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LENINAS PASIRUOŠĘS BĖG
TI I VOKIETIJA 

; Siberijoje seka namine karė.
BOLŠEVIKAI PASIUSIĄ SAVO ATSTOVUS | 

VISAS SAUS■

True translation flled wlth the post- 
tnaster at Chlcago, III., on December 
27, 1917, as reųuircd by the a,t of 
October 6, 1917.

TEUTONAI BADAUJA 
. ITALIJOS FRONTE.

NAUJAUSIOS True translation flled with the post- 
master at Chleago, III., on December 
27, 1917, as reąuired by, the act. of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI TRUKDO 
■ ATSAKYMĄ. 5

Padidino užmokestį. tęs bylų,-išduoti; nusprendi- 
mų, argi jis teisotai prašai- -i 
lintas iš darbo.

Jų desperatiškos atakos 
atmušamos! ! *
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True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III., on December 
27, 191,7, as required by the act of 

'(October p, 1917.

LENINAS PASIRENGĘS
Hbi
n = BĖGTI.

V
Nesutikimai bolševikų 

_ ! kabinete.

True translation flled with the post- 
master at Chlcago, III., On December 
27, 1(>17, as required by the act of 
October 6, 1917.

NAMINĖ KARĖ 
SIBERIJOJE.

Daugel vietose seka mūšiai 
bolševikų su kazokais.

Stockholmas, gr. 26. —
Anot šiandie gautų žinių iš 
Rusijos, bolševikų vyriau
sybės premjeras Lenin pa
sirengęs apleisti Petrogra
dą. ' _ .

Spėjama, kad jei Leninui 
prisieis bėgti, tai jisai dums 
į Vokietijų. Galimas daik
tas, kad taip turės įvykt’, 
nes visoj šalyj ima siausti 
sukilimai prieš bolševikus. 
Nuverčius bolševikų vy
riausybę, žinoma, niekais 
nueis ir taikos derybos.

Kas valanda laukiama, 
kad bolševikų kabinete kils 
nesutikimai, kurių pasek
mės jiems bus labai liūdnos.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad maištai pakilo Baltijos 
karės laivyne.

Užsienių reikalų ministe- 
ris Trockis nusprendęs ne
apleisti Petrogrado. Jei jau 
bolševikams ištikrųjų grū
motų koks pavojus, tuomet1 
Trockis dėtų visas pastan
gas, kad kokiuo nors Hudu 
išgelbėti bolševikų vyriau
sybę.

True translation flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
27, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI PASIŲS 
SAVO ATSTOVUS,

Pekinas, gr. 27. — Ties 
Irkucku sugadinta Transsi- 
berinis geležinkelis, kur 
bolševikai sunaikino loko- 
motivų ir vagonų gamini
mo įstaigas.

Daugel vietose Siberijoje 
seka mūšiai bolševikų su 
tikraisiais revoliucijonie- 
riais.

True translation flled wtth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
27, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLAI LAKŪNAI UŽ 
PUOLĖ VOKIETI 

JOS MIESTUS.

Londonas, gr. 27. — An
glų lakūnai bombardavo 
Vokietijos miestą Mann- 
heim, ties upe Rhine, anot 
oficialio pranešimų. Daug 
tonų bombų pamesta ant 
miesto. Lakūnai pastebėję 
gaisrus, kilusius nuo eks- 
pliozijos. Vienas anglų lak- 
stvtuvas nesugrįžo iš to 
užpuolimo.

Vakarų karės fronte pen
ki vokiečių lakstytuvai nu
mušta. Vienas iš numušti} 
buvo didelis, kuriam buvo 3 
žmonės. Visi jie paimta ne
laisvėn. u: ‘

i»_

I:
Tam tikslui pkiria: 

j mįįijoįų rublį}? y
.i x.» i — . •

Retrogradai, gr. 27. —
Bolševikų yynąusvbė galu
tinai nusf|rendsė pasiųsti, sa
vo speci jalįys atstovus į vi
sas šalis, kaip į kariaujan
čių^, taip . iy į neutrales, ve
sti i^ernącijolizmo propa
gandų. 'Tam tikslui nuskirta 
du milijonu rublių.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus dr-jos traukinis aplei
do Petrogradą ir nuvažiavo 
rumunų frontan. Tai atlie
kam^ su bolševikų leidimu.

Traukiniu nugabenta vi
sokios prekės, išėmus auto
mobilius. ;

orą

True vtranBlatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
27, ltllt, as requlred'by the act of 
October 6, 1917.

BOMBARDAVO
DUNKIRKĄ.

•— Sacramento, Gal., gr. 
27. — Califorriijos gubernn- 
torius gavo grūmojantį laiš

ką. Niekdariai’ reikalai ja 
nuo jo 50 tukstaričii) dol.

Paryžius, gr. ,27. — Anot 
oficijalio prancūzų karės 
ofiso pranešimo, prancūzų 
fronte smarkiai veikia arti
lerija ir lakūnai.

Vokiečiai bo jokio pasise
kimo atliko užpuolimų prieš 
mažų prancūzų pozicijų ka
rės linijose, Caumiercs miš
ke, Verduno šone.

Vienas teutonų lakstytu- 
vas mūšio metu numuštas, 
kitas prancūzų batarėjų bu
vo priverstas nusileisti ant 
žemės.

Teutonų lakūnai bombar
davo Dunkirką ir apylinkes. 
Keli nuostoliai padaryta.

— New York, gr. 27. —»• 
Visoj šalyj padidėjo apsive- 
diniai. Žymi dalis kareiviu 
prieš kareiviavimą apsivė* 
da.

Londonas, gr. 26. — Anot 
čia apturėti; žinių, despera
tiški mūšiai seka šiaurinėj 
Italijoj. Vienur italai,' ki
tur .teutonai pasivaro pir 
mvn. Siaučia didelis šaltis.

Berlyne skelbiama, kad 
teutonai paėmę Col dėl Ros- 
so ir aplinkui gulinčias' ųug- 
štumas, su 9,000 nelaisvių. 
Bet Ryme sakoma, kad pra
eitų sekmadienį vokiečių 
paimtas pozicijas italai at
siėmę. Italams be kitko te
kę daugelis kulkasvaidžių 
ir viena armota.

Mūšiai seka abiem šalim 
upės Brenta kalnuose, kur 
kareiviai giliam sniege' tie
siog narsto.

Italų karės ofisas prane
ša, kad Venecijos Alpuose 
vietomis 7-nias pėdas pri- 
snigę.

Priešininkas pusmylį 
pasivarė.

Monte vai Velta šone au 
strai-vengrai po desperatiš
ko, veikimo pasitarė pirmyn 
pusmylį. Priešininkas tenai 
atliko smarkų užpuolimą 
dėl dviejų priežasčių:

L Atblokšti šalin neskait
lingų ten italų kariuomenę, 
katra nedavė ramybės teu
tonams, ir

3. Pasistumti pirmyn si 
tikslu apsupti italus ir pa
imti stiprių italų Montr 
Grappa pozicijų.

Teičiau teutonai ilgai ne
sidžiaugė ėjimu pirmyn 
Nes italai lyginai tigrai 
prieš juos puolėsi su kontr 
atakomis ir sulaikė briovi 
mųsi visa linija. Italams 
daug pagelbėjo jų sunkioji 
artilerija, kuri trukdė prie 
šininkams pagelbos atėjimą 
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Kareiviai badauja.

Suimti austrai nelaisviai 
ties Piave. delta pasakoja 
italams, kad vokiečiai, tisų 
maistų sugabenę į Udine. 
buvusių italų vyriausių sto. 
vykių, ir kad Italijos civi
liai gyventojai labai daug 
kenčia neturėdami maistoi i

Austrų-vokiečių armijoms 
be.to trūksta maisto; dau
gelis kareivių badmiriauja. 
Suimti italai nelaisviai 
brukdomi į kalnus ir tenai 
vos pusgyviai laikomi. Ne
laisviai teutonai tvirtina, 
kad maisto pristatymui pa
kenkiąs sniegas, katro daug 
prisnigo ir sutrukdė komu
nikacijų.

True translation flled wlth the post- 
inaster at Chicago, III., on December 
27. 19f7, as reųulred by the act of 
October 6, 191T. '

GELEŽINKELIAI
VYRIAUSYBĖS 
NUOŽIŪROJE

WASHINGTON, gr. 27.— 
Prezidentas ( Wilsonas pa 
skelbė - proklėmaciji, kurio
je pasakyta, kad jis rytoj 
federalės vyriausybės nuo
žiuron paimsiąs visus šalies 
geležinkelius. Generaliu ge
ležinkelių direktorium yra 
nuskirtas pinigyno Sekreto
rius McAdoe.šitas sekreto
riaus naujas darbas bus su
rištas su jo dabartiniu ofi
su.

Su geležinkeliais vyriau
sybės nuožiuron pereis vi
sos geležinkelių stotįs, mie
gojimui vagonai, telegrafų 
ir telefonų sistema, vagonų 
dirbimo dirbtuvės ir viskas, 
kas tik turi bent koki sąry. 
šį su geležinkeliais, kas pri
klauso geležinkelių kompa
nijoms.

True translation flled wlth the post- 
master at Chlcaca JU„ on December 
27, 1917, as reąuĮred by the act of 
October 9, 19fT,

RUgEftMB
ATSKZROKKl

PUBLIKOS.

SEATTLE, WASH,, > gr. 
27. — Vietos rusų konsulis, 
Nikolai Bogtajavensky, va
kar per Indiją gavo kable- 
gramą, įjogei Rusijoje įstei
gta dar viena neprigulmim 
ga respublika. Tąja yra Vo
ronežo gubernija, gulinti 
tarpe Maskvos ir Rostovo 
ties Donu.
. Rusija į dalis skaldoma. 
Dabar Rusijoj gyvuoja 9- 
-nios atskirtos respublikos: 
Suomija, Ukraina, Kuba 
nius, Dono teritorija, Oren- 
burgaa,; Siberija, Amūras, 
Kaukazas ir pagaliau Voro
nežas. i i v

GALIMA LAIŠKUS ŠIŲ 
STI Į JERUZALĘ.

Londonas, gr. 26. — “Ex- 
change Telegraph” depešu 
iš Petrogrado praneša, kad 
taikos derybos posėdis at
naujinta praeiti} pirmadienį 
po kelių dienų pertraukos, 
kad vokiečiams duoti laiko 
atsakyti į paduotas sąlygas.

Tačiau vokiečių atsaky
mas dar viena diena suvė
lintas. Be to depešoje pasa
kyta, kad vokiečiai' reika
lauja su savo atsakymu pra
tęsti ligi sausio 24 dienos, 
tv. 10 dienu vėliau, kuomet 
pasibaigs dabartinė ginklų 
sudėjimo sutartis.

True translation flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
2T, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
KARIUOMENĖS 

KILNOJIMĄ.

Palengva velkasi taikos 
derybos.

Petrogradas, gr. 27. —
Bolševikų užsienių reikalų 
ministeris Leo Trockis pa
siuntė vokiečiams protestą 

9 prieš ka^ųomenėą_kįlnojį- 
nių. Bolševikai, mat, gavę 
žinių, kad vokiečių kariuo
menė skaitlingai perkelia
ma iš rupų fronto į vakari
nį. Be to Trockis parėdė vi 
soms dirbtuvėms sustabdyti 
amunicijos gaminimų. Bet 
jis nepasako, kokių imsis 
priemonių, jei vokiečiai lau
žys savo sutartį.

Taikos derybos Brest-Li- 
tovske palengva eina pir
myn. Vokiečiai atstovai 
trukdo savo atsakymų į pa
statytas nišų sąlygas. Be to 
gauta žinių, kad taikos kon
ferencija busianti perkelta 
į Stockholmą.

SUSIAURINO GRIETI 
NĖBVARTOJIMĄ, l

PENKIS KARTUS SU
ŽEISTAS; LAIMĖJO 

KONTESTĄ.
: t r

Augusta, Ga. — šito mie
sto taiyba padidino užmo
kestį 10 nuoš. policijos, 
gaisrininkų ir gatvių depar
tamentams.

Streikuoja telefonų 
merginos.

Jacksonvilie, Fla. — Su
streikavo merginos, dirban
čios Southern Bell Tele- 
phone kompanijoje. Reika
lauja didesnių algų. Mergi
nos nėra susiorganizavusios.

Vaikelių mirčiai kalti maži 
uždarbiai.

Wašhington. — Federalis 
vaikų priežiūros biuras aš- 
tuoniuose šios šalies mies
tuose surinko statistikų 
apie vaikų mirtingumą. 
Biuras susekė, kad vaiku 
mirčiai yra kalti menki tė
vų uždarbiai. Katrie darbi
ninkai daugiau uždirba, tų 
vaikai yra sveikesni ir ma
žas nuošimtis mirčių pasi
taiko. .

i*. ‘ z ’ ■ ‘ '-----

Reikalauja teismo 
nusprendimo.

Louisville, Ky. — Gaisri
ninkas Peter Campbell dar
bavosi šitam mieste suorga
nizuoti gaisrininkus. Už tai 
jis buvo atstatytas nuo dar
bo. Dabar jis reikalauja, 
kad tame reikale įvyktų 
teismas, ir kad šis, perkra-

LIETUVIS SOCIJAUS
TAS GAVO KAILIN.

Jam “apšvietimo” inkrėtė 
jo pati.

Pasibaigė šešių mėnesių 
streikas. ..

u
if

San Francisco, Cal.
“Photo Engrave-rs’ n unijos 
darbininkai streikavo šesiž i 
mėnesius laikraščių išleis
tuvėse. Streikininkai reika*- 1
lavo didesnių algų. Galų-ga- • «
le abiįšali sutiko visj reika- • 1 Į 
lą pavesti taikos teismui. ■ p| 
Streikas pasibaigė. I »1

8-nių vai. darbo diena.

Torrington, Conn. — Vie
tos visose dirbtuvėse pra
vesta 8-nios darbo valandos 
dienoje visiems darbinin
kams karės metu. Darbo 
viršlaikis rokuosis pusantro 
laiko.

Reikalauja didesnių algų.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos sekreto
rius J?rank Morrison šių sa
vaitę stos prieš kongreso 
komisiją ir pareikalaus pa
didinti algas visiems darbi
ninkams, dirbantiems pas
tose.

45,093 darbininkai sužeista.

Hartford, Conn. — šitos 
valstijos atlyginimų komisi
ja pranešė, kad praeitais 
metais visoj valstijoj sužei
sta 45,093 darbininkai.

Londonas, gr. 27t i-r4 Bri- 
tanijosi maisto kontrolierius 
savo parėdymu Susiaurino 
grietinės vartojimų. Nuo šio 
laiko grietinė bus panaudo
jama tik sviesto gaminimui, 
invalidams, . 'vaikams , ir 
tiems ■ žmonėms, katriems 
leis gydytojas. t 1 -

-4- Montreal, Kanada, gr. 
27. ' Kanadoj dvigubai pa
brango visokie svaigalai. 
Tečiait vis dar atsiranda tų 
nuodų vartotoji}. . •

— New York,. gr. 27. — 
Čionai sviestas pardavinėja
mas 75c. svarui.

Suv. Valstijų geneTalis 
postmeisteris paskelbė, kad Į 
galima laiškus dabar siųsti 
tiesiog į Jeruzalę,' Palesti
noje. r

Paryžius, gr. 27. — Čio
nai i kasmetai Kalėdų die
noje pravedama plaukioji
mo kontestas. Konteste da 
ltvauja pasižymėjusieji 
specijalistai plaukėjai.
Plaukiama skersai vietos 
upę Seine.

Šįmet nuskirta buvo plau
kti 350 jardų tolumas. Kon- 
tiestų laimėjo prancūzas Ge 
rardas Meister, buvęs ka
reivis, penkis kartus sužei 
stas karės lauke.

Su sausio 1 diena dabar
tinė Ghieagoje gatvė vardu 
“5-ta avė.” neteks dabarti
nio savo vardo. Jinai bus 
pavadinta -‘Wells st.,” ka
pitono William IVells var
du, kurs 1812 metais čionai 
.skerdynių metu didvyriškai 
pasižymėjo.
į .Gatvė “Wa avė.” šitų 
vardų nešiojo nuo 1880 me
lų.

Binkhamton, N. Y.,
27. — Gruodžio 21 dieną 
vakare vienam saliūne ži
nomas čionai lietuviškų so- 
cijalistų vadas B. kuora- 
miausia lošė “bulėmis.*’ Jo 
pati, ilgai nesulaukdama jo 
pareinant namo, išėjo jieš 
kotų ir atrado bemušant 
“bolee” saliune. Inėjusi pa
grobė lazdų ir ėmė tvaitvti 
soeijalistui šonus ir galvą 
sakydama:

“Aš su vaikais skurstu 
namie, o tu kasdien po Ba
lionus trankaisi ir laidokau- 
ji? Gal tu manei aš tave 
nesurasiu? Ar tai saliune 
tu sau jieškab “šviesos?!”

Smarkiai vyrą-sccijalistų 
apkuldačino. Moteriškė ne- 
pasiganėdino viena lazda. 
Paėmusi “boles” ėmė jam 
daužyti galvą, krėsti ma- 
kaulėn apšvietimų.

Daugelis žmonių matė ši
tų nepaprastų komedijų ir 
buvo ko pasižiūrėti. Socija- 
listai dažnai pasijuokia i 
katalikų, kad šitie blogai 
daro lankvdamies į saliu-

gi1-

mis. O čia ve kų nudirba pa
tįs darbininkų “švietėjai.”

— Pittsburgh, Pa., gr. 27. 
— South Hills tunelyj susi
daužė gatvekariai. Žuvo 20 
žmonių. Tai įvyko Kūčios 
vakare.

ĖMt SAVIHGSSTAMPS 
MSUED BriTHE 

UNITEDlSTATES 
GOVERNMENT

TAUPYK IR SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI TAUPINĮ.

Jis dabar jo reikalauja. Jums 
bus reikalingas po karei.

Pirk Karės Taupymo Mar
kes. Suvienytų Valstijų Va! 
stybine Paranka neša 4-tų su
dėtinį nuošimtį kas bertainis. 
Galima pradėti taupymų su 
dvidešimt penkiai centais. 
Perkant Suvienytų Valstijų 
Taupymo Markes.

Jums paaiškins apie tai jū
sų krasos užveizda, bankie- 
rius, laikraštininkas ir kiti 
agentai. Klauskite jų.

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

1 1
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REDAKCIJOS PASTABOS.
»K

ginimų ir abelnai apie 
sveikatų.

Dr. Graičiunas taipgi 
užgiria “Atgimimo” turi
nį ir, siekius ir nors jau 
per ilgus metus dirbęs mu
sų liaudies naudai išeivijo
je rašydamas knygas, skai
tydamas paskaitas, etc% 
jis dabar neatsilieka nuo
šalia, bet ir prie šio dide
lio darbo prisideda. Jis 
jau prisiuntė “Atgimi
mui” didelį pundą nuo
dugniai apdirbtų rankraš
čių, kurie susideda iš 25 
skyrių su paveikslais, kai
po vienas didelės vertės 
veikalas.”
Tai perskaičius 

rėjo mums tikėti,
pat daktaras, kurs dešim
ties metų laikotarpiu buvo 
socijalistu, paskui kataliku, 
kiek vėliau laisvamaniu tau 
tininku, gi dabar virto ne- 
zaležninku.

Nežinia kas pagalinus iš
eis iš to musų daktaro.

Mulkintojas Strazdas ( į, į J 
Gevelande. ;

Strazdelis, vanago išvytas ii 
Cambridge, Haas., jau patapė 
čia. Stengiasi išperėti mulkių. 

Jo istorija.

ŠLS-TAS APIE DEMORA
LIZACIJĄ.

Socijalistu senas veikė
jas, dėdė Baltrušaitis iš 
Pittsburgh’o, šiomis dieno
mis parašė j “Naujienas” 
straipsnelį apie demoraliza
ciją (patvirkimą, iširimą). 
Jam suskaudo širdį, skai
tant laikraščiuose nuolati
nius paminėjimus apie Ru
sijos demoraližačiją. De
moralizuota, esanti kariuo
menė, demoralizuota val
džia. Bet argi demoraliza
cija esanti blogas daiktas? 
klausia p. Baltrušaitis. Ir 
atsako, kad visiškai ne
blogas: Girdi, jeigu ne de
moralizacija kariuomenės— 
ji nebūtų sukilusi prieš val
džią, nebūtų pavykusi re
voliucija, nebūtų kariuome
nė sustabdžiusi karės, o bu
tų toliau tęsusi skerdynes, 
Ne, demoralizacija esanti 
puikus dalykas ir be reika
lo ją. žmonės smerkia.

Bet išsigando tokių drą
sių išvadų savo vienminčio 
“Naujienų” redaktorius. 
Jisai sako, kad taip tvirtin
ti, kaip p. Baltrušaitis-tvir
tina, nesą galima. Demo
ralizacija tik kartais esanti 
geras daiktas.

Jisai rašo:-

skelbti teorijų, pateisinan
čių jų demoralizuojantį vei
kimą. Al ūsų soeijalistai 
iigšiol ir elgėsi kaip žydai. 
Jie demoralizuodavo katali
kus žmones skelbimu lais
vosios meilės, .platinimu 
gimdymo kontrolės, jie sė
jo nestitikimus musų para
pijose, rėmė nezaležninkus, 
visa tai darė tuo tikslu, kad 
katalikus sudemoralizuoti. 
Bet dar Iigšiol nebuvo iš
drįsę, taip sakant, teoretiš
kai pamatuoti savo tokio 
veikimo. Tą dabar “Nau
jienos” padarė. Bet mes 
už tai nepykstame. Net 
dėkingi esame, Bent pil
nai paaiškėjo musų socija- 
listų teorijos doros klausi
muose. Ačiū už atvirumą.

NEŽINIA KAS IŠEIS Iš TO 
MUSU DAKTARO.

Demoralizacija esti 
ras daiktas tiktai kartais- 
tiktai tada, kada ji apsi
reiškia tenai, kur mes gei
džiame, kad ateitų .pragai
štis. Bet tame dalyke, 
kuriam mes linkime per
galės ir pasisekimo, demo
ralizacija yra, beabejonės. 
blogas daiktas.

ge-

,,PAIN-EXPELLER
' tai kiekvienos šeimynės geriausfs draugas, karis 
tikfai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli. ' . 1 1
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę cienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PA1N--EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 c.cntuš, nes jame yra gyduolių

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

f tNabagėliai tie musų tamsus 
žmonetiai. Bent koks apgavi-' 
kas jų tarpe pasirodo, tai jie 
su atviromis rankomis jį pri
ima. Nors jų gerieji draugai ir 
norėtų juos perspėti, bei * jie 

užsikimša sau ausis ir nenori 
draugiško patarimo kiaušy - 
ties,, bėt po laiko, 'kada < juos 
gerai apgauna ir nntsuka jiems 
keletą dolierių, tai< tada prade-

luk tas da verkti i-r raudoti apgailės-, 
taudami savo kvailumą.

f
Man rodos, kad Gleyelan- 

de nėra žmonių, kurie nenorė
tų sužinoti teisybės, labiausiai 
jei ta teisybė juos labai arti 
paliečia. Tai idant perspė-jus 
savo draugus nuo žulika, 
noriu Tamstoms paduoti trum
pų istoriją Strazdelio. Ir ka
dangi nekurie gali , abejeti 
apie teisybę mano žodžių^ aš 
juos rašau po prisiega ir po> 
šio straipsnio yra notaro pa
liudijimas.

Strazdas, užuodęs, kad ran
dasi nesutikimai tarpe vietinio 
klebono ir parapijos, atvažia
vo į Cambridge, Mass., ir 
persistatė kaipo klerikas, bet 
nesisakė, kokią seminariją jis 
larikąs. Pasakė jis keletą pra
kalbų, snkolektave kelis šim
tus dolierių ir išvažiavo šven- 
tinties. Po tų savo šventinimų, 
kuriuos, sakė, ėmęs nuo kokio 
tai kardinolo Chicagoje, jis 
sugrįžo atgal į Cambridge. 
(Noriu čia pastebėti, kad Chi- 
eagoje jokio kataliko'kardino
lo nėra).' Sugrįžęs • Jb? pradėjo 
bažnytinės pamaldas laikyti 
ir kolektuoti ant naujos baž
nyčios. Žmonės davė iš pasku- 
•tinios. Žinoma, daug buvo 
tokių, kurie Tuo jaus suprato, 
kad jis yra apgaudinėtojas ir 
jie nepasidavė apgauti.

Vieną vakarą Strazdas lai
kė prakalbas, bet jam, ant 
nelaimės, atlėkė vanagas iš 
So. Bostono ir ėmė jam plunk
snas draskyti. Tas vanagas 
jam uždavė penkis klausimus, 
į kuriuos "Strazdelis nedrįso 
ą t sakyti. Tie klausimai buvo- 
sekanti: 1) Ar Tamsta esi

nesmo-

KAS TIE BAŽNYČIOS 
REIKALAI?

Klausia “Naujienų” re
dakcija. Ir pati į tą klau
simą atsako: girdi, ar ne tų 
pačių kunigų reikalai?

“Naujienos” juk gali ži
noti, kad iš pinigų, sumo
kamų parapijų ir bažnyčių 
užlaikymui, kunigai gauna 
tik mažų dalį, kaipo savo 
algą. Pa v. didžiosios musų 
parapijos Chicagoj metinių 
ineigų turi nuo 20 iki 30 
tūkstančių kiekviena. (Lai 
neskauda “Naujienų” šir
dis dėl to). Bet kunigai iš 
tų pinigų gauna po 800 dol.

Nepataisomų žmonių ne
reikia . mums toli j ieškoti.
Turime čia-pat po šonu. Ir H metus kiekvienas. Kur ei

Toksai protavimas paro
do tiktai, kaip demoralizuo
ti yra tie,'kurie mezga to
kias keistas teorijas apie 
moraH’bę. Tų, ką katali
kystės priešininkai piktai, 
ir neteisingai nuolat prime- 
tinėdavo jėzuitams — da
bar nei patys nepasimatė, 
kaip pradėjo įvesti į taisy
klę savo pasielgimams.

Ne, ponuliai. Jeigu yra 
kokie nors pastovus doros 
įstatymai, tai jie turi bū
ti prilaikomi prie visų žmo
nių, visų laikų ir prie viso-

galime pilnai pasigerėti.
Žinomas lietuvių mulkin

tojas Mickevičius, susi'sėb- 
ravęs sū laisvamaniais tau
tininkais, leidžia savo ten 
kokį laikraštį, užvardintą 
“Atgimimas.”

Mums seiliaus teko maty
ti to šlamšto pirmas nume
ris. Ir apie tai esam mi
nėję pastabose. Pasakėme 
tiesą, kad tasai šlamštas 
leidžiamas bjauriausiam 
nesusipratusių lietuvių mul 
kinimui. Tą patį atkarto
jo ir visa katalikiška spau
da.

Šlamštas “Atgimimas,” 
žinoma', patiko musų laisva
maniams tautininkams ir 
socijalistams. Jų laikraš
čiai išreiškė ' pasigerėjimą. 
Kaipgi kitaip gali būt. Juk 
tasai šlamštas, tai nezalež- 
įtiiikų “veikimo” neva or
ganas, laisvamanio tauti
ninko redaguojamas. Nes 
patsai mulkintojas Micke
vičius vos moka pasirašyti 
pavardę.

Laisvamaniai tautinin
kai su socijalistais daugel 
dalykuose nesutinka. Bet 
kovoti prieš Katalikų Baž
nyčią jie eina ranka ran
kon. Darbuojasi, taip kaip 
broliai.

na kiti pinigai? Gi užlai
kymui Bažnyčios, josios 
tarnų, užlaikymui mokyk
los t. p. Del smulkmenų 
prašome “Naujienų” re
daktoriaus kreipties į para
pijos ofisų. . Tik pirma lai 
įsirašo i parapijonų skaičių, 
nes kitaip klebonas ’ gali 
juos mandagiai išprašyti už 
durų.

CUSTZJt, MICH.

kių padėjimų. Kas bloga'. Musų redakcijoj! pakliu-
Tau, bus bloga ir kitam. 
Jeigu demoralizacijų blogu 
Tau, bus ji bloba ir Tavo 
priešininkui.

Ligšiol mt'H žinojome, 
kaip sistematiškai žydai 
deint >ra I i zuod a vo tautas, 
norėdami jas inkinkyti sa
vo reikalams. Bet nei žy
dai neišdrįsdavo viešai

vo 4-tas to šlamšto ‘Atgimi
mo” numeris. Vienam 
puslapyj štai koks kurijo- 
zis padėtas nuo redakcijos:

“Apari to, “Atgimimo” 
redakcijai rašė kitas Ghi- 
engos lietuvis daktaras, 
tai gerbiamas A. L. Grai
čiunas, — pastarasis apsi-

Conays apylinkėj jau nuo 
seniai yra apsigyvenusių lie
tuvių, ūkininkų, bet iki šiolei 
jie nieko draugijiniame gyve
nime nenuveikė ir niekas apit* 
juos nieko negirdėjo.

Conays lietuviai jau du 
metai kaip yra sutverę para
piją, kuri ikišiolei labai silp
nai gyvavo. Mažai kas para 
pijos reikalais tesirūpino. Bet 
šiandiena apylinkės ūkinin
kai jau nebemiega — pradėjo 
griebties už darbo. Conays 
lietuviai sutvėrė draugystę po 
globa Sv. Antano. Draugystės 
tikslas: savitarpinė pašelpa li
goje ir įnirus, taipgi darbuo- 
ties visų ūkininkų ūkės reika
luose. Tatai visi apylinkės 
ūkininkai turėtų prie Sv. An
tano draugijos prisirašyti. 
Susirinkimai atsibuna kas mė
nuo pirmame nedėkiienyj, 
pas K. Daunorą, R. No. T, 
Custer, Mich.

Gruodžio 2 d., atsibuvusia
me susirinkime daug buvo 
svarstoma ir apie parapijos 
reikalus, tam tikslui likosi iš
rinktas komitetas. Tam komi
tetui pavesta rūpintis visais 
parapijos reikalais Ir rungties 
prie naujos bažnyčios budavo-

Bpno Katalik, ta»iga8» 2) , jam 
Kokioje seminarijoje baigm) .j „ 

mokslą? 3) Kdks vyRkupn-*
Tamstai suteikė ‘ šventinimus?
4) Prie kokios drocezi jos -TaAi- 
sta priklausai? 5) Kokfe '
vardas to kardinolo, poi'kurio 
globos Tamsta esi? Lai • ir 
Clevelando žmonės paklausia 
to paties nuo Strazdo. Bet 
klausiant jo, reijria žiūrėti, 
kad jis viešai atsakytų ant tų 
klausimų. Jis ypatiškai guli 
meluoti kiek jis tik nori, bet 
viešai vis atsiras kas ners, ku
ris melą galės pagailti.

Nuo to laiko prasidėjo 
Strazdo vargai Cambridge.
Žmonės vis daugiau pradėjo 
abejoti apie jo -kunigystę. Bet 
vis tuomi laiku ps skolino pi- 
nigns ir rinko aukas ant nau
jos bažnyčios. Mulkių atrado 
gana daug, net nekuriaos biz
nierius lietuvių torpe pasisekė 
jam prigauti. Vakarais jis 
dažnai “praneumško” išsi

* I

traukdavo su savo vargoninin 
ku. Pagaliaus pasklydo įvai
rios nešvarios -kalbos, dėl ku
rių Strazdas trumpu laiku tu* 
rėjo Cambridge apleisti iri j 
savo vietą paliko Mikalauską 
(Mielielson).. th ; :

Nenoriu aš čia sakyti, kač• i i ' •. S • e »
Strazdas yra vagis, tyet fak-.’ 
tas yra, kad surinktus pinigus'1 
jis išsivežė su savim ir taipgi 
jšvažiav ’o savo skolos ričatmo- 
kėjęs. ’i Guri

i*l£ . C«
Jaią išvažiavus, jau ęebe tąip 

ir, Mikalauskui , sekąsi. Net 
ir liberalui biznierįąiį’ pradėjo 
ąrčiau, žiūrėti į dalyku^. Vie
nas ;iš, tų . biznierių,.pian pasa
koje!,' kad, jie padėję penzurų 
ant Mikalausko . laiškų. ir 
daug jo laiškų paėjųę į savo 
rankas ir perskaitę., Ąųt galo 
papuolęs fį jų, rankąs. laiškas,, 
Strazdo,rašytas, kuris, j visas, 
paslaptybės nezalęžnipkų aiš
kiui parojęs. Bartkeyįčius pa
ėmęs .tą, laišką pasięąukė Mi
kalauską ir liępė jaųi į trum
pą laiką išsikraustyti iš 
Cambridge, o kitaip jis pas
kelbsiąs tą laišką.

Mikalauskas, pamatęs tą 
laišką ir perskaitęs jį, paba
lo, prisipažino, kad tikrai 
Strazdo rašyta ir, pasiėmęs 
viską, kas tik papuolė į jo 
rankas, jis išdūmė iš Cambyid- 
ge.

Z Tada Bartkevičius tą laiškų 
nunešė pas Bagočių pasitarti, 
kaip su tuo laišku biznį pada
ryti iš‘katalikų kunigų. Ba- 
gočius pasiėmęs kopiją to laiš
ko nuėjo pas kun. T. Žilinskų 
ir norėjov jam tą- laišką par
duoti, tvirtindamas, kad tai 
yra autentiškas. Bet kunigas 
ŽSlinskąs atsisakė ji pirkti. 
Tada išgirdęs apie tų laiškų 
Jonas J. Ramanauskas, pir
miausiai nuėjo pas Bagočių 
apie tą laišką pasikalbėti. Ba- 
gbčius jam liepė nueiti pas 
Bartkevičių. Pas Bartkevičių 
nuėjęs Ramanauskas nurodi
nėjo jam, kad jis turi tų laiš
ką paskelbti, kad apsaugojus 
visuomenę nuo tos gaujos ap
gavikų. Bvrtkevičius nors la
bai mandagiai kalbėjo, bet 
vis norėjo parduoti tą laiškų 
už pinigus, sakydamas, kad

F. AD. RICHTER & CO. 
80 Wa*hington Street, New YYork

ima rašinėti uįde vaikų au-limo. Ponas Kazimieras Dau

nora paaukojo žemės baž
nyčios, *Cnster, MScK, -UŽ ką 
draugija širdingai dėkojo 
draugui Daunorai.

Parapijouas.
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Alylem'as Drauge, ir Rev. W.' 
t re Michelson '* i ' 1 
of Ecclesia St. Josėpli.

Aplaikiau nuog jus “Spe- 
*čfal Delivery” ' H laiškuti už 
kuri tariu, iAioširdingiadsiai 
A'čiu! Ir dart Ačiif!.'... Kaip ra
šiau pasveikibitna su1’ jūsii 
Brolio sykių' jldejome laiške, 
ir sakiau juogtai atėjus iš 
Bažnyčios, jai dau’giaus nepa
sigersiu, tai pabriešiu, ntaž

W j*s jį įgijęs.
V '
;• Bet i kadangi Ramanauskas' 

pasakėm Bartkevičiui, jei jis 
neskelbsi to laiško,- i itai bus' 
apie .tad' pranešta visuomenei, 
tai tada Bartkevičius davė koi- 
pįją ,to; laiško Ramanauskuu.

J
Kfedengi Ramanauskais to laišs 
ke taip greitai neskelbė, tai 
“Keleivis”, gavęs kopijų to 
laiško riuo Bagoeiajfcs, paskel
bė jj, bet išmesdamas visus 
vardus ir pranešdamas savo 
skaitytojams, kad itai esąs 
laiškas, < rašytas vieno katali
kų kunigo kitam. “Keleivis” 
gerai žinojo, kad Strazdas ir 
Mikalauskas nėra7 katąlikų km 
nigai,; bet kaip jis yra vi
sados papratęs- meluoti ir 
šmeižti, tai ir šios progos ne
apleido apšrpeižti katalikų 
kunigus.

Tas laiškas skamba sekan
čiai; (Paduodu ' žodis į žodį 
kaip jis buvo rašytas, tik iš
imant vieną žodį) kuris taip 
bjaurus, kad negalima < lai-

Tai tas^mano minčia. Gali bū
ti, ir labai pasekmingas dal
bas, sikiu ir pageriųimas mu
su ateiti. O antra ir Maryte, 
bus malonu kaip grdžiam gy
venime glaustis prieg savo
širdies.... Aš manau kad jus
ja galėt pamylėti o taipgi ir 
ynai jus! Aš tam tikiu. Sa
kote rtian tai gerai gali būti, 
Pošimtas velniu! Gal jums 
šimtą sikiu gali būti geriau, o 
kad nė tai abiem gali būti ge
rai. Jai mėtai kad veliiiop ei-ėdi F71 iv IliCtTJ «

daug daugiau^, pu beabejonps,!na Pa^pija. Tai colectuoc ir
ir nesidaviau per daug ysi- 
rautįi. Geriaus atsidiejau kaip 
pab&iksiu rašės, dėl jus laiško, 
bei kuomet parašisiu, tai tuo
met su Jus broliu ysirausime, 
kaip mies kad kuomet būda
vo. raunam kaip buvau nuva
žiavęs Chicagon bei Cambrid
ge kuomet jus atvažiavot, ne 
vieno bateli Fransuziškos iš
tuštinome, taip ir dabar čio
nai darome Westvelle su jus 
Broliu t. y. mano geru Drau
gu....Jau buvo apie daugiaus
pora sykiu ant mišių, ir ma
tyt, kad sii laiku persiims ir 
ysimokis.... Taip mielas Drau
ge, turiu prisipažinti juogei 
pusietinai aš jus ysiilgau, nies 
beabejo, kad ir trumpo va
landėlė visumet gyvandami, 
bet labai draugiškai, kas liek- 
to neišdildomo atmintis, ir 
tankus apmislijmas praeities...

Dar pasakysiu: Jus Sakotės 
kad labai prastam padėjime 
Cambridge parapija 'egzisto-j 
janti, aš tam tikiu mielas 
Drauge kad aina welniop su 
Juozapais; Bet jai dar gale- 
ma collestoc ir .kuomet, jau 
matysi, kad tikrio viskas puo 
velniu! Tuomet, kaip sakiau, 
kad tik sugriepsi išvešk, kaip 
tai; kielikus arnotus, ir tam 
panašiai, nies tien kelikas yfa 
brangus, kadangi sidabrinis
bet aš dar klausiu; Ar nema- .. A . '.Anote, nei mojaus menesio ysi- 
laikyti? Ant June kaip minie- 
jau, tai kaip kad ant vakaciju,
kur is University butumiem 

’ • J ; f , Ijitvųžiave. O mies išvarįsem 
gerą busienę su studenląis, 
Pradėsi

tais
sim mokyti ji Kunigaus, 

Ir iąažiausia lupsime puo ko
kius $500.00 O aš tikiuosiu, 
kad mes ju gausime apie poroj 
ir kur žadame važiuot:, mies 
šiandien npkalbejom su . jus 
Tiroliu kuomet ysirovem, kad 
gali puikiausi pinigą padary
ki;' ir tas panašu kad gali 
taip tiktis.'Bet neprošalį kad 
turėtume kaip sakiau Baž
nytiniu daliku, tai dar pui
kinus butu... Nusipirket tik 
lazdžitikę užslvilksime baltais 
kautais kur aš nuog jus bro
lio pirkau.... Ir man taip ro
dą, kad mjes dar puikesni pra
gyvenimą padarysime, kaip 
ku’okioj ir geroj parakvijoj, 
maų taip atrodo po $500.00 
emant išmokik kokis 3—4 stu-

vok pinigus, buo žinok kad 
velniop parapija paliksi. Ne
nusiminkit nesiki sakiau! ne
prapulsi... Bet dar daugiaus 
pasigeris musu gyvenimas. Ir 
jau dabar mes bėdos nebema
tysime.......

Kas link S. B. Mickevi
čiaus tai š--------k jį ji visas
puses! Jai jis nori jus puo
savo vyskupiste prįrašiti.......
Aš manau kad yki June gal 
ysilaikysitį o toliaus tai jai 
Myleset k a sakiau, tai taip 
galesiam pamėginti! 6al dar 
daugiaus galėsim Fransnziško 
rauti; nekaip kad kituomet 
raudavome.....

Baiksiu rašės poŠimts kala
kutu; gal, jau ir iš logykos 
puo velniais buvau ysibalado- 
jes, kaip girtas buvau....

Atleiskit už viską kas per 
daug! Spauzdamas jus deši
ne! su tikra meile Jus my- 
lentis \

Draugas!!
Rev. J. Strazdas D. D.

» ' \
fšis laiškas aiškiai parodo 

viską. Tenai nei vieną kartą 
nėra paminėta apie Dievą, 
tik apie velnius tai gan daž
nai kalbama. Iš to laiško pa
sirodo, kad nezaležninkai 
vagj.s, girtuokliai ir paleis
tuviai, kuriuose nėra ma
žiausio grūdo tikybos arba 
meilės Dievo arbą artimo. Ir 
su tokiais žmonėmis yra sa
koma, kad Clevelaido žmo
nės pradėjo draugauties. Tai 
baisiausi gėda. Kitų' koliorti- 
.jų gyventojai turėjo labai 
gerą nuomonę apie Clevelan
do lietuvius. Laikė juos kaip 
apsišvietusius žmones, kultu- 
ringus ir dorus. Jie matė jų

, (Seka 3-čiam p.).

_____ _ .-------
Jnsij pinigai tari būti pa- | 
ččti grToj® Bangioje vals

tijas bankoja

SEGURin BANK
------- ov

M » FuSao- 
daml veiklus rtarba», ,An4>WWa A CO.,
108 So. t* s«ll« at. aMata 1H»

detitus (o irt 4 menesius gali- 
kraityjs ’^jrt -talpinti^.'< T4 irtrt 'langviai išmokyti) tai ga- 

’paduodu tik piwr»ą ir paskinti-< ILlabai puikiai pragyventi, o «6cki ir ®ond» p«
kkvktninkų ant to sukasime,nę |-aldę)ę.Vvlyvi
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Lietuviai Amerikoje Mulkintojas Strazdas 
Glevelande.

\ jie lyg jau ir aptingo, nes 
nenori pasirodyti su savo 
veikimu visuomenėje. Kals 
tiesa, pastaraisiais laikais 

ske lbimas, kad M Atkariu- lietuviai buvo užimti svar-
nienė’ pabėgo nuo savo vy- biuoju darbu.
ro su Bronislovu Bahdo
nu. Paskelbime buvo pa
sakyta, kad kas pirmutinis 
praneš, • kur apsiverčia pa-

PERTOLI NUBĖGO. (Pabaiga nuo 2 p.).

Westville, UI. — Nesenai 
“Drauge” buvo padėta pa-

\hšą veikimą ir džiaugėsi iš
to, bet dabar jau jų nuomonė

Tv ,v. , persimainys, jei jie matys, kad Ispradziu ; ,. ,.. . , ,. ..... , .‘tokios prakilnios kolionijosreikto teplioti is oro puses Bau
I’"™™.’’. "M"8 pariW“S|“dvasišką vadovą” atakaluną, 

eretiką, bedievį ir didžiausį 
J*' parmazoną.

du

bėgusi Atkačiunienė, tasai 
gaus 20 dolerių dovanų.

Praėjo pora savaičių ir 
niekas apie pabėgusią ne
atsiliepė.

Bet štai musų apylinkėj 
• įvyko baisi nelaimė prie 
anglių kasyklos No. 4.

Keturi darbininkai,
lietuviu Bahdonu ir du sve
timtaučiu, stūmė karuką 
(vagonėlį) prie “šafto,” 
kad jį užstumti ant keltu
vo ir nuleisti žemyn. Jiems 
bestumiant karuką keltu- 

' vas, ant nelaimės, nusileido 
žemyn ir prieš juos paliko 
atvira, gili skylė. Atstūm

ėtas karukas žemyn nugar
mėjo ir su juo abudu lie
tuviu. Svetimtaučiu kaž
kokiu bud.u pasiliko ant vir
šaus.

Skylė buvo 300 pėdų gi
lumo.

Taigi abudu lietuviu Bah
donu ant vietos žuvo.

Kuomet prisiėjo užmuš
tuoju palaidoti su kataliki
škomis bažnytinėmis apei
gomis, pasirodė, kad už
muštojo pati nebuvo jo 
pačia. Nes abudu Bahdo
nu buvo nevedusiu. Pas
kui paaiškėjo, kad ta mote
ris yra pa j ieškoma Atka 
čiunienė, kuri buvo pabė 
gusi nuo vyro ir su 2 metų 
savo mergaite apsigyvenusi 
pas broliu Bahdonu.

Bahdonu tik trečia diena 
kaip buvo gavusiu darbą ir 
manė dar ilgiau su ta pa
bėgusia moteriške pagyven
ti.

Tečiau taip elgdamies 
pertoli nubėgo.

Tasai atsitikimas tegu 
■ bus pamokinimas kaip vy

rams, taip moterims, idant 
jos taip lengvai nepamestų 

Amvo vyrų ir su svetimais
vyrais nesislapstytų po A 
meriką. Nes nuo Dievo 
negalima niekur pasislėpti

Mainieris

trobesius taisyti.
Gerb. klebonas kun

Lietuvninkas sumanė iri D„ dide8nė 8arma,a butų
vidi, padabinti. Taigi, da- C,CTelaIldo lietuviams, jei jie
bar atliekamas padabini- intikįtų tam
mo darbas. Nuvaloma sic- neužįjgO gali atsisėsti kalėjl- 
nos, atnaujinami dažai ai- me> nes man prane8a K 
toriai. Nuvalytos sienos at- Cambridge> kad to mieBtelio
rodo kaip naujos. lietuviai, kurie skolino ir au-

Aeiij gerb. klebono pasi- kavo savo pinigus Strazdui, 
darbavimui turėsime gra- pasakė, kada jie sužinojo apie 
žiausią bažnyčią visoj JBal- jo niekšystę, kad lai sau va- 

1 timorės diocezijoje. žiuoja, bile tik daugiau žmo-
Visi lietuviai tuo džiau- nių nebeapgaudinės, nes, sa 

giasi. Prieš Adventą tu- kė, vistiek nuo jo pinigų nė
rė jome fėrus parapijos beatimsi. Bet dabar, išgirdę, 
naudai. 1 Į kad tas Strazdas pradėjo žmo

nes kitur mulkinti, nekurie 
susidėję pasamdė Bamanaus-

Pasibaigus fėrams, musų I k^ surinkti paliudijimus nuo
Liet. Darbininkų Sąjungos žmonių ir išėmus “warrantą 
3() kuopa surengė prakal- pašaukti teisman, 
bas. Kalbėtojais buvo kvie- Tikiuosi> kad šio miesto 
cianu veikėjai, Dr. J. Biei- lietuviai> kurie gal ir prie 
skis ir p. K. Šeesnulevičius. to Strazdeiio pri8įdėję, prisi- 

Prakalbos įvyko gruodžio dgj0 prįe j0 nežinodami, kas 
6 dieną. Tečiaus Dr. J. I jis yra per paukštis, bet da 
Bielskis dėl svarbių jam|bar, sužinoję visą teisybę, at-

Prakalbos; rezoliucija.

M

IŠ LIET. M. DRAUGIJOS 
PASILAIKYMO.

dieną.; Socijalistąs užsi
mokėjo 32 dol. pabaudos ir 
kuoveikiausiai išdūmė į O- 
maha, Nebr.

Socijalistas Vanaikis gy
rėsi, kad kitąsyk jis gyve
nęs Kast Ghicagoje, Ind. 
Tenai jis su kitu socijalistu 
sutvėrė socijalistu kuopą. 
Jis su tuo kitu iš ten pa
bėgusiu. Anas, sako, pa
bėgęs nuo pačios.

P. P.

Miestas”. Malonus solistės 
balselis džiugino publiką, del
nų plojimas lydėjo ją nuo es
trados. Po to p-lė Liudvika 
i^upkaitė, p-lė O. Simuliniukė, 
p. L. Svitorius ir P. Buja- 
nnuskas sulošė labai juokin
gą veikalą. “Baisus Sapnas”, 
publika gardžiai pasijuokė, 
bet cicilikučiai sprogo iš pik
tumo, nes buvo atlošta tikras 
atsitikimas iš jų gyvenimo. 
P-lė Rajuniukė padeklema- 
vo “Žiemai ateinant”, Bai-

WAUKEGAN, ILL. _ giant* programą vietinis Šv.
Baltramiejaus choras /sugiedo 
jo “Lietuva Tėvynė musų”. 
Nors buvo labai negražus 
oras, bėt publikos buvo pilnu- 
tė svetainė, pasekmės prakal
bų labai geros. Parduota daug 
katalikiškų knygelių ir daug 
užprenumeruota laikraščių. 
Garbė waukeganiečiarns už jų 
darbavimosi ir rėmimą savos 
spaudos. Girdėti, kad katali
kiškos draugystės, žada pasis
kirti nekuriuos laikraščius 
sau už organus, tai labai bu
tų pagirtina.

. Waukeganietis.

priežasčių negalėjo atke- sikratys nuo jo 
iauti iš Washingtono. Tik / solemnly swear fhat the 

vienas p. Šeesnulevičius kai Į above fact are true to the best 
įėjo. Kalbėjo ištisai tris of my knotvledge and belief. 
valandas. Aiškino Lietu- » Jonas Keras,
vių Darbininkų Sąjungos
svarbumą. Kuopon tuo- ««
jaus įsirašė 12 narių. J Stcorn to and subscribed be- 

Antroje savo kalbos da- fore me fhis 18th day of Decem- 
yje gerb. kalbėtojas aiški-1 ber, 1917.

no apie Lietuvos laisvę, po
rtiką ir lietuvių katalikų 
veikimą Lietuvos laisvės 
žvilgsniu'. Ypač nuosek
liai išaiškino lietuvių infor
macijos biuro Washingtone 
veikimą ir svarbą.

Prakalbose buvo labai 
daug žmonių. Moterų bu-

Johu J. Roman,
Notary Public.

(Antspauda).

LDS. kuopos nariai nega
li atsidžiaugti ir atsigėrėti 
gerb. kalbėtoju, taip jis sa
vo žodžiais visus sužavėjo.

, . . , Kuopa taria acių visiemsvo neperdaugiausia. Regis,L. , . , . ,i t i i • i v • v . lietuviams, kurie buvo susi- 
rinkę pasiklausyti prakal
bų.

25 metų sukaktuvės.

Šv. Kazimiero draugija

jų daugelį sulaikė labai šal 
tas oras. Visi susirinkusie
ji su atsidėjimu klausė pra
kalbų. Kalbėtojas nega
lėjo atsigerėti gražiu balti-

Pittsburgh, Pa. — Vie
tos Lietuvių Mokslo drau 
gija gruodžio 9 dieną ture 
jo metinį susirinkimą. Su 
sirinkime pasirodė, kad dr- 
ja turi 252 nariu ir praei 
tais metais jinai turėjo pu 
sėtinai pelno. Paaiškėjo 
kad draugijai kas metai 
klotusi neblogiausiai, jei 
joje nebūtų siurbėlių, ku
rios dr-ją išnaudoja.

Btįtų geistina, kad drau- 
gijaįišsirinktų gerą, atsa
kančią valdybą, tuomet ir 
stovį jos labiaus pagerėtų.

Narys.
B---------------------- -
BALTIMORE, MD.

Parapijos reikalai.

Vietos lietuviams įsigijus 
didelę ir gražią bažnyčią ir 
puikią pa rėpi jos svetainę,

Pasekmingai apvaikščiota
K. Spaudos Savaitė! j

Gruodžio 9 d., waukegauie- 
čiai surengė Spaudos Savai
tę. Antrą valandą po pietų 
prasidėjo programas, pirmiau
sia kalbėjo gerbiamas p. Al. 
Račkus, puikiai gabus kalbė
tojas papasakojo apie spaudos 
galybę, kokią naudą atneša 
gera spauda ir kokį negeru
mą bloga spauda. Taip-pat 
gerbiamas kalbėtojas darodė 
faktais, kad didžiausi rėmėjai 
ir palaikytojai spaudos buvo 
tai musų dvasiškija, ir jeigu 
ne dvasiškija, gal butų prany
kusi musų tautą, o jie savo 
šlamštuose nesigėdi rašyti, 
kad dvasiškija yra tamsos 
skleidėja. P-lė O. Šimuliniu- 
kė puikiai padeklemavo 
“Karė”, A. Kleiva padekle
mavo “Kodėl,” p-lė S. Ašmiu- 
tė ir p. M. Janauskienė pui
kiai padainavo duetą “Santa 
Lucija,” malonus jų balseliai 
žavėjo publiką. Po to graž.iai 
padeklemavo p-lė A. Vaiteku- 
niukė. ,

Toliaus sekė antra kalba. 
Kalbėjo p. L. Šimutis, ger
biamas kalbėtojas daug kal
bėjo apie spaudą, ragindamas 
daugiau skaityti, lavinties, su
prasti naudingumą geros 
spaudos, ir neremti bedieviš
kos spaudos, jeigu, sako, mes 
katalikai, neremtume cicilikiš- 
kus šlamštus, seniai jie butų 
kojas užvertę, nes jie iš sa
vųjų negalėtų užsilaikyti.

P-lė S. Ašmiutė akompa
nuojant p. P. Bujanauskui 
puikiai padainavo “Šventas

TAUTOS IŽDO 
DYBA

VAL-

Pirmininkas, kun. F. Ke
mėšis, 3230 Aubum Avė., Chi- 
cago, III.

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

Raštininkas, L. Šimutis, 
3230 Auburn Avė., Chicago, 
UI.

Iždininkas, kun. S. J. Ce- 
panonis, 318 So. Fourth St., 
Homestead, Pa.

Iždo globėjas, kun. J. Jak- 
štys, 421 Cjeveland Avė., Ila- 
rrison, N. J.

PRANEŠIMAS NORTH SIDE LIE
TU VIAMS.

PraneSu visiems dienraščio "Drau
go” skaitytojams, kad virš minėtą 
laikraštį galite pas manę gauti. Ku
rte 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. /

A. NAUSĖDAS, ,
1658 AVabansla avė., Chicago, Iii.

moriečių užsilaikymu pra- antrą Kalėdų dieną pami- 
kalbų metu. nėjo savo 25 metų gyvavi-

Pabaigoje perskaityta ir mo sukaktuves. Paminė- 
pravesta. rezoliucija Lietu- jimas prasidėjo šv. misio- 
vos laisvės atgavimo reika- mis. Po pietų buvo pra- 
le. Rezoliucija pravesta kalbos, lošimas. Pasibai- 
vienbalsiai, rankų pakeli- gė pasilinksminimo vakaru, 
mu. Tik vienas socijalis- Kuoilgiausių metų ir kuo- 
tas pakėlė ranką prieš re- geriausio pasisekimo Šv.
zoliuciją.

Gruodžio 17 d. rezoliuci
ja buvo induota šios šalies 
kongresui-senatui ir žemes- 
niąjam butui. Tai padary
ta Marylando valstijos lie
tuvių vardu. Pareikalau-

Kazimiero draugijai!
J. K.

KLIUVO SOCIJALISTUI.

“TIKYBA ir DORA”
LAIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS KUNIGŲ MARIJONŲ CHICAGOJE. 

EINA DU KARTU I MĖNESĮ.

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katuli 
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus j visokiut 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio • - 5c. 
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c.
Adresas: •>' i

•‘TIKYBA IR DORA”
1631 W. North Avė. Chicago, III
Kas nori gauti vieną nnmerį, turi atsiųsti lc. krauos 
ženklelį.

Bayard, Iowa. — Lietu 
vis socijalistas Vanaikis čia 

ta, kad taikos konferencijo- Į dirbo prie tiltų statymo, 
je Suv. Valstijų vyriausy- Gyveno pas vieną farmerį. 
bė užtartų Lietuvos laisvę. Tik taukšt ir įsimylėjo 

Pas mus ir socijalistai 19-kos metų farmeriutę. 
žmoniškai apsieina. Susi- Kadangi tėvai savo duk- 
rinkime nebuvo jokio truk- terį kiekvienam žingsnyj 
šmo, išėmus vieną socijalis- saugojo, socijalistui nebuvo 
tą, kurs balsavo prieš re- kaip prie jos prisiglausti ir 
zoliuciją, Bet ir sis bal- atidaryti jai savo širdies
suodamas nieko nesakė. Slėpinius, jis parašė meiliš-
Kalbėtojas sakė, kad to so- ką laiškutį ir mergelei pa 
cijalisto pavardė turėtų būt kišo.
atspaudinta aukso raidė- Mergelė laiškutį pers 
mis. Tik gaila, kad jo pa- kaitė ir apie tai pranešė tė 
varde nežinoma, gi tautai vams. Šitie karštą socija 
nei nerupi tą pavardę suži- listą ir suareštavo, 
noti. - I Byla įvyko gruodžio 1<

Nori smogiai ir nau- 
llngol laiką praleisti? Iš
sirašyk “DRAUGĄ”, o J| 
taip pamėgsi skaityti, kaip 
god šis vyras. Dienraštis 
•DRAUGAS” metam* kai
nuoja 85.00, pusei me
tų 88.00.

Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th Street 

CHICAGO, ILL.

Sekančios Knygos Gauna
mos “Draugo” Knygyne.
Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin

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

merį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno išperkant 
moncy order arba registruotame -laiške. Mažiaus dole
rio galinga siųsti krasos ženkleliais.
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis

11. Surengtas ir nžgirtas trečiojo Baltimores Kon- 
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštėsniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina..................25

No. 1105. Trumpą Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per savę mokinties, poperos apd................... 35

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

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

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

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, 111. 1915, pusi. 28... .10

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

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

No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos 
apd................................................................................. 35

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

formacijų adresuokite:
No. 33. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites. 

Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, III. 1915...45
No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko praleidi

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

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

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

Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis .................... ............10
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 

scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, ..................... 15
398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 

iš liaudies gyvenimo ...............................................15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 

3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai........ 15
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas 

Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir 
suaugusiems, 112 pusi.................................................25

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

No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dą vė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu- 
siam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911, 
pusi. 12..........................................................................10

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

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

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

!LNo. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.
1 Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.

V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m.

‘laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusk. .$1.00 
>S No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty

mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. ..25 
Kazimiero dryos. leidinį............................................ 3

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.

Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncili- 
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina.............. 15

DRAUGAS PUB. CO. 
1809 W. 46th St., Chicago III.

S;
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ŠALTOS KOJOS KAIPO 
PRIEŽASTIS ĮVAIRIŲ 

"PERSIŠALDYMŲ.

“Laikyti galvų, saitui. o 
kojas šiltai,” tai senas, bet 
geras hygijenos įsakymus. 
Jaltos kojos turi kenksmin
gų intekmę ant viso kūno. 
Šitą, prirodė prof. Winter- 
nitz’as sekančiu budu: in- 
dėjęs termometrų, į ausį 
žmogaus, laikančio kojas 
šaltoj vonioj, patėmijo, kad 
temperatūra, dešimčiai mi- 
nutų praslinkus, nupuolė 
ant pusės laipsnio. Intek- 
mė šaltų kojų ant kūno ap
sireiškia pas daugely ypatų 
staiga stipriu čiaūdymu; 
nosis čia pildo rolę sargo 
ar dabotojo, kurs praneša 
apie tai, kad galima susirg
ti. Jeigu persišaldymo 
priežastis tęsiasi ? toliau, 
kaip tai važinėjant, ar šal
tuose kambariuose buvo- 
jant, tai gali įvykti maž
daug sunki liga: slogos no
sies, gerklės, sausgėla (ra- 
mata) ir k. t.

Bet šaltos kojos turi dar 
šimtų kartų blogesnę intek
mę ant abelno sveikatos 
stovio, ypač kuomet jos yra 
šaltos iš .priežasties peršla- 
pimo, x Kiekviena motina 
žino apie tai ir patėmijusi 
pas vaikus apavų ar pan- 
čiakas sušlapintus, tuoj aus 
permaino juos, o lytingomis 
dienomis noriai laiko vai
kus namie, idant neduoti 
jiems progos peršlapti ko
jas ir persišaldyti. ——

Jau žinome, kad kūnas 
pridengtas drėgnais drabu
žiais praranda tris sykius 
daugiau šilumos, negu vi
sai nuogas. Todėl jeigu 
mes drėgnomis ir šaltomis 
dienomis ar žiemos laiku 
bėgiotume po ledų ir snie
gų, tai kūnas musų praras
tų vos tik trečdalį tos ši
lumos, kų praranda prie 
peršlapusio apavo, taip kad 
išdžiūvimui, duokim, trijų 
“lotų” sušlapintos pančia- 
kos, reikėtų suvartoti tiek 
šilumos, kiek dėl sušildymo 
vieno vandens svaro nuo 
zero lig virimo laipsnio, ar 

„taip-pat tiek, kiek reikėtų 
dėl galutino ištirpinimo pu
sės svaro ledo. Šitų žilu
mų turi suteikti kojų krau
jo šilumos spinduliai. To
dėl nėra nieko stebėtino, 
kad kojų peršlapimas, iš
šaukiantis viso kūno per
šalimų, taip tankiai būva 
priežastim įvairių slogų ir 
taip vadinamų sausgėlos li-
gu- '

O tečiaūs lengva apsi
saugoti nuo kojų peršlapi- 
mo turint apavų iš neper- 
šlapamos medžiagos, o per
šlapus netikėtai galima iš
sigelbėti nuo pasekmių, per
mainant tuojaus pančiakas, 
sausai nušluostant kojas, 
gerai jas ištrinant, o taip- 
pat energiškai vaikštant, i- 
dant tokiu budu paraginti 
abelnų kraujo sunkstymosi 
ir kūno šilumos išsidirbimų.

Dar labiau sveikatai ken
ksmingu ir sunkiau pašali
namu yra kojų peršlapimas 
iš vidaus, dėl labai smar
kaus prakaitavimo.

Prakaitas, kaip žinoma, 
normališkose sąlygose yra 
būtinai reikalingas dėl re
guliavimo kūno šilumos ir 
jo atvėsinimo. Jis geibi 
kraujų ir kūnų nuo perdaug 
didelio sukaitimo. Kuomet 
kūno temperatūra, kaitrai 
siaučiant,, labai pakilsta. 
prakaito intaisai visai dėl 
musų nežinomai pradeda 
veikti, visas kūnas apsipila 
gausiu prakaitu ir todėl at
vėsta. Prakaito grumulė
liai normališkose sąlygose 
pradeda veikti tiktai tuo
met, kuomet kūnas reika
lauja tikrai, atvėsimo.• *' *

Labai daugelis ypatų ser
ga žiemų ir vasarų kojų 
prakaitavimu, o šitas stovis 
labiaus kenkia, sveikatai, 
negu persišaldymas, ar ko
jų peršlapimas. Skaitlius 
prakaito gardo jaučio iš ko
jų yra didelųs, nes sulyg da
ktaro Krauzo apskaitymo 
žinoma, kad ant vieno kva
dratinio pado (apačios pė
dos) “colio” yra 2,685 pra
kaito grumulėliai, tuotarpu 
kaip ant tokios-pat ertmės 
sprando yra vos 417, t. y. 
gangreit 6-ta dalis. Tokia 
daugybė prakaito grumulė
lių ant kojų išdirba daugy
bę prakaito, paliuosuojant 
tokiu budu organizmų nuo 
didelio šilumos skaitliaus. 
Ankščiau ar ^vėliau visas 
kūnas pasiduoda šitai inte- 
kmei, o užilgintos slogos ir 
sausgėlos ^paprastai būna li
kimu ypatų, sergančių aug- 
ščiaus paminėta liga. To
dėl sergantieji kojų prakai
tavimu privalo neniekint 
šitos ligos, bet su visa ener
gija kovoti prieš jų ir sau
gotis nuo jos.

Labai dažnai šaltos, pra
kaituojančios kojos būna 
priežastim ilgai tęsiančių, 
labai sunkiai išgydomų li
gų ir nepranykstančių, kol 
šita priežastis nebūna išra
sta ir pašalinta. Daugelis 
ypatų nuolat persišaldo, 
nuolat gauna nosies slogas, 
ir užkimimų, o joks gydy
mas jų negelbi; čia nėra 
nieko stebėtino, nes svar
biausioji jų ligos priežastis, 
t. y. šaltos ar prakaituojan
čios kojos, tapo nepašalinta 
ir nuolat kenksmingai vei
kia. '»' ’ '

Kas teisybė, tai kojos tu
ri iš dalies tiesų, atker- 
šydamos mums už tai, kad 
mes neužlaikome jų. kaip 
reikiant. Juk iš atžvilgio 
į užlaikymų ir švarumų jos 
užima paskutinę vietų iš vi
sų kūno dalių. Ar-gi plau
name jas kasdien lygiai 
kaip rankas t O iš hygi jo
niško atžvilgio kuošvariau- 
sis kojų užlaikymas yra la
bai svarbus, nes kitoniškai 
prakaitas, sulaikomas sku- 
rinio “pancerio,” vadinamo 
batu, susimaišo su odos tau
kais, su dulkėmis ir su apa
vo riebumu ir pūna.

Užtat pirmuoju ir svar
biausiuoju, apsaugoj ančių 
ir gydančiu vaistu prie šal
tų ir prakaituojančių kojų 
yra švarumas. Sistematiš- 
kai privalo elgtis sekančiu 
budu: du sykiu per savaitę 
daryti kojoms šiltų vanų

“*• r.tit ptGės valandos (nėščios 
moterR neprivalo daryti sau 
tokių vanų) ir, išmazgojus 
jas su muilu, tuojaus nu
plauti šaltu vandeniu, o pa
skui reikia jas taip trinti, 
kad paraudonuotų oda, a 
ant galo ilgai vaikštinėti po 
kambarį ar po kiemų. Be 
to kasdien iš ryto atsikėlus 
iš lovos, įkišti kojas lig rie
šų į visai šaltų vandenį, o 
paskui reikia gerai jas iš
trinti.

Pančiakos privaro būt ne
šiojamos tiktai vilnonį ir 
mainomos 3—4 sykius per 
dienų, labiausia po kiekvie
no išėjimo. Numautos pan
čiakos yra kabinamos žie
mų prie pečiaus (krosnies), 
o vasarų ant saulės, nes po 
išdžiūvimo jos galima vėl 
avėti. Paskubintas kraujo 
sunkstymosi apatinėse ga
lūnėse yra labai naudingas, 
šitame atvėjuje patarimas 
energiškas krutėjimas kaip 
tai: šokinėjimas, šokiai, bė
giojimas ar ilgas vaikštinė
jimas, atliekamas greitais 
žingsniais. Vaikštinėjmai, 
atliekami % valandos netu
ri jokios vertės.

Žvaigždė
Sųvaitinis Laikraštis 
išeina kas pėtnyčia

Kaina metams:
Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 
Adresas pinigams ir ko- 
respondencijoms:

“ŽVAIGŽDE”
I, ’-v

3654 Ridunond Str., 
Philadelphia, Pa.

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
"DRAUGI

UIMUUK, 
TUna 1* «

KAD Tinai SKILVI- 
llttžiu lentelių n» l>bal (era 

po valgymui dėl suviržkihlnao. Pa
mėginkite vlong. Parduodama paa 
visus aptiakorina.

DELSI GERUMO KALĖDŲ 
SEZONO.

Jeigu sezonas Kalėdų ir 
Naujų metų turės būti link
sminimosi laiku, tai bū
tinai reikalinga yra turėti vi
durius gerame stovyje. Jeigu 
nėra gerame stovyje, tai visas 
linksmumas ir geras ūpas pra
puola.

Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras neuž
leidžia vidurių keblumus. Jus 
galite užsitikėti šiai gyduolei. 
Jinai jus paliuosuos nuo už
kietėjimo, nenoro valgyti, iš
pūtimo, galvos skaudėjimo,

ILLINOIS VALSTIJOS 
MAISTO KAINOS

Kurkinai svaras
Švieži 34—40c.
Šaldyti 30—37c.

Vištos svaras
šviežio 2% — 4 sv. 24 — 29c.
Saldyt. 2%—4 sv. 19-*-25c
Šviež. 4%—5 sv. 19—25c.
Šaldvt. 4%—5 sv. 19—25c
Gaidžiai švieži 20—25
Antįs, svar. 28 — 32c.
Žųsįs svar. 25. 30c.

Taukai svaras
Poperos baksuk 30 —35c.
Palaidi 29—34c.

Taukai čysti.
Palaidi 27 — 32c.

Taukai maišyti svaras.
Pakelis 27 — 33c.

Cukrus svaras
Minkštas 8—8%c.

Šebelbonai svaras.'
nerviškumo ir tt. Aptiekose. Navy 171/2 20c>
Kaina $1.10 Kovojimui su 
reumatizmu, neuralgija, strė
nų diegimu, ir kitais panašiais 
skausmais, jus turite naudoti 
gyduolę, kuri persisunkia į 
pačias šaknis. Trinerio Lini- 
mentas veikia tokiu budu ir

t
todėl iš tos priežasties jisai 
yra ištikimu tokiuose atsiti
kimuose. Jis taipgi yra neap- 
kainuojamos vertės išsisuki
muose, niksterėjimuose, tini
muose, nuilsusiemjs muskulams 
ir kojoms, etc. Kaina 35 ir 
65 centai. Jos. Triner, Išdir
bėtas Chemikas, 1333-1343 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

(Apg.)-

SU TRAUKINIŲ SUSI- 
DAUŽYMU ŽUVO 

47 ŽMONES.

Shepherdsville, Ky., gr.
22.—Louisville & Nashville 
pasažierinis traukinis No. 7, 
bėgdamas iš Cincinnati į 
New Orleans’ų, užbėgo ant 
kito traukinio netolimais 
šios stoties. Nuo to baisaus 
susidaužymo 47 žmonės žu
vo.

— Atėnai, gr. 22.—Pran
cūzų karės laivas nuskandi
no dvi priešininkų nardan
ti laivi Taranto užlajoj.

Kalėdinis Išpardavimas!
NAUJAS TAVORAS. DIDELIS PASIRINKIMAS PRIEŠ 

KARINĖS K.MNOS.
Rankinei laikrodėliai dėl jūsų vaikino kareivio. Deimantai, 

ranka maliuotus lenciugellus laikrodėlius, laikrodžius, jubilierius, si
dabrą Ir daug- kitokių gražų. Kaina nepadidinta.

DVI KRAUTUVĖS:
4006 W. 14 st., Cicero, IU., 2128 W. W. 22 st., tarpe Hoyne ir Leavitt.

PETRAS A. MILLER
Mes akzamenuojame akis DYKAI Tel. Canal 5838
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Lima 17 — 20c.
Corn Meal svaras.

Balta 6—6% c
Geltona 6—7c

Kvietiniai miltai.
5 svarai maišyti 32—35e

Miltai (Advert. Brands)
%bačlios 2.80-^-2.95
%bačkos ' 1.40—1.49
5 svarai maišiukas 33—37c
5 svarai Graham 30—35c

Ruginiai miltai. 
(Bohemian Style).

Ys bačk. maiš. 1.31 — 1.43 
% bačk. juodi 1.17 — 1.32 
5 svarai juodi 29 —33c.

Pienas (Kondensuotas) 
Nesaldus 13—15c

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

Sviesto svarui:
Extra’s 50 — 55c.
Plytelėse 45 — 52

Butterinas svarui:
Cartons 32—35c
Rolls ' 31—34c
Rolls & Bulk 39—33c

Švieži kiaušiniai tuzinui. 
Extra’s 52 — 53c.

Kiaušiniai iš šaldytuvių. 
Extra’s 37 — 44 c.

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

Bulvės:
Peck’as arba 15 sv. 33—39c. 

Ryžiai svarui:
Ryžiai gerieji 10% — 14c.

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

10—12 sv. — 33 — 37c.
14—16sv. 31i/2—35% c. 

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

Slyvos svarui:
No. 50— 60 13—17c.

60— 70 
90—100

13—16c. 
11—14c.

i»

MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. :: ::

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl musų skaitytojų. :: ::
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pu mus.
PADEKIME 
bfcnį, užtat,
mums :: :: j:
Jėšfu Jums rstjbtg tų pirkti, •»- 
nunut pirkite nuo fų, kurtė 
riMMi mu»n laikraityjt :t H 

Remkimt tvot, kuri* nui rsmfe.

jiems gerinti jų 
kad jie padeda

<wt>
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Panedelio Vakaio Pafarna-1 
vilnas Del Taiiphisnčiij. į
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- 

riuns yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose

Del parankumo -orių depozitorių Taupumo Sky
rius šios bankos yra atdaras 
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priėmami. . ,

State Bank of Chicago
LA SALLF id WASHINGTON STS.■ ’• -

(Skersai nuo City Hali).
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiliiiiiiiimmiliiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiitiuhiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Tik Išėjo Iš Spaudos

“AUŠRELE”
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė

Parašė PRANAS

■ r ’ t '
Kaina 1O centų

GAUNAMA

“Draugo" Knygyne
1800 W. 46th St Chicago, III.

AUKSUOTI ROŽANČIAI
Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime j vai
riose spul vo.se 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Tinimo 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

No. 1487. Karoliai {vairių spal
vų. Keiknlnunant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisiuntitnų 75c. 
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
roliai. Stotai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis.* Gvarantuotl 
ant 5 metų. Kaina su prisilie
timu tik ................................... $1.25

Ho. 1439. Galima gauti {vairių 
spalvų karuliais. Kryželiai “Ro
man Goki”. Gvarantuotl ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai {dė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delei giminių. Su prl- 
siuntlunu .................................... $2.00

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigus 
galite siųsti iSpcrkant Money Order, rcgi-truotainc laiške, arba 
vieucontintais krasos ženkleliais. Adresuokite:. y ' 1 >

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

PI0Ž1ABSIA

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CHICAGOJt
Užlaikoma laikro

džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, flllubi 
uius ir dsimantlnlus, 
murlkas. gramofonus 
su lletuvUkals rekor
dais. koncertinas, ant 
kurty gali groti ir ne
mokantis visokius lo
kius. srmonlkas rusižkas Ir prūsines, importuotas ir taip jau 
rusižkas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius mnzikallžkus Instrumentus 
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kalnoe ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos ordorlus gai 
lite siųsti per lalftkus.

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

TELEPTIONE DROVER 7809 
Kataloge visiems dykai, kas tik ptlsiųs ui 3c. .štampe

IfflSl ISfll
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Ketvirtadienis, gr. 27 d.

CICERO, ILL. tuviai savęs negerbia ir už
sitarnauja paniektos, j liudija 
šitas atsitikimas.

Šiose dienose Exporte pasi- 
mi»ė tūlas, apart girtuokliau- 
jahčių, niekam nežinomas“bir 
monac”. Tautos jis buvo kor- 
vatų. Kokio tikėjimo, nežinau. 
Greičiau — pravoslavas, nes 
gedulingos pamaldos atsibuvo 
rusų cerkvėje.

Neteko patirti, ar kvies
ti, ar iš liuoso, noro, šitose 
šermenyse dalyvavo ir “šlau
nis” Exporto lietuvių 'kliu- 
bas. Tų dienų kaip tyčia jpasi- 
taikė atadrėkis. Purvo buvo
uzžtektinai. blot kas

Rinkos žmonės skaitlingai 
Šv. Antano parapijos svetai
nėn gruodžio 16 d., vakare. 
Priėjo pilna svetainė, nes ti
kėjos daug ko išgirsti, pama
tyti. Ir neapsivylė. Štai už
danga pasikėlė, išvydo kaip 
Sv. Elzbieta, Turingi jos gro- 
vienė, viduramžiuose ramiai 
šelpė elgetas ir pavargėlius. 
Bet štai atėjo kryžkarės ir 
jos vyras iškeliaVo išvaduoti 
S v. Palestinos žemę iŠ Maho
metonų rankų. Nuo to laiko 
jos intriguojanti. . dvarininkai 
galėjo pasekmingai savo dar
bus varytį ant jos pragaišties. 
Jos vyras likos užmuštas šven
toje žemėje, o jų suokalbinin
kai pavarė nuo kunigaikštys
tės sosto. Galop atėjo jai ži
nia, kad jai sostas atgalios 
grąžinamas, bet jau pervėlu, 
nes jau po priėmimo šios ži
nios, laimingai iškeliavo į sa
vo tikrųjų tėvynę, į amžinas-; 
tį, idant tenai užiinti švento
sios sostų. Veikalas buvo Įspū
dingas, o lošėjai, bėi lošėjos, 
savo gabumu tikrai žavėjo 
žmones. Tas viskas kiekvieno 
atmintyje saldžiai vaidinsiu 
nuolatos. Štai ypatos, kurios 
dalyvavo veikale: Šv.- Elzbie
ta, buvo gabi ir pašižymėjus 
artistė — p-ni S. Laurinaitie
nė; Liudvikas, jos vyras gan 
veiklus, p. D. Zdanis, Kon
radas, jų sūnūs, V. Balsis, 
Henrikas, Liudviko brolis, 
gabiai atliko, p. K. Mikalaus
kas. Norints yra vietos var
gonininkas ir turi fotografi
jų įstaigų, bet vistiek nenuil
stančiai veikia delei tautos 
labo. Varilia, Liudviko pata
rėjas, atliko Pr. Zdankus, 
Robertas, Henriko patarėja.-; 
ir suokalbininkas, J. Brazaus
kas. ^ai gabus, energingas, ir 
idėjai atsidavęs veikėjas. Izen- 
truda, Elzbietos užtikėtoji, 
p-lė B. Šlegaitė. Ji tai žie
delis, iš kurios daug galima 
tikėtis. Elgeta, J. Zalaginas. 
Jis yra šios kolionijos ne
nuilstantis veikėjas. Jo sūnūs. 
V. Balsis. Šitas veikėjas taip- 
pat turi gabumo. Tarpe veik
smų buvo pamarginta eilėmis, 
kairias atliko: “Musų Kraš
tas’’, gražiai, B. Ogenčiutė, 
“Pranašavimas” gerai, O. 
Daineliutė, “Anykščių Šile
lis*’, tinkamai, J. Rašinskai- 
tė, “Persergėjimas Lietuvai
tėms”, puikiai, O. Valaičiutė. 
ir “Skrisk Paukšteli”, žavė- 
jančiai, Daineliutė. Perdaug 
imtų aprašyti deklemaeijų įs
pūdžius.

Malonu yra, kad iš mažnis 
taip gražiai išsilavina. Viena
me tarpe vietos klebonas, 
gerb. kun. A. Ežerskis prakal
bėjo į publikų.

Nemažai vargo ir pasi
šventimo padėjo režisierius, 
p. M. Korkauskas. Amžina pa
dėka lošėjams bei lošėjoms ir 
visiems kitiems, pri Ridėju
siems prie pasisekimo to vaka
ro ir atkartojimo sekantį va
karų, kuris nemažiaus įspū
dingas buvo. Pasitikima, kad 
Sald. Širdies V. Jėzaus, drau
gija ir daugiam tam panašiai 
naudingų vakarų surengs.

P. Z./ •

EXPORT, PA.

čia paisys! 
Jog ne uždykų. Kas nfettęs, 
kad “birmono” laidotuvės 
butų sausos. Po visam bus ir 
išsigerti. — Bus ir išsigerti — 
vienas kitam šnibždėdami au
si:? musų “karčemukės” na
rį - i plumpavo įn corpore iš 

: ka lbelio i “birmono” na
mus, iš čia į cerkvę.

"Draugo" Igintei Btageji.

--------- r
BRIDGEPORTAS.

A. J. Augustinas
922 W. 33 St.

J. M. Damijonaitis
901 W. 33 St.

A. Malinauskas
3240 S. Halstcd St.

J. Budrik
3343 S. Halstcd St.

Kampas 31 ir Halstcd St.
Kampas 35 ir Halstcd St. (

18-TOS GATVĖS.

A. Dargia
726/W. 18th St.

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

Mik. Taųąnevičius
670 W. 18th St.

Geo. Žagunas
1916 Canalport Avc.

Kampas 18-tos ir Ilelstcd St. 
Kampas 14 ir Halstcd St.

t Popo “pabegaslovyti,” ar
ki'o uodega pakrapyti, movė J 
į l apines. Iki kapinių mylia,

WEST SIDE,

2139 W. 23 Plaee 
A. Kaulakis

2222 Leavitt St. 
J. Bagdžiunas

2334 Oakley Avc.

o gal ir daugiau, bet kų tai J 
“žnočija”! Vienas “šnapsu- 
kas” dar su “prismožu” — 
alaus buteliu vertas yra di
desnio vargo... Atgiedoję pas
kutinį “gorpodi, gospodi, po- 
milui”, sugrįžo į Exportų ir 
tada prasidėjo “tikros” šer- 
menįs... “Užmokesnis” už 
sugaištų nuo darbo pusdieni | 47th ir Halsted gt 
— išpurvinti rūbai, nuplėšti
čebatai, prarastas geras var-| NORTH SIDE
das. Kitas net žąsis ganyda-1 Na • 
mąs namon žingsniavo. įGS^Vabansia Avc.

Kaip sakiau, žmogus, ku- K. Nurkaitis 
ris pats savęs negerbia, nėraI 1617 St.
pagarbos vertas, nėra kitų
gerbiamas. Didelė nepagarba 
musų nelaimingų kliubiečių i 
pusės chorvatų apsireiškė ir 
per šitas šermenis. Laike pro
cesijos į kapines lietuviai vii- Į Jurevičia
, , , , y 4440 S. Maplewood Avė.kos ant pat galo. Pirmumam 1 
šiai maršerav'o chorvatų drau
gija vėliava nešina; paskui ėjo 
popas su “psalomščikais”, to
liau—vežė karstą, paskui jį 
sekė “keridžiai” ir ant pat 
galo, kaip šuns penktoji koja, 
vilkos vėliava nešini “šau
nus” vyrai — Vytauto drau 
gijos nariai — kliubiečiai.

T0WN OF LAKE.

Vincas Stancikas 
4617 Hcrmitagc Avc.,

Juoz. Martinkus 
4549 Hcrmitagc Avė.

CICERO, ILL.

J. Mozeris 
1430 So. Avc.

BRIGHTON P ARK.

Pr. Macijauskaitė 
4358 S. Fairfield Avc.

M. D. Sceforį 
3817 Rockrvcll St.

D. Giaeas 
3159 W. 38 Placc

•M9MN

Gaila man buvo savųjų. I ;

“DRAUGAS-

ATLANTIC • 
Tco. -Dąppas 

4610 Fifth Avė.

A. Janauskas 
4566 Wentworth Avė.

ENGLEWOOD. 

K. Dar gis
6070 Lafayetfe Avė.

67-TOS GATVĖS. 
Juoz. Kabelis

6828 Sį. Maplewood Avė.

ROSELAND.

Kaz. Bičiūnas 
10753 Perry Avė.

KENSINGTON ir W. FULLMAN* “ , f
B. Paplauskas

10626 Edbrookc Avė.

SOUTH CHICAGO.

J Jonas Chcruski
8834 Marųuette Avė.

—----------- ------------
, j BURNSIDE.

Si Ažukas
, 8374 Birkhoff Avc.
J. Krasney

9432 Burnsidc Avė.

•Jums nereikia napkėti grynais pinigais nž j ąsų drapanas. 
Pradėkite patikėjimo sąskaitą su Westem Premium Co., kur 
jus galite gauti didžiausią įvairumų vėliausių stailių, puikiau
sių fasonų kautų ir suknių už -gryints pinigus, išmokant ma
žais nedėliniais arba mėnesiniais išmokėjimais. Jus galite apsi
taisyti gražiai, nors jus neturite gatavų pinigų.

Mokėkite kuomet jus juos nešiosite.

Atdara vakarais ir nedėldieniais apart Seredos ir Pėtnyčios 
vakarų.

VVESTERN PREMIUM CO.
I

1246 S. Halsted St., - Antras
nu

£H£ N HAIČIO
g "DRAUGO” j

■Kaina

4xasic«;«c:r«ra%
BAAKYTINTAI v f rjoAIvaju’ai VARPĄ! 

ATMIYfltAI V AKTAI
SicSbonne Deil Ftnmdry O» 

Balttmore, «L U. «. A.
«CSSKK3ia!»»3Si3CKXSM9»S»aV«K

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 6 ryto iki O vai 

NrdčOoTr.ls patral nutarimą. 
-4713 So. Aslilaad A-re. 

arti 47-tos gatvės

KĄ IS2ASTI
r ?

■Ir. . .
Tai yra liėtuviška knygute iš

leista, kurioje yra apie 400 iš
radimų. kurie gali būti -reika
lingi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir dėl naudos LIETU
VIŲ IŠRADĖJŲ. Iš knygutės 
dasižinosite kokį pelną, išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti. 
Jeigu manote apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
reikalaudamas knygutės, kurią 
išsiųsime DYKAI.
AMERICAN EUROPEAN

PĄTENT OFFICES Ine.
256 Broadway, York,
N. Y.

UISASF SliVTlOuuL. auti

VALSTIJOSE.

4llllllllllllll!IIHIIIillllUliniHUIIIlUUIi::i

GAUJAS IŠRADIMAS
Kaip Smuiką 18stmok> - 

41 i trumpą -talką pąr 
Pus Balso rystenia. 
Privattškai Ir Tiesoj 
lekcijų ant smuikas 
mandolinos gintaro ir 
harmonijos, orkestro. 
Praktikos prasidėjo,

prisirašykite.
Noujagadlnlška Konservatorija

FRANK BAGDZIUNU8
Direktorius,

3343 So. Union Avė., Chieago, III.

iiiimiiiimiiiimiiiiiiiimiiimiiiHmmmi

MOKSLEIVIS”
Amerikos Lietuvių R. K.. Uokeleivėų Susiu. 

OROANAS
Norėjos šaukti: vyrai, Kur I Jį Vienatini? mėnesini# lietuvių moksleivių laikraštis

j 1___ - • **1?____ f TTZ llprotas, kur gėda dingo! Už 
bonką alaus ir degtinės stiklų Į; į 
parduodate savo garbę! Gėda 
darote netik sau, bet visiems 
lietuviams, kišdami savo 
“uoslę”, kur nereikia.

ROSELAND, ILL.

UHMMIMIUiailUHIUlUniHlUųHjllimUHIlHlUIilIUHINilRMHHHMniUiHlIM
/ VYTIS,,

įima
I

LIETUVOS V xČi\į ORGANIZACIJOS ORGANAS
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 

LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
Kainuoja metams >1.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organiza

cijos nariams siunčiamas ui mėnesine* mokestis.
Adresas:

“VYTIS”
= 1800 W. 46 Et.,

utnimmtiiitMiiKtnininHiiiHHHiMih s
Dr. S. Biežis

3'“ Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 15 
Ofisas 2359 S.. Leavitt 8t, S 

S Kampas -34th St., Chieago, IU. E 
S Valandos: nuo 8 iki 10 -valryto “ 
g ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro. Ne- j f 
S dėldieniais nuo 9 iki 12 v. ryto- 
S . Telefonas Canal 8877

-:i- Rį,
Jei pritari jaunimo ulė.joms, jo darbams — skaityk, pia~.

~ tink ir remk tų idėjų išreiškė ją — organą Jo uida-
,® vintu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoū 
S didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės "Lietu- 
£ vos reikalų.5 n
Ū!iiiiHirrmmnnmnmni!nniniiiiiiiiiiiiiinTinninHnni!!in;i»i»KiU3!;;MiMauwi

Susivienijimas Lietuvių R. L Amsribji
— fza tai —

Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems ' Viltis! Mirštan
tiems Ramybė!

—

Jame telpa gabiausių moksleivių r&štai.
Kaina metama $1.00-; pusei met. 50 <

Užsisakyk tuoju®*:
Pr. JnškaitM. 20 Webster St, Montello, Masa.

Dr. A. R.
Akla Specialistas 
Patarimas Dykai

Offlao Adynos ano 9 Iš ryto Iki 9 
vai. vakarė Nedelloms 9 Iki 12. 

4849 So. Ashland Ava. Kartip. 47 St. 
Telefonas Tards 4817.

Jei žmogus pats snvęs ne
gerbia, paprastai jis nėra ger
biama* nei savo kaimynų^ pa
žįstamų. Kitaip ir būti nega
li. Kad Exporto kliubiniai lie

čia yra nemažas būrelis lie
tuvių, iš kurių yra daugi 
gan gabių veikėjų, kurie dar-Į 
buojas katalikiškoj dirvoje.

Kalvarijos Stacijų Panelės] 
Šven. Rožančiaus Draugija ką 
tik susitvėrė apie du mėilesin, I 
jau turi daugiau, kaip 200 na
rių. Atlieka labai gražius dar- ] 
bus. Nedėliomis V. S. P. Baž
nyčioje giedama rožančius, 
taip-pat Stacijos vaikščioja
ma kožną nedėlių per ad
ventą. Draugija žada ir pa-| 
šeljių duoti nariams.

Be to draugija ir teatro sri
tyje darbuosis. Vieną vakare 
lį gražų jau surengė. Netrukus 
rengia antrą.

Sausio 26 bus metinis su- 
-siritikimas. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. *

Skenianictis.

Tinkamiausis lietavifims laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DARBININKAS” eina utArninkais, ketvergais ir su 
batohiis.

“DARBININKAS” ped uodą daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.

“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidziausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smflgių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. , v

“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, indo m u ir 
suprantama.

I “DARBININKAS ’ nuolatai išlcidinčja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresą s:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Į|iiiiiiiiiiiiintminiitninimiiiiiiniiHiiiĮ

The Great Western Snel-1 
ting and Refintag Gi.

uit & wiiimi st., nicm, m
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Plymouth National

BANK
PlyraoBth, Pa.

Kapitalas an pervirsiu * 
$200,000.00

Aito j i Banka prižiūrimu 
Suvienytų Valstijų valdžios 
Moka 3 nuošimčius nuo sūdė 
tų pinigų. Galima snsikalbėti 
lietuviškai.

O. N. ftcfiUe/ksvoite, 
iždininkas.

Mnndagrm p»rtarn«vhnas. 
miiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiHi

pūkštančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naujų 
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie šią organizaciją 
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubiu tusi ir jie naudotis 
ta laime, kurią teikia Suaiv. L. R. K. A. prie jo prigu- 
lintiems.
Štai ką šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša: 
Skleidžia apšvie&ą — išlcizdama, išdalidama gerus raš

tus savo nariams ir siuntinėdama jiems organą
“GARSĄ” dykai. 9 .

Platina čerytę — su'^lL2u::.a gerus patarimus ir nu
rodymas dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.

Aprūpina ligonius — suteikia pašelpą sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.0®, $10.50, $14.00 kas 
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi
rašęs.

Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms 
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1060.00 pomir
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
draudęs.

Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas 
Vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyvi būdami prigulėjo -į Susivienijimą.

Rūpinasi Tautos reikalais'— remia piuigiškai lietuvių 
kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia 
veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina lie
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ir 
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp svetim
taučių.

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

Paul Mulevičius
Sneiv. Lirt-. Rymo Kat. Am. Raštininkas,

456 Grand St Brooklyn, N. Y
.•s;
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CHEC AGOJE
Ketvirtadienis, gr. 27 

Penktadienis, gr. 28 d.
d. Šv. Jono, Ap. 

Teofilė, pana kauk.

“DRAUGAS” 
.■gžr.’arfe'.s »-

B3E

Ketvirtadienis, gr. 27 d.

D-RAS J. J. BIELSKIS, CIII- 
CACOJE.

TOWN OF LAKE.

Kalėdų dienų Į Cbicagą at
važiavo brangus svečias, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas ir L. Tnformncijos Biu
ro Wasbingtone vedėjas. D-ras 
žada būti Chicagoje iki pra
džiai Sausio mėn. Šiomis die
nomis laikys svarbų pranešime 
apie Lietuvos politiškus reika
lus Šv. Jurgio svetainėje. Die
ną ir valandą pranešime vė
liau. Vakar, 26 gruodžio, gcrb. 
Dr. J. Bielskis aplankė “Drau
go” redakciją.

CICERO, ILL.

K. S. S. Komisijos veikimas.
Veikia visi, bet veikimu 

neužsileidžia nei vietos Kata
likų Spaudos Savaitės komisi
ja. Dažnai laiko savo susirin
kimus, per kuriuos daug svar
stoma. Vieną savo susirinki
mą laikė gruodžio 16 d., Šv. 
Antano parapijos svetainėje. 
Ten susirinko visi prakilniau
si veikėjai bei veikėjos. Žino
ma, ir buvo nesnaudžiama. 
Išskyrus vieną kitą nenuora 
mią ypatą, susirinkimas sekė
si gerai ir likosi greitai už
baigtas. Nemenkai prie to pri
sidėjo sumanus pirmininkas, 
p. Juozas Mozeris.

Buvo išduota daugelis ra
portų iš Įvairių komisijų, iš 
surengtų vakarų ir tt. Dr-stė 
Saldžiausios Širdies V. Jėzaus, 
Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 49 kuopa ir Moterų Sa
gos 2 kuopa, per savo vaka
rus leido komisijai pardavinė
ti knygas. Ačių joms už tai.

Vietinė 3-čia 'Labdarių 
kuopa rengia vakarą delei 
praplatinimo katalikiškos 
spaudos, vietinė 37 Piln. Blai
vininkų kuopa ir-gi nemažiau 
pastangų deda dėlei pasek
mingo vakaro, dėlei tokio pat 
tikslo. ‘ Valio!

Ateinantį susirinkimą 
šauks valdyba, kuomet 
patogų laiką, ir visi
misijos nariai bei narės nusi
ims paveikslą dėlei atminties.

Pasirodo, kad dar mums 
nemenkai žada ateitis.

Pr. Zdankus, rašt.

Tur būt niekur taip iškil
mingai neperleista šyentė Ka
lėdų, kaip pas mus. Didžiai 
ruiminga bažnyčia buvo pil- 
nutė žmonelių. Gerbiamas ir 
parapijonų mylimas klebonas 
kun. A. Skrypko atlaikė ank
stybąsias šv. Mišias, kun. N. 
Pakalnis pasakė šventei pri
taikintą pamokslą. Iškilmių 
padidinimui prisidėjo ir vieti
nių draugijų nariai, kareiviš
kuose paroduose, katrię anuo
met buvo Žilojo Senelio su
kurstyti prieš bažnyčios tvar
ką. Šiandien jau jie su mumis, 
o ne prieš mus. Garbė už tai 
jiems. . ,

Jį • ' r. * i
Musų giedoriai — šv. Ce

cilijos choras ir benas tai tie
siog žavėte-žavėjo klausan
čius. Nevienas išgirdęs link
smų giedojimą ir trubų balsą 
suvilgė akis ašaromis. Nevie
nam mintis skriejo pas savuo
sius Į Lietuvą, ar yra jie tiek 
laimingi išgirsti linksmu dė-O v
kojimą.

Musų choro vedėjas yra 
vietinis vargonininkas, V. 
Daukša, jis nenuilstančiai dar
buojas choro išlavinimui. Mu
sų priedermė yra remti jo 
pastangas, turintieji balsą 
rašykimės prie choro ir lan
kykime pamokas.

. D agi s.

RC3ELANDIEČIAI VYČIAI 
RBNGIA KONCERTĄ.

su
ras
ko-

SUMUŠĖ MERGINĄ.
Kalėdų vakare Barbora 

Grable, 2930 AVallace gt., ta- 
po baisiai sumušta. Ją atrado 
be jausmo ant Parnell a v., ne
toli 30 gt. Jos veidas buvo 
taip baisiai sudraskytas ir 
sakoma, kad turės pasilikti 
sudarkytas ant visados.

Kuomet policija jos klau
sinėjo apie užpuoliką, ji pasi
rodė lig slepianti jį. Manomo, 
kad užpuolikas yra jei žino
mas, kurio ji nenori išduoti.

LAIKUOSE'VERŠIŲ'PARDAVIMO arba meš
ką turgaus, užsakymai labai greitai ateina, 

kiekvienas nori būtinai tuojau veikti. Užsakymai 
dirbami taip greit, kad net “sainbutis” gaunama 
l>enkias, kartais 10 minučių po laikui. Jis negali 
taip skubiui veikti.tai Žmonės turi laukti. Taip 
ir su telefono pataįrnttvinųi.

KIEKVIENAS NEPAPRASTAS ATSITIKI
MAS sukelia viesulą .visokią šaukimą, kįekvįepas 
tuojaus kelia kumščių telefonui.I 1 • . • : ,
KADA TOKIE ATSITIKIMAI pasirodo, pa

mąstyk sau, kas dedasi pĮic telefonų,, ijtotyj. Šau
ksmas ir ženklai tik mirfca akyse, šimtai žibinių 
prašo kuogreieiausio sujungimo. Ddugolyj kartų ' 
vien žingeidumas daug įlenkia pramonijai ir ’ 
telefono sutrukdymui. '' ♦ 11 n « » ų,

TELEFONO SAVININKAI daug ką prigelbėtu 
jeigu jię norėtų. Ir taip: i. 11. i
Buk kantrus laike skubių valandų. ” ‘ «
Ištirk gerai telefono numerį, kurį turėtum šaukti.

L

nes kartpis tas daug sutrukdo saukirtą ir 
Atsakinėk telefoną greitai. ..................

13 CHICAGO TEDEPHONE CO

FEDERACIJOS KOMI 
TETAMS.

~H-

Pranešame Cliicagiečiams 
Federacijos komitetams, kad 
iš priežasties Kalėdų švenčių 
susirinkimas Komitetų atsto
vai atidėtas. Jisai įvyks 3 d. 
sausio ketverge.

L. V. 14 KUOPOS SUSI
RINKIMAS.

S-

L. Vyčių Chicagos apskri
čio choras gavo užkvietimą 
nuo 8 kuopos L. Vyčių — duo
ti tenais koncertą. Choras už
kvietimą priėmė ir. visi pasi-' 
žadėjo nuvažiuoti ir išpildyti, 
koneerta. Tas koncertas atsi-

L. Vyčių 14 kuopa, Cice
ro, III., šiandie vakare, apie 
8 vai., turės savo susirinki
mą Šv. Antano parapijos 
bažnytinėje svetainėje. 
Kuopos nariai ir narės mel
džiami susirinkti.

----------- ■ ----------- -------

Paieškau savo tėvo Domininko 
Paniuškio, taipgi motinos Eugenijos 
Pantuškienės iš namų. Pocėvičaitė, 
paeina iš sodžiaus Rudikių Papilės 
parapijos, Šiaulių pav., Kauno gub. 
Taipgi brolių Domininko ir Stanislo
vo ir seserų Elzbietos, Kazimieros ir 
Mortos. Kas žino ar jie patys lai 
atsišaukia šiuo antrašu:
CL

ANTANAS PANIUŠKIS,
R. F. D. No. 2, . ,

Winnebago, Jll.
(26—27)

Reikalingas lietuvis mokan-
. ’ ■ t1

tis savo amatą. Darbas ant vi
sados. Atsišaukti pas:

i * »<. A
Vabalas ir Pečiukaitis komp.

2257 W. 23 PI*., Chicago, III.

»(26-27-28).

L. R. K. FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBA:

Vyrai — Išmokite bnrzdasiratystės.
J keletą savaičių. ©Sena ar vaka

rais. Padarykite dld»dtus. pinigus
Gaunama nuošimtis uarba nuosava 
barzdaskutykla. Atvažuokite arba ra
šykite.

Moier Rarber College 
106 S. 5th Avė..

Pirm., Kun. J. Ambotas, 
53 Capital Avė., Hartford,. 
Conn.
—Ritamipagelb. J. Greblį u- 
na-'. 425 jBsRJtr’StTįriBaHirrio- 
re, Md. SUŠ

P .'tminlcas, Kun. F. Ke
mėšis. 3230 Aubum Avė., 
Chicagu, Hl.

Iždininkas, Kun. V. Ma- 
. ,. . , tūlai lis, Secred TTcart Rec-
ir.‘‘nLu2 my^ tory, P. O. Silvcr Crcck, 

Ncw Philadclphia, Pa.
Iždo globėjai: A. Bajo- 

riutė, 723 Sarcitoga St., BaL- 
timore, Md., M. Tumasonis, 
320 First Avė., Homested, 
Pa.

bus sausio 27 d. Brolių Stru
milų svetainėje.

L. Vyčių Chicagos apskri
čio eboro svarbi repeticija at
sibus gruodžio 28 <1., pėtr.v- 
čios vakare. Yra kviečiami vi- 

nariai būtinai atsilankyti.si
Taip-pat 
kvięčiami
dailę ir dainas atsilankyti ir 
prisiek’'i prie viršminėto 
eboro. ,

J. Vilimas, 
. ' Cboro rašt.

vra nuoširdžiai

LABDARIŲ SUSIRIN
KIMAS.

Šiandien 7:30 vakare Die
vo Apveizdos parapijos sve
tainėje Chicagos Labdarių 
apskritys turės savo priešme- 
tinį susirinkimą. Tatgi nepa
mirškite, kaip kuopų taip 
draugijų delegatai kuoskait- 
lingiausiai ateiti tan susirinki- 
man.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalinga mergaitė namų dar

bui. Jglrai suprantanti gerai tų dar
bų. pdrbas ant visados. Atsišaukite:

CH. PANSIRNA,
865 W. 181h St.

Phonc Canal 2655.

Paieškau puseserės Monikos 
Ačaitėn, paeina iš Ilių sodos, parap. 
Nemakščių, Raseinių pavieto. Kau
no. Girdėjau, kad du metai gyveno 
ant Town of Lake Chicagoje. Taipgi 
norėčiau žinoti, kur jos du broliai 
gyvena. Ji ar kas kitas malonės at
sišaukti šiuo antrašu:

KAZIMIERAS ACAS,
722 W. 17 St.. Chicago, III. 

(26—27—28)

Dr. G. M. GLASER
. Praktikuoja 26 mnui 

Gyvenimas ir Ofifeas
g 314» 8. Morgan St. kertė 33 st. 

Chicago. III.
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyrišku »r Valku 
Taipgi Chronišku Ligų.

OFISO VALANDOS:
8 iki • ryto, nuo 18 iki 2 po pisi

ir nuo 8 iki 8:80 rak., Nedėllo- 
m mis vakarais ofisas uždarytas, 
g Tslsphons Tardą (87

—

AR ESI GIRDĖJĘ:
Kad žmogus gali pasigražinti toau 
veidų ir (gyli ilgus plndkus. PrtsŠjHk 
štampų ir gausi visas informacfeas. 

DISTRIBUTOR for WII.BF.RT CO. 
42 Vinc Street, Montello, Mgss.

Telefonas: McKINLEY 57

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGASį
3457 80. WE8TF,RN BLV». 

‘ Kampas W. 36-tos gatvė*.

SAUSIO MENESYJE> ‘ • J 4 < j * J • / . f .

Geras laikas pasidėti pinigus į Banka
Central Manufacturing District^Bankas Yra tai vienas iš didžiau

sių ir stipriausių bankų ant Bridgeporto. Ir Saugiausias, nes tai VALS
TYBES BANKAS. Žmones kurie rūpinasi savo pinigų saugumų, visados 

pasydeda juos šiame banke. f. * i

Kapitalas ir pervirš $300,000.00 į ;
Banko turtas viršina $3,000,000,00 ,

Už Depozitus moka 3% metams

Central Manufacturing District Bank ■ . y i
(A State Bank) '

f v »t} f
Netoli So. Morgan Gatves

H

U

iŠ i J

1112 West 35th Street, Chicago, UI.,
Del patarnavimo mūzų depoz toriams yra Intais,ta SPBCIALIS Lietuviu Skyrius (Desartroerita4) 

Bankas atdaras SlJBATOMlS VAK ARAIS iki 9 vai. Pap rašte mis dienomis iki 4 po pietų

t ?
Čia yra dusi) Proga!

Gauti gorsnj darbą Ir 
daugiau pinigų.

Visur reikalinga daug 
kirpėjų, trimorių, ranko
vių. kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai. 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— $16.00.

Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Pcrdėtinis 

118 N. La Šalie gatve. Kambarys
410-417. Prieš City Hali.

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS

ATTORNEY AT LAW 
105 W. Monroc, Cor. Clark St.
Room 1207 Tel. Randolph 5598 

CHICAGO, ILL.

Gyv.: 3112 South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 2390

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGĄ?
2527 So. Broodu-ay 

ST. LOUIS, MO. 
Telefonas— Bell Sidney 401

Klnloch Victor 598 
Oyvenimo vieta:

8237 PULASKI STREET 
Tfel. Kinloch Victor 980—L. 
OFISO VALANDOS: 10 Iš ryto 
iki 12 — 4. po plotų iki 8 vak. 
Nedėliomls 10 išryto iki 12 piet.

PEARL QUEEN
KONCERTINOSTelefonas: Drovcr 7170

Dr. POVILAS ŽILVITIS
• » IJlTI'ViS GYDYTOJAS 

' IR CHIRURGAS

3203 SO. HALSTED STRĖET

-K

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugamos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertinų ir augštai rekomen
duojama kftipo geriausia koncertina 
padaryti Suvienytose Valstljoso, A- 
nierlkoje. Mes galime jus parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, 
daine dykai.

a ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■ I Klltlll |
. u ii •«» k . n,:

u

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programos, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio stylians raidėmis.

Pavedus mama 
savo bile kok) 
spaudos darbų 
a e s i g • 11 ė a i t

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

&

1 Naujausios Jubilierinas Kalėdą Dovanosi;
H

Didelis pasirinkimas deimantinių žiedų, La va-" 
leyių.laketų, kolionikų ir daug kitų visokių daiktų, fe 

Taipgi turime laikrodžių, laikrodėlių, špilkų- — 
čių, leneiugelių, branzaletų, su laikrodėleis alboiuų, 
ir visokių dalykų priklausančių jubilerių krautuvo!.fe 
Duodame puikias dovanas kiekvienam. Sena ir gc-_ 

Visi tavorai pirkti pas ųV'H/f/y _
T

rai žinoma aukso krautuvė, 
i ■ mus yra gvarantuoti.

K. MICHALAUSKA3 
3303 So. Morgan St.,

\

Chicago.

Uhr) išsiun-

7-

Vi
T/Tho J 

Bestz 7

COFFEE

.1_________ I 1 A 5
GARSI SANTOS KAVA 

Visur parduodama po 28c. ir 
po 50c

SVIESTAS
•meti

51c
CvrlandO'! "lusto 
no. cotc*- 
nl>, n««l- 

ar Jo. <•- 
■t moti

Heorgi & Vltak Buslc Co. ij
fe HJf.4Mllwsoo.oov.

1640 W. 41th St., Chleagb, III. 1»10W M.JIOnn ot, 
tur w M.dlioa.ot.

RYŽIAI
ri«*1fefeų|

12c "irtCs, 
parsiduoda 
ai

9c

l(M« W 1 s»
isįr. BIu- o«
tntz W. Nrrth a. 
1217 8. Hn'aiad ai 
t«#2 3. lUi.tMi M 
VUS W. t’.th ot.

coeoA
Gorimai* Hooka.

laiku Šilinis

Silutu 43(j

*t.U W Moti n

SOUTH SlPfca,W.’ Traitas ortb »» 
i**;-. Palotai ~~ trtst S. Aotslaad

Balotai f |

J t

umiu am* w, Otvlolo.. •»3%,
M40U

ncoln oo.
Horth o»‘ 
nroln av.

». Clar. 3».

s MILŽINIŠKAS KONCERTAS
“ i

t

RENGIA

NEDELIOJ, GRUODŽIO-DEC. 30,1917
ŠV. JURGIO PARAFUOS SVET.

LIET. VYČIŲ CHIC, APSKR, CHORAS ___________ 32nd Placejlr'Auburn Avenue

STATO SCENOJE

KANTATA “n’ wr4r”
AUtk

_______________

A'fRl.fv- -r»

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 Pasilinksminimą.
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