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VOKIETIJA UNKŠTA
PRIE TAIKOS
Bet stato ir savo reikalavimus
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NĖRA TAIKOS, SAKO
WASHINGTONE.
WASHINGTON, sausio
26. — Čionai nepramatomi
jokie žingsniai arčiau tai
kos, kaip suprantama iš pa
sakytų kalbų Berlyne ir
Viennoj, kur centralių val
stybių vardu kalbėjo kan
clieris von Hertling ir Aus
trijos užsienių reikalų mi-

• — . , — •

Kas link 12 posmo, ku
riame paliečiama Turkija,
kanclieris pažymėjo, kad
Dardaneliai vra ankštai surišti su turkų sostine, gi pa
tys Dardaneliai vokiečiams
m

yra gyvas reikalas.
Išginklavimo susiaurini
mo klausime von Hertling
pasakė, jogei su tuo nėra
vargo, tuo labiau, kad po
karės visos kariaujančios
tautos neturės jėgų ginkluoties ir tasai klausimas
'pats savaimi prigys visose
nisteris von černin,
šalvse.
Alzaso-Lorraine
reikalo
True translation filed with the postmaster at Chicago, Iii., on January von Hertling pasakė, jogei
26, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
tos provincijos pilnai pri
RIAUŠĖS BERLYNE.
klauso Vokietijai, ir todėl
be prievartos neatiduosianAMSTERDAMAS, sausic ti niekam.
25. — Po kanclierio kalbos,
Kas link rusų teritorijų
kuriąja jis atsakė preziden apleidimo, kanclieris pažy
tui Wikonui Į paskelbtas mėjo, jogei šitą klausimą
taiko* sąlygas, Berlyne Įvy centrales valstvbės bendrai
ko prešvakįiškos žmonių j išrys su Rusija.
demonstracijos,
reikal.iu
True trartslation filed with the pootjant taikos. Vietomis buvo master at Chicago. 111., on January
1918, as reąuired by the act of
pakilusios riaušės. Kaip ži 26,
October 6, 1917.
noma, kanclieris kaikuriuos ATSAKO Į PREZIDENTO
sąlygų posmus atmetė.
WILSONO PASKELB
True translation filed wtth the postmaster at Chicago. 111., on January
26, 1918, as reąuired by the act of

VOKIETIJA LINKSTA
. TAIKON.
Bet neatsisako nuo savo
reika 1 avimų.
Berlynas, sausio 25. —
Kanclieris von Hertling,
kalbėdamas į vyriausiąjį
parlamento komitetą vakar
parlamento bute, pareikala
vo, kad kariaujančių šalin
lyderiai pagamintų naujas
taikos sąlygas. Paskelbtos
prezidento Wilsono ir prem
jero Lloyd George sąlygos
dalimis vokiečių priimamos,
bet nepriimtini konkretitiniai tų sąlygų principai
Aiškindamas visus ketu
riolika posmų, kuriuos kai^
po taikos sąlygas nesenai
paskelbė prez. Wilsonas,
kanclieris von Hertling pa
sakė parlamento komitetui,
jogei pirmutiniai keturi
posmai beveik be jokių dis
kusijų gali but priimami.
Bet apie penktą posmą pri
sieitų pasitarti.
Pereidamas į 9, 10 ir 11
posmus kanclieris pažymė
jo, jogei kas tuose posmuo
se' palyti Austriją, tegu
Austrija pati į tai ir atsa
ko. Bet kas palyti Vokieti
ją, tai pastaroji pati viena
atsakys ix savo reikalus
energingai gins.

Prue translation filed' with the postnaster at Chicago, 111.. on January
26, 1918, as reąuired by the act of
ictoher «. 1917.

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on January
26,. 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

TEUTONAI NEPAIMSIĄ
RUSIJOS TERITORIJŲ,

MAIŠTAI VOKIEČIŲ
KARĖS LAIVYNE.

BOLŠEVIKAI KOVOJA
« TIK U2 "REVO
LIUCIJĄ.' "

,

PREZ. WILSONUI ATSA
KO IR AUSTRIJA
True translation filed wlth the postmaster at Chicago, 111., on January
26, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

Truo translation filed with the poat
master at Chlcago, I1L, on Januar
26, 1918, as reąuired by the act #oi
October 6. 191T. .
(

TAS SĄLYGAS.
Apie Alsas-Lorraine atida
vimą nenori nei kalbėti.
Berlynas, sausio 25. —
Kanclieris voii Hertling va
kar kalbėdamas pažymėjo,
jogei Vokietija nenori jokių
aneksijų su prievarta, tečiau šiaurinės Prancūzijos
klausimas tegu bus aptaria
mas tik vienos Prancūzijos
su Vokietija. Jis pažymėjo,
jogei negali but nei kalbos
apie Alzas-Lorraine provin
cijų sugrąžinimą.
Vokietija
nereikalauja
pasisavinti Belgijos terito
rijas prievarta, kanclieris
pasakė. Gi Lenkijos klausi
mą nuspręs' Vokietija su
Austrija-Vengrija.
Kuomet kituose klausi
muose įvyks sutarimas; tuo
met Vokietija bus pasiren
gusi stoti į taikos derybas.
True translation filed wlth the postmaster at Chicaero, IR., on January
26* 1918, as required by the act of
Octohpr «. 1917.

JAPONIJA GRŪMOJA
RUSIJAI.

Rytuose betvarkė jai bu
sianti nepakenčiama.
Tokyo, sausio 25. — Ja
ponijos ministerių pirmi
ninkas grafas Terauchi ati
darius parlamentą kalbėda
mas pažymėjo, jogei Japo-

Nenori, kad kas maišytusi į
vidujinius jų reikalus.

Jurininkai šaudomi ir bau
džiami kalėjimu.

Londonas, sausio 26. —
Londonas, sausio 25. — Iš Amsteitfamo į "Daily
Austrijos-Vengrijos užsie Express" pranešta, kad iš
nių reikalų ministeris von Kiel pabėgęs vokiečių karės
Černin vakar kalbėjo parla laivyno inžinierius leitenan
mente, anot pranešimų iš to rangoje. Jis pasakoja, jo
Šveicarijos.
Von Černin gei vokiečių laivyne nera
mumai yrą labiaus didesni,
tarp kitko pasakė:
negu kariuomenėje.
" Taika su Rusija yra
Pirm trijų savaičių minu
kaipir užtikrinta. Kuomet
gaudytojų (laivų) eskadro
pravesta bus šita taika, tuo
nas sugrįžo Hamburgo uosmet generalė Europoje tai
tan po ekspedicijos, kurios
ka bus nepertoliausia.
metu, susikirtus su anglais,
''Mes pripažįstame Len buvo praraįsta trįs jurinin
kijai neprigulmybę įx leisi kai. Pirm išleisti ant kranto
me jai, kad jinai pati be jo sugrįžusius
jurininkus
kios svetimos intakos savo jiems įsakyta išnaujo leis
ateitimi rūpintųsi.
ti es ekspedicijom Jurinin
pareikalavo
atilsio.
"Mes svarstome apie pre kai
zidento Wilsono pasiūlymą, Hamburgo komendantas pa
kad po karės jūrės butų vi- i sipriešino. Tuomet 150 juri
soms šalims liuosos, ir kad; ninkų atsisakė klausyti.
Praėjus valandai pas ju
po karės prekyba butų ap
x rininkus
nuėjo leitenantas
drausta.
.
"Bet mes negalime pri Wagner ir jiems įsakė eiti
pažinti Wilsono diktavimo į savo valtis. Tie atsisakė.
apie vidujinius Austrijos^ Tuomet leitenantas prišoko
-Vengrijos reikalus; mūsų prie jurininkų ir iš jų du
parlamentas yra demokra- užgavo. Jurininkai sugriebė
tiškesnis kaip didžiuma ki leitenantą ir įmetė j , vande
nį ir paliko aaskfsti.
tų.
L
"WiIsono idėją apie tau Komendantas visa tai ma
tų sąjungą mes galime pri tė. Prieš jurininkus atga
benta du kulkasvaidžiu ir
pažinti.
"Mes gyvai norime, idant paleista kulipkų kruša į jų
Wilsonas savo intekme pri būrį. 44 jurininkai užmušti,
verstų talkininkus nustaty ir 73 sužeista. Kiti buvo su
imti ir nubausti sunkiuoju
ti jų taikos sąlygas."
kalėjimu nuo 5 ligi 20 metų.
Paskui grafas von Černin
aiškino, kodėl austrai ir vo True translation filed with tbe postmaater at Chieago, IH., on January
kiečiai kol-kas atsisako ap 26, 1918, as reąuhred by the act of
leisti užimtas Rusijos teri Ootob#»r «. 1917.
NUSKENDO DU VOKIE
torijas. Pasakė, jogei tas
ČIŲ KARAS LAIVU.
daroma del žmoniškumo.
i

Jei austrai ir vokiečiai
apleistų teritorijas dabartį
niu Rusijos stoviu, # tai ap
leistose šalyse pakiltų baisi
betvarkė,, tokią, kaip gy
vuoja Rusijoje. Tuomet ten
turėtų nukentėti ne tik
žmonės, bet ir sutvarkvta
išdirbystė."
Kad Austrijos-Vengrijos
tįkslai yra skirtingi nuo
Vokietijos junkerių, katri?
tenai šeimininkauja, tai tą
paliudija von Čemino pažy
mėjimas, jogei Austrija-Vengrija "nuo Rusijos ne
reikalauja nei vieno sprin
džio teritorijos, nei vieno
cento atlyginimo.
nija perspėja Rusiją tame,
kad jei rusų betvarkė iš eu
ropinės Rusijos persineš į
rytinę Aziją, tuomet šalies
sutvarkymui Japonija bus
priversta įsimaišyti.

Daugelis žmonių žuvo.
Copenhagen, sausio 25.—
Vakariniuose
Jutlandij os
pakraščiuose
išlipo
ant
kranto 17 vokiečių jurinin
kų nuo nuskendusio vokie
čių karės laivo.
Jurininkai pasakoja, kad
sekmadienio ryte penki vo
kiečių karės laivai (destroyers) pasileido plaukti į
Helgoland. Karės laivas A-79 užplaukė ant povande
ninės minos ir nuskendo.
Kitas laivas A-73 pasuko
kitiems laivams pagelbon
ir, užplaukęs ant minos,
taippat nuskendo^ Kitus ka
rės laivus laukė toks pat
likimas. Kad išsigelbėjus,
jie visi pasuko plaukti į
l ietus.
Laivo A-73 visa ingula
žuvo. Gi laivo A-79tik 17
žmonių išsigelbėjo. Buvo
išsigelbėję viso 19 jurinin
kų, bet paskui iš jų du mi
rė,

Premjeras pasakė, kad už
visokią netvarkę toj Aziįos
dalyj*visa atsakomybė krin
Washington, sausio 26.—
tanti ant* Japonijos ir todėl
Japonija turi žilinti, kad Iš Rusijos atgabenta 21,000
N
tenai nuo betvarkės nenu* nuncijų platjtios* Šios Šalies
kentėtų ne tik jos vieno*, vyriausybe platinos uncijai
bet ir viso pasaulio reikalai. nustatč $90.00 kainą.
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Entered as Second Class Matter March 81, 191 f, at Chicago, Illinois u n d e r the Act of M ar c h 3, 1879.
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Bolševikai susirūpinę taikos
reikale
RUMUNIJOS KARALIUS STATO BOLŠEVIKAMS
REIKALAVIMUS

Londonas, sausio 25. —
"Daily News" depešoje iš
Petrogrado sakoma, jogei
bolševikų armijų vyriausias
translation fiied with the postvadas *En. Krylenko kalbė True
master
1918,at asChicago,
reąuired111.,
by on
the January
act of
damas apie rusų kovojimą 26,
October 6, 1917.
tarp kitko taip prasitarė: BLOGAI BOLŠEVIKAMS
SU TAIKA.
"Čionai mums iš niekur
nėra pagelbos, kaip tik nuo
pačių savęs. Mūsų talkinin Vokietija nenori apleisti
užimtų teritorijų.
kai nieko nedaro iš mūsų
revoliucijos. Kuomet jie
Petrogradas, sausio 25.—
nugirdo, kad mes pertrau
kėme taikos konferenciją ir Vakar prasidėjo visos Rusi
pradėjome taisyti kariuo jos sovietų konvencija, Pir
menę, jie atstatė ausis ir moji sesija vakar tęsėsi pei
pagalvojo, jogei mes jiems dieną ir pasibaigė tik šian
išnaujo busime įrankiai. *& 5:00 ryte. Užsienių rei
Pirmiausia amerikoniškas kalų ministeris Trockis kal
oficieris, paskui angliškas bėjo. Kalbėjo tik per dešim
i* prancūziškas atėjo prie tį minučių. Tarp kitko ji*
mūsų. Jie mūsų paklausė, pasakė: "Wilsonas, George
ar mūsų kariuomenė galės ir Clemenceau neturi tiek
išnaujo kariauti. Aš pasa išmanymo suprasti internakiau, kad turiu viltį. Tada cijonalizmo judėjimą.'' Dar
jie paklausė apie pinigus. pasakė: "Rusijos stovis la
Jie mielai nori duoti mums bai kritiškas ateityje gar
pinigų manydami, kad mes bingos taikos padarymo rei,,
liksime jų įrankiai. Bet mes kale.
nepanaudosime daugesniai Nupasakojo apie vokiečių
savo armotų tuo tikslu, kad
pasistatymą.
talkininkai švęsta laimėj
T a i k a R u s i j a i būtinai reima. Mes einame prieš visą kalinga. Sovietų atstovų
pasaulį. , Mes Jcčvosime už konvencija ieško išėjimo,
revoliuciją ir tik už revoliu- kad kaip veikiau ir pasek• •
*,
mingiau išrišti taikos klau
simą, j Generalis
stovis
True translation filed with the postmaster at Chicago, UI., on January Brest-Litovske
nusviręs,
26, 1918, as reąuired by the act of
kadangi vokiečiai neatsisa
October 6. 1917.
TAIKOS KONFEREN k o nuo savo pastatytų rei
kalavimų.
CIJA TĘSIS.
Liaudies komisarai ir ru
Von Hertling tvirtina, kad sų delegatai apimti didžiau
sios abejonės. Dr. von
taika įvyksianti.
Kuehlmann
delegatams
Amsterdam, sausio 26. — Brest-Litovske buvo prane
Vokietijos kanclieris von šęs, kad rytiniam kares
fronte vokiečių pataisyta
Hertling kalbėjo į parla
dygliuota vielų tvora — tai
mento vyriausįjį komitetą.
bus ateityje rusų-vokiečių
Jis pažymėjo, jogei taika
siena; kad Lenkija, Kuršas
rytuose veikiai įvyksianti.
ir Lietuva jau išreiškė sa
Jis turįs viltį, jogei konfe
vo norus būti Vokietijos
rencija Brest-Litovske pa
imperijos dalimi, ir kad ru
sibaigsianti pasekmingai ir
sai su savo "socijalizmu ,,
tai trumpu laiku. Apie tai
gali sau sveiki žaisti tik ru
pranešama čionai iš Berly
sų teritorijose, bet jie su sa
no.
,
vo socijalizmu \tegu nedrį
"The Cologne Gazette," sta persikelti Vokietijon ir
kuri visuomet teisingai nu- į vokiečių užimtas teritori
•^sakoja vokiečių politikes jas, kurios randasi vaka
bėgį, sako, jogei "Vokieti ruose nuo karės apkasų.
jos pacijentas dabar pasie
Ukraina atsimetė nuo
kęs rubežių." Laikraštis nž
Rusijos,
taikos konferencijos tęsimą
Vokiečiai taikos konfe
kaltina bolševikų užsienių
reikalų ministerį, kurs tuo rencijoje pažymėjo kaipo
savo pasielgimu mėgina ne faktą, jogei Ukraina atsi
taiką atsiekti, bet prapla skyrė nuo Didžiosios Rusi
tinti savo socijalistiškas jos ir todėl Vokietija tolesniai neturi reikalo Ukrai
teorijas.
nos reikale tarties su ru
sais. Reiškia, kad vokiečiai
Taipgi reikalavimas.
tuo savo pasistatymu ieško
Chicagoje mirė kažkokia sau atlyginimo už rytinės
Mrs. May Banks Stacvv. Prieš Prūsijos sunaikinimą.
mirsiant pareikalavo, kad jai Petrograde vieši vokiečių
mirus jos lavonas butų sude delegacija! Šita delegacija
gintas ir pelenai išbarstyti į tuojaus buvo atšaukta į Vo
visas pasaulio, puses. Sakoma, kietiją, kuomet taikos kon
ferencija buvo pertraukta.
jos noras busiąs išpildytas.

Delegacija pareikalavo sau
traukinio ir sargybos ligi
Vokietijos sienos. Trockis
tečiau nesutiko. Delegacija
Trockiui pranešė, kad jei
rusai nenori priimti vokie
čių reikalavimų, tatai jinai
čionai
nėra
reikalinga.
Trockis tečiau atsakė, jogei
taika įvyksianti. Galų-gale
po ginčų ;apie Petrogrado
apleidimą vokiečių delega
cija sutiko dar tris dienas
pabūti Petrograde.
Vakar ta pati vokiečių
delegacija perspėjo bolše
vikų vyriausybę, kad jinai
geriau ir žmoniškiau apsi*
eitų su vokiečių oficieriak
nelaisviais. Kad su oficieriais butų apsieinama su
priderama pagarba. Dele
gacija gavusi žinių, kad ru
sai yokiečių oficieriams nu
plėšo epoletus ir juos užlai
ko bendrai su paprastais
kareiviais.
TS-ue translation fved wlth tbe po*tmaster at CW«k#o. 111., »fi January
26, iąi8, as requlred by the act of
Octoblr 6, 1917.

RUMUNIJOS KARALIUS
INDAVfi RUSIJAI
ULTIMATUMĄ.
Petrogradą*, sausio 25.—
Rumunijos karalius Ferdi
nandas mieste Jass> sušauT
kė savo karės tarybą ir pa
gamino ultimatumą sovieto
vyriausybei Petrograde.
Karalius reikalauja užga
ną padaryti Rumunijai už
pasiuntinio areštavimą Pet
rograde ir duoti gvarantiją
pasiutinybei apleisti Petro
gradą.
Be to jis reikalauja, kad
paskirtu laiku rusų kariuo
menė apleistų Rumunijos
teritoriją. .
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on January
26, 1918, as required by the act of
October I, 1917.
,

BOLŠEVIKAI TEISINASI.
Petrogradas, sausio 26.—
Maskvos darbininkų ir ka
reivių atstovų taryba tyir?
tina, kad bolševikų demon
stracijos metu paminint ten
kruviną sekmadienį į ėju
sius ramiai gatve pradėta
šaudyti per trijų viešbučių
langus. Pirmiausia nuken
tėjo paraduojantieji. Tuo
met į viešbutį "Metropole"
atsukta kulkasvaidžiai.
New York, sausio 26. —
Iki šiolei čia angliški dien
raščiai buvo pardavinėjami
po vieną centą egz. Su šia
diena dienraščių kaina pa
daryta du centu.
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Džiova-didžiausia darbinin
kams rykšte.

DRA

LIKTU VIV KATA f SKŲ METRAŠTIS
LITUI ANIA3T DAILY F K l d t D
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Ein* kasdieną, i kyrns n«dėldienius. Publlahed dally except Sundaya by
Bet paklausyti to' skaitiYra žinių, jogei nei vie
PRENUMI.: LATOS KAINA:
DRAUGAS FLtiLISDJLS'G CO., INC.
kas paklausė.
Metams
$5 09 1800 W. 4Htb Street, Chicago, UUnob noj šalyj taip baisiai džio nimo mažai
Pusei metų
$8.00 Ptoone: McKinley 6114, EstAbl. 100h va nesiaučia, kaip Suv. Val Mat, didžiuma j a u pripra
Perkant atskirais numeriais po 2c.
stijose.
I r tai todėl, kad tę prie miesto^ trukšmo.
TERMS OF SUBSCRIPTION:
Prenumerata mokasl iŠ kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
musų ( darbinin
$5.00 nei vienoj kitoj šalyj nė Daugumai
ne nuo Naujų Metų. Norint permai One year
$3.00 ra taip galvatrūkčiais veda kų miestuose patinka saliunyti- adresą ristfda reikia prisiųsti ir Six months
senas adresus. Pinigai geriausia sių Tnursday's Edition
$2.00
sti
išperkant
krasoje ar esprese
ma visokia pramone. La nai, tai vėl įvairios lietuviš
"Money Order" arba jdedant pinigus At Newa Stands 2 c. a Copy. Advertisbiausia eia džiova smaugia kos pramogos.
i registruotą, laiika.
lng rates on appllcation.
ii

Draugas" Pinblishamig Co.

1800 W . 4 6 t h S t .

Tel. McKinley 6114

ChlcagO, 111.

REDAKCIJOS PASTABOS.

JVAIRUMAI.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
gyduolę tokio pat gerumo vf pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
už pigesnę čienią.
Šią s-en# tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad^
butų ant pakelio ženklas „tNKARAS" ir žodis
„LOXOL," o taipgi musŲ pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas visose
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mųs. Patariame
pirkt buteliuką už 65, centus, nes jame yra gyduolių]
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

Kevaiia kritįkuoti.

Juokingas tas "Naujien ų " redaktorius. Anot jo,
niekas nei iš tolo neturi tei
sės grybštelėti jojo straips
nių.
Jeigu ^kas išdrįstų,
tam tuoj ilgiausiu straips
niu bus prirodyta, kad ji
sai.... neturi supratimo apie
Ukėse gyvenimas sveike secijalizmą. Andai bėdon
snis ir labiau žmogui jis ap r pateko' " D r a u g o " Uosis,
pakritikuoti
draustas. Ypač ukė kiek kurs išdrįso
vienam šiandie butu labai vieną "Naujienų" pasaky
naudinga, kuomet miestuo mą.
se siaučia neapsakoma mai
sto brangenybė.

F. AD. RICHTER & C O .
. 74-80 VVashington Street, New York
2
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Našlaičių Reikalais.

•f

Senieji Amžini Garbės
Našlaičių prieglaudos rei
Uosis nenori pripažinti
nariai šie:
to ' " Naujiemj'' argumento, kalai eina greitu žingsniu
seimo New Yorkan, jeigu
SEIMO REIKALE.
47. Kun. A. Ežerskis pri
Nušvinta viltis,
soeijalizmo pirmyn.
Ligšiol tikrai jau yra su kad Rusijoje
jie neatsižiuri į seimo di
sirašė 1917 metais.
sekta, jogei gyvuoja de tvarka butų perankstyva jog j a u šiemet prieglaudos
Užkliuvo.
džiausia nauda, o savo sro48. Antanina
Munstavišimts džiovos rųšių.
Taip- tik dėlto, kad joje daj>nera namus galėsime statyti. DiAmerikos Lietuviu Tarv- velės naudą pastato augščienė prisir. 1#17 m.
pat pilnai patiria, kad kiek pakankamai sustiprėjęs ka- džiausi džiaugsmą suteikia
ba nutarė saukti visuotini} eiau Lietuvos labo — tai
49. Ona Nausiedaitė pri
Daugiausia džiova serga vieną džiovos rųšį galima pitalizmas.' Uosis pa<sakė, augimas skaičiaus amžinų
politišką Am. Lietuvių Sei kaip mes galime \ juos žiū
sirašė 1917 metais.
didžiulių miestų darbinin pagydyti, jei tik* ta liga kad jeigu soeijalizmo teori garbės narių, kurie, kaip ži
rėti
ir
ko
gera
iš
jų
laukti?
mą į Washington, D. G., 13
Nauji Amžini Garbes na
kai.
Sulyg valdiško pra žmoguje nėra įsisenėjusi. ja yra ^era savyje, tai ji noma, įmoka po $100.00.
Ant
tiek
išaugome,
kad
ir 14 kovo šių metų — tre
riaį pririraš. 1918 m.
nešimo, perniai metais tik Tik paveldėtoji džiova kol- bus gera ir žemdirbių šaly- Netik didžiųjų parap. kuo
jopu tikslu: išreiškimui lie jau nebesiduosime -savęs iš
į r pos sukruto, bet ir mažės50. Dr-tė Motinos Dievo
vieno Chįcago įvairiose li- kas nepagydoma.
,
je, ir pramones
J ų sroves auka
tuvių jausmų šios šalies naudoti.
nių parapijų.
goninėse, sanatorijose ir
Sopulingos
negali
eia
nusverti
tos
pra
Be
dulkių
ir
kitokių
neTai aišku.
vald&ai, tarimui žodžio #a- nebevirsime.
spedjalėse sanitarinėse gy švarybių dirbtuvėse ir ki monės išsiplėtojųno laips
51. Dr-tė Visų Šventų.
Štai, pavyzdžiui, gavome
Suum
euiąue,
panie
dobropie Lietuvos ateitį ir Lie
dyklose buvo 100,000 džio tose darbo įstaigose žmonės nis.
52. Dr-tė Panelės Švenč.
linksma žinią, kad Cicero,
Lai tat laisvama
tuvos atstatymo reikalų ap- dzieju.
po prieg. Šv. Juoza
va sergančių žmonių.
M džiova dar suserga nuo per
Iii. labdaringoji kuopa prie
niai nemano, kad mes tą jų
svarstvmm.
*
po
.
visoj. Illinois valstijoj ta li šalimo, nuo girtuokliavimo
Seniau buvusiųjų 3-jų amžiTaryba savo posėdyje jau j kaprizą, arba srovinį gud- ga sergančių perniai butą ir rūkymo, nuo neregulerio
llu
53. Dr-te Apašt. Maldos.
redc.kto-1
narių gavo dar keturis
"
Naujienų
"
gi
sustatė ir atsišaukimą į vi miną prisipazinsime ir pa
Bet dar eia neviskas.
300,000 žmonių.
Keturios vietines
gyvenimo ir blogo maitini rius, į tai ėmė prirodineti, naujus.
suomenę to seimo reikalu ir seksime.
Reikia tikėtis, kad i r ki
Bet argi tai viekas. Čia mosi
katalikiškos draugijos įstokad
socijalizmas
yra
visuoingaliojo du savo nariu, kad
Momentas svarbus. Už paduodamos skaitlines y r a
tos draugijos parodys, ką
menės tvarka, kuri tinka 3° Labdarybėn, kaipo jos
jie pasitartų Brooklyne su sikirtimams negali būti vie
Pradiniai
tos
baisios
ligos
O gal dar ra
aplamos ir oficijalės. Reiš
tik tam 'tikrose sąlygose, amžinos narės. Puikus pa- . jos gali.
kai-kuriu mušu srovių at- tos.
apsireiškimai
yra
sekantie
Jeigu del kokių nors kia, ėia rokuojama tik tie
sis ir iš pavienių su mieji : kosulys i r spjaudymas, Aš norėčiau pataisyti, kad vyzdis visoms mūsų katali
ir jų srovėk [ labai svarbių priežasčių, del nelaimingieji,
kurie yra
laširdinga ranka našlai
kiškoms draugijoms. Oerb.
socijalizmas
ligšiol
buvo
tik
kūno
purtymas
ir
nak
prisidėtų ir dalyvautų
Lietuvos labo ir ateities kreipęsi į gydytojus i r ku
čiams.
Julijonas Šliogeris, tos kuoLigšiol betgi tas atsišau mes, lietuviai katalikai, tu rie yra gydęsi. Gi kiek y- timis Bukaitimas; nuolatinis visuomeniškos tvarkos teoSu augšta pagarba,
rija, sumanymas:
prakti- P°s veikėjas ir drauge Lab
miego
noras;
netekimas
no
kimas spaudoje nepasirodė. rėtume nusileisti i r seimą ra tokių darbininkų, kurie
Julijonas Šliogeris.
darybės Centro raštininkas,
koje
tokios
"
t
v
a
r
k
o
s
"
dar
ro
valgyti;
liesėjimas
ir
bal
Gavome žinių, kad laisva- laikyti ne Washingtone, o džiova sirgdami visas laikas
Bet sekančiame " Drau
štai ką mums rašo:
maniai tautiečiai BrookrVne kitur, tai ta kita vietą rei su sveikaisiais dirba, kol so atsimainymas. Žinomas nei viena šalis nėra turėju
go numeryje
Labdarybės
si. Bet nuo to laiko, kada
CICERO, ILL.
nesutinka važiuoti į Wash- kia aprinkti" atsižiūrint į vi- pagaliau nesudrimba, kad daiktas, pasitaiko ir kitokių
T
prieteliams mes ruošiame
ta
teorija
pradėta
v3
kinti
komplikacijų,
kuomet
liga
ingttfną, o reikalauja, kad sų *p»togumą. Tada geriau
3-čia kuopa Labdary tikrą siurprizą.
4
Įvyko ne
daugiau neatsikelti.
gyveniman
didžioje
Rusijo
ima smarkėti.
seimas* butu laikvtas Xew sia vieta butų Pittsburghas,
bės Sąjungos laikytame paprasti
atsitikimai Šv.
je,
tai
paaiškėjo,
kacl
soci
»
Ne
visiems
sergantiems
Yorke.
Pasitarimai del vieta vidurinė, visiems nesusirinkime 20 d, Sausio •Jurgio parapijos kuopoje, >•«
Kaip sakėme,' ligos pra jalizmas tai yra visuomeni
ta
pavojinga
ir
užkrečiama
vietoj tebesitęsia, o \w tar pertolinia. Ir, mūsų nuo
£iėn. 1918 m., gavo- dar kurie parodo, kad toji kuo
džioje žmogui dar galima ška betvarkė (ne tvarka),
liga
y
r
a
galima
pasiliuosuopu brangus laikas eina.
mone, jeigu j a u i r daryti
4-rius naujus garbės na pa ištikrųjų gali stovėti
pagyti.
Bet kuomet liga kuri, greižiausia, netiks jo
ti
nuo
darbo
ir
eiti
arba
ke
rius, kuriuos čia paduo pirmoje vietoje.
Kurgi geriausia suvažiuoti? kompromisą, tai tik ant liauti kur gydyties.* Di įsisenėja, kuomet džiovos kiam kraštui ir jokioms
Rytų lietu
du.
mikrobai ima naikinti plaur sąlygoms. (Nors ir butų
Našlaitis.
Laisvamanių
užsikirti Pittsburgh'o.
džiuma
tam
tikslui
neturi
viai neprivalo niekinti va
čius, pagydymas tuomet ar j>ageidaujama tinkamesnių
mas tiesiog keistas.
Juk
ištekliaus.
Neatieidžia
dar
karų lietuvių nuomonių ir
REDAKCIJOS ATSAKYMAI. tinę (per p. Šimkų) laisva
aišku, kaip diena, kad to
bininko šeimyna^ kuriai rei- ba j a u apsunkintas, arba i r pavyzdžių, negu Rusija).
reikalavimu. 22 sausio bu
maniai tik užsitraukė šešė
visai negalimas,
kiam seimui vieta šiandien
vo gana skaitlingas C h i e a - J 1 ^ ^ g a m i n t i kasdieninę
J. F . K. Tamstos koresp. lį dar didesnį i r ant savęs.
.
tinkamiausia — tai \Yasli- m i ^
^Lietuviams darbininkams
duoną.
turėjome žymiai
sutrum Jie ir dabar dar tebėra po
lietuvių
katalikų
veikė
ingtonas.
J e i norima pa
Ūkių (farmų) darbinin todėl patartina tėmyties į
"Naujienų"
redaktorius pinti.
Butų užėmusi visą tuo šešėliu. Pirma, negu
jų susirinkimas (Federacidarvti šiokia tokią impresi
Jei! daug kalba apie darbo J a n  puslapį.
Rašinėkite
ir me^ pradėtume teisinti p .
Da- kai yra daugiaus laiminges ligos apsireiškimus.
,,..
,.
f jos komiteto atstovų),
ni.
Tyras oras juos ap kūno sveikatingume apsi kių tobnlumą.
K u r esą daugiau, tik trumpiau ir tu Pilėną, a r ką nors kitą iš
ją i valdžią, tai tą galima 1 *
. . „ J "parapi- saugoj a. .ne tik nuo džiovos,
reiškia bent kokia betvark įrankiai j a u tobuli (di riningiau.
ju.
matvta
jų kompanijos — jie priva
,
. • ,
lvvavoVisu
atstovai
iš 9 reikalas
par
bet
ir
kitokių
ligų.
Anais
kė, visuomet reikia kreip- džiuose fabrikuose), ten jau Kin Estas Tie. Tamstos lo pasistengti patys pirma
padaryti geriausiai ten, k m važiuoti į Washingtoną, jeimetais todėl ne veltui mūsų tiešj i sąžiningus gydytojus galima įvesti socijalizmą.
straipsnelio nesunaudosime, pasiteisinti* ir išsiaiškinti.
tos valdžios buveinė.
Be j gu gi daryti kompromisą,
spauda
su
atsidėjimu
skati
ir duoties
išegzaminuotį. Smulkiu žemdirbių, taip- P. Pilėnas seniai vra rato tenai ir parinktieji Ame [tai tik ant Pittsburgho.
no lietuvius darbininkus, Susekus džiovos pradžią, pat smulkių pramonininkų
R&SELAND, ILL.
ginamas, kad išaiškintų
rikos visuomenės atstovai.« Chieagieeiai mano, kad Chikad
jie
pamestų
miestų
dul
reikia mesti viską ir eiti darbo įrankiai esą netobu
savo rolę visoje toje šniNebent tik šios šalies vai-j cago nei kiek neblogesnė
kes
ir
durnus
ir
persikeltų
į
Nepaprastas pasisekimas
gydyties.
Nes
žmogui
svei
li, ten ir -socijalizmas dar pijados istorijoje.
Bet
džia pasipriešintų tam, kad vieta butų seimui, kaip
ukes. Vieni jų juk gali kata ir gyvastis yra bran netinkąs. Bet kasgi truk
Praeitą nedėldienį, sausio
tas seimas butų sostinėj Ne\v Yorkas, arba Bosto ukes įsigyti, kiti-gi šiaip
jeigu jisai atkakliai ty
20 d., Visų Šv. parapijos sve
giausi už didžiausius turtus. dys socijalistų valdžiai pa
šaukiamas. (To negalima nas.
li
(o
j
u
k
TBJfaįįr
moka),
uždarbiauti.
Omega. gerinti darbo įrankius, patainėje atsibuvo labai gražus
Chieagieeiai tat jokiu bū
tikėties). Aišku vėlgi, kad
tai matyt, kad ir negali iš
Taip-pat
budavoti didelius fabrikus, aiškinti. Tad kamgi dabar mokinių vakaras.
mūsų visuomenės
atsto du nesutiktų važiuoti nei į
buvo serijų laimėjimas. Gry
varginti, suspausti, mes ne- smulkius ukiūs sustumti Į
vams negaila butų pakelti New Yorką, nei j Bostoną x NORIME L I E T U V A I
mėginti jį teisinti. J u k ant
na pelno paliko 500 su viršum
LAISVĖJ
bepakęsdami turėjome ap dideles ekonomijas ir tenai
didelių išlaidų, jeigu tik tas (ėia kalbama apie liet. ka
jo šešėlį metė patys jo plau
dolerių, Pelnas eis intaisymui
.
leisti Lietuvą i r keliauti į socijalistišką \tvarki) įvyk
seimas butų Washingtone. talikus).
ko žmonės.
J u k jie sky
žaislų mokyklos darže — mo
Kam gi dintif Juk' negalima lauk
Mūsų mažoje kolonijoje, svetimas šalis.
Pagaliaus lėšų skirtumas
rė
net
komisijas
ištyrimui
J e i g u . su laisvamaniais
kyklos mokiniams. Programų,
kapitalo
eia nebūtų didelis.
Chiea- apie vietą nesusižinosime, Muskegon, Mich. lietuviai mums naujų naštų ir naujų t i ypač ūkyje
jo darbų. P-as Pilėnas li
kurį atliko mokyklos moki
koncentracijos,
Markso
dažnai susiėję svarsto Lie jungu.
gai,
Pittsburghui,
Clevelanko
po
nužiūrėjimo
šešėliu
liau, kaip New Yorkas, o tai, žinoma, me s vieni neseituvos ateitį.
Seniau, bū
Daugelis dar kalba, kad pranašautos, ir neišprana ir jisai \patsai visiškai nei niai, visi labai užganėdinti.
dui
Washingtonas
ne
toarciau, kaip Bostonas. Ry muosime.
Lai jie, jeigu davo, ginčijasi daugiausiai Lietuva nėra turtinga šalis. šautos.
Tą patį vakarą buvo pasi
nemėgino
to
šešėlio
nusi
tų kolonijoms Washingto* nori, vieni seimuoja. Tada
linksminimas dr-jos šv. My
Bet,mes
apie tai, po kuo Lietuvai Tai gal ir tiesa.
kratyti.
Tiesa,
paskui
jo
nas irgi nepertoli.
mes kitokiais budais savo butų geriau būti: po vokie juk galime padaryti ją tur
*
kolo Ark. brolių Strumilų sve
vienaminčiai,
laisvamamaidarbą varysime išgavimui čiu, ar po rusu. Bet indo- tinga.
Bet kodėl jie nori
Tik gaukime lais
Bet iš "Naujienų 7 ' išve tautiečiai mėgino jį paro tainėje. Pasilinksminime da
Lietuvos neprigulmybės. ' mu, kad dabar tų ginčų vis vę, o paskui kibkime į ge džiojimų išeitų vienas grna
lyvavo apie 1000 žmonių. Gryį New Yorką?
dyti beveik tautos didvyriu,
Į Ne\v Yorką laisvama
Dar palauksime galutinų mažiau begirdėti, o beveik resnį žemės išdirbimą, į linksmas dalykas.
Socia bet, pradėję dengti tai, ką ne pelno draugija gaus $200.00 suviršum, iš kurių
pusę
niai, matyt, tik todėl seimą žinių. Jeigu pasitarimai su visi kalba tik apie tai, kain pramonę ir prekybą, — o listai Lietuvoje negalėtų
patys
su
pasipiktinimu
bunenusiseks,
tempia, kad jie tenai jau laisvamaniais
draugija žada paaukoti intai
išgauti Lietuvai visiška ne- Lietuva su laiku paliks vie bent per šimtą metų nei už
čiasi stipresni, kad mano tai mes tikimės, kad mūsų
siminti .apie
soeijalizmo vo išvilkę ir paskui patvir- symui parapijos knygyno.
priguimybe.
Tai parodo, na iš turtingiausių šalių.
tenai daugiau sumiaukti sa Taryba paduos pienus vei
Belzebubas.
V. Jaunutis. " t v a r k o s ' ' įvedimą. Mat, N
kad
mūsų
brolių
susiprati
Na, jie, žinoma, nesnaus;
kimo kitokiais keliais
vo atstovi).
pas mus daugiausiai smul
»
'
—____^_^^__
mas paskutiniuoju laiku žy
Kada Am. Liet. Tarvba
Kurs nori mėtyti kiekvieną kus ūkiai ir stoka didžiųjų jie platins niaterijališką is
miai
sustiprėjo.
I
r
ištikPalaimintas žmogus, kurs
lojantį šunį, privalo pasirink fabrikų.
Tai kodėl gi so torijos supratimą^, arba, aiš
skyrė Washingtona> tai dar
tfųjų, mes žinome gerai, ko ti dauk akmenų.
či jalistai taip uoliai ruošia kiau kalbant, kovos prieš
ir tuo vadavosi, kad \Vash- pažino išmintį, ir kiekvienas,
PtJUfO MOKYTOJA
kią ndudą turėjome iš abie
Štai
si į Lietuvą? Ką jie tenai Bažnyčią ir tikėjimą.
ina^onos lietuviams visai kurs ją palaiko.
jų valdžių: rusiškos, ir vop a ¥ y d u m a s ^ k a n d i s š i r . veiks?
neutralė vieta, nes ten lie
Negi sėdės rankas jų tikrasai/darbas ir užda
4 5 1 5 S o . Wood S*.
Kurs pučia dulkės, prisipu- kiškos, kada jos valdė Lie-įdžiai, piktasis minčiai ir ru- sudėję ir lauks patogių są-" vinys. Visa kita tik prie
tuvių visai nėra. Jeigu da
lekėljM
ėia
sau
akis.
pianą
pagal
satattj.
danga. ' '
'
bar laisvamaniai reikalauja
tuvą pasidalinusios.
Nu-[dis sielai.
»

i.

w

visokių dirbtuvių darbinin
kus, kurie per dienų dienas
geria visokias dulkes i r nešvarvbes darbo metu.
Antai kuomet šios šalies
vyriausybė pašaukė karei
viauti kelis milijonus žmo
nių, kad iš jų parinkti tinkamesniuosius,
gydytojai
susekė, kad kiekvienas de
šimtas vyras yra susirgęs
džiova. J u k tai pasibaisė
tina skaitlinė f '
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Sparuaitis.

šeštadienis, sausio 26, 1918
aiškėjo, kad laike K. S. 8.
knygti parduota už 23 dol.
su centais ir užrašyta 15 įvairių katalikiškų laikraš
čių. Nuo knygų ir laikraš
čių pelno, taipgi pridėjus
vakaro pelną, kuris atsibu
vo 5 d. sausio, pasidarė su
ma $17.85.
Visi pinigai yra paskirti

Lietuviai Amerikoje
"••••»!

-

DONORĄ, P A .

Valio! donoricčiai, prie
vienybės ir brolybes — ir
Liet. Vyčių. 88-ta kuopa
daugiaus rengkite panašių
pasikvietč L. V. 62 kuopą iš
vakarų.
McKees Roeks, P a . sekma
Lietuvos Mylėtojas.
dienyje, sausio 13, 1918 m.
padidinimui Liet. Vyčių 83
į Lietuvos Piliečiu svetainę.
BINGHAMTON, N. Y. kuopos knygyno.
Buvo surengtas iškilmin
K. M. Kalinauskas.
gas koše ertas i r vaidinimas
Kaip
visur,
taip
ir
pas
mus.
veikalo " X a s t u t ė . "

WS.S.

VARSAVINGSSTAMPS
ISSUED BY THE

UNITED STATES
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Sekančios Knygos Gauna
mos "Draugo" Knygyne, j

TAUPYK IR
SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI
TAUPINĮ.

J I S DABAR J O R E I K A L A U J A . J U M S BUS
m R E I K A L I N G A S PO K A R E I .
P i r k Kares Taupymo Markes. Suvienytų Val
stijų Valstybine Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su
BINGHAMTON, N. Y.
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų
Pirmiausia gerb. kun. V.
Lietuviai cicilikai turi
Valstijų Taupymo Markes.
Abromaitis paaiškino to va
savo syetainę, nors ir su paSeniau prakilnieji lietu
J u m s paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda,
karo tikslą, perstatydamas
gelba katalikų pastatytą. viai, Binghamton, N. Y., \$\ bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus
p. Sabonį, kaipo vedėją to
Toje vietoje jie atlaiko šly tvėrė parapiją; o dabar jie
kite jų.
koncerto ir teatro. Pakilo
kščiausius savo teatrus. Te nuvažiavo savo keliais. Vie
Tas yra jūsų pareiga! Ta« išgelbės gyvastį!
uždanga i r pasirodė didelis
nai visokios rūšies Mockai nas iš jų nusigrudo į " š i p Tas padės laimėti šitą karę!
skaitlingas choras, sudary
laikas nuo laiko mulkina j a r d e s " pasipinigauti, kutas iš abiejų viršminėtu
33
tuos nelaimingus tamsius rius gal atiduos ant parapi
kuopų ir užtraukė " J B , vy
žmonelius.
Tenai šventa jos, nes kaipo raudonkak
nėję. Žmonių nebuvo perdaučiai, gyvenam tautai h1 Baž
dieniais laike katalikiškų lis, pinigų " n e m y l i . "
giausiai susirinkę, nes kita
nyčiai."
pamaldų
bažnyčioje,
vietos
*
«
Kitas komitetas gyven parapijinė draugija turėjo ba
cicilikai
lietuviai
surengia
Šiuom galingu
himnu
damas netoli kapinių turi lių kitoje svetainėje. Cia tan
]aasidejo koncertas.
Pati šokius, iš k u r " d ė d e " lai neramumą: — gal ir nege kiai pasidaro 'tokios konku
pradžia j a u liudijo, kad vi kas nuo laiko su kočėlu rau rai bus po mirties už "nela rencijos, kurios visiems tiktai
Kata bą g)^enimą". Dušyte, nors blėdį atneša. Šį kartą
sos dainos b i s sudainuotos donkaklius išvaiko.
tai
galingai, gražiai ir neapsi likai turi savo bažnyčią tu pradėk lankyti bažnyčią, toji draugija užlindo blaivi
FREE THIS WEEK
rikta. Su vien vt i chorai dar (beismentą); jie turi i r pa man vra sarmata, nes nore- ninkų kuopai už akių, kuomet
WITH EAGH
padainavo " T y k u s vakarė- maldas savo kalboje. K a i p jau paglemžti parapijos sa jau pastarieji buvo savo va
•'
ts,
FEDERAL
tarp kviečių atsiranda kū vastį.
karą plačiai išgarsinę. Jau
Toliaus j a u atskiras Liet. kaliai, taip ir t a r p katalikų
to vengti
Trečias, nors ir saliunči- kaip nors reikia
Vyriu 62 kp. choras pil būna ar tai laisvamaniai
kas, bet iš valkatų biznio ateityje.
PURCHASED
dė to vakaro koncertą. Pa- tautiečiai, ar lietuviški salanedaro, o pati vis sako:
Tą blaivininkų vakarą pa
eihum dainavo vyru choras veišiai.
Tiems nepatinka
"Juozuk, yra Dievas, bus vyzdingai vedė p. A. Valan
Šį metą, daugiau kaip
" J a u slavai sukilo," prita nei kunigas, nei tvarka ba
blogai, grįžkime prie Die čius. Pirmiausiai J. Rašinskada, buvo naudojama
riant pijanu p-niai Sabonie- žnyčioje, nei įstatai bažny
minkšta anglis mieste
padeklemavo.
vo, prie tikėjimo savo tė- kiutė gražiai
Chicago.
Saugumas
nei
Mišrus choras daina čios.
Kiek laiko atgal atprieš
tas
anglių
dul
Tuojaus sekė veikalas: "Iza
vų."
kes, tai Elektros
vo " G e r a s drūtas darbinin sibaladojęs vienas smulkus
Vacuum čystytojas.
Ketvirtas, o žmogus ne belė". Veikalas parodė jos ir
kelios minutoS
k a s , " " K u r giria žaliuoja." biznierius iš Amsterdam, N.
dieninio
vartoji
labai blogas, ant savo far- jos motinos vargingą gyveni
mo,
užlaikys
ju
Minėtos dainos atlikta kuo- Y. įsteigė keletą " t a u t i š 
SŲ namą. labai
mą
po
girtuokliu
tėvu.
Rolės:
mų nedėliomis karves gano.
čystu. Federapuikiausiai: tai liudijo gau k ų " draugijų. P a s jį sta
lis Vacuum čys
Penktam išpradžios užvis Izabelė — L. Juciutė, jos mo
titojas,
kaip
las yra apverstas visokiais
sus delnų plojimas.
čia
paveiksle
tina
—
A.
Jakavičiutė,
tėvas
geriau papuolė.
Buvo jis
lis
parodo
"
t
a
u
t
a
i
š
k
a
i
s
"
laikraščiais.
P o to pasirodė gabi smui
—
VI.
Lukštą,
gydytojas
—
yra
labai
pa
suorganizavęs •
"kazirių
gerintas
sr
Čionai
atsibuna
"
t
a
u
t
i
š
k
i
"
kininkė, solistė, ponia Sabovo formoj
draugiją." Biznis visai ne P. Zdankus, plėšikai — St.
ir sudėji
mitingai,
iš
čia
išeina
viso
nienė, kuri artistiškai išpil
me.
Kai
blogai stovėjo; turėjo jis Miksa ir Mot. Dambrauskas,
na
tik
dė " H u n g a r i a n d a n c e , " pri kį tautiškai laisvamaniški pats apsirinkęs ir vardą policmonas — V. Lukštą.
$32.50
Salaveišiai
tariant piano.
Poni Sabo- sumanymai.
Dabar parodė
mokyklos
"Balvonas."
K 4 tik tas
lietuviai
turi
savo
kirkužę
nienė t a i p užžavėjo publi
Balvonas pakvies į savo vaikai, ką jie gali. E. Railiu
su
atstovu,
net
iš
Rygos,
ką savo puikiu grojimu,
draugystę, tai toj senobini tė, P. Vaišnoras, J. Mozeris ir
kurs
nors
ir
labai
silpnai
kad net buvo tris kartus iš
parapijonai kaip žaibas pil A. Railys atlošė "Kas ten Rė
moka
skaityti,
o
tuom
lašaukta su trenksmingu ran
dydavo jo valią, kad tik bu kia." Ačių vietinėms sese
biaus rašyti, bet pusėtinai
kų plojimu.
tų jam "šviežių pinigų." rims Nazarietiems, vaikai ga
triubija.
Toliaus p. Sabonis gra
Bet atsitiko nelaimė: kad lėjo parodyti savo gabumus.
žiai padainavo solo "Sau
Yra taip vadinamų " k a  ne boba, tai viskas butų ge Cia pat A. Valančius pade-Į
lelė r a u d o n a , "
pritariant talikų," kurie tiki į kunigą, rai, " o l r a i t . "
liki
Nelabai se klemavo apie "Sporto
Jeigu Tamsta
esf
piano poniai
Sabonienei. o ne į Dievą: jei kunigas nai; sausio 19 d., 1918, mą. >>
vartotojas
elektros
Rankų plojimas nedavė ra patinka, tada eina į bažny ' I ^ a u g t i ^ e j ' užčiupo tuos
Tolesniai sekė kitas veika
iš Commonwealth Emumo, taigi, kad užganė- čią; jei kunigas daro kas kozirninkus viena moterėlė. las, "Gudrus Kvailys". Čia
dison
Companijos,
dint publikos troškimą, dar savaitė parapijų mitingus, Be mažko visi spėjo išbė tai komedija. Rolės: Petras
jus galite susitaikyti
padainavo vieną dainą, ku tad " o l r a i t ; " jeigu kunigas gioti, o tą Balvoną užklupo — A. Krencius, Magdė
M.
ir pirkti šį Vacuum
ri nemažai prajuokino pub laikosi skverno parapijos nelaimė — norėjo jis spruk Bubinaitė, Jurgis — St. Mik
čystytoją ant išmoprezidento, tai parapija y- ti per langą, o čia užšalęs sa, Rožė — B. Balčiūnienė,
liką.
keščio. Jei norėtu
Dambrauskas,
Toliaus prasidėjo vaidini ra geriausiame padėjime; buvo. Kaip ne pradės duo- Ickus - i M.
mėte pamatyti kaip
mas veikalo
" N a s t u t e . " jei parapijos naudai kas še tį ta bobelė per plikę Bal- Sorė — A. Petronienė, Urėdjis veikia jūsų na
Veikiančios ypatos: — Nas- štadienis gersime, šoksime, vonui ir galo kaip nėra, taip ninkas — V. Lukštą. Monolo
muose,
telefonuok
gą,
"Girtuoklis",
pasakė
J.
tutė — ponia Sabonienė, nors sekmadienyje ir į baž nėra.
Vienas džiaugsmas,
Eandolph
1280 —
Brankienė — O. Andžiuliu- nyčią neisime, tai katalikai, kad per tą bobišką pašven Zalaginas. Kaip kas savo ro
Local 216.
te, Raštininkas — J . Pas matote, veikia. Genys mar timą nors plaukai ant tos les atliko, tai man sunku pa
kališkas, Viršaitis — P, gas, o Bin^hamtono lietu plikės pradėtų augti. Bu sakyti, nes neturiu pretensiPranekeviėius, Jonas — A. viai dar margesni. I š vie vo prezidentu, buvo kozirių jos būti scenos kritiku.
Tiesa, daugelis
pavargo
"Sadauskas ir P e t r a s — K. tinio kunigo neužganėdinti organizatorių, o Hko Plikis
į nei socijalistai, nei laisva Džimas.
pakol atsiekė tikslą, pastatė
Sabonis.
72 W. ADAMS ST.,
Visi vaidintojai atliko sa maniai tautiečiai, nei tie
Visai nusmuko organiza teatrą, ir užtai jiems ir joms
DALINES KRAUT.:
ačiū, bet labiausiai pavargo,
vo užduotis artistiškai. P o keistieji " k a t a l i k a i . " Jei toriai mūsų parapijos.
4523 Broadway,
daugiausiai
pastangą
padėjo
gu
kas
iš
gerb.
kunigų
su
5646
W. Lake St.,
atlosimo vėl prasidėjo dai
Pempė.
8163 S. Chicago Av.
prie šio teatro, tai p. J. Zala
nos; " P r a š o m paklausyti, M tiktų ant reikalavimų tos
ginas, nenuilstantis veikėjas.
' ' L ė k sakalėli p e r ežerėlį, "y rūšies žmonių, tai malonė
CICERO, ILL.
Tai jam reikalinga ištarti šir
" A r a s , " " S u k t i n i s . " " L i e  kite kreiptis nors ir į biurą
dingiausi aciu.
tuva Tėvyne m ū s ų " i r " E i  mušu biznieriaus ant ClinBlaivininkų judėjimas.
ton St., iš k u r galima gau
sim broleliai n a m o /
Pasitikima, kad daugiau
Žmonės mėgina veikti vi bus galima regėti panašių, gal
Publikos buvo pilna sve ti sąlygas, pagal kurių gal
P U S BALSIO SYSTEMAS
sokiais
budais.
Priežastis
to
dar kiek pagerintų, perstaty Užtikrinu kad smui
tainė, nors oras neapsako rėdytis mūsų parapija, kad
ką grajisi į 4-rias lek
gal nubodimas vienodumo, o mų, nes matyti kad lošėjai- cijas
per
pusbalsio
mai buvo šaltas ir buvo sli viskas butų " o l r a i t . "
systemą
kad
ir
nežinai
pasekmin- raėgėjai nenori snausti.
Tautietis. gal jieškojimas
du.
Uždarbis bus pasek
nei vienos notos. Pus
balsio systemą yra aiš
giausio budo atsiekti savo ti
Koresp.
mingas — girdėti, kad per
ki ir lengva kad net
kslą,
atnešant didžiausius
yra dyvai^ kaip muzi
virš 100 dolerių surinkta.
ROCKFORD, ILL.
kos kompozitoriai ne
geistinus
vaisius.
Rodos
nesinaudojo
jąja
ank
PRANEŠIMAS
NORTU
SIDE
LIE
Visas pelnas skiriamas Šv.
ščiau.
TUVIAMS.
kitoniška yra ir vietinė 37
Juozapo bažnyčiai, Donorą,
Užbaigimas L. S. 8.
Privatiškos lekcijos
visiems dienraščio "Drau
kuopa Piln. Blaiv. organiza go" Pranešu
skaitytojams^ kad virš minėta ant smuikos mandoliPa.
Sausio 20 d., tuojaus po cijos. Ir ten žmonės veikia vi laikraštį galite pas manę gauti. Ku no gitaros ir harmoni
rie neri užsirašyti, te praneša man ja.
Donorieeiai, matyt, su
pamaldų bažnyčioj, atsibu saip. Per pastaruosius laikus atvirute. Pas mane galite gauti kaip Naujagadyni.ška Kon
taip savaitini "Draugą.".
pranta ir atjaučia sureng
servatorija.
^ B
indomų
pamoki dienini
vo K S. S. komisijos susi- surengė
Taipgi pranešu tiems, kurie skai
tus koncertus ir vakarus,
jeigu kurie , negautumėte, tai
nantį teatrą. Vaidino du va tote,
Frank Bagdžiunaa,
rinkimas.
praneškite man greitai, o aš viską
nes publika buvo skaitlinDirektorius
Sus*xi&]am|, atidarius Į karu: sausio 13 ir 14 d., vi©- pataisysią. A, NAUSĖDAS,
ga ir mokėjo gražiai užsi kė atskaitos išdavimas. Pa-1 tinęje, Sv. Antano par. svetai
3343 South Union Avenue
1658 Wabansia ave.,
Chicago, DU.
laikyti.
i
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"D R A U G A S *

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin
ti mūsų išleistas knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu- „
merį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno išperkantfįj
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dole
rio galima siųstį krasos ženkleliais.

I

įįNo. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. P. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augŠtesniems mokyklų -skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina
25
No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa*tiems per save mokinties, poperos apd
35
No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar
,...'
25
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11
...
35
No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais,
[M
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti,
2<
No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. Puikus, veikalėlis ir tikra dovanėlė.
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, UI. 1915, pusi. 28... .10

2000
FEDERAL

COUPONS
CLEANEP

\

ELECTRIC
SHOP

...

No. 1219. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę
20
No. 1135. Vaikų Žvaigždute. Bendoriaus, dalis 1,
kieto poperos apdarais
25
No. 113p Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos
apd.
35
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
į£į lietuvių kalboje. Cia rasi daugelį paveikslų mū
sų veikėjų ^aprašym?) lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčioje privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd.. ..75
kj. Drūtais drobės apdarais....
$1.20
jį Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in
formacijų adresuokite:
No. 38. Braizinelial Tai labai įdomios apysakaites.
Kalbą lengvi Parašė Skruzdė. Chicago, EI. 1915...45
No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko praleidi- j
mui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas
7f
No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu
sisekusių vertinių garbaus anglų rašytojo Cl aries •
Dickens. Apysaką, kuri r. myli senas ir jaunas, bied
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą^
Vertė* Jonas Kmitas, 520 pusi
: $1.0*
No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas
Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis
.
JOO

M

tfo, 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
scenai iengviai sulošiamas vaizdelis,
II
ffjtfo. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis
iš liaudies gyvenimo
15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai
V*
NTo. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumrjas
Lietuvos istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir
suaugusiems, 112 pusi
25
No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Eeikalinga:
(Autonomija ai Savivalda T) parašė J. Gabrys,
10
No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dą vė Tautų (liassių) Kongresui Londone atsibusiam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
R/ancuzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911,

I!

pusi. 12
10
No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas. ,
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie mūsų lietuviškieji socijalistai bei "eieilistai". Su paveikslais
lOfįj
ĮfJNo. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas
15j
No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas
UJNO. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.
Į Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m.
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi.. .$1.00|£j
No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. ..25
Kazimiero dryos. leidinį
3
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas.
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsienis skyriams. Kaina
15 \į\
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DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, 111
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KALĖDŲ DOVANOS,

$
i
5.00
J. Jakštis
t
5.00
K. Žolynas
F. B. BRADCHULIS
(FOR YOUR STOMACrLS-S^gfi^
LIETUVIS ADVOKAtAB
5.00
P . Marma
UŽMIRŠK, KAfr TTTU SKUiVT.
ATTORNE* AT LAW
5.00
Gali " s v i e t a s " manyti sau, J . Varnelis
Viena is Siu lentelių vra l&bai gera
5.00 pt> valgymui del suvirškinimo. P a 105 W. Monroe, Cer. Clark St.
k a d Kalėdų fondui j a u " ka J . Kazlauskiutė
pamėgink viena. Vijose ApUekose.
Room 120?
Tel. llandolph 6698
5.00
M. Mandraveckiutė
p u t " , bet t a i p visai nėra.
5U0
O. Kaminskiutė
Gal didumai lietuvių.
Gyv.: 3112 South Halsted Street
t e l e f o n a s : "*AftD6 289t)
5.00
Reikia čia pridurti,
kad
J . Ceplinskas
Hartfordo
•
5.00 ponia Marijona Vaitkienė T.
O. Sumnauskiutė
miestas menkai težinomas,
Fondan aukojo $10.00.
Po 2 dol. — J . Mandrol
nes ten tik apie 1,000 lietu
V. Stancikas, 39 skyriaus
viškų dusių tegyvena.
Bet viekas, A. Sakevičius, S. Ga- raštininkas, prisiuntė . nuo
k a d a Lietuva pašaukia,
te brilavičlus, O. Žolynienė.
Po 1 dol.: — A. Laukaitis, Spaudos dr-jos iš šv. Kryžiaus
nykščiai lietuviai, kaip vie
parap. $28.60.
nas mūras, stoja už tėvynės V. Budrevicius, J . Pautienius,
K.
laisvę. K u n . J . Ambotas la J. Balsis, M. Kurilaitis,
Bostonas atsigauna.
VIEXA I Š ARSlAUSru LIGŲ
biausia Lietuvos laisvę myli, Navickas, F . Jovaiša, V. Ža1201 \V. 47th S t , Los Angeles, Ool.,
J.
,
Spalio, 1916
. " D a r b i n i n k o " administra
nes jis
daugiausia Kalėdų gonis, K. Špakauskienė,
Apie
20
metų
aš
labai
sirgau, tu
Tamašauskas, P . Misevičius, cija prisiuntė mums šias ge rėjau insomia ir nerviškumą,
fondui pasidarbavo.
aš ėjau
prie
daktarų,
bet
nei
jokios
pagelŠiuomi k a r t u hartfordiečiai P. Navickas, J . Gabrilavičius, rų žmonių a u k a s : »
bos nebuvo: aptiekorius man patarė
$9.0p kamėgmti kun. KocnigS Nervine. Aš
Kalėdų fondan
pristatė net S. Liukpetris, J . Česnavičia, A. Cereška iš Bostono
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei
A.
Valatka,
F
.
Aniulis,
O.
Saka. Pernai žiemą a3 buvau sumušta
P
.
Daugvietis
1.00
$900.00. E i n a kalbos, buk jie
per automobilių. Daktaras man pa
kevičienė, J . Benikas, O. Vasi P. Parčiauskas
1.00 tarė imti Kun. Koenigs Nervine. Aš
i r prie tūkstančio prisiris.
liauskienė, U. Dailidienė, O. P. Ambrazas iš S. Manclies- dabar jauciauosi- labai sveika.
Mrs. M. E. Kratz.
Miliauskienė, M. Madosiutė,
Baltimore, Md.
42.15 n y( y 1 1 1 Gera knyga npie Nervister, Conn.
K A I ! k ū m u s ir sampelis vaistų
7.50
Baltimorėje veikia 6 T. F . J . Jurgelionis, J . Miliauskas, B. Rupšlis
siunčiamas. Ncturitagiezns
ligoniams
vaistai
dykai.
2.75 Sutaisytas^ per siunčiami
skyrius. Centro sekretor. is J . Miliauskas, Jr., M. Laukai- J. Miliauskas
Rev.
FATHER
KOEnig, Fort Wayne, Ind. nuo 187«
Washingtono užsuko ir Balti- tė, O. Mikniutė, A. Mari Jonai A. Staknis, Lambertville,
o dabar per
J.
2.00 KOISNIO MED. ,CO., Chicago. BI-.
N. J.
morėn 6-tam skyriui pakalbė tienė, M. JCrakauskiutė,
«2 Vf. Lakos St., arti Dcarborn
2.00 Parduodama
ti. Čia jis rado ne^ tris mūsų Zinkevičius, A. Simonauskiu- O. -Somnauckiutė
po $1.00 už vieną tmt»»lįk
o
6 u/. $5.00.
didžhvjų organizacijų
pirmi tė, J . Karalius, J . Gliebas, S. J. Zikarus, Phila., Pa.
5.00
ninkus: p. Vasiliauską, S. L. S. Sideravičius, V. Dreigina,
R. K. A. pirm., p-lę Bajorintę, J . Žebrauskas, T. Narbutiene,
• Viso labo $72.45
Moterų Sąjungos pirm., ir p. O. Narbutienė, J . Blažonis, K.
Bostonas perdaug karštai
Žvinklys, J . Balionis, J . Bič
Bučnį Vyčių pirm.
griebėsi už Lietuvos
laisvę
A.
2342 So. Leavitt 5t.
— Na, k a i p Washingtono kauskas, P . Kundrotą,
kariauti, k a d net nagus nude
CHICAGO. IJLL.
Lietuvos reikalai sukasi, — Janulevičius, A. Vuoksa, J .
gė. Iš pat pradžios jis ChicaVienatinės lietuviška P l u m Kalinauskienė, P . Radauskas,
klausia p . Vasiliauskas.
berlo — krautuvė vakarų dagą labai " p a z g o r d z i n o " , o ir
lyj. Mes taipgi taisome guzo
M.
Labonskiutė,
O.
Remeikiu— O-gi \ a i p l . . . sukasi... ir
suvedžiojimus, sūru darbą ir
į Worcesterį iš augšto žiurė
karšto vandens boilerius.
tė,
A.
Mačiuniutė,
V.
J
a
k
i
m
a

dar kaip greit... Žemė, sulyg
jo. Bet nepasijuto, kaip
jį
' Visas darbas fvarantuoja
Koperniko, aplink savo ašį į vičius, V. Puidokienė, P . Sur- Worcesteris, Chicaga* i r
mas.
net
vintas, M. Karalius, j5. Gla2-i valandas apsisuka, o Lie
H a r t ' r n l a s gražiai pralenkė. J.V
dutis, J . Linkus, V. Mickus,
tuvos klausimas — į 12 va
Dabar jau dagirdome,
k*d
V. Gužauskienė, E. Mikutie*
landų. Taip besisukant Lietu
Bostonas " p a k u t ą " daro
ir
nė, M. Všniauskienė,
P . Višvos klausimo ašis gali labai
meta
ant Tėv>*nės
aukuro
niauskas, A. Grigutis, J . Mainkaisti ir net užsidegti. Rei
LlBrri VIS GYDYTOJAS
jau
tukaitis, M. Kvedera, V. Ce stambias aukas. Sako,
CHIRURGAS,
kia daug tepalo, kad ratai ge
apie
$1,200.00
sumetęs.
Labai
plinskas,
M. Lukoševičiutė,
3259 So. Halsted .St.,
r a i suktųsi: tik ne "šmar»malonu
girdėti.
Chicago, lU.
A. Ambroza,
A. Rėkus, A.
v i d l o " , bet dolerių,
penki
Gydo visokias ligas motery
Lėkštutis, J . Černiauskas, J .
ir vaiky.
nių... Tikiuos, k a d BaltimoBrooklyn, N. Y.
Makarauskas, K. Eimatavičia,
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto
riečiai tų penkinių ir nesigai
iki 12; 3 iki 9. Nedėliomis:
J . Rinkevičius, O. KrivickiuL. D. S. 11 kuopa Kalėdų
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6
lės. J u k Baltimore — pirmi
v. iki 8 v.
tė, P . Pilipavičiutė, U. Juške fondan d a r padovanojo $5.00.
ninkų miestas,
tad pirmon
I
vičiūtė, S. Kripiutė, U. Sau—
ip
vieton
ir privalo stoti, — rusaitienė, M. Petrulionis, L.
Rockford,
111.
jĮi'pimii'Ui"'•"'*II i II •! i — g p
taip " p a t l u m o e i n o " T. F . se Karalius, O. Jaruševičiutė, P .
Telefonas: McKINLEY 6764
kretorius.
Nors Rockfordo T. F . sky
Mastauskiutė, P . Jančis,
J.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
rius
"
a
n
t
pailsio
n
u
ė
j
o
"
,
bet
Baltimorės
lietuviai Kašinskas, P . Varnelis,
0 Ir
P.
GYDO VISOKIAS LIGAS
1
daugiausia prakalbose sudė Leikus, O. Kaminskiutė,
bažnytinio
cliord
"
A
i
d
o
na
O.
54*7 SO. W E S T E R l f B I J V D .
jo, nes $437.00.
Kampas "W. S 5-tos gatves.
Varneliutė, M. Agurkiutė, Ž. riai suprato, kad už Lietuvos
P-lė Bajoriutė nuo Moterų Mažaikienė, A. Mačiulionis, laisvę kovoti reikia. Šie da
Sąjungos 8 kuopos
inteikė A. Saurusaitienė, O. Ruikienė, vė Kalėdų fondan:
$43.45.
Ingaunienė, M. Nagučiutė.
$10.00
I. Valantukevičius
Vyčių 19 kuopa kuobemat
5.00
V. Mandravickas
Smulkių aukų $22.55.
Praktiku eta H mttui
sudarė $25.00.
Gyvenimas
ir Ofisai
2.00
J . Martinaitis
Viso $437.00.
814* 8. Morgtut St. kerte S i »t.
P a v i e n i a i asmens
ir-gi
P o 1 dol. — R. N. Barsis,
j Cnicaco. m.
gausiai aukojo:
6PECIALISTA8
A. Vištartas, Kazys Alsis, P r .
Trenton, N. J.
Moterišką,
Vyrišku Ir Valka
Kun. J. Lietuvnin kas $20.00
t,
I r Trentonas savo dovantj Vaivada, Kaz. Bičiūnas,
TaipĮd ChronJSkŲ Ugų
X. Bajoriutė
15.00
Gerlikas,
A. Stulga, J . Bt- |
OJ1SO V A l i A * D O S :
' Lietuvai pristatė.
Kun. J. Lasinskas
5.00
iki 9 ryto< nuo 12 iki 2 po plet
| Šv. J u r g i o dr-ja aukojo $25.00 nauskas, J . Dubinąs, P r . Ste
ir nuo f i l i 8:te rak. Nedėlio
5.00
J . S. Vasiliauskas
mis vakarais ofisas uždarytas.
P.
Liet. Polit. Kliubas
25.00 ponavičius, G. Sniečkus,
Teiepttotie 7ards fi8T
5.00
J. Lietuvninkas
Iš kitur
41.00 Vaičikauskas.
5.00
M. Bučnis
P o 5 0 c : — Ona. Krušaitė,
5.00
A. Radauskas
Viso $91.00 P. Atkočiutė.
iiiiiiiiiiiinifliiiiieififiiiiiffiiiiiittiiiiiiiiiiii
5.00
P. Bukevičius
. Labu " A i d o " choras su | JOSEPH C. WOLO» f
5.00
J . Petkus
Detroit, Mich.
":
LIB1TJV1S ADVOKATAS
z:
darė įr pristatė $30.00.
5.00
J. Ruzgą
h Kamb. 824 Nationa^ Lifo Bldg. ^
T. F . 93 skyrius prisiuntė
Viso per savaitę iki sausio n
29 So. LaSalle St.,
5.00
J . Boguša
Vakarais
156fr Mllwatikee Ave.
$37.29,
ir vėliau
priskyrė 19 d., inplaukė $1,728.80.
Central
6390
5.00
F . Petkevičius . .
Rasi d en c e įtumbuld 97
$66.00, t a d sudarė gražią do
p i r m i a u buvo
paskelbta _
• 5.00
K. Žolynas
CHICAGO, ILL.
=
vaną $103.29.
$5,726.61.
Dabar
Kalėdų
fon
5.00
M. Lankevičius
ffiaiiiRiiiifniiiiffiuiiiiiiiiuiuiiiiiiiliiiiin
de
y
r
a
$7,455.41.
5.00
V. Šeškaitė
Rochester, N. Y.
Visas aukas Kalėdų fon
5.00
K. Šervelis
Rochesteryje atsirado žmo- dan prašome skubiai į Cen
6.00
V. Daškevičienė
jS0.
fcių,
kurie
ne
vien
apie
sei
trą
siųsti,
nes
reikia
rengties
Š.OO
A. Ramošką*
"5.00 mus moka kalbėti, bet ir rim naujan darban — prie Lietu
V. Gencevičins
5.00 tą darbą Lietuvai dirbti. Tai vos Laisvės Savaitės, k u r i bus
V. Matukaieiutė,
nariai, t a r p 3 ir 10 kovo.
5.00 L. Vyčių 93 kuopos
O. # Čičerkiutė
g O0 kurie per metini susirinkimą
Kazys Pakštas,
6.00
A. Čičerkiutė
5.00 Kalėdų fondan paklojo 38.75.
T. F . Sekretorius,
S. Lukoševičiutė
•
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JEDLANIS & JUSZKA

f

LfETUVliŠ GYDYTOJAS
IR CHIRT3RGAS
2M7 So. Broadway
ST. tiOtrlfi, M©>
Telefonas— Bell Sidney 401
Klnloeh Victor 5»8
Gyvenimo vietą;,
Š2Š7 PClaABKJ S T R E B T
Tel. Kinlocn Victor »80—L.
OFISO VALANDOS: 10 15 ryto
Iki 11 — 4 fco plet* m i vak.
Nedėliomis 10 Išryto iki 12 plet.
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y r a tas, kuris t u r i dideli Kapitalą ir
£
Valdžios Kontroliuojamas.
\
šttfcfc Vfttstiji'ftis baftkas, kurio čia paveikslėlį matot
turi:
K A P I T A L O IR P E R V I Ė Š l A t J S
$300,000.00
.
.
$^000,0000.00
BANKO T U R T A S VIRŽ

i
i

••..

Taipgi yra po aštria
\ aidžios priežiūra ir Išduodantis savo atskaitas
penkis kartus į metą.
B a n k a s m o k a S nuos.
ratomis ant m e t o už pa-dėtus pinigus> duoda paskolite ant budavojimo ir
pirkimo n a m u
mieste
Chicagos, siunčia pinijęns
j visas svieto dalis, par
traukia
pinigus iš kilti
Įlankų po Yis$ Amerika
ir
abelnai atlieka visokius bankinius ueikalus.
Bankinės Valandos:
nuo
9 ryto iki 4 p o pietų.
SUBATOMIS nuo 0 ryto
iki 1 v. TMf pietų, ta»i»ffi
SCBATOMIS VAKARAIS
n u o 6 iki 9 vai. atdaras.
K a l b a m a Lietuviškai

..Tai BUSI GRAŽUS! Ją ildirba Mentholatum Co. Prieš eisiant
galt ištepk veidą mosčia per ke
is Vakarus, o į d a r y s veidą (yru
ir skaisčiu baltu., 'Toji mortii
Simą plėnms raudonus, juodus ar
ba Sakius ir prašalina visokius
eptiogus nuo veicic. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
2
siusti ir stampomi*.
J. HIMKUS,
P. O. Po- 36,
Holbrook. Mast

i

—

f

A STATE BANK

P E A R L QUĖEN I

Seniausias ir Didžiausias Bankas ant BridpjKjrto

I

Randasi aiit 3$tos gatves Strytkariu Linijos.

3im!iniii!iiimiintiimm!iiimnniiimsnigiiiiii!ir.!iiitfiiiifl!i!iiiiiiiiiiiiiisiBiiiiii!ii=
«<*ir«T Ui!
fjįfimlim

imu

.•ai'—ii

m»

«*—mv A .
if mm h

m te * m > W X* *> fc —

• • » » » •

.mmmmmmm-m-^

Telefonas: YAItDS 1546
Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurio grajija koncertine ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina
padaryta Suvienytos* Valstijose, Amerikoje. Mes galim* JsJ parūpin
ti augšto arba žemo tono.
Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

1540 W. 47th S t ,

•

I II

.11

t II - •

IBI-

fotografas
Darome puikiausius paveikslus jaunavedžių,
šeimynų ir pavieniu, asmenų; taipgi šermenų
ir iškilmingų viešu pokylių ir apvaikščioji
mų, i
Fotografuojame DIENĄ IR NTKTĮ, — laikas nedaro
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, nes mūsų studija ap- J
rūpinta naujausio išradimo aparatais, i-m kurių pagelba tą tik
tai ir galima padaryti.
Davoine iš mažu DIDELIUS TAYLIKSLl'S - paprastus
ir spalvotus. Dirbam ItĖMl'S įvairaus diduma-ir fo
Jaunavedžiams ir šeimynoms prie TJUZINO 3L\ŽŲ PAVEIK&LC prftted&me VIENĄ DIDELI DYKAI.
Mūsų studijoj galima gauti paveikslus visų mūsų tautos
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino
:
Yeo, kunigų: Tumo, Olšausko t ir daugumos kitų.

Chicago, 111.

-

•
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dusų Progai
Gauti g^ersnį darb4 lt

daugiau pinigų.
Visar reikalinga daug
kirpėju, trimetių, rankoyiy, kišenių ir skylučių
dirbėjų, tfalpti preserių
ir siuvėjij elektros maši
nomis. Dabai laukia AtųS eikite dienomis arba y%y fįį karais Lengvi mokesčiai.
į—i
Specialiai kursai mer- 81
• irir
.m*
n i iili r i
w-m
ginoms formų kirpimo [Q^
pritaikinime ir siuvime v
ineiiitiiiiiiiintniiiiiiifififiiiii!Hiiiiiifiiiiiiiin«3;e£n:niHffiftiiiiiiiii3i3Ciiiliiiiititii
— 216.00.
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa
gal Jųsų mierą — blla,
stailės arba dydžio, 13
bile madų kuygos.
Tegul K v o r k a p a d a b i n a Jueų na

3315 S. Halsted ir 33rd PI.

Chicago, II!.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F . KasnJcka, Perdėtinis
118 N. 1 A Kalio gatve. Kambarys
416-417.
•

Prieš

City

oMan-^Mfe.

i.

mą P a s mus galima g a u t i visokių
naminių r a d a n k ę k. t.

Hali.

r a k a n d u pečių, divonų, siuvamų
mašinų, pianii, grofonolų, viskas
pas mus gaunama.
, ..

. . i \f J,U

8

n

VYRIŠKU PRAPANU
: BARGENAS !
Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15 ir $25.
Nauji daryti galavi nuo $15
Iki $35 siutai ir overkotai. nuo
$7.50 iki 18 dolerių.
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
pamuštu overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertės nue $25 iki
$35. Dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 Iki $4.39. Vatkų
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperal. .

%

"*

I

s

|

PAULKVORKAĮ
' 1S51-53 Chicago, Avenue
1
Chicago, I». Arti Ashland Ave. 1

| *PAt*LiNG

ffffftisn,

Telefonas

Monroe 2

^°

|

immmiimiftfttiiEHMif^itflmiHiiftsniinHsiurm&nKniiHiinHnirniEži

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"DRAUGį"

S. GORDON,
1415 S* Halsted St.,

tmtm

Kuomet juto prireikės ko prie
namo kreipkitės prie

ATDARA KASDIENA
Nedėliomis ir vakarais.

Clucago, UI.

DIDŽIAUSIA

Užlaikome laiktodžius
ir laikrodėlius*
auksinius žiedus, SlidM
Aiiu ir Mtmajdtulius,
musikmsi
gramofonui
Btl lietuviškais rekordu>i&, koncertlnas, anl
kurių galt groti ir ne* j
mokantja visokiua šo
kius, armonikas rusiškas 1P prūsines, importuotas ir taip ^ u
fnsiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas
• Dirbu visokius ženklelius d d Draugysčių, Taipgi taisome
laikrędžius, laikrodėlius, visokius miiiiItališkus Instrumentus
ir revolverius* Ssvo darbą gvaranttipjame. i\Cusų kainos ant vis
ko žemesnės, ne§u kitųr^dyyenant's viž CiiiCc.jjos orderius, gaUtb sfijstt per la Skuį

Offl«> Adynoa uuo 9 16 rrto Iki »

5.00
•ai. Taltare ICefleirem* 9 iki 13.
456 Grand
št,
Brooklyn,
T. Bernotaitis
i6
4 J 6<*. Astland Ave. Kam p. 47 St.
Chicago, 111.
5.00
N. Y.
J. GenviČius
Telefonas Xard* 4817.
5.00
P. Varakulis, 31 skyr. iž
J. Kiškis
5.00 dininkas, besiųsdamas
TauS. Jankūnas
. 5 . 0 0 tos Fondan $167.00, sako, kad;fi*ilB1
J. Keblis
angliškos ir lietuvis* #
- \
5.00 iš tų 67.00 y r a Lietuvos lai; ; kos Mokinama:,,
A. Augustauskas
kalbų, aritmetikos, knygve
P. Akelaitis (8 m. vail<.) 5.00 vei paskirti nuo prakilnios L. tės, stenografijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. Y a l s t ' istorijos,
5.00 Vyrių -4 kuopos (pirmiau da abelnos istorijos, geografijos, politiV. Giedraitis
UBBTUV1S 'BENTIfiTĄfi
kinės ekonomijos, piliotystės, dailiaV«S4indo8: smo t ryki fki 9 r&k
5.00 vė $45.50):
choro — $27.00, rašyseės.
B. Griškauskienė
valandos: nuo 8 ryto
4718 So. AH?ilmd
Are.
5.00 narių — $25.00 ir iš iždo — iki 5Mokinimo
A. Arbašauskas
po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
arti 4 7 < O J
fibtv^f
3106 So. Halsted St.,
CMtago, M .
5.00 $15.00.
J. Krasauskas

ROS Lieiuv. mmm

Z. Vezdis

STEPONAS P. KAZLAW£Kl
4682 S. ASHLAND AVE., OHtOAGG, I.LL

41

rii-i,

1ELEPHONE DROVER 7300
Katalogą ^isiems dykai, kas tik prisius už 2c štampą.
.U.5vT
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Kur Tamsta perkate? Keisi ne pas mus? i

Dr. A. R. Biymenttial 0. D.

-

!

W. J . STANKŪNAS

6eorgi & Vitak Music Co.

J

g

i

| 1112 West 3?th ^St., tafp Racine ir Morgan gat |
=
Chicago, III.

i

:,. '.

/

K0NCERTIN0S i CENTRAL MANOFACTURING BISTBIGT ^NK J

Dr. G. M. GLASER

Ur<

f

Saugiausias Pinigams j
Padidėti Bankas
|

NUSIPIRK

DR. J. KŪLIS

-

Ghicagiečiai Žinokite K a d

f
#

.

'

'• i* : '

B9

jtežtadienLg; sausio 26, 1$1S

"D R A U G A S "
- —srss

tm tt

GHICA60JE.

Prisirašykit i i pakelkit mu&ų
y
tautos vardą.
ATMHfCLM
VARPAI
ICO£3JUMIO« B o a FmvatU-y Cm
SvKsirinkimus laiko fca^
DIEVO APVEIZDOS PAE.
Bmtttmuorv, &M. G, & A.
trečią nedėldienį Šv. Antano
parapijos svetainėje, 12:30 v.
C
Pavyzdingos vestuvės.
1
"
LAIŠKAI IŠ RUSIJOS.
Sausio 13 d. gerb. kun. J . po pietų
aškauskas surišo moterystės
B. Asockis
Chafc.
rusiu p-lę O. Gaspariutę su p.
Bernardas Visoskis
D. Vilku. P-lė O. Gaspariutė
NED.9 SAUSiO-JAft. 27 d., 1918
NEGIRD&TAS
VAKARAS. Simonas Eismireskis
buvo L. Vyčių 4 kp. narė, to
Šie laiškai yra " Draugo S Iroliy Strosnijy Svit., 158 E. 107 t t ^ S J R 1 ™
Labdarių 5 kuopa ateinan
dėl ir L. Vyčių 4 kp. choras
s
kurie gali
čios seredos vakare rengia ką administracijoje,
Pradžia 7:30 vai. vah.
IN2AN6A 3 c, 50a Ir ?5c VIENAM
buvo kviestas laike šliubo su
M
nors nepaprasto. Yra taiso- ma gauti kas dieną.
Dalyvaus gabiausi vi»u Chkagns lietuv u kolicniju dainorial Ir
giedoti "Veni Creator".
Draugas Pub. Co.
masi prie labai
žingeidaus
atsižymėję Svlfetal. Choro vedėjas Prof. A. Pocius.
Kas indomiausia šiose ves žmonėms ką nors tokio naujo 1800 W. 40 st., Chicago, 111.
Jakaičo Orkestrą.
ttuvėse buvo tai, kad visi be parodymo. Kaip girdėti, tai
maž dalyvavusieji buvo vy bus labai žingeidus vakaras.
EXTRA.
j
riai. Jeigu
vienos dvasios Y r patingai tas, kad bus paro
Kas praneš kur dabar gyvena
žmonės, tai malonų įspūdį pa dyta gyvieji paveikslai, ku Ignacas Strevinskis, arba jis pats
matysi visur. Vestuvės buvo rių manding dar mažai kas atsišauks, gaus, 25 dol. dovanų.
Atsišaukite ,šmo adresu:
\isiškai blaivios. Stebėtis rei arba visai nėra matę. Bus
PETRAS GRIKŠAS,
kia, kaip jaunimas moka gra \ kalbėta
Labdarybės
pras U. S. I. S. P. O. PARKER,
žiai laiką praleisti blaiviose mėje, ir ant galo labai pui- WASH.
Redefioje, Vasario
(27-28-29).
vestuvėse. Nebereikia
jam k j o s žaismės ir šokiai. Įžanga
v
*'bonkos alaus ar degtinėm labai žema tik 25c, bet kas-gi
PARDAVIMUI.
kas tik silpnina žmogaus va pasigailėti} ir tų kelių centų
Parsiduoda labai puikus fotogra
fų
aparatas.
Didumo 5x7, auastigmat
lią. Bet štai džiaugsmas ap jeigu tai eina sušelpimui mū
stiklai, 10 dubeltavju platebolderiu.
ima, kada jaunimas vietoje to sų vargšų našlaičių. Tat gi pa Viskas už pigia kaina. Atsišaukite.
"X", 1800 W. 46 st., Chicago, IIL
negarbingo svečio, ima gar tartina
visiems
kuodaupartnerystė ( p i v > )
bingą darbą, kuris šiame mo giausiai ateiti tan vakaran. prie Parsiduoda
judamųjų paveikslų; mašina, ke
SVETAINĖJE
Uos rjles ir daug kitu dalyku reikamente yra labai svarbus. Ką
G. hngų
kelianjantiems su rodymų p i
daro.'
reikslų. Visais turtas vertės 450 dol.
48tfe ir Bmore Gatves
Kas norėtų pirkti lai
atsišaukia,
Aukoja Kalėdinin laisvė> LIĘX. DARBININKŲ
SĄ "X", 1800 W. 46 st., CIUcago, IU.
RENGIAfondai*. Ypatos aukavusios po
JUNGOS KUOPOMS.
Puiki proga nupirkti pigiai č e v e rykų taisymo dirbtuvę. Miišinos elek
$1.00: P. Yenčius,
O. S t m tra varomos ir taipgi daug tavoro
BRIGHTON PARK
Visos kuopos
malonėkit^ už prieinama kainą. Priežastis va
naitė, P. Rūkas, V. Staškunaiį žiuoju greitu laikų į Pcnsylvanija.
h\ K. Kaminskaitė, D. Vil prisiųsti savo delegatus
Atsišaukite greitai:
4544 So. WOOD St., Cbioago, 111.
kas, O. Vilkienė, J . Paukštis. apskričio susirinkimai, kuris
P. Kaminskaitė, IC. Yenčienė, atsibus nedėlioj, 27 sausio
PAJIEŠKOJIMAL
A. Vencius,
V. Puzaras, J . 191$, Šv. Jurgio parap. salėje,
. '
o
Kazys Labutis iš l a k a i lakių1 I*Bronča. Po 25c.: J . Bubliaus-< 3 2 i r A u b u i H a v e . , a n t 3 a i l g - I liaukos parapijos, Mariampolės a p 
skrities. Suvalkų gub.. paieško savo
Milžinišką Keturių
'kas, St. Navickas, P. Ambra- ščio, 4 vai. po pietų.
tetos Barboros Lakickiutės iš P a t a š i m s , gyvenančios Amerikoje. Jo
M. L. Gurinskaitė.
žiimas. Viso suaukota $13.7~>.
Aktų Dramą
antrašas:
(
Apskr.
rast.
Voroncš,
gimnazija
Iėasa,
u
ė
i
n
6
kuriuos V. Puzaras pasiuntė
kL Kazius Labutis, RUSSIA.
Visasfi.rsaUJistai mano narna!, o ai /o/o
PaieSkau Stasio Rr.zelavičiaus ir
rumaose linksminuosi kas dieną
Tautos Fondo sekretoriui.
M a r ė s K r i l a v i č i u t ė a . p a e i n a iŠ K a i m o
PRANEŠIMAS
Gražus darbas. Jeigu visi
a
M a r d a s ų , srmino N a d n a m c n s k o , 3 o »•
valku gub., mea visi esam i i vieno
ir visur taip darytų, tai butų Kas link mokyklų atidarymo. kaimo. Patys ar kas juos žino Uur
malonės pranešti šiuo ad
nvusų Tautos reikalai
ger-'i
IšV priežasties anglių stokos syvefia,
P r a d ž i a 6 vai. v a k a r e
ĮŽANGA NEBRANGI
resu:
Pranas Krilnvičhi.*,
aprūpinti. Nereiktų tada Lte prisieina atidėti
atidarymą
509 — 24 st., Detroit, Mich.
Bus proga pamatyti didžiai ir labai indomų teatrą,
tuvai svetimų ponų šeiminiu pradinių ir vidurinių mokyk (25-26-3^8)
"VALKATĄ", lošiamą gabių artistų viršminštos Kuopos, teipkavinio. Ar-gi mes ne žmonė<. lų iki pirmadieniui, sausk) 28
?RIE?ASTIS JŪSŲ BLAUogi išgirsti puikią muziką, pašokti, pažaisti ir praleisti vakarą
Ąr. ne tauta, kaip ir visos tau d Augštesnės mokyklos tęs
linksmai, vienoj iš gražiausią svetainių ant South Sides.
RAUS BUDO.
I (»!... Ar-gi mūsų Tėvynė Lie savo sesijas sekančioj savai
Užtikriname kad busite užganėdinti, KOMITETAI
Piktumas 'sumaišo žmogų,
tuva "negali but laisva? O, tėj. Vakarinėj mokyklos ir koliūdnumas stumia jį prie neko<lel-gi ne, jeigu tik mes mo- lonijų centrai atsidarys taip
užsilaikymo gražioje draugi
kėlime pažinti patys save ir gi*eitai, kaip tik sąlygos pa-.
joj. Priežastys tankiai būna la
atjausime Lietuvos reikalus. velys. Kuomet bus nutarta ati
bąi paprastos. Pilvas yra net
Lietuvos ąžuolas. darymui diena, apie tai tuo
varkoje. Piktumas t ' p a p u o l a
jau bus pranešta.
JB.^^lr^JL
greitai pas sveiką žmogų, diCICERO, ILL.
Diena suteikimui vidurmic- džiausis nuliūdimas prapuola
Nori smagiai ir n a u -

[ toČfcKas&Sgft^sftartft ^ r d * € » ^ * ^ * ^ * ^ * . ^ * '

BEETHGVENO

LIETUVOS VYČIU APSKRIČIO CKORO
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Muzikos Konservatorija

••

Yra tai vienintele lietuviška H u».»koa mokykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinu pftuMi, Toandolinu, gitara, smui
kuoti; vargonininkavimo, dainuotJ \r groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teoriją, harmonija ir muzikos istorija.
Goriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. l r 2 oia?a užmokėsnfc turėsite
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos rnusų prieinamos. D s l
platesnių žinių ateikite ypatiSkal arba raSykite:

*

iy

v
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A. S. JOCIUS
I 3259 S/ Halsted St. Tel, Canal 2122

«9«uaasiiiBiBiiiiii2iiBiaiiiaiii

4i

• • • » » » ^ ^ « . » » i »

Ant trečių Lubų
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Užsisakykite "Pažangą"

elis ir Puikus Vakaras

UO S a u s i o m ė n e s i o 1918 m e t ų k < D r a u go" Bendrove p r a d e d a leisti mėnesinį
literatūros, mokslo, politikos Ir visuome
nes žurnalą---

N

•

AZANGĄ

SCH0OL HALL

«,

•

—

1

—

• "

-"»

E3E=

- J —

-!

•
r u3*Tj*at-u

^

LIETUVOS ATSTATYMU BENDROVE
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Agentai
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į

pasidarbuoti.
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Chicago, 111.
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Susivienijimas Lietuviu R. K, Amerikoje
— yra tįai -—
Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems
tiems Ramybė!

I i
i

Viltis! Mirštan

Tūkstančiai Lietuvių Katalikų prigtiB jxrin ;jos
organizacijos ir tūkstančiai kas metas pir!.^fn&» w \ u ^
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie Sij| o;•;:;;iniz:r:).įg.
nėra girdėję, nes, jei žinotų, akmbintųgi ir '•'<*> !t:nuloiis
ta laime, kurią teikia Susiv. L. R. K. A.-[>rie jo prigulintiems.
t j-.in (
/

Štai ką šioji organizacija veikia ir kokią naudą nesą:
Skleidžia apšvietą — išleizdama, išdalidama gerus raš
tus savo nariams ir siuntinėdama jiems .organą
"GARSĄ" dykai.

.

Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nu
rodymus dvasiškuose- ir tikėjimo reikaluose.
Aprūpina ligonius — suteikia paselpą sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi
rašęs.
i

Apsaugąįa gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00 pomir
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
draudęs.
Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas
vargingame padėjime ocf^ntiems 5^Tv}o7rjimo na
riams, našlaičiams (siratoms), lįurių tėvai yra mi
rę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimą.
Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių
kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietosj dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia
veikėjus, dirbančius del Lietuvos labo. Apgirta lie
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ir
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp syetimt
taučių.

f

Įstojimas į Susivienijimą Lietuviu R, K. Am.
labai pigus. Mokestis už apsaugą ir paselpą labai kiek
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami
gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės j
vietines kuopas, kurios randasi beveik vfeur, kur tik
lietuviai yra apsigyvenę,,arba tiesiai į Centro raštinę
šiuo adresu:

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

456 Grand St.

Brooklyn, N. Y |
.
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rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu
skelbiama yra ^laikraščiuose rublių kursas.— Užsakymus siųskite ir reikalaukite informacijų šiuo
s
adresų:

LITHUAN1AN DEVEL0PMENT CORPORATION

Kviečia prisidėti prie jos su serais, vieno Šero kaina,— 10 dol., vienai ypatai parduodama
5 šėl ai ir daugiau. 1917 m., jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti

—

užsisakyti.

£SOO W. 4 6 t h S t ,

Fotografijų Įstaiga

—

••

'MZAR80S" AOMIMISTRICIJA"

Z. K. URBANOWiCZ
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Hngai laikĄ praleisti? Iš

sirašyk "DRAUGĄ", o H
čio paaugstinimo laipsnio dė tuojaus, kaip tik pilvas pasi
Labdariai veikia.
taip pamėgsi skaityti, kaip
lei uždarymo mokyklų nebus taiso. Trinerio Amerikoniškas
lemi šis vyras. Dienraštis
•DRAUGAS" metams kai
Vietine Labd. Sąjunga tu- perkelta. Laike atlikinėjimo Elixiras~ Karčiojo Vyno per
nuoja $5.00, pusei m e 
tu $3.00.
o savo mėnesinį susirink paaugstinimo bus duodama gali piktą būdą.
Jis čystija
Adresuokite:
mą sausio 20 d., bažnytinėje šilumos.
negardumą, gelbsti virškini
DRAUGAS P U B . CO.
svetainėje. Ši kuopa yra vie- [ Inžengimui
į
augš.tąsia* mą, sugražina skonį ir sutvir
1800 W. 4fltli Street
na iŠ veikliausių kuopų C h i « - i mokyklas kvotimo diena, k u n tina visą kūną. Jis išvaiko
•~i;«i™;rt Jinai
T;™; ™
24, yra nervų sugedimą, galvos skau
-oje ir apiehnkeje.
ne- buvo nustatyta
* sausio
\
nustojamnai veikia.
Šiuomi atidėta iki trečiadienio, sau dį, insomia, stoką energijos
laiku darbuojasi, kad prisira sio 30. d., 9:00 ryto. Tie kvo ir paliuosuoja jus nuo prietšytu visos katalikiškos drau timai bus laikomi Franklin, varo ir nevirškinimo
ir tt.
gijos prie Labd., kaipo gar Medi 11 ir Lewis — Champlin Kaina $1.10.
Vaistinyčiose.
bės nariai, paaukojant $100.00 mokvklose.
Kodėl būti visada sergančių?
Tai per# tą trumpą
laikei
Rheumatizmas, nemiga
ar | TURTU DVI GALERIJAS
Telefonas Vardą 8164
kaip pradėjo, tai jau pasiža
dieglius yra baisus
priešai, »
Telefonas: YARDS 2721
bet Trinerio Linimentas juos
dėjo šios draugijos: Apašta
DR. J. J0NIKAITIS
išvaiko. J i s taipgi puiki gy
lystės Maldos, Visų Šventų,
GYDAU
VYRU, MOTERŲ
duolė nuo išsisukimų, niksteMotinos Dievo
Sopulingos,
IR VAIKŲ LKJAS.
Įėjimų ir suputimų ir tt. Kai
ir Panelės Švenčiausios
po
3315 S. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILL.
na 35c. ir 65c. vaistinyčiose.
globa Šv. Juozapo. Bet iki
per cašta 45c. h* 75c. Jos Trifotografijos Grupę, Vestuvių, foraugijų,
ateinančio susirinkimo butų
ner Company, Išdirbėjas Chelabai gražu, kad visos draugiKliubų ir šeimynų S p e c i j a l i š k u m a s .
mistas, 1333-1345 So. Asbland
gijos Cicero tą patį padary
Nuimama Fotografijas vakarais
A
B
E
S
I
G
I
R
D
Ė
J
Ę
S
?
AVe.,
Chicago,
111.
tų.
ir negiedriose dienose.
Kad žmogus gali pasigražinti sau
(Apg.)Butų labai malonu, kad vekl$ ir |gj ti ilgus plaukus. Prisiųsk
daugiau ateitų
prisirašyti štampą ir gattsi visas informacijas.
::—i Chicago, 111.
4852 South Ashland Avenue,
DISTRIBUTOR for W I L B E R T CO.
Stocks ir Bonds Perkarai ir Parduo
prie tos Sąjungos, nes mes 42 Vine Street, Montello, Mass. dami veiklus darbas. Aii(lrews «^. Co
1 0 8 Sr». I M KAI|«» S*.. n?«l«*« lOOO M
esam pasilikę nuo kitų tautij.

Pasiskubinkite
ADRESAS:

\

••.•
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"Pažanga" eis tuo pačiu formatu, kaip Ir ligSiol, tik t'al
kiek padidinta.
Ją redaguos kun. Prof. PR. BUČYS.
Bendradarbiais apsiėmė būti žymiausi mūsų literatai Ir
publicistai.
"Pažanga" metams kaštuos tik $2.00.
Atskiri numeriai po 20 centų.
Agentams nuleidžiama 25 nuoš.
Pirmas numeris jau spaudoje. Išeis apie pabaigą sausio,
kiti eis regulerlai pirmoje pusėje kiekvieno mėnesio.

f

Lietuvos Vyčių
86ta Kuopa

*

Valkatą ir —Balių

-"'—
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3 2 0 FiFTH AVENUE,
3E

NEW YORK, N. Y.
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Šeštadienis, sausio 2fi, 1913

"D R A U G Ą S"
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* Kas neieško smagumo? Visi ieško,

Dideli

lr ,0

*į *

lai
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Švento Jurgio Parapijos Svetainėje;
Bus lietuviški šokiai, žaislai, skrajojanti krasa ir 1.1.

magų Vakarą

Visas pelnas nuo Vakaro skiriamas 1 Lietuvos
Laisves Fondai

liillinillillll RENGIAMĄ IIIIHIIHIIIItl

TAUTOS FONDO 32-ro SKYRIAUS
Nedelioj, Sausio-January 27 d., 1918 m.

%

Tad kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, paremti šį *
vakarą savo kuoskaitlingiausiu atsilankym.u
ĮŽANGA T I K 2 5 C . YPATAI

Pradžia 6-ta vai. vakare,
\

BE

• TK. • ' i mrm
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C H I C ACiOJE
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Dėlei Jusu Žingeidumo

»i> •

Šeštadienis, sausio 26 d. Sv. Polikarpas, vysk.
Sekmadienis, sausio 27 d. Sv, Jonas Krizostomas.
Pirmadienis, sausio 28 d. sv. Valerijos.

Ateikite mūsų bankori bile katrą subatos vakarą
persitikrinti daugumui atemėjų, kurie mūsų banką
atlanko.
Šimtai žmonių mūsų banką atlanko kasdieną, ka
dangi žino jie, kad Žmonių Banką yra uždėta ant tvir
tų pamatų ir taupintojam duoda geriausią gvaranciją.
Jeigu iki šiol neturite taupymo knygutes, tai pra
dėkite dėti kogreičiaus dalį Jųs uždarbio. Galite pra
dėti taupyti su vienu doleriu.

Reikalauja did: nių algų.
544 Chieagos policmonai, tleChicasron ateina naujas d į
tektivai seržentai, pasiuntė
delis šaltis, kurs. sakoma, trmajorui Tliompsonui reikalasis kelias paeiliui dienas. Ta
. v ,,. , . .
v •,. • i runa, kad jiems butuk padidinsai šaltis laukiamas šiandie
**
'' .
. ^
, .
tos algos. J u kiekvienas'dabar
vakare arba rytoj.
_ _
T •, T
- i . - ^auna $1,4<;() metais, gi reikaVakar didele
pūgaeina
siautė
\Yyominge.
Ta pūga
ant . . ; '
Policmonro
pažymi, Vnd nuo
sauja
$1,800 metais.
Chicago. Jinai g-iM miestą pa
1913 metų jiems aigų padidiliesti arba ir no. Pakilus šal
nimas buvo visai užmirštas.
m u , galinta laukti ir sniego.
Ir vėl šaltis.

JONAS LEKUS

Anglių pirkliai nuo kuro
administracijos Chicagoje iš- K snnsio 21 a., wtn m., mm un~
kaulijo 50e. daugiau anglių i " » . ? ***"*?. Aw? - L * *
°

m

.

.

..

v

inėt
namu
nuostolius.
Administracija
pripažino
imti 50c. jiaugiau už toną. Ši
ta privilegija jiems duota tik
porai dienų.
Saliunininkų reikalavimas.
Vakarinės miesto Chieagos
dalies du tuksiančiu saliumninkų del anglių taupumo pa
sisiūlė uždaryti savo saliumis,

įj

Bus lošta 4 veikalai:
I. Kas bailys? Komedija dviekomedija.

j£ ' juose aktuose.

IV. I karužę jojant, meliodra-

_ , H. Inteligentas. Komedija.
7™j III. Daina be galo. Vieno akto

matiškas dialog-as.
V. Puikus pasllinksminimaat

x
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Visiems Veltui
Liet. Vyčiu 13ta Kuopa ant Town of Lake
Įsteigė vakarinius kursus, kuriuosna visu5 vel
tui mokynama, nežiūrint į tai a r jis (ji) yra tos organizicijos nariu a r ne. Lietuvių kalboje lekcijos esti:
UTARNINKO ir PĖTNYČIOS vakarais, Šv. Kryžiaus
parap. mokykloje, gi anglų kalboje PANEDĖLIAIS
ir KETVERGAIS, viešoje mokykloje, t i k atskiriame
kambaryje. Užsirašyti ateikite, utarninko a r pėtnyčios vakare 8 vai. Tat-gi jaunime nepraleiskite pro
gos,
į
#
Kviečia,
Vak. Kur. KOMISIJA.

'>•'?
j

Phone Cicero 2o-

PUIKIAUSIAS

DR. A. P . G U E S K I S
DENTISTAS
4817 W . 14 St., K a m p . 4D A v.

TEATRAS i BALIUS

CICI:KO. n x .
V a l a n d o s : 9 A. M. iki 9 r . M.
A p a t i nr l<Tms

RENGIAMAS

List • R.-K.Labdaring šios Sąjungos 8tos Kuopos

Įžanga 25c !r augščiau

LLŠ L. D. S. 49 KUOPOS C'GhRO GABIAUSI ARTISTAI

^
jį

DIDŽIAUSIAS, SENIAUSIAS IR TVIRČIAUSIAS VAL=
STMIN1S B4NKAS VAKARUOS NUO GYVULIŲ SKERDYKLŲ
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N £ D . f S A U S I O - J A N . 2 7 , 1918

Pristatome i visas miesto dalis.

J. J . ELIJOSIAUS SVET., 4600 S. Wood gatve
'I

(
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Netoli 31 gatvės,

MW

CHICAGO. HL

• / • / T h e • • .A

^ Best A -'

'\7ti ~*

g DiOELiSROŽNiSBAŪOS ~

prie tikros lietuvaitės.

FLORIST

JOS. F. RAC: I . SKIS, Sav.
Gyvos gėlės: BUKIETAMS. VESTUVĖMS, BANKIETAMS
PAGRABAMŠ PAPUOŠALAI ir t.t.

3112 8 0 . HALSTED S T .

B

Telefonas: BOULEVARD 9571

HVHLDA

Pradžia 6 v u i .
Inžanga ,25c ir augščiau.
Kviečiam visus atsilankyti,
RENGĖJAI.

m •

S U D O V A N O M I S 10 P R A I Z Ų
,

Parengtas

S Draugystes Ražancavos

geri pavienieni arba ženotiem3, kaip
kas nori. Valgį galima pataisyti. Kas
ffraŽintll
pinigUS, į m o k ė t u s UŽ nori erali vieną tik parandavoti arba
~ ir visus trjs.
licensijas, ir 25 nuošimčius uz
J. KLEBONAS.
1825
So.
Lnion
Ave., 2 floor rear
^aliunų intaisymus.
(26-28-29).
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DIRBTUVE
(
Kinio 2 3 d. 10 va!, vakaro paĮsteigta 1898 m.
i i n , , w . J o ,:. KniI!M> pub>
Novo-Aleksandro v -ko
pavieto,
Artistiškų išdirbinių, kaip
Kamajų parapijos, v?cmė.lž»o
gu?.il^učių, maršalkoms parė U
Pimpiskiu. Turėjo 29 m:»tus
dai: įvairių Bažnytinių paro 9
amžiaus. LoldoUnrčfl ims pnnodomis
Mytok)
oažiiyčiojr.
?.* įĄ dų, i ubų, karūnų,
delyj, šv.
sčiiisio
-28 ik
• •'. pmnrsl:
tautiškų
kur palydės į šv. -ir.zimicre !;avėliavų, draugystėms
šarpų,
piues. Hutu labai g c . ;r.a, kad
giminės ir pažįstami daly-cautn
antspaudų, ir tt. Darbą, daro •
laidotuvėse.
f
me artistiškai ir atsakančiai. •
Nuliūdęs Antanas Dagis, 1853
Užsakymus priimame iš visur
\V. >"orth Ave., pusbrolis ir Ji.
Striupas, tlraugns.
ir teisingai išpildome.
Reikale, prašome, kreipties S

jei tik vyriausybė jiems m-

Pradžia 7 vai. rak.

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47 tos GATVES

' likosi aopmstna per nerino-

ANT KAXDOS.
Itandavojami
yra 3 kambariu,

NEDĖLIOJĘ, SAUSIG-JAN. 27, 1918 m .

Dievo Apveizdos Par. Svet, 18 ir Union Ave.

EOPLESsBANK

tonui. Pirkliai pasiskundė, jo- rcaa fanoao hr laaim •*«•*.
irei blogas kelias anglis prista- U l a s i st - Mar>'* "šoninę, kur
.

g

.. Mokama 3 nuošimtis metams mušu išde taupymo...
Mūsų turtas išde pervirš 7 milijonai dolerių.

A.

Reikia d a u ž a u mokėti
už anglis.

L. D. SĄJUNGOS 25 ir 49 KUOPOS

»

Gaudomi kriminalistai.
"Motinų Sąjunga
Cnicagoje kriminalistai su
Cliieagoje šiomis dienomis visu smarkumu gaudomi ir užsusiorganizavo "Motinų S$- daromi laikinai į policijos
j u n g a " (Mothers' League) nuovadas. Išgaudyta jau arti
kurios tikslas—kovoti už pie-jpusės tūkstančio visokių galuo atpiginimą ir geresne ko- važudžių, pUšikų, vagilių ir
kybę. Sąnmgon jau įstojo tt. J ų tarpe susekama labai
daugiau tūkstančio moterių. - pavojingų paukščių.
Sąjunga gamina rezoliuciją.
Rytoj ar ateinantį pirmakurią induos gubernatoriui, dieaj prasidės jų teisimas,
kad šis sušauktų specijalę le- Tštikruju Valoma miestas,
gislaturos sesiją ir jai pa vos-1
tų sutvarkyti pieno kainas vi- D. S. 25 kuopos susirinkimas.
BOJ valstijoj. Kadangi šiandie
Darbininkų Sąjungos 28 k p :
visoldos komisijos ir komisį-' MV i rinkimas įvyks rytoj, saujėlės su pagelba ekspertų jau •" 27 L, Dievo Apveizdos pa
ketintas mėnuo daro tyrinėji- ra įjos vetainėjt Visi nariai
mus pieno kainos reikale ir "iš turi ateiti, nes susirinkimas
to nieko neišeina.
j bus metinis. Yra daug svarbiu
Tuo tarpu visuomenė savo reikalų.
A. B.
keliu velka sunkenvbes.
11

RENGIA

—
Nedelioj, Sausio-Jan. 27 d., 1918

Mickevičiaus Svetainėje, 3312 S. Morgan Street
Prasidės 5 vai vak.

Home Blend vežimų par
davėjai ir daug krautuvių
narduoda ta pačią. kavą.
po 30c.

W!EST&S

INŽANGA 25c YPĄTAI.

T. L ANDRUSZEWICZ
jK
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiausia
ir CO.,
yj atsilankyti. Atsilankykite ir atsiveskite savo draugus ir
H drauges, o busite visi patekinti.
Kvieči'a KOMITETAS.
1908 W. Division st.,
Chicago, 111 . reEniniIEEIEBIIIIIIIIIIIIIIIII

nnn c»-rw»'
nla, nftsr'
MT ta* »-»

52 c

WB8T 8»DE
1178 Milnaukte »v
2064 Mi(waabee vr.
1054 Milwaueea a*
)B10WMadi«oo »t,
2b*1 W Madiaaa (t.

19c

Rid5u^ii} Sviestas
Laoai geras p o

30c
JP4<^ C r l n v o a * 1&S« B'.uc U:aoii • * .
£fiif/ M. Koith v .
121? S. B v h t o i *.,
183? S. I U l t u * : •«.
1W« W. 12th*-t.

kai
Otriausia EUnkom
'•a'yjr'm »u
įbtsfft ko«i!«.

Lt wm.

Plikis Stilaus

14c

«1(1Ž W . VttkA a v

t:ouTK srpE
iit»<s V-^Bivorth a"
<«!?£. BaltU-U M.
•SMii. Athtmnd *v.

i * LUBIUI
406 W. l*.vlfc»«W« »•
720 w . Hcr>b av
tC4Ct Uncota •»•
8244 LtneolnaT.
S41Sk. Cm-kSt.
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Programe dalyvaus soliste p-nia A. Pociene, Sv. Mykolo
par. choras ir Lyros Orkestrą. Beto, bus ir daugiau pamarRengiamas 6-ių Draugijų, LABDARYBĖS NAUDAI
ginimų iš dainų ir muzika. Taigi gerbiamoji visuomene ne| praleiskite progos. Kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiausiai,
N e d e l i o j , S a u s i o - J a n . 2 7 d., 1 9 1 8
'i
ir išgirsti gražias daineles, taipgi su visais linksmai laiką pra
Schoenhoffen Svet., prie Milwaukee ir Ashland gat. (Horth Side)
leisti.
Kviečia visus
Rengimo Komisija.
r#

* |

Svat. atsidarys 4 vai. vak., progr. prasidės 5 vai.
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Įžanga 5 0 c ir 3 5 c asmeniui. *f
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