
Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.
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120 MYLIŲ ITAt^<MT«Sj 
SUGRIAUTAS 

Gen. Cadorno armija bėga atgal

True translation flled with the post- True translatlbn flled with the post-
master at Chicago, 111., on October 
30, 1917, as requlred by the act of 
October 6, 1917.

RUSŲ ARMIJOS DALIS 
BUS REORGANIZUOTA 

PAGAL TAUTYSČIŲ.

Kerenskis išvažiavo į 
mūšių linijas.

master at Chicapo, II)., on October 
30, 1917, as requlred by the act of 
October 6. 1917.

PRAHA 
BAI&A, 

LUTI

A KARES PA- 
ITALUS 6A- 
I SUMUŠ

AMERIKOS ŽINIOS
Minios žiaurumas. Nigeris sukapojo kirviu 

daktarą.

Gali kare greit pasibaigti 

SIŪLE BELGIJAI TAIKĄ
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
30, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

ITALUS BAISIAI MUŠA.

BERLYNAS, spalių 30.— 
Visas italų frontas 120 my
lių ilgumo nuo Carinio Al
pų iki Adriatikos jūrių su
iro. Antroji italų armija 
atsitraukia link Talgiamen- 
to upės. Visi keliai pilni 
betvarkėje bėgančių karei
vių ir gyventojų.

Trečioji Italijos armija 
taip pat traukiasi Adriati
kos pakraščiais.

True translation flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on October 
30, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

INSIBRIOVĖ Į ITALIJOS 
LYGUMAS.

Vokiečiai išviso paėmė 100,- 
000 nelaisvių ir 700 armotų.

BERLYNAS, spalių 30.— 
Karės štabas praneša, kad 
vokiečių ir austrų kariuo
menė per kalnus insibriovė 
į šiaurinę Italiją, paimdama 
miestą Cividale.

Miestas Goritza, ant 
Isonzos, taip pat užkariau
tas.

Vyriausioji armijų sto
vykla oficialiai praneša, kad 
100,000 italų nelaisvių ir 
virš 700 armotų pakliuvo Į 
užpuolikų rankas.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on October 
30, 1917, as required by the act of 
October 6, lSl7.

AUSTRO VOKIEČIAI 
JAU PRIE MIESTO 

UDINE.

Berlynas, spal. 30.—Vo
kiečių kariškas štabas pra
neša, kad insibriovusi šian- 
rinėn Italijon austro-vokie- 
čių armija priėjo prie mie
sto Udine, kuriame buvo 
vyršiausioji italų armijos 
stovykla.

True translation flled wlth tho post- 
master at Chicago, III., on October 
30. 1917, as reųulrcd by tho act oi? 
October 6, 1917.

ANGLŲ LAKŪNAI BOM
BARDUOJA VO

KIEČIUS.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on October 
30, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ITALŲ KAREIVIAI NE
NORI MUŠTIES.

Rymas, spalių 30. — Ge
nerolo C'adomos kariuome- 
nėję matyt prasidėjo demo-; 
ralizacija. Antroji armija1 
nenorėjo mušties ir tuomi 
atidarė kelių vokiečiams ' 
Italiją. Daugelis italų karei
vių savu noru pasiduoda i 
nelaisvę.

True translation flled with the post- 
master at Chicago, III., on October 
30, 1917, as required by the act of 
October 8, 1917.

TALKININKAI PRISI
RENGĘ GELBĖTI

Londonas, spalių 30. — 
Talkininkai jau pilnai prisi- 
ruošę, kad suteikti kaip ga
lima didesnę pagelbų vokie
čių užkluptiems italams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
30, 1917, as requlred by the act of 
October S, 1917.

PRIĖMĖ KANCLERIO 
REZIGNACIJĄ.

Zurichas, spalių 30. — 
Laikraštis “Neuste Tage- 
blatt“ praneša, kad kaize
ris priėmė kanclerio Mi- 
chaeliso rezignacijų.

True translation filed with the poot- 
master at Chicago. Iii., on October 
30, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

GRAFAS VON HERT
LING — NAUJAS 

KANCLERIS.

Amsterdam, spalių 30. — 
Berlyno laikraštis “Zeitung 
Ammitag“ praneša, kad Vo
kietijos kancleriu pakvies
tas būti Bavarijos ministe
rių pirmininkas grafas 
Hertling, kuris prašęs duoti 
laiko pakvietimo apsvarsty
mui.

Londonas, spalių 29.—Va
kar anglų lakūnai numetė 
kelias dešimtis tonų bombų 
ant vokiečių kariškų sto
vyklų Belgijoj.

Vienas anglų orlaivis žu
vo bombardavime^

Petrogradas, spalių 30. — 
Ministerių pirmininkas iš
važiavo karės frontan. Laik
raščiai praneša, kad karės 
ministeris pradėjo apdirbi- 
nėti sumanymų apie rusų 
armijos dalies išskirstymų į 
tautiškus pulkus.
• Delei didelių sumišimų 
daugeliose vietose tapo pa
skelbtas karės stovis.

Generolas Kaledin, Dono 
kazokų vadas, telegrafavo 
karės minisferiui, kad jokiu 
budu negalima sustabdyti 
maištų kasyklų apielinkėse, 
nes milicija išįro.

Admirolas Vladislavott, 
kuris buvo vadu rusų sub- 
marinų flotilijos laike vo
kiečių užpuolimo ant Balti
jos salų, kažin kur dingo. 
Spėjama, kad jis beplauky
damas ant nardančių laivių 
įkrito į vandenį.

True translation flled wlth the post- 
master at Chicago, UI., on October 
30, 1917, as requlred by the act of 
October 6, 1917.

IŠMĖTĖ KAIZERIO 
FOTOGRAFIJĄ.

KAS DABAR TAPO RU
SIJOS MINISTERIŲ.

Washingjton, spal. 30. 
— Vienas italų ambasa
dos narys taip pasakė:
“Jei italų frontas prie 

upės Tagliamento puls, 
reiškia karės pabaiga— 
ir talkininkų pralaimė
jimas. Tuomet karė pa
sibaigtų ne’ per du arba 
tris metus, bet per ke
lias savaites.,

Jeigu Italija negaus 
armotų, kurios jai rei
kalingos laįkyties Lom
bardijos lydumuose, tai 
karė pasibaigs.”

True translation filed with tbe post- 
master at Chicago, III., on October 
30, 1917, as reqi|lred by the act of 
October 6, 1917. :

3,500 ŽMONIŲ NUSKAN
DINTA.

Londonas, spalių 30.—Mi- 
nisterių pirmininkas Lloyd 
George pranešė parlamente, 
kad Anglija} nuo pradžios 
karės reikėjo! pervežti jūrė
mis 13,000,000 žmonių ir iš 

pusketvirtos
tukstanties. 2,700 nuskandi- 

; nęs priešininkas.

Neseniai įvykusioje Rusi
jos ministerių permainoje 
Darbo ministeriumi tapo 
pakviestas K. A. Gvozdev.

Šis vyras neseniai buvo 
paprastas darbininkas. Jis 
dirbo Ericksono telefonų 
fabrikoje Petrograde (Vv- 
borgskaja storona).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., on October 
30, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

SUV. VALSTIJŲ KA
RIUOMENĖ PAĖMĖ 

PIRMĄ VOKIETĮ 
NELAISVI.

True translation flled with the post- 
mastor at Chicago, Iii., on October 
30, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

NESENIAI VOKIETIJA 
SIŪLĖ TAIKĄ BEL

GIJAI.

Cincinnati, spalių 30. —
Nedėlios vakare, mieste 
Newporte, Ky. kaž kokie 
žmonės pačiupo ir įsodino į 
savo automobilių žinomų 
karės priešininkų Herbertų 
S. Bigelo\v, kuris yra vadas 
taip vadinamos Darbininkų 
Tarybos Cincinnate. Paskui 
uždėjo jam ant galvos mai
šų, surakino rankas geleži
niais pančiais, užkimšė kuo 
tai gerklę ir nusivežė už 
miesto į vienų miškų. Įva
žiavę į miško gilumų paliuo- 
savo jo rankas nuo geleži
nių pančių ir pririšę virvė- Bloomington, Ind., spalių 
mis prie vieno medžio. Pas- į 30. Albertas Walden šios

Garret, Ind., spalių 29. — 
Kuomet Dr. F. A. Rode- 
bauch mėgino įeiti į vieno 
nigerio namų, kad sužinoti 
gyventojų sanitariškas są
lygas, tai šeimyninkas nu
stvėrė kirvį ir užmušė juo- 
mi daktarų. Paskui žiaurus 
žmogžudys sukapojo lavonų 
į dalįs.

Ūkininkas nužudė pačią, jos 
brolį ir sau pasidarė galą.

;kui tos “inkvizicijos“ vadas 
! išsitraukė iš kišeniaus

apielinkės ūkininkas, užva
kar nušovė savo pačių, jos

popergalį ir perskaitė šitokį! brolį ir paskui paleidė šūvį
“dekretų“ pririštųjam prie 
medžio taikos šalininkui:I

“Vardan nelaimingi; Bal- 
gijos moterų ir vaikų šis vy
ras privalo būt nupliektas 
botagais.“

Po to viens iš tos partijos 
išsitraukė ilgų, smarkų bo
tagų ir dvyliką kartų su
pliekė Bigcloyv’ui per' nuo
gų nugarų.
^Nuptekus patepė- jo galvų

pats į save. Visi tris neužil
go mirė.

Albertas Walden jau nuo 
seniai nesugyvendavo su sa
vo pačia.

Washingtonas sausas.

kaž kokiuo aliejumi, atrišė 
virvės ir pagrųsinę, kad 
“pacifistas“ laikytųsi kuo1 
toliausiai nuo Cincinnati 
nuvažiavo atgal, palikę jį ruošiama 
vienų miške.

Visų tų egzekuciją darė 
žmonės apsivilkę ilgais, bal
tais drabužiais ir su gobtu
vais.

Girdėt, kad 22 automobi-

Washington, spalių 30. — 
Nuo ateinančios seredos 

Washingtone negalima bus 
pardavinėti jokių svaigina
mų gėralų ir užtat visi sa
ldinai ir jiems panašios 
įstaigos privalės užsidaryti. 

31 spalio naktyj sostinėje 
daug bankietų,

kad tinkamai pagerbti ponų 
Šnapšų, kuris per tiek metų 
taip ištikimai tarnavo 
Washingtonicčiams.

Girdėt, kad daugelis ' 
Washingtono saliunininkų I

“Bulvių arba gyvybę!“ 
reikalauja plėšikas.

Sunbury, Pa., spalių 29.— 
Fannerį J. C. House patiko 
ant kelio kauke apsidengęs 
plėšikas ir atkišęs revolverį 
suriko “hands up.“

Paskui jis tarė:
— “Man nereikia pinigų, 

bet duok man bulvių bu
šelį.

Farmeris išpildė jo reika
lavimų ir nuvažiavo savais 
keliais. Jis turėjo su savim 
virš 100 dolerių.

Primušė policistą.

Greenfield, Mass., spalių 
30. — Penki vietiniai len
kai taip gardžiai pavaišino 
kumščiais policistą, kad šis 
be pagelbos negulėjo nei at
sikelti nuo žemės.

Mušeikos už savo “man
dagumų“ priversti buvo už
mokėti $185.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
30, 1917, as requlred by the act of 
October 6, 1917.

Užgriebs Vokietijos paval- 
' ' dinių turtus.

Londonas, špal. 30.—Lon,. . , v. ...
, . ,v. , , įliai lvdeio si vyrų į miškųdone išleidžiamas bel^n
laikraštis “La Metropolet“ 
praneša, kad visiškai nese
niai Vokietija buvo siulusi 
Belgijai taikų, bet Belgijos 
svetimų reikalų ministeris 
baronas de Broguelle atstū
męs pasiulijimų.

Vokiečių sąlygos buvo ši
tokios:

Sugrąžinti Belgijai ne- 
prigulmybę;

Atlyginti karės nuosto
lius;

Padengti dabartinį Belgi-

Amerikos kariška stovyk
la Prancūzijoj, spalių 30. —
Amerikos kariuomenė mū
šio fronte sugavo pirmų vo
kietį nelaisvį.

Vokietis sugautas subatosf jos išpustymų; 
naktyj, kuomet jis netyčio- 
mis užklupo amerikiečių 
žvalgus. Kadangi jis neno
rėjo sustoti, tai tapo per- 

I šautas.
. Tuomet jį sugavo ir po 
sargyba nugabeno į kariškų 
ligoninę užpakalyj fronto, 
kame nelaisvis vakar pasi
mirė.

Vokietį sugavo du lenkai 
—amerikiečiai kareiviai iš 
Chicago ir Milwaukee.

Sušaukti taikos konferen
cijų Brusselyj, pirminin
kaujant karaliui Albertui.

True translation flled wlth tbe post- 
master at Chicago, III., on October 
30, 1917, as requlred by the act of 
October 8, 1917.

VOKIEČIAI NUSKANDI 
NO ATIMTĄ NUO JŲ 

SUV. VALSTIJŲ 
LAIVĄ.

Washington, spalių 30. — 
Svetimšalių turto valdiškas 
globėjas A.- Mitehell Palmer 
jau pradėjo imties už kon
fiskacijos priešo nuosavy
bės Su v. Valstijose. Jis il
gai apie šį dalykų tarėsi su 
prezidentu Wilsonu.

Rio de Janeiro, Brazilija,
spalių 30. — Paliepus sveti
mų reikalų ministeriui tapo 
nukabintas Vokietijos im
peratoriaus Vilhelmo pavei
kslas, kuris keliolikų mėne
sių kabojo valdiškame pa- 
lociuje.

True translation flled with the post- 
master at Chicago, III., on October 
80, 1917, aa reąulrcd by the act of 
October 8, 1917.

Amsterdam, spalių 30. — 
Waršavoje, subatoje, kara
liškuose rūmuose, įvyko 
inauguracija (pašventimas 
ant urėdo) lenkų Tautos 
Tarybos.

Washington, spalių 30. — 
Vokietija nuskandino pirmų 
savo laivų, kurį buvo už
griebę Su v. Valstijos. Nu- 
skandintasai plieninis lai-1 
vas “Clara Menning’’ tapo 
sugautas Viduržeminėse jū
rėse. Jis laikinai tarnavo 
Italijos vyriausybei ir jau 
buvo beplaukęs namo iš Ita
lijos. Iš Žmonių nieks nežu
vo.

Hcrbcrt S. Bigalovv ilgai 
klaidžiojo po miškų, kol jis 
išėjo ant miesčiuko Florens, 
Ky. Čia jis pirmiausiai už
ėjo į namus Dr. • H. K. 
Grant, kame suteikta dak
tariška pagclba.

Kalėjimas už apleidimą 
pačios ir vaikų.

ir kabaretų Savininkų Žada į True translation filed wlth the post- 
master at Chicago^ III., on October 
30, 1917, as requlred by the act ofkraustvties į No\v Yorka ir * r •Baltimorę.

Vokiečiai sudegino savo 
laivą.

Bostonas, spalių 30.—Ro
manas Kaminskis, kalvis, 
tapo nuteistas 10 dienų ka
lėjimai! už pabėgimų nuo įvtas 
savo pačios ir vaikų, kurie j 
gyvena New Yorke.

Rio de Janeiro, spalių 30. 
— Kadangi Brazilija ap
skelbė karę Vokietijai, tai 
vokiečiai jūreiviai uoste Ba
ilia bijodami konfiskavimo 
padegė ir nuskandino savo 
laivų “Eber.“

Jurininkai suareštuoti,, o 
jų kapitonas, rodos, sušau-

Nusiskandino save ir vaiką.

October 6, 1917.

Važiuoja tęsti Rusijai 
geležinkelius.

Wabash, Ind., spalių 29.— 
Įgudusių gelkeliečių būrys, 
susidedantis iš 230 žmonių, 
neužilgo ruošiasi išvažiuoti 
Rusijon tęsti naujus gele
žinkelius ir tvarkyti visų 
geležinkelių sistemų.

Jie gaus po $2,400 algos 
į metus ir bus apmokėtos 
visos užlaikymo išlaidos.

t

Prasidėjo pavergtų ir mažų 
tautų konferencija.

Pabėgo kareivis su šautuvu.

Fort Sheridan, III., spalių 
30. — Šiomis dienomis iš čiat
kažin kur dingo kareivis 
John Harrison. Pabėgo jis 
draug su šautuvu ir daugy
be kitokios amunicijos. '

Spėjama, kad pabėgėlis 
gavo proto pamišimų.

Vienas kareivis užmuštas ir 
daug sužeistų.

Muscatine, Iowa, spal. 29. 
— Šiomis dienomis į Miss- 
issippi upę įšoko 28 metų 
amžiaus moteriškė Clarenee 
Kacklcr, nusinešdama į 
dugnų 5 mėnesių vaikiukų.

Šeimyniniai nesutikimai 
buvę saužudybės priežasti
mi.

Piet-vakariniose valstijose 
dideli šalčiai.

New York, spalių 30. — 
Vakar prasidėjo pirmas po- 
sėdvs Pavergtų ir Mažų 
Tautų Lygos. Svarstymai 
tęsis 3 dienas. Norima įstai- 
gti nuolatinį mažų, paverg
tų ir spaudžiamų tautų 
kongresų.

(Ar lietuviai dalyvauja 
tame susirinkime mes neži
nome).

Camp Upton, N. Y., spal. 
30. — Vakar, traukinių su
sidūrime, vienas šios sto
vyklos kareivis tapo užmuš
tas ir virš 20 sužeista. Ke
letas sužeista mirtihai.

Washington, spalių 29. — 
Čia gauta žinių iš piet-vaka- 
rinių valstijų, kad ten vieš
patauja smarkus šalčiai. 
Kaikuriose vietose tempera
tūra nupuolė iki dviejų 
laipsnių Ūmiau O.

»-
ORAS

Šiandie: šalta, 
vėjas.

Ryt: Taip pat.

šiaurinis
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TAIPGI “KATALIKIŠ
KOS” DRAUGIJOS.

Šito numerio vietinėse ži
niose padėta aprašymas apie 
laisvamanių ir socialistų 
“debatus,” į kuriuos jie 
buk kvietę gerb. musų vei
kėjų kun. Dr. A. Maliaus- 
kį. Iš vakarykščio “Drau
go” pasirodė, kad kun. Dr. 
A. Maliauskis nuo jų nėra 
gavęs jokio pakvietimo į jų 
ruošiamus “debatus.” Jie 
panaudoja musų veikėjo var 
dą, kad į jų rengiamus neva 
“debatus” patraukti dau
giau žmonių ir pasipelnyti.

------- ::o::--------
Paaiškėjo, kad laisvama

niai su socialistais imasi 1
, naujų priemonių suvedžioti 
žmones. Jie mato, kad ją 1 
eilės siaurėja, į jų sušaukia-! 
mus susirinkimus niekas ne
nori eiti. Tatai jie,, ruoš
dami vakarus imasi gud
rybių — pasako, kad tok- 
šai ir toksai į “debatus” 
šaukiamas. Taip buvo pra
eitą kartą. “Debatų” pa* 
siklausyti susirinko laisva
manių ir socialistų gaujos. 
Bet jie ten galėjo pasidžiau
gti tik savo šulų ‘pliauški
mais.

------- : :O::--------
Reiškia, kad trumpu lai

ku laisvamaniai su socialis
tais negalės prisišaukti f sa
vo ruošiamus susirinkimus 
nei žiopliąusių savo pasekė
jų. Šitie žinos, kad jų va
dovai juos tiesiog pašiepia 
ir mulkina. Už inėjimą 
svetainėn renka nuo jų de
šimtukus, gi kalbėtojai pas
kui tauzija nebūtus daiktus^ 
Toksai stovis juk nepaken
čiamas nei uoliausiems lais
vamanių ir socialistų tar
nams.

Yra daugelis lietuvių ka
talikiškų draugijų, kurios 
nešioja kokių nors šventų
jų vardus, vadinasi katali
kiškomis, bet nepildo katali
kiškų pareigų, nepažįsta jo
kio skirtumo tarp kataliko 
ir laisvamanio arba socialis
to. Tokios “katalikiškos” 
draugijos savo įvairius pra
nešimus apie ruošiamus va
karus, apie mirusių narių lai 
dotuves ir tt. dažniausia pa
skelbia ne katalikiškuose, 
bet socialistiškuose arba lai
svamaniškuose laikraščiuo
se.

Draugijų susirinkimuose 
šviesesni nariai pakelia 
prieš tai balsą, ima išrodinė
ti tokio katalikų pasielgimo 
kenksmingumą. Bet kiti 
[nariai, dažnai patįs draugijų 
{viršaičiai, “rimtai” paaiš
kina, kad tame nesama nie
ko bloga, bi tik lietuviškas 
laikraštis, Geri katalikai 
didžiumos negali intikinti. 
Ir tas viskas posenovės pa
lieka. Katalikiškos draugi
jos palaiko socialistų spau
dą. Jos pačios tuo' budu 
stiprina savo priešininkus. 
Už savo pinigus pačios sau 
gaminasi virvagalius ir ši
tuos neriasi aplink kaklą.

Šitaip valkioti ir niekinti 
šventųjų vardus yra ne tik 
gėda, bet ir didelis nusidėji
mas. Kiek yra žinoma, daž
niausia katalikiškas draugi
jas veda iš kelio jų viršai
čiai, kurių tarpe yra uolių 
socialistų ir laisvamanių be
rnų. - Į viršaičius jie paten
ka per kaikurių katalikų 
apsileidimą.

Laikas katalikams parei
kalauti, kad draugijų šven
tieji vardai nebūtų valkioja
mi. Laikas katalikams pri
versti savo draugijų viršai
čius, kad jie pildytų konsti
tucijas ir atsisakytų sėbrau
ti su Katalikų Bažnyčios 
nevidonais.

valstijos įstaigose. Teismas, 
išduodamas nuosprendį, bi; 
kitko buvo pažymėjęs, kad 
katalikiškos įstaigos našlai
čius auklėjo geriau ir pi
giau, negu pati valstija.

Po šito nusprendimo Jo 
Augštoji Malonybė Cbica- 
gos Arkivyskupas sušaukė 
visu katalikišką parapiją 
klebonus susirinkimam Tar
tasi apie našlaičių likimą. 
Be šito Arkivyskupas pa
skelbė į katalikus aplink
raštį našlaičių reikale. Kaip 
kunigai klebonai, taip kata
likai suskato gelbėti našlai
čius. Pasipylė aukos. Aiš
kiai pasirodė, kad visų tau
tų katalikai kaip vienas sto
ja šalę savo ganytojo Arki
vyskupo. Jei įstatymas už
draudė šelpti našlaičius, 
juos šelpti apsiėmė visos 
parapijos, visi katalikai.

Graudus verksmai ir Is- 
msntacijos

Solisty laikraštyj “NaujiinosB”.
Jeruzolimos mieste yra 

senovės mūrų liekanos. Prie 
tų griūnančių mūrų atsisto
ję seni žydai verkia ir le- 
mentuoja, kad Dįevas at
metęs žydus ir juos išsklai
dęs po visų pasaulį.

Kaip anie žydai prie irs
tančių Jeruzolimos mūrų, 
taippat ir “Naujienų” re
daktorius Grigaitis, stovė
damas prie irstančio lietu
viškojo socializmo, graudin
gai lementuoja, prašo pagel-
bos pagaliaus pačių “klieri- 

Anądieną, kaip jau buvo' kalų,” dūsaudamas maldarn- 
paminėta “Drauge,” vir- |Ja, kad bent jie sustabdytų 
šiaušias teismas panaikino
Cook apskričio teismo nu
sprendimų. Vadinasi, vir
šiausias teismas pripažino, 
kad Katalikų Bažnyčia nėra 
jokia sekta, bet tikėjimas, 
ir kad katalikiškos įstaigos 
negali būt priskaitomOs prie 
sektinių įstaigų.

Katalikiškose įstaigose 
auklėjami našlaičiai išnaujo 
gaus iš valstijos išdo pašel- 
pą. Teisybė gavo viršų.

mano konferencijas,
Lementuodamas socialistų 

vadas Grigaitis viskų mie-

kaip juodas nešvarus debe
sis vulkano viršūnę.

3) “Naujienų” redakto
riui Grigaičiui išrodo, ko jis 
nežino, to nėra ir būti nėra 
buvę. Jis nežino savo pra
nokėjų bedievių ir kokių 
baisybių jie yra pridarę, 
dėlto jam ir rodos, kad tų 
baisybių nei būti nėra buvę

Taip elgflamos socialistų 
laikraščio “Naujienų” re
daktorius Grigaitis yra pa
našus į anų akląjį žmogų, 
kuris saulės nematydamas, 
mano, kad jos visai nėra.

Kų sakytumei, skaityto
jau, jei koks aklis, skaisčių 
dienų tave sutikęs, užsipul- 
damas imtų tau tvirtinti,

:o:
Savo “debatuose” laisva

manių atstovas Dubiekas į- 
vairių niekybių pritauzijo 
prieš kunigui. Jis sakė, 
kad kun. Į)r. A. Maliauskis 
niekus kalbąs savo konfe
rencijose. Bet dirstelkime 
į šitą “Draugo pusla

NAŠLAIČIAI GAUS IŠ 
VALSTIJOS UŽLAI- . 

KYMA.

Sausio 25 d., š. m. Illinois 
valstijos -Cook aps. viršiau
siam teisme paskelbta ištar
mė, kad valstija neturi tei
sės duoti iš valst. išdo pašel- 
pos našlaičiams, katrie auk
lėjami katalikiškose įstaigo
se. Buvo pasakyta, kad tai 
draudžianti daryti valstijos 
konstitucija. Gi pastaroje is 
senų-senovės yra pažymėta, 
kad tokia pašelpa negali 
būt duodama sektų Įstai
goms. Tuo remdamasis teis
mas taip ir nusprendė. Ka
talikų Bažnyčia buvo pri- 
skaityta prie sektą eilės.

Minėtasai teismo nu
sprendimas pastatė blogan 
padėjiman visus Ulifuns 
valstijos katalikus, kurią 
įstaigose auklėjama suvirs 
3 tūkstančiai našlaičiu. Ka
taliką Bažnyčios priešinin
kai ėmė krikštauti. Pradžiu
go daug net ir musą sociali-pį. Įsitikinkime, kad 

kun. Dr. A. Mhliauskis skel-lstai su laisvamaniais
bia tiesą. Gi laisvamaniai 
tik melaiR dangstosi. Kun. 
Dr. A. Maliauskio prirody
mai į skutus sukedena lais
vamaniu ir socialistą pliauš

kimus.
Smarkiau ima slysti pą-

Del to teismo nusprendi
mo našlaičiams buvo aiški 
skriauda. Tą skriaudą jiems 

I padarė ne teismas, no teisė- 
I jas, kurs tą nuosprendį pa
skelbė., Bet senas valstijos 
įstatymas. Tas&i įstatymas 

l reikalauja, kad visi našlai-
matai iš jo laisvamanių ir čiai turi būt' auklėjami no 
socialistų kojų.-nsa<

16) Moniteur t. XXIV, l. 602.
17) Guillon, Histoire de la vil- 

le de Lyon pendant la Revolution 
tril, l. 427, 431, 433.

18) Bouchez et Roux tom. 
XXXIV, l. 184, 200.

19) Alfred Lallie, Les Noyudes 
de Nantes l. 21—90.

20) Alfred Lallie, Les Fusilla- 
des de Nantes, l. 23.

21) Duchatelier, Brest pendant 
la Terreur l. 105.

22) Paris, Histoire de J. Le- 
bon, t. II, l. 371, 372, 375, 377, 
379, 380.

23) Rapport de Saladin, 4 ko
vo 1795 m.

24) Beulieu, Enssai’s, t. V. I. 
290.

25) Barriere et Barville, Me
moires sur les prisons, t. II, l. 261, 
262, 354.

26) Wallon, la Terreur t. II, 
l. 87.

27) Pescayre, Tableau dės pri
sons de Toulouse, l. 316.

28) Mortimer—Ternaux, Depo- 
sition de la femme Millet, t. III, 
l. 633.

29) Campardon,' Histoire du 
Tribūnai revolutionnaire de Paris, 
t. II, l, 55.

30) Barriere et Barville, Me
moires sur les prisons, t. I, l. 10'.

31) Camille Boursier, la Ter
reur en Anjou, l. 228.

32) Campardon, Histoire du 
Tribūnai revoliutionnaire de Pa
ris, t. II, l. 189, 190, 193, 197.

33) Berryat Saint — Prix, la 
Justice revoliutionaire, l. 285, 311, 
445, 447:

34) Eugene Sturm, les Origi- 
nes du systeme financier actuel,
I, 53, 79.

35) Recueil de pieces authen- 
tiques, concernant la Revolution 
a Strasburg, t. I, l. 23, 24.

< 36)- Mallet- Dupan, Memoires i.
II, l. 15.

37) Gregoire, Rapport s sur le 
vandalisme, 14 fructidor II an. 
ir 24 brumaire III, an.

38) Wallon, Histoire du Tribū
nai revolutionnaire de Paris, t. 
V, l. 105;

39) Moniteur t. XXII,1.86,751.
40) de Tocųueville, L’Ancicn 

Regime et la Revolution, l. 169.
41) Discours d’Hebert aux Ja- 

cobins, 26 brumaire.
42) Sckmidt, Tableuz de la Re

volution francaise, t. II, l. 19.
43) Meillan, Memoires, l. 166.
44) Paul Thibault, E’tudes sur 

l’histoire de Grenoble pendant la 
Terreur. Recueil de pieces au- 
thentiques t. I, l. 29.

45) Pescayre, Tableau dės Pri
sons de Toulouse, l. 317.

46) Wallon, Histoire du Tri
būnai revolutionnaire de Paris t.
III, l. 402.

Tegu dabar socialistų va
das Grigaitis, ar laisvama
nių atstovas Dubiekas, ar 
koks kitas socialistas ar lai
svamanis DOKUMENTAIS 
mums prirodvs, kad bedie
viai per prancūzų revoliuci
ją tų baisybių nedarė. At
siminkite, kad neužtenka 
rėkti: meluoji, meluoji, bet 
reikia tai dokumentais pri
rodyti. Juk ir kiekvienas 
vagis ar žmogžudys sugau
tas, rėkia, kad jis kumelės 
nevogęs, kad jis žmogaus 
nepjo.vęs, kad meluoją tie, 
kurie jį kaltina.

Taigi ponai socialistai ir 
laisvamaniai, prirodykite 
viešai su dokumentais, kad 
per prancūzų revoliuciją be
dieviai : laisvamaniai, par- 
mazonai ir socialistai tų bai
sybių nedarė, bet buvo ne
kalti lygu avinėliai.

LAUKIAME TŲ PRI 
RODYMŲ.

A. Maliauskis.

OHIMKAI. 
(Maskvos gub.).

Chimkai visai netoli (16 
verstą) nuo Maskvos. Čia lie
tuvių tremtinių virš 700 žmo
nių. Senukus, senukes ir 
šiaip-jau negalinčius* pragy
venti šelpia rajoninis Komite
to karės aukomis šelpti prie 
Maskvos Lietuvių Šelpimosi 
Draugijos skyrius.

Daug kuomi cliimkiečiai ga
lį pasididžiuoti: turi sau kop
lytėlę, kurioje laiko pamaldas 
laikinai apsigyvenęs kun. M. 
Kalkė ir atsilankąs kun. Svai- 
kauskas, 2 mokykli vaikams ir 
vakarinius kursus suaugusie
ms. Pradinėse mokyklose mo
kytojauja mokytojos: E. Spu- 
daitė, V. Statkevičaitė ir Ma- 
jauskaitė, vakarinėse — šie
met išlaikęs brandos atestato 
kvotimus Ed. Jatulis.

Chimkiečiai turėjo Rusijos 
Lietuvių Seime du savo atsto
vu. Grįžus atstovams buvo 
sušauktas Chimkų lietuvių ko
lonijos susirinkimas, per kurį 
buvo pranešta apie tikrojo Ru
sijos Lietuvių Seimo darbus. 
Susirnkime buvo visi nepapra
stame upe: jausdamies laisvos 
Lietuvos piliečiais kartu rei
škė dėkingumą dešiniąja! Ru
sijos Lietuvių Seimo daliai.

Chimkuose lietuvių jauni
mas kruta, dirba, organizuo
jasi.

Chimkiečiai turi1 atskirą 
kampą... rusų kapynėse, ku
riose jau ilsisi amžinai virš 
šimto lietuvių.

Pagalios vieną dalyką pas
tebėsiu: chimkiečiams fab ai 
malonu girdėti, kad jie kietas 
obuolys, kuris, žinoma, neįkan
damas nekviestiems Maskvos 
‘ ‘ prelegentams... ’ ’

. , (“Vad.”)

ruoja savo nosies ilgumu ir kad saulės visai nėra, nes jis 
jos nematųs. Beabejo pa
sakytumei, kad tam vargšui 
galvoje vieno šulo trūksta.

Kaip tas aklis, taippat el
gias ir socialistų laikraščio 
“Naujienų” redaktorius 
Grigaitis. Jis nežino bai
sybių, kurias išdarė bedie
viai, dėlto ir rėkia, kad to
kių baisybių nei būti nėra 
buvę.

Bet užuot rėkęs, lietuvių 
socialistų vyriausysis vadas 
ir “Naujienų” redaktorius 
Grigaitis daug geriau pada
rytų, jei mestų laikraščio re
dagavimų, imtų vaikščioti į 
kokių nors pradinę mokyklą

jos pakumpininųi. Šitai to 
prirodymai:

1) Socialistų vadas Gri
gaitis ir jo vedamosios 
“Naujienos” gyvena mela
gystėmis. Atsiminkime, 
kaip Grigaitis, norėdamas 
išsisukti, iškreipė arba ki-

Nežinia, kaip dabar t i ,,
džiaugsis musų socialistai Komunistų mani estų,
su laisvamaniais. kuris skart°s socialistų

evangelija. (Žiūrėk apie tai 
kningutę “Marksas II”tl. 

į 15, trečia laida). Atsimin
kime, kaip Grigaičio veda- 

imosios “Naujiem,” norėda-

NEUŽILGO ŽADA PASI
RODYTI NAUJAS 

LAIKRAŠTIS.

Lawrence, Mass. — Anų į^10S aP^™^\ 
t j- • v. ;išrado tok^pnes jas liudy-sekmadienpMickevičius, ne-1, .. . .tojį, kokio nei kuomet pa

saulyj nėra buvę, ir devy
nios galybės kitų nepado
riausių Grigaičio ir jo “Nau
jienų” melagysčių!

Pats meluodamas ir falsi- 
fikuodamaą, Grigaitis savo 
laikraštyje “Naujienose” 
užsispyręs be jokios sarma
tos tvirtina, kad ir kiti tų 
darą, kad mano pasakojimai 
per konferencijas apie bai
sius bedievių darbus, ku- 
rius jie darė per prancūzų

zaležninkų “vyskupas,” pa 
skelbė, kad neužilgo pasiro
dys nezalažnas laikraštis, jo 
organas. Jip busiąs labai in
domus laikraštis. Išttkro 
bus indomus, jei Mickevi
čius pats jį redaguos. Nes 
Mickevičius tiek žino apie 
lietuviškų kalbų, kiek jau
tis supranta apie astrono
mijų.

Bet, skelbia “vyskupas,” 
kad tas laikraštis bus pa
puoštas daugeliu paveikslų.
Liepė savo parapijonams, revoliucijų, esančios mela-

gystės.
Mes čia ir pasistengsime 

Grigaičiui prirodyti DOKU
MENTAIS, kad tas yra NE- 
MELAGYSTES, bet kad 
bedieviai revoliucionieriai 
jas yra TIKRAI PADARŲ.

2) Iki šiol mes manėme, 
kad vyriausysis lietuvių so
cialistų vadas ir socialistų 

Laukia čionai žmonės pa- laikraščio. “Naujienų” re- 
slrodymo tos naujos gazie- aktorius Grigaitis yra toks

draugijoms, komitetams ir 
šiaip grupėms parapijonų 
eiti nusitraukti savo “pik- 
čerius.” Tiktai vienų per
sergėjimų davė ‘vyskupas.’ 
“Kada eisite “pikčerių” 
nusitraukti, tai visi nusi- 
skuskite barzdas, kad atro- 
dytumėt kaip civilizuoti
žmones. >>

tos, kaip cirko atvažiuojant, 
nes supranta, kad bus iš ko 
pasijuokti.

Jonas Keras.

SUMANINGAS SVEČIAS.

Westville, UI. — Spalių 
25 d. L. Vyčių susirinkiman 
pribuvo netikėtas svečias, p. 
P. Bridienė iš Chieagos. Su
sirinkimų atidarius ir ap
svarsčius nekurius reikalus, 
p. Bridienė pasakė puikią 
prakalbėlę, kurių musų jau
nimas labai buvo užganėdin
tas. Po susirinkimo p. Bri
dienė pamokino mūs puikių 
ligšiol pas mus nežinomų 
liotuvišką žaidimų. Pažaidę, 
padainavę ir padėkoję p. 
Bridienei už jos pasidarba
vimų musų tarpe išsiskirstė
me po namus

“public sehočl” ir ten su 
vaikais pasimokintų bent 
kiek istorijos.

Mokykloj jis ir pats pa
matytų, kad jo pranokėjai 
bedieviai per prancūzų re
voliuciją pragarsėjo tokio
mis baisybėmis ir tokiomis 
kraujagerystėmis, kad jų 
sgrmatytus ir patįs tigrai su 
krokodiliais.

Kad bedieviai Prancūzi
joj per revoliucijų nepado
riausiai elgpsi su moterimis 
ir mergaitėmis, kad jie pa
leistuvavo pagaliaus su nu
žudytųjų kūnais, kad jie 
skriodė žudydami kaiku- 
riuos katalikuslir iš per- 
skriostos krutinės išplėšę ė- 
dė žmogaus širdis, kad jie da 
rė ir kitas baisybes, kurių 
nei išreikšti negalima, tai 
prirodo šitie dokumentai:

1) Arckives nationales. F. 7, 
3217; F. 7, 3222; F. 7, 3197.

2) Mercure de France No. du 
4 juin 1791.

3) Retif de la Bretonne, les 
N uit s de Paris, IX nuit, l 388.

4) Mortimer — Tarnaur III, l. 
257. Proccs dės septembriseurs, de- 
position Rotušei, l. .628.

5) Prudkoinme, les Crimes de 
la Revolution, tom. III, l. 272.

6) Granier de Cassagnac, His- 
258,

tamsus, kad nemoka nei sa
kinio suklijuoti, kad viena 
sakinį berašydamas, kartais 
net penkis ir pagaliaus sep- 
tynius kartus puolą į bjau
rų klaidų purvynų, kad jis
nežino nei socializmo, kurį'^ dnDirectoire t. II, l. 
sakos skelbiąs, nei kapita- 241. 
lizmo, su kuriuo sakos kovo
jąs. (Žiūrėk apie tai knin
gutę “Marksas II”). Da
bar pasirodo, kad tas socia
listą vadas nei istorijos ne
žinąs, nei a, b, c, kad jis ne
žinąs nei savo garsingųjų 
pranokėjų bedievių veiki
mo.

Tatai prie visų anų Gri
gaičio tamsumo titulų, da
bar prisideda naujas juodas, 
kaip' smala. ISTORIJOS 
NEŽINOJIMO VAINIKAS.
Tas tamiybią vainikas ptao- 

G

7) Rock Marcandier, Histoire 
dės hommes de proie l. 197, 198.

8) Mercure de france, 26 sept. 
1789 m.; 15 jan. 23 apr. 16 ir 30 
geg. 1 jun. 23 no v. 1791.

9) Lallier, le District de Ma- 
chec.oul, l. 173.

10) Lavirotte, Annales d’ Ar- 

nay-le-Duc, 5 feb. 1792.
11) Mathon de la Varcnne, l. 

154. ■X
12) Julės Ramai/, Histoire d e la 

persecution revolutionaire dans le 
Doubs, t. III, l. 86.

13) Gregoire, Memoires I,1.341.
14) Moniteur, į. XVIII, l. 654.
15) Bourhcz et Rotu, Rapport

Susišnekėjo.
Nuėjo kurčias su sveiku 

ropių rauti.
Girdintis. Ateina ropių 

valdonas.

SKAITYKIT IR PLATINMT

VERGIJOS
dienos
praėjo.

jau
Bet'

vis dar tarpe mus 
ra davg vergų, 
rie yra atstu

miami nuo savo darbo beširdės 
vcrg-mistrės-LIGOS. 
w Yra labai lengva išvengti ma
žu kliūčių išaugant j dideles, 
j?igu urnai atida ant to atkrei
piama Ir tas yra j'usų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo iržar* 
nų, kaipo plovimas skaudžian* 
čios gerklės intraukiinui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apaj-eiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— ase už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Psdagot, Ncurall- 
ffijos, Pn-sišaldymo, Apfihibtmo, Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję, i:aip Ir nno visokiu kitu reumar 
tišku ligų, naudoki

PAIR-EXPELLER,
kaipo cerų ir nrtikCtinų draugn M my
nes per puse linttmeėio. Tik 68c ir 
33c bonkute: galima ęrauti visose ap

tiekęs* Arba pas |/>ti fabrįk.inta—
F. AD. RSCHTCft A CO. 

Iv-<0 Straah fc«w toriu

sektų įstaigose
(U įte^Įtfifrre, 18 floreei. H «»

afcfrar
“DRAU6I”
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LRK. PARAPIJA.

Aurora, III. — Spalių 21 d., 
Aniolų Sargų parapijinėje ai
rių svetainėje, buvo surengtos 
lietuvių prakalbos. Tikslas 
prakalbų paaiškinimas para
pijos reikalingumų ir kokiais 
budais prie to prieiti. Kalbėto
jais buvo pakviesti p. A. J. 
Sutkus ir V. Stulpinas iŠ Chi- 
cagos.

Žmonių sūsirinko apie 100. 
Nors oras buvo gražus ir" ga
lėjo daugiau susirinkti, bet iš

mnkauja, parsitraukė sau 
“arei-vyskupų,” kad jį “į- 
Sventintų” j vyskupus. 
Žmonės sakė, kad tas “ar
ei-vyskupas” esųs iš Lietu
vos atvažiavęs per Prancū
ziją. Bet kada tas “arci-vy- 
skupas” atvažiavęs tik ang
liškai temokėjo kalbėti, tai 
Mickevičius aiškino, kad tai 
esųs prancūzas.

Ištikrųjų iš kur ir kas tas 
“arei-vyskupas” yra per 
paukštis, dar neteko suži
noti, gi kų Mickevičius skel
bia, negalima tikėti. “Šven
tinimai” įvyko sekmadienį. 
Bet tas veltui buvo darbas, 
nes jau ir taip Mickevičius 
yra tris ar ketonus kartus 
šventintas.

Dar

ninkas privalo užsirašyti ir 
skaityt “Darbininkų.“

“Darbininkas“ metams kaš
tuoja $3.00. Adresas: “Dar
bininkas,“ 242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

3. ‘‘žvaigždė.“ “Žvaigž
dė“ yra seniausias Amerikos 
katalikų laikraštis. Jo obal- 
siu yra: Dievas, Tėvynė ir Tei
sybė.

“Žvaigždė“ rašo apie poli
tikų, apie visuomenės' reikalus, 
paduoda žinias iš karės laukų, 
iš Amerikos kolonijų. Taip- 
pat daug rašo apie katalikų 
veikimų Amerikoje ir visame 
pasaulyje. Paduoda daug ži
nių apie Lietuvą ir iš Lietu
vos. Viskas rašoma’ labai su-

nių apie moterų įvairius rei
kalus, polltikinius, visuomeniš
kus ir kitokius. Talpina pa
sakaites, eiles, aprašymus ir 
t.t. O kas svarbiausia, rašo 
labai daug apie namų ruošų ir 
valgių gaminimų. Tai yra 
toksai žurnalas, kurį turėtų 
užsirašyti ir skaityti kiekviena 
lietuvė moteris ir mergina, kas 
jinai tenai nebūtų: ar išsipuo
šusi inteligentė ar vargo pelė 
darbininkė — visoms lygiai 
tas žurnalas reikalingas ir tin
kantis yra.

“Moterų Dirvos“ kaina me
tams $1.00. Adresas: “Mote
rų Dirva,“ 242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

10. “Pažanga“ — Žurnalas 
mokytiems ir apsišvietusiems 
lietuviams skiriamas. Talpina 
rimtus moksliškus straipsnius 
ir raštus žymesnių rašytojų. 
Taip-pat nušviečia lietuvių ir 
pasaulinę politikų.

Kaina metams $2.00. Adre
sas: “Pažanga,“ 614 W. Ma- 
hanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

203Kaina metams $1.00. Adre
sas: “Tikyba ir dora,“ 1631 
North Avė., Ohicago, UI.

7. “Tautos Rytas“ — Pilnų
jų Blaivininkų leidžiamas or
ganas. Išeina sykį mėnesyje.

Daugiausia talpina raštų 
apie blaivybę, bet tap-pat gvil
dena it kitus visuomeniškus 
reikalus, talpina įvairių pasa
kaičių, eilių ir šiaip gražių 
dalykų padoriam pasiskaity
mui tinkamų. Yra įvestas ga
na platus ir labai įvairus vai
kų skyrius, kuriame telpa raš
tai pritaikinti vaikų amžiui 
ir supratimui. Eina formoje 
žurnalo.

Kaina metams 75c. Adre
sas: “Tautos Rytas.“ 120 Bo- 
wen St., So. Boston, Mass. ..

8. “Šviesa“ — eina veik to-

Sekančios Knygos Gauna
mos “Draugo” Knygyne.

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin
ti mnsų išleistas knygas. •

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardų. Pinigus reikia siųsti iškalno išperkant 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolerio 
galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.

Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, III. 1915...45 
No. 82. Huckleberry Finna3. Mielam laiko praleidi

mui patartina šių apysakų, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, vertė Jonas Rinitas............75

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu 
sisekusių vertinių garsaus angių rašytojo Charles 
Dickens. Apysakų, kurių myli senas ir'jaunas, bied7 
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. Tinkųs scenai veikalėlis ........................... ....10
:Ho. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis

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, tinkųs mažiems ir
suaugusiems,' 112 pusk................................................. 25

No. 819. Kokia Autonofcija Lietuvai Reikalinga:
(Autonomija ar Savivaldai) parašė J. Gabrys,....... 10

No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in- 
davė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu- 
siam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos dalis 1 IVilkes Barre, Pa., 1911,
pusi. 12........................ ................. ..............................10

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažvnimui 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 parninklo-
liš; parengė Tėvas Kapucinas ...................................5

No. 1020. Tlati šv. Istorija Seno ir Naujo Lri^iyrco. 
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dali 1-ma kun.- 
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. L ’ pa
veikslais perspausta sulvg J. Zavadzkio 1905 m. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 puri.. .$1.00 

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kHn. 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 atsakimus 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. B. Serafi
nas. Šitafne katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina...................25

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tir’-r ■ 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...........r.............. . .............. ’.................................... 35

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

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, -jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, III. 1915, pusk 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; nprašymų lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio- 
je privalo rastis šį knyga. 448 pusk popero apd....75
Drūtais drobės apdarais......................... . .$1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausydami in

formacijų adresuokitė:

prantamai ir priprasta žmonių 
žmonių, kurie tiki, kad Mic-. kalba, 

kevičius yra katalikų kuilį-į “Žvaigždė“ išeina kartų saikioje formoje kaip ir “Tikyba 
gas. Bet jų mažai tėra. vaitėje. Kaina metams $2.00. ir Dora,“ bet raštus talpina

Adresas: žvaigždė,“. 3654 daugiausia apie blaivybės rei-
Richmond St., Philadelphia, kalus.

vis randasi čionai

i
pradžios žmonės visados yra 
nerangus. Ir kada jau pamato, i Daugumas jo rėmėjų, tai 
kad jų artimi draugai darbuo : yra paprasti bedievėliai, ku- 
jasi, tai tada ir jie prie to pri-i rie tų daro iš keršto, norė
sideda.

Čia parapijos organizavimo 
komitetas gyvuoja jau nuo
1914 m. Ir nors jo darbuotasi 
nenuilstančiai, bet esant ma
žam skaitliui lietuvių, negali
ma buvo jų gerai sutvarkyti, 
Berods čia esama apie 500 lie
tuvių, bet ne visi nori prisidė
ti prie šios naujai tveriamos 
lietuvių parapijos. Darbas, 
vienok, jau pradėtas ir galima 
sakyti, jaigu visi čia gyvenan
ti lietuviai prisidėtų, tai už 
poios metų butų galima turė
ti savo kunigų ir parapijų.

Reikia žinoti, kad netoli 
Aurora yra keletas mažesnių 
miestelių, kuriuose pusėtinai 
lietuvių gyvena. K. v.: Batavia 
Geneva ir St. Charles. Šie visi 
susitaikę, galėtų sudaryti di-

dami žmones atitraukti nuo 
tikrojo tikėjimo. Bet tiems 
eretikams nesiseka. Jų 
skaitlius mažėja.

Jonas Keras.

LIETUVIŠKI KATALI
KIŠKI LAIKRAŠČIAI.

Pa.
4. “Garsas“ — savaitinis,

Susiv. L. R. K. Amerikoje lei
džiamas organas.

“Garsas“ plačiai gvildena 
Susiv. apdraudos ir pašelpos, 
politikos ir visuomenės reika
lus; paduoda žiniais iš karės 
lauko ir iš visos Amerikos.

' i Taip-pat talpina ir šiaip nau-
Kuriuos reikia platinti tarp' dingų straipsnių ir pasiskai- 

lietuvių. tymų.
.. 1. “ Draugas, ’ ’ Dienraštis. 
“Draugas“ yra katalikų nesu
griaunama tvirtovė. Eina 
kasdienų. Jame telpa straip- 
niai apie politikų, apie visuo
meniškų veikimų, taip-pat tel-

“Garso“ kaina metams $1.- 
50c. Adresas toksai: “Gar
sas,“ 456 Grand St., Brooklyn,
N. Y.

• A. '<9
5. “Vytis“ — dvisavaitinis 

laikraštis, organas leidžiamas

Jei kas trokšta šviesos, tai 
“Šviesoje’* jos gali rasti ne
menkai.

“Šviesos” kaina metams tik 
$1.00. Adresas: “Šviesa,“ 46 
Congress. Avė.,. Waterbury, 
Conn.

9. “Moterų Dirva” — kata
likių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sųjungos. Yra 
tai puikiausias mėnesinis žur
nalas ir tinkamiausias musų 
padorioms moterims ir mergi
noms. Talpina daug straips

Ūkininkas į čigonų: - 
Kam tu raitas klampioji 
pievų

Čigonas: — Na tai ne 
raits. (Nušoko nuo arklio ir 
nusivedė pėsčias).

UŽMIRŠK KAD TUIU SKILVI. 
Gaunamas visose vaistinyčiose.

Po kiekvienam valgiui imkite vieną 
o pamatysi**, kad geriau Jauaitėa 
Pradėkite Šiandieną!

dėlę parapijų, nes kiekviena- įg įvairių Amerikos pasviečių 
me iš jų gyvena po 3-4 šimtus 1 įr į j.

pa rimti straipsniai apie tikė-; jaunimo Vyčių organizacijos, 
jimiskus dalykus, daug ivairių Gvildena daugiausia jaunimo 
žinių iš Amerikos ir iš viso reįkalus, talpina daug indomių 
pasaulio; naujausios žinios iš žinučių, paveikslų, .pasakaičių, 
karės lauko, korespondencijos; gaidų _ vįenu žodžiu 

tų, kas tik jaunimų interesuoja

lietuvių.

Reikia pažymėti, kad Auro
ra, UI. lietuviai, yra labai ge-)kaį tiktai dabar pasaulyje da-

Kas tų dienraštį turi užsira
šęs ir skaito, tas žino viską,

ri žmonės. Nori veikti, darbuo- 
ties tautos ir Bažnyčios labui. 
Bet vien vargas, kad nėra 
kam jų suvienyti, sutraukti 
krūvon. Kad butų parapija, 
tai butų parankiau visiems, ir 
turėtų šiokią tokių prieglaudų 
ir jaunuomenė.

Iš draugysčių, tai geriausiai 
gyvuoja Šv. Kazimiero K., L. 
R. K. Am. Sus. ir keletą kitų.

Naujai tveriamos parapijos 
vardas busiąs Šv. Kazimiero. 
Komitetai-organizatoriai yra 
užtvirtinti Rockfordo vyskupo 
kurio vafdu ir yra dirba
ma viskas, k. v. renkama au
kos ir pinigai, šaukiama susi
rinkimai ir t. t. Viskas yra at
liekama teisingai ir saugiai. 
Užtaigi, kurie, ten gyvenan-!

rosi, ir sužino teisingai, nes 
“Draugas“ žinių neiškraipo, 
o paduoda viską greitai ir tei
singai.

“Draugas“ metams kaštuo
ja $5.00. Jo adresas: “Drau
gas,“ 1800 W., 46-th St, Ohi
cago, ni.

2. “Darbininkas”—L. D. S. 
organas. Tai visų geriausias 
darbo žmonėms ir inteligen
tams Taikraštis. Jisai eina tris 
sykius savaitėje ir paduoda 
naujausias žinias iš karės lau
kų, iš darbininkų kovos su ka
pitalistais, iš lietuvių visuo
meniško veikimo, ir daugelį 
kitų įvairiausių akyvų žinu
čių.

“Darbininkas” uoliai daly-

ir apeina.
Kaina metams $1.50. Adre

sas: “Vytis,“ 1800 W. 46-th 
St., Chicago, UI.

• 6 “Tikyba ir Dora.“ — 
Laikraštis leidžiamas kunigų 
Marijonų Chicagoje, eina du 
kartu į mėnesį.

“Tikyba ir Dora“ rašo apie 
tikėjimo ir doros dalykus, pa
duoda žinių iš katalikų visuo
menės gyvenimo* duoda atsa
kymus į užklausimus iš tikė
jimo ir doros srities. Yra tai 
vienas iš geriausių lietuviškų 
katalikiškų laikraščių, veda
mas labai suprantama liaudies 
kalba. Eina mažomis brošu-
rėlėmis, taip, kad visų metų, 
numerius sudėjus ir apdirbus, 
išeina labai'puiki ir naudinga 
knyga.

APSVARSTYKITE GERAI.
r aaiima teisingiau diemonto Akmeni pirkti f 

m raiima Klgln laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė

dinti?
Pnklauskyte lietuvių kurie žino. Visad teisin

tas patarnavimas.
K. NURKA1TIS

1«17 N. Robey St., Prie Mllvraukcc avė., Ir North Avė.

IllilllllllUlllimilllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiimsi r.

tieji nepriklausote prie tos pa
rapijos, tai prisirašykite. Juo 
daugiau prigulėsite, tuo grei
čiau galėsite nuveikti gerų 
darbų tvėrime parapijos ir ga
vime lietuvio kunigo.

Oras Auroroje yra labai 
sveikas. Miestelis yra pastaty
tas ant abiejų pusių Fox upės 
ir medžiais išpuoštas, kurių 
tarpe labai malonu gyventi.

P. A. Sutkus nuosekliai pa
aiškino apie naudingumų 
Spaudos Savaitės. Yra viltis, 
kad ir Aurora lietuviai prisi
dės prie praplatinimo katali
kiškos spaudos. Taigi, Auro- 
riečiai, į darbų!

Vincas.

LAWRENCE, MASS.

S. B. Mickevičius, kuris 
jau čia porų metų nozaleir dai

vauja visų politikos klausimų 
rišime, gvildenime ir jų visa
pusiškame nušvietime. “Dar
bininkas“ rūpinasi visais lie
tuvių visuomeniškais ir visais 
tais klausimais, kurie benl 
šiokį-tokį sanrišį turi su dar
bininkų gyvenimo reikalais.

“Darbininkas“ yra pasiry
žęs plačiai nušviesti reikalų 
grįžimo į Lietuvą po karės 
amatninkų ir darbininkų ir 
jau toje linkmėje priruošia
mąjį darbų uoliai varo. 

“Darbininkas“ yra labiau
mėgiamas ir mylimas darbo 
žmonių laikraštis, bet jį uoliai 
skaito ir musų inteligentija.

Iš “Darbininko” pelnas, jei
gu koksai yra, eina ne j kieno 
teiiai privatinę kišenę—bet 
musų visuomenės, mnsų darbi- j 
ninku tvirtovės L. D. S. nau- 

Delto kiekvienas darbi-

Panedėlio Vakaro Patarna
vimas Del TaupinančiiĮ.
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- 

ri&ms yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose

Del parankumo .ūkių depozitorių Taupumo Sky
rius šios bankos yra atdaras 
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA- 1 
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00. į

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo- S 
.širdžiai prieinami. S

State Bank of Chicago
LA SALLF įd WASHINGTON STS.

(Skersai nuo City Hali).
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PASISEKIMAS
/

Daugumoje musų mintyse reiškia (gijimas 

turto. Deiei jgijimo turto, jus turltr ?*uti sis- 

tematiiki savo tauplnlme. Patyrimas tūk

stančių taupių ir pasekmingų žmonių, pali u- 

dija vertę taupinimo. Pirmas žingsnis prie 

u rto ir pasisekimo turi būti bankos kn ygu te

Pradėki! taupyti šiandie nors Ir so $1.00 Kės mokamo 3-Cla nuošimti ant Jo 
depozlty

Peoples Stock Yards 
State Bank

Didžiausia Valstybinė Banka išskiriant vidurmięsti.
Ashland Avė. Kampas 47-tos Gatvės.

2

am
I

/

DRAUGAS PU B. CO. 

1800 W. 46th St., Chicago III-
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WEST PULLMAN. T0WN OF LAKE.

LAISVAMANIŲ “DE

BATAI.”

Aną antradienį vaka
re Meldažio svet., West Si- 
deje laisvamaniai surengė 
“debatus.” Laisvamaniai 
per socialistą laikraštį ir 
pliakatais plačiai išgarsino, 
kad jie į tuos “debatus” yra 
pakvietę kataliką veikėją 
kun. Dt. A. Maliauskį.

Bet kaip visuomet, taip ir 
dabar laisvamaniai su socia
listais žmones tik pašiepė. 
Visupirmu jie į savo 
“debatus” nekvietė kun. 
Dr. A. Maliauskio. Jie la
bai gerai žino, kad kun. Dr. 
A. Maliauskis ir kviečiamas 
nestos su tais tamsuoliais į 
“debatus.” Pagaliaus jie 
žinojo, kad kun. Dr. A. Ma
liauskis yra užimtas svar
besniais reikalais. Bet jie 
savo keliu paskelbė tuos 
“debatus,” kad prisirinkti 
nuo žmonių dešimtuką ir 
pripliaukšti nieką prieš Ka
taliką Bažnyčią ir kunigus.

Atėjus “debatą” laikui 
Chicagos lietuvišką laisva
maniu atstovas Dubickas 
pasilipo ant pagrindą ir pra
nešė, kad kun. Dr. A. Ma
liauskis nebusiąs (mat, jis 
jau senai tai žinojo) ir to
dėl jis vienas “debatuo- 
siąs.” Ir paleido jis dar
ban savo nepraustą burną. 
Išniekino kataliku tikėjimą 
ir kunigus. Ant galo pažy
mėjo, kad socialistai nesą 
priešingi tikėjimui ir prieš 
jį nekovoja. Šitą niekšys- 
tę senai skelbia socialistai ar 
laisvamaniai. Tai daro, kad 
apdumti akis musą darbi
ninkams, kad juos patraukti 
į savo eiles.

Pasirodė, kad Dubickas 
yra didelis tamsuolis, nes sa
vo kalbą rėmė bedieviško 
laikraščio “Kardo” pliauš
kalais. Ir jisai dar mano, 
kad su juo gali koks katali
kas stoti į “debatus!”

Laisvamaniams ir sociali
stams ne tiesa rupi, bet pa
sipinigavimas, žmonią tam
sumas ir savo eilią sustipri
nimas. Pasipinigauti jiems 
pasisekė. Bet prisitraukti 
daugiau šalininką — tai 
tuščias darbas. J. J.

SVARBUS PRANEŠI
MAS.

Armour’o vakarinę moky
klą, 33 Place, lanko apie 300 
mokinią, daugiausiai lietuvių, 
vyrą ir moterių. Taipgi yra 
daug ir nesuaugusių vaikinų 
ir mergaičių, kurie nebuvo pir
miau užbaigę viešosios mokyk
los. Dabar stengiasi tai at
likti. Kaikurios klesos taip 
pripildytos, kad reikėjo pasta
tyti po 2 mokytoju. Tai vis 
angliškos kalbos ir skaitliavi- 
mo klesos. Bet norintiems 
mokytis yra dar gana daug 
vietos. (J ai ima ir dabar įstoti, 
tik reikia eiti ir naudotis gera 
proga.

Blogiausiai yra lankomos 
amatų klesos, t. y. moterų siu- 

‘vimo, virimo ir vyrų dailidys- 
tės (staliorystės) klesa (ma
linai training).

Moterų siuvimo klesoje mo
kinama: kirpti, sinti drabu

žius, skrybėles daryti, mėgsti 
ir išsiuvinėti gražius ornamen
tus, taipgi ir su mašina siūti. 
Reikia, žinoma, atsinešti savo 
medžiagą ir pasakyti mokyto
jai, ką norima padaryti. Ši 
klesa labai menkai lankoma. 
Matyt, musų gražioji lytis vi
sai neindomauja naudingais 
užsiėmimais. Užtaigi lankant 
po namus dažnai matosi gir
tuoklystė ir nešvarumas. Pa
buvus pusę minutės bute rei
kia skubintis laukan, kad ne- 
užtroškus nuo blogo oro. Gė
da musų tokioms šeiminin
kėms.

Dar kartą pranešu, jeigu ne
susirinks daugiau moterų ir 
merginų į siuvimo klesą, tai 
mokyklų valdžia ją panaikins. 
Tada ir tos, kurios nori lanky
ti, negalės vien tik delei tin
ginystės ir apsileidimo kitų. 
Klesoje turi būt nemažiauk
kaip 25 mokinės.

Virimo klesa geriau lanko
ma. Bet ir ne pergeriausiai. 
Ir čia dar daug galėtą patil
pti. Čia mokyklų valdžia ir 
dalį medžiagos suteikia dykai, 
reikalingus taukus ir kitokius 
dalykus. Musų moterims ir tas 
nesvarbu. Verčiau “rudį” 
vakarais iš kibirukų siurbti, 
negu eiti ir veltui išmokti, 
kaip skanius valgius pagamin
ti ir ateityje būti geromis šei
mininkėmis. Ištikro, tą ma
tant skaudu darosi, kad dalis 
musų visuomenės yra visai 
supuvus, neturi neikiek ener
gijos pagerinti savo būvio, bet 
žengia į prapultį. Virimo kle
sa ir bus uždaryta, jeigu lan
kysis mažiau kaip 25 asmenįs 
kas vakaras. Šios klesos re
zultatai yra tokie, kad dažnai 
prikvėpina visą mokyklos na
mą skaniausiais kvapais, kad 
kartais neiškenti nenuėjęs pa
žiūrėti, ką jos tenai gamina. 
Pasigaminusios valgius, žino
ma, jos pačios ir susmaguriau- 
ja ir indus sumazgoja.

Vyrų dailidystės klesa ir 
kaip tik laikosi. Daugiau 
ateina vaikų kaip suaugusių. 
Matyt, jaunesnieji yra ener- 
gingesni už suaugusius.
Visgi yra keletas vaikinų, ku 

rie lanko reguliariškai ir kiek
vienas dirba sau po naudingą 
rakandą. Ypač vienas švie
sus vaikinas dirba labai puikią 
kėdę atsilošiamą ir iš šonų 
atsiremiamą. Rėmai tos kėdės 
bus iš ąžuolo, ji visa bus iš
pinta lendrėmis. Jis nori ją 
pabaigti prieš Kalėdas ir pa
baigs, nes vaikinas labai yra 
darbštus ir dirba kas vakaras 
po 2 valandi. Matyt, kad kas 
nors apturės nuo jo Kalėdoms 
puikią dovaną. Daugiau rei
kia Lietuvai tokių sūnų.

Visi padirbti daiktai mo
kykloje lieka mokinio savaš- 
čia, nors medžiaga ir priklau
so mokyklai.

Taigi kreipiuose į visus, ku
riems rupi pagerinti savo bū
vis ir tapti gerais nariais savo 
tautos, idant jie lankytus kuo- 
skaitlingiausiai ir amatų kle- 
sas Armour’o vakarinės mo
kyklos. Mokinama: pirmadie
niais, antradienias, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais nuo 
7-tos ligi 9-tos valandos ’vaka- 
rais. Viskas dykai.

Jonas Šileika,
Mokyklos prižiūrėtojas.

L. Vyčių 35 kuopa buvo 
surengus vakarą spalių 14 
d. Buvo sulošta komedija 
“Daina be galo.” Vakaras 
gana gerai nusisekė. Dabar 
mokinasi kitą veikalėlį su
lošti Šv. Juozapo draugijai.

Vyčių ūpas darbuose tau
tos ir tėvynės labui kas kar
tas didinasi. Nors spalių 24 
d. buvo mažai susirinkę, bet 
visi gyvai svarstė kuopos 
reikalus. Nutarta susirinki
muose turėti promogėlės ir 
pamokas. Pamoką vedė jum 
išrinktas J. Sorokas — lie
tuvių; p-lė A. Skigaitė — 
anglą kalbą. Tatgi darbuo
kimės Vyčiai! J. S.

CICERO, ILL.

Padėka cicieriečiams.

Spalių 21 d. LRK. Lab. 
Sąjungos 3-čia kuopa buvo 
surengus fėrus (bazarą) na
šlaičių naudai. Tas vaka
ras davė pelno 110 dol. Su
aukotą dovaną buvo apie 25 
dol. vertės,. kurios bus atei
tyje sunaudotos.

Tariame širdingiausią a- 
čiu visiems, kurie kokiu 
nors budu prisidėjo prie to 
bazaro surengimo. P. Lau- 
danskis paaukojo porą ba
landėlių, kurie davė pelno 
16 dol. Taipgi aukojo sekan
ti: Apol. Šukienė, A. Valan
čius, J. Meironis, Z. Bulaus- 
kienė, J. Juzienė, M. Juzie- 
nė, S. Palūkoms, M. Damb- 
rauskis, J. Rašinskaitė, Ra- 
širibkis, A, Slauteris, K. Ska- 
dauskis, A. Kučinskaitė, V. 
Norvekienė, B. Jabnsonie- 
nė, D. Gudas, E. Mikolai- 
nienė, J. Jonča, V. Šemetul-

Labdarią susirinkimas.
Spalių 28 d. Šv. Kryžiaus 

parapijos svetainėje vietos 
labdorią draugija turėjo su
sirinkimą.

Pirmiausia buvo išduoti 
įvairus raportai. Besvars
tant kuopos reikalus atsi
lankė svečias, gerb. kun. F. 
Kemėšis. Čia pat buvo 
svarstomas įnešimas, ko- 
kiuo budu padauginus kuo
pose amžinuosius garbės na
rius, katrie galėtą įmokėti 
po 100 dol. labdarybei. Šį 
sumanymą gražiai nupiešė 
gerb. kun. F. Kemėšis. Ji
sai savo gražioje kalboje iš
dėstė reikalingumą šelpimo 
našlaičių.

Ragino susirinkusius įsto
ti į garbės narius. P. Very- 
ga ir paaiškino truputį apie 
tai. Garbės nariais įsto
jo: p. K. Varanavičienė, p

A-ri augiaiku.uia'O *** —-------- *
ki šen i ana 202 dol. mėsos diena.

Pereitą šeštadienį Abe -----------
Kaplan, susitiko labai malo- Visi Chicgos viešbučiai ir 
ną draugišką žmogelį. Pa- restoranai šiandie kostume- 
sikalbėję pasirodavinę, . p. riams neduos jokią mėsišką 
Abo išsiėmė iš bankos 202 valgią. Manoma yra, kad 
dol. ir nuėjo į svečius pas kaikurios bučemės, taipgi
savo draugą 1037 Jackson 
boulvard. Kada p. Abe grį
žo namon, tai jau jo kišeniu- 
je pinigą nebuvo. . Pasi
skundė policijai, kuri rado 
tam name tik stalą ir kazi- 
res.

prisidės prie to patriotiš
ko darbo. Butą gerai visai 
mėsos nevalgyti, jeigu kiti 
valgiai butą šiek tiek piges
ni.

ANT PARDAVIMO.

..DIDELIS BARGENAS! ..
Ant pardavimo bučernė Ir groser- 

nė su Įrankiais Ir Įtaisymais. Prie to 
dar 4 kambariai pagyvenimui ir di
delė stainė ant pardavimo arba rau
dos. Vieta gerai išdirbta ir puikioj 
vietoj. Atsišaukite tuojaus:
8466 Vincenncs Avc., Chicago, III.

REIKALINGA!

Reikalinga mergina parda
vinėti tikėtus prie drabu-

t nr rr v • ta t šią- Prityrimas nereikalingas, les: M. Grybaite. D. Jurgn- Darbaa M00
taitė, M. Basčiutė, N. Šokai- vaite pradėt, 
tė. Už aną gausią auką . B.
padėkota delną plojimu.

Be kitko plačiai kalbėta
apie bazarą. Bazaras įvyks 
lapkričio 4, 6, 8 ir 10 die
nomis, Elijošiaus svetainėje.
Patartina visiems ten atsi
lankyti. V. S.

KUPPENHEIMER 
415 S. Franklin

nnrnnmnYmmnm
3 F. P. Bradchulis :

Lietuvis Advokatas ®
ATTORNET AT LAW 

105 W. Monroe. Cor. Clark St 
Room 1207 Tel. Randoloh 6699.

CHICAGO. ILL.

Šia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir daugiau pi

nigų.
Visur reikalinga daug kirpėjų, tri

enalių, rankovių, kišenių Ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų 
elektros mašinomis. Darbai laukia. 
Ateikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų mle- 

rą—bile štai lės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtints 

118 N. La baile gatve. Kambarys 
416-417. prie# City Hali

SUS S. Halated M. 
Talephons Yards 8390
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AKYS E6ZAMINUCJAMAS

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 285$ B. Leavltt St.
Valandos 4—t ir 7—9

Tel. Canal 1877.

Gyvulių skerdyklose strei

kas dar nepasibaigė.

Chicagos “Stock Vardą” 
bučerią unija negali susitai
kyti su mėsinyčią savinin
kais. Taigi dabar laukiama 
valdžios įsimaišymo į tuos 
darbininką ginčus.

PARSIDUODA MOKYKLA.
. . Jeigu nori turėti puikų ir pelninga 
bizni tai pirk mokyklą Anglu kal
bos Ir kitu mokslų. Mokykla geriau
siai išdirbta. Mokiniu visados pilna. 
Jeigu nuo $300.00 iki $500.00 ant 
menesio. Puiki proga kompetentiš- 
kam žmogui. Kreipkitės asmeniškai 
arba laišku.

B. F. WASZKIEWICZ.
2146 W. lOtti St., Chicago, III.

Reikalinga lietuviškai kalbanti 
pardavėja. Atsišaukite tuojaus:

STERNS DRY GOODS STORE 
S442 So. Halsted St., Chicago, III.

Kas turite aUpnaa akla ir trum 
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet atcltikite pa* 
mane. Aš Jums duosiu rodą it 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatvė
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LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. $24 National Life Bld$ =

SS So. LoSalle St..
Vakarais 1S« Mllwaukee Ava =

Central <S9>
* Rasldenca Humboin 91

CHICAOO. n.
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falefonaa Mc&lnley 67M

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

1417 Si. Klitori liti. kiaus K. SI gihi

Tel. Drover 7S41
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTI8TAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėilomis pagal sutarimą. 

4711 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės 
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Daktarai virsta į vagius.

Kitą kartą puikus gydy- 
skis, M. F. Švaikauskis, V.' tojas, bet dabar gatvių kam- 
Lukšta, Vaitaitė, A. Gricai- pu saugotojas, Dr. W. B.
tė, B. Raulinaviče ir A. Am- 
brozaitė. Ir visiems tame 
darbe prisidėjusiems taria
me vardu našlaičių nuošir
dų ačią. Našlaitis.

Reikalingi vyrai kurie mokintus! 
Barzdaskutystės. Per keletą savaičių. 
Diena ar vakarė. Uždirbk kuomet 
mokiniesi. Darbai laukia. Gera už
mokestis. Gali užsidėti savo barzdas- 
kutykla. Pamatyk mus arba rašyk 
katalogo.

MOLER BARBĖK COLLEGE 
105 So. 5th Avė.
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PAIEŠKOJIMAI. 
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Paleškau darbo už Zakristijo
ną. Esu suprantantis. Jeigu kuriam 
iš klebonų reikėtų malonėkite atsi
šaukite sekančių adresų:
8636 Baltimorc Avc., So. Chicago, UI.

Paleškau kambario dėl gyvenimo 
ant North Sides pas blaivus žmo- 

, ... . - v *v i- • nės, turi būti ir šildomas. Kas to-beles ir ovcrkocio 1S Ilgom-!kla vieta turi, meldžiu atsiliepti.
. Į • F. J. M.neS. | teso N. LINCOLN, ST., Chicago,

Phillips 38 m. suareštuotas. 
Kaltinamas pavogime skry-

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigra’ ->ti sau 
veidą ir įgyti ilgus riauki' . I ri. ujsk 
štampą ir gausi visas • jorraacij. ■».

DISTRIBUTOR FOR r „Z?’ ’
42 Vine Street, fttr ®

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai

Gyvenimas ir Ofisas 
$149 S. Morgan St. kertė 32 st.

Chicago, III. 
specialistAs

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plel 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mls vakarais ofisas uždarytas.

Telepbone Yards <87

**•*•♦•*•*
Dr. POVILAS ŽILVITIS

Lietuvis Gydytoju Ir 
Chirurgas,

620$ B. Halsted St., Chicago 
Tek Drover 7179

Dr. A. R. Biuntenthil 0. D.
Akių ' Specialistas 
Patarimas Dykai

Off’.so Adynos nuo 9 iš ryto Iki 9 
vai. vakarė Nedalioms 9 iki 12. 

4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4317,

Užsimušė.

Griūnanti porčiai, 2228 
Blue Jsland Avė., užmušė
John Rasovac ir Fraąk Na- 

her sunkiai sužeidė.

Krautuvė apvogta.
Pereito šeštadienio anksti 

rytą vagiliai įsilaužė į Brid- 
geport Clothing Co., per 
langą ir nepasiganėdinę ten 
buvusiais drabužiais išdaužė 
duryse stiklą ir iš vidaus 
dar paėmė daugumą drabu
žiu. Sako, kad blėdies pa
daryta ant 600 dol. X. 

Pabėgęs iš kareivi jos.
Kažkokasi Jokūbas Skin- 

kus buvo paimtas kariuome
nėn, kur buvo pasidavęs Ja- 
kub O. Pieroninš rusu. Šio
mis dienomis buvo pabėgęs 
iš kariuomenės, bet tuojaus 
sugautas. Išklausinėjimo 
metu prisipažino tarnavęs 
anglą kariuomenėje, bet iš 
ten po trijų dieną pabėgęs. 
Valdžia paimsianti jį savo 
globon.

BRIDOEPORTAS.

Sekmadienio vakare vieti
nė LDS. kuopa buvo suren
gus vakarėlį. Vaidino ko
mediją “Visi tris pralaimė
jo.” Komedija nusisekė. 
Po to trumpai pakalbėjo 
kun. F. Kemėšis ir ant ga
lo sekė pasilinksminimas. ..

Reikia pastebėti, kad mu
są svetainėje lietuviai pra
deda priprasti gražiai užsi
laikyti ,kaip pridera ge
riems žmonėms.

SKAITYKIT IR PLATINKI! 

"DRAUGĄ”
EfrOM.” . /.llH ' ■

Tik Išėjo Iš Spaudos

“AUŠRELE”
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė 

Paraše PRANAS

Kaina 1O centų

GAUNAMA

“Draugo” Knygyne
1800 W. 46th St. Chicago, III.

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiimiiiiiiiĮĮi

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų,
Jeigu Tau skauda akys, , B
Jeigu turi jųždegimą akių.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuc. tau B 

reikalingi akiniai:
įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- B 

vo akis specijalistul. kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus B 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana |
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės . Ant PinttM Aptiekos 2-ros angštn. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėllom nno 9 ryto iki 12 dieną. = 

Tel. Canal 523
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TAI MUSŲ DARBAI:

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programų*, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musą 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Pavedus m a m s 
savo Mle koki 
spaudos darbą 
■ esIiailAsit

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