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True translatlon flled w1(h the pogtmaster at Chicago, IU.Jon November
28,, 1917, as reąulred by the act of
October «, 1917.
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Rytoj <et Suv. Valstijų
tautinės Rrantės-Dėkavonės
Dienos, cjtenrtėtig; “Drau
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VOKIEČIAI GIMS CAMBRAI

Washington, lapkr. 28.—

Karės laivyno sekretorius
Iš kitur sutraukiama,
DąAiels priešinasi, kad sve
gas”
neišeis.
Sekantis timos šalįs Suv. Valstijų
kariuomenė
į Iš visako matosi, anot
Draugp”į numeris pasiro karės laivyno oficieriams arAssociated Press, kad Rusi
dys šitą penktadienį.
tfa jurininkams duotų bent
ja pateks civilės karės ran“Draugor Administracija kokius atžymėjtmus deko
kosna. Bolševikai posenovei
racijų formoje.
. ,
su atsidėjimu darbuojasi
Tfrue tranalatl
flled wlth the postSekretorius sako, kad toginklų sudėjimo reikale. ntaster at
|o, m., on November
ĮUlred by the act of kius
28, 1917, aa
atžymėjimus užgina True translatlon flled wlth the post- jus Lens, tęsiasi net iki St.
/.
•
■
Berlynas su Petrogradu su October 8,
master at Chicago, III., cn November
priimti šios šalies konstitu 28, 1917, as reąulred by the act of Quentin. Vokiečiai nežino,
jungtas bevieliu telegrafu.
ITALI/
Prancūzai su anglais veikia Italijoj Tariamasi apie busimos tai
cija. Tatai šitą reik pildyti. October 6, 1917.
katron vieton užtels anglai.
FRONTfE.
JOf
Atžymėjimo
klausimas VOKIEČIAI NEMANO
kos
reikalus.
Vokiečiai labai prisibijo
True translatlon flled wlth the post- laikais bolševikai Rusijoje
PASIDUOTI
ANGLAMS.
pakelta,
kuomet
Prancūzi

master at Chicago, III., on November
Talkininkų ambasadoriai Teutonaflui pagelbsti bulga
anglų siaubūnų “tanks”, k-u
28, 1917, as reąulred by the act of nepakenčiami; viena jų lai
jos
vyriausybė
nusprendė
pasirengę kuoveikiau parei
October 6, 1917.
rie tiesiog pražūtingi vokie
rai.
mė, kad jie geriau susiorga kalauti savo pasportų ir ap
Cambrai puolimas butų
15-kai amerikonų duoti ka
čiams. Jų pirmasis kelios
RUSŲ ARMIJOS BADAU nizavę, kaip kad kitos parti
jiems
pragaištis.
rės
kryžius
už
pasižymėji

leisti Petrogradą, jei tik bol
dienos atgal užpuolimas pa
JA. /
Rymas, lapkr. 28.—Italai mus.
jos ir, ačių tam, jie dar kol- ševikai su Vokietija stos
rodė, kad jokia teutonų ga
atmušė visa austrų-vokiečių
-kas laiko valdžios vadžias. taikos derybosna.
Londonas, lapkr. 28—Vo lybė prieš juos negali atlai
Pasižymėjimų
priėmimą
Kareiviai nepatenkinti bol
diviziją šiaurinėj italų mū
kietijos fieldmaršalas von kyti. Jie tai ir pasirengę
Generolas Kalėdinė ir jo
Antroji rusų armija iš sa šio linijoj torti upės Brenta, gali leisti tik patsai kongre
ševikais.
Hindenburg įsakė, kad a- kasdieną laužyti Hindenkazokai turi savo rankose vo tarpo prašalino visus o- anot oficialio pranešimo.
sas.
pylinkėje miesto Cambrai burgo liniją ir stumti teuWashington, lapkr. 28.— Dono ir Volgos upių apy ficierius ir-kareiviai jungia
linkes ir nenori nei klausy si prie bolševikų.
. RUSŲ KAREIVIAI BA vokiečiai laikytųsi lig pas tpnus lauk iš Prancūzijos.
Kad Rusijoje Lenino val
Rymas, lapkr. 28.—Prieš
kutiniųjų. Taip praneša su Prie Cambrai anglai ne
DAUJA.
džia jau siūbuoja, tai paro ti apie bolševikų viešpatavi Londone gauta žinia, kad teutonus Italijos fronte su
imtieji baisiam mušyj ties paliauja apšaudyta vokiečių
do šios dienos pranešimai, mą. Kieve ir Ukrainoje gra Dono kazokų atamanas, gen. italais susijungė Prancūzi
Petrogradas, lapkr. 27.— Bourlon mišku vokiečiai ne- pozicijas. Nori būtinai pra
gauti' nuo ambasadoriauk sina dabartinei valdžiai. Ka Kalėdinė, turi savo rankose jos ir Britanijos veteranai
Kaikuriose rusų fronto da- laisviai
simušti per teutonų liniją
Francis
iš Petrogrado. detų partija pienuoja nau visą Rusijos stovį. Jisai kareiviai, ‘kurie yra visko
Pagal
dabartinį
stovį,
vo

ją
revoliuciją.
Kadetams
ža

lyse
rusai
kareiviai
dėl
bado
tarp
Cambrai ir Queant, kur
jau
matę
vakarų
karės
fron

kontroliuoja pietuose der♦Naujoji
socialistų. val
da
pagelbėti
rojalistai
ir
kiečių
mūšio
linija
labai
ne

maištus
kelia.
Jiems
neprisvokiečių pati galybė tuno;
lingiausias teritorijas ir vi te. Jie dabfar atmuša Vokie
džia įsteigė savo raštines
tatoma
maistas.
Bolševikai
patogiam
padėjime,
ir
puo

kiti.
taipgi norima apsupti teuto
są Rusijos aukso atsargą.
netolies Petrogrado ir skel
čių
kontratakas
Asiago
kaltina
buržujus.
Buk
šie
limas
miesto
Cambrai
butų
Kareivių
nepasiganėdinus iš' užpakalio ir užkirsti
Aukso atsarga prieš karę, augštumosĄ
bia, buk jau jie visos Rusi
padarę
suokalbį
kareiviams
vokiečiams
didžiausias
smū

mas
dabartine
socialistų
vy

1913 metais, iš Petrogrado
jos valdytojai.
Iš frontą gauta žinia, kad neduoti maisto ir suversti gis vakarų fronte, kadangi jiems kelią pabėgimui.
riausybe
kilo
iš
to,
kad
pas

buvo perkelta Maskvon, o pribuvę daugiau pagelbos iTaipgi pranešama, kad
visą bedą ant bolševikų vy anglų armotų šūviai pliekia Mušis už anglių laukus.
tarieji
visai
nesirūpina
ne
paskui Rusijos gilumon. talams.
tarpe Petrogrado ir Berly
be pasigailėjimo pasitrauriausybės.
Svarbiausia užduotimi da
no beVielinis telegrafas pa- tik apie amuniciją karei- Aukso atsarga dabar yrit
Ar Renta teukianžius.
atgal
vokiečius,
ir
betmet maisto ne
bartinio anglų veikimo—pa
Jfiifltra.. darban,, ____
MBones pa
taip
Smarkiai,
kad
vos-ųeMEKSIKOJ
SEKA
MŲ
daryti kelią į gulinčius, už
siunčia
jiems.
Bitas
tai
grei

Bolševikai nieko neturi.
Rusijos šiaurinės armijos
naudoja prieš italų pozici
’ ŠIAI.
-vos pastarieji spėja trauk pakalyj Hindenburgo lini
neturi netik kuo šaudyti, čiausiai padarys galą Leni Petrograde Suimtas ir jas. Bet viskas eina niekais.
tis.
no bosavimui. Kareiviai, tai Smolny institutan uždary
jos, anglių laukus. bet ir ką valgyti.
Italai stipriai laikosi.
Vokiečių artilerija, kuri Karės žinovai tvirtina,
EI Paso, Tex., lapkr. 28.
Sekretorius Lansing pre ne partija, kurių butų viena tas buvusio caro brolis MicVietomis-gen. Diazo armi
buvo
rezerve Lilles fronte, kad mūšiai už tuos laukus;
Meksikoje išnaujo ėmė
zidentui Wilsonui inteikė idėja alkti ir laukti, kol kas hail Aleksandrovič Roma- jos teutonus) atbloškia atgal.
trukšmauti plėšikas Vilią su kuogreičiausiai prisiųsta ir tęsis per visą žiemą, nežiū
bolševikų oficialį pranešimą bus. Intekmė į kareivius da nov.
Baisus mūšiai seka aplink savo gaujomis.
J pastatyta užpakalyj Cam- rint net oro atmainų ir pur
Bolševikų vyriausybė be Monte Tomba. Vokiečiai
apie ginklų sudėjimo pasiū bartiniais laikais Rusijoje
TTes Montezunia, už 110 brai> Queant ir Builecourt vynų.
titulų panaikinimo dar pa pirmiau tenai buto besivarę
lymą. Prezidentas nieko ne gali padaryti viską.
• Ji
T* pradėjo
1 • • apšaudyti
V J
besi Žinios iš vakarinio karės
mylių
pietuose
nuo
Juarez,
Rusijos
ambasada
ir
val

rėdė,
kad
visokios
korpo

pasakęs, tik pažymėjęs, kad
pirmyn. Bet italai apsikasė
fronto praneša, kad dabar
stybės departamentas tiki racijų, pirklių ir, abelnai i- ir dabar pasirodo neįveikia seka mūšiai tarp Vilios ir artinančius anglus.
bus ateityj peržiūrėtas.
tinis anglų užpuolimas su
Vokiečiai susinervavę.
Tasai pranešimas turės bū si, kad generolo Komilovo mant, visų turčių nuosavy mi. Jei teutonams pasisek Carranzos kareivių.
ardė daug vokiečių apkasų
šaukiantis bės pereina valstybės ran- tų ten italus įveikti, tuomet
ti nagrinėjamas ir yra vil atsišaukimas,
Anglų
karvedis
Haig
pas

tis, kad bus atmestas. Apart žmones laikytis senos val kosna.
jie galėtų perkirsti italams LENINAS PAGROBĖ 700 tebėjo, kad vokiečiai karei netoli Builecourt. Vokiečiai
pamatę juos pabėgo ir pra
MILIJONŲ RUB.
Reiškia, bolševikai ne tik svarbią komunikaciją.
to prezidentas Wilsonas ma džios, neklausyti bolševikų,
viai
labai
susinervavę
tuo
dėjo taisyti naujas apsigino ką tokio pradėti veikti padarys savo. To atsišauki panaikino žmonių luomus, Austrams ir vokiečiams
jų
nepasisekimu
sulaikyti
nimo
pozicijas.
mo dalis skamba;
bet atėmė nuo žmonių ir prieš, italus veikti gelbsti Petrogradas, lapkr. 27.—
tame dalyke.
anglų
plūdimą.
Anglai prisispyrę vejasi
nuosavybes.
Leninas, dabartinės rusų
bulgarai.
Sako, kad nieko neatsakys. “Rusijos vyrai, musų di
Užuot ministerių, bolševi Berlyne tvirtinama, kad bolševikų vyriausybės galva
Žinios iš karės lauko pra vokiečius ties Queant, tarpe
džioji tėvynė žųsta. Valdžia
Sekretorius Lansing pasa būdama bolševikų rankose kai visokiams šalies reika Italijos fronte neįvykusios Maskvoje užgrobė valsty neša, kad vokiečių anuotos Builecourt ir Inchy. Daug
kė, kad svarbiausi tos notos dirba kartu su vokiečių val lams skiria komięionierius. svarbios atmainos.
bės banką ir paėmė 700 mi mėto ugnines bombas be teutonų pasidavė nelaisvėn.
J
punktai turi būt giliai nu- džia. Sujudintas sąžiniškulijonų rublių. Kitiems ban perstoj imo pradėjus rytu ir Princo Ruprechto armija
True translatlon flled with the postsvarstomi ir nutarta, ar rei mo ir matydamas prapultį maater at Chicago, III., on November True translatlon flled irlth the post- kams įsakyta kas savaitė baigus saulės nusileidimu. beveik jau baigiama naikin
1917, as reąulred by the act of maater at Chicago, III., on November mokėti vyriausybei paskir To šaudymo linija, pradė ti.
kalinga butų formališkai musų tėvynei, šiame laike 28,
28, 1917, as reąulred by the act of
October 8. 1917.
October «, 1917.
bolševikams atsakyti.
tas sumas.
šaukiu visus Rusijos pilie EINA PIRMYN VERDU
ATMUŠĖ VOKIEČIŲ
Šalies diplomatai tvirti čius, gelbėkite tėvynę!”.
—Seattle, Wash., lapkr. 28. —Mexico City, lapkr. 28.—
NO FRONTE.
True translatlon flled wlth the post/KONTRATAKĄ.
na, kad šis atsakymas Ru
master at Chicago, III., on November Čionai suareštuota apie 100 Meksikos prezidentas Car28, 1917, as reąulred by the act of
sijos bolševikams reikalau Truo translatlon flled wlth the postitalų už suokalbį prie Ita ranza savo nauju parėdymu
Paryžius, lapkr. 28.— Londonas, lapkr. 28.— October 8, 1917.
master at Chicago, III., on Novomber
ja gero pagalvojimo. Visi 28,
užkrovė augštus mokesčius
1917, as reąulred by the act of
Anot oficialio pranešimo, Anglai atmušė kitą vokiečių PRASIDĖJO RINKIMAI lijos karalių.
pripažįsta, kad Suvienytų October 8, 1917.
už importuojamus į Meksi
r
RUSIJOJE.
šiaurytiniam
Valstijų valdžiai teks dau VOKIEČIAI ATSTOVAI Prancūzai Verduno fronte kontrataką,
—Baltimore, Md., lapkr. 28. ką visokios rųšies svaigalus.
muša vokiečius ir eina pir Bourlon miško kampe, va
giausia pasidarbuoti, kad
PETROGRADE.
Petrogradas, lapkr. 28.— —Kongresmanas Mann iš
myn.
.)<,
karuose nuo Cambrai, anot
tik* Rusija nepatektų Vo
Praeitą sekmadienį, visoj Chicago susirgo ir čionai ap —Geneva, lapkr. 28.—Pranėj
kietijos intekmėn, jeigu tas Londonas, lapkr. 28.— - Oficialis , pranešimas oficialio pranešimo.
euzija ir Italija neapribe
Rusijoj prasidėjo rinkimai gulė ligoninėj.
skamba:.
Oro
stovia
karės
fronte
butų galima.
tam laikui uždarė savo ruAnot gautų žinių iš Petro
Nauja iš Petrogrado ži grado, tenai atkeliavo Vo Šiauriuose nuo Aisne se nepatogus. Dažnai Siaučia atstovų steigiamąjin parla- —Washington, lapkr. 28.— bežius Šveicarijos pasieniu.!
mentarinian susirinkiman.
dideli vėjai ir šlapia.
nia, kurią gavo Nėw Yorko kietijos generolas Luden- kto, artilerijos dvikova.
Paskleista viso 19 lapų, re Galimas daiktas, kad šalies Vokietija su Austrija tą pa
Champagne
apskrityj
............ —............
žydų dienraštis “Forward,” dorff su keliais štabo oficiepartijas vyriausybė paims savo tį daro. Šveicarijai—tikras
prancūzai sulaužė vokiečių Trde traaalatloa flled wlth the poat- prezentuojančių
taip skamba:
mMtor
at
Chtoago,
Ui.,
on
November
riais ir tuojaus kreipėsi į
nuožiuron anglių padalini vargas.
1917, aa reąulred by the act of frakcijas ir organizacijas.
“Yra skelbiama, kad ru bolševikų galvą Leniną, tur apkasus šiauriuose nuo Pra- II,
Ootober 8. 1917.
mą tarp gyventojų.
sų kariuomenė laikina vy būt ginklų sudėjimo reikale. nay. Paskui pasekmingai
—Washington, lapkr. 28.
Haaga, lapkr.'28.—Vokie
vokiečiai užpulta vakaruose ANGLAI GULA ANT JE
riausybe jau nepatenkinta.
Bolševikai su kažkuriomis
BUZALIO.
tijos naujas kanclieris von —Fort Sheridan, UI., lapkr. —Veikiai pasirodys valdiš
Manoma sutverti naują val Rusijos dalimis neturi jokių nuo Tahure.
kasis parėdymas, kuriuo bus
Hertling pirmu kartu kal 28.—Oficicrių
Verduno fronte vokiečiai
mokykloje
džią, kurios galva bus/Čersusiaurinta
alkoholio nuosusinešimų. Nors jie sakosi’
. Londonas, lapkr. 28.— bės parlameate ateinantį
•
»•
baigė mokslus 2,907 laisva- šimtis
novas. Yra kalbama, kad esą šalįes valdovais, tečiau vietomis atgal atbloškiami.
aluje.
Paimta keliolika nelaisviii. Anglų raitarija paėmė Bitts šeštadienį.
♦j daug kareivių tam pritaria.’
noriai ir visi nuskirti oficiejie nežino, kas karės fron Jų tarpe vienas oficieris. ; stotį, apie 6 myliomis į pietPasirengę sukelti naują re- tuose veikias!. ..
ORAS.
vakarus, ir Ain Karin, už —San Francisco^ lapkr. 28 riais. Jų tarpo yra vienas
lietuvis,
Pr.
Kybortas
iš
voUuciją. ,
Petrogrado bolševikai su —Portland, Orę., lapkr. 28. pusketvirtos mylios į Vaka- —Gauta žinia,, kad Pacifikc
Nauja Rusijoj revoliucija Odesos bolševikais aną die —Susirgo darbo sekretorius rus, nuo Jerazalio, Palesti veikia • naujas
vokiečių Chicago. Jis gavo 2-rojo lei
Šiandie apsiniaukę. Maža
noj.
.
J
neišvengtina. Dabartinais ną susinešė tik per Persiją. Wilson.
, i \
skraiduolis užpuolikas.
tenanto rangą.
atmaina temperatūroje.
SIJĄ.

Bolševikams artinasi pa
skutinis galas

VOKIEČIAMS GAILA ANGLIŲ LAUKU

VOKIEČIU GEN. LUDENDORFF PETROGRADE
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Idotuvtų

kiniakai nepaliaus kariavę Girdi, tas lėšas jie jam tik
#
New Yoiko
“Naujosios
sileidimą.
Po tokios tai Rus^s” ątgaivridoju, nes
kos prišeitą laukti dąr di Trockis, kaip ir Lenin, yra
desnio kraujo praliejimo.
žydas.
Rusijos socialistai tečiau ( New
Yorko
dienraštis
1 tai neatkreipia damos “Harald” pažymi, kad Tro
Jiems norisi žut-but įsteigti ckis New Yorke gyvenę/s du
Rusijoje žemišką “rojų.”
mėnesiu ir prie vieno žydą
Visiems suprantamas dai laikraščio uždirbdavęs $12
ktas, kad radikalą viešpata savaitėje.
vimas yra trumpas.
Jie
Trockis New^ Yorką ap
gali pasidžiaugti šalies val leido ir su daugeliu kitą so
dymo uzurpacija tik iki tol, eialistą iškeliavo Petrograkol įvyks atskira taika. dan kovo mėnesį, kuomet
Paskui Rusijoje prasidės gauta žinia apie caro sosto
šlavimas radikalizmo.
nuvertimą.

Kiną kasdien© Uakyrųs n©ų«idl©- prieš Vokietiją.
Nes da ‘t paskolinę.”
alu©
PR.ENVMSIU.TO8 KAINA:
Šit# Trockį
bartiniam stovyje taikinties
Metaną ......... ••t
Pusta metų . .> , < f • t—l . -. . *8.0* su Vokietija reikštą jai nu fedąi vadina
Kotvergo

Trečiadienis, lapkr. 2Š d.
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BAŽNYČIA
R

Lietuviški laikraščiai iš
Ru&ijos praneša pluoštelį ži
nią apie Kataliką Bažny
čios stovį Rusijoje šiuo sui
rusią metu.
Antai “Rygos Garsas”
rašo, jogei Mogilevo arki
vyskupu ir visos Rusijos
kataliką metropolitu skiria
mas Jo Malonybė vyskupas
Eduardas fon der Roppas,
kituomet buvęs Vilniaus
vyskupas.
Laukiama tik
tai Šventojo Tėvo patvirti
nimas.

riuomenės ir gyventoją. Ir
nestebėtina. Tik reikia su
prasti tą žmonią baisus pa
dėjimas.
Ketvirti metai
vilkti karės sunkenybes, Ui
nėra juokai.
Kadangi so
cialistai radikalai pirmiaugion vieton stato taiką, tai
kurgi rusas kareivis nepra
džiugs ir nestos ją pusėn.
Nors kartą po keturių metą
jam teks išlysti iš- bjaurią
apkasą, apsivalyti ir pasi
matyti su namiškiais. Pas
kui pradėti gyventi žmo
gaus gyvenimu.
Gyvento
jai gi, ypač bežemiai, remia
radikalus, nes šitie jiems
žada duoti žemės.
Atrodo,
kad Rusijoje socializmas
(bolševikizmas) ims ir pri-

gys,
Bet vargas tame, kad sve
timos šalįs, ypač talkinin
kai nei nemano pripažinti
teisota
dabartinės
rusų
‘ ‘ vyriausybės. ’ ’ Antai ne
tik S. Valstiją vyriausybė,
Jo Malonybė vyskupas
bet ir pastai Rusijos ambgJonas Cieplokas, buvęs Mė
Fįąs W«ship§toąe, tiegino
yj’Aųpąs-sufraggoę ignoruoja socialistą ranas, gyvenęs Petrograde ir '
alą “vyriausybę”. Va
valdęs ligšiol Mogilevo ar
dinasi, nenori su ja tujėti
kivyskupiją, skiriamas Min
nieko bendra. '
sko vyskupu.
Tėksai ignoravimas radi
Rusijos laikinoji vyriau kalams yra didžiausias ne
sybė (Kerenskio ministeri pasisekimas.
Nes jei kat
ja) atmainė visus senosios ros šalies naujos vyriausy
biurokratą vyriausybės pa bės didžiulės pasaulio vals
rėdymus, varžančius katali tybės nepripažįsta teisota,
ką teises ir Kataliku Bažny tokia vyriausybė negali gy
čios veikimą Rusijoje.
ventu
Negi apsitverti Ki
Be to, duota pilna
ir nijos siena ir atsimosi nuo
rytą kataliku Bažnyčiai (u- viso pasaulio.
Taip bus ir
nitams) liuosybė. Rytą ka su dabartine Rusijos “vy
taliką -apeigą Bažnyčia už riausybe.”
senosios vyriausybės netu
Bet šiandie Leninas su
rėjo jokią teisią ir negalėjo Trockiu Petrograde carauviešai veikti.
ja.
Nesigailima žmonią
Kataliku Bažnyčiai Rusi kraujo, žudoma kas kur pa
joje, vadinasi, duodama au puolė., Tuo pačiu laiku di
tonomija.
Santikiai tarp džiulė.
Rusijos
valstybė
Kataliku Bažnyčios ir Rusi skaldoma į dalis. Atskirios
jos valstybės galutinai bus tautos atsimeta ir įsteigia
savo
nustatyti steigiamojo parla sau neprigulmingas
šalis.
mentarinio susirinkimo. Gi
Šiandie savaimi pasitvir
dabar kol-kas eivilė vyriau
sybė pasilieka teigę prižiū tina žinios, kad Leninas,
rėti, kad kataliku ir unitą kuris po rusą revoliucijos
bažnytinės vyriausybės pil sugrįžo iš Šveicarijos per
Vokietiją Rusijon, tikrai vdytą šalies įstatymus.
Prašvinta skaisti liuosv- ra Vokietijos agentas.

tų amžiaus.
Ilgas laikas
jis gyvendamas
Rusijoje
prigulėjo prie revoliucionie
rių partijos.
1905 metais
jis dalyvavo revoliucijoje ir
po šitos buvo nubaustas iš
trėmimu Siberijon.
Praė
jus penkiems metams jis
buvo paliuosuotas.
1912
metais išnaujo jis mėgino
paminuoti caro vyriausybę.
Už tai ir vėl jis ištremtas
Siberijon.
Už penkių mė
nesių paliuosuotas jis iške
liavo Berlynan.
Tenai ga
lėjo platinti savo idėjas ligi
šios karės pradžios.
Kilus
karei Trockis
išsinešdino
Šveicarijon.

Patekęs
laisvon
šalin
Trockis uoliai atsidavė savo obateių propagandai ir
net parašė kningą, kurioje
labai aštriai
atsiliepiama
prieš kaizerizmą ir nailitarizmą.
Už‘tai Berlyno teis
mas jį pasmerkė kąiėjiman.
Pagaliaus Trockio veikimas
ir pačiai Šveicarijai nepati
ko ir liepta jam išaiaešjtįnti.

IŠ ten jis iškeliavo f Pran

LAMAS ttMm.
Laiškas rašytas Pr. Norvilos iš Maskvos jo broliui
Jpnui Norvilai Chieagoje.
Tarp kitko jisai rašo:

“...Brangus mano

hroleleliai, girdžiu, kad Tamstos
einat mums pągelbon nuvei
kti priešą.
Bet musą prie
šas baisiai. tvirtąs, be atsi
dėjimo mus spaudžia. Pra
dėjus mobilizaciją, nei vie
nas negalėjo likti nuo jos.
Aš buvau nusiųstas ligoni
nėn ir po trijų dieną paliuosavo ant visados.
Dabar
laukiam su nekantrybe, ka
da galėsime grįsti^ savo tė
vynėn. Duonos gaunam po
pusę svaro kasdien. Svies
to, klausinių jau senai ne
matėm.
Mėsos kiaulienos
svaras'6 rub. Darbininku;
moka irgi po 6 rub. dienoj.
Obuolys geras 1 r. 80 kap.
Bulvią*pudas (40 svarą) 10
rublių.
Batai 100 rublių.
Gelumbės mąstąs 60 rub., ir
tt.”

VYNUOGIŲ UŽDAM
BIAI DIDELI
Iš San Franeisco rašoma,
kad tenykščių
vynuogių
augintojai turėję šįmet dideliuą uždarbius.
Uždirbę
apie $15,950,000. y Pasiun
timui vynuogių į pietus pa
naudota 22,000 prekinių va
goną, skaitant
kiekvieną
vagoną vertės 1,500 dol. Sa
vininkų išlaidos taip dalina
mos už kiekvieną vagoną:
Agentams — 300 dol., gele
žinkelio lėšos ir ledas — 375
dol., surinkimas ir pakavi
mas — 300 doli
Taigi sa
vininkams lieki gryno pel
no už kiekvieną vagoną 725
dol.

cūziją, paskui į Ispaniją.
Ispanijoj jis trumpai džiau
Apart to 1,000 vagoną
gėsi laisve. Veikiai pateko
buvo panaudota pervežimui
kalėjimam
Paliuosuotas iš
kalėjimo kuoveiki&usiai dū vynuogių, , supakuotą me
džio druožlėse. Apšaldimui
mė į Suv. Valstijas.
22,000 vagoną sunaudota
New Yorkan Troėkis at
382,000,000 svarą ledo.
keliavo sausyje, š. m, Pir
miausia gavo
užsiėmimą
ROOKFORDAS, FA8ILprie žydą laikraščio, paskui
EIO KAMPELIS.
prie rusą kalboje leidžiamo
“Novu Mw.” Neužilgo jis
Rockford, UI. — Išbuvęs
pateko šito laikraščio bend
pustrečios savaitės ligoni
rovės direktorijatan.
nėje gerb. Šv. Jurgio para
Pagaliaus įvykusi revo
pijos, Chicagoje, kun. Ign.
liucija Rusijoje, davė jam
Albavičius apvažiavo pas
progą grįšti Petnogradan.
mus truputį pasilsėti ir pa
Tenai jis atrado daug savo
Tesu
draugą.
Jis ėmėsi darbuo kvėpuoti tyru oru.
tuos tarp darbininkų ir ka teikia jam Augščiausis kuosustiprėti ir
reivių.
Savo gabumu ir greičiausiai
veikti
tarpe
brolių
lietuvių.
gudrumu jis pagaliau pa
teko kareivių ir darbininką Buvo -taipgi atsilankęs ir
pildomąjin centro komite gerh^kuu. Krušas savo gi
tam
Pagaliau pateko į ši minių atlankyti,, bet netru
to komiteto pirmininko vie kus vėl išvažiavo.

tą.

Trockis smarkiai vėikė
prieš Kerenskį.
Kadangi
šitąs į radikalus visas lai
kas atsinešė draugiškai,' ta
bės saulutė Rusijos katali
tai
radikalai ir pasikasė po
LEONAS TROCKIS.
kams.
jo vyriausybe.
Dabar Trockis su Leninu
Šiandie Rusijoje gyvuoja
BLOGAI RUSŲ RADI
Bet' nežinia
nauja “vyriausybė.”
Tos triumfuoja.
4 * vyriausybės” galva yra a- kaip ilgai.
Rusą socialistai radika uarchistas ir vokiečių agen
Susekta suokalbis.
lai su Leninu ir Trockiu tas Lenin. Lenino “vyriau” snstatarf
ineina ir • šiomis dienomis buvo su
priešakyje paėmė savo ran- svbės
v
/•
Jis yra sekta suokalbis užmušti J.
kosna Petrogradą ir Mask- J Leonas Trockis.
vą ir pasiskelbė pilna Rusi- Į užsienių reikalą “ministe- Svatik, 4312 N. Kccler Avė.,
ir pavaldėti jo turtą apsivejos “vyriausybe.”
Dabar Iris.”
Kalti
ta “vyriausybė” jau veda ! Tai tas pat Trockis, ku- dant su jo motere.
Samue 1
derybas su Vokieija ginklą Iriam po įvykusios rusą re- ninku to visa yra
sudėjimo peiksite.
Paskui, voliucijos keliaujant Rnsi- Sirobi, 3657 Broadvvay St.,
žinoma, seks atskira taika, jon Amerikos lietuviški so- Svatifco turtas siekia 100,kadangg kiek žinoma, tai- eiąjįstaiyigvė kelionės lėšas, j fšf)O dolierią.

DAINA.

17 PAMOKINIMŲ.
1. Visados buk ištikimas.
2. Negązdiąk
bereikalo
kitų. ,
i ,.
. \.
3. Neišeik iš namų nepa
sakęs gero žodžio.
4. Nesijąok iš kito nelai
mės.
i
5. Neduok jokią dovanų
manydamas tą pat gauti
nuo tą asmenų.
i
6. Nekrapštyk dantų, jei
gu esi susiėjime.
i
7. Nesivėluok, prižadėjęs
ateiti laiku.
, ,i’
8. Atsakyk visados man
dagiai į klausimus.
9. Neduok to kitam, kas
tau jau nereikalingas. \ i.
10. Jeigu nėra tikro rei
kalo, niekad nevartok savo
pirmo vardo ’susipažindinime.
11. Neskolink paskolintą
daiktą be žinios jo savinin
ko.
.
12. Neklausinėk tarno ar
vaiko, ap'ie šeimyną sugy
venimą.
13. Visados buk kuklus
su moterimis.
14. Nežiūrėk niekad per
petį, ką kitas skaito.
15. Nedraugauk su išdy
kėliais, buk namie arba vi
sai be draugą.
16. Nesigirk, kad ką ge
ra padaręs.
17. Kalboje, buk visada
atsargus, tėmyk, kur ir kam
kalbi.

Louis De Cicco, 2046 Rico St. ir Wardell McCtJfcrty, 838 N, Hoynę Avo., dir
bantieji pašte, suareštuoti.
Kaltinami • pavogime - iš
siuntinių bnuigakmeną ver
tis 700 dol.
'

• Augo darželyj žalia rūtelė,
Gelsvai žydėjo, dailiai žaliavo.
Auko kaimelyj, blaiva mčrgelė,
Dora, nekalta nuolat dainavo.
Laistė sesutė žaliai rūteles,
Puošė rūtelėm’s gelsvas kaseles,
Sesei dainuojant, rūtoms žaliuojant —
Dievuliui tiko, žmonės nepyko.
'
»
—o—o—o--Augo sodnelyj žalias klevelis,
Augštas lapuotas, dailus ir sveikas;
Augo kaimelyj blaivus bernelis,
Linksmas, padorus tėvelių vaikas.
Anksti rytelį, traukdam’s dainelę,
Prie darbo ėjo ir vis skubėjo.

Blaivas sūnelis tėvams patarus
Vedė žmonelę, blaivą mergelę:
Dailiai gyveno, kolei paseno,
Sveikus ir blaivius vaikus aukleno.
-o—o—oAugo dilginę šašais aptekus —
šiukšti pikčiurna darželio kampe.
Augo mergelė doros nebtekus,
Girta, neprausus, niekšai ją tampė;
Kasą nepynė, rūtą neskyųė;
Visi ją stumdė, po koją mynė,
Alą, degtinę tig į statinę
Pylė ir košė, kol atsilošė.
—o—o—o—
Augo žilvitis klumpiam slėnelyj,
Kreivas, išpurtęs, niekam netikęs;
Augo bernelis tamsiam kaimelyj,
Kasdieną girtas, doroj ištvirkęs.
Darbo nemėgo, karčiamon bėgo,
Mėlyna nosim, kiaura sermėga;
Vis apsiblausęs, tėvą nėklausęs
Vedė sau pačią — pirmą girtuoklę.
Barniuos gyveno, anksti paseno.
Vaiką cįoroje neišaukleno.
Vaikai paaugę tėvus vien smaugė.
Kasdieną girti, kaip vilkai staugė,
Dievui netiko, kaimynai pyko,
Ją namai, ūkia visai nupliko.
Žyds už degtinę jąją tėvynę

čio 18 d. Šv. Petro parapi
jos giedoriai buvo parengę!
šeimynišką vakarėlį,
kur
kartu atsibuvo ir jaunuo
lių kareivių išleistuvės. Pro
grama buvo triimpa, bet't^“ Vairi.
Atidarant vakarėlį buvo
pagiedota , amerikoniškas
himnas “O Say Call You
See.”
Po to kalbėjo vieti
nis klebonas kun. A. Balinskas išreikšdamas karštus
linkėjimus jaunuoliams kareiviamš.
Anglą kalboje
pratarė W. T. Marlatt,

*

ii

Iš kailio nėrė, o jie vis gėrė.
Vargšais atlikę, darbui netikę
Viens šaldravojo, kits kalėdojo.
O Blaivininkams lyg kaltininkams
Reik juos penėti, kol baiigs senėti.
Girtuoklio ūkis Visad nusmukęs:
Kumelė bloga, triobos be stogo.
Akįs užtinę, vis už degtinę
»
Tad meskit gerti šitą atminę.

«

J. Mockumis.

PLIENO UŽDARBIAI.

“Kenosha News” iedakto-.

Iš New Yorko praneša
ma, kad tenykštė Midvale
Steel ir Ordinance Co. turė

jo

milžiniškus

uždarbius.

Viso uždirbta per tris mė

nesius 8,039,285 dok

Jiuų pinigai turi
dėti geroje saugioje
tijos bankoje

Sesond Secmity B
------- «r dna&oo
MHOTMkee arenti©

Viso

3^8 M» /ūsą Pinigų

už 9 mėn., š. na., uždirbta
23,332,466 dol.

Kiekvienas

Šėrininkas gaus po $32.16 už

Persinn&aine pinigus į
Europą ir galima
Laivokaitea.

kiekvieną 100 dol. savo įdė

tą pinigą.

8tocks Ir Bonds Perkami Ir Parduo
dami reiklus darbas. Andrerrs * CO..

101 So. La Sali© st.,
IMOnėgink n«oa.
■ląs ratataa ta*©
NIC.
Pratallna
tos rMurtų ilgos

Vlaon© Aptlekose.
akttalial m BATOvIbus nesmagumui,
paeina II negero au-

uždėta 1108 m.

PLATINKIT “DRAUGĄ.”

nrAkinlmo, a tae reliktą, kad reikia

PAIN-EXPELLER
kiekvienos šeimynos geriausia draugai, kuris
tiktai pagelju nuo visokių kentėjimų ir akauemų.*
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pan
branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų

Žtdelj.

Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų
gyduoių tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
už pigesne cienių.
Šia senų tikrų gyduole gausite visuomet tokiame
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir aodių
,,LOXOL.” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PALN-EXPELLERIS parduodamas visose
aptiekose. 'Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame
pirkt buteliukų už 6$ centus, nes jame yra gyduolitg
d vigumai daugiau, negu už 35 centus.

to reikalingais daiktais; tai
pgi Kaz. Baliauskis gavo
nuo giedorių kareivišką lai
krodėlį, gi nuo merginą —
auksmę rašomąją jlinksn^.
Po io 5 i vėlai ljiiksjniii
tesi. ‘
B -Uil.

F. AD. R1CHTER & CO.
74-SO Wa»hin«ton Street, New Ytartl

Pta^WtataW8W| tai H 11
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Džiaugės kaimynai, džiaugės tėveliai,
Kad užaugino dorą sūnelį.

PASILINKSMINIMAS IR
IŠLEISTUVES.
Kenosha, Wis. — Lapkri

rius. Paskiau buvo dainuo
ta dainos ir dekkmuota.
Programos turinys
buvo
pagerbimui jaunuolių karei
vių.
Vištelaitė padainavo
labai jausmingai “Sudiev.”
Baigiant programą pra
kalbėjo vakaro vedėjas J.
Kudirka, tardamas jaunuo
liams sąjausmo žodį ir lin
kėdamas jiems laimingai'
praleisti šį peramą laiką
ir pagrįžti sveikiems prie
savąją, labiausiai čia buvo
atkreipta prie gerb. Kaz.
ilgoką
Reikia pažymėti, kad mu Baliąusko, katras
są gerb. klebono kun. Taš laiką buvo nariu tos kuope
...
kuoto pastangomis antrą se lės.
kmadienį Advento yra kvie
Toliaus kalbėjo J. Laba
čiamas J. M. Rockfordo vy nauskas apie šią dieną nuo
skupas, kuris suteiks musą takius. Šis priminė jaunuo
parapijos katalikams Dir- liams, kad atsitikus kokiam
mavonės Sakramentą. Tat- reikalui, kreiptųsi prie vie
gi visiems vertėtų prisiren tinio jaupimo, prie orgnnrgi
zacįją, kurie noriai suteik*
Pagaliaus viri
Vargšas. pašelpą.
kariauninkai buvo paprašy
ti ant pagrindą ir buvo ap
Pavogė brangakmenį.
dovanoti karininką komite

(Apie Blaiviuosius ir Girtuosius),
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jaunimui buvo žaismės ir dai vo palaidotas su bažnytinėmis
nos. Pažaidžius valandėlę visi apeigomis.
Bet koks buvo įniršimas
pakviesti vakarieniauti. Va
nezaležninkų,
ypatingai ant
karienės metu atsiminta ir
• ••
musų nelaimingi broliai Lietu tų vaikelių, katrie tiesiog pa
■
TRUMPOS ŽINUTĖS.
SPAUDOS SAVAITĖS
voje. P. V. Stankevičius, pra niekino visus mulkinyčios pa*
■
Aušros Vartų Parapijos Naujoj • Svetainėje
VAKARAS.
taręs keletą žodžių į susirin sekėjus ir parodė, kad jie dau
Lawrence, Mass. — Spau kusį jaunimą, priminė Lietu giau turi proto,
»
2323 West 23rd Place
negu visi
Lawrence, Mass. — Lap dos Savaitės komisija laikė vos vargus', badu mirštančius Westvllles nezaležninikai..
kričio 18 d., 3:30 vai. po pie susirinkimą lapkričio 19 d. ir šaltį kenčiančius musų bro
Mainų bobutė.
ty, čia buvo pradėta Spau vakare ir pasiskirstė miestą lius,' patarė padaryti tų nelai-x
dos Savaitė su prakalbomis. į dalis, pasirįžo pereiti mingų naudai kolektą:
IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO.
Kalbėjo Vincentas Rukšta per kiekvieno lietuvio stuBinghamton, N. Y. — Kaip
Po 1 dol. aukojo: — V.
lis, Valparaiso Universiteto bą, kad paraginus juos pri Stankevičius, M. Katkauskas, jau žinoma “Draugo” skaity
studentas, paaiškindamas a- sidėti prie palaikymo kata S. Atkačiunas. Po 50c.: — K. tojams, spalių 26 d. buvo vie
■■■■
■ P ■ ■ ■ ■
pie budus, kuriais lietuviai likiškos spaudos.
Gervilis, K. Steponauskas C. tinės . Šv. M.
Magdalenos
po kitas kolonijas
platina Šv. Cecilijos choras po Gaudišiutė, J. Jurkšėnas, M. draugijos surengtas vakarėlis.
gėry spaudą. Ypač atkrei vadovyste p. Ant. Grigorai Nesiaskas. Po 25 c.: — D. Nežinoma tik kodėl, kad tą va-’
pė domą j melagystes,
ku čio laikė savo paprastą su Gustaičiutė, K. Vainoravičiu- karą kalbėjo vienas iš trukrias nezaležninkai skelbia sirinkimą ir repeticiją tą tė, E. Velioniškiutė, M. Velio- šmadarių
parapijoje. Tasai
pirmame savo “gazietos” nu patį vakarą. Choras išrei niškiutė, M. Kvietinskaitė, Sy- smartasportis, išėjęs ant pag
meryje.
škė savo padėką katalikų puliutė.
rindų pradėjo savo kalboje
laikraščiams
už
puikų
apra

Taipgi kalbėjo Jonas J.
Viso 7 dol. Pinigai likos “tvarkyti” parapijos reika
Ramanauskas, Bostono ko šymą iškilmių prie pašven perduoti T. F. 93 skyriaus iž lus: buk parapija be jo nieko
legijos studentas. P-as Ra tinimo naujų parapijos, var dininkui p K. Grigalauskui. neveikianti, ir dar kitokių tru
manauskas aiškino, kodėl gonų.
Šitą pavyzdį turėtu sekti visi kumų parapijonams prikišo.
-s
I
•
*
lietuviai ir visi katalikai Vietinis klebonas kun. Detroit’o lietuviai ir rinkti au Mat, jis buvo kadaisia para
Šv. Jurgio naujai statomos bažnyčios naudai, yra rengiamas labai puikus baturėtu platinti gerą, katali Pr. Virmauskis lapkričio 20 kas savo broliams Lietuvoje. pijos pirmininku, bet už savo
zaras.
Bus labai įdomų, nes jame ima dalyvuma visos vietinės lietuvių katalikų
kiška spaudą.
Garbė L. Vyčiams ir jų “geradėjystes” parapijai liko
d. dalyvaus 40 vai. pamal
Argi tai ne
Prakalki} vedėjas
buvo dose Atholyje.*
^draugams už tokį
prakilnų si prašalintas.
gerb. kun. Pr. A. Virmaus- Lapkričio 18 d. p-lė Ma darbą. O labiausia reikia tar piktumas netekti tokio “dinkis, vietinis klebonas. Jis rijona E. Uskuriutė aplan ti širdingą ačių p. V. Stanke sto”?
Gerb. Binghamtono lietu
atidarydamas prakalbas, ai kė savo pažįstamus Lowe- vičiui už tokį prakilnų suma
viai, patys matote, kad ne tas
škino, kodėl Spaudos Savai lyje.
P-lė Uskuriutė yra nymą.
nuveikia, katras rėkia,
bet
Ten buvęs.
tė ir Laivrcrtcc paminima viena vietinių veiklių chori
o baigsis Subatoje, 1 d. gruodžio
tas,
katras
dirba
ir
nieko
ne
taip, kaip ir Iritcse kolioni- sčių.
jose.
Subatomis groš puiki muzika ir bus įvairiausi šokiai ir programas. Ketver
Vietiniai sandariečiai uo NEZALEŽNINKŲ NELAI sako. Gerbiamas klebonas
kun.
Vanagas
darbuojasi
kaip
MĖS.
ge bus 'didelės imtynės “Wrestling”. Kitais vakarais bus dainos deklemacijos
Žmonių buvo prisirinkę liai darbuojasi agituodami
galėdamas
parapijos
gerdvei
ir
kiti margumynai. Atsilankykite o busite .pilnai patenkinti.
suvirs 200 ir visi su atyda už Mickevičiaus nezaležną
Westville, UI. — Pirm ke ir, rodos, tiems nepraustabur
klausėsi. Puvo pardavinė mulkinyčią.
VALDYBA.
Visus kviečia bazaro,
niams
reikėtų
tas
matyti.lių
savaičių
musų
gerb.
klebo

jama literatūra, kurios ne Žmonės pasakoja kad jau
Ten buvęs.
mažai tarpe publikos buvo Mickevičius surinko užtek nas kun. Bystrais apsimainė
parduota.
Jenas Keras. tinai pinigų ir sekmadieny su Spring Valley klebonu vie
Tcl. McKinley 570
je parsikvies taip vadinamą tomis. Netekome gero klebono,
PRAKALBOS UŽ GERA Vilatte kuris neva esąs podraug su juo ir gero var
Vyrišky Drapany Bargenas
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
gonininko.
Dieve,
padėk
jiems
SPAUDĄ.
Gydo visokius Liftas
“vysk.” ir kuris įvesdins
Naajl. neatimti. daryti ant
3457 So. Westem Blvd.
užsakymo siutai Ir overkotat,
Mickevičių į “vyskupus ” darbuoties naujojei vietoje.
kampas. W. 35 gat.
vertės nuo $10 Iki $5* .dabar
Lapkričio
15 d. vienam
Haverhill, Mass. — Lap Nekurie “nobažni” nezalež
parsiduoda po $15 Ir SS doL
Įkurta 1867 metuose.
kričio 18 d. vakare į šį mie ninkai tvirtina, kad neužil žmogeliui atsitiko baisi nelai š'lllllllllllllllllllllltlllllllllllllljllllllllliš
Nauji, daryti gatavlml nno
$L6
|kl
$85
siutai
Ir
overkotal.
stelį atvyko keletas svečių, go jų Mickevičius bus iš mė. Pirm kelių dienų buvo nu S
Phęųe Canal 2118 :
Pietvakarinis kampas „U Šalie ir Adams St.
nuo 87.59 1M 1S doleriu.
sipirkęs
porą
arklių
ir
vežimą
|
DR.
A.
YUSKA
■ zkuric mums pasakė keletą rinktas į nezaležninkų “popasirinkimas kailis
Pilnas
Suvirs 60,000 depoaiterių
pamuštų ovark otų.
anglims
vežioti.
Nuvažiavęs
naudingų prakalbų apie pezius ’»
|
LIETUVIS GYDYTOJAS
į
SAVINOS DEPARTMENT
▼įsai mažai vartoti siutai Ir
prie
kasyklų,
pradėjo
pilti
spaudos naudingumą ir dar
Deposltas
ant
dolerio
Ir daugiau priimami S nuošimti mokame I
Jonas Keras.
Iki
1731 W. mist.
thleiji, III. | |
ant metų.
anglis,
tik
staiga
pargriuvo
ir
Kel

kiti prisidėję prie musų
Atdara Subatoje nuo 6:00 iki 8:00 vai. vakare.
nuo 81.58 Iki $4.50.
Val
^iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimmLimiiimiiiimš nės
Saugi Banka kurt yra pasirengus Jums patarnauti.
choro gražiai padainavo.
kų siutai nuo $8.00 Iki $7.60.
NAUJA S. L. R. K. AM. KP. mirė. Moteris to vyro gavusi
Trust Deparmentas Išpildo visus premonės sąryšius.
Valizos
Ir
Kuperal.
žinią apie jo mirtį, atėjo prie
REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
Tie svečiai buvo, Vincen
Atdara kasdieną, nedėllomis
Į
Perka Ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant
Dr.
G.
M.
GLASER
klebono
kun.
Dexnio
prašyti,
Ir vakarais.
tas Rukštalis iš Valparaiso
Dayton, Ohio. — Lapkričio
namų; lškolektuojame randas.
..
Praktikuoja 26 metui
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chfcagos,
kad
varpais
paskambintų
už
Universiteto, kuris pasakė 18 d. vietinėje bažnytinėje
Gyvenimas Ir Otlaaa
yra dabar ant pardavimo $500 ir augščlau.
gražią prakalbėlę, raginda svetainėje buvo sušauktas jį. Klebonas, peržiūrėjęs para 3140 S. Morgan St. kertė 82 at.
Chlcago, 111.
mas mus prie skaitymo nau gerb. kun. Cibulskio susirinki pijos kningas ir neradęs jo
SPECIALISTAS
dingi} kningų ir laikraščių. mas su tikslu sutverti naują vardo parapijonų skaitliuje, Moterišku, Vyrišku Ir Valku
Taipgi Chronišku Ligų.
atsisakė tai daryti. Tuokart
Paskui p. Rukštalis perėjo S. L. R. K. Am. kuopą.
OFISO VALANDOS!
per publiką ir nevienam inPaaiškinus gerb. kun. Ci moterį pagavo nezaležninkų
Iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po plot
8 Iki 8:80 vak. Nedėllodavė gerą kningelę, kurią bulskui apie naudą priklau- jklapčiai ir ten be jokių paaiš Irmisnuovakarais
ofisas uidarjtaa.
Telephone Tardi 07
skaitydami musų žmonės sant prie tos organizacijos, ke kinimų, danu skambinti kiek
* gal nevienas bus pertikrin letas žmonių tam nuoširdžiai galėdami. Ant rytojaus mote
tas, kad katalikiškoji spau pritarė ir čia-pat 9 nariai pri ris davė žinią savo vaikams,
da yra geresnė.
Mat, iki sirašė. Išrinkta sekanti valdy katrie buvo išvažiavę į kitus
šiam laikui šios kolionijos ba: K. Tamašauskas, pirmin., miestelius. Atvažiavę vaikai ir
nezaležninkų
žmonės buvo papratę mėš S. Grinevičius raštin., ir J. Gi- sužinoję apie
“loskas”, tuo jaus ėmė teirau
lyne landžioti, skaitydami čauskas — kasininkas.
bedievių visokius smirdan
Yra rengiamasi sutverti L. tis, kur jų tėvas buvo velykinę
čius laikraščius ir brošiūras. Vyčių kuopą ir neužilgo gal atlikęs. Sužinota ant galo, kad
jisai yra atlikęs airių katali
Del to iki šiam laikui tiek tas įvyks.
mažai jie pasidarbavo savo
Lapkričio 19 d. buvo vienas kų bažnyčioje. Atnešę visus
ir visuomenės labui.
nelaimingas atsitikimas. Mar. paliudijimus kun. Dexniui bu-,
Antras svečias buvo Jo Kamaitienė, norėdama pakur vo priimti ir nabašninikas bu-
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DIDELIS BAZARAS
Kas Vakarą Per Visą Šią Savaitę
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Effi BAZARAS ™
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nas J. Ramanauskas, Bosto
no kolegijos studentas, pa
garsėjęs priešas “Kiauleivininku.” Jis savo kalbo
je gražiai ir gyvai nupieš!
priežastis, dcl kurių lietui
viai kaipo tauta, nėra paki
lę. Jo kalba į mus padarė
neišpasakytą įspūdį.
Pcrtraukcso buvo sudai
nuota keletas dainelių po
vadovyste musų vietinio
vargonininko.
Prie musų
choristų prisidėjo keletą:
choristų, kurie su p An^a
nu Grigoraičiu buvo iš Law‘
reneo atvažiavę su murai
dalyvauti prakalbose.
► Iš visų nt žvilgių prakal
bos padarė malonų įspūdį i
visus.
Lauksime vėl ki
tų tokių naudingų prakal-

ti užgesusį pečių, pylė kerosino. Liepsna pakilus uždege
jos rankose blešinę kuri ir expliodavo uždegdama jai dra
bužius. Į kliksmą susibėgo
žmonės, bet buvo taip apde
gus, kad nuvežta į Šv. Elzbie
tos ligoninę greitai pasimirė.
Velionė paliko vyrą, dukterį ir
du sūnūs nulindime.
Šeimininkėms yra tai pa
mokinimas, kad su kerosinu
atsargiau apsieitų.
Marvenkietis.

L. VYČIAI IR JŲ PAVYZ
DINGI DARBAI.
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I Mokintis Niekuomet Nepervelų—Visuomet Naudinga
Moklnttes norinčiam visuomet yra laikas. Taip pat visuomet
Jis turi progą; jeigu neturi, tai Ją pasldao.
Jėzuitų Brolijos tėvas Ignotas Lojolą, trisdešimts tris motus
amžiaus turėdamas pradėjo moklnttes skaityti Iš knygos. Lomono
sovas, tamsaus žuvininko sūnūs tolimojoj ledų šiaurėj, kur Kvieti
mo patogumai labai prasti, tik dvidešimts uvlrSum metų sulaukęs
pradėjo mokyklą lankyti, o tą pabaigęs; Ii Archangelsko J Maskvą
ėjo pėsčias Ir ten įsigavo augštesnėn mokyklon, kuri atlldnrė Jani
duris šviesuomenės Ir literatų pasaulin.
Ką nuveikė Lojolą, ką atsiekė Lomonosovas, tą gali nuvilkti Ir
atsiekti kiekvienas, pas kurj yra Lojolos ir Lomonosovo noras —
noras mokyties, šviestles.
Dabar ateina pats gerasis mokinlmost laikas: ilgi ir vėsus rūdens Ir žiemos vakarai. Kiekvienas, kuriam apšvietimo Ir mokslo
trūksta, naudingiausia gali juos praleistj mokykloje, prie knygos.
Geriausia
suaugusiems mokykla yra AMERIKOS LIETUVIŲ MO
KYKLA. Joje mokina plačiai Chicagoje žinomas ir gerai savo pro
fesijoj prityręs, Valparalsoje baigusis augštennj mokslą Juozas P.
Olekas. Čia Jis veda dieninius Ir vakarinius kui*sus. Mokykloje
mokinama šitie dalykai: Lietuvių Ir anglų kalbos, aritmetika, knygvedystė; stenografija, mašina rašymas (typewrltlng); pirklybos tei
sės; Suv. Valstijų Istorija; geografija, politinė ekonomija, pilletystė Ir dallerašystė.
Jo mokinimo būdas labai suprantamas Ir lengvas. Mokinimo
valandos tokios: Nuo 8 ryto Iki 5 po pietų Ir nuo 7:80 Iki 9:30 vak.

Defcroit, Mich. — Lapkri
čio 17 d. vakare pagerbimui
p-lės E. Velioniškiutės, vytės,
buvo surengtas gražus šeimi3106 So. Halated St.,
CHICAGO, ILL.
ninis vakarėlis. Susirinkus HiiiiiHiiiiiiiniuiiimmiiiiiiiiiiiiiimmmmiiiimmiiiiimiiiiiii!!imiiiiiiiiiiiNiiiiiii

Amerikos Lietuvių Mokykla

__ , s ...... .. ...

. .L'

Keikia mums rinltis

naujų ]
Tautos Tarybą, k(wt joje butų
tikri vyrai, ką tik iš plenumų
Tokbig vardu musų gerbia išėję, tai bent nebus abejonės,
masis raŠėjaa
D. Dumbrė kad jie ne vyrai. Gi tuos visus
-Yra tai VlsnUitsis lUtuviaąa ausike* mokykla Suvienytos© Val
“Rygos Garse”
rašo apie dabartinius ponus reikia va
stijos©, kurioj* mokihama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
įvykusią Rusijoje liuosybę, ku- ryti kiaulių ganyti. Tai ką,
kuoti. vargsnlniakavlmo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teorljt, harmonija ir muzikos istorija.
riąja šiandie naudojasi ten lie kad jie ten kažinką veikia,
Geriausios laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite valkeliams duoti proga. Ui stula atmokės©], turėsite
tuviški socialistai. Kas yra tie nei mes išmaftom, ką jie vei
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos musų prieinamas, ltol
lietuviški socialistai,
p. U. kia nei ką. Verčiaus mes pa j platesnių žinių ateikite ypatlžkal arba rąžykite:
Dumbrė gražiai ir užimančiai tįs viską veiksim
saviškai.
nupasakoja.
Ar neatmenat, ką mes išdary-,
Rašo:
3259 S. Halsted SL Tel, Canal 2122
davom Pašventęs ganyklose!
Iš lietuvių kolonijų pasipy Juk nieks nepraeidavo
nei
lė protestai, kuriuos mūsiškiai pravažiuodavo keliu be musų
taip pamėgo. Kas kam nepa kontrolės, musų nepasveikin
tinka, ar ko nepermanė, ima tas ir nepalydėtas. Musų tary eidavo kunigėlis, bet ir jis po i
tuojau ir protestuoja^ O ką ba kiekvienam pakeleiviui ap jų eidavo. Nei jokid balsavi- !
padarė vienas,
tuoj aus pa rūpinti išrasdavo vis naujus mo, nei nieko. Suskambino ir J
eik. Rytą kelt, vakare gult, ,
mėgdžioja antras, trečias, de
budus. Ogi žirniai, agurkai, valgyt, poterius kalbėt, pagft- *
šimtas. Kartais tie protestai
obuoliai, grušės, — žodžiu sa liaus mokyties — vis sulyg *
daugiaus reikalingi savo nie
kant, visas žmonių ekonomiš skambalėlio, vis sulygtų mo- '
ko neveikimui pagarsinti: štai ;
padėjimas ir visi padėliai kytojų ir prižiūrėtojų parėdy 1
žiūrėkit — ir musų krutamą. kas
‘
Bet kariais sujudimas
ir buvo musų žinioje. Užtekdavo mo) o ne sulyg musų atstovų ’
susišiaušimas ištiesų reikalin mums ir jiems. O dabar! Ana tarybos nutarimų. 4Š vieną
užbėgau Komiteto rašti syk buvau norėjęs padaryti J
gas. Kad kas per tvorą lipa dien
'
Žiuriu pasienyj bestovįs klesoje, lekcijos laike, initin- 1
daržan vaisių pasivogti, norom nėm
:
nenorom reik greibtis už tuino koks purinis maišelis pilnas gą ir apsvarstyti visas musų
ir “protestuoti”. Jei kas su balto kapoto cukraus. Aš tuoj skriaudas. Rods, laikas ir vie- !
papierosu švaistos pb pastogę rėškučiais semti ir-pilt kiše ta buvo kuopatogiausia: visi 'i
arba palieka atkilus vartus ir jnėn. Tai, matyt, nepatiko už draugai susirinkę prie vietos,
kiaulės sulenda daržan, o gy- istalo besėdinčiam apyseniui klausos ramiai Kaip tik tas ,
vuliai pasileidžia į laukus ir ponui: kaip šoks ant manęs,
dėdė su akilioriais atsigręžė ,
javus mindo,
neprotestavus už ausies pritempė atgal 'prie
prie lentos, aš tuoj strikt ant
negalima iškentėti. Šitokiam ]maišelio, iškratė kišenę ir su
suolo ir sakau: draugai, užsto
laisvamaniui piemeniui ar pus- ,drožęs kupron su kamščiu iš
jo laikas ir mums vargdie
bemiui sudrausti, kurs neda- ,stūmė laukan. Mat, pono butą
boja vartų ir savęs, nevisuo buržujo: patsai cukraus pilnų niams...., bet doliaus nedavė
met geibsta geriausiai moti- maišą turi ir patsai nevalgo, o kalbėti tasai atžagareivis dė
apie
Vuoto protesto žodžiai, kol jų kitam gaili. Aš tuoj skųsties dė, neturįs supratimo
hepatvirtina užpakalinėse ku- ,pas kunigėlį, kurs taipogi pri žodžio liuosybę. “Tu vėl, išdykėliau”, sušuko ir nutvėręs
no dalyse apčiuopiamesni pri
guli prie Komiteto. Gi kunigė
man už čiuprynos nutempė
rodymai...
. 1:
lis mane pamatęs ėmė barties: kertėn ir paklupdė, įspraudįs
Piemenįs ir pusberniai di ko tu, gilu, vis dykinėji ir vi
džiausiais esti Išdykėliais po sur lakstai; eik arba mokyties nosį kertėn ir dar pridūrė; va
sodžius, nes jie nieko “nepri arba darbo dirbtų. O kur gi kur tau geriausi vieta tavo
pažįsta”, nes nieko neišmano. liuosybė, užklausiau lyg van kvailystei svarstyti. Aš mislijau, kad visi draugai už mane
Ir tai dar laimė, — nes kad deniu perpiltas.
Liuosybės užsistos, pakels streiką, mes
jie butų tiek gudrus, kiek iš
tau reikia? palauk, aš tau pa
dykę — negalima butų ant rodysiu liuosybę, — ir išėjo' lekcijas ir padarę mitingą kie
me ar karidoriuje, pareikalaus
svieto gyventi.
antran kambarin. Aš laukiau
prašalinti seną dėdę atžagarei
Karės viesulas daug mūsiš kokią čia man parodys liuosyvį, o mane jo vieton įstatys,
kių pusbernėlių ir piemenėlių sybę. Tikt žiuriu išeina kažinbet skaudžiai užsivyliau: nie
išvaikė po svietą; beklajoda koks dėdė su akilioriais, viena
kas nei vampt Tik užstojus
mi po baltąjį svietelį jie šio- ranka užpakaly, kita moja
permainai dar labinus mane
to išmoko, daug ko prisiklau man, kad eičiau artyn. Aš tuoj
stumdyti,
sė, prisižiūrėjo ir pasijuto taip k supratau, kad čia tur būt se ėmė visi pešioti,
at badyti. To jau buvo,'perdaug
gudriais, kad užsinorėjo kitus nos valdžios šalininkas,
mokinti ir viską taisyti su žagareivis, nesuprantąs dabar ir ašen išsiprašęs panelės lau
lyg savo supratimo, prie ku tinio momento troškimų, tai kan, išlipau per tvorą ir at
rio, sakos, priėję “savo vie ir nesiskdbinau prie jo artyn/ bėgau šičion, prie jūsų pasi
nu protu”, nedaug ką ir knin- bet jis porą žingsnių pažen tartų, kas daryti. Būtinai rei
gų be vartydami. Žinoma, kad gęs, kad švies man per pas kia pertaisyti Tautos Tarybą
tuos naujus supratimus jie tai turgalį su bizūnų, kad net pri ir Lietuvių Centraliaį Komite
kintų prie savo luomo reikalų tūpiau, o iš akių pasipylė tą sulyg dabartinio momento
pagerinimo, — kaip dailesnę ašaros savaimi. Norėjau su reikalavimų ir demokratijos |
švilpinę pasidirbti, šmaikštes- šukti — o kur asmens nepalie- principų.
vis
— Nuo pradžios bftvau ma-i
nį botagą nusivyti,
ieškotų ■ čiamybė, — bet liežuvis
naujų kelių kaip tėtušiui dau dar sulyg seno papročio ėmė nęs naują Komitetą įsteigti,
HNWmilUl<H«lMI!tllllilIllllilllllIlllllį
ginus padėjus ir labiau jį pa švepliot: ai, dėdyt, dovanok, bet dėlto gaila, kaip pamislijį,
IUSSFH O. WD0U
vadavus,—kasgi bent pusė žo daugiaus nebedarysiu. O šis kiek cukraus, pieną, sviesto,
iLumrvn ADVonATddi
džio atsilieptų prieš musų susi- nelabasis atžagareivis klerika prikrauta prieglaudų kamaro-Į
pratusių pusbernėlių pastan las (kaip paskiaus gavau žino se, o kokie skanus serbentai it
gas. Tik štai užstojas liuosy- ti, tai tos mokyklos mokyto brauškės komiteto darželyje,
bei visi ima daryti mitingus. jas, kur ir kunigėlis ateina), o kas per gražumas balandžiij,
nelaimingų burkuojančių mokyklų pasto
Piemenims mitingai ne nau vietoje paguost
dKIOAOn n
jiena. Tat suvėję vieno miesto proletarą dar tyčiojos; vat, gėse. Ir vis tai turėtų palikti RIIIIHiaiHHflHlllllllHIIHHinillllUlUiŪi
parke, žalioje lankelėje, tarės tau liuosybė! Tu kiauras die tiems išpendėjusiems buržu 888<<8888<8*«88<A9^a^WW<Į.
esą savo sodŽaatis galylaukių nas nori dykinėti, o dar nori jams, mokytojams, kad jie ir PEARL QUEEN
ganykloje. Čia vienas pasišiau saldžiai valgyti, vaginėt pra toliaus senąją tvarką palaiky
šęs pusbernėlis, neseniai iš dėti, — nuveskit jį prieglau tų ir vargintų musų draugus, KONCERTINOS
ėjęs iš piemenų, bet vistiek dom Atėjo toki panytė, palmėj uždarę savo kalėjsnuose-monepripažįstąs
nei šukų nei mane už rankos ir nutempė’ kyklose.
muilo, nes tai esą buržuazijos vaikų prieglaudom Na, misijų i
— Nei už kokius — pini
įrankiai savo buviui gerinti, sau, čia bus gerai, nes' tokių, gus, — atsiliepė sušiurus pie
— pasišokėjęs
lyg gaidys į kaip aš, čia pasirodė daug menų minia, sukurstyta savo
augštą sušuko: vyrai! ir pats Tuojau įsteigshn savo parti draugo, bepradedančio cicilinustebo, kiek tasai vienas at ją, išrinksime tarybą ir viską kauti, kaip veršiukai, kad pra
siliepimas priduoda rimtumo pert&isysim pagal dabartinio deda pavasary žilioti. — Ką Dabar yra patvirtintos ir varto
daugumos lietuvių, kurie grakalbėtojui
ir klausytojams. momento reikalavimų, kad vi jie gal be musą nuveikti, at lamos
jlja koncertinų ir augžtai rekomen
Vyrai, sušuko dar sykį, aš esu sa prieglaudos valdyba bubi- siliepė vėl kitas, iš pupų neva duojama kaipo geriausia koncertina
girdėjęs, kad! kiaulių neganęs iš musų pačių, nes vaikų rei romas, piemeuiukštis, matyt, padaryta Suvteftytęae Vaistuose, Araertkoje. Mes fcrilbne Jos parūpin
vyru nebusi- Ogi
Lietuvių kalus juk tik vaikai geriausiai didelis šalininkas Stflkliolmo ti augžto arba žemo tono.
Tautos Tarybos pirmininkasi supranta. Bet kas duos!
taikos konferencijos, nes jo už Reikalaukite katalogo, kur] Išsiun
k jos sąnariui ar yra kiaules
Prieglaudoje demokratiŠkn- pakalyje kibojo smaili balte čiame dykai. »
ganę? Aš nemačiau, o jrg ar• mo nei balso. Viską
daro vieliavėlė.
matėt, —; ne- — Taigi! Kokie! anoji panelė ir tasai dėdė su , — Sako, jų Tautos Taryba
jie vyrai, kokie jie veikėjai.. akilioriais, retkarčiais dar už nori Lietuvai savo kirai i aus
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Muzikos Konservatorija

Norėdami sutvarkyti savo pinigiškus dalykus, tėmykite ant to, kad juos tvar
kytume?, bankoje, kuri visuomet yra užsiėmime, kadangi daugumas kostumerių
fcankoj yra tikriausiu ženklu, kad ta banka yra žmonėms užsitikiuti.
šimtai žmonių aplanko mus banką kasdieną, kadangi jie gerai žino, z kad šį
banka yra pastatyta ant tvirtų pamatų ir kad kad joje pinigai negali ptapulti.
.Jeigu ligšiol neturite taupimo kningutės ii musų bankos, tai nors šiandien
pradėkite kad ir su 1 DOL.

A. S. POCIUS
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Mokame 3 nuošimtį taupinantiems.
f* •

"

» *

•>

V•

Musų turtai yra suvirs 7 milijonų dol.

Ashland Avė., ir Kampas 47 gat.

Didžiausis, Sinkusis, Tvirčiausis Bankas
Yaianiose Nue Gyvulių Skerdyklą

OF CHICAGO
Atskaita uždarant biznį Utaminkė Lapkričio 20, d. 1917 metų.
TURTAS
J
’
SKOLOS
------..... $149.28.583,28
...................... 47,167,520.83
----- ?.............. 1,478,523.74
s, etę............ 11,887,258.81
----------------- $210,011,896.16
, o <oc.nnnnn

Capital

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

Surplus

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

$

Undivided Profits .............................................
Reserved for Taxes .............. ......... ..................
Circulatio-n ......................
$
150,000.00
I-*SS AmOUnt on Hahd.................

0.00

Liabiiity on Letters cf Credit................... .4,452,621.94
Liabiiity on Acceptances ........................... 2,272,7 52,.45
Bilte Payable to Fedcral Reserve Bank 21,000,000.00
Deposits—Indtvidual ..
$129,811,436.35
Bank ................. 183,455,235.53
---------- ---------263,266,671.88

$327,704,374.31

$327,704,37431
VALDYBA
GEORGE M. REYNOLDS .
nt
Willian T. Bruckncr . . Vice Pres.
:s.
John R. Uashbam .. Vice Pres.
;s.
VVilson W. Lainpert , ... Cashier
Ota-rcy C. Veman . . Asst. Cashier
. >t George B. Uaritb-.-. Asst.. .Cishiėt
ss.
VVilber Hattery .... Asst. Cashier

Arthur Reynolds. .Vi
Ralph Van Vechten
Alės. Roberison ....
Hcrman U'aldeek . ..
John O. CraPt ......
James R. Chapman

Continental and Commercial
' Truat and Savings Bank

CHICAOO
ątskaita šios Bankop, Biznio stovis prasidedant
Lapkričio — Nov. 21 1817 m.

TURTAS

Time Loans (Secured by Colla/teral) .. $6,652,789.18
Demant Loans (Secured by Ccfll.) $8,868,986.53
Bonds and Securities ................. 11,637,552.64
United States Bonds ..................... 6,182,808.00
Cash and Due From Banks
.. 16,775,290.15
----------------- 43,459,382.32

.

President
H. Kraitine Smitli . . Asst. Cashier
Dau Normao .... Asst. Cashier
George A. Jacltson Asst. Cashier
Joi ui F. Oraddock Mgr. Credit Dp.
Jo-tdĮlh MeOurraeh Mgr, - Fooeig D.
R. G. Danielson Mgr. Transit Dept.

The Hibernian Banking
Association

CHICAOO
Atskaita šios Bankos, Biznio stovis prasidedant
Lapkričio — Uov. 81 1817 na.

‘

.

'

TURTAS

Time Leane .................................................
$16,678,712.91
Bonds and Securities................ $7,136,271.24
Demand Loans ..................... 2,510,120.82
Cash and Due from Banks 6,270,282,89
15,916,674.05

$59,112,171.50

$31,595,417.86

SKOLOS

SKOLOS
Capital......................................... $3,000,000.00
Surplus ......................................... 1,600,000.00
Capital .............. ........
Undivided Profits .... . . 1,159,413.55
Re^rved for Taxes, Interest and Dtvidends
Surplus .....................
417,978.96 $ 6,077,392.24 Undivided Profits .
Reserved for Taxes, Interest, ect............
Demand Deposits
Demand
Deposits », ......... $5,898,654.68
Time Deposits . .
Time Deposits ..........
... 21,485,351.26
Special Deposits

$50,112,171.50

$31,595,417.86

Kapitalas stock’o Continental ir
Cottunercial
Truat ir Savings
Rankos
($3,000,000) ir kapitalas stock’o Hibernian Banking A.<?sociation ($2,00,000) yra sa
vaščia šėri'ninkų Contimental ir Commercial National Bankos Chicagoje.
Sudėtiniai Depozitai šių bankų ........ ....................................................... $334,680,457.08

VOdkon^ j įtampo-

AOtaaKtl

vtoSklua

1

»o- '

kiun, <rmonfkhs rusiškas Ir Vnmnttt, Importuotas • taip jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardatlmas
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi Cktooms
laikrodžius, lalkroAAHua, visokius musikailKkns fhdtrnmentun
ir n^tflverlua Savo darbo, gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko letatgmdg, negu kitus. dlyusBaatis už Chicagos odderlus gs
ttte slųMl p«r JaiSkua

STEPONAS P. KAZLAWSK1
4632 S. ASHLAND AVIS., CHIOAGO, ILL
m.FPTroTrR menVER 7809
Katalogu viriams dykai, kas tik arlslųa už 1c Stambi

Trečiadienis, lapių*. 26 d.
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ąo kūno užkaitimu.

Todėl vienbalsiai išreiškia tų pa-
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vAKPAi
bumuouu, bodui pridera
daug karštų daiktų, nes gali rūpestingai stengtis, idant,
pakaukti dantims ir aipeu- darbininkai visur
MMOToaOPUPM
Sulietuvins Dr. A. V.
džird
(pilvui).
1
vartoti
pietupųg
šiltus
,
valPARAPIJOS NAUDAI
w«
r
i RBNOE
giua,
arba
galėtų
susišildyti
KsršU
kava
ir
arbata,
K± VAUOTTI ZISMĄ. Šunimis, ruonįajs, •būtis ir|
DARBININKŲ
49ta-KUOPA
CICERO, ILU
turinčios temperatūrų dide atslneSus su salimi valgius. Plymouth National
meškoipis (lokiais),
snę ant 10 12 laipsnių už Yra tai tiesiog darbdavių
Žmogaus organizmas pri Visi keleiviai tųippat at
pareiga.
< ■ -į ,j$Į
musų kūno
Šv. Antano Parapijos Svetainėje
mena iki žinomam laipsniui kreipia atydų į tų, kad šiau- temperatūrų
ra tikraisiais gėralais grei
Plymouth,
Pa.
#
lStos gatves Ir kampos 49 et. C ccro. III.
ryšį gyvos krosnies. Idant rėš gyventojai yra labai tam aušilimui žiemų, lygiai
PRADŽIA 7:30 vai. VAKARE.
valgus,
o
mokslas
jau
senai
•
atsakančiai dirbtų, turi būt
Taigi gerbiamieji Cicerieėiai .nepraleiskite Šio vakaro. Bus
kaip ir energijos iššauki
NAUJAS UUAKAŠTIS
1200,000.00 '>
statomas puikus veikalas per VyčiiĄ 16 kuopų kuri jau yra atsi
“penimas” gera kūrenamą išaiškino, kad tai yra visųi mui prieš ar po sunkaus nužymėję veikėjai, prie to. Bus pamarginimai ir prakalbų, pelnas eis
‘ii
Kanka prižiūrim*
parapijos naudai.
ja medžiaga — penu. Rų- naturališkas reikalavimas vargimo.
mi ant U Aitu Ulvnl&A*
,
Kvečla vakaro RENGĖJAI.
Suvienytų Valstijų valdžios
(daiktas),
fizijologiskai
vi
šis kūrenamosios medžiagos
Per j| geriausiai pirkti ter
čia, lygiai kaip prie papras sai išteisinamas. Ant tų Yra tai kuogeriausi įran mas ir visokius valgomus Balk- - Moka 3 nuošimčius nuo audė
kiui ir atsakančiausi, o Ms, taipgi mudu eysta taip tų pinigų. Galima susikalbėt
tos krosnies, prisilaiko prif pačių pamatų Anglų jųri
Lietuvoj. Ko tik norit yadrauge ir kuopigiausi, te kaip
lietuviškai.
*
Sykite, Įdėdami marka:
sudėjimo, t. y. prie sudėji .linkai kelionėje į šiaurę
eitus daugelis žmonių, neži
G. N. Pottteikvaitc, '.
M. SVAL.ENČIUS
mo žmogaus kūno; kaip gauna nuo valdžios daų
nodami to, vartoja ir kitus
langiau
mėsos
ir
apskritai
iždininkas.
krosnyje paskirtame mal
F.
0.
Bei
96
Hirt,
MioM|»
iš pažiūros sušildančius gė
Mandagus patarnavimu*.
koms negalima kūrinti ang didesnes porcijas, negu keiz
ralus,
tarp
kurių
dažniausia
<aa«t«ttaaeMtaxeetV t
liai, taip ir ligotas žmogaus ionėse į karštus kraštu*,
Parengtas
iyna degtinė ar spiritas. ĮštoVSTtolV to'JI to/vAi.to IV to w to"A to
organizmas aebetur pajėgų balčiams esant riebių valgių
pradžių jie tikrai užšilde
&rertr
Šv. Mykolo Arkaniolo Dr-stčs No. 2
DR. J. X VIZG1RD
pervirinti (sugromuliuori) ir žvėrienos valgymas yra
UETUVI8 GYDYTOJAS
o geresnis nž augalinį, musų kūnų: bet tai daros
Dr. C Z. Važelis
sunkių valgių ir gėralų, t
IR CHIRURGAS
organizmo lėšomis.
Pas2637 So. Broadivay
ad
sustiprintas
alsavimas
uūttruvm dknttstajb
Ketverge, Lapkričio-Nov. 29, 1917
kius pervirina paprastas’
ST. LOUIS, MO.
anų S ryto iki B o»k
kiau-gi greitai atsiranda re rotondos.
priežasties
šalčio
daugiau
Telefonas
—
BęU
Sidaey
401
,
NoBėlioiuif pagal sutartinų
darbininkas.
Klnlooh Vtctor 598
akcija; visa sandelinė mais
<711 So. ASfatenfl Avė.
sutveria
kūne
šilumos
la

ATLAS SVETAINĖJE
j
Gyvealmo vieta;
•rtl 47-zos ąatvės Butų kaip butų, tečii
3227 PCLASKI STREET
biausia per šUgromnliavimų to medžiaga greičiau tampa
1436 Emma Str. arti Milvvaukee Avė.
Tet KlgSoeh Ttotor O«O—I,.
prie manytinės taippat ir,
suvartojama ir žmogus dar
OFISO VALANDOS: 10 ii ryto
prie naturališkos krosnies
iki 12 — 4 po pietų iki • vale.
Žiemų mes - suvalgome labiau šąla, veidas jo persi
|ZA«fiA 25c. P0UI
Pradžia 3 valanda pa putų
Nedėliojau 10 lfiryto Utį 12 plot.
juo daugiau reikia sušildy
NUSIPIRK KOŠT
daug daugiau, ir tas mums maino, akįs įdumba, o tuo 
mui kurenomosios medžia
nekenkia, nes gromuliavi- met nustojęs pajėgos ir pa Tai BUSI GIUAUftl J* iždu rtmmmmntTttiDtiy (KSmiROEECgtSIIlUlUlUHUl
gos, kad šaltesnis yra apsipriešinimo stojasi auka į- ba KenthoUtun Ga. Prieš sbiant
tnas
eina
daug
energiškiaų.
gdt ištepk veidą mosčia mt k* S F. P. Bradchulis S
siaučiantis oras.
^Vasarų apsunkinimas kokiu varrių kenksmingų įtekmių. is vakarus, o padarys veidą tyri,
* Apie didumų musų kros -nors valgiu vidurių sutei Todėl tegul visi žmonės, ir rtmiMsi balti*.. Toji mostė įLIetovt. Advokatas
šhha pienius randonus, juodus y
ATTOVOTT AT LAW
nies triūso, t y. kūno, ga kia slogas, o riebus valgiai kuriems brangus yra skati ba
šlakus ir prašalina 'riųpkiot • 1A6 W. Mųnroe. Guc. CimA M.
Įima manyti iš to, kad prie iššaukia net priklumų; žie- kas, ant galo neužmiršta spuogus nuo veido. Kaina eęĮėin SRootu 1207 Tai. RandolDh 669«.
Lalkraitis leitUiamss Kunigą Marijoną Chlcagojs
CHICAGO. Iiitemperatūros oro, turinčio mų-gi vidurių gromuliavi- kad šilta kava su pienu y- tėa 50c. ir $1.00. Pinigus gali, ,
•Ina
karta Į mšnes|
dusti ir atauipomia.
12 laipsnių šalčio, reikia iki mas yra geresnis, kraujo ra daug pigesnis ir sotingeByv.: 3112 I. EUsted te
Yorda
50 laipsnių šilumos dėl išly 3krajojimas enęrgiškesnis, snis maistas, negu apsvaigi P. O. Brc J.36,RIMKUS,
Holbrook.
RaSo apie tikėjimo iaiykuB, paduoda žinių iš katali
iri*
ginimo temperatūros, tuo- išsidirbimae sunkos gro«iu- nantieji gėralai. Be to kar ntimnmiimiimtmmmimiiuittiuiiir.
kų vieiiosuefl'įs gyveriaio, duoda atsakynaųs j visokiu
niiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiinua
tarpu kambario krosnis liayimui turiniųgesnis, da šta kava ir arbata iššaukia
ažklausiiau* iš tifeėjin,o ir doros aritiu.
s
Dr. S. Bičių
tuomet išlygina tik 25 laips lei'to net didesnis riebių taippat didesnį širdies darNAUJAS KASIMAS
Gydytojas it* _
KAINA METAMSrimo
numerio •- 5c.
Ofisas 23*8 K LsavlU Et-,
5
nius arba tik minėto skirtuKaip Smuiką išsimoky
valgių skaitlius nekenkia bavimųsi ir kraujo sunksty- _ Kanuias 24th St., Chicago, m.
e
y✓
ti J trumpų laikų per
Agentams ož austinę prenumeratą dnodare*- JfOc., už
mo pusę. Kadangi'maistas organizmui.
mųri, kas yna labai svarbu g Vateadtio: oųs 8 Ud i» valgyto
Png Raide
s y šienui.
5 ir nuo 4 iki S vai. vakaro. Nepnvįeianis atuaeritM po Be,
Privatiškai
ir kfcsej
'
yra kuru musų kūnui, to Todėl žiemų taippat gali žiemos laike.
dėltetotads
* 9 iki 12 v. ryto.
lekcijų
ant enanteas
Ganai 3877
Adreeu:
maudalinos gintaro ir
dėl žiemų daug daugiau ma valgyti: riebi įvairios Žiemų nuolatinis vartoji
iiiminii
harmonijos,
orkestro.
suvalgome, negu vasarų. A- rųšies mėsa, lašiniai, įvai mas šaltų valgių nėra atsa
Praktikos
prašalėjo,
"7YKKBA 1% DQP A’‘
prtsjteJykite.
1631
W.
North
Ąve.
Cbkasgo, (11
part to įvairus valgomieji rios rųšies ankštiniai vai kantis, nes kenkia visam or
Užlaikoma Puikiausią
SaOjagatentika Konservatorija
daiktai turi įvairių kuro siai gerai suvirinti ir pritai ganizmui. Žmonės, kurie
FRANK BAGMJUNAS
tslknfiie tautinę.
Kas iion gauti vioųų numerį, turi mumhubd ic. krąąo*
Direktorius,
vertybę: lašiniai, pavyz syti su geru pavilgu, riebos nuolat vartoja šaltus val aidžiausia anl
3343 So. Union Avė., Cteoago,
n. < ženklelį.
...jdžiui, yra taip--prilyginami suris, nenuimtas pienas, py gius pietums, nėra užganė
iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiniiiniiiii
prie duonos, kaip angliai ragai ant sviesto kepti, bet dinti tokiais pietais, nors fLatrte
prie durpių. Pertai yra la visi valgiai ir gėralai priva ir sočiais; kūnas ir protas ta
■ ■ ■B
deimanto Me
Phoae Tards 2721
devizkėbai svarbu lybiai kaip iš at lo būti valgomi šiltais. Šal jų nėra taip liauni, kaip po deli,
14
DR. J. JONIKAITIS
Igy f?1—*—*—i-rr i
žvilgio į hygijenų, taip ir ti, riebus valgiai ne tiktai šiltų valgių.
žiedų arba
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
mofanų rckprda Ir Wtų steoldų daly
ekonomijų atsakantis išty turi blogų skonį, bet ir sun Nesykį klausinėjau apie kų.
IR VAIKŲ LIOAB
**■ —~Tnipgl taisau lalkrodihifl, revol3^15 3. Halsted St,
rinėjimas ypatybių žiemos kiai yra gromuliuojami, o tų darbininkų^ priverstų
te
CHICAGO, ILL.
valgių.
kai-kurie iš jų (avies tau mėnesiais vartoti pietums K. raiCHA LAUSK1S,
Žiemų gyvename kaipir kai — lajus) šalti net nega šaltus valgius iš neprigulin
žieminiame klimate, dėl to li būt vartojami valgiui, a- čių nuo jų aplinkybių. Ši 3303 S. Mergaa Street
CHbCAGOJLL.
naudingu yra vartoti tuos part to šilti valgiai yra nau tiems žmonėms atnešdave
Spausdiname Plakatu*,
valgius, ačių kuriems žie dingesni ir pigesni musų or valgius žmonos iš sodžių, ar vauatess m
teta e s
Tikietus perstatymams,
mių gyventojai be kenksmo ganizmui.
Valgydami ko ba iš priemiesčių, esančių
Dr. POVILAS ŽILVITIS
Baliams, Piknikams ir
tt.;
Programas, Kon
dėl savęs iškenčia didelius kį nors valgį nesušildytą, toli nuo dirbtuvių, todėl pri
stitucijas
ir kitus spau
šalčius, viešpataujančius jų mes prarandame žinomų versti būdavo valgyti visai !
sdinimo
darbus.
Dar
kraštuose.
Svarbiausiąja dalelę esančios musų kūne šaltus tokius valgius, kaip 8203 B. Halated 8t„
bus atliekame grumi,
ML Srovor 71M
sudėtine jų maisto dalimi y- pajėgos ant sušildymo jo bulves, rūgintus kopusius
greitai ir pigiai.
Musų
Gauti geresni darbų ir daugiau pi UI Pavedus as a ai s
ra taukai ir įvairius nišies iki kūno temperatūrai, >per ir kiaulieną.
Visi jie pa
■.... ■
—< .i. i ■ i
nigų.
spaustuvė pripildyta nau
_ savo
bilę
koki
Visur reikalinga daug kirpėjų, tri- H spaudos darbų
mėsa.
Laponiečiai, lslan- tai šita dalelė prapuola dėl liudydavo, kad mažiau esu
jausiomis mašinomis ir nau
msrių, rankovių, klksnių ir skyludlų ■ * e algai I ėsi t
jausio styliaus
raidėmis.
dirbėjų. Taipgi preserlų ir siuvėjų
diceiai, Kamčadalai, Eski- tikrojo maitinimosi. Išger- pakakinti ir mažiau vikius,
elektros maAinomis. Darbai laukte.
mosai ir Orenlandiečiai dami gi stiklinę šiltos kavos negu kaip po šiltų valgių.
Ateikite dlenbmls arba
vakarais.
Lengvi mokeefiial.
minta beveik tiktai žvėrie temperatūros 52 laipsnių, Nuolatinis šaltų valgių var
Spoclaiis skyrius mitrinama
na. Apskritai, tiktai labai padidiname
temperatūrų tojimas ne tiktai kenkia or
Duodama diplomai.
DRAUGAS PUB. CO.
Dr. 1. H. HumiiIM 0. D.
Patreaos daromos pagal Jųsų mlotrumpų laikų per metus jie musų organizmo ant 15 lai ganizmui, bet iššaukia dar
rų—kito stsUės arba dydžio, 12 btls
madų knpgoa
turi šviežių žaliumynų ir panių prieš normų, kas tuo- palinkimų prie degtinės.
1800 W. 46thySt., Chicago, Illinois
Offiao Adynos nuo 9 ii ryto iki B
rūgščių uogų. Daugiausia- jaus 'taippat apsireiškia Visi mokslįnčiai, kurie už vai. vakarė N«d»itoma IMli.
F. V. AasnMka, Perdėtlnis
La Mane gatve. Kambary*
gi jie minta žuvimis, jūrės tuo, kad mes pajuntame vi- siimdavo šituo
dalyku, 4648 So. Ashland Avė. Kamp. 47 Sk ItB W.fUįaiK.
pyjųTYtoy MkH
’

SVEIKATA

ir valgyti

per- čią

1NDOMUS VAKARAS

b auk

Ketvergi, Pailkeones Diena, Le#kfii»-Nov. 29,17

Didelis OrenCinis Balius
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Kaip lengvai smuiką išsimokinti į trumpą laiką per naujos gadynes BUS BALSO SYSTEMO specijališkai dėl puse pozici
jų. PUS-BALSO SYSTEM AS yra teip lengvai ir aiškiai net yrk dyvai kaip muzikos kompozitoriai neišrado tą anksčiau. Atei
kite į Konservatoriją persitikrinti ar yra teisybe ar ne. '
Privatiškai arba klasoį lekcijos ant smuikos mandolino gitaro ir muzikos harmonija, teipgi ateinam į studeptų namus* lekci
jas duoti. Orkestros praktikos prasidėjo, prisirašikyte, Dainas perrašom į žemesnius arba aukštesnius balsus. Naujagadiniška
Konservatorija.
z
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FRANK BAGDžlUNAS Direktorius
3343 Soūth Uirion Avenue
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“DRAUGAS”

B

Trečiadienis, lapkr. 28 d.
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Kataliku Spaudos Savaites Užbaigimui
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Seredoj, Lapkričio-November 28,1917

a

ŠV. JURGIO PARAP. SVET.

CICERO, ILL.
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Lapkričio 25 d. Aušros
Vartų Šv. M. P. parapijinė
je svetainėje prasidėjo bazaras parapijos naudai. Bazaras tęsis visą savaitę net
iki gruodžio 2 dienai. Šio
kiais vakarais svetainė ati
daroma 7 vai. Gi ateinan
čiam šeštadienyje prasidės
3 vai. po pietų.
Bazaran
kviečiami visi.
Atsilanky
kite ir pasinaudokite, nes yra ko pamatyti.
Ypatin
gai kviečiami kitų kolonijų
lietuviai.
A. Dūda.

BRIDGEPORTAS.

t*

Bell

System

ERNEST WEINER

DRY GOODS
| 1800 W. 47th
Kampas VVood Gatvės
Mes Duodeme Dubeltam Štampus Ketverge Ir Sabatoje
sš • • . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanke-

JŪSŲ PIRKLYSTES
SKYRIAUS ŽENKLAS

| tų, Sveterių, Apatinių Marškinių.

•; —, ...J; *____ LU1-.I_______ . ..

.

Plunksnos

Šioje didelėj kariuomenėj kuri greitai organizuojasi dėl
karės, Bell System yra pagelba Signalų Skyriaus.

Plunksnos

J
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WEST SIDE.

Trečiadienis, lapkr. 28 d. Šv. Hortulano.
Ketvirtadienis, lapk. 29 d. Šv. Saturnino.
Penktadienis, lapkr. 30 d. Šv. Andriejaus Apašt.

Pradžia 7:30 valanda vakare a

Bus sulošta komedija “Visi trĮs pralaimėjo” Kas norite iki šočiai pasijuokti atsilankykite o busite užgaaedlntl.
Po programų! Šokiai! Šokiai.

■

CHICAGOJE

5

Saldžiausios Šird. V. J. drŠiandie vakare Šv. Jur
------------------------------------------------ :--------1 Svaras 49c.
49c. Svaras
JO DARBAS yra užžiurėti kad visos telefono komu
jos pasilinksminimas.
gio parapijos svetainėje K.
nikacijos paliečiančios Tautos Apgynimo ir pagami
na greita ir užtikrinta patarnavima greitame susiSpaudos Savaitės komisija
LIETUVIŠKA KRAUTUVE
nešime visoj šalij.
Keista gal bus kaiku- parengs1 paskutinį iš eilės
s
lllllll!llllllllllilllllllllllllllllllUIIIIUII
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt
Yra prirengtas tam tikslui. Jis neša trisdešimts mi
ricms skaityti apie tai, kad ketvirtą savo vakarą. Pra
lijonų telefono pranešimų kas diena.
draugija surengė pasilinks džia bus lygiai 7:30 vakare.
JOS ĮRENGIMAS apima viena bilijoną dolerių plentą;
penkių tūkstančių keturių šimtų telefono skyrių;
minimą.
Juk, sakys, tai Būs lošiama/-Visi trįs pra
dvidešimts penkios mylis drato; dešimts milijonų
KĄ IŠRASITE
telefonų.
paprastas atsitikimas. Bet laimėjo.”
Bus' prakalbos
CICERO, ILL.
JOS ORGANIZACIJA susideda iš vieno šimto ir aštuopažvelgus į šitos draugijos ir ant galo šokiai ir žais
nlais dešimts tūkstančių mokytų ir gerai atliekančių
veiklumą ir jos ideališku- mės.
darbininkų; kurie yra pasišventė patarnauti kiek
Vietinė, LDS. 49 kuopa
vienam ko geriausia.
mą, tai tarpe vietinių, lietu
Tatai kviečiami visi lie rengia labai indomų vaka
šj kompanija stengiasi kad jos dalys patarnavime pirkvių nėra panašios pašclpi- tuviai ir lietuvaitės kuo rą su prakalbomis. L. Vy
lystės Skyriaus Ženklų; šios šalies butų viena iš ge
riausių ir su didžiausių pasišventimų atlikta.
nės dr-jos, katra savais ge skaitlingiausiai tan vaka čių, 16 kuopa loš “Byla dėl
Tai yra Lietuviška knygute
rais darbais jai prilygtų.
ran atsilankyti.
, Įžanga linų markos.” Vakaras bus
Ta gali pagelbėti daug prižiūrint kad svvitcliKurioje yra- apie 460 išradimu, kurie gali būti reikalingi, kuri likos
board ir kiti telefono instrumentai butų gra
išleltų an reikalavimo.
Šios draugijos narius vie bus 15 centų; už-tai kiek rytoj, Padėkos dienoje, lap
žiai užžiuraml ir atsakant telefono tuojaus
< ,
LIETUVIŠKŲ IŠRADĖJŲ.
kaip tik šaukia.
nija viena ir ta pati idėja, vienas eidamas svetainėn kričio 29 d., vakare.
Iš knygutės tos dasižinositė, kokį pelną išradimai jau atnešė ir
dar gali atnešti.
ta pati prakilni dvasia, kad gaus dovaną.
Šį’ vakarą
Jeigu manai apie išradimus, rašyk Lietuviškai reikalaudamas
Cicero korespon.
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
knygutės, kuria išsiųsime DYKAI.
netik žiūrėti į draugijos bus taipgi muzika.
gerbuvj, bet rūpintis ir tau
Nepamirškite,
ateikite
AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES INC.
PAIEŠKOJIMAI.
tos gerove.' Kad aprašyti kuoskaitlingiausiai.
X.
256 Broadway
fDSĮ New York, N. Y.
Reikalingas vaikas dėl ovisą jos toje srityje veiki
mą, užimtų labai daug vie Mėsa truputį atpigsianti. fiso ir spaustuvės, pabaigęs .■■■■■■■■■■■hmhmhhhuhhi
pradinę mokyklą (public
tos.
APSVARSTYKITE GERAI.
school). Gera proga pra
it galima teisingiau dlorųonto Akmeni pirkti?
Tatgi grįžkime prie pasi
Suv. Valstijų maisto kon
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
linksminimo šios draugijos, trolierius praneša, kad ne mokti spaustuvės darbo. At
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganėPARENGTAS
dinti?
sišaukite
tuojaus
į
“
Drau

buvusio lapkr. 25 d., Lau- užilgo Chicagoje sumažins
Pakląuskyte lietuvių kurie žino. visad - teisin
DRAUGYSTES SV. ONOS
go” Administraciją, 1800
gas patarnavimas.
terbacho svetainėje.
Visi mėsos kainas.
Matysime,
W.
46
St.
K. NURKAITIS
nariai stengėsi visus apsi jokios kainos bus po trijų
Ketverge, Lapkričio 29; 1917
1617 N. Robey St, Prie Milwaukce avė., Ir North Avė.
lankiusius kuogeriausiai pa dienų, nes iki to laiko ža
EXTRA.
SV. JURGIO f^RAP. SVET.,
32ras PI. ir Aubum Am.
Aš Petras Grikszas
pateSkau
tenkinti, ir, be abejonės, jie dama viskas padaryti.
Egnach Strewlnsky, paeina 18 Suval
UllilIlIlIlIlIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIĮĮĮĮĮĮĮĮĮįlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlilIllII,
Įžanga 25c Ypatai
gub., apie 30 metų senumo. Turi
Pradžia 6 vai. vak.
savo tikslą atsiekė.
Ačių
Dabartiniais laikais val kų
kreivus dantis. 1914 metais turėjo
jiems už tatai.
Labiausiai džios detektivai tėmija kiek rasturanta Chicago, 63 Ir Halsted st..
* tiki
tijJ'syi
Visi kas
g>-vas ant šio puikaus baliaus! Kurie atsilankysite
Kas praneš apie ji arba jis pats at
ačių tiams, kurie šį bei tą vieno
ktliy jnieatsilankya gailėsis.
valgomųjų daiktų sišauks, gaus gera atlygintų. Meldžiu džiaugsitės, o Rftrje
KOMITETAS
uoširdštai kviečia
Visus nuoširdžiai
draugijai paaukavo. Pasi pardavėjo pasielgimą. Pa- pranešti sekančiu adresu.
PETRAS GRIKSZAS ....
linksminimo svetainėj buvo tėmiję, priešingo valdžios I . S. I S. PARKER, WASH.
SHIHElftKKHMMIKHBHHKMEMII
Arba
stalas su feningomis, Knin- parėdymams ką
darant,
Karalina Grlkszaitė
gas tvarkė S. S. komisija. tuojaus pranešama kontro (po vyrų Leketienė)
1459 So. Union Avė.,
Chicago, III.
Jai draugija užleido vietą. liuotojui.
Prasižengusieji
Draugija tą užmanė ir kvie krautuvninkai gali netekti Paiškau savo brolio Antano Kairo
DABOKITE SAVO AKIS
paeina iš Kauno Gub. Panevežo pa
tė Spaudos Savaitės komisi-'“]3Usįncss’on jr jar nubau- vieto ir Parapijos Velikių filijos SoJeigu Tau galva skauda,
I
džios Knadžių. Atrašę laiškų kad yra
ją pardavinėti svetainėje Į sfį;
Kurį rengia
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų.
ligonbutėjl Pittsburgo, Pa. Rašiau
Jeigu Tau skauda akys,
■
kelis laiškus, siunčiau telegrama ir
kningas.
Čia vėl jos ide
Jeigu turi uždegimų akių.
Dr-stž Šv. Onos Roseland, III.
viskas sugrįžo atgal. Tegul jis pats
I
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tut
tan s
ai iškurnąs apsireiškė. Kaip Sudegė automobilių viršų atsišaukia arba kas žinote malonereikalingi akiniai:
kito pranešti man už kų bustų labai
Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- !
malonu butų, jeigu kitos
dėkinga.
dirbtuvė.
Ketverge,
Lapkričio-Nov.
29,
1917
S ro akis specijalistul, kurs 1E metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus i
Victoria Kalraltc
pašelpinės draugijos imtų iš
2 parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.
P.dekones Dl.no] TlianR.glvIng Day
839 W. 33rd Placc
Chicago, m.
šitos draugijos pavyzdį!
Vakar naktį "užsidegė C.
“neatmezgamas mazgas”
ANT PARDAVIMO.
Lai gyvuoja idėja!
Stcme .& Sons vežimų ir au
AKIŲ SPECIALISTAS.
STRUM.IL BROS SVET.
158 EAve
GERA PROGA.
Pranas Suknadz. tomobilių viršų dirbtuvė,
Jauna pora priversta paaukauti
Tėmykit mano užraša.
aisidarlt 4;OO vai, po piet
puikius, beveik naujus rakan Svalafn*
I2AN6A 25c Ir 35c YPATAI
PradUa 6;OO valandą vakare
1658—66 O~den Avė. Nuo savo
dus už retai pigių kainų, $170.00 se
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
BRIDGEPORTAS.
stolių padaryta 259,000 dol. klyčios setas, tikros skurųs už $35
Gerbiami ltotuvinl t lietuvės, širdingai kviečiame atsilankyti
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DIDELIS BALIUS!!

TEATRAS IR BALIUS

John J. Šmetana

T_

Kalbama,

.Rytoj, Padėkavonės Die
noje, lapkričio 29 d.,.Šv. Onos pašelpinė draugija ren
gia puikų-puikiausį balių.
Balius bus surengtas Šv.
•Jurgio parapijos svetainėj,
32 ir Aubum gatvių. Muzi
kantai po vadovyste p. Ežerskio gros lietuviškus šo
kius.
X.

Areštuoti 5 vagių vadai.
Šiomis dienomis areštuo
ta penkri vagilių trūkto va
dai.
Štai jie: Fred Klien
27 m., Paul Winters 39 m.,
liūgo Heisinger 33 .m., Sa
muel Stroviss ir Michacl
Kadi n.
Sulyg policijos praneši
mo, Stroviss ir Kodin pa
vogtą sidabrą ir auksą šu
tą rpindavo ir parduodavo
vidumiesčio
pramoninin
kams.
Rasta daug pavog
tų daiktų pas juęs.
• •

i

j j

•

i •

v

. Kampas 18-tos gatvės

i Vėliausios mados valgomojo k&mba-

kad Cil VOk.3ClU irlo rakandus. 2 puikiu divonu, dn-

šnipų darbas.

Gatvekaryj mirė.
Frcderick Weston, 230
Willow gat., mirė WelsTaylor gatvekaryje,* Sako,
kad sirgęs širdies liga. Ki
tas nežinomas vyras (gal italas) mirė Mihvaukce Avė.
gatvekaryje.

Waukegano žmonės geria
purvus.
Waukcgano
gyventojai
dar vis neturi tyro vandens.
Vanduo buvo sudrumstas
praeitos savaitės vėtromis.
Vanduo tiesiog dumblinas.

Difteritas.
Sveikatingumo departa
mentas praneša, l<ad vakar
Chicagoje buvo -susirgusių
difteritu 63. Taipgi du su
sirgo vaikų parajyžiu.
?

venport, taipgi $525 Victor
su
brangiais rekordais už $60.00.
šis
yra retas pigumas ir Jums apsimdkės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės
parslduoa taip po vienų. Atsišaukit,
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1922 So. Kędztc Avė.,
galv., Chicago, III.

3019 Jackson Blvd., arti Kldzie.ave.
Parsiduoda bučemė Ir groaernė,
labai geroj lietuvių apgyvento! vie
toj. Priežastis pardavimo, savininkas
išeina J karuomenė. Kam reikalinga
kreipkitės J:

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA
1800 W. 46th St., Chicago, III.
Randasi gražus pagyvenimas, kar
štu vandeniu šildomas, su 'elėkb’ika,
maudlkie. 6 Kambarių, su visais Jtaisymais, gera šviesk, murinome na
me ant kampo, gera vieta dėl dak
taro. atsišaukle pas *
<
ė
Jos. J. Eitas.
So.

Woo<l

Str.

Chicago.

Rakandai kaip nauji, parsiduoda
labai pigiai visi kartų arba atskirai.
Priežastis pardavimo
Mltan miestan.
į

išvažiavimas

'f į j ;
6311 W. «l»t PI, Chicago, III.

(Pusantro bloko *1 vakarus nuo
Are.,)
Phono Fęogpoct v$768.
m,-.. 4

Kedžle

t

Širdingai kviečia

2-ras angšta.

t

Tel. ('anai 523

KOMITETAS.

arti 22-roa

Turi parduoti
Pulkus Scklyčior
rakandus. Stata Ir Šešias kėdėn —
divonus. Plieninė Lova — Kam oda >
$250 Viktorola su rekordais — $60
$850 player pijanas $210 .— vartoti
tiktai 90 dienų — persiduos po vle
nų kreipkite*-

4OOO

•

Ant Platt’s Aptickos

COFFEE

Visi ant paskutinio prieš Adventą

VAKARO!

GARSI SANTOS KAVA.
ViriT parduodama po 28c. ir
po 50c.

Kur) rengia
LIETUVOS VYČIŲ 4-ta KUOPA

FIESTAS

Ketverge, Lapkričio-Nov, 29,1917
[ Thanksgiving Dtena]

DIEVO APVEIZŪOS PARAP. SVET., :

v

18to$ Ir Union Avė.

Pradžia 7 valandą vakare
Pirmu kartu statomaseenoje "Ant Slenščio Naujo Gyvenimo“.
3-jų veiksmių vaizdelis paimtas 18 lietuvių Amerikiečių gyvenimo.
Nuoširdžiai kviečiame gerbiamų vlftuomenę skaitlingai atsi
lankyta ant šio vakaro. Turėsite proga pamatyti gražų Įvairų porstatymų dar pirmu kartų scenoje. Užtikriname kad kaip visuomet,
taip ir š| kartų Jus neužvilsime. PrAgtam*
bus tai paskutinis pasi
h-Ag
linksminimas prieš Adventą. Po perstatymui bus Įvairus žaismai
Ir lokiai.
* ' j
f' • <
, .
širdingai kviečiame visus

į I

M

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
LIET. VYČIŲ

4

KUOPA.

.....................
J.

;

2 Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdėltom nuo 9 ryto iki 12 dienų. 2

ant šio puikaus ir Iškilmingo Teatro Ir Baliaus, nes bus puikiau
sia muzikė, kuri griež lietuviškus ir Amerikoniškus šokius ir taip
bus visokių pamarginimų ir žaismų, taipgi palėsimo linksmai
laikų praleisti, nes Jau bus paskutinis balius prieš adventų.

'

Jarlaoitoa

•meto-

nls, n»gln» )a» se
kt ra ntl

45 c l

WIWT SIDB
1S7I MUsreekee av.
2064 Mllsraakce a*l
1064 MtlsraneM av.
1510W MeJI«oa •(.
uon « Msdltui st.

GOCOA

RYŽIAI
ncrl»n»ln«
12«

rot les.

14c

ai
lausnd
2612 W. North
1217 8. Hslsted
1R22 H. Bslsted
18(8 W. 12th st.

ĮOeriatiala I lankee.
•nlyKltuisa
benttoklių

ST.
sv.
st,
st.

Pulkas Stilius

ls.i«(« 43c

BOUTH SIDB
S0S2 Wnntwortl> av
64X7 8. Hslsted st.
C23 8. Athlaml sv.

SKAITYKIT IR PLATINK1T
“DRAUGI H

otri u siusi
404 W rsrl.ton »«.
w. North sV
2MO Lincoln SV.
2244 Lincoln SV.
MIS N. Clark 81.

m

