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LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 29 B., 1918 M.

Y

RUOŠIAMA PUSANTRO
MILIJONO KARIUOMENE
Su pavasariu Prancūzijoje bus
500,000 amer. kareiviu

True translation filed with the postmaster at Chicago, m., on January
29, 19}8, as reątired by the act of
October 6, 1917.

S. V. LAKŪNAI DAUŽO RUMUNAI MUŠASI SU
RUSAIS.
VOKIETIJĄ.
-

•

Dienos metu pamesta
daug bombų.
—

Panaudojama sunkioji
artilerija.

True translation filed witb the postmašter at Chicago, 111., on January ^
29, 1918, as reąuired by tho act of
October 6, 1917.

M

SIBERIJOS MILICIJA
MUŠASI SU BOL
ŠEVIKAIS.
j ifct*

V-

Siberiokai priešinasi bolše
vikų norams.

*»»•»»»• • • • • • • g

METAI-VOL. m .

Entered as Second Clasa Matter Mareli SI, 1916, at Chicago, Illinois under the Act of March 3, 1879.
True translation filed with the poatmaster at Chicago, Iii., on January
29, 1918, as reąuired by the a c t of
October 6, 1917.
,
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No. 24

3B

RAŠYKITES į "DRAUGO"
BENDROVĘ.
i &&***}** padidinti
nuo $25,000 iki $50,000.
^ Šerai sumažinti
nito $25.00 iki $10.00.

šiandien musy laikraščiu biznis dar neneša pelno.
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektųsi.

Petrogradas, sausio 28.—
-u.
Su amerikoniška armija
Smarkus mūšiai seka -rūmu- . Harbinas,
Mandžurija,
Prancūzijoje, sekmadienis
Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas"
nų sų rusaią |Oalatz apylin sausio 26. — Kinijos ryti
sausio 27. — Keturi ameri
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
kėse, anot gautų žinių iš nio geležinkelio adminis
koniški lakūnai, prisijungė
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis •
austrų
kares
stovyklos tratorius, gen. Hovart, su
prie prancūzų lakūnų es
vienas šėras bus vertas pustrečio nauju. Dabar "Drau
Brest-Įitovske.
organizavo
iš
laisvanorių
kadrono, dienos metu už
go" Bendrovė prieinama visiems.
Sausio 20 dieną rusų si- miliciją apsaugoti geležin
puolė Vokietiją ir pametė
Tad, lietuviai katalikai; stokime kuoskaitlingiauberinės divizijos dalis ir 10- kelį nuo bolševikų užpuoli
Troe translation filed with the post- True translation filed with the post- daugelį bombų. Visi laimin
siai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
-toji divizija buvo atkirsta mo ir prieš vokiečių ir aus
master at Chicago, 111., on January master at Chicago, 111., on January
gai
sugrįžo.
29, 1918, as reąuired by the act of 29, 1918, as reąuired by the act of
rumunų nuo rusų teritori trų nelaisvių pabėgimą iš
"Draugas" nori pasistatyti lietuvig centre savo
October «, 1917.
October «. 1917.
Kadangi oras buvo mig
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
SUOMIJOJE PAKILO lotas, lakūnai negalėjo suži jos, kuomet rusai mėgino Siberijos. Dabar visas gele
PUSANTRO MULIJONO
prasimušti tiesiog per Ga-žinkelis yrą pavestas tos
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
REVLOIUCIJA.
noti,
kokius
nuostolius
yra
KARIUOMENĖS ŠĮMET
latz.
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
milicijos rankosna.
padariusios
jų
pamestos
BUS PRANCŪZIJOJE.
Tas rusams nepatiko ir Harbine yra ramu, nes
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį
Su revoliucionieriais eina bombos. Teeiau manoma,
jie pakėlė ginklus prieš ru čia miestą kontroliuoja ki
ir mylėsime.
jogei
tikslas
tikrai
bus
at
rusų
kareiviai.
Ligi pavasario tenai
munus. Šitie priėmė kovą ir nų kariuomenė. Bet provin Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną,
siektas.
bus 500,000.
šiandie tatai seka dideli su cijose, kurios randasi rusų
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
Stockholmas, sausio 28.— Kuomet lakūnai praskri sirėmimai.
administracijos
rankose,
46th Street, Chicago, III.).
do
vokiečių
karės
linija,
Senai
grasianti
revoliucija
WASHINGTON, sausio
Ties Dunojumi irgi ru siaučia pasibaisėtina anar
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrif
prieš juos vokiečiai palei
Suomijoje
pagaliaus
pakilo
29. — Suv. Valstijų kares
munai su rusais kaujas die chija. Kinai sustabdė visokį
priėmime.
do darban anuotas. Tečiau
sekretorius Newton D. Barytinėse provincijose, anot
nomis ir naktimis. Ten pa išvežimą į Rusiją, ir tas tolakūnai suspėjo pasislėpti
sinaudojama sunkiomis ar- del aršiausiai atsiliepia • S£r
ker vakar senato militari- gautij šiandie žinių iš HaŽE
3g
miglose. Kaikurie iš jų del
paranda.
motomis ir karės laiveliais bolševikus kaip Irkucke,
niu reikalų komitetui nupa
miglų nepataikė į savo sto
Dunojuje. Sakoma, rusų pa taip Vladivostoke. Gen. Ho True translation filed with the post- T P A T U T I N T A T , W P " R * n T n
sakojo, jogei
militarinc Anot pranešimo, Gelsingvyklą, tatai turėjo nusilei
master at Chicago, 111., on January
sistatymas pasibaigs jiems vart protestavo prieš tokį 2J.
Suv. Valstijų sistema nėra forse geležinkelio stotį yra
1918, as reąuired by the act of JA PENNSYLVANIJOJE.
sti anos šalimais.
užėmę
rusų
kareiviai
ir
rau
October
6, 1917.
nepalaima.
supuvusi.
Icinų
pasielgimą.
Bet
kri\%i
y
BOLŠEVIKŲ NORAI
Per penkias valandas ka donoji gvardija. Smarkus True translation filed with the postatsakė,
jogei
jie
taipr
eitųsi
Baisi sniego pūga užnešė
PILDOMI.
master at Chicago. 111., on January True translation filed with the postrės sekretorius dėstinėjo mūšiai seka Yiborge.
29, 1918, as reąuired by the act of master at Chtoajro, OI., on January sulyg talkininkų noro.
visus kelius.
29,
1918,
as
reąuired
by
the
act
of
Suomijon
p'asiųsta
rusų
Octnh#»r
«.
1917.
faktus paskui faktus, vaiz
Šiandie teko Pasikakėti P e t r o g r a d a a s a u s i o 2 o
Ortoh*r *. 1917. dus paskui vaizdus, kad pa kariuomenė. Prie šitos pri NEGAUTA SMULKES- VOKIEČIAI PASKANDI
—Pfeilad&3filS, Pačį sausio
Sovietų
kongresas
eionai
NIC ŽINIŲ.
taisyti senatoriaus Cham- sidėjo ir raudonosios gvar
KO "ANDANIA." - gubernatorių. Jis pasakė, pripažino pasitikėjimą tau 28. — Pennsylvanią paliete
berlain apkaltinimą, pirm dijos būriai.
jogei jis protestavęs prieš tos komisarais bolševikais, negirdėta baisi sniego pūga,
Patsai Gelsingforsas yra Washington, sausio 28.— Londonas, sausio 29. —
taip kad sustabdė visų trau
kelių dienų jam padarytą.
gen. Hovart sumanymą su kurie šiandie valdo šalį.
Dar
negauta
smulkesnių
ži
Si šalis, jis pasakė, yra rusų bolševikų kontrolėje.
Vokiečiai sutorpedavo Cu- daryti miliciją, kadangi ki Be to kongresas pravedė kinių bėgiojimą. Traukiniai
su prekėmis sustoję ant ke
sutraškinusi visokius pa Nes bolševikų karės laivai nių apie įvykusią Prancūzi nard linijos-garlaivį "An- nai patys labai gertu gali
centralio
pildomojo
komite
saulio rekordus savo spar stovi šalę miesto su užtai joje ekspbpziją, nuo kuriom dania. ,, Sakoma, kad gar įstengti apsaugoti geležin to deklaraciją, kuriai pasi lių ir nei iš vietų negali pa
sužeista Suv. Valstijų ma
čiu galingos armijos suor sytomis anuotomis.
laivis nenuskendęs ir jį pa kelio nepaliečiamybę. Be topriešino 'steigiamasis susi sijudinti.
joras generolas L. TVood.
ganizavimu.
sisekę atvilkti į Ulsterio pa jis pažymėjo, jogei gen. rinkimas ir už ką jis buvo Daugelis traukinių yra
True translation filed with the postAnot
gen.
Pershingo
pra
blogam padėjime, ypač kal
Pirm nusileidimo sniego master at Chicago. 111., on January
kraščius, anot Associated Hovart pagrūmojo sustab išvaikytas.
lengvai Press pranešimo.
1918, as reąuired by the act of nešimo, generolas
nuose.
šįmet, sekretorius pasakė, 2D,
dyti įvairių traukinių bėgio Pravesta
October 6, 1917,
deklaracija
sužeistas į ranką.
Dar blogiau yra su pasabus pusė mTiiono vvru, pa UKRAINAI MUŠASI SU
jimą, jei Kinijos rytiniu ge skamba:
Belfast, Airija, sausio 28.
žieriniais traukiniais. Žmo
vestų generolui Pershingui
ležinkeliu nebus leista ga 1. Padalinti žemes.
True translation filed with the postBOLŠEVIKAIS.
nės kaip galėdami galbėjamaster at Chicago, 111., on January -4- Cunard linijos garlaivis benti maistas į Rusiją.
Prancūzijoje. Prieš pasi
2.
Šalies
valdymą
pavesti
29, 1918, as reąuired by the act of "Andania"
sutorpeduotas
si nueidami į artimesniuoOctober 6. 1917.
baigsiant šiems metams,
Bolševikai
apiplėšia
darbininkams.
Ukrainai mėgina paimti
Ulsterio pakraščiuose, pra
sius miestelius. Bet ne visi
8,588 NUOSTOLIŲ
Suv. VaTstiios Prancūzijoje
keliauninkus.
3.
Įkurti
kareivių
ir
dar
Lucką.
neša "Irish Daily TeleSAVAITĖJE.
išgali pūškuoti per didelius
turės 1,600,000 savo karei
bininkų
respubliką,
pagaAnt
Siberijos
geležinke
graph.'' Laikraštis mano,
pusnynus.
vių.
liaus
kareivių
ir
darbinin
lio,
vakaruose
nuo
MandžuIr tasai nepaprastas ka Amsterdam, sausio 28. — Londonas, sausio 28. —jogei nežuvę žmonių nuo
—
rijos, bolševikai apiplėšė kų respublikų federaciją.
Anot gautų žinh) įš Ukrai Anglų nuostoliai karės lau ekspliozijos.
TRAUKINIS NUSIRITO
riuomenes skaitlius, pasakė
4.
Nacijonalizuoti
bankas
traukinio
keliaiininkus.
Pa
nų versmių, jau kelinta die ke per savaitę, pasibaigusią
"Andania" plaukė iš Bri
NUO PYLIMO.
sekretorius Baker, bus ap
ir
panaikinti
tautines
sko
na eina dideli mūšiai ukrai šiandie, išneša 8,588 oficie- tanijos. Su savimi turėjo ėmė visokius braugintinus
ginkluotas, apdengtas ir vidaiktus. Iš kinų keliauninkų las.
nų su bolševikais Volyni- rius ir kareivius.
3 žmonės žuvo, 27 sužeista.
apie
40
keliauninkų
ir
su
sakuo reikalingu aprūpin
atėmė visus rusų senuosius
joj.
Užmuštų ar nuo žaizdų virs 200 žmonių ingulos.
True translation filed with the posttas.
Pasažierinis
traukinis
pinigus
ir
anų
vietoje
išda
master at Chicago, m., on January
,,
Ukrainai nusprendė at mirusių oficierių 25; karei Į garlaivį paleista dvi torvažiuoda
29, 1918, as reąuired by the act, of "Omaha Flyer
vė
savo
bolševikiškas
notas,
pedi.
Viena
prasilenkė
su
rwnhpr
n.
1017
imti
nuo
bolševikų
Lucką
ir
True translation filed with the postvių 1,714. Sužeistų ar šiaipmas Ulinois Central linijos
master at Chicasro. 111.. on January
kurios
turi
labai
menką
PRANCŪZAI
UŽPUOLĖ
kur pražuvusių oficierių laivu. Kita pataikė laivan.
29, 1918, as required by the act of užatakavo bolševikus.
geležinkeliu ties Granger,
October «, 1917.
J ST. MIHIEL.
Visi buvusieji ant laivo vertę.
Bolševikų
kariuomenės 128; kareivių 6,721.
111., nušoko nuo bėgių ir nu
Mažesniuose
miesteliuose
žmonės,
kapitono
įsakymu,
UKRAINA PASKELBTA vadas šaukėsi pagelbon aus
Paryžius, sausio 28. — sirito nuo pylimo 30 pėdų
išilgai
geležinkelio
bolševi
susodinta
į
valtis.
Po
va
tru.
B
e
t
kur
Čia
tau
austrai
j
1V««
translation
filed
with
the
post
RESPUBLIKA.
Y
Prancūzai atliko pasekmin augšto.
.
. .
.
I master at Chicago, 111., on January
kai
apiplėšia
žmones
ir
juos
landos
laiko
juos
išgelbėjo
k l a U S y S IT m a i S y S I S IT k i e n o j 39, 1918, as Yeąuired by the act of
gus užpuolimus praeitą To atsitikimo pasekmės:
. .
., T
'October «. 1917
žudo.
patroliniai
laivai
ir
išsodino
Taip nubalsavo ukrainų
naktį Champagne fronte ir 3 keliauninkai žuvo ir 27
nors naminius reikalus.
į I g VAKARINIO KARĖS Airijos Šiauriuose.
Tomske
įvyko
skaitlingas
"rada."
FRONTO.
irinkimas. Siberijos vai- šiauriuose nuo St. Mihiel, sužeista.
"Andania" buvo 13,405 susirrn
True translation filed with the postNelaimingo
atsitikimo
master at Chicago, UI., on January
praneša karės ofisas.
tonų
intilpimo,
Londonas,
sausio
28.
—
Petrogradas, sausio 29.— 29, 1918, as reąuired by the act of
dymuisi pravesta sekantis
priežastis kolkas nežinoma.
October 6, 1917.
Išilgai prancuzų-belgų fronprojektas:
Ukrainos centralinė "rada"
Berkeley, Cal, sausio 29. 1. Siberija bus neatski pasiskelbia kaipo autonomi True translation filed with the post308 balsais prieš 4 nuspren SUGADINTAS PATROLI- t o daugel vietose vokiečių
master at Chicago, 111., on January
artilerijos ir pėstininkų už — Oia mirė 78 metus eida riama Rusijos respublikos nė šalis i? atskiriai savo ša 29,
NIS LAIVAS.
dė paskelbti Ukrainos ne1918, as reąuired by the act of
lį
valdo.
October «, 1917.
puolimų veikimas vis daž mas Herman G. Schwesin- dalis.
prigulmybę ir šalyj respub
Washington, sausio 28.— niau atkartojamas, anot ka ger, buvusio Meksikos im 2. Kaip ilgai steigiamasis 4. Siberijos durna bendrai NAUJAS VENGRIJOS
lika.
KABINETAS.
peratoriaus - Maksimilijano susirinkimas nebus sušauk su visos Rusijos stegiamuoBolševikams tas baisiai Karės laivyno departamen rės ofiso pranešimo. •
tas gavo žinių, kad vienas Vokiečių artilerija praei sekretoriusi
tas ir nebus nuskirta pasto ju susirinkimu tariasi apie
nepatinka.
amerikoniškas
patrolinis tą naktį smarkiai veikė Kuomet Maksimilijanas vi visai Rusijai vyriausybė, Siberijos valdimosi formą. Amsterdam, sausio 28. —
laivas išplaukęs į krantą ir pietvakaruose nuo Cam-' su kitais savo bičiuoliais Siberija tegu bus pavesta Autonominė Siberija galų Anot depesos iš Budapešto,
LIETUS UŽLIEJO
Austrijos imperatorius Ka
į uolas atsimušdamas susi brai, šiauriuose nuo Lens ir buvo pastatytas sušaudy- valdyti Siberijos durnai, ku gale įstoja visos Rusijos
MIESTĄ.
federacijon. rolis patvirtino Vengrijos
Paschaendaele apylinkėse, mui, nelaimingųjų eilėn bu ri nuskirs tam tikslui pildo respublikos
gadino.
kaipo Rusijos provincija. kabineto rezignaciją ir bu
vo
patekęs
ir
dabar
cia
mimąjį
komitetą.
Nelaime
įvyko
sausio
2
Londonas, asusio 29. —
5. Kuomet Siberijos du vusiam premjeriui Wekerle
ręs
sekretorius.
New
York,
sausio
29.
—
3.
Jei
del
suiručių
centrad.
miglos
metu.
Manoma,
Smarkus lietus užliejo Mcrna susirinks, jinai paims liepė sutverti naują kabine
Prieš
pat
egzekuciją
te
Šis
miestas
išnauįo
neteko
linėj
Rusijoj
nebūtų
galima
kad
laivas
busiąs
apleistas.
Kay mieste Australijoje.
šalies valdymą savo rankos tą. Kabinetas jau sutver
čiau
jį
ja
bičiuoliai
išgelbė
anglių.
Kaltinama
sniego
sušaukti
steigiamojo
susi
Nenukentėjo
nei
vienas
Su miestu tegalima susineš
tas.
na.
ję
nuo
mirties.
pūgos.
rinkimo,
tuomet
Siberija
žmogus
is"
laivo
įgulos.
ti tik laivais.
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\.

j^nlra3iems, šattsio

«*D R A U 6 A 8'
-«6*»- ' " ' - < & -

l lL. II VI V H. Al I U R V DIENRAŠTIS
Eina kasdieną išskyrus ntdėldienius.
PRENUkl KRATOS KAINA:
Metama
.
$5.00
Pusei metų
$S.OO
Parkant atskirais numeriais po 2c.
Prenumerata mokasi 1.4 kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
B* nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų, visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti
i&perkant
krasoje ar exprese
"Money Order" arba J dedant pinigus
t registruota laišką.

LITUI ANIAM DAILY

HOENl»

Published daily ezcept Sundaya by
DRAUGAS PUBIilSHIMG CX)., INO.
1800 W. 4«th Street, Chicago, Illinois
Pbone: McJLinley 6114, Establ. 1008

Antrosios Lietuvių Konfe
rencijos Stockholme
Rezoliucijos.

KAIP BUVO PIRKI
ŠIMTO METį),
Praėjusiu šimtmečiu pa
saulis labiaus ir daugiaus
atsimainė, negu pirm to
tūkstančiu metų.
Kad geriau suprasti tas
atmainas, persikelkime mi
ntimi šimtą metų atgal ir
supraskime, kaip tai daug,
labai ; daug daiktų musų
proseniai neturėjo, kokius
mes turime Šiandie.
Visupirmu Suv. Valstijo
se nebuvo tokių vietų, kaip
Floridaš Texas, ir California. Tai dideli tyrynų plo
tai ir prigulėjo svetimoms
šalims.
Orendžiai, bana
nai, ananasai, vynuogės ir
kiti tropikiniai vaisiai pre
kyvietėse nepasirodydavo.
Tuometiniai bernaičiai ir
mergaitės nieko nei negir
dėjo apie tuos vaisius. To
visa jiems nepapasakodavo
nei keliauninkai, nei kitkas.

PAIN-EKPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris
tikrai pagelti nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
Dabartines gyvenimo aplinkybes privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką, i r iki 65 centų
dideli.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
už pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
pakelije, kaip čia parodyta\ Pirkdami žiūrėkite, kaJ
butų ant p*akelio ženklas „INKARAS" ir žodis
„LOXOL," o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas visose
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mqs. Patariame
Irt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių^
daugiau, negu už 35 centU6.
dvigu

, vių; 2 Lietuvių Draugijos
nukentėjusiems del karės
TERMS OF SUBSCRIPTION:
remdamosi tūkstančiais pa šelpti Centro Komiteto, 2)
One ye&r
$5.00
Six montns
$3.00 čių belaisvių prašymų ir vi Pildomosios Rusijos Lietu
Thursday's Edltion
$2.00 sokeriopais žygiais
Lietu vių Seimo Petrograde Ko
A t News Stands 2 c. a Copy. Advertis- vių Globos Draugijos ir at misijos, 3), Lietuvių Kari
ing rates on application.
x
F. A D . R I C H T E R Sc C O .
skiru lietuvių veikėjų pas ninkų Sąjungos Centro Ko
\
i i
7
4
8 0 VVaahington Street, New York
rusų valdžią per visą karės miteto, 4), Tautos Pažan
gos Partijos, 5), Demokra
1800 W . 46th St.
Tel. McKinley 6114
C h i c a g O , III. laiką daromas; pagaliaus,
pačiai dabartiniai Laikina tinės Tautos Laisvės Santa
neturėjo paprastų dviračių, musų brangioji šalis yra pasijai Rusijos
Vyriausybei ros Partijos, 6), Lietuvos
gatvekarių, net geležinke žymėjusi savo gražybėmis, sa
socijalistų-Haudininkų
De
pripažinus,
jog
jos
vaikai,
—«,,..,g
liais negalėjo keliauti. Gar- vo parinktinomifi visam pa
seniai ir moterys su nieku mokratų partijos;
vežis tuomet dar nebuvo saulyj negirdėtomis dainomis.
III. Nuo Jungtinių Šiau
nekariaujančios
lietuvių
žinomas, tik buvo daromi Skatino
lietuvius prisidėti
^fmmm » < »m m M — • m m m m m Į — • » » — » '
tautos, niekam nieko nėra rės Amerikos . Valstijų lie
mėginimai su gariniais lai prie Tautos Fondo, jin auko
(guhnybė nereikalinga, Lie prasikaltę, o gyvendami pa tuvių: 1 Nuo Amerikos Lie
SEIMO REIKALU.
vais.
Antai tokiuo mėgi ti aukas, kad pasekmingiau
tuva gali palikti ir pačių sienyje tečiau daugiausiai tuvių Centralinio Komiteto,
nimų
garvežiu
priseida- iškovoti savo šaliai laisvę.
Am. Liet. Taryba nutere rusų soeijalistų globoje.
yra nuo karės nukentėję, 2) Tautininkų Demokratų
vo tris dienas važiuoti iš
Po kalbos P. Jovaišaitė ir
šaukti politišką seimą į
Bet kaip soeijalistus, taip jų namai sudegę ar apiplėš Partijos;
Philadelplujos į Washing- O. Jovaišaiffė dailiai padaina
Washington, D. C. ir inga- laisvamanius negalime dar ti, jaunuomenės iš jų dau
IV. Šveicarijos lietuvių
toną, gi šiandie toji kelionė vo. J. Jovaišaitė ant pijano
liojo J u l i ų . K a u p ą ir Kaži pavadinu didžiausiais Lie giausia į karę paimta, šei organizacijų,
traukiniu atliekama į tris paskambino.
Pakštą susižinoti su Brook- tuvos laisvės priešininkais. mynos išsklaidytos, ūkis
Antrosios Lietuvių Kon
»
valandas.
Laiškas, siun
lyno ' 'tautiečiais/' gi kun. Toks pavadinimas jiems] užleistas, — nutarė:
ferencijos Stockholme Pir
Pasibaigus programai bu
čiamas iš Nevv Yorko į Bos
F. Kemešį — su Chicagos butų perdidelė garbė. Nesj K a d civiliniai Prūsų be- mininkas, —
toną turėjo užtrukti savai vo renkamos aukos Lietuvos
socijalistads, kad ir jie ta kasgi jie yra i Prieš mūsų laisviai lietuviai
TIĮ laikų šeimininkės to
tuojaus
Rusijos Valstybės Durnos
tę laiko — arba taip ilgai, laisvei išgauti. Aukojo $2.00
me seime dalyvautų.
visa neturėjo, ką t u r i šių
B. Jovaišas ir K. Žerumskis.
visą krikščionišką tautą jie butų grąžinami atgal iš Ru Atstovas:
kaip šiandie laiškas eina iš
dienų šeimininkė. Neturė
Su to- sijos, duodant jiems pirme
, Po $1.00: — J. A Poška,
M. Yčas,
Dabar " D r a u g a s " gavo iš yra tik nvkstukai
New Yorko į San Francisco
jo jos bėgančio vandens na
P. Kulikauskas, J. Pudžiune8 e k r e i : I St. Šilingas,
BrooŲyno atsišaukimą į kiais priešininkais visuome nybę prieš kitus grąžina
arba į Londoną.
Laiško
muose, neturėjo nei skalbi
lis, R. Aadreliunas, J. Šileris,
Kun. Juozas Tumas.
visuomenę su parašu Am. nei nėra sunku apsidirbti, mus vokiečių pavaldinius.
siuntimo lėšos tuomet buvo
mo mašinų.
Valgis buvo
J. Kibikauskas, B. Nenartol i e t . Tarybos ir Amerikos kaip su paprastais išdykė
beveik šešis kartus dides
Antrosios
Lietuvių
Kon
Nepa
gaminamas, ot taip papras
<nis, V. Žerumskaitė, F. Usialietuvių Tautines Tarybos— liais priaugliais.
Kadangi ir vokiečiai, o- ferencijos Stockholme spa
nės,
kaip
šiandie.
Pirm
tai,
ant žarijų.
Tuomet
lis, N. Gabrėnas, K. Bajorišaukiantį seimą į New Yor- klauso jie perspėjimų, gra kupuodami visą
Didžiąją lio mėn. 22 d. posėdžio Pro
šimto
metų
nebuvo
krasos
nebuvo šių dienų puošnių
nas, J. Baranauskas, J. Rau
ką; seimo gi programon in- žiu žodžiu, pabarimo. To Lietuvą, taip-pat pasielgė tokolas.
ženklelių.
I
r
tasai,
katras
kakalių, nebuvo anglių; kū
lis, P. Jovaišaitė, O. Pežienė.
dėta du nauju punktu: vie kiems duok paragauti ber su jos gyventojais lietu
Dalyvauja
atstovai
tų
pa
apturėdavo
laišką,
turėdavo
Surinkta kiek ir smulkesnas — apie apsidėjimą visų žinės košės. Tai geriausias viais, daugybę jų padary čių organizacijų be Didžio renta su viena malka. Tuo
met nebuvo nei degtukų, už jį užmokėti grynais pini-j nių aukų. Labai ačių visiems
lietuviu mokesniais, kitas vaistas prieš išdykavimą.
dami civiliais belaisviais ir sios Lietuvos ir Šveicarijos
I aukotojams, kurie nepamiršnei elektros, nei gazinės ar gaiš.
Lietuvos laisvei skersai išsigabendami į savo logeapie suradimą naujų reika
organizacijų atstovų. •
Kadangi tuomet nebuvo ta tautos įr Tėvynės reikalų;
ba žibalines šviesos. Mė
lų bendram srovių veiki kelio šiandie stovi kur-kas rius^adangi
jie nėra komSvarstoma
memoranduNeprošalį
bus paminėti
nulis buvo tinkamiausias geležinkelių, žinios iš vie
mui.
Am. Liet. Taryba, va- didesni priešininkai — tai batantai (kovotojai), tečiau j m o klausimas,
Kai-kurioms
žiburvs žmonėms tuometi- nos vietos kiton taip vei dar ir tas, kad
duodamosi faktais ir visuo lenkai. Juos galima pava gyvenimus yra pralaimėję
Nutarta:
kiai nueidavo, kaip greitai Brighton Parko lietuvaitėms
nėmis naktimis.
menės opinija visai nemanė dinti net didžiausiais prie ir šeimynas išsklaidę, tai
1." Konferencijos vardu
mažai rupi tautos ir Lietuvos
T< >kiems • berži Antroji Lietuvių Konferen ir parašais visų organizaci
tų dviejų punktų Į progra šininkais.
Įvairios kelionės tuomet bėgdavo siuntinio * arklys
arba kaip sparčiai plaukda laisvės reikalai. O juk, rodos,
mą dėti. Pirmęr dalyką pa nes jau nemanyk }>arodyti. cija Stockholme nutarė:'
buvo
atliekamos
pėsčios,
jų atstovu šiam posėdyje
butų laikas visiems susiprasti
vo buorinis laivas.
T
a
i
žmonės,
^atrie
patys
il
sekmingai vykina Tautos
Kad civilius lietuvius be dalyvaujančių
pagaminti raitos arba paprastais veži
ir išvien darbuoties tuo žvil
Nebuvo
telegrafų,
nei
te
Fondas; antrame gi klausi gus šimtmečius tempia sve laisvius vokiečiai t^vjau su memorandumą
mais.
Gi
tie,
katrie
norė
Lietuvos
gsniu.
lefonų.
Tatai
tuomet
buvo
timą
vergiją,
bet
prie
kiek
me aišku, kad prie dabarti
grąžintų į Didžiąją Lietuvą nepriklausomybės reikalu. davo perkeliauti okeaną,
Antai, kuomet Tautos Fon
Bet
nių sąlygų ir aplinkybių su vienos progos jie stengiasi į pirmiksčias jų tėviškes.
2. Šitąjį inemorandumą buvo priversti sekti Ameri ir mažai laikraščių.
tautiečiais
laisvamaniais kitus pavergti.
Yra tai
kos atradėjo Kolumbo pė ir tuose būdavo mažai žinių. do skyrius surengė prakalbas,
intekti
Petrapilyje
rusų
už
vin.
mes galime išvien dirbti tik atkakliausi ir nepataisytini
domis, ty. keliauti papras Tokie laikraščiai dažniausia vietos jaunimas, ypač mergi
sienio
ministeriui
ir
visiems
taip
išgavimui Lietuvos laisvės musų tautos ir tėvynės lais Reikalauja Pral. Michalke sąjungininkų bei neutralių tu buoriniu laivu. Supran pasiganėdindavo vietos ži nos, nėjo pasiklausyti
vičiaus prašalinimo.
bet
ir Lietuvos atstatymo rei vės priešininkai.
Visokie spaudos labai svarbių prakalbų,
Turbūt
tamas daiktas, tuomet ne niomis.
valstybių
pasiuntiniams.
Antroji Lietuvių Konfe
išdūmė į rengiamą tą dieną
kalais. Abu tie punktai ir jie vaduojasi p a t a r k : "Žu
darbai
buvo
spauzdinami
buvo
nei
lakstytuvų,
nei
au
3. Tam tikslui išrinkta
nebuvo indėti Am. Liet. Ta vis žuvį rįja,' jei savo at rencija Stockholme, paty
tomobilių nei
motorinių rankomis medinėse preso- vakarą Town of Lake. Argi
delegacija
sanstatoj
Dr.
J
.
rusi iš Vilniaus lenkų raš
taip gražu daryti! Dar nesaky
rybos į seimo programą.
se.
kaklybes nenori pamesti.
dviračių.
Musų
prateviai
to, šių metų gegužio 25 die Aleknos, M. Yčo ir St. Ši
Šimtus,
gal
tūkstančius,
Žmonės rašydavo žąsų tum nieko, jei tasai vakaras
lingo
ir
duota
teisė
pasi
Niekas iš anų trijų pami
ną
induotojo
Vokietijos
butų buvęs katalikų.
kviesti delegacijon k u n i  daryti iš jos nepriklauso plunksnomis; *• Plieninių
nėtų asmenų nebuvo inga- ar gal daugiau karių lietu Kancleriui,
Vietos jaunimui
reikia
pasakę,
plunksnų
ir
visokių
paauk
gaikštį
I.
S,
Vasilčikovą.
Įlotas savarankiai mainyti viai lenkams yra
ma, demokratiškai sutvar
1) jog Lietuvos lenkai
kad
jie
savo
kalbose,
savo
suotų fontaninių, kaip kad įgyti daugiau prakilnumo.
seimo programą ir vietą. Tą
4.
Šitąjį
memorandumą
kyta
valstybė
etnografinė
dvarininkai savu būdu liau
J: A R
raštuose
visokių
nieką
ne
šiandie, visai nebuvo. Ne-J
gali padaryti tik pati Am.
nusiųsti
Šveicarijon
ir
pra
mis
rybomis
su
būtinai
rei
pliaukšti; ir neuzurpuotų dies nesiklausdami, siekia šyti teikti visiems oficija- kalingomis
Liet. Taryba.
ekonominiam buvo net paišelių.
Lietuvą
priblokšti
Lenkijai,
NAUJOS
KNYGOS.
lietuvių tautos ir Lietuvos.
P
i
n
u
šimto
metų
net
žo
liams
pasaulio
valstybių
at
gyvenimui
korektyvomis.
Manydami, kad čia esama
kaip tik tuo laiku, kada
Bet argi jie klauso?
nebuvo
stovams.
Lietuvos tautinėms ma dis ".fotografija"
kokio nors nesusipratimo,
tikrieji
Lietuvos
šeiminin
"Dešimt metų
Tautiniai
Tokiems ponams, žinoma,
žinomas.
5.
Jeigu
šveicariečių
or
žumoms turi būti patikrin
demokratai
a r kieno klaidos, mes kol nelengva kame nors savis kai lietuviai
Kultūrinio Darbo Lietuvoje M .
I r daugel daugel šių die Parašė M. Šalčius.
kas sulaikome to atsiliepi tovybę atgauti, jei jie nori sunkiai ir atkakliai dirba, ganizacijos ir Didžiosios tos tinkamos jų kultūros
Tėvyaės
Lietuvos
atstovai
rastų
ga
nų daiktų neturėjo musų Mylėtojų Draugijos
mo skelbimą, iki kol nesu to, ko negali apžioti.
leidinys
Ne sudarydami neprigulmingą lima be jokių keitimų padė reikalams sąlygos.
lauksime iš mūsų Tarytos bus tatai ir stebėtina, jei Lietuvą.
No. 26.
Galutinai nustatyti ne prateviai.
ti savo parašus po minėto-į
sekretorijato tos Tarybos lenkų auksinės
Gi kas feus 201? metais i
priklausomos Lietuvos pa
svajonės 2) Jog tame antidemokrati
"Pasaka apie Jonuką kvai
balsavimo pasekmių ir įsa "nuo jūrių lig j ū r i ų " nueis niame> lenkų darbe dalyvau jo memorandumo, ingalioti matams ir jos santikiams kas tai gaM žinoti
Pa
liuką ir Gudrųjį
Karalių",
juos t a t padaryti.
ja
ir
yra
pasiryžę
laikyties
kymo tą atsišaukimą skel niekais.
saulis
šiandie
dar
smar
su kaimynėmis valstybėmis
Nes, mat, kas
1
Ingalioti išrinktąją dėle- turi būti sušauktas steigia- kiau keičiasi ir nepermal papasakojo Jonas Vilkelis, iš
bti, čia mes dar sykį pažy daug ko nori, tai ir to, ką Vilniaua vyskupijos Valdileido "Vien. L i e t " .
mime, kad ir Chicagoje gy turi, netenka.
tojas ^pralotas Kazimieras gaciją, reikalui esant pasi masai Lietuvos seimas Vil daujamas pažangumo įsta
,
venantieji Am. Liet. Tary
Miehalluewicz
ius > susitel kviesti Rusijos lietuvių vi niuje, demokratiniu būdu tymas savo veikia. /
"Moteris, jos" gyvenimo
Lietuvą nori pavergti ue
bos nariai ir Chicagos lietu tik Europos lenkai, bet ir kęs žinomus lietuvių prie suomenės veikėjus bendroi visų jos gyventojų išrink
. G—s. srytis ir jos paslaptįs", išver
galutinos
memorandumo tas.
vių katalikų visuomenė no šios šalies " r o d a k a i . " An šus kunigus;
tė p. Norkus, išleido "Viem
ri, kad seimas butų Wash tai "Dz. Związko\vy" vie
Liet".
3) J o g tokios politikos redakcijos nustatymui.
II. Jeigu Vokietija su - \ IŠ BRIGHTON PARKO.
Konferencijos pirm.:
ingtone, o jeigu ten pasiro noj savo neva telegramoj darbas be didžiausios ne
tiktų dar prieš taikos kon
"Laikraščio "Saulės" ka
M.
Y^as,
dys negalima, tai — Pitts- taip/ rašo:
ramumo ir neapykantos sė
ferenciją proklamuoti Lie T. F. skyriaus prakalbos.
lendorius, 1918 m.
Sekret.:
burghje — centralėje visų
jimo
nieko
daugiau
Bažny
Sausio
20
d.
vietos
Tauto?
tuvos valstybę ir pačioje
"Švabai nenori rusams
S. L. A. Kalendorius 1918.
Kun.
J
.
Tumas,
v
Amerikos lietuvių vietoje. sugrąžinti užimtų kraštų. čiai ir Tėvynei duoti nega
konferencijoje paremti Lie Fondo 60 skyrius turėjo su
St.
Šilingas.
parapijos
tuvos reikalus, tai lietuvių rengęs prakalbas
Jie nori paglemžti nema li, — nutarė:
LAIŠKAI IŠ RUSIJOS.
1) jog kun. K. Michalke
konferencija, turėdama o- svetainėje. Žmonių į prakal
žiau kaip $0 tūkstančių my
L1ETUV0S LAISVĖS
L I E T U V I Ų KONFEREN
menyje, jog Lietuvos inte bas susirinko gražus būrelis. B. Asockis
lių tų Lenkijos žemių, kur vičius šiame politikos mo
PRIEŠININKAI.
CIJOS REZOLIUCIJA.
resai yra normalinėse tai
be lenkų gyvena, dar lietu mente valdyti Vilniaus vys
Susirinkimą atidarė sky Bernardas Visoskis
kupijai
ypač
netinka,
Mes nuolat
tvirtiname viai, baltarusiai, Ukrainai ir
P, Kuli Simonas Eismireskis
Ištrauka iš Lietuvių Kon kos sąlygose pasvirę ne riaus pirmininkas
2) jog Vilniaus, vyskupi ferencijos 1917 metų rugsė tiek į rytus* ir ne tiek į kauskas. Susirinkusius supa
pasiremdami faktais, kad latviai."
Šie laiškai yra "Draugo"
pietus, kiek į vakarus, pri- žindino su musų žinomu kal administracijoje,
Lietuvos laisvės dideliais
kurie gali
Musų tautai po šios ka jos adnainistratoiiaus v parei jo 21 d. protoįolo.
gos
turi
būti
lietuviui
pa
l*ri^šiinnk{HS yra mušu so- rės ne kartą prisieis susi
Lietuvių
Konferencija, X)ažįsta galimu sueiti "busi bėtoju p. J. Poška, c Jis savo ma gauti kas dieną.
vestos.
cijalistai, gi išdalies ir lais remti, pasirokuoti su tais
Draugas Pub. Oo.
apie brolių
remdamos Lietuvos reika majai Lietuvos valstybei, kalboje aiškino
vamaniai.
Turime pilną atkakliais, besąžiniais žmo Konferencijoje dalyvavo lais ir vaduodamos visuoti nepakenkiant savitam jos lietuvių vargus Tėvynėje, apie 1800 W. 46 st., Cftiicago, 111.
teise taip tvirtinti, nes soei- nėmis. Nes atrodo, kad jie
atstovai. nu lietuvių siekimu nutarė: plėtojimos, į tam tikrus dar Lietuvos praeitį ir laisvės at
jalistai pat >\*-yra viešai pa ir mirs, tai neatsisakvs nuo
1) Nuo Didžiosios Lietu
T. Liuosam Lietuvos ple> nustatvtinus santikius su gavimą. Gražiai ypae nupasa Stocks ir Bonds Perkami 4r Parduo
sisakė, jogei Lietuvai nepri- paglemžimo Lietuvos.
kojo Lietu vos praeitį, kaip dami reiklus darbas. Andręora & Oo,
vos, I I Nuo Rusijos lietu- tojimos reikalinga yra su-,| Vokietija.
(Tąsa iš pereito num.)

'Draugas" PmMislhimig Co.
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jos, platinties gera spaudau
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III.
Siame laike visas pasau patamsį.
Tenai jiems ir
T i k t a i S e m t o j , S a u s i o 30 d.,
a) Šarka ant tvoros —
lis vaitoja prispaustas po vieta.
i5
J . F . K. mišrus choras.
sunkia nelaimių našta. Ne
b) Stovi mergelė — miš
tik, kad kovoja tauta piieš
Vertės 50 centų ar daugiau
j
rus
choras.
"
ROCHESTER, N. Y.
tauta, bet kovoja k a i n y n a s
MILTAI
CUKRUS,
e) Gauskite, vėjai — so i 16 MĖGINIMO . P A
AlUIItAfi,
BAKSI
prieš kaimyną, brolis prieš
KUOS P I E N A S N E S
Įj VYZDŽIŲ
DYKAI
lo,
bem.
PRISKAITO»iAS.
Pavyzdingos vestuvės.
jbrolį/
d) Buk lietuvis — merg.
Sausio
19
d.
čionai
įvyko
J e i g u tik prisižiūrėsime
choras.
arčiau į lietuvių tarpą, atra vestuvės Kazimiero Rauga
e) Maloni daina — merg.
lo
su
Alena
Abromavičiūte.
sime beveik tą patį.
Juk
choras.
Vestuvės
buvo
pavyzdingos,
rodosi mes visi užaugę Lie
f) Skrisk, paukšteli —
gražios.
tuvos šalelėje, buvome visi
5
šešios poros sesučių.
lietuviais ir katalikais, visi
Jaunavedžių giminės ir
g) Patarimas — -sok), vai
mylėjomės t a r p savęs, nes draugai su draugėmis besi kinas.
nebuvo ten kam sėti nesusi linksmindami atsiminė ir
S i Pavyzdžio pakelis Post Toasties.
1 pav. pak. puikios Gelatinos.
h) Ei, dudoriau padū —
=:
; 1. pav. pakelis Grapo Nuts»
1 Ceresota v i r t u v ė s File.
pratimų, ir sklaidyti į par badaujančią Lietuvą. Juo duok — solo, merg.
S, i pav. pak. Mule muilo plaušeli?.
X Prices virtuvės knyga
S
1.
pav.
pak.
Uncle
Jerry
blynam*
1 pav. bulkelėe Piper Kurinės 5
tijas, sparti j ėles.
Bet šio zapas Novikąs pasakė tru
i) Plaukė laivelis —mer =5
milty.
duonos.
Pažymėjo, gaičių choras.
i 1. pav. kąsnelis wool muilo.
je šalyje visokie netikę gai mpą kalbelę.
1 4 sv. maišelis baltos druskos. E
1 5c. bl«ktn* Lekko čystimui mil- s
5 1 pav. pak. Drmine skalbimo ir.ilvalai suskaldė mus į parti- įo<£ei Lietuva pagaliaus sutu.
£
B
tai.
k) Deklemacija — 9 me
1 Kuponas geras del 1 kąsnelio**
2 1 pav. pakelis Virtuvės čy$,tytoja«.
jas-yartijėles, ir tų partijų šliaukianti neprigulmybės. tų mergelės.
3 1. pav. kąsnelis P a l m Olive muilo.
Swif to klasiško muilo.
vadai, kad padidinus savo i Sumanė Lietuvos reikalams
iillliI!IISfl!3IIC!i!l!I!I!ll!IIIII!llli!IIIIII3Et!IIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllfinilfll#il»tllfMflfll!tl!IIIl7
IV.
pasekėjų skaitlių, dažniau-1 parinkti aukų.
Suaukota
a) Ką ten priešas žada
šiai panaudoja tam tikslui $&36.
REIKALINGI AGENTAI.
rengt
—
tribalsis.
kuotamsiausius ir niekšisP o $1.00 aukojo: Kaz.
b) Kelk mergyte, nemie
kiaušius įrankius. • Štai ir i Kaugalas, J. Norikas, Ant.
Reikalingi visose lietuviu
gok
—
vyrų
choras.
mūsų
kolionijoje
kame j Shacekas. P . Bajorinas.
kolionijose agentai platinimui
c) Laivelis — solo mer dienraščio "Draugo".. Geras
skaitosi apie trys tukstaiiKaz. Stasaičiutė aukojo
eiai lietuvių.
J ų didžioji 50c, Ant. Navikas 51c, J . gaitė.
uždarbio geram žmogui. Atsi Or. A. A. Btontfflthal 8. D.
AkiQ
Specialistas
d) v Gaidžio kaltė - due- šaukite greitai.
dalis yra katalikai, o paskui Milukas 50c. Smulkių au
Patarimas Dykai
tas, mergaitė*.
Offiso Adynoa nuo 9 iš ryto iki 9
seka laisvamaniai, socijalis- kų 86c.
H
vai. vakarė Nedalioms 9 iki 11.
Draugas" Publ. Oo.,
e) Sakė mergos - solo.
tai ir kitokie istai.
Kata
Juoz Shacekas pasakė ei
4649 So. Ashland A ve. Kamp. 47 St.
Telefonas Yarda 4817.
P. P . Dulkė.
likų čia yra keletas pašel les — Lietuvos kareivis.
f) Deklemacija — 10 me .GERBIAMIEMS „DRAU-.
pimų, draugijų, o taip-pat
Ant. Shaeekas gražiai pa
GO" AGENTAMS.
yra idėjinių
organizacijų, dėkojo už aukas ir jis gi au- tų mergaitės.
g) Klausimas — farsas.
kuopų.
Be to, dar katali-! kas pasiuntė Tautos Fondo
Kas iš gerb. "Draugo" a- , DB. J. J. VIZGIRDAS I
kai turi pasistatę savo baž- j iždininkui.
V.
LIETUVIS GYDYTOJAS
gentų turėtų dienraščio nume
IR CHIRURGAS
Korespondentas.
nyčią po vardu N. P . P.
rį 235 (spalių 5 dienos 1917)
9627 So. Broadway
a) Dijalogas. vyrai, j
M. kuri kainuoja apie 50,ST. L O I I S , MO.
b) Tekėk, dukra — jau tai malonės jį nums sugražiaTelefonas— Bell Sidney 401
000 dolerių.
Soeijalistai W A T E R B U R Y . OONN.
Kinloch Victor 598
nosios vytes.
*
Gyv^'Jirao vieta:
kiek tvirčiau laikosi, o lais
i.
3237
Pi'LASKI
STREET
r
c) Garnys — drilius. *
* Draugo'' Administracija
Tai. Kinloch Victor 9S0—L.
f.
L. Vyčių kp. vkaras.
vamaniai nusmukę
visai.
OFISO
VALANDOS:
10
iŠ
ryto
m
Šitas koncertas surengtas 1800 W. 46 Str., Chicago, IU.
iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak.
Bet tiems visiems lietu
Sausio 20 d. Liet. Vyčių pasidėkojant vietos vargo
Nedėliomis 10 išryto ik4 12 piet.
vių tautos atmatoms, ma 7 kuopos choras surengė
nininkui,
nenuilstančiam
•#**«MMK€«J^#«W«^***«***f*
tant stiprumą ir veiklumą gražų koncertą.
Programa tautos darbininkui J. V.
katalikų, pradėjo
dantys susidėjo iš daugelio indo- Kovui, taipgi darbštiems
: j » » • • »«•• • » » • < »
Gauti sonrnl darbą ir
•
daugiau pinigų.
gelti, ir ėmė galvoti, kaip mių šmotelių — kaip tai: vyčiams ir vytėms.
F. B. BBADCHTTLIS
V.istir reikalinga daug
pasėjus vaidus tarpe kata karės raudos, Tėvynės Lie
kirpėju, triraerlų, rankoLIETUVIS ADVOKATAS
Vakaras tęsėsi net pus
Tių.
kišenių ir skylučių
ATTORNEY AT I J A W
likų I r štai iškilus nesu tuvos balsai, Farsas, Dri- ketvirtos valandos.
dirbėjų. Taipgi
preserių
•
ir siuvėjų •lektros mafilsipratimams tarpe parapi liai, Baletai, juokingi du- x
105 W. Monroe, Oor. Clark St.
nomis. Dabai laukia. At
Žmonių buvo pilnutėlė 'A
Room
1207
Tel. Randolph 5598
^
,.,"
eikite
dienomis
arba
vmjom^ ir klebono, 'kun. J. balsiai, tribalsiai, kvartetai,
CHICAGO. IKL.
svetainė.
Daugelis turėjo
*9 -^fį| karais Lengvi mokesčiai.
Krasnicko, ta proga pasi Dekleroacijos
Dialogai, grįžti namo nuo svetainės Specialiai kursai mer
Gyv.: 8112 South Halsted Street
ginoms formų klriyme
naudojo mūsų laisvamaniai. Dainos ir tt.
Telefonas: YARDS J890
durių, kadangi viduje nebu pritaikinime ir siuvime
— $16.«0.
P a r s i t r a u k ė sau į talką
K—
Koncerto programą pra vo vietos.
Duodama diplomai.
Bostono bedievių laikraš
Patrenos daromos pa
dėjo vietos gerb. klebonas
Visu
vakaro
metu
publi
gal Jųsų mierą — bile
čius, pradėjo tverti nepriarba, dydžio.
Ui
kun. P . Saurusaitis. Podė-1 ka užsilaikė labai pavyzdin stallės
bile
madų^
knygos.
gulmingą parapiją. O per
kojo publikai už skaitlingą gai.
P a t s vakaras visais MAS1KU DESIGNING SCUOOL
" K e l e i v į " ir " A t e i t į " pra
J. F. Kasnieka, Perdėtinls
susirinkimą.
atžvilgiais labai puikiai nu
dėjo varyti kuosmarkiousią
118 N . Ija Baile gatve. KambaryPrakukuoja 26 mat&i
sisekė
ir
visiems
patiko.
416-417.
Prieš
City
Ilall.
Gyvenimas ir Ofisas
Programa buvo tokia:
agitaciją už nezaležninkus^
H
4
t
&
Morgan St. kertė 89 m.
Vakaro - koncerto
visas
Laisvamaniai su socijalisChlcago, BĮ.
1.
pelnas
yra
skiriamas
vietos
-BPKCIAIJSTAS
' V'.«lj
tak, sudarė vieną armiją,
a) Užė giružė, solo. J. P . lietuvių parapijos mokyk
Moterlžko,
TyriSku ir ¥oikq
Phone Canal 1678
i
Pasisamdė sau kokią ten
Taipgi
Chroniška
tiigų.
s
Bružas.
lai.
>t
OFISO
VALANDOS:
,
apleistą nigerių šaudę, par
dEdLANIS & JUŠZKA
b) Trys našlaitės — tri^ iki 9 ryto. n u o 12 iki 2 po piet
i A. L. M.
2342 So. Leavitt S t .
| ir nuo 8 Iki 8:80 vak. Nedėliositraukė kokį ten iš Cliiear j fai^
£ mis vakarais ofisas uždarytas.
CHICAGO. LLL*
gos, kaip jie sakėsi, "fche- j
^ ^
Tolapbone Yards 987
\%
Km. ^ ^
Vienatinės lietuviška P l u m KINGSTON,
PA.
riką Strazdą," k i m s prade-; _ ^ ^
berio — krautuvė vakarų 1 d»choras
lyj. Mes taipgi taisome gazo
jo visus laisvamanius mo
suvedžiojimus, aurų darbą ir
d)
Rauda
—
tribalsis..
Žinių-Žinelės.
karšto vandens boilerius.
le vti " t a u t i š k o " tikėjimo.
Visas darbas gvarantuojae) Kad Tėvynę aplan
Čionai gazu užtroško VIT
Tūlą laiką paskrajojęs mu
mas.
\ -'
NAUJAS UIKRAšTISi
kiau
—
mišrus
choras.
sa J. Gudavičių šeimyna
šu apielinkėje, iš žmonių
f) J a u šviesi saulelė — — tėvas, motina ir 2 dukprisirinkęs (neva bažnyčios
relės.
Labai iškilmingai
statymui), Strazdas išlėkė mišrus choras.
Telefonas: McKINLEY G764
"GARSAS" eina kas
g)
Ant
kranto
jūrių
—
nelaimingieji
palaidota
sau
kitur, čia palikęs dar tam
ketvergas didelių 6 pus
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
sio 23 d. Ghidavieiai Ame
sesnį už save Mikalauską. mišrus choras.
«
GYDO VISOKIAS LIGAS
lapiu, 7 kol'., formate.
I
rikoj
buvo
išgyvenę
vos
10
Tas greitai " t a u t i š k ą " paH.
S457 SO. WESTER1T BliVD.
"GABSAS" yra viera ]
ICampas W. 3 5-tos gatvės.
rtip. nuvarė nuo kojų, įva
a) Pasilenkęs
vaikščio metų.
geriausių ir svarbiausių
Kituose
aplinkiniuose
na
ręs ją į skolas.
Žmonelės j a u — duetas, vyr.
Amerikos lietuvfų katali
apgauti, suklaidinti, iš gė
b) Lietuva dar nepražu muose ir gi daug žmonių
kų laikraščių.
jau buvo* pritroškę.
Bet
AB ESI GIRDĖJĘS?
dos neturi k u r akių dėti. Į vo — solo. merg.
"GARSUI" aandarbiKad
žmogus
gali
pasigražinti
sau
senąją bažnyčią grįžti sar
c) Apleidęs Tėvynę — suspėta išgelbėti.
uiukauja gabiausieji A
veidą ir jgyti ilgus plaukas. Prisiųsk
Atsargiai reikia būti su stampy ir gausi visas informacijas.
mata, naujoji pasirodė mo- duetas merg.
merikos lietuvių rašyto
DISTRIRCTOR for \vTJQBERT CO.
nais — taip ir skursta na
d) Nuo girinės statinės— žibinamuoju gazu.
jai, publicistai, TOUome3Iontello, Mass.
J 42 Tinę Street,
bagėliai be Dievo ir be ku Mok. merg. choras.
Mūsų apylinkėje organi
nimnkat
~ K
nigo.
"GARSO" prenumera
c) Oi tu, rugeli — mot. zuojasi kooperatyves drau
gijos. Tai labai geras daik
ta metams $1.50, pusei
Paskutiniais betgi laikais mergaičių choras.
metų $1.00.
f) Lietuvos kraštas — tas.
K. K.
<*ia pastebimas didelis ka
talikų atgijimas.
Naujas vyrų chor.
Bt C. Z. Vezelis
Kit$
kritikuoti
ii*
tamsuolis
g) Dievo galybė — kvar
kun. Juškaitis daug mums
idQBTt;\TK vmrrtSTAs
pataiko; gi «avėsias klaidas
Valandos: nuo • ryto iki 0 rmk
456 GRAND ST.,
naujos dvasios pridavė. Ka tetas, mergaičių.
N e d ė t o m i s pai^U - ^ 1 ^ ,
41tM «o. Aifclsujd
A»JT
h ) Deklemacija — 8 me pažinti ii* pataikyti jau reikia
BR00KLYN, N. Y.
talikai atgijo, pakilo jų u?***
<
'
t
o
i
cadv*s
susipratusio.
tų
berniuko.
ėmė
augti
organizaoipas,

Valgomieji aikiai Dykai!!)

I

J6 Mapiis Pikiliį *flrau(B^^
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Čia yra -Jusu Proga!

Dr. G.M.OAS£R"

"GARSAS"

i

»
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"GARSAS"

I

mr^rj

Sekančios Knygos Gauna-|
mos "Draugo" Knygyne

Visiems savo prietelianis patariame skaityti ir platiB
ti mūsų išleistas knygas.
Užsisakant knygas visad reikli pažymėti knygos «^f-m
merį ir vardą. Pinigus reikia Brųsti iškalai išperkant|j
money order arba registruotame laižke. Mažiaus dole
rio galima siųsti krasos ženkleliais.
| | N O . 1100. Krikščioniško JSrfcBld1 SoMttBH^į dalis
]
11. Surengtas ir užgirtas trefiojo Baltimores Koncilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame įatekizme sutalpinti klausimai, pritaiĮ-J kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus išr leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina
.25L
Wo. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Sutaisė Mokytojas Juoz- Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkas mokyklose ir pafej tiems pef save mokinties, poperos apd
1
No, 1133. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė J. DamiJonaitis, drobės apdar
1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
H! l$o.mijonaitis,
dalis U.
Jfo. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais,
parašė Dr. A. L. Graičiuna»s; kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti,
*
No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. DrM. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė.
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, HL 1915, pusi 28L

"»
.
35'
.J2&\
..35
1

fff

.20]

..10

No. 1219. Sv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę
į
M
No. 1135. Vaikų Žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1,
kieto poperos apdarais,
25
No. 1136 Vaikų žvaigždute, dalis 11, kieto poperos
m
apd
.35|T»
No, 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
kua. P. Lapelis, Yra tai viena įdomiausių knygų
įįį lietuvių kajboje. Cia rasi daugelį paveikslų siaM
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio gryčio
je privalo rastis^į knyga. 448 pusi. popero apd....75
Drūtais drobės apdarais
\
$1.20
^
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klaupiami inIformacijų adresuokite:
•No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomiom ąpy.-a'raMea.
į jį J Kalbį lengvi. Parašė Skruzdė. Cbicago, i,:, i y 15... 45
M No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam-laiko imUkUmui patartina šią apysaką^ kalba leng-vrit knygm
j
intalpa interesuojanti, verte Jonas KmUas
38%
No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles
Dickens. Apysakų, kurių myli senas ir jaunas, bied
nas ir turtuolis; neapsivilsi gatęs šių Jcnygą.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi
,
$1.00
JiJNo. 355. Degtine. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
m
Lenkiškai parakė Kaz. Goralčzyk, vertė Adolfas
Vėgėlė. Tinkas scenai veikalėlis
10
ffo. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
scenai Nlengviai eulošiamas vaizdelis, . .^
.-15
No. S98. Katriute. Triveiksmis dramos paveiksklėiis
iš liaudies gyvenimo ...T
.----*,. -.1
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai
15
[41 No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
" I Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkas mažiems ir
suaugusiems, 112 pusi
<
*~»28
_ o. 819. IkOiaa Autonomija Lietuvai Eeikalimja:
! (Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys,
.10
1
No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir mdavė Tautų (Bassių) Kongresui Londone atsibusiam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., ĮSU,
si
pusi. 1 2 . . .
.....!(.'
. . .
. . . . . . . . . . ^
No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė paiyniihiH kas
tai yra tie mūsų lietuviškieji soeijalistai bei *'cieilistai , \ ^u paveikslais...
,....
^M

W No.

950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai Jbr
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas
15
N a 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misijų paminkle- —
' lis; parengė Tėvas Kapucinas
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo {statymo.
Pa*ašėr 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.. .$UK)j
No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. 6uster. Kieto popero apdarais. ..25
Kazimiero dryos. leidiąį
*.
3
II
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
LIlTo. 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 pradedamiemsiems skyriams. Kaina
.15 - >
1

D R A U G A S P U B . CO.
1800 W. 46th St.,
Chicago, IU.
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Antradieni?, sausio 29 d.

"D R A U G A 8 "
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CHIC AGOJE
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Antradienis, sausio 29 d. Sv. Pranciškus SaJezietis.
Trečiadienis, sausio 30 d., šv. Aklegunda.

S U S . L. R. K. A. CHICAGOS

Vargas su sniegu ir šalčiu.

OTE KAS BUS
Seredos kartais virata nepaprastomis dienomis, kaip kad ir dabar. Bridgeporto 5 Labdarių kuopa rengia.

I APSKRIČIO SUSIRINKI
Vakar nesnigo ir buvo jau
Vakare, Sausio-January 3 0 d . ,
MAS.
________
kiek šilčiau. Šiandie gi ir včl
Švento Jurgio Par. Svet., 32 PI. ir Auborn Ave.
Šiandien, 29 d. sausio, 8 | š a l t a - B e t o valdiškas oro biuBus trumputis, bet labai puikiai sutaisytas programas. Na, o paskui šokiai prie puikiausios muzikos. Įžanga bus labai maža. — Be
vai. vakare, šv. Kryžiaus p a - ! r a s tvirtina, kad laukiama
je, bus taipgi dovanos ir gyvieji paveikslai. Taigi visi ateikite. Kviečia kuopos
VALDYBA.
rap. svetainėje (Town of L a - ! d a u ^ ^ *&*&>. Gi to sniego
ke) Sus. L. R. K. A. Chicagos m i e s t e > k a d kaikuriomis gat- B ^
-Hfr^
i
=3=
—i
vėmis
kelmta savaitė
I Apskritys turės svarbų s u - i
J™
ne
sirinkimą. Tat-gi visi kuopų ' " a l i Pavažiuoti vežimai.
delegatai
ir delegatės bu- Praeitų dienų pūgos išnautinai turite atsilankyti rni-l^0 u ™ e S o geležinkelius. Ir išnėtan susirinkiman, nes b u s : n a u J ° • » * & » nepristatoma
Užlaikome Ro
svarstyta daug indomių da- t i o k a n - l h ^ ' k i e k N r e i k < ^ i r
P a u l Zdvadiiui,
Oglesby, III.
žančių dideliame
kiek
norėta
pristatyti
Tamstos
pavardę
pataisome.
Atsipra
lykų ir dalykėlių, paliečiančių
pasirinkime įvai
š o m e už klaidą.
Miesto
vyresnyhė
skatina
riose
spalvose
Apdraudos. Savaitę, ir kaip
K. Svagždlcnei, E . Vandergrift,
karolių,
kurie
prie jos geriau
prisirengti. gyventojus kasti ir valyti gat P a . Tamstos reikalavimą tuojaus išpildysime.
yra pargabenti
Nesant kokioje kuopoje dar ves. Bet tokiam snit\ge kasties
Spausdiname Plakatus,
iš Europos. Pa
P . S. ir J. D. West Ptillmau. Apie
Tikietus
perstatymams,
išrinktų delegatų, kviečiame j n e r a s p o s a L
pagerinimą
išnešiojimo laikraščio,
siskubinkite su
M i e s t o vald
bai
jau tvarkome. Turėkite kantrybe.
Baliams,
Piknikams
ir
,
pirmininkus
ir raštininkus,!
>'
patariama
užsakymais.
t
t
;
Programus,
Kon
a aminti
G. A. B . Dayton, OI ii o. Gerai pa- I
Greitai gali iš
kad dalyvautų
susirinkime. P S
speci jalcs garines darysime
kaip norite.
stitucijas
ir
kitus
spau
sibaigti. Turime
Tik nepraleiskite šio susirin-! m a * m a s (Aktorius) valyti J. Klevis, Binghamton, N. Y. To
sdinimo darbus. Dar
taip-gi maldak
ffatvea
kios knygos pas m u s nėra.
kimo neatsilankę.
bus atliekame graliai,
nygių spausdin
V. K ris ta pačiu J, Dctroit, Mich.
greitai
ir
pigiai.
Mūsų
Nuoširdžiai kviečia
tu Tilžėje, Vil
Pavedu* m o m •
Tamstos antrašą permainėme.
Sergąs buvęs policijos
spaustuvė
pripildyta
nau
•avo
blle
fcok|
APSKR. VALDYBA.
niuje ir Ameri
• p * n doa
dirbi
viršininkas.
jausiomis
mašinomis
ir
nau
koje.
• ealfallčatt
jausio styliaus raidėmis.
REIKALAVIMAI.
BEGALINIS BRIDGEPOR
Uo. 1487. Karoliai įvairiu spaiBuvęs Chicagos policijos
No. 148t. Galima gauti įvairiu
vu. Reikalaunant paminėkite k o 
REIKALINGAS vaikinas
kios spalvos pageidaujate. Len
TIEČIŲ DUOSNUMAS.
spalvų karoliais. Kryželiai " R o 
viršininkas Healy sunkiai su
ciūgėlis ir kryželis storai auk
man Gold". Gvarantuoti ant 5
suoti kaina su prlsiuntimų 7 5 c
sirgęs savo namuose. Gydyto- ar mergaitę, žinanti knygvemetu. Kiekvienas atskirai Įdė
No. 14S8. Balto Akmenėlio kadystę.
Malonės
atsišaukti
lai
rollaL
Storai
auksuotas
lenciutas gražioje dėžutėje. Puikiau
Laikraščiu. pranešimuose I jai tvirtina, kad esąs krizis
grelia ir kryželis.
Gvarantuotl
si dovana dėlei giminiu. Su priant 5 metu. Kaina su prLHiunšku ar asmeniškai atsilankyti
tankiai tenka matyti Bridge-j jau praėjęs.
Bluntimo
v * . . . . . $2.00
tunu tik
$1.25
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois
porto lietuvių katalikų duosKaip žinoma, Healy neper- pas:
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. P i n i g a i
galite siusti išperkant Money Order, registruotame
laiške, arba
numą, ypatingai tautos rei- senai kriminaliam teisme
"DRAUGAS PUB. CO.,
viencectlnlaia krasos ženkleliais. Adresuokite: _,. . fii*-i it -r »->»-••
r
kalams. štai kaip kartas atei- teisintas už papirkimu ėmimą. 1800 W. 46th St., Chicago, UI.
BE
nančioj seredoj bus gražus va-1
Vargonininkas. Geras choro moky
DRAUGAS PUBLISHING CO.
Gavo kalėjimą ligi
karas Lietuvių našlaičių prie
tojas, atsižymėjęs geroj muzikoj; pa
žįstantis atsakančiai lietuvišką, ir an
gyvos galvos.
glaudos naudai.
Užtikrinu,
1800 W . 4 6 t h S t r e e t I
Chicago, III.
glišką rašybą.
Kuniam iš gerbiamų
kad ir čia Lietuviai atjaus ir
klebonų bučiau reikalingas ir vieta
UO S a u s i o m ė n e s i o 1918 m e t ų • ' D r a u 
Lenkas Jo]m R
yra pastovinti, malonėkite atsišaukti
kuoskaitlingiausiai atsilankys
y<*zewski tei į M. N., c-o "Draugas", 1S00 \V. 46th "
g o " Bendrove pradeda leisti mėnesinį
?me
k
Street,
Chicago,
111.
ta vakaran, kad tuo būdu
« * » * * altu savo žmol i t e r a t ū r o s , mokslo, politikos Ir v i s u o m e 
nes ž u r n a l ą —
prisidėti prie našlaičių namo n o s a** 0 ** 1 * D e * kažkokiij
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steigimo. Tikimasi, kad t a i p j b y ] o s m e t u * * * * * • » * 3fTinkamiausis lietuviams laikraštis yra
dzewskis
Pajieškau savo brolio Petro Ra *
o nekitaip bus, kad Sv. J u n g t o !
Ssig^bėjo nuo kargausko.
Paeina iš Kauno gub., Sau
tuvių
Xubfujslas
parapijos svetainė bus pilna j
*
kabinu* li- lių pa v., Triškių par. Judėjų kai mos.
Pirmiaus gyveno Nashua, N. H. Jis
?i
o s
alvos
"Pažanga" ols tuo pačiu formatu, kaip Ir ligSiol, tik gal
DAEEINI2TKAS" eina utarninkais, ketveriais ir su
svečių. Užtikriname, kad a t - ' ^
*
pats ar kas apie j j žinote meldžiu
kiek padidinta.
Ja redaguoa kun. Prof. PR. BUCYS.
batomis.
pranešti man žemiaua padėtu antra
Bendradarbiais apsiėmė butl žymiausi mūsų literatai ir
ėję nesigailės,
nes pasilink
šu, už ką busiu labai dėkingas,
publicistai,
"DARBININKAS" paduoda daug žinių.iš darbo lau
Pienas
pristatoma.
K.
Ragauskas,
"Pažanga" m e t a m s kadtuos tik $2,90.
sminimų bus ganėtinai
prie
ko, apie unijas, ' apie darbininkų judėjimą.
1612 — 12th St., Rockford, m .
Atskiri numeriai po 20 centų,
puikios muzikos.
Nagi dar
Agentams nuleidžiama 2 J nuoi.
"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų
Nežiūrint sniego pustymų,
Pirmaa numeris Jau spaudoje.
Iaela apie pabaiga, sausio,
ir puikus gyvieji paveikslai! pienas Ohicagon pilnai pri
darbininkams pasiskaitymų, rnšytų pačių darbininkų.
PajieSkau savo tikro brolio An
kiti eis regulerial pirmoje pusėje kiekvieno mėnesio.
tano Krištinavičiaus. Paeina iš Kati"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
G.
Agentai praSomi pasidarbuoti.
Pasiskubinkite užsisakyti.
statomas. Nors iš vežiojimas I no gub., Panevėžio pav., Truskavos
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
| parap.. Padvarininkų kaimo.
PirADRESAS:
1
po
namus
truputį
suvėlintas
mir jr f^-veno Chicagoj. Dabar neži
sitikimus.
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ŽIVILĖ'' SCENOJE.
nai- kame sustojęs.' Jis pats ar kas
ii
bet tas nieko nereiškia.
PA1ANB0S" ADMINISTRACIJA"
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių ^iHų,
; >ic ;ij žinote meldžiu pranešti man
: nla.i3 padėtu antrašu, už ką budailių vaizdelių ir apysakai'":-!.
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1 8 0 0 W . 4 6 t h SU
C h i c a g o , 111.
Sausio 20 dieną
School
s
labai dėkingas.
Sveikatingumo departamento
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
K . K r i s t i n a v iėius,
Hali svetainėje (Town of La
10'
— 12th St., Rockford,
__£ ninkui s v a r b u , n a u d i n g a , i n d o m u i r
III.
perspėjimai.
BE
ke) "Harmonijos" daininin
suprantama.
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kai statė scenoje penkių veik Chicagos sveikatingumo de
^^^^RBININKAS
nuolatai išleidineja knygelių, ku
Romualdas Montrimas
paieško
LAIKAS
VISIEMS
PRIE
ŠVIESOS
*
brolio Stanislovo
Montrimo.
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u
vir
smų, 8
atidengimų dramą partamentas perspėja gyven savo
Pneina Kauno gub., šaulių pav., JoJei trokSti įgyti tikrę šviesą, užsisakyk laikraStį
šija visas išleistuves.
valšč. Jotunų sodžiaus. Gir
"Živilė."
tojus saugoties peršalimo ir nUkių
dėjau kad gyvena Chicagoje. Jis pats
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius.
Buvo garsinta, kad lošimas kojų sušlapimo, nes nuo to ga ar kas kitas praneškite man:
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
R. MONTRIMAS,
prasidės 5:00 vakare. Bet lim:: lengvai pagauti plaučiu
% A. J. W e n t z , .
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
SIS
E
.
Market
st., Wllkcs Barre, Pa.
prasidėjo septyniose. Dauge uždegimą.
kurį
skaitydamas
pats
apsišviesi
ir
kitam
galėsi
prie
tik subatmius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
^28-29-30).
šviesos parodyti kelią
75c.
lis žmonių laiku buvo susirin Praeitą savaitę mieste plau
Adresas:
"ŠVIESA'' rašo labai daug pamokinančio apie žmo
kę ir todėl turėjo laukti.
čių uždegimu susirgo 319 as
EXTRA.
gaus pažangumą.
Lošimas išėjo gražiai. Pui menų, iš kurių 156 mirė.
"DARBININKAS^
Kas praneš kur dabar gyvena
'•ŠVIESA" daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
kiausiai lošė J. Zolp. Kiti lo
Ignacas Strevinskis, arba jis pats
reikalais.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
šėjai turėjo trukumų. Bet tai
Automobilių paroda.
atsišauks, gaus 25 dol. dovanų.
"ŠVIESA" kainuoja metams tik 50 centų.
nesvarbu. Daug svarbiau yra
Atsišaukite šiuo adresu:
Visokiais reikalais kreipkitės* adresu:
geri norai mūsų jaunimo. Ši Pirmojo pulko namuose,
PETRAS GRIKŠAS,
tie norai uždengia tuos truku Chicagoje, atidaryta automo U. S. I. S. P. O. PARKER,
••ŠVIESA",
bilių
paroda.
Parodų
atidarė
WASH.
'
mus ir viskas išeina dailiai.
(27-28-29).
Į " 46 Oongresa A?e^
Waterbnry > Oonn.
Vakaro metu cicilikai mė gubernatorius Lowden.
gino
žmonėms pardavinėti
PARDAVIMUI.
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Puiki proga nupirkti pigiai č e v e paprastai vadina "literatūra"
rykųjktaisymo dirbtuvę. Mašinos elek
tra Varomos ir taipgi daug tavoro
Tečiaus kai-kurie
"Harmo
už prieinama kainą. Priežastis va
žiuoju greitu laikų i Pensylvanija.
nijos" nariai cicilikams lie
Atsišaukite greitai:
•lome Blend vežimų parpė nešties laukan su savo "li
4544 So. WOOD 8t., Chicago, m .
<aW ja! Ir daug: krautuvių
Anastazija
Krasauskiene
teratūra."
•ariiuoda ta pačia kavą
IŠ NAMŲ BAŠKUTATFĖ
•o SOc.
ANT RANDOS.
Bet užuot to cicilikai, vis
Mirė sausio 28 d., 1918 m. 1
D r a m a t i š k a Vienoje Veikmėje O p e r e t e
vai. po pietų. Turėjo 22 metu
Randavojaml
yra 3 kambariai,
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geri pavieniem arba ženotiems, kaip
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kius savo plakatus.
kas nori. Valgi galima pataisyti. Kas
•mat
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Visi giminės ir pažįstami yra
Ties 97 gatve keli darbinin
| J O S E P H C. WOLON i
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kviečiami dalyvauti laidotuvėLIETUVIS
ADVOKATAS
z.
kai valė sniegą nuo geležinke
se.
S Kamb. 824 National Life Bidg. =
lio bėgių. Staiga atūžė New
29 So. LaSalle S t ,
=
Pasiliekam nuliūdime: Jonas
Vakarais 1566 Milwaukee Ave. =
Krasauskas — vyras, Barbora
York Central traukinis ir jų
r
Central 6390
S
Razminienė — sesuo ir Petras
Rasidence Humbuld 97
E
3 užmušė, gi vieną sužeidė.
CHICAGO, ILL.
=
Razminas — švogeris.
Sakoma, mirsiąs ir sužeistasis.
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PUIKIAUSI PASILINKSMINIMU,

ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.

TAI MŪSŲ DARBAI

AUKSUOTI ROŽANČIAI

DRAUGAS PUB. CO.

Užsisakykite "Pažangą"
N
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"PAŽANGĄ"

"DARBININKAS"

< <•

"ŠVIESA"

I

m

Tik Išėjo Iš Spaudos

'AUŠRELE"

52 c 30c

"Draugo" Knygyne

1800 W. 46tb St,

Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
"DRAUGį"
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