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Austrija sutinka taikinties
su Rusija
JTrue tranalatlon flled wlw the postmaster at Chicago, III., on December
i, 1917, aa reąuired by the act of
October 6, 1917.

True tranalatlon flled wlth the postmaster at Chlcago, III., on December
1, 1917, aa reąulred by the act of
October 8. 1917.

NĖRA LENINO VYRIAU VOKIEČIAI ATAKUOJA
PRANCŪZIJOJE.
SYBĖS.

lapkr. 30 —
“ Daily Chronicle” iš Petro
grado gavo žinią, kad griu
vo Lenino vyriausybė..
Sutverta koalicijinis ka
binetas iš įvairią socialistą
frakciją. Kabinetan ineina
ir bolševikai.
Bevieliu telegrafu gauta
pranešimas, kad1 kareivią ir
darbininką sovietą pildoma
sis komitetas susivienijęs su
visą rusą valstiečią kongre
so išrinktu pildomuoju ko
Londonas,

1 D., 1917 M.

METAI-VOL. II

Entered as Second Cl&ss Matter March SI, 1918, at Chlcaco, Illinois under the Ant of March S, 1879.

CEMT8

Anglijos frontas Prancū
zijoje, lapkr. 30.—Vokiečiai

šiandie stojo užpuoliman
prieš anglus ties Connelieu.
Anglą anuotos veikia.

IS RUSIJOS

True tranelattos. flled wlth the poatmaater at Chlcago, III., oa December
1, 1917, aa reąulred by the act of
October C. 1917.

■ KAIZERIS NORI KUOPRAMĄTOMA TEUTONŲ GRE1CIAUSI0S TAIKOS.
z—
_ ____

True tranalatlon flled wlth the postmaster at Chicago, III., on December
1, 1917, aa reąulred by the act of
October C. 1917.

OFENZYVA ALZASE.

Londonas, lapkr. 30.—
<< Daily M’ail” iš Petrogrado
pranešta, kad! bolševikai vie
šai spaudoje paskelbė slap
tą sutartį, padarytą tarpe
Didž. Britanijos, Prancūzi
jos, Rusijos ir Italijos.
Sutartyj pasakyta, kodėl
Italija stojo karėn. D. Bri
tanija, Prancūzija ir Rusija,
anot sutarties, Italijai už
tai pažadėjo atiduoti Trentiną, pietinį Tyrolį, Istrią,
Dalmatią, kelias salas Grai
ką archipelage ir teritorijas
Mįažojoj Azijoj ir Aprikoj.
Sutartyje pasakyta, kad
D. Britanija, Prancūzija ir
Rusija Italiją rems, ir kad
Italija viena nedarys taikos.

riniai ekspertai, perkratinė
dami galimą vokiečią ofensyvą Praneuzijoj politikiniais žvilgsniais, tvirtina,
jogei galimas daiktas, kad
jei vokiečiai stos ofensyvon,
tai ne kur kitur, kaip tik
Alzase, taįip kad darant
naują taikos pasiūlymą Ber
lynas drąsiai galėtą atsi
liepti į vokiečius gyvento
jus, kad/^paskutinis prie
šininką kareivis nublokštas
nuo vokiečią žemės”, iše-,
mus kolionijas.
Čionai gauta depešos iš
vokišką versmių, kad pan
germaną agitacija vis la
biau sklęidžiama' po visą
Vokietiją.
Pan-germanai
reikalauju kad Vokietija
taikintu&i tik tokiomis sąly
gomis: gauti karinio atlygi*
nimo 50 milijardų dolierią,
turėti viršenybę Belgijoje,
pasisavinti; punkirk ir Calais ir pagaMans kontroliuo
ti Suezo

Kerenskis

Suomijoje.

Copenhagen, la’pkr.. 30.—

Rusijos ministerią pirminin
kas Kerenskis pabėgo į
Suomiją, kur ir dabar būna,
anot pranešimo iš Stockholmo.
;
Anot oficialio pranešimo,
Austrą-vengrą kariuome
vokiečiai smarkiai apšaudė nės oficieriąi atkeliavo į

lapkr. 30 —
Per visą naktį Cambrai
fronte veikė didžiulės anglą
anuotos.
Londonas,

anglą pozicijas Cambrai šo princo Leopoldo stovy!
ne. Angiai atsakė ir prasi Lietuvos ir Lenkijos fronte,
dėjo anuotomis dvikova.
kur tarsis su rusą bolševi

Londonas, gr. 1.—Milita-

True tranalatloa flled wlth the postmaster at Chlcago, III., on December
1, 1917, os reąulred by the act of
October C, 1917.

lapkr. 30.—
Kanclieris Hertling pasakė
savo pirmąją kalbą reich
stage. Oficialiai jis pranešė,
kad nuo Rusijos premiero
Lenino gavęs telegramą, jog
derybos dėl abelnos taikos
bus kuogreičiausiai pradė
tos. Jis pasakė:
‘Aš neabejoju pasakyti,
kad Rusijos valdžios pasiulijimuose, iki šiol žinomuo
se, diskusuojami principai,
kurią delei yra pradėta tai
ka, gali būti atmesti ar pri
imti. Ir kad aš esu prisiren
gęs pradėti derybas, kaip
tik Rusijos valdžia prisius
savo atsakančius atstovus.
“Turiu viltį ir noriu, kad
tie sumanymai kuogreičiausia butą įkūnyti ir atneštą
mums taiką.”
Berlynas,

Markizas Lansdovne šaukia'
baigti karę
Pataria talkininkams su
mažinti reikalavimus

c Sako: Baigti kartį, kol pasaulis neprapuldytas
True tranalatlon flled vrlth the post-|
maater at Chlcago, III., on December |
1, 1917, as reąuired by the act of
October 8, 1917.

lapkr. 30 —
Miafkizas Lansdo\vne atviru
laišku kreipiasi į talkinin
kus ir prašo padaryti taiką,
kol “prailginta karė dar ne
sunaikino viso civilizuoto
pasaulio.”
Laiškas, išėjęs iš tą mo
kytoją, katrą obalsis buvo,
“kariauti iki paskutiniąją,”
padarė didelį įspūdį atnau
jinti naujus ginčus karės
vedime:
Markizas tiesiog skelbia,
išrodinėdamas
talkininku
Žada duoti savyvaldą.
reikalavimus ir ją taikos
Kaslink Lenkijos, Lietu sąlygą perkratinėjimą.
vos ir Kuršo kanclieris taip
Jo laiškas lygiai pataria,
pažymėjo:
kad prekyba jūrėmis butą
“Mes gerbiame teises sa- pavestą spręsti tarptauti”_
e. •
valdymesi Aą-'

No. 283

Londonas,

‘U. Kad panaikinimas
Vokietijos kaipo didžiosios
valstybės, nėra pageidauja
mas.
2. Kad mes nenorime pri
versti Vokietijos gyventoją
sudaryti ją valdymąsi būdą
priešais ją valią.
3. Kad apart tikrą karės
žingsnių, mes neturime no
ro užginti Vokietijai vietos
tarpe didžiąją pramoninių
valstybių.
4. Kad mes sutinkame, po
karės bendrai su kitomis
valstybėmis, peržiūrėti rei
kalus, paliečiančius laisvą
prekybą jūrėmis ir
5. Kad mes esame pasi
rengę pradėti tarptautiškAs
derybas.
Markizo Lansdowne laišatėjo kaip kartai tada,

nią. Mes manome, kad jie*1 Markizas perspėja ir pa kada 16 tautą atstovai Pa
mitetu.
atgaus savyvaldą pagal rei žymi apie skriaudas, katros, ryžiuje tariasi. Tas laiškas
DIDELI
BRITANIJOS
Smarkiai šaudomąsi ar- kais taikos reikale.
kalavimus ir stovį.”
prailginus karę, butą pada padarė į anuos didelį įspūdį
Taikos derybos sekmadieni.
NUOSTOLIAI.
motomis rytuose nuo Ypres,
Rusai atstovai, tvirtina
Kanclieris tvirtino, kad rytos. Tas laiškas labai žin iš atžvilgio markizo priklau
iViršminėtieji pildomieji taippflt Vakarą Flandrijos
spaudos liuosybė bus pra- geidus ir netikėtas, jis pa symo ilgą laiką užsienią vi
ma, atkeliaus šitą sekma
komitetai bendram susirin fronte.
Londonas,
gr.
1.
—
D.
Bri

eina nuo buvusio kabineto dujinių reikalą diplomati
dienį, anot gautą šiandie
vesta labai paranki.
kime vienbalsiai nutarė, kad
tanija karės laukuose pane
Arti Gavrelle, Arras fron
ministerio ir Anglijos kon- jai.
turi būt įvykdinta žemės iš te, vokiečiai mėgino įsi- informaciją, ir pradės dery šė didelius nuostolius ka Reformą iniciatyva pnLaikraščiai, kurie laiko
bas ginklą sudėjimo reika
klauso nuo paties kaizerio. servatistą vado.
dalinimas ir taika, ir kad įreiviuose per lapkričio mė
pusę pirmbuvusįo premiero
briauti į anglą apkasus. Bet le.
Atsišaukimas prie vokie Tegu vokiečiai taiso savo
statymą pravedimas turi
Asąuith, sveikina tą laišką,
atblokšti.
Princas Leopoldas yra nesį.
čią tautos, kad jie vienybę
būt darbininką kontroliuoja
kaipo svarbiausi karės do
Iš oficierią: 1,225 užmuš laikytą švenčiausiu daiktu.
vyriausias vokiečią armiją
Mūšiai seka Argonne.
mas.
Pranešama,
kad
žemiau
kumentą. Vienas laikraštis,
ta, 3,368 sužeista ir 269
vadas rytą karės fronte.
Anot Reuterio depešos iš
Taika gali būti tik su leidi padėti reikalavimai bus ap “The Star” tą laišką pava
Paryžius, lapkr. 30.—Po
Naują ' rusą vyriausybę, prapuolę.
Petrogrado, rusą pasiunti ilgo neveikimo Argonne kaip čia pranešta, reprezen Iš kareivią: 24,801 už mu Vokietijos talkininkių. kalbami parlamente atei dino bjauriausiu užsipuoli
niai, katrie nuskirti tarties frontą pagalinus šiandie tuos bolševikai, menševikai, mušta, 85,406 sužeista ir Kanclieris Hertling to nantį pirmadienį.
mu prieš Lloyd George poli
su vokiečiais, iš karės lau prasidėjo mūšiai, anot pran internacionalistai ir kairieji 5,610 prapuolė.
Markizas sutinka su pre tiką už slėgimą Vokietijos.
liau pasakė.
ko mušė telegramą bolše cūzą pranešimo. Seka anuo
socialistai revoliucioneriai.
“Aš ėmiau nuo mano aug- zidento Wilsono išsireiški Valdžios atstovai tikrina,
viką lyderiams Petrograde, tomis dvikova.
Vadinasi, ministerią kabine ką vyriausybei notą, kurio štai gerbiamų pirmtakutią mu sudaryti tautą sąjungą; kad administracija neturėjo
kad rusą-vokiečią plenipo
tan inels vieni socialistai. je pasakyta, kad Rusija, tai- ofisuose šventą palikimą, y- kad laikyti pasaulį taikoje, supratimo apie markizo ka
tentai (įgaliotiniai) šito True translatton flled wlth the postbet priduria, kad vokiečiams
Ministeriai turės atsako
master at Chlcago, III., on December
sekmadienio vidudienyj su 1, 1917, aa reąulred by the act-of mybę prieš parlamentą, ku kindamosi atskiriai su Vo- patingai auklėti musą drau palikti ją kraštą ir valdy- rės veikimo pasmerkimą, ir
Lloyd George dienraščiai la
* pilės ptummeuvą, nusuiaužo savo garbės giškumą su Austrija-Ven
sitiks ties Dvinskas-Vilnius October 8. 1917.
mąsi
pagal
ją
norą.
rio
sąstatas bus sekantis: lsutartį su talkininkais. Del grija, Turkija ir Bulgarija.
bai nemaloniai atsibepia
geležinkelio susibėgimu, va DARBO KRIZIS ANGLĮ
Priduodamas
svarbą
grei

apie tą laišką.
JOJE.
susilauks sau liūdnų pa- Musą talkininkystė su šito
karuose nuo Kugariškią so
tai
taikai,
jis
klausia:
darbininką sovietą, tiek pat ’ spvmįu
Lansdowne yra buvusio
mis trimis šalimis yra atlik
džiaus, tarpe militarinią li
ta ne viena diena, bet ją vei “Kas bus per nauda iš Asąuith kabineto narys
Londonas, lapkr. 30.— atstovą iš valstiečią kongre
niją, ir iš ten specialiu
Suv. Valstiją ambasado
so,
100
atstovą
iš
kariuo

traukiniu keliaus į vokiečiu1 Anglijai išnaujo grūmoja menės ir 60 iš darbininką rius po ta nota nepasirašė. kimas yra abelnas įvykini- taikos, jeigu pailsusios tau-', pirm karės. Jis buvo sekre
mas tautos idealą, apsaugo tos negalės jąja naudoties? torius užrubežinią reikalų
darbo krizis. Streikuoja
stovyklą Brest-Litovske.
uniją.
jimas ją valdomosios nuo Sunaikinti Vokietijos nėra Lordo Salisbur’o ir taipgi
darbininkai Coventry lakBolševikai ima viršą.
Austrija nori taikos.
Balfour’o kabinetuose.
savybės ir globojimas nuo
Kornilov kalėjime.
stytuvą įstaigoje.
reikalo.
Petrogradas,
gr.
1.
—
Bal

priešą užpuolįmą”.
Amsterdam, lapkr. 30—
Tokie streikai apsunkina
Laiške rašoma, kad taikos
Pirmiau jis buvo vice-kaStockholmaa, gruodžio 1. savimą pasekmės renkant
Austrijos-Vengrijos vyriau- karės vedimą. Amunicijos —Rusijos kazoką vadas,
i(, “Nepaprastas būdas tos šalininkai Vokietijoje labai ralius Indijos ir generalis
atstovus į steigiamąjį par
1 sybė, anot pranešimo iš ministeris išleido perspėji
gen. Kornilov, nepaliuosuo- lamentarinį susirinkimą dar musą sąjungos padėjo ant būt patenkinti tais apsireiš gubernatorius Canados. Ir
.Viennos, rusą bolševikams mą, kad darbininkai susitai
tas iš kalėjimo, anot depešos tikrai nežinomos. Tik žino spaudą ant musą nutarimų kimais, jeigu tik talkininkai nekados jis nebuvo prielan
pasiuntė oficiali pranešimą kintą.
(
kus taikai.
iŠ Petrogrado į1 Telegrafo ma, kad bolševikai ima vir šitoje ilgoje ir kruvinoje ka imtą domon štai ką:
bevieliu telegrafu, kad vy Streikuoja už didesnę alr
rėje
ir
jis
laikys
mus
iki
agentūrąšų.
a
1
riausybė sutinka su rusą pa g*
mes matysime pabaigą tos
Be to depešoje pažymima,
no mus pailsinti musą vi TATIJANA ROMANOV
Petrogradas yra padalin baisios karės”
siūlymu sudėti ginklus ir
kad generaliai rinkimai
dujiniais nesutikimais”.
ANGLIJOJE.
tas į 194 rinkimą distrikpaskui įvykinti visuotiną PRAEINA CUKRAUS
“
Musą
Ištikimi
.talkinin

steigiaman Rusijos susirinLondonas, gr. 1.— “Mortus. -110 distriktuose balsą kai, su kuriais mes esame “Nežinodami Vokietijos
taiką.
į
BADAS.
kiman praėjo ramiai.
padėjimo
ir suklaidinti per ning Post” praneša, kad
gavo: bolševikai 220,000, intraukti ginti savo šven
New York, gruodžio 1.—
Švedijos užsienią reikalą
klaidinančią laikraštiją, jie buvusio Rusijos caro duktė
kadetai 108,000 ir socialis čiausias nuosavybes, ir kar
17 DARBININKŲ ŽUVO Čionai cukraus badas pra
ministerija švedą konsunuduoda matą ženklus atei Tatijana atkeliavusi AngliMAINOSE.
eina, kadangi nuo sAlos Ku liams Gelsingforse ir Petro tai revoliucionieriai 80,000. tu su kuriais nepalyginami
Leninas su Trockiu parė darbai buvo atlikti karės nančią atsitikimą ir laikinos jon. Jinai pabėgo iš Sibcbos atplaukė du garlaiviu grade įsakė protestuoti
rijos nusikirpusi plaukus ir
dė, kad valstybės bankas laukuose ir namieje, yra išvaizdos.”
. Ohristopher, UI., gr. 1 — su cukrum. Atgabenta šim
prieš bolševikų raudonąją
persirėdžiusi vyriškai.
Old Ben Mining Co. kasyk tai tukstančią toną cukraus. gvardiją už persekiojimą trumpam laikui komisorią’ verti pagyrimo ir pagarbos. ’
“Dirbkite
kiek galint,
tarybai išduotą 25 milijonus
loje No. 11 ištiko ekspliozi“Svarbiausias daiktas, tai gerbiamieji, vienybėje, pa Andai buvo pranešta, kad
Švedijos pavaldinių.
jinai keliaujanti į Ameriką.
rublių.
: •.»'»
ja ir užgriovė 17 darbinin —Wa8hington, lapkr. 30.—
būti suvienytiems, būti stip
laikant valdžios pusę. Kad
Talkininkai
perspėja
rusus.
ką, Manoma, jie visi yra žu Amerikos Raudonojo Kry
Po šito parėdymo atsista riems, kol pergalė bus u2j
Chicago ir apylinkės.—
vę. Baisąs reginiai veikiasi žiaus dr-ja paskyrė 200,000
Atstovaują Europoe talki tydino banko viršininkai. Jų tikrinta. •'Musų priešai pa viena mintis ir vienas pasi
aplink kasyklą susirinkus dol, badaujantiems lenkams ninką reikalus Rusijoje visi vieton nustebta kareivių ir matė, kad jie mus su gink ryžimas butą visą širdyse Šiandie apsiniaukę ir šal
moterims ir vaikams.
užpakalyj vokiečią liniją.
diplomatai pasiuntė bolšeti- darbininką delegatai J. Ji lais nepergalės, bet jie ma- —mintis uŽ saVo tėvynę.” čiau. Rytoj gražus oras.
1, 1917, aa reąuired by 'the act ot
ąetober 9. 1917.

Šeštadienis, .Gruodžio 1 d.

“S&Att 6Ab" F
"DB4Cfi*»"
Lietuviu Katalike
Kiną kasdien* Uekyrus oadeidie-

dijos), kuri laikė tamsybėje apie aštuoniytes drobes 1 Čia
apsiaubus pasaulį.
Apmi jų nieks nėra matęs. Rank
clua.
PRENUMERATOS KAUTA:
rus nuo šalčio ir baltu nuo šluosčiai — tai paprasti au
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris
uy.™.
!•••
*“ »i pagelbi nuo visokių kentčjimų ir skausmų. -»
Pundą metu
Pirmasis Advento Sek metu pridengta žemė, pri deklo gabalai. Yra čia ir
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
Ketverto laika
I.Ot
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 1
Perkant atskirais MBlMrtkJa >e Ic.
madienis — tai pradžia Ba mena kentėjimus ir sielvar milų, bet ne Lietuvos vilno
dideli.
Prenumerata moka# HhaKo. lai*
kas •Maitosi nuo iltauMrtto Olekos,
žnyčios metų. Bažnytiniai tą Senojo Įstatymo šventų niai, kuriuos kartais sunku
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nksinyti adrese visada reikia prleiyetl Ir
metai,
tartum,
koks.didelis
jų,
laukiančių
išganymo
atskirti
nuo
dirbtuvėse
aus

duokite apgaut suklastuoteis vaistais, parduodamais
senas adresas. Pinigai geriausia sįėuž pigesnę dienią.
etl lBperkant krasoje ar erprSse
žiedas, prasideda nuo Ad šviesos.
tųjų
milelių.
šia seną tikrą gyduole gausite vųuonjet tokiame
ri!&ss’u»ki*
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
vento,
tai
yra
laukimo
atė

O
juk
tos
drobės
Lietuvai
Bažnyčia
Advento
laįku
Redakcijai prisiųstieji raitai Ir ko
butu ant pakelio ženklas „INKARAS” ir Žodis
respondencijos negražinami. Jei au
jimo Viešpaties, Jam užge- taippat nusimarinimą skel jąu amžiais yra žinomos.
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
torius. atsiųsdamas toki raita, ne
Tikrasis PAlN-EXPELLERlS parduodamas vijpsa
pažymi ta uelndetkt Arasos jenhldlle
mant ir baigiasi pranešimu bia. Vyšniavo dažo rūbai, Jeigu skaitymo mokyklą
antiškose. Galite gauti ir tiesiog ii mus. Patariama
sugrąžinimui, visokiais reikalais krelpirkt butelitiką už 65 centus, nes jame yra gyduolių
piantles adresuokite:
BILE RAŠYTI.
apie antrąjį Jo atėjimą, tei adventinės Bažnyčios apei Rimša nupiešė prie ratelio,
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
DRAUGAS PUBU8IUNG OO, INO.
*- *-•Z£&£‘HtbL........
sti gyvus ir numirusius. Vi gose primena metavonę. tai ką gi bekalbėti apie dar
UIDrauge,” kaip ir kituo durį to žiedo, paeiliui, uži
NewYorb
Vestuvės, šokiai ir pasilink bų mokyklą. Visur ta pa
••DRAUGAS*
,, tdthuanlan Daily JPrieud
se laikraščiuose, dabar kuo- ma šventės, primenančios sminimai yra draudžiami. ti mokytoja — Lietuvos mo
Publlshed dally escept Sundays by
DRAUGAS PUBUISHING OO.. IX
dažniausia rašoma apie ru mums geradarybes Šven Ir tie, katrie peržengia tą tutė.
O doros mokytoja?
IBM W. 46th Street, Chicago, 1111
Ulone. MoKlnley C114. Establ. l»08 sų socialistus radikalus, ki čiausios Trejybės: Kalėdos įsakymą, užtraukia ant sa Vėl ta pati geroji motutė.
TERMS OF 8UBSCRIPTION:
“bolševi — Užgimimą, Velykos — vęs Dievo bausmę: — “ir
One Vear...................................... 85.00 taip vadinamus
Nelaiminga mergaitė, ku
8ix Moutbs................. ........... M IK
Atpirkimą
ir
Sekminės
—
kais,
”
kurie
šiandie
Rusi

Thursday’a Editton .................. *8.0
atmainysiu, .sako Viešpats ri jaunutė neteko tos moky
At Xews Statula 8o. n eopy. Adve»<
Augo putinas, augo žaliavo; /
Sslng rates on application.
joje yra pakėlę, kontrrevo- Pašventimą.
Našlaitės* balsas
per pranašą, jūsų džiaugs tojos.
Skleidė žiedus prieš saulę baltai;
liuciją. Koks laikraštis ne Pirmame metų trečdaly mą ir nuliūdimą. (Amos prieš amžius išdainuotas ir
Kad mergaitės aplinkui dainavo,
rašys apie tokias indomy- je musų sielos akyse stoja VIII, 10).
šiandie verte veria širdį.
Šiurpo uogos kaip kraujo lašai.
bes. Juk socialistai visas menka prakartis — Betlejė- Advento laikas tam ypa Bernelis vesdamas daro
Kam tos uogos raudonavo?
laikas gyrėsi ir giriasi, kad me, ramus namelis — Naza tingai yra skiriamas, kad mergaitei kvotimus ar ji
Ir šakelės jų plonos?
jiems rūpinti žmonių lais rete, ežeras Genezaret, Ka paruošti musų širdis prie moka austi (Dainų gaidos
Kas priseks prie širdies
vė, darbininkų gerovė. Bet na Galilėjos ir pagaliau Je- atėjimo į jas Viešpaties Jė kun. Sabaliausko):
Ant nakties
šiandie pasirodo, kad socia ruzalem su 12-kos metų Jė zaus Švenčiausiame Sakra-, Panele mano, jaunoji
|
JĮ
g
Kas sau Jcaklą jų siulu apries?
listams laisvė rupi tik teo zumi Bažnyčioje.
mano,
mente.
'
Daug mergaičių pakrančiais Dubysos
rijoje. Praktikoje jie yra -Antra trečdalis, Velykų Geri katalikai Advento Aš atjojau tav’ paklausti.
NURODO PAVYZDĮ.
Kaip
lelijų baltų ir augštų;
primena
mums metu stengiasi atlikti išpa Ar tu moki austi?
didžiausi vergijos šalinin laike,
Žydžia veidu, kaip putinas, visos;
kalną Tabor ir Golgotą, žintį.
Jei tame laike ge Su veriančiu širdį jaus
“Vien. Lietuvninkų” sa kai.
Gražesnių neišgirsi balsų.
Socia garbingą Grabą ir Alyvų rai prisirengsime prie Vieš mu atsako našlaite:
kosi gavusi iš Voronežo to Tik įsidėmėkite.
Skamba giesmės auksinės
listų baisiai neapkenčiami kalną, nuo kurio Viešpats paties atėjimo į musų šir Berneli mano, jaunasai
kią žinią:
Iš jausmingos krutinės.
užžengė į dangų.
mano,
dis, tai Jo antras atėjimas,
“Gegužės 7 d. čionai, buržujai Rusijoje pakilo ir
Kamgi putinas teks?
Vargiai augau be motu
Voroneže, buvo “Lietuviu sugriovė carų sostą. Visoj Sekminių laikas praside apie kurį mini Evangelija,
Kas priseks?
da
nuo
Atsiuntimo
Dvasios
tės,
šalyj
pravedė
iš
senų-senonebus
baisus.
S.
Diena.” Nusisekė neblo
Raudonasis kam širdį uždegs?
Švenčiausios,
su
Jos
veikme
Kas
gi
mane
išmokins?
vės
pageidaujamą
gyvento

giausiai.
Surinkom dau
Visos puikios ir tėvo augimo,
ir
malonėmis
ir
baigiasi
su
O
gi
mėstj,
sūrių,
sviestų
jams
laisvę.
Rodos,
ko
čia
GERBKIME
LIETUVOS
giau kaip 5 tūkstančius
Geltonąsias sau pina kasas,
rublių, kuriuos pasiuntėm butų jau reikėję socialis antru Viešpaties atėjimu, MOTERIS IR SAUGOKI pagaminimas! Medučių, aKaip aguonos tarp linksmo jaunimo
Stok bendran dar kurį mums primena pasku
ME JŲ PALIKIMĄ. — lučių sutaisymas! Ką‘rasi
į Vilnių badaujantiems lie tams.
Bet Marytė užtemdo visas.
ban su kitų nišų partijų va tinio sekmadienio Evange \
panašaus kitur?
-----------------tuviams.”
Jai baltveidės pavydžia,
lija.
dovais
ir
darbuokis
šalies
Štai
pagirtoji
šalis,
turPalyginamai
aiškina
patį
Šitą žinią padėjęs tas iš
Jai ir putinas žydžia,
Gink bendrai tą Bažnyčios metai yra išga dalyką. Tikra teisybė! Vi tigiausioji visoje Rusijoje
gveręs liberalų laikraštis, gerovei.
Ir ja stebiasi visi,
t
nymo metai; jie yra skiria suomet aš branginau Lietu — Ukraina. Čia sūrių nei
sunkiai
iškovotą
šaliai
lais

nuo savęs štai ką pažymi:
Kam gi ji
mi ne svietiškųjų dalykų vos moterį, ypatingai moti kaimuose, nei dvaruose rau
vę.
“Reiškia, kad tie patįs
Taip nubudus ir taip nerami?
aprūpinimui, bet sielos rei ną. Lietuvoje gyvendamas gti niekaš nemoka. Svies
Tečiau
socialistai
nepasilietuviai, kuriuos tik-ką
Vakar veidu kaip rožė žydėjo,
kalų atlikimui. Todėl Baž mačiau, kiek ji yra -gavusi to panašaus į Lietuvos svie
ganėdino
ta
iškovota
laisve.
reikėjo šelpti, jau patįs su
O šiandieną nuleido akis,
nyčia metų bėgyje skelbia gabumų nuo Sutvertojo. stą jei bent dvariiose- rasi.
Sako,
ta
laisvė
yra
buržurenka gerą sumą pinigų ir
Lyg kad žiedas palinko nuo vėjo,
mums mpkslą Viešpaties Tuos gabumus ni^a motetą Kaimų sviestas — taą bjąų-^
jinė.
Jiems
reikia
'kitokios,
siunčia Vilniun. O ką pa
Neužmiega ilgai naktimis.
Jėzaus, Jo malones dalina, neužkasė į žemę.
Ar žiū ri košė, bet ne musų kaimų1
sakys į tai amerikiečiai, socialistinės laisvės. Jiems
Ar nuo Juozo išmoko,
tikėjimą
gaivina,
nuodėmės
sviestas.
Mėsos
rūkytos
jie
rėsime
į
jų
meilę
ir
gabu

kurie į metus nepaaukoja reikia Rusijon pravesti to
Kad suktinę jie šoko,
neapykantą
širdyse
gimdo
neturi,
nei
rukinti
t
nemoka.
mą
auklėjant
vaikelius,
ar
į
kią laisvę, kuri butų lygi
nei po 16 centų?”
Taip nubusti giliai?
ir
mes,
išpažinę
nusidėji

Apie
skilandžius
nei
Ukrai

jų
mokėjimą
vesti
ūkį
—
Argi ne “puikus” pavyz vergijai,
Sopuliai
mus, artinamės prie Vieš visur reikia stebėtis.
na,
nei
Lenkija
neturi
su

Kad
savo
tikslą
atsiekti,
džio nurodymas amerikie
Juk ir Juozą bespaudžia seniai.
paties stalo, kur Kristus Betgi štai karės audra iš pratimo. zO juk Ukrainos
socialistai
dabar
Rusijoje
čiams lietuviams?
Oi dabokite širdį, sesytės,
stojasi musų valgiu, idant, metė mane iš Lietuvos. Jau žemė, tai turtai.
Jai
Die
veda
kontrfevoliuciją.
Reiš

Amerikos lietuviai vvra
Kad nešioste žiedų vainikus:
Jojo būdami, Jam ir prigu- arti du metai gyvenu Maž vas davė ir dribtelėjo. De
kia,
jie
nori
panaikinti
iš

duosnųs ir jie nesigaili au
Vienas žodis, į širdį užkritęs,
lėtumėm.
insijoj e. Čia šiek-tiek pa ja, žemei davė, bet ne jos
koti tautos reikalams. An kovotą laisvę ir. šaliai išnau1 Užžavės nekalčiausius sapnus.
žinau tą palaimintą šalį, gyventojams. Tos dovanos
tai pcmiai Lietuvių Dieno jo sugrąžinti jei ne autokraKam šilkų melagystė;—
Žodis
Adventas
yra
lotidrimba
jiems
pro
smakrą,
matau jos žmones ir kultū
je amerikiečiai lietuviai su tizmą, tai nors “demokrati
Jums brangesnė mergystė;
niškas
—
Adventus,
ir
reiš

per
pirštus,
bet
tie
vargšai
rą.
Dieve brangus! koks
metė arti poros šimtų tūks nę” monarchiją.
Tegul jums pavydės
kia
—
Atėjimas.
jų
suvartoti
nemoka.
skirtumas
tarp
Lietuvos
tančių dplierių. Tos aukos - Rasi, jiems ir pasiseks
Tos garbės
.
Advento keturios savai 1 moterų ir ukrainiečių. Ne O vaikučių auklėjimas!
atsiekti
tas
tikslas.
Tuo

buvo skiriamos badaujan
Putinai, kad prieš saulę varvės
tės yra paskirtos prisirengi manau žeminti ir įžeisti šios To švelnumo, to širdies jau
met
gyventojai
tikrai
žinos,
Maironis.
čiai Lietuvai.
mui
sutikti
Išganytojo
at— ■—
šalies moterų. Saugok Die trumo, to skaistybės bran
Bet ar tos aukos pasiųs kam reik padėkoti už lais
ėjimą pasaulin.
ve, ir jos turi daug gražių ginimo, kurį mačiau Lietu rodo musų dainos. Gražios Nukris lapeliai — atžels
ta ten, kur jos buvo skiria vės panaikinimą.
Keturius
tuksiančius
mc^,^'įetį' toli nno'mn voje, čia niekur nėra. Čia ukrainiečių dainos, bet juk
ir kiti,
mos, ar jomis sušelpta ba Kas gi čia nerašys apie
tų
laukė
žmonės
savo
Atpir

nesėja rūtelės, širdies jos nustveria, nes ne Numirs močiutė, jau ne
tokius socialistų darbus, asų moterių.
Neapsiriksiu mergaitės
daujanti Lietuva?
kėjo.
Ūkanotos
ir
trum

bus kitos!
jas
nei
neapdainuoja.
Ne iš širdies jautrumo teka.
pasakęs,
kad lietuvaitės
Ne. Nes musų liberalai pie jų dabartinę-kontrrevopos
Advento
‘
dienos,
ilgos
prigimtais gabumais ir kul turėdamos darželiuose skai Lietuvių daindms tą jausmą Vai bėda, bėda be moti
(laisvamaniai tautininkai) liuciją. Rašo visi. Visi innnktįs,
primena
mums
ilgus
nėlės,
tūrinių • išsilavinimu šimt stybės simbolo, nebrangina
perdaug “myli” Liettivą. domauja. •.
suteikia
motinos
širdis.
amžius
pagonijos
(stabmclKaip natijoms staklelėms
mečiais pralenkė ukrainie nei pačios skaistybės. Daug
Iš tos perdidelės “meilės” Vieną kartą “Draugas”
be audėjėlės!
tes. Imkime ūkio darbus. jos turi drąsos, bet apie lie Gaila, be galo gaila, kad
jie tas Lietuvių Dienos au rašydamas apie tą “bolše
pliaukšti
tik
durnaropių
ne
visi
vaikai
ir
dukteris
Senas
Kareivis.
Ukrainietės nemoka verpti.' tuvaičių širdies švelnumą ir
kas paėmė savo globon ir jų vikų” k.ontrrevolitteiją pa
“Vad.”
kur reikiant pasiuntimą žymėjo, kad Leninai-Troc- primaumojus. Nes kasgi Jos vilnas verpia ar tikriau jausmų prakilnumą ukrai- šiandie brangina tuos geni
taip sutrukdė, kad šiandie kiai ir kiti jų sėbrai už pa čia gali džiaugties mirties sakant suka tam tikrais niutė nei sapne nesusapna jų motučių sielos turtus.
karės aplinkybės neleidžia keltas suirutes Rusijoje at bausme ir už tą bausmę sto virbalais, ratelių gi suverp vo. Kaip brangus, bran Naujos spalvos “didvyriai
ti nei viena nemoka. Mer gus rūtelių darželis... kaip ir didvyrės,” pašiepdami
jų siųsti vokiečių užimton sakys savo galvomis, kuo vėti.
“DRAUGI*
met jie susmukę pateks j Panašų priekaištą katali giną mokanti austi — tai gražus rūtelių vainikėlis — savo motučių tikėjimą, jau
Lietuvon.
kiškai
spaudai
daro
ir
so

retenybė.
Ją išmokinome tik lietuvaitė supranta. Ne pradeda savd vaišins. Jan
Voronežo lietuviai, mato tikrų rusų patriotų rankas.
cialistai.
Kuomet
katali

motutė, bet žemietijos įstei stebėtina! Jai amžių am matome kitos rųšies lietu
te, surinko 5 tūkstančius •Jie dabar žudo nekaltus
kiška
spauda
šituo
sunkme

gtoji mokykla.
Dabar aš žiais darželio rūtelė švagž vaites. Štai14 Vade u apra Jūsų pinigai tirti tat! pą.
rublių ir pasiuntė į Vilnių. žmones. Bet klius tas pat ir
čiu
paremia
šios
šalies
vy

dėti geroje saugioje vijo
supratau, ką vertos lietu da, jai tą meilę daina dai šyta savažndė, kuri jau tifek
Gi musų laisvamaniai Vil jiems, kuomet atsigriebs jų
riausybę,
socialistai
tad
ir
nužengė
pirmyn,
kad
saVe
tijos bankOJo
vaičių drobės arba vilnoniai nuoja, jai karšta močiutės
niaus bijosi kaipir nelygi priešininkai.
Lietuviams tai .širdis meilės žodeliais nuo žudydama liepia panašios
nant kipšo. Jiems yra my Kas čia tokio iudomaus šaukia: Ana, “ klieriką lų” audimai.
Bnk
limosios Petrogradas, į kur tokioje “Draugo” pastabo laikraščiai palaiko karę! Jie sant parodas, aš nesupras lopšio niuniuote jniuniuoja. spalvos draugėms ziratauti
o»
UHicAOb
-------davau, kam siųsti parodon Stabmeldė Lietuva jau jai prie savo krašto. Ar tikin
nusikraustė lietuviškos-lat- je? Juk patarlė sako, kad nori karėsiu
viškos respublikos reikalais kas kardu kariauja, tas nuo Kaip laisvamaniai, taip drobes, verpalus, mezginius. pavedė saugoti savo šventą čioji Lietuva yra mačiusi
Kristaus Bažnyčia bent ką panašaus ?!
socialistai labai klysta su Juk tai toki paprasti rankų ugnį,.
kardo ir žųsta.
d-ras Jonas Šliupas.
1% ant Juą rttfą
Taip, Lietuvoje Šventumo aureole jos skais Kas gyvas stokim darbafl, Atdara
Toji iš Voronežo žinutė ‘ Tą nekaltą “Draugo” pa tokiais savo purvinais tvir darbai.
Vakarais
mis Iki 8 ralanAel
Kaimynai kad nepražudžius tų šven
tegubus ne tik pavyzdis, bet stabą pagavo vienas laisva tinimais. Neturi ką geres jie, rodos, paprasčiausias tybę papuošė:
Saw|
ir botagas musų laisvama maniškas laikraštis ir danu nio parašyti, tai rašo nebu- dalykas, o čia už jokius pi tai pastebėjo; jie lietuvaitę tųjų musų motučių paliki
tniekius.
Ot, bile rašyti, nigus jų negausi, nes jų pa skaistybės ideąltl pastatė: mų.
Viskas galima atsta
Parsiunėkune pinigu į
niams.
Nes jinai paliudi šaukti:
Europą ir gSUma gaatt
daryti mfoterįs nemoka. Y- “Nevvinna jak litwinka.” tyti: ir išgriautieji namai,
“Draugas” palaiko mir popera nenuraus.
ja, kad pabėgėliai lietuviai
ir
išrautieji
laukai!
Bet
Tokios
mdtinos
moka
su

Lolvokartea.
Rusijoje neperdaug reika ties bausmę! “Draugas” Nejaugi jie mano, kad ra, teisybė, ir čia drobių iš
lingi pašclpos, ir kad pir džiaugiasi mirtios bausmei me% galime Lemrtus-Troc- austų mokyklų mokinių, bet kurti visoje šeimynoje mei pražudę šventuosius musų
Taip jautrių širdžių, motučių .palikimus, jų. pa
miau buvo galima Lietuvių “Draugas” stovi už įpirties kius už jų nedorus darbus jų nepalyginsi prie Lietų-; lę.
Ir Bonds Perkalbi ir Ptrducapsaugoti nuo to, ką jiedu vos drobių: reti, šiurkštus, kaip Lietuvoje čia nėra. Ir pročiui*, jų širdies-. švelnu- Štocks
z
Dienos aukas pasiųsti į Vii bausmę!
darnl reiklus darbas. Addrem A CO^
Taf rnns, jau nebėsugružįsime
»J r kieti. O ką jattSbekalbėti iicžihau, afr ktir yra.
Taip galima,-šaukti it yra užšitėfnavę}
1«I 80. La Šalie et, uidafe
aą
nių.
eeeeeeeee
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Laisvamaniai tokiuo savo
pasielgimu pamokė Ameri
kos lietuvių visuomenę. Ši
ta posenovei aukoja, šelpia
tautos reikalus ir tėvynę.
Bet taip darydama ir žino,
kokin fondan aukos dėti, ži
no, kas geriausia atstovauja
tautos reikalus ir kas šelpia
nukentėjusią Lietuvą.
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Katalikų Spaudos Savaites Apvaikščlojlmas

Gazo Naudotojams
Kurie Dar Vartoja •
Plokščią Upinę Šviesą

RENGIA
.
\ I '* •t, t I
»»•
"T’™---------------------ŠV.
AUGUSTINO
VYSKUPO DRAUGIJA
CHICAGO HEIGHTS, ILL. laimė Teklę Šimkienę, Kokiuo
Žvakes galybė gaze visoje
I •
ten budu ji dikčiai sužeista
Chicagoje tapo sumažinta sulyg
ir duoda Dykai laimėjimo lenktyniavimo tlSubatoj, Gruodžio 1 d. 1917
yaldžios įsakymų. Tas suma
Kaip jau žinoma lietuviš traukinio į antrų dienų ir i pa
kletus su kiekvienu pirkiniu už 10c. Auto
JONO BAUKAUS SVETAINĖJE
8430 Yincenn'is Aie.
So. Englenood
žino Šviesa nuo plokščios ugniedegintojo. 'Užtai visiems gazo
Pradžia 7 vai. vak.
Inžanga 15c Porai
mobilius ir 100kitokių dovanų bus duodama '
kai
visuomenei,
Chicago simirė. Velionė Teklė Šimkie
naudotojams kurie pilnai re-,
Lietuviai Ir lletuvaltėa šios aplelinkės visi ateikite J viršminėmlasi ant plokščios šviesos de
Heiglits yra nemaža lietuviš nė buvo darbšti ir dora žmo
ta vakarų, nes tai ištikrųjų yra naujanybę. Bus garsus kalbėtojai,
gimo ši kompanija štai kų siukaip Loyolo Universiteto studentas, p. J. POŠKA ir kiti, tuipat bus
ka kolonija. Tadgi ir veiklu nelė. Užtad ir laidotuvės atsi
įvairaus turinio dekleinacijų ir visokių inargunilnų. Jei norite išgir
Ar apslvedl? Ateik pas raus šllubinlų žiedų čysto aukso branzolctų.
buvo su didžia iškilmė.
mo joje netrūksta.
sti pamokynančių prakalbų, bei pamatyti įvairų vakarų, tai palikiAtsilankęs pas mus visada džiausies.
tė visus naminius reikalus šulia, o eikite j minėtų vakarų, nes išgir
Taipgi
urnai
susirgus
mirė
Lapkričio 18 d. čionaitiniai
site tų ko dar iki šiol nesate girdėję ir pamatysite ko nemate.
1
’
.
Taipgi visi URA ant vakaro! Po programui bus linksnius žais
Jonelienė.; Bet tų
lietuviai katalikai apvaikščio Domicėlė
Didžiausia lėnkų JubJlierių ir muzikališkų daiktų krautuvė: žiedai,
Dvi Junior
lai.
jo Spaudos Savaitę. Vakaras' žmonelė kur kas nelainimgiau čysto aukso ir žemčiūgų, laikrodėliai, SUubiniai žiedai ir tt. ,
Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti
KAT. SP. S. KOMISIJA.
Mantle Šviesas
atsibuvo bažnytinėj svetainėj.' sutiko savo • mirtį. Nes gyve
— uždangalus ir cilindras įde
damas be jokių mokeščtų.
Buvo skambinimai ant piano no per ilgų laikų palaidai, iš
Vieno JUNIOR šviesa
pri
ir deklemacijos. Kalbėjo gerb. Įo ir protas; pradėjo maišytis.
APSVARSTYKITE
GERAI.
duos j ūpas tris syk tiek švie
4618 So. Ashland Avė.,
Chicago, ūl.
sos negu esate kada gavę nuo
JT galima teisingiau dlemonto Akmeni pirkti T
kun. F. Serafinas iš Chicagos. Vos tik suskubta pašaukti ku
plokščios šviesos ir tik pusė
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
gazo tebesuvartoji.
Ar galėtu kitas auksorlus Jumis darbais — užganė
Gerbiamas kalbėtojas aiškiai nigų, kurs išklausė išpažinties
Rašykite mums tuojaus —ar
dinti?
ir intikrinančiai nurodė, kaip ir suteikė paskutinį Sakram.
ba išpildę šį kuponų prisegkite
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visad
teisin
priesavo gazo bilos, o bus grei
gos patarnavimas.
reikalingas kiekvienam mok Komunijos jau negalėjo priim-Vienatiniai Lietuviškas Jubillerių ir muzikalių daiktų Krautuvė ant
tai prižiūrėta.
K. NURKAITIS
Dievo buvo Town of Lake.
slas ir kaip galima jį pasiekti ti. Turbut
,
The Peoples Gas, Light
1#17 N. Robcy St., Prie MUtvnukce avė., ir North Avė.
žmona
skaitant geras kningas ir ge parėdyta, kad, jeigu
& Coke Com0any
sveika
būdama
per
ilgų
laikų
PeopletGasBIdg. Phdne W»b*»h 6000
rus laikraščius.
1IHIIIHIIIS3II133D311I1IIU11
netroško
Jo
priimti,
tai
ir
mir

Antras kalbėtojas buvo p.
To Tti Peoplas Bis Light & Coki (o.
A. J. Sutkus, taipgi iš Chica dama, kad ir norėjo, bet ne
Aš pilnai esu pasitikėjęs ant
plokščios šviesos degtuvus ir
gos. Šis taipgi suprantamai buvo galima. Gerai žmonės sa Perkeltos po num. 4543 So. Ashland Avė., Baltas namas.
šiomi atsišaukiu dėl dviejų (2)
nurodė, kokią didelę blėdį atne ko: “Koks gyvenimas, toks ir
Junior Mantle
šviesas kaip
M
nuskirta per City Ordinance,
ąa bedieviški bei cicilikiški mirimas
Birželio 25, 1917.
Didelis išsirinkimas žemčiūgų, laikrodėlių, laikrodžių ir visokių
Žemaitis.
laikraščiai.
Vardas
..............................................
smulkių daiktų, taipgi gramafonų ir rekordų ir tt. Žemos kainos, Darbas
gvarantuotų.
Adresas
•
Žmonių buvo pilna svetaiB.
GOIfDBERG.
NELAIMINGA MIRTIS.
^kinė.
Aprėdalų ir skrybėlių krautuvė. Taipgi čeverykų ir drabužių vyrams.
4536—38 So. Ashland Avė.,
Chicago, III.
Išdalinta į 200 įvairaus tu
Amerikos Lletoviy Mokykla
Dayton, Ohio. — Lapkričio
rinio kningelių ir užrašyta ke
Mokinama: angliškos Ir lietuviš
Rengiamos
19 d. mirė nelaiminga mirtimi
Kas
antras?
—
Palauk
—
kos kalbų, aritipetikos. knyęvedysletas laikraščių.
tės. stenografijos. typetvrlting. pirkMarijona Kamaitienė.
lybos teisių,
8uv. Valst.
istorijos,
Per visų praeitų savaitę
abelnos Istorijos, geografijos, polltli
Apie
10
vai.
ryte
velionė,
gerb. kun. Dr. A. Maliauskis
klnės ekonomijos, pllletystės, dalliarašystės.
norėdama užkurti pečių, su
laike konferencijas, čionaitiMokinimo valandos:
nuo 8 ryto
taisius viską norėjo ant mal
Nedčlioj,
Gruodžio
2,1917
Iki 5 po pietų: vak. nuo 7:1$ Iki 9:80
nėj lietuvių bažnyčioj. Išaiški
Plione Yards 1106.
kos užpilti kerosino. Tuom 4552 So. Ashland Avė.,
1100 So. Halsted HL.
Chicago 111no kuovaizdžiausiai, kad bež
Dievo Apvaizdos Parap, Svat.,
18ta ir Union Avė.
.tarpu pečiui butą ugnies. Kelis
džionė nėra žmogaus motutė,
llllllllllllllllllliillillllllllllllllllllllllllll^
kartus užliejus kerosino, ta
Didžiausis pečių išpardavimas pas brolius Basinsklus.
Pradžia 7 vai. vak.
Inžanga tiktai 15c Ypatai.
ir kad žmogus turi mirtinų sai ekspliodavo. Liepsna pa
Senomis labai žemomis kainomis: Rakandai, Kaurai, Lovos, matra1=
Dr. S. Biežis
Prie to bus duodama gražios dovanos kiekvienam atsi
dūšių. Taipgi, jog Dievas yra. gavo ir jos rankoje honkų ir sai, Kaldros, Siuvamos mašinos ir tt.
lankiusiam
Todėl ir bedievių
šlamštai .uždegė kerosinų joje. BonKalbės garsiausi Chicagos kalbėtojai, gerb. kun. F. Ke
skelbiantieji bedievybę,
yra ka ekspliodavo ir velionę visų
mėšis ir p. Al. M. Račkus.
<
bemokslių tamsunų parašyti pagavo liepsna. Nors į rik
Visi
atsilankykite.
4541 So. Ashland avė.,
Chicago, BĮ..........
=>miiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiH
Kaip ant delno išdėstė socia smų greit atėjo pagelba, bet
1514—16 S. Broadway
OARY, IND. KEBiEEE®EEgeEEeMM!!!i!!!!!!!!IS
lizmo paųiatus ir nurodė, kokį nelaiminga taip apdegė, kad
,
i
“/ojų” socializmas įvy- nuvežta į Šv. Elzbietos ligoni (■■■■■■IMMHHHHHHUHBiMRSa
gdintų per kraujo praliejimų. nę po 5 vai. baisių kančių per gana daug į prakalbas susi Donorą, Pa., 6 vai vakarą. TatNemažiaus nurodė ir baiseny siskyrė su šiuo pasauliu.
Lietu lškų, polskų, ruskų Ir angliškų rekordų, geriausiu
gi kviečiame visus delegatus
rinko.
gramafonų, kaina nuo $15.00 iki $3.50
Laidotuvės buvo iš Šv.
bės bedievių buvusių inkvizi
Didelis
pasirinkimas
Jewelery, laikrodėlių, auk
ir
draugus
atsilankyti,
nes
bus
Gerb. svečias kalbėjo apie
sinių žieįių, daimantų, sidabrinių šaukštų, peilių
Kryžiaus
parapijos
bažnyčios,
ciją.
(silverwaTe) ir tt. Užlaikomai didžiausi knygų krau
šiandieninius
musų tėvynės daug svarbių hūtariinų ir
tuvė Chicagoje kur galima gauti visokias knygas
kurioje
dabar klebonauja
Gerbiamas mokslininkas
kokios tiktai yra lietuvių kalboje, taipogi gražiausiu
,reikalus ir apie Lietuvių Že svarstymų.
gerb. kun. Cibulskis.
abrozdų, Šventųjų paveikslų, postkarčių, ir tt.
A.
Aučiutė,
tikrai daug laiko padėjo iš
mės Bankų.
Kainos pas mus yra žemesnės kaip kitur.
Ypata, norinti atidėti tam tikKadangi velionė prigulėjo
Kataloga gramafonų ir rekordu siunčiame dykai.
&
Apskr.
raštin.
tirti netikėtinus baisius žiau
Prakalbos
vertę
liudija
šios
rų dalį savo uždarbio arba jau
prie S. L. A. 105 kuopos, tai
JUOZAPAS F. BUDRIK
Tel. Drover 81B7.
(504 — 4th Avė., Homestead,
turinti maž-daug susidėjusi,
rumus bedievių, kurie ne kir
3343 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
tos kuopos keli draugai da pasekmės:
kartais nežino kokiu budu pa
K viais galvas kapojo, .bet su lyvavo laidotuvėse. Vienok la
Šerų išparduota net
už Pa;).
dauginti savo pinigus.
virs 40 tūkstančius mašinų bai nemalonu paminėti, kad $3,370 ir daugiaus kaip
už
rentė mokslavyrių ir nekaltųjų tie musų tautos išmatos — tūkstantį parduota
ant išgalvas^ Nepamiršo taipgi pa laisvamaniai t visur pasirodo mokesčio.
aiškinti ir apie velnių kupčių nekaip. Taip buvo ir pamal
Tos skaitlinės nustebins ne
XJ>ckų ir jo pasekėjus. Nuro dų metu bažnyčioje. Manau, vienų “Draugo” skaitytojų.
dė, kad teismas Waterbury, kad protingas žmogus gražiau Yra tai ženklas, kad Newark’o
Conn., t. y. velnių
kupčių apsieina bjauriausiam saliu- lietuviai nemiega.
Jau visi šio laikraščio skaitytojai ir jų draugai yra girdėja apie didžiausia
'Mockų pripažino už beprotį. nę, kaip musų laisvamaniai
lietuvių
korporacija LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. Kuri iki šiam laikui
Garbė Newarko lietuviams!
nebuvo
apsirinkus
atsakančios vietos ofisui. Dabar duodame žinoti, kad ofisas ta
Tadgi• •kaip nedaugiaus yra bažnyčioje. Gėda su tokiais ir
Fra tai geriausia ir saugiausia vie
Petriukas.
po įkurtus po šiuo adresu: 3301 So. Halsted St., (Kampas 33-čios). Nuo dabar vi
be proto tie, kurie kviečia be draugauti ir su tokiais susi
ta, tik reikia timyti ant to —
si reikalai bendrovės bus atliekami minėtoj vietoj. Taip-gi ofisai įkūrėjų bendro
PIRMAS kBd Pln1Kal
padėti
protį, kad juos pamokintų. O dėti.
J. A. T.
vės yra perkelti į tų pačių vietų, kaip tai; Western Realty Co., J. Sinkus & Co.
Saugiojo Bankoje, tai yra tokioje Bon
L.
VYČIŲ
PITTSBURGH
’
O
koje, kari tari didelį kapitalų, yra
kadangi tų daro laisvamaniai
A. Visbaras &Co., S. Z. Mickiewicz ir Jos Skinderis. Todėl meldžiame visų gerbiaVnldžioa kontroliuojama Ir prlžinIR
APYLINKĖS
NARIAMS.
PRAKALBOS.
bei soęialistai, užtatgi
jie
1
mųjų kostumerių su visokiais reikalais kreiptis į minėta ofisą kuriame visi rei
rlma.
kalai bdš atliekami greitai, gerai ir teisingai. Užtikriname geriausia patarnavima ■ ANTRAS kad Paėjus reikalai gali
yra dar beprotingesni bei tam
Newark, N. J. — Lapkričio
batų juos atsiimti ant kiekvie
visuose
dalykuose.
1 ma
sesni už savo “pryčerį” Moc 22 d. antra kartų atsilankė
4 L. Vyčių Pittsburgh’o ap
no pareikalavimo.
Musų Banks yra po globa Vaidilos
Ši korporacija darys biznį labai platų: Pardavos farmas, namus ir lotus lengviau
kų.
pas mus su prakalbomis gerb. skričio suvažiavimas
įvyks
Valstijos nilnols.
Jos direktoriai ysioms išlygoms. Turintiems lotus pabudavos namus, duos paskolas.
Norintiems
r ra kartu ir savininkais didelių dirb
tai gruodžio 2 dienų, 1917 m., Šv.
Lapkričio 25 d. Šv. Kazi kun.’ J. Žilinskas. Nors
mainyti, apmainys: lotus, nainus ir farmas. Insurins namus naminius rakandus, biz- I. tuvių kaipo Vlce-Pres. ARMOUR and
Co.. Pres. ALBKRT PICK and Co.
miero parapijos
mokyklos buvo darbo diena, bet žmonių Jurgio bažnytinėje svetainėje,
nius, langų stiklus, automobilius ir kitas nuosavybės Į geriausias kompanijas- Pa
Vlca Prea. CHICAGO JUNCTION gelikelio kompanijos Ir daug kitų kom
vaikai buvo parengę gražų va
darys visokius notariališkus dokumentus ir tt.
panijų priguli prie dloa Bankos.
Meldžiame
kreipkitės
su
visas
reikalais
rišanties
“
Real
Estate
”
biznį
kur
jus
I
karėlį. Buvo sudainuota Rele
Todėl pilnai gvarantuoja saugumą
padėtų čionai Įmonių pinigų.
Gali
r
turėsite
pilna
užganėdinima,
nes
jus
turėsite
reikalą
su
didele
atsakančia
valdžios
t
tas dainų, pasakyta deklema
ma pasidėti nuo vieno dolerio ir dnuprižiuriama korporacija.
nu. Banks moka I nuoš. metams.
cijos ir sulošta “Dvi Sesutės”
afne Banke yra Intalsyta LIETUVIU
)
Virš minėta korporacija yra inkorporuota į $100.000.00 ir kurios šėrai yra par- ..
SKYRIUS, taip dideliams kaip Ir ma
it “Čigonės
atsilankymas”.
/ duodami. Jau turime keletą šimtų lietuvių kurie yra nariai šios korporacijos. Da
nams taupytojams tarnaujama su ditUlauala mandagumu ir rūpestingu
Visi gana gerai atliko^ savo
Nes pas mus atvažiuoja
;
yra’like mažas skaitlius šėrų parduot, norintiejai pasiskubinkite pirkti, nes iš to
mo.
turėsite dide naudų. KREIPKITĖS Į OFIŠA KLAUSDAMI PLATESNIŲ PAAIšrbles. Tai ačiū gerbiamoms
M KTNTMŲ, NEGAUNI TE TAI ATEIT Į OFISĄ PARAŠYKIT ATVIRUTĘ, TAI
mokytojoms, panelėms M. AuMUSŲ ATSTOVAS PRIBUS IR VISKĄ IŠATŠKINS.
džiuliukei ir A. Meškevičiutei, w ~
f
BAIGIANT ŠĮ PRANEŠIMA IŠTARIAM ŠIRDINGA AČIŪ, VISIEMS SE
už gražų vaikų išmokinimų,
NIEMS
KOSTUMERTAMS UŽ RĖMIMĄ IR PRIJAUTIMĄ PER KELETĄ PRA
Ir laikis Konferencijas vakarais
(A State Bank)
Žmonių buvo pilna svetainė.
EITŲ METŲ. NUO DABAR SUTEIKSIM DA GERESNĮ PATARNAVTMA VI
Ateinantį sekmadienį vietos
SIEMS ESANTIEMS IR BUSIANTIEMS KOSTUMERIAMS. MELDŽIAME VISŲ
1112 Wast 35th Street
ATSILANKYTI.
lietuvių bažnyčioj prasidės 40
finu
hMu| ntaru ib Hirgu prt„ Man. RU
■■
Su
tikra
pagarba,
■
•
vai. atlaidai. - Bus svetimų
Pradžia vakarais nuo 7:30
Kapitalas $300,000,00
kunigų. Tikimasi, kad netik
Tortas flršlna $3,000,000.00
CIfeago Heiglits lietuviai, bet
BANKETAS VALANDOS: Nuo 9
ir apylinkės, kaip tai: Stegerio
I
ryto iki 4 po pietų. 8UBATOMI8 nuo
ir Uarvey lietuviai, kurie pri
• ryto iki 1 po pietų. Tetogi ftUBAKatalikai o taipgi Ir clclllkal esate kviečiami
TOMIS nuo ĮEITOS iki DEVINTOS
klauso prie šios parapijos, pa
VALANDOS VAKARAIS YRA AT
tiesos žodĮ išgirsti iš lupų mokslo vyro.
DARAS.
3301 S. HALSTED ST.,
CHICAGO.
sinaudos tais atlaidais.
Neporsenai čia patiko n

DYKAI

'..tu
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*
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, ’ M. I. AST

Jono Jasinskio

RED CROSS PHARMACY

DIDŽIAUSIOS

«» »a

• T -.1

Katalikų Spaudos Savaitės

BROLIAI BASINSKIAI

Didžiausis Pasirinkimas

iiiiiRiBiiiHiHiiiaBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiii
Į SVARBUS PRAHESlMfiS! j
■

Žinotina Brighton Park Lietuviams

SKYRIUS
TAUPINIMO
BANKOJE

6

Dr. A. MAL1AUSKAS

•a t a

•Mi

>1x41
•• i
’ »*<r

Central Manufacturing
Dislrict Bank

Nekalto Prasid. šv. Marijos Panos Bažnyčioje

Gruodžio 3,4,5,6,7,8 ir 9

LIBERTY

LAND AND IN
VESTMENT CO.

••If

feeŠtadietus, Gruodžio 1 d.
............................................................................................................................................................... .

ii v&imatttr Attiiv
ISTORIJOS,

Papeži&l Gngoritiš I

Didymri.
Pasakodamas

apie Gunus,
paminėjau popelių Leonų
I-jį Didįjį, kųtisai pefblkldfįVo aršųjį Atilų neliesti
R/mo ir tokiuo budu tasai
baltas
senelis
išgelbėjo

kUOmet ir niekur nebuvo
nuvargęs, taip kad net ir
iftųperatoriaUš Ryrilo Valdi
ninkai visai buvo jam pa

lankus. DU kalbūs išgelbė
jo Rymų nuo Langobardų,
kiltie rengėsi Šventąjį Miesstų terioii.
Po Gregoriaus
I-jo

Eikite kur diduma eina*

Putinas

Pagtl Žakrzovsk) Ir kitus

galvai, aČių sumanin

Įstaiga, , kuri tofl pasisekimai visada turi daug ėmėjų,

tNk tol UmnkbU liMSruum
tų, teorija*.ntrrapl
Ueritttfiu itt£
nesigailėkit* vilkei

dubti

yra

SrthUMliuI

A. S.

3

Šimtai žffiOflių aplanko mus banką, kasdieną, kadangi jie gerai žino, kad Sį
banka yra pastatyta ant tvirtų pamatų ir kad kad joje pinigai negali prapulti.
Jeigu ligžiol neturite trupimo kttittgutės iŠ riittsų bankos, tai nors Šiandien
pradėkite kad ir su 1 DOL.
,

I

Mokame 3 nuošimti taupinantiems.

Į

Musų turtai yra su virš 7 milijonų dol.

I

,iSi‘

POCIUS

3239 S. Halated SL Tel, Canal 2122

gam

darbavimuisi, Rymo
popežių pagarba ir reikšmė
švtentų Miestų nito barbarų pakįlo tUomet augščiausiai,
skurdybiųNUO to laiko o Katalikų tikėjimas garnį

DIENRAŠČIO

pa
ypač didėjo Rymo vyskupų^ žymiai išsiplatino, nes,
tyi popėžiŲ. pagarba ne vieti žinę klaidas, atsivertė į Ka
dvasiškuose, bet ir pasauli talikų Bažnyčių Arijonai,
niuose dalykuose.
Kaip Vest-Gotai ir Langobardai.
aUgščiuu minėjau, patekus Anglijoje kataliku tikėjimo
Italijai Labgbbavdams, Ry- sėkla bUvo pasėta ir-gi ačitį
Didžiojo
mAs su kitomis sėmėmis dar Gregoriaus I-jo

D«AUGO
Kfllna

PEOPLES

krikštas.
zatcbų.
Kadangi Bizanti Britbnai krikščionių tikė
jos vietininko valdžia šioje jimų buvo priėmę jau Ry
šalyje buvo silpna, tai Ry mo imperijos laikuose, o Vmo gynimos sunkenybė gu ame amžiuje Kristaus mok
slų buvo pridiegę tarp Ai
lė ant popežiaus pečių.
Įžymiausias tuomečių po rių (Ivlandų) ir Škotų. Bfet
pežių bUvo tai GrtgoriUs I- stabmeldžiai Anglai iv fak

jo vienuolynau,
mėjo
didelių

kur pasižy Bai išsiūiltė

vięhUolį ŠV. Au
dievotumu. gustinų su draugais skelbti
vienbalsiai • liko Dievo Žodžio Anglų šalin.

PagaliauB
išrinktas popežium ir, prie Darbas pasisekė. Anglų kašingal savo valiai, buvo pri- ralius Kent’as buvo vedęs
užimti garbingi jį
Šv. Petro Sostų.
•
Rūpestingai valdydamas
didelius Bažnyčios turtus,
popežius Gregorius I-sai vi
sus tųjų tnttų pelnus su
vartodavo varguoliams šel
pti, vergams liuosuoti-išpirkti, bažnyčioms statyti
ir puošti.
Rūpinosi bažny
tines pamaldas iškilminges
nes padaryti, tam dalykui į-

vedė Jtjažnyčiosna tam-tikrų
gregorijoniŠkuoju
vadina
mąjį giedojimų.
Be to, ra
šė daf dvasiškos intalpos
taringas it bažnytinius him
nus.
Abelnai sakant, po
pežius GfegbViūs I-sai nie-

■MaiinuT
ams if gardžiattsias
šiose
Lapkričio rytuose.
Bet dar gardesnis
yra kuomet prireng
tas su

T

ELBCTRIC
TOASTER

DI&BTUVB
Įsteigta 1898 m.
Artistiškų išdirbinių, kaip
guaikučių, maršalkoms parė
dai: įvairių b&žnytinių parė
dų, rūbų, karimų.
tautiškų
vėliavų, dtati«yfttaė > ftopų,

katalikę žmonų, karalaitę iŠ
Merovingų giminės.
Pas
me artistiškai if atsakančiai.
tų karalių Šv. AugUstinas if
Užsakymu priimame ii Vifiur
rado vietų padėti pamatus

AMspaudi lr w Dirbu daro

it teisingai išpildoma.

Katalikių Bažnyčiai Anglų
Reikale, prašome, kreipties
šalyje.
Apkrikštijęs kara
prie tikros lietuvaitės.
lių Ketttų su daugeliu Ang
T. I. ANDttŪ8fc»WIC2
lų, Šv, AugUstinas inkurė
lf 00.,
sostiniame Anglų Kambarų
1908 W. Oitiaiofl «t„
mieste pirmųjų vyskupijų.
OKicago, UI
Praslinkus kelioms dešim
tims metų, visi
Britanijos
m McKlflley Bt»4
krikščioniai - katalikai —
/ -

TV tntnu patribtlSka dar
bą atlieki kuomet valgai
daugiau tosto) duona ku
ri yra Apaiiuvtisi gali trati
pavartota t. tostą ir labai
gardi valgyt.

LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVE
THE PEOPLES FURNITURE COMPANY
1030-1932 SOUTH HALSTED STREET
Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandų geriausios rųšies ir už prieinamiausias
kainas. Parankiausia vieta lietuviams įsigyti gerus hatnililtts rakandus už pigią kainą.
Norėdami atlankyti šią krautuvę tėmykite antrašą ir lifetuvišką parašų vit*S dtlrių. K
Krautuvė atdara kiekvieną vakarų iki 9nių, o Subatomis iki 10-tai valandai vakare.
Parduodame už pinigus ir lengviausių išmokėjimų.

Elektroj DžioVintOjas

taip prirengia
kaip tilt
hori ir kaip tik talkia,
nei perdaug nei pama
tai — prltiisdrhtts prie
kiekvienos elektros Švie
sos — laba| mažai elek'tkOM ’ išdeginama.

Daug visokių stylių
Elektros Dilovintojy nuo
$1.88 iki ..6.00 yra
iŠ
statyti kraituVėse COrttmo«wealth Edison Company.

Šita tvirta plieninė lova su ge
rats springsais ir matrasu, viso
kio didumo, tiktai per
T1O Cf
sekančią savaitę
3IZiUl

Electmc Smop
n wbsi adams nauv
Aw

MCKMM • (UCIKAN BLVCS.

šis didelis Verdpmasis
Pečius
su atigsta ferttyna, labai gražiai
rantuotas ant 18 metų DA “I C A
nikeliu aptaisytas, gaifiZ I įJU

New litotsiitt-tdea

Anglai, Saksai, Gritai, Ško
tai, Airiai — liko suvienyti
vienon Kanturijos arkivys
kupo valdžion ir pavadinta

iTytie vllokirfft Ligas
8457 8b. Wkktom Blvd.
kaihpAS. W, 8A gat.

P Wė?ouroN5

Fe

y Tr- -įįy

toji Bažnyčios dalis vienu
vardu — Anglija.

VAINIKĖLIS
Mimu Beffienartiė ii* Mergelėms
OUDRDSIS ZUIKIS

ti { trumpą laiką prt
Pus Įtaiso
nystetnA.
Privatlškal
Ir klcsoj

W

lekctyp
ant amtnkos
inaitdolihda gintaro ir
harmonijos, orkestro.
Praktikos
prasidėjo,

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

, - —Visokio didumo grajinamos ma-

-

(9
šis Pečius, kuriame galima var
toti kietas arba minkštas anglis,
specialiai dėl sekančios
Cll
savaitės, tiktai
wliuU

...

M

. .

,

, , ,

SiUbs nud $9 iki 4l8o. Taipgi mes

~ „-tsss

" $9 Iii $100

$25

prisirašykite,
Naujagndlnlška konservatorija

FRANK BAGDZIUNAS
Direktorius,

Jlllyte eidama keliu rado

Zuikis Lietuvos rugiuose

peiliukų.
Jisai buvo neap augino savo mažyčius vai
sakomai gfaitis.
Tolyū be kelius. Kartų zuikis išvydo
keliaudama, ji pamatė žmo šunį, kuris tiesiog bėgo ten,
gų, kurs ėjo žiūrėdamas į
kuf jo (Zuikio) vaikeliai.
žemę.
Kas čia daryti? Zuikis ty
—Tai jisai pametė tų pei
čia pasirodė šuniui ir pama

liukų it dabat ieško, — pamaftė Julytė.

3848 Sto. UiHnn Avė., Clilcagn,

Ilt

lllillhiiilllllllllHiillllimililIKlIlIiIIIIIiiii
'? Dabar yra patvirtintos Ir varto-

dr.

Ui

Phonfti Yarda

273:

jaRiKAiru

iaih<M flAHirtimbs tlėttitią, kurie RraJUa koncertiną Ir augfttai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina
padaryta Suvienytose Valstijose, AmerlRftjg. M ca galūnė jas parūpin

GYDAU VYRŲ, MOTBfitj
IR VAIKŲ LIGAS
3915 S. g«lated 0fc,
GHlCAGO, ILL.

ti augfito Arba lėtno toho.

Ueikalauklte katalogo, kmį, ifislunčlatne dykai.

ži ėmė .bėgti kiton / pusėn,

— Ko, Tamsta, .ieškote? kad šuva jį vytųsi it neuž
— paklausė mfctgaitė nepa tiktų vaikelių. Ir ištikro,
žįstamojo,

— Peiliuko, ~ atšaki ne
pažįstamajai.

šuva ėmė smatkiai vytis se
nį zuikį.
Ztiikls išpradžlų
bėgo nepergreit, bet paskui

— Kokioj

UllAlkofce
Chlcago, Iii

katrie norite - .
nn.ripirktl gn»

lalkrMflėų,

|

AB

šuo jau toli buvo nuo deimanto Ilc’t '‘■p'' •
doviikėt
— Dviem peiliukais.
mažų zuikučių, jisai dūmė dcl|,
Ii. filiubinlu .
I
Julytė ižttaukė iš kiSe- kiek tik pajėgų turėjo, ir žledy arba
.1
niatlB peiliukų ir atidavė Šuo be. tlieko ttirėju sugrįs meninu rekordą ir kilų UfMUų Bu
IkBi
1 ’*
Talpiti UlAdn lalhfMOiun, H»v<
nepaž j stam ųj am.
ti namo.
veriua, gramofonus Ir dPmonlfcaa.
Mefgaitės, biikite visos
Tai kaip zuikis išgelbėjo
tokios teisingos, kaip July
savo vaikelius.
3303 5. Mcffftftti Stmt
tė!

K. MlCH) LAt/tKrii

Lietuvos Juozukas.

f A

CHICaŪO, ILL.

Tel. Vardb 1$M

DR. J. KULIS
UtoPVIS GYDYTOJAH m
CHmunGAA,
Ak. rillsted st.
;;

. sėt

t h<<

-m, ii?

AmLi ttgek ksotaril B

_ ________

lAikro-

Ir la.ktndėlHlA.
n uksinius (ledus, (liiibl

nluS ir delmahtinlus.
muzikas,
gramofonus
nu liet iiviAksis rekordrtls, koncertines
nht

j

DMiisnsle anl

«U

kai

Ąžuolas.

BANK

Didžiiosls, Senlausls, TvirCiausis Bankas
Vakaruose Nuo Gyvulių Skerdyklų

TOJĮST

kklp Smalka išsimoky

TEISINGOJI MERGAITE

S

Ashland Avė., ir Kampas 47 gat.

lifto Sisantijos imperato dabkivimuisi.
riaus valdžioje, kurte čia
laikė saVo vietininkų — ek- Anglų Ir Sakau

sai Didysai, kurisai Valdė sai nuo tos religijos šalino
Bažnyčių nuo 5Š0 ligi 604 si ir Britonų Dievo žodžio
metų.
Tasai didžios dva skelbėjų neprisiėmė, kadaū<sios Vyras buvo kilęs iš ga gi jie Anglų, turbut, neap
Tiktai 597 metais
lingos senatorių giminės ir kentė.
Kristaus
mokslo sėklų pasi
buto didelio mokslo.
Pir
ma buvo augšto postovio sekė Angluosna pridiegti.
Paminėtais metais pope
pasauliečiu, paskum, išsiža
dėjęs pasaulio garbės, įsto žius Gregorius I-sai Didy-

. •

Norėdami sutvarkyti savo piUigiftktM (tetykus, tėmykite attt to, kad juos tvarItytttiiiet baukoje, kuri visuomet
ui&iėmime, kadangi daugumas kostumerių
bankoj yra tikriausiu ženklu, kad taJfcnka. f/a žmonėms Užsttikinti.

prc

Ite t<Wr i

didelę nauda,
platfestlią židl

'

1

I 1 ‘•

inuotl

■jJB'

V J[1, f

K-fiJ

H

bB

kuriu gali groti
nes
mokantis visokius 8o.
klM, armonikas ru <1Akas ir ptiuadea, Importuotai If taip jau
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi talkoms
laikrodžius, lalkfodėlIbA, Visokius biužlkallžkus Instrumlntus
1Prevolverius. Save darbą gvaraatuojaine. Musu kainos ant vis-,
ko žemesnės, negtl kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderiuA ga
lite slysti per laiškus.
Steponas p. kazlaIvmki

1632 S. ASHLAND AVE..

CHICAOO, XtL

tmnttfll tane
Katalsfi tMetM dykai, kas Uk prlsląe už lo įtampa-

i

{

“DftAtJGUI”

Šeštadienis, Gruodžio 1 d.

CHIOAGOJE

H

VARVAI

,«•

V Al

ATMINČIAI V,

Didelis Išpardavimas

McHbanne B*SI Foui

BAMBIZINIS SUSIRIN
KIMAS.

Lapkričio 27 d. Mildos
buvo

svetainėje, Ghieagoje,

Petra Katedra,” taip turi
būt vienos Šv. Petrą kapi
nes.
Kitas žmogus paprašė
balso. Bet barabizas bijo
damas jam balso neduoda.
Kitas vėl kitam kampe atsi

šauktas Bužynsko “parapi
jos” susirinkimas. Šaukia
Ta
mo susirinkimo plakatuose šaukia ir prašo balso.
buvo pažymėta, kad niekam sai gauna, bet už tą “los
nevalia kalbėti, apart “ku- ką,” pavadina mulkintoją
nenigo” ir jo pakalikų.
Ųž “skebu.” Sako: “Mes
peržengimą tų teisių bus; galime paskui tavę lakstyti
“didelė bausmė.”
įtu skebauji, lakstai
iš vie
Užsilipęs mulkintojas ant-įnos vietos kiton, tai manai,
pagrindų, perstatė kalbėto- kad ir mes tą darysime.’
jum kažkokį Josclio,
kuris
Mulkintojas • bambizas ė
savo lenkiškoje betvarkio- mė teisinties: Girdi, nėra
je kalboje “priparodė,” kad Rymo popežiaus. Nes je
visi, ty. ir žydai, ir protes jis butą, tai butą atvažiavęs
tantai, ir mohometonai, ir New Yorkan ir vadintus!
indionai, yra katalikai. Kad New Yorko popežium, o su
kiekvienas žmogus yra “lai juo ir New Yorko katalikai
mingas” ir gali būti palai butą taip vadinami.
dotas kiekvienoje vietoje, Pabaigus tuos žodžius
jeigu tik jį “pakra pys.” j žmonės pradėjo švilpti. Bu
Ant galo savo “gražioje n žynskas, pasiėmęs savo pa
kalboje pažymėję, kad dan gamomis, ir, lydimas polie
guje esą vieni lietuviai, ki mono, išėjo iš svetainės.
tos tautos esą netikusios
Kas-kas, o “Naujienos’
“dastoti” tokius “raska- su “Šakėms” tai pasipęlnė
ziUs. M
nes svetainėje buvo pilna j r
Tam pabaigus ėmė kalbė agentėlių. ,
M.
ti Bužynskas. Pradėjo šiais
žodžiais: “Kaip mane ma
tote gyvą, tai aš teisybę
jums pasakoju.” Jis ėmė pa
šakoti apie Kristaus gyve
nimą, kad Jis begyvendamas
TAUTOS FONDO 31 SK.
nuėjo Ryman, sušaukė žmo
SUSIRINKIMAS.
nių mitingą ir pradėjo lotiniškai žmonėms prakalbą
Tautos Fondo 31 skyriaus
(čia mulkintojas paantrino West Side (18 ir Union avė.)
visą tekstą tos kalbos neva

Balttiąora, Md. "

PERVIRŠIUS

$200,H9.QO

vai. po pietų, iš kur eis visi
įusiimti paveikslus. Paskui tų
patį vakarų, 7 vai. toj
pa
čioj svetainėje bus tos komisi
jos susirmkir.xt3.

CICERO,

LIETUVIŲ VALS1

L. Vyčių kuopos, valdybom rin
Irimai

lotiniSkai).

Girdi,

pats

Kristus taip kalbėjo ir tai
dar lotiniškaį.. Toliau pra
dėjo smagiau kalbėti. Gir
di, kas Kristų “numučijo,”
ar ne unijos (katalikų) ku
nigai ?
Atsikvėpęs pradėjo kal
bėti apie kapines.
Girdi,
jos reikia būtinai persvęsti
ir tai ne su bile kokiu van

deniu, su “Šv. Petrą Kate
dras’’ vandeniu.

Jam

kas

[O BANKO

Balti meškos skuros kotai dėl Pilkį Chinchilld Overkotai dėl
mažų mergaičių.
mažų vaikų.

"aras

DEPOZITAI

1

1

KONFERENCIJOS.

Šitų panedėlį, gruodžio 3 d.,
gerb. kun. Dr. Maliauskis pra
dės konferencijas Nekalto Pra
sidėjimo P. Šv. lietuvių para
pijos bažnyčioje, Brigliton
Parke. Konferencijos tęsis ištisių savaitę kas vakaras.
Visi Brigliton Parko lietu
viai turėtų pasinaudoti tomis
konferencijomis.

Mergaičių kepures meškos
skuros ir Aksomo.
Dusyk tiek verti.
Valizos ir skrynios pigiai.

BANKO turtas siekia

Kailiniukais
75c.

Jauniems augštais auleliais čer’
verykai vertės $3.00.

$1.98

49c

Didžio 9 iki 13

$1.98
Vyrų geros stiprios vyrų kelnės.

UNIVERSAL STATE BANK

$1.50

Chicago

BANKINĖS VALANDOS: Pancdėliais, Scrcdomis ir Pėt-

V

BERIAIISieS
PLUNKSNOS IR PIGIOS
Mes Parduodame
Už VVholesale
Kalnas

640 W. 141h St.
PUSANTRO M.OIO | RYTUS

NUO NAL$TEO 6ATVE8

Gunmctal skurde vyrų čovery*kai, šventadieniniai čeverykai.

$3.75
Vertės $5.00.

Vyrų Union Siutai apatiniai.

99ė

Spalvos gvarantuotos.

Tik 2 kiekvienam.
1 ?

P-le E. 6, M AKAS
piaRo mokytoja

^Vyrišky Crip^e

Nauji,

Maatirutl, daryti Akt
užsakymą siutai ir ovarbatai,
vertės nuo |Je iki 1C4 .dabar
parsiduoda po 91* ir 29 doL

4515 So. Wood St.

Nauji, daryti gatavlml nuo
51t iki 92* Siutai tr overkotai.
nuo 97.19 Iki 15 doleriu.

Duoda lekcijas
skambinimo
pianu pogul sutarti.

1201 W. 47th St., Los Angeles, Col.,

*
Spalio, 1916
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu
rėjau insomla h- nerviškumą, aš ėjau
prie daktarų, bet nei jokios pagelbos nebuvo: aptickorlus man patarė
kamėginti kun. Koenigs Nervine. Aš
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei
ka. Pernai žiemą aš buvau sumušta
per automobilių. Daktaras man pa
tarė imti Kun. Koenigs Nervine. Aš
dabar jaučiauosi labai sveika.
Mrs. M. E. Kratz.
Gera knyga apie Nerviš
kumus ir sampelis vaistų
siunčiamos. Neturtingiems
ligoniams vaistai siunčiami
dykai.
Sutaisytas
per
Rcv.
FATHER
KOEnlg, Fort Waync, Ind. nuo 1870
o dabar per

DYKAI!

KOF.NIO MED. CO..
Chicago, III.
02 W. Lakęs St., arti Dcarbom
Parduodama po 51.00 už vieną buteli,
o 0 už 55.00.

Pilnas
pamaltų

himiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

▼įsai mažai vartoti siutai Ir
overkotai vartės nuo |2( iki
599, dabar |S Ir augžčiąu. Kel
nės nne *1.99 iki 94.6*>
Val
kų siutai nuo *9.59 iki 97.19.
Valiose it KuperaL

JOSĖPH O. W0L0N
LIETUVIU ADVOKATAM
Kamb. 124 National Litą B1A*
29 8o. LaSalia St..
Vakarais 16(4 Mllvraukas
Central »»»•
saaldenca Humbold »t
CHICAOO. n.

kaltis

pasirinkimas
svąrkotų.

Atdara

kasdieną.

nedėllomls

Ir vakarais

į

«. OOttDOK,
140 K

iiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiii

KalMąd SA,

Chiemtu.

įtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiliiiiiiiliiHiiiiiiHHiiiiiiliiiiiiiMiiliil*

Kur Tamsta perkate? Kortai aa

pas

mus?

Tegul Kvorka padabina Jūsų naųia Pas mus galima gauti visokių
namiiyų radankų k. t.
rakandu pečių, divonų, siuvamų
mašinų, pianų, grofbnolų, viskks
paš mus ganAama.
v

. Kuomet jum pr i reikės ko prie
namo kreipkitės prie

Čia Yia dusų Proga.
Gauti geresni darbą ir daugiau pinlgų.
s
Visur reikalinga daug kirpėjų, trlinerlų, rankovių, kišenių ir skylučių
dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų
jlektros mašinomla Dsrbal laukia
Ateikite
dienomis arba
vakarais.
Lengvi mokesčiai.

Specialiai kursai merginoms for
mų kirpime pritaikinimo Ir siuvime
— 915.00.
Duodama diplomai.
Patrenos daromo* pagal Jųsų m ta
rą—bile statlės arba dydžio. II bils
madų knygos.
MAsTEil DESIGNING 8CIIOOL
Aasnlcka, Pnrdėtints
119 N. La Kalio gatve. Kambary*
419-417, prieš City Hali

i. V.

ATDARA HEDELlOlH

H. RUBENSTEEN

I. -v „

69c

| Taip pat turi skyrių Su| vienytų Valstijų
pačtos
Cicero, 111. — Gruodžio 2
(Postai Savings Funds).

gui" iš svetainės,

•

z

••

500 Vyrų marškinių.

Rytoj 1 vai. po pietų, vieti
nyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popietų. Utaminkais, Ket
vergius ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vakaro.
nė Bridgeporto Piln. Blaiv
27 kuopa turės susirinkimų.
■ į ■■
?!
Šv. Jurgio parap. svetainėje,
kamb. No. 1. Kadangi šis su,- l«««««*«*n*e^«*«**«4M***i
Tai.
Drovar 7941
sirinkimas yra priešmetinis,
tai kviečiami visi nariai būti
Dr. C. Z: Vezefis
.
. ..
LIETUVIS DENTI8TAB
nai tan susirinkiman ateiti.
nuo 9 ryto iki 9 tak.
Taipgi kviečiame ir norinčius Tnlando*:
Nedėliotu la pagal sutarimą.
♦712 So. Ashland Avė.
prisirašyti.
arU 47-tos gatvės
VtENA IS ARŠIAUSIU LIGŲ
J. T.
#•***♦*** **«*>*»*n*n*»*<#i

2

‘

$2.49

Moka 3 nuošimtį už, padėtus pinigus. Procentą
išmoka dusyk per metus, Sansio ir Liepos menes.

d. 2 vai. po pietų. Vietinė K.
Apsaugos
dėžutės ant randos
53.00 metams
Sp. Sav. komisija turės savo
Atdara Paned. Kfetverpaprastų susirinkimų Šv. An
tano bažnytinėje svetainėje. | gaiš ir Subatomis iki 8
vai. vakare.
Malonėkite visi tos komisijos
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiifliiniiiiiiiin
nariai ateiti.

.

.f

vertės

apvedžioti

Moterių Patent Leather
sii
buzikais ar šniūreliais niatorijolo ar skuros viršais
vertės
Mergaičių ilgais auleliais, ma$3.50.
terijolo viršai didžio 81/, iki
ID/2 vertės $3.00.

Skolina Pinigas ant Namų ir Biznių. Apsaugoja Namus
ir Rakandds nuo Ugnies, Parduoda luiivakortcs ir siunčiu
Pinigus | Krajų, krasa ir telegramų. Patarnauja Lietuviams
visuose reikaluose, ypatingai daryme konttaktų ir kitų doku
mentų. Notarijušas visados randasi Banke.

Kirchman State Bank

(rubbers).

~

Vaikučiams minkštos skuros.
Čcverykaieiai

V.

50c
pilna eilė kalošių
*,

Saugesnio Ir Stipresnio Banko už Lietuvių ValstiJinĮ
Bank nėra, nes netik ką turi dideli kapitalą ir pervirši, bet
yra po užvėlzda Valstijlnės Valdžios ir po nuolatine priežiūra
15 gabiu ir ištikimų Direktorių ir 5 Banko valdininkų. Pagal
raportą išduotą Valdžios Auditoriui Rugsėjo 12 d., 1917 šio

3252 So; Raisto! SI. Kamp 33-dios,

Vyrų ir Vaikų gražios kepu
rės geros žieminės.
. .

50c ir iki $1.50

$644,244.83

BLAIVININKŲ SUSIRINKI
MAS.

■

Nepraleiskite šitų.

-----

Kovo 3, 1917 (atidarymo dieųoj) .......... $16,754.95
Balandžio 7, 1917, 1-mas mėnesis,---- ----- 87,987.21
Gegužio 5, 1917, 2-ras mėnesis.................. 199,854.22
Birželio 2, 1917, 3-fiias mėnesis.............. 253,369.00
Liepos 1, 1917, 4-tas mėnesis.................. 265,086.08
Rugpjūčio 4, 1917, 5-tas mėnesis.............. 288,556.89
Rugsėjo 1, 1917, 6-tas mėnesis.................. 351,584.77
Spalių 5, 1917, 7-tas mėnesis... ................. 374,900.13
II.
I
Įtl
yill»

Korespondentas.

žmonės jos sveainėje. Kviečiami visi
Pr. Zdankus,
pradėjo kalbėties ir rūkyti, kuoskaitlingiausiai ateiti tan
raštin.
pasidarė svetainėje trošku. susirinkiman, nes bus tai prieSSugrįžęs atgal mulkintojas inetinis. Bus taipgi renkama T. F. 32 SKYRIAUS PRA
pradėjo vėl savo pasakas. nauja valdyba ateinantiems
KALBOS.
Pakilus viena moterėlė pra metams.
Valdyba.
dėjo šaukti, kam jis tą ne
Bridgeporte, Šv. Jurgio pa
rap. svetainėje, rytoj, 4 vai. po
kaltą žmogų liepęs areštuo
T0WN
OF
LAKE.
pietų, vietinis Tautos Fondo
ti.
Buzovas atsakė, kad
jis tik pagązdinęs jį.
32 skyrius rengia demonstra
Vietos Katalikų Spaudos tyviškas prakalbas. Kalbės žy
Toliaus buvo nukreipta
kalba vėl apie kapines. Savaitės komisijos • nariai, mus Chicagos lietuviai. Įžan
Mulkintojas klausė, ar nori katrie darbavosi katalikų gos nei jokių kolektų nebus.
'balsuoti kapinių reikale. spaudos praplatinime Spau Tatgi kviečiama visus, kurių
Jam atrodo, kad butų ge dos Savaitėje t. y. katrie ėjo širdyje dar tvaksi meilė tė
riau pirkti* naujas kapines, per lietuvių namus ir lankėsi vynės Lietuvos Ir rūpi Jos ge
nes tos jau “suterštos.” susninkimuose, malonės ateiti rovė, kuoskaitlingiausiai atsb
'
Reikia, girdi, viono vardo į Šv. Kryžiaus parap. svetainę lankyti.
Rengėjai.
laikytis. Kaip viena “Šv. sekinadienyj, gruodžio 2 d., 2

$3.98

$2.39
Tikrai nusipirk viena iš jų

priešmetinis susirinkimas bus
gruodžio 2 d., 1 vai. po pietų,
Dievo Apveizdos parap. sve
tainėje 1 kaihb. Visi nariai yra
kviečiami kuoskaitlingiausia
ateiti tan susirinkiman, nes
bus renkama nauja valdyba
1918 metams. Taipgi kviečia
ma naujus prisirašyti.
LABDARIŲ
SUSIRINKI i«u>«Y»rv¥¥nnrr*TvrrBmTs
Al. Varkalis, pirm.
* F. P. Bradchulis S
MAS.
Fr. Kupronis, raštin.
* Lietuvis Advokatas •
2101 So. Peoria st.
ATTORNHt AT LAW
Labdarių Sąjungos 7 kuopa H
* 105
Monro*. Cor. Clark 84.
turės susirinkimą gruodžio
Tol. R&ndoloh SS99.
SP. SAVAITĖS KOM. SU 2 d., 4 vai. yakare.x Kadangi [RoonAl207
CHICAGO. ILL.
SIRINKIMAS.
tai bus priešmetinis susirin
p.t 9JJ9 «. Baliu* M.
kimas, tai kviečiami visi na
Telephona Yarda MM
Gruodžio 3 d., 7:30 vai. riai kuoskaitlingiausia
su
vakarę vietinė
Bridgeporto sirinkti. Taipgi prašomi atsi miiiifiiiiiiiiiiiimiiiliiiiiminliiiiiiiimii.
Sp> Savaitės komisija turės nešti ir kningutės išparduo
savo susirinkimų Šv. Jurgio tų tikietų.
parap. svetainėje. Kviečiami
Kviečia visus
Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,
CHICAGO, ILL.
visi, ypatingai tie, katrie vai
A. Cibulskis,
Kapitalas 5125,000.00
kščiojo po namus pardavinė
Pirmin.
3 nuošimčius mokama ant
padėtų pinigų.
dami kningas, ateiti. Bus
Po- Valstijos ir Chicago
daug tartasi apie darbavimųsi K. SP. SAVAITĖS. SUSIRIN
=
Clearing
House priežiūra.
ateityje.
RIMAS.

tai pasakodavęs, kad tęn
buvo laidojamos vištos, žąsįs, arkliai.
Sako: “Ką
gali žinoti, kas tuose kapuo
se yra; atveža uždarytą
grabą ir liepia krapyti.
Krapysi, nekrapysi vis tiek
jie ten laidos, nes jų tai va
lia.”
Čia vienas žmogelis pa
prašė balso, bet mulkinto
jas tamsuolis atsakė, kad
po ‘kora” jis nepavelijąs
niekam kalbėti.
Žmogelis
Rašt.
neiškentęs atsistojo ir išva
dino Bužvnską mulkintoju,
WEST. SIDE (18 GAT.)
apgaudinėtoju.
Supykęs Buzovas nuėjo Labdarių Sąjungos 4 kuopos
žemyn, atsivedė “dėdę” ir susirinkimas bus gruodžio 3
paliepė jam laikyti tą žmo d., pirmadienyj, 7:30 vai. va
gutį . Prasišalinus “kuni- kare, Dievo Apveizdos parapi

AUGIMAS

aiškiai parod, jog visuomenė yra pilnai persitikri
nusi, kad šis Bankas yra Stiprus ir Saugus Bankas.
Sekančios skaitlinės parodo spartų depozitorių au-

Dažniausiai veikimas kuo
pos priklauso
nuo veiklios
valdybos, kadangi ji yra kuo
pos vadovė ir tvarkytoja. Tat
gi vietinė L. Vyčių 14 kuopa
turėtų to nepamiršti ir visi
nariai turėtų susirinkti priešmetinin susirinkiman, kuris
bus gruodžio
5 d., vakare.
Nepamirškite!

Drv Goocl8

S
Store
3442-3444 So. Halsted Street

UNIVERSAL STATE BANK

ILL.

v<

SUSIRINKIMAI PRA
KALBOS IR TJ.

CTCDII
’
G
SltKR

$2\000.00

STEBĖTINAI

V. Stancikas.

Subatoj ir Panedėlyj, pas

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2527 So. Bronei wn y
, ST. LOUIS, MO.
Telefonas— Bell Sidney 401
Klnloch Vlctor 598
Gyvenimo vieta:
.8237 PULA8KI STREET
Tel. Klnloch Vlctor 980—K
OFISO VALANDOS: 10 i* ryto
Iki 12 — 4 Vo Pietų U«i 8 vak.
Nedėt
lėlloiuts 10 Išryto Iki 12 plot

1

PAULKVORKA
1951-53 Chicago, Avertuč
Chicago, Ui. Artr Ashland Ava.

.

u....*..

SFAHLING OfflttRftL

’ ’ą

v*.

5ip > - A

>

Telefonas Monroe 2500

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiitriliiiiiiithilitiiiiiiithiiliiiiHltlUtliniii

TURIU DVI GALERIJAS

Telelcnaa Varda 3i«^

Z. K. URBANOWICZ

Fotografijų Įstaiga
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
Kliubų ir Šeimynų Specijališkumas.

Nuimamo Fotografijas vakarais
ir negledriose dienose.
i

4852 South Ashland Avenue,

• .

Chicago, DL

h

11

Šeštadienis, Gruodžio 1 d.

"DEAUGAS”

CHIC AGOJE
Šeštadienis, gruodžio 1 d. šv, Eligijus vysk.
Sekmadienis, gruod. 2 d. Šv. Paulina.
Pirmdienis, gruod. 3 d.
šv. Pranciškus Ksaveras.

WEST PULLMAN.
Lapkričio 24 d. Šv. Petro ir
Po Vvi o parapija buvo suren
/gus puiki) vakari) parapijos
naudai. Lošė vieno veiksmo
vaizdelį “Meilės Parodija’’.
Matyties, kad lošėjai buvo ge
rai prisirengę, nes buvo suloš
ta labai gerai. Pabaigoje viena
jauna vytė padeklemavo “Lie
tuvos Kraštas”.

Žmonės svetainėje
labai
gražiai užsilaikė, nes pilnai
pasiganėdino vakaru.
, J S.
L. VYČIŲ
VEIKIMAS
VAKARAS.

CICERO, ILL.

Am. L. R. K. Moterių Są
jungos 2* kuopa savo susirin
kime pravedė daug svarbių
reikalų. Ypatingai, nutarta
prie mezgimo ir siuvinėjimo
kursų pridėti drapanų kirpimo
kursą. Mokytojauti apsiėmė
sąjungietė, B. Palubinskienė,
gabi siuvėja. Pamokos atsibuna kas ketvirtadienis bažnyti
nėje svetainėje, vakarais. Tai
gi patartina visoms lietuvai
tėms kuoskaitlingiausia tose
pamokose lankytis. Apart to,
nutarta gruodžio 2 d. sureng
ti puikų bazarą parapijos sve
tainėje. Prasidės 5 vai. va
kare. Bus labai indomus. Tatgi kviečiame visus atsilankyti.
Linksmutė.

Cicero, III. — Tiesa, kad
vietinė L. Vyčių 14 kp. nesnaudžia,
savo nutarimuose
Kat. Sp. Sav. Vakaras.
daug žada
ateityje,
bet
Indomus ir naudingas žmo
kartais tie pasižadėjimai, pa
nėms buvo Katalikų Spaudos
silieka svajonėmis — pažadė
Savaitės vakaras su prakalbo
jimais, jų veikimas cino savo
mis, lapkričio 22 d.
i
paprasta vaga.
Visų-pirmu buvo lošta vei
Susirinkime lapkričio
2 i kalas: “Šlamštų skleidėjas”.
d. vietinė L. Vyčių kuopa ga Lošė: Rožė — Pet. Mileikiutė,
lutinai nusprendė surengti šei Ivinskis — Aleks Krencius;
mynišką vakarėlį gruodžio 31 Ona — Pet. Spranaičiutė. Šie
d., palydėti senuosius ir su savo roles gerai atliko ir žmotikti Naujus Metus. Pasirodė, nės» pusėtinai tprisijuokė.
kad tikietai pagaminti, taio
Po lošimo sekė kalba gerb.
pat rengiamasi
ir prie pro
kun.
Serafino. Gerb. kalbėto
gramos. Tikimasi,
kad šis
darbas puikiai nusiseks. Yra jas gan gražiai • nupasakojo
pageidaujama, kad Chicugos ąpįe spaudą. Po jo kalbos bu
kuopos nerengtų vakarų tų vo monologas “Redaktorius”,
dienų, bet visi atvažiuotų čio- atliko Pr. Zdankus. Deklemacija “Ką veikti” pasakė gra
nais.
žiai Zofija Valaičiutė. Po to
Buvo svarstoma ir
kiti Šv. Grigaliaus choras padai
dalykai, kuriuos pabaigus pa navo “Lietuvos
Baublys”,
silinksminta.
“Ko liūdi putinėli” ir “Lietu
Pranas Z. va, Tėvyne Musų”.

BRIGHTON PARK.

Katalikų Spaudos Savaitės
Komisijos susirinkimas atsi
bus šiandien, gruodžio 1 d.'Ne
kalto Prasid. P. Š. parapiji
nėje svetainėje, 7 vai. vakare.
Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir išduoti
atskaitą iš pardavinėjimo lai
kraščių ir kningų.
S. Sk. rašt.

L. D. S. kuopos susirinkimas.
Lietuvių Darbin. Sąjungos
57 kuopa turės savo susirinki
mą rytoj, gruodžio 2 d. Šv.
Mar. P. Nekalto Prasid pa
rap. svetainėje, tuojaus
po
sumos. Taigi susirinkite kuo
skaitlingiausia visi.
Valdyba.

L

UŽMIRŠK, KAD TURI SKILVĮ.
Viena U šių lentelių yra labai gera
po valgymui dėl suvirškinimo. Pa
mėginkite vieną.
Parduodama pas
visus aptlekorlus.

ŪKININKO IŠMINTIS.

Ūkininkas gerai supranta,
kad jeigu jis nenaikys žolės,
tai jis negali tikėtis puikaus
užderėjimo. Tas pats yra
teisinga su sveikatos
užlai
kymu. Jeigu Jus nelaikysite
švariai vidurius, tai negalite
tikėtis geros sveikatos.
Trinerio Amerikoniško Kar
taus Vyno Elixiras yra ge
riausia pagelba, liokia Jus ga
lite pasinaudoti. Jisai išvalys
Jūsų vidurius, sugražins norą
.valgyti, pagelbės virškinimą,
ir vis labjausieji "kenksmai,
kaip tai užkietėjimas, neviri-,
nimas, galvos
skaudėjimas,
bemiegė, nerviškumas, truku
mas nergijos ir abelnas silp
numas prapuls. Aptiekose

Ant. Shedis............ — 380,65
Mik. Zemblis ....7... 354,55
K. Kurmnuskis .......... 340,28
Antanas Bunar _____ 179,60
Fr. Burkaukis................. 158,35
Kaz. Latoža ............
119,50
Gečienė ...___ _ i... 97,25
Zadrikauski .................. 92,50
Urowicy........ '........ ........77,85
Jesewicy ......................
71,75
Petrokas T. ........
62,25
Gauivcas ...........
61,25
Benewicy ...........
58,85
56 80
i; Gedvilas......................
55.00
Jocienė ........................
Wm. Balnisi . .r_..\. . 52,00
Stulpinas ...............
50,20
• Warnagis ............
50,00
Melinauskis _____
48.10
Skupin .............. '.......... 48,00
Jonikas ...................
46,45
Sergela .......................... 45,75

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytoja* ir
Chirurgas,

MOS B. Rulsted St.,
Chle^gc
Tel. Drover 7179

Dr. G. M. GLASER

Gyduolės yra
atsiekusios
daug palengvinimui žmonių
Reikalingas vaikas dėl o- negalių.

Reikalingas vedės vyras už janitorių. Duodama randa, atsišaukite
J Offisa 28 E. 23-čios gatvės aru
Wabash avė., (basement).
EXTRA.

..

Arba
Karalina Grlkszaitė
(po vyrų Leketlenė) *
1459 So. Union Avė.,
Chicago, III.

Palškau savo brolio Antano Kairo
paeina iš Kauno- Gub. Panevežo Pa
vieto ir Parapijos Veliltių filijos Sodžios Ilnadžių. Atrašę laiškų kad yra
ligonbutėjl Pittsburgo, Pa. Rašiau
kelis laiškus, siunčiau telegrama ir
viskas sugrižo atgal. Tegul jis pats
atsišaukia arba kas žinote malonė
kite pranešti man už ką. busiu labai
dėkinga.
Victoria Kairaitc
839 W. 33rd Placc
Chicago, 111.

Paieškau Vlad. Tyškorf, girdėjau
kad dirbo Pensylvanijoj mainose, pa
eina Kauno gub., Parapų sodžlaub.
Gilaičių. — Gal kas žinote apie JI ar
jis pats atsišaukite pas:
Franeiškus llabonas,
8636 Balttmore avė., S. Chicago, Iii.
Vyrai — Išmokite harzdaskutystės.
Į keletą savaičių. Diena ar vaka
rais. Padarykite didelius
pinigus.
Gaunama nuošimtis
arba nuosaVa
barzdaskutykla. Atvažuokite arba ra
šykite.
Moler Barhcr Collcgc
105 S. 5th Avė.,

ANT PARDAVIMO.

Praktikuoja 26 metai

Gyvenimas Ir Ofisas
*149 S. Morgan St. kertė 33 st.
Chicago, III.
SPECIALISTAS

Trinerio Linimentas yra vie
nas iš galingiausių. Reumatiz
mui, Neuralgijai, strėnų degi
mui, išsisukimams, niksterėjimams, tinimams, ets.

Moteriškų.
Vyriškų Ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po plet
Ir nuo 8 Iki 8:30 vak. Nedėliomls vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Tards (87

Visuomet galima tikėtis,
kad pagelbės. Aptiekose. Jos
Triner, Išdirbėjas Chemikas,
1333-1339 S. Asldand Avė.,

ir tesis iki Gruodžio 1917m.

SKAITYK SU ATIDA.
Šitas Kontestas baigiasi laipkričio 30 d. 1917 m.
V*isi dalyvaujanti šiame lconteSte malonėkit pasiskubin
ti kuo greičiausiai nes jau trumpas laikas. Kontestas
tiktai terokuosis ligi trisdešimto (30) šio mėnesio. Malonėkite atsilankyti, nes mes turime kainas sumažinę.
l3ns mus gausite pigiau ir geresnį patarnavima.

BALNIS & PUNDINAS
Chicago,111.

4536 So. Paulina St.

Tel. Drover 3774.
**4^»#<#*#«*U***<*U*U4kU4»

ĮPanedėlio Vakaro Patarna| vimas Del Taupinančiij.
|
s
|
|
|

Valdyba šios bankos žinot kad nekuriems dėpozitoriams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
bankinėse valandose
Del parankamo -ūkių depozitorių Taupumo Skyrius šios bankos yra atdaras
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KAPITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo= širdžiai prieinami.

LA SALLF

Chicago, III.
(Apgar.)

,

Kontestas Prasidėjo 1 Rugsėjo

Į State Bank of Chicago
Dr. A. R. Biumenthal 0. D.

Aš Petras Grikszas
paieškau
Egnach Strewinsky, paeina iš Suval
kų gub., apie 30 metų senumo. Turi
kreivus dantis. 1914 metais turėjo ciiimiiiiKiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiasmiiiEiiiimii
rasturanta Chicago, 63 ir Halsted st.,
Kas praneš apie Ji arba jis pats at PLATINKIT “DRAUGĄ?
sišauks, gaus gera atlygi mų. Meldžiu IlllllllllflllllllllllllllllllllllllllllfIIIIIIIIIH
pranešti sekančiu adresu.
PETRAS GRIKSZAS____
L. S. I S. PARKER, WASH.

$125, $40, $20DELTAVĘS

ĮniiiiiMisiiimiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮĮĮ

PAIEŠKOJIMAI.

fiso ir spaustuvės, pabaigęs
pradinę mokyklą (public
school). Gera proga pra
mokti spaustuvės darbo. At
sišaukite tuojaus į “Drau
go” Administraciją, 1800
W. 46 St.

J

(Skersai nuo City Hali).
dlllllIIllIltlIlimillllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllTl

Akių
Specialistas
Patarimas Dykai
Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9
vai. vakarė Nedclioms 9 iki 12.
4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St.
Telefonas Tards 4317.

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne
lankyta Ugiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkites pas:

i’li ».
I

!■■■■■
Šis Ženklas

įd WASHINGTON STS.

Sutaupys Piningus,

K. NURKAITj, Opt. Dr,

Geriausi už Jus Pinigus

1617 N. Robey St

SIUTAI'» OVERKOTAI
VV —

t

KiMee Ir Morth ai. Til. Humbolt 4617
_____
fetlWIIIIIIIIIHIIHIHIIHIIIIIIIIHIUIIIIIIHĮĮIIIĮIHIIIIIHmilllllllllllllllHIIIIIIIIIHIIHII

Čionais neužmokesi daugiau už savo drabužius negu ki
tur bet gausi geresnius negu kitur. Rūšis ir vertę yra geresnį
čionais. Kuąmct pasirinksi siutą ar overkota tai tikrai žinai
kad užsiganėdinilnas yra gvarantuojamas. Mes turime tiktai
gerus drabužus — gražias madas — ir geras materijas. Užtat
mes galime gvarantuoti — grąžiname pinigus atgal jeigu Jus
neužsiganėdisite.
Ateikite ir pamatykite kaip lengva gauti už žemas
kainas.
Mes turime siutų ir Overkotų vėliausia mados ir tin
kamų
vyrams ir jauniems vjiikynams — ypač pasirinkiinui
militariško styliaus; visokių spalvų. Geriausi už žemas kai
nas nuo *12.50 iki *35.00 — Specialiai šiose eilėse po

*l&3-*20-’22£-*25
ANDERSON DREW CO.
ROSELAND

-

-

SOUTH CHICAGO

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda.

Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų.
Jeigu Tau skauda akys,
f
Jeigu turi uždegimų aklų,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tnt.
cao
reikalingi akiniai:
Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akla specljaliBtul. kurs 15 motų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana

Vakarėlį. Bus prakalbos. Kal
Susirinkime, lapkričio 25
!■■■■■■■■■■?■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
AKIŲ SPECIALISTAS.
bės žymus Cbicagoje kalbėto d., likos išrinkti agentai
GERA PROGA.
ir
Jauna pora priversta paaukauti
Tėmykit mano užraša.
jas. Nepamirškite visi susirin agentės, katrie pasižadėjo lan savo puikius, bevelk naujus rakan
dus
už
retai
pigių
kainų,
*170.00
se

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
kti tan vakarėlin.
kyti vidinių lietuvių namus klyčios setas, tikros skUros už *35.
S
Kampas
18tos gatvės
Ant Platt’s Apflokos
2-ras sngšta.
mados valgomojo kamba
ir užrašinėti katalikiškus laik Vėliausios
S Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. Ncdėlinm nuo 9 ryto Iki 12 dienų.
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, da8
Tel. Ganai 523
Rytoj Roselando lietuviai raščius bei pardavinėti knin- venpert, taipgi *626 Victor su
brangiais rekordais už *60.00.
šis
:uiiiiiiiiii)iiitnv«it/iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiihhiiiiiiiiimrfiiiihniuunh.nTtinnirtiiiiii
turės nepaprastą dieną. Jie gas. Jų kiekvienas turės Ap yra retas pigumas ir Jums apslmo
kės patirti nežiūrint kuf jus gyvena,
taipgi pradės apvaikščioti skričio paliudijimus su klebo te.
Viskas vartota vos 9 savaitės,
Spaudos Savaitę savo kolioni- no parašu. Štai jų vardai: -L- parslduos taip po vienų. Atsišaukite
tuojaus. Gyvenimo vieta:
joje. Prakalbos bus bažnyti
Anast. Valančius, Jonas 1922 So. Kcdsio Avė., arti 22-ros
nėje svetainėje. Čia taip pat Junčius, Jul. Šliogeris, B. Bal gatv., Chicago, III.
kalbės geri kalbėtojai. Tatgi čiūnienė,
Turi parduoti
Puikus Seklyčios
Ona Nausiedaitė, rakandus,
Stala ir šešias kėdės —
Rengia
lietuviai neturite praleisti tos PI. Ambrozaitė, Juozas Moc-' diVonus, Plieninė Lova — Kamodas
*250
Viktorola
su
rekordais
—
*60,
progos, kadangi tas retai pa kus, Jonas Adomavičius, Al. *850 playar pljanas *210 — vartoti
tiktai 90 dlonų — persiduos po vie
sitaiko.
Krencius, St., Tamošaitis, Mot. nų kreipkite*Visi kviečiami atsilankyti. Dambrauskas, Jul. Balčienė, ir *019 Jackaon Blrd., arti Kidzic avė.
---------- 1--------------------Agota Malakauskienė.
Randasi gražus pagyvenimas, kar
štu vandeniu šildomas, su elektriką,
Ši. Antano Pinp. Swt„ kamp. 49th Ct. Ir 15tos gatves
Ateinančią Savaitę West SiCicero lietuviai apsisaugo maudlkie. 6 Kambarių, su visais Jtaisymais, gera šviesa, murinome na
de (18 ir Union gatvių) Kat. kite apgaudinėtojų. Tėmykitę, me ant kampo, gera vieta dėl dak
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 10c.
Sp. Savaitės komisija apsi kad agentai turėtų paliudiji taro. atsišaukle pas
SVIESTAS
Oerlanaluė riiMea,
(lertaaaloa rn.ti
MnatoJos. J. Elias.
Gvrlaoala Rankas.,
ginkluos ir pradės veikti savo mus su klebono parašu.
lZe vartė*. «1_
n<>« cercatnlyglnt .n
4600
So.
Wood
Str.
Chicago.
>
■
peradel.
nl*.
nr»|.
hrnt kokia,
Kviečiami
visi
kuoskaitlingiausiai
atsilankyti
ant
šito
kolionijoj Spaudos Savaitės
ur J u*
il-2 sv.
Toliau buvo nutarta suren
ktesntl
Rakandai kaip nauji, parsiduoda vakaro su prakalbomis ir diskusijomis. Tę paiaškės daug
reikalais. Linkima jiems kuogti viešas prakalbas-diskusi- labai pigiai visi kartų arba atskirai. žmonėm nesvajūotų dalykų kaslink spaudos. Taipgi, kas gy
Priežastis pardavimo
išvažiavimas
i rWE8T BIDR
nra.'w. n«i *t
OKTH ĮMuel
16-14 W~.Cfclcacoav.
gėriansio pasisekimo.
1836 Blna l.la-'d a,,
1571 tfllvraakaa ev.
«04 W. Diria,oa it.
jas gruodžio 3 d. bažnytinė kitan miestan.
vas ant to vakaro.
.
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9064 Mllvaukea ev:
7»
w.
Horth s,'
Ž812
W.
Nor'h
av.
SOUTH
8IDM
ssii w. eist pi., ano«go, m.
1064 Mllnuem av.
1217 B. HalatMiln.
86S2 Wontworth av
2840 Lincoln av.
J. Tumasonis,
je svetainėje. Įžanga bus labai (Pusantro bloko J vakarus nuo
Kviečia
K, S. S. KOMISIJA,
1610 W Madl«on «U
1882 9. Hali t -d it.
(U? B. Hnl.tad st.
2244 Uncoln »v,
TO W Midlian st.
1818 W. lithit.
47t> 8. Asblaetl a*.
1418 N. Clark St.
Kedžle Avė.,)
*
Apskr. raštin. žema.
Phone Prospect *75*. ,

NDOMUS..VAKARĄS
SU PRAKALBOMIS
ir Diskusijomis

Katalikų Spaudos Sųvaitės Komisija, Cicero, Iii,
Paned., Gruodžio 3, ’ 17
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Už tokią pagelbą, chorui
ir jo gabiam vadui Kl. MikaBULVIŲ 29 c. PEČKAS.
lauskiui turime ištarti ačių.
P. Z.
Šiandie po pietų
Layden
Markele,
Grand ir Harlem
avė., bus pardavinėjama bul K. Sp. Sav. Kom. veikimas
ir vakaras.
vės po 29c. peck’as. Manoma
Daug ko atskiros draugijos
prailgyti tas pardavinėjimas
nuveikia,
bet kuomet
jos
ir toliaus. Bulvės, sako, busiu
sudeda savo spėkas krūvon,
sveikos.
tai pasidaro milžiniška veiki
mo žymi. Kat Sp. Savaitės koSPAUDOS SAVAITĖ.
misijon yra susispietę visų
Šiandie 7 vai. vakare, So. draugijų geriausios spėkos, to
Englewood lietuviai p. Bau- dėl* joje noras veikti nesulai
kans svetainėje turės gražų komas.

Pasitikėtina, kad žmones
pasinaudos šita proga.
Pranas Zdankus, rast.

