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Šaudo gyventojus Berline.

True translation filed wlfh the postmaster at Chicago, III., on November
21, 1917, as requred by the act of
Oetober 6, 1917.

Bolševikų atsisakymas nu
sileisti kitoms soeialistiškoms partijoms yra priežas
timi penkių šviežių ministterių atsistatydinimo. Išėjo
iš kabineto šie ministeriai:
vidurinių reikalų-Rykof, ukės Miliutin, komercijos;
Nogiu, darbo-Šliapnikov ir
maisto kontrolicrius-Tcodorovič.

ti.

Vėsula nuskandino Suv.
Valstijų laivą.

Washingtonas, lapkr. 21.

—Suv. Valstijų žvėjinys lai
vas “Alico Knowles” tapo
vėsulas nuskandintas su vi
sais keleiviais, ’ kurių buvo
32.

True translation filed wlth the postmaster at Chicago, III., on November
21, 1917, as reąured by the act of
Oetober 6, 1917.

True translation filed wlth the postmaster at Chicago, UI., on November
21, 1917, as reąured by tho act of
Oetober 6, 1917.

AMERIKOS ŽINIOS '

DIDELI SUMIŠIMAI VO ARTINASI PRIE ŠVEN VOKIETIJOS SOCIALIS LENKAI NENORI PRI
Suareštuoti už grąsinimą
TOJO MIESTO.
KIETIJOS SOSTINĖJE.
SIEKTI KAIZERIUI.
TAI NETROKŠTA UŽKA
prezidento gyvybei.
RIAUTŲ ŽEIMIŲ.
Londonas, lapkr. 21 —
Kopenhagenas, lapkr. 21.
Londonas, lapkr. 21.—
Chicago, lapkr. 21.—Va
•
Kopenhagenas,
lapkr.
21.
Anglų
kariuomenė
dabar
—
Neseniai
įvyko
didelis
Sulyg “Exchange Telegrakar čia tapo suareštuotas

pho” pranešimų pasirodo,
kad praeitoje, nedėliojo Ber
buvo dideli maištai.
ANGLAI 12 MYLIŲ $UO lyne
Tarp minios ir policijos buk
ištyko smarkus mušis ir
daugelis tapo užmušta bei
JERUZALIMO.
sužeista.
“Wirelese Press ”a sa
ko, kad kariuomenei ir po
licijai buvo įsakyta išblaš
kyti neprigulmingųjų socia
Nuskendo
Amerikos
laivas*r—
•į
*
'
listų . demonstraciją. Kadan
21 žuvo.
gi šte pasipriešinę, tai iš abiejų pusių imta šaudyti iš
True translation filed with the post- True translation filed vrith the post- šautuvų ir revolverių; mitiu
master at Chicago, III., on November master at Chicago, III., en November
21, 1917, as reąuVed by the act of 21, 1917, as reąured bjf the act of go organizatoriai ir peilius
Oetober 6, 1917.
Oetober 6, 1917.
vartojo susirėmime.
NUVERSTO CARO GIMI SUAREŠTUOT.
PURIŠ
Vokiečių spaudai užginta
NIETIS RUSIJOS RE 
KEVIČI
plačiai aprašinėti šį sumiši
GENTU?.
mą.
Amsterdame negauta
Petrogradas, lapkr. 31.—
Paryžius, lapkr. 21.—Di Šiomis dienomis ’tapo su jokių laikraščių iš Berlyno.
dysis knigaikštis Nikolaj areštuotas Vladinsirius PuNikolajevič tapęs vadu ge riškevičius, buvęs Durnos True translation filed with the postmaster at Chicago, III., on November
nerolo KAlcdino kazoku, ku- narys, kuris prieš'caro nu 21, 1917, as reąured by the act of
ris nori sugrąžinti Rusijoj vertiną *taip uitlsti kovojo Oetober 8. 1917.
monarchiją. Apie tai gauta prieš vokiečių įtekmę rusų GINA VOKIEČIŲ SOČIA
telegrama iš Vieimos per politikoje. ' Purfekevičius LISTAMS MITINGUOTI.
Genevą. Ją patal^no laik kaltinamas už suokalbį atraštis..“! i* IinfniTnatMMhZ
IapT
Didysis kunigaikšti# būk
—Neatsižvelgiant į vyriau
jau atvykęs generolo Kale- True translation filed with the post- sybės užginimą, neprigul
' dino stovyklon Charkove. master at Chicago, 111., on November mingųjų socialistų grupė
21, 1917, as reąured by the act of
“Generolas pavedė didžia Oetober 6, 1917.
•
bandė nedėliojo surengti mi
jam kunigaikščiui kazokus, ŠV. TĖVAS APLEISLĄS tingą Berlyne. Nepasisekus
prižadėjo sugrąžinti mar.arVATIKANĄ
šiam žygiui, nedidelis socia
cliiją ir apskelbti kunigaik
listų būrys mėgino sukelti
štį regentu”—sako praneši
Rymas, lapkr. 21.—Ryme, demonstraciją Berlyno gat
mas iš Viennos.
o ypač Vatikane, daug kal vėse, bet policija be didelio
Didysis kunigaikštis Ni- bama, kad buk popiežius sunkumo išvaikė demons
kalojus yra nuversto caro Benediktas manąs apleisti trantus.
dėdė,
kuris
pradžioje Rymą ir Italiją. Popiežius
buvo paskirtas vyriausiuo dėlto neva nenorįs pasilikti
True translation filed with the postju Rusijos armijų vadu.
senoje vietoje, nes gyvenant master at Chicago, UI., on November
1917, as reąured by the act of
kariaujančioje šalyj sunku 21,
Oetober 6, 1917.
True translation filod wlth the post- išvengti visų neparankumų,
KAIZERIS GABENA KA
master at Chicago, III., on November
21, 1917, as reąured by ’the act of nors Italijos vyriausybė da
Oetober 6, 1917.
ro viską, kad tik užtikrinti RIUOMENĘ IŠ RUSŲ
FRONTO.
VISOJ RUSIJOJ SUIRU Šv. Tėvui pilną liuosybę ir
TĖS.
neprigulmybę.
'
Spėjama, kad popiežius Kopenhagenas, lapkr. 21.
Londonas, lapkr. 21.— važiuotų Ispanijon, kaipo Iš keleto vietų Vokietijoje
“Daily News’o” telegrama karaliaus Alfonso svečias. pranešama, kad vokiečiai,
iš Petrogrado šitaip skam
Tai ' ne pirmas syki atsižvelgdami į suirutę Ru
ba*: Visuose Rusijos kam Šv. Tėvas mano apleisti Ita sijoje, pradėjo vežti atgal
puose prasidėjo sumišimai. liją. Laike konklavos, kuri didelius burius kariuome
Taškente išžudyta virš 500 išrinko popiežiumi Leoną nės iš rusų fronto.
žmonių. Permėje minia iš XIII, visi kardinolai, išskiBet tik dalį karievių per
pusta visas krautuvės. Dau- rus neseniai mirusį kardi meta Italijon. Taigi, reikia
geliose vietose
Sibirijoj nolą Hohenloe, brolį , buvu tikėties, kad kitoje vietoje
siaučia “pogromai”.
sio Vokietijos kanclerio ku Hinderburgas ims spausti.
nigaikščio von Hohenloe, su Nemažai karievių gabena
True translation filed with the post- tiko išvažiuoti iš Italijos ru- ma ir vakarinin frontan.
master at Chicago, III., on Novėmber
21, 1917, as reąured by the act of piežų. Vienok šis sumanyOetober 6, 1917.
piežius. Vienok šis sumany 
translation filed wlth the postmas neįsikunijo ir iki šių True
REZIGNAVO PENKI
master at Chicago, III., on Novembor
21, 1917, as reąured by the act of
“NAUJAI IŠKEPTI” MI dienų Rymas pasiliko popie Oetober
6, 1917.
NISTERIAI.
žių sostine.
Bet ką rytojaus diena at GALI APLEISTI IR PIA
VO FRONTĄ.
Petrogradas, lapkr. 21.— neš, sunku išanksto pasaky

POPIEŽIUS BUK MINTIJA APLEISTI ITALIJA.

True translation filed wlth the postmaster at Chicago, III., on November
21, 1917, as reąuręd by the act of
Oetober (, 1917.

randasi už dvylikos myliu
nuo Jeruzalimo. Oficialiai
Egipte veikiančios kariuo
menės pranešiinai sako, kad
nedėlioję anglai užėmę Beitur el-Tahta, 12 mylių į
šiaur-vakarus nuo Jcruzalimo.
ŽEMĖS
BĖJIMAS
NUSKAND3 O LAIVĄ.
Kingston, Jamaika, lapkr.

21.—Nuskendo su daugeliu
žmonių vienas laivas, kelia
vęs iš Jamaikos į Kubą.
Gyvais išliko tik 3 kelei
viai.
Nelaimės priežastimi esąs
jūrių dugno drebėjimą.
t------------ F--------True translation filed with the postmaster at Chicago,.III., on November
21, 1917, as reąured by the act of
Oetober 6, 1917.

VOKIEČIAI
. KUPRĮ

LTSITRAU
►RUOJ.

—Vokietijos socialistų va
dai Philip Scheidemann ir
Fricdrich Ebcrt dideliuose
mitinguose Dresdene ir Elberfelde išrodinėjo, kad Vo
kietijos ir Austrijos vyriau
sybėms reikia atsižadėti nuo
prijungimo užkariautų že
mių, ir protektorato (glolos)
ant Lenkijos, Lietuvos ir
Baltijos ' provincijų. Taip
pat jie ragino, priimti bol
ševikų pasiūlytas taikos są
lygas.
. '
l Be to, Scheidemann iš
reiškė užsiganėdinamą, kad
neranda plataus pritarimo
sumanymas Austrijos im
peratorių paskirti' Lenkijos
karaliumi, o Vokietijos im
peratoriui suteikti titulą
Kurliaudijos-nercogo ir Lie
tuvos kunigaikščio.
True translation filed wlth the postmaster at Chicago, III., on November
21, 1917, as reąured by the act of
Oetober «, 1917.

NUSKENDO AMERIKOS

elgiuos
pasiuntinystėje
gautas oficialia pranešimas
apie vokiečių atsitraukimą
į rytus nuo Dixmudex Flan
drijoj.
“Priešai apleidžia sutvir
tintas farmas kairiame Yserio krašte, susprogdindami
stropiai apdirbtas ir painias
supiląs (redutus)”- rašoma
telegramoje.
»
“Belgų kariuomenė uži
ma apleistas pozicijas, ne
mažai pridaryta priešui
nuostolio; desetkai paimta į
nelaisvę”.

maištas Lenkijos mieste Kališiuje, kame randasi sto
vykla buvusių legijonierių,
kurie keletas mėnesių atgal
tapo nuginkluoti už atsisa
kymą pripažinti dvylipę prisiegą: Lenkijai ir austro-vokiečiams.
Kuomet legijonieriai su
žinojo, kad kažkurie jų
draugai jau sutinka prisiek
ti, tai jie neištikimuosius
ėmė mušti su plaktukais,
akmenimis, pagaliais ir viskuom, kas pakliuvo po ran
ka.

Stasys Kempinskis (1048 N.
Ashland Avė.) ir jo žmona
Emilija, piano mokytoja.
Nučiupta porelė kaltinama
už grąsinimą prezidento
Wilsono gyvybei. Apie tai
liudijo kaimynai. Suareš
tuotieji paleisti iki teismui,
palikus 10 tūkstančių dole
rių kaucijos.
Mokinės sudraskė kaizerio
ir Bismarko paveikslus.

Bostonas, > lapkr.

20.—
Mergaitės auklėtinės iš
Wellesley College sudraskė
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., on-sjfovember vokiškos klasės valgomame
21, 1917, as reąured by the act of
kambaryj kabojusius Vo
Oetober 6, 1917.
kietijos imperatoriaus ir ku
ŽUVO SUBMARINA, lai nigaikščio Bismarko paveik
VAS IR 250 GYVYBIŲ. slus. Mokinės pakalbino at
likti šį žygį viena baigusio
Paryžius, lapkr. 21.— ji draugė.
“Journal” gavo telegrama
iš Algiero, kad 23 spalių vo šeši sunai kariuomenėj.
kiečių nardančioji laivė Viduržemįnėse jūrėse tprpedavo prancūzų laivą “Me- Jersey City, lt J. lapkr.
John.
P.
die”, vežusį amuniciją. Nors 21.—Klerko
torpeduotasai laivas nus Noonan’o 6 sunai pastojo
kendo, į)et ir submarina Dėdei Šamui tarnauti. Kiek
drauge tapo nuskandinta. vieną iš jų lydėjau šypso
damas, sako tėvas.
Išviso žuvę 250 žmonių.

lapkr. 21.
—Laivyno sekretorius Da
niels išleido šitokį praneši
mą.
“Chauncey”, nedidelis Amerikos laivas, pildęs kariš
ką tarnybą svetimuose van True translation filed with the post- Užmušti automobiliaus su
master at Chicago, III., on November
traukimu susidūrime.
denyse, tapo nuskandintas 21,
1917, as roąurod by the act of
Oetober 6, 1917.
laike kolizijos, įvykusios panedėlyj. Pirmieji praneši 80,000 ŽMONIŲ PAKAK
Milwaukee, lapkr. 20.—
mai sako, kad žuvo 21 ke
TA AUSTRIJOJ.
Daktaras C. J. Patzer ir
leivis. Paskiau bus plačiau
Conrad A. Brown tapo už
pranešta, kuomet viską tik Londonas, lapkr. 21.—Čia mušti ir Joseph Kutchera
riau sužinosime.”
gautas pranešimas, kad nuo pavojingai sužeistas kuomet
pradžios karės Austro-Ven automobilius, ' kuriame jie
True translation filed w1th the post- grijoj tapo pakarta 80 tūk važiavo, susidūrė su “Chi
master at Chicago. III., on November
gyventojų. Kilpa cago and' Northwestem” ge
True translation filed wlth the post- 21, 1917,' as reąured by the act of stančių
master at Chicago, III., on Novembor Oetober 6, 1917.
ant kaklo buvo nerta už po ležinkelio traukiniu. Nelai
21, 1917, as reąured by the net of
ANGLAI LAIKE 7 DIENŲ litišką ir tautišką pasiprie mė atsitiko prie Fond du
Oetober 6. 1917.
NETEKO 32,227.
► šinimą vyriausybei, už tai Lack.
ANGLAI ATMUŠĖ ATA
kos ir seperatizmo idėjų
KAS.
Washingtonas, lapkr. 21. platinimą ir už kitus prasi
5,000 studentų armijoj iš
—Pranešama, kad paskuti žengimus.
vienos mokyklos.
Londonas, lapkr. 21.—Ynėje sąvaitėje anglų armijoj
preso fronte, į šiaur-vaka ,žuvo 32,227 žmonės. Nuosrus nuo PasschendaelĄ ang tc/liai padalinami šitaip: už Truo translation filed wlth the postWashingtonas, lapkr. 21.
'hiaster at Chicago, III., on Noveinoor
lams pavyko pagerinti savo mušta ir mirė nuo žaizdų— 21, 1917, as reąured by the act of —Virš penkių tūkstančių
pozicijas. Priešo atakavimas 296 aficeriai ir 6,160 karei Oetober 6, 1917.
Yale universiteto studentų
keliose vietose į šiaur-rytus vių, sužeista ir pakliuvo į ..UŽMUŠTI 2 AMERI dabar randasi Suv. Valsti
KIEČIAI.
nuo miško Polygon, tapo at nelaisvę-923 aficeriai ir 24,jų armijoj ir laivyne. Dalis
muštas.
jų savanoriai nuėjo karei
843 kareiviai.
Vakarykštis vokiečių ban
. Amerikos stovykla Pran viauti, o kiti tapo paimti kadymas prisiartinti prie Po- True translation filod wlth the post- cūzijoj, lapkr. 21.—Vokie riuomonėn laike mobilizaci
elcapelle linijų ir gi nepa master at Chicago, III., on November čių šovinys kliudė į tūlo jos.
1917, as reąured by the act of
vyko. Didesnė užpuolikų 21,
Suv. Valstijų pulko vyriau
Oetober 6, 1917.
pusė tapo išmušta kulka- AUSTRUOS IR VOKIE siąjį štabą, kuris buvo vie Su šeuota maršeruodama
svaidžiais ir paimtu į ne
name senoviškame palociu- Šaukė “Valio Vokietijai!”;
TIJOS VALDOVAI BUK
je. Jokių nelaimių su žmo
laisvę.
• nubaustas.
PAKLAUSĖ POPIE
nėmis neatsitiko.
ŽIAUS BALSO.
J Kitoje vietoje amerikie
CARAS TURĮS MILIJO
čių apkasų šmpuelis nužu Chicago, lapkr. 21.—Vie
NŪS DOLERIŲ BANKUO
Londonas, lapkr. 21.—
Rymas, lapkr. 21.—Iš pa
dė 2 kareivius ir 4 sužeidė. no saliuno prie N. Clark ir
SE.
Chesnut gatvių tarnauto
Cenzurotose telegramose iš
sitikimų šaltynių sužinota,
jas
austres Reigl užsidėjo
italų armijos vyriausiojo
jog popiežius Benediktas
ant pečių šluotą ir, išsivaiz
štabo kalbama, kad delei
New Yorkas, lapkr. 20.— gavęs prižadą nuo Austri
dinęs save su šautuvą, ėmė
ofensyvos • pasisekimo gal Čia pasklido gandas, kad jos imperatoriaus ir Kaize
ORAS.
kareiviškai vaikšČiuoti pir
prisieis talkininkams atsi buk New Yorko bankuose rio, kad jų armijos negriaus
myn ir atgal, šaukdamas:
mesti nuo Piavos fronto. Nikalojus Romanovas, bu Venecijos ir negadins te
Nedidelė permaina tem “Hurrah for Germany.”
Toks atsitraukimas reikštų vęs Rusijos caras, turi pa nykščių dailės paminklų,
Venecijos ir Treviso aplei sidėjęs kelioliką milijonų jei italai evakuos šį mies peratūroje; piet-vakaris vė Vokiškąjį patriotą teisė
jas La Buy nubaudė $50
dimą.
dolerių. /
. tą.
jas.
Washingtonas,

“DRAUGAS'
“DRADOAH"

KOVA PRIEŠ GIRTYBĘ.

Trečiadienis, lapkr. 21 'd.

' e) rengs teatrėlius ir vi nezaležninkija kaip ledo ga
po gydančios, padilginan
sokius kitus pasilinksmini balas krosnyje.
čios arba maitinančios prie
•įii..-,
PHENUMBRATO8 KAINA:
mo vakarus.
monės neturi nei mažiausios
Metama ...............................
>5.00
PARĖDYMAS APIE
f) palaikys vienybę su ki
Pusės metų ..............
>3.00
Suv. Valstijų senatas 65 mokslo papėdės, todėl “AMuoų Berneliams Ir Mergelėms skaltymėlial., S
Ketverto laika .........................
>3.00
SPROSSTANCIA
merican Medical AssociaPerkant atskirais mmaealala po 8a. tomis lietuvių organizacijo
balsais
prieš\20
šįmet
pra

Prenumerata molinai ‘.Skalno. Lai
MEDŽIAGĄ.
kas akttttoal nuo užjiruSymo dienos, mis kultūros ir tautos rei
vedė prohibicįjinio įstaty tion, nutaria, jogei priešina KAIP ŽIEMUOJA SPYG muoja, o pavasari iš jų nau
ne nuo Naujų lietų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir kaluose;
mo projektą, šituo projek si vartoti alkoholį kaipo gėji augalai dygsta.
LIU0TI MEDŽIAI IR
senas adresaa Pinigai geriausia šlu
mums
g)
prigulės
prie
Ameri

Iš
Waehmgtono
ryną, ir .kad alkoholio var
oti
ISperkant
krasoje ar ezprese
tų
(sumanymu)
norima
vi

Vienmečių augalų grūde
AUGALAI.
“Money Order” arba Įdedant pinigus
kos Lietuvių Katal. Spau prisiųsta sekantis vyriau soj šalyj, pravesti prohibici- tojimas gydymo tikslais tu
1 registruot* lalSk*.
liai visai neopųs ir kenčia
Redakcijai prisiųstieji rastai Ir ko
sybės naujas parėdymas:
ri būt panaikinta#.”
respondencijos negrųtlnaml. Jei au dos Draugijos.
ją.
Kad
tai
atsidėti,
visu

Vaikeb, žinai, kad musų didžiausius šalčius. Grūde
torius, atsiųsdamas tok) radtfe ae“Aušros nariu gali būt
paiyml Ir nelndeda krasos ienklėllo
pirmu
reikia
tą
klausimą
Sulyg
kongreso
nutarimo,
,
“
Arthur
M)ee
ir
Stuarb
liuose vandens visai nedaug
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelkiekvienas lietuvis katali vidujinių reikalų departa padėti šalies konstitucijom Holden, žymus tyrinėtojai miškų pušįs, eglės ir ėgliai
lantles adresuokite:
(kadugiai) visados esti žali. (10—14 nuošimčių), o yra
‘RAUGAS PUBUISHTNG OO.. INO.
g1800
. mentas praneša, kad kiek Tai galima padaryti tik su gėralų klausimo rišime, pa
W. 48th Street, (diieago, Illinois kas.
Nukrinta jų tiktai tie spyg žinoma, kad kuo sąusesnė
............ Phone McKlnley •114.....
Be
šito,
Lietuvių
Apsvjetinkant
trims
ketvirtoms
vienas
asmuo
Suv.
Valstijo

------------------ XX ------------------sakė taip:
liai, kurie, darbuodamiesi kuri-nors augalo dalis, tuo
"
“DRAUGAS"
tos Draugija “Aušra” ėmė se, pas kurį po lapkričio 15 dalims visų atskiriu valsti
“Pastaraisiais 50 metais medžiui, taip pavargo, per lengviau ji kenčia šaltį.
sa Idthuanlan Daily Friend
leisti
laikraštį
vardu
‘
“
Žvai

jų.
Todėl
senatas
prohibid.
bus
atrasta
sprogstančioPubllsbed daily except Sundays bv
sikeitė, kad daugiaus jam
Mokslo vyrai daug grūde
Laikraštėlis bus ji medžiaga, ir kuris neturi cijos projektą ir pavedė ap prekyba alkoholiniais gėra
DRAUGAS PUBUBHING OO., INO., gždutė.”
1800 W. 48th Street, OUlcago, Illinois
lais iš šabes išlupo žmonių jokios naudos nebegab su lių dirbtinai sušaldė iki 200
Phone. McKlnley 011A Rstabl. 1008 neperiodinis, ty. bus leidžia specialid federalės vyriau tarti atskiriu valstijų legisTERUS OF SUBSORIPTION:
jėgas, lygias visai D. Britą teikti. Spygbų gi darbas laipsnių pagal Reomiuro
One Venr...........................
....... »5.00 mas ne nuskirtu iškalno lai sybės leidimo, katram butų laturoms.
Tam
tikslui
pa

SU Months........................ .. .. »a.o*
nijos armijai, šiandie ap toksai, kaip ir lapų. Jais iš termometro, tečiau ir tokie
kotarpiu.
Thnraday’e EkHtion ........................ >2.0
skirta
šešerių
metų
laikas.
paaiškinta,
kokiam
tikslui
garuoja medžio vanduo ir grūdeliai dygo. Bet juk to
At Nears Stands 2c. n copy. Adve».
“Aušros” centras yta ta medžiaga laikoma, tuo- Tuo laiku valstijų legisla- ginkluotai. Jei norite pa
ratas on appUcatlon.
jie sudaro medin syvus, ku kių šalčių gamtoje niekur
Argentinos sostinėje Bue jaus bus areštuotas ir nu turos turi teisę prohibicijos tirti, kaip baisiai naikiname
riuos iš žemės šaknįs čiul nesti, todėl augalų grūde
nos Aires.
Iš ten leidžia baustas 5 tūkstančiais do- klausimą priimti arba at musų kartąj paskaitykite
kningą vardu: “Stand Up, pia. Paskiau, ačiū šviesai, liams nebaisus žiemą joki
mas ir paminėtas laikraštė lierių pabaudos arba kalėji- mesti.
’l
Ye Dead.” Iš tos kningųs lapai padaro krakmolą iš šalčiai.
’l
lis. Bet apie tai parašysi man vieneriems metams. Be
Prie šitos progos senato sužinosite, jogei pašvenčia- syvų, bursai eina viršun laŠalčiai baisus tiktai dai
me kitu kartu. ’
to gali būt nubautas ir a- rius Morris Sheppard iš Te me vieną trečdalį musų ga po bruoželiais ir gįslutėmis. gams. Anksti pavasarį grū
Reiškia Argentinos lietu biem bausmėm.
sąs pasakė indomią kalbą. limos. gyventojų kiekybės Drauge su krakmolu pasida deliams sudygus, jei pasitai
viai
atbudo
ir
prašneko.
Asmenįs, intariami prigu Kaikurias jo kalbos ištrau Prancūzijos karės fronte, ro iš syvų ir kiti daiktai ir ko paskiau šaltis, tai pra
Prašneko jie gana garsiai lėjime prie suokalbių su ti- kas čionai dedame:
kur šaukiama ir pageidau tokiuo budu medis auga. žūna daigai. O kartą dygęs
ir drąsiai, kaip prideria ,kslu naikinti dirbtuves ir
“
Turime
priešais
save
—
jama geriausios vyrų jėgos. Iš spygliuotų gi medžių vi grūdelis antru kartu nebe
PRAŠNEKO ARGENTI krikščionims
katalikams, tiltus, papuola federalių ar
kalbėjo senatorius — istori “Dienraštis “New York sai maža drėgnumo išga dygsta.
NOS LIETUVIAI.
katrie stoja Bažnyčios ir ti ba valstijinių teismų jurisnį atsitikimą. Senatas pir Tribūne” taip išsireiškęs ruoja. O syvai spygliuotai
Svirno Žvyne.
kėjimo apginiman.. Prieši dikeijon. Kai-kuriose val
siais medžiais labai išlėto
mu kartu balsuos už atmai apie alkoholį:
" .Argentina yra Pietų A- ninkams bus daug rupesties
stijose
už
panašias
piktada

BRANGIOJI ŽOLELĖ.
ną konstitucijoje šalies pro , “Kuo paremiama alkoho kįla augštyn, ne taip, kaip
merikos respublika.
Šitos ir susikrimtimo.
rybes
kaltininkai
aštriai
lapuotaisiais.
Spygliuoti
hibicijos reikale.
Jei su linių gėralų prekyba? Pa
respublikos
didesniuose
Sveikiname» Argentinos baudžiami.
New
Yorko
Vieną saulėtą vasaros die
manytą
įstatymą
trįs
ket remiama
stuiiekšėjūsiais medžiai žiemą nekenčia sto
miestuose gyvena nemažas brolius lietuvius su jų pa
skaitlius lietuvių. Iš seno kilimu. Jie pilnai gali ti- valstijoj gyvuoja. įstatymas, virtos dalįs valstijų priims, vyrais, piktomis moterimis kos maisto, todėl jiems ir ną Marytė su Onyte nešė į x
vės tenai ^lietuvių katalikų kėties Šiaurių Amerikos kad už pakišimą dinamito tuomet alkoholiniais gėra ir apgautais vaikais. Alko nėra reikalo pasiliuosuoti miestą parduoti pilnas pin
dvasia buvo slegiama. Prieš lietuvių visuomenės kaip su tiksli! sunaikinti kieno lais prekyba bus uždrausta holio prekyba turi užtrau nuo spyglių, kuriuos jie ga tinėles vaisių.
Marytė nuolat dūsavo ir
vietos katalikus veikė su- moralės, taip materijalėš nuosavybę, kaltininkas bau visur visose Suv. Valstijo kusi ipoteką (morgičių) ant li išmaitinti.
džiamas
25
metais
kalėjimo.
O
kaip
gi
žiemuoja
la

rūgoj o ant naštos sunkumo
se.
Tuomet prohibičija kiekvieno lopšio.”
laisvamanėję lietuviai. Daž paramos.
Šita pradžioje Federalis įstatymas bau paliestų visą tautą.
puoti
augalai?
ir dienos kaitrumo. Onytė
/
nai jų prakilnių dvasią nuo- labai reikalinga.
“Gydytojas Howard A.
džia tik už beteisotą sprog “Pačioje pradžioje gali
diudavo ir mūsiškiai Šiau
Kelly, medicinos profeso Augalai esti žieminiai gi, linksmai vilkdama savo
stančios medžiagos laiky kilti klausimas, ar tautinės
rių Amerikos laisvamaniški
rius Johno Hopkino ligoni (daugmečiai) ir vasariniai naštą, juokavo tyčiodamasi
TAUTOS ATMATOS.
mą.
(vienmečiai). Daugmečiai iš savo draugės. Marytė
prohibicijos pravedimas y- nėje, taip išsireiškė:
ir socialistiški laikraščiai.
Kiekvienas, kurs turi ra taip daug svarbus, kad “1. Alkoholis, negali pa žiemuoja, vienmečiai — ne. klausia Onytės:
Prieš tą nedorybių bangą
Mums prisiųsta nezalež- bent kokius reikalus su
— Kaip tu gali juokauti,
galėtų būt pateisinta šita vaduoti maisto, nes jis nai Daugmęčių augalų visa,
lietuviams bnvo sunku at ninkų leidžiamas laikraštpa
sprogstančiomis medžiago šabes konstitucijoje atmai kina žmogaus organizmą. kas esti ant žemės, rudenį neišmanėle? Tavo pintinė
sispirti. Tokiuo budu
.v
.dau laikiR vardu “Atgimimas.” mis, šiandien fnri
na.- Paklausykime, kokią “2. Jis turi būt laikomas nudžiųsta, bet žemėje pasi lėj tiek* pat vaisių, kiek ir
darbimnįj, «veS^(Jame pirmanM paRlapjrįe,
r
i iŠ
doros kelio. Netekę doros, padėta Išganytojo /vaizde tikslui vyriausybės leidimą. tuo žvilgsniu' nuomonę iš kaipo susilpninanti prifemo- lieka dalįs—didelės ir visai •manojoj, ir tu nei kiek neesi
smulkios šaknįs. Šitos dalįs stipresnė už mane.
Fabrikantai, importeriai ir reiškė Abraham Lincoln:
jie turėjo'žūti ir tautai,
nė ir nuodai.
lis.
Sokančiatne atspaus
turi
maisto, kurio jiems la
Onytė jai atsako:
“Degtinės prekyba yra
“3. Negali jokiuo budu
Tečiaus pastaraisiais lai ta žinomo mulkintojo Mic eksporteriai, visi privalo tupai pagamino. Žemė apsau
— O, Marytė! Aš pažįstu
rėti leidimus, kuriuos iš
vis
būt priskaitomas prie eilės
kais ir Argentinos broliams kevičiaus paveikslas.
Jis duoda Bureau of Minės vėžys- muši visuomenėje.
goja tasias dalis nuo šalčio. tokią žolelę, kurią pridėjus
Jis grasina
rasina fnums
mums sunaikin vaistų.
lietuviams sužibėjo skais ten parėdomas kaipo “vys
Taipogi miške nukritę lapai, prie savo naštos visai nebe
Taippat ti. VisolftRSk pastangos su
tesnis laimingesnės ateities kupas,” net su “vyskupiš Washingtone.
“
4.
Naikina
jis
žmogų,
o laukuose sniegas, gina po jaučiu sunkumo.
kiekvienas, kurs parduoda
spindulėlis. Jų tarpe atsi ku” kryžium.
Pačiam arba perka tas medžiagas, tvarkyti ir susiaurinti tą taippat naminį ir visuome žemines dalis nuo sušalimo.
— Onele! — sušuko Ma
prekybą pasirodė ne tik ne- ninį gyvenimą.
rado prakilnesnių žmonių. “Atminime” pritepliota vi
Tokiose
vietose,
kame
snie

rytė,
— kaip malonu ir len
Šitie nusprendė lietuvius sokių bjaurybių prieš kata privalo turėti leidimą, kurie pasekmihgos, bet dar prisi “5. Pasitarnauja prie mo
gva butų pergalėti visus
ginti nuo laisvamanių ir so likų tikėjimą, ypač musų bus išduodami pavieto kler dėjo prie tos bgos paarši- kesčių padidinimo dėl per gą vėjas supučia, ir žemė
įšąla, kamienai giliau že- sunkumus, pažįstant tą žole
kų arba kitų valdininkų, tu nimo. Šito vėžio ųegalima
cialistų išnaudojimo.
Nu dvasiškiją.
pildymo
kalėjimų,
bepročių
lę. Pasakyki, sesutei, bent
mėsna įsiskverbia.
rinčių teisę prisaikinti.
pagydyti. Jį reikia visiš įstaigų ir pataisos namų.
sprendė stoti atviron ko Kieno tai darbas?
Tai
Leidimai bus išduodami kai išnaikinti.
Negalima “6. Yra didžiausias civi Vienmečiai augalai rude kaip ją vadina?
von su tautos priešininkais musų tautos atmatų laisvanį pražūna. Bet jiems ir nė
— Taip, mieloji Maryte.
iš išvaduoti savo brolius iš mapių tautininkų. Micke tik Suv. Valstijų piliečiams nei vienos dalies palikti, nes lizacijos priešininkas atžara reikalo rupinties žiemos Ta neapsakdmai brangioji
laisvamanių ir socialistų vičius yra tamsus kaip ba prielankių Suv. Valstijoms kitaip visi musų visuome gareiviškose šalyse.
gyvenimu, nes jiems nelem žolelė, pakeičianti sunku
šalių piliečiams. Kontrak- nės sluogsniai pasijus esą
juodosios vergijos.
to aulas.
Tatai jo vardu ’toriai ir kasyklų kompani
”7. Jis galėtų būt panai ta visiškai pražūti. Jų pasi mus lengvumais, vadinasi
pavojuje ir žus nuo girty
Tuo tikslu jie užmezgė laisvamaniai tautininkai jr
Pr. Kviet-kas.
jos, kurios naudoja daug bės. Vergija jau panaikin kintas ir iš to apturėtų di lieka ^rudeliai, kurie ir žie kantrybė.
draugiją vardu: Lietuvių mėgina klaidinti kai-kudelę
naudą
Visuomenė.;
sprogstančios
medžiagos, ta. Gi dabar reikia panai
Apšvietos Draugija “Auš riuos nesusipratusius musų
“8. Tatai taippat, j kaip K SPAUDOS SAVAITĖ. kitę atsilankyti į tuos va
gali ją išduoti ir pavesti* tik kinti prekybą svaigalais.
ra.” Šitos draugijos tiks brolius. Savo tikslams jie
karus. Naudokitės proga!
kiekvienas žmogus, kaipo
las įstatuose taip suformu nesidrovi panaudoti net tiems' savo darbininkams, 1842 metais, taigi prim 25 didžios visuomenės rjarys, Chicagos lietuvių kolioni- Semkite iš kalbėtojų naudą
katrie turi leidimus.
metų, spėjau, jogei ateis lai
luotas:
savo kasdieniniam
Kristaus vaizdų ir kitokių
Kiekvienas išsiimdamas kas, kuomet šioj šalyj ne neturi teisės įsikraustvti į jose Spaudos Savaitė ėmė netik
“L. A. D. “Aušra” veiks katalikų’šventenybių.
Štai jau gyvenimui, bet ir apsisau
leidimą privalo smulkme- liks nei vieno vergo ir nei namus, nei-gi nauaoties sparčiai veikti.
prisilaikydama Krikščionių Ir tai vis darbas tų niek ningai paaiškinti, kam tą
keliose lietuvių kolionijose gojimui nuo tamsių tikybos
vieno girtuokbo.
Spėji kokiomis nors prabangomis, surengta keletas prakalbų, priešų.
Demokr. pakraipos. SkĘeis šų, katrie statosi lietuviais medžiagą nori įsigyti.
Lankykitės kuoIr mas ^apie vergijos panaiki kas galėtų kenkti kitiems,
jinai apšvietą tarp Argenti “patriotais.”
vakari} su programomis, skaitlingiausia dr klausyki
Bet musų už tai paims su savim atsa nimą jau išsipildė.
Turiu taippat niekas neturi teisės lankomasi po namus ir už te kalbėtojų pamokinimi).
nos lietuvių platindama ka liaudis perdaug pažįsta tuos komybę.
Kaipo
Likusią medžia viltį, kad išsipildys ir ki vartoti alkoholį.
talikišką spaudą. Draugi patentuotus
X.
patriotpalai- gą privalo sugrąžinti par
pilietis
pažymiu,
kad
alko rašinėjama katalikiški laik
tas
spėjimas.
”
jos obalsis: per kovą (su kius, apsisiaučiusius avies davėjui
holis visupirmu pripildo raščiai, pardavinėjama knin inninimniinfinmimiiifinmiiiimiiiHii
prantama — per veikimą) kailiu.
“Gerbiamieji senatoriai!
gos, žodžiu, dirbama kiek PLATINKIT “DRAUGĄ.’
Aštriai pildant šitą įsta Atminkite, kad balsavimas musų kalėjimus be atžvil
į šviesą, per šviesą į gerbū
gio į tai, ar jis vartojamas galint, bi tik katalikai su uiiiiiiiiiiHiinniiiiinnifiHiiiimiiiiiiiiiiii
Praeitieji laikai kuoge- tymą, federalė vyriausybė
už
atmainą
konstitucijoje
vį.
formoje degtinės (whis- siprastų, gi apsišvietę nepa
riausia mums liudija" apie turi viltį, kad sprogstanprisidės
prie
Lincolno
troš

“Kad pažymėtąjį tikslą nezaležninkijos platinimą čioji medžiaga negalės pa
key), ar alaus, ar kitokių kliūtų į socialistų’ ir laisva i. Jūsų pinigai turi boti pa
pasiekti, L. A. D. “Aušra” tarp lietuvių. Nezaležnin tekti į blogų žmonių ran kimų įvykinimo.
lengvesnių gėrymų. Alko manių žabangus.
dėti geroje saugioje vatoa) stengsis kuodaugiau- kija neprigijo, jų leidžiami kas. Tuo keliu bus pada “Taippat
pagalvokime, holis yra svarbiausioji prie Rytoj vakaro Bridgeportijos bankoje
siai užprenumeruoti lietu laikraščiai neturėjo pasise ryta galas visiokiems dina kokį stovį užėmė alkoholi žastis piktadarybių, nami te, North Side, Cicero lie
viškų laikraščių tautiškoje kimo
nių gėrblų prekybos reikale nių nesusipratimų, skurdo, tuviai turės labai gražius
Taip bus ir dabar miniams suokalbiams.
katalikiškoje dvasioje;
viena profesionalė mokslo pagrobimų, žmogžudysčių vakarus.
----------- OF CHICAOO
Bus jie pamar
su laisvamanių tautininkų
MHwankee avennc
b) įsteigs kningyną, kurį pastangomis.
draugija,
būtent
“
The
Ame

ir kitokių prasižengimų. ginti gražiomis įvairiomis
Pirmadienio naktį visas
Kamp. Weate
Aon
papuoš geromis, naudingo Tegu jie palaiko tamsuo miestelis Morgan Park bu rican Medieal Assoeiation.” Girtybė, yra talkininko vi pragramomis ir kalbomis.
mis kningomis ir laikraš lį mulkintoją Mickevičių. vo tamsybėje. Netoli 112 68-tam metiniame suvažiiv- so pikto, kurs naikina ir Tfttgi, lietuviai, nepamiršAtdara PnnedėliaH tr Sukatai
čiais;
Tegu. jie su Mickevičium ir Bishop gatvių, naktiniai vime, įvykusiam birželyj griauja musų civilizaciją.”
Vakarai* 11<I n valandai
c) visur po lietuvi!} ko- leidžia laikraštpalaikį. Mes “paukščiai” nukirto apie New Yorke, pravesta tokia “NėTa dviejų nuomonių, Bet svarbu tas, kad pro
pinigu“ ant Nei
lionijas organizuos “Auš gi žinome, kad tasai juodas 1,500 pėdų ilgio elektros Vezoliucija:
kad alkoholis niekas kitas, hibicijos klausimas parupo
Persiunčiame pinigus į
ros” skyrius, kurie savo darbas tautos atmatoms ne vielą.
Tuom pačiu laiku “Kadangi mes tikime, jo kaip tik nuodai skystime.” jau ir pačioms įstatymdaEuropą ir galima gauti
veikimu skleis apšvietą ir duos naudos. Veikiau tik buvo pranešta, kad gatve- gei alkoholio kaipo gėrymo Reiškia, už šešerių metų
Laivokartes.
vybės šalies įstaigoms. To
platins katalikiškus laikra paskubins toms gaujoms karių vielos ir likosi nuka vartojimas atneša žmonių žinosime, ar šioj šalyj ir toščius ;
lesniai turi viešpatauti ai dėl klausimas turės būt iš
galutiną pragaištį. Lietu potos ir pavogtos.
Tai ekonomijai nenaudą, ir
Storka Ir Bonds Perkami tr rarduo*
Gi pirma tokia vagystė elekt “kadangi alkoholio pri kobolio vergija, ar turi imti rištas pasekmingai.
, d) rengs prakalbas ir pa vių supratimas kįla.
darni velkina darbas. Andrewa A COm
Žalia Rūta. 10S So. La Salio et., uždėta 1*00 B8«
taikymas prie gydymo kai gyvuoti blaivieji laikai.
šitame sutirps Hetuviška ros isterijoje.
skaitas; __
Uetnvių

Kataliko

DleuraAtla

Eina kaedloa* ltakyrua nedeidle-
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Second Security Bank

I

Trečiadienis, lapk'r. 21 'd.

Lietuviai Amerikoje
DIDELĖS IŠKILMĖS PRIE bai gražiai atgrajino vietinis
VARGONŲ.
PAŠVENTINI vargonininkas p. Antanas Grb
MO.
goraitis. Nauji vargonai pilnai

“DRAUGAS”
tų sujudinti žmones ir aiškiai
perstatyti reikalų. Viri pini
gai surinkti tų dienų eitų nuo
karės nuk«rtėjusien». Tokis
koncertas arba demonstracija
lietuvių chorų jėgomis tttrėtų
įvykti Bostone, kaipo ditijiuusiame mieste šioje apylinkėje
Tas viskas turėtų būti1 sureng
ta Lietuvių Dienojo, kuvo 4,

Mass. Jei kas ttirėtų kokių pa
tarimų duoti komisijai, arba

norėtų prisidėti prie to vaka

ro, lai praneša sekretoriui.

Labai prakilnų darbų užma

nė musų vargonininkai. Ir jei
jiems pasiseks jį įkūnyti, bus
daug naudos lietuviams ir ml-

j. j. Tratento
LIETUVIS GYDYTOJAS
IR chirurgas
2*27 So. Bruadway

Mt.

srr. toris,

mo.

Muzikos Konservatorija

Telefonas— Bell Sldney 401
Klnlech Vtctor 598

Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val
stijose, kurlo}e mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, Vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teorijų. harmonija Ir muzikos istorija.
Geriausias laikas mokintis muzikos, tai Jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Vi mafia užmokėen], turėsite
didelę nauda. Užsiraukite tuoj. — Kainos musų prieinamos. Del

Gyvenimo vieta:
88*7 PULA8KZ STREET
Tel. Klnloch Vlctor 980—L.
OFISO VALANDOS: 10 Ii ryto
iki 12 — 4 po pietų Iki 8 vak.
Nedaliomis 10 Ifiryto Iki 12 plot.

užganėdino visus savo balsu.
kentėjusiems nuo karė#.
choras užsipelnė
Vargoninninkai išneša naują Merginų
Jonas Keras.
plaAsasSų Madų ateikite ypatlškul arba rašykite:
sumanymų. Lietuvių Diena bu daug garbės gražiu atgiedoji1913.
I_
sianti apvaikščiojama su mil mu “Salve Regina”. Po to se
Prieš koncertų, jis padavė L. R. K. FEDERACIJOS
žiniškomis iškilmėmis. Pelnas kė solo p-lės Margaritos Rai- sdmanymų, kad butų paroda
S NAUJAS LAIKRAĖTI6
CENTRO VALDYBA:
3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122
skiriamas nuo karės nukertė paitės. P-lė Raipaitė jau yra visų lietuviškų draugijų iš
visiems gerai žinoma giesmi Bostono ir apylinkių miestelių
jusiems.
Ant trečių Lubų
c
Pirm., Kun. J. Ambotas,
ninkė pirmos rųšies. Ir šį kar Bostono gatvėmis. Baigdamas
53 Capital Avė., Hartford,
Lawrence, Mass.—Lapkričio tų ji atliko savo užduotį artis p. Grigoraitis pasakė, kad visi Conn.
4 čia įvyko nepaprastai gra tiškai.
turėtų prie šio švento darto
Pirm. pagelb. J. GrebliuPetras Juškaitis iš Montel- prisidėti. O kurie norėtų tų
žios ir didžios iškilmės prie
nas, 425 Paca St., Baltimo3 Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas S
pašventinimo naujų vargonų lo, Mass., atsižymėjo savo sto darbų trukdytu tai lai bus aiš re, Md.
o “GAHSAS”yrn vlaak jįbhomS
Ofisas 2359 S. Leavitt St.,
s
tVanJI. ooatlmtl, daryti sM
S Kampas 241h St., Chicago, 111. atsakymo siutai ir overkotal.
Šv. Pranciškaus lietuvių para ru ir maloniu balsu giedoda kiai paskelbti kaipo Licfuvo*
2.
tuvi*
B
Valandos:
nuo
8
iki
10
valryto
2
Raštininkas, Kun. F. Ke
vartės nuo 889 Iki $48 .dabar
į ir rtuo 4 iki 8 vai. vakaro. Ne- S
pijoje. Iškilmėse dalyvavo Jo mas “O Salutaris”. “Avo Ve- priešai, o ne jos sunai.
parsiduoda po III Ir II dol.
“GARSUI” sandarhlnlnkauja
S dėldienlals nuo 9 iki 12 v. ryto. 5
mėšis, 3230 Aubum Avė., •° gabiausieji
Amerikos lietuvių
rum
”
giedojo
ąuintetas,
susi*
Telefonas Canal 3S77
;
Malonybė vyskupas da Si Iv Ji
Nauji, daryti gatavlmt nuo !
Pt Grigoraičio nuomonę pa Chicago, Hl.
o raSytoJal, publicistai, vlsuolhe^timuHiiiiiiimHiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiii.
III Iki $11 siutai ir overkotal,
i
dedantis
iš
p-lės
Raipaitėsį
iš Lowell, Mass., daug kunigų Į
rėmė ponia Juškienė, pdė Rei
Iždininkas, Kun. V.'Ma
nuo $7.19 Iki 18 dolerių.
lietuvių ir svetimtaučių, vie ponios Juškienės, p. Juškos, pai t ė, p; Urbša, p. Juška, p, tulaitis, Secred Heart Reo
Pilnas pasirinkimas katile
IIUIIIIHIIilIHIlIlIUIIIIIIIIItIHUIIIIIIIIilII
pamuštu overkottj.
tinis choras, penki vargoninin p. Juškaičio ir p. Urbšos.
Juškaitis ir p. Vencius. Tuo tory, P. O. Silver Creek,
į JOSĖPH O. WOLON |
“Tantum Ergo” giedojo jaus darbas ir buvo pradėtas.
Visai mažai vartoti siutai Ir
kai iš apylinkių kolionijų i
New Philadelphia, Pa.
overkotal vertės nuo $28 Iki
|
LIETUVU ADVOKATAI*
•arsus
trio
iš
vyskupo
parapi$85, dabar $6 Ir auyfičlou. Kel
garsiausi Naujosios Anglijo
Iš susirinkusiojo būrelio iš
Iždo globėjai: A. Bajonės traa $1.59 Iki $4.19. Val
Lnaab. 82* National Life Bld« =
os
iš
Lowell,
Mass.
Ypač
por

solistai.
kų siutai nuo $8.99 Iki $7.59. \
rinkta Valdyba,'kuri rūpinsis riute, 723 Saratogą St., Bal29 So. LaSalle SL.
Valizos ir Kuperal.
456
Graad
Su.
tugalas
tenoras
labai
atsižy

į
Vakarais
1H«
Mllvraukee
Avė.
=
Žmonės dar prieš paskirt:
tuomi dalyku. Pirmininkas p. timoro, Md., M. Tumasonis,
Atdara kasdiena. nodMlrtnls ’
Centrai «»*»
Ir vakarais.
valandų pradėjo rinkties ii mėjo savo tvirtu balsu.
Juška, sekretorius J. J. Urbša, 320 First Avė., Homested,
Hasldence^
Humbold
•»
Brooklyn, N,
Visos iškilmės ir apeigos pa 23 Harvard St;, Lawrence,
8. GGRDOK,
CBUCkOO. n.
prisirinko pilnutė bažnyčia.
Pa.
SmiiHiiiHHiiHiiMiiiinnmmiitiiifiiiuTt
141S
H.
Halatetf <rt~ CMcaca
Taip daug buvo žmonių, kad darė neapsakomai gilų įspūdį
daugelis turėjo grįšti narni Į parapijomis ir visi džiaugėsi
nes vietos nebuvo. Kada atėji nuveikę tokį didelį darbų. Vie
procesija, tai, kad jų pralei tinis Šv. Cecilijos choras ne
dus, reikėjo, kad keletas desėt mažai .prisidėjo prie surinki
kų žmonių išeitų laukan, kad mo pinigų vargonams. Po va
padarius vietos procesijai pra-z dovyste savo vargoninko p.
eiti. Dar Lawrence niekad ne Antano Grigoraičio uoliai dar
buvo tiek daug žmonių susi buodamasis choras surinko
rinkę vienu kartu į bažnyčių. virš tūkstantį dolierių į vie
Buvo apskaitliuota suvirs trįs nų mėnesį. Tas choras suside
da iš sekančių giesmininkų ir
tūkstančiai žmonių.
ir nesiskunsk kad
giesmininkių:
p-lės
Juzefą
Susirinko tiek daug, nors ir
Jums nugara skaudą. Pasiliuosnazaležninkai
su pagelba Kriviutė, Valerija Lensberkiuk
\
uok nuo to! Jums nugaros neskauda“tautiečių” ir socialistai sten-! tė, Amelija Milašavičiutė, Ona
’ 17 1
ke priežasties ir didžiausia priežastigėsi pakenkti. Socialistai bu Sidaravičiutė, Marijona Tara
sevičiūtė,
Ona
Tarasevičiūtė,
yra 'silP11! inkstai. Kartais sunkus
vo surengę teatrų lenkų sve
Joana
Tarasevičiūtė,
Marijona
tainėje, bet jų teatre atsilan
’
darbas, pakenkia jūsų inkstų darbaE.
Uskuriutė,
Liudvika
Čebakė tik apie 30 žmonių, priskui
vimuisi arba šaltis, daug jiems pakeriaitant ir pačius lošėjus. “Tau toriutė, Elzbieta Getraututė.
\
kųi. Tokiam atvejuje yra reikalingas
tininkai” ir nezaležninkai bu Juzefą Karsokiutė, Alena Kri
vo surengę prakalbas, bet pra viutė, Rožė Kuklevičienė, Ste
vaiątas, katras sustiprintų jūsų inkskalbose atsilankė tik kalbėto fanija Navickiutė, Marijona
\ t)us, ir jeigu skaudėjimas paeina nuo
jai ir Mickevičius, tai pasidai Stravinskaitė ir Monika Tara
inkstų, jisai gali būti greitai prašalinrę ir, nesulaukdami publikos, sevičiūtė. P-nai Vincas Ambrozevičius, Mikolas Blažonis,
tias. Tamprumas, nemalonumas, ne
ap’eido svetainę.
Petras Gryna, Nikodemas JodPer darbštumų Ir pasišven
smagumas, pailsimas, susinervavika, Benediktas Puplauskės,
timų vietinių parapijonų baž
mas ir prie ėjimo oran skaudėjimas, tai ženklas tos ligos. Naudok DOAN’S Inkstų pilės. Jus
Petras Roznauskas, Frankonyčia buvo gražiai išpuošta
turite tikėti šiai gyduolei, kadangi ši yra garsinama skiltyse “Ę)raugo” ir remamia jo skainis, Juozas Zupkauskas, Ka
vainikais ir gyvu gėlelių bu
zimieras Andreliunas, Juozas
tytojų.
kietais. Iškilmės prasidėjo gie
Budrevičius, Simonas Gudinus
dojimu “Veni Creator”, vy
Antanas Kancevičius, Stanis
rų chorui vadovaujant vieti
lovas Mockus, Antanas Petro
niam vargonininkui Antanui
nis, Vladislovas Rusilas^ Juo
Grigoraičiui. Giedota buvo be
zas Strelčiunas, Jonas Vinic
vargonų, bet labai gražiai iš
kas ir Juoza»\2ukaitis.
BUVO BL0QAM PADĖJIME.
BUVO LABAI NUSILPNĖJĘS.
INKSTUS
ėjo. Stebėtina, kad čion vieti
Vargonininkai
tarėsi
didį
dar

A. Siden, kriaučius, 17 Sixtli avė., W.
niai vyrai galėjo tokiu trum
F. M. Schramkowski, barberys, 1429 N. Pau
Mrs. F. Hali, 418 Oak sti, Saginatv, Mieli.,
bų
nuveikti.
pu laiku taip gerai išsilavinti
lina st., Chicago, III., rašo: “Skaudėjo man pe prisiuntė šiokį liudijimų, Spalyj 1914. “Mano Duluth, Min., rašo: “Aš vartojau Doan’s Ink
Į iškilmes suvažiavo keletas
muzikoje. Jie savo giedojimu
čius labai. Aš tų skaudulį gavau nuo kėlimo pečiai darė man daug nemalonumų; Aš turė stų Pilės daug kartų ir aš su noru patariu ki
sunkių daiktų. Kartais sunku buvo net išsi jau priklus kentėjimus ties mano inkstų vietų. tiems. Aš vargau su Inkstų liga, ypatingai,
užsitarnavo didžios pagarbos. lietuvių vargonininkų iš apy
tiesti. Kartais skauduliai manę taip suimdavo, Pamažu aš pradėjau silpnėti ir ilsti. Doan’s kada aš peršaldavau. Doan’s sndrutindavo ma
Tada sekė puikus pamokslas, linkių kolionijų. Jie irgi daly
kad aš nieko negalėdavau pakelti per kokias Inkstų Pilės tuojaus sustiprino mano inkstus, no inkstus ir nuvarydavo visus skaudėjimus.”
kurį pasakė gerb. kun. Daugis vavo iškilmėse. Po iškilmių vi
dvi, tris dienas. Negalėdavau pasijidinti nuo mano nugara paliko tvirta ir jaučiausi visai ^Tas buvo rašyta Spalio 10, 1912).
Norwoodo lietuvių parapijos si susirinko į Franklin Hotel,
tų baisių skaudulių netik nugaroje bet ir visa sveika.”
DOAN’S VISADA JAM GELBĖJO.
klebonas. Pritaikindamas savo kur p. Grigoraitis, vietinis
me
kūne, Mano inkstai nedirbo reguliariai ta
vargonininkas,
buvo
juos
už

žodžius prie iškilmės, jis at
NEJAUČIA JOKIO NESMAGUMO.
me laike. Pirmutinės kelios dozos Doan’s Ink
Spalių 9, 1917. p. Siden rašo: “Aš mųstau
prašęs
aut
vakarienės^
Vargo

stų pilių stebuklingai man pagelbėjo ir pabai
Spalių 30 d., 1916 m. Mrs. Hali rtašo: “Aš visada apie Doan’s Inkstų Pilės. Daug kartu
kreipė minios mintis prie tei
gus baksiukų jų, jaučiausi kaip naujas žmo habai užsitikiu Doan’s Irikstų Pilėm$ ir tvir aš jas rekomendavau. Aš jas naudojau ir vi
sybės ir parodė jiems kelių, nininkai, kurie dalyvavo, bu-,
vo
p.
Dzikas
iš
Lowell,
Mass.,
gus. Aš jaučiaus labai gerai po ėmimimo tai tikiu kad tos pilės sugrųžino man dabar žy sada jos man pagelbėjo.”
kurį tikrai mylintis Dievų tddinčiu sveikatų”.
Doan’s Inkstų Pilių”.
p.
Utka
iš
Nashua,
N.
H.,
p.
ri sekti. Jo pamokslas visiems
SKAUDĖJO BAISIAI NUGARA
labai patiko iš visų atžvilgių Ainorius iš Haverbill, Mass, p.
NEGALĖJO PASISUKTI.
,
D0ANS VISUOMET'JAI GELBSTL
Mrs. A. Ostrowski, 316 Carpcnter st.,
ir nevienų gal atves ant* gero Urbša, vargonininkas prie len
kų
parapijos,
Lawrence,
Mass.
Reading
Pa. rašo: “Aš sirgau nuo didelio ma
Mrs. Jos. Čaplinska, 1110 Mill st., Alpena,
kelio, kuris iki to laiko klaid
Jokūbas
Magaryk,
Broad
st.,
Sparta,
Ga.,
no
nugaroje
skaudėjimo. Kada aš mAzgodavauir p. Juška iš Montello, Mass.
’ Mieli., rašo: “Aš turėjau didelius skaudėjimus
žiojo šuntakiais.
nugaros, nuo šalčio ar nuo persidirbimo. Aš rašo: Smarkus šaltis, susilpnino mano inkstus si, aš jausdavau dieglius muno kryžiuje ir tie
Apart vargonininkų vakarie
Visas choras
sugodoję
jaučiaus nusilpus ir turėjau didi skaudėjimų ir mano nugara pradėjo labai skaudėti. Pradė skaudėjimai daug man kenkdavo. Mano inkstai
nėje dalyvavo ir keletas sve
“Sveika, Panele, stebuklais
pasidarė silpni ir daug skauduliu turėdavau.
kryžiaus, tas labai man buvo nemtelonu. Kaip
čių.
garsinga”. Dar pirmų kartų
tik pradėjau vartoti Doan’s Ihkstu Pilės, tuom jau silpnėti ir pasilikau bejėgių. Oran ėjimas Aš turėdavau tokius Skaudėjimus mano pakauJ'laifc pajutau palengvinimų ir dabar jaučių tvir buvo taipgi skaudus. Doan’s Inkstų Pilės iš šyj, kad negalėdavau galvos pasukti. Aš iš
Po vakarienes įvyko prakal
teko man Amerikoje girdėti
girdau apie Doan’s Inkstų Pilės ir vartojau
ta ir smagi. Mano nugara nustojo skaudėjus
šių gražių Lietuvos giesmelę. bos. Pirmiausiai kalbėjo p.
gydė mane iri dabar jau esu visiškai sveikas ’ ’. jas. Netrukus visai pasilikau sveika”.
ir esu labai užganėdinta.”
Jj padarė neapsakomai malo Grigoraitis, Jis savo prakalto
nų įspūdį į klausytojus. Cho je padavė sumanymų padary
ras atliko savo užduotį labai ti didelę demonstracijų dėl
gerai ir klausant jo švelnių Lietuvos nuo karės nukentė
balsų rodėsi, kad žmogus vėl jusių žmonių. Surengti milži
randiesi Luokės bažnyčioje, niškų koncertų, kuriame daly
kur pirmu Išartu ta giesmė bu vautų visų apylinkių suvieny
Kiekvienoje VMettayČloje tori Doan’s 60c pakelio. Fost^r-MUburu Co., Išdirbėjai Cbemestal, Buffalo, N. W
ti chorai. Prie to dar pakvies*
vo giedama per atlaidus.
Postliudium ant vargonų la- ti gerų kalbėtojų, kuris galė-
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Trečiadienis, lapkr. 21 d.
Ketvirtadienis, lapk. 22 d.
Šv. Cecilijos Panos.
Šv. Pan. Marijos Ant.
TOWN OF LAKE.

IŠ PRAKALBŲ.

Klaidos pataisymas bei
Spaudos Savaitės vakaras.
paaiškinimas.
Lapkričio 15 d. p. J. Elijošiaus svetainėje vietos
Sekmadienio vakare, lap
Lietuviu Katalikų Spaudos kričio 18 d., š. m., p. .T. J.
Savaitės komisija buvo su Elias svetain., kalbėdamas
rengus puikų vakarų.
prisiminiau
žmonėms
aPirmiausia Šv. Cecilijos pic tamsybės apaštalus, nechoras, vadovaujant p-nui zaležninkų kunigus, kaip'
Daukšai, puikiai sudainavo tai: Mockų, Bužynskų ir ki
keletu tėvynės dainų, ku tus.
rios žmonėms labai patiko.
Svetainėje buvo dukteris
Po dainų p. M. Zujus pasa p. Bondzinsko, kuris kitų
kė trumpų prakalbų supa kartų rašinėjo korespon
žindamas susirinkusius su dencijas i sdcialistų laikraš
Spaudos Savaitės tikslu. tį “Naujienas.” Tos jaunos
Po kalbos buvo sulošta mergaitės suprato, kad aš
komedijėlė
“Kūmutės.” apie jųjų tėvų kalbu.
Už
Lošė p-lės K. Norvidaitė ir tai po prakalbų pradėjo
L. Tirunaitė. Gražiai atlo- kelti trukšmų ir koliotis.
v•
se.
Tatai gi aš čia paaiškinu.
Pabaigus lošimų kalbėjo Jei kalbėdamas paminė
p. A. Račkus.
Tema kal jau p. 'Bondzinsko vardų,
bos buvo: Tikras visuome tai padariau klaida, ir šiuonės progresas.
Gerb. kal mi pataisau.
Nezaležninbėtojas, savo ilgokoje kal kų “kunigas,” tamsybių aboje nurodė, kokių rolę lo paštalas, yra ne ponas Bonšė civilizacijoje katalikų dzinskas, bet Bužynskas.
spauda.
Prisiminė ir so
J. P. Poška,
cialistų su laisvamaniais
Loyolo’s Univ. stud.
šlamštus, kurie, anot jo žo
džių, vientik mulkina nesu
IŠ NORTH SIDE.
sipratusius žmonelius. Pa
baigoje savo kalbos, ragino
Daugumas musų girdėjo
skaityti gerus katalikiškus
apie Spaudos Savaitę, dau
laikraščius ir kningas, nes
gelis dar , nežino, yra ir
tik tie teikia musų žmo• ’
lokių, kaine visai nenori
nėms laimę kaip šiame, taip
apie tai žinoti.
Daugumas
Buvo
aname gyvename.
net pajuokia netik rengėjus,
dar duota kalbėtojui keli1
bet net pačių katalikų spau
klausimai, kuriuos labai ge dų.
Tarp tokių dažnai ga
rai paaiškino.
lima pastebėti net pačius
Pabaigoje buvo sudainuo katalikus, katrie neatskiria
ta kelios dainos ir tas pa gero laikraščio nuo šlamšto:
baigus buvo žaismės ir šo katriems yra ligųs laikraš
kiai.
čiai, ar jie butų bedieviški
Vakam žmonės buvo la ar katalikiški.
Tokiems
bai užganėdinti.
Žmonių žmonėms vistiek, ar iš jo
buvo pilnutėlė svetainė. Vi- bedievis juokias ar katalisę vakar, grojo Šv. Cccili- ,;as apgaiicstaUja.
Daugcjos benas.
Žalpių Juozas. j)js man0 ir sako> kad skai.

Trečiadienis, lapkr. 21 d.

ANT PARDAVIMO.
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GERA PROGA.

Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už rotai pigi!), kaina, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35.
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, davenport, taipgi $525 Vlctor
su
brangiais rekordais už $60.00.
šis
yra retas pigumas Ir Jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jąs gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės,
parsiduos taip po vieną. Atsišaukite
tuojaus. Gyvenimo vieta:

Čia Yia Jūsų Proga

Gauti geresni darbų Ir daugiau pi
arti 22-ros nigų.
Visur reikalinga daug kirpėjų, triTuri parduoti
Puikus Seklyčios merių, rankovių, kišenių ir skylučių
rakandus, Stala ir šešias kėdės — dirbėjų. Taipgi preserlų Ir siuvėjų
divonus. Plieninė Lova — Kamodas elektros mašinomis. Darbai laukia,
$250 Vlktorola su rekordais — $60, ▲telkite dienomis arba vakarais.
$850 player pijanas $210 — vartoti Lengvi mokesčiai.

1022 Ko. Kcdzie Avė.,
gatv., Cliicago, Iii.

tiktai 90 dienų — persiduos po vie
nų, kroipkiteEt

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
3010 Jackson Blvd., nrtl Kidzic avė.
Patrenos daromos pagal Jųsų miš
blle
Parsiduoda bučemė ir grosernė, rų—blle stailės arba dydžio,
labai geroj lietuvių apgy Ventoj vie madų knygos.
toj. Priežastis pardavimo, savininkas
MAKTER DESIGNING 8CHOOL
išeina į karuomenė. Kam reikalinga
kreipkitės j:
J. F. Aasnlcka, Perdėtints
“DRAUGO” ADMINISTRACIJA
118 N. La baile gatve. Kambarys
410-417. prieš City Hali
1800 W. 48th St., Chicago, III.

U

DABOKITE SAVO AKIS

Turėkit Buteli Parankiai!
S

Tuoj reikalingas atsakantįs = LIETUVIS GYDYTOJAS
Chicago, III. |
vargonininkas. Alga pilnai už 1731 W. 18thSt.
tikrinta. Platesniųjų žinių dė ^|||||||||||l||IIIIIIHIIIIIIIIIillllElllllllllll£
lei, kreipkitės:
KUN. J. RAŠTUTIS,
MeKtalar 6784
103 Spr. Garden St., Easton,
Pa.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokia* Ligas

Paieškau savo vyro Juozo Meišto, paeinančio iš Kauno gub., Vilk
mergės pav., Ragos parap. Gruodžio
mėnesije bus metai kaip mane aplei
do su trims vaikučiais. Mes tuomet
gyvenome East Chicago, Ind. Jeigu
gyvas tegul sugrįžta, aš jam viską
dovanoju. Gal kas kitas apie jį žinote
praneškite už ką busią dėkinga.
MARIJONA MEI.ŠTIENE
4509 Hermitage Avė.,
Chicago, 111.

84S7 Ii. Vntan IM.

laant R. U $«hl

Dr. A. R. Blimentlial D. D.

Paieškau savo dukters Petronėlės
Akių Specialistas
Marcinkevičiūtės, kurĮ kelios dienos
Patarimas Dykai
atgal apleido manį paimdama su sa-'
Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9
vimi kelias dresės ir pinigą. Gal kas
vai. vakarė Nedelioms 9 iki 12.
girdėjote, malonėkito pranešti man.
4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St.
Rainos akys plaukai tamsiai geltonį,
Telefonas Tąrds 4117.
14 metą, apie penktą pėdą augščfo,
biški raupuota. Buvo apsivilkus žalių
kotu ir su juoda kepprę.
►*•*1
Magdalena Marcinkevičienė,
J
TeL Drover 7S4S
1003 S. Hermitage avė., Chicago, III.

Tėmykit

S

a

Kampas 18-tos gatvės
Ant Platt’s Aptickos
2-ras augšta.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliotu nuo 9 ryto Ud 12 dieną.
Tel. Canal 523

E
"

ERNEST WEINER
DRY GOODS
1800 W. 47th
Kampas Wood Gatves
Mes Duodame Dubeltavus Štampus Ketverge ir Subatoje
. . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke-

PETER. A. MILLER

tų, Sveterių, Apatinių Marškinių.

1

2128 West 22-ra gatvė

NUSIPIRK MOSTIES

Plunksnos

Plunksnos

49c. Svaras i

Svaras 4Qc.

LIETUVIŠKA KRAUTUVE
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^HiiiiiiiinHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHsiimiiimis

..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdils
ha Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per keis vakarus, o padarys veidą tyru
Toji mostu
ir skaisčiu baltu..
šima plėmu8 raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius
spuogus nuo veide. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00.
Pinigus galit
siųsti ir stampomis.
J. RIMKUS,
P. O. Bot 86,
Holbrook.

iiimimmmiiiiiimmiiimiiimiiiiiimimiiiiiiiiiimmimiiiitiiiiiiiiiimiMiiimiiii ’i

| Mokintis Niekuomet Neper- |
vėlų—Visuomet Naudinga
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DR. G. M. GLASER
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Ant randos ir ant pardavimo
3 augščių namas 3145 Emerald
Avė., atsišaukite.
J. J. Temanek
3128 ’ Union avė., arba
1825 Blue Island avė.,

užraša.
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IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

mano

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kas tartie sUpuus akis iv trum
pų žiūrėjimų arba galva skauda
nelaukite Ilgai, bet ateitiklte pas
mane.
Ai Jom, duosiu rodą Ir
pririnksiu akinius. Ui savo darbų
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

»*•*****)
Aš Petras Grikszas
paieškau
Egnach Strcwinsky, paeina iš Suvai
ką gub., apie 30 metą senumo. Turi 0
Phone Yards 2721
kreivus dantis. 1914 metais turėjo
rasturanta Chicago, 63 ir Halsted Et., H DR. J. JONIKAITIS
Kas praneš apie jį arba jis pats at
sišauks, gaus gera atlygirną. Meldžią i$ GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
pranešti sekančiu adresu.

tvdami bedieviškus laikrašCICERO, ILL.
čius nepaliks bedieviai.
K. Sp. Savaitės vakaras.
PETRAS GRIKSZAS ____
Tečiau toks manymas y•^Čionykščiai
susipratę
U. S. I S. PARKER, WASH.
ra baisiai viliugingas. Ka
Arba
gyventojai sujudo ir sukru
Karolina Grikszaitė
dangi iš mažutytės kibirkš
(po vyrą Lcketlenė)
to varyti prakilnų darbų,
ties pakįla baisiausias gais L459 So. Union Avė., Chicago, Iii.
platinti rimtų katalikiškų
ras.
Todėl nesiduokimr
Paieškau Juozape. Morkūno, gyvespaudų.
Del pasekminges■ics yra Chicagoje. Kai kas žinote
mes bedieviams pravady- įpie JĮ malonėkite pranešti:
nio veikimo katalikiškos
riauti.
Stokime vyras Į
ANTANAS NAKROSIS,
draugijos ir kuopos susis
vyrų ir mokykimės.
Auk 311 Kcnsington avė., Chicago, iii.
Paieškau savo moters Cicilijos
pietė krūvon ir sudarė ko
lėkime savo katalikiškas rjabuekienės — (iš namu Pusliea)
misijų.
iį mane apleido .jau antri metai
idėjas.
Vaisius jų veikimo bus,
>unant Chicagoje. Taipgi sykių ir
Šioje kolionijoje Spaudos t metų mergaitė išsiveži, dabar ne
tai vakaras rengiamas su
šinau kur būna. — Gal kas girdė
programa ir prakalbomis. Savaitė bus apvaikščiojama jote ar ji pati tegul atsišaukia po.
lapkričio 20, 22 ir 24 dieno
Tas vakaras bus lapkričio
Silvestras Labuekas,
se.
Šv. Mykolo parapijos I50G S. Wood st., Chicago, III.
22 d., (ketvirtadienyj), Šv.
svetainėje. Bus prakalbos
Paieškau savo tikro brolio, Povi
Antano bažnytinėje svetai
lo Urbonavičiaus, Suvaiką gub.. Naubus programas.
Įžanga neldžią pranešti sekančių, adreėu:
nėje.
Įžanga bus vos tik
svetainėn bus tik 10 centu Pilviškių parap., Pobalčlupiu kaimo,
10 centų ir už tų bus duo
ilrma gyveno Anglijoj prieš 13 metų,
I metai kaip Amerikė.girdėjau kad
bet
liž
tuos
pinigus
kiekvie

damos gražios dovanos. Tat
ryvena apie Detrolt, Mieh., ir yra
nas gaus gražių dovanėlę. | vedės jau. Norėčiau sužinoti ar gyvas
gi, katrie atsilankys, turės
ar mlrės? Kas apie žino ar Jis pats
Kviečiami visi,
miesčio pav. Griškabūdžio gmlno,
neišpasakytų naudų.
I
t
MI8S T. URBANAICIUTE,
Komitetas 423 Tarson St., 20th Wd.
Pr. Zdankus,

AKIŲ SPECIALISTAS.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

LIETUVIS DENTI8TA8
i Valandos: nuo • Jyto iki 9 rak.
Nedėliomis pagal' sutarimų.
4712 So. Ashland Are.
arti 47-toe gatvės

EXTRA.

John J, Šmetana

pa/n.

Dr. C Z. Vezelis

PAIEŠKAU KAMBARJ, Bridgeporto apielinkėje, su valgią ar be,
šviesu, apšildoma. Atsišaukite laišką.
A. YONAICIUI,
3252S. Hnlstcd st., Univ. State Rank.
Chicago, Iii.

įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
akla specljallstul, kurs 16 metą darbavosi lenką šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

DR. A. YUSKA

I
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Liniment
/r/zz-s

tau

vo

S
S

Sloans

Reikalingas atsakantis bučeris
kuris gerai supranta savo darbo, sJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllš
Pitone Canal 2118 E
gera vieta geram žmogui. Atsišaukite
tuojaus:
1618 Union AVĖ., Chicago, III.

Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tut
reikalingi akiniai:

į

Reikalingas jaunas vaikinas į
Dr. POVILAS ŽILVITIS
□anka ant South Side, už pasiun
Lietuvis Gydytojas Ir
tinį (messenger), gera proga iš
Chirurgas,
mokti bankinio užsiėmimo.
»ao» B. Halsted St.,
Kreipkitės laiškų į:
Tel. Drover 717$
Draugo” Administracija
III.
1800 W. 46th St., Chicago,
b»•*•*•*

(

Jeigu turi uždegimų akių.

loan’s Linlmcntas turi paženk
linta vieta tarpe žinomų šeimy
nos vaistų tūkstančiuose namų.
Pasitikėjimas jame jau yra Išdirbtas,
kadangi tuojaus prašilau skausmus,
rumatizmo, neuralgijos, strėnų, skau
damu ir sustingusiu muskulų, sumu
šimu, Išsisukimus. Švaresnis ir geres
nis vartoti negu pleistrai arba mos
tu Jis persisunkia Ir greitai pagel
bsti be jokio trinimo.
Pas visus vaistininkus 25c. 50c.
ir $1.00.

0*04

PAIEŠKOJIMAI.

Jeigu Tau gaiva skauda.
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų.
Jeigu Tau skauda akys,

Mokintics norinčiam visuomet yra laikas. Taip pat visuomet
jis turi progą: jeigu neturi, tai ją pasidao.
Jėzuitą Brolijos tėvas Ignotas Lojolą, trisdešimts tris metus
amžiaus turėdamas pradėjo mokintics skaityti iš knygos. Lomonosovas, tamsaus žuvininko sūnūs tolimojoj ledą šiaurėj, kur švietimo patogumai labai prasti, tik (Jvidcšimts uviršum metą sulaukęs
pradėjo mokyklą lankyti, o tą pabaigęs; iš Archangelsko į Maskvą
ėjo pėsčias ir ten įsigavo augštesnėn mokyklon, kuri atlldarė jam
duris šviesuomenės ir literatų pasaulin.
Ką nuveikė Lojolą, ką atsiekė Lomonosovas, tą gali nuveikti ir
atsiekti kiekvienas, pas kurį yra Lojolos ir Lomonosovo noras —
noras mokyties, šviesties.
Dabar ateina pats gerasis moklnimosl laikas: ligi ir vėsus rudens ir žiemos vakarai. Kiekvienas, kuriam apšvietimo ir mokslo
trūksta, naudingiausia gali juos praleist} mokykloje, prie knygos.
Geriausia suaugusiems mokykla yra AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA. Joje mokina plačiai Chicagoje žinomas ir gerai savo prof esi joj prityręs, Valparaisoje baigusis augštesnį mokslą Juozas I’.
Olekas. Čia jis veda dieninius ir vakarinius kursus. Mokykloje
mokinama šitie dalykai: Lietuvių ir anglų kalbos, aritmetika, knygvedystė; stenografija, mašina rašymas (typewrltlng); pirklybos teisės; Suv. Valstijų istorija; geografija, politinė ekonomija, pilietystė ir dalleražystė.
»
Jo mokinimo būdas labai suprantamas ir lengvas. Mokinimo
valandos tokios: Nuo 8 ryto iki 5 po pietą ir nuo 7:30 iki 9:30 vj*k.
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Amerikos Lietuviu
CHICAGO, ILL.

E 3106 So. Halsted St

!

Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas ir Ofisas

8148 S. Morgan St. kertė 32

st.

Chicago, Iii.

SPECIALISTAS
MoterlSkų,

Vyriškų

Ir

Vaikų

Taipgi Chronišku Ligų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir nuo 8 iki 8:10 vak. Nedėlio
tais vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Tsrds 687

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne
laukite Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkites pas:

K. NURKAITf, Opt, Dr.
1617 N. Robey St.

Mllvillui Ir North iv, Til. Honbolt 4B17

WEST S(D8
1373 MUmukn. «».
2064 Ml(waukM mt*.
1064 Milwauttuu av.
1610 W Madl’m «t,
2880 Uidloan ai.

w

1644 W Cbtcaiaoav.
1S36 Olos lala-id a,.
2612 W. North a».
1217 S. H»l.ta! at,
1S82 R. Hal.iod a*.
1818 W. 12tb at.

28nd at.

•KIS."

RtHJTH RIPE
6032 Wentwortli
i
uv
:it7S. HaLteri at.
m) 1. Ashland av.

0K1HSIO8I
.06 W. Ot.taton at.
710 w. North av'
2640 l.leeiln »v.
3244 Linooln nv,
1413 N. Clnrh 3l.

-r-ų—rrv.- A. -4.

riTTSBUGH, PA.

S

I

Chicagos Choru Pasilinksminimo Vakaras

BOHEMIAN
SLAVGNIC
AMER.
SALEJE
1440 West 18th Street

PARAPIJINIAI CHORAI
6
■
■
s

ts

RENGIA
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BENDRĄ PASILINKSMINIMO VAKARĄ
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K

Nauda iš to vakaro yra skiriama Upiatinimų Kat. Spaudos. į
Bus didele orchestra. įvairius žaislai ir pramogos.
£

Pradžia 7 valandą vakare

NED. LAPKR.-N0V. 25.1917

ĮŽANGA 35c.

P. S. 18tos gatčvs?karai daveža iki durių
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