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ANGLAI ATĖMĖ 5 MYLIAS
PRANCŪZIJOJ.

________________ \

8,000 vokiečių nelaisvėje.
GEN. KALEDIN EINĄS

prieš Maskvą.
36,000 KARElViy APLEIDO RUSU TRONTĄ.

’ ’
Anglai nori, kad Amerika nusiųstų 

frontan milijoną kareivių.

True tranaiatior, filed with the post- 
moater at Chicago, III., on November 
22, 1917, as requred by the act of 
October 6, 1917.

HINDERBURGO FRON 
TAS VAKARUOSE LŪŽ

TA.

True translation flled with the jtost- 
master at Chicago, III., on November 
22", 1917, ąa reųured by the act, of 
October 6, 1917.

GALI ŽLUGTI VISAS 
RUSŲ FRONTAS.

Tnto translation flled with the post- 
maątcr at Chicago, III., on Novembor 
22, 1917, as requred by the act of 
October 6. 1917.

NAUJAS DEBESIS DARO 
SI PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

Washingtonas, lapkr. 22. 
Sostinėje gautas pranešimas 
iš švediškų šaltinių, kad buk 
generolas Kaledin su kazo
kais einąs atimti Maskvą 
nuo bolševikų, kame laike 
paskutinių mūšių žuvę 8,- 
000 žmonių. Oficialio šios 
žinios patvirtinimo valstijos 
jos departamentas neturi.

True. translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
22, 1917,, as- reųured by the act of 
October 6. 1917.

TALKININKŲ AMBASA
DORIAI IŠVAŽIUOS IŠ 

PETROGRADO.

led wlth the post
ui., on November 
ed by tho act of

RUSŲ
NRNORI 

TAIKOS.

AMERIKOS ŽINIOS
lapkr. 22.— 
į Torneo at

sako, kad 
bolševi- 

ėja. Neseniai

True translation j 
master at Chli 
22, 1917,
October 9,'J91T

SKELBIA,
KAR
ATSKią(

Stockhų
Iš *Petroi 
važiavę keli
nepasiten’ 
kais nuolat 
rusų sostinei buk kareiviai 
buvo surengi demonstraciją
ir nešiojo 
kiais paraš 
rime seperid 
Šalyn tyroiru, 
Petrograde! f 
lojaus niel

Kalėjimas nereikalingas, 
kuomet saliunus panaikino.

Atsisakė pastoriauti; 
, priežastis.

karė Los Angeloj nebus saliunų. 
Los Angeles, lapkr. 22.—

Londonas, lapkr. 22.—Ka
rės štabas praneša, kad per 
4-5 mylias Hindeburgo ap
kasai tapo šluote nušluoti 
Visu frontu tarp Quentin ir 
Scarpe upės (32 mylios) 
anglų kariuomenė sulaužė 
pirmą Hindeburgo apsigi- 
faimo liniją.

Paskui gi anglų piestinin- 
kai ir “Tankš” sutriuškino 
ir antrą apsiginimo liniją,

{u ^pasijukdami dar mylią pir-
MyiL

Užpuolančių armiją veda 
gen. Julian Byng.

-Nelaisvėn paimta kelioli- 
ką tūkstančių kareivių.

Atakas pradėjo užvakar 
trečioji armija. Užpuolimas 
pradėtas be prirengiamos 
artilerijinės kovos ir užtat 
vokiečiai visai nesitikėjo 
taip smarkios talkininkų o-

« fensyvos.
Ir —.------------------

Petrogradas, lapkr. 22.— 
Kievo apgygardos kariškas 
viršila ir laikinis guberna
torius su štabais apleido U- 
krainą. Ukrainiečiai į šias 
vietas paskirė savuosius vir
šininkus, kurie stoja už pil
ną Ukrainos neprigulmybę.
,360 tūkstančių ukrainie

čių kareivių esą atšaukta 
nuo kariško fronto. Šis žy
gis pastatė į didelį pavojų 
visą rusų armiją ir Rusijos 
froĮB&aMjfliufoiAi ortidiMĮBto*
vokiečiams.

Revoliucijonieriškas , ko
mitetas panaikimo Mask
vos miesto durną. Maskvos 
majoras Rudieniof kaž kur 
pabėgo, slapstydamasis nuo 
arešto. Jūreivių būrys su-, 
gavo apginkluotą, traukini 
ėjusį Petrogradan, ir su
grąžino jį atgal Maskvon.

Londonas, lapkr. 22.— 
Talkininkų valstijas atsto
vaujantieji ambasadoriai 
buk jau ruošiasi apleisti 
Petrogradą, vienok šiai ži
niai dar negalima pilnai pa- 
šitikėti. Suv. Valstijų amba
sadą Petrograde saugojan
ti lenkų kariuomenė.

Kas atsitiko su Keren- 
skiui sunku spręsti iš viena 
kitai prieštariaujančių tele
gramų. Vieni sako, kad Ke- 
renskis atėmė sau gyvastį 
nusišaudamas. Kiti gi tvir
tina, kad jis vedąs kazokus

j m
. - . n- v • -

True translation flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
22, 1917, as reųured by the act of 
October 6, 1917. „ |

TIKI, KAD GREIT JUOS 
PRIPAŽINS.

E*

True translation flled wlth the post- 
'T master at Chicago, III., on November

22. 1917, as reųured by the r.ct of 
October 6, 1917.

VOKIEĮIŲ TEKO 
ANGLAMS?

Londonas, lapkr. 22.— 
Reutero žinių teikimo agen
tūra buk sužinojo vyriau
sioje stovykloje, kad agklai 
kakariniame į fronte ' paėmė 
S,000 vokiečių nelaisvėn.

True translation flled wlth the post- 
mastor at Chicago, III., on November 
22,. 1917, as rcqured by the act of 
October 6, 1917.

JAU PRADĖJO TRAUK 
TIS NUO PIAVOS? ,

Washingtonas, lapkr. 22. 
—Iš Rymo gautos telegra 
mos skelbia, kad italų ka
riuomenė po truputį jau 
pradėjusi evakuoti Piavo 
upės frontą.
, Dalai atsiekė savo tikslą, 
gan ilgai užlaikydami vo
kiečius prie Piavos, kad 
suspėtų atvykti anglų ir 
prancūzų kariuomenė.

« Manoma, kad drauge su 
talkininkų pagelba pasiseks 
galutinai sulaikyti vokiečių 
užplūdimą Adigc fronte.

True translation filed wlin tbe post- 
master at Chicago, III., on November 
2?,* 1917, as requred by the. act of 
October 6, 1917.

RUSAI BUK OFICIALIAI 
PRANEŠĖ, KAD JIE JAU 

NEBEKARIAUNA.

Londonas, lapkr. 22.—
“Exchange Telegraph” ži
nių teikimo bendrovė gavo 
šitokią telegramą iš Petrb- 
grado:

“Laikrščio” National Ti- 
dende” korespondentas Ber
lyne netiesioginiai sužino
jęs, jog naujoji Rusijos vy
riausybė oficialiai pranešu
si, kad ji išeinanti iš ka
riaujančių valstijų skai
čiaus ir fiasiruošusi padary
ti _ atskirą taiką su vokie
čiais.

True translation flled wlth the post- 
'moster at Chicago, III., on November 
22, 1917, as roqured by the act of 
October 6, 1917. ,

ANGLŲ KARIUOMENĖ 5 
MYLIOS NUO JERUZA

ŪMO.k

Londonas, lapkr. 22—Ka? 
rėš štabas oficialiai prane
ša, kad Britanijos kariuo
menė Palestinoje randasi 
tik už 5 mylių nuo Jcruzali- 
mo.

Petrogradas, lapkr. 22.— 
Laikraštis “Volia Naroda” 
rašo, kad artymiausiose die
nose Leninas ir Trockis ofi
cialiai praneš apie pasise
kimą sutverti darbininkų ir 
kareivių vyriausybę. Ti- 
kimąsi, kad tada svetimos 
valstijos pradės viešai vesti 
derybas su nauju užrube- 
žinių reikalų ministeriu.

True tmtolatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
22, 1917, as requrod by the act of 
October 6, 1917.

RUSŲ IR VOKIEČIŲ KA
REIVIAI PUOTAUJA 

DRAUGE.

Londonas, lapkr. 22.—Iš 
Kopenha&eno skelbiama, 
kad nuo Rusijos fronto vo
kiečiai išgabeno visą geriau
sią kariuomenę* ir didesnę 
dalį armotų. Rusijos ir Vo
kietijos kareiviai nuolat 
drauge bičiuoliojasi ir kelia 
bendras puotas.

True translatlėn flled wlth the poet- 
maator at Chicago, III., on November 
22, 1917, as requred by the act of 
October 6, 1917.

i Rotterdamas, lapkr. 22.— 
“Nieuwe Rotterdam Cou- 
rant” prapeša, kad vokie
čiai nuolat vis gabena ra
mius gyventojus iš Flandri
jos miestų ir kaimų. Nese
niai iš miesto Courtrai tapo 
ištremta į Vokietijos fabri
kus 2,000 belgų.

Nuo balandžio 1 d. 1918 me
tų Los Angeloj privalės už-, 
sidaryti visi saliunai ir ki
tos girtuokliavimo įstaigos, 
tfaip pat ir krautuvėse bus 
užginta pardavinėti svaigi
nančius gėralus.

Palaimintas miestas! Rei
kia nuoširdžiausiai linkėti, 
kad visi Amerikos miestai 
kuogreieia ilsiai paliaut ų
srėbti “pasiutusios karvės 
pieniuką”.

Druskos stinga.

Peiliam, Ga., lapkr. 22.— 
Šio miestelio kalėjimo na
mas tapo atiduotas nuomon 
(arendon-), nes' jau seniai 
čia nebeatsiranda nei vieno 
prasikaltėlio, kurį reikti, 
pasodinti kalėjiman. Vieti
niai žmonės sako, kad pn- 
verstirios blaivybės įvedi-

“ Prie" Niką-1mas biriausiai prisidėjo prie 
didelio prasikaltinimų su
mažėjimo bei išnykimo.

ivas su šito-
“Mes neno- 

talkos!,” 
viešpatavimas

taip nevaržė,
kaip prie fofįerikpj!” ir tt.

----------JT

ftled wlth the post
ui., on November 

by the act of

True tranalatl 
master at Chh 
22, 1917, as 
October 9, 191'

LLOYD GHMGE RAGI 
NA AMERUjEčIUS VEI

KLIAU lilIAUTL

Londonas,
mame ang] 
riškos 
L. George 
kininkai 
kos kariu 

Britanijos ' 
mininkae 
ti, kuomių 
Amerikos

22.—Pir- 
ečių ka- 
posėdyj 
kad tai- 

uja Ameri- 
ir laivų, 
erių pir- 

rėtų žino- 
|s milijonas 

busiąs 
laukuo-

Kadan gi Rusija suįro ir
vokiečiai be pasigailėjimo
peša italus, i u v. Valstijos,
girdi, privalė kuogreičiau-
šiai pasirupin i kaip galima
daugiau kare 
fronte.

True translation fi

Varo iš miesto tinginius.

G&lesburg, lapkr. 22.— 
Policija išleidė parėdymą, 
kad visi “bomukai”, kurie 
nenori dirbti jokio darbo, 
privalo arba tuojaus stoti 
prie darbo arba visiška 
apleisti miestą.

fieimyninkės, atsargiau su 

apgavikais!

rių pastatyti

i sd with the post-
master at Chicago. III., on November 
22, 1917, as requi »d by the act of 
October 6, 1917.

ITALAI VARO ATGAL 
VOKIEČIUS PRIE ASLA 

CK.

Londonas,

Louisville, Ky., lapkr. 21. 
—Vietinis baptistų pasto
rius Joseph N. Bindford ne
galėjo sutaikinti savo pa
triotizmo su Dievo prisaky
mu “Neužmušk” ir užtat 
negalėdamas atvirai stbti 
savo pamoksluose nei už ka
rę, nei prieš, nutarė visiškai 
atsižadėti pastoriavimo.

Už pabėgimą iš kariuome
nės 30 metų kalėjimo.

Rockford, UI., lapkr. 21. 
—Už pabėgimą tiesiai iš ka
riuomenės ar už kitokį iš
sisukimą nuo kareivio prie
dermių teismas gali nubaus
ti 30 metų kalėjiman su sun
kiais . darbais.

Gausi auka žydų fondui.
X

New Yorkas, lapkr. 22.— 
Bankierius Jacob H. Schiff 
šiomis dienomis žydų fon
dui nukentėjusiems nuo ka
rės šelpti paaukavo 200,000, 
dolerių. Išviso šis vyras jau 
paaukavo žydams pusė mi-

Washingtonas, lapkr. 22.
Vyriausia maisto kontrolie
rius Hoover gavo praneši- 
njią, kad daugeliose vietose 
apgavikai, apsimetę valdžios ____________

vattHfoJk TdfiJįSS dolerį 
namus, atiminėdami nuo šei- 
myninkių įvairus konservus 
jr kitus maišto dalykus. Ap
gavikai aiškina, kad jie tą 
daro vyriausybei paliepus, 
nes, girdi, dabar maisto rei
kalai bus Jritaip tvarkomi.
Ištikrųjų gi jokio parėdy
mą apie maisto atiminėji
mą nėra ir užtat tokius 
“valdžios inspektorius”
Hoover pataria įduoti poli
cijai.

25 dol. ui vaiko užmušimą.

t

Washingtonas, lapkr. 22. 
Kaikuriose vietosė ėmė stig-. 
ti druskos ir ji labai pabran
go. Maisto administratorius 
Hoover ruošiasi Įiadirbėti, 
kad prašalintų “druskinio* 
bado” pavojų.

Atsiunčia Chicagon 5 mili
jonus centų.

Paskutinė diena vokiečiams.

ipkr. 22.—Į
rytus nuo Asiafeo italų ofen- 
syva nesiliauifa ir keliose
vietose priešai 
gal. Virš 300 
teko nelaisvėn 
sąvaitės milži tiško •nepasi
sekimo, austru-vokiečių jė- 

’ gos daugiau lemėgino pe
reiti Piavos upę.

atstumti pa- 
vokiečių pa- 
Po praeitos

True trrtnnlattoa A 9d Wlth the poat- 
maater at Chicago, Iii., on November 
22, 1917, aa requr td by the act of 
October 9, 1917.

Venecija,' lapkr. 22.—
Austrija per Ispanijos am
basadorių pan ikalavo, kad 
“Italijos vyriausybė praneš
tų ar Adridtikos Karalienė 
yra sutvirtintas miestas ar 
ne”. Šį reikalavimą čia iš
aiškinama tuomi, kad laike 
busiančių kariškų žygių 
Austrija kalėtu žinoti kaip 
galima elgties su Venecija.

Amerikos konsulas B. 
Harvey Carroll Jr. ir kiti 
talkininkų konsulai iki pas
kutinės valandos nutarė bū
ti Venecijoje. Japonijos

Washingtonas, lapkr. 22. 
—Iki vakaryščios dienos pu
siaunakčio visi nenaturali- 
zuoti vokiečiai, apsigyvenę 
Columbijos distrikte po ka
rės paskelbimo, privalėjo iš
sidanginti iš šių vietų. Jei 
kas pasiliko, tai bus suafeš- 
tuotas ir laikomas iki karės 
pabaigos. Išvaromiems vo
kiečiams būtinai reikia pra
nešti, kur jie apsigyvens.

600,000 vokiečių bus domiai 
saugomi.

Washingtonas, lapkr. 22. 
—Naujai išleisti vyriausy
bės parėdymas užgina Vo
kietijos pavaldiniams gy
venti arti nostų, arti dide
lių maisto sandėlių, sosti
nėje, visame Columbijos dis
trikte ir tt. Aprokuojama, 
kad išviso Suv. Valstijose 
yra 600 tukstabčių Vokieti
jos pavaldinių, kurie dabar 
gyvens nuolatinėje policijos 
priežiūroje. Priešais rokuo- 
jami ir tie vokiečiai, kurie
yra išsiėmę pirmus piliety- 

konsulas jau išbėgo Ryman, bės raštus.

Buffalo, N. Y., lapkr. 21. 
—Šiomis dienomis augš- 
tesniame teisme buvo svars
toma Bernardo Rogovskio 
motynos bylai Motyno su
važinėto vaiko skundė auto- 
mobiliaus savininką Leonar
dą Billiardą.

Teismas nusprendė, kau 
už vaiko užmušimą kaltinin 
kas užmokėtų $25 bausmės.

Vaiką užmušė automobi
lius ant vietos prie gatvių 
Broadway ir Gold.

Gaisras Denvero skerdyklo
se.

Denver, Colo., la^kr. 21 — 
Vakar Denver Union sker
dyklose ištyko gaisras, ne
mažai padaręs nuostolių 
Swift & Co. Skerdykloms. 
Dvi sąvaitės atgal policija 
tose pačiose Skerdyklose at
rado 12 paslėptų bombų.

Padidino algą geležinkelio 
darbininkams.

Bostonas, lapkr. 22.—Ge
ležinkelis “Boston and 
Maine” pridėjo 40 centų 
dieną visiems savo agen
tams, klerkams, “postpor- 
ters” ir visiems kitiem dar
bininkams.
’ ’ . . -t , j ' j _ ■ b >
Naujas Clevelando tiltas ant 
upės Cuyahoga jau tapo 
užbaigtas ir iškilmingai a- 
tidarytas. Jis kaštavo pen
ktus milijonus dolerių; sta
tė trejus metus.

Chicago, lapkr. 22.—Įve
dus įvairus kariškus mo
kesčius visur didžiai ėmė 
stigti centų. Kaikur vaka
ruose 99, 95, o ne ir 9tt a.t- 
skirų centų, pardavinėjama 
už dolerį. Atsižvelgiant į tai 
vyriausybė nutarė kuogrei- 
čiau8iai išsiuntinėti į visas 
šalįs naujai primuštų cen
tų. Šiomis dienomis Chica
go gaus iš Washingtono net 
5,000,000 centų.

Du labai svarbus išradymai 
- medicinoje.

Philadelphia, Pa., lapkr. 
22.—Metiniame “National 
Academy of Science” susi
rinkime pranešta apie du 
didžiai svarbus išradymus 
gydymo srityje. Pirmiausia 
yra atrastas tikrai pa
sitikimas būdas išgydyti 
pyktąją ligą (syFilį). Šią 
baisią ligą pirm gydydavo 
“Salvarsasi’u”, kuris taip 
pat vadinamas “606”. Bet 
“606” vari vjimas yra pa
vojingas i? blogiausiai, kad 
laike karės to vaisto negali
ma atsigabenti iš Vokieti
jos, nes tai vokiečių išrady- 
mas. O naujai išrasti blogo
sios ligos gydymo budai buk 
visiškai nepavojingus ir pi- 
gųs.

Kitas išradymas tai- 
-pyktojo mėšlungio’ (teta- 
nus) pasekmingas gydymas.

Abu naujieji išradymai 
padaryti Rockfellero insti
tute New Yorke. Moksliš
kais tyrinėjimais vadovavo
Dr. 8. P. Flexner,

ORAS.

Dalinai debėsiuota ir tru
putį šalčiau, negu vakar.
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DAR APIE ARGENTI 
NOfi LIETUVIUS.

t

- Vakar šioj vietoj minėjo
me, kaip po ilgų ūkanotų 
metų pagaliau ima atbusti 
Argentinos lietuviai ir sto
ja tautos darban.

Paminėjome, kad jie te
nai sutvėrė Lietūvių Ap- 
švietos Draugijų “Aušrą.” 
Padėjome tos draugijos 
svarbiausius tikslus. Ka
dangi “Aušros” visusvar- 
biausias tikslas — platinti 
tarp savo brolių - tikrąją, 
krikščioniškąją apšvietą, 

'tatai be kitko “Aušra” ėmė 
išleidinėti laikraštėlį vardu 
“Žvaigždutė.”

Laikraštėlis yra keturių 
puslapių. Jis praneša daug 
indomių žinių apie Argenti
nos lietuvius, “žvaigždu
tės” rašyba nekokia, mažai 
atkreipta domos i korektū
rą. Bet tos paklaidos, su
lyginus su laikraštėlio lei
dėjų norais ir pasišventimu, 
yra visai niekis. Leidėjai 
gaus gabesnį vedėją ir laik
raštėlio turinys kaip bema
tai pasigerins.

Bet užtaigi ‘ žvaigždutės ’ 
leidėjų norai ir troškimai 
visuorųet užims pirmąją' 
vietą Argentinos lietuvių 
istorijoje. —

--------: :o::--------
Paklausykime, kas tenai 

rašoma apie “Aušros” 
draugijos sutvėrimą:

“Nuo paleisto musų pa
kvietimo tverti apšvietos 
draugiją krikščionių-demo
kratų pakraipoje, pasigir
do daugelis įvairių balsų. 
Vieni kreivai žiūrėdami 
sakė, kad dabar bus dau
giau draugijų, negu žmo
nių. Kiti matė kaipo ne
naudingą darbą ir mėgino 
pašiepti vadindami “apaš
talais.” Dar kiti nusi- 

. gandą pradėjo šaukti ir 
keįkti visokiais žodžiais, 
kokiais, seniaus keikdavo 
lietuvės bobelės. Matyt, 
pastarieji ne juokais susi
rūpino, nes katalikams 
pradėjus organizuoties, pa
juto slįstantį , “biznį” iš 
savo rankų. Nes jau ne
galės taip lengvai suve
džioti, nei išnaudoti savo 
pragaištingiems tikslams.

“Bet veltui buk visos jų 
pastangos trukdyti bei slo
pinti tą judėjimą. Nieko 
negelbės nei pašiepimai, 
nei iškraipymai bei sufab-

rikavimai♦ masų tikslo ir 
siekių. Kaip jūrėse vil
nys sujudintos vėtros pu
toja, taip mųsų širdyse 
verda troškimai ir noras 
veikti sulyg Ajnžinų tiesų, 
nustatytų Kristaus moks
lo. Veltui kas -mėgintų 
sulaikyti bėgantį šaltinio 
vandenį. Tatai bus vel
tus pasikėsinimas ir laiko 
eikvojimas užgniaužti arba 
išplėšti iš tikinčiųjų šird
žių tikėjimą ir atimti tei
ses rupinties savais reika
lais, ty. darbininkų reika
lais.^ It jų mes negalime 
palikti tiems, kurie gražiai 
kalba ir daug žada, bet 
nieko neduoda,\ S- \

“Todėl mes šiandieną 
viešai pripažįstame, kad 
jau laikas^mums apreikšti 
savo troškimus ir priežas
tis, kurios privertė organi- 

» zpoties.”-X .* --------- ::o::—-------
poliaus nurodoma prieža- 

tįs, dėl kurių lietuviai kata
likai drąsiai pakilo prieš 
savo engėjus socialistus ir 
laisvamanius.

Sako, mieste Buenos Ai
res (Argentinos sostinė) 
gyvuoja dvi pašelpini drau
giai pasivadinusi garsiki be- 
partyviški. Trečia tokio 
pat plauko draugija gyvuo
ja mieste Berisso. Nors 
tų draugijų bepartyvišku- 
mas kartais pasirodo nai- 
vis, bet ne tas katalikams 
rupi. L

“Mes šiandie paklausi
me "■*— rašoma — ar gali 
būt, pilnoje to žodžio pras
mėje, visiškas beparty vis
kamas? It čia pat atsa
kysime, kad ne. Juk tai 
negalimas'daiktas, kad tuo 
pačiu laiku kas nors butų 
geras ir blogas. Taip kąip 

^ta pati «palva negali būt 
graži ir bjauri. Juk tai 
atrodytų labiaus, negu 
juokinga, jei pažįstamas 
sutikęs savo draugą už ge
rą padarytą kokį nors dar
bą išgirstų ir tartų jam a- 
eių ir čiapat iškeiktų ’ir gi 
už tą patį darbą.

“Taippat ir su beparty- 
viškumu. Ėmus gyvuoti 
toms draugijoms, jos turė-

draugijų, kurioms vadovau
ja socialistai arba laisvama
niai. Nors tokių nedaug 
yra, bet yra. Tokios drau
gijos verčiau jau negyvuo
tų. Žinomu dėl to kažku
rios jų tuojaus su^riuva. 
Bet kitos gyvuoja (dėl kata
likų narių apsileidimo. Ke
li socialistai arba laisvama
niai po k^Us šimtus katali
kų už nosių vedžioja, jų ti
kybinius jausmus pašiepia.

Vadinasi, kokios sąlygos 
tuo žvilgsniu viešpatauja 
čįcųai, tokios ir Argentino
je. Bet Argentinoje štai, 
kaip matome, lietuviai ka
talikai pagaliaus susiprato 
ir ima veikti prieš savo en
gėjus.

Laikas įr Suv. Valstijų 
pašelpimų (draugijų na
riams sukrusti ir mesti lauk 
iš savo tarpo socialistų ir 
laisvamanių tarnus-bernio- 
kus. Gį jei kur negalima 
tas padaryti, katalikams 
reikia draugijas apleisti ir 
įstoti į kitas, katalikiškai 
vedamas.

L. A. p. “Aušros” įkūrė
jų troškimai labai gražus ir 
prakilnus. Tie troškimai 
išreikšti ‘ ‘ Žvaigždutėje. ’ ’ 
Mes juos > atspausdinsime 
kitą J^artą.

Šičia gi mes išreiškiame 
naujai kultūringai Argenti
nos lietuvių draugijai “Au
šrai” kuogeriausius sąyo 
linkėjimus. Gi laikraštė
liui “Žvaigždutei” kuoge- 
riausiojo pasisekamo.
_ “Žvaigždutės” adresas: 
Buenos Aires, 2121 Biling- 
burst, Argentina,' So. Ame
rica.
» iiiiiBiihiHįi
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omu apžvJetimo.
Šiais laikais misų visuo

menė, ypač jauninas, paga
liaus suprato, jogei ilgiaus 
negalima 'gyventi be apsvįe- 
tos. Nes apfiviets žmogui 
duoda didžiausią laimę Šiam 
ligląikfcuam gyvenime. Bet 
paviršutiniai apsišviesti, y- 
pač jaunimui, jau neužten
ka. Jam yra reikalingas 
augštesnis mokslas. Jau
nimui reikalinga lankyti 
mokyklas. Pastaraisiais 
keliais metais, ypač po 
spaudos atgavimo Lietuvo
je, lietuviai kaip tėvynėje, 
taip Amerikoje, taip smar
kiai ėmėsi mdkslo, kad ga- 
lų-gale pasirodė, jogui 
mums trūksta net tų pačių 
mokytojų, reikalingiausio 
kiekvienai tautai 'elemento.

Dįrstelkime į kitas tau
tas. Tose viškąs kitaip 
klojasi. Ten yra užtekti
nas skaitlius kunigų, vie
nuolių, gydytojų, advokatų, 
mokytojų ir daugelis kitų 
tautos veikėjų. Pas mu
mis yra kaip tik priešingai. 
Kitos* tautos be pradinių 
mokyklų turi daugelį kole
gijų, universitetų ir kitų 
augštesnių mokslo įstaigų. 
Tas įstaigas lanko tūkstan
čiai jaunimo. Gi mes pasi- 
ganėdinarae vien tik pradi
nėmis ~ mokyklomis. Yra 
viena musų aag&tesnioji 
mokykla, Šv. Kazimiero Se
selių vienuolijoj, Chicagojc. 
Nors jinai. Ubai. paranki 
Chieagos ir apylinkių lietu
vių jaunimai nadrinties, bet 
lietuviu mažai kas jon lei
džia savo v

•kslo vyrų, gerų tėvynainių. 
Kuomet nųisų tautoje atsi
ras didesnis skaitlius ap
šviestų žmonių, supranta
mas daiktas, sumažės skait
lius visokio plauko išgamų, 
katrie šiandie bereikalo 
drumsčia vandenį, nesusi
pratusią liaudį klaidina.

Turime pasidžiaugti, kad 
musų jaunimas lanko kadir 
svetimtaučių augštesnes 
mokyklas. Žinoma, iš tų 
mokyklų ne visi vienodais 
patriotais sugrįsta atgal vi
suomenėm Kai-kurie ant 
visados atsisveikina su sa
vąja tauta, kuomet para
gauja svetimos kultūros. 
Bet didžiuma sugrįžta dar 
karštesniąis tėviuąiniais. Iš 
tokių tauta apturi didelę 
naudą. Jie neleidžia tau
tai užmigti saldu nežinystės 
miegu.

Beiškia, 'kad musų jauni
mas, lankąs svetimtaučių 
mokyklas, neša didelę nau
dą tautai.

Reikalinga tatai, kad jau-, 
nimas dar skaitlingiau eitų 
į augstesnius mokslus sve
timtaučių įstaigose, kol ne
turime įsigiję nuosavios ko
legijos. Šitas jaunimas, be* 
tautos pakėlimo apšviėtoje, 
veikiau išris ir patį kole
gijos klausimą. Kadangi 
kolegijos klausimas šiandie 
slenka kaipir želvės žings
niu.

.V. Beisogalietis.

IŠ CICERO.
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LIAUDIES MOKYKLA
Pagal ZakrzevskĮ Ir kitus rašo Putinas

M(Tąsa iš 271-mo “Draugo 
numerio).

KATALIKŲ BAŽNY
ČIOS; VIENUOLYNAI JR 

' ' VYSKUPAI.

Žinomas 
negalima

veną. Ir taip, atsitikdavo, 
kad užplaukus kpkiems * 
barbarams, vaduodamiesi 
žmonių prisirišimu, tarp 
grasiąčių. pavojų, būdavo 
lyg kokie vietos gyventojų 
vadai, viršininkai. Tie vy
rai buvo didelio mokslo ir 
ap&vietimo. Vyskupai sa
vo globai pa vėstąs ayijas iš
mintingai valdė. Tarp vy
skupų ir apšviestesniųjų 
Bažnyčios šulų viešpatavo 
suklausa, o tarp žemesnės 
dvasiškuos —' vyresnie
siems paklusnumas. Vėl gi 
krikščioniai savo vadovams 
visame buvo palankus. O vi
si kariu laikėsi vieno vy
riausiojo vyskupo —(Rymo 
popežiaųs. Vienintelė pui
ki ir stipri anais didąių ne
ramumų ir. pervartų laikais 
organizacija (susivieniji
mas) buVo tai Bažnyčios 
organizacija. Tojrią puikią 
Bažnyčios tvarką matyda
mi, Germanai nejučiomis 
gerbė krikščionius ir rodė 
jų vadams-vyskupams prie
lankumą. Net jpagonai val
dovai ir arijonai karaliai 
rūpindavosi turėti ryšius su 
katalikų vyskupais ir net 
jų patarimų klausdavosi. 
Apsikrikštiję Frankai ypač 
.didelę pagarbą rodė vysku
pams. Jau Klodvigas pir
mas buvo sušaukęs savo 
karalystės vyskupų suva
žiavimą, o jo įpėdiniai gau
siai juos apdovanojo viso
kiais tūriais.

Tokiuo budu ppr Katali-. 
kų Bažnyčios ir dvašįškijos 
pagelbą jungėsi ir vienijosi 
naujose viešpatijose abudu 
vienas kitam priešingi gy
ventojų luomai — Germa
nai irRymioiihl. 'Didėjant 
gį žmonių vienybei' ff san
taikai, didėjo ir viešpatijų

Esant ųepaliaujamoms ka
rėms ir didelėms šalyse pęr- 
vartopas, divilizacija (ap- 
švi£ta ir mokslas) žymiai 
puolė žemyn. Vien tiktai 
Bažnyčia jąją užsiiminėjo 
ir, savo globoje laikydama, 
kėlė ją, auklėjo ir plėtė.

Sekant Rytų pavyzdį, ir 
Vakąrųose senai jau buvo į- 
sikurusių daug vienuolynų, 
kuriuose gyveno žmonės, iš- 
geros valios pamyįę netur
tą, skaistybę ir nuolanku
mą. Bet atsiranda stiprios 
dvasios vyras Šv. Benedik
tas Nursįjįetis,' kursai vie
nuolynus taip pakreipė, kad 
jie tapo žymiausiais darbi
ninkais žįponių " apšvietaį 
(civilizacijai) kelti. Jisai 
529 metais išdirbo Monte- 
Casąino Vienuolynui įsta
tui (regulą), kuriame vie
nuoliams įsakė, be paprastų 
vienuolio prižadų, užsiimti 
rankų ir proto darbais. Šv. 
Benedikto .regula Vakaruo
se visur būvo-priimta. Nuo 
to tai laiko vienuoliai Bene
diktinai ėmė perrašinėti se- 
nąsisa ir bažnytines knin- 
gas, p ra dė<j o inkurdinėti 
puikią s kningynus; skinda
mi miškus, statė vienuoly
nus, darė ukes, ypač pui
kius daržus, duodami aplin
kiniams gyventojams gra
žiausius ukininkystės pa
vyzdžius. Tiek apie vie
nuolynus, dabar — vysku
pai.

Jau imperijos laikais yyr 
gkupai, sale sąVo dvapišktSS 
vertės ir pagarbos, buvo ga- 
pa pasižymėję, kaipo apgy-

Iš. visų šios kolonijos 
draugijų, kurios veikia tau
tos ir tikybos labui, yra la
biausia pasižymėjusi savo 
dgrbais Saldžiausios Širdies 
V. Jėzaus draugija. Šios 
draugijos susirinkimai gali 
būti pavyzdžiui visoms, 
draugijoms.

Paskutiniame savo susi
rinkime lapkričio 11 d. dr- 
ja nutarė surengti blaivų 
pasilinksminimą lapkričio 
25 d. Lauterbach’o svetai
nėje.

Buvo ir daugiau kitų 
svarbių reikalų. Ypatin
gai visi nariai atsidėję dar
buojasi kiek galėdami Ka
talikų Spaudos Savaitės rei
kale.

’ ✓ P. Mnrgis.

mums 
susilyginti 

s mokslo 
f^JCltCS 

tautos šioj šabj seniau įsi- 
| turtinges

nes. Visgi ir mes įsteng- 
tumėm pagamiiti it užlai
kyti nori kel as augštes
nes lietuviškas mokyklas, 
jei tik tuomi mtumėm la
biau rupinties, jei suprastu- 
mėm mokslo arbą šioj ga
dynėj.

Tik ątsižvej $kįme į tai, 
kiek lietuviai iraledžia pi
nigų saliunų palaikymui! 
Kas metai sal anai prarija 
milijonus doliqrių iš lietu
vių kišenių.
laimingi šalnų 
būtumėm turti

Lapkričio *11 d. Šv. Jur- 8U kitomis 
gio parapijos svetainėje įstaigų žvilgsniu. 
Moterų Sąjungos 1 kuopa
buvo surengus puikų vaka- Įgyvenusios 
rą su programa.

Pirmiausia deklemavo p- 
lė Vilkiutė, kuriai labai ge
rai pasisekė. Tpliaus kal
bėjo gerb.' kun. F. Kemė
šis, nurodydamas reikalą

nėjai miestų, kuriuose gy-> stiprybė. 3,* U J '

prigulėti prie Kat. Moterių/ 
jo daug daugiau narių, ne- 'Sąjungos ir jos svarbą gy

f ‘“11 i • vonilMo irringu dabar. - Vienas po ki
to, negaudami sau lygių 
teisių, prasišalino. ( Tose 
draugijose seniau katalikų 
narių buvo didžiuma, bet 
į juos neatkreipta domos 
ir jiems laikraščiai nebu
vo užrašomi.”

■::o:
Su pašelpinėmis draugi

jomis tas pat galas ir Suv. 
Valstijose. Šičia rųes turi
me labai dailių draugijų, 
pasivadinusių šventųjų var
dais. Atrodo, kad jų gy
vavimas gražus, gi tikslas 
prakilnus'. Tečiau ne vi
sos jos yra prakilnios. Iš- 
lauko, rodos, viskas kaip 
auksas žėri. Bet viduje — 
vieni puvėsiai.

Kas čia už tai kaltasi 
Kalti tie patįs tų draugijų 
nariai. Visose draugijose 
visuomet yra nepalygiAama 
narių ,katalikų didžiuma. 
Bet jie per savo apsileidi
mą leidžia keliems draugi- 
jon įsimaišusiems socialistų 
ar laisvamanių bernams pa
imti į savo rankas draugi
jos valdybą ir tuomet drau
giją nukreipiama ton pu
sėn, kur tų bernų norima.

Visuose miestuose, visose 
parapijose yVa katalikiškų

venime. Po gerb. kun. F. 
Kemėšio kalbos, labai pui
kiai- padainavo p-lė Vilkiu
tė.

Po šito gerb. kun. Vaiču- 
nas aiškino, kodėl moterįs 
turi organizuotis ir glaustis 
prie Moterių Sąjungos. AišJ 
|<ino apie tos organizacijos 
skyrius. - A

Pabaigus kalbėti, p. M. 
Janušauskienė padainavo 
keletą dainelių įr už jos to
kį darbavimąsi lietuvių dai
lėje, buvo jai inteiktas gė
lių bukietas.

Ant galo p. A. Nausiedie- 
nė, vakaro vedėja ir vieti
nės Moterių Sąjungos 1 kp. 
pirmininkė, dėkojo visiems 
atsilankiusiems už jų gra
žų ir pavyzdingą užsilaiky
mą. Kvietė visas moteris 
prisirašyti prie . vietinės 
kuopos.

Žmonių buvo ’ neperdau- 
giausia, bet visi buvo užga
nėdinti tuo vakaru.

Po prakalbų buvo žais
mės. \

SąjUAgiatA

Georgetovrn katalikiškas 
universitetas savo teisių 
skyriuje tūri šįmet net tūk
stantį mokinių.

taip svarbų' mums, katali
kams darbą. Žinome, ko
kią skriaudą daro musų 
liaudžiai bedieviški šlamš
tai. Žemaitis.

WEST SIDE (18 gatvė).

5 milijonai eentų.

Vakar Chięagos miestas 
praturtėjo 5 milijonais cen
tų, kuriuos Suv. Valstijų 
vyriausybė pasiuntė, nes 
mieste ^uvo jų stoka.

ROSELAND.
ei ne tie ne- 
ai, mes čia 
ogesni. Bu 
viskas gali-turtu—pinigais 

ma atsiekei.
Neturime m» b augštesnių 

mokslo įstaigų/ Bet užuot 
to mes turime Nemažai drą
saus ir pasišv<įntusio jau
nimo. Šitas jaunimas, ne
turėdamas saMO tautos įs
taigų, drąsiai eina mokin- 
ties į svetimas kolegijas ar
ba universitetus ir Kio bil
du tautoje e palaiko kaipir 
lygsvarą pažai ngume. Ačių 
šitam jaunimui, musų vi
suomenėje ąpŠvieta mažu- 
pamažu plečiasi. ?

Pastaraisiais metais su
manyta iknril lietuvišką 
kolegiją. Tam. tikslui' už- 
megsta fondas, pavadintas 
“Kolegijos F^ndų.” Tai 
labai gražus ir prakilnus su
manymas. Reikia, kad ši
tas sumanymas visomis jė
gomis butų remiamas. Tu
rėdami nuosavią kolegiją, 
mes įsigysime daugiau mo-

Vietos lietuviai katalikai 
rengiasi užduoti paskutinį 
smūgį socialistams. J^ čio
nai pasilaikymas nors ir ne
stiprus, bet ir tą pagaliaus 
reikia sugriauti. Katali
kai, stodami paskutiųėn ko
von prieš socialistus, apsi
ginkluos ne geležiniais šar
vais, bet apšvietos, katali
kiškų laikraščių ir kningų 
platinimu.

Artinantis K&t. Spaudos 
Savaitei, visos katalikiškos 
draugijos labai subruzdo. 
Sumanė įsteigti Visų Šven
tų parapi jos mokykloj dide
lį kningyną. Tam tikslui 
draugijos jau suaukojo du 
šimtu dolierių, bet tas dar- 
neviskas. I . Daug draugijų 
dar tik rengiasi prisidėti 
prie to taip didelio darbo. 
Jeigu katalikai darbuosis 
taip ir toliaus, tai Jie pil
nai visur užims .pirmąsias 
vietas ir socialistams iš čia 
prisftis danginties.

Tatai, Roselando lietu
viai, dirbkime ir toliaus tą

Lapkričio 4 d. vietos Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus 
draugija turėjo savo mėne
sinį susirinkimą Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainė
je. Tarp kitko buvo pakel
tas klausimas paimti drau
gijai organą. Po trumpo 
narių pasitariyio, vienbal
siai organu paimtas dienra-, 
štiš-“Draugas.”

Gerbiamieji draugai! Pa
mylėkime ir skaitykime, o 
taipgi pagal išgalės ir pla
tinkime tą musų gerbiamą 
laikraštį.

Ad. Stulginskas,
pirm.

Jnsų pinigai turi būti pa
dėti gerojo rangioje vals

tijos banko je

SECURITY BANK
----  op omoAOo«MOmokce •'

3% ant Jūsų
Atdara FaneJAlIala 

Vakari lkl'» »

iSkohnaiae ptnigna an| Najra
.. ■ ——.......... ■ ■ .T. ■ t ,■ my.
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Europą ir galima gauti 

Laivokartes.
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Stocks (r Bondn Perkami Ir Parduo
dami veiklus darbas. Ajidrews & CO., 
108 S«. La Šalie st.. uždefc 1900 m.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis* draėgas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimu ir skausmu

Dabartinės gyvenimo aplinkybes privertė mos .pa
branginti iki 35 centu mažą butelinę ir iki. 65 centu 
dideli-
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerufno ir pagelbingumo.- Nesi
duokite apgaut saklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią. , •
Sja btną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakclijc, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„I.OXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekosc. Galite pajJti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pvkt buteliuką už b? centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai dauginu, negu už 35 centus.

F, AB. RICHTER & CO.
7^1-80 War hJmgtoii Street, New York



Naudingos konferencijos gerb, 
Kun. Dr. Maliauskio.

I

Ketvirtadienis, lapk'r. 22 d. DRAUGAS

Lietuviai Amerikoje Į Ketverge Petnyčioj ir Subatoj Lapkričio 22-23-24
ROCKFORDO KRONIKA privalo apie tai ir tylėti; An

tra, kad reporteris nieko ne
žino nei apie skolas, nei apie 
parapijos stovį. Parapijonams 
skolos žinomos, nes parapijos 
atskaitą gauna kas metai. Iš 
atskaitų matyt, kad skola ma
žėja. Trečia, kaip patsai rfe- 
porteris negali užimti prezid. 
Wilsono vietos, tai faktas iš 
jo pranešimo, dėlto kad netu
ri spėkos, taip ir ši bažnyčia 
yra pastatyta sulyg išgalės 
parapijonų ir ta skola sulyg 
išgalės mokama. Dievas nelie
pė savo pasekėjams melstis 
rūmuose. Gana aišku, kad re
porteris lenda prie svetimo 
bliudo su purvina burna. Ma
nau, tokiam svečiui tai vieta 
už durų.

Vargšas.

Auksominiais Kaizeriais

Aksominiai
KOTAI

Motery Kotai Kailiniais Apvedžioti ir su 

: KOTAIŠiame laike tai tik kalbama apie Overkotus. Šis 
overkotas yra vienas iš puikinusių kuris galima gauti 
už tokia kaina. Ateikite į miuų krautuvę, o mes paro
dysime. Jums visa eile musų overkotų ir užtikriname 
kad mes galėsime užganėdinti kiekviena atsilankusi. Šie 
overkotai yra dirbti geriausių išdirbėjų visam pasaulij. 

' Specialiai ant šių išpardavimo tiktai

Juodi velour kotai — 
su augšta juosta, gra 
žiais kailiniais ir gu- 
zikais apvedžioti, gra 
žiu spalvų,

Specialę karina

Rockford, III. — Lapkr. 5 
d., rupesniu vietos klebono, 
gerb. kun. Taškuno, buvo pa
kviestas gerb. kun. Dr. Ma- 
liauskis sustiprinti lietuvių 
katalikų dvasią savo pra
kilniomis konferencijomis. 
Pęr visą savaitę gerb. Kun. 
Dr. Maliauskis išrodinėjo lai- 
svamanybės kenksmingumą, 
prirodė tą tikrais faktais. 
Taip-gi prirodė, jog žmogaus 
siela yra nemirštanti, kad 
Kristus yra Dievas. Buvo duo
ta labai daug klausimų, ku
riuos labai suprantamai išaiš
kino. Nestoka buvo ir kvailų 
klausimų, bet ir į tuos man
dagiai atsakinėjo. Tat-gi mes, 
Rockfordo lietuviai katalikai, 
linkime gerb. kun. Dr. Ma- 
liauskiui ilgiausių metų už jo 
gražius pamokinimus.

Bažnytinio Choro “Aido” 
veikimas.

Lapkr. 18 d. gerb. klebonas 
mas bažnytinio choro “Ai
das”. Tarp kitko nutarta 
maskaradinį balių, lapkričio 
11 d. Tartasi apie surengimą 
po Šv. Kalėdų lošimo. Apart 
to buvo kalbėta apie koncer
to surengimą po Šv. Velykų. 
Šitas priimta. Todėl giedoriai 
raginami, kad į choro repeti
cijas lankytųsi knoskaitlin- 
giausiai, nes kitaip apie kon
certą butų sunku ir pamąsty-

Aksominiai kotai 
su gražiais dideliais 
kalnieriais su diržų, 
vilnonės velour apve
džioti, gražiose spal
vose iš ko galima pa 
sirinkiti ant šio iš
pardavimo tiktai

o mes esame puikiai prisirengę prie to. Čia mes turime 
pilna eile gražiausių siutų dėl vyrų ir jaunų vaikynų 
naujausio styliaus ir geriausių materijolų dėl vyrų 
ir jaunų vaikynų.

KOTAI
Moterims ir mergai 

tems juodi ir spal
vuoti kotai ant šio iš
pardavimo po

dėl moterų ir mergai
čių, serge ir šilkinio 
poplino kaina tiktaiNuo $15, $20 ir iki $35

yA 1 Puiki skrybėlę dykai su J jf Į kiekvienų siutų ar overko- •
—1 tų vertės $15.00 ar daugiau.'

ŪIA PROGA SUTAUPYT ANT VAINŲ DRABUŽIŲ
PRIBUVO NAUJAS KLE 

BONAS.
Sveteriai dėl Moterų

gražiai numegzti sveteriai tiktai 'Akron, Ohio. — Vietos lie
tuviai pirmu kartu susilaukė 
savo dvasiško tėvo. Jo Malo
nybė Olevelando vyskupas at
siuntė mums gerb. kun. Vilku- 
taitį. 11 lapkr., gerb. kun. Vil- 
kutaitis laikė pirmąsias pa
maldas siriečių Šv. Juozapo 
bažnyčioje, Wooster Avė. Po 
pamaldų pasakė gražų pa
mokslą. Žmonių bažnyčioje 
susirinko daug.

Po pamaldų buvo sušauktas 
parapijonų susirinkimas. Ge
ri žmonės sumetė nemažai au
kų bažnytiniams rūbams. 
P. Liaukevičius davė 50 dol. 
nupirkti arnotą, p. Gutauckas 
su Sebestinu pasižadėjo kitą 
arnotą nupirkti. Kitoms smul
kmenoms tame susirinkime 
sumesta $34.35.

Lietuviai katalikai deda 
pastangas, kad greičiau įsigy
ti nuosavą bažnyčią ir turėti 
nuolatinį kunigą. Kun. Vilku- 
taitis atvažiuos lankyti mus 
kas pirmą ir trečią sekmadienį 
kiekvieno mėnesio ir laikys 
pamaldas Šv. Juozapo bažny
čioje. Gi su dvasiškais .reika
lais galės pribūti prie kiek
vieno pareikalavimo.

Gruodžio 2 d. vėl atvažiuos, 
nes tą dieną ir bus pirmas 
sekmadienis mėnesio. Šv. Mi
šios prasidės 11 vai. ryte.

Žmonių, t.y. katalikų, ūpas 
labai pakilęs. Skaito rim
tus katalikų laikraščius ir 
dirba visi vienybėje. Trūk
sta vien geresnių vadovų, ku
riems butų plati dirva apšvie- 
toje ir parapijos reikalų tvar
kyme. Tikime, kad dabartinis 
parapijos komitetas užpildys 
tas spragas ir susilauksime ge
resnių laikų.

Maudis.

\*aikų vilnonio kašmiero namų darbo siutai, pa
dirbti, vėliausio Norfolk modelių, su dirželiais, gra
žiom pilkom knicker bocker kelnėm didžio nuo 8 iki 18 
metų po Vaikiams Sveteriai-

Žali ir raudoni, gražiai megzti didžio 
iki 12 metų specialę kainą po.

Megztos Kepurės — copen, žalios, 
raudonos ir baltos specialiai

VAIKŲ OVERKOTAI
gražių maišytų spalvtj, pilkam, rudam ir žaliam dugne, visi 
vėliausios mados, didžia nuo 3 iki 10, specialiai po

Vaikų kotai—balti raudonai, 
sų gerų pamušalų, specialoi 
ant šio Išpardovimo

.Kotai dcl mažų kūdikių-.
gražus corduroj su dviem 
kišeniais, didelių kalnierum 
spalvose rudos, žalios ir me- 
lin^ fUdžio nuo 2 iki 6 me
tų ®o

Gera kepurė dykai 
su kiekvienų siutų, 
overkotų ir maeki- 
naw po $4.95 ar dau 
giau.

D. S-gos kuopa sujudo.

Lapkričio 18 d. gerb. klebonas 
kun. Taškunas, nežiūrint į 
Darbininkų S-gos kuopos vy
riausybės užsnudimą, sušaukė 
tuos kuopos susirinkimą. Su
sirinko keliolika asmenų it 
keli nauji prisirašė. Gerb. kle
bonas davė sumanymą suren
gti prakalbas ir kalbėtoju 
kviesti gerb. kun. Kemešį. 
Tas vienbalsiai nutarta ir 
prakalbos greitu laiku įvyks. 
Tikimės, tokios prakalbos 
daug užsnudusių šioje kolio- 
nijoje lietuvių pažadins.
L. Vyčių 83 kuopos veikimas.

Lapkričio 18 d. buvo susi
rinkimas L. Vyčių 83 kuopos. 
Buvo rengiamos diskusijos, 
bet, nepribuvus diskusantams 
be prisirengimo apsiėmė dis- 
kusuoti p. p. P. Petrėnas ir R. 
N. Baršis. Po diskusijų tarta
si, kaip galima butų greičiau 
pastatyti scenoje veikalą 
“Gudri Našlė”. Nutarta lošti 
prieš Adventą, t. y. 25 lapkri
čio. Taipgi pasižadėjo S.L.R. 
K.Am. kuopai sulošti “Nau
jas kelias”. Nutarta pradėti 
rtiokinties naują veikalą, kurio 
užvardinimo nenugirdau.

Nutarta surengti pokylį ir 
pakviesti visus kareivius vy
čius. Įžanga bus 50 c., gi ka
reiviams 25c. Po pokylių bus 
žaismės.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

NiiimiiiiiiiinniiiiiiiiimimitmiiiiiiiiM
Dr. S. Biežis

E Lietuvis <lydytojas ir Chirurgas E 
S Ofisas 235# S. Leavitt St., E 
S Kampas 24th St., Chicago, III. į 
E Valandos: nuo 8 Iki 10 valryto = 
E Ir nuo 4 Iki > vai. vakaro. Ne- E 
5 dėldlenlal: .nuo 9 Iki 12 v. ryto. E 

Ttl. foną Canal S877 g 
"diiiiiiiiiiiiiDiiNnMiiuuniiniiiiiiiiiiiii.

. Tel. Drover 7942

► LIETUVIS - DENTISTA8 
b Valandos: kuo 9 ryto Iki 9 vak. S 
J Nodėliomls pagal sutarimą. t 
E • 4718 So. Ashland A\«. . S
» arti 47-tos gatvės f,

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon-» 

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar- 

■ bus ' atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėn

Plymonth National
BANK

Dabar yra patvirtintos Ir varto

jamos daugumos lietuvių,, kurie gra- 
Jlja koncertiną Ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merlkoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur] Išsiun
čiame dykai.

pą žturAji arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet ateitlkite pas 
mane. 4-1 dums duosiu rodą ir 
pririnksiu ".kinius. Ui savo darbą 
g varau tuoju arba pinigus sugrą •

PETBR. A. M1LLER
313$ Wsst 13-rs gatve

Plymonth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200,000.00
Šitoji Banka prižiurimti 

Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai. \

O. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Pavedus 
savo b 
spaudos 
n e s i g

Chtcago, III.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois

GLASER
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typsivrltlng, pirk- 
lybos teisių. Suv. Valst istorijos, 
sbelnos Istorijos, geografijos, pollti- 
kinės ekonomijos, pilletvstėa dallla- 
rašystia

Mokinimo valandos: nuo • ryto 
iki ■ po pietų; rak. nuo 7:B# iki 9:10 
BIOS So. Halated RC. Chicago III

.k lkuoja 2( metai 
n tonas Ir Ofisas 
■r M St kertė 88 st 
Calcago, ni. 
’CIALINTAS 

į Vyriškų Ir Valkų 
f 1 ironiškų Ligų. 
ko VALANDOS:
Įiuo 12 Iki 2 po plot 
fti 8:80 rak. Nedėlio
to.-. ofisas uždarytas, 
■nona Tards 887

Moteriškoj
Taipgi

“Draugo” .fkgitytaigg'a,, ka'mį iS 
• “Draugo” •♦Aitytojnms

■ i l.ilo uikas teisingai kožna 
.lietuj ‘‘Draugą”, tai meldžiu atsi
šaukti pas manės, o aš stengsiuos 
pataisyti.

J. MOZERIS,
1430 8. 49th Avė., Cicero. III.

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiii

PUIKUS PAVYZDIS

Eąfonic
« uTTRSMAČtrs ŠlsO I

Kewanee, UI. — Lapkričio 
11 d., besiviešėdamS pas Antk- 
ną Okmaną, jo drangai nepa- 
įpiršo ir savo brolių nukentė
jusių dėl karės. Ankavo se
kantieji:

P. W. Skilius — 50c., K. 
Cecnlauskis — 50c., A. Okma- 
nas — 25c., P. Kleveckas —

Po Valgiui I 
pamėgink vtel 
sIas vaistas tJ 
NIC. Prašali 
tos vidurių ligi 
virškinimo, e 
garo vaiste.

Užlaikoma išniro-

muzikas. gramofonus KojįJuljL to 
IteluviSkal.M rekor-

mokant." Visokius ŠO- *
knis, armonikas rusiškas Ir prustnea importuotas Ir
rusiškas balalaikas Ir ftlMs*

ilm'ifi., anų geriau
Vt.ose Aptiekosc. 
skilviui yri. EATO 
visus nesmagumu* 

paeina Iš negero su 
< reiškia, kad reikli

Negalima nutylėti ir apie 
tai, kad kažkokie naktiniai 
padaužos, Rockfordo repoęta*

Kaip Smuiką išsimoky
ti | trumpą laiką per 
Pus Balso systeroa. 
i'rlvatlškal Ir kiesoj



"DftAtr&Afl’’ Ketvirtadienis, lapkr. 22 d.
■■ iwF--j0Pwj-r ■ i- ■

Nedelioj, Lapkričio-No v. 25, 1917
J. LAUTERBACH SVETAINĖJE, 4819 W. l2tkSt., Cicero, III.

PRADŽIA 4-tą vai. vak. ĮŽANGA 15 c. ypatai. Su tuo pačiu tikietu buB galima į svetainė įeiti.

Kviečiame visus lig vieno atailankyti į šitą taip puiku balių su forais, o užganšdinti busite pilnai, nes šiuo 
draugija visuomet stengiasi atlikti Bavo užduoti žmonėm patinkamiausiai.

.OMaMHBfe- '' KvieSia DR-STS S. S. V. J.

PUIKIAUSIS BALIUS SU

TAUTOS IŽDO 
REIKALAI.

JO AUGS. MALONYBĖS 
ARKIVYSKUPO APLAN 

KYKAS AR HORI SUTAUPYTI PINIGUS - TAIP
ATEIK PAMATYTI MUS.

Šv. Mykolo bažnyč. North T 
Side, lapkr. 11 d., 1917 m. r

Dar gavėnioje Šv. Myko- J 
lo parapijos klebonas ir Tė
vų. Marijonų perdėtinis ger- 
biamas kun. Kudirka pra- v 
nešė parapijonams, kad 
šiais metais musų bažnyčią . 
aplankys Jo. Augšt. Malo
nybė Arkivyskupas Jurgis 
Vilelųias Mundelein, D. 1)., ’ 
ir ragino, kad,lankytųsi ne- j 
dėldieniais ant katechetiš- j 
kų pamokinimų ypatingai 
tie, kurie nėra dar patvir- 
tinti. Ir ištikrųjų, paklau- , 
sė ir uoliai lankėsi iki tam g 
laikui, išėmus tik vasaros 
mėnesius. Prieš tų iškil- , 
me bažnyčios lubos ir šie- 
nos apmazgotos, taip, kad 
išrodė, kaip naujai išmalia- K 
vota. ' Ypatingai didysis j 
altorius gausiai buv*o apsta- j 
tytas gėjėmis, painiomis ir 
žvakėmis taip, kad skęste 
skendo žalumynuose. Baž- .f
nyčios ir mokyklos prieša- 
kis, tropai į bažnyčią ir ta- 1 
kas į kleboniją, buvo apka- , 
binti vėliavomis .ir kaspi- 
nais baltos ir geltonos spal- . 
vos. Kai-kurių aplinkinių į 
katalikų ir namai buvo taip 
pat papuošti. z r

Po 10-tai vai. apie baž- 
nyčią pradėjo rinkties žmo- 
nės ir draugijų nariai su vė- j 
liavomis. Gražiai spindė- j 
jo Šv. Mykolo/ Rožancavos t 
Šv. Marijos draugijų ir Ne- r 
kalto Prasidėjimo Šv. Mari
jos vaikelių vėliavos. ]

Pirmiaus atvyko gerb. ; 
klebonai: kun. Pr. Serafi- ] 
Pas, kun. M. Krušas, kun. j 
Aleks. Skrypko, kun. H. ( 
tVaičunas ir vienas Jėzuitas. , 
Už kokių 20 minučių ir Jo • 
Augšt. Malonybė Arkivys
kupas su gerb. kancleriu 
kun. E. F. Hoban,* D. D., f 
pribuvo automobiliu. Su
tiko juos kunigai ir didelis 
būrys žmonių; paskui kle
bonijoj Jo Augšt. Malonybė 
apsitaisė v/skupiškais rū
bais, kunigai dalmatikomis ' 

Ifi r kamšomis'ir išsitiesė gar- 
ni procesija. Ėjo dvi eili 
Imergaičių baltai pasirė- ’ 
Idžiusių, kunigai ir ant galt Jo A. Mal. Arkivyska
lpas, laimindamas suklaupu- 
fcius žmones. Atsiliepė 
Įrarpns, linksmai sveikinda- 
Įnas Meilingą Svečią. Prie 
Ko buvo graži diena. Tas 
■viskas darė gražų, maloni} 
Įspūdį į žmogaus sielą. Ne- 
Įižilgo prasidėjo suma, kulte atlaikė gerb. kun. Skrv- 
Į|a asistuojant gerb. kimi- 

Bgams Serafinui ir Bučiui, 
r Bažnyčios didelios spns- 
' ties nebuvo, nes buvo įlei-' 
LiidliABįLhktM tie, kurie tu

i 1936-1938 S. HalstfedSt.
pvejos durys nuo 20-tos gatves

Rakmdai Ir Peiiai. Už' pinigas ar mt išmokėsimo.
Nepadarykite klaidos krautuvėje žiūrėkite gerai 

ant numerio, mes turime didžiausi stoeka iš kurio galė
site pasirinkti ir dar sutaupysite pinigus perkant pas 
mus. čionais yra keletą tų pygumų.

Šv. Jurgio naujai statomos bažnyčios naudai, yra rengiamas labai puikus ba- 
zaras. Bus labai įdomų, nes jame ima dalyvuma visos vietinės lietuvių katalikų

Prasidės Subatoje, 24 d, Lapkričio
o baigsis Subatoje, 1 d. gruodžio
Subatomis grdš puiki muzika ir bus įvairiausi šokiai ir programas. Ketver

ge bus didelės imtynės “Wrestling”. Kitais vakarais bus dainos deklertaeijos 
ir kiti margumynai. Atsilankykite o busite pilnai patenkinti.

Visus- kviečia bazaro, VALDYBA.

šia . didelis Viriamr.sin Pečius su 
.ugšta lentyna ir gražiai apvedžiotas, 
.tikėliais gvaratituojamas ant 10 motų 
Spectale ant šio išpardavimo tikUliiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

i The Graat VVestern Smel
L. R. K. FEDERACIJOS 

CENTRO VALDYBA:
Kun. F. Jakštys 

labd. ‘ < 25.00
J. Vaitkus iš Wor- 

cester, Mass. : 10.00
Šv, Petro ir Povilo 

par., Homestėad, Pa, 10.00
ŠERK. Moksl. A. 7.10 
Kun. P, Seurusaitis 25.00 
Kun. J. Valantiejus 25.00 
Kun. Vyšniauskas 26.00 
Lietuvos Vyčiai už 

1916 m. 105.05
L. V. už 1915 m. 52.40 
Rožančiaus dr-ja iš 

Newark, N. J. 20.39
Šv.-Onos draugija 

iš Athol, Mass. 8.80

g .ši Valgomojo kamba 
rio kėde padirbta iš

■ gero ąžuolo, stipriai ir 
|| gerai, parduodama ki- 
_ toso/ krautuvė®* po 
® 11.50 musu kaina.Pirm., Kun. 'JĮ. Ambotas, 

53 Capital Avė., Hartford, 
Conn. 1 |

Pirm. pagelb. J. Grebliu- 
nas, 425 Paca St., Baltimo- 
re, Md.

. Raštininkas, Kun. F. Ke
mėšis, 3230 Aubura Avė., 
Chieago, Hl.

Iždininkas, Kun. V. Ma
tulaitis, Secred Heart Ree- 
tory, P. O. Silvetr Creek, 
New Philadelphia, Pa.

Iždo globėjai: A. Bajo- 
riutč, 723 Saratoga St., Bal- 
timore, Md., M. Tumasonis, 
320 First Ava, Homested, 
Pa.

f4fst & Willači SI., CMcige, IR. 
HllllllHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHIIUinilllllHI

mofonų rekordų ir kitų^i^tlų daly 

kų.
Taipgi taisau lalkrotlžtnn, revol 

verias, gramofonus ir armonikas.

K.MICH? LAUSKIS, 
3303 S. Morgan Street 

CHICaGO, ILL.

S) Plieninė Lova, didelė 2 
colių stulpeliais ir 1 colis iš 
▼ydaus, visokios spalvos, kito
se krautuvėse parduodfllma po 
112.00, musu kaina tik.

ŠIS l,iČelis Šildomasis 
pečius nikeliais apve- 

įdžiotas užšildo 4 kam- 
i bartos.
j Specialiai ant šio iš
pardavimo.Viso $678.87

Išlaidos:
Kun. J. Misiui, ko

legijos fondan 82.88
Kun. A. Staniuky- 

nui, Šv. Kazimiero 
vienuolynui 48.(54

Kun. F. Kemešiui, 
universit. Lietuvoj 200.00

“Darb.” už spau- 
dinimų 3,000 tikietų 
ir 200 konstitucijų 13.50 

Viso 345.92
Balansas $333.85 

Kun. S. J. Oepanonls, 
Tautos Iždo Ižd.

Paskutinėmis dienomis į 
Tautos Iždų prisiuntė dar 
sekančios draugijos:

Lietuvos Dukterų Drau
gija iš So. Boston, Mass. 
$25.00, Federacijos Kom. iš 
So. Boston, Mass. $25.00.

L. Š.
T. I. sekret.

DVI NETIKUSIOS IDĖJOS

Manymas, kajl kas yra prik- 
lus tas yra sveikas, privalo bū
ti numestas šalin.

Ypatingai vaistu , nors di
džiai pasekmingas, bet tuo pa
čiu sykiu gali bu;i ir labai 
smagus priėmimui.

Trinerio Am itikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras yra ga
lutinis prirodymas, kąd pasek- 
mingumas ne išstums. sma
gaus priėmimo.

Trinerio Ali orikoniškas 
Kartaus Vyno Eli :rras visuo
met gelbsti, nežiu int to, kaip 
labai užsisenėjusi butų jūsų 
konstipacija, nerv Skomas, grfl 
vos skaudėjimas. neviršku- 
mas, abelnas nu ilpnėjimas.
■ Jis išvalo pilvi, sugrąžina 
sveiką «apetitą, p gelbsti vir
škinimui ir sūdri ina visą kū
ną. Aptiekose.

Kitas netiku is manymas 
yra, kad buk pėi į gero vaisto 
nuo reumatizmo neuralgijos, 
lumbago ir tt.

Pamėginkit fiojaua Trine
rio Linimento, ti i netrukus pri 
pažinsit, kad jų i klydote.

Jis yra taip# puikus, nyk

sta tikro/ ąžuolo Ejctenslon 
stalas su grašiai nudaillntorti 
kojom ir Ii extra lentos. 
Specialiai ant šio išpardavimo

Sis automatiškas lopšys. Dirba 
kaip laikrodis, tyliai. Parkuoda
mas kitose krautuvėse po f7.50.

Ineigos:
Nuo buvusio ižd.

B. V. Vaišnoros $265.13
Dr. J. Belskis labd. 25.00 
Kun. J. Kaulakis 

labd. 25.00
Kun. V. Matulaitis 

labd. - 25.00
Kun. S. Čcpanonis 

labd. 25.00

DIRBTUVE 
Įsteigta 1898 m. 

Artistiškų išdirbinių, kaip 
guzikučių, maršalkoms parė
dai: įvairių bažnytinių parėT 
dų, rūbų, karūnų, tautiškų 
vėliavų, draugystėms šarpų, 
antspaudų, ir tt. Darbą daro
me artistiškai ir atsakančiai. 
Užsakymus priimame iš visur 
ir teisingai išpildome.

Reikale, prašome, kreipties 
prie tikros lietuvaitės.

T. I. ANDRUSZEVflCZ
fr co.,

1908 W. Division st.,
Chieago, III

“MOKSLEIVIS”
jtmeriiMs Lietuvių R.-K. AfokrUivių 

ORGANAS .
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.. 
f Kaina metame $1.00; pusei met 50 c

Uiėeskyk'toujans: ' 1
Pr. JaMultis. 20 Webgt«r gt., Uontello, Mm*.

<S) APSVARSTYKITE GERAI.
r galim* teisingiau dlemonto Akmeni pirkti T 

ar galim* Ktgln laikrodėlius kitur pl«i*u gantfT
galėtu kitan aukaoriuk Jiunia darbais — užganė- t 

fcJ’ dlntl ’ ■
RĮl ųfif Paklauskyte llatuvlų kurie lino. Visad .. telsln- f*

Ba,< ?at*nwr,,n*a-VrfOT K. HURKAITIS , &
2617 W. Rnboy S*., Prie Mlwank«j avc., ir Morth Avė. C

tą ir užbaigė tikėjimu, kad 
lietuviai laikytųsi šv. tikė
jimo ir kaipo tauta sulauk
tų švesesnės ateities. Prie 
to suteikė paląiminimą su 
atlaidais dirmavojimo 100 
d., o paskui visuotinus at
laidus ir Apaštališką palai
minimų. Šv. Dirmavonės 
sakramentą priėmė 311 aa-Į 
menų.

TAUTOS IŽDO 
VALDYBA:

Pirmininkas, Kun. F. Ke
mėšis, 3^30 Aubum Avė., 
Chieago, UI.

Pirm. pagelb., knn. J. J. 
Ksnlakis, 324 Wharton St., 
Philadelphia, Pa.

Raštininkas, L. Šimutis, 
8230 Aubum Avė., Chieago,

-
i NAUJAS LAIKRAŠTIS i Didžtausis Pasirinkimas

14etu iškų, polHkų, ninku llanirllškų rekordų, gertauMu
glStOO-tki SS.50
»ddiiu, Auk a
Ktij. V
lygų Icrau-

grftnvtfrttvn, knhin ,
Dldatia poatrlnlilnma Jeiyelary, Ii 

elnių žiedų, datmftntų, sidabrinių 1 
/Jrti ■. nr» ..re j ir tt l-žlu J J.’

I'cr jj fccr^iiMiat pirkti ngM.lr valgonin

■mmk 1



Pamatinės pramonės 
taisyklės.

(Oficialia pranešimas). 
Paskutiniame komiteto

susirinkime, besirūpinan
čio moterimis, užimtomis 
pramonėje, laikytame Wa- 
shingtone, D. C., sekamos 
taisyklės išreikšta esant pa
geidaujamomis atliekant 
karės darbus, kuriuos užsa
ko valdžia, kaip pavyzdžiu': 
amunicijos išdirbimą, ąpru- 
pinimų kareivių uniformo
mis ir visais reikalingais 
lageriuose dalykais. Kal
bamas Komitetas ragina 
prisilaikyti šitų taisyklių 
išpildant padarytus su val
džia kontraktus, idant mo
ters galėtų būt apsaugotos,

joms privalo būti mokama 
tos pačios algos, kaip ir vy
rams. Jeigu darbo proce
sas nevienodas, algų pa
tvarkymas privalo būti da 
romas sulig gabumo darbi
ninkių. Bet nei jokiu bu- 
du ir nekuomet algos nepri
valo būti numuštos nei jo
kiame skyriuje tik dėlto, 
kad moters užima vyrų dar 
bus. *

'd) Tam tikras A algų pa
tvarkymo Komitetas, priva
lo, jei yra reikalinga, nu
statyti algas už darbus, mi
nėtus augšeiaus privalo 
taipgi laiks nuo laiko regu
liuoti algas, kįlant pragyve
nimo brangumui ir privalo 
be to būti tarpininku ri

bų toliau.
9 Sunkių dalykų kilno

jimas.
Jokia moteriškė nepriva

lo būt verčiama kilnoti il
gai be atvangos jokio daly
ko, sunkesnio negu 25 sva
rai, ir jokia moteriškė ne
privalo būt samdoma sun
kių svarumų arba stumdy- 
mui snukių vežimų be dak
tariško išegzaminavimo, id
ant nusprendus, kad josios 
sveikata pakelia tokį dar
bų.

10 Darbas šaltame ore-ir
1 karštyje.

Jokia moteriškė neprivar 
lo būt samdoma darbui, 
kur oras yra perdaug kar-

Bridgeporte

Ketvirtadieni Lapkr, 22, ’1T
$». Jurgio Parapijos Mėtyklėje Svetainėje

32nd Plące įr Auburn Avė. s

V/si kviečiami atsilankyti, prasidės lygiai 7:45
val.vak.
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ir kur dabartinio kriziojme ajg^ tvarkymo komite- 
laiku pasirodytų esant rei- +e privalo būt mažų-ma- 
kalinga atlikti juodaugiau- :žįausia viena moteris dariu
siai darbo į trumpiausi atstovė,
laikų. Susirinkimo ome- ' _
nyje visų laikų buvo svei- ® Darbo Vfųftll4|p8. 
kata ir gerovė moterų, dar- Privalo būti' padaryta 
bininkių ypačiai neorgani- reikalingi žingsniai apsau- 
zuotų, kurios neturi orga-: gojimui visų darbininkių 
nizuotų darbininkų galios.'nuo perdidelio nuovargio iš 
Šitie patarimai nėra vien: persidirbimo, ir tuo tikslu: 
teoriški patarimai. Jie a) Kiekviena darbininkė 
yra paremti geriausiais in-! privalo turėti vienų dienų 
dustrijiniais patyrimais ir savaitėje poilsio, 
praktika, kurių j a šiuo laiku b) Darbo diena neprivalo

suąse nesusipratimuose, at- -tas ar be
sakančiuose dėl užmokė- kb išegzaminavim0 idant 
srno. Kiekviename tokia
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JOS&'rB O WOLOfc 
LOCTUyiB ADVOKATAM

RENGĖJAI

Dr. A. B. Bkmeattul 0. D.
SpeciaUstaa 

Patarimas Dykai
Otflšo Adynos nuo 9 iš ryto iki 9 

vai. vakarė Nedelloma jt iki 12.
4649 S o. Ashland Avo. Kam p. 47 St. 

Telęfonaa Varde 43|7-
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vadovaujamasi daugelyje 
Suvienytų Valstijų vietų. 
Mes negalime šiuo karės

H

nusprendus, jogei josios 
svekata gali pakelti orų, 
ir nauji egzaminavimai pri
valo būti daromi paskirti 
tokiu nusprendimu,' ar ji 
gali toliaus užimti darbų.

Komitetas, besirūpinus 
moterimis, užimtomis pra
monėje, sekamuose savo 
straipsniuose apie pamati
nes gero darbo taisykles 
paduos moterims darbo pa
tarimus, kaslink saugumo 
budinkų, kuriuose dirba, 
patarimus pirmučiausiu bu- 
du kovos su gaisru, reko
mendacijas kaslink dulkių 
ir gazų, apie sveikatos už
laikymų, apie švįesų ir t a- 
matines ligas ir nuodus.

SOCIALISTŲ DAR
BELIAI

Binghamton, N. Y.—Vie
tos pora padaužų-spcialistų 
norėdami padaryti lygybę 
tarp savęs ir išdirbę jų čc- 
verykų, nusibaladoję ant 

'pesniš; kaip 30 minutę dfErie geležinkelio, htplėšė

tęsties ilgiau 8 valandų, 
c) Kame darbas varomas

dienų ir diaktį, moterįs turi
metu ignoruoti pamatinės kuį samdomos ne daugiau, 
pramonės taisyklių; kurios,]<aip dviem permainom ir 
išaugo iš ilgų metų všios ir joms furį Įmį duota atsil- 
kitų dalių patyrimų. Sįo-'giuį mažiausia 8 valandoj į 
ji karė užduos kvotimus, naktį. Jokia moteriškė ne- 
•kokių nekuomet dar iki šiol prįvaĮ0 būt verčiama dirb- 
nebuvo užduota šaįies spė- tį daugiau kaip 4 valandas 
koms. Šitos taisyklės yra be pertraukos pasilsiui ar 
spauzdinamos, kad paskati-, Skandžiui. Užkandos lai- 
tms žmones užstoti kglių kas neprivalo būti trum 
neteifei«g$<*Wis lobiams ma-

BC” vaikų sveikatos ir, pasįisįo laikas ne trumpes
gerbūvio kaina pelnyties. n-įs, kaip 10 minutų kas sy-

1 Darbas gyvenimo kis; laikas privalo būti duo- 
vietose. tas viduryj kiekvieno dar-

fp , • i j *' * i , bo laikotarpio.• t Tokis valdžios užsakytas • 
i darbas neprivalo būti atlie
kamas kambaryje, kuriuo
naudojamasi gyvenimo tik-, ,v. ,. . , , . T i • z , dzia, kėdės ar suolai, tokie,slais, arba bi kokiame kam-

R,; 

Ei ?

4U f
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š< «■ 6 Suolai.
Kur tik 'darbo rųšis lei-

h”-.

SG,
.r*
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ž
Sąvaitims Laikraštis 
išeina kės pėtnyčia

Kaina, metams:
Aiąerikoje ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kitur .... 4 doi. 

Adresas pinigams ir ko
respondencijoms :

‘ŽVAIGŽDE”
a

3654 Rietanti Str,, 
ii fd- v

#-#*■**=*«•*Dr. PDViUS Žiimis i
i ' 1

B. Bi., 43|ĮU*-«ii'i
į Tel.’Drcvar 7X1» J

baryje, turinčiame tiesiogi
nį ryšį su gyvenamuoju bu
tu.

kad galima butų atsiremti, 
privalo būt parūpinti ir 
naudoties jais pavelyta. 
Tai-gi, kur moters darbe 
yra priverstos stovėti, kė
dės taip jau turi būt parū
pintos ir laikas duodamas 
atsisėsti pasilsėti . pažymė
tais tarpais.

2* Vaikų darbas.
Jokis vaikas arba mer

gaitė, jauriesnė negu 16 me
tų amžiaus, neprivalo būti 
samdomi valdžios darbams.

3 Motinos apsauga. 7 Ypatingai sunkus ir
- T .. . ... . pavojingi darbai.Jokia moteriške nepriva
lo būti imama darban laiko- Samdymas moterių ypa- 
tarpyje dviejų mėnesių tingai sunkiems ir ypatin- 
pirm ir dviejų mėnesių po g'ri pavojingiems darbams
gimdymui.

4 Algos.
1 e.

Algos privalo būti nu
statytos sekamai:

a) Užmokcstįs turi būti 
.tokios', kokias sustatė vė
liausios ' bendros z sutartįs.
Jam tikroj apygardoj, kiek
vienai pramonės šakai ir a- lo būt samdoma jokiam pa

privalo būt aprubežiuotas 
ir dabojamas. Tokius dar
bus dirbti turi. būt duoda
ma pirmenybė senyviems 
vyrams, liuęsięms nuo tar
navimo kariuomenėje.

8 Pavojingi amatai. 
Jokia moteriškė nepriva-

matui, kur tik tokios sutar
tįs gyvuoja.

b) Kame gi nesama ben-

vojingam amatui, išskyrus 
patvarkymus Divisional 
Committete on Industrial

drų sutarčių, žeminusiųjų ant Poison, of thc National 
Committce on Labor, ir ji 
neprivalo būt samdoma be 
tam tikro daktariško išeg- 
zaminavimo menamam dar
bui ; panašus egzaminavi
mai privalo būti daromi be 
to paskirtais laikotarpiais,

domos pildymui darbo, pa-1 idant nesprendus, ar jai

algų nustatymas privalo 
bpti paremtas ant to, kokis 
yra pragyvenimo brangu
mus toje apygardoje, ir pri
valo kilti augštyn jeigu pra 

[■ gyvenimo brangumas kiltų. 
• c) Kame moters yra sam-

prekių su čeverykais vago 
nų ir danu pardavinėti pi
giai, nes tik po 1 dol. čeve- 
rykus. Gražus pavyzd is 
socialistams.

Binghamtonietis.

REDAKCIJOS ATSAKAS.
Binghamtono, N. Y., pro

testuotojams..— Jei Tams: 
tos norite, kad “protestas” 
Tamstoms butų sugrųžintas, 
yra reikalingos pasiuntimo 
lėšos — 3 centų krasos žen
klelis.

“Draugo” 267 num. bu
vo rašoma apie kokį ten 
Lionaitį, bet ųe apie Leo- 
naitį. Pastarasis yra žino
mas Vienam musų redakci
jos personalo nariui, ir ži
nomas iš gerosios pusės.

Tai kokioms baloms dar 
protestuoti?

>------------------
MUZIKAMS SVARBU.
Pas Tautos Fondo sekre* 

retorių galima gauti šiuodu 
įbuzikaliu veikalu:

1) Muzikos Aidaž, leidi
nys I. Įtalpa: 1 Maršas, 
pašvęstas D-rui J. Basana
vičiui. 2) Valcas Onutės Ž. 
3) Polka Marytės B. 4) 
Rinkinėlis. Kaina 30c.

2) Muzikos Aidas, leidi
nys H. Vytauto Maršas 
(Kova ties Žalgiriu). Kai
na 20c. z

Pelnas eina Tautos Fon- 
dan Lietuvai gelbėti.

Galima siųsti ir krasos 
ženkleliais (stampomis). 
Adresuokite pas ZT, F, sek
retorių: K. Pakštas,. 456 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti goresni darbą ir daugiau pi

Visur reikalinga daug kirpėjų, tri- 
merių, rankovių, kišenių ir skylutei 
dirbėjų. Taipgi preserlų ir siuvėjų- 
elektros mašinomis. Darbai laukia 
Ateikite dienomis arba vakarais 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai/
Patrenos daromos pagal Jųsų nite 

rą—bile stallės arba dydžio, iš tylr 
madų knygos.

MAfcjTER PEŠIOSIMO SOHOTM
J. F. Tasnicka, Pcrdėtlnia 

>18 K. Da baile gatve. Kambary 
41A-4I7 nrieš Ctrv Hali

* F. F. Bradchulis j
tį Lietuvis Advokatas

ATTORNKT AT I.AYY 
Jį LOS W. Moorąe. *tXir. Clark St.

*•» Room 1297 Tcl. Randoloh C59S.
CHIGAOO. iUL.

: U12 8. EA
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Dry Goods Į 
Store

3442-3444 J5o. Halsted Street

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

kai-

| $2.50 ir 8.00
Grąžus abrusai, extra sto
ri ir dideli.

25 c
Stori Turkiški abrusai 

e vertės 50 c. ant padavimo
135c arta 3 #ž $1

Moterių 
liai

16c*£?a2Sc
Vyrų Viršutiniai marš
kiniai vertės 1.00, dabar

69c v
$1.50 Marškiniai dabar

$1.19
Tarpe jų yra šilkinių 
priešakių.

. ..15

nosinės Specia-

Naujos
ryšiai

mados kakla-

\
vertės 50c.

29c

Moterų ir Vyrų Skiečiai.
Vėliausios mados Ranke

na. Geras nepermerkia
mas.

$1,25
Dantiems šepetukai

4c
Canvas pirštinės

10c __
Vyrų žieminės kepurės. 
Vėliausių spalvų, vertės 
$1.00. *- >

Vyrų stori Jerseys mar
škiniai

$1.00
Mėlini tiktai

Vyrų stori švederiai.

$1.39
Oxford tiktai su^arba be 
kalniero. I

3
i

I 
Ii--------- ----- ----------  a

Moterų šliperai su kaili- 5 
nias kraštais vertės $1,75 g 

.dabar

$1.25
Pilko Felt 61 i peria i

39 ir 49c por.

Sekančios Knygos Gauna-
T

k mos “Draugo” Knygyne.

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 ^išperkant 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolerio 
galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.

Kalbą lengvi.'Parašė Skruzdė. Chicago, III. 1915...45 
No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko praleidi

mui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos
intalpa'interesuojanti, verte Jonas Rinitas............. 75

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu 
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Cbark's 
Dickens. Apysaką, Įjūrių myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolis^ neapsivilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi...........................$1.00

iNo. 355. Degtinė? Vienaveiksmis scenos vaizdelis. 
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas

Vėgėlė. Tinkąs, scenai veikalėlis ....... '...................... 10
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis

scenai lengviai sulošiarnas vaizdelis, ................... 15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis

iš- liaudies gyvenimo ..........................................15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo

3-juose aktuose, užimantis ir tenkantis scenai....... 15
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas 

Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir
suaugusiems, 112 pusi............................................ 25

Ko. 819. Kokia' Autonomija Lietuvai Reikalinga:
(Autonomija ar Savivaldai) parašė J. Gabrys,...... 10

No. 822. Lietuvių Tautos M'cmorijalas. Parašė ir in- 
davė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu
si am liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos da]js 1 AVilkes Barre, Pa., 1911, 
pusk 12................ x,................................................ 10

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas 
tai yra tie musų lietuviškieji socijajistai bei “ei-.
cilistai’Su paveikslais.........................................10

No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimd Budai 
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas........

No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją paminkk:- 
lis; parengė Tėvas Kapucinas .................

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įs; / , . c.
Parašė kuų. D. Bončkovskis. Vertė Dalį i ...g
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. U?. ; 
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 u. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusk. .$1.00 

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. . .25 

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv. ♦ 
Kazimiero dryos. 'leidinį........>............. i......... ...... 3

Ii9. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilį- 
jaus. Pagal angliška sutdisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsukimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina............. 15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis
11. Surengtas ir užgirtas treciojo Baltimores Kon- 
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B: Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti plausimai, pritai- 
.kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina............... .25

No. 1165. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėli? tinkąs mckyklcec ir pa
tiems per savę mokinties, poperos apd..................35

No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar.............. ’............................ 25

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11...... ................. •...................... 35

^No. 1135. Vaikų žvaigždutė. lendoriaus, dalis 1, 
kieto popęros apdarais .............................-....... '..25

No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto ^operos 
apd. ......................... . .......................................

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti,...........................20

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi- „ 
gyti Vyčių Dovanėlę/ Chicago, III. 1915, pusi. 28... .10

No. 1219. 8v. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę........................... . .  .........................20

No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. p. Lapelis. Yra tai viena įdoiųiausių knygų 
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainyį? pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio gryčio
je privalo rastis šį knyga. ^48 pusi. popero apd... .75
Drūtais drobės apdarais.............................. ...$1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in

formacijų adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago III.

n

/

Jums apsimokės pas mus atsilankyti.
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"DRAUGAS" Ketvirtadienis, lapkr. 22

CHICAGOJE
L. VYČIŲ APSKRIČIO 

CHORO DOMAI.
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

Ketvirtadienis, lapk. 22 d.
Šv. Cecilijos Panos.

Penktadienis, lapkr. 23 d.
Šv. Klemento Pop. ir Kauk.

NIEKŠŲ SOCIALISTU 
PASIELGIMAI.

BRIDGEPORTAS.

KUMŠTIMIS GRŪMOJA 
KALBĖTOJUI.

Nežinia, ar jiems pavyko 
tas jų “argumentas.”

Sekmadienio vakare, lap
kričio 18 d., š. m., M. 'S. 21 
kuopa ir S. S. K. buvo su
rengusi puikų vakarų su 
programa Town of Lake. 
Programa buvo labai pui
ki. Joje dalyvavo p-lės 
Urbiutės, kurios duetu, 
smuiką ir pianu žavėte ža
vėjo publikų. Taipogi 
skambino piano solo didžiai 
gabi pianistė p-lė A. Eval- 
daitė, kuri yra baigus Šv.

Antradienio vakare, Brid- 
geporto lictuviai-katalikai 
apvaikščiojo Spaudos. Sa
vaitę Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje.

Pirmučiausia kalbėjo ger
biamas kun. Vaičunas. Sa
vo turiningoje kalboje išdė
stė nedoros spaudos pragai
štingumų. Aiškino, kaip ji 
veikia tarpe nesusipratusiu 
kataliku ir kokios vra jau 
matomos iš jos palaikymo 
pasekmės. Ragino taipgi, 
kad kiekviena šeimyna už
sirašytų nors vienų katali
kiškų laikraštį ir jį su atsi
dėjimu skaitytų. Ragino 
taipgi skaityti geras knin- 
gas, katros duoda tikrąjį 
katalikų dvasios maistų.

Pabaigus jam kalbėti, bu- 
Ivo dainos mokvklos vaiku-Kazimiero akademijų. Ši 

talentuota pianistė žavėte, j choro. Padainavo net
žavėjo publikų. Kitos pro-1 gražias daineles. Po
gramos dalįs taipgi labai dainelių sekė žaislas ‘ Kc» 
gražiai buvo išpildytos. meto , laikai. ’ Šis
Vardų negaliu pažymėti, izaĮsHls ~ pcrstatymėlis la- 
nes programų nebuvo. ‘oa* Sra^us- Jame persta- 

Nors programa buvo la-!^° v*sus keturius metų lai
bai puiki ir visus užganėdi-; -cus Padėjus pavasariu. , 
no, bet negalėjo užganėdin-1 t>uvo gyvas paveik
ti socialistu bernu. Tie iš- s^as ”
tvirkėliai visų laikų kėlė 
trukšmų.

Ant galo programos va
karo vedėja p-lė Tirunaitė

Spaudos Savaitės. 
Kalbėjo gerb. kun. F. Ke

mėšis. Savo ilgoje kalboje 
nupiešė visa lietuvių spau
dos istorijų. Nurodė bu-

Didysis mus choro kon
certas ir kantata “Broliai” 
visai jau netoli. Jis bus 
pirmų sekmadienį po Kalė
dų Šv. Jurgio parap. sver
tame j e. Kad genaus pri
sirengus ir susitvarkius, y- 
ra šaukiamas svarbus choro 
susirinkimas lapkričio 23 d., 
8 vai. vakare. Kiekvienas 
choristas turi būtinai pribū
ti, nes nepribuvus susirin- 
kiman ir neprisiunčius pa
siaiškinimo gerb. choro di
rigentui, p. A. Pociui, to na
rio vardas programoj bus 
praleistas ir toksai narys 
neturės teįsės dalyvauti 
programoj,

Tatgi visi choristai ir y- 
patingai L. Vyčiai, mylin 
tieji dainas ,ir prijaučiantie 
ji tam darbui, nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti į mi
nėtų vakarų. Bus tai pas 
kutinę proga prisidėti prie 
koncerto. Prie choro galės 
ir toliaus prisirašyti, bet 
koncerte negalės dalyvauti, 
kadangi dalyvavimas jame 
reikalauja didesnio išsilavi
nimo.

Visi Liet. Vyčių apskri
čio choristai, nepamirškite, 
ateikite į Mark White Sq. 
parko svetainę, 29 ir S. ITal- 
sted gatvių, lapkričio 23 d., 
8 vai. vakare.

zJ. Vilimas, 
choro rašt.

13 ROSELANDO.

Bell System

JŪSŲ PIRKLYSTES 
SKYRIAUS ŽENKLAS
šioje didelėj kariuomenėj kuri greitai organizuojasi (lel 
karės, Bell System yra pagrlba Sigiuilų Skyriaus.

JO DARBAS yra užžlurėtl kad- visos telepono komu
nikacijos palločiunčios Tautos Apgynime ir pagami
na greita ir užtikrinta patarnavimu greitame busI* 
nešime visoj Salij.

Yra prirengtas tam tikslui. Jis neša trisdešimts mi
lijonų telefono pranešimų kas diena.

JOS ĮRENGIMAS apima viena.piijona dolerių plentą; 
penkių tūkstančių keturių šimtų telefono skyrių; 
ęlvidešimts penkios mylias drūto; dešimts milijonų1 
telefonų.

JOS ORGANIZACIJA susideda iš vieno šimto Ir aštuo- 
nias dešimts tūkstančių mokytų ir gerai atliekančių 
darbininkų; kurio yra pasišventė patarnauti kiek
vienam' ko geriausia.

šį kompanija tengiasi kad' jos dalys patama-vime pirk- 
lystės Skyriaus Ženklų, šios šalies butų viena iš ge
riausių ir su didžiausių pasišventimų atlikta.

Tu gali pagelbėti daug prižiūrint kad switeli- 
ltoard ir kiti telefono instrumentai butų gra
žiai užžiurami ir atsakant tlefono tuojaus 
kaip tik šiaukia.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas jaunas vaikinas į

oanka ant South Side, už pasiun- ......... ....________ _
tinj (messenger), gera proga iš-jote ar jį pati tegul atsišaukia po. 5

jj mane apleido jau antri metai 
būnant Chicagoje. Taipgi (tykitj ir 
5 metų mergaitė išsiveži, dabar ne
žinau kur būna. — Gal kas girdė-

mokti bankinio užsiėmimo. 
Kreipkitės laiškų į:
Draugo” Administracija

1800 W. 46th St., Chicago, III.
Reikalingas atsakantis bučeris 

kuris gerai supranta savo darbo, 
gera vieta geram žmogui. Atsišaukite 
tuojaus:
1618 Union AVĖ., Chicago, III.

Silvestras Labuckas,
4506 S. Wood st., Chicago, III.

pakvietė kalbėti studentę i dus> k°ki:l>K laisvamaniai ir 
J. P. Poška. P-as Poška 
nupeikė nepadorų socialistų 
bernų pasielgimų. Tas 
jiems labai nepatiko ir tie 
mulkiai bandė ir toliaus 
kelti 'trukšmų. Tuomet 
kalbėtojas paprašė pašauk
ti poliemonų ir socialistui11’ ^aiP katalikai 
bernus prašalinti iš svetai- susiprasti. Gale ragino vi- 
nės ' įsus skaityti lietuviškus-ka-

Tuojaus pribuvo ir dėdė. ^ikiškus laikraščius ir ge-
Soeialistu bernai pamatei™ katalikiškoje dvasioje 

* parašytas kunigas.
Pabaigus kalbėti, gerb.

parsidavėliai, nutarė užpili-|kun- Vai™nas kvietė visus 

ti ponų Poškų, už tai, kad 
tas neleidęs jiems trukš
mų daryti svetainėje.

dėdę nutilo kaip žemė. 
Vienok po programos tie

soeialistai naudojasi, , kad 
tik savo šlamštus prapla
tinus tarp katalikų. Aiš
kino taipgi- apie katalikų 
laikraščių paskutiniais me
tais pažangų. Nurodė lie
tuvių organizacijų augimą 

’' ’o

Tuoj reikalingas atsakantįs 
vargonininkas. Alga pilnai už
tikrinta. Platesniųjų žinių dė
lei, kreipkitės:

KUN. J. RASTUTIS,
103 Spr. Garden St., Easton,

Pa.

Paieškau savo tikro brolio, Povi
lo Urbonavičiaus, Eįuvalkų gub., Nau- 
meldžių pranešti sekančių, adresu: 
Pilviškių parap., Pobalčiupiu kaimo, 
pirma gyveno Anglijoj prieš 13 metų, 
7 metai kaip Amerikė,girdėjau kad 
gyvena apie Detroit, Mich., ir yra 
vedės jau. Norėčiau sužinoti ar gyvas 
ar mirės? Kas apie žino ar jis pats 
miesčio pav. Griškabūdžio gmino,

MISS T. URBANAICIUTE,
423 Parson St., 20th Wd.

PITTSBUGH, PA.

atsilankytį
vakaran.

Reikia

Kadangi svetainėje buvo 
dėdės, tai socialistų bernai 
nedrįso nieko nei sakyti, 
bet keli iš jųjų išbėgo pa- j 
stoti kelių p-nui Poškai. 

,Kas atsitiko,.dar nežinome

Roselando Kat. Spaudos 
Savaitės komisijos susirin
kimas įvyks šiandie, lapkri
čio 22 d., 8 vai. vakare, baž
nytinėje svetainėje. Todėl 
visi nuoširdžiai’ kyiečiami 
kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti šitan susirinkimam 
Bus daug reikalų svarsty
mui. Rašt. J. P.B,

SPAUDOS/ SAVAITĖ.

Reikalingas vargonininkas mo
kąs vesti parapijos chorą Ir žinąs 
lietuvių kalbą, krelpkities prie:

REV. M. CIBULSKIS 
244 Alaska St., Dayton, Ohio.

Paieškau savo vyro Juozo Mels
to, paeinančio iš Kalino gub,, Vilk
mergės pav., Ragos parap. Gruodžio 
mėnesljo bus metai khip mane aplei
do su trims vaikučiais. Mes tuomet 
gyvenome East Chicago, Ind. Jeigu 
gyvas tegul sugrįžta, aš jam viską 
dovanoju. Gal kas kitas apie jj žinote 
praneškite už ką busiu dėkinga.

MARIJONA MEIŠTIENE 
4509 Hermitage Avė., Chicago, III.

Šiandie Kat. Spaudos Sa
vaitės vakarai bus Bridgc- 
porte, North Side ir Cicero 

pažymėti, kad į lietuvių kolionijosc. Pri-

ketvirtadienio

Paieškau savo dukters Petronėlės 
Marcinkevičiūtės, kurį kelios dienos 
atgal apleido manį paimdama su sa
vimi kelias dresės ir pinigų. Gal kas 
girdėjote, malonėkite pranešti man. 
Rainos akys plaukai tamsiai geltonj, 
14 metų, apie penkių pėdų augščio, 
biški raupuota. Buvo apsivilkus žaliu 
kotu Ir su Juoda ' kepurę.

Magdalena Marcinkevičienė, > 
4603 S. Hermitage avė., Chicago, Rl.

šiandie Spaudos Savaitės menama, lietuviams, kad ne 
vakaras bus dar indomes- 
nis. Visi kviečiami kuo-
sknitlingiausia susirinkti.

X.

PAIEškAU KAMBARĮ, Bridge- 
• v, •, --i t porte apielinkėje, su valgių ar bo,

pamirštų, nueitų pasiklau- šviesu, apšildoma. Atsišaukite laiškų, 
syti prakalbų nusipirktų Į 3252S uSl^ute Bank.
kokių naudin^ kningėlę chieago^nt
ar užsirašytų gerų kataliki

Daugiausia trukšmada-
skų laikraštį. J. T.

Paieškau savo brolio Domin’ko 
Bubina paeinančio Kauno gub., Vil
kmergės pavieto. Traškunų parapi
jos Gudėlių kai mos, pirmiau gyveno 
IVlsconsino valstijoj, malonėkite atsi
šaukti.

LIUDVIKAS DUBINĄS,
1930 So.‘ Union Avc., Chicago, III.

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau gaiva skauda.
Jeigu Tau ašaros krinta Iš aklų.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimą aklų,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant,' tuc. . tau 

reikalingi akiniai:
Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa

vo akis specljalistul, kurs 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.
- Tėmykit maho užraša.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
3 Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptlekos 2-ras angšta.
E Valandos: nuo 9 ryto iki B vak. Nedėllom nuo D ryto iki 12 dieną. 5 
5 Tek Canal 52S
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Panedelio Vakaro Pafarna- 
I vimas Del TaupinanCių.

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- 
= riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
| bankinėse valandose

Del parankumo -oirių depozitorių Taupumo Sky- 
| rius šios bankos yra atdaras 
= Panedelio Vakarais iki 8 valandai.

DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA- 
| PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo- 
| širdžiai priėmami.

Stale Bank of Chicago
LA SALLT įd WASHINGTON STS.

(Skersai nuo City Hali).
BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipmiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiir

Jeigu kas blogo atsitiks, tai rpj Tandasi Town of Lake.! 
žinosime, kur ieškoti kalti- Cxį įg trukšmadarių gali iš
ninku, nes juos beveik vir g įvystyti ir žmogžudžiai, 
sus pažįstame. Tai tokie Broliai ir seserįs, plėtoki- j 
socialistų bernų įrankiai. mc apšvietų, mažinkime 
Ne mokslu, bet vėzdu kovo- trukšmadarius) kurie žemi- 

na musų tautų!
Teisybės Mylėtojas. 

imiMiiHiitminmiiiiiiiifuiiuiMimiiim 
PLATINKIT “DRAUGĄ.’

L. D. S. CHIC. APSKR. 
PRANEŠIMAS.

ja-
Bene atsiras jų tarpe 

daugiau tekiu žmogžudžių, 
kaip Krakas, Montvidas ir j 
kiti.

Lietuvių Darbininkų Są
jungos- Chicago apskričio 
Kooperatyviškos komisijos, 
susirinkimo lapkričio 22 d. 
nebus. Yra tam labai svar
bios priežastys.

D.- RAŠT.

EXTRA.
Aš Petras Grikszas paieškau 

Egnaoh Strewlnsky, paeina iš Suval
kų gub., apie 30 metų senumo. Turi 
kreivus dantis. 1914 metais turėjo 
rasturanta Chicago, 63 ir Halsted st, 
Kas praneš apie jį arba jis pats at
sišauks, gaus gera atlygtmą. Moldžlų 
pranešti sekančiu adresu.

PETRAS GRIKSZAS------
U. S. I S. PARKER, WASH.

Arba
Karallna Grlkszaitė 

(po vyrų Leketienė)
1459 So. Union Avė., Chicago, III.

Paieškau Juozapo Morkūno, gyve
nęs yra y Chicagoje. Kai kas žinote 
apie Jį malonėkite pranešti:

ANTANAS NAIROBIS,
311 Kensington avo., Chicago, III.

PaieSkau savo moters Cicilijos 
Labuckienės — (iš namu Pnslica)

ANT PARDAVIMO.
GERA PROGA.

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, 3170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už 3 3 5. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da- 
venport. taipgi 3525 Vlctor su 
brangiais rekordais už 360.00. šis 
yra retos pigumas Ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės, 
parsiduos taip po vieną. Atsišaukite 
tuojaus. Gyvenimo Ivieta:
1922 So. Kcdzic Avc., arti 22-ros 
gatv., Chicago, III.

Turi parduoti Puikus Seklyčios 
rakandus, Stala ir šešias kėdės — 
dtvonus. Plieninė Lova — Kamodas 
$250 Vlktorola su rekordais — 360, 
$850 player pijanas $210 — vartoti 
tiktai 90 dienų — persiduos po vie
ną kreipkitės-
3010 Jaekson Blvd., | arti Kidzic avc.

Parsiduoda bnčemė Ir grosemė, 
labai geroj lietuvių apgy Ventoj vie
toj. Priežastis pardavimo, savininkas 
Išeina Į karuomenė. Kam reikalinga 
kreipkitės į:

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA
1800 W. 46th St., Cliicago, III.

■ Ant pardavimo rakandai.
Pariduoda tuojaus pigiai trijų 

kambarių rakandai Ir visokie nami
niai daiktai. Atsišaukite po numeriu 
732 West 19 st., 2-ros lubos užpa
kalyje.

Galima visus daiktus pamatyti kas
dien vakarai* nuo 6:00 ligi 7:30, su- 
batoj nuo pietų, gi nedėlioj ryte. 
..............SIMONAS SKUDAS,

732 West 10 St., Chicago, III.

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

J. J. Temanek 
3128“ Union avė., arba 
1825 Blne Island avė.,

KĄ IŠRASITĘ
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Tai yra Lietuviška knygute
Kurioje yra apie 400 išradimu, kurie gali būti reikalingi, kuri likos 
išleitą an reikalavimo.

LIETUVIŠKŲ IŠRADĖJŲ.
Iš knygutės tos dasižinositė, kokį pelną išradimai jau atnešė ir 

dar gali atnešti. 1 ,
Jeigu manai apie išradimus, rašyk Lietuviškai reikalaudamas 

knygutės, kuria Išsiųsime DYKAI.

AMERICAN EUROPEAN PATEKT OFFIGES INC.
256 Broadway <DSJ New York, N. Y.

COFFEE
utGARSI SANTOS KAVA. 

Visur parduodama po 28c. ir 
po 50c.

SVIESTAS
fleriaoilM amato- 
naa care* 
nla. nagi' 

nr |a«r* 
l-taautl

45 c
WEST SIUS 

1178 Mirirankm ai 
:;0M Ml|vauk«a ar)

, 1064 MlIrrauacM ar.
IS10WMadi<kw at. 
ZS1C « Madiaan at

RYŽIAI COCOA
orriaaaloš rnfllat, 
12c aertSa, M1 
psraMocda u 1 
ai

■ Home,
8;c aalygiaa ,a 

bent kokio, 
l-l aa.

akaa

14c
Puikiu Stilius 
Šviestis 43c

IMI W Gbicaooar. 
1886 Bloa I aland av. 
8612 W. North ar. 
U17 8. Halatcd a t. 
1RS2 S. Halatad at. 
1818 W. 12th at.

IUteW.»o4 ak i*

SOUTH 8ID1 
BJ.U Wantworth aa 
{G7 8. Halatad at. 
<728 H Aahland ar.

^oarrtt siunl 
«(M W. Oirlalea 
J20 w. North ar
2840 binrnln aa. 
2244 Lincoln ar, 
MI8 N. Clark St.
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Chicagos Choru Pasilinksminimo Vakaras 

PARAPIJINIAI CHORAI
RENOIA
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BOHEMIAN SLAVl ’IIC ANIER. SALEJE
1440 West 18th Street <
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Nauda iš to vakaro yra skiriama išplatinimų Kat. Spaudos. 
Bus didelė orchestra, dalin. dovanos, įvairius žaislai ir pramogos. ■ 

Pradžia 6 valandą vakare IŽANGA 35c. S

P. S. 18tos gatvės karai daveža.iki durių I
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