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CHICAGOS LIETUVIAI SKAITLINGAI DALYVAUS SEIME, NEW YORKE
BOLŠEVIKAI ATSISAKĖ
KARIAUTI

VOKIEČIAI PAĖMĖ
DDBNO.
Teutonų vadai atitiko
konferenciją.

tf

vokiečių statomas
taikos sąlygas
LIETUVA TATAI PASILIEKA PO VOKIEČIU

True translation filed ĮWith the postmaster at Chicago, Ill.« on February
25, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

Berlynas, vas. 24. — Vo
kiečių armijos, įsibriovusios Rusijon per Volyniją,
paėmė
tvirtovę
Dubno.
Apie tai praneša vokiečių
karės ofisas.
bficijalis pranešimas taip
skamba:
"Estonijoj mes einame
pirmyn į rytus. Livonijoje
užėmėme Walk.
"Ukrainoj
besibriaudama kariuomenė pietų pusėn
nuo Lucko pasiekė Dubno.
Visur mūsų veiklumas yra
pasekmingas.
"Nelaisvių skaitlius didė
ja. Tarp paimtų nelaisyėn
yra du generolu, 12 pulki
ninkų, 433 kiti oficieriai ir
8,770 kareivių.
"Kitose karės lauko vie
tose nieko svarbaiis neinvyko."
\
Iš Berlyno pranešama,
kad vyriausioj vokiečių ka
rės stovykloj užvakar koip
feravo imperatorius Wilhclmas, imperatorius Karolis,
fiedmaršalas von Hindenburg ir gen. Ludendorff.

K-

AUSTRIJA

NEKARIAU

JA PRIEŠ RUSIJĄ.

kįla prieš
Daugelis delegatų
ruošiasi seiman
Chicaga juda, kruta,
ruošiasi į seimą. Tik va
kar dieną, kaip pasiekė
mus žinios, išrinkta Chicagoj apie 30 delegatų.
Iš vieno Bridgeporto, sa
ko, važiuosią net kelioli
ka delegatų. Beveik kiek
viena draugija, ypač pašelpinė, stengiasi siųsti
savo atstovą. Ūpas prieš
socialistus auga, žmonės
nebe juokais ima skers
akiuoti prieš "Naujienų"
judošišką darbą. Tiesiog
keista, kaip laikraštis
"Lietuva" dar galėjo iš
reikšti nuomonę, kad,
girdi, reikėtų paklausyti
socijaiistų ir seimą atidė
ti. Argi ne aišku, kad so
cijalistams rupi tik su
griauti seimas: gali vi
siems metams atidėti, jie
vis viena nevažiuos.

L ' S r r ^ f ?»!?» į & £ £ « už politiškuosius prasi25, 1918, as reąuired by the act of žengimus kuoveikiaus paOctober C, 1917.
i
1 mosuojami.
LONDONAS, vas. 25. —
iĄ
Rusija padarys taiką su
Vokietijos pastatytas taikos
Ukrainos liaudies respub
sąlygas priėmė bolševiku lika. Ukrainą ir Suomiją
premjeras Lenkt ir užsienių tuoj aus apleidiia rusų ka
reikalų ministeris Trockis. riuomene ir raudonoji gvar
Leninag pažymėjo, kad dija.
bolševikų kariuomenė sude
"Rusija sugrąžina Turki
moralizuota ir kareiviai at jai visą Anatolijos frontą.
sisako kariauti.
"Visiška rusų armijų de
mobilizacija, inemus ir tą,
BRANGI TAIKA. SIŪLO kuri dabartinės vyriausy
MA RUSIJAI.
bės naujai suorganizuota,
•
—.
kuo veikiau s atliekama.
Bolševikams duota 48
"Rusijos karės laivai
vai. laiko.
Juodose jūrėse, Baltijos jū
rėse ir Arktiko vandenyne
True translation filed with the posfmaster a t Chicago, III., on February kuoveikiaus pasiunčiami į
2 R, 1918, as reąuired by the act of
Rusijos uostus ir tenai lai
October 6, 1917.
Londonas, vas. 23. — Ofi- komi ligi taikos įvykimui.
"Talkininkų kares laivai,
cijalė bevieliu telegrafu ži
nia iš Petrogrado sekančiai kurie vra rusu autoriteto
—
Bet jų agitacija inteksferose, pripažįstami rusų RUSŲ KAREIVIAI REGA
skamba:
mės nepadaro. Juo "Nau
Vokietija atnaujins tai laivais.
MASKVOS PUSĖN.
jienos" labiau rėkia, juo
"Juodose ir Baltijos jū
kos tarybas ir paduos ru
uoUau chicagiečiai ruo
translation filed wlth the. jvosrtsams sekančias taikos sąly rėse laivais prekyba atnau True
raaster at Chicago, III., on February
šiasi į seimą. Visa šita
jinama, kaip pripažinta gin 25, 1918, as reąuired by the act of
gas:
nešvari agitacija skau
O c t o b e r 6, 1 9 1 7 .
"Abi pusi paskelbia ka klų sudėjimo sutartyje.
Stock&olmaą vas. 24. — džiai turės atsiliepti ant
res pabaigą.
Minos turi bus išgaudytos. Revelio uostą rusai labai
"Naujienų" biznio. Žmo
"Visos apylinkės vaka
"Kuoveikiaus visos mi išlengvo iškrausto. Karei
nės pamatys, koks tai ne
ruose nuo linijos, pažymė nos jūrėse prašalinamos. viai atsisako gelbėti kraus
tikęs ir nevalus paukštis.
tos Brest-Idtovske rusų de Arktiko okeano blokada tyme. Jie taippat atsisako
K
-s
legatams, kurios pirmiau tęsiasi ligi įvyksiant gene- naikinti amuniciją ir karės
TEUTONAI ARTI
priklausė Rusijai, daugiau raliai taikai.
medžiagą.
KIJEVO.
nėra Rusijos teritorijalėj
"Sugrąžinama
rusų-vo
Abelnai yra spėjama,
globoj.
kiečių prekybos sutartis iš kad jei vokiečiai suskubs True translation filed with the postVokiečiai paima visą
paimti Revelį, tai tenaiti- master at Chicago, UI., on February
1914 metų.
25, 1918, as reąuired by the act of
Kurlandiją.
nis
visas
rusų
garnizonas
October 6, 1917.
Nelaisviams atlyginimas.
"Dvinako apylinkėj ta li
teks vokiečiams.
Stockholmas, vas 24. —
"Legalės
ir
politikinės
nija eina į rytinį KurlandiRusų kareiviai iš šiauri Austrijos armija, su kuria
sutartys
sutvarkomos
vo
jos (Kuršo) rubežių.^
nio fronto bėga Maskvos eina išvien ukrainų kariuo
kiečių
rusų
konvencijoje.
^Tų apskričių prigulmypusėn. Jie pagrobė 27 trau menė, kaip pranešama, jau
"Už civilius karės xmetn kinius, anot pranešimo, ir
be Rusijai tolesniai neten
atsidūrusi sietoli Kijevo,
ka savo teisių. Rusija pil padarytus nuostolius atly privertė 40 tūkstančių ka
kur bolševikai spiečiasi ir
nai atsisako teisių nuo vi ginimas bus apkalbėtas su- reivių gabenti šalin nuo bemano ginties.
sokio maišimosi į vidujnius lyg vokiečių pasiūlymo.
sibriaujančių vokiečių.
"Turi but atlyginta karės
tų apskričių reikalus.
Vakarinės rusų armijos ŠVEDIJA UŽIM6 ALAND
"Vokietija ir Austrija- nelaisviams sulyg rusų pa stovykla perkelta Smolen
SALAS.
-Vengrija yra nusprendžiu- siūlymo.
skan, už 250 mylių pietva"Rusija praleis ir pa karuose nuo Maskvos.
si pasirūpinti tolesniu tų
True translation filed with the postmaster a t Chicago, 111., on FebrUary
apskričių likimu sutikmėje rems, taip kaip jinai išsiga
25,
191 ?, as reąuired by the act of
li, vokiečių papildymus del
su vietos gyventojais.
October
6, 1117.
skan ir bėgiu 3 dienų pa
"Iš Livonijos ir Estonijos karės nelaisvių, civilių ne- sirašyti po taikos sutartimi,
Stockholmas, vas. 24. —
kuoveiMausiai prašalinama laisvių ir pabėgėlių.
kuri pilnai turi but pripa Švedijos parlamento abudu
rusų kariuomenė ir raudo Duodama 48 valandos laiko. žinta į dvi savaiti.^
butu be jokių debatų* pra
noji gvardija.
"Rusija pasižada .mesti
Rusų oficijaliam praneši vedė vyriausybės pasiūly
šalin visokią propaganda me toliaus sakoma, kad po mą apie militarinį įsimaišy
Rusų armijos turi but
ir agitaciją centralėse val tomis sąlygomis padėta: mą salose.Aland. Į salas bus
paleistos.
"Livonija ir Estonija bus stybėse ir jų laikinai užim Berlynas, vasario 21 d. Ir pasiųsta švedų kareivių
užimtą vokiečių policijos li tose teritorijose.
pasirašytą Vokietijos užsie sargyba.
"Viršminėtos
sąlygos nių reikalų sekretoriaus Dr.
Ministerių
pirmininkas
gi to laiko, kuomet tų šalių
pravestos konstitucijos ap privalo but pripažintos 48 von Kuehlmann ir leitenan Eden tvirtina, kad tasai
draus joms socijalį ir poli- valandų bėgiu. Rusų inga- to generolo (pavardė pra salose įsimaišymas busiąs
tikinį stovį. Visi tų šalių liotiniai privalo kuovei leista), armijos vyrįausio laikinas. Jis tęsis tik ligi
kovo 1 d., 1919 m.
gyventojai, kurie yra suim- kiaus keliauti Brest-Litov- komendanto.
I » » ! • * » » » • » II

Taip tvirtina Austrijos
premjeras.
True translation filed with the postmaster at Chicago, UI., on February
25, 1918, as reąuired by the act of
October. 6, 1917.

Amsterdam, vas. 24.—Dr.
von Seydler, premjeras,
kalbėdamas
žemesniajam
parlamento bute, pažymėjo:
Austrija- Vengrija neda
lyvauja militariniam veiki
me, kokį dabar pradėjo Vo
kietija prieš Rusiją. Aus
trijos-Vengrijos kariuomenė
nesibriauja Ukrainon, su
kuria mes esame taikoje.
Tarp Austrijos ir Rumu
nijos veikia ginklų sudėji
mas. Taikos derybos prasi
dės už keletos dienų.

Gyvuliu skerdyklų darbininku
reikalais
DARBININKAS VIDUTINIŠKAI U2DIRBA
S810 METAIS

Reikale nesusipratimų sker- Armour & Co. — Įstaigose
dyklų darbininkų su darbda ' dirba 22,381 darbininkas;
viais, praeitą penktadienį dar abelnas visų darbininkų už
bininkų unijos teisėjui arbi- darbis metais $18,561,720; vi
tratoriui Samueliui Alschuler dutiniškas kiekvieno darbi
indavė valdiškas skaitlines, ninko metais uždarbis $810.13.
kurios palyti uždarbius dar Abelnas kompanijos metini^
bininkų, dirbančių Armour & pelnas $21,293,562.
Co. ir Morris & Co. skerdyk Swift & Co. — Dirba 26,lose, ' Chicagoje. Iš tų skaitli 793 darbininkai; abelnas jų
nių pasirodo, kad vidutiniš uždarbis metais $22,766,240,
kas 60,000 vyrų ir moterių vidutiniškas uždarbis $849,70;
darbininkų minėtose skerdyk abelnas firmos pelnas $34,lose metinis uždarbis už 1917 650,000.
TURKAI STOJO UŽPUO metus išeina nuo $810 ligi
Morris & Co.—Dirba 11,130
LIMAN PRIEŠ RUSUS. $849 kiekvienam darbininkui. darbininkų; abelnas jų uždar
Į liudininkus pašaukta vi bis $9,088,735.08; vidutiniškas
True translation filed with the postveikėjai, kurie uždarbis $816.59. Firmos me
maater at Chicagro, 111., on February suomeniniai
25, 191 S, .as required by the act of
nupasakojo, kiek gera atlieka tinis pelnas $5,401,071.
October 6, 1917.
Skerdyklų savininkai tvir
Londonas, vas. 34.—Tur gerbūvio skyriai Chicagos gy
kų armija Užkaukazyį sto vulių skerdyklų apirubėj, taip tina, kad pastaraisiais laikais
jo užpuoliman prieš rusus. lygiai tarpe gyvenančių tame jie savo darbininkams užmo
kesčius padidinę net 57 nuo
Ta žinia gauta iš rusų va distrikte darbininkų.
Tai buvo skerdyklų saviniai šimčiais.
karinio karės fronto 4stovyklos. Turkai pradėjo* už fctr liudininkai rrtodd mm J| Panašios darbo sąlygos turi
puolimą net nepasibaigus ką geresnio nebuvo galima but ir dvejose kitose didelėse
laukti.
j
ginklų sudėjimo laikui.
skerdyklose, kaip tai Cudahy
Tie liudininkai liudijo, jo- & Co. ir Wilson & Co. Tečiau
Turkai jau paėmė Plata
ną ir % suparaližavo pasi gei jie yra pasirengę, faktais iš šitų kompanijų sąskaitų ne
traukimą Kaukazo korpu prirodyti, kad tarpe skerdy reikalauta. Tose dvejose įstai
sui, kurs susigrupavęs pa klų darbininkų nesimato ir ne gose dirba apie 20 tūkstančių
sigirdi nepasiganėdinimo gy darbininkų.
jūriu.
vuojančiu šiandie stoviu, joSuvirs 11,000 sergančių.
gei tų darbininkų uždarbiai
iUVO 3 LAKŪNAI.
Penktadienyj išklausinėjimų
kuone tokie pat, kaip kitose
metu paaiškėjo, kad perniai
True translation filed with the post- visur kitur dirbtuvėse, jogei
master at Chicago, 111., on February
ištisiais metais iš 15,000 Ar
2s>, 191 S, as reąuired by the act rf Chicagos skerdyklose viešpa
mour & Co. darbininkų buvę
O c t o b e r 6. 1 9 1 7 .
tauja tiesiog idealės darbo
suvirs 11 tūkstančių serganMemphis, Tenn., vas. 24.
sąlygos.
Park Fielde vakar ore susi Jie taippat. nurodė skaitli cių.
daužė du lakstytuvu ir nuo nėmis, jog nuo 1915 metų dar
Perniai skerdyklų darbinin
to žuvo trys lakūnai. Jie
bininkams užmokestis kaiku- kų šeimynose 32,000 asmenų
yra:
riuose skerdyklų skyriuose pačiepyta nuo rauplių.
Guy H. Reagel, Chicago,
Indjbmios skaitlinės.
padidintas $100 ligi $150 me
civilis instruktorius.
tais. Antai Swift &*~Co. 1915 Išklausinėjimų metu išeina
Kadetas Robert Gray, metais savo darbininkams vi aikštėn labai daug indomių
Jr., Long Island, N. Y?
dutiniškai mokėjo $652.70, dalykų. Ketvirtadienį išklau
Kadetas James H. Web&, 1916 metais—$717.90; Morris sinėjimuose liudijo mergina
Rome, Ga.
& Co. 1916 m. mokėjo abelnai Bertha N. Nienberg, šeimynų
Lakstytuvu
susidaužy- $688.68. Armour & Co. padavė užlaikymo lėšų ekspertė. Ji
mafc įvyko, kuomet kadetas skaitlinėj tik už 1917 metus. nai pažymėjo, jog 191Y metais
Gray mėgino išvengti susiskerdyklų apirubėje šeimynos*
Skerdyklų
savininkų
daužymo su kitu lakstytu
užlaikymo lėšos buvo $877,96
sąskaitos.
vu. Pakrypęs šalin staiga
didesnės, kaip 1900 metais.
Skerdyklų
savininkų
sąskai
susidaužė su kitu, kuriam
(Tąsa ant 4 pusi.)
buvo instruktorius Reagel tos už 1917 m. yra sekančios:
v*

su Webb'u.
True translation filed with the postmaster at Chicago,* 111., on February
25, 1918, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

Londonas, vas. 24. — Iš
Rymo pranešta, kad praei
tą, penktadienį sušaudyta
trys vokiečių agentai šnipai
— Lanzetta, Pegassano ir
Gatti — už padegimą didelėsi vertės karės medžiagos
Genoa uoste ir už dinamito
dirbtuvėje Cengio pagamin
tą eksplioziją.
Visi trys pasodinta ant
kėdžių pečiais į šautuvus ir
nušauta, kaipo šalies išda
vikai.

. RUOŠKIMĖS 1 POLITIŠKĄJĮ SEIMU NEW YORKAN
13 ir 14 kovo šių 1918 metų New Yorkan šaukiamas
Amerikos lietuvių seimas Lietuvos laisvės ir atstatymo
reikalams apsvarstyti
Kviečiami visi lietuviai, be skirtumo luomo, lyties ir
įsitikinimų.
Galės siųsti delegatus parapijos, draugijos, kuopos,
skyriai, kliubai — po 1 nuo 50 narių. Draugija, netu
rinti nei 25 narių negali siųsti delegato. Tada ji gali
susidėti su kita draugija ar kuopa. Oentralinės organi
zacijos siunčia nuo centro po 3, parapijos irgi po 3.
Seimo rengimb komisija prašo atsiųsti mandatus
išanksto šiuo adresu: SEIMO RENGĖJAMS, STA. W.
BOX 58, BROOKLYN. N. Y.
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DIENOS MINTYS.

KALĖDŲ DOVANOS.

RAŠYKITES į "DRAUGO"
BENDROVĘ.

Reikalaujame Lietuvai laisvės.
JAU $10,000.00!
Reikalaukime
taipgi
ir
mūsų
ti
LIETI V U KAT AI- UIŲ DIENRAŠTIS
LTTHUANIAN DAILY FRIEND
Kiekviena tauta kovoja už sa
kėjimui laisvės su nepalieciamyj Kapitalas padidinti nuo $25000 iki $50000.
Eina kasdieną išskyrus nedėldienlus.
"Laisvės Legijonas pribaigė, pa
Published daily except Sundays by vo laisvę. Partijos ir luomai no
NUTARTA: J g M f t t m a | i n W nuo $25M iki $1QJ0Q.
be Bažnyčios turtų.
PRENUMERATOS KAINA:
DRAUGAS PUBLISHTNG CO., Ino. ri laisvai veikti del vsavo gerovės.
klodamas $31.50.
Metams
$5.00 1800 W. 46__ Street, Chicago, Iliinojs
Chicago, III.
MATEMATIŠKI APSKAITPusei metų
$3.00 Phone: McKJnley 6114, Establ. 19fli| Mokslas visokiose srityse, jauni
šiandien mušu laikraščiu biznis dar neneša pelno.
Perkant atskirais numeriais po 2c.
mo auklėjimas ir kiti gyvenimo
LIAVIMAI.
Lietuvos Vyčių 24 kuopa tu
Bet kodei? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai "
TERMS OF SUBSCRIPTION:
Prenumerata mokas! ii kalno. Lai
dalykai
nekenčia
suvaržymų
sa
kas skaitosi nuo u2sira_ymo dienos,
Gyvenama laikuose, kur ma rėjo gražų vakarą nepamiršo Ka
$5.00 vitam jų vystimuisi... Laisvė vi
buvo užintepsuota, kad laikraščiui gerti eektyei.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai One year
lėdų
fondo
ir
surinko
$36.60
au^
tematika
turi
atlošti
svarbią
rolę.
$3.00
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Six months
siems brangi dovana. Taigi ir ti
Vienatinis lietuviu kataliku dienraštis "Draugas"
senas adresas. Pinigai geriausia sių Thursday's Edltion
$2.00
kų.
Kas
nori
gyventi,
o
nesivaduos
sti iSperkant k rasoj e ar ex prese
kėjimui jinai yra būtinai reika
pereitą rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstaiT. P. 31 skyrius iš Dievo Apmatematika, išeis prasti popieriai.
"Money Order" arba {dedant pinigus At News Stands 2c. a Copy. Adverlinga.
Čia
aš
kalbu
apie
religijii registruotą, laišką.
tising rates on applicatlon.
Dar prieš žmogaus užgimimą jau veizdos parapijos prisiuntė $29.00 AĮ ga. šėrai nuo $25.00 numažinti iki $1<M». Senasis
nį tikėjimą, kur} ne visi žmonės
m
44
daromi yra matematiški apskaitvienas šėras bus vertas pustrečio nauju* Dabar "Drau
BentleyvUle, Pa.
išpažįsta. Nenaujiena išgirsti net
f
v
liavimai daugelio šeimynų.
Ko
go"
Bendrovė
prieinama
visiems.
_
Pas
p.
J.
Pužą
pasitaikė
krik
lietuvių
tarpe,
kurie
sakosi
netikį
1800 W . 46th St.
Tel. Mc-iniey 6114
C h i c a g o . UI.
lonijoj, kur aš gyvenu, statistika
štynos ir patrijotiški svečiai Ka
į Dievą, į dvasios nemarybę ir tt.
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiauparodo, jog gimimų skaitlius pas
Žinoma, tikėjimą naturalį į aplėdų fondan sukrovė $8.00.
Ą\ šiai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos Šerus.
taruoju metu sumažėjo
vienu
čiuopamus
dalykus
k.
a.
į
savo
}(
Mahanoy City, Pa.
trečdaliu, nors šeimynų skaičius
"Draugas" nori pasistatyti lietuviu centre savo
pilvo reikalavimus, į'pinigą ir tt.
Čia atsirado susipratusių drau
pasilieka nuo karės pradžios iki
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
beabėjo visi turi. Bet tikėjimas
šių dienų tokis pat... Ant 400 lie gijų ir žmonių ir jie Kalėdų fon
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
• • _ • _ _ _ • • _ — — 3t religijinis yra tikėjimas į nema
tuviškųjų šeimynų 1915 m. buvo dan savo dalį pridėjo:
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
KA SAKO RUSIJOS LIETUVIAI mentas! Mes tremtiniai jau tomus daiktus, grynai dvasinius, 150 gimimų; 1916 m. — 130; o Šv. Juozapo bažn. choras $15.00
prieinamas.
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus ji
žinome tas malonės — ket dėlto jis nevisiems
įo.op
APIE VIENYBĘ SU RUSIJA.
1917 — vos tik 100 gimė. Šei Šv. Jono blaiv. dr -ja
Čia reikia geros valios ir pastan2.00
ir mylėsime.
mynų skaičius visu tuo laiku vie P. Kubertavičius
virtas, o kai kur ir aštuntas
gų dalyko supratimui.
1.00
M ū s ų socijalistai t e m p i a mėnuo negauname teisingų
nodas, t. y. .400. Gerbiamieji, ar Kaz. Diržys .
indėti pinigai nežus, o su laiku gai neš \r pelną.
Neverauckas
1.00
J.
Kadangi
religijinis
tikėjimas
tai ne matematiško apskaičiavi
L i e t u v o s a t e i t į į globą b e t  pašelpų,
ašarų neteko
ir
Šerus priima "Draugo" administracija (1800 W.
1.00
Pangonis
K.
liečia
dalykus,
kurių
supratimui
•
mo
intekmė
matyti
tame
apsireiš
v a r k ė s K u s i jos. J i e k i e k kraujais žmonės rauda.
46th Street, Chicago, III.).
'
.50
reikia ir geros valios ir Šiokių kime f Aš manau, kad taip... Da M. Budrevičiutė
į m a n y d a m i kliudo išgavimą
•
Mūsų kultūringesne tau tokių pastangų, dėlto gyvenime bar sunkus laikai, o ateitis neži
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šery
_______
L i e t u v a i p o l i t i š k o s n e p r i - tą negali valdyti nekultūrin matome tokį didelį įvairumą jo
Viso $30.50
priėmime.
noma. Ryto, eidamas žmogus prie
g u l m y b ė s , g ą s d i n d a m i m u s ga Rusija,
Valparaiso, Ind.
neturi teisės ji supratime.
savo darbo, beabėjo nekartą pa
••—
liet. R. K. Moksleivių 2 kuo
vokiečių u ž m a č i o m i s .
mus skiepinti savo supuvu
Yra kilusių daug Bažnyčios galvoja kiek jis tą dieną uždirbi.
pa iš savo menkučio, bet patrijoP a k l a u s v k i m e , k a k a l b a sios kultūros.
Senoji vy atskalų, kurių kiekviena savotiš? Eidamas iš darbo namo mintija,
Kuponas uisirašymui "Draugo" Bendroves Seru.
tiško iždo Kalėdų fondan paklo
ką
turės
nusipirkti,
kiek
reiks
už
a p i e v i e n y b e HU R u s i j a pa riausybė Rusijos naudai iš kai tą tikėjimą aiškina žmonėms.
jo $5.00.
DRAUGAS PUBLISHING COMPAN Y,
Kartais yra pusėtinai juokingų ti mokėti, nes viso ko brangumas
t y s lietuviai, R u s i j o j e j a u plėšė
per šimtą su viršum
1800 West 46th Street,
nepaprastas. Ir taip: ar tu eisi
•
New Havęn, Conn.
:
treti metai
g y v e n a n t i e j i . metų šimtus milijonų, o mes kėjimo apsireiškimų. Bet del lai
CHICAGO,
ILLIlf
OIS.
krautuvėn,
ar
į
kokį
pasilinksmisvės principo pagerbimo visi ti
Pas p. P. Meizį buvo krikšty
M a t y t , j i e buvo i š s i g a n d ę , gavome užtai degtinės, ru
kėjimai turi būti
nepaliečiami. nimą, ar j bažnyčią, visur turi nos, o jose ir Kalėdų fondan pa
.___
___
k a d k u o m e t b o l š e v i k a i t a  sų mokytojų, cerkvių ir plė Ar butų tai protestonų šalia, ar būti apskaitliuota matematiškai,
Prisiunčia i . . . ,
Money Ordariu ar tekiu ir meldžiu
kliuvo $4.00.
nes
kitaip
karės
metu
kiekvienam
rėsi B r e s t L i t o v s k e s u vo šikų vaMininkų.x
laisvamanių, ar net pačių katali
man pasiųsti
"Draufs"
Bendrovės iėru.
iėnj.
**m
"Draui©" Betfdrovė*
Norwood,
Mass.
labai
lengva
nusibankrutyti.'
Ma
kiečiais — k a d j i e neužleiskų — visur religijinis tikėjimas
Rusijos pradėtos karės su
Norwoodiečiai vasario 3. d. tu
privalo turėti pilną laisvę. Baž tematika tatai dabar labai reika
tu
Lietuvos
bolševikams,
B_.v_.n1A
Vardą, Ir
ir pavardė
naikino mūsų tėvynę, mūsų nytiniai turtai tikinčiųjų privalo lingas dalykas. Net tie, kurie nė rėjo prakalbas ir Kalėdų fondan
k u r i e r e i k a l a v o , k a d vokie
1
ra matę mokyklos, pastaruoju lai dovanas dėjo:
broliai išlaistė ją savo krau priklausyti tikintiemsiems
val
čiu k a r i u o m e n ė p a s i t r a u k t u
antrašas
*.•."..
$5.00
jais ir ašaromis r mums atly dyti. Visokios konfiskatos
toje ku pusėtinai pramoko... matema Kun. A. Daugis
iš L i e t u v o s ir l e i s t u
iai
Po $1.00 aukojo šie: M. Stoginti galima tik Lietuvos ne srityje, daromos civilės centralės tikos! (Gimimų skaitliaus suma
_
Miestas
« . . . Valstija
••
•. • •
* laisvai a p s i s p r ę s t i ' ' — o priklausomybe ir visų nuo valdžios, yra gryna vagystė vi žėjimo priežastis randasi giliau, rutis, J. Didiką, J. Verseckas, C.
«
n e g u iagudrėjime žmonių mate Stašaitis, J. Cvilikas, M. Bulkša,
• ........
s u p r a s k , leistu s u p h i s t i į
stolių
atlyginimu.
Jeigu suomet. Revoliucijų laikuose baž matikoj. Čia visų-pirmu atjaučia V. Kudirka, P. Milius, O. NeLietuva Rusijos
anarchisnytinių turtų konfiskavimai labai
demokratinga
Rusija rūpi
NUO SENOSIOS "PAmą intekmė nedoros
agitacijos viuliutė, J. Čirvokas, A. Šidlauc- skyriuose. Žinome, jog dar yra:
tams.
m a d o j . Ta biauri. v a g y s t ė buvo
$700.00
nasi padaryti
galą. žmonių papildyto katalikiškoje Praneijoj už gimdymų kontroliavimą, t. v. kas, M. Verseckas, V. Jpūšeticnė, Bostone
ŽANGOS" ADMINIS
Chicagoje
167.10
"Vado^
31-me
nume naudojimui kapitalistais, jei
S. Jasionis, K. Viesulą.
—maltuzijanizmas.
Red.).
ne labai senai, o nūdien tą pat
TEACIJOS.
Clevelande'apie
100.00
Po
50c.:
—
L.
Polevieę,
P.
Ku
r y j e t ū l a s J . V a l s t i e t i s r a  gu
žemės mano atiduoti prityrė pravoslaviškoji Jtusija...
16100
KĄ SAKO TADAS ROOSE- dirka, J. Kašėta ir A. Kurienė. Nonvoode
šo:
tiems, kurie ją dirba,
tad
Bažnytiniai turtai yra sudėti
Visiems mūsų
žymes
12.00
VELTAS.
'. Viso labo su smukesnėmis au Brooklyne
niems asmenims "Pažan
Kokio apsisprendimo nori Lietuvos žemę, turi pirmiau tikinčiųjų žmonių, tikintieji tais
komis susidarė $27.00.
Kiek kituose miestuose surink
Atsimenate,
gerbiamieji,
p.
99
ir turtais lai ir vaido, o ne kokie ten
dar Rusijos
demokratija? sia atiduoti lietuviams
gos''
Administracija * patų,
bet
neprisiijstų
aukų
yra
Mockaus "spycitis" apie Švent
DarHš Chicagos.
Leninai,
Trockiai
ar
kati
panašios
Lietuvą naudoti.
Petrograde lietuviai per Sei išsižadėti
rašti arba Bibliją. Neturėdamas
Šiuos žodžius berašant, kun. F. mums neteko sužinoti
siuntė ;MPažangos" No. 1,
rūšies
laisvamaniai.
Bet
matyti'Lietuvos
pyragai
v- ,
.
. .
101^7 ,*-. „ i . _ - : - _ , i _
__
T .
sąvokos apie turinį tos knygos, ją Kudirka iš Chieagos
mą pasakė, ko jie nori. Vil
prisiuntė
Ligšiol prisiųstų ir neprisių- 1917 ir atvirukę su prane
apšmeižė biauriausiu būdu, mū šias aukas':
niuje vienu balsu nutarė rei t a i p gardus, kad negalėda
stų, (bet jau surinktų) Kalėdi šimu, kad jeigu jie nepra
jie nedaieidžia visos tautos sų tamsiai liaudžiai inkalbinėdama
josios
kardu
atsiimti,
Šv.
Cecilijos
draugija
Kalėdų
kalauti
nepriklausomybės.
nių dovanų suma siekia $9,968.50;
neš Adininistracijai nesiun
mas,
jog
toje
knygoje,
girdi,
esą
link
vienodos
orijentacijos
fondan
15.00
tad maišas beveik jau
pilnas.
Lietuvių tauta tarė savo žo griebiasi veidmainiauti, kad
ir surinkimo visų moralių tik vieni melai ir tamsybės. Lie Šv. Juozapo draugijos metinė
R e i k t i k v į r v e i ė s j a m y&r&r\
tinėti jiems daugiaji žurna
di ir jau laikas neveidmai toliau plėšti mus< ir gabenti
tuvių
"Raudonoji
Gvardija"
jam
duoklė
15.00
pajėgų
Tėvynės naudai.
Laisvės Legijonas, kad ir labai lo, duos mums žinoti, kad
niauti, tik pripažinti Rusijos kolonistų. Mus lietuvius Ru
už tai plojo rankomis....
48
skyrius
už
vasario
įnėn.
8.50
neskaitlingas, tą virvelę įstengė
Kartą ant visados laikas vi
jie tokiu būdu apsiima buvaldžiai Lietuvą nepriklau sijos demokratija vien gra
nupirkti,
paklodamas
už
ją
$31.50.
Bet
tik
tokie
tamsuneliai
kaip
siems suprasti, k a d svetimi]
nepatenkins.
soma. Jeigu to ligi šiolei ne žiais obalsiais
Viso labo $38.50
p. Mockus taip atsiliepia
apie
• I r taip Laisvės Legijonas Ka ti "Pažangos'' prenumeragrobimų
interese
arba
už
padaro ir apie Lietuvą neno Ne žodžių, bet darbų lau
šventraštj. Visi šviesesnio proto
fh'0.
lėdinių dovanų maišan užrišo pil tonai.
mačiose
guli
Lietuvos
iš
kiame.
K
a
i
p
ištikrųjų
išrori dabartinė vvriausvbė nei
Nuo 2 skyriaus kun. J. Strima- nus $10,000.00!
vyrai Šventraštyje mato doros įs
naudojimas,
skriaudimas,
o
Šiuomi senoji " Pažan
išsižioti, tai tie skelbiamieji dys Rusijos demokratija, jei
tatymų pilniausią rinkini. Niekas vičius prisiuntė $196.91.
Tos dovanos pirks Lietuvai gy
neatstatymas pilnoje žodžio
Administracija
ir
Surinktos, bet dar Centran
obalsiai vra grvnas veidmai- gu imperijalistinė Vokietija
negali užmesti n e mokslingumo ar
vybę ir laisvę. Prie užbaigos Tau gos"
prasmėje. J e i kaimynai ir ba vienpusiškumo tokiam vyrui,
neprisiimtos aukos:
tos Fondas jaučia pareigą išreik kreipiasi į neatsilyginusius
niavimas. Žodžių girdėjome greičiau paskelbs nepriklau
Kiek mums teko sužinoti, tai šti gilius padėkos
nuduos jie gero mums vėli kaip Tadas Kooseveltas. Žmogus
ir pagarbos ikišiol mūsų žurnalo skai
ir prie senosios vyriausybės. somybę.
n ę ir darą, tai tuo pačiu vis tasai yra tikrai pažangus ir švie dar daug yra surinktų Kalėdinių jausmus savo skyriams, draugi tytojus, kičk galint grei
Atsiminkime
mes
tai,
įsi
Jeigu Rusijos demokra
daugiau iš rays i m s , plėš sus. Kalbėdamas kariuomenės rei dovanų, bet jos guli vietiniuose joms ir visuomenei už taip gau čiaus atsiųsti mums skolą,
tija tiki musij " k a i r i ų j ų " pa dėmėkime ir nepamirškime
sias aukas ir užuojautą mūsų su kadangi mus labai spaudžia
sau. Iš patyrimo jau žino kaluose aiškiai pasakė štai
ką:
nai savo atidą į spaudą, kurį vie manymui.
u
sižadėjimams išgydyti
iš grįžę į Lietuvą, kad socija
ma, Kad po kiekvienam pa rKareivių doros ir tikėjimo ap toj skelbti idėjas, skelbia luomų
spaustuvė
už
Pažangos"
" l i g o « " — reikalauti nepri listai stengiasi mus Rusijos
Dar sykį teko jsitikrinti^ kad
žadėjimui arba davimui se saugojimui reikalinga yra, idant neapykantą, kergtą ir melus. Ang
spausdinimą, kuriai dar ne
9
tarp
mūsų
išeivijos
nemaža
yra
klausomybės ir mus ^apmal vergais padaryti.
ka d a r skaudesnės skriau kiekvienas jųjų turėtų šventrašti. lų spauda apskritai yra liuosa pasišventusių partrijotų, tik rei same atsilyginę.
šinti, tai rodos labai apsiri
dos, d a r didesni persekioji Tam tikslui reikėtų sudaryti fon nuo tokių dalykų, užtai butų pra kia jų spėkos intempti Tėvynės
Beto turime da atlieka
"VYTIS" APIE LIETUVOS
ko. Mes lietuviai nesiskubin
dą nors bent iš vieno milijono do vartu miesto valdžiai žinoti, kas
mai.
liuosavimo ir gelbėjimo darban. ;
mų " Pažangos'' 1916-1917
LAISVĘ.
lerių — pritarė dabartinis Suv. darosi lietuvių spaudoj.
sime Rusijos žadamų pyra
Pribaigę
Kalėdų
fondan
pilną
Nenorime, kad mūsų lie Valstijų prez. Wilsonas.
m. kompletų.
Vienų me
gėlių gauti, nes tuos Rusijos
RAMUS 'KULTŪROS DARBAS. $1P,000.00, pulkime prie Laisvės
tuvišką žemelę imtų iš po
Malonu manyti mūsų jau
• p y r a g u s jau valgome trečias
Savaitės ir Tautos Šventės su dar tų kompletą parduodame
* KOVOKIME PRIEŠ IŠTVIR
Lietuvių spaudoj, be kitų silp
kojų
svetimas kaimynas,
metas ir iš vieno ir iš antro n i m o g a r b i n g ą k a r š t į kovo
didesniuS jiolumu, duosnumu ir dabar nužeminta kaina tik
KIMĄ.
nybių, insiviešpatavo tušti bar
pečiaus.
Mums ji* kartus, j e už L i e t u v o s laisvę. " V y 
nenorime matyti
svetimoj
pasišventimu, o padarysime daug tai po $1.00. Kas "Pažan
niai, nereikalingos polemikos. Mū
Pas
lietuvius
atsirado
pasta
daugiau, nei $10,000.00.
rankoj kirvio, naikinančio
gos" nėra ingi j c, labaL pa
mum* savo kad ir juoita duo č i o ' ' 3-iame n u m e r y j e p .
randasi daug
ruoju laiku labai daug ištvirkėlių. sų laikraščiuose
Kazys Pakštas,
mūsų žaliuosius miškus; ne
tartina nusipirkti, nes to
na bus gardesnė. Mūsų tauta M a t a s g r a ž i a i r a š o a p i e t a i ,
Susirinkimuose blausiausios kal tuščių sakinių.
Tautos Fondo Sekret. liau ir už pinigus nebus ga
norime svetimų dažų ir raš bos
j&ino, ko reikalauja ir reika k o d ė l m e s r e i k a l a u j a m e neNuo tų ypatybhį nėra liuosas
šnekama.
Blevyzgoja456 Grand St.,
v
tų ant Lietuvos kelįjĮ, tvorų ma
lima gauti.
• '
laus ir turi būti del Lietuvos p r i g u l m y b ė s L i e t u v a i .
šlykščiausiu
būdu ir "Draugas". Nekaltinu Redak
Brooklyn, N. Y.
ir triobų; nenorime,
kafi prieš tikėjimą. Kriminališkai yra cijos. Čia kalta ne Redakcija, bet
•v
\
t a r t a s Žodis ir Rusijoje ir
Pasaulio nuotikiai dabar
Kreipkitės Siamo reikale
lietuvių
visuomeniškas
ir
socijalis
šmeižiama
dvasiškija.
Reikėtų
svetimi
nagai
knaibytų
taikos kongrese.
/
taip toli pasistūmė, kad lie
rasti priemones kovai su ištvir gyvenimas.... Kiekvienas laikraštis REDAKCIJOS ATSAKYMAI. senuoju adresu: 614 ~W.
mums
apie
širdį
ir
jausmus,
tuviai
pamatė
progą
Mes tiktai tarime diegti
kimu. Tą ištvirkimą platina "rau yra atspindžiu.tos žmonių srovės,
Mahanoy Ave., Mahanoy
k
<
varžytų,
dvasią.
Norime
bū
kurią
jis
atstovauja.
atgauti
sau pilnas
tei
ir gaivinti mūsų liaudies tar
donoji" lietuvių spauda.
P' nui V. Možurevičiui.— City, Pa.
ti
sau
žmonės,
neprigulminPas mus perdaug insiviešpata Jokių privačių informacijų,
ses. Lietuva
paskelbė sa
Katalikų laikraščiuose nevie
pe nepriklausomos Lietuvos
gi, laisvi! Lai tad būna visų ta atsakinėti — j ištvirkėlių raš vo materijalizmas, o idealizmo ma
Su augšta pagarba,
vo neprigulmybės norą. Tas
reikalą. Gana jau mus~~spaiireikale šaukiamojo seimo ir
lietuvių obalsiu: Lietuva ir tus, kur nėra manekgumo ribų. žai bepaliko. Mums reikėtų labiau rezoliucijų gaminimo, nie
iioi*as }»a atbalsiu
tautos
dė Rusija per šimtą su v\r"Pai." Adm.
atsižvelgti
į
save,
kad
mūsų
gy
Gera
priemonė
buttfTmano
išma
Neprigulminga Lietuva!
didžiumos. Yra dalelė tau
šum metų, gana jau prisi
Pata
nymu, jeigu susiorganizuotų lie venimas butų prasmingesnis, kad kam nesuteikiame.
P. S. Nuo /Naujų 1918,
tos, kuri šitam
švenčiau
plėšė iš mūsų s pinigų, gana
sakinių, o riame Tamstai skaityti ka Metų " Pažanga'' leidžia
Jeiguj j a u n o g š i r d y s d e g s tuvių inteligentų' būrelis, kurio butų mažiau tuščių
siam tautos norui priešina L i e t u v o s meilės j a u s m a i s , tikslu butų sekti
rusai valdininkai
prigėrė
"raudonųjų" daugiau prakilnių veikalų. Ra talikiškus laikraščius — da
ištvirkimą mus kultūros darbas turi užimti bar seimo reikalai yra pla "Draugo" B-ve. Užsisaky
mušu. kraujo,
užteks jau
si. Tai mūsų taip vadinami j o s laisves t r o š k i m a i s — t a i spaudą, biauriausius
išversti vietrį nereikalingų
polemikų.
dami " Pažangą" dabar
mums vergauti. Atėjo laikas
soeijalistai. Socijalistai, ei m e s b e a b e j o i n g y s i m e lais platiiMinčius straipsnius
čiai
aprašomi.
anglų kallkm ir inteikti juos mies Kiekviename žodyje turėtų būti
patiems ponais sau bnti, ne
dami prieš neprigulmybės ve. N ė r a t u kliūčių k u r i ų
kreipkitės jau šiuo adresu:
to policijos viršininkui. Arba tie paslėpta mintis, naudos kupina
laukti malones,
ką teiksiu
idėją, daro tautai nedova- n e p e r g a l ė t ų j a u n a g a l i n g a siog kreiptis, su prašymu prie mie-. mūsų liaudžiai...'
''Pažanga", 1800 W. 46th
Stocks ir Bonda Perkami Ir
d&mi veikla« darbes. __n£rews 4- Oo.,
duoti mums Rusijos parla _ notiną skriaudą. Tuo būdu d v a s i a .
sto valdybos, idant atkreiptų jiVaidevuti*.
108 So. La Saite at., aidėt* įtoo m. St., Chicago, UI.
TIKĖJIMO LAISVĖ.

'Draugas" Publishing Go.
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Lietuviai Amerikoje
LAWRENCS) MASS.
Bambi*ų "klierikai" bedie-

ii
Miekus kaipo neaaležninkų
eretikų galva begalėdamas
visus suklaidintus
lietuvius
vienas apkitpti užmanė įsteig
ti kokia, tenai "seminarija/'.
Bet "seminarija" be kandi
datų negali būti, tai ir Mickus
sau pradėjo ieškoti kandida
tų. Nuvažiavo į Brocktoną ir
tenai atrado keturis bedievius,
kurie lankė Vakarinę pradinę
mokyklą, ir juos parsikvietė
mokinties ant bambizų.
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WESTVILLE, I L K
• Sausio 17 d. l i e t . Vyčių
85 kuopos susirinkiman at
silankė " delegatai" iš L.
S. S. 26 kuopos, kad už
prašius vyžius ant debatų.
Bet vyčiai nedavė jiems
tikrą žodį, tik paprašė at
eiti ant sekaųčio susirinki
mo ir tada — žadėjo pasa
kyti a r eis ant tų debatų a r
ne.
Atėjus kitam susi
rinkimui tio " d e l e g a t a i "
visai nepasirodė.
Bet vistiek kiek vėliau buvo pasa
kyta įiemš, kad vyčiai nė
jo ir neis a n t debatų su to
kiais tamsiais cicilikueiais,
kaip jie.

Nekurips moters (mergi
kienės labai balsas buvo
pritaikintas prie jos rolės, nos) nesupranta arba neži
labai aiškiai i r garsiai kal no tikslo, reikalingumo ir
bėjo. O šatkienė labai gra naudos šitos Sąjungos. P e r
žiai lošė, t i k pertykiai k a l  laikraštį tą plačiai aiškinti
bėjo, taip, kad ne visiems butų gal ne taip reikalinga,
buvo galima girdėsi. Per-1 ypač korespondencijoje.- iš
atskiri
traukose deklemavo jaunos pie tai reikėtų
mergaitės.
Gražiausiai straipsniai parašyti. B e t
padeklemavo p-lė Zof. Pet gal redakcija užleis vietos
ravičiūtė "Išleidžiant į ka keliais bruožais visgi paai
škinti.
rę M
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ieka1917
me
tame
tikižanpai toi ga-

kale
W.
inoy

4.47

Paskirtų Chicagos
Geriausių Kriaučiųr

4£
A.47

Moters šitoje Sąjungoje
j turi tokias pat teises, kaip
4:47
.47
ir«vyrai.
Čia lygybė vieš
patauja.
J o s per susirin
kimus gal ką gera išgirsti,
.47
4.47
patirti, veikti bendrai su'
I r vėl mes parodome viršenybę Klein Bros.
[vyrais.
Organu taip-pat
šiame stebėtinai dideliame išpardavime. Bie
Žmonių buvo pilna sve lygiai naudojasi.
.47
.47
O kad
yra labai pigiai pirkti, kaipo sampeliai iš Beatainė. Matytis, myli „estąnt- moters j a u šiais laikais tu
con Fasbion Kompanijos. Jeigu ta kompani
lieeiai tokius doriškus pasi ri vienytis, šviesties, tai,
ja nebūtų reikalavusi pinigų, tai butų neparlinksminimus.
Lauksime rodos, joms nereikėtų i r / i i - 4.-47
davus taip pigiai, kokia ^nes pirkome, todėl
Tie keturi kandidatai su
daugiaus panašių vakarė škinti.
Kuoniet vis jos
mes galime ir pasiūlyti taip pigiai. Pamą*
tiko stoti į "seminariją,' r nes
lių.
turi užimti vyru vietas dir
.47
jie buvo pašaukti į kariuome
.47 styk apie tai—čystos vilnos dr-ėsės—vien tik gelumbe pati daugiau verta
u
Buvęs. btuvėse, jos yra daugiau
J i e to nepaisydami padfcjeigu ją reikėtų pirkti. Jų yra apie 30 formų su gražiais apvadais ir viso
nę ir manė, kad pastodami į
išnaudojamos, nes turi atli
kių spalvų. Klein Bros. neuri papratimo išpusti savd^bknį, mes jaučiamės
" seminariją" galės nuo ka re plakatus, k a d busią de*
CICERO, ILL.
.47
.47 užganėdinti pasyakę, kad dar iki šiol nebuvo tokio išpardavimo ir gal nebu«
kti vyro daifcą už kartais j
riuomenės išsisukti, bet var batai su vyčiais ir gana.
net pusę užmokesnio, kurį
giai jie tą galės padaryti. Dė-' Šio mėnesio 17 d. atvyko
4flH
Darbininkai veikia.
jų, socijalistų, debatorius i r
dė Šamas yra gudrus. »
Subruzdo, sukinto, nauja vyras gaudavo. Gi dažnai
.47
Moterių mieros 36 iki 46
Al
vakare buvo jo prakalbos. dvasia persiėmė čionykš dirbtuvėje nėra aplinkybės
Teko man sueiti
su tais Kiek j i s tenai iškalbėjo vi
Merginų 16 iki 20 metų.
pritaikintos prie sveikatos
čiai
D.
S.
49-tos
kuopos
dar
"klierikais.'' Užklausiau vie
.47
reikalavimo.
Daug kitų
.47sokių niekų, t a i mokytes- bininkai.
Extra
didumas
48
iki
52
Tas
aiškiai
buno, kodėl jis stoja į tą "semi
niam žmogui nebuvo ko matoma per kuopos laiky reikalų galima nupasakoti,
5
nariją", nes jis netiki nei x į
klausyti, tik snausti atsisė tą metinį susirinkimą vasa bet čiasne vieta. SvarbiauDievą, nei į bažnyčią. Jis man
dus.
Bet mūsų cicilikams rio 17. Pirmiausiai buvo sia, Sąjunga darbininkus ir
tuojau atšovė: " J e i pasaudarbininkes vienija, jungia Dr-stė Sald. Š. V. Jėzaus 1.00 galėdami remia Tautos Fon Kampas 18-tos ir Hekted SU
labai
patiko,
nes,
matyti,
nubaigta
rinkti
valdyba
i.Š
lėje randasi kvailių, tai aš bu
1.00 dą nuo savęs, bet draugijoje Kampas 14 ir Halsted St.
ir jie šviečiasi kaip būvį Stasys Tamošaitis
praeito
susirinkimo.
Pro
kad
jie
geresniųprakalbų
čiau kvailys, jei aš jais ne
1.00 jų skaitlius dar vis nepervir
pagerinus. Gi taippat Lie Visų Šventų dr-ja
tokolų
raštininkų
išrinktas
ir
negali
išgirsti
nuo
savo
WEST SIDE.
pasinaudočiau." Tai iš to
šija kitų narių.
.50
Juozapas
Mockus
tuvių
Darbininkų
Sąjunga
Peter Šliogeris
mes matome kokius bambize- tekių ' ' mokytų kalbėtojų:" p. Aleks. Kretieius, finansų rūpinasi ir tautiškais reika L. R. K. Moterų Są-gos 2
Vien
mėnesinių
duoklių
į
Bekalbant apie vyčius i r raštininku — p. Anastazas
' 2139 W. 23 Place •
lius Mickus "priperės" del
vietinį
skyrių
ligšiol
įmokėta
.50
lais,
ir,
be
abejonės,
j
i
už
kuopa
A. KaulakiB
visą' katalikų
Bažnyčios Valančius, iždininku — p.
biednų lietuvių. r
$151.25.
O
priskaičius
viso
.50
ims svarbią rolę prie atsta Juozas Mozeris
2222 Leavitt St.
dvasiškiją, t a s j ų kalbėto Juozas Mozeris, iždo globė
kius
vakarus,
fėrus
ir
tt.
Tau
.50
s Nors tie. "klierikai" visai
J. Bagdžiunas
tymo, pakėlimo Lietuvos. Jurgis Ogintas
jas pradėjo šmeižti, net pa jais — pj>. J . Paterabas ir
.50 tos Fondo naudai, tai šis 2334 Gakta? Ate*
bemoksliai ir vos tik mėnuo
Gi koks t ė v y n i n i s ir tėvy- Apolonija Šukienė
tį prcz. Wilsoną ir S. Val Mot. Karkauskas, maršai- Į
.50 skaitlius lengvai padvigubės.]
kaip pastojo į tą "seminari
nainė gali stovyti nuošaliaijkiet. Vyčių 14 kp.
ka
—
p.
J
.
Zalaginas.
Valstijas,
Bet pasirodžius
.50 Šis skyrius kiek galint nelai KENSINGTGN i* W. PUUJkf AN
ją'?, bet j a u jiems pirmus
dybon išrinkti veikėjai ir ir nefpriklaustyti prie Są Jonas Zalaginas
.25 ko pinigų prie savęs, visus B. Paplauskas
taip vadinamus "pašventini ' ' d ė d e i " tarpdury j , turėjo galima daug pasitikėti jais. jungos, kuomet j i riša vi Jonas Adomavičia
10626 Bdbrooke Ava.
nabagas nutilti ir taip be.25 tuoj pasiunčia centran.
mus" Mickus suteikė.
pačius
svarbiausius Plaeeda Ambrozaitė
Daug senų reikalų ap- sus
mikčiojant užbaigė
savo
25
Dabar visi skyriaus nariai
svarstyta, kurie dabar nė klausimus, lytinčius j o ar Jonas Brazauskas
Jonas Keras. kalba..
TOWN OFVjLAKB.
25
tikisi
savo
eiles
net
padvigu
A>Čekąnau8kienė
ra indomųs. s Imtasi'naujų. ba jos Tėvynę, Lietuvą, ku
•
.
Vincas Stancikas
25
bint,
per
atsibusiančią
Lietu
Vietiniai vyčiai buvo už- 'Čia sumanymų
pasipylė. riai visa širdžia yra atsida Petras Čekanauskas
4617 Hermitage AVe.,
OMAHA, NEBR.
25
vių dieną, kovo 4. Yra didelė Juoz. Martinkus
Mot. Dambrauskas
sikvietę kalbėtoją p . Rač-Visi, rodos, svarbus ir rei vęs"?
Kas?
I
viltis.
4H9 Hermitage Are.
Lietuvių tautiškoji diena. kų ant vasario 16; bet del kalingi įvykdinimui. Čia
Del platesnių žinių apie L. Darbininkų Są-gos 49
.25
Štai šių metų
valdyba: 47th ir Halsted S t
kuopa
kokios tai priežasties gerb. tiktai pačius svarbiuosius Sąjungą, vietinę kuopą, jos
Vasario -17 dieną parapi kalbėtojas nepribuvo. Ka priminsiu.
25 pirm. — Juozas Šemiotas, jaaNORTH SIDE.
veikimą esate kviečiame at Stasys Daunoras
jos svetainėje įvyko viešas dangi svetainė tą vakarą
25 gelb. — B. Balčiūnienė, prot. A. Nausieda
Visa kuopa noriai rėmė, eiti kuopos susirinkiman, o J. Davidonis
25. raštininkas —• Jonas Zalagi
1658 Wabansia Av^
susirinkimas, kuriame nu buvo pilnutė, tai vyčių cho ilgai svarstydama įsteigimą pirmininkas stengsis kuo- L. Dieržinskis
25 nas, fin. raštininkas — Pr. K. Nttrkaitis
t a r t a iškilmingai apvaikš ras sudainavo keletą daine šitoje kolonijoje bendrabu geriausiai apie tai paaiškin Agota Enelunaičia '
1617 N. Bobey St
25 Zdankus, iždininkas — Pet
Išrinkta tuo dalyku t i
Petras Garbuzas
čioti lietuvių tautišką šven lių, padeklemavo eilių pa čio.
ras Garbuzas. Galima didelių
^
tę — Šv. iCazimiero dieną. nelės Justina Karpavičiu- rupinties veikli komisija.
CICERO, ILL.
Tiktai, darbininkai i r Ona Gricaitė
25
pasekmių
susilaukti
vadovau
Bet kadangi Šv. Kazimiero kė, Agojta Jurgaitė ir p. J o  Kiek gauta patirti, toji ko darbininkės,
J* Moafris
organizuoki- Dom. Gudas
25
jant
šitai
valdybai.
misija
nesnaudžia.
A n t ga
1430 So. 49th Ave.
diena pripuola panedėlyj, nas Ragaišiukas.
mės savo naudai i r naudai M. Janušauskienė
25
Skyriaus
nariams
reikia
Vėl visi karštai agitavo savo numylėtos. Tėvynės Stan. Jaškunas
tai
nutarta
apvaikščioti lo choras kartu su publika
' 2 5 primint, kad nekurie yra la
BRIGHTON PARK.
Jonas Junčlus
nedėlioję, kovo 3 dieną. Nu uždainavo "Lietuva, Tėvy už reikalingumą lavinties Lietuvos.
25 bai pasilikę su savo mėnesinė Pr. Jurevičia
Marijona Klimienė
ne m ū s ų " ir išsiskirstė visi iškalboje.
Išrinkta komi
t a r t a pakviesti apvaikžčio1 Pr.
L. R. K. Labd. Są-gos 3
mis duoklėmis. Butu oa??eKI 4440 S. M^lcToed Avc.
su užsiganėdinimu. •
sija išrasti būdą, kaip ge
jiman visas draugijas i r
25 daujama, kad kuoankščiausiai
kuopa
riausiai butų galima lavin
CICERO,
ILL.
kuopas, i s
Vyčių kuopos rast ties. I š jos dar ligšiol nie
Pr. Macijauskaitė
25 užsimokėtų.
Ant. Lazdauskas
Visuotinojo seimo reikalai.
4358 S. Fairfield Ate.
25
Susirinkimai yra laikomi
Klem. Liaudinskis
ko negirdėti, bet pasitiki
Tautos Fondo reikalai.
M. D. Seeford
E. ST. LOUIS, ILL
Omahos lietuviai taip-gi
kas trečias nedėldienis, tuoj
Magd. Lukosaitienė
ma, kad j i šiame dalyke vis(
3817 RockweU Š t
Visas
Cieerd,
BU,
draugijas,
sukruto rengtis į Visuoti
25
Vlad.
Lukštą
po
mišparų,
Šv.
Antano
para
D. Giacas
10 d. vasario Šv. Cecili ka nork veikia.
nąjį Seimą.
Bet kad del jos choras surengė vakarė
25 pijos svetainėje, Cicero, UI. 3159 W. 38 Place
Kuopon šį kartą įstojo kuopas galima lengvai pri-JM. Martinkienė
tolimos kelionės didelės iš lį Šv. P . N. P . parapijos vienas iš šios kolonijos pa pažinti reikalingomis, svar Dom. Naruševičia
25
Pran. Zdankus,
ATLANTIC
laidos y r a siųsti delegatus svetainėje. Pirmiausia su sižymėjęs veikėjas, p. An. biomis.
Bet prakilniausiu, Ona Nausiedaitė
25
Finansų ^raštininkas.
Teo. Dappas
šiame
momente
svarbiausiu,
nuo atskiru draugijų, tai lošta "' Gaminiai batai.'' Valančius.
25
Jonas
Narakas
J i s IŲIO įstoji
4610 Fifth Ave.
mėgina i# visos kolonijos Lošimas nusisekė pusėtinai mo pradėjo darbuoties. Vie vra tai vietinis 59 Tautos F. Simonas Paliu^onis
25
A Janauskas
išrinkti vieną delegatą į gerai. Geriausiai lošė val tinis klebonas, gerb. kun. skyrius. Prie jo priklauso vi Mykolas Pribicius
25
4565 Wentworth Ava.
V. Seimą, gi išlaidas paden kata* p. V. Grajauskis, jis A. Ežerskis, mielai sutiko si ir visos, kurie supranta ir E. Sirunienė
.25
gti visiems sudėjus: para publiką prijuokino savo pa but kuopos dvasiškas vado atjaučia tautos reikalus, i r Antanas Sabetskis
ENGLEWOOD.
2
c
savo duoklėmis
prisideda Juozas Šemiotas
pijai, draugijoms ir .kuo sirėdymu.
K. Dargis
25
Mergaitės, ma vas.
BRIDGEPOBTAS.
y
\
6070 Laiayette Ave.
prie palaikymo savo tautos, A p. Šlegaitienė
poms.
25 A. J. Augustinas
tytis, buvo prisirengusios
Skaitytojai, gal patėmijo,
idant ji galėtų
atlikti savo Bron. Slegaitė
25 922 W. 33 St
Man atrodo, kad lengvai gerai, tik žodžius nekuriuos kad čia pažymimi vien vy
•87-TOS GATVES.
užduotį pasauliui, prie pake Jul. Šliogeris
25 J. ^J. Damijonaitis
galėtų pasiųsti vieną dele sunkiai lietuviškai ištarė, I~
rai, ir 0gal
manys,
kad
m6
~- -- ., ~,
j ^ palaikymui įdea
Juoz. Kabelis
25 901 W. 33 St
A.
Valančius
gatą susidėję parapiją, S. bet nudavė labai gerai. An terų nepriklauso prie kuo._ _._ ^ u
_
_u:l
6828 S. Mapiewood Ava.
A. Malinauskas
lo
ir
viso
to,
kas
yrą
prakil
25
tras
veikalas
buvo
lošta
M.
Vėlaitė
L. R. K. Am. kuopa, Šv.
pos. Priklauso, rodos, ne
ROSELAND.
3246 S. Halsted St.
naus.
25
"Daina
be
galo."
JuokinAntanas Zdankus
Antano draugija ir Moterų
mažai moterų, ir ligšiol jos
J. Budrik
7
Vietinis
Tautos
Fondo
sky
25.
Prari. Zdankus
^ ^ ^ 3343 S. Halsted St
Kožaneavos .draugija. Bet giausiaą iš visų buvo žydas, veikė. Bet vėliausiu laiku
Kas. Bičiūnas
U0753 Peny Ave.
jeigu j a u butų persunku kuris pridarė daug juokų taip atšalo, kad net nei į rius {steigtas vasario mėn., , Iš surašo matome, kad ir Kampas 31 ir Halsted St.
kuopos taip pat Kampas 35 ir Halsted St
išlaidas pademrti, tai geriau su savo dainavimu. Pasku susirinkimus
neatsilanko. 1917 m. Nuo to laiko vis'augo draugijos,
SOUTH CHICAGO.
palikti V. Seim£ artimes tinis veikalas buvo lošta Gal priežastis tame, kad ir augo. Štai nariai ir narės moka mėnesinės juokies. ; Į ^ J 18-TOS GATVES.
Jonas Chernski
duoklių ir kurias tiktai kreiptasi, visos
nėms kolonijoms, negu pri " D v i kūmutės." Nors vei susirinkimai nebuvo čia re sulyg mėnesinių
A Dargis
8834 Marąuette Ave.
vis sutiko net su geromis pa
sidėti prie tokių draugijų kalas lengvas, bet juokin guliariai laikomi. Bet da alfabeto;
726 W. 18th St
ir kuopų, kurios ne Lietu gas ir labai publikay pa bar j a u viskas liko sutvar Kun. A. Ežerski* $1.00 sekmėmis, išskyrus Šv. Anta P. J. Malley
BURNSIDB.
633 W. 18th St
Motkienės ro kyta.. Paprastai susirinki Vincas Meilonas
1.00 no draugiją. Į ja kreiptasi ke
vos laisvės labui darbuoja.- tinkantis.
S. Ažokas
Mik. Tananevičius
s4, bet savo srovės išaugš- lėje lošė p-lė Teod. Jonikai- mai bus laikomi kas ant Dr-stė Panelės Šv. po prie- * ^letą^ kartų_ ir vis ^
griežtai atsi8374 Birkhoff Ava.
,
, 670 W. 18th St
sakė.
Yra
toje
draugijoje)
^
tė,
o
Šatfcienės
rolėje
—
pr
globa
Šv.
Juozapo
1.00
žaguna8
ras nedėklienis tuojaus po
Krasney
tinimui.
L. R. K. P. Blaiv. 37 kp. 1.00 skaitlms narių, kurie kiek Iš- 1 9 i 6 Canalport Ave.
^9432 Burnaide Ave.
L P . lė M. Baitrušiutė. Mot- mišparų.
Po teatro padainavo Šv.
Cecilijos choras, J . Btažio
vedamas, keletą dainelių.
Ant galo Lietuvos himną
pagiedojo.
Šiuomi viskas
užsibaigė. _
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Pirmadienis, vasario a o.

DRAUGAS
»•*»!

'•g 1 "

Ii Šimtai saliunų. Darbininkai
juose kas metai palieką su
virs 4 milijonus dolierių.
• »•
kalauta, kad šalyj butų pra
Šv. Motiejui ap.
vesta visuotina kariuomenėje
šv. Fortūnatas.
tarnyba. Pareikalauta mirties
bausmės išdavikams ir šni
CHICAGOS KATALIKIŠKŲ pams. Plačiai buvo apkalba
DR JŲ DELEGATAMS.
mas maisto taupumas.
•W

CHICAGOJE
Pirmadienis, vasario 25 d.,
: Antradienis, vasario 26 d.
CH1CAGOS KATALIKŲ
DRAUGIJOMS.

(žiūrėkite rytojaus "Draugo"

Rytoj Šv. Jurgio parapijos
svetainėje, Bridgeporte, bus
didžiausias Chieagos lietuvių
katalikų draugijų
delegatų
susirinkimas. Kviečiami visi
norintieji Lietuvai laisvės, ge
rų nori} žmonės, kad atvyktų
t a n ' susirinkiman. Naktiniai

antrą,

paukščiai —

Utarninko vakare šv. Jur
gio svetainėje vėl Susivažiuos
ii ,visbs Chieagos Katalikę
veikėjai, katalikiškų draugi
jų atstovai.
Turėsime apsvarstyti rei
kalingus seimui nutarimus,
puslapi)

galutinai

su

tarti apie važiavime ir pasi
kalbėti apie tolimesnį veiki
mą.
J Paskutinių dienų atsitikimai aiškiai parodė, kaip

1

r

f>

I

mums, lietuviams katalikams,
reikia laikyties vienybės. Štai
Lietuvos laisvės priešai kelia
savo galvas, šmeižia mus ame'rikonų akyse, perstaty darni
-mus Lietuvos pardavikais, jos
laisvės priešais. Jie net apsi
meta dideliais Amerikos pat
;yijotais ir kaltina mus, kad
-mes esame vokiečiams parsi"tiave. Jie tai daro dėlto, kad
tik sutrukdyti mūsų balsą,
reikalaujantį Lietuvai laisvės.
•^Jie bijo, kad Lietuva istikrų;Jų neliktų laisva. Jie užsispy
rė tempti Lietuvą į Rusijos
bolševiku vergiją.
Supraskime jų žemą gudru
mą. Nei gėdos, nei sąžinės pas
tuos žmones nebėra.
Kad jie negalėtų suklaidin
ti nei vieno iš mūsų brolių—
mes. katalikai, turime gerai
susiorganizuoti ir veikti iš
vien.
Tik lietuviai katalikai liko
tikrai ištikimi tautos idea
lams.
4
Tik lietuviai katalikai eina
drąsiu žingsniu pirmyn.
žiūrėkite, kai-kurie tautie
čiai liberalai jau išsigando so
cialistų, jau patarė seimą ati
dėti, girdi, reikią paklausyti
socijalistų. Jau ir jie, matyt,
pavargo, dar nieko nepadirbę
del Lietuvos laisvės.
Be to mums visiems reikia
geresnio supratimo tautos rei
kalų, geresnės vienybės visa
me veikime.
* Lai vienijasi visos katalikų
draugijos kiekvienoje parapi
joje, lai visos Chieagos lietu
viai katalikai sudaro vieną
stiprią organizaciją.
Tada nebegalės gaudyti ti
kinčių žmonių nei socijalistai
j savo tarybas, nei tautiečiai
liberalai į savo sąryšius.
Sudarykime visų-pirma sa
vo tvirtą ryšį, savjo sąjunga
tada galėsime mėginti tarties
ir su kitais. Tą plačiau pa
svarstysime, susirinkę utar
ninko vakare. Taigi kviečia
me visų katalikiškų draugijų
atstovus į susirinkimą, kurs
bus begalo svarbus.
L. R. K. Fed. Chica,1
gos Apskr. Valdyba.

socijalistai

nori

GYVULIŲ SKERDYKLŲ
DARBININKŲ REIKALAI.
(Pabaiga iš 1 pusi.)

" šalies tarnybos ktangresas.''

REIKALAUJA.

ANT PARDAVIMO.

PAIEŠKOJIMAI

..Piliečiams Balsuotojams!..

• » K a a nežino mūsų ketvirtos wardos aldermano, p.

JOHN A. RICHERT?
Tai vyra*, kurs miesto taryboje reprezentuoja lietuvius ir kursai
riauomet yra prielankus lietuviams gyventojams.
Mes, 4-tos wardos biznieriai, indorsuojame mušu dabartinį
aldermaną JOHN A. RICHERT, kad jis išnaujo RYTOJ, VASA
RIO 2* D., l t 18 M., balsavimų metu butų nominuotas kandidatu
J aldermanus ant demokratinio tikieto.
Visi lietuviai tatai atiduokite savo balsus už aldemaną JOHN
A. RICHERT.
Už tai visuomet busiu dėkingas.
Su pagarba,
JOSEPH M. AZUKAS.

I3a

Dr. G. M. GLASER

Paięškau savo pusbrolio Mečislovo
Gamaliauskio paeina iš Kauno gub.,
Raseinių pavieto, Varnių parapijos.
Godelių sodžiaus apie 15 metų kaip
apleido' Lietuvą. Visa laiką
gyveno
Phiiadelphijoa mieste, atgal
keliata metų su juo susirašiau, jis
dirbo cukraus dirbtuvėje, pastaruo
ju laikų nieko apie jį nežinau, jis
pats ar kiti praneškite šiuo ant
rašu:
VALERIJA K R O M E U E N Ė ,
( P o tėvais V. Geatveinaitė)
4541 S Hermi tage Ave., Cuicago, 111,

VARSAVINGSSTAMPS
ISSUED B Y . T H E

UNITED> STATES
GOVERNMENT

Valstijų T a u p y m o Markes.

Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda,
bankierius, l a i k r a š t i n i n k a s i r k i t i agentai. Klaus
kite jų.
T a s yra j ū s ų p a r e i g a ! Tas išgelbės gyvastį!
T a s padės laimėti šitą k a r ę !
IB

NUSIPIRK MOSTIES

Tai BUSI GRAŽUS! Ja. iSdirVAL.:
4—8 vakare, nedėiloba Mentholatum Co. Prieš eisiant
mis 10—12 ryte.
gult ištepk veidą mosčia per ke o Tel. Ganai 4948, Cbicago, n i .
lis vakarus, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu.
Toji mostis ivryrsi^^VoTb^rsi^rsi^rrsTy
išima plėmus raudcaius, juodus ar
Telefonas: McKINLEY 5744
ba šlakus ir prašalina visokius
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
GTD0 VISOKIAS LIGAS
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
8487 SO. W E 8 T E R 5 BLVD.
siųsti *r štampomis.
K a m p a s W. S 5-tos gatvės.
J. RIlftKUS,
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.
lHllllinilllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIĮĮ
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Save Half Your SoaoV i t h
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LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 324 National Life Bld*.

r
r

St, 80. LaSalle S t ,
= Vakarais' 1B6« Milwaukee Ave.
=
Central 6890
=
Raaddence Humbuld 9 T
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Tel Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Dr. A. R. Bliminthal 0 . D.
Akių Specialistas
Patarimas Dykai
Offiso Adynoa: nud 9 iŠ ryto iki 9
vai. vakare. Nedėlioms 9 Iki 12.
4649 8. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4S17.

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4711 SO. ASHLAND AVĖJOTE
arti 47-tos Gatvės
{<•»» » » » • » • » • »

-::

fi
Telefonas: T A R D S 2721

rn

No. 1437. Karoliai jvai
rių spalvų. Reikalaunant paminėkite k o 
kios spalvos pageidau
jate.
Lenciūgėlis ir
kryželis storai auk
suoti. Kaina su prisiuntimu
75c.
No. 1438. Balto ak
menėlio karoliai. Sto
rai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Kaina su prisiimti m u
tik .»
$1.75
No. 1439.
Galima
gauti įvairių spalvų
karoliais.
Kryželiai
"Roman Gold." Gvarantuoti ant 5 metų.
Kiekvienas
atskirai
įdėtas gražioje dėžu
tėje. Pulkikusi dova
na dėlei giminių. Su
prlsiuntimu . . . $2.00

Plumbing and Gas Fitting
CHICAGO, ILL.

=

Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įyairiose ka
rolių spalvose, karie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje.

JEDLANIS & dUSZKA
2342 So. Leavitt S t .

i

AUKSUOTI ROŽANČIAI

Phone Canal 1678

/5<t~~atGrocers

TAUPYK IR
SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI
TAUPINI-

JIS DABAR JO REIKALAUJA. JUMfl BUS
REIKALINOAS PO KAREI.
Pirk Kares Taupymo Markes. Suvienytų Val
stijų Valstybine Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis, Galima pradėti taupymą su
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų

DR, P. ŽILVITIS

°.

SLRKA. Chieagos Apskričio
susirinkimas utarninke, vasa
rio 26 d. neįvyks, nes tą dieną
vakare Bridgeporte bus visų
draugijų delegatų susirinki
mas.
Kada įvyks apskričio susi
rinkimas, bus apie tai praneš -S <tand
ta.
V. Stancikas,
SLRK. Cbic. Apskr. rast.

Mergina Nienberg pasakė,
kad 1900 metais šeimynai, su
sidedaneiai iš tėvo, motinos ir
tnjų vaikų, užlaikymas atsi
ėjęs $800. Gi 1917 metais—$1,177.95. Maistas tai šeimynai
1900 metais atsiėjęs $367.12,
gi 1917 metais — $647.88 ar
ba beveik 67 nuošimčiais dau EXTRA SUSIRINKIMAS.
giau. Iš to, sakė jinai, 60 nuoŠvento Kryžiaus Draugyste
šimėių pakilo prasidėjus euro
ant Town of Lake laikys savo
pinei karei. Drabužių l p o s
extra susirinkimą, panedėlio
nuo 1914 m. pakilo ligi 74
v ak are vasario fFeb.) 25 die
nuoš., gi kuras 27.6 nuoš. Tik
ną 8 valandoj vakare.
įažas (žibalas) nuo 1914 m.
Susirinkimas bus laikomas
5 nuoš. sumažėjo.
Paduota minimalės darbi paprastoj svetainėje. Kožnas
ninko šeimvnos užlaikvmo lė- sąnarys turi būtinai atsilan
>
i
šos Chicagoje, New Yorke ir kyti.
Jonas Viskantas, Pirm.
Oakland, Cal. .1914 m. Pasiro
dė, kad Chicagoje metais yra
$647.88, New Yorke $720 ir
Oakland $676. Gi 1917 metais
tos lėšos 58V» nuoš. buvo di R E "CALINGA:—lietuvaitė pardavė
ja, virš 16 metu. Atsišaukite tuo
desnės.
jau^: Talman Ava. Store, 263? W.
47t*i S t , Chicago. 111.
Buvo apkalbama ir aštuo
nių valandų darbas dienoje.
Už 8 vai. dienos darbą kalbė
jo Leiur Magnussen. Jis pa
'
žymėjo, kad 8 vai. dienos dar Persiduoda BuCcrnė ir Grocernė,
bas pravestas net 46-se pra turi būtinai parduoti iki nedėliai.
Biznis senai gerai Išdirbtas ir geroj
monėse. Abelna opinija • stovi potogloj vietoj.
4522 So, HONORE N ST.,
taippat už 8 valandų dienos
darbą. 1917 metais — sakė jis
Parsiduoda labai didelė grosernė, geroj vietoj. Geri rakandai, sei
— 536,000 darbininkų dau fas, vogos vertės $80, cash registras
$90 ir {vairus groserei. Parsi
giau dirbo 8 valandas dienojo vertės
duoda u i pigią
kaina — $800.00.
Priežastis
pardavimo
— sav. išva
Su v*. Valstijose.
žiuoja ant farmų.
Magnussen pasakė, kad iš
A. BURDŽ3US,
7, milijonų šioj * šalyj darbi 162 Vau Ruren 8t., Newark, N. J.
ninkų 3 milijonai dirba tik 8
Parsiduoda
Barbernė ir PullRoom, galima pirkti viską sykių ir
vai. dienoje.
atskirai ar tiktai pull room ar vie
Išklausinėjimai
tęsiasi. ną barbernė. Atsišaukite tuojaus:
1243 W. 18th St.,
Skerdyklų savininkų šalinin
,
Phone Canal 473?.
kai stengiasi prirddyti, jogei
Parsiduoda Grocerio krau
todėl Vargas siaučia tarp sker
dyklų darbininkų, kad jie per tuvė, visko pilna. Lietuvių ap
iš
daug pinigų saliunuose palie gyventoje vietoje, gerai
ka. Aplink skerdyklas yra ke- dirbtas biznis
senoj vietoj.
Esame priversti parduoti del
susilpnėjimo sveikatos.
W. MISEVICZ,
4637 So. Paulina st.,

— .

Ilk

Rytoj Chicagoje įvyksta
primary balsavimai.
Bus
nominuoti kandidatai į ai
dermanus.

Praeitą savaitę " šalies tar
sudrumsti mūsų vienybę, bet
argi mes jų galime klausyti? nybos kongrese," kurį veda
Ne Mes norime matyti niusų Šalies Saugumo Sąjunga, Chi
tėvynę Lietuvą laisva ir mes cagoje, apkalbėta daug *klaudi rbsime visomis pajėgomis, sifnų, surištų su dabartine ka
j o s gerovei. Mes neklausysime Į re * P a m e r k t a visokios rųšies
propaganda, kad
t ų išsigimėlių, lietuvių bolše- Pacifistinė
taika turėtų įvykti pirmiaus,
v j i a u kurie trokštą ne laisvės
negu bus sutruškinta Vokieti
Lietuvai, bet kraujo pralieji
ja. Pasmerkta ir nuolatiniai
mo. Taigi kviečiami visi ateiti
karės vedimo kritikai. Pareitan susirinkiman.
Centro Valdyba.
APSKRI&IO SUSIRINKIMO
CICERO, ILL.
NEBUS.

r 4-TOS MTARDOS
4

PRIMARY BALSAVIMAI

PaieSkan savo tetos
Kotrinos WžSaa^K-^«B^^'S!5^-att22SiaB<3K^
Aniulis, paeina Iš Kauno gub., BetlgaFos parap. Pamukio kolionijos. Jau
senai kaip Amerikoje. Pirm 6 meti)
Praktikuoja 28 metai
gyveno Brooklyne, N. Y. Dabar gir
Gyvenimas ir Ofisas
dėjau kad gyvena Mlchigan valstijo
SI 49 S. Morgan St., kertė 32 st.
je, bet nežinau kokiame mieste. Ji
Chloago, 111.
pati ar kas ją žino malonės -praneš
SPECIJALISTAS
ti šiuo adresu:
Moteriški!, Vyriškų ir Vaikų
ANTANAS liTTKMINAS,
Taipgi Chroniškų Ligų.
1627 N. Paulina St., Clilcago,
111.
OFISO VALANDOS: ,
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
Paieška'u savo tėvo Vincento Guir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
dinauskio, paeino iš Kauno
gub.,
mis vakarais ofisas uždarytas.
Šiaulių pavieto Papelio parap., DumTelephone Yards 687
brių kaimo. Antrj metai atgal gyVeno Californijoj Iš ten nuvažiavo j
Waterbury, Conn. 19 d. September
1917 m., paėmė manė į kariuomenę
ir turiu labai svarbų reikalą. Mel ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ C ^ - ^ ^ ^ f c ^
džiu atsišaukti, jis pats ar kas apie
j | žino Šiuo adresu:
•i
*
o
Priv. Joseph Gmlinauskis,
LIETUVIS GYDYTOJAS
Companv Ot. 301 St. Supply Trata,
ER CHIRURGAS
78th Division Camp Devens,
*
o
AYER, MASS.
į
Gyvenimą vieta
*
o 8203 8 0 . HALSTED STREET
1
Tel. Drover 717t
OFISAS:
9S50 So. Leavitt St.

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota
me laiške, arba viencentiniais* krasos ženkleliais.
Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING CO..
1800 WEST 46th STREET,

CHICAGO, ILLINOIS

DR. J. JONIKAITIS

Oia yrs JŪSŲ Proga!
Gauti a i n & i darbą Ir
daugiau ptaifu.
Vtsnr reikalinga daag
kirpėjų, trimertų, ranko
vių,
kišenių Ir skylučių
dirbėju. Taipgi
preserių
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai.
s p e c i a l i a i kursai mer- JI
glnoms formų kirpime JH f )
pritaikinime ir iiuvlme
— 815.09.
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa
gal Jųsų mlerą —' bile
stallės arba dydžio.
Ii
bile madų knygos.
DESIGITOTG 8CHOOL
A F . sTasnlcim, Perdėtinis
11S H. La SaUe gatve. Kambarys
416-417. Priesi d t y Hali.
MASTER

-—r-GYDAU
VYRŲ, MOTEKV
I R VAIKŲ LIGAS.

3315 S. HALSTED ST.,
CHICAGO, DLL.

MENINE
n

Marinė

MOKYK

Ir paieknrfneti temokti Angliir rašyti, tai lankyk mtm
akini
Apart Anglų kalbos, čia mol
ivių kalbos
S.V.Iararijos Laiškų RaSymo
cų w
S.V.Valdybot Priokybea Teifii
S. V.Pilietybea Gramatikos
Geografijos
Retorikos, ir tt
GI A MM AR ir HIGH SCH00L Knrsų.&J
toliau mokiname per laiškus. V
lietuviškai

Jei nori i

Aurican College Preparatory School
I3K>3 S. H A U S T E D S T .
CHIOAOO lu_
KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

* *

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

"DARBININKAS"
"DARBININKAS'

eina utarninkaisv ketvergais ir su
batomis.
"DABEmnrKAS" paduoda daug žinių iŠ darbo lau
ko, apie linijas, apie darbininkų judėjimą.
DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų"
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u ,
naudinga,
inddmu
ir
suprantama.
"DARBININKAS" nuolatai išleidineja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u
vir-t
sija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitgje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.
Adresas:

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

TAI MŪSŲ DARBAI
Spausdiname Plakatus,
TiMetus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt;
Programas, Kon
stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar
bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai.
Mušu
Pavedus
mama
spaustuvė pripildytą nau
ISTO
bile
kok|
spaudos d m r b ą
jausiomis mašinomis ir nau
• e iiraU6.it
jausio styliana raidėmis.

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

The ^ \

Home
Blend vežimu
pardavėjai tr daug krau
tuviu parduoda tą pafta
kavą po SOc.

SVIESTAS
Geriausia smetonė, negru
p a .
lite gauti,
BvHJf
kur jųs ga- v f c U

19c

Riešučių Sviestaa
Labai geras po

WEST SEDE
1644
1836
1373 Mllwaukee a
2054 Milwaukeea. 2612
1054 Milwaukeea. 1217
1510 W. Madison|1832
2830 W. MadisonJ1818

30c

COCOA
Geriausia Bankes
sulyginę su
bent kokia,
1-2 ar.

PUIKUS
ST ALAVAS
SVIESTAS

47c

W Chicago a.j 3102 W. 22nd s t
ITORTH S t D E
BĮue I s l a n d ą
SOUTH 8 I D E
406 W. Division st
W. Nortb a.
S. Halsted st 8032 Wentworth a Į20 W • Nortb a,
S. Halsted st|8427 S. Halsted stĮslJJ Lincoln * I T
W. 12tb s t i 4 7 2 9 S. Ashland a. 3413 N. Clark st*

