ORAS.

Nebus didelės permainos
temperatūroje.
Pietinis vėjas.
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KAINA
PIUCE

2 CENTAI

«-
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Entered aa Second Claaa Matter March 81,^918. at Chlcago,

CESTS

I True translatlon filed wlt.li tho poatI master at Chlcago, 111., onjyovember
J, 1917, aa reąulrod by (he act of
j October 6, 1917.

S’.vnė” •T /^f f
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iJtoth Sf

VĖL RLi
PETROGRADE

ITALAI SUSTOS PRIE
LIVENZA UPES. » •

METAI VOL. II.

Illlno la under^the Act of Mareli S, 1879.

True tramdau?* flled with the poat-,
master at Chlctago, III., on No\ember
MM
8, 1917, na rpnnlrcd by tho act of
October 6, 1917.

ANGLAI PAĖMĖ
MIESTĄ.

------

=?s

u-ai

Tr
itiesterį fct Chlcago, III., on November

No. 264
i.

AMERIKOS ŽINIOS

8, 1917« us reąulred by the act of
Octobor 8, 1917.

ŽUVO 21 AMERIKIETIS.

Iki gyvos galvos kalėjimas
už pačios nužudymą.
Submarina torpedavo laivą.

Suareštuotas nesaležniku
kunigužis.

Londonas, lapkr. 8.—Ka

Livenza—naujas italų frontas
LAIVYNAS BOMBAR
DUOS ITALIJĄ
PRANCŪZIJOJ SPAUDŽIA
VOKIEČIUS

NUSKANDINTAS SUVIENYTU VALSTIJŲ LAIVAS

Visoj šiaur-rytinėj Italijoj
rės štabas. oficialiai prane
paskelbtas karės stovis.

ša, kad anglų kariuomene
RYMAS, lapkr. 8. — Ofi atėmė miestą Gazą, Palesti
cialiai pranešama, kad italai noje, i
geroje tvarkoje atsitraukė
trįtnslatlo>j Sled with the post
nuo- Tagliamento upės iki True
master at Cht
ui., on November
red by the act of
Livensos. Generolas Gador- 8, 1917, as
October 6, 1917?
na išleidė parėdymą, kad vi
IMBARDUO
sos italų žemės į šiaurius ir PRADĖJI
POZICI
į rytus nuo upių Po ir Mta. TI VO1
LOULERS.
JAS PI
cio randasi kanskų veiksniu
teritorijoj.
Londoi
lapkr. 8.—Va—i----- i-----

i

True translation flled with the postmaster at Chlcago. III., on November
8, 1917, as reąulred by tho act of
True translatlon flled wlth the post- I True translation flled wlth the post- October 6, 1917.
master at Chlcago, III., on November master at Chlcago, |11., on Novenlber
8, ,191-7, as roąuired by the act of 8, 1917, as reąuire«’ by the act of i 5 ARMIJOS PUOLA ANT
October 6, 1917.
October 6, 1917

s

|
NABAGŲ ITALŲ.
NESIGRIEBS GINKLO į
_ ______
PRIEŠ “SOVIETUS.”
Londonas, lapkr. 8.—“Ex-

NAUJI MAISTAI RUSŲ
SOSTINĖJE. '

Bolševikai nori užgriebti
militarišką valdžią.

Gatvekariai Petrograde ne
vaikšto; tiltai atjungti; kul. kasvaidžiai prirengti.

Petrogradas, lapkr. 8. ~
Kareivių ir Darbininkų'At
stovų Tarybos militariška
komisija buvo pareikalavusi
kad ji turėtų teisę kontro
liuoti visus Petrogrado generališko štabo parėdymus,
bet su tuomi vyriausybė ne
sutiko. Tuomet Taryba paskirė savus militariškus viršininkus ;ir pakvietę kariuofrienę, kafd ji pildytų tik
tuos paliepimus, po kuriais
pasirašę Tarybos atstovai.
Taip dalykams susidėjus
vyriausybė pasiuntė kareiyjų, būrius: su kUVkaštfaidč^ais j tas vietas, kuB ran
dasi Kareivių ir Darbinin
kų Atstovų Tarybos ofisai.
Bet vyrįaųsvb^ maną, Ipd
tas susikirtimas pasibaigs
be kraujo, prajiejimo.., ( ;

\

change Telegrapho” kores
Petrogradas, lapkr. 8. — pondentas praneša į Ams
Vyriausybė nutarė nesinau terdamą, kad penkios ausdoti ginkluota jėga prieš .tro-vokiečių armijos veikia
kareivių ir darbininkų at Italijos fronte.
stovų militariškus komite Jas veda sekantieji gene
tus, bet paliepė,teisių minis rolai: Von Krobatin, Von
terijai persekioti tų komi Krass, Von Buelo\v, Von
Henriąuez ir Wurm. . Bet
tetų narius.
viršiausia vadovystė' prigu
lė Von Buelowui, kuris
True translation flled with the pootmaater at Chicago, III., on November drauge yra vidurinės armi
8, 1917, as reąulrod by the act of jos komandierium.
October 8, 1917.
Labai galimas dalykas;
KERENSKIS KALTINA i
f ėlcgrama,1 kad
BOLŠEVIKUS Iš
austro-vengrų laivynas gel
bės generolui Wurmui spau
DAVYSTĖ JE.
sti italus Adriatikos jūrių
Buk jie nori atidaryti fron pakraščiuose.
tą, kad vokiečiai užkariau
tų visą Rusiją.
Petrogradas, į lapkr. 8. —
Laikinamo

Rusijos

parla

mente ministerių pirminin
kas Kerenskis stačiai pasa
kė, kad bolševikai “grąsino
atidaryti frontą Vokietijai.”
Paskui Kerenskis prašė
parlamento nutarti, ar jis
rems vyriausybės žygius už
kirsti, kelią bolševikų mėgi
nimui užgriebti visą civilę
ir karišką valdžią.
i* ■

visas savo bradgeny-

True translation flled wlth the postmaster at Chlcago, III., on November;
8, 1917, as required by the
Se art
f-* J
October 6, 1917,

d?

'I'

KERENSKIS DAR
STIPRAS.

Laikinis parlamentas išreiš
kė užsitikėjimą jo politikai.
• Petrogradas, lapkr. 8. —
Laikinis rusų parlamentas,
Kerenskiui patariąs, nutarė
“darbuoties ranka rankon

-i i•*
bės tėvynei. ,
i t- i ' r
•>.•

i

.

.

»i
i

Mumchas, lapkr. 3-—Šio-;
mis dienomis Bavarijos ka-i
ralius sudėjo ant tėvynės
aukuro 899 perlus, kurių
vertė siekia $100,000. Dei-1
tnantus, rubintis ir kitus
brangus akmenįs karalius
jau pirm atidavė savo šalies
reikalams. Tie akmenįs bu
vo apkainuoti $25,000.

su vyriausybe.”
,• ,
St. Louis, Mo., lapkr. 8.—
,Už šią rezoliuciją; kalsaya Vakar 2:05 vai. iš ryto, St.

123, o prieš balsavo 102; 26 Louis’e 10 sekundų buvo
atstovai susilaikė nuo balsa jaučiama lengvas žemės drė
vimo.
, ’
bėj imas. "

True translation filed wlth the postmaster at Chlcago, III., on November
8, 1917, as reąulred by the act of
October 8, 1917.

IŠ KARIAUJANČIŲ VAL
STIJŲ SKAIČIAUS,
; SAKO AUSTRAI.

lapkr. & r*Sulyg telegramos iš Vien
uos Dr. Gustavas Gros, Aus
trijos žemesniojo atstovų
butų prezidentas, taip prąkalbėjo utaminke, atidary
damas posėdžius:
“Pirm visko mes pri
valome pasidžiaugti, kad
greitos taikos viltis didė
ja ir, kad musų buvusi są
jungininkė, Italija, kuri
virš dviejų metų grumojo mums pietiniame fron
te; gal greit bus išbraukta
iš musų priešų skaičiaus.”
Amsterdamas,

l

’

Laivyno
Departamentas
praneša, kad panedėlyj vo
kiečių nardančioji laivė nu
skandino Suv. Valstijų lai
vą “Alcedo.” Vienas jūrei
vių aficeris ir 20 kitų kelei
vių užbaigė savo amželį jū
rių dugne.
’ Tiesiai pataikiusi torpeda
nugramzdino laivą laike 4
•
•
?!
minučių.
Išviso “Alcedo” vežė 92
keleivius, be^ 71 tapo išgel
bėtas ačiū sumanumui aficerių ir jūreivių.
True translation filed wlth the postmaster at Chlcago, III., on Noveinber
8, 1911, as reųulred by the act of
October 6, 1917,

KAIZERIS LABAI
NUSIDIRBUS.

Daktarai pataria jam
pasilsėti.

Londonas, lapkr. 8.—“Ex-

PRANCŪZUOS FRONTE change Telegraph” gavo te
legramą iš Haagos, kad im
SMARKESNI MŪŠIAI

Anglai užėmė kaimą
Pasaęfcendaele.

|.»kr. 8—Va
kariniame fronte nuo 8 spa
lių talkininkai nuolat puldi
nėja ant vokiečių. Generolo
Haigo vedami kanadiečiai
paslinko pirmyn 800 jardų.
Kaimas Passehendaele .pa
kliuvo į talkininkų rankas.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., on Novembet Paimta daug nelaisvių.
8, 1917, as reąuĮred by the act of
Į pietus nuo St. Quentin
October 8, 1917.
pRIEg iTALUg KARIAU- prancūzai keliose atakose
subombardavo vokiečių po
JA MILIJONAS KA
zicijas ir sučiupo nemažai
REIVIŲ.
nelaisvių.
Smarkus mūšiai tęsiasi
Rymas, lapkr. 8.—Iš Ve dešiniame upės Meuse kran
necijos pranešama, kad į te.
priešo armiją atvyko dar
nauji koriuomenės būriai. True translation filed wlth the postTaigi, išvisp jų armijoje da master t£t Chlcago, III., on November
1917j,as reąulred by the act of
bar randasi virš 1,000,000 8,October
8, 1917.
kareivių vokiečių, ąustrų, ANGLAI NUOLAT IRTI
turku ir bulgarų, i
t;
NAŠI PRIE JERU-

. i Premjero: Kerenskio r
liepimu tapo šustabdyti* trys
i /Andai telegramos buvo1 paskel
translation flled wlth the postDolševikų laikraščiai ir Idu True
bę^
kad Italijos armijoje yru1 3,■
ipaster at Chlcago, III., o? Npvenatyor
konservatistų.
<» o 8, ,1917-, ils reąulred bt tAe act of QOQ,QOO kareiviui “J)r.”):
h*
Octąbjsr 6, Į 917.
»ę
f
1 Miesto viršilos prisakė
i
atjungti tiltui tu?p tų dai VOKIEČIŲ VALDOVAI True translatlb* flled with the postat Chlcago, Hl„ on November
lių; kur gtveha darbinius TIKRAI PATRIOTIŠKI. master
8,,(1917, as reą dirbti by thi act Ot
October 8, 1917. , ,
kai. Gatvekariai ir gi ’ pa
Bavarijos karalius dovanojo ITALIJA BUS IŠMUŠTA
liovė važinėti.

.

legramos nuo
karvkštės
fronto prai
kad didžioįotos jau ėmė
sios anglų
Roulers.
bombarduoti
Ha i g sako, id kelios dienos atgal ai įiekti laimėjimai neprašų rti. Anglų užpuolime Que.jnto apielinkėsė paimta ’ būrys vokiečių
nelaisvių.

Washingtdn, lapkr. 8. —

ZOLIMO.

Londonas, lapkr. 8.>— Pa

FonJ Du Lac, Wis., lapkr. , jPittsphield, Mass., lapkr.

8. — Heųry Šaibel, kaltina
mas už, nužudymą pačios
praeito rugpjūčio mėnesyj,
atrastas kaltu ir nuteistas
visam amžiui kalėjimam
Gal neužilgo registruoti
laiškai ir “special delivery” kaštuos 13c.

Washington, lapkr. 8. —

7.j — Cionykščios policijos
viršininkas gavo “varantą”
areštavimui tūlo Juozapo
Siadak, kuris dar save vadi
na “Olejniczak” ir “Rev.
Wahler.”
/Suareštuotasai
vyras lošė kunigo rolę vieti
nėje nezaležnikų parapijoje.
Kunigužį apskundė policijai
už kokias ten prigavystės
jo pati Marija Siadak.
■ Taigi, netik vienam Moc
kui nesiseku, bet ir kiti ne
zaležnikų vadai varinėjami
po kalėjimus. Matyt, baisiai
“dori” tie vvrai.

Krasos Dcpariamentas ruo
išleisti 13-centinius
krasaženklius delei regi
struotų ir ‘speeial delivery’
laiškų. Kol kas dar bus var
tojami 12-eentiniai krasąBaisiausia žmogžudybė.
ženkliai. Ant naujųjų žada
mą atspausti Franklino pa Detroit, Mich., lapkr. 8.-^
veikslas. • i
Kuomet • vakar, po piet,
Louis de Konick sugrįžo iš
Pusė kvortos dukters krau darbo, savo grįčioję pamatė
baisų reginį. Nužudyta jo
jo išgelbėjo tėvą.
pati gulėjo kraujo klane Ša
Marlboro, Mass., laukr. 8, lyj 8 mėnesių vaiko lopšio,
— Panelės Edith Oaaell tė kuris ramiausiai miegojo;
vas labai pavojingai fcusirgo galva buvo beveik visiškai
ir daktarai pripažino, .kad atkirsta; kraujo pėdsakai ir
tik įleidus bent pusę kvor išvartyti buto baldai rodė,
tos sveiko žmogaus kraujo kad miegamame kambaryj
jis galės pagyti. Didžiai tė ir virtuvėje įvyko didelė ko
vą mylinti duktė sutiko va su žmogžudžiu. Žmona,
duoti savo kraujo. Pasek matyt, gi nėši su šluota, ku
mės buvo kuogeriausios. rios kotas sulaužytas. PaimNeilgai trukus pagįjo ir ta $120 ir revolveris, kurie
duktė ir tėvas, kad vėl kuo buvę paslėpti siuvamoje
geriausiame sutikime abiem mašinoje.
gyventi.
šiasi

peratorius Vilhelmas at
mainė savo nutarimą atlan
kyti užkariautą italų miestą
Gorizia.
Telegrama dar pažymi,
kad daktarai patarę impera
toriui nevarginti perdaug
savęs.
Nors jis neserga, bet dak
tarai tvirtina, kad imperato
riui reikalinga daugiau po
ilsio ir mažiau kelionių.
Ypač paskutiniuose šešiuo
nuo
se mėnesiuose baisiai nu Medinė koja įsgei
nuskendimo.
vargo kaizeris.
Tino 'translation filed with the post•1
at Chicago, III., on November
True translation filed. wlth tlje postAshland, Wis., lapkr. 7.— 8,master
1917, as reąulred by the act of
master gt Chicago, 111., on November
October 6, 1917.
8, 1917,1 as required by tho aef of 35 metų amžiaus John HalOctober 6, 1917.
gren įkrito nuo tilto į upę. AITRIAUSIEJI SOCIALI
KARĖS PASKOLA NE
Jis plaukti nemokėjo, bet su ŠTAI UŽVALDĖ TELE
PARVIRŠUA i MI
savo medine koja irstėsi iki GRAFĄ PETROGRADE.
tol,
kol neatvyko pagelba.
LIJARDŲ.
Iš vandens Halgreną ištrau PETROGRADAS, lapkr.
Wašhington, lapkr. 7. — kė gyvą, bet puldamas jis 8. — Būrys apginkluotų ju
Jau iš visų federalių dis- taip smarkiai susitrenkę* rininkų, vadovaujant bolše
triktų gautos atskaitos apie kad neužilgo po to mirė li vikų r revoUucijonieriškam
antrą Laisvės Paskolą, ku goninėje.
komitetui, užėmė visus Pet
ri užsibaigė 27 spalių. Viską
rogrado telegrafo agentūros
suvedus į krūvą artymiam Sunaikintas didžiausia pa ofisus.
t<
šioje ateityje bus paskelbta saulyj gazolino sandėlis.
Taip pat bolševikų val
tikros paskolos pasekmės.
džioje ir Marijos palocius,
<
Kad $3,000,000,000 įplaukė ■ Washington, lapkr. 8. — kur laiko posėdžius laikinis
tai nėta abejonės, bet mano Užvakar, prie Fairmount, parlamentas.
‘
ma, kad $5,000,000,000 ne- W. Va, sprogimas sunaikino
parviršis ši antroji paskola. Hopo gazolininius užvedi True translation filed wlth the po«tat Chicago. III., on November
A _____ ........ . ...--- 1 mus, kurie buvo' didžiausi 8,naster
1917, as reąulred hy the act of
October 8, 1917.
True translation flled vvtth the postmaster at Chlcago, III., on November pasaulyj. '8uv. Valstijų fe8, 1917, as r«quired by the act of
derališki agentai , pradėjo LAISVĖS PASKOLA DA
October 8, 1917.
VĖ $4,617,032,300.
KANCLERIS PASKIRIA tardyti kas yra tos nelaimės
NAUJUS MINISTERIUS. kaltininkas.

sibaigus vasaros karščiams
anglafi pradėjo nąują smar
kią ofensy vą (užpuolimą)
Palestinoj. Mūšiai tęsiasi
fronte į rytus nuo Viduržeminių jūrių. Miestas Gaza
randasi už 30 mylių į šiau
rius nuo Egipto rubežiaus,
netoli jūrių. Miestas Bcersheba, kurį anglai užėmė
kelios dienos atgal, randasi
už 30 mylių į piet-vakariųs
Amsterdamu, lapkr. 8. —
nuo Gazos ir už 50»myliij į Laikraštis
“Frankfurter
piet-vakarus nuo Jeruzoli- Zcitung” rašo, kad naujas
mo.
Vokietijos kancleris grafas
von Hertling nacional-libeTrue translation flled wlth the ftost* ralų partijos vadą Fricdmaster at Chlcago, III., on November
8, 1917. ae reąulred by tilo act of bergą paskira Prūsijos ka
October 6, 1917.
bineto vice-pirmininku, o
Paryžius, lapkr. 8. — Va progresivišką reichstago są
kar vokiečiai darė užpuoli narį Friedrichą von Payer’ą

EXTRA

WASHINGTON, lapkr. 8.
— Pinigyno Departamentas
Už Wilsono papeikimą $60 praneša, kad antroji Lais
' bausmės.
vės Paskola pasiekė $4,617,532,300.

Chicago, lapkr. 8. — 42
metų amžiaus vokietis G.
Thulpape viename saliune
balsiai ėmė išrodinėti, kad
dabartinis prezidentas Wilsonas netikęs ir kad Suv.
Valstijos pralaimės karę.
mus .Verduno fronte prie paskiręs vice-kancleriu. Bet Už nemokėjimą valdyti lie
Chaumc miško. Karės šta laikraštis pažymi, kad impe žuvio teisėjas La Buy nu
bas skelbia, kad priešas at ratorius Vilhelmas dar ne baudė vokietį $50 ir teismo
patvirtino šią paskirimų.
išlaidas.
1 stumtas.

(True translatlon flled' wlth the post'naster at Chlcago, III., on November
‘8, 1917, aa reąulred by the act of
October 8, 1917.

WA8HINGT0N, lapkr. 8.
Amerikos misija į talkinin
kų karišką konferenciją Pa
ryžiuje laimingai atvyko
Anglijoj
Misijos vadu yra pulki
ninkas E. M. House.

•-»i t-r"DRAUGAS"
sutiko
kraščiuoso
vanoriu,
nepaminima.
: lietuvių Katalikų Dlearaitls
NeS
■ta» kMdi«n» UMtyrua nsdėldl«- kariuomenėn pirm privers Joms užvis sunkiaus.

"DRAnOAS”

KelviriaJlpnTs, TnpVr. 8 d.

KALĖDŲ DOVANOS.

Tautos Foudan Lietuvos lai nematytų žvėrių, kurios že FAKTAI APIE PASAU
svės reikalams.
myn taippat negali nusi
LIO MAISTĄ.
tino šaukimo.
Jam pasišo neturi atsargos kapitalų mo
!
Pirmesniais
laikais
buvo
leisti.
Jis
nušovęs
net
vie

PRENUMERATOS KAINA:
Itąms ••••■••••• .••••••• *600 kę tas atsiekti. Sakosi šian kėti didelioms algoms.
Artinasi Kalėdos, Prasi-Į sudaryti Kalėdų fondai, už- ną didelį paukštį su šikšni
Europoje yra pravesta
sės moty ■■■■••••••••■••• $ 1 00 die jis jaučiąsis laiminges
tvsrgo laika ....................... *2.0#
“Pastaraisiais laikais ėmė dės kalbos apie dovanas pa sibrėžiant tam tikras su niais sparnais ir su danti teisė, kad žmogus numetęs
darkant atskirais numeriai* po 2c.
*renumerata mokasl llkalno. Lal- nis negu kad prievarta butų užsidarinėti net pačios di žįstamiems,
Tasai negirdė nesunaudotą
duoną turi
draugams, gi mas, su tam tikra auka ir mis snape.
i skaitosi ano uialraiyino dienos,
buvęs
paimtas.
džiulės, kuriose
dirbdavo minėms
aukotojų
skaičiumi.
Ar
tai
nuo Nauji} Metu. Norint parmaltas
sutvėrimas
turbūt
bu

mokėti
500
dol.
pabaudos.
Toms dovanoms
l adresą visada reikia prisiųsti Ir
Apie
kareiviavimą
jis
pa

perdidelės
aukos
reikalau

u adresas. Pinigai geriausia slųpo kelis tūkstančius darbi labai retas pinigų gailėsis.
vęs nusileidęs nuo tos lygu
Pasisekimas
sutaupimo
liperkant krasoje ar ezprese
ney Order” arba įdedant pinigus pasakojo mums labai indo- ninkų.
jama
buvo,
ar
’
ganėtinai
du

mos.
Visi jas pirks.
Mat, toks
maisto amerikonų namuose
, jlstruotą lalfikg.
mių
dalykų.
Anot
jo,
lietu

rnos
į
Kalėdinius
fondus
at* “Gaila tik, kad tasai so jau paprotis geraširdingu)dakcljal prisiųstieji raktai Ir ko*
Ruošiamoj „ ekspedicijoj priklauso vienatiniai nuo
indėnei jos negrąžinami, Jei au- vių jaunimui mankštinima
kreipta
nebuvo,
bet
pasek

s, atsiųsdama* toki raitą, ne
cialistų “menševikų” laik mui išreikšti.
Brune manąs pasiimti ir liuosanorių veikimo.
ini Ir neindeda krasos ženklelio sis (reikia suprasti — milimės
ne
tokios
buvo,
kokių
ižinimui. Visokiai* reikalais krei
raštėlis “Rab. Gaz.” nepa
lengvuosius kulkasvaidžius
Musų talkininkai remiasi
Susipratę lietuviai savo
ves adresuokite:
.UGAS PUBIdSHING OO., INO. tarinis lavinimąsis) šiandio aiškina, kokia svarbiausia privatinės linksmybės dalį tikėtasi. '-Kviečiant į šių (greit šaujamus šautuvus). ant mus valgomųjų daiktų.
W. 48th stroet, Oblcago, Illinois
..Phone McKlnley 8114............. yra išganingiausias daiktas. dirbtuvių
užsidarinėjimo visados atiduoda viešiems metų Kalėdinį Fondą auko Nęs, girdi, pavojinga žmo Nes šioji Šalis yra arčiausia
XX
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kuriam šįmet teko pakliūti tis yra socialistų keliamos
sumą sudaryti.
Tik prašo dėton vieton, kur gali būt Amerikai ’ turi rūpėti, kad
Idthnanlan Daily Frlend - —
skaito laikraščius, tai daž
įbllshed dally except Sundays by kariuomenėn, yra didžiau riaušės po_ dirbtuves ir dar nai mato pagarsinta, kad ma, kad'auka butų nema įvairiausių siaubūnų.
talkininkai turėtų mėsos,
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žiau penkių dolierių ar tiek
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Ateinančią
vasarą
gal
toks ir toks patrijotų bure
cukraus; kviečių, konden
bone. McKlnley
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“Socialistai neduoda dar lis, besilinksmindamas ves sykių po penkius dolierius, Amerika
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didelių suoto pieno ir taukų.
ne Vear................................. f ••f®®* dėl nežinojimo militarinio
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Ar jus
katrie yra tarnavę rusų ka didindami abelną
-v-i— ibrangeny-------------- 1 Į iškeliamas
- ..
. ..
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šventė.
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štų.'
Ji
biausia
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ju. Jėgos demokratizmui —
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netik
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Lietuvos
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taip svetimtaučius, neturin
kos
lietuviuose,
viltį
deda.
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nemaišytų rankomis,
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» sVZ • •
ją. Nes platina abelną nau nys?l
Kur mes
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Anot gautų žinių iš Okla- ma taupina maistą.
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Vežėjas dirs gintų.
kad butų galima užsilipti
—Ar žinai mano kumelė
KAS SUKELIA RUSIJOJ telėjo į savo menką kume
laitę, pakasė pakaušį ir ta
BEDARBĘ..
rė:
KALINGAS.
—Gal Tamstą butų gali
Rygos Garsas” štai ką
‘Draugo” redakcijoje ap- rašo apie bedarbę Rusijoje: ma nuvežti į du kartu. Ma
“Darbininkų
laikrašty- no kumelaitė išsyk neįs
ankė Suy. Valstijų signa
lo korpuso kareivis—lais- jo ‘f Rab. Gazieta” darbinin tengs Tamstos nuvežtu '
noris,
p. Prečinauskas, kas; F. Mitiuk dejuoja, kad
' Tiks prie nosies...
vęs “Draugo” spaustuvės bedarbė slenka vis artyn,
ižiurėtojas. . P-nas Preči- nes kaskart vis daugiau už
Senas jaunikis. — Prašau
uskas, vytis, pašauktas sidaro dirbtuvių ir šimtai
rciviaufi buvusiojo rekru- darbininkų lieka be darbo. duoti man dangiškos spal
“Per paskutinius pustre vos kaklaraištį.
zimo metu.
Točiaus qo
Pardavėja. — T>eja, . to
sukrumas apsaugojo jį čio mėn. užsidarė 20 mažes
o priverstino kareiviuvi niųjų ir vidutinių dirbtuvių kios spalvos kaklaraiščiu
>.
Kuomet jis gavo ži-jir be darbo liko 32,556 dar- dabar neturime. O gal Tam
sta nusipirksi raudoną kaki, kad busiąs šaukiamas j bininkai.
ndrai su kitais rekrutais,
“Daug mažesniųjų užsi-j laraistį.
Jis labai tiks prie
s pastojo kareiviauti lais- darančių dirbtuvėlių nei lai- Tamstos nosies.
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Paliuokuokime
Lietuvą, ant lygumos. - Qį. labai buvo atprafaąi ėsti, biičiau
sugrąžinkime jai neprigul- augštai ant tų pakrančių atpratinę^ ir gerti, bet ėmė
mybę, o bus padarytas di jis matęs daugelį nekuomet bjaurybė ir, pastipo.
džiai krikščioniškas darbai:
dar viena šventvagystė nu
plauta nuo žemės veido.
Nuskriaustam pagelba —
tai kiekvienoi šeimynos gtriausis draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokit) kentCjimų ir skausmų
Kristaus palaimintas dar
Dabartinis gyvenimo aplinkybės priverti mus pa
bas.
Darykime tą darbą
įgir iki 35 cintų mai< buteliuk* ir iki 65 centų
branginti
dlde ,
minėdami Kristaus šventę,
Pilnai tikėkite, kad gausite visada ta senai išbandyt*
gyduolę tokio pat garumo ir pagelbingumo.
Nesi
elbii
’o Kristus laimins Lietuvą ir
duokite apgaut suklastuotaia vaistais, parduodamais
už pigesnį cieni*.
' .
mus. •
Šia senį tikra gyduolę gausite visuomet tokiam*
akelijc, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
t Tat atgal prie sumanymo.
utų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodi*
Kad gražiai paminėjus šių
„LOXOL,” o taipgi musų pavardč.
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Lietuviai Amerikoje
Hartford i ečiai važiavo auto
mobiliniu — “truck“.
Tiek
Hartford, Conn.
Katalikų tuom tarpu.
į
Ten
Buvęs.
Spaudos Savaitė šioje kolionijoje eina gana pasekmingai.
RACINE, WIS.,
Vietos Sp. Savaitės Komisija
darbuojasi netik savo mieste,
LIETUVIAMS.
Į
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, ii
bet prigelbsti
ir apylinkės,
miesteliuose. Spalių 28 d. Ta,-I Lapkričio 11 d., 11 vai. die
riffville lietuviai buvo užęir nų, yra šaukiamas išv. Kazi
kvietę bartfordiečius. Dalyva miero Draugijos susirinkimas.
vo Šv. Cecilijos choras. Kun. Bus; daug svarbių reikalų ap
J. J. Ambotas su prakalba ir svarstymui. Malonėkite
visi
kelttu K. Sp.. Sav. narių. Viso kųoskaitlingiausiai t ateiti j
buvo net 34 žmoųės. Buvo sta bažnytinę svetainę.; ,
toma
scęnoje ‘ ‘ Pagunda “.
, ;’
,.
Reporteris.,,
.
Publika buvo viskuom užga
nėdinta. Jfartfordiečiai
irgi Iš ŠV. BEDO KOLEGIJOS.
buvo užganėdinti už skaitlin
A
TT
t •i JPeru, IŲ.
Lapkričio 4 d.
gų tariffvilieėių atsilankymų ir.
prijautimų, katalikų spaudai. A. L. p. K. M. Sus. III kuopa
Kadangi Tpriffvilįe nuo Hart turėjo savo mėnesini; .susirin
fordo yru abatų,
mylių, gįatj kimų,
,
r
Komisija išdavė raportų iš
vekarių nėra, jr^ukiniaij ir
labai retai vaikščioja,
tai rengiamo vakaro.
Pranešė,
SPAUDOS SAVAITĖ.
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Ketvirtadienis, lapkr. 8 d.

kad vakaras įvyksiųs už mėne mo ir kuodaugiausiai jų ati
nuo apvaikščiojimo.
sio laiko. Taipgi J. Čeputis traukti
pranešė kuopai, kad
gerb. Jie išleido plakatus, varyda
kun. J. Paškauskas paaukavo mi agitacijų prieš dalyvavi
III kuopos kningynui $10.85 mų ir apvaikščiojimų 10 metų
vertės kningų. Visi mokslei j sukaktuvių paminėjimo. Jie
pagarsino,
viai išreiškė padėkų gerb. kun. tuose plakatuose
kad
spal.
27
ir
28
d. atsibus
J. Paškauskui rankų plojimu.
Ištikro kun. J Paškauskas “Didelės Prakalbos, Paskaitos
labai atjaučia moksleivius ir ir Bankietas” per du vakaru.
To dar negana, gale tų pla
rūpinasi jų išauklėjimu.
pridėjo, kad
Užtat mes, A. L. R. K. M. katų jie dar
Sus. III kuopos nariai, taria “Dovanos per abu vakaru bus
dalinamos publikai, kurie atsi
me/širdingų ačių gerb. kun.
I lankys ant tų vakarų..’ Vienok
Paškauskui už
paaukotas kaip teko girdėti, kad socia
mums kningas.
listai nieko nepelnė, nes pas
Visi III kp. moksleiviai. juos atsilankė vos 10 tamsiųjų
, ' ,________ .__ I_______
pasekėjų. Ir, kaip sako, jie
LAISVAMANIAMS IR SO įlindo į “skylę“. Garbė už tai
kad ne
CIALISTAMS NEPASISEKĖ priguli katalikams,
klausė jų pliauškalų ir nesida
. ( Omaha, Nebr. — Laisvama vė įsigauti į jų spąstus. Da
niui su socialistais, nugirdę, bar katalikai juokiasi iš socia
kad katalikai ruošiasi priS 10 listų, sakydami: “Kas kam
pietų jų parapijos šv. Antano duobę kasa, tas pirmutinis'į ją
iš Padvos sukaktuvių pami įpuola“. " Tad nenuostabu,'
nėjimo, kurs įvyko spal. 28 kad tas pats ir socialistams
d., pradėjo savo veikti, idant kliuvo.
Dabar socialistai nuliūdę
užkenkti katalikams dalyvavi

Pabaigoje buvo neilga pro
Kuopa nutarė rengti, tarpe
Kalėdų ir Naujų Metų, vakarų grama. Susirinkimas užsibai
su įvairiais, pamarginimais. gė pusiau po devynių. Sekan
Keli aliumnai randasi šitame tis susirinkimąp atsibus lap
mieste, tai svarstyta, kaip juos kričio 2(i-tų dienų, septintų va
patraukti, kad darbuotųsi sy landų vakare. Lai kiekvienas
kių su vietos moksleiviais. Gal stengiasi utsivost naujų narių.
Nympha.
bus sutvertas aliumnų skyrius
tolinus. Kuopa inteiks pagyri
mo žodį tiems nariams, kurie
pritrauks daugiau naujų na
rių.
Moksleivis Vincas
Pacevi/
čius, St. Lament
kolegijos
studentas, atsiuntė pasveikini
mų šitai kuopai. Pranciškus Plymouth Nationa
Jakaitis,
buvęs sekretorius,
tuojaus apleis musų kuopų. Ji
sai pašauktas
kuruomenėn.
Plymouth, Pa.
Mpksleiviai apgailestauja vei
Samata.
Kapitalas su perviršiu
klaus nario.
$200,000.00
MOKSLEIVIŲ SUSIRIN
Katalikų Spaudos Savaitės
Šitoji Banka prižiūrima
irečkas Suvienytų Valstijų valdžios.
atstovas p. Pranas Zat a vėčius
KIMAS.
nuoširdžiai kvietė prisi<
isideti [Moka 3 nuošimčius nuo sudėprie
platinimo
raštų.
Šitie
na- | tų pinigų. Galima susikalbėti
Worcester, Mass. — Spafco
29 d. septintų valandų vakare, , ritu buvo išrinkti atstovauti lietuviškai.
įvyko Mokslevių
Sus-mo 14 kuopų: — Ona Vasilianskiutė
O. N. Postlethiuaitc,
Juozas
kuopos sussirinkimas. Pirmi Pranciškus Jakaitis,
iždininkas.
ninkė .panelė Ona Vasiliaus- Žemaitaitis ir Juzė LevanaviMandagus patarnavimas.
kiutė atidarė susirinkimų.
čaitė.
i
i •.

iž savo nepasisekimo, o katalikai džiaugiasi iš malonių pa
sekmių to apvaikščiojimo, ku-«
ritime dalyvavo suvirs keturi
šimtai žmonių. Pilni įspūdžių
su stipresne viltim katalikai
vis augštyn kjla ir visur kitų
kainuojami, o į socialistus jo
kios atydos ncbeatkrcipiania.
Nes kas gi su jais norėtų užsi
imti. Socialistais “jau mažai
kas užsitiki ir visas jų autori
tetas toje kolonijoje nebeturi
mažiausios svarbos. Neužilgo
gal jau reikės jiems ir paka
synas pakelti. Jie patįs gi. dai
nuoja: “Atsisakom nuo seno
jo svieto“, tad kam “jame“ ir
gyventi?

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

BANK
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" "Kas nors nauja, < kas nors*
matai kaip gražiai visas tris margiuos pasirėdę, jos bus Madų Parodoj K ei vergo Vakare 2-rų Lubų, Muzika griež.

“MADŲ PARODA” IŠ GYVU MODELIU MUSU GATAVU DRABUŽIU IR SKRYBĖLIŲ SKYRIUOSE;
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Ketvergo Vakare nuo 7:30 iki 9 vai. vakare.

Mes turime surpriza dėl Jusu.

Ateikite!

■

■

Šį nepaprastą
didelę paroda
nustębins
jus. Modeliai yra
žinomų mados vedęjų ir artistiškų šapų žino- ■
• , j » I j {. *ii ’ r> I.
ei t». “
; ,
■
'
i
vai ir perviršija viską ką esi kada matės. Nepraleisk šios progos kur galėsi pamatyti visokios rūšies Mo- ■
terų Drapanų!kaip
tai, Kotų, Dresų,
Siutų, Skrybėlių, Ceverykų, Kalnierių
ir kitų dalykų.
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Šis yra pirmutine toks išmėginimas

Krautuvė Atdara 3 Vakarus ;
ta
į Savaite.
;
■
Panedelij Seredoj ir Subatoj ;

šioj apielinkeje ir jeigu nori pama
tyti gražiu drabužiu, vėliausios ma

dos, neužmiršk atsilankyti
■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■ta*
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"DRAUGAS ».

Ketvirtadienis, lapkr. 8 d.

Akįs besotės.
lįs. Virintos jos lengvinus tai apvysta, jau nebetinka
pasileidžia žarnose, dėlto gi maistui. Kiekvienų grybų, —Ko verki, Jonuk i
“MOKSLEIVIS”
visuomet reikėtų jos tiktai kuris perlaužtas mėlynuoja, —Valgyti noriu.
Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Sveiv.
virintos valgyti. Geras tai meskite laukan. Del atsar —Tai valgyk.
ORGANAS
Sulietuvino Dr. A. V,
yra valgis, bet gi tiktai prie gumo grybai reikia visuo —Kad jau nelenda.
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
dui prie kito, sotesnio val met apiplikinti karštu van
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai
KAS IR KAIP YRA 8VEI- ti, ręikia dar arba sviesto,
Teisme.
gio, kaip antai prie mėsos. deniu su draska ir uksusu
Kaina metame $1.00; pusei met. 50 a.
z
sūrių, pieno arba kiaušinių, Kiekvienas jųsų tur-but (actu), paskui nusunkti ir Teisėjas — Kaip matau,
, KIAUSIA VALGYTI.
Užsisakyk tuojena:
arba pagaliaus mėsos.
labai dažnai valgo kopūstus, tada tiktai virinti. Grybų tai tu tik žiemų vagi ?
I
Pr. Jnik&itis, 20 Web«ter St, Montello, Įlaša.
Ankštinių augalų
tuo tarpu maža iš jų tėra apipenos pasileidžia kaista Kaltininkas — Taip, o
(Pabaiga iš 262 num.). .
maistingumas.
naudos.
Kopūstų, norint me vandenyje, kuriame gry kasgi daryti tokiais ilgais
Męs jau kalbėjome, kad
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiimit
pasisotinti,
reikia daug bai verda, todėl jos pereina vakarais?
žmogui, idant galėtų gaivin Miltienė (košė, košetyrė),
iš grybų į vandenį, kuris
ti savo jėgas, reikalingi yra ar ji butų miežinė ar iš gri- suvalgyti, bet kaip ty
reikia tiktai išpilti.
i
ir miltiligieji daiktai. Kaip kų patiekta, pagal savo so čia kopūstai neveikiai pasi
MOKINKIS
jau žinome, mėsoje ir kiau tumų arba maistingumų la leidžia žarnose, ypač paim Prie daugelio valgių pri «ea==Ks=aaK=>
tieji tiesiog iš daržo, nerū dedate draskos, ,ir labai ge PER LAIŠKŪS ARBA KLESOSE
šiniuose visiškai jų nėra, o bai panaši į miltus. Idant
Kalkėti, Skaityti, Kalyti AsglUkal
ginti nors jie geriausia bu rai darote. Draska ne tik
pienę jų nors ir yra, bet per košė butų sotesnė, reikia
tų išvirti. Greičiausiai su- tai skonį arba gardį pageri
Valdyba žios bankos žino kad nekuriems depozito
dažai, kad galėtų užtekti pridėti pavilgo arba uždaro.
skista
raginti
kopūstai,
bet
na^
bet
dar
tinka
ir
būtinai
riumą yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
Nuaugusiam žmogui. Dau Iš visų augalų, kokius tik
vis tik sunkiai. Todėl ko reikalinga žmogaus sveika
bankinėse valandose
•• i
giausia miltingųjų dalelių tai turite laukuose bei dar
pūstus gali valgyti tiktai vi tai.
Druskos
nors
ir
ne

Del
parankumo
-ūkių
depozitorių
Taupume Sky
turi javų grudai ir visokios žuose, maištingiausi yra an
raut leki
siškai sveiki žmonės.
Ir.
nuti

daug, bet visuomet turi mu
rius šios bankos yra atdaras
<
ko.
daržovės.
kštiniai augalai: žirniai, pu
Taippat valgome kariais sų kraujas ir visos musų Per laiškus, iš praktiškai sutai
Pauedėlio Vakarais iki 8 valandai.
Javų kiautas arba keva pos. Juose beveik tiek-pat
sytų ypač tam tikslui lekcijų,
ir
žabus
bei
ragintus
arba
sultis.
Kada
negaišintume
gali lengvai ir greitai išmokti
DEPOZITORIA1S YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
las nesuskįsta pilvo ir žar maistingųjų dalių yra, kiek
Anglų įalbą, skaitymų, raštų
sudvtus
agurkus.
Jie
nefiuq-,draskos
išeidami
oran
ir
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
Ir'■ gramatikų. Reikalauk paaiš
nų sultyse. Todėl pačių ir mėsoje, vienok naudos iši
da iriOsto ir labai sunkiai prakaituodami,
kinimo; prisiųsk už 2c markę.
tad
i
jos
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
grudų valgyti negalima, jų daug mažiaus, nes tos da
MOKINAME
ir
KLESOSE
sugkįsta pilve. Sveiki žmo mums užtektų visam amžiui. įvairių
mokslų,
dienomis
ir
va

širdžiai
prieinami.
/i
teikia jie gerai sumalti ir lis daug sunkinus pereina į
nės gali valgyti agurkus, bet Bet mes visuomet iš karais. Klesos dėl vyrų ir mo
i* i
tokiu budu atmesti kiautas kraujų.
terų.
MoklnkitSs šioj, moky
. -t
. ’
ne daugiaus, kaip vienų ar leidžiame iš savęs šiek kloj; PASEKME UŽTIKRINTA.
jr
nuo grūdo. Iki da nepradė Idant žirniai veikiai pasi
ba
du, ir tai visuomet ge-r ar tiek ištirpusios drus Viekų Aiškinam Lietuviškai.
s
'f
ję malti, apžiūrėkite javus leistų vidurių skįstime ir
AMERICAN COLLECE PREPARriaus ragintus.
.«/
kos, todėl turime jos ir vėl
ATO&Y SCHOOL
LA SALLT
id WASHlNdTON STB. 7/
gerai, ar nėra juose skalsų. lengvai pereitų į kraujų, tu
(Aonrlca
SA
m
I
,t
L
ujium
)
Labai skanų valgį turime gauti savo kraujui bevalgy
t t
3103 S. Halsted St. Chicago, III.
Skalsa auga ant rugių var rite pirmiaus gerai išvirinti
t
;
iš įvairių vaisių: obuolių, dami. Vaikai dažnai mėg
(Skersai nuo City Hali).
,
pų, tiktai jos grudai dides juos minkštame vandenyje,
ZSKSESSSSaSS ffliuiiHinmiimnnHittiniiiniHHiiiiiiiniunnuiuiiiiiiiiĮmiiiiiuni|iiinimiiiinnnui
kriaušių, vyšnių, slyvų, ‘ag sta valgį be draskos; vienok
<1
ni už rugių grudus ir juodi. paskui pertrinti per sietų,
rastų, serbentų, aviečių, že žinant reikalingumų dras
'Javai reikia gerai nuvalyti arba rėtelį. Tokiuo budu
muogių (mėlynių), žemuo kos, nereikia jiems tai leisti,
Jiuo skalsų, nes miltai su gausite tirštų sriubų — žir
gių. Vienok visi tie sodų ypač, kad pripratusiems
Nkalsomis yra labai kenks- nienę, kuri ne tiktai labai
!
f I
*mingi ir gali dar apipenėti daug maisto suteikia, bet ir daržų vaisiai maža teturi prie gero, nesūdyto valgio
maistingųjų dalių; valgyti paskui gali būt neskanus kiŽmogų ir padaryti jam ga dar labai lengvai pereina į
lų. Žali miltai sunkiai pa- kraujų. Sausomis dienomis,, jie galima ir reikia, bet ne- tų vartojamas valgis su druNileidžia vidurių skįstimuo- t. y. tuomet, kada nevalgo daugiausia ir tik gerai nu- ska.
Rrie valgiokariais dar
Ne. Idant jie butų geri mu me mėsos, turime dažnai nokusius.
Kariais
valgote
ir
grybus.
vartojamo svogūnus, pipi
sų sveikatai, reikia, pada valgyti tokių žirnienę sriu
Juose
yra
daug
maisto,
bet
rus, krienus, garsvyčias.
rius iš jų tešku, kepti duona bų.
jie
labai
sunkiai
pasileidžia
Valgis, kuriame ^pridėta ma
Urba virti gražuliai (kuku
žarnų
skįstime;
todėl
juos
Bulvės
nėra
maistingos.
liai)’.
žumėlė šių dalykų, yra ska
gali valgyti tiktai visiškai nesnis, genaus dilgina go
’ Duona iš miltų, sumaišytų Vargingieji žfrionės daž
sveiki žmonės. Su grybais murį, pilvų ir žarnas; delei
pu sėlenomis, vadinasi juo niausia valgo bulves arba
reikia apsieiti labai atsar- šitos priežasties nuo tų maž
doji arba rupioji duona. roputes. Visi žinome, juk
•“S?
'ftm^biy^ariuos1 kartai možių atsiranda musų vidu
riuose daugiails ^skįstimo.
bet sunkiai tepasileidžia kad jos yra pigiausias val
sunku atskirti nuo tikrųjų Reikia dar žinoti, kad skys
Vienok tegul niekas
žarnose ir maža tepereina gis.
arba valgomųjų grybų. Ge timas pilve, žarnose ir go
Jos į kraujų. Yra da pras nesitiki rasiųs jose daug
riausia- valgyti tokie tiktai muryje atsirandi tiktai ta
Roputėse yra la
tesnė, da sunkiaus sumala maisto.
grybai, kuriuos kiekvienas da, kada valgis ”^jų sieneles
ma musų pilve duona, vadį- bai daug vandens, daugiaus.
jųsų gerai pažįsta, kaip an
Jiama bėraline duona; jų ke negu pusė, o kita dalis sudė tai : baravykus, ruduokes, padilgina.
Vienok turiu
•" I
ta
beveik
iš
vienų
miltų.
I pa iŠ bėralo, t. y. iš padžiopridėti,
kad
valgis
su
svo

GERIAUSIA ŠVIESA
raudonikus, lepšius, ūmėdes,
Jsrintų. namie javų, dar neat- Riebumo jose beveik visiš
gūnais, pipirais ir tt. tinka
paliepęs.
fckirtų nuo pelų.
Grynų kai nėra, o tų dalių, iš ku
DEL TAMSTOS
Ir gerieji grybai, jei tik- tiktai sveikiems žmonėms.
miltų duona — pikliuota rių daugiausia pasidaro mu
.
i
.
šviesa
dėl
akių,
negu elektrikinė ar gaLABAI
iš
paprastų
rėmų
Rayo
lempa
'duona jau nebetaip maistin sų kraujas, kurių daug yra iiiiiiiiimiiiiiiimimimiimiimimimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
padaryta, kad net per daug lengva užlai
sinė Ir galima padėti, kur tik nori.
ga, kaip juodoji duona, bet mėsoje bei žirniuose, bulvė
kyti čysta Ir apturėti Svarių išžiūru.
Rayo lempa išduoda šviesų, kad vi
Užtat daug lengviau ir dau se yra visiškai maža, tiktai
Rayo lempos yra labai paprasto su
suomet yra vienoda, minkšta Ir akims ne
dėjimo. Nereikia nuimti stiklą Šešėli nuo kenkianti.
giaus jos pereina į musų menka dalelė. Todėl sun
šviesos, nes turi plačių apačia,1 daleidžla
■ . ' •
.11praktiškai galima apvožti.
kraujų. Sveiki žmonės ga ku yra’ gyventi vienomis
Daleisk savo
pardavėjui
išrodyt!,
t ■ i ,;
Rayo lempas. Tamsta iš karto pamatysi
li valgyti juodųjų duonų, bulvėmis, jos būtinai reikia
Rayo lempos padarytos 18 gryno mlii 'i
stnglo, storai apnlkeliuota ir užteks tavo me Jos vertę. Naudok Rayo — nes nėra
bet susilpniėję ir vaikai te Valgyti su gera pavilgiu,
visam amžiuj Jos yra daug
geresnė geresnės.
iH ■
gul valgo tiktai pikliuotųjų kiaušiniais, o geriausia su
pr I•
1 1
Teisybė, bulvės la
duonų arba tiesiog duonelę. mėsa.
; f
■ ‘I
Duona gali būt iš miltų: bai lengvai pasileidžia žar
• .i ?:.- i' ’
, J
i Į
DABOKITE
SAVO
AKIS
STANDARD
OIL
C0MPAK
r
kvietinių, raginių, mieži nose, lengvai pareina į krau
;) I
Jeigu Tau galva skauda,
t
U f»
>
(An IndiaAa Ccrporition)
nių ir avižinių. Sveikiau jų, bet vis tai niekai, nes
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų.
"•r r •
i < <. 1
f□ 6
Jeigu Tau skauda akys,
sia duona yra iš kvietinių maža yra jose maisto. Rei
♦
r. '■ ■
Jeigu turi uždegimų akių,
r ii
miltų, paskui iš raginių, kia labai daug suvalgyti
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuc.
flau
> ->5 H
7 . Z J J, o.. >1.... -i..... Ii
1
reikalingi skintai:. »
,
paskutinę gi vietų užima bulvių, norint turėti ūš jų
įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
I
vo akis specijallstul. kurs 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
miežinė ir avižinė duona. tiek maisto, kiek jo duoda
Kjf “
.
'•
:
I > J
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant
Norint, kad duona butų ge vienas gabalėlis mėsos arba
resnė bei maistingesnė, rei keli kiaušiniai. Virinti bul
John J. Šmetana
kia valgyti džiovinta duo vės reikia neskustos ir tik
AKIŲ SPECIALISTAS. *
ba, t. y. sausainiai. Supran tai išvirintas nulupti. Nu
Tėmykit mano užraša.
tamas daiktas, kad duona skustos roputės bcvirdamos
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. .
Kampas lS-tos gatvės
Ant Platt’? Aptlckos
2-ras augštn.
Teikia kepti tiktai iš sausų, nustoja daugel maistingi)
Valandos: nuo » ryto iki 0 vak. Nedėlioto nuo 0 ryto Iki 12 diena. !
gerų miltų, niekados iš su dalelių. Idant mažiaus nyk\
Tel. Canal Bžt
pelėjusių; reikia dar žiūrėti, tų bulvėse tų reikalingų aiiiiiiiiiiiiiiiinMtMiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiHiiiiiimHdiiiihrttiiiiniAmtHtrtirtiiiiiiirii
kad duona gerai iškeptų, žmogui dalelių į vandenį,
bet neperkeptų.
Taippat kuriame jos verda, nepra
Užlaikome laikro
nesveika yra valgyti duonų, šai į butų pridėti mažumėlė
džius
ir laikrodėlius,
ką tiktai iškepta, karšta ir draskos.
Bet vistiek ge The
auksinius žiedus, štiubl
Hiberrtian Bank
nlus Ir deimantinius,
labai sena, o supelėjusi duo naus virti bulvės neskustos,
muzikas,
gramofonus
•u lietuviškais rekor
na valgyti tai jau tikros api nekaip nuskustos.
•
įkurta 1867 metuose.
dais, koncertinas, ant .
penos.
kuriu fteU groti Ir ne- ||
Mažai maistingumo
Pietiakarlnis kampas La Salia Ir Adams St.
mokantis visokius Šo
Duonoje yra labai daug
Suvirti 60,000 depoalterių
klus, armonikas rusiškos Ir prūsines, Importuotas Ir taip Jau
daržovėse.
rusiškas balalaikos ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
maistingųjų dalių, bet užtat
SAVINOS DEPARTMENT
Dirbu visokius tenklellus dėl Draugysčių- Taipgi taisome
Dar mažiaus turi maisto
lalkrddllus. laikrodėlius, visokius muzlkallškus instrumentus
labai maža tokių, kurių
Depoaftos ant dolerio ir daugiau priimami S nuogi rot) mokame
Ir revolverius. Savo darbų gvarantųojame. Musu kainos ant vis
metų..
daug turi mėsa, sūriai, kiau batviniai, morkos, sėtiniai ant Atdara
ko Samesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
Subatojg nuo 1:00 Iki 1:00 vai. vakare.
lite siųsti per laiškus.
Saugi Banka kuri yra paglrengus Jums patarnauti.
šiniai, t. y. maža tokių dale- (kolifti, grieščiai), ropės.
Trust Deparmantas išpildo visus pramonės suryti uo.
STEPONAS P. KAZLAWSKI
lių, kurios suteikia daugiaus Tose daržovėse vandens yra
REAL ESTATK DEPARTMENTAM .
<632
S.
ASHLAND AVĖ., CHICJLGO, ILL
Ir parduoda žemės ant komisijos: skolinama pinigus ant
maisto, negu miltingosios da daugiaus, nekaip bulvėse, namų;Perka
iškolektuojame randas.
; ,
' rEI.EPriOITE DROVER 7»0»
Real Estete Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chicago*
&alįs.
Todėl viena duona o prie vandens yra beveik yra dabar
Katalogo
visiems
dykai, kas tik prisius už te. štampų
ant pardavimo 1600 Ir augščiau.
Jokiu budu negalima gyven- tiktai vienos miltingos da-

SVEIKATA

Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del TaupinanCių,

State Bank nf Chicago

-

J
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PRANEŠIMAS MOTE
RIMS ŲttMTOMS
PRAMONĖJE.

4 r.

Išleido Šalies Ginimo
Tarybą.
Nuovargis ir nelaimingi
atsitikimai.
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“DBAVGĮAS"

Ketvirtadienis, lapkr. 8 d.

Mes buvom perdaug linkę
tiuo begalinčio vienodo at
kartojimo to paties proceso. manyti, kad priepuoliai dar
be atsitinka dėlto, kad ma
Neatsargumas dažnai pa
šinos napsaugotos, delei ne
tina iš atkartojimo vėl — Ir
tikusios dirbtuvės oro, kaip
vėl — begaliniai vienų vie
pavyzdžiui, perdidelio karš
nintelio dalyko — “be val
čio a/ drėgnumo, ar šalčio.
gydinant” popera mašiną,
Bet mes dabar patyriame iš
lankstančią laikraščius, —
studijavimų, padarytų viso
vieną, du, trįs—keturias de
se pramoningose šalyse, kad
šimts tūkstančių kopijų, be
žmogaus kūnas, jojo mintįs
varant siuvamą mašiną šim
— jojo nervų' centras, jojo
tus yardų paltakių, kolei
jausmai, visi turi ryšius su
akis pavargsta daboti, mir
priepuoliais,
ištinkančiais
gančios adatos šokinėjimą,
dirbtuvėse.
Degantis rei
ąugštyn ir žemyn.
Pavar
gusio siuvėjo ar siuvėjos kalas padidinti darbo našu
mą Anglijoj prisitaikant ka
ąkįs nebesisteugia daboti ir
pirštas paslysta po adata. rės reikalavimams, pusėti
Ranka lieka sužeista pana nai nušvietė šiuos dalykus.
Anglijos amunicijos minis
šiu jau budu, nes mintįs ir
akįs pasipriešina perdaug terijos raportas apie darbi
neatlaidžiam
dabojimui, ninkų, amunicijos dirbėjų,
perdaug
ilgą laiką s vie sveikatą, šios karės metu ro

Kalbėti apie gelbėjimą
gyvasties šiuo nepaprastu
laiku, kuomet kasdien au
kojama milijonai gyvasčių,
yra labai išmintinga ir žmo
niška.
Nes kiekviena žmo
giška esybė reikalauja da
bar užpildymui tų vietų, ką
krito mūšyje. Minios žmo
nių, paimtų į armijų, pali
ko taipjau vakansijas ofi
suose, dirbtuvėse ir krautu
vėse.
Šiandie tautos gal
voja, kaip sulaikyti nuo nodo ir nuobodaus
propražūties kiekvieną asme ųeso.
Moteriškė,
sė
nį, kurs turi rankas ir pro dinti prie mašinos, dirban
tą tinkamus pildymui rei čios atlankas
marškinių
kalingo pasauliui darbo. At Erotinėje, atliekant dalinį
ėjo laikas pripažinimui aklų darbą, padaranti 2,000 porų
ir rankų vertės.
Darbinin casdien, septynias čevervko turtas yra |jo‘- dešinėj kas minutoje, išsiuvant sky
ranka — net vienintelio pir lutę į vieną sekundą — jo

do, kad leidimas darbinin
kams kurį laiką" pasilsėti
rytmetyje, o taipgi apie pus
dienius — kaip tik tų ląįką,
kuomet daugiąusia
nelai
mių atsitinka, padarė gerą
intekmę kaip į darbininkų
sveikatą, taip į jų darbo na
šumą.
Suteikimas net vos
keleto valandėlių posilsio
darbininkams,
užimtiems
monotonišku darbu, paro
dys, mes esame įsitikinę,
sumažėjimų nelaimingi; at
sitikimų.
Šis kritiškas laikas reika
lauja, kaip iš samdytojo
taip iš darbininko, ieškoti
būdų paliuosuoti dalinį dar
bų atliekančius darbinirfkus
iš to nepaprasto intempimo.
Tegul darbininkai neatlei
džiamai reikalauja penkių

tizmas, kurs mėgins varyti
žmogaus “mašineriją” virš
josios pajėgos.
Darbo na
šumas didžiumoj priklauso
nuo žmogaus spėkos, jojo

nėrvųbšlaikymo.
T .1 I ■ ■■■ ■ ■ .į .....
Nuskriaustas.
nai?

— Ugi mudu su Antanu
išmušėva langus, o mama
davė mano broliui 'dešimtį
rykščių, o man tik penkias.

Del radimo,
—Ko verki, vaikei—klau
sia praeivis.
—Ugi radau kapeiką, bet
savo pamečiau taipogi kaAoiką^ kad bučiau nepame
tęs, turėčiau dvi kapeiki.

KAM PEKOMOTAJ BBNTH gi ir me8 e8ame
Užlaikoma Puikiausią
klystate, jeigu m«^,ikad
darbo isiai buB
kad yra tos neatlaidus gamtiš-•irpšni,
• . ,kad. nelaimingų atsiti
Laikrodžiu Krautuvę.
kas įstatymas,
kuris nuskimų skaitlius sumažės, ir
Didžiausią ant
stato,
kada
žmogus tu
ųakties darbo kenksmingu Brldgcporto.
ri pradėti senti. “Senas AmKatrie norite
mas bus nervams menkes nusipirkti gra
žios” daugiausiai priklauso
iq laikrodėli,
deimanto Bemio to, kaip žmogus gyvena. nis.
dell, devlzkėŽmogus eina senyn, nes jo kū j Mums reikalinga turėti o- ij, SUubliiią .’
įienėje šituos persergėji tiedu arba
što praradimas mažina jojo sios atyda visa užimta dar
no celės nuodijasi. Jeigu jus
mofoną rekordu Ir kitų. visokią d*lydarbo pajėgas.
Moters, bu — ji daboja ir tuo pa
norite atmainyti tokį padėji mus, ir ypatingai tuomet
Taipgi taisau laikrodKun, revol
kurios turi užsiėmimą fab čiu laiku varo jį per maši
mų geryn ir prašalinti besirin- pnomet užeis laikas šauks verius, gramofonus Ir armonikas.
rikuose, yra taipgi ‘ir dar ną, nenuleisdama taipgi akimų sugedusios medžiagos mų dirbti viršlaikį ir išdirb
K. M1CH/ LAUSKIS,/
bininkės namuose — neteki kių nuo iškertančios skylu
bei nuodingų substancijų sa i karei reikalingus dalykus
mas kairėses ar dešinės ran tes kojukės.
Šitoji darbi vo virškinimo kanale, tai im intemptu smarkumu.
Nes 3303 S. Morgan Street
A 4
kos, ar pirštų atima iŠ jų ninkė negali valandėlei duo
CHICAGO,ILL.
kitę Trinerio x Amerikoniškąjį neprotingas bus tas patriogalimybę atlikinėti tą dar ti atydą pasilsio.
Mes vi Kartaus Vyno Eliksirų. Šisai
bą, kurį moters atlikinėja si žinome, kad mes nusto
vaistas niekados neužvils, atsi-i
namuose.
Vienas užgavi- jame kontroliavę savo mus
KĄ IŠRASITE
tikus konstipacijai, vidurių
mas, aplaikytas ’nelaimin- kulus, kuomet musų mintis
užkietėjime,( galvos skausmui,
gam atsitikimui ištikus dirb pavargsta. Mes daromės ne
nerviškumui ir visose kitose
tuvėje, yra atjaučiamas pas atsargus, kuomet atliekame bėdose, pasitaikančiose nuo vi
kui visą gyvenimą.
Ir mes vieną ir tą patį dalyką per durių betvarkės. Jus gausite j
esame įsitikinę, kad šitokių ilgą laiką.
Mes atsidedn- visose aptiekose—kainos tapo
Tai yra Lietuviška knygutS
priepuolių delei ant save mo ant savo pripratimo ir truputį pakeltos, bet šiais lai
Kurioje yra apie 100 iSradimu, kurie gali būti reikalingi, kuri likos
daugelio gerbiančių darbi užmirštame daboties.
Ta kais pigus preparatas turi būti
tdleitą an reikalavimo.
, , LIETUVIŠKŲ IŠRADĖJŲ.
ninkų šeimynų sunkį našta tai tik keletas pavyzdžių aršesnis, negu kada nors pirIž knygutės tos dasižinositė, koki pelną išradimai jau atnešė ir
gula užlaikyme paliegėlių mechaniškojo darbo, šiandie miaus. Neimk jo ir reikalauk dar gali atnešti.
Jeigu manai apie išradimus, rašyk Lietuviškai reikalaudamas
visą jų amžį
Labdaringų dirbtuvėje atliekamo, suki- Trinerio Amerikoniško
Kar knygutės, kuria išsiųsime DYKAI.
draugijų feningos nurodys mo telefono vielos, sovtavi- taus Vyno Eliksiro.
AMERICAN EUROPEAA PATEKT OFFICES INC.
daugelį ypatų, patekusių į ino tūkstančių rųšių kakao
Jeigu reikalaujate tikrai 386 Broadway
<DSJ Ncw York, N. Y.
tų kningų lapus ačių sužei pupelių, vyniojimo ir paka
gero vaisto nuo reumatizmo,
dimams, aplaikytiems dar vimo muilo. Kame tik mes
neuralgijos, lumbago, nikstebe.
matome dalinį darbą ir spe rėjinjių, išsisukimų, sutinimų
Ryšis tarp nuovargio ir ne cializaciją, tai mes randame
ir tt. tai reikalaukite Trinerio
laimingų atsitikimų yra la nuobodų vienodumą ir nuo Linimento.
Aptiekose. Jos
bai artimas, bet į jį neat
Cbcvargį ir dažnius nelaimin- Triner, Manufacturing
kreipė da rimtos domos nė
gtis
atsitikimus — kaip mist, 1333-18343 So. Ashland
valdžia nė žmonėSr
menkesnius, taip sunkės Avė., Chicago, III.
Vėliausioji vokiečių sta
a
(Apgar.).
tistika — o mes žinome, kad £ius.
■
a
jokia kita šalis rūpestingu
Spausdiname Plakatus,
a
*
Tikietua perstatymams,
mu šioje srityje negali susi
a
Sustok!
Pamislyk!
Baliams, Piknikams ir
lyginti su jaja, patvirtina
I
6
tt.; Programos, Kon
Ar jus kada nors girdėjote apie visam
<1 nurodymus, kad didžiausias
■
stitucijas ir kitos spau
pasauliui žinomą laikrodėli su kalendo
nelaimingų atsitikimų skait
riam?
sdinimo darbus. Dar*
Laikrodėlis patsai reguliuojasi Ir pa
lius būna apie ketvirtą ar
bos atliekame gražiai,
rodo teisingą laiką—mėnesius tr dienas.
*
penktą valandą ryte.
Mu Šitas laikrodėlis turi iveicari&ką judėjimą,
greitai ir pigiai. Mošų
SU 19 akmehų ir yra gvarantuotas ant 2 5
įsai
B
.spaustuvė pripildyta nau
sų pačių šalis, Prancūzija,
irtttą.
f ųuuntnab«edavfcą
Specialiausi padarytas
darbininkui
jausiomis mašinomis ir nau
Belgija, Italija, ištyrinėju
datai gallAstl
žmogui, kuris nori turėti gerą laikrodėli
jausio stylians raidėmis.
už
mažus
pinigus.
Męs
esame
nupirkę
tūk

i
sios bėgiu pastarųjų ketve-

-
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TAI MUSŲ DARBAI

:

rių metų virš 5,000 nelai
mingų atsitikimų, turėjusių
vietą geležinkelių dirbtuvė
se, taip jau parodė tyrinėji
mus, kad priepuolių valan
dos yra valandos, vėlyvame
ryte ir-pavakary j. Nėra rei
kalo leisties toliau, kad pa
rodžius, jog nuovargis daž
nai būna teisiogine nelai
mingų atsitikimų priežasti
mi.
p!*!*
Mes negalime leisties taip
gi nagrinėti psychologi'nės

stančius Mitu pasauliui žinomų laikrodėlių
su kalendorium ir tik todėl męs galime
parduoti už speęlalliką kainą |7.76. Prie
to mes dar jums duosime- dykai auksuotą
lenciūgėlį.
Prislųak tik 26c., o likusius galėsi už
mokėti tada. kada gausi laikrodėlį.
Nepraleisk progos, nes laikas aprubežluotas. Raftykit ir reikalaukit vieno tujaus
sekančiu adresu:
..AMERICAN SALES-CO., Dept. 16, 1»26 W. Hurott 8t-, Chicago, III.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois
■ ■
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Tik Išėjo Iš Spaudos

ŪBest^ ?<

“AUŠRELE”
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operete

to apsireiškimo priežasčių,
bet mes turime prirodymų,
jog priepuoliai dirbtuvėse
BARSI SANTOS KAVA.
[Visur
parduodama po 28c, iria]
- ne visi pasitaiko vien dėl to,
poflOc.
kad mašina buvo negerai
apsaugota, ar dcl samdytojo
nerangumo ir nepaisymo.
Du trečdaliu visų priepuo# lių pasitaiko delei grynai
* žmoniškų ypatybių, būtent
nuovargio, nualsinirno min
SOUTH AIDI
MM Waatwertb -v
ties ir kūno, dėlei to kąd
Statas
muskulai netenka jauslumo

1QftU

Sekančios Knygos Gauna

mos “Draugo” Knygyne.

— Ko gi taip bliauni, Jo

9

g

Pirate PRANAS
Kaina 1O centų

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 išperkant
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolerio
galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.
Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė, Chicago, III. 1915. ..45
No. 82. Huckleberry Pinnas. Mielam laiko praleidi
mui patartina šių apysaką, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas.............. 75
No. 197. Oliveris Twistaą. Tai viena iš geriausiai nu
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, l)ied
nas ir turtuolis; neapsivilsi, gavęs šių knygą.
•
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi...... .....................$1.00
| No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas
Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis ................... . .......... 10
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
scenai• lengviai sulošiamas vaizdelis, ........... . . . , ..15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėjis
iš liaudies gyvenimo ........................................... ..15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai,.,,. .15
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiemš ir
suaugusiems, 112 pusi..................... . . ............ b...25
No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga: 1 1
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys,... ..10
No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in- • i i
davė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibusiam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911,
pusi. 12.................................... ........................ ...10
No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečią laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie musų lietuviškieji sočijalistai bei “cicilistai ’ Su paveikslais......... ,............... ........ ... . ,1(1
No.. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir H
Kova Bu Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunasi. — *____ 15
No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misiją paminklė
lis; parengė. Tėvas Kapucinas .. <.................. , <. ..5
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
v
ffl veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m.
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi...$1.011'
No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. ..2a
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
Kazimiero dryos. leidinį..... . ................................... 3
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas.-,
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina.., ......... iš m
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 Jnoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per savę mokintiea, 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 11..
........... ♦ . ,.............. į. .. .35
No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1,
kieto poperos apdarais.............. ,................. . . .. . .25
No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos
ffl apd. ............................... . .......................................... 35
No. 1187. Blogį 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.................................. i.......................... 20
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
‘ lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčioje privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd—75
Drūtais drobės apdarais....*............................. $1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ąr klausdami in
formacijų adresuokite:

(JAUNAMA

DRAUGAS PUB. CO.
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Penktadienis, lapkr. 9 d.
šv. Godfrido.
Šv. Petro Bažn. Ryme.
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BRIGHTON P ARK.

NORTH S IDE.

Pirm
kelių
mėnesių,
Vietos pošelpinių draugibrightonparkieeių jaunuo- jų atstovai turėjo susirinkimenė buvo pakilus ir dirbo j mų, reikale rengimo vakaro
tautai ir tėvynei.
Darbai LR K. Labdarių Sąjungos
buvo žymus ir buvo matoma ■ naudai lapkričio 5 d. Šv.
kiekviename jų darbe pa-,Mykolo parapijos svetainėžanga.
Rodosi, kad šios'je. Susirinkime pagaminta
kolionijos jaunuomenė pa vakaro programa,» kuri bus
sieks augščiausį laipsnį išsi labai įvairi ir indopii. Bus
lavinime.
Bet' štai praė dainos, muzika ir dalyvaus
jo kele/as mėnesių, gal me garsiausia Chicągop'e solistė
tai, kaip pradėjo ant musų — dainininkė p-ia Račienė.
jaunosios kartos užeiti; ko-1 Visi ’ susirinkųsięji buvo
kis tinginystės ar apsileidi labai užganėdinti komisijos
mo rūkas.
Tiesa, kaikurie darbais.
Galime ir mes,
dirba atsidėję, bet didžiuma northsidiečiai, nors kartų
labai greit ataušo nuo pir phsidžiaugti savo vienybės
mutinio karščio, nuo savo darbais, nes, matyt, kad tar
sumanymų pradeda šalintis, pe šios apylinkės katalikų
ir kartais patįs nežino, ko draugijų ryšiai įr vienybė
Rengkidėl apsileidžia savo pareigo kasdien stiprėja.
mės,
northsidiečiai,
'prie
to
se, visai be (aiškių priežasv*
koncerto ir kartu riškimės
cių.
Tatgi,' mielas jaunime, tvirtėsnėn vienybėn.
P. Stasys.
ypač, Lietuvos ’ Vyčiai, sukruskime, dauginkime tų
Moterįs skaitlingai
musų būreli ir stcngkimės
registruojasi.
jį palaikyti pagal musų pa
šaukimo, veskime jį ten, kur
tėvynės* Lietuvos meilė vieš
patauja, kur dora klesti ir
kur žmonės žengia pirmyn.
Čionvkštė L. Vyčiu kuopa rengia gražų vakarų, sau
sio 6 d., 1918 m., Columbia
svetainėje (48 ir Paulina
gat.). Bus gražus lošimas.
“Valkata.” Liet. Vyčiai, nepamirškite
šiandie ateiti susirinkiman,
kuris bus 7:30 vai. vak. baž
nytinėje svetainėje. J. A. P.
DIDELĖS PRAKALBOS.

Lapkričio 11 d. Šv. Petro
ir Povilo parapijinėje sve
tainėje, West Pullmane, Ka
talikų Spaudos Savaitės ko
misija rengia dideles toje.
apylinkėje prakalbas. Kal
bės garsus kalbėtojai. Pa
žymėtinos tos prakalbos
tuomi, kad kiekvienas atsi
lankęs
tose
prakalbose,
gauft šiokių tokių gražių do
vanelę.
Prakalbos prasi
dės lygiai 3 vai. po pietų.
Nepamirškite ateiti. ,
,i
- i, j
J. P. Soroka,
. rašt.
11 centų pieno kvortai.

’ Younger pieno kompani
ja praneša, kad ji nuo šio
laiko pardavinėsianti pienų
ne po' 12 centų, bet po 11c.
kvortai.
Taipgi ir už ki
tus pieno produktus suma
žinsianti kainų.

M r>ift rTi

VARPĄ!

Lapkričio 1 d. Dievo Ap-1
veizdos parap. svetain. L. Vy
čių 4 kuopa turėjo savaitinį
susirinkimų. Susirinko neper-'
daugiausiai, todėl mėnesinis
susirinkimas atidėtas lapkr.
8 d.
Buvo išduotas . raportas
apie vakarų. Gryno pelno liko'
60 dol. Pažymėtina, kad musų
kuopoje yra labai gabių artis
tų lošėjų, kurie dirba su di
džiausiu pasišventimu tautai
ir tėvynei.
Po to paaiškėjo,
jog yra
rengiamas naujas vakaras lap
kričio 11 d., Dievo Apveizdos
parap. svetainėje, kur progra
mų išpildys L. Vyčiai, 13 kuo
pos artistai-mėgėjai.
Statys
scenoje “Gyvieji
NabaŠninkai”.
Tatgi, Cbicagos L. Vyčiai,
nepamirškite tan vakaran at
eiti.
i
,
J. F. Baubkus.

ATMINČIAI VARTAI
MofihaaiM fi*eU Forarfry Oo
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UŽMIRŠK KAD TURI SKILVI.
Gaunamas visose valstlnyčlosc.
Po kiekvienam valgiui Imkite vieną
o pamatysite, kad geriau jausitėa
Pradėkite šiandieną!

| The Greal Wostern Smet-Į
Į ting and Ref inlng Co. |

nrvvvTvv«T*vYTirv»r«vvvvra
3 F. P. Bradchulis •

341 si S, Willici SI.,

■ - - Chlci(«, lll-l S Lietuvis
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Advokatas g

ąt
ATTORNET AT LAW
• 105 W. Monroe. Cor. Clark St.
• Room 1207 Tel. Randolnh 6591.
CHICAGO. ILL.

•1

Rumatizmas
N»lti Bydso't

Laikyk Savo Telefono Dratą Nuo
i

Susisukimo
»1 -I.
susisuka ir suipainioja šie
.greitai n^lušta. Už
f,latrateliai
balsas pasidaro' neaiškus
tankiausia nutrukę
dratai
ir tankiausia nutrūksta dra
tai sugadina tavo telefonų.
Laikant
savo telefono
drata nuo susisukimo, o tuo
met bus maž|au/ -sugedusių
telefonų.

iavo telefono Uratas kuirts iš Hilu ros atrodo bu

T

tl lygus yra padirbtas iš
3 atskyrių rūšių kurie sujun
gti iŠ šimto mažių dratelių.
Šie maži variniai
drateliai
yra už plauka plonesni ir
greitai sugenda.
Jeigu telefono
dratas

' ■

' '
Tl
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
• '

SPAUDOS SAVAITĖS REI
KALAI.

i '

r*.’

fi

:• •

Katalikų Spaudos Savaitės į PUIKUS VAKARAS |
rengiamas
susirinkimas Šv. Mykolo pa
rapijoj bus lapkričio 8 dienų, | A.L.R.A. Motery Sąjungos |
7:30 vai. vak.,
parapijinėje
|
1-mos kuopos
i
svetainėje. Bus tartasi
apie
NEDELIOJ
tvarkų spaudos savaitės. Visi,
ypač draugijų delegatai, kvie
Cbicagoje seka moterių
čiami būtinai ateiti.
I
ŠV. JURGIO PARAP. SALEJE |
registracija. Jinai nėra pri
P. S. Mureika, rašt.
verstina. Bet moterįs skai
32-ros Ir Ąuburn Avė.
tlingai registruojasi.'
Per
Pradžia 7:30 vai. vakare
Katalikų Spaudos Savaitės
praėjusi dvi dieni, sakoma,
Vakarėlis bus vienas iš pulKomisija Šv. Jurgio parapi 3
3 kiaušių su trumpų programelų
užsiregistravę apie 50 tuks
bus prakalbos, plano skambinljos turės susirinkimų parapiji 5
= mas, dainuos p-ul M. Jauninus- S
iančių moterių..
nėje svetainėje lapkričio 8 d., 3 kienė. Todėl visi atsilankykite —
E kuoskaitllngiąu^la. PUSft PEL- g
7:30 vakare. Viši nuoširdžiai S NO skiriama parapijos naudai. S
Du lakunu įkrito ežeran.
Kviečia ;.j.|«KOMITETAS. S
kviečiami ateiti tan susirinki
Už 10-ties mylių nuo kra
man, nes bus daug naudingi) iJllllllllllllllllIMtIUmMIlItIMIIIIIIIIIIII =
što, šalę IVaukegan, Mieli ipranešimų.
gano ežeran įkrito du laku
---- , —
... .
4
Dr. S. Biežis
nu, kurių lakstytuvų vėjas
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
T0WN OF LAKE.
Ofisas 2359 S. peąvitt St.,
higadino.
Per 20 minučių
Spaudos Savaitės reikalai:
Kampas 24 th Št, Cliieago, III.
Valandos: nuo. 8 iki 10 valryto
jiedu kovėsi su vilnimis už
Lapkričio 8 d. 7:30 vak.
ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro. Negyvastį.
dėldieniais nuo 9 iki 12 v. ryto.
Šv. Kryžiaus parapijos svetai
Telefonaąg Canal 3077
Abudu išgelbėti. Vadina nėje bus vietinis spaudos sa
si — Jay Smith iš Chicago vaitės komisijos susirinkimas
SJIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
;r Guv Mills iš Boonville, Visi atstovai malonės
kuosPilone Canal 2118 S
Ind.
skaitlingiausia susirinkti. Pra
i
♦ .
‘ ‘
DR. A. YUSKA
šomi ateiti ir visi tie, katrie
LIETUVIS GYDYTOJAS
S
SPAUDOS SAVAITĖS REI katalikų spaudai prijaučia.
1731 W. 181h St.
Cbicago, III. f
KALAI.
V. Stancikas, raštin.
Antradienio 1 vakare, Šv.
Šiandien taipgi town of la- ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLiiiiimiiiiiiue
Jurgio parap. svetainėje, Clii- kieeiams turi būti
žinoma, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimii iiiiiiiiiiii
PAIEŠKOJI
cagos Sapdos Savaitės apkri- kad p. J. Elijošiaus svetainė
IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
.tys turėjo savo paprastų susi je bus Labdarių kuopos baPaieškau savo draugų ir pažjrtamų
rinkimą. Delegatų iš visų Chi- zaras. Tatgi atsilankykite kuo- Juozapo Waitekuno Povilo Balčiūnas
Povilo Kruopio. Kurie žinoto kur
eagos lietuvių kolionijų prisi skaitlingiausiai ir prigelbėki- ir
jie esu malonekitė atsišaukite šokan
čių adresų;
rinko gana dang.!
te kiek galėdami musų našlai
. n. ANILIONIS
Elizaboth N. T.
Buvo kalbama apie prisi čiams. Bazaras bus dar ir šeš 318 First Str.,
II
rengimų
prie tos savaitės; tadienio vakare.
Visi eikite
Paieškau savo tikro brolio Antano
Brighton parkiečiai pranešė, bazaran. .
>
ilk,, paeina Iš Kauno gnb., ktasėlnių
kad pas juos viskas gerai se
pavieto, Eržvilko parapijas, ;8 metai
Vienas iš rengėjų.
atgal gyveno New York. Meldžiu at
kasi. Žmonės, kaip matyti, jų
sišaukti pats ar kas aplo JI žino pra
nešti, už ką busiu dėkingas.
darbui prijaučiu
ir lankosi
BRIDGEPORTAS. ,
KLEOPAS ŽIK18,
prakalbosna.
■
1517 So- 49th Ct., Cicero. III,
Šiandie vietinė Spaudos Sa
Ateinantį sekmadienį West vaitės komisija turės savo saPaieškau pusseserės. Juzefą Pu...
....
,
-r
tllaltės, paeinanti Kauno gnb., Raselpullmanieeiai
žada surengti
vaitinį susirinkimų Šv. Jurgio nių pav. Kaltinėnų par. apie 10 metų
prakalbas. Laimingo pasiseki ____
rr nn
Amerikoj. Kas apie žinotų, ar JI pat,
par. Svetainėje, 7:30 vai. va- malonėkite atsišaukti sekančių adre.mo jų pasidarbavime.
kare. Kviečiami visi kuoskait- 8U!
VINCENTAS ZEMECKIS
J. Tumasonis, ap. raštin.
lingiausia susirinkti.
129 W. 46th Plaee Chicago, III.

Pa vasari je 1N5S aš tarėjau
Musoular ir Inflavusa* _>ry Rumatizmų. Aš teip k*. ..ėjau tris
metus. Aš mėginau
visokius
vaistus, ėjau pas visokius dak
tarus, bet. -man tik palengvi
no ant valandėlės. Ant galo su
radau vaistą kuris mane . visiš
kai Išgydė ir rumatizmos dau
giau nesugrįžo.
Aš norių kad kiekvienas ku
ris kenčia su runiatiziuų kad
pamėginti/ Š, Vaisto: Nesiųskite
nei vieno cento, prisiųskite savo
vardo ir adresu, o aš prisiusiu
Jums š| vaistų. Kaip išmėginsi
Ir bus geras tai tuomet.. gali
prisiųsti viena dolerj, bet tas
suprantamu! Vn,l įeinu nepagelbeą — pinigų nesiųsk. Kamgi kentėti ilgiau jeigu galima
gauti pa4<»igvinima Rašyk šiandiena,
Jackson No. 478 D
Syracuse, N. Y.
paima ant savęs
atsakomybė. ž-f»A ♦».« tejsvbė.

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
Patrenos darosnfes pagal Jųsų mie-

TEA TRAS Tr BALIUS
įdomi Komedija

“PABIAGTUVES”
RENGIA

Lietuvių R. K. Darbinininkų Sąjungos 20 ir 57 Kuopos

stallės arba dydžio, iš bile
madų knygoa *'

far- 1

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus- gali pasigražinti
sau veidų ir Įgyti ilgus plaukus.
Prisiųsk štampų ir gausi visas
informacijas: .......................................
DlSTRIBlTOiR POR
WILBERT CO.,
42 Vlnc St.,
Montcllo, Mass.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

lart, Mlchigan

itMAtOAOAtArtAMASAtAM
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ANT PARDAVIMO.
miniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiK
Parsiduoda puikus automobilius,
su 4 Rclendcrims, 7 pasižirlų. Mažai
vartotas. 1915 metų modelio su vi- |
sais įrankiais. Priežastis pardavimo
savininkas tarė išeiti j karę. Puiki
progų (sigyti puikų automobilių už
labai žema kaina. Ks pirmesnis tas
geresnis. Ateikite ir persitikrinkite.
Geriausiai kad atsilankytumėte vaka
rais po 4 vai. šiuo adresu:
JOHN KOBTERNIC*f
4551 So. Ashland avė., Chicago, III.
GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, bevelk naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35.
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, davenport, taipgi $525 Victor
su

Turi parduoti
Puikus Seklyčios
rakandus, Stata ir šešias kėdės —
divonus. Plieninė Lova — Kamodns
$250 Viktorola su rekordais — $50,
$850 player pljanaa $210 — vartoti
tiktai 90 dienų — parsiduos po vie
ną kreipkite* *
3019 Jaekson BĮvd., arti Kidzic Avė.

Aš tūrių kambarius dėl ofiso tin
stamus dėl daktaro, kuriam butų rei
kalingi atsišaukite: r <
A. KOSMOWSKI.
1741 W. 47th Str.,
Chicago, 11).

akla iv trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda
nelaukite Ilgai, bet ateitiklte pav
mane.
Aš Joms duosią rodą ii
pririnksiu akintas. Už savo darbą
gvarantaojn arba pinigu sugrą

McKInlar t7M

Dr. 4 t. RUTKAUSKAS

Chicago,

iihuifiiiiiiiiu'Huiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiifinu
-

t1 .

<
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Drover 7442

LIETUVIS DENTI9TAS
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Nedėliomir pagal sutarimą.
471S So. Ashland Avė.
arti 4 7-tos gatvės

*•*•*»♦•*»*****»» *Mt«*a*a-

■ i Gydo visokias Ligas

$457 II. ffntiri Blvs.

9T

CHICAGO. IK

Dr. C. Z. Vezelis

2128 West 22-ra gatvė

kMBM R. u uhi

Bf. POVILAS ŽILVITIS
GARSINKITĖS

Lietuvis Gydytojas 1»
Chirurgas,

“DRAUGE”

8303 8. Halsted St.,

CfclCi-gO

TaL Drover 717$ , ,
«a »a*ažf a t a » »»a*>»a*>»a

DR. G. M. GLASER

t,
a<

Praktikuoja 24 metai
Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St. kertė 32 st.
Chicago. III.
SPECIALISTAS
..

Moteriškų,
Vyriškų Ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po ptet
ir nuo 8 Iki 8:80 vak. Nedėllomis vakarais ofisas uždarytas.
Tslepbons Tardo 887

Dr. A. R. Rlomeiilhal
0. D.
. , <
'' i
Akių
Specialistas
Patarimas Dykai

Jt

Offiso Adynos nuo 9 i$ ryjo ljci 9
vai. vakarė Nedeliotns1 9 iki 12.
4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St.
Telefoną^

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne-',
lankyte Ilgiaus. Nes galite su- ,
laukti daug nesmagumu. Krei
<
fv «
pkites pas:
< «

S. šr.EPOYJCH
St.,

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 824 National Life Bldg. 3
39 So, LaSajls St.,
Vakarais 1588 Ellvraukee Ava. 3
Central 4899

Tel.

PETER. A. MILLER

t

Mbrgan

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiniiiiiiniii'Ą

žinsiu.

Reikalingas bučeryfc, lietuvis, gerti
atsakanti vieta geram ' žmogui. Atsi
šaukite tuojaus.
, te • \
»

3314 So.

418-417. prieš City Hali

RasidencetHumbold

šis

yra retas pigumas ir Jums apsimo
kės patirti nožiurint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės,
parsiduos taip po vienų. Atsišaukito
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1922 So. Kedzic Avė.,
arti 22-ros
gatv., Chicago, m.

MAbTER DE8IGNING SCHOOL
J. F. Aasnlcka, Perdėtlnls
11* N. La Šalie gatve, Kambasy*

JO8KPH 0. W0L0N

M. WALENČIUS

brangiais rekordais už $60.00.

to

—------------------

rą—bile

mas Ir visokius valgomus daik
tus, taipgi merių lėpsta
taip i
kaip Lietuvoj. Ko tik norit ra
šykite, Įdėdami marka:
->

P. 0. Boi 96

J

Čia Yra Jusy Proga

t

"MICHI6AH0 UKINIKAS":

I Lapkr.-Nov. 11,1917 i

s

v,
•

j Gauti geresn] darbą ir daugiau pi
nigų.
Visur reikalinga daug kirpėjų, trimerių, rankovių, kišenių ir skylučių
dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų
jlektros mašinomis. J Darbai laukia.
Ateikite
dienomis *arba
vakarais.
Lengvi mokesčiai.
f?

NAUJAS LAIKRAŠTIS

Per J{ geriausiai pirkti

ftyv*: ’lla B- Halaud SS.
Tslepbons Yarda SM0

e

tą kn.4 j; tarėja

*

Iii.

- -Tuoj reikalingas atsakau1
vargonininkas. Alga pilnai
tikrinta. Platesniųjų žinių d
lei, kreipkitės:
KUN. J, RASTUTIS,
103 Spr. Garden St., Easton,
Pa.

KRIKŠČIONINIS DARBININKAI VIENYKIMES!!!

S

M«L U. S. A

K. NURKAITĮ, Opi. Dr.
1617 N. Robey St
Mllvaųket IrNorlbav. Tel. Hiabilt <617

ZW1ĄZEK POLEK SVETAINĖJE
1315-09 N. AihlandAve.,
•

i ta .

farti Milwaakee Avė. J

V

Veiks Artistai-Mėgėjai L. Vyčių 36 kp. Dramatiško Skyriaus
Gerbiamieji Broliai ir Seserįg, Darbininkai‘ir D?, ’n
'S, Lietuvos Vyčiai ir VytėsI šir
dingai k viepiamo visus atsilankyti į musų rengiamų vakarų! O mes stengsimės užganėdinti Tam
stas. Arčikbfi pasipažinę mes Darbininkai geriaus suprasime, kaip pagerinti mus būvis, kaip iš
vengti visokių išnaudojimų 11
,
Taigi pasitikime Tamstų užuojauta ir pasiliekame su stipriausia Vilčia dirbti Darbininkų
Labui
i
'» «
__
»
Spaudžiame Mroliškų rankų, 20 ir 57 kuopos.

Į^■■■■■■■■■■■■■■■■■umgMUBgungsniuiHnHnnHHnuuBnHggnHnnnggmnungBninMragBnMHasassSi
HEDELiBJE, LAPKRIČIO 11 D. 1917 . Prašia 6.30. .vai.. vakare
..... ... ... ......
Įžanga 75, 50, 35, 25c Ypatai

