
K.«. I . ,,l

Gelbėkime badaujančią 
,A . Lietuvą! į , Į !,

Dėkime aukas Tautos
E Lt J < i • ' V ‘ , ‘ ‘ ' Į

Fondąn! f

I

LITHUANIAN DAILY FRIEND

i

CHICAGO, ILL., KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER) 20, 1917 M.
Entered as Second Class Matter Mareli SI, 1918, at Chlcago, Illinois under the Act of March 3, 1879.

KAINA. O
PRIGE *

CENTAI
GENIS

METAI-VOL. II. No. 299

PASEKMĖS UŽPUOLIMO 
ANTLONtiu

Posenoves žudomi civiliai 
žmonas. ,

Vokiečiai, matyt, nepataisomi. 

KAIZERIS RŪPINASI RUVUSIO GARO LIKIMU
I __ _____'9 J I "T ■ r—■

True translatlon flled with the post- 
master at Chlcago, III., on Deoember 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. ' , . > i .
10 UŽMUŠTA IR 70 SU

ŽEISTA LONDONE.

Užpuolime dalyvavo apie 20 
vokiečių lakstytuvų.

Londonas, gr. 20. — Nuo
vokiečių lakūnų užpuolimo 
ant šio miesto užpereitą 
naktį 10 žmonių nužudyta 
ir 70 sužeista.

. Kitose Anglijos vietose 
5 žmonės sužeista.

Be to oficialiam praneši
me sakoma:

‘Nuo pamestų bombų bu
vo pakilę penki gaisrai. Ma- rusų komisijonieriai paklau- 
terijaliai nuostoliai nedide- sė buvusio caro šeimynos 
Ii. Jokių nuostolių nepada- narių, ką jie maną pradėti, 
ryta -militarinėse ir karės Komisijonieriams atsakyta, 
laivyno įstaigose.” kad buvusis caras su šeimy-

, , , , . na ir jo visi namiškiai pa-
geidauja apleisti Rusij,. 

Komisijonieriai sutinkaVienas vokiečių lakstytu- 
vų, kurs dalyvavo užpuoli
me ant Anglijos, numuštas, 
gi kitas, spėjama, irgi buvo 
sunaikintas, kaip tvirtina 
karės ofisas. Nuo 16 ligi 20 
lakstytuvų, pasidalinusių į 
6 skyrius, dalyvavo užpuoli
me. Iš jų visų vos tik penki 
lakstytuvai tegalėjo pasie
kti Londoną ir pamesti mie
stan bombas.

Platesnis apie tą užpuoli
mą pranešimas dar nepa
skelbtas, kadangi karės ofi- 
•sas dar nesurinko visų ži
nių apie tai. Visos anglų oro 
mašinos buvo pakilusios 
oran, kad susiremti su' prie
šininku. Visi anglų lakūnai 
tepiau laimingai sugrįžo.

Turbut vienas užpuolikas 
įkrito kanalan.

Yra galimas daiktas, kaip 
abclnai manoma, kad vienas 
vokiečių lakstytuvas turėjo 
įkristi kanalan

Anglų lAkunai užpuolikus 
užatakavo kulkasvaidžiais 
13,000 pėdų augštumoje ant 
Londono. •'

Vienas užpuolikas, apie 
ką galutinai sužinota, pa 
šautas pakraščių anuotomis 
ir įkrito jurėsna. Du vokie
čiu lakunu išgelbėta nuo 
nuskendimo ir paimta ne
laisvėn. r

Atskrido per Essex ir Kent.
Šalies apginimo vyriau-

įįm,

lltv'''

; t
True translatlon flled with the post- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. ’

KAIZERIS RŪPINASI 
CARO LIKIMU.

Buvęs Rusijos valdovas no
rima paliuosuoti.

Londonas, gr. 20. — Iš
Petrogrado gauta žinia, kad 
Vokietijos imperatorius pa
klausė rusų atstovų, katrie 
vedė ginklų sudėjimo dery
bas, ar nebūtų galima ga
lutinai apspręsti buvusio 
rusų caro ir jo šeimynos li
kimo.

Depešoje pasakyta, kad

i < I

su buvusio caro ir šeimynos 
norais. Bet pirm visako, sa
ko, yra reikalingas steigia
mojo susirinkimo nuspren
dimas tame klausime.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
NUSKANDINTA PRAN

CŪZŲ LAIVAS.

Žuvo dešimts žmonių.

Paryžius, gr. 20.—Teuto
nai sutorpedavo ir nuskan
dino seną prancūzų skrai
duolį “Čhdteaurenault,” 
kurs buvo naudojamas, 
kaipo transportas. Tai įvy
ko gruodžio 14 d. Tarpže- 
mių jūrėse. Šitai pranešė 
Prancūzijos karės laivyno 
ministęris.

Su laivu žuvo 10 jurinin
kų. Visi kiti kareiviai ir ofi- 
cieriai išgelbėta.
sias komendantas gen. 
Frenėh oficialiai paskelbė:

“Priešininko lakstytuvai 
atskrido Essex ir Kent pa
kraščiais tarpe 6:15 ir 6:45 
vakare ir pasuko ant Lon 
dono. Keli jų pasiekė Lon
doną ir pametė bombas. 
Bombos pamestos Essex’e 
ir Kent’e.”

“Apie nuostolius dar ne
gauta pranešimų. Musų ar- 
motos ir lakstytuvai veikė.”

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October t, 1917.

GOETHALS GAVO DAR 
BĄ KARIUOMENĖJE.

Jis nuskirtas generaliu 
kvartermeistru.

Washington, gr. 20. —
Majoras generolas George 
W. Goethals nuskirtas ge
neraliu kvartermeistru, tv. 
jam skirta visas šalies armi
jas aprūpinti visokiais joms 
reikalingais daiktais.

Šitą puskyrimą oficialiai 
paskelbė karės sekretorius 
Baker.

Manoma, kad buvęs Pa
namos perkaso statytojas 
paskubins dabar aprūpinti 
lavinamas armijas reikalin
giausiais daiktais. Goet
hals’ui ta svarbi vieta teko 
dėl jo energiškumo ir pasi
žymėjimo prie darbų, su
jungtų su Panamos perka
su.

Be to sekretorius Baker 
paskelbė, kad įsakymų pil
dymo viršininku vietoje 
gen. Crozier nuskirtas gen. 
Wheeler. Gen. Barrett nu
skirtas vyriausiu komen
dantu visos pakraščių arti- 
erijos.

Gen. Crozier senato mili- 
;arinio komiteto buvo labai 
kritikuojamas. .

" *“------- —--------------------
True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

GAMINASI PASIŪLYTI
TAIKĄ KALĖDOMIS.

Amsterdam, gr. 20.—Vo- 
ketijos kaizeris ruošiasi Ka
lėdų laiku Vatikanan pasių
sti pranešimą, pasiūlydamas 
talkininkams taiką, anot ap
turėtų žinių iš Berlyno.

Vatikanas užgina ’ 
pranešimą.

Rymas, gr. 20. — Švento
jo Tėvo sekretorius kardi
nolas Ceretti vakar iižgynė 
visokius gandus, kad buk 
Kalėdomis popežius pasiu
siąs naują atsiliepimą tai
kos reikale.

Rymas, gr. 20. —> Itali
jos kariuomenės lakūnas, 
leitenantas Brachpapa, aną

True translatlon flled wlth the post- dieną lakstytu VU buVO pa- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

ATŠAUKTAS GEN. 
SARRAIL

Jo rietion nuskirtas gen. 
Guillemet.

Londonas, gr. 20. — Tal
kininkų armijų vyriausias 
vadas Salonikuose ir Make
donijos fronte, gen. Sarrail, 
atšauktas iš užimamos vie
tos, anot pranešimo Atėnų 
laikraščiuose, sako Reuterio 
depeša iš Graikijos sostinės, 
datuota gruodžio 15 d. Gen. 
Sarrail vietoje nuskirtas 
gen. Guillemet.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

TURKAI APIPLĖŠĖ 
ŠVENTĄJĮ GRABĄ.

WASHINGTON, gr. 20 — 
Turkai pasitraukdami nuo 
anglų kariuomenės Palesti
noje ir apleisdami Jeruzalę, 
tenai apiplėČė šventąjį Gra
bą ir kitas Šventas krikščio
nių vietas.

Be to, jie su savimi pa
grobė ir Jertualės patrijar- 
k»- i

Apie tai čįa gautą žinia iš 
talkininkų Versmių.

Seniau čia buvo. praneš
ta, kad kuomet anglai inėjo 
šventan miestan, visus na
mus ir bustus atrado svei
kus, geram Stovyje.

True translatlon flled with the post- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917,.

BLOGAS STOVIS AME
RIKONŲ STOVYKLOSE.

Daugelis kareivių serga 
ir miršta.

20. —Washington, gr.
Generalis Suv. Valstijų ar
mijų gydytojas Gorgas ap
žiurėjo stovyklas Sevier, 
Funston, Bowie ir Doni- 
phan, kur lavinami rekru
tai, ir atra<įo Įabai blogas 
sveikatingum^sąlygas. Štai 
jos:

Nepristatoma laiku žie
minių drabužių kareiviams.

Pačių stovyklų stovis ran
dasi prastose vietose.

Trūksta kareiviams pa
stogės.
• Trūksta barakams ir la
zaretams šilumos.

Į vieną mėnesį tose sto
vyklose mirė 202 kareiviu. 
Susirgo gi nuo

Meningitis 113 kareivių.
Difterito 104.
Gerklės uždegimo 131.
Plaučių uždegimo 847.
Rauplių 5,216.

LAKŪNO REKORDAS 
AUGŠTUMOJE.

kilęs į padebesius 23,048 
pėdas augštai.

Reiškia, jis tuo savo žy
giu sumušė pasaulinį lagū
nų rekordą.

1914 m. liepos 14 d. buvo' 
žinių, kad vokiečių lakūnas 
vardu Oelrich buvo pakilęs 
25,756 pėdas augštumon. 
Tečiau šitas rekordas, pra
sidėjus karei, nebuvo pa
tvirtintas tarptautinės aero
nautų sąjungos Paryžiuje.

Paskui dar buvo žinių, 
kad šios karės metu 'vienas 
anglų lakūnas buvęs pakilęs 
32,622 pėdi augštumon. Bot 
ir šita žinia praėjo be pa
tvirtinimo. į

CHICAGOJE.
LIETUVIAMS

ŽINOTINA.

Bridgeporto ir apielinkių 
lietuviams pranešame, kad 
lietuvis advokatas V. Rut
kauskas patarnauja lietu
viams registrantams pata
rimais ir visokia pagelba 
Local Exemptjion Board’e 
No. 10 ant So. Morgan st. 
po numeriu 3205 — kasdie - 
ną nuo 9 ryto iki 12, nuo 1 
po pietų iki 6 ir nuo 7 iki 9.

Patarimai duodami už dy
ką. Gerb. adv. V. Rutkaus
kas yra Local Board’o na
rys. Lietuviai gali drąsiai į 
jį kreipties, nes tai savas ir 
teisingas žmogus, patarnaus
kuoprielankiausiai.

PRANEŠIMAS REGI- 
GISTRANTAMS.

Pirmiau “Drauge” buvo 
paskelbta, kad advokatas A. 
Siakis lietuviams registran
tams darinės patarimus 
utaminkų, pelnyčių ir su- 
batų vakarais Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. ,

Dabar adv. A. Šlakis pra
šo mus pranešti, kad jis pėt- 
nyčių vakarais esąs užimtas. 
Todėl registrantams tais 
vakarais negalėsiąs duoti 
patarimų. Duosiąs patari
mus tik utarniflkų ir subatų 
vakarais.

IR LIETUVIAI ADVO
KATAI DARBUOJASI 

“LOCAL BOARD’UOSE.”

Chicagos “Local Exemp- 
tion Board’uose” darbuoja
si ir lietuviai advokatai, 
kaip p. F. Bradchulis ir kiti. 
Juos “Board’ų” nariais pa
tvirtino pats šalies prezi
dentas Wilsonas.

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.

Ford Roofing kompanijos 
dirbtuvė po num. 2339 So. 
La Šalie gat., vakar žymiai 
nukentėjo, kuomet joje bu
vo pakilęs gaisras. Nuosto
liai siekią 50 tūkstančių dol.

Kilus gaisrui viduj dirbo 
daugelis darbininkų. Te
čiau suspėjo išbėgti laukan. 
Nelaimių su žmonėmis ne
buvo. i/;;,

Gaisrininkai veikiai ugnį 
užliejo.
. .į.4-1 ■■ b. . ,<■ į įfr». ~ .
PASKOLINO 50 MILIJO 

NŲ DOLIERIŲ.

Buenos Aires, gr. k20. -+■ 
Uruguay respublika pasko
lino 50 milijonų dol. D. Bh 
tani jai.

—- Paryžius, gr. 20.—Vo
kiečių nardančioji laivė su
torpedavo Ispanijos garlai- 
Įvį “Noviembre.” Žmonės 
Į išgelbėta.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917. . . .

TEUTPNAI PAĖMĘ 
1,000 ITALŲ.

Talkininkai atmuša teutonų 
atakas.

Londonas, gr. 20. Va
kar Berlyne oficialiai pa
skelbta, kad austrai-vokie- 
čiai Italijos, fronte paėmę 
nulaisvėn 1,000 italų.

Rymas, gr. 20. — Anot 
oficialio italų pranešimo, 
teutonų atakos prieš italų 
pozicijas aplink Monte So- 
larolo atmušamos.

Italijos vyriausybė pa
šaukė kareiviauti daugiau 
vyrų, su kurių pagelba bus 
mėginama sulaikyti teuto
nų spaudimą. Pašaukti vy
rai yra tarpe 18 ir 43 m. am
žiaus. .

Veneciją ginti pagaminta 
greiti motoriniai laiveliai. 
Jie aprūpinti torpedų dūdo
mis ir kitokiais paranku- 
mais, kad butų smagiau vei
kti lagunuose prieš prieši
ninkų užpludimą. Didesni 
laivai tenai negali būt pa
vartojami.

Anot pranešimo, šitų vie
nas laivelis nepatėmvtinai 
įplaukė austrų uostan Trie
ste ir tenai sutorpedavo du 
Austrijos, laivu.

Amerikos . Raudonojo 
Kryžiaus dr-jos Italijoje 
viršininkas, jis gi ir genera
lis civilių gyventojų šelpi
mo direktorius, Emest P. 
Bieknell, paskelbė, kad Ita
lijos gyventojai būtinai yra 
reikalingi kviečių duonos.

Penki šimtai tūkstančių 
italų pabėgėlių iš užimtų vo
kiečių vietų dabar prisieina 
maitinti.

GAL IR PREZIDENTAS 
MOKĖS MOKESČIUS 

NUO PELNO.

Washington, gr. 20. —
Žemesniąjam kongreso bute 
sumanyta, bet galutinai dar 
nenutarta, kad karės mo
kesčiai nuo pelno paliestų ir 

■ prezidentą, ir augščiausio 
teismo teisėjus ir visus tuos 
šalies valdininkus, katrie 
turi metais pervirš 6 tukst. 
dol. pelno. ,

NAUJAS MAJORAS 
BOSTONE.

Boston, Mass., gr. 20. —
Šitam miestui išrinkta nau
jas majoras. Juo yra buvęs 
Šios šalies pinigyno sekre
toriaus asistentas Andrciv 
J. Petcrs.

., — Pueblo, Col., gr. 20. — 
Šičia austrų minia ištempė 
iš kalėjimo juoduką kareivį 
ir norėjo nulinčiuoti. Te
čiau juodukas išgelbėtas. 
Jis buvo užpuolęs austrų 
mergelę.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

Truo translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

IŠ VOKIEČIŲ NARDAN
ČIŲ LAIVIŲ VEIKIMO.

Londonas, gr. 20. — Nuo 
nardančių laivių ar nuo mi
nų praeitą savaitę žuvo 14 
anglų prekybos laivų, tu
rinčių suvirs 1,600 tonų in- 
tilpimo kiekvienas. Be to 
nuskendo 3 mažesni laivai 
ir vienas žvejinis.

Užpraeitą savaitę irgi 
tiek laivų buvo nuskandin
ta. •

True translatlon filed with the post- 
master at Chlcago, III., on December 

.20, 1917, as reąuired by the act of 
October 6. 1917.

BOLŠEVIKAI PRALAI
MĖJO RINKIMUS 

SIBERIJOJE.

Tokyo, gr. 20. — Japoni
jos užsienių reikalų ministe
rija gavo žinių, kad Siberi- 

j joje atstovų rinkimai į stei
giamąjį susirinkimą pasi- 

! baigė. Bolševikai pralaimė
jo. Jie gavo tik 40 nuoš. vi
sų balsų.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
SOCIJAUSTAI TRUK 

ŠMĄ KELIA.

Stockholmas, gr. 20. —
Centralių valstybių socijali- 
stai sukėlė didelį trukšmą. 
Jie priešinasi atskiriai tai
kai Austrijos ir Vokietijos 
su Rusija. Jie sakę, kad 
kuomet Vokietija ir Austri
ja padarys atskirą taiką, 
tuomet tose šalyse dar la- 
biaus įsigalės imperijaliz- 
mas ir socijalistams nebus 
vietos. Dabar centralių val
stybių socijalistų vadovai 
tariasi, kad kokiuo nors bu- 
du sulaikyti taiką.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PRASIDĖJO TAIKOS 
DERYBOS.

Amsterdam, gr. 20.—Va
kar Brest-Litovskan pribu
vo centralių šalių užsienių 
reikalų ministeriai ir prisi
dėjo prie vedamų taikos de
rybų su rusų atstovais.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
20, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

NORI ATSIMESTI NUO 
AUSTRIJOS.

Amsterdam, gr. 20. —
Anot “Cologne Gazette,” 
Vengrijos sostinės Budape
što miesto taryba vienbal
siai priėmė rezoliuciją, ku- 
riąja reikalaujama, kad 
Vengrijai butų duota pilna 
autonomija.

MES NE VERGAI. MES LAISVI LIETUVOS SŪNUS. IŠG AUKIME TĖVYNEI LAISVĘ. 
AUKOKIME VISI Į KALĖDINĮ .TAUTOS FONDĄ.



“DRAUGAS” ketvirtadienis, gr. 20 d.

MDRAUGA
LIETUVIU KATAIiISV dienraštis
Eina kadleniį Išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA:
Metama ....................................... $5.00
Pusei metų ............................... $8.00

Perkant atskirais numeriais po 2c. 
Prenumerata mokosi lškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsiralyino dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti atjrcsų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išpcrkant krr.soje ar exprese 
“Money Order" arba Jdedant pnigus 
i registruotų laiškų.

iii

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Published dally except Sundays by 
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC. 
1800 W. 40tli Street, Chicago, Illinois 
Pilone: McKinley 8114, Establ. 1008

TERMS OF SUBSCRIPTION:

One year ......................................... $5.00
Slx months............................................$8.00
Thursday's Edltion ...................... $2.00

At News Stands 2c. a Copy. Advertis-
ing rates on application.

Yorko ir apielinkių ir pasa
kė sau: “mes busime “Tau
tinė Taryba.” Gi kada mes 
paklausėme, kas jus rinko 
ir ingaliojo veikti lietuvių 
vardu — jie atsakė: O, mes 
gausime ingaliojimus iš sa
vo didžiųjų organizacijų.

Musy SociaiiSty “Didvyriai”.

'Draugas’ Publishing Co.
1800 W. 46th St. Tel. McKinley 6114 ChicagO, III,

MILŽINAS IŠSIJUDINA.

Turime omenyje triūsų 
susivienijimą, kurs, kaip ži
nome, vienija lietuvius gy
vybės apdraudos ir sveika
tos apsaugos reikalais ir be 
to suteikia daug naudos ir 
narių dvasiai, keldamas ap
švietę, tikybinį ir tautinį 
susipratimą.

Jeigu ligšiol prie musų 
susivienijimo nepriguli nei 
apie šimtą tūkstančių na
rių, (kaip turėtų būti), bet 
tik apie 10 tūkstančių, tai 
tam buvo daug svarbių prie
žasčių; didžiuma nežiūri pla
čiau, nesiekia toliau ir vien 
vargsta su savo mažutėmis 
pašelpinėmis draugijo
mis; daugelis per neatsargu
mą nuėjo į panašias orga
nizacijas kitų srovių; labai 
daugelis taip pat apsidrau
dė kitataučių kompanijose, 
nors ir moka tenai visu 
trečdaliu brangiau, negu

|pašelpines draugijas ir su
sekti jų žuvimo priežastis, 
reikia kuodaugiausiai skait
linių, palyginančių • mokes
nius susivienijifnui ir pašel- 
pinėms draugijoms. Be to 
reikia pavyzdingo išrodymo, 
kodėl lietuviai turi nesiskir- 
styti, bet vienyties, kad su
daryti bent vieną, tikrai 
didžiulę pajiegą. Ir susi
vienijimo valdybai ir vi
siems jo prieteliams veikė
jams prieš akis stovi bega
lo daug darbo, norint kad 
sumanytoji Savaitė nusi
sektų. Laisvamanių susi
vienijimo Savaitė nenusise
kė labiausia dėl dviejų prie
žasčių : nebuvo prisiruo’šę, 
antra — neturėjo galingos 
dvasios, pasišventimo.

Tikimės, kad tos pačios 
priežastys mums nepakiš 
kojos, kad mes tas kliūtis 
pergalėsime. Pradžia at
rodo gražiai, “Garso” re
dakcija energiškai į darbą 
ąąukia, jau apskričiai ir

Nesenai ta jų Tarybėlė 
šaukė į konferenciją musų 
Tarybos atstovus, kad susi
tarti apie bendrą* veikimą. 
Del Tautos labo katalikai 
važiavo ir tarėsi, ir ėjo ant 
nuolaidų, kad tik mes, ame
rikiečiai, galėtume prašne
kėti viena burna apie Lietu
vos laisvės reikalus. \

Bet kas pasirodo? Kad 
mes tarėmės vėlgi tik su 
sau jale laisvamanių, netu
rinčia ingaliojimų net nuo 

mi-u

mokėtų savo ąusivienijime 
Bei5 mes augame, stiprė- ^UOP°® pradeda atsiliepti

savo\ laisvamaniškos 
nios.”

Štai ką tik dabar po tos 
konferencijos skaitome jų• 
susivienijimo organe “Tė
vynėje” pranešimą, kad 
susivienijimo pildomoji ta
ryba atsisakiusi rinkti at
stovą į tą jų Tautinę Tary*- 
bą., nes toje Taryboje esą 
tik vienos srovės žmonės. 
Vadinasi, ta Tautinė Taryba 
negavo ingaliojimo iš di
džiausios savo organizaci
jos. Tad kieno gi vardu ji 
veikia ir kalba? Nebent 
tik vardu savo Sandaros, 
kuri kaip dabar jų seime 
pasirodė, turi “apie 500 na
rių,” vadinasi, į Am. Liet. 
Tarybą, Chicagos Seimo įs
teigtą, negalėtų nei vieno 
savo atstovo rinkti.

Musų Taryba atstovauja 
arti 100,000 organizuotų lie
tuvių, tad turi ką atstovau
ti ir kieno vardu kalbėti 
Lietuvos reikalais. Ir buk

Atnerikos liptuviški 5oci-i 
jalistai jau daugel kartų y- 
ra pasižymėję savo “didvy
riškumu.” Tik atsiminki
me kadir praeitą pavasarį į- 
vykusią Rusijoje revoliuci
ją, kuomet buržujai pakilę 
sugriovė caro sostą. Kiek 
tuomet Amerikos lietuviš
kuose socijalistuose buvo 
baisaus susikrimtimo! Jie 
negalėjo pasitikėti savo ą- 
kimis, skaitydami laikraš
čiuose apie įvykusias per- 
versmes Rusijoje. Kaip 
tai — jie sakė — kaip trii 
tas galėjo įvykti be jų ži
nios, nieko apie tai nežinant 
socijalistams. Juk tai bai
sus daiktas!

Tečiau jų susikrimtimas 
veikiai atsimainė. Nebūtų

“stiprios dvasios idealistų.” 
Su tuo ir išsiaiškino socija- 
listų “didvyriškumas.” s

Pirm poros savaičių vy 
riausybės agentai užklupo 
daryti kratą lietuviškų so
cijalistų sąjungos organo 
“Kovos” ofise, Philadel- 
phijoje. Ofise atrado są
jungos -sekretorių Stilsoną 
alias Stasiuleviyų ir “Ko
vos” redaktorius, lietuviš
kus bolševikus-y Vidiką ir 
Stalioraitį. Agentai suareš
tavo sekretorių ir jau buvo 
mėginę suimti abudu ponu 
redaktorių. Bet tiedu kuo-- 
ne ašarodami pasisakė, kad 
jiedu nieko bendra neturin
čiu nei su sąjunga, nei su 
pačiu organu “Kova.” Sa

iki 65 centų

t»AIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokiu kentėjimų ir skausmy. —

Dabartinis gyvenimo aplinkybės privertė mus pa;ybės
branginti iki~35 centų mažą buteliui 
dideli.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 

elb'gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę cienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS** ir žodis 
„LOXOL," o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes iame yra gyduoliti 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 W«shington Street, New York

gi Jie <4 kė,- jiedu tik laikinai esą 
didvyriai.” Jie samdomu ir dirbančiu tik

jame, kįla lietuvių katalikų 
susipratimas' ir, vis aiškiau 
pribręsta mintis, jog reikia 
išauginti susivienijimą į ti
krus galiūnus, milžinus, 
kurs tautai ir tautiečiams 
neštų didelę naudą ir galė
tų užimponuoti svetimtau
čiams.

Nors dabr ir nebeatplau- 
kia naujų ateivių, bet mu
sų susivienijimui darbo dir
va kuoplačiausia.

Jeigu nusiseks gavėnioje 
Apdraudos Savaitė, centro 
raštininko sumanyta, kaip 
ji tikrai turėtų nusisekti, 
tai susivienijimas galės ne 
tik padvigubint-, bet ir pa
trigubinti savo narių skai
čių. Kiek dar yra tokių, 
kurie ir šiandien nėra ganė
tinai savo sveikatos ir gy
vybės apdraudę; kiek vėl y- 
ra tokių, kurie tais reika
lais ne į gerą vietą pataikė 
ir mielai sutiktų pamainyti 
draugiją. O kas svarbiau
sia turėtume dėti visas pa
stangas, kad išaiškinus mu
sų paŠelpinėms draugijoms, 
jog joms prisidėti prie susi
vienijimo yra didžity—di- 
džiausis išrokavimas, nes ir 
pigiau kiek atsieitų apsi
draudimas, ir užtikrinimas 
geresnis, ir veikimas ant 
vietos nei kiek nebūtų su
varžytas, be to liktų drau
gijai ir vardas ir sutaupy
ti pinigai. Opiniją sudary
ti, ir visuomenę įjudinti, ži
noma, galima *ne tuščiais 
šauksmais, bet rimtais fak
tais, skaitlinėmis. Reikia 
surinkti žinių apie žuvusias

Neabejojame, kad netrukus, 
isijudins, netik susivieniji-dabar geras, kalbėk tu 
m0 visos kuopos, bet ir vi-lsu Jals, kaip “lygus su ly- 
sa musų visuomenė. gims,” kaip laisvamaniai to

reikalauja.
. z

Gana jau gana.
Mums nieko daugiau ne

lieka, kaip ų juos ne'beatsi- 
žiurėti, o tik varyti rimtai 
pirmyn savo darbą.

O to darbo begalės. Ši 
valanda ypač reikaladja ko- 
energiškiausio musų politiš
ko veikimo. Musų centras 
šį-tą veikia, bet musų nau
jokynai dar miega. O Lie
tuvos likimas gal jau tuų-

LAISVAMANIU TARYBĖLĖ.

Tautininkai laisvamaniai, 
nenorėjo ineiti į musų įstei
gtą Am. Liet. Tarybą išga
vimui Lietuvai laisvės. Mat 
senai jiems butų prisiėję 
būti mažumoje. Chicagos 
seimas nustatė, kad A. L.
Tarybon (Iš pradžių ji bu
vo vadinta “Tautos Tary
ba”) rinks savo atstovus di
džiosios centralinės organi- jau bus sprendžiamas 
zacijos: turinčios nemažiau 
tūkstančio narių — po 1, gi 
turinčios nemažiau 5,000 
narių — po 2. Pagal tos 
tvarkos Katalikų organiza
cijos ir sudarė A. L. Tary
bą. Nuo Federacijos inei- 
na 2, nuo Susivienijimo 3, 
nuo T. Fondo 2, nuo Liet.
Vyčių 1, nuo Blaivininkų ], 
nuo Moterų Sąjungos J, ir 
nuo Darbininkų 1. Išviso 
toje A. L. Taryboje dabar 
randasi 10 narių.

Daug sykių buvo kviestos 
ir kitos musų srovės — iš
rinkti atstovus riuo savo or
ganizacijų. Bet ligšiol be 
pasekmių. Nei socijalistai, 
nei laisvamaniai tautiečiai 
nenori būti mažumoje, nors 
palvg-;.?.g: su katalikais jų 
yra ištikrųjų nežymi mažu
ma. Laisvamaniai tautie
čiai šį pavasarį įsisteigė 
Nc\v Yorke savo “Tautinę 
Tarybą.” Niekas jų nein* 
galiojo tai darytį ir niekas 
jų nerinko. Susirinko ke-

pradėjo per savo laikraš
čius tamsiems darbinin
kams aiškinti, kad revoliu
cija Rusioje negalėjo jokiuo 
budu įvykti .be socijalistų 
prisidėjimo. Gi jei negalė
jo, tai be socijalistų ir neį
vyko. Kad įvyko — tai 
turi būti socijalistų nuopel
nas.

Buvo pabaigtas kriukis. 
Užrėkė, kad carą nuo sos
to pavarė socijalistai ir vis
kas. Paskui' visas laikas 
lietuviškų socijalistų laik
raščiai tvirtino ir šiandie 
dar tvirtina, kad revoliuci
jos pasekmės Rusijoje — 
tai vienų socijalistų produk
tas. Kas indomiausia, kad 
prie tos revoliucijos yra 
prisidėję ir lietuviški soci
jalistai. Girdię jie nėra pri
sidėję savo Jomo jiegomis, 
bet dvasios neatmainoma 
stiprybe. ; U • ,

Žinoma, socijalistų su- 
mulkinti pasekėjai visas lai
kas tikėjo tai, jų “dvasios 
stiprybei.” Lietuviško so
cijalizmo “idealai” nesulai
komai kilo į padanges, kaip 
kad maisto brangenybė. Pa
tys stambieji socijalizmo 
vadai, gi ypač socijalistiškų 
laikraščių redaktoriai, jau
tėsi esą aureolės vainikais 
apvainikuoti.

Bet keičiasi laikai. Ne
praėjo nei pilnas pusmetis, 
kaip staiga šios šalies “bur- 
žuazijinė” vyriausybė pri
sikibo prie tų lietuviškų

WEST SIDE VYČIŲ VEI 
KIMAS.

Gruodžio 16 d., Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainėje 
L. Vyčių 4 kp. surengė labai 
puikų vakarą. Pirmiausiai p. 
V. Puzaras pasakė keletą in- 
domių žodžių, kuriais nupiešė 
to vakaro tikslą.

P. Valaitis; Alkius Gobaus 
tarnas — P. Mųreika; Karei
viai tarnai ir dvasios.

Režiserius — A. Šlapelis. 
Artistai-megėjai savo ro

les išpildė tikrai gyvai. Salė 
buvo pilna žmonių, kurie buvo 
tai sako, kad šis vakaras bu
vo gražiausias iš visų vakarų,

Vakaro programo išpildy- kurie yra buvę šioje parapijo-
mui buvo pakviesta L. Vy
čių 5 kuopa iš North Side. 
Vakaro programas: vaidinta 
astuonių veiksmų tragedija, 
“Genovaitė”. Lošėjai buvo 
šie: Genovaitė, jauna grovie- 
nė — P. Kamickaitė; Sigytas 
grovas—P. Sriubas; Benukas 
jų sūnūs — B. Nausėda; Go
bus nedoras dvaro užveizda — 
Ą. Šlapelis; Brunas karžygį s 
— A. JCišonas; Drakas, Geno
vaitės tarnas — J. Martišius; 
Berta, Genovaitės tarnaitė — 
A. Marcinauckaitė; Ragana — 
E. Martinaitė; Mauras — F. 
Maskolaitis; Rūstis — A. Gir- 

liolika laisvamanių iš Ne\v)džiunas; Gaila, budelis/ —

je.
Taigi reikia tarti L. Vyčių 

4 kuopai širdingą ačių už 
surengimą to vakaro; o ypa
tingai p. S. Šimuliui, kuris 
daugiausiai tam reikalui dar
bą vęsi.

Tariame taipgi ačių L. Vy
čių 5 kuopai už programo iš 
pildymą.

Dabartiniais laikais puikiai 
veikia vietinė L. Vyčių kuopa. 
Ketvirtadieny j, gruodžio 20 
d. b. m. bus didžiausia susi
rinkimas. Taigi yra laukiama 
visų narių atsilankymo, nes 
bus kas nors nepaprasto tame 
susirinkime. tCnopos koresp.

tai, ką jiedviem licpįąs Stil
sonas. >

Agentai patikėjo poną re
daktorių tuo išpažinimu ir 
paliko juodu ramybėje. Bet 
paskui tie patys agentai pa
tyrė, kad “Kovos” atsako
mas redaktorius buvo ne 
Stilsonas, bet aniedu — Vi- 
dikas su Stalioraičiu. Ta
tai antru kartu atlikta prieš 
“Kovos” ofisą “reidas.” 
Buvo manoma ir tuodu pau
kščiu sugriebti.

Bet apsiriko. Atrasta 
daug nelegalės literatūros, 
bet redaktorių — jų ir pėd- 
sakiai jau' buvo išnykę. Vi- 
dikas su Stalioraičiu neži
nia kur išdūmė. Policija 
jieško, bet kol-kas negali 
surasti. Tiedu “didvyriu” 
šv. Kalėdas, regis, turės 
praleisti kur miškuose.

Ir kasgi čia gali pasaky
ti, kad Vidikas su Staliorai- 
čiu nėra buvusiu ir pagaliau 
aiškiai nep'asirodžiusiu 
‘ ‘ didvyriu ? ’ ’ Kitaip gali 
pasakyti tik tas, katras ne
pasitiki lietuviško soeijaliz- 
mo Amerikoje darbais, kat
ras nemato to socijalizmo 
“nuopelnų” lietuvių darbi
ninkų dirvoje.

Taip, juk “didvyriai” ir 
negali kitaip pasielgti, kaip 
tik visą atsakomybę suvers
ti ant kito ir patiems išdum
ti ten, kur pipirai auga, a- 
not lietuviškos patarlės.

Kuomet Suv. Valstijos į- 
stojo karėn, ne tik viena 
“Kova,” bet ir visi kiti lie
tuviškų socijalistų laikraš
čiai, kaipir teutonų nusam
dyti ' tučtuoj aus ir pakilo 
prieš šalies vyriausybę. Jie 
ėmū. vyriausybę tiesiog pro- 
zokuoti. Ypač jie pasižy
mėjo savo nelemtais protes
tais prieš priverstinąjį ka
reiviavimą. Jei jie taip 
butų elgęsis tik vienos sa
vo siauros partijos vardu, 
na, kam tad butų rūpėjęs jų 
tasai stačiokaVimas. De
ja, jie visur ir visuomet ra
šydavo ir protestus kelda
vo visų lietuvių darbininkų 
vardu. Daugelis lietuvių 
jaunų vyrų tuomet paklau
sė socijalistų suvedžiojimų 
ir pastojo jiems vergauti. 
Kaip. gi kitaip! J,uk jie 
taikos “aphštalai,” ramy
bės skelbėjai, kaipgi jie ne
bus parinktini žmonės, 
kaipgi ji o negaus šalininką. 
Bet pastojusieji vergijon vei

kiai apsivylė. Vyriausybė 
ncatsižiurėjo nei į socijaliz- 
mą, nei į socijalistų sąžinę. 
Visus lygiai pakvietė karei
viauti. Tuomet visi supra
to, kad socijalistų tasai “a- 
paštalavimas” už taiką yra 
tik vandens drumstimas, 
kad sužvejoti savo laikraš
čiams skaitytojų. '
: Po šito daugelis jaunų 
vyrų socijalizmą pametė. 
Bet jų laikraščiai nesustojo 
užpuldinėti prieš vyriausy
bę.

Daugelį kartų net lietu- 
tuvių katalikų spauda mė 
gino sudrausti socijalistiš-, 
kus laikraščius, kad jie 
liautųsi bjaurioti vyriausy
bę. Pasakė, kad dėl tokio 
bjauraus socijalistų pasiel
gimo vyriausybė kartais ga
li intariamai atsinešti į vi
są lietuvių visuomenę.

Už tokius perspėjimus 
katalikų spauda turėjo 
daug nukentėti nuo jų pa
čių.

Bet soeijalistiški laikraš
čiai (nors ne visi) galų-ga- 
le turėjo prilipti liepto ga
lą. Nes su tokiomis provo
kacijomis juk nebuvo ir ga
lima toliaus keliauti ir mul
kinti lietuvius.

Taigi pirmutinė auka kri
to “Kova.” Mes pageidau- 
tumėm, kad ta auka butų ir 
paskutinė. Nes socijalistai 
taip pat yra žmonės ir jiems 
norisi gyventi. Tik visas 
vargas tame, kad pas juos 
yra mažai kultūros ir są
žinės, be kurios šiandie 
žmogui negalima gyyenti 
bendrai su kitais žmonėmis. 
Bet rasi apsišvies ir pagu- 
drės.

“Kovos” kritimas paskui 
save paliko labai nelemtą 
lietuviškam socijalizmui pa 
liudijimą. “Kovos” reda
ktoriai už akių kalnus veT- 
tė prieš šalies > vyriausybę 
Statėsi negirdėtais didvy
riais. Bet kuriinet jiems 
prisiėjo (Susidurti su vyriau
sybės atstovais, jie kaipir 
tie žvirbliai susmuko į ža
garus. ,.

Tokie tai soeijalistiški 
“didvyriai,” .tokie kovoto
jai už “principus,” už žmo
nių . laisvę, už darbininkų 
būvio pagerinimą. Dauge
lį jaunu vyrų — darbininkų 
suklaidino. Juos išvedė 
milšio laukan, gi patys pa- 
bėgo.

Dabar kiekvienam yra ai
šku, kokiomis ypatybėmis 
pasižymi lietuvių socijalis
tų vadovai.

Broli, lietuvi darbininke, 
tai visa žinodamas pagalvok 
tik, • ar verta socijalistų 
klausyti, su jais susidėti ir 
išsižioju^ laukti jų žadamo

KOLEGIJOS FONDAS.
Kun. J. Čaplikas iš Wor- 

cester, Mass., prisiuntė pa
nelės Uršulės Vosylaitės au
ką $25.00

Bostono provincijos 
kunigai savo susirinki
me sudėjo 47.00

Kun. J. Misius dav. 1.29
Pirmiau buvo $1,421.71
Dabar yra $1,495.00

Bostono provincijos kuni
gai aukojo Kolegijos, Fon- 
dan sekančiai: $10.00 kun. 
Pr. Juškaitis; po $5.00: kun. 
K. Urbanavičius, J. J. Ja
kaitis, T. Žilinskas, J. Alek
sandravičius, E. Grikis, A. 
Petraitis, J. Čaplikas ir $2,- 
00 kun. Pr. Virmauskas.

Puikų pavyzdį padavė 
Bostono provincijos kuni
gai. Tikiuosi, kad ir kitos 
provincijos savo susirinki
muose pasvarstys Kolegijos 
klausimą ir ne tik parems 
Kolegijos idėją savo asme
niška auka, bet nutars da
ryti rinkliavas prie kiek
vienos progos ir savo para
pijose, draugijose ir vaka
ruose. Kolegijos klausi
mas turi pasidaryti gyviau- ' 
sias klausimas, turi būti ke
liamas ir gvildėnemas kiek
viename susirinkime. Ko
legija privalo rūpintis ne 
vien tik jaunesni kunigai k. 
a. kun. Aug. Petraitis, Paš- 
kauskas, Čaplikas, Juškai
tis, kurie gerai dar pamena 
sloginančią, pavergiančią 
svetimtaučių mokyklos dva
sią. Bet kiekvienas lietu
vis. Kas “subytys” pane
lę Uršulę Vosylaitę paklo
jusią Kolegijai dvidesimt- 
penkinę?!

• Aukas priima kun. J. Mi
sius, Ellsworth, Pa. .

KALĖDINĖ DOVANA 
CIOERIEOIAMS.

Kas per manę užsirašys “Draugi” ant metų Ir užsimokės 5 dol., 
tai gaus dovanų juokų Ir satyros lai
krašti “Žvirbli” ar “Moterų Dirvų” 
metams arba už 1 dol vertės lcnlngų 
iš “Draugo” knlngyno. Minėtų dova
nų gaus ttk nauji skaitytojai, kurie 
dar ncbnvo skaitę “Draugo”. Dova
nas pradėsiu duoti nuo šios dienos 
iki Trijų Karalių.

JUOZAS MOZERIS,
1430 So. 49 Avė., Cicero, UI.

Jūsų pinigai turi Imti pa
dėti geroje saugioje

tijos bankoje

Second Security Bank
or CHICAGO 

avetrae

3% ant Jūsų Pinigų
▲skara Faneriniais Ir I

Vakarais Iki 8 
pinigus

Persinnfiiame pinigna t 

Europą ir galima gantt
*- * Laivokartea.

<« rojaus. »»
Omega.

Stocks Ir Bonds Perkami ir Parduo
dami veiklus darbaa Andreiru A CO„ 
10$ So. La Šalie st, uždėta a.



apsimetusio “kunigu,” ir

a ANGLIŲ GAUDYMAS 
ATSIRADO.

budami prietinginiai, - rado
engvą duoną prie valkatos,

* 'm 
1

Dayton, Ohio. — Užsto
jus gruodžio mėnesiui, paki
lo šaltis ir didelis sniegas. 
Labai apsunkina žmonelius 
tas šaltis; kaip buvo šilta, 
tai gana buvo ir vieno pe
čiaus, o dabar jau ir du, ir 
trys dega ir vis šalta stu- 
boj. Labai didelis vargas, 
kad negalima gaut anglies 
pirkti visame mieste, tai 
žmonelės eina ant geležin
kelių, kur tik užtinka trau 
kinį stovintį su anglimis, tai 
kaip kas išmano, taip tas 
daro: vieni gabalus neša ant 
pečių, kiti su maišeliais, kas 

( su toekomis, kas su veži
mais ir su automobiliais; a- 
pipuola traukinį keli šimtai 
žmonių, kaip dideli, taip ir 
maži, kas rytas ir vakaras, 
o ir iš darbu išlieka ir ve
ža anglis, kiek kas gali; už 
tai miestas nieko nesako, 
nes žino, kad šaltoj stuboj 

.^negalima žiemą gyvent. O 
taip pat ir dirbtuvės negau
na anglies, atleidžia darbi
ninkus ant dienos ir ant pu- 
sė& ir kaip kur ant ilgiau, 
kolei gaus anglies.

Kaip buvo matyti angliš
kuose laikraščiuose nuo 
gruodžio 17 d., š. m., bus 
anglių lik valios, bus gali
ma gaut pirkti tai nors pa
lengvės gyventojų būvį. 

Gudrus apgavikas.
Čionai atsirado dar kokią 

nezaležninką valkatą: vaik
ščioja po namus, kaipo 
agentai ir rašinėja: kas no
ri gaut pirkti cukraus už 
50c, 7 kavai kai muilo už 25 
c.; kavą, arbatą — viską jie 
pigiau parduoda, sako. Tai, 
žinoma, moterėlės užsirašo 
visokią daiktą už kelis do
lerius, tai tas agentėlis sa
ko: turit duot ant rankos ar 
50c. ar $1.00, tai sako aš už 
keturią dieną atgabensiu 

z minėtus daiktus. Sako kuo- 
daugiau užsirašysit, tuo aš 
didesnį nuošimtį nuleisiu. 
Tai moterėlės su ukvata už- 

,-fisako visokią cukrą, mui
lą, arbatą ir kavą ir da po 
$1.00 ir kitą ir daugiau tam 
agentėliui ant. rankos duo
da tik, sako, ponuli atve
skit. Tas, kaip gudrus vil
kas sako, kad nęatvežčiau, 
tai negalėčiau ir vaikščiot 
po namus. Nugi kaip pa
sakė, taip ir padarė. Dabar 
jau ar trečia savaitė nevai
kščioja nei tas agentas, nei 
jo vežimas nevažinėja. Su
rinkęs kelis desėtkus dole- 
rią gal išdūmė į kitą miestą 
apgaudinėt moterėlią su sa
vo ordeliais. Tai matot ko
kią apgaviką yra šioj gady
nėje; po akią iš moterų iš
vilioja pinigus. Taip kaip 
tą laisvamanią kunigužiai 
išvilioja iš savo parapijoną 
auką ir išdumia savais ke
liais kitur apgaudinėti žmo
nių. J. A. T.

slepia, tai yra ją atgarsis 
spaudoje visai mažai kartas 
nuo kaito tepasirodo. Da
bar čia "lietuviai rengias 
prie svarbaus darbo, tai yra 
parapijos fėrą. Kitose pa
rapijose, kaip matyti iš lai- 
kraščią, yra rengiamos įvai
rios pramogos parapijos 
naudai, bet čia iki šiolai 
nieko ypatingo nebuvo ren
giama parapijos vardu. Jau 
pirmiaus buvo manyta, bet 
tapo atidėta; dabar gerb, 
klebonas kun. Ambotas, at
sišaukė į visas draugijas ir 
organizaciją kuopas, kad 
prisidėti]! prie viršminėtą 
rengiamą fėrą ir paskirtą 
komitetus. i I
’ Fėrai žada įvykti sausio 
mėnesį, vėliau bus paskelb 
ta dienos. Pasisekimas 
prigulės nuo musą pačią vi
sos kolonijos lietuvių. Jei
gu mes norime to, tai kiek
vienas turime kuo-nors pri
sidėti kaip draugijos, taip 
ir pavieniai ne tik darbu, 
bet ir aukomis. Turime su
prasti: jeigu . kiekvienas 
daiktelis reikės supirkti, o 
viskas brangu, tai ir neko
kią pasekmią galėtume ti-

uždarbiauja rinkdami iš 
žmonią pinigus. * 

Stebėtina, kad musą tau- 
iečiai liberalai su socijalis- 

tais šiaip nors nesutinka, 
ict kovoti prieš kunigus, 
griauti tikėjimą ir remti vi 
sokius valkatas apsimetu 
sius “kunigais,” tai abeji 
kaip dvynukai, sutaria 
Strazdą dabar remia tiek 
socijalistą kuopos nariai, 
tiek “Dirvos” redaktoriai, 
lygiai.

Bet turės neštis vieną 
gražią dieną iš Clevelando 
visokie Strazdai šuleriai, 
kur jąs tada, ponai cicilikai 
ir visokie “Dirvos” redak
toriai, dingsite! . Kur dėsi
te savo akis tada nuo\ gėdos, 
kad kišote savo nagus prie 
to purvino darbo — nezalež- 
nos parapijos tvėrimo?

“Kun.” Strazdui jau pra
deda nesisekti ir keliose 
vietose vietoje pinigą “ant 
naujos bažnyčios,” gavo 
nuo šeimininkią šluotą. 
Vienoje vietoje šeimininkė 
kaip ėmė šventinti jį su 
šluota, tai Strazdas su savo 
“vargonininku” iš baimės 
trepais kuduliais nusirito.

Suprato katalikai, kas jis 
per paukštis. Nebus pase- 
k'mią nei jam, nei jo rėmė
jams liberalams su socijali- 
stais. Kas.

Bet kad mes visi, kaip bi
tės medą nešime nors ir po 
biskį, galėsime tikėtis, kad 

Į pasekmės bus milžiniškos.
Aukas ar pažadėjimus 

galima priduoti gerb. klebo
nui kun. Ambotui, 53 Capi
tal Avė.

Gal kaikurie sakys: auko
čiau, bet nežinau, ką auko
ti. Aukos bus priimamos į- 
vairią įvairiausios nuo ma
žiausią iki didžiausią.

Norą gerb. klebonas jo
kiais mokesčiais parapijoną 
neapsunkina, jokią tankią 
kolektų nedaro dėl bažny
čios. Bet kas iš musą ne
sidžiaugtą matydami savo 
bažnyčią jau ne skiepą, bet 
gatavą augštais bokštais 
bažnyčią. Kiek padirbėki
me visi dėl parapijos nau
dos drauge su savo gerb. 
darbščiu klebonu. O tada 
pilnai galėsime pasidžiaugti 
Hartfordo puikiausia baž
nyčia. Mes tai greitai ga
lime atsiekti prie gerą no
rą.

Dabar mums bus gera 
proga pasidarbuoti rengiant 
tuos pirmus fėrus, parapi
joj naudai.

A. Parapijonas.

PURVINI LAISVAMA
NIŲ DARBAI.

GALUTINAS SOCIJALI 
STAMS SMŪGIS.

HARDFORD, CONN.

Šv. Trejybės parapijos 
fėrai.

Čia lietuviai sutartinei 
darbuojasi, bet tuos darbus

Gleveland, Ohio. — Cle- 
velandan atsilankęs laisva
manią tautininką “kuni
gas” J. E. Strazdas, dabar 
remiamas žmonią iš “Dir
vos” redakcijos, varo to
liau savo mulkinimo darbą. 
Sako prakalbas, kuriose ne- 
praustabumiškai kolioja 
katalikų kunigus. Tikras 
nepraustaburnis begėdis. 
Vakarais su savo “vargoni
ninku” Fr. Rimkum vaikš
čioja kolektuoti po žmones 
pinigą “ant naujos bažny
čios.” Prisirinkę, sako, 
dalinasi su savo “vargoni 
ni nku ’ * Rimkum pusiau 
tuos pinigus. Rimkai žino
mi kaipo socijalistai, bet

Spring Valley, III. I— gi
tam miestelyj socijalistai 
taip buvo įsivyravę, kad 
dažnai jie net praeivius gat
vėse užkabinėdavo. Ją iš
tvirkimas buvo tiesiog pasi
baisėtinas.

Bet štai tie tamsybią 
paukščiai susilaukė smūgio. 
Pastaraisiais laikais jie bu
vo sumanę savo pusėn pa
traukti musą skaiętąjį pri
augantį jaunimą ir nusives
ti nedorybių keliais. Tečiau 
su tuo sumanymu jiems vi
sai nepasisekė.

Jau bus metai, kaip čio
nai gyvuoja Liet. Vyčių 
kuopa. Pradžioje kuopa 
smarkiai darbavosi. Vasa
ros metu tečiau darbavi- 
mąsis buvo kiek apsistojęs. 
Bet dabar, atėjus žiemai, 
musą vyčiai išnaujo visu 
uolumu ėmėsi darbuoties 
tautos gerovei.

Visupirmu kuopa įsistei
gė knygynėlį. Paskui kuo
pos pasidarbavimu sutverta 
mažąją vyčiuką kuopa. Ši
toje kuopoje pirmininkauja 
Šv. Bedo kolegijos mokslei
vis J. Klimas.

Andai šita mažąją vyčią 
kuopa savo susirinkime nu
tarė parengti vakarą su lo
šimu. Pradėjo mokyties 
veikalą. Kadangi didesnią
ją, vyčią kuopa savo vakarą 
turės per Kalėdas, tatai ma
žąją kuopa nenori užsileis
ti ir išsijuosę rengiasi savo 
vakaran.

Vietos jaunimas seniau 
mažai turėjo supratimo apie 
lietuviškos tautos dvasią. 
Bet šiandie viskas jau ki
taip atrodo. Jaunimas ima 
susiprasti. Gi tas reiškia 
didžiausią ir galutiną smū
gį musą socijalistams.

Nesenai Šv. Bedo kolegi
jos lietuviai moksleiviai čio-
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nai turėjo surengę vakarą. 
Žmonės palinksmino, pri* 
juokino. Geistina dažniau 
sulaukti tokią vakarėlią.

Vietos socijalistai vaikš
čioja nukabinę nosis. Var
gas jiems. Vyčiai ėmė dar- 
buoties. Be to susilaukė
me čia naujo klebono. So- 
cijalistams tai visa baisiai 
nepatinka. , .

Musą naujas klebonas 
yra gerb. kun. Bystrais. Y- 
ra prakilnus, darbštus.

Springvallietis. 

IŠ CHIC. HEIGHTS, ILL.

sis. Gerbiamas kalbėto- 
jas aiškino susirinkusiems 
apio darbininką būvio pa
gerinimą, kokiais keliais 
darbininkai privalo eiti, jei 
nori surasti sau gerbūvį, at
sikračius išnaudotoją, kaip 
tai kapitalistų ir socijalistą. 
Intikinančiais faktais nuro
dinėjo, kad kaip veikiai 
darbininkai susipras, taip 
veikiai jie daugesniai nebus 
išnaudojami kapitalistą ir 
kitokią darbo žmonią nevi
donų. Darbininkai gi susi
pras skaitydami gerus kata
likiškus laikraščius, katrie 
visuomet darbininkus pa
mokina ir apgiua juos nuo 
išnaudojimo.

Žmonią buvo pilna sve
tainė. Visi su atsidėjimu 
klausė kalbos ir visi gerb. 
kalbėtojo žodžiams pritarė.

Vietos lietuviai labai dė
kingi gerb. kun. Kemešiui 
už jo apsilankymą, už gra
žius pamokinimus ir išreik
štus mums širdingus linkė
jimus.

Dabar vietos liet. darbi
ninkai smagiau imasi už sa
vo kasdieniniu darbu, nes 
turi viltį, kad su ištverme ir 
apšvieta bus galima atsiek
ti visi troškimai. A. D.

r

Smagu pranešti lietuvią 
visuomenei, jogei ir musą 
kolonijos lietuviai po ilgo 
snūduriavimo pagaliaus pa
budo ir prasiblaivė. Aplink 
save apsidairę pamatė dau 
gelį visokią neteisybią, iš
naudojimą. Smarkiai lodei 
suskato rupįnties savo gy
venimu.

Visupirmu susipratusieji 
lietuviai ėmėsi darbo ir su
tvėrė kooperatyvę draugiją. 
Daug lietuvią įstojo draugi
jom Trumpu laiku draugi
ja atidarys valgomą daiktą 
krautuvę, Bus kuo pasi 
džiaugti. Ir iš to lietu
viams bus didelė nauda.

Gruodžio 16 dieną mes 
turėjome didelį susirinki 
mą su prakalbomis. Kalbė 
jo dienraščio “Draugo” re
daktorius, gerb. kun. Kemė

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
/'“DRAUGI”
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MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. :: , ::

t 1
TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl musų skaitytojų. :: ::
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuoš, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
mums :: :: ::

■ i •
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje 

Remkime tuos, kurie mus remia.
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AUKSUOTI ROŽANČIAI
Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais.
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

Ko. 1437. Karoliai Įvairių ■pai
ru. Relkalannant paminėkite ko
kios spalvos paneidanjate. Len
ciūgėlis ir kryželis storai auk
suoti kaina au priainntlmų 75c. 
Ko. 1483. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Ovarantnoti 
ant 5 metų. Kaina su prisinn- 
ttmu tik ................................. $1.95

Ko. 1439. Galima gauti Įvairių 
spalvų knrollals. Kryželiai “Ro
man Gold”. Ovarantnoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai (dė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dėlei giminių. Su pri- 
stnntlmn ....... ............. $9.00

Užsisakant paminėkite nomerj ir kokios spalvos norite. Pintims 
galite siųsti iAperkant Money Order, rcRlstmotamo lalžkn, arba 
vlencentinlaia krasoe ženkleliais. Adresuokite: t

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street Chicago, UI.

Sekančios Knygos Gauna-Į 

mos “Draugo” Knygyne.
Visiems savo prietelįams patariame skaityti ir platin

ti musų išleistas knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu

merį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno išperkant 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dole-l 
rio galima siųsti krasos ženkleliais.-
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.

Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, UI. 1915...45 
No. 82. Huckleberry Firmas. Mielam laiko praleidi

mui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos 
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas...................75

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu 
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles 
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pust........................... ....$1.00

No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis. 
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas

Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis ........................................... 10
ji No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 
į] scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, ............................ 15

No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 
iš liaudies gyvenimo .............................................................. 15

No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai...........15

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas 
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir 
Nuaugusiems, 112 pusi...................,.......................... .. ............25

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys,.........10

No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dą vė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu- 
siam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911, 
pusi. 12.......................................v...................................................... 101

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas. 
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynunui kas 
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “ci- 
cilistai”. Su paveikslais...........................................................10

No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir 
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas....................... 15

No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misiją paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas ........................................... 5

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusk. .$1.00 

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. ..25 

• *
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.

Kazimiero dryos. leidinį................... ........................................3

No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1. 
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncili- 
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina...................15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Kon- 
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina...................

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per savą mokinties, poperos apd.....................

No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar............................................................... 25

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11.................................................................... 35

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti,...................................... 20

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė.

‘ Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, III. 1915, pusi. 28....10

No. 1219. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę................................................................................... 20

No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1, 
kieto poperos apdarais..................... ..................................... 25

No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos 
apd........................... i............................................................................3f

No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokią informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio-
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd___ 75
Drūtais drobės apdarais...................................................$1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in

formacijų adresuokitė:

&

25

35

DRAUGAS PU B. CO. ( 
1800 W. 46th St., Chicago 111.
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SVEIKATA
Sulietuvino Dr. A. V.

ĖVIEŽIAS ORAS KAM 
BARIUOSE ŽIEMĄ.

Nuolat reikia rūpintis a- 
pie švieži})., gryni) kambarių 
orų, lies tai yra svarbiausias 
daiktas musų gyvenime; su
gedęs kambario oras iššau
kia kraujo užsinuodijimų, 
kurs išlėto augdamas, nebū
na išsykio patėmijamas, kol 
neišeina aikštėn baisios jo 
pasekmės, kaip tai: nesvei
kumas, nervų nusilpnėji
mas, nerviškumas, didelis 
piktumas, “hypochondrija” 
ir “histerija.”

Sugedusiame ore genda 
taip-pat ir žmogus. Kū
nas ir protas jo silpsta ir 
sutingsta. Užtat mes pri
valome neužmiršti ypatin
gai žiemų apie atnaujinimų 
oro musų gyvenimuose (bu
tuose) labiausia dėlto, kad 
mes, ačių šalčiams, aklai 
juos uždarome, o net apsi
rūpiname dvejais langais ir 
dvejomis durimis. Be to, 
žiemos laiku genda kamba
riuose oras iš priežasties 
tankaus pečių kūrenimo ir 
ilgo vartojimo manytosios 
šviesos.

Nesykį buvo atkreipiama 
atyda į tai, kad angliarug- 
štis, kaipo lengvesnė už at
mosferos orų, krinta žemyn 
ir tik tuomet žmogus jų į- 
kvėpuoja, kuomet jos sluog- 
snis pasikelia ant IV2 met
ro augščio (atstumas bur
nos suaugusio vyro nuo as
los). Tečiaus taip nėra. 
Iš priežasties šilumos .k&Ui- 
baryje, angliarugštis taip- 
pat, kaip ir kiti gazai, su- 
teršiantieji orų, žymiai išsi
pučia (kilsta), tampa per 
tai lengvesni, susimaišo su 
iškvėpuojamais vandens ga
rais ir kilsta augštyn.

Roscoe tyrinėdamas orų 
teatre atrado 2,6 tūkstanti
nių (dalių) angliarūgšties 
ant “partero,’* ant galerijų 
gi 2 tūkstantini dali, o Pet- 
tenkoffcr rado pravėdintoje 
salėje ant IV2 decimetro 
augšciau aslos 0,38 tūkstan
tines dalis angliarūgšties, 
palubėje ant atstumo 6 de
cimetrų 0,71 tūkstantinę 
dalį.

Buvo nurodoma taip-pat 
ant faktų, patvirtintų svar
bių hygijenistų, kad oras 
naujinamas oru, įplaukian
čiu iš lauko, nežiūrint net į 
labai aklai uždaromas duris 
ir langus. /Todėl kamgi 
reikalinga kokia-tcn ypatin
ga ventiliacija ir kambario 
šilumos gaišinimas(? Taip, 
bet iškur imasi tas oras, įei
nantis į gyvenimus'? Ar tai 
tikrai šviežias, grynas oras 
iš lauko?

Privesti yra tikri patyri
mai, kad por plytų sieną 
ant ertmės vieno kvadrati
nio metro pereina per va
landų vos viena penkta da
lis litro ord, ir tai prie skir
tumo temperatūros tarp 
lauko ir vidaus, siekiančio 
30 laipsnių, prie mažesnių- 
gi skirtumų oro įplaukimas 
esti dar mažesnis.

Nedaugei taip pat oro ga
li įeiti per gerai užtaisytus

langus ir duris. Užtatgi 
didžioji oro dalis įeina į 
kambarį per medines neak
lai padarytas aslas ir lubas, 
ypač kuomet po aslos yni 
šaltas kambarys, kų taip- 
pat gerai atjaučiame kojo
mis, į kurias mums “pu
čia.” Po musų gyvenimų 
aslų išlėto nugula daugybę 
dulkių ir nešvarumų, o' šitas 
nešvarumas kasmetai pasi
daugina; čia įsivyrauja į- 
vairios rųšies rūgimai ir pu
vimai, o prilaikančia juos 
medžiaga yra vanduo, var
tojamas aslų mazgojimui ir 
įvairių vabalų išmatos. O- 
ras, pfereinantis per tokių 
asla, žymiai susiteršia ir ne
labai gali atnaujinti musų 
gyvenimų (buto orų).

Todėl pasilieka mums 
tiktai atidarinėjimas durų 
ir langų. Kai-kurie atida
ro šitame atvėjuje tiktai 
viršutines langų dalis, idant 
sugedusį orų esantį palubė
je, permainyti ant šviežio; 
tečiaus nepatariame šito 
prisilaikyti, nes šiltas oras, 
esantis augštąi (palubėje) 
greitai išeina, o kambarys 
perdaug užsišaldo, apart to 
įeinantis šaltas oras užšal- 
do vidurinį pro sluogsnį, o 
per tai tas sluogsnis krinta 
žemyn. Langams užsida- 
rius, šiluma, išeinanti iš pe
čių, lygiai kaip ir oras, įei
nantis per aslų, išsipučia ir 
vėl pasikelia lig suaugusio 
žmogaus burnos.

Idant atsakančiai išvė
dinti savo gyvenamus bu
tus, reikia plačiai ir ant il
gesnio laiko atidarinėti visi 
langai ir durįs, iššaukiant 
tokiu budu stiprų vėjo trau
kimų arba perputimų. Del 
jo padidinimo galime dar 
mojuoti ore nosinėmis ar 
rankšluosčiais, arba greitai 
varstyti duris. Pašalini- 
mui-gi durį; bildesio atsi 
stojame prieš jas ir stum
dome jas nuo rankos į ran
kų. Tokiu budu išvarome 
sugedusį orų iš visų kampų, 
užkampių, iš-po baldų ir už
vaduojame jį šviežiu iš lau 
ko.

si yra kenksmingas), o ap
sireiškia tuo, kad žali lapai 
suvartoja kenksiųingų žmo
gui angliarugštį, o atiduoda 
iš savęs oksigenų (rugščia- 
darį), taip būtinai reikalin
gų žmogui ir gyvuliams. Be 
to, kambarių augalai daro 
gerų intekmę ant žmogaus 
ūpo, linksmina jį, papuošia 
gyvenimų, įšaukdami net 
viduryje aštrios žiemos at
siminimus apie vasarų ir 
poilsį. taip laukų ir miškų.

VAIKAI TURĖS KALĖDŲ 
EGLAITĘ.

Lawrence, Mass. — Vaikai, 
kurie lunko Šv. Pranciškaus 
parapijos nedėlinę mokyklų, 
šias Kalėdas praleis labai 
linksmai. Musų vietinis klebo
nas gerb. kun. F. A. Virmaus- 
kis padavė sumanymų sureng
ti vaikams Kalėdų eglaitę su 
trumpu programėlių. Apie tai 
buvo tartasi nedėlioję. Visi 
vaikai labai veikliai ir truk- 
šmingai priėmė ir parėmė tų 
sumanymų.

Juozas Jezukevičius, vienas 
iš vaikų lankančių mokyklų, 
buvo vienbalsiai vaikų išrink
tas parašyti laiškų pas p. Pra
nų Strakauskų, kad užkvietus 
jį atsilankyti į Lawrence ir 
vaikams padėti surengti jų 
eglaitę, nes vaikai atsimena iš 
pereitų metų, kad p. Stra- 
kauskas tame yra geras me
chanikas.

Jonas Keras.

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
“DRAUGĄ’

Vienu sykiu, drauge su 
sugedusiais guzais išeina 
taip-pat ir įvairios bakteri
jos, o tai*p jų ir bakterijos 
iššaukiančios ligas. Bak
terijos, nesant jokiam" ojo 
judėjimui, nugula drauge- 
su dulkėmis ant aslos. Jei
gu tiktai atidarome langus 
ir tuo neiššaukiame jokio 
vėjo, tai baktc.ijoi nepasi- 
keba augštyn. bei; jeigu yra 
vėjo traukimus tai jis su
kelia jas ir išpukšto -lau k; t n

Aprašytas augšciau pra 
vėdiniiho būdas nesitęsia 
perdaug ilgai, o pertai ir 
butas perdaug neužsišaldo 
o, langus uždarius, kamba 
rio temperatūra vėl išnauji 
pasikelia, ačių karštam pe 
čiui.

Žali augalai lygiai priside
da prie atnaujinimo oro bu 
tuose. Šitame atvėjuje ge 
riausiais yra augalai la 
puoti, o ne žydintieji ir ne 
su stipru kvapsniu. Nau
dingas augalų veikimas at- 
sibuna tiktai dienų (naktį-

VARPAI 
atminčiai varpai

McMtaunc Bell Fauudrz Ob 
iUjLinjorr, Hl C. 8. A

TAUTOS I2DO VAL
DYBA

Pirmininkas, kUn. F. Ke
mėšis, 3230 Auburn Avė., Cjii- 
cago, III.

Pirm. pagelb. kun. J. J 
Kaulakis, 324 Ayhurton St.,
Philadelphia, Pa.

u
Raštininkas, L. Šimutis, 

3230 Auburn Avė., Chicago, 
III.

Iždininkas, kun. S. J. Ce- 
panonis, 318 So. Fourtli St., 
llomestead, Pa.

Iždo globėjas, kun. J. Jak- 
štys, 421 Cleveland Avė., Ha- 
rrison, N. J.

L. R. K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA:

Pirm., Kun. J. Ambotas, 
53 Capital Avė., Hartford, 
Conn.

Pirm. pagelb. J. Grcbliu- 
nas, 425 Paca St., Baltimo- 
rc, Md.

Raštininkas, Kun. F. Ke
mėšis, 3230 Auburn Avė., 
Chicago, III.

Iždininkas, Kun. V. Ma
tulaitis, Secred Heart Ree- 
tory, P. O. Silver Creek, 
New Philadelphia, Pa.

Iždo globėjai: A. Bajo- 
riutė, 723 Saratoga St., Bal- 
timore, Md., M. Tumasonis, 
320 First Avė., Homestcd, 
Pa.

Susivienijimas Lietuvių. R. K, Amerikoje
— yra tai — •

Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan
tiems Ramybė!

Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naujų 
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie šių organizacijų 
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubiutųsi ir jie naudotis 
ta laime, kurių teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo prigu- 
lintiems. .
Štai kų šioji organizacija veikia ir kokių naudų neša: 
Skleidžia apšvietų — išleizdama, išdalidama gerus raš

tus savo nariams ir siuntinėdama jiems organų
“GARSĄ” dykai. \f • •

Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nu
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.

Aprūpina ligonius — suteikia pašelpų sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas 
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi
rašęs.

Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms 
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, .$1000.00 pomir
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
draudęs.' v

šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas 
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
riams, našlaičiams (sųatoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyvi*budami prigulėjo į Susivienijimų.

Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių 
kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia 
veikėjus, dirbančius del Lietuvos labo. Apgina lie
tuvius ir lietuvių vardų nuo visokių užpuolimų ir

, skleidžia kiltų dvasių apie Lietuvius tarp svetim
taučių.

Įstojimas į Susivienijimų Lietuvių R. K. Am. 
labai pigus. Mokestis už apsaugų ir pašelpų labai kiek
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami 
gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės į 
vietines kuopas, kurios' randasi beveik visur, kur tik 
lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę 
šiuo adresu:

Paul Mulevičius
Susiv. Liet. Rymo Kat. Am. Raštininkas, x

456 Grand St. Brooklyn, N. Y

C POR YOliH STOMACų'S SfeD

|ž l KAD TOKI SKILVI-
‘GaužipniflM visose vaistinyčiose.

Po kiekvienam valgiui lipkite vieni) 
o pamatyvUe, kad geriau Jausitės 
Pradėkite Šiandieną!

1 Panedėlio Vakaro Patarna- 
I vimas Del TaupInanCiy,

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito-
g................. ............. -»....... ‘"į i m™ yra šunta, atlikti bankinius reikalu, paprastose
į The Graat West«rn Smel- Į| bankinėse valandose

tip and RefiningCO. Iii Del Pw&ūkumo depozitorių Taupumo Sky- 
= ° ® | S rius šios bankos yra atdaras \
5 41st & Wallace St., Chicago, UI E s Panedėlio Vftlfa.ra.lg iki 8 valandai. 
?iiiiiiiiiiiliiiiiiiimiilii|iiimniiiiiimiiii? = DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA 

| PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00. 
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo-

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

S
5

Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje.' Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur] išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Kušle C o.
1540 W. 47th St., Chicago, III.

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS .

ATTORNEY AT I.AW 
105 W. Monroc, Cor. Clark St.
Room 1-207 Tel. Randolph 5598 

CHICAGO, ILL.

Gyv.: 3112 South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 2390

WAR SAVINOS $TAMPS 
I3SUED BY The 

UNITED STATES 
GOVERNMENT

’AUPYK IR SKOLINĖ DĖ
DEI ŠAMUI TAUPINĮ.

is dabar* jo reikalauja. Jums 
bus reikalingas po karei.
Pirk Karės Taupymo Mar

es. Suvienytų Valstijų' Val- 
tybinė Paranka neša 4-tų su
lėtini nuošimtį kas bertainis. 
lai ima pradėti taupymų su 
ividešimt penkiais centais, 
įerkant Suvienytų Valstijų 
’aupymo Markes.

Jums paaiškins apie tai ju- 
ų krasos ūžveizda, bankie- 
•ius, laikraštininkas ir kiti 
gontai. Klauskite jų.M A

Tas yra jūsų pareiga! Tas 
išgelbės gyvastį! Tas padės 
aimėti šitų karę!

6 Ra

= širdžiai prieinami.

State Bank ot Chicago
. LA SALLF id WASHINOTON ST8.

(Skalnai nuo Oitv Hali).
uiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiniMimimiiiiiiiiinHHiiiiii
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g DIDELIS KALĖDŲ IŠPARDAVIMAS.
Jewlery, laikrodėlių, deimantų, auksinių 

£ žiedų, sidabrinių ir pleititų šaukštų peilhj sil- 
5 verware ir tt. 5000 rekordų, lietuviškų, lenkiškų,
S ruskų, angliškų, parsiduoda pas mus, taipgi ge- 
= riausi Kolumbijos gramofonai, kainuo: nuo $18.
£ iki $350. Mes turime tavoro prisipirkę kada bu- 
S vo pigesniu todėl dabar ir parduodame pigiaus 
S kaip kitur.

JUOZAPAS BUDRIK,
| 3343 So. Halsted st., Chicago, III.

, Tel Drawr8l67
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! “VYTIS,,
SS

LIETUVOS ORGANIZACIJOS ORGANAS
PIRMUTINIS -IR VIENATINIS ILllJa'fUUOTAS JAUNIU 

LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

Kainuoja metams $1.60; pusmečiui 75c. ..lotuvos Vyčių organia*
djos nariam* siunčiamas ui mėnesines mokestis.

Adresas:
“VYTIS”

1800 W. 46 St, :------ Chicago, III.
Jei pritari jaunino idėjoms, jo darbams — skaityk, pla

tink ir remk tų idėjų išreiškėjų — organų “VYTI”.. Jo užda
viniu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimų, užinteresuoti 
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų link tėvynės Lietu
vos reikalų. -
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“MOKSLEIVIS”t’
Amerikoi Lietuvių R.-K. iioiisleivvų Susiu. 

ORGANAS
Vienatimi mėneauiis lietuvių moksleivių laikrašti*/ 

Jame telpa gabiausių moksleivių raitau
Kaina metfima $1.00; pusei met 50 a.

Užsisakyk taujnai;
Pt. JoAuitia. 20 Webster St, Montr.llo, M&m

a> ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ p s * Biuiaasins dsMIierlafe Kaleliu Huhms1;

Didelis pasirinkimas deimantinių žiedų, La va-W* 
ierių.laketų, kolionikų Ir daug kitų visokių daiktų, .g

Taipgi turime laikrodžių, laikrodėlių, špilkų- i 
uRlčių, lenclugelių, branzalctų, su laikrodėleis alboinųH, 

*r visokl’} dalykų priklausančių jubilerių krautuvei.■ 
Duodame puikias dovanas kiekvienam. Sena ir ge-J 

jrai žinoma aukso krautuvė. Visi tavorai pirkti pas Ailti'oi, ’
mus yra gvarantuoti. |

_ K. MICHALAU^KAS,

3303 So. Morgan St., Chicago.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
UStaikome laikro

džius Ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šllubi 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
karių gali groti Ir ne
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius del Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, Visokius musikatiškUs instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis ui Cbicagos orderius ga
lite siųsti per laiikus. .........................

. STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL

TELEPnONH DROVFR 7809 
Katalogų visiems dykai, kas tik prisius ui 2c. įtampa
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! MILŽINIŠKAS KONCERTAS
RENGIA

NEDELIOJ, GRUOOZlŪ-DEC. 3*. 1917
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET.

■

LIET. VYČIŲ CHIC APSKR. CHORAS

STATO SCENOJE

((nnr\T t a t>>

32nd Place ir Auburn Avenue

Kantata “Broliai” yra viena iš didžiausių ir gražiausių Lietu
viškų daihu, susideda iš duetų Solo ir choro ant šešių maišy
tų balsų. Yra geistina kad kiekvienas Lietuvis išgirstų šį 
koncertą. * Po Koncerto Šokiai. g
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KANTATA “BROLIAI

LIETUVIAI AMERIKOJE.
ŠEIMININIS VYČIŲ VAKA

RĖLIS.

Niagara Falls, N. Y.
Čia yra neperdaugiausia lie
tuvių jaunimo. Vaikinų ir 
mergaičių bus apie keliolika. 
Merginos kuone visos yra 
šioj šalyj gimusios. Bet jos 
yra prakilnios ir geros lietu
vaitės. Daug jos darbuojasi 
tautos labui, myli savo kalbą.

Šitas jaunimo būrelis turi 
savo L. Vyčių 92 kuopą. Kuo
pa daug darbuojasi lietuvių 
visuomenės naudai.

Kuopos pirmininkas, gerb. 
Andrius Urbonas, savo var
duvių dienoje surengė vyčių 
kuopai šeimininį vakarėli. 
Tas įvyko gruodžio 1 d. Pra- 

. sidėjo lietuviškomis dainomis 
ir žaismėmis. Žinomas daik
tas, apie svaiginančius gėralus 
čia negalėjo būt nei kalbos. 

t Po dainų ir žaismių sekė 
z vakarienė. Buvo kalbos. Pir
miausia kalbėjo kuopos vice
pirmininkas p. Bronislovas 
Saunoras. Jis pasveikino pir
mininką su jo varduvių diena. 
Palinkėjo jam laimės, pasisc- 

"*”'‘kimo lt visokių Dievo malo
nių. Paskui padainuota' pas
veikinimo daina ir “Lietuva 
musų brangi”.

Po vakarienės kuopos iž
dininkas, g. Jonas Noreika, 
kalbėjo apie Lietuvą, jos var
gus, apie skurstančius ten 
musų gimdytojus, brolius ir 
seseris, kurie šaukiasi musu 
pagelbos. Jis paskatino su- 
sirinkisius kiek nors paauko
ti nukentėjusių nuo karės su- 
šelpimui.

Surinkta 10 dol.aukų ir 
šitos pavesta kuopos raštinin
kui pasiųsti Tautos Fondan.

Ant galo kalbėjo ir pats 
kuopos pirmininkas. Padėko
jo visiems už meilingą prie
lankumą, už susirinkimą va- 
karėlin.

Geistina, kad butų daugiau 
tokių vakarėlių ir kitose lie
tuvių kolionijose, ypač ten, 
kur yra daugiau musų pra
kilnaus jaunimo.

Vykinkime prakilnus dar
bus. Darbuokimės visi už 
vieną, vienas už visus!

Tikras Vytis.

kevičium. Jis daug mums nau
dingų patarimų davė kas link 
vakarėlio surengimo.» Pat
sai pasižadėjo būti su pra
kalba. Žadėjo atkeliauti. su 

augesniu skaitliumi savo 
draugų kareivių. Vakaras to
dėl bus labai indomus.

Visas vakaro pelnas ski-*
riamas nukentėjusių dėl karės 
lietuvių sušelpimui.

dą, nes tenai laukia kožną 
dieną, ištiesę rankas, musų pa
gelbos. Lai gyvuoja Švento 
Grigaliaus Giedorių draugi
ja.

Korespondentas.

DĖKAVOJA UŽ 
GĄ”.

‘DRAU-

Iš LIETUVIŲ JAUNIMO 
VEIKIMO.

Waterbury, Conn. — Pra
ėjus vasarai ir rudeniui musų 
jaunimas sparčiau ėmėsi dar
bu Oties, veikti kultūros dar
bą. Nereikėjo ilgai laukti, o 
vietos lietuvių jaunimas pu
sėtinai pasidarbavo. Turėjo 
jau kelis vakarėlius su loši 
mais bei prakalbomis. Gi da
bar kas savaitė surengiamos 
naudingos pramogėlės. Žino 
ma, Advento metu doras mu 
sų jaunimas susilaiko nuo vi 
šokių pasilinksminimų. Bet 
tarp gero yra ir blogo jauni
mo. Šitasai neatkreipia domos 
į krikščionių svarbiuosius me 
tų laikus. Jam kad tik link- 
sminties, kad tik kur gauti 
pasišokti.

Yra viltis, kad laikui bė
gant ir šitas suklydę^ musų 
jaunimas susipras ir prisidės 
prie prakilnesniojo jaunimo 
Butų labai geistina, kad vei
kiau susiprastų. x

Darbštusis vietos jaunimas 
darbuojasi trumpoj ateityje 
pastatyti scenoje svarbų dra
matišką veikalą — “Patam
sių Galybė”.

Kuogeriausio jam pasiseki
mo ir pasidarbavimo tautos 
garbei ir savo pačių naudai

O. Griniūtė

Gerbiamoji Redakcija!
Dienraštis “Draugas” yra

geriausias lietuviškas laik
raštis. Aš gyvendamas Wa- 
sliingtono valstijoj skaičiau 
visokių lietuviškų laikraš
čių. Bet nei viename neradau- 
tiek daug teisingų ir naudin
gų žinių ir pamokinimų kaip 
tad “Drauge”. “Draugas” 
paduoda teisingiaussiai viso
kias žinias iš viso pasaulio.

Todėl mes, lietuviai ka
talikai, turime tarti ačių 

Draugo” redaktoriams už 
naudingą ir gražų dienraščio 
vedimą. Patariu visiems lie
tuviams užsisakyti dienrašti į Ęxtra-S 
“Draugą” ištisiems ateinan 
tiems metams.

Šebelbonai svaras.
Navy 17% — 20c.
Lima 17 — 20c.

Com Meal svaras.
Balta ' 6—6%c
Geltona 6—7c

Kvietiniai miltai.
5 svarai maišyti 32—35c

Miltai (Advert. Brands)
%bačkos < 2.80—2.95
%bačkos * 1.40—1.49
5 svarai maišiukas 33—37c
5 svarai Graham 30—35c

Ruginiai miltai.
(Bohemian Style).

% bačk. maiš. 1.31 — 1.43
Ys bačk. juodi 
5 svarai juodi

1.17 — 1.32 
29 —33c.

Pienas (Kondensuotas)
Nesaldus 13—15c

Kondensuotas:
Higli grades 18 — 22c. 
Med. grades 16% —

Sviesto svarui:

18%c.

CICERO, ILL.

Su pagalba
P. Grikšas,
Parker, Wasli.

ILLINOIS VALSTIJOS 
MAISTO KAINOS.

LIETUVIAI DARBUOJASI 
TAUTOS NAUDAI.

Trenton, N. J. — Vietos lie
tuviai ilgas laikas atrodė kaip 
ir susnudę tautiškai. Mažai 
rūpinosi tautos reikalais. Bet 
galų-gale jie pakilo ir da 
bar ruošiasi surengti vakarą 
su lošimu. Tai sumanė dr 
ja Šv. Jurgio L. Pol. Kliubo 
ir Tautos Fondo 55 skyrius 
Stoja darban visi išvien ir to
dėl pasitikima, jogęi vakarai 
turės nusisekti.

Teko susipažinti su lietu
vių veikėju kareiviu V. Vaš-

Švento Grigaliaus Giedorių 
draugija turėjo savo prieš 
metinį susirinkimą, gruodžio 
14, 1917 m. Nariai vysi skait 
lingai susirinko. Dar 4 nauji 
pristojo. Buvo gyvai svarsty
ta daug svarbių reikalų. Nu
tarė po Naujų Metų prisidė 
ti prie Labdarių draugijos ir 
ją remti. Taipgi aukojo į Ka
lėdinį Tautos Fondą, iš iždo 
paaukojo $5.00, nariai suau- 
kavo net $19.00.

Po $1.00 aukojo sekantieji: 
P. Katėnas, F. Rupšis pirm., 
K. Mikalauskas, St. Jaškunas, 
F. Zakarauskas, J. Kirdulis. 
Po 50c.: P. Ambrozaitė, M. 
Karkauskas, D. Zdanis. Po 
25A: V. Poškaitė, J. Tarulis, 
K. Matulevičius, S. Butavi- 
čius, L. Daujotaitė.

Smulkių aukų $1.25
Iš viso .......... $19.00

Butų malonu, kad visi au
kotų. Gera yra visiems do
vanas daryti, bet labiausia 
reikia aukoti į Kalėdinį Fon-

Kurkinai svaras
Švieži 38—43c.
Saldyti 24 — 31c.

Vištos svaras.
Šviežio 2yz — 4 sv. 24 — 29c.
Šaldyt. 2%—4 sv. 19—25c
Šviež. 4%—5 sv. 19—25c. 
Šaldyt. 4%—5 sv. 19—25c
Gaidžiai švieži 19—25c
Antįs, svar. — 27—32c.
Žąsįs svar. 23—28c.

Taukai svaras 
Poperos baksuk. 32—38c 
Palaidi ' - 31—36c

Taukai čysti.
Palaidi 30—35c

Taukai maišyti svaras.
Pakelis 24%—31c

Cukrus svaras
Minkštas 8—8%c.

Plytelėse
Butterinr.s svarui:

Cartons
Rolls
Rolls & Bulk

48—53e 
47—53c

32—35c 
31—34c 
39—33c

Švieži kiaušiniai tuzinui.
Extra’s 56 — 63c.

Kiaušiniai iš šaldytuvių.
Extr’s 37% — 44%c.

No. 1 36—42c.
Su poperine dėžute l%c. 
brangiau.

Bulvės.:
Peck’as arba 15 sv. 33—39c.. < i

Ryžiai svarui:
Ryžiai gerieji 10% — 14c. 

Ryžiai mėlyne 10 — 13c. 
Kumpiai (Hams) svarui. 

10—12 sv. — 33 — 37c. 
14—lGsv. 311/2—35% c.

Lašiniai svarui: 
Geriausi 45—49% c. 
Vidutiniai 40—44c.

Slyvos svarui:
No. 50— 60 

60— 70 
90—100

99
99

13—17c. 
13—16c. 
11—14c.

TAI MUSŲ DARBAI;

Spausdiname Plakatus,
Tikietu* perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame grašiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

^3^ mama 
•oro bfle koki 
•paartos darbą 
a • ■Ig»il4ilt

. DRAUGAS PUB. CO. ;
1800 W. 46th St., Chieago, Illinois Z

■ ■ ■ ■ ■

PUIKI PROGA MOTERIMS
Jums nereikia mokėti grynais pinigais už jųsų drapanas. 
Pradėkite patikėjimo sąskaitą su Western Premium Co., kur 
jus galite gauti didžiausią įvairumą vėliausių stailių, puikiau
sių fasonų kautų ir suknių už grynus pinigus, išmokant ma
žais nedėlinfeis arba tnėnesiniais išmokėjimais. Jus galite apsi
taisyti gražiai, nors jus neturite gatavų pinigų.

%
Mokėkit© kuomet jus juos nešiosite.

Atdara vakarais ir nedėldieniais apart Seredos ir Pėtnyčios 

vakarų.

VVESTERN PREMIUM CO.
1246 S. Halsted St., Antras augstas

miimimdiiiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiimiiii

Plymouth National
BANK

Plyraouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200,000.00
Šitoji Banka prižiūrimi- 

Suvienytų Valstijų valdžios 
Moka 3 nuošimčius nuo sūdė 
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

O. N. Postlethwaitc, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.
iihiiiimiiiiiiiiiiiiimiminmiimimiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiKi

NAUJAS IŠRADIMAS
Kaip Smuiką išsimoky
ti t trumpą laiką per 
Pus Balso f jstcinn.
Privatiškai ir klcsoj
lekciją ant smuikos 
mandolinos gintaro ir 
harmonijos, orkestro. 
Praktikos prasidėjo,

prisirašykite. į
Naujagadiniška Konservatorija

PRATIK BAGDMUNAS 
. Direktorius,

3343 So. Union Avė., Chieago, III.

iiiiimiiiiiiiiimiimiiiiimiiiimimmiiiiii

Kalėdinis Išpardavimas!
NAUJAS TAVORAS. RIDĖTAS PASIRINKIMAS PUIKS 

KARINĖS KAINOS.
Kankinei laikrodėliai dėl jūsų vaikino kareivio. Deimantai, 

ranka maliuotus Icnciugelius laikrodėlius, laikrodžius, jubilierius, si
dabrą ir da/ug kitokių gražų. Kaina nepadidinta. ,

DVI KRAUTUVAS:
4006 W. tl st., Cicero, III., 2128 W. W. 22 st., tarpe Hoyiie Ir Lcnvitt.

PETRAS A. MILLER
Mes ekzamenuojame akis DYKAI Tel. CanaI 5838

Z

Ičiggį ATMINKITE!“!
kad yj-a viena i£ geriausių auksinių daiktų5 A,...A V-- ----- "

I

krautuvė ant Bridgeporto. Yra visų žinoma, 
kaip teisingai parduodamas tavoras. 14 karatų gryno aukso žiedai 
parsiduoda ant sverimo ir kitus daiktus patys galite pasidaryti savo 
kaina.

JONAS KAZAKAUSKAS,
3255 So. Halsted St., Chieago, III.

Priešais Uuiversai State Banką.
I

Dr. S. Biežis J
S Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas S 
= Ofisas 2359 S. Lcnvitt St., = 
S Kampas 24tli St., Chieago, III. 5 
5 Valandos: nuo 8 iki 10 valryto S 
S ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro. Ne- S 
S dėldienlais nuo B iki 12 v. ryto. — 
— Telefonas CanaI 8877
Mitmmiiiiiiiiiiiiiiiimiiimniiiiiiimiii

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne
lankyto Ugiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei 
pkites pas:

K. NURKAIT!, Opt. Dr,
1617 N. Robey St 

Mllwaykee Ir Horth av. Tai. Humbolt 4617

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
9527 So. Broadway 

ST. LOUIS, MO.
Telefonas— Bell Sldney 401 

Kinloch Victor 608
Gyvenimo vieta:

3237 PULASKI STREET
Tel. Kinloch Victor 980—L. 
OFISO VALANDOS: J9 18 ryto 
iki 13 — 4 po pietų iki 8 vak. 
NedėliotuIs 10 lėryto Iki 12 plet.

AR ESIGIRDEJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti 
sau veidą Ir įgyti ilgus plaukus. 
Prislųsk štampą ir gausi visos
informacijas: ......................................
DISTRIBUTOR FOR

WTLBERT CO., 
42 Vlnc St.,' Montcllo,

Tik Išėjo Iš Spaudos

“AUŠRELE”
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė

Paraše PRANAS

Kaina 1O centų

GAUNAMA

“Draugo” Knygyne
1800 W. 46th St, ' Chieago, Ii

i

.. J:

I
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•‘DRAUGAS” Ketvirtadienis, gr. 20 d.

!

1 CHICAGOJE
KABARETAMS GALAS 

ARTINASI.
■ M ■ ■ ■

Ketvirtadienis, gruodžio 2o d. Šv. Nemezijns. 
Penktadienis, gr. 21 d. Šv. Tomas, ap.

NUO 18-tos GAT. E.

Gruodžio 13 d. š. m. L. Vy
žių 4 kuopa laikė savo susirin
kimų, kuriu atvyko beveik vi
si nariai, iš ko matyti, kad 
jaunamas uoliai spiečiasi po 
k. Vyčių vėliava.

Perskaičius protokolą pra
dėta svarstyti apie bėgančius 
kuopos reikalus. Rimtai pasi
tarta apie rengiamą vakarą, 
kuris buvo nedėlioję, gruo
džio 16 d., š. m. Paskui dele
gatai L. Vyčių 14 kuopos už
prašė ant savo rengiamo va
karo, kuris įvyksiąs gruodžio 
.31 d. š. m. Pažymėtina, kad 
delegatas iš L. Vyčių 16 kuo- 
Įtos užprašė, kad L. Vyčių 4 
Ituopa atvaidintų kokį veikalą 
g&psio 6 d. 19ĮŠ jn. L. V. 4 
kuopos dramatiškas ratelis 
pasižadėjo su mielu noru tą
prašymą išpildyti.»
22 Jaunimas svarstė toliau sa-l*e»»
3P kuopos reikalus gana rim- 
tai, buvo paduotas įnešimas, 
kad L. Vyčių 4 kuopa turi at
likti būtinai labai trumpą, 
naudingą darbą taigi tas dar
iais (koks darbas? Red.) yra 
nlums visiems labai reikalin
gas dėl sustiprinimo kūno ir 
dūšios.

— Šitos Lietuvos Vvčiu 4-•rtak. * *■
fciiopos priešmetinis susirinki- 
mas atsibus gruodžio 20 d. š. 
fu. ketvirtadienio vakare, 7:30 
Tį bažnytinėje svt. Malonėki
te visi nariai į minėtą kuopos 
Susirinkimą atsilankyti. O ką 
tenai išgirsite naujų ir naudin
gų sumanymų, tai to dar Clii- 
cagos apielinkėje nėra buvę, 
už tatgi nepraleiskite nei vie
nas tos progos.

Prie pat užbaigos prisimin
ta Kalėdinis fondas, kuris ski
riamas dėl Lietuvos laisvės 
išgavimo. Tam taip naudin
gam- tikslui visi pritarė ir 
iš kuopos iždo liko nutarta pa
aukoti $5.00 ir ant vietos su
metė kiek kas išgali, čia auko
tojų vardai ir kiek kas au
kojo:
S. Šimulis . $2.00

Po $1.00: — A. Bislis, V. 
Stankevičia, A. Strazdas, M.

Lubinaitis, J. Baubkus, 
Benevičiutė, V. Puzaras.

J. Naujalis 50c., O. Kruko- 
niutė 25c.

Viso labo ........... $14.73
Korespondentas, J. B. 

Red. prierašas:— Sakote, 
mažne visi buvote susirinkę. 
Kuopa viena iš didžiausių, bet 
iš aukų matyt, kad dar nejsis- 
magino už Lietuvos laisvę ko
voti. Nejaugi 4-tos kuopos vy
čiai leis save r.bytinti” ki
tų kuopų vyčiams. Mes neno
rėtume tam tikėt.

IšZiRIGHTON PARK.

Gruodžio 13 d. L. Vyčių 36 
kuopa laikė savo priešmetini 
susirinkimą. Buvo daug tarta
si apie geresnį susitvarkymą, 
vyčiai pasižadėjo smarkiau 
pradėti veikti. Komitetai iš
davė raportus iš rengiamojo 
vakaro. Šita kuopa rengia 
gražų vakarą, kuris atsibus 
Sausio 6 d. 1918 m. Columbia 
Hali. Statys gražų veikalą 
“Valkata”. To veikalo reži
sierium yra p. Balsys. Pas- 
kiaus buvo išrinkta ateinan
tiems metams valdyba, į ku
rią pateko: P. Kvietkus pirm., 
A. Palionis rast., ’ A. Jovaišas 
vice-pirm., M. Poškienė finan
sų rast., J. Paškauskas kasin., 
D. Maukus kasos globėjas, K. 
Žeromskis maršalka, J. Jaku- 
baitis režiserius. s

Linkėtina naujai valdybai 
kuodaugiausia pasidarbuoti 
dėl labo vyčių. • *

Jonas V.

15 MOTERIŠKŲ IR VYRAS 
SUIMTA.

Policijos leitenantas Slioc- 
maker, naujas ištvirkimo gau
dytojų vadas, pradėjo užpuo
limą ant nemorališkų lizdų 
Desplaines' distrikto apylinkė
je. 15 jo štabo vyrų, antradie
nio vakare, sekė paskui mote
riška.*;, kurios ant gatvių : u 
jais kokietavo, ir įsiveržė j 
kvaticrų namus.po nnm. 1341 
Wasbington bulvardo ir 223 
W. Monroe gt., kuriuose su
areštavo 15 moteriškų ir vie
ną vyrą.

1 > GARSIOS

Policijos viršininkas 
Scbuettler pranašauja, kad 
kabaretų gyvenimo dienos 
baigiasi. Jis taipgi pasakoja 
apie rezoliuciją, kuri jam 
yra induota ir reikalauja pa
rėmimo esančių įstatymų taip 
vadinamų “plain\ buck-pas- 
sing”.

Yra manoma, kad policijos 
viršininkas paduosiąs miesto 
tarybai patarimą reikalaujan
tį sustiprinimo visų įstatymų, 
kurių pildymas sektų uždary
mas visų pasilinksminimo vie; 
tų, kuriose svaigalai yra 
vartojama. Jeigu miesto tary
ba nieko tame reikale neveik
tų, tai policijos viršininkas 
pradės savo spėkomis uždari
nėti kabaretus ir panašias vie
tas.

BANKIERIUS NUTEISTAS 
ANT TRIJŲ METŲ KALĖ

JIMAN.

Žlugusio Industrini Sa- 
vings Banko galva Harry A. 
Dubia tapo nuteistas ant 
trijų metų kalėjiman ir 
$865.00 pabaudos už priėmi- 
nėjimą depositų, kuomet ban
kas jau buvo blogame padė
jime.

Teisėjas Scanlan nedavė 
teisės nubaustąjam apeliuoti.

APVOGŽ MERGINĄ.

Antradienio vakare du plė
šikai užpuolė Ebba Meisner, 
1434 N. Talman avė., išplėšė 
jai iš rankų kapšelį ir apdras
kė viršutinius aprėdalus be- 
jieškodami paslėptų pinigų. 
Apiplėšta mergina sugrįžo na
mon hysterijos apimta. (

Jos tėvas pažadėjo $50.00 
tam, kuris suareštuos plė

šikus. .

PRANEŠIMAS.

L. Vyčių 4 kuopos nariai 
Di< o ’ nveizdos parapijoje 
ateii ntį sekmadienį, gruo
džio ’ dieną eis in corpore 
bažnyč n prie Šv. Komunijos. 
Visi .yčiai ir vytės yra kvie
čiami tą dieną 7:30 ryte susi* 
rinkti bažnvtinėn svetainėn, 
iš kur eisime bažnyčion.

Senas Vytis.

Bell System

“KARES MĖLYNĖS”
Pinigai yra pavadinti “Karės Mėlynės'

REIKALE jūsų telefono systemos, vienok yra 
tikros karės mėlynės, kurias pinigais reikia 

nupirkti — vielos, Uratai, stulpai, sujungimo vie
tos ir kiti visokį įrankiai reikalingi telefono pa
tarnavime.
Bell systemos karės mėlynėms priklauso milijono 
dol. vertės daržas, kuris padalytas j sekančias 
dalis:

Stulpų, su kuriais galima padaryti aklų tvorų 
aplink visų pasauli

Švino, pakaktinai pripildyti 8,150 anglių vago
nų ir padaryti traukini 62 mylias Ilgio. 

Sujungimo jranklų butų 53 mylios jeigu su
dėtum vienų prie kitos.

Vielų butų užtektinai apvynioti žemę ties ek
vatorium 800 kartų.

Telefonų butų užtektinai jeigu sustatytum 
vienų prie kito, butų 820 mylių t. y. nuo 

New Yorko iki Grand Raplds, Mieh.
Namų butų užtektinai sutalpinti 180,000 mo

kintų telefoną dirbėjų.

Tokias tai yra telefono “karės mėlynės”, su 
mobilizuotos tarnauti Tėvynei.

CHICAGK) TELEPHONE CO

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalinga mergaitė namų dar

bui, gerai suprantanti gerai tų dar
bų. Darbas ant visados. Atsišaukite:

FELIKS PANSIRNA,
66 8 W. 18 St., Cbicago, III. 

Phone Canal 2655.

Vyrai — Išmokite barzdaskuty stės.
Į keletą savaičių.* Diena ar vaka

rais. Padarykite didelius pinigus.
Gaunama nuošimtis arba nuosava 
barzdaskutykla. Atvažuoklte arba ra
šykite.

Moler Barber College
105 S. 5th Avė..

PRANEŠIMAS NORT11 SIDE LIE
TUVIAMS.

Pranešu visiems dienraščio "Drau
go" skaitytojams, kad virš minėtų 
laikraštį galite pas manę gauti. Ku
rie nori užsirašyti, te praneša man 
atvirute. Pas mane galite gauti kaip 
dienini taip savaitinį “Draugų",

Taipgi pranešu tiems, kurie skai
tote, jeigu kurie negautumėte, tai 
praneškite man greitai, o aš viskų 
pataisysiu.

A. NArs¥:I)AS,
1058 Wabansla avė., * Chlcago, III.

Čia yra Jusy Proga!
Gauti gersni darbų IrA , daugiau pinigų.
Visur reikalinga daug

kirpėjų, trimerių, ranko-
PKl ĮŪg vių, kišenių ir skylučių 

Jafa dirbėjų. Taipgi preserių
ir siuvėjų elektros maši- ■jffl nomls. Dabai laukia. At- 
eflttte d<«’*’W*9^rba va- 

* « karais Lengvi mokesčiai.
Specialiai kursai mer

ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— $15.00.

Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa

gal Jųsų mierų — bile 
stailės arba dydžio, ( iš 
bilo madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. P. Kasnicka, Perdėtlnis 

118 N. La Šalie gatve. Kambarys
416-417. Prieš City Hali.

Dr C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo • ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimų.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Tel. Drovi

Tol. McKlnley 5764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gvdo visokius Litras 
S457 So. Westem Blvd.

Kampas W. 35 gat.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas,

3203 So. Halsted St., Cliicago. 
z Tel Brover 7179

P. K. BRUCHAS
Didžiausia ir 

Seniausia Lie
tuviška Laikro- , 
lėlių Krautuvė 
Cliicagoje.

Pirk teisingoj
vietoj Kalėdų Dovanas, tada ne
sigailėsi. Mes turime didelį pasi- 
skyrimą Deimantų ir aukso žie
dų, Kolionikų Lavalierių, Lai
krodėlių ir visokių sidabrinių

dalykų. Prie musų pirksi teisingai gvarantuota tavo- 
ir piginu kaip pas ki

tus.

■ P, K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St. 3323=25 

, CHICA60, ILL.
I!

Arti 33 Place

Dr. *. R. Blimenthal 0.0.
Aklų Specialistas 
Patarimas Dykai

Offiso Adynoa nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakarė Nedalioms 9 iki 12. 

4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 ft. 
Telefonas Yards 4317.

Dr. G. M.GLASER
Praktikuoja 26 meuu

Gyvenimas ir Ofisas 
9149 S. Morgan St. kertė 39 st.

Chlcago. III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 13 Iki 2 po piet 
Ir nuę 8 Iki 8:90 vak. Nedėllo- 
mls vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards <87

KĄ IŠRA5ITE

9 
• .

Tai yra Lietuviška knygute
Kurioje yra apie 400 išradimu, Tturie "gali būti reikalingi, kuri likos 
išleitų an reikalavimo.

LIETUVIŠKŲ IŠRADĖJU.
Iš knygutės tos dasižinositė, > kokį pelną išradimai jau atnešė ir 

dar gali atnešti.
Jeigu manai apie išradimus, rašyk Lietuviškai reikalaudamas 

knygutės, kuria išsiųsime DYKAI.

AMERICAN EUROPEAN PATEKT OFFICES INC.
256 Broadvvay <DS> New York, N. Y.

SVIESTAS
Geriausio* įmeto-
nla. nevi. 

ar įa« ca
kt šaut1

45 c
a sriauni o# rnfiles, 
I2e vertės, 
parsiduoda 
ai

MUKĘS
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c. ir 
po 50c.

I

The 7 7

Puikus Stalans
Šilusias 43cĮGer'anfrin Rante®.!

8 C E®214c
ICWEST SIDB 
137d Uil»aakae sa, 
2054 Mllaraakee av: 
1064 Mllwan.ee av. 
1610 W MaJI«on (t. 
2880 w Madlaanat.

1644 W Chlcago av. 
1838 Bloe laland av. 
2612 W. Ncrth av. 
1217 S. Halsted at, 
1832 8. Halsted lt. 
1818 W. 12th at.

3108 W at t:<

SOUTH SiDB 
8032 Went«orth av 
t4i? S. Halsted st. 
<729 3. Ashland ev.

otria tfinnl 
406 W, Dtriston et. 
720 w. North av' 
2640 Lincoln av. 
3244 Lincoln av, 
3413 N. Clark St.

»IIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIHIinilllllIIIIIIIlB8HgERIIIIIHIIIIllHIEIIllI

Garsios dirbtuvės “PALERMO”, galima gauti tiktai 
pas mus, o yra tokios tvirtos, kad net po išplovimui ske
pečiuke kvepės.

SME PASAULYJ PEBFSJM0S
BRITVOS raštu gvarantuotos.

* 4
Popera Laiškams, skrynutėse Kalėdų Dovanoms.

PYPKES iš marių putų, su burštino ir kitokiais 
. dideliam pasirinkime.Šokoladas Skrynutėse tiktai geriausių sudėtinių

Tikri Havaniški irtam tyčia padarytose skrynutėsevigarai dei kalėdų.

DYKAI! Gražus sieninis Kalendorius su kiekvienu 25c pirkiniu ir augščiau.

TABAKAS Paperosai ir Cigarai parsiduoda dar 
pagal senovės žemas kainas.

B. ZALESKIS
DIfiŽIA USIA VAIS TINYČIA

4645 South Ashland Avė. Netoli 47tos Gatves s

. ■ - l ito-,*! Ą— .. ____ .. .
,----------. ----------- --- -------; ,Ą., t II Irtų >1 f. ė,

Mllwan.ee

