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CENTAI

Italai sustabdo
vokiečius

True translation filed wlth' the postmaster at Chicago, III., on November
14, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

STOCKHOLMO TELE
' GRAMOS SKELBIA
KERENSKĮ LAI
MĖTOJU.

True
master at,
14, 1917,
October 4,

filed wlth the post- True translation filed wlth the post!O, III., on November master at Chicago, III., on November
ulred by the act of 14, 1917, as reąuired by the act of
October

MOTERIS-KAREIVIAI

SUAREŠTUOTI.
Bolševikai pusto buvusio
caro rumus.

KERENSKiŠ’NŪGALETAS, SAKO BOLŠEVIKAI
i
1 !
i

METAI-VOL. II.

Entered as Becond C laša Matter Mareh 31, 1916, at Chicago, Illinois under tho Act of March 3, 1879.

OEMT8

Petrograde ir Maskvoj žuvo
1,500 žmonių

Stockholmas, lapkr. 13. —
Vakar ‘Sooial Demokraten’
gavo pranešimą iš Petrogra-.
do, kad generolas Kornilovas įžengė Petrogradan ir,
kad visas garnizonas, apart
jūreivių, prisidėjo prie jo
pusės. Nevskio prospekte
buvę kraugeringi mūšiai,
bet esą bolševikams nepasi
sekė atlaikyti nei darbinin
kais užgyventų miesto da
lių. Svetimų valstijų amba
sadoriai buk jau gali susi
nešti su Komilovu.

Londonas, lapkr. 14. —

“Daily Teįegraph” gavo te
legramą iš Petrogrado, kad
bolševikai suareštavo kele
tą šimtų kareivių iš moterų
pulko, kutios mėgino ginti
Žieminį palocių. Suareštuo
tosios laikomos kazarmėse.

I,

1917.

PRASIDĖJO DIDELIS
MUŠIS PRIE PIAVOS.

No. 269

AMERIKOS ŽINIOS
Ohio laimėjo “Slapieji.”

Italų armijos stovykla Columbus, lapk. 14.—Ohio
šiaurinėje Italijoje, lapkr. balsavimų pasekmės ilgai

buvo neaiškios. Ir vieni ir
kiti džiaugėsi, kad jų vir
šus. Bet dabar tikrai paaiš
kėjo, kad saliunų šalmiukai
paėmė viršų. Už blaivybę
balsavo 522,430, o prieš —
524,153.

14. — Žemutinėje Piava
upės dalvj verda smarki ir
nepaliaujanti artilerijos ko
va, iš ko galima spręsti, kad
jau prasidėjo milžiniškas
mušis naujame fronte. Ar
generališkas
susirėmimas
tuojaus įvyks, tai daugiau
v
siai priguli nuo priešų, nes Nusižudė italas dainininkas,
apsikasę už upės italai da
nes jo tėvynei nesibar laikosi apsiginimo tak
seka mušties.
tikos. »

Suareštavo už sėdėjimą lai
ke himno grojimo.

Cedar Rapids, Ia,, lapkr.
14. — Federališkos valdžios
šiomis dienomis suareštavo
turtingą farmerį A. A. Heiner, kuris sėdėjo laike ‘Star
Spangled Banner’ grojimo.
Suareštuotasai paliųosotas
tik užstačius $5,000 kauci
jos.

Subatojė ‘Telegrapho’ ko
Suareštuotas buvęs
respondentas buvo atlankęs
majoras.
Žieminį piločių, kuris nuo
Baltimore, Mid., lapkr. 14.
ketvergė randasi bolševikų
Noricon, Wis., lapkr. 14.
True translation filed with the post- — Bostono operos tenoras
rankose. Kambariai kuriuos master at Chicago, III., on November
1917, as reąuired by the act of Ernesto Giacconi užsitroški- — Buvęs socialistiškas Milpirm buvo užėmusi laikinė 14,
October 6. 1917.
...
no gazu. Saužudybės prie waukee’io . majoras Emil
vyriausybė, dabar prikimšti
ITALU ARMIJA NETEKUSI 500,000 KAREIVIU '
3
VALDOVAI
ITALŲ
žastimi buk buvo nuliūdi Seidel tapo suareštuotas. Jį
korespondentais ir laikraš
FRONTE.
mas delei Italijos armijos kaltina už netikusias kalbas
True translation filed wfth the post* True tr&nBlatioa filed with the post- True translation filed wlth the post- tininkais. Visos rūmų dalįs
prieš dabartinę vyriusybę.
master at Chicago, UI., on November master at Chicago, III., on November master at Chicago, IU., on November atidarytos
mušimo.
ir ištuštintos.
14, 1917, as reąuired by the act of 14, 1917, as reąuired by the act of 14, 1917, as reąuired by the act of
Amsterdam, lapkr. 14. —
October 6, 1917.
October 6, 1917.
October S, 1917.
Paveikslai suraižyti, durą
VOKIEČIAI ATMUŠTI PRIE 800 ŽUVO PETROGRADE, IŠ KADETŲ VEIKIMO. ir kabinetų stiklai išdaužy Nedėlioję Italijoj frontan
atvažiavo Vokietijos impe Mėgino nusižudyti, pabžjo- • Taikos šalininkas profesoti, kėdės laužomos.
PIAVOS.
O 700 MASKVOJ.
jęs kariuomenės.
rius policijos rankose.
ratorius, kur jis susitiko su
Londonas, lapkr. 13.—Ka
Austrijos imperatorių Ka
RYMAS, lapkr. 14. — Oficialiai
Londonaa, lapk. 14.—Gan detai buvo paėmę nuversto True translation filed wlth the postKenosha, Wis., lapkr. 14.
Duluth, Minu., lapkr. 14.
roliu ir Bulgarijos karalių
pranešama, kad italų armija pa iš pasitikimų šaltinių čia caro vasarinį palocių, kuria
master at Chicago, m., on November
— 28 metij«amžiaus George — Laike Darbininkų Tary
sekmingai atmušė teutonų atakas
14,
1917,
as
reąuired
by
the
act
of
Ferdinandu.
Kaizeris
svei

pranešama, kad bolševikų me dabar randasi kariška October 4, 1917.
Asiago apielinkėse.
kino imperatorių Karolį de Hendricks bandė n'isižudy- bos mitingo vietos policija
mokykla. Tą sužinoję karei
mėginimas
užgriebti
į
savo
PRJUrtSĄUJA VISOS lei laimingo išsigelbėjimo ti, pasikardamas ant skuri- suareštavo žinomą pacifistą
Taip pat tas pats pranešimas
viai
ir
raudonoji
gvardija
rankas
visą
valdžią
jau
kaš

pažymi, kad prie Zensono vokie
nio diržo. Pasisekė jį atgai prof. Scott Nearing ir kitus
VEHtCIJOS ATI
nuo nuskendimo.
čiai su pagelba didelių laivių bu tavo Rusijai gan brangiai. labai įsiuto ir gerokai pa
vinti tik praslinkus vienai keturius jo bendraminčius.
. ' ĮDAVIMĄ.
vo perėję upę Piava, bet paskui Sakoma,
kad Petrograde vargus yis gi išvarė lauk iš
valandai. Hendricks norėjo
True' tranelatloTV filed With the post• ,.4St------------italaį nuvąrė juos atgaL
užmušta ir
- arti 800 palociaus kadetui- Kitose
master
at
Chicago,
11!..
on
November
WashingtoH, lapkr. 14. — 14, 1917, as reąuired by the act of nusižudyti iš baimės pa
žmonių, o Maskvoje — 700. miesto dalyse buvo dar kar
kliūti kariuomenėn.
3 žuvo kasykloje.
True translation filed wlth the postštesni susirėmimai, kuriuo Pasiremiant iš Rymo gau October 8, 1917.
master at Chicago, III., on November
Bet žuvusiųjų skaitlinė se žuvo nemažai žmonių ir tomis žiniomis, čionykščiai LAIMĖJO DVIEJOSE
14, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
padidės, nes «mūšiai apie turto.
Wilburton, Okla., lapkr.
Suv. Valstijų ir Italijos po
VIETOSE.
Tik nenulyučiavo.
LONDONO TELEGRA Petrogradą pačiame karštu
14.—Šiomis dienomis “Rock
litikai linksta manyti, kad
MOS SAKO, KAD KE me.
Vėliau kareiviai apsupę visa pragarsėjusi savo gra
Island Goal Company” ka
Berlinas, lapkr, 14.—Vo
Peoria, UI., lapkr. 14. —
RENSKĮ NUGALĖJO.
Vladimiro militarišką mo- žumu ir dailės paminklais
sykloje No. 40 ištyko natu! kyklą, reikalaudami, kad Venecijos provincija galės kiečių kariško štabo oficia- ‘Avery Manufacturing Co.’ rališkas gazo sprogimas,
translation filed wlth the postBuk bolševikai galutinai True
kadetai pasiduotų. Bet jie neužilgo patekti austro-vo lis pranešimas sako, kad in- darbininkas John George, kuris užmušė tris darbinin
master at Chicago, III., on November
siveržusios į šiaurinę Itali Austrijos pilietis, neseniai
14, 1917, as reąuired by the.. act of atsisakė tą padaryti, nutar
išlošė kovą.
kiečiams.
October 6, 1917.
ją austro-vokiečių armijos šitaip išsitarė: “Aš verčiau kus.
dami kovoti iš paskutinių
atėmė dvi italų pozicijas: kaizeriui duosiu $50, negu
APRAŠYMAS MŪŠIŲ
Londonas, lapkr. 14.—Be
jų. Tuomet kareiviai atsive
PETROGRADE.
translation filed with the post- Isonzo ir Mont Longara.
vieliu telegrafu pranešama,
Suv. Valstijoms $1.” Kiti
žė, lengvas kariškas anuotas True
Nukando užpuolikams
master at Chicago, III., on Novelnoer
kad premjeras Kerenskis ir
darbininkai užgirdę .nelojair ėmė bombarduoti mokyk 14, 1917, as reąuired by the act of
pirštą.
generolas Komilovas visiš Londonas, lapkr. 13. — lą. Kova tęsėsi nuo 8 vai. iš October 4, 1917. •
True translation filed wlth the post- lišką kalbą rengėsi pakarti
at Chicago, III., on November
kai nugalėti.
Yra žinių, kad ministerių ryto iki 3 yal. po piet. Ka ŠVEICARIJA DUOSIAN master
14, 1917, as reąuired by the act of austrą ant medžio. Jau buvo
Visas šis pranešimas ši pirmininkas Kerenskis įėjo detai laikėsi kuopuikiausiai, TI MAISTO SERBIJAI. October 4, 1917.
atneštos ir virvės, kuomet Cleveland, Ohio, lapkr. 34.
— Bronislavą Višomierskį
taip skamba: ’
į Petrogradą ir atgimdė lai nors jų buvo mažai ir pri
KORNILOVAS SUSIDĖJO policija išgelbėjo George’ą
“Vakar smarkioje kovoje kinės vyriausybės valdžią. darė daug nuostolių bolše
Washington, lapkr. 14. —
nuo minios teismo, uždary buvo apipuolę du plėšikai.
SU KERENSKIU.
Besigindamas nuo jų Višorprie Carskoje Sielo revoliu- Eitos gi telegramos sako, vikams.
Čia gautas pranešimas, kad
dami jį kalėjimam
nievski vienam užpuolikui
cijonieriška armija pilnai J kad Petrogradas dar pasiliŠveicarijos vyriausybė paWashington, lapkr. 14.
Penkius
ar
šešius
kartus
atkando pirštą, kurį paskui
nugalėjo priešrevoliucijo- ko bolševikų rankose po
sužeistus kareivius vežė ša- siūlė suteikti maisto civi- Kablegrama gauta iš Pctro- Už bučkį Dėdė Šamas gavo atnešė į policjją ir papasa
nieriškas Kerenskio ir Kor- smarkaus mūšio, kuriame
lin ambulansas. Paskui ta liems Serbijos gyventojams, grado per Paryžių sako, kad
kojo visą istoriją.
nilovo jėgas. Revoliucijonie saujelė kadetų (militariškų
25 kareivius.
Taipo
gi
Šveicarija
apsiima
Kerenskis
paskirė
generolą
riškos vyriausybės vardu mokyklų auklėtinių), užda po atgabentos ir didžiosios įduoti serbams visas jiemsįKornilov ą vadu kariuomeanuotos.v Bešaudant iš jų
paliepiu pasipriešinti vi vus! žymų smūgį bolševi
New Yorkas, lapkr. 14. —
skiriams aukas ir jas dalifis į n£s, veikiančius prieš PetSumažinti metai
siems revoliucijonieriškos kams, tapo išnaikinta arba buvo išmušta sienoje skylė, jų pačių atstovai.
! rogrado bolševikus. Gen. Vakar panelė Antoinette
pro kurią į mokyklos vidų
aficeriams.
demokratijos priešams ir paimta į nelaisvę.
Elliot pabučiavo pirmą laisinsiveržė kareiviai ir rau Serbijos vyriausybė ma- Komilovas jau išleidė paliekuolabiausiai ‘ pasistengti Viena telegrama sako,
loniai sutiko priimti šį pa pimą, kad pulkai atsiųstų vanorį, kuris užsirašė į Suv.
donoji
gvardija.
Prasidėjo
Washington, lapkr. 13. —
sugauti Kerenskį. Taipo gi kad visuomenės apsaugos
pas jį savo delegatus, idant Valstijų laivyną. Tą pamatę Karės Departamento sekre
dar baisesnė kova, susikibo jtarnavimą.
aš užginu kenkti revoliuci komitetas nusiuntė Gatčisužinoti kas ištikimas ir kas 24 kiti vyrai taipo gi nuta torius Baker praneša, kad
priešai su rankomis. Ka
Iš
Serbijos
žinios
labai
jonieriškos armijos pasise non savus agentus, kad pa
rė pastoti savanoriais jūrei
detai mušėsi labai narsiai, liūdnos. Delei maisto sto ne.
kimui ir revoliucijonieriš mėgintų sutaikinti Keren
viais ir kiekvienas iš jų tai Suv. Valstijų armijoj tapo
bet jų buvo nedaug ir užtat kos, ligų ir visų kitų karės
sumažinti aficeriams metai.
kos armijos triumfui.”
skio pusę su bolševikais.
pralaimėjo. Visi, išlikę gy sunkenybių ketvirta dalis True translation filed wlth the post- po gi gavo po bučkį.
Pirm niekas negalėjo būti
Mauravief,
master at Chicago, III., on November
Kerenskiui ištikimi kade vais, paimti nelaisvėn.
14, 1917, as reąuired by the act of
aficeriumi, kuriam nesuka
Serbijos gyventojų jau žu October «, 1917.
Veikiančios prieš Ke tai pradėjo mušties su bol
Penki
karatai
(grabai)...
ko 21 metų. Dabar gi aficerenskį kariuomenės ševikais nedėlioję, susėdę į Po to sekė brutališkiau- vo.
ATMUŠĖ ATAKAS PRIE
■» * *
r
.»•
riais galės tapti ir tie jau
vyriausia vadas. apginkluotą
automobilių. sieji vaizdai. Ant kadetų
REIMSO.
"
New Yorkas, lapkr. 14. — nuoliai, kuriems suėjo 20
įniršusi minia ėmė juos mu
Kuomet
delei
stokos
gazoli

True translation filed wlth the postKuomet buvo daroma krata metų ir 9 mėnesiai.
True translation filed wlth the postšti ir daug užmušė, vedant maeter at Chicago, III., on November
master at Chicago, III., on November no automobilius sustojo, vie
Paryžius,
lapkr.
14.
—
Ofi

vokiškos laivų bendrovės
14, 1917, as reąuired by the act of
14, 1917, as reąuired by the act of
nas jūreivis prišliaužė prie juos gatvėmis. Minia ruo October 4, 1917.
October (, 1917.
cialiai
pranešama,
kad
į
“North
German
Lloyd
i LENINAS IR TROCKIS jo ir nematomas pradėjo šėsi kadetus nulynčiuoti. NUSKANDINTAS SUV. šiaurius, į vakarus ir į ry Steamship Line” name, deSuareštuoti 63 indusANT KARIŠKO LAIVO. pro plyšį šaudyti į kadetus. Tik bolševikų atstovų užsi
VALSTIJŲ LAIVAS.
tus nuo Reimso vokiečiai tektivai atrado penkias di
trialistai.
Matydami tą tuojaus prisi stojimas išgelbėjo likusius
bombardavo prancūzų pozi delės skrynias, apkaustytas
Londonas, lapkr. 14. — artino ir kiti jūreiviai, su kadetus nuo minios teismo.
Tūlas Atlantiko uostas, cijas ir skraidė ant jų apka geleže. Su dideliu vargu pa
Omaha, Nebr., lapkr. 14.
Tarpe gautų iš Rusijos įvai triuškino automobiliaus du- Bet žmonės buvo ant tiek lapkr. 34. — Atvykę čia 49 sų. Bet priešo pastangos ne- vyko dvi skrynias atidaryti — Vakar federališki agen
riausių pranešimų verta pa rįs, išvilko laukan sužeistus įniršę, kad vos nenulynčia- gyvi išlikę keleiviai pasako atsickč tikslo.
ir kiekvienoje atrasta po tai suareštavo Omahojc 63
žymėti, kad Leninas ir Troc kadetus ir ėmė badyti juos vo ir tų bolševikų.
ja, kad 27 spalių vokiečių
gražų grabą. Į tų grabų vi 1. W. W. narius. Jie visi
kis randasi ant kariško lai durtuvais. Paskui sviedė ka
Likusius gyvais kadetus nardančioji laivė nugramz Tokyo, lapkr. 13. — Gais dų dar nežiūrėjo. Kaikurie bus laikomi kalėjime iki tei
vo “Aurora.” Iš šios ma dėtus ant žemės ir mušė nugabeno tvirtovėm Sako dino Amerikos laivą D. N. ras sunaikino karaliaus pa spėja, kad buk ten paslėpta smui. Konfiskota nenaž.ū
žiau pavojingos vietos jie juos tol, kol negalima bu ma, kad keletą sumetė upeli. Lukcnbach*. Penki jūreiviai locių Seule, Korėjoje. Nuo svarbus slapti vokiečių do ir literatūros įvairiose kal
vadovauja visais reikalais. vo jų pažinti
Kitų likimas nežinomas.
tapo užmušti.
stoliai šiokia $500,000.
kumentai.
bose.

NUSKANDINTAS SUVIENYTU VALSTIJŲ LAIVAS

Mf.cirtft

I

“DRAUGAS"
“D^ACS
LSetuvtų
Eina kasdien*
alus.

Trečiadienis, lapkričio 14 d.

KALĖDŲ FONDAS.
vimu.
Vienas - jų įvykęs ypač nepaprastais tautos
nadOldla- anuomet Rusijos revoliuci momentais. Jei kartais tos
PRSNUMBRATOB KAINA:
Andai pagarsinome Ka
jos metu.
Kitas — šios srovės nenori skaityties su
Metama ............................... ..
>6.00
lėdų fondą, kurui plauks
Pusės matu ...................................... (0.00 karės pradžioje.
visuomenės norais ir troš Skaitau dienraštį “Drau
Sulietuvino Dr. A. V.
Ketvergo laika ••••••••••.. (0.00
Perkant atskirais numeriais po Jc.
Kalėdų dovanos musų tė
“V. Liet.” visuotinu su kimais, tuomet jos tiesiog gą” ir kitus katalikiškus
Prenumerata mokasl ltkalno. Lai
-K
kas skaitosi nuo uislraOymo dienos, važiavimu
vynei gelbėt, paliuosuoti.
skaito įvykusį arba užujamos arba igno laikraščius. šituose laikraš KIEK IR KADA YRA
ne kuo Nauju Matų. Norint permall
žarnas
galėtų
pereiti.
*
visada
reikia
prisiųsti
ir
nytl adres*
Dabar pagadiname aukas
karės pradžioje laisvama ruojamos. Visuos© viešuo čiuose dažnai tenka rasti
senas adresas. Pinigai geriausia slųSVEIKA VALGYTI?
Pusryčiaujant ir vakarie tų, kurie jau pradžioje pa
stl
lftperkant
krasoje ar ezprese nių ir socialistų suvažiavi se reikaluose tuomet su jo aprašymus apie socialistų
'Money Order” arba Įdedant pinigus
niaujant geriausia yra val darė.
1 registruot* lallk*.
mą Brooklyne.
Tą suva mis apsilenkiama. Tuomet teorijų ir svajonių griuvi
Redakcijai prisiųstieji raktai Ir koJau žinote, kojrie valgiai gyti: gražuliai, košė su pie
Jei a*> žiavimą jie surengė tuojaus jų balsas yra lygus zero mą. Dabartinė karė yra dau
respondencljos negreiinaml.
negreit n
torius, atsiųsdamas tok} ra*t*. ne
yra
visų-sočiausi ir kokie nu ir duona, arba barščiai 1) Kun. Povilas Daniupažymi Ir netndeda krasos ženklelio po
geliui
apsileidėlių
ir
tamsy

(nuliui).
visuomeninio
garsaus
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei
reikia valgyti, norint savo su duona, duona su sviestu nas iš Newark, N. J. $15.00
piantis adresuokite:
Kitaip
yra
pas
mumis,
bės
skleidėjų
tikroji
gyveni

suvažiavimo
Chicagoje.
Ir
DRAUGAS PUBUSHUia OO., INO.
kūną gerai maitinti.
Bet arba kastiniu ir suriu, vi 2) Kun. Juozas Dobužin1SOO W..4Sth Street, Chicago, t
mo
mokykla.
;
•»
lietuvius.
Musų
visuome

pavadino
jį
visuotinu,
nors
-----MoKlnley
der sus..
sveikatos dar nebus, jei soks pienas, pieninė sriuba skas iš Newark, N. J. $15.00
jame nebuvo jokio visuoti nėje nesveikumai vis la Šios didžiulės karės metu
3) Kun. Nik. Petkus iš
męs valgysime maistingus ir tt.
i
••DRAUGAS*
biau ima žėrėti ir bjaurėti. man teko gyventi apie du
numo.
$15.00
, m Idttnuudaa Daily tfrlend
ir lengvai pasileidžiančius Kaskart valgant, —ar tai Brooklyno, N? Y.
metu
D.
Britanijoj
—
Ang

Toksai “Vien. Lietuvnin Visuomenė kol kas neat
Publlsbed dally ezcept’ Sundays
žarnose daiktus; męs priva bus pietus, ar pusryčiai ar 4) Jul. Kaupas iš BrookDRAUGAS PUBUISHING OO., INC,
lijoj.
Tenai
man
teko
susi

randa
vaistų
prieš
juos.
kų” pasielgimas — tai sa
$10.00
1800 W. 4«tt» str
-------lome dar visuomet tiek val vakarienė, —- reikia visuo lyn, N. Y.
Phone. MoKlnley
pažinti
su
vienu
lietuviu
so

Leidžia
vis
toliau
ir
toliau
vo skaitytojų klaidinimas.
TERM8 OP I
gyti, kiek reikia musų svei met atminti, idant valgis Kun. S Remeika iš BroOne Tear........................................... f?-®?
cialistu
B.
A.
Daug
laiko
puti
lietuviškam
kunui.
Ne

$10.00
Blx Mauths i.......................... .. .. SS.Ot Gal didžiuma tų skaityto
katai; nei perdaug, nei per- butų maišytas. Nei vie oklyn, N. Y.
Thureday’s Edltlon .................... SS.Oe
mudu
esava
praledę
gin

turint
tinkamų
vaistų
—
girdėti rašant
6) Povilas Mulevičius iš
At News Standa Sc. n oopy. Adve»< jų ir myli
maža, — nes ir perdaug val
“•£fiW8’oS8B
Jos čams už ir prieš socializmą. gydami ir sočiai neprival- nam valgyje, kaip jau ži Brooklyn, N. Y.
tokias nesąmones. Bet vi srovėms to ir reikia.
$5.00
ame. DOWN TOWN OPFIOB
nome
nėra
visų
tų
maišytų
Bet
kits
kito
neįveikę
skyima
įsigalėti
ir
dažnai
ima
sokia
nesąmonė,
kaip
ją
7) Kun. G. Laning (ameSSS Reaper Block.
gydami kenkiame
savo dalių, iš kurių susideda mu- ijįjjonas"
71 w7waablngton 8t
neperstatytum,
nesąmonė veikti prieš pačios visuo rėvos, nes aš iškeliavau į sveikatai.
š Brooklyn, N.
Geriausia val sų kraujas ir kūnas, nėra j y
Ameriką.
B.
A
buvo
atkak

menės norą.
ir paliks.
. z $5.00
gyti tiek, kiek žmogus tik visų tų dalių, kurios yra
lus
socialistas.
Jei laisvamaniai tauti Ypač dabartiniu tautai
tai nori, arba valgyti, iki reikalingos musų sveikata- 8) Mat. Milukas iš Bro
Lapkričio
9
d.,
š.
m.,
nuo
oklyn, N. Y.
$5.00
ninkai nori būt kiek teisin svarbiuoju momentu srovės
žmogus tikrai alkanas.
B.
A.
gavau
laišką.
Laiško
tai
ir
išlaikymui
gyvybės.
Sim. Pociūnas iš Brookgesni, tegu visuomenės bu perdaug įsidrąsino trukdy ištraukas čionai ve ir pa — Kokio dažnumo reikia
Todėl
reikia
valgyti:
mėsa
veikimą.
lyn, N. Y.
$5.00
vusį Chicagoje seimą pava ti visuomenei
valgyti'?
duodu:
su duona, gražuliais, bulvė 10) Pranas Korbetas iš
Kaip
socialistai,
taip
lasvadina visuotinuoju.
Tai
“Brangus Tamsta” —ra Žmogus gali ir sykį te- mis, morkomis, batviniais,
Brooklyn, N. Y.
$5.00
bent tuomet nors vieną di maniai tautininkai dažnai šo jis man. . “Gavęs Tams valgyti per dieną, bet jei
arba su kitomis daržovė 11) Kaz. Pakštas iš Bro
atlaiko
savo
susirinkimus,
džiąją nuodėmę nusivalys.
nori jis turėti datfgiaus jė
Lietuviai socialistai turi Mat, jie yra įpratę skai arba suvažiavimus. Tuose tos. adresą labai, pradžiu gų, tad turėtų' suvalgyti mis, kiaušiniais ir pienas— oklyn, N. Y.
$5.00
su duona; bulvės, grunuosavų fondą, pavadintą tyti- visuotinuoju bile kokį jie ne tik nesiskaito su vi gau, kad atsiekei savo tiks vienu sykiu tiek, kiek kiti nors
'
12)
Ant.
Stankevičius
iš
žuhai, košėj duona _ su
lą
ir
šiandie
nors
laikinai
skardžiu vardu “Lietuvos suvažiavimą, kuriam daly suomenės norais ir troški
Bloomfield, N. J.
$5.00
atradai sau ramesnį gyve suvalgo per pusryčius, pie ra pavilgu.
Šelpimo Fondas.” Gal kas vauja d-ras J. Šliupas, jų mais, bet dar dažnai mėgi
Viso labo per pirmąją sa
nimą.
Su manimi visai tus ir vakarienę. Bet taip
Visa,
ką
kalbėjau
ikišiomano, kad jie to fondo pi tyriausioji galva.
na prabilti visuomenės var
vaitę įplaukė
$100.00
kitaip
yra.
Mano išssisu- prikimšti pilvas yra nesvei lai apie valgius, tinka tik
nigais šelpia badaujančią
du. Ypač su visuomenės
Pradžia dar nedidelė, bet
kinėjimas nuo kareiviavi ka, nes viduriams tokiu bu- tai suaugusiems žmonėms
Lietuvą! ‘ Toli gražu ne.
norais nesiskaito socialis
VISUOMENĖ IR
ji padaryta trumpu laiku ir
mo man nepagelbėjo. Prie du užduodame didelį dar ir paaugusiems vaikams.
Socialistiški . laikraščiai
tai..
SROVĖS.
vos tik iš vienos apylinkės.
varta buvau paimtas anglų bą, kurio jie, neturėdami Maži vaikai, kurie nesenai
praneša,, kad ji© to fondo
Yra vilties, jog greit atsi
Amerikos lietuvių visuo
Už mėne- tiek daug sulčių, ne tik ne da nujunkyti nuo krūties,
lėšomis išleisią p. Žemaitės Amerikos lietuvių visuo menė šios karės metu re kariuomenėn.
lieps didelės lietuvių kolioįveiktų, bet dar patįs galė
kurie
vos
tiktai
kelis
dan

raštus, parašytus karės me menė yra katalikiška ir mia Suv. Valstijų vyriausy šio buvau jau atsidūręs tų susirgti.
nijos: Chicago, Pittsburgh,
Geriausia
Prancuzijon.
Tečiau
trum

čiukus
teturi,
privalo
mai

tu. Jiems, mat, svarbiau kaipo tokia ‘neturi nieko bę. Pildo tos vyriausybės
Boston, Worcester, Watervalgyti bent trįs kartai per
kokie ten raštai, kaip ba bendra su keliomis mažy- įsakymus. Taip ir turi bu- pai aš ten vargau. Buvau dieną, — iš ryto, vidurdienį tintis ir tam tikra valgiu. bury, Philadelphia ir kitos.
sužeistas ir pasiųstas atgal.
daujanti Lietuva.
tėmis joje atsiradusiomis ti. Nes nuo lietuvių visuo- Dabar esu ligoninėje Grim- ir vakare. Ligonįs ir ma Tokiems mažiems geriau Tada tik pamatysime, kaip
—“—s :o r?-------ži vaikai, privalo valgyti sias valgis yra pienas bei daugeliui rupi tauta iš ver
srovėmis. Amerikos lietu- menės ištikimybės šiai ša- sby, Clit., Anglijoj.
Ir nestebėtina. Juk štai vių visuomenė yra susispie- liai priguli laimingesnė
dažniaus, — keturis arba košelė, virta piene arba gijos paliuosuoti.
.
Dabar
prisiųienu
mudvie

vandenyje su pavilgu. Tru
gyvenantieji .. socialiptąį eiusi į parapijas, katalikiš- Lietuvai ateitis. —Su kitopenkis
kartus irsutiktai
v
=- - po putį vyresniems vaikams, Tik subruskime. Rinki
jų įvairius pasikalbėjimus
darbuojasi ne už Lietuvos. kag pageipįnes draugijas ir mis tautomis stovi už šios
mažumą.
me, patys aukokime ir ki
ir ginčus. Atleisk man,
kurie
jau
turi
visus
dančiu

laisvę, bet už jos vergiją. organizacijas.
•
-r-r,
....
-----Kaimuose ūkininkai yra
Visa lietu- šalies reikalus ne dėl kokios
tus raginkime! Tik greit,
Kuomet geri ir ištikimi tė vių katalikiška spauda — baimės, bet dėl savo pačios prašau, už mano tuometinį pripratę eiti iš ryto prie kus, galima duoti ir trupu skubiai.
Lietuvos paver
vynės vaikai veikia už Lie tai visuomenės troškimų iš- ir visos savo tautos gero atkaklumą ir nesusiprati darbo nieko nevalgę. Tok tis mėsos, tiktai smulkiai
• gėjai nelaukia ypatingos
mą.
DABAR Aš ESU
tuvos neprigulmybę, lietu reiškėja.
sai paprotis yra negeras, sukapotos ir šaukštelis su progos musų tautai smaug
Tautos veikėjai vės.
PILNAI
ĮSITIKINUS,
trintų bulvių arba kokių
viški socialistai deda pas visuomet pildo ne nuosaBet kągi daro socialistai, KAS YRA MUSŲ ŠVEN nes žmogus nevalgęs vei
ti.
Mes, kurie 'dirbame
daržovių
vienok nekatangas tą . neprigulmybę
klaus
pailsta
ir
lengvai
ga

šventą tautos paliuosavimo
vius, bet visuomenės norus. toji nesveikoji visuomenės TAS TIKĖJIMAS IR KĄ
dos nereikia duoti kopūstų,
parduoti rusams socialis
Jie visur—kitur REIŠKIA SOCIALIZMAS. li peršalti. Išeinant į lau agurkų, žirnių, pupų, pupe darbą, taip pat nelaukime.
Tuos
norus
visuomenė dalis?
tams. Vadinasi socialistai
. Kazys Pakštas,
jiems apreiškia savo susi kaip pirmiau, taip dabar Veikiai pagįsiu ir priseis ką prie darbo, kiekvienas lių ir sūrio.
nori parduoti Lietuvą. Ta
rinkimais,.
suvažiavimais. atlaiko susirinkimus ir iš išnaujo grįžti į Prancūziją. žmogus turi išgerti nors
T. F. Sekrt.
tai kur jiems čia rūpės ba
Pradėjęs
kalbėti
apie
vai

stiklinę
pieno
ar
užkąsti
Veikėjai visuomet
tuos neša protestus prieš karę. Bet kaip čia man yra il
daujanti Lietuva!
norus pildo.
Darbuojasi Kasgi ką sakytų, jei jie gu ir nuobodu. . Jei Tams duonos, — tuomet lig pus kų maistą, turiu prirpinti.
: 30::----------taip, kaip visuomenė trokš tuos • protestus keltų tik ta nors išdalies tai supras ryčių jis turės jėgų, nors tai, apie ką dažnai užmirš Jasų phdgri tari būti pa
Kas padailino pasaulį? Į
Bet jie tum, tai, pasitikiu, neatsi busų atsikėlęs labai anks tate. Laikyti vaikelį prie
ta, kaip' jos yra įsakyta. kaipo socialistai.
dėti garoje saugioje vals
šitą klausimą atsakys lais-.
krūties
reikia
daugiausia
ti.
Per
pietus
reikia
val

Priešiginiauti ir
veikti savo protestuose pažymi, sakytum išpildyti vienintijos baukoje
vamaniškas laikraštis “V.
metus.
Motina,
laikyda

gyti
daugiausia:
vienu
sy

kad jie tai veikią lietuvių tėlį mano prašymą.
Pa
Lietuvninkų,” tik jo pa prieš visuomenės norą, reiš
darbininkų vardu.
Nors siųsk man, jei yra galima, kiu suvalgyti tiek, kiek su ma vaikelį prie kfuties ilklauskite.
Anot “Vien. kia mindžioti tautos troški
mus ir pačią liaudį perniek socialistai yra uzurpavę pa kiek nors dvasiško maisto valgome per pusryčius ir giaus kaip metus, gaišina
Liet.,” pasaulį padailino ne
vakarienę.
Tokie valgiai, tiktai savo jėgas, o vaikas
tentą rupinties darbininkų — lietuviškų
naudingų
krikščionybė ir ne musų Iš laikyti.
kurie sunkiai pasileidžia vi tuo tarpu neturi naudos.
ganytojo idealai, bet Kon Tatai tegu' bus aišku reikalais, tai tečiau jie ne kningų.
duriuose, kaip žirniai, ko Pienas per ilgą žindymą
fucijus, kinų garbinamas kiekvienam, kas yra Ame turi teisės visur kalbėti ir Pamiršk, kas aš buvau pūstai, kiauliena, tiktai per paliekti skįstas nedaug te
protuolis.
Nieko geresnio rikos lietuvių visuomenė ir tarties lietuvių darbininkų kituomet. Dabar esu Tam pietus tegalima valgyti. Po turi maisto. Žinokite, jog
vardu.
- , stos vienmintis.
Nepa
juk negalima tikėties ir ką jinai reiškia.
pietų reikia kokia valandą vaikams dygsta dančiukai
Toks
socialistų
pasielgi

miršk
tarp
kitko
man
pa
Barstančiame pinigu i
laukti nuo musų laisvama Kas kita yra srovės, ku
ne krūtims žįsti.
atsilsėti,
idant
valgis
nors
ir guma garnį
rios pakilusios iš visuome mas kenkia musų tautos at siųsti maldų kningelės. Nes
nių.
Nors jų protestai tik maldose kareivis susira
Lstvokartes.
nės. Tos srovės — tai ne- eičiai.,
-------- 'bO:r—*----žinai.
Lauksiu Tamstos
Vagis
teisme.
ir
visokios
prieškarinės
remina būdamas karės lau
Lietuviai socialistai iš sveikos visuomenės kūno
atkeliaujant į Prancūziją
Musų visuomenėje Į zoliucijos neturi
jokios kuose.
džiaugsmo net trypia, kad dalys.
kartu su Amerikos kariu©
—Ogi kam tu iš kamino
rusų socialistai radikalai yfa pažymėtini dvi nesvei svarbos vyriausybės akyse, Nesistebėk iš mano per- mene.
to žmogaus išnešei visą pal NAUJAS LAIKRAŠTIS
pagrobė į savo rankas Pet ki dali — socialistų ir lais bet pastaroji visgi užtai ne simainymo. Gal atsimeni
,
Su
Dievu,
Tamstai
žino

tį salinių? — Paklausė tei
rogradą.
Bus indomu pa vamanių tautininkų srovi. kaip atsineša į lietuvius, į socialistų laikraščio “Rank
mas
B.
A.
sėjas vagies.
Nėra pelnio” korespondentą J.
matyti jų džiaugsmą tuo Ne vieta čia aiškinti prie lietuvių visuomenę.
tinkimai
nušviesti P. Jo jau nėra gyvo. Ji . Spalių 2 d., 1917 m.”
— Pone teisėjau, nekal J
met, kuomet anarchistai žastis, dėl kurių atsirado kam
P
.
šitas
laiškas
daug
ką
tuos
apsireiškimus
angliš

sai
mirė
tokiuo,
kokiuo
au

tink manęs tame, kad vie •
Leninai, Trockini ir kiti sa tie nesveikumai, tos srovės.
” dna kaa ketvergo — tikinčiuoju* kataliku. mums pasako. . Verta, kad ną paltį išnešiau.
Juk jį5 gan“GARSAS
dideli* 8 poslapių, 7 kol.,
vo galvomis atsakys už tas Tik pažymima faktas, kad koj spaudoj.
Toks socialistų pasielgi Dabar ilsisi jis amžinai jį su atsidėjimu perskaity aš kiek galėdamas sten J1 formate.
keliamas suirutes.- Kas in- jos gyvuoja ir yra priskaitų kiekvienas lietuvis soci giausi, bet dviejų palčių o “GARSAS” yra vieno geriau
prie nefeikalingų mas yra pasmerktinas. Mu prancūzų žemėje.
domiausia, kad musų socia tomos
sių ir svarbiausių Amerikos liealistas.
Verta,
kad
šitai
2
tuvių katalikų laikraščių.
Meldžiu
nepamiršk
ma

panešti
jokiu
budu
negalė

tautoje
apsireiškimų.
Juk
sų visuomenė turi prieš tą
listai radikalų sukilimą va
"GARSUI” sandarbinlnkaoja
dina ne kontrrevoliucija, jeigu visuomenė be srovių socialistų kenksminga vei no prašymo ir pasiskubink visa musų spauda atkarto jau — atsakė vagis.
gabiansfrjl Amerikos lietuvių
Iš mano pusės paaiš
* rašytojai, publicistai, visuomebet nauja, tikra revoliuci gali, apseiti, suprantamas kimą pakilti ir jį nulaikyti išpildyti. Anglijoje sun tų.
Aštrus atsakymas.
daiktas, visuomenei jes ne Jei to negalima atlikti gra ku gauti tai visa, ypač mal- kinimai nereikalingi.
jaX
“GAR8O” prenumerata n
M.
L.
R.
tik nereikalingos, bet iT žumu, arba kitokiais budais, dakningių. Mes, kareiviai,
ima Z1.B0, pusm. — »i.oo.
Vienas advokatas sykį
VISUOTINI SUSIVA
kenksmingos.
prieš juos reikia pavartoti pinigų, turime. . Su. šiuo
Čigonas.
užklausė žymaus anglų ra
ŽIAVIMAI.
Kiekvienos tautos visuo legales priemones.
Tegu laišku siunčiu Tamstai 20
—
Eik
dirbti
dykūnai!
šytojo Swifto:
menė turi tuos nesveiku visi žino, kad socialistai y- šilingų.
Valkiojies
po
pasaulį
ir
dy

“Vien.v Liet.” rašo apie mus, tas savo kūno ligas. ra srovė, ir todėl jie negali Apie įvykusias Anglijoje
—Jeigu žmogus susigin- iŠ 456 Grand Sti.
kai duoną ėdi.
visuotinus lietuvių suvažia Bet kitų tautų visuomenėse ir neturi teisės kalbėti arba atmainas, manau, Tamsta
čys sftt velniu, tai kuris iš
— Nu, ponuli, ar tamsta jų išloš?
• Brooklyn, N. Y.
vimus ir jų reikalingumą. panašios srovės neturi jo veikti visų lietuvių darbi
snomenė užsipelnytų ty- norėtumei čigoną ant darbo
Bet neapseina be nesąmo kios reikšmės arba visai ninkų vardu.
7
—
Velnias
—
atsakė
ra

riausvbės.
pagarbą.
Tuo

Tas
pat
reiktų
atlikti
ir
Kitose
tautose
tos
priimti? Duok man arklį,
nių skelbimo. Sako, Ame- mažą.
su
laisvamaniais
tautinin

met
ir
Lietuvai
laisvė
butų
aš
vienas pats eisiu į lauką šytojas Swift — nes visi •W eč«T »isp?n ' 1« 8H”S "T a 801
rikos lietuviai jau esą ture-; srovės dažniausiai seka vi
"OO V «jp»jpuv 'nuųjnp aniHHA luiup
arti.
Tųęmet lietuyiy vi; užtikrinta.
ję du visuotinuoju
suvažia• suomenės
advokatai stos po jo puše. -onpj«4
jį |UT9X>ted spuog
—Fi
__. ■
i . . .» . ..... —. - balsą ir norus, kais.
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GYVENIMO;

KONFERENCIJOS.

Binghamton, N. Y. — Jau
yra dvylikti metai, kaip lietu
viai pradėjo rinktis į Binghamtou,
N. Y. Šiandiena
čia lietuvių yTa nemažas būre
lis (1,500). Pradžioje
musų
tautiečiai dirbo geležies dirb
tuvėje, o paskutiniuose mo
tuose daugiau dirba avalinių
dirbtuvėse. Apšvietimb daly
ke vietos lietuviai labai že
mai stovi, nėra nė vieno lie
tuvio su augštesniu mokslu,
retas kas gali dailiai savo var
dų parašyti.
Nors nemažai
matyti įvairių laikraščių, ypač
pas cicilikus, bet daugiaus ne
šioja dėl “mados” kišenėse.
Tikybinės pažiūros pas vie
tos lietuvius yra labai įvai
rios. Didesnė dalis yra katali
kai, o kiti visi dalijas į cici
likus ir salaveišius. Socialis
tų pas mus kaip ir nėra visai.
Penki metai atgal čia bu
vo visi geri katalikai.
Bet
pradedant lankytis visokiems
tamsų žmonių išnaudotojams,
o paskutiniame laike neprau
staburniui Mockui, daugumas
visai pametė tikėjimų. Nustoję
tikėjimo, nustojo ir doros, ir
pasidarė baisiai nemoraliais
žmonėn^s. Per savo laisvųjų
meilę suardė ne vienų mote
rystės ryšį. Savo Šlykščiau
siais teatrais ištvirkina visai
jaunuomenę,
o ištvirkimas
privedė
prie saužudystės.
kaip tai buvo spalių 15 d.,
1917 m. Ištvirkimų pastūmė
ir prie didžiausių vagysčių,
išvedimo iš kelio neatsargių
mergaičių. Viešos' šlykšČiausios prakalbos apie gimdymų
vaikų nekurias moteris padarė
viešomis paleistuvėmis.
Dėlto nestebetina, kad ka
talikai bijosi cicilistų priimti
ant “burdos”,
kad vakare
pagrįžus iš darbo
nerastų
šaltus, ištuštintus namus.
Katalikai
paskutiniuose
dvejuose metuose labai sukru
to. Pasistatė
sau bažnyčia
(beisirtentų); turi kas antra
savaitė pamaldas savo kalbo
je; lavinas kiek gali katali
kiškų laikraščių skaityme.
Katalikams bus nemažas
džiaugsmas sulaukus kun. Dr.
A. Maliauskio su konferenci
jomis, su kuriomis žada apsi
lankyti pas mus gruodžio
mėn. 1917.
Cicilistai išgirdę apie at
vykimų kun. Dr. A. Maliaus
kio, visai išbalo nuo baimės,
nežino kų daryti. . Draugai,
jus vadinate save didvyriais,
su visa savo d rusa
ateikite
pasiklausyti busiančių konfe
rencijų. '
' v.

kinių prie savęs. Ir kodėl su
sirinkimai neturės savo ypa
tybių, įvairumų, ir kodėl žin
geidumas netrauks juos, kad
ten jaunimas yra pilnas ener
gijos, troškimų,
persiėmęs
idealų.
«,
šita kuopa, šitas jaunimas,
tarp kitko turėjo vienų susi
rinkimų trečiadienyje, lapkri
čio 7 d. vietinėje bažnytinė
je svetainėje. Tai buvo mėne
sinis susirinkimas.. Daug rei
kalų buvo apsvarstyta, aptar
ta ir nuspręsta. Visi nariai ir
narės
buvo gyvi. Bet kadangi
z
tas viskas tiesiog nepalyti vi
suomenės, tai neužsimoka lai
kų gaišinti aprašant tai visų.
Pabaigus, susirinkimų pra
sidėjo žaismės. Tai jaunimo
darbas. Žaidė visi su atsidaviifru. Ir kiek tame
rado
džiaugsmo, tai vien dalyvau
tai ir dalyvantojos gali nus
pėti. Išsiskirstė su maloniais
ir saldžiais, atminimais.
Pranas Suknadz.
MELROSE PARK, ILL.

frors musų miestelis nedi
delis, bet jame lietuvių
yra
/
pusėtinai. Galima sakyti, kad
jų čia bus 300 šeimynų
ir
kiek daugiau pavienų. Vietos
lietuviai turi draugijas, kurios
visos santaikoj veikia.
Di
džiausia katalikų draugija yr.
Šv. Jono. Turi pusantro šim
to narių. Antra — Šv. Onos
Panų ir Moterių draugija; tu
ri apie 70 narių. Toliau jau
nuomenės draugijos, kv., L.
Vyčiai,
Darbininkų Sų-gos
kuopa ir
Tautos Fondas.
Apart to, vietos lietuviai turi
valgomųjų daiktų sankrovų,
kuri priklauso
Darbininkų
Vartoju bendrovei. Šios ben
drovės Šėrinrnkų yra
apie
200 lietuvių ir keli rusai. Ta
krautuvė jau trįs metai kaip
gyvuoja ir yra viltis,
kad
ji tvirtės, nes vedama gerai.
Iš to lietuviai . gali pasi
džiaugti. Lankytojų turi apie
500. Apart tos, yra dar
ir
privatinių lietuvių valgomų
jų daiktų sankrovos.
P. V.
L. VYČIŲ VAKARAS.

ė=gs»

gMfertMgtertart
ant kryžiaus be drapanų, nuo
gas ir plikas.”
Tai tik vienas pavyzdis iš
daugel jo tokių pliauškimų.
Sunku geram žmogui suprasti,
kaip žmogus, turėdamas nors
kibirkštį tikrojo tikėjimo savo
širdyje, išgirdęs tokias kalbas
gali mapyti, kad tai tuomi
yra Dievui garbė atiduota.
Bet čia dar randasi daug to
kių, kurie dar ar iš keršto, ar
iš pasiutimo tikį tam bambizui.
Jonas Keras.
MELROSE PARK, ILL.

Nors jaunimo pas mus ma
žai liko, bet ir likusieji ne
nuleidžia rankų. Dirba susi
dėję su senesniais kiek galė
dami. Štai, L. Vyčiai, 22 kuo
pa, rengia gražų vakarėlį su
programa. Tas vakaras įvyks
lapkričio
24 d. Frank ir
Jems svetainėje, 23 ir Lake
gat >
Tatgi, jaunime, yra proga
dorai pasilinksminti.
Nepa
miršk tos dienos, nes
bus
dailios žaismės ir šokiai.

6. “Vy$fr” Puikus jau
nimo laikraštis.
Metams
$1.50. Adresas: “▼ytis,”
1800 W. 46th St., Chicago,
Illinois.

Sekančios Knygos Gauna

mos “Draugo” Knygyne.

T. “Tikyba ir

—
Sužinosi tikybos ir doros vi
sas paslaptis. Metams tik
tai $1.00. Eina du sykiu į
mėnesį. Adresas: “Tikjrk
ir Dora,” 1631 W. North
Avė., Chicago, HL
8. “žvirblį” — Skaitysi
ir susiriesdamas juoksies.
Atlėks kartų į mėnesį, ke

tams tik $1.00.
Adresas:
“Žvirblis,” 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
9. “Ežys” — Prijuokina
iki ašarų. Atrėplioja iš An
glijos nepaisydamas submarinų. Metams $1.00. “Ežys” gyvena: 281 Eglinton
St., Glasgow S. S. Scotlafnd.
10. “Išeivių Draugas”' —<

LAUNDRYTABLE75
r» ?and i5^'~^tGrocers

Phone Canal 3118

DR. A. YUSKA
LICTUVIV GYDYTOJAS

31 W. 1NI ST.

Chlcigo, III.

5timimiimiiiimnnitinKHnifmiiiHiiig

NUSIPIRK MOSTĖS
..Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdir
ba Menthol&tum Co. Prieš eisiant
galt ištepk veidą mosčia per ke
is vakaras, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu laitu.. Toji mostis
Šimą plėmus raudonos, juodos ar
ba Šlakus ir prašalina
visokiai
spuogus nuo veide. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00.
Pinigus galit

Anglijos lietuvių laikraštis.
siųsti ir stampomis.
Metams $2.00, Adresas: 281
J. RIMKUS,
Eglinton St., Glasgow S. S. P. O. Bot 36,
Bolbrook. Mass
Scotland.
11. “Tautos Rytas” —
Dr. S. Biežis
Pilnųjų Blaivininkų mėne
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Vyčių korespondentas. sinis laikraštis. Metams 75c.
Ofisas 2350 S. Lcavitt St.,
Kampas 21 th St., Chicago, III.
Adresas: 120 Bowen St., So.
Valandos: nuo 8 iki 10 valryto
IiSjitarė.
ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro. NeBoston, Mass.
dėldlenlals nuo 9 iki 12 v. ryto.
Telefonas Canal 3877
—Kur jūsų, močiutė, vai
12. “žvaigždė” — Savai
kučiai? — paklausė iuėjęs
tinis laikraštis. Met: $2.00.
«4MdM4P*»MM
p»*n*n*i
svėČias.
Adres.: 3654 Richmond St.,
—Jie,
kaip
pastebėjo Pliiladelphia, Pa.
Tamstų ateinant, nurinko
Lietuvis Gydytojas te
Chirurgas,
18.
“
Moksleivis
”
—
S.
visus torieirus su valgiais
8. Halsted St.,
Cfelcago
ir nusinešė į klėtį paslėpti Liet. R.-K. Moksleivių orga
TS1. Drovor 7174
nas.
Kainuoja $1.00 rtiet.
Kte*a*»*a*i HWMM»44Wi
Adresas: 41 Providence St.,
Worcester, Mass.
Matoaaa McKtnle, ti M

Dr. POVILAS ŽILVITIS

TĖMYK, BROLAU!

14. “Vadas” — Lietufvių
Ar skaitai gerų laikraš pabėgėlių Rusijoje savaiti
tį?! — O gal koksai šlamš nis laikraštis. Met. 6 rub
tas, kurs Tave mulkina ir liui. Adresas? Petrograd,
išnaudojęs kvatoja, lanko L^rmantovski prosp. 10, 9.
16. “Šviesa” — Mėnraš
Tavo švarius namelius? —
Nebūk be gero rimto laik tis. Metams 60c. Adresas:
raščio! Žmogus kuris suvi “Šviesa,” 46 Congress Avė.,
sai neskaito, arba laiko blo Waterbury^ Conn.
gus raštus, šmeižimus, lygi
nasi aklam, arba tam, ku
Vyrišku
Btųms
ris tyčia sau užsipila akis,
Nauji. BMtlmtl. taryti ant
kad nematyti teisybės.
užsakymo siutai Ir ovavkotaL
Nepasigailėk išleisti doVirtis nna |I4 Iki III .dabar
parsiduoda po III Ir SI doL
lierio geram laikraščiui, ji
Nauji. daryti aatavlml nuo
sai apsimokės šimteriopai!
III Iki |fi siutai Ir ovarkotaL
aoo 17.11 iki 11 dolerio.
— Apsaugos Tave nuo blo
Pilnas
pasirinkimas kailio
go, sutaupysi daugiau pini
pamalto ovsrkotk.
gų ir apsišvietęs nesiduosi
Vitai mažai vartoti stotai Ir
ovsrkotai virtis nuo III Iki
niekam išnaudoti.—Gyvenk
ll*. dabar II ir nueičiau. Kal
ate nuo |1.H Iki 14.11. Val
savo protu ir skaityk šiuos
ko siutai nuo IS.SS Iki 17.14
laikraščius:
Vallloa Ir Koponu.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas
M47 U VttMra IIH.

kiniu «. II Hhi

AR ESI GIRDĖJĘ S?
Kad
Kad

žmogus gali pasigražinti
sau veidų ir (gyti Ilgus plaukus.
Prislųsk štampą Ir gausi visas
informacijas: ....................................
DISTRIBLTOR FOR
WILBERT OO.,
42 Vlne St.,
Montello, Mass.

Dnnn

1. ’ “Draugas“ — Sužino
si viskų, ateina kasdien, me
tanus atseina $5.00; pusei
metų $3.00. Adresas “Drau
gas,” 1800 W. 46th St.,
Chicago, UI.

Atdara kasdien*.
Ir vakarais.

nudiltomis

Netrinkite ant

McKees Rocks, Pa. — L.
Sumušimų arba skaudančių
O. OORDOM,
Vyčių 62 kuopa darbuojasi.
muskulų.
Rengia gražina vakarus, pasi
loan’s Linimentas greitai
linksminimus, taiso doras pra
biriku Llttirii Mokykit
pagelbsti be jokio trinimogėles. Štai kad ir paskuti
Mokinama: anJUkkoa Ir IlnttfrMmo. Daug geriau negu ko
koo kalbą, aritmottkoa. knytvodysniame laikė nutarė surengti
tfta, stenografijos, typ«rwritln», pirk.
kie pleistrai arba mostis,
teistu,
Suv. Valst istorijos
gražų vakarėlį. Vakaras ža 2. Darbininkas” — Ge lybes
abolnos Istorijos, toocrafljos, politidažo skaros.
da įvykti lapkričio 18 d. Šv. riausias darbininkų laikra klnte ekonomijos. pUlotystte, dalHkraPystte.
Turėkite
buteli gatavai atsitikime
Vincento parapijos svetainėje. štis. Eina tris kartus į sa Mokinimo valandos: noo I ryto rumatizmo užpuolimų neuralgijos,
skaudėjimo, iAsisnkimo Ir ki
Prasidės 7:30 vai. vakare. Bus vaitę. Metams $3.00, pusei Iki I po plotų: vak. noo 7:14 Iki 1:11 strėnų
tų negerumų vartokite Sloan’s Lini
HM
80.
dnteted
SU
Ohlenco
IBmentas.
X
statoma scenoje vienas iš pui metų $1.50. Adresas “Dar
Pas visus aptlckorlus 25c., 50c.
kiausių veikalų
“Nastutė”. bininkas,” 242 W. BroadIr ll.OO.
Phone Yards 2721
way,
So.
Boston,
Mass.
Dainuos poni Sabonienė, musų
DR. U. JOK ĮKAITI 8
Pempė.
gabiausia artistė.
Taipgi ir
3. “Garsas” - Savait
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
choras su savo dainomis žada raštis. Metams $2.00, pusei
IR VAIKŲ LIGAS ’
CICERO, ILL.
3315 S. Halsted St,
pasirodyti. Matyti, kad musų metų $l.Q0. Adresas: “Gar
CHICAGO, ILL.
jaunuomenė nemiega, bet dar sas,” 456 Grand St., Brook/.s pa m
Įvairumai tarp Vyčių.
buojasi tautai ir Bažnyčiai. lyn, N. Y.
iHHiimimmiiiimiiiiiiimimiitiiMimiiHiiimiiiiiiiniifiHiiiHiiiHtiiiHiiiiiiim,
Diena seku dienų, ir jų sa Valio musų L. Vyčių 62 kuo 4. Palanga” — didelėje
vo gyvenime
nesuskaitomai pai!
kningoje kartų į mėnesį ei
/ •
J. P.'
daug praleidžiame. Bet retai
nantis laikraštis. Metams
mums jos nusibosta. Vis su
$2.00, pusei metų $1.25. Ad
DRY GOODS
nekantrumu laukiame ateinan NEZALEŽNA MALDELE. resas: “Palanga,” 614 W.
1800 W. 47th
Kampas Woed Gatvės
čios dienos. Prie šių dienų ga
Mis Duodiai Dihltam Stiapis KitHrgi Ir Sibatoįs
Mahanoy Av., Mahanoy Ci
Lawrence, Maes. — Stebė
lima prilyginti vietinės 14-tos
Pilna
Lirfija Vaikučių Apredrilų, Firankų/ Blankety, Pa.
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių.
vyčių kuopos
susirinkimus. tinai bjauriai pradėjo iš šven
5. Moterų Dlrta” — Tai
Rodos, susirinkimas ir susi čiausių daiktų tyČioties, nezarinkimas, tai turbūt jie pana ležnų bambizns Mickus. Štai moterims skiriamas mėnesi
Plunksnos
Plunksnos
nis
laikraštis,
be
kurio
nei
pamaldų
metu
savo
mulkinyšus į viens kitų ir užtai nusi
•
_
'
bosta. Bet taip nėra.
Nes čioje spalio 21, 1917, baigda viena negali apserti. Me
49c. Svaras
Svaras 49c.
kiekvienas susirinkimas turi mas savo “priklodų” atsisu tams tiktai $1.00. Adresas:
kitoniškas ypatybės,
savo ko į s«Vo “altorių” ir prabilo: “Moterų Dirva,“ 242 W.
UBTUYI^KA KRAUTUVE
įvairumus. Užtai turi patrau- “Viešpatie, Tu esi prikaltas Ėroadway, S. Boston, Mass.
.
......... ..... MStfU... ,,
.... ir a
iniiIkfii
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Sloan’s

Linir.ient

ERNEST WEINER

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin- ib
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 Firmas. Mielam laiko praleidi
mui patartina šių apysakų, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas............... 75
IF0-. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles
Dickens. Apysakų, kurių myli senas ir jaunas, hied
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šių knygų.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi.......................... •. .$1.00
No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas
Vėgėlė. Tinkųs scenai veikalėlis ... '.......... i- - - - ----- 10
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, ...................... 15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis
iš liaudies gyvenimo .. ................... ......................... 15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3 juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai........ 15
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkųs mažiems ir
suaugusiems, 112 pusi......................... . .. .................. 25
No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys,. ....10
No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dąve 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.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “ci
cilistai”. Su paveikslais............................................. 10
No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir
Kova Su Jomis. Sutaisė
Dr. Graičiunas................... 155
*
*
No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misijų paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas ................................. 5
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mų kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis; Su pa
veikslais perspausta sulyJg'J. ZaVadzkio 1905 m.
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi.. .$1.00
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 a
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas.
Talpina trumpius klausimus ir atsukimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina...............15
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis
A 11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina---- ............ 25
No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkųs mokyklose ir pa
tiems per savę mokinties, peperos apd............. . .35
No. 1138. A B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar,.............................................. 25
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11............................ . . . .................. 35
No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1,
kieto poperos apdarais............................................ ,28į
No. 1136 Vaikų žvaigždutė. dalis 11, kieto poperos
ne apd. .. ......................................................... . ...3b
No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais,
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti,....:............5... .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............................................................... 20
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymų lietuvių organizacijų, para- pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčioje privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd__ 75
Drūtais drobės apdarais....................................... $1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in
formacijų adresuokite:

DRAUGAS PU B. CO.
1800 W. 46th St.,

Chicago 1H.

B---
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SKAITYKIT
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IR PLATYKIT “DRAUGĄ”

Trečiadienis, lapkričio 14 d,

“DRAUGAS'1

Trečiadienis, lapkr. 14 d,
Ketvirtadienis, lapkr. 15
Šv. Juozapo arkivysk.
d. Šv. Gertrūdos.
T0WN OF LAKE

BRIDOEPORTAS

Lapkričio 12 d. Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje Ka
talikų Spaudos Savaitės komi
sija turėjo savo susirinkimų.
Šiame susirinkime buvo svar
styta gana daug svarbių daly
kų. Buvo taipgi priimti nauji
draugijų delegatai: pp. Katauskienė
ir Misevičienė
ir
9
aukų 5 dol. nuo Šv. Veronikos
draugijos. Šv. Agotos draugi
ja irgi
padovanojo musų
Spaudos Savaitės komisijai
9 dol. Išreikšta širdinga padė
ka toms draugijoms.
Ateinantissusirinkimus nu
tarta turėti lapkričio 16 d. ir
susirinkimas uždaryta.

Vietos Spaudos Savaitės
komisija turėjo savo papras
tų susirinkimų Šv. Jurgio parap. svetainėje, lapkričio 12 d.
Buvo svarstoma labai daug
svarbių dalykų, kurių tarpe
buvo ir apie paskirstymų šios
lietuvių kolionijos į rajonus.
Nutarta ateinantį pirma
dienį pradėti agentauti po na
mus, gi antradienio vakare
bus surengtos pirmas Spau
dos Savaitės vakaras Šv. Jur
gio parapijos svetainėje. Bus
graži programa, ne^ apart kal
bų, programoj dalyvaus taipgi
ir Šv, Jurgio parapijos mo
kyklos mokiniai. ■,

NUVEŽTA

LIGO

P. Stanislavski, saliuninkas, 8538 Burley Avė., pra
nešė policijai, kad vienas
iš jo svečių, vakar atvežė
geležinę šėpų.
Girdi, bi
josi palikti namie, nes jo
žmona buvo išvažiavus. Pa
laukęs kelias dienas, Stani
slavski padavė šėpų polici
jai, kurios niekas nesisavina. Sako, ar tik nebus pa
vogta.

Liet. Vyčių 24 kp. susirin
kimas įvyks šiandie 7:30 va
karo Aušros Vartų parapijos
svetainėj. Kviečiami visi na
riai ateiti susirinkiman
ir
atsivesti norinčius įstoti kuo
pom
S. C.

Majoras W. Mench Au
ditorium hotelyj, susirinki
me- pranešė, kad atrasta
naujas metalas, tvirtesnis
už geriausį plienu. Tas me
talas kaip kartas tiksiąs
prie statymo kariškų laivų,
armotoms ir kitokiems
stipriems karės pabūklams.
Valstijos agentai lankosi
krautuvėsna.

KUN. I. ALBAVIČIUS SVEI

NTNĖN.

L. VYČIŲ 24 kp, SUSIRIN
KIMAS.

Naujas metalas

V. Stancikas.
VYTfr

Suareštavo “geležinę šėpą

KESNIS.

L. Vyčių 16 kp. narė Skolastika Gudgaudaitė susirgo
ir nugabenta Šv. Elzbietos li
goninėn. Šitos kuopos vyčiai
siunčia ligonei sųjausmo žo
džius ir velija kuoveikesnio
pasveikimo.

Vytis.
SERGA WEST PULLMANO
PARAPIJOS KLEBONAS.

PAIEŠKOJIMAI.
Tuoj reikalingas atsakantįs
vargonininkas. Alga pilnai už
tikrinta. Platesniųjų žinių dė
lei, kreipkitės:
KUN. J. RAŠTUTIS,
103 Spr. Garden St., Easton,
Pa.

Brangus bazaras

Rado pasikorusį.

Paklydo Chicagoje

Mrs. Sarah Robinson, 70
metų amžiaus, atvažiavo
Chicagon pas savo pažįsta
mus paviešėti. Belaukiant
jos Polk stotyje, senė atva
žiavo ir, išlipus ir traukinio
leidosi miestan.
Tiek ją
ir tematė.
Policija ieško
Susekta suokalbis

Tamsiam rusyj, 742 So.
Wabash Avė., Fr. Kanstry atrado 8 bonkas nitro
glicerino.
Manoma, tai
bus .vokiečių šnipų darbas.
Pasakojama, buk jie norė-

dai bazaras.
Tarpe dova
nų tam bazarui yra bran
gių daiktų, kaip ve: autoinobilius, aukso ir platino
krepšelis, brangus lotas ir
daug visokių piešinių, ku
rių kiekvieno vertė neša
daugiau 1,000 dolierių.
Vaikams mokykla.

Matysime submariną.

Chicagos Laisvės pasko
los komitetas mano trum
poje ateityje parvešti, žmo
nėms parodyti sugautų vo
kiečių submariną. Jo nau
jas vardas bus: “U-Buy-A.
Bond-Boat.”
Tas submarinas dabartiniam laike yra Kanadoje. Bet jai gra
žus oras bus,-tai, po Kalėdų
ir mes pamatysime.

Swift ir Co. superintendantas J. Shoop, praneša,
jog jis manąs sutaisyti vakarinę mokyklą vaikams,
katrie dirba gyvulių sker
dyklose. Dabartiniais lai
kais dirba apie 500 vaikų,
kurie liuosomis nuo darbo
valandomis valkiojasi po
užkampius; gi jie turėtų
būtinai mokintis.

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

Čia Yra dusų Proga
Gauti geresn] darbą ir daugiau pi
nigų.
Visur reikalinga daug kirpėjų, trlmerlų, rankovių, kišenių ir skylučių
dirbėjų. Taipgi preserlų ir siuvėjų
elektros mailnomia Darbai laukia.
Ateikite dienomis arba vakarais.
Lengvi mokesčiai.
Speclalls skyrius

A. S. POCIUS
3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122

merginoms

Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų mlerą—bite stailės arba dydžio, U blls
madų knygos.

APSVARSTYKITE GERAI.
ir galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?

Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė
dinti?

ANT PARDAVIMO
dinė Ktiiba ant 2 pagyvenimų po 0
kambarius eimentlnis
fundamentas
augštas ir šviesus beismentas, cimentlnis floras, platus lotas 80x126
pėdu. Dideli porėtai iš fronto ir už
pakalio, geras virštininkas ant galo
loto dėl 50 vištų, didelis yardas ža
liuojanti vėją. gatvė, medžiais nu
sodintas 5415 So.
HOYNE AVĖ.,
CHICAGO, arti Garfleld Blvd. įlen
da 8432.00 metams kaina 83,900.00
ant lengvų išmokcšėių. Taiposgi pri
imsime {maina gera automobilių ar
lotą kas turi Chicagoj
arba Gary,
Ind.
Turi būti parduota šią nedėlia, at
sišaukite greitai.

SO. ALŲANY AVĖ., Chicago, UI.,
arti Crane Co., naujų fabrikų. Honda
9048 metams, kaina $01,500.00
ant
lengvų išmokėjimų. Taipgi priimsi
me į maina gera automobilių arba
lotą, kas turi Uhlcagoje ar Gary,
Ind. Turi būti' parduota šią savaite,
atsišaukite greitai.
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1817 N. Robey St., Prie Milwau kee avė., ir North Avė.

LIETUVIS DENTI8TA8
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 ,
Nadėllomls pagal sutariau
> 4719 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės
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JOSKPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAI
Kamb. 884 National Life Bldg. s
88 So. LaSalle Bt.,

Vakarais 1641 Mllvraukee Ava. =
Central 4898
Raaldenee HumboM 97
CHICAGO. Et*

DABOKITE SAVO AKIS
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Jeigu Tau galva skauda.
Jeigu Tau ašaros krinta U aklų.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimą akių.

tau J

Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tu t.
reikalingi

..

Praktikuoja 20 metai
Gyvenimas Ir Ofisas
8149 8. Morgan St. kertė 89 st.
Chicago, III.
SPECIALISTAS

akiniai:

•

i

*

įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- :
vo akla specljallBtul, kun 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus j
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

Į

į

John J. Šmetana

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

j

AKIŲ SPECIALISTAS.
Tėmykit mano užraša.

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėllomls vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards <6?

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Chicago, III.

.

teisin

K. NURKAITIS

Dr. C. Z. Vezelis

Aht pardavimo pigiai nauja me

Visad

Paklauskyte lietuvių kurie žino.
gas patarnavimas.

1018 UNION AVĖ., Chicago, Iii.

St. Mary’s ligoninėj sun
Nuo 19 iki 23 lapkričio,
Netoli Schillerio parko,
kiai serga gerbiamasis kun.
Congress
hotelyj e, bus 'Į’ėLukošius, West Pullmano lie ant Graceland Avė., atras
J. ZACHER,
vų
Paulistų
bažnyčios
nau

ta
medyj
kabantis
žmogus.
tuvių parapijos klebonas.
4616 S. Western Avė.,

Gražiai apsitaisęs, apie 40
mėtų senumo. Apart laik
rodėlio kišeniuje, nieko
daugiau nerasta pas jį.
Korčiukė su telefono nume
riu — Graceland 6966, su
rasta viename jo kišenių.
Bet tas telefonas yra keli
mėnesiai kaip uždarytas.

Muzikos Konservatorija

MA5TEB
5Y5TEM.
" — V*
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MASTER DE8IGNTNG 8CHOOL
9. F. Kanlcka, Perdėtinis
III N. La Baile gatve. Kambarys
418-417. priei City Hali
Reikalingos atsakantis bučeris
kuris gerai supranta savo darbo,
gera vieta geraoi žmogui. Atsišaukite
tuojaus:

Kad sumažinus valgomų
jų daiktų kainų ir privertus
krautuvninkus laikyties vai
stijos nustatytų maisto kai
J. ZACHER,
nų, maisto kontrolierius iš 4616 S. Western Avė.,
siuntė po krautuves slaptus
Chicago, III.
agentus, katrie aplankys
kiekvienų iš jų ir praneš
Ant pardavimo pigiai naujas mū
namas 3 fintų po 0 kambarius
valstijos kontrolieriui apie rinis
elektra šviesa, vanos,
platus lotas
27x125, puikus didelį mūriniai por
jų elgimąsi.
ėtai iš fronto dėl visų 3 flatų. 4148

Gerb. kun. I. Albavičius iš
Šv. Jurgio parapijos,
kurs
praeitų savaitę buvo pasida
vęs operacijai St. Mary’s ligo
ninėj, kasdien žymiai sveik
stąs po operacijos. Šv. Jurgio
parapijonįs su pasiilgimu lau
kia jo pasveikimo ir sugrįži
mo parapijon.

BEETHOVENO

2

Kampas 18-tos gatvės

S

Valandos: nuo

9

Ant Platt’s Aptiekos

ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo
Tel. Canal 623

2-ras angšta.
9

:

ryto iki 12 dieną. ;
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GEbA PROGA.
—

Jauna pora priversta patukauti
savo puikius, bevelk naujus rakan
dus už retai pigią kainą, 8170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už 835.
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2' puikiu dlvonu, davenport, taipgi ’ 8525 Victor
su
brangiais rekordais už 800.00.
šis
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės,
parsiduos taip po vieną. Atsišaukite
tuojaus. Gyvenimo vieta:
•••

Aklų ^becialistas
Patarimas Dykai

z.

Offiso Adynoa nuo 9 iš ryto iki 9
vąl. vakarė Nedelioms 9 iki 12.
4(49 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4317.

1922 So. Kcdzie Avė.,
arti 22-ros
gatv^ Chicago, m.
' •

GARSI SANTOS KAVA. i
Visur parduodama po 28c. ir
po 50c.

Turi parduoti
Pulkus Seklyčios
rakandus, Stala ir šešias kėdės —
dlvonus, Plieninė Lova — Kam odas
8260 Viktorola su rekordais — 8(0.
8850 player pijanas 8210 — vartoti
tiktai 90 dienų — parsiduos po vie
ną kreipkiten-

SVIESTAS
Gertanalea

COCOA

RYŽIAI

nneto-

Pilhs Stilius
Šilutis AOo

3019 Jackson Blvd., arti Kitlzic avc.

mane.
Aš Jums duosiu rodą U
pririnksiu akinius. Ui savo darbą
gvarantuoju arba pinigus sugrą-

“pETER.
3128 W

A. MILLER

m8

23-rs gatvž

SPAUDOS SAVAITES VAKARAS

Ketverge, 15 d. Lapkričio š. m., 7 vai. vak.
\

p. Elijosiaus Svetainėje
‘

1

’

,

ą

Vietos Spaudos Savaites Komisija rengia kuopuikiausių bei indomiausių Vakarų, kokio dar
dar Town of šakiečiai nebuvo matę ar girdėję. Trumpai paminėjus programas toks:
Vaidinimas, Dainos, Kalbos Eilės ir kitkas.

Antraktuose gros milžiniškas Šv. Cecilijos Benas

Žodžiu sakant minėtas vakaras bus žavejantįs kiekvienam atsilankusiam.

Tat gerbian

domą ant šio Vakaro, malonėkite atsilankyti kuoskaitlingiausiai, kur galėsite girdėti, jausti
to vakaro.
spaudos.

įžanga tik 10c

ir už tuos pačius pinigus dar pridės knygutę: “Broliai pirmyn
Kviečia visus
KOMITETAS.
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