Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tdkėtics,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
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jų fotografijų.
October G. 1917.
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sako, kad kaž kur pabė
ponų kišeniai dvigubai pa NORĖJO NULYNČIUOTI kad ne vokiečių šnipai kalti
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True translation filed wlth the postgrama
taip
skamba:
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Aleksandra D. Protopopo- teriai. Naujoji Rusijos val
traukdami priešai sunaiki PRANCŪZAI ATMUŠĖ
povas, buvęs Rusijos vidu džia reikalauja išnaujo tar
VOKIEČIUS Į ŠIAU
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jų dienų iš Berlyno nebuvo Paryžius, lapkr. I.—Pran fronto.
b&eh
”
nuskandino
vieną
vo

Kadangi apgaulingasai jau daktarams pasisekė atkal
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pabėgimo
jis
suspėjo
iškau

mas
komiteto Petrogrado
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vą.
tai šnipų darbas.
True translation filed with the post- įeis Kareivių ir Darbininkų
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organizacijos.
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ti teutonų brukįmąsį.
be alaus?
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master nt Chieago. III., on November
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LEŽINKELIŲ.
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Baltimore & Ohio uosto
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» san-I
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“The Wiseonsin Anti-SaITALŲ, KAVALERIJA master
1, 1917, as reųu'red by the act of daugybė įvairios amunici Tiek duoda vokiečių karei
Buvęs darbo ministeris
loon Leaguc” priėmė rezo Petrogradas, lapkr. 1. —
viama dovanų už prie
APSAUGO ATSITRAU October 6, 1917.
jos, kuria • ruošėsi gabenti į
liuciją prašyti gubernato Karės ministeris sutiko, kad Skobei iovas (soe.) skun
šo paėmimą.
KIANČIĄ ARMIJĄ.
SPALIŲ MĖNESYJ ANG
Prancūziją. Ugnis taip grei
riaus Philippo, kad vieną traukinius lydėtų apgink džiasi, kad jojo ministeri
LAI NETEKO 82,377
Pasirodo,
kad
vokiečių
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tai išsiplėtė, kad keletas
į savaitę butų užginta Mil- luoti kareiviai delei keleiviu joje tedirbo kaip reikiant
Rymas, lapkr. 1.-r-Vakar
ŽMONIŲ.
darbininkų ir 4 anglų jūrei riausybė dalina saviems ka waukoe gerti ir pardavinėti saugumo. To norėjo kelių penktoji dalis valdininkų.
tarp insilaužusių Italijon
viai neturėjo laiko išbėgti reiviams pinigus ir įvai alų.
, .. ministeris M. Liverevski. Gan tankiai pačiam ministeaųstro-vokiečių ir tenyk Londonas, lapkr. L—Pra
ir, rodos, kad žuvo gaisre. rus pasižymėjimus mūšio
Lig šiol tebuvo kalbama nes ant Rusijos geležinkelių riiii prisieidavo perrašinėti
štės kariuomenės didelių nešama, kad šių metų spa
Pasakojama, kad iš sykio laukuose.
tik apie “meatless day” ir viešpatauja baisiausia anar skubinus popierius, nes per
mūšių nebuvo. Apie tai ofi lių mėnesyj anglų armija
užsidegė bent penkiose vie Kaikuriuose pulkuose už “wheatless day.” Dabar gi chija. Iš visur pranešimai rašinėtojos mašinistės neat
cialiai praneša kariškas šta išviso neteko 82.377 žmonių.
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Spėjama, kad padegėliais vanų, o už negyvo nelaisvio
lat užpuldinėja geležinkelių žemesnieji tarnautojai pa
gelbsti kitoms kariuomenės žaizdų — 1,445 aficeriai ir
atgabenimą kareiviai gauna
yra vokiečių agentai.
stotįs, apvagia keleivius ir tįs įvedė 6 valandų dienos
Kareivis iššoko nuo
dalims triuikties prie naujų 14,985 kareiviai; sužeista ir
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darbą.
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pozicijų.
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October G, 1917.
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master at Chieago, III., on November
master at Chieago, III., on November mnster at Chieago, 111., on November
PIRMININKO 3 SUNAI
Nusižudymo
priežastis
bu

1, 1917, as reąulred by the art of ša, kad vyriausybė bijoda
1, 1917, as rennlred by the act of 1, 1917, as req’ilrod by the act of
October G, 1917.
October 6, 1917.
KARIAUJA.
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tą, bet prisiartinę:) atpažino veikimų Verduno fronte pa
šiandien supranta, kad Lie
Perkant ataklrais numeriais po 2c.
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krantų, lyg seną pakaušį, ne peratiškuose mūšiuose var
ne nuo Nauju Metu- Norint permai paliktų nieko nereiškiančia ra Visų Šventųjų
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apie
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--------- : :o::--------dalykas.
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milijonų),
prisiė

Musų
socialistų
laikra

puola ant akių, plaučių ir
mo musų tautai tik nelem
DRAUGAS PUBIJSHING CO., INC.
1800 W. 481 h Street, čhioaoo, Illinois
vaikino; kada kiekvienas paprastų regluį ant sti uvemtn- kitų silpnesnių kūno dalių.
jo
nuskirti
vienų
šventę
pa

ščiuose
dabar
daug
rašoma
ta gyvybę užlaikyti.
Juk
............ Pitone Mc&luley 8114...............
nesuskambės ku- čio vandens. 0 kaip būdavo “Muštardinių dujų” veiki
.. .... — XX ----------------apie socialistų partijos kan minėti visus: kontėtojus iš baitas, šaltis ir svetimas jun klausė, ar
*
*
“DRAUGAS"
pažintojus, našles ir merge gas tūkstančius lietuvių jau riam-nors kaimo gale,dainelės jauku, kada karklyne lakš'ln- mų kareiviai pajunta tik po
didatų
i
miesto
New
Yarko
> v, Lltliuanion Daily Friend
aidas,—pasigirdo ratų bilde
Lietuviški socia les.
įvarė į šaltus kapus. Kru sys ir galima buvo matyti sė gelė užtrauks savo dainelę— 12 valandų. Jeigu nepasise
Publlshed daily except Sundays by majorus.
DRAUGAS PURLISUING CO„ INC.,
Šv. Tėvas Bonifacas J 4 vinas vargas dar daug tūk
rodosi, klausytum ir niekados ka užnuodintiems suteikti
180A W. 46th Street, Cblcago, Illinois listai “galvočiai” tatai pa
dintį sale vežėjo senelį, žilais
Pilone. McKlnley 6114. Establ. IDOS
parinko
Ryme
vienų
bažny

žymi, kų gera socialistas
stančių gyvybės atims, jei plaukais su barzda. “Sugrį nenubostų. Bet jau karkini jokia daktariška pagelba,
TERMS OP SUBSCRIPTION:
One Year.......................................... ,.*5.00
ant kranto šeivai nebtšlamu, tai jie miršta baisiausiose
padarytų, jei jis butų išriti- čių, vadinamų Panteonas. mes Amerikoje snausime.
Sis Mouths....................................... 98.00
žo, Petras sugrįžo!”—akimir
Thurstlny’s Edltion ..................... *2.00
Išmetęs
iš
jos
stabmeldžių
At News Krautis 2c. a copy. Ailver- ktas to didžiulio miesto val
Kąda-ne-kada
suteikta ksnyje šių žodžių aidas paskli jų nelikę nė pėdsako, ir Čia kančiose.
Dsiiig ratcs on applicatlon.
(stovylas
ir
dievaičius,
paš

dininku. Ir atsako, kad
auka nėra rimta .pagelba žų- do visame kaime. Jaunesnioji dainininkė lakštingelė nebesi
MIESTO OFISAS
ventė
ir
pavedė
garbęi
4.» DOWN TOWN OFFICE
lanko į tų vietų giedoti žavėti- Laike užėmimo miestelio
g-r-p, 8taQČiaį tautaį. Trupiniais karta ia„ nebc?ino. k„a
jis atpigintų dabartinį bran vv-ue ..
828 Reaper Block.
Švenčiausios Marijos Pane-j
t i neišmaitinsi-ijau nepezinojo kas ra. m tinos dainelės, kurių nvuuų mtf- Beaumont anglai kuo tik
T2 W. Waetxlngton St
gų pienų. Daugiau nieko. lėq
Kentėtojų
, ° SaV° btal° neismaitinsi petraS) tik iš senesnių sužmo- žas Petrelis taip mėgdavo, jog
me alkanos tautos. tfesu^ jog tai Marg
kurIg
juokais nutruko. Buvo šiJeigu tik tiek gera socialis SJ
Ta
bažnyčia
^stovi
ir
lignekartų
ištisų
naktį
pnuėdėtaip:
tas majoras galėtų padary
gražinsimo jai neprįgulmy-i u- lietuviškas kningas buvo
šiol
ir
vadinas
Rotunda
—
davo ant šio kranto, ačiū vien j Vokiečių generolas, kuris
ti, tai tegu jį bala.
Negi
bės, jei nesusiorganizuosi- išgabentas Sibiran, kurio tė- lakštingelės
godojimui,
, komandavo toInis pozicijo- 11
Apskritulė.
socialistų gaujos tuomet bu
me.
vai
jau
seniai
ilsisi
ant
upelio
Nuo augšČiau minėto lai
ar nepa-, mis, taip buvo įsitikinęs satų gyvo? vienu pienu.
Vienintelis ištikimas Lie kranto stovinčiame kapinyne, Apsidairo
ko prasideda Visų Šventųjų
tuvos vaikas yra tas, kuris kurio jaunesnysis brolis seiliui matys kame nors tos pilkos vo armijos galingumu, kad
šventė.
Šv.
Tėvas
GrigoPREZIDENTAS APIE
nors kas mėnuo moka jai vaikščioja su lazdelės pagel paukštelės, kuries giesmelė nusivilkęs visus viršutinius
rius IV paskyrė jai lapkri
Nepamirškite, kad pradeTAUPUMĄ,
duokles, kas mėnuo jai su ba, iš ko galima spręst], kokio taip širdin įsmigdavo, kurios drabužius' jis rengėsi pusry
čio 1 dienų.
jus rytdiena, lapkričio 2,
kiekvienas iodvlįs jam buvo čiautų, kuomet škotai jau
teikia maisto. Nedaug Lie butą ir paties Petro.
Iš
..Šv.
Gyv.
”
prie visų siunčiamų uždary Tomis dienomis Suv. Val
tuva turi ištikimų vaikų; di Privažiavus prie kiemo, šu suprantamas, bet jau ta daini veržėsi į patį miestą. Vie
tų laiškų reikia klijuoti ne stijų prezidentas Wilsonas
ninkė čia įnebętu’1 kų veikti, nok ant jo teutoniškos lai
duma jųsužmiršta savo mo
UŽDUSINĘ
DIENA.
nelis
sulojo,
bet
pamatęs
pa

* už 2 centų krasos ženkleli paskelbė proklemacijų mais
nes iškirstas jos miškelis, ne mės šalyj namo iš kažin kur
tinų.
žįstamus arklius, sukdamas bėra jos čia nuo to kaito, kaip atbėgęs trydėsi nususęs asi
(markę), bet už 3 centus. to taupumo reikale. Šalies
snaudanBažnyčia dūšioms pasky „. Kad. atbudinus
.
„.
. . rn T1 uodega, pradėjo šokinėti.,,/ tiktai dingo ant šio kranto las. Generolas kaip bema
Gi prie atviručių reikia kli viršininkas kreipiasi į visas
cię
minu,
sęžinę,
visi
1\ I. Va,kinai|
į krūva, krūmai. Sudiev jau musų tant užšoko ant jo, taip,^
juoti 2 centų ženklelį. Tai viešas valgyklas ir privati rė lapkričio 2 d. Tas gra
skyriai
tun
Įsivesti
mėnesi-Į
pra(
,.
jo
vaikščio(tami
aiuniu0. dainininkei, ir veltui Petras kaip' ruošėsi pusryčiauti;
žiai išeina. Lapkričio 1 d.
karės mokesčiai.
r
t', * z f nius namus, kad žmonės pa
;0.;---------- į.
yra Visij Šventųjų, gi lap nes duokles ir mokėti jas iki ■ „ dalnclę. ,;urios ,k(maf ai,|as ieško jos akimis, av nepamatys vienuose apatiniuose drabu
sižadėtų visuomet t remti
p Ar skaitai dienraštį “Drau- maisto komisijų, šitos tiks kričio 2 — dusių diena. Tai karės galui. Gi svarbiausia, maloniu baiiclia 8kal,1,^0 v#. kame ant kelmelio beaimnnau- žiuose, Anglai taip nuošir
reikia rupintios, kad dau-,kalo tyloj,.
džiai juokėsi iš pusnuogio,
janČių išnaikintų krūmų.
r.gųt” Jei ne, pamėgink lus ir visokius parėdymus rodo stiprų ryšį tarp visų
giau
žmonių
mokėtų
mėnesi
į skaityti.
Reikalauk pofos mai(do taupumo reikale, Kristaus tikinčiųjų. Rodo nes duokles,, išmoktų supra- ,Pctras’.
Kaime tai vaikinai uždaina ant asilo jojančio vokiečių
<* savai
tris bažnyčias: kariaujančią
numerių pasižiūrėti. Skai Proklemacija skamba:
sti šventų žmogaus prieder- sia ;i
keturių, dešimtis vo, nors nedrąsiai, bet tokia generolo, kad net nesusipra
ant
žemės,
.triumfuojančia
tydamas' “Draugų” sveikas “Svarbiausia sunkenybė
mę
merų, regis, betgi neturi,r* liūdna melodija, kaip tiktai to pasivyti jį.
danguje
ir
kenčiančių
čys

'
._ .
,
...
kasu jais šnekėti, todėl, po pritaikinta dainos žodžiams:
fMp pamėgsi šitų laikraštį, j pristatyti maistų su mumis
Darbui palengvinti pas • ‘
\ ,
čiuje.
Kol
visos
trįs
suseis
kad su juo nekuomet neno-i susijungusioms
^^įsijungusioms ir bendrai
brvn/l-t'ni
Tautos Fondo centro se&e-i-1“1’0 lka
*•’ “Žirgelį balnojau, į karužę Ir Japonijoj atsitinka vęAmžinoje
Tėvynėje,
tuolaik,
rėsi skirties.
jojau,” Petras sėdosi ant dusių porelių persiskyrimai.
i kariaujančioms
tautoms
tonų vra tam tikrų blankų.
r ,
S
kaip
seserįs,
podraug
mel
::o::-t---- —
Nors Petras kelionė,;) gerai kranto, sutaškeno lazda į van Tas dažniausiai ‘būna tatp
; krinta dabar ant amenknpodraUg
p,,.,Reikalaukite šiuo adresu
turtingesniųjų gyventojų.
„ 'raugas” yra vienatinis :niskos tautos. Tasai butu .
,. , .
K Pakštas, 45*Grand St.,
važiuodama i gekiin- denį. ir įsiklausė dainos aidui.
pasaulyj lietuvi., vizuome-reikalas priralo. atgi,iep d™ug UnksiranM.
Brookivn N y
keliu nuo Krasnojarsko ligi Jam pasidarė ramu, lengva,
nės katalikiškas , dienraštis.‘tį į mus,, kaadieninį gyveni-i . Knksc,on,S> .svakai-o pa- Brooklyn, N. Y
P. stočiai, o nuo stoties dar rodėsi, jog jis dar jaunas te
ffenagus
’
simeldę
į
Šventuosius,
ant
Smagus jis skaityti. Apart mn
apie keturias mylia*.1 patrankė besąs, bet sumojavęs lazda,
mų.
COOK APSKRIČIO
naujausių iš viso pasaulio “Musų šalis’tečiau palai rytojaus meldžiasi už tuos,
senus savo kaulus, bet atsigu atsiminė, jog tai ne jaunystes
VERGIJOS
LIGONINE.
▼ diienos jau
is
žinių jin kasdien dedama minta valgomų produktu kurie kenčia čysčiuje. Ken
,
lus miegas išdulkėjo, pradėjo ženklas, ir stojo jam prieš
praėjo, Bet1
čiančios
dūšios
pačios
nega

daug pamokinančių raštą. gausybe. Ir jei musų tau
vis dar tarpe mus
. v
: n i i jo vaidentuveie rodyt’» seniai akis pražudytas amžiaus bran
yra daug vergų,
Clucago
priguli
prie
Cook
d
v
,
li
nieko
išmelsti,
nes
joms
rBraugas” privalo atsirasti ta -panorės taupiai apsieiti
lnirie yra atstuduolys. “Visą amžiaus brun__ užmiršti į aveiks!ai.>. Kada
apskričio.
Šito
apskričio
yra
pasibaigęs
maldos
lai

Rlianri nuo savo darbo belirdčs
kiekvienuose lietuvių na vartojant maistų, išmintin
vasarų grįžęs iš gimnazijos, duolį pražudžiau tolimoje ša
verg-mistrės-LIGOS.
ligoninės
valdyba
praneša,.,
,
„
,
kt
,
kas.
Yra labai lengva išvengti tnamuose, kiekvienoje šeimy gai apribuojant jo kiekybę,
lyje,
jaunystės
energiją
suvar

kad perniai ištisais metaia Rudavo ran.us, lmks„,nS; Mok
žų kliūčių išaugant j dideles,
Maldos
už
mirusius
buvo
jvigu ūmai atida ant to atkrek
noje.
reikalingų palaikyti sveika
ligoninėje buvo 31,000 Ug0. j viena’iinę.:n19 ja,, tekėdavo tojau svetimųjų šiaudai, o da
piama ir tas yra jūsų pareiga
visuomet
visose
tautose.
Tai
---------- ::oj:-------link paties savęs ir savo šei
bar susikūprinęs, lazdele pa
tų ir jėgas, jei atsikratys vi
nip.
Ją
4,000
mirė.
Abela
”
,
J
la,m
?',
mynos tai vis atlikti' Lietuviai socialistai pafsi- sokio veltleidimo ir jei ypač liudija Pranašų ir Bažny nai imant, ligoninėje kas- >“ ramindavo, kiekvieno pau siramstydamas, vėliai sugrį
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžlan• gavo ten kokį p. J. Rama- naudosis atsirandančiu ša čios Mokytojų raštai. Krik dien slaugojama 2,000 ligo-ik5tel,<>
Sios gerklės intraukimui j save
'«•»» >■» žau, Tėvynė, vietoje sulaukus
apmalšinimui dusulio, nuo gal
I nausko laiškų, kuriam buvo lyj maisto perviršiu ir tuo ščionybės pradžioje nebuvo niu. Kiekvienas ligonis ap- Pmu^mas, anpraetama,- ir stipraus, uolaus darbininko,
vas ir *u«ų skaudėjimo; ect.
Uždušinės
dienos.
,
^mminėta socialistų niekšys- budu prisidės prie didesnės
sulaukė to, kuris vargįs pris
skričiui
atseina
$1.50
dienoma'onu,,
o
dainų
vin.kio
81M/:■ tės, ir dabar šaukia: jis šni- kiekybės maisto išvežimo Dešimto šimtmečio p«aL>airo vaizdeliu’: kalnuoti neišei lėgtą naštos tą šalį, o seninu
apsi-eiškia esąs iš geriausių na
je.
’
goje
pirmasis
šv.
Odilijdbas,
minių gyduolių, esančių ant
pas, šnipas! “Klierikalai” nuo musų prigulinčioms tau
nami miškai in amžina dyku gi Tėvynė, žiūrėdama i jo kū
pardavimo— SSs ui bonkutę.
Prancūzijoje,
pradėjo
laiky

Dabar
ligoninėjo
darbuo

apie jį nei neprisimena, ne- toms, tai ne tik ištesėsime
Nuo HeunutliiiH,, Pa<Uff<*. Nruralima; jie pri
s sustoję nelei  dikystės dienas, .tikėjosi šulam
?etsiWib
‘
'
ti
iškilmingai
Uždusinę.
jasi
550
asmenų,
gydytojų
ir
? nori jo pasmerkti! Bcsųži- išpildyti savo svarbias pa
džia matyti jo La t;.vos, lyg ksianti ramsčio. Petras atsi
Retkarčiais pa-, A
A,, , a
w.
niams (nes socialistų sąžinė reigas, bet taippat savo ša Paskui tos graudingos pa staugotojų.
•z.
-V
xij
v
v:
;
storai
antklo.le
turi
uždengę
30 dusęs tarė: “Kas dabar ii matokia ^augybe Ilgo-,
ę . .
..
.
PAIN*EXPELLER,
? , nieko negiliuoja prieš įsta- lyj susilauksimo prieinamos maldos prasiplėtė po visų sitaiko
. , ,
,
. .
• svajones jau imis, jis aurai nęsf!” Tiktai kuomet atsimipasaulį.
mų,
kad
nėra
kur
jų
ir
pn1
J
J
»
kaipo seni, Ir patikėtina drzuitn Wmy; tymus), žinoma, priseina at maisto kainos.
numano visą ’fjnes ptulaptį, nė, kad jisai savo gabentomis
noz per puže iiintineSiM.
T ik t Be ir
Nors
Uždušinė
nėra
šven

JSe bonktite: gulima panti elaoae ap.
glausti.
1
leisti už Tuos šukavimus.
ti«k«w arba i«k k»I| fabrikuota—
. ..
bet jausti n?!'ali. ned Tolimų-'iš užsienio kningomis gal pri“Pasistengti pristatyti rei tadienis, visgi yra lųbai nau
- F, AD. RICMTCR A CO. '
gdntqtlĮ Slopino jo aidėjęs, prie to, kad Aamba
kalingų kiekybę maisto kaip dingas daiktas tų dienų ap Dabartiniais laikais ligo-,^
re«L
Mas VsK.
ninės valdyba turi daug ne širdyje visus kini 1! .y si ės jnu- dar šiandien musų padangėje
[> Pagalinus socialistams ir musų kareiviams anapus
lankyti bažnyčių ir pasimel- smagumų su vaikais, ser- \
buržujai pasidaro tinkami vandenyno, taip talkininku |sti už duSias
smus; jis tikrųi ji .-Ma viską gražios lietuviškos dainos, kad
gančiais vaikų paralyžium. į™' per mie ę;.
jprieteliai, kuomet jiems armijoms ir musų snjungieišaugo susipratusių Jaetuvos
Iš “Šv. Gyv.”
Sulyg žinovų apskaitymo
į reikia buržujų balsų sta čių civiliams gyventojams
Taip neramumo kankina darbininkų eilės... Ramiau
ligoninės pataisymams, pa mas, sėdosi senelis ant lovos atsiduso Petras ir, pakėlęs į
tant savo partijos kandi yra musų pirmučiausia ir
datas i vnldvietes.
Antai svarbiausia pareiga. Nes vo šaliai, taip pasaulio tau gerinimams ir laboratorijų ir, perbra d ęs pirštais per Dangų savo ašarų suvilgytas
įsteigimui reikia mažiausia žilus plaukus, r,įsivėrė iartjų blakstienas, sušnabždėjo lupo
Khieagcs “progresvyės” vi- jei mes turime tikslų, kad toms.
“
Šitoj
didžiulėj
karėj
ne

milijono dolierių.
'/ Buomenės organas tvirtina, tos kovojančios tautos už
ir Įsmeigė akis tolumon, tarsi, mis:—“Duok tik, Viešpatie,
galimo
atsiekti
savo
tikslų
Jmų pinigai tari būti pa J
kad mažesnieji biznieriai visų kitų tautų neprigulmynorėdamas otmiori tuos, kurie gerą braftdą musų, senųjų,
be
aukų
ir
pasišventimo.
Gi
dėti geroje migloje v&la
EDISONO GARBES
geriau padarytų, jei prisidė bę pilnai ištvertų, visupirliko už ketu’ deŠimtiiiės metų. pesėtajai sėklai..”
djoe bukoje
tų prie socialistų.
Nes, mu privalome pnsirapinti •’u.kiu0 atvc-iu t,J auk« ir T’a'
PASLAPTIS.
Kaimo Astanėlis.
Neilgai sėdėjęs užsimetė ant
sisventimo
negalima
tinka

gįrdi, didysis biznis ir. ma palaikyti jų sveikatų ir jė
miausia išreikšti, kaip tei Thomas Aiva Edison yra
žasis biznis, tai du visai ki gas.
Edisonas jau yra auto stės budus. Taip pat jis ap
or umroAOD
tokiu dalyku. Kaipgi: Dė “Tatai maisto klausimo kiama maisto administraci žinomas visame pasaulyj rium virš 90 išradimų elek dirbo namo modelį darbinin
>f0w»akS«t
STONIS
Kamp. ONTOTOtas St.
kitės, biznieriai, prie lietu- išrišimas priklauso nuo as jai pagelta kiekvienuose pri kaipo genijus išradėjas, kai trikus srityj. Žymiausiais kų šeimynoms,
kuris ne
vatiniuose
namuose,
kiek

ir butų
Tiškojo socializmo. Jis jus meninio
pasidarbavimo
po “olektrikos burtininkas” jo išradimais yra negęstan brangiai lėšuotų
vienoj
viešoj
valgykloj
ir
ftįanvs.
kiekvieno vyro, kiekvienos
ir kaipo vienas iš dešimties ti lempa Ir visa šviesos sis kuopatogiausias ir kuosveįpagaliaus
pildant
tos
admi

didžiausių šio. šimtmečio tema, fonografas, diktafo- kiausias.
moters ir kiekvięno vaiko
-------- ::o::-------nistracijos
parėdymus.
”
- -- - .
žmonių. Visų savo pasiseki nas, prietaisas greitesniu! Ir
Dabartinė Rusijos laikina Suv. Valstijose.
žemė gili,
“Didelės iš liuoso noro
mą Edisonas aiškina tik di tikresniui telegramų siunti
r^pyriausybė .yra priešinga videliu darbštumu. Jis sakoi mui, magafonas balsą padi — Na, o ką, Mauške, kaip
Rusijos gyvenančių tau* pastangos tuo žvilgsniu pra
‘‘Jeigu mane paklaustų, kas dinimui, kinetoskopas, kine- tu manai, ar gili žemė?
I iicprigulmybci.
Anot dėtos ir suorganizuotos. Tai
man daugiausiai pagelbėjo tografas, kinetofonas ir
— Ui labai gilt Kai ma
r^gkarykščių telegramų, Ru- atliko maisto administraci
išradimuose, tai atsakyčiau, daugybė kifų.
no tėvuką prieš 80 metų už
užsieniu reikalų minis- ja sulyg mano įsakymo. Tos
Laike karės Edisonas at kasė, tai dar nei dabar ne
kad sunkus dai'baa, darbas
laikinajam parlamente pastangos šios karės moju
rado
naujus dažų išdjrbyr pareina. .
iųždu/V
įėjo, kad jei Rusija leidžia pasitarnauti kaip sa■X
'\
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“DRAUGAS"
įlietuvi q Kataliku DlenraAtls
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Ji duotų
visoms
tnutoms
ne-1
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VISĮĮ ŠVENTŲJŲ
DIENA.

TAUTOS T0ND0
REIKALAI.

SUGRĮŽO.

■

SECURITY BANK

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ”

<< BVJOflVKCLi

Ketvirtadienis,

lapkr. 1 iBL
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Tasai krutėjimas, kurs rie skyrėsi į Ost-Gotus ir Vest- metų $3.00. Adresas “Drau
BA.'.N VMNIAI VADDAl
v aiu*ai
VAKPĄI
nekuome^ nesustoja žmo Gotus, tai yra rytų ir vakarų gas,”, 1800 • W. 46th St.,
I The Great Weslam Snwl-|
ATMINČIAI VARPAI
McSlianne
Bell
Poundry
O#
Gotai,
kurie
pavergė
kaimyChicago,
III.
gaus kūne, tas nuolatinis
Baltlmore, Md. U. B. A.
| ting and Rafining Co.
darbas be paliovos dildo jo nystoje gyvenančias Slavų ir 2. Darbininkas” — Ge
jėgas ir naikina jo kūnų: Suomų tautas, ir šeimininkavo riausias darbininkų laikra
|41st & Willaci St.,
Chlcigi, III.)
dalelės žmogaus kūno viso nuo Karpatų kalnų ligi Dono štis. Eina tris kartus į sa- •
KAS REIKALINGA
OKINKIS 'Tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui
BE KO ŽMOGUS NEGAkiais keliais pragaišta — Upei. Bet IV-amų amžiuje vaitę. Metams $3.00, pusei i
SVEIKATAI?
LĖTŲ GYVENTI?
bekvėpuojant, beprakaituo šiuos Gotus jsstumė iš čia iš metų $1.50. Adresas “Dar PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Kalbėti, Skaityti, Iiijtl Anglijai
Norint turėti gerų sveika jant ir 1.1. Žinomas daiktas, Rytų užplaukusieji. Gunai, bininkas,” 242 W. BioadRumatizmas . i
Jei paklausčiau bile vie tų, reikia žiūrėti, kad tie da kad žmogus, kurs nesėdi su- apie kuriuos jau augščiau nu way, So. Boston, Mass.
N»in SjOun jot tą kti 1R taršji
no: “be ko žmogus negalėtu lykai, be kurių žmogus 'ne dėjęs rankų, bet nuolatos į nėjau,
Kalbu
3. “Garsas”
Savai t-j LakcIJy
Pavasari je
a> 'orėjau
Muscular Ir InllaVU.C ,ry Rugyventi,” kiekvienas tikrai, gali gyventi, butų tikrai ge dirba, daug daugiaus pra smunkant žemyn Vakarų rastis. Metams $2.00, pusei
nintizmij, Aš telp k-, ėjau tris
metus. Aš mėginau
visokius
tuojaus atsakytų: “be val ri. Taigi reikalinga: geras gaišina savo kūno dalelių, Rymo imperijai, jau josios motų $1.00. Adresas: “Gar
vaistus, ėjau pas visokius dak
tarus, bet niiin tik palengvi
gio ir gėrymo.” Atsakymas valgis ir gėrymas,1 tik' ne- i Jei žmogus, išryto pasi pakraščiais gyveno keletas sas,” 456 Grand St., Brookno ant valandėlės. Ant galo su
radau vaistą kuris mane visiš
butų visiškai teisingas. Be perdaug; tyras oras, daug svertų, O paskui VISU dlell«l Germanų
fhnnn-mn IznrnlvcZlll
Per laiškus, iš praktiškai sutai
karalysčių, Vmn
kaip va:• lyn, N. Y.
kai išgydė ir mmatizmos dau
,
syti’ ypač tam tikslui lekcijų,
giau nesugrįžo.
valgio ir gėrymo ne tiktai šviesos, vidutinė- šiluma ir dirbtų nieko nevalgęs ir ne Vandalų karalystė Afrikoje,
Aš norių kad kiekvienas ku
gali lengvai ir greitai išmokti
ris keuėiu su rumatizmų kad
žmogus, bet ir kiekvienas atsilsis po darbo. Sveikatai gėręs, vakare gi vėl pasi- Sicilijoje ir Sardinijoje, Svavų 4. Pažanga” — didelėje
Anglų kalbų, skaitymų, raštą
pamėgintų š| valsta. Nesiųskite
ir ■ gramatikų. Reikalauk paaiš
nei vieno cento, prisiųskite savo
žvėrelis, mažiausia žolelė, dar būtinai reikalinga kūno fevertų, tai pamatytų, kad ir Vest-Gotų — Ispanijoje, kningojo kartų į mėnesį ei
kinimo; prisiųsk ui 2c markę.
vardą Ir adresu, o aš prisiųstų
nantis
laikraštis.
'
Metams
Jums š| vaistų. Kaip išmėginsi
MOKINAME
ir
KLESOSE
kuri savo šaknelėmis trau odos švarumas ir krutėji jis^ tapo daug lengvesnis, smulkios Anglų ir Saksų
* $2.00, pusei metų $1.25. A (b
ir bus geras tai tuomet.. galt
{vairių mokslų, dienomis ir va
prisiųsti viena doleri, bet tas
kia iš žemės sau maistų, ne mas — reikia daugiau vaik kad jam jau trūksta kelių tumios karalystėlės Britanijoje, resas: “Pažanga,” 614 W.
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
suprantamai
leiru nepaterų.
Mokinkitės šioj moky
gelbes — pliiigų neslųsa. tvamgalėtų pragyventi.
syary.
ščioti, mankštyties, bet ne
kloj; PASEKME UŽTIKRINTA.
ir t. t. Germanų pajėgos Ry Mahanoy Av., Mahanoy Cigi kentėti llgian Jeigu galima
gauti palengvinimą Rašyk šian
Viską. .Aiškinam Lietuviškai.
nuolat'
sėdėti
ai'ba
gulėti.
Žmųguš, nuolatos gaišin mo imperijoje tvirtėjo. Rei ty, Pa. ,
diena.
Tečiau jei paklausčiau
AMERICAN
COLLEGE
PREPARMark H. Jackson No. 478 D
Dabar jaii lengva sufcra- dama^ savp t kūno daleles, kia minėti, kad tuomet Rymo 5. Moterų Dirva” — Tai
Gumcy Bklg. Syraeuse, N. V.
jūsų: “be ko dar negalėtų
ATORY SCUOOL
J
M r. Jacksca paima ant savęs
(Antikų SJ I ti Ur.gtun)
gyventi”, ne vienas gal im- sti, kad įrengiaht namus, į veikiai galėtų visai nunvk- j kariuomenė buvo samdyta iš
atsakomybė. ---- 1
taStvbA,
3103 8. Halstcd St. Chicaoo, III
moterims
skiriamas
mėnesii
pasitiekiant
drabužį
ir
vaiti,
jei
pragaišįųtųjų
dalelių
visokių
pasalinių
tautų.
Katų kasyties galva, nežinoda
tsss
mas ąntsyk kas atsakyti. gį, visados reikia atsiminti, vietos neužimtų kitos nųu- riuomenėj gi kaip- tik ir buvo nis laikfaštis, be kurio nei i
,,,,,
, didesnėji dalis Germanų. Vir viena negali apseiti. Me
Bet vėl apsviarstęs ir atsimi kas yra būtinai reikalinga jos dalelės.
APSVARSTYKITE gerai.
nęs, kad žmogus uždustą, musų gyvenimui ir sveika is kur gi imasi tos naujos šininkai su kariuomenės pagel tams tiktai $1.00. Adresas:
r galima teisingiau dlemonto Akmeni pirkti T
' 1 .
.ir galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
jei kas ėmęs užkimštų jam tai-. 1>1;. i
dalelės? Kas joms duoda ba daug nuveikdavo. Ne vįenas “Moterų Dirva,” 242 W.
Ar galėtu Mitas ąuksorlus Jumis darbais — užganė-t-kBroadvvay,
S.
Baston,
Mass.
bumų ir nosį, kiekvienas
pradžią?
k
J toks kariuomenės vadas imda,
dintlT
I
•
Paklauskyte lietuvių kurie žino. -Visad - teisin
KODEL
ŽMOGUS
BE
galėtų atsakyti: “be oro.'”
Lerigva suprasti, kad tai i7 savarankiai veikti ir likgas patarnavimas.
t *
6. “Vytis” Puikus jau
Ir pasakytų tikrų teisybę.
VALGIO NEGALĖ
K. NURKA1TIS
padaro maistas. Pavalgęs ,7° l;aiauomenes net ^ara’ nimo laikraštis. Metams
10f7 N. Robey St., Prie Milvvaukee avc., Ir North Avė.
Be oro, kurį mes be palio
TŲ GYVENTI?
žmogus tuojaus susigrąžina ‘aa's ėp-saukti. Imperatoriai, $1.50. Adresas: “Vytis,”
11
vos traukiame į save per no
akmtinijono inpėdiniai, ne 1800 W. 46th-St., Chicago,
Kaip
jums rodosi, ar žmo pragaišintųsias jėgas ir ’sva- į}šiojo
sį ir burnų, i turėtumėme
tik imperatoriaus titulą: Illinois.
ramų.
gus,ilgisi
nęrs
valandėlę
nei
mirti.
Taigi matote, kad mums kariuųmenė juos nuo sosto nu 7. “Tikyba ir Dora” kiek nejudėdamas į
versdavo ir iškeldavo. PagaBet ne vien valgymas ir
Ne vienas jųsų atsakysi reikia kasdien valgyti ir
Sužinosi tikybos ir doros vi
oras yra reikalingi musų te: Kaipgi? Juk žmogus gerti, norint, susigrąžinti i1'08 vienas toks
į viršininkas, vardu Odoakras. sas paslaptis.' Metams tik
gyvybei.
tai,
kų
pragaišiname
iš
sa

miegodamas
visai
ilsisi,
jis
tai $1.00. Eina du sykiu į
,
į j
i
. '
i
. , »
Įkurta 1867 metuose.
vo kūno. Užaugę žmonės !< privertė paskutinį Rymo impe- mėnesį. Adresas: “Tik-,
Labai šaltuose kraštuose nekruta.
Romu,i Avgurtuli/at- ir Dora,” "d 631 W. Nortįi
Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
visai negalime gyventi, o^aKas taip atsakys, tegu tiek turi valgyti ir gerti,
susakyti
.nuo
sosto,
ir
apšaukė
Suvirs 60,000 depositerių
vo krašte turime šiltokai prideda ausį prie kairiosios kiek to valgio arba gėralo
Avė.,
Chicago, III.
*
'
i
f
karalium, 476 meSAVINOS DEPARTMENT
fį
apsivilkti ir saugoties šal pusės krutinės miegančio pragaišina. Bet vaikai, ku- /ave>
Skaitvsi
Depositas ant dolerio ir daugiau priimami S nuošimti mokama
čio. Vis tai todėl, kad musų žmogutis — jis išgirs, kaip rife dar-auga, privalo šiek- tais Kristui gimus. Tie metai, 8. “Žvirblį”
tat metu*
-tiek
daugiaus
turėti
valg
’
roknojąsi
istorijoje
Vakarinės
.
ir
susiriesdamas
juoksies.
B
gyvybei palaikyti be kitko, to žmogaus širdis plasnojr
Atdara Subatoje nuo /:00 Iki S:00 vai. vakare.
Saugi Banka kurt yra pasirengus Juma patarnaut!.
;Rvmo imperijos žlugimo ir.e- Atlėks kartą į mėnesį. Mc-»j|
yra reikalinga dar ir Šiluma, (plaka). Tegu prisiglaudžia ir gėralo.
Trust Deparmentas Išpildo visug pramonės sąryšius.
tais.
REAL ESTATE DEPARTMENTA8 .
įtarus tik $1.00.
Adresas:
Matome žmones, kurie di. Prie
žniogaus hl-' Gal nesuprantama, kaip
Perka ir parduoda žemės ant komisijos: skoliname, pinigus ant
gale taip dalykai sūri- į “Žvirblis,” 242 W. Ęroad- namų; iškolektuojame randas.
.
i ni Ir
v&lkrauJŽH.
is s>lx Atai
"si oi/likaip:
ku įd<'-’Galų
desnę pusę
savo amžiaus
ir
kalP tas
žmrt' imu
ura'leidž
1ia:5?ankStuose
,,Zt“m. 5’~kvėpuoja.-Tegu
nudeh0’ kad ir, ukivifen,,'.. pateko Way, So._ Boston, Mass.
Real Estate Mortgage Bon'd< Katalikiško Vyskupo Chicagaa,
t’ vra dabar ant pardavimo 1600 ir augščiau.
siuoae.-gyvenimuose/
j°. ktutinę - pamatys,'/ Įsidėję valgi'bumon, pir- «e™an’! jankosna. _’ioki..o| 9. “Ėays’’ - Pnjuok.ua
"
“
1
1 "1
# miausia jį' sųkramtome, su- ^u< n s,vaiLdmgi i m p e - i iki ašarų. Atrcplioja-1« An-1 Į
niausitaip gyvena nėtur\Ti ,.kaip1 ji
" kilnojasi.
|
tingų darbininkų šeimynos p.. Taigi ar ištikro miegąs triname ir maišome su sei- 1'’os gyventojai peri-jglijns nepaisydamas sub“
Ėjuto
esą
p
a
v
r>
r
g
t
a
s
a
i
marinų.
Metams
$1.00.
didesniuose miestuose.' Jų žaWus visiškai ilsisi ir vi- lėinis, paskui rijame.
Nurįtas valgis eina per rį- luomas, o. neskaitlingi, bet žys” gyvena: 281 Eglintor
vaikai 'išblyškę, silpni. Su duryje jo kūno viskas taip/
,
— yra tai —
. „ tvirti Germanai — ju St., Glasgoiv S. S. Seotland
prantate,, kad tai vis todėl, pat miega' niekas nekruta^ jamą stemplę į maišeli, va
10. “Išeivių Draugas” — Į Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan
jog jie tegauna mažai švie Kur nekrutės! Tenai dar-' dinamą tikruoju pilvu.' Pil- poaa'’ sk,rti"’ti ko",<1’ pa'1r<)1
tiems Ramybė!
Anglijos lietuvių laikraštis
sos, nedaug tešviečia jiem bas nei valandėlei nesusto- ve valgis susimaišė su jo t'iais 'r religija, kadangi tuo-,;
saulė. Ir žolvnai,
naktį širdis nuo- syvais, truputis jo pašilei- met Germanai — būtent Ost- Metams $2.00, Adresas: 281
• . ' katrie au-|^i a>i . y
nors buvo jau krikščio- Eglinton St., Glasgow S.
Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios
ga puodynėse' ant langii, lat plasnoja, kraujas vaik dzia, dalis įsigeria į kraują, ^otaO
Seotland.
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naujų
P’ igalėjo arijonų atlenkiasi prie saulės, nu* ščioja visur savo ‘ takais, gi attikusios dalįs, kiek pa-inja’’
•
skalai.
narių; bot dar yra daugelis, kurie apie šią organizaciją
11. “Tautos Rytas” —
kreipdami savo lapelius , tori oras nuofat iileina ir išeinu laukus, eina toliaus į žar
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubintųsi ir jie naudotis
nas. Ten jos. susimaišo su
pusėn, iškur pasirodo sau- įPer rtosl
^urn‘T
Pilnųjų Blaivininkų mene
ta laime, kurią teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo priguTas
lės spinduliai; Iš to jau marn"'' kūno
v”"-' krutėjimas yra tulžies skystimu, paskui su
suris laikraštis. Metams 75c.
lintieins.
*
žarnų skystimu, dar labiaus
tvti, kad Ir šviesa yra reika pati žrdogalus gyvybė.
Adresas: 120 Boivcu St., So.
Štai ką šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša:
linga sveikatai.
Bet visada judant ar sutėšta ir pasidaro pana
Boston, Mass.
Skleidžia apšvietą — išleizdama, išdalidama’ gerus raš
Ar skaitai gerą laikraš , , _
tus savo nariams ir siuntinėdama jiems organą
“O ar galėtų žmogus gy šiaip dirbant, reikia šis-tas šios į tirštą sriubą. Iš žarnų
Savai
tirt
O gal koksai šlamš-L 12-, 2val«fde”
visas
skystimas,
panašus
į
'
“GARSĄ” dykai, '
venti nuolatai dirbdamas. pragaišinti: raktas ilgą la'
tinis
laikraštis,
Mct.
$2.00.
t
^ką berakinėjant nudįia; pieną su vandeniu, įsigeria tas, kurs Tave mulkina ir
Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nu
neturėdamas atilsio?”
Adres.: 3654' Iiiėlnnond St'.,
bavalų pildai bevaikščiojant kraujan, gi likusieji tiršti išnaudojęs kvatoja,, lanko
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.
Phjladclphia, Pa.
Kiekvienai tikrai alsėj nuplyštą; garvežis bejudė- mai išeina laukan.
Tavo »švarius namelius? —
•
Aprūpina ligonius — suteikia pašelpą sergantiems na
kys “ne.”
Tokiuo budu valgis perei Nebūk be gero rimto laik 13. “Moksleivis” — S.
r dama s suėda daug kuro ir
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas
Taigi atilsis arba poilsis sugeria daug vandens. Tas na į kraują ir, susimaišęs su raščio! • Žmogus kuris suvi Liet. R.-K. Moksleivių orga
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi
rašęs.
ir miegas taippat reikalingi pat yra ir žmogaus gyveni juo, vaikščioja po visas' ku sai neskaito, arba laiko blo- nas. Kainuoja $1.00 mot.
•
•
no dalis, šitas maitindamas, j gus raštus, šmeižimus, lygi Adresas: 41 Providcnce St.,
me.
musų gyvenimui.
Apsaugoja
gyvybę
—
mirus
nariui,
Susivienijimas
iš
nasi aklam, arba tam, ku- VVbrcestor, Mass.
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms
14. “Vadas” — Lietuvių
• $150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00 pomir
dai ir visos viešosios tvarkos čia bausdavo už viešus prasi- ris tyčia sau'užsipila akis,
pabėgėlių Rusijoje savaiti
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
sargai. Bet svarbiausieji da* kaitimus: už išdavimą ir bai kad nematyti teisybės.
nis
laikraštis.
Mct.
6 rub
draudęs. ,
Nepasigailėk išleisti dolykai būdavo svąrstomi tam- lumą mūšyje.
(Iš senovės istorijos į.
šelpia‘negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas
Didžiausia kiekvieno Ger lierio geram laikraščiui, ji liai. Adresas: Pctrograd,
Germanai buvo užėmę plotą tikrose tarybose, kuriose
Lermnntovski prosp. 10, 9.
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
nuo Reino upės lig Vislos dalyvaudavo visi liuosieji Ger mano priedermė buvo: daly sai apsimokės šimteriopai!
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
15.
“šviesa” — Mėnraš
upės; nuo Vokiečių ir Baltijos menai. Tarybose būdavo ren vauti tarybose ir tarnauti ka — Apsaugos Tave nuo blo
rę ir gyvi būdami prigulėjai Susivienijimą.
tis. Metams 60e. Adresas:
jūrių lig Dunojaus upei. Bu kami ir teisėjai (slidžios), ku riuomenėje. Karė tai bran- go, sutaupysi daugiau pini
“Švies?.,” 46„Congrcss Avė.,
Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių
vo jie augšto ūgio, mėlynų a- rie prasikaltėlius teigdavo su ginusias buvo Germano daik gų ir apsišvietęs nesiduos] „r , ,

SVEIKATA
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W Penkdešimtmelinis Apvaikstioimas
The Hibernian Bank

Susivienijimas Lietuvių R. K, Amerikoje
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•
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TĖMYK, BROLAU!

1

J ■

GERMANAI.

kių, baltai-kaštoninių plaukų,
narsaus • ir malonaus
budo.
%
Vilkėjo kailiais, ginklavosi
kirviais, ragotinėmis, jietimis
ir kitokiais galais. Mėgo ka
riauti ir medžioti. Ramiu lai
ku pokilius rengdavo, žaisda
vo, mankštydavosi-miklindavosi.
Besiveržiančios Rymo impe
rijon Germanų tautos jau turė
jo tamtikrus vadus, kurie va
dinami *buvo gercogais iy ko
nungais (t. y. karaliais.) Ka-

lig papratimu ingimtų teistų.
Žymiausiu nekaltumo išparodymu būdavo prisieka ?ir
“Dievo teismai.” Kaltinamasai turėdavo pereiti basas ar
ba per degančias žarijas, arba
per inkaitintą geležį: jeigu
po kelių dienų bebūdavo ant
kojų nudegimų žymių, tai apkaltintasai tokiuo budu likda
vo išteisintas. Paprasčiausio
mis pabaudomis buvo tai pini
ginės bausmės. Net ir už galvažudybę galima būdavo išsi

niekam fflanndoU.-Ovvenl: Wate'
Con"
tas.
Vyriausiuoju dievu jie rokn- savo protu ir skaityk ...ut > ■ Reikalaukite virš paminė
vo Odin’ą, saulės dievą, nuo laikraščius:
tų laikraščių visose redakci
kurio esą viskas gyvenime pri 1. “Draugas” — Sužino jose ir pas agentus.
gulėję. Germanai tikėjo į gy si viską, ateina kasdien, me
GARSINKITĖS
venimą anapus grabo ir įsi tams atseina $5.00; pusei į
“DRAUGE”
vaizdindavo sau puikų rojų,
kur su Odinu gyvendavę žuvu
siųjų karėse žmonių šešėlini.
Germanai skirstėsi į kelias
Norite (fnut PATENTĄ ant Jus llraditnu trlninpnm InIRo ir
tautas, vienas kitoms nepri
)' parduoto? ttaAyklt© pirma pas tniimlu reikalaudami patarimu ku
klausančias, būtent: Frankai !
rios suteikiam D T D A I Ir kny'ffuto VADOVA IŠRADĖJAMS 18slusline. Musu rafitlnlCIa yra 266 Broa<lway New Vork, N. Y. mieste
ir Alemanai — gyveno palei Į
kuriame yra mllijontil Ririontoju ir dldMausta kupčlr|n, kur patentą
Reino upę, Saksai — Išiauijų i geriausia yra Kaitina parduoto. ItnAykite l.lctiiviMcai reikalaudami

IŠRADĖJAinH

Įiaį buvo renkami iš įžymes- sukti arba perprašant uimuš- Germanijoje, toliau — Lango- j
Gennanų

Vj&iMak it k,

F*

kny(tutes ir musu' gvaranrljos.

•’

MOTI oąu°* <&- .*>'
................... . '

kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia
veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina lies
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ir
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp svetim
taučių.

•

'

įstojimas į Susivienijimą LietuvTųj R. K. Am.
labai pigns. Mokestis už apsaugų ir pašelpą labai kiek
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami
gauti informaeijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės Į
vietines Vkuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik
lietuviai yra ajisigyvenę, arba tiesiai j Centro raštinę
šiuo adresu:

•

Paul Mulevičius
Snąiv. Liet. Rymo Kat. Am. Raštininkas,

t-

I

i ■t
.1

Kętvirtadienis, lapkr. 1 d.

ta

»'l

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI
RUSIJOJE.

" '
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'

'

~

kiai miega nuolat su trum
pomis pertraukomis. Kele
rtų metų vaikai po 9—11
valandų paroje.
Normalio
stovio moteris 8—9 valan
m NAKVOS VARTŲ,
das, arba ir trumpiau. Svei
žmogus
reikalauja
2. 6v. Petro ir Povilo dieno, kas
Petrinėse birželio 29 d. čia
je buvo įsteigimas moksleivių trumpiau miegoti, neryuotas
buvo lietuvių vakaran. Vaiateitininkų kuopelės, kurią įsi gi ilgiau.
dina komediją “Ąbojptina y
Daugelis gydytojų plačiai
rašė apie 70 narių. ,Ligi pusės
pata” ir viono veikimo juokus
klausimą,
kaip
liepos mėn. jau suskubo pada. gvildena
HAš numiriau” Vaidinimas ryti keletą susirinkimų, ku žmogus privalo atsigulti, no
apskritai nebiogm
pavyko.
riuos labai noriai lanko moki rėdamas tinkamai išmiegoti.
Vyrų rolės atlikta not gana gū
Tie klausimai ir patari
niai lietuviai. Per vieną susi
rai, tik mažai silpnokai, ypač
mai
yra nekalti ir neturi jo
rinkimą kun. Lapis papasa
komedijoje “Abejotum ypąkojo (ir dar prižadėjo) apie kios reikšmės, kadangi neta.” Kiauryne rodėsi, tūrymandagumą. Keletąs draugų galima žinoti, kaip žmogus
tmn mokiu a karu.tų išmok,
ateitininkų jau patys pažadė uri miegoti.
loalbs atuUntHa* pamokos Žo
jo kitam susirinkimui paga » Galima drąsiai pasakyti,
džius; jokio gyvenimo tikru
minti paskaitėles, -pasakyti ei ad jei kas nori miego, tai
mo Gaila, kad vakaro rengė
lių, papasakoti ką nors iš Lie įsai gali užmigti ir išsimie
jai nieko tiųk-i nesnio nesųrntuvos istorijos. Matomas yra goti be jokių pašalinių in
vaidinti, pasitenkindami
didis indomavimas. , Turint strukcijų.
Sčiu Jakavivi-mi repertuaru,
omenyje, jog tie mokiniai yra
{ ’ ANT GATVES.
tano nuomonę musų žmopradinių mokyklų^ tai reikia
w nereiklų teikti tokio stebėties tokiu jų uolumu, nejs
Žmogiii sbj haalkų vežimu
įvasįos” peno, k"rio ji» Petjie apreiškė norą lpvįntis, mo per miestelį .važiuojant ap
tpilyje, 1 ’d^’y, pakankamai
kintis ir šviestis.
Pradžia virto vežimas.. Ateina miest
Huną įvairi ros* farsuose bei
graži, mokiniai pilni gerų norų sargis,
lematogėi/aoso.
— Ko- tu čia sugriuvai?
fir naudingų sumanymų, tikta?
' Po vaidinimo p. Kavaliau
draugėi ateitininkai veizėkit, Nusinešk šalin greičiau nuo
sko vedamas choras padainavo kad neužgęstų jūsų širdyje gatvės, žmųnės negalės pra
Įtaletą tautinių dainelių. • Jei tie gražus ir prakilnus norąi. važiuoti!
panašų dainavimą bučiaru iš Nors dar maži būdami, vienok
—r Pagelbėk ponuli, nelai
girdęs bent kuriame'kaime ar didžią naudą atnešite suvar mė atsitiko.
miesčiuke, tai rašydamas ko
gintai Lietuvai, jeigu jus apsi- , — Ar be galvos važinėji !
respondenciją gal iy bučiau
Čia nevalna sugriūti.
apie jį nutylėjęs.1 Gerai su šviesite ir darbe nenuleisite
— Ponulis netyčiaš kelias
rankų. Jūsų obalsis “Dievas
prantu, jog kaimo apystovose
•
ir Tėvynė.” Garbė Lugiečia- niekai.
labai sunku sudaryti choras ir
5
—
Ja
te
pokaže
netyčia!
ms mokiniams! Gražus pavy
jog ten, kame gyventojai be
zdys kitiems! „
.j1 Aš: tave su malkomis ir su
veik jokių, estetikos pramogų
I
P-vis. . arkliu į belangę galiu įkišti!
neturi ir silpnas choras turi di
' Žmogus užpykęs:
---------- - -------- "
delės vertės. Visai kas kita Pe
— Šialauk — kur nešikąMIEGAS IR BEMIEGE.
trapilyje. Visur čia girdint pabinęsl Man nelaimė atsitiko,
vyzdingą giedojinią gyventojų
tai jis į belangę kiš! O koks
Gana dažnai miegas yra
ausa yra labai išsilėpinusL
Čia keliasi Kad tu gers esi,
to tarpu p. Kavaliausko cho- vadinamas ‘‘mirties broliu.” tai kelią pataisyk!
, dainavo tiesiog blogai.' Tasai pavadinimas yra ne
— Kak tį smieješL*
taisai nesuderinti, nesusigię-’ teisingas^ kadangi miegui yr — Pasitrauk, sakau, o ne
,* .
. I i.
• 1
L
_ "1 *
1
jję, ypač bedainuojant vieną na tinkamesnis vardas, bū tai aš tave čia tuo į miltus
lėlę labai pjovėsi: altas Iš tent — “gyvasties brolis.” ^utrinsiu.
lošiai gadino. Be to dar gie- Miegas visiškai atsako mu
Miestsargis, . matydamas
riai nesilaikė takto ir vedė- sų organizmo reikalams. Ji- nieko nepešiųs, .nudilbino
dirigavimo, jautėsi, jog nejsai atgaivina išeikvotas die
sau branktu nešinąs.
kartu taria skiemenis ir ną darbo metu kūno-jėgas;
žodžius. Pageidaujama butų, sustiprina proto gyvumų;
Šventėms šeimininkė nu
kad p. Kavaliauskas nesiimtų jis užartuoja mus tolimes pirkus padovanojo tarnaitei
daugiau vesti chorą rUSų sos nėms sunkenybėms.
skepetaitę. Ręikia tokios

ko stebėties, jei dabar sakoina
‘polska wiara,” o ne katalikų
tikėjimas. Bažnyčia yra ne
patriotiamui ir tautybei plą»
tint, bet maldai,—Ir tą lenkai
turėtų atminti.

kė, Šeimininkė ųž tai bai IEŠKOKITE PIRMOS PRIE
siai perpyko ir nesivaldy*
ŽA8TIKS,"
dama pradėjo rėkti:

— Atiduok skepetaitę,
Mokslininkai mums sako,
kurią aš tau daviau.
kad priežastimi 90 nuošimčių
Tarnaitė, ne žodžio netarius, nuėjus atnešė skepe\
taitę ir atiduodama sako;
— Tai ir Tamsta, dėdie
ne, atiduok man, ką aš jums
už skepetaitę esmi davus.
— Ką gi tu man davei?
— klausia nustebųš šeimi
ninkė.
— Ogi abidvi rankas pa
bučiavau.

durių suirimas. Jeigu jus kan
kinamas,
pavyadžiui, ūpo
nupuolimu, galvoH skaudėjimo
ir jūsų viltis netenka pasitikė
jimo, jeigu jūsų galva dažnai
kvaįstą,
atminkite, kad
ir
mažo galvos skaudėjimo prie
žastimi yra jūsų vidurių suiri
mas, Trinerio
Amerikųninio
Karčiojo Vyno Eibaras yra
geriausia vaistas nuo vidurių
s • b « areritc
»r
suirimo. Jis išva|o
žarnas ir
užlaiko jas švariomis; gelbsti
NAU/A8 laikrajtis
virškinime, padidina apetitą ir

{

t

tinėje ir nekompromituotų lie
tuvių vardo svetimtaučių aky
se, Jei jisai mėgsta vesti cho
rus, tai teveda kame nors pro
vincijoje. Petrapilyje reikėtų,
rodos, užleisti vietą tinkamesnięms vedėjams arba rūpestin
giau ruošti chorą.
Br. L.
11

Miego metu musų organi
zme įvyksta kaikurios fizio
loginės ir patologinės atmai
nos,
Pulso plakimas ka
dangi, auretėja ir susilpnė
ja širdies veikimas.
Net
alsavimas pasirodo daug gi
lesnis.
t

visokių ligų yra žmogaus vi

“GARSAS”

»
i.

j ‘DRAUGO

„ “GARSAS" ym viena geriau- •
g st« ir svambiausių Amerikus lie
tuvių katalikų laikraščių.
.
*
.
«»♦•••
“GARSUI” sandarblnlnkanja ,
gabiausieji Amerikos lietuvių *
raSytoJai, publicistai, visuome. a

taj
“GARSO” prenumerata
tams |1.W, pusnį, -r- 91,W,
iii

“Garsas”

i

456GrandStr. .
Brooklyn, N. Y. .5

Ifarmos

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.

Lietuvoje ir kitur ....

4 dol.

Adresas pinigams ir ko
respondencijoms:

“ŽVAIGŽDE”

Ir

S

Iš Spaudos
99

,i • /

Kaina

$5.00
VISOSE SUV.
' VALSTIJOSE.
Plymouth Nationa

BANK

'■

‘MIGHIGANO ŪKININKAS*
P. D. Boi36 > HtRT, MICK

“APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR SVERTAMS”
Dvi «tambl knr«1, po 6O« puslapiu*
9s.ee
Drūtai ųudefclu apdarytos
f
is.ee
Rųpleros vlrfeUųti ...............
DVASISKO^P GTVERIMO VADOVAMS.
Audeklu apdarytas............. tl.ee
Popleros rlriellals ..............................k.... .............................

9*,7<

Gulima
fautl “Praujfo” spaustuvėj, 4800 W. 48th St., Chlcago, HL
Ir pas Kaa. A Stasiukynų,
9«.3t West. «7th St.,
Chlcago, I1L

o
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ORGANIZACIJOS ORGANAS

LIETUVOS V
•

'

LAJKRA&T1S AMERIKOJE.

lt’

‘

Katnaoja metams 91.80) pusmečiui ~5o. •' Lietuvos -Vyčių organiza
cijos aarlams siunčiamas ui mėnesine* mokestis.
Adresas:
i >

1800 W-

St,

“VYTIS”
> , ’----- Chicago, UI.

G. N,

iždininką a.
Mandagus patarnavimai.

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

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimii

Laikrodžiu Krautuve.

Panedelio Vakaro Patarna-|
vilnas Del Taupinančiy.
ta

*

<•.

•

■*

v
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TU, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti
jį dėl musų skaitytojų. :: ::

UŽTAT mes turime pirkti pas
tuos, kurie garsinasi pas mus.

•

Valdyba šios bankos šiuo kad nekuriama depoaitoriams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
bankinėse valandose
Del pakankamo -ūkių deporitorįų Taupumo Sky*
rįus šios bankus yra atdaras
Panedėlių Vakarais iki 8 valandai.
, DBP0ĘIT0RIAI8 YRA APSAUGOTI MUSŲ RA”
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA W,100,000,00.
> Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuoširdJttai priėmami.

Kaip ilgai žmogus privalo
LUGA.
miegoti, tas priklauso nuo
jo amžiaus, nuo dirksnių su
(Petrapilio gnb.).
I
rėdymo ir kitokių priežasr
Stiprus padilginimas
ugoje atkreipė mano atydą oių,
protiškas
persidirbima^
Taipfrt taisab i lajlkroflRas,. revol
apsireiškimu, kuriais ir noverius, gramofonus Ir armonikas.
^idžiau pasidalinti su “Vado” kasdieninio gyveninio rūpe
K. MKGH4 LAUSK1S,
sčiai — tai vis bemiegės li
skaitytojais. ,
Neurastenikai ir me 3303 51 Morgan Street
LA 8ALLJ 4 WASHINGTON STS.
i. Katalikas, įėjęs į Lugos gos.
M
|
...
•
’ 1
lancholikai
paprastai
trum

bažnyčią, iš nusistebėjimo, aCHICAOO, ILU
(Skersai nuo City Ųill).
kii išplėtęs, paklaus: ar šičia pai ir blogai miega. Bemie
ffiiiimimni»MniHfrHiiiiiiiiin»wiHiiiiiiiniininnitHiHHminiimiimnuniwiii»H
gė
ir
tie
serga,
katrie
girtau

katalikų bažnyčia, ar patrijotinė lenkų salė! Skaitytojas ja, perdaug vaitoja kavos ir
gal taip-pat stebėsis mano žo arbatos.

PADEKIME jiems gerinti jų
biznį, užtat, kad jie padeda
mums
i:
::
::
Jeign Jums reikia ką pirkti, visuomet pirkite nuo tų, kurie gor-

sinaei «Muą laikražtyje

it

Remkime tuos, kurie mue remia.

i i

State Bank of Chicago

Mot

tas ir kurias laike prooesijų na.
I
su Švenčiausiu Sakramentu! Kaip augščiau minėjome,,
lenkaitės baltai apsirėdžiusiot | miego ilgumas yra įvairus
neįa aplink boinvčia
ra kiek-vipnnni

Kaina, met&mS!

' Dabar geras laikas pirkti.
Lietuvių Kolbifijoj kelios ge

Didžiausių *ant
Rridgeporto.Kųtrte noride
nusipirkti jrra
ių laikrodėli,
deimanto ile- ’
dell, deviskėU, Silabinių .
Žiedų arba
mofonų rekordų ir kitų visokiu daly-

lia|s akivaizdoje visų išstaty-!pat esti sveiki ir ilgai gyve-

kas pėtnyčia

Piynaoutb, Pa«
Jei pritari jaunimo iį,iįwns, jo Jarbamt
ekaitylt, pla
Kapitalas ęu perviršiu
tink ir remk fą idėją iireiikiėją — organą “VYTI’*.. Jo užda
$200,000.00
viniu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti
ros farmos, Rašykit, o nereiks
Šitoji Banką prižiūrima
didiiomit idėjomis ir nukreipti ja damą link tėvynės Lietu
mokėt brangiau per agentus. Suvienytų Valstijų valdžios.
vos reikalų.
I
|
Taipgi jau turiu naujo medaus Moka 3 nuošimčius pup sudė |ininiiiiiniininiiinniiiiiiiiiiiiunnmm»iiHinmHiiHWiiunniiiinm»n»iimiiii»iw
tų pinigų. Galima susikalbėti
iiiiimiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiniiRiiiinifiiiimiiiffininiiiv
kuri parduosiu rišto.
lietuviškai.
;

3=
Užlaikoma Puikiausią

tautų su didžiu pasipiktinimu r|ai pasilaiko, j neperžengia
veizi į tokias vėliavas su ere- sveikatingumo dėsnių, taip-Į

išeina

PlRHTJTima IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS 'JAUNIMO

-—į

Tokioms vėliavoms ne vieta tis, kaip nakties.
Bet jei Į
bažnyčioje.
Katalikai visų 1 naktiniai darbininkai pado-

Sąvaitims Laikraštis

AtaaaiaAaittjaiaag<aauaaiaagruaaaa»u<aaa«. a va t etnant»

“GARSAS“ siu* kas ketaus- o
; gus didelių 8 puslapiu, 71 kol., •
fomuap,.
,

1 t :

Žvaigžde

SKAITYKIT IR PLATINKIT 3654 Richmond Str.,
Philadelphia, Pa.
"DRAUGI

BISMRAfČlO

nelaimės, kad per šventes
tarnaitei kas ten nepasiseta

Naktis vra atsakančiaudŽąis, bet nėra ko, nes prie
pat didžiojo altoriaus pirmųje sias miegm laikas kadir to
viętoje yra pastatytos trys len dėl, kad naktį yra ramu, vi
Da
kų tautinės vėliavos (su išsiū sur viešpatauja tyla.
bartiniais
laikais,
kuomet
tu lenkišku gerbu—baltas erelis) su parašais jokios tiky atsirado įvairių darbų, prie
binės reikšmės neturinčiais kurių ir naktimis yra rei
šitie
Aut dviejų yra antroj pusėj kalingi darbininkai,
Žinonors paveikslėlis Švenčiausios prasimiega dienomis
Panelės Marijos, bet ant tre-imas daiktas, dienos miegas
Čiąsios tiktai erelis ir parašas. į nėra žmogui tiek gaivinan-

sutaiso vUą vidurių sistemą,
Jeigu jus kenčiate nuo chro
niško užkietėjimo, gazų susispietimo, nervų suirimo, nemie
gos ir jeigu kiti vaistai nepa
gelbėjo, Trinerio vaistas jums
ištiesų pagelbės. Kaina 11.00
vartodami jus nejusite šio se
zono skausmų reumatizmo, ne
uralgijos, visokių
sutinimų,
išsisukimų, etc. Kaina 25 ir 50
3., aptiekose, krasa 35 ir 60c,
Joseph Triner, Manufacturing
Chemlst, 1333-1339 So. Ash
land Avė., Cliicago, III.
(Apg.),

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

llllllllll
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Lietuvių Darbininkų Sąjungos
SKAITVKIVa IR RLATIRKITI

*

Lųikrtfti

«BWaiBMMtariMBB>

“DARBININKĄ”

CHICAGOJE

ginų UT|RHMta*» MTV<8«AI8 ta svųsvųtata

UMlaikeme lųlkrodKlus
ir laikrodėliu*,
auksiniu* Uodus, iliubl
nlua ir dalmantinlua
muzikas.
gramofonas
su lIutuTlikals rekor
dais, konoartinas, ant .,
kuriu rali arott ir na* į I
mokantis visokius lo
kius. armonikas rųsUkaa Ir prūsines. Importuotas Ir taip Jau
rusUkM balalaikas ir fitarųs. Talpai vargonų pardavimas,
Dirbu visokius ieuklellus dėl Draugysčių. Taipgi taisome
I8tkro<jiiua, laikrodžius, tlgoklus murikkllUkųs lnStrurarntųs
IT revolveriu*. Savo darbų urarantuojaiuo. Musų Italuos sutvis
ko žemesnės, negu kitur. Oyvenaptjs u* Cblcųfos orderius įš
iltų siųsti per laiškii.x

STEPONAS P. KAZLAWSK1

4632 S. ASBUtaD AVB , OHIOAOO, XLL.
įCMCrROire OR0VBR
Katalogų visiems dykai, kaa tik prisius <>I Žo. įtampų.

■ „ė.-.

e
Jame rasite Ainių ii viso pasaulio.
“DABININKA8" visuonMt turi viso to. kas darbininkui
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

PranumeratM Kaino:
Trit Kartus savaitėje metama
Vieną kartą savaitėje
”
Boetono ąpielinkej®
”
.
Vienas numeris *
’ie *
, Ti < ė*, v * »
Reikalaukite py ateitas arka

•

138150
00

, W00
$4.25
3c.
• *

“DARBININKAS” ’
K.

DroadnAty,

So. Boston,

Mass.

I

T

Ketyirtadiepis, lapkr. 1 d.

"DRAUGAS?*

Ko ten išmoksi.

Lietuviai

-U Jonuk, kodol neini į

I
<1 PUIKUS” VAKARAS.

vių skaitliugumas čionai neJ

žinomas.

mokyklų mokinties t

pamėgink vieno, Vlaooa ApUoUoo*.
•tM vnlrtft* Uvo ■fcllvlui yra BATO— O ko aš ten išmoksiu Nię. Pr»Salina vlaųa nwma<umya
Im vl4uHų IlgM
U negero au-

nuo nemokančių. Jei ką no rtriklnlma,
ri žinoti, tai vis manęs klau

T»»»r(«w»TOV

~(r-

««.

SKAITYKIT IR PLATINA
“DRAUGI"

r

3E

3Z

Sekančios Knygos Gauna*

mos “Draugo” Knygyne.

• lae relikto. kad talkia

Grųnd Rapids, Miob. —

Labai ačių Darb, Sųjun- sia ir klausia.
Musų kolįonijoje yra įvai gos kuopai už jos rūpestin
raus plauko lietuvių. Ir vi gumų darbo žmonių reika
Kaimietis užeina pas gy
si jie veikia, darbuojasi. Ži lais. Visi darbininkai turėti) dytojų ir tariasi, kokiu lai
nomas daiktas, darbas dar įstoti šiton kuopom ‘ i
X. ku rytoj vėl ateiti. Gydyto
----------------T
---'
''
bui nėra lygus.
jas
nurodo,
tik
sumos

L. D. 8. KUOPOS >
VERTIMAS. • ‘

Nesenai viena susocialistėjusi lietuvių draugija tu
rėjo surengusi vakarų su lo

Jei trokšti |gyti tikri Iviešų, užsisakyk laikraštį

‘ŠVIESA"
kurį skaitydamas pats apsįšviesi ir kitam galėsi prie
šviesos parodyti kebe

valandų (butą nedėldienio).

— Ponuli, — sako ūkinin

)

Visiems savo prieteliams patariamo skaityti ir platin
ti musų išleistas knygas. '
/
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardų. Pinigus reikia siųsti iškalnę išpęrkant
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolerio
galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 38. Braiiineliai. Tai labai įdomios apysakaites.

LAIKAU VHIEM8 PRIE ŠVIESOS

Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Chioago, III. 1915...45
No. 82. Huokleberry Pinnas. Mielam laiko praleidi
mui patartina šių apysakų, kalba lengvi ir knygos
intalpri intoresuojanti, vertė Jonas Kipitas................... 75

rašo labai daug pamokinančio apie fano*
ii inų.
,
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybė*
reikime,
“ŠVIESA”
gaus

kas,' — rytoj vienuolikta pa
Cleveland, Ohio. — L. D. S. ti suma, reikėtų eiti bažny
galais. Lošimas pasibaigė 51 kuopa turėjo mėnesinį su
čion. ‘
■’
peštynėmis ir muštinėmis, sirinkimų. Įstojo daug naujų
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
U — Meino čionai bažnyčia,
Susirinkusi ; publika užuot nariui • ^Nutarta ;si|i^n'^t|l3 dv — sako gydytojas, mušda
Visokiais.reikalaia kreipkitės adresu;
Vienų jų
žiūrėti į scenų, buvo priver delius ’ vakarus.
masis krūtinėn.
sta nusisukti į užpakalį, kur streikininkų fondai; i
“ŠVIESA”
t n,
K ėi Tai čiopais ar tik ne’ t/
įvyko įaikauSusių cicilikų
Šioj L. D. Š. kuopoj yra varpinė, kur žyirbliai vai
46 Congress Ava,
Waterbury, Oonn.
batalija,
gabiausi lošėjai. Tede! ir ren kus peri ir vėjai šlamščia i ni31llllllllillllillUUI|l||l||||IHIlH|lllllllllll||IIIIIIHI|IIIIIHH)|IUIIUIUI||ttHlllllllllllZ
11 u
» Tokiais veikimais ir dar giama tįe pasilinksminimai va
Atrėžė kaimietis, rodyda
bais neturi progos pafcigrij karai. Kari nematė, bus puiki
<3XtX*X«X«MSX«KtM»K*X<K«X4UttM<X«M*XtX*}MXVt»XWX*Xl
mas į gydytojo > galvų. ,»
vietos lietuviai katalikai. Ši pro^a pamatyti ir pasidžiaug
šimu. Vakaras įvyko su svai

tie atlikinėja prakilnuosiu.*
darbus, rūpinasi savo nelai-

- -- » .

ti.t y ’x i
,
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riems rupi tik savo ” idėjų"*
skleidimas.
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Pašvilptspamis

DARB. SĄJUNGOS'kU01
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vuoja L. R, Katalikų Darbi
Sąjungos

, kuopa

turėti, .veltui
ltw-#aka««e®~par

pasimokinti angliškos ir lie

tuviškos kalbų.

už drabužių^

kantieji:
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No. 735. Lietuvos Istorija.

Sutaisė Pranas, Trumpas, _ r.
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir
suaugusiems, 11,2 pusi,...... J ;...,;. U i..25

,,

,

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Roikatiuga: '
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gatoyts-'-.’ -lO

vieno

numerio • -

No. 822 Lietuvių Tautos Momorijalas. Parašė ir iu- i
davė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atšilu
siam liepos 26-29 1911 m. J.,.Gabrys. Vertiipąs iš
prancūzų kalbos dalis 1 ŠVilkes, Barre, Pa.,
pusi. 12. i....
».
.......------ ...........------ 10

5c.

1
"M n
‘ • t

'

1

No. 843. Tiesos žodis Socijalistamš. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei ”cicilįstai ’ ’. Su pa veikslais............ jįlO

^TIKYBA /R DORA"

1631 W. North Ava.

ębltago, Ui

nori gauti vienų numerį turi atsiųsti 1c.
fonldelį. ,

Kas

krauos

No, 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir <
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graiėiunas..k f. i.—13
No, 959. Apsvarstyk! Attikusiems misijų paminkle
: lis; parengė Tėvas Kapucinas
r

S B II B s gl■II R■■ • ■■ M H ■ ■ ■ ■ » ti
. m•

| No. 1020, Plati šv. Istorija Seno ir Naujo įstatymo.Parašė kun. D. Bopčkovskis. Vertė Dalį 1-rnų kųn.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kązlauskįs. Su
veikslais perspausta sulyg j. Zavadskio 190a m.

TAI MUSŲ DARBAI:

laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi.'. ,$1.00
|No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo lųtaty,
mo. Parašė kun, 1. Suster. Kieto popero apdarais. ..23

/

r.
G

m

ras, N. N., X, X„ VI. Jakutis,

Marcinkus, V.

J No, 401. Karės Metu. Vaizdelis i$ lįątnyių gyvenimo
1 3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai..___ 15

tikėjimo dalykus, paduoda Žinių iš katali

apie

pavienius numerius po 2c,
Adresas:
“

L Abramavičia, J. DabasinšJ.

Triveiksmis dramos paveiksklėlis
iš liaudies gyvenimo ............. .j,.___ _.15

Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už

Drųkteinįs, Rap. Baliauskia eis ant gero. Privalo būt jie
Teod. Baliauskienė, P. Jusiė. mgalėti, peš priešingai grų
n
Ąd, Dicms, M. Milikauskas įį visam pasauliui pavojus.

'

i No. 398. Katriutė.

- ...

------

■■

KAINA METAMS: $1.00;

Ąųkęjo se nuodų, plėsimo, papirkinėji
dol:
Jonas mo ir t.t. Bet tas jiems neiš

" c lunus’

Labai juokingas ir tinkantis
scenai lengvįai sulošiamas vaizdelis, .......................15:

kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
užklausimus Iš tikėjimo ir doros srities.

Dabartinėje karėję vokie
Kalbėjo p. čiai nesidrovi vartoti įvai
. Hačlcus. Po prakalbų buvo riausių įrapkių, kaip tai:

padaryty kolekta^

No. 294. Kas Bailys?

L ! Lalkraitts leidllamoa Kunigų Marutei} Cfalcaptye
V.
kerte | ėM<0|

Rašo

tilt

AlšauskaB,

J. Butkus, F. Jokubka, J. Rą-

lis, A. Sebeokls, J. Kasparai,

Sulyg vietos mokslo tary
F. Ginotis, J.
bos nusprendimo, tų pamo A.J *Padalinskis,
J
■
Jariulięnis, A. Stasevičia, A.
kų įkūnijimas priguli nu
Stankevičia, J. Vabalinskis, R DARR0W I ATVERS PAČIpačių lietuvių. Taryba rei
istus
kalauja, kad į pamėkas . šū R; Karpavičia. Smulkių aukų
$8M;
;:iĮ
'
< *
sirinktų atsakantis skaitliu?
Perleistą Laikraščiams
Už Dr. Bielskio kningutės
lietuvių. Nes jei norinčių
1 Spalio’. 30-ta.
mokinties atsiras permaza surinkta $4.50. Kalbttojui ūž
Clarence ,Davrow, kalbės
j
žinomas daiktas, nebus* rei koliohę-lS dol. Viso Tautės
visus pasifįstus sulyg praneši
kalo nei pradėti tas Vakatt Fondon prisiųsta 38 dol. 70
mu Chlcagos Skyriaus Natio
centui
nes pamokas.
nal Security, Į^eague, Medinah
Rap. A. Baliauskas;
Tuo tikslu Darb. Shjun
Temple.
-r-1gos kuopa sušaukia visų
’
Ponas Darrow viena kartji
vietos lietuvių susirinkimų'
‘ PSAKAtBOS.
buvo pacifiętąs pats bet KaisęSusirinkimas įvyks ateinan
rizmas taip, jį erzino, kad pil
tį antradienį, lapkričio 6 fl . Bingliariptou, N. V. — Spė
nai ir nuoširdžiai , pritaria
lietuvių bažnytinėj svetai lių 26 d. Šv. Magdalenos drau
Amerikos karei ir jos reikanėj. Iš tenai visi susirinku gija parengė puikų vakarų
jįngumo.
t
sieji lietuviai eis į mokyk su lošimais ir prakalba. Viėi
j P-nas Dąrronv kviečia virina
ių “High School,” ties 7-ta tos vienas lietuvis savo prakalsavo senus >dri|ug4s pacifistus
gat.
Tenai mokslo taryb: bo ję ragino lietuvius katalikus
atsilankyti ant šio susirinkimo
paniūrės, kiek lietuvių* yra prie vienybės ir skaitymb gerų
•
t *
ir užtikrina kad savo kalba at
ki$X 3V noii lankyti vaka raštų. Nopėikė jtolitikfj.1 lais
vers.
rines pamokas ir ar verta vamanių ir nurodė jų klaidas.
Specialis užkvietimas Išėjo
pradėti tas darbas, kurs Taipgi nurodė soČialistų nielį svėtimžertilrffė 'Sėcurity Leamiestui nepigiai atsieisiąs. švstos ir išvadino juos lietpgue kurių
skyrius
randasi
Vietos visi lietuviai tatai viškomis kiaulėmis,
žodžiu Lytton Bldg. t’er Victor Cl^unpaskirtu laiku, lapkričio 6 jo prakalbos labęi daug gewi
der, Jolin Filzpstrick ir Ė?
d., tuojaua po šešių vakare, davė publikai.
Buvo taipgi
K. Nochels iš Dftfbo Federaci
privalo susirinkti bažnyti- dainos ir deklėmaėfjos>
jos. George W. Perkins, Inter
nėn svetainėn. Privalo atei
Binghamptoniečiai turi ifi national CigaT Maker Unijos,
ti visi, nežiūrint savo įsiti
džiuoties turėdami tokį'puikų taip pat bus Švedų Choras ku
kinimų, nežiūrint to, ar kas
kalbėtojų.
4
ris išpildys muzikališkų dali
nori lankyti vakarines pa
Ten Buvęs.. programo.
•
mokas, ar ne. Mums veiki’*
Nei jokių tikietų nebus. Vi
sv'etimžemiams
pasirodyti,
Kailinių vagiliai nemiega. sos sėdynės dykai. Kas pirkad mes čia osamc skaitliu’
mlaus ateis, tas pirma sėdy
gi, kad mes, kaip ir kiti, pil
Anądien, buvo pasiųstas nė gaus. Pradžia 7:30 vai. va
dome piliečių pareigas ir
Shaync ir Co. automobilius karė. Medinah Temple yra 4
Reikalaujame sau pamokų.
su kailiniais vertės 5,000 blokai į vakarus
nuo ežero.
Kuomet taryba pamatys
dolierių, katrie buvo pasiųs Kampas Case Ir Ohio gatvių
musų
skaitlingumų,
jinai
t i turčiams.
Kaip kartas ant Ontario vienas blokas
j
leis mums turėti veltui va
automobilius ^sustojo prie t^tus nuęvStatc Gatvės.
karines pamokas ir visai ki
Clarence Darrov.yra advo
153 E, Kuperior Ht. ir iš ten
taip atsineš į mus. Nes lig-,
katas it',draugas žmonių. z
žuvo, o su juo ų kailiniai.
šjol svetimtaučiams lietu*

R
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kiu kada -Terasta? atsilyginsi

Kuopa nors -yra jauna,"Ijėl
K.-Činga, J. Steponaitis, IĮ -------------- t
jinai jau daug gera atlikus’
Grinls, J. Karbauskas, po 50d
lįetuvių darbininkų naudai
M. Maleevieia, K. Malcevieiė
Jos darbais kiekvienas pasi
nė, M. Mildažienė,' O. Stasevi
4žiaUgia? kiekvienas gerini.
čitttė, A. SimankUskienė,
Šitai tos Darbininkų i§ų
Zemęckis, A. Jankevičia. Ff
I
jungos .kuopos pasidarbavi
Baranica, F. Kvedarienę, J.
rtiu čionai iš mokslo tarybo
Trakšelis, O. Jakutienė, J. Pui
iŠgauta leidimas
lietuviam* s «.ų n i h;. ..
jutimas lietuviam*s
T
'
,.
mokas viešosios mokyklos
buste. Lietuviai turės proga

.

— , -■■■■'
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: Siuvėjas — Aš,- Gerbiamas
daktarai, j4u metai kaip? lan

TAUTOS FONDO*
PRAKALBOS.,,
-u i -

No. 355. Degtinė.- Vienaveiksmis soenos vaizdelis,
Lenkiškai paraiė Kaa. Goralczyk, vertė Adolfas
Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis
........................ 10

“TIKYBA ir

- į

Fondo .prakalbos,

Racine, Wis. — Čia gy
ninku

'~ t

> Kenosha, Wis.'
Rugsėjo
23 ’d.' buvo surehfetož Tautos

POS VEIKIMAS.
■ .

..... .

Daktaras — Kųs iš Tamstų!
( f i
' •1 uJH
5
slėniausiai
laukiat
• • » Korespondentas. *

įpingųja tėvyne.
• Kas kita yra su laisvam?
niais ir i socialistais, kat

F'

No. 197. Oliveris Twistas. Taį viena iš geriausiai nu1
gisekusįų vertimų garsaus anglų rašytojo Charles
Dickeus. Apysakų, kurių myli senas Ir jaunas, bied
nfts ir turtuolis; neapsivjlsi gavęs šių knygų.
Vertė Jonas Kmitas, 620 pusi.,............................. ; .$1.00

.

»'»M

Rpymdiwftwift plakatus,
a
Tikistus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tM Programus, Kon
stitucijas ir kitos spau1
sdrnimo darbus. Dar‘¥1
j . bus atliekame grašiai,
>b
greitai ir pigiai. Musų
Pavedąs m u m a
tavo
bUe
kak)
spaustuvė pripildyta uau«I>BUd<M
<•«>«
iMuriomis mašinomia ir uaua e al<aTl*««t
jausto
styliąus raidėmis,
I
.

s-tb’’-'
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DRAUGAS PUB. CO.
1800 W, 46th St., Chicago, Illinois B
*

•■«■■

r, Ai.. „ i. į

AUKSUOTI ROŽANČIAI
Užlaikome Ro
žančių dideliame
pasirinkime įvai
riose
spalvose
karolių,
kurie
yra pargabenti
iš Europos.'Pa
siskubinkite su
užsakymais. ; ,
Greitai gali Iš
sibaigti. Turime
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

r/. fehi
L k *- S'

/
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Vo. 1431. Karoliai įvairių apal-

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Bajtimores Koncilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. P. B. Serafi

nas, Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniem8 mokyklų skyriams. GraŽUs iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina..,»?. ..ri. ..25

| No. .1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su-*
taisė Mokytojas Juo*. Damijonaitis, vietiniai Lie- .
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs, mokyklose įr pa- ,
tiems per savų mokinties, poperos apd..,,35
į No, 1133. A, B. 0. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar,... ..................................• • • į • . ........ 25
|No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. * Da

No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymų lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno liottfvio grįčio-

je privalo rastis šį knyga, 448 pusi. popero apd... .75
Drūtais drobės apdarais,,................. ..
.$1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in[formaoijų adresuokite;

DRAUGAS PUB. CO.

Ri

1800 W. 46th St,

DRAUGAS PUBUSHING C0.
1800 W. 4<5th Street ’

Chicagp, 111
•

: 1

Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Konoilljaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Seraflnriš.Talpina trumpius klausimus ir atsakimug pritai
kytus pradedamlemsiems skyriams. Kaina, |- y.. .15

Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė.
Kiekvienas, jaunikaitis bei thergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, III, 1915, pusi. 28.. ..10
|No. 1219. $v. Kasimiems Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę.............. .................................... i............ .20

riaisakant
paminėkite numeri ir kokios apalvna norite. PlnigruA
nt BonU'
registruotame
loiiko, arba
SSS.SK. anmėa t Money Order,
onoenUalala krnaos IcnkleliaU. ■rgMHmUMl
A<
T-

e

. 3

No. 1214- Lietuvos Vyčių Dovanėlė,

5*0. 1433, Galima (auti įvairiu
«pal v q karoUaia. KryMiai "Ropian GeM”. Gvarantuoti ant 8
metų. JUckTienaa aUklral H*taa gratinjn dėžutėje. PuikiauOi dovana dėlei giminių. Su priahaktim*
la.oo

miotl kaina «a prinlnnttmų 78c.
No, HM/belt” Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas leoduRclta Ir krviells.
Gvarantuoti
ant 6 metų. Kaina au priaiuntttnu tik ............................... 31.85

'

mijonaitis, dalis 11.................................. ................ i*.1... .,33
[No. 1135. Valkų žvaigždutė. Bendoriaus, dalhr 1,
kieto poperos apdarais..... y........................... j .1............. 25
Į No. 1136 Vaikų žvaigždutė. dalis 11, kieto poperoB
apd........................................................................................ .. ...........
[No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais,
parašė Dr, A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti............................... ..
.20

&

r

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje ?v.
Kazimiero dryos. leidinį^,. ,r..............
| No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.

*

1 -į**'"
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Chicago III.

Pčnktadienis, lapkr. 2 d.
Ketvirtadienis, lapkr. 1 d.
Uždušinė Diena.
Visų Sveikųjų,

NORTH SIDE.

VYČIŲ APSKRITYS IR
RUTVILĖ.
Daugiausiai
prakilnios
jaunuomenės spėkų yra su
jungtų vyčių kuopose. Už
tai jų veikimas rimtas ir jų
tarpe idėja žydi.
Ir jų
darbas atnešė musų tautai
didžiai pageidaujamus vai
rius. Bet tie jaunuomenės
žiedai nepasitenkino vien
tik veikimu kuopose.
Jie
pramatė didesnę galybę^ di
desnį naudingumą tautai ii.
Bažnyčiai jei kuopos ge
idaus sukoncentruos save
spėkas, pajėgas ir sudarys
bendrą ryšį savo veikime.
Ką manė, tai ir svarstė.
Kaip apsvarstė, taip ir įvy
ko.
Sutvėrė vyčių apskri
tį iš Chicagos ir apielinkių
kuopų. Vos spėjo susitver
ti, kaip pradėjo veikti. Vie
nas iš didžiausių pasisekimų
jų veikimo buvo tai Chieagos apskričio choras, kuris
gan augštai pakelį? lietuvių
vardą svetimtaučių akyse.
Gi tas ne viskas.

L. Vyčių Veikimas.

Spolių 24 d. L. Vyčių 5 kuo
pa turėjo savaitinį susirinki
mą Šis susirinkimas nors buvo
neskaitlingas, bet gana indomus.
Pirmiausia vakaro komite
tas pranešė, kad atskaitos už
vakarą.spalių 21 d. negali iš
duoti, nes dar ne viskas apmo
kėta, bet yra manoma, kad
parapijai kelios dešimtįs dolierių paliks.
į
Pranešta, kad vakariniai
kursai jari beveik sutvarkyta
ir lapkričio 5 d. prasidės pa
mokos. Taigi tuotarpu kvie
čiame visus lankyti vakarinius
kursus. .Bus mokoma lietuvių
ir anglų kalbų. Lietuvių gra
matikos, isterijos ir skaitliavimo.
Nepraleiskite tos progos.
Visi lig vieno, o ypatingai L.
Vyčiai, į darbą, apšvietiman!
Smagu taipgi priminti ir
apie vakarą iš “Cenavaitės”
vaidinimo.
Labai pagirtinas daiktas,
tai laiku vakaro pradžia. Tai
gi ir šis vaidinimas prasidėjo
lygiai 7 vai. Lošėjai savo ro
les atliko labai gerai, ypač plė Kaminskaitė Genavaitės ro
lėje. Lošimas pasibaigė' ly
giai 10 vai. vakare. Po teatro
buvo lietuviškos žaismės.

Spaįių 28 d. fia buvo la
bai gražus vakaras Brolių
Strumilų svetainėj, pareng
tas Šv. Mykolo Ark. drau
gijos.
Be gražios muzikos
ir kitų dalykų buvo labai
svarbi kalba gerb. kun. Dr.
Maliauskio.
Gerbiamas
kalbėtojas kalbėjo 2 vai. lai
ko.
Kaip ant delno doku
mentai iškai prirodė bedie
vių mokslo bjaurumą ir jų
šlykščiausius darbelius iškė
lė į aikštę.
Patįs cicilikai
ir bedievukai turėjo akis nu
leidę žemyn, ir kaito dėl sa
vo vadovų darbų.
Žmonių buvo pilna svetai
nė.
Pelno liks nemažai.

Reporteris.
NORTH SIDE.
.. Labdarių susirinkimas. Chi
cagos L. RK. Labdaringosios
Sąjungos 6 kuopa turės savo
mėnesinį Susirinkimą lapkri
čio 4 d. tuojaus po pamaldų,
Šv. Mykolo parap: svetainėje.
Visi Kviečiami atsilankyti.
Raštininkas.

Ketvirtadlenls, lapkr, 1

Sugautas su mėsa,
areštuotas.

ROSELAND, ILL.

CHiCAGOJE

-V"

■i®
esą

'

Joscph Schuller, 20 m.,
219 W. 22 PI., nešė 3 kum
pius.
Patėmijo tai policmonas ir, sustabdęs, paėmė
jį savo globon.
Buvo tai
bemėsinėj dienoj.
Policija
mano, kad jis tuos kumpius
pavogęs.

.MA5TER
--------- v5Y5TEM,
-------------- -

Yra dusų Proga
Gauti geresnj darbų ir daugiau pi
nigų.

Visur reikalinga daug kirpėjų, trimerių, rankovių, kišenių ir skylučių
dirbėjų. Taipgi preserlų ir siuvėjų
elektros mašinomis. Darbai laukia.
Ateikite dienomis arba vakarais.
Lengvi mokesčiai.

Norėjo sustabdyti moterių
registravimąsi.

Specialia skyrius merginoms

Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų miš
rų—blle 8tallės arba dydžio, iš blle
madų knygos.

Nedėk Savo Telefono Ant Viršaus
Buvo paleistos paskalos
kad moterįs nesiregistruotų,
girdi, jų vyrai busią pa
imti kariuomenėn. Bet tos
paskalos laiku buvo sustab
dytos.

,

Ugniagesiai gelbėjo
vagiliams.

Šiomis dienomis paaiškė
jo, kad ugniagesiai prigelbėdavo vagiliams apvogti na
mus. 12 jų jau areštuota.

Chicagos kinų majoras.

Piningų Dėžutės
’AD pageidaujate turėti gerą telefono papatarnavimą, tatgi telefono prenumerato
riai yra. kviečiami kad niekados nedėtų telefo
no ant viršaus pinigų dėžutės.

K

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Ofisas 2S59 8. Leavltt St.
Talandos 4—6 ir 7—9

Tel. Canal $877.

Apsaugok savo t?lefona laikydamas jį
ant deskos arba ant stalo kur netaip greit bus
numetamas.
*
*
*
CHICAGO TELEPHONE COMPANY '

Dažnai iš kuopų atstovai
įvyko
vienos
draugijos
susirenka pasitarti apie to
vakaras. •
Vakaro progra ‘. Policmonas nušovė savo
ANT PARDAVIMO
limesni ir naudingesnį vei
vyresnyjį.
moj dalyvavo ir “Kanklių”
kimą bendrai.
Tuose susiPatrolmanas
Anderson PARSIDUODA MOKYKLA.
choras, p. B. Janušausko
rinkimuoso sueina tokie ir
būdamas
specialiu
policistu
Jeigu nori turėti puikų ir
vedamas.
Dainavo chorai:
tokios, kuriems labiausiai
prie
geležinkejįo,
buvo
susi

pelningą biznį tai pirk mokyk
merginų^ vyrų ir mišrus.
rupi organizacijos, gi su or
draugavęs
su-yagiliais,
kat lą Anglu kalbos ir kitu mok
Deklemaciją “Tėvynė” pa
ganizacijos ir tautos gerovė,
rie buvo pavogę tūkstančius slų. Mokykla geriausiai išdirb
sakė p-lė J. Urbiutė.
nes organizacija yra sutver
dolicrių vertės automobilių
Vytis. Reikia pažymėti,
kad
ta. Mokiniu visados pilna. Įeita dėl pasekmingesnio dir
ratlankių.
Praeita
pirma

gų
nuo $300.00 iki $500.00 ant
“Kanklių” choras yra Šv.
bimo dėl musų tautos. Ne
dienį leitenantas P. Lavin mėnesio.P niki proga ItompcL. Vyčių Vakaras.
Jurgio K. parapijos choras.
vieną kartą šis apskritys
buvo sugavęs, ^trie darbo va tentižkam žmogui. Kreipkitės
Yra skaitlingas ir puikiai
nusprendė surengti' šiokiąSpalių 28 d. Dievo Apveiz- išlavintas.
Šitas . choras gilius ir pati, Andersoną. asmeniškai arba laišku.
tokią pramogėlę.
Ir vis
B: F. WASZKIEWICZ,
dos parapijos svetainėje, L. dažnai pakviečiamas į ren Andersonas parodydavo va
įvvkdino.
Užtai, atsižvel
giliams,
katruose
vagonuose
2146
W. 19th St.', Chicago, Rl
Vyčių 4 kuopa surengė labai giamus lietuvių visokius va
giant į praeitą savo veikimą,
’ puikų vakarą.
GERA PItOGA.
karus. Ir visuomet jis pa kas yra ir pagplbėdavo vog
ir pasisekimus optimistiškai
ti.
Anderson,
matydamas
!
Jauna pora priversta paaukauti
Pradžioje p. L. Šimutis pa sižymi.
X.
.
.
v
. i savo puikius, beveik naujus rak tn'žiuri į daugelį visko visiems
savo darbams galą, nušovei dus už retai pigių kalną, $170.00 šesakė labai indomią prakalbą.
1 -I____ t
klyčlos setas, tikros skuros už $85.
žadančią ateitį.
Ateitimi
leitenantą Lavin, manjda- vėliausios mados valgomojo kamtAPo prakalbos buvo sulošta is
PADĖKA.
pasitikėdami i r, visuomet turlo rakandus. 2 puikiu dlvonu, damas tuo išsigąlbėsiąs.
toriška 4 veiksmėse drama
venport, taipgi $525 Victor
bu
.rėdami omenyje tautos labą.
brangiais rekordais už -$60.00.
Šis
'
»
yra retas pigumas ir Jums apsimo
rodos, ne taip senai'šitas ap- “Mirga.” Lošėjai buvo visi, Ko d erai Reserve Chicagos
Jonas Buza, 5301 Marv- kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
skritvs nusprendė scenoje p1* ^yčią dramatiško ratelio .bankas, kuris darbavos parte. Viskas vartota vos 9 savaitės,
taip po vieną. Atsišaukite
pastityti milžinišką veikalą, nariaL L<^ė sekantieji: Vy- davime Antrosios Laisvės land Avė., džianitorius, pra parsiduos
tuojaus. Gyvenimo vieta:
žuvęs nuo spalių 4 d. ligšiol 1922’ So. Ketlzie Are., arti 22-ras
“Rutvilė.” Jame dalyvau tautas — J. Balsis; Ona Vy- Paskiros bondsų, * išreiškia nepargįšta.
Moteris ir gatv., Chicago, III.
tauto žmona — P. StulpįnaitJėųvisiems, visų taiitų pilieja daugybės asmenų.
Yra
Turi parduoti
Puikus Seklyčios
vaikai prašo, kad jis sugrįs raliandus,
Stalą ir šešias kėdės —
tai apsakymas iš lietuvių Mirga, jos tarnaitė — J. P. čiams svetur gimusioms ar
divonus, Plieninė! I,qv/i — Kafaodas
tu.
$250 Vlktorola su rekordais — $60,
gyvenimo. Jis žadina mei Balsienė; Ginbutas, pilies per- čia augnsiems, širdingą pa$850 ylayer pijar.as $210 — vartoti
žiurėtojas Vytauto priešas - j dėką už prigelbėjimą bantiktai 90 dienų — parsiduos po vie
lę ir prisirišimą prie sąvo
PRANEŠIMAS
CICEROS ną kreipkitės:
f 1 (
tėvynės. Argi neverta pa V. Pažaras; Prakša ir Moste- *kui darbe.
“Draugo” skaitytojams, kam iŠ 8019 Jackson Blvd., ntli Kidzie Avė.
Įvairių tautų piliečiai pa- Cicero? “Draugo” •.,aityt°jam8
sižiūrėti, kaip musų bočiai vas; žmogžudžiai — A. Straz
PAIEŠKOJIMAI.
das
ir
V.
Juodelis;
Kareivis,
rodė savo visą energiją ir nepristato vaikas teisingai kožna
gyveno?
dieną “Draugą”, tai meldžiu atsi
Palcškau kambario dcl gyvenimo
S. Šimulis; Kareivis 2
pagelbėjo vyriausybei su- šaukti pas manės, o aš stengsiuos
ant North Sirįes pas blaivus žmo
Tų veikalą norėjo statyti
A. Giriu?; režisierius, J. Bal rinkti reikalaujamą pasko pataisyti.
nės, turi būti ir šildomas. Kas to
vienur ir kitur. ,Bet, galop
kia vieta turi, meldžiu atsiliepti.
J. MOZERIS.
sis, sufleris — D. Šulckaitė.
F. M.
lą.
Jų
darbas
ir
pasišvennusprendė pastatyti C. S.
1430 S. 49th Avė.. Cicero. III. 1889 N. LINCOLN, 8T„ Chicago,
Sunku yra spręsti, katras jfpnas yra gerbiamas ir bus
P. S. svetainėje, 112C-8 W.
Palcškau savo, draugų Antano Ir
lošėjų geriau atliko savo rolę. paTninėtas šalies istorijoje.
Jono Senkevičių, paeinančių Iš Su
18th St., Chicago, Ilk, lap
valkų gub., Naumiesčio pavioto žūk
Vien tas aišku, kad lošimas
AR ESI GIRDĖJĘS?
J. B. McDougal,
lių kaimo. Jau seniai knlp gyvena
kričio 18 d., 1917 m.
Nors
Kad
Smogus
gali
pasigra
’
->ti
sau
publikai labai patiko, nes ran
Amerikė. Taip pat paieškau Pijušo
Govemor
oi
the
Chicago
veidą
ir
įgyti
ilgus
plauke
.
l'r»
:
ųsk
vieta nėra žinoma, bet sve
Olceko kuris 2 metai atgalios gyve
stamjią
tr
gausi
visas
*
-tcimaclji
kų plojimui nebuvo galo.
no Shenandoah, Pa. Meldžiu atsišn li
Fedėral Reserve Bank.
tainė yra didelė, gražiai pa
DIST8IB9T08 FBI r J?
\
kite sekančių adresu:
Po programo jaunimas šoko
VINCAS liOBA,
42 Vine Street,
4flr
.«k»,k''ss8. J
—
—• —
...........................’T'r
puošta ir tinkama to veika
418
Tabor
st., PMtsbnrgli, Pa. i
lietuviškus šokius.
neles O. Krukoniutė ir E. Belo lošimui. Pradžia bus aPažymėtina, kad žmonių bu nevičiutė.
pie ketvirtą valandą po pie
vo pilna svetainė. Ir kaip-girBravo L. Vyčių 4 kuopai!
tų.
Nors 'lošimas' užimsi
Tik Išėjo Iš Spaudos
kiek. ratandy, bet pasitiki- *1™’
5™. patenkinti t.,o
J. F. Baubkus.
ma, kad dar bus laiko ir vakaru
imimiiimiiimiiiimimiiimiii'tmmiiiii
Buvo taipgi pardavinėjama
linksmai pašokti.
Vakarą
GARSINKITĖS
j atlankyti vertėtų kiekvie lietuviškos kningos ir laikraš
“DRAUGE”
nam, o ypatingai tėvynai čiai, karinos pardavinėjo pa- iiiiiiiiimiiimiiiiieiaiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii!!
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė
i
niui, nes bus maisto dvasiai mitmimiiiiiiiiHiiimiiiimmiitiiimiiiiiit'iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiĮĮ
Paraše PRA2VAS
/heapmatuoto, taip, kad ge
Didelis Rožinis Balius
inaus supažindins su dalimi
9
PARENOTAS
Kaina 1O centų
. Lietuvos istorijos ir pastip2 LIET. GIESMININKŲ DRAMATIŠKOS DR-TES
, rins musų prisirišimą prie
P* prvrlnha Av. C«clll|o«
OAUNAMA
nuisų numylėtos tėvynės. i
Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 4,1917
Dargi prie to bus padrąsini
SCHOENHOFEN DIDŽ. SVET.
mas apskričio vyčiams ir
A. hland Ir MII* sukę. Arena*
~
39c. Ypatal
taippat paskatinimas jam S Pradžia 4-ts vai. po pietų
veikti energingiau ir taip
Maloniai n.lkvicčiarųe ^iaus liotuvina ir lietuvaitės, Benus
Ir Jaunus atsilankyti ant musų pulkaus Balinus kur, galėsite linksniui
naudingai musų numylėtos
praleisti laikų, prlo gražios muzikos pasišokti, nepamirškite dienos.
1800 W. 46th St,'
Ohi:ago,. III.
Muzika L L Orchestra P. KRIKŠČIŪNO
tėvynės Lietuvos naudai.
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“Draugo” Knygyne

Kviečia visus

•

KOMITETAS.

JOSEPH O. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. $24 National Life Bldg

E

19 So. LaEallo SL,
Vakarais 1586 Ullvaukes Ava =
Centrai <899
hasldenee Humbold IT

AKYS EGZkMIKUOJAMAS

CHICAGO, n.

KtiiimniniuiiinmniuiHiiHHiinnniitą
Kas tartie
aku tr tratu
pų žiūrėj lutų arba galva skaudi
nelaukite ilgai, bet •atoitikite pat
mane.
Ai Jums duosiu rodą Ii
pririnksiu akiulus. Ui savo darbi
granuituoju arba pinigus sugrų
Kosiu.

Tel.

Drovsr 7142

Dr. C. L Vezelis
LIETUVIS DENTISTAH
Valandos: nuo
ryto iki 9 vak.

I

Nedėliomis pagal sutarimų.

PETER. A. MILLER

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

2128 West 22-ra gatvė

Mc&lnlur 67fc<

Br. A. K. RUTKAUSKAS

M

!

Br. POVILAS ŽILVITIS

Gydo visokias Ligas

j

i

3*67 $i. ViUtn tirt.

basu K. ii (ibi

Lietuvis Gydytojas tr.
Chlrurgaa
' t

S.VI3 6

DR. G. M. GLASER

Halcted St.,
Ghlcuge
Tsl. Drover 7179

a a»a»a»^:):-<»a»a;-a*a*a>-»»7
. j.--

..

Praktikuoja 26 metai

Gyvenimas ir Ofisas
8149 8. Morgan St. kertė 32 st.
Chicago, Iii.

SPECIALISTAS
Moteriškų,
Vyriškų ir Valkų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OHSO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po ptet
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėliomis vakarais ofisas užduotas.
Telepiione Taitis 687

Dr. A. R. Elnmenflitl 0. D.
Akių
Specialistas
Patarimas Dykai
Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9
vai. vakarė Nedeiioms 9 iki 12.
4649 So. Ashland Avo. Kbnrip. 47 St.
Telefonas Yards 4317.
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DABOKITE SAVO AKIS
jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta Iš aklų.
Jeigu Tau tkauaa akys, •
Jeigu turi uždegimų aklų,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tue
reikalingi akiniai:

I
j

5
5
S

John J. Šmetana

Į
•

AKIŲ SPECIALISTAS.
Tėmykit mano nžraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

S Kampas 18-tos gntvės

S

cau

Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklas. Paveskite aprūpinti savo akis specijallHtul, kure 16 metų darbavosi lenkų iv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

Ant Hatt’a Aptiekus

2-rns nugJtn.

Valandos: nuo n ryto iki 0 vak. Ni-dėllom nuo 9 ryto iki 12 dienų.

S•

-~

• Tol. Canal 623
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^The^
Cj Best ji

“AUŠRELE”

Pranas Z.

Dr. S. Biežis

Viršus šios pinigų dėžutės nėra padirbtas
dėl to tikslo, viršus yra permažas, ir instru
mentas gali, nukristi ari grindų ir susidaužyti.

o «» ottvyb* mirmutrii
Hip Lung, Chicagos kinų
• F. P. Bradchulis §
majoras, išnuomavo 1,000
'akrų farcną, katrą mano pa S Lietuvis Advokatas
▲TTororar AT L*W
dalyti į mažus šmotelius ir
Dalyvavo “Kanklių”
1OB JMT. Monroe. Cor. Clark Ht
apgyvendinti savo tautie ■ Room 1207 Tel. Randolnh 669*.
choras.
CHICAGO. ILL.
čius. Ta farma yra 150 my •
Orv.: UIS 8. Balstad 8t
Atark White Suuare parko lių nuo Chicagos, Mather, •s
Talaphoae Varda M90
svetainėje spalių 27 d., š. m., Wis.

1

MASTFK DESIGTTJTG BGHOOL
i. F. Kosnleka, Perdėtlnls
$18 H. La baile gatve. Kambarys
418-427. prieS City Hali
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"DRAUGAI"

COFFEE
IH P

GARSI
’r_JKAVA. 4(1 A
Visur parduodama po 28c. ir
po 50c.
■***

SVIESTAS

RYŽIAI

O«r1so»k s •«>•♦<>•m**
n-M Hf«r
Bis. nvsiknrjuji ga
lit rsotl

(lerisaalot roUss.
ro-ira.
iže vartės,
• 8įc
■<«raldaoda
ui

1' «B8T 9JD8
1978 Kilrrankaa av.
8084 Mlfvaakaa av:
10M Mlhraaaaa av.
1810 W MsJffm st,
»M v Kaitas* ak.

1344 W OhlcasosT.
1896 Btoa lataail av.
9619 «. North ar.
181? 8. Halatad M,
1991 3. Maistai M.
1IU W. lUhat.

45 c

4 -'

COCOA

aa
bent kokia, | JI A

Geriausia Baskas,
tūly trina «n

1-t av.

Pulkit Stalam
Mis 43C

|Hb

nor w.
■OUTII 31D1C
9nš» Wast*orth av
9417 8. Halatai st.
AsUsaiav.

-uotą bios
106 W, Dlvlaloa at.
190 V. North av’
9640Unoola av. ii

MUM. Clark Bv

