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Gelbėkime badaujančią
Lietuvą!
Dėkime aukas Tautos
Fondan!
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TAIKOS KIBIRKŠTĖLE
Vokiečių socijalistai grūmoja
saviems militaristams
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IŠ RUSUOS.

KAZOKAI ATSISUKO
PRIEŠ KALEDINESĄ.

True translation filed with the postmaster at Chicaao, 111., on January
28, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
•

DIDELĖS RIAUŠĖS
VOKIETIJOJE.

Norima jis suareštuoti.

BOLŠEVIKAI ATSISAKO
SKOLAS MOKĖTI.

Petrogradas, sausio 2^7,
Bolševikų vyriausybė oficijaliai paskelbė, kad kazokai
karės fronte, Kamenske, tu
ri savo kongresą. J i e vien
balsiai nutarė pakelti karę
prieš generolą Kalėdines.

Londonas, sausio 27. —
Visų rusų darbininkų ir ka
reivių atstovų sovietų Pet
rograde laikomas, kongre
sas, anot pranešimo, prave
sta bolševikų vyriausybės
sumanymas, kad Rusija at
sisakytų išmokėti visas sko
las. Tame reikale galutinas
nusprendimas palikta prem
jerui Leninui ir užsienin
reikalų ministeriui Troėkiui.
Leninas, Trockis ir Marie Spiridonova pripažinta
kongreso garbės nariais.
Leninas kongrese kalbėda
mas pažymėjo, jogei pasek
mingas revoliucijinis veiki
mas apsireiškia Ukrainoj ir
Dono apskrityj .
Bolševikams iš to todėl tik reikia
pasidžiaugti.
Paskelbta, jogei Trockis
turėsiąs konferenciją
su
prancūzų soeijalistų M. Du
rnas.
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i Kapitalas padidinti
NUTARTA: j g.^. sumašinU
nvo

Amsterdam, sausio 27. —
Vakar čia gauta žinios, jo
gei Vokietijoje
pakilusi
kaip tik ne revoliucija. Bai
sios ten riaušės keliamos del
maisto ir taikos.
Gauta žinios, jogei dau
gelis riaušininkų, vyrų, mo
terių ir vaikų, sužeista, su
sirėmus policijai su minio
mis.
Pranešimams trūksta pa
tvirtinimų, tečiau apie kilu
sias Vokietijoje neramybes
liudija pranešimai, laiškai
ir laikraščiai^ gauti iš Ber
lyno.
Čia gauta laikraštis 'Berlin Tageblatt.' Ten rašoma,
jogei kareiviai su kulkasvaidžiais sulaikė riaušinin
kų minias ineiti Budapešto
vidurriiestin.

#

RAŠYKITES į "DRAUGO"
BENDROVĘ.

Gyventojai reikalauja
taikos.
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nuo $25j000 iki $50,000.,
$25.00 iki $10.00.

šiandien mūsų laikraščiu biznis dar neneša pelno.
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai, L
m
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi.
Vienatinis lietuvių katalikų dienraštis "Draugas"
pereitą rudeni patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis u
vienas šėras bus vertas pustrečio naujų. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems.
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiausiai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
"Draugas" nori pasistatyti lietuvių centre savo
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
prenumeratomis arba agitacija remkime ''Draugą", bet
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes iabjaus jį
ir mylėsime.
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal jieš ir pelną.
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
46th Street, Chicago, III.).
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrg
priėmime.
(Skaityk

šio numerio redakcijos pastabas ant.antro

TS-ue translation filed with the po<rtmaeter at Chicago, III., on January
28, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

Aplink miestą visi tiltai
ir svarbesni keliai kariuo
S. V. GENEROLAS L.
menės saugojami.
WOOD SUŽEISTAS
Suareštuota 30 narių rePRANCŪZIJOJE.
voliucijonierių darbininkų
ir kareivilį tarybų'ir cfarbiSužeistas ištikus kokiai tai
ninkų ir studentų tarybos.
ekspliozijai.
Austrijoje-Vengrijoje
ir
Washington, sausio 28.—
Varšavoje net atsiradę rusų
bolševikų agentai. Tie kur Generolas Pershing kablesto gyventojus prie sukili grama pranešė karės depar
majoras
mų. Varšavoje socijalistai tamentui, jogei
gen. Wood lengvai sužeistas
pakėlę streiką.
Kas indomiausia, kad rankon pasitaikius eksplio
Viennoj, Budapešte ir Var zijai Prancūzijoje. Nuo tos
žuvo
penki
šavoje kažin kokiuo būdu ekspliozijos
sudaryta kareivių ir darbi prancūzų kareiviai ir leng
ninkų atstovų tarybos, pa vai sužeista du kitu S. Val
našios gyvuojančioms Rusi stijų oficieriu -— leitenantas
Charles E. Kilboums ir ma
joje
Varsavoj e be to suorga- joras Kenyon A. Joyce.
nizuota
revoliucijonierinc Gen. Wood iškeliavęs į
darbininkų ir kareivių at Prancūziją tik šiaip sau pa
sižiūrėti karės indomybių.
stovų taryba.
*

No. 23

—

True translation filed with the postmaster at Chicago, m., on January
28, 1918, as, reąuired by the act of
October S. 1917.

tą. Šis pasiuntė pulką ka
riuomenės paimti miestu
Likahaia ir Zvierevo. Aš
SOCIJALISTAI GRUMO tuoniolika augštesnių ofiYRA VILTIS GREI
TESNĖS TAIKOS.
JA KAIZERIUI.
cierių suareštuota. Prane
šime pasakyta:
Tai daro darbininkų neri Grūmoja revoliucija, jei ne
"Kazokai džiaugsmingai
mavimai Austrijoje ir
įvyks taika su Rusija.
nusprendė nuosaviomis ran
Vokietijoje.
komis padaryti galą KaleAmsterdam, sausio 27. — dineso veikimui.
Washington, sausio 27.— Vokietijos socijal-demokraPasiųstas pulkas kaSocijalisto Philip Scheide tų partijos lyderis ir parla
manno smarkus atsakymą;-, mento
atstovas,
Philip riuomenės suareštuoti gen.
vokiečių parlamente į kan- Scheidemann, aną dieną at Kaledineso štabą susivėli
clierio von Hertlingo kalbą sakė į kanclierio von Her no. Štabo- stovykloje atras
čia duoda daug i l t i e s pla tlingo kalbą. Jisai persergė ta paties gen. Kaledineso
čiau padiskusuoti taikos jo vokiečių militarizmo ly rašytas raštelis, kuriam pa
reikalais.
derius ir pagrūmojo šaliai sakyta, jogei geležinkeliai
Is Baltųjų Kūmų ir val revoliucija, jei jie veikiau paduodami specijalėn konTrue translation filed with the poststybės departamento pus- nesutiks taikinties su Ru trolėn."
maater at Chicago, 111., on January
28, 1918, aa reąuired by the act of
oficijaliai taip suformuluo sija.
True tmnslation filed with the post- October-1, 1#17. • >
jamos pažiūros taikos rei
Scheidemanno
atsaky master at Chicago, 111., on January
RUMUNAI APGULĖ
28, 1918, as reąuired by the act of
kale:
mas kanclieriui yra paskelr October 6, 1917.
KIŠENEVĄ.
i
' Selieidemanno smarkus btas soeijalistų laikraštyj
SULAIKĖ KVIEČIŲ
persergėjimas kaizerio ka "Vonraerte." Tarp kitko
Londonas, sausio 28. —
SIUNTIMĄ
Į
rės viešpačių yra tai iš Vo jis yra sakęs:
Gauta žinios iš karės fron
SUOMIJĄ.
kietijos balsas, kurio pre '' Svarbiausias militaristų
to, jogei seka dideli mūšiai
zidentas Wilsonas tik ir lu- partijos argumentus už to
rumunų su bolševikais. Ru
Washington,
sausio
27.—
keriavo. Be jokio klausimo lesnį karės tęsimą yra nar
munai apgulė Kišenevą ir
tas daro intaką į visus vo dančių laivių pasekmingas Suomija šioj šalyj supirko pareikalavo, kad bolševikai
kiečius, katrie ir be paaiš veikimas ir mūsų kariuome 50 tūkstančių tonų kviečiu pasiduotų.
kinimų visa tai supranta. nės
stiprumas.
Tečiau miltij. ir mėgino išsiųsti Te- Petrograde paleistas val
"Scheidemanno liudijimas mums buvo pažadėta pilna čiaus šalies vyriausybė iš stiečių kongresas, kuris rė
turi but pripažintas dau pergalė į šešis mėnesius, siuntimą sulaikė. Leido ga mė išvaikytą
steigiamąjį
benti
tik
avižas
ir
kornus.
giau tinkamuoju, kaip vo anot buvusio vvriausvbes
susirinkimą. Kongreso ve
kiečių kanclierio gudrus ir paskelbimo 1916 metais. De Suomijoje didelė maisto dėjai suareštuoti.
išsisukinėjantis atsakymas ja, tasai laikotarpis jau se stoka. Žmones, sakoma, Vyriausias bolševikų arį Suv. Valstijų ir Britani nai praėjo, tuotarpu Angli maitinasi medžių žievėmis mijų vadas Krylenko, kal
jos paskelbtas taikos sąly ja neįveikta, bet dar jos pu ir kerpėmis.
bėdamas Keksholmo raudo
sėje karėn intraukta Ame
nosios gvardijos susirinki
gas.
—New York, sausio 28. me, pažymėjo, jogei bolše
"Peranksti spėti, kaip pa rika.
sielgs šiuo žvilgsniu šalies Negali įveikti Ameriką. — Vakar čia kalbėjo Bryan vikai suspenduosią visokią
prohibicijos reikale.
šalyj laisvę, jei prisieisią
vyriausybė. Prez. Wilsonas
" J e i Suv. Valstijos nebū
smarkiau, susiremti su bur
gal mėgins tuo nepaprastu
tų įstojusios karėn, mes bū
Talkininkai nenori
žujais.
apsireiškimu
pasinaudoti,
tumėm jau senai padarę tai
pasiduoti.
kad jo taikos sąlygos vei
ką su Rusija.
True translation filed wftJi the postkiau butų pripažinamos." ,
at Chicago, M., on January
" K ą gi apie kariuomenę? Scheidemann toliau pažy 28,master
1918, aa reąuired by the act of
Valstybės departamente
mėjo,
jogei
yra
galima
su
Octob«r
f. 1917.
Daleiskime kariuomenė pa
su nepasitikėjimu atsinešta
imtų Calais ir Paryžių, ar tikti su vienuolika prezi ATSKIRA TAIKA AUSį kanclierio kalbą ir nenorė
tai tas reikštų taiką? Aš sa- dento Wilsono sąlygų pos TRUOS SU RUSIJA.
ta net diskusuoti. Kad tuo
mų.
kau
ne!
tarpu Scheidemanno kalba
"Bet ponas Wilson, ,, kal Petrogradas, sausio 27.—
"Daleiskime mūsų ka
sutikta gan Griausmingai.
riuomene .veiktų Prancūziją bėjo* Scheidemann, "priva Čia gauta žinia, jogei Aus
Nes paaiški, kad kaip Vo
ir Angliją, ar tas reikštų lo aiškiau pasakyti, jogei trijos vyriausybė nusęrenkietijoj, taip Austrijoj ir
taiką? Ne, nes mes dar tu Alzasas yra Vokietijos rr džiusi padaryti kuoveikiauVengrijoj jau prasideda re
rėtumėm įveikti Ameriką. ,, taip paliks. Jeigu butų vie sią taiką su Rusija, nepai
akcija prieš militarizmą.
nas aiškesnis ištartas žodis sant Vokietijos.
Scheidemann
smarkiai
Tuo pačiu laiku valstybes
Belgijos žvilgsniu, Anglijos Austrija sutinka su vijo
atakavo
militaristų
lyde
departamentas gavo žinių,
kare turėtų baigties. Gar mis rusų taikos sąlygomis,
rius.
Pasakė,
jogei
jų
atsijogei nesiliauja riaušes ir
bingas* Belgijos sugrąžini išėmus vieną, kuria yra tau
nešimas
į
Austriją
atrodo,
sumišimai kaip Viennoj,
mas prieškarinin stovin yra tų apsisprendimas. Šitai są
kad
Vokietija
neteks
pa
taip Budapešte.
Taippat
lygai yra reikalingi deba
mūsų pareiga.
skutinio
prietelio.
Jis
sakė:
pranešta apie riaušes visoj
tai.
"Aš
negaliu
pramatyti
"Jeigu
mūsų
vyriausybe
Vokietijoj.
jnepaliuosuos mūsų nuo tų dienos, kuomet yokietija True translation filed įrita the postat Chicago, 111., on January
talkininkams: 28,master
Madridas, sausio 28.—Is-j"patrijotų," mes patys nuo pasakys
1918,
as reąuired by the act of
l
October
«.
1917.
i
• Mes esame įveikti"' Bet
panijos mieste Barcelonaijų pasiliuosuosime.
i u i i
i~ I N I *
Ano
"A
a perspėju
ruvrcmSin juos,
r
Aš
kad dar menkiau galiu prama RUSAI VE8 TAIKOS DE
paskelbta
karės
stovis. Aną
dieną ten pakilo dideles del jei jie nepadarys taikos su tyti dieną, kuomet Anglija, RYBAS SU VOKIEČIAIS.
maisto riaušės. Riaušėms Rusija, jie bus prašalinti Prancūzija ir Suv. Valstinuo vadovavimo šalyje."
j jos pasakytų tą patį į mus." Copenhagan, gausio-27.vadovavo moterys.
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111.. on January
28, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

.

True translation filed wlth the postmaster at Chicago, 111., on January
28, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

GYVENTOJŲ RIAUŠES VO
• įsteigė miHtariKIETIJOJ IR AUSTRIJOJ nį Kazokai
revoliucijonierrų komite

r^*^'

METAI-VOL. III.

Entered as Second Clasa Matter Mareli 81, 1916, at Chicago, Illinois under the Act of March 3, 1879.

OKNTS

True translation filed with the postmaster at Chicago. 111., on January
28, 1918, as reąuired by the act cf
October 6, 1917.

——K

puslapio).

Taippat ne kitokią duoną
namie gaminti arba krautu
vėse pirkti. Toje duonoje
toli daugiau bus kviečių,
negu duonoj, šiandie varto
jamoj Anglijoj, Prancūzijoj
I r Vokietijoj,
Šitokiuo parėdymu mai
sto administratorius Hoovor
mano kas mėnuo talkinin
kams sutaupyti 15 milijonų
bušelių kviečių.
Šito žingsnio, imtasi atsi
liepus Anglijos maisto kon
trolieriui, lorduo Rhondda,
kurs reprezentuoja Anglija,
Prancūziją ir Italiją.
Kviečių ir kitokio maisto
taupumo reikale maisto ad
ministratorius paskelbė tai
sykles.
4
SKERDYKLŲ KOMPA
NIJOS SUSITAIKĖ SU
DARBININKAIS.

•

True translation filed wlth the post- True translation filed with the postmaster at Chicago, m., on January master at Chicago, 111., on January
28, 1918, as reąuired by the act of 28, 1918, as reąuired by the act of
October 6. 1917.
October «, 1917.

KARĖS LAIVYNO OFICIERIAI BUS RENKAMI.

PASKELBTA KVIE
ČIŲ TAUPUMAS.

Be to ir kitoks maistas turi
Petrogradas, sausio 27.—
but taupiamas.
Kareivių ir darbininkų kon
grese pravesta parėdymas, Washington, sausio 27.—
kad rusų karės laivyno ofi- Jei šalis nori laimėti (gi lai
cieriai pačių jurininkų bal mėti turi) šitą karę, gyven
savimu butų renkami.
tojai privalo sumažinti kvie
Britanija pasiaiškindama čių duonos ir visokio kito
apie savo karės laivų buvi kio iš kviečių pagaminto
mą Vladivostoko uoste, pa maisto vartojimą. Maisto
žymi, kad jai rupi ten ap administratorius vakar pa
saugoti talkininkų pavaldi skelbė, kad su šiuo pirma
dieniu visoj šalyj praveda
niai.
ma maisto taupumo progra
ma. Maisto turi but varto
Rusų kareivių ir darbinin jama 30 nuošimčių mažiau,
kų kongresas Petrograde, kaip perniai.
kuriam bolševikų vyriausy "Pergalės duona" siūlo
be paaiškino karės ir taikos ma vartoti visuose namuose
reikalus, įgaliavo užsienių ir valgyklose. Toj duonoj
reikalų ministerį Trockį tę bus 80 nuoš. kviečių ir# 20
sti ir toliaus taikos dery
nuoš. kitokių priemaišų.
bas Brest-Litovske.
Vyrai, moterys ir vaikai
Trockis iškeliaus Bresr- skatinami kitokios duonos
-Litovskan šitą pirmadienį. nevalgyti, kaip tik tą.

Washington, sausio 28.—
Cbicagos gyvulių skerdyklų
kompanijos draugiškai su
sitaikė su savo darbinin
kais. Kompanijos laimėjo
to, ko labiausia .pageidavo,
būtent, "open shop" visu
kares metu. Tečiau sutarty
je pažymėta, kad kompani
jos jokiuo būdu neperse
kios i r neskriaus unisti|
darbininkų.
Arbitratorių paskirs dar
bo sekretorius. Tasai arbitratorius nustatys darbo
valandas ir užmokesnį. Arbitratoriaus veikimas inejo
galėn su sausio 14 diena.
Pagal sutarties, darbinin
kai turės teisę pasirinkti
nusiskundimų
komitetus.
Tuos komitetus darbdaviai
visuomet priims ir išklausys
nusiskundimų, nežiūrint to,
ar komitetuose *us unistai
ar neunistai darbininkai
Darbininkų atstovai buvo
siuliję skerdyklas paimti
vyriausybei. Bet vyriausy
bė .atsisakė tai padaryti.
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Antrosios Lietuvių Konfe
rencijos Stockholme
Rezoftucijos.
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Pirmadienis, sausio 2$ d.
SS

tircpą tsuverenimis tarptauiifiemisB teisėmis tepriklau
ii
so tarptautiniam
Taikos
Kongresui, kuriame turi da
i.11.11 vi v K.AT \ i IMŲ mmmRASTIS UTHIAMAM DAILY F1UJEKD
20 sausio Šv. Jurgio pa nuoširdžiai labdarybę rem
ly v auti ir fiietuvių Tautos
Eina kasdieną i š t y r u s n«*ėldienius. Publlsned daily except Sundays by
rapijos
svetainėje
buvo t i / ' Šventa teisybe. cMes
DRAUGAS FUBUSHUfO OO., INO.
atstovai.
PRENUM&!:AT08 KAINA.;
Labdarių 5-tos kuopos susi manome, kad su laiku taip
Metama
$1.00 1800 W. 46th Street, Chicago, Dltaola
NITO lEBAKCUOS.
somis pajėgomas remiame,
V. Remiame Lietuvos Ta rinkimas. Greitai užbaigta ir bus. Tad;
Pusei meta
$8.00 Pbone: McKinley 6114, Establ. 1996
Perkant atskirais numeriais po 2 c.
kad:
rybą, minėtos Liet. Konfe kiti dalykai ir tuojau kib 63. Izidorįus Nausėda.
TBRMS OF SUB3CRIPTION:
Perspausdiname iš '' Lie-,
. .
Prenumerata mokasl iš kalno. Lai
r .
r .. A
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, One year
(būva* ta svarstyti našlaičių prie
$5.00
O štai ant rytojaus dvi
tavos" Stokholmo Lietuvių!
^™*™* Lietuvos pleto rencijos Vilniuje
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Six montns . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 04 j
Konferencijos
nutarimus, j jimtnsi reikalinga yra su- šios rugsėjo mėn. 18-22 d., glaudos reikalai. Visi buvo geraširdės merginos (duok
$2.00
senas adresas. Pinigai geriausia sių Thursday's Edition
kurie mums yra labai svar- daryti iš jos nepriklausoma, 1917 m.), išrinkta tikra truputį
sti
isperkant
krasoje ar erprese
neramus;
mat Dieve joms sveikatą) į kle
bus. Viena tegalėtume pri demokratiškai
"Money Order" arba Įdedant pinigus At News Stands 2 c. a Copy. Advertis
sutvarkyta Lietuvos atstovė, sutartinai " D r a u g e " buvo pranešta,
ing rates on application.
boniją atnešė po krūvą pi
} registruotą laišką.
kišti Konferencijai,'tai kad valstybė etnografinėmis ryLietuvių Tautos reiškiamą kad Apveizdos Dievo para nigų, (viena šimtinę, kita
66
, ,,
ji turėjo, musų
nuomone,
boinis su būtinai reikalin valią — atnaujinti Lietu pijos kuopa ėmusi ir pra
griežčiau pabrėžti lietuvių
trisdešimt) ir prašė ir jas
gomis
ekonominiam
gyveni
poziciją link lenkų, kurie
vos Valstiją — ir kiek ji lenkusi Šv. Jurgio parapi prirašyti prie amžinų narių.
1800 W . 4 6 t h S t.
Tel. McKinley 6114 ' ChicagO, 111.
visas pastangas dabar de- mui korektyvomis (pataiso- nai budriai sergės nepri jos kuopą. Bet iš Šv. Jur
Tad:
da, kad su pagelba talkinin- Į mis); Lietuvos tautinėms klausomos Lietuvos idėją ir
gio labdarių kalbų pasirodė, 64. Apolionija Iždonaitė,
kų prijungus Lietuvą prie j mažumoms turi būti patik- gins jąją nuo kaimynių
kad jiems našlaičių ^prie
65. Ona Balsaitė.
busimosios Lenkinės K a n - - ^ ^ k a r n o s jų kultūros
valstijų bei tautų pasikė glaudos reikalas ne juokais
Gi musų
nenuilstantis
feręneija lenkų" klausimo
reikalams
sąlygos.
Galuti
sinimo
nei nepalietė, o betgi jisai
parupo ir "kad jie jokiu bū veikėjas p . J u r a s Tumaso
nai
nustatyti
nepriklauso
arti rišasi su Lietuvių val
du nemano tame reikale nis kaž kur pagavo dar du
VI.
Pripažįstame
Lie
kai, išėjo arėnoii krikščio
MŪSŲ DIENRAŠČIO
mos
Lietuvos
pamatams
ir
stijos kiaušiniu, nas dauge
amžinu n a r i u :
nys
demokratai
darbinin
REIKALAIS,
lio manoma, kad jeigu ir jos santikiams su kaimynė tuvos Tarybą, minėtosios duoties kam nors save "su66. Juozas ir Marijona
nebūtų sujungtos politiškai mis valstybėmis turi būti Lietuvių Konferencijos Vil bytinti." Vienas po kito, at
kai. Spaudos draugija atsi
Pagerbtame.
tiedvi tauti, tai bent kelią sušauktas Steigiamasis Lie niuje (rugsėjo mėn. 18-22 siiado čia pat net aštuoni Bružai,
rado.
Ėmė stiprėti Kata
y
lenkams
prie
jwį
reikėtų
67. Valerija Vaišvilienė.
d., 1917 m.) išrinktą, tik nauji' amžini nariai. ^Štai jų
Pribrendus lietuvių kata likų Federacija (visų vy
tuvos
Seimas
Vilniuje,
de
duoti
per Lietuvą, kam
Tad šiuo kartu Bridgevardai-pavardės:
liku susipratimui, išsiplėto riausioji j u n g ė ) ; susiorga
mes, musų nuomone, turėtu mokratiniu būdu visų jos ra Lietuvos atstovė, vy
riausia Lietuvių
Tautos 54. Petras Antanavičiuj. porto labdariai surado njet
jus jų veikimui, aišku, kad nizuota ir politiškam veiki
me kuoenergiškiausiai prie- gyventojų išrinktas."
14 naujų amžinų garbės na55. Petr. Jančauskaitė.
šmties.
nebegalima buvo apsieiti be mui del Lietuvos laišVės.
ET. Pranešame
pasaulio vadovė, ir aiškiai supras
56. Petronė Česaiakaitė. ritj, gi su seniau buvusiais
Turime čia išreikšti savo valstybėms, kad ir istorine dami sunkumą darbo, k u r k
SUŽPO dienraščio, kurs butų
Katalikų atbudimo faktą
čia yra dabar jau net 34 am
didelį nepasitenkinimą, kad
57. Pran. Murauskaitė.
tuo gyvuoju pulsu, žadinan ir aklieji pamatė, ir prieši
Lietuvos praeitis ir demo- teko Lietuvos Tarybai šiuo
Europos lietuvių
veikėjai,
58. Aleks. ir Jieva €teeai. žini nariai.
karės metu ir aplinkybėmis,
čiu ir vienijančiu visą mū ninkai turėjo pripažinti. O
dar ir po šiai dienai pave-1 kratinis pasaulio vystyma tvarkant Lietuvos visuome
Girdėjome, kad Šv. Kry
59. Boleslovas Sekleekts.
sų visuomenę.
/ ' D r a u g o " su tuo atbudimu ėjo sveika
lija sau ignoruoti Amerikos sis teikia Lietuviu Tautai
žiaus par. kuopa irgi jau
60V Jurgis Tumasonis.
Bendrovė, leidusi jau nuo ta išeivijai ir nauda tėvynei
lietuvių katalikų visuome neimtiną teisę sudaryti iš- nės gyvenimą ir saugoj ant
surinko apie
penkiolika,
senai viena iš rimčiausiu Lietuvai.
nę. (Konferencijos nutari naujo suverene (t. y. abso Lietuvos piliečių m a t e r i a l i  t 61. Kazimieras Būras.
tik vis dar laukiame tikros
musų savaitraščių, o 1916
mai buvo siųsti, tur but liutiškai
neprigulmingą) nius ir dvasinius reikalus, Kuopos pirmininkas p.
Kur priežastis?
tik laisvamaniams
tautie
pasižadame Lietuvos Tary Mažeika inešė ir kuopa tuoj žinios iš kuopos raštininko,
metais surizikavusi pavers
Lietuvos
Valstiją.
čiams. "Draugas" jų ne
bai remti ją šitame jos dar nutarė, kad ir pati 5-oji kad galėtume ir juosuis priti jį'dienraščiu, — atliko
Bet jeigu paklausti, iš
I
I
I
.
Pasiremdami
tuo,
1)
gavo) Musų visuomenė Lie
be ir, reikalui easnt, stoti kuopa įsirašytų, kaipo am skaityti prie abelno skai
milžiniškos svarbos žygi. kur tas viskas prasidėjo,
kad
minėtoji
Liątuvių
Kon
tuvos' reikalams
daugiau
" D r a u g a s " ir savaitraštis, kur buvo tos naujos gyvy
žina narė ir kad tam tikslui čiaus.
siai darė ir padarė. Mes, ferencija Vilniuje (rugsėjo už ją pasaulyje.
Taip-pat laukiame žinių
ir išpradžių dienraštis ėjo bės šaltinis, — reikės ne
nariai sumestų extra po
liet. katalikai, ligšiol ge mėn. 18-22 d. 1917 m.), pa
H- t
riausiai pildėme savo prie
daugiausiai musų kunigijos dvejojant pripažinti, kad
$1.00. Dolerinės -čia-pat pra iš kitų parapijų kuopų.
reikalavo ~-Lietuvos nepri
Antroji Lietuvių Konfe dėjo ant stalo skristi. Tad:
dermes tėvynei
Lietuvai.
Sukruskime visi.
šelpiamas ir remiamas.
Į pirmiausia buvo tai nuopel
klausomybės:
2)
kad
dar
4
rencija Stockholme tvirtai
Išdalies tai pripažįsta p. M.
Dabar su amžinais nariais
* Draugo' biznį kunigai y- nai " D r a u g o " Bendrovės.
62. 5Voji Labdarybės kuoYčas savo laiške, rašytame anksčiau Rusijoj tebegyve pasitiki, kad šiandien, kuo
musų kuopos šiaip stovi:
ra sudėję apie dvidešimts j " D r a u g a s " — tai katalikų
p. Balučiui ir pagarsintame nančių lietuvių Seimas ge met Didžioji Lietuva visų na.
Šv. Jurgio par. kp. 34
kelis tūkstančius.
Katali- i atbudimo tėvas,
Visa tai išgirdęs, žinomas
"Lietuvoje." (Mes atsi*- gužio mėn. 27 d., birželio 3 sriovių sutarimu aiškiai sa
Apv. Dievo par. kp. 26
Bridgeporto lietuvių bizniekų priešininkai tų kunigų
Savo priedermę išpildę,
pausmnsime to laiško svar- d 1 9 1 7 m
Petrograde buvo
žodį
tarė
ir
pastatė
vie
1
biąsias dalis). Tad akyvaizris p. Izidorius Nausėda,
Šv. Antano par. kp. 7
darbą paskaitė piktu, i ne musų kunigai tarė: lai vi
vęs,
kuriame
dalyvavo
320
nintelį
tikslą—Lietuvos
ne
doje to visa enropiečių pa
pagavęs vieną iš labdarių ir
Išviso yra mums žinomų
veik prasikaltimu palaikė. suomenė nemano, lai prieši
atstovų
visuotinu,
lygiu,
priklausomybės pamatais,—
sielgimas yra labiau negu
neskambina, kad
" D r a u g u i " nebuvo kito ninkai
slaptu ir ttesu balsavimu, nebegali jau būti vietos viso sako: "Prirašykite ir ma 67. K a i p tik dažinosime ki
keistas.
no šimtinę. Aš manau, sako, tus, tuojau paskelbsime.
kunigai, auginame
vardo, kaip "kunigų laik mes,
tokios pat
neprigulmybės tiems kivirčiams, kurie iki
kad visi biznieriai turėtų
k ,
Našlaiti?.
I.
raštis," "kunigų dienraš tautoje klerikalizmą, kad
Lietuvos pareikalavo; 3) šiol stabdė Rusijoje ir At i s . " Tie vardai išpradžių einame prie užgriebimo viAntroji Lietuvių Konfe kad ir didžiuma lietuvių merikoje gyvenančių lietu
akcijos; kitų gi — neškite vienu .balsu pripažino rei
daugelį nesusipratusių ka sako į savo luomo rankas. rencija Stockholme išklausė Jungtinėse Šiaurės Ameri- vių politinį darbą ir slopi
piniginių aukų.
kalingumą Lietuvoje augštalikų net nubaidydavo nuo
Prisidėję, pagal išgalės pranešimo apie Didžiosios i kos Valstijose gyvenančių, no jų bendrą politinį balsą.
tosios .mokyklos, o Lietuvių
iv.
prie musų visuomenės išau Lietuvos dalykus ir apie per savo seimus ir memo- Antroji Lietuvių Konferen
jo.
Lauzannoje
Antroji Lietuvių Konfe Konferencija
Bet ateities istorikas su gimo ir sustiprėjimo, mes Lietuvių Konferenciją, rug randumaią Lietuvos nepri cija Stockholme, atsiliep
1916 m. tai pakartojo;
pagarba minės tą musų ku pavedame savo pradėtąjį sėjo mėn. 18—22 d. 1917 m. klausomybės reikalavo ir dama į Lietuvių Konferen rencija Stockholme patyru
Draugijos
Kadangi Lietuvių Tauta
nigų pasidarbavimą.
ttei- darbą į rankas pačios musų Vilniuje įvykusią, kurioj 4), kad kariaujančios vate- cijos Vilniuje, (rugsėjo m. si iš Lietuvių
mokslo
Lai "Dfau- dalyvavo 220 atstovų, rink tybės skelbia tautų paliuo- 18-22 d. 1917 m.) tartąjį Centro Komiteto ingalioti- turi pakankamai
kia tik pagalvoti, į kokias visuomenės.
dausas butų ligšiol nuvedę gas nebebus kunigų laik- tų nuo Vilniaus, Kauno, Su savimo principą, — apreiš- žodį Rusijos ir Amerikoj nio prie Danijos Raudono pajėgų, ką reiškia jau pa
valkų gubernijai ir šiaurės kiam pasaulio valstijoms lietuviams, kuriuo žodžiu jo Kryžiaus, kiek vargo rengtas sąrašas tesineių už
socijalistai ir laisvamaniai rastis, bet visuomenės.
musų išeiviją, o iš dalies ir
Žinoma, varyti per črelą Gardino gub.; susipažino su šitą Lietuvių Tautos sutar jie prašomi daugiau persi kenčia musų nelaisvei sve imti medicinos, gamtos, ma
visos tautos gyvenimą, jei- dešimtmetį baisią, kovą už šitosios konferencijos rezo tinai reiškiamą valią — jog imti tautos ir krašto reika timuose kraštuose, badau tematikos, teisių, istorijos,
gu dešimts metų atgal mu- tautos gyvybę, du kartu liucija, susipažino su Rusi jau metas atnaujinti Lietu lais ir, užmiršti vidujinius dami ir negaluodami; kiek filologijos, teologijos ir ag
sų kunigai nebūtų pradėję j mainyti leidimo vietą — tas joj bei Afnerikoj gyvenan vos valstija ir primename kivirčįus ir rietenas, sutar galima butų palengvinti pa ronomijos fakultetų kated
organizuoties, kad viešu, i visa turėjo atsiliepti ant čių lietuvių žygiais del s i e  kariaujančioms valstijoms, tinai stoti į eiles kovotojų dėjimas ir negalima to pa ras, —
spausdintu žodžiu sulaikyti biznio stovio. Prisidėjo dar tuvos laisvės ir vienu balsu jog jau metas proklamuoti del nepriklausomos Lietu daryti, visuomenei tuo da
Antroji Lietuvių Konfe
lyku
nesirūpinant,
nutarė:
baiįgą netikėjimo, ištvirki ir tai, kad ilgą laiką reikė visų konferencijoj dalyvau (apskelbti) Lietuvos nepri vos, iš savo pusės kreipiasi
rencija Stockholme nutarė:
Paraginti
lietuvius
Š
u
l
i

jančių
atstovų
nusprendė:
į
Rusijos
bei
Amerikos
lie
mo, kuri grasė užlieti visą jo dirbti su neprityrusiais
klausomybė.
1. kad Lietuvos Taryba
joje
ir
Amerikoje,
kad
or
tuvius
tuo
pat
žodžiu,
ei
I.
Pasiremdami
rezoliu-.
spaustuvės ir admmistraeimusų išeiviją.
IV. Pareiškiame
pasauVilniuje imtųsi organizavi
ki
ganizuotų
lietuvių
šelpimą
nančiu
ir
suskaudusios
Mo
8iet»et D r a u g a s " šven jes darbininkais. Atsirado eija, v i e š * balsu sudaryta Mo valstijoms, jog gafrrtmai,
mo universiteto Vilniuje ir
tinos
Tėvynės
širdies,
ir
ypavilga,
ploviniais
ir
pini
deficitų. minėtoje Lietuvių Konfe nepriklausomos
čia jau dešimties metų sa skolų, pasidarė
Lietuvos
tuojau imtųsi to darbo;
gais
ir
viso
to
nesiunčiotų
rencijoje
Vilniuje
(rugsėjo
vo darbo sukaktuves.
Su (Nors žymiai išaugo ir tur
Valstijos sankcija (*«žtvir-Į pač kviečia Rusijos' lietu
2. kad Augščiausioji Lie
skyrimu
nuo
savęs,
bet
per
Bendrovės).
Bet mėn. 18—22 d. 1917 m,), vi tinimas) ir jos invesdini- vius, kad kuogreierausiai
ramiu pasigerėjimo ir išpil tas
tuvių Taryba Europoje jau
Danijos
Raudonojo
Kry
sa
širdimi
pritariame
ir
vivisuomenei
nepa
dytom priedermės jausmu kad
mas į pasaulio valstybių sudarytų Vyriausį Lietuvi m
dabar imtųsi lygtis su bu
žiaus
Lietuvių
Skyriaus
ve
kuiiigai gali šiandien 'pa darius jokio sunkumo ar
Komitetą,
kuris
reikštų
siančiais profesoriais, pri
niau
buvo
šėrai
—
$25.00.
tęs
lietuvis
katalikas
galės
dėją
Jurgį
Savickį
(Crois
žvelgti į tą prabėgusį de skriaudos, daugelis kunigų
bendrą
Rusijos
lietuvių
valančiais tuojaus .pradėti
Dabar
gi
bus
$10.00.
Se
drąsiai
tarti
kiekvienam,
Rouge,
Danoise,
Kopenhasutiko atsižadėti savo įmo
šimtmetį.
nuomonę ir remtų Neprik
darbą, ligi tik stos tinkama
kurs
ir
toliau
noarės
vadin
nasis
vienas*
šėras
vertas
gue).
kėtų šėrų, kad tuomi išly
valanda
lausomo® Lietuvos idėją,
Žvilgsnis atfai.
ti
"
D
r
a
u
g
ą
"
kuaaigų
laik
pustrečio
naujų.
Dienraš
ginus Bendrovės skolas i r
taip-pat kviečia Amerikos
V.
raščiu:—
VI.
<
tis
ir
spaustuvė
reikalinga
P e r keletą metų vien dė nedateklius.
lietuvius,
kad
sudarytų
vie
Reikalingas
Vilniau*
dar daugelio pagerinimo.
Meluoji! u D r a u g a s " nč ną bendrą Amerikos Lietu
ta
pastangos, kad sulai
Antroji Lietuvių Konfe
Uni¥ersitetas.
Reformos.
Manoma statyti Metmviu kunigų, bet katalikų visuo
kius laisvamanijos vilnis.
rencija Stockholme, gyvai
vių Tarvfcą.*
Kelios
Kadangi Lietuva turėjo jausdama visą neteisybę,
Tai pasisekė.
Paskui pa
Pačioj Bendrovėj įvyko centre (ant Bridgeporto) menės . laikraštis.
kilo atgal grįžtanti banga. svarbių ir naudingų atmai savi namai pritaikinti spau dešimtys svietiškių šėrininin.
Vilniuje savo Akademiją, senosios Rusijos valdžios
4k
Prasidėjo ' gelbėjimais nu nų. Išrinkta naujas direk- stuvei ir visam bizniui. kų jau k dabar Draugo"
Ant roji Lietuvių Konfe įsteigtą jau 1579 m. paver 1914 m. Mažajai Lietuvai
kentėjusių. Tuojaus imta torijatas, kurin pateko ir Tam visam reikės nemaža Bendrovėje randasi; o neto rencija Stockbolme išklau stą 1804 m. universitetu, padarytą, kada 10,000 jos
pilti apkasus, kad apsigy du žvmiis svetiškiai kata- naujo kapitalo.
Žada dė li tas laikas, kada jų bus siusi Aineriko's, Šveicarijos kurį Rusijos carų vyriausy- gyventojų lietuvių per prie
nus ateityje nuo panašių likų veikėjai (adv. V. Rut ti dar ir kunigai, bet bus daugiau, negu "Naujienų" įr Skandinavijos atstovų] bė 1832 m. del Lietuvos nuvartą buvo į gilumą Rusi
užplūdimų.
Atsirado slau kauskas ir inž. M. ŽaJkk)- prašoma ir svietiškių kata bendrovėje; skirtumas bus pranešimų ir pripažinusi tautinimo-surusmimo ir sujos išgabenta; geisdama išgiau dorų laikraščių; tikin kas); naujai susitvarkė re likų, kad stotų kuoskaitlki- tik tas, kad " D r a u g a s " už- didelę politinės akcijos už- provoslavinimo uždengė;
sergėti juos nuo mirties iŠ
tieji žuionės uoliai kibo į dakcija; administraciją ve giausiai į. Bendroves nacius dyką dovanoms savo šėrų
senyje reikšmę, ypae daKadangi senasis rėžimas j bado ir pavojaus iškilančio^
apšvietę ir įvairias organi da gabus ir patyręs p . P . ir pirktųjšėrus.
niekam nedalys ix stengsis bar, artinantis Taikos Kon- nei nebeketino jo atidaryti, rusų kaimuose anarchijos:
* ~v.
zacijas.
Atgįįo
ilgokai Baltutis. Gi kad padaTius
žmonių sudėtų pinigų ne gresui, lietuvius, sugeban nors lietuviai daugelį sykių
snūduriavęs Susivienijimas, '•'Draugo" Bendrovę labiau
pražudyti, bet taip biznį pa čius politikos darbų dirbti, stengės taip padaryti, stei
(Rytoj bus daugiau).
Žvilgsnis į ateitį.
vesti, kad su laiku ateityje kviečia važiuoti į Europos gdami tam tikrų komitetų;
pakilo juiuiimas, pribuvo visuomeniška ir labiau priu
Šiandien
D
r
a
u
g
a
s
"
lįnskutai katalikų moksleiviu, cinaiūa įstaiga, nutarta per- ksmai žiuri j ateitį.
Atei- net ir pelną šėrai pradėtų centrus ir prisidėti prie šiKadangi po ilgų klabeni- stoc** «* tumas
atbudo niotervs, blaivinin- mainyti šėrų didumą. Se- na tas laikas, kada susipra- nesti-.
tos organizuotos politikos i mų net Valstybės Durna į S T i T E n S T E £ £ " ! • £ »
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"DRAUGAS-

SI KRAUTUYfc
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MUSKEGON, JOCH.
Apie d a r b i n i n k e gyvenimo
sąlygas.

žnaonjų ix visi gėrėjosi konr
ferenci jomis.
Konferencijų
programasšitoks:
N.edėlioj, sausio 27 d., po
sumai paaiškins gerb. p r e leg. " Vaikų auklėjimo sis- f
temti."
P a n e d ė l y j , sausio 28 d., 8
vai. v a k a i e — " A r žmogų
pagimdė beždžionė Vy
Titam., sausio 29 d., 8 v.
vak. — u A r y r a D i e v a s ? "

paliepimą

Pardavimas HtamiaRjflka, Šaradoj ir
Ketverge Saosfo

Valdžios

BUS UŽDARYTA
PANEDĖLYJ. .;
Mūsų vienok darbininkai
gaus pilną, užmokesnj.

HALSTED. 2 0 ™ ST'S *•">
CANALPORT A V E ^

I TAUPYK IR
¥?»&#&»
SKOLINK DĖ
WAR SAVINGS STAMPS
1SSUED BY THE
DEI ŠAMUI
UtfrTED STATES
GOVERNMENT
TAUPINl.

Už $22,000 Pirkome Rakandų

Apie šita miestelį mažai
I R PARDUODAME APIB % MAŽIAI KAIP PAPRASTA KAINA.
y r a žinoma "Draugo** skai
Tik ką. gavome $22,000 vertės gražių rakandų, kuriuos mes pirkome dau
giau
kaip penki mėnesiai atgal. Dirbtuvės negalėjo mums iki žiol prisių
t y t o j a m s . Čia nesenai at
sti, nes geležinkeliai buvo užimti kitais reikalais. Daugely/ atsitikimų
mes negalime antrinti mūsų mokėjimo kainų, kadangi jos yra ant parduo
ū ž i a vo viena familija . iš
damų rakandų Šiame pardavime. Mes pažadame, kad jus sutaupysite dau
New York, N. Y.; jie pa
giau negu kur kitoje krautuvėje. * Labai lengvi išmokėjimai.
pasakojo apie N e w Y o r k o
ANT LENGVU H ^ B B f e t a B B
IŠM0KESČIŲ
darbo žmonių gyvenimo są
lygas.
J i e sako, k a d čia
j u s n e m a t ė t e jokio vargo.
Seredoj, sausio 30 d*, 8 v.
J a u , girdi, New. Y o r k e ne
ŠI SUDEDAMOJI $-M.50
vakare
—
"
B
l
o
g
ų
raštų
viena familija kenčia badą
KNYGOMS §ĖPA
skaitymas
ir
r
y
š
i
a
i
.
"
Gražios iavaiados, didelė
ir šaltį.
Negalima gauti
rašymui vjieta ir knygoms
susidėjimui. Tikrai pigiai.
Ketverg., sausio 31 d., &*
anglių nei t a m sykiui už$1.60 iš karto ir 50c. sa
sikurti.
Nevienas j a u ga vai. vak. — "Socijalizmas.
vaitėje.
vo iš to ligą i r mirtį. Esą jo istorija^ teorija ir kriti
d a u g blogiau New Yorke, k a . "
Dideli rėmai, apdirbti tikra skūra, ąžuolo, Vainuto arba Mahogany išvaizda.
n e g u Muskegon, Mich. Čia
P e t n y č i o j , vasario 1 oL, 8
6 dol. iš karto Ir 1 d oi. savaitėj.
ikj šiolai d a r b a i ėjo Jabai vai. vak. — " I n k v i z i c i j a . "
gerai v i s u r d i r b a k a i p ku
Subatoj, vasario 2 d , 8
rios
dirbtuvės
viršlaiki. vai. vak. — " A t s a k y m a s į
K i t o s dirbo dvi šiptas die duotus k l a u s i m u s / "
nomis i r n a k t i m i s .
Čia yNedėlioj, vasario 3 d., 8
ra daugiausia geležies liejy vai. vakare k * Augšeiansis
klų ( F o u n d r i e s ) . Automo žmogaus tikslas ir a r sun
bilių išdirbiniai.
Taip-pat ku jį p a s i e k t i ? "
y r a i r medžio išdirbinių. Y\ P a r a p i jonas.
ra didelė p a n e i a k i n ė dirbtu
Si PLIENINĖ LOVA Už
.80
ŠI PARLORO
H
$4. ss ŠI RANKINĖ SUPA
*].22
2
col.
storio
stulpai,
geri
šonai.
vė, k u r dirba tik merginos, CHICAGO HEIGHTS, ILL.
SUPAMOJI KĖDĖ
Vernis Martin arba baltai enamaliuo- Platus šonai, su spriagaais ir pa MOJI KĖDĖ
motervs, ir iki šiolei dirbo
ta, tik plataus didumo. 1 dol. iš kar muštu su' skūra. $1 iš-4tarto ir 50c. Vertas $2.50. Augštas užpaka
lis; tvirta sėdynė gerai sutai
Nesenai vienam ;* Drau
to ir 50c. savaitėje.
-.cvaitėje.
syta, ąžuolinė.
neblogai, bet pagal valdžiom
go ' inuBeryj buvo p a d ė t a
paliepimą pasiliko visos dir
maiio korespondencija, ku
btuvės u ž d a r y t o s ' a u t 5 die
» VAIiGRUlMlO g 3 * .
rioje buvo p a i y m ė t a vietos
KEDA.
Verta $1.75. •
nų, t a i p k a i p i r visur. N o n
lietuviu aukos Kalėdinian
Padaryta iš kieto me-1*
ria
paprasti
darbininkai
fondą u. Tų aukų skaitlinė
džio, augštas užpaka
mažai a p m o k a m i kompani
lis, tikras pigumas šil
pabaidoje buvo klaidingai
ine pardavime.
jų ( g a u n a daugiausia 30c. į
suvesta. " D r a u g o ' ' redak
SIS KNYGYNO STALAS SE.53 ŠIS STALAS
.97
v a l a n d ą ) , bet kai visada cija net buvo padėjusi saVViliiams ir Marijos laiku »17
/ertas 10 dol. paU. rytas iš
formos, ąžuolo, 45 col. viršus,
dirba žmonės, tai ir padaro
<ieto medžio, viekas puikiai, ge
N
o pastabi} apie klaidingą
padaromas iki 6 pėdų pločio.
rai padirbtas, graži amevikoniš•ve r . ^ r g y y r p i n ų ,
negu kua Į s k a i t H l l i ų s u v e d i m ? .
Labai pigiai. 2 dol. iš karto ir
SE
KO ąžuolo išvatzda. 50c. iš kar50c.
savaitėje.
o ir 50c. savaiiėjo.
daug uždirbdami. Čia mic
T a t a i t u r i u šiuomi pažy
stas apžiūri žmones, d a nie
mėti, jogei suvedimas tikrai
kas nesiskundė su anglimis.
SPRING VALLEY, ILL.
miesto. Šiandie gi lietuviai di PRANEŠIMAS NORTH S1DE L I E 
buvo klaidingas. T u r i būti
TUVIAMS.
X o r s i r p e r d a u g negalėjo $9.71 ir $25.50 a r b a viso
džiuojas turėdami puikias kaPranešu visiems dienraščio ".Drau
skaitytojams, kad virš minėta
gauti anglių, bet po " t o n ą " $36.21.
" Draugo" No. 18 tilpo ne pines vos už 4 blokų nuo sa go"
laikrašt} galite pas manę gauti. Ku
Tiek cia aukų su
rie nori užsirašyti, te praneša man
gavo visos šeimvnos. K u r r i n k t a Kalėdiniu fondau.
teisinga korespondencija
iš vo bažnyčios. Už ką visuo atvirute.
P a s mane galite gauti kaip
•
dienini
taip
savaitini "Draugą".
d a r b i n i n k a i dirba medžio
Spring Valley. Matyt, p. Ma met yra ir bus dėkingj žmo
Ten buvęs.
Taipgi pranešu tiems, kurie skai
d i r b t u v ė s e , i š . t e n gauna
tote, jeigu kurie negautumėte, tai
rių Krantas nėra apsipažinęs nės gerb. kun. Dexniui.
praneškite man greitai, o aš v|ska
malkų lodus.
Aliesto iš
pataisysiu.
»u vietos
lietuviais, jei daro
CICERO, ILL.
Paskui kun. D. nupirko na
A. MALSdfcDAS,
vaizda y r a daili, p a t s a i mie
užmetimą, kad šiam miestelyj mą seserims gyventi,
106*
Waba*ste
ave.,
Chicago. UI.
mo
stas stovi p r i e Michigan eVyčių krutėjimas.
I Lietuviai kaipir užsnūdę.
Ne kyklą užbaigė. Todėl neturi
RBIKALINO T AGENTAI.
žero k r a n t o , medžiuose pa
Vyčiai — jaunimas, tai,gana parašyti, net reikia nu- me ko stebėtis, kad keli šim
Reikalingi visose lietuviu
skendęs; y p a t i n g a i vasaros "pats žiedas tautos, žmonijos, rodvti.
tai skolos pasidaugino.
kolionijose agentai platinimui
m e t u p u i k u gyventi jame. kuriuo žmonės vientik džiauČia žmonės neblogai dar
Adolfas Mondeiko. dJenraioio "Draugo*'.. Geras
Aš j a u čia g y v e n u dvieji gties gali. Vyčiai bei
parapijos ir tauto?
vytės buojasi
uždarbi > geram žmogui. Atsi
m e t a i , bef niekas iš lietu (•žiugina žmones ne vien sa naudai ir jiems negalima už
DETROIT, MICH.
šaukite greitai.
vių gyventojų
nesipeikia. vo jaunumu, savo gražia iš mesti, kad nieko neveikia. Nes
t f
Dranga*" PnhL Oo.,
Čia lietuviu r a n d a s i j n a ž a s vaizda, savo linksmumu, bet čia nėra jokios parapijos ko-,
Sausio 16 dieną
Tautos
būrelis, bet iš j ų y r a ke ir darbais. Jų energija neišse miteto. Yra tik klebonas vie Fondo skyrius turėjo mėnesi
PRANEŠIMAS.
letas turinčių nuosavius na miama,, užtai juos ir jas ga nas gaspadoriumi. Kada yra nį susirinkimą.
Susirinkime
Kas užsirašys
per mane
mus.
Y r a vienas biznie lima užtėmyti visuose prakil surengtas koks ba&aras ar ki paaiškėjo, kad mūsų. skyrius
" D r a u g ę " ant metų, tas gaus
rius, t u r i bueerne. ir groser- niuose darbuose, kad net kiek toks koks nors pasilinksmi nesnaudžia. Nesenai susitve
už dol. -verčios kygų dovanų.
n<;.
T a r p e lietuvių y r a ke apleidžiant savo organizaciją. nimas paties klebono, visuo ręs, bet turi 45 narius, kurie
ALEKS KLIMAS,
lios kuopos, t a r p e tų y r a ir Jų dvasia to trokšta,
kad met žmonės paremia
mėnesines
duokles. 631 W . 1 4 S t ,
kaip moka
Chica^o, IU.
Lietuvos Vyčių 75 kuopa. būti tautai ir žmonijai nau darbu, taip ir centais.
( Gruodžio mėnesyje pasiųsta
Bet p a s t a r o j i t r u p u t į apsi dingiausiais žmonėmis. Jie
yra
Pavyzdžiui paėmus kad ir $103.29. Dabar kasoje
0 0 " AGENTAMS.
leidusi: mažai r ū p i n a s i dai užtai beveik visur ir užima iių metų bazarą, kuris davė $51.10. Toliaus nutarta kvies
Kas iš gerb. " B r a n g o " alės veikimu ir t a i p - p a t Lie pirmenybę- visokiuose prakil gryno pelno parapijos naudai ti visas draugystes bei kuopas
t u v o s ateitimi.
prie gentų turėtų dienraščio nume
niuose veikimuose.
suvirs 800 dol. Mažai kolioni- Detroito, kad prisidėtų
V. J a u n u t i s . • Vietinė, 14-toji, vyčių kuo jai tiek padaryt pelno, supran Tautos Fondo veikimo. Nu rį 235 (spaJių 5 dienos 1917)
pa laikydama savo susirinki tamas daiktas, reikėjo ir is tarta pakviesti kalbėtoją, kaip tai malonės jį mums sugražin
me trečiadienio vakare, sau amonių pusės pasidarbavimo. greii galima, kad paaiškintų
E L I Z A B E T H . N. J .
" D r a u g o " Administracija
sio 16 d., parodė savo dvasia.
Antra, rašo p. Marių Krau plačiaas vietos lietuviams apie
tas dar taip: " D a r gerB. kun. katalikišką 'bei tautišką judė 1800 W. 4£ Str., Ohicago, IU.
Ten
kėlė
klausimus,
lytiačiue
K u n . Dr. A. Maliauskio
gerovės mūsų tautos. Jie iš A. Dexniui čionai beklebonau- jimą. Buvo ir daugiaus nuta
konferencijas.
pamatė, rimų ir svarstymų apie tautos
rinko komisiją, kuri sukėlė vi jant, parapijonys
..Tai BU6I GBA2ltS! Ją išdir
Sausiu 27 d., sekniadieiiy- są kolonija prie smarkaus kad su parapijos skola blogai bei skyriaus reikalus.
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
prie
Lietuvių i&eina. Skola, būtent, ne tik
j c, iš Chicagott atvažiavo vi dapfeavimos
K. -O., skyr. rast. gtdt ištepk veidą mosčia per ke
is vakarui, o padarys veidą iyr*
siems j a u žinomas sparnus I Dienos, Laisvės Savaitės. Ki- nesimažina, bet vis didėja".
vr skaisčiu bulių.. Toji mostas
Čia ir pasirodo nieko beži • Gera galva pasirinks pati ir I įima plėmus raudonus, juodus ar
kalbetojas — kun. Dr. A. f tas tai gal taip-pat
kiek
ba alakus ir pjrasalina visokiusAJaliauskis.
J o konferen- svarbus, buvo nutarimas su nąs apie parapijos stovį, jei skrybėlę.
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
gu
mato
tik
skolos
padidėji
rengti
gerą
teatrą
parapijos
tės 50c. ir $1.00. Pinigas galit
riju n a u d i n g u m o ir pasek
mių čia neminėsiu, nes j a u naudai. Tikimasi, kad tas ne mą, bet nemato, kad parapi i Ir gera žąsis gali išperėti siųsti ir stampomis.
J. RIMKUS,
jos
turtas
dukart
padidėjo.
menką
pelną
atneš
^parapijai.
blogą
žąsitiką.
dsiems y r a gerai žinomos,
P. O B P - 36.
Holbrook. Macs
Dexnis
pribuvęs į
k a d a n g i m i n ė t a s a i kalbėto Daug ko kito buvo svarstyta, Kun.
A E "ESI O I R D Ė J B S ?
j a s j a u beveik visas lietu vis rimtai, ir svarbus dalykai. Spring Valley nupirko kali
Tikra laimė gyvena nereK a # žmogus gali pasigražinti sau
viu koliondjas y r a atlankvs. Visgi privargo. Uždarius su nes, nes tuo laiku turėdavo giamuose daiktuose.
veidą ir |gyti ilgus plaukus. Prisilak
pradėjo žaisti ir fietuviai glaustis prie lenku
šlampa ir gausi visas informacijas.
T jo konferencijas susirink sirinkimą,
arba airių. Tas labai brangiai
Geriaus tegu verkia mažas, m S T R I B U T O R for WJULBERT OO.
davo p a s i k l a u s y t i ^ a u g y b e dainuoti.
t t atseidavo, ues buvo tol? nuo negu pasenęs.
48 Viąe Street,
Montcllo, Mass.
Z.
I vairių pa r u j u ii- nuomonių
"•'
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J I S DABAE JO REIKALAUJA. JUMS BUS
REIKALINGAS PO KAREI.
I

*

P i r k K a r e s Taupymo Mąrlaes. Suvienytų Val
stijų. Valstybine P a r a n k a neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį k a s bertainis. Galima pradėti t a u p y m e su
dvidešimt penkiais centais. P e r k a n t Suvienytų
Valstijų T a u p y m o Markes.
J u m s paaiškins a p i e tai jūsų krasos užveizda,
bankierius, lailvraštininkas ir kiti agentai. Klaus
kite jų. }
,
"
T a s y r a jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį!
Tas padės laimėti šitą k a r ę !

LAIŠKAI IŠ RUSIJOS.
B. Asockis
Bernardas Visoskis
Simonas Eismireskis
Šie laiškai yra "Draugo
administracijoje,
kur& galima gauti kas dieną.
Draugus Pub. Co.
1800 W. 46 st., Chieago, IK.

Cia yra Jiisy Proga!
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Akiu
__
Patarimas Dykai
. .
Offiso Adjrac* nuo S ii ryto iki S
vai. vakarė Nedeliocoa 9 iki 12.
4«49 8o. Asbiand Ava, Kansp. 4fi m.
Telefonas Yards 4317.

ĮjHiifiiiiiniiiiiiiiuiinitiniiHiiiffHiniiiir
I
s

I DR..P, lILVITfS
OFISAS:
2S59 So. Iieavkt St.

I

Phone CanaI 1678

JEDLANiS & m i U

S
•
2

Jj|

VAL.: 4—8 vakare, nedėilo- ^
mis 10—12 ryte.
v - ir
Tel. CanaI 4»4«, Cbicago, DL į j

2342 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.
Vienatinės lietuviška Plumberio — krautuvė vakarų dalyj. Mes taipgi taisomo gazo !
suvedžiojimus, sūrų darbą ir •
karšto vandens boilerius.
Visas darbas gvarantuojamas.
J

"*"*

m

/

Gauti gersnt darbą ir
daugiau pinigu.
| J O S E P H C. W O L O N
Visur reikalinga daug
LIETUVIS ADVOKATAS
kirpėjų, triraerių, ranko E Kamb. 324 National Life Bldg.
vių, kišenių ir skyhičlu
29 So. LaSalle St.,
dirbėjų. Taipgi
preseriy 5 Vakarais
1566 Miiwaukee Ava
Central 6390
Rasidence Humbuld Vi
CHICACO, TLJU
"*»
"£ karais TJengvi mokesčiai.
Specialiai kursai mer
rFlUlUlIIlHIIMlIglHllfHinilllIHIlIUlUIlI
ginoms formų kirpime
pritaikinime ir siuvime
— 115.00.
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa<T l ' J u s ų miera — bile
v illės arba dydžio,
iš
•.• ie madų knygos.
•y
HETtTVIS «arDY'P<K»AS
5
, I R ^CHUll'KCiAo
MASTER DESIGNDCO SCHOOLi
J. F . Kasnicka, Pcrdėtmis
Gyvenimą vieta
i !8 N. Laa Salic gatve. Kambary•
J203 SO. HALSTED STREET
416-417. Prieš City Ilall.
T*I. ikK>v«r 7 i : >

AKI1J AUSIU NOSIES I&
GEEKLĖS.
f
Ligos Gydomos pe?
Gydytoja

patymsj

Telefonas: McKINI^ET 57C4

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS HGAS
8457 m. WESTER]Sr HLVD.
Kampas W. 3 5-tos gatvės.
8 P — .—ir-'"::. ".".'

Dr. G. M. GLAS
|

«

Prs ! ktikuoja 2€ metai
Gyvenimas Ir Oflau*
814t S. Morgftn St. kertė 92 st.
Chicaro, 111.
x
BPECOAJLIfiTAS
Moteriškų,
Vyriškų Ir Valkų
Taipgi Chroniškų Idgų.
OFISO V A L A N 9 0 3 : v

•x Iki O r y t o , n u o 12 ilsi 2 p o plot

1

ir nuo 8 lkl 8:30 vak. N«dėlio-

9

Akyniai pritaikomi

20 m e t ų a n t S t a t e Gat.
fi*ai kolrtns w- i5reiS!riaa^| nflĮim
^iiuų."

Ar tavo akys ašaroja ar dega?
Ar tau galva skaudą?
Ar tau akyse maišosi T
Pasikalbėk su manim. Greitas
Palengvinimas.
Antros lubos arti Fair TTmMtuĮPoa
DR. F. O.
CARTER.
180 SO. STATE «T.,
VALANDOS: nuo »—7, MftdAtiomis nuo 10 iki 12.

a-..»,,,,.
MAUJAS LAIKRAŠTIS'

S mis vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Tardo «S7

mmmmlmWKmWm^mWnm**m^KmM

SaveHallt

oaWi

NUSIPIRK MOSTO

"

Or. A. R. BiunutiiaJ Q. fl.

-

Br. C, Z. VczeHs
MKTUVIS DKNTISTAS
Valandos: nuo t ryto iki t vak
W«Wlowl? pagal natarlma.
4713 80. AAhlaad ATA.
arti 47-tos &Atv{*

"GARSAS"

"GARSAS" eina kas
ketvergas didelių 6 pus
lapiu^ 7 koL, fonuale.
^GAJSLSAS" yra viopa
geriausių .ir svarbiausių
Amerikos lietuvių katali
kų Laikraščių.
" G A R S U I " saudarbioinkaųja f a t e u m j i
A*
merikos lietuvių rašyto
jai, publicistai, visuome
nininkai.
"GARSO" prenumera
ta metama $1.50, puaei
metų $1.00.

"GARSAS"
456 GRAND ST.,
BR00KLYN, N. Y.

T

i

r

?

Pirmadieniu, sausio 28 d.

"D R A U G Ą S "

(91

M

CHIC AGOJE

» »

i

Pirmadienis, sausio 28 d. &v. Valerijus.
Antradienis, sausio 29 d. šv. Pranciškus Salezietis.
Iš ŠV. MYKOLO ARK. PAR.
(North Side).

Didelis plėšikų pelnas.

kad ve tomis dienomis jau bu
sią cukraus atgabenta pilnai.
Bet užėjus pastarajai pūgai
cukraus atgabenimo
viltis
pražuvo.
Kam čia cukraus, jei yra
užtektinai anglių.
Miestas neturi pinigų.

Nors Chicagoje piktadariai
gaudomi, bet jie su visu nepa
prastu atkaklumu savo veikia.
Užvakar keturi ginkluoti
plėšikai iš Marshall Field
Annex busto pagrobė brange
nybių vertės apie 300 tūkstan
čiu dol.
Tai įvyko aplink 5:00 vaka
re, kuomet visur buvo pilna
žmonių.
Detektivai leidosi darban.

Visiems Veltui
Liet. Vyčiy 13ta Kuopa ant Town ot Lake
Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt.; Programas, Kon
stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar
bos atliekame gražiai,
greitai ir pigiai. Mūsų
Pavedus m a m •
spaustuvė pripildyta nau
MITO
MIe koki
ipaudos d m r b f
jausiomis mašinomis ir nau
B 6 s l g a i ! ė• i t
jausio styliaus raidėmis.

Yra labai geras
daiktas,
Chicago neturi pinigų net
kada skaitai įvairias knygas,
visokius bėgančius reikalus
žinoma, kurios rodo tiesa ir
attikti. Šiandie todėl majoras
veda žmogų prie tikros lai
Thompson miesto tarybai pa
mės. Iš daugybės visokios rū
duos sumanymą iš mokyklų
šies knygų teko gal nevienam
fondo kiek paimti pinigų bė
perskaityti vieną knygą vai
gantiems reikalams.
du "Liurdas". Kuomet pra
r
dedi tą knygą skaityti, tai ne
Kaipgi neprotestuos.
gali akių nuo jos atitraukti. O
tik del to, kad joje parašyta
Chicagos miesto taryba bu
tikras atsitikimas Liurde, kur
vo sumaniusi sumažinti algas
stebuklingai
apsireiškė Ne
municipab'aras teisėjams, kat
Pūga praėjo.
kaltai Pradėta Panelė Šven
rie išrinkti praeitą rudenį. Tų
čiausia.
Cliicagą palietė nauja pūga. teisėjų yra 10. Jų kiekvieno
Kada minėtą knygą per- Nepaliko jinai perdaug dide- metinė alga yra $9,000. Tary
skaitai, tai regis, kad tenai »lių pėdsakių, bet praeitą Neš ba pasiūlė tik $6,000.
ėsi buvęs ir viską matęs. Bet tadienį komunikacija mieste Teisėjai dabar užprotestavo
kada tenka išgirsti gyvas žo- žymiai buvo suparalįžuota. prieš tokį algų karpymą.
dis apie tą patį daiktą ir nuo Pakenkė ir traukinių bėgioji Kurgi čia neprotestuos. Juk
svarbus daiktas.
UO Sausio mėnesio 1918 m e t ų "Drau
to paties žmogaus, knris yra mui.
go" Bendrove pradeda leisti mėnesinį
parašęs minėtą knygą, tai
Visa laimė, kad nebuvo
literatūros, mokslo, politikos ir v i s u o m e 
Reikalauja streiko.
tiesiog negalima atsistebėti. perdaug šalta.
nes ž u r n a l ą - - Turime pasididžiuoti, kad Valdiškas oro biuras tvirtiChicagos gyvulių skerdyk
mūsų koloniją atlanko
tok- na ^ k v a d šį an die po pietų busią
lų darbininkų taryba praeitą
sai asmuo, kurio kalba nega kiek šilčiau.
ketvirtadienį turėjo susirinki
lima atsigerėti.
"Pažanga" eis t u o pačiu formatu, kaip Ir ligšiol, tik gal
mą Columbia svetainėj—Town
kiek padidinta.
Ją redaguos kun. Prof. P R . BUČYS.
Štai pirmadienio vakare,
Bendradarbiais apsiėmė būti žymiausi mūsų literatai ir
šiandie * 'šventa.*'
of Lake. Susirinkime pravesta
publicistai.
21 d., sausio, šv. Mykolo par.
' P a ž a n g a " m e t a m s kaštuos tik $S.OO.
rezoliucija, kuriąja reikalau
Atskiri numeriai p o 1 0 centu.
svetainėje
buvo
paskaito* Šiandie ir vėl visokios išAgentams
nuleidžiama 15 nnoi.
jama, kad skerdyklose butų
apie stebuklingą Apsireiškimą j dirbystės netik CMcagoj, bet
Pirmas numeris j a u spaudoje. įžeis apie pabaigą sausio.
kiti e i s regulerlai pirmoje pusėje kiekvieno mėnesio.
Liurde. Prie paskaitų
buvo kuone ir visoj šalyj, uždaryta paskelbtas darbininkų strei
Agentai prašomi pasidarbuoti.
Pasiskubinkite užsisakyti.
pritaikinta
ir paveikslėliai,; anglių
taupumo
žvilgsniu, kas, kadangi kompanijos lau
ADRESAS:
kuriuos matant persikeli min- Šimtai tūkstančių darbininkų žo sutartis su darbininkais pa
darytas.
"PAŽANGOS" ADMINISTRACIJA"
timis ton vieton, kur tas vis- švenčia,
1 8 0 0 W.46th St,
Chicago, UI.
kas atsitiko.
Tokios "šventės'' tęsis dar
REIKALAVIMAI.
Minėtas paskaitas skaitė • kokius devynis sekančius pir^
gerb. kun. Prof. Pr. Būrys, madienius.
REIKALINGAS vaikinas
Jis pats yra ten buvęs ir tas
ar mergaitę, žinanti knygve•nilflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
vietas matęs. Jis nurodinėjo ir
Nelaimė paskui nelaimę.
dystę. Malonės atsišaukti lai
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
ligonių stebuklingą išgijimą
šku ar asmeniškai atsilankyti
Mrs. Helen Busick du sunu pas:
ir tokius, kurių nėjokis gydy
Jei trokšti įgyti tikr$ šviesą, užsisakyk laikraštį
1
tojas nepagydo, jei tik nuke George ir Joseph baisiai ap
:
'DRAUGAS PUB. CO.,
liauja ton vieton, kur apsireiš degintu ., ištikus ekspliozijai 1800 W. 46th St., Chicago, DL
kė Dievo Motina
Nekaltai darbo metu Indiana Box Co.
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
Vargonininkas. Geras choro moky
Pradėta, su tikra viltimi, su dirbtuvėje. Abudu paimta li tojas, atsižymėjęs geroj muzikoj; pa
, šviesos parodyti kelią
žįstantis atsakančiai lietuvišką ir a n 
meile ir tikru tikėjimu. Te goninėn.
"ŠVIESA" rašo labai daug pamokinančio apie žmo<
gliška rašybą. Kuriam iŠ gerbiamų
klebonu
bučiau
reikalingas
ir
vieta
nai pasveiksta ir grįsta namo
Motina užvakar nuvažiavo vr:« .n : o v i n t l , malonėkite atsišaukti
gaus pažangumą.
i
jau nebe sergantis, bet pilnas į ligoninę pažiūrėtų savo sū i M. X., c-o "Draugas", 1800 W. 46th
"ŠVIESA" daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
i - « e i Chicago, 111.
reikalais.
džiaugsmo, linksmybės.
nų. Paskui sugrįžusi namo
"ŠVIESA" kainuoja metams tik 50 centų.
Taigi šitos paskaitos, man atrado sudegusius savo namus.
PAJIESKOJIMAI.
regis, dar pirmą kartą buvo
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
K
'
i
y
s
Labutis
iš
šakališkių
I
g

mūsų kolionijoje. Užtad north- Xelaimės nereikia ieškoti.
liaukos parapijos, Marlampolės a p 
skrities, Suvalkų gub., paieško savo
••ŠVIESA".
sidiečiai labai dėkingi kun.
t e t o s B a r b o r o s L a k i c k i u t ė s iš P a Cukraus vis dar nėra.
ta'iinės, gyvenančios Amerikoje. Jo
46 Oongress Ave n
Waterbury, Oonn.
Prof. Pr. Bučiui, už jo tokį
arurašąs:
iiiiiiiiiiiiiiuiiiHiiiiiiiiiiuiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
Voronež, gimnazija Ičasa, učcn 6
pasišventimą.
Chicago "švenčia'* be cuk kl.
Kazius Labutis, RUSSIA.
Pirm keletos dienų laikė raus Pirmiau buvo pranešta,
Paieškau Stasio Razelavičiaus ir
M^rės
Krilavičiutės, paeina iš Kaimo
jis konferencijas; išaiškino vi
Mardasi], grnino Nadnamensko, Su
są gamtos surėdymą.
vi eji paveikslai ir jau pusėti valkų gub., m e s visi esam iš vieno
kaimo. Patys ar k a s juos žino k u r
nai
tikietų
tam
vakarui
par
gyvena, malonės pranešti šiuo a d 
Tariame ačiū gerb. kun.
resu:
Amerikos L\*tuviu R.-K. Moksleivių Šust:
Profesoriui. Taipgi turime pa duota. Taigi, lietuvaite ir lie
Pranas KrilaviČius,
ORGANAS
509 — 2 4 st., Detroit, Mieli.
dėkoti ir kun. F . Kudirkai, tuvi, kuris turi artimo meilę (25-26-28)
•
Vitnmtinii mėneiinii lietuviu moksleiviu, laikrastim.
gerbiamam mūsų klebonui, savo širdyje, ateik tą vakarą
Romualdas Montrimas
paieško
Jame telpa gabiausių moksleivių raitai
Montrimo.
nes jis daugiausiai tuomi rū į Šv. Jurgio parapijos svetai savo brolio Stanislovo
Paeina Kauno gub., Saulių pav., J o 
Kaina metam* $1.00; p«aei mat. 50*.
nę, o užtikrinu, kad pamatysi niškiu valšč. Jotunų sodžiaus. Gir
pinosi.
dėjau kad gyvena Chicagoje. Jis pats
Ufcisakvt fouJMi:
Į minėtas paskaitas
tiek ko nėši savo gyvenime ma ar k a s kitas praneškite man:
Pr. Juškaiti*, 20 Webster St, MonUllo, Mass.
R. MONTRIMAS,
priėjo žmonių, kad daugeliui tęs, prisišoksi lyg valiai ir
% A. J. Wentz,
sėdynių pritruko.
Paskaita minėsi tą vakarą per ateinan 318 E . Market st., Wilkes Bar re, P a .
(28-29-30).
užsibaigė pusiau vienuoliktą čius metus kas dieną. Taigi
EXTRA.
valandą vakare.
Laimingi ateik, o nesigailėsi.
_
•
"•" ~ " » ~ —— — — fr
S—Kas
praneš
kur
dabar
gyvena
esame turėdami tokius bran
6.
Ignacas Strevinskis, arba jis pats
gins vadovus. Tik truputį rei
atsišauks, gaus 25 dol. dovanų.
kėtų ir .mums patiems turėti
SPAUDOS DRAUGIJOS
Atsišaukite šiuo adresu:
daugiau pasišventimo ir vie
KUOPOMS.
PETRAS GRIKŠAS,
U. S. I. S. P. O. PARKER,
nybės.
v
Manding
jau
buvo
ragina
WASH.
P. Stasys.
ma kuopos Katalikų Spaudos (27-28-29).
D r a m a t i š k a Vienoje Veikmėje Operete
dr-jos, kad jos užsimokėtų
LABDARIŲ GYVUMAS.
PARDAVIMUI.
ParašS
PRANAS
greičiau ir praneštų kiek kat
proga nupirkti pigiai č e v e Gražu net pažiūrėti, kaip rai kuopai knygų yra reika rykuPulki
taisymo dirbtuvę. Mašinos elek1 1 T8romos
Kaina ĮO centų
* taipgi dau« tavoro
Šv. Jurgio parapijos Labda linga, bet apart nekuriu dar * ?
uz prieinamą, kainą. Priežastis va
riai veikia. Štai, kad ir šis kitos snaudžia ir neatsiliepia. žiuoju greitu laikų j Pensylvanija.
greitai:
GAUNAM A
atsitikimas. Pora dienų at Laikas jau butų sujusti ir ne Atsišaukite
4544 So. WOOD St., Chicago, 111.
gal, imta ir sugalvota padary laukiant prisiųsti savo užvilk
ANT RANDOS.
ti sausio 30 d. Šv. Jurgio pa tus mokesčius p. Iz. Nausiedo
Randavojami
yra 3 kambariai,
geri
pavlenlem
arba
kaip
rapijos svetainėje pasilink vardu, J. Tumasoniui raštin., kas nori. Valgi galimaŽenotiems,
pataisyti. K a s C I
nori gali vieną tik parandavotl arba
sminimą, kokio dar niekas nė 917 W. 33 St., Chicago, BĮ.
Ir visus tris.
ra matęs. Pakviesta kalbėtoJ. KLEBONAS.
t
Taigi sukruskite!
1825
So.
Union
Ave.,
2
floor
rear
jai, muzikantai, sutaisyta gyJ. Tumasonis, raštin. (26-28-S9).
*M
• • j ^ m »

Įsteigė vakarinius kursus, kuriuosna visus vel
tui mokynama, nežiūrint į tai ar jis (ji) yra tos organizicijos nariu ar ne. Lietuvių kalboje lekcijos esti:
UTARNINKO ir PĖTNYCIOS vakarais, šv. Kryžiaus
parap. mokykloje, gi anglų kalboje PANEDĖLLAIS
ir KETVERGAIS, viešoje mokykloje, tik atskiriame
kambaryje. Užsirašyti ateikite, utarninko ar pėtnyčios vakare 8 vai. Tat-gi jaunime nepraleiskite proKviečia,

Vak. Kur. KOMISIJA.

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St., Chicago, Illinois

Užsisakykite "Pažangą"

AUKSUOTI ROŽANČIAI *
Užlaikome Ro
žančių dideliame
pasirinkime įvai
riose
spalvose
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.

nH

N

"PAŽANGĄ"

"ŠVIESA"

"MOKSLEIVIS"

111
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•
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ffo. 1487. Karoliai įvairia spalry. Reikalaunant paminėkite k o 
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryželis storai auk
suoti kaina s u prisiuntimu 75c.
Ko. 1438. Balto Akmenėlio k a 
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis.
Gvarantuoti
ant 5 metu. Kaina s u prteiunUrau tik
$1.2&

i

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W . 4 6 t h S t r e e t

Tinkamiansis lietuviams laikraštis yra
41'

DARBININKAS"

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su
batonais.
"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų
darbininkams pasiskaitymų, i;:šytų pačių darbininkų.
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
" D A R B I N I N K A S " visuomet turi smagių,

gražių eilių,

dailių vaizdelių ir apysakaičių.
^
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u ,
naudinga,
i n d om u ir
suprantama.
"DARBININKAS" nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u
vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius, Ifj
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.
Adresas:

"DARBININKAS"
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
9ČZZ

fi'AUŠRELE"

nm

Chicago, 1H.

T T

"Draugo" Knygyne

Chicago, III,

::

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigus
galite siųsti išperkaut Money Order, registruotame
laiške, arba
vleucentinlais krasos ženkleliais. Adresuokite: . A

Tik Išėjo Iš Spaudos

1800 W. 46th St,

No. 1489. Galima gauti J vairi q
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro
man Gold". Gvarantuoti ant 5
metu. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dėlei giminiu. Su pri
siuntimu.
$2.00
:

C0FFEE

Home Blend vežimu, par
davėjai Ir daug krautuvių
oarduoda tą pačia kava
po 8Dc.

SVIESTAS
Gari aostoi •n»*to- |
m » *ara*«
nlv ne**ktfraot"

JL c ^ C

Riešučių
Sviestas
Labai geras po

52 c! 30c

WB8T 8IDB
1871 Mtlwaoka* OT.
2064 MI(waokee mr,
1064 Milwaueee mr.
1610 W Madl«oa t t ,

S8S0 w Madlama st.

16MW Cbl««OB».
1888 Bloa lsia&d av.
2612 W. North « T .
1217 8 . Balatod i t ,
1882 8 . HalBtad i t .
1818 W. 12th tt.

COCOA
Geriauala Bau
Banką*,
•alyartne ta
feuitkokia,
t* 99.

14c

8108 *,Uamd i t ,
SOUTH 8IDB
8062 Weotw«rth av
84X7 8 . Balatad t t .
<729 8 . Atkland mr.

oaTKU tilua
408 W. DtTtaloa •»
H0 W. North • • '
864fi Llneotn aT.
8844 Llneoto av,
8418 N. Gark S t.

