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Visus ‘Draugo’ Bendradarbius, Skaitytojus
ir Prietelius Sveikiname su Šventomis Kalėdomis
tnaaamnaMmHMtmmt
f '!i* •»

vienių žmonių sąžinę budi
na, tobulina, bet stengiasi
ištobulinti
visas aplinky
bės,* kuriose žmonės g-yvena, nes blogos,
iškrikę iš
doros vėžių aplinkybės tan
kiai suvaržo silpnesnių žmo
nių sąžinę. Taigi Kristus ir
kreipėsi
visuprma į žmo
gaus sąžinę, kad ji išleistų
iš savęs spindulius į viešąjį
gyvenimą
ir parodytų jų
karštį-gftlybę gyvenimo sū
kuryje,
pripildytų visos
žmonijos
gyvenimą savo
palaimingos intekmės vai
kiais. *

Kristaus Užgimimo Šventei.
Susilaukėme vietuos is sprogimų salves. Ne džiaubrangiausių
krikščionims gsmo,
ne
pasveikinimo
švenčių — Kalėdų, šventės salvos. Tai pasaulio pikto,
užgimimo pasaulio Viešpa- blogos valios žmonių išaukčio Jėzaus Kristaus. Metas ;as rūstybės himnas. Ir iš
po meto viso krikščioniško augštybių giesmę
jo pasaulio apvaikščiojama ant augštybių Dievui ir ra
ta šventė. Metas po meto mybę ant žemės, žmonėms
. mes sutinkame tą švenčiu geros valios”, užtrenkia ka
šventę.
Brangi ji mums, riškų šauksmų,
iutužimo
• jau vien savo ypatinga dva riksmas.
sia, ta ramybe, kuri pripildo
Išblaškyto, smulkaus pik
mūsų sielas. Ateita t Kris to visuomet pasaulis buvo
taus pasaulin prie aniolų pilnas. Pasikėsinimų
ant
giedojimo: “Garbė Augšty- gyvybės, pavienių žydynių
bėse Dievui ir ramybė ant visuomet buvo. Bet dabar
žemės žmonėms geras va jau antri metai, kaip ateilios”. Tosios dangaus esy
uias į pasaulį
Kristus,
bių giesmės aidai kaitojosi randa organizuotą, jnasiuį
metų eiles, šimtmečius. Kas žudymą. Ramybės obalsis
metas žadindavo
žmones, veltui ieško ant ko atsimuš
skatindavo inešti į savo sie ti. Įsisiūbavęs piktas skan
las ramybę, gerą valią.
dina savyje viską.
Neveltui Kristus atėjo į
Bet pasaulis piktas, nevi
si žmonės yra geros valios, šį. pasaulį. Blogu išmarginnevisi
dėjosi
į
Širdis tan pasaulin Jis atnešė vil
iš i augštybių
einančios tį. Toji viltis neduoda nusi
giesmės
žodžius.
Kaip minimui užviešpatauti. Kadsiaustų,
anuomet
Kristui
gi ir kažkaip blogas
mus būta
piktos valios vilties nenustelbs. Ji •/yra su
žmonių, kurie ant Jo kėsi mumis. "Tikime, kad geras
nosi, taip ir šiandie nevisi turi viešpatauti ant blogo.
Jį pažįsta, taip pat kėsina Tikime, kad galų gale taip
si ant Jo mokslo, norėdami įvyks, nes Kristus savo atė
Išnyks
visus žmones nuo Kristaus jimu taip nulėmė.
atitolinti, išrauti Kristų iš kuomet nors
blogas, o už
žmonių širdžių. Tai ne ge- viešpataus geras.
Tikime,
. ros valios veiksnys, tai pik kad ant žemės įvyks Kris
to vaisius, blogo noro išda taus Karalija.
Tuoju tikėjimu, taja vil
va.
tas
Antrą Kristaus užgimi timi gyvename. Ir
tvirtybę, turėtų šiokią tokią socijalę,
mo šventę sutinkame nuliū mums priduoda
nežiūrint
viso
pasaulyje
dime. Antras
jau metas,
vertę. Savo
išvadžiojimų
blogo.
kaip užgiinstantį Ramybės
parėmimui,
jie užeitu,oja
Purėnas.
Apaštalą sutinka kanuoliu,
keletą
atskirų vietų . iš
Evangelijos, • kur Kristus
kalba apie turtų atsižadėjvjimą, paniekinimą prisiri
šimo
prie žemės gerybių
(Luko XII ir K.),- bet sa
ve? keliu jie permažai įsi
gilina į visos Evangelijos
1. Kristus yįsupinną yra socijalę prasmę. . Socijalės reformos istori

Kristus ir Soči
jale Reforma.

joje du veikalu
atsižymi
ypatinga socijalė svarba:
Moizės Pentateuehas ir
Kristaus Evangelija.
Čia nors paviršutiniškai
panagrinėsime pastarosios
socijalę vertę.

Kristaus Evangelija at
kreipė į save visų socijalės
dirvos darbininkų
prot?.
Jie sutvėrė apie ją didžiulę
literatūrą. Taip daugybės
mokslininkų
ir rašytoją
apie socijalę
Evangelijas
vertę, yra įvairių nuomo
nių. Bet daugiausia pase
kėjų turinčios yra trys nuo
monės:
v

socijalis reformatorius ir Jo
3. Tikroji tiesp gludi tar
Evangelija yra socijalės re pe tų
dviejų kraštutinių
to ribos programa. Šios nuo nuomonių — Kristus atėj
monės šalininkai tvirtina, pasaulin visųpirma žmonių
būk Kristus buvęs vien tik giminės iš pirmpradinio nu
didis labdarys.
Kai-kurie sidėjimo išvaduoti, nurody
socijalistai skaito Jį socija ti išganymo
kelią, bet Jo
lizmo
šulu, o anarchistai moksle yra didžiausios so
ieško Jo moksle
išteisini cijalės vertės taisyklių. Jis
mo savo nelemtų svajonių. atėjo parodyti žmonijai ke
2. Antrosios
nuomonės lią prie tiesos ir sykiu labai
šalininkai • nueina į visai daug prisidėjo pre pakėli
priešingą šalį. Jie tvirtina, mo socijalio žmonių gyveni
kad Kristus rūpinosi vien mo. Kristus padėjo pame
tik Dangaus Karalija. Jis tą visai socijalei žmonij
atėjęs pasaulin
parodyti reformai,
remdamas
jį
sielos išganymo kelią. Vel Dieviškojo
Mokslo Ties.,
tui, girdi, Kristaus Evan nes jeigu tas pamatas iš
gelijoje ieškotime to, kas būtų buvęs paremtas tiesa.

i

f

išsiplatinusi vergija. Buvo
tokių turtuolių, kurie tu
rėdavo net po 5.000 — 10,000 vergi;. Kada išganingas
Kristaus mokslas pasiekda
vo jų protus ir širdis — jie,
priimdami
krikščioniš
kąjį tikėjimą, paliuosuodavo tuos tūkstančius vergų
iš baisios vergijos. Vis tai
Kristaus nuopelnas. Juk ne
.uščiai Jį vadinama Vergų
Išliuosuotoju.

Nors Kristus Evangelijo
je labai tankiai pasmerkia,
turtuolius (Luko VI, Mat.'
VI, 19—21, Luko XII, 33—
Kristus sutvarkė šeimy 34 ir k.), bet Jis niekur ne
nos gyvenimą. Prieš Kris pasmerkė privatiško turto
taus atėjimą
šeimyniškas valdymo.
Nepasmerkė ir
žmonių gyvenimas buvo be- komunizmo. Turtų valdyveik suiręs,
Jis uždraudė me patiko pilną liuosybę.
persiskyrimus; pakėlė mo Tik pasmerkei blogą jų su
! •»
terystę į Sakramentus; pa naudojimą ir tuos turčius- .
darė ją šventą ir nesulau šikštuolius, kurie savo tur
žoma. Paskyrė priedermės tais nešelpia vargšų.
tėvui, motinai ir vaikams.
Pats Kristus gyveno au
Nors tėvui, kaipo šeimy komis, kurias liuosu 'noru
nos nSViui ir galvai, suteik Jam suteikdavo jo mokiniai

tai jis pačioje statymo pra
džioje būtų suiręs. Dabargi jau dvidešimtas amžius
eina nuo Kristaus Evange
lijos paskelbimo, o krikščio
niškasis
pasaulis ir šian
dieni dar reformuojasi pa

gal tos pačios Evangelijos
tiesų, ir patarimų, ir šian
dien krikščionija
neman>
atsisakyti nuo Evangelij 's
taisyklių, sulyg kurių krik
ščioniškosios tautos gerino,
gerina dabar ir gerins atei
tyje savo materijalį gyve
nimą ir jo santikius
čia,
ant žemės.

Iš tų
išvadžiojimų paaiški, kad Kristaus socija
lės reformos taisyklės yra
duotos visoms tautoms, vi

siems laikams t. y. jos yra
neatmainomos, kaip
yra
neatmainomA
pamatiniai
doros principai, su kuriais
jos taip ankštaų
betarpiš
kai yra surištos.
Jos yra
universalės^ paliečia kiek\ ieną socijalio veikimo sry
tį. Dėlto
krikščionys ka-

ta daugiau teisių,! bet kaipo ir pasekėjai. Gi daugumas,
žmonės, vsnomenės ir tau Jo mokinių gyveno tikrai
tos nariai, tėvas, motina ir komunistiškai, bet tas ko
vaikai, yra lygūs. Tėyas-vy- munizmas niekam nebuvo ’
ras privalo gerbti ir mylėti priverstinas. Taip "kai-ku
savo pačią,
ir rūpinties rie Kristaus mokslo pasekė
šeimynos užlaikymu. Moti- jų šelpdavo savo Mokyto
na-pati privalo
pagelbėti ją iš nuosavių
privatiškų
savo vyrui ir jo klausyti turtų.
,
Vaikai turi gerbti ir mylė
Baigiant
šį straipsneli,
ti savo gimdytojus.
Tėvų reikia dar paminėti ir kai
priedermė — rūpinties sa kurie
svarbesnieji skirtu
vo vaikais, juos auginti ir mai tarp krikščionijos ir
mokinti.
socijalizmo socijalės refor
sekti Kristaus mokslą, ir
Prieš Kristaus
atėjimą mos žvilgsniu.
negali į viešąjį visuomenės žmonija neturėjo
aiškaus Socijalizmas pripažįsta tik
gyvenimą eiti be socijalės, supratimo apie visų žmo komuiTistišką turtų valdy
reformos taisyklių, pabriež- nių ir tautų
lygybę. Di mą ir mano priversti prie
tų Evangelijoje, nes tos tai džiausi Graikijos filozofai- varta žmonės atsisakyti nuo
syklės daro labai išganin išminčiai pripažindavo ver privatiškos nuosavybės, o
gą intekmę į visą žmonijos giją esant reikalinga. Lai krikščionija
pasmerkia
gyvenimą. Tos intekmės iš kais prieš Kristų visų tau
prievartą.
ganingumą ir bandysiu ikcs tų, kad ir civilizuotų, buvo
Socijalizmas pripažįsta
1 rampai nurodyti.
paprotys
laikyti vergus. laisvą meilę, o krikščionij i
Kristus
visos žmon^os Kristusgi įskiepijo žmoni- pasmerkia ją, nes laįsvoji
atnaujinimą pradėjo varyti j on-asmens liuosybės ir jos meilė ardo
šeimyną, yra
nuo dvasinio pavienių as- teisių nuovoką, paskellida- priešinga dorai ir sveikam
menų atgimimo, nes žmoni mas, kad visi žmonės sub- protui.
yra lygūs ir
Socijalizmas vaikų auklėjos reformavimas yra nega staneijaliai
limas be reformavimo at privalo turėti lygins teises. jimą, atima iš tėvų ir pave
skirų žmonių. Ta jėga, ku Niekas netur teisės nuže da valstijai, o krikščionija,
rią sudaro valstija su įsta minti savo artimą, atimti pripažindama ypatos liuo
tymų kodeksais ir bausmė jam visas teises. Kadangi sybę ir šeimyną istoriškai
žmogaus
be sielos vyresne už valstiją,
vaikų
mis už jų nepildymą, juk nėra
(dūšios),
tai
negali
būti
negali privesti prie to,- kad
auklėjimą paveda tėvams.
žmogus uoliai
pasišvęstų žmogaus ir be teisių.
Kazys Pakštas,
Kristus daugiausiai sie
Sočij< >1< >gijos studentas.
kitų labui, darytų
tik tai,
kas naudinga jam ir po ar lojosi vargšais, .nelaimin
nuskriaustaisiais
timui. Įstatymais
galima gaisiais,
ir
vergais.
Pasmerkė išnau
žmogų nubaidyti nuo blogo,
bet in kvėpti
prisirišimą dojimą ir skriaudas. Iškėlė
žmogišką
vertę.
prie doro yra negalima, nes žmonių
tie įstatymai dar neatbudi- Skleidė broliją. Tie visi pri
žmonių, ypač
na žmogaus sąžinės, jeigu sidėjo prie
A.L.R.-K. Mot. S-got
ji miega. Kristus ir pradė- vergų, būvio pagerinimo.
CENTRO VALDYBA.
Pirmaisiais krikščionijos
jo nuo
žmonių
sąžinės.

talikai, norėdami nuosekliai Krikščionija ne vien tik pa- amžiais buvo

Sveikinam visas Sąjungietes su Šventom Kalė
dom.
.

dar plačiai

n
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TALKININKAI PASITRAUKIA NUO GALLIPOLI.

1----- --------------- ?

kų is sesučių išaugusių po lai
riu lengva galima būtų ir baž
sva Amerikos pastoge, mažai
nyčių praduti statyti ir daug
kų gali naudingo nuveikti.
Aigiptų ir nugųzdinti anglus.
TALKININKAJ NEBESI
kitų naudingų sumanymų įvy
Užtad, koks būdavo mums, a2. Išvyti talkininkus iš Grai
STENGS PAIMTI DAR
kinti. Vertėtų ir labai vertė
teiviams,
džiaugsmas, matant,
kijos ir paimti Salonikus* į
v lene. iždin. — Marė Jekene- bos p. A. Stankevičius iš tų Kaštono lietuviams sukru
CLEVELAND, OHIO
DANELIŲ.
r?
kaip mūsų Amerikos jaunieji
savo rankas.
viriįene, prot. sekr. — Agne
Bloomfield, N. J. aiškino apie sti prie darbo.
Svarbiausis praeitos savai
.1/u z ikol iškos d ra ugijos.
draugai išvien su savo, iš a3, padaryti ofensyvų vaka
Kacevičiutė, fin. rašt. — Lietuvos ir Amerikos drautės nuotikis, tai talkininkų at- ruose ir mėginti sutriuškinti Siame mieste nemažai ran tė
Pora žodžių apie jaunimų. napus okeano
atvykusiais
Fel. Vaišviliutė. Kasos glo
atsakymas toliau kariaut*,
dasi katalikiškų dr-jų ir visos, bėjos: Jieva Stagniunienė ir ftjjas, jųjų santikius ir kuri
draugais, sutartinai veikia lie
srovė geriausia Lietuvų sušel Nemažai mūsų jaunimo, vy tuvių visuomeniškoje dirvoje.
prieš turkus, kad is jų rankų j 4 Briuutis dar gilyn į RU- pagal savo. išgalių darbuojasi.
Veroinka
Bartkiutė.
Maršalpia.
resniųjų pavyzdžiu renkasi po
paveržti Dardanelius. Visa
Ypatingai savo veiklumu pasi-! j<a
Bet, pasižvalgius atidžiau
sijų. Marė
Undraitienė.
stabas
ir
bačkutes
glamonėja.
Ant
galo
p.
K.
Krušinskas
nuo Gallipoli kariuomenė at
po Amerikos lietuviškųjų ko
Visa tai manoma daryti vie žymėjo muzikališkos dr-jos,
prabilo vietos lietuvių reika- Neretai iš tokių glamonėjimų lonijų gyvenimų, buvo paste
imta. Tad anglai savo ka nu sykiu. Prie to, sakoma, jie kaip va: C. L. Tautiškas Be
lakti Moterų Kalėdiniam
luose.
Skatino visus prie ’r bėdos pasitaiko. Ar ne ge- bėta, ky^| ne viskas taip ge
riuomenės paliuosavo apie rengiasi uoliai ir Kruppo nas, L. Teatrališkas Choras ir
' ■ F omini.
darbo,
ypač
Vyčius, kurioj1 Iau būtų kų nors prakilnes- rai yra, kaip išsyk atrodė.
100,000. Kur tas 100,000 ka dirbtuvės dirbančios pasku L. Vyčių 25 kuopa. Monetos
Nutarta paakuoti į* Moterų šiuom tarpu labai smarkiai i1:įo, naudingesnio veikti ?
riuomenės bus pasiųsta — nė bintai. Jei vokiečiams tas pa draugijos deda visas pastan
Padėkime, mes roehesterieS. A. Sti laukas.
Kalėdinį
Fondų. Aukojo: po!Pradčjo veikti ir net vakari
ra žinios. Vienų spėjama, sisektų, tuomet tikisi taikų pa- gas, 2<ad pakėlus vietos lietu
čiai turime daug visokių drau
$1.00: Murė Šalčiuvienė, OnapUus kursus įsteigė.
kad į Aigiptų, ant kurio ^‘'įdaryti.
gijų, kliubų, chorų, o net ir
vių tarpe lietuviškų dvasių.
Liberienė, Felicija Vaišviliu-1
* Ko respo n d e ntas.
kai, dabar vokiečių sustiprin Ar išteks vokiečiai kariuo
lietuviškų kanklių benų. Ar
tė, Agota Karkaziutė; po 50c.: i
VVORCESTER, MASS.
ti, mano užpulti. Bet kiti menės ir ar pajėgs jie tai pa
visų-gi tų draugijų taip vei
L. Tautiškasis Benas.
Veronika Bartkiutė, Ona Šul- į
tvirtina, kad toji kariuomenė daryti — štai kur vi^as klau
kiama, kaip turėtų veikti? Be
Kun. I)r. d. Malia.it.skio
Mūsų Tautiškasis Benas v- cienė; po 25c.: Magdalena'
NORVVOOD, MASS.
bus išsodinta
Salonikuose, simas. ”
prakalbos.
rods, visi sutikime darbuųjara gerai išsilavinęs muzikoj; Rangienė, Marė Brusokienė, Į
Graikijoj, nes Salonikus vo
si,
kiek gali — juda, bet vi
Vietos
Tautos
Fondo
sky

Balius
ir
teatras.
jau nesykį yra atsižymėjęs ir Uršulė Juknelieuė/Ona Und-j
kiečiai, austrai ir bulgarai, KARĖS LAUKUOSE MAŽAI
Lapkričio 25 <1., “Padėka- rius lapkričio 28 .dienų pa soms ir visiems stinga vieno,
svetimtaučių akyse, ypatingai raitieuė, Salome Gudavičienė
manoma, bandys nuo talkinin
vonės Dienoje”, čia surengta rengė prakalbas, kuriose kai būtinai pasekmingesniam darKAS VEIKIAMA.
koncertų surengime.
[ir Gertrūda Valentienė. Viso balius
ką paveržti. Dabar pasta
I
—.
ir teatras parapijos bėjo tik kų iš Lietuvos atvy-Įbui reikalingo dalyko, būtent,
rieji tik rengiasi, bet už kelių Dabar žiema, o prie žiemos C. L. Teatrališkas Choras. sudėta $6.50. Pinigai pasių- ■ naudai.
Sulošta
veikalas kęs kun. dr. Maliauskis, Lietu draugiškumo.
sta Tautos
Fondo
iždininkui,
i
dienų tikrai pradėsianti prieš veikimas visados apsistoja. .
.
,“Trvs Mylimos”; piasisekė vos katalikų atstovas.
Mes, ateiviai, apsigyvenę
Teatrališkas ‘Choras
Visuose frontuose tik šaudo- C.
Taipgi nutarta sušelpti ne-; llebl,')giausla. Žmonių prisitalkininkus veikti.
Vaizdžioje
kalboje
kun.
dr.
šioje
šalyje, dirbame Lietuvos
Gallipoli kampanijoj prieš masi, daromos mažos atakos, jau 6 metai kaip čia gyvuo turtingą narę, našlę su pulku Į rj,|ko dikt . nors tų pačių Maliauskis nušvietė baisų Lie- savo močiutės labui, č’iagiturkus talkininkai prarado a- mėtomos bombos, ore su lak- ja. Per tuos kalius metus vaikų ir sudėta jai, kaipo Ka Klienų-ir moterų draugija bu- ituvos padėjimų, lietuvių neiš- nięs jaunimas irgi Lietuvai,
choras atsižymėjo dailėje: te lėdų dovana, $3.05. Dovanų'
pie 100,000 vyrų, išeikvojo stytuvais mušamasi, bęt~ šiaip
, vo surengusi teatrų ir halių, pasakytai didelius vargus, kaipo savo tėvų šaliai, tur&ų
daug amunicijos, nustojo ke jau didelių veiksmų niekur atruose ir daiose. Daug sy įdavė paskirtos tam narės.
i Ši dr-ja nors dengiasi po šv. Ant klausytojų kun. Malinus-|nors daieię savo darbo ^„1
kių yra patarnavęs kitoms
letu kariškųjų laivų, bet lai nėra. Vien tik rengiamos.
Mokyklos reikalais.
i Kotrinos globa, bet veikia vi- kio kalba padarė abai dide- Roti. Kad bendros tėvynės
draugijoms išpildydamas tų f
mėti nieko neįstengė- Turkai
reikalus aprūpinti reikėtų
draugijų surengtuose vaka Virimo mokyklos lankymas jsai ne katalikiškai Taip-gi tupi įspūdiNEI KALĖDOMS TAIKOS
pasirodo perdaug atkaklūs,
ragino bendrai ir draugiškai veikti.
ruose programų. Nemažai ir patraukia kaikurias lėšas ir dienų vienas “cicilikas” va- Gerb. kalbėtojas
NEPADARYTA..
kad juos būtų galima lengvai
žmones
po
karei
grįžti
Lietu Čia - gi tam bendram veiki
savo draugijai surengė vaka todėl atsirado idilių, kurios, žinėjo po aplinkines lietuvių
nuveikti.
Pernai šv. Tėvas mėgino
von,
atstatyti,
kas
dabar
su- mui atsiranda ir kliūčių. Čiadelei savo neturtingumo, ne-} kolonijas su “spyčiais” paša
rėlių,
žodžiu
sakant,
darbavo

Taip ir pasibaigė niekais kariaujančias valstijas prikal
galėjo mokyklos lankyti, taigi! kodam»s apie eicilikij’rojų, bet griauta ir sunaikinta,
g'imęs jaunimas labiau pamė
talkininkų prieš turkus žygis. binti', kad nors Kalėdoms tai si kiek galėjo. Pastaruoju lai ant susirinkimo nutarta pa-i tur būt niekų nelaimėjo, nes, Le to dar papasakojo labai go angliška kalbų, kuria mes,
Skaudus tai
talkininkams kų padarytų, t. y. nors Kalė ku choras nusilpnėjo, beveik lengvinti joms mokslų, atliuo-:nani° sugrįžęs, gerokai išsigė- daug įvairi c dalykų iš lietu-, dėja, su jais negalime susikalvisas gabesnis jaunimas iš
smūgis!
dų šventėse nekovotų. To per
bėti. Nesusikalbėdami — nechoro atsitraukė ir sutvėrė suojant neturtingas nares nuo!1® ir savo moterį apmušė; tu- vių gyveninio karės metu.
nai nepadaryta, nes ne visos
Aukų
nuo
karės
nukentėju-j
ga]įme išvien ir veikti. Daug
Vyčių kuopų. Tas chorui ir kaikurių mokesčių ir kitokiu į rėjo nabagė net kelias dienas !
DALYKAI SU GRAIKIJA.
valstijos sutiko karę per
sietus
Lietuvoj
surinkta jau mūsų naudingų sumany-,
tinkamu būdu. Iki šiam laikui gulėt lovoje.
padarė nemažų spragų.
Graikijos padėjimas tikrai traukti.
$210.00Nemaža suaukota mų ir darbų delei tos prie
Pipiras.
mūsų vakarinius kursus lankė
keistas.
Kuomet vokiečiai, Šiemet jau nei nebandyta
ir
‘
■
‘
Vilties
”
palaikymui.
žasties sugriuvo. Gana bus
narės noriai ir skaitlingai, o
Vyčių kuopa.
austrai ir bulgarai Ūžtelėjo prie to kalbinti. yTad nežiū
P. Z. paminėti, kad “Liet. Knnig.
Vietinė Vyčių kuopa vos tik nuo šio laiko tikimės lankan
ant Serbijos, Graikija sulyg rint didžiausios šventės, bus
Mindaugio Kliubas” jau su
EASTON, PA.
čių turėti dar daugiaus. •
sutarties nėjo serbų gelbėti, kariaujama ir
šaudomasi, 9 mėnesiai kaip gyvuoja, bet Mūsų kuopa dar yra jaunu
griuvo,
“Aidų” choras baigia
Lietuviiį. būrys didelis, o dttrveiklus tos kuopos jaunimas
nes nenorėjo įsimaišyti karėn, kaip paprastai.
pakrikti, bažnytinis choras,
VVATERBURY, CONN.
bo visai mažai.
jau daug ko naudingo nuvei tė, o jau mes jaučiame jos
bet kvietė talkininkus Serbi
nežiūrint vietos klebono pa
kė. Surengė keletu puikių va naudų, taigi ir visas mūsų se
Darbai.
Šiame miestelyje randasi
VVILSONAS TIKISI
jos apginimui. Tuo tikslu ji .
stangų ir paraginimų, neina
karėlių su įvairium progra sutes drųsiai kviečiame rašy virš 800 liet., jei prie to skaiDarbai eina pas mus vidu- stipryn, bet silpnėja.
LAIMĖSIĄS.
talkininkams pavedė savo uos
Ateinančiais metais išpuo mų, bet ir toliaus nepaliauja tis prie Sąjungos, nes žino čiaus pridėsime dar 200 lietu- į tiniai; žmonių privažiavo čia Priežastys-gi tam visam aiš- ~
tą Salonikus. Per Graikijų
me, kad ir jos džiaugsis.
viskųjų bajorų, tai ištiso tu-į]abaį daug, daugiausia iš ang- kios: nėra draugiškumo tarp
tokiu būdu talkininkai pasiekė la naujo Suv. Valstijų prezi dirbęs. Šiųpmi laiku Vyčių
F.
M.
Vaišviliutė.
rėsime daugiaus 10(X) ypatų. jįes kasyklų.
Serbijų. Bet po kiek laiko dento rinkimai/ Visi Ameri kuopos artistai mokinasi net
ateivių ir čia gimusių, ‘ neno
Sekretorė.
Rodos, tai jau gerokas lie
3
didelius
veikalus:
“
Lizdas
jiems ten pasirodė karšta. kos didesniųjų partijų vado
rima, jų susitaikyti, neveikia
w Pirmasis sniegas.
tuvių būrys ir galima būtų ši
Turėjo trauktis arčiau Saloni vai, pranašauja kiekvienas Naminio Liūto”, “Genavaima išvien ir čia gimnšfo jau
tų veikti, bet mūsiškiai labai
Gruodžio 8 dienų pasnigo; nimo neprisilenkiaina prie akų, kur jiem saugiau būti po savo partijos kandidato lai tė” ir “Grafas bernu pas kai
BROOKLYN, N. Y.
mažai atsižymėjo visuomenės t sniego iškrito per 2 coliu Šį teivių.
savų kariškų laivų apsauga. mėjimų. Daugiausia atidos mietį”. Podraug skaitlingas
rudenį tai dar pirmas snie
Kas kita bulgarams ir austro- pradėta kreipti į republiko- Vyčių choras, gedamas ga Gruodžio 16 d., Liet. Vyčių dirvoje.
Aišku, Jtad išįrus santikiarns
baus
muziko,
p.
V.
A.
Grei

gas.
nus,
smarkiai
šiais
metais
pa

vokiečiains — jie negalėjo
41 kuopa surengė prakalbas
Parapijos reikalai.
iširo
ir visas veikimas: drau
Oras jau šaltas, kai kurių
dainavime. 10 metinių Vilniaus Seimo su
žengti paskui talkininkus į kilusiais. Jau iš anksto pra čiaus, lavinasi
Jau praėjo 8 metai, kaip čia
gijos, kliubai ir tt. pakryko.
naktį gerokai pašalsta.
Graikijų nepaskelbę jai karės. dedama varyti agitacijų už tų Galima tikėlis, kad busimieji kaktuvių paminėjimui.
sutverta šv. Mykolo Ark. lie
Jeigu ir toliau taip Las, tai •
Karės paskelbti Graikijai ne ar už kitų kandidatų, kurių vakarėliai bus gražiai dainelė Pirmasis kalbėjo kun. Da- tuvių parapija. Nupirkta že Ruduo visų laikų sausas, lie visai nemalonių pasekmių ga
mis išpuošti. Negana to, su bužinskas iš Newark, N. J. mės sklypas ant išmokėjimo, taus maža.
norėjo, nes ji yra spėka, su jau esama nebe mažai.
lime. susilaukti.
u
Vėžys.
Tuo
tarpu
dabartinis
Šuv.
laukus ilgesnių rudens ir žie Savo turiningoje kalboje kun.
kuria reikia skaitytis. Tad
bet daugiaus nieko .gero ne
Bet reikia pasitikėti, kad
prezideutts
W. mos vakarų, Vyčiai rengia pir Dabužinskas trumpai apibėgo
Vokietija, Bulgarija ir Austri Valstijų
padaryta. Apie bažnyčios pa
Rochesterio jaunimas subrus
ja iš jos išreikalavusios, kad Wilsonas ųei kiek nepaiso madieniais debatų vakarėlius. su- Vilniaus Seimu .surištus statymų, lietuvio kunigo išga
ir
išnaujo atstatys kas jau su
ROCHESTER, N, Y.
jiems būtų valia eiti talkinin įvairių kalbų apie ateinančius Kaip teko patirti, atsilanku- nuotikius; kap buvo prie to vimų, berods, niekas nesirū
griauta arba ąjięilpnėjo.
kų kariuomenę iš Graikijos ir rinkimus ir toliaus varo savo sieji į tuos vakarėlius pilnai Seimo rengiamas,
Žodis j vietos januomenę.
kas buvo pina. O lietuvių, kaip ankšAteina šv. Kalėdos, meilės,
jais užganėdinti, nes išgirsta veikiama ir tt.
Salonikų išvyti. Graikija su politikų.
Jaunimas
atkeliavęs
iš
Lie
čiau minėjau, yra čia daugiaus
vienybės ir sutikimo šventės/
Wilsonas tikisi, kad demo- daug kų gero ir pamokinančio. Po kun. Dabužinsko kaituo sutiko, tik apreiškė, kad
tūkstančio. Juk su tokiu hn- tuvos be pagelbos savo broliu- laigi Jos būna rochesteriebulgarai Graikijon neitų, nes kratų partija, kurios jis yra
čiains atgimimo ir bendro dar
Vyčių knygynėlis.
ji neužtikrinanti, kad jos ka nanu, ir ateinančiais metais
bo ženklas.
riuomenė, išvydus senus savo pravarys savo kandidatų į Taipgi 'Vyčiai jau įsitaisė
P. S. Atėjūnas.
knygynėlį. Išpradžių nors ir
priešus, į bulgarus nekibtų. prezidentus.
Vokiečiai, manoma, to paklau Viename pokylių, parengtų silpnokai atrodo greitu laiku
sys. Ir jei prieš talkininkus TVashingtono tautiškai - demo manoma jį padidinti. Tuo tik
ROSELAND, ILL.
bus veikiama, tai tik vokie kratiškos komisijos, Wilsonas slu rengiama vakarai, dangeVakarėlis.
pasakė: — Jei kas mano, kad iį8 narių pasižadėjo knygų pačių ir austrų.
Lietuvos Vyčių 8 kuopa pa
Talkininkai tuo tarpu dru- ate.nancių metų rinkamuose, aukoti; tokiu būdu knygynėdemokratai
bus
sumušti,
labai
n
s
greitai
paaugs.
Tai
tiek
gerbimui'Visų Šventų parapi
tina Salonikus ir apieliūkes,
jos naujo vargonininko, p.
iš kur Graikų kariuomenė pa juokingai mano. Susirinku-j jg, Clevelando Vyčių veikimo,
šieji
svečiai
prezidento
žo

Niekaus, surengė gražų vaka
sitraukusi.
džius sutikę su , dideliu enturėlį su labai Įvairiu programa
B engiama vakaras.
zijazmn.
ABISSINIJA GELBĖS
ir vakariene. Žmonių ant va
Teko sužinoti, kad Al. Rač
Pagyvensime — pamatysi
TALKININKAMS.
karo prisirinko daug. >!Užbni-•
redaktorius,
Vyčio’
ius
Visus kiek nustebino Afri me.
giant vakarų, parinkta ir nno
grįždamas iš Bostono Cbipakos viešpatijos Abissinijos pa- SUV. VALSTIJŲ NEUTRALI-!?011 sausio 1 d- sustos cleve'
karės nukentėjusiems • Lietu
sirįžimai eiti į pagelbų talki
voje aukų. Sumesta $16.50. *
TETO APGINIMUI.
flande. Apie tai dagirdę vieninkams. Andai Abissinijos
V u uja kuopos valdyba.
pasiuntinys apreiškęs. Pary- Nelabai senai VVasbingtone tos Vyčiai rengia tų dienų vaNedėldienyj, gruodžio 12 -d.
įvyko svarbios tarybos tarp karėlį su programų, O svečias
žiūje, kad Abissinijos valdo
Lietuvos Vyčiu 8 kuopa laikė
nas yra pasirįžęs duoti talki Suv. Valstijų sekretoriaus l prisidės su prakalba.
priešmetinį
susirinkimų, ku
ninkams 200,000 išlavintų ir Lansingo ir pačto, karės ir j Patartina visam Clevelando
riame ateinantiems metams iš
gerai apginkluotų vyrų. Toks iždo sekretorių. Šioje konfe-l jaunimui ant vakaro apsilan
rinkta sekanti kuopos valdy
Špokas.
su pagelba pasisiūlymas, su- rencijoj buvo plačiai apkal- kyti.
ba: St. Kačinskaitė — pirm.,
prantama, talkininkams yra
Pasekndn^iau 8U'l
K. Gruzdis — vice-pirm., O.
svetinių šalių agentų
malonus. Manoma, kad tas
Deiveikaitė — prot. raštin.,
spėkas sunaudos anglai Aigip sankalbius, laužančius Suv.
SHEBOYGAN, WIS.
B. (irigorevičius — fin. rašt.,
to apginimui, nes ir Abissini Valstijų neutralitetų.
4.
L.
II.
K.
Mot.
Sąjungos
A.
Likša — kasos glob., M.
jos iulx*žiai sueina su Aigip Visi tie augšti valdininkai
Misiūnas — maršalka.
kuopos susirinkimas.
sutiko, kad geriausiam darbo
to.
pasisekimui, jiems teikiu vėik- Smagu man pranešti, kad
Paskaitos ir judamieji-

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.

ti išvien ir bendrai priešų mūsų A. L. 'R. K. Mot. Su
spausti. Tkišiol kiekvienas iš gos kuopa auga ir bujoja la
OFENSYVAN STOTI.
bai gražiai. Ant paskutinio
Vokiečiai nori taikos. Da jų veikė savotiškai.
Jei ištikrųjų šie valdininkai susirinkimo, laikyto 12 dienai
bartiniu laiku pakeltos apie
taikų šnekos nuėjo niekais. savo sumanymų išpildytų, ga- gruodžio prisirašė dar 3 nau- į
Tad jie mananti padaryti dar Įima tikėtis labai gerų pa- jos nąrės. Susirinkimas bu I
keletu žygių, o po to jau mėnes kiekvienas iš jų vo metinis, taigi buvo išrinkginti taikintis, šie žygiai jnen?ažai ?a,i Pasidėti prie vi- ta ir nauja valdybė iš šių ypa-į
pienuojama tokie:
[šokių šnipų ir ągentų darbo tų: pirm. — Dom. Kacevičie j

VOKIEČIAI MANANTI VĖL

1. Su turkų pagelba užpulti suLrukdymo.

Į nė, vice-pirm. — Ona Šalčiu-

.
p. •

(

t

paveikslai-.

Kas iH'<lėldieuį pas »fuis įvyksta paskaitos ir judamiejį
paveikslai, Chicagos Lietuvos
Vyčių apskričio rengiami. Ne-,
dėlioj, gruodžio 12 dienų «ift
priežasties pndegento neatdlaiikymo, programas gerokai
suvėlinta.
7.
KRiSTAUS UŽGIMIMAM BETLEJAUS

ŠTAI NELE J.

✓ •

KorespeuJhutit^.
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FARMOS

Su pasveikinimu Kalėdų šventės, ir laimingų ateinančių me
tų, kviečiam tautiečius apleist fabrikus ir mainas, o apsipirkt
j CKįi geriausioj ir parankiausioj valstijoj pačiame vidurij Anie| rikos, kur būsit laimingesnį, sveikesni, be pavojų, be baimės, be
I bosu. Rašykit, o mes prisiųsim teisingas, informacijas, listą far! nių, su triobom ir be triobu, geriausioj apielinkėj, arti miestų kai! nių ir gerų kelių. Mes viską darom per seniausių Bankij visam paKiekvieuas
iš
atminti -.savo gerus
drauparduodain žeiuę> negu miesto agentai.
-- - mūsų stengiasi
c»
t
gus iv gimines. Kalėdoms atėjus paperkant jiems . šio
m. walencius,
kių dovanėlę. Daugelis perka visai nenaudingus ir nevelka- STATE SAVINGS BANK,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.
lingus dalykus. Mūsų nuomone, puikiausi dovana yra gera
knyga. Knyga nenustoja ve'rtės per ilgus metus iv gavęs
>33 ■
knygų dovanoms‘visad ju» atmins, kada tik paims jų į ran NMG9EKNMK X«S* • >3B- <♦>
BEKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 AKME
kas skaityti. 'Parpė gerų dovanoms knygų mes rekomen
NŲ OELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
*
duojame sekanėihs: z
i
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadinaAmerikos Liet. Kataliką M KTHAŠTIS 1916 m. Su daugybe
niŲ “Accuratus” laikrodėlių tiktai nž
paveikslų draugijų, kuopų, parapijų gyveninio ir dau$5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
daugybe visokių informacijų, eilių ir dailios literatū
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
ros. 44S puslapiai malonaus pasižiūrėjimo ir skaityrai laiką rodanti, labiausiai keliaunin
i i)C.
kų naudojami, kurie turi daboti laikų,
mo. Yra tai veikalas nemirtinos vertės. Kaina
moteriški ir vyriški gvarantUoti aiit
$1.20
Gražiai apdaryta ..........................................
20 nitų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
2.73
Labai puikiais “Moroceo” viršeliais.......
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Oliveris Tieislas. Labai puiki apysaka versta iš anglų
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlj tai
kalbos.................................... * ............................... 1-00
štai •musų pasiūlymas: Mes nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. u5
Huckleberry Kinuos. Viena iš labinusiai užimančių
$5.73 Ir ekspreso kaštus del peržiūrė
apysakų............................ »................................ •
^5
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cenNo. 5327. Dailus rožančius, puikioje dėžutėje, gražiai
.
to. Mes riskuojame viską. Auksinis
auksuotas ................. ............................................ . >00 “■A grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių.
Adresas:
Maldaknygės:
EXCELSIOR YVATCH CO., DEPT. 905, CHICAOO, TT.T,
Mažas Naujas Aukso Altorėlis, Aniolas Sargas, Bre
viorėlis, Dangaus žvaigždutė labai puikiais apdarais. Kai
nos nuo 30c. iki $2.00.
Norėdami, parašykite kokios vertės dovana norite pa
F 5TEBUKLINC05
IUK05 t
daryti ir kam; t. y. jaunikaičiui, mergelei ar seneliams, o
mes pataikysime Jums kuogeriausiai tam tikslui pririnkti
10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00
tinkamų maldaknygę.
Su niekuo teip žmonių ntpalinksminai kaip su geromis štukomis.
Kuris žmogus moka geru štuku, tas visados praleidžia laika linksmiai
Norintiems katalogas siunčiamas dykai aut pareika
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti,
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 dol.
lavimo.
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lietuvys, magikas ir berodydamas
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli itukas, todėl ašdabar pasi
rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todėl nelauk ilgai,
užsiorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai mandrus žmogus, arba trri velnią. Sztukos. kurias aš jums prisiusiu, yra
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuoįaus padaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinimą
kaip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi.
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prisiųsk $1, o gausi tas štukas.
JUOZAS SZLIKAS.
Ha
CHICAGO.

" 3261 S.

1

■; -•

OSigCOk

Tel,piene Drover ŠUO

DR. A. YUŠKA

KALĖDŲ DOVANAS

DRAUGAS PUB. C0., 1800 W. 46 ST., CHICAGO, ILL.

OtMMMJOs aOMOGeOT

Phone Canal 21 IS

Norintiems Pirkti

k*

LKTUVI8 GYDYTOJAS

Dr. 8. A. Rutkauskai e-Šlakiene

1749 So. Haisted CHICAGO, ILL,

Gydo visokias !!<as

CORNKK' IHtfc STREET

Spoeljaliat* motorų Ir vaikų Ilgos*

^^£5 =. =■=:£=:= .i5~~=S5SgŽ
VALANDOS:

9—12 prieš piit; 4:3(1—7:30 vakare,
Nedeliomis V—12 prieš piet.

3255 So. Balsted St.,

Tek Drover 5052

Chicago, Uis.

DRANGELIS & SAPRANAS
Lietuviai Daktarai Dentlitai
Valandos: nuo9vai. ryto iki 9 vai. vak

3261 SO. HALSTED SI., CHICA60
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJR

THE HIBERNIAN
Phone Yards 2721

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1887 M

DR. J. JONIKAITIS

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS a6T,

C,M» »,r|, Moterių Ir Valkų Ligas. “
5

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

3337 So. Morgan, st.,

Priimam Depozitu pradedant nao VIENO DOLERIO ir daaZiaa, až kari ros niekam 3 naoiimčiu ant metų, kar j pridadam ku pašė metų.
Atdaras lubator Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

CHICAGO, ILL.
UI

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Pboao Orovar 780
Valandos: 8 lig 10 rąižo, 1 lig 3 po
piet ir 7 lig 9 vakare.

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektaoja
randu ir prižiūri propertes; pardaoda geros vertės morgičius;
skolina pinigu ant įtaisytų savasčių (properčių).

DR. A. J. TANAMEYICZE
Gydytojas, Chirurgas
ir Akušeras
Gydau Vyrų, Moterų Ir Valkų Ligas

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Vyriškų Drabužių Išpardavimą
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$26 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.60.
KUPARAI ir VALYZAI

Tol. Yards 1S32

Dr. J. Kulis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
3259 S. Haisted St.

Chicago.

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, užsisančjusias ir paalaptingas vyrų ligas.

S. Gordon
1415 So. Haisted St.

Chicago, 111.

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

g *

ILL.

Phone 816

Jį

| Dr. J. d. Golembiovski |

DRAUGYSČIŲ DOMAI.
•I

Gydytojos, Chirurgas

ir Akušeras
• g
Kiekvienas skaitantis žino kokią rolę lošia mūsų
Geriausios augštos vertes
| Valandos: 9 lig 11 ryto, 7 lig 9 vakare.
M
aikrodelių, žiedų ir bran ak
> 1005 Marion St. Waikegan, III, f
gyvenime geras laikraštis. Kurie laikrašti skaitome, ir
menių pasirinkimas žemiau
suprantame ką skaitome, tų priderystė yra aiškinti ir
šią kainą Jus rasite pas
raginti kitus skaityti. Praktiškiausias būdas prie pra
Tel. Randolph 5246
tinimo gerų laikraščių skaitymo ir skleidimo apšvietos
— tai patarimas draugystėms pasiskirti gerą laikraštį
A. A. Šlakis
sau už organą.
Tą kiekvienas daugiaus matantis su
ADVOKATAS
4625 So. Ashland Avė.
prantame. Todėl “DRAUGAS”, geisdamas skleisti tik
19 SO. USALLE St.
(Room 815) Chicago, III.
' CHICAGO, ILL.
rąją apšvietą ‘tarpe savo brolių lietuvių-katalikų, už
Rea. 3255 So. Haisted St.
kviečia visas draugijas į tai atkreipti domą ir apsiima
Tel. Drover 5326
f
lietuvių draugijoms būti organu. Kada visi draugijo’
rą$ti jums vjetą. Rašyk jūsų
nariai “DRAUGĄ” nutaria imti, draugijos valdybos
kalba pas L.
Allen, Passenger
A. M. Norkūnas Tiaffic Mana&er, Rock Island Tai. Yaršs 1138
adresai, susirinkimų vieta ir ląikas, baliai ir piknikai
bus “DRAUGE” garsinami dykai. Tokiu būdu drau Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas Lines, Room 718 La Šalie Sta
UetuTiškas Graboiius
tion, Chicago, III.
gijų nariams
“DRAUGAS” bus siunčiamas tik už
Seniausias, pigiauasias grabarius
visokių ženklelų
ir tirinetojas del pavargelių-naš
$1.00 visą metą. Mažoms draugijėlėms, arba kurių nevi
*ičią.
draugystėms, o
si nariai
sutinka organą imti, suteikiame specijale
P. A. MAŽEIKA
ypatingai: k ° ,JUS GALETE IŠAUGTU
sąlygas ant užklausimo.
3315 tekiu hn.
CNICAM,
kardų, g u z ikuDraugijos viršininkui paprašius ir pranešus iš lai
čių,
metalinių,
ko, męs mielai sutinkame susirinkiman
pristatyti vi
anameliuotų i r
Telephone Main 53
siems nariams po vieną egz. “DRAUGO” del peržiūrė
PA8EKMINGAS,
•R/UG9 51L |
padengtų
cellūMOKSLIŠKAS
varcp
JOSEPH MOLITOR
GYDYMAS DYKAI
jimo dykai. Naudokitės iš progos ir skleiskime apšvie
''
' SiflrtClE '
loid ’u, .šarpų.
DEL VYRU IR
"
l
r
'
•
?
‘
**rXWt.
(
O
~AR K ĮTE KTAS
MOTERIŲ.
» >O“. Ą,
tą, platindami dorą katalikišką laikrašti.
’'1-MOah. p*.
vėliavų ir karū
Rootns 1003-l«»l
t ■-• ‘■ 7-’ i’
nų.
“DRAUGO” Administracija.

H. JOFFEY

B. W. Sluz
Savings and Mortgage Bank 738 W. 119 Street
West Pullman

CHICAGO*

ILL.

Telefonas
L

. ..West Pullman 992.

Priima pinigus taupy
mui ir moka
3 procentą
metams. Skolina pinigus
pirkimui namų ir lotų Chi
cagos mieste. Duoda čekių
knygeles,
su kuriais tai
čekiais galite apmokėti al
gas, bilas ir visokias kitas
išmokestis. Čekiai yra ge
riausiais, praktiškiausias
ir lengviausias vbudas ve
dimo kontrolės biznėje. .To167 W. Wa>hhigton St. Chicago
‘ 1 '-'j' ib
Katalikiškos
Bažnyčios
mano
specialiMan pa vestus darbu
kis biznierius be bankos
škumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
atlieku artisti5ka"S
Bažnyčią Chicagoje.
čekių šiandien negali atsa^kančiai savo biznio vesti.
M. A. Norkūnas
Perka ir parduoda namus
Paerl Queen 1G6 Melrose str., Montello,
LIETUVIŠKA
BANKA
Ar slinka jums pluakal?
ir lotus. Atvažiavusiems
z
Mass, Ar pratilę jusu plaukai nuo metu? Ar
Koncertinos
užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Cbicagon iškalektuoja jų
limpanti Jie?
Ar randas plaiskotes. niežas odos galvos?
Joseph J. Elias, Savininkas.
pinigus paliktus kituose
Ar plluki. bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu ligų.
4600--4602 S. Wood St. Chicago, UI.
tai stenkitės apsauguoti Jos. l'žsakykcte
bankose. Algas už darbų taipgi greitai iškolektavoja.
Priiaaanie pinigus i Banks uičAdyjiarai nuo
lluostrota knygute jusu prisemtą kįlba:
vieno dolerio ir dauginus ir molrsne trečią
“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Siunčia pinigais per pačtų ir per Telegramų į Lietuvų
procentą ra tomis ant metą. Siuučiame pinigus
Pamilta europvs garsingo specialisto,
į visas dalia svieto pigiai, greitai ir teisingai,
BŪK PATS SATf BOSU *R kurioje
randas,. K airios žinios:
svetimą žemių pinigus mainome, perkame ir
Rusijų, Vokietijų ir visas dalis svieto, greitai ir pi
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visą
pelnyk
turtą. Kam dirbti mies
v
unuo adoa
Frietastis
odos galvos.
Priežastis slinkimo p
plauku
liniją i krajų Ir 8 krajaus. taipgi tikietus aat
giai.
Parduoda Šifkortes į visas dalis svieto, ant ge
Ūkininkauti r žilumas—KaJp užlaikyti sveikatą, ir išaugeležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
te, kada Jiūs eralitp
gailiu llKimnkaUTl: ,|nti plaukus.—Ir kaip tai 1 penkius ■avaMusą
Banka
išdirba
visokius
raitus
ir
do

įukual. ,
riausių laivų. Padaro Doviernastis, Affidavitus ir vi
iūsilc tautiečiais
niptinpgo
žo-'i—isBarzda.
Gireti —
gražius
plaukus.—žili
plai
su Jjūsų
pietinėse GCkumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
laULlCtldl^ pieviliest;
iv rlnkskvortšAu
—ir
dekavones min
nuo u-ztrunc
užganėdintu
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
sokius kitus rejentališkus raštus ir užtvirtina
juo3
se ypsttt'kai ir per laiškus Tik kreipkitės
mėse? Tuojaus rašyk del infor-J:d‘ętl'
GYDYMAS DYKAI.
viržminčtu antrais.
76 — 102 raktų oktavos ir trigiibi
macijų apie kolonijas
prie'Itock
“v8,,PL
r.t,1^e'’tlsulaiko
1fieuv,eslinkimą
1i1,u5cad
pas Rusijos konsulį, ypač pasportus važiuojantiems
’
r
gyduoles
CALVACURA
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
Island
gelžkeliu
Arkansas ’ Loni- ] sius
“lanku prašalina plaiskotes ir augina graRusijon- Lietuvon. Parsamdo Bankinės
Skryneles
plaukus U». 10 centu arba kraeos
ii
geriausių muzikantų Suvienytose
sianoj. Mes galime nurodyti ke- narki-ms prigludus sykiu su jusu eaiantrašu,
Valstijose.
..
.
...
*
OK’ž ISeiuceme kiekvienam dolerine dėžutė Plymouth
National (Boxes) kur nei vagis nei ugnis nesunaikins, $2.59
ygute ““Teisybe
knygute
Teisybe
Prašyk mūsų katalogo, jis yra veltui lią prie pasisekimo del žmogaus zalvacura—os N. 1 _ir____
tpie Plaukus." Išpiaukete žemiau atapaumetams. Apsaugoja (Fine Insurance) nuo ugnie? na
sinskete šianden.
mažu kapitalu. Žemės išduo tą kuponą ir •ry.
i
fieorgi & Vitak Music Co. su
mus, rakandus ir tt. Perka ir parduoda Morgečius ku
da du derlius per metus. Puikus, NION LABORATORY,
Box 637. Union, N. Y.
4663 Gross avė.,
malonus klimatas, geras vanduo, Siučiu i dedamas 10 centu del apmo
rie suteikia 5-tų ir 6-tą procentų. Vleliju visiems link
Kapitalas su perviršiu
kaštu iiersluttmo. meldžiu išsiųsti
užtektinas lietus, geros turga simo
• m tojaus Jusu dolerine dėžutė Calvacura
smų šv. Kalėdų ir laimingų 1916 Naujų Metų.
$165,000.00.
'. 1 ir knygute
‘Teisybe Apie Plaukus.”
CHICAGO, ILL vietės. Tegul mes pagelbėsim ’su- rriisiuskcte
sykiu kuponu su Jusu antrašu. J
Bankos valandos: nuo 9 rytmečio iki 9-tai valan
- Šitoji Banka prižiūroma
i
Suvienytų Vajstijų valdžios. dai vakare kas dienų.
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
Specijalis
Filled
Tnausn •
*>»:
reoacr* « w«a»
aaakk
$5-65
tų pinigų. Galima susikalbėti
Pasiūlymas
Laikrodėlis
lietuviškai.

PLAUKUS

GERA PROGA1
Gramatika angliškos
kalbos
mokytis be mokytojo (apda
ryta) ........................................ $1.00
Valkų Draugas arba kaip
mokytis skaityti ir rašyti
be mokytojo................................. 15c
Naujas Budas mokytis ra
šyti be mokytojo ................... 10c
Aritmetika mokinimnisi
roktinilų, su paveikslais (ap
daryta) ...: .......................... 35c
•Viso —$1.M
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą
iš
“Draugo” ir
$1.00 per money orderį,
t»o
gaus visas 4 knygas Orte. pi
giau.

P. Mikolainis

R. F. D. Konto 2,
*
IIUDSON, N. Y.

35 Dovanos

BANK

DYKAI

14 K. GOLD

smok

O. N. Postlethwaite,

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

Pirma negu pirksite

Kalėdoms Omanas
Ateikit ir peržiūrėkit mūsų
diemantų, 14 K. laikrodėliu
ir žiedų setus; taipgi si
dabro dalykus ir laikro
džius.
Pinigai gražiname, jeigu
esate nepatenkinti.

ŪSŲ metodą išmokinsime jąs ąnų kslbą labai trumpame laik,
jūsų name arba Itliaaoae dienomis
bt, vsksrsiB-Uliksssikusimą. Benas1

t

©

t,f Languages
»t.
AMrican School
731 W. ĮSU

174. W. 471* II.

OHtOAOO.lt.;.

Prie i&fiiflarinimo Ir isipjovimui
Toojati jtrink &•"«

RUhter’to

S. A. Iglowitz

PAW-EXreLLER
....

1, minu ui H O, mintBtura,.

plunksną, ventnlięphonas, oknatuvna

iienetėlfs •'

nuo mus, jūs nei

*..£ lss

sykiu su laikrodėliu 20 centu kad n-uioiunis nereiuniimn
k” 1 r
V n
mPfl
Darome Šit“ nepaprasta pasiūlymų kad praplatinus mūsų 14 K. Ooid" FlUe<r,',7X.rf*^
tad siųskite užsakymus tuojaus. Adresuok JoipĮ

UNION 8UPPLY COMPANY,

L

Bustas muiliuvčia

Dep. 341,

pataisome arba ant naujų išmainome.
Reikalinga tik prisiųsti
Ln/ao" metų'’fei no"’*"1 turftbfl-ti Tri*i,'Rti “ kaln0norite pasinaudoti šituo pasiūlymu^
au mexų. .iei no

BT. LOUIS,

___

Nuo 50 metų netuivadžiojantis ir letuv-

4641 So. Ashland Avė.

mltų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke
"IKARA
MS. ir 60c. buteliukas visose aptiekose arba
stačiai nuo
P. AB. mettTSH * CO.
7<e«O Wephlngton Street,
New York, N. Y

Tėmyk numerjl
š

J

z“

DRAUGAS

12

Ch icagoįe.

Gruod. (Dec.) 23, 1915. N. 52.

“Draugo” KNYGYNE

KUN. DR. A. MALIAUSKIO' giausia priklauso nuo
resniųjų prižadėtųjų,
KONFERENCIJOS.

jų vy
kuriais
Jau galima gauti
15, .16, 17, 19 dienose gruo resniųjų prižiūrėtojų, kuriais
džio kun. dr. A. Maliauskis čių kuopos yra p.p. J. Kau
l)ievo Apveizdos bažnyčioje pas ir ,J. Kazanauskas. Dide
laikė konferencijas.
Pirmą lį vaikų pasitikėjimą turi ir
dieną moksliškai nurodė pa kun. H. Vaičiūnas, jųjų dva
saulio sutvėrimą ir kad pasau siškas vadovas, kuriam ma
š
lis pats per save atsirasti ne žieji Vyčiai, kaip teko matyti,
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ
galėjo, turėjo būti kokia nors atvirai savo visus prietikius
t
begalinė jėga, kirvi iš nieko papasakoja.
“Linksmų Kalėdų”
laip
puikiai viską
galėjo
Prisiminus apie vedėjus ir
sutvarkyti.
Ta
begalinė prižiūrėtojus, reikia ir apie
— per Telefoną
jėga
buvo
Dievas.
Ant Mažųjų Vyčių kuopos valdybą
rą *dieną klausytojai turė prisiminti, nes nuo jos veiki
Pasiek per Bell linijų vietos ar Long Distance
jo progą persitikrinti: ar iš mo nemažai priklauso ir vigimines ir draugus, -kurių Jūs negalite asme
tikrųjų žmogus išsivystė iš >ų narių gyvumas. į valdybą
niškai pamatyti.
beždžionės, ar jį Dievas su ineina veiklesnieji kuopos na
Balsas-su-balsu pasveikinimais apsimainymas padarys
tvėrė; tas klausimas irgi mok riai: A. Tarvydas — pirm.,
fe
pačią dieną gražesne ir linksmesne visiems paliestiems.
sliškai tapo išrištas. Trečią A. Lazutkaitė — vice- pirm.,
FKfiįBB
Bei
Telefonas
nuneš
linksmybės
velijimus
nežiūrint
dieną kalbėjo apie socijaliz- N. Miliniutė — prot. rašt., J.
kaip toli.
mą ir jo vertę žmonijoje. Ši Kartinoms — fin. rašt.. P.
ta konferencija gal indomiau Vainauskas — iždinio., P.
v
sia. Šiandieną taip giliai tas Šmitas — maršalka, kun. II.
Chicago Telephone Company
socijalistų klausimas įsisukęs Vaičiūnas ir M. Garuckaitė —
Bell Telephone Building
lietuvių gyveniman, kad apie iždo globėjai.
Official 100
jį daug prirašoma, daug kal
Neužilgo mažieji Vyčiai ža
Tvarkė ir redagavo KUN. P. LAPELIS
bama, diskusuojama. Ištikrų da ir vakarą parengti, kuopos
jų žmoneliai prispausti vargų, pirmininkas begalo tuomi da
o neturėdami jokio pamatinio lyku susirūpinęs ir pienuoja
jnokslo ir nors alfabetiško visą Bridgeportą vakaro pro
“^irutės”
«pie socijalizmą supratimo, gramų nustebinti.
ieško jame kas-žin kokio že
Susirinkimai:
savaitiniai
miško rojaus, kurį prigavin- vaikučių kas ketvergas, mer
KALĖDŲ KONCERTAS
gai jiems žada jų vadai; tiki, gaičių kas pėtnyčią vakarais
Rengiama
tad įvykus socijalizmui nusi įvyksta;
mėnesiniai bendri
kratys nuo vargų bei išnau kiekvieno
mėnesio • pirmąjį
Nedelioj, 26 d. Gruodžio-Dec. 1915 m.
dojimų. Kun. Dr. A. Maliau- ketvergą.
irt
ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJE
»kis atkrapšto daugumai akis,
Žaislams ir gimnastikai ir
33 gatvė ir Auburn Avė.
;
Chieago, III.
nuodugniai išaiškindamas so- gi rengiama platesnis pro
..... raas
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.
.9
cijalizmo klaidingumą ir kad gramas — tai jau pp. J. Kau
ATSILANKYKITE
į “Birutės”
*
jis žmonėms duos ne rojų ant po ir J. Kazanausko uždavi-,
..
KALĖDŲ KONCERTĄ kad
žemės, bet skurdą, vergiją ’r nys.
Išgirsti “Birutės” maišyto choro dainas, vyrą choro dainas, solistą
amžiną pražūtį. Ketvirtą die
Visiems tėvams patartina dainas, duetus, ir tt.
...1^
i
Pamatyti
vienodai
pasirėdžiusius
“
Birutės
”
choristus,
išpuoštą
sve

ną kalbėjo apie žmonių parei siųsti savo vaikučius į Mažų
tainę, puikiai išrėdytą, artisto Šileikos pieštomis kurtinomis sceną.
«:•»»»:
gą iš tų visų konferencijų- pa jų Vyčių kuopos susirinkimus,
Pasigėrėti vakaro malonumu, nauja tvarka,
įspūdžiais,
jaunimo
..
darydamas išvadas.
rašyti prie jos, nes svarba to .draugiškumu.
Pasimatyti ir pasilinksminti su savo pažistamais bei draugais.
Nors vertas $5.00 bet greitai imant
Smagiai užbaigti Kalėdą Šventę.
Panašių konferencijų ame kios draugijėlės matoma ir
Svarbiausia programo dalis tai
M. Petrausko, St. Šimkaus, A.
rikiečiai lietuviai vargu kada apčiuopama.
Pociaus, Gounod ir kitą dainos.
Po programui šokiai.
'
girdėjo. Būtų begalo pagei
Va ik u D r aug a s.
Visus kviečia “BIRUTĖ”.
daujama, kad ir kitos koloni
Gražiais apdarais $1.20
jos kviestų gerb. kun. Dr. A.
Afaliauskį su panašiomis misi AUŠROS VARTŲ PARAPIJA.
Labai puikiais “Marocco” apdarais $2.75
Sj
Gruodžio 19 dieną, susitvė B. Kūrai tė, Ana Kinelaitė, M.
36 UEL-VYČIŲ KUOPA.
jomis, jei tik gerb. kun. dakReikalaudami adrisbokite:
ia ras sutiktų. Konferencijos rė čia L. K. S. Draugijos kuo Sprindienėj M. Ruikaitė, V. 36 L. Vyčių kuopa, (prie
Globaitė,
B.
Valantinienė,
B.
Nek. Pr. M. P. parap.) susi
begalo naudingos mums lietu pa. Įstojo 23 nariai, o kuo
Abromavičiūtė. Po 50c.: Lu tvėrė 4 mėnesiai atgal. Narių
pos
numeris
iš
eilės
bus
14.
viams.
Reporteris.
Prisirašiusiems tuojaus išda košienė, P. Grynevickienė, A. turi apie suvirš 50. Tečiau
linta “Metraštis” ir kitos Petrolaitė, O. Andrulaičiutė, viešai iki šiolliai dar nepasi
1800 W. 46th Street
Chicago, III.
II
A. Jakavičiutė. Iš iždo pa rodė; mažai tarp chicagiečių
PAS MAŽUOSIUS VYČIUS knygos.
APSILANKIUS..
Išrinkta valdyba: pirm. — skyrė $5.00. Išviso suaukota Vyčių žinoma. Dabar jau su
Viename “Draugo” nume J. Mikaliūnas, rašt. — P. Ci 17.50. Kitos moterys pažadė bruzdo: nutarė surengti vaka
Sąmoninga gaspading
Del klekvien®
rių vietos žiniose buvo pa bulskis, ižd. — A. Budavičius. jo kitą sykį. Taip - gi buvo rą su programų ir išlaimėji10.000 Phonograf
Dykai
risada turi savo namuose buteliuku
išrinkta nauja valdyba atei inu, kurio pelnas eis pastaty
ant Kalėdų
skelbta, kad prie Lietuvos VyP. C.
ižduos hn e
D-ro Rlcbter'lo
nantiems metams. Laimingo mui vietos par. salėj scenos.
<5ių 16 kuopos ant Bridgeporto
susitvėrė mažųjų Vyčių sky
,
Vytis.
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo
LABDARINGOSIOS SĄJUN pasisekimo darbuotis. s
skaudėjimo Reumatizmo, persišalrius, į kurį išsyk prisirašė ke
GOS SUSIRINKIMAS.
dimo, išsinarinimo ir tt.
Moterys darbuojasi.
lios dešimtis vaikučių. Labai
Tikras tiktai su pažymėta marke
HAMMOND SALES CO.
Metinis (visuotinas) Lab
Dievo Apveizdos svetainėje,
“JKARA”
žingeidaudamas
pamatyti, daringosios Sąjungos susirin
KAD PASISEKTŲ.
25c. .ir 50c. buteliuką* visose aptiekose arba
Louis, Mo
stačiai nuo
kaip tie mažieji Vyčiai tvar kimas, pagal paskutinio visuo gruodžio 19 dieną, 3-čioji Mot.
F. AD. RICKTBR A CO.
Kožnam
reikale, koki 74-80 WMblngton
Street.
New
York,
N.
V
kosi, tariasi ir veikia, apsilan tinojo susirinkimo nutarimą, Sąjungos kuopa turėjo prelekcijas. Buvo pakvestos dvi mes pradėsime, mes turime
PARANDAVOJIMUI. Vieta
kiau ant jų susirinkimo ket
įvyks ketverge, gruodžio 30 d., prelegentės: d-rė S. A. Šla- gerai žinoti ką mes norimi; tinkanti bučernei, grosernei ar
verge, 16 d. gruodžio.
š. m., šv. Jurgio parap. salėje kienė ir p-ni A. Nausiedienė. atsiekti, jeigu norime, kad kitokiam bizniui. Arti lietuviškos
Susirinkiman iš priežasties
(Bridgeport’e)
ant 32-os ir Moterų prisirinko gana skait mums pasisektų.
Ypatin Bažnyčios.
slydumos apsilankė ne perAuburn avė.
Susirinkimas lingai. Pirmiausia kalbėjo S..
R. andriliunas,
gai ligoje ant to turime at
daugiausia jaunų narių, bet
prasidės 7:30 vai. vakare.
2852 W. 39 PI. Chicago, IU.
Šlakienė. Kalbėjo apie svei kreipti atydą. Mes turime
visgi susirinko arti 50 vaikų.
Kuopos teiksis pasiųsti sa katą. Labai puikiai paaiški
Mes norime įvesti ir išplatinti tarpe visą naujausj, 14 K. Gold Filled, art
Pusė aštuntos pradėta susi
Paieškau savo giminių, seserie- 120 metą gvarantuotą laikrodėlį; mes padavėme didžiausį nuleidimą del kožvo delegatus šin susirinkiman, no, kaip užsilaikyti. Antra žinoti delko mes vartojame
rinkimas malda, kurią garsiai
”°’ kas pirks dabar nu0
gRlls ,)riei,° <lovauai Phonografą kuris geras
taip-gi malonės atsilankyti kalbėtoja, p-ni A. Nausiedie šį vaistą, o ne kitą, ir mes čių ir brolienės _ Izabelės Jani- ’, del
visokią rekordą, taip gi Columbia ir Vietor.
ir aiškiai atkalbėjo kuopos
Jeigu norite gauti tą nuleidimą, tai prisiuskite tą apgartininią
kuopų valdybos nariai ir gar nė apie Mot. Sąjungos reika turime žinoti kokį rezulta- kunaitės ir Gasparo Jailikuno is j
jaunasis pirmininkas. Po mal i
ta
vaistas
turi
atnešti.
Ge
Meilūnų
sodžiaus,
Vabalninku
!
<
,<
’
ntns
is kaln0 s« Užsakymu, kad būtą teisingai, kad jūs tikrai norite pirkti
bės nariai.
.
t
aB laikrodėli
lus. Jai priminus apie Mot.
ir mes jums tuojaus prisiąsinie gražiausį 11
14 w
K. rtnld
Gold PIU
Filled
laikrodėlį vvrnniK
vyrams
dos prasidėjo svarstymai. Ap
rainas
tokio
vaisto
kaip pan, taipgi Nastazijos ir Vero ar moterims trims viršeliais, gvarantuotas ant 20 metą, sudėtas iš geriausio
Są-gos Valdyba:
Kalėdinį Fondą, aukojo šios
kalbėta keletą gan svarbių da
nikos Bučiutės, Kazimiero ir mechanizmo, kuriam nepaprastai žema kaina tik $0.75 ir priedo duosime
P. Mažeikis, prez.
moterys: po $1.00: K. Velič Triner’s American Elixir of Liudviko
Bučių iš Švylių so jūsų Phonogrnfš dykai ir dar retežėlį su pagražinimu.
lykėlių. Gražiai, rimtai pasi
A. Prečinauskas, rašt. kai tė, Mar. Benevičienė, A. Bitter AYine pilvo
Kada laikrodėlį ir Phonografą atneš į. jūsą namus ir jeigu jums patiks
ligoje, džiaus, Vabalninku par. Jeigu kas
tarta,
pasikalbėta.
Mažai «
užmokėkite likusius pinigus. Jeigu ne, tai neimkite. Mes sugrąžinsime jūsą
kada yra užki žinote — praneštite:
Bernickienė, S. Vizgirdienė, ypatingai
{mokėjimą.
triukšmo, ermiderio. Ne vie
Tas laikrodėlis yra gvarantuotas ant 20 metu ir per tą laika mes pa
Z.
Petraitienė,
E.
Globaitė.
mimas
ir
jo
pašekmės.
Tas
Katrina
Gricunaitė,
na ir iš didžiųjų draugijų ga MOTERŲ SĄ^GOS KUOPOS
taisome arba atinninonie ant kito dykai, tiktai siunčiant mums laikrodėlį tai
Po 50c.: A. Nausiedienė, M. vaistas yra ir tada naudin tVinilsor Ilouse,
Athol, Mass. syti arba mainyti sykin su laikrodėliu reikia prisiųsti mums 25e. krasos ženk.
lėti} daug ko pasimokinti iš
SUSIRINKIMAS.
liais apmokėjimui persiuntimo lėšas.
Birgilienė
ir
smulkesnių
aukų
Gruodžio 12 dieną, pirmą
gas, kada turime nervišku
mažų Vyčių tvarkaus tarimaJei nebūsi užganėdintas pinigus sugrąžiname. Iš Kanados visi pinigai tu
mo anemiją, žalią ligą ir
REIKALAUJA Vargonininko. ri būti prisiunčiami sykiu su užsakymu.
«i. Žinoma, vienas, kitas vai valandą po pietų, 3-čioji L. R. 60c.: išviso $7.60.
Siųsk užsakymą kuogreičiausiai, kol mes tinime dar daug l'honografų.
Prakilnuš tai darbas! Kaip esame nusilpnęs. Kada tik Vienoje iš didesniųjų . lietuviu
kutis, mergaitė laike susirin K. Moterų Sąjungos kp. laikė
Adresais toks:
kimo pradeda bildėti, bet vai priešmetinį susirinkimą, ku bus mums malonu, kad tie kokia iš minėtų ligų užpul parapijų reikia vargoninnirflco,
HAMMOND SALES CO., Dept. 234, ST. LOUIS, MO
dybai ir prižiūrėtojams pra riame, buvo daug kalbama a- mūsų keli centai sušelps ba tų, tada geriausiai kreiptis kuris sugebėtų gerai vesti gana
didelį ir išlavintų chorų. * At
pie įsteigtuosius vakarinius daujančias mūsų tėvynėje , se
dėjus raminti — nutilsta.
prie
Triner’s
American siliepkite į
Po žaislų ramiai skirstyma- valgio virimo kursus. Virš sutes. Taigi, lai visos kuopos
Didėlis Uždėjimas
Elixir or Bitter Wine ir vi
“DRAUGO” Adm.
sio malda, pusvalandis, gal ir minėti kursai Dievo Apveiz nepraleidžia tos progos ir te
daugiaus pašvenčiama žais dos parapijinėj svetainėj utar- gul nei viena moteris neatsi sai ne ieškoti kitų vaistų.
Prekė $1.00
Aptiekose. J
lams ir gimnastikai. Čia tai ninkais prasideda nuo septy sako aukoti.
Išdirbėtas, 1333—
jau truputį, daugiaus nlaso, nių. Taigi, jeigu moterys -inNorėčiau paminėti, kad vi Triner
bet pažvelgus į vaikučių link- domauja tuo dalyku, malonė sos kuopos imtų pavyzdį iš 3 1339 S. Ashland avė., Chi
John Jasinski
Bmučius veidus, girdint jų kit atsilankyti. Taipgi buvo kuopos ir surengia moterims cago, TU.
linksmus šukavilmus, pats ne svarstoma, kad surengus mer prelekcijas, nes tai yra labai
Triner’s Liniment yra ge
4642 South Ashland Avė.
jučiomis sykiu su jais piade- ginoms ir moterims prelekci naudinga.
.
riausias intrinimui į kurą,
Visokiais Auksiniais ir kitokiais daik
di siausti ir žaisti. Ir laike jas. Buvo kalbama apie Ka
Prie progos priminsiu, kad kad prašalinti skaudėjimą
tais k. t. ziegorelių ir l.it'< kią daiktą.
žaidimų dabuojama tvarkai lėdinį Moterų Fondą. P-lei 3-čios kuopos susirinkimai atnuo reumatizmo ar neuralmergaitės žaidžia
atskirai, Gnrinskaitei perskaičius cent sibūna antrą nedėldienį kiek
Jei norite gero laikrodėlio, gryno aukso žie$100 Radybųgijos, ypatingai kada skau
dą,
leneiugėlią, anskarią, gražią Suką
vaikučiai vėl po savo vedėjo ro valdybos atsiliepimą ir pa vieno mėnesio, 1-mą valandą,
da
koks
muskulas
ar
mažas
Simanavyčienė
Regina
iš
A
koms
į plaukiu, įsisegti,
tai pas nuv’ 8* 91
raginus, kad sušelpus savo tė- Dievo Apveizdos mokykloje
globa.
į? pasirinkti pagal savo noro.
Laikykite šį Mt. Carmel, Pa. paieško sa ?? Taip gi turime didelį skaitlių pasirinkimu, pr iPo žaislų-ramiai skirtyma-1 vynėje vargstančias seseris, Taigi moterys ir merginos at dalis kulio.
si namon.
mielu noru sutiko aukoti. An- eikite ir prisirašykite prie taip vaistą namie. Prėkė 25 ir vo vyro Petro iš Čižiūnų iij sišką armonikų, koncertiną, Skripką, vargonų ir
tt.
Taipgi gvarantuotas,^ britvas iš geriausio
kaimo* Augštvario parapi iįį pilėno ir daug kitokią daigtą.
50e. Per pačtą 35 ir 60 c.
Tvarkūs mažųjų Vyčių su- kojo šios narės: po $1.00: Pr. prakilnios organizacijos.
sirinkiinai, gražūs žaislai dau- Macijauskaitė, G. Freitikienė,
jos, Vilniaus gub.
Sąjunyieh
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