
$r .f
v

1 v

•F

1

11 x

Gelbėkime badaujančią

Lietuvą! •/

Dekime aukas Tautos 

Fondan!

I
I
!
♦ i♦ s

L 4

•5 ! r

KAINA O CENTAI
PRIOE CENTS

1. J 1 W M /Tn £ .u ■ Jr £ W M MA Į ■ M w ■ 1J Į 1

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 16 D., 1918 M.
Entered aa Second Class Matter March 31, 191(|, at Chicago, Įllinote under the Act of March 3, 1879.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on January 
18, 1918. as reąuired by the act of 
October 6, 1917. "

VOKIEČIAI ATMETA 
RUSŲ TAIKOS 
PASIŪLYMUS.

VOKIEČIAI NIEKO NEDARO IS TALKININKO Bet vokiečiai tikisi rasti 
kompromisą.

True translation flled with the post- 
master at Chicago, III, on January 
18, 1918, as roąulflęa by the act of 
October 6. 1917,

PROTESTUOJA PRIEŠ 
KURO ADMINISTRATO

RIAUS Parėdymą.
eh- ■■ ,

Visa šalis sujudus prieš to
kį nepaprastą parėdymą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on January 
18, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ADMINISTRACIJOS PA
SIELGIMAS—DIDELĖ 

KLAIDA.
4 e

»

TIIRKESHNIS ATSIMETĖ NUO RUSIJOS
True translation filed with the post- True translation filed with the post- 

master at Chicago. III., on January 
18, 191 S. as reąuired by the act of 
October 6. 1917.

TURKESTANAS ATSI
METĖ NUO RUSIJOS.

master at Chicago, III., on January ' 
18, 1918, as reąuired by the act of j 
October 6, 1917.

MAIŠTUS SUKĖLĖ NAR
DANČIŲ LAIVIŲ 

ĮGULOS.

38 oficieriai nužudyta; 
Įvyko Kiel uoste.

tas

Londonas, sausio 17. —i 
“Exchange Telegraph” iš į 
Genevos gavo žinią, kad • 
sausio 7 dieną Vokietijos Į 
karės uoste Kiel nardančių! 
laivių įgulos sukėlė maiš- ■ 
tus ir nužudė 38 oficierius. I

Tš Genevos depešoje sa
koma, jogei žinia apie maiš
tus apturėta iš Basei. Pa
duota ir kaikurios maištu 
smulkmenos.

Maištai pakilę kaikuriosc 
išplaukusiose iš uosto nar
dančiose laivėse. Ta žinia

Stockholmas, sausio 17 — 
Ukrainų informacijų biuras 
praneša, jogei Turkestanas 
pasiskelbė neprigulminga 
respublika nuo Rusijos.

True translation filed witli the post- 
master at Chicago, III., on January 
18. 1918, as reąuired by the act of 
October 6. 1917.

VOKIEČIAI LAIMĖSIĄ 
KARĘ.

Jie ignoruoja Wilsoną ir 
Lloyd George’ą.

Su prancūzų armijomis, 
sausio 17. — Su atsidėjimu 

s vokiečių laik- 
čia gautus iš Vo- 

išnešama toks 
jogei vokiečių gy- • 
minios mažai a t-1 
domos i Llovd i 

prieš oficierius buvo daly-1 George’o kalbą arba prezi-1 
vavę sukilime seniau uost«- dento M ilsono pranešimą. 
Kiel. Vokietijos gyventojų vi-

Iš Basei pranešime buvo įsa doma šiandie atkreipta į| 
pasakyta, jogei sukilimas | taikos derybas su rusais iri 
buvęs lokalis. Tečiaus jis Į Į busimą vokiečių ofensyva j 
paliudija, kad jurininkai l vakarų fronte, 
nepatenkinti tokiuo stoviu, i --------------------------

n -..a n True translation filed with the post- jypač tarnavime nardančio- j master chicago. m., on january,
♦ Vi n o ’

peržiurėju 
raščius, 
kietijos, 

pasiekusi uostą Kiel. Tenai i įspūdis,
dalis įgulų ir gi sukilusi. ventojų 

Dalis sukilusių jurininkų kreipia 
_ « H- . • •_  1___  J
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IŠ DARBO LAUKO
........ .

. Priešinasi moterių 
darbams.

U

—.......................................y

3 darbininkai už Aušta ir 
vienas sunkiai įžeistas.

Berlynas, sausio 17. — 
Vokietijos vyriausybė pa
skelbė oficijalį paaiškini
mą, kuriam centralių val
stybių vardu tvirtina, jogei 
rusų pasiūlytos taikos są
lygos yra nepriimtinos, tuo 
labiau, kad rusai nenori 
nusileisti.

Pranešime tečiau sako
ma, jogei vokiečiai ieškosiu 
kompromiso, nors rusai ir 
stovi neatmainomai prie 
savo reikalavimų. Vokiečiai! 
suformuluosią dar vienas 
sąlygas ir rusams paduosiu. 
Visas keblumas yra tame, 
jogei centralės valstybės 
turi atskirtai taikinties su 
Rusija ir podraug tolesniai 
kariauti su kitais priešinin
kais. Turbūt rusai to nesu
pranta, jei jie griežtai rei-‘ 
kalauja užimtų teritorijų 
apleidimo.

I

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on January 
18, 191 S, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

NUSKANDINTA SUV.
VALSTIJŲ LAIVAS.

Londonas, sausio 17. — 
Nardančioji laivė nuskandi
no Suv. Valstijų garlaivį 
“Monitor” šalę Canarv sa
lų. anot gautos depešos 
Las Painias.

Įgula išgelbėta.

• v- 
is

lnivpąn bndnnon kne mė- 1S- 19lR« as reąuired by the act of True translation filed with the po»t- se laivėse, Aaaaugl KdS nie I QCtober g 1917. . master at Chicago, 111., on January

VOKIETIJA NENORI
RUSŲ TERITORIJŲ.

nuo vis mažiau sugrįsta 
nardančių laivių iš savo tos 
nepaprastos medžioklės.

True translation flled with the post- ' 
master at Chicago. III., on January !
18. 1918. as reąuired by the act of 
October <. 1917.

SULUŽO KARĖS LAIVO
STIEBAS.

jlS. 191 S, as reąuired by the act of 
! October 6, 1917.

i

I
iI
;
I
I

SMARKUS MUŠIS ĮVY
KO ODESSOJE.

Mušyj dalyvavo ir karės 
laivai. ,

Berlynas, sausio 17. — 
Šiandie oficijaliam praneši
me taikos su Rusija reika
le pažymima, jogei austrai- 
-vokiečiai neturi nei noro,
nei reikalo užimtas rusų te-i 
riteri jas pasisavinti.

Tiktai karės tęsimo me
tu apleisti tas teritorijas 

, jokiuo budu negalima.
—

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., pn January 
18. 191 S, as reąuired by the act of 
Octohpr 6, 1917.
ANGLAI UŽPUOLĖ VO

KIEČIUS TIES ST. 
ŲUENTIN.
c — 1

Londonas, sausio 17. — 
1 “Mes atlikome pasekmingą 

_________ ________ j užpuolimą praeitą, naktį 
True translation flled with the post- Šiauriuose UU0 St. Quen- 

tin’” Praneša karės ofisas, 
october«, 1917.______________________! “Priešininko artilerija vei-
SUOMIJĄ PRIPAŽINO kia Ypres apylinkėse.”

IR ŠVEICARIJA. i --------------------------

šeši jurininkai užmušta 
trįs sužeista.

17.— 
laivo 

jūrių audros

Washington, sausio 
Suv. Valstijų karės 
“Michigan” 
metu sulužo stiebas ir kriz- 
damas 6 jurininkus užmušė 
ir 3 sužeidė, anot oficijalio 
šiandie pranešimo.

Tai pirmu kartu pašilai-1 
kė toksai nelaimingas atsi | 
tikimas karės laivyne.

I

Londonas, sausio 17. — 
Anot Reuterio depešos, 
smarkus mušis įvyko Odes- 
sos gatvėse tarp ukrainų ir 
bolševikų. Ukrainai buvo 
užėmę miesto teatro bustų 
ir apsistatę kulkasvaidžiais. 
Bolševikai nieko nelaukiant 
ukrainus ir užpuolė.

Sužeistas bolševikų virši
ninkas. Mūšio metu bolše
vikams pasisekė paimti ar
senalų.

Karės laivai buvo pradė
ję apšaudyti miestą.

Washington,. sausio 18.— 
Sulyg kuro administrato
riaus parėdymo praeitą pu
siaunaktį Suv. Valstijose, 
tarp Atlantiko ir Mississip- 
pi, inėmus dar valstijas 
Minnesota ir Louisiana, 
kuone visos dirbtuvės ii’ iš- 
dirbystės įstaigos uždaryta 
sekančių penkių dienų lai
kotarpiui, kad sutaupyti 
anglies, kurio dėl blogo oro 
nesuspėjama į .visas šalis 
pristatyti. Palikta atviro
mis tik maisto gaminimo 
įstaigos, kuriose gaminama 
ilgai neišlaikomas arba tą 
dieną pavartojamas mais
tas, mainos ir kitokios įstai
gos, kurios sulyg vyriausv- 
bės, karės ir laivyno sekre
torių, nuožiūros turi bot 
atviros.

Tolesniai, kiekvieną pir
madienį, pradėjus sausio 21 
d. ir baigus kovę 35 d., tu
rės būt uždaryki arba neap
šildomi visokie ofisai, ban
kai, sąliunai, ieatrai ir ki
tokios tam panašios vietos. 
Krautuvės, išleistuvės, mie
stų ir priemiesti) transpor- 
tacija turi būt operuojama 
taip, kaip kad daroma 
šventėmis.
..•Parėdymas paskelbta pa

siremiant šalies įstatymu. 
Ir? už nepildymą parėdymo 
skiriama bausmė $5,000 ar
ba metai kalėjimo, arba 
antkart abidvi bausmi.

Iš visos šalies vakar pasi
pylė begalės protestų prieš 
tokį parėdymą. Protestai 
siunčiami kaip į Baltuosius 
Rumus, taip ir kongresam 
Protestuose išreiškiama ne
apsakomas nusistebėjimas. 
Sakoma, tiesa, kad karės 
laikas, bet jei parėdymas 
bus pilnai pravestas, tuo
met visa šalis baisiai nu
kentės. Daugiausia nuken
tės darbininkai, kurie ne
teks savo algų, gi fabrikan
tai ir visokios rųšies biznio 
vyrai netel® didelių pinigų.

Washington, sausio 17.— 
4‘Suv. Valstijų kuro admi
nistracija, tai kolosalis ne
pasisekimas, nes adminis
tracija neteko galvos, km 
met šaliai yra būtinai rei
kalingas daugelio prekių 
gaminimas,” pasakė šian
die kongresmanas Martin 
B. Madden iš Chieagos.

“Administracija atliko 
daug klaidi! ne tiktai išleiz- 
dama parėdymus apie ang
lies vartojimą rytinėse nuo 
Mississippi valstijose, bet 
neteko galvos visame kame, 
kaip anglių industrijos 
tvarkyme, taip ir anglių 
kainų nustatyme.

“Anglekasyklų savinin
kai šiandie - už anglis ima 
kur-kas daugiau, negu 
ministracijos parėdyme 
sakyta.”

Detroit, Mich.—Laikraš
tyje “The Motorman and 
Conductor” rašoma, jogei 
negalimas daiktas, kad mc 
terys imtų tarnauti prie 
gatvekarių, kaip tai yra su
manę kapitalistai.

Sako, jogei moterys Ame
rikos ateityj bus motinos ir 
todėl joms ne vieta užimti 
tokius darbus, kokie yra 
motormanų ir konduktorių 
prie gatvekarių. Tik kapi
talistai mėgina ir pageidau- nija ir nusileido, 
ja, kad iš moterių padaryti 
pastumdėles ir paskui jas 
išnaudoti savo kišeniaus 
labui.

Telefonistės laimėjo dau
giau užmokesties.

Boston, Mass, — Susior
ganizavusios merginos tele
fonistės pareikalavo kom
panijos padidinti joms mo
kestį nuo $1 ligi $2 savai
tėje. Kompanija pasipurtė. 
Merginos pagrūmojo su
streikuoti. Ir kuomet jos di
džiuma balsų nubalsavo 
streikuoti, tuomet kompa-

Perilgai dirba moterys.

Racine, Wis. — Hilker- 
-Weich er Ma i mf acturi n g 
Co. savo darbininkams pa
didino užmokestį 10 nuoš.

ad-
pa-

True translatičn filed with the post- 
master at Chicago, III., on January 
18, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

DARBININKAI PRIEŠI
NASI MILIT ARINIAM 

LAVINIMUISI.
■ ■■ ■ r ■■■

Indiąnapolis, Ind., Gausio 
17.—Čionai laiko savo kon
venciją šios šalies maineriii 
unija. Šiandie konvencijai, 
kurioj dalyvauja apiė pora 
tūkstančių delegatų, indun- 
ta rezoliucija, kuriąja pa
giria Suv. Valstijų milita- 
rinį veikimą ir pasisekimą 
šioj karėj. Bet protestuoja 
prieš pravedimą po karės 
militarinio lavinimosi.

Kita rezoliucija protes
tuojama prieš pravedimą 
kokių nors pataisymų da
bartiniam ateivystės įstaty
me, kad neleisti liuosai 
šion šalin atkeliauti ki
nams.

-

Be to manoma, jogei kon
vencija, pasidarbuos ir prieš 
tai, idant darbuose vyrai 
darbininkai nebūtų pakei
čiami moterimis su tikslu 
sumažinti užmokesčius.

Tacoma, Wash. — Valsti
jos darbo komisaras Youn- 
ger savo raporte pažymi, 
idant šito miesto moterims 
nuskirti aštuonias darbo 
valandas dienoje.

Be kitko jis raporte pažy
mi, kad kai-kuriuose mies
tuose moterys perilgai die
noje valandas dirbančios. 
Antai Chtcdgoje, Mihvau- 
kee, St. Paul ir kitur gele
žinkelių įstaigose moterys 
dirbančios pervirš 8-nias 
valandas dienoje.

Sugrįžo darban cigarų 
dirbėjai.

San Juan, Porto Rico. — 
15,000 cigarų dirbėjų sugrį
žo darban į Porto Riean 
American' Tobacco Co. po 
ilgo streiko. Kompanija 
visiems darbininkams pa
didino užmokestį.

FittSton, P»r — Keturi 
angleka-siai žuvo Pennsvl- 
vania Coal Co. kasykloje.

Streikuoja merginos 
darbininkės.

Daugiau auglių iškasta.

Washington. — Praeitais 
metais Suv. Valstijose min
kštųjų anglių iškasta 544,- 
000,000 tonų, arba 42 mili
jonais tonų daugiau, kaip 
1916 metais.

“Gyvenimas apkasuose” 
Amerikoje.

Hartford, Conn. — Arti 
100 merginų išėjo streikai i 
Royal Typewriter Co. dirb
tuvėje, kuomet darbdaviai 
atsisakė padidinti joms už- 
mokesnį — 25c. daugiau 
dienoje kiekvienai.

Sustreikavusios merginos 
tuojaus susiorganizavo.

Port Arthur, Tex.—Liuo- 
duojant laivan karės me-Fairmont, W. Va. Mo-

nongahela .parako komp. džiagą užmušta vienas dar- 
įstaigoje ištiko ekspliozija. hininkas — Gus Engstrom.

True translation filed trlth the poet- 
master at Chicago, III., on January 
18, 1918, as reąuired by the act of 
October «, 1917.

Liverpool, sausio 17. — 
Į Suv. Valstijas atkeliauja 
majoras Richard Lloyd 
George, Britanijos premje
ro sūnūs. Jis iškeliaus su 
augštuoju komisijonierium, 
į Suv. Valstijas nuskirtu, 
teisėju Reading.

Tt-ue tranaiatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on January 
18, 1918, as reąuired by the act of 
October C, 1917.

BOLŠEVIKŲ ATSI- 
ŠAUKIMAI.True translation filed with the post- 

master at Chicago, III., on January 
18, 1918, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

NIKOLAI ROMANOV, 
SAKOMA, PABĖGĖS.

r
- * ♦

Londonas, sausio 17. —- 
Petrograde gauta žinia, jo- 
gei buvęs Rusijos caras Ni- 
kolai Romanov, su savo šei
myna nežinia kur pabėgęs 
įš monastirio ties Tobolsku. 
Kol-kas ta žinia nepatvirti
nama.

/

į

Londonas, sausio 17. — 
Bolševikų vyriausybė Pet
rograde paskelbė net tris į 
gyventojus atsišaukimus. 
Apie tai čia gauta žinia be
vieliu telegrafu.

Vienas atsišaukimas, po 
kuriuo pasirašę liaudies ka
rės komisarai ir armijų 
daiktais aprūpinimo centra- 
lis komitetas, taip skamba: 

• i ‘Į visus t— Tuoj aus yra 
reikalinga pagelba. Kariuo
menei, kuri pasišvenčiusiai 
ir didvyriškai stovi ant ša
lie s laisvės sargybos, grū
moja bado... pavojus; jos

True translation flled with the >oet- 
master at Chicago, iii., on January 
18, 1918, as reąuired by the act of 
October I. 1917.

KONGRESO REZOLIU 
GIJA PRIEŠ KURO 
ADMINISTRACIJĄ.

Springfield, UI., sausio 
17. — Sudegė Springfield 
Papei* Co. įstaiga. Nuosto
liai siekia 75 tūkstančių 
dol.

PALIUOSAVO 20 
KALINIŲ.

Chieagos majoro Thomp- 
šono paliepimu iš pataisos 
naimi. paliuosuota 20 kaH- 
nių. Paliuosuoti už tai, kad 
jie pūgos metu pasižymėjo 
gatvių valyme. Juos paliuo
suoti rekomendavo pataisos 
namų viršininkas Smith. -

Washington, sausio 17.— 
Kongreso žemesniu butan 
kongresmanas Smith; iš 
New Yorko šiandie po pie
tų. indavė rezoliuciją, kad 
naujas parėdymas anglių 
taupymo reikale butų at
mainytas. vpVri.-.;.

GERIAUSIAI ATŠVĘSIME TAUTOS ŠVENTĘ^ŠV^KAZIMIERO DJENĄ-f-JEIGU VISAM PASAULIUI 
PARODYSIME. JOG LIETUVIŲ TAUTA YRA PRIAUGUSI PRIE POLITIŠKOS NEPRIGULMYB^S.

Berne, Šveicarija, sausio: 
17. _ Šveicarijos vyriausy
bė formaliai pripažino Suo
mijos neprigulmybę.

— Madridas, sausio 18.
Ispanijos mieste Malaga 
aną dieną buvo pakilusios 
darbininkų riaušės. Viena 
moteriškė žuvo.

— New York, sausio 18. 
— Mirė “tvpewriter” (dru- 
kuojamos mašinėlės) išra
dėjas, Walter J. Barron. 
Ėja 71 metus. ♦

• •' *
• "'T1 ' ' '

maistas išsibaigė. Daugelis 
pulkų neturi duonos, gi 
arkliai pašaro. Kiekvienas 
Rusijos pilietis šitam svar
biam momente privalo at
likti savo priedermę.” ■ f
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būtinai surinkti 
atsakančią sumą pi
ldant išaušus šiltes- 
dienoins hutų galima 
:i darbai apie našlai- 

įstaigos-prie- 
ytos žemes.

? iš praneši- 
tasai darbas 

vedamas 
rią kuopos 

amži-
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ORGANZZUOJAMO LIE
TUVOS ŽEMĖS BANKO 

REIKALAIS, REVIZI
JOS PRANEŠIMAS.

i y

Mes žemiaus pasirašiu
sieji 21 d. gruodžio, 1917, 
peržiūrėjome prisirašymo 
knygas organizuojamojo 
Lietuvos Žemės Banko ir 
atradome sekančiai:

Narių prisirašiusių į or- 
ganizuajamąjį Banką 557.

Iš tų pilnai jau užsimokė
jusių 255.

Pinigų sumokėta dole
riais ir sudėti į Guaranty 
Trust Co. of Ne\v York, tri
mis vardais, būtent: kun. 
Jono Žilinskio, kun. Tarno 
Žilinskio ir p. M. W. Bush 
$53,888.99.

U. S. Liberty Bondsais 
600.00 dol.

Iš viso $54,488.99.
Rusiškais rubliais gata

vais ir kontraktais padary
tais pas notarą, įgaliojan
čiais kun. Joną Žilinsią pa
imti į L. Ž. Banką pinigus, 
Lietuvoje' esančius, iš viso, 

j rublių 65,672.00.
’ Šitie rubliai ir kontraktai 
sudėti į Safe Deposit Vault. 
First National Bank of Bro_ 
oklyn, New York, vardais: 
kun. Jono Žilinskio ir p. M. 
W. Bush.

Doleriai į rublius ligšiol 
dar nepermainyta, bet ža
dama trumpame laike mai
nyti.

Knygas peržiūrėjome ši- 
itokias:

Knygą kasdieninių įmo- 
kejimų (Day Book).

Alfabetišką narių knygą, 
(Ledger) ir Trust Guaran
ty Co., ir New York Ban- 
kos knygutę.

Knygas atradome tvarko
je ir taisykliškai vedamas.

Taipogi matėme visus U. 
S. Liberty Bondsus, Rusiš
kus rublius ir kontraktus.

Iš Trust Guaranty Co., 
išgavome paliudijimą (sta- 
ternent), jog visi pinigai 
dėti tebėra- čielybėje.

Kun. N. J. Petkus,
259 N.'bth St,, 

Brooklyn, N. Y.

Adv. J. Matulevičius,
■ 810 Broad St.,

. Nevvark, N. J. 
Knygas peržiurėjus įp

laukė dar suvirs $6,000.00, 
ir vis dar nauji nariai rašo
si ir pinigai plaukia.

Kun. J; Žilmskis,
50 W. 6th Str., 

So. Boston, Mass.

rys, nes, kaip matosi, toli 
pralenkė visas labdarių 
kuopas. Bet tai dar ne
viskas, ketvirtoji kuopa dar 
nenuilso ir pasirįžo bėgti 
dar toli-toli, kad palikus vi-, 
sas Chicagos labdarių kuo
pas neužmatomai. Kaip 
matosi kitos labdarių kuo
pos taip-pat dar nenuilso ir 
pasiryžo vytis 4-tąją labda
rių kuopą. Duok Dieve, 
kad tas įvyktų, bet sunkų 
tikėtis, nes 4-toji kuopa tu
ri greitas kojas lenktynėse.

“Iki šiam laikui minėto
ji kuopa buvo dasivariusi 
iki 14 amž. garb. narių, bet 
pamačiusi, kad jau liekasi, 
nenustojo vilties. Ir štai 
kas atsitiko: pasitaisius ko
jas, darė šuolį pirmyn ir nu
žengė net iki 22 garbės na
rių.

“Iš seniau turėjo 4 gar
bės narius, tai gi 4-ta kuopa 
turi 26 amžinus garbės na
rius.

Amž. garbės narių vardai 
yra sekantieji: •

21. Kun. M. Krušas,
22. L. Gotautas,
23. Ona ravojaitė,
24. Pr. Macijauskaitė,
25. Kun. J. A. Paškaus

kas,
26. Jok. Macijauskas,
27. Alek. Dalgis,
28. Viii. Stankevičia,
29. Urš. Freitikienė, '
30. Jonas Rusteika,
31. Ona Papšiutė,
32. Ant. Benevičiutė,
33. Jieva Burbaitė,
34. Juoz. Šimkus, 
35: J. Rajauskas,
36. Barb. Pankauskienė, 
27. Mare. Juzikoniute, 
36. Zuz. Savickienė,

Stan. Ala tas, 
Mot. Sąj. 3-čia k p., 
Barb. Šimkaitė, 
Pr. Štulytė, 
Mare. Krupinskaite, 
Krit. Katkienė, 
Alek. Klimas, 
Jul. Gumoliauskas.

SCHULZE'S
BUTTERNUT

BREAD 
SCHULZE’S

I CAKE_
VIČTOR 
RYEBREAD 
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greitumu pildo jų norus. 
Bet tėvams nematant jie y- 
ra kaipir sužvėrėję. Tė
vams nematant, tokie vai
kai dažnai drįsta praeivius 
užkabinėti, kitus už save 
mažesniuosius vaikus ne tik 
stumdyti, bet juos mušti ir 
pagaliaus kankyti. Tėvams 
nematant tokie vaikai lai
pioja tvoromis, eina namų 
stogais, taikosi kiekvienam 
įkirėti arba ką bloga pada
ryti. Mat, kaip į juos tė
vai atsineša žvėriškai, taip 
jie žvėriškai atsineša į visą 
pasaulį, į visus gyvuosius 
sutvėrimus.

Iš taip baudžiamų vaikų 
labai-labai retai išauga 
sveiki, geri žmonės. Išau
gę labai retai jie rūpinasi 

Išaugęs tok

l

F*

Parduoda Grosernikai |

GERAI PAŽINOJO 
TURKUS.

Savo veikale vardu “Ke
turios dešimts metų Kons-' 
tantinopolyj” Edwin Pears 
aprašo nuotikį, kurs neblo
giausia nušviečia turkų at- 
sinešimą į svetimžemius.

Vienas anglas patraukė 
augštesnin turkų teisman 
vieną turką. Tasai teis
mas turėjo jurisdikciją iš
rišti nesutikimus tarp euro- 
pėnų ir turkų pavaldinių.

Kuomet bylos metu ap
skųstas turkas pradėjo tei- 
sinties, anglą kitaip neva
dino, kaip tik “giauru” 
(netikinčiu).

Teisėjas labai gerai su
prato, kad turkų įstatymai 
draudžia teisme vartoti to
kius pravardžiavimus ir už-^ 
gauliojimus. Tečiau jam 
neužgynė taip elgties.

Tuomet pakilo skundėjas 
anglas ir tarė:

“Jei dar kartą mane pa
vadinsi “giauru,” tai aš 
pats tave už tai nuteisiu.”

Turkas į tai tuojaus at
šovė:

“Taigi ir esi “giauras!” 
Tuomet anglas prišoko 

prie turko ir jam nosin taip 
smarkiai pokštelėjo, kad iš 
turko nosies kraujai čiurkš
le ėmė lietis. Teisme pa
kilo neapsakomas trukšmas.

Įsakyta tuojaus suareš
tuoti anglą. Bet šis buvo 
augalotas ir stiprus vyras. 
Nutvėrė jis ranka kresę 
pažymėjo, jogei ------- x’
niam, katras drįs 
prisiartinti ir jį 
perskels makaulę.

Prieš tokį anglo pasista
tymą niekas nedrįso eiti. 
Tuomet teisėjas pasišaukė 
perkalbėtoją ir liepė anglui 
pasakyti, kad jei jis atsi
prašys už tokį savo pasiel
gimą, tuomet bus pamirš
tas visas tas atsitikimas.

“Atsiprašyti!” sušuko 
anglas. “Apie tai man nei 
nesisapniToja. Įžeidė jis 
•mane, tatai aš jį pamoki
nau, kaip jam prideria už
silaikyti.”

PeTkalbėtojas visa tai at
pasakojo teisėjui ir pažy
mėjo, jogei tasai anglas pri
guli prie tokios rųšies žmo
nių, katrie nepakenčia įžei
dimo. Todėl prieš jį nėra - 
vaisto.

Po šito teisėjas įsakė to- 
lesniai vesti bylą, tarytum, 
nieko nebūtų buvę įvykę.
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ir senelių 

Atlos ant įg; 
Laip matome iš 

• ‘ Drauge,
ia tįsiai

AjilbCii

niauja
j (antkart įmokėju- 

-aodarių Sąjungos iž- 
100 uol.) mobilizavime. 
?.i darbas eina šuoliais, 

a beariu kuopų veiklu- 
.. j.pg’jos į^ios supi’an- 
, jogei atsakančiai su- 
Suiinkti nereiks lauk- 
i pavasario. Chicagos 
vių katalikiškoji^ visuo- 

susilauks lokių nuo- 
ištaigų, kokiomis ki

liuos kaip čia, taip ki- 
aii senai džiaugiasi, 
ą prakilnų darbą visi 
remti
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VAIKŲ AUI
Auklėjant vaikus tėvams 

yra reikalinga didelė ištver
mė, kantrybė, pasišventi
mas, o užvislabiaus Dięvo 
malonė. Visi mes žinome, 
kad bausmė vaikui yra blo
gas daiktas. Tečiaus kar
tais visgi pasitaiko, jogei ir 
nenorint vaiką būtinai rei
kia pabausti. Tik tasai 
pabaudimas turi būt atlik
tas išmintingai, rimtai, be 
jokio piktumo. Jei vaikas 
tikrai užsitarnauja pabau
dimo, tai šito nereikia ati
dėti patogesniam laikui. Ki
taip Vaikas nežinos, už ką 
jis baudžiamas'. Jis grei- l 
čiau pamanys, jogei be jo- ! 
kio reikalo persekiojamas: 
ir jam gyvenimas pasidarys 
nepakenčiamas, kartus.

A’aiko pabauduną nerei- j tėvų senatve, 
kia suprasti išimtinai kai- Į sai vaikas privalo turėti la
po kūno bausmę, 
no bausme šiandie 
jau neauklėjami. 
nepatartumėm taip 
auklėti. Kimo bausmė v-įvo kadir už mažiausią pra-

* i 

ra barbariškų laikų lieka- i sižengimą. 
na. Vaikui už prasižengi • 
mus reikia* pavartoti kito
kios rųšies pabaudimus. Ve, 
sakysime, reikia jį paskir
tam laikui paklupdyti, ne- 

i leisti jam kur išeiti, neduo- 
1 ti jam pažadėtų kokių nois 
daiktų ir tt. Toksai pa
baudimas yra ideališkas ir 
jis atneša visuomet geras 
pasekmes.

Teko matyti tokius lietu
vius tėvus, kurie už bile ko
kį vaiko prasižengimą, tuo
jaus jį patiesia ant kresės 
ir beširdiškai, plaka kaipo 
kokį beprotį sutvėrimą. Ir 
taip visuomet, taip diena iš 
dienos. Į priekaištus to
kie heišmintingi tėvai atsa
ko: Rėkia bausti — už vie
ną plaktą duodama dešimts 
nuplaktų. Visas vargas ta-] 
me, kad viršminėta patarlei 
jau* senai yra atgyvenusi! 
savo laikus ir šiandie jinai; 
prie vaikų auklėjimo negali ■ 
būt pritaikoma.

Kas gi išeina iš plakamų 
vaikų? Nieko gera. Bet 
bloga labai daug. 'Plakami 
vaikai, tiesa, tėvų akiveiz- 
doje yra paklusnus/ žaibo

— • • • • 

Su ku-jbai prakilnią*dvasią, jei jis 
vaikaii su pagarba atsineša į savo 

Ir mos tėvus, kurie jį auklėdami be 
vaikus I jokio gailestingumo plakda-

I

Vaikus auklėjant kūno 
bausmė neturi būt vartoja
ma. Bet jei kijda pasitai
ko, jogei be to negalima ap
sieiti, tokia bausmė turi būt 
išmintinga.

Juk štai pati gamta pa
mokina mus savo įstatymų j 
tokiuo bu du: Jei perdaug 
prisiartinsi prie ugnies, ap
svilsi; jei perdaug suvalgy
si nevirškinamojo maisto, 
susirgsi; jei pamesi ant 
grindų trapų stiklą, tasai 
susikuls. %

Taip yra ir su vaikų au
klėjimu. Jei juos auklė
damas su jais žiauriai pasi
elgsi, iš jų nieko sau gera 
nesulauksi. Bet bloga tu
rėsi tiek, kad paskui nega
lėsi nei atsistebėti.

Todėl vaikus auklėjant 
reikia vaduoties išmintimi. 
Tėvams reikia įgyti dau
giau apšvietimo, iš kurio 
•seka susipratimas. Kad į- 
gyti apšvietimą, reikia skai
tyti genis laikraščius, nau
dingas knygas. Tik geni 
laikraščių skaitymas duoda 
žmogui išmintį, prakilnu
mą. Omega.

J

visi 
kuodaugiansiai 

i prisidėti prie 
Sąjungos.
‘ kelios dešimtis 
nikelių našlaičių 

užlaikoma sve- 
priuglaudose.

jj’gi iiu/eriau jie jausis, 
Li.uiiiv': liu nelaimingieji al
ias lietuviškoj pastogėj, 
r jiems bus galima lietu- 

škai kalbėties ir melsties. 
'Visi, remkime tą šventą
L r/l •
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i patsai permažąi bran- 
savo darbą, tai kiti 

)at jo nebrangius ir už 
įeapturčsi iiag'vrimo ir 
dilimo, 
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i pagyrime) ir 
kokį esi užsi- 

Dažnai būna to- 
kad kieno 

nors patarnavimai at
varai tik todėl, jogei no- 

siicnkinti labai men-

Štai vienas iš daugelio 
pavyzdis:

Viena turtinga firma 
New Yorke, norėdama pra-

> •
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iiiti savo pirklybą pieti- 
kmerikoj. nusprendė 
izdinti savo katologą 
į kalboje.
įrašyta tatai su vienu 

. ispanių žinomu ispa- 
on vertėju-ir paklau 
'k jis,norįs už tokį

C

Pereitame “Draugo” nu- nas kun. M. Krušas, 
mūryje paminėjome, kad 
trijų Chicagos didžiųjų lie
tuvių parapijų labdaringos 
kuopos stojo į lenktynes, 
kun iki 1 d. balandžio 1918 
metų ‘suras daugiau amži
nų narių, katrie paaukotų 
Labdarybei po $100.00 (na
šlaičių prieglaudai inkurti).

Šv. Jurgio parapijos kuo-1 
pa sumobilizavo jau dvide-į 
šimtį šimtinių. Bet Apvei- 
zdos Dievo parapija (klebo-i

- - - — - - f --------- ---------------------

Kai
i, k 
rbą.
x i'< >K.sdaiuas liutniai tą 
rbą gauti, ispanas ilgas 

laikas svyravo. Pagalinus 
•areikalavo $125, nors tasąi 

•laibas tiktai buvo vertas 
turkas daugiau.

ja imas ispanas bu- logą už $200.

: į

1 : Llc
Ji

į

Ut

vika
ras kun. J. Paškauskas), 
kurį laiką buvusi kiek at
silikusi užpakalyje, dabar 
nesenai pasipurtė ir pralen
kė savo kaimynus. Ji tu
ri jau 26 amžinus narius.

Kun. J. Paškauskas štai 
ką mums xašo:

“Labdarių 4-ta kuopa in- 
tempė visas .jėgas lenktinia- 
vime amžinais garbės na
riais, kad užėmus pirmą 
vietą ir beabėjo tai pada-

--- ;----------------------------------  
vo papratęs visokius verti
mus daryti su vieno ameri
kono pagelba, kurs ilgus 
metus gyveno Kuboje.

Kuomet, ispanas pasisakė- 
savo sandai■bininkui, kiek! 

Į-būtent jis už tą darbą yra ! 
; pareikalavęs, tašai pasijuo- ■ 
kė iš jo. Ir tuojaus para-1 
šė laišką firmai pažymėda-; 

i mas, jogei jis apsiimąs iš-- 
i guldyti ispanų kalbon kata- Tuojaus abudu ėmėsi dar-

I

(

Savo laiške jis paminėjo 
kelias firmas, kurios galė
jo jį rekomenduoti.

Neužilgo apturėta du lai
šku: vienas išpanui, kitas 
amerikonui. Ispanui fir
ma padėkojo už pasiūlymą 
ir atsisakė duoti darbą A- 
mefikono sąlygas firma pri
ėmė ir pavedė jam darbą.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Augščiau minėtos ypatos 
aukoja po 100 dol. labdary- 

i bei, už tą gi užsipelnė am
žinos garbės vardą. Lai 
Dievas už tokį prakilnų 
darbą visiems atlygina ke
leriopai.

Kun. J. A. Paškauskas.
Kiek girdėjome — Šv. 

Jurgio parapijos kuopa a- 
naiptol nemano užsileisti; 
ji paširįžo pralenkti visas 
kitas.

Bet laukiame žinių dar iš 
Šv. Kryžiaus parapijos.

Taip-pat prašome ir visų 
kitų kuopų pranešti mums, 
kiek jos turi amžinų narių 
ir taip-pat pažymėti jų var
dus ir pavardes.

Lenktynės turėtų eiti 
dvejopos. Lai lenktiniau- 
ja anų trijų didžiųjų para
pijų luuopos. Bet lai taip- 
pat savo lenktynes daro ma
žesnių parapijų kuopos, 
kaip: 1) Aušros Vartų pa
rapijos kuopa, 2) Šv. Mv 
kolo parap., 3) Šv. Antano 
parap., 4) Visų Šventų pa
rap. — ir kitos.’.

Siųskite žinių, kiek tų 
parapijų kuopos Turi amži
nų Labdarybės narių.
1 Našlaitis.

su-

pirmuti- 
prie jo 
palytėti,

REDAKCIJOS ATSAKAI.
natotoito .—n »

A. Z. is Cicero. — Kad 
už buvusią pūgą koks tam
suolis cicilikėlis keikė Die
vą, tai paprastas taip tą 
niekšų atsitikunas. Nedė
sime.

%

la-iš-

Nepasirašusiam. — Tam
sta rašai iš kokios tai u Va
karinės Prancūzijos” 
kį ir nepaduodi Redakcijos
žiniai net savo pavardės. 
Jei Sveikas negali ką gere
snio ir naudingesnio para
šyti, tai verčiau visai liau
kis rašęs.

/ _________

Ūkininkui iš Mįchigan.—
Savo laiške nepaduodi pa
vardės. Nesunaudosime a- 
pie sniego gilumą.

_ Didžiausias pergalėtojas 
yra tas, kurs pergali pats 
save.

—"V" 11 1 1 ,,im

Geriaus nukentėti už 
są, negu praturtėti per me
lagystę.

i

bu. •

Neprivalai gyventi vie
naip namie, kitaip viešumo
je.

Stoėks ir feonds Perkami Ir Parduo
dami veildua tlnrbnn -Aadrews & Co. 
108 So. La Šalie st., uždėto l»00 n*.
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GRAND RAPIDS, MICH.
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“DR A U fi A S”

M. S. kuopos vakaras.
/

Čia nesenai sutverta Lie
tuvių R. K. Moterių Są
jungos Amerikoje kuopa. 
Jinai sausio 6 d. buvo su
rengusi pirmutinį viešą va
karą. Vienos moterys, ne-i 
įstengdamos surengti vaka
ro, pasikvietė kitus talkon.! 
Ir surengė labai puikų va^ 
karą su lošimu. Dailiai su
lošta “Gudri našlė.” Lo
šimas publiką patenkino, 
nes lošėjai buvo gerai išsi
lavinę savo rolėse.

Vakare buvo ir kitokią 
pamarginimų.

Pasibaigus programai, 
kuopos pirmininkė M. Šu
kienė aiškino apie Moterių, 
Sąjungos reikalingumą ' ir į 
naudingumą musų -mole-; 
rims. Papasakojo, kiek’ 
tokia organizacija šutei!- 
moterims gerovės.

Žmonių buvo pilmi 
taine.
patenkinti. Kaikuriems; 
dar ir ant rytojaus šonus' 
skaudėjo nuo juoko po! 
4 4 Gudrios našlės ’ ’ lošimo, 
pamatymo.

Tai buvo pirmasis vietos' 
moterių viešas pasirodymas 
-žingsnis. Ir jos labai pui-, 
kiai pasirodė. Reikia tik 
velyti kuopai bujojimo.

Tegu gyvuoja Moterių, 
Sąjunga!

X

i
I svv-!

Visi skirstėsi labai;

i
1.00
100
1.00
1.00
1.00
1.00
100
1.00

50
50
50
50
50
50
50 

’ 50
50
50 

. .50
50
50
50
50
50

$35.50 
$2.05

$37.55 
Tautus

Fondan per vietos skyrių, 
šv. Jurgio dr-jos rast.,

J. Butrimavičius.

S. Mataitis
S. Butrimavičius 

Zdanevičius 
Pabijanskis 
Pikunas 
Kovas

S. 
S.
A.
K.
L.

M 
P. 
V. 
D.
J. Kiršius 
J. Bartusevičius 
Jį Lankas

Sedlickas
Arnotkevičius 
Butrimą virius 
Glušokas 
Kaminskas

J. Janinas 
A. Surbiutė 
A. Karaliūtė 
V. Žagaravičius 
A. Gudinąs 
J. Nevidanskis 
S. Ragaišius

Gudas 
Kailis
Tamašauskis

J.
J.
J.
A iso aukų
Smulkesnių aukų 
Sykiu visų aukų 
Pinigai pasiųsta

DUBOIS, PA.
Į

Čia gyvuaja Liet. Vyčių 
86 kuopa. Jinai savo vei
kimu jau daugelį kartų pa- 

lietuvių 
d. kuopa

Sulošta 
Be tol

• I

si žymėj o lietos 
tarpe. Sausio 6 
turėjo vakarą. 
“Daina be galo.”
dar suvaidinta du mažesniuI

C5 ’ _ ___ _

Pa dek i m pusnis laikys jus namie*-“Tas turi jumsrupeti”■
; $8.88 Pirksit oveM, kokio negaletumete gauti nei U 112.50 į 

MILŽINIŠKAS 1SPRKIMAS OiENOS HEW YOSKO 
FIRMOS GERIAUSIAI ŽINOMOS VISOJ. AMERIKOJ

Negalimas daiktas — negalimas gauti tokių overkotų už $8.88 
kuri kaina turėtų būti ant kiekvieno žmogaus galo liežiuvlo — yra 
tai negalima, kaip matyti, mes vienok tą darome. — Štai senas ’ Fran- 
euzu priežodis sako —'jeigu daiktas yra galimas padaryti,, jis yra 
daromas — jeigu negali- A 
mas, mes jį padarysime — 
ir mes darome negalimą 
daiktą siūlydami jums over- 
kotais tokius, kokių jus ne 
sate matę, labai senai. Nau
jausios mados: vyrams ir 
jaunikaičiams didumas nuo 
32 iki 46.

Pamąstykite vyrai! Taip, 
pamąstykite apie tai ne vie
ną kartą J męs 
overkotus visokios 
meltoons, tweeds, 
niggerheads, lygius, 
tamsius veltinius už 
Argi ne pažymėtina 
kiekvienas šaukiasi 
vilnoniij drabužių ir 
sam pasaulyj trūksta 
gi tie drabužiai ir taip turi 
savo kainą.
AR JUS REIKALAUJATE

Vyrų sutas — vilnonis ir 
riniai. trražaus fasonoš platus, 
margi, pilki dryži, juodi ir kiloki, di- 
d-i- ,r,s n’’n 35 iki 44.

■■
■

■

■
■

siūlome 
rūšies, 

cheviots, 
šviesiai

SS.88. •
kada 
prie 

jų vi- 
— tai

D

I* ■ «■■■■■■■» ■! ■ ■ a

sn to? 
kašmie- 
tamsial
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SUSIRINKIMAS; 
AUKOS.

Šv. | 
metinis 

susirinkimas ivvko 2 dieną > - * i
sausio, 1918 m., kuriame! 
buvo apsvarstyta draugijos 
reikalai ir padaryta liuosa 
rinkliava auką Kalėdiniu 
Tautos Fondan. Taippal 
nutarta surengti draugišką 
vakarienę - Vakarienė į- 
vyko 10 d. sausio, .1918 m 
Nariu susirinko gana skai-' 
t liūgas būrelis. Vakarą 
tidarė pirmininkas A. Zem- 
nickas ir perstatė J. Bara- 
nauskį pakalbėti. Šis iš
reiškė sekti doros kelius ir 
saugoties musu tautos prie
šu ir kariauti prieš juos, 
panašiai šv. Jurgio K. drau
gijai. J. Sacikauskas de- 
klemavo eiles “Lietuvos 
kareivis”. Paskui dckle- 
mavo J. Baranauskis eiles 
“Arti pavasaris.” Po šio 
programėlio pirm. A. Zem- 
nickas atsiliepė į draugus a- 
pie nelaimingą Lietuvą ir 
kvietė visus, kiek išgalint, 
aukoti Kalėdiniu T. Fon
dan. Tad tegul būna garbė 
Šv. Jurgio draugijai ir jos 
nariams, ypač tiems, 
taip gausiai aukojo.

Aukojo šie nariai: 
A. Zenmickas
A. Vaitonis 
J. Levickas 
S. Janavičius 
V. Danilevičius
J. Novikas
K. Andruškevičius .
S. Levickas 

. V. Butrimavičius
M. Pabrinskis 
J. Fabijanskis 
J. Baranauskis

. Rochester. N. Y. —
Jurgio ' draugijos

veikalėliu — “Gaspadinė ir 
burdingierius” ir “ Baisus 
sapnas.” Publika labai so
čiai prisijuokė.

Čia gyvuoja ir mergaičių 
Pan. šv. draugija. Ir ši
ta darbuojasi. Jinai neno- 

j ri užsileisti vyčiams. Štai 
i sausio 20 dieną šita draugi
ja ir gi ruošia vakarą. Sce
noje stato gražu veikaliuką 
“Aniolo atsilankymas.” Lo
šimas prasidės 7 vai. vaka
re. Kas ateis vakaran, ta
sai bus

sekėjams nepasakė. At
kartojo tik ta pačią nudė
vėtą seną pasaką — buk ka
talikai esą atžagareiviai, gi 
jie, socijalistai, pirmeiviai. 
Šita pasaka juk kiekvienam 
cicilikui žinoma. Bet so
cijalistai myli ją atkartoti 
visur ir visuomet, nes tai 
geriausias būdas pašmeižti 
katalikus ii’ Bažnyčią.

Lietuvos Bernužėlis.

MOLINE, ILL.

Į

i sai bus patenkintas. Nes 
u 1 1 .‘! be lošimo vakare bus ir ki

tokių pama rginimų.
Galima pasidžiaugti iš to-

kurie

——
ši 

Sekančios Knygos Gauna* 
mos5*
Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin

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

merį ir vardų. Pinigus reikia siųsti iškalno išperkant 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolė- 
;,io galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 

1L Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Kon- 
čilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti angštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina........... ....25

A>. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per savę mokinties, poperos apd.................... 3f

to. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami- 
jonaitis, drobės apdar.................................................2'

to. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11..........  3:

to. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti,.............................. 2

/o. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. 
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Čhicago, III. 1915, pusi. 28...J* 

o. 1219. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa- 
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę.................... •,.......................................... £•

o. 1135. Vaikų, žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1, 
kieto poperos apdarais ;........................................... 2-

o. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos 
^d.................... . ...........................................f..1............ 3r

ro> 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........................................ $1.2<»
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in 

•rmacijų adresuokite:
*o. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.
Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, III. J915...45

To. 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 lengviau sulošiamas vaizdelis, ....................   .15

No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 
j iš liaudies gyvenimo ................................................. 15
i No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo

3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai.........151
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 VVilkes Barre, Pa., 1911, 
pusi. 12......................... ' .............................................. 10

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas. 
Trecia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas 
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “ci- 
cilistaiPt Su paveikslais...............................................1(»-

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

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

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. 
1800 W. 46th St,

O "

f

sftruklių (galiūnių) panaikini 
mas. Tas Molines miestų pa 
daro neišpasakytai stebėtinu 
Tegul tos smuklės nebesu 
grįžta į moliniečių tarpų.

Julius J. Ciceroni

Lietuviai parapijos čionai 
neturi. Dvasiškus reikalus at
lieka airių bažnyčioje, (Šv. 

į Marijos), į kur kelis kartus į 
metus atvažiuoja lietuvis ku- 

inigas išklausyti išpažinties, 
tų žmonių, kurie nemoka ang
lų kalbos.

Kita dalis lietuvių yra pri
sidėjusi prie musų kaimynų 
lenkų.

Lietuviai, su lenkais susi
dėję, pastatė lenkams bažny
čią ir užlaiko 
tai todėl, kad 
yra užtektinai, 
stoka.

Lietuviams butų patogiau 
prisilaikyti prie airių parapi
jos, nes airių klebonas viso-' 
kiuose reikaluose lietuviams 
atjaučia, o su lenkais taip nė- 

ira- ............................/'

Daugiausiai švedai yra 
apgyvenę Molines miestelį. 
Jie valdo visokias nuosavy
bes, jie turi net ir keletą baž
nyčių pasistatę.

Molines miestelis yra labai 
puikus. Ypatingai vasaros lai- z
ke, kur tik pažvelgsi, teą pa-

i matysi žolę žaliuojant, me- 
1 džių šakas linguojant. Kalnai 

Aš patarčiau tokiems, kad apaugę žolft _ ffledžiaig

i

I . 4
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JAUNIKIS PERŠOVĖ ME 
GINĄ, PASKUI PATS S. 

VE.
1 Į 
i
|Užvakar vakare Solomt 

Babba paleido tris šuvius 
Katherine Tarnaz, 16 me' 
merginų, kuri grįžo namon 
bažnyčios lydima John Abs 
lu. Žmogžudys Babba pask 
pats nusižudė • taip -p; 
šuviu..

Mergina likosi paim' 
Passavant ligoninėn. Menam 
kad turėsianti mirti nu 
žaizdų.

kunigų. O 
lenkų kunigų 
o lietuviškų

*

ne-šilas 
žinomas 
ko apie

miestelis kaip ir 
mums, kadangi nie- 
jį negirdėti laikraš

čiuose. O juk ir čia gyvena
lietuvių. Žinoma, jų yra ne- 
perdaugiausia. Bus apie 40 
šeimynų ir tiek pat pavienių.

• Tarp šito mažo skaitiiaus 
galima rasti visokio plauko. 
Bet. acių Dievui, dauguma 
yra apsišvietusių katalikų. O 
socijalistų taip kaip ir nėi^a.

Į kio vietiniu lietuvių ir lie-Galima atrasti kelis klaidati-

UŽ TYLĖJIMĄ TĖVAS S 
SUNUM NUSIŲSTA KAL: 

JIMĖ.

tuvaičių darbštumo. Dar- kius, kurie nepažįsta savo ti- 
buojasi, katras kiek išgali, kėjimo, kurie tiki į kokio vai- 
katram kiek leidžia laikas.

Sąjuiigietes irgi
šį-tą pradėti veikt.

LDS. kuopa aną sekma-
dieni turėjo metinį susinu-'pasistengtų gauti gerų,gyduo-j^gurtti i tokį’gamtos’sū-

i

i| 
jkėzo kalbas, kurie yra sūkiai-1 

tariasi dinti ir nebežino už ko grieb
tis.

j kimų. Nutarė išnaujo vie- 
| šai pasirodyti su savo ga
bumais.

Žodžiu tariant, pas, mu 
nūs visomis pusėmis tikra 
darbymėtė. Ir Dieve, pa
dėk!

$3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
-į.OO mas daiktas, kalbėjo labai
1.00
1.001

Vilniaus dzūkelis.
£

ROCHESTER, N. Y.
_ *

Socijalistų prakalbos.
Vietos lietuviškų socijali

stų kuopa sausio 6 dieną 
turėjo surengus prakalbas. 
Buvo parsitraukę kalbėto
ją, kokį tai Grigaitį ar Gri
gą. Du vyriausybės agen
tu prieš prakalbas kamanti
nėjo poną Grigą. Bet vis
gi jam leido pasakyti pra
kalbą. Grigas, supranta-

atsargiai. >
Nieko naujo jis savo pa

lių prieš dvasios silpnumą, 
tai yra, užsirašytų gerą ka
talikišką laikraštį (“Drau
gą” “Darb.”, “Garsą”). Iš
sirink, brolau, vieną iš jų, 
skaityk jį šu atida, paskui 
pamatysi kaip tas prablaivins 
ir sustiprins tavo silpną dva
sią. Tuomet busi laimingas ir 
kitus persergėsi nuo minėtos 

j ligos.
Laikraščių čionai' ateina 

daugiausiai 4 4 Draugas ”, ■ = 
4 c Darbininkas ”, 44 Garsas ” ir; 1 
keli “Žvirbliai.”

Lietuviai turi sutverę vie-'| 
Iną pašelpinę draugiją, “Auš- | 
Iros Vartų”, kurion priguli | 
■skaitlingas būrelis. Bet moli-į| 
nečiams reikėtų sutverti dar = 

1 vieną draugiją, tai yra A. L. i | 
R. K. Šv. Juozapo Darbininkų E 

'.kuopą, kuri butų Molinės lie-; = 
tuviams darbininkams bei; s 
darbininkėms pati tvirtovė. i =

rėdymų. 1
Dirbtuvių yra daug ir 

įvairių. Jos stovi nuošaliai 
miesto.

Darbai gerai eina, tiktai 
tame yra vargas, kad viskas 
brangu.

Vienas yra pagirtas daly
kas tarp moliniečių, tai yra

I --
“Aš galiu lengviausiai a] 

sieiti su bile kuo, jei jus tii 
tai nurodysitę”, pasakė teisė 
jas Landis Moe Hirscli’ui i 
jo sunui Benjaminui. Jie bi 
vo pranešę, kad jie pasak 
šių visų teisybę, kaip visr 
smulkių dalykų sandelis iš j 
krautuvės išnyko. Bet užvr 
kar teisėjui klausiant ne 
vienas nedrįso pasakyti - 
abudu tylėjo.

Teisėjas Landiš nusprend 
pasiųsti kalėjiman tėvų an 
trylikos mėnesių į Leaven 
worth, o sūnų į Bridewill an 
šešių mėnesių.

' . ■ ■ - - - -—

e

DRY GOODS
1800 W. 47th

Mes Duodame Dabeltivus Stmpis’IMvtrp Ir Svtetol* f
. Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke*/: 

tų, Sveterių, Apatinių Maršldiri^

Plunksnos

I

I

i

M

ODS F!'
Kampas Wood Gatvčs f i ’

Plunksnos

Svaras 49c.
• -

LIETUVIŠKA KRAUTUVE
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v Penktadienis/sausio 18 d.
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CHICAGOJEf
j
♦
X

Penktadienis, sausio 18 d. šv. Priska, kentėt.
šeštadienis, sausio 19 d. šventoji šeimyna.

IŠ AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS.

CHICAGOS SUS. L. R. K. 
AMERIKOJE APSKRIČIO i 

KUOPŲ DOMAI.
Po kai-kurio laiko nebuvo- 

jimo pagaliaus pasiryžau ap
lankyti savo seną buveinę 
Chicagoj. Vos įvažiavus mies
tan visų-pirma metėsi akysna 
didžiausios pūgos sniego ant 
gatvių, be to kaip kurios gat
vės atrodo kaip ilgos karės 
apkasu linijos.

Netrukus suskubau pasi- į 
matyti su savo buvusiais 
draugais, 24 kuopos vyčiais.

Aplinkybės Chieagos drau
gijinio gyvenimo taip susipy
nė, kad Susivienijimo Lietuvių 
R. K. A. Chieagos Apskritys, 
pagarsinęs savo bertaininį su
sirinkimą sausio 27 d. atsi
šaukia ir kviečia visus kuo
pti, minėto apskričio, delega
tus, kad jie būtinai susirink
tu šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėn, 46 ir So. Wood St..

i
Vėliaus užtikau bažnytinė- Chicago, III., Sausio 20 d., ly

ne svet. būreli K. Spaudos ko- i olai 2:30 vai. po piety. Labai 
■ - I svarbios criežastvsmisijos narių, besitariančių 

apie kat. spaudus platinimą.
Čia, pasiremdamas kaip 

kurių kitų parapijų veikėjų 
pasakojimais, ėmiau kaip ir 
išmetinėti jiems vietos Spau
dos komisijos neveiklumą.

Kuomet kitos kolionijos 
išsijuosę dirba — platina ka
talikų spaudą — jus miegate, 
nes apie jus nieko negirdėti.

“Nesiskubink tamsta su 
apkaltinimais, atrėžė man 
vienas iš Spaudos Sav. komi
sijos narių. Užtikrinu tamsta, 
kad mes nei kiek nesame at
silikę nuo kitų kolonijų, nors j 
gyvename daug sunkesnėse. 
aplinkybėse, negu kiti. Pa- j 
galiaus jaunutis Šv. Ignaco 
kolegijos studentas S. Savic
kas prabilo: Tamstele, juk ge
rai atsimeni, kad apleisdamas: 
Chicagą pavedei man parda- ■ 
vinėti suviršum 20 dol. vertės 
knygų ir jas jau baigiu par
davinėti, o beveik antra tiek 
paėmiau iš Spaudos komisijos1 
pargabentų knygų, kurias ir
gi jau baigiu, be to užrašiau 
apie 20 laikraščių prenume
ratų. Kiti komisijos nariai 
ir-gi nemažai nuveikė. Mes 
esame 12 iš vyčių kuopos iš
rinkti tam darbui.

Be to visa vyčių kuopa 
bruzda ir kituose dalykuose, 
kaip antai žada surinkti dik- 
tą pluokštą Kalėdinių dovanų į 
Lietuvai ( nors ir suvėlavo.; 
rae kiek). Linksma pasidarė 
ant širdies ir buvo ko džiaug- 
ties. nes prisiminė dar prieš' 
keletą mėnesių pono P. M; Į 
ištarti žodžiai “Jus wests*.die- 
čiai atsitolinote nuo idealo, 
nes nepasiuntėte atstotų nei į 
vyčių, nei i darbininkų sei
mus.

Atsakiau tuomet jam tylė
jimu. Vien pamąsčiau: kaip 
tankiai žmonės klysta, maty
dami idealą vien paauksuo
tuose bokštuose arba sieksni
nė laikraščh] korespondenci- i 
jose.

Garbė jums, 24 kp. vyčiai. 
Jūsų tylų idėjos darbą supras 
ir apkainuos tik tas, kuris jus 
arčiau pažįsta ir pažįsta ap
linkybes, su kuriomis 
reikia grumties.

Apkainuos jūsų darbą ir 
netolimoji ateitis.

P. Cibulskis.

jums

IR MOTERYS KOVOJA Už 
LIETUVOS LAISVE.

North Side.
Moterą Sąjungos 4 kp. 

įvyko susirinkimas 14 d. sau
sio, pirmadienio vakare, Šv. 
Mykolo Ark. pšrap. svetainė-

I

i
‘f | vakarienę p. J. Skinderio sve- 
! tainėje, 4523 So. Wood gt. 
| Norints oras buvo laftaL ,blo* 

gas ir šaltas, net susirinko 
visi nariai ir narės. Buvo ir 
keletas svečių ir viešnių. Visi 
linksmai žaidė ir šoko ivai- 

I rius šokius ir žaidimus; dai
navo įvairias dainas. Ant ga
lo susėdo prie skanios va
karienės, kurios metu, buvo 
ir prakalbų; p. Pr. Stasiui)s, 
kliubo pirmininkas, kalbėjo 
apie Lietuvą musii tėvynę, 
ypatingai čia augusiam jau
nimui. Jis patarė laikyties lie
tuviškos kalbos ir visur prisi
pažinti esant lietuviais ir 
lietuvaitėmis. P. L. Vencke- 
vičienė kalbėjo apie sceną ir 
dailės svarbumą. P. J. J. 
Palekas trumpai prabilo apie 
L.T.K.“ Lietuvą ’ ’ nuveikimus, 
jo tikslą ir kvietė jaunimą 
d.-n'buoties dailėje, kvietė jau
nuosius, kad jie užimti] senes
niųjų vietas dailėje ir kituose 
visuomenės reikaluose. Buvo 
dar ir daugiau kalbėtojų, bet 
visi beveik apie tį patį tik
slą kalbėjo.

/I

Po vakarienės dar pažaidė 
žaidimų. Sudainavo 

”, ir 
“My country ‘tis 

linksmai išsiskirstė.

I

I

Puikus Pasilinksminimo "

VAKARAS
’l

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

Šv. Jono Evangelisto Draugija

Nedelioj, Sausio 20,1918
DIEVO APVEIZOOS PARAP. SVET. 18 Ir Unliui Gal.

Pradžia 6 va!., vak. Įžanga nebrangi 
---------------------------- :----------------------- ------------------------------- -r- -v 
Kviečiama visos kooskaitlingiausiai ats lankyti. RENGĖJAI
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“VYTIS,,
LIETUVOS V^ČiŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS 

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

Kainuoja metams 81.50; pusmečiai 75c. Lietuvos Vyčių organiza
cijos nariams siunčiamas ui mėnesines mokestis.

Adresas:

svarbios priežastys privertė 
mus sušaukti anksčiaus, šį 
susirinkimą, kurias atvažiavę 
patirsite. Tatgi visi kaip vie
nas nepamirškite tos sausio 
20 dienos, atvažiuokite ant 
Tovvn of Lake ir suėję visi 
pasitarsime ką veikti ir daug 
kitu labai svarbiu dalyku su
sižinosite.

Kurios kuopos negalėtu 
atsiusti savo delegatų, malo
nės pranešti laišku priežastį 
nepribuvimo, kitaip, bus ma
toma, kad ta kuopa ignoruoja 
Chieagos I Apskritį.

Taigi nepamirškite, kaip 
galėdami ateikite tan susirin
kimam

Kviečia visus
Chieagos I Apskr. S. L. R. 

K. Am. VALDYBA.
1800 W. 46th st., Chicago, UI.

i

i

i

“VYTIS”
• •

keletą
‘•Lietuva, Tėvynė musų 
angliškai 
of tliee”,

27 d.
“Lietuva 

“Litvomanai” 
tainėj-.

K.
sausio, š. m. L. T. 

’ ’ rengia teatrą 
Columbia sve-

S

je. Susirinkime sumanyta pa
gaminti nors dalelę Įvairaus 
įrankio. su kuriuom butų ga
lime stoti kovon už tėvynės 
Lietuvos laisvę. Suaukota $9. 
Kalėdiniu laisvės fondan.

Malonu butų, kad visos
moterys pažintų tą tikslą, ku
ris yra begalo brangus kiek
vienam mintijančiam žmogų' 
ir mylinčiam savo tautą.

Tėvynainis.

I
I

5 
cf 
f
6 
o.'

DR, P. ŽILVITIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gyvenimą vieta 

SO. HALSTED STREET
Tel. Drover 7179

OFISAS: 
2359 So. Leavitt SL

VAL.: 4—8 vakare, ncdėilo- 
mla 10—12 ryte.
Tel. Ganai 4946, Chicago, Hl.

3203

I
s s

£

Pfrno- įm

| Dr. E. G. KLIMAS
LIETUVIS OYDYTOJAS

I

3
UC9 E. An St. nfliMpklt, h. |

APVOGĖ LIETUVĮ.

Vagiliai apkraustė p. .Jono 
Kurabusko namus po nume
nu 4554 So. Western avė. Tai 
Įvyko sausio 10 d., 4 vai. p e- 

1 ių, poniai Karbauskienei iš
ėjus krautuvėm

Kuomet jinai sugrįžo, visus 
namus rado išverstus. Paimta 
vaiko bankutė, kurioje buvo 
$16 ir merginų $10. Karbaus
kai neteko dar šliubinią žiedų, 
kuriuose buvo išpjauta var
dai. pavardės, diena ir me
tai.

Ponia Karbauskienė ypač 
prašo vagilių, kad jai sugrą
žintų nors šliubinius žiedus.

Įtiniiiminiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  
! JOSEPH C. W0L0N |

LIETUVIS ADVOKATAS
“ Kamb. 324 National Llfe Bldg. S

29 So. LaSalle St,
= Vakarais 1566 Milwaukee Avė. E 
= Centrai 6390

Rosldence Humbuld 97
E CHICAGO, ILL.

fiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiii

T0WN OF LAKE.

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: BARGENAS :

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo |30 iki 850, dabar par
siduoda po 815 ir 825.

Nauji daryti gatavi nuo 815 
iki 835 siutai ir overkotai, nuo 
87.50 iki 18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas- kailiu 
pamuštu overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo 825 iki 
835. Dabar 85 ir augščiau. Kel
nės nuo 81-50 iki 84.50. Vaikų 
siutai nuo 83.00 iki 87.50. 
Hzob ir Kuperai.

ATDARA KASDIENĄ 
Nedėliomis ir vakarais.

S. GORDON,
1415 S. Halsted SL, Chicago, III.

Sausio 11 d., š. m., Šv.' 
Kryžiaus parap. svetainėj 
Lietuviškas Teatrališkas kliu- 
bas “Lietuva” turėjo meti
ni susirinkimą. Komisija 
rengimo “Betlėjaus stakle
lės”, kuris buvo loštas 23 d. 
gruodžio, 1917, išdavė ra
portus, kurie buvo vienbalsiai 
priimta. Iš likusio pelno nu
tarta paaukoti Šv. Kryžiaus 
parapijai $25.00 ir $5.00 Lie
tuvos neprigulmybės fondan.

Sausio 12 d. tas pats kliu- 
bas turėjo savo šeimynišką I

| 1800 W. 46 St.?
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- 

s tink ir remk tų idėjų išreiškė jų — organą “VYTĮ”.. Jo užda
viniu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 

E didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų link tėvynės Lietu- 
E vos reikalų.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
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■ Brighton Park Milžiniškos Prakalbos
---------------------------------- RENGIA -------------------------------

TAUTOS FONDO 60 SKYRIUS

■ Nedelioje, Sausio 20, 1918
-•vNekalto Pras. P. Š. Parap. Svet.

Pradžia lyglil 7;30 vai. vak.

Chicago, UI.
Į Pergalėm Švenčias Geremas

^BEVO yra minkštas, iš salyklo padarytas 
gėrimas, kurį mes ištobulinome po ilgų 

. metų moksliškų studijų ir bandymų. Jis
: gaminamas iš geriausių grudų, Saazer 

.‘—į Hops ir gryno vandens; jame yra tik al
koholio pėdsakas. Tai netik gaivinantis ir 
malonus skonio gėrimas, bet drauge ir la
bai maistingas.
Taipo-gi jus galite atsidėti ir ant BEVO 
grynumo. Jis supilstytas į sterelizuotus ir 
standžiai užkimštus butelius. Galima rasti 
bakterijų geriamame vandenyje bei piene, 
bet tik ne BEVO.
Pamėginkite, kaip jis geras — ir kaip 
daug smagumo suteikia valgant.

JŲ RASITE BEVO
viešbučiuose, restoranuose, krautuvėse, ap- 
tiekose, gegužinėse ir baseball piečiuose, 
sodinių gėrimų užeigose ir restoranuose— 
vagonuose, laivuose, armijos ir laivyno 
krautuvėlės; mobilizacijiniose stovyklose 
ir visose kitose vietose, kame parsidavinė- 
ja gaivinantieji gėralai.
PERSERGĖJIMAS TIKRUMO DELEI 
- te atidaro butelį prie jūsų, pažiurėki- 
e ar nesugadinta antspaudo ir ar yra yai- 
likas ant lapės viršugalvio. Tik buteliuo- 
q p:>*............... <'r.r>’1gtvt’,*nše.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Telefonas: McKINLEY 5764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
3437 SO. WESTERN BLVD.

Kampas W. 35-tos gatvės. TAI MUSŲ DARBAI
■

Tąigi kviečiame visus ateiti ant tų prakalbų. Bus N 
garsusis Chicagoje Aralbetojas J. P. Poškas, bus malonu pa- M 
slklausyti apie Lietuvos vargus. M

Visus be skirtumo kviečia T. F. Skyri aus Komitetas.
MiflMiafliiiBflSBaiaiiBiaiaaaaiii

REIKALAVIMAI.

REIKALINGAS vaikinas 
mergaitę, žinanti knygve-ar

dystę. Malonės atsišaukti lai
šku ar asmeniškai atsilankyti 
pas:

“DRAUGAS PUB. CO.,
1800 W. 46th St., Chicago, IU.

PAJIEŠKOJIMAI.

Paieškau Jono Radžiukyno. Paei- 
iš Suvalkų gub. Seinų Apskr. Lei

palingio gmino. Jisai pirmiau gyve
no Mahanoy Clly, Pa., ir bus jau 8 
metai kaip Amerikoje. Mulonėčiau 
išgirsti nuo jo ar jis pats teatsišau- 
kia šiuo antrašu:

J. Tcreškevičius,
917 So. Park St., Herrln, Ui.

• (18)

Paieškau Juozapo Markaus arba 
Marmoko. Paeina iš Kauno gub., 
Ukmergės pav. Subačiaus parap. 
Černaliesio viensėdijos. Pirmiau gy
veno Gardner, Mass. Jis pats ar 4<as 
žinote jį malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

Motiems C. Markus.
650 N. Trumbull Avė., Chicago, Dl. 
(18—19—21).

na

Čia yra Jiisų Proga!
gersnj darbų 
pinigų, 
reikalinga daug
trlmerių, ranko- 

kišenių Ir skylučių 
preserių

ir

Dr. A. R. Blumsntlial 0.0
Aklų Specialistas 
Patarimas Dykai

Offiso Adynoa nuo 9 Iš ryto ’kl 9 
vai. vakarė Nedelioms 9 Iki 12. 

4049 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St 
Telefonas Yards 4817.

Spausdiname Plakatui, 
Tikietus perstatymams, 

Baliams, Piknikams ir
tt.; Programos, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musę 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaui raidėmis.

■ ======
■ Pavedna mums 
_ savo. blle koki 
H spaudos darbi
■ u e si gal 1 ės 11

■

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

Gauti 
daugiau 

Visur 
kirpėjų, 
vių, 
dirbėjų. Taipgi 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dieųomia arba va
karais Lengvi mokesčiai.

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime Ir siuvime 
— 815.00.

Duodama diplomai.
Patrenos daromos pa

gal Jųsų mlerą — blle 
stallės arba dydžio, Iš 
blle madų knygos.

MASTER DESIGNTNG 8CBOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

|į i . ,

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veid^ ir (gyti ilgus plaukus. Prisiųsk 
štampą ir gausi visas informacijas. 

_ ____ 9.

DISTRIBUTOR for WBuBERT CO; 
43 Vine Street, ♦Montello, Mass.

g

i. n

M

Phone Canal 1678

JEDLANIS & JUSZKA
2342 So. Leavitt St.

CHICAGO, ILL.

Vienatinės lietuviška Plum- 
berio — krautuvė .vakarų da- 
lyj. Mes taipgi taisome gazo 
suvedžiojimus, sūrų darbą, ir 
karšto vandens boilerius.

Visas darbas gvarantuoja- 
mas.

kt rauti

Home Blend vežimų par
davėjai ir daug krautuvių 
parduoda tą. pačių kavų 
PO 80c.

WC8T 81D1 
L871 Mlhratikee av. 
1064 
1064 MnvaaeM 
1510 W Kadi*on at, 
ISO w Madiaaa it

SVIESTAS
Gvrtaualo*

Riedučių Sviaatas 
Labai seras po

30c

Dr. G. M. GLASER
., Praktikuoja 26 meuu 

Gyvenimu ir Ofisu 
*149 8. Morgam 8L kertė 82 *L

Chicago, HL 
SPECIALISTAS 

. Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
Ir nuo 8 iki 8:20 vak. Nedėlio- 
mls vakarais ofisu uždarytas.

Telephone Tardė 687

COFFEE
19c


