pagal sutarimą.
sa itė, P. Mockaitis, J. But
tuvių tautos
kovą už laisvę
471 a So. Ashland
A ve,
I
kus, D. Adomavičiūtė,
O. vieniai žmonės, kaip ir drau
arti 47-tos
gatves
praeityje ir dabartiniuose lai
dar neaukojo,
Atkočiukė, P. Šlepaviee, A. gijos, kurios
kuose, kalba visa buvo labai
Alazeliauskis, J. Budrevičius, kviečiami yra padėt dapildyt
rimta, turininga ir mūsų poDr. A. R. Blamenthal 0. D.
A. Baris, S. Paulikis M. Vai tą tūkstantėlį į Laisvės Fon
Akla
Specialistas
litiškas veikimas
buvo pla
Dr. G. M. GLASER
dą.
Patarimas
Dykai
nauskienė, I. Klasienė,
O.
čiai išaiškintas. Gerb.
mušą
Offiso Adynos nuo 9 18 ryto lkl 9
Praktikuoja 24 metai
Reporteris.
Karpavičienė, R. Benušaitie- >
•ai. vakarė Nedelioms 9 iki 12.
Gyvenimas
ir Ofisas
atstovas inešė, kad susirinku4649 So. Ashland A ve. Karap. 47 S t
; S140 8. Morgan St. kertė 39 sL
nė, P. Krevinskis, J. jonutis,
Telefonas Yards 4817.
Chieago. m .
šieji išneštų rezoliucija, reika- ,
PRANEŠIMAS.
SPECIALISTAS
, ,
. .v,
, K. Mačiulis. J. Siupvs,
A.
Kas
užsirašys
"Draugą"
per
ma
Moteriško,
VyriSkų Ir Vaikų
kalaujancią visiškos neprign!- ij Vr'arta: P. _Barys, r * A. _Pau- nę ant ištisų šių metų Ir užsimokės
Taipgi Chroniškų Ligų.
iš karto $5.00, tas gaus knygą, var
|
lauskis,
A.
Beinoraitė,
M.
mybės Lietuvai, susirinkusie- j
d u : '•Sveikata". Vertes $2.00, gra
OFISO VALANDOS:
siausia
kietuose
audeklo
apdaruose.
J.
''• lkl 9 ryto. nuo 12 iki 2 po piet
ji (apie 600 žmonių) entuzi- Kazenaitė, P. Pakalnis,
šis mano pasiulimas, tai jums
Gauti gersnl darbą ir ^ Ir nuo I lkl 8:30 vak. Nedėlio
Kazakauskas. R. Palionaitė, proga;
nepraleiskite
jos,
bus
daugiau pinigų.
jastiskai ir vienbalsiai
t | mis vakarais ofisas uždarytas
rezoliucijai,
kurios tekstąpritarė
aneT
tik nuo sausio 5 d. Iki sausio 12 d.
Visur reikalinga daug Ą
Telephon# Yards «8f
^
. . ,.
-v, .
, • . P- Konradas, K. Karpavice,' 1918 m.
kirpėjų, trimerlų, ranko
V v,
vių,
kišenių ir skylučių
Taipgi norintieji užsirašyti
Ir
Iiskai ir lietuviškai perskaitė,
J,
dirbėjų.
Taipgi
preseriu
kitus visokius laikraščius
meldžiu
ir siuvėjų elektros maži
,
J. Urbonas, ateiti pas mane, nes aš užrašynėTT , r .v.
Tv . , ,. i J. Caikauskas,
įgaliotiniai,
kurie
pasirasy
no
mis. Dabai laukia. At OA^ASJ^ĄOJkSJtSJkSJlSA&JlOJ^MAM
jų visokius laikraščius, kokius kas
kun. i . Vaičiūnas.
Išrinkti i - * . „ . , . , . _ ,
eikite
dienomis arba vutik nori, bet vien tik katalikiškus.
....
i * ,
L.J. Perminąs,
Kiubis,
T - iI Dumnskas,
karais
i*engvi mokesčiai.
J.
Mačiulis,
J.!
Esu namie kas vakaras.
Petrauskas, __
K. Petrauskas
A.
Tv^ . !i _
po
rezoliucija:
gerb.
Adv.
_
Specialiai kursai mer
Rutkauskas
ir Inz. M.
K.
v.!
J. ŽITKUS,
ginoms formų
kirpime
Tubis,
J.
Gurinskas,
M.
3 LIETUVIS GYDYTOJAS
1713 So. R u b l e St., Chieago, 111. pritaikinime ir siuvime
Žaldokas.
Ant
antrų
lubų
iš
fronto.
(iiirinskaitė, J. Tumasonis, J.
IR CHIRURGAS
— $15.00.
Užbaigiant trumpai bet įs Starki utis, A. Jonušas,
Duodama diplomai.
J.
Gyvenimą vieta
Patrenos daromos pa
pūdingai pakalbėjo
mūsų Vainauskas, A. Budrecki?, I)
REIKALAVIMAI.
3203 SO. HALSTED STREET
gal Jųsų mlerą — bile
stailės arba dydžio,
is
Tel. Drover 7170
gerb. kun. F. Kemėšis,
pri Butrimaitė, A. Plėnis,
bile
madų
knygos.
M.
OFISAS:
Iicikalingos moterfs ir merginos
mindamas vaizdžiai, kaip Lie Pranaitis, J. Gedvilą, F. Ke
MASTER
DESIGNING
SCHOOL
2350
So.
Leavitt St.
r -tavimui senų poperių. Gera moi*
J.
F.
KuMiicka,
Perdėtlnis
tuviai senovėje brangino lais- ri s, S. Ivaškeviče, M. Arei jaus k . t i s . Atsišaukite pas:
VAL.:
4—8
vakare,
nedėilot
118 N. IJX Salle gatve. Kambary.H
mis 10—12 ryte.
k
416-417. Prieš City Hali.
vę, kaip noriai savo gyvastį už k a 8 j N< N # j P Dambrauskas,
Y ^JSTER P A P E R STOCK CO.,
g Tel. Ganai 4046, Chieago, m . P
Chieago.
ją pašvęsdavo, ragino aukoti B. Jakaitis, J. Reioiunas, p. 14M -60 Indiana A ve.,
(7—12).
*
#V¥Tyi^TWrBTCs^s^¥o^^ToToT?
l Lietuvos Laisvės Kalėdinį Gedvilą, P. Karaiiunas,
J.
vargonininkas tuoS, J O S E P H C. WOLON
Fondą, taipgi rašytis į eiles Pi kilis, Y. Vereikis, V. Sau- jr.is.Reikalingas
Alga $50. — $60. ir ineigos.
AR E S I GIRDĖJĘS?
LIETUVIS ADVOKATAS
n u o l a t i n i ų gelbėtojų L i e t u v o s . naras, V. Slėnis,
J. Kuzma, Atsišaukti:
5 Kamb. 324 National Lifo Bldg,
Kad žmogus gali pasigražinti sau j
R E V . V. MATULAITIS,
E
29 So. LaSallo St.,
P o to m ū s ų g e r b i a m i k u n i g a i J. Vaišvila, A.
ir
reidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiysk {
Tamošaitis, SILVER CREEK, PA.
S Vakarais 1566 Milwaukee Ave.
'štampą Ir gausi visas informacijas, j
E
Central 6390
patys prigelbėjo kolektoriams | A # J u c i u ^ & ž i n i u s > p A n t a . (fl—OKIO)
S,
Rasidence Humbuld 97
=
DISTRIBUTOR for WTLBERT CO.
Reikalinga 2 tvirti vyrai del :ąparinkti aukų į Kalėdinį Fon-1 n a v i c e , P. Vaitkaitė,
J. Al
|
CHICAGO, ILL.
j 4 2 V i n e StPect>
E
Montcllo, Mass.
krovos darbo, atsišaukite pas:
dą ir pasirodė puikios pasek-, šauskas, A. Pakeltis, I. AmfilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMHIIIIIIIlTi ;:
---•• •
BRIDGEPORTAS.

mės, nes s u a u k o t a n e t $236.48 ! žį s , j . P i k e l i s , J . K e r i e n ė ,

^

i

No. 1489. Galima gauti Įvairiu
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro
man Gold". Gvarantuoti ant 5
m i t o . Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dclei giminiu. 8u prisiuntimu
$2.00

Užsisakant paminėkite numeri ir kokios spalvos norite. Pinlfrus
icalite siusti išperkanL .Mouey Order, registruotame
laiške, arba
vieucentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:
v . . -- . ••

i

I

D R A U G A S P U B L I S H I N G CO.

i 1800 W. 46th Street

Chieago, IIt

Home Blend vežimų par
davėjai ir daug krautuvių
parduoda tą pa£!a kava
po 30c.

Riešučių Sviestaa
Labai greras po
noa «er«iinis, nesi
ar jus ar*
ktg-aut*

51c

WBST au>m
1878 Milwapke« av.
8064 Ml(waukeu av;
1054 Milwaue«se av.
1610 W Maii«oo gt,
8680 w tiadiaaa ak

30c
1644 W Ckieacoav.
1886 Bloa laland av.
8612 W. North av.
1217 S. Haiaiedtat,
1882 S. Balatad at.
1818 W. 12th it.

C0C0A
Gaaiaaato
• ulyglDc t a

bent kokia.
1-2 av.

Bat
Bank**.

14c

81083W.
SOUTH 8IDB
3082 VVeut^ortb av
1*218. Balatad ai.
<788 8 . Aahlaad av.

OKA ti ttiua
401 W. OiTtaion ai.
790 w . Morta av'
8640 Uneoln av.
8244 Uacoln av,
8418 N. Caark 81,

ttMh&iWVK •'• •* I * r VĮfr-'alt^ii^jLi. 7 T ? E

V/

••

aV

