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Gelbėkime badaujančią,
Lietuvą!
Dėkime aukas Tautos
Fondan!

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, SAUSIO ( J A N U A B Y ) ,30 D., 1918 M.

KAINA 9 CENTAI
PRICE

VOKIEČIAI LAKŪNAI
UŽPUOLĖ LONDONĄ
47 žmones nužudyta ir
169 sužeista
ITALAMS TEKO 1,500
TEUTONŲ NELAISVIŲ
True transiation filed with the post- i Tvue translation filed with % the postmaater at Chicagro, 111., on January ' master at Chicago, 111., on January
30, 1918, as reąuired by the act of j 30, 1918. ąs reąuired by the act of
October 6, 1917.
October 6, 1917.

47 ŽMONĖS NUŽUDYTA,
169 SUŽEISTA.
Londonas, sausio 29. —
Čia oficijaliai
paskelbta,
kad vokiečių lakūnų užpuo
limo metu ant šio miesto
praeita naktį pamestomis
ljoinbomis 47 žmonės nužu
dyta ir 169 sužeista.

'

J

ITALAI SUTRUŠKINO
TEUTONŲ LINIJĄ.
Paėmė 1,500 nelaisvių.

Rymas, sausio 30.—Šiau
riniam kalnuotam fronte
italų
kariuomene
stojo
•smarkion atakon ir sutraš
kino priešininko liniją, pra
neša karės ofisas. Nos ir
True translation filed with the oostraaster at Chicago, TU., on January Oampsmulo kloniais prieši
30, 1918, a s reąuired by the act of
ninkui buvo pasiųsta pagel
October S. 1917.
VOKIEČIAI LAKŪNAI ia. Bet italu ir talkininku
artilerija tą pacelba atbloš
UŽPUOLĖ LONDONĄ.
ki
Vienas lakstytuvas liepsno
Dvylika priešininko lakdamas nukrito.
stytuvų numušta. Italai ore
visur ėmė viršiĮ.
Nelaisvėn italai paėmė
Londonas, sausio 29. —
Praeitą naktį apie 15 vokie 1,500 kareivių, kulių tarpe
čiu lakstvtuvu, iš kuriu 4 ar i vra 62 oficieriu
5 pasiekė Londoną, užpuolė
Italai šturmavo teutonu
Angliją. Antruoju vokiečiu pozicijas augštumose i ry
užpuolimu tik vienas lak- tus nuo Asiago ir keliose
stytuvas mėgino pasiekti vietose įsilaužė į apsiginimo
Londoną. Teeiau toli nuo linijas, nežiūrint pašėlusių
miesto buvo sulaikytas. Va- kontratakų.
dinasi, viena nakčia du už
True translation filed with the postpuolimu atlikta ant Angli master at Chicago. TU., on January
30, 1918, as reąuired by the act of
jos.
October 6, 1917.
Vienas lakstvtuvas armoIŠKELIAVO BRESTtu
šoviniais
numuštas.
LITOVSKAN.
Liepsnodamas nukrito že
mėn iš 10,000 pėdų augštumos. Žuvo trįs žmonės, ku Rusai nori demokratinės
taikos ir viskas.
rie buvo lakstvtuve.
Su vienu vokiečiu lakstvPetrogradas, sausio 29.—
tuvu vienas anglų lakūnas
buvo susirėmęs ant jūrių. Bolševiku užsieniu reikalu
Pasekmės nežinomos. Visi ministeris Leon Trockis ir
anglų lakūnai, kurie buvo M. Kamenev vakar iš Pet
pakilę prieš
užpuolikus, rogrado iškeliavo Brest-Lir
laimingai sugrįžo į savo vie tovskan atnaujinti taikos
derybas su centralėmis val
tas.
stybėmis. Darbininkų ir ka
True translation filed with the post- reivių sovietų atstovų kon
master at Chicago, 111., on January
30, 1918, as reąuired by the act of gresas, paapgailestavęs im
October 6. 1917
perialistines vokiečių tai
SAKO GOEBEN IŠGEL kos sąlygas, patvirtino rusų
BĖTAS.
delegatų visus taikos pienus
ir veikimą ir ingaliojo bol
Menki nuostoliai jam esą ševikų vyriausybę tęsti ir
padaryta.
toliau derybas.
Amsterdam, sausio 29. —
Turkijos skraiduolis Sultan
Yawuz Selim, buvęs vokie
čių karės laivas Goeben,
anot gautos telegramos iš
Konstantinopolio per Ber
lyną, praeitą
sekmadienį
inplaukė Konstantinopolio
uostam
Talkininkų lakūnų užpuo
limas laivui padarė menkus
nuostolius, kadangi tik dvi
maži pamesti bombi palietė
laivą.

METAI-VOL. III.

Entered as Second Clasa Matter March 31, 1916, at Chlcago, Illinois under the Act of March 3, 1879.

OENTS

True translation filed with t h e postmaster at Chioago, 111., on January
30, 1918, us reąuired by the act of
October 6. 1917.

True translation filed with t h e postmaster at Chicago, 111.. on January
30, 1918, as reąuired by the act of
October 6. 1917.

BOLŠEVIKAI PER.
TRAUKĖ RYŠIUS
SU RUMUNIJA.

BOLŠEVIKAI SUSKILO
Į DVI DALI,

Gen. ščerbačev apšauktas
bolševikų priešininku.
Petrogradas, sausio 29.—
Anot paskelbto pusoficijalio
pranešimo, bolševikų vy
riausybe nusprendžiusi per
traukti visokius diplomativ
nius ryšius su Rumunija,
kuomet vietos rumunų pa
siuntinys atsisakė pasidar
buoti sustabdyti rumunu
užpuolimą prieš rusus.
Liaudies komisarų tary
ba paskelbė sekantį parėdy
mą:
1. Kad diplomatiniai 'su
sinėsimai pertraukta, ir kad
rumunų atstovas atšauktas
iš Rusijos.
2. K a d rumunu aukso atsargą Maskvoje sukonfiskuota; taryba tą auksą pa
ims savo globon ir paskui
sugrąžins rumunų liaudžiai.
3. Kad buvęs vyriausias
rusų armijos vadas Rumu
nijos fronte leitenantas ge
nerolas Šcerbačev, apšau
ktas sukilėlis prieš revoliu
ciją ir todėl jis yra liaudies
priešiniiukas. Kaipo toksai
jį* išimamas iš..įstatymų.
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on January
30. 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

SUMAŽINTA DUONOS
PORCIJA PRAN
CUZIJOJE.
Paryžius, sausio 29. —
Vakar Prancūzijos parla
mente 385 balsais prieš 92
pravesta sumanymas suma
žinti gyventojams kasdieni
nę duonos porciją ligi 300
gramų (truputis mažiau,
kaip 11 uncijų). Socijalistai
atstovai pirm balsavimo išrodinėjo, kad tasai duonos
porcijos sumažinimas žy
miai atsiliepsiąs į darbinin
kus.
Bet provizijos ministeris
Victor Bore t paaiškino, jogei tasai duonos porcijos
sumažinimas esąs tik laiki
nas. Kuomet padidės javų
kiekybė, tuomet busią padi
dintos ir porcijos.
Chicagos plėšikai yra gudrus.

Keli Chicagos plėšikai ap
lankė miestą Milwaukee. Du
iš jų užpuolė Haise vaistinę ir
su revolverių pagelba paėmė
$240. Paskui privertė nusam
True translation filed with the post- domo automobiliaus šoferį nu
master at Chicago, 111., on January
vežti juos į geležinkelio stotį,
30, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
iš kur išvažiavo Chicagos pu
VOKIETIJA SULAUŽĖ sėn.
Mihvaukees policija prane
SUTARTĮ SU RUSAIS.
šė Chicagos policijai apie tą
Washington, sausio .29.- atsitikimą. Mušą miesto vieni
Šiandie karės departamente detektivai todėl nudūmė laukpakelta apkaltinimas Vo- \ ti traukinio į Evanston, kiti į
kietijos, kuri sulaužė gin- į Clybourn Junction.
klų sudėjimo sutartį su ruTečiau nieko nesusekė. Tik
sais, gabendama savo ka paskui gauta žinia, kad plėširiuomenę iš rytų fronto va- kai iš traukinio išlipo m. Rakarinin.
cine.

True translation filed veith the postmaster at Chicago, 111., on January
30, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

NEPASISEKĘS STREI
KAS BERLYNE.

Didžiuma reikalauja atnau Vokiečiai darbininkai nepa
klausę kurstymų.
jinti karę.
Londonas, sausio 30. —
Bolševikai suskilo į dvi dali
taikos klausime, anot pra
nešimo iš Petrogrado į " E x change Telegraph."
Didžiuma bolševikų prie
šinasi taikai ir reikalauja
atnaujinti karę, šventąją
karę.
Pienuojama sutverti koalicijinę vyriausybę iš visų
frakcijų.
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on January
30, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

VOKIETIJA AREŠTUO
JA SOCIJALISTUS.
Amsterdam, sausio 29. —
Vokietijos vyriausybė nu
sprendė suareštuoti šešis
neprigulminguosius socia
listus darbininkus. Tame
skaitliuje yra trįs "Leipzig
Volks Zeitung , , redakcijos
nariai.
Gauta žinia, kad "Vorw a e r t s " redaktorius ir Prū
sų seimo atstovas Hoffmann
suareštuotas.

Amsterdam, sausio 29. —
Praeitą pirmadienį Berlyne
buvo paskelbtas didelis dar
bininkų streikas. Anot pra
nešimo iš vokiečių sostinės,
praeitą savaitę tenai po
darbininkų namus išmėtyta
atsišaukimai, kuriuose dar
bininkai buvo skatinami
streikuoti. Teeiau ta agita
cija nepasisekusi.
Amatų unijos atsisakiu
sios prisidėti prie streiko.
Tik kur-nekur darbininkai
buvo pametę darbus.
Vi streiko nepasisekimą
kaltinama tas, kad darbo
žmonėms trūksta centralio
vadovavimo.
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SNIEGAS TIRPSTA—
DIDELIS POTVINIS.

Gyventojai perspėjami
prieš grūmojantį
pavojų.

Paducah, Ky., sausio 30.
— Šitoj valstijoj ir aplinki
nėse atšįla oras. Tennessce
ir Ohio upių ledai jau ima
lūžti ir vadomi paVrinV*r*fuu.
Sniegas tirpsta, vanduo su
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on January bėga į upes ir aplinkiniams
30, 1918, as reąuired by the act of
gyventojams grūmoja pavo
October «. 1917.
ITALAI PRADĖJO
jus.
•
UŽPUOLIMĄ.
Šalies vyriausybė tų val
stijų gyventojams išsiunti
Berlynas, sausio 29. — nėjo perspėjimus, kad jie
Čionai oficijaliai paskelbta, i skalno pasigamintų kovon
jogei italai pradėjo ofensy- prieš potvinius.
vą prieš austrus-vokiečiu3
šiauriniam kalnų fronte,
Vakar ir šiandie piliečių
tarpe Asiago ir upės Brenregistracija.

ta.
SUGRĄŽĮSIĄ GELE
ŽINKELIUS.
Washington, sausio 30.—
Senato įprekybos komitetas
7 balsais prieš 6 nusprendė,
kad kuomet pasibaigs karė,
tai už metų laiko vyriausy
bė paliaus kontroliavusi šabes geležinkelius ir juos
sugrąžins išnaujo privati
nėms kompanijoms.

7 MIRĖ NUO DENATŪ
RUOTO ALKOHOLIO.
Muskogee, Okla., sausio
30. — Francis miestelyj
praeitą sekmadienį įvyko
susirinkimėlis. Svečiai besi
linksmindami
pasivaišino
svaigalais. Šiandie 7 iš sve
čių nuo tų svaigalų Jau mi
rė, gi keli kovoja su mirti
mi.
Mat, jie per klaidą yra
pavartoję uziiot paprastos
degtinės denatūruotą (me
dinį) alkoholį.
Paprastai vartodamas al-

koholis yra nuodai, bet jie
iŠpalengvo ėda žmogaus or
ganizmą. Medinis gi alko
holis antkart žmogų nužu
do.

Chicagoje vakar vakare bu
vo ir šiandie vakare dar bus
piliečių registracija. Kas nori
ateinančiuose "primary" bal
savimuose dalyvauti ir kas
yra permainęs gyvenimo vie
tą, šiandie vakare būtinai tu
ri užsiregistruoti.
t
Šitam registravimuisi mies
tas padalintas į distriktus,
kiekvienam distrikte kas pen
ki precinktai yra registruvimuisi vieta. Tose vietose rei
kia registruoties nuo 6:00 ligi
10:00 vakare.
/
Vasario *26 dieną įvyks aldermanų "primary" rinkimai
(kandidatų į aldermanus sky
rimai).
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No. 25

Bolševikai briaujasi j Suomiją
SIBERIJOJE SIAUČIA ANARCHIJA
True translation filed with the post-1
master at Chicago, 111., on January
30, 1918, as reąuired by the act of
October «, 1917.

True translation filed with the postmaster at Chicagro, m., on January
30, 1918, as reąuired by the act of
October 6. 1917.

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ
GELSINGFORSĄ.

KOVA BOLŠEVIKŲ SU
SAVO PRIEŠININKAIS.

Suomijos vyriausybė atsi
dūrė blogan stovin.

22 žmogų užmušta Siberijos
susirinkime.

Copenhagen, sausio 29.—
Harbinas,
Mandžurija,
Suomijos sostinę pagaliaus
užėmė rusų bolševikų rau sausio 29. — Kuomet Sibe
donoji gvardija, anot šautų rijos atstovai Tomske pra
dėjo priruošiamąją steigia
žinių iš Stpckholmo.
Suomijos vyriausybės na mojo susirinkimo sesiją,
rių likimas nežinomas. Tai kad aptarti Siberijos autogi nežinia, ar jie suspėjo nomijos ir- šalies valdyme
pasprųsti iš raud. gvardijos J'formos klausimą, tarpe at
stovų bolševikų ir kitu par
nagų.
tijų prasidėjo šaudymas)s.
Kadangi visi atstovai sesiDIDELIS PLYŠIMAS
jor. buvo atėję apsiginklavę
IR GAISRAS.
revolveriais, tatai to šaudyMarąuette, Mich., sausio mosi pasekmės pasirodė la
29.—Pioneer Tron Company bai baisios: 22 atstovu už
įstaigose įvyko baisus ply mušta ir daugelis sužeista.
šimas eliemikalijų departa
mente. Po šito pakilo gais Bolševikai šaudo žmones.
ras, kurs padarė apie 100
Sekančią dieną visi žuvu
tūkstančiu dolierių nuosto sieji susirinkimo atstovai
lių,
įr*
viešai laidota. Žuvusių kar
Kompanija gamina vy atai buvo atidaryti, taip kad
riausybės užsakymus.
publika galėjo pasižiūrėti į
J4riek3w»*ą.
True translation filed with the postBlagoviesčenske
vietos
master at Chicago, 111., on January
30, 1918, ąs reąuired by the act of atstovai vieną dieną buvo
October 6, 1917.
susirinkę lokalėn sesijon.
KARĖS TARYBOS
Bolševikai tuomet įsilaužė
POSĖDIS.
susirinkimo bustan ir pašo
Paryžius, sausio 29.
vė kelis nepriguJmiiigosios
Čionai iš Londono karės ta partijos atstovus. Pačiam
rybos posėdin atkeliavo An mieste siaučia pasibaisėtina
glijos
premjeras
David anarchija. Viskas plėšiama.
Lloyd George, visepunt MilTeutonų nelaisviai grūmo
ner, abudu Britanijos karės
ja apylinkėms.
kabineto nariu, paskui Ita
lijos premjeras prof. OrlanRytinėj Siberįjoj prajo
do ir Italijos karės ministe vus išdarinėja vokiečių ir
ris gen. Alfieri.
austrų nelaisviai. J ų tenai
yra 5,000 oficierių ir 10,000
True translation filed with the postmaster at Chicagro, 111., on January kareivių. Jie visi išsisklaidę
30, 1918, as reąuired by the aet of po visą Amūro provinciją.
Octobar «. 1917
Tomske, Omske ir TrUKRAINAI PAĖMĖ
kucke teutonų helaisviams
LUCKĄ.
bolševikai davė visuotiną
, Londonas, sausio 30. — laisvę. Didžiuma jų dabar
Po trijų dienų mūšio ukrai- su bolševikais bendrai vei
nų kariuomenė iveikė bol kia prieš ramiuosius gyven
ševikus ir paėmė miestą tojus ir nepaklusniuosius
Lucką, anot pranešimo i s priešininkus.
Kijevo į Geneva.
Šitam mušyj abi pusi pa KRAUTUVĖS REIKA
nešė didelius nuostolius. LAUJA 6 TRUMPESNIŲ
Ukrainams daug pagelbėjo
DARBO DIENŲ.
lakstytuvai.
• •
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— EI Paso, Tex., sausio
Atvežama cukrus.
29. — Meksikonai pietuose
nuo Chihuahua sulaikė pra
Chicagoje yra taip maž«i
važiuojantį traukinį ir nu
cukraus, kad didžiuma gyven
žudė 35 žmones.
tojų jau negali gauti nusipir
kti.
Policmonas pasveiksiąs.
Vietos maisto administrato
rius tvirtina, kad atvežama
Aną naktį ties 22 gat. ir
daug cukraus, apie 12 vago Wentworth ave. keli plėšikai
nų. Bet kaip grfeit tie vagonai užpuolė žmogų. Netoli tos vie
bus pristatyti miestan, neno tos buvo policmonas John
rima pasakyti.
W a g n e r . J i s p u o l ė s i p r i e š plėMaisto krautuvėms įsakyta šikus. Tie poliemoną' pašovė ir
savo kostumeriams cukrų pa patys nudūmė.
dalinti lygiai, taip kad 'vie
Policmonas nugabentas li
niems cukraus netektų per goninėn. Po operacijos pra
daug, kitiems permažai.
nešta, jogei jis pasveiksiąs.

Washington, sausio 30.—
Čia vieši didžiulių miestų
krautuvninkų sąjungos de
legacija. Delegacija indavė
protestą kuro administraci
jai prieš krautuvių uždari
nėjimą pirmadieniais.
Krautuvninkai reikalau
ja, kad krautuvės butų at
viros kasdien. Gi anglių sutaupymui tegu krautuvės
kasdien bus atvirios trum
pesnes valandas.

Sakoma, kad protestas
neatsieks tikslo. Kuro ad
ministracija pažymi, kad
dabar negalima atmainyti
paskelbtų taisyklių.
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Ką rašo p. M. Yčas Ame
rikiečiams.

nės dar ir šiandien negali
dovanoti katalikų veikėM
ja^us to viso dalyko. Ba
ko, k u r jųs dėjote tą suvirLIETUVIŲ KAT ULIHŲ DIENRAŠTIS
LTTŲl A S I A N DAILY F R I E N D
(Rašyta per p. Balutį).
t i n a kasdieną iSskyrus nedėldieniua. Published dally ezcept Sundays by štirn šimtą tūkstančių, ku
( Kapitalas padidinti nuo $25,000 iki $50,000.
P R E N U M E R A T O S KAINA:
DRAUGAS F l BJUSLUJfG CO., INC. riuos mes surinkome Lietu
NUTARTA: j ^ _ sumažinti
nuo $25.00 iki $10.00.
padarė del Lietuvos ateities
Esame
visus
darbus
už
Metama
$6.0i 1800 W. 4«th Street, Cnicago, IUinol*
vių Dienoje! Bei to k T. baigę.
Daroma
Važinėjau lietuvių *$iuo karės metu.
Pusei metų
$5.00 P h o n e : McKlnley «114, Establ. 1006
šiandien mušu laikraščiu biznis dar neneša pelno.^
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Fondas turėjo nemaža nu konferencijon'
ir
tautininkų,
bet
socijaliStockholTERMS
OF
SUBSCRIPTION:
Prenumerata mokasi iš kalno. Lai
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai
kentėti.
Užsivylę
su
anuo
kas skaitosi n u o už&irasymo dienos, One year
stų
darbo
Lietuvos
ateičiai
man.
Buvau
užsukęs
Ko$5.00
• e n u o Naujų Metu. Norint permai
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektiisi.
dabar penhagon ir išbuvau su Vai- nesimato.
$3.00 Centraliu Komitetu,
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Six montbs
*2.00 nei Taupos Fondu daugelis
senas adresas. Pinigai geriausia sių Thursday's Edition
Vienatinis lietuvių kataliku dienraštis "Draugas"
*
sti
iAperkant
krasoje a r exprese
šgantu
(kiui.
Tumu)
apie
"Money Order" arba įdedant pinigus At N e w s Stands 2c. a Copy. Advertjis- nenori pasitikėti.
pereitą rudenį-patapo visuomeniška ir prieinama įstai
Kiti ne penketą dienų.
Ten mū Europoje šiuo klausimų,
} registruotą laišką.
ing rates on application.
ga, šėrai* nuo $25.00 numažinti iki $10.00. Senasis
moka nei atskirti vienos sų reikalai politikos dirvoje
taip
kaip
i
r
nieko
neveikta.
•
•
66
,
nuo kitos įstaigos.
vienas'šėras bus vertas pustrečio naujg. Dabar "Drau
labai apleisti.
Savickis Męs, " b u r ž u j a i / ' turėjome
go" Bendrovė prieinama visiems.
Sykį skaudžiai pamokin dirba — ir labai gerai dir- j
kaišioti.
Da
1800 W . 4 6 t h S t .
Tei. McKinity 6U4
Chicago, 111.
us p m g a s
ti, mes j a u turime Būti at ba — belaisvių šelpime, o
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiaubar Stockholme buvome:
sargesni. J r todėl to klau mūsų neprieteliai — lenkai
siar į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
Alekna, Bartkienė, Šliupas
sinio seime nei kelti nema visur landžioja ir Lietuvos,
"Draugas" nori pasistatyti lietuviu centre savo
ir aš, nuėję pas socijalistinį
I
nome. /
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapįtalo. Tad nevien
tyko pagriebti. Toks pun Skandinavijos - HollandiTaip-pat negalima kelti ktas kaip Kopenhaga, .Da
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
jos bloką ir iškėlėnie Lietu
1 "klausimų apie jokį kitokį
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
nijoj, yra politikoje labai vos klausimą. Internacijo-.
lietuviai. Illinois, Indjanos, bendrą veikimą.
DAR SEIMO REIKALU.
Kol mū
gas" bus tikrai MUSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį
Stockholme dau- nalistų biuro sekretorius.
YViseonsino, Micliigano ir sų laisvamaniai «yra po še svarbus.
ir mylėsime.
/
Paskaičius
vakarvkst i kitų valstijų lietuvių balso
giau vokiečiams užuojautos \^^
m u s priėmė, a tiesiog
šėliu tarnavimo svetimoms
•r
mūsų redakcijos pranešima juk negalima paniekinti,
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną,
tautoms, kol jie vieni paty rodoma i r švedai daugumo- p a 8 a k e : "Męs žinome visų
apie seimo reikalus, galėjo Šiaip ar taip čia gyvena ge
je vis tqn pusėn linkę, be't tautų
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
reikalavimus, -nes
lomis, kiti atvirai remia- nekam atrodvti, kad to seimo ras trečdalis Amerikos lie
Kopenhagoje visi entant'os mums visų tautų atstovai
46th Street, Chicago, UI.).
zaiežninkų judėjimą, — kol
sušaukimo reikalas
arba tuvių. Tad norint visus su
(talkininkų) pusėje.
(socijalistai) pristato, tik
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti serų
nuolat šmeižia mūsų Bažny
Trukdomas, arba užtemdo- taikinti ir atstovų pririnkti
Su mūsų klausimu ma tai jųsų tautos lietuviai so
PCiėmime.
čią, užgaulioja
jausmus,
mas. Čia paaiškiname pla k uodą ilgiausiai — žinoma,
mūsų Šv. Tėvą — patol ge žiausiai susipažinusi Angli cialistai tyli, tai nesistebė
čiau dalyku stovį.
I r eia kite, kad jųsų
reikalai BSE
3^
^
reikia ieškoti centralės vie riau lai "jie nesįperša į jo ja ir Prancūzija.
kaip tik geriausia juos in mums visai nežinomi.'*'
Seimas turi įvykti ir jisai tos, (jeigu negalima į VVa- kia vienybę su mumis.
Bet jeigu toji savaitė nektiformuoti ir lenkų mums tei
įvyks. Apie tai UM6 nega skingtoną).
"Męs
turėjome
j
a
m
benf
Mes tikimės,
Jei mes važiuosime į ben
rioms kuopoms nebūtų pa
lime abejoti, ne$ visi jaučia ir lietuviai
laisvamaniai drą Seimą, tai tik Lietuvos kiamas pinkles išpainioti. pusvalandį, prie žemlapio
t r a n k i , tai gali pasiskirti biAbelnai imant, mūsų klau sustoję, aiškinti: Imr Lietu
me jo reikalingumą.
tam nesipriešins.
meilės vedami, tikro reika simui Skandinavija prijau
le savaitę tam šventam dar
Tik norint, Kad jisai butu
va, kiek mūsų gyventojų,
lo spiriami. Tos meiles v e  čia tiek, kiek jie pasipažįsbui — Blaivybės praplati
Seimo programas.
pasekmingas reikia Lietu
koki jos skirtumai nuo kai
nimui brolių lietuvių tarpe.
Norint, kad seimas pasi dami mes turėtume ir Ben ta\
Deja! — mažai Lietu mynų ir tt. i r tt.%
viams susitarti apie to sei
drą Amerikos Lietuvių Ta vą žino.
Taigi C. Valdyba nuošir
mu vietą i1* a P* e jo progra sektų, reikia tik tokius da
Iš pradžių jis buvo pasi Blaiv. ir Blaiviuinkės!
džiai kviečia kiekvieną kuo
lykus svarstyti, kurie nėra rybą sudaryti, bet tik Lie
ma.
Stoekholmo
konferenci sakęs griežtai, kad nors^ te
Pasaulis
pergyvena
perpą ir kiekvieną jos narį prie
opus, ant kurių galime visi tuvos laisvei išgauti, nie- ją galima skaityti pavyku oretiškai jie ( t y . . socijalis
sivertimo
su
atsinaujinimu
Vieta.
Kam daugiau.
Suvažiuosi
to savaitinio Blaivybės nau
sutikti.
sią.- Dabar j a u visa Lietu tai) nesą prieš Lietuvos ne laikotarpį.
Žmonija
atsi
Kai del vietos, tai Ameri
Lietuvai laisvės trokšta me, žodį tarsime, Lietuvos va ir visos Lietuvos kolio- priklausomybę, bet tas (ty. dėjus visomis pastangomis dai darbo, £urį galės atlieti
kos Lietuviu Tarvba savo me visi, tad visi galime tar laisvės reikalus aprūpinsi
nijos (Rusijoj ir Amerikoj) Lietuvos neprįgulmybes iš rengėsi prie pristaikymo sekančiu būdu: rengdami
suvažiavime
Waskingtone ti bendrai žodi, ko reikalau me ir sudiev; toliau laisve
prakalbas,
paskaitas
ir
turi pripažinti tikrai reika kėlimas) labai apsunkina tam laikui.
Mes
taipgi
17, 18 sausio tik vieną vie ja n e po šios karės Lietuvai. rupinties paliksime savo
lavimą — laisvos neprigul- esą karės pabaigą ir t a s ga rengiamės prie atgimusios šiaįp j a u Vakarus, laike
tą tui*ėjo omenėje, būtent Tur-but sutiksime ir tame Tarybai, gi visais kitais rei
mingos Lietuvos.
Prieš lėtų tęsti visą karę. Bet, ir iš vergijos pančių pasi- kurių butų platinama Blai
YVasbihgtoną. Kodos buvo klausime, kokia turėtų būti kalais vėl eisime savo ke
visų bendrą valią turi ir kuomet išdėstėme mūsų rei liuosavusios Tautos gyvavi vybės literatūra ir priraši
atspėta beveik visu lietuvių Lietuvoje valdžios forma — liais ir eisime vėl į atkak
nėjami nauji nariai Blaivi
mūsų mažuma nusilenkti.
kalą ir išrodėme aiškiai, mo.
Ta*utos
gyvybė
tuo
mintis ir noras.
Bet. pra tat ir čia bendrą žodį, rodos, lią kultūrinę kovą su* mūsų
.
*
kad Lietuva be nepriklau met tik bus užtikrinta, kuo ninkų eilėsna. Blaivybės li
dėjus tartis su Brooklyno galėsime tarti.
Taip-pat latsvamaiiiais.
somybės gyventi negali, jis met remsis ant pamatų, teratūra galima gauti pas
Konferencija
buvo
ytin
"Tautine T a r y b a " (tauti galime visi tartis apie Lie
Atitaisymas.
^ svarbi, kad buvo visų da suvis nusileido ir pasižadė persunktų Pilnąją. Blaivy Centro Iždininką i r Bąštininku laisvamanių) paaiš tuvos atstatymo reikalus,
Apie kultūrą bekalbant, lių atstovai.
jo tą reikalą paremti. Vi be; tą paliudija tautų gyva ninką.
I
š
Rusijos
kėjo, kad jie labiau links nes tam ir Bendro ve bend čia turime atitaisyti vieną
Į darbą Blaivininkai ir
sas jo lietuvių klausime ba* vimo istorija.
atstovvbė
buvo
labai
skaitta į New Yorką.
Gi tuo rai įsteigėme ir varome. Čia gana nemalonia
Blaivininkės su Panelės
"Drau linga.
gažas (žinios), — tai buvo
Bet
kadangi
visos
_Musų
Brolių
ir
Šešerių
tarpu iš mūsų lniomi. Biu tik susieita ant ekonominių g o " klaidą.
Švenčiausios pagelba! Nuo^
Vakarykščio rezoliucijos buvo vienbal Gabrio memorandumas ir
ro buvo gauta žinia, kad reikalų pamato.
numerio redakcijos pasta siai priimtos, tai negali but Rimkos įteiktas raštelis. Blaivininkų—obalsis: Blai žmus i r bjaurus priešas
vi Lietuvių Tauta.
Tą o- žmonijos liks tikrai nugalė
AVasningtone jie negauną
bose,
vienas
iš
mūsų'
redak
Tad
kįla
klausimas:
kurgi
Bet lietuviai katalikai ne
kalbos, kad eia koki nors
balsį visomis pastangomis tas.
seimui svetainės ir viešbu
kiti mūsų socijalistai-smarnorės seime svarstyti fondų cijos komiteto narių pusiau dauguma butų nusverus.
turime vykinti gyveniman,
čių delegatams apsigyventi.
&u tikra pagarba,
juokais,
pusiau
rimtai
išta
kuoliai,
kurie
taip
drąsiai
klausimo. J i e turi savo
Informacijos
iš
Lietuvos
kitaip prasižengsime prieš
Katalikų ingaliotiniai, ve
- Pilu. BĮ. C. Vaidybai
Tautos Fondą, kurs vienas rė, kad socijalistams ir lais buvo labai smulkios, ir męs caro valdžiai kumščiu iš asau
užsibriežtą
tiksja,
kurį
dusieji tarybas su laisvama
Sausio 6, 1918 m.
surinko dukart tiek, kiek vamaniams, .girdi, reikėtų dabar turime tikrą vaizdą nos pusės vandenyno grū
niais, irgi, matyt, palinko
Deja, t a s apie tai, kas ten darosi i r mojo į K u r tie jūsų so'ci- pasieksime tiktai per darbą Atbol,' Mass.
visi kiti fondai.ir fondeliai į beržinės košės.
ir tai sunkų, pilną pasišven
prie New Yorko. Išleista
negudrus
juokas
perėjo,
jalistų
vadai,
kurie
taip
krūvą paimti, ir kada kiti
ko siekiama.
Gyvenimas
timo ir ištvermės.
Jokiu
me šiomis dienomis atsišau
kitų
redakcijos
narių
nepa'RACINf:, W I S .
smarkiai
kiekvieną
nesocilabai
suvaržytas
kaipo
ko
fondai
beveik
užmigo,
mu
kime sakoma, kad Tarybų
jalisto darbą moka pašiep- būdu neatliksime to darbo
kiame
kalėjime,
politikos
sų
Tautos
Fondas
juo
tolyn,
stebėtas.
T
a
t
dabar
paaišvienas arba keli, bet tiirime
buvę permatyta dvi vietos:
T. F. skyriaus valdybos
^uviėnvtomis
Waskingtonas arba Xew juo platyn savo veikimą kiname, kad mes anaiptol mintis sunkiai prasiskver t i l Kodel-gi jie nepainfor- 1 g T i e b t i s ^
susirinkimas.
netikime į beržinių košių bia aikštėn, o upas labai muoja apie save draugų, sa-j p a j ė g o m i s i r ' v a r t o t [ . t u Q 3
Yorkas. Tas nėra teisin skleidžia. Išsidirbo veikė
naudingumą kam nors, o y- prieš vokiečius. • Vilniaus vo tarptautinių organizaci
ga. Aiusų Taryba savo su jai ingyta katalikų visuo
budus pasekmių pilnus nu-" ^ s i o 2° ^ m čionai įpač
suaugusiems
žmonėms,
konferencijoj
delegatai,
jų? O dabar toks laikas,
Prakti
važiavime apie Xe\v Yorką menės užuojauta.
veįkimui jo ty., bakaus I v > r k o T a u t o s F o n d o 79 skykad esame
prineipijaliai tiek prieš vokiečius buvo į? toki valanda, kuomet ir jie
nei
svarstyti
nesvarstė. škai rišamas tautos mezlia
mustr tautos p r i e š o - g i r t u o - ! n u l l s valdybos -susirinkimi
T.
vos klausimas, nes pasek priešininkai pai/ašių prie niršę, kad nenorėjo nei Taviribus unitis galėtų Lietu- j
1 mas,
Susirinkimo tikslas
Mvst-s
Now Yorko kandidatūrą iš mingai auginamas nuolati monių.
rybos rinktis. Daugumoje Vai patarnauti i r padėti jai
__
. . , , , . .'
—peržiurėti'fiuansuies kny
kėlė tik paskui laisvamanių nių Lietuvos gelbėtojų skai
«» •
Tasai negudrus* juokas visgi buvo ūpas tik už Lie atsikelti.
Kodel-£i priseiMatydami, kaip ktti at gas už 1917 meįus.
atstovai. Tad mušu Tarv- čius. Lietuvos laisvei Tau ypač ne vietoje buvo dabar,
tuvos nepriklausomybę. Ka na mums tokiems, anot jii lieka prakilnius darbus, paPasirodė, jogei šitas sky
ba turėjo nubalsuoti, k u r tos Fondas taip-pat didžiau kada mes ruošiamės susi rė labai jau įkįrėjo visiems "atžagareiviams" ir "bur š vesdami tam tyčia pa skir
rius nuo savo susitvėrimo,
rinkties, jeigu TTasbingto- sius darbus nuveikė.
Jei eiti bendrai, kaipo kultūrin ir visi ištroškę taikos.
žujams," kaip Šliupui, A- tą laiką vien tik savo apsi kovo 9 d., 1917 m., ligi gruo
nan nebus galima. Mes ti gu šiandien pasaulis j a u gi žmonės, nors ir priešingi
Ekonomiškai labai suvar- leknai ir man tie žygiai da rinktam darbui, Pilnųjų džio* 31 d, 1917 m.. T. F ,
kime, kad gal dar pasirodys plačiai šneka apie Lietuvą, vieni kitų nuomonėms i r ;žyti, bet Lietuvos padėji- ryti?
Tik viena socijalis- Blaivininku Centro Valdv- centran pasiuntė $381,40.
galima važiuoti į \Vashiiig- tai vyriausias nuopelnas tų ddealams, bet norintieji ir imas visgi geresnis negu Vo- tų liaudininkų partija — ba nutarė paraginti visas
Pasekmės neblogiausios.
toną. J u k seimininkai ant keliolikos tūkstančių dole mokantieji pagerbti žmogų Įkiečiuose.
pirma Rimka, o dabar Bar kuopas prie panašaus dar
Šįmet tikimasi dar smar
nakvynės galėtų nuvažiuoti rių, kuriuos sudėjo lietu ir savo priešininke.
bo,
t.
y.,
surengti
Blaivybės
tkienė
—
nesigaili
žygių.
Paskui mums buvo labai
kiau pasidarbuoti.
Visi
Manome, tuo musiį paai plačiai referuota apie Švei Tegul jūsų socijalistai, Savaite.
į Baltimarę (valanda važia viai katalikai į savo Tautos
Užtinkamiausią
lietuviai prašomi stoti benvimo), gi svetainių Wash- Fondą Lietuvos vardo iškė škinimu pasitenkins ir mū carijos organizacijų veiki- jei nori Lietuvon grįžti, ne- savaitę liko nužiūrėta toji,
dran
ktųioje
pripuola
Grabnyčių
j
darban, nepasigailėti
ingtone, rodos, netrūksta.
sų
idėjiniai
priešiiuukai.
limui ir jos laisvės -iškovo
imą.
Ten
labai
daug
nuveisidangsto t u f a i s pasaky- g v e a t ė ( Š Y 0 1 1 ( , i a u s i o s P a n e . | aukų Lietuvos reikalams. '
mm
Tuo tarpu mūsų redakci jimui.
ikta Lietuvos naudai. Biu- mais ir teoretiniais ^ " 1 ^ A p v . ) u u u 2 -ros iki 9-tai!
Skyriaus vald.
REDAGUOS ATSAKYMAI.
ja Žino, kad Dr. Bielskio
r a s po mūsų reformos pa- džiojimais, OI tiesiog P ^ * - d i o n a i v a s a r i o ? 1 9 1 8 m e t ų <
Tad mes, lietuviai katali i ,
užklausti telegramų apie
Visa žinąs, Binghamlion, •sėkmingiau darbavosi. La-^ ko, kurion pusėn jie nori;
.
kai, čia turime nustatę ke
BEIKAUNGI AOEITTAI.
seimo vieta — trys mūsų
N.
Y.
—
Tamstos
korespon
bai
svarbi
įstaiga
Tautos
ateiti:
prieš.visos
Lietu-vos
lią ir nuo jo nebenuslysime.
Skandinavijos - Hollandijos
Tarybos nariai atsakė, kad
denciją sutrumpinome. Ne Taryba Europoje, į kurią valią, ar drauge su ja. Lie- bldko organizacijos nariai, j Reikalingi visose Uatuvig
jeigu negalima į Washing- Susidėjimas gi su laisvama
galimu dėti to visa, kas butinai
reikia amerikie- tuva pasisakė ko ji nori, arba sekretorius tarj>tauti-1 kolipuijose agentai platinimui
toną, tai * reikia suvažiuoti niais į bendrą šelpimo dar
buvo parašyta, čiams dviejų atstovų. Tuo tai metas ir visiems tą pa nio bįuro Camille Heys- dienraščio "Draugo^.. .Geras
Pittsburgh'e. (Jai už Pitts- bą .1916 m. Lietuvių Die- Tamstos
Negaliu ne trokš
tarpu spiriame įeiti Šliupą, sakyti.
uždarbis geram žmogui. A
burgh'ą ir daugiau Tarybos uos reikalais davė labai ap- Bet informacijos svarbios.
maus.
ti
iŠ
visos
savo
sielos,
kad
bet jei galėtumėt prisiųsti
šaukite greitai. .
nariu balsavo. Todėl šiaip verktinas pasekmes. -Dar Prie tinkamos progos bus
tokį, kuris Šveicaruose gy- mūsų socijalistai-nors sioCamilie Heysmans mums
ar taip dar labai galimas ir šiandien nežinome, kas \ galima jomis pasinaudoti.
ventų, butų begalo svarbu. į kį-tokį panašumą į Europasakė taip:
daiktas, kad seimas bus liu pasidarė su surinktais pini- ^ Joe. Rimkus, Chicągoje.
Katalikų
atstovas
jau
yra.
Spos
socijalistus
turėtų.
SBE
k a s i Pittsburglfą ko gaiš. Laisvamaniai, pini- Bylos laimėjimo aprašymą
" A š esu, buvau ir busiu 8$*** i? 9QP4S JtorkMtf ir ffttfociReik pripažinti, kad ka-;Kai|) va, kad švedu Brau^
labai pageidaujn
\JJUS užgriebę, t i k pasityfto-• negalime dėti
cUcnraštin.
daooi Teikias darbe*. Andcent # Oo,
tulikai labai veiklus ir daug ting, Lindfaagęn, arba to
(Tįša 3-eiame pusi.).
ir visų vakariniu kolonijų ' jo > :iiu*u. Gi mūsų žmo- Tas visuomenei nesvarbu.
fOB bg. La Salio *L, o%feta 1900 ak
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BINGHAlKITaN, JK. Y.
Studentas, bet nepažįstą
istorijos.
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savo gerybėmis njaiuysimės. Nereikės jums, lietu
viai, vokiečiu galybes ir JŲ
paglemžimo.*'
jis Socijaiiatas skaito Miliuko-
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lietam Amerikoje
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p l i e k e i jose.
Matyt,
tiek pažįsta
socijalizmą,
kaip jautis
astronomiją.
Kiek jis žino istoriją, tiek
b '^pu^isroa.
Tiesiog
nesuprantama,
kaip tai yra dideli tamsuo
l i a i tie soeijalistai, jei jie
klauso tokiu pat tamsuoliu
tamsiu pasakojimų.
Visa žinąs.
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Sekančios
Knygos
Gauna
W
mos "Draogo" Knygyne.

fcoftcnv&stoL

i

•.

ibcM^tmii^
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Visiems-savo prieteliams patariame skaityti ir platin
ai ti mušu iįleistas .knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardą'. Pinigus reikįa siusti išk&lno isperkantfflf
money order arba registruotame laiške, Maj5aus dole
rio galima siųsti krasos ženkleliais.

Vakar buvau tpas kitįą Socijal-Demokratų vadą BranĮtingą, dabartį i i švęfju. i i Sausio 13 d. vietos s o c i a 
nansŲ ministerį.
Buvau
listai
surengė
prakal
tuo pačiu Lietuvos reikalu.
bas.
4 kalbėtojus pakvies
o. 1100. Krikščioniško BfeteZo ICatekigmj&p, dalis
l i c ė j a u jam mūsų sieki
11. Surengtas ir užgirdąs trečiojo Baltiraores Kon* LjJ
tas iš augstesnės mokyklo
s
cilijaus, pagol angliška, sutaisė kun. P. B. Serafij
nius, mušu valią, neprigul
kažkoks cieilikas "studen
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritaiminga Lietuvą iškovoti, jis
tas. "
Apie tai socijalistm
JP- kyti angštesnieras mokyklų skyriams! (gražus išpasakė
j
plačiai išgairino.
Sakė, i
HH leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina'
*^||l
''Męs pripažįstame kiek
kad tasai jų kalbėtojas esąs
No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
S I U O X CITY, IOWA.
vienai tautai teisę save val
pilnas "energijos" vyras.
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
VIŠTŲ
TAUKAI
YRA
LABAI
MAIŠIUKU.
flENAIKINKITE
dyti ir savo likimą spręsti.
tuvių Kalbos vadovėlis tinkas mokyklose ir p&- #
Kad taip, tai ir aš nu
Sausio 20 d. Liet. Vyčių Taipgi męs labai džiaugia
JŲ, BET SUVARTOKITE.
|M tiems per save mokinties, poperos.apd
.35
sprendžiau pamatyti tą pil 95 kuopa turėjo surengusi
No. 1133. A . B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. DarniLU
kaimynės
Lietuvos
ną k* energijos" sutvėrimą, gražų vakarą su programų mės,
¥m^^Mfm(»»mm^»^)^^»»^>i^t&jtmm*s^>iS!.
Jonaitis, drobės apdar
.'. .25
viešpatijos
susilaukę
ir mmmisummm
gi dar k k studente'
Kuė- parapijos sveitainėje.
Da
[No. 1 1 3 4 Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
jca svetainėn prisėdau ir karas buvo naujų vargonų džiaugiamės, kad galėsime
mijonaitis, dalis 11
35
laukiu. Neužilgo ant plat naudai. Pastatyta seenoje gerus santikiiLs palaikyti.
Rūpinsimės moraliai
jus
No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, .su paveikslais,
formas pasirodė koks ma keturių
veiksmų
drama
parašė Dr. A. L. Graieiųnas; kiekvienai motinai
žas, susirietęs sutvėrimas, "-AUrga," iš laikų Lietuvos palaikyti. Jus kitokios paYra U.1 vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val
šį knygelė patartina perskaityti,
20
apžėlęs plaukais, kurie tur Didžiojo Kunigaikščio Vy gelbos iš mūsų, žinoma, ir
stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
nereikalaujate, nes męs eNo. 1214. Lietuvos Vyeių Dovanėlė. Parašė fcųn. Į)r.
būt daugelį metų nėra ma tauto.
tų, teoriją, harmonija ir mujikos Istorija.
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tjjp*a davanėlė.
same neutraliai ir tą neutGeriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai
tę nei žirklių, nei skustuvo.
Losimas pasisekė gerai.
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža ųžmokėsnl, turėsite
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
didelę nauda. Užsirašykite tuoj- — Kainos mūsų prieinamos. Del
1 špradžių pamaniau, kad Vįsi lošėjai ir lošėjos savo ralybę turime iki galui už
gyti Vyčių Dovanėle. Chicago, UI. 1915, pusi. 28.. ..10
platesnių žinių ateikite yp&UJkai arba rašykite:
laikyti,"
—
tęsė
toliaus
p.
tai bus koks iš Aprikos alsi- roles atliko puikiai.
iSTo. 1^19. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis, Ypa
Branting. — "Perduokite
I aladojęs monkių ainis. ]>et
Lošime dalyvavo sekau- labų dienų mano draugams
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
kaipUas gali but, jei jis i»ati šį knygelę
20
tieji:
Petrograde,
prie
jų
aš
no
vadintas "studentu."
No. 1135. Vaikų Žvaigždutė. Bendoriaus, dalk 1,
D. Kunig. Vytauto rolėje riu pasakyti ir p. Miliukokieto poperos apdarais.
:
^5
Ant trečių L«l>ų
Taigi ve tasai prinntyvis — J. Prakaitis; D. K. Vy vą, nežiūrint to, kad jis la
No. 1136 Vaikų Žvaigždutė, dalis 11, kieto poperoe
"studentas'' ir pradėjo sa tauto žmonos Onos rolėje — bai nesugyvena <su mano
ftpd
«35
I I
vo kalbą "iš istorijos,
K.
Niaurienė;
tarnaitės partijos draugais.
A š sti{No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
I*
rudbėjo jis "iš istorijo*
Mirgos rolėje — T. Jurke- prantu, kad Rusuose ta
|
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
1
VYRIŠKU DRAPANŲ
Telefonas: T A R D S 2721
trisdešimtį minuėių.
liet nieuė; Uimbauto — N A. Jon- .partijinė kova daug aršiau
į į lietuvių kalboje. Cia rasi daugelį paveikslų mū
: BARGENAS S
DR. J. J0NIKAITIS
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organkaeijų, para
didesnę pusę to laiko jam čis; Bilgeno — K. Gagelis; apsireiškia negu čia Euro
Nauji neatimti, daryti ant už
OYDAU
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių iirfornuįcijų,
sakymo siutai ir overkotai, ver
VYRŲ, MOTEIU
užėmė pirštu nosį krapšty žniogžudžių — J. Košimas poje."
tės nuo $80 iki $50, dabar par
I R VAIKŲ U C A S .
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio |a?įeiosiduoda po $16 ir %%b.
ti.
Prisiminė feudalizme ir K. Mikėnas; kareivių —
^315 s. M&t&mv ST.,
Ką-gi mūsiškiai Soeijalje privalo ramtis l\ knyga. 448 pusi. popero ,aj)d
75
Nauji daryti gatavi nuo f 15
CHIOAGO, FLL.
iki $35 siutai ir overkotai, nuo
II
laikus.
Už tuos laikus jis J. Misiūnas ir J. Bilkevi- Pemokratai pasakytų, jei
Drūtais drobės apdarais
'
$1.20
$7.60 iki 18 dolerių.
apkaltinu katalikus.
Tiek ėius.
•Užsisakydami virš minėtas knygas ar klaupdami in
Pilnas
pasirinktinas
kaijliu
(irigaitis, pavyzdžiui, dr.ispamuštu ovci'cotu.
formacijų adresuokite:
Užvis geriausia
to. Tokiam tamsuoliui už to
l ) a s z > " ; t u pasisakvti draugu BalUVisai mažai '. irtotl siutai ir
»(G»$«X«»«K<^C^€^e^^$€»€^€>' 6
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakeit^?.
overkotai vertės nuo $25 iki
kį pliauškimą gali but dar mėjo tarnaitė .Mirga, T. eio, ar kito kurio neparti$85. Dabar %& ir augščiau. Kel
Kalba lengvi. Parašė Skruzdė. Chieafco, iii. ti)15. .^5
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaiku
atleistina.
Bet kuomet j k Jurkenienė, nes labai gyvai jos nario?!
siutai nuo $8.00 iki $7.50. Va
No. 82. Huc}de})ex,ry, Pinnas. Mielam laiko i»rpJeidipasakė, kad Anglijon pro mokėjo nuduoti.
lizos ir Kuperai.
Ką tai reiškia kultūra!
mui patartina Šių apysaką,, kalba lengvi ir knygos
U
Be lošimo buvo dar ir ki
testantizmą, esąs in vedęs
ATDARA KASDIENA
Kaip ji sušvelnina visus
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas
.J5
Ncdėliomls ir vakarą K
Liudvikas X I I I , tai tiesiog tokie pa marginimai - - deksantikius! Nesimato tokio
Lošiiuo
Dr. i . FL Bkimenthal ū. 0.
No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu
|
S. OORDON,
jau ir kantrybės pritruko iemacijo.", dainas.
siauro kovojimo, tokio idė
1415 S. Halsted St., Chicago, UI.
sisekusių vertimų' garsaus anglų rašytojo Charles
AklŲi
BpedaUstaa
beklausant.
(>t, tik norė pertratikomis ant pijauo
Patarimas Dykai
jinio priešo pasmerkimo.'
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied
Offiso Adynoa nuo 9 U ryto Iki t
josi pakilti ir išvaryti lan skambino p-lė N. King. su
nas įr turtuolis; neapsivilsi gavęs šią kayįą.
T»1. vakarė Nedalioms 9 iki 12.
kau tą purviną tamsuolį. lietu vejusi svetimtautė.
4149 So. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi
.$1.00
Telefonas Yards 4817.
Užvakar
buvau
pa«s
prin
Mažu viiku ehor.v. padai
Nea juk yra žinoma, kad
jiNo. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos yaizįelis.
Anglija nėra turėjusi jokio aavo dvi daineles ai\r pija- cą Karlą lietuvių belaisvių
j Lenkiškai paraše Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas
!SR
reikaluose.
š
v
e
d
ų
kara
karaliaus Liudviko. Angli-, no akon.ivniuojain J. Pra-** Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis
.10
PUS-5ALSIO
SySTEMAS
liaus
brolis,
princ.
Kari,
yra
konu bažnyčia
Anglijoje kaieiui.
O
KKidainavo
Užtikrinu kad smui
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
ką grajisi i 4-rias lekyra įsteigęs Henrikas V I I I . kaip mes iiom ? T IT **\icna Raudonojo Kryžiaus. prezi
scenai lengviai gnlošiamas vaizdelis,
15
cijaa p e r
pusbalsiu
dentu.
A š per rusų am
systemą. kad ir nežinai
(ii mtusu soc-ijalistai net dailia uiei^eic."
fjjtfo. J598. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis
nei vienos notos. Pus
basadorių
išsirūpinau
au
balsio syateiuy yra ai.š
- ižioje klausosi to "moks- | Deki 'įnavo P. MockeviIII iš liaudies gyvenimo
\
15
kl ir lengva kad net
r
No. 401. KWS M«tu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
liueiaus
išvedžiojimų ir eius, O. Straizdaitė, V. Bir- dienciją,
yra dyvai, ,k a tP ttivzikos kompoaitoriai ne
Tikėjausi
kokias 5—10
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai
15
želaite, J. 8trazdaitė, K.
dar rankom ploja.
sinaudojo
jąja
ankBet kur
Sčįau.
Xosteb<%tii\a tatai, jei ger- Gogelis. Ant galo parapi rainučių išbūti.
ftiKo. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
PrivaUskos
lekcijos
tau!
Kuomet
oficijalė
kal
jos
ehoras
padainavo
dvi
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir
Hiamas kimigas Dr. A. Maant smuikos majpidpiisuaugusiems, į l 2 pusi
n*25
no gitaros ar harmoni
ba pasibaigė, jis pradėjo įliauskis musii soeijalistus dameles.
ja.
Paskui sekė lietuviškos domauti abelnai mūsų pol#o. 8ltf. Kokia Autonomija iLietuvai BeikaUnga:
išvadino tikrais liurbiais.
Naujagadyuižka
Kon
(Autonomija ar Savivaldai) parašė J. Gabrys,
10
servatorija.
^H
litikiniu Lietuvos klausimu,
Toksai pavadinimas kaip žaiames.
No. 822. Lietuvių Vantos Memorijalas. Patašė ir su
Publikos buvo pilna sve ir taip gyvai užsiinteresa ..Jai BUSI GRASUS! Ją išdu
karta* jiems ir tiuka.
ba
Mentholatum
Co.
Prieš
eiaUut
Direktorius
davė Tautų (JSassių) Kongresui Lendone ataabuVakaru visi pilnai vo, kad kaip bematant iš įnilt ^ i&tppk veidą mot*eia per įe
p a k a r ę t.t^ai pat u s t u - tainė.
3343 South Union Avenuo
sįam liepos 26.-29 1911 m. J. Gabrys. Vęrtii»as iš
ii
vakaru*,
o
padarys
veidą
tyri
tisą
valandą
iškalbėjome.
pasitenkino.
Pelno
vargo
<lentas" socijalistams dar
prancūzų kalbos dalis 1 VVilkes jįsM??e, Pa., 1911,
ir skaisčiu baltu.. Toji moatis
1
nų
pataisymui
nemažai
li
.10
skaitė •'prelekei.^ ' apie &oA š neskaitau galimu ir išimą, plėmns raudonus, juodua ar
fa pusi. 12
.,
Ten buvęs. leistinu # musii pasikalbėji ba šlaku* ir prašalina viaokįo*
eijalizmą.
Nebuvau tose ko.
No. 843. Tiesos žodis So^alist&m*. Parašė JCunįgas.
epuQg9« nuo veidą. Kaina d^ža
mą 'spaudon paskelbti, bet to 80c. ir $1,00. .CįOŽgBP.^tĮit
Gauti gersni daroa ir
Trečia laida. Xai geriausia knygelė pgžynimui kas
A
u
g
i
a
u
ainigy.
švedŲ,valstijos, užtai po «4 \ ^
kvti
k a d skirtu. ^vti^sto^ofo*
K A RAŠO p.
tai yia tie mūsų lietuviškieji §ocijalistai bei "ciVisur reikalinga daug
,,
metų atstovavimo neišrinkfcir,P*ju, trimerių, ranko
^jiį|tai
. Su paveikslais
10||
AMERIKIEČIAMS
J.
RIMKUS,
mo tai*p princo Karlo ir
vių,
kifienių
ir
skylučių
O. BOT 36,
Holbrook. JU**
tas soeijal-demokratų į par
dirbėjų. Taipgi
preserių
No. MO. Uacrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Bu4ai ir
augščiau
miiičtu
vyru
idė
ir
siuvėjų
.elektros
maši
(Tąsa nuo 2 pusi.).
lamentą, — ir kaip jis kal
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas
15
nomis. Dabai laukia. At
i
jose nemažiau. . Yra pateikite dienomis arba vu; No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją paminklė
Telefonas: McKINLEY &7M
i uternacijonalistu,
gyniau ba apie Lietuvos ir Švedi rijotai, šmyli savo tauta; i r |
lcara^s .Į^ngvi m o k e ^ i a l .
lis; parengė Tėvas Kapucinas
5
kursai mer
ir ginsiu darbininkų luomą, jos busimuosius santikius? jai gero velija.
O mūsų
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
ginoms formų kirpime
). M80. PU*i i v . .Istorij* gend,įr Naujp .įstatymo.
1
4
pritaikinime ir siuyime
pripažinau
ir
pripažįstu
GYDO VISOKIAS LIGAS
'Aš, — sako jis, — sto vyrai — tik dideli mažiems
Parašė &un. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.
— $15,«0.
klasų kova, bet karė įne viu už v*so pasaulio vieny- darbams ir nieko geresnio
3457 SO. 1VESTERN BLVD.
Duodama diplomai. —
V. .MiC9Has, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. ^Su pa
Kampas W. 3 5-tos gatvė*.
gatrąnosdjMromoe pa
šė p a t a i s , kurią soeijalis bd už visų tautų susiarti nenuveikiame.
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1^05 m.
gal Jųsg m i t r * — ; bUe
^ t a i ^ s , arba ; dyd4io,
M
tai turi pripažinti, — tai nimą, .bet manau, kad visulaidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 jmsl.. v$1.00Įj*
Xa, lik sveikas ir tt.
*UO JRfcdU *|U[goa
L ^ ^ ^ ^ - , .
ffJNo. 1022. Trumpa šv. Istorija Sano ir Xwjo
fc^ykad, ant kiek ekaistuoja vi pinna turi sueiti vienyben
Martynas Ieas.
MASTER DE^lONUfG 6CROOL
mo. Para&ė kum 1. Suster. Kieto popero ^ąpoląrais. .25
?. F . KiMnlcka, P ę ^ ė t l r U s
A B ESI GIRDĖJĘS?
duje tautos kli&sŲ kova, kai»gniai, kurių ekonomiš
Rašyta vagone tarp Sto- K a d žmogus gali pasigražinti sau 118 N. lia Salle gatve. Kambarys
.3
Kazimiero 'dryos. leidinį
,
tiek — o gąl ir daugiui — ki inttresai prie to spiria.
419-$17.
Frięš
City
^
a
l
l
.
ir igytl ilgus plaukus. Ptfsiųsk
ckholmo
ir Haparandos, veidą
j No. 1050. Eeikalingiausios giesmes, ^bažnyčioje šv.
III
stamps
ir gausi visas informacija/a.
sveria vai«*iybiniu°se ^anti- •Tas juk nekenkia bendram
_^.'." " J L - J g T" "
I No. 1099. . K r r t ^ r u s k o Mokslo K a t ė t o m s , 4alis 1.
~
spalio 31 d., 1917 m.
"$**emtmm*mim
DISTR1BUTOR fpr WILRERT OQw
kiuo»e tautu kova.
Šit i pasaulio -susiartinimui, o
^ Surengtas ir užgirtas trečiojo iBaltimpres KonciliP n p n e Cftųal XC78
I š "Lietuvos." 41 Vine Street, Montello, Mass. j
korektyva mes internacijtS- kaip tik padeda.
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Seraftnas.
Jei Lie
•«R
Talpina trumpius klausimus ir%atsakimus pritai
nalistai priimame ir todėl tuva bus
neprigulminga,
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina
«• .15
2342 So. Leavitt 5t.
pripažįstame
kiekvienai tai abiem bus gera.
Jus
CHICAGO, ILL.
tautai ^psisprendiiaU) tei- turite daug javų, linų ir
Mokinapia: angliškos iv lietuvis*
Vieąa^|nės lietuviška P l u m kos kalbų, aritmetikos, knygvedysį
D e r 0 — krautuvė vakarų : dakitokių žemįs gerybių, męs tės, stenografijos, typevvritiog. fiirklyj.
Mes taipgi taisoiae gazo
taisai, Suv. Valst. istorijos,
Carl Lindhagen (Stock- plieno, geležies, ir masinu lybos
suvedžiojimui sūrų d a r b į ir
abolnos istorijos, geografijos, P a t i 
karšto vandens bdįlerius.
holmo majoras) — tostu- jums galėsime duoti.
P a kinės ekonomijos, pilietystės, datlia^
Visas darbas gvarantuojaMokinimo valandos: nuo 8 ryto Į
'.ivsime per maričis tfai^
i> soeijalkta.s, jrįfžtai
% mas.

r

Muzikos Konservatorija
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3259 S. Halsted St Tėl CaaaJ 2122
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JEOLANIS & A K A

Amerikos Lietuv. Mokykla

^luvniti-

[įnkiavimą t*-ua įr tiesmį su vagoi

O platų; v;i!;. z^Ki ':Z0 iki 9:30
JiUC įk>. ĘjiIsteC St.,
CUicagp, UI.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Ul.|
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D R A U G A S

Trečiadienis, sausio 30 d.

ft
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CHICAGOJE

PRASTA

- - • • • • » • 5 5

Trečiadienis, sausio 30 d., Sv. Aldegunda.
Ketvirtadienis, sausio 31 d. šv. Petras Noliasko.
ROSELAND, ILL.

BRIDGEPORTIEČIAI!

Tautos Fondo 67 skyrius
Kas gali Jums užmesti, kad
turėjo savo metinį susirinki
jus neturėtumėte meilės arti
mą, kuriame buvo renkama
mo? Jųs šelpiate
daugiau
nauja valdyba
ateinantiems
kaip kiti ne tik Tėvynę Lietumetams.
Atsisakius senam
va, bet ir savus reikalus daug
pirmininkui, J. Jagminui, nuo
atjaučiate. Jūsų širdys atjau
pirmininkystės del tūlu prie
čia lietuvį, savo brolį, netik
žasčių, j jo vieta yra išrink
užmaryj, bet ir savais, čia au
tas p. J. Ramanauskas, buvęs
gančiais, siratėliais rūpinatės.
raštininkas. Raštininkė
yra
Jųs atjaučiate visus, visus be
išrinkta ponia B. Sabonienė.
skirtumo. Tatgi nepamirškite
Kasierius p. A. Liksa.
ir šiandien su savo gera širdi
Galima tikėtis, kad nauja
mi. Ateikite į šiandien rengia
valdyba taip-pat pasidarbuos
mą vakarą Šv. Jurgio parap.
T. F. 67 sk., nes yra gabus
svetainėje, kuris yra rengiaveikėjai ir mylinti Tėvvne.
m a s vien
l
XT
*
•
*
•*•
T
*
"
V
tik, k?d pagelbėjus
Nutarė turėti Lietuvos cho- ^
"^
į \
tiems
nelaimingiems
našlai
noje, Šv. Kazimiero, prakal
bas ir kaip (langiaus surinkus čiams. Nepamirškite, kad jei
toje dienojo aukų tautos rei gu jųs atsikreipsite nuo jų,
tai kitiems bus proga visai
kalams. Tam tikslui
nutav
jų atsisakyti; gi tuokart jųs
turėti extra susirinkimą šio
turėsite atsakyti už juos. At
sausio 31 d. bažnytinėje sve
eikite šin vakaran. Bus gražus
tainėje, kaip 7:30 vakare.
programas
ir pasilinksmini
Taigi kas prijaueia mūsų
mas.
G.
Tėvynės laisvei, jos likimui
!
ir dabartiniems vargams, ma
Daugiau sniego!
lonėkite atsilankyti k\:oskait-

Seredos kartais virsta
virsta nepaprastomis
nepaprastomis dienomis,
kaip kacTiTdabar.
Bridgeporto 5 Labdarių kuopa rengia.
dienomis, kaip
kacfiTdafc

PUIKIAUSI PASILINKSMINIMĄ,

Švento Jurgio Par. Svet, 32 PI. ir Auburn Ave.

Bus trumputis, bet labai puikiai sutaisytas programas. Na, o paskui šokiai prie puikiausios muzikos. Įžanga bus labai maža. — Be
je, bus taipgi dovanos ir gyvieji paveikslai. Taigi visi ateikite. Kviečia kuopos
VALDYBA.

EE

31

ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.
A. Markevicz, Burdinc, P a . Ga
v o m e nuo Tamstos 2 dol. ačiū. P a k 
vitavome.
S. Yasiliauski, Port Wahiugton,
AVis. Katalogą kaip ttk išleisime, tai
pasiusime.

A- f

Dr. G. M. GLASER

Dėlei Jusu Žingeidumo

..

i

Praktikuoja 16 metai
Gyvenimas Ir Oflaas
814t 8. Morgan 88. kert* 83 St.
Chicajfo. m .
SPECIALISTAS
Moterišku.
VyrlSkn Ir Vaikų
Taipgi Chronišku Ugų,

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

OFISO VALANDOS:
11d 9 ryto. nuo 12 iki S po plat
ir nuo 8 iki 8:S0 vak. Nedėliomii vakarais ofisas uždarytas.
Te1epbon» Vards 687

A.

PETRAS ZIGMONTAS
Sirgęs apie porą mėne
sių ligonbutyj mirė sausio
27 d. po pietų 1918 m. Pa
ėjo iš Kauno gub., Rasei
nių pav. Laidotuvės bus
pas švogerį Bagdoną 5300
So. Princeton ave., iš ten
9 vai. ryte į Šv. Jurgio
parapijos bažnyčią ir po
pamaldų į Šv. Kazimiero
kapines. Giminės ir pažį?
tami yra kviečiami i lai
dotuves.
Pasiliekame nuliūdime,
BAGDONAI.

DR, P. ŽILVITIS
3

LIETUVIS GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS
Gyvenimą vieta
3203 SO. HALSTED STREET
Tel. Drover 717»

i

»
o
*

m
OFISAS:
2S5S So. Leavitt St.
J
VAL.:
4—8 vakare, nedėilo- o
mis 10—12 ryte.
•
Tel. Canal 4046, Chlcago, UI. J

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

lingiausiai suslnnkimrm.
šiandie bus daugiau sniego
STOGK
57 sk. narys. j r ateina dar didesnis šaltis!
YARDS
Taip pranešama iš valdiško
PRANEŠIMAS.
STATE
oro biuro Chicagoje.
miimiiiimimnmmiiiiiiiiiimiiiiiiimu
Jau dabar geležinkeliais su1 JOSEPH C. WOLON i
Liet. Labd. Sąjungos visoms p i n e § i m a s s d i d ž i a i apsunkintas,
LIETUVIS ADVOKATAS
=
5 Kamb. 324 National Life Bldg. kuopoms ir draugijoms.
^ k a s b l l s tolesniai?
29 SO. LaSalle St,,
*£
Visos kuopos ir katal. drVakarais 15G6 Milwaukee Ave. =
DI02IAUSIAS, SENIAUSIAS IR TVIRČIAUSIAS VAU
=
Central 6390
=
jos malonėkite prisiųsti skait
Atkasinėkite sniegą
Rasider.ce Humbuld 97
STIJINIS BANKAS VAKARUOS NUO GYVULIŲ SKERDYKLŲ
CHICĄGO,
ILL.
=
lingus savo delegatus Labda
aplink namus.
REIKALAVIMAI.
miiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiisiziiiiiiiiKiiiiii?
rių Są-gos centro
susirinkiChicagos viešųjų darbų koman, kuris atsibus
seredoje,
REIKALINGAS vaikinas
misijonierius
Bennett
prane30 d. sausio, 1918 m., Dievo
ar mergaitę, žinanti knygve- SSUIIIIIIIIIIIHIIIUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU.
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g
•»a«8OTK!fflHKEKSS!«8BB^^
Apveizdos parap. svet., Union j ša, jogei dvi treedalys priva dystę. Malonės atsišaukti lai
ave. ir 18-ta gatv., 7:30 vai. tinių namu rusių mieste bus šku ar asmeniškai atsilankyti
vakare. Yra labai daug darbo vandens užlieta, kuomet atšils pas:
DRY GOODS
-:
ir svarbių nutarimų. Taipgi' ir smegaa ims tirpti, jei žmoUžlaikome Ro
"DRAUGAS PUB. CO.,
1800 W . 4 7 t h
K a m p a s VVood G a t v e s į
žančių dideliame
pageidaujamas skaitlingas at- j nrs išanksto neapsisaugos,
Mes Duodame Dubeltaius Štampus Ketverge ir Subatoje
f'
1800 W. 46th S t , Chicago, UI.
pasirinkime įvai
silankymas mūsų gerb. dva-1 Reikia aplink namus sniege
. Pilna Linija Vaikučių Apredalu, Firankų, Blanke- =
riose
spalvose
Vargonininkas. Geras choro moky
siškijos kiekvienan centro su- J prakasti ravus, kuriais tirp- tojas,
tų,
Sveteriu,
Apatinių
Marškinių.
atstžynu-jes geroj muzikoj; pakarolių,
kurie
S
t
a
n
t
S
n
i
e
g
U
l
V
a
n
d
u
o
g
a
l
ė
t
u
žistant's
atsakančiai lietuvišką ir ansirinkiman.
yra pargabenti
i . ,.
.. .
.
g l š k a rašyba. Kuriam Iš gerbiamų
Ant. Nausieda;
iš Europos. Pa
n u n e g t l 1 a r t i m i a u s i a s nilOVil klr-»«vi». bučiau reikalingas Ir vieta
vra p stovinti, malonėkite atsišaukti
das.
centro pirm.
siskubinkite su
M. N\, e-o "Draugas", 1800 W. 46th
užsakymais.
Kol dar šalta, kol yra laiko, : reet, Chicago, III.
Jul. Šliogeris, rast.
Greitai £ali iš
dabar reikia atlikti tas dar
PAJIEŠKOJIMAI.
sibaigti. Turime
bas, jei norima išvengti pavo
CICERO,
ILL.
g
LIETUVIŠKA K R A U T U V E
|
taip-gi maldak
Romualdas Montrimas
paieško
5
ju ir nuostoliu.
nygių spausdin
savo brolio Stanislovo
Montrimo. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIllllllUIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt
Paeina Kauno gub., šaulių pav., Jo
Vytės vestuvės.
tu Tilžėje, Vil
ri iškiu valšč. Jotunų sodžiaus. Gir
niuje ir Ameri
Vietinės 14 L. Vyčių kuo
Gaudomi kriminalistai.
dėjau kad gyvena Chicagoje. Jis pats i
koje.
ar kas kitas praneškite man:
pos nariii tarpe dažnai įvyk
R. KONTRIMAS,
Chicagoje prisiartino teis
Uo. 1487. Karoliai J T airių s pai
sta žymios permainos. Vėliau
% A. J, Wentz,
ru.
Reikalaunant paminėkite ko
Ho. 14S9. Galima ganti |va)rtq
S18 E. Market st., Wllkes Barre, Pa.
Amerikos
Littuvių
R.-K.
MoksUtvvų
&ufi».
mo
diena
visokios
rųšies
kri
kios
spalvos pageidaujate. Len
siai, tai viena pavyzdinga na
spalTg
karoliais. Kryželiai "Ro
(28-29-30).
ciūgėlis ir kryželis storai auk
ORGANAS
man
Gold".
Gvarantuoti ant 5
suoti kaina su prisiūti t imu 7 5 c
rė, p-lė Zopija Žakutauskaitė, minalistams ir padaužoms.
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
Paleškau puseseros Juzės Janulem e t o . Kiekvienas atskirai {dė
Vienatini* mėnesiais lietuviu moksleivių laikraŽti*.
roliai. Storai auksuotas lenciū
permainė savo luomą — apsi Kiekvienas intariamas indivi- vtčlutes. Paeina Iš Suvalkų gub., Sei
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
gėli t* ir kryželis.
Gvarantuoti
nų pav. Leipalingio parap. Paskuti
si dovana dėlei giminia, So priJame telpa gabiausių moksleivių raitai
ant & metu. Kaina su prfoiunvedė su p. Vladu
Talaeku. duumas suimamas, uždaro- ni kartą ją maėlau Lawrence Mass.,
sluntlma . . . . . . .
$2.00
tiinu
tik
$1.25
(1911
n ) D
ar n žlnau
u
Jl
Kaina
metamu
$1.00;
pusei
met.
50
a.
| apie
:^ ,ją ^žinote, įmalonė
^_
Linkime jaunavedžiams nau mas kalėjiman, paskui teisia-j pati ar_ kas
Užsisakant paminėkite numeri ir kokios spalvos norite. Plnljroa
Užsisakyk taojasa:
jai pasirinktame
gyvenime mas ir siunčiamas ilgesni a m kite pranešti šiuo adresu:
galite siusti išperkant Monej Ordcr, registruotame
laiške, arba
ANTANAS BURBA,
vieucentiniais
krasob
ženkleliais.
Adresuokite:
.
,
•
_
T
r
i r
laikui
kalėjiman.
Pr. Južk&itis. 20 Webster St, Montello, Mass.
kuogeriausios
kloties ir lai
9314 Woodla\vn Ave., Chicago, m .
«
s
Ligšiol suimta arti tūkstan (30-31-1-2-4-5).
1
mės.
**a»a^aa»#%»a»a»a^^»a#a#a#s)#a#a»a»a»a*»a<#a^a<^#a»s^
Paleškau Juozapo
Steponkaus,
tis
tu
paukšeiiĮ.
Bet
jų
ir
yra.
Korespondentas.
Prano Juciaus. Pernai gyveno
New
/
Yorke,
665
"VVashington,
st.
Girdėjau
Vienur-kitur vis dar jie pasi
kad gyvena Chicagoje. Taipgi klty
1800 W . 4 6 t h S t r e e t
I Chicago, III.
žymi
savo
darbais.
pažįstamų
Iš
Vevtrženų
ar
AndrlejaDAVIS SQUARE
PARKO
wittaa»ggrasrefr:»s«ss^
viškių. Taipgi Antano Vytjs. Jie pa
tys ar kas juos žino malonės
man
S ALi S J iii.
pranešti
sekančiu
adresu:
Tikras vargas su saliunais.
JONAS VAICEKALSKIS,
Aficieras Baldwin.
1800 AV. 46 St., Chicago, 111.
(30).
Praeitą pirmadienį mieste
Iš Kanadiškos armijos papa
PARDAVIMUI.
sakos apie savo atsižymėjimą daugelis saliunij buvo atida
Puiki proga nupirkti pigiai č e v e šiandieninėje karėje, Ketver ryta. Reiškia, jie nepaklausė
ryku taisymo dirbtuvę. Mašinos elek
Spausdiname Plakatai,
ge, sausio 31 d., 1918, 7:30 v. šalies kuro administracijos tra varomos ir taipgi daug tavoro
Tikietus perstatymams,
r
prieinama kainą. Priežastis va
parėdymo. Be saliunų dar bu už
vakare. Įžanga dykai.
žiuoja greita laika į Pensylvanija.
Baliams, Piknikams * ir
vo atidarytų daugelis ir ciga Atsišaukite greitai:
tt.;
Programos, Kon
4544 So. WOOD St., Chicago, Rl.
rų krautuvių,
Reikalingi katilų dirbėjai.
stitucijas ir kitus spau
Parsiduoda,
Bučerne
ir
Grocerne
sdinimo darbus. Dar
Policija ir federaliai agen
apgyventoje vietoje. Gerai
Vyriausybei yra reikalingi tai gamina liudijimus. Prasi Lietuvių
bus atliekame gražiai,
Home Blend vežimų par
išdirbtas biznis. Taipgi arklys su vi
davėjai
ir daug k f. i utį i vin
sais
pakinkiais
ir
vežimas.
Priežastis
greitai ir pigiai.
Mūsų
katilų (boilerių) dirbėjai-me- žengusieji busią patraukti tiePavedąs
mama
parduoda tą pačiį kavą
važiuoju ant farmos. Atsišaukite grei
spaustuvė pripildyta nau
savo
bile
koki
po 80c.
chanikai. Jie paieškomi ir Chi: son.
tai.
spaudos
d
a
r
b
ą
jausiomis mašinomis ir nau
2438 W. 45 Place, Chicago, 111.
a e si*ailaslt
cagoje.
(30, 31-1-2-4-5-6).
jausio styliaus raidėmis.
%VltSIAS
Be to šalies vyriausybė tik Nepamirškite mokesčių nuo
•moti
Gtt-ianaloi •motoDM sreres
iš vienos valstijos Ulinois nori
nls. negi
pelno.
Phone Cicero 252
ar jo« gm
gauti 23,460 darbininkų prie
ktgsati
DE. A. P. GURSKIS
laivų ganiinimo.
Šįmet visiems gyventojams,
DENTISTAS
WBST 81DB
1644 W Cfcteasoav.
1871 MUvaakM • . .
1886 Bioe Iskand av.
4847 W. 14 St., Kamp. 49 Av.
Kas nori gauti darbą, tegu turintiems ne mažiau $1,000
20M Mi(wmake. . . ;
8612 W. North ar.
BOUTH 8IDB
CICERO, H J L .
1064tfilwau.eeST.
1217 8. Baltted it.
8GC2 WentTforth mw
kreipiasi federalin darbo biu metinio pelno, prisieis mokėti
lB10WMadJ»on it.
18X2 8. Halitad it.
Valandos: 9 A, M. iki 9 P. M.
8427 8. BaJatod §t.
gttKO w MadiuMu »u
1818 W. 12th it.
Ota 8. AaUand av.
Apart
nedėlios
rai, 120 West Adams Street.
mokesčius vyriausybės iždan.

PEŪPLES

BANK

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES

ERNEST WEINER

Plunksnos

Plunksnos

Svaras 49c.

49c. Svaras

« AUKSUOTI

ROŽANČIAI

"MOKSLEIVIS"

DRAUGAS PUBLISHING CO.

TAI MŪSŲ DARBAI:

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St., Chicago, Illinois

52c

