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Gelbėkime badaujančią 
Lietuvą! 

Dekime* aukas Tautos 
Fondau! 
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PASKELBTA KARĖS STOVIS 
PETROGRADE 

TARP LENINO IR TROCKIO 
GIMĘ NESUTIKIMAI 

ANGLIJAI YRA REIKALINGA DAUGIAU KAREIVIŲ 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
19, 1918, as reąuired by the ąct of 
October 6, 1917. 

BRITANIJA REIKA- T 

LAUJA DAUGIAU 
KAREIVIŲ. 

Idoyd George ir vėl kalba 
darbo atstovų susirinkime. 

Londonas, sausio 18. — 
Premjeras išnaujo kalbėjo 
Anglijos darbininkų unijtįt 

True translation filed with the po9t-
master: at ChKJago, 111., on January 
19, 1918, as rėjąulre* by the act of 
October *, 19 V?. 

TROCKIS YRA LENKIŠ
KAS ŽYDELIS. 

Pirm 9 miefaį jis gyveno 
Pittąburge. 

True translation filed with the post- True translation filed with the poat-
master at Chicago, 111., on January master at Chicago, 111., on January 
19, 1918, as reąuired by the act of Į 19, 1918, as required by the act of 
October 6, 1917. 
PETROGRADE KARĖS 

STOVIS. 

PETROGRADAS, sausio 
19. — Vakar bolševikų vy 

October 6, 1917. 

NESUTIKIMAI TARP 
LENINO IR TROCKIO. 

atstove susirinkime ir pa-
žvmėjo jogei Britanijai M ^ ^ ^ * 5 _ y < 1 . ' " 2 

?s vedirmii vra reikalinga i . . ., , 

Pittsbuflg, Pa,, sausio 18. 
—-"The Pitte&urgh Sunday 
Leader" rašo štai ką apie 
dabartinį Ęusijos užsienių 
reikalų mindsterį Trockį: 

Pirm devynerių metu 

res vedimui yra reikaling 
daugesniai vyrų. Premjeras 
pasakė, jogei demokratija 
yra priversta ne tik kariau
ti prieš savo priešininkus, 
bet ir mirti. 

Lloyd George pasakė, jo
gei jis ir prezidentas Wilso-

sienių reikalų ministeris, 
kurs per kelis pastaruosius 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on Jantfary 
19, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

KONGRESE BAISIAI 
ATAKUOJAMAS ANG

LIŲ PARĖDYMAS. 

PETROGRADE LAUKIA
MI NESMAGUMAI 

Tai pavidanama visuotina 
betvarke. 

Washington, sausio 18.— 
Kuomet kongres'e, imta kar
čiai kritikuoti kuro admini
stratoriaus parėdymas, pa
aiškėjo, jogei administrato
rius nieko nedaro iš tų už
sipuldinėjimų, neatkreipia 
nei domos į senato pravesta 
rezoliuciją-, kurią j a buvo 

19, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. 

Londonas, sausio 18. — 
Žinios iš Rusijos rytiniuose 
laikraščiuose visai nieko 
nemini apie įvykusius nesu
tikimus tarpe rusų bolševi 
kų ir Rumunijos. Taippat 

Stockholmas, sausio 18.f-
Gelsingforso laikraščio 

riausybė čionai paskelbė! "Huvudstadsbladąts" ko- nas, be jokio ank^iaus pa
karės stovį. Tai padaryta ; ^gpondentas iš Petrogrado j sitarimo *padėjo tą pačią 
didesniam atsargumui. Vy- į praneša, kad tarpe Lenino] reikalavimų programą ir 
riausybes pranešime pasą- j įr Trockio nesutikimai kas- j stojo *iž tolimfsnį ^ares ve-
kyta, jogei visoks sukilimas i ̂ ien aršėja ir nežinia kaip dimą, jei tie reikalavimai 

mėnesius jau gana įsiėdė | reikalaujama tolesniai ati-
tąlkininkų diplomatams,! dėti parėdymas. Galų-gale 
buvo čionai knygų aptaisy-1 išėjo tas, kad senatoriai 
tojų krautuvėje ties Fede- persistatė kaipo apmaudin-

prieš bolševikus bus tuojaus t a s g aiį pasibaigti, 
nuslopintas. Leninas nepatenkintas 

ral gat. 
Jo didžiausia anomis die

nomis ambicija buvo, anot 
pittsburgiecių, kurie jį atsi
mena, įsigauti į slavių žmo
nių ratelius. Tuomet jisai 
vadinosi tikrąja pavarde, 

. — 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
19, 1918, as reąuired by the act ofI 
October 6. 1917. 

NAUJAS ULTIMATU 
MAS RUMUNIJAI. 

buvo priimamas 

% PETROGRADAS, sausio 
18. — Tarpe bolševikų ir 
Rumunijos stovis aršėja. 9-
-tosios rusų armijos milita-
rinis revoliucijonierių ko 

bus ignoruojami. 
Čionai nerasi nei vieno 

Trockio pasielgimu, Troc- žmogaus, kurs norėtų tai- [ ] £ ^ į ^ S į i 'Kaipo 
kis savarankiai, be Lenino kos be visiško, pilno Belgi- l e n k i š k a s ž y d a s j i s n e b u V ( ) 
ir kitų pasiklausimo, nusi- Jo s atstatymo, pasakė 
statė užsienių politikos kur-1 premjeras. Vokietija jau 
są ir savo veikia. Atlieka * « P i r m 3 savo žodį tame 
net tokius reikalus, su ku- j klausime. Tasai klausimas 
riais jokiuo būdu nesutik- ^5° 8 von Tirpitzo lupų. 

Tfc 1 __!_ • '• T T » » . J • • 

gi bejėgiai. 
" Tokia l>etvarkė tikrai 

pasibjaurėtina," pažymėjo 
senatorius Smith iš Michi-
gano. "Senatas turės pakil
ti ir pakarpyti sparnus tų, 
kurie pageidauja vaduoties 

True transiaUon filed wlth the post-! o - a m i z o n n k u r s hep*nln m i -master at Chicago, lll., on January g d i m z u u U , K U r s Uegcl iO SU 
demoralizuotas. 

Gyvenimas Petrograde, 
anot korespondentų, baisiai 
nepakenčiamas. Daugelis 
žmonių dažnai per dienų-
-dienas negali gauti maisto. 
Pienę visai nėra. Sviesto 

nieko nesakoma apie buvų-į S T a r u i mokama'10 rublių. 
sio caro pabėgimą. Visa Ru-1 Gatvekaiiai nebėgioja 
sijos sostinė šiandie yra la-Į nuo praeito šeštadienio. To-
biausia užimta steigiamojo j del darbininkai kaip dar-
susirinkimo atidarymu. • ban, taip iš darbo priversti 

Anot pranešimų, Petro- pūškuoti per sniegus ilgą 
grade viskas tik verda, tik kelią, o čia dar išalkę, 
maišosi prieš steigiamojo Elektros šviesa ir gi daž-
susirinkimo atidarymą, i nai negalima pasitikėti. Pa-
Rucšiamos mieste didelės i sitaiko, kad kaikurioš mie-
demonstracijos'. Jas ruošia i sto dalys visai neapšviečia-
bolševikų priešininkai, kad 
ginti susirinkimo teises. 

Agitacijos varomos ne 

mos. Centralė elektros ga
minimo stotis neturi kuro. 

Taippat ir parafinos pri-
Braunstein. Teoiaus jis ne- tokiuo autoritetu, koks n e . | t'k gatvėse, bet ir.kazarmė-i statymas miestan sulaiky-

nei į vien*J kuomet nebuvo jiems duo-1 !e" Skleidžiami visokios nj- : tas, kadangi svarbiausioji 
:• itn\T^\ » • ' sies atsiliepimai. Agitacijos! stotis užnešta smego kal-
iją. ivciipo t a s . i i* 4-" • i - i />• i- • • 

tų Leninas, jei jis apie tai 
butų klausiamas. 

Leninas yra tos nuomo-

Pasakyta, jogei Vokietija 
nekuomet nesutiks atgai
vinti sunaikintą šalį. 

nes, kad Trockis kenkiąs 
mitetas indavė rumunams! Rusijos revoliucijos reika-! True translation nied with tne post 

_ . , , . i Q , ~ 0 master at Chica'go, TU., on January 

ultimatumą, kad rumunai ; įams. 
leistų rusų kariuomenei 

19, 1918. as reąuired by the act of 
October S. 1917. 

.- iVtie translntiAij filed with the pont-
p e r e i t l P 9 r l a i K i n ą r U m U n U master at Chicairo. ni.. on January 

sostinę Jassy. Laiko duota:^ t oį9
eį8į™%;?** by t he act of 

tik dvi valandi. KALĖDINES NENORĖJO 
MATYTIS SU KE-

True trr\nalat1on filed with the post- „, 
master ąt Chirasm. Tll.. on Januarv R E N S K I U . 
19, 191 S, as reąuired by the act of 
CVtr>h*r lt 1017 

AUSTRIJOS KAREIVIAI 
ŠAUDOMI. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
IRKUCKĄ. 

PETROGRADAS, sausio 
19. — Anot gautų čia ži
nių, viena austrų kareivių 
kompanija bus sušaudyta l c T j j j į į ^ S į į į f ^ į 

Petrogradas, sausio 18.— 
^Večemiaja Vremia'' pra
neša, jogei buvęs rusii 
premjeras Kerenskis dabar 
atsirandąs Švedijoje. 

Kuomet bolševikai paki-

u i klausymą nišų socijalis- į k u o m e t K e r e n s k i o k a r i u o . 
tų propagandos m e n ė fieH G a t g i n a b u v o ^ 

Bolševikų taikos propa-1 e i k f K e r e n s k i s i g t e n 
gandą yra pasiekusi austru I d o { D o n o t e r i t o r i j ą > 
kareivius ir Italijos fronte. | k u p j o ^ ^ m 

Tenai daugelis a u s t r ų l į , Kaledinesu, kazokų 
reivių atsisakė klausyti ofi-
cierių ir buvo tuojaus su
šaudyti. 

Bolševikų propaganda 
plečiasi ir vokiečių kariuo
menėje. 

Petrogradas, sausio 18.— 
Bolševikų kariuomenė pa
ėmė Irkucką, rytinėj Sibe-
rijojr P° dešimčiai dienų 
kru\dnos kovos. Visi kazo
kai ir militariniai kadetai 
išginkluoti ir mieste paskel
bta darbininkų ir kareivių 
autoritetas. 

Be to bolševikai turi už
ėmę ir Prenburgą, pietry
tinėj Rusijoj. 

atamanu. 
Teciaus gen. Kalėdines 

atsisakė matyties su Keren-
skiu. Pasakė, jogei jis esąs 
"perdaug užimtas/ ' 

True translation filed witb the post-
Trne t ran«la t ion ftlod w1th' t h e post- mas te r a t Chicago, IU., on J anua ry 
master at Chicago. Tll.. on Januarv 19. 1918, as reąuired by the act of 
19, 1918, as reąuired by the act of 
f V ^ K . r 4 U I T «. 

SUSIDAUŽĖ DU KARĖS 
LAlVu. 

October 6, 1917. 

STREIKAI IR RIAUŠĖS 
AUSTRIJOS SOSTINĖJE. 

True translation filed with the post-
master at Chicago, 111., on January 
19, 1918, as reąuired by the act of 
October «, 1917. 

BOMBA GUBERNA 
TORIUI. 

Londonas, sausio 18. — 
Du Britanijos kares laivu 
(torpedo-boat destroyers) 

San Erancisco, Cal., sau
sio 18. — Vietos pastoje su
sekta bomba, kuri buvo 
siunčiama Califomijos val
stijos governorui (guberna
toriui) William D. Ste-
phens. 

Susekta visai netyčiomis. 
Ant siuntinio buvo užlipiia-

Londonas, sausio 18. I ta pei^mažai krasos žėnkle-
Kaip Austrijos sostinėj 
Viennoj, taip ir kituose 

audros metu buvo išmestu j miestuose ištiko visa eilė 
į Škotijos pakraščius ir su-' darbininkų streikų ir riau 
sinaikino. Išėmus vieną ju
rininką visa vieno ir kito 
laivo įgula žuvo. 

Įių, anot gautų žinių iš Zu-
richo ir iš kitų Šveicarijos 
miestų. ., , 

lių. Pastos klerkai siuntinį 
išrišo ir viduj atrado kelis/ 
galus dinamito su* nu&taty-^ 
tu laikrodžiu. : 

(Jovernoro. namai- gruo
džio 17 d. dalimis,buvo ap 
griauti pamestą bombįt,- c ;• 

tinkamas į^av ių organiza
cijų narius. 

"Aš atsimenu Trbckį — 
jis buvo Byaunstein — la
bai gerai , , — sako Z. Kos-
telski, įroiatų laikraščio 
^Herald" redaktorius. " J i s 
dirbo senoj Federal Book 
Binding Co. įstaigoj, - ties 
Federal gatoe. Jis buvo ne : 
vedęs, benamis, be šalies ir 
be nieko, taip tariant, 
"žmogus be «avo tė\nfaiės." 

"J i s mėgino įstoti į dau
gelį kroatų draugijų, bet 
nebuvo įsileistas del savo 
rasės. Viši darbininkai; su 
kuriais jis dirbo dirbtuvė
je, jį pažinojo tik iš maty 
mo. Jo vienatinis draugas 
buvo kroatų bažnyčios dva
siškis, Dr. Lauš, tiesi Ohio 
gat." 
.Trockis Pittsburge gyve

no du ar tris metus, tai dir
bdamas knygų aptaisymo 
dirbtuvėj, tai rankiodamas 
svetimžemių laikraščiams 
paskelbimus. Pagaliaus jis 
susipažino su viena ruse 
mergina ir jiedu apvezdino 
Dr. Lauš. Kroatų kolioni-
joje nei vienas šiandie ne
gali atsiminti, kae per vie
na buvo ta mergina. 

Po apsivedimo trumpu 
laiku Trockis su savo žmo
na iškeliavo į New Yorką. 
Dr. Lauš Biir'ė, gi Trockis 
atgal nesugryžo ir7 jis visu 
buvo pemirštas. I r tik da-
bar, kuomet ji»v p^ižytnejo 
Ąų^ijoj.e^ldaugelis pradėjo 
atsiminti j a pavardę, kaipo 
Br'aunsteinę, bet n& T^ociiį. 

| 2>alietė ir karės lavų, stovin-' nais. Gi sostinės gyventojai 
čių upėje Nevoje įgulas. parafiną vartodavo kepi-

Anglinis parėdymas ne 
mažiau buvo kritikuojamas 
ir žemesniajam kongreso , V°*Y Į**™ korespon- mui J i ™ valgiu, vie-
bute. Kongitsmanas Sny- d ! n t a , s ^ ^ , k a d f į " i t o ^ Z l b a a . A 
j -x XT xr i x n e J e laukiami būtinai kokie Gyventoiams duona par-
der iš ^ew Yorko pazyme- u _ .v - * J , . j v\F 

* . , * \ nada i u o r s nesmagumai. Jau iš- duosimą nuskirtomifi por-
r l ' įH f̂̂ s. ^ T n r ^ ? J « A H T I k a ] i i o ft^e targalima num»- eįJ#fflR! Dienoje kiekvie-

nyti. Kiek žinomą iš pir- nam žmogui paskirta 5 ir 
mesnių pranešimų, jogei ketvirta dalis uncijos, 
dabartinė vyriausybė nega- Bulvių svarui reikia mo
li pilnai pasitikėti sostinės keti 1 rublis. 

sąlygas. 
Čia įužtikrinama, jogei jis {-••-> ^įi f (>"*• 

New Yoafce būdantis s«vo 
ttkrą pavarde* natoeite^da-
yiį]m pavarde ir i pradėjo 
maįlytte* J rusų radikalį3ra
teliuose'. Ci I) 

re klaidą, jei Dr. Garfield 
ui leido paskelbti tą ukazą, 
kuris pagamina visuotiną 
betvarkę ir šalį pastato blo-
gan padėjimam Daugelis 
koųgresmanų ėmė dalyvu-
mą diskusijose. 

True timnsfotion filed with the post-
master at Chicaffo, 111., on January 
19, 1918, ae required by the act of 
October «, 1917. 

ĮSAKYTA AREŠTUOTI 
RUMUNUOS KARALIŲ. 

DEL ANGLIŲ STOKOS saliuhai, lygiai taip, kaip 
PARĖDYMO DAUG 

ŽMONIŲ NU
KENTĖS. 

Petrogradas, sausio 18.— 
Bolševikų ministerių pir 
mininkas vakar pasirašė po 
įsakymu suareštuoti Rumu
nijos karalių ir jį pristaty
ti tuojaus į Petropavlovsko 
tvirtovę, f 

Bolševikai mano, jogei jų 
kareiviai Rumunijos fronte 
išpildys ir praves tą įsaky
mą. 

w— i | i ^ " g < 

True translation filed with the post-
master at Chicago, IU., on January 
19,' 1918, as reąuired by the act of 
Oetober 4, 1917. 
BANLCIERIS ATSAKY-

SI4S WILS0NUI IR 
LLOYD GEORGE'UI. 

Vienoje Chicagoje apie 
400,000 darbininkų 

neturi darbo. 

sekmadieniais. 
Visoj šalyj sustojo visoks 

veikimas. Milijonai darbi
ninkų nedirba. Kai-kurios 
įstaigos pažadėjo savo dar
bininkams atlyginti už pri
verstiną bedarbę. Bet tik 
mažai daliai. 

Sulyg šalies kuro admini- i Trufi translation m** Vtt* tt. post-
«jtratnrifln«s oripyfn rinveAv • m a s t o P »* Chie«#o, I1L, on January 
siraionaus griezro parea\- 19i m g M requlred Dy tne act of 
mo, vakar Chicagoje sus t o-! octo*>» «• i**** 
jo visa išdirbystė. Pertrau- i GEN. KORNILOV, SAKO-
kta darbai apie 10,000 dirb- MA, SUŽEISTAS. 
tuvese ir visokiose darb^ Londonas, sausio 18. — 

Gauta žinia, jogei gen. Kor-
nilov, bolševikų opozicijos 

^ vadas, sakoma, sužeistas 
mušyj ties Černigovu. 

Londonas, sausio 18. — 
Anot gautų šiandie Londo
ne telegramų, Vokietijos 
kanclieris von Hertling, sa
koma, eisiąs v parlamentan 
&ų kalba ir atsakysiąs į pre. 
zįdento Wilsono ir Anglijos 
premjero pastatytas taikos 

įstaigose. Apie 400,000 dar
bininkų penkioms dienoms 
gavo priverstiną šventę. 

Jei imti skaitliun tų visų 
darbininkų šeimynų narius, 
tai pasidarys daugiau pus
antro milijono žmonių, li
kusių laikinai be jokio už
laikymo. Chieagos policijos virši-

Ateinantį pirmadienį be- > ninkas paskelbė parėdymą, 

CHICAGOS POLICIJOS 
KILNOJIMAS. 

darbių skaitlius padidės, 
nes tą dieną bus uždarytos 

sulyg kurio vietomis sumai
nomi 844 poliemonų; 6 ka-

krautuvės ir visokie biurai, pitonai, 33 leitenantai, 84 
HMnoiš valstija per tas 

penkias priverstinos bedar 

t *• 4 • 

bes dienas neteks kokių 1001 23 inžinieriai, džianitorkti ir, \ 
• • • • • - i i - • _ j * : _ T L -1 _ • 

«New Yorke jis buvo rusų 
laikraščio reporteriui $ e ; t o 
dar jis;buvo kokį laiką pa-
tarnaufcj^ Waldorff ' As-fkiii^ įstaigų, krautuvų ir 

milijonų dolierių, vadinasi 
tiek bus nuostolių bizniui ir 
darbininkams. 

Šitą ateinantį pirmadienį 
i r paikui per sekančius 9-
-nis pirmadienius be viso-

toria- v4ėSbil^. 

seržantai, 566 paprasti po-
licmonai, 31 operatorius ir 

valytojai. 
Tuo pačiu parėdymu mic 

ste uždaroma 12̂  policijos 
nuovadų. *Tos nuovados su-" 
jungiamos su kitomis. Be 
to viena nauja policijos 
nuovada? atidaromą, 91 gat. 

biurų, bus uždaryti if visi/1 ir- Oottage Grove are. 
m m w?\m*wimmwm m. • • • • , ! • • » . i • i . m. • a - - . - ' 

KAS, NqRI, LAISVES-LAI NESIOĄĮP '.AUKOJAI INGfCTM IRlDWIU©UOS/lft PAVIENIAI LIETUVIAI LAI ŠV 
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LIETUVIU KATAT IKŲ DIENRAŠTIS 
Eina kasdieną iši-Uyrus nedėldlenius. 
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Metama $(> 00 
Pusei metų . . $4.00 

Perkant atskirais numeriais po 2c. 
Prenumerata mokasi iŠ kalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
ne n u o N a u j ų Motij. Nor in t permai 
nyt i adresą v i s a d a re ik ia pris iyst i ir 
senas adn >as. Pinigai geriausia siu
sti išperkanį kcasoje ar esprese 
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Tautos Fondo Skyriams 
Aplinkraštis. 

SAUSIS, 1918 M. 
-

s . . . 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
i 

T P / V t V K J T P ! » , į v y k o l i e t u v i l ^ suvažiavi-
* l ^ x • * ; A l * - « • 'mas, kad Lietuva paskelb-
Kas vadinasi ir jaučiasi 

esąs lietuviu, turi žinoti, kad 
savo Tautos Šventėje, Šv. 
Kazimiero dienoje, jisai turės 
išpildyti' savo tautišką, prie
dermę. 

Tą priedermę nustatė visa 
mūsų visuomenė Chicagos 
seime 1914 m ir vėlesniuose 
suvažiavimuose. 

Šiemet Tautos šventėje 
kiekvienas lietuvis ir lietuvė, 
pagal tų nutarimų, turės at 
likti du dalyku: 

1) paaukoti į Tautos Fon 

ta neprigulminga salimi, bet 
tas, kad I)r. Šliupas suva
žiavime pirmininkavo ir 
tuo būdu paliko " tarptaut i 
ne figūra." 

Anot ."The Scranton Re-
publican," Dr. Šliupo tasai 
pirmininkavimas tarp La-
ckawanna ir Wyoming klo
niu lietuvių sukėlęs neišpa
sakytą džiaugsmą, ratavi-
mą. 

Tai mūsų laisvamanių 
tautininkų darbas. J ie su 
savo tuo " t ė v u " visas lai-

TAUTOS ŠVENTĖ. 
' • • 

Nesykį šviesioji mųsų visuomenes dalis intempė, 
savo jėgas Lietuvos gerovei. Ne nuo Šiandien diduma 
Amerikos lietuvių snaudžia ir, tarsi, nemato kaip prie
šai Lietuvai kapus rengia. > { • . 

r - - . ! i : i 

Už visą tai, ką Lietuva po karei gaus gero, bus 
dėkinga vien tiems savo vaikams, kurie Tevynes-Mo-
tinos nelaimėje neapleido. Kartų teisybės žodį Tėvy
ne tars tiems, kurie vien lietuvio vardą nešiodami, sa
vo neduosnumu a r nesusipratimu, padėjo Lietuvos prie
šams, nes mūsiškių šykštumas ir nesusipratimas — di
dele musų/tamtos neprieteliams parama. 

* Nežiūrint to, kad daugelis savo tautinių prieder
mių nepildo, ištikimieji Lietuvos vaikai su tvirtu pasi
ryžimu ir ištverme privalo laikytis Tėvynes gelbėtojų ir 
paliuosuotojų eilėse. v. , 

Daugelis lietuvių ištikimai dėjo Lietuvai Kalėdi
nes dovanas, kad tomis dovanomis išpirkti jai laisvę-
neprigulmybę. Tos dovanos dar ir dabai- nesustojo 
plaukti. ' - - • | 

Neužbaigę vieno patrijotiško žygio, turime žvelg
ti netolimoj* ateitin ir rengtis į antrąjį. Juk tik pus- vertai® nei žmonėms nei 

dą vienos dienos uždarbį ant i k a * negaii atsidžiaugti. Per 
Lietuvos liuosybės aukuro. 

2) jeigu dar nėra įsirašęs, 
vetimtaučių laikraščius jie 

skelbia nebūtus daiktus a-
tai turės įsirašyti į skaičių j P i e jį, apie jo darbus ir 
nuolatinių Lietuvos gelbėtojai * ' 1 K l 0 P e m u s - ^ 
su mėnesiniu mokesniu bent j Tuo tarpu tie Dr. Šliupo 

antro mėnesio paliko iki Tautos Šventės =— Šv. Kazi
miero dienos (kovo 4 d.). Tautos Šventfc turi sukon
centruoti visas mūsų mintie, žodžius ir darbus numy
lėtos Lietuvos laisvei ir gerovei. 

Kad mūsų skyrių ir visuomenės gražios pastan
gos duotų daugiau pagelbos, kankinei Lietuvai, Tautos 
Fondo valdyba paduoda šias darbo taisykles: 

1) Laikas. Tautos Šventė šiais metais pripuola 
pirmadienyje. Jeigu kaikųrioms kolioBijoms labai ne
patogu butų Tautos Šventės iškilmes rengti paprastoje 
darbo dienoje, tai patartume iškilmes perkelti sekma
dieniu, kovo 3 d. 

2) Iškilme. Bažnyčiose pamaldos už Tautos 
kankinius ir u i .visišką Lietuvos iš vergijos paliuosa-

CICERO, ILIt 
.'• i ' ) •* v'i"" r : ' i •>. 

Socialistai neprisipažįsta 
p r i e s a y ų j ų o , f 

Išnetyčių jiateko man į 
rankai socijalistų laikraš
čio "Naujienų" 12 numeris, 
kuriame atradau' korespon-' 
denciją iš vietos lietuvių 
kolonijos. Tenai rašoma a-' 
pie žmogžudį Vincą Norbu^ 

-tą (Norvvood), kurs sausio 
7 d. naktį užpuolė ir nužudė 
a. a. K. Matulį. Be kitko 
ten pažymėta, kad galvažu-
dis Vincas Norbutas buvęs 
tikintis žmogus ir- net vie
tos parapijos parapijonas. 

Tatai dirstelsime, kokius 
baisius melus skleidžia tarp mas ir besėbraudamag su 
nesusipratusių lietuvių mu-j socijalistais , jisai inprato 
.sų socijalistai. 

Visupirmu turiu pažymė
ti, jogei ir mūsų tiej patįs 
socijalistai kituomet yra 
buvę katalikai. Tik jų ap-

m**0m 

EXPELLER 

/ 

®. 

kti kwkvienoįB šeimynos geriaustf drau^af,; kun» 
rtikrai pagelbj nuo visokių kentėjjnm ir skausmų. 

' - * • • • " Dabartiniė6 gyvenimo aplinkybes privertė mos pa
branginti iki 35 centų maža buteliuką ir iki 65 centų 
dideli 
Pilnai tikikite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę cierrįą, 
Šią seną tikrą gyduolę ga«sHe visuomet tokiame 
pakelije, kaip cia parodyt*. Pirkdami žittrekite, kad 
butu ant pakelio iėnkl#« „ INKARAS" ir £odi» 
„ L O X O L , " o taipgi mu««i pavardž. 
T i k r a i s P A I N ^ E X P E L L E R I S parduodamas visose 
apjtieįose. Galite gauti ir tiesiog ii mųs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centtfS, nes jame yra gyduolių 

dvigubai cfaugiau, negu už 3$ centus. 
F. AO. RICHTER 4 CO. 

74-SO W u h l n « t o n OUmęt, ttąnr York 

išpažinties i r bažnyčios ir 
prisišliejo prie socijalistų— 
tai pavirto didžiausias gir
tuoklis. Begirtuokliauda-

vagiliauti, palaidai gyventi, 
lygiai taip, kaip rodo lietu
viškų socijalistų mokslas. 

Todėl dabar tegu bus aiš
ku kiekvienam, kad galva- džiausi žiopliai! 

cijalistai butų badu išmirę 
arba sušalę. Nes nebūtų 
buvę galima į namu® prista
tyti nei kuro, nei maisto. 

Bet socijalistams kadir 
išganingiausias daiktas vi-
sunmet pasirodo priešingas, 
jei tik tą daiktą atlieka ku
nigas arba katalikas. 

Tikri begėdžiai ir 

sileidimas ir kvailumas pa- žudis nebuvo jau katalikas, 
darė juos netikinčiais ir ne-

po 50c. ar po $1.00 (bėdnies-1 "nuopelnai" tautos labui! ™ > Pritaikinti pamokslai ir aukų rinkUavos. 
nieji po 25c.) — kiek kas pa-j yra didžiai pavojingi. Nes 
sigali. kr 

- Darbuokimės visi iš 'ank
sto, kad kiekvienas ir kiek
viena apie tas priedermes iš
girstų, jas suprastų ir atjaus
tų, gi, atėjus laikui, jas iš
pildytų, v 

"TARPTAUTINĖ FIGŪRA." 

i 

Mums prisiųsta iškarpa 
iš laikraščio "The Scranton 
Bepublican.' Tenai apra
šoma apie įvykusi Stock-
holme lietuvių suvažiavimą 
sausio 4 d., š. m. Tame su
važiavime- buvę paskelbta 
Lietuvos neprigulmybę. I r 
buvę padėta pamatai Lietu
vos-Latvijos susrjungimui. 

Tiesa, žinia labai mums 
svarbi. Tą žinią nesenai pa
skelbė "Associated Press. ' 
Tik -gaila, kad "The Scran
ton Republican" nepadėta, 
kas tą suvažiavimą yra su 
manęs, kokie lietuviai dalv-
vavo. -

Bet tas žinios padavėjui 
visai nerūpėjo. Viskas kas 
įupėjo, tai išaugštinti lietu
vių laisvamanių šulą Dr. J . 
Šliupą Scrantono gyventojų 
akyse. 

Tik dirsteliame į k*Tne 
Seranion Bepublican," kur 
padėta žinia apie lietuvių 
suvažiavimą Stockholme. 
Visupirmu padėta dūle liau
siąs Dr. Šliupo paveikslas 
su parašu: "Busianti 
tarptautinė figūra." Te-
čiaus to dar negana. Svar
biau už "tarptautinę figū
rą" tas , jogei Dr. šliupas 
minėtame suvažiavime'" pir
mininkavo. Nesistebėkite. 
J is ne tik pirmininkavo, bet 
dar padėjo "s t ip r ius" pa
matus Lfetuvos -Latvi jos 
respublikai. 

tasai senis pasisuka, 
ten paskui save būtinai tu
ri palieti supelijusį savo 
mokslą apie bedievybės " i š -
gamngumą' mūsų . liau-
dziai. 

Suprantamas daiktas, kad 
jo bedieviški "pamokslai" 
nepadaro intakos į mūsų 
liaudį. Bet visgi reikia tai 
pačiai liaudžiai būti atsar
giai. Nes kaip mūsų lais-
vamamai ir socijalistai šioj 
šalyj ta ip lietuvių priperė-
jo visokios rųšies nezalež-
ninkų mulkintojų, tą. patį 
dalbą jie mėgins vykinti ir 
Lietuvoje, kuomet Tėvynė 
susilauks laisvės. 

Bet kaip sau norite, mū
sų laisvamaniai visvien 
Scrantone gydytoją paskel
bė "tarptautine* f igūra" ir 
viskas. Ar kartais iš Dr. 
Šliupo neišeis kuomet nors 

rdar ir lietuviškas Napoleo-
nas. 

Pas mūsų laisvamanius 
viskas yra galimas daiktas. 

t * i ; * » • t 0 
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ESAMA VISOKIŲ ŽMONIŲ. 

Didelis šaltis siaučia vi
sose Suv.. Valstijose. Bet 
šaltis niekur dar taip daug 
žmonėms neįsiėdė, kaip ry
tinėse valstijose, ypač !Sęw 
Yorko ir šitai kaimvniško^ 
se. Tenai trūksta anglių, 
žmonės tiesiog stengsta. 
Del betvarkės ant geležin
kelių ir del sniego pjigų į 
miestus nepristatoma pap 
kaktinai anglių. Vyriausyi 
bės nuskirti kurą pi i i iurė^ 
ti ir tvarkyti adminįstratoi-
riai yra priversti uždarinė
ti visokias viešąsias yį|j^s,. sąliunus. Tečiau ponas ad-
kad sutaupyti kurą, - laurrŝ  ministrutorius nepaklau**1 

labai reikalingas^ privati-; 
niams namams, ypa8 : 4a t*^ 

Scrantono gyventojams' ninkams, turintiems šeimy-
indomiausia" ne tas, kad nas. 

Svetainėse prakalbos ir aukų rinkliavos. Prie 
prakalbų gerai tiktų ir patrijotiškos giesmės, bei de-
klermfrtjds. ?*--a««x«*a^ T ti 

, Kalbėtojus reikia užkviesti isanksto, nes vėliau 
sunku bus gauti. 

3) Dienos uždarais. Tautos Šventėje kiekvienas 
lietuvis privalo aukoti vienos dienos uždarbį. Tautos 
Fondo skyrių priederme gauti kuodaugiausa mėnesinių 
duoklių mokėtojų. Mėnesinėms duokįems rinkti blan
kų galirna gauti pas Tautos Fondo Centro sekretorių. 

4) Ženkleliai ir knygos. Ženklelių ir knygų nei
kia išanksto-užsisakyti pas T. Fondo Centro sekretorių. 
Ženklelius skyriai pardavinės po 5 centus ar daugiau 
(sulyg patogumo). 

5) Draugijoms laiškai. Centro sekretorius greit 
pagamins laiškų į visokias draugijas. Tuos Laiškus jis 
išsiuntinės skyriams, kad jie nuo savęs siųstų savo 
kolonijos draugijoms. Jeigu skyrių raštininkai pri
sius Centro sekretoriui draugijų adresus, tai Centro 
^sekretorius patsai rašys į tas draugijas ir prašys au-
kijL-paramos.~ 

Svarbiausia yra greit ir energiškai rengtis, nes 
Tautos Šventė jau nebetoli. 

Todėl kibkime ir vėl tautos darban. Mūsų au
kos ir pasišventimas — tai bakamas ant Lietuvos 
žaizdų. Nepailskime patys duoti ir kitus raginti, nes 
mūsų pailsimas kala mūsų vientaučiams tooliams gra
bus ir Lietuvą parduoda pažemiriton vergijon. 

Kurkime širdyse šventą Lietuvos ugnį ir pilki
me j on pasišventimo alyvą. 

Kun. Jonas Jakaitis, pirmininkas, 
Kazys Pakštas, sekretorius. 

SKYRIŲ VALDYBŲ ADRESAI. 
Sausio mėnesyje visi skyriai turi prisiųsti centro 

sekretoriui naujų valdybų ir Tautos Fondo komlsijo* 

Tatai del stokos kuro vie
nur uždaromos mokyklos, 
kitur saliunai, > viešbučiai, 
gi kaįp kur ir bažnyčios. 

Štaį telegranios praneša, 
jogei i Hewarke, $ /~J . , su 
kuru iaippat labai , bloga. 
Miesto valdyba ir daugelis 
piliepiįj Jireįpėsi į adminis
tratorių, kad ^isai dei ang
lių taupumo tedarytų visus 

dangaus ir žemės Sutvėrė
jui. Visi mūsų dabartiniai 
socijalistai kituomet buvo 
geri katalikai, vedė dorą 
gyveninią. Bet>,paskui juos 
ištvirkiman pastūmėjo dau
giausia girtuoklystė, leaip 
tą nezaležninką Strazdą 
"prancūziška." 

Dabar dirstelkime į gal
važudžio Norbuto praeitį, 
koks iš jo buvo katalikas. 

Vincas Norbutas (jis gi 
Norvvood) 1&15 metais išsi
ėmė parap. velykinę kor
telę ir bažnyčiai paaukojo 
$3,00. .Tais metais jis at
liko i^pavžintį. Gi sekan
čiais 1916 metais jis jau su-J 

*sisėbravo su vietos soči ja
ustais ir ėmė gyventi soci-
jalistišku gyvenimu, kaip ir 
visi kiti socijalistai. 1917 
metais jis jau viešai kalbė
jo? jogei išpažinties tik 
kvaili teeina. Girdi, ver
čiau eiti kur į smuklę ir pa
silinksminti. 

Reiškia, jis per pastaruo
ju du metu nebuvo nei iš
pažinties, nei lankė bažny
čios. Gi kaip nuprato nuo 

bet tikro .plauko palaidūnas 
socijalistas. Ve kodėl so
cijalistai neturėtų saviškio 
atsižadėti ir jį primesti ka 
talikams, su kuriais per pa
skutinius porą metų jis nie
ko bendra neturėjo ir turėti 
nenorėjo. 

Kokie bjaurybės tie soci
jalistai! Jie žmogų išve
da iš doros kelio, ištvirkina, 
gi kuomet tasai nelaiminga-

J. 
M i l — 

ĮVAIRUMAI. 
Kaip spėjome, taip ir at

sitiko. " G a r s o " zecerišką 
klaida •— vieton "išspjau
t i " (laisvamanius) — iš
pjauti, — išpūtė "Vien. 
Lie t ." sušukdama gvaltą, 
kad, girdi, katalikai nori iš
pjauti laisvamanius. 8pė-

sis patenka kilpon, tuomet įpme, kad tą^pesąmonę pa-
jį primeta katalikams. Gir-' 
di, tai ne mūsų jis, bet jū
sų. Tai bjauriausias toks 
lietuviškų socijalistų pasi
elgimas. 

Be to tam pačiam šlamš
te pajuokiamas -vietos lie-
'tuvių parapijos gerb. klebo. 
nas, kun. A. Ežerskis už tai, 
kam jis iš pamokslinyčios 
skatinęs parapijomis valyti 
sniegą miestelyj po baisios 
pūgos, kuomet del sniego 
nebuvo galima nei praeiti, 
nei pravažiuoti. 

Gerb. klebono paskatini
mas buvo laiku ir žmonėms 
labai išganingas daiktas. 
Nes jei praėjimai ir gatvės 
nebūtų buvusios nuvalytos, 
gal šiandie .ir t ie patys so-

kartos kiti bedievių laikra-
Taip įr buvo. Su 

malonumų tai pakartojo 
Naujienos" i r "Tėvynė ." a 

* "», 
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prašymo. . I r parėdej tacF 
užų9 \s f tUWi buįų: Uždary
tos visos bažnyčios ir mald-
namiai. 

Reiškia, saliunai labiaus 
naudingesni už bažnyčias, į 
kurias žmonės susirenka 
melsties ir susiraminti te
kiais sunkiausiais laikais. 

Tiesiog nesuprantama, 
kas per išrokavimas pana
šiai daryt! — remtį ir pa
laikyti girtybės * fstaigas, 
kurios kas metai dešimtis 
tūkstančių žmonių arba pa
daro nelaimingais arba nu
varo į kapus. '): ~l • 

i Mat, esam# vispjaų, žmo
nių, su visokiais savo išro-' 
kavimais. 

narių pilnus ir aiškius adresus (ypač, raštininko ir iž-
OllUUKO ). 

MĖNESINĖS DUOKLĖS. 
gį mėnesį skyriai turi atsakyti centro sekreto

riui į šiuos klausimus: 
1) Kiek skyrius turi mėnesinių duoklių mokė

tojų*? „ 
2) Kê U moka kas mėnuo po 25c, po 50c, po 

$1.(# ir t. t. 
3) Vardai tų, kurie moka nemažiau $2.00 į mė

nesį. 
Ligšioi į tuos klausimus atsakė tik 79 skyrius iš 

Racine, Wis. Jo pavyzdį turi pasekti ir visi skyriai. 
I r tai reikia pasiskubinti. . 

$5,000.00 LIETUVON, 4 
Lietuvos gelbėjimo reikalams Tautos Fondan jau 

prisirinko- ar t i $6,000.00. Tad Tautos Fondo valdyba 
įneša T. Fondo Komisijon sumanymą: pasiųsti Lietu^ 
von (per Šveicariją) $5,000.00 nukentėjusiems del ka
rės gelbėti. ~ r ., 

-Kiekvienas T. Fondo Komisijos narys savo bai
są greit privalo atsiųsti Centro sekretoriui: K. Pakštas, 
45€<Grand St., Brooklyn, N. Y. 

SEKRETORIAUS ATSKAITA UŽ GRUODĮ, 1917. 
.-.Iki.sausio 1 d., jL9į.8 m. Tautos Fondan iuplau^-

kė $114*235.55,, o : įąleiątp, ^9,2,359.69, tad lieka $21,874.-
86. r. 111 -.. j , „n >.vz L' 

^au^io 1 <L, ;1918„ Tvisuneę Jteturiuose T, Foudo 
skyriuose po tiek bui^o pinigų:- < r i< , ; 

• p i Šelpimo-fon^e 4 *t i i , .>. .> M , . , $5,704.41 
:Ui.Aj*įtM9ę fojttde; *s>kit5 • • r*v$\i • |>>:>> • 6į§3§.^d 
.n :lMą 4Eblidw. . , i ^ < ( i . .>/*£•-. .fni>>*>? 1^453.38 

. i ><*eteibiiaiiil 'kapįtate . . ĄĄ,::s?<{., ..-H $$2$M 
JL •/*"•' Kazys PakStas, T. Fondo seltrt. 

456 Grand St., Brooklyn, N. Y, 

i 

Indomu, kad "Tėvynės v 

siela1 daug juodesnė, negu ! 

"Naujienų," " Naujienos'p 

tik pakartojo, "Tėvynė^* gi 
net straipsnį toje temoje 
parašė. "Šventos rusty-
bės ,# pagauta ji klausia pri
sispyrus: prie ko, gird, pri
eisime, jeigu dabar katali
kiško laikraščio rašytojai 
ragina žmones į skerdynes. 

Nudavė baisų išgąsti, tar
tum peilis jau butų į jo pa
kaklę pakištas. Pataria 
šaukties pagelbos Suv. Val
stijų valdžios. 

' \'r 

* • * 

"Tėvynės ' ' redaktorius 
ėjo 4 kunigus, mokinosi se
minarijoje, skaitė Raštą šv. 
šimtą dolerių statau, už tai, 
kad jisai puikiai supranta 
ir jaučia, kad čia butą tik 
zecerio ir korektoriaus klai
dos, praleidžiant tą raidę 
"* . " Aš balsuoju už tai, 
kad "Tėvynės5* redaktoriui 
suteikti diplomą — pirmojo 
ir didžiausio veidmainio 
mūsų tautoje. 

Sparnaitis. 

>l 

J . 

* 

y * 

6to<*fc4r BoaOi Perkami tr Pardoo-
č*mt Tolkliu darfoaa. Andrevt A Co. 

^•^^ • • i j-*Mi\U3L'uto±:***&SiJkgk&iij& 



Šeštadieni?, sausio 19 d., "D R A U G A S" 

A. A, Kotrina Krušiene 
IŠ A. A. K. KRUŠIENĖS I jaunutė būdama pradėjo 

GYVENIMO. | giedoti Šilalės bažnyčioj ir 
* kas šventadienis ar vasara, 

Kčiip jau buvo "Drauge" šilumos ar šaleiii metu bri-
pranešta, šit) sausio 16 die zdavo per sniegus ir purvy
ną Chicagoje pas savo sūnų \ nus bažnyčion apie 4, viors-
kuniga, Dievo Apveizclos 
parapijos kleboną, mirė jo 

tus kelio ir bemaž visuomet 
pirmutine ateidavo bažny-

senutė motina, a. a. Kotri- \ čion. Nežiūrint ilgo mel-
na Krušiene. Velionė vi- dimosi bažnyčioj, a. a. Ko-
sas gyvenimas buvo labai' trina stropiai žiurėjo savo 
dievota moteriškė, pavyz- ukes, vėlai guldavo, gi kel-
dinga kaipo lietuvė tautietė davosi anksti, kad viską 
ir kaipo motina. nuosekliai aprūpinus ir ap-

A. a. Kotrina Krušiene, tvarkius. Darbas ir. mal-
Jievos ir Baltramiejaus d a b u d a v o a - a - Kotrinos 
Mockų duktė, gimė 1842 
m, Luomos kahne, Kvedai-
nos parap. Raseinių pav., 
Kauno gub. 

Ištekėjusi buvo ,už Antano 
Krušo 1869 m. į Žansino 

nuolatinis užsiėmimas. TJ-
kę turėjo nemažą, tečiau be
veik viena nudirbdavo. Ry-
tą-vakarą, ypač žiemos me
tu, nepraleisdavo neatgie
dojus karunką, litaniją ir 

, . *.i i- i ! kitų sv. giesmių. Megda-
kaimą, Šilalės parap., kur \ . & . . / , . . 

,. . ^,S\n V i i vo taippat skaityti įvairias išgyveno ligi 1906 m. Kada' . .vf r . f J dvasiško turimo knygas. jos sunūs (kurį vieną tetu
rėjo) M. Krušas baigė se
minariją, nebuvo Kotrinai 
jokio išrokavimo ilgiau ukę 
laikyti ir ją pardavė, nusi
pirko namelį su sklypeliu 
žemės Pajurės miestelyje, 
arti bažnyčios. Tenai iš
gyveno 6 metus. Prie baž-

Kaimynų ir kitij žmonių 
laidotuvėse visuomet dalv-
vaudavo, kaipo parinktoji 
giesmininkė. Pasninkus 
užlaikydavo stipriai, nes 
nei vienos serėdos ar suba-
tos nėra valgiusi su mėsa, 
Savo pašaukimo priderys-
tes uoliai pildė ir tvarką 

nvčios gyvendama a. a. Ko-. . \ . . T • • u namuose užlaikė kuogenau-trina jautėsi laiminga, bet T a k a d ^ ^ 
nepasitenkino, kad savo BU- _ , r . . ,. x x - būdavo aprūpinta šeimyna naus kumgo negali matyti. 
Atvažiavo šion šalin su sa-^ 
vo'vyru Antanu Čhicagon į j 
Dievo Apveizdos parapiją, Nemažiau pasižymėjo ar-
1914 metais, Šeštinių dieno-! timo me'ile-duosnumu. Nes 
j e. Prie savo sūnaus ku- j ne tik iš savo namų neišlei-

visakuom, kas tik buvo rei
kalinga. 

nigo gyvendama klebonijoj 
jautėsi visiškai laiminga, 
nes turėjo progą kasdieną 
lankyti bažnyčią, eiti prie 
Sakramentų, klausyti šv. 
mišių. Pasirgus suvirs 
tris savaites, persiskyrė su 
šiuo pasauliu sausio 16 d., 
6 vai. išryto. 

A. a. Kotrinos visas gy-
veoiimas buvo tikrai šven
tas. Nuo pat įaunystr* di-

sdavo pavargėlio be išmal
dos, bet šelpdavo taippat 
įvairiais budais neturtėlius, 
gimines ir svetimus. Ei
dama bažnyčion nekuomet 
nepamiršdavo nunešti iš
maldą pavargėliams. 

Dar vieną a. a. Kotrinos 
ypatybę verta pažymėti — 
tai jos neapsakomą kantru
mą ir "nuolankumą. Nema
žai savo gyvenime buvo 

mo ir ligų. Niekas jos a i -
nianuojant, saugok, Dieve, 
keikiant negirdėjo. *Visas 
jos nusiraniinimas būdavo 
ašaros ir malda. Žodžiu sa^ 
kant, visas jos gyvenimas 
buvo pavyzdingas, dievo
baimingas, krikščioniškas. 

Apart įvairių brolijų,' ku
rias a. a. Kotrina ligi savo j-
mirtinos ligos stropiai p i l - ] | 
dė, taippat prigulėjo ir prie | 
Šv. Pranciškaus trečio zo-
kono. Mirdama meldė, I 
kad ją palaidotų to zokono 
rūbuose. 

A. a. Kotrina paliko nu- | 
liūdime savo vyr* Antaną | *rAUUil(i B f l T I M B 

ir simų, kun. M. Krušą. 

iiiiiiiiiiiiiinmiiiitiiiiiiiiiiiiiuniiNiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiniiHiiiu 
1 Kur Tamsia perkate? Kodėl ne pas mus? | 

' ! I' • -' ' \ ' *'Tegul-KvJrW padabink JuUr na- | 
ma jPas mus galima gauti visokių 
naminių radankų k. t. 

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

) 5 

Tai kur gražus ir pavyz
dingas lietuvės gyvenimas. 
Jis turi but tikru veidro
džiu mūsų lietuvėms mote
rims, kurios nesunkiau vel
ka gyvenimo naštą už a. a. 
Kotrinos praėjusį gyveni
mą. 

Amžina jai atilsis dan
gaus karalijoje kaipo pa
vyzdingai žmonai ir moti
nai ir ištikimai Lietuvos 
dukteriai! 

PHILADELPHIA, PA. 

nam 
Kuomet jum prireikės ko prie 
įmo kreipkitės prie* 

PAULKVORKAJ 
1 5 5 1 - 5 3 Chicago, Avenue | 

Chica , III. Arti Ashland Ave. 

Telefonas Monroe 2500 
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LRKA. Mbterių Sąungos 
10 kuopa sausio 13 d. turė
jo metinį susirinkimą. Pir
miausia sukalbėta maldelė, 
paskui skaityta praeito su
sirinkimo protokolas. 

Susirinkimas buvo skait
lingas ir gyvas. Įstojo kuo-
pon apie 8 naujos narės. 

Šiems metams išrinkta 
sekanti valdyba: J. Poškie-
nė pirm., M. Galinaitienė 
pirm. padėjėja, O. Ungurai-
tė rast., A. Mickunaitė rast. 
pag., D. Bulbaitė iždininke, 
iždo globėjos! M. Valaši-
niutė ir S. Maeiunaitė, gi 
maršalka O. Kačiutė. 

Pakelta klausimas kas 
link U. Jokubauskaitės už 
šmeižimą A. Nausiedienės. 
Kiek žinoma, ta mergelė ir 
po šios dienos dar nenusto
jusi juodinusi sau nepatin
kamas Sąjungos viršinin
kės. 

Kuopa išnešė protestą 
prieš tokį nesąžiningą U. 
Jokubauskaitės pasielgimą 
ir pareikalavo, kad jinai 
būtinai atšauktų tuos visus 
šmeižtus, paleistus ant A. 
Nausiedienės ir Staneliutės, 
gi kitaip tie visi šmeižtai 
suguls ant jos pačios. 

Šiandie pasirodo, jogei IJ. 
Jokubauskaitė Sąjungon į-
leista kaipo vilkas avies 
kailiu apsitaisęs, jeigu šian
die jį rašinėja visokius nie
kus laisvamaniškuose laik
raščiuose. 

Ateityje mes, seserys, 
privalome saugoti savo or
ganizaciją nuo panašaus su
teršimo ir savo tarpan ne
įsileisti tokių panelių, ku
rios tik išlaukiniai prigulė
tų prie katalikų, gi savo 
dvasia butų susijungusios 
su laisvamaniais. 

Sąjjungiete. 

AUKSUOTI ROŽANČIAI 
Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose ąpalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje. 

Ho. 1487. Karoliai įvairi? •pai
rų. Relkalaanant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisiuutimų 75c. 
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gvarantuoti 
ant 5 metų. Kaina su piisiun-
•Iroa tik $1.25 

No. 1489. Galima gauti (vairių 
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro
man Gold". Gvarantuoti ant 6 
metų. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dėlei giminių. Su pri-
siuntimą 92.00 

Užsisakant paminėkite numeri Ir kokio* spalvos norite. Pinigus 
> galite siųsti išperkunt Money Ordcr, registruotame laiške, arba 

vleucentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite: x. *»» «.a •*« 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W . 4j5th S t r e e t Chicago, III. 

"DRAUGO" AGENTAI 
CHICAGOJ. 

BRIDGEPORTAS. 

\ 

dziai mylėjo THeVą. Dar? patyrusi vargo,- nemalonu-

ATSKRID0 "ŽVIRBLIS." 
Ii Rytų, iš tolimo Bostono 

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

Gražus paveikslėliai, puikus 
pasiskaitymai; o kainuoja tik 
10 centu, .Ateikite pasipirkti 
"Draugo" Administracijon. 

A. J. Augustinas 
922 W. 33 St 

J. M. Damijonaitis 
901 W. 33 St. 

A. Malinauskas 
3246 S. Halsted St. 

J. Budrik 
3343 S. Halsted St. 

Kampas 31 ir Halsted St. 
Kampas 35 ir Halsted St. 

18-TOS GATVĖS. 
A. Dargis 

726 W. 18th St. 
P. J. Malley 

633 W. 18th St. 
Mik. Tananevičius 

670 W. 18th St. 
Geo. Žagunas 

1916 Canalport Ave. 
Kampas 18-tos ir Helsted St. 
Kampas 14 ir Halsted St. 

WEST SIDE. 
Peter Šliogeris 

2139 W. 23 Place 
A. Kaulakis • 

2222 Leavitt St. 
J. Bagdžiunas 

2334 Oakley Ave. 

TOWN OF LAKE. 

Vincas Stancikas 
4617 Hermitage Ave., 

Juoz. Martinkus 
4549 Hermitage Ave. 

47th ir Halsted St. 
! , » I i » 

NORTH SIDB. 
A. Nansieda 

1658 ,Wabansia Ave. 
K. Nurkaitis 

1617 N. Bobey St. 

CICERO, ILL. 
J. Mozeris 

1430 So. 49th Ave. 

BR1GHTON PARK. 
Pr. Jurevičia 

4440 Si Maplcwood Ave. 
Pr. Macijauskaitė 

4358 S. Fairfield Ave. 
M. D. Seeford 

3817 RockweU St. 
D. Giačas 

3159 W. 38 Place 

ATLANTIC 
Teo. Dappas 

4610 Pifth Ave. 
A. Janauskas 

4565 Wentworth Ave. 
• 

ENGLEWOOD. 
K. Dargis 

6070 Lafayette Ave. 

67-TOS GATVĖS. 
Juoz. Kabelis 

6828 S. Maplewood Ave. 

\ ROSELAND. 
Kaz. Bičiūnas 

10753 Peny Ave. 

KENSINGTON ir W. PULLMAN 
B. Paplauskas 

10626 Edbrooke Ave. -

SOUTH CHICAGO. 
Jonas Cheruski 

8834 Marquette Ave. 
• i • 

BURNSIDE. 
S. Ažukas 

8374 Birkhoff Ave. 
J. Krasney 

9432 Burn8ide Ave. 
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NUSIPIRK MOSTIES 
Tai BUSI GRA2US! Ja ISdir 

Ha Mentho la tnm Oo. PrieS eisian* 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarui, o padarys veidą tyr*, 

ir skaisčiu baltu.. Toji moati* 
Rima plėmus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokiu* 
spuogus nuo veido. Kaina dėžo 
f ės 50c ir tl 00. Pinigus galit 
siusti ir stampomis. 

J. RIMKUS, 
P. O. Boz 36, Holbroot Masą 

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

ti mušu išleistas knygas. 
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu 

merj ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno ižperkan 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dole 
rio galima siųsti krasos ženkleliais. 
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 

11. Surengtas ir užgirtas tro^iojo Baltimores Kon-
cilijaus, pagal angliška* sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina I 2r 

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkas mokyklose ir pa
tiems per save mokinties, poperos apd 3 

No. 1133. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar 2 

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11 E ? 

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti, « 

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, EI. 1915, pusi. 28....J 

No. 1219. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygele.. ^ 2' 

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

No. 1136 Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, kieto noperos 
apd. • .3 

No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 

į j lietuvių kalboje. Oia rasi daugelj paveikslų mū
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draueriju. draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grisio
je privalo rastis šj knygra. 448 pusi. popero apd....75 
Drūtais drobės apdarais $1.20 
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in 

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

Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Cbicago, UI. 1915. ..4.r-
No. 82. Huckleberry Pinnas. Mielam laiko praleidi

mui patartina šia apysaka, kalba leng-vi ir knygos 
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas T. 

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu 
sisekusių vertimų erarsaus anglų rašytojo Charles 
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą. 
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi \ .$1.(K 

No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis. 
Lenkiškai parašė Kaz. Goralezyk, vertė Adolfas 

Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis I' 
No, 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 

scenai lengviai sulodamas vaizdelis, . . . A 1 
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 

iŠ liaudies gyvenimo *..!. 
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 

3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai J 

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas 
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir 
suaugusiems, 112 pusi ! . . . . .* ..2 

Nb. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga: 
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys, V 

No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dą vė Tautų (Rassiu) Kongresui Londone atsibu-
siam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911, 
pusi. 12 J< 

No. 843. Tiesos žodis Sočijalistams. Parašė Kunigas. 
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas 
tai yra tie mūsų lietuviškieji socijalistai bei "ci-
cilistai". Su paveikslais U 

No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir 
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas *..l 

No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas 5 

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo. 
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Daij 1-mą kun. 
V. Mironas, Dalj 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Za/adzkio 1905 m. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi.. .$1.0* 

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. ..2' 
Kazimiero dryos. leidinį 3 

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv. 
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1. 

Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncili-
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina 15U 

i 

* 

St: 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th St, Chicago, HLį 
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KAT. SP. SAV. KOMISIJOS 

SUSIRINKIMAS. 

(West Side).< 
Vietos Katalikų Spaudos 

Savaitės komisija sausio 13 
dieną turėjo susirinkimą Au
šros Vartų parap. svetainė
je. Susirinkimas prasidėjo 4 
vai. po pietų. Atidarė komisi
jos pirmininkas J . Poška. 

Pirmiausia aptarta spau
dos platinimo reikalai. Pa
aiškėjo, kad literatūra pa
sekmingai platinama. Visokių 
knygų parduota daugiau kaip 
už 60 dol. Užrašyta laikraš
čių 25 egz. 

Tikimasi, jogei šią savai
tę bus nuveikta daug daugiau. 

Toliaus buvo tartasi apie 
Katalikų Spaudos Savaitės 
vietinės komisijos pakeitimą 
į Katalikų Federacijos Komi
tetą. Didžiuma susirinkusią 

Juozapas Bernackas, 
6a m. amžiaus. Mirė sausio 18, 8:30 ryte. Laidotuvės 
bus panedėlyj, sausio 21 d. 9:00 ryte. Išlydės iš namų, 
1644 Wabansia ave., Į šv. Mykolo Ark. bažnyčią. Po 
pamaldų bus nulydėta* į šv. Kazimiero kapines. 

Velionis prigulėjo p*i& Apaštalystės Maldos dr-
-jos ir prie šv. Kazimiero paš. dr-jos Brooklyne, R, Y. 

Į laidottfves kviečiami giminės ir pažįstami. 
Didžiausiame nuliūdime paliko moterią Juzefą, 

sunaį Konstantas ir Jonas ir. duktė Agota. 

tainė. Tas aiškiai parodo, kad 
žmonės nebeindomauja lais
vamanių "spyčiais". 

"Bad business"... 

SĄJUNGIEOIŲ DOMAI. 

smunka mūsų "raudoniej i" 

Šiaulių Juozas. 

ROSELAND, ILL. 

Liet. Vyčių 8-ta kuopa 
Stanį pakeitimui pritarė. Se- s a Usio 13 d. laikė metinį susi
kalei ame susirinkimo bt;s j rinkimą. Buvo labai skaitlin-
reukama valdyba. gas susirinkimas ir visi gyvai 

Sekantis susirinkimasj svarstė L. Vyčių reikalus, 
įvyks sausio 20 dieną 4. vai. Nauja valdyba užėmė vietas. 

Moterų Sąjungos Apskri-
Visaj čio susirinkimas sausio 20 d., 

2 vai. po pietų, Dievo Apveiz-
dos parap. salėje, 18 ir Union 
gat. 

Visos kuopos malonėkite 
prisiųsti savo delegates. 

Apskr. Raštininke. 

BLAIVININKŲ 41 kp. SU 
SIRINKIMAS. 

po pietų toj pačioj svetainėj. Panelė A. Grigaravičiutė at-
Susirinkiman kviečiami visų s į s a kė nuo raštininkystės. 
draugijų ir tuopų delegatai Kuopa neteko darbščios rašti-
ir Tjorintieji įstoti tan Fcdera- j ninkės, kuri yra daug pasi-
eijos Komitetan. darbavusi. Kaštininku išrink-

Antanas V. t a s A1f. F . Stankevič. ! , 
1917 metų valdyba nema-

IŠ WEST SIDE. 

Vakaras 'pažangiųjų 
sisekė. 

nenu-

L. R. K. Pilnųjų Blaivinin
kų kuopa ( Dievo Apveizdos 
parapijoje) turės savo metinį 
susirinkimą Dievo Apveizdo-
parap. mokyklos 3 kambaryj 
sausio 20 d., š. m. Susirinki
mas įvyks tuo jaus po sumos. 

Labai geistina1, kad visi 
kuopos 'nariai susirinktų ir 

/.ai pasidarbavo. Užtai jai i ̂ ^ ^ p r i s i r a š y t i - S u 

linkime laimingos ateities. Ti
kime, kad naujoji valdyba ir
gi darbuosis tautos ir tėvy-

Subatoje, 12 d. sausio, sla- nės Lietuvos labui. Ponas J . 
vokų (?) svet, (1436-40 W. j Mockus padavė sumanymą,, I tolesm

:
ai ^ į a u g t i 

18 gatvė) įvyko koncertas,; kad kiekvienas užsirašytu 
parengtas West Side's pen- dienraštį "Draugų" per 
kių "progresyvių" draugi- korespondentą. Visi prita-
jų Jų tarpe ir dr-jos Lietu- rė ir nemažai užsirašė at-
vos Brolių ir Seserų Am. einantiems metams. 
v Buvo pagarsinta, kad Svarbiausias L. Vyčių švar
ke ncertas susidės iš dainą. s t y m a s buvo, kaip prisirengus 
prakalbų, solų, duetų ir de- a t s a kančia i prie ateinančio L. 
klemacijų. Kalbėtojum buvo y y - ų vįetinio koncertą, ku-
pažymėtas Dubickas. į r ig i n v y k s nedėlioję, sausio 27, 

Nors ir buvo pažymėta į 1 9 1 8 Koncertas bus garsiau-
pradžia 7 vai., bet atėjo 9 s i a g R0selande, kurį atliks 

sirinkiimi bus svarbus. Bus 
paskelbta atskaita iš visų me
tų veikimo. 

Jei blaivininkai nori įr 
les savo or

ganu 4 'Tautos Rytas ," s tai 
privalo ateiti susirinkiman ir 
užsimokėti. Blaivininkų žen
klelius galima gauti pas kuo
pos raštininkę. 

Ona Viselgiutė, raštin. 

EXTRA SUSIRINKIMAS 

' BEETHOVENO 
Muzikos Konservatorija 

f Yra tai vienintele lietuviška muzikos "moUyfcla Suvienytose V*K 

stijoae, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina. Kitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir grroti ant pučiamųjų instrumen-

Jį tų, teoriją, harmonija ir muziko* istorija. 
\ Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 

f' nesigailėkite' valkeliams duoti proga. Už maža užmokėsnj, turėsite 
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatiškal arba rašykite; I A. S. POCIUS 

i 3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122 
I Ant trečių lubų 

' " ' ' 

a i 

i 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

„, 
T. F. 60 sk. susirinkimas; va 

karas. 
" Vietos Tautos Fondo 60 
skyrius gruodžio 30 diena 
turėjo susirinkimą bažnytinėj 
svetainėj. Susirinkimą atida
rė pirmininkas. Pirmiausia 
P. Kvietkus skyriui indavė 
auką $2.00 nuo Juozapo Bara
nausko. Paskui buvo kalba
masi apie vakaro surengimą, 
kurs turėjo įvykti sausio 13 
d. Bet kadangi paminėtą die
na dei kai-kurių priežasčių 
vakaras negalėjo įvykti, tatai 
skyrius . vakarą perkėlė į 
sausio 20 dieną. Vakaras 
įvyks Nek* Pras. Šv. Marijos 
P. parapijos bažnytinėj sve
tainėj. Bus prakalbos ir ki
tokie pamarginimai, kad su
sirinkusiems butų 
praleisti vakaras. 

DR. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2527 So. Broadvvar 

ST. LOU1S, MO. 
# Telefonas— Bell Sidnoy 461 
* Kinloch Victor 5&S 
Ę Gyvenimo vieta: 
f 82S7 PLIiASKI STREET 
f Tel. Kinloch Victor 980—L. 
Ę OFISO VALANDOS: 10 18 ryto 
g iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak. 
i Nocfėliomis 10 išryto iki 12 piet. 

Te^e/ona#: YARDS 1546 

W. J. STANKŪNAS 

Dauome puikiausius paveikslus jaunavedžių, 
šeimynų ir pavienių asmenų; taipgi sem<mų \ 
ir i&rilmilifeu viešų pokylių ir apvaikščioji-
mrų. 

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

Darome iš mažų DIDELIUS PAVEIKSLUS — paprastus 
ir spalvotus. Dirbam RĖMUS įvairaus didumo ir fprmos. 

Jaunavedžiams ir šeimynoms prie TUZINO MAŽŲ PA-
J VEIKSLŲ pridedamo VIENĄ DIDELĮ DYKAI. 

Mūsų studijoj galima gauti paveikslus visų mūsų tautos 
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino 
Yeo, kunigų;: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų. 

3315 S. Halsted ir 33rd PI. Chicago, IH. į 

i TCRTU DVI GALERIJAS 
$mttxšiG®mzm^&mms& ssaMKflras&B 

Telefoną* Vardą 31*4 

Z. K. URBANOWICZ 
/ 

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

: * 

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

CHICAGO, ILL. 

Gyv. 3112 South Halsted Street-
Ii Telefonas: YARDS 2390 

smagiau 

Šitan vakaran yra kviečia
mi ateiti visi lietuviai ir lie
tuvės. Kviečiami prisidėti 

Į prie ^Tautos Fondo skyriaus, 
kurs darbuojasi už brangios' | 
Lietuvos laisvę. 

(Cicero, UI.). 

Rytoj, sausio 20 diena, 
vai., o žmonių svetainėje ku-iLiet. Vyčių apskričio choras t o j a u s po mišparų, vietos 
vo nedaugiau 100. Į Strumilų Bro. svetainėje, 158 j &v- Antano parapijos svetai-

Pradėta programa. Vakaro | E 1 0 7 s t ^{ame koncerte da-* n ė 3 e DUS nepaprastas (extra) 
redėjas perstatė už kalbėtoją j \jym& gabiausi visų kalioni- į Katalikų Spaudos Savaitė.-

į ju dainininkai ir pasižymėję j komisijos susirinkimas. . Vi Dubicką. 
Nuo pirmų žodžių u drau- : s o l i s t a į . Inžanga visai maža 

g a s " , užsipuolė ant kun. {tokian m į ižin iškan vakaran. 

"spy-
garbini-

Dr. A. Maliauskio. Matyt, jam 
kun. Maliauskis ir sapne ro
dosi, kad ištisus savo 
čius , , pašvenčia jo 
mui. 

Nerašysiu apie visus jo 
pliauškalus, nes kas girdėjo to 
" d r a u g o " "spyčius" kitose 
vietose, tai aiškiai supras, ką 

v 

jis tenai kalbėjo. 
Pabaigus jam kalbėti, va

karo vedėjas praneša, kad 
del šalto oro nepribuvo nei į 
vienas iš artistų nei dainium-1 

kų, taigi tuo programa užsi
baigia ir prasidės šokiai. 

Draugijos, manau, turės 
nemažai nuostolio. 

Meldažio svet. tą patį va
karą buvo balius lietuviško 
"Red Rose" kliubo, kur 
žmonių buvo net kupina sve-

A. Skiemanietis. 

PRANEŠIMAI. 
Liet. Darbininkų Sąjungos 

25 kp. laikys (extra) susirin
kimą, sausio 20 d., 1 vai. po 
pietų, Dievo Apveizdos par. 
mokyklos 1'kambaryje. 

Butų geistina, kad visi na
riai ir narės nesivėluotu atsi* 
lankyti susirinkiman, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarti. 
Tai pat nariai, kurie gal jau 
pamiršote savo priderystes — 
būtinai turite atsilankyti Į 
susirinkimą. 

Su pagarba, 
J. Šimkus, pirm. 
J. Kastėnas, raštin. 

si draugijų ir kuopų at 
stovai ir atstovės kviečiami 
būtinai ateiti. Katros draugi
jos ir kuopos dar neturi savo 
atstovų minėtoje komisijoje, 
dabar proga savo atstovus 
prisiųsti šin susirinkiman. 
Bus pakerta labai svarbus — 
Lietuvos laisvės klausimas. 

Pr. Zdankus, rast. 

K. S. S. KOMISIJOS SUSI
RINKIMAS. 

P h o n e 

DR. 
Cicero 252 

A. P. GURSKIS 
DENTISTAJT^ 

4847 W. 14 St., Kjunp. 40 
CICERO, I L I J . 

Valandos: 9 A. M. iki 9 P . 
Apar t nedėlios 

A T . 
. 

M. 

Visi Bright^n Parko lietu
viai privalo susirinkti, tuo la
biau, kad bus garsus kalbėto
j i - ' . į 

^J. A. Poška, rast. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

CHIRURGAS, 
I R 

3250 So. Halsted St, 
Chicago, 111. 

Gydo visokias Ilgas motery 
Ir vaikų. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto i 
iki 12; 3 iki 9. Ncdėliomis: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 
v. iki 8 v. r 

(Brighton Par.). 

Sausio 21 dieną, 7:30 va
kare, sušaukiamas vietos Ka
talikų Spaudos Savaitės ko
misijos svarbus susirinkimas. 
Visi draugijų ir kuopų at
stovai būtinai turi ateiti. 
Yra labai daug svarbių reika
lų, kurie neatidėliotini. 

J. Vilimas, pirm. 

Padaryta 
Pagal 

Orde
rio 

Specialis .TW. JFS 
siulimas 

patvirtinti mū
sų gera darbą 

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

tuotos 18 mėnesi ii, ge
ram neSiojimui ir 
pasiganėdinimui arba 
pinigas gAažinrimc 
t ik ra i 5 dol. er tėa—kol k a s tik po 
viena kiekvienam kastumeriui. 
JOKIJT EXTRA MOKESNIŲ. 
Nemokėsi nei už didelį Peg Tops 
arba Cuff̂  guzikus, nieko extra 
už diržo kilpas ar kišenių karvo-
šiu3 nieko nemokėsi nž atdarus 
kifienius didelius ar mažus, visi 
pagražinimai dykai. Nieko extra 
nereikia mokėti. 
GERAS UŽDARBIS jums imti 
mierą iš draugų ir giminių. Jau
nas Jurgis Gekowlcz padarė $66. 
16 vieną dieną. Rašyk dykai 
sampelių. 

Chicago Tailors Association 
Dept. D. 122, 515 So. FrankUn St., 
Chicago. Nesiųsk pinigų. 

VIENA I£ ARŠIAUSIU UGU 
1201 W. 47Ui St., Iios Angeles, Col., 

• Spalio, 1916 
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu

rėjau insomia ir nerviškumą, ai ėjau 
prie daktarų, bet nei jokios pagel
tos nebuvo: aptiekorius man patarė 
kamėginti kun. Koenigs Nervine. Aš 
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei 
ka. Pernai^ žiemą aš buvau sumušta 
per automobilių. Daktaras man pa
tarė Imti Kun. Koenigs Nervine. Afi 
dabar jaučlauosi labai sveika, 
i Mrs. M. E. Kratz. 
R Y ¥ 11 f G e r A ^TC* aP*° Kerviž* 

BVHl i k u m u s ** s a m P e l i s vaistų 
• •»ni • siunčiamas. Ncturtingieias 

ligoniams vaistai siunčiami dykai. 
Sutaisytas per Rev. FATHER 
KOEnig, Fort Wayne, Ind. nuo 187*, 
o dabar per 
KOENIG MED.; CO., Chicago, UI. 

62 W. Lakęs St, arti Dearborn 
Parduodama po $1.00 u» vieną buteli, 

o 0 už $5.00. 

v Fotografijų Įstaiga 
fotografijos Gkrapų, Vestuvių, Draafijų, 
ĘMubų ir Šeimynų S p e c i į a l l š k t t m a s . 

Nuimame Fotografijas vakaraii 
ir negiedriose dienosf. 

4B52 South Ashland Avenue, —::—::— Chicago, HL 
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Tinkamiaosis lietuviams laikraštis yra 
"DARBINMKAS" -

C ( DARBININKAS" eina utaraindais, Į T. ke * - . tvcrgais ir su 
! batomis. 

"DARBININKAS" paduoda <lc;;:- žinių ii darbo lau-
\ ko, apie unijas, apie darmninkų jndr.iimą. 

"DARBININKAS" paduoda da:;^ r>traipsuiQ, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rąžyty pačių darbininkų. 

"DARBININKAS" paduoda svnrbiausius nuotikiu* 
visame pasaulyje, indomiausias žinia a ir žingeidžiausius at
sitikimus. 

' 'DARBININKAS" visuomet turi sm»fių? gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. 

"DARBININKAS" visuomet tnri viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u , n a u d i n g a , i n d o m u i r 
s u p r ayn t a m a. 

"DARBININKAS" nuolatai išloidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turininguriin, 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 $1.5®; vieną kartą .u:vaitoję, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, rįctaros $1.50, pusmečiui 
75c. 

Adresas: 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadway, So. Bostou, Mass. 

t 
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MIAVSIA 

KRAUTUVE 
<*• 

LIETUVIŠKA 

CHICASOdE 
•K 

^ŠSLL*^tvir.i'*-frEK'jw. 

"•*..' 
' v 

džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šliub$ 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonas 
su lietuviukais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurtu gali groti ir ne-< 
mokantis visokius Sô  
Irius, armonikas rusiškas \t prūsines, importuotai u* taip iw 
irusiškas balalaikas ir .gitaras. Taipgi vargonų pardavimas 

Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisoma 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus 
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Mūsų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus. 

STEPOf^AS P. KAZLAWSKI 
1632 S. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

rELEFHOtfE DROV^t 7S0» 
Kataioga vieloms dykai, kas tik prisius už. 2c. t tampa 

LIETUVOS ATSTATY rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas .Amerikoje ir negu 
skejbiama yra laikraščiuose rublių kursai— Užsakymus siųskite ir reikalaukite informacijų šiuo 
adresu: ^ . - v 

I 
B£ 

Kviečia prisidėti prie jos su serais, vieno šėro kaina — 10 dol, vienai ypatai parduodama 
5 š«rai ir daugiau. 1917 m., jau išmokėjome 4 nuo šimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus , 
/ • 

— » ^ — ^ — 3 J IIIMI ' • — ^ — — • • ^ 1 — I I — — — M C - ą į ^ M J — — — — C = l l f l l • 1 1 1 — — t j » i II I — 1 B — — • • I^H I I I — — — • • ^ 1 — — 
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LITHUM1AN DEVELOPMENT CORPORATION 
3 2 0 F1FTH AVENUE, NEVV YORK, N. Y. 
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! A. L, R, l M. SAJUN 
.GOS NARES, 

"D R A U 6 A S" « < t r a a « » « • • * • « * 

• • la imu •• »<fn JI* *=ra .'! . U . 

jungai nuosava* chanas, d$l 
to Ir mplnohi surasti buduti 
kaip geriausia susitvarkyk, 
kad organas i&eidinėtų. 

Centro valdyba tik perėmu
si A. L. R. K. M. Sąjungos ve-

Paskutiniąis laikais, nep» 
žymėtoje dienoje pasklydo 
tarpe A. L. R. K. M. Sumigo J d l m tU0^ ^ S e i m u i p t m a t ė ' 
nariu spauzd:ntas narėms pa- ^ a d

# P ^ a i sumokėti Apivfe-
tarimų lepeiis, pasirašyta *~~ * ^ *'**" '"~* 
*'Moterų Dirvos" redakcijo 
ir administracijos, kurį, tiki
mės, gavo visos narės, išsky
rus A. L. R. K. M. Sąjungos 
centralinę valdybą. 

Siuntinėti kam nors patari- į 
m„v ™ w , - i v, 7 k a ithavę prityrusieji asmenys, 
mus, nebūty nieko blogo, bet m, • , ; : . " , 
jk**i t. Tunnt taj omeny}, centre vai

tos fondan — tik lašeli* išlet* 
dinėjimui •'Moterų Dirvos"; 
taiposgi pramatė, kad inkure-
jai laikraščio ( tarp kurių ir 
buvusi redaktorė-administra-
torė) veikė vien entuzijasmo 
vedami, bet ne kaipo apsis-

duoti kam nors patarimus, pa 
remtus neteisybe ir šmeižtu 
— lyginasi šaltai apgalvotai 
hlogclarystei. 

dyba ir manė išlygint klai
das, padarytas organo uždėj*-
JŲ. , Tą ji galėjo pada-

tafi trukšmasf... Nebe tik. 
tam, kad sudrumstu* vande-
nį ir jame sau žuvytes gaudy-' 

t : 

Centro Valdyba: 
Trrf* - gerb. buvusi re- K m g j C e p a n a n i S i 

ryt vien tik vieninteliu būdu: 
Kadanri l a p a i s ildualu* t a i {He^ė jant o r g a n 4 t o k i o 

ftffed*.'Wtf<«ita^fc«9Hr didumo, kiek leis tam tikslui 
^azvmeta, kad reikaluo.se įraukiant i j Apšvietos Fon-

Moteru Dirvos" redakcijos d , p i a l g a i . C e B t r o Valdyba 
ir administracijos kreipties į 
Worcester, Mass., tai spėja
me, kad lapelio autorė ir iš-
siuntinėtoja yra buvusi *'Mo
terų Dirvos*' redaktorė-admi 
nistratorė — p-lė U. T. Jakv 
bauskaitė, nes antrašas Ii v a i d y b o s j a u akinamąjį, rei-
pats, ką jinai pranešė savo re-į kėių p e r ^ n g t į A. L. R. K. M. 
zignacijoje "Darbininke". j Sąjungos konstituciją. To cen-

A. L. R. K. M. Sąjungos, tro valdyba negali prileista 
valdyba iš karto manė neat Apie valdybos vykinamąjį 
kreipti visiškai domos į mino- į pieną savu keliu pranešta ir 
tą lapelį, nes manė; butų per- j buvusiai redaktoriaį-adminis-
daug garbės suteikta jo auto- tratorei, bet ji, vietoje eiti pa. 
rei. Tečiaus, turint omenyje, gelbon valdybai, įvykinant 
kad ne visos sąiungietės su
pras blogas tendencijas auto
rės lapelio ir daugelis nariu • kaip tik priimt jos rezignaci-
gali paimti paskelbtas nes?, j ja ir rūpintis įvykinamu ple-
mones už tikrąjį pinigą, Inu 
pakenktų Sąjungai, taigi cen 

Antra 

tralinė valdyba atranda rei- į daktorė siuntinėja minėtus 
kalingu pasergėti nares nuo spausdintus lapelius? Tur but, 
klaidingo supratimo to lape- į jai tik vienąį težinoma, 
lio. 

Gerb. buvusi redaktorė-ad
ministratorė savo lapelyje pri
metė A. L. R. K. M. Sąjungos 
valdybai tokius didelius pra
sižengimus, kad, rodosi, imi: 
tik panaikink visą centro va! 

nekuomet nemanė ir nemano 
laikyti A. L. R. K. M. Sąjun
gos nares nežinystėje apie jų 
organizaciją ir išmokėjimą 
pinigų. Koks keistas intari-
mas. Prileiskim, kad Centro dvba. \aldvba. būdama taip , , -,. . . , . _ \ĮTL valdyba jau ir manytų tai da
ryt, ką buvusi redaktorė-ad-
ministratorė sako. Ką tuom 

.centro aldyba atsiektų?... Ar gerb. sąjungietems, kaip tie , "* , , , fo . *J f . . . f daug centro valdybos narės apkaltinimai neturi jokių pa- .v / 
n . , . ' . 3 - garbes iš to turėtų?... Juk matų. Buvusi redaktore-admi 

daktdrė-administratorė kalti 
na centro valdybą cenzūravi
me organo. Koks tai negud
rus apkaltinimas. įmonės am-
įįus kovojo, kad rhgijus teisės 
iireikšti laisvai spaudoje sa
vo sielos' ieškinius. Bet, deja, f 
A. L. R. K. M. Sąjungos cen
tro valdyba nėra tiek laimin
ga, kad išvengus taip nelem
tos cenzoriaus rolės. Kaip tik 
po trečiajam seimui A. L. R. 
K. M. Sąjungos, organas 
" Moterų Dirva" lyg kad pa
dėjo į kitas rankas ir tapo or
ganu vienutės', ne Sąjungos. 
Dalykai priėjo augšeiausio 
laipsnio asmeniškumų, ką liu
dija "Moterų Dirvos" No. 9. 

Centro valdyba manė, kad 
Literatiškoji Komisija atsi
mins savo priedermes ir su
tvarkys organą. Tas butų ap
saugojęs centro valdybą nuo 
cenzoriaus rolės. Tečiaus da-
lykams buvo lemta kitaip vir
sti. Literatiškoji Komisija ty
lėjo. Kas tuomet reikėjo da
ryt? Jei ir centro valdyba 
butų pasekusi Literatiškąją 
Komisiją, tuomet, gal but, 
butų jau buvę dvi Sąjungi, 
vietoje vienos. Nors priežodis 
sako — "Juo daugiau, juo 
geriau", bet centro valdyba 
šiuom kart buvo linkusi prie
šintis priežodžiui. Ji tikėjo, 
kad geriau turėt vieną stiprią 
Sąjungą, vietoje dviejų silp
nų. Taigi tų minčių lydimo* 
centro valdybos narės reika
lavo ii redaktorės-administra-
torės atsakomybės ir kad or-

Centro Valdyba j ganąs butų organu A. L. R. 
K. M. Sąjungos — vienutės. 
Tai čia, rodosi, butų cenzūra 
Sąjungos naudai. 

galvojo ir kitus kelius, lygiai 
tuos pačius, ką ir buvusi re-
dakvorė-admim _> jratorė T>PI?* 
Sąjungos narėms, bet jie pa
sirodė neįvykinami be seimo. 
Vykinti kitokį pieną, negu 

pieną — rezignavo. Kas liko 
valdybai veikt? Nieko kita. 

no. Kuriais tikslais vaduoda
mas! buvusi administratorė re-

KL M. Sąjungas nar6§ malo
nės nekreipti demos. 

Su tikra pagarba 
ĮL. L. H. K. M. Sąjungos 

baisiai apkaltinta buvusios re 
daktorės-admiriistratorės, ma 
no nors iš . \-s nurodyti 

nistratorė tarp kitko sako: -* 
1 — "kad jinai, centro valdy
ba, nori užslopinti organo bal 
są; 2 — kad nori sauvališkai 
(?.,) palaikyti narės nežitivs 
tėję. link kas dedasi organi
zacijoje ir kaip narių pinigą.' 
(?) esti suvartojami; ir 3 — 
kad centro valdyba stengiasi 
įvairioms cenzūroms (?) už 
čiaupti organą, kad iš jo na 

v i 
soms narėms yra žinoma, kad 
garbė vedėjoms šypsos i t ik 
organizacijai gerai ir tvirtai 
augant. Augimas gi dera iŠ 
to, Tiad kiekviena narė su
pranta organizacijos naudą ir 
jos tikslus. Tai, manot, eentro 
valdybą norėsiant organizaci
jai blogo ir sau prapultį ga-
mysiant?... Ne, ir daugel kar
tų ne. Jei centro valdyba ne
galėjo daug-ko informuot A. 

rės nesužinotu, kaip m rei i L R K M g ^ r e i ^ _ 
kalai stovi." Sakykit, s u s i - L ^ ^ t a m fc ^ k o ] d o s 

mildami, kur jus galite rasti; n o r g p r i e ž a s t y g > kmi$& p a f i k e l 

niekšesnes nares, kaip kad j ^ g a l ^ Sąjungai ne-
dabartinė A. L. R. K. M. Są- į p a k e n k ę > b e t i r n a u d o g n e p a_ 
jungos valdyba. Kad ne gerb | d a r ę V i s o s e ) ^ ^ ^ Q1, 
'buvusi redaktorė-administra-
torė, tai centrą valdyba teis 
pyškina su visomis narių tei 
šėmis ant mėnulio. Tuomet nei 
buvusi redaktorė-administra-

gamzacijose- tokių priežaščiŲ 
būna eibės. Pinigų, centro val-
dybn nemoka vėju pamatuo
tais biliais, tą ir pati buvusi 
redaktorė-administratorė savo 

tore nesužinotų apie centre l a p e l y j p a t v i r t i n a T a s r e i g k i 8 j 

valdybos nuodėmes. Na, tiek 
to. Dabar, prie dalyko. Pirma apsiskaitliuoja išmokėdama 

Centro valdyba nori pasa
kyti gerb. A. L. R. K. M. Są
jungos narėms, kad jinai, cen
tro valdyba, nekuomet nesi
kėsino užslopinti organą A. L. 

> R / K . M. S., bet priešingai, 
rūpinasi ir deda pastangas 
nuo pat pradžios tarnystos 

kad valdyba perkratinėja ir 

kiekvieną bill'ą, tokiu būdu 
išrodo labai maža progos kam 
nors pasipinigaut iš centro 
valdybos. 

Pačios centrp vaidybos na
rės A. Ii.' R. K. Sąjungos pi
nigais pasinaudoti ir-gi pega-

Dabar kas link ^užmetimo 
neišmokėjimas bill'ų "Dar-
bininkui , , ir redaktorei. Cen
tro valdyba negalėjoąveikt su-
lyg reikalavimų redaktorės-
administratores, nes perėmus 
Sąjungos valdžią negalėjo 
taip skubiai sutvarkyt pini-
gyną sulyg konstitucijoje rei
kalaujamų skyrių. Susitvar
kius, apmokėjome "Darbinin
kui", bet redaktorės bilos ne
galėjom apmokėti, nes tūli 
dalykai pirmiau tur but išriš
tais, negu centro valdyba ga
lės jai išmokėti. 

Kas link nurodymo, kad 
seimas nutarė siųst visu* Ap
švietos skyriaus pinigus ad-
ministracįjon "Moterų Dir
vos*', tai netiesa. Tai nutarė 
daryti pati valdyba, bet pati 
centro valdyba tai ir atmai
nė. Tai darė dėlto, kad: a) 
redaktorė-administratorė bu
tų vartojusi Sąjungos pinigus, 
»ž kuriuos iždininkė atsako
mybėje, būdama be kaucijos, 
b) centro valdyba pramatė, 
kad išleidinėjimui "Moterų 
Dirvos*' tokioje pat formoje, 
kaip ligšiol, ^ Apšvietos Fon
dan suplaukia permaža pini
gų, tai buvo laukiama per
mainų. Permąįnos vyko ir 
dalykai yra jau tvarkomi 

t Sutvarkius savo laiku bus 
paskelbta viešas raportas. 

kaipo A. L K. K. M &M™-1 ii, rm tos, kurios prieina prie 
gos centreiinė valdyba organo; Sąjungos pinigyno, yra uį-
imlaikymui V*Wyba »uprato, stačiusio* kauciją didbasnf, w-
ką reiškiu A. L. K. K. M. Są gu pats pinigynas. Tad kam' no į tokį; .kuopos ir A. L. B. 

Dvasiškas vadovas. \ 
Anast. Bajoriutfc, 

Pirmininkė, 
P. M. Medonienė, 

Raštininkė. 
J. Jankevičienė, 

Iždininkė. 
O. Pikučiutė, 

Iždo globėja. 
A. M. Sutkaičiutė, 

Iždd globėja. 
P. S. 6į mūsų atsižauki-

nrą, meldžiame ir kitų laik
raščių, kaip tai "Darb." ir 

Garso ' \ atspausdinti. a 
—— 

TAUTOS I2D0 VAJfe-
DYBA 

Pirmininkas, kun. F. Ke 
mėSis, 3230 Auburn Ave., Chi 
««ago, UI. 

Hrm. pargelb. kun. J. 5 
Kaulukis, 824 Wharton St., 
Philadelpbia, Pa. f 

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

Iždininkas, kun. S. J. Če 
nanonis, 318 So. Fonrth St.. 
flonmstead. Pa. **• 

Iždo globėjas, kun. J. Ĵak 
£ty*> 421 Cleveland Ave., Ha 
'•riK>n, N. J. 

% "TIKYBA ir DORA" VAKi'Al w f*™! / V 
ArW13?eilA5 WMSUkMJ 
KmAUraorG. MA C. S. A. 

Xt * m., T r* 

MŪSŲ ©ALĖ Išt*AIKVKA$ 
IR JOS ATGAVIMAS. 

Kiekvienas normalis žmo
guj yra apdovanotas gamtos 
su ganėtina gale pasipriežini-
mui, atlaikimui prieš užpuoli
mui visekių lig-ų, ir tik vienas 
dovanojimas mums yra, kad 
mes pasiduodame, tai peržen
gimas gamtos įstatymų, kurį 
mažina mūsų galę atsispyri
mui, kurie leidžia nuodams 
vystytis ir veikti jų pragaiš
tingą darbą. Geriausia gyduo
le užlaikymui galės pasiprie
šinimo yra Trinario Ameriko
niškas Ęlisiras Karčiojo Vy
no. Jisai išvalo pilvą, iščysti-
ja visas nereikalingas užsili
kusias išmatas, kurios tan
kiausiai būna lizdu visokių 
bakterijų nuo užkietėjimo, 
taipgi gelbsti gromuliavimą 
ir sugrąžina galę pasipriešini
mo. Kaina $1.10. Vaistinyčio-
se. — Trinerio Linimentas 
yra nepalyginamai duodantis 
greita palengvinimą tiems, 
kurie kenčia reumatizmu, ne
uralgija, diegliais, ir tt. Kai-

* • 

! 
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LAIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS 1LUKIGL MARIJOJ? OHICAGOJE. 
EIKA DU «ATOX % %ummi. 

^aAo apie tijfcėjinio dalyku*, yjtuiuoda žinių ik katali 
fcų vumom^ni® gy»eninr>. d«uda atsakymas j visokius 
ažWausHmao $ tikėjimo u- dorot srities. 
KAINA METAMS- $) 00; î̂ oo numerio - - 5e 

į iįššitmaM af metine pr ou\iT»er«tą duodame 30c, už 
c avinius ^mnerins po 2c, 
Adrf««F{ 

"TIKYBA IR DORA" 
1631 W . North Ave- Chfcago, 111 

Kas non gauti vieną numerį, turi atsiųsti l a kra#f>p 
ženklelį. 

M ^«llHlUiUIUIIIUI!ltl|||!|||IHUil!limi!IIIIUiltiUril!!UII§IH!fU!»UinnfI!miIiIIMW 
I LAIKAS VISIEMS PSIB 6VDBSOS į 

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikrašt} 

"ŠVIESA" 
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelią 
44 SVIES A'' rašo labai daug pamokinaB^ie apie žmo 

jraus pažanarumą. 
"ŠVIUASA" daugiausiai rūpinasi ižganingos blaivybėm 

reikalais. 
"&V.U9&A" kainuoja metams tik 50 cmtą, 

Visokiais reikalais kreipkitės adresu; 

ir 
4*ŠVIESA,,

r 

na 35 c. ir 65c. vaistinyJiose, 11 H °°ngr<m Ave^ Waterbury, Cona. 

Turėkit Buteli Parankiai! 
Sloan's Linimentas tari paženk

linta vieta tarpe žinomu šeimy
nas vaistu tūkstančiuose namu. 

Pasitikėjimas jame jau yra išdirbtas, 
kadangi tuojau s praslina skausmus, 
rumatizmo, neuralgijos, strenu, skau
damu ir sustingusiu muskulu, sumu
šimu, Išsisukimus. Švaresnis ir geres
nis vartoti netru pleistrai arba mos-
tis. Jis persisunkia Ir greitai pagel-
h-*4 »i" 'okio trti'ltno. 

Sloanš Liniment 

•r 

per paštą 45 ir 75c. Jos Tri-
ner Company Išdirbėjas Che-
mistas, 1333-1343 So. Ashland 
Ave., Chicago. 

(Apg.) 
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NAUJAI IŠRADIMAS 
Kaip Smuiką LVtmokv 
ti f trumpą laika per 
Pus Baiso #) stenu* 
Privatiniai ir kleso 
lekcijų ant smuiko 
mandolinos gintar4 i. 
harmonijos, orkestro 
Praktikos prasidėjo 

prisirašą kito. 
Maujagadlniška Konserratorija 

FRANK BAGDŽIUMAS 
Direktorius, 

SMS So. Union Ave., Chicago, 111 

!|||||l!IIIIIIIHNHIIIIIIU!ltlHHIIJI!lt!imill' 

PRANEŠIMAS NOKTU 81DE LIK 
TUVIAMS. 

Prąnafiu visiems dienraščio "Drau 
go" skaitytojams, kad viri minėtą 
laikrašti galite pas manę gauti. Ku
rie nori užsirašyti, te praneAa man 
atvirute. Pas mane galite gauti kaip 
dienini taip savaitin) "Draugą". 

Taipgi pranešu tiems, kurie skai
tote, Jeigu kurie negautumėte, tai 
praneškite man greitai, o a* viską 
pataisysiu. 

A. NAUSĖDAS, 
IA&8 Wabansia ave.. Chiraco, III. 

?IlMISllliIIIIIIIIil|}tlKlifHIIIIU3!i5IIf!niil3iillllIlllHiinilflfl!l]IUIIIIIilllHU2lllllHIU<JV 

Pristatome j visas miesto dalis. Telefonas: BOULEVARD 9571 

MILDA FLORIST 
JOS. F. RASZINfcKIS, Sav. 

Gyvos gėlės: BUKIETAMS, VESTUVĖMS, BANKIETAMS 
PAGRABAMS PAI'LOy-VJL.U ir 1.1. 

3112 SO. HALSI t - i J ST . Netoli 31 gatvės, CHICAGO, K L. 

» " • ' • 

PEAEL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jtja koacertina ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertins 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
raerikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tojio. 

Reikalaukite katalogo, kurj issiuU' 
čiame dykai. ~-

Georgi & Vitak Musfc Co. 
1540 W. 47th St., Chicago, III. 

|oiao«o1»oiKolKo^RJlffblKolS^^ 

NAUJAS UIKRA$TIS 

"GARSAS" 
^GARSAS" eina kas 

ketvergas didelių 6 pus
lapių, 7 kol., formate. 

" GARSAS1' yra viera 
geriausių ir svarbiausių 
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių. 

"GARSITT' sandarbi-
ninkauja gabiausieji A-
merikos lietuvių rašyto
jai, publicistai, visuome
nininkai. 

" GAR6C' prenumera. 
ta metams $1.50, pusei 
metų $1.00. 

Susivienipas M m \ h K, Afaerikcje 
— yra tai — 

Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirstan-
' tiems Ramybė! 

i 

u » 

456 GRANO ST., 
BR00KLYN, M. Y. 

• 1 Hl 1 . . IJ - • 

Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo nau.ių 
narių; bet dar yra daugelis, kurie a^įg.Jią organizaciją 
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubintus! tr 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, įšdalidama gerus ras

tu^ savo nariams ir siuntinėdama jič'ms organe 
* •GARSĄ " dykai. 

e 

Platina dorybf — suteikdama -gerus pntarimus ir nu-
. rodymus dvas i škuose ir t ikėj imo reikaluose. 

Aprūpina ligonius — suteikia pašelpą sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas 
savaitė, pagal laip^nj. ant kiek nr.rys yra prisi
rašęs. 

Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
moka jo Šeimynai arba artimiausiems giminėms 
$150.00, $250.00, $500.00, $7§0.00, $1000.00 pomir
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
draudęs. 

» 

Šelpia negalinčius narius ir našlaičius *- skiria aukas 
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
riams, našlaičiams (kratoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimą. 1 

<AJ> 

•!fl 
Tąįgį viiją sutraukus, lape

lis buv. redaktorės-adminis- \ 
tratorės ne savo vietoje ir yru 
pražūtingas A. L. R. K. M. > 
Sąjungos dvasiai. -Taigi, kai-

3£ EjiSE • i 

CHAS. URfi l t l 
Skolina pinigus, perka parduoda ir maino, na

mus Lotus ir Parmas Visur, Inšiurina viską nuo 
ugnies. Examinuoga Abstraktus. Padaro visokius 
Legalius raštus. Prieteliška patarimo — rodą vi
suose atsitikimuose dykai. Susipažinkime, ir bu
kime pagelba vienas kitam. 

.. NOTARY PUBLIC 
1818 % m 2L. Pftone McKinley 4756 

•jfl— 

Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškaj lietuvių 
^ kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai

lės ir t /p. Taipgi palaiko tokias 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 B. K. Am. 
labai pigus. Mokestis už apsaugą ir pašelpą labai kiek
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami 
gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės į 
vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik 
lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę 
šiuo adresu: 4 

Paul Mulevičius 
Susiv. Liet. &yjno Kat. Am. Raštininkas,' 

j 456 Grand St, Brooklyn, N. Y į 
• 

* ( • * 
: i 

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
" D R A U G į " 

http://reikaluo.se
file:///aldvba
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Šeštadienis, sausio 19 d. Šventoji šeimyna. 
Sekmadienis, sausio 20. š v . Fabijonas ir Sabastijonas. 
Pirmadienis, sausio 21 d. Šv. Agnietė. 
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A. A. KOTRINOS KRTJ 
ŠIENĖS LAIDOTUVĖS. 

Vakar Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčioje įvyko 
iškilmingos a. a. Kotrinos 
Krušienės, Dievo Apveiz-
dos parapijos klebono kim. 
M. Krašo motinos, laidotu
ves. 

Velionės kūnas i s kle-

CKICAGOS SUS. L R. K. 
AMERIKOJE APSKRIČIO 

KUOPŲ DOMAI. 

Aplinkybės Chicagos drau
gijinio gyvenimo taip susipy
nė, kad Susivienijimo.Lietuvig 
R. K. A. Chicagos Apskritys, 
pagarsinęs savo bertaininj su
sirinkimą sausio 27 d. atsi
šaukia ir kviečia visus kuo-

bonijos bažnyčion išnešta PU, minėto apskričio, delega-
9:00 ryte. Daugelis mote-jtus, kad jie būtinai susirink
ai tretininkių ėjo eilėmis su'*¥ šv. Kryžiaus parapijos sve-
žvakėmis. Daugelis žmo- tainėn, 46 ir So. Wood St., 
niu atėjo atiduoti paskutinį!Chicago, I!!., sausio 20 d., ly-
patamavimą senelei, kuriniai 2:30 vai. po piety.* Labai 
gyva būdama to žmonių pa- į svarbios^ priežastys privertė 
tankumo ir pasitarnavimo :m i , s sušaukti anksčiaus, šį 

Šeštadienis, sausio 19 d., 

: Dėlei Justi Žingeidumo 
JĮ Ateikite mūsų bankon bilė katrą spbatos ;vakai#;" 
• persitikrinti daugumui atėmejų, kurie mūsų banką ? 

atlanko. / » •, 
• Šimtai žmoni M mūsų bar ką atlanko kasdieną, ka- B 
a dangi žino jie, kad Žmonių Banką yra uždėta ant tvir- • 
• tų pamatu įr taupintojam duoda geriausią gvaranciją • 
• Jeigu iki šiol neturite taupymo knygute*, tai pra- J 
• dėkite dėti kogreičiaus dalį Jus uždarbio. Galite pra- • 
• dėti taupyti su vienu, doleriu. J 
l Mokama 3 nuošimtis metams mušu iš d e taupymo.-

M M - nu m * IIIBII••!! • • u i « m 

m Musų turtas išde pervirš 7 milijonai dol. !| 

Puikus Pasilinksminimo 

VAKARAS 
ii l RENGIA -

Šv, Jono Evangelisto Draugija 

Nedelioj, Sausio 20, 19)8 
DIEVO APVEIZDflS PARAP. SVEL 18 i r s i m i Gat. 

P r a d ž i a 6 va i . v a k . Į ž a n g a n e b r a n g i 

Kviečiama v i sus k*oskaitHngiausiai a t s l a n k y t i . RENGĖJAI 

susirinkimą, kurią^atvažiavę 
patirsite. Tatgi vfci kaip vie
nas nepamirškite ios sausio 
20 dienos, atvažiuokite ant 

buvo pilnai užsipelniusi. 
Jlydėjus palaikus bažny

čion, tuoj aus prasidėjo ant-
kart trejos šv. mišios. Po1 

amų atgiedota egzekvijos: , o w " į L a ,k e , r »*į v i s i 

ir sekė iškilmingosios gedu- pasitarsime k* veikti ir daug 
kitu labai svarbių dalykų su
sižinosite. 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE 

iiiiiiiiimiiiiMiimiuniiin 
I Brighton Park Milžiniškos Prakalbos 

BANKii RENGIA 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47 tos GATVĖS I 

DIDŽIAUSIAS, SENU ĮSUS IR TVIRČIAUSIAS VAL= . 
STIJINIS BANKAS VIKARUOS NUO GYVULIŲ SKERDYKLŲ : 

lingos šv. mišios. .Mišias 
eelebravo gerk kun. A. 
Skrypko, Šv. Kryžiaus pa- Kurios kuopos negalėtų 

lietuviu parapijos klebonas. 
Be paminėtų kunigu da

lyvavo pamaldose dar sekau 
tieji gerb. kunigai: kun. Dr. 
A. Staniukvnas, kun. A. E-

TOWN OF LAKE. 

rapijos klebonas. Dijakonu' a t s |U s t l s a v ° delegatų, malo-
huvo gerb. kun. F . Serafi- n e s P r a n e š l i 'a'Šku priežastį 
nas, Aušros Yartu parapi- \ Wpr»UVim©, kitaip, ^bus ma-
jos klebonas; subdiįakonu t o m a - k a d t a k u o P a ignoruoja 
gerb. kun. I. Albavieius iš Chicagos I Apskriti. 
šv. Jurgio parapijos; apei-j Taigi nepamirškite, kaip 
gii (ceremonijų) vedėju — galėdami ateikite tan susirin-
gerb. kun. J . Paškauskas,; kirnan. 
Dievo Apv. parapijos kle-; Kviečia V13US 
bono asistentas. ! Chicagos I Apskr. S. L R. 

Labai gražų ir graudinga ** ̂ m- VALDYBA. 
pamokslą pasakė gerb. kun. j 1 8 0 0 w - 4 6 t n * . Chicago, S t 
K. Zaikauskas, Waukegarib,=r : rrr 

viams, kurie toli nuo savo 
Tėvynes čionai vargus-var
gelius vargsta. » 

Amžina atilsis dangaus 
karalijoje tai ištikimai Baž-

žeiskis, kun. Y. Kulikaus- r nyčios ir Tėvynės duktė-
kas ir kun. P . Lapelis. riai! K. K. 

Vargonininkų buvo viso 
8. Nereikia nei pasakoti, 
kaip jie gražiai giedojo eg
zekvijas, gi paskui gedul. 
šv. mišių giesmes. Kiek
vieno žmogaus širdis prisi
pildė neapsakoma Dievo, 
meile, surišta su tomis šven
tomis apeigomis. Gal nie
kas labiaus kadir kiečiau
sio žmogaus širdies nesu
graudina, kaip apeigų me
tu gražios išsilavinusių žmo
nių giesmės. 

Pamaldų metu bažnyčio
je buvo susirinkusios Sese-
rįs-mokytojos Kazimierie-
tės, Seserįs-mokytojos Na-
zarietės ir V. B. X. Airių 
Seserįs. -

Bažnyčia taip buvo pilna 
žmonių, kaip dar nekuo-
mct. 

Visos gedulingos bažny
tines apeigos bažnyčioje pa
baigta prieš pat 12:00. Pa-' 

š 

fTOR YOUR STQHACrĮS_SAKL* 

l'ŽMIKAK. KAD TITU SKJLVJ. 
Viena tft Siu lentelių yra labai gera 

po valgymui del suvirtkinlmo. Pa
mėginkite viena. Parduodama paa 

ninkas nuo savęs buvo pas
kyręs dovana tai, kuri dau
giau parduos gėlių. 

Dovaną laimėjo p-lė O. 
Trakšelaitė, nes jinai lenk
tynėse pralenkė kitas. 

Uždarius susirinkimą į-
vvko dainos ir žaismės. Ant 
galo pagiedota Lietuvos 
himnas. 

IŠmagu žiūrėti į muaų 
kuopta jaunimą, pas lotrj 
tiek gražaus upo ir vieny
bės. ; Vytė. 

TAUTOS FONDO 60 SKYRIUS 
Nedėlioję, Sausio 20, 1918 

Nekalto Pras. P. S. Parap. Svet. 
Pradžia lygiai 7;30 vai. vak. 

Taigi kviečiame visus ateiti ant tų prakalbų. Bus 
garsusis Chicagoje kalbėtojas J. P. Poškas, bus malonu pa
siklausyti apie Lietuvos vargus. 

Visus be skirtumo kviečia T. F . Skyriaus Komitetas. 

. GERBIAMIEMS „DRAU-. , iJniiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi nuliui IHBIlIIIIiailIIIlUB S1111111111 
GOM AGENTAMS. 

Kas iš gerb. "Draugo'' 
JOSEPH C. WOLON l 

LIETUVIS ADVOK^^TAS S H t a- s 
S Kamb. 824 National Life Bldg. S 

gentų turėtų dienraščio nume- = l» So Lasaiie st, 
• OOK / v K J - mins = Vakarais 1566 Mllwaukee Ave. I 

U 2 3 5 ( S p a l i ų 5 d i e n O S 1 9 1 7 ) = Central 6390 z 
Raaldence Humbuld 97 

CICERO, ILL. 

L. V. 13 kp. susirinkimas. 

Sausio 16, s. m., Davis 
Sq. parko svetainėje vieti
nė Liet. Vyčių kuopa tuiė-
jo susirinkimą. Suėjo jau
nimo pilnutėlė svetaine. Vi
sus kuopos svarstymus lei
do gyrai bei tikslingai. 

Susirinkiman atėjo ir jų 
gerbiamas ir didžiai myli
mas kun. X. Pakalnis. Jau
nimas jam n ūksmingu del
nų plojimu išioiškė savo 
prielankumą. 

Vyčiams tyrinėjant drau
gijos reikalus, prieita prie 

Šv. Kazimiero Liet. Kny
gyno dr-ja turėjo metinį su-
siri:ih*iną sausio 8 d. Susirin-

'mi\ buvo neskaitlingas, 
(i :stira, kad dr-jos nariai 
ski tlingiau lankytųsi į susi-
rinii "mus ir į patį knygyną 
ir bvintusi apšvietime. 

J. N. 
I I • • t 

HOYNĄ VADINA MIESTO 
CHARLES CHAPLINU. 

r « 

Pastorius Elmer L. Wil-
liams užvakar padarė ataką 
ant valstijos prokuroro Hoy-
ne. Jis savo laiške, rašytame 
atleidimo komisijai, vadina 
prokurorą ' Chicago politi
kos Charles Chaplin", Pasto
rius reikalauja, kad Morris 

įsteigtų mušu kuopos vaka- T„ . „ n . XT 
•i k « i Kleiman, Harry Green ir Nat-

rimų feui-sij. Pasak, pir
mininko: "mes įsteigėme 
šioje * parapijoje vakarinę 
mokyklą ir visus veltui mo
kiname vienoje ir kitoje 

>> 

kalboje, tik gaila, kad ma-
skui a. a. Kotrinos palaikai ža tesilanko mokinių para-
palydėta atsilsio vieton — į 
Š. Kazimiero lietuviškas 
kapines. Lydėjo daugelis 
žmonių. Važiavo kelios de
šimtys automobilių. 

Kapinėse gražų ir labai 
graudingą paskutinį pamo
kslą pasakė kun. F . Serafi
nas. A. a. Kotrinos vardu 
gerbiamasis pamokslininkas 
pasakė visiems atsisveikini-

pijieeių. 
Patart ina mųs parapijos 

jaunuoliams bei jaunuollms 
lankyti minėtą vyčių mo
kyklą, iš kurios gali semti 

han Steinberg nebūtų suteik
ta leidimai už jų darbelius, už 
kuriuos jie užsitarnavo baus
mės. 

PADtKAVONĖ. 
; Aš, žemiau pasirašęs, ui 
paskutinį patarnavimą mano 
mylimai a. a. motinai Kotri-
nai tariu širdingiausią padė
ka gerbiamiems visiems ku

tai malonės jį mums sugražin
ti. 

"Draugo" Administracija 
1800 W. 46 Str., Chicago, UI. 

' — • - — - _ 

REIKALINGI AGENTAI. 
Reikalingi visose lietuvio 

kolionijose agentai platinimui 
dienraščio "Draugo".. Geras 
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai. 

"Draugas" JPubl. Co., 
1800 W. 46 St£, Chicago, BĮ. 

BELKALAVIMAI. 
. REIKALINGAS vaikinas 

ar mergaitę, $nanti kny'gvc-
dystę. Malonės' atsišaukti lai
šku ar asmeniškai atsilankyti 
pas: 

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

PAJIEŠKOJIMAI . 
Paieškau Juozapo Markaus arba 

Marmoko. Paeina iš Kauno gub., 
Ukmergės pav. Subačiaus parap. 
Černaliosio viensėdijos. Pirmiau gy
veno Gardner, Mass. Jis pats ar kas 
žinote jj malonėkite pranešti šiuo 
adresu: 

Mo*i>iii.<? C. Markus. ^ 
650 N. Tmmbull Ave., Chicago, M. 
(18—19—21). 

, , . 

Čia yra Jusi) Proga! 
Gauti gersnj darbą ir 

daugiau pinigu. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trtmeriu, ranko
vių, kišenių Ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi proserių 
Ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— $15.00. 

Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pa

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

MASTER DĖSIGNOTG SCIIOOL 
J. F. Kasu it kn, PcrdėUnis 

118 N. La Salle gatve. Kambarys 
416-417. Prieš Citj Hali. 

r CHICAGO, ILL. = 
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Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos ii lietuvis-, 

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

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
Stoe So. Halstcd St., Chicago, m . 

AR ESI GIRDĖJUS? 
Kad imogus gali pasigražinti san 
vrtda ir [gyti llgiis plaukus. Prisiųsk 
Ktnmpą Ir trausi Tinas informaci jas . 

DISTRIBUTOR for WILBERT CO. 
49 Vinc Street, Montcllo, Mass. 

^ ffl 
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Telefonas: McKINLEY 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
G7DO VISOKIAS LIGAS 

- S457 SO. WESTERN BLVD. 
Kampas W. 3 5-tos gatvės. 

ca 

B 

Užsisakykite "Pažangą" 
• M M M H ^ a N w a « ^ N w S M ^ » « » « M M a M B ^ a i ^ a w a ^ M w a ^ i M a M a M ^ 
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NUO Saus io mėnesio 1918 m e t ų " D r a u 
g o " Bendrove p radeda le is t ! mėnes in į 

l i t e r a tū ros , mokslo, pol i t ikos i r v i suome
nes ž u r n a l ą - - -
II PAŽANGĄ ff 

" P a ž a n g a " e is tuo pač iu formatu , ka ip ir ligšiol , t ik gral 
kiek padidinta . Ja redaguos kun. Prof. P R , BUČYS. 
Bendradarbia i s a p s i ė m ė būti žymiaus i m u s ų l i teratai Ir 
publicistai. 

"Pažanga" metams kaštnos tik $2.00. 
Atskiri numeriai po 20 centų. ' * 
Agentams nuleidžiama 25 nuoš. 

f i r m a s numeris jau spaudoje. Išeis apie pabaigą sausio, 
kiti e is rcg-uleriai p i rmoje pusė je k i e k v i e n o mėnes io . 

Pasiskubinkite užsisakyti. Agentai prašomi pasidarbuoti. 
A D R E S A S : 

"PAŽANGOS" ADMINISTRACIJA"' 
i 8 0 0 W . 4 6 t h S t , C h i c a g o , 111. 

^ 33 

K £ ^ X € ^ ^ « ^ * £ : a ^ * C * « * * € j « € > * e 

Dr. A. R. BloiDMthal 0 . 0 . 
Akiu Specialistas 
Patarimas Dykai 

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

4648 8o. Asbland Ava. Kamp. 47 St. 
M Telefonas Tardą 4317. 

sau veltui mokslą kaip i^Lnigams, gerb. Seserims — 
mokytojoms, gerb. vargoni
ninkams, tretininkėms ir vi

ešiems parapijonams, ir tiems 
visiems, katrie tokiuo ar M-

kokio šaltinio kiekviena-s 
žmogus — vytis ar ne vy
tis. 

Reikia paminėti ir musų 

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

Nauji neat*m$^ d a r y t , a n t ^ * 
sakymo siutai ir overkotal, ver
tas nuo $80 iki $50, tiabar par
siduoda po $15 ir 125. 

Nauji daryti gatavi nuo $15 
Iki $35 siutai it overkotal, nuo 
$7.50 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotu. 

Visai mažai yartotl ajutai lif 
overkotal vertės nuo $25 Iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nės l iuo $1.50 iki $4.6d. Valkų 
siutai/ nuo $3.00 iki $7.50. Va-

~ « 

Phone Canal 1678 

JEDLANIS & iIUSZKA 
2 3 4 2 Sn. L e a v i t t S t . 

CHICAGO. ILL. 

Vienatinės lietuviška Plum-
berio — krautuvė vakarų da-
lyj. Mes taipgi taisome guzo 
suvedžiojimus, sūrų darbą ir 
karšto vandens boilerius. 

Visas darbas gvarantuoja-
mas. 

Ž 8 * m m m + » + mm + »m m»»m*^m mi 
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TAI MUSŲ DARBAI 

Spausdiname Plakatas, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Pro gramus, Kon

stitucijas •ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Mušu 

spaustuve pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis. 

Pavedu* oi u iii s 
savo bllc kok| 
•pauiioM d a r b ą 
a e s i s r a t l A a l t 

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

kuopos paneles, kurioims t tokiuo būdu prisidėjo , prie y įizos ir Kuperai 

I Dr. G. M. GLASER 
$ . . Praktikuoja S« meuu 

Gyvenimas ir Ofisas 
;• 8149 a Morgan 8$. kerte SS st. 

Chicago. 111. 
BPfiOlALiHTAS 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Ghroniskų Ligų. 

§ i OFISO VALANDOS: 
• • iki 9 ryto, uuo U iki 2 po plot 
P ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nsdėlio-
t-: mis vakarais ofisas uldaryLaa. 

TelepOone Tards 887 

j 

mo žodį kaip savo vyrui, nariai gausiai,:plojo del-f iškilmin^jų laidotuvių. Ačių 
taip savo sūnui kunigui, gi
minėms, pažįstamiems, j gelių išpardavime " praeita-] 
prieteliams ir visiems lietu- me šokių vakare. Pirmi-

nais, už jų pasidarbavimą Į visiems. 
KUN. M. KRUŠAS, * 

Dievo *AįfvVf>af. klebonas. 

ATDARA KASDIĖVA 
Nedėliomis ir vakarais. 

I j 5 9- GOBiDCN, t 
1415 S. Ho l s t ed S t . , . O i i c a g o , m . 
ar m m +:•+ • m- m . _ , i i ( • 

PIPK WB8T t 
1871 MUnankre a v 
8064 Mi|waukee »»; 
lŪ4iM'lwiiw«e»f. 
*610 W M«.lt«oo . t , 
IffiO m Madiua fet. 

IMI W CUiu*o«V. 
ISB6 Bios lAtond vi. 
261? v?. North av. 
t^K S. E»ut«d «t. 
1K«J S. Balu«d tt. 
1818 W. 12th rt. 

i lM^.rtad'it. 
BOUTB SITI 
sfrKupfs 
» s. aiteS* av. 

Plikis Stiliui 
Sftntu 4 3 c 

«N W. DtvMoa rt. 
780 W. Norta •»' 
£640 Uncoln sv. 

S51J 


