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RUSIJA SIULIA NUSIGIN
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True translatlon flled wlth the post- True translatlon fllflfe wlth the postmaster at Chicago, III., on November master at Chlcago, UI, on Novonibor
2$, 1917, as reąured by tho act ot 23, 1917, as reąured by the act of
October 6, 1917.
October 6, 1S17.
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DIDELI ANGLŲ LAIMĖ KAREIVIAI lUO RUSŲ
JIMAI PRANCŪZIJOJ. FRONTO PLIEKIA ITA,
LŪS.

-------- į-

Londonas, lapkr. 23.—Ka

Prašalintas priešingas tai
kai generolas.
VOKIEČIUS MUŠA PRANCŪZIJOJ;
z

--------------------

ANGLAI S MYLIOS NUO CAMBRAI.
True translatlon flled wlth the postraaster at Chlcago, III., on November
23, 1917, as reąured by the act of
^pctober 6, 1917.
• '

RUSAI PRANEŠA

KININKAMS,

KAD

True translatlon filed wlth tho postmaster at Chicago, III., on November
23, 1917, as reąured by the act of
October 6, 1917.

TAL ANGLIJOS

AMBASADO

JIE RIUS NENORI KALBĖTI

NENORI KARIAUTI.

Petrogradas, lapkr. 23.—

Naujoji 'Rusijos vyriausybė
paliepė viršiausiam rusų ar
mijų vadui gen. Bukonin pa
siūlyti priešingosios kariuo
menės vadovui pradėti da
rybas apie nusiginklavimą.
Apie tai duota žinoti ir vi
siems talkininkų ambasado
riams.
Čia aiškinama, kad pasiulyjimas nusiginkluoti to
li gražu nereiškia sgperatišką taiką. Rusai- buk aiškiai
pažymi, kad jie netrokšta
atskiros taikos.
Jeigu Vokietija atmes pasiulijimą nusiginkluoti, tai
darbininkų taryba ir visuo
tinas Rusijos darbininkų ir
kareivių kongesas vesiąs aš
triausią kovą prieš vokišką
militarizmą, .kol “rusų demokratiškomis idėjomis i-

SU TROCKIU.

Washingtonas, lapkr. 23.

rės štabas praneša, kad ang
lų kariuomenė nušlavusi vi
są Ilindeburgo liniją Arraso
fronte ir toliau žengiami
pirmyn.
Daugybė naujų kareivių
paimta nelaisvėn.
“Taųks” veda visus už
puolimus, o kavalerija su
pėstininkais užima atimtus
apkasus.
Vokiečių nuostoliai už
muštuose, sužeistuose ir pa
imtuose i nelaisvę tiesiog
milžiniški.
Išardomos ištisos divizi
jos. Neoficialiai pranešama,
kad buk išviso vokiečiai ne
tekę 50,000 žmonių. 1
Anglų nuostoliai nedideli.
Sulyg paskutinių prane
šimų priešakiniai būriai ang
jų kariuomenės randasi tik
ug trijų mylių nuo miesto
Cambrai. 1
Anglai dar nekartą taip
smarkiai nemušė vokiečių,
kaip dabar. Aprobuojama,
kad į nelaisvę paimta arti
10,000 vokiečių. Nelaisvių

z—Mąksimalistų užrubežiniu
reikalu ministcris Leonas
Trockis steigėsi gauti progą
pasikalbėti su Didžiosios
Britanijos
ambasadoriumi
Petrograde. Telegramos pra
neša, kad pastarasis nesu
tiko kalbėties su Trockiu.
Ir kitos talkininkės val
stijos greičiausiai taip elg
sis šiame reikale, kaip ir
Didžioji BHttffiJJa
rių.
True translatlon filed wlth the postmaster at Chlcago, III., on November
23, 1917, as reąured by the act of
October 6. 1917.

BIČIUOLAVIMASIS
TARP RUSŲ IR VOKIE

ČIŲ DIDĖJA.

Londonas, lapkr. 23.—še

—Bieiuolavimasis tarp rukvėpti” Vokietijos gyven sų ir vokiečių kareivių ry
>tojai nenuvers savo valdovų tiniame fronte smarkiai di
ir nepareikalaus taikos.
dėja. Telegramos iš Berly
no skelbia, kad “vokiečiai
nesutiks
nusiginkluoti pirm
True translatlon flled wlth the postmaster at Chlcago. III., on November
23, 1917, as reąured by the act of negu rusų kareiviai nepa
October 6. 1917.
dės šautuvų”.

šių geležinkelių centras ir
šiaip jau didžiai vokiečiams
svarbus miestas Cambrai
pradėta bombarduoti iš anglų armotų. Taigi, netik Hindeburgo frontas visiškai su
laužytas, bet taip gi sutriuš
kinta būtinai
vokiečiams
reikalinga7 geležinkelių lini
ja.

Londonas, lapkr. 23.—O-

ficialės telegramos iš Pet
rogrado praneša, kad dar
bininkų taryba prašalinusi
vyriausiąjį rusų armijų va
dą gen. Bukoniną už “atsi
sakymą išpildyti paliepimą
apie nusiginklavimo- pasiulijimą”.
True translatlon flled wltn the postmaster at Chlcago, III., on November
23, 1917, as reąured by the act of
October 6, 1917.
,

SUAREŠTAVO KERENS
KIO PAČIĄ.

True translatlon filed with tho postmaster at Chlcago, III., on November
23, 1917, as reąured by the act of
October 6, 1917.

SUOMIAI SUSITARĖ
VARYTI LAUK RUSUS.
♦
•

Kopsnhagenas, lapkr. 23.

—Iš Švedijos miesto Ilaparanda ateina žinios, kad so
cialistinės ir buržuazinės
Suomijos partios nutarė
stengties išvyti rusų karei
vius. Išrodo, kad greit pra
sidės ten mūšiai.
True translatlon flled wlth the postmaster at Chlcago, III., on November
23, 1917, as reąured by the act of
October 6, 1917.

Londonas, lapkr. 23.—
RUSAMS
Pranešama, kad Raudono UŽGRIEBTAS
sios Gvardijos nariai sua
SKIRTAS
CUKRUS.
reštavo premjero Kerenskio
pačią, kuomet ši mėgino nu
New Yorkas, lapkr. 22.—
draskyti bolševikų apgar Federališkas administrato
sinimus, šmežiančius jos vy- rius George M. Ralph užlai
kė 10„()00 tonų cukraus, ku
JiRevoliueijonieriškas ko ris dar prieš revoliuciją ta
mitetas Maskvoje sutvėrė po parduotos caro vyriausy
tam tikrą gvardiją delei bei ir laikomas sandėlyj.
saugojimo svetimų valstijų Dabar šis cukrus bus par
davinėjamas Amerikoj.
piliečių.

Italy armijos štabas, lap
kr. 23.^—Priešai ėmė smar
kiai atakuoti italų pozicijas
toje vietitje pr£e Piavo upės, kur ji pasisuka į Belluno Alpas.
Atakose dalyvauja ge
riausia vokiečių kariuome
nė, kuri neseniai tapo čia
atgabenta nuo vakarinio
Rusijos fronto.

No. 277

IKOS ŽINIOS.
[arės priešininkų kova su Tėvas nužudė du savo vai

policija.

San Francisco, lapkr. 23.

kus.

Sullivan, Ind. lapkr.- 23.—
Begaliniai nusiminęs de
lei pačios mirties ir blogos
sveikatos anglekasis David
Johson nužudė dvi savo
dukterįs ir pavojingai susi
žeidė pats save. Viena nužu
dyta duktė buvo 3 metų, o
kita tik 15 mėnesių.

[-Šiomis dienomis čia įvyko
lutas
susirėmimas
ant
iesto gatvių tarp policijos
karės priešininkų, kurie
ivo susirinkę paklausyti
•of. Nearingo kalbos už
iką. Tik valandai prašin
ąs “dėdėms” pasisekė išaikyti pacifistų minią. 3
Kontroliuos pieno pardavi
aatos suareštuotos.
nėjimą.

True translatlon flled with tho postmaster at Chlcago. III., on November
23, 1917, as reąured by the act of
October 6. 1917.

ATĖMĖ NUO ITALŲ DU
VIRŠUKALNIUS.
Berlinas, lapkr. 23.—Ofi

cialiai paskelbta, kad šiau
riniame Italijos fronte, tarp
Brentos ir Piava upių, vo
kiečiai paėmė Fontaną ir
Monte kalnus.
True translatlon flled wlth the postmaster at' Chicago, Iii., on November
23, 1917, as reąured by the act of'
October 6, 19171

PUSĖ SVARO DUONOS Į
DIENĄ ITALIJOJ. .

R-23.—Itali
jos vyriausybė parėdė, kad
kiekvienas gyventojas ne
True translation flled wlth the post- privalo
suvalgyti daugiau
master at Chicago, III., on Noveinoer
23, 1917, as reąured by the act of pusės svaro duonos į dieną.
October 6, 1917.
Policija darinės kratas na
BOMBARDUOJA SVAR muose ir pas ką ras daug
BŲ GELEŽINKELIŲ
paslėptos duonos ir miltų,
CENTRĄ.
tai' bus aštriai nubaustas.

Kopenhagenas, lapkr. 23.

PAVARĖ GENEROLĄ,
PRIEŠINGĄ TAIKAI.

METAI-VOL. II

od as Second Class Matter March 31, 19.16, at |hlcago, Illinois

True translatlon filed wlth the postmaster at Chlcago, III., on Noven>ber
23, 1917, as reąured by the acį. ot

october

išeniniai vagiai bus ryk
štėmis baudžiami,

Washingtonas, lapkr. 23.

—Federališkoji vyriausybė
nutarė paimli į savo rankas
T-mington, lapkr. 23.—
kontrolę ant pieno produk
harles Miller, Harry Gol l
cijos ir pardavinėjimo.
Charles Harrison pateko
policijos nagus, nes labai Sudegė grudų už $200,000.
lėgo žiūrėti į svetimus ki
nius. Jie į nuteisti,• 6 meMosbridge, So. D. lapkr.
ims į kalėjimą ir 25 ryk23.—Šiomis dienomis Leės kiekvienas. Po penkiommone, S. D. ištyko milži
ką rykščių jie gaus šioje
niškas gaisras grudų sauįbatojp, o dešims dar bus
dėliuose. Aprokuojama, kad
ilikta ateinančiai subatai.
ugnyje žuvo už 200 tūkstan
čių dolerių grudų. Dauge
lis tvirtina, gaisrą suren
gė suokalbininkai.
Tik dabar gavo laišką, ra
šytą 26 metai atgal.

Gainesville, Ga., lapkr. 23.
-Harry Hollen šiomis die
nomis gavo per pačtą laiš
ką, kuri išsiuntė jo sesuo
26 metai atgal iš Hainesboi». Nors tarp Hainesboro ir
lainesville yra tik 18 my
li, bet užsimetęs laiškas
k dabar tepsiekė adresatą.

6. 1917

TIKĖSI GREIT ATIMTI
NUO TURKŲ JERUZALIMĄ.

lapkr. 23.—
Anglų kariuomenė, veikian
ti Palestinoje prieš turkus,
jau prisiartino prie Jeruzalimo pakraščių.
Manoma, kad generolo
True translation filed with the postrdaster at Chicago, III., on November
2 i, 1917, as reąured by the act of Allenby’o kareiviai be di
October 6, 1917.
delių sunkenybių užvaldys
ATĖMĖ NUO VOKIEČIŲ Šventąjį Miestą. Kas valan
KAIMĄ.
da laukiama žinių apie Je- dėjo stigti druskos ir deg
ruzalimo puolimą.
tukų. Prie šių dalykų sto- į
Londonas, lapkr. 23.—Ka
kos nemažai prisidėjo ir;
True translatlon flled wlth the postrės štabas praneša, kad nau master at Chlcago, III., on Novembei pačios šeimyninkės. Kuomet
1917, as reąured by tho act of jos
joje ofensyvoje anglai iš 23,
užgirdo gandą apie
October 6, 1917.
mušė vokiečius iš kaimo NUSKANDINTAS PRAN druskos ir degtukų pabran
Fontaine Notre Dame.
gimą, tai tuojaus padarė
CŪZŲ LAISVAS.
didelius “zopastus” delei
(Fontaine Notre Dame
randasi beveik už trijų my
Paryžius, lapkr. 23.—Pa ko dabar kiti kenčia.
lių į piet-vakarius nuo staroje sąvaitėje vokiečių
Cambrai, palfelyj tarp Ba- nardančios laisvės nuskan Aklas bus iššventintas
paume ir Cambrai).
kunigus.
dino vieną prancūzų laivą
virš 1,600 tonų ir du žvejų
Buffalo, lapkr. 22'.—Po
True translatlon flled wlth the post- laivelius. Vienas torpeduo
master at Chlcago, III., on November
piežius Benediktas suteikė
23, 1917, as reąured by the act of tas laivas išliko sveikas.
October 6, 1917.
specialę dispensą, kad Hen
Kopenhagenas, lapkr. 22. ry J. Wessling galima bus
Berlinas, lapkr. 23.—Vy —Nuo gruodžio 1 d. iki va iššventinti į kunigus. Šis
riausioji armijos stovykla sario viduriui Muniehe bus klerikas yra aklas. Apako
praneša, kad į piet-vakarus užginta rengti koncertus, jis 1910 metuose, kuomet
nuo Cambrai kova tęsiasi. paskaitas ir kitokius viešus ištyko laike lekcijos chemiš
Priešams esą nepasisekė susirinkimus. Taip parėdy kų sąstatų sprogimas. Tai
perlaužti vokiečių linijos, ta iš tos priežasties, kad yta pirmas žinomas atsiti
tik, girdi, jie atėmė nedide anglių stoka nuolat skau kimas, kad aklas butų šven
tinamas į kunigus.
džiau jaučiama.
lį žemės plotą.
Londonas,

Valstijų kareivis-vekiečių šnipas.

Denver. lapkr. 23.—Forte
ogan tapo suareštuotas ka
lvis vardu Ma Linder.
olicija mano, kad jis esąs
ikiečių šnipas. Ma Linder
"a kaizerio laivyno rezerstas.
%
dėgė San Francisco mil
tų už $100,000.
San Francisco, lapkr. 23.

-Vakar ugnis sunaikino
Mbers Brothers” Milling
ompany” miltų sandėlį,
uostolių pridaryta apie
X) tūkstančių dolerių.

Buffalo, lapkr. 23.—Ame(os Darbo Federacija, kul veda garsusis Samuel
nupers, išnešė pageidavij, kad visi talkininkių
Istijų piliečiai, gyvenan
ti Suv. Valstijose, butų
iverstinai imami kariuocnėn.

ORAS.
kanuota, nepastovu, šiaus vėjas.
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“DRAUGAS”

gia savo gyvenimų, arba li
gi gyvos galvos užsiriša
dkUB.
PRENUMERATOS KAINA:
sau akis patekus kalėjiman.
Metama ............................................ $5.00
Socialistų ir laisvamanių
Huaėa metų .................................... $3.00
Ketvergo laika .......................... $2.00
Perkant ataklrala numeriais po 2c. spauda tvirtina, kad tiedu
Prenumerata, moki* lAkalno. bal
kiu ekaltoal uuo užnlmtymo dienon, socialistų laikraščių auklė
ne uuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą rltiada reikta prisiųsti ir tiniu be socialistų laikraš
senas adresas. Pinigai geriausia Au
sti
ISperkant
k ras aje ar ei prese čių
pastaraisiais laikais
"Money Order" arba Įdedant pinigus
skaitę dar ir katalikiškus
1 registruotą laišką.
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir ko
Tuo budu ši
respondencijos negrątinaml.^el au laikraščius.
torius, atsiųsdamas toki raštą, ne
pažymi Ir uclndeda krasoS ženklelio ta piktadarystė mėginama
sugrąžinimui. Visokiais reikalais kreisujungti su tikėjimu. Bet
piantles adresuokite:
DRAUGAS PUBLISUING CO., INC.
socialistų ir
1800 \V. 48tb Street, čhieago, Illinois tai paprastas
............ Phoue McKinley 0114..............
laisvamanių
arkliukas,
ku
------------------- XX ------------------"DRAUGAS”
riuo jie negali toli nujoti su
. . Llthuaiiian Daily Frlcud
tais priekaištais.
Publlshed daily exccpt Sundays by
DRAUGAS PUBbISHING CO., INU.,
Galimąs daiktas, kad jie
1800 W. 46th Street, Clilcogo, Illinois
Phone. McKinley 6114. Establ. 1008 du po visų galų ėmė skaity
TĖKŠIS OP SUBSCIUPT1ON:
One Year............................................ $5.00 ti gerus laikraščius, tikėda
Sis Mouths...................................... 83.01
Ihursday’s Edltion
.................. $2.0 miesi sugrįsti doros kelian.
At Newį Stands 2c. a eopy. Adve,
cishkg rates on appH-ation.
Bet pirmesnis socialistų ir
laisvamanių laikraščių skai
tymas jau buvo perdaug įsi
siurbęs jųdviejų kraujan,
taip kad apie pasitaisymų
I/lėtuv tu Kataliku Dlenr»3fl»
Aiaa kaadloną Iftekyru* uedMdlo

“DRAUGAS"
PRANYKO PASKUTINĖ
ABEJONĖ.

Penktadienis, lapkr. 23 a.
IŠ CICERO.

PAILSUS.

Švento Vardo draugija.

. Vienas anglas, priklausąs
Nurimusi siela dainų nebeaudžia,
anglikonų bažnyčiai, turėjo
Jau keletas mėnesių, kaip
Nekaista krūtinė ir kanklės sau snaudžia
didelį norų pasilikti tos ba čionai susitvėrė draugija
Apmirę be galės.
žnyčios kunigu.
Bet ne- arba
kuopa milžiniškos
Tik skundžias, tik guodžias dvasia sumenkėjus,
visada esti, kaip žmogus no Švenčiausio Vardo Jėzaus
Tik ašara mirga skruostais nuriedėjus,
ri.
Todėl ir tas žmogelis draugijos ir kuri yra labai
Tik veidas nubalęs.
turėjo pasiduoti likimui. tarp amerikiečių išsiplati
•
Tikėtasi duoti pra
Kiek palaukus mirė jo tė nusi.
Užmigo troškimai, išblyško svajonės,
vas ir šeimynos reikalai džią lietuviškos kuopos, tos
Nei dvasioj audrų, nei širdyj abejonės
taip susipynė, kad nebuvo taip didelės ir prakilnios
Ir. ženklo neliko,
progos nei mąstyti apie įs draugijos.
Tik skausmo prislėgtas slapčia vien beklausi:
tojimų kolegijom
Kaip kiekvienam darbui,
“Kur karštis krutinės, kur siekiai gražiausi?
Kartų jam pasitaikė kal taip ir čia pradžia visuomet
Nejaugi išnyko?!”
bėti su vienu iš .savo drau yra sunki; kažkodėl žmonės
gų. Tas jam prisiminė a- dar neprijaučia tam Jarbui.
Nors rustus perkūnai begąsdintų žemę, .
pie katalikų tikėjimų. No Nors, tiesa, jau" diktokai
Nors krauju pritvinktų padangės, aptemę
ras sužinoti teisybę kiek žmonių prie jos priklauso,
Neblykščiau prieš niekų.
vieną dienų x augo jame. Jis bet, ėmus pagal skaitlių lie
Bet jaučiant, kaip sala kaskartų krūtinė,
taisėsi, bet dar vis*abejojo tuvių, yra dar mažai. Trūk
Kaip meilė vis gęsta jau ta paskutinė —
ar pasilikti kataliku ar ne. sta dar vis spėkų. Reika
Baisu man palieka.
Jis pripažino Katalikų Baž linga geresnių darbininkų,
nyčios mokslų esant tikru. nes darbas yra dideHs. Ta
Dievuliau! Ant kelių dusauju parpuolęs
skaitant genis laikraščius
Bet jam rodėsi, kad kažko draugija nekenkia nei vie
Neniekink maldavimų sielos—-varguolės,
negalėjo būt neikokios kal
trūksta, kąžko mažai. Vis nai, nei kitai organizacijai,
Sustiprink nevertą,
laukė naujo kokio tai apsi jos įstatai vien žadina prie
bos.
Socialistiška ‘idėja”
Nusiųski man spindulį savo malonės,
paėmė viršų ir ginčai pasi
reiškimo, katras jį dar dau doro gyvenimo, maldingu
Kad vėl pamylėčiau idėjas ir žmones
baigė žmogžudyste.
giau intikintų.
mo ir dažnesnio atlikinėjiSu širdžia atverta.
Paminėkime visur Lictu- Socialistai su laisvama
mo katalikiškų pareigų. YVienų
dienų,
jis
ėjo
pro
vių Katalikų Spaudos Sa
t
niais nei nepagalvoja, ko
patinga tos draugijos narių
katalikų
bažnyčią
ir,
pagal
Krūtinei
išnaujo
karštai
suliepsnojus,
vaitę! Užsisakykime ir pla kius jie pragaištingus dar
paprotį, inėjo jom
Kada priedermė, tai ginti nuo iš
Vėl eičiau pas verkiančius brolius-artojus
tinkime katalikiškus laikra bus atlieka musų tautoje
jis atsiklaupęs meldėsi ir niekinimo Šv. Vardo V. Jė
Iš vargo vaduotų,
ščius!
skleizdami prieštikybinius
Tos organizacijos
mąstė, atsidarė bažnyčios zaus.
Ir šluostydams ašaras skleisčiau ramybę,
-: :o:
šlamštus.
Už tai jie yra
nariai jau nekartą savo pa
durys
ir
inėjo
mažas
vaike

O Tavo Apveižda ir meilės galybė
Paminėdami Spaudos Sa susilaukę labai skaudžių pa
vyzdžiu patraukė ne vienų
lis.
Šitas
priėjo
prie
kry

Jėgų man priduotų.
vaitę, nepamirškime ir ba mokų.
Bet, vis ligšiol į
žiaus, kabančio šalę durų, ir netikėlį ant gero kelio.
X
daujančios Lietuvos.
Nes juos neatkreipia domos. Jie
norėjo pasiekti pabučiuoti Šiton draugijon gali visi
Ir gimt’ gal ne viena dainelė auksinė,
kasgi kitas
badaujančią posenovei kvailai tvirtina
Išganytojo kojas. Bet ne geri katalikai prisirašyti.
Ir kiltų kur niukso padangių mėlynė
Lietuvą sušelps, jei ne mes, sakydami, kad žmon/se do
Ret
galėjo pasiekti. Tatai nu Jokių duoklių nėra.
Žfaigždutėms nuberta!
lietuviai katalikai.
ra gali gyvuoti ir be Dievo.
ėjęs toliaus bažnyčion iš karčiais iš liuoso noro pa
:o::Kaip jie tų be Dievo dorų
ten atsitempė kėdę ir, užsi aukoja kas administracijoj
Dievuliau, suteik man savo malonės,
Antai laisvamaniai tauti įsivaizdina, tai tik jiems
lėšoms ar kningoms.
Jei
lipęs
ast
šitos,
pabučiavo
Kad vėl pamylėčiau idėjas ir žmones
ninkai tik pseudo-patrio- vieniems žinoma.
’
kas nori, gali imti tos drau
Nukryžiuotojo
kojas:
Su širdžia atverta.
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Penktadienis, lapkr. 23 d.

ĮDOMIOS LENKTYNĖS,

"DRAUGAS”

Melrose Par, 47 sk., 49.75
E. St. Louis, 20 sk., 42.60
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Viso iš III. įplaukė $6.028.03

Wilkes Barre ir apylinkių
■■■■
lietuviai Valley View parke
liepos 4 d. surengė didelį iš
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pražūties ir sugrąžinti jai Athol, 12 sk.,
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Springfield, 69 sk., 1Č0.19 Manchester, 49 sk.,
69.25 12) Ona Gribauskiutė 5.00 j 1800 W. 46th St., Chicago, Illinois
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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, UI. 1915. ..45
No. 82. Huckleberry Filmas. Mielam laiko praleidi
mui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas.................. 75

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi............................... $1.00
HNO. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
Lenkiškai/ parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas
Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis ......................................... 10

No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, .......................... 15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis
iš liaudies gyvenimo ............................................................15

j

No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai........... 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 indavė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibusiam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911,
pusi. 12.............................................................................................10

Jūsų Groserninkas Jums Pristatys.

KALĖDŲ DOVANOS.

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “cicilistai”. Su paveikslais..................... •...............................
No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas...................

lis; parengė Tėvas Kapucinas ..................................... ..5
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlanskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Zfovadzkio 1905 m.
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi.. .$1 00

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais.. 25
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
Kazimiero dryos. leidinį.....................................................

I

.3

No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas.
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina.................. 15
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš

leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina....................... 25
No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per savę mokinties, poperos apd......................... 35
No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar.............................................................. 25
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11............................................................ ...35

No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1,
kieto poperos apdarais......................................................... 25

No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos
apd........................................................................................................ 35
No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais,
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti,.....................................20

TAI MUSŲ DARBAI

DRAUGAS PUB. CO.

15

No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misiją paminklė

I

•

10

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, III. 1915, pusi. 28....10

No. 1219. Sv. 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 gryčio
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd.. ..75
Drūtais drobės apdarais................................................. $1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami informacijų adresuokitė:

DRAUGAS PUB. CO.

š 1800 W. 46th St,

Chicago III.
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PUIKIAUSIS BALIUS SU

FERAIS
••

PARENGTAS

A. J. LAUTERBACH SVETAINĖJE,
PRADŽIA 4-tą vai. vak.

4SI9 W. 121 h St., Cicero, III.

ĮŽANGA 15 c. ypatai.

Su tuo pačiu tikictu bus galima j svetainė įeiti.

Kviečiame visus lig vieno atsilankyti į šit* taip puiku balių su forais, o užganėdinti busite pilnai, nes šiuo
ji draugija visuomet stengiasi atlikti savo užduoti žmonėm patinkanūausiai.
.
Kviečia DR-STĖ S. S. V. J.

’

Draugystės Saldžiausias Širdies V. Jėzaus

[■■HBHStlHetįl5Siži»K»BlHHbtmilWII»UlHHWn»MUmWI|čHIHHlgHH!ilieemHimiH»HlliMHieM
tos kalbos daugelis newarkiečią pasirįžo anksti grįž
ti Lietuvon ir paduoti bal
sus už pirmąjį Lietuvos
(Pabaiga nuo 3 pusi.)
prezidentą.
13) Mar. Šukaičiutė
5.00
’ Užgirdę apie rengiamas
14) Jonas Šukaitis
5.00 1) V. Lukošiūnas $20.00 Ii Guvią prakalbas, didieji
15) Elena Mykolas
5.00 2) K. Tamašauskas 5.00
Netvarko dienraščiai at
16) Jon. Kulikauskas 5.00 3) Jonas Gvazdaitis 5,00
5.00 siuntė savo reporterius.
17) Jonas Rudininas
5.00 4) P. Daugžvardis
5.00 Jiems Tautos Fondo- Cent
18) Juoz. Lekavičius
5.00 5) Alcks. Ciperis
5.00 ro' sekretorius nesigailėjo
10) Mar. Staniulis
5.00 6) Step. Agentas
5.00 žinią apie paskutines Lie
20) Juoz. Liepoms
5.00 7) Myk. Navickas
5.00 tuvos pastangos prasimušti
21) J. Rapalavičius
5.00 8) Juozas Gedvilas
5.00^ prie neprigulmybės ir apie
22) Juozas Lydeka
5.00 9) Jurgis Sidaras
5.00 tai, kaip Amerikos lietuviai
23) Ant. Mernikas
5.00 10) Elz. Strungiutė
11) Anelė Strungiutė 5.00 (ypač Netvarko) gelbsti Eu
ropos lietuviams.
Tai tos
Viso sudėjo $140.00 12) Ant. Radzevičius 5.00
žinios
pasieks
ir
Amerikos
13) Dom. Rupainis
5.00
Be to, dar T. F. kningu 15) St. Klapatauskas 5.00 visuomenę.
išparduota už $4.00.
16) Vincas Antulis
5.00 Na, tai Newarko skyrius
Na, kaip matome, jie sa 17) Alek. Višniauskas 5.00 No. 1 jau ir yra pirmas.
vo ištesėjo: Brooklyną pra 14) Aug. Matjošaitis 5.00 Tik nežinia kaip ilgai, nes
lenkė.
Patcrsoniečią pra 18) V. Grebliauskas
5.00 jau eina po svietą kalbos,
kilnumas nepratęs lengvai 19) Ona Areliunienė 5.00 kad Worcesteris lapkričio
nusileisti. Jie padarė, kg. 20) Ona Lukošiuniutė 5.00 24 d. iškirs tokį šposą, apie
galėjo! Daug jie gali.
21) Kar. Galiauskas
5.00 kurį visa Amerika kalbės.
22) Vinc. Venckus
5.00 Gali Worcesteris kartais
Į Newarką!
23) V. Barisevičius
5.00 ir didžiąją Chicagą pralenk
Iš Patersono T. F. Cent 24) J. Leiemonas
5.00 ti, nes Chicaga dar tik pra
ro sekretorius atsidūrė tie 25) J. Sereika
5.00 džią daro. O štai jau ko
siog Newarke.
Lapkričio 26) J. Šlenis
. »
5,00 kią:
18 d. (nedėliojo), 2 vai. po 27) Ag. Praniutė
5.00 1) Kun. H. Vaičunas 10,00
pietį], sekretorius tik murkt 28) Pr. Babelis .
5.00 2) Kun. F. Kemėšis 5.00
Šv. Jurgio draugijos salėn 29) Dan. Skuja
5.00 3) Izidorius Nausieda 5.00
ir susitinka su p. Kaziu Va 30) Jonas Genis
5.00 4) Povilas Paceviče 5.00
škevičium, 1-mo skyriaus
5.00
31) K. Barisevičius
pirmininku, o tas ir sako: 32) K. Šaltanis
5.00
Viso $25.00
— Na, o kiek Patersonas 33) K. Vaškevičius
5.00
sudėjo?
34) K. Dambrauskas 5.00 Dideliam miestui reik il
gai judėt, bet kaip įsiju
— Ogi $140.00, — atsa 35) Petras Jocis
5.00
dins,
tai galės ir didelius
kymas.
36) P. Strungiutė
5.00
— Ir žiūrėk tu man... Pa 37) J. Žurauskas
5.00 dalykus padaryti.
tersonas net liek galėjo su 38) Teof. Bumeika
5.00 Prie pirmesnią 135.00
dėti....
et mes turim vis- 39) Pr. Karevičius
5.00 Brooklyno auką dar Kazys
t’iek pralenkti, — skyriaus 40) A. M'asandukas '■ 5.00 Paulonis pridėjo $5.00.
pirmininkas tvirtai pabrė- 41) (pav. negavom)
5.00 Pažiūrėsime, kam labiau
v»
ze.
5.00 rupi Lietuvos neprigulmy42) (pav. negavom)
bė ir krikščionybė.
Tik
Tuomtarpu p. K. Vaške
vičius išsiuntė savo 7 metu
x
Viso $225.00 laikykitės^ vyrai!
Viso labo iki lapkričio 19
suną Juozuką T. F. kningu
Pirmiau
gerb.
kunigai
J.
d. Kalėdą dovaną suplaukė
pardavinėti. Tas sugrįsta
Dobužinskas
ir
J.
Daniunas
565.00 dolierią.
su $4.00. O išviso už kninaukavo
po
$15.00,
tad
išviso
Kas daugiau?
gas įplaukė $8.75.
netvarkiečiai
Kalėdinią
do

T. Fondo sekretorius,
Tautos Fondo Centro sek
vaną sudėjo net $255.00. \
Kazys Pakštks.
retorius veik dvi valandi
Be
tu
buvo
dar
smulkes

456 Grand St.,
kalbėjo apie sugrąžinimą
nių
auką.
Štai
jos:
Brooklyn, N. Y.
Lietuvai ncprigulmybės ir
Po
$2.00
aukavo
—
J.
Aįsteigimą demokratinės Lie
tuvos Respublikos. Netvar- gentas, V. Laurinavičius ir L. R. K. FEDERACIJOS
CENTRO VALDYBA:
kiečiai smarkus krikščionis T. Bumeika.
'
Po
$1.00
—
M.
MazliuPirm., Kun. J. Ambotaš,
demokratai. Jie priespau
niutė,
J.
Jucius,
J.
Žemai

53 Capital Avė., Hartford,
dos neapkenčia. Pasakius,
tis,
K.
Salys,
J.
Brazaus

Conn.
i
kokias dideles pastangas ir
kas,
J.
J.
Liudvinaitis,
K.
Pirm. pagelb. J. Grebliupasišventimą deda Europos
Kasaitis,
J.
Lcismonas,
O.
nas,
425 Paca St., Baltimolietuviai, kad sugrąžinti
Malakauskiutė,
J.
KrakauLietuvai neprigulmybę, nere, Md.
skas,
P.
Juozapavičiūtė,
T.
Raštininkas, Kun. F. Ke
warkiečiai užsidegė neatsįStrungiutė,
T.
BalČiuniutė,
likti. Tarp 300 susirinku
mėšis, 3230 Aubum Avė.,
M.
Jorulionis.
P.
Vilkiukas,
Chicago, Dl.
sią salėn lietuvių, nemaža
J.
Švaikaubkas,
E.
Ponelie"buvo “bepartyviškų,” ku
Iždininkas, Kun. V. Ma
rie, kalbai pasibaigus, savo nė, J. Pelutis ir K. Krumi- tulaitis, Secred Heart Recstorais kūnais užkimšo pla nas.
tory, P. O. Silver Creek,
čias salės duris, vielas per Smulkią auką $6.42.
New Philadelphia, Pa.
kitą besigruzdami laukan, Už kningas $8.75.
Iždo globėjai: A. BajoViso
labo
per
prakalbas
kad savo šykštumu gėdos
riutė, 723 Saratoga St., Balnepasidaryti. Bet likusios Netvarkc įplaukė $265.17. timorc, Md.-, M. Tumasonis,
praretintos eilės buvo labai O dar 7 pasižadėjo kas 320 First Avė., Homested,
narsios. “O, sako, yra žmo mėnuo Tautos Fondan iki Pa.
‘
,
nių, kurie už Lietuvą nebi karės galui mokėti:
Po $1.00 — S. Agentas.
jo gyvybės, netekti, tąi ką
Sugavo didelę žuvį.
mums pinigas reiškia!” Pempė, D. Šopis, A. Biliū John Robertą bežuvaudaGražiai jie pasakė, o dar nas, J. Abromavičius ir K. mas ežere Michigan sugavo
gražiau padarė.
Urbonavičius.
didelę, net 300 svarą, žuvį,
Prieina prie stalo darbi Po 25c. — N. Daukšys.
kuri, pamačiusi savo amžisą
ninkas Vincas Lukošiūnas Aukos surinktos, Centro priešą, ėmė bėgti. Besiir terkšt $201)0! Paskiau i sekretorius dar kalbėjo apie tampydarąa intraukė ir žu
mažai bereikėjo raginti. Sa j rengimosi Lietuvon, kon vininką vandenin.
Ant
lė ūžte ūžė. Nuolat girdėjo centravimą kapitalo ir pro laimės pribėgo policistas ir
si balsai “Lai gyvuoja Lie tinių <|jei dorinių spėką. Po abudu ištraukė ant kranto.

KALĖDy DOVANOS,

tuvos Respublika!” o ratavimui, ranką plojimui —
visos v:dandos maža!
Lai ją narsumą ją darbai
parodo:

Krautuvė atdara:—Ūturninkais, KetVergais ir Subatomis vakarais, taipgi Nedėlioję prieš pietus.
Didžiausia Krautuvė drabužių ir avalų šoną miesto. Kampas Milivaukec ir Ashland Avė.

SKAITYKITE TA DIDELE
NUOLAIDA PADEKONES
DIENA
, Kad Su v. Valstiją Valdžia pareikalavo nuo musų prisi
dėjimo taupinimo valgomų daiktų ir prašė musų, nors šįmet,
neduoti dovanoms -padėkonės Dienoje, turkinų tiems, katrie
pas mus pirks, sutikome su tuo valdžios prasimu. Tas dėl mu
sų yra nelabai lengva, nes panaikinti paprotys davinio dovanų,
kurį vartojome daugiau kaip 20 metų, reikia išrasti naujas
būdas jo vieton. Tatgi, vietoj turkino Padėkonės Dienoj, šį
met rengiame išduoti gvarantuotus Certifikatus, kurių vertė
bus 2 dol. kiekvienam perkančiam pas mus bile kokį tavorą,
nuo 15 dol. ir augščiau. Nuo šiol iki Padėkonės Dienos pietų.
Jus visi teiksitės nepraleisti tos Continental krautuvės pasių-lytos progos. Priede prie 2 dol. Certifikato mes gvarantuojame Jums sutaupimą pinigų, nuo 10 ild 20 nuošimčių jeigu pas
mus pirksite. Pamąstykite, ką tas reiškia! Pagal naujausios
mados, tinkanti, rankomis siūti

•

APREDALAI IR SIUTAI

$15 - $18 - $20
Ateikite į Continental, kur galite gauti didžiausios vertės
jąirėdalų ir siutų iš viso miesto Chicagos. Musų milžiniška
apyvarta, musų žemos randos, musų maži administracijos iškaščiai .(.mažiausi visame mieste) ir musų nepertraukiami kon
traktai £$u didelėmis dirbtuvėmis rytuose, visas tas gina jus
nuo augštų kainų. Išžiūra tos krautuvės turi išsidirbus jumyse
užsitikėjimą. Madoje, primieravime ir gelumbėse Continental’o
drabužiai gali būti pavyzdžiu su geriausiai padirbtais drabu
žiais vidurmieščio. Jeigu norite gauti gerą drabužį, tai atei
kite prie musų milžiniškos krautuyės ir nusipirkite. Stebėsitės
nepaprastu pasiuvimu ir jų forma. Atminkite, kad Continental
Overkotai yra taipgi augštos vertės. Mes turime visokių geriau
sių gelumbių, visas kaip užrubežinės taip Amerikoniškos ge
lumbės. Gražias, tinkančiais visokiose vasose ir formose. Su
vienu ir dviem rėdais guzikų siutai ir overkotai, visokioj for
moj, pasiūti tvirtai ir pagal naujausios mados. Apkasinės, ka
reiviškos sportiškos, gražios ir daug kitokių madų.

HART, SCHAFFNĖR & MARX
Turime pilnai Hart, Schaffncr ir Marš, Kuppenhęimer,
Socicty Braud ir kitų žinomų dirbėjų, drabužių kurių kainos
yra nuo $25. iki $40.
Yra tai puikiausio modelio drabužiai su visoms žymėms
Vankų darbo.

DYKAI! $2 Cretifikatas vietoje Kurkino
Padėkonės Dienoje.
Krautuve bus atdara Subatoje, Panedelyj, Utarninke ir šaradoje vakarais, gi dienoje
Dokonės iki pietį).

DYKAI! $2 Carlifikalas su kiekvienu $15 Ir
augSfiiaus pirkiniu drabužiu departamente.
Tęs pasiūlymas yra geras tik iki Bekonas
dienos piety.

PRANEŠIMAS
CICEROS uiiiiuuuuiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiuuiiinuuiiiu.
»•.*'•*«*•**#« *** “Draugo
” skaitytajam®, kam ii

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Idetorts Gydytojas tr
SXOt H. Halsted 8t., •
Tai. Drorer 7179

Ciccros “Draugo”
skaitytojams
nepristato vaikas teisingai kožna
dienų “Draugą”, tai meldžiu atrišaukti pas manės, o aš stengsiuos
pataisyti.
J. MOZERIS,
1430 S. 49th Avė., Cieero. Dl.

ERNEST WEINER

1800 W. 47th

DRV GOODS
2
Kampas VVood Gatvės |

Mis Duodame tebeitam Stimpu Kititrge ir Sužaltoji

.. Pilna Linija Vaikučių Aprodalų, Firankų, Bianlcetų, Svetelių, Apatinių Marškinių.
Tol.

Drorer 7943

Dr. C. Z. Veželi?
IJJETUVIH

DENTUBTAR

▼•landas: n*o » ryto iki 9 rak.
MedMlomts panai nuta ri m*.

4713 So. Ashland Are.
47-tos «at.r4«

•*»«*•*»*

flr. L R. fileaeetbal 0.0.
Akli)
SpoeUU.taH
Patarimas Dykai
.
OfClso A (lynos nuo 9 Iš ryto Iki 9
vai. vakarė Nedaliems 9 iki 12.
4649 8o. Ai4>lan4 Are. Kamp. 47 St.
Telefonas Yarda 4317.

/

Plunksnos

Plunksnos

Svaras 49c.

49c. Svaras

LIETUVIŠKA KRAUTUVE

iiuiiiiiujunuiiiiiiiiiiiiujiiiiuiiiMiuiii.<iiiuuuxuiiiaiiMiiiniiiiiini'uiiimiimi
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“DRAUOAS”
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TU MANAI PASIREBYT PADĖKOMS

s
n
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o nežinai kur gauti geresnes vertes ir geriau
sius drabužius. Patariame eiti pas

y!

S
I

Nauja, sulyg vėliausios mados įrengta Drabužių
Krautuve pietinėj dalij miesto.

6A.D.&

turtely Iranu itlotljrfs

Tas niekp nekenkia kokio ityliaus ar kokios kainos Siutą, Overkotą ar kitą kokį drabužį nori pirkti.
Mes turime pla
čiausią eilę visokių reikalingiausių Vyrams apredalų. Jus neteisingai sprendžiate kuomet manote kad “kur kitur teip=pat gerai”.
■

r

•

,
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i
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Eik tenais kur gali jaustis TIKRAS geriausio
pirkinio ir tuomet nepraeisi neužėjęs pas mus.
Tžseodore Werner
J. J. Stonkus
Tom Hoekstra

Theodore Wemer & Co.
11140-42 MICHIOAN AVENUE
. ', k

•

,

I."

Krautuve atdara Panedeliais, Seredoms ir \Petn. iki 9 vai. vakare.

Subatomls iki 10 valandai.

J i
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STESŽN’S D^:ods|
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DIENRAŠČIO

“DRAUGO"
Kaina

3442-3444 So. Halsted Street

$1.25

45C

SI,00

Staltiesėms Audeklas
dėl Padėkavonės Dienos
didelės apsiūtais kraštais
staltiesies balto damasko.

4IS-41?. prieš Cit* Hali
Buts <art«e sUpuas akM ir (tam
pą titirėjtmą arba gaivu skenda
belaukite Ilgai, bet atel tikite pas
tnnno.
Aš Jam* duosiu rodą it
pririnksią akinius. Vi savo ,la.l><
gvarantiroju arba plnlfi -ugn..
fdniRln

Ant šios Subatos ir Pnnėdėlio

i
!
!
!

PĖTER. A. MILLER

21c ir 47c

:

Vertės $2.50.s

R

69c

$2.00

iki

$6.00

Vyrų
tikros vilnos
Jersey Sueateriai

Cblcago, III.
SPECIALISTAS

I

porą

i
1

Gydo visokias Ligas
M6Z Il Wut«r« liti.
itB3W ». Ii flt»

/.Tai BUSI GRAŽUSI Jį išdirha Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk reidą mosėia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru
ir tkaieiiu balta..
Toji mttatia
šima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius
spuogus nuo veido. Kaina dšžu
tčs 50e, ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir stampomis.
j. RIMKUS,
P. O. Pr— 36,
Holbrook. Mas*

Praktikuoja 2# metai
Gyvenimas ir Ofisas
>149 8. Morgan 8t. kertė 33 M.

Vyrų gražios pirštinės
$1.00 vertes

Kalnros nuo

ūr. A. K. RUTKAUSKAS

NUSIPIRK MOSTIES

L. G. M. GLASER
, .

I

fatettoM McKlaM* CR

2128 Was« 22-ra gatvAI

Vertes 50c — $1.00

$1.39

desiUntno senom,
F. Casnldro, Ferdėtlnls
IT. La Ralio gatve, Kambary*

t. ■

mastkr

Ilk

LĖLĖS

«

Lengvi mokesčiai,
Specialia skyrius merginoms
* Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jusi) m ta
rą—bile stajlė* arba <tyd«». i# bIM
madą knygos.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

ir allgšČiau

t

Gauti geresni darbą it daugiau pl•i»ųVisur reikalinga daug kirpėjų, trtmerlų, rankovių, kišenių if akyluCilį
dirbėjų. Taipgi preeerlų ir siuvėjų
elektros maAinoitits. Darbai laukia.
1 Ateikite
dienomis arba vakarais.

VISOSE SUV.
VALSTIJOSE.

Vaikų Kotai biski su
tepti už y, perkamos kai
nos geri nešįoti papras
tomis dienomis

50 tuzinų
;
Vyrų ir Vaikų Kepurių
$1.00 dabar kiekviena
visokių spalvų vertės il;i

*

S5.0C

Mes išparduodame sa
vo Moterų Kotus už ma
žiau negu pats aksomas
kainuoja.

Vyrų Skrybėlės vertos į
iki $2.50,
;
Šių Subata
<

ia Yra Jūsų Proga

___ •_______

Moterišku,
Vyrišku Ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS!
iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po plet
Ir nuo 8 iki 8:10 vak. Nodėliomls vakarais ofisas uldarytaU
Tslsphona Tards S8f

Vaikų flanelines jekutės

•

/U-

prasto Overkotnose, tai čionąis
jie yra!
Šitie spceiališkumai jau buvo plianuojami per ke
letą mėnesių. Mes turėjome omenije ką nors didelio,
bet gavome daugiau negu tiek. Jeigu mes juos pirkttlme dabar tai turėtume prašyt už juos $30 UŽ

u-;;

juos. Jie yra visi vėliausios mados. Jie gaunami gra
žiausiose spalvose šio sezono. Jus galite pasirinkti iš
Gražiausių Sifiglc ir Double Breastcd,
Trencli
Overkotai, stori kotai Conservativiški Chestcrficld
Overkotai, vicunas meltons, kersey, rudi ir maišyti.
Nepaprastos
<2 'TO
vertės.
M' J*

V

Riti Siutai ir Overkotai po $10, $12.50, $15, $18,
$22, $25 iki $35.

YONDORF
■

CLOTHING CO.

Dalyje miesto kur

75c

$2.50

JEIGU ieškai ką nors nepa-

■

pigios randos.

3 KrautuvH Sililtvaukeo
“"o Avė., ir

visokio didžio

North Avė., ir

KUPONAS DEL PANEDELIO

Larrabee Street

Atdara Rnbat. iki 10 vai. naktį ir
Nekėliomis Iki (Metų.

Atsineš^ šita ir gauk 20c velt. Madą Kolega Dykai

IltHlllllllllllllllllllllllllllilIlIlIltlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIlIillIlIlIPlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Jul ’

, it.

_

k.■

.j

t-.1

-U*-—

ilk

tat

yi >

5

i

Penktadienis, lapkr. 23 d.

“DRAUGAS**
I-. I ■•
isd A

CHICAGOJE
Penktadienis, lapkr. 23 d.

šeštadienis, lapkr. 24 d.

Šv. Klemento Pop. ir Kauk. Šv. Jono nuo Kryžiaus.

IŠ SO. CHICAGO.
Suareštuota 4 lietuvės uz
kėlimą trukšmo
bažnyčioje.

SPAUDOS SAVAITĖS
REIKALAI.

PRANEŠIMAS.
Nedėlioj lapkričio 18 d. 1917 m.,
apsivedę Kazys AVilimas su Ona Slrimskaitė. Kazimieras paeina iš Katino
guli., Vilkmergės Pav., Shopišklo ^»nrap. Meškonių sodos. Ona paeina iš
Panemunėlio parap. Sotikšnių sodos,
ėmė šliuba šv. .Jurgio bažnyčių ant
liridgeporto.
Vestuvės atsibuvo labai gražiai lin
kėtina Jaunavjedžiums grnžiaus gyve
nimo.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas jaunas vaikinas j
oanka ant South Side, už pasiūtitinį (messenger), gera proga iš
mokti bankinio užsiėmimo.
Kreipkitės laiškų j:
Draugo” Administracija
1800 W. 4Gth St., Chicago, III.

Katalikų Spaudos Savai
tės komisijos Dievo Apveizdos parapijos susirinkimas
bus šiandien, 7.30 vai. va
kare.
Kviečiame visus at
Tuoj reikalingas atsakantįs
stovus nuo draugijų ir kuo vargonininkas. Alga pilnai už
pų kuoskaitlingiausiai atsi tikrinta. Platesniąją žinią dė
lankyti.
lei, kreipkitės:
Vyriausybė.
KUN. J. RAŠTUTIS,
103 Spr, Garden St., Easton,
CICERO LIETUVIAMS
Pa.

BBiBBBBBflBBBBflBBBBBBBBBBflBn<iaiBHiiiBiBBHB»BaBBiii»BB»BaaiiN8SBa»ii

TOWN OF LAKE

'

S

SPAUDOS SAVAITE

■

!

VAKARAS

HEDELIOJ, 25 D. LAPKRIČIO J. M.

Lapkričio 18 dieną vietos
lietuviškoj bažnyčioj įvyko
nepaprastas
atsitikimas.
Poliemonas išvedė iš bažny
čios 2 moteri — Agniešką
Švagždienę
ir Antaniną
.Vaitkevičienę už
kėlimą
Vietos Spaudom Savaitės Komisiją rengia labai puiką vakarą. Programas susidės: iš vaidinimą, dėklėtrukšmo bažnyčioje.
Jos
maciju, prakalbą ir tt. Pažymėtiną kad
ŽINOTINA.
nugabentos policijos nuovaReikalingas vargonininkas
mo
kąs vesti parapijos chorą ir žinąs
Kalbės Dr. Kun. A. MALIAUSKIS
don ir paleistos lig bylos
lietuvių kalbą, kreipklties prie:
Darbininkų
susirinkimas.
ir
kiti
garsąs
kalbėtojai.
»
po paranka.
Kitas 2 mo
REV. M. CIBULSKIS
244 Alaska St., Dayton, Ohio.
Tat gerbiamieji ir gerbiamos atsilankykite kuoskaitlingiausiai ant minėto vakaro, o atsilankę labai geteri — Marijoną MikašauPaieškau savo vyro Juozo MeišSekmadienyje,
lapkr.
25
resities vakaro gražumą.
skienę ir Julijoną Živatkauto, paeinančio iš Kauno gub., Vilk
d.,
1
vai.
po
pietų,
bus
vie

mergės
pav.,
Ragos
parap.
Gruodžio
skienę už tokius pat darbus
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE
ĮŽAIiGA TIKTAI 10 C. YPATAI.
mėnesije bus metai kaip mane aplei
policija ant rytojaus suare tinės Lietuvių Darbininkų do su trims vaidučiais. Mes tuomet
gyvenome Kast Chicago, Ind. Jeigu
Viesus kuonuoširdingiausiai užkviečiame atsilankyti
KOMITETAS.
štavo.
Ir šitos paleistos Sąjungos 49 kuopos susirin gyvas tegul sugrįžta, aš jam viską
dovanoju.
Gal
kas
kitas
apie
jj
žinote
kimas.
Meldžiama, narių
po paranka.
praneškite už ką busiu dėkinga.
MARIJONA MEI.ŠTIENE
IBBBBBBIEBEEKERggEBIOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE&BIIRBBBBBflBBflBBBBBBBBBBB
Viršminėtos moterįs vi ir norinčių šion kuopon įsi- 4509 Hermitage
Avė.,
Chicago, III.
brangiais
rekordais už $60.00.
Šis
lcuoskaitlingiausia
Va2B9aa*«aa*ia»i9Mm«mi«H»a8HMaeaRaaMflaanKKM
soj So. Chicagoj plačiai pa _ Įrašyti,
Paieškau savo dukters Petronėlės yra retas pigumas Ir jums apsimo
susirinkti.
Marcinkevičiūtės, kurj kelios dienos kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
garsėjusios trukšmų kėlimu
i
atgal apleido manį paimdama su sa te. Viskas vartota vos 9 savaitės,
Cicero
koresp.
vimi kelias dresės ir pinigų. Gal kas parsiduos taip po vieną. Atsišaukite
bažnyčioje.
Kas sekma
PARENGTASgirdėjote, malonėkite pranešti man. tuojaus. Gyvenimo, vieta:
1922
So.
Kcdzie
Avė.,
arti
22-ros
Draugystes
Šv.
Juozapo Apiekuno
dienis jos kliudo pamal
Rainos akys plaukai tamsiai geltonį,
/
14 metų, apie penkių pėdų augščio, gatv., Chicago, UI.
K.
S.
S.
SUSIRINKIMAS.
Nedelloj, Lapkrlčlo-November 25,1917
doms, kunigui pamokslus
biški raupuota. Buvo apsivilkus žaliu
Turi parduoti
Pujkus Seklyčios
kotu
ir
su
juoda
kepurę.
ATLAS SVETAINĖJE
sakyti ir geriems žmonėms
rakandus, Stala ir šešias kėdės —
/ Magdalena Marcinkevičienė,
1436-40 Emma St., prie Mihvaukee Avė., ir Noble St.
Sekmadieny
j,
lapk.
25
d.,
dlvonus,
Plieninė
Lova
—
Kamodas
4603 S. Hermitage avė., Chicago, UI.
jnelsties.
Atėjusios bažny
PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ
ĮŽANGA 25c. PORAI.
$250 Viktorola su rekordais — $60.
antrą
valandą
po
pietų,
vie

PAIEŠKAI! KAMBARĮ, Brldge- $850 player pijanas $210 — vartoti
Maloniai užkviečiame visus 'lietuvius ir lietuvaitės, senus ir jau
čion, užuot padoriai užsilai
porte apielinkėje, su valgių ar be, tiktai 90 dienų — persiduos po vie
nus atsilankyti ant musų puikaus Badaus kur, galėsite linksmai pra
kyti, jos juokiasi, šaiposi, tinėje bažnytinėje svetai šviesu, apšildoma. Atsišaukite laiškų. ną kreipkite*;leisti laiką, prie Gražios muzikos pasišokti, nepamirškite dienos.
A. YONAICIUI,
Kviečia visus
KOMITETAS.
3019 Jockson Blvd., arti Kidzlc avė.
kalbasi.
Iš šalies žiūrint nėje įvyks Lietuvių Katali 3252S. Halsted
st., Univ. State Bank.
Parsiduoda bučemė ir grosemė,
atrodo, kad tai ne moterįs, kų Spaudos Savaitės susi Chicago, III.
• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
laimi geroj lietuvių apgy vcntoj vie
rinkimas.
Prašomi ateiti
EXTRA.
toj. Priežastis pardavimo, savininkas
bet kokios keturkojos.
Aš Petras Grikszas
paieškau išeina į karuomenė. Kam reikalinga
visi atstovai iš draugijų ir Egnach
kaudami pečiai, sustingę
Stretvinsky, ' paeina iš Suval kreipkitės j:
z
Apie tai rašo angliškas
kų
gub.,
apie
30
metų
senumo.
Turi
strėnos ir kaklas visį sus
kiti, norintieji prisidėti prie
“DRAUGO” ADMINISTRACIJA
kreivus dantis. 1914 metais turėjo
laikraštis “The Daily Ca1800 W. 46tli St., Chicago, III.
tingimai ir skaudėjimai
praplatinimo rimtos, tv. ka rasturanta Chicago, 63 ir Halsted st., ----------------------- ---------- -----lumet.”
Kas praneš apie jį arba jis pats at
Ant pardavimo rakandai.
turi pasiduoti Sloan’s
Linitalikiškos spaudos.
sišauks, gaus gera atlygimą. Meldžiu
Pariduoda
tuojaus pigiai triių
mentui.
'
sekančiu adresu.
kambarių rakandai ir visokie nami
Vietos Švento Juozapo
. Pr. Zdankus, pranešti PETRAS
GRIKSZAS ____
niai daiktai. Atsišaukite po numeriu
Nereikia trinti. Tiktai pa
parapijos kunigas klebonas
732 West 19 st., 2-T*os lubos užpa
rašt. U. S. I S. PARKER, WASH.
Arba
kalyje.
tepti skaudamas vietas, jis
Petraitis tvirtina, kad jos
Karalina Grikszaitė
Galima visus daiktus pamatyti kas
(po vyrų Leketienė)
greitai įsigeria į kūną ir atlei
dien
vakarais
nuo
6
rfro
'ligi
7:30,
sutrukšmus kelia būdamos
Perstoras poliemonas.
1459 So. Union Avė.,
Chfcago, III. batoj nuo pietų, gi nedėlioj ryte.
džia.
Geresnis negą kokie
................ SIMONAS SKUDAS,
girtos.
Bet jų advokatas
Paieškau Juozapo Morkūno, gyve
pleistrai
arba mostis, ir nenu
732 West 19 St.,
Chicago, III.
Jeigu Tau galva skauda.
yra Chicagoje. Kai kas žinote
tvirtina, jogei jos negirtau
Jeigu Tau ašaros krinta Iš aklų.
Chicago City Bank & nęs
dažo skuros.
apie j j malonėkite pranešti:
Ant randos ir ant pardavimo
Jeigu Tau skauda akys,
~
Turėkite buteli parankiai dėl rujančios ir dėl kitko truks- Trust Co. iš policijos nuo
ANTANAS NAKROŠIS,
Jeigu turi uždegimą akių.
matlzmo, išsisukimo, dantų skaudė
311 Kcnsington avė., Chicago, III.
3
augšeią
namas
3145
Emerald
maujančios.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tu c
tau S
vados gavo poliemoną, kurs
jimo, neuralgijos skaudamų strėnų
reikalingi akiniai:
raieškau savo tikro brolio, Povi Avė., atsišaukite--(
ir sustyrusių muskulų.
t Tegu bus ir taip.
Bet turėjo būt palydovu—sar lo Urbonavičiaus, Suvalkų gub., NauĮsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- ~
Pas visus vaistininkus, 25c. 50c. S vo akis specijalistui, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 5
' J. J. Temąnek
meldžtų pranešti sekančių, adresu:
, ar ponas advokatas nežino, gu pasiuntiniui su siunčia Pilviškių parap., Pobalčiupiu kaimo,
ir $1.00.
S parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.
gyveno Anglijoj prieš 13 metų, 3128’ Union avė., arba
kad bažnyčioje nevalia kel mais į kitus bankus pini pirma
7 metai kaip Amerikė,girdėjau kad 1825 Blue Island avė.,
gyvena apie Detroit, Mich., ir yra
ti jokių trukšmų?
gais.
vedi's jau. Norėčiau, sužinoti ar gyvas
AKIŲ SPECIALISTAS.
Tcčiau pasiųstas poliemo ar mtrės? Kas apie žino ar jis pats
K. Vasylius.
mieSčio pav. Griškabūdžio gmino, C Piprašykiti siiot6hsemlnko ]
S•
Tėmykit mano užraža.
nas pasirodė perstoras iru
MISS T. URBANAICIUTE,
423 Parson St., 20th Wd.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
ŠVĘS SEKMADIENIUS. tilpti automobiliun ir per
PITTSBUGH, PA.
SCHULZE’S
Zf/ZZ-S
S
Kampns
18tos gatvės
Ant Platt’s Aptickos
S-ras augšta.
sunkus.
Banko valdyba aPaieškau savo brolio Dominlko
3 Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 3
paeinančio Kauno gub., Vil
3
Tel. Canal 623
S
Iš Waukegan, Ilk, prane pie tai , pranešė policijos Būtina
kmergės pavieto. Traškunų parapi
'
“
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BREAD
jos
Gudelių
kalmos,
pirmiau
gyveno
šta, kad tenaitinė miesto nuovadai.
Wii:consino valstijoj, malonėkite atsiz
\
i, SCHULZE’S
kaukti
valdyba parėdžius, idant
Th©
A
LIUDVIKAS BUBINAS,
TAUTOS
IŽDO
Best;
miestelio gyventojai pilnai
1930 So. Union Avė., Chicago, III.
VALDYBA:
švęstų sekmadienius. Visos
Paieškau Antano Eiezo paeinančio
iš Kauno gub., Raseinių pav.. Gaurės
krautuvės ir dirbtuvės turi
SCHULZE’S
Pirmininkas, Kun. F. Ke parap. Jis pas mane išgyveno beveik
metus laiko, dabar prapuolė, jo vali
būt uždarytos.
Tik vie mėšis, 3230 Aubum Avė., za
ir drabužiai pas mane. Kas apie
ji žinote praneškite man sekančių
noms vaistinėms leista da Chicago, III.
-MadcOnty By
adresu:
ryti “biznį” sekmadieniais.
ANTANAS POŠKA,
SCHULZE BAKING CO.
Pirm. pagelb., kun. J. J.
4608 Wood St.,
Chicago, III.
Waukegan yra “saugas.”
Kaulakis, 324. Wharton St..
GARSI SANTOS KAVA. 4 Q p
Parduodama Pas vlm Grosamlnku*
Parsiduoda
Barzdaskutykla, iš
priežasties
ėjimo
)
karuomenė,
csų
Philadelphia, Pa.
Visur parduodama po 28c. ir I
priverstas nebrangiai parduoti, vieta
■wM
BLAIVININKŲ SUSI
Paštininkas, L. Šimutis, graži ir biznis išdirbta per daug me HiimiimiiiimiiimmimimiimiiiiiiiiiĮĮ rnrvvvTvrvnvrvYVYVYr* nm po 50c.
tų. Norintieji pirkti, krolpkitės ypaRINKIMAS.
3230 Aubum Avė., Chicago, tiškai
prie savininko.
| JOSEPH O. WOLON
• F. P. Bradchulis J
COCOA
RYŽIAI
SVIESTAS
F. ZAVISTAS.
111.
Pilkis Stilius
rallM.I
3116 S. Halsted St., Chicago,
III. * LIKTUVIS ADVOKATAS
oerlanilo*
Geriančio* •mato•
Lietuvis
Advokatas
*
Liet. Rymo-Katalikų Pil
12c vert*.,
no.
(«r«a
S,luta 43c
«alTK<n. .■
Iždininkas, Kun. S. J. Čcpsnldaoda
ni», n«gl
J
ATTORNKT AT UW
*
bant kaklo,
8lc
Katnh.
$24
National
Lifs
Bldg
ANT
PARDAVIMO.
ai
ur jau _
nųjų Blaivininkų vietinė 37 panonis, 318 So. Fourth St.,
l-l »v.
ktgantl
• 105 W. Monroe. Cor. Clark 8t. I
<» 8o. Laflalle St.
,
GERA
PROGA.
kuopa turės susirinkimą ba Homestead, Pa.
e Room 1207 Tel. Randolnh G688.
Vakarai* 1568 Milvraukaa Ava
Jauna pora priversta paaukauti
3
OKtB BIVBl
T i WEST tUlJB
810&W. 82ad SV !
1M« W Cbicagoav.
J
CHICAGO. ILL.
Central
8899
3
savo
puikius,
bevelk
naujus
rakan

«08 W. Dlvlslon vt
žnytinėje svetainėje lapkri
1886 BĮIsland av.
1371 UIleaatM a*.
Iždo globėjas, Kun. J Ja- dus už retai pigią kalną, $170.00 se
720 W. North sv’
e
Haablence Humbold »i
SOUTH SIDB
2612 W. North av.
20M MltwaakM av:
s 10M Mllrraama av. 1217 S. Hnlstcd st, 8082 Wantworth av 2640
Llneoin av.
čio 25 dieną.
klyčios setas, tikros skuros už $35.
ai
Oyv.: 2112 B. Halsted Sk
CHTCšon n
3
kštvs, 421 Clevcland Avė., Vėliausios
8244 Uncoln av.
1882 S. Halsted st.
UZ7 8. Halsted vt.
•I 2830
1510 W Madl«oa .t,
mados valgomojo kamba
2418 N. Clark St.
1722 8. Ashland av.
1818
W.
12th
st.
W
U«Hua
lt.
•
Tslephoo*
Tarda
„99
s
rio rakandus. 2 puikiu dlvdnu, da- iiimiimimimmiiiiimiiiiiiiiiiimiitiiiii
Korespondentas. Ilarrisou, N. J.
rn-ĮrygTtyvyarvysyzivtzvv ’tTorM

Sv. Kryžiaus Parapijinėj Svetainėj

■

i

Rožinis Balius su Dovanoms Vaitos S5.00 i

S

Sloan’s

I

DABOKITE SAVO AKIS

1

John J. Šmetana

>

1

Liniment

BUTTER-NUT

CAKE

RYE BREAD

BAMKES’
COFFEE
s 45 c

venport,

taipgi

$525

Vletor

su
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Chicagos Choru Pasilinksminimo Vakaras
PARAPIJINIAI CHORAI
RENOIA-------------------------------------------------

BEHD8Ą PASILINKSMINIMO VAKARĄ

NED. LAPKR.-NOV. 25,1917

BOHEMIAN SLAVŪHifi AMER. SALEJE
1440 West 18th Street
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Nauda iš to vakaro yra skiriama išpiatinimų Kat. Spaudos.
Bus didelė orchestra, dalin. dovanos, įvairius žaislai ir pramogos.

Pradžia 6 valandą vakare

ĮŽANGA 35c.

■ P. S. 18tos gatvės karai daveža iki durių

'
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