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Rusai su vokiečiais pertraukę
taikos derybas
VOKIEČIAI PAGEIDAUJA
STIPRIOS TAIKOS
True translation filed with tho post- True translation filed with the postmaster at Chieago, III., on December master at Chieago, III., on December
22, 1917, as reąuired by tho net of 22, 1917, as reąuired by the act of
October 6.^1917.
October 6, 1917.

UKRAINA TALKININ
KŲ PRIPAŽINTA.

PERTRAUKĘ TAIKOS

Taip tvirtinama Berlyne.

Vokietija nepriima bolševi

DERYBAS.

kų sąlygų.

22. —
“Vossische Zeitung” pra
neša, kad talkininkai Uk
rainą pripažinę neprigulminga šalimi ir i ten pa
siuntę savo pasiuntinius.
gr.

Petrogradas,

gr.

22. —

Gauta nepatvirtinta žinia,
kad taikos konferencijoje
vokiečių su rusais Brest-Litovske pakilę nesutiki
mai. Sakoma, kad vokiečiai
Londonas, gr. 22. — Bri atmetę rusų pasiūlytas są
tanijos užsienių reikalų ofi lygas ir todėl rusų atstovai
se buvų teirautasi, argi tei- atšaukti iš konferencijos.
.sybė, kas pranešama iš Ber
lyno. Tečiau į paklausimą
Londonas, gr.
— fta
nieko neatsakyta.
Iš Petrogrado gąuta ži apturėta neoficialė žinia,
nia, kad bolševikai Tašken kad vokiečiai atmetę rusų
te sumušę savo priešininkus pasiūlytas taikos sąlygas.
ir paėmę miestą. Bolševikų Taip pranešė “Exchange
kariuomenei vadovauja pa Telegraph Co.” korespon
leisti iš nelaisvės vokiečių dentas iš Petrogrado.
ir austrų oficieriai.
Bolševikai paliuosuoja iš
Londonas, gr. 22. — Ma
nelaisvės v< >kieeius-austrus žai žinių čia gauta apie tai
kareivius. Šitų du korpusu kos derybas rusų su vokie
su savais oficieriai s randasi čiais. Užsienių reikalų mininetoli Petrogrado.
steris Trockis, sakoma, pa
Be kitko pranešama, kad sakęs M. Nouleus, Prancū
Rusijoje civilė karė plečia zijos ambasadoriui Petro
si, kad gen. Kalėdinės kas grade, kad jei vokiečiai at
dien vis daugiau laimė ja ir mes taikos sąlygas be anek
kad jis einąs ranka rankon sijų ir karės atlyginimų,
su ukrainais prieš bolševi tuomet bus pertrauktos de
kus.
rybos.

' Reikia pažymėti, kad vi
True translation filed with the postmaster at Chieago, III., on December sos depešos apie vyriausy
22, 1917, as reąuired by the act of
bės veikimą siunčiamos i
October 6, 1917.
užsienius tik su Trockio lei
NORI ATSIDALINTI KA
dimu.
NADOS PROVINCIJA.

Ta provincija yra Quebec.' NORI DIRBTI PRIE LE

True translation filed wlth the postmnster at Chieago, III., on December
22, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

RIOS TAIKOS.
Bolševikai nesibijo vokiečių

Superior, Wis., gr. 22. —

Šito miesto taryba žmonių
sveikatingumo žvilgsniu nu
tarė, kad kiekvienas darbi
ninkas, kurs nori gauti dar
bą prie ledo kirtimo, pir
miau turi gauti leidimą.
Kiekvienas darbininkas tu
ri būt apžiūrėtas ar yra
sveikas ir ar švariai užsi
laiko. Tik sveiki ir švarus
darbininkai leidžiami dirbti
prie ledo kirtimo.

True translation filed tvith the postmaster at Chieago, III., on Decoinber
22, 1917. as reąuired by tho act of
October 6, 1917.

— Mrs. Tliayer vyras išėjo
kareiviauti. Tatai jinai ga
vo darbą dirbtuvėje, kur
moterims leista apsiauti
darbinėmis kelinėmis.
Kuomet aną dieną Mrs.
Tliayer su kelinėmis ėjo
darban, ją susitiko Paul
Creliore, 32 m. amžiaus ir
iš jos aprėdalo pasijuokė.
Tuomet moteris Creliore
apmušė ir liepė dar areštuo
ti.
Teisinas Creliore už tai
nubaudė dešimčiai dienų
kalėjimo.

šo “Chieago Daily News”
korespondentas Broivne).—
Per dešimtį dienų Petrogra
de siautė didžiausios gir
tuokliavimo orgijos. Didžiu
ma svaigalų sandelių api
plėšta. Kareiviai dar ir
šiandie turi degtinės ir ki
ti kitus svaigalais pamyluo
ja.
Gruodžio 19 d. 3 vai. ry
te sostinėje paskelbta karės
stovis. Gatvėmis važinėja
šarvuoti automobiliai. Ap
link svaigalų krautuves su
gabenta kulkasvaidžiai. Įsa
kyta šaudyti į minias, jei
tos mėgintų pulties prieš
krautuves ir norėtų jas plė
šti. Visą sukančią dieną, ir
naktį buvo girdžiami mie
ste kulkasvaidžių tratėji
mai.
Komisijonierių
sovietas
pagrūmojo, kad visi tie na
mai, kuriuose bus užeita ke
liamos girtų orgijos, tuojaus
bus plaišinami su dinamitu
be jokio perspėjimo.
Kuone ištisą savaitę bau
gu buvo pasirodyti gatvėse,
ypač sutemoje. Kadangi iš
vakarėmis girti kareiviai
vaikščiodavo ir šaudydavo
į praeivius.
Riaušės ėmė pradžią Žie
miniuose rūmuose, kur ka

reivių sargyba sulaužė ant
spaudas padėtas ant durių,
einančių į rojalius skiepus.
Sargyba kaip bematai pasL
gėrė. Atvyko daugiau ka
reiviu. Šitie daugeli vvno ir
koniako išnešiojo po visą
miestą.
Ties Žieminiais rūmais
prasidėjo
riaušės.
Prieš
riaušininkus pasiųsta ka
riuomenė. Prasidėjo apsi
šaudymai. Riaušės įvyko ir
kitose miesto dalvse, kur
kareiviams teko paragauti
koniako.
Kadangi kareivių ir žmo
nių minių jokiuo budu ne
buvo galima išprašyti iš ro
jalių skiepų, kur jie susi
spietę maukė svaigalus, ta
da pagelbon pašaukta ugnegesiai. Tie paleido dūdomis
vandenį į rūmų skiepus.
Kaip bematai skiepai buvo
užlieti vandeniu. Daugelis
girtų kareivių tenai prigėrė.
Iš ten girti kareiviai ir
darbininkai puolėsi plėšti
privatines svaigalų krautu
ves. Per savaitę laiko api
plėšta 51 svaigalų krautuvė
ir restoranai. Kitas krautu
ves pasisekė apginti nuo
girtuoklių gaujų.
Petrovo degtinės valyklą
gaujos ne tik apiplėšė, bet
dar ir padegė. Kuomet at
vyko ugnegesiai gesinti gai
sro, girti kareiviai į ugnegesius ėmė šaudyti ir neleido
gesinti.
Gatvės pilnos girtų karei
vių. Jie visi su savimi turi
šautuvus. Šaudo kaip kat
ram kur patinka.

DIDELĖ ŠVENTĖ

SVARBUS PRANEŠIMAS

REIKALAUJA 2,000

Londonas, gr. 22. — Kuo

KOMISIJA IŠTIRS

Quebec, gr. 22. — Que-

PER 10 DIENŲ VISAS MIESTAS BUVĘS GIRTAS

imperijalizmo.

met užsienių reikalų sekre
torius von Kuehlmann su
savo palydovais iš Berlyno
važiavo » į. Brest-Litovską,
jį lydėjo didžiausios žmonių
minios, giedodamos tautiš
ką himną ir šukaudamos:
‘Duok mums stiprią taiką!’
Gauta žinių, kad taikos
derybos Brest-Litovske bu
vo vedamos pirmininkau
jant turkų ambasadoriui
Berlyne, Ibrahim Hakki
Paša. Tarpe Bulgarijos at
stovų buvo justicijos ministeris Popov ir užsienių rei
kalų ofiso viršininkas M.
Kossev.
Kuomet Brest-Litovske
prasidėjo derybos, Petro
grade vokiečių ir austrų ofi
cieriai paliuosuoti iš nelai
svės, sukėlė dideliausį krikštavimą. Visomis pusėmis
buvo išmėtomi cirkulioriai
kuriuose buvo . pasakyta,
kad kareivių ir darbininkų
sovietas stojo derybosna su
* Ai"-*'• - "<
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oficienais.
Bolševikų organas “Pravda” baisiai daug rašo užsi
puldinėjimų prieš kadetus.
Sako, kad šitie mėgina pa
sikasti po Leninu-Trockiu
ir šituos prašalinti nuo ša
lies valdomo.
“Pravda” užgina, kad
buk rusai darbininkai sudemokratizėjusią Rusiją norė
tų pavesti Vokietijos impe
rijalizmo kontrolėn.
Sako, jogei tai kadetų išmislas panašias žinias sklei
sti. Bolševikai nesibijo jo
kio imperijalizmo, nes jo
kiam nepasiduosią.
“Pravda” be kitko tvir
tina, kad pastarąsias riau
šes Petrograde, kuomet bu
vo plėšiamos krautuvės ir
vynų sandeliai, yra sukėlę
tie patįs kadetai.
Tasai laikraštis turįs pri
rodymus ir juos žadąs pa
skelbti kiek vėliau.

MAINAS.
Springfield, UI., gr. 22.—

No. 301

GIRTŲ KAREIVIŲ ORGIJOS
PETROGRADE

VOKIEČIAI NORI STIP

DŲ, GAUK LEIDIMĄ.

beco provincijos legislaturoje sumanyta, kad šita
provincija visiškai atsime
stų nuo Kanados, kadangi
su centrale Kanados vyriau
sybe pakilę nesutikimai.
Vakar vienas legislaturos
narys Francoeur tą suma
nymą padavė legislaturai.
Šitas sumanymas legisloturos
bus
apsvarstomas
ateinančio sausio 8 d.
Kuomet andai Kanadoje
Jvyko balsavimai priversti
no kareiviavimo klausime,
Quebeco provincija viena
pasipriešino
priverstinam

METAI-VOL. II.

Entered as Second Claaa Matter March 81, 1816, at Chlcago. Illinois under the Act of March 3, 1879.

TALKININKAI PRIPAŽINĘ
UKRAINA

Copenhagen,

K-

1

10 DIENŲ PETROGRA
DAS BUVO GIRTAS.

Žmonių gaujos plėšė svaiga
lų sandelius ir gėrė.
Petrogradas, gr. 22 (ra

GARBĖ AUGŠTYBĖSE DIEVUI, IR RAMYBĖ
GEROS—VALIOS ŽMONĖMS.
True translation filed with the post- į
master at Chieago, III., on December j
22, 1917, as reąuired by the act of
October 8, 1917.

VOKIEfclAf APKALBA
TAIKOS REIKALUS.
Atidaryta taikos studijų

biuras.

Amsterdam, gr. 22.—Vo
kietijos
kanclieris
von
Hertling užvakar pas save
priėmė visų parlamento
partijų atstovus, su kuriais
atliko slaptus pasitarimus
reikale taikos su Rusija.
Kanclieris pranešė, anot
oficijalės depešos iš Berly
no, kad imperatorius jį au
torizavo darbuoties
taikos
I
reikale ir todėl jis į taikos
derybas pasiuntęs užsienių
reikalų
sekretorių
von
Kuehlmann.
Kanclieris atstovams pa
sakojęs apie taikos derybų
pienus, ir kad visi atstovai
sutikę su tais pienais ir į
visa tai prielankiai atsinešę.

Anot laikraščių neprigulminguosius socijalistus toje
audijencijoje neprenzentavo atstovas Ilaasc. Tai pir
mas atsitikimas, kad tų socijalistų atstovas imtų tar
ties su vyriausybe šalies
reikalais.

Pietinėj Illinois valstijoj
dažnai pasitaiko nelaimingų
atsitikimų su darbininkais
anglekasyklose. Todėl gu
Atidaryta studijų biuras.
bematorius Lowden pasky
rė komisiją ištirti mainų
Berlyne vokiečių vyriau
stovį, kur darbininkų gyva sybė atidarė taikos klausi
stis neapeaugojama.
mais studijuoti valdišką
biurą. BuVęs vicc-kanelieris,
— New York, gr. 22. — Dr. Kari Helfferieh, nuskir
Fordham universiteto seis tas to biuro viršininku. Jo
kareiviavimui. Tas todėl ir mografas užrekordavo že asistentas yra buvęs Pana
pagimdė atsimetimo klausi mės drebėjimą už 3,400 my ma-Pacific parodos kofnisilių nuo čia.
mą.
/
jonierius Albert,

KALĖJIMAN UŽ
PASIJUOKIMĄ.
Moreland, N. Y., gr. 22.

CHICAGOJE.

Šiandie Chieagon šven
tėms atkeliauja daugelis ka
reivių iš tautiškų armijų
stovyklų. Jie atkeliauja pa
sisvečiuoti pas saviškius.
Tuo tikslu miesto majo
ras paskelbė proklemaciją,
kad Chieagos piliečiai tuos
kareivius iškilmingai pasi
tiktų. Liepta visur ant na4
mų iškabinti vėliavas.
Sakoma, atkeliausią apie
13,000 kareivių.
Sutverta speeialis komi
tetas iš 2(X) žmonių. Tas ko
mitetas sutiks stotyse atke
liaujančius kareivius. Pats
majoras Thompson prakal
bėsiąs į kareivius-svečius.

į

DARBININKŲ.
Apskričio teismas Chiea
go j e praneša, kad subankrutijusio Jono M. Tananevičiau3 banko depozitoriams
bus išmokama 10 nuošimčių
jų pinigų.
Todėl katrie tame banke
turėjo
pasidėję
pinigus,
pradėjus šiandie tegu eina į
Harris Trust & Savings
Bank building, 18 augštas,
ties Monroe gat. (tarpe
Clark ir La Šalie gat.).
Norintis gauti pinigų, bū
tinai turi su savimi atsineš
ti ir buvusio Jono M. Tananevičiaus banko knygelę.
Central Trust Co.
of Illinois.

$129,635 AUKŲ SU

Washington,

gr.

22.

—

Laivyno kieme, Philadelphijoje, vyriausybė intaisė
orlaivių dirbtuvę, kurioje
jau pradėta darbai. Ton
dirbtuvėn dabar reikalauja
ma 2,000 darbininkų prie
įvairiausių darbų.
KONTROLIUOS CUK
RAUS VARTOJIMA.

Chieagoje vis smarkiai
ima darbuoties maisto ad
ministratorius. Pranešam?
kad po Naujų Metų bus ga
Įima gauti cukraus vienar
žmogui tik tris svarus pe
mėnesį.

inniimiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
— Saeramento, Cal., gr.
RINKTA.
22. — Suareštuota vienas
ŠITAS “DRAUGO” NU
nigeris, kurs intariamas pa Nukentėjusioms Halifax’e
MERIS YRA 8 nių
sikėsinime prieš gebuma- žmonėms Chieagoje surink
PUSLAPIŲ.
ta
$129,
fe
aukų.
torių andai plyšus bombai.
iiiiimmmiiiiiiiimimimimmmiiiiiiii

VYRAI IR MOTERS, DIDELI IR MAŽI, DARBININKAI IR BIZNIERIAI, VISI AUKOKIME
::::::
Į KALĖDINĮ TAUTOS FONDĄ.
::::::

<( DRATTOAS”

šeštadienis, gr. 22, 1917.

KALĖDŲ DOVANOS.
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DRAUGAS
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TOMIS KALĖDOMIS SVEIKINA VISUS SAVO GERBIAMUO

Porų dienų palaikė pirmą
Tl N TOJUS, PRIETELIUS IR VISUS GEROS VALIOS LIETU vietų, nes ten pirmiau buvo
VIUS.
surinkta $255.00, o
dabar

KUOLAIMINGIAUSIU ŠVENČIUI

šv. Uršulės ir šv. Rožančiaus
draugijos abidvi užvožė

a

Lietuvos Tarybos Balsas.
Jau buvo minėta “Drau kiečių administracijos, id

Tel. McKinley 6114

RAMYBĖ—GEROS VALIOS
ŽMONĖMS.

N1WARKAS

SIUS SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS, LAIKRAŠČIO PŪT-

■Draugas” PubflnslhiSinig Co.

1800 W. 46th St.

PAIN-EXPELLER

C'lDRAUGO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA SU ŠVEN

$10.00,

padarė

po
toms

gėdų

Newarko draugijoms,

kurios

atsisakė duoti Kalėdų

fon

dan, ir pastatė Newarką pirmon vieton su $275.00.

Tad

Cambridge su gražia

auka

tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris N
tikrai pagelbi nuo Visokių kentėjimų ir skausmų. Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
dideliPilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
ui 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 parduodąmas visose
aptiekosc. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

Fu AD. RICHTER & CO.
74-80 Waahington Street, New York

CflicagO, Iii, go,” kad su vokiečių vyriau ant bendrai su ja dar karės $270.00 neteko*

pirmi jam dovanas inteikė
— paskui paskelbė ir vi
siems kitiems, kų regėję ii
girdėję.
Pasaulio moralis
atgimimas bene ir prasidės
iš mažųjų tautų. Kaip gi
džiaugtumės, kad musų tau
ta butų tuo laimingu žmoni
jos švyturėliu, rodančiu
tamsybėse kelių, kad be gin
klų žvangėjimo ir kraujo
liejimo išgavę sau laisvę,
kitas Kalėdas galėtume
švęsti ramiai jau laisvoje
Lietuvoje.

sybės leidimu Lietuvoje įs
teigta .taip vadinama “Ša
lies Taryba Lietuvoj.” Tuo
tikslu Vilniun buvo suva
žiavę iš įvairių lietuvių par
tijų ir srovių suvirš 200 at
stovų. Šitie išrinko minėton Tarybon atstovus. Vo
kiečių vyriausybė tatai Lie
tuvos civilį valdymų pave
dė tai Tarybai ir dabar Lie
tuva, reikia tikėties, savų
žmonių Valdomn.
Suvažiavimo metu buvo
nuskirta iš įvairių partijų ir
srovių 20 lietuvių ir šitiems

metu palengvinti ir pake
tinti kenčiančių gyventojų
likimų ir stovį, taippat ben
drai pasidarbuoti musų ša
lies atstatyme ir visuome
nės tvarkos pravedime. Be
Šito mes pageidaujame pa
sirūpinti, idant visi musų
šalies gyventojai ingytų to
kias teis«s, kokiomis iš se
no naudojosi kultūrinių val
stybių gyventojai
Tatai prašome leisti, id
ant Šalies atstovybėn ineitų
visų gyventojų * sluogsnių
atstovai ir šalies atstovybei
pripažinti bendrojo darbo
teises dar karės metu šalies
atstatymo reikale.”

pirmenybėj.
$319.50. retorius kalbėjo 18-tam
Žinoma, iš Newarko
dar ne iš viso jau turime
paskutinė auka. Ten dar yra Dar girdime, kad iš tos pa riui, Brooklyne. Netik

sky-

kal

ir čios vietos ateina $49.00, tad bėtojui, bet ir klausytojams
inkirėjo šaltis. Nieko
stebė
girdime, kad panelė B. Vaš- greit bus net $368.50!
Na, tai šv. Jurgio parapi tino, kad daugeliui netik ko
kevičiutė nemažai
Kalėdi
ja
Chicagoje,
jau pirmon vie jos ir širdys,
bet ir kišenės
niam fondui darbuojas.
Nors
ton
atsidūrė.
Kas
jų
pra

Newarkas ir labai gražiai pa
užšalo.
Bet buvo ir neužša

ir

prakilnių draugijų

ne lenks? Kas pralenks prakilnių lusių kišenių ir štai kas
jas
nes jį pra L. Vyčių 16 kuopų? Žinoma, pakratė:
kol Bostonas
ir Worcesteris Petras Bajorynas ..... $10.00

sižymėjo, bet pirmenybė

ilgai tesidžiaugė,
1917 metų atgal Dievo Alenkė ne.
niolas paskelbė ramybę ge
dar nepasirodo aikštėn,
tai Ant. Čirvinskas .................. 5.00
ros valios žmonėms. Ramy
CHICAGO,
Chicaga liaurų vainikus dėvės.
Kazys Mažeika ................. 5.00
bės turėjo patirti visi tie,
bet šv. Jurgio parapija,
Jeigu ir kitos parapijos paro
Balys Petravičia ............. 5.00
kurie pripažins ir priims
Chicagoje, su 32 skyrių prie
dytų tiek patrijotizmo,
kiek
S. Pociūnas (jis ir pir
šakyje.
Štai kaip atsitiko:
Kristų ir Jo mokslų. Pir
parodė šv. Jurgio
parapija,
Žiuriu per langų ir
matau
mųjų amžių krikščionys,
miau davė $5.00) .... 2.00
tai ir Bostonas su Worcesteriu
taip jau sunkiai
žengiantį
nors persekiojami, kanki
V. Gudiškienė
2.00
negalėtų perdaug smarkauti.
pavesta
suredaguoti
atsilie

laiškanešį. Na, kągi,
manau
nami ir žudomi, vienok daug
Po* $1.00 aukavo: J. Klas
Bet dabar tik vieno Chicagos
pimų
į
vyriausiųjų
vokiečių
sau,
jis
neša.
Ineina
ir
pumt
daugiau turėjo savo širdy
centro armija tęstojo milžinų čius, J. Viršulis, P. Dailydėarmijų vadų rytuose, prin
ant stalo storiausį,
sunkiau
se ramybės, negu šių dienų
Krumušin už Lietuvos
garbę ir nas, J. Vaičiūnas, K.
cų Leopoldų.
Princas Isenburg Birs- si ponios A.
Nausiedicnės,
krikščionių pasaulis, — nes
šinskas, V. Kulbokiutė,
S.
Pagaminta ir pasiųsta to tein, rytų administracijos 82 skyriaus raštininkės, lai laisvę, o kraštiniai Chicagos
jų širdyse buvo Kristus,
Daubara, J. Giebas
ir T.
ksai atsiliepimas:
viršininkas lietuviams į jų škų. Atidarau tų laiškų: o.gi flangai dar labai sudemoraliKETVIRTOS KALĖDOS.
Taikos ir Ramybės Kuni
“Jūsų Karališkai Augš- atsiliepimų, pasiuntė štai čekiai!.... vienas, du trys, ke zuoti. Visgi jau pasiekė mus Miliuniutė.
gaikštis.
Viso labo surinkta
$47.10
gandas, kad šiaurės pusė (šv.
turi.... Visi čekiai
ŠiuomtarAmžiams slenkant, piktai Ketvirtas Kalėdas Tėvy tenvbei dėkojame už tai, kokį atsakymų:
Mykolo ir Dievo
Apveizdos
P-lė D. Mažonaitė
iš C.
dvasiai vis labiau ir labiau nė Lietuva praleidžia dide- kad šiais sunkiaisiais karės “Didžiai Gerb. Tamstos: pu svėrė $175.50. Štai tie ge parapijos) jau tvarkosi. Jei Brooklyn aukavo $5.00.
sekdavosi drumsti žmonių liatisiam skurde ir varge. laikais iš visų Lietuvos da Tamstų \atsiliepimu iš raširdžiai, kurie tuos čekius ištikrųjų ten dalykai pagerė Daugelis miestų rengiasi.
širdžių ramybę. Po to atei Nors šitomis Kalėdomis ji lių vadovaujantiems asme rugsėjo 22, 2917, tuojaus parašė:
tų, tai sulyg militarių kriti
Lewiston, Me., bUs prakal
vyria usiųj am
L. Vyčių 16 kuopa.
davo karės, žudymai, per nai negirdi armotų baubi nims duota proga susirink perstačiau
kų,
Chicaga
pirmųjų
garbę
ga

sekiojimai, klasių kovos ir mo, nemato naktimis pazių ti senobinėn musų sostinėn vadui rytuose, Jo Karališ- Kun. H. Vaičiūnas____ $5.0Q lėtų nuskinti- Tik, vyrai, reik bos gruodžio 22 d.
ro nuo liepsnojančių mies ir susimainyti musų minti liškai Augštenybei Bavari Knn. I. AlbaviČius ____ 5.00 vienybės, drųsos ir ištvermės! Lawrence, Mass., — gruo
t. t.
Bet gal niekada nelaba telių ir sodžių, bet podraug mis apie musų tautos ir mu jos princui Leopoldui, ku A. Nausiedienė .................. 2.00 Pajieškojimas ir gražiausia džio 23 d.
Athol, Mass., — gruodžio
ris man įsakė Tamstoms M. Zujus .........
2.00
jam nepasisek^ taip.sudrtb nemato dar ir tam skurdui sų tėvynės ateitį.
dovana!
Lietuvių
tauta,
netekusi
26 dienų.
duoti tokį atsakymų:
Po $1.00 aukavo: Kun. G.
msti žmonių širdžių ramy ir badui galo. Ten poseChicagoje,
kaip ir kitur,
savo
valstybės
ir
valdymosi,
Worcester,
Mass., — 30
bę, kaip šiuo baisiuoju mo novės veikiasi baisenybės.
^Kentėjimai, kokius Lietu Kemėšis, J. Adomaičiutė, E. Kalėdų
dovanas geriausiai
paskui
daug
nukentėjusi
po
Ketvirtos Kalėdos atėjo,
mentu, kurį pergyvename.
vai atvilko karė, sunkiai Gedgaudas, P. Gedgaudas, duoda apšviestesni darbinin gruodžio dienų.
svetimuoju
viešpatavimu,
Boston, Mass., — sausio
F. Gedgaudas, L. Šimtutis, B.
Krikščionys užmiršo Kris kaip žiaurus priešininkas
spaudžia šalį.
kai. Iš įvairių pramonininkų
susilaukė
pagaliaus,
kaip
t
,tų ir Jo mokslų ir pasida-1 laiko apgniaužęs sunaikin
Vyriausiasis vadas pripa Nausiedaitė, V. Stulpinas, L (biznierių) labai mažai au 1 dienų.
rodos,
daugelio
gentkarčių
vė kerštui ir neapykantos I tų, nuteriotų musų brangių
Waterbury, Conn., — sau
žįsta, jogei dabar atėjo lai Janušauskas, J. Žakas, A. kojančių žmonių. Retas jų
laukiamos
valandos,
kurioje
šalį.
Kas
jam
galvoje,
jei
Vozbutas,
S.
Mišeika,
K.
dvasiai.
Įsimaišė kitų ti
sio 6 dienų.
kas tolimesniam jo admitedavė Kalėdų fondan.
Pa
lietuviai
su
visų
jėgų,
pa

bado
prispaustas
lietuvis
Tvarkunas,
M.
Gedvilas,
J.
kėjimų žmonės, ir, naudo
Visur kalbės T. F. sekre
šventimu tikisi susiorgani nistracijinio veikimo išvy Baupkus, B. Jaškevičiiis, B. prastieji darbininkai didžiau
be
laiko
keliauja
į
kapus.
damies krikščionių dvasios
zuoti atskirion valstybėn. stymui, koks buvo pradėtas Smartakas, S. Januškevičius, sių sarmatų jiems padalė. O torius.
nupuolimu, eibė siekti savo Sumažės skaitlius žmonių,
Iš Bostono p. J. Karosas
birželio 7 d., 1916 m.
4
gal ir musų pramonininkai ant
jis daugiau pelnys.
Ant Laukiame pagelbos nuo vo- Bendru veikimu su šalies A. Misevičius, E. Jovaišaitė, Kalėdų Australijųn išvažia jau pranešė: “Sveitainė pra
neaiškių tikslų.
Neapykanta auga, eina badu išmirusių vyrų, mote manas sti sėlenomis šiandie gyventojais pradės priruo S. Jovaišaitė, M. Stambriutė, vo vakacijų praleisti?
kalboms paimta
didžiausia!
nebe tik tauta prieš tautų, rų ir vaikelių kapų jis pas laiko didžiausiu sau pries šiamuosius darbus Lietuvos P. P. Baltutis, V. Žemaičiutė, Kas išaiškins, kodėl mu Rengkies prie šturmo Naujų
M. sų biznieriai. (Įvairus krau- Metų vakare. Lauksime
bet tos pačios tautos ir to kui purens sau sveikas že koniu. O gal ir to jiems atstatymui.
Tuo tikslu Adelė Valančiunaitė,
ne
paties tikėjimo žmonės di mę ir šitos derlingumu pe pasigaili gamta.
vyriausiasis vadas rytudse,. Bujauskaitė, M. Rublauskaitė tuvninkai, fotografai, barbe kantriai. *J. E. Karosas.”
džiausiame neapsikentime nės savo tautų.
Bostonas jau turi gražių
Visa tai atsiminę kųgi Jo Karališkoji Augštenybė S. Staškoniutė, O. Balčiūnaitė, nai ir kitokie) taip yra-šyk
O.
Balsaitė,
K. Maslauskas, K.
koyoja vieni prieš kitus.
Ketvirtas Kalėdas pralei meę, lietuviai amerikiečiai, fieldmaršalas
Bavarijos
štus, nenori Lietuvai laisvės, pradžių. Laikykies, kaimyne
Garuskaitė, S. Mileriutė,
I.
Kur galas to visa? Kas džia musų palaimintoji že- turime daryti?
princas Leopoldas, sušaukia
kur jų dešimtinės žlugo, gal Worcester!
sugrąžins žmogaus širdžiai mele be džiaugsmo kibirkš Pirmutinis musų privalu Šalies Tarybų Lietuvoje, Klasienė, E. Petkjutė ir J. subankrutijo
Pirmiau Kalėdų
fpnde
tam
laikui,
tėlės. Argi džiaugsis bro- mas savo badaujančius bro kuri karės administracijos Ramanauskas.
lygsvarų ir ramybę?
kada Kalėdų fondas nemalo garsinome $1,290.00.
• lis lietuvis šventėmis, žiū lius gelbėtu
Iš
kasos
....................
25.00
Per
savaitę
inplaukė
Nes tas yra priežiūroje tarsis apie busi
numus daro, kas tai
išaiš
rėdamas į savo mylimųjų ne žmogus, katras kadir bi- mas Lietuvos valdymo pa Nuo narių ................. . 50.00 kins, tas gaus puikų . “Nelai $345.00.
Kaip kasmet, taip ir šiais kapus, į sugriautus Dievo lc kokiam savo artimui ne- pėdes. Lietuva turi likties
Tad dabar jau
yra $1.mėje vargstančios
Lietuvos
metais 25 gruodžio bažny namus, į išvartytus pake ištiesia pagelbos rankos ne kultūros šalimi, visiems sa
. Iš viso .... $75.00 gelbėtojų diplomų”.
Atsi 635.00.
32
skyriaus
nariai:
čių varpai paskelbs pasau liais kryžius ir armotų šovi laimėje.
Visiems ligšiol aukavu
vo gyventojams turi su lie
liepkite; žinovai ir specijalisOna
Švelniukė
...............
liui Ramybės Kunigaikščio niais išartus laukus.
$10.00
siems tariam gražiausi
ačiū,
tai!
Gi šiandio visų Lictuvų tuviškų ypatybių palaiky
Užgimimų.
Ar daugelis Ketvirti metai, kaip Lie apsiautė ne bile kokia ne mu dubti būvio ir vystymo Ona Kvedaraitė ............ .. 5.00
o snaudžiančius miestus pra
užgirs ir supras tų varpų tuvos žmonės kenčia var laimė. Bet karė, badas ir si liuosybę. Tos Šalies Ta Rozalija Vanagaitė .. .. 5.00
šome atbusti ir kibti
prie
Waterbury pradeda ju
skambėjimų. Užgirs ir su gus, prašo Dievo susimylė- maras.
darbo Lietuvų liuosuoti.
dėti.
Lietuvos žmonės rybos nariais, sulyg man Bar. Paulauskaitė____ .. 3.00
Kazys Pakštas,
pras žmonija — tai bus iš jimo. Bet paleista rykštė nesiskaito mųsu artimiau duoto ingaliojimo, skiriu se Elz. Mažeikaitė............ .. 2.00
Smarkesnę
atakų padarė
gelbėta, tai atgaus praras už senuosius gentkarčių siais, tik saviškiais ir nami kančius žmones (čia seka Juoz. Vaicekauskas .. .. 1.00 L. Vyčių 7 kuopa. Iš savo iž T. F. sekretorius, 456 Grand
tų ramybę. Pramiegos, ne p ’asižengimus nepaliauja škiais.
Savuosius, kurių pavardės, kurios jau buvo. A Kumpikaitė ............ .. 1.00 do paskyrė $10.00, nariai su St., Brooklyn, N. Y.
P. Baltutis ................... .. 1.00 metė $30.00 ir padarė $40.00.
išgirs — tai riedės ir toliau plakusi visos tautos.
gįslose teka vienodas' su paskelbtos “Drauge”).
galvatrūkčiais į pražūtį. Tenai, Lietuvoje,- skur musų kraujas, reikia gelbė Gerbiamieji Šalies Tary- B. Sekleckis.................... ... 1.00
Darbininkų 5 kuopa ir-gi
.. Jūsų pinigai tori bMI pa
Zig.
Žukas
......................
..
1.00
Kiekvienas žmogus, kiek das, badas, ligos, baiseny ti išimtinai.
savo
dalį Lietuvai
atidavė:
bininkai! «Su pasitarimu su
dėti geroje saugioje vate*
viena šeimyna, kiekviena bės.
Tam tikslui reikalinoys Tamstomis, Šalies Taryba B. Eisiunienė................. ... .25 ii kuopos iždo skyrė $9.00.
tijos bankoje
tauta atsakys už save prieš Tuo tarpu mes čia, Ame aukos, aukos ir aukos, .'li bus atsakančiai praplėsta, M. Gedvilienė................. . ...25 nariai sudėjo $12.00,
iš viso
Dievų. Atsakysime ir mes rikoje, esame visko kupini. kos šiandie reikalingos ne priimant jon dauginus na N. N....................................... ........... 50 $21.00.
lietuviai. Lai tat musų vi Kol-kas čia mus nei nelai tiktai badaujančius saviš rių, tarp kurių bus taippat Ne narys Al. Masalskis 5.00 t ■ Tau ne viskas. Didžiausį
------- o» caaiOAOO .. .«■»
sų širdyse užviešpatauja ra mės, nei vargiai nepalietė. kius tautiečius šelpti, bet ir lenkai, vokiečiai, baltruMai
štnrmų Waterburyje
pada
Viso $36.00
mybė.
Lai nesudrumsčia Sulaukę švenčių turime kur pačiai Lietuvai nepriguhny ir žydai.
rys šv.
Juozapo
draugija
3% ant Jūsų Pinigų
jos nei naminio gyvenimo ramiai prisiglausti, turime bę atgauti.
Ruošiamas valsčiams įs 3v. Onos Moterų pašelpinė sausio 6 d., 1918 m. Tai ne
Atdar* Panfxičl(n.ix Ir 1
smulkmenos, nei egojizmas, kur pasimelsti, atsilsėti, pa Visi aukokime Tautos tatymas, kurs bus Tams dr-ja aukojo iš kasos 20.00 menka draugija, ji turi net
TAbamU Ibi H vatoadM
Mokesniai
nuolatinių
aukotonei neapykanta, nei jokios silinksminti ir išnaujo pas Fondan. Nes šis rūpinasi toms induotas. Vyriausia
Skolinamo ptnirm ant
600 narių. Jei jie užsispirs,
partijinės ar sriovinės ko kui imties kasdieninių dar kaip badaujančiais, taip ir sis vadas rytuose princas jų T. F. 32 sk. už gruodį mėPersiunčiame pinigus į
dalykus
45.50 tai galės didelius
vės.
Lai Lietuvių tauta bų.
visais kitais tautos reika Leopoldas siunčia Lietuvai nesį » ~ - - • - • • -H
Europų Ir galima gnsti
Lietuvai padaryti. To ir
lau
ir čionai susirinkusiai Ša
bus šių dienų žmonijai tais Musų gyvenimas nepaly lais.
Laivokartea.
laimingaisiais piemenėliais, ginamas su Lietuvos brolių
Atsiminkime, Lietuva ke lies Tarybai pasveikinimą Iš viso čekių ant $175.50 kiame iš prakilnių žmonių.
Pirmiaus iš Šv. Jurgio pa,kurie pirmi išgirdo Aniolo gyvenimu. Mes esame so tvirtas Kalėdas praleidžia velija darbuoties šalies ge
Brooklynas dar pridėjo.
rapijos
Kalėdinių dovanų atStocks Ir Bonds P«rk
giesmės žodžius, pirmi pa tus. Tie badauja. Rasi, didžiausiam skurde ir var rovei su Dievo palaiminiTelktus terbaa.
Gruodžio 16 d. T. F. sek- darni
H
ėjo
$143.00,
o
dabar
175.Q0,
tai
UI •». La teito te.
garbino savo Atpirkėjų, jų ne vienas paprastas sa guose.
mu.

Second Security Bank
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KALĖDŲ ŠVENTE
dengė žemę. Nuodėmėse
paskendęs pasaulis užmigo
ir niekas neprijautė, kaip
arti yra Dievas, ir niekas
nebuvo prisirengęs pasitik
ti ateinantį į šį pasaulį Die
vo Sūnų. Tik Marija Pa
na ir Juozapas apleistam
tvarte budėjo, laukė ir mel
dėsi.
Pasaulis nepažįsta
Dievo, negalvoja .apie Die
vų. Juodu meldžiasi garbi
na Dievų už visų pasaulį.
iKaip besimelzdama Mari
ja Pana, Aniolui Gabrieliui
apreiškiant, iš Dvasios Šv.
pradėjo Dievo Sūnų, taip ir
dabar tų šventųjų naktį, jai
besimeldžiant gimė iš jos
Dievo Sūnūs.
Išganytojas gimusis iš
Panos Marijos kūdikėlis,
atėjo į šį pasaulį dideliam
neturte ir varge. Nebuvo
ten patogumų, nei ištaigų,
nei džiaugsmų, nei draugų.
Gimė niekam nežinomas ir
apleistas. Buvo prie jo
tik Marija ir Juozapas ir
galvijai suvaryti į tvartų.
Marija suvysčiusi jį vysty
klais paguldė ant šiaudų
Gimė Jėzus Kristus žy
prakartėje.
dų žemėje Betlejaus mies
Toksai Išganytojo atėji
telyje. Tuo laiku Rymo
ciecorius Augustas buvo į- mas, nors vargingas ir žmo
sakęs padaryti visos cieso nėms nežinomas, buvo drau
rystės gyventojų sųrašų. ge ir garbingas. Gimė jis
Kad žydų žemė tuo laiku ir iš Panos ir tai yra didis
buvo Rymo ciesorių val stebuklas, pranašų praneš
džioje, tai turėjo būti sura tas. Jis, ir mažas vysty
šyti ir žydai.
Marija Pa kluose suvystytas kūdikė
na ir jos sužieduotinis Šv. lis siunčia aniolus Dievo
Juozapas ir turėjo eiti užsi- skaistumu nušvitusius ap
rašyt į savo protėvio kara reikšti piemenims savo atė
liaus Dovvdo
miestą Bet!e- jimo.
•/
jų. Iš Nazareto, kur juodu
Pirmiausiai, kad pasiro
gyveno, iki eBtlejui kelio dytų esu tikras žmogus. Jo
nė buvo gana ilga, keturias miegas ir verksmas ir vi
dienas trunkanti.
si mažo kūdikėlio silpnumai
Pailsę ir suvalgę atkelia rodo, kad jis yra tikras
vo juodu į Betleju. Čia jau žmogus. •
buvo prisirinkę daug žmo
Paskui, Jėzus Kristus
nių atėjusių, kaip ir juodu, taip atėjo, kad pasirodytų
užsirašyt. Visame mieste esąs Išganytojas.
Norėjo
lyje vietos sustoti ir nakvo mus pamokyti, kad reikia
ti juodu niekur nerado. Nie mums daryti pakutų ir iš
kas jųdviejų gal kad biedni sižadėti savęs, norint išsi
buvo į savo namus nepriė saugoti nuodėmių ir atgaila
mė. Neturėdami! kur pa jas atitaisyti. Tai sako
sidėti, išėjo juodu už mies mums ir šita naktis, ir kie
to ir pastogę pernakvoti ra ta prakartė, kurioje jis gu
do galvijų tvarte. Juodu bu li paguldytas.
Mums rei
vo ir švenčiausiu ir geriau kėjo turėti atgailos ir išsi
siu visų žmonių, o žmonės žadėjimo pavyzdis.
Gim
taip juodu apleido. Betle- damas neturte, varge, aplei
jua buvo jų dviejų protėvio stas ir nežinomas duhda
karaliaus Dovydo miestas, mums tų pavyzdi. Išsiža
o dabar jame jų dviejų nie dėjimo pradeda mokyti aša
kas pernakvoti nepriėmė. romis prakartėje ir baigia
Dievui buvo juodu arti išliedamas savo kraujų ant
miausiu ir brangiausiu, o kryžiaus.
dabar rodės ir Dievas juodu
Jėzus Kristus taip atėjo
apleidęs. Visiems ten nu į šį pasaulį, kad pasirody
keliavusiems Dievas davė tų tikras Dievas esąs. Žmo
ko reikia pasilsiui. Jiem nėms neturtas, apleidimas
dviem, tarsi, ir Dievo Ap- ir pasislėpimas yra silpny
veizdos nesu. Nukentė tai bės ženklai ir žmonės to
juodu ramiai, kantriai ir su kiais priemoniais nieko ne
meile.
Ir Dievas žinojo gali padaryti. Jėzui jie bu
gerus jųdviejų širdies jaus vo parodymas jo galybės ir
mus.
dievystės.
Jo prakartės
Taip atėjo ta šventoji na neturtas ir išsižadėjimas
ktis, kaip ir kiekviena kita kaip daug yra padaręs. Pra
naktis, sutemo ir tamsa ap kartė, kaip ir kryžius, vis-

Kalėdų didelė šventė at
mena mums užgimimų per
amžius laukiamojo Išgany
tojo. . Del tos šventės di
dumo Bažnyčia liepia laiky
ti trejas iškilmingas mišias.
Pirmos mišios būva laikomos vidurnaktyje; jos at
mena tų valandų, kurioje
gimė Dievo Sūnūs — šio pa
saulio šviesa, atėjusioji apšviest tų, kurie gludi tam
sybėje ir mirties Šešėlyje;
atmena Jėžaus Kristaus gi
mimų iš ŠVrnčiausios Panos
Marijos. Antros laikomos
anksti auštant,
atmena,
kaip Jėzus tikėjimu ir ma
lone tada gimė atėjusių jo
lankvti Betlejaus piemenė
lių širdy se ir dabar tikinčių
žmonių dusioje.
Trečios,
laikomos vidurd'enyje, at
mena amžinąjį Dievo Sū
naus gimimą iš Dievo Tė
vo. Be to, to.’ didžios šven
tės džiaugsi ą visi katalikai
išreiškia ir bažnyčioje ir
namie ivai riomis Kalėdų
giesmėmis.

S •

Prakilnus ir galingas yra
žodis — laisvė.
Tas žodis
sujudina kiekvieno žmo
gaus jausmus, kuris jį su
pranta.
Nėra prakilnesnio
ir skambesnio žodžio, kaip
žodis laisvė.
Nėra skam
besnės ir galingesnės dai
nos, kaip ta, kuri yra lais
vės žodžiu dabinta. — Sal
dus ir labai malonus to žo
džio skambėjimas — jis sie
kia net ir giliausius žmo
gaus jausmus.
Bet žavėjanti to žodžio išgalė gludi
ne skambėjime, bet laisvės
žodžio prasmėje.
Laisvės
reikšmė, jos vertė yra žmo
gaus
protu neapimama.
Laisvės paveikslas nei pla
čiausioje poeto vaidentuvė
je negali intilpti.
Laisvės meilė.

Nėra pasaulyje sutvėri
mo, kurs laisvės nemylėtų
— ir paukšteliai ir žvėre
liai, visi laisvę myli ir jos
trokšta..
Užvis labiausia
jų myli ir brangina protau
jantis žmogus. Del laisvės
žmogus daugiausia pasi
šventimo daro —savo krau
ją lieja, gyvybę aukoja.
Ir musų pratėviai begalo
mylėjo laisvę, jų brangino
ir gynė visomis savo spėMes ir
gi turime nuo jų prigimtą
laisvės meilę. Ir musų šir
dyse dar neužgeso jos troš
kimo kibirkštis.
O kaip
brangi ir galinga yra tau
tai laisvė!
Ištikrųjų, nė
ra tautai kitos tokios lai
mės, kaip kad laisvė. Net
širdis veržiasi lauk iš kru
tinės, kuomet žmogus prisi
meni apie savo tautos lais
vę, jos neprigulmybę.
O
kaip skaudus yra tautos pa
dėjimas būti vergijoje akiveizdoje laisvėje bujojančių tautų! Tokiame padė
jime tauta ilgai gyvuoti
negali.
Ji turi įieškoti iš
ėjimo — laisvės atgavimo.

RAMYBĖS KUNIGAIKŠTIS, PASAULIO IŠGANYTOJAS SU
SAVO MOTYNA MARIJA IR GLOBĖJU ŠV. JUOZAPU.

Kas tai? — Iš kur ta tamsybė? —
Gal bus bausmė Sutvėrėjo?
Jei vargų tokia daugybė,
Ant žmonijos išsiliejo. —
Kodėl tautos apjakime,
Rodos kad nuo Dievo bėga?
Suklydimo įnirtime,
Rūstina Jį protu, jiega.
Tartum pabėgę nuo Dievo,
Prasimano sau dievaičius;
Vieton Dangaus — Žemės Tėvo,
Garbin jautį, stabus, žalčius...
Rodėsi kad žlugs pasaulis,
Nuolatiniame tvirkime,
Tik čia urnai Šviesa saulės,
Dievas-Žmogus svietui gimė.
Gausios Viešpaties malonės
Paveldėjo žmonių sielas,
Metė šalin kerštų žmonės,
Vienas kitam tapo mielas. —
Deja, laiko atmainoje,
Vėl paniekina šviesybę,
Noriau klaidose klajoja,
Pašiepia Dievo Esybę.
Užtai nuožmus sumišimas,
Karėje smaug brolis brolį;
Baisus kraujo praliejimas.
Be Dievo, jos galas toli. —
Atpirkėjau! gimk širdyse,
Užkietėjusių žmonelių,
Te pamato klaidų visi.
Jėzau! vesk mus doros keliu.—

Reikia prisirengimo.

Apie musų tautos laisvės
atgavimų, rodos, mums ne
bereikėtų abejoti. Alės da
bar turėtumėm rupinties,
kad ta laisvę galėtume suti
kti pilnai prisirengę. Gal ir
nebetoli ta diena, kada mu

Pranas.

kų prie savęs patraukė; at
mainė pasaulį, žmones pa
darė krikščionimis, davė
jiems laimės, pašventė, pa
gerino ir padabino; nesus
kaitomai daugybei netur
tingų ir apleistų davė pa
guodų, suramino ir ašaras
nušluostė; didžturčiams, ka
raliams ir kunigaikščiams
atminė, kad ir jie yra lygus
žmonės, kaip ir pavargėliai.

Toksai Išganytojo atėji
mas į šį pasaulį buvo pra
neštas Senojo Įstatymo
pranašų. Pranašas Izajas
(9, 2 — 6) kalba: “Žmo
nėms, kurie tamsybėse klai
džiojo, sušvito didė šviesa...
Džiaugsis jie dėl tavęs, kaip
džiaugiasi dėl gausios pjutės, kaip linksminasi perga
lėtojai laimėję grobį... nes
kūdikėlis mums gimė, sū

nūs yra mums duotas, ir jo
valdymas yra ant jo pečių,
ir jo vardas bus pavadin
tas: stebuklingas, patarė
jas kalingas Dievas, ateities
tėvas, ramybės kunigaikš
tis.”
Išganytojui gimus,
neapsakomas džiaugsmas ėjo iš dangaus ant žemės
Dievas Tėvas iš daugaus
meilingai žiurėjo į savo Sū
nų, prakartėje paguldytų.

-...............

..

l.

Dievo
Sūnūs prakartėje
džiaugėsi žmogumi stojęsi:?
žmonėips atpirkti.
Dvasia
šventoji savo džiaugsmų ap
reiškė, pasirodant aniolų
daugybei
ir
begiedant
džiaugsmingas giesmes. Ne
suskaitoma aniolų daugybė,
šviesiai apsireiškusi nakties
tamsoje
džiaugdamosi ir
garbindama Dievų giedojo:
Garbė Dievui augštybėse,
o ant žemės ramybė žmo
nėms geros valios.
Drauge su aniolais džiaug
kimės ir mes, duodami gar
bę žmogaus kūnų priėmu
siam Dievo Sunui,- musų Iš
ganytojui.

Kun. Dr. J. Totoraitis.
Iš “Vado.”

-------- 1----sų tautos laisvė bus ant
svarstyklių padėta. Ir beabejonės tiek mes jos gau
sime, kiek musų prisirengi
mas ir politiška sąmonė at
svers.
Musų tautos laisvė, dar
neviskas ko mums trūksta.
Mums dar trūksta plates
nių pažiūrų į savo ir musų
visuomenės gyvenimą, aiš
kaus laisvės reikšmės su
pratimo.
Neturėdami gi
aiškaus supratimo apie lai
svę, vargiai galėtumėm jų
pritaikinti musų tautos gy
venime ir apsaugoti jos li
kimų.
Mums dar trūksta
tautiško susipratimo ir sa
vo tautos bendrų reikalų
pažinimo.
Musų politiška
sąmonė dar yra nesubrendus.
Nors labai garsiai
kalbama apie demokratini
surėdymų ir teisių lygybę,
bet musų tautos politikos
klausimuose demokratiniais
principais nenorime vadovauties — nenorime skaityties su diduomenės balsu.
Alums reikėtų lavinties dau
giau pakantos ir nusileidi
mo musų partijų jungime
bendram tautos reikalų gy
nimui — ypač jos laisvės
ir neprigulmybės išgavi
mui.

Į laisvų ir neprigulmingų
Lietuva mes neturėtume įvesti nesuderintų musų vi
suomenės santikių. Netik
musų partijos turėtų brendinti savo politinę sąmonę,
bet ir bepartyviai Lietuvos
piliečiai; nes musų tautos
kilimas daug priklauso ir
nuo jų subrendimo ir su
gebėjimo prisitaikinti pne
naujų tautos gyvenimo tai
syklių. Nė vienas iš mu
sų neturėtų pasilikti indi
ferentu savo tautos idealų
siekime. Visi turėtume ru
pinties Lietuvos laisvės iš
gavimu ir jos likimu. Juk
nėra žmogui didesnės gar
bės, kaip būti prakilniu
laisvos tautos nariu.
Tat
eikime visi prie taip bran
kaus idealo — laisvės.
Augintas.
GRAŽIOS MINTYS.

Męs turėjome praeitį, ku
ri dingo; bet mes turime at
eitį, kuri vis dar musų.
Ši diena yra mokinė va
karykščios.

Ši diena yra verta dviejų
busiančių dienų.
Šiandiena auksas
toj dulkės.

ry-

Tie, kurie gerai sunaudo
ja laikų, niekad neturi liuoso laiko.

Prarastas laikas yra ne
surandamas.
Neleisk veltui laiko; vi
suomet kų nors dirbk.
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OOO VAIKAI
Ramybė viešpatavo -visur,

Piktai

staugia,

daužosi senė, kaip kaž kas klabena Kalėdos artinosi į mažų Kat

Šeštadienis, gr. 22, 1917.

PNAS A. S. POCIUS
Konstantinas parsivedęs se
serį, nuplovęs žaizdų, apri
šo. Bobutė panlačįus jo ga
bumų pratarė. “Ištįkro
Atolink, Dievuli, .visokias mintis,
Konstantinas tai bus dakta
Lai tyra, skaisti mano būna širdis!
ras.” Tėvas Bodrof su bu-į
Nes noriu prie Tavęs nuskristi augstai—
budimu žiurėjo į sūnų.
Ir melsti paguodos, ramybės karštai.
’
“Taip, bet mes neturtingi,
Ir melsti, kad teiktumeis savo malone
nętųrįme nei kų pavalgyti,
Prašalinti sunkių ir skudžių karionę- .
o kų ir bekalbėti apie mok
slus.”
Ketvirti jau metai, kaip žvanga kardai;
Viskas dabar atsimainė.
Ketvirti jau matai, kaip spaudžia vargai
Bobutė
jau mirus, motina
Ir žudo beperstojo musų vaikus,
tarpe pabėgėlių, tėvas Bod
Ir-Lietuvų skriaudžia per ilgus metus!...
rof ir kiti du sunu Rusijos
Kraujuose skandina mus brangių tėvynę,
fronte. Traška išėjo su mo
Ir drasko jos kūnų, nuilsus krūtinė!....
terų mirties batalijonu.
G Dieve, meldžiuosi širdim sugelta
Konstantinas šiandiena su
• Už tėviškę savo, kuri nekalta
dėjo savo pagarbų AugPapuolė. į žvėriškus svieto nasrus!
ščiausiam už padėjimų jam
Ir kasa jai duofeę taiso kapus...
atsiekti savo tikslų.
Žymus muzikas, Chicagos
Jau ppri statyti aut kapo paminklų,
Jonas ambulanso vežėjas L. Vyčių Apskričio Choro
Kad amžiams ji žuvo... neliko nei ženklo...
pakėlė galvų nuo laiško, ku dejas. Gruodžio 30 d. 1917 m.
rį skaitė. Užtėmijęs Mykolų Šv. Jurgio par. salėje po jo
Išgirski gi mirštančių balso griaudaus,
klūpantį, kunigų Norbertų vadovyste minėtas choras
Išgelbėk nuo bado ir vargo baisaus!
su nulenkta galva ir gydy rengia didelį koncertų.
Ištrauk mus .tėvynę iš karės gelmių,
tojų Konstantinų užsimanNusiųsk jai saulutės, bent kiek, spindulių,
sčiusį, priėjo prie jų, jo
Sušildyk jau mirštantį tėviškės kūną,
žėjas tuojaus parengė auto
akys dabar matė mažiulytį
Lai širdį atgauna sūnaičiai nežūna!
mobilių, o Mykolas atnešė
L. Šilelis. paguldytų lopšelyj,' žvakės karšto vandenio bbudų žaiz
degančios priminė jam pa
dai nuplauti.
skutines Kalėdas New YorGydytojas apžiurėjo su
aidėti. Tai tik žemesnės čiai klausė bobutės, už kų ke.
žeistųjų ir pasakė: “Nėra
Jonas buvo augštas, pla reikalo vežti į ligonbutį, lai
klesos darbas — sakydavo turi padėkoti Dievui, nes
ji. Dabar viskas atsimainė. nebuvo, nei pieno, nei duo čių pečių ir gražaus veido palieka ramybėje.” Kuni
Ponios Sophijos ruimingi nos, kadangi tėvas negalėjo vaikinas. Jo tėvai buvo tur gas Norbertas, aprūpinęs
namai paversti į pabėgėlių gauti pinigų nuo vieno sko tingi žmonės. Kuomet dar sužeistąjį paskutiniais Sak
prieglaudų, jos duktė dabar lininko Nicholo Mosco- buvo studentu Columbia ramentais atsiklaupė sale
slaugintoja, o sūnus karei viteb, kuris neatidavė už universitete, jis įsimylėjo į jo. Sužeistojo akys ilsėjosi
vis. Ji pati nuvargėlius pri siuvimų batų. Traška jo se savo mokyklos draugę, Isa- ant mažiulėlio Jėzaus, pa
žiūri, prapuolė kuri kada tai suo atsiliepė: “Jeigu mes belę, kuri gyveno pas savo guldyto prakartėlyj, amži
pas jų buvo. “Gal sugrįšiu neturime nei pieno, nei duo tetų New Yorke. Prisiminė na ramybė apskleidė jo vei
kada į savo parapijų if pa- nos, tai aš neturiu už kų jam namai; grįžo praėję lai dų, pratarė keletu žodžių
simatysiu su savo mylimais dėkoti Dievui.” Motina su kai; štai Kūčių vakare siun nesuprantamoj kalboj ir nu
parapijonais, suteiks pa barė mergaitę, bet išeidama čia Jis Isabelei pluokštų ro mirė. Iš kunigo Norberto
guodų reikale,” pratarė pus pro duris atsiliepė: “Jeigu žių su linkėjimais, širdis jo lupų" pasigirdo žodžiai:
balsiai kunigas Norbertas. šiandienų turi sidabrinius smagi, greitu žingsniu trau “Jiems Augščiausias sutei
karolius, o aš neturiu nei kų kia namų link. Parėjo na kė galybę likti Dievo vai
Gydytojas Konstantinas,
pavalgyt nei atsigert, tai mo parašė jai laiškutį, kad kais.”
,
išpildė visas reikaljngas pokame teisybė!” ir užtrenkus rytoj pas jų atsilankysiąs.
Vertė M. L. Suvalkietė.
pieras, gražiai- jas sudėjo į
duris išėjo laukan. Konstan Tuom pačiu laiku Isabelė
skrynutę. Užtėmijęs Myko
tinas išėjo paskui seserį. parašė Jonui laiškutį, jog
Turėjo tiesą.
lų klūpantį ir kunigų Nor
Pasigirdo rogės su skamba esą susižiedavus su p-nu Albertų su nulenkta galva pri
lėliais. Traška išbėgo ir at drich ir dėkoja jam už gė —Kaipgi tau ėjosi moky
ėjęs prie jų pažvelgė į ma
les. Tokiu budu jų laiškai
žulėlį gulintį lopšelyj. Kon sistojo viduryje kelio. “Ša apsimainė. Šiandien rašo kloje?
lin iš kelio, nes suvažinė—Blogai, tėveli, mokyto
stantinas rankas susidėjo,
jam laiškų Izabelė, bet dar jas mane išmetė laukan.
siu
”
storas
Moscovit.
bal

jo akys buvo atkreiptos ant
nevedus ir praneša, kad pri —Kodėl?
mažulėlio, o mintis skrido sas suskambėjo. Konstanti sirašiusi prie Raudonojo
—Klausė manęs, kiek
namų link. Kalėdos jo tėvy nas atsiliepė: “Jūsų malo Kryžiaus ir tikisi Jį patikti
nėj Rusijoj, kuomet dar nybė, ji pikta šiandienų, nes Prancūzijoj trumpu laiku. žmogus turi dantų, gi aš
jo tėvas Bodrof buvo gyvas, mes neturėjome kų pavalgy Vaikinas atsiduso ir užsi jam atsakiau, kad — pilnų
bumų.
kaip linksmai praleisdavo, ti, o Tamsta esi musų tėvui mąstė.
skolingas
pinigų.
”
Moscomažoj guštelėj kur gyveno
“Un blessė! Urgent! Trės
vitelius baisiai supyko, nes
Naudok laikų, kada turi
Konstantinas,
kuomet
dar
■•
keikdamas pradėjo rėkti. pressė”- pasigirdo balsas laiko.
buvo vaikas, turėjo visi atkurie
“Iš kelio, jus, šuneliai, aš praneuzų-kareivių,
siklaupti ir padėkoti Die
įnešė sužeistąjį,* gydytojas
Prarastas laikas yra ne
vui už gerų metų. Jo bobų- 3US sutriuškinsiu po ratais,
tuojaus paėmė reikalingus surandamas.
tė, gulėdama ant pečiaus, o tėvų į Siberijų išvarysiu” dalykus. Kunigas Norber
visuomet prižiūrėdavo, kad ir sudavė arkliams, Traška tas taip pat buvo pasirengęs
Dažnai brangi dabartis yvaikai nesipeštų.
.
pašokdama į šalį krito per- nelaimingąjį
aprūpinti ra aikvojama išsivaizdiūiVienų Kalėdų rytų vaiku- siskeldama galvų į pušį. šventais Sakramentais. Ve- mu ateities.

MALDA UZ TĖVYNĘ
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audra laukuose.
Tai pri girgždančius tr obelės var- relę, kuri stovėjo už mūšio
puolus šaltą, žemę bučiuoja, telins. Tai vargo šmėkla. linijų Prancūzijoj. Čia buvo
iįai susukus sniego baltą, de Dar savaitę, kitų ir reiks priduodama pirma pagelba
besį lekia per miškus, per palaidoti marčių. Serga ji. sužeistiems. Lauke tik vėjas
kalnus, išalkusi, iniršusi, Senai serga ir mato senė, nerimavo, nešdamas kamuo
kųip gęsta gyvenimo die lėlius sniego, ūkdamas, ro
baisi.
Baltame laukų plotyje nos, tarytum žvaigždutės dos, apgailestaudamas kri
Kas gi to tusių karės laukuose.
vos kyšo kur ne kur užpus vasaros rytą.
tytų grintelių juodi stogai. liau? Žmonės svetimi, kra Mykolas, šatrelės virėjas
Kaž kur toli, pamiškėje štas svetimas, duona bai jau baigė taisyt lopšelį, ku
Užsins riame žadėjo guldyt mažų
sužibo gelsva šviesutė nu giasi, žėgų nėra.
ant karsto kietos žemės ke vaškinę figūrų Jėzaus, ku
trypusiame lange.
Atūžęs sniego debesys, li gabalai ir sugrįš iš kapų rių jis rado koplyčios griu
.
apsupę grintelę ir taip su jiedu su Stasiuku, yisų ne vėsiuose. Vienoj pusėj kun.
staugė baisingai, taip skau apkenčiamu, persekiojamu, Norbertas mėgino pramigti,
džiai sudejavo, kad sėdinti į šaltų stubelę vieni du sun kitoj gydytojas Konstanti
nas, pasilenkęs rašė, sužei
po langu senutė bailiai per kaus vargelio vargti...
- sižegnojo ir drebančia ran Pasuko senė ašarotas a- stųjų vardus. Skersai nuo jo
sėdėjo ambulanso vežėjas
ka pataisė šviesų lemputė kis anūko link.
Vaikas pakėlė galvą.
Juozas, pasilenkęs skaitė
je.
Smulkutės juostelės, ap — “Močiute, Lietuvoje laiškų. Visi laukė atnešant
tingusiai pasitraukdamos ir šiandie Kūčių vakaras,” ta sužeistuosius.
Mykolas, šatrelės virėjas,
banguodamos, gelsva švie rė tyliai.
— “Taigi vaikeli. Atme darbų, atsiklaupė ant kelių
sa išbėgiojo po kampus.
Ties kakaliu pasitiesęs ni? Mama buvo sveika, ke atiduot garbę .J.ezui. Ašaros
ant šaltos žemės kailinukus, pė, ruošė, triūsė visų dienų, ritosi jam per skruostus,
gulėjo pasirėmęs ant rankų paskui tėtis grįžo iš darbo prisiminė jam Kalėdos na
gražus, apskrito vaikiško ir šildėsi su tavim prie kar mie, pasiilgo jis Paryžiaus.veidelio, garbiniuotais plau štų žarijų, o ant rytojaus, Kalėdos La Bonbonniare,
kais ir žalioms, žydrioms a- širmų kumelaitę pasikinkę kame Mykolas' turėjo ke
kutėms, septynių metų vai visi į bažnyčių važiavome.” pyklų dienose ramybės, bu
Žybt!... tai vėjas į kami vo kitokios. Atsimena jis,
kutis.
— “Nemiegi dar, Sta nų prasiskverbęs žarijas su kaip jo žmona Berta jam
siuke” paklausė anūko se kurstė. Prašvito vaiko a- padėdavo. Jie turėjo ketu
kys spinduliukams užside ris vaikučius. , Vertelgystė
nutė.
jiem gerai sekėsi, atsiminė
gus.
Atsakymo nebuvo.
-jis vienų turtingų ponių
Įsižiūrėjęs į gęstančias Tuo laiku ligonė sunkiai
Boisseau, kuri visuomet at
kibirkštis raudonų žarijų sukosėjo.
važiuodavo savo automobivaikas giliai durnojo. Šal — “Mama...” pašaukė ji
liuj pirkti saldumynų Kalė
ta... Baisu, kaip tas vėjas silpnu, užkimusiu balsu.
doms. Ji buvo gimus mies
staugia kamine, kaip ta au Pasikėlė senukė nuo klk telyj Toumolles, iš kurio
bančio suolo ir lazdžiuke
dra daužosi už lango.
Mykolas buvo kilęs. Visuo
Pinasi mirga mintys vai pasiremdama nuslinko į met klausdavo jos apie savo
ko galvutėje, kaip tų žari kampų grintelės.
— “Kų, dukrele, kų my gimtinę. Mykolas pakėlė
jų gęstanti šviesa.
ffrni
lenkiasi ji mei galvų į gulintį Jėzų, ašaros
Kas tai? Sapnas baisus? limoji?”
ritosi jam per veidus, pus
— O gal ne sapnas?... Jis liai ties lova.
balsiai pratarė: “Viešpatie
taip aiškiai viską, atsimena. — “Motin... šiandie... mu Jėzau, priduok mums drą
Krito granatos vieno po sų krašte... girdi? musų sumo ir kantrybės iki ga
kitai, pleškėjo triobos, o krašte Kūčios... O aš jau lui.”
X
riksmas žmonių susiliejo su nebegrįšiu... Jėzau, Mari
Kunigas Norbertas pabu
baubimu gyvulių ir drebė ja, už kų?...”
do
ir pamatęs Mykolų klū
jo ore taip grasinančiai, ■Nutrūksta jai balsas.
Atsikosėja ir vėl kalba pantį, priėjo prie jo norė
baisiai, tarytum pasaulio
damas jį suraminti, pama
skubinai, uždusdama.
galas butų atėjęs.
— “Stasiuko tik neati tęs pataisytų Betliejų, jo
Jiedu su motina bėgo per
mintis grįžo namų link, pa
laukus. Kieta, sušalusi že duok svetimiems... Jis tu siilgo jis Anglijos.
ri būtinai sugrįsti. Atstatys
mė draskė basas kojas, o
Kalėdos kunigo Norberto
šaltas vėjas blaškė plaukus. jiedu su tėvu triobas, užso- parapijoj Devonshire buvo
Sustojo ir atsigrįžo. , Per dys sodnus ir vėl pavasarį visų laukiamos. Prisimena
ašaras matė raudonų ugnies lakštingalė čiulbės, pražys jam labdaringoji draugija,
stulpų ir girdėjo gailų žven pražys raudoni jurginai... kuri rūpindavosi neturtė
tik manęs nebus.”
gimų paliktų arklių.
liais ir visuomet juos su
Ir ilgą valandų stovėjo Didelės, kaip žirniai aša šelpdavo. Štai ponia Sophia
ros ritasi jai per skruostus.
apšviesti gaisro atspindžiu,
Atsisuka į sienų ir- tyli su didele panieka žiuri į ne
sukaustyti skausmo, išvary
turtėlius, nenori su jais sujau.
ti į pasaulį, nežinia už ką
Senutės galva žemai nu
ir kam... Tėvo su jais ne
linksta. Netenka jau vie
buvo.
Karei prasidėjus
ko verkti daugiau, tiek iš
paėmė tėvų ir išvežė.
kentė, tiek vargo pergyve
— “Močiut, kodėl tėtis
no jos žili plaukai.
nerašo?” paklausė vaikas
Tylu... Stasiukas užmigo
prisiminęs.
* susirietęs antkailininkų ir
Senė krūptelėjo.
rami šypsena nušvietė jam
— “Rašo, kaip nerašo. veidų.
Sugrįš neužilgo.
Mato jis švintantį rytų,
Taip ir sakė: “Sugrįšiu, širmų kumelaitę į margas
kaip mama pasveiks,” pati rogeles įkinkytų ir lekia jie
nežinodama kam sumelavo du su tėveliu baltu plačiu
jikeliu, o kur?... jis ir t pats
Jog tiesos ne pasakys. nežino!
Nepasakys, kad senai jau O tuo laiku ten toli — to
krito karės lauke jos vie li gimtuose laukuose sužibo
nintelis sūnelis ir kad ji jau danguje Kalėdų žvaigždutė.
išverkė naktimis savo senas
Iš “-Vado.”
i— akis.
Socijalistas kalbėtojas įVaikas, lyg pajutęs, susi
šukė bailiai į kamuoliuką. sikarščiavęs šaukia:
Tyli senutė vėtros riksmo — Darbininkai! Nesame
besiklausydama. Tyli Sta nelaisviais, bet laisvais žmo
siuką, garbinuotų galvelę nėmis.
Balsas iš susirinkusių:
rankutėmis apkabinęs.
K. Spaudos Savaitės komisijos nariai, kurie darbavos laikė K. Sp. Savaitės, laiky
Baigia gęsti raudonos ža Verčiau nutilk! Juk mes
lapkričio mėnesyje 1817 m., Iv. Kryžiaus parapijos, Ohicago, Illinois.
rijos kakalyje.
Klausosi kuone visi esame vedę.
I

J
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Nesunaudok šiandien to,
ko reikės rytoj.
P -NAS J. KUDIRKA,

Liet. Vyčių Choro solistas,
kuris 30 d. gruodžio dalyvaus
vyčių choro koncerte, kaipo
solistas kantatoje “ Broliai’\

t?
lai ’

is, gr. 22, IMT.
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1893 in*. atvažiavo į Boston, M. Žukauskaitė ir J. Ajekaan- Įk r. ę. fkdkbaoijos
Mass., iš Bostono įstojo Šv. dravičius. Visi lošėjai pagirti,
ORNTBO VAIDYBA:
Jono seminarijon Brightone. nai savo roles atlošė, nes, prie
Į kunigus įšventintas buvo lošimo matyti buvo atsakan Pirm., Kun. J. Ambotas,
1895 m. 13 d. birželio, ir buvo čiai prisiruošę.
53 Capital Avė., Hartford,
KUN. JUOBARO GRICIAUS kun. M. Cibulskiu, kuris už paskirtas prie švento Juozapo
ėmė Šv. Kryžiaus
parapiją parapijos Bostone, kurioj iš Ypač vertos pagyrimo mer Conn.
PAMINĖJIMUI.
gaitės, kurios labai gerai sa
Daytone, Ohio. A. a. kun. J. buvo 19 metų. Paskiaus atva
Pirm. pagelb. J. Grebliuvo roles atliko, ir žmonės pri
Sioux City, Iowa. — Liūd Gricius Šv. Kazimiero parapi žiavo į Dayton, Ohio., kur sut
juokino iki soties. Už tai pub nąs, 425 Paca St., Baltimoną žinią pranešu gerb. “Drau joj, Sioux City, pas mumis vėrė Šv. Kryžiau parap. ir
lika ir nesigailėjo pagyrimo re, Ątd.
.U skaitytojams iš musą gyveno tiktai 6 savaites, bet
go"
buvo jos klebonu per 3 metus; delnų plojimais;
Raštininkas, Kun. F. Ke
miesto, jogei gerb. ir myli gražiai dėl musų pasidarba šiais metais spalio 31 užėmė
Norint
tą
vakarėlį
buvo
la
mėšis, 3230 Aubum Avė.,
mas musų klebonas a. a. kun. vo, parapiją sutvarkė ir su vi Šv. Kazimiero parapiją Sioust
Juozapas Gricius
12 dieną sais labai gražiai sugyveno. City, Iowa, kurioj ir pabaigė bai šalta, bet Amsterdamiečiai Chicago, III.
skolos savo gyvenimą. Čionai ir gi lietuviai ant to visai domos
gruodžio po pietą 10 minučių Atvažiavęs parapijos
Iždininkas, Kun. V. Ma
gan
iki pirmai, visai netikėtai per rado 23,000, bet kaip gražiai minių Amerikoj paliko savo neatkreipė. Susirinko
skaitlingas būrelis. Iš
to tulaitis, Secred Heart Recsiskyrė su šiuo pasauliu. Tą su visais sutiko ir gyveno iš sesers vaikus,
So. Omalioj matyt, kad Amsterdamieęiai tory, P. O. Silvėr aCreek,
pačią dieną po Šv. Mišių pie vieno, tai per tą trumpą lai cun. J. Jonaitį, Joną Jonaitį
tus pavalgęs pasišaukė vargo ką lietuviai sudėjo suvirs tris ir A. Viltrakienę Chicagoj ir lietuviai pilnai atjaučia savo New Philadelphia, Pa.
brolius ir seseris. Bet jie netik“
nininką Juozapą Prakaitj, ku- dešimtis tūkstančių, kas skoli puseserę
Iždo globėjai: A. BajoDaytone, M. Luk- parodo geras ir gailestingas
rį pasiuntė pašaukti parapijos no, kas aukavo, bet tik išmo- štinskaitę. Ką Lietuvoj paįi
riutė, 723 Saratoga St., Balširdis, bet ir lošėjus padrąsi
raštininką Juozapą Adomonį, keti visas skolas, gal buvo vie- ko, to nežinau.
na ir priduoda daugiaus jiems timore, Md., M. Tumasonis,
per tą
kuriam atėjus gražiai apie nybė ir meilė, kad
Lai būna jam lengva šios energijos ir toliaus darbuoties 320 First Avė., Homested,
viską pasikalbėjo ir pajuoka trumpą laiką tiek pinigų su šalies žemelė.
Pa.
dėl tėvynės labo.
vęs apie praeitį savo kuniga dėjo. Ilgai mes jo neužmirši
Jonas Zabulionis,
Visas pelnas šio vakarėlio
vimo, pusė po dvylikos išėjo me, to, kuris dėl musų besidar
Šv.
Kazimiero
parapijos sek skiriamas nukentėjusiems nuo
su J. Adomoniu važiuoti mies buodamas ir gyvastį savo pa
retorius, 2616 Chicago avė., karės. Kaip girdėjau, pelno
tan bankon su parapijos rei dėjo.
Dr. G. M. GLASER
Sioux City, Iowa.
turės apie 30 dolerių.
kalais. Du bloku nuo kleboni
..
Praktikuoja 28 metai
Apie a. a. kun. J. Griciaus
Gyvenimas Ir Otlaas
Lietuvos Sūnūs.
jos nuėjęs sustojo
palaukti
2148 8. Morgan St. kertė 32 st.
gyvenimą ne viską gerai ži
AMSTERDAM, N. Y.
gatvekario. Bešnekant
J.
Chicago. m.
NEWARK, N. J.
specialistas
Adomoniui pasakė, kaž-kas nau, nes per tą trumpą laiką
Moteriško, Vyriškų Ir Valkų
Gruodžio
16 d. Lietuvos
man kojas kerta
ir akyse nebuvo kada visko gerai suži
Taipgi Chroniškų Idgų.
Newarko scenoj bus statyta
tamsu daros. Adomonis papra noti. A. a. kun. J. Gricius pa Sūnų ir Dukterų d r-j a bažny
OFISO VALANDOS:
Šiaulių tinėje svetainėje parengė gra- Lietuvos Vyčių 41-mos kp. iš
iki t ryto, nuo 12 iki 2 po plei
šęs klebono pasiremti ant pe ėjo iš Kauno gub.,
----------k. Nedėllolr nuo 8 Iki
8:20 rak.
mis vakarais ofisas uždarytas.
ties. Kaip tik klebonas uždė pav., Raudėnų parap., Klemer oi vakarėlį dėl nukentėjusių Brooklyn, N. Y. 4-rių aktų
Telephone Yards 887
jo ranką ant peties, o Ado šių sodiaus. Tėvas Tadaušas lietuvių nuo karės. Buvo loš-'drama, “Valkata”, subatoje
monis priėmė už pažašties, Gricius, motiną O. Daunaitė, ta “Alyvos Žydi”, “Čigonės 22. gruodžio 1917, Lietuvių
tuo sykiu ir pradėjo alpti ir gimė 1886 gruodžio mėn. Ji> Ytsilankyjnas”, ir “Gudrus svetainėje, 180—2 New York
pargriuvo ant gatvės. Buvo buvo iš didelės šeimynos, buvč Kvailys”. Lošime dalyvav. avė., Newarke. Lošimas prasi3259 So. Halsted St.,
prie to dar du lietuviai, kurie 13-tas pats jauniausis iš ne šie: Alyvos Žydį, lošė p-l’s dės punktuališkai 8 vai. vaka
DR. J. KULIS
ir B. Dau- re.
laukė kartu gatvekario. J. turtingų tėvų. Pradinę mokyk M. Žukauskaitė
LIETUVIS GYDYTOJAS
IK
Dalis pelno skiriama dėl
paskiaus muntaitė ir S. Ambrozas. “Či
CHIRURGAS,
Kumštis ir J. Vakulskas. Kaip lą ėjo Kuršėnuos,
3229 So. Halsted St.,
Rygoj, gonės Atsilankymas”: — p-lės atgavimo Lietuvai laisvės; bus
tik sugriuvo ir jie pribėgo. Šiaulių gimnaziją,
Chicago, Kl.
Tuom laiku užvažiavo anglas Kauno seminarijoj. Jis labi. S. Vasiliauskaitė ir M. Žu perduota į Tautos Kalėdinį
Gydo visokias liga3 moterų
ir valkų.
su automobilium. Atvežė kle- mylėjo lietuviškus raštus ir kauskaitė. “Gudrų Kvaili’ Fondą.
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto
Kas tik gyvas meldžiam
iki 12; 3 Iki 9. Nedėliomis:
bonijon, bet jau atsilaidusi. laikraščius, už ką buvo val lošė: M. Kazlauskas. M. Kanuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6
sialis, p-lės Ona Stankintė, K. atsilankyti į viršminėtą vakaMirdamas neištarė ir žodžio ir džios persekiotas ir bėgo
v. iki 8 v.
Rengimo Komitetas.
Bružinskaitė, S. Kerbelis, p-le'rą.
nesudejavo, taip kaip migtė Ameriką.
užmigo.
Liūdną žinią perbėgo aki
mirksnyje per visą miestą,
kaip bematant žmonių pribėgo
pilna klebonija.
Klebono a. a. kūnas klebo
nijoj išbuvo iki pėtnyčios ry
tui, pėtnyčios rytą, 9 vai., nu
lydėjo į bažnyčią. Pusėn de
šimtos kun. J. Jonaitis atlaikė
gedulingas Šv. Mišias,
Šv.
Kazimiero, draugystės ir Šv.
Jono, nariai per visą laiką sto
vėjo prie grabo su gedulin
gais ženklais iš abiejų drau
gysčių po 4 narius, kurie ati
davė savo tėvui ir klebonui
paskutinį* patarnavimą, kas
labai gražiai atrodė. Bažny
čią gedulingai buvo išpuošta,
kuomi pasirūpino vargoninin
kas J. Prakaitis ir J. Ado
monis. Subatos rytą pusei de
šimtos prasidėjo gedulingos
pamaldos, ant kurių atvyko
10 kunigų ir Jo Malonybė mu
sų vyskupas senelis P. J. Garriga.
Po iškilmingų šv. Mišių,
kun. J. Jonaitis pasakė gražų
ir graudingą pamokslą, per
Kampas 59tos ir Kedzie Avė.
kurį visa bažnyčia verkė. Vys
kupas P. J. Garrigan atskaita
Ofiso Valandos:
maldas,, pakrapi jęs pasmilkė
Paneelyj, Ketverge ir SubatoJ nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak
ir išleidė iš bažnyčios. Taip ■
pat ir; draugystės dalyvavo su .
Nedelioj nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
procesija Šv. Kazimiero ir į
Šv. Jono, neatsižvelgiant ant
didelio šalčio ir sniego. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia, be
veik visi lietuviai nėjo į dar
Šis visas dalykas yra pavestas in mano rankas, kurie negabą tą dieną ir visi susirinko
lite atvažiuot, duokite'man žinią per telefoną arba laišku, aš
bažnyčion atiduoti paskutinį
savo mylimam tėvui patarna- į
pas kiekvieną pribusiu ir plačiau visą dalyką išaiškinsiu.
vimą. Į kapines palydėjo ar- i
ti du šimtu asmenų.
TELEPHONE PRO8PECT 9243
A. a. kun. J. Gricius at
važiavo musų parapi jon
3L
d. spalio iš Dayton, Ohio. Su
vyskupo leidimu
susimainė
C
vietomis su senuoju klebęnu

BEETHOVENO
Muzikos Konservatorija
Yra tai vienintele Uetųvigka muzikos ookykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teoriją., harmonija Ir muzikos Istorija.
Geriausias laikas mokintis mualkos, tai jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite valkeliams duoti proga. Už maža užmokėsit], turėsite
didelę nailda. Užsirašykite tuoj. — Kainos musų prieinamos. Dėl
platesnių žinių ateikite ypatižkui arba rašykite:

A. S. POCIUS
3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122
Ant trečių Lubų

P. K. BRUCHAS:
Didžiausia ir
Seniausia Lie
tuviška Laikro
dėlių Krautuvė
Cliicagoje.

Pirk teisingoj
vietoj Kalėdų Dovanas, tada ne
sigailėsi. Mes turime didelį pasiskyrimą Deimantų ir aukso žie
dų, KoŪonikų Lavalierių, Lai
krodėlių ir visokių
sidabrinių
dalykų. Prie musų pirksi teisingai gvarantuota tavorą ir pigiau kaip pas ki
tus.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St. 3323=25
CHICAGO, ILL.
Arti 33 Place

■ ■ ■ ■ S
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Jeigu Akiniai Reikalingi Ne

lankyto Ilgiaus. Nes galite su

laukti daug nesmagurui. Krei
pkites pas:

K. NURKAITJ, Opi. Dr.
1617 N. Robey St.
Milwaykee irNorth av. Tai. Humbolt 4617

Didelis Gaisro

Kurie norite gauti DYKAI randą iki
Apri liaus menesio 1918 metų ir gyven
ti labai gražioj ir geroj apielinkeje,
puikiame name karštu oru apšildy
tam ir turite visus kitus gyvenime rei
kalingus parankūmus, tie yra užkviečiami tuoj aus atsišaukti po sekančiu
antrašu:

BURR ELLYN OFISAS

'

S

Išpardavimas

Bus nuo Gruodžio 17 d, iki 27 d. 1917
Prasidės Panedeiyj Gruodžio 17 9 vai. ryte
BALNIS & PUNDINAS
4536 So. Paulina St.

Šitas išpardavimas bus per Insurance Adjuster
S. Harner & Co. Visas ta voras turi būti išparduotas
į 10 dienų už pusę prekes. Kur kainavo 1 dol. parsiduos už 70c arba 50c.
| 1

i

BALNIS ir PUNDINAS
4536 So. Paulina St.

Tęl. Drover 3774
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Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?
Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna Pas mus galima gauti visokiu
naminių radankų k. t.
rakandu pečių, divonų, siuvamų
mašinų, pianų, grofonolų, viskas
pas mus gaunama.

JUOZAS I. SZLIKAS, Reprezentantas

Kuomet jum prireikės ko prie
namo kreipkitės prie

PAUL KVORKA
17)51-53 Chicago, Avenue
Chicago, (II. Arti Ashland Avė.
fcPAUU.ING jOffintSft
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Telefonas Monroe 2500
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SANTIMAI SU LIETUVA,

šeštadienis, gr. 22, 1917.

"DRAUGAS”

6
" -j.

rican Red Cross Committee.
Šv. Jono Kr. draugija yra tyti naują bažnyčią pavasa
Washington, D. C.
čia stipriausia katalikiška riui atėjus.
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1 Panedelio Vakaro Patarna| vimas Del Išlipinančių.

Čionai gyvena lietuvių apie
Del nelaisvių, paimtų
iš draugija. Turi apie pusantro
KAD TIRI SKILVI.
Žinodamas, kaip žmonės in- Rusijos, knip tai lietuvių, len šimto narių. Šitai paaiškėjo, 700 ir visi beveik
ge UtMIRSK,
Viena 18 šių lentelių yra labui gera
valgymui dėl suvirškinimo. Pa
domauja apie dalykų
stovį kų, rusų ir abelnai kitų tau aptariant dabartinį dr-jos sto rai laikosi prie Šv. Kryžiaus po
mėginkite vienų.
Parduodama paa
Lietuvoje, ir žinodamas, kaip tų, galima siųsti pinigus per vį.
parapijos, — tik keli atga vlaua aptlekorlua
visokie paskalai teisingi
ir bankus, ir-gi ne daugiau, kaip
žinosi,
Buvo kalbėtasi
apie mi limai yra, tegu sau
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozitoneteisingi kursuoja
po žmo- po $125.00 į 30 dienų,laiko.
rusį šios dr-jos a. a. draugą kaip pasiklos taip išmiegos.
= riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
hes, manau bus neprošalį pa
VYRIŠKU DRAPANŲ
Darbai eina gerai, pribūvu
Baigdamas tai prie progos M. Cliepą. Velionis mirė gruo
= bankinėse valandose
: BARGENAS:
duoti keletu tikrų žinių apie norėčiau dar pridurti,
kad džio 10 d. ir gražinį palaido siems nesunku darbą gauti.
Del parankamo -ūkių depozitorių Taupumo SkyNauji neatimti, daryti ant už
dalykų stovį šiame laike.
gerb. skaitytojai iškirptumėt tas. Nors laidotuvių dienoje Miestas laba; dailus ir sma
| rius šios bankos yra atdaras
sakymo siutai Ir overkotai, ver
tės nuo *30 iki *50. dabar par
Kiekvienas lietuvis žino, šias naudingas informacijas, buvo labai šalta, visgi daly gus-- medžiais visur užsody
= Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.
siduoda po *15 Ir *25.
jog beveik visa Lietuva yra parodytumėt savo draugams vavo apie šimtas narių, ati tas, i ras sveikas — vas’.ros
Nauji daryti gatavi nuo $15
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KAIki *35 siutai Ir overkotai, nuo
po vokiečių valdžia. Tas da ir pažįstamiems, taipogi tiems duodami paskutinį patarnavi laike labai dailus gyvenimus.
*7.50 iki 18 dolerių.
| PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
Pilnas pasirinkimas
kailiu
mylimam drau Musų kolionijoj randasi kelios
lykas sutvėrė visai
naujus kurie dar mažai laikraščius mą savo
pamuštu overkotų.
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuopašelpinės draugijos: Šv. Pet
Visai mažai vartoti siutai ir
santikius, apie kuriuos galima teskaito, nes tie dalykai ga gui.
|
širdžiai
priėmami.
overkotai vertės nuo *25 iki
žinoti vien tik iš dienos į die lės būti naudingi jiems ir jų Rinkta valdyba ateinantiems ro ir Povilo — narių turi apie
*35. Dabar *5 ir augščlau. Kel
nės nuo *1.50 iki *4.50. Valkų
nų juos tėmijant, būnant be to tėvams, broliams,
seserims, 1918 metams. Senieji musų 70, turto $l,7t0. Uždėta 7 d.
siutai nuo *3.00 iki *7.60. Va
ypatingam padėjime.
Šios giminėms ir kitiems,
kurie gerbiamieji veikėjai atsisakė gruodžio 1902 m. Antra drau lizos ir Kuperai.
ATDARA KASDIENĄ
mano žemiau paduotos žinios dabar yra vargingam padėji užimti vietą draugijos valdy gija Šv. Mykolo, narių turi 32,
Ncdėliomis ir vakarais.
LA SALLI
ld WASHINGTON STS.
surinktos iš ištikimiausių šal me Lietuvoje.
boje, kaip tai: pirmininkas J. turto $415, uždėta liepos 4 d.
S.
GORDON,
'
tinių, kaip tai, bankų, su ku
Aš gi iš savo pusės, jei Žvirblis; jis nuo draugijos įs 1915 m. Trečia draugija, Mo
(Skersai nuo City Hali).
1415 S. Halstcd St., Chicago, III.
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riais mes (Central Manufactu- dar gausiu daugiau informa teigimo, t. y. ištisus keturis terų ir merginų po globa Mo
ring District Bank)
turime cijų, stengsiuos pranešti vi- metus darbavosi draugijos la tinos Švenčiausios, narių turi
3fiJ
BE
santikius, iš didžiosios paštos I suomenei kituose “Draugo” bui;
jis pirmininkaudamas 60, turto $300, uždėta liepos
•(Foreign Division) užrubeži- numeriuose.
daug gera atliko draugijai, 15 d. 1915 m. Prie tų dar susi PEARL QUEEN
SPECIALIS ŠVENČIŲ ;
nio skyriaus ir didžiųjų agen
J. S. čaikauskas. daug
ką naudinga
jon tvėrė S. L. R. K. A. kuopa iš
tūrų, kaip tai American Exįvedė. Už tai jam visi
yra 18 narių.
Visos draugijos sutikime
press Co., C. B. Richard
&
labai dėkingi.
IŠ ROSELANDO, ILL.
■Co., ir kitų. Taigi prie dalyko.
Atsisakė ir protokolų raš gyvena.
T. A. T.
Nuo lapkričio 26 dienos 1917
Labai retai kas parašo į tininkas P. M. Valuckis. Šis
m. Suvienytų Valstijų valdžia, laikraščius apie šio miesto lie ir-gi ilgas laikas darbavosi
Didžiausiame Pa
GERESNIŲ LAIKŲ
kitaip sakant (United States tuviškus socijalistus ir
jų draugijos gerovei.
sirinkime
Gra
KALĖDOMS.
Government
War Trade darbus. Gi čia socijalistų yra
Finansų raštininkas A.
žiausių
Dovanų
Board) davė specialį leidimą i mažai. Daugelis musų lie Juncha ir-gi yra didis drau
Kalėdoms.
Laik
Jeigu Kalėdų ir Naujų
Dabar yra patvirtintos ir varto
siųsti pinigus į Lietuvą, už tuvių dažniausia nei nežino, gijos ir vietos lietuvių tarpe
daugumos lietuvių, kurie grarodėlių Deimantų
imtą vokiečių ir austrų
su kas per sutvėrimai tie socija- veikėjas.. Jis čionai daugelį Metų laikas butų tikrai lai jamos
jlja koncertiną, ir augštai rekomen
Sekančiomis taisyklėmis:
ir Visokių
Kitų
listai, nors jau gana tie “pa draugijų suorganizavo. Vi kas džiaugsmo, tai turime duojama kaipo geriausia koncertina
padaryta Suvienytose Valstijose, APirmas. Pinigų siuntiniai saulio lygintojai” išdarinėja sas laikas jis uoliai kovoja sutikti neapkainuotas su- merikoje. Mes galime jas parūpin
Jubilierių Daiktų.
tartįs;
jūsų
pilvas
turi
būti
ti augšto arba žemo tono.
galima siųsti dėl pavienių ypa visokius prajovus.
prieš socijalistus už katali
geroj
tvarkoj.
Jeigu
jam
Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
tų.
,
Reikia pažymėti,
kad kų teises. Jis daugiausia vei
čiame dykai.
ko
trūksta,
visa
linksmybė
3313 So. Halsted St.
Antras. Ypata, kuriai pini vietos socijalistai yra aplenkę kia prieš socijalistus, žino
A
R.
JUN1EV1CZ
Chicago,. III.
gai yra siunčiami, neturi būti ir pačius Cliicagos raudonuo mus darbininkų išnaudotojus. ir džiaugsmas prasišalina. Georgi & Vitak Music Co.
Suvienytų Valstijų arba
S. sius draugus, ypač savo doriš Finansų raštininko pagelbi- Trinerio Amerikoniškas Eii 1540 W. 47th St.,
Chicago, III.
3E
xiras
Kartaus
Vyno,
apsau

ku
nupuolimu.
Jie
čia
pri

ninkas F. K. Strzyneckis taip
V. talkininkų pripšininkų pasipūtą savo “vyskupo” Moc pat daug darbavosi kaip šios gos jus nuo pilvo skaudėji
valdinis.
Trečias. Pinigai siunčiami kaus “apšvietimo” taip, kad draugijos, taip' visų lietuvių mo. Jus galite tikėti tai
F. B. BRADCHULIS
turi būti vien tik dėl naudoji kaikurie jų save stato net že gerovei. Už tai jam tegu bus geriausiai gyduoliai, Ji ap
kad
yra viena iš geriausių auksinių daiktų
saugos
jus
nuo
skaudėjimo
LIETUVIS ADVOKATAS
mo kasdieniniams reikalams, miau paprasčiausios monkės. daug ačių.
krautuvė
ant Brldgeporto.
Yra visų žinoma,
ATTORNEY AT LAW
Gruodžio 16 d. kokia tai
Draugijos valdybon išrin pilvo, nenoro valgio, galvos
bet nejokios pirklybos vedi
kaip teisingai parduodamas tavoras. 14 karatų gryno aukso žiedai
105 W. Monroe, Cor. Clark St.
“progresyvių” moterių kuopa kta sekantieji draugai:
parsiduoda ant sverimo ir kitus daiktus patys galite pasidaryti savo
A. svaigulio, galvos skaudėji
mui.
Room 1207
Tel. Randolph 5598
kaina.
CHICAGO, ILL.
Ketvirtas. Del suaugusių ar draugi.įn turėjo surengusi Bružas, pirm., V. Kindulas mo, suirimo nervų, migre
JONAS KAZAKAUSKAS,
ypatų nedaleista siųsti dau vakarą. Teko užeiti tan vaka pirm. pag., V. Brazauskas nos ir tt. . Vaistinyčiose.
Gyv.: 3112 South Halstcd Street
Telefonas:
i
YARDS
2390
I
3255 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
giau, kaip $75.00., dėl nepil ran. Nagi “ progresyvės ” mo- prot. rašt.; P. Brazas fin. rašt., kaina $1.10. Pergalėti skau
smus
reumatizmo,
neuralgi

namečių nedaugiau, kaip $25.- terįs surengusios kokius tai Ig. Vaičulis, išd..; išdo globė
Priešais Universal State Banką.
00, ir dėl čielos šeimynos ne “žiurštinius” šokius, pamar jai: J. Grinius, K. Kasputis ir jos, raumenų skausmo ir
daugiau kaip $125.00 į 30 die gintus pliauškalais. Mat, Lie Ig. Bužinskas; maršalka A. kitų panašių skausmų, jus
tuva badauja, gi čia tos “pro Asinavičia, karūnos maršal turite panaudoti gyduolę,
žyimmiiiiiimmiiimiimmiimiiiimimiimimiiiiiiiMiimiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiK
nų laiko.
kuri
įsisunkia
iki
šaknų
gresy
vės
”
žyliuoja
paputusios
ka
—
5
J.
Tamelis
ir
R.
UrbeAPSVARSTYKITE GEBAI.
Penktas. Siuntėjas turi pa
Ar
galima
teisingiau deimanto Akmenj pirkti?
Trinerio Linidaryti tam tikrą dokumentą žiurštus. Kas joms galvoje lis,- ie'sduriai—V. Kindulas ir skausmo.
Ar galima Elgin laikrodėlius pigiau gauti?
Ar galėtų kitas auksorlus Jumis darbais—užganėdinti?
mentas veikia tokiu budu
(affidavit) po prisiega, kad Lietuva! jos yra “progresy- A. 1 įeravičia.
Paklauskite lietuvių kurie žino.
Naujai valdybai kuoge- ir togidel geriausia gyduo
jis siunčia pinigus tik kaipo vės”, gi Lietuva — atžagareiVisados teisingas patarnavimas.
VIENA 16 ARŽIAUSIU LIGŲ
riausio. o pasisekimo darbuo lė tokiam reikale. Ji taip 1201 W. 47th St., Los Angeles, Col.,
pašelpą dėl savo giminės, tė vė.
K. NURKAITIS,
Spalio, 1916
1817 N. Robcy St., Prie Milwaukec ir North Avenues. “
Tokie tai vietos “progresy tes draugijos gerovei!
gi neapkainuojama dėl išsi
vų bei moteries su vaikais;
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu
sukimų, mikstelėjimų, su- rėjau insomia ir nerviškumą, aš ėjau ,'diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiifii
Narys.
siuntėjas taipogi turi paduoti vių” moterių darbai.
prie daktarų, bet nei jokios pagel■■■■■
Kas indomiausia,
kad
putimų, nuovargių musku bos nebuvo: aptiekorius man patarė
amžių tos ypatos, kuriai si nu
kun. Koenigs Nervine. Aš
Naujausios Jubilierinės Kalėdą Dovanosi;
lų ir kojų, ir tt. Kaina 35 kamėginti
DAYTON, OHIO.
čia pinigus. Minėtas dokumen tame vakare buvo ir susenusių
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei
Pernai žiemą aš buvau sumušta
ir 65 centai, vaistinyčiose, ka.
Didelis pasirinkimas deimantinių žiedų, La va-l
tas (affidavit) turi būti už lietuviu. Mat, ir jiems nesinori
per automobilių. Daktaras mam pa
lerių.laketų, kollonikų Ir daug kitų visokių daiktų, j
tarė
imti
Kun.
Koenigs
Nervine.
Aš
atsilikti
nuo
“
progreso
”
.
per
paštą
45
ir
75
centai
Tautiškos parapijos “kle
tvirtintas pas notarą (Notary
Taipgi turime laikrodžių, laikrodėlių, špilkudabar jaučlauosi labai sveika.
čių, lenciugelių, branzaletų, su lalkrodėleis albomų*
Vienas
pusamžis
vyras
ži

bonas
” kokis tai Mikalauckas Jos. Triner, Išdirbęjas, Che
Public).
Mrs. M. E. Kratz.
ir visokių dalykų priklausančių jubilerių krautuvei.*
V|/ III Gera knyga apie NervišDuodame puikias dovanas kiekvienam. Sena Ir ge-f
Šeštas. Bankai bei Express nojo, kad aš tokio jų darbo buvo kvietęs “kun.” J. E. mikas, 1333-1343 So. Ash n
Įl | R A| į kuinus Ir sampelis vaistų •ral__ žinoma aukso krautuvė.
Visi tavoral pirkti pas
1
siunčiamas.
Neturtingiems
už
kalbėtoją. land Avė., Chicago, III.
kompanijos, kurios priima neapkenčiu, tatai priėjęs jis Strazdą
| mus yra gvarantuoti.
—
ligoniams vaistai siunčiami
dykai.
- jtt
Iti ;
paklausė:
(Apg.).
Bet nežinia dėl ko Strazdelis
Sutaisytas
per
Rev.
FATHER
žmonių pinigus dėl persiunti manęs ir
KOEnig, Fort Wayne, Ind. nuo 1870, i
K. MICHALAUSKAS,
“O ką tu čia veiki? Ar ne neatvyko. Gal būt pabijojo,
mo, turės visupirmiausiai nu
o dabar per
KOENIG MED. CO..
Clitcago, III. 1
3303 So. Morgan St.,
Chicago.
siųsti* minėtus dokumentus į bijai, kad tave perkūną; nu kad Strazdeliui kas sparnų
82 W. Lakęs St., arti Dearbom
Parduodama po $1.00 už vieną buteli, !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
nepakirptų.
Wasliingtoną, kame valdžia trenktų?”
o 6 už $5.00.
Kitas “progresyvis” pasi
Sunku musų laisvamaniams
užtvirtins arba atmes. Jeigu
užlaikyti mulkininką Mikakurie dokumentai
bus val didžiuodamas pridūrė:
KMLSAVIMGŠmMPS
I»8UKD.BY;THE
“
Jis
mulas.
Nėra
ko
su
laucką.
Jie
daro
ir
prakalbas
mtturri
džios atmesti, tuomet pinigai
ir pamaldas, kad tik daugiau
bus tuojaus sugrąžinti siuntė juo ir kalbėti”.
Taigi
aiškiai
matoma,
kaip
aukų susirinkus mulkininkui
jui.
tokie
“
progresyviai
”
cicilikai
Mikalauckui.
Bėda musų lais ’AUPYK IR SKOLINK DĖ
Septintas. Visi siuntiniai,
kurie nebeatrastų
tų ypatų neapkenčia visų tų lietuvių, vamaniams, kad jų yra mažai DEI ŠAMUI TAUPINĮ.
Lietuvoje, kurioms yra siun katrie myli savo tautą ir Tė prigulinčių prie laisvamaniš is dabar jo reikalauja. Jums
kos parapijos— gal apie 5 ar bus reikalingas po karei.
čiami, bus atgal sugrąžinti su vynę Lietuvą.
Tegu juos galas tuos “pro 6 parapijonįs. Sunku užlaiky
Pirk Karės Taupymo Mar
mažais nuostoliais. Visi siunti
UOalkomo laikro
gresyvius
”
socijalistus.
Ka

ti mulkininką ir dar reikia už ės. Suvienytų Valstijų Valniai yra išleidžami Ameriko
džius
Ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šliubl
niškais dolieriais ir bus išmo talikams nekuomet nepridera stubelę mokėti $35.00 per mė tybinė Paranka neša 4-tą su
nius Ir deimantinius,
nesį, kaipo jų bažnytėlę. .
muzikas,
gramofonus
lėtinį nuošimtį kas bertainis.
kami užrubežyje vokiškomis su jais susidėti.
su lietuviškais rekor
Tėvynę Mylintis.
O Šv. Kryžiaus lietuvių R. lalima pradėti taupymą su
markėmis.
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne- ‘
K. parap., kur klebonauja Ividešimt penkiais
centais,
mokantis visokius šo
dėl nelaiPinigų siuntiniai
IŠ MELROSE PARK, ILL. gerb. kun. M. Cibulskis, labai įerkant Suvienytų
Valstijų
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines, Impo’tuoius u taip jau
sviu.
rusiškas
balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
puikiai tvarkosi ir gerai aukos ^aupymo Markes.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muslkališkus instrumentus
Del ypatų, kurios yra ne
Gruodžio 16 d. Ignaco Vai- plaukia.
Jums paaiškins apie tai ju
Ir revolverlua Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
laisvėje iš Amerikos kariuo čulio svetainėje Šv. Jono Kri
Pereitą mėnesį inplaukė ų krasos užveizda,
bankin
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.
menės po Vokietija, yra leis kštytojo dr-ja turėjo savo aukų ir mėnesinių apie $800.- ius, laikraštininkas
ir kiti
STEPONAS P. KAZLAWSKI
ta siųsti nedaugiau
kaip priešmetinį susirinkimą. Įsto 00, o šitą mėnesį gal ir in- gentai. Klauskite jų.
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
$125.00 į 30 dienų ir reikia jo draugijon du nauju nariu. plauks apie $300.00. Su Die
Tas yra jūsų pareigai Tas
TELFPHONE DROVER 7SO»
siųsti per Raudonojo Kryžiaus Prasidėjo dr-jos reikalų apta vo pagelba ir klebono su para išgelbės gyvastį I Tas padės
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius ui 2c. Štampą.
pijom} manoma pradėti sta- aimėti šitą karęl
draugiją tokiu adresu: Ame rimas.

[ State Bank of Chicago
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32nd p'ace lr Aubur" Ave"ue

9 _____

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

STATO SCENOJE

KANTATA “BROLIAI”

Siiniiiiiiiiiiikiiii»iiia!(i’ii3tiim£EiEiuuiH9i»uiiiiinnuiBiiiiiiiniiuiiiiii»niiiiiiiiiuHiiBi»ii

“Draugo” Agentai Chicagoje.
BBIDGEPORTAS.

4
_____

ba^^iai VARPĄI
ATMINČIAI VARPAI
McSb aiine Bei! Foundry Oo
Balttmore, Md- C. & A

A. J. Augustinas
922 W. 33 St.
J. M. Damijonaitis
901 W. 33 St.
A. Malinauskas
3246 S. Halsted St.

PIAHO MOKYTOJA
4515 So. Wood St.

AR LAUKI KALĖDŲ?

i

Ateik ir Pamatyk Jazaus Kristau? Užgimimą

|

Lietuviškas

Stato ant Scenoa

Į Betliejaus Stainūle, arba Užgimimą Jazaus Kristaus |
E

18-TOS GATVĖS.

Veikalas labai gražus todėl visus kviečiame atsilankyti.
Su pagarba, L. T. K. “Lietuva.”

E

taisyti gražiai, nors jus neturite gatavų pinigų.
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A. Dargis
726 W. 18th St.

Mokėkite kuomet jus juos nešiosite.

P. J. Malley
633 W. 18th St.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKŲ JUBILIERIŠKŲ IR MUZIKALIŠKŲ IN

Atdara vakarais ir nedėldieniais apart Seredos ir Pėtnyčios

STRUMENTŲ KRAUTUVĖ.

Mik. Tananevičius
670 W. 18th St.

Ant Town of Lake

vakarų.

V

M; I. AST

Geo. Žagunas
1916 Canalport Avė.

4 V R So. Ashland A«,

Kampas 18-tos ir Helstcd St.

Kampas 14 ir Halsted St.

Chicago, III.

WESTERN PREMIUM CO.

Jeigu nori gerą laikrodėli, čysto aukso- šliubinius žiedus, Signieta.
_____
Auskarius, Moteriškų špilkų ir gažių
Šukų į plaukus, abelnai viskas kas yra iš aukso.
Pas manė vieninteliai galima gaut visoki Deiman
tiniai daigtai dideliame pasirinkime. Turiu taipgi
visokių muzikališkų instrumentų. Gra fotonų, vokiš
kų Armonikų ir Koncerrinų, Smuikij* Vargonų ir
* tt. Gvarantuotų Britvų, geriausio plieno ir daug vi
sokių kitų daigtų.
Taisome Gerai lr Drūtai
Su pagarba,
M. I. AST

WEST SIDE.
Peter Šliogeris
2139 W. 23 Plaee

A. Kaulakis

2222 Leavitt St.
J. Bagdžiunas
2334 Oakley Avė.

1246 S. Halsted St.,

EUCIRICAL

Vincas Stancikas
4617 Hermitage Avė.,

Telefonas: YARDS 1546

amUTNAs

Juoz. Martinkus
4549 Hermitage Avė.

PIRMOS KLESOS .

W. J. Stankūnas

’ <SIFT$

47th ir Halsted St.

Kartu naudinga ir gra
žu Elektros lempa yra

NORTH SIDE.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey St.

CICERO, ILL.

J. Mozeris
1430 So. 49th Avė.

, Pr. Jurevičia
4440 S. Maplewood Avė.
Pr. Macijauskaitė
4358 S. Pairfield Avė.

M. D. Seeford
3817 Rockwell St.

D. Giačas
, 3159 W. 38 Place

•

--------GYDAU--------VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS.

3315 S. HALSTED ST.,

Chicago, III.

NAUJAS IŠRADIMAS

67-TOS GATVĖS.
Juoz. Kabelis
6828 S. Maplewood Avc.

ROSELAND.
Y

; KENSINGTON ir W. PULLMAN

Jis iškepins, pagruzdins ir
padžiovins ar pavirins, tiesiog
ant stalo. Kaina *7.50 arba 6
Valdžios kuponų
knygutt s
Mes patariame naudoti taipgi
Elektros prosus
Elektros gruzdltojus
Elektros deskų lempas
Elektros štldytojus
Elektros garbinuotojus
Elektros skalbjus
Elektros čystojus
Mes turime daug kitų daiktų,
kurie yra išstatyti
pardavi

mu,

B. Paplauskas
10626 Edbrooke Avė.

SOUTH CHICAGO.
Jonas Cheruski
8834 Marųuctte Avė.

Electric snop
n W3SI AftAH* (TRUT
’MMMb NANDOLPH 1SS«
MoJvnkln Ad.artMns Cooų Jny, ( buco

BURNSIDE.
S. JA Žukas
8374 Birkhoff Avc.

DVI KRAUTUVE:

PETRAS A. MILLER
Mes ekzamenuojame akis DYKAI

Mokinama: angliškos Ir llstuv.š
kos kalbu, aritmetikos, knygvedyatėa, stenografijos, typewrttlng, jpirklyboe teisiu.
8 u v. Valst
istorijos,
abslnos Istorijos, geografijos, polltlklnės ekonomijos, pllletystėa. dailiarašystėa.
Mokinimo valandos:
nnų S ryto
Iki B po plotu: vak. nuo 7:99 Iki 9:99

1166 So. Halsted St.

Chicago m-

PRANEšIMAS NORTH
TUVIAMS.

SIDE

LIE

Pranešu visiems dienraščio "Drau
go” skaitytojams, kad virš minėtą
laikraštį galite pas manę gauti. Ku
rie nori užsirašyti, te praneša man
atvirute. Pas mane galite gauti kaip
dieninį taip savaitinį “Draugą".
Taipgi pranešu tiems, kurie skai
tote, jeigu kurie negautumėte, tai
praneškite man greitai, o aš viską
pataisysiu.

V

prisirašykite.
Naiijagadiniška Konservatorija
FRANK BAGDŽIUNAS
Direktorius,
8S4S So. Union Avė., Chicago,

A. NAUSĖDAS,
1658 \Vabansla avė.,

Chicago, 1IL

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas S
Ofisas 2352 8. Leavitt St,
"
Kampas 24th St., Chicago, III.
Valandos: nuo 8 iki 10 valryto
lr nuo 4 Iki 8 vai. vakaro. Nedėldienlaia nuo 9 iki 12 v. ryto. I
Telefonas Ganai 3877

Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,

chicago,

Po Valstijos ir Chicago
Clearing House priežiūra.
Taip pat turi skyrių Su
vienytų Valstijų
pačtos
(Postai S&vings Funds).
Apsaugos

dėžutės ant randos
$8.00 metams

Atdara Paned. Ketver
tais ir Subatomis iki 8
vai. vakare.
iiiiiiiiiiiii
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i

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS
x
IR CHIRURGAS
2527 So. llroadvvay
ST. LOUIS, MO.
Telefonas— Bell Sldney 401
Kinloch Vlctor 698
Gyveninio vieta:
3237 PUI/AHKI STREET
Tel. Kinloch Vlctor 980—L.
OFISO VALANDOS: 10 Iš ryto
Iki 12 —
po pietų Iki 8 vak.
Nedėllomls 10 Išryto Iki IX plet

4

gvarantuoju.

k

.

1
5

Didelis išsirinkimas žemčiūgų, laikrodėlių, laikrodžių lr visokių
smulkių daiktų, taipgi gramafonų ir rekordų ir tt. Žemos kainos, Darbas
gvarantuotą.
...
.

GOLDBERG,

4536—38 So. Ashland Avė.,

Dr. S. Biežis

Kirchman State Bank

Baltas Namas

Kad įeit į teisingą vietą, • meldžiu tėmyti ant numerio ir pavardės
Jan. Jasinski, 4543 SoO Ashland Avė. Tariu Širdingą ačių už iki šiamlalkinla parėmimui manęs mano užsiėmime, o aš iš savo pusės ir ant
toliaus šelpsiu savo tautiečius su žemomis kainomis. Visokj savo darbą

Chicago, UI.

III.

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiim
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Pranešu Gerbiamiems kostųjneriams, jogei mano laikrodėlių ir Mu
zikališkų Instrumentų Krautuvė, kurią teisingai vedžiau senoje vietoje,
dabar randasi po naujų numerių.

B.

Tel. Canal 5838

ILL.
Kapitalas $128,000.00
S nuošimčius mokama ant
padėtu pinigų.

IŠPARDAVIMAS

Aprėdalų ir skrybėlių krautuvė. Taipgi čeverykų ir drabužių vyrams.

lĮiRiiiiimiiiiiHimiiiuiiniiiititiiiimiM.

Amerikos Lliiuriu Mokykla

KALFDDU

4543 So. Ashland Avcnuc

Kaip Smuiką išsimoky
ti | trumpą laiką per
Pus- Balso
rystema.
Prlvatiškai
lr klesoj
lekcijų
ant smuikos
mandolinos gintaro
ir
harmonijos,
orkestro.
Praktikos
prasidėjo,

-

4000 W. 14 st, Cicero, III., 2128 W. W. 22 st, tarpe Hoync lr Leavitt.

SUMANYTAS

4643 SO. Ashland Avė., Chicago, III.

Z

Rankinei laikrodėliai dėl Jūsų vaikino kareivio. Deimantai,
ranka malluotus lenciugcllus laikrodėlius, laikrodžius, jubilierius, si
dabrą ir daug kitokių gražų. Kaina nepadidinta.

DIDELIS

JOHN JASINSKIS

NAUJAS TAVORAS. DIDELIS PASIRINKIMAS PRIEŠ
KARINĖS KAINOS.

UJNIVEBSAL 4-HEAT
ELICIBIC GBIB.I

PASTABA:

ILIj.

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Chicago, III.

4618 So. Ashland Avė.,

DR. J. JONIKAITIS

Kalėdinis Išpardavimas!

K. Dargis
6070 Lafayettc Avė.

MARYAN L AST

3315 So. Halsted St. ir 33rd PI.

''

ENGLEWOOD.

Didžiausia lenkų Jubilierių ir muzikališkų daiktų krautuvė: Žiedai,

Telefonas: YARDS 2721

CHICAGO,

,

*1

čysto aukso ir žemčiūgų, laikrodėliai, šliubiniai žiedai lr tt.

Musų studijoj galima gauti paveikslus visų musų tautos
žyiftislusių veikėjų, kaip tai: Dr. Jono Basanavičiaus, Martino
Yčo, Kunigų Tumo, Olšausko ir daugumos kitų.

-■j-.. -■■-—4-

Teo. Dappas
4610 Fifth Avė.
K
t
A. Janauskas
4565 Wentworth Avė.

*'

Atsilankęs pas mus visada džiausies.

\

Jaunavedžiams ir šeimynoms prie tuzino mažų paveikslų
pridedame vieną didelį dykai.

ši parodyta
yra 6 puo
duku
didu
mo ir ji pa
daro ją gar
džią. Karšta
kava tiesiai
ant stalo.
\ Kąlna $6. arba
3 Valdžios
kuponų knygutės.

MtkS
assosnu

Ar apsivedi? Ateik pas mus šliubinių žiedų čysto aukso branzoletų.

Darome iš mažu didelius paveikslus paprastus ir spalvuo
tus. Dirbam rėmus įvairaus didumo ir formos.

U.lCTRIC€Omg
PEReOLATOft

BRIGHTON P ARK.

Diena telefonas Boulevard 7854
naktį
"
McKinley 5144.
JUO SUNKESNIS DARBAS
JUO GERESNIS.
Mes kalbame Lietuviškai, Len
kiškai ir Angliškai.

Fotografuojame dk ną ir naktį, laikas nedaro skirtumo —
darbas visuomet atsakantis nes musų studija aprūpinta nau
jausio išradimo aparatais, su kurių pagelba tą tiktai ir galima
padaryti.

NARI AI/,

ir duoda Dykai laimėjimo lenktyniavimo tikietus su kiekvienu pirkiniu už 10c. Auto
mobilius ir 100 kitokių dovanų bus duodama

ŠAPA, 1642 W. 46-ta Gatvė
CHICAGO
Geriausias Darbas Prieinamos
Kainos.

Darome puikiausius paveikslus jauna
vedžių, šeimynų ir pavienių asmenų; taipgi
šermenų ir iškilmingų viešų pokylių ir apvaikščiojimų.

£2223111,

Ashland Avė. Business

ARBAS.

GEO. LANGELAN ir
LOUIS SHOULIS

j FOTOGRAFAS j

A THERMA3&

J

ŠIE VERTELGOS YRA

Atąįkite Pas

58."

netiktai geriausia ir paran
kiausiai šviečia,
bet ta-pgi
duoda gražumą, ir puikumą
namui. Plati gražaus išdirbimo ir mažos kainos. Čia pa
rodoma yra už $9.15 arba o
knygutės Valdžios Kuponų.

A. Nausieda
1658 Wabansia Avė.

PLUMBING HEATING
Gas Pitting ir Sew j-age.

/

-Antras augstas
ju:

TOWN OP LAKE.

1
Krasney
9432 Burnside Avė.

Pradėkite patikėjimo sąskaitą su AVestem Premium Co., kur
jąs galite gauti didžiausią įvairumą vėliausių stailių, puikiau
sių fasonų kautų ir suknių už grynus pinigus, išmokant ma•»
• 1
žais nedėliniais arba mėnesiniais išmokėjimais. Jus galite apsi

Pradžia 7 valanda vakare

*

Kaz. Bičiūnas
10753 Pcrry Avc.

Jums nereikia mokėti grynais pinigais už jųsų drapanas.

Kliubas ‘‘Lietuva” S

Teatrališkas

$

S

Duoda lekcijai!
skambinimo &
pipnu pagal sutarti-

Kampas 35 ir Halsted St.

ATLANTIC

PUIKI PROGA MOTERIMS

TAIP1

į Nedelioj, Gruodžio 23, 1917 1
| Šv. Kryžiaus Parapijos Svet.,
46tti ir Wood gat. |

| P-lė E. G. MAKAR

J. Budrik
3343 S. Halsted St.
Kampas 31 ir Halsted St.

niziiimiiuiimiimiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiii

Iškirpk šitą ir atsinešk
Gruodžio 21, 22 ir 23 d. ir gauk dykai dovaną.

RED CROSS PHARMACY
4552 So. Ashland Avė.,

Didžiausia

pečių

išpardavimas

Phone Yards 1106.

pas brolius

Senomis labai žemomis kainomis:

Baslnsklus.

Rakandai, Kaurai, Lovos, matra-

sal, Kaldros, Siuvamos mašinos lr tt.

1

I

1

DROLIAI BASINSKIAI
4541 So. Ashland avė.,

1514—16 S. Broadway

į.

Chicago, UL
GARY, IND.

1
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“DRAUGAS n

8

r

■

PAIEŠKOJIMAI.

NUO 18-TOS GATVĖS.

CHICAGOJE

Dievo Apvaizdos parap.
.s

ftcStadienis, gr. 22, 1917.

Musu Naujas

Reikalinga mergaitė namų dar
bui, gerai suprantanti gerai tų dar
bų. Darbas ant visados. Atsišaukite:
CH. PANSIRNA.

Klubas

«•& W. 18th St.
Dažnai yra rengiama mu Phone
Canal 2855.
sų kolionijoj visokie vakarai,
— Išmokite barzdaskutystės.
tik ne visada būna tokie, kat Vyrai
Į keletą savaičių. Diena ar vakaPirmadienis, gr. 24 d. Adomo ir Jievos (Kūčios).
pinigus.
rie publikų patenkina.
Bet raia Padarykite didelius
Gaunama nuošimtis
arba nuosava
šį sykį neklystu sakydamas, barzdaskutykla. Atvažuoklte arba ra
šykite.
“DRAUGO”BENDRO
IŠ ROSELAND, ILL.
kad gero ir naudingo atneša
Molcr Barber Collcge
105 S. Bth Avė.,
VĖS ŠĖRININKŲ
visuomenei jaunimo pasišven
Moksleivio A. Račkaus
timas.
SUSIRINKIMAS.
prakalbos.
Taigi nemažų įspūdį pada
8000
rė
į
publikų L. Vyčių 4 kp.
Gauti gersnt darbų ir
Roselando Tautos Fondo 67
Asmenų
priklausan
“Draugo Bendrovės šėridaugiau pinigų.
čių šymet prio mu
skyrius gerai
gyvuoja
ir ninkų metinis susirinkimas parengtas lošimas 16 d. gruo
Visur reikalinga daug
sų Kalėdų kliubo sukirpėjų, trimerių, ranko
džio, 1917 m. Buvo
atlošta
čėdyjo
darbuojasi, kiek
yra gali
vių, kišenių Ir skylučių
1918 M etui
įvyks sausio (Janaury) 3 d., “Genavaite“, 8 aktų dramadirbėjų. Taipgi
preserlų
ma. Gruodžio 16 d. šitas sky
Laiko
Atidarytas
ir Biuvėjų elektros maši
$200,000.00
1918 m., “Draugo” namuo Lošė L. Vyčių 5 kuopos dra
nomis. Dabai laukia. At
rius buvo surengęs prakal
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai.
bas. Kalbėjo žinomas veikėjas se, 1800 West 46th gat., matiškas skyrius. Veikalas la
Specialiai kursai mer- ffį
moksleivis A. Račkus. Kalbė punktualiai 2:00 po pietų. bai užimantis, bet jį dar la ginoms
USŲ Kalėdinis Klinbas pamokino tokius, katrie iki tol negalėjo nei cento sutaupyti. Jie priprato
formų kirpime
kada pritaikinime ir siuvime <.-•
kiekvieną savaitė po truputėli pasidėti pas mus, kuri kaip kartas laikė Kalėdų buvo jiems
jo labri įspūdingai. Nurodė j
Visi gerb. šerininkai bū biau ištobulina tada,
— 115.00.
artistai-mėgėjai
savo
užduošmokama.
Padarėme apie 8000 žmonių laimingais, kaip senų taip vaikų, katriem išmokėjome šipDuodama diplomai.
musrj tautos padėjimą.
Pa tinai turi susirinkti šin mePatrenos
daromos
pa

je savaitėje už pereitų metų kliubą $200,000.00. Musų naujas kliubas 1918 metams bus atidarytas
ir jaus
vyzdingai
papasakojo, kaip tinin susirinkiman. Katras tį atlieka sumaniai
gal Jųsų mlerų — bile
gruodžio
17 d. š. m. o uždarysime jį lapkričio 30 d. 1918 m. Išmokėsime tuomet jiems pinigus
stailės
arba
dydžio,
iš
mingai. Laike lošimo klausy
Lietuva gali būt neprigulmindėl bent kokių svarbių kliū tojų akys buvo atkreiptos į bile madų knygos.
su 3 nuošimčių.
I
ga ir laisva ir kaip jinai gali
MASTER DESIGNING SCHOOL
čių negalėtų ateiti, privalė kiekvienų artisto judėjimų ir
Priklausimui prie to kliv.bo reikalinga žinoti šie dalykai:
J. P. Kasnicka, Perdėtlnis
valdyties be svetimtaučių pa118 N. La Šalie gatve. Kambarys
UŽSIRAŽYMAS NIEKO NEKAINUOJA. TURIME 11 KLIASŲ
IŠSIRINKIMUI, IŠ
z416-417. Prieš City Hali.
gelbos. Gerb. kalbėtojas pa nors pasiųsti savo “prozy,” žodžius. Ramus užsilaikymas
davė
suprasti,
kas
yra
lošia

KATRŲ
GALITE
VIENĄ
ARBA
NET
DVI
IŠSIRINKTI
žymėjo, kad katalikų visuo ty. Įgaliojimą bile vienam
ma ir jautė visa to vertę.
menės veikėjai jau senai dar kitam šėrininkui.
KLIASA 25
25 ce“;
KLIASA 2A Mokėsite $1
KLIASA 1 Mokėsite 1 centų
Lošimas pasisekė labai gra
tus kas savaitė
pirmų savai
buojasi už Lietuvos neprignlpirmų savaitę 2c
“Draugo” B-vės
per 50 savaičių.
Suma kurių
tę, 98c. antrų savaitę, 96c tre
antrų savaitę, 3c. trečių savaitę
žiai, artistai savo roles atliko
įmokėsite padarys tamstai
čių
savaitę
ir
tt.
per
50
sa

mybę. Kuomet Lietuva pagair
tt.
per
50
savaičių;
paskuti

Valdyba.
vaičių — paskutinė mokestis
gyvai. Geriausiai pasižymėjo
nė mokestis bus 50 centų. Su
liaus pasijus laisva ir nepribus 2 centai. Suma kurių Įmo
mokėti centai padarys jums
p-lė P. Kaminskaitė — “ Ge
kėsite sieks jums
gulminga, tai už tai daugiau
T0WN OF LAKE.
Dr.
A.
R.
Biimenthal
0.0.
na vaitės” rolėje. Jinai gerai
siai reiks padėkoti katalikų
KLIASA 50 M°k£a,t 50 ce";
Aldų
Speclallstaa
tų kas savaitė
Vyčių 13 kp. susirinkimas. pažino savo rolės reikšmę ir
veikėjams.
Patarimas Dykai
per 50 savaičių. Suma kurių
Offiso
Adynos
nuo
9
Iš
ryto
Iki
9
svarbų. Todėl savo artistiškais
įmokėsite padarys jums
KLIASA 1A Mokėsite 50 c.
▼ai. vakarė Nedelioms 9 Iki 12.
Pasakojo apie socijalistų
KLIASA 5 Mokėsite 5 cent.
pirmų
savaitę,
gabumais
ir
jausmais
nevie

19 gruodžio š. m. Davis
4849 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St
pirmų savaitę, 10c.
49c. antrų savaitę, 4 8c. trečių
ir laisvamanių tamsumų, ju
Telefonas Tardą 4817.
antrų savaitę, 15c. trečių sa
nam
iš
žiūrėtojų
nevienų
Sq. parko salėje vietos L. Vy
savaite ir tt. per 50 savaičių
vaitę ir tt. per 50 savaičių—
nedorus darbus, kaip jie mėgi
-—paskutinė mokestis bus tik 1
paskutinė mokestis bus $2.59.
čių dr-jos skyrius turėjo su ašarų ištraukė iš akių.
centas. Sumokėti centai pada
Suma kurių įmokėsite išneš
na pakenkti lietuvių
tautos
KLIASA 100 Mokėsite po
rys
Jums
Reikėjo tiesiog
gerėties
sirinkimų. Šį kartų nors nes
$1.00 kas sa
laisvei, Tėvynės neprigulmyvaitė per 50 savaičių. Suma
kaitlingai susirinko narių, bet p-lės P. Kaminskaitės lošimu.
kurių įmokėsite pasidarys
bei. Jo kalbos visi klausėsi su
Taipgi jausmingai vaidino
jiems pavyko gerokai
savo
didžiausiu domumu.
kuopos reikalus
pastūmėti ir p. P. Šnutas — Sigyto ro
T*
i
KLIASA 5A Mokėcs‘tc 2 cKLIASA 2 Mokėsite 2 centus
$2.50 pirmų
Vakaro vedėju buvo p. J. pirmyn. Be kitko jie tinkamai lėje, p. A. Šlapelis — Goliaus ,
pirmų savaitę, 4c
savaitę, $2.4 5 antrų savaitę,
antrų savaitę, 6c. trečių savaitę
KLIASA 200 Mokate ’2,00
$2.40 trečių savaitę ir tt. per
Stonkus. Jis paaiškino
pra apkalbėjo
savo rengiamųjų rolėje.
ir tt. per 50 savaičių—paskutinė
kas savaitę
50 savaičių — paskutinė mo
per 50 savaičių. Suma, kurių
mokestis sieks $1.00. Sumokėti
kestis tik 5c. Suma įmokėta
kalbų tikslų ir paskatino su šeimyniškų vakarėlį,
Abelnai visi artistai savo
kuris
įmokėsite pasidarys
pinigai sieks
sieks
sirinkusius aukoti
Kalėdų įvyks Naujų Metų dienoje.
pareigas atliko kuogeriausiai.
fondan. Nemažai tų vakarų su
Visi lošėjai savo rolėse buvo
Paskui pranešta, kad mu
g Dr. ovilas
rinkta aukų. Aukojo sekantietinkami,
todėl
žmonių
širdis
Lietuvis Gydytojas ir
sų kuopos Vyčiai nupirkę p-lei
KLIASA 500- M°kate *5 00
Chirurgas,
Musij Kalėdinis Kliubas atdaras kasdieną nuo 9 vai.
ji:
traukte
traukė
įsigilinti
vei

kas savaitę
St. Augškalniutei dovanų už
per
50 savaičių. Suma, kurių
ryte
iki
4:30
po
pietų.
Vakarais
nuo
7
vai.
iki
9
vai.
pane8203
So.
Halstcd
St.,
Chicago.
įmokate pasidarys
K. Strumila
.............. $6.00 19 dolierių,
už skambinimų kalam
Tel Drover 7178
dėliais ketvergais ir subatomis. Aiškesnių nurodymų delei
Publikos
buvo
pilna
svetai

J. Jagminas ...
1.00 pianu. Paskui užsiminta par
ateiti pasiklausti pas langelį No. 12 Kalėdų Kliubo.
daugumai
S. Krušas ...
1.00 ko didektoriaus pranešimas, nė taip, kad net
M. Petrušionis
1.00 kad greitu laiku čionykščios reikėjo stovėti pasieniais. Va
AR ESIGIRDEJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti
M. Šlikas.......................... 1.00 pažangesnės tautos rengian karo pelnas buvo skiriamas
sau veidų ir įgyti ilgūs plaukus.
Prisiųsk štampų ir gausi visas
P. Šiužąs ....
1.00 čios vienų po kitai veltui va parapijos naudai, apie 70 dol.
informacijas: ....................................
DISTIIIBUTOR POR
J. Zikas ....
1.00 karus, toje pačioje salėje, mū liko pelno.
WILBERT CO.,
L. Vyčių 4-ta kuopa ištaria
42 Vine St.,
Montcllo, šlass.
A. Laučis ....
1.00 siškiai tų prijauzdami nutarė
P. Šatkauckas
,1.00 ir-gi stoti jųjų eilėsna. Viena didį ačių L. Vyčių 5-tos kuo
J. Vidugeris .................. 1.00 me vakare pastatydami sceno pęs dramatiško skyriaus kaip
Tel. McKinley 5764
J. Embergas .................. 1.00 je puikių komedija “Gyvieji los. jams, taip režisieriui p.
už tokį
jų
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
I. J. Stonkus ................... 1.00 Nabašninkai” ir kitokius in- A. L apeliui,
Gydo visokias Ligas
prieiti’'.kurną 4-tai kuopai.
J. Makaris ...................... 1.00 domins pamarginimus.
3457 So. Westem Blvd.
L. Vyčių 4-ta kuopa laikui
Kampas W. 35 gat.
V. Niekus.................
1.00
Vyčiai galės parodyti lietu bėga: t stengsis tokiu pat bnJ. Dumbrauckas .......... 1.00
višką dailę svetimtaučiams. du atsilyginti.
Uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*.
A. Žikas ...................... 1.00
Pabaigoje atsilankęs klieri , Aš noriu patarti šį naudin | DIDELIS KALĖDŲ IŠPARDAVIMAS.
TURIU DVI GALERIJAS
Telefonas Varde 8184
K. Kliviekis .................. 1.00
•
kas J. Skrypko prakalbo ke gų pavyzdį sekti kiekvienai
Jevvlery, laikrodėlių, deimantų, auksinių
P. Mikolaitis .................. 1.00
letą žodžių į narius, priminda kuopai, kad kiti kitiems pa- B žiedų, sidabrinių ir pleititų šaukštų peilių sllS verware ir tt. 5000 rekordų, lietuviškų, lenkiškų,
L. Petreikis.........................1.00
mas jaunystės dienų brangu gelbėtumėm sunaudoti musų S ruskų, angliškų, parsiduoda pas mus, taipgi geV. Smilingis ...
1.00
riausi Kolumbijos gramofonai, kainuo: nuo $18.
mų, anot jo žodžių:
“Kaip brangų laikų, mainydamies iš B
B
iki $350. Mes turime tavoro prisipirkę kada buSmulkių aukų
4.63
pigesnis todėl dabar ir parduodame plgiaus
pavasarį atgiję medeliai, įvai moktais veikalais kuopa su S5 vo
kaip kitur.
riausios gėlės ir žolės dabina
=
JUOZAPAS BUDRIK,
Viso labo..........
$29.63 gamtų, taip mus tegu dabina kuopa. Tokiu budu lošimas iš I
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
3343 So. Halsted st., Chicago, UI.
eitų daug geresnis, gyvesnis
Tautos Fondo skyrius vi pasišventimas, prakilnus norai
s
Tai. Drever 8167
Kliubų ir Šeimynų Specijaliikumas.
ir publika visuomet butų pa Tiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii
siems aukotojams taria savo ir darbai; nes pasemti iš jau
tenkinta. Tik tada mes galėsi
Nuimame Fotografijas vakarais
širdingiausių ačių.
nystės dienų, liks naudingi li me pasidžiaugti musų
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiŲiiuiiiiiiiii
loši
ir uegiedriose dienose.
Vakaro programoje daly gi gilios senatvės
tautai ir mais, kada turėsime vienybę!
Dubeltavi Kuponai prlgelbėjimui laimėti
vavo sekantieji skyriaus na Bažnyčiai.
iį didelį Kontestą.
Gi vienvbėje-galybė!
4852 South Ashland Avenue,
Chicago, BĮ.
riai:
Vyčių vakarinė mokykla
Vincas.
P-lė St. Kačinskaftė, p-lė
Reikia paminėti, kad 13 kp.
A. Bobiliutė,
vargonininkas Vyčių turi įsteigus
vaka 5 METŲ MERGELĖ DINGO.
Kalendoriai nuo gruodžio 21 d. Iki 25 d.
V. Niekus, p. I. Stonkus ir rinius kursus, kuriuose moki
k.
Daiktai geriausi žemiausiomis kainomis čia parduodami.
p-lė Šukiutė.
nama veltui. Visus be skirtu
Praeitų ketvirtadienį WiBest ■ V
Jiems visiems labai ačių už mo, ar vytis ar ne, lietuvių ir lliam Simpson, 730 Cornelia Jus turite būti tikri gauti Jūsų dolerio vertę už labai gerus
daiktus, už kiekvienų čia mokamų jūsų dolerį
pasidarbavimų nukentėjusios anglų kalbose, pirmadieniais avė., tapo suareštuotas
už
esti lek vai k vagystę. Menama,
nuo karės Lietuvos naudai. ir ketvirtadieniais
kad
J. cijos anglų kalboje, viešoje tų penkių metų mergelę
—K
4
mokytoje, priešais bažnyčių. Edith Green, jo anūkę, jis yra
Geriausias ir didžiausias Išsirinki
Yorkville, UI. — Tligb G. Antradieniais ir penktadie pavogęs. W. Simpson po už
mas iš 14 karatų auksinių Ir žomčiuginių žiedų, laikrodžių ir branPalmer užvakar (apo suareš niais duodama lekcijos lietu statymu bondso buvo palei;
GARSI SANTOS KAVA.
4QA
gumynų kokius kada buvo galima
tuotas ir traukiamas atsako vių kalbope musų par. mokyk tas.
Visur
parduodama
po
2Rc.
ir
‘
gauti. Ateik ir persitikrink.
po 50c.
■
v
mybėn už panaudojimų kru loje. Dar turiu pridurti, kad
Mergelė prapuolė gruodžio
Mes esame vienatiniai agentai žio
šos pardavinėjimui nenaudin lietuviškus kursus veda labai 10 d., kuomet ji su savo bo
te kolionljojo Columbla Grntofonų
RYŽIAI
COCOA
SVIESTAS
ir rekordų.
gų dalykų. Jis tapo paleistas gabus mokytojas p. J. Poška, bule ėjo į senelio namus, ir
ua ivn,
OerlsneloS ■rollee.l
Geriausia* emeto12c vertės,
eolyglne ra
po uždėjimu $5,000.00 bondso. Loyolos Universiteto mokslei abidvi dingo.
pereldaode
nle, ne<1bent kokia.
oi
or
Jo*
_
1-8 ev.
Reikėtų, kad kas persitik vis.
Vtgantl
rintų kokios vertės dalykus ir
Tatgi visi ir visos intempICHH8T BIDI
1444 W CMoaroav.
S10LW.
1171 Mllvraakee ev.
1SM Bloe laland ev.
musų lietuviški “Mail Order kime savo pasišventimų minė2612 W. Nortk ev.
SOUTH sina
2064 Milireakee ev:
1217 S. Hsleted let,
1064 Mllvraaaee ev.
8082 Weetworth
CHICAGO
4628 SO. ASHLAND AVĖ.,
Housai ’ ’ perdavinėja nesusi- tan mokslan, vardan idėjos.
1427
1610 W Madl«oa et.
1882 8, Haleted et.
Haleted
1818 W. 12th eL
<728
28*1 « MedleealeL
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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pratusiems žmonėms.
V. S.

šeštadienis, gruodžio 22d., Šv. Viktorija.
Sekmadienis, gr. 23 d. Šv. Eugenija.

Čia yra Jiisy Proga!

KALĖDINIS

Dabar

prie jo prisirašyti.

M

$12.50

$12.75

$25.50

$25.00

$12.75

$63.75

$50.00

P

Žilvitis

$25.50

$100.00

$63.75

$250.00

PEOPLES s BANK

Ashland Avė., ir Kampas 47 gat.
Didžiaitsis, Seniausis, Tvirčiausis Bankas
Vakaruose Nuo Gyvulio Skerdyklų
Z. K. URBANOWICZ
Fotografijų Įstaiga

NEPAMIRŠK!

D Y KAI

BANKES’
COFrEE
£51 e

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

H. J O F F E Y

9c

