ORAS.

Šiandie žada būti truputį
šalčiau, negu vakar.
Šiaur-rytinis vėjas.

DRAU GAS
LITHŲANIAN DAILY FRIEND
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CEMTB

Entered aa~Second Claaa Matter March 81, 1918, at Chicago, Illlnoia under the Act of March S, 187*.

ITALŲ MIMU A
SUTRIUšKi.. 7 A
Gal lapkrityj pa
siūlys talką
Atimta nuo vokiečių 100 jardų
Prancūzijoj
-

*

z

Rusų kares miništeris norė
jęs- atskiros taikos
UŽMUŠTA 60 ŽMONIŲ MEKSIKOJ
Trne translatlon filed with the post
master at Chicago, III., on November
7, 1917, as reąuired by the act of
October 8, 1917.

True translatlon filed wlth the postmaster at Chicago, III., on November
7, 1917, as reąulred by the act of
October 6, 1917.

GEN. CADORNA BĖGA
ITALUOS GILUMON.

Ht NUO JŪRIŲ VOKIE
ČIAI PUOLA ANT

True translatlon filed with the postmaster at Chicago, III., on November
7, 1917, as reąulred by the act of
October 6, 1917.

SAKO, BUK SIAME MĖ
NESYJ VOKIEČIAI t
PASIŪLYS TAIKĄ.

Bernas—prirengiamų taik03
derybų vieta.

Londonas, lapkr. 7.—“Ex-

change Telegraph ’o ’ ’ kores
pondentas praneša, kad už
vakar Amsterdamo biržoje
buvo pasklidę gandai buk
dar prieš gruodį vokiečiai
pasiūlys talkininkams už
baigti karę. Prirengiama
taikos konferencija busian
ti paskirta Šveicarijos mies
te Berne. Sulyg tų^askalų,
kiekviena kariaujanti val
stija bus kviečiama prisiųsti
Beman po 2 savo atstovus.
Vokietija žadanti nusiųsti
buvusį kanclerį kunigaikštį
Von Buelow ir D-rą Karolį
Helfferichą, vice-kanclerį.
True translatlon filed wltb the postmaster at Chicago, III., on November
7, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

ITALUOS.

KAIZERIS TARIASI SU
ŽYMIAUSIAIS VO
Rymas, lapkr. 7. — Itali
KIETIJOS VYRAIS.

Ir naują italų* frontą užka

riavo vokiečiai.

True translatlon filed wlth the
postmaster at Chicago, Iii., on
November 7, 1917, as reąulred
by the act of October. 6, 1917.

RUSQ SUOKALBIS PADA
RYTI ATSKIRA TAIKA

True translatlon filed with the postmaster at Cblcągo, III., on November
7, 1917, as reąulred by the act of
October 6, 1917.

Amsterdamas, lapkr. 7. —
Pusiau oficiališkos žinios iš
ANGLAI PEŠIOJA VO
Berlino skelbia, kad vokie
KIEČIUS PRANCŪZIJOJ.
čiai nuolat žengdami pir
myn Italijoje gal neužilgo
Atėmė 100 jardų.
pradės bombarduoti garsų
dailės žydinį — Veneciją.
Londonas, lapkr. 7.—Va
Dabar Venecija lošia svar kar, išryto, anglai atakavo
bią rolę ir kaipo kariškų
Flandrijtos frontą, Passadirbtuvių centras.

True translatlon filed wlth the post
master at Chicago, III., on November
7, 1917, as reąulred by the act of
October 6, 1917.

VIENAS GENERALIS
STABAS VISŲ TALKI
NINKŲ ARMIJOMS.
Londonas, lapkr. 7.—Va
kar dienos rytiniai Londono
1 laikraščiai praneša, kad tal
kininkai ruošiasi sutverti
.bendrą generalf štabą vi
soms savo armijoms,,

,

■cheudaele apielinkėse. Ka
rės štabas sako, kad talki
ninkų atakos buvę pasek
mingos.
Kanadiečių kariuomenė
paslinko pirmyn 100 jardų
Passchcudaele sodžiaus už
pakalyj.

....... -_________ ...

.

__ _________________

Taip sako katalikų partijos
vadas Erzberger.

Bėrimas, lapkr. 7.—Cen
tristų (katalikų) partijos
vadas Mathias Erzberger
“Associated Press” kores
pondentui štai ką pasakė:
“Kuomet
sąjungininkų
kariuomenė žengia per Tagliamento upę, Vokietija na
mie ramiai peržengė politiš
ką rubikoną ir laike penke
to dienų iš autokratiškos
valstijos tapo demokratiška.
Ši šąvaitė svarbiausia vo
kiečiams
nuo
imperijos
įsteigimo.”

(Permainos Vokietijoj įvyksta
delei
paskirimo naujo kanclerio
True tranelatlon filed wlth the post
master at Chicago, III., on November von Hertlingo, kuris yra didelis
7, 1917, as reąulred by the act of
taikos šalininkas ir kuriam impe
October 8, 1917.
ratorius suteikęs jėgą kuolinosiauKARIŠKAS STOVIS
siai veikti. “Dr.”).

BRAZILUOJ.

Žitomirius, lapkr. 6. —
paviete vietinė
Parlamento uŽrubcžinių rei valdžia suareštavo archi
kalų komisija priėmė rezo mandritą Vitolijų. Suarešliuciją visoje Brazilijoje pa tuotasai pasodintas Kazatiskelbti karišką stovį.
no vienuolynan.

r<The Daily Exgress” ma
no, kati kaip tik su tuo tik
slu Anglijos ir Prancūzijos
m'inisterių pirmininkai nu
važiavo Italijon.
.

VOKIETIJA DABAR DE
MOKRATIŠKA ŠALIS.

Rio Janeiro, lapkr. 7. — Berdičevo

.
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RINKIMAI

KAREIVIS SU “6E0R6IJU”
IR.. .ŽIURKES *

MĖJO CHICAGOJ.

(Vieno afieeriaus
pasakojimas).

KAIP LIETUVES MOTERIS IŠ
GELBĖJO 2 RUSU LAKŪ
SOCIALISTAI PRALAI
NUS IR JU ORLAIVI
Chicago, lapkr. 7. — Va

Rusiškas laikraštis ‘Russkarykščiuose teisėją rinki kaja Zemlia’ 5 lapkričio nu— Andai atvyko į musų
muose
pilnai
išlaimėjo
de

meryj
praneša
šitokį
nepa

, Sį dalykų paskelbus laik
pulką jaunas laisvanoris
mokratai su republikonais, prastą atsitikimą iš kariško
žvalgas ir su ašaromis ėmė
raštis uždengtas
khrie varė rinkimus susi gyveninio:
maldauti priimti jį į tarny
jungę drauge (fusion). Tai
Du rusų lakūnai nuskrido bą. Po ilgų atsikalbinėjimų
Petrogradas, lapkr. 7. gi, išrinkti tapo šie: M. L.
— Rusų istorikas ir re- MeKinley, D.; Denis S. Sul- apžiurinėti vokiškų pozici sutikom. Darbštumas nepa
voliucijonierių vadas V. livan, D., Joseph B. David, jų. Oras buvo gražus, moto prastas. Visur pirmas lenda,
Burvec savame laikraš D.; Joseph- H. Fitch, D.; ras darbavosi kuopuikiau- pirmas duoda pavyzdį. Vi
tyj
“The
Connnou Henry Gucrin, D.; J. II. siai ir užtat žvalgyba sekė suomet linksmas ir meilus
Gause” (?—“Dr.”) pa Hopkins, D.; Albert C. Bar si labai gerai. Lakūnai pirm Vaikinas nuolat krėtė juo
skelbė, kad karės mini- uos, R.; Chas. M. Fooll, R,; buvo sumanę paskraidyti kus ir linksmino visą rotą,
steris generolas Ver- Oscar Hebei, R.; M. A. Ka- tik porą valandų, bet aplin neatsižvelgiant į didelius
kovski buvo pataręs su vanagh, R.; W. II. McSur- kybės buvo tokios puikios, kareivio vargus ant fronto.
kad jie nei nepajuto, kaip Jau ir Šv. Jurgio medalį tu
šaukti slaptą respubli ely, R.; Hugo Pam, R.
rėjo už narsumą.
kos tarybos susirinki
Lietuvis Kaz. Gugis, kurį praėjo net 6 valandos. Ir
Prisiėjo mums neseniai
mą delei padarymo at socialistų partija taipo gi štai, kuomet rašų “plieninis
sukinėjosi sustoti vieno dvarininko na
skiros taikos su Vokie statė kandidatu, gavo.63,118(paukščiukas”
balsų.
j ant viršaus vokiečių apka- muose. Žvalgų būrys apsi
tija.
. •
Socialistų pralaimėjimas I slb lakūnai pajuto, kad gyveno klojime.
Už tą neva suokalbio
Po nakties žvalgybos, ku
paskelbimą . Burcevo labai žymus. Jie sumušti: jiems pradeda stigti gazoli
no,
o
tuo
tarpu
labai
daug
riame dalyvavo ir jaunasai
laikraštis tapo uždeng 3—1.
reikėjo
Šio
dalyko,
nes
vo

laisvanoris,
kareiviai sugu
tas.
NEW YORKO MAJORU kiečiai patėmijo priešus lė. Atsigulė ir “Georgijaus”
(Bnrcevas plačiai yra ži
ore ir skubiai rengėsi juos didvyris.
— HYLAN.
nomas kaipo žymiausi# rusų
bombarduoti. Kas gi dabar
Staiga jis pašoko iš mie
revoliucijonierių vadas. Bet
New Yorkas, lapkr. 7. — daryti rusams? Manevruoti
go ir ėmė spiegti:
labiausiai jis garsus tapo už
Šiųmetiniuose majoro rinki jie negalėjo, nes gazolino
išvilkimą
aikštėn
įvairių
— “Oi, mama, mama,
muose laimikis teko demo stigo, o savos pozicijos buvo
slaptybių apie Rusijos šni
žiurkės!”
kratui Hylan. Jis gavo 273,pus. Jis yra volus talkininkų
Išbudinti kareiviai ėmė
labai toli. Kad išsigelbėti
šalininkas).
223 balsus, Mitchell (fusion)
nuo kulkų msų orlaivis pa- juokties, kiek tik lenda, kal
— 139,644, Hiląuitt (socia
kįlo virš debesių ir nemato bėdami:
True tranalatiort i,led srith the post listas) —-127,789 ir Bennett
master at.ChicJr^fly F,., on ifoveinber
— “Of tai narsuolis! Tu
mas ėmė skristi vokiečių
7, 1917, as reąulred by the act of (republikonas) — 49,080.
ri
Šv. Jurgio medalį, o bi
October 6, 1917.
froto užpakalin. Ten jis nusi
leido prie vieno lietuviško jo žiurkių!”
GEN. VERKOVSKI JAU
Ohio — blaiva valstija.
Šis labiau ėmė verkti. To
sodžiaus. Moterįs sodietės,
NEBE KARĖS MI
Cincinnati, O., lapkr. 7. — pažinę rusų lakinius, tuo- liau — dar daugiau. Pradė
NISTERIS.
Į Čionykščiuose
rinkimuose jaus pagelbėjo jiems išardy jo maldyti. Nieko negėlbsti.
ti orlaivį ir ištikimai paslė Nunešė į ligoninę ir čia ne
Retrogradas, lapkr. 7. — “sausieji” paėmė viršų.
pė brangesnės jo dalįs. Pas tikėtai paaiškėjo, kad lais
Rusijos karės ministeris
gen. Vcrkovski atsistatydi SUFRAGISTĖS LAIME kui lietuvių moterįs davė vanoris yra 18 metų mergai
TOJOS NEW YORKE.
rusų lakūnams andarokus, tė. Visi sumišo.
na. Karės ministeriją ves
Tuojaus
persirėdžiusią
nažutkas ir skarelės, į kudabartinis jos sekretorius
New Yorkas, lapkr. 7. —
gen. Mankovski, bet svarbos' Sufragistės, matomai, liko riuos kaip bematant persi- panelę pašaukė prie pulko
Il
niuose dalykuose privalės laimėtojomis Ncw Yorkol"1^T"?- kamabdieriaus. Ji atviriau
klausyti premjero Keren valstijoj. 402 distriktuose ‘.vietoje lakūnų iš, daržinės siai papasakojo jam kaip
išėjo dvi paprasčiausios lie pabėgo iš namų su vyro do
skio nurodymų.
Nevv Yorko mieste už su-

jos laivyno ministerija ofi
Gal apie taiką?
BERLINAS, lapkr. 7. — cialiai praneša, kad Triesto
užlajoje paĮėmyta smarkus
Amsterdamas, lapkr. 7
Vokietijos kariškas štabas
kariškų laivų veikimas. Ti- Iš Berlino gauta žinia, kad
oficialiai praneša, kad aus
1 -1k^\T,eužilkp° ivyksUvi dieniatgal įvyko .didelė*
trO'VoneCių
cįi<lelis mušis Adriatikos ju- tarybos, imperatoriui VilIaužė italų frontu Taglia- r^se
helmui
pirmininkaujant.
mento paupiuose. Italų ar
Tarybose dalyvavę visi Prū
mija priversta buvo apleisti True translatlon filed wlth the post sijos ministeriai, valstijiniai
master at Chicago, 111., on November
fieldmaršalas
Visą liniją nuo minėtos upės 7, 1917, as reąuired by the act of sekretoriai,
October 6, 1917.
Von Hindenburgas, genero
iki Adriatikos -jūrių.
AMERIKIEČIAI GELBĖS las Von Ludendorfas ir dau-•
Be to, vokiečių prane
PABĖGĖLIAMS
gybė kitų garsių asmenų.
šimas sako, kad tarp Fella
ITALAMS.
Taip pat Berlino laikraš
čiai praneša,, kad artymiaulygumų ir Colbricou, į šiau
Rymas, lapkr. 7. — Ame sioje ateityje žada sukviesti
rius nuo Sugano, taipo gi
rikos
Raudonojo Kryžiaus tarybą naujas kancleris gra
italai bėga atgal.
atstovas Italijoje Carl Tay- fas von Hertling, dalyvau
lor skubiai daro prirengi- jant Hindenburgui, genero
mus nešti pagelbą tiems ita lui Ludendorfui ir gal net
-------- ,---------------fragizmą balsavo 62,202, o
True translatlon filed wlth the post lams, kurie atsidūrė be pa pačiam kaizeriui.
True translatlon filed wlth the post
master at Chicago, III., on November
master at Chicago, III., on November prieš 49,900.
7, 1917, as reąulred by the act of stogės, gelbėdamies nuo au7, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
translatlon filed wlth the post- October 6, 1917.
stro-vokiečių
užpludimo True
master at Chicago, III., on November
translatlon filed with the post
VOKIEČIAI GAL ATA šiaurinėje Italijoje.
7, 1917, as reąulred by the act of
KERENSKIS ŽADA VA True
master at Chicago, III., on November
October 8, 1917.
KUOS VENECIJOS
MIESTĄ.

METAI-VOL. II.

tuviškos “bobutės.” Jų gi kumentais, kaip jai pasise
išgelbėtojos tuojaus susidė kė apgauti aficerius, išsijo į kašelės išardyto orlaivio duodant vaikinu ir t.t. Prie
svarbesnės dalįs ir nukelia to viso, dar ji pridūrė.
— Aš nieko nebijau, Jūsų
vo per vokiečių pozicijas
7,
1917,
as
reąuired
by
the
act
of
ŽIUOTI ANGLĮJON.
prie rusų kariuomenės. Pcr- Malonybė, apart pelių ir
October 6, 1917.
s
,
sirėdę gi lietuviškomis mo žiurkių!
Petrogradas, lapkr. 7. —
Petrogradas, lapkr. 7. — Laikini
Paslapčiai paaiškėjus nar
Rusijos vyriausybė terėlėmis lakūnai taipo gi
Neseniai pasveikęs nuo pa
nutarė pamėginti prieiti sią mergaitę nusiuntė į Rau
vojingos ligos Rusijos mini- ir Suomijos atstovai susita prie savo apkasų. Kelia v .i donojo Kryžiaus ligoninę.
. _ - .■
... t sterių pirmininkas Keren- rė, kad Suomija butų visiš “jos” keletą varstų. Lakū
kai autonomiška šalis.
skis už kelių dienų ruošiasi
nai andarokuose, matę vo 6et lakūnai nesumišo ir, be
Suomija turėsianti repubsu viešais reikalais nuvykti
kiečių pozicijas iš padebe to, dar gerai mokėdami
likonišką valdžios formą,
Anglijon.
sių, dabar žiurėjo į jas už plaukti, pradėjo narstytfes
nuosavą įstatymdavvstę ir
kelių žingsnių. Vokiečiams, vandenyj, mėtėsi į visas pu
nuosavą išpildomą vyriau
VILLOS SĖBRAI SUDI
žinoma, nei į galvą neatėjo, ses. Vėl užbombardavo nuo
sybę, bet nuo Rusijos kon
NAMITAVO TRAUKINĮ.
kad tarpe lietuvių moterė kranto, vėl plaukikai ėmė
trolės nebus liuosa.'
lių, kalbančių su jais vo daryti manevrus nardydaso žmonių užmušta.
kiškai, yra rusų lakūnai, mies vandenyj. Galų gale
kuriuos dar visiškai nese lakūnams vis gi pasisekė
Juarez, lapkr. 7. — Prie
niai jie taisėsi “nuimti” iš perplaukti greitą ir platų
stoties Armendariz, ant Mopadebesių. Tokiu budu per- Nemuną ir dasigavę prie ki
xican Central geležinkelio, True translatlon filed wlth the post sirėdę lakūnai priėjo iki pa to kranto jie neužilgo atėjo
st Chicago, III., on Novembor
Vilios plėšikai susprogdino master
7, 1917, as reąuired by the act of skutinės vokiečių linijos, tai pas savuosius. Taigi, tarny
keleivių traukinį. 60 žmonių October #, 1917.
yra: iki pavojingiausio pun stė buvo kuogeriausiai išpil
tapo užmušta ir daugybė
ATSITRAUKIA IKI
kto. Dabar jau “lietuviš dyta, brangesnės orlaivio
PIAVA
UPES.
apiplėšta.
koms bobutėms” pakinkliai dalįs tapo išgelbėtos, bet
drebėjo, kaip kiselius Kalė laktnai sugrįžo į savo pul
LONDONAS, lapkr. 7. — dų naktyj. Bet dovanai lai ką beveik visiškai nuogi.
VIENAS ĄŽUOLAS AN
GLIJOJ $650.
Italą kariuomenė atsimeta ko negaišindami, naikus ru
Pilvus susiėmę juokėsi
iki Piava upės, kuri teka už sai akimirksnyj numetė nuo kiti kareiviai, pamatę savo
Londonas, lapk. 7.—Ąžuo 25 mylių į vakarus nuo savęs andarokus ir nažutkas narsuolius grįžtančius nuo
linis medis taip nesvietiškai Tagliamento.
ir danu plaukti per Nemu gais, bet taipo gi nemažai
pabrango Anglijoj, kad už
Jeigu italų vadas gen. Ca ną. Staiga vokiečiai pakėlė jie stebėjosi jų sumanumu
vieną, teisybė nemažą, ąžuo dorna čia susilaikys, tai jo baisiausią “trevogą.”
Jie ir drąsumu. O lakūnai lyg
lą Lincolnshire tapo andai frontas bus tik 60 mylių ii matomai suprato, kad per ir susisarmatinę kalbėjo:
užmokėta $650. Kiti 52 ąžuo gio. Prie Isonsos italų fron upę plaukia vokiečiai ir ėmė
— “Nas baby spasli" (Mus mo
lai parduoti po $215.
tas tęsėsi net 160 mylių.
į juos be paliovos šaudyti. terjs iSgdbėjo).

EXTRA

"

..

i klos vaiku.* Dabar
visiems
.
,
Hlsku, klld SOClUllstUl 1110alus.
ka tik sukauti, nepatinka
PRENUMERATOS
KAINA:
t
žmones šmeišti.
Matams ................
$5.00 mus sau
Puti. root'j .................................... $3.00 I Unf suprantimo
pas juos
Ketverto laika ................. ,...
$2.00
L
Perkant atskirais numeriais po 2c.
kaip pas
Prenumerata mokas) IMtalno. Lai yra nedaugiau,
kas Kkaltosi nuo ulalratymo dienos,
■e nuo Naudu Metų. Norint perina)- gaidžius.
.

..

nytl adrasa visada reikia prisiųsti Ir
senas adresaa. Pinigai geriausia sių
sti
liperkant
krasojs ar exprec-e
•‘Menėj Order" arba idedant pinigus
1 registruot* lalikaRedakcijai prisiųstieji raitai Ir ko
respondencijos negražinami. Jai »»•
torius, atsiųsdamas toki raita, ne
pažymi Ir nelndeda krasc«i terrklėlio
sugrąžinimui. Visokiais reika.ais krei
piant les adresuokite:

LAISVAMANIAI IR PRA

KILNUMAS,

“V. Lietuvninkų” rašo,

kad tarpe lietuvių kunigu
i -i •
» '
•
........ pilone McKiuiey 0114.......... ■ nesama prakilnių žmonių.

draugas piblishing co., inc,

1SOU W. •Itltli Street, Čblcagn, Ulinei*'

Kitais
žodžiais
tariant,
“prakilnieji” žmonės yra
vi
Publlshed dally escept Sundays by tik laisvamaniuose tautininDRAUGAS PtltLlSHING CO.. INC.,
SSf^tV^“^o^;uunoii kuose.
Taip bent reikia
p^ekmsRof ^ubscru^ion**0* > suprasti iš to laisvamaniško
siT Momh.‘
'$3.oo laikraščio pasakymo.

---------- xx ----------DRAUGAS’’
Llthusnliur Daily Friend

Thursilay’s Edltlon

.......................

$2.00 i

At Katra Stonils 3c. a copy. AdvcrttaUiK rate* on appUcatiou.
i

.

.

.

,

Jei jau kaili priSeina V1C.
v ..
,
,.

, nas-kitas žodis tarti apie
prakilnumą, tai nors musų
.
i laisvamaniai turėtų bent gėdinties viešai nuo nepatin
kamų sau žmonių atimti
prakilnumo ypatybę. Nors
jau laisvamaniai panašiai
socialistams tuo žvilgsniu
nesisa vintų sprendžiamųj į
balsų.
Laisvamanių akyse tasai
yra prakilnus žmogus ir jų
pakenčiamas, kurs jų blo“Tautininkų srovė pati giems darbams ir žingsapsivalė nuo parsidavėlių, niams
nors
ir
nepriiškeldama tų klausimų vie taria, bet ir už tatai
šai,” sako vienas laisvama nieko
nesako, neišmetiniškas laikraštis.
Tegu nėja.
Jiems yra prakilnus
bus ir “apsivalė,” bet kaip ir inteligentas tik toksai,
ten su SLA. centro ofisu, kurs su jais kadir nedirba
kur liuosu nuo darbo laiku tautai ir tėvynei pragaištin
daromi iš lietuviškų laikra gojo darbo, bet už tai jų ir.
ščių vertimai?
Kur yra nepabara.
/.
kiti- ‘ ‘ tautininkai, ’ ’ katrie
Pavyzdžiui,
laisvamabuvo kviečiami slapton mi i.'.ms tautininkams baisiai
sijon t
neprakilnus žmogus yra
---------- ::O::-------— • • , ✓» gerbiamasis kun. prof. P.
**•' '
Draugo” reSeniau musų
čikaginė BTič ys, ‘buvęs “_
Už šitų vargiai
“apšviestunija” nuo Hals- daktorius.
MIESTO OFISAS
DOWN TOWN OFFICE
S2tt Reaper Block.
73 W. Wa*hiuitton St

tedstričio p. Keistuti. Šliu-lkur katroje tautoje suraspų tituluodavo matemati- tum prakilnesnį ir brangiu
kos profesoriumi.
Dabar- tina visuomenės veikėjų,
gi«jam neduodama nei ger liet laisvamaniams jis nėra
biamojo vardas.
Kodėl prakilnus, kadangi viešai vtas taip staiga ’ atsimainė? ra pareikalavęs Lietuvių
Todėl, kad p. K. Šliupas Dienoje surinktas aukas
pirmutinis iškėlė aikštėn siųsti badaujančiai Lietu
Tokie žmonės laisva
šnipų klausimų laisvama vai.
niui tautininkų eilėse. . Be maniams baisiai nepatinka
šito pas laisvamanius tauti mi.
Laisvamaniams tautinin
ninkus vardo neteko nei p.
kams nėra prakilnus visi tie
Stasys Šimkus.
nu įsų taut os šlovingi veikė
---------- : :o::----------“V. Lietuvninkų” Kon jai, katrie nepritaria jų nuo
fucijaus (buvusio pagoniz- monei ir pasmerkia visokį
mo skleidėjo) pagerbimui liaudies išnaudojimų.
Kame - gi
laisvamanių
ir išaugštinimui nesigaili
savo skilčių.
Apie Konfu “prakilnumas?”
Gal jis apsireiškia jų raš
cijaus mirtį sako: Jis nuvy
tuose,
kuriuose pasaulio Iš
to, bet tik pavidale, jo ne
sunaikinama siela gyvuoja. ganytojas palyginamas su
Nebus stebėtina, jei tasai paprastais senovėje gyvenu-

Galima mums, sakysime,
bendrai su laisvaman. tau
tininkais šelpti badaujan
čių Lietuvų, jei jie, kaipo
mažiausia mažuma, priima
visuomenės kvietimų tan
darban. Bet jokiuo budu
negalima tylėti, jei jie įvai
riomis priemonėmis mėgina
suvedžioti musų liaudį.
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BEDIEVYSTĖ IR JOS
ŠALTINIS.
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Tyra

Dievas, kad reiki# pil
dyti Jo šventus įsakimus,
kad privalome dorai gyven
ti.

ATSAKYMAS P. SVE

RUDUO.

eiui.
• !

“Draugo” 244 numery j,
Dėlto bedieviai ir pasirįp. Svečias dejuoja, kad jis
Žo
tikėjimų
išnaikinti.
Kad
dar nematęs laikraščiuose
Didžiausiu
bedievystės
tikėjimų
išgriauti,
netikė

Amsterdamo lietuvių veiki
šaltinių yra materijalizmas.
Mkterijalistais vadinos tie liai pradėjo šmeišti tikėji
mo.
Ten pat jisai verkia,
žmonės, kurie nepripažįsta mų, jam prikaišioti nebūtus
teliai nebečiulba po orą kad lietuviai mokinasi loš
užsipuldinėti ir
ti jiems nepakeliamus vei
nei Dievo, nei sielos, nei ki daiktus,
krinta nuo medžių pageltę
dergti
per
savo
laikraščius
tokių viršgamtinių galybių.
kalus.
MOTERIS šaukiamos Gyvybę, protų, jausmų, žor ir kningas, buk tikėjimas lapeliai, lyg primindami, jog
Nors musų kolionijoje ir
ateis tie laikai, baigsis ir
TAUPYTI MAISTĄ.
kliudųs
progresui.
džiu sakant, viskų jie nori
nėra pragarsėjusių inteli
musų gyvenimas toj vargin
išaiškinti medžiagos judėji
Išmintingi tikrieji moks
gentų, bet geros valios žmo
goj žemėj.
Sulvg prezidento Wilsono mu.
lo vyrai visai kitaip mano
nių yra labai daug, kurių
Šaltos
dienos,
ilgos
naktįs,
proklemacijos, lapkričio 4 Materijalistų buvo jau ir apie tikėjimų. Taip šitai
tarpe yra ir labai pasišven
jau
vargas
labiau
spaudžia
d. prasidėjusi' savaitė pa žiloje senovėje.
tusių tikybai ir tautai. Jie
Bet ypa didžiausias žinovas materiskirta Chicagos ir visos Illi tingai daug materijalistų jalizmo sako: nėra jokio tremtinius. Jau negali jie rašo kiek galėdami žinutes
nois valstijos moterims, kad buvo atsiradę praėjusiame abejojimo, jog už pažangų basi vaikščioti, reikia apsi laikraščiams, dažnai pasižy
jos tomis dienomis raštu pft devynioliktame
amžiuje. doros ir proto (žinojimo) auti, reikia kambarys susi- mi su savo darbais, suren
sižadėtų kiek galima taupy Šitie paskutinieji materija-, srityje «ies turime ačįų pa šildyti, žiburys uždegti. gia šiokį-tokį vakarėlį, žo
ti maistų.
Maisto taupu listai buvo taip stipriai įti sakyti tyliam ir nuolatiniam Bet, deja, iš kur juos imti, džiu, dirba, kelia ir skatina
nes iškeliaudama vasara iš
mas namie, šeimynose, visu kėję į medžiagos galybę, krikščionystės veikimui.”
kitus prie darbo.
pirmu priguli nuo moterių kad, girdi, nebereikštų beti Bedievystės vaisiai gyve vedė ir darbus kartu su sa Reikale dramos “Keistu
šeiminnikių. Maisto taupu kėti nei į Dievų, nei į vėl nime pasirodė labai baisus vimi ir liko be darbo trem tis,” tai irgi neviskas yra
tiniai. Liūdna, kur eini, vi
mas šios karės metu yra bū inu, viekų jie išaiškinsiu me ir pragaištingi.
teisybė.
Žinoma, lietuviai
Bedieviai
tinas daiktas, jei norima į- džiagos judėjimu. Išgirdę matorijatistųi rūpinas pasi- sur nejauku. Šalta, jau įr nėra lošime taip išsilavinę,
nebeglostydamas kad galėtų susilyginti su
veikti priešininkų. Jei jau tokį mokslų džiaugėsi, ra liuosnoti nuo Dievo įr Jo į- vėjelis
ni vyrai šaukiami karei tavo visi tie, kurie nebeno sakymU, bet pasiliuosavę gaivindamas sielų pučia, bet svetimtaučių važinėjančio
viauti, tai ir likusios namie rėjo pildyti Dievo įsakymų nuo Dievo, kaip sako moks- skaudus, lyg rykštėmis pla mis trupėmis. Reikia atsi
moterįs turėtų prisidėti ir rūpinosi kaip nors užkilu lavyris Seberr, jie pastoja kdamas, varo Visus į dides minti, kad “Keistučio” lo
prie pasekmingesnio karės šti balsų sųžinei, kuri juos vergais savo btogų palinki nį vargų. Spaudžia jau šal šėjai buvo visi darbininkai,
vedimo. Nuo moterių kol- griaužė už jų blogus darbus. mų. Bedievystė yra dabar tis ir alkis. Kų dalysime katrie dirba dirbtuvėje nuo
?
kas daugiau nieko nereika Tečiau tas jų džiaugsmas piktažohė, auganti krikščio toliau....
ryto ligi vakaro,
Nėra to
laujama, kaip tik maisto neilgai juos ramino. Atsi nystės darželyje. Ji pada Vargas, tai vargas, bet ar dėl abejonės, kad būt nebu
taupumo.
rado mojcytų, kaip šitai Du rė jau labai daug bloga. Ji ne didesnis vargas, ne di vę trukdmų.
Bet sudėjus
Šalies maisto kontrolės Bois, Reymond, kurie išaiš nusmelkė ne vienų žmogaus desnis skausmas likus tėve viskų krūvon, ty. geras ir
valdyba pageidauja, idant kino kaip ant delno, kad ma- dorų ir nustūmė jį į pikta liams sunaikintoj Lietuvoj! blogas puses to lošimo, gali
kiekviena šeimininkė arba terijalistai klysta, kad me darių byrį* Pažvelgę į pik Gal jau ne vienas apleido šį ma pavadinti nusisekusiu.
namų šeimynos galva pa džiagos judėjimas negali tadarius, kalėjime uždary pasaulį, nepakeldamas var Kas link dramos “Karės
dėtų savo parašų po sekan viskų išaiškinti.
Ne vienų kartų žilas metu,” tai ta irgi atlošta
tus, mes pamatysime, kad gų?
čio turinio atvirute;
Nuo to laiko materijalis- didesnėj! tų piktadarių da tėvelis ar motinėlė šaukia pusėtinai gerai.
Juokai ir
Mat, lis yra žmonės arta bedie eunų ar dukrelę, kad gelbė Verksmai buvo kaip karts
“Maisto Administracijai: tai labai nusiminė.
Mielai imsiu dalyvumų jie taip norėjo - apseiti be viai, arba užšalę tikėjime. tu nuo alkio ir šalčio... Bet, pritaikinti prie aplinkybių.
Tamstų pastangose taupyti Dievo, o čia pasirodo, kad Juo labiau platinas bedie deja, užtaisyti pančiai ne Pertat nėra" galima nieko
maistų musų tautoje. Šiuo- be Jo apseiti negalima, kad vystė, tuo labiau didinas perlipami, užtaisytos durįs tokio lošėjams užmesti.
ini sutinku būti Suv. Valsti reikia vėl grįsti prie tikėji žmonių ištvirkimas, Man neatidaromos... Negali iš Musų lietuviams, lankan
jų Maisto Administracijos mo, kurį buvo atmetę su di ekeno universiteto profeso girsti jų graudingų balsų.
tiems teatrus, butų gerai tu
nare ir apsiimu - taikinties džiausiu paniefeiimu. Vie rius Hausbofer sako: “Nu- Liūdna- Bįra graudžios rėti, daugiau -prijautimo ir
su Maisto Administrato ni jų, atmetę klaidingų ma- sižengimai prieš dorų ir ge-1 ašaros, kad pagrįžę atgal į širdies, kaip pajuokimo ar
riaus nurodymais ir patari terijalizmų, sugrįžo prie ti rus papročius nuolat daugi tėvynę nerasime tėvelių kur ba ironijofe. , Geriau, kad p.
Kiti gi materijamais savo namuose, kiek kėjimo.
nas, auga skaitlius vagių, suvargusių sielų atgaivinti, Svečias butų čia pat vietoje
leis aplinkybės.
listai, nebedrįsdami savo
falsifikųtorių, apgavikų. Pa tik rasime žemeles, supiltas nurodęs mums netobulumus
klaidingo
mokslo
ginti
ir
ne

Ir jeigu mes
Pavardė ___ Gatvė_____
sileidimas daugiuos, skait į kupstelius... z Tada tik a- musų lošimo.
norėdami
sugrįžti
prie
tikė

būtumėm neklausę jo pata
Miestas ___ Valstija ___
lius mokytų piktadarių iš šaras laistydami sodinsime
jimo,
ryžosi
ieškoti,
bene
rimo, tai tąsyk pagarsinęs
Pasirašius po tokiuo pa
augo antra tiek per paskuti gėlių kerelius.
laikraštyje.
Gerai patarlė
sižadėjimu, pasirašęs nei ras kitokių kelių, kuriais nius kelias dešimtis motų.”
Kų veikia broliai, varg
sako, kąd: “ardyti yra leng
ma ant savęs atsakomybės galima butų išsisukti nuo
dami
karo
laukuose?
Nenu

Driko
taip
dedas,
pigu
su

va, bet pataisyti sunku,” t.
mokėti kokias nors mokes tikėjimo į Dievų.
prasti.
Jei žmogus tiki ir stoja dar baisioji audra, ne
Kiti,
pamatę,
kad
materi

tis. Kas po tokio turinio
y. papeikti ir sugadyti žmo
myli Dievų, jis rūpinas pil nustoja žvangėję kranjingi
jalizmas
yra
klaidingas,
nu

nėse energiją ir norą prie
atvirute pasirašys ir pasiųs
dyti Jo šventus įsakymus ir kardai.
Ne vienas žaizdo
slydo.
abejojančiųjų
sritin.
anų Maisto Administracijai,
darbo yra labai lengria, bet
būti doras žmogus.
Jis ži se paskendęs šaukia tėvus
Dabar
randasi
nemažai
to

pakelti ją, tai ir pats p.
gaus nario paliudijimų, ku
rį galės padėti savo namų kių galvočių, kurie nenori no, kad už jo gerus darbus ar seselę, kad padėtų skaus Svečias neapsiimtų.
mus kentėti, arba kad grei
tikėti pagaliaus nei į tai, Dievas suteiks amžinų lai
Tatgi aš patarčiau rašėlange.
mę,
ir
kad
blogi
darbai
gali
čiau
pribaigtų
gyvybę.
Kam reikalinga taupyti kad yra žemė, ant kurios
jams žinių, kad jie daugiau
jį amžinai nelaimingu pada Krinta musų brolių galvos,
jie
vaikščioja,
arba
kad
yra
maistų?
duotų patarimų negu pa
ryti. Kuomet žmogus tikė lyg rudens lapai.
Ne vie
saulė,
kuri
jiems
šviečia;
Talkininkų
kareiviai
peikimų. Man rodos, jie visi
jimo nustoja, jis nemyli nas be laiko apleido šį pa
jie
sakos
nežinų
nei
to,
jie
kaujasi karės laukuose.
vien tik pagirti reikia už
Jiems nėra laiko išdirbinė patįs ar gyvena ar ne, jiems Dievo, nes į Jį netiki, tuo saulį, ne vienas dar butų at darbavimąsi lietuvių dirvo
ti žemę. Todėl tose šaly rodos, kad ir jų pačių tur met nesirūpina pildyti Die nešęs daug. daug naudos tė je. Nereikia nupeikti nie
Tokie žmonės, vo įsakymus. Dangaus už- vynei. O šiandien ilsisi jū kad musų lošėjų, tedirba, tese visokio maisto produk būt nėra.
cija žymiai sumažėjo. Net kurie nenori pripažinti nei mokesiris netraukia jo prie sų kūnai, ilsisi tokiose vie mokinasi, tepratinasi ypa
pirm karės tenai nuosavaus žemės, neį saulės ir abejo gera, baimė amžino# baus tose, kur žilas tėvelis nepa tingai lietuvių dvasioj. Po
maisto trukdavo gyvento ja pagaliaus apie savo buvi mės nešalina jį nuo bloga, sieks jūsų aplankyti ir se kiek laiko nei pats p. Sve
jams. Tuomet maistas bu mų, aišku, kad jie netiki nes tuomet žmogus netikijselės gėlių pasodinti!... Ne- čias neturės lošėjams ko už
vo partraukiamas iš Ame tuo labiau į Dievo buvimų. nei į dangaus užmokesnį, bent berželis svyruonėlis iš mesti.
rikos ir iš kitų šalių. Da Materijalizmo raugu pri nei į amžinų bausmę. Nė skleis savo žalius lapelius ir
Iaietuvos Sudus.
bar maisto stoka daug di sigėrė ir daug musų taip va ra tat ko nei stebėties. Be šviesi saulutė žemės augme‘ ‘ pirmeivių. ’ ’ dievis greičiau ištvirkę įr aais apdailins jūsų kapus.
desnė.
Be to iš užsienių dinamųj ų
OARSIKKITRS
labai mažai jo galima gau Nors materijalizmas, kaipo paliks piktadarių, negu sti Tada meilusis vyturėlis at
“DRAUGE”
klaidingas, yra mokslo at priai tikintis žmogus. Ųel- lėks kasdien anksti rytelį,
ti, išėmus Amerikų.
dainelę:
Tatai talkininkų karei mestas, tečiaus kaikurie to kiekvieno žmonijos prie sugiedos jums
vių ir gyventojų išmaitini- “pirmeiviai” taip tvirtai į delio yra pareiga kovoti su Broliai, brangus lietuviai,
£ Jūsų pinigai turi boti pa
mas priklauso nuo Ameri tų klaidingų mokslų tiki, bedievyste ir jos platinto jus čia ilsitės ramiai... Pa
dala geroje įaugtoja vria
VisufprUti Ar vira žiūrėkite į musų širdis —
kos.
Maisto reikalavimas kad jo išplatinimui jie no jais.
tijoa bartoJa
yra labai didelis.
Nieko riai pašvęstų ir savo gyve paMkmjn<i&u «ų bedfevynts kaip veikia gailiai... Kel
kovos tas, kuris pariruptiui kit paguosti žilų tėvelių ir
neiškirsi.
Talkininkus nimų.
reikia šelpti.
Reikia su Aiškus dalykas, jog to išplatinti tarp žmonių geras suraminti jųjų širdeles!” I
-»
o» aaicAoo
jais dalinties visokiuo mai kiems žmonėms negalėjo pa kningas ir gerus laikraščius. O mes, pagrįžę į tėvynę,
Jonas K Poška. radę kitų brolių supiltus ka
stu. "Nes jie šioje karėje tikti katalikų tikėjimas,
ant Jūsų Pinigų
pus, nelauksime beržėlio
yra Amerikos dalininkais. kuris skelbia, kad materija*'bu«erių” praskleidžiant lapelių ir vy
ktenedAlIate Ir SatmUmt*
Jie liendrai su Amerika ka lizmas yra klaidingas, kad Streikas
New
Yorke.
riauja už demokratijų ir i , -J.ru ; g=aegggawwcr
turėlio ųžgiedant dainelę.

laisvamaniškas
laikraštis- siais pagonizmo skleidėjais?
kokių gražių dienų tokius Argi laisvamanių darbuopat žodžius ištars ir apie se, kuomet jie nuolat aimakituomet lietuvių garbina- nuoja apie Amerikos lietu
vių vienybę, kad tuo tarpu
mų dievaiti Perkūnų.
1 išt< >lo šalinasi visuomenės
--------- : :o::--------Pereitų savaitę
Roose- ir nestoja vienybėn?
Negi jų prakilnumas bus
lande, Ilk. turėjo įvykti
-garsios diskusijos musų so musų brolių apgaudinėji
cialistų su parapijos moky muose, kuomet jie sakosi ęklos vaiku.
Paskirtu lai sų tikrieji demokratai, gi
ku net svetainė lūžo nuo katalikų veikėjai — “klieriskaitlingos publikos.' Nei kalai?”
Argi nepasiuntime aukų
vienas diakusantas iš soci
alistų pusės nepasirodė. O badaujančiai Lietuvai jų
jų galėjo būt ne vienas, bet prakilnumas?
Kaip kas nori, bet mes
net keli prieš vienų pradi
laisvamaniuose
tautininkuo
nės mokyklos vaikų.
se matome tik tautos prie
---------- : :o: ?----------Gal kiek mažes
Tas reiškia, kad musų šininkus.
socialistai yra silpnesni už nius už socialistus, bet irgi
laisvę.' šeimynoms butų palengripačius nykštukus.
O to pavojingus tautos kultūrai. mažesniųjų tautų
Talkininkai
už
bendruosius
ųimas. Maistas dabar bran
liau jie dažnai mėgina Gi kas yra tautai pavojinreikalus
kovoja
ir
guldo
sa-<
gus.
Pragyvenimas pigiau
tasai negali būt prakilkviesti j diskusijas mušt,
atsieitų išmintingai šeimi
veikėjus ir statyti savo ske- aus, nes jo darbas yra, pa va# galvas.
tams. Kurgi jiems disku- Į smerktina#.
Prieš tokius Musų moterįs ture tų pri ninkaujant ir sekant Mais
suoti su mokslo vyrais, jei j visuomenei reikia kovoti sidėti prie maisto taupumo/ to Administracijos nurodyToks darbas ir pačioms Ynais.
jie šalinasi pradinės moky-! visomis jėgomis
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"
Lietuvių Kataliku DleuraSUa
Į
Elaa kasdien* Išskyrus nedėldie-

”

.
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Atėjo ruduo, kartu ir
žiema, tie nelaukiami laikai
liūdni laikai.
Jau saulutė
mėliname danguje nebegaivina žemės augmenų, paukš

Sectind Securitj Bank
H$rt to $

J

. Nnw

Yorkas, lapkr. 6. —
5,000 čionykščių “bučerjų”
nutarė mesti darbų, kol
darbdaviai nepadidins al
gos, nepripažins unijos ir
nesumažins darbo valandų.

Dabinsim mes jūsų kapus,
sodinsime gėles gražias
neužmiršime

mes,

ir

broliai,

Persiunčiama pinigus į
Europą > galima gauti
lAivokartea.

jūsų nekartos, koj atsigulsi-;
mc po šalta žeme!

“L. B.”

Mlocks ir Donda Perkanti Ir Pardnadarniu t«*IUo*^darbą*.
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eiuntė orinį bučkį į pietus.
Deleį italų armijos nepa
sisekimo Caruso labai nuliū ,,Td BUSI GRĄŽŲ#J Jų ižduMentholatuių Co. Prieš eisiaut
FESORIUS.
dęs. Jis praneša, kad tuo- ba
galt ištepk veidų moečia per ke
jaus važiuos guldyti už tė is vakarus, o padarys veidų tem
LIET. VYČIŲ KUOPOS na, nes vos tik mėnesį laikę
Chicago, lapkr. 6. — Rei vynę galvų, kaip tik jį pa ir įkaiščių baltu,, To# uostjs
Šimą plėmue raudonai, juodus ar
teturėjo
prisirengimui.
kės ilgų metų, kol Rusijoje šauks.
VAKARAS.
ba šlakus ir praialiaa visokiu*
<
“Girtuoklę su blaivininku” galutinai pasibaigs revoliu
spuogus nuo veido. Kainų dėfu
tės 60c. ir $1.00.
atliko
gerai.
Lošė
p.
Ant.
cija, tvirtina Chicagos uni Pakvietė 720 darbininkų į liūsti ir atauapooūa. Pinigus galit
Chicago Heights, UI. —
Spalių 28 d., Lietuvos Vy Valenčiunas ir p-lė Mar. versiteto profesorius Sųnesančių fabriką.
J, RIMKUS, .
“Dvi kūmu muel N. Harper, kuris ne
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass.
čių 84 kuopa buvo surengus Masiuliutė,
graži} vakarų.
Sulošta du tės,” lošė Ag. Zizminskiutė seniai sugrįžo Amerikon po Baltimoyę, lųpkr. 3.—Kaž
nedideliu veikalėliu: “Ka ir Mar. Masiuliutė; išėjo trijų metų svečiavimo Pet koks apgavikas-juokdnrys g NAUJAS LAIKRAĄTI&
Pažymėtinas tų rograde ir Maskvoj.
rės metu” ir Užburtas Jac puikiai.
šiomis dienomis išviliojo 720
dviejų
merginų
gabumas
lo

Profesorius
Harper
sako,
kus.”
Dalyvavusieji tuo
mechanikų iš Newarko, N.
kad nors Rusijoj labai blo J. į Bųltimorę, kur žudė j o
se veikalėliuose lošėjai ga šime.
na gerai atliko roles. Ypa Pertraukose dainavo ma gas stovis, bet vis gi nerei suteikti darbo orlaivių fab” Ciną kas ketver
tingai Jackaus rolėje p. M. žos margaitės, Mik. ir Pul- kia visiškai nustoti vilties. rikoje ir beveik dvigubai tas“GARSAS
didelių 8 puslapi*, V kol.,
•
brangiau mokėti, nagų seno • formate.
Survilas prijuokino žmones ckerija Petkevičiūtės, dek“GARSAS” yra vienu geriau- C
savo komiškais pasielgi lemavo p-lė Ag. Zizminskai- AUTONOMIŠKOS UK je vietoje. Kųomai darbinin o• si*
Amerikos lletė “Tabakas velnio išradi RAINOS GUBERNIJOS. kai atvažiavo į Ęaltimorę, 2 tuviųir svarbiausių
kataliku laikraSčių.
mais.
ant stoties jų nieks nesuti a “GARSUI” saudarbioioųauja i
Po lošimo buvo dainelių, mas” ir kų kitų, katro ne
Amerikos lietuvių J
nugirdau.
Ši panelė savo Laikinoji Rusijos vyriau- ko ir paskui paaiškėjo, kad ? gabiausieji
deklemacijų.
rašytojai, publicistai, -*-------Kaikurie
sucicilikėję hudavimu prijuokino publi-jsybė galutinai jau nustatė tokios fabrikos čia visiškai
“GARSO” prenumerata mo“ratelninkai” manė, kad kų pusėtinai. Deklemavo | Ukrainos rubežius. Jin api- nėr. Apgauti darbininkai | tams
pusm. — Sl.OO.
taipgi p,. P. Karaliūnas.
ma
sekančias
gubernijas:
nežinojo
nei
kų
daryti
iš
išvažiuodami prie savo “bičiunolių” Roselnndan, suar Užbaigus lošimus, sekė Kievo, Podoliųus, Voly- pykčio. Vieni iš jų pasiliko s
“Garsas”
n
i
aus,
Poltavos
ir Černigo Baltimorėje, kiti sugrįžo
dainos.
Dainavo
p.
M.
Ra

dys vakarų ir nebus kam
.. t '
atgal.
Į 456 Grand Str, į
ten nueiti.
Bet nabagai gauskienė ir p-lė O. Venc- vo.
Rodos,
kad
4
šiauriniuose
labai skaudžiai apsigavo. kaitė “Gyvenk ir kovok”
Ši daina publikai Černigoyo gubernijos apGARSINKITE^
Žmonių buvo pilna svetai duetų.
Į Brooklyn, N. Y • į
skričiuose
gyyena
ne
ukrai

labai
patiko.
Toliau
Šv.
Ce

“DRAUGE”
nė.
Parapijai gryno pel
cilijos choras, susidedąs iš niečiai, bet didžrusiąi.
no liko $107.80.
1lllllllllllllllllHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlJtlllllllllllllllllllllHUillUIHUUIIlUUUUIIIIlH=
■ 18 to gerai matome, kadi’5 giesmininkų, pono LazIr
nedėliomis
kalų
centus.
parapijonai yra gerai susi dausko, vietos vargonininko,
Washington, lapkr. 6. —
pratę ir-nesiduoda kokiems vedamas, padainavo “Pauk
šteliai
mieli,
”
”
Tėvynė,
”
1 DRY GQODS
Įvedus naujus kariškus mo
ten pienburniams už nosies
“
Girioj
”
ir
kartu
su
lietu

1800 W. 47th '
Kampas Wo«d Gatvės i
kesčius jaučiama didelė
vedžioti.
Valio, parapijovių
benu
sugraudė
“
Lietu

Mm Puoliai BibiltMM Sta«f»is Ketwf<o k $abito)<
smulkpinigių stoka. Ypač
nai, už tai!
va,
Tėvynė
Musų.
”
.
.
Pilnų
Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blankeskaudžiai jaučiamas centų
Šio mėnesio 25 d. parapi
tų,
Sveterių,
Apatinių Marškinių.
Ant galo klebonas kun. trukumas. Delei to dabar pi
jos mokyklos vaikai rengųi
labai gražų vakarėlį moky Slavynas prakalbėjo apie nigų kalvėse išsijuosę kala
maisto taupumų ir apie rei smulkpinigius be jokio per
Plunksnos
Plunksnos
klos naudai.
kalingumų
mokslo
—
apšvietrauki© laike ištisų 24 va
Pradėjus 19 d. šio mėne
tos
ir
amatų.
Skatino
visus
Svaras 49c.
49c. Svaras
landų į dienų. Pinigyno di
sio per visų savaitę musų
mokintis,
ypač
amatų,
kad
rektorius paliepė į? nedėlio
bažnyčioj gerb. kun. Dr. A.
butų
nauda
Lietuvai
po
ka

mis
nepaliauti gaminti nau
LIETUVIŠKA KRAUTUVE
Maliauskis laikys konfe
rės,
sugrįžus
į
laisVų
tėvyjus
pinigus.
rencijas labai indomiose
temose. Tikimasi, kad žmo
programui, IGarsusis dainininkas Caruso.
nės galės daug gerų daly Pasibaigus
prasidėjo
šokiai
ir skrajo
Suv, Valstijose.
kų išgirsti ir daug gero pa
janti
krasa.
M.
Miasiuliųtė
jpw ——
simokinti.
laimėjo
dovanų.
Publikos
New York, lapkr. 6. —
Čionykščiai lietuviai ne
buvo
pilnutėlė
svetainė
ir
Šiomis
dienomis iš pietinės
pamiršo Spaudos Savaitės
reikalų.
Buvo sušauktas labai mandagiai užsilaikė. Amerikos į New Yorkų at
visų katalikiškų draugijų Buvo taipgi ir iš Kenosha važiavo garsiausis pasaulyj
dainininkas italas Enrioo
valdybos mokyklos kamba dailus jaunimo būrelis.
Spausdinamo Plakatui,
Kiek
teko
patirti,
tai
žmo

Caruso. Pirmadien. 12 lap
riuose spalių 19 d.,ir išrin
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
kta Sapudbs Savaitės ko nės buvo pilnai užganėdin kričio, jis jau pradės dai
tt.;
Programas, Kon
ti
tuo
vakaru.
Taipgi
vie

nuoti
Metropolitan
operoje.
misijos valdyba.
Valdy
stitucijas
ir kitus spau
bėm inėjo sekantieji: p. M. tos lietuvių benas po vado Dainininkas taip buvo už
sdinime darbus.
Dar
Survilas — pirm., P.-Jarec- vyste p. Pr. Andriejausko ganėdintas iš laimingos ke
bus atliekame gražiai,
kienė — vice-pirm.; J. Le- labai gražiai grojo lietuviš lionės, kad išlipęs ant salos
greitai ir pigiai.
Musų
Vavekn. mnms
Viską Matęs. Manhattan atsiklaupė ir nuspaustuvė
pripildyta
nau
geekis — rast.; Pr. Eitutis kus šokius.
mvo
faile koki
spaudos darbų
jausiomis mašinomis ir nau
— išdin. Žada surengti ffiiiuiMiiuiiiiiiHitiiiiuiiiiiiuiuimiiiiiii lininiui
n e atgailės!t
jausio styliaus
raidėmis.
vakarų, kuris bus lapkričio
18 dienų. Nutarta pakvie
sti
gerbiamus
veikėjus
LIETUVOS V zttiĮį ORGANIZACIJOS ORGANAS
kaip: kun. F. Kemešį ir'ki
DRAUGAS PUB. CO.
;
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
tus.
Tat gi nepraleiskime
LAIKRAŠTIS AMERIKOJ^.
progos.
Visi tan vakaran
1800 W. Mth St, Chicago, Illinois ;
Knlnmj* metams |1.50; pusmečio! 75c. Lietuvos Vyčių ospaųteatsilankykime.
* .
eljos nariams siunčiama, ui mėnesines mokesti..
ISS II ■ |« Ii ■ SIS
■
Žvirblis.
RUSVOJ LABAI BLO

NUSIPIRK MOSTIES

GAI, SAKO 16 TEN

AT
VAŽIAVĘS PRO

“GARSAS"

ERNEST WEINER

“VYTIS,,

1

Sekančios Knygos Gauna*

mos “Draugo” Knygyne.
Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin

ti musų išleistas knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardų. Pinigus reikia siųsti iškalno įšperkant
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolerio
galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 88. Braižineliaj, Tai labai įdomios apysakaites.
Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, III. 1915. ..45
No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko praleidimni patartina šių apysakų, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas................. .75
No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu

sisekusių vertinių garsaus anglų rašytojo Chsrfes
Dickens. Apysakų, kurių myli senas ir jaunus, bjnd
nas ir turtųplis; neapsivilsi gavęs šių knygų.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi...................................... $1.00
No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas
Vėgėlė. Tinkųs scenai veikalėlis ................................ ,------ 10
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
scenai lengviai sulošiamas vaizdelis,
r.1$
No. 398. Katriutė. Triveiksmis drajnos paveiksldėlis

iš liaudies gyvenimo

ĮNo.

401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai----- - .Į5

ĮNo.

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
dąvė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibusiam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimus iš
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911,
pusi. *12.....,........................... .. ............................... .. .10
|Įfo. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei tf<Acilistai”. Su paveikslais.................... f........... ..........................10
No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Badai ir
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Grųičiunas.... .................... Į5
No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misijų paminkte-

lįs; parengė Tėvas Kapucinas ........................................... 5
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymų,
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mų ku».
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m.
,__
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pust. .$l.O0j
No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. ..25

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
Kazimiero dryos. "leidinį................................. ..................... ,3 ,
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekismas, dalis 1.
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilįjaus. 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 klausimui, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina........................

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkųs mokyklose Įx pa
tiems per savę mokinties, poperos apd.......................... 35
No. 1133. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami

jonaitis, drobės apdar............................................................... 25
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis U......................................................... ...,..,35
No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1,

kieto

Adrsdę:

“VYTIS”

GRAŽUS VAKARAS.

Racine, Wis. — Spalių 28
d. North Side Tumer Hali
buvo surengtas SLRKA. 67
kuopos, gražus vakaras.
Programų išpildė vietinis
Šy. Cecilijos bažnytinis cho^ras ir viršininėtos kuopos
nariai.
Buvo statomi trįs veika
lai: “ Žydas
statinėje, ’ ’
“Girtuoklė su Blaivinin
ku” ir “Dvi kūmutės.” Va
karo včdėju buvo p. M.
Markūnas, SLRKA. 67 kuo
pos vice-pirmininkas. Suf
leriu buvo Bem. Vaičkus
kuopos pirmin. Tvarkdariai
Juozas Kesminas ir K. Urbušis.
Surengime teatro
daugiausia darbavosi Ant.
Valenčiunas ir J. Ugenskis.
Pirmiausia buvo lošta
“Žydas statinėje.”
Nusi
sekė vidutiniškai. Nors ir
buvo trukumų, bet atlcisti-

1800 W. 46 8t,

—Chicago, HL

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbume — skaityk, pla

tink ir remk tų idėjų iireilkėją — organą “WTl”.. Jo ytdovinių yra išbudinti Amerikot lietuvių jaunimą, užinleresuott

APSVARSTYKITE GERAI.
>r salima teisingiau diemonto AJcmeni pirkti T
4r galima Blgln laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė
dinti f
Paklauskyte lietuvių kurie Rno. Visad < teisin
gas Tatarnavlmaa.

didžiomis idėjomis ir nukreiptą jo domą link tėvynif lietu-

K. NllRKAITI?

vos reikalų.

1817 V. Rotmr St., Prie Milvoaukoe aye., Ir Korth Avė.
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BANKES’
COfFEE
GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c. ir
po 50c.

SVIESTAS

raitai.

MriantloS

r 71 Mlivaakaa av.
u;
1051 Kllvaakaa av;

ĮSU W
teSS Blna lolaad av.
iO112 W. North av.
1217 8. Balatad at.
isaą 8. HslaUd H.

loU klllvaaaaaav.
1MUWSUdl«as
tuo w lfadtMB.ai.

vartė,.
serai bule
12e

Spaudos

“AUŠRELE”
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operete

Paraii PRANAS

Kaina 1O centų

apdarais............................................ ..... .25

.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, III. 1915, pusi. 28..,.10

No. 1219. Sv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę..................................
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymų lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
dainų, pasakaičių ir tt, Kiekyiepo lietuvio grįčioje privalo rastis šį knyga. 44g pusi. popero apd.. ..75
Drūtais drobės apdarais.......... .. ..............
$1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in
formacijų adresuokite:
1

* DRAUGAS PUB. CO.

“Draugo” Knygyne
1M0 W. 4fith St,

poperos

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

OAUNAMA

RYŽIAI

G.rtanilo®
amatoįlos nnat
noa arp rsa
li i,, na«l
knr Jtu_
Ii t .antį

£45 c

Tik Išėjo Iš

.......... ............ .. .................................... .15

Ghieago, III.

1800 W. 46tb St
BE

Trečiadienis, lapkr. 7, 1917*

CHICAGOJE
--------------------------------------------

i

.22

Chicagos piliečiai, nugir

Ketvirtadienis, lapk. 8 d. dę žmonių išnaudotoji! —

Trečiadienis, lapkr 7 d.

Šv, Katrinos.

_

Šv. Godfrido.

MOTERIŲ DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS.

KAT. SP. SAVAITES
~ SUSIRINKIMAS.

Lapkričio 4 d. Šv. Kry Susirinko gana didelis
žiaus parapijos svetainėje, skaitliaus atstovų iš įvairių
Šv. Agotos moterių-mer- draugijų, Katalikų Spau
gaičių draugija turėjo mė dos Savaitės komisijos su
sirinkimam
nesinį susmukimą.
Susirinkime
Perskaičius
protokolą prakilnybės dvasia pilnai
Visi svarstė,
buvo pranešta, kad nuo viešpatavo.
praėjusio vakaro liko pel rišo ir tarėsi apie yisokius
no arti $100. Tat-gi visos reikalus lytinčius komisijos
Visi ir visos
narės, už uolų pasidarbavi veikimą.
matytis
buvo
atsidavę tam
mą rengėjų padėkojo atsis
šventam darbui — platini
tojimu.
Po to nuosekliai svars mui apšvietos.
Delei geresnio sutvarky
tyta draugijos reikalai.
Pabaigoje pirmininkė p- mo veikimo, pasekmingesnia Beržinskienė užsiminė nio darbo, likosi nutarta,
apie Spaudos Savaitės rei kad ateinančio šeštadienio
kalus. Paprašė delegačių vakare, ty. lapkričio 10 d.,
šį bei tą apie jos veikimą visų vietinių katalikiškų
pranešti.
P-nios Ambro- draugijų pirmininkai susizevičienė,
Petroševičienė, rinktų vietinėn bažnytinėn
Baltutienė ir Tironaitė pa- svetainėn pasitarti. Svaraiškino, kad viskas vietinės • bumą šio susirinkimo sužikolionijos komisijos veikia nos atėję.
ma labai gerai. Narės ka Ateinančiam-gi
sekmatalikų spaudai prijauzda- dienyj po mišparų yra
mos sumetė 2 dol. rinklia kviečiami visi atstovai su
voje ir iš draugijos išdo pa sirinkti ton pačion svetai
skyrė 5 dol. Viso labo vie nėn, ir žengti su pradėtu
tinei Spaudos Komisijai Spaudos Savaitės darbu
teks 7 dol. Po to, susirin pirmyn. Paaiškės dar daukimas uždarytas.
giaus dalykų, kuriuos rei
Malonu pažymėti, kad kės aptarti. Juk su pasi
musų katalikiškos moterių tarimu galima ir sunkiau
draugijos remia ir prijau- sius darbus nuveikti.
čia katalikų spaudai.
Pr. Zdankus,
Pranienė.
raštin.
GRAŽUS VAKARĖLIS.

maisto naikintojų darbus,
sujudo ir reikalauja kuogreičiausio ištyrimo. Kal
tininkams turi būt būtinai
kalėjimas, nes jie piriigiškų
pabaudų nesibijo.
z
Du šimtu penkiasdešimts
moterų Ilighland Parke pa
sirašė pagelbėti vyriausy
bei karės metu. Šešios jų
pavedė savo namus ligoni
nėms, 8 apsiėmė mokinti
kareivius prancūziškai ir 8
apsiėmė būt šoferiais.

ILLINOIS VALSTIJOS
MAISTO KONTROLIE
RIAUS NUSTATYTOS
MAISTO KAINOS.

Chicagoje maisto kainos
šiandie yra sekančios:
Cukrus — 7%—8y2c. sva
rui.

Vagystė.

Nežinomas balsas pašau
kė per telefoną policiją saliunan Rosmano, 1500 W.
13 St. Policija ten arešta
vo penkis vagilius, kurie
jau buvo prisirengę api
plėšti saliuną. Visi plėši
kai policijai gerai žinomi.
Vagiliai.

Pas Stanley Kuflewskį
buvo vakarėlis. Kada sve
čiai susiėję gražiai linksmi
nosi, vagiliai inėję pasiėmė
lėkščių vertės penkių šimtų
dolierių ir likusią kavarienę, ir nubėgo savais keliais.
Difteritas.

Nežinomas vyras, apie 35
metų senumo, nusišovė pa
lei 4058 Oakenwald Avė
Dešimts dolierių rasta jo
kišeniuje. -Jokių ženklų,
išėmus vietą, kur jis yra
pirkęs drabužius, nerasta.

Bohemian Style:

5 sv. (maišyti) 32—35c.
5 sv. baltų miltų 32—35c.
Juodi:

5 sv. maišiukas 30—34c.

AUKSUOTI

Gazo (žibalo)' ir elektros
kompanijos nusiskundžia,
kad joms anglies išteklius
nuolat mažėjąs.
Ateisiąs
neužilgo laikas, kad dėl ang
lių stokos miestas neteksiąs
ne tik kuro, bet ir šviesos.
Kompanijoms puiki proga
pasipinigauti.
Vargas su plėšikais.

Sveikatingumo departa
Praeito šeštadienio vaka
mentas praneša, kad mieste
re Chicagos policijos virši
vis labiau ima siausti difte
ritas.
Užvakar 77 vaikai ninko sunaus Dr. Arthur
Schuettler namus apkraustė
susirgo ta liga. •
plėšikai.
Namai yra ties
Sunnysil© 'Avė. šįmet anttm kartu jo namai apkraus-

SKAITYKIT IR PLATINKIT tyfa.
Apkraustyta
>>■ “DRAUGI”
gubernatoriaus

Sviesto svarui:

Amirlkos Liitmly Mokykit

Extra’s 44J/2—506.
Plytelėse 45^—51c.

Mokinama: angliškos Ir lietuviš
kos kalbu, aritmetikos, knygvedystės. stenografijos. typewrltlng. pirk
lybos teisiu.
8 uv. Valst.
Istorijos,
abelnos Istorijos, geografijos. polltlklnės ekonomijos, plllstystėa, dalUaražystėe.
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
Iki S po pietų: vok. nuo 7:88 Iki 9 s#
BIOS So. Halated 80Chlcago UI-

Butterinas svarui:

Cartons 32—35c.
Rolls 31—34c.
Rolls & Bulk 30—33c.

ir buvusio

No. 1487. Karoliai {vairių spal
vų. Reikalannant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate, i <■••dilgelis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisinntlmų 75e.
No. 1488. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lendugelis ta kryželis. Gvarantuotl
ant 5 metų. Kaina su prlsluntlma tik ...............................

91.15

Extra’s 451/2—50y>c.
No. 1. 44i/2-^49i/2c?

DIENRAŠČIO
U

Kiaušiniai Iš šaldytuvių.

DRAUGO"

Phone Yards 2721

§ DR. J. JONIKAITIS

Kaina

GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted St.,
„
CHICAGO, ILL.

$5.00

118 N. [ji

414-417. prieei CityHali
------

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti
sau veidų ir įgyti ilgus plaukus.
Prisiųsk štampų ir gausi visas
informacijas: ...............................
DISTRIUUTOR FOR
VVILBERT CO.,
42 Vlne St.,
Montello, Mass.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”
Hiiiiiiuiimiiiiimmiiiiiiiiiniiiiiiiiit

JOfiEPH o. WOLON
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PAIEŠKOJIMAI.
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AKYS EGZAMINUOJAMAS

Paieškau savo draugų ir pažįstami)
Juozapo Waitekuno Povilo Balčiūnas
ir Povilo Kruopio. Kurie žinote kur
jie esu. malonekitė atsišaukite sekan
čių adresų;
D. ANILIONIS
818 First Str.,
Ellzabeth N. Y.

Paieškau Jurgio šilingio du metai
kaip jis gyvena Chicagoj noriečiau su
juo susirašite ar laišku ar ypatiškai
p asi matyte
JONAS GAILIUNAS
4825 S. Campbell Avė.
Chlcago, III.

pų žlnrėjlmų arba galva skauda
nelaukite Ilgai, bet ateltlkite pas
mane.
Aš Joms duosią rodų ir
pririnksiu akinius. Ui savo darbų
gvarantuojn arba pinigas sagrųžlnsla.

LUfflTUVIH ADVOKATAS
Kamb. >24 National Life Bldg.
M So. Lo8alle Bt..
Vakarais 1688 Mlltraukss Ava.
, Central <844
Raaldenca Humbold >7

CHICAOO, nĮiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnii

»a*a*a*ų*a4
Tet

LIETUVIS DENTISTAS

2128 West 22-rs gatvė

Valandos; nuo 4 ryto Iki f vak.
Nedėllomla pagal sutarimų.

6764
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokia* Ligas
1487 U Vntira Uit.

DR. G. M. GLASER

Sloan's

Linimerit

. .....

PAhy.

Praktikuoja 28 metai
Gyvenimas ir Ofisas
8149 8. Morgan St. kertė 82 st.
, Chlcago, III.
SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto. nuo 12 iki 2 po plet
ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėllo
mla vakarais ofisas uždarytos.
Telepbone Yards 687

.

«*MM4»a*U*S4M«b |bų*ų*ųųtaų
Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydyto;
Gydytojas ta
Ctilrirrpee,

i*ų#ų*ų#**n*i

Dr. A. R. BIiiRMthal 0. DJį
Akių Specialistas
Patarimas Dykai

f

Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki 91
vai. vakarė Nedelioms 9. iki 12.
4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 S
Telefonas Yards 4817,

i
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Turi parduoti
Pulkus Seklyčios
rakandus, Stala ir šešias kėdės —
dlvonus, Plieninė Lova — Kamodaa
>>50 Vlktorola su rekordais — >60,
>850 player pijanas >210 — vartoti
tiktai 90 dienų — parsiduos po vie
nų kreipkite*:
8019 Jackson Dlvd., arti Kldzlc Avė.

ROŽANČIAI

4711 So. Ashland Avė.
arti 47-toa gatvės

..

Parsiduoda
tabako Ir kendžių
Storas, šalę Davis SQuare Park. lai
bai prieinama kaina. Savininkas yra
nevedęs ir J trumpų laikų turi išva
žiuoti J kitų miestų. Bizni galima ge
rų turėti, nes Storas yra patogioje
vietoje. Turi taipgi ir tabako leidimų
(lieense).
Atsišaukite : .....................................
4505 So. PAULINA ST.,
GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kalnų, >170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už >3 5.
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, davenport, taipgi 2525 Victor
su
brangiais rekordais už >60.00.
šis
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės,
parsiduos taip po vienų. Atsišaukite
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1922 SO. Kedzie Avė.,
arti 22-ros
gatv., Chlcago, III.

tašau *. U latvi

-

8998 B. Halsted St,
TeL Drover 7179

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiir
ANT PARDAVIMO.
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iekvlcnamc name Sloan’s Llnimontas yra užsitarnavęs vieta
vaistų skrynoj kaipo pagelbetojos nuo skausmų.
Groltai atleidžia be Jokio trintmo
sustingusias muskulas.
Grynesnis ir geresnis negu kokie
pleistrai arba mostls ir nenudažo
■kuro*,
Del rumatlzmo, neuralgijos skau
damų strėnų, išsisukimų, sumušimų
ir kitų ligų vartok Sloan’s Llnlmcnt.
Pas visus vaistininkus 25c. 50c. |1.00.

>*•
Drover 7448

Dr. C. Z. Vezelis

PETER. A. M1LLER

Paieškau savo tikro brolio Antano
Žik(, paeina Iš Kauno gub., Raseinių
pavieto, Eržvilko parapijos, 3 metai
atgal gyveno New York. Meldžiu at
sišaukti pats ar kas apie jj žino pra
nešti, už kų basių dėkingas.
KLEOPAS ŽIKIS,
1517 So. 49th Ct., Cicero, m

Paieškau pusseserės. Juzefą Putllaltės, paeinanti Kauno gub., Rasei
nių pav. Kaltinėnų par. apie 10 metų
Amerikoj. Kas apie žinotų, ar JI pati
malonėkite atsišaukti sekančių adre
sų:
VINCENTAS ZEMECKIS
129 W„ 46th Place
Chlcago, UI.

ZT/ZZ5

Gauti geresni darbų ir daugiau pi
nigų.
Visur reikalinga daug kirpėjų, trimerių, rankovių, kišenių ir skylučių
dirbėjų. Taipgi preeerlų ir siuvėjų
elektros mašinomis. Darbai laukia.
Ateikite dienomis arba vakarais.
Lengvi mokesčiai.
Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų miš
rų—bijo st^llės arba dydžio, iš blle
madų knygos.
MANTER DE8IGNING SOHOOL
J. F. Casnicka, Perdėtinis
šalie gatve. Kambarys

VISOSE SUV.
VALSTIJOSE.

Pavargęs,
Nuilsės,
Įerzinamas,
Nervuotas?
Ar skauda labai strėnas?
Gal priežastis blogu inkstų—
Gal kraujas nevaikščioja gerai.
Gal Urte Acid nuodija tavo kuna.
Bet yra kelias kuomet galima jaus
tis gerai.
'
Sužadink savp neveiklius inkstus;
Padaryk tai su Doan’s Kidney
Pilis.
Doan’s yra rekomenduojamas tuktančių žmonių.
5 Štai čia vienas.
F. M. Schramkowskl, barzda. skutys 1429 N. Paulina Avė., Chlcago,
III., sako; “Mano strėnos buvo labai
skaudamos ir tas buvo nuo patrūki
mo. Nekarta aš negalėjau ne atsities
ti, Mano inkstai buvo blogame padė
jime, pradėjau vartoti Doan’s Kidney
Pilis kurios mane tuojaus pataisę ir
aš dabar jaučlosi labai gerai ir re
komenduoju visiems jas vartoti.
Kaina 60c. pas visus vaistininkus.
Neprašyk tiktai vaistų Inkštoms, bet
reikalauk Doan’s Kidney Pilis—tas
pačias kurias Mr. Schramkowski ga
vo.
Foster-Milburn
Co.,
Mfgrs.
Buffalo, N. Y.

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda.
Jeigu T«u ašaros krinta 18 aklų.
Jeigu Tau skauda akys.
Jeigu turi uždegimų aklų.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tat.
tau
reikalingi akiniai:
įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis specljallstul, kurs 16 metų darbavosi lenkų iv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

Ant raudos didėlis kampinis Sto
ras su angštų basementų West Sidc
ant Westem Avė., Kampas 22-ro
PIaee, tinkama vieta dėl groeemės ir
bačernės netoli Antros Vartų Parapi
jos. Pygi randa ant pirmų šešių mė
nesių kreipkitės j:
JONO BAGDMUNO
BANKA
2834 So. Oakley Avė., Chieogo, III.
Telefonas Canal 1447

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano nšraša.

AB tūrių kambarius dėl ofiso tin
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
kamus dėl daktaro, kuriam butų rei
Kampos
18-tns
gatvės
Ant Piatt’s Aptickoo
9-ras augžta.
kalingi atsišaukite:
Valandos: nuo P ryto iki P vak. Nedėllom nuo 4 ryto Iki 12 dienų.
A. KOSMOW8Kl.
1
Tel. Canal 622
1741 W. 47th Str.,
Chlcago, III.
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Vyrišky Drapmy Barnus
Nauji, neatimti, daryti ant
užsakyme siutai ir everkotai,
vertės nue >84 iki >84 .dabar
parsiduoda pe >11 ta 81 doL

No. 1484. Galima gauti (vairių
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro
man Gold”. Gvarantuotl ant 5
metų. Kiekvienas atskirai Įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delei giminių. Su prlsiuntlihiu s • • • • s • • ., >2.00

galite siųsti Išpčrkant Money Order, registruotame
vlcnecutinlats krasos ženkleliais. Adresuokite: a-

’

Pilnas
pamuštų

pasirinkimas
everkotų.

Yra tai vienintele iletuviška muzikos mokykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti. vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teorijų, harmonija Ir muzikos istorija.
Geriausios laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsn), turėsite
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos musų prieinamos. Del
platesnių žinių ateikite ypatiškai arba rašykite:

kailis

Visai mažai vartoti tautai Ir
everkotai vertės nuo 888 iki
•81, dabar 6> ta augžčian. Kel■4e nue >1.84 Iki 14.84. Val
kų tautai ase >8.44 Iki >7.44.
Valines ta KnperaL
Atdaru kasdlunų. sėd žilam ls
ta vakantia

laiške, arba

»♦•••• « ų«> V

DRAUGAS PUBLISHING CO.

B,

Chlcafo, III.

A. S. POCIUS
3259 S. Halated SL Tel, Canal 2122

OONDON.

Ant trečių Lubų

141* S.

ne namaT.
a.

.m. ..

BEETHOVENO
Konservatorija

Nauji, daryti gaUviml nuo
>18 Iki >84 siutai ir overkotal.
nue >7.84 iki 18 dolerių.

spalvos
norite.
Pinigus
aumerj ta
Ir Ikokios
_________
_■
.
_
Užsisakant paminėkite nn

1800 W. 46th Street

Čia Yra Jus u Proga

Švieži kiaušiniai tuzinui.

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

Pritruksią anglių.

Valandos 4—4 Ir 7—4
Tei. Canal 8877.

'Ryžiai gerieji 10 V2—13c.
Ryžiai mėlyni 10—12^c.

High grades 18—21c.
Med. grades 16y2—18^'c.

Miltai '(Advertįsed
Brands):

Nusišovė.

Lietuvis Gydytoja* ir
Ofisas 2859 B. Leavltt St,

Ryžiai svarui:

Kondensuotas:
I
’’

Ar EsJ Kuomet Jauties ftiteip?

Urbana, UI., lapkr. 5. —
Suv. Valstijų agentas W. H.
Kerrick pranešė Illinoiso
unversitetui, kad butų pra
šalinti 8 profesoriai, kurie
buk nepritaria kariškai vy
riausybės politikai.
Universiteto direktoriai
tarsis apie šį dalyką 9 gruo
džio.

Dr. S. Biežis

Peck’as arba 15 sv. 39—
Balti ir geltoni 5%—6%c.
43c.
Pienas blešinėse:
Maišinė Košė pakas 6—7c
Nesaldus 13—15c.

Extra’s 39 —43 fa c.
No. 1. 39—43c.
Dvidešimts vyrų ir mote Su poperine dėžutė P/jC.
rių išbėgo iš namų, 23 So. brangiau.
Jefferson gat'., kada U.
Teamp 40 metų amžiaus su
peiliu šoko prieš juos.
is visokių rūšių
Teamp suareštuotas.

Chicagos Apskričio Liet. Šiandie yra (“pėdė”)
Vyčių choras, rengia labai mėnesinių algų diena prie 14 bačkos maišas $2.80—
gražų linksmą vakarėlį, “Great Lakęs Navai Sta- $3.18.
lapkričio 10 d. šeštadienio tion.” Siunčiant pinigus iš % bačkos maišas $1.37—
vakare. Tas vakarėlis bus Chicagos, kas nors prie anų $1.60.
Mark White Sąuare parko prisiglaudė, taip. kad kuo 5 sv. Graham 30—35c.
svetainėje, 29 ir So. Hals- met imta skaityti, truko 5 sv. Graham 32—35c.
Style):
ted gatvių.
Visus vyčius 3,000 dolierių.
Pavogta
ir svečius prašoma kuo- 100 po 20 dol. ir 100 po 10 % bačkos maišas $1.45—
skaitlingiausiai atsilankyti. dol. naujų popierinių pini $1.50.
Pure White Patent:
Inžanga visiems veltui, tik gų.
Pinigų numeriai yra
% bačkos maišas $1.37—
reikia gauti iš choro narių gerai žinomi.
16 pagelbiJuodi:
užkvietimo kortelę, su ku ninkų tųojaus suareštuota
$1.50.
ria bus įleidžiami svetai ir pradėta tardymai
*/$ bačkos maišas $1.26—
nėn.
$1.41.
Raštin.
Išdavė.

Bulvės:

Corn Meąl:

Kalėjimas maisto
"naikintojams.

.

... —-

