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Teutonai 
užpuolimą Italijoj

VARGIAI SUSITARS RU
SAI SU VOKIEČIAIS

VOKIEČIU LtCIINU UŽPUOLĖ ANGLIJA
True translatlon filed wlth the post- 
rasster at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąulred by the Act of 
Ootober 8, 1917.

11,000 ITALŲ PAIMTA 
NELAISVĖN.

Berlynas, gr. 6. — Šiau
rinėj Italijoj vokiečiai-aus- 
trai pradėjo naują ofensy- 
vą prieš italus. Kalnuotoj 
apylinkėj paėmė nelaisvėn 
11,000 italų ir stiprias po
zicijas Metletta apskrityje. 
Taip skelbia oficialiai vo
kiečių karės ofisas.

True translatlon filed wlth tbe paet- 
maater st Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąulred by the act of 
October C, 1917.

SMARKUS UŽPUOLI
MAS ATMUŠTAS.

Italijos Armijų Stovykla 
šiaurinėj Italijoj, gr. 6. —
Pašėlusioj! priešininko ata
ka Asiago augštumose apie 
10 mylių ilgio frontu at
mušta su dideliais prieši
ninkui nuostoliais, išėmus 
šiaurrytinį plotą aplink 
MJonte Tonderecar, kur ita
lai po baisaus mūšio atsime
tė į užpakalines pozicijas.

Mušis ten buvo baisus. 
Kareiviai durtuvais badėsi. 
Daug kraujo pralieta.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąulred by the act of 
October «. 1917.

TEUTONAI TURI NAU
JĄ KARIUOMENĘ.

Washington, gr. 6. — Ita
lijos frontan nuolat vis dau
giau teutonai sutraukia sa
vo kariuomenės iš prancūzų 
ir rusų frontų, anot šiandie 
gautų iš Rymo oficialių de- 
pešų.

Teutonai visu frontu 
kruta. Ypač jie smarkiai ju
da kalnuotose apylinkėse.

I

Tas reiškia, kad jie gami
nasi užpuoliman, kad su
traškinti italų apsi ginimo 
liniją.

True translatlon filed edth the post- 
maater at Chicago, III., on Decomber 
7, 1917, aa reąulred by the act of 
October 8, 1917.

ITALIJA NETEKO 
5 LAIVŲ.

Rymas, gr. 6. — Viena 
savaite, pasibaigusia grao- 

,diio 2 d., Italija neteko pen- 
’ kių savo laivų: 1 viršaus 1,- 
600 tonų intilpimo. 1 mažiau 
1,600 tonų ir 3 žuvininkų 
laivų.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąulred by the act of 
October 8. 1917.

GINKLŲ SUDĖJIMO 
DERYBOS.

Petrogradas, gr. 6. — Vo
kietijos, Austrijos-Vengri
jos, Turkijos ir Bulgarijos 
atstovai tariasi su rusų emi
sarais Brest Litovske.

Centralių šalių atstovai 
pranešė rusų emisarams, 
jogei jie turi. įgaliojimą tar
ties tiktai apie ginklų sudė
jimą, 'bet ne kitką.

Tokį pranešimą rasai 
emisarai pavadino “gudruo- 
ju išsisukinėjimu.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąulred by the act of 
October «. 1917.

TAIKAI ATRANDAMA 
PRIEŠGINUMŲ.

Rusai nesutinka su stato
mais jiems vokiečių 

reikalavimais.

Oopenhagen, gr. 6. — Vo
kietijos su Rusija ir Rumu
nija atskirios taikos apta
rimai sutinka priešginiavi- 
mus.

Iš Berlyno pranešama, 
kad rusai atsisako priimti 
vokiečių taikos sąlygas, 
taip kad jie nemano vokie
čiams pastatyti ir savo są
lygas. : :

Laikinas ginklų sudėji
mas tęsiasi kaikuriose rytų 
karės fronto dalyse, anot 
oficialio iš Berlyno karės 
ofiso pranešimo.

Anot apturėtų žinių, vo
kiečiai rusams pastatė se
kančias ginklų sudėjimo 
reikale sąlygas:

Vokiečių-austrų armijos 
visam fronte pasiliks da
bartinėse savo pozicijose, 
bet rusų ir rumunų armijos 
turi atsimesti toloką galą už 
savo apsiginimo pozicijų, 
be to rusai ir rumunai turi 
atiduoti savo dalį ginklų.

Vokiečių-austrų karės ne- 
laisviai Rusijoje turi būt 
paliuosuoti, bet rasų nelai- 
sviai Vokietijoje turi ten ir 
pasilikti, kaipo darbininkai 

. su išmintingai nustatytu 
užmokesniu.

Londone gauta žinia, kad 
rusai pas vokiečius parei
kalavę, idant ginklų sudėji
mo metu jie neperkeldinė- 
tų savo kariuomenės iš rytų 
vakarinin frontan.

Tečiau vokiečiai atmetė 
šitą reikalavimą.

True translatlon filed wlth the post- 
maater at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąulred by the act of 
October 8, 1917.

VOKIEČIAI LAKŪNAI 
UŽPUOLĖ ANGLIJĄ.

Užpuolime dalyvavo 25 
lakstytuvai.

Londonas, gr. 6. — Apie 
25 vokiečių lakstytuvai 
Šiandie anksti buvo užpuolę 
Angliją. 6 jų nuo viso būrio 
atsiskyrė ir nuskrido bom
barduoti Londoną.

Du lakstytuvu anglai nu
mušė. 6 vokiečiai lakūnai 
paimta nelaisvėn.

Bombos pagimdė gaisrą.
Londone pamestos bombos 

pagimdė kelis gaisrus, bet 
veikiai visi sukontroliuoti. 
Nuostoliai, manoma, bus 
maži.

Fieldmaršalas lordas 
Frencb, Britanijos naminės 
kariuomenės vadas, apie tą 
užpuolimą praneša:

“Užpuolimas, kuriam da
lyvavo apie 25 lakstytuvai, 
atlikta šiandie ryte. Pirmo
ji užpuolikų grupė atskrido 
per Kent 1:30 ryte, pake
liui pametė bombų įvairiose 
vietose. Antroji grupė pa
sirodė apie 3:00 ryte.

įSulyg šiandie išleisto ofi
cialio pranešimo Britanijos 
ndmiralicijos, anglų lakūnai 
bombardavo
tarines įstaigas Belgijoje/’
Daugiau mėnesio pirmutinis 

užpuolimas.
Šitas yra pirmutinis vo

kiečių ant Anglijos užpuoli
mas suvirs vieno mėnesio 
laikotarpiu. Pirm šito pa
skutiniu kartu vokiečiai la
kūnai Angliją buvo užpuolę 
spalių 31 d. naktį. Tuomet 
užpuolime dalyvavo apie 30 
lakstytuvų, pasiskirsčiusių 
į 7 grupes. Tuomet 8 žmonės 
nužudyta ir 22 sužeista.

Turbut, blogas oras vo
kiečius visas laikas sulaikė 
nuo užpuolimo.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on December 
7. 1917, as reąulred by the act of 
October 8, 1917.

NEPRIPAŽĮSTA
BOLŠEVIKŲ.

Pekinas, Kinija, gr. 6. —
Vietos Rusijos pasiuntinys, 
princas Kudašev, pasire
miant kitų Rusijos užsienių 
diplomatų priimta politika, 
atsisakė pripažinti bolševi
kų vyriausybės autoritetą.

Be to, rusai pareikalavo, 
kad vokiečiai pasitrauktų ir 
nuo Moon Sound salos. Bet 
vokiečiai ir tai atsisakė pil
dyti.

True translatlon filed wlth the post 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąulred by the act of 
October 8, 1917.

RUMUNIJA YRA 
IŠTIKIMA.

Londonas, gr. 6. — Karės 
ofisas šiandie paskelbė ofi
ciali pranešimą, kuriam sa
koma, jogei neteisybė yra, 
kad Rumunija norėtų gin
klų sudėjimo su centralėmis 
valstybėmis.

NAUJAUSIOS ŽINIOS BRANGENYBĖ
RUSIJOJE.

True translatioa filed with the post- 
master at Chicago, III., on Deceinber 
7, 1917, as reąūired by the act of 
October 8, 1917,

TRUKO, N. S., gr. 6. — 
Šiandie vakare gauta žinia, 
kad nuo laivo su amunici
ja ekspliorijos turėjo žūti 
apie 2,000 žmonių Halifax’e, 
Didesnę dalį miesto gaisras 
sunaikino. Sunaikintas mie
sto plotas itoeža dvi ketvir 
taini myli. Laivas su amuni
cija buvo Prancūzijos ir va
dinosi “Mont Blanc.”

True translation filed with the post- 
master at Chlcagb, III., on Deceinber 
7. 1917, as reąulred by the act of 
Ortober 6, 1917.

STOCKHQLMAS, gr. 6. 
— Bolševikų užsienių reika
lų ministeris Trockis pildo 
savo grąsinimus neišleisti iš 
Rusijos nei vieno anglo, kol 
Anglija nepaliuosuos visų 
rusų politikinių prasižengė
lių. Daugeliai anglų, ku
riems buvo išduota paspoV- 
tai, dabar atimta.

True translation filed with the pont- 
master at Chicago, III., on Deceinber 
7, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917. «

LONDONAS, gr. 6. — 
Anot oficialiu iš Berlyno 

MB frontę mū
šiai pertraukta dešimčiai 
dienų.

True tranBlation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
7. 1917, as reąulred by the act of 
Cctober 6, 1917.

WASHINGTON, gr. 6.— 
Suv. Valstijos pienuoja pa
gaminti nuo 150,000 ligi 
200,000 lakstytuvų, kurių 
pagaminimas atsieisiąs nuo 
3 ligi 6 milijardų dolierių.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąūired by the act of 
October 6, 1917.

LONDONAS, gr. 6.—Vo
kiečių lakūnai šiandie už
puolę Angliją 7 nužudė ir 
21 sužeidė. 6 lakstytuvai 
pasiekė Londoną. Čia 3 
žmonės nužudyta ir 10 su 
žeista.

GALIMA SIŲSTI ATVI
RUTES IR PO lc.

Sulyg naujo pastos de
partamento parėdymo, kurs 
vakar paskelbta, atviručių 
siuntinėjimas tam pačiam 
mieste lėšuoja 2 centu pas
tos ženkleliais.

Tečiau atvirutės, aiškiau 
tariant, kortos su grynais 
paskelbimais, jei jos bus 
mašinėle spausdintos arba 
ranka rašytos, gali būt siun
tinėjamos ir po lc.

Tokios kortos turi būt di
desnės už paprastas pastos 
atvirutes ir ant jų iš prie
šakinės pusės neturi būt pa
dėta parašas “post card” 
arba ‘private mailing card,’ 
kaip kadi būdavo pirmiau 
Kitaip ir už tokią kortą, 
kaip ir už paprastą atvirutę, 
reikia mokėti 2 centu paštos 
ženkleliu.

Ištrauka laiško, rašyto iš 
Petrogrado “Draugo” skai
tytojui K. K. Paukščiui, 
nuo jo giminių:

“Pas mus, Rusijoj, bega
lo viskas brangu. Juodos 
duonos svaras 13 kap., o ki
tur tai net 50 kap. Cukraus 
ir žvakių niekas negali gau
ti. Kiaušinių dešimts 1 rub. 
8 kap. Sviesto svaras 4 d. 20 
kap. Bulvių svaras 20 kap. 
Agurkų desėtkas 40 kap. 
Kopūstų svaras 40 kap. 
Kiaulienos rūkytos svaras 
2 r. 80 kap. Šviežia mėsa 2 
rub. Cukraus gauname U/o 
svaro mėnesiui. Pieno kvor
ta 20 kap. Kvietinės duonos 
visai nėra. Rūbų brangumas 
neapsakytas. Perkelio — 1 
aršina 3 r. 20 kap. Muslino 
— 8 rub. Gelumbės — 25 
rub. Batai darbiniai nuo 60 
iki 70 rub. Geresni batai 120 
rub. Kamašai 50 rub.

Žydai paliks milijonieriai, 
nes viskas jų rankose. Pra
eitą pavasarį socialistai žy
delius truputį prigavo.

Buvo tai tais laikais, ka
da įvyko perversmės Rusi
joje. Žydai labai norėjo, kad 
socialistai užviešpatautų 
Rusijoje. Taip ir įvyko. 
Tuomi tai laiku žydeliai Amunicijos plyšimas su 

telegrafų ir telefonųlt nukentejo, — ~ s,---
ypač miestuose.

Socialistai gavę liuosybę 
pradėjo ją kreipti prieš žy
delius. Pradėjo plėšti krau
tuves, ėmę nešti batus. Žy
dai sukėlė trukšmą, verkda
mi pradėjo jų prašyti. Bet 
tie atkirsdavo, kad jie basi 
negalį vaikščioti ir gana. 
Reikėjo ir pavalgyti, tai 
taip darė ir su valgomais 
daiktais.

Tais laikais gaujos išdy
kėlių “lygino” svietą ir plė
šė kas ką išmanė. Bet su lai
ku buvo išrinkta naujos 
valdžios viršininkas, prasi
dėjo geresnė tvarka. Nors 
maištininkai nesiliauja sa
votiškai veikę, bet visur pa
lengva apsimalšina.

Mokyklos jau visur atda
ros. Laukiame, kad kuogrei- 
čiaus viskas susitvarkytu 
Tuomet, rasi, bus ramesnis 
gyvenimas.”

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III,, on December 
7, 1917, as reąulred by the act of 
October 8, 1917. Londonas, gr. 7. — Kelios 
PRANCŪZAI DAUŽO VO- Suomijos maisto komisijos

KIEČIŲ BATAREJAS.

Paryžius, gr. 6. — Oficia
liai pranešama, kad prancū
zų patroliai iš pietų nuo St. 
Quentin sugrįžo su vokie
čiais nelaisviais.

Dešiniąjam Meuse šone 
prancūzai pasekmingai ap
šaudė vokiečių batarejos, 
kurios smarkiai veikė fron
te tarp Louvemont ir Be- 
zonvaux.

Šiauriuose nuo Bezon- 
vaux vokiečių ataka atmuš
ta. Alzacijoje priešininko 
užpuolimas ir gi atmuštas.

S. V. PASIŲS KARIUOMENĘ 
| ITALIJA

GAISRAS HALIFAX’E; DAUG ZNONIįl 211*0
True translation filed wlth the post- True translatlon filed With the pont-
master at Chicago, Iii., on December 
7, 1917, as reąūired by the act of 
October C, 1917.

GAISRAS SUKONTRO
LIUOTAS.

ST. JOHN, N. B., gr. 6.— 
Čia gauta 2 valandą po pie
tų nepatvirtinta žinia, kad 
gaisras Halifaxe sukontro
liuotas.

True translatlon filed wlth tbe post- 
master at Chicago, III,, on December 
7, 1917, as reąūired by the act of 
October 6, 1917.

1,000 ŽUVO NUO PLYŠI
MO HALIFAX’E.

Plyšo susidaužęs laivas su 
amunicija.

Amhest, Nova Scotia, gr. 
6. — Dalis miesto Kalifas 
gaisro apsiausta. Tai pa
sekmė dviejų laivų susidau- 
žimo, kurių vienas, ameri- 
koninis, buvo prikrautas 
amunicijos.

linijų dinamo mašinas. Ir 
todėl Halifax neteko susi
nėsimo su išlaukiniais mies
tais. ,

True translation filed wlth the post- 
maoter at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

1,000 ŽMONIŲ ŽUVO.

Montreal, gr. 6. — Pra
nešta, kad 1,000 žmonių žu
vo ir keli laivai sudegė nuo 
plyšimo Rockingham uoste.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąūired by the act of 
October 8. 1917.

KALTAS RAUD. KRY
ŽIAUS LAIVAS.

Truro, N. S., gr. 6.—Pas
kiau iš Halifax pranešta, 
kad laivas, kurs pagimdė 
šusidaužimą su amunicijos 
laivu, buvo Raudonojo Kry
žiaus dr-jos laivas.

RUSAI SUOMIUS BADU 
MARINA.

per Švedijos spaudą atsilie
pė į Skandinavijos šalis 
prašydamos suomiams pa- 
gelbos, anot gautos depešos 
iš Copenhageno.

Sako, kad stovis tiesiog
desperatinis, kad Suomija 
neįstengs pati savęs išgelbė-, buvo išėjusi į darbą.
ti ir kad tūkstančiai šei
mynų turės badauti, kol at
eis pagelba.

Iš Haparanda pranešama, vo žmoną buvo apleidęs, 
kad rasų kareivių organiza- Šita jį suareštvdinusi ir jis 
cijos užgrobė dideles maisto j buvęs nubaustas kalėjiman. 
kiekybes, gi iš Rusijos mai-| Pirm vienerių metų Bo- 
sto atgabenimas į Suomiją govič buvo persipjovęs ger- 
visiškai sustabdytas. klę. Bet veikiai pagijęs.

master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąulred’ by the act of 
October 6. 1917.

PASIŲS KARIUOMENĘ 
Į ITALIJĄ.

Washington, gr. 6. — Že
mesniojo kongreso buto už
sienių reikalų komitetas 
šiandie peržiurėjo karės 
dekliaraciją prieš Austriją 
ir pažymėjo, jogei Suv. Val
stijos greitu laiku pasiųs sa
vo kariuomenę į Italiją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąulred by the act of 
October 8. 1917.

ANGLAI APLEIDŽIA 
SAVO VIETAS.

Londonas, gr. 6. — Tre
čiadienio vakare, sako šios 
dienos oficialis pranešimas, 
anglų kariuomenė atsitrau
kusi į pietvakarus nuo No- 
yelles-sur-L’Escant ir Bour- 
lon miško.

Pasitraukimas įvykęs vo
kiečiams nežinant ir be jų 
užkabinimo.

Oambrai fronte anglai sa
vo linijas pastūmėjo pir
myn į pietvakarus nuo La 
Vecąuerie.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago. III., on December 
7, 1917, as reąūired by the act of 
October 8. 1917.
17 LAIVŲ NUSKANDIN

TA Į SAVAITĘ.

Londonas, gr. 6.—D. Bri
tanijos admiralicijos oficia
lis pranešimas liudija, kad 
praeitą savaitę daugiau Bri
tanijos laivų viršaus 1,600 
tonų nuskandinta. Reiškia, 
nardančios laivės išnaujo 
ėmė smarkauti.

NUŽUDĖ ŽMONĄ IR 
PASIDARĖ GALĄ.

Pripažįstama buvęs nepilno 
proto.

Rockford, UI., gruodžio 
7.—Gruodžio 4 dieną anksti 
po num. 1023 Ninth gat. 
Joseph Bogovič (lietuvis? 
Red.) iš dvivamzdžio šautu
vo nušovė savo žmoną, pas
kui pats nusižudė.

Joseph Bogovič ėjo 46 
metus, jo žmona kėliais 
mėnesiais buvo jaunesnė. 
Paliko penki paaugusieji 
vaikai. Jauniausias vaikas 
10-ties metų.

Tragedija įvyko ryte, tuo- 
jaus po 6 vai., kuomet duk
tė Marie, 18 metų amžiaus,

Paaiškėjo, kad Bogovič 
ilgas laikas su žmona nesu
tikdavo. Vieną kartą jis sa-
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SOCIALISTŲ KOMEDIJA.
Negana, kad kitose lietu

vių apgyventose kolionijose 
“ socialistai ” lošia įvairias 
komedijas nuo kurių pilvo 
liga pagriebia. Bet ir tarp 
Valparaiso, Ind., lietuvių 
moksleivių socialistų to ne- 
stokuoja. Tik kaip jos 
nuderėtos, tai niekas neat
kreipia atidžios. Užtai so 
cialistukai per “Naujienas” 
dažnai pasijuokia iš musų 
katalikų moksleivių, buk, 
mes rašyti nemokame. Kad 
jums kur plyniai pasuktų! 
Mes rašyti nemokame? Kad 
jau taip, tai dėl žaismės i-

rųšies svaigalus. Tos visos 
valstijos vadinamos “sauso
mis.”

Dabar karės metu jau ir. 
pačiose “šlapiose” valstijo
se apsunkinta svaigalų par
davinėjimas. Visu karės 
metu uždrausta gaminti al
koholis.

Praeitą pavasarį senatas 
pravedė pataisymą šalies 
konstitucijoje, suiyg kurio 
visoj šalyj turėtų būt pra
vesta prohibicija. Tą pa
taisymą peržiūrės atskiriu 
valstijų legislaturos. Ir nuo 
šitų didžiumos noro priklau
so prohibicijos pravedimas.

Bet šiandie jau ir be tos 
prievartos saliunų skaitlius
žymiai mažėja. Prie sa-|mu surūdijusią pluksną ir 
liūnų naikinimo žymiai pri- paleidžiu į visuomenę nors 
sideda dabartinė karė. vieną jūsų komediją.

Gruodžio 3 d. po pietų 
šaltas vėjas plačiai nešiojo 
socialistų aidą: “Extro su
sirinkimas !! N eatbutinai 
ateik! extro susirinkimas, 
nepamiršk ateiti!!...” Nuo to 
jų akordo net ir man galvą 
paskaudo. Maniau' sau, 
kad kokis jų šulas “gražų” 
šposą iškirto ir pabėgo, 
kaip tas Kaitis su skur
džių pinigais. Bet ant ry
tojaus pasirodė, kad aš 
stambią klaidą turėjau: vi
sai ne taip buvo. Jų šu
lai dabar yra atremti ir 
ramsčiai dar tik pusiau pa
puvę — reiškia iki kol ne- 
gręsia pavojus. Tą lermą 
tarp jų sukėlė dvi darbščios 
Valparaiso lietuvaitės mok
sleivės — Pocevičiutė ir Žil- 
vitaitė (Žilvitaitė praeitais 
metais prie socialistų kuo
pos prigulėjo). Visai ne
tikėtai praeito penktadienio 
“Naujienų” “Moksleivių 
Keliuose” pasirodė jų dvię- 
jų atsakymas tūlai “Onytei 
Darbininkei. ’ ’ Atsakyme 
baigdamos teisybės žodžiu 
išsireiškė: ‘ ‘ Paliaukime
klausę dolierinių marksiz
mo klapčiukų, kurie žmoni
ją veda prie gyvuliškumo! 
Netikėkime jų tuščious fra
zėms!...” — Ak barzdotas 
Markse! Kas darėsi, kuo
met perskaitė vietos socia
listai. Tarsi, kaip tam asi
lui būt juokdaris rugie
nės ausin įvertęs, purkš pa
rakas ir užsiliepsnojo: “Ex- 
tro -mitingas, extro mitin
gas. Jos mus dolieriniais 
socialistais išvadino!”

Matyti, kad pirma jie ne
žinojo, jog socialistai fak
tiškai tik ir pasirodo, kad1 1 • • • • 1 • VI •V

; ? ?o ? ?
Šitai ir, Chieagoje saliunų 

skaitlius nyksta, nesulaiko
mai mažėja. 1905 metais 
Chieagoje buvo suvirs 8 
tūkstančiai saliunų. Ir vi
si saliunininkai (tarp jų žy
mi dalis lietuvių) .darė sau 
puikų pragyvenimą. Dau
gelis jų praturtėjo kruvi
nu darbininkų prakaitu, su
sikrovė didelius turtus. 
Tuomet saliunuose būdavo 
atliekami visokie svarbiau
sieji lietuvių reikalai. Pa
prastas išpurtęs saliuninin- 
kas skaitėsi lietuvių darbi
ninkų globėju, užtarėju ir 
teisėju. Ne veltui juk jam 
krauta dideliausi mokesčiai.

1905 metais Chieagoje, 
kuomet saliunai buvo la
biausia įsigalėję, pravesta 
parėdymas, kad vienas sa- 
liunas tegalįs būt tik ant 
500 gyventojų. Kaip be
matai suvirš 2 tūkstančiu 
saliunų turėjo uždaryti sa
vo duris, nes suvaržyta li
cencijų išdavimas.

1906 metais už licencijas 
padidinta mokestis. Po ši
to daugelis saliunų gavo ga
lą.

Bet didžiausias saliunams 
smūgis užduota šįmet, kuo
met Su v. Valstijos įstojo 
karėn. Daugelis jų prany
ko nuo gatvių kerčių.

Dabar Chieagoje yra ne
pilnai 6 tūkstančiai saliunų. 
Reikia tikėties, kad už ke
lių mėnesių jų skaitlius dar 
labiau sumažės. Gi jei ka
rė prasitęs ilgiau, saliunai 
išnyks patįs savaimi, be jo
kios prievartos.

Ateinanti pavasarį saliu-

Amerikos saliunai yra di
džiausioji lietuvio darbinin
ko nelaimė. Per eiles me
tų tie saliunai tūkstančius 
musų brolių pragaišino.
Vienus jų padarė skur
džiais ir nepagydomais, ki
tus be laiko nuvarė į kapus.
Saliunai kitus tukstaneius 
lietuvių ištvirkino, padarė 
juos nedoriausiais žmonė
mis. Tūkstančius šeimynų 
pakrikdė.
' Kai-kurie musų veikėjai 
tvirtina, kad jei ne tie ne
lemti saliunai, šiandie lietu
vių išeivija Amerikoje butų 
labiaus skaistesnė. Joje ne
būtų atsiradę tokių tautos 
išgamų, kaip socialistai, ne- 
zaležninkai ir panašios rų- 
šies tautos šašai. Ačių sa- 
liunams, šiandie tarp Ameri 
kos lietuvių nėra stipraus 
susiklausymo, nes žymi lie
tuvių dalis yra atsiskyrusi 
nuo visuomenės.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai kas metai saliunams 
sukemša dešimtis milijonų 
dolierių. Už tuos savo di
delius sunkiai uždirbtus pi
nigus pelnija vientik skur
dą ir pragaištį.

Per ilgus metus musų 
veikėjai su atsidėjimu dar
bavosi, kad kokiuo nors bu- 
du panaikinti tą piktą lie- lleČHJ. PaKelba butą galima
tuviuose darbininkuose. Iš- 
dalies pasiekta tikslas. Bet 
jis toksai nežymus, kad ne
smagu apie tai ir minėti.

■ e e eZ\ e e •
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Tečiau keičiasi laikai, gi 
sulyg šitų siaurėja ir lietu
vių blogieji papratimai. 
Kas svarbiausia, kad patįs 
čiagimiai amerikonai pasta
raisiais metais pakėlė be- 
gailestingą kovą prieš sa- 
liunus, prieš tuos visokių 
piktadarybių lizdus.

Pradžioje tas darbas bu
vo nelengvas. Alkoholis 
perdaug buvo' įsisunkęs ša
lies gyventojų kraujam Bet 
vienur-kitur • pergalėta di
džiausios kliulįs. Šiandie 
kuone pusėje visų atskiriu 
valstijų pravesta prohibiei-

nų priešininkai mėgins vi
sai “nusausinti” Chicagą. Įdolieris jų idėja. Labai pa
sakoma, kad su moterių pi- giriina, kad panelės paste

bėjo tai, gal būt pradės dau-
tas tikslas atsiekti. Tik
vargas tame, kad 150 tuks
iančių moterių piliečių nėra 
užsiregistravusių.

Tokiu- ketui saliunii •••/ 
lesta ir jie : ^anyks ir visuo
se kituose miestuose, kur 
jie yra plačiai pavergę dar- 
l)o žmones. Nesunaikys 
jų prohibicija, padarys 
jiems galą karė.

Smagiau atsikvėps šalies 
gyventojai, gi su jais ir lie
tuviai darbininkai. Lietu
viai pasveiks kunu ir dva
sia. Susitaupys daugiau 
pinigų, kurie po karės bus 
labai-labai reikalingi. Dau
geliui priseis grįsti į laisvą
ją Lietuvą ir ten įsigyventi 
tėvų žemėje. Be šito pri
sieis rupinties tautos ir Saja — prievartinis uždrandi 

mas gaminti, gabenti, par-jlies reikalais. Tam tikslui 
davinėti ir vartoti visokios i bus reikalingi pinigai.

giau jie mąstyti ir supras, 
kur link eina su savo rau
donu kaklaraiščiu.

Taip. Jie savo “mitinge” 
išrinko iš trijų narių komi
tetą, kad šis užprotestuotų 
panelių “neteisingiems pra
simanymams.” Dabar šie 
riečiasi į avino ragą ir ką 
susitikę pasakoja: “Aš nors 
per naktį plunksnos kotelį 
kramtysiu, bet ant “netei
singo” straipsnio autorių ir 
katalikų parašysiu. Para
šysiu, kad jie čiaudėsi”

Hm! Rašykite, brolyčiai. 
Bet iš savo pusės pastebė
siu: Ar tokia panelių užme
timas nepereina ant visų so
cialistų? Be abejo, kad 
ant visų. J ei taip, tai, bro
liukai, daugiau makaules 
pagremškit ir suskambykit 
Suvienytų Valstijų centra- 
liuio socialistų bokšto var

pą, lai visų tautų-tautelių 
nykštukai suvažiuoja ir ap
kalba: ką su tomis išmin
tingomis mergelėmis ir ka
talikais padaryti.

Beja, dar keletas karštuo
lių kramto pirštus: kam jie 
straipsnio autorę — O. Po- 
cęvičiutę išrinko Literatiš
kai Draugijai už pirminin
kę sekančiam mokslo ber- 
tainiui. Vieną penktadie
nį kuone vienbalsiai išrin
kome pirmin., o Įritą penk
tadienį, brakšt! su savo 
straipsniu, kaip ponia su 
karieta ir išvažiavo. Mat, 
nevisuomet galima atspėti, 
iš kurios pusės rytoj vėjas 
pus.

Bravo, merginos! Visi 
sukruskime ir parodykime 
musų broliams darbinin
kams, kokie aukso paukš
čiai tie musų “socialistai.” 
Kad jau socializmas, tai te
būna tikroj to žodžio pras
mėj, o ne jo skraiste pelė
sius dengti.

Tiesos Draugų 
Pataikūnas.

KUN. PATRICK FLYNN.

Gerb. kun. Patrick Flynn■I
yra kapitonu Prancūzijos ka
riuomenėje- Jis jau dveji me
tai kaip tarnauja apkasuose. 
Jis nesenai buvo atsilankęs 
Buffalo, N. Y. Bet netrukus 
vėl žada važiuoti į Prancūzi
ją

Kun. Flynn kalba prancū
zų kalbos akcentu, bet anglų 
kalba jam labiau žinoma. Ji
sai gimė Paryžiuje iš airių 
tėvų ir yra didis Airijos tėvi- 
nainis. Jis buvo net prie Ver- 
duno musių fronto.

Kun. Flynn sako, kad 
prancūzai labai protestavo 
prieš ėmimą* kariuomenėn 
kunigų su šaudykle. Bet tas 
tai tiesiog buvo Dievo palai
ma. Kadangi esant kariuome
nėj dideliam skaitliui kunigų, 
nei vienas katalikas kareivis 
neatsiskyrė su šiuo pasauliu 
be palaiminimo. Daug kuni
gų yra prie gelbėjimo sužeis
tųjų ir labai daug yra nešė
jais iš mūšio lauko sužeistų- 
jų. Prie paskutiniųjų priklau
sė ir kun. Flynn. Šis darbas 
yra pavojirigiausias. Jie turi 
eiti naktimis ir klausyti ar ne
nugirs kur sprogimo ir deja
vimo sužeistųjų. Jie yra visa
da po ugnim priešų, bet jie 
nesibijo, eina, nepaisydami 
pavojų. Matyti kartais tokius, 
katrie neša sužeistąjį ir kartu 
klaupia prie mirštančio sutei
kti jam paskutinį palaimini
mų. "

Sulyg kun. Flynn pasakoji
mo, karės lauke nėra žinoma 
žmogaus tikybos. Daug kuni
gų, pastorių ir rabinų kar
tu valgo ir gyvena ir net guli. 
Daug kartų pasitaiko, kad 
mirštantis protestantas šau
kiasi savo pastoriaus ir čia 
pat esantis katalikų kunigas 
jį apžiūri, arba pastorius, ra
dęs mirštantį katalikų, apžiū
ri anų. Vienų kartą, kada ku
nigas laimino mirštantį, krito 
bomba ir jis buvo ant vietos 
užmuštas. Netoli buvęs rabi
nas, paėmęs kryžių nuo vieno 
kareivio lupų, prinešė kitam 
pabučiuoti ir palaimino jį.

Apie Vokietiją kunigas 
Flynn pasakė: Vokietija jau 
ne ta pati, kaip kad buvo 
1914 metais. NelaVsviai paim
ti sako, kad vokiečiai be vil
ties, bet turi kautis su savo 
priešininkais.

LIAUDIES MOKYKLA
Pagal ZakrzevskĮ Ir kitus rašo Putinas

RYTŲ RYMO IMPERIJA 
ARBA BIZANTIJA.

Rytų Rymo imperija ir 
barbarai.

Skaldomos pajėgos silps
ta ir greičiau nyksta. Pa
našiai atsitiko ir su plačiąja 
Rymo Imperija, kuri buvo 
užėmusi beveik visą tuomet 
žinomąjį pasaulį. Žydėjo 
ir tvirta buvo imperija, ko
lei ją valdė vienas valdovas.
Rymo imperija nusilpo, o 
pagaliaus ir visai išnyko, 
kai vienybės nebeteko.

Pirmutinis valdovas Ry
mo imperiją padalino į ke
turias dalis savo pagelbi- 
ninkams — tai žiaurusis 
krikščionių persekiotojas 
Diklecijonas. Jo įpėdiniai 
taipgi-mėgo imperiją dalin
ti savo pagelbininkams.
Vienok visi tie imperijos 
dalių valdytojai būdavo pa
lankus Rymo imperatoriui 
ir jo visame klausydavo. 
Imperatorius Teodozijus 
Didysai vėl buvo sugebęs 
vienas imperiją valdyti. Bet 
mirdamas (395 m.) jisai pa
dalino imperiją dviem savo 
Simam: Arkadijui pavedė 
Rytų imperijos dalį, kuri 
vėliau ėmė vadintis Bizanti
ja arba Grekų imperija su 
sostine Konstantinopolyje,
o Honorijui — Vakarų, ty. lė maištą,

vo Rytuose Siriją ir Bulga
rus, atėjusius nuo Volgos u- 
pės į Dunojų, kurie terpda- 
vosi imperijon, teriodami 
Trakiją lig Konstantinopo
lio.

Konstantinopolyje, lygiai 
kaip Ryme, įmonės labai 
mėgo cirke (tokiam teatre) 
visokius reginius, ypatingai 
Lenktynes arkliais. Vyres
nieji bėgunai skirdavosi 
nuo kitų tam tikra apsivil
kimo spalva, kiųįio'savo ap
sukrumu stengdavosi ingy
ti tarpe žiūrėtojų ypatingą 
globą. Panašiu budru susi
darė tam tikros cirkininkų 
partijos, vadinamos pagal 
rūbų spalvas: žymiausios 
buvo tai Žalioji ir Mėlinoji 
partijos, kurios tarp savęs 
labai kaudavosi.

Justijono pati Teodora 
buvo žemos kilmės moteriš
kė, bet gana išmintinga. Ji
nai pirma buvo cirko lošike 
(aktorė), prigulėjusi Mėli- 
nųjų partiji, nes ažlieji at
stūmė nuo savęs. Tapusi 
imperatore, Teodora, žino
ma, globojo Mėlinuosius.

Vieną kartą, būtent kai 
Justi jonas labai linksmino
si cirke (buvo tada metinė 
diena, kurią jisai apėmė so
stą), abidvi cirkininkų par
tijos apleido cirką ir pake- 

Penkias dienas
pačią Rymo imperiją. Nuo 
to laiko tos dvijenai impe
rijos dalįs jau niekuomet 
nebebuvo suvienytos.

Puolus Vakarinei, Rytų 
Rymo imperija dar gyvavo 
apie tūkstantį metų. Ne
buvo ir jinai liuosa nuo bar
barų antpuolių. Bet impe
ratoriai mokėjo vaduoti, 
šiokiuo ar tokiuo budu pra
silenkdami neprašytų sve
čių. Pasitaikydavo ir tai. 
kad kaikuriems aršesniems 
barbarams net donę impe
ratoriai duodavo, kad tik 
tie ramybę šabai duotų.

Justijonas Didysai.
Iš Arkadijaus įpėdinių į- 

žymiausias buvo tai impe
ratorius Justijonas Didysai, 
Slavų, kilmės. Jo dėdė, 
Justinas, vaikas būdamas, 
nuvyko Konstantinopolin 
laimės paieškotų. Šionai 
jisai įstojo kariuomenėn 
tarnauti. Ir taip Justinui 
viskas laimingai klojosi, 
kad pailgiais tapo impera
toriaus gvardijos viršinin
ku, o vėliau apėmė ir patį 
sostą. Numirdamas impe- 
peratorius Justinas savo in- 
pėdiniu paliko Justi joną, 
kuris viešpatavo nuo 527 li
gi 566 metų.

Imperatorius Justijonas 
buvo žymus tuo,- kad visą 
savo viešpatavimo laiką rū
pinosi savo imperijos gero
ve ir jos sutvirtinimu. Tu
rėdamas nepaprastai talen
tuotą vyrą karės dalykuose, 
Justijonas praplatino impe
riją, prijungdamas seniau 
prigulėjusių Rymo imperi
jai šalių. Ir taip, įžymus 
karvedžiai — Belizarijus ir 
Narzevas — prijungia prie 
Justijono viešpatystės Šiau
rių Afriką (ty. Vandalų ka- 
karalyatę), Siciliją, Sardi
niją ir Ispanijos dalį; pas
kiau Belizarijus apgalėjo

maištininkai ūžė po miestą 
ir net buvo apšaukę sau ki
tą imperatorių. Kariuome
nė svyravo, nežinodama, 
kurios pusės laikytis. Jus
tijonas jau buvo norėjęs 
bėgti iš Konstantinopolio, 
bet jį sulaikė išmintingoji 
pati Teodora, intikindama 
vyrą, kad geriau esą mirti 
su vertybe, negu daryti Sau 
gėdą. Tuotarpu ištikima- 
sai imperatoriaus pulkvefdis 
Belizarijus, surinkęs kiek 
ištikimųjų, užpuolė cirką, 
kur riaušininkai su naujuo
ju imperatorių linksminosi,

J
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Norints vietinės Katalikų 
Spaudos Savaitės komisijos 
susirinkimai ir dažnai laiko
mi, bet darbo ir apkalbėjimų 
jai yra begalės. Ir kurgi ne
bus, jeigu* susirenka vis parin
ktieji iš visokių draugijos 
sluogsnių žmonės, pilniausi 
prakilnių troškimų.

Taigi gruodžio 2 d. vietos 
bažnytinėje svetainėje buvo 
tos komisijos susirinkimas. Iš 
raportų pasirodė, kad visi jos 
nariai su noru veikė. Praeiti 
keli vakarai davė ir šiek-tiek 
pelno. Draugijos remia tą mu
sų prakilnų darbą. Štai Sal
džiausios Šird. V. J. draugija, 
L. D. S. kuopa, Moter. Sąj. 2 
kp. per savo vakarus leido pla 
tinti svetainėse katalikų lite
ratūrą. Už tai joms reikia 
tarti labai širdingą ačių. 
Agentams buvo padalytos gat
vės. Prie agentavimo du ge
rai žinomi veikėjai St. Dau
noras ir J. Zalagenas apsiėmė 
pasidarbuoti.

Kitas susirinkimas bus 
gruodžio 16 d. toje pačioje 
svetainėje pirmą vai. po pie
tų. Nutarta visiems nusiimti 
fotografiją tą dieną. Taigi ne
pamirškite, atsilankykite visi 
tą dieną.

Pr. Zdankus, raštin.

FEDERACIJA DARBUOJA
SI.

Chicagos blaivininkai ne
miega, Jie šiomis dienomis iš- 
siutinėjo į visas didesnes pra-

... . įmonės įstaigas, kviesdama^ tų
išmušė žaliųjų partiją, ir Į gaviuin^yg prisidėti prie at

einančio pa vasary j darbo, ap-sukilimas buvo numaldytas 
Svarbiausias Justijono

vidujinio rėdo vaisius yra 
tai, kad jo rūpesčiu buvo iš
leista Teisių Kodeksas (rin
kinys), sudarytas iš Rymo 
įstatymų ir imperatorių vi
sokių įsakymų. Tasai Ko
deksas taip buvo svarbus, 
kad net ir dabar tarnauja 
Europos įstatymų leidėjams 
kaipo pavyzdys.

Toliaus Justijonas pagar
sėjo, pastatydamas didelę ir 
puikią Šv. Zofijos bažnyčią 
Konstantinopolyje. Toji ba
žnyčia buvo taip puiki ir 
graži, kad imperatorius Ju
stijonas, užbaigęs darbą, su
suko: “Aš perviršijau tave, 
Salemone!” Šv. Zofijos 
bažnyčia (dabar paversta 
turkų šule) yra taip vadi
namo bizantiškojo stiliaus 
pavyzdys.

SUSTABDĖ DARBĄ PRIE 
NAUJOS UNION STOTIES.

Prie naujos Union geležin
kelio stoties, katra pora metų 
kaip buvo statoma ir katra 
tešluosianti apie 50,000,000 
dol. sustabdyta darbai iki ka
rės pabaigos. Priežastis tame, 
tai stoka plieno ir darbininkų.
Taipgi pervežimas reikalingos 

Persus, kurie užpuldinėda-! medžiagos pasunkėjo.

i

sausinimo Chicagos nuo svai- , 
galų. Lietuviai blaivininkai 
tam jų geram darbui nuošir- 
džiai pritaria ir mano kiek ga
lint prisidėti.

PLATINKIT “DRAUGĄ.’’ 
»« «VUMMKMK

SECURITY BANK

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos

Persiunčiame 
Europą ir

Stocka Ir Bondti Perkami ir Parėpė* 
dėmi veiklus darbas. Andrew« A CO- 
108 So. Ixx Šalie et., uždėta 1666 6S>
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Penktadienis, gruodžio 7 d. <<DRAUGAS”
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Lietuviai Amerikoje
GRAŽUS VAKARAS. ir visi žmonės vakaru labai 

užganėdinti. L. Vyčių teatr. 
ratelis žada statyti vėl du 
gražiu veikalu. Valio Worees-

Waukegan, m. — Lapkri
čio 25 d. Šv. Antano draugija 
buvo surengus puikų vakarėtorio L. Vyčiai! 
lį. Statė scenojo triveiksmį 
veikalų “Prieš vėjų nepa
pūsi”. Lošėjai savo roles at
liko labai pagirtinai. Šv.
Antano draugija taria širdin
giausi ačių vietiniams L.
Vyčiams už jų prisidėjimų 
prie šio vakaro programos.

Žmonių atsilankė labai 
daug ir, kaip girdėti, tai visi 
buvo pilnai užganėdinti.

Labai malonu pranešti 
žmonėms, kad vietiniai lietu
viai jau pradeda susiprasti ir 
skaitlingai lankosi į katalikų 
surengtas pramogas. Turime 
būti “dėkingi” ir musų socia
listams už jų atsilankymų šia
me vakare, Nabagėliams gal 
buvo neramu savo tuščioje 
svetainėje.

V. M. C.

L. VYČIŲ VEIKIMAS.

Ohicago Heights, UI. —
Lapkričio 28 d. vietos L. Vy
čių 84 kuopa turėjo savo mė
nesinį susirinkimų. Susirinki- 
man suėjo visi L. Vyčiai ir 
dar 3 nauji prisirašė. Jonas 
Šukys, Petras Šimkus ir Ant. 
Bubnius. Buvo renkama kuo
pos valdyba 1918 m. Išrinkti: 
Petronėlė Eičiukė — vice- 
pirr.i. ir Magdė Vitkauskaitė 
— raštin. Kiti visi pasiliko ge
nieji.

Tartasi taipgi surengimu 
vakarų tuojaus po Kalėdų 
Bus du vakaru. Vienas naudai 
kut pos, kitas Šv. Onos dr-

Lai būna garbė Šv. Antano į jos. Nors veikalai dar nerink- 
draugijai. už surengimų taip J ti, bet netrukus komisija im- 
gražiaus vakaro. Linkėtina,, gįs darbo.
kad ji ir toliaus gražiai dar 
buotusi.

Waukeganietis.

TAUTININKŲ PRAKALBOS

Ypatinga dėka vietos Vy
čiai jaučiasi kalti gerb. kun. 
kleb. A. Baltučiui už jo ne
nuilstantį darbštumų, kaip tau 
tiškoje taip ir dvasiškoje dir
voje. Tuonii paragina ir vie
tos vyčius dar daugiau dar- 
buoties tėvynei ir Bažnyčiai.

Valio L. Vyčiams!
Vytis.

ROCKFORDO KATALI
KAMS ŽINOTINA.

Worcepter, Mass. — Lap
kričio 25 dienų, 7:30 vakaro,
Wamon teatre, buvo sureng
tos A. L. T. S. 16 kuopos pra
kalbos. Kalbėjo Strimaitis iš 
Bostono.

Turinys jo kalbos buvo
dvejopas: pirmiausiai kalbėjo
apie senovės laikus, baudžia-
vų ir dabartinį žmonių gy- . , , .

lt u - j . • linkėse atsirado keistų apgavemmų. Kalbėdamas apie tai, . . .....
vis įkasdavo katalikus, nors 
“klierikalais” juos pavadin ta 
mas. Kaip matyti, pas laisva
manius dar neprapuolė noras 
šmeižti katalikus.

Žmonių buvo pusėtinas bū
relis ir visi gražiai užsilaikė. 
Priežastis tos tvarkos, tai 
stoka cicilikų, kurie kaip kar
tas rengė kokį tai koncertų, 
bet matydami nieko nepelny
siu, uždarė svetainės dnris ir 
kaip kartas visu urmu, kada 
Strimaitis pradėjo antra dalį 
savo kalbos apie bolševikų 
viešpatavimų Rusijoje, suužė 
visi svet. Strimaitis savo kal
boje nupeikė ir pasmerkė bol
ševikų elgimųsi Rusijoje. Tas 
nupeikimas labai musų išga
moms nepatiko ir pabaigoje 
kalbos ėmė duoti kalbėtojui 
visokius klausimus. Pubugęs 
Strimaitis tų klausimų prasi
šalino nuo scenos. Tuokart pa
kilo tikra Babilionija. Rėkė 
kiek kas galėjo, kol ant galo 
visi likosi išvaryti iš svetainės.

Tai tokios pas laisvamanius 
ir raudonkaklius prakalbos! 
Manau, kad visur jie tų patį 
veikia.

Reporteris.

vikų, kurie pardavinėja plot- 
keles lietuviams. Taigi šiuomi 
pranešu Šv. Petro ir zPovylo 
parapijonams, kad aš pats jas 
išdalysiu. Jos bus sudėtos gra
žiuose kopertuose, ant kurių 
bus atspausta taip: “Su pas
veikinimu Švenčių Užgimimo 
V. J. Kristaus ir su Naujais 
1918 Metams. Vargonininkas 
R. N. Barsis, prie Šv. Petro ir 
Povylo parapijos, 1534 So. 
West st., Rockford, III.

Jeigu kas atneštų jums be 
viršminėto paaiškinimo, tai 
tokį apgavikų turite teisę 
smerkti pagal jūsų nuožiūros Į 
arba geriau man telefonu 
(Main 3969) praneškite. Aš 
žinosiu, kų su juo padaryti.

Su godone.
R. N. Baršis,

vargom
Šv. Petro ir Povylo parap.

L. VYČIŲ DARBAI.

Worcester, Mass. — Lap
kričio 28 d. L. Vyčių 26 kuo
pos pastangomis buvo sulošta 
du veikalu: “Prieš vėjų ne
papūsi” ir “Aš numiriau”. 
Žmonės, nors ir buvo pusėti- 
miero , parapijos svetainė. 
Žmonės nors ir buvo pusėti
nai nuvargę, nes du vakaru 
prieš tai Račiūnas judamus 
paveikslus rodė, vienok L. 
Vyčių vakaran skaitlingai su
sirinko. Grojo puiki orkestru

#

..Tai BUSI GRABUS! Ją iSdi. 
ba Menthdatmn Co. Prieš eisian 
pilt ištepk veidą mosčia per k’ 
is vakarui, o padarys veidą ėyr 
ir skaisčiu baltu.. Toji moati 
šiias pienius raudonus, juodus ai 
ba šlakus ir prašalina visokiu 
spuogus nuo veido. Kaina dėžt 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus gab 
siųsti ir stampomis.

.1. RIMKUS,
P. O. Bor 36. Holbrook. Mat

■ Šis Graf onola ir 10 Dabeltavi
■Lietuviški Rekordai GUS.)

33

i;

Tel. McKlnlcy 5764

Dr. A. X. RUTKAUSKAS
Gvdo visokias Ligas
3457 So. Westem IUvd. 

Kampas W. 35 gat.

I Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 meuu

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan St. kertė 32 st. 

Chlcago, III. 
SPECIALISTAS

įjį Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo lt Iki 2 po plet 
Ir nuo 8 Iki 8:30 vak. Nedėlio

ti mis vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Tards 187

Dr. A. R. BSumenthal 0. D.
Akių Specialistas 
Patarimas Dykai

Offiso Adynos nuo 9 iš ryto Iki 9 
vai. vakarė Nedelloms 9 iki 12.

4649 So. Ashland Avė. Kanip. 47 St. 
Telefonas Tards 4317.

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad Smogas gali pasigražinti 
sau veidą ir {gyti ilgus plaukus. 
Vrlslųsk štampą ir gausi visos
Informacijas: ..................................
DISTKIBUTOft FOR

WILBERT CO., 
42 Vlne St., Montello, Mass.

AMERIKOS TEISME.
Advokatas: — Šitas vyras 

nėra beprotis ir nekados ne
buvo. Laikyti jį bepročių na
muose yra smūgis prieš žmo
gaus teises, yra griovimas 
laisvės...

Teisėjas (pertraukdamas): 
— Bet ar ne tamsta dar pra
eitų savaitę, kuomet tas vyras 
buvo teisiamas už žmogaus už
mušimų, ar ne tamsta mėgi
nai intikinti, kad jisai yra pa
siutęs beprotis nuo pat gimi
mo?

Advokatas: — Žinoma, bet 
tamsta juk netiki, kad pri
siekdintieji turi tiek proto, 
kiek tamsta.

Čia Yra Jusi) Proga
Oa«U geresni darbą Ir daugiau pi- 

algų.
Visur reikalinga daug kirpėjų, tri

narių, rankovių, kišenių Ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preaerlų Ir siuvėjų 
elektros maltnomli. Darbai laukia. 
Ateikite dienomis arba vakarela 
Lengvi mokesčiai.

Specialiai kurmi merginoms for
mų kirpime pritaikinime Ir siuvime 
— I15.ee.

Duodama diplomai.
Petrenos daromos pagal Jųeų mM»

rą—blle stallės arba dydžio. Ifl bUe 
madų kargoa

MAHTER DESfONINO OCWOOf.
J. F. Caeašnks, FartMNnl* 

lld *. La ttalle gatve. Kambary* 
dtd-dST. ertas Cltv Kali

SKAITYKIT IR PLATINKITs
“DRAUGI”

I Dr. WHiS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chtnirgns,

3203 So. Halstcd St., Chlcago. 
Tcl Drpvcr 7170

t

Lietuviai pardavėjai visuose 
depart, patarnaus prielankiai 
Jums.

Ant Lengvą Išmokeečią
Galima išsirinkti ąžuolo ar- 

ar mahogony medžio su vieta 
kabinėta rekordomis. Padirb
tas taip kaip ir aukštesnės kai
nos mašinos gerai.

Kitos Mašinos 2mos 
iki $17.50

i

■ ■ ■ ■ ■

Didelis Rinki
nys Rekordu

Didelis rinkinys rekordų, 
beno dainos ir ant kitokių In
strumentų. Rekordus grojam 
jums veltui.

A BEVERAGE

Buk tikras kad gautum teisinga. 

Yra daug imitacijų. BEVO nebūtų 

taip pasekmingas kaip jis yra. Bet 

BEVO skanumas turi Saazer Apy

nių, bet skanumas ir gerumas ir 

grynumas randasi BEVO tiktai.
Reikalauk teisingo — užeigose,

restaaranose, krautuvėse arba vais 

tinyčiose pikninkuose, baseball dar 
Juose, soda fountains, ir kitose vie
tose kur blaivius gėrimai yra par
davinėjami. Tegul tau matant aty- 
daro batelį ir persitikrink kad vir

ius turi lape. Tavo groserninkas 

tai pristatys.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOU1S.

■BĮ

Sekančios Knygos Gauna- 

mos “Draug?/ Knygyne.
Visiems savo prieteliams pu tariame kaityti ir platin

ti musų išleistas knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu

merį ir vardų. Pinigus reikia s iu. iUiškalno išperkant 
money order arba registruot ■ le k 7,ke. Mažiaus dole
rio galima siųsti krasos ženklelius.
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.

Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Cbicago, III. 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 p? 

scenai lengvini 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

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 atsibu
siant 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 “ci- 
cilistai”. 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 Įrt-taty-ac. > 
Parašė kun, D. Bončkovskis. Vertė Dalį i-i. ų i.::n.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa- J 
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 iii. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pus!.. $1.00

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įsti. ty
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 Koncili- 
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsukimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina............... 15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Kon- 
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. Ii. 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 Kai boa vadu vena taikus mokyklose ir pa
tiems per savę mokinties, poperos apd.....................35

No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar.....................................................25

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11.................'...................................35

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

No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos 
apd..................... . ..................................... ...................................35

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti,............................... 20

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Cbicago, III. 1915, pusi. 28__ 10

No. 1219. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę..................................................................... 20

No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų

* lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymų lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio- . .
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd__ 75'1
Drūtais drobės apdarais..,............................................$1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in

formacijų adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St; Chicago III.

BS



4 “DRAUGAS” Penktadienis, gruodžio 7 d.
r,

l CHIC AGOJE SavcHalf Your SoauVith

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

Sedtadjenis, gruod. 8 d. 
Nekaltos S v. P. Prasidėj. NEPAPRASTAS

CICERO, ILL.

Kad veikti, tai veikti.
Vietinė Katalikų Spaudos 

Savaitės komisija deda visas 
pastangas katalikų spaudos 
delei. Nemažai žmonės naudos 
apturėjo iš komisijos vakaro, 
surengto su prakalbomis gruo
džio 3 d. Apgailėtina, kad ma
žai žmonių apsilankė.

Pirmiausia gražiai padek- 
lemavo J. Jolinsoniutė, “Pasi
šventęs pasiekti tikslų”. Po 
to buvo diskusijos veikalo pa- 
vydale. Gaspadorium buvo M. 
Dambrauskas. Socialistu bur- 
dingieriumi buvo M. Mažeika. 
Katalikiškų laikraščių agentu 
buvo V. Stulpinas. Pastaruoju 
du ilgai diskutavo gilindamie
si politikon, ekonomijon, eti-

BLAIVININKŲ APŽADAI.

11v ; 11

KONCERTAS
Rytoj vakare Šv. Jurgio 

bažnyčioje L. R. K. Pilnųjų 
Blaivininkų 27 kuopos nariai, 
bus priimti prie pilnos blai
vybės ir po mišparų padarys 
viešus apžadus nevartoti svai
galų, kurie skandinu netik 
žmogaus dvasių, bet ir kūnų 
traukių į vargų. Visi, kurie 
prijaučiate blaivybei ir norė
tumėte būti musų 27 kuopos 
nariai, taipgi visi jau esantie
ji, šios kuopos nariai malonė
kite susirinkti bažnytinėn 
svetainėn rytoj nevėliau 7 
vai. vakare, kur busite sura
šyti ir iš ten eisime bažny
čion.

Susirinkimas blaivininkų 
27 kuopos bus pirmadienyj,

kon ir tt. Iš jų ginčų žmonės i gruodžio 10 d., vakare, toj pa-
daug ko pasimokino. Tatgi 
ačių jiems už tai.

Po to sekė deklemacija 
“Atsisveikinimas”, kurių sa
kė Izabelė Jurkiutė. Kalbėjo 
gerb. kun. A. Ežerskis. Paskui 
Iz. Jurkiutė, Jul. Johnsoniutė 
ir Mag. Šenarčiutė padainavo 
“Ūkanos dienos”.

Vietinė Sp. Sav. komisija 
labai yra dėkinga seserims 
mokytojoms už išlavinimų 
mergaičių. Abelnai, vakaru 
visi buvo užganėdinti ir išsi
nešė labai daug įspūdžių ir 
pasimokinimų.

Pr. Zdankus.

čioj svetainėje.
J. T.

BRIDGEPORTAS.

T0WN OF LAKE.

Šv. Agotos draug. susirin
kimas.

Gruodžio 2 d. Šv. Kryžiaus 
parap. svetainėje Šv. Agotos 
Moterių ir Mergaičių draugi
ja turėjo susirinkimų.

Po apsvarstymo draugijos 
bėgamųjų reikalų rinkta nau
ja 1918 m. valdyba. Valdyba 
pasiliko ta patį, apart vice
pirmininkės, kurios vietų už
ėmė p-lė Brenzaitė.

Pabaigoje draugijos narės 
suteikė puikių dovanų savo 
pirmininkei p. Beržinskienei 
už jos uolų darbavimųsi drau
gijos labui.

Pažymėtina, tai augimas 
ir geras pasilaikymas šios 
draugijos.

• Pranienė.

Am. L. R. K. Federacijos 
komiteto susirinkime, gruo
džio 3 d. “Kalėdiniam Fon
dui” aukavo sekanti nariai: 
Kun. I. Albavičius .... $5.00
Kun. H. Vaičiūnas..........5.00
Kun. F. Kemėšis .........  1.00
Jurgis Žakas ................. 1.00
Jurgis Tumasonis .........  1.00
Alek. Budreckis............... 1.00
Juozas Garuckas ........... 1.00
Vincas Petrauskas......... 1.00
A. Nausiedienė ............... 1.00
Kaz. Būras ...................... 1.00
A. Gilienė .................... 1.00
D. Adomaičiutė ............. 1.00
t*. Freitikaitė................ 1.00
E. Urbaičiutė................. 1.00
E. Dargaitė...................  1.00
K. Česnakaitė................. 1.00
P. Preitikaitė ............... 1.00
J. Leščauskis ..................  1.00
O. Balsaitė ...................... 1.00
L. Šimutis ...................... 1.00
Jurgis Petkus................... 1.0C
S. Mileriutė ................... 1.00

Viso
Reporteris.

$30.00

PRAPERČIŲ SAVININ
KAMS GRASINA.

LAUNDRYTABLETS
5 ^and 15*?—at Grocers-

Dr. E. G. KLIMAS 
LIETUVIS OYDYTOJAS 

I7M L Am St. niiiMpMi, h.

Vyrišky Drapiny Sargams
Nauji, neatimti. daryti ant 

užsakyme siutai Ir ov.rkotal. 
vertės nuo |10 Iki ISO .dabar 
parsiduoda po III Ir SI doL

Nauji, daryti gataviml nuo 
III Iki |li siutai Ir orarkotat

nuo ST.lt Iki 11 dolerio.
Pilnas pasirinkimas kailiu 

pamaltu everkotu.
▼Įsai matai vartoti siutai Ir 

ovorkotal vartės nuo III Iki 
III, dabar Ii Ir angžčiau. Kal
nia nuo ll.lt Iki I4.lt. Val
ku siutai nuo 11.00 Iki IT.lt. 
Valiuos ir Kuparak

Atdara kasdiene- nadėUomls 
Ir vakarais.

g. GOKDOK.
1411 g. Halsted SU

Rumatizmas 
Yra mano Oro Pranašas.

A
š galių žinoti atmaino 
oro, kaip pradeda man 

mentes ir kelius ant 
gelti. Bet yra BenM drangas

kuris visus skaudėjimus Išvarinėja.
Sloan’g Iilnimentaa yra labai leng

vas vartoti, nereikia nei trinti pats 
įsmenga Ir sustabdo skaudėjimą. Ge
resnis negu kokie plalstral arba ko
kio kiti vaistai. Pamėginkite dėl san- 
krekos, skaudėjimo strėnų, neural
gijos, žaizdų. Gaunamos dideliuose ir 
mažiuos buteliuose, vaitinyčlosc, 25c., 
•»««., ir $1.00.

Sloan's
Iiiniment

/T/Z.Z-S /Vv.Y-

PAIEŠKOJIMAI.

RENGIAMAS

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS
PASTANGOMIS p. A. POCIAUS

NEDELIOJE, 9 D. GRUODŽIO 1917 M.
7 V AL. VAKARE

McCORMICK SVETAINĖJE, 2530 Blue Island Avenue
DALYVAUS gan gerai West Saidiečiams žinomas panas Raeder. 
Vienas iš Paulistų Choro Sąnarių ir kiti gabus artistai. Nepraleiskite 
progos. ____________________________ . _________________

Svetaine randasi ant Blue Island Avė. tarpe Oakley ir Leavitt

;.Z

►t?

PUIKUS VAKARAS m df lake
Nedelioj, 9 d. gruodžio, š. m.

ŠV. KRYŽIAUS PAR. SVETAINĖJE
/

Vietos Tautos Fondo Skyrius rengia labai ĮDOMŲ VAKARĄ
Kuriame bus Prakalbos, Deklemacijos ir tam panašiai. Pažymėtina kad 

kalbės garsusis kalbėtojas J. Poška, Loyol’o Universiteto Studentas.

!. j

Tat šios parapijos lietuviai ir lietuvaites atsilankykitę minetan vakaran, 
užtikriname kad atėję nesigailėsite, nes išgirsite ką tokio įdomaus.

Pradžia E vai. vak. įžanga 10 c Ypatai.
RENGĖJAI.Kviečia visus
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ERNEST WEINER
DRY GOODS

1800 W. 47th Kampas Wo«d Gatves |
Mis Dindime Dibeitim Stanpis Ketvarge Ir Sibitoje

. . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke- į 
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių.

■ ■■■■■■

TAI MUSŲ DARBAI '■

T. F. narių susirinkimas.

Gruodžio 2 d. vietos parap. 
svetainėje buvo T. F. 39 sky
riaus narių susirinkimas.

Pirmiausia kalbėjo apie 
ateinantį, gruodžio 9 d., va
karų. Tas vakaras bus vietos 
parapijos svetainėje. Paskui 
buvo rinkta nauja 1918 m. 
skyriaus valdyba. Pateko se
kantieji;

Pr. Veryga — pirmin., J. 
Vasiliauskaitė — • vice-pirm., 
V. Stancikas — prot. raštin., 
J. Purtokas — finansų raštin., 
M. Šiaučiuvėnas — iždininkas, 
L. Tirunaitė ir M. Mikšaitė 
iždo globėjos.

Petronėlės žentas.

Savininkai praperčių, kat
rie nėra užsimokėję “special 
assessment” taksų 1916 m., 
turi būtinai užsimokėti šian
dien. Kitaip padengimui tų 
taksų bus parduotos tos 
prapertės.

BOMBUOJA BARZDAS 
KUTYKLĄ.

Nežinomi trįs piktadariai, 
važiuodami automobilium pro 
barzdaskutyklų Giuseppi Mo
ro, 1857 W. Grand avė., palei
do bombų, kuri plyšdama su
ardė visų priešakį namo ir 
pašalinių namų langus iš
daužė. Priežastis, buk Moro 
atsisakęs priklausyti prie bar
zdaskučių unijos.

IEŠKODAMAS MERGINOS 
PRALOŠĖ 220 DOL.

Reikalingas vaikas dėl o- 
fiso ir spaustuvės, pabaigęs 
pradinę mokyklą (public 
cchool). Gera proga pra
mokti spaustuvės darbo. At
smaukite tuo jaus | “Drau
go” Administraciją, 1800 
W. 46 St.

Plunksnosf ■ •

Svaras 49c.

Plunksnos 

49c. Svaras s
LIETUVIŠKA KRAUTUVE 
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Apiplėštas.

Frank Machoski, 2315 W 
47 gat., pasiuntinys Soutbwest 
State banke, po tiltu, Racine ir 
49 gatvių, buvo užpultas trijų 
plėšikų. Atimta 284 dol. pini 
gaiš ir 128 dol. čekiais.

Joseph Scbofer šiomis die
nomis atvažiavo iš Milwaukee 
Cliicagon merginos pasiieško
ti. Užėjęs vienan saliunų susi
pažino su trimis vyrais, katrie 
trumpam laike ir iščiulpė iš jo 
220 dol. Atėjęs policijos nuo- 
vadon skundėsi, kad nei mer
ginos, nei pinigų neturįs.

REIKALAUJAME: — Vyro 
prie ofiso darbo, kuris taipgi 
mokėtų dirbti ant typewrite- 
rio arba mergaitės stenografi- 
stės. Atsišankit tnojaus sekan
čiu adresu: 1857 W. 51st St.

Reikalaujamo kambario dol ▼Ie
nos ypatoa, turi būt Šiltas, šildomas 
garų arba pečiumi, gali būti tarpe 
8 5-tos ir 12 gatvės, malonėkite at
sisaukt! pas: *

W. JODELTS,
730 W. 17th Bt., Chicago, 111.

BXTRA.
Ai Petras Grikssas paleSkau 

Egnach Strewlnsky, paeina Ii Suval
kų gub., apie 10 metų senumo. Turi 
kreivus dantie 1114 metais turėjo 
rasturanta Chicago, 41 Ir Halsted st.. 
Kas pranei apie Jį arba jis pats at
plauks, gaus f era atlygi mg. UeldCių 
orą neiti sekančiu adresu.

PETKAS GKIKSZAH____
» . S. I 8. PARKSR, WA8H.

Arba
Karai Ina Grikštaitė 

(po vyrų Leketlenė)
1411 So. Union Are., Chicago, III.

APSVARSTYKITE GERAI.
♦r galima teisingiau dlemonto Akmeni pirkti T 
Ar galima Elgln laikrodėlius kitur pigiau gautlT 
Ar galėtu kitas auksorlus Jnmlo darbais — užganė

dlntlTl
Paklauskyte lietuvių kurie lino. Visad — teisin

gas patarnavimas.
K. NURKAITIS

1417 N. Robey St., Prie Mllwaukee eve., Ir North Ave.1

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programas, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir.pigiai. Mošų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

■ Pavedus m u m ■ 
savo Mle kokį 
spaudos darb« 
a e slgallėslt

Vyrai — limokttn harsdaskutystėa.
Į keletą savaičių. Diena ar vaka

rais. Padarykite didelius pinigus.
Gauname nuollmtls arba nuosava, 
baridaskutykla. Atvaduokite arba ra
šykit..

Holer Barbei- College 
III K »tk Ava.,

- I>

___

PaleAkau savo žmonos Marijonos, II namų Mlckevtčlukė — Atkočiu- 
nlenėe. kuri apleido mani llbėgdama su svetimų vyrų (kuria yra čia ant 
paveikslo), Bronislovas Bagdonoe. Taipgi lialvede su savimi 2 metų 
mergaitė Tbevedora Ir. dabar netinau kur būna. Pirmam pranetuslam

apie tuos pohus duosiu atllgynlmo 120.00.
IGNACAS ATKO6IUNAS

10754 Indiana Avė., Roaelaad — Chicago, IU.

* ‘ ‘**JŽ*T 'P F 4^ *v* y** '■** *,^M**» V. ATAOfc1 M • X ,•A,»A ,£»

k žti .1,

tah.

DRAUGAS PUB. CO. ;
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois "

■■■■■■ ■ ■ ■

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduor’amn po 28c. ir 
po 50c.

SVIESTAS RYŽIAI
(JmJ.n.lo* .meto- itarlauaM raliai.
DM nre- s a 
nlt, narį- n h p

iže vertta, ftl

ktnotl •
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