ORAS.

Gražu.
Nebus didelės permainos
temperatūroje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
KAINA
PRICE

2 CENTAI
OEST8

£®vJ’nė”
307 h; ’

CHICAGO, ILK, ANTRADIENIS, LAPKRITIS (NOV.) 6 D. 1917 M.

Didėja greitos taikos viltis

į translation flletP wlth the postnta^ter at Chlcago, III., on November
6, 1917, as reąulred by the act of
October 6, 1917.

Iš Rusijos

HERTLINGO PASKIRI
MAS — DIDELIS ŽING
True translation filed wlth the postSNIS PRIE TAIKOS.
master at Chicago, 111., on November

Naujas kancleris yra kata
likų partijos vadas.
Bernas, lapkr. 6. — Čia

12 DĖDĖS ŠAMO KAREIVIŲ
NELAISVĖJE

Rusai šaudosi tarp savęs
ant fronto
True translation filed with the post- True translation filed with the postmaster at Chicago, III., on November master at Chlcago, III., on November
6, 1917, as reąulred by the act of 6, 1917, as reąulred by the act of
October 6, 1917.
October 6, 1917.

3 AMERIKIEČIAI UŽ
MUŠTI, O 12 NE
LAISVĖJE.

Paėmė 6,000 nelaisvių.

Washington, lapkr. 6. —
Karės Departamentas gavo
iš generolo Pershingo pra
nešamų, kad mūšio fronte 3
Suv. Valstijų kareiviai tapo
užmušti, 5 — sužeisti ir 12
— pakliuvo į nelaisvę.

Priešo nuostoliai, apart
vieno paimto nelaisvėn, ne
True translation filed with the post‘
master at Chicago. III., on November žinomi.
6, 1917, as reąulred by the act of
October 8. 191T.

ITALIJAI DABOSI NUO
LAT KARSČIAU.

True transJntten filed ivttfc lh« port-

London, lapkr. 6. — Itali
jai pavojus didėja, nes, kaip’
praneša telegramos iš Ry
mo, užpuolikams pasisekė
pereiti Tagliamento
upę,
kur generolas Cadoma įstei
gė naujų apsiginimo linijų
po didžiam atsimetimui nuo
Isonzo fronto.

True translation filed with the postmaater at Chlcago, 111., on November
6, 1917, as reąuired by the act of
October 8, 1917.

IR VENIZELOSAS
RYME.

MUNIJAI.

True translation filed wtth the postinaster at Chlcago, III., on Novembor
6, 1917, as reąuircd by the act of

October 6, 1917.

NAUJOS LENKUOS
KONSTITUCIJA

TI IKI PABAIGOS.

Sultonas ruošiasi važiuoti
Berlįnan.

Talat Bey, didysis Turkijos
viziras, pasakė, kad Turki
ja nesitaikins, kol neatgaus
visų prarastų žemių su pagelba kardo arba su pagelba derybų.

siai priims imperatoriaus
Vilhelmo pakvietimų atlan
True translation filed wlth the post- kyti Berlinų.
master at Chlcago, 111., on November
6, 1917, as reąulred by the act of
October 8, 1917.

Londonas, lapkr. 6.—Am
sterdame gautas pranešimas
nuo “Exchange Telegraph,”
kad Wuertembcrgo. armijų
vadas generolas von Berrer
tapo nušautas pėtnyČioje,
kuomet jis apžiūrinėjo .vo

kiečių, apkasus prio Rygos.

KAREIVIUS.

Petrogradas, lapkr. 6. —
Oficialiai pranešama, kad
Buzeo apielinkėse ištikima
kariuomenė dabartinei val
džiai Šaudžiusį į tuos karei
vius, kurie atviriausiai bičiuoliavosi ant pozicijų su
vokiečiais.
Dvinsko fronte vokiečiai
stumiasi pirmyn.
Aficeriai sako, kad jie jo
kiu budu negali sustabdyti
kareivių sėbravimų su prie
šais.
True translation flied wlth the postmaster at Chlcago, III., on November
8, 1917, as reąulred by the act of
October 8, 1917.

NEIŠLEIS HUSUOS PI
LIEČIU ŪĖRUBEŽYN.
Petrogradas, lapkr. 6. —
Laikraštis ‘Novoje Vremia’
praneša, kad vyriausybė nu
tarė neišdavinėti rusams
pašportų, kurie nori išva
žiuoti užrubežyn.

KRASAŽENKUAI

VIE

TOJE CENTŲ.
Įvedus naujus kariškus
mokesčius daugeliuose Amerikos miestuke ėmė stig
ti centų. Bet gyventojai ne
nuliūsta ir vietoje metalinių
centų pradeda vartoti viencentinius
krasaženklius
(štampas).

AMERIKOS ŽINIOS
Pirma moteris laišknešis.
Washington, lapkr. 6. —

RINKIMAI
6 lapkričio daugeliuo
se Suv. Valstijų mies
tuose įvyksta rinkimai
įvairių vietinių urėdų.

Šiandie ant sostinės gatvių
piymą kartų pradės nešioti
krasų moteris. Jaja yra po
nia Pemelia Campbell, ku
rios vyras paimtas kariuo
KITOS TIKYBOS TURĖS menėn. Jokios unifonnos ji
PILNĄ LAISVĘ.
nenešios, apart maišo su
laiškais ir laikraščiais.
BERLINAS, lapkr. 6. —
Delei vyrų stokos žada
Naujos lenkų valstijos kon ma tas pats įvesti ir į kitus
stitucija susideda iš 9 sky miestus.

Chicagoje ir visame
,Cook paviete šiandie
bus renkami teisėjai.

rių ir 151 paragrafo. Varšavos profesorius Cybichow- Neužsignėdinę už taikos
ski, kuris buvo išrinktas Į
šalininko kankinimų.
konstitucijos išdirbimo ko
misijų ir kurį užtvirtina pirCincinnati, O., lapkr. 5,
mutinė Tautos Taryba, taip j cinehnuitį gyventojai dirašo lenkiškuose laikraš džiai įniršę ant tų, kurie ne
čiuose apie pirmus tos kon seniai kankino taikininkų
stitucijos punktus:
Bigęloiv. Buvo surengtas
Lenkija bus neprigulmin- milžiniškas mitingas prieš
ga, konstitucijinė valstija.
šiaudinių patriotų žiauru

.
•• *• •• ••
Rytdienos “Draugo”

Kataliku liRyba bus uiešpataujanti ir karalius priva
lės būti katalikas

Kadangi didelė didžiuma
Lenkijos gyventojų yra Ry
mo-Katalikai, tai valdančių
karalių giminė privalo išpa
žinti tą pačią tikybą. Kata
likybė, kaipo viešpataujanti
religija Lenkijoje, bus pri
pažinta visose Valdiškose ce
remonijose. Neatsižvelgiant

mų.
Kaip jau andai “ Drauge’’
rašėme, karės šalininkai bo
tagais plakė per nuogą nu
garą Bigeloiv, misi vežę jį i

•• •" ■ •• ••

•• •*

•• ••

Visiems lietuviams S.
Valstijų piliečiams pa
tariame
kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiuo
se rinkimuose ir balsuo
ti už sau patinkamus ir
gerus kandidatus.

numeryj galėsime pra
nešti rinkimų pasek
mės.

Rado turtą, kasdamas
bulvės.
Phipps&urg, Me., lapkr. 5.

Porą dienų atgal tūlas O. C.
Oliver kasdamas bulvės at
Washingtono viršilos tai
rado žemėse puodukų, ku
po gi aiškiai bjaurėjusi to
riame buvo kelioliką auksi
kiais laukiniais patriotizmo
.
nių ir sidabrinių pinigų.
apsireiškimais.
---‘
“
•
i
i
tai,
kiekviena
kita
tikyba
T’rue traiislatiOB tUeį vrtth tta.»o8l-’
Tarpe jų atrastas vienas is
NUČilAffliftAtTiĖM
------------------------------L
maeter at CTllc£go, Iii., on November
galėš
džiaugties
pilna
laisve
panų doleris iš 1798 metų.
6, 1917, ap reąulred by the act of HAI IR 2MOO2UDYBĖS.
Suareštuotas lietuvis, kuris
BUK VOKIETIJA VĖL
Simbįrskas, lapkr. 5. —
NORI PASIŪLYTI
Susidaręs vagių ir žmogžuTAIKĄ.
! džių būrys neduoda ramu

Kopenhagenas, lapkr. 6.—
Iki pastarųjų dienų Suv. Čionykščiai dipliomatai lin
Valstijos per‘Rusiją pasko ksta manyti, kad Austrolino išviso Rumunijai $3,- -Vengrijos svetimų reikalų
ministerio grafo Čemino va
000,000.
žiavimas į Berlynu greičiau
siai turi daug bendro su vo
True translation filed with the postmoster at Chicago, III., on November kiečių noru antrų kartų pa
6, 1917, as reąulred by the act of siūlyti talkininkams pradėti
October 6, 1917.
taikos derybas.
TURKIJA KARIAUSIAN

(Neseniai Italijon taipo gi nu
važiavo Anglijos ir Prancūzijos
Taip pat jis pažymėjo,
ministerių pirmininkai ir kaikurie kad turkų sultonas greičiau
žymus karininkai. “Dr.’*).

NUGALABINO VOKIE
ČIŲ GENEROLĄ
PRIE RYGOS.

(Didžiai smagu yra pažymėti,
\kad naujasai Vokietijos kancleris,
buvęs Bavarijos ministerių pirmi
ninkas, grafas von Hertling yra
katalikas ir labai žymus vokiečių
katalikų partijos (centro) vadas.
Įdomu pranešti ir'tas, kad apie
didelę greitos taikos viltį, paskirus
Hertlingą kancleriu, mums privatiškai kalbėjo kun. Dr. A. Majau
skas dar pirm šitos telegramos ga
vimo. Kun. Maliauskas ypatiškai
pažįsta dabartinį Vokietijos kan
clerį ir tuojaus po jo paskirimo
sakė tą patį, ką dabar praneša te
legramos iš Šveicarijos. Red.).

Washingtou, lapkr. 6. —

Kopenhagenas, lapkr. 6.—
Rymas, lapkr. 6. — Ryme
dabartinėje valandoje vieši
Italijos ministerių pirmi
ninkas Eliptherios Venizelos.

grafo von Hertlingo paskirimas į Vokietijos kancle
rius vadinamas revoliucija
politiškame Vokietijos gy
venime. Dipliomatai sako,
kad jau dabar taikos klau
simo svarstymas bus nu
kreiptas nuo Prūsijos militariškų ratelių į Munichą ir
Viermą, kas yra milžinišku
ženklu, kad gal neužilgo pa
saulis sulauks seniai pagei
dautinų taikų.

RUSAI ŠAUDO SAVUS

master at Chicago, III., on November
8, 1917, as reąulred by the act of
October 6, 1917.
October 6, 1917.

Gal gen. Cadornai reikės at AMERIKA PASKOLINO
3 MILIJONUS RU
simesti ir nuo Taglia
mento fronto.

No. 262

St.

8, 1917, as reąulred by the act of
October 6. 1917.

Berlinas, lapkr. 6.—šiaur-rytinėje Italijoje austro-voldečių kariuomenė pasek
mingai. perėjo Tagliamento
upę ir paimta dar 6,000 ita
lų j nelaisvę. Vokiečiai žen
gia pirmyn vakarų link.

METAI-VOL. II.

Entered as Second Claas Matter Mareli SI, ISIS, at Chlcago, Illinois under the Act of March 8. 1879.

VOKIEČIAI PEREJO
TAGLIAMENTO UPE

PASISEKĖ VOKIEČIAMS
PRIE TAGLIAMENTO.

—N

K-

True translation filed wlth the poetmaster at Chlcago, III., on Novemoer
6, 1917, as reąulred by the act of
October 8, 1917.

REZIGNAVUS VICE
KANCLERIS.

mo aplinkiniams gyvento
jams. Neseniai 'jie išpjovė
miškų pirklio Ovčinikovo
šeimynų. Toje pat dienoje
taipo gi tapo sužeistas inžinerius Petrov, kuomet ap
ginkluotų valkatų gauja už
puolė jo butų. Petrovo pati
iš baimės iššoko nuo antro
augšto ir ant vietos užsimu
šė.
Gyventojai susitarė paei
liui laikyti sargas butuose.
True translation filed wlth the postmaater at Chlcago, III., on November
8, 1917, as reąulred by the act of
October 8, 1917.

Amsterdamas, lapkr. 6. — RUSAI MUŠA TURKUS
Berlyno ‘Vossische Zeitung’ PRIE JUODŲJŲ JŪRIŲ.
praneša, kad subatoje atsi
Petrogradas, lapkr. 6. —
statydino Vokietijos vice-kaneleris Dr. Karolis Helf- Kariškas štabaR praneša,
kad pietiniame fronte prie
ferich.
Juodųjų jūrių rusai išmušė
Valgomieji dalykai pabran- turkus iš pirmų linijų ir
kaikuriose vietose net pa
s go 47 nuošimčiais.
siekė trečios apsiginimo li
Washington, lapkr. 5. — nijos.
Nemažai paimta kariško
Laike pastarųjų trijų metų
maisto produktai Ameriko grobio.
je pašoko 47 nuošimčiais.
Vadinas, už kų prieš karę True translation filed wtth the post*
maeter at Chlcago, III., on November
reikėjo mokėti 1 doleris, tai 8,
1917, as reąulred by the act of
dabar už tų patį dalykų rei October 8. 1917. >
kia mokėti 1 doL 47 centai. KAZOKAI NEUŽGANĖ
O miltai pabrango 130%,
DINTI KERENSKIU.
bulvės—87%, cukrus—77%,
lašiniai — 72%*, kiaulėna —
Petrogradas, lapkr. 6. —
58%.
Dono kazokų delegacija pra
Valgomųjų daiktų pabran nešė premjerui Kerenskiui,
gimas dar nepasibaigia. Juo kad kazokai negali išreikšti
toliau, juo viskas brangiau. užsitikėjimo laikinai val
Žmonės privalo būti prisi džiai, nes ministerių pirmi
rengę dar prie didesnio pa ninkas nusileidžiųs Darbi

Pranešarba, kad kraSaženjjfen. von Berref labai kliais vietoje pinigų naudo
daug prisidėjo prie Latvi jas ir teatrai, krautuvės ir brangimo. Gyvenkime da
jos užkariavimo.
bar kuoprotingiausiai.
t.t.

lenkų valstijos rybose.
Lenkija bus paveldėtojiška monarchija, o karalių
rinks seimas. Taip pat sei
mas kontroliuos karalių
gentkartės ir įpėdinių daly
kus. Jeigu karalius apsives'
be seimo pavelijimo, tai tuo
met jis netenka karūnos.
Taip nutarta dėlto, kad ant'
Lenkijos karalienės sosto
negalėtų atsisėsti moteris iš
neprielankios lenkams ka
rališkos giminės. •
Karalius privalės nuolat
gyventi Lenkijoje ir jis ne
galės būti drauge kitos ša
lies valdovu.
Taigi, tas nutarimas su
muša visus gandus, kad buk
imperatorius Karolis apsi
garsinsiąs Lenkijos kara
liumi.
Parlamentas
l ' susidės iš
dviejų butų. Atstovai į že
mesnį butą bus renkami
slaptu ir tiesioginiu balsavi
mu po vieną nuo kiekvienų
60,000 gyventojų.
Pusę senato atstovų rinks
patys žmonės, o kitą pusę
skirs karalius.
Atstovus rinks penkiems
metams, o senatorius — de
šimčiai metų. x

Berlinas, lapkr. 6. — Vo
kiečių laikraštis “Essener
General Anzeiger*’ praneša,
kad Lenkijos ministerių ka
binetas iš šių vyrų sudary
tas:
Pirmininkas

—

Grafas

von Tamovski.
Karės ministeris — Ge
nerolas Razvadovski.

Teisių ministeris — P-as
Karski.
ninkų ir Kareivių Atstovi?
Ūkės ministeris — Anta
Tarybai.
nas Vieniavski.

Atrastas puodukas grei
čiausiai yra vienas iŠ tų, ku
riuos vietiniai gyventojai
užkasdavo laike 1812 metų
New Yorkas, lapkr. 6. —
karės.
Šiomis dienomis federališka
valdžia suareštavo lietuvį
Mateušą
Vailenkonkuną,
Nusižudė bankierius.
kuris dirbo kaipo dailydė!
ant vieno atimto (sukonfis-J
Cairo, UI., lapkr. 6.—Vakuoto) nuo vokiečių laivo.
Įkav savo name, šovyniu iš
Pas suareštuotąjį atrasta
i revolverio užbaigė gvvenikisieliuje tam tikra bomba,
mą John 8. Aisthorpe,
vadinama “pragariška maM Žinovai tvirtina, kad i“ First Bank and Trust
šma."
Company” prezidentas ir
jeigu ši bomba butų sprogu
buvęs “Illinois State Banksi, tai, beabėjonės, laivas
ers’ Assoeiation” pirminin
būt buvęs sunaikintas. Fe
kas.
derališka valdžia slepia to
Pastaraisiais laikais John
laivo vardą, ant kurio dar
S. Aisthorpe skundėsi delei
bavosi minėtas lietuvis.
Ekspertai (žinovai-speeia- blogos sveikatos.
listaį) domiai išžiūrėjo at
rastą bombą ir sako, kad ji
padaryta labai sumaniai ir
turi labai didelę jėgą.
Vailenkonkunas, žinoma,
tuojaus tapo suareštuotas.
Laivas, aut kurio jis dir True translation filed wlth the poetrnaster at Chlcago, III., on November
bo, ruošėsi tuojaus plaukti 8, 1917, as reąulred by the act of
October 8, 1917.
Europon karės tikslais.

buk norėjęs susprog
dinti laiva.

EXTRA

RUOŠIASI SMARKIAI
Johnstovm, Pa., lapkr. 6. PULTI ANT PERSHINGO
— Šiomis dienomis tik ne
KAREIVIŲ.
ištiko milžiniškas streiką
vidurinėje dalyje Pennsylvanijos valstijos. Buvo pa
siryžę streikuoti net 43,000
darbininkų. Bet po ilgų ta
rybų kasyklų savininkai su
tiko geruoju padidinti dar
bininkams algą ir tokiuo bu
du streiko šmėkla liko pra
šalinta.
PERSKAITYKIT!

Ryt “Drauge” tilps aprašy
mas kaip lietuvės sodietis pa
ėmė f “nelaisvę” rusų orlaivį ir
keli kiti įdomus karės nuntikias.

WASHINGTON, lapkr. 6.
— Vokiečiai skubiai didina
savo kariuomenę toje pran
euzų fronto dalyj, kur ran
dasi Suv. Valstijų kareiviai.
Armijos viršilos sako, kad
labai greit galės įvykti kur
kas didesnis mušis tarp a
merikiečių ir vokiečių, ne
gu praeitoje subatoje, kada
Amerikos kariuomenė nete
ko 3 užmuštų, 5 sužeistų ir
12 nelaisvių.

"DBAmS”
“DlACSAIUsterta *atoUk« Dfcnraitto
Kiša kaadMSe Uhkyrua aadildia-

svarbesnius

klausi-j tautols gerovei.

Tečiau to
Žlibieji musų laisva

Antradienis, lapkričio 6 d.

BUK SAMARITONAS.

žaizdas. Ir neišgydė. Lie GRAŽUS MIESTELIS,
St. Clairiečių džiaugsmas
rausi
neapsakomas įgijus savo
GERI UŽDARBIAI.
tuva vis dar sunkiai serga.
ah-a.
maniai, kurie jau ima grebažnyčią, tą, anot sakytojo,
Nuožmus užkariautojas ste
FKHNUMBRATo- ^INA:
Laisvamaniu “Centralis tinties su tautos parsidavė Jau arti 2,000 metų pras ngiasi ją visai uždusinti, at St CLair, Pa. — Tai ne tikėjimo tvirtovę!
Matoma
...........................
Pu»4i matų ...................................... $!.•• Komitetas,” anot laikraščių liais, ir kurie jau vienodą
Genys.
linko nuo to laiko, kada imdamas paskutinį laisvės didelis, bet švarus mieste
Ketvargo laika ........................... |J.®«
Perkant atskirai* numeriai* pa to. pranešimo, išnaujo gavęs ša giesmę ima traukti su di
Kristus gyveno ant žemės spindulėlį. O jos vaikeliai lis; guli jisai tarp kalnų ir
Pr«aum‘
moka* ttkalaa. 1*1*
ka* akaltoM nuo ulslraJfcnao dianoa, lies vyriausybės pranešimą, džiausiais tautos nevidonais.
ir mokino žmones apie am alkani rauda ir kapų lau miškų labai gražioje ir ATRASTA DAUG NAIKI
a* nuo Naujų Matu. Norint parmai
nyti atfraua naaia talkia prlalųatl Ir kad Lietuvių
Dienos aukų Minėtoje korespondenci žinąjį gyvenimą. Daug Jis kia...
sveikoje vietoje. Negirdėt
■ana* atrauna. Pinigai gartauaia aiųNAMO MAISTO.
ati
MpaiSkut
kraMJa ar axpraaa
čia fabrikų švilpukų, nema
Pabusk,
lietuvi!
Pulk
giliausių
minčių,
"Montr Ordar” arba įdedant plnlgua siuntimo klausimas dar ne joje kažkokia laisvamanis, išreiškė
) re£5reetų laUkų.
sąs galutinai išrištas. , Ar atsiprašant, asilas, Chicagos daug pasakė gražiausiu pri Tautos darban. Gydyk Lie tyt čia augštų kaminų ir
aMal prMųatiajl raktai Ir kaCbicagos priemiesčiuose
raepeMt&eiJea nagrttlnaal, Jai ai- tik nebus lemta toms au lietuvių katalikų dvasiškiją
Oras tyras, svei
Penėk jos dūmų.
lyginimų. Bet dažniausiai tuvos žaizdas!
as-rttus
policija susekė labai daug
koms Amerikoje išbūti ligi pavadino “juoduoju klieri- Dieviškasis Mokytojas pa vaikelius. Grąžink jai lai kas. Čia yra kietosios an' Vlaoklala reikalaia kralnaikinamo maisto geležinke
glio kasyklos; jose dirba ii*
Jei taip, kalizmu.” Intaria jis mu brėždavo du didžiausiu įsa svę — neprigulmybę!
vBLism»a oo., nro. karės pabaigos.
lių yarduoso (kiemuose).
•treet, Chloago, UUnola tai už tai reiks “padėkoti” sų kunigus, kad jie “lenkų
lietuviai
suplaukę
iš
Suval

kymu,
kurių
nepildantiems
...... rukna McKioiey «H4.......
Buk gailestingas samarikų, Kauno ir Vilniaus gu Kitur šimtai vagonų su bul
laisvamaniams
tautinin dienoje” savo bažnyčiose bus uždaryti Dangaus Ka tonas!
— XX ----------"DRAUGAI*
Uždarbiai čionai vėmis ir visokios rųšies dar
kams, kurių “patriotizmas 99 surinkę “labai daug” aukų ralijos vartai. Pirmas įsa MJokėk T. Fondan mėne bernijų.
. m MNhtottfcto OdUy Pttmd •- esąs beribis.
labai geri: į dvi savaiti an- žovėmis. Yarduose sukrau
lenkų reikalams, gi “Lietu kymas kalba apie Dievo sines duokles.
PnbMebed daily akcapt Sundaya by
ta didžiausios krūvos bul
duavaai kjbumb»q co., nrcų
vių Dienoje” kunigai nieko meilę, o antrasai sako: “my . Lietuva tavo pagelbos gliakasyklose uždirba nuo
80 iki 100 dolierių, o darbas vių, kopūstų ir svogūnų. Di
neveikę. Girdi, viskas ati lėsi tavo artimą, kaipo pat laukia!
’ HILLQUIT-HILL
O^jBEjŪS OT ■UASdUPTIOM
labai lengva gauti. Stubų desnė dalis jų sugedę.
duodama Rymui, gi mirs sai save.”
KOWITK.
\
Apie tai pranešta šalies
niaratay’a Bdltlon ..................... R.O*
randa yra pigi; kitur už to
tantiems broliams Lietuvoje Aiškindamas, kas yra mu PUSLAUKINIAI ŽMO
At Naara Blanda Sę. a copy. Advi
kias stubas mokėtum ran maisto kontrolieriui. Kaip
MAn* rato* <*» applloatlon.
neparodoma gailestingumo. sų artimas, Išganytojas pa
Kituomet
laikraščiuose
NES
EUROPOS
KA

mano opmas
dos į mėnesį 15 arba 20 do  paprastai, pasakojama, kad
buvo pranešta, kad šiandie Sako, antai Šv. Jurgio para sakė pavyzdį apie gailestin
BES LAUKUOSE.
lierių, o čia tiktai 6 arba vyriausybė kaltininkus už
pijos 25 metų sukaktuviu gąjį samaritoną.
J
»■ W. Waal
Rusiją
valdo
Žydai.
Tenai
maisto naikinimą patrauk(y 4
ministeįių pirmininkas yra! paminėjimui pagaminta di- Nė žydų kunigas, nė le Aprašymas jų atvažiavimo 8 dolieriai. Kaikurių val
isianti
tieson ir nubausianti
gomųjų daiktų kaina irgi
paėjęs iš žydų, tenai karei deliausias turgus. Uždirb vitas negelbėjo sužeisto, aį Prancūzijos uostą.
pigesnė. Abelnai St. dai kalėjimu.
vių ir darbininkų “sovietuo- ta tūkstančiai dolierių, bet piplėŠto ir piisgyvio kelei
ri yj labai patogus gyveni Tasai visas maistas buvo
se yra didžiuma žydai su iš tų pinigų nei skatiko ne vio.
Šita
baisi
karė
nepapra

Vienas tik samaritogabenamas į Chicago. Mai
.<
rusiškai apdailintomis pa paskirta Lietuvos reika nas jo pasigailėjo, aprišo jo sta, ne tokia, kokios iki šiol mas.
sto trustas prisibijo, kad £abūdavo.
Dabar
kariaujama
vardėmis.
Rusijoje žydai lams.
Naujos
bažnyčios
žaizdas, nugabeno į prie
sai atgabenamo kasdien
pašventinimas.
yra aitriausi socialistai-ra- Tuo tarpu “tautininkai” glaudą ir dar už gydymą už ne vien gyva spėka, bet vi
miestan maisto išteklius ne
8o> Bostono laisvamanių dikalai.
sokiais gudrumais ir nau
Nestebėtina, kad tai esą tikrieji veikėjai, mokėjo.
s
St. Clairieeiai lietuviai sumažintų maistui kainų,
fclattlittts tvirtina, kad prieš tenai siaučia betvarkė, kad girdi, jie remią tautos rei
Aišku,-kas iš tų trijų bu jais išradimais, kaip tai: susilaukė
naujos
baž kad tas nepalengvintų gy
karą laetuvoja nebuvę tikė šalis vedama pragaištin.
kalus ir tiems reikalams ne- vo artimas nelaimingam ke zeppelinai, nardomosios lai nyčios.
Nesenai, ty. 29 ventojams, pasirūpino at
jimo. .^Gyvavęs tik “klierivės,
troškinančios
dujos,
Bet štai New Yorko laik sigailį aukų.
leiviui.
diena spalių įvyko pašven gabenamo maisto dalį nai
kaliattfli.” Gi šitas nega- raštis “The Sun” praneša, Kas ilgiau yra pagyvenęs
ugniniai
riebuliai,
granatos
:o::
tinimas tos naujos bažny kinti. Tuo tikslu jis ir bu
lėjęi patenkinti nei lietuvio kad to miesto socialistų Chicagoje, tasai žino, kas
ir
42
centimetrinės
patran

Dvidešimtame šimtmety
čios.
Pašventinimo apei vo suverčiamas į yardus su
dešiniojo, nei lietuvio kai kandidatas į miesto majorus kokius naudingus darbus at je, Baltijos pajiirėje gyve kos — viso to senesniose ka
gas atliko Monsignoras Mc gesti ir suputi.
riojo ibrdies.
Hilląuit taippat yra žydas, lieka ir kokias pasekmes na nuvarginta tauta. Vos rėse nebuvo.
Govern, arkivyskupo dele Ve kodėl siaučia maisto
-.««■.. ;;0<---- —
gimęs Rusijoje.
Jo tikra duoda tie darbai, žino, kad ji pradėjo daužyti bjaurios Didelė naujiena šioje ka gatas. Iškilmingas mišias, brangenybė. Ir jinai siaus,
l$-gi kalba.
Jei laisva- pavardė yra buvusi Hillko- ačių Chicagos lietuvių dva vergijos pančius, žengti lai- rėje ir dalyvavimas joje asituojant kunigams: J. Va jei trustams poseuovei bus
manUi tautininkai (dešinie witz.
siškiai čionai tautybė tarp mingesnin gyveniman — su puslaukinių žmonių drauge laičiui iš Girardville, Pa. ir leista sauvaliauti.
ji) įt socialistai (kairieji) “The Sun” rašo:
lietuvių labiau tarpsta, kaip sipešė žiaurus jos prispau su taip vadinamais civili E. Kucharičiu iš St. Clair,
nepatenkinti pačiu pasaulio Morris Hilląuit, socialistų kur kitur. Chicagoje gy dėjai. Ir lemta buvo Tau zuotais. Dabar daugiausia atlaikė kun. J. Dumčius,
Pienas 12c. kvortai.
Ikunfrju, tai kurgi jie bus kandidatas į New Yorko vuoja daugelis lietuviškų tos tėvynei — Lietuvai — tų puslaukinių kariauja Minersvillės klebonas. La
patenkinti tikėjimu, Bažny majorus, pirm gegužės 10 d., parapijų, kuriose /varoma būti tarpe kariaujančių jos Prancūzijos fronte. Jie pri bai gražų pamokslą, pritai Po ilgų diskusijų tarp farčios įsakymais.
Dora juk 1897 m., vadinosi Morris tikroji kultūra. Kiekviena persekiotojų. Ir pakliuvo verstinai tapo atvežti į Eu kintą iškilmei, pasakė kun. merią ir pieno išvežiotųjų,
jiemą akis bado. Kad lai Hillkovvitz.
New Yorko parapija turi nuosavią mo Lietuva tarp žmogžudžių, ropos mūšio laukus iš Azi- Dr. F. Augustaitis, garbus kuriose taip gi dalyvavo
maisto kontrolierius, likosi
kinai suraminti savo sąžinę, apskričio raštinės rekorduo kyklą. IŠ tų mokyklų sklei kurie ją ir apiplėšė ir pada jos, Afrikos ir kitų pnrncn- įalb6toįa7°išdėstė,’
fao™j Katalikų Baž- padarytas kontraktas. Farjie ir atranda, kad lietuvių se pasakyta, kad jam pa džiami tikrojo tautiško susi rę žaizdas atstojo, palikda ZI} koliomjų, kame ir gi pa-1
Būtent bažnyčia i meiaa^ pasižadėjo parduoti
dvasĮįkija žengia “klierika- čiam prašant viršesnio teis- pratimo spinduliai.
Žmo mi pusgyvę. Atsitiko, jog skelbta konsknpcija.
nycia.
lizmo” keliais.
teisėjas Henry R. Beck- nės susibūrę į brolijas, drau daugelis matė ar girdėjo jos Daugelis tų kolonijinių yra tikėjimo tvirtovė ir do pieną po $3.22 už 100 svarų
• • rv •
man leido jam vadinties gijas, kuopas, skyrius. Vi kančias ir raudas ir “praė kareivių pirm vaikštė visiš ros mokintoja bei auklėto (apie 48 kvortas), o išvežio
LastUvis kunigas eina į Morris Hilląuit. Sulyg re si darbuojasi, veikia bend jo pro šalį.”
Nedaugelis kai nuogi, nieko jie savo gy ja; ragino taipgi parapijie toj ai parduos žmonėms po
laisvamanių ir jucialistų kordų Morris Hillkovvitz y- rą tautišką darbą.
Visose gi pribuvo jai pagelbon, ir venime daugiau nematė, čius, idant, gyvendami san 12 centų kvortą. Kontrak
klaidinamas minias ir tenai ra gimęs Rygoje. Jo tėvas parapijose tautiško susipra pasigailėjo jos, ir gydė jos apart nješkerės ir saidoko, taikoje ir ramybėje, steng tas yra padarytas iki 1 sau
gyveno urvuose ar ant me tųsi tinkamai užlaikyti tuos sio 1918 metų.
skelbia dorą.
Toks kuni buvo Benjaminas ir motina timo gyvybė klesti. Ir vis žaizdas, ir penėjo išalkusius
T tai įvykę ačių musų tautos jos vaikelius.... Tai buvo džių prisitaisę.
Dievo namus, o ištvirkėlių
go pasielgimas laisvamanių Rebeka Hillkovvitz.”
Išvažiavo ligoninėn.
Dabar
gi
juos
apvilko
į
pasišventusiai tie, kurie mokėjo Tautos
tarnų, kurie bandytų ardysupratimu ir yra “kierikaMorris Hilląuit taippat Reikalams
Ačių tos pa Fondan mėnesines duokles. prancūziškus mundirus, iš titą vienybę, nepaisytų, ži Užvakar į St. Mary’s ligo
lizmąe.”
Laisvamaniai su yra radikalių pažvalgų soci dvasiškijai.
mokino valdyti šautuvą ir nodami kad visokis kėlima- ninę, Chicagoje, išvažiavo
soeiaUžtais butų labai pa alistas. Jis nuo rusiškų žy čios dvasiškuos pastangoms
::o:
tenkinti, jei dvasišltija liau dų, žinoma, skiriasi tuo, kad Chicagos lietuviai labai duoIr daugelis darvadina sa varo mušties su vokiečiais sis prieš Bažnyčią yra tai du musų gerbiamuoju kuni
pragaro darbas.
tųsi globojusi liaudį ir aną nemano griauti šalies tvar sniai ir gausiai savo auko ve ir lietuviais, ir krikščio Flandrijon arba Elzasan.
gu — Milwaukee’s ir RaciVienam
rusų
korespon

mis
prisidėję
prie
Lietuvos
Iškilmėje dar dalyvavo ne’s lietuvių par. klebonas
pavestų “pažangiųjų” iš kos, nes šita čia nesugriau
nimis. Ir daugelis nesirū
dentui
teko
matyti
tų
karei

šelpimo.
Žmonės
atranda
gerb. kunigai: V. Dargis, kun. V. Slavynas ir iš Šv.
naudojimui.
Bet taip ne nama.
Tik indomų tas,
pina išpildyti didžio įsaky
vių
atkeliavimą
į
prancūzų
ištekliaus
ne
tik
sušelpti
ba

Mt.
Carmclio klebonas, V. Jurgio parapijos kun. I. Albus ir negali būt, kaip jie kaip žydai pasekmingai ko
mo: “mylėsi tavo artimą,
uostą. Jis šitaip tą aprašo: Matulaitis, New Philadcl- bavičius. Abiem reikalinga
nori. 1
pa net į augSČiausias vald- daujančią Lietuvą, bet ir kaipo patsai save.”
-•■ • v*
n* ••vietes, prisidengdami socia saviems naminiams reika Atsirado
svetimtaučių, Karšta vasaros dienelė. phijos klebonas, P. Gudai operacija. Teleidžia Augšlams.
kurie Šv. Tėvo skirtoje Lie Saulutė perdaug pabėrė sa tis, Tamaąues klebonas ir čiausias jiedviem kuoveiChicagos socialistų organe lizmo skraiste.
Gi ką gera yra padarę lie tuvai dienoje sudėjo desėt- vo auksinių meilės spindu! vietiniai airių ir vokiečių kiaus pasveikti.
laisvamaniai padėjo “prirolių, rodos gyvą žmogų užsi klebonai.
dym4>’r kad jie savam laike LAISVAMANIŲ MELAI. tuvių tautai ir tėvynei lais kus tūkstančių dolierių, o
vamaniai tautininkai? Nie buvo daugelis lietuvių, ku manė iškepinti.
Sargas atrado vaiko koją.
yra kvietę į savo diskusiIš prekinių vagonų lipa tytea beadžionaites; jiems
ko
kaip
tautai,
taip
sau.
Jų
rie
nieko
nedavė
savo
varg

pt>. kun. Dr. A. Ma- Susmukę doroje musų lai
- Ant Northwestem gele
jauni, juodi, net spinda, gra
visas
užsiėmimas,
tai
tik
stančiai
tėvynei.
Daugu

prancūzų
valdžia
leido
jas
Bet jų pasiųstas svamaniai be visokių sklei
žinkelio, netoli Rogers Park,
žus vyrukai-nigeriai. Aplink
pakenkti
katalikams
šitų
ma
gi
davė
tik
trupinėlį
•
ial
pasiimti.
B, užuot patekti pa džiamų melų imąsi pagaliau
Btoties užtvarą susispidtę 1 v,.
....
iv... praėjus prekių traukiniui,
tautiškuose
darbuose.
.Tų
.
.
..
v
.
,
yy
i
Nigenai
tingiai
vaikstinenuo
savo
sotaus
stalo
ir
tik
ir
šmeištų
prieš
katalikus,
jam, atgal sugrąžingeležinkelio sargas rado nu
jų tautiečiai, anksčiau čia’
darbas
—
parapijose
sėti
tokį
smulkutį,
kurio
nebeno

ja
baltu
plentu.
Aplink
di
besidarbuojančius
tautos
ge

ramaniams.
Tokį
pjautą, kokios 12 metų vai
atgabenti, kad pasižiūrėti
deli hoteliai ir vilios, dabar ko, koją. Buvo aplinkui
“pritgAymą” jie stato. Su rovei su visu pasišventimu. nesutikimus, tverti nezalcž- rėjo patys valgyti.
savųjų. Jie pamatę savuo
tautinin nas parapijas ir nuolat ilg- Užklausia atbudusi Tau sius, džiaugsmingai sveiki pavirtę karės ligoninėmis ir ieškoma nelaimingo, bet ne
tokii# ‘‘prirodymu” juk gė Laisvamaniams
kariuomenės surasta. Manoma, kad va
da iĮ pasirodyti. Tečiau kams skaudu darosi žiūrint, liežiuvauti. Jų darbas pri tos sąžinė: “Kursai iš tų y- no juos įvairia gomurine dirbtuvėmis
silaižyti
prie
kai-kurių
kle

įstaigomis.
Vaikiukai,
link gonuose kur pakliuvo.
ra artimas Lietuvai: ar sve indijonine kalba.
laisvštnUniai ir apie tai su- kaip lietuviai katalikai sa
vo būreliuose gražiai, pavy bonų, kad paskui juos apš timtautis, padaręs jai miela- Nesuprantančiam jų kal smai rodydami baltus dan
pratittM) neturi.
Žodžiu tariant, širdystę, ar kietaširdis lie
tukus, atydžiai indomauja
zdingai sugyvena Tai ko- meižti
bos
išsiklauso:
“kcha,”
:O::pinigai tori būti pa
visu kuo, žiūrėdami į kiek
del-gi nebūtų galima jų pa- Chicagos laisvamaniai nieko tuvis?”
“pcha,” “cbn,” “chk.”
Kai ifldomiausia, kad jie,
dėti geroje Migloje vols
gera nėra nuveikę. Bet Jaučiame, koks gali būti
vieną praeivį europietį. Kur
šmeišti ir paniekinti t
Kareiviai geltonose for
ir patsai socialis
gi jie eina? Karėn. Kur
Antai laisvamanių šlamš kiek atlikę bloga, negi čia atsakymas ir bijome jo.
minėse khakose ir raudono
tų organas, bemoka parašy
viską
išdėsi.
Su kuo Delko? — jie neži
-------- : :o::-------se feskose. Iš jų, sudaryta
ti tikros musų gerbiamojo te vartiu “Ateitis” vienas
Mažas būrelis lietuvių lig- žemesnioji vyriduaybė: kap no. Tik eina linksmi ir tiek.
veikėjb pavardės. . Laisva- “pažangusis” rašo neva ko Ir tatai tie laisvamaniai
tautininkai, katrie lietuvių Šiol temokėjo Tautos Fon ralai, seržantai, adjutantai.
Pas stotį ant aslos sėdi
manižk tašo Maliauckis, gi respondenciją iš Chicagos.
dan mėnesines duokles, ma Nigeriai dar nė žodžio pran nauja partija, tečiau šitie ne
orgahMfl, Makauskas ir dar Toje korespondencijoje vi išeivijoje varo griaunamąjį
žas būrelis gydė Lietuvos cūziškai nesupranta; ins iš Senegalijos. Jie skudu
kitaip. Juk tai didžiausio sos galybės melų ir šmeištų darbą, drįsta šmeišti musų
truktoriai su jais tesusikal tais apraišioti, su sukruvin
įo Ženklas. Kun. suversta ant Chicagos lietu liaudies vadovus, žinomus
visuomenės veikėjus, musų kad kitų tautų liaudis la ba senegaliskai. Juos sus tomis kojomis, nuleistomis
[aliauskis labiausiai vių katalikų. Bet podraug
biau apsišviečiusi.
tautininkai kunigus klebonus.
kaito, išmankština, sustato galvomis ir Rausai kosti.
musų socialistams laisvamaniai
i
Duos Dievas ir musų liau į eiles ir varo lageriuosna.
— Jie perdaug nuvargę ir
imamams nukaršė taip dailiai nuglostoma, ta Bent kitose tautose ko pa
Karopą ir galhna gauti
t r jei jie tokiuo il rytum, jie butų didellausi našaus nepastebiama. Ten dis bus šviesesnė. Tuomet Jie į visą žiuri vaikiškai. reikalauja atilsio, aiškina
labai mažai, arba visai nėra musų tarpe nebus vietos Visa nauja, nesuprantama, seržantas. Jie dar išlikę gy
gu ir £an karštu laiku neiš sayo tautos geradariai. •
Ne mums vieniems, bet panašią lietuviškiems lais melagiams ir šmeižikams. jų supratimu neišreiškiama. vi nuo vasario mėnesio par
moko be klaidos parašyti
tautininkame Tie laikai netoli. tfes ka Dauguma indijieČių karei tijos... kovojusieji Šampani- Stočių Ir Ikind* Perkanti Ir Pardta*pavardės, tai kaip jie gali visiems, yra žinomi visi ka vamaniams
(kunl velkio* dArba*. An<1rewn A Oo^.
Ir todėl, talikiškoji spauda tarpsta. vių nešasi ant rankų mažu- joj.
tH S. K* Salia »U aidėta 1MN a*
reikalaUti diskusijų apie la- talikų darbai ir nuopelnai tautos parazitų.
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į neįžiūri

i

SECURITY BANK

z
Antradienis, lapkričio 6

d.

•

R »•

T —r—,

• I"* '■»" T»

"DBiVGAB"

| -t-

1W1 ——t —- rwnj|

Mėsa, kaip jau žinome, y- naus yra duoti kumelės pie- privalo suvalgyti per dvidera maištingiausias daiktas. nas, nekaip karvės.
šimts keturias valandas, t.
Todėl kiekvienas žmogus,
y. per dienų ir naktį apie
Kiaušiniai — puikus
kuris turi mėsos, tegul val
dešimtį kiaušinių ir apie du
- valgia.
go kasdien nors pusę svaro
svarų duonos.
Kiaušiniai
Beveik kiekvienas ūkinin galima valgyti minkštai ar
KAS IR KAIP , SVEI denį, kuriame verda mėsa. jos — tuoj bus stipresnis
kas turi paukščių,
Taigi ba kietai išvirti, bet visuo
Todėl, turėdami kąsnelį mė darbo.
KIAUSIA YRA
tegul neužmiršta, kad ir met jie turi būti geri, svei
VALGYTI.
sos, nevirkite, verčiau išsi
Pieno maistingumas.
kiaušiniuose labai daug yra ki, ne seniaus padėti, kaip
kepkite jų, pridėję sviesto.
Gaila, kad ne visi žmonės gero maisto; jiems trūksta prieš tris arba daugiausia
Norint, kad kiekvienas Mėsoje visai nėra miltin
turi maistui pakaktinai mė tiktai miltingųjų dalių. Jei keturias savaites, T
valgis eitų nnuns sveikaton, gųjų dalelių, kurios taippat
sos.
Tokie žmonės priva prie kiaušinių valgysime dar
pirmiausia reikėtų rūpin reikalingos gaivinimui kū
Kas nori patirti, ar kiau
lo žinoti, kad be mėsos, la duonų, tai mums visiškai
tis, kad jis butų gerai su no. Todėl viena mėsa gy
bai maistingas yra ir pienas. užteks maisto. Mokslinin šinis geras, tegul indeda jį į
kramtytas, sutrintas; pas venti negalima, reikia dar
vandenį: sveikas,
geras
Maži vaikai, maitindamiesi kai išrado, kad, jei žmogus
kui dar, kad lengvai galėtų valgyti duona, visokie val
kiaušinis visuomet skęsta, o
pienu, visiškai nereikalauja norėtų gyventi vienais kiau
pasilsėti pilve ir žarnose, giai iš miltų, roputės, mor
senas ir sugedęs — plaukia.
kitokio valgio. Vienok vy šiniais bei duona, tad geram
nes tiktai tokiu budu tegali kos ir kitos daržovės.
resniesiems piene jau per- gaivinimui savo kūno jis
(Pabaiga seka).
jis lengvai pereiti į musų Taippat didžiai reikalinga
maža yra miltingųjų dalių,
kraujų.
sveikatai, kad mėsa butų ne todėl jie turėtų gerti pienų,
Kas nori gerai sukramty sena ir sveiko gyvulio. Daž Užsikąsdami duona. Žiūrėki
ti ir sugromuluoti valgi, tas nai išsykio galima pažinti, te, kad valgiui kuodaugiauBest»
privalo pirmiausia turėti ge ar mėsa yra sveika, ar ne. sia vartotumėt pieno; jaunas
nis dantis. Todėl nekados Jei mėsa raudona, paspau ir senas, silpnas ir stiprus,
nereikia valgyti arba gerti dus maža teišleidžia skįsti- sveikas ir ligotas, — kiek
perdaug karštų daiktų, tiip- mo, badant peiliu nesiskiria, vienas žmogus gal turėti iš
pat po karštų valgių nerei visiškai nesmirdi, — tai ir jo gerų maistų. Kas tiktai
kia gerti šalto vandens, nes nesena, tikrai gera. Bet jei gali, tegul rytų ir vakarų
GARSI SANTOS KAVA. '
ir vienas ir kitas veikiai ga mėsa balzgana arba labai- geria nors pusę kvortos (lit
Visur
parduodama po 28c. ir
tamsi, minkšta, badant pei ro) pieno ir suvalgo prie to
dina žmogaus dantis.
po 50c.
aplieta riors gabalėlį duonos, tad tu
Vienok negana turėti ge-. liu tuojau
. išsiskiria,
.
tad ma rės daugiaus naudos, nekaip
ri dantįs, reik dar mokėti
?mlrd?
SVIESTA8
hikus Stilius
tyti,
kad
ji
negera,
sugėdu(Mautai
išvalgęs visų bliudų bulvie
jais naudotis ir, iki dar neŠilai..
nurvtas kietas valgis, reikia .81; tokia mėsa reikia būti nės. Taippat sveika valgy
ti mgusis pienas; ypač te
jis dantimis sukramtyti ir nai išmesti laukan.
OKTH BUM
__________,
1644 W3CWugoav.
*
Atminkite,
idant
nieka

gul valgo rūgusį pienų tie, IKI
408 W. DIHiMo i*.
UMŠaatiiaad av.
1676 Mllwaaaei a*.
sutrinti į mažas dalytes.
720
«.
Morth ai
2t84 Mlhraaku
SOUTH
8
IDE
MltW. North >▼.
■640 Uneah ai.
1064 Mlhraneee ai.
8022 Wutwotth a«
1217 8. Halitad it.
Tie, kurie labai skubiai ir dos nevartotumėte maistui kurie turi kietus vidurius.
1610 w
B244 Lincoln ai.
24Z7 8. Halsbal it.
1W2 8. Halitad it.
MIS M. Clark 8*.
47C9 S. AlUaad ai.
neatsargiai valgo, nedaug puolenos arba stipenos ir Ne tiktai pienas, bet ir 2860 W ttSlMrfn. UlSV.lttkat.
teturi naudos iš valgio ir visokios sugedusios mėsos, visa, kas tiktai dirbama iš
tankiai dar daro sau didelį nes nuo jos galite gauti ligų, pieno, daug duoda maisto,
kenksmų. Nesukramtytie o kartais ir mirtį. Kas no nors ne tiek daug, kaip pats
ji gerai valgio kųsniai, ne ri ilgiaus turėti gerų mėsų, pienas. Paimkime sviestų.
galėdami pasileisti žmogaus tas turi jų laikyti šaltai ar Jis maistingas, betK vienu
pilve bei žarnose, brūžuoja ba sūriai; šaltis ir druska sviestu žmogus negali būti
gyvas, tuojau pradėtų vidu s
vidurius ir išsaukia šlykštu neduoda jai veikiai puti.
mų bei skausmus. Maži 'taippat labai kenksminga riuoti (žyvatuoti), susilpnė 1
vaikai dažnai serga vidurė- yra vyriuota kiauliena. To tų ir sunkiai susirgtų. Svie
liais tik tddel, kad jie ne kioje mėsoje galima matyti stas labai naudingas, bet
Spausdiname Plakatus,
■
moka sukramtyti ir susmul gelsvos pūslelės didumo ka tiktai prie kitokio valgio,
Tikletus perstatymams,
Ui
kinti patiekiamųjų jiems napių grūdo, — tai yra guŠ- kuriam jis gali būt pavilgu
Baliams, Piknikams ir
tos, kuriose gyvena kirmė arba uždaru. Sviestas ge
tt.; Programas, Kon' '
valgių.
laitės,
vidinamos
“
vyriais.
”
■
stitucijas
ir
kitus
spau

resnis
pavilgas,
negu
laši

Idant šusmulkytasis val
■
sdinimo darbus. Dar
gis galėtų lengvai pasileisti Jei nors vienas gyvas vy™c niai arba alyva.
■
bus atliekame gražiai,
pilvo ir žarnų skįstimuosc, 'T*™1"'1 &«««»» !«**«« Jau daug greičiaus galima
greitai ir pigiai. Musų
Pavedąs mama
būtinai reikalinga, kad tu ,iS J« «auga plati, kaip kas- butų gyventi viena varške
mto
Mle koM
spaustuvė pripildyta nau
■pandos darbo
skįstimų arba sulčių butų: PinėhyuPlota į labai.il«a arba suriu. Suris suteikia
jausiomis mašinomis ir nau
n e algallėsit
kumele,
kuri
vadinasi
juos

labai
daug
maisto,
rasi
dau

jausio styliaus raidėmis.
maža ir kad tos sultįs butų
tine
arba
soliteriu.
Tokia
giaus už mėsų, vienok sun
visai geros ir tiktų valgiui
juostinė
kirmėlė
sukelia
kiai suskįsta pilve ir žaluo
suskistinti; tokios sultįs tik
žmogaus
viduriuose
įvairius
se. Delei šitos priežasties
tai sveiko žmogaus pilve te
DRAUGAS PUB. CO.
skausmus.
tiktai
visiškai
sveiki
žmonės
gali būti. Ligonies pilve ar
1800 W. 46th St, Chicago, Illinois J
permažai tų sulčių yra, ar Kiaulienoj yra kartais ir tegal valgyti sūrį; tegul nie
tokių
kirmėlėlių,
kurios
ga

kados
nevalgo
jo
ligonis,
jos labinus vandenėtos, ne
šiai ■
■■e■■
■■a■■
taip aštrios ir stiprios, kaip lima matyti tiktai per padi maži ir silpni senuoliai.
sveiko žmogaus pilve. To dinamuosius stiklus, jos va Iš pieno turime dar išrū
Jeigu Akiniai Reikalingi NeJei gas, pasukas. Ir vienos ir
dėl ligonis ir kiekvienas sil dinasi trichninomis.
laukyte Ilgiaus. Nes galite su
pnesnis žmogus — vaikas ar kas suvalgytų jas gyvas, tai kitos tinka valgyti, bet daug
irgi
galėtų
gaut
tokių
ligų,
maisto neduoda.
laukti daug nesmagumu. Krei
senas — privalo valgyti tik
iš
kurios
sunku
išsigydyti.
Jei
jųsų
katras
užklaustų
pkites pas:
tai tokius daiktus, kurie la
Elgiantis
atsargiai,
kiau

manęs,
kokį
pienų
žmogus
bai lengvai pasileidžia, ge
K. NURKAITį, Opt. Dr.
riausia pienų, putrų; nieka liena mėsa reikia visuomet turi gerti, aš jam atsaky
gerai
virinti,
arba
rūkyti,
čiau,
kokį
kas
gali.
Pienas,
dos negali valgyti rupiosios
1617 N. Robey St.
t. ’y. paprastosios duonos, nes karštis ir durnai užmu ar šioks ar toks, suteikia
Mllwųkee lf Iorth iv. Tol. Hambolt 4617
bastueių (kopūstų), žirnių. ša kirmėles. — Vienok rei daug maisto. Ožkos pienas
kia žinoti, kad ir rukimas yra panašus į karvės pie
Dabar jums pasakysiu,’
kokie valgiai naudingiausi ne visuomet teužmuša trich- nų, o asilaitės ir kumelės la
ninas, todėl kas valgo ža binus panašus į moteriškės
žmogaus sveikatai, arba ki
SKAITYKIT! IK PLATIHKITB
lius kumpius, ypač negerai pienų. Todėl mažiems vai
taip sakant, kokie valgiai
išrūkytus, tas gali užsikrės kams, kurie maža teturi iš
lengviausiai pereina į krau
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
ti jomis.
motinos
krūties maisto, ge
ją ir yra sudėti beveik tik
UikraSt)
tai iš tokių dalelių, iŠ ku
rių sudėtas ir visas musų
kūnas.
Tik Išėjo Iš Spaudos

SVEIKATA

BAHKES'
COFFEE

TAI MUSŲ DARBAM

“DARBININKĄ”

Mėsa — geriausias
valgis.

Tš visų valgių, kuriuos
vartojame, geriausias valgis
•yra mėsa. Labai tinka žmo
gui: jautiena, aviena, ver
šiena, kiauliena, paukštiena
ir žuviena. Kiauliena labai
sustiprina žmogų, tiktai
gaila, kad ji sunkiai suma
lama ir neveikiai pereina j
kraujų.
Kepant, mėsų nenustoja
savo gerųjų dalelių, o ver
dant, beveik visos maistin
gosios dalelės pereina į van

Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė

Paraše PRANAS

GAUNAMA

“Draugo" Knygyne
1800 W. 46th St,

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
"DABININKAS” visuomet turi viso to. kas darbininkui
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
1
?
'
*
PretiumerutM Kaina
Tris Kartus savaitėje metams
»•
Vieną kartą savaitėje
•»
•
Bostono apielinkeje
•»
z
Užrubetyje
*>*
Vienas numeris
s

Kaina 1O centų

Chtcagn, III,

$3 00
$1.60
$4 00
$4.23
M

Reikalaukite pu Igestss

“DARBININKAS
242 W. Broadway,

mos “Draugo” Knygyne.
Visiems savo prieteliams patariamą skaityti ir platin
ti musų 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, UI. 1915...45
No. 82. Huckleberry Pinnas. 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 Kas. Goralczyk, vertė Adolfus
Vėgėlė. Tinkųs scenai veikalėlis ......................... . ...10
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, .. ................... 15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis
iš liaudies gyvenimo ......... ■ . ................ ............. 15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai.... ..15
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkųs 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
simu liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911f
pusi. 12....................................................................... -10
No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “cicilistai ”. Su paveikslais............................. . ......... . .1(
No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir

Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas................. 15
No. 959. Apsvarstykl Attikusiems misijų paminklė
lis ; parengė Tėvas Kapucinas ............... ........... ..5
No. 1020. Plati žv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.

Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mų kun.
V. Mironas, Dalį 11 kuų. ĮC Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkįo 1905 m. m'1
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusk. .8
No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Buster. Kieto popero apdarais. ..26
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
Kazimiero dryos. leidinį........................... .-........... . 3
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.
Surengtas ir užgirtas treciojo Baltimores Koncilijaus. 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 Koncilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina................. 25
No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkųs mokyklose ir pa
tiems per sąvę mokinties, poperos apd................... 35
No. 1133. A. B. G. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar.............................................. J25
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. Chicago, UI. 1915, pusi. 28.. ..10
No. 1219. tv. Kasimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin

ti šį knygelę.................................. .............. . ........... 20
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo

KINĄ VTARNINKAI*. MTVKA0AI8 M

“AUŠRELE”

Sekančios Knygos Gauna

••

So. Boston, Mcss.

kun. P. Lapelis. Yra lai 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 grįčioje privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd—75
Drūtais drobės apdarais............................... . .$1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in
formacijų adresuokitė:

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

Chicago IR

Antradienis, lapkričio

'TBAUGAB”

CHICAGOJE
•K

Trečiadienis, lapkr 7 d.

Antradienis, lapkr. 6 d.

Šv. Katrinos.

Sv. Leonardo’.

BRIDGEPORTAS.

BRIGHTON BARK.

I

ILLINOIS VALSTIJOS
MAISTO KONTROLIE
RIAUS NUSTATYTOS
MAISTO KAINOS.

»a95ac^^3r:-SK-aE^^:-ac^nc-ai

brangiau.
Bulvės:

Peck’as arba 15 sv. 39—
Moterų Sųjungos 1 kuopa
43c.
nenuilstančiai
darbuojasi
Maišinė Košė pakas 6—'i c
tautos ir tikybos labui. Štai
Ryžiai svarui:
nesenai laikytame susirinki Chicagoje maisto kainos
Ryžiai gerieji 10%—13c.
me išrinko atstovus Spau šiandie yra sekančios:
Ryžiai
mėlyni 10—12%c.
dos Savaitės komisijon. Pa
Cukrus — 734—8y2c. sva
aukavo 5 dolierius iš išdo
rui.
Spaudos Savaitės reikalams.
Miltai (Advertised
Dar ne gano to.
Trumpu
Brands):
roO youw stomach's sJKD
laiku atidarys nėrimo ir
UŽMIRŠK, KAD TI KI SKILVĮ.
y±
bačkos
maišas
$2.80
—
Viena lt šių lentelių yra labai gera
rankų darbo mokyklų Šv.
po valgymui dėl suvirškinimo.
Pa*
$3.18.«
mėginkite vienų.
Parduodama pas
Jurgio parapijos mokyklos
kambariuose.
Mokytoja y$ bačkos maišas $1.37— visus aptlslcorlua.
bus p. Lazdauskienė. Mo $1.60.
IIIIIIIIIUIIIIĮIĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
kins antradienio ir ketvirta 5 sv. Graham 30—35c.
PAIEŠKOJIMAI.
5
sv.
Graham
32
—
35c.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
dienio vakarais nuo 7 iki 9
Style):
Paicškau savo tikro brolio Antano
vai.
Visos sųjungietės
žlk|, paeina iš Kauno gub., Raseinių
pavieto, Eržvilko parapijos, S metai
bus mokamos dykai. Kitos y% bačkos maišas $1.45— atgal
gyveno New York. Meldžiu at
$1.50.
sišaukti pats ar kas apie J| žino pra
po 5 centus už vakarų.
nešti, už kų busiu dėkingas.
Pure White Patent:
KLEOPAS ŽIKIS,
Taipgi rengia vakarų lap
y$ bačkos maišas $1.37—
1517 Ko. 49th Ct., Cicero, III
kričio 11 d. Bus tai gražus ■
Juodi:
Paleškau pusseserės. Juzefą Pumargas vakarėlis, kuriame
tllaitės, paeinanti Kauno gub., Rasei
$1.50.
nių pav. Kaltinėnų par. apie 10 metų
turi kiekvienas būtinai at
Amerikoj. Kas apie žinotų, ar ji pati
l/8 bačkos maišas $1.26— malonėkite
atsišaukti sekančių adre
eiti.
Pusė pelno nuo to
$1.14.
sų:
vakaro skiriama parapijos
VINCENTAS ZEMECKIS
Bohemian Style:
120
W. 46th Plaee
Cblcago, III.
naudai.
5 sv. (maišyti) 32—35c.. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll
Trumpoj ateityj žada su 5 sv. baltų miltų 32-r-35c.
ANT PARDAVIMO.
rengti dideliausį vakarų, ku
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Juodi:
Parsiduoda
tabako Ir kendžių
rio pelnas eis neturtingų 5 sv. maišiukas 30—34c. Storas,
šalę Davls SQuare Park. I*abai prieinama kaina. Savininkas yra
moksleivių naudai.
X.
Com Meni:
nevedęs ir | trumpų laikų turi išva
| kitų miestų. Bizni galima ge
Balti ir geltoni 5%-—6%c- žiuoti
rų turėti, nes štoras yra patogioje

vtmnatints badas giminės su
rasti yra paieškojimas per “D.”
Paieškodami per “Draugų” dau
gelis surado savo gentis, drau
gas Ir pažįstamus, kurie per Il
gų laikų nebuvo žinomi. Jei no
ri bile kų surasti, siusk paieško
jimų i “Draugų” šiandien.

Čia Yra Jūsų Proga

PAIEŠKOJIMŲ KAINA:
▼lenų kartų .........

50c.

Trjs kartos ................................. 8L00

Gauti geresnj darbų Ir daugiau pi
nigų.
Visur reikalinga daug kirpėjų, trlmerių, rankovių, kišenių Ir skylučių
dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų
elektros mašinomis. Darbai laukia,
▲telkite
dienomis
arba
vakarais.
Lengvi mokesčiai.

Vienų savaite................ .. 91.50
Lapkričio 4 d., Nekalto
Spalių 30 d., Tautos Fon
Pinigus galima siųst trasos žen
kleliais, arba ragistruotame laiš
do 60 skyrius, turėjo savo Prasidėjimo P. Šv. draugi
ke. Paieškojimas tori bot sum
ja
turėjo
savo
paprastų
su

igtas aiškiai.
mėnesinį susirinkimų Nek.
▲dresuoki to:
Specialia skyrius merginoms
Pras. Pan. Šv. parap. sve sirinkimų Šv. Jurgio para
Duodama diplomai.
pijos
svetainėje.
Patrenos daromos pagal Jųsų mie
“DRAUGAS”
tainėje.
'
tų—bile stallės arba dydžio, Iš bile
(▲dvertising Dspt.)
Labai buvo mums links Buvusių vakaro (baliaus)
madų knygos.
1888
W.
48th SL, Chicago, IlL
MANTER DE8IGNING 8CHOOL
komisija
pranešė,
kad
išmo

ma prisidėti prie Tautos
J. F. Kasnlcka, Pcrdėtlnls
118 K. La šalie gatve. Kambarys
Fondo čionykščio skyriaus kėjus išlaidas, kokios buvo
418-417. prieš City Hali
ir su juom bendrai išvien tų dienų, gryno pelno liko
AR E5I GIRDĖJĘS?
veikti, kada buvo pas mus $59.62. Šitie pasiųsta gerb.
GARSINKITĖS !
Kad žmogus gali pasigražinti
kun.
Staniukynui,
Šv.
Kazi

viena mintis ir pasišventi
sau veidų ir Įgyti ilgus plaukus.
Prlsiųsk štampų ir gausi visas
“DRAUGE”
mas tam brangiam ir pra miero lietuvių vienuolyno
informacijas: .................................
DISTRIUtTOR
FOR
naudai.
kilniam darbui.
AVILBERT CO.,
42 Vlne St.,
Montello, Mass. .
Reikia paminėti ir tai,
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiniiiiiiniiiH
. Iš pradžių musų skyrius kad musų gerb. kun. H.
JOSJSPH O. W0L0N
buvo diktokai pakilęs, bet VaiČunas tų vakarų vienuo
LIETUVIS ADVOKATAS
laikui bėgant, atšalo žmo lyno naudai aukojo svetai
Kamb. 114 National Life Bldg. E
AKYS EGZAMINUOJAMAS
nių širdys. Net katrie bu nę, išėmus elektros (švie
SS 8o. LaSalle 8t.
Vakarais 1611 Mllwaukse Ava =
vo pasižadėję mokėti mėne sos) išlaidas. Susirinkimas
Central <899
sines, pradėjo abejoti ar il už tai jį pagerbė atsistoji
Raaldence Hnmbold 87
CHICAGO, II.
=
giau veikti ar ne. Man ro mu.
Kas tome
IIIIIIIIIIIIIUillllIlIlIilIllIllliiiiiimillHŪ
pų žiūrėjimų arba galva
dosi buvo kalta tam visam
nelaukite ilgai, bet ateltlklte pas
mane.
Aš Jums duosiu rodų ir
Tautos Fondo skyriaus val Buvo svarstyta Spaudos
•8*8*<*8*a*«*8*8
pririnksiu akinius. Už savo darbų
Savaitės
reikalai.
Čia
ir
gi
TsL Drover 7842
dyba, nes ji buvo lig apmi
gvarantuoju arba pinigas
žinsin.
draugija
neatsiliko.
Visos
Dr. C. Z. Vezelis
gus. Pamačiusi, kad vieti
SPAUDOS SAVAITĖS
vietoje. Turi taipgi ir tabako leidimų
PETER.
A.
M1LLER
Pienas
blešinėse:
narės
tam
nuoširdžiai
prita

(lleense).
nis skyrius jau baigia gy
LIETUVIU DENTI8TA8
2128 West 22-ra gatvė
REIKALAI.
Atsišaukite : .............................................
Nesaldus'
13
—
15c.
Valandoe:
nuo 9 ryto Iki 9 vale.
rė
ir
pasižadėjo
remti
kata

4505 So. PAULINA STM
vuoti, sušaukė susirinkimų
Nedėllomls pagal sutarimų.
šiandie,
Šv.
Jurgio
para

Kondensuotas:
- 4719 So. Ashland Ava
ir pradėjo darbuotis ne juo likiška spaudų. Išrinkta at pijos svetainėje bus didelis
arti 47-tos gatvės
stovės
Spaudos
Savaitės
SteKInterRM
PARSIDUODA
MOKYKLA.
High grades 18—21c.
kais. Susirinkiman atsilan
9a*a*a*a*a*a*a»* *•*•*•*«
Spaudos
Savaitės
Chicagos
Jeigu nori turėti puikų ir
kė neperdaugiausiai, bet vietinės kolionijos komisi- lietuvių kolionijų susirinki Med. grades I6V2—18^c.
Dr. JI. K. RUTKAUSKAS **M«*8*8*8«8***i
pelningą
biznį
tai
pirk
mokyk
tvarka buvo kuopuikiausia sijon, katros susirinkimai į- mas.
Sviesto
svarui:
Susirinkimas prasi
Gydo visokias Ligas
Or. POVILAS ŽILVITIS
lą Anglu kalbos ir kitu mok 3457 U tatai liti. trasu W. M litu
ir visas darbas pasisekė vyksta kas ketvirtadienis dės lygiai 8 vai. vakare. Extra’s 44y>—50c.
Metnvls Gydytojas tr
slų. Mokykla geriausiai išdirb
kuogeriausiai.
Nutarta vakarais. Atstovės yra p- Nevėliau. Taigi, kurie ma Plytelėse 45^—51c.
ta. Mokiniu visados pilna. Jei
laikyti susirinkimus kas tre lės F. L. Gurinskaitė ir E. note atvažiuoti tan susirin
3993 B. Halsted 8t.,
Butterinag svarui:
gu.
nuo $300.00 iki $500.00 ant
Klioriutė,
TeL Drover 7179
čių sekmadienį kiekvieno
kiman, pasiskubinkite. Ne Cartons 32—35c.
mėnesio.P uiki proga kompe- DR.G. M.GLASER
mėnesio parapijos svetainė Reikia priminti, kad ši pasivėluokite.
Yra daug Rolls 31—34c.
tentiškam žmogui. Kreipkitės
je. Taipgi nutarta sureng ta draugija susideda iš čia svarbių reikalų.
..
Praktikuoja 28 metai
Rolls
&
Bulk
30
—
33c.
asmeniškai arba laišku.
Gyvenimas Ir Ofisas
ti puikų vakarų su prakal gymusių ir augusių lietuvai
J. Tumasonis, Švieži kiaušiniai tuzinui.
8149 8. Morgan St. kertė 32 st
B. F. WASZKIEWICZ,
Vienok jos kartais
bomis ir perstatymais. Va čių.
Chicago. III.
Apskr. rašt.
Extra
’
s
45%
—
50c.
2146
W.
19th
St.,
Chicago,
UI.
SPECIALISTAS
.r
daugiau
nuveikia
už
atei

karo surengimui išrinkta
Moteriškų,
Vyriškų
Ir
Valkų
No.
1.
44i/2
—
49l/2e.
GERA PROGA.
Dr. A. R. Blininthil 0. D.
komis. Pr. Rutkauskas, tl ves iš Lietuvos.
Taipgi Chroniškų Ligų.
Difteritas siaučia.
Jauna
pora
priversta
paaukauti
Kiaušiniai
iš
šaldytuvių.
Aklų
Specialistas
M. G.
OFISO VALANDOS:
Mankus ir Jer. Poška. Nu
savo puikius, beveik naujus rakan
Chicagoje siaučia difteri Extra’s 39 —43% c.
Patarimas Dykai
«
dus už retai pigių kalnų, 1170.00 se
Iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po plet
Offiso
Adynos
nuo
9
iš
ryto
Iki
9
tarta rašinėti dažniaus laik
ir
nuo
8
Iki
8:80
vak.
Nedėlio

klyčios setas, tikros skuros už $35.
tas. Praeita šeštadienį sveivai. vakarė Nedalioms 9 Iki 12.
tu la vakarais ofisas uždarytai
Vėliausios mados valgomojo kamba
raščiuose, kad čionykščiai PERSIKĖLĖ NAUJON jkatingumo departamentan No. 1. 39—44c.
4649 So. Ashland Avė. Karap. 47 St.
Telsphons Tarda <87
rio rakandus. 2 puikiu divonu, daSu poperine dėžutė iy>c. venport, taipgi J 52 5 Victor su
lietuviai tai matydami kuoVIETON.
pranešta apie 48 naujų dif
brangiais rekordais už $60.00.
šis
yra retas pigumas Ir jums apsimo •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii
daugiausiai prisidėtų prie
teritu susirgimų.
Vakar
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
šio Tautos Fondo skyriaus.
te. Viskas vartota vos 9 savaitės,
Beethoveno Muz. Kon pranešta apie 48 naujų difparsiduos taip po vienų. Atsišaukite
Dr. S. Biežis
Tatgi, brightonparkiečiai, servatorija nuo pirmos die sirgimus. Daug vaikų mir
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1922 So. Kedzic Avė.,
arti 22-ros
Gydytojau ir
sukruskime ir pradėkime nos šio mėnesio persikėlė į šta.
gatv., Chicago, III.
Oflma 2359 8. Leavttt St.
aukoti savo didžiausiam naujų geresnę ir patogesnę Vaikų paralyžiaus epide
▼olando* 4—< ir 7—•
reikalui, šelpimui musų bro vieta, Halsted gat. 3259, mija tuo tarpu mažėja.
Tol. Canal 8877.
Turi parduoti
Puikus Seklyčios
rakandus. Stalą ir šešias kėdės —
lių Lietuvoje. Atsiminki priešais 33-čios gat. Muzi
divonus, Plieninė Lova — Kamodas
$250 Viktorola su rekordais — $60,
me, kiek Tautos Fondas ge kos mokyklai buvo reikalin
REDAKCIJOS PRA
mrntrrnrnnrnmnrn $850 player pijanas $210 — vartoti
ro atnešė musų nuvargintai ga ypatingai paranki davatiktai 90 dienų — parsiduos po viėNEŠIMAS.
nų kreipkltee:
•}
F.
P.
Bradchulis
:
Lietuvai, kiek našlaičių pri ži arimui ir susinešimui vie
3019 Jackson Blvd., arti Kldzlc Avė.
DABOKITE SAVO AKIS
glaudė, kiek lietuvių šeimy ta. Naujoje vietoje, prie ' P-nui Lietuvą Mylinčiam J Lietuvis Advokatas
Jeigu Tau galva skauda.
Ant randos didėlis kampinis što
AT LAW
Jeigu Tau ašaros krinta 15 aklų.
nų pavalgydino ir tt.
ras su augštų basementų Wcst Sldc
geresnių aplinkybių galėsi (Lietuvą Mylįs). — Sveiko J 105 ATTORNET
W. Monro*. Oor. Clark 8*. s ant Westcm Avė., Kampas 22-ro
Jeigu Tau skauda akys,
Tai. Randoloh 5598.
Plaee, tinkama vieta dėl groccmės ir
Jeigu turi uždegimų aklų.
Kas gi gali būti branges me geriaus aprūpinti moky prisiųstą mums raštą per •a Room 1JS7
CHICAGO. ILL.
bučemės netoli Aušros Vartų Parapi
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tnc.
tan
jos. Pygl randa ant pirmų šešių mė
niu mums, kaip musų pa klų, ir norintiems studijuo žiūrėsime.
reikalingi akiniai:
Bet risupirmu •
nesių kreipkitės j:
Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
nu i.
čių tėveliai, broliai sesutės ti bile kurių muzikos šakų, mums yra reikalinga Jūsų
JONO BAGDMUNO
BANK A
vo akis specljallstul, kurs 16 metų darbavosi lenkų Iv. Vaitiekaus
Telsnbeas Tarės 8388
2334 So. Oakley Avo., Chicago, III.
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.
ar draugai. Nepamirškime 'suteikti geresnį patarnavi pavardė ir adresas.
«T>ravnvv**Kv*ww»vv*vrn Telefonas Canal 1887
jų, rašykimės prie Tautos mų.
Mylėtojus muzikos, ijiiiiniiiiiiiiiiiiHimmiiiiiimi iiiimimiiiiHimmiiiimiiiiiiiiiimiiiiHmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimmiiiimmiiiiiiiiiiiiig
John J. Šmetana
Fondo ir aukokime kiek kas draugus ir pažįstamus kvie
AKIŲ SPECIALISTAS.
galime ant musų tėvynės čiame atlankyti mus naujo
Tėmykit mano nžraša.
aukuro.
Atminkime, kad je vietoje.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
ateis laikas, kada pamatysi
Su pagarba,
Kampas 18-tos gatvės
Ant Platt’s Aptickos
9-res angšta.
A. Pocius,
me savo tėvynę, bet kokių,
Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak. Nedėllom nuo 9 ryto Iki 19 dienų.
Tel. Canal 628
tai jau nuo musų priklauso.
•
vedėjas.
iiii»iiiniiiiiiim47w»iirtiiiiiiiiiniininn»«7iiiiiinm^iiiinfmiiinvuiiwinm»nniiinf
Jei mes jų gelbėsime, ji iš
iiisiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimimmmiiniiiiimiiiiMiiiiiiii
Norėdami sutvarkyti savo pinigiškus dalykus, tėmykite ant to, kad juos tvarlaikys, bet jei mes atsisaky
kytumet bankoje, kuri visuomet yra užsiėmime, kadangi daugumas kostumerių
T0WN OF LAKE.
sime aukų, ji turės vargti
bankoj yra tikriausiu ženklu, kad ta banka yra žmonėms užsitikinti.
E
s
aiba žūti.
šimtai žmonių aplanko mus banką kasdieną, kadangi jie gerai žino, kad šį =
Šiandie p. Elijošiaus sve E
banka yra pastatyta ant tvirtų pamatų ir kad kad joje pinigai negali prapulti.
Brightonparkiečiai, nepa tainėje bus antra diena baJeigu ligšiol neturite taupimo kningutės iš musų bankos, tai nors šiandien
mirškite ir prisidėkite prie zaro, kuris surengtas lietu
pradėkite kad ir su 1 DOL.
,
. \
Tautos Fondo 60 skyriaus vių našlaičių naudai. Tuo
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozitokiek kas galėdami.
bazaru rūpinasi daugiausia
Mokame
3
nuošimtį
taupinantiems.
| riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
Brighton Parko
vietinė Labdarių kuopa.
bankinėse valandose
Pranas. Taigi kviečiame visus kuoMusų turtai yra suvirs 7 milijonų dol.
Del parankumo ordų depozitorių Taupumo Sky
skaitlingiausia susirinkti.
rius šios bankos yra atdara*
L. D. S. 38 kp. susirinkimas. ' Taipgi pranešama, kad
Panedėlio Va’
ir iki 3 valandai.
pėreito sekmadienio vaka
DEPO2.ilŪKIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
Šiandie 7:30 vai. vakare ras gana gerai pasisekė.
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
Aušros Vartų parapijos sve Žmonių atsilankė gana dau
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
tainėje Lietuvių Darbininkų gelis.
St.
širdžiai priėmami.
Sąjungos 38 kuopa turės sa
Ashland Avė., ir Kampas 47 gat.
vo susirinkimą.
Gyvulių skerdylosc darbi
Visi kuopos nariai yra ninkams jau siūloma astuo
kviečiami šin susirinkiman, nios darbo valandos dienoje,
LA SALLI įd WASHINGTON STB.
nes yra daug svarbių reika užuot 10 ir 12 valandų, kaip
iki šiolei yra.
Šito reika
lų aptarti.
(Skersai nuo City Hali)

Eikite kur diduma eina.

j

Įstaiga, kuri turi pasisekimą, visada turi daug ėmėją.

Į

Panedeiio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančiij.

PEOPLES | BANK

Didžiiesis, Seniausis, Tvirčiausis Bankas
Vakaruose Nuo Gyvulią Skerdyklą

r. a.

Koresp. laujanti pati vyriausybė,
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State Bank of Chicago

iiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiim

