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LAUKIAMA KARĖS PASKELBIMO AUSTRIJAI
Padidės skaitlius svetimžemių
priešininkų
______

'

*

TAISOSI TEUTONAI PRIEŠ TALKININKUS
True translation filed wlth the post-

True translation filed wlth the postmaster at Chicago, III., on Decfember master at Chicago, UI., on December
6. 1917, as reąulred by the act of 6, 1917, as reąulred by tho act of
October 6, 1917.
October 8. 1917.

1,200,000 NAUJŲ SVETIMŽEMIŲ PRIE
ŠININKŲ.
Paskelbus karę Austrijai,
jos visi pavaldiniai bu
tų priešininkai.

INDUOTA KARĖS BILIUS PRIEŠ AUSTRIJĄ.

Senatas reikalauja karės
Turkijai ir Bulgarijai.

m

METAI-VOL. II.

Second Clasa Matter Mareli 81. 1$18. at^Chlcago, Illinois tiader the Adt> of March 3, 1879.

True trajislatien filed wlth the post- True
master at Chicago, 1114 on December inaster
6, 1917, as required by the act of 6, 1917.
October 9, 1
October 6. 1917.

u

INTERNUOS LENINO
PRIEŠININKUS.
Kam jie pasirašė po mani
festo? prieš Leniną.

filed wlth the post
True translation filed wlth the postfo. II).. on December master a t. Chicago, Iii., on December
luired by the act of 6, 1917, as reąulred by the act of

H t. i

1H i?
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NO PASAŽIERINĮ

-- -----Su laivu žuvo 80 žmonią.

gr. 6. — Revoliucionierią militarinis ko
mitetas Retrograde, anot
Reutero depešos iš rusą so
stinės, papėdė Kronštadte
internuoti visus tuos, katrie
pasirašė po manifestu, išlei
stu sekmadienį laikinos vy
riausybės vardu.
Pasirašusieji po manife
stu visi apleido Petrogradą
ir bolševikai kol-kas nežino,
kame jie apsiverčia.
Gen. Komilov, buvęs vy
riausias rusą armiją vadas,
kurs pabėgo iš po bolševiką
sargybos Mjogileve, anot ži
nią iš Petrogrado į “Daily
Mail,” pirmadienį buvo ma
rokas Oršoje, šiauriuose
nuo Mogilevo.
Gen. Komilovui draugau
ja 400 kaukaziečią kareivią.
Londonas,

PT^ober 8. X*J.

VOKIEČIAI KUSKANDT- PRIE

Londonas, gr.j 5. — Vo

kiečią nardančioji laivė sutorpedavo ’ ir nuskandino
Britanijos .garlaivį ‘Apapa/
80 žmonią,:pasažierią ir laivo įgulos nuskendo arba
bąvo
nužudyti
šoviniais,
šaudomais Į nuo nardančios
laivės. IŠšelt
elbėta 120 pasu
žierią iš įgulcos.
Liudininkai, savo akimis
mačiusieji, pasakoja, kad
vokiečiai šaudę į pagelbines
valtis, į kurias buvo sulipę
žmonės, tarp kurią buvę
moterią su vaikais.
Garlaivis “Apapa“ turė
jo 7,832 toriu intilpimo, pa
statytas Glasgowe 1914 m.

NAUDO
JAM0S MOTERIS.

i Nepaklusnias moteris vo
kiečiai baudžia.

, Haaga, Olandija^
5. —
Pabėgusieji iš vokiečią ne
laisvės deportuoti belgai pa
sakoja, kad Flandrijoje vo
kiečiai prie visokiu darbą
karės lauke pristato ne tik
tai belgus vyrus, bet mote
ris ir vaikus. Moterįs yra
suorganizuotos į brigadas
militarinėje priežiūroje ir
pristatytos taisyti kelius,
prikrauti ir iškrauti trauki
mą vagonus, valyti griuvė
sius namą, kuriuos talkinin
kų lakūnai apgriauna, dir
bti lakstytuvą įstaigose ir
apkasuose.
Bernaičiai 12 ir 13 metų
pagrobiami iš namą ir pri;
statomi prie visokią darbą
užpakalyj mušią liniją rri
litarinėje priežiūroje. Sek
madieniais jiems liepiama
eiti namo, jei jie prižada bū
ti paklusniais.

No. 28?

Nusižudė lietuvis socialistas
, i ; !-------------------------
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Buvo uolus socialistų laik;
raščių platintojas
L
■ ■
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CICERO, ILL., gruodžio 6. — Vakar 10 vai. ryte
čionai po num. 1434 So. 49th Court nusižudė socialistas
Antanas Gustautas.
Paleido į save dvi iš revolverio kulipki: vieną pilvan, kitą galvon. Atvykusi policija dar rado jį gyvą.
Bet bevežant į pavietė ligoninę mirė.
Gustautas buvo uolus i ocialistas. Bet dar uolesnis
“Naujieną” ir “Laisvės“ platintojas ir skaitytojas.
Apie tai bus plačiau “Drauge“ parašyta.
M.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ
BANKĄ.

True translation filed with the postmaster at Chicago, Iii., on December
6, 1917, as reąulred by the act of
October 6. 1917.

Washington, gr. 5. — Že
mesniojo kongreso buto užSUGRĄŽINO AMERIKAI
Paėmė $10,000 ir nuvažiavo.
Washington, gr. 5. — Ge- sienią reikalą komiteto pir
PINIGUS.
neralis prokuroras Gregory mininkas Flood induos bu
Chicagoje plėšikai išnau- Washington, gr. 6. — Ru
vakar pranešė, jogei jis prie tui pagamintą rezoliuciją,
JAPONUOS^-S. V. PRE
jo
įsidrąsino. Vakar 9:30 ry sijos ambasadorius šios ša
pravesto apie svetimžemius formaliai paskelbianti karę
KYBA DIDĖJA.
kaip
te penki ginkluoti piktada lies pinigynui sugrąžino
priešininkus įstatymo davęs Austrijai-Vengrij ai,
sumanymą pridėti priedą ir veik šiandie po pietą butas
riai užpuolė banką “Stock- perlaidą 5 milijoną dolierių,
Eksportas pasidvigubino;
True translation filed wlth the postapie svetimžemes priešinin susitvarkys.
men’s Trust & Savings katrie buvo skiriami Rumu
mastcr at Chicago, III., on December
kes moteris pradėjus 14 me Rezoliucijoje
pasakyta 6, 1917, as reąulred by the act of importas pasitrigubino.
Bank,“ 5425 South Halsted nijai.
October 6. 1917.
kad dvylipė monarchija vi
tų amžiaus.
-H--------Baudžiamos brigados dėl gat.
Rusijos ambasada išaiški
NUMUŠTA 8 VOKIEČIŲ
Tokyo,
gr.
6.
—
Japonijos
Nes išskyrus iš to įstaty sas laikas parodė savo prie
moterią.
Plėšikai buvo be kaukių. no, jogei tą pinigą jokiu bū
LAKŪNAI.
žymiaua^-Jaikraštįs
“
Homo moteris, tas žymiai pa lankumą Vokietijai visuose
Katros moterįs atsisako Kiekvienas rankose turėjo du, negalima pakeisti rupažymi fak dirbti* tp» paimamos-į. taip po du Tetveri n.
kenkia jo pravedimui ir pil- karės žygiuose, kąipir ąegai
bliai»-rusą-valstybė* banke
Paryžius, gf. 5. — Praei tą, kad Japonijos prekią
lestingąj ame nardančią Iaidymui.
vadinamas, baudžiamas bri Tuo rtietu bankos darbi Petrograde.
tą
pirinadienį
numušta
8-ni
eksportas
į
Suv.
Valstijas
gadas, kur ją likimas yra ninkai vos tik tebuvo susi
Čia gyvena 1,200,000 austrą. vią veikime. Be to Austri vokiečią lakstytuvai. Tai at
True translation filed with the poatpasidvigubino,
gi
importas
Teisią departamento val ja-Vengrija, Vokietijos ve liko prancūzą lakūnai, anot — pasitrigubino pradėjus tiesiog apverktinas. Jos ne rinkę. Banke jau buvo ir master at Chicago, III., on December
6, 1917, as reąulred by the act ofleidžiamos nei namo.
dininkai, pasiremiant prezi dama, veikia prieš. Suv. oficialio pranešimo.
banko
prezidentas
su
kaOctober 6, 1917.
1914 metais, ačią ekonomi Vyrai dažniausiai prista
dento Wilsono kongresui Valstijas ne tik sausžemyNORVEGUOS NUOSTO
Artilerija smarkiai veikia nei abieją salią sutarčiai, tomi prie darbą labai pavo sierium.
je,
bet
ir
jūrėse.
pranešimu, kuriuomi parei
LIAI LAIVUOSE.
Plėšikai šituos viršinin
Verduno fronte, rytuose ypač Kinijos žvilgsniu.
Stovis
senate
tuo
reikalu
jingose
vietose.
Belgai
daž

kalauta paskelbti karę Aus
Tasai laikraštis pakelia nai pristatomi sergėti kasi kus su kitais darbininkais
nuo Meuse.
yra
geresnis.
Tenai
yra
di

trijai, pažymėjo, kad su ka
Londonan, gr. 6. — Lap
suginė į užpakalį, pagrobė
sumanymą, kad reikia įstei
rės paskelbimu šioj šalyj džiuma narią, stovinčią už True translation filed wlth the post- gti amerikonišką-japonišką mo mašinas naktimis Bru- banknotais ir smulkiais pi krityje Norvegija neteko 13
geą uosto apylinkėse. Vo
at Chicago, III., on December
padidės 1,200,000 skaitlius neatlaidą karės vedimą. Jie master
savo laivą, kuriuos nuskan
6, 1917, as reąulred by the act of banką. Sako, toksai bankas kiečiams kareiviams tasai nigais apie $10,000 ir išsi
mano,
kad
prez.
Wilsonas
svetimžemių
priešininką.
October 8, 1917.
dino vokiečiai. Be to su tais
butą svarbus abiem šalim nakties darbas (sargyba) nešdino laukan.
persiskaitęs
pasiūlydamas,
ANGLŲ FRONTE VEI
Priskaitant gi prie šitą Vo
faktoras ekonominiu žvilg pavojingas, kadangi tas vie Lauke netolies banko plė laivais žuvo 41 žmogus.
kad
Turkijos
su
Bulgarija
KIA
ARTILERIJA.
kietijos pavaldinius, svetimAbelnas tą visą nuskan
sniu.
tas talkininką lakūnai už šikų laukė juodas didelis dintą laivą intilpimas išne
Londonas, gr. 5. — Anglu
žemią priešininką skaitlius- stovis neatmainomas.
automobilius. Jin plėšikai
Daugelis senate lyderią, fropte veikia artilerija iš
puldinėja.
pasieks 1,800,000 asmeną.
ša 19,092 tonu.
True tranalatloa filed wlth the postrepublikonų
kaip
ir
demo

Šitas
darbas
civiliams
bel

sulipo,
šoferis
automobiliu
master at Chicago, III., on December
abieją pusią. Nieko svar 8. 1917, as reąulred by the act of
Jei kongresas seks prezi
gams kartais esti tikras iš pasuko į 54 gatvę, į vaka True translation filed wlth the postkratą
—
katrie
labiaus
pa

baus nėra pranešti, anot October 8, 1917.
dento patarimą ir praves
master at Chicago, Iii., on December
ganymas, nes pasitaiko pro rus, ir pranyko.
6, 1917, as reąulred by the act of
šimto metą seną statuto de geidauja paskelbti karę oficialio paskelbimo.
TEUTONAMS TEKO
October 8. 1917.
ga
pabėgti
iš
tos
baudžia

Turkijai
ir
Bulgarijai,
ne

finiciją apie svetimžemius
ITALŲ POZICIJOS.
KAREIVIAI SIUNČIA
the postvos. Vieną naktį trįs belgai True translation filed I..wllh
True translation flldd wlth the postpriešiningus, be šito prie to gu Austrijai.
master at Chicago, III. <?n December
master at Chicago, III., on December
NAMO DOVANAS.
susėdo valtin ir pabėgo į 6, 1917, as reąulred by tho act of
priskaitys ir moteris, tuo- ' Net senatorius Martin iš 6, 1917, as reąulred by the act of
October 8, 1917.
Berlynas,
gr.
5.—
AustrąOctober 8, 1917.
Olandijos pakraščius^
, met ją skąitlius sieks 3,500,- Virginia, didžiumos lyderis, JERUZALE — ANGLŲ -volriečią kariuomenė vakar
Su Amerikoniška Armija
Belgai pabėgėliai pasako SUTRAUKIA DAUG KA
000 iš abieją centralią val- kurs be jokio klausimo vi
paėmė
nuo
italą
kelias
augRIUOMENĖS
PRIEŠ
MALONĖJE.
Prancurijoje, gr. 6. — Ame
ja, kad netoli Reuters, raitu
suomet paremia prezidento
štumose Setti Comt.iuni žam miestelyj Isegem, yra
fi stybią. Jįe visi tuomet tu sumanymą, reikalauja • ka
rikoniški
kareiviai jau ap
ITALUS.
rės patekti po svetimžemią
pozicijas,
šiaurinėj
Italijoj,
turi pundelius su Kalėdą
daug naują Vokiečią karei
rės prieš Turkiją ir Bulga Washington, gr. 5.—Gau
priešininką įstatymu.
anot
vokiečią
karės
ofiso
ta žinia, kad Jeruzalemas
vią, atgabentą iš Rusijos
Italijos Armiją Stovykla dovanomis iš namą. Gauta
Vengrai, kroatai, slavo riją. Jis tvirtina, kad tik šiandie atsiradęs anglą ma paskelbimo.
..
i
fronto.
i
Šiaurinėj Italijoj, gr. 5. — leidimas kareiviams per
kai ir čekai, sulyg valstybės vienos armėną skerdynės lonėje. Generolo Allenby
Pranešimas
taip
skamba;
Vienas tą naują kareivių Anot gautą žinią, Asiago paštą siąsti namo dovanas.
departamento
nurodymų, turėtą sužadinti Ameriką
“
Fieldmaršaio
Conrad
von
kartą paklausė senos mote fronte’ vokiečiai ir austrai Ne kokios ten bus dovanos
prieš Turkiją. Be to, tuomet kariuomenė pasirengusi inrasi,
jie
bus
išimti
iš
tarpo
Hoetzendorf
armija
paėmė
r, y
riškės belgės, kuri buvo- iš sutraukia galybes kariuo iš Prancūzijos, kadangi ka
pačioj Amerikoj sumažėtą eiti miestan. Del strateginią
svetimžemią
priešininką,
nuo
italą
kelias
augštumnr’f
žvilgsnių anglai tuo tarpu
tremta iš Roulers:
menės, ir armotą. Reiškia, reiviai nepasiekia didesniu
kadangi jie yra prieštariau- skaitlius įvairiausios rąšies
se
Setti
Communi
pozici

prieš turkus veikia aplink
‘f Kiek laiko paima nueiti kad jie ruošiasi ofensyvon miestą ir nieko negali nusi
>>
jantieji Austrijos vyriausy šnipą.
jas
Jaffa., ; .
iš Roulers į Ypres?”
r prieš italus. Asiago fronte, pirkti. Tečiau visgi bus do
bei. Šimtai tukstančią šitą “Nėra klausimo, kaip vei
“Tas priklauso nuo to,“ kiek sužinota, austrai-vo vanos ir brangintinos.
žmonią dirba prie anglią, kiai kongresas praves karės True translation filed wlth the post- True translation filed wlth the poat-________ i_______
maater at Chicago, III., on December atsakė senelė vokiečiui, “ar kiečiai turi dešimtį diviziją.
at Chicago, III., on December
geležies, plieno ir kitose ka rezoliuciją prieš Austriją,” master
8, 1917, as reąulred by the act of
True
translation filed wlth the post8, 1917, as reąulred by the act of
keliaujama karės ar taikos
pasakė
senatorius
Stone.
Vokiečią
divizijoje
skai

October 8, 1917.
master
at Chicago, III., on December
October
8,
1917.
tės industrijose.
8, 1917, as reąulred by the act of
laiku.
”
j
p
toma
10,000
—
15,000
žmonią.
“Aš bent manau, kad sveti 2 KAREIVIAI UŽMUŠTA
TEUTONAI PAĖMĖ
October 8, 1917.
* ( Wilsonas kontroliuos.
“
Ką
tas
reiškia!
“
paklau

Vietomis
teutonai
jau
mą reikalą komitetas pasiū
r
įAMERIKONUS.
VOKIEČIAI TAISOSI
IR 11 SUŽEISTA.
-Paskirstymas tą draugiš lys karę paskelbti prieš vi
sė indomiai kareivis.
pradėjo bombarduoti italą
CAMBRAI FRONTE.
ką svetimžemią “priešinin sas šalis, susijungusias su
“
Tas,
“
atsakė
moteriškė,
apsiginimo
linijas.
Paryžius, gr. 5. r- Šian
Washingtori, gr. 5.—Gen.
ką,” k^rie technikajai yra Vokietija.“
Pershing šiandie pranešė die čia gauta žinios, kad “taikos metu ta kelionė at ------------------------------ — • Depešos iš vakarą karės
Austrijos pavaldiniai, bus
karės departamentui pa Cambrai fronte teutonai pa liekama į keturias valandas. vakar pranešė, kad ateinan-1 fronto tvirtina, kad sosto
pavestas kongresui. Valsty- nią, kad veikiai prisieisią vardes dvieją amerikonišką ėmę nelaisvėn ir amerikoną. Bet jąs, vokiečiai, keliauja čiais metais kiaulienos pro įpėdinis Rupprecht sutrau
, įbėp ir teisią departamentu mokėti 15 centą kvortai.
kareivią užmuštą Prancūzi Kad amerikonai su an te trejis metus ir vis dar ne dukcija šioj šalyj turės būt kiąs kariuomenę Cambrai
y prisidės prie to įstatymo Ekspertai tvirtina, kad joje, 7 sunkiai ir 4 lengviau glais bendrai veikė prieš Vo galite pasiekti Ypres.“,
padidinta 15 nuoš. Šitai yra frontan prieš anglą liniją
pagaminimo.
reikalinga savb šaliai ir iš naujam užpuolimui.
kiečius, yra žinoma. Taipfarmeriams karvią užlaiky sukistą.^
PERMAŽAI KIAŲ
siuntimui į užsienius.
Anglą lakūnai praneša,
mas brangiai atsieinąs, i
Shi si rėmimas su priešiniu-' pat yra žinoma, kad ją kiek
LIENOS./
,
PABRANGSIĄS
’, 1 »It ’ . /»
. Tuo tikslu kreipiamasi į kad užpakalyje vokiečią li
Fanueriai, žinomas daik ku, įvykęs tarp lapkričio 12 ir nelaisvėn pateko. Bet
’;l.'
Chicagoje pieno kvortai tas, negali atsidžiaugti to*’ it 17 d. Smulkmenos Ne nėra žinoma* ar amerikoną Wsshington, gr. 6.—Žem- farmeriua, kad šitie padi niją sugabenama daug ka-*
kiek žuvo. *
>
; į.
Ui'
dabar mokama 12c. Y^ra ži- kiais ftitspertaiisi ’
■ > - > paduodamos.
dirbystės
departamentas dintą kiaulienos produkciją. reivią ir armotą.
’
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'‘DBAVOAS”

socialistai šiandie kovoja
prieš Lietuvos neprigulmybę. Rusų socialistai lietu
viškų socialistų vadams už
tikriua augštas vietas. To
dėl šitie darbuojasi, kad Iie
tuva negautų neprigulmybės, bet visados pasiliktų
Rusijos baudžiavoje. Rei
škia, lietuviai socialistai
darbuojasi Lietuvę parduo
ti Rusijai — rusų socialis
tams.

Ketvirtadienis, gruod. 6 d.

nas. Trečiosios rųšies me
Taip Kapsukas “veikė”
prieš bolševikų sukilimų. Gi
džiaga yra garuojanti, arba
Lietuvių Katalikų Dienraštis
PAIN-EXPELLER
garų pavydale, kaip šitai
nesistebėtumėm, jei tokie
Eina kasdieną Išskyrus nedėldietai kiekvienos Šeimynos geriausis draugas, kuris
niua.
s
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
Kapsukai gautų ministerių Rodos, žmogus turėtų vi- verdančio vandens garai.
PRENUMERATOS KAINA:
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus
Metama ............................................ (5.00
vietas. Būti 'miesto “al- sugeriau žinoti tai, kas vi- Jei molekulos taip stip
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
Pusei metų ..................................... 33.00
didcl].
dermonu,” yra menkniekis. suarčiau jo stovi.
Kas gi riai susivienijusios tarp sa
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą'senai išbandytą
Prenumerata mokas! Ukalno. Lai
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
Kas
kita
yra
įsilipti
apleis

žmogui
taip
artimas,
kaip
vęs, kad sunku jas pajudin
kas skaitosi nuo uislradymo dienos,
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
ui pigesnę dienią.
tam
caro
sostam
Juk
pa

jo
paties
kūnas!
Gyveni

ti
iš
užimtosios
vietoj
twpnyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
Šią seną tikrq
bėgėliai iš Petrogrado tvir me pasitaiko labai dažnai met medžiaga yra kietą.
senas adresas. Pinigai geriausia sių
pakelije, kaip <
sti
lBpcrkant
krasojo ar ex prese
butų' ant paki
tina, kad tenai bolševikų visai kas kita.
Bus žmo Jei molekulos susivieniju
"Money Order” arba Įdedant pinigus
„l.OXOL,” o taipgi musų pavardė.
į registruota laišką.
Tikrasis PAIN-EXPELLER1S pirduodamas visose
viešpatavimas
tūkstantį
gus
žilius
ir
tai
ir
kitų,
bus
sios tarp savęs nestipriai, ir
Redakcijai prisiųstieji raštai ir ko
aptickosc. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame
respondencijos negrąžinami, jei au
pirkt bnteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduoliij
kartų žiauresnis už buvusių skaitęs kriingų ir laikraščių, labai lengvai maino savo
torius, atsiųsdamas tok) raštą, ne
dvigubai daugiau^ negu už 35 centus.
carų autokratų viešpatavi o savo kūno surėdymo jis vietų, tuomet n^edžiaga bus
pažymi ir neindeda krasos ženklelio
F. AD. RICHTER & CO.
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei
mų.
nekiek nežino.
Mat, mes tekanti.
*74-00 Wa*hingtor» Street, Ncf York
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Ei bininkų
persekiotojais, paklaustų, delko mes alsuo nus. Tie sąnariai yra taip ko, kadangi žmonių vos kelio Šit ir visas musų viešasis
At News Stands 2c. a copy. Advertising rates on application.
damas pro Komitetų, pa bjauriausiais skriaudėjais, jame, delko nuolat širdis sutvarkyti, kad jie tarnau lika susirinko. Atstovo į Sei gyvenimas, jei nepaminėsime
mačiau nemažų lietuvių didžiausiais laisvės prieši plaka, delko mes valgome, ja visam kunui. Orgžftiiš- mų rinkimai paskirta Sekmi retkarčiais bažnyčioje laiko
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIJIIIIIIII
delko susergame, delko nu koji medžiaga (arba kunas) nių 2 dienų. Sumanytojai bent mų lietuviams pamaldų. Ligi
būrį, klausantį kokio tai o- ninkais.
ratoriaus — pono su juoda
Šiandie rusų sociabstus mirštame, daugelis musų to yra gyva. Ji gimsta, maiti kiek lengviau atsikvėpė, kada, šios vasaros Vladimiro lietu
barzdele. Kaip vėliau su bolševikus ir kitus galima negalėtų priderančiai išaiš nas, auga, miršta.
Tokia surašius svečius, salėje buvo viai savo kalbos buvo negirdė
žinojau, taj buvo atvažia sulyginti su puslaukiniais kinti, dėlto, kad patįs neži organiška medžiaga yra žo 30 asmenų. Šiuo kart galima ję bažnyčioje. Dabar bent kai
vęs iš Amerikos Kapsukas. gunais, katrie viduriniais no.
lė, gyvulio, žmogaus kunas buvo ištikrųjų į susirinkusius kada išgirsta lietuviškų pa
Priėjęs arčiau supratau, amžiais teriojo Europų.
O žmogui labai priderėtų ir tt.
kaip reik pradedant prabilti: mokslų. Buvo bandę net gie
kad tai lietuvių “bolševi Tokie tai yra visų tautų pažinti save, kad galėtų iš Neorganiška medžiaga v- ‘‘Gerbiamieji Tautiečiai bei
doti lietuviškųi, bet iš
to
iiiuiiiuiiiiiuiiuiuiiiiiuHiiiiuuiiiiiHiHii kų” ruimingas.
Kų kalbė socialistai.
Tokie yra ir sisaugoti nuo įvairių ligų, ra negyva.
Ji negimsta, Tautietės”, nors, tiesų sakant, nieko neišėjo, nes nebuvo kas
jo Kapsukas, išanksto ga lietuviški socialistai.
Kol kurios jį kankina, kartais neauga, ir nemiršta, kaip ši trečdalis jų mažai lietuviškai pamokytų. Tiesų pasakius yra
KAPSUKAS - PETRO lima buvo įspėti.
Kalbė jie neturi galės, jie monija be laiko į grabų įvaro.
tai žemė, akmuo, vanduo ir suprato. Gana ilgoje prakalbo vietinis vargonininkas, nepra
GRADO “ALDER
jo apie karę ir neblogai a- darbininkus, saldliežuvau- Kad galėtumėm save ge tt. .
je buvo paaiškinta jiems gy stas ir tai da? lietuvis. Gaila
M0NAS,”
pie jų pakalbėjo.
Keikė ja, pažada nebūtus daiktus. riau pažinti, privalome bent Organiškoji medžiaga, ar
venamojo momento svarbu tiktai, kad jam lietuviai ma
susirietęs ponus, buržujus. Bet kuomet, pasitaikius šiek-tiek pažinti ir tai, kas ba, kitais žodžiais sakant,
mas. Nelaimėj, S. Org. Komi ža rupi.
Amerikos lietuvių bolše Norėdamas patikti žmo progai, įsigauna valdžion, apie mus yra.
gyvieji kūnai dalinas į dvi sijos pasakyta: “50 rinkikų Taip gyvename iškrikę, kas
vikų (Lenino šalininkų) nėms, ėmė keikti Komite jie pavirsta tironais, arba Kų mes matome, gir- dali, vieni yra auganti, tai
renka vienų atstovų.” Pas sau. Na, jei nebent laikraščių
laikraštis “Laisvė” turįs ži tų net kebas moteris pra patįs sau vieni į kišenius džiame, galime pauostyti,
yra visos žolės, visi medžiai. mus gi susirinko vos 30. Kų pasiskaitom, nors tų nedaunių, kad žinomas Amerikos virkdino.
Kalbėjo apie žeria auksų.
paragauti, palytėti ar kokiu Kiti gi vadinas gyvais. To- daryt?. Rinkti negalima—nulietuviškųjai
socialistįjai Lietuvos nepriklausomybę. ■ ■■$
■■ ■
II *
I nors budu išmatuoti, visa kiais gyvais yra visi vaba- tarėm. Taip ir liko neišrink- giausia, bet žengiame pirmyn,
progresuojame. Pavasarį var
Kapsukas šiandie esųs jau Klausiau, klausiau ir galų
SPAUDOS SAVAITĖS REI tai vadinas medžiaga arba lai,
paukščiai,
gyvuliai,
tas
iš
Vladimiro
atstovas
į
gu skaitė 3—4 laikraščių eg
ne paprastas Rusijos pilie gale man išrodė, kad jei
kūnas.
KALAI.
žmogaus
kunas.
Seimą.
Tečiau
susirinkusieji
zempliorius,
dabar jau apie
tis, bet Petrogrado “alder- nori Lietuvai nepriklauso
Medžiaga yra dvejopa, Tie gyviai auga ir turi numanydami atstovavimo Sei20. Matote, tautiečiai, kaip
monas.”
Reiškia Kapsu mybės, tai prisidėk prie so• Waukegan, m. — Ačiū pįe- viena yra svari, tai yra tu spėkų.
Iš
kur
tų
jų
spė

mereikalingumų
vienbalsiai
mes be'didelių vargų ir link
kas yra buvusių carų sostb-į cialistų “bolšeyil^ųl”
vui ir musų kolonijos—lietu ri mažesnį ar ^didesnį sun ka?
Tųspėkų
•jieima
iš
nutarti
prašyti
’
Ivanovo
Vozsmybių stumiame dienų po
nės tarybos'darys.
“Kapsukui kai kų atsa viai sujudo darbuoties prapla kumu kita gi — nesvari, maisto.
Augalai maitinas nesensko atstovo,'kurs čia pat dienos.
-Nestebėtina.
Juk Kap kinėjo netoli manęs stovė tinimui katalikiškos spaudos, arba visai neturi sunkumo.
neorganiška medžiaga. Visi buvo, atstovauti ir jų reika
Svečias.
sukas yra pilna burna did jęs vyrukas, matyt studen Už tai, reikia dėkoti musų Ši paskutinioji vadinasi egyviai įųaitinas organiška lams.
vyris.
Amerikon jis atsi tas.
Eteras bevirpėda medžiaga. ■
Jisai išrodinėjo, ko gerbiamiems veikėjams, kurie teru.
Sekančiame susirinkime bu
Apiplėšti.
kraustė karės metu iš D. kiu budu ištikrųjų galima stengėsi sutraukti visas kata mas, labai greitai parneša
Augalai ima sau maistų iš vo iškeltas organizavimo ir di
Britanijos. Ne liuosa
va iškovoti Lietuvai nepri likiškas draugijas prie taip mums šviesos spindulių nuo
žemės ir iš oro, spėkų gau desnio vienijimos reikalas. Su
Užvakar American Insulia jis čia atvyko. D. Bri klausomybę, priminė, kad prakilnaus darbo. Ir štai lap saulės, nuo žvaigždžių, ar na nuo saulės spindulių.
sirinkimas
tečiau
labai
šaltai
lated
Wire Co., 954 W. 21
tanijos vyriausybė tokio ne tik “bolševikai” agituo
nuo kitų spindančių daiktų.
Gyviai, maitindamos -au priėmė tų sumanymų. Taip tai
kričio 25 d. buvo visų draugi
St., darbininkai prieš ėjimų
plauko didvyrius ėmė per ja už karės pabaigų, bet ir
Eteras pripildo beribes erd galais pasiima sau dalį or
jų delegatų susirinkimas. De
sekioti.
Pagrūmojo net katalikai (Šv. Tėvo laiš
ves, jo yra ir musų kūne, ir ganiškos medžiagos ir spė atrodo pirmi Vladimiro lietu namo taisėsi paimti praei
legatus prisiuntė šio^ draugi
tos savaitės užmokesnį. Apaimti kariuomenėn. Kap kas). Tarp ko kito pasi
visuose daiktuose, kuriuos kos, kurios tie augalai turė vių veikimo žingsniai.
jos: Šv. Baltramiejaus, Šv.
sukas tatai buvo priverstas sakė, kad jis prigub prie
mes matome. Eteras yra jo. Sunaudotoji medžiaga Deja, musų epopėja gana I pie 4:15 inėjo trįs plėšikai
Antano, Šv. Juozapo, L. Vy
ir, sustatę su revolveriais
taip švelnus, kad musų adumti į laisvųjų Wasbing- krikščionių demokr. parti
vėl virsta į neorganiškų, su trumpa. Jokios organizacijos, 20 darbininkų prie sienos —,
čių 4 kp., Moterių Sųjungos
tono žemę.
kįs ar rankos tegali jausti simaišo su žėme, vandeni n nesant susipratusių veikėjų,
jos. Kapsukui tik to, ma
177 kuopa. Komisijon pateko tik kaikurinos jo
virpėji
Bet čionai, Amerikoje, tyt, ir reikėjo: kaip pradė
ir šiandien nėrą. Dviejų-trijų atėmę iš kasininko ' $1,000,
ir oru.
,
,
veikliausi viršminėtų draugi
būdamas savo draugams so jo jis tų partijų šmeižt —
mus, kurie pasirodo, mums Iš to aišku, jog nesant labiau susipratusių asmenų išdūmė savais keliais, Apie
jų nariai, taigi yra viltis, kad spiudulių pavydale ar
karvalandų vėliau Adams Launcialistams įsiėdė gyvan kau ponai, dielės, taip ir pylės
augalų, negalėtų gyventi pastangomis liepos 23 d. buvo
ir
pasekmės
bus
puikios.
lam Jis paskelbė kituomet iš jo skaisčių lupų.
Ne
surengtas šeimyninis vakarė dry Co., 2331 Indiana Avė.,
scio.
* nei gyvuliai nei žmonės.
Britanijoj ėjusiams sociali skyrė nuo krikščionių de Susirinkimų atidarė vietinis Svariųjų medžiagų mes
Paimta 374 dol.
J. Poška. lis. Svečių, skaitant ir prie apiplėšta.
stų laikraštyj daug tiesos mokratų nei Yčo, kuris klebonas kun. Zaikauskas. J galime dalinti. Bedabndaglaudos vaikus, susirinko apie
apie Amerikos lietuviškus toks krikščionis demokra valdybų pateko A. Bakštys — mi, kokį šmočiukų į dalis
50. Po karštos prakalbos pa Gatvekarių linija prailginta
pirm.,
Pr.
Bujauskas
—
rašt.,
sociabstus. Jis pasakė, kad tas, koks Kapsukas santakas kart vis mažesnes, mes
sveikinimo, kurioje ragino
Kun.
Zaikauskas
—
kasininEuropos socialistai nors ir rietis. Keikė kun. Alšauprieitumėm galop prie ma
Mįesto vakarų parkų kovladimiriečius
organizuotis,
pertoli yra atsitolinę nuo skų ir kun. Laukaitį (ku-|^u*
žiausių dalelių vadinamų aneatsilikti nuo kitų Rusijos misionderiai užtvirtino pra
doros kelio, bet
jie visgi rie irgi nėra kr. demokr.). Tartasi apie pasekmingesnį tomais. Atomų nebematy
kolonijų, prasidėjo deklama tęsti gatvekarių linijų W.
yra kur-kas geresni. Gi A- Keikė kunigus, kad jie darbavimųsi katalikų spaudos ti nei plika akia, nei per pa
cijos ir dainos. Tarp kitko Division gatvės per HumVLADIMIRAS.
merikos lietuviški socialis 1905 m. persekiojo “socia delei. Nutarta surengti pra didinančius stiklus (mikro
perskaityta referatas “Apie boldt parkų. .Tas buvo pa
tai, Kapsuko nuomone, tai bstus.” Bet mes visi ži-' kalbas gruodžio 9 d., į kurias skopų). Ligšiol buvo ma
tėvynės meilę”. Deklemacijų geidaujama net 15 metų at
Iš
visų
Rusijos
lietuvių
ko

tik palaidūnų gaujos.
nome, kad čia buvo patys pakviesta gerb. A. Račkus ir noma, kad jų visai nebega
didžiumų, o dainas išimtinai gal, bet tik dabar gauta lei
Amerikos lietuviški soci socialistai kalti, nes jų var kun. Pakalnis, kaipo kalbėto lima padalinti. Tie ato lonijų žinias į laikraščius tik atliko prieglaudos vaikučiai. dimas.
alistai nepaskupėjo jam du dengdavosi daug vagių, jai. Laike prakalbų stengties mai po vienų beveik nieka rašo, tik rašo, net miela pa Mat choru nebuvo kam rūpin
“komplimentų” už tuos tei plėšikų, hubganų. Iš Kap kiek galima išparduoti knin- dos nebūna, jie visados žiūrėti ir dar maloniau pasi tis. Per pertraukas gramofo
sybės žodžius ir iškilo tarp suko kalbos išėjo, kad Ma gelių ir užrašyti laikraščių. stengiasi susiviehyti su vie skaityti. Gi iš to nelemto nas dainavo tautines dainas.
Jūsų pinigai turi lmtt
Vladimiro seniai jau nieko ne
jų pjovynės.
Ir nežinia, skvos Komitete sėdi šiltas Kreipties pas
nu
ar
su
keliais
kitais
ato

dėti geroje saugioje vi
katalikiškų
Po visa ko prasidėjo žaidimai
girdėti.
Tarsi
čia
ir
lietuvių
kas čia toliau butų įvykę vietas užėmę krikščionįs laikraščių leidėjus kad jie mais ir taip susivieniję pa
tijos bankoje
ir šbkiąi. Nors didžiumai jau
tarp socialistų, jei ne užsi demokratai, nors mes visi prisiųstų savo laikraščius. Vi daro vienų molekulę. Tas nebūtų. O jų kaip .tik yra, nimo pirmų kartų Rusijoj bū
liepsnojusi revobucija Ru žinom, kad tai melas. Mas sas pelnas nuo tų vakarų pas susivienijimas yra taip stip skaitant didelius ir mažus, nant teko žaisti, vienok sekėsi
sijoje.
Šita davė progų kvos Komitetas santarie- kirta Lietuvos , reikalams. rus, kad labai dažnai reikia vietinius ir' tremtinius, karei neblogiausiai, o tai ačiū prieKapsukui dumti į Rusijų. čių rankose, nors social-dc- Kiekvienas delegatas pasiža didžiausios spėkos, kad at vius ir pasauliečius, surusėju glaudos vaikams ir ypač vie
Tenai nukeliavęs jisai pra mokratai ponai daktarai dėjo pagal išgalės darbuoties skirti vienų molekulos ato sius ir sulenkėjusius, ko gero nai atlankiusiai viesnei “sau3% ant Jii3ų Pinigų
šimtinę sudarysi. (Kitų kart
dėjo paprastu budu “apaš Avižonis ir Matulaitis gau toje savaitėje ir vaikščioti po mų nuo kito.
lietei
”
.
Vakarėlis
nors
ir
neiAtdara PanorJėilai* ir I
talauti” tarp nesusipratu na iš Komiteto tokias al namus užrašinėj&nt laikraš Visi dalykai, kuriuos mes dar daugiau buvo, bet nelem dėališkas, tečiau patiko be
Vakarais Iki 8
sių darbininkų.
gas, kurios prilygsta šil čius. Tat-gi Waukegano lietu matome, yra sudėti iš to tų gyvenimo aplinkybių ver rods visiems, net lenkiškai
pinigus ant
čiami
išvažinėjo).
Lietuvių
ta

Apie viai į darbų! Nepasilikime ki kių molekulų. JKš jų pada
Bolševikams
sukėlus čiausioms vietoms.
Persiunčiame pinigui į
tai, kaip matome, yra būrelis. kalbantiems lietuviams, o ypa
kontrrevoliucij j Petrograde pačių kr. dem. partijų riė tų lietuvių kolonijų užpaka- rytas ir musų kunas.
Europų ir galima gauti
čiai jaunimui. Vakarėlio ren
ir laikinai jiems ten laimė žodžio neprasitarė. Gaila
/ Medžiaga turi trejopų pa- Tiesa, nėra kuo perdaug pa
Laivolrartea.
iyj«.
sigirti. Gyvumo čia maža, gy gėjai pasiūlė ateinantį sekma
vvdalų:
viena
yra
kieta,
jus, kaip matime, Kapsu musų žmonelių, kuriuos
* Pr. Bnjanauskas,
venimas čia toksai pilkas, vie dienį padaryti gegužines. Jau
kaip
štai
akmuo,
geležis,
kas tų pačių bolševikų pa taip klaidina “bolševikai.”
K.3.S. raštininkas.
nimas noriai sutiko.
medis, kita gi mėdžiąga yra nodas... Buvo /bandyinų šių. va
keltas į Petrogrado “alder- Gėda bus grįsti į Sietu
Liepos 30 d. ir gegninės įiiiiiiiiimmiiiiiimiiiiimmiiiiMiiiHmiiii tekanti (plųstarlti, bėgftn- sarų bent kiek sužadinti, bet
Stocks ir Bonds Perkami Ir Parduomonus.”
Ir nestebėtina vų!” *
M
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Second Security Bank

Ketvirtadienis, gruod. 6 d.
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venti, nes ištikrųjų ar gi apsisaugokite tų bedievių, prakalbos.
Vedėjas buvo Susirinkus žmonėms, gerb. ŠV. CECILIJOS CHORO VA
gali kas sugyventi su tar nes jų užduotimi yra išplė musų darbštus vargoninin J. Rašimas trumpa prakalbėle
KARAS.
nais visokių šlamštų, kurie šti iš žmogaus širdies jo kas A. Grigoraitis. Kalbė atidarė vakarą. Pirmučiausiai
brukte bruka katalikams švenčiausius jausmus, tyko jo visi svečiai ir keletas iš buvo sulošta komedija “Be Scranton, Pa. — Lapkričio
»-----savo “Naujienas,” “Ko- ti ant žmogaus doros ir ti choro narių. Buvo paduo šulo.” Dalyvavo sekantieji: 25 dieną, vietinis Šv. Juozapo
je. Bedieviai pirm kelių nje- vąs,” “Keleivius.” Jų or kybos.
tas sumanymas laike pra Inžinierius — V. Biržečiukas; parapijos Šv. Cecilijos choras
tų, prieš kun. Slavyno atėji ganas “Vienybė Lietuvnin
,Aš labai gerai žinau jų kalbų, kad butų kareiviams Burbulis — A. Strazdžiukas; buvo surengęs gražų vakarą.
Racine, Wis. —Vietos lie mą, turėjo labai stiprius pa kų” paskutiniais laikais ti
politiką, nes ir pats prie iš Camp Devens surengti Marė — O. Strazdaitė; Zofija Buvo lošta: “Gudri Našlė” ir
tuviai gyvena daugiausiai matus savo veikimui, bet krai pagarsėjo su savo “jetos draugijos priklausiau. didi pietai Thanksgiving — A. Papevaitė; Julia — Nel- “Gudrus Kvailys.” Šis vaka
išsimėtę po visą miestelį. vipninėtam kunigui atėjus remijadomis” prieš katali
Day. Choras tą sumany lie King, airė. Lošimas nusise ras buvo Šv. Marijos svetainė
Katalikai, apsisaugokite!
Reikia pažymėti, kad eio- visi jų pienai pradėjo irti. kų tikėjimą ir jo taraus.
Lapkričio 25 dieną, Šv. mą pasisavino ir pietus pa kė kuogeriausiai: Nellie King je. Žmonių prisirinko pilna
naitinėje kolionijoje nors ir Seniau buvo net ir tokie
siėmė ant savęs surengti. yra' augštos pagarbos svetim svetainė ir visi buvo labai už
mažai jų yra, bet visgi jie( laikai, kad “Naujienos” ir Pritrukus Šliupui, esant Kazimiero draugija buvo
Po prakalbų dar toliaus tautė, ji moka lietuvių kalbą ganėdinti. Pelnas to vakaro
pasidalinę į sroves: katali Grigaitis vietos lietuviu bū Rusijoje, pinigų, musų T. surengus vakarą. Visi ka
kų ir bedievių.
Lietuviu relyj turėjo tokią intekmę, M. D. ponai sugraibė 40 dol. talikai atsilankė tan vaka sekė šokiai ir ant galo visi geriau už kokią lietuvaitę. Y- buvo paskirtas Šv. Juozapo
ir pasiuntė juos savo “tė ran. Gi bedieviai, kaip gir choristai, sudainavę keletą ra lankiusi parapijos mokyklą lietuvių parapijos naudai. Šis
katalikų čia yra didžiuma, kad net manyta pastarąjam
gražių dainelių, išsiskirstė. ir visame dalyvauja su lietu vakaras buvo kaipo dalis Šv.
gi bedievių yra vos keli, ir karalystę tverti, bet užėjus vui.” Apart to, kad tasai dėti, tai prakišo su savo te
bazaro,
tie patįs jau pradeda slysti kitokiems laikams, tvirtovė “šaltinis” neišsektų, jie su atrais. Sako, reikėsią ko- Ant rytojaus vien-tik apie viais. Priklauso prie parapijos Juozapo parapijos
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Mar tos .draugijos vyresniųjų, mynas labai gerai, pažįstu vakarienę, buvo ponia Ku- kolionijų lietuvius sujudi Mockevičiūtė — “Karvelėli,
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kun. J. J.
Buvo visokių nęs.
kokios tavo plunksnos?”
taus ' išperėtą Sandaros" kuo kurie Šliupo idėjas atsidėję ir tas mergaites, iš kurių likavičienė.
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pą.
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Iždininkas, kun. S. J. Četalikai pradėjo jungtis vie traukti ir atsižadėti jos ža
vė bedieviams.
Baisus Pranas A. Virmauskas, V. Sioux City, Ia.— Lapkričio Žmonių buvo pilna svetainė panonis, 318 So. Fourth St.,
nybėm Pradėjo dirbti visi damų dovanų.
išvien.
Turi net draugiji Kaip alyva negali su van atsakymas laukia tokias Rukštalis, J. J. Ramanaus 25 d. įvyko Šv. Kazimiero pa ir visi buvo užganėdinti. Ypa Homestead, Pa.
Iždo globėjas, kun. J. Jaknį sąryšį, kurio užduotimi deniu susimaišyti, taip ir motinas, kurios nėra vertos kas ir vienas lietuvis karei rapijos mokinių gražus vaka tinga padėka priklauso gerb.
motinomis
vadinties.
vis iš Camp Devens.
Po ras. Vakaras savo turiniu bu vargon. J. Prakaičiui.
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Vietinis. rrįson, N. J.
vakarienės sekė ’ trumpos
kų judėjimą šioje kolionijo galėjo su bedieviais sugy

Lietuviai Amerikoje

Linksmas sezonas Kalėdų jau beveik čionais. Kalėdos visuomet kiekvienam priduoda gerą ūpą
ir kiekvieną pralinksmina. PIRKITE ANKSTI.

Didžiausia ir geriausia agentūrų Kalėdų yra tai Krautuve - kuri parodo visokių gražių rusių išdirbimų Kalėdų Dėdės

Visi Nuoširdžiai Kviečiami į šią Krautuvę
Mes norime ypačiai atkreipti Jūsų domą į Žaislų Langą; Mes turime tenais Zeppeliną kur meta bombas į namą, bombos exploduoja ir užiebia visą namą, kareiviai vaikščioja. Yra labai mekaniškai padirbta. Jį padirbo P-as Paul Stabraw, Mgr. 4to flooro.
Ateikite ir persitikrinkite!
,

SANTA GLAUS bus čionai

Pradedant nnn Utarnln.
gruodžio 11,os dienos.

Krautuvė atdara kas
vakaras iki Kalėdų

kitą Sukata gmdžio Ola d. nuo 19v. ryto iki 9 vai. vakare
Atsiveskite savo vaikus- anksti.
Išvengkite burius po vakarienei.

Dvigubi Stempai kiekvieną dieną iki Kalėdų vi
suose skyriuose apart grosernes ir mesiničios, pra
dedant Gruodžio 7tą.

fe lubos, Žaislu Skyriuj
-j-

•j

Pradedant Pėtnyčioj gruodžio 7tą
mes duosime 150 stempų dykai
su kiekvienu pirkiniu vertės $5
ir dubeltavi stempai visur.

ii. • -
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'‘DRAUGAS"

Ketvirtadienis, gruod. 6 d.
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BEETHOVENO

VAINIKĖLIS

| ką.
Kartą moteris šluos
tydama dulkes, atrado ma
Aš esu kninga.
Mano ne surukusią^, ir manė pa
vardas Laimė.
Aš esu pa baigti skaityti savo mažai
Neturėdama
dirbta Chicagojje, 1916 me mergaitei.
tais.
Žmonės padarę ma vienok laiko, padėjo mane
no puslapius susiuvo ir paė atgal ir pamiršo visai, kad
mę storos poperos, užklija aš ten dar gyvenu. Ir taip
vo ant jos mėlyną poperą jan labai nuo seno laiko gy
ir padarę apdarus, paleido venu ir niekas manęs nežiū
ri. Nežinau, ar dar esu kam
mane pasaulin.
tinkama, bet senatvė vis la
Patekus kningų sąkrovon, stengiausi patraukti, biau mane naikina.

Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Vai
stuose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų Instrumen
tų, teoriją, harmonija Ir muzikos Istorija.
Geriausias laikas mokintis muzikos, tol jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite valkeliams duoti proga. Ui maža užmokėsn], turėsite
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos musų prieinamos. Del
platesnių žinių ateikite ypatlžkat arba rąžykite:

KNINGOS KELIONĖ.

žiūrėtojų akis, kad galėčiau
kuomi nors patikti ir būti GUDRUSIS VINCUKAS
i-----------nupirkta.
Kaitą- moteris
Augo Papilės dvare vai
su maža mergaite atėjo
krautuvėm Moteris norėjo kelis Vincukas. Jis tuomet
būtinai gauti savo mergai turėjo 7 metus. Kartą va
tei gerą kningutę. Versda žiavo Jiedu su savo ponu.
ma paeiliui kningas priėjo Bevažiuojant per Šiaulius
prie manęs.
. Apžiurėjus paklausė jo vienas ponas:
— Kur važiuoji?
mane, pavarčius, ji paklau
— O gi ar nematai, į kur
sė pardavėjo apie mano ge
Jis atsakė, kad aš | arkliai atsukti? — atsakė
rumą.
viena iš geriausių. Nudžiu Vincukas
Nuvažiavo jiedu į Rasei
gau aš, nes aš jau scAai no
rėjau lėkti pasaulio pama nius. Ponas, pasamdęs bu
tyti.
Patiko jai mano iš tą, Vincuką paliko ir liepė
vaizda ir ji nusprendė ma užsisklęsti, o pats nuėjo su
ne nupirkti.
Ji paklausė, reikalais. Bet Vincukas nekiek aš lėšuojanti. Parda užsisklendė, ir inėjo pas ji
vėjas atsakė, kad -tik pusė ponas, kuris paklausė:
— Iš kur esi?
dolierio.
Taigi mano se
nai laukiamas laikas atėjo
— Iš Papilės!
ir aš buvau suvyniota i po
— O ką matei?
perą, surišta šniuru ir pa
— Ugi kai važiavom per
duota pirkėjai.
Šiaulius, susimušė lietuvis
su žydu ir sargas atėjęs jie
Taip moteris su mergai
te parnešė mane i savo na du perskyrė.
Ponas vėl klausia: — Na,
mus.
Po kelių dienų mer
gaitė prašė savo motinos, o ką gero girdėjai? —
Vincukas: — Ugi kai va
kad ji jai paskaitytų, kas
žiavau
per Telšius, tai gir
manyje yra.
Motina pra
dėjo skaityti savo dukrelei: dėjau, kad varpai skambino,
Jau buvo perskaičius kelis turbut, kas buvo miręs.
Ponas: — Na, ar nieks po
lapus, kaip kažinkoks žmo
gus pabarškino duris. Mo jūsų dvarą nesimuša?
Vincukas: — iTai gaidys
tina nusigando ir metė ma
ne ant kėdės, ant kurios ji su kalakutu mums išvažiuojaųt susimušė, nežinia katro
sėdėjo.
bus viršus.
Mergaitė, norėdama ma
Ponas: — Na, ar nieko jū
nimi pasidžiaugti, sumanė
sų
dvare neužmušė?
pažiūrėti, bene turiu aš ko
Vincukas: — Ponams bekius paveikslėlius. J i pra
dėjo vaidyti ir be jokio kortuojant pikių tūzas bubnų karalių užmušė.
sargumo taip švaistė, kad
Ponas: — Aa, ar jūsų po
net keli puslapiai išlėkė iš
nas
nediktas, ar nesišiauša?
mano tarpo.
Motina, pa
Vincukas: — Kai prieš
mačius mane taip sumanky
tą, pasiuntė pas apdirbėją veidrodį atsistoja, susišu
tai plaukus pašiauir kada tasai mano šonus kuoja,
v•
pataisė, mano vidurius su šia.
Ir šis ponas, nieko nesu
lipino, tai aš vėl patekau
žinojęs išėjo. Vos jam išėjus
pas tuos pačius žmones.
Po aptaisymo mano šonų, parėjo Vincuko ponas ir pa
mano. gyvenimas buvo ne barė, kam neužsisklendęs ir
toks, kaip jaučiausi pir- paklausė: ar nieks nebuvęs ?
miaus. Seiliaus visi šypso Vincukas nenusigandęs vis
davosi mane paėmę į ran ką išpasakojo, kaip su juo
kas, dabar jau ne taip, nes šnekėjosi ponas. Ponui Vin
pažiūrėję i mano sulopytą cukas labai patiko ir gavo
išvaizdą kiekvienas šaipėsi. valdyti didelį dvarą.
Bočių Atmintojas.
Man gi ir pačiai skaudėda
vo kaulus, nes vartant mano
GOBŠUMAS.
lapus visos mano gįslos bra
škėdavo. Taip tai skurdau
Ėjo šuo per tiltuką, kurs
ilgoką laiką.
Kartą maža mergaitė at buvo ištiestas per upelį. Jis
ėjus prašė mano savininkės dantyse turėjo gabalą mė
paskolinti jai mane.
Savi sos. Vandenyje jis pamatė
ninkė davė manę tai mer savo šešėlį, ir pamainė, kad
Jis šo
gaitei ir prašė, kad mano tai kits šuo esąs.
gražiai užlaikytų, kadangi ko vandenin atimti gabalą
kningius buvo ką tik mano mėsos nuo to antrojo taria
nugarą pataisęs.
Mergaitė mojo šunies.
Bet nei šu
pažadėjo ir buvau nuneš nies, nei mėsos jisai vande
ta į kitus namus.
nyje- nesurado, o savo mė
Kada mergaitė pabąigė sos gabalą prarado.
mane skaityti, jį nunešė
Tokių gobšų atsiranda
mane pas mergaitės motiną nemaža ir žmonių tarpe,
.atgal. Ši padėjo mane tarp kurie dažnai pelno tik tiek,
daugelio senų kningų, kur kiek tasai šuo.
Ąžuolas.
<ąš buvau nejudinta ilgą lai-

PUIKI PROGA MOTERIMS

Muzikos Konservatorija

Musų Berneliams ir Mergelėms Skaitymčliai.

I •

Jums nereikia mokėti grynais pinigais už jųsų drapanas.
Pradėkite patikėjimo sąskaitą su Westem Premium Co., kur

jus galite gauti didžiausią įvairumą vėliausių stailių, puikiau-

A. S. POCIUS

šių fasonų kautų ir suknių už grynus pinigus, išmokant ma
žais nedėliniais arba mėnesiniais išmokėjimais. Jus galite apsi

3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122

taisyti gražiai, nors jus neturite gatavų pinigų.

Ant trečių Lubų

Mokėkite kuomet jus juos nešiosite.
Atdara vakarais ir nedėldieniais apart Seredos ir Pėtnyčios

C1UNTIMAS PINIGŲ į LIETUVA
□

vakarų.

VĖL YRA GALIMAS.
Mes ką tik gavome daleidimą siunsti pinigus

WESTERN PREI^UM CO.

j Lietuva, į Gubernijas: Kauno, Vilniaus ir Suvalkų.
DEL PLATESNIŲ ŽINIŲ KREIPKITĖS YPATIŠKAI arba

per laiškus į:

1246 S. Halsted St.,

PENTRAL MANUFACTURING
^DISTRICT BANK (A State Bank)
1112 West 35th St.

ris*

Netoli Morgan gatv.

CHICAOjO, ILLINOIS

SaveHalfYourSoaDWith :F. P. Bradchulis s

-

-•
Bankas atdaras SUBATOMIS VAKARAIS iki 9 valand.
Paprastomis dienomis iki 4 po pi^tų.

Lietuvis

s»
•>
*
w

»W.t UIS S. Hslsteš St.
Te’sphoas Ysrds •?*’) *

a»

/.S 4—at Grocers

Tai.
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IPanedelio Vakaro Patarna( vimas Del TaupinanCių.
S
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito^
Ė ri&ms yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
| bankinėse valandose
Del parankumo -ūkių depozitorių Taupumo Sky| rius šios bankos yra atdaras
5 Fanedėlio Vakarais iki 8 valandai.
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA| PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo| širdžiai prieinami.

f

Per jj geriausiai pirkti for
mas ir visokius valgomus daik
tus, taipgi meilų čjsta
taip
kaip Lietuvoj. Ko tik norit ra
šykite, Įdėdami marka:

lte»HUr

Kart, Michigan

IMI
g
s
S

Trinerio
Amerikoniškas
Kartaus Vyno Elixiras pada
rys galą jūsų
kentėjimams
nuo sukietėjimo, nenoro val
gyti, galvos skaudėjimo, ner
viškumo, nemiego etc.
Jeigu reumatizmas arba
neuralgija išsemia jūsų fiziš
ką ir protišką veikmę. Trine
rio Linimentas yra gyduolė,
kuri visuomet suteikia savo
užduoti.
Duoda greitą palengvinimą

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Miindasrus patarnavimas.
#*•*♦*•*»*«*»-***t lUIlZliHltlIlIllUllliaiIiHtillilIllIlIlHIIHIII

Sfr.'
Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie grajlja koncertiną ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina
padaryta Suvienytose Valstijose, Amerlkoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur) lSsiunčlame dykai.

Gsorgi & Vitak Music Co.
1640 W. 47th St.,

NAUJAS IŠRADIMAS

G. N. Postlethwaite,
iždininkes.

Depneitas ant dolerio Ir daugiau priimami I nuošimti mokamu j
ant metų.
Atdara Subatoje nuo 6:00 Iki 8:00 vai. vakare.
>■
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Truet Deparmentas išpildo visus pramonės sąryšius
KEAI. ESTATE DEF A R A MENTAS .
Perka Ir parduoda žemės ant komisijos: akolinaiAe pinigus ant
namų; ISkolektuojame randas.
Real Estate Mortgage Bonds Katalikiško Vvsk.oo Chlcagos. 1?
V ra dabar ant pardavimo $500 Ir augšėlan.

(Skersai nuo City Hali).

Geri viduriai reiškia svei
katą ir pasisekimą, o prasti
viduriai lemia ankstyvą senat
vę ir prapulti.
Gyduolė, kuri visuomet pa
laikys jųsų vidurius gerame
stovyje yra Trmerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Elixiras.
Jo sudėtinės karčios gy
duolės žolės ir tyras naturališkas raudonas vynas tą įsten
gia atsiekti.

liet aviškai.

SAVINOS DEPARTMENT

lUiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Amerikoniškas stropus gy
venimas reikalauja geležinio
sudėjimo, kuris remiasi ypa
tingai ant vidurių.

tų pinigų. Galima susikalbėti

Suvirs 60,000 dspositerių

KONCERTINOS

atsitikime strėnų diegimų, ti
nimui, suvargusiems musku
lams ir kojoms. Aptiekose. Jos
Triner, Išdirbėjas-Chemikas,
1333-1343 So. Ashland Avė.,
Chicago, III.
(Apg.).

M.Aa 3 nuošimčius nuo sudė

Pietvakarinis kampas La Šalie ir tas St.

id WASHINGTON STS.

RAKTAS PASISEKIMUI

Kapitalas su perviršiu
. '
$200,000.09

Įkurta 1867 mętuo&e.

PEARL QUEEN

I State Bank of Chicago
LA SALLF

Plymouth, Pa.. ,

1567 penkdešimtmeiinis Apvaiksčioimas 12H
The Hlbe rmasi Bank

M. WALENČ1US
P. 0. Boi 96

JUOZAPAS F. BUDRIK

DIDŽIAUSIA

IIETUVISKA

KRAUTUVE

CHICAGOJL

prisirašykite.
Naujngndiniška Konservatorija
FRANK RAGDZIUNAS
Direktorius,
3343 So. Union Avė., Chicago,

III.

IHIIIIIIIIIIHimilinilllllHHIHIHIIIIimiHII

Užlaikome Puikiausią
Laikrodžiu Krautuvu.

Užlaikomo laikro
džius
Ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šllubl
nlua ir deimantinius,
muzikas.
gramofonus
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti Ir ne- j
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas tr taip jau
rusiškos balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
leifc-e/ty—t i.u—'■un... visokius muzikallškua instrumentus
Ir revolverius. HaVo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žegiesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
lite siijstl per latškusk

Oi i lilauslų aid
Drldgeporto.
Katrie norite
nusipirkti gra
žų laikrodėli,
deimanto Ur
dulį, deviekėiliubtnių .
sdų arba
mofonų rekordų Ir kitų visokių daly
kų.
Taipgi taisau laikrodliun, revol
verius, gramofonus Ir armonikas.

k

STEPONAS P. KAZLAV/SKI
1632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL

K. MICH/ LAUSKIS,

TKLEPHO1TE DROVER 7300
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. čtampą

3303 S. Morgan Street

CHICAGO, ILL

l*——

.. te

— ----

_

t ai

--r-ęr—vvrjĮ

4

Lietu Iškų, polskų, ruskų ir angliškų rekordų, geriausiu
gramafonu, kaina nuo $15.00 iki $3.50
Didelis pasirinkimas Jewelery, laikrodėlių, auk
ainių žiedų, dalmantų, sidabrinių šaukštų, peilių
. (silverware) Ir tt. Užlaikome didžiausi knygų krau
tuvė Chicagoje kur galima gauti visokias knygas
kokios tiktai yra lietuvių kalboje, taipogi gražiausiu
abrozdų, Šventųjų paveikslų, postkarčių, ir tt.
Kainos pas mųp yra žemesnės kaip kitur.
Kataloga gramafonu ir rekordu siunčiame dykai.
3343 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

W

•

Didžiausis Pasirinkimas

Chicago, 111.

Ka,p Smuiką išsimoky
ti | trumpą laiką per
Pus Balso
systema.
Privatiškal
ir klesoj
lekcijų
ant smulkos
mandolinos gintaro ir
harmonijos,
orkestro.
Praktikos
prasidėjo,

•'

' BANK

LIETUVIS DENTISTA8
Valandos: nuo I ryto Iki 9 rak
Nedėliomls pagal sutarimą.
47.18 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

NAUJAS LAIKRAŠTIS;

‘ "MICHI6AN0 IHOMKAS"
|
5

prover 7642

Dr. C. Z. Vezelis
1

Plymouth National

šitoji P»anka prižiūrima
vrinrrvYirarYYYYrnvrYVRYTYv*
Suvienytų Valstijų valdžios'
t
*v*ą*»*»**«»•»*»»»■♦» v ♦

LAUNDRYTABLETS
S

Advokatas «

ATTORNEY AT lJk.W
135 W. Monroe. Cor. Clark St.
Room 1207 Tel. Randoloh GROS.
CHICAOO. ILL.

Resources over $3.000.900.00

Z

Antras augštas

į

Tel. Drover 8167.

d

I

“» MAITOM’'

Ketvirtadienis, gruod. 6 d.

5

20 žmonių, susirinko ir pa-'
33
JiJSS""" VARPAI
darė pradžiai apie 25.00 dol.
Tai tik pirmas žingsnis.
*4*
Ud. U. 8. A.
CAMBRIDGE SUKIRTO Mes prisirengsime nuosek
Sekančios Knygos GaunaBell
Syste’m
liai. Draugijos savo prie
NEWARKĄ!
*
b
dermę šventai išpildys. Ant
mos “Draugo” Knygyne.
Worcester ir Boston rengia galo mes stengsimės gauti
ELL SYBTAMAS ir žmonija pilnai sas
si prie negirdėtai atkaklių svetainę nors su 1,000 sėdy
Visiems
savo
prieteliams
patariame (Skaityti ir platin
tinka bu tuo kad visas milltariikas biz
nių. O tada tai tik vienas
lenktynių.
ti
musų
išleistas
knygas.
j»o valgymui d«l auviriHOnlmo. ranis per telifona turi būti atliktas su didelių
Worcesteris tegalės smar
mėfflntclte
Farduodau* pa*
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
tava aptiekorhta.
atsidėjimų.
kauti,
o
Ghicaga
ir
uždus
WORCESTER, MASS.
merį ir vardų. Pinigus reikia siųsti įškalno išperkant
besivydama ir vistiek neįs
money ordey arba registruotame hei-ke. Mažiaus dole
Pboae C anai 3118 5
KUOMET MUSŲ MILITARIŠKA JIEGA
rio
galima siųsti krasos ženkleliais.
,
Lapkričio 24 d., Tautos tengs mus pasivyti, gi apie
stip/ėja ir mes paliekam didesniais dalyvauDR. A. YUSKA
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.
Fondo sekretoriui pripuolė kitus miestus mes ir nekal
tojais
šioje
didelėj
karėj,
pasididinant
rei

USTtf VIS SYDYTOJAS
Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, III. 1915. ..45
kalbėti Worcesteryje. Sek bam — entuzijastiškai po
kalavimams Valdžios neatbūtinai turi būti
No. 82. Huckleberry Firmas. Mielam laiko praleidi
retorius rado ten Tautos F. nas redaktorius ųžbriežė.
731W. 18tWt
Cfcleigo, II!.
mui patartina šių apysakų, kalba lengvi ir knygos
išpildyti.
fėruš, nedidelius, bet smar Ik tiesų, jis kalbėjo. Ne
iimiHMiHimiiaiuuiiimm
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas............... 75
ilgai tereikėjo laukti, kad
kius.
No. 197. Oliveris Turistas. Tai viena iš geriausiai nu
BELL SYSTEMA, praleidžia milijonus do
Worcesterio lietuviai ki jo žodžiai pradėtų pildytieę.
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles
lerių, kad pagerinus patarnavimų ir užga
Vyrišky Onpu* Dirgelis
bai svetingi. Ponas Zata- Užteko iš geležinkelio sto
Dickeus.
Apysakų, kurių myli senas ir jaunas, bied
nėdinus visus prenumeratorius.
daryti
ant
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavę's šių knygų.
veckas, smarkus Worceste- ties tik pakliūti Šv. Petro
■Intai Ir ovarkotal.
Vertė
Jonas Kmitas, 520 pusi............................. $1.00
rertėe
ana
|M
Iki
<68
,
dabar
rio veikėjas, užsiprašė sek parapijos svetainėn į Liet.
MES PRAŠOME JŪSŲ KO OPERACIJOS
•aonldueda — <11 Ir Ii d«l.
t
Darbininkų Sąjungos 1-mos
No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
retorių ant pietų.
įtūži daryti gatartml nuo
prie palaikymo gero patarnavimo ir kan
Lenkiškai parašė Kaz. Goralezyk, vertė Adolfas
<15 Iki 888 siutai Ir orarkotal,
— Kiek worcesteriečiai i- kuopos susirinkimų ir tar
nuo 87.88 tu lt doleriu.
trybės kuomet pasitaiko negeistinį nesma
Vėgėlė.
Tinkųs scenai veikalėlis ........................ 1....... 10 t
stengs šį vakarų sudėti Ka- ti ten porų žodelių, kaip 1pasirinkime* kailis
gumai ar pavėlavimas gaunant numerį*
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
5?
pamufta aTarkotn.
I ledų Fondan dovanų1? — už ma kuopa pirmų ir gražiau
i
scenai
lengviai
sulošiamas
vaizdelis,
...'
...............
.15
si pavyzdį padavė: vos 30
Tisai matai vartoti siutai Ir
klausiau jo.
•▼arkotal vartės ano <86 Iki
No/398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
—Tai... $300 galėtume su suviršum darbininkų bei
886, dabar SS ir aucKlan. Kėl
iš liaudies gyvenimo ....?............ . ....................... 15
aus aaa SI.SS Iki tUl. Tal
dėti, bet nesurinkti Lietu darbininkių sukrovė apie
ka statai nna SS.SS Iki 8T.68.
No.
401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
Tallsoa Ir Kapstai.
vai paliuosuoti bent $1,000, 90.00 dolierių.
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai.........15
Atdara kasdien*. aadėllsmis
tai reiškia Worcesterio lie
Kaip kurie darbininkai
Ir vakarais. ..
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumjas
5.00
10.00 Ale k. Vincinnas
tuviams tik gėdos užsitrau-' priguli ir prie Lietuvos Vy- Petras Gaigalas
z •. GORDOM,
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkųs mažiems ir
/
A 5.00 141* d. Halstcd su Ctdcaco.
kti — truputį nusiminęs p. čių organizacijos. , Vyčių Lcon. Rraučiuniutė 10.00 M. S.
suaugusiems, 112 pusi., a......................................... 25
Zataveckas pasakė.
5.00
narsumas įie nuo šiandien Mar. Romanavičiutė .7.00 Povilas Vaitiekus
No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:
5.00
—Tai kų, sakau, daryti ! žinomas.
6.00 Pet. Bagdoniutė
Liet. Vyčių 17 Jurgis Petraitis
Tcl. McKlnley 5764
(Autonomija ar Savivaldai) parašė J. Gabrys,....... 10
Reik imti kad ir $300...
6.00
kuopos pirmininkas p. Ben- VI. Šlekonis
No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir inDr. 1 L RUTKAUSKAS
Nu, ne. Ar negeriau tik doraitis, pamatęs kų darbi Ben. Stravinskintė 6.00 Viso Kai. dovanų $270.00
davė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu
- Gydo visokias Liras
26.00
5.00 Smulkių aukų
butų duoti worcesterie- ninkai daro, atsistojo ir štai Kazys Bielskis
siant liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
3457 So. Wostem Blvd.
Kampas W. 35 gat.
. .$296.00
VI. Jakavičia
5.00 Viso surinkta
čiams kiek pasirengti ir kų pasakė:
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911,
pusi. 12.......................................... -............................. 10
5.00 Ir ačių ir bravo už tokių
duot jiems progos parodyti,} — Mes, vyčiai, dėsim, kad Ant. Čitkauskis
5.00 aukų! Cambridge, mat, ir
kiek jie gali, — patarė jis. ir po $20.00, o tik parody Lon. Rudokas
No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trecia laida. Tai geriausia knygelė pažvnimui kas
1
Dr.
G.
M.
GLASER
f
Newarkų
sukirto,
nes
New5.00
Vakare įsispraudžiau Šv. simo, kad mylime visos Ant. Kleinauskas
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “ciBen. Jakutis
5.00 arke Kalėdų dovanų surink
Kazimiero parapijos svetai Tautos laisvę!
.
Praktikuoja 28 metai
E
cilistai
”. Su paveikslais............................................. 10
Gyvenimas
ir
Ofisas
Mikį Jablonskis
5.00 ta tik $255.00.
nėn, kur fėrai virte virė.
d
314*8. Morgan St. kertė 33 st. g
Į Cambridge!
No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Issipletojiino Budai ir
Jurg. Mockevičius
5*00 O kas dabar Cambridge
Na, visiems žinoma, kad
Chicago, IU.
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas......... '....... 15
SPECIALISTAS
Mare. Zaveckienė 5.00 sukirs ?
ant jomarko nepatogu apie Artinosi vakaras. Po miš
No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misijų painiu!;lcMoteriškų, Vyrišku ir Talko
5.00 Central Brooklyn rengia
“Lietuvos Respublikų” kal parų “Darbininko” redak- Ant. Sargelis
Taipgi Chroniška Lig*.
lis; parengė Tėvas Kapucinas <..."..................
•>
5.00 si gruodžio 2 d., 7:30 vai.
bėti:
Ten kur kas pato cijon susirinko bostoniečių Petras Tulnšis
OFISO VALANDOS:
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo L?a!v:::o.
Iki 9 ryto, nuo tl iki 2 po plot
,5.00 vakare, Šv. Jurgio parapi
giau “tlumočinti” apie viš nemažas būrelis. Jie ren Izid. Kairys
ir nuo 8 iki 8:30 rak. NedėlloParašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dali 1-mų k::::.
ofisas uždarytas.
Mat, Pov. Steponkus
tų ir žųsų “mėsingas cna- gėsi į Cambridgfe.
5.00 jos svetainėje, Brooklyno .£01a, vakarais
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis/ 1 ■:
/Teleptaono Tardo <87
tas” ir tam panašius pabu-’ labai žiifgeidftVo, kų jų'kili
Jufg. Alksnis
’
5.00 garbę atlaikytu Tad į dar
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m.
mylias
iškirs.
Tai
už
pusva

laidos.
Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusk. .$1.00
Zig. Tamošiūnas
5.00 bų, vyrai!
klus. O tokių prakalbų ir
landžio ir atsidūrėm Camb- Juoz. Naujalis
fo. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
5.00 Šį raštelį spaudon beren
šiuose fėruose nestigo.
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. ..25
Vinc. Tolivaiša
5.00 giant, atėjo aukų iš Maha—Na, žinai kų? ^Patar ridgėje, Instituto svetainėj.
fo. '1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
čiau sveikam palaukti ge Svetainėje buvo vos keli Petras Radavięįus
5.00 noy City, Pa.:
Kazimiero dryos. leidinį...........,.............................. 3
resnės progos Worcesterio klausytojai. Net nugąsta Juozas Tamoševičia 5.00 Kun. Dr. Augustaitis $10.00
duosnumu ir patriotizmu pa vome. Juk, sulyg žmoni
Ona Repšaitė
5.00 Ona Sajoniute
5.00 Dr. A. R. Blumenthal 0. D.
Jo. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.
Aklo Specialistas
565.00
sidžiaugti, — Tautos Fondo kallios, ’ kun. Krasnicka
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores KonciliOna Žilinskaitė
5.00 Pirmiau paskelbta
Patarimas Dykai
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas.
Centro pirmininkas gerb. i vietos klebonas, tų pačių Jul. Taškaitė
.5.00 Per savaitę įplaukė 285.00 Offiso Adynos nuo 9 18 ryto Iki 9
ral. vakarė Nedalioms 9 Iki 12.
Talpina trumpius klausimus ir atsukimus pritai
kun. J. Jakaitis, taip daug drenų bažnyčioje per pa- Ona Šinbelaitė
5.00 Viso Kalėdų dovanų
<4849 So. Ashland Are. Kamp. 47 St.
kytus
pradedamiemsiems skyriams. Kaina............15
Telefonas Tardė 4917.
pasidarbavęs Tautos laisvei mokslų agitavęs prieš Tau- , Kat. Jusevičiępė
5.00
suplaukė .
$850.00
Jo. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis
K. Pakštas,
ir pagelbai, pradėjo man sa- tos Fondų, sakęs, buk Baž- Malvina Keizikiutė 5.00
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores KonAR
ESI
OIRDBJĘS?
kyti.
nyčia “nepripažįstanti” T. Jonas Kukanskis
5.00
•
T. F. Sekrt.
Kad
žmogus
gali
pasigražinti
cilijaus,
pagal angliška, sutaisė kun. F. D. Serafi
[*'*
sau veidą ir įgyti ilgus plaukus.
J.
Kaziukonienė
5.00
■456
Grand
St'.,
Kur
čia
nepritarsi
gražiai
Fondo.
Cambridžiaus
lienas.
Šitame
katekizme sutalpinti klausiniai, pritai
Prislųsk štampu ir gausi visos
f
informacijas: ...........................
5.00 Brooklyn, N. Y.
minciai.
Prakalbos atidė- tuviai nemenki pariotai. Nė Apolionija Žižiutė
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
DiSTiUBUTOR FOR
WILHERT CO.,
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina.................. 25
5 tos.
Woreesteriečiai ’ren- }kun. Krasnicko, nė cicilikų, iiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHumuiHiHn
iMMimii
42 Tinę St., Montcllo, Mass.
giaei prie didžios patriotiz- jnezaležninkų ,zaunos jų f
No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
«
s
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, virtinis Lie
mo šventės. Žada samdy-pš tiesaus Tautos kelio neiš- s
tuvių Kalbos vadovėlis unkųs mokyklose ir pa
fi didžiausio teatro avėtai-i vndė.
Svetainėn prisirintiems per savę mokinties, poperos apd....................35
LIETUVOS
OkGANIZACIJOS ORGANAS
nę.
Pažiūrėsim, pamaty-' ko net 400 klausytojų
I
No. 1133. A. B. 0. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
| Kalbėtojų ir gi .nestigo,
sim.
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
jonaitis, drobės apdar................................................25
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
j
Gerb.
kun.
Juškaitis
kalbė

Į Bostoną.No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
jo, kad žmonės skaitytų paKalnu .Ja metama *1.50; pusmečiai 75c. Lietuvos Vyčl*
mijonaitis, dalis 11................ ....................................35
rijos nariams siunčiamas už mėnesines
Traukinys greitas,
U ž dorius katalikų laikraščius
Adresas:
fo. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1,
valandos ir Bostone. Sto-. ir kningas, o amerikonų vei“ V Y T I 8 ”
kieto poperos apdarais........................................... 25
tyje sutinku gerb. p. J. Ka-Į kėjas p. Gary ir T. Fondo 5 1800 W. 46 St.,
No.
1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos
------ ::------Ohica<o, Dl.
Gauti geresni darbu Ir daugiau pi
‘
rosų, “Darbininko” redak- sekretorius aiškino, kaip s
apd
............................ . .................................................. 35
sigyx
J»i pritari jaunimo tdėjomt, jo darbanu — tkaitpi, pla
Visur
reikalinga
daug
kirpėjų,
tri

torių ir Bostono lietuvių i reikia gelbėti ir paliuosuoti
No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais,
meti ų, rankovių, kišenių tr skylučių
tink ir remk lų idėjų isreiSkėją — organų ** VYTį*’„ Jo užda
dirbėjų.
Taipgi
prmerių
Ir
siuvėjų
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai
viešosios minties vadų. Jo} Lietuvą. Smagu čia pasteviniu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užintaresuoti
elektros mafilnomla Darbai laukia
šį knygelė patartina perskaityti,.......................... .20
patriotizmas juokų nemegs- bėti, kad amerikonas p. Gadidžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų link tėvynės LiftuAteikite dienomis arba vakarais
No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
Lsngvl uuBtosOsL
ta, nors jo kalboje humoro ry nemažai turi žinių apie
vos reikalų.
'
Specialiai kursai merginoms for
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė.
nestinga. ' Kalėdų Fondan Lietuva. Kad ir angliškai
mų kirpime pritaikinime Ir siuvime
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
— flE.OO.
iš savo redaktoriškos keše- kalbėjo, bet kalbos dvasia
Duodama diplomai.
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, III. 1915, pusi. 28.. .10
Tik Išėjo Iš Spaudos
Patrenos daromės pagal Jųsų mie
nės jis paklojo 15 dolierių. buvo lietuviška.
tu—kils stollės arba dydžio, 18 blle flNo. 1219. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
Pastaba: Labai pravartu
madų knygos
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
Tų vakarų dar buvo ir
MAMTBR DRSIGNING SCHOOL
čia paaiškinti, kad “redak- dainų. L. Vyčių 18 kuopos
ti šį knygelę...................... r.................................................. 20
f. P. Aasntcko, Perdėtais
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
toriška kešenė” reiškia ne choras, p. J. Varaičio veda
tl* N. La MaUe gatve. Kambary*
414-417. prie* City Hali
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
kokį kitų daiktų, o tik tokių mas, gražiai jas išpildė.
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį pavęikslų mu
tniltMMIHtlMIMUHIlIlHINIHIIIINIIilIlIiĮ
kešenę, kurioje pinigas la
sų veikėjų; aprašymų lietuvių organizacijų, para
bai nemėgsta veistis, arba Kų prakilnus Cambridžio
Dr.. S. Biežit
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
Porais
PRANAS
lietuviai suaukavo, lai paro
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
“kiaura kešenė.”
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįČioOfisas 235* 8. Leavltt St.,
b
Kampas 24th 8t., Chicago, III.
—Kų Bostonas žada Lie do šios stambios skaitlinės.
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd..
Kaina 1O centų
Valdbdos: nuo 8 Iki 18 vai ryto
Drūtais drobės apdarais................................... $1.20
tuvos neprigulmybei suteik , Ponas Mateušas NorbuIr nuo ė iki 8 vaL vakaro. Nedėldieniais nuo 9 Iki 12 v. ryto.
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in
tas
Tautos
Fondan
kas
mė

ti? — užklausiau garbaus
Telefonas Caaal 3877
GAUNAMA
formacijų
adresuokite:
utiumtnnHniiiniiiiHiutiiniiiiuniHii
nuo moka po 10.00 dolierių,
veikėjo.
St —O kaipgi!
Žada, kur o dabar—
DRAUGAS PUB. CO.
gi nežadės, bet ne tiek ža - Mat. Norbutas
25.00
Dr. POVILAS ŽILVITIS
da, kiek duoda.
Štai tik Ant. Vaišiauskas
10.00
. Lietuvis Gydytojas Ir «
1800 W. 46th St.,
Chicago 111.
Chirurgas,
paklausykit, * kas Bostone Stasys Luinys
10.00
CUcisr,
1100
W.
St,
3303 So. Hslstnd St., Chicago.
jau dairosi.
Katalikų Fe Leo. Praspaliauskis 10.00
Tel Drover 7179
deracijos komitetus, vos tik Ona Mankcvičiutė 10.00
E

KALĖDŲ DOVANOS.

ATOHIC

B

I

VYTIS,,

Čia Yra Jusy Proga

“AUŠRELE”

.ti)

“Draugo” Knygyne
46th

6

1

“DRAUGAS”

*

'*Ketvirtadienis, ffrilbd. G M. S
j b

ROSELAND.
I

CHIC AGOJc
Ketvirtadienis, gruod. 6.

Šv. Mykalojaus vyskup.

Penktadienis, gruod. 7 d.
Šv. Ambraziejaus vys. dakt.

TOWN OF LAKE.

WEST SIDE (13 gat.).

Gruodžio 2 d., Šv. KrvGruodžio 2 d. vietos lie
žiaus parapijos svet. vietos tuviai buvo surengę puikų
Katali
K. Spaudos Savaitės komi puikiausi vakarą
sija turėjo savo paskutinį kų Spaudos Savaitės pami
susirinkimą.
Šiame susi nėjimui.
rinkime kiekvienas dirbusių
Vakarą atidarė gerb. kun.
išdavė raportus, iš kurių J. Paškauskas. Paaiškinęs
paaiškėjo, kad musų koljo- tikslą to vakaro pakvietė
nijoje surasta arti 100 nau kalbėti draugijų atstovus,
jų prenumeratorių—skaity nuo įvairių draugijų susi
tojų įvairių katalikiškų lai rinkusius. Kiekvienas pa
kraščių. Kningii išparduo sakojo savo įspūdžius įgy
ta už 37 doliertus.
Visa tus besilankant po namus.
vietinė spaudos komisija
Po jų kalbėjo gerb. kun.
persiorganizavo į Spaudos
Jis aiškino
draugijos kuopą, kuri pui *F. Kemėšis.
kiai gyvuoja šioje kolioni- svarbą ir naudingumą kata
likų spaudos.
Ragino vi
joje. ,
sus pagal išgalę platinti ka
Smagu
pažymėti, kad talikišką spaudą. .
musų kolionijoje, Spaudos
Po jo kalbos buvo dainos.
Savaitės, komisija labai pa
sekmingai darbavosi.
Su Dainavo vietinis bažnytinis
Po dainų kalbėjo
rengė porą puikių vakarų, choras.
Jo kal
katruose buvo aiškinama gerb. Al. Račkus.
katalikų spaudos vertė, jos bos turinys buvo labai tur
galybė žmonių gyvenime. tingas.
Buvo malonu
pažiūrėti,
Žmonių buvo labai daug,
kaip kiekvieną vakarą buvo turėjo daugelis stovėti pa
pilna svetainė klausančių. sieniais.
Ypatingą garbę užsipelnė
Pabaigoje kun. Paškaus
šios draugijos: Tretininkai,
Šv. Agotos, Saldžiausios Š. kas padėkojo visiems už at
V. J., Šv. Veronikos, Šv. silankymą ir gražų svetai
Žmonės,
Pranciškos Rvm., Šv. Kazi nėje apsiėjimą.
matyt,
labai
buvo
iš
to va
miero, SLRKA, , Mot. Sąj.
karo užganėdinti.
21 kp., Teatrališkas kliubas
Roselando J. J.
“Lietuva,” Šv. 'Cecilijos
choras, Liet. Vyčių 13 kp.,
Šiandie vakare, 7:30, vie
Šv. . Cecilijos benas, Šv.
tinė
Kat. Spaudos Savaitės
Kryžiaus draugija.
komisija rengia labai indoMusų parapijoje yra ir mias prakalbas Dievo Ap
daugiau katalikiškų draugi vaizdos parapijos svetainė
jų, bet gaila, kad joms ka- je.
Tatgi kviečiami t visi
,
likystė mažai terūpi ir jos vietinės kolionijos lietuviai
neprisidėjo prie to taip pra kuoskaitlingiausiai atsilan
kilnaus darbo.
kyti. Bus prie įžangos duo
Reikia pagirti musų Sp. damos gražios dovanos.

••
Visos Roselando draugi
jos garsinasi laikraščiuose,
bet kad kas nors parašytų
apie veikimą Labdarių kuo
pos, tai nebuvo girdėti. Ši
antra iš eilės Labdarių kuo
pa Chicagoje, nors ar yra
nelabai skaitlinga, bet vei
kia kiek išgali našlaičių
naudai.
Lapkričio 25 d- įvyko tos
kuopos mėnesinis susirinki
mas.
Prie kuopos prisira
šė 5 nauji nariai.
Nutarė
surengti vakarą su judomais paveikslais gruodžio
9 dieną, bažnytinėje svetai
nėje.
Paveikslai bus juo
kingi.
Bus 6 dalys. Tai
gi kviečiame visus labda
rius ir jiems prijaučiančius
an vakaran.

KSS. Kopiisija.
Savaitės komisiją ir už tai,
kad ji pabaigus darbą nenu
ĮSTOJO UNIVERSI
leido rankų, bet visi įstojo
TETAN.
Spaudos draugijos kuopon
1
ir visi pasižadėjo katalikiš
K. Gineitis, buvęs “Drau
kos spaudos srityje veikti.
go” redakcijos narys, šio
Dieve padėk jiems.
mis
dienomis Iriojo į LoyoTuriu priminti, kad labai
daug darbavosi Sp. Savai- los universitetą medicinos
tėję gerb. kun. Pakalnis, skvrir.n ir jau pradėjo lan
musų Sp. Sav. komisijos.1)^ lekcijas
pirmininkas.
Jis ragino | Minėtam universitete da
žmones visokiais budais pri- Į l)ar išviso 6 lietuviai mokijausti katalikiškai laikraš- nasi daktarystės,
tijai.
Pažymėtinas darbas j
BRIDGEPORTAS.
musų gerb. klebono kun.
Gruodžio 9 d. Šv. Jurgio
Skrypkos.
Jis rėmė Spau
parapijos
svetainėje Chica
dos Savaitės komisiją dar
bu ir žodžiu. Kas svarbiau gos Labdarių 5 kuopa ren
sia, tai jo rūpesčiu praeitą gia puikias prakalbas su
savaitę buvo surengtos kon dovanomis. Našlaičių Namo
Apie pradžią to
ferencijos, kurias laikė ger naudai.
vakaro
bus
paskelbta vė
biamas kun. Dr. Maliauskis.
Čia tik pranešama,
V. Stancikas. liau.
kad visi butų prisirengę at
Žuvų kaina pakilo 50 nuoš. eiti Šv. Jurgio svetainėn.
J. T.

Nuo pravedimo bemėsinių (Venų žuvų kaina paki
lo net 50 nuošimčių. Kapi
tonas Thomas I. Porter ma
no padaryti tame dalyke
tardymus ir nubausti kalti
ninkus.

Chicagoje labai vagiami
automobiliai. Kasdien jų
pavagiama keli, o kartais ir
keliolika. Per praėjusias 75
dienas pavogta 641 automo
bilius. Labai mažai suranda
ma. Policija negali suprasti,
CHICAGOS LABDARIŲ kur vagiliai padeda tuos
APSKR. SUSIRINKIMAS. automobilius.

Gruodžio 6 d., Dievo Apveizdos parapijos svetainė
je Chicagos Labdarių Aps
kritys turės savo priešmetinį susirinkimą 7:30 vai. va
kare.
Tatgi visi Chicagos

kuopų delegatai malonės
kuoskaitlingiausiai
ateiti
tan susirinkiman, nes bus
labai indomų pasiklausyti
visokių pranešimų.

Apskr. Valdyba.

NEPAPRASTAS

U
RENGIAMOS

AUŠROS VARTŲ
PARAPIJOS
,
\ *

»

1I

PASTANGOMIS p. A. POCIAUS

7 VAL. VAKARE

'

2530 Blue Island Avenue

McCORMICK SVETAINĖJE,

KAS
TEMYKIT

?

PRAKALBOS
Rengiamos

Katalikų Spaudos Savaitės

Lapkričio 28 d. Davis Sq.
Ketverge, Gruodžio 6,1917 '
parko svetainėje Liet. Vy
čių 13 kuopa turėjo savo
18ta ir Union Avė,
paprastą susirinkimą.
Su Dievo Apvaizdos Parap. Svet.,
Inžanga tiktai 5c Ypatai.
sirinko gana skaitlingas bū Pradžia 7:30 vai. vak.
relis jaunimo, kurie nuosek
Prie to bus duodama gražios dovanos kiekvienam atsi
liai svarstė kuopos reikalus. lankiusiam.
•j;
Buvo užsiminta apie or
Kalbės garsiausi Chicagos kalbėtojai, J. J. Stonkus ir
ganą “Vytį.”
Nutarta iš
A. J. Sutkusąf_
išdo paaukoti 5 dol.
Visi atsilankykite.
Gale buvo žaismės ir šo
kiai.
Eidami namo užgie KIIIBIKIISIIIIRIBIIUIIIKIIIIIIBI
dojo “Lietuva, Tėvyne musų. >>

Lietuvaitė.
\

• Sveikatos
Departamen
tas Chicagoje praneša, kad
v.' kar mieste difteritu su
vilgo 45 vaikai. 6 iš jų mii >. 7 mirė nuo plaučių už
degimo.
PAIEŠKOJIMAI.

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

DALYVAUS?
RYTOJ

DIDŽIAUSIOS

Briedžio Ragas.
T0WN OF LAKE.

»i
i(’

NEDELIOJE, 9 D. GRUODŽIO 1917 M.

M

Komitetas.
Lapkričio 29 d. vietos
Šv. Onos draugija buvo su
rengus teatrą ir balių Broių Strumilų svetainėje. Bu
vo lošiama “Neatmezgamas
mazgas.”
Lošimas gerai
nusisekė. Žmonių buvo ga
na daug ir yra tikimąsi,
kad draugija pasipelnys.
Yra pagirtina, kad ši drja gražiai darbuojasi.

KONCERTAS

Ką
,1

išrasite

TAI MUSŲ DARBAI ■
Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt.; Programus, Kon
stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar
bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai. Musų
Pavedus mums
savo blle
kokj
spaustuvė pripildyta nau
spaudos darbi
jausiomis mašinomis ir nau
n e slgailėstt
jausio styliaus raidėmis.

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St., Chicago, Illinois J

■■■■■■■

AUKSUOTI

. v

Tai yra Lietuviška knygute
Kurioje yra apie 400 išradimu, kurie gali būti reikalingi, kuri likos
išlettų an reikalavimo.
LIETUVIŠKŲ IŠRADĖJŲ.
Iš knygutės tos dasižlnositė, kokj pelną išradimai jau atnešė ir |
dar galt atnešti.
Jeigu mąnai apie išradimus, rašyk Lietuviškai reikalaudamas
knygutės, kuria IŠMųsime DYKAI.

AMERIGiN EUŠOPEAN PATEHT OFFICES INC.
fDS>

REIKALAUJAME: — Vyro
prie ofiso darbo, kuris taipgi
mokėtų dirbti ant typewriterio arba mergaitės stenografistės. Atsišaukit tuojaus sekan
čiu adresu: 1857 W. 51st St.

ROŽANČIAI

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

____

256 Broadvvay

;

New York, N. Y.

i■ ■

ii

.

Jeigu Akiniai Reikalingi Nelankyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkites pas:

No. 1487. Karoliai (vairių spal
vų. Rclkalaunant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prislunttmų 75c.
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis.
Gvarantuotl
ant & metų. Kaina su prisluntimu tik .............................. 81.25

K. NURKAITJ, Opt. Dr.

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigus
_____ siųsti
_
_
Money Order, registruotame
laiške, arba
galite
Išperkant
vlenccntinlais lirasos ženkleliais. Adresuokite: . .
• • • •*•.*.«
4 -

1617 N. Robey St.
Mllvaykee Ir Nortli it. TiI. Hnmbolt 4617

DRAUGAS PUBLISHING CO.

No. 1439. Galima gantl (vairių
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuotl ant 6
metų. Kiekvienas atskirai (dė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delel giminių. Su pri-.
siuntimų ................................ 32.00

Chicago, III.

1800VV. 46th Street

i REIKALAUJAM, 3 gerų ir tei
singų vyrų su mažų kapitalu, kurie
nori prisidėti prie L'etuvlų žemės
Corporacijos. Darbas ant visados, ge
ra mokestis. Kreipkitės ypatlftkai ar
ba per laišką, pas:
CHA8 ZEKAS, gcn. Manager.
127 N. Dearbom, St.,
Room 808.

CHICAGO, ILL.

COFFEE

EXTRA
Aš Petras Grikszas
paieškau
Egnach 8trewinsky, paeina II Suval
kų gub., apie 30 metų senumo. Turi
kreivus dantis. 1914 metais turėjo
rasturanta Chicago, <3 Ir Halsted st..
Kas praneš apie JJ arba jis pats at
plauks, gaus gera atlygimfe Meldžiu
pranešti sekančiu adresu.

GARSI SANTOS KAVA.
4 f m
Visur parduodamu 70 23c. i? j a Į
po 50c.

PETRAS GRIKSZAS ....
t , 8. I 8. PARKER, WASH.
Arba
Karai i na Grikszaltė
(po vyrų Leketienė)
1459 So. Union Avė.,
Chicago, III.

Vyrai — Išmokite barzdnskutystės.

J keletą savaičių. Diena ar vaka
rais. Padarykite didelius
pinigus.
Gauname nuošimtis
arba nuosava
barsdaakutykla. Atvaluoktta arba ra
šykite.
Mole* Barber Oollege
105 8. Sth Avė.,

RYŽIAI

SVIESTAS
Q«r1an,fn«
DM vorea
n1». negi
ar jai r*

AtkočluPaieškau savo žmonos Marijonos, iš namų Mlckevlčiukė
nlenės, kuri apleido mw,l išbėgdama su svetimų vyrų (kuris yra čia. ant
paveikslo), Brbnlslovas Bagdenos. Taipgi Išsivedė šp savimi 9 metų
mergaitė Thevedora Ir, dabar nežinau kur būna. Pirmam pranešusiam

apie tuos ponus duosiu atligypiroo 920.00. .
IGNACAM ATKOČIŪNAS

10754 Indiana Avė.,

Roselsnd — Chicago, III.

1

V4 esat I

«ųi«ta-

45c

ICNCRT glOF
UU MIHrankoo so.
tott Mlliraakaa s»:
10M Mllsranaaa so.
U10WMsdl<aa st.
■ st.

0»r!su«le4

raMm
rasim.

Ue vartės,
psrsldaads

oi

•8Jc

1M4 W Chlesuoso.
IM Btos Island so.
»1! W. North so.
1217 8. Balstad Ist.
UM 8. Bslstad st.
1212 W. įttfc st.

COCOA
Osrlsasls

įlygtas «a
■at kokia.
1-t ta.

Baskas.

14c

nngtr

8ODTH 8IDI
K22 Wsatwarth so

Filhs Stalam
Šilutis

43c

on H Minai l
«Ot W. ptotaton a*.
7t0 w. Merdi to* *
9M0 Ūneohi so.
IBM Uooota ao.
2412 STasrk g*.

