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GEN. KALEDINO KAZOKAI
MUŠASI SU BOLŠEVIKAIS
True translation flled wlth the post master at Chicago. III,, on December
6, 1917, as reąuired by the act of October (, 1917.

WASHINGTON, gr. 5—Prezidentas Wilsonas vakar
kongrese skaitė savo pranešimą. Pranešimas labai svar
bus, surištas su tarptautiniais reikalais. Tuojaus prane
šimas išsiuntinėtas į viso pasaulio valstybių sostines.
Prezidentas Wilsonas savo pranešime kongresui pa
siulijo kuoveikiausiai paskelbti karę Austrijai-Vengrijai.
Pranešime neatmainomai pažymėjo, kad Suv. Val
stijų niekas negali nukreipti šalin nuo vedamos karės,
kol karė bus laimėta ir Vokietija sutraškinta. Visokios
kalbos apie taiką dabartiniais laikais neturi reikšmės.
Tuojaus paskelbti karę Austrijai, kalbėjo preziden
tas kongresui, būtinai yra reikalinga. Tas reikalinga
tikresniam Suv. Valstijų stoviui karės metu prieš Vo
kietiją, kadangi Austrija neturi nuosavaus apsisprendi
mo, nuosavios iniciatyvos, bet atsidavusi tarnauja Vo
kietijai.
Ta pati logika verčia mus, sakė prezidentas, paskelb
ti karę Turkijai ir Bulgarijai. Bet kol-kas to nereikia
daryti, kadangi Bulgarija ir Turkija dar nestojo skersai
kelią Suv. Valstijoms kovoje prieš Prasijos autokratiją.
Taika, pažymėjo prezidentas, ateis tik tuomet, kuo
met Vokietijos gyventojai patįs užtikrins pasaulį, kad
jais galima pasitikėti, bet ne jų valdovais autokratais;
kuomet jie atitaisys visa tai, ką jų valdovai sunaikino in
kuomet Vokietija atsisakys nuo tų visų teritorijų, ku
rias užgrobė su ginklais.
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True translation flled with the postmaater at Chicago, III., on December'
6, 1917, as reąuired by the act of
October t. UIT.

True translation flled wlth the postmaster at Chicago, III., on December
5, 1917, as reąuired by the act of
October 6. 1917.

PEŠTYNES NEZALEŽNINKŲ MULKINYClOdE

ANGLAI ATMUŠĖ VO-

GORKIS PRIEŠINGAS
BOLŠEVIKAMS.

Pertraukta “pamaldos” ir “pašventinimas.”

KIEČIŲ ATAKAS.

bolševiką jų taikos derybo

Vokiečiai panešė didelius

se.

nuostolius.

VIENA DAUGIAU RES
PUBLIKA RUSIJOJE.

-4------Italijos fronte—kol-kas

ramu.
Londonas, gr. 5.—‘Times’

korespondentas iš Petrogra
do praneša, kad Kryme,
Pietų Rusijoj, totoriai įstei
gę sau atskirą respubliką.
Apie tą naujai paskelbtą
respubliką smulkmenų ne
turima. Be to, koresponden
tas dar pamini, kad kitos
respublikos yra paskelbta
Kaukaze ir Siberijoj.
Krymas yra pusiausalis
ties Juodomis jūrėmis. Jis
turi apie 9,900 ketvirtainių
mylių ir apie 40,000 gyven
tojų, kurių didžiuma toto
riai, ten atsiradę 13-tam
metašimtyj.
Atsiliepimai į austrus-vokiečius.

Rusų bolševikų vyriausy
bė išleido atsišaukimus į austrų-vokiečių armijas. At
sišaukimai platinami su pagelba lakstytuvų ir kito
kiais keliais.
Atsišaukimuose

Londonas, gr. 4. — Cam-

brai fronte praeitą naktį
apsistojo veikimas po pašė
lusių mūšių per kelias die 
nas, praneša karės ofisas.
Pranešime pasakyta:
“Priešininko
artilerija
veikė ištisią naktį Cambrai
musių fronte, Bourlou ir
Moeuvres apygardose. Ne
buvo pėstininkų veikimo.”
Dideli vokiečių nuostoliai.

Ties Cambrai pašėlusios
vokiečių atakos, panašios
kitųomet prieš Verduną, su
traškino frontą apie per
dešimtį mylių tarp Marcęing ir Gouneliėn. Anglai lė
čiau tas pašėlusias atakas
atmušė su didžiausiais vo
kiečiams nuostoliais.
,
Po didelių mūšių penkta
dienį ir šeštadienį, kuomet
vokiečiai stengėsi be jokių

boišeti.

kai išdėsto savo veikimo
tikslus kaip socialiu, taip
ekonominiu ir politikiniu
žvilgsniais. Kreipiasi į ka
reivius pagelbėti jiems pa
daryti karei galą. Bolševi
kai sako, kad jei austrai-vokiečiai kareiviai prisidės
prie taikos reikalavimo,
tuomet taika tikrai įvyks ir
jų pėdomis ims žengti kitos
tautos.

anglų linijas Cambrai fron
te, jie sutraukė prieš anglus
neapsakomą galybę kariuo
True translation flled wlth the post- tintas
menės. Šitą tuojaus pastū
gandas, kad gen.
master at Chicago, III., on December
mė praeitą pirmadienį prieš
B, 1917, as reąuired by the act of Komilov pabėgo iš kalėji
October 6, 1917.
pietinį
anglų sparną.
mo.
BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ
Vakar karės komisionieVokiečiai ėjo atakon tirš
GEN. DUKHONINĄ.
rius Krilenko mušė telegra
tomis koliumnomis. Tuo pa
mą, kad generalis štabas,
sinaudojo anglai. Ir klote
Petrogradas, gr. 5.—Kuo kurs visas laikas neklausė
išklojo juos. Tik ties La Vamet bolševikai nuvertė Ke bolševikų parėdymų, pagaąuerie vokiečiams pasisekė
renskio ministeriją, visų ru liaus pasidavė.
laikinai pasivaryti pirmyr
sų armijų vyriausiuoju va
po priedanga sukoncentruo
du paliko gen. Dukhonin. SUTARTA GINKLŲ SU PALIUOSUOTAS GEN. tos artilerijos. Bet veikiai
ČEREMISOV.
Bolševikai jo pareikalavo,
anglai juos ir ten atbloškė.
DĖJIMO REIKALE.
kad jis sutiktų taikinties su
Smarkiai artilerija veikė
Vokietija. Gen. Dukhonin
Londonas, gr. 4. — Gin Petrogradas, gr. 5. — Mi- šiauriuose nuo Aisne, pran
revoliucionierių cūzų fronte. Ant dešiniojo
atsisakė. Tuomet bolševikai klų sudėjimo sutartis tarp litarinio
pareikalavo, kad jis su savo rusų ir vokiečių patvirtinta komiteto nusprendimu iš Meus'e kranto (Verduno
štabu pasiduotų. Generolas atstovų parašais Bavarijos Petropavlovskos tvirtovės fronte) vokiečiai keliose
ir tai atsisakė padaryti. Jis princo Leopoldo vyriausio paliuosuotas gen. Čeremisov vietose atakavo prancūzus.
savo stovyklą turėjo Mogi- je stovykloje, anot praneši buvęs geneTalio štabo virši Bet atmušti su dideliais
ninkas. Jis padėtas naminin
leve.
mo iš Amsterdamo.
nuostoliais.
Tuomet bolševikai pasiun Ginklų sudėjimo sutartis areštan.
Italijos fronte pėstininkų
Petrogrado durna palei
tė prieš jį savo kariuomenę. gera 48 valandoms.
veikimas aprimo. Austraista. Nauji dumon rinkimai
Generolą pagaliau suėmė.
-vokiečiai yra užimti ka
nuskirta
šio
gruodžio
9
d.
Įsodino jį traukinin ir,
riuomenės * perkilnojimu.
RUMUNIJA NORI
traukiniui smarkiai bėgant,
Matomai, jie ruošiasi nauTAIKOS.
TOLI PRIE TAIKOS.
išmetė jį iš vagono lauk.
jan užpuoliman prieš šiauri
Taip bolševikai nužudė
Amsterdam, gr. 5.—‘Dus- Benį, Šveicarija, gr. 5.— nį italų sparną.
Didelės teutonų armijos
gen. Dukhoniną. Apie tai seldorf General Anzeiger’
Vengrijos delegatas taikos juda šiauriuose nuo Asiago
jų karės ofisas oficialiai pa korespondentas iš Berlyno
konferencijon Berne, grafas
skelbė.
praneša, kad vokiečių reich Karolyi, “Journal La Suis- lygumų ir tarpe Brenta ir
stage buvo pakilęs gandas, se” sandarbininkui pasakė: Piave upių. Italų artilerija
tečiau jų nepasiekia savo
KAZOKAI MUŠASI SU jogei ir Rumunija kreipėsi
“Rusija reikalauja taikos. šoviniais.
Viennon ir Berlynan, pra Bet su kuo ten taikinties,
BOLŠEVIKŲ KA
šydama ginklų sudėjimo ir jei nėra tikrų tautos atsto Bet italų fronte artilerija
REIVIAIS.
vietomis labai smarkiai vei
taikos.
vų. Stovia blogas. Vakar kia.
Petrogradas, gr. 5. — Vi
Kerenskis, šiandie Leninas,
NESISIULO TARPI
tebske seka mušis kazokų
rytoj kas? Bus gerai tik su
NINKAUTI.
su bolševikų kareivių bū
dėti ginklus. Bet prie taikos tanijos nuostoliai karės lau
ke per vieną savaitę, vakar
riais, pasiųstais iš Petro
labai toli.”
pasibaigusią, išneša 28,822
Stockholmas, gr. 5.—Šve
grado. Bolševikų kareivių
būriams vadovauja Krilen- dijos užsienių reikalų ofi True translation flled wlth the post* žmones.
master at Chicago, III., on December
.‘'ko, bolševikų karės komi- sas autorizavo Associated 5, 1917, as reąuired by the act of Užmuštų ir nuo žaizdų
mirusių oficierių 169, karei
sionierius. Anot Krilenkos Press užginti seniau pra October «, 1917.
t
adjutanto pranešimo, kazo neštą žinią, (buk Švedijos DIDELI ANGLŲ NUO vių 6,153.
Sužeistų
ir
prapuolusių
STOLIAI.
Petrograde
kai kareivių burius apsupo pasiuntinybė
oficierių 494, kareivių 22,butų pasisiūliusi patarpiiš šonų ir iš užpakalio.
Londoną*, gr. 5. — Bri- 006.
Čionai pasklydo nepatvir- "ninkauti tarp vokiečių įr

Washington, gr. 4. — Ži (Specialė korespondencija.) ‘ ‘ pašventinimas. ’ ’ “Pamal-

nomas anarchistų tėvas,
princas Krapotkin, ir radi
kalas Maksim Gorkii prieši
nasi bolševikų vyriausybei
Rusijoje. Čionai gauta iš
Gorkio laikraščių straip
snių ištraukos. Gorkii aš
triai atakuoja Leniną ir
Trockį. Krapotkin mato
Rusijai pražūtį atskiriai su
sitaikius su Vokietija.
Rusų kareivių ir jurinin
kų būriai, tarnaujantieji
Prancūzijoje, atsiskyrė nuo
bolševikų vyriausybės Pet
rograde. Prancūzų vyriau
sybei jie indavė rezoliuciją,
kurioje pažymima, kad jie
stovį už buvusią rusų laiki
ną vyriausybę.

lietuvis
Dayton, Ohįo. — Čionai dų” metu vienas

katalikas nugirdo, kad bam
bizas nemoka nei iš kningų
paskaityti ir kad kažkokius
niekus bebamba, neiškentęs
visu balsu prasijuokė ir
ėmė kvatoti.
Kad pašoks prie jo vie
na boba nezaležninkė. Nu
tvėrė lietuvį kataliką ir da
nu tempti prie durių — iš
mesti laukan. Bet kur tau
lietuvis pasiduos ten kokiai
bobai ir tai dar nezaležninkei.
Pakilo trukšmas mulkinyčioje. Bambizas pertrau
kė “pamaldas.” Atsiliepė į
kelis savo “parapijonus”:
“Imkite jį!” Tie išpradžių
pabūgo prieiti prie lietuvio
kataliko. Tuo tarpu boba
nezaležninkė vis dar laikosi
jam už skvernų.
Nezaležninkai tatai nu
Pagaliau pakilo keli ne
samdė mažą lūšnelę ties zaležninkai. Bet lietuvis jų
Maryland avė. ir tą stubelę nelaukė. Nejaugi čia imsi
pavadino ‘Šventos Traicės’ kumščiuoties su tokiais
lietuviška parapija. Toji su- “atskalūnais.” Išsisuko iš
kiurusi lūšnelė,* kas tiesa, bobos nagų ir išėjęs trenk •
kelis mėnesius buvo tuščia, durimis sakydamas: Pasitodėl atskalūnai' turbut pi- karkite jus čia!
•
'i •
*
-ii •
nusamdė savo n.nlkinyPaskiau teko girdėti, kad
ciai.
po trukšmo ilgaplaukis
Gruodžio 1 d., š. m., tu mulkintojas atidėjo savo
rėjo įvykti tos mulkinyčios “pamaldas” ir “pašventini
“pašventinimas.” Bet “pa mą” kitam laikui.
šventinimas” nenusisekė.
Taigi ir laikai! Vienam
karpenteriui,
kurs
lopo
Paskirtą dieną parinkton
mulkinvčion susirinko ke skyles grindyse, nepatiko
liolika žmonių, tarp kurių tikroji bažnyčia, jis tučtuobuvo kelios moterįs su vai jaus ir organizuoja nezaležną “parapiją.”
kais.
Nepasipelnys daug čia ta
Į mulkinyčią <ir žingeidu
sai
mulkintojas, nes nedaug
mo nuėjo ir keli lietuviai
katalikai, kad pamatyti, nezaležninkų. Tečiau viskoks ten’ bus “pašventini- vien jis iškaulys iš jų sau
ma's,” kokios bus “pamal aukų ir paskui išdums sa
dos.” 1
vais keliais besijuokdamas
Pirmiausiai
bambizas iš nezaležninkų kvailumo.
pradėjo kokias tai “pamal Nes kaipgi kitaip gali būt.
J. A. T.
das.” Paskui turėjo būt

gyvena keli lietuviai atska
lūnai, paprastai Amerikos
lietuviams žinomi vardu —
nezaležninkai. Jie, žinomas
daiktas, nepriguli prie vie
tos lietuvių katalikų Šv.
Kryžiaus parapijos. Nors
jie yra nezaležninkai, bet
kad sulyg įgimties negali
apsieiti be jokių pamaldų,
iš kažkur parsikvietė kaž
kokį mulkintoją su ilgais
kaip maskolių popo plau
kais. Kaip jis vadinasi, ne
teko sužinoti.
Nezaležninkams jis persi
statė didžiai “mokytu.” Sa
ko, neuždyką ant galvos ne
šiojąs ilgus plaukus. Tomis
kudlomis padengiąs galvą,
SIBERIJA ATSISKYRĖ kad iš jos “mokslas,” kaip
NUO RUSIJOS.
koks aliejus, neišgaruotų.
Petrogradas, gr. 5. — Si-

berija galutinai atsiskyrė
nuo europinės Rusijos. Nau
ja autonominė vyriausybė
sudaryta Tomske. Pirmi
ninku yra M. 'Potapin, žino
mas Siberijos keliauninkas.
Kabinetas laiko posėdžius
buvusio general gubernato- *
naus rūmuose.
Ant rūmų ir privatinių
namų plevėsuoja žalios-baltos tautinės Siberijos vėlia
vos.
Gauta žinios, kad ta Si-1
berijos vyriausybė atsisako
turėti ką bendra su sociali
stų “sovietais” ir Siberijos
kariuomenė pasiruošusi pil
dyti vyriausybės parėdy
mus.
Veikiai bus išleistas parė
dymas, kuriuo visa Siberi
jos kariuomenė bus atšauk
ta iš karės fronto.
Socialistų ‘sovietas’ Tom
ske paskyrė savo atstovą
Muravjovą pasimatyti su
vyriausybės nariais. Bet jis
nepriimtas.
VOKIEČIAI NETEKO
KOLIONIJŲ AP
RIKOJE.

/_______
Londonas, gr. 5. — Rytų
Aprikoje vokiečiai pagaliau
neteko nei vienos savo kolionijos. Anglai pabaigė va
lymą kolionijų nuo apsigin
klavusių vokiečių.
IMS NAGAN IR
MOTERIS.

Washington, gr. 5. — Ge
neralis prokuroras Gregory
pagamino sumanymą, kad
svetimžemiais priešininkais
skaityti ne tik vyrus, bet ir
moteris, kurios yra pavaldi
nės tų šalių, prieš kurias
Suv. Valstijos kariauja.

True translation flled wlth the postmaster at Chicago, III., on December
5, 1917, as reąuired by the act of
October 6. 1917,

ANGLAI ATSIĖMĖ PRA
RASTAS VIETAS.

Britanijos Armijų Stovy
kla Prancūzijoje, gi\ 3. —

Praeitą naktį anglai atsi
ėmė nuo vokiečių prarastas
praeitą penktadienį pozici
jas, gulinčias pietvakaruose
nuo Bourlou miestelio, Cam
brai fronte. Anglai smarkiai
apšaudė miestelį Masnicres,
kurį buvo apleidę.
Generolo Byngo armija
praeitą naktį pasivarė net
ties sodžių Villiers-Guislain.
Yra žinių, kad praeitą
penktadienį vokiečiai prieš
anglus Cambrai fronte pa
naudoja apie dvidešimtį di
vizijų.

St. Louis, Mo., gr. 5. — Washington, gr. 5. —
New Bevo įstaigoje elektros Olandija atsiunčia naują sa
viela užmušė 9 žmones. Vie vo pasiuntinį į Suv. Valsti
la pagavo 11 žmonių, bet dr jas: Juo yra Chevalier Van
| Rappard.
atgaivinta.

TURKŲ ATAKOS ATMU
ŠAMOS.
Londonas, gr. 3.—Turkai

susilaukę pagelbos dabar atakuoja anglus Jeruzalės
apylinkėse, Palestinoj. Bet
anglai visas jų atakas atmu
ša.
—New York, gr. 3.—Bu
vęs Turkijoje šios šalies am
basadorius, Henry Morgenthau, pasakė kad karės lai
mėjimui prisieis Europon
pasiųsti nuo 3 ligi 5 milijo
nų amerikoninių kareivių.
SUGAUDYTA PABĖGU
SIEJI KALINIAI.

Vakar suimta visi 13-ka
kalinių, katrie naktį prieš
praeitą pirmadienį pabėgo
iš Jolieto kalėjimo. Sugau
dyta Grandy paviete, kur
jie aplinkiniams gyvento
jams padarė daug baimės
per porą naktų.
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LENKAI IR LIETUVA.

Lenkai, ypač sulenkėję
lietuviai, kaip Lenkijoje,
taip ir užsieniuose deda vi
sas pastangas, kad prie bu
simos neprigulmingos Len
kijos būtinai prijungti ne
tik Lietuvą, bet ir Rusenijų (Rutkcriijų). Sako, pa
ti viena centralė Lenkija be
Lietuvos arba Ruseni jos ne
gali vadinties Lenkija visoj
to žodžio prasmėj. Tik su
jungta su minėtomis “pro
vincijomis” jinai gali vadin
tis Lenkija. Nes kaip Lie
tuva, taip Ruseni j a yra len
ku žemės.
Nuo tų žemių
negali atsisakyti lenkai.
Tuo tikslu šiandie jie tal
kininkuose skleidžia apie
tai agitativinę literatūrų.
Pirmiau jie tai buvo darę ir
centralėse valstybėse. Bet
kuoųiet pamatė, kad vokie
čių vyriausybė nei domos
neatkreipia į jų tas aspira
cijas, jie su savo tais veiki
mais persimetė į talkininkų
šalis.

Trečiadienis, gruodžio 5 d.

JAUNIMAS.

raišiais laikais pakilo, ge
nų arba pagelbininkų.
Jei
riau sakant, dirbtiniu budu
kokį darbų skautas pats ga
pagaminta seperatinis vei
li atlikti, jis nekados nepra
kimas taip nesusipratusių Musų laikuose žmonės šys, kad kas kitas už jį tai
minių Lietuvoj-Rusenijoj. ima skaudžiai skųsties, kad padarytų. Dėlto skautai
Nepamirškime, kad tie ju jaunimas tvirksta ir menkė sugeba sau ir valgyt išsivir
dėjimai turi klesiuį pobū ja.
ti, ii- drabužį įsitaisyti, ir
dį, kaip senovės kazokų Žmonių prakilnaus budo kitus sau reikalingiausius
maištai, kuomet liaudis pa ir nesulaužomos geležinės daiktus prisirengti. Skau
kildavo prieš ponus, pava valios musų jaunųjų tarpe tas savęs nelepina. Jo gu
dindami juos visai kito beveik neberasi. Dažniau lykla yra kieta, jo valgis —
kiais lenkais (lachais), ne siai tie jauni žmonės leng yra paprastas, bet sveikas;
žiūrint to, kad jie buvo vo budo — vėjo botagai. Jei jis neieško neikokių poniš
tos pačios rasės. Ne vie kur jie linkę, jei kuo jie už kumų, nei išmislų. Kažku
ta čia plačiau išvedžioti a- siima, tai tuo nepasidžiaug riose vietose skautai pasiža
pie tų klausimų, ..tuo la si. Tokių liūdnų atsitiki da negerti degtinės, nei abiau, kad koronieriai (rusų mų rasime ir kitose šalyse. laus, nei vyno ir nekados
Tų matydamas,
vienas nerūkyti.
Lenkijos lenkai. Red.)
Jei skautų sutiko kokia
mielai sutinka su Lietuvos anglas ėmė galvoti, kaip
arba Lenkijos neprigulmy- tvirkstantį jaunimų patai- nelaimė, jis rūpinas pats,
be su įsitikinimu, kad la- |sius. Su tuo tikslu jis su- be kieno pagelbos iš jos iš
bai trumpu laiku minių su- J manė tverti jaunimų į bu sisukti. Jis moka aptverti
sipratimas tuose kraštuose nus. Jam pritarė ir Angli sužeistų sąnarį ir numano,
privers juos susijungti su jos karalius Eduardas VII kaip išsigydyti iš lengves
centrale Lenkija; jie su ir vietiniai dvarininkai. Šių niųjų ir paprastųjų ligų.
pras, kad vardas “Lenki paskutiniųjų miškuose iri Dėlto skautas yra sveikas,
ja” nereiškia jokių terito pievose, susidėjusioji į bū tvirtas, raudonikis, pasiti
riją, bet yra didžiulės rius jaunuomenė daro viso kįs nemažai ir savo spėko
“Rzeczpospolitos” sinoni kius kūno mankštinimus, į- mis.
Skautai lavina ne vien sa
mas ir tokioje reikšmėje vairius mėginimus ir tt. *
Jaunuomenei ta naujoji vo kūnų, bet ir savo dvasių.
visų supratlyvų lenkų turi
tvarka labai patiko.
Jie Pirma skauto priedermė,
būt vartojamas.
noriai ėmė prie jos dėties, tai išdirbti sau nepaprastų
“Jei centralė Lenkija iš
energijų ir stiprių valių;
būriai augo už kits kito.
sižadėtų brolybės su Lietu
Kad sustiprinti savo valių,
va, išsižadėčiau aš jos kai Dabar Anglijoje prie jų skautai rūpinas nugalėti vi
po išsigimusio organizmo priguli šimtai tūkstančių sokias kliūtis ir vargus.
Jie vadi
ir savo tėvyne pripažin jaunų žmonių.
Juo daugiau jie tokių
Tie būriai
čiau vientik Lietuvą, su nas skautais.
kliūčių nugali, tuo labiau
kuria mane jungia ne tik vieni yra vaikinų, kiti mer sustiprėja jų valia. Tas va
kraujas, bet gyviausios gaičių.
Tokios jaunimo draugijos lios stiprumas gali būt toks,
simpatijos ir atsiminimai.
kad jos nebegali pergalėti
Ir esu įsitikinęs, kad Mic išsiplatino ir kitose šalyse: nei didžiausi sunkumai, nei
kevičiaus, Kosciuškos dva Amerikoje, Olandijoje, Bel pati mirtis.
sios mane už tokį žingsnį gijoje, Šveicarijoje, Norve
Tokia stipri valia iš pa
nepasmerktų. Juk Rzecz gijoje, Danijoje, Švedijoje,
prasto žmogaus gali pada
pospolitos istorija nuo Ja- Austrijoje, Japonijoje, ir tt. ryti didvyrį.
gailos laikų negali būt. iš Tos draugijos turi dvejo
Skautas rūpinas būti do
braukta iš pasaulio veika pų tikslų: lavinimos fižiškų ras žmogus. Jis moka su
•
lų ir kiįno ir dvasios gimi ir doriškų.
varžyti
nuodėmingiailsius
nystės ryšiai visuomet tu Skautas privalo rupinties kūno geidulius.
Ypač jis
išlavinti savo kūno narius ir
ri pasilikti.”
saugojas paleistuvavimų.
---------- :: :o:::----------

jų privalumus.
Kad tai
pasiekti, jie stengias labiau
prisiartinti prie gamtos. Jie
praleidžia
kuodaugiausiai
laiko ore, saulėje, miškuose,
pievose ir tt.
Jie rūpinas
sustiprinta ir išlavinti savo
akis, ausis ir kitas kimo
jaustis.
Pėdas kokio gy
vulio ant žemės pamatęs
skautas turi įspėti, koks

Tiesiog sunku suprasti
tokius lenkų žygius.
Jie
patįs visas laikas mėgina
pasiliuosuoti iš nelaisvės
jungo ir tuo pačiu laiku
darbuojasi kitas tautas pa
jungti savųjin jungam
Mažai juose išmanymo,
jei jie nežino lietuvių susi
pratimo ir jų siekinių. Rei
kia laukti, kad daugelis len- tas ?-vvul»s buvę, kaip j, šu
kų, tokių kaip K. Prošyns- rasti> J>me > Prieiti> ■» su
kis, atsivers ir išnaujo pa ■ gauti ir tt.
liks lietuviais, kuomet Lie Skautas stengias uz grū
: o:
tuva atgaus savitumų ir nie dinti savo kūnų taip, kad
Antai Londone vienas
jis nebijotų nei ligų, nei
lenkas inžinierius, Kazimie ko bendra neturės su “cent vargų. Dėlto skautai pra
rale” Lenkija.
ras Prošynskis, 1914—15
tinas pergalėti visokius var
metais turėjo įsteigęs “The
PASAKOJA APIE GER gus. Nei didis karštis, nei
Polish Information Comtraškantis speigas jo sutu
BŪVĮ PO KARĖS.
mittee.” D. Britanijos vy
rėti nuo atlikimo užduoties
riausybė oficialiai pripažino
negali. Tegu griauja, tran
tų lenkiškų įstaigų. Neži Anot laikraščių praneši kosi perkūnai, tegu lįja lyg
nia, ar ta įstaiga gyvuoja mo, nesenai mieste Mihvau- debesiui prakiurus lietus,
kee, Wis., apsilankė federadar šiandie.
skautas eina savo keliu, nei
lės prekybos narys, Joseph
Tomis dienomis Chicagos
kiek į darganas neatsižiuE. Davies. Jį ten buvo pa
lenkų dienraščiuose pasi
rėdamas.
kvietę prakalbosna pirklių
Tas jaunimas rūpinas ieš
rodė Kazimiero Prošynskio
ir
pramonininkų
draugija.
straipsnis,
'pavadintas
koti sau kuomažiausiai tarTokius
žmones
visur,
“Viešosios opšnijos išdirbimas.”
Rašo, "kad šiandie kaip paprastai, apspinta Davies, “šiandie ateitimi
Iš me» mažai užsiimame. Vi
lenkų didžiausioji pareiga laikraščių reporteriai.
klausinėja
nuomonių
apie
į- sos vyriausybės pastangos
informuoti talkininkus apie
tikrų stovį Lenkijos ir jos vairiausius bėgančius reika sukoncentruotos karės ve
dimam
Norima, kad karė
sąlygas Lietuvos ir Ruseni- lus.
jos žvilgsniu.
Nes, girdi, Davies buvo paklaustas, būtinai butų laimėta.
“Šiandie ryte per viešbuužsieniuose mažai kas turi kų jis manąs apie šios šalies
pramonę
ateityje.
Jis'
gįo
langų mačiau jaunikaišiek-tiek supratimo apie
tikrosios Lenkijos stovį. atsakė, kad sulyg viršiau čius, iškeliaujančius į sto
Tegu jų motinos,
Tikroji Lenkija — tai Ga sių valdininkų Washingto- vyklas.
ne
opinijos
po
karės/šioj
ša

tėvai,
žmonos
ir seserįs bus
licija, Poznanius, Lenkų
karalystė, Lietuva ir Rusc- lyj seksiąs didelis gerbūvis. įsitikinę, kad didis S. Vals
Tie valdininkai turi arti tijų prezidentas, nieko la
nija. •
mus santiikius su šalies pra binus neturi širdyje, kaip
:o::
monės ir finansų didikais. tai, idant musų tautos sū
Vienoj vietoj K. Prošyn Gi šitie žino, kas turi būt nus turėtų visokius liuonuskis, pa v., rašo:
po karės.
mus, kokius tik jiems gali
duoti
tauta?’
Bet”, kalbėjo ^toliaus
“Yra žinoma, kad pasta-

Skautas myli savo tėvus,
vyresniuosius ir noriai jų
klauso.
Jis yra geras tė
vynės* sūnūs ir moka noriai
jos labui pasišvęsti.

SVEIKATA
Sulietuvino Dr. A. V.
KAIP PRIVALO SENI
kaipo
sąlyga
prilaikanti
ŽMONĖS ŽIEMĄ UŽLAI sveikatų, tuotarpu kaip “šal
KYTI SAVO SVEIKATĄ? tos kojos” yra neramiu
ženklu — pranašaujančiu
Garsus Jokūbas Grim daugelį ligų.
ui’as vienoj savo kalboj iš
Prie šito privalo prisitai
sitarė: 4‘Koksai tai stebėti kinti ypatingai žmonės pa
nas nenuoseklumas, kad vi gyvenę ir vartoti šiltas pansi žmonės nori pasenti, o nė čiakas, veltinį ar katilinį avienas nenori būti senu.” pavų.
Prieš išeinant šalNėra taip seno žmogaus — tan oran seniai privalo jau
sako Grimm’as, — kurs ne kambaryj šiltai apsivilkti,
trokštų ir nesitikėtų išgy idant su gandeliu šilumos
venti dar nors vienus me išeiti gatvėn.
tus.” Beto jis atsiminė dar
Senių valgiai.
apie norų gyventi, kurs at
siranda paskutiniose valan
Seniai privalo sistomatišdose pas žmones kaipir gy kai rūpintis apie valgius ir
venimu nuvargintus, o pa gėralus.
Tegu valgo pas
tvirtinimui savo žodžių pri kirtose
dienos valandose,
vėrė Ezopo pasakų apie anų net kuomet neturi noro, ne
senį, kiris pavargęs malkų kalbant apie tai, kuomet al
nešiojimu, numetė ant že kani.
Gali tai daryti pen
mės nuo savo pečių malkų kis sykius dienoje, kaip tai:
naštų ir nusiminęs šaukėsi pirmas ir antras pusrytis,
prie mirties; kuomet-gi ji pietai, pusdeniai ir vakarie
prisiartino, tai šu nusižemi nė.
Dėlto tiktai privalo
nimu meldė jų, idant padė dažniau valgyti,
kadangi
tų pakelti naštų nuo žemės ant sykio maža tesuvalgo.
ir užsidėti ant pečių.
Bet kų-gi jie tikrai turi val
gyti?

Senių drabužiai.

. Senatvė turi taipogi savo
malonumus, lygiai kaip ru
duo ir žiema, kurie nors ne
taip puikus, kaip pavasaris
ypatybėmis. Žinomas daik
tas, kad tokiame amžiuje
pridera rūpestingai saugoti
savo kūnų ir dvasių nuo įvairių sveikatai kenkiančių
įtekmių. Apie tai nepriva
lo užmirštį patįs seneliai ir
drauge, su jais gyvenantieji.
Rūpestis ir globa, suteikia
mi seniems yra ženklu ge
rumo, žmoniškumo ir tobu
lumo tokių žmonių.
Stab
meldžiai (pagonįs) išsiliuosuodavo nuo senių, užmuš
dami juos ar badu numarin
dami. Seni salos Fidži gy
ventojai privalo gyvais už
sikasti.
Vienok daugelis
tautų užlaikydavo senus di
delėj paguodoj.

Skautas myli žmones ir
rūpinas jiems kuodaugiau
siai gero padaryti.
Bet ypatingu budu jam
rupi silpnesnieji.
Jis yra
Reikia labai rūpestingai
užtarytojas našlaičiams, nu
skriaustiems ir į vargų įk- daboti senių sveikatų ir sau
goti jų nuo įvairių kenksritusiems.
mitigų įtekmių, ypatingai
Skautas neužmiršta nei
galinčių jiems užkenkti žie
gyvulių.
Tie nebyliai yra
mos laiku.
Visų-pirmulabai dažnai visokių pik
čiausia pridera neužmiršti
čiurnų skriaudžiami.
Jie
apie šiltus drabužius, nes
retai teatranda sau užtary
tojų.
Tokiais tų nelaimin kūnas senų žmonių nevisuomet gal išdirbti ganėtinai
gųjų užtarytojais yra skau
tai.
Jie pamatę kokį žmo šilumos.
Geriausiai iš šito atžvil
gų gyvulius bemušant, pa
sirūpins, kad pikčiurna nu gio pasirodė drabužiai vil
siramintų ir nekaltų gyvu noniai, ypatingai apatiniai.
Esant aštriems šalčiams palių nebekankintų.
Tokį prakalnų tikslų turi tariam net drabužius su va
tas jaunimas, kurs kitose tiniu pamušalu, bet atkrei
piame atidų, kad vata per
šalyse vadinas skautais.
Musų jaunimas spiečiasi į ilgų laikų benešiojant susi
Lietuvos Vyčius.
Labai velia ir susiploja į dalis, ir
gerai butų, kad Liet. Vyčiai nustojusi per tai savo sky
Rimtų pavyzdį iš skautų. lučių, nebesulaiko kūno nuo
'as beabėjo, nemažai prisi šalčio, todėl tokios rųšies
dėtų prie fiziško ir dpriško drabužiai reikalauja per
mainymo vatos.
Ant nak
pakilimo musų jaunime.
ties
seniams
patariama
il
J: P. Poėka.
gus maiškinius, pridengančius apatines galūnes,, * o
KUN. O’HEARN MON
taippat patogius naktinius
SIONORU.
baltinius, nevaržančius kū

?

Kun. Charles O’Hearn

iš no.

Chicagos gavo monsigaoro ti

tulų. Jis yra Amerikonų Kole

gijos rektorus Ryme. Jo bro

lis J. E. O’Hearn yra genera-

lis superintendentas Amouro
gyvulių skerdyklų

joje.

'

/

kompani

z»

Apskritai, drabužiai se
nesnių žmonių privalo būti
dukslus ir patogus, nes ki
toniškai gali lengvai atsira
sti kliutįs kraujo skrajoji
me.
Užlaikymas kojų šil
tai teisingai yra parūkuotas

biau, negu kada nors, yra
reikalingas ramumas na
muose ir tarp šeimynos. 11-4
gas sėdėjimas restauraci
jose ir kitose • viešose įstai
gose labiau nuvargina, negu
suteikia malonumo.
Sėdė
jimas namie tarp savųjų
sergi senius nuo įvairių
kenksmingų ir nesveikų aš
trios žiemos įtekmių.

Todėl temperatūra buto
(gyvenimo) privalo būt pri
taikinama būtinai prie hygijenos reikalavimų.
Rei
kia, kad butų neperšalta.
Tegul visame bute bus 15
laipsnių šilumos pagal Cel
sijaus, o gulimame 12 laips
nių.
Jeigu tat pasirodytų
gyventojams labai šalta, tai
geriau šilčiau apsivilkti, ne
gu' daugiau kūrenti.
Nuo
lat reikia rūpintis, idant oras bute butų permainomas,
atidarant langus, ar kitus
tam tikslui įtaisytus daik

tus.
Seniai neprivalo sėdė
ti perdaug arti pečiaus, ar
lango.
Vakarais seni žmo- \
nes privalo sėdėti beveik
tamsumoj ir klausyti skaitymų, ar taipogi apsakinėti
šeimynai apie įvairius atsi
tikimus iš savo gyvenimo.
Meilingumas, kantrumas ir
prijautimas iš pusės šeimy
Visų-pirmučiausia pridera
nos
palengvina
seniams
pašalinti visus kietus ir ki
perleidimų ilgų žiemos va
tokius valgius, kurių seni
karų.
žmonės negali gerai su
kramtyti
savo
dantimis,
Ramybė proto ir sielos.
dažniausia sugedusiais, kas
Fiziškas judėjimas net
iššaukia slogas pilvo ir žar
vėlesniame amžiuje daugel
nų.
Valgių skaičius nepri
prisideda prie užlaikymo
valo būti didelis, bet valgiai
sveikatos.
Jis sustiprina
sotingi.
Iš tos priežasties
kūnų ir sielų, kraujo ir sun
žiemos laiku atsakančiais
kos sunkstymas eina grei
seniams valgiais yra mėsiš
čiau, palengvina miegų ir
ki, ypatingai pavidale su
alsavimų.
Seni žmonės,
kapotos mėsos. Riebus, aš
nubuzdami anksti, privalo
trus priedai, - pavyzdžiui,
jau manyti apie tai, kad
saldi ir rūgšti Smetona, aš
greičiausia išeiti pavaikš
trios sunkos, grybai ir tt.,
čioti.
Žinomas
daiktas,
sunkiai esti senių gromu
kad žiemų reikalingas yra
liuojami. . Žuvįs-gi jiems
atsargumas.
Ant gatvės
yra labai atsakančiu ir mei
reikia kvėpuoti ne burna,
liu valgiu, bet nerūkytos ir
bet nosimi, idant oras patek
nemarinavotos, ar paduotos
tų į plaučius jau sušildytas.
pavidale majonezą.
Kie
Todėl nereikia rūpintis lai
tas ir liesus surįs, lygiai
kyti burnų ir nosį uždengus
kaip senas, turintis aštrų
kuo-nors.
Kadangi dėl to
kvapsnį, kenkia sveikatai, o
kaikada veikia kaipo nuo kio uždengimo iškvėpuoja
mas oras negali greitai visai
das. Ankštinius vaisius se
išgaruoti, pertai įsikvėpuo-41
niai gali vartoti, bet tiktai
ja dalis sugedusio oro. Kuo
dar jaunus ir žalius, ar pa
met siaučia rytų vėjas,
vidale sutrintų ir paliuosuodrimba sniegas, ar lietus
tų nuo žievių.
Kvietienė
plaka į langus, tai geriau
duona geresnė.
Labai at
namie pasilikti, nes ir čia
sakančiais yra sukoriai pa
galima rasti progą krutėji
mirkyti kakao, arbatoj, ar
mui, ar tai ruošdamas apie
kavoj.
Stipri kava kenkia
kambarius ir virtuvę, ar tai
seniems, bet su pienu yra
vaikščiojant po visus kam
labai gera, jeigu tik jos ne
barius, ar nulipant ir užli
padaugina.
pant laiptais.
Poetas ir filozofas Fom
Ramybė proto ir sielos
tenelle užklaustas, ar kava
tur didelę vertę senesniems
nėra nuodu, atsakė: “O
žmonėms, dėl užlaikymo utaip, bet labai išlėto veikia.
po ir sveikatos.
Jau 80 metų gėriau jų.”
Žiemų vienas—du kružikėBBM
liu labai gerai sušildo ir pri
Juzų pinigai tari būti
duoda energijos.
dėti geroje sonetojo volsKeli patarimai.

f

tfjoo takojo

SECURin BANK

Dar keletas labai naudin
gų seniams patarimų: val
-------- or
gydami neprivalo daug ger
ti; privalo saugotis labai
3% aqt Jon
šaltų ir karštų valgių ir gė
ralų, ypatingai vienų po ki
ĮbU $
tais.
Valgyti privalo išlė
—« y—į
to • ir gerai kramtyti,' ant
Porihmttamo prideda I
kiek daleidžia dantįs.
Ant
Eoropt ir galimo gauti
nakties valgyti maža ir neLaivokarta
gulti į lovų po valgio, kaip
lygiai nesėsti už stalo esant
nuvargus, ar susirupinus.
Btocks ir Bonds Perkami ir
«eml Tetklva Bertai. Aadreve O OCL,.
Vėlesniame amžiuje la 101 So. L* Baile *t.. uldete 1»H

IIP
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Trečiadienis, gruodžio š <1.

oiciko, ill.

NEPASISEKS VILKUI
AVIES KAILYJ.

Akron, Ohio. — Tarp Ak'

rono lietuvių katalikų didelė
vienybė ir susiklausimas, ypa
tingai parapijos
reikaluose:
Džiaugiasi parapijonai darb
štumu dabartinio komiteto,
kuris tvėrime parapijos nenu
ilstančiai darbuojasi. Galuti
nai parapija buvo sutverta,
bažnyčia gauta nuo katalikų
sirijiečių gana pigiai. Pradė
jo plaukti aukos pasistatymui
nuosavios bažnytėlės. Rodosi,
viskas gražiai ėjo. Bet priežo
dis sako: “Kad velnias ne
miega”. Taip _ir čia atsititiko.
Kur buvęs kur nebuvęs
atsibaladojo apgavikas J.
Strazdas ir, pasivadinęs s?.ve kunigu, norėjo iškrėsti mu
sų žmonėms šposų.
Atvažiavęs, apsistojo pa •
vienų iš parapijos komitetų
ir tam parodęs popieras, buk
esąs katalikų “kunigas” ir tu
rįs raštus net nuo Chicagos
arkivyskupo, ir esųs nepapras
tas su savo “kunigiškais” ga
bumais. Priminė dar, kad esųs
neprastas .“kunigas”, bet
pralotas, žinantis visų dan
gaus žvaigždžių vardus ir tt.
Žmogelis V. P. girdėdamas jo
tokių stebuklingų kalbų, apsa
kė jam parapijos reikalų sto
vį ir linkėjo apsigyventi.
Strazdui to tik ir reikėjo.
Lapkričio 25 d. buvo reng
tasi sušaukti parapijos “mi
tingas”. Laukė tos dienos, bet
dar prieš laikų išlindo yla iš
maišo. Sužinojęs parap. ko
mitetas, kokis tai paukštis
pas juos atskrido, tuojaus pra
nešė sirijonų kunigui ir tasai
atsisakė leisti tam paukščiui
teršti jo namus. Buvo pašauk
tas kun. Vilkutaitis ir apie C
vai. pribuvęs paaiškino, ka<
tai Westville, 111. mulkintojas
kuris jau senai mulkina teny
kščius lietuvius.
Strazdas, supratęs negau
sius riebaus, anot jo, kąsnelio,
ir bijodamas, kad kartais kas
jo sparnų neapkarpytų, pasi
leido savais keliais. Išvažiuo
damas prižadėjo Sugrįžti už
dviejų savaičių ir žadėjo tver
ti jau ne katalikiškų, bet tau
tiškų “parapijų”. Ar musų
Strazdui ateis kitas pavasaris,
tai pranešiu gerb. “Draugo”
skaitytojams.
Strazdas yra žinomas vi
siems valkata,
mulkintojas,
neturi netik jokio, mokslo, bet
net jokio pas jį mandagume
nematyti. Tatgi jei kur tasa
“jegamastis” pasirodytų, ta
žinokite, kas jis yra.
Akrono lietuviams tasai iš
gama padarė daug nemalonu
mų.
jį
' Todėl, lietuviai katalikai,
apsisaugokime tokių išgamų!
Taipgi ir kitų miestelių lietu
viai turi būti atsargus, kaė
ir jiems tasai paukštis kokių
šposų nepadarytų. Jis lakstė
Cambridge, Mass., ir Springfield’e, III., gi pats jo lizdas,
tai rods Westville, III.

vus J. Kudirkai vėl pradėjo
judėti. Giedorių kuopelė su
rengė keletu koncertų ir kito
kių pasilinksminimų.
Tarp
čionykščio jaunimo randasi
viena negeistina yda, tai ne
silaikymas principo. Svyruo
ja lyg nendrės vėjo pučiamos
ir tuomi pasirodo, kad jie ne
gali būti nei gerais katalikais
nei laisvamaniais ar kitokiais.
“Kaip pons nori? Gal būti ir
pirštinė ir pančiaka”.
Jaunime! Jau praėjo laikai,
kada mus kiti už nosių ve
džiojo, mes ten linkom, kur
koks socialistas ar laisvama
nis norėjo. Dabartinis jauni
mas turi užsibriežti
sau
gyvenimo tikslų
ir jį sekti
netik žodžiu, bet ir darbais.
Dabar jau visi atbunda ir
mato, kad be darbo ir veiki
mo gyventi nėra galima, nes
žmogus turi veikti ar už save
ar už kitų.
Negalima
nepaminėti,
kad nekurie iš musų jaunimo
griebiasi muzikos ir lavinimo
balso mokinimosi. Štai nese
nai gerb. O. Pocienė iš Chieages atidarė vokališkus kur
sus ir kartų savaitėje atva
žiuoja mokinti. Taipgi kelioli
ka lietuvaičių ant piano mo
kina vargon. J. Kudirka.
Lietuviai! kaipgi gražu,
kad musų vakarai, koncertai
taip gražiai rengiami,
ir
kas tų viskų
puošia
ar
ne dainos ir muzika?
Taipgi, Lietuvos jaunime,
stengkis pasinaudoti gera pro
ga, kas galite turėti gabumų
nepraleiskite laiko dykai.

Liaudis musų — yra darbi
ninkai. Gi darbininkai dau
giausia yra ir skriaudžiami,

užtai lietuvių diduomenė no
rint* yra kantri, bet visgi turi
labai daug nukentėti visokių
vargų. Bet kartais iš jų tarpo
išdygsta galiūnai, pralenkia
prispaustus draugus, pakįla
prie augštesnio luomo.

Norints jau jie galėtų
spausti savo vargingus bro
lius su kitais ponystėmis persi
ėmę, bet jų širdys visgi kryp
sta varguolių pusėn.
Tam tikslui ir buvo suor
ganizuota Lietuvių Darbinin
kų Sąjunga. Ji auga ir plėto
jasi. Šiame miestelyje susitvė
rė tos draugijos 49 kuopa.
Nors tos naujai susitvėrusios
kuopos spėkos yra dar silpnos,
bet, nežiūrint į tai, rengia va
karus ir prakalbas.
Ir štai lapkričio 29 d. vietb
nėję Šv. Antano parap. sve
tainėje buvo surengus puikų
vakarų su programa. Neįsten
gdami vieni visų programų at
likti, kviete L. Vyčių 16 kuo
pų pagelbon. Buvo sulošta jų
pastangomis “Byla dėl linų
markos”.
Lošė sekantieji:
Drimba — P.
Gedgaudas,
Siurblevičia — A. Malinaus
kas, Sargas I — Alb. Vosbutas, Sargas II. — J. Baubkus.
Kalėjimo sargas— A. Malilinauskas. Visi atliko
savo
užduotį labai puikiai, už kų
Darb. S-gos kuopa yra labai
jiems dėkinga.

d

Iždininkas, kun. S. J. Čepanonis,
318 So. Fourth St.,
(našle). Iškilmėje dalyvavo
nemažas būreli* giminių bei Homestead, Pa.
draugų. Šios vestuvės tuomi
Iždo. globėjas, kun. J. Jakpasižymėjo, kad prieš šliubų, Stys, 421 Cleveland Avė., Hanetik jaunavedžiai, bet ir visi rrison, N. J.
giminės ir pažįstami atliko iš
pažintį ir priėmė Šv. Komuni
Pbone Yardi 2721
ją
DR. 4. 40NIKA1TI8
Po bažnytinių apeigų. jau
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
navedžiai ir artimieji giminės
IR VATKŲ- rJGAS
£»ir< B llaibied St,
susirinko ponios
Gustienės
CHIGAGO, ILL.
Kasdelevičienės name ir lin
ksmai ir svetingai pavaišinti.
Tarp kitų buvo ir gerb. klebo
TaJ. Orovar 7040 f
nas kun. K. Zaikauskas, kun.
Dr. C. Z. Vezefii
Balinskas iš Kenosha, ir p. Ą.
LEBTUVia DE18TISTAS
J. Sutkus iš Chicagos.
Valandos: nuo 8 ryto Iki * rate
Modaliomis pa*al sutarimu.
Tai gal pirmas tokios ra
- 471* So. Ashland Ava.
mios vestuvės dabartiniais lai
arti 47-tos gatvės
kais Waukegane įvyko, nes ne -<aanB8MMHF*MRM*MMN*Mri*W08
buvo nei jokių muzikių ir tam
delevičių su

Ona

Gustiene

NUSIPIRK MOSTĖS

panašių. ,

Garbė jiems už tai. Lai bū
na ir kitiems šitas pavyzdžiu.
Linkime jaunavedžiams il
giausių metelių ir sugyvenimo.
Mažiukas.
L. R. K. FEDERACIJOS
CENTRO VALDYBA:

Pirm., Kun. J. Ambotas,
53 Capital Avė., Hartford,
Conn.
Pirm. pagelb. J. Grebliunas, 425 Paca St., Baltimore, Md.
Raštininkas, Kun. F. Ke
mėšis, 3230 Auburn Avė.,
Chicago, UI.
Iždininkas, Kun. V. Ma
tulaitis, Secred Heart Rectory, P. O. Silver Creek,
New Philadelphia, Pa.
Iždo globėjai: A. Bajo-

..Tai BUSI GRAŽUS 1 Ją išdh
ba Menthalatum Co. Prieš eisian
gult ištepk veidų mosčia per ke
ia vakarus, n padarys veidų
ir skaisčiu baltu..
Toji mo*tv
šima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina
visokiu'
spuogus nuo reidą. Kaina dėžu
tėa 50c. ir $1.00.
Pinigus gaili
siųsti ir stampomis.
J. RIMKUS,
P. O. Ra* 31.
Holbroot Ma»

Tel. McKJnley 57S4

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas
S4S7 80. Wostern Blvd.

« Kampas W. 35 gat.

I Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja
Gyvenimas Ir
814* B. Morgan St.
Chicago,
..

38 metai
Ofisas
kertė 83 84.
m.

BVBdALISTAS

Moteriškų, Vyrišku Ir Valku
Taipgi Chronišku Li*ų.
OFISO VALAKUOS:
Iki • ryto, nuo 13 Iki 1 po plet
ir nuo 8 Iki 8: SS rak. Nedėllomts vakarais ofisas ušdarytaa
Tslephone Tards 887

Toliaus kalbėjo p. St. Dau
noras, kuopos
pirmininkas. riutė, 723 Saratoga St., BalJis aiškino apie Darb. Sąjun timore, Md., M. Tumasonis,
320 First Avė., Homested,
gų. Po to buvo paskaita gerb.
P. Z. Ant galo jaunimas link Pa.
B—lis. smai pažaidė. Tas vakaras bu
TAUTOS IŽDO VAL
vo surengtas parapijos nau
DYBĄ
JAUNIMO VAKARAS.
dai. Nors žmonių buvo mažai,
bet visi labai prakilnios dva
Pirmininkas, kun. F. Ke
Melrose Park, UI.—Lapkr- sios.
P. Z.
mėšis, 3230 Auburn Avė., Chi Dr. A. R. Blimnnthal 0. D.
čio 24 d. Frank ir James sve
cago, m.
Aklu Specialistas
tainėje L.
Patarimas Dykai
v Vyčių 22 kuopa bu- PAVYZDINGOS VESTUVĖS.
Pirm. pagelb.
kun. J. J. Offlso Adynos nuo 0 18 ryto iki 0
vo surengus gražų
vakarų.
vai. vakarė Nedalioms 0 Iki 12.
Vakaro programa buvo labai
Waukegan, UI. — Lapkri Kaulakis, 324 Wbarton St., 4840 So. Ashland Are. Kamp. 47 St.
Telefonas Tards 4817.
indomi ir turininga. Svečių čio 26 d., š. m., Šv. Baltramie Philadelphia, Pa.
gana daug, iš visų Chicagos jaus bažnyčioj gerb. klebonas,
Raštininkas, L. Šimutis,
kolionijų, atsilankė.
,
kun. K. Zaikauskas surišo ne- 3230 Auburn Avė., Chicago,
AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinu
Pirmiausiai buvo lošta ko atmezgamu mazgu Pranų Kas- UI.
sau veidu iv iRyti il«u5 plaukus.
Pristųsk štampu Ir gausi visas
medija.
“Daina be Galo”, iiiiiiiiiiMmmimiiiiiiimimiimiiiiiiiMmiiiniiiiimniiinniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii
i informacijas: ...............................
kuria Cicero 14 L. Vyčių kuo
DISTIUBUTOR FOR
W11 iRr.ttT CO.,
pos nariai labai gražiai sulo
43 Vlne St.,
Montello, Mass.
šė. Paskui buvo monologas;
LIETUVOS VrtlŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
sakė Pr. Zdankus. Po to
L.
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
Vyčių 36 kuopos choras sudai
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE!.
navo keletu gražių dainelių.
Po
jų sekė duetas. Daina
Kalnu-Ja metams *1.50; pusmečiai 75c.
Vyčiu
djos nariams siunčiamas aš
vo St. Žilius ir F. K. StrzynecAdresas:
kis, akompanavo pianu
M.
“VYTIS”
Vir balaitė. Solo padainavo J.
----- ::-----Chicago, DI.
1800 W. 46 St,
---------Jokūbaitis. Dainavo
taipgi
hsiį
Jai pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla
sikstetas iš “Lucia di
LaGauti geresni darbu Ir daugiau pi
tink ir remk tu idėjų iireiSkėją — organą “V¥Tl”.. Jo užda
alsu.
mmermor”, jame dalyvavo:
viniu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, uiinteresuoti
Visur relkabnga daug kirpėjų, trldidžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietumertų, rankovių, kišenių Ir skylučių
J. Jokūbaitis, O. Stralauskaitė,
dirbėjų. Taipgi preserlų Ir siuvėjų
vos reikalų.
St. Žilius, O. Šimaičiutė, G.
elektros mašlnomla Darbai laukia
Atkočaitis ir F. K. Strzynec- miiiiiiiiiiiimiiiiiiikmmimiiiiiiiimiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimit Ateikite dienomis arba vakarais
Lengvi mokesčiai.
kis. Ant galo dar L. Vyčių
Specialiai kursai merginoms for
mų kirpime pritaikinime ir siuvime
36 kuopos choras padainavo ir
— *15.00.
Duodama diplomai.
Tik Išėjo Iš Spaudos
tuomi pabaigė programų.
Patrenos daromos pagal Jųsų miš
Pabaigus programų buvo
ru—bile stallės arba dydžio, II blle
madų knygos.
šokiai ir žaismės. Buvo taipgi
MAMTKR DESIOMUVO BOIIOOf,
JT. F. iKasnlcka, Perdėtinls
skrajojanti krasa su dovano
tia M. La Baile gatvių Kambary
mis. Dovanas laimėjo F. Ka418-417. prieš City
Dramatidka
Vienoje
Veikmėje
Operete
siuliukė, 22 kuopos vytė, ir
P. Spranaitė, 14 kp. vytė iš
Paraše PRANAS
Dr. S.
Cicero.
E Ltetnvls Gydytojas ir Chirurgas
s
Ofisas SSM 8. Leavltt St.,
Yra viltis, kad musų jau
S Kampas 348h 8t., Chicago, IU.
Kaina IO centų
nuomenė ir vėl surengs to
I Valandos: nuo 8 Iki 10 valryto
£ ir nuo <4 1M 8 vai. vakaro. Nskį gražų vakarų.
8 dėldlenlals nuo 0 Iki 12 v. ryte.
Maudis.
(JAUNAMA
Telefonas Ganai 8877
Visoms
vytėms
ir
vyčiams,
MnuiiiiiHiHiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiti.
?6
draugėms ir draugams, atsi
JAUNIMAS PRADEDA
lankiusiems šin vakaran
ir
Dr. POVILAS ŽILVITIS
'1
VEIKTI.
prisidėjusiems prie to vakaro
Ltetnvls Gydytojas ir
Chirurgas,
Kenosha, Wis. — Ligi šio programo, L. Vyčių 22 kuopa
Chicago,
III.
1800
461b
St,
So. Halsted St., Chicago.
laiko vietos jaunimas
buvo taria širdingiausi a&ų.
Tcl Drover 7170
t. M. Vyti*.
kaip ir iškrikęs. Bet atvažia-

VYTIS,,,

Čia Yra J

Proga

“AUŠRELE”

hBHMH

“Draugo” Knygyne

W.

32

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 vąrdų. Pinigus reikia siųsti iškalno išperkant
money ordter arba registruotame laiške. Mažiaus dole
rio galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.
Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, UI. 1915. ..45
No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko praleidi
mui patartina šių apysakų, 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. Apysakų, kurių myli senas ir jaunas, bied
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šių knygų.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi...................... ,...$1.00
No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas
Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis .. .............................. 10
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
įi scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, ..................... 15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis
iš liaudies gyvenimo ..................................... . ...... 15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai........ 15
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir
suaugusiems, 112 pusi................................................25
‘f
No. 819, Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys,....... 10
No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dą vė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibusiam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
prancūzų kalbos dalis 1 AVilkes Barre, Pa., 1911,
pusi. 12........................................................................ 10
No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “cicilistai”. Su paveikslais............................ ............. 10
No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas................. 15
No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misijų paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas .................... ............ 5
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įs&tymo.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį I-nių kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kaalauskis. Su pa
veikslais persp'austa sulyg J. Zavadzkio 1905 m. "
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusk. .$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.......................................... 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 atšaki mus 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. Ix Graičiunas; kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti,............................. 20
No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė.
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, III. 1915, pusi. 28.. ..10
No. 1219. Sv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę................ i............................................ 20
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
kun. P. Lapelis. Yra/tai viena įdomiausių knygų
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymų lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
dainų, pasakaičių ir tt Kiekvieno lietuvio gličio
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd—75
Drūtais drobės apdarais............ .......................... $1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in
formacijų adresuokite:

H

DRAUGAS PUB. CO.
1800

W. 46th St.,

Chicago III.
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BLAIVININKŲ SUSIRIN
KIMAS.

CHICAGOJE

1-

Trečiadienis, gruod.

5

d.,

Šv. Sabbos.
ROSELAND, ILL.

Šiandie 7:30 vai. vakare
Ketvirtadienis, gruod. 6. Šv. Jurgio parap. svetainėje
Šv. Mikalojaus vyskup.
Pilnųjų Blaivininkų 27 kuopa
turės savo nepaprastų susirin
NORTH SIDE.
kimų. Visi nariai turi būtinai
tan susirinkiman ateiti. Taip
Gruodžio 2 d. L. R. K. Lab gi nauji kviečiami ateiti ir
darių Sųjungos 6 kuopos įvy prisirašyti.
ko priešmetinis susirinkimas.
P. G. raštin.
Buvo daug visokių tarimų,
bet svarbiausia; tai surengti
ILLINOIS VALSTIJOS
gruod. 9 d. prakalbas bažn.
MAISTO KAINOS.
svetainėje. Kalbėtojai bus tie
vyrai, kurie daugiausiai pasi Kurkinai
svaras
darbavo tai organizacijai.
Švieži
25—35c

Lapkričio 27 d. Visų Šven
tų parapijos mokykloje L. Vy
čių 8 kuopa buvo surengus
puikų šeimininį vakarėlį pri
ėmimui L. V. paveikslo ir ka
pos. Reikia pažymėti, kad kaip
paveikslas, taip kapa yra labai
puikus. Bus gražus pamink
las ir L. V. ir parapijai.
Vakarienėje, apart L. Vy
Malonu priminti dar vienų Šaldyti
29—35c
čių, dalyvavo taipgi ir parapi- džiuginančių žinių, kad vieti Vištos
svaras
pijos komitetai ir p. Liutkevi- nės lietuvių kolionijos pašel- Šviežio 2Vž 4 sv.
22—26c
čia, piešėjas L. Vyčių paveik pinės draugijos visos vienu ur Šaldyt. 21/£—4 sv.
19—25c
slo, su žmona.
mu
darbuojasi labdarybės Šviež. 4%—5 s v.
22—26c
Laike vakarienės kun. P. naudai. Kaip jau buvo minė Šaldyt. 4%—5 sv.
19—25c
Lapelis jausmingai pasakė ke ta “Drauge”, kad ši kolioni- Gaidžiai švieži
19—25c
lis žodžius apie veiklumų L. ja rengia didelį koncertų sau
Taukai
svaras
Vyčių jaunimo. Patarė, kad sio 27 d. 1918 m. Našlaičių
32—38c
kiekvienas iš svečių ir gi tar naudai, tai visos tos draugijos Poperos baksuk.
31—36c
tų po žodelį. Gerb. J. Mockus, ir deda visas pastangas, kad Palaidi
garbės narys, pasakė porų žo tik daugiau surinkus pašelpos
Taukai čysti.
džių ragindamas visus prie našlaičiams.
Palaidi
30—35c
vienybės ir broliškos meilės.
Dvi draugiji, būtent, Šv.
Taukai maišyti svaras.
Patarė jisai kiekvienam gauti
241/—31c
paveikslų nuo didžiojo piešto Mykolo ir Šv. Juozapo, nuta Pakelis
rė,
kad
kiekvienas
narys
būti

L. Vyčių paveikslo.
Cukrus svaras
nai
turės
tan
koncertan
atsi

Gerb. J. Pivariunas prakal
Minkštas
tynė
lankyti.
bėjo, primindamas, kad daug
Šebelbonai svaras.
Baigiant susirinkimų rink
L. Vyčių, kurie darbavosi prie
Navy
17y2—20i/2c
Šios kuopos, neatsilankė. Ra ta nauja valdyba 1918 m. Iš
Lima
16—20c
gino visus prisidėti prie ren rinkta sekantieji:
z
Com
Meal
svaras.
giamo milžiniško lošimo, kuris
A. Nausėda — pirm., I. Ka6—6%c
bus statomas tuojaus po Ve rašaukas — nutar. raštin., I Balta
6—7c
lykų.
Martišius — turtų raštin., V. Geltona
Maišinė košėpakas
6—7c
Gerb. M. Misiūnas
yra Pocienė iždininkė.
#
fundatorius to taip puikaus
P. Stasys.
Kvietiniai miltai.
paveikslo. Jo pagerbimui visi
5 sv. maišiukas
32—35c
r
.
svečiai tarė ačių atsistojimu.
L. Vyčiams pranešimas.
Miltai (Advert. Brands)
Toliau O. Šukiutė deklemavo
^bačkos
2.80—2.95
eiles: “Geresnių laikų viltis”.
L. Vyčių 5 kuopos prieš
^bačkos
1.40—1.49
Vyčių
choras padainavo: metinis susirinkimas
įvyks
5 svarai maišiukas
33—37c
“Giedu dainelę”, “Eina gar šiandien gruodžio 5 d., 7:30
5. svarai Graliam
30—35c
sas nuo rubežiaus” ir L. Vyčių vai. vakare, Šv. Mykolo Ark. <
Ruginiai miltai.
himnų. Po to buvo žaismės.
parap. svetainėje, 1644 Wa(Bohemian Style).'
Ypatinga padeda reik tarti bansia avė.’ Taigi visi vyčiai
%
bačk.
maiš.
1.20—135
p-lėms: St. Kačinskaitei, O. 1 ir vvtės būtinai privalote su
1.35—1.45
Janušauskaitei, A. Žiliūtei ir sirinkti, bus daug kas naujo i/gbačk. juodi
32—35c
Babeliutei, už jų pasidarbavi svarstoma. Kurie iš jaunuo 5 svarai maišyti
29—34c
menės dar prie šios organiza 5 svarai juodi
mų laike vakarienės.
Kalnų šilalis. cijos nepriklausote, meldžia-;
Pienas (Kondensuotas)
me ateiti ir prisirašyti.
Nesaldus
13—15c
BRIDGEPORTAS.

Gruodžio 3 d. vakare vieti
nis Federacijos komitetas tu
rėjo savo paprastų susirinki
mų Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje.
Po ilgų svarstymų
apie
praėjusių Spaudos
Savaite,
kuri gana gerai nusisekė, pra
dėta kalbėti apie Katalikų Fe
deracijos reikalus. Buvo pri
imti keli nauji nariai. Kelioli
ka naujų perstatyta.
Gale pakeltas klausimas
apie Kalėdinį Fondų. Po trum
po paraginimo tuojaus sumes
ta nuo vietinio Feder. Komi
teto 30 dol.
Ant galo rinkta nauja 1918
m. valdyba.

Vytis.
CICERO, ILL.

Pataisymas.

Trečiadienis, gruodžio 5 d.

Kondensuotas:

High grades
Med grades

18—21c
16^2—18!/2c

Sviesto svarui:

48—53c
“Draugo” 278 numeryje, Extra’s
Plytelėse
47—53c
c.prašar.t apie Katalikų Spau
Butterina^ svarui:
dos Savaitės vakarų, buvusį
’
32—35c
lapkričio 18 d., kuriame drau Cartons
31—34c
gijų atstovai kalbėjo, įsibriovė Rolls
39—33c
kelios klaidos, kurių negali Rolls & Bulk t
Švieži kiaušiniai tuzinui.
ma praleisti. Buvo parašyta
53—59c
kad Pr. Zdankus kalbėjo nuo Extra’s
Kiaušiniai
iš
šaldytuvių.
Šv. Kazimiero Kningyno. Tu
rėjo būti: Pr. Zakarauskas at Exdra’s 36i/2—42yac.
stovavo ir kalbėjo nuo minė No. 1 34y2—40c.
Su poperine dėžutė P/jC.
tos draugijos. Jisai jau senai
tame kningyne pasekmingai brangiau.
Bulvės:
pirmininkauja. Antra, tai nuo
Peck’as arba 15 sv. 34 —
L. Vyčių 14 kuopos kalbėjo ne
38c.
Aleks Krenciunas, bet Alęks.
Ryžiai svarui:
A. N. Krencius.
Ryjiai gerieji 10% — 14c.
P. Z.
Kaip girdėti, tai BridgeRyžiai mėlyne 10 — 13c.
portiečiai Kalėdiniam Fondui
Kumpiai (Hams) svarui.
deda aukas. Bet kų veikia ki Dr-jos Saldž. šird. V. Jėzaus
10—12 sv. — 33 — 37c.
susirinkimas.
tos Chicagos lietuvių kolioni
14—16sv. 3iy2—35yac.
jos, nieko nežinoma. Chicagos
Lašiniai svarui;
Kadangi Saldž. Širdies V.
lietuviai turėtu sukrusti
ir
Geriausi
45—49% c.
smarkiau imties darbo Kalė J. Dr-ja yra ideališka ir jinai
Vidutiniai 40—44c.
dinio Fondo reikale.
Red. daug veikia, tatai ir reikalų
Slyvos svarui:
jai nemenkai yra. Kad palai
No. 50— 60
13—17c.
kyti joje tvarkų savųjų tarpe
WEST SIDE.
13—16c.
gan
>» 60— 70
L. Vyčių 24 kuopos susirin draugija turi išrinkti
11—14c.
>» 90—100
kimas įvyks gruodžio 5 d. 3 gerų valdybų. Gruodžio 9 d.
vai. vakare, Aušros Vartų bus priešmetinis susirinkimas
parap. svetainėje. Yra geisti Šv. Antano parapijos bažnyti REIKALAUJAME: — Vyro
na, kad visi tan susirinkiman nėje svetainėje, 1 vai. po pietų. prie ofiso darbo, kuris taipgi
ateiti mokėtų dirbti ant typewriteateitų. Kviečiami taipgi norin Priedermė kiekvieno
rio arba mergaitės stenografitan susirinkiman.
tieji prisirašyti.
stės. Atsišaukit tuojaus sekan
Cicero korespond. čiu adresu: 1857 W. Blit St.
’
A. V., Raštin.

NEPAPRASTAS KONCERTAS
■ ■■■■■■■

KAME’:

i KAS RENGS?
■ ■■■■■

TEMYKITE RYTOJ!
TAI MllSŲ DARBAI
O

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt.;
Programas, Kon
stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus.
Dar
bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai. Musų
Pavedus mums
tavo bUe koki
spaustuvė pripildyta nau
■pandos darbi
jausiomis mašinomis ir nau
neilgallėilt
jausio styliaus raidėmis.

Paieškau savo .žmonos Marijonos, iš namų Mickevičiukė — Atkočiunienės, kuri apleido mani išbėgdama su svetimų vyrų (kuris yra čia ant
paveikslo), Bronislovas Bagdonos. Taipgi išsivedė su savimi 2 metų
mergaitė Thevedora ir, dabar nežinau kur būna. Pirmam
pranešusiam
apie tuos ponus juosiu atligynimo $20.00.
>
IGNACAS ATKOČIŪNAS
10754 Indiana Avė.,
Roscland — Chicago, III.

DRAUGAS PUB. CO.
PAIEŠKOJIMAI.

■

1800 W. 46th St., Chicago, Illinois
Reikalingas vaikas dėl ofiso ir spaustuvės, pabaigęs
pradinę mokyklą (public
school). Gera proga pra
mokti spaustuvės darbo. At
sišaukite tuojaus į “Drau
go” Administraciją, 1800
W. 46 St.

■ ■■■■■■■

AUKSUOTI

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

Paieškau savo sesers, sunaus Sta
nislovo Bernodišos, paeino iš Kauno
gub., Vilkmergės pavieto, Ttroškunų
Vai. Ramanavos sodos, turtų svarbų
reikalą, meldžiu atsišaukti ant šio
adreso:
PETRAS RAPŠIS,
Box 86 CALDWELL, OHIO.

TV uvargusioms,
ir skaudančioms
kojoms
greičiausia pagelba tai
Sloan’s Liinimentas,
nereikia trinti
pato Įsigeria 1 kaną.

Daug geriau negu kokie pleistrai
arba mostis, nenudažo skuros.

Turėkite buteli gatavai kuomet
EXTRA.
strėnų skaudėjimas, dantų skaudėji
Aš Petras Grlkszas
paieškau
mas muskulų sustyrimas ir kitos ne Egnach Strevrlnsky, paeina iš Suval
geistinos ilgos.
kų gub., apie 80 metų senumo. Turi
Pas visus vaistininkus 25c. 50c. ir kre‘vus

191*

rasturanta Cbicago, 68 ir Halsted st..
Kas praneš apie JJ arba Jis pats at
sišauks, gaus gera atiyglmą. Meldžiu
pranešti sekančiu adresu.

*1.00.

Sloans

PETRAS GRIK8ZA8 ....

• . 8. I S. PARKER, WASH.
Arba

Linimerit

Karalina Grikszaitė
(po vyrų Leketienė)
1459 So. Union Avė., ■ Cbicago, Iii.

H/LLS

I
CHICAGOS LABDARIŲ
APSKR. SUSIRINKIMAS.

Paieškau Vlad. Tyškoa, girdėjau
kad dirbo PensylvanijoJ malnose, pa
eina Kauno gub., Parapų sodžiaus,
Gilaičių. — Gal kas žinote apie Ji ar
jis pats atsišaukite pas:

No. 1437. Karoliai įvairių spainj. Rclknlaunant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Lcnclugclis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisiuntimų 75c.
Ko. 1438. Balto AIcmcnelio ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis.
Gv&rantuoti
ant 5 metų. Kaina su prisiunttmu tik .................................. *1.25

No. 143#. Galima gauti {vairių
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuotl ant 6
metų. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delel giminių. 8u prlsiuntimu .................................. *2.00

Užsisakant paminėkite numeri ir kokios spalvos norite. Pinigus
galite siųsti išperkant Money Ordcr, registruotame
laiške, arba
viencentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite: /-<

Franciškus Babonas,

8686 Baltlmore avė., S. Chicago, III.
Vyrai — Išmokite barzdaskutystės.
Į keletą savaičių. Diena ar vaka
rais. Padarykite didelius
pinigus.
Gaunama nuošimtis
arba nuosava
barzdaskutykla. Atvažuokite arba ra
šykite.

Gruodžio 6 d., Dievo Apveizdos parapijos svetainė
je Chicagos Labdarių Aps
Moler Barber College
kritys turės savo priešmeti105 S. 5th Avė.,
nį susirinkimų 7:30 vai. va
kare. Tatgi visi Chicagos Anirlkos Lliluily Mokykla
kuopų delegatai malonės Mokinama: angliško* ir lietuviš
ka* kalbų, aritmetikos. knygvedyskuoskaitlingiausiai
ateiti tėa.
stenografijos, typevrrlting, plrktan susirinkiman, nes bus lybos teisių. Suv. Valst istorijos,
abelnos Istorijos, geografijos. polltllabai indomų pasiklausyti klnės ekonomijos. plllstystė*. dalliarašyatėa
visokių pranešimų.
Mokinimo valandos: nno I ryto
Apskr. Valdyba.

ROŽANČIAI

iki I po plotų: vak. nuo 7:86 Iki 9 »•
BIOO So. Halsted SU
Chiesgo D1-

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street

Chicago, III

^Bestyi J

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodame po 28c. ir

4 (J fl
Į JĮ Į,

po 60c.

#

RYŽIAI

SVIESTAS
APSVARSTYKITE GERAI.
•JT galima teisingiau dlemonto Akmeni pirkti T
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti T
Ar galėtu kitas auksorlus Jumis darbais — užganė. J
dlntlTl
Paklauskyte lietuvių kuris žino. Visad a teisin
gas patarnavimas.

K. NURKAITIS
1017 W. Robey St., Prie

Mlltraukne

avė., Ir

North Avė. I

Otriutloa

amatą-

orhufnktnntl

ICWR8T glDB

Pb

1171 MIIvankaa av.
Mllvaokaa av;
10M Mllvaasaa av.
1I1OW MaėPaa it,
MM* Madlaaa rt.

O«r1a«tlo4 raliai.
12e vart(a, 4*1

s"** 8jC

COCOA
Šauta Rankai.

14c

Polkas Staliui
43c

•
1644 NICMeaseav.
1SM Bhu lalaod av.
MUW. Narto av.
131TB. Balatadlat.
18® a. Halatad a*.
1818 W. lito at.

nae*. and

a*,

SOUTH B1DB

14X7 8. Halatad
<V«S S. Aahlaad i

a

- o*XM Siusi
«04W. Dtvtakm
710 W. Narto IV

Su »CSSk

r♦j

