
Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.
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ITALIJA ANT PKAruL. 
KRANTO

Vokiečiai paėmė miestą Udine
UŽPUOLIKAI JAU ANT VENECIJOS ŽEMĖS

RUSAI NENORI PALIOSUOTI MUSU TĖVYNĖS

Truo translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago; III., on October 
31, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLAI MUŠA 
VOKIEČIUS.

1,000 jardų atimta.

Londonas, spalių 31. — 
Reutero žinių teikimo agen
tūra praneša, kad Ypres 
fronte anglai atstūmę vo
kiečių 1,000 jardų atgal.

Didžiausi mūšiai dabar 
verda apielinkėse Passchen- 
daele ir Poelcapelle.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on October 
81, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 19)r7.

KARIŠKI MOKESČIAI
Nuo ketvergo jie bus 

įvesti gyvenimam

PANAIKINA KATALIKU 
BAŽNYČIOS SUVAR

ŽYMĄ RUSIJOJ .
IR JĖZUITAI SALES IMŽIIIOTI

I KAS DEDAS RUSIJOJ
Truo translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

RUSIJOS KARĖS MINIS 
TERIS BARA ARMI-

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on October 
81, 1917, as reąuired by the act of 
October1 6, 1917.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PAĖMĖ VYRŠIAUSIĄ 
ITALŲ ARMIJOS STO

VYKLA (BAZĄ).

Berlynas, spaliu 31.—Ka
riškas štabas skelbia, kad 
vokiečių ir austrų armijos 
paėmę miestų Udine, kuris 
tarnavo už bazų Italijos ar
mijai.

Užpuolikų kariuomenės 
nesulaikomai nuolat stu
miasi per šiaurinės Italijos 
lygumas prie Tagliamento 
upės. Austro-vokiečių ka
riuomenė žengdama nuo 
Carnic Alpų pasiekė Vene
cijos žemę.

Keliose vietose atsitrau
kiančia italų .kariuomenė 
stabdoma išsiliejusiomis 
upėmis.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

MICHAELIS — PRŪSI
JOS MNISTERIŲ 

PIRMININKU.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIŲ UŽPUO

LIMUS.Amsterdamas, spalių 31.
— Grafas von Hertling, Ba
varijos ministerių pirminiu- Paryžius, spalių 31.—Vo
kas, pasilieka Vokietijos! kiečių atakos Aisne fronte, 

prie Cemy, tapo prancūzais 
atmuštos. Apie tai praneša! 
karės štabas.

Kitas pranešimas šitaip 
skamba:

“Į pietus nuo St. Quentin 
mes pasekmingai atakavom 
vokiečių linijas ir paėmėm 
nelaisvėn kareivių ir vienų 
armotų.”

kancleriu.
Buvęs kancleris Michaelis 

paskirtas Prūsijos ministe- 
rių pirmininku.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PIRMAS SUV. VALSTI
JŲ ARMIJOS PRANCŪ

ZIJOJ SUŽEISTASIS.

Pirmas amerikietis sužei- 
1 stas Prancūzijoje atvežtas 
| kariškon ligoninėn. Jis yra

MOTERIS IŠVAIKĖ TAI
KOS ŠALININKIŲ 

MITINGĄ.

True translatlon filed with the post-: 
master at chicago, m., on Octobor' signalų korpuso leitenantas.
31, 1917, as reąuired by the act of |
October 6, 1917.

ITALAI PRISIPAŽĮSTA, 
KAD JIE BĖGA.

Jį sužeidė šovynio skevel
dra į kojų, besidarbuojant 
priešakiniuose apkasuose. 
Žaizda lengva.

Rymas, spalių 31. — Ka
rės štabas praneša, kad ita
lų armija po senovės atsi
traukianti nuo žengiančių 
pirmyn vokiečių.

Ant Isonzo upės italams 
pasisekė sugadinti tiltus.

Talkininkai stovi prieš 
akis labai didelio pavojaus, 
kurio dabar tik pradžių ma
tome.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago1 III., on October 
31, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

SUV. VALSTIJOS PRAN 
CUZUAI DAVĖ DAR 

10 MILIJONŲ.

True translatlon filed wlth the post- 
marster at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

UŽPUOLIMAS ANT ITA
LIJOS BUK DAROMAS 

DELEI GREITOS 
TAIKOS.

Washington, spalių 31. — 
Vakar Suv. Valstijų vyriau
sybė vėl paskolino Prancū
zijai 10 milijonų dolerių. 
Taigi, išviso dabar talkinin
kams išskolinta $2,866,400,- 
000.

Londonas, spalių.31.—Ne- 
prigulmingųjų darbininkų 
partija buvo surengusi Con- 
sette, netoli nuo Durhamo, 
moterų taikos šalininkių mi
tingų, kurį vedė ponia 
Snowden, pati Philipo 
Snowden, Anglijos parla
mento nario.

Bet pačioje pradžioje mi
tingo moterų burvs, giedo- 
damos patriotiškas dainas, 
išvaikė taikos šalininkų su
sirinkimų.

Bevaikiant karės prieši
ninkus neapsiėjo be mušty
nių.

Amsterdamas, spalių 31. 
— Berlyno laikraštis “Vor- 
waerts” sako, kad austro- 
-vokiečių ofensyva prieš ita
lų surengta ne su tikslu už
kariauti Italiją, bet kad tai
kos valandų pagreitinti.

Kitas laikraštis, “Wcser 
Zeitung” ir gi sako, kad vi
si dabar privalo matyti, jog 
Vokietija yra užtektinai ga
linga priversti talkininkus 
taikinties.

True translatlon filed with the post- 
mister at Chicago, III., on October 
37, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLIJAI VIENA DIE
NA KARĖS KAŠTUOJA 

$32,000,000.

SOHUTZENGRABEN- 
VERNICHTUNGAUTO- 

MOBILE! BET ANG
LIŠKAI TIK “TANK.”

Washington, spalių 31. — 
Naujai išrastas anglų pra
gariškas mašinas “tank” 
vokiečiai pavadino žodžiu, 
susidedančiu iš 35 raidžių. 
Štai jis: Schutzengraben-Londonas, spal. 31.—Kan

cleris Bonar Law pranešė 
parlamente, kad pastarai
siais laikais Anglijai viena, -•, _ i • • . mašinų veikimą jau “Dr.kares diena apskritai imant I. xi*. • nA -v j i kelis kartus raseme).kaštuojanti 32 milijonu do-1
lerių.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

■-------------- r-1
WASU t MG TON, spal. 31. 

— Kiekvienas Suv. Valstijų 
gyventojas privalo žinoti ir 
atsiminti, kad nuo ketvergo, 
1 lapkričio, įvedami nauji 
kariški mokesčiai, reikalingi 
pasekmingam vedimui karės 
su kaizeriu. Ypač reikia at
kreipti domų į šiuos mokes
čius.

Krasa. — Ant visų. 
laiškų apart vietinių, 
privalo būt užklijuoti 3- 
-centiniai krasaženkliai 
(stamps), o ne 2-cen- 
tiniai, kaip ligšiol bū
davo. Atvirlaiškių 
(postai cards) siuntimų 
reikės apmokėti 2 cen
tais. Vietiniai laiškai 
(u:me pačiame mieste) 
kaštuos 2 centai.

Teatrai.—Teatrų, ka
baretų ir kitų pasilink
sminimo Vietų bilietai 
bus apdėti 10-nuošim- 
tiniais kariškais mokes
čiais.

Kliubai.—<Kliubų mo
kesčiai bus pakelti 10 
nuošimčių*. jeigu jų 
įžanga viršija $12.

Tabakas. — (Nuo 2 
lapkričio). Kariški mo
kesčiai ant tabakos, ci
garų ir papirosų bus ke
liami laipsniškai.

Kelionė. — 8 nuošim
čiai geležinkelio bilieto 
kainos, išskyrus loka
lius geležinkelius (ma
žiau 40 mylių).

Ekspresas. — Už eks
presų 5 nuošimčiai nuo 
siunčiamo dalyko ver
tės.

Lovos vagonuose. —
10 nuošimčių už lovas 
vagonuose ir atskiras 
sėdynės vagonuose — 
salionųose.

Aliejai. — 5 nuošim
čiai mokesčio nuo alie
jaus gabenimo išlaidų.

Telegramos. — 5 nuo
šimčiai už telegrafinės, 
telefoninės arba bevie- 
linės telegramos nusiun
timų, jeigu jos užmo- 
kesnis viršija 15 centų.

Apsidraudimas. — 8 
nuošimčiai mokesčio 
nuo kiekvieno $100 gy
vybės apsidraudimo; 1

Rymas, spalių 31. 
Rusų kambasadori 
prie Apaštališkojo S 
sto M. Lissokovski pr 
nešė, kad jo vyriausy
jau daugiau nebevarž 
sianti katalikų tikėj 
mo. Dabar Rusijoj kat 
likai liuosai galės ste 
gti naujas vyskupija 
bei dalinti senas, tai
pat lengvai galės skirt) 
vyskupus, kapitulas 
seminarijų rektorius i 
profesorius ir kitu 
Bažnyčios vyresniu 
sius.

Taip pat visiški 
liuosai galima bus st 
tvti naujas bažnyčias.

Vienatinė katalik 
priedermė bus praneš 
vyriausybei apie tų v 
sų dalykų atlikinėjimų)

Bet arcivvskupus 
vyskupus skirs Rusijg 
Apaštališkasis Sos.t; 
susitaręs pirm su v 
riausybe.

Katalikiškų mokyki 
steigimų nieks neva 
žys. Katekizmo "mokin 
mas ir gi bus visur už) 
tikrintas. Kapelion 
skirimas į svietiška 
valstijinės mokykla 
taipo gi pilnai prigulė 
nuo pačių katalikų, be 
ne nuo vyriausybės.

Prižadama pilniausi* 
liuosvbė ir tikėj imiš 
koms organizacijoms 
vienuolijoms, neški 
riant nei Jėzuitų.

Prezidentas Wilsonas bus 
Šv. Patriko bažnyčioje 
Padėkavonės Dienoje.

Washington, spalių 31. — 
Suv. Valstijų prezidentas p. 
Woodrw Wilsonas maloniai 
teikėsi priimti: Msgr. Tho- 
mas pakvietimų atvykti į 
Šv. Patriko bažnyčių 4 lap
kričio, kame žada būti di
delės iškilmės iš priežasties 
Padėkavonės Dienos
(Thanksgiving Dav).

250,000 studentų lanko ka
talikiškas kolegijas ir 

universitetus.

sostinėje si 
je dienoje 5,000 žmonių. Jų 
tarpe surasta 1,200 kareivių 
dezerterių, kurie slapstėsi 
tose valkatų prieglaudose. 
Kareiviai bus sugražinti ant 
pozicijų.

SUŽVĖRĖJUSI MINIA 
NUKANKINO NEKAL

TĄ PABĖGĖLĮ.

RUSIJA PRIEŠINGA LIE
TUVOS NEPRIGULMYBEI?
Tuomet, girdi, jai rei
kės sugrįžti į Petro Di
džiojo laikų rubežius

P E T R O G RADAS,
spalių 31.—Rusijos sve
timų reikalų ministeris 
Tereščenko laikinio par 
lamento atidaryme pa
sakė, kad atskira taika 
Rusijai prapultis ir už
tat ji priversta buvo to
liau kariauti, ginant sa
vo žemę.
Vokiečiai esą norėjo at
skirti Rusiją nuo jos 
talkininkių, kad paskui 
ją paversti savo rinka. 
Užtat Rusija privalo to
liau kovoti.

Paskui ministeris pa
sakė. “Negalima sutei
kti absoliutiškos nepri- 
gulmybės Kurliandijai, 
o gal net Lenkijai ir 
Lietuvai, nes tai reik
štų Rusijos sugrįžimą 
į caro Petro Didžiojo 
laiku rubežius.”

EXTRA
Tnuo translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

BUS BAISIAUSIAS 
MUŠIS.

LONDONAS, spalių 31 — 
Šiandie naktyj arba ketver
go ryte prasidės paskučiau- 
sis ir didžiausis šioje karėje 
mušis prie upės Tagliamen
to, kur bus galutinai nu
spręstas Italijos likimas šio
je karėje.

vernichtnugautomobile.
(Apie tų baisių kariškų I nuošimtis nuo kitų ap

sidraudimo premijų.>>

Stipri vokiška kakta — nei 
kulka nelenda.

True tranglatlon filed wlth the post- 
maater at Chicago, III., on October 
31. 1917, aa reąuired by the act of 
October «, 1917.
BUK PAŽADĖTAS VO 
KIETU AI TRIESTAS.

VILLOS PLĖŠIKAI SU
SPROGDINĘ VAGONUS.

Rymas, spalių 31. — 15 
Šveicarijos gauta žinių, kad 
Austrija pažadėjusi Vokie
tijai Triestu už pagelbėjimų 
sumušti italus.

Eagle Pass, Tex., spal. 30. 
— Į pietus nuo Mlcksikos 
miesto San Luis Potosi Vil
ios sėbrai užpuolė traukinį 
ir buk' su dinamito pagelba 
susprogdinę 6 vagonus, ku
riuose buvo prikrauta auto
mobilių.

VOKIEČIAI SUGRĄŽINO 
. RUSAMS SALĄ

WERDER.

Petrogradas. Karės štabo 
talegrnmos praneša, kad vo
kiečiai evakuavo salų Wcr- 
dęr, ant kurios neseniai bu
vo išsodinę savo kariuome
nę.

New York, spalių 30. — 
Vokietis jurininkas Otto 
Schollnct privalo būti bai
siai dėkingi savo kaktai, nes 
ačiū jos stiprumui jis da 
bar gyvena.

Mat .neseniai jis bandė 
nusižudyti. Bet revolverio
kulka susiplojo Į jo kaktų

Baltimore, Md., spalių 31. 
3890 m. katalikiškas kolegi
jas ir universitetus lankė 
60,259 studentai, 1915 m. jų 
skaičius padidėjo iki 190,- 
278. Vadinas laike 25 metų 
katalikiškas mokyklas lan
kančių studentų skaičius 
padidėjo net 200 nuošimčių. 
Šiamet musų kolegijos ir 
universitetai auklėja apie 
250,000 jaunuolių.

Supjaustė peiliu.

Boston, Mass., spalių 31. 
•— Muštynėse tarp uosto ju- 

ir tokiuo bodu saužudybė reivių peiliu tapo supjaus-
nepavyko. tytas lenkas Juoz. Loniaka.

Smolenskas, spalių 31. — 
Ant geležinkelio stoties vie
nų vyrų įtarė vagystėje. 
Tuo jaus nugabeno jį į poli
cijos nuovadų (stotį). Bet 
laike tardymų kuogeriau- 
siai paaiškėjo, kad jis visiš
kai nekaltas. Suareštuotąjį 
paliuosavo.

Tuo tarpu mieste kaž kas 
paleido gandų, kad policijo
je randasi sugautas vagis. 
Kaip bematant, būriai karei
vių ir šiaip jau žmonių su
sirinko prie nuovados ir 
pačiupę įtariamąjį ėmė jį 
mušti. Baisiai sumušę naba
gų įmetė į kanalų. Kuomet 
šis bandė išplaukti iš kana
lo, vienas kareivis nukirto 
jam kardu galvų.

Nužudytasai yra pabėgė
lis iš Waršavos gub. — Vru-
bel. Tai turtingas pirklys, 
kuris niekuomet neturėjo 
nieko bendro su vagyste.

Truo translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reąuired by the act of 
October 3, 1917.

RUSIJOS VYRIAUSYBĖ 
NEBĖGS IŠ PET

ROGRADO.

PETROGRADAS, sptlių 
31. — Oficialis rusų vyriau
sybės pranešimas sako, jog 
ministerių pirmininkas Ke- 
renskis tiki, kad pavojus 
Petrogradui jau praėjo. Už
tat rusų sostinė po senovei 
pasiliks Petrogradas, nors 
neseniai buvo nutarta per
sikelti Maskvon.

ORAS
---- K

Šiandie: Nepastovu, pa
mažėl temperatūra kįla, ga
lės būti mažas lietus ar snie
gas su vėju.

'Ryt: Šilčiau.
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kiškų dienraštį ne tik rci-Į 
kia užsisakius skaityti, švic- 
sties, bet visur tarp lietu
vių jį platinti. Kas nori, 
teskaito sveikas ir kitus ka
talikiškus laikraščius. Vi
si katalikiški laikraščiai y- 
ra geri. Lietuvių tautos 
laimingoji ateitis yra ap
švietime, tik apšvietime. 
Liaudis, darbininkai tegali 
apsišviesti išimtinai tik 
skaitydami katalikiškus 
laikraščius.

Tatai platinkime 
kiškų spaudų!

-------- : :o::-----
JIEMS NORISI TIK- 

SUVAŽIAVIMŲ.

Amerikos lietuvių kolio- 
nijose paminima Katalikų 
Spaudos Savaitė. Platina
mi visur katalikiški laikraš
čiai ir kningos.

-------- : :o::---------
Iš gaunamų kasdien žinių 

sužinoma, kad dienraštis 
“Draugas” plačiai sklei
džiamas. Žmonės visur 
“Draugo” pageidauja. Nes 
jis kasdien paduoda naujau
sias žinias iš karės laukų ir 
iš viso pasaulio.

-------- : :o::---------
Su savo gerbiamaisiais 

skaitytojais turime nasida- 
linti žinia, kad su šiuo 
“Draugo” numeriu Įvedama 
skyrius vardu ‘ ‘ Liaudies 
Mokykla.” Tai bus lengvi ir 
pamokinanti pasiskaitymai 
iš senovės istorijos' ir moks
lo žinijos. Tuos lengvus pa
siskaitymus skaitant bus ga
lima visako pramokti taip, 
kaip mokyklą lankant. 
“Liaudies Mokyklos” sky
rius dienraštyje bus išpra- 
džių kartų savaitėje.

-------- : :o::---------
Be to, “Drauge” kartų sa

vaitėje arba ir dažniau Įve
damas skyrius “Sveikata?7 
Tam skyriuj vaizdžiai, leng
va visiems suprantama kal
ba bus rašoma apie žmogaus 
sveikatų, kaip žmogui reik 
gyventi, kad būti sveiku. 
Sveikata yra brangiausias 
žmogui turtas. Tatai geri). 
Skaitytojai patirs, kaip rei
kia apsaugoti tų brangų tur
tų.

-------- : :o::---------
Be to visa dienraštyj 

“Drauge“ bus Įvesta kito
kie specialiai skyriai. Žo
džiu tariant, dienraštis bus 
taikomas Į širdį’ ir Į protą 
musų liaudžiai, darbinin
kams, kuriuos šiandie viso
kie tamsybės apaštalai iš
naudoja’ su savo šlamštais, 
visokiais nedorais raštais. 
Brolis lietuvis darbininkas, 
per dienų dirbęs vakare J 
“Drauge” atras sau dauge
lį tinkamo dvasiško peno, 
daugelį apšvietimo.

■::o::---------

KUN. V'SKONTAS 
NEKALTAS. I

LIETUViy DIENOS 
PINIGU SIUNTIMO

• • __ _._ ___ ______

TAIP PRANAŠA IŠ ŠVEI
CARIJOS KUN. A. VILI 

MAVICIUS.

“Draugo” Redakcijai iš 
Šveicarijos prisiųsta sekan
čio turinio laiškas: 
“Gerbiamieji:

Rugsėjo 27 d. per Ameri
can Express Co., New Yor- 

;kc, gavau 420 frankų. Pini
gai išsiųsta iš The Peoples 
Stock Yards Bank, Chicago, 
III./mano vardu. Aukotojo 
ar aukotojų pavardės neži
nomos. Tatai malonėkite 
dienraštyj štai kų paskelb

karės pradžia labai pagei
davo Amerikos lietuvių vie
nybės Lietuvos šelpimo dar
be. Visuomenės veikėjai 
pirmutiniai pakėlė vienybės 
klausimų. Sušaukė visuoti
ną suvažiavimą. Bet libera
lai, katrie šiandie tiek daug 
pageidauja vienybės, tuo
met suignoravo pakvietimų, 

i Kiek palaukus jie atlaikė 
j savo suvažiavimų.

Įvykęs pirmasis Chicago-
K

KLAUSIME.
“Draugas” No. 251 pa

duoda ‘Centralio Komiteto’ 
laiško turinį, kuriame reika
laujama, kad Raudonasai 
Kryžius išsiųstu Liet. Die
nos pinigus Stockholmo 
Liet. komitetui, arba Litb- 
uanijai Šveicarijoje, arba 
Petrogrado Centr. Komite
tui. “Draugas” iš dalies 
džiaugiasi tuo “Centr. Ko
miteto” “nusileidimu” ir 
neišreiškia savo tvirtos nuo
monės. Toji nuomonė, man 
rodosi, turėtų būt šitokia. 
Amer. Centr. Komitetas rei
kia papeikti už statymąti: ’

1. Aukotojas ar aukoto-1-reg£og aiternatyvos: siųsti
jai siųzdami pinigus visuo 
mot su siunčiamomis auko
mis privalo pranešti savo 
pavardes ir adresus. Be to 
turi pažymėti, kam pinigai 
skiriami.

2. Visi laiškai turi būt ra
šyti angliškai arba prancū
ziškai. Tokie laiškai veikiau 
pereina per cenzūrų. Lietu
viškai rašyti laiškai kol pa
siekia adresatų užtrunka 3 
— 4 mėnesius.

3. “Lietuvos” No. 32 ir 3č 
buvo padėti straipsniai 
prieš kun. A. Viskontų. Li
tavimas yra neteisingas, 
kun. Viskontas nekaltas. 
Nesusipratimai tarp kun. A.

pinigus Petrogrado Centr. 
Komitetui. Pastaruoju ko
mitetu katalikų ir tautinin
kų visuomenė nebegali už- 
sitikėti, kadangi jis, pasak 
“Santaros” (No. bene 29), 
pereinąs vien į socialistų 
rankas. Sakysite gal, kad 
Amer. Centr. Komitetas rei
kalauja nusiųsti pinigus 
pirmiausia Švedijos, arba 
Šveicarijos komitetams, o 
tik paskutinioje sutinka sių
sti juos Petrogrado Centr. 
Komitetui. Kad ir paskuti
niojo mes negalime tų pini
gų mesti į balų. O pavest; 
juos globai tokių bevardžių 
išgamų, kaip kad Rusijos

Viskonto, D. D. (Teologijos lietuvių socialistų, tai vis-
Daktaras), iš vienos pusės 
ir p. J. Gabrio ir 3 kunigų 
iš kitos pusės veikiai bus 
išvilkti švieson. Apie tai 

»us plačiau išaiškinta.
Su pagarba,

Kun. A. Viiimavičims. 
Albertinum, Fribourg, 
Šveicarija.
Spalių 6, 1917 m.

Po -šito liberalai sugalvo
jo pastatyti paskutinį savo 
“triupų.” Tam tikslui pasi
taikė tinkama proga. Kata
likų visuomenė pemiai ap
siėmė su jais lygiomis pa
dirbėti aukų rinkime Lietu
vių Dienoje. Pasinaudodami
ta “lygybe” liberalai 
braukšt! ir pasigrobė visas 
Lietuvių Dienos Centralio 
Komiteto teises. Šitoks jų 
drąsus žingsnis juos visai

vien kų mesti pinigus į ba
lų. Beveik gi tikrai galima 
pasakyti, kad Raudonasai 
Kryžius, jeigu siųs tuos pi
nigus, tai siųs Petrogrado 
Centr. Komitetui. Amerikos

Neturime nei noro viena
tini pasaulyj lietuvių kata
likiškų dienraštį, kokiuo y- 
ra “Draugas,” siūlyti lietu
viams užsisakyti, pavieniais 
numeriais pas agentus pir-

LIAUDIES MOKYKLA
Pagal Zakrzevskį ir kitus rašo Putinas

GUNAI. .tecija) išgelbėjo viena dievota
----------- 'mergaitė Ženevija: dėl jos

Kaip-kani dažnai tenka nu- maldų G unai nelietė miesto.
girsti žodį Gunas arba Hunas. 
Šituo žodžiu dabar pavadina
mi vokiečiai. Kasgi yra tasai 
Gunas! Čia štai papasakosi
me.

Ketvirtame amžiuje Euro
pon užplūdo laukinė narsi 
tauta — G unai. Buvo tai žmo-

Iš čia G unai apgulo Orleano 
miestų. Nuo mūšių net sienos 
traškėjo. Vietos vyskupas sti
prino žmones dvasioje, kad 
narsiausiai gintųsi. Artinosi 
miestui galas: jau priemiesčiai 
buvo užimti. Pasiuntė tada 
vyskupas pažiūrėti iš bokšto į

nės nedidelio ūgio, žiauraus apielinkes. Du kartu pažiurė-
budo; jie neturėjo širdyje pra
kilnesnių jausmų, kaip tik 
žmones plėšti ir terioti. Vai
kus augindavo, tyčia subjau
rindami jiems galvas, 4<ad to- 
kiuo budu užaugę butų žmo
nėms baisesni. Ugnies nevar
todavo, valgydavo šakneles ir 
žalių mėsų. Namų neturėjo, 
nes blaškėsi iš vieno krašto į 
kitų. Arklys tai didžiausias 
jų buvo draugas; ant arklio 
jie ir valgydavo, ir gerdavo, 
ir tarybas darydavo, pagalios 
ir miegodavo.

Tie Gunai 372 metais perėjo 
Volgos upę, pavergė Padųno- 
jaus gyventojus. Apie V-jo 
amžiaus pusę vienas jų vadų, 
narsusai Atila, G linus suvieni
jo, sudarė iš jų kaipir kokių 
viešpatijų, o savo sostinę įsi
kūrė dabartinėje Vengrijoje. 
Iš čionai Gunai švaistėsi po

jo — nieko, tretį sykį pamatė 
debesį dulkių. Vyskupas su
šuko: “Tai Dievo pagelba! 
Ir tikrai. Buvo tai Rymo kar
vedys Aesijus su savo kariuo
mene. Katalionijos lygumoje 
(Kampanijoje) kilo baisus 
musys, kur krito 150 tūkstan
čių žmonių. Aesijus įveikė 
Gunus (451 m.), kurie pasi
traukė Užreinin.

Kitas 452 metais Atila pa
traukė Italijon. Rymiečiai 
nusigando. Imperatorius Va- 
lentijonas III-sai nutarė ra
miu budu nutolinti Atilų nuo 
Rymo. Tuomet popežium bu
vo garbingasai Leonas I-sai. 
Tas baltasai senelis, imperato
riaus ir senato maldaujamas, 
išėjo prieš baisųjį Atilų: gra
žiai maldavo nelieti kraujo. 
Atila paklausė ir, nelietęs Ry
mo, sugrįžo atgalios — savo

BULVIŲ ISTORIJA.

Niekas dar ligšiol tikrai 
nežino, kur yra bulvių tėvy
nė ir kada pradėjo jas so- 

Į dinti. Spėjama, kad grei
čiausiai bulvės paeina iš A- 
merikos, nuo vakarinių, kal
nuotų jos pakraščių, tarp 
Meksikos ir Čili. Kuomet 
imta vartoti bulvės kaipo 
maistų ir gi nėra neabejoti
nų žinių. Dauguma mano, 
kad į Europų bulves nuve
žė Ispanai, kurie šešiolikto 
šimtmečio pradžioje išplati
no jas Olandijoj, Burgundi
joj ir Italijoj. Tuomet bul
ves sodino ne laukuose, bet 
daržuose ir sodino ne dėlto, 
kad valgyti, bet vien tik 
įdomumo delei.

Pradžioje žmonės ėmė pe
nėti bulvėmis kiaules ir 
galvijus. Žmonės gi nei į 
burnų neėmė tų daržovių. 
Paskui^ kuomet patėmyta 
didelis bulvių derlingumas, 
imta, galvoti kad bėdnieji 
gyventojai gali jomis mai- 
tinties' bloguose metuose, 
Anglijoj rimtai pradėjo so
dinti bulves 1663 metuose. 
Airijoj jas tuojaus pamylė
jo, bet ant Europos konti
nento tik aštuoniolikto šimt
mečio viduryje bulvės įgijo 
pilnas “pilietybės” teises.

gražiųjų Europa, novydami į sostinėn. Bet čionai ūmai
žmones ir teriodami šalį. ‘Dievo Rykštė” numirė — bu-

Iš visų vadų, kuriuos Gunai tent pačių savo vestuvių pami- 
turėjo, narsiausias buvo tai, nėjimo dienų. J o kūnų indė jo 
Atila. Jisai iš savo Gunų ir Jrijuosna grabuosna: auksinin, 
su tokia tai didele armija ėinė . sidabrinin ir geležinin. Kūnas 
švaistytis po Europų. Visa , palaidotas naktį dykoj vietoj.

aidžiai rupi, kad Amerikos jGallijon.! v'
j pinigai nenueitų į kokią vo- 
, kiečių užimtų šalį. Ameri- 
' kos Centr. Komitetas pasi- 
{ sakydamas, kad jo tikslas 
nusiųsti tuos pinigus į Lie
tuvą per Švedijos ar Šveica
rijos komitetus, tuo pačiu 
užsikerta kelią prie tų dvie
jų komitetų. Kodėl gi nerei
kalauti Raudonojo Kry
žiaus, kad jis lietuvių aukas 
nusiųstų Švedijos ar Švei
carijos komitetams liet. be
laisviams šelpti? Kaip pir
ma,

pakeliui naikindamas, Atila 
perėjo Germani jų ir įžengė

Žmonės Atilų vadino Die
vo Rykštė. Jisai gi tuomi 
didžiavos ir sakydavo, kad ir 
žolė po jo kojų neturinti aug
ti. ŽmoniiĮs padavimai daug 
ko apie Atilos baisenybes nu
pasakoja. Pavyzdžiui, Pary
žių (Rymiečiai vadindavo Liu-

vergai visi nužudyta, idant 
niekas nežinoti}, kur Atilos ka
pas.

Atilai mirus, viešpatavo jo 
sunai. Bet neilgai Gunų ka
ralystė gyvavo: jų išnaikino 
užpludusios Germanų tautos.

. Gunams užplūdus, prasidėjo 
tautų judėjimas Europoje, sy
kiu ėmė tvertis ir naujoji tvar
ka viešame gyvenime.

LIETUVIAI KAREIVIAI 
NEAPRUPINTI.

Daug randasi musų bro
lių S. V. kariuomenėje ir. 

taip ir dabar Raud.' kasdien tas skaitlius vis 
Kryžius aukų minėtam tik- dauginasi. Daugumas iš jų
slui siųsti neatsisakytų. Sa- 
kysitę, kad siuntimas belai-

susmukdė. Neteko jie jokio sviams šelpti butų suvadžio-
balso visuomenėje.

Gi čia kaip tyčiomis jie
pasiuntė savo atstovų Rusi
jon platinti lietuvių tarpe

jimas visuomenės, kuri au
kavo badaujantiems Lietu
voj sušelpti, ’f’aip, aukavu
sios visuomenės balsas turi

jei ne laisvamanybę, tai būt išklausytas. Toks Am. 
bent nepasitikėjimų katali-1 Centr. Komitetas gerai pa
kų veikėjais. Šito atstovo: dury tų pasiklausęs vietinių

lietuviu visuomenės J užlaikymui liberalų “nepri- Liet. Dienos komitetų nuo
važiavimas padėjo stiprius 
pamatus Lietuvos šelpimo 
darbui. Lietuvos šelpimui 
įsteigta Tautos Fondas. 
Lietuvos likimu rupi uties— 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Po šito suvažiavimo kata
likų visuomenės veikėjai 
dažnai? kvietė kitas lietuvių 
sroves ir sroveles prisidėti 
prie bendrojo darbo Teeinu 
jos ir ligšiol nepaklausė pa
kvietimo. Visas laikas tokie 
liberalai buvo kviečiami 
prisidėti prie Amerikos Lie
tuvių Tarybos. Bet liberalai 
nenorėjo nei klausyti apie 
kvietimų. Taip atkakliai 
elgdamiesi jie manė visuo
menę patraukti savo pusėn. 

,Tas jiems padaryti ne tikkti. Kiekvieno lietuvio pri 
valumas pačiam žinoti ir 3U į nepavyko, bet dar labiaus 
prasti, kad vienatinį katali-pakenkė savo pozicijai

gulmybės fondas” neturi pi 
nigų.

Todėl kilo susikrimtimas. 
Dabar jie ir sumano šaukti 
kažkokį visuotina lietuvių 
suvažiavimų. Išnaujo suma
nę savo pusėn patraukti 
žmonių minias. Jie raudoja, 
kad lietuvių tarpe nėra vie
nybės.

Katalikų visuomenė pa
geidauja vienybės. Hitų at
siekti yra galima ir be su
važiavimo. Tegu liberalai 
meta šąli h savo atkaklumų 
ir tegu su savo atstovais 
prisideda prie Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Kuomet 
jie tai padarys, pasibaigs jų 
tasai nelemtas susikrimti
mas. Tuomet jie galės pasi
sakyti, jogei bendrai dar
buojasi Lietuvos reikalais.

, rnonės, kur kas nori siųsti 
aukas. Man rodosi, daugelis 

Į vietinių komitetų sutiktų 
siųsti aukas belaisviams 
šelpti, nes visvien kur ba
dauja lietuvis: ar Lietuvoje, 
ar Vokietijoje, ar Austrijo
je, ar kitur. Į Lietuvą au
kas gali siųsti Tautos Fon
das ir kiti jam panašus, o 
Liet. Dienos pinigais gali
ma sušelpti belaisvius. Pa
galbaus neteikia užsimiršti, 
kad tarp Šveicarijos ir Lie
tuvos susinėsimas yra gali
mas ir “Lithuanija,” maty
dama reikalų ir sužinojus 
aukotojų norų, galėtų pa
siųsti dalį kalbamų pinigų į 
Lietuvą.

Vienų žodžiu,. tegu vieti-

mažai angliškos- kalbos te
supranta. Įstoję į kariuome
nę jie turi daug liuoso lai
ko. Anglams kareiviams pa
rūpina ko skaityti ir kito
kių pasilinksminimų jų 
draugai, viengenčiai. Kata
likams tarnauja Knights of 
Columbus, o protestantams 
Y. M. C. A. Bet musų bro
liai visai užmiršti. Jeigu ku
ris išgali, tai užsirašo sau 
kokį ners laikraštį, o jei ne. 
tai taip ir pasilieka.

L. D. S. visados rupinda- 
mosi darbininkų reikalais ir 
šio dalyko neužmiršo. Išrin
ko komisijų Kareivių Glo
bojimui. Ši komisija jau pa
darė sutartį su Knights o f 
Columbus, ir jie pasižadėjo 
pagelbėti. Dabar lieka tik

lietuviškai visuomenei 
remti tų darbų.

Klausimas yra, kaip gali
mų jį paremti. Visupirmiau 
šiai reikia pinigų, kad užra
šius kareiviams laikraščių 
ir pasiuntus jiems gerų 
kningų. Taigi butų pagirti
nas daiktas, jei kiekviena 
draugija savo susirinkime 
parinktų aukų šiam daly
kui. Paskui žmonės galėtų 
aukoti po kiek kas išgali. 
Prie to butų gerai, jei kas 
turi kokių nors gerų atlie
kamų kningų, kurias galėtų 
paaukoti.

pa-

Sveikiausia mėsa yra jau
tiena ir ilgiausiai galirha jų 
vartdti. Šviežia jautiena vi
suomet visiškai gerai visa 
tampa suvirškinta, kaip ir 
pienas.

Kumpis tuomet būna tik
rai naudingas valgis, jeigu 
jį pirma išverda ir plonai 
supjaustytų šaltų paduoda 

■ ant stalo. »

Buvo laikai, kuomet ženk- 
lan nubudimo ir pagarbos 
auksindavo sau barzdas. 
Vienas istorikas pasakoja, 
kad Lenkijos karaliaus Ka
rolio Zuchivalego laidotuvė
se Lotaringijos kunigaikštis 
ėjo paskui velionio kapstą 
su paauksuota, ilga barzda. 

Nužudė policmoną.

Nežinomi piktadariai nu
žudė spccialį geležinkelio 
policmoną Patrick La viii. 

Tai įvyko ties Normai Avė. 
ir 39 gat. Spėjama, kad tai 
darbas vagilių, kurie užsiim- 
dinėja prekių vagonų api
plėšimais.

I
Difterija smaugia vaikus.

I

ir tiesiog Raudonojo Kry
žiaus, nusiųsti aukas Švedi
jos ar Šveicarijos Liet. Ko
mitetams, bet nekados so
cialistiniam Petrogrado 
Centr. Komitetui. Amerikos 
Centr. Komitetas ligi šiol 
elgėsi, jeigu ne blogais no
rais vaduodamasis, tai bent 

niai L. Dienos komitetai rei-Į savavaliai, 
kalauja Centralio Komiteto Į. K. I. Valaitis.

Paskutinėse 24 valandose, 
kaip praneša sveikatingu- 

Visns aukas ir dovanas , mo departamentas, mieste 
reikia siųsti Kareivių Glo-'susirgo 69 vaikai difterija— 
bojimo Komisijai, 242 V . i kaklų liga. Motinos 
Broadivay, So. Boston,
MassA O mes prižiūrėsime, 
kad tos aukos butų gerai 
sunaudotos.

Visi suprantame, kad 
daug yra aukų renkamų ir 
daug mes jau esame auka
vę. Bet mes negalime pa-' 
miršti savo draugi;. Jei mes 
nesirūpinsime jais, tai jie 
papuls po kitų intekme ir 
pražus daug Lietuvos sūnų.

Taigi, lietuviai, prisidėki
te prie išlaimėjimo šios ka- 
*rės ir prie palinksminimo tų 
musų brolių, kurie kariauja 
už demokratizmų. Pirkda
mi savo kalėdines dovanas,
nepamirškime ir savo drau-! 
gų tranšėjose.

K&r. GI. Komisija.
■ . ... m. fcl.

Mtrtf-lM tr Bntads PhrfcAmį lt 
'teini T«4klM darbai, Andwws 
108 t. Ls 0*.



Trečiadienis, apalių 31 d.
"DRAUGAS” t^^r* —-T?- IĮ , rmp;

Lietuviai Amerikoje

KATALIKŲ PARAPIJA 
UOLIAI VEIKIA. CHO
RAS ĮSTEIGĖ NAUJUS 

VARGONUS.

.. Lawrence, Mass. — Po va 
dovyste vietinio klebono gerb. 
kun. Prano A. Virmausko ši 
kolionija kaip iš miego pabu
dus pradėjo uoliai veikti vie
šame lietuvių gyvenime. Yra 
dažnai surengtos prakalbos, 
paskaitos ir yra maži vaikai 
mokinami ne vien kate 
kizmo, bet gramatikos ir is
torijos musų brangios tėvynės.

Choras jau stipriai susiorga
nizavo ir, turėdamas gabų ve
dėjų, p. Antanų Gzegordzew- 
skį (Grigoraitį), jau didį pro
gresų padarė savo tarpe. Iš
simokino nevien tik geriau 
giedoti bažnytines maldas, bet 
taipgi daug gražių dainelių, 
su kuriomis papuošia sureng
tus vakarėlius.

P. Lušinskas.
Liuosnoriai prisidėjo s< 

kauti: A. Šliokaitis, A. Ka
na verskas, I. Kanaverskas 
ir K. Žilinskas.

Kaikurios draugijos dar 
neprisiuntė, bet tikirnąsi, 
kad ateityj ir jos prisius.

Valdyba išrinkta sekanti : 
M. Šimonis — pirm., A. Ža- 
liaduonis — raštin., p. M. 
Rakauskaitė — iždininkė.

Susirinkime visų ūpas 
buvo geras ir visi pasižadė
jo darbuotis Spaudos Savai
tėje. Komisija jau turėjo 
tris susirinkimus, kuriuose 
buvo apkalbamas agitacijos 
reikalas.
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LIETUVIŠKA KRAUTUVE |
Dubeltavus Štampus Į

ir Sukatoje iMes Duodame
Ketverge

Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke- 5 
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių.

49c. Svaras Plunksnos 49 c. Svaras.

ERNEST WEINER 1
DRV OOODS |

1800 W. 47th Kampas Wood Gatves =

Phone Yarda 2721 8
8 DR. J. JONIKAITIS i
| GYDAU VYRŲ, MOTERŲ | 

IR VAIKŲ LIGAS 
3315 S. ITalstcd St., 

CHICAGO, ILL.

u

. GERAS LAIKRODIS

Kiekvienų dienų tampa iš
rasta daug naujų dalykų. Pa- 
vyzdin, du, metai atgalios, 
žmonės mažai atkreipė domos 
į savo laikrodžius, ar jie mato 
laikų dienų ar naktį.

Kuomet jie pasižiurėjo į sa
vo laikrodį, jie niekados ne- 
patėinijo, kad Jis dirbo tik 
pusę kiek reikėjo. Bet dabar, 
kuomet Ingersoll Kompanija 
naujus Radiolites išrodo, tai 
žmonės pradėjo jau kitaip 
žiūrėt. Aštuoni tūkstančiai 
žmonių Suvienytose Valstijos^ 
perka šiuos laikrodžius.

Jeigu turėtumėt Ingersoll 
Radiolite laikrodį, nereikėtų 
akys gadyti nakties laik«^ ar
ba krutamujų paveikslų tea
tre, arba ant tamsių gatvių, 
ar anksti iš ryto, parankus vi
sur ir visados turėti su savim.

Ingersoll Radiolites yra pa
dirbti iš tikro radium. Figū
ros ir rodyklės yra padirbtos 
iš trilikos mineralų, vienas iš 
jų geriausias tai radium.
' Žinoma, nepaprastas pasi
sekimas Ingersol Kompanijos 
privedė ir kitus imituoti tų 
laikrodį. Bet šie Tikri Rądio- 
lites yra padirbti tiktai per 
Ingersoll Kompanijų.

Sekančios Knygos Gauna

mos “Draugo” Knygyne.

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin
ti musų išleistas knygas.

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno išperkant 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolerio 
galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.

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

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

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu 
slsekusių vprtimų 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. Goralezyk, vertė Adolfas

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

scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, ....................... 15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis

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

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

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

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

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

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

No. 830. Užkrečiamųjų Ligų Išsiplctcjimo ir
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Grničiunas....................1

No. 959. Apsvarstyk! Atlikusicms misiją pnmick’c-
li. ; parengė Tėvas Kapucinas ....................................

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir '7" ;a : .
Parašė kun. D. BonekovskisT'Vertė Da’:
V. Mironas, Dalį 11. kun. K. .Kazlai:. J . 
veikslais perspausta sulvg J. ZtAadziri 
laidos. Drūtais popefėfe apdarais, rišo 272

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mu. Parašė kun. 1. ŠUster. Kieto popero apdarais. ..25 

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
Kazimiero dryos. leidinį..................................... .. 3

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 atsukimus pritai
kytus nradedamiemsiems skyriafins. Kaina............... 15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Kon- 
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimai. Kalba lengva ir aiški. Kaina....................25

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie-

p Pboae Canal iU“ g
:į DR. A. YUSKA 
p LIETUVIS GYDYTOJAS
B 1?48 Su. Hilslid CHICt-80, ILL.

. COKNER ISth STRBET

TAI PAIKUMAS KENTĖTI
*

Kuomet tiek daug žmonių yra pa- 
sigelbėje.

Tu gali pakentėti galvos arba 
strėnų kaudėjlmo. Bet kaip praside
da kitokios vidurių ligos, tuomet rei
kia atsižvelgti. Tas reiškia kad kas 
nors yra ncgaro su Jūsų inkstais ir 
gali tave paguldyti trumpų laikui. 
Bet jeigu tu gerai užlaikysi sayo ink
stus tai neturėsi jokio pavojaus nuo

Iš svarbiausii; galima pa-i ligų geriausia vartoti Doan’s Kidney ... v- . .. . Pilis. Nevartok kitų bet tas kuriosminėti siuos: I) Kreiptis Į tūkstančiai yra jau pasigelbėję. Pas
kaityk ką. viena moteriškę rašo:

Mrs. Joseph Czapllnskl, 1110 
Mill st., Alpena, Mich., sako: “Aš 
tuojaus baisų strėnų skaudėjimu, 
kuomet aš pagavau šalti kuris įsi
metė į mano inkstus. Aš visados jau
čiausi baisiai nuvargus ir siiną ir 
negalėjau dirbti vial ir neturėjau jo
kios energijos.

Kuomet aš tik pradėjau vartoti. 
Doan’s Kidney Pilis tuojaus pradėjau 
jaustis geriau ir dabar esu sveika”. 

Kaina 60 c. pas visus pardavėjus. 
Neklausk tiktai vaistų dėl inkstų 

bet reikalak Doan’s Kidney Pilss -— 
tas pačias kurias Mrs. Czapllr.sk1. 
gavo. Foster — Milbura Co., Mfgra, 
Buffalo, N. Y.

katalikiški; draugijų vaka
rus, kur gal bus galima pla
tinti katalikiškus raštus. 2) 
Lankantiems po stubas bus 
išduoti klebono paliudiji-

„ ! mai. 3) Visus komisiios nu-Negana to, giesmininkai ma-; , j v, . . . . . įveiktus darbus garsintitydami, kad jų vargonai men-n • , ‘ c '-
k: laikraščiuose ir 4) Sureng

ti 3 d. lapkričio puikų va
karų su prakalbomis ir pa- 
marginimais (Popovičio 
svetainėje, 2539 St. Clair 
avė.).

Kviečiami visi, kurie su
pranta katalikiškos spaudos 
svarbų prisidėti prie Spau-

ki, nutarė surinkti aukas ir 
pirkti naujus. Kaip nutarta, 
taip ir padaryta ir į mėnesį 
laiko surinkta arti $1,000. 
Jau vargonai už $1,000 pa
pirkti ir statomi. Giesminin-) 
kai pasirįžo surinkti pilnų su ‘ 
mų iki nebus vargonai paš-i
ventinti,. kad galėtų už juosi jog Savaitės Komisijos. Su
gatavais. pinigais pamokėti 
Jie, mat, nenori užtraukti jo
kios skolos ant parapijos.

Vargonų pašventinimas bus 
sekmadienio vakare, lapkričio 
4. Prie pašventinimo daly
vaus Vyskupas Bostono dioee- 
zijos ir daug kunigų iš apylin
kių parapijų. P. Grigoraitis 
rengia iškilmingų muzikališkų 
programų dėl to vakaro. La
vina savo chorų. Mokina ko
letų naujų gražių giesmelių. 
Yra pasižadėję dalyvauti gar
sieji Naujosios Anglijos lietu 
viai vargonininkai ir prisidėti 
prie programos papuošimo. .

Girdėtis, kad neužilgo eio 
nai įvyks net dvi Spaudos Sa
vaitės. Viena savaitė bus vien 
tik vaikų jėgomis varoma, c 
kita suaugusiems bus duota 
proga pervjjršinti gerų darbą 
nuveiktų laike mažųjų savai
tės. To labiausiai čia ir rei
kia. Gera literatūra ir spauda 
čionai daug kų nuveiktų, nes 
šio miestelio žmonės dar ne 
žino net, kaip geras laikraštis 
arba kninga atrodo. Jie vien 
tik šlamštus tematė ir vien tik 
į juos tiki ir čionai gyvuoja 
tokis suirimas ir nepastovu 
mas lietuvių tarpe.

Jonas Keras.

sirinkimai Sp. Sav. Komisi
jos būna kas pirmadienis, p. 
Bačionio namuose, 2209 St. 
Clair avė.

A. Žaliaduonis — raši

TAUTOS FONDO 
REIKALAI.

Skyriams žinotina.

Šių metų Tautos Fondo 
seimas Pittsburge nutarė 
padaryti dėžučių (iš meta
lo), kurias reiktų iškabinti 
bažnyčiose ir, jei būti; nau
da, kitose viešose vietose. 
Tos dėžutės suteiktų kiek
vienam progos kiek -nors 
paaukoti kankinamai musų 
tėvynei. Aukos iš tų dėžu
čių turėtų būti išimamos 
kasdien, kad nesusidarytų 
didesnės sumos, kurias ga 
lėtų (kaip jau pasitaikė) 
vagiliai išvogti. Tas aukas 
patogiausia butų globoti ku
nigams, kurie po pamaldų 
kasdien iš dėžutės paimtų 
sumestas aukas ir, sudarę 
didesnes sumas, prisiųstų 
Tautos Fondo čentran.

Dabar kiekvieno skyriaus 
pirmininkas arba raštiniu
kas, pasitaręs sii savo klebo
nu, turi greit pranešti cen
tro sekretoriui, kiek tų dė
žučių butų jięms reikalinga. 
Mat centras prieš užsakymą 
turi žinoti, kiek maždaug 
dėžučių užsakyti.

Pranešimus reikia siųsti 
šiuo adresu:

K. Pakštas,
456 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.

K. SP. SAV. KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS.

Cleveland, Ohio. — Kata
likų Spaudos Savaitės ko
misijos susirinkimas įvyko 
spalių 22 d. p. Bačionib na
muose.

Atstovai atsilankė iš se
kančių kuopų ir draugijų:

LDS. 51 kp.: A. Žaliaduo
nis, A. Kulbickas ir V. Pun
ta.

L. Vyčių *>Tr kp.: M. Ši
monis, J. Kuzas, S. Para- 
veckas.

LRKM. Sųj. 26 kp.: O 
Žvingiliutė, O. Malalaičiutė 
ir M. Rakauskaitė.

Šv. Kazimiero Dr-jos: A. 
Grigalius, K. Miscvieia ir 
K. Nor butas.

Chicagos moterjs nemiega.

. .Chicagos Blaivininkų Fe
deracija ir jos šakos turėjo 
vakarienę La Šalie viešbu
tyje. Laike pasi'kalbėjimo 
nutarė reikalauti miesto 

‘valdžios būtinai uždaryti vi
sus Cbicagoje kabaretus. 
Apart to nutarta pasidar
buoti, kad 1918 metais pa- 

šv. Juozapd: J. Pečkys ir daryti Chicago sausų.

■mm

tom.

JJ'5 m.
m .00

tuviu vr.de-'V!r J . 7^ mo^y^ose ir pa-

25

I

Vyrišky Driptny Barpnss |I
Nauji, neatimti, daryti ant K 

užsakymo siutai Ir overkotal; « 
vertė* nuo $3# Iki 166 .dabar K 
parsiduoda po $15 ir SS doU

Nauji, daryti ffatavtml nuo* 

SIS Iki |3f> siutai Ir overkotal,
*3 nuo 17.6# Iki 1( doleriu.

M Pilnas pasirinkimas kailiu 
b pamuštu overkotu.

g • Tisai mažai vartoti siutai ir 
S overkotal vertės nuo |26 iki 
L 181, dabar 86 Ir aueičiau. Kel
tį nės nuo S1.IS Iki !«.(». Vai-

ku siutai nuo SI S* iki 87.58 
g Valizos Ir Kuperal.

. Atdara kasdiena, nedaliomis
ir vakarai*

S. GOKDOM.
1418 H. Uafotcd s*. Chirogo

BEETHOVENO
Muzikos Konservatorija
Yra tat vienintele UetuviSka muzikos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teorijų, harmonija Ir muzikos istorija.

derinusias laikos mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite Valkeliams duoti proga. Už maža užmoktam), turėsite 
didelį nauda. Užsiraukite tuoj. —• Kainos musų prieinamos. Del 
platesnių Žinių ateiklto ypattfikai arba rąžykite:

A. S. POCIUS
950 W. 33rd St. Tel. Canal 2122

Ant trečių Lubų

1

tiems per savę mokinties, poperos apd..................... 35
No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami

jonaitis, drobės apdar....................................................25
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da

mijonnitis, dalia 11............... ................... .. ...................35
No. 1135. Vaikų žvaigždutė. BendOriauS, dalis 1,

kieto poperos apdarais..,,......................................
No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos

apd. ’....................... ............................................. ....... ...3
No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais,.

parašė Dr. A. L. Grničiunas: kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti,.............. ................. 20

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

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

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

formacijų adresuokite: ,

DRAUGAS PUB. CO. 

1800 W. 46th St., Chicago III-

I4*!* OBinOU »"••• •• K A1 RE

į''J'- ’



"DRAUGAS" Trečiadienis, spalių 21 tJ.

r CHICAGOJE ’
- Trečiadienis, spalių 31 d. Ketvirtadienis, lapkr. 1 d.
Šv. Vulfgango. Visų šventųjų,

BRIGHTON PARK. ROSELAND, ILL.

ILLINOIS VALSTIJOS 
MAISTO KONTROLIE
RIAUS NUSTATYTOS 

MAISTO KAINOS.

T0WN OF LAKE. Didelis susirinkimas.

Spaudos Savaitės komisijos 
susirinkimas.

Spalių 21 d. Šv. Kazimie
ro Kar. dr-ja buvo surengus 
gražų vakarėlį Šv. Pan. Ne
kalto Prasid. par. svatainė- 
je. Vakaras prasidėjo 7 vai. 
vakare. Vakaro vedėjas p. 
Kvietkus paprašė susirin
kusius tykiai užsilaikyti lai 
ke programo, ir paprašė 
kun. Briškos, vietinio kle
bono, pakalbėti. Gerb. kun. 
Briška, kalbėjo apie reika
lingumą apšvietos ir vieny
bės tarpe katalikų ir plati
nimą katalikų spaudos.

Po jo kalbai, buvo sudai
nuota dvi daini. Dainavo: 
pp. St. Žilius ir A. Jokūbai
tis. Akompanavo p-lė M. 
Virbaliutė. Paskutinę dainą 
°Mano gyvenimas nyksta” 
turėjo pakartoti net tris 
kartus. Tolesnai vėl buvo 
dainuota 2 daini. Dainavo 
p-lė O. Stralauskaitė. Buvo 
taipgi deklemuotos eilės 
mažųjų mokyklos mergai
čių.

Pabaigus programą, pra
sidėjo gardi vakarienė. Gai
la, kad mažai vietos tebuvo, 
nes reikėjo antru kartu sta
lus taisyti.

Po vakarienei buvo žais
lai ir vėlai naktį visi po na
mus išsiskirstė.

Šv. Kazimiero draugija 
taria širdingą ačių išpildy- 
tojams programo. Taipgi 
rengėjams - darbininkams 
dirbusiems laikė vakarie
nės: P. Padžiuvalienei, pa
nelėms P. ir J. Jovaišai- 
tėms ir visiems kitiems, 
kurie atsilankė ant to gra
žaus vakaro.

Komitetas.

NORTH SĮDE.

Vietinėje lietuvių parapi
joj šiomis dienomis yra di
delis judėjimas. Čia atsilan
kė gerb.' kun. Dr. Maliaus- 
kis su konferencijomis ir 
prakalbomis. Socialistai ir 
laisvamaniai iš kailio neria
si, nežinodami ką bedaryti. 
Mat, jų šalininkai jau pra
deda suprasti bedievybės 
“pyragų” skanumą, dėlto 
būriais atsisako nuo laisva
manių ir socialistų. Bet dar 
yra tamsunų nemažai, o iš
tvirkėlių kur-kas daugiau. 
Tečiaus gal ir šie netrukus 
praregės, nusikratydami ne
dorybių ir ištvirkimo.

Vietiniai laisvamanėliai ir 
cicilikėliai dejuoja, kad jų 
rengiamus vakarus mažai 
kas belanko žmonių. Norė
dami pasirodyti, kad į jų 
vakarus dar šis-tas ateina, 
jie sukviečia cicilikus iš ki
tų kolionijų. Tuomet bent 
už išlaidas da šiaip-taip su
renka.

Sunkus, oi sunkus sociali
stams ateina laikai!

Roselando Pilietis.

MOTERIŲ REGISTRĄ-. 
GIJA.

Atsišaukimas.
L. R. K. Labdarių 6 kuo

pa atsišaukia į visas katali
kiškas draugijas, kurios dar 
neprisidėjo prie surengimo 
vakaro Šv. Mykolo parapi
joje našlaičių naudai. Iki 
šiol prisiuntė delegatus šios 
draugijos: Labd. Sąjungos 6 
kuopa; Šv. Mykolo Ark. No. 
2 dr-ja; Šv. Juozapo dr-ja; 
Šv. Cecilijos dr-ja; Šv. Ka
zimiero brėlių ir seserų dr- 
ja; Šv. M. Aušros Vartų dr- 
-ja.

Susirinkę dclagatai išrin
ko sekančią valdybą: Juoz. 
Karlikauską pirmininku, 
Joną Pockevičių raštinin
ku. Buvo nutarta surengti 
vakarą su programų. Sve
tainė jau paimta. Schoen- 
hofen, tarp Milvvaukee ir 
Ashland gatvių. Vakaras 
paskirtas sausio 27 d. 1918 
m. Yra taipgi užkviesta Šv. 
Cecilijos choras. Kitas su
sirinkimas bus lapkričio 6 
d. Šv. Mykolo par. svetainė
je.

Jonas Poskočimas,
2108 Bcrlin st.

Gal pienas ir nepabrangs.
Tūlos pieno kompanijos 

šaukia susirinkimą šiandien 
ir mano nustatyti lapkričio 
mėn. pieno kainą. Sako, kad 

is 12 kvortai, nes kompa- 
njos Kee ir Chapell parda
vinėja ir dabar po 12 c. kvo-

Ateinantį pirmadienį, lap
kričio 5 d., Chicagoje prasi
dės moterių registracija ar
ba surašąs. Visų tautų mo
teris kviečiamos registruo- 
ties. Moterių registravimą- 
sis nėra priverstinas. Mo- 
terįs pačios, liuosanoriai 
kviečiamos užsiregistruoti, 
kad tuo budu pagelbėti ša
liai laimėti šitą karę. Ka- 
rės-gi laimėjimas priguli ne 
tik nuo vyrų, katrie kariau
ja mūšių laukuose. Bet pri
klauso ir nuo moterių, kat- 

įros pasilikusios namie, kat
ros turi užimti vyrų, išėju
sių karėn, vietas.

Moterių užsiregistravimui 
visose miesto dalyse bus pa
skirtas laikas ir vieta. Apie 
tai bus pranešta vėliau.

Yra pageidaujamos jau
nos lietuvės merginos lauky 
ties po namus ir registruoti 
moteris. Kas nori apsiimti 
tą darbą, tegu atsišaukia ad
resu: Miss M. Brindzaitė, 
4559 So. Hermitage avė., 
Town of Lake.f

Užsiregistravusios ir tin
kamos vyrų darbus užimti 
moterįs sulyg jų noro bus 
lavinamos visokiuose dar
buose. Moterims, ypač 
merginoms, bus gerą 
pramokti reikalingo 
mimo.

Chicagoje maisto kainos 
šiandie yra sekančios:

Cukrus — 7%—8^»c. sva
rui.

Miltai (Advartised 
Brands):

l/t bačkos maišas $2.95— 
$3.18.

y# bačkos maišas $1.45— 
$1.60.

5 sv. maišiukas 34—37c.
Ruginiai miltai (Bohemian 

Style):
bačkos maišas $1.37—

$1.50.
Pure White Patent:

ys bačkos maišas $1.37— 
$1.50.

Juodi:
y^ bačkos maišas $1.26— 

$1.14.
Bohemian Style: *

5 sv. maišiukas 32—35c.
Juodi:

5 sv. maišiukas 30—34c.
Corn Meal:

’ Balti ir geltoni 5%—&y2c.
Pienas blešinėse:

Nesaldus 13—15c.
Kondensuotas:

High grades 18—20c.
Med. grades I6Į/2—18y»c.

Sviesto svarui: ,
Extra’s, tųb, 44y2—50c.
Plytelėse 45^2—51c.

Butterinas svarui:
Cartons 32—35c.
Rolls 31—34c.
Rolls & Bulk 30—33c. 

Švieži kiaušiniai tuzinui.
Extra’s 44—49^c.
No. 1 43—48'/2c~
Kiaušiniai iš šaldytuvių.
Extra’s 41—46c.
No. 1 40—45c.
Su poperine dėžutė D/jC. 

brangiau.
Bulvės:

Peck’as arba 15 sv. 41— 
44c. 1

Maisto kainos kasdien su 
maža atmaina skelbiamos. 
Maisto vartotojai grosemin- 
kams turi mokėti tiek, kiek 
augščiau pasakyta. Jei žmo
nės kur-nors yra verčiami 
už maistą mokėti brangiau, 
negu čia pažymėta, maisto 
kontrolierius prašo apie tai 
pranešti jam.

________________  \
T0WN OF LAKE.

Spalių 25 d. Spaudos Sa
vaitės komisija turėjo susi
rinkimą Šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje. Perskai
čius protokolą, primta nau
ji draugijų delegatai: Šv. 
Agotos dr-jos; pp. M. Petro- 
ševičienė, J. Ambrazevičie
nė,; Šv. Pranciškos Rymie
tės, pp. E. Norbutienė ir 
Laukavičienė; Šv. Kryžiaus 
draugijos — J. Viškontas 
ir P. Pulaikis; Iš Tretinin
kų: A. Lukoševičienė, O. 
Danaitė, Kaz. Krauklys, O. 
Jučaitė, Br. Tiškus, M. Gry
baitė, U. Pudžiuvelaitė, U. 
Ponavienė, O. Rudminaitė, 
R. Šimkaitė, M. Šedienė, O. 
Drukteinienė, Liet, Vyčių 
kuopos — Pr. Birgiolas ir 
P, Gudžiūnas.

Nutarta Spaudos Savaitę 
turėti tarp lapkričio 18 ir 
25 d., š. m. Programą tu
rėti įvairų. Kad tai visa 
atlikti nutarta kreiptis i 
giesmininkus, teatrališką 
kliubą “Lietuva” ir Liet. 
Vyčius. Sekantį susirinki
mą nutarta turėti lapkričio 
2 d., 8 vai. vakare, toje pa
čioje vietoje.

V. Stancikas,
raštininkas.

Chicagos Apsiginimo Ly
ga rengia dideles prakalbas, 
ketvirtadienio vakare (1 la
pkričio), Medinah Temple, 
Cass ir Ontario gatvių. Kal
bės garsusis Clarence Dar- 
row, bus taipgi dainos ir 
daug kitokių kiekybių.

Patartina ir lietuviams 
turintiems laiko ten apsilan
kyti, pasiklausyti, kas bus 
ten kalbama.

3 žmonės apdegė.
Dixie Cottoų Felt Matt- 

ress Co., ‘ įstaigoje pakilo 
gaisras. 200 darbininkų vos 
išsigelbėjo. Jų 3 apdegė.

Amtrlko s Lieturiy Moty
Mokinama: angliškos Ir lletuvlš- 

koa kalbų, aritmetikos, knygvedya- 
tėa, atenografljoa, typewTiting, pirk- 
lyboa telalų, Suv. Valst. istorijos, 
abelnoa Istorijos, geografijos, politl- 
klnėa ekonomijos. pllletystės. dailia- 
raflystėa.

Mokinimo valandos: nno t ryto 
Iki S po plotų: vak. nuo 7:89 iki »:«• 
9100 So. Halsted SU Chieago 111

ANT PARDAVIMO.

proga
užsiė-

Vagystė.

Vienas iš trijų juoduką 
išdaužė Įaugą juhilierių 
krautuvės, 1040 Van Buren 
St., ir paėmęs $1,500 vertės 
auksinių daiktą, pabėgo.

Liet. Vyčių 13 kuopos 
susirinkimas.

Davis Sąuare Parką lankan
tiems žinotina.

Į •, A Ag. df
i- - —

Šiandien, 8 vai. vak., Da- 
vis Sq. parko svetainėje L. 
Vyčių 13 kuopa turės susi
rinkimą. Taigi visi Lietu
vos Vyčiai ir Vytės nepa
mirškite atsilankyti.

Kuopos Koresp.

- ------- -

..DIDELIS BARGENAS! ..
Ant pardavimo bučernė ir groser- 

nė su įrankiais ir {taisymais. Prie to 
dar 4 kambariai pagyvenimui ir di
delė štai n ė ant pardavimo arba rau
dos. Vieta gerai išdirbta ir puikioj 
vietoj. Atsišaukite tuojaus:
8400 Vlnecnncs Avė., Chieago, III.

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainą, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da- 
venporf, ' taipgi $525 Victor su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės, 
parsiduos taip po vieną. Atsišaukite 
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1922 So. Kcdzie Avė., arti 22-ros 
gatv., Chieago, III.

Turi parduoti Puikus Seklyčios 
rakandus, Staia ir šešias kėdės — 
divonus. Plieninė Lova — lįamodas 
$250 Viktbrola su rekordais — $60, 
$850 player pijanus $210 — vartoti 
tiktai 90 dienų — parsiduos po vie
ną kreipkitės:
3019 Jaekson Blvd., arti Kidzle Avė.

REIKALINGA!

Nuvargusioms.- * ir skaudančioms 
kojoms greičiausia pagelba tai 

Sloan’s Ijlnimcntas, nereikia trinti 
pats (sigerla f kimų.

Daug geriau negi; kokie pleistrai 
arba mostis, ncntfdnžn skuros.

. Turėkite buteli gatavai kuomet 
strėnų skaudėjimas, dantų skaudėji
mas muskulų sustyrimas ir kitos ne
geistinos ligos.

Pas visus vaistininkus 25c. 5Oc. ir 
91.OO.

Moterių Kliube mezgimo 
klesos yra permainytos. Jos 
dabar yra 2 vai. po pietų 
trečiadieniais.

Mr. Hardin turės parodą 
skautų įrankių ketvirtadie
nio 7t3O vai. vakare. Visi 
kviečiami ateiti. •

Spaudos Savaitės komisijos 
susirinkimas.

Šiandien, 8 vai. vak., Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
Bridgeporto Spaudos Savai
tės komisija turės susirinki
mą. Taigi kviečiame visus 
kuoskaitlingiausia atsilan
kyti. Draugijos .taipgi 
malonės prisiųsti savo dele
gatus tan susirinkiman.

Sp. Sav. kom. rašt.

Reikalinga lietuviškai kalbanti 
pardavėja. Atsišaukite tuojaus:

STERNS DRY GOODS STORE 
3442 So. Halsted St., Chieago, Iii.

Sloans
Liniment

zr/z.z -s
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PAIEŠKOJIMAI.
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Paieškau kambario dėl gyvenimo 

ant North Sidės pas blaivus žmo
nės, turi būti ir šildomas. Kas to
kia vieta turi, meldžiu atsiliepti.

F J Kf
1039 17. LINCOLN, ST., Chieago,

Paieškau snvo draugų Antano ir 
Jono Senkevičių, paeinančių iš Su- 

i valkų gub., Naumiesčio pavieto Žūk
lių kaimo. Jau seniai kaip gyvena 
Amerikė. Taip pat paieškau Pijušo 
Olceko kuris 2 metai atgalios gyve
no Shenandoah, Pa. Meldžiu atsišau
kite sekančių adresu:

VINCAS DORA,
413 Tabor st., Pittshurgli, Pn.

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne
lankyta Ugians. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkitės pas:

1617 N. Robey St 

Mllfiikii Ir North av. Tol. Hinbolt 4617

-O, K. NURKAITI, Opt. Dr.

Tik Išėjo Iš Spaudos

“AUŠRELE”
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operete

• t
Porais PRANAS 9

Kaina 1O centų

OAUNAMA

“Draugo” Knygyne
1800 W. 46th St, Chieago, III,

aUMUnaihd

SaveHalf YourSoa

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją iidir. 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moačia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 

ir skaisčiu baltu.. Toji mostis 
šima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokia* 
spuogas nuo veide. Kaina dėžu 
tės 50c. ir $1.00. Pinigas galit 
siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS.
P. O. Boz 36, Holbrook. Mam

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas turite silpnas akla ir trnnt 
pų žiūrėjimų arba galva skaudi 
nelaukite ilgai, bet ateitiklte pa* 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbų 
gvarautuoju arba pinigus sugre
tinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė

fa-afoiuu Mcglnlay 6784

Dr. A. X. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

9447 St. Nntin liti. kisois *. M gatve

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigra’ ->ti sau 
veidą ir įgyti ilgus riauki- , Pu :ųsk 
štampą ir gausi visas • .-cmacij. ■>.

DISIRI8UT0R FOR f'
42 Vine Street, bSr ,,, ’ms.

DR. G. M. GLASER
.. Praktikuoja 28 metai

Gyvenimas ir Ofisas 
9149 S. Morgan St. kertė 32 st.

Chieago, Iii. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VAIjANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12 ikj 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mls vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

3^

MA5TER 5Y5TEM

Čia Yra Jiisy Proga
Gauti geresnj darbų ir daugiau pi

nigų.

Visur reikalinga daug kirpėjų, trl- 
merių, rankovių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų 
elektros mašinomis. Darbai laukia. 
Ateikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų mie- 

rą—bile stallės arba dydžio, 13 bile 
madų knygos.

MAhTER DESIGNING SCHOOL 
J. P. Aasnlcka, Perdėtlnis 

118 17. La Šalie gatve. Kambarys 
410-417. prie* City Hali

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavltt St. 
Valandos- 4—4 ir 7—9

Tel. Canal $877.

JHiiiiniiiiiiiimiimitimmiiiiiiiiiiiiiiiiir 
| JOSEPH O. W0L0N

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 824 National Life Bldg E

29 So. LaSalle 8L.
Vakarai* 1588 Mllwaukee Avė. S

Central <899 =
Rasldence Humbold 91

CHICAGO, IU 

niiHHHHIHUM»mimillHH»HHHHHIIIH>»

Tel. Drover 7948

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėllomis pagal sutarimų.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

B*8***»*a*<*ų*v*it .^«***«***

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas,

8203 8. Halsted St., Chieago 
Tel. Drover 7179

Dr. A. R. Blamentiial 0. D.
Aklų Specialistas 
Patarimas Dykai

Offiso .Adynos nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakarė Ncdciioms 9 iki 12. '

4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St. 
Telefonas Ynrds 4317.

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda.
Jeigu Tau ašaros krinta 18 aklų.
Jeigu Tau skauda akys,
•Jeigu turi uždegimą aklų.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuc. tau 

reikalingi akiniai: ' >
įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus.'Paveskite aprūpinti sa

vo akis specljalistul, kurs 1S metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

' John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

5 Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. =

B Kampas 18-to« gatvės Ant Platt’s Aptlekos 2-ras nngšta.
S Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. Nedėllom nuo 9 ryto iki 12 dienų. = g Tel. Canal R28
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BANKESa Best 4 . .

COFFEE
GARSI 11AVA.

[Visur parduodama po 28c. ir
po 50c.

SVIESTAS
Garlaaeta*

S45cfcav. 
lit ganti

>rWTST BIDI 
1878 Mlhrnaknn nv.

KllvmnkM nvj 
1084 Mllvranaanav. 
IU0Wlfa4iHa at, 
«SK>w Maetaan n.

RYŽIAI
n«rlaa*to< rnMea, 
12e vartAa, 
nartldnoda 81c

t«44 CChtaeaonv. 
1M Ba« lalaad nv. 
MUW. North nv.
1217 8. Holstod •«. 
int 8. Holatad at.
1218 W. Uth at.

COCOA
Ovrianata Rankas.
anlyglnaan ų as:.“1- 14c

«iorw.
BOUTH BIUK 

8082 Wantarorti, av 
U27S. HalaM et.fUti.. '

26
alb.

Mikus Stalam 
Sviestas

omu
<08 «. DIvlaUM M. 
720 W. North avjt 
>840 IJnenta av i Ii 
B44 Uneeio ■v,’. 4 
M18 N. Cteh «t.


