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KAINA O CENTAI
PRICE

*

UKRAINA APSISKELBĖ NE
PRIGULMINGA.
Maskvoj užmušta 5,000.
Nepalaiduoti kūnai voliojasi ant gatviiĮ.*
Kerentkį apleidžia kariuomene

Premjeras manė nusižudyti.
3 DIENAS MUŠĖSI DELEI PETRB8NA0D.

METAI VOL. II.

i,.»t Chicago, Illinois under the Act of March 9, 1979.

OBNTS

flled wlth the post*
Ko, III., on November
tuired by the act of

True translatlon flled wltb the postmaster at Chicago, III., on November
19, 1917, as reąured by the act of
October 6. 1917.

AMERIKOS ŽINIOS
I -

»■ - - - m

IR UŽMUŠTA Pačios mušėjas gavo 20 ryk
ščių ir patupdytas metams
1,80^. KAZOKŲ.
- kalėjiman.

LIŪDNA VALANDA KE

RENSKIO GYVENIME.

LondoUli, lapkr. 18.— Cumberlaud, Md., lapk. 19.
Petrogradas, lapkr. 19.— Reutero žilių agentūra pra —Edvardas Stewart už nuo-

Generolo Krasnovas, ap
skelbdamas apie Kerenskio
prapuolimų, patvirtina žinių
apie, kad jis pabėgo persi
rėdęs.
1
Kuomet. premjerui Kerenskiui pasakė, kad jo pu
sės aficeriai priešingi jam
ir, kad kareiviai nori jį ap
leisti, tai jis sutiko, eiti Petrogradan ant derybų. Bet
prirengus premjerui sargy
bų jus staiga kažkur dingo.
Generolas Krasnov apie
Kerenskio pražuvimų šitaip
pasakoja.
“3-čioj vai. po pietų lap
kričio 1 d., (senasis stylius14 lapkričio sulyg naujojo)
aš atėjau į vyriausiojo vado
stovyklų. Kerenskis buvo
susinervavęs, neramus.”
“Generolai-jis tarė-” jus
suviliojote mane. Jūsų kazo
kai sakė, kad suareštuos ma
ne ir atiduos jūreiviams.”
“Taip”-aš atsakiau-apie
tų dabar daug kalbama. “Iš
rodo, kad jie mažai yra jūose prielankumo jums.” .

neša, kad (į netoli Aleksandrovsko stoties, 5 mylios
į piet-rytug už Petrogrado,
laikę kovafe tapo užmušta
bei sužeisto 1,500 kazokų.
Tų žinių paleidė maksima
listai.
1
True transli
master at
19, 1917.
October 9,

MUŠIS

filed wlth the post
ui., on November

latihį savo pačios mušimų
tapo nuteistas metams ka
lėti ir 20 rykščių. Ponia
Stewąrt randasi labai pavo
jingame stovyj, kaipo mu
šimo rezultatas.
Nusižudė delei Belgijos su
naikinimo.

,ured by the act of

PETRO

Petrogradu, lapkr. 19.—

No. 272

1,000 Vokiečio Pateko Nelai
svėn Italams.
Dar daugiau užmušta
Amerikiečių.
BOMBARDAVO SUV. VALSTIJŲ KONGRESMONUS.
True translatlon filed with the poetmaster at Chicago, III., on November
19, 1917, as requred by the act of
October 6. 1917.

True translatlon filed wlth the postmaster at Chicago, UI., on November
19, 1917, as reąured by the act of
October 6, 1917.

Los Angeles, lapk. 19.—

ITALAI MUŠA VOKIE-, AMERIKIEČIAI SMAR
KIAU PRADEDA MUŠ
Ponia Matilda Bonielon, be
ČIUS TRENTINOJ.
TIES SU VOKIEČIAIS.
galiniai nubudusi delei su

naikinimo jos tėvynės Bel
gijos, nutarė nusižudyti, ka
dan gi jos prigimtis nega
linti pergyventi to skausmo.
Patriotė belgė užbaigė savo
amželį nusišaudama.

Berlynas, lapkr. 19.—Ar

mijos štabas praneša, kad Su Amerikos armija Pran
Mušis, kuriame premjeras
italai jau ėmė užpuldinėti cūzijoj,
lapkr.
19.—
Kerenskis topo nugalėtas,
• True translatlon flled wlth the post- True translatlon filed with the poetvokiečius Trentino fronte, į Amerikos kariuomenė kas
master at Chicago, III., on November rtiaster at Chicago, III., on November
prasidėjo praeitoje subato19, 1917, as reąured by the act of 19, 1917 as reąulred by the act of
šiaur-rytus nuo Asiago.
kart veikliau ima muŠties;
October «, 1917.
je ir tęseilĮ, iki panedėlio
October 6, 1917.
artilerija ir gi karščiau pe
nakčiai. Tai*p' praneša bol
UKRAINIEČIAI ATSIDAtranslatlon flled wlth the post- šasi su vokiečiais. Vokiečių
5 DIENAS KOVA TĘSĖSI
ševikų štabfe komandierius. Grąsina “aidoblistus” api- True
master at Chieago, III., on November
LINA NUO RUSIJOS.
MASKVOJ.
19, 1917, as reąured by the act of šovinys pakliuvo į vienų apilti smala,
Premjeras turėjo 5,000 ka
.. Londonas, lapkr. 19.—Uk
October 6, 1917.
merikos kulkasvaidį ir kezokų, keletą batalijonų ka
rainiečių visuotinas kongre
ITALAI
PRADEDA
LAI
6.
liolikų kareivių tapo užmuš
detų ir nemenką artilerijų. Hogniam, Waųh., lapk. 19.
sas apskelbė, kad Ukraina
Londonas, lapkr. 19.—Nu
KYTIES.
ta.
Maksimaljstų gi jėgos susi —Vietinai įaip vadinami inyra neprigulminga valstija. galėtas kovoje su bolševi
Kadan gi vokiečiau smar
dėjo iš: 4 gvardijos pulkų, dustrialistai (I. W. W.) ant
kais ir apleistas daugelio
keliolikos jūreivių batalijo savo ofiso lango atrado ši Rymas, lapk. 19.—šiauri kiau ėmė spausties prie Asavo, aficerių ir kareivių,
True translatlon flled wlth the poetnų ir didelio skaičiaus Rau tokių iškabų: “Atsiminkit niame kalnų fronte ir žemu merikiečių apkasų, tai žval
maatėr ąt Chicago, III., on November premjeras Karenskis, pesidonosios Gvardijos.
musų vyrus Prancūzijoj. tinės Piavos ir Vencijos ly- gų būriai tapo padidinti.
19, 1917, as reąured by the act of
rėdęs jūreiviu, kaž kur pa
October (, 1917.
'
Daugelis Bolševikų tapo Pluksnos yra lengvos ir gumynuose vokiečiai ir Aus Keletas kareivių,, kurio
DAUGELIS UŽMUŠTŲ . bėgo ir Petrograde nežino
sužeista,
bet nedaug užmuš- smala-pigi. Tai dėl I. W. trai insiryžę stengiasi sulau buvo sužeisti mūšiuose' lai
“Ar ir aficerai tų pati
kame
jis
yra.
Laikinės
vy

MASKVOJE GULI NEPAžyti italų frontų.
ške dviejų paskutinių dienų,
ta..
. « W.” i
jatfčta?-jiB užklausė.
riausybės
galva
vos
nepasi

•__•.*_ «
LALDUOTI TARP GRIU
Hogniamos industrialis- Jiems buvo pasisekę pe-i! pasimirė
<
“
Taip.
”
davė maksimalistams ir po
VĖSIŲ.
“Kas man daryti? Gal a- True translatlon flled wlth the post- tai, pabaidyti šiuo parašu, reiti Piavos upę dviejose1
to dingo.
master at Chicago, III., on November kreipėsi prie policijos, kad vietose, bet itaįai atbrukė
timti sau gyvastį?”
19, 1917 as reąulred by the act of
translatlon flled wlth the postMaskva
taipo
gi
atsigrįžo
• Petrogradas, lapkr. 19.—
October d, 1917.
ji apsaugotų juos nuo sma vokiečius atgal1 ir pridarė True
master at Chicago, III., on November
“
Jeigu
jus
esate
sųžįnin19, 1917, as reąured by the act of
Petrograde nieko nežinoma nuo Kerenskio ir senųjų Ru gas vyras, tai eikite Petro- BUK SUAREŠTUOTAS los ir plųksnų.
jiems nemažai nuostolių. October
9, 1917.
apie svetimtaučių likimų sijos sostinę valdo bolševi gradan su balta vėliava ir KERENSKIO* ŠTABAS. .
Arti 1,000 vokiečių pakliuvo
AMERIKOS KONGRŽS
Maskvoje, kame dedasi bai kai. Laikinės vyriausybės veskite su revoliucijonierišį nelaisvę. Kalnuose italai ir
į
Prasidės
kampanija
prieš
MANAI VOS NEPRAŽU
siausieji dalykai. Penkias kariuomenė buvo apgulusi ku komitetu derybaš kaipo
gi tinkamai gina savo pozi
Petrogradas, lapkr. 18.
žiurkių
gyvybę.
VO NUO ŠOVYNIŲ.
dienas buvo miestas bom Kremlį. Vienas pranešimas vyriausybės galva.”
cijas.
Maksimalistų
vyriausioji
barduojamas ir dalis pa sako, kad su anuotomis
“Kerenskis sutiko su tuo stovykla gavo šitokių tele Washingtonas, lapk. 19.—
istoriškas
versta į griuvėsius. Iš su bombardavo
gramų iš Gatčinos nuo bol Žiurkės rokuojamos didžiai True translatlon flled with the post- Anglų frontas Belgijoj, lapk
ir
jam
prižadėjome
sargybų.
Kremlio
sienas.
Kitas
tele

at Chicago, III., on November 19.—Kongresmonai bf ke
naikintų namų reikia pažy
ševikų kariuomės vado pul- Medingais sutvėrimais. Ap- moater
19, 1917, as reąured by the act Of
Jis
nenorėjo
sarybos
iš
jū

October $, 1917.
mėti du viešbučius, pačto ir grama vėl tvirtina, kad buk
letas šiaip jau Amerikos pi
kihinko Muravjovo :< '
skaitliuojama, kad vienose
reivių
dėlei
tos
priežasties,
tarp
vyriausybės
kariuome

telegrafo rumus ir operų.
“Vienas Suomijos pulkas Suv. Valstijose šie gyvulė POPIEŽIUS SIUNČIA SA liečių lankydami karės fron
Kremlius taipo gi labai nės ir bolševikų tapo pada kad jų tarpe yra priešų, Ke užėmę Gatčiną. Kazokai
liai sunaikima už 200 mili ĮVO GIMINES TOLIAU tų Belgijoj turžjo šalsmarkiai pažeistas. Užmuš- ryta laikinė sandara. Nuo renskis pirm buvo nutaręs traukiasi atgal. Pranešama,
jonų dolerių maisto. Atsi NUO KARES FRONTO. dotiškų laimę”, išsigelbedakeliauti
naktį,
bet
paskui
2,000
iki
5,000
žmonių
už

- tų skaičius siekius 5,000 ir
mi nuo mirties arba žaizdų,
kad gen. Krasnovo ir Ke- žvelgiant į tai, ūkės depar
tiko
eiti
Petrogradan
dienos
mušta
Maskvoje
nuo
nau

daugumų lavonų per ištisas
laiku. Po to aš nuėjau pas renskio štabas esųs suareš- tamentas pasiryžęs visoje Rymas, lapkr. 19.— Po kuomi vos nepavaišino vo
josios
revoliucijos
pradžios.
dienas guli nepalaiduoti ant
tuotas.”
šalyj sukelti didžiausių agi piežiaus Benedikto motyna kiečių šovyniai.
10-to
Dono
Kazokų
pulko
Yra
žinių,
jog
kazokų
va

' gatvių.
tacijų už žiurkių naikinimų ir seserįs, kurios gyveno i- Jie vaikštinėjo apifelinkėdas generolas Kaledin arti pulkininkų ir paliepjau jam
talų mieste Treviso, bijoda se.Dixmude, apžiūrinėdami
translatlon flled wlth the post- Svarbiausia tOs kampanijos
paskirti sargybų iš astuo True
nasi
prio
miesto,
kad
suteik

master at Chicago, III., on November
True translatlon flled wlth the postmos austro-vokiečių užplū apkasus, kuomet vokiečiai
master at Chicago, III.,-on November ti pagelbų Kerenskio
jė nių vyri). Pusvalandžiui 19, 1917, aa reąured by the act of obalpis bus: ‘/Visur ir vi dimo persikėlė. į Bologana ėmė bombarduoti juos iŠ
October 9, 1917.
19, 1917, as reąured by the act of
suomet mušk žiurkę!”
goms. Trečioji “naminė” praslinkus kazokai man pra
October 6, 1917.
<
kulkasvaidžių. Šovyniai nuJAPONAI BĖGA NUO
nešė,
kad
jie
niekur
negali
Rusijos
armija
tveriasi
iš
SOCIALISTAI KELIA.
m«i mu th. p™,- krit° visiškai artį prie konatrasti Kerenskio. Aš tuo- RUSŲ BETVARKES IŠ Karės priešininkas sugrąži Tru.
master at Chicago, III., on November greęų, bet laimė Dievo, kad
BETVARKĘ IR SUOMI paliuosotų kalinių, kurie
SIBIRUOS.
19, 1917, »as reąured by the act of
ruošiasi abiėjus mušti: ir jaus ėmiau visur ieškoti, ge
no vyriausybei pirmo mėne October
9, 1917.
nei vieno nei kiek nesužei
JOJ.
bolševikus ir Kerenskio ka rai žinodamas, kad jis ne
sio algą.
ITALUOS
KARALIUS dė.
Tokio, lapk.|l9—Tokijoj
galėjo išvažiuoti iš Gatči» ■' j
Haparanda, lapkr. 19- riuomenę,
>»
gautos telegramos iš Vladi Washingtonas, lapk. 19.— PAVEDE SAVO RUMUS
Prieš • pabėgimų Ke nos.
Ketverge Suomijos socialis
PABĖGĖLIAMS. ,
.Vilią atakuoja Meksikos
vostoko ir Charbino skelbia, Vienas taip • vadinamas
tai, rusams ’ (maksimalis renskis savomis akimis ma
miestus.
kad iš priežasties naujos re
tams) pagelbėjus, užgriebė tė prie Carskoje Sielo bol True translatlon flled wlth the post* voliucijos daugeliuose Sibi- “concientious objector” iš Washingtonas, lapk. 19.—
at Chicago. III., on November
Yaphank atsiuntė karės
į savo nagus visų valdžią. ševikų sumuštų vyriausybės master
EI Paso, lapkr. 19.—Mek
19, 1917 as reąulred by the act of rijos
miestuose prasidėjo sekretoriui Baker pirmo mė Čia gautas ofieiališkas pra
kariuomenę.
Carskoje
Sielo
October
«,
1917.
Jie užvaldė telegrafus ir vi
nešimas, kad karalius Vik sikoje suirutės netik kad
baisiausieji sumišimui.'
nesio
savo
algų.
Laiške
jis
vėl
pateko
į
revolucijoniesas '‘valdžios įstaigas.
Daug japrnų delei neišpa paaiškino, kad nors esųs ka toras pavėdes pabėgėliams nepragaišta, bet nuolat di
30,000 LATVIŲ KAREI
rių
valdžių.
Bolševikų
ka

Po to jie apskelbė, kad
dėja. Dabar Vilią, surinkęs
VIŲ PAMETĘ KEREN sakytų suiručių Rusijoj vis reivis, bet vis tiek yra prie savo vilių prie Męuza.
riuomenę
veda
senieji
aris

senatas panaikinamas. Sei
aplink save keletą šimtų
ką pametę bėga iš Sibirijos šingas karės ir užtat jam
mas taipo gi tapo uždeng tokratai ir buvusieji armi SKĮ SUSIDĖJO SU BOL- namo.
Truo translatlon flled wlth the post- žmonių, nuolat mušasi su
ŠEVIKAI&
sąžinė nepavėlijanti imti pi maeter at Chicago, III., on November vyriausybės
tas. Senasis seimas, kuria jos aficeriai.
kariuomenė.
1917, as reąured by the act of
nigus už mokinimasį kariau 19,
October I, 1917.
,
me socialistai sudaro dau Vienas keleivis, važiavęs
True translatlos flled wlth the postAndai villistai pačiupo į sa
at Chleego, UI, oh November ti.
Haparanda, lapk. 19.— maater
gumų, greit bus sušauktas. iš Kaukazo praneša, kad
vo rankas miestą Ojinga.
Londonas,
lapk.
19.
—
Lai

lt, 1917, as reąured ,by the act of
—
—
I
!■■■
■■
■
■
^I
October
d.
1917.
Ilaparande
gautos
telegra

Naujai tveriamo senato pre nors daugeliose vietose Ru
vyno ministerija praneša, Šiomis gi dienomis jie ap
mos
iš
Petrogrado
sako,
jog
zidentu bus Tokoi; jis su sijoj gyvenimas eina norWashlngtonas, lapk. I9r~ Waslųngtonas, lapk. 19.— kad netoli nuo Heligolando supę Uarez ir tik laukia dau
Kerenskis
užtat
tapo
su

mališkomis vėžomis, bet nie
Čia gautos žinios skelbia, Visi vyrai tarp 21 ir 31 me buvo įvykęs mušis jūrėse giau kariuomenės iš Ojinnsidės iš socialistų.
muštas,
kad
30
tūkstančių
kur
apskritai
nėra
KerensSeredoje tapo apšauktas
kad bolševikų vadas Leni tų galės pastoti laisvano- Anglų lengvieji kreiseriai go, kad pradėti ataką. Ma
latvių kariuomenės Atsigrę nas bandęs Petrograde išsi riais į Suv. Valstijų kariuo nugalėjo tos pačios rusies noma, kad Vilią bandys pa
visuotinas streikas. Seredos kiui simpatijos.
vakare streikas prasidėjo Kubaniaus, Astrachanio žė nuo jo ir susidėjo su mainyti savo privatiškų če menę tik iki 15 gruodžiu; vokyčių laisvus.
imti ir Chihuahua City.
Helsingforse, o ketverge jis ir Dono apielinkių kazokai Maksimalistis. ' Pastarųjų kį ant 50 milijonų dolerių. po to rekrutavimo amžiaus
Vokiečių laivai priversti
Žodžiu sakant ir Meksi
išsiplėtojo po visų šalį. Ge susijungė, sutverdami nuo galybė Petrograde buk nuo Visi bankai tuojaus užsida vyrams bus užginta tapti tapo bėgti; anglai karštai koje, kaip ir Rusijoje, ver
lat didėjanti.
rę.
ležinkeliai taipo gi sustojo. savų savo vyriausybę.
da pražūtinga naminė karė
laisvanoriais kareiviais.
juos veja.
<4| ^.ll f
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“DRAUGAS"
“DRACGAB".

tuvai bus tiek, kiek iš ožio
pieno.”
Taip rašo apie laisvama-

Pirmadienis, lapkr. 19 d.

PAŽINKIME REIKALIN
GIAUSI MOKSLĄ.

jam reikalingos gyvenime.
kad tai geriausias hy gije
Pats Išganytojas atėjęs
nos išradimas.
nlva
PRENUMERATOS KAINA:
kreipėsi ypač į nemokytus,
Tečiaus, nelaimė, visi,
H:» nii} tėvą 86. Bostono ciciliį* prasčiokėlius. Kristaus
kurie dėvi vilnonius balti
i.,„ kl? organas.
0 juk tasaį
Sulietuvino Dr. A. V.
Perkant atskirais numeriais po Jo.
tikėjimas
yra
Jengvai
su

nius, ne sykį daro didelę
Prenumerata uiokaal t Akai no. Lai
9—
kas skaitosi nuo utsiralymo dienos, pat šlamštas pirm kelių me
prantamas
kiekvienam.
klaidų, nes permaino juos
Pažvelgę į plati) pasaulį,
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
ŽIEMOS
DRABUŽIAI
I£
Drabužiai
suteikia
kunui
tų
tiesiog
nubučiuodavo
nyti adrese visada reikia prisiųsti ir
pamatysime ten daug įvai Kristaus > mokslų įbokina
rėčiaus, negu drobinius.
senas adresas. Pinigai geriausia siu
HYGIJĘNOS
PUSES.
ne
tiktai
išteklių
šilumos,
sti liperkant krasoje ar ezpreee d-rui Šliupui, kelius už jo rių žmonių; vieni mokyti, Katalikų Bažnyčia.
Be to,
Apykakles ir rankogalius
•'Money Order" arba Įdedant pinigus
bet drauge ir valgio, nes
kovojimų prieš Bažnyčių ir kiti bemoksliai, vieni išmin atsiranda jau nemažai ir
1 registruota lalSka.
mainome beveik kasdieną,
Redakcijai prisiųstieji raštai ir ko
žmogaus šiluma atsiranda
“
Mųsų
drabužiai
šąla
už
respondencijos negražinami. Jei au tikėjimų.
musų
kalboje
kningučių,
ai

tingi, kiti pusgalviai; vieni
pasirodžius dėmei, o vilno
torius, atsiųsdamas toki raita, ne
Šiais žodžiais Iš- iš maisto. Šitame atvejy niai marškiniai yra dėvimi
Reikia pripažinti teisybę, rūpinasi, kas bus su jais at škinančių vienų ar kitų da mus.”
pažymi ir neindeda krasos ženklelio
sugrąžinimui. Visokiais reikštais krelkad Lietuva nieko gera ne einančiame gyvenime, ki lį tikėjimo. Beskaitydami sireiškia hygijęnos profeso je yra pritirta įvairiais gy kiauras savaites nė neplau
ianties adresuokite:
1RAIGA8 PUULISHING OO., IJTO.
e1800
mėginimais.
Nu
W. 46th Street, Chicago, Dilnols gali tikėties kaip nuo socia tiems tokie klausimai be tas kningutes ir besimokin rius Petenkoferis apie tų vulių
tu
. ..........Pbone McKlnley 8114.............
kirpti
trušiai
(kralikai)
musų
pridėtųjų
odų
(skulistų,
taip
nuo
laisv.
tauti

dami
pamokinimų
bažnyveik nei į galvų neineina
Labai didžių vęrtybę turi
XX
ninkų. Pirmieji renka au Nemažai yra tokių žmo čioje, galime įgyti gerų su rų), ir iš to paties atžvilgio praranda labai daug svaru žiemų kaklo pasisukimas.
“DRAUGAS”
, v ( Idthusnlsa Daily Frlend_____
kas ne Lietuvos reikalams, nių, kurie vadinasi didžiau pratimų apie svarbiausius vadina drabužiais ir musų mo, nors jie - tuomet ėda Ikišiolei iš šito atžvilgio
Published dally eicept Sundays by
Gi ant siais mokslinčiais, tuotar- gyvenime klausimus.
sienas.
Žinome,
DRAUGAS PUBLISHING OO., INO., bet revoliucijai.
a ' kad oras daug daugiau; nukirptos nusidėdavo vyrai, prade
1800 W. 46th Street, Ohlcago, IUlnotn
Pbone. McKlnley 6114. EsiabL 1808 rieji — laisvamanybės pla pu apie patį visusvarbiausį
Kitas sako: aš neturiu be paliovos juda; todėl bu avįs daug lėčiau auga ir ne dant nuo vaikų amžiaus ir
TERMS OP SUBSORIKTION:
One Year • • •.. • •
••••
.88.80 tinimui.
dalykų jie nei
supratimo laiko tikėjimo, mokyties, to ir drabužio uždavinys y- taip tunka.
baigiant seniais.
Tiktai
Blz Months •••• •••• •••• •• 88.8<
ra
sulaikyti
šitų
judėjimų
Tėvynės Lietuvos visa neturi.
Vidutinis
kailio
storumas
Tbursday’s Edltlon .... .... 88.0«
Jie žino mažiaus man reikia eiti prie darbo,
vyrai tenešioja ant kaklo
At News Stonda 8c. a copy. Adve»<
viltis tik katalikiškoje vi ar daugiaus, kaip keliauja duonos užpelnyti. Tas tie ir trukdyti jo įtekmę į žmo sumažina ant 20 nuošimčių šiltas skareles, o motinos,
ttciiig ratea on appUcatloa.
suomenėje.
Žinoma, kad maisto kiekybę, reikalingų sesers, žmonos ir dukters,
žvaigždės neišmatuojamo sa.
Darbas yra geras da gaus kūnų.
se erdvėse, kaip pasidarė lykas, kas gali tai peikti. apie visiškų ,tokio judėjimo tam gyvuliui. Užtai-gi tei nors pačios nevartoja jų,
MELAGINGOS PA
žemė, kas dedas jos vidu Bet reikia atminti, kad sulaikymų negali būti ir singai sako Liebig’as savo prilaiko musų kenksmingą
SKALOS.
raštuose: paprotį, pirkdamos juos
riuose, kaip auga žolės, gy kiekvienas dalykas turi sa kalbos; o jisai butų negeis chemiškuose
Duonai pelnyti tinas, nes 1 pripratintų prie “Musų drabužiai sulyg ši mums kaipo dovanas. Tei
vuliai, iš ko susideda žmo vo laikų.
Šiandie Suv. Valstijose gaus kūnas, kas atsitiko to turime šešias dienas per sa negeistino lėpumo.
lumos kūno yra lyg mais sybė, . dabar ir. jos nevisai
skleidžiamos visokios mela je ar kitoje šalyje ir tt. vaitę, septintų «pašvenski- Kaikurie asmenįs yra tas; juo šilčiau apsivelka be kaltės. Visos tos augšgingos paskalos, surištos su Tie žmonės neskundė laiko me sielos reikalams. Kaip taip klaidingai išauginti ir me, juo mažiau — žinoma, tos apykaklės pritaisytos
dabartine kare.
Žinomas nei vargo, kad surinkti tas gražus yra paprotįs kažku išauklėti, kad jie niekados iki apskritai ribai — tepri prie drabužių ne tiktai ken
BARASI UŽ PINIGU
daiktas, kad tas paskalas ir daug kitų kartais menkos riose vietose! Tėvas, sugrį neišeina nė ant valandėlės valome valgyti, nes susima kia sveikatai, bet ir pažiū
skKdžia ne kokie kiti žmo vertės žinių. Bet jie kar žęs iš bažnyčios namo, su oran be skrybėlės ar‘kepu žina šilumos gaišimas ir rėti nemalonu.
EIKVOJIMĄ.
Tokia su
nės, kaip tik Vokietijos a- tais nežino tik vieno ir tai šaukia savo namiškius, pa rės, bijodami, kad nepersi kūno atšalimas,, dėlto nėra sukta skara ar pakelta auggentai arba jos šalininkai
šaldytų, ir kad vėjas neper- reikalo pristatyti šviežios štyn apykaklė nepildo savo
Socialistiškas laikraštis Šitie visi yra šios šalies visusvarbiautio dalyko, tai ima gerų kningų ir paskai
Jeigu mes, tikslo, nes negelbi įtaisų,
to jiems apie kokių nors ti pustų; niekados jie nepa medžiagos.
yra tikėjimo.
“Laisvė” andai
pranešė, priešininkai.
Jie nori ša
žiūri per langų, neišeina į kaip indijonai, vaikščiotu
kad socialistų fondas vardu lies pralaimėjimo šitoje ka Kas dar labai įstabu, kad kėjimo dalį. Kiek per to prieangį ir dar jaunystėje me žiemų nuogi, ar kaip sa- kaklo viduryje esančių, tai
yra gerklės ir kvėpavimo
tokie mėgsta daug kalbėti kį skaitymų gali žmogus ži
“Lietuvos Šelpimo Fon rėje.
mojedai,
medžiodami
ir
žū

pradeda
vilkėti
gauruotus
nių
surinkti,
kaip
maloniai
stemplės.
Sprandas taip
das” žadųs savo lėšomis iš Karės pradžioje Vokieti apie tai, ko nežino. O kal
klaudami,
iškęstume
tokius
kailinius!
O
kas
bus
iš
jų
ir
naudingai
jie
laikų
pra

pat paprastai palieka pli
leisti kelias p. Žemaitės pa jos agentai ir visokie kaize bėdami apie tikėjimą, kurio
didelius
šalčius,
tai
galėtu

senatvėje?
Turbut
jie
bi

leidžia!!!
Ten
kur
tokio
kas ir iš ten krutant išga
sakaites, parašytas karės rio garbintojai kitokiomis nesupranta, platina tarp
me
vienam
sykiui
suvalgy

josi
atvertos
spintos
(šė

metu. Be to, tasai laikraš priemenėmis mėgino pa žmonių apie jį pačias klai papročio nėra, būtinai rei» pos) ar stalnyčios, kad iš ti pusę veršiuko, o prie ruoja šiltas oras, esantis
Ta priedermė
tarp kūno ir drabužių, o į
dingiausias nuomones, kad kia’ įvesti.
tis pažymėjo, kad minėtas kenkti vyriausybei.
dams dar tuzinų lajinių žva jo vietų įplaukia šaltas oKuo taip tikrai esama. Tai ži yra visupirmu tėvų, kurie ten neužpustų jų vėjas.
fondas esųs be Jokio gyvu met tai nepavyko, todėl da
Drabužiai patįs savimi kių.” Žmogus, blogai ap- ras; toj vietoj žmogus jau
no visi tie, kurie susidūrė privalo savo vaikus į dorus
mo.
bar visuomenė prieš vy gyvenime su musų taip va žmones išauklėti.
nešildo musų, nes neturi sa sivilkusis, pragaišindamas čia kaip ir nuolatų vėjo pū
Šitų žinių pagavo laisva riausybę kurstoma mela dinamais “pirmeiviais.” Jų Kitas sako, aš nesirūpi vyje jokios šilumos; drabu kad ir 5—10 nuoš. daugiau timų ir šaltį, ir iš tos prie
manių tautininkų laikraš gingomis kalbomis, prasi raštai pilni įvairių neteisy nu pažinti tikėjimo dėlto, žiai tiktai sulaiko nuo grei šilumos, negu žmogus gerai žasties kartais dreba visas.
čiai ir stipriai užvažiavo so manymais.
kad geriaus žinodamas tikė to išgaravimo šilumos mu apsitaisęs, geriau padarytų Iš šitos tai priežasties daug
bių apie tikėjimų.
cialistams.
Pasakė, kad Štai kai-kurios tų paska
atidėdamas dalį savo pelno
Nežinančių tikėjimo yra jimų, žinau daugiau prieder sų kūne atsirandančios; tai drabužiui, negu valgiui. žmonių serga sprando ir pe
Amerikos lietuviai šiandie lų:
čių ramata (sausgėla).
mių, kurios reikia pildyti. gi drabužiai nešildo,, bet su
surinktomis aukomis šelpia Kad vyriausybė pasiun- nemažai ir tarpe . lietuvių. Toks aiškinimas stačiai laiko musų kūno tempera Butų jam šilčiau ir atsiei Norint tikrai apsaugoti
badaujančių Liętuvų, gi mu čius tūkstančius karstų sa Bet yra nemažai ir tokių žmogų pažemina.
kaklų nuo peršalimo, kas yToks tūrų (šilumą). Iš to išei tų pigiau.
kurie rūpinas pažinti ne tik
sų socialistai — žada išlei- vo
drabužiai ra svarbu šaltomis ir vėjuo
kareiviams, veikian šiaip jau mokslus, bet ir ti žmogus išrodo lygu tas ty na, kad “kuošilčiausis” Neprideranti
i dinėti raštus.
tiems Prancūzijoje.
kėjimų. Jų skaitlius pra rų paukštis, strutis, kurs drabužis privalo būti dirba dažnai yra taippat peršali tomis dienomis ar tolimoje
Chicagos lietuviškų socia Kad
užsiregistravusios dėjo dauginties ypač pas medinčio vejamas ir išbėg mas iš medžiagos, kuri la mo ir kitų ligų priežastimi, kelionėje, tai rėikia skarų
listų organas paaiškino, moterįs turėsiančios užimti kutiniuoju laiku, kada dalis ti nebegalėdamas, paslepia bai mažai teperleidžia per todėl pridera pasiklausti, tik vienlinkų sulenkti, o ne
kad tie p. Žemaitės raštai savo vyrų vietas, gi vyrai į mokslus einančios jaunuo savo galvų ‘smiltyse. Jam, save (oran) šilumą. Dra kokie privalo būti tinkan susukti kaip virvę, uždėti
busiu leidžiami su tikslu pa busiu paimti kariuomenėn. menės, supratę ir atmetę mat, rodos, jei medinčiaus bužis, sudėtas iš kelių sluo- ti žiemos drabužiai? Žmo jų ant kaklo taip, kad vidu
didinti tų patį fondų.
Kad prezidentas Wilso- klaidingas
“pirmeivių jis nemato, tai ir medinčius gsnių» (audeklo), nežiūrint nėms, beveik nuolatai esan rys jos butų iš prišakio ka
Bet So. Bostono cieilikų nas ir pinigyno sekretorius nuomones, ėmė rimtai ru- jo nepamatys.
Tik varg į tai, kad jie ploni, yra “šil tiems uždarytose ertmėse ir klo, o galai iš užpakalio.
organas kitaip prieš laisva McAdoo nėra pirkę jokių pinties pažinti tikėjimo tie šas labai apsigauna.
nuo Tokiu budu mes kaklo ne
tas” todėl, kad tarp anų neprakaituojantiems
manius tautininkus atsiker Laisvės Paskolos bondsų. sas.
Jei tu, žmogau, merksi sluogsnių yra oras, kurs fiziško darbo, nėra nė ypa suvaržome, kurs, trukdyda
K
,
ta. Jisai neužgina sociali Kad siunčiamieji į Pran- Delko kaįkurie nesirūpi savo akis ir nenorėsi pažin kaip blogas šilumos perlei- tingo sunkumo, nė taippat mas kraujo bėgį nuo galvos
stų fondo aukų eikvojimo, cuzijų kareiviai sukilę ir na pažinti tikėjimo? Vie ti savo priedermių, dėlto dėjas, neleidžia tiesiog kei- atskirų atsargumo įrankių. ir smagenų, būna priežas
bet dar laisvamaniams tau nenorėję važiuoti; kad ka- ni sakos tikėjimo nepažinę priedermės nepražus. Juk taliotis orui tarp odos ir Uždarytose ertmėse galima timi uždusimo mušimo į
tininkams išmetinėja jų y- reiviai Prancūzijoje susirgę dėlto, kad tai nelengvas da tik už gerų priedermių pil šaltesnio paviršutinio oro. nuolat užlaikyti šilumą galvų kraujo, galvos skau
das tuo pačiu reikalu.
kaklo ligomis.
Dievas
pažadėjo Iš to paties atžvilgio me (šiltų temperatūrų) pasiku- dėjimo ir apsvaigimų.
lykas; kad tikėjimui pažin dymų
Kad esųs neišmanymas ti reikia daug laiko ir mok žmogui išganymų.
Tarp kitko rašo:
džiaga išakijusi, smulkiai riant. Žmonės, išeinantie-ę
(mėgsti) šiltus slo.
“...kiek dabar atseis Šliu gaminti
Toks protavimas nė , Yra ir tokių, ypač moky- skylėta, ačių esančiam joje ji iš šitų kambarių šaltan o- BRIGHT0N PARK “DRAU
po kelionė apie visų žemės marškinius kareiviams, nes ra visai teisingas. Tikėji tesniųjų, kurie nesirūpina orui, geriau užlaiko šilumą, ran, užsivelka storus ap
GO” SKAITYTOJŲ kamuolį? Štai, jis jau kareiviai tiek daug turį vil mo tiesioms ištirti nuodug tikėjimo pažinti .iskalno negu medžiaga suplota, su siaustus, ar kailinius, o su
DOMAI!
mušė telegramų iš Stok nonių marškinių, kad jais niai reikia ištikro nemažai manydami, jog jis to nei mušta (kieta) ir be skylu grįžę į kambarį, tuojaus
Kas iš gerbiamųjų skaityto
holmo, kad tautininkų fon ėmę arklius valyti.
Taip, pavyzdin: žie juos nusivelka.
laiko, triūso ir mokslo. Bet pelnyte neužsipelno. Ir, iš- čių.
do kasierius p. T. Paukš Kad italai buvę sumušti nuo paprasto žmogaus Die augšto žiūrėdami, pasmer mos metu musų rankos ir Artimiausias kunui sluo jų negannate laiku kasdien
dienraščio “Draugo”,
malo
tys tuojaus išsiųstų jam paskutinėmis rugsėjo die vas ir nereikalauja būti mo kia jį nepažinę.
Tokie kojos, ant kurių užmauti y- gsnis gal būt marškiniai
nėkite greit atsišaukti žemiaus
$500.
O juk išvažiuoda nomis; bet amerikonai ne kytu, teoliogu.
Užanka, žmonės elgias lygu tie tei-. ra ankšti apavai ar ankš drobiniai ar bovelniniai; nurodytu adresu, o bus kuovei
mas jis irgi ne vienų šim norėję tai skelbti, kad tuo jei jis žino netik atmintinai, sėjai, kurie, išklausę tik tos pirštinės, lengvai ir vilnonius marškinius mes
tų pasiėmė.
nepakenkti Laisvės bondsų bet ir supranta tas tikėji vienos šalies liudytojų, pa greitai nušąla, nes neturi patariame tiktai asmenims kiaušiai pataisyta.
Pr. Jurevičius
šilumą oro silpniems, ligotiems, palinArbą vėla, kaip stovi pardavinėjimui.
mo tiesas, kurios yra smerkia m^tin patį nekal- sulaikančio
sluogsnio tarp kūno ir jo ’kusiems susirgti kvėpavi 4440 S. Maplewood avė.,
reikalai su Lietuvių Die Kad viena Uhicagos mo
čiausį žmogių. ‘
buvusi
nušauta sa tai pavėsių turčiams.
nos pinigais, kuriuos tauti teriškė
Tokių tikėjimo teisėjų ir pridengimo. Šiauriniai gy mo takų ligomis, sąnarių ar
Chicago, UI.
Pastaromis dienomis su musų tautoje nemažai sura vuliai iškenčia didelius šal muskulų (raumenų) Tams
ninkai pasiėmė į savo ran Londone, kaipo šnipas.
Kad nekursai tėvas su kelta paskalos, buk prezi sime.
kas?
Bet juk pats žmo čius tik todėl, kad ant jų tomis. Taippat ir visi tie,
Taigi, vyručiai, vietoj sunumi buvęs pakviestas dento Wilsono privatinis giškumas reikalauja nepa kūno paviršiaus — ketur kurie visų dienų perleidžia
Jūsų pinigai turi
rūpintis apie Lietuvos Šel New Yorkan; tenai jied sekretorius Tumulty pasi smerkti nei vieno dalyko kojų plaukuose, o paukščių ant oro ir turi perkęsti odėti geroje saugioje vato*
Todėl neištyrus. Dėlto tie, kurie pūkuose — yra gana dide ro atmainas, privalo dėvėti
pimo Fondo aukas, pasi viem užrišta akį s ir nuves rodęs esųs šnipas.
tijoe bankoje
Paskui tėvas jis suimtas ir uždarytas ka nori apie tikėjimų kalbėti, lis oro sluogsnis, kurį gyvu (nešioti) apatinius drabu
žiūrėkit geriaus savo pa ta į laivų.
dar didesnę priedermę., turi liai gal dar padidinti, jeigu žius vilnonius, nes jie ge
nosėn.
Pažiūrėkite, kad pamatęs savo sūnų labai lėjimam
Jis kovojęs su Šalies priešininkai, kurių jį pažinti.
Senai jau yra hori, pasišiaušdami ir pluk- riausia, ačių savo sudėji
surinktus iš darbininkų pažeistų.
ov chigaoo
mui,
užlaiko
kūnų
nuo
šal

snas
pastatydami.
Tai-gi
priešininkais
pajūryj;
ir
atarpe
yra
daugelis
socialis

žinoma, jei aklas aklų vestų,
centus jus eikvojate pir
pie
tai
vyriausybė
nieko
tų,
baisius
daiktus
prasi

abu
įmarmėtų kur į kokį medžiaga laikomoji už šil čio ir drėgnumo. Vilnoniai
mos klesos kelionėms ir
čiausių, turi savyje daug marškiniai sulaiko du sy
mano.
z
leidžiat juos Europos ho- neskelbusi.
griovį ar duburįKad J. P. Morgan, plieno Žinomas daiktas, tokioms Rūpinkis tat pažinti tik oro. Šilčiausi ir labai gau kiu daugiau šilumos, negu
teliuose, kur dabar toks
baisus brangumas. ‘ Šliu karalius, jau senai miręs. bjaurioms ir melagingoms rų tikėjimų, rūpinkis pažin ruoti multinai, užturintieji švarkas, ir tai leidžia dėvė
pas pats rašė, kad už 16( Bet apie tai laikraščiams paskaloms nereikia tikėti. ti visureikalingiausį moks savyje vos tik 9 dalis vilnų ti plonesnius ir lengvesnius
cigarų jis turėjo mokėti uždrausta rašyti, nes susi Vyriausybės agentai gaudo lų, kad jo šviesa rodytų ke ant 91 dalies oro, mažiau viršutinius drabužius, kas
25 rublius, o degtinės ir vi maišytų šios šalies pinigi tų prasimanymų autorius ir lių į gyvenimų. J. P. Polka. sia oro užturi savyje dro yra labai svarbu liuosumui
bės ir bovelnos plonai aus judėjimo ir kvėpavimo. Tai
skleidėjus.
sai negalėjo vyras gauti. niai reikalai.
tos, kaip tai 52 dalį oro ant iš šito atžvilgio vienas iš
Koks tai nesąžiniškas ne Kad vyriausybė žadanti Kas tiki tokioms prama
4G dalių audeklo, ir todėl hygijenitių patarė įvesdin
apgalvotas mėtymas pini atimti nuo gyventojų, ypač nytoms kalboms, yra pai
gtocka Ir Bonde Perkami Ir Parduo
šitie
audeklai. neppguh ti į kariuomenę vilnonius dami
Kas tas kalbas pla
gų! O naudos iš visų tų nuo nigerių, visokius val- kas.
velklue darbae. Androws * CO„
prie šiltųjų.
marškinius,
sakydamas, 108 So. La Salio
uždėta 1900 m.
<4 diplomatiškų” žygių Lie- gomuosius produktus ir vi tina, yru piktadaris.
Lietuvių Katalikų DtemraMa
Elua kasdiena išskyrus uodėldle- 1
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SKAITYKIT IR PLATINHT
“DRAUGĄ” ’

Pirmadienis, lapkr. 19 d.

“DRAUGAS”
K. SPAUDOS SAVAITE.

Lietuviai Amerikoje
SOCIALISTŲ NEPASISEKI
MAL

Omaha, Neto. — kaip jau ei

i

Lietuviams garbę ir svetim
taučių užjautimą. 0 tuomet
butą malonu pasigerėti, visi
gi džiaugtųsi ir užjaustų, nes
ištikrųjų butų tai kur-kas pra
kilnesnė idėja ir gyvenoms
visai kitokiu taptų—gyveni
mas vertu gyventi.
•
Ex-socialistas.

nasi vietos socialistams. Jų
galybė čionais, tai vos žvir
blio jėgos. Nieko neišgali ir
jų autoritetas visai nupuolęs
ir jie patįs beveik visai iškri
\ , ■ f
kę. Jie čia tvėrė Socialistų Są
jungos kuopą net tris sykius, JUDAMIEJI PAVEIKSLAI.
bet neturėdami tvirtų pamatų, negalėjo išbujoti, nun-gi Pittsburgh, Pa.—Lapkričio
susipratusieji katalikai ir tau 11 d., Šv. Kazimiero parapijos
tiečiai tyčiojasi iš jų berg svetainėje buvo' rodomi juda
ždžių žygių.
mieji paveikslai. Pirmas rody
Paskutiniu laiku pamatę, mas prasidėjo 6 vai, ir traukė
kad katalikai jau subruzdo ir si iki 8 vai. vakare, kitas se
viskas pasekmingai jiems se kė tuojaus po pirmojo.
kasi,. socialistai sumanė “sn- Žmonių buvo pusėtinai pri
bytinti” katalikus. Dėlto tai sirinkę. Pirmąjam buvo apie
persikvietė kažkokį A. Slese- 600 žmonių, antrąjam apie 400
runą, kad laikytų prakalbas, Įžangos buvo imama 25c.
buvo rodomi iš
į kurias socialistai per plaka Paveikslai)
*
tus kvietė “vyrus ir moteris, Rusijos 1905 m. revoliucijos,
tautiečius ir katalikus, bedie-1 taipgi ir dabartinis revoliuci
jos.'Rusijos karės frontas. Vo
vius ir socialistus”.
Tos prakalbos ‘ ‘ įvyko ’ ’ kiečių žiaurumas. Ir daug,
lapkr. 11 d., Akromo svetainė daug kitų.
je. Pradžia turėjo būti 7 vai. Pertraukose padainavo vie
vakare, bet kad vietos žmo tinio choro solistė p-lė Ant.
nės nepribuvinėjo, laikas il Puįdaitė pianu lydint p-lei M:
giau pratęsta. Apie aštuntą Puidaitei.
vai. jau buvo susirinkę virš Paveikslų turinį • aiškino
20 nesusipratusių ir tamsiųjų gerb. klebonas kun. J. Sutkaijų pasekėjų. Tuomet p. T. Žar- ,tis. Publika tais paveikslais
nauskas, vakaro vedėjas, vi buvo labai patenkinta.
sai nusiminęs pasirodė ant Antroje dalyje vakaro, ty.
estrados, perstatydamas so 8 vai. vak., atsibaladojo dikcialistų dr-gą A. Sleseruna, i tokas būrys akyplėšų nuo Sokalbėtojus, kurs pirmučiausiai ho (miesto dalis taip vadina
pradėjo, kaip Rusijos carai ir ma) taip vadinami progresiskunigija persekiojo socialistų tai-socialistai, tarpe jų buvo
vadovus, kurie norėjo ir nori laisvamaniai kliubiečiai ir vi
išliosųoti žmoniją iš vergijos sokie saliunų padaužos, kaip
ir vesti ją prie laimės. Nuo to jau juos nuo seniau vadina
jis peršoko į Amerikos demo “Packey gang” ir kiti. Maty
kratus ir republikonus, kurie ti buvo jau nušluostę nevieną
už cigarą ir degtinės čerkutę pabarą, nes atėję prie svetai
persiduoda kapitalistams, ku nės durių, nustūmė stovinčius
rie krauna sau turtus ir lieja prie jų ir nemokėję nei cento,
nekaltų žmonių kraują, palai susigrūdo visi, lyginai arkliai
kydami ir tęsdami karę. Prieš tvartam Gi laike rodymo pa
tai atsistojo p. Juozas June veikslų ir aiškinimo jų, tai lyg
vičius, geras šios šalies pilietis indijonai rėkė, trypė su kojo
ir patriotas ir stojo į diskusi mis, kokius tik moka valka
jas. Dr-gas A. Sleserunas ne tos, stovintieji ant kampų gat
bežinojo neiką į tai atsakyti vių. Jų noru buvo gadinti sė
ir turėjo su p. Junevičiu su dinčių nervus ir juos tuo bud u
tikti, nes kai-kurie socialistai atitraukti nuo lankymo tokių
iš šalies pradėjo šaukti, kad vakarų.
prakalbos jau užsibaigė ir nie Kaip teko patirti, tai musų
yra
ko daugiau nebebus. O iš ki socialistai-laisvamaniai
niekšiausi
žmonės,
vargšai
ant
tos šalies prasidėjo trukšmas,
mat, “dėdės” su kočėlais pa proto. Daug jie tamsių žmo
sirodė ir vedėsi p. Akromą, nelių išveda iš kelio, daug jų
svetainės savininką, neat išnaudoja ir išlupę iš jų kas
kreipdami į nieką atydos. Rei yra dora ir prakilnu, palieka
kia žinoti, kad Nebraskos val juos ant kelio besivoliojančius
stija, na, ir miestas Omaha socialistų purvyne. Ju idealas,
yra “dry”—sausas, o čia ne tai skriauti žmones netik mamatomai pardavinėta svaiga terijališkai, bet doriškai, iš
lai. Patėmiję tai “dėdės”, plėšti iš žmogaus tikinčio šir
ėmė ir sugadino visą “biznį” dies jam visųbrangiausį turir viską. Net pačiam kalbėto tą-tikybą.
jui bauginta, bet jam giliu- Jie visada savo šlamštuose
kingai pasisekė pasprusti. Tuo moka nupiešti savo gyvulįšgi trukšmu viskas ir užsibai kus veikimus, nes juose jie. pa
gė.
vartoja savo “močiutės monKaip čionykščiams socialis kėė” visus gabumus. Ir kurgi
tams nesiseka, taip ir nesise čia nesigirsi lygindamas svie
ka. Norėjo savo autoritetą pa tą ir beprotiškai besielgda
kelti ir šiuomi tuomi pagar mas. Nors tie, katrie nemato
sėti. Bet ne tik, kad susipra- to, tegu pasidžiaugia. Jiems
tusieji liet. jiems neužjautė, užtat katalikų draugijos^ tai
visai neatsilankydami, bet dar kaulas gerklėje, o jau L. Vy
nelaimė atsitiko ir visos jų čių—tai lyginai šuo ubago bo
pastangos ant niekų nnėjo. tago bijo.
Nun-gi socialistai visai nusi Tatgi patartina, kad musų
minė ir nebežino nei ką pra šviesi katalikų jąunuomenė su
dėti. Tai geras jiems pamoki tokiais išsigimėliais nesusidėnimas! Prie to gi velytina ir tų.
patartina jiems visai pamesti
Soho Drauginis.
savo neįvykdomas svajones ir iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiir
imties prie naudingų ir pra PLATINKIT “DRAUGĄ”
kilnių darbu- kurie suteiktų iiiiiiiiiimi iiiiiiiiimi iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

Worcester,

Mazs.—Apvaik-

ščiojimo Katalikų Spaudos Sa
vaitės. vietos lietuviai nekados nepamirš. Spaudos Savai
tė buvo surengta ir jos suren
gime ėmė dalyvumą daugiau
sia pasižymėję vietos lietuviai,
kurių tarpe ypatingai pasižy
mėjo su savo darbštumu p. P
F. Zataveckas. Mažąi kada
Worcesterio lietuviai matė to
kias programas.
K. Spaudos Savaitės delei,
buvo surengti trįs vakarai:
lapkričio 4 d. išpildė progra
mą L. Vyčių 26 kuopa. Buvo
dainos, deklemacijjos, mono
logai, skambinimai pianu ir tt.
Ypatinga padėka gerb. Layrrencę’o vargonininkui, kuriam
visi Worcesterio lietuviai ta
ria nuoširdžiausį ačių.
Tą patį vakarą kalbėjo p.
J. Ramanauskas, Bostono kole
gijos studentas. Jisai savo kal
boje aiškino geros spaudos
svarbą ir naudą. Kalbėjo taip
gi apie pasekmes blogos spau
dos, kokią blėdį* ji atneša ją
skaitantiems. Ant galo ragino
visus skaityti ir platinti kata
likiškus laikraščius ir kningas, taipgi švietis kiek galint
katalikiškoje dvasioje.
,

- frl

ka, K. Bundųnia, O. Marašinskaitė, B. Kuni&utė, K
Dailidieniutė, St. Lauzaitienė, A. Arlauckag, J. Giebas,
EL Ragaišienė, K. Galeekas,
E. Katkevičienė, E. MUušauckienė, A. Drabišius, J.
Rinkimas, kareivis J. Ado
maitis, J. Krasnickas, P.
Ručas, A. Lauruška, M.
Kulevas, J. Kaupas, K. Pak
štas, O. Bendaravičienė, K.
Dumblienė.

Išviso $31.00. Smulkesnių
aukų surinkta $9.00. Tad
viso labo 13 skyriaus pra
kalbose Tautos Fondan su
rinkta $110.00.

K. Pakštas kalhėjo apie domokratinę Lietuvos Res
publiką

Brooklynas savo dideliuo
se rezervuose turi dar daug
pajėgų. Nelabai nusilenks
Netvarkai. Smarkios bus
lenktynės.,.
Tik indomu,

Sekančios Knygos Gauna

kaip į tas lenktynes pažiū

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin ■■
ti musų išleistas knygas.
‘
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį-ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno išperk ant
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolerių
galima siųsti krasos ženkleliais.

rės kitos lietuvių, kolionijos:
garsioji Chieoga, Bostonas,
Woreestėris,
Waterbury,
Philadelpbia,
Pittsburgh,
etc.
' ,
N\s,q labo Kalėdų fondan
jau iųplaukė $170.00. Kas
daugiau?!

f

Tautos Fondas,

Lėnktynėse nepasiduoti.
Newarke, N. J. nuo pat

karės pradžios veikia rimtas
Tautos Fondo skyrius No. 1.
Pirmas visur privalo būt
pirmas. Tad Newarko lietu
viai žada dar smarkiau už
Lietuvą užsistoti. Vienas
Newarkietis nesenai nian
pasakė: “Kurgi, mes Brooklynui pasiduosim, brooklyniečius į šipulius aukomis
sukirsiml” Ir ne juokais
Newarko lietuviai turėjo
šit# nedėlienį, lapkričio
18 d., prakalbas! Ten irgi

mos “Draugo” Knygyne.

456 Grand st.,
BrooUyn, N. Y.

sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles
Diokens. Apysakų, Jsurią myli senas ir jaunas, bied,
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią 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

Kn
Prisiųsk st*mp4 Ir gausi

visas

DISTRIBL’TOR POR

l

lufornuteijap: ......................
42 Vine St.,

CO^
Montello, Mass.
WHtBKRT

scenai lengvini sulošiamas vaizdelis, ....................... 15
No. 398. Katriutė. Triveiksnus dramos paveiksklėlią
iš liaudies gyvenimo ............. . ................................ 15

Dr. POVILAS ŽILVITIS

No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai........ 15
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpąs
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir
suaugusiems, 112 pusi..,............................................ 26

lAMnfe Gydytojai to
CUlrargaa,

imi «.

st,

ToL Drrna UT»

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys,.. <

imunnHinmMHmUmm

KALĖDŲ FONDAS.

Dvi savaiti atgal pagarsi
nome Kalėdų Fondų, kuriu
plauks Kalėdų dovanos Lie
tuvos neprigulmybei sugrą
žinti. Aukavusieji Kalėdų
Fondan nemažiau $5.00, paliuosuojami nuo kalėdinii).
dovanų (Chrisimas present)
pirkimo, nes ta dovana jau
atiduota Lietuvai.
Brooklynas, užgirdęs apįe
Kalėdų Fondų, ne juokais
judėti pradėjo. Jau praeitų
savaitę pagadinome brooklyniečių dovanas Kalėdų
fondan; tada buvo $65.00.
Lapkričio 11 d. Tautos Fon
do 13 skyrius Karalienės Aniolų parapijos salėje suren
gė prakalbas. Kalbėjo Ju
lius Kaupas ir Kazys Pak
štas. Žmonių salėn susirinko
250 asmenų. Prakilnesni
brooklyniečiai aukų nesigai
lėjo. Jie tvirtai pasirįžo paliuosuoti Lietuvą. Tad Kalė
dų Fondan po $5.00 aukojo
14 žmonių: I) Valerija Andriukoniutė, 2) J. Striaugas, 3) Jurgis Striaugas, 4)
Antanas Andraitis, 5) Pet
ras Tikaiža, 6) Vincas Ab
romavičius, 7) Petras Gali
nis, 8) Ona Daily džiute, 9)
Agota Sakalauskiutė, 10)
Ona Kacvigelienė, 11) Ka
zys Brusokas ir broliai Lu
koševičiai, 12) Antanas, 13)
Petras ir ^4) Jonas, kiek
vienas po $5.00. Viso $70.00.
Tai ligšiol brooklyniečiai
Kalėdų
dovanų
sudėjo
$135.00. Tai, žinoma, dar ne
viskas; mat Brooklyne yra
dar ir 18 T. F. skyrius, ku
ris irgi žada rengti prakal
bas ir dėti Lietuvai Kalėdų
dovanas. Tai yra vilties dar
kita tiek Kalėdų dovanų
Brooklyne surinkti.
Be aukų Kalėdų' Fondan
viršminėtoee
prakalbose
Tautos Fondan aukojo:
$2.00—Mykolas Vameckis.

Po $1.00 — U. Vameckienė, J. Jasiunas, J. Blažinskas, J. Avižėms, J. Vait
kus, J. Žvaigždys, •!. Tupi-

.10

No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dąvė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibusiam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911,

V. M. Ceha-kas.

Brooklyne prakalbos.

No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites,
Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, BĮ. 1915...45
No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko praleidi
mui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas______ ..75
No. 197. Oliveris Turistas. Tai viena iš geriausiai nu

pusi. 12\ ............................................................... ... . . • JO

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “cicilistai ’ ’. Su paveikslais... ........................... . ............10
ŠIS IŠPARDAVIMAS: YRA PANEDBLRJE UTARNINKE
SEREDOJE IR KETVERGE.
No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipietojimo Budai, ir
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas.................. 15
Mes turime Jaugiau Lietuvių pardavėjų negu kokia kita
No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misiją paminklė
krautuvę Chicagcie: Theo Dundulis No. 14, Julia Stankus
lis; parengė Tėvas Kapucinas %......... . ... A.. ........ 5
No. 15, B. J. Sereikis No. 6 ir 40 kitų.
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatyme, ,
Virų‘>3.50 Cererygai Gumuotai ar velour jaučio skuros; su guaikučlals Šniūreliais ar blueher styllaus pug ar Engllshi McKay Ir Goodyarwelt.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.
Didlžo iki 11 pora
‘
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
Vyrų Darbiniai debatai. Padirbti ii stotos Juodosbriedžio skuros duveikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m.
beltavi padai >1.50-Vertės, dabar
’
$2.26
laidos. Drūtais poperos apdiriis, viso 272 pusi.. $1.00
Vyrų čeverykai. Rudi tamsiai rausvi J a milo skuros. velour ar gun
s No. 1022. Trumpa šv. Isterija Seno ir Naujo Įstątymetal, su Šniūreliais ar guilkelial*
$2.85
!3
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais.
Valkų Čeverykai. Patent leathsr augStais auteliais, gerais padais su
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
guzikelials ar šniūreliais didžio 8 speciale kaina dabar už pora
$1.19
Kazimiero dryos. leidinį..,___ <................................ 3
Moterų Gražus čeverykai. — Tamsiai pilki ir Havana rudos skuros
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.
Louls skurinlal apcacai; auteliai 9 colių >6.00 vertės dabar
$4.00
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncili',T
•
•
Moteriai čeverykai. Patent colt skuros čeverykai, gunmetal ir jaučio
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. »
skuros >4.00/vertės, dabar tiktai
$2.95
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
.Moterių Union marikiniai.— Balti, gražiai pasiūti, žemas kalnierlus,
kytus
pradedamiemsiems skyriams. Kaina.........15
trumpos rankovės. Labai geri. Paaedėlyj tiktai uždarbio dalininkams 55c.
.Vyrai! Del šaltų kojų — Storos vilnonės pančiakos
(tik 2 poros) musų uždarbi dalininkams kaina tik

pilkos

ir margos
2Se

• Hd.

• Muilas. — 12c. Oliviro muilas pakelis už

Volgonojo Kambario Stalas. — Geras aržuollnis, su tvirtoms kojo
mis, gerai pališiotas, 42 col. viršus — pailginamas 6 pėdas >22.50 ver
tės kaina tik
.
$12.45 .
Dryžas jupų atlasas — Visokių spalvų Ir didumo, mžlyni ir balti, pa
prastai po 18c. 10 yardų tiktai. Uždarbio dalininkams tL ....
11c.

Vaikų mėgsti marškiniai: — Vaikų marškiniai ir kelnės visokios for
mos, padirbtos iš dirbtuvės likučių, vertės 86c. dabar tik
19c.
Tvirtos lengų dangos: — Iš tvirto tamsaus audeklo 36 col. pločio 7 pt.
ilgio, uždėtas ant drūto volluko, visokių spalvų 59e. vertės po ....
85c.
Pamtyt šių geležinę lovų: —r 2 co>. •tor’e kojos labai paranki, Vernif
Martin maliava, visokio didumo, vertės >7.50. dabar tiktai
$5.98.
Iššlavinėta vaikų planelė: — Rausvai ir šviesiai
ant bal
esial Išsiuvinėta
1Ssi

t audeklo 7 Iki 9 col. pločio. Uždarbio dalininkams
is paned. tik

• H c.

Vyrų Mašastinės kelnės: —- .Sunkios vyrams, tamsiai pilkos mažastlnės,
taipgi plaušinės Ir corduroy, didumo >2 Iki 42. Pinigų padarymui
$2.19

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis .

11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koneilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausiniai, pritair
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina........... ...J25
#|Ho. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per savę mokinties, poperos apd................... 35
No. 1133. A. B. G. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar.................................. ................... 25
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Dar
mijonaitis, dalis 11........................ ................... . . . . .35

J

No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1,

kieto poperos apdarais.................... ............ . . ........ 25
No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos
apd......................................... •.................. ................... .35
No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais,

•■■■■■■■■■•■■■g

parašė.Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti,......... . . ........ —20
No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė: Parašė kun. Dr.

TAI MUSŲ DARBAI:

M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė.
Kiekvienas, jabnikaitis 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........................ .............. !........... ............... .30
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo

Spausdiname Plakatui,

kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
piją, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčioje privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd....75
Drūtais drobės • apdarais....................................... $1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar' klausdami in
formacijų adresuokitė:

Tikietua perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt.;
Programas, Kon
stitucijas ir kitus spau• sdinimo darbus.
Dar,t
bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai.
Mošų
■ Pavedus ■ n m s
spaustuvė pripildyta ne
m savo
kilę kokf
. spaudos darbų
jausimu mašinomis ir nau■ n ų s4<allė»4t
jaunio styliaus
raidėmUk

DRAUGAS PUB. CO.

:

DRAUGAS PUB. CO.

i

■ 1800 W. 46th St, ,Chicag0, Illinois ■
■ ■ ■ ■

■■ ■■

1860 W. 46th St,

Chkafo

3

Pirmadienis, lapkr 19 d.

“DRĄUOAS”

IŠ BRIDGEPORTO

Antradienis, lapkr. 20 d.
Pirmadienis, lapkr. 19 d
Šv. Elzbietos Turingietės. Šv. Felikso VaL
GERAI DARO

BOMBA GRAND
OPEROJ.

Praeito penktadienio va
kare, kaip jau “Drauge“
buvo minėta, Chicagos Auditoriume, kur buvo lošia
ma opera, giedant Ameri
kos himnų “Star Spangled
Bįąnner” tarpe publikos už
sidegė bomba.
Tuojaus
sukelta trukšmas. Bet gai
srininkų ir lošėjų šaltas
kraujas daug prigelbėjo,
jei neįvyko pasiauba. Gais
rininkų viršininkas Corrigėn paėmė rūkstančių gele
žinę dūdų, išnešė laukan į
Congress gatvę ir numetė.
Menama, kad tai bus kokių
šposininkų darbas. O gal
ir vokiečių. Bet tikrai nė
ra žinoma.
<

Sušald. mėsos, 179,800,864
Rūkytos mėsos, 32,095,326
Šaldytos avienos 3,472,759
Šald. kiaulienos 24,985,495
Sūdytos kiaul. 108,724,051
Sald. rug. kiaul. 183,195,109
Lašinių
. 35,551,609
Kalakutų
1,372,109
Vištų
' . ' ' 26.306,849
Obuolių bačkų
2,344,861
Obuolių baksų
2,332,954
Iš šitų skaitlinių matyti,
kad ne tik mėsos, bet ir obuolių daug laikoma tuose
šaldytuvuose, kuriuos, įsakius valdžiai, savininkai
jų turės išparduoti.

ŽINIOS APIE VOKIEČIŲ
UŽIMTĄ LIETUVĄ.

Išmušė langą ir apvogė
krautuvę.

Keturi gražiai apsitaisę
vagiliai išmušė langą jubilierių krautuvės, 5915 So.
Halsted gat., ir pavogę apie
3,000 dol. vertės brangeny
bių pabėgo.
Nušautas.

Albert Zero pranešė val
džiai, kad Frank Patulski
yra “slakeriu.”
Tasai gi
sužinojęs apie tai nušovė
Zero ir pabėgo. Tas atsi
tiko’ 2648 W. 21 St.
Nuteistas mirtin

Laike karės sunku gauti
žinių iš Lietuvos, ypač vo
kiečių užimtos. Bet Tautos
Fondo delegatus vokiečiai
įsileido Lietuvon.
Jiedu
(Kun. Bartuška ir Dr. Biel
skis) sugrįžo iš Lietuvos ir
parašė apie musų tėvynę
dvi kninguti, kur yra daug
žinių: kaip Lietuvoje žmo
nės gyvena, kokia ten val
džia ir t.t. Štai tos kningos:
Kelionė Lietuvon Didžio
sios Karės Metu (1916). Pa
rašė kun. Dr. V. Bartuška.
Kaina 25c.
Delegatų Kelionė Lietu
von 1916 m. Parašė Dr. J. J.
Bielskis. Kaina 25c.
Pinigai už parduotas
kningas eina Tautos Fondan Lietuvai gelbėti.
Galima siųsti ir krasos
ženkleliais
(stampomis).
Adresuokite pas T. F. sek
retorių: K. Pakštas, 456
Grand SL, Brooklyn, N. Y.

Harry Schwartz ,ir Abe MUZIKAMS SVARBU
Kramer, už užmušimą- Adolfo Soldinger, 848 Maxwell gat., teismo nuteisti Pas Tautos Fondo sekre
torių galima gauti šiuodu
miriop.
muzikaliu veikalu:
1) Muzikos Aidas, leidi
Difteritas
nys I. Įtalpa: 1) Maršas, pa
Sveikatingumo departa švęstas D-rui J. Basanavi
mentas praneša, kad perei čiui. 2) Valcas .Onutės Ž. 3)
tą penktadienį Chicagoje Polka Mhrytės B. 4) Rinki
susirgo difteritu 44 vaikai. nelis. Kaina 30c.

2) Muzikos Aidas, leidi
nys II. Vytauto Maršas

Imsią už patarnavimą.

Chicagos krautuvninkai
valgomųjų daiktų nepasiganėdina augštomis maisto
kainomis. Šiomis djenomis
susirinkime nutarė, kad už
kiekvieną valgomų daiktų
į namus nunešimą rokuosią
5 centus viršaus.

,

k

(Kova ties Žalgiriu). Kai
na 20c.
Pelnas eina Tautos Fon-1
dan Lietuvai gelbėti.
Galima siųsti ir krasos
ženkleliais
(stampomis).
Adresuokite pas T. F. sek
retorių: K. Pakštas, 496
Grand St., Brooklyn, N. Y.

.

Paskutinį šv. Jurgio pa
rapijos bazųro vakarų (lap
kričio 15 . d.) dovanos teko
žemiau pažymėtiems asme
nims.
Akso lakėtas, Okoniewska, 4048 Laflin St.,
Aukso branzalietas, Jos.
Petr., 3427 Union Avė.,
Aukso sagutės. Ant. Rozaitis, 3350 Aubum Avė.,
Skalbiamoji mašina, Ma
rė Lazdauskienė, 3141 Emerald Avė.,
Vaikams vežimėlis, Anna
Schultz, 2943 W. 39 St.,
Masiv. aukso branzoletas,
Jonas Dagilis, 3608 So. Union Avė.,
Mandolina, , Daniel Klocha, 949 W. 32 PI.
Salono lempa, St. Kopac,
2342 Whipple St.,
Gazo lempa, Kaz. Juceviče, 6402 Lincoln St.,
Torielkos, J.. Lynch. 928
W. 34 St.,
Aukso laikrodėlis, I. Rose
Ratke, 2309 So. 50th Court,
Cicero, III.
Fotograf. aparatas, Juoz.
Baubkus, 917 33 St.,
Aukso laikrodėlis II, St.
Balcek, 4503 S. Whipple St.
Aukso laikrodėlis, John
Orzekowski, 3409 Union
Avė.,
Krėslų sėtas, R. Maziliauskienė, 3259 Union Avė.,
Supamoji kėdė, L. Lukošiuniutė, 3144 Love Avė.,
Elektros lempa, P. Mickeliunas, 4410 Richmond St.,
ŠveicMriŠk?as laikrodis, M.
Orpavičienė, 2824 W. 38
"i $$ '
k-'Kailiniai, Barb. Sabutienė, 3343 Aubum Avė.,
Anglių tonas, ,Ąleks. Jo
nikienė, 3326 S.'Morgan St.,
Gazinė lempa, M. Kuflewski, 3126 W. 40 PI.,
Branzolet. laikrodėlis, H.
Vasilevskaitė, 3430 S. Mor
gan St.,
Gramofonas (mažasis) D,
Adomavičiūtė,
Gramof. (didesnis), Ona
Vaitkienė, 835 W. 33 Pl.,t
Dovanas galima atsiimti
Šv. Jurgio parapijos klebo
nijoje.
X.

Tuoj reikalingas atsakantis
vargonininkas. Alga pilnai už
tikrinta. Platesniųjų žinių dė
lei, kreipkitės:
KUN. J. RASTUTIS,
103 Spr. Garden St., Easton,

ANT PARDAVIMO.
GERA PROGA.

MA5TEB 5Y5TEM.

Gauti geresni darbą Ir daugiau pi
niguVlsur reikalinga daug kirpėjų, trlmerlų, rankovių,' kišenių Ir skylučių
dirbėjų. Taipgi preeerlų Ir siuvėjų
elektros mašinomis- Darbai laukia.

Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kalną, 1170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35.
dienomis
arba
vakarais
Vėliausios mados valgomojo kamba Ateikite
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, da- Lengvi mokesčiai.
venport, taipgi $625 Vlctor
su
Specialia skyrius merginoms
brangiais rekordais už $60.00.
šis
Duodama diplomai.
yra retas pigumas ir Jums apsimo
Patrenos daromos pagal Jųsų mlekės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės, rą—blle stallės arba dydžio, U blle
parslduos taip po Vieną. Atsišaukite madų knygos.
tuojaus. Gyveniiho vieta:
MASTER DESIGNUra BOHOOEi
1022 So. Kedzie Avė.,
arti 22-ros

gatv., Chlcago, m.

TCDII’C
>1 EKII V

Drv Goods
Store
3442-3444 So. Halsted Street

$1.00 vertes
Lace ferankos ant parda
vimo. Šis lotas iš 2%—3
yd., ilgio.

Vėliausios mados Ranke
na. Geras nepermerkia
mas.

Geresnės ferankos,

nuoja

Dantiems šepetukai

Gražus abrusai, extra sto

Canvas pirštinės

ri ir dideli

Turi parduoti
Pulkus Seklyčios
rakandus, Stala Ir šešias kėdės —
divonus. Plieninė Lova — Kamodas
$260 Viktorola su rekordais — $60,
$850 player pijanas $210 — vartoti
tiktai 90 dienų — parslduos po vie
ną kreipkltes:

3019 Jackson Blvd., arti Kldzle avė.

Ant randos ir ant pardavimo
3 augščių namas 3145 Emerald
Avė., atsišaukite.

Stori Turkiški abrusai
vertės 50 c. ant padavimo

Dr. C Z. Vezelis

Vyrų žieminės kepurės.
Vėliausių spalvų, vertės
$1.00,

< LUH'UVIH DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Nedėliomla pagal sutarimą.

-

4751 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

„

Moterių nosinės Specia

liai

J. J. Temanek
31285) Union avė., arba
1825 Blue Island avė.,

Vyrų stori Jerseys mar
škiniai

15cX%25c
Mėlini tiktai

Vyrų Viršutiniai marskiniai vertės 1.00, dabar
Kaip Smuiką išsimokyti |
trumpą laiką per Pus Balso
systema. Privatlškal ir klcsoj
lekcijų ant siųulkos mandolinos
gintaro ir harmonijos, orkestro.
Praktikos prasidėjo, prisirašy
kite.

Akla Specialistas
Patarimas Dykai
Offlso Adynos nuo 9 Iš ryto iki 9
vai. vakarė Nedalioms 9 Iki 12.
4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 8t

<TęĮefonas^ąrd8>4322^

Naujagadinllka Konaervatorija
PRANK BAGDŽICNAS
Direktorius,
3343 So.. Union avė., Chlcago.

AKIŲ AUSIU NOSIES IR
GERKLĖS.
Ligos Gydomos per patyrusi
Gydytoją

$1.50 Marškiniai dabar

Tarpe jų yra
priešakių.

šilkinių

vertės 50c

Oxford tiktai su arba be
kalniero.

Moterų šliperai su kailinias kraštais vertės $1.75
dabar

Pilko Felt Šliperiai

39 ir 49c per. Į
Jums apsimokės pas mus atsilankyti.

=
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SaveHalfYourSo;

AkynlaJ pritaikomi

4515 So. Wood St.

20 metų aht State Gat.

Duoda lekcijas
skambinimo
pianu pagal sutarti.

štai keletas apsireiškimu silpnų
Ar tavo akys ašaroja ar dega?
Ar tau galva Skaudą?
Ar tau akyse maišosi 7
Pasikalbėj au manim. Greitas
Palengvihlmaa.n. < *
Antros lubos arti Fair Krautuvės.
DR. F. O.
OARTER.
120 SO. STATE ST.,
VALANDOS: nuo 9—7. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Vyrų stori švederiai

Naujos mados kakla
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatom Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą motčia per ke
is vakaras, o padarys veidą tyra
ir «Jtowč«u baltu..
Toji mostu
šima pienius raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašąįina
visokius
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir stampomis.

J. RIŠIKUS,
P. O. Box 36,
Holbrook. Masa

'

Moterų ir Vyrų Skiečiai,

pa Ihirėjimą arba galva skauda
nelaukite Ilgai, bet ateltUdte paa
mane.
Aš durna dooeln rodą
pririnkstn akinius. Ui aavo darbą
gvarantnojū arba pinigas sagrą-

LAUNDRYTABLETS

iiiiiifuiiuiiiiiiiiniminniiiiniiiiiiiiiiiii
JOSKPH O. WOLO»

PETER. A. M1LLER

Gydo visokias Ligas
MM U «Mtm llrt.

hant 9. M gahi

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 124 National Litą Bldg. Į
II So. LaSalle St..
Vakarais 1644 Mlhraukes Ava S
Central (191
Rasldsnoe Humbold >7
CHICAOO. iu
iMiiiiiiiiiiiiiuuiuniiiiiiimiiiiiiiimiim.'

PAIEŠKOJIMAI,
Paieškau savo moters Cicilijos
Labuckienės — (iš.namu Puslica)
jį mane apleido jau antri metai
būnant Chicagoje. Taipgi sykių ir
5 metų mergaitė išsiveži, dabar ne
žinau kur būna. — Gal kas girdė
jote ar ji pati tegul atsišaukia po.
Silvestras Labuckas,
4506 S. Wood st., Chicago, III.
Paieškau savo tlkre brolio, Povi
lo Urbonavičiaus, Suvalkų gub., Naumeldžių pranešti sekančių, adresu:
Pilviškių parap., Pobalčiuplu kaimo,
piima gyveno Anglijoj prieš 13 metų,
7 metai kaip Amerikė,girdėjau kad
gyvena apie Detroit, Mich., ir yra
vedės jau. Norėčiau sužinoti ar gyvas
ar mlrės? Kas apie žino ar Jis pats
miesčio pav.
Griškabūdžio gmlno,
MI88 T. URBANAIČIUTE,
428 Parson St, 20th Wd.
PrTTSBUOH, PA.
e
Reikalingas atsakantis bučerls
kuris gerai supranta savo darbo,
gera vieta geram žmogui. Atsišaukite
tuojaus:
1618 Union AVĖ., Chlcago, IIL

COFFEE

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda.
,
Jeigu Tau ašaros krinta U aklų.
Jeigu Tau skauda akys,
i
Jeigu turi uždegimą aklų.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuc.
tau
reikalingi akiniai:
,t , »
t
įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis apecljallstul, kurą 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šfnetana

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

RYŽIAI

COCOA

AKIŲ SPECIALISTAS.
Tėmykit mano užrašą.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės
Ant Platt’s Aptiekęs
9-ras aogšta.
Valandos: nuo • ryto iki • vak. KedėUom nuo • ryto iki 12 dieną.
Tel. Canal 622

1

Chicagos Choru Pasilinksminimo Vakaras
$

PARAPIJINIAI CHORAI
-------------------------------------------------- RENGIA ----------- ----------

144O;West|18th Street

S

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

Nauda iš to vakaro yra skiriama išplatinimų Kat. Spaudos.
Bus didelė orchestra. Įvairius žaislai ir pramogos.
5

, Pradžia 7 valandą vakare

ĮŽANGA 35c.

■

'
■
P. S. 18tos gatėvs karai, daveža iki durių
■■■■■■■■■■■tamHiniaHiuunMnHiiuHnHunnaBaaaiia

