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BOLŠEVIKAI UŽGROBĖ 
BANKUS PETROGRADE

TALKININKAI NENORI TAIKOS 
SU VOKIETIJA

Truę translatlon' flled wl 
master at, Chlcago, 111., 
29, 1917, ag »e<iulred by 
Octdber 6, 1»17’

S the post-
December 
tye act of

True trai 
mesĮer at Ci
29

flled wl(h the post
ui., on December

act of

KAIP KINAI ĮVEIKĖ 
BOLŠEVIKŲfe 

HARBINE.

29, (1917, aa ręUlilred , by the 
October C, 1917. * l ' : į 1

TAIKOS DEĖYBOŠ LAI-’ 
KINAI PERTRAUKTOS.

it

True translatloh • flled -with the post- 
master at Chlci-go, III., on December 
29, 1917, os ranutrėd by the act of 
Odtoljer 6, 191^, i » i

POLICIJA J*IEįKO 
• ‘.•«sLACKBR,‘rV;"'l!'‘
{o H i • -^—-^4 h * ’

tš DARBO lauko
r ) __ t J >

F‘į '
| : J f i į; j

s. i > _________________
•ŽTrue translatlon filed wlth the post- i True translatlon flled wlth the post- 
rąaster at Chlcago, III., on Decėmber 
M, 1917, as reąuired by the act of 
Octdber 6, 1917.

T
BOLŠEVIKAI UŽŲROBĖ 
, VISUS PRIVATINIUS 

BANKUS.

master at Chlcago, III., on December 
29, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PRANCŪZIJA PRIEŠI
NASI TEUTONŲ TAI

KOS SĄLYGOMS.

Užimta ir amerikoniškas
bankas.»

Apie tai pranešė ministeris 
Pichon.

Petrogradas, gr. 28. — Paryžius, gr. 39. — Pran- 
Bolševiku finansų komisijo- elizijos užsieniu reikalu mi- 
nieriaus Menšinskio įsaky- nisteris Pichon parlamentui 
mu kareiviai apsiautė ir .pranešė, jogei vyriausybė 
užėmė visus privatinius priešinasi taikos sąlygoms, 
bankus Petrograde, tarpe sulvg kuriu viskas taip tu-
kuriu yra ir New Yorko 
banko ‘National City Bank’ 
fili j a. Šitos f iii jos manadže-

rėiu pasilikti, kaip yra bu
vę pirm karės. Ministeris 
pažymėjo, kad Vokietija i

ris, B. R. Stevens, suaręs- .tas savo taikos derybas no-
tuotas ir trumpą laiką buvo ri patraukti ir Prancūziją.
uždarytas. iTtčiau to tikslo neatsieks.

Kitą banką daugelis d jTegu vokiečiai su bolševi-
rektorių suareštuota. Dau- kais sau daro atskirią taiką,

jų sutiko atiduoti rak-bet Prancūzija kaip karia-
tus į banko skiepus, bet vo, taip ir tOliaus kariaus.
Stevens atsisakė ’ tai pada- -------------------------
ryti. Stevensas kuoveikiau- True translatlon filed wlth the post- 

. . i • o. master at Chlcago, III., on DecemberŠiai pas save pakvietė SUV.'29, 1917, as reąuired by the act of , ,. . i 1 • 1 October 6, 1917, *Valstiją ambasados patare-

29. L-l Kiną 
kuriuoįbėnės vyriausias va
das Harbine gruodžio 25 d. 
vyriausjojon bolševiku sto- 
vvklon pasiuntė reikalavi
mą, kad du atsargos ją ba- 
talijonai tuojalis apleistu 
Barbiną.

Išpradžią bolševikai suti
ko išpildyti tą reikaJąvimą. 
Bet vakare išleido paliepi
mą neklausyti kiną komen
danto reikalavimą.

Ant rvtbjaus, gr. 26., 216 
rusą pulkas pradėjo šaudy
ti į kinus. Šitie atsakė šau
dymais. Užmušė pulkininką 
ir kelioliką kareivią. Kiek 
palaukus rusą pulkas pasi
davė kinams. Paskui pasi
davė ir kitas rusą pulkas.

Bolševiką viršininkas su 
savo asistentais, būtent, 
Rutin su Slavinu ir Rut- 
skiu, pabėgo. Dabar Harbi- 
ną valdo kinai ir svetimže- 
mią gyvastis yra apsaugota.

— . ■ ■ -t—

True translatlon flled with the post- 
•mapter at Chlcago, III., on December 
29, 1917, as reąuired by the act bf 
October 6. 1917.

PO VISKAM—SAKO 
ANDRASSY.

Pe
Trpckis ruošias atsiliepimą

j pasaulį.
Neatsiliepusieji į ‘board’us’ 

bus suimti ir nubausti.

Paštas darbininkai reika-
latųk daugiau uždarbio.

j . <; l I'! ' _

Darbininkams žinotina.
? 2; ‘ 1 tj ' ; 1 > (i» : ’ ’' ’

Petrogradas, gr.‘ 29. — ' C*hicagos policijos dopar- 
Ceniralią Valstybių atstovai tatrtoutas, apsiginklavęs Pa
taikos konferencijoje, besuvynausybės informaci- 
Brest-Lįtovske, sutiko per- su vakar diena pra
traukti derybas, kurios lS. dėjoi t jieškoti - “slacker’iu”
naujo bus lėtos sausio registrantą, kurie po regi-
4 d., bet kokioj vietoj, dar Gracijos birželio 5 d. per-’ 
nėra žinoma.

Bolšęviką trisienių reika
lu ministeris} Leon Trockis, 
sakoma, išnaąje visoms am
basadoms pasiuntęs prane- kurs prižiūri drafto” dar- 
šimą su pakvietimu prisidė- ,^° vedimą Chicago j e, pra- 
ti prie taikos derybų. įnešė, kad tie visi, katrie

Taippat kkoma, kad savo adresų eu-
Trockia ruožas naujų atsi-,« vaduJasl draf’
liepimų į putulj. • ° “'acker’la‘s lr ka,P° t0-

. w. ,į v. . . . kie tun būt suimti ir nu- Kaipt šiandie čionai lau..
kiauri pankuojant bolšę
viką atstovai iš Brest-Li-

mainė savo gyvenimo vie 
tas ir apie tai nepranešė i 
savo “exemption .board’us.” 

Majoras June C. Smith,

tovsko.
—t

True translatlon flled with the post- 
master at Chlcago, tll 
29, 1917, as ręauited by the act of 
October 6, 1917,’

Be kitko iš Washingtono 
nuo Provost Marshal Gene
ral Crowder gauta labai .uinką

Milwaukee, Wis. — Visoj 
šalyj laišką išnešiotojai ir 
paštą klerkai reikalauja 
sau didesniu algą. Tuo tik
slu jie' kreipiasi į 'šalies gy
ventojus, kad šitie paremtą
ją reikalavimus.
T i • . • ■ i ’ p i - ’

Algą padidinimui labiau
sia priešinasi generalis 
postmasteris. Jis sako, kad 
laišką išnešiotojai ir paštą 
klerkai perdaug reikalaują. 
Sako, jie imą dukart dides
nes algas, kaip kareiviai, ir 
dar daugiau norį.

Be to postmasteris prie
šinasi ir paštą darbininką 
organizavimuisi. Kas tiesa, 
jis tame reikale jokios val
džios neturi, bet išreiškė 
nuomonę, kad paštą darbi- 

susiorganizavimas
sulyg esąs

ANGLIJA PRIEŠINASI 
TAIKAI.

Neatėjo dar laikas taikin- 
ties su Vokietija.

ją-advokatą J. B. Wright.
Telefonu susipešimas vi-

soj (sostinėj buvo sustabdy
tas per visą valandą.

Visi bankai pirmiausiai 
buvo apsupti raudonosios
gvardijos. Paskui į kiekvic- Londonas, gr. 29.—Angli 
ną aną inėjo komisijonie- jos ministeriu pirmininkas 
rįaus Mepšinskio nuskirti Llovd George pasiuntė laiš- 
viršininkai. Šitie tuoj aus ką darbininką kongresui, 
paliepė sustabdyti bankuose Laiške tarp kitko pasakyta,
visokius darbus, jiems afi- kad talkininkai kariauja už

• J._____ __ i • • ..k y.____________________ .ateities laisvę ir už žmoni
jos taiką.

Tasai ministerią pirmi
ninko laiškas ir yra skai
tomas, kaipo atsakymas i 
Vokietijos taikos pasiūliji-, 
mus.

Petrogradas, gr. 28. —
Čia apturėta žinia', kad gen. 

Zurich, Šveicarija, gr, 29.’! Kalėdinės su savo kazokai; 
— Buvęs Vengrijos minis- ir bolševiką kariuomenė su- 
teriu pirmininkas, grafas'dėjo ginklus. Gen. Kaledi-
Andrassy, rašydamas taikos 
■eikale tarp kitko sako:

svarbus pranešimas,
M on December kurio registrantams bus pa

lengvinta savo parašais su 
prisiega patvirtinti “klausi
mą knygelę.”

Ligšiol registrantai su iš- 
ptldytonris “klausimi; kny
gelėmis’? <questionnaire) 
jas patvirtinti visuomet 
kreipiasi į notarus (notarv 
pi blic). Šitie už savo paliu
dijimus ima užmokesčius.

Gi pagal naujo parėdymo

pavojingas kaip vy
riausybei, taip patiems gy
ventojams.

r ■
♦

Darbininką vadovai kitaip
mano.

nes su savo armija yra nuo registrantą prisiega ga- 
Rostove. Tarpe afcieją pu- H paįmti ir parašą pątvir-

“Nuo to momento, kuo- šią pravesta neutralė juos- fjjuį vyriausieji “board’u

duoti visas poperas ir doku 
mentus ir raktus nuo skie
pą. Daugel vietose nebuvo . .'-v” ' l'J ■ . » •pasipriešinimo.

Amerikoniškam banke nė
ra jokią sklypą, tik papras
tos geležinės spintos. Ste- 
veriš, amerikoniško banko 
manadžeris, buvo arestuo- 
tas už nedavimą raktą ir iš
gabentas. Bet, veikiai sugrą- 
žinias atgal bankan ir te
nai paliktas sargybos prie- 
žiūroje.

Visą kitą barikąl kraštuo
ti direktoriąj. kaltinami už 
“sabotažą.”. . .

Menšinskis, : paaiškinda
mas arės laviną; priežastį, 
tarp kitko pažymėjo: . ,

“Ilgas laikas mums biiyc 
Buomą, kad privatiniai ban
kai turi siųsti savo raportus
^alstijiniam bankui. Ir tas LAUKIA VYRIAUSYBES

ir kitokie dokumentai.”
Yra žinią, kad banką sto

vio ir veikimo peržiūrėji
mui yra nuskvrę .špecijali

met mes pasiliuosuojame 
rytuose, visas stovis funda- 
Litntaliai atsimaino ir da
bar centralės valstybės ima 
viršą vakaruose.

Negalima tatai ilgiau ir 
manyti, kad Amerika už
duotą paskutinį smūgį ir sa
vo dalyvavimu pabaigtą 
karę. Amerika privalo, sau
goti talkininkus.”

True translatlon filod wlth the post- 
master at Chlcago. III., on Defcėtnber 
29, 1917, as reąuired by the -act of 
October 8, 1917. •

S. V. NETURI JOKIŲ 
OFICIJALTŲ ŽINIŲ ’

API^‘TAIKĄ?
" * ‘ v I

—t------------
Washington, ^r. 29.—Šios 

šalies vyriahsVbe neturi jo-

raštininkai.

True translatlon flled wlth the post- įTVtlZ GT A TT/^T A
master at Chlcago, III., on December i JNJ!iW 1 UlULLi 0IA.UCIA. 

29, 1917, hs reąuired by the act of s ttattt TTAT\TirtTiF * et
October 6. 1917. PLAUČIŲ UŽDEGIMAS.
NUMUŠĖ 11 LAKSTYTU ------------
VŲ ITALUOS FRONTE. New York> 29.—Čio-

• nai labai skaitlingai miršta
Rymau, gr. 29. — Anglu žmonės nuo plaučią uždegi- 

ir italą lakūnai kovojo nu- mo: Sveikatingumo depar- 
inušė lll vokiečiąųlakstvtu- sako, kad tas pa-
vą ties; Treviso, už 16 mvlią eina ,nuo kuro (an^) sto’ 
, šiaurius nuo Venecijos. ,kos- Žmon*s P^aUo ir po 
kuomet . teutonai loleunai v^sk^m* *
taisėsi i bombarduoti mirštą,
anot italą karės ofiso ipra-
nešimo. .< f

WILB0N0 GIMIMO' 
DIENA/

TOUL SAVINOS SEAMPS 
IS8VKD VY THB 

UNITED STATES
, GOVERNMENT

TAUPYK IR SKOLINK DĖ
DEI ŠAMUI TAUPINĮ.

komitetą. Bankus patikrinti kią oficijafią žinią ar'irifor-f Washkigtoii, gr.p29i- 
užims kokią savaitę Į^ikq., jmaCrją apifc taikos g^Įv‘^>paksT.prėzidenttti>Willsomri 
ri’im m n t n visi 'Ėnnk«i Tiiifci n'.vifi trnriad vnrln rTnrVh^i< tillėjo tS61l metai. aHHZiaUS.Tuo metu* visi bankai būsjapie knridš veda derybas įliejo 
uždaryti. . [rusą bolševikai su ccntralią Prezidentas

Miestui tuo' tarpu trūksta
smulkią pinigą, gali pakilti 
finansinis krizis.i
True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on Dcoember 
29, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

Ehvo daroma. Bet pasirodė 
raportai neteisingi. , Tatai 

»rę8ta bankus užimti,

VEIKIMO.

ištisią f t dieną
valstybią atstovais. Šioš šfl- buvo užimtas savo biure, 
lies vVri&ušybės politika kd- t^\k vakare buvo pagaminta 
rėš vedime nepakeičiama. Šeimiiiinė vakarienė.: Daug 

'• i__________> i i pasveikinimą gavo įprczi-
True translatloh flMd wlth tMe post-1 dentaS. . ■
master at Chlcago, 111., on December 
29, 1917, as reąuired by the act' of 
October 8, 1917, ' f ,

JOFFRE—PRANCŪZŲ 
AKADEMIJOS NARYS

I u

i. *■
New York, gr. 28. — Šia- Paryžius, gr. 29. — Mar

1 — Washington, gr. 29. —
Vyriausybė gubernatoriams 
pranešė, kad Ugi vasario 15 
dienos nebus naiijo ragi- 
s įrantą rekrutavinto.

ti ją reikalą vedi- me mieste “National City salas Joffre dabar skaitomi
4r tik paskui leisti iš- Banko” valdyba laukia, k^

rtJĮujo pradėti vesti reika- 
1 uĄjRftktai yra, komisijonie

tame reikale pradės Suv. 
Valstiją vyriausybė., Juk

‘nemirtinas.?’ Prancūzą 
Akademijos nariai vakrir db 
džiuma balsą > nubalsavo

riaos Cboleiiskio mnkosq„jos- pareiga amerikoniška garsųjį generolą Joffre prl- 
valMijimAin banke. Ten pat įstaigą Pęįrograde ginti nuo ąntį į “nemirtiną” žraonią 
yra ir; Time paimtos knygos bolševiką užpuolimo. Įoilf.

111

Madison, Wis. — Po ilgi; 
svarstymą pramonės komi
sija nusprendė, kad darbi- 
Įlinkas, valgydamas piefdS 
dirbtuvėje, , ‘ pildo darbĄ, 
kurs paeina iš Įjo užsiėmiibo 
dirbtuvėje. Tatai jei pietris1 
bevalgant pasitaikys koks 
nelaimingas ^tąįtikimas," 
jam už tai priguli atlygini
mas.

Tasai nusprendimas pa
skelbta sekančiam atsitiki
me: ? i

Darbininkas Schurr dirbo
geležies liejykloje • “La
Point Foundrv Co.” Schurr *>
atsišildydamas kavą sausio 
17 d., 1917 m., neteko regė
jimo sprogus indui su kava.

Nusprendimas buvo se
kantis : ,

“Geležies liejykloje dar
bininkai iš seno buvo papra
tę trumpai prieš pietus susi
šildami ant pečiaus su savi
mi atsineštą kavą. Viršpn- 
minėtą dieną Schurr savo 
kavą su indu ant pečiaus

Darbininką vadovai tvir
tina, kaip tik priešingai. Jie 
sako, kad šiandieninė alga, 
kokią gauna laišku išnešio
tojai ir klerkai, buvo nu
skirta 1907 metais. Pirm de
šimties metą ta alga gal bu
vo ir nebloga alga. Bet šian
die tos algos neužtenka pra
gyvenimui.

Darbininką vadovai kelis 
kartus tuo reikalu kreipėsi 
kongresam Teeiau be pa
sėkimą. Tatai dabar atsilic- 
!pia 'į pačius šios šalies gy
ventojus.

Visuomenė turi žinoti, 
kad pašta yra įstaiga, netu
rinti jokios konkurencijos. 
Pastos klerko darbas yra 
sunkus, reikalauja atmin
ties ir gabumo. Jei šitam 
darbe butu konkurencija, 

j darbininkai kitur gautą 
į darbą ir daugiau uždirbtą. 
Gi dabar taip nėra.

ii,*' ' f ’

Naudingos darbininkams 
ištarmės.

Ji§ dabar jo reikalauja. Jums 
bus reikalingas po karei.

pusę dvylikos. Inda^ 
su kava turėjo labai ankstą
dangtį. Kava, matyt, inkai- 
to labiaus, negu paprastai, 
nes kuomet Schurr atidarė 
indo dangtelį, garas iš indo 
sprogo ir jam apšutino bur
ną. Žaizdas apžiurėjo gabus 
gydytojas, bet nežiūrint to, 
Schurr neteko regėjimo de
šinėj akyj.”

Už tai nukentėjusiam dar
bininkui pripažinta atlygi
nimas.

Darbdaviai turi pranešti 
apie užmokesčius.

Washington. — Tuojaus 
po Naują Metą visos korpo
racijos visoj šalyj ir kiti 
darbdaviai privalo prariešti 
šalies mokesčių kolekt 
riams
čius
pradėjus 800 dol., kokius 
jiems šiais ištisiais, metais 
išmokėjo. Mokesčiu biuras 
tais pranešimais pasinaudos 
kolektuojant nuo pelno mo
kesčius. . ‘ *

užmokes-apie visuę 
savo darbininkams,

s=
ŠALTIS PALIETĖ 

VISĄ SALĮ. > i
Minnėapolis, Minn,—Įsta

tymas apie atlyginimus 
darbininkams ,šioj valstijoj 
paliečia taippat ir darbi
ninką nukentėjimą darbo

Pirk Karės Taupymo Mar- metu nuo sauįės spindulių, 
kės. Suvienytą Valstiją Va’ įarba at§ąluną kūno sąnarių, 
stybinė Paranka neša 4-tą su-1 TaiP nusprendė Minąeso- 
dėtinį nuošimtį kas bertainis. ^a valstijos viršiausias teis- 
Galftnal pradėti taupymą su mas*
dvidešimt pėnkiai Centais. Tenai vieną darbininką
Perkant Suvienytų Valstijų darbo metu užmušė saulės
Taupymo Markes. J spinduliai. Už tai pripažin-

Jums paaiškins apie tai ju- ta atlyginimas jo likusiai

Smarkus šaltis palietė 
kuone visas Sūv. Valstijas, 
išėmus pietines valstijas. 
Kaikuriose vietose tempera
tūra nupuolė ligi 50 laipsnių 
žemiau O.

•Chicago ir baisiai, šalta. 
Praeitą naktį kaikuriose 
vėjuotose vietose buvo 5 ir 
daugiau laipsnių žemiau O.

Minnesota šiaurvakarinėj
są krasos užveizda, 
rius, laikraštininkas

— Washington, gr. 28. —
Su cukraus ištekliumi nau-*
.jas gali būt vargta. Porto agentai. 'Klauskite ją. 
Rico salos cukraus plauta-: 
rijose grūmoja streiku 60,
000 darbininką; ; i i: n )

bankio- žmonai-našlei. Kitas darbi- ’dnlyj vakar termome ras

Tas yTa jūsų pareigai Tas 
gelbėsi gyvastį! 

laimėti šitą karą!

ir ' kiti jiinkas darbo metu nusišal- 
dė didžiulį kojos pirštą.
Ntto to jamn prisiėjo ampu-

išgelbėai gyvastį! Tąs padėt,'tąoti koją. .Ir už tai pripa
žinta atlyginimas.

rodė apie 50 žemiau O. 
šaltis prasitęs dar kokias

dvi-tris dienas.
Visur nuo baisaus šalčib

žmonės labai daug kenčia.
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I t t '4 » 1Tautiečių laisvamanių, 
spauda ilgą laikų skambino! 
ir dabar vis tebeskambina 
apie visuotinąjį lietuviu 
seimų, kurį, anot jų, reikia 
būtinai kviesti, ir apie Ro- 
chesterio liaudį, kuri būti
nai to seimo reikalaujanti 
Mat, laisvamaniai baigia vi
sais atžvilgiais bankrutyti, 
tad mano, kad seimas juos 
išgelbėtų.

Nesenai betgi laikraš
čiuose atsiliepė ir tikroji 
Rochesterio liaudis. Kelio
lika Rochesterio lietuvių 
draugijų savi) susirinkime 
pasmerkė elgimosi tūlų Ži
baus, Siemaškos ir dar ko
kio ten trečio, kurie trys 
suorganizavę Tarybų ir var
du tos Tarybos ėmę siun
tinėti į laikraščius pakvie-

GALVELĖS APSISUKO. IR DAR.

O štAi dar viena didvy
rių rūšis. Nesenai Chica- 
goje Šv. Mykolo bažnyčio
je. kun. prof. Pr. Bučys lai
kė konferencijas tuose klau 
simuose, kurie yra kiekvie
nam žmogui taip svarbus: 
tikinčiam sutvirtina jo gy 
veninio pamatus, netikė
liam jo klaidas ir nelaimes 
parodo.

Susirūpino vietos socija- 
listėliai, pajutę savo klai
doms pavoju. Ir kg, jus 
manote! Kviečia kun. Bu
čį į debatus. Kas jiems 
autoritetas mokslo vyro, 
pražilusio ir praplikusio 
ant knygų; jie duos jam 
“darodymus,” jie prirodys 
“dvasiškuos nedorybes,” 
ir “kaip Rymo Katalikų 
Bažnvčia skriaudžia žmoni*v

rimus. visuotinąjį. sein^ ^-^J dargi “^un-,
Rorihesteriečiai protestavo 
prieš jų pasielgimą, pažy 
mėdami, kad jie jokio sei
mo nereikalavę.

Trys tarybininkai, tečiau, 
nenusileido. Jau ir die
ną ir vietų seimui nuskyrė: 
1 cL sausio Cleveland Ohio. 
Bet amerikiečiai į seimų 
nesiskubina ir užtat Reehe- 
s torio liaudies nepašaukti 
atstovai dabar atšaukia sei
mų, atidedami jį iki birže
lio 23 d. 1918 m. To at- 
šaukirpo laiškų gavo ir 
“Draugo” redakcija. Lai
ške nurodoma, ne tik vie
ta ir laikas seimo, bei ir 
budai Tinkime atstovų, bū
tent kiekviena kolonija tu
rėsianti rinkti atstovus nuo 
savo srovių. Bet čia pat 
apsisukę rašo, kad “visos 

.kolonijos bei draugijos ma
lonės nubalsuoti, kur ir ka
da A. L. V. šeimas turi į- 
vykti ir kokiu budu butų 
geriau siųsti atstovai į Sei
mų.” Žmonelės ėmėsi di
delio darbo, nežinodami nei 
už kurio galo griebties, ma
tyt, norėdami vien pagar
sėti. O gal, gird, ir pasi
seks sutaikinti sroves. Pa- 
mislvk, kokiais didvvrinis 
butų jin tuomet apšaukti.

Bet kad būti {įėjau did
vyriu, o tik šiaipjau nau
dingu visuomenės darbinin
ku, neužtenka vien drąsos, 
ar liguisto troškimo pasižy- 
mėti. Ir ko kita reikia. 
Visų-pirma reikia šiokio to
kio išmanymo, reikalų su
pratimo. To, matyt, trūk
sta aniems tarybiainkams. 
Tad mes ir linkime jiems 
išaugti, sustiprėti dvasioje 
ir išmonėje.

Bučis yra kviečiamas stoti 
prieš publikų viešai, gerai 
prisirengęs, kad apginti sa
vo melus...” (taip skelbia 
plakatas), o jie,' snargli i. 
spręs ir teis, ar jisai gerai 
apgynė savo skelbiamus 
dalykus, ar ne.V 7

Ar gi ne didvyriai.
Lygiai kaip toj pasakoj:

šunelis jautėsi labai galin
gas, kad jis galėjo loti ant 
milžino drambbo. Tik gai
la, kad tas milžinas nei aty- 
dos neatkreipė į šunelio lo
jimų.

KAS ČIA KALTAS?

Baigiasi 1917 metai. Ši
tie metai pasižymėjo baise
nybėmis. Gal nei vienais 
metais niekuomet tiek daug 
žmonių gyvasčių nenudai
gota, kaip šiais baigiančiai
siais 1917 metais.

Abelnai imant, žmonija už 
vispkias įvykusias^pasaulvj 
nelaimes ir prajovus visuo
met kaltiua praėjusius lai
kus. Antai svetimtaučių 
laikraščiuose tenka užeiti 
kuošlykščiausius išsireiški
mus apie šiuos praeinan
čius 1917 metus. Mat, me
lai, laikas kaltinamas už 
pačių žmonių padūkimą ir 
sugedimų.

Logiškai imant, už dft- 
dartines skerdynes Europo
je, už bjauriausias orgijas 
karia laukuose, įvykusias 
1917 metais, reikia kaltin
ti ne praeinančiuosius me
tus, liet žmonijos dvasios 
sugedimą, įsivyravusį žmo
nių tarpan matcrijalizmą.

Šitai daugelis šalių nors 
save skaito krikščioniško
mis, tečiau jose krikščiony
bės, tikros krikščionybės

SVARBUS PRANEŠIMAS.
pranešame gerb. 

“Moterų Dirvos” skaityto
jams; rėmėjams ir sandar- 
bininkams, kad delei geres
nės tvarkos, ir dėl patobu
linimo pačios “Moterų' Dir
vos” perkeičiama redakto
rę. P-lė U. Jakubauskaitė 
jau ne redaktorė ir daugiau 
nieko neturi prie “Moterų 
Dirvos.” Visais “M. D.” 
reikalais daugiau nesikrei
pkite senuoju adresu.

*
Taip-gi meldžiame visų 

“Mot. Dirvos” . sandarbi- 
ninkų rengti kuodaugiausia 
ir geros medžiagos. Neuž- 
ilga pranešim, kur bus “M. 
D.” redaguojama. Kaipo 
naujai atgimusiai bus rei
kalinga daugybė raštų. Ti
kime susilaukti jų nemažai.

Su godone 
M. Sųj. C. Valdyba.

Red. prierašas. Nesenai 
panelė U. .T. Jakubauskai
tė pranešė laikraščiuose, 
jog ji dėl kai-kurių svarbių 
priežasčių pasitraukianti iš 
“Moterų Dirvos” redakto
rės ir administratorės vie
tos. Tjįd atrodo truputį 
keista skelbti dabar apie 
“perkeitimą” redaktorės. 
Musų nuomone Moterų Są
jungai josios laikraščiui tu
rėtų visų pirma rūpėti kuo- 
mažiausiai priešininkų ir 
priešininkių turėjus, o kuo
daugiausia prietdių. Tai
gi mes ir linkime nuo šir
dies M. Sąjungai ir josios 
valdybai taip pasekmingai 
sutvarkyti savo organizaci
jos laikraščio reikalus, kad 
prasidėtų nauja dvasia —

Šiuomi

Kaip įvyta lietuviu Seimas 
Vilniuje.

'Negauname jokių laikraščių ir žinių iš vokiečių 
užimtos Lietuvos. ' Todėl iš ten mums yra brangi kiek
viena kadir mažiausia žinutė. ’ Juk tenai musų 
broliai šiandie darbuojasi už tautos laisvę, už Lie
tuvos neprigulmybę. Vietoje gyvendami jie' labiau* ir 
daugiaus už mus, amerikiečius, supranta, ko musų tau
tai reikia, kokie jos troškimai ateityje.

Į musų rankas pateko vienas-kitas lenkų laikrašr 
tis iš Krakovo. Tenai atrandame gana indomių ži
nių apie Lietuvą. Suprantamas daiktas, lenkų laikraš
čiai pašiepia lietuvių veikimų Lietuvoje. Bet taip pa
sielgdami jie pažymi ir daug svarbių įvykusių faktų 
Lietuvos gyvenime. Mat, tų faktų ir bjauriausiais pat- 
Slėpimais negalima pridengti.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris- 
tikrai pagelbi nuo visokių kentčjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelp
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelpingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad y 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PA1N-EXPELLER1S parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduoliųį

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74*80 Washlngtosa Street, New York

Paklausykime, kaip įvyko Vilniuje garsus lietu
vių Seimas, kuriame gavo pradžių Šalies Taryba.

Rugpjūčio mėn. Vilniuje įvyko neskaitlingas lie
tuvių veikėjų suvažiavimas. Lenkų socijalistai apie 
dai savo laikraščiuose'sako, kad tai buvęs mažas lietu
vių politikų-buržųjų suvažiavimas. Susivažiavime da
lyvavo 17 žmonių, iš .provincijos ir 5 — iš Vilniaus. 
Šitas suvažiavimas pasivadino Organizacijiniu Komite
tu busimo lietuvių Seimo, kuriam turėjo būt išreikšti 
lietuvių tautos troškimai ir reikalavimai Lietuvos atei
ties žvilgsniu.

Organizacijinis Komitetas pagamino politišką 
platformų. Šita turėjo būt inteikta lietuvių atstovų 
Suvažiavimui (Seimui).
/* Pagaminta platforma yra sekanti:

1. 'Lietuvių tauta įsteigia ncprigulmingų lietu
viškų valstybę.

2. Busimos neprigulmingos Lietuvos rubežiai tu
ri apimti žemes, dabar apgyventas lietuvių gyventojų, 
ir tas, kurių gyventojai seniau lietuviškai kalbėdavo, 
arba didesnę dalį Suvalkų gubernijos, Kauno guberni
jų, kuone visų Vilniaus gubernijų su miestu Vilnium ir 
dalį Gardino gub. su miestu Gardinu.

3. Gi kas palyti santikių su kaimynais, tai Or 
ganizacijinis, Komitetas, iškąlno išskyręs visokius san 
rikius su Rusija ir Lenkija, pramato kai-kuriuos san 
rikius su Vokietija.

Šitų politiškų platformų, turėjo patvirtinti vokie-

O I
taip kitiems rūpėjo Seiman pasiųsti savus atstovus.
Bet kurgi čia tau lietuviai rinks lenkus arba žydus ir s > i , 
tai dar negarbinguosius socijalistus. i < j t; > ; i ; , .

Kuomet ant galo socijalistai pamatė, kad jiems f. 
neteks pakliūti Seiman, tuomet jie pakėlė protestus c 
prieš tuos rinkimus ir viešai atsisakė imti dalyvumų ;:«. 
Seime, nors gerai žinojo, kad jie ir be to atsisakymo ; 
ten nepateks. . . . ; n»i

Prieš Organizacijinį Komitetą bendrai su lenkais j;. _ 
ir žydais daug darbavosi ir lietuviškas socijalistasr Kai- į 
rys ir kiti. < i ■ , , i, > ,

Kuomet jų nepaklausyta ir galų gale Seimas įt 
vykinta, socijalistai prieš lietuvius sukėlė trukšmą, kad . 
šitan reikalan turėjo įsimaišyti vokiečiai. Keli lem- 
kai .endekai ir socijalistai suimta ir išgabenta Volde- 5 
tijon. • . i j z ■,

Šalies Taryba pildo savo pareigas — darbuojasi 
už Lietuvos neprigulmybę. \ .

“DRAUGO” REDAKCI 
JOS PAKLAUSIMAS.

visuomeniškumo. pamriši- administracija Lietuvoje. . Ir tik po to patvirti
z_ _  ’vi j • u _ • o A7u nin l'uzvtiu ttiiimo asmeniškumų, atsidavi

mo visų-pirma Sąjungos 
reikalams ir tt. Nauja re
dakcija paims begalo svar 
bų ir sunkų uždavinį ant 
savęs. Ten turi ineiti žmo 
nės dar niekam nenusidėję. 
Tokius ir linkime surasti.

Prie tos progos palinkėsi
me dar gerb. Moterų Sąjun
gai nenueiti kur nors kam
pininkauti, bet būtinai sten 
gties išlaikyti savo laikraš
tį. Tamstų daug ir dide
lės Tamstų pajėgos. Jeigu 
kitos organizacijos įstengia 
ne tik išlaikyti savo orga
nus,* bot ir tobulinti juos, 
tai juo* labiau galės tai at

likti Moterų Sąjunga. Tik 

reikia naujos, kibiau visuo
meniškos dvasios visam du* 

bui. \
Lai gerb. Sujungei vedė

jos nepriima musų žodžių 
kaipo pamokinimų. Nepa- 
naokslininkauti. norime, bet 
tik išreikšti savo gilų įsiti
kinimų. Nuo moterų pa
kilimo priguli musų tautos 
pažanga. Tad nedyvai, 
kad ir vyrai, nors ir nepra
šomi, savo dvylekį prideda.

nimo buvo galima sušaukti 
kuriapa ir induoti platformą.

Vilniun lietuvių Seimą

Mes turime paskelbimų, 
kad mieste Croivn Point, 
Ind., gyvuoja kažkoksai 
biuras vardu “Imperial 
Bureau. ’ ’ Tasai ‘ ‘ biuras ” 
išmėtytuose lapeliuose sa
kosi,- jogėi Amerikos lietu
viams sujieškąs jų gimines 
užliptoje vokiečių Lietuvo
je ir siunčiąs giminėms pi
nigus.

Taigi “Draugo” redakci
jai yra būtinai reikalinga 
sužinoti, ar tame mieste mi
nėtas “biuras” gyvuoja ir 
ar jis veikia.

Musų skaitytojai arba 
šiaip pašaliniai lietuviai 
prašomi duoti mums apie 
tai informacijas. Iškalno 
už tai tariame ačių.

Draugo” Red.

REDAKCIJOS ATSAKAI

J. J. Y. Chicago. — Tam
stos platus persergėjimai ve- 
dasiems ir jaunikiams žmo
nėms netinka “Draugui”. Bu
sime labai dėkingi Sveikam, 
jei dažniau mums parašysite 
šiaip sau svarbesnių žinučių 
iŠ lietuvių gyvenimo.

nei su žiburiu nesurastum..f * į
Juk antai tikrosios krik

ščionybės atstovas prašne
ko, jogei ar neimtų gana 
tų skerdynių. Bet kasgi 
jo balso paklausė t

Ne metus reikia kaltinti, 
bet žmonių sugedimą, pik- 
tanią, pasiputimų.

k, • • •uornet po šito Organizacijinis Komitetas tą 
platformą inteikė vokiečių administracijai, pastaroji 
atsisakė padėti savo aprobatą. Pasakė, kad Vokietija 
negali su Lietuva vesti jokių reikalų kaipo lygi su ly
gia, Be šito vokiečiai lietuviams pastatė dar sekan
čias ateityje sąlyga*:

Lietuva turi būt sujungta su Vokietija militari- 
ne unija — visos Lietuvos tvirtovės turi būt vokiečių 
lankose, kariuomenė gi bus lietuviška, bet su vokie
čiais oficieriais; visos geležinkelių linijos, kurios turi 
strateginę svarbą, paliks vokiečių nuožiūroje; Lietuva 
nebus atskirta nuo Vokietijos muito siena.

Organizacijinis Komitetas išpradžių nežinojo nei ką 
atsakyti vokiečiams į jų tą ultimatumų. Bet paskui pa
žymėjo, kad priimta platforma neišskiria vokiečių rei
kalavimų, kaip jie juos supranta Lietūvos atrinkime 
į Vokietiją.

Šito paaiškinimo užteko vokiečiams. Jie leido D. A. P., Chicago. —Nors 
sušaukti Vilniun lietuvių atstovi* Suvažiavimų arba jūsų mintis ir gera, bet peik 
Seimą* ti viešai kų nors už tai, ’ kad

Kalėdų dienoje toj ar kitoj 
lietuvių bažnyčioj nebuvo

.................. - > “benų” arba ‘orkestrų”, ne-
■Gavus Seimui leidimu Oi^mizacjmis • Komrte- ;špuola Tas daug

tas Seimo susirinkumn nuskyrė pirmajai sesijos dietini k?|hų ir nesmagumlE
rugsėjo 18 dięnų. JPo šito pagamino Seimui programų
taip: ‘ ' •’ ' . ’•

1. Lietuvos ateities klausima*. ' • ( ’
2. Lietuvos Tarybos reikalas.
3. Bėgantieji Lietuvos gyvenine reikalai (Kas 

butą gaiima nuveikti, kad pagerinti dabartines šalyj 
viešpataujančias nelemtas sąlygas). ?

4. Liuosieji sumanymai.
Visa tai apdirbus, lietuviai veikėjai, vokiečiams 

leidžiant, važinėjo vky Lietuvą atstovų rinkimo rei
kale. Išrinktuosius atstovus Seiman turėjo patvirtinti 
Organizacijinis Komitetas ir voikeČių administracijk.

Taip tai ir buvo sušauktas Vilniun nepiigulmin- 
gos Lietuvos reikalais pirmasis lietuvių atstovų Seimas 
arba Suvažiavimas. f >

Pp. Ramanauskų vestu
vėse surinkta ................. $16.50
Pp. Medonių vest. — $11.16 
Pelnas nuo baliaus, laikyto 
30 d. spalio 1917 m. .. $8.09 
Vaikučių draugijėlė paaukojo 
dėlei vaikučių pasilikusių Lie
tuvoje arba ikvežtų Šveica
rijoje ... f...........  .. $31.38
Šv. Tėvo paskirtoj lietuviams 
dienoj 20 d. gegužio 191T 
surinkta bažnyčioje .. $200.08 z

Viso $346.13

Pirmoj vasario 1917 m., pa
siųsta į centrų ............ $189.18
Balandžio 28 d. 1917., pasiųs
ta ................................ .. $170.36
Rūgs. 19 d. 1917., pas. $196.25

Abelnai sudėjus visas aukas 
Tautos Fondo 23 sk. surink
tas nuo pirmo sausio 1917 m. 

iki pirmo sausio 1918 m. su

daro sumą ...................... $894.92

Prie progos reikia pažymė
ti kas link Kalėdų dovanos. 
Tikiuosi, Homesteadiečiai su
rinks arti poros šimtų, nes 
pradžia pasirodė gana graiį 
ir pasekminga, (kiek,! Red.) 
Garbė Hoiflesteadiečiams hi 
tokias aukas. Jeigu ir kitos 
kolionijos surinktų tiek, tatai 
butų gana graži auka Lietu
vai. Ypač tos turėtą pasirodys ‘ 
ti, kurios turi tūkstančius liė- J 
tuvių. * Į*

Visiems T. F. nariams ir J. 
aukotojams vardan brangios 
tėvynės Lietuva# tariu kuo 1 * 
širdingiausią ačių. J

i <
Jonas J. Greblianas,

T. F. 23 sk rašt.'4

Ačių už žinučių rašinėjimų.
-*■ ■ ■ ■ *<

Om. Norimtai, We»tvilie._
Apie žuvusiu broliu buvo ra
šyta “Drauge”. Jėi kas ne
teisingai buvo pranešta so- 
cijalistų laikraščiuose, reikia 
į tuos laikraščius pasiųsti ir 
pataisymus. Kas kita bus, j<4 
socijalistiški laikraščiai ne
norės Žinioj įtaisyti.

$ i V ---
B0MS8TEAD, PA.

Jhurų pinigai turi būti pa
dėti geroje Bangioje vab- 

tfjoė baalooje

SECURITY BANĮ

3% ant Juaą
PiMMsMltato I

M •
pfadCM MM

dai.
Atstovų rinkimą metu darbą trnkdė- lenkai ir žv 

ypač lunku ir žydų socijalistai. Kaip vieniems.

Tautos Fondo 23-čias sky
rius surinko aukų nuo rugsėjo 
mėnesio 1917 m. iki pirmo 
sabsio 1918 m.:
Mėn. duoklių sumokėta $79.00

Stočių tr Be*d» 
darni raikius
Ne są. la Mfc
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DRAUGAS

buvo ^ėri lankytojai vietL 
nės senosios bažnyčios. Ket
verge ir nedėlioj, gruodžio 
20 ir 23 dd. rengia jis pra
kalbas Jaitės salėj.”

Stebisi bėdinas “Dirvos” 
redaktorius, kad visgi yra 
kas tokio, kas žmones prie jo 
(nezaleėninko) • patraukia 
Ir kas tas “kas tokio” varg
šas nežino ir negali žinoti — 
tai yra, ponuli tas, kad jus 
dar tokie, kuriuos bile mulas 
gali apmulkinti ir dėlto nėųa 
nieko stėbetino jei ten pas* 
bambizų Strazdą, prisirenka 
nemaža žmonių. Ten sueina vi
si žiopliai liberalai ir cicilikai. 
Katalikai ten neina -r- jie turi 
savo bažnyčų. Atgrįs ir libera
lams duoti pinigus ir šerti 
bambizą tinginį ir jis savo 
biznelį turės užsidaryti, nežiū
rint kaip'“Dirva” geistą jam 
pasisekimo. Katalikai jau yra 
patyrę iš katalikiškų laikraš
čių, kas tas per Strazdas / ir 
jis jų daugiau niekur negalės 
apgauti. Strazdo parapijonai 
— tai liberalai tautiečiai ir ei- 
cilikai ir jų didelio “skait-

liųųs, mes nepavydime “Dir
vai” ir jos redaktoriams 
džiaugtis. Tai jų mefistofeliš
kas džiaugsmas.

ATSKRIDO “ŽVIRBLIS.” 
Iš Rytų, iš tolimo Bostono 

atskrido naujas “žvirblis.” 
Puikus, malonus, linksmas ir 
gyvas. Dėdė Jackus, po ilgo 
atilsio vėl prabilo.

Gražus paveikslėliai, puikus 
pasiskaitymai; o kainuoja tik 
10 centų. .Ateikite pasipirkti 
“Draugo” Administracijom .

mų”. P»S tūlų, Krąučiuniosnę, 
kuri gyvena su keturiais vai
kais viena, nes jos vyras yra 
kalėjime (apkaltintas žmogžu
dystėje), atėjo du nariai to 
komiteto ir išklausinėjo jos. 
Visko klausė: į kurių bažnyčių 
ji einanti ir tt. O kada ji pa
sakė, kad ji eina tik į vienų 
katalikiškų bažnyčių, tai ko
mitetai atšovė, kad pašalpos 
dėl jos nėra, pakol ji neis pas 
Mickevičių ir ji pati su savo 
vaikais netaps nezaležninkais. 
Jie stengėsi' prikalbinti mote
rį, kuri'nofs ir prispausta var
guose, bėt vis neišsižada sa
vo tėvų tikėjimo, bet jiems ne
pasisekė.

Dabar aišku, kad už tuos 
pinigus, kuriuos visuomenė 
sudėjo dėl vargdienių, tas 
komitetas pasinaudoja pir
kimui nezaležninkams parapl- 
jonų. Turbut kitokiais budais 
jie ir negali jų prikalbinti.

Jonas Keras.

‘IĮ jjie turėti; jeigu jie apjgo po, 
*kdnigo skvernu. ,1 ,t

Buvo paskelbta, kad kun. 
Dr. A. Maliauskis duos $1,000. 
00 tam socijalistui, kuris pri
rūdys, kad jis supranta soci- 
lizmų. Bet nei vienas nėjo mė
ginti užsipelnyti tuos pinigus. 
Reiškia, jie patys nežino soci- 
jalizmo. Tečiau kitiems tai 
per peilį peršia.

Anų dienų vietinis socija- 
listų kunigužis J. B., kuris 
laikė prakalbų laidojant ‘ vie
nų- socjijalistę, kuri buvo trau*- 
kįnia Užmušta, ir taipgi vienų 
socijalistų, I kuris nusižudė, 
gavo antrų pašventinimą ant 
kunigužio. Kiek laiko atgal 
jį pašventino jo pati viename 
lietuvių saliune, nes jis kazy- 
rais lošė ir neparėjo namo. 
Anų dienų ir vėl kuniguos 
buvo pašventytas. Jis kazy- 
rais lošė (kaipo ir visi soči ja - 
listai) per tris dienas ir nak
tis ir neparėjo namo. Tada 
pati jam šonus atvanojo su 
lązda ir parvarė jį namo. Ši
tas buvo jo antras pašventi
mas. Dabar jau turime pilnų 
socijalistų kunigužį. Gali jis 
užimti Mockaus vietų.

“Pemniukas”.

Lietuviai Amerikoje
Ypatingai juokinga buvo 

velnių kupčiaus Mockaus isto
rija. Ten buvo išpasakota, kad 
Mockus, kada atvyko Ameri
kon, tai tuojaus pradėjo apJ 
gaudinėti žmones. Išpfųdžių 
jis apsigarsino, kad jis turįs 
tokių knygų, kad jeigu kas. 
perskaitys jų, tai galės nueiti- 
į peklų ir aplankyti velniukus. 
Ta knyga kainavo- $20.00,- bet 
kada žmonės nusiųsdavo ijmų 
$20.00, tai jie tųs knygos nesu
laukdavo. Todėl jis gana gerą 
pinigų padarė. Paskui dėdė 
Mockus pradėjo pinigus mo- 
nyti iš durnelių kitaip. Jis ap
sigarsino, kad turįs tokių mos- 
tį, kurį padaro žmogų pama
tomu, jeigu jis išsitepa savo 
burnų su ja. Už tų inostį im
davo $10.00 už mažų baksukų. 
Bet atsirado kai-kurie Irų pir
ko jų. Mockus buvo apsigar- 
sinęs, kad kaip apsiteps su 
ta mostimi, tai tada jis galės 
eiti į bankų ir pavogti pinigų 
kiek norės, o niekas jo ne
matys. Tai gerai, vienas nusi
pirko ir jau jis eisiųs vogti 
bankų. Bet vis dar nedrįsta ei
ti į bankų. Todėl jis pirm už
ėjo pas savo draugų saliunin- 
inkų. Ir pamaži tas vyras ėjo 
prie stalčiuko, kur buvo pini
gai. Saliunininkas žiuri, žiuri, 
kų jis daro. Ir jis suriko: “Ką 
tu čia darai”! O vyruks at
sakė: “Ar tu mane matai?” 
“O kaipgi nematysiu tavęs, 
išsitepęs kaip velnias”. Na, 
tai jam ir nepavyko pasipelny
ti. Tada jis rašo Mockui, ko
dėl jis buvo užtėmytas, turbut 
mostis esanti negera. Mockus 
jam atsakė: “Na, tai užtat 
tave matė, kad tu kalbėjai, 
reikėjo tau tylėti”. Mat, kaip 
tas velnių kupčius apgaudinė
ja žmonės.

Subatoje, kada buvo klau
simai, tai vienas socijalistas, 
net dar raštininkas Bingliam- 
tono kuopos, prisipažino, kad 
jis augo po kunigo skvernu. 
Mat, kokie tamsunai' yra so
či jai istai. Kokių šviesų ga-

KUN. DR. A. MALIAUSKIO 
KONFERENCIJOS.

Binghamton, N. Y. — Čio
nai įvyko kun. Dr. A. Maliaus- 
kio konįferencijos nuo 17 d. 
gruodžio iki 23 d. gruodžio 
Šv. Juozapo lietuvių bažny
čioje. . . t i : .

Apie 200 lietuvių atsilankė, 
į kiekvienų' konferencijų' ir 
buvo užganėdinti. O ypatin
ga; subatos vakare, kada bu
vo klausimai, tai labiausia juo 
ko padarė, nes kai-kurie klau
simai buvo tokie vaikiški, kad 
juokas ėmė klausytojus.

Socijalisių visai mažai 
atsilankė į konferencijas, nes 
yra žinoma, kad socijalistai' 
šviesos taip bijo, kaip kurmis, 
kuris gyvena tamsiuose ur
vuose. Kai-kurie atėjo, betilk 
dėl trukšmo kėlimo, o ne dėl 
ko kito. Jie buvo girti (mat, 
rjftr ir socijalistai) ir darę 
trukžmų buvo išvesti laukan. 
Apart to, tai parapijonai ap
siėjo tikrai žmoniškai. Vienų 
vakarų socijalistų vadas, 
paukštelis, buvo atėjęs ir no
rėjo gauti klausimų, bet ka
dangi tas nebuvo pagal tvar
kos, tai kalbėtojas jam liepė 
savo klausimų parašyti ir in- 
dėti į dėžutę, o jeigu jis ne- 

[ moka rašyti, tai tegul papra
šo savo draugo parašyti jo 
klausimų. Bet, matyt, kad 
jis negavo draugo, kurs rųokė- 
tų rašyti, nes nebuvo jo klau
simo.

Per konferencijas buvo nu
rodyta, kad socijalizmas yra 
visai klaidingas ir atneštų 
vergiją, vietoj laisvės žmo
nėms. Ir buvo nurodyta visi 

; baisumai bedievių per Pran
cūzijos revoliucijų. Dabar ma
tome, kad Rusijoje bolševikai 
taip-pat nori įvesti giliotiną 
ir kapoti žmonėms galvas, kai
po jie darė per Prancūzijos 
revoliucijų. Žinoma, kad kuo
met įvyksta bedievybė, tai ten 
jie ir pradeda elgties gyvulis- 

| kai.

Gražiausias ir Naudingiausias Perstatymas 
Pirmą Kartą Chlcagoje

I8th ir Union Avenue

Nedėlios Vakare

Be to bus Dainos, Žaismės ir Deklemacijas 
Kas neateis gailėsis

CLEVELAND, OHIO

Nežino kodėl,

Kaip jau “Draugo” skai
tytojams yra žinoma, pasta
ruoju laiku Clevelande atsira
do dvi parapijos. Viena — 
Rymo Katalikų parapija, bu- 
bo jau nuo senų laikų. Gi 
dabar sutverta kita “Dirvos” 
parapija, kurių sutvėrė 
vietos liberalai iš dirvinio šta
bo, prigelbstint vietųs raudan- 
kakliams cicilikams.

“Dirva” No. 51-me rašyda
ma apie savo nezaležnų para
pija šiaip rašo:

J
“Kun. J. E. į,Strazdas, 

kaip tenka girdėti, jau taip 
tvirtai įsigv «'no, kad net 
reikia stebėtis. Pirmose pra 
kalbose buvo visai mažai 
žmonių; dabar, sako, priei
na pilna svetainė. Bažnytė
lė, kurių jis įsisteigė ant 
Addison Road, jau ir-gi ne
sutalpina jo pasekėjų. Ža
da imt didesnę. Visgi yra 
kas tokio, kas žmones prie 
jo patraukia. Beabejo žmo
nės turi kokius nors išro- 

i kavimus eiti tenai, nors jie

LAWRENCE, MASS,

Šelpimo komitetas — Mickaus 
įrankis.

Čionai yra susitveręs taip 
vadinamas šelpimo komitetas, 
į kurį įeina atstovai iš visų 
draugijų, nes jie patys taip 
skelbia. Šis komitetas esąs 
neva visuomeniškas ir bepar- 
tyviškas. Jis renka pinigus 
pirmiausiai nukėntėjusiems 
nuo karės Lietuvoje, o antra, 
biedniems ir našlaičiams ir 
našlėms tarpe vietinių žmo
nių, kuriems pašoly^ yra rei
kalinga. Šis komitetas per 
tai įgijo pasitikėjimo vietinių 
lietuvių. Visi aukavo tikė
dami, kad jų aukos nueis ge
riems tikslams ir šelps visus 
vargdienius be jokio skirtu 
mo.

Bet štai gruodžio 14 jie 
parodė savo “bepartyvišku-

----------------------------------RENGIA-------------------------------------

Pilnųjų Blaivininkų 21 Kuopa
Ant Town of Lake

Pradžia 7 vai Įžanga Nebrangi

Programas bus labai gražus. Vaidins “Atsimerkė Akys,” bus prakalbos, ei
lės ir daug kitokių indomybių. ’ .

Tatgi visi gerbiamieji ir gerbiamosios ateikite tan vakaran, kur galėsite 
labai linksmai ir gyvai laikų praleisti. ;

Kviečia RENGĖJAI.

NEDELiOJ, GRU9DŽI0-DEC. 30,1917
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET.-------—----------------------RENGIA-----------------------------------------------------------------

LIET. VYČIU CHIG. APSKR. CHORAS 32nd Place Ir Auburn Avenue

S , i STATO SCENOJE 9 Kantata “Broliai” yra viena iš didžiausių ir gražiausių Lietu- S

r r j n rrr^ a rn a t a m ® viškų dainų,'susideda iš duetų Solo ir choro ant šešių maišy- B
K \l / /j / Z4 r\nl )/ / Zl / } tų balsų. Yra geistina kad kiekvienas Lietuvis išgirstų šĮ Hg, a.^-aa.1 i 1 1 Tl ( 4rr‘* koncertą. Po Koncerto Pasilinksminimai. g

Bus Statoma 4 Veiksmų Drama

-—------—----- ----------- ------------ RENGIA -------------------- -----------------------------

Lietuvos Vyčių 36ta Kuopa, Brighton Park

COLUMBIA HALL Kviečiama visus kuoskaitlingiausia atsilankyti 

RENGĖJAI48 ir Paulina Gatv

J
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nosį nuleidęs žemir.u
Bravo Spring VallieČini

kad yra susipratę!
Panemnnietis.

SPRING VALUTY, ILL 
Didelis veikimas.

BRlDOEFORTAS
IŠ šalies žiūrint labai yra ma

lonu matyti didelį Spring Va- 
liečių veikimą ir sujudimą.

Gruodžio 22 dieną mažą
ją L. Vyčių kuopa laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. N6- 
sant pirmininkui, susirinki
mą Atidarė A. Peldžius. Pra
džioje tuojaus prisirašė 8-ni 
nauji nariai. Toliaus buvo kal
bėta apie rengiamąjį mažųjų 
vyčių vakarą. Nutarta laikyti 
vakaras sausio 16 d. Šv. Onos 
parap. svetainėje. Taipgi tą 
dieną turėjome repeticjas 
rengiamajam vakarui, kuri 
susidės iš įvairių pamargini- 
mų. Taipgi turiu paminėt ir 

tą, kad darant repeticiją tos 
mažos mergaitės padarė man 
labai didelį įspūdį savo nepa
prastais gabumais, scenos sri
tyje.

Musų kaip mažųjų taip di
džiųjų L. Vyčių kuopa labai 
sparčiai auga, ir bujoja, nes 
gerb. kun. S. Bystrais visuo
met ragina jaunimą rašyties 
prie L. Vyčių.

Pažymėtina ir tas, kad di
džiųjų L. Vyčių 28 kuopa 
gruodžio 30 dieną turės pui
kų vakarą su perstatymu ir 
įvairiais pamarginimais. Yra 
laukiama nemažai svečių.

Tautos Fondas.
Gruodžio 24 , dieną Tautos 

Fondo skyrius buvo surengęs 
tokį vakarėlį, būtent Kalė
dų eglelę. Ineigos skiriamos 
musų broliams nukentėjusiems 
nuo karės. Vakaro vedėju bu
vo vietinis vargonininkas p. 
A. Mundeika. Pradžioje va
karo vedėjas paaiškino vakaro 
tikslą ir perstatė kalbėti vie
tinį kleboną kun. S. Bystrais, 
kuris pasakė trumpą, bet labai 
puikią pritaikintą tam va
karui prakalbėlę. Po tam pa- 
deklemavo eiles p-nia Getau- 
tienė, A. Damašas pasakė 
trumpą prakalbėlę. Po tam 
taipgi padeklemavo eiles p-nia 
Stankevičienė it jos mažos 
dukrelės P. ir A. Užsibaigus 
programui atsilankė ir Santa 
Claus, kuris vaikams dalijo 
saldumynus.

Girdėjau buk po Kalėdų 
Tautos Fondas žada rengti la
bai didelės prakalbas.

Parapijos stovis.
Čia parapija labai gerai 

stovi. Klebonas S. Bystrais 
darbuojasi su didele energija, 
ir jam darbas sekasi kuoge- 
riausia. Dabar yra rengiami 
dideli fėrai parapijos naudai, 
kurie prasidės gruodžio 31 
dieną “Majestic Opera Hou- 
se” svetainėje, jie tęsis per vi
są savkitę. Tikimėš nemažai 
padaryti pelno parapijos nau
dai.

Čia žmonės yra susipratę 
Apie mėnuo atgal čia buvo at
silankęs nezaležninkų kuni- 
gužis Bužinskas, manydamas 
sau pasidaryti gerą biznį. Bet 
tas jam visai nepasisekė, mo
terys su šluotomis išginė na
bagą laukan. Bužinskas mo
terų su šluotomis išmuštas, at
ėjęs pas Spring Valley’s soci- 
jalistų vadą — kriaučių N. 
ir klausė jo, ar ne
gausiąs vietos už ' ku- 
nigužį. Bet, ant nelaimės, ir 
čia jam cicilikas karštai atšo
vė. Sako, “Šalin, tokie tamsu- 
nai, mes jeigu norėsime duo
ti pinigus kunigui, tai mes tu- 
riijae čia tikrą kunigą“! ir 
štai nabagas nezaležninkų kų- 
nignžis išėjo iŠ Spring Vnl’es,

Vertės iki $1.50 už kiek
vieną Biski suteptos, pus

STERN’S
3442-3444 So. Halsted St.

Muzikes KonservatorijaA. J. Augustinas
922 W. 33 St.

J. M. Damijonaitis
301 W. 33 St.

A. Mftlihauskas
3246 S. H ai k 14d St. 

J. Budrik
3343 S. Halsted St. 

Kampas 31 ir Halsted 
Kampas 35 ir Halsted

4515 So. Wood St
Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje (nokinama skanioiutl pianu, mandolina, gitara. smui
kuoti, vargonjninkaviino, Rainuoti Ir grot) ant pučiamųjų Instrumen
tų. tedrljų, harmonija Ir muzikos Istorija. ,

Geriausiu; laikas- mokintis rrtir/.ikr.H. tai Jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Oi piaza užmokėsąj,. turėsite 
didelę nauda. UJairasyklte tuoj — Kalbos musų prieinamos Del 
platesnių žinių ateikite ypatl.tkai artis rūkykite:

ILLINOIS VALSTIJOS 
MAISTO KAINOS.

? Duodu lekcijas skambinimo Q 
j pilniu pagal sutarti.

Kurkinai
Švieži 
Šaldyti

Vištos
Šviežio 2*4 —
Šaldyt. 2y2—4 
Šviež. 4 Va—5 sv. 19—25c,
Šaldyt. 4^—5 sv. 19-
Gaidžiai švieži 2(
Antįs, svar. 28 —
Žąsįs svar. 25.

švara
DR. J. KULIS34—40c. 

30—37c. f ,/ ,\A. S. POCIUS "
1 3259 S.' Halsted St. Tek Canal 2122

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS,

3259 So. Hnl-ted St., 
Chicago, III.

Gydo visokias ligas moterų 
ir vaikų.
'Priėmimo Valandos: nuo 9 rytui 
iki 12; 3 iki 9. Nodėllomis.
nuo 9 Iki 2 po pl'etų; nuo C 
v. iki 8 v.

KUPONAS
Iškirpę A/siprškite šį Kanoną 

tai gausite dovaną

svaras

GATVĖS

A. Dargia 
726 W. 18th St.

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

Mik. Tan&nevičius 
670 W. 18th St.

Geo. Žagunas
1916 Cana'lport Avė.

Kampas 18-tos ir Helsted St, 
Kampas 14 ir Halsted St.

TAUTOS IŽDO V AL 
DYBA

iiiiiiihiiiiihmitiiiiihiiiiiHiitifiMimmioiniHmumkiitiiuHiiinHiihiiMiiiuiiii!

Pirmininkas, kun. F. Ke 
mėšis, 3230 Aubum Avė., Clii 
cago, UI.

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

Raštininkas, L. Šimutis 
3230 Auburn Avė., Chicagn

Telefonas: YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
-------GYDAU----- --
VYRU, MOTORU 
IR VAIKŲ EIGAS.

3315 s. Halsted st.,
CHICAGO, ILL.

Taukai
Poperos baksuk 
Palaidi

Taukši čysti 
Palaidi ( 2

Taukai maišyti svaras.
Pakelis 27 — 33c.

Cukrus svaras
Minkštas 8—8%c.

Šėbelbonai svaras.
Navy 17Vfe — 20c.
Lima 17 — 20c.
S Corn Meal svaras.
Balta , 6—6%c
Geltona 6—7c

Kvietiniai miltai.'
5 svarai maišyti 32—35c

Miltai (Advert. Brands)
Vįbačkos 2.80—2.95
^bačkos 1.40—1.49
5 svarai maišiukas 33—37c
5 svarai Graliam 30—35c

Ruginiai miltai. 
(Bobemian Style). 

i/8 bačk. maiš. 1.31 — 1.43 
i/8 bačk. juodi 1.17 — 1.32 
5 svarai juodi 29 —33c.

Pienas (Kondensuotas)
Nesaldus 13—15c

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

Sviesto
Extra’s 
Plytelėse

Butterinas svarui 
Cartons 3!
Rolls 3
Rolls & Bulk 3!

svaras

Valdyba šios banltos žino kad nekuriems depozito- 
riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose

Del parankumo , ekiu depoz;torių Taupume Sky 
rius šios bankos .yra atdaras • . , »
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai. . - ,

DEPO2ITGRIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA 
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000 00.

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai jura nuo
širdžiai prieinami.

WEST SIDE
Iždininkas,.kun. S. J. če 

panonis, 318 So. Fourtb St. 
Homestead, Pa.

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

Petor Šliogeris 
2139 W. 23 Place

A. Kaulakis
2222 Leavitt St

J. Bagdžiuftas 
2334 Oakley Avė.

gi . ' jprafctiguoje 21 m»wn
Gyvenimas ir Ofisas 

£ Si i» S. Morgan St. kertė 82 ei S 

Chicago, m. 
i’ SPECIALISTAS

jįį MotėrlSku, Vyriškų ir Valkų &į 
Taipgi ChroulSkų Ligą.

OFISO VALANDOS:
•t iki 9 ryto, nuo 12 ik! 2 po p,ai » 
J ir ouo 8 iki 8:30 vsk. Nedėlto $ 
> mis vakaram ofisas uždarytas Įa 
,< T>ls,«hnne Verd« 887

LAKET0WN OF
LA SALI id WASSH’7GTON STSVincas Stancikas 

4617 Hermitage
Juoz. Martinkus 

4549 Hermitage
47th ir Halsted St.

g (Skersu nuo Cit v Hali).
uimmummniiiiiiumnnimiimiiiiiHiuiKiifiimimiiiiiimuiuiimutmmtimsu

niimniEiiiHUi ;?rm'jji!iimi3ruiiiHiiiiisififiiiii
5 Kamp. 2^-ros ir 56 Avė., =

CHICAGO. ILL. S
Kapitalas $ 125,1100.00 

3 nuošimčius mokama ant 
S , padėtą pinigų.

2 Po Valstijos ir Chicago 5 
s Clearing House priežiūra. = 
| Taip pat turi skyrių Su- = 
| vienytų Valstijų pačtos = 
| (Postai Savings Funcb). =
; Apsaugos dėžutės ant raudos 3 

95.00 metams

Atdara Paned. Ketver- | 
= gaiš ir Subatomis iki 8 S 
= vai. vakare.
miiiiiiimmiiimiimmifiiiiiiiiiiimmnti

SFidlOi Miliui - t5 pdb hiub;
Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna Pas mus galima gauti visokių 
naminių radankų k. t.

rakandu pečių, divonų, siuvamų 
mašinų, pianų, gTofonolų, viskas 
pas mus gaunama.

Kuomet jum prircikės ko prie 
namo kreipkitės prie

SIDENORTII

A. Naušicda 
1658 Wabansia

K. Nurkaitis 
1617 N. Robey

. DIRBTUVE 
Įsteigta 1888 m. 

Artistiškų išdirbinių, kaip 
guaikučių, maršalkoms parė
dai: įvairių bažnytinių parė- 
dų, rūbų, karūnų, tautiškų 
vėliavų, draugystėms šarpų, 
antspabdų, ir tt. Darbą daro
me artistiškai ir atsakančiai. 
Užsakymus priimame iš visur 
ir teisingai išpildome.

Reikale, prašome, kreipties 
prie tikros lietuvaitės.

T. I. ANDRUSZEWICZ 
ir CO.,

1908 W. Division st.,
Chicago, UI

CICERO, ILL. 
J. Mozeris 

1430 So. 49th Avė.
M.r • r

BRJGHTON P ARK,

Pn. Jurevičia 
4440 S. Maplewood Avė,

Pr. Macijauskaitė 
4358 S. Fairfield Avė.

M. D. Sceford 
3817 Rockwell St.

D. Giačas 
3159 W. 38 Place

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Avenue

= Chicago, UL \rti Ashland Avė.

E . • P Telefonus Monrce 2500= SPAHLING OMIVERSAL
~iiii!miiHii!iMtiut*mftiitiiititiiiiHH!ifitt[iniiHU!??!iimtitimii!iimitwtfiiiiii!iri

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

svarui

Telcfouafe Y arda 3164 ,TURIU DVI GALERIJASATLANTIC 
Teo. Dappas 

4610 Fifth Avė.

A. Janauskas 
4565 Wentworth Avė.

Z. K. URBANOW1CZ

Fotografijų Įstaiga
Švieži kiaušiniai tuzinai.

Extra’s - 52 — 53'
Kiaušiniai iš šaldytuvių.

Extra’s 37 — 44
No. 1 36—42c.

Su poperine dėžute l^c. 
brangiau.

Bulvės:
Peck’as arba 15 sv. 33—39c

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jlja koncertinų, ir augStai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikojo. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

ENGLEW00D

. Dargia s
6070 Lafayette Avė. Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų, 

Kliubų ir šeimynų Specijališkumas 
Nuimame Fotografijas vakarais 

ir negiedriose dienose j ,

VIENA IS ARŠIAUSIU LIGŲ 
6201 W. 47th St., Los Angeles, tol., 
’ Spalio, 1916

Apie 20 metų aš labai sirgau, tu
rėjau insomia ir nerviškumų, aš ėjau 
prie daktarų, bet nei jokios pagei- 
bos nebuvo: aptiekorius man patarė 
kamėginti kun. Koenigs Nervine. Aš 
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei 
ka. Pernai žiemų aš buvau sumušta 
por automobilių. Daktaras man pn 
tarė imti Kun. Koenigs Nervino. Ai 
dabar jauėlauosi labai sveika.

Mrs. M. E. Krata nVtfillGera knyga apie Ncrviš- 
U| |\A|l kumns Ir snmpelts valstv 

' siunčiamas. Neturtingiem- 
ligoniams vaistai siunčiami dykai 
Sutaisytas per Rev. F AT R ET
KOEnlg, Fort TVnyne, Ind. nuo 1S76 
o dabar per
KOENIG MED. CO.. Chicago, III

62 W. lakęs St., arti Don r Įsi m 
Parduodama po $1.00 už vienų buteli 

n 6 už $5.00.

67-TOS GATVĖS 
Juoz. Kabelis 

6828 S. Maplewood Avė.

4852 South Ashland Aveine, Chicago,
ROSELAND 

Kaz. Bičiūnas 
10753 Perry Avė.

Chicago, m

Ryžiai svarui:
Ryžiai gerieji 10% — 14c.

Ryžiai mėlyne 10 — 13c. 
Kumpiai (Hams) svarui, 
10—12 sv. — 33 — 37c. 

14—16sv. 311/2—35^2 c.

Lašiniai svarui:
Geriausi 45—49 Va ė. 
Vidutiniai 40 ■ 44c.

Slyvos svarui:
No. 50- 60 13—17.

„ 60— 70 13—10
,, 9A—100 11—14.

KENSINGTON ir W. PULLMAN

B. Paplauskas į i 
10626 Edbrooke Avė.

SOUTH CHICAGO

Jonas Cheruski 
8834 Marąuette Avė.

VYRIŠKU DRAPANŲ ! 

: BARGENAS :
8 Nauji neatimti, daryti ant už- E 
B aakymo siutai Ir overkntal, ver- 0 
M tės nuo $30 Iki $$0, dabar par- R 
R sid'ioda po $15 Ir $75.B Nauji daryti gatavi nuo $15 £
4 iki $35 siutai ir overkotal, nuo R1 $7.60 Iki 18 dolerių. gH Pilnas pasirinkimas kailiu v

N pamuštu overkotų. ę
5 Visai mažai vartoti Bintai Ir wI overkotal vertės nuo $25 iki n
B $35. Dabar $5 ir augščlau. Kel- » 
B nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų £ 
I siutai nuo $3.00 Iki $7.10. Va- g 

B iizos ir Kuperai.

ATD.VRA KASDIENI 
Ncdėliomia Ir vakarais.

BURNSIDE.

Afrikai
8374'Birkhoff Avė. 
Krasney

9432 Bumside Av$.

muiikas, gramofonu*
su lietuviškais rekor- £-ftA -'A/AFia
data, koncertinas, ant iBŽlil
kurtų gali groti ir ne-
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas ir prustnee, importuotas tr tau) jut 
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas

Dirbu visokius ženklelius dol Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikailškus inatrumentus 
ir revolverius. Sa vo darbų gvarantudjame. Musų kainos ant vis 
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAtVSKI 
4632 S, ASHLAND ĄVE., CHICAGO, ILL,

11 į tklephoxe nnovKk 
Katalogų ytsioma dykai, kas tik prisius uS 2c. štampų

PRANEŠIMAS NORTH SIDE LIE
TUVIAMS.

Pranešu visiems dienraščio “Drau
go” skaitytojams, kad virš minėt* 
laikrašti galite pas man* gauti. Ku
rie $orl užsirašyti, te praneša man 
atvirute. Paa mane galite gauti kaip 
dlenln) taip savaitini “Draugų“.

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

Aldą Specialistas 
Patarimas Dykai

Offiao Adynos nuo 9 11 ryto iki 9 
vai. vakarė Nedalioms 9 iki 1$.

1619 So. Ashland. Avė. Kųmp. 1-7 St.
fėšedoMu Varde ėMl

S. GORDON,
1418 8. Udseed Sk, Chicago, III.

čhflsfo, m

- — --

•- »M ?
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CHICA60JE.
WEST SIDE (18 OAT.).

Gruod. 23 d., 1917 m., bu
vo prakalbos ir teatras var
dą “gudrus Kvailys”, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je. Prakalbas parengė L. R. K. 
Labdaringosios Sąjungos 4 
kuopa. Visųpirma buvo de- 
klemacija — atliko A. Jurgai- 
čiutė, iš Šv. Kazimiero vienuo
lyno, našlaitė. Paskui kalbėjo 
p. Stonkus iš Roseland, III. Jo 
kalbą labai publikai patiko..
Žmogus ištyręs našlaičių gy- 
veairną, ir jam teko gelbėti 
daug suvargusių šeimynų, net 
skurdu girdėt pasakojant 
tekius atsitikimus. Paskui bu
vo vėl deklemacija, — atliko 
N. Preitikaitė, vietinė našlai
tė. Paskui prasidėjo dviejų 
veiksmų komedija. Veikalėlis 
buvo neperilgas, bet juokiu* 
gas, visiems labai patiko. Ka
da viskas užsibaigė, dar žmo
nes nesiskubino į namus — 
norėjo dar ilgiau pasijuokti.

Veikiančios ypatos persta
tyme: Petras, besirengęs vesti
— V. Stankevičius, Jurgis, jo 
brolis pavadintas kvailiu —
V. P., Magdė, Petro mylima
— B. Šimkaitė, Rožė, senmer
gė — Z. Bartkaitė, Ickus, žy
das — V. Jodelis, Sorė, jo 
pati — S. Žilingavičiutė, Urė
dninkas — St. Šimulis, Rėži- kautos 
šierius — V. Puzaras.

Vakaro pelnas skiriamas j 
našlaičiams. Žmonių buvo ne- 
perdaugiausia. Aktoriai buvo 
vietinės kuopos vyčių. Jų kuo-

jų, kark* gali aukot, bet dar W. Gaiyliewicz
neaukoja, tikimės, kad jos ne
atsiliks nuo kitų, tad valio 
dirbt toliau!

Aukavusiems didelis ačiū! 
Neaukavusieji, lai skubinasi 
aukot dar prieš Naujus Me
tus.

. Reporteris.

\UKOS KALĖDŲ FONDAN 
Iš Dievo Apveizdos parapijos 

Chicagoje.

se-

1.00
Kazimieras Raiba.........  1.00
Vilcas Raibią*.................... 1.00
Kazimieras Paplinskis .. 1.00 
Peliks Tunkevičius .... 1.00
Juozas Pakudaitis......... 1.00
Kazimieras Račkauskis 1.00

Viso .... $24.00
Šiuomi inded.: ir prisiun- 

Sių čekį vbrdu B. Vaišnoro, 
Tautos Fondo iždininko, viso 
$24.00, dėl Tautos Fondo.

Su pagarba, \
A. A. šlakis.

N. B. — Per visus trįs 
vakarus pagelba buvo suteik
ta dėl 71 registranto — 
utarninko, •— 17, pėtnyčios, 
— 23, subatoj — 31. Buvo vie- 
nast atvažiavęs ’ net iš Ke- 
nosha, Wis.

Red. prierašas: — Lai Die
vas užmoka gerb. adv. A. Šla
kiui. z

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
“DRAUGI”

11

£
RA^ M Ui Ir, &AI . » . f, . ,
varpai * Aki ĄI

ATMINČIAI VARPAI 
Me£luuine B«il Fknndry Os

Baltinom. kbL O. K A 11

DR. J. J. VIZGIRDAS f
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IK CHIRURGAS
2527 So. Broa.hvay 

ST. LOUIS, MG.
Telefonas— Bell Sidney 401

Klnloeh Victor 593
Gyvenimo vieta:

3237 PILASKJ STREET
Tel. Klnloeh Victor 980—-L. 
OFISO VALANDOS: 10 10 ryto 
Iki 12 — 4 po. pietų Iki 8 vale. 
Nedėllomla 10 išryto iki 12 piet.

F. B. BRADCHULIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LA1V 
105 W. Monroc, Cor. Clark St. 
Room 1207* Tel. Kandolph 5593 

CHICAGO, ILL.

Gyv.: 3112 South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 2390

PUIKI PROGA
Jums nereikia mokėti grynais pinigais už jųsų drapanas. 
Pradėkite patikėjimo sąskaitą su Westem Premium Co., kur 
jįjs galite gauti didžiausią įvairumą vėliausių stailių, puikiau
si] fasonų kautų ir sulinių už grynus pinigus, išmokant ma- 
žais nedėliniais arba mėnesiniais išmokėjimais. Jus galite apsi
taisyti gražiai, nors jus neturite gatavų pinigų.

Mokėkit© kuomet jus juos nešiosite.

Atdara vakarais ir nedėldieniais apart Seredos ir Pėtnyčios 

vakarų.

VVESTERN PREMIUM CO.
plumbing heating
Gas Fitting ir Sew .rage.
PIRMOS Kl.ESOS I ARBAS.

Ateikite Pas
hGEO. LANGELAN ir 

LOUIS SHOULIS
ŠAPA, 1640 W. 46-ta Gatvė ' 

CmCAOO
Geriausias Darius Prieinamos

Kabios.
Diena telefonas Boulevard 7851 
nakti ” MeKinley 5144.

JUO SUNKESNIS DARBAS
JUO GERESNIS.

Mes kalbame LietuviSkai, Len
kiškai ir Angliškai. 9

1246 S. Halsted St, Antras aogstas

FATONIC
E^tarron YOUB STOMAČffŠ sAk^?
UŽMIK AK KAD TURI SKILVI. 

Gaunamas visose vaistinyčiose.

Po kiekvienam valgiui Imkite vieną 
o pamatysi*#, kad geriau jausitės 
Pradėkite šiandieną!

IHKIIIIilfįlIlIilUliillIilIiiiiilIiliUIliilUIL.
I ’ Dr. S. Biežis
•g Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas S 
S Ofisas 2S5» S. Leavttt Si., S 
£ Kampas 24th St., Chicago, 111. s 
S Valandos: nuo 8 Iki 10 valryto 
® ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro. Ne- 5 
S dėldlentals nuo 9 iki 12 v. ryto. C 
_ Telefonas Ganai 3877 s
MiMiimiiiKiitmciiiiniuituiiiiiKimni.

NAUJAS IŠRADIMAS
Kaip Smuiką išsimoky
ti j trump* laiką per
Pus Balso rystema. 
Prlvatiškal ir kietoj 
lekcijų ant smalkos 
mandolinos gintaro Ir 
harmonijos, orkestro. 
Praktikos prasidėjo,

prisirašykite.
Naujagadiniška Konservatorija 

KRANK BAGDŽIUNAS
Direktorius,

3343 So. Union Avė., Chicago, UI.

Kalėdų fondan aukojo 
kautieji L. Vyčių 4 kp. na
riai:
Kleb. kun. M. Krušas $10.00 
Kun. J. Paškauskas .... 5.00
J. Naujalis.................... 5.00
Ig. Čepanonis................  5.00
L. Vyčių 4 kp............. 5.00

Toliaus aukojo sekantieji
vyčiai ir vytės:
M. Benevičiutė ............. 1.00
M. Krupinskaitė............... 1.00
V. Judelis......................... 1.00
A. Strazdas ................ 1.50
P. Varakulis ..........  1.00
M. Nerežis ........................ 25
V. Stankevičius .. t....... 1.00
a. Bįsiis .*»............................................ į.ooĮdelbi gerumo kalėdų
M. Liubinaitė . ...............  1.00 ' SEZONO
A. Krukoniutė....................25 Jeigu sezonas Kalėdų
J. Baukus........................1.00 Naujų metų turės būti link-
S. Šimulis........................2.00 sminimosi laiku, tai bu-

*E. Benevičiutė ............. 1.00 tinai reikalinga yra turėti vi-
V. Puzaras .................... 1.00 dūrius gerame stovyje. Jeigi
J. Grisius........................1.001 nėra gerame stovyje, tai visa:

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, 
nerviškumo ir tt. Aptiekose 
Kaina $1.10 Kovojimui su 
reumatizmu, neuralgija, strė
nų diegimu, ir kitais panašiais 
skausmais, jus turite naudoti 
gyduolę, kuri persisunkia i 
pačias šaknis. Trinerio Lini-

Fondo 31 skyriam

NAUJAS LAIKRAŠTIS

«,IGH!6AN0 UK'HIKAS“
t

nanai:
M. Blankienė ................  1.001
J. Jovaiša....... ............... 1.00
J. Slezis ................ 1.00
A. Stulginskas................... 50

pelė turbut gerai gyvuoja, gir-' Raz Brene ........................25
dėjau per prakalbu kad ran- Į F Kuprioni8 .. . .................25
daa 17 garbės nariu. - A1 Varkalis.................... 1.00

Urš. Preitikienė............. 1.00
M. Jotuzis .............. . .50

Per jį geriausiui pirkti far- 
i > maa ir visokius valgomu s dulk

ius taipgi menų vysta taip 
kaip Lietuvoj. Ko tik norit ra
šykite, įdėdami marka:

M. VVALENČ1US 

P. 0. Box 96 tkrt, Micbigin

Labdaris, P. Margis. 1

Į ________

AR ESI GIRDĖJĘS? į
Kad žmogus gali pasigražinti sau į 
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiusi. į 
štampą ir gausi visas informacijas. J 
DISTRIBUTOR for WILBERT CO. H ‘

□

Kalėdinis Išpardavimas!
NAUJAS TAVOR'.S. DIDELIS PASIRINKIMAS PRIEŠ 

KARINĖS KAINOS. s
Rankinei laikrodėliai dėl jūsų vaikino kareivio. Deimantai, 

ranka maliuotus lenciugelius laikrodėlius, laikrodžius, jobiliertus, si
dabrų. ir daug kitokių gražų. Kaina nepadidinta.

DVI KRAUTUVĖS:
4906 W. 14 st., Cicero, UI., 2128 W. W. 22 st., tarpt; Hoync ir Lertvitt.

42 Vlne Street, Montello, Mn
— K K---

PETRAI A. MILL
lies ekzamenuojanie akis DYKAI 1 C.tnal 5838

BRIDGEPORTAS. 
Kalėdinį Fondą suaukota 

suvirš $600.00!

Apaštalystės Maldos dr. 7.00 
Blaivininkų 41 kp. .. 10.00 
Moterių Są-gos 3 kp. .. 10.00 
M. Balčiūnaitė ............. 1.00

aukos į Lietuvos laisvės Fon- B. Pankauskienė ......... 1001 mentas veikia tokiu budu
dą. Darbininkų ’ (L. D. S.) P- Balčauskaitė---- .... 1.00
29 kp. savo priešmetiniame Zelauskienė ................ 1.00
susirinkime iš savo kasos pas-; Urš. Preitikienė........... 1.00
kyrė $10.00, gi nariai sudėjo: Į ' F. Var
Knn. F. Kemėšis ......... 4.50 -----------------------
Simonas Mušeika ......... 4.00 GERB. “DRAUGO” RED.

l

Štai vėliausios Bridgeporto

Jonas Andrušiunas . 
Kun. H. Vaičiūnas . 
Dom. Adomaičiutė ..
M. Vainauskienė ...

Po $1.00 aukojo
Žakas, A. Nausėdienė,

2.25 
2.00
1.25

Gerbiamieji:
Šiuomi prisiunčių aukų į

ir
todėl iš tos priežasties jisai 
yra ištikimu tokiuose Įsiti
kimuose. Jis taipgi yra neap- 
kainuojamos vertės išsisuki
muose, niksterėjimuose, tini
muose, nuilsusiems muskulams 
ir kojoms, etc. Kaina 35 iv 
65 centai. Jos. Triner, Išdir
bę jas Chemikas, 1333-1343 So.

1-25 į Tautos Fondą, kurios aukos Ashland Avė., Chicago, III.
Jurgis yra iš įmokėtų pinigų ' per j 

Kaz. j registrantns, —; utarninko, j
Jonikas, P. Preikšiutė, Al. Bu- j pėtnyčios ir subatos vakarais, 
dreckis, Juoz. Ališauskas, B. aną savaitę — Šv. Jurgio pu-

.H

Sekleckis, Ona Kvedaraitė, J. 
Tumasonis P. Kavaliūnas, Z. 
Gažauskas 50c., E. Urbaičiu- 
tė 25c.

Viso susidarė .... $36.0,
Garinė nors mažam, bet pra- prižadėjimo Tamstoms, kad

darbininku

(Apg.).

Čia yra Jnsq Proga!
Gauti gergnj darbą ir 

daugiau pftnign.
Visur reikalinga da ag 

kirpėjų, trimerių, ranko 
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi ^ prescrių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba to- | 
karais Lengvi mokesčiai.

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— 919.90.

Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa

gal Jųag mlerų — bile 
staiMs arba dydžio, ift 
bito madų knygos.

MARTF.R DESIGNING SCnOOL 
J. F. Kn.onleka, Pcrdėtinis 

118 B. La Šalie gatve. Kamlmrys 
4t«>417. Prieš City ITall.

rapijos svetainėje. Kaip kurie 
registrantų davė daugiau 1.00 j 

Tos aukos yra už mano darbą 
prie išpildymo “Klausimų 
Knygelės”, bet sulyg mano

DYKAI RANDA!
Kurie norite gauti DYKAI randą iki 
Apriliaus menesio 1918 metų ir gyven
ti labai gražioj ir geroj apielinkeje, 
puikiame name karštu eru apšildy
tam ir turite visus kitus gyvenime rei
kalingus parankumus, tie - yra užkvie- 
čiami tuoj aus atsišaukti po sekančiu 
antrašu:

kibliam būreliui 
kuopos!

— ::o:: —
Moterų Są-gos 1-ma kuopa 

savo priešmetiniame susirin
kime (nors nevisod narės at
silankė), visgi sudarė gražią 
dovanėlę į Kalėdinį Fondą iš 
$50.00.

Tretininkų draugija sudėjo 
savo tarpe $25.00.

Vyčių apskričio choro va
karėlyje (p. J. Kazanausko iš
leistuvėse) vyčiai ir vytės su
aukojo $10.55.

Tad per praeitą savaitę į 
bridgeporto Kalėdinį Fondą 
viao suaukota $121.55. Su pir
miau nusiųstais pinigais į T.

■ F. centrą ir dabartine anka 
h susidaro jau suma iš $561.30 

Dr negana'— varykimės 
augščian, yra dar kelctn-s dr-

l

minėtuose vakaruose surink 
tus pinigus aš atiduosiu Tau
tos Kalėdiniam Fondui, tai aš 
taip ir išpildau.

Sekantieji yra vardai re
gistrantų, kurie davė $1.00 ar 
daugiau:
Kazimieras Meškis .... 1.00
Juozas Šimkūnas ......... 1.00
Juozas Patrebas ......... 1.00
Jonas Bagdonas............... 1.00
Kazimieras Skastėnis .. 1.00 
Konstantas Vaičiūnas .. 1.00
Juozas Venckunas......... 1.00
Jonas Schultz ............. 1.<M)
Stanislovas Butkus .... 1.00 
Kazimieras Žutautas .. 1.00
Juliau Pavlik ................  1.00
Antanas Tamošaitis ... 
Juozas Grigaliūnas ... 
Kazimieras žilvitis ..
Aleksandras Rakauskas 1.00

Phoae Cicero 252

DR. A. P. GURSKIS
DENT1STAS

4M7 W. 14 St., Karu p. 49 A v. 
CICERO, ILL.

Valaados: 9 A. M. iki 9 I’. M. 
Apart nedėlios

Amerikos Lietov. Mokykla
Mokinama: sagliėkos ir lietuvM- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
1 001 t'’s’ typewriUctg, pirk-Į

lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, I
1.00 abelnos istorijos, geografijos, politi- 
1 nn ekonomijos, pillsty«»ė«, datlia-
l.MO | taltyaeėg. ’ •

Mokinimo valandos: nuo S ryto 
iki 5 po pietų; vak, nuo 7:98 iki 9:90 

Juozą* Kuodis ....................... ^^UlOt Ko. Hjl tcd St., CMeace. UI

BURR ELLYN OFISAS
Kampas 59tos ir Kedzie Avė.

Ofiso Valandos:* i ' ' '«
Paneelyj, Ketverge ir SubatoJ nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak 

Nedelioj nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

JUOZAS J. SZLIKAS, Reprezentantas
Šis visas dalykas yra pavestas in mano rankas, kurie nega- 
lite atvažiuot, duokite man žinią per telefoną arba laišku, aš 
pas kiekvieną pribusiu ir plačiau visą dalyką išaiškinsiu.

TELEPHONE PROSPECT 9243

□
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Šeštadienis, gr. 29 d. 1917,

Šeštadienis, gr. 29 d. Šv. Tomas, Kanteburijos vysk. 
Sekrnadieni3. gr. 20 d. šv. Auizija, kank. 
Pirmadienis, gr. 31 d. šv. Silvestras, pop.

T0WN OF LAKE.

Iš jaunimo gyvenimo.

Gruodžio 26 d., š. m. Da- 
vis Sąuare parko sakėje, vie
tos L. vyčiai turėjo savo susi
rinkimą. Pirmiausiai susirin
kusieji apkalbėjo savo kuopos 
senus reikalus. Po to pavarius 
agitaciją mūsiškiai paskyrė 
iš iždo Kalėdiniu Laisvės 
Fondan 5 dol. (Vai, tu bran
gioji Lietuvos Laisvužė, ka
da mes tave tikrai branginti 
pradėsime? Bet. ačiū ir už tai. 
Juk tai beabejonės tik pra
džia. Juk tur būt Šv. Kryžiaus 
parapijos vyčiai atriš ir savo 
delmonus. Red.).

Paskui iš vietos Pil. Blai
vininkų užprašvmą ant ją 
rengiamo vakaro 30 d. gruo
džio 1917 m., Lietuvos Vy
čiai priimdami pasižadėjo • i 
blaivininkų vakarą nueiti. Tu
riu pridurti, kad šj kartą pa
našių užprašymų buvo ir dau
giau. Musų jaunimas visur pa
sižadėjo nueiti.

Uždarius susirinkimą žais
ta: Aguonėlę, Rutdę ir tt.

Jaunimo prietelis.

ROSELAND, ILL. 
Nedėlioję, gruodžio 30 d.,

Visų šventų parapija rengia 
labai gražų vakarą ir balių, 
kurie atsibus Bro. Strumilų 
svetainėje ( Kampas 107th St. 
ir Iindiana avė.). Atsižymėję 
Chicagos artistai atloš labai 
juokingą komediją trijose da
lyse. Be to programoj daly
vaus du choru, grajys dvi or- 
kestri (apie 40 muzikantų). 
Bus taipgi duetų, solo ir kitų 
namarginimų. Tikimasi, jog 
kus didelis parapi/onų susi
grūdimas į Strumilų svetainę.

Pradžia 5 vai. po pi et. 
Kviečia visus širdingai 
KLEBONAS

ir KOMITETAI.

NORTH SIDE.

CICERO, ILL.

Mokyklos vaikai veikia.

Ne vien dideli, ne vien sp
augą gali veikti . tautos ir 
žmonijos labui,- gali, nema- 
žiaus, ir vaikai. Dar jie gali 
kur-kas lengviau, nes juose 
yra daugiau entuzijazmo, su
manumo, negu daugelyje su
teigusių. Užtai reikia jiems 
duoti progos tą sunaudoti iš
reiškiant viešai. Tą visą vie
tinės seseris Nazarietės mo
kytojos pažino ir suteikė 
jiems tą progą. Išlavino juo* 
gerai ir davė lošimą trečiadie 
nyje, gruodžio 26, vietinėje 

. šv. Antano parapijos svetai
nėje. Prasidėvo apie 7:30 va
kare. Kiekvienam bus malonu 
atėjus pamatyti mokyklos vai
kus ir mergaites lavinanties 
dėl nuveikimo didesnių darbų 
tautai, o patiems buvo saida* 
prisiminimas tų malonių vai
kystės dienų, kurios- niekad 
nesugrišta.

Korespond., P. Z.

PAKLAUSIMAS.

Vincas Stancikas, prašo 
mus paklausti plačiosios vi
suomenės, ar kas kartais ne
turi sceniško veikalo vardu 
“Inteligentai”. Jei kas tokią 
knygelę turi, malonės praneš
ti p. Vincui Stancikui, 4617 S. 
Hermitage avė., Chicago, T1L

Nerasime ypatos, kuri ne
lauktų Naujų Metų. Nusiskųs- 
dami ant praslinkusiųjų tiki
mės sulaukti laimingesnių. 
Laukiame Naujųjų Metų ypač 
dėlto, kad visiems nubodo dė
vėti gedulinguosius karės rū
bus, klausytis karės laukuose 
žūstančių graudingus vaitoji
mus. (lai su Naujais Metais 
užtekės ramybės, taikos saulu
tė, nustos žvangėję kar/lai, 
siautę karės vėsulai.

Su nekantrumu laukiame 
Naujų Metų. Paskutinis vaka
ras esti ilgiau. Tad, kad 
nenuobedautų geros valios as
menys, susijungę trjs ideališ
kosios draugijos, būtent “Lie
tuvos Vyčių, Moterų Sąjungos 
ir Darbininkų kuopos rengia 
šeimynišką vakarą Šv. Myko
lo para p. svetainėj, 1644 N. 
Wabansia avė. Sąjungietės 
rengiasi, kad pagaminus ska
nesnių valgių ir pastiprinus 
fyziškai. Bet idealistams ne
gana kūniško peno. Jie reika
lauja protiško. Tam tikslui 
sus;kviečiama garsieji kalbė
toja’ kaip va: “Draugo” re- 
dakt .rius, kun. F. Kemėš/s, 
p-nia A. - Nausėdie Medie 
nos dudentas p-naa Jonas 
Poš’ u, neseniai atsilankiusis i 
Cbi ’go iš Gheboygan'o darb
štus- vytis p-nr.s Juozas Mlcke- 
lir.nas, moksleiviai L. Brigma- 
nas, T’r. Juras ir visa eilė de
ki. .natorių, solisčių etc. Pasi
tikima, kad atsilankiusieji ant 
tojo vakaro bus gana pa.tip- 
rinti ir užbovyti.

Įžanga tik 50c. ypatai.
Vytė.

SUSIRINKIMAS.

4

T0WN OF LAKE.

Labdarių susirinkimas.
Nedėliojo, 30 gruodžio š. m. 

Šv. Kryžiaus parap. svetainė
je vietos Labdarių draugija 
turės priešmetinj susirinkimą* 
pusiau penktos vai. po pietų.

. Taigi visi šios draugijos 
nariai ir narės malonėkite at
eiti į minėtą susirinkimą. Taip 
gi pageidaujama,

PRADEKIT JUS NAUJUS METUS
i # iii ' •

su pasidėjimu tąupinimtii, pirmutinėje grynai lietuviškoje State Bankoje Amerikoj »,

, Parankiausia ir Stipriausia Ranka dėl Lietuviu
I ' ) ' > .t • i f • ; M - ■ i - ... i , .
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flSt., kamp. Halsted st.
Bankos valandos: nuo 9 ryte iki 4 po piet kasdien. Utarn., Ketverge ir Sub. iki 9 vak.
< I I t » - ' ■ . - \ ; h i----------
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Mes priimsime jusų;padėtį ar tai butų didis ar mažas. $100 pradėjus taupyti moka
me 3%. Musų bankas yra tikrai saugus. Jeigu jisai yra ganėtinai saugus miestui, pavie
tui ir valstijai, laikyti jų turtus arJtaupindmus pinigus pas mus, tai kodel^egali bųti sar
gus pavienių žmonių. J . ? i t . : i j -

Jeigu jus turite pasidėję pinigus kokiame kitame banke, tai tiktai atneškite jūsų bankos kningutę, o mes pareikalausime pinigui iš 
tos bankos su nuošimčiais.
PASARGA. Paskolos ir Bendrovės Draugijos ir jų urėdninkai turi atminti šį naują metą, apmokėti jų išėmimus ir ligonių pašal

pas čekiais musų Bankos. Jos bus kaipo kvitų duplikatai. Ši metodą yra iš geriausių suvedimui kningų ir atskaitų. Musų virši
ninkai ir pagelbininkai noriai jums patarnaus ir žiūrės, kad jūsų rolųmdos butų gerai vedamos.
MUSŲ PARDAVIMO SKYRIUS. Mes parduodame ir perkame 6% morgičius. Perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. Per- * 
kame ir parduodame Valdžios bondsus. Apsaugojame jūsų namus ir rakandus geriausiose kompanijose. Apsaugos šėpos išnuomuo- 
jamos nuo 3 dol. metams ir daugiau. ' ! ' 1

DIREKTORIAI:
DIREKTORIAI IR VIRŠININKAI:

Jonas B. Brenza—Pirm. ' Julius C. Bronza—išdininkas.
Jonas Krotkus—Vice-Pirm. Vinc. Bigęlįs—Pagelb. iždininkas.

Jonas Brenza 
Jonas Krotkus 
Kaz. Matulis

Anton Brozis 
Frank Grzybowski 
Krank Geistar 

Julius C. Brenza

PAIEŠKOJIMAI.
Telefonas: YARDS 1546 TcL Drover

Reikalingas lietuvis buęeris 
mokantis savo amatą. Darbas 
ant visados. Atsišaukite pas:

, Vabalas ir Pečiukaitis komp. 
2257 W. 23 PI., Chicago, III.
(26-27-28).

Paieškau puseserės Monikos 
Ačaltės, 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 AČAS,
722 W. 17 St., Chicago, III. 

^8—27—28) '
t

'.ienos 28 d. 1917 m., mano žmo
na r'er.a Pivoriūnienė apleido mane, 
pa’il '■’.ma man du vaikučiu 9 ir 
4 mo ’. Ji yra iš namų Geniutė. Gal 
kas žii te apie jų ar ji pati teatsl- 
šaukif. > ,aš ja noriai priimsiu pas
navę, k agi vaikeliai verkia dienų 
ir neirti klausdami: Kur yra ma
myte.

Atsišaukite:
LEONAS PIVARTI’NA S,

10500 Edbrooko Avė., Roseland, III. 
(2S-28-31-2-3-4)

P" teška u vietos prie gerų 5mo- 
ni'i f imynos. Butų gerai kad savo 
valgi turėčiau arba • ir gaspadinėį ga
minti; . ir mokėčiau mėnesiui. Taipgi 
kad butu Town of Lako, apylinkėje. 
Atsišaukite laiškų pas:
. . B. B., »«04 So. Paulina St., Viii-, 
emjo, II!.
(29) r- , t
-----------------------------------L„------- . U, —

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Telefonas: McKINLEY 5764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS
3457 SO. WESTERN iii. V D. 

Kampas W. 3 5-tos gatvės.

Darome puikiausius paveikslus jaunavedžiij, 
šeimynų ir pavienių asmenų; taipgi šermenų 
ir iškilmingi} viešų pokylių ir apvaikšeioji- 
mų.

Fotografuojame DIENĄ IR NTKTĮ, — laikas nedaro
skirtumo. — Darbas visuomet atsakantis, nes musų studija ap
rūpinta naujausio išradimo aparatais, su kurių pagelba tą tik
tai ir galima padaryti.

Darome iš mažų DIDELIUS PAVEIKSLUS — paprastus 
ir spalvotus. Dirbam RĖMUS įvairaus didumo ir formos.

Jaunavedžiams ir šeimynoms prie TUZINO MAŽŲ PA
VEIKSLŲ pridedame VIENĄ DIDELĮ DYKAI.

Musų studijoj galima gauti paveikslus visų musų tautos 
žymiausių veikėjų, kaip tai: Dr. Jon. Basanavičiaus, Martino 
Yčo, kunigų: Tumo, Olšausko ir daugumos kitų.

3315 S. Halsted ir 33rd PI. Chicago, Ilk

SKAITYKITE
“DRAUGĄ.”

Dr C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTJSTAS j 

Valandos: nuo » ryto Iki 0 vak.
Nedėliofnls pagal sutarimų. 

4713 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

Pilnųjų Blaivininkų Chica 
gos Apskritys turės savo 
priešmetinj susirinkimą gruo
džio 30 d. 2 vai. po pietų, Die 
vo Apvaizdos parapijos sve
tainėje. Taigi visos Chicagos 
blaivininkų kuopos malonės 
kuodaugiausiai prisiųsti dele 
gatų tan susirink iman. Bus 
daug tartasi apie ateinančio 
pavakario" veikimą. Taigi ne
pamirškite.

Apskr. Valdyba. 
imiiiimiMimiiiiiiijmiii'iiiiiimimiiiii

Kas per manę nfoirašyH ‘‘Drau

Vyrai — Išmokite barzdaskutystės. 
J keletą savalčių.-Diena ar vaka-.

rals. Padarykite didelius pinigus 
Gaunama nuošimtis arba nuosava 
barzdaskutykla. Atvažuoklte arba ra- 
Sykl te

l Motor Barber College
105 y. fith Avė... . . iĮ i 1 f

L. R K. FEBERACIJO& 
CENTRO VALDYBA: .

fra” ant metų Ir ttžalmokės 5 dol., 
(ai giros dovani] Juoki,i Ir satyros lal- 

kad vietos 1 brašlj “Zylrblf” ar “Moterų Dirvą” 
, ..... . .j mėtoms r.rbn nž 1 dol vertės kningų

lietuviai ir lietuvaitės ateitų Iš “Draugo” knlngyno. Minėtų dova

prisirašyti
draugijos.

T k I ’ t St«us Ilk nauji skaitytojai, kurie ,;'ie LaodarilĮ ((|aI. nebuvo skaitę “Draugo”. Ilova- 
: na, pradėsiu duoti nuo filos dienos 
i Iki Trijų Kamilu- e

JUOZAS MOZERIS,Pr. Veriga,
Kuopos pirmininkas. 11430 So. 49 Avė., Cicero, UI.

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

Pirm. pagelb. J. Greblfu- 
naa, 425 Paca St., Baltinio? 
re, Md.

Raštininkas, Kun. F. Ko- 
mėšis, 3230 Aubum Avė., 
Chicago, UI. ‘ .. i

Iždininkas, Kun. V. Ma
tulaitis, Secred Heart Rec- 
tory, P. O. Silvcr Cncek, 
New Philadelphia, Pa. «*•

Iždo globėjai: A. Bajo- 
riutė, 723 Saratoga St., 6al- 
timore^ Sfd., M. Tumasonis, 
320 First Avė., Homested, 
Pa. *

NOTICE OF
R.ENOVAL- i , , • r . |

C
ommonwealth Edison Kompanija pra 
neša, kad ji savo EIEKTRtfS KRAU 

- - TUVĘ perkelia nuo Michigan ir Jac- 
kson gatvių į padidintas vietas ant 72 
West Adams St.
Si puikiai aptaisyta ir ganėtinai pri

rengta ELEKTRPS KRAUTUVĖ yra 
vienatinė tos rųšies Ohicagojų. Mes ypa
tingai kviečiami atsilankyti į musų 
naująjį namą, ELEKTROS KRAUTU- 

ivę.
Kad apsilenkus krauštimO musų vi

so tavoro, mes pranešame jo išpardavi
mą, su didiikusioms nuolaidoms, musų 
visos puikios grindų ir stalo Lempos, 
šilko uidangelai ir Elektros įrankiai vi
sokių rųšių gaspadinėms. šis išpardavi
mas bus uždarytas Panedėlyj 5:30 va
kare, Gruodžio 31,1917..

Elicimc Shop

i 1

SKAITYKIT IR PLATO 
“DRAUGĄ”

H

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- 
laukyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkitės pas:

K. NURKAITĮ Opi. Dr.

1617 N. Robey St.
Milvau.t. ir North ar. Td. Humbolt 4617

rsiCigr :sss!r jk
DinjUAUSIA LIETUVIŠKŲ JUBI- 
LIERIŠKU IR MI ZIKALIŠKŲ IN

STRUMENTŲ KRAUTCVjfc.

Ant Town of Lake

M. I. AST
4610 So. Ashlind Are, Chicago, III.

» Jeigu nori gerą laikrodėlį, £ya- 
to aukso šliubiniuk žiedus, Signieta.

Auskarlus, Moteriškų Špilkų. Jr gažių 
Šukų J plaukus, abelnai viskas kas yra iš aukso.
Pas manė .viontnteliai galima gaut visokį Deimah- 
tiniai daigtai dideliame pasirinkime. Turiu taipgi 
visokių muzikališkų insirumontų. Grafofonų, vokiš
kų Armonikų ir Koncertinų, Smuikų, Vargonų ir 
tt. Gvarantuotų Britvų, geriausio plieno ir daug vi
sokių kitų daigtų.

Taisomo Gerai ir DrutAi 
Su pagarba, M. I. AST

K' --sagyt.- "I >•- i fcėft
i ii' . ri 1 iii f ju ’L.

GARSI 8ANTOS KAVA. 
Visur parduodar-.i pn 
po 50c.

rth© 7 T

SVIESTAS
Oorlan«l"ii vni>to-
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■KW« Mt(»ank««av: 
10M Mllwaoe«« ag. 
1610 W Mašinon .t, W»« tladlaaurt.

RYŽIAI
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Gertaoala Rankae.
•UlTgUM TO 
twnt k ūkia.
1-t i».

Pilkus Stilans 
Sviestu

IGM W GhHavoaa. 
kSM Blo. lataod av.
Wn2-W. Nnrtk ar. 
ĮSI7 8. Balatad |»t, 
1RSZ 8. Halatad ak. 
181S W. lStta ak.

il»:W. Mb4 ak.

8OIITH 8IDR 
».»i2 Wmtworth av 
UI7 8. Balatad it, 
Z7M 8. Aahlaad a«.

OMXM «tU» 
«M W. OlvtaMM «*• 
7»> w. Martk av' 
SMO Uuoota av. 
SS44 LAneatn MII N. (Sark ■«.


