Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikities, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Oeo. Washington.
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SUBMARINA HUSkh.^
SUV. VALSTUIĮ LAIVA
ŽUyO 70 KAREIVIŲ IR
JŪREIVIŲ

Matt

virš 50 ir užtat rusams be’o pavojinga prasiveržti
j priešo blokadą.
2 vokiečių laivai nuskandinti.

BUK NORI PERSKELTI
RUSIJA* i I DVI DALIS
r

' Sląstuose esantis rusų
laivynas matyt žut-bpt sten
giasi pralįsti Suomij os užlajon pro Moon perteką. Tele
gramos iš Petrogrado pra
neša, kad ten prasidėjo di
džiausi mūšiai, laike kurių
nuskendo užplaukę ant mi
nų du vokiečių kariški lai
vai.

<

TUOMET RUSAMS PRISI
EITŲ; BADAUTI

WASHINGTONAS,
spalių 20; — Vienas žymus rusų diplomatas, ku
rio vardo negalima čia
minėti, pranešė, kad vo
kiečiai greičiausiai nepuls
ant Petrogrado, bet ata
Visa šiaprinė rusų armija
kuos Nikalojaus geležin
PERKELS SOSTINĘ MASKVON
pavojuje.
kelį apie vidurį tarp Mas
kvos ^Petrogrado.
Dabar prisiartina valau
Tuomi vokiečiai pada
da, kuri gal galutinai' nu
spręs Rusijos likimą. Jeigu lins Rusiją į dvi dalis,
LAIKE 5 MINUČIŲ NU
vokiečiai paims dar trečią atkirs Petrogradą ir per
salą, Dago, 'tai jie galės iš trauks susinešimą tarp
SKENDO AMERIKOS
PAKLIUVĘS
Į
SLĄSTUS
sodinti -savo karioUmenę Maskvos ir Petrogrado.
LAIVAS SU KAREI
RUSŲ LAIVYNAS GALI Estonijoj, privers rūsį. ar
Maisto klausimas PetVIAIS IR JŪREI
BŪT
SUNAIKINTAS
AR

miją
traukties
nuo
Ry

rograde
jau ir dabar labai
VIAIS.
gos ir tuomet jau galės len blogas. Už vištą reikia
BA SUGAUTAS.
gvai prieiti prie Petrogrado; mokėti 14 rublių. Ketu
“Antilles” žuvimas — pir
Užpakalyj išsodinta vokie rios bulvės dabartiniam
ma didžiausia amerikiečių Pajūriniuose Rusijos mies
tuose mokyklos užsidaro, čių kariuomenė didžiausį laike kaštuoja 1 rublis.
nepalaima karėje su
Jeigu vokiečiai perkirs
žmonės bėga į šalies gilumą. pavojų suteiktų visai šiau-.
Vokietija.
rinei rusų armijai.
Nikalojaus geležinkelį, tai
LONDONAS, spalių 20.-- žada sugauti į sląstus ir Suo Rusijoje bus badas laike
WASHINGTONAS, spal.
žiemos mėnesių.
,
20. — Laivyno Departamen Didžiausi mūšiai šioje va
mijos užlajos laivyną.
Paėmimu
Petrogradą
tas gavo žinią nuo vice-ad- landoje verda Baltijos jūrė
Apsidirbę prie Oesęlio, vokiečiai nedaug telaimirolo Sims, kad trečiadie- se tarp vokiečių ir rusų lai
greičiausiai puls ant Aland mės, bet jie atsieks savo
nyj, spalių 17 d., vokiečių vynų. Paėmę Rygą dabar
nardančioji laivė nuskandi teutonąi laužiasi toliau į ry salų. Tų salų paėmimas už tikslą, perskeldamį šalį į
blokuotų didesnę dalį Rusi dvi dalįs.
no grįžtantį namo Amerikos tus, kad užimti Petrogradą,
laivą “Antilles,” kuris ve- Suomiją ir kitus Pabaltma- jos laivyno^ esančio Kronštadte, kuris gina Petrogra
žiuojo Suv. Valstijų karei rio kraštus. Nuo jurįų pusės
AMERIKOS KAREIVIUS
dą.
Tuomet
Rusijos
likimas
vius į Prancūziją. Ant lai Petrogradą gina laivynas.
r-a KOL KAS LAIDUOS
vo “Antilles” išviso važia Viena to laivyno dalis ran butų tikrai apverktinas.
’ PRANCŪZIJOJ.
vo 237 amerikiečiai karei dasi Suomijos užlajoje, ant Bėga vyriausybė iš Petrogrado
Maskvon.
*
viai ir jūreiviai. Nors šį kurios krantų stovi rusų so
Washingtonas, spalių 19.
transportinį Amerikos laivą stinė, o kita laivinio dalis
—
Karės Departamente kal
Kadangi Petrogradui pa
lydėjo kiti laivai, bet apie darbuojasi Rygos užlajoje. vojus nuolat didėja, tai ru bama, kad iki pabaigos ka
70 keleivių nesuspėta išgel Taigi, kad vokiečiai galėtų sų vyriausybė griežtai nuta rės kūnai užmuštų arba mi
bėti ir jie visi rado sau galą prisiartinti prie Petrogra rė artymiausioje ateityje rusių nuo ligų ir žaizdų Ajūrių dugne. Tarpe žuvusių do, būtinai jiems pirma rei persikelti į Maskvą. Yra ir merikos kareivių bus lai
yra 3 aficeriai, 16 kareivių kia apvaldyti abi tas užla kitų priežasčių perkėlimo duojami svetimoje Prancū
ir 4 kariški jūreiviai. Visi jas.
rusų sostinės Maskvon, bet zijos žemėje.
gi kiti žuvusieji buvo pre
vokiečįų spaudimas pagrei Kadangi žuvusioms karei
Rygos užlajoje vokiečiai
kybiniai jūreiviai.
viams bus parūpinti geri
tino šį žygį.
šeimyninkauja.
Kadangi gi mina pakliu
grabai, tai jų kūnai gerai
Revelj evakuoja.
vo į mašininę laivo dalį, tai
užsilaikys ir po karės' gali
Pirmi žingsniai prie Pet
šis nuskendo labai grėit —
Andai pasklidusi žinia, ma bus atvežti Amerikon. •
rogrado pasirodė pasekmin
laike 5 minučių.
kad Revelį jau paėmė Vo
Užmušto ar kitokiuo buWashingtone
pasklido gi. Nors rusai labai narsiai kiečiai pasirodo buvo netei du žuvusio kareivio šeimy
gandas, kad buk ir kitą Suv. mušės, bet vokiečiams vis singa. Revelis dar rusų Tan na turės teisę persigabenti
Valstijų transportą nuskan gi pavyko užimti didelę sa kuose, tik tikimąsi, kad lavoną ir karės laiku, bet:
lą Oesel, esančią Rygos už
dino submarinos.
greit jis puls. Mokyklos Re- tas reikės daryti savo lėšo
Manoma, kad vokiečiai lajos gerklėje. Paskui kai velyj užsidarė. Gyventojai mis ir su rizika.
pradėjo skandinti Amerikos zerio kariauna nuo salos bėga Rusijos gilumon.
laivus su tuo tikslu, kad at Oesel užplūdo salą Moon.
Anglijos “kariškas didvy
baidyti ją nuo siuntimo ka Abiejų tų salų atidavimą) Kaizeris važinėjas su taikos
ris” niekuomet! nematė
riuomenės į Europos mūšio oficialiai pripažįsta ir rusų
reikalais.
apkasų.
kariškas štabas. Delei salos
laukus.
X
Moon taipo gi buvo ištikęs
Zurichas, spalių 20. —
Windsor, Kanada. Viena
smarkus mušis, kuriame ta
ATRASTAS VAISTAS
po nuskandintas milžiniškas Laikraštyj “Neueste Mach- tiniais ravais, kokius matė
NUO NUODIJAN
rusų laivas vardu “Slava.” richten of Munich” rašoma, Williamas Nableton, tai bu
ČIŲ DUJŲ.
kad į kaizerio ir užrubeži- vo ravai, kasami dėl gazinių

VISAS RUSIJOS LAIVYNAS BALTIJOS JŪRĖSE
GALĖS BŪTI SUNAIKINTAS

____

167 Išplbiti iš 237

New York, spal. 19.-—At

važiavęs čia nuo fronto gar
sus anglų daktaras Bcrkley
Monihan pranešė, kad talki
ninkai jau atrado tikrai ge
rus . vaistus prieš nuodijan
čių dujų veikimą.
Jis sako, kad tie prieš
nuodžiai yra
beyarsiai,
kvapsnis jų panašus į muštardos ir labai lengvai vi
sur insiveržia.
Svarais pardavinės bulvės.
.

Chicago, spalių 19.—Bul

vių pirkliai Chicagojc taria
si pradėti pardavinėti bul
vės ne bušeliais, bet svarais.

Į

Smarki kova Baltijos
jurise

Užblokavo rusų laivyną
Moon pertakoje.

Po paėmimo salos Moon
didžiulis vokiečių laivynas
pasirodė Kassar užlajoje ir
Moon pertakoje, užtverda
mas Rusijos laivynui kelią
į atviras Baltijos jūrės ir į
Suomijos užlają. Tokiuo budu rusai Moon siaurumoje
tapo užblokuoti net iš tri
jų pusių: iš pietų (Rygos
užlaja), iš vakarų (Soel per
teka) ir iš šiaurių (Moon
perteka). Pakliuvęs “maišan” rusų laivynas susidėda iš 22 laivų. Vokiečių gi
laivų tose vietose randasi

nių reikalų ministerio Von
Kuehlmano kelionę reikia
žiūrėti kaipo į pirmus žing
snius prie taikos.
Kaizeris su Von Kuehlmanu neseniai svečiavo
Bulgarijoj, o dabar jis ran
dasi pas sultoną, Turkijoj.
242 vai. ima važiuoti nuo
Berlyno iki Rygos.

Amšterdamas, spalių 20.

— Tarp Berlyno ir neseniai
atimtos nuo rusų Rygos
pradėjo vaikščioti greitieji
vokiečiai traukiniai. Visa
ši kelionė galima atlikti lai
ke 24 valandų/

METAI-VOL. II.
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triubų. O juk krutančių
paveikslų teatruose jį rodė
kaipo didvyrį mūšių prie
Vimy, kame anglams su la
bai dideliu vargu pasisekė
atimti garsius viršukalnius.
Tas “didvyris” važinėjo su
paskaitomis po visą Kana
dą ir vakarinės valstijas,
kuriose girėsi kaip jis drą
siai mušėsi su vokiečiais
prie minėtos vietos. Bet da
bar cmigracijinis inspekto
rius D. N. Reynolds atiden
gė, kad tas “drąsuolis” ne
tik kad nedalyvavo mūšiuo
se prio Vimy, bet jis dar vi
siškai savo gyvenime nema
tė apkasų.

ANTRAS“DRAFTAS”
PO NAUJŲ METŲ.
Greit paimtų kariuomenėn
skaičius sieks 687,000.
Washingtonas, spalių 20.

— Karės Departamentas iš
leidę paliepimą sumobilizuo
ti visus likusius pirmo
“drafto” rekrutus. Taigi,
išviso iki Naujų Metų bus
pašaukta kariuomenėn 687,000 užsiregistravusių vyrų.
Tai pat vyriausybė pra
deda rengties ir prie antro
“drafto,” kuris greičiausiai
įvyks po Naujų Metų.

*
.
LABAI JAUSLIŲ KA
REIVIŲ NESIŲS KA
RĖS LAUKAN.

Kas dedas Rusijoj?
PRASIDĖJO NAUJI
“POGROMAI”

Užderėjo bulvės.

GENEROLAS GURKO IŠ
VYTAS IŠ RUSIJOS
Į ANGLIJĄ.

spalių 20. —
Buvęs vyriausia-- rusų armi
jos vadas piet-vakariniame
fronte generolas Gurko at
važiavo su pačia į Londoną.
Po revoliucijos generolas
Gurko draug su kitais caro
bičiuoliais tapo pasodintas
į Petro ir Poyylo' tvirtovę.
Bet paskui jis tapo paliuosotas ir jam pasakę išva
žiuoti iš Rusijos kaip gali
ma greičiau.
Gurko atvyko Londonan
ant anglų laivo. Jis keliavo
slaptai.
Londonas,

SUKILĘ VALSTIEČIAI DEGINA

DVARUS, UŽMUŠINĖJA GAL
VIJUS, PLĖŠIA IR ŽUDO

DVARININKUS

PETROGRADAS, spalių
19.—Rusijoje negirdėta be
tvarkė netik kad nemažėja,
bet nuolat vis labiau plati
nas. Ypač dideli sumišimai
dabar prasidėjo centralinė
se gubernijose.

Seniau, pradžioje revoliu
cijos, rusai pasitenkindavo
Washingtonas, spalių 19. atėmimu nuo turtingų savi
— Vyriausybė nutarė, kad ninkų žemių ir pasidalinimų
daktarai-psiehiatrai išegza- jų savųjų terpe.

menuotų visus kareivius ka
riškose stovyklose, pažymė
dami jausliausius. Pastarų
jų žada nesiųsti karės' frortan, nes jie dažniausiai delei
mūšių baisumo gauno ptoto
pamišimų.

No. 248

Bet apsvaigusiems nuo
laisvės žmonėms jau dabar

to neužtenka. Jie bolševiku
agitaciją suprato kaipo pa
kvietimą naikinti ir plėšti
svetimą, privatišką turtą.
Neklausydami nei revoliucijinių valstiečių komitetų perspėjimų, rusų “mužikai” centralinėse gubernijo

SUCHOMLINOVAS NE
BUS IŠSIŲSTAS
SIBIRAN.

Petrogradas. Buvęs Rusijos karės ministeris generoĮas Suchomlinovas už įvairias suktybės, kaip žinote.
taP° nuteistas iki gyvos galyos katorgan. Bet prašant
J° pačiai, Suchomlinovas
n°kus issiųstas Sibiran. Sa-

Ashland, Wis., spalių 19. se ėmė išsijuosę deginti vo bausmę jis pildys Petro
-r Šioje apielinkėje, kaip ir grudų sandėlius
dvaruose,
VtKS ««
» VV*. ****** > tvirtovėje
' Petrograde.

užmušinėja galvijus, padega' Nuteistojo numsterib pnnamus, plėšia ir žudo turkad SRurijos gytingesnius žemės savinin-! vent°.iai labai Įniršę ant jos
kus
Į vyro ir ko gero dar gali jį
Kuomi pasibaigs šitokia ^en nnlynčiuoti. Užtat poVisos mokyklos šiame ap
skrity,] tūlam laikui tapo baisi netvarka—Dievas vie J nia Suchoml inienė prašė.
kitose Wbconsino valstijos
dalyse, šįmet labai gerai už
darėJii ■ bulvės ir jų kaim
pradeda pulti 'žemyn.

?• J'? ! k;wl j°s vynn but pavelyta
uždarytoj, kad ir mokiniai nas težino.
__________________ ’ 1 * ; kitur kalėti.
galėtų pagelbėti bulbakasio
darbuose.. Už sukasimą bitNUVERSTAS CARAS NE
SUOMIJA TURĖS SAVO
syjio vaikams mokama 7
GALI VALGYTI TIEK,
PREZIDENTĄ.
centai.
KIEK JIS NORI.
New Yorkas, spalių 18.—

Emįgracijns komiteto virši
ninkas F. C. Howe praneša,
kad imigracija į Suv. Val
stijas nuolat mažėja ir ma
lėja. 1914 metuose Ameri
kon invažiavo ii,400,081 iš
eivis, o 1916 m. — 366,778.
Šiamet dar mažiau atva
žiuoja. . (
, .

■ Stockholmas. Kultūringi
Tobolsko vyriausybė verčia suomiai nuolat kratosi nuo
sunkios
rusų
globos.
Romanovus gyventi su
Girdėt, kad nutarta apšau
maisto kortelėmis.
kti Suomiją neprigulminga
Petrogradas snalin 2fl
r™pnMika, kuriiį Valdys ant
Petrogradas, spalių 20.
5 mf,t išrinktai prcziddr,
Buvusio Rusi los caro Niką - , ’
.. .
; . . , . .

■'
v .
lojaus Romanovo šeimyna
perka valgomus produktus
su maisto kortelėmis. To
bolsko vyriausybė, kur iš
tremtas ex-caras, nutarė iš
leisti maisto kortelės' ir už
tat Romanovai, kaip ir kiti
piliečiai; nieko negali misir*-r
įpir i . ų ’oi r įų.
Galima nusipirkti /nedaugiau
(Daugeliose šalyse, kur
2 svarų.
pradeda stigti maisto, įve
damos maisto kortelės, ku
KAINA PAŠOKO IKI 15c
rios dalinamos visiems gy
UŽ ŠVARA.
ventojams. Ant tų kortelių
yra pažymėta kiek galima
New Yorkas, spalių 19.— nusipirkti kokių nors valgo
New Yorkc ir kituose aplin- mų daiktų. Krautuvės gali
liniuose miestuose pradėjo parduoti tik tiek, kiek rašo
stigti ęukraus ir manoma, ma ant kortelės. Toks mai
kad iki 1 gruodžio cukraus sto pirkimo buds yra kur
išteklius nepadidės. Kaiku- kas ekonomiškesnis ir už
riose krautuvėse Neiv Yor- tikrina tam tikrą maisto
ke nėra žiupsnelio cukraus. skaičių ir biedniems ir tur
Kitose gi krautuvėse nega tingiems).
lima nusipirkti daugiau 2
svarų ir tai tik reguliariems
pirkėj/ims.

STINGA CUKRAUS NEW
YORKE IR KITUR

Cukraus kaina pašoko iki
15c. už vieną svarą. Resto
ranuose jau negamina sal
džių valgių, o prie kavos ar
arbatos kai kur teduoda tik
vieną cukraus šmotelį.

tas. Suomijos fmmsterim
privalės būti atsakomais
prieš seimą.
Suomijos seirr/as ruošiasi
siųsti savo dipliomątihius
atstovus į visas valstijas" ir
žada mpinties gauti atsto
vybės teisę busiančiame tai,<os krthgregp
Pagalinus, suomiai fėika-

lauja, kad rusai apleistų jų
tvirtovės.

EXTRA
BULGARAI PRAŠO AT
SKIROS TAIKOS?
KOPENHAGENAS, spa
lių’20. — Bulgarija daro pasiulyjimą taikinties.

IR SALA DAGO ESANTI
VOKIEČIŲ NAGUOSE.

LONDONAS, spalių 20.—
Čia gautas pranešimas, kad
-------------- buk vokiečiai išsodinę savo
Šiandie, sulyg “oro prn- kariuomenę ant salos Dago
našų,” žada būti šilčiau, ne- ir užvaldė visą šitą salą.
gu vakar.
Ant salos Moon 5,000 ru
Ryt — gražu.
sų pakliuvo į nelaisvę.

ORAS.

*»v,
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“DRAUGAS”

Šeštadienis, spaliu 20, 1917.

žmogus kaipir kitan
žinoma, prancūzų ir italų Savaitės komisija išvien 7. “Tikyba ir Dora” —
lin atsidūręs. Bot štai aw»
įstatais varomi eiti kariuo darbuotųs.
Sužinosi tikybos ir doros vi
jau apsipratome.
Šaliai
menėn kunigai ir klierikai, Spalių 5 d. į Kat. Spaudos sas paslaptis. Metams tik
juk reikalinga kariuomenė.
kurių jau yra keliolika tūk Savaitės komisiją išrinkta tai $1.00. Eina du sykiu į
stančių užmušta bei paimta valdyba iš sekančių asme mėnesį. Adresas: “Tikyb •
Ketvergo laika
............. .. ... 32.00 , lantikll 16-ką divizijų, Hliot Kas gi šalį gins nuo priaPerkant atskirais numeriais po 2c.
v ,
e
. .
Ne dabar laikas rašyti nelaisvėn Vokietijoje.
šininko
užpuolimo,
jei
kiek

Ir nų: pirm. kun. J. A. Paš- ir Dora,” 1631 W. Nortli
Prenumerata mokasl UkMlno. Lai-' lna jolo Hoff, reikia
turėti
kas skaitosi nuo užslraSymo dienos, ,
J
’
istoriją šiandieninės karės, čia popežius per Kolonijos kauskas, vice-pirm. Albert.
vienas
nenorės
kareiviauti
ne nuo Naujų Metų. Norint perinai-i laįVŲ pustrečio milijono toAvė., Chicago, III.
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
v M
«
«e#
dar
visas
pasaulis
kru

arba
be
noro
ims
ginklą
į
Varkalis,
sekr.
A.
Stulginsarkivyskupą išgavo nuo Vo
senas adresas Pinigai geriausia alų- mi mtilpilUO.
SUV. Valsti
8. “Žvirblį” — Skaitysi
eti
lšperkant
krasoje ar exprese
vinomis sienomis yra pada kietijos tą palengvinimą, kas, išd. A. Gricius.
rankas.
..
i*,?eOgutruOotleiaiiak»b.a ldedant pl,llgu' jos turi pakaktinai
laivų.
lytas į kelias neperžengia kad visi prancūzų dvasiš Spalių 12 d. laikytame su ir susiriesdamas juoksies.
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir ko- Ppt visli laivu neimli DaBe
to,
jie
išreiškė
mintį,
respondencljos negrąžinami, jei auvlhU l»tv ų IMJgttil pa
mas dalis, kuriose tyčiomis kiai, patekę nelaisvėn, nau sirinkime prisidėjo šios dr- Atlėks kartą į mėnesį. Me
torius, atsiųsdamas toki raštų, ne- ,iaii3oti išimtinai kammme- kad palaiminta bus ta va
pažyml ir neindeda krasos ženklelio ,ldUkl 11
lMlvlllal KHIlUtHIlP
Adresas:
slepiama nuo kits kito daug dojasi oficierių teisėmis ir jos: Darbininkų Sąjungos tams tik $1.00.
landa,
kurioje
vyriausybė
Sie^”d^uoku^l’^•’ka’a‘,’. kre1' nės gabenimui. Jei taip būt
istorinių dokumentų, daug suteikiama jiems didoka lai 25 kp., aukojo į K. S. S. “Žvirbli#,” 242 W. BroadDRAUGAS PUBLISHUTG CO., INO. via <*1 a 7* vi* i) i’UflIYIPi* StllV
pravedė
privirtiną
kareiviar1800 W. 48th Street, Čhicugo, Illinois p«-Cldl\ La, VUOIIiCV
\ dlb
way, So. Boston, Mass.
....... pfaone McKtniey eiid.,...... tijos turėtų pertraukti viso- vimą, jei po šitos karės Lie tiesos. Bet laikas nuo lai svė jų dvasios pareigų pil centrą $5.00; L. V. 4 kp.
ko ateina kaikurios malo dyme.
xx
Antgalo supranta $5.00 ir atsiuntė delegatus: 9. “žžys” — Prijuokina
kius pristatymas Anglijai ir tuva įgys neprigulmybę.
“DRAUGAS”
nios mums katalikams ži
iki ašarų. Atrėplioja iš An
v v Lithuanlan Daily Prieini
j Prancūzijai.
Taip lietuviai katalikai nios apie nuo stabiai paki me, koksai yra nežmonišku A. Beslį ir St. Šimulį; Dr- glijos! nepaisydamas subPublished daily except Sundays by
•Majoras Hoff tvirtina, sutinka dabartinį kareivia- lusią. Benedikto XV rolę mas užpulti ramius, neap stė Ap-stės Maldos $5.00 ir marinų. Metams $1.00. “ĖDRAUGAS PUBLISHING CO., INO.,
1800 W. 46th Street, Chicago, Illinois
Išmintingam žmogui šioje karėje. Matome iš tų ginkluotus miestus ir svai Išrinko delegatus: O, Kine- iys” gyvena: 281 Eglinton
Phohc. McKlnley 8114. Kstabl. 1008 kad amerikoniškas kareivis vimų.
TERMS OF SUBSCRIPTION:
Nes kągi gel žinių, jog popežius, augš- dyti bombas ant nekaltų gy laitę, E. Jetuzytę, M. Augšt- 3t, Glasgow S. S. Seotland.
One Year................................................ 35.00 Europoj pasidarysiąs ue ge ta visa aišku.
Slx Moutlis............................................. 33.00
ventojų, vaikų ir moterių. kalnienę, A. Gricių, M. Jekareivį. bės susikrimtimas.
Thursday’s Edition ...................... $2.00 resnis už rumunų
Negi čiausias fev. Petro laivo var
At Ncw9 Stands3c. a copy. Atlver10. “Išeivių Draugas” —
Kitaip tariant, amerikoniš gali žmogus pasipriešinti |rįBįnjEaa^ drąsiai paėmęs Benediktas XV nekartą jau tužį ir Alek. Klimą; SLRK.
tising ratcs on applicatlon.
Anglijos
lietuvių laikraštis.
buvo pasmerkęs tokį karia A. 101 kuopos delegatai: B.
MIESTO OFISAS
kas kareivis busiąs prastas vyriausybės parėdymams ? j pnidto^ Sios karėg
• lk DOWN TOWN OFFICK
,
328 Reaper Block.
karininkas.
Tatai vokie Tegu bus Angščiausiojo va-. rugsėjo, 1914 irk.) vairą/ į vimo būdą. Šiandien malo- šimkaitė ir Kar. Gibronai- Metams $2.00, Adresas: 281
72 W. WaahluKton St
.
nu mums sužinoti, kad šitas įtė. Dr-stė Šv. Jono Evang. Eglinton St., Glasgow S. S.
čiams nebusią sunku prieš lia. - . ,
“1° ran^^8’. ąeP®}ė>džia Jį, tėviškas, gailestiiigas balsas jau nutarė prisidėti prie K. Seotland.
tokius kareivius pasistatyti.
Bef visai kitaip priversti-f nors ūžia baisiausios audros jau randa kai-kur atbalsį. S. S. Tikimasi, kad šios 11. “Tautos Rytas” —
Bet svarbiausias klausimas, nąį kareiviavimą sutiko. lie rr viešpatauja painiausios
Štai šių metų Šveicarijos parapijos visos pašelpinės Pilnųjų Blaivininkų mėne
ar Amerika norėsianti ga tuviški sociąKstai.
Jiem# aplinkybės. Štai savo tpo- laikraštyje “Schildwache” draugijos (išėmus tautietiš- sinis laikraštis. Metams 75c.
benti į Europą savo skait- kareiviavimas
tai pari pežiavimo pradžioje išlaido vasario 3 praneša, kad Aus- kas) imsis darbo platinime Adresas: 120 Bowen St., So.
liiigą kariuomenę.
bį aufėtinas • daiktas. Baisi* garsųjį, ’ nuodugniai pama trijos ciesorius Karolis • iš- katalikiškos spaudos
Boston, Mass.
Tokiais išvedžiojimais ge-, bjaurėtinas ne dėl įsitikini^ tuotą į visą pasaulį raštą a(
’
'
*
J
Kun?
J;
A.
Paškauskas.
leido savo kariuoittenei' įsa
12. “žvaigždė” — SavaiMusų tautietiškiems tauti- neralio štabo narys ramina mp, bet dfl jų atkaklumoį pte 5Hda baisios kjarės prie
kymą, kad,
, vengrų
i tinis laikraštis. Met. $2.00.
niukams nepatinka, kad ka- į Vokietijos gyventojų truk- Savo novu jie uepnsibjairėi žmtis, api# valdovų neteisy
lakstytuvai nuo šio laiko
Adres.: 3654 Richmond St.,
talikiški laikraščiai dažnai: šmingą opiniją.
tų net žmonių kraują lieti; bes, išmetimą krikščionis- liautųsi mėtyti bombas ant
Philadelphia, Pa.
prisimena apie badaujančią Anot Hoff, Vokietija rim Bet visas vargas tame, kad koe doros iš politikos ir Įri atvirų neapgįnkluotų įtalų
Lietuvą. Juk tai baisus tai skaitosi tik su S. Vals jie vyriausybėa spiriami ka tąs tautų ir luomų suktybes, miestu, ir td jį^kymo turi Ar skaitai gerą laikraš 13. “Moksleivi#” — S.
daiktas!
Jie už Lietuvių tijų orlaivyste. Kas svar reiviauti. Gi - bile kokios pagimdžiusias šitą kruviną austrai l&ikyiiefe',; nors ita tį?! i -r; O gal koksai šlamš Liet. R.-K. Moksleivių orga
nas. Kainuoja $1.00 met.
Dienos surinktas aukas jau biausia, kad lakūnus lengva vyriausybės
klausyti -r- vėso pasattRo suirutę.
lai ir bombarduotų austrų tas, kurs Tave mulkina ir Adresas: 41 Providence St.,
ir taip dideliu “susikrimti veikiai išlavinti ir nėra sun- jiems verčiau pasidaryti ga Buvo baisios priežastys, miestus. Čia yra įtaka Šv. išnaudojęs kvatoja, lanko
Worcester, Mass.
mu” serga, o čia ve katali kenygių juos pasiųsti Euro- lą.
turėjo būti ir baisus vaisiai
Tėvo, kurį dabartinis Aust Tavo švarius namelius? — 14. “Vadas” — Lietuvių
kiški laikraščiai dar labinus i pon.
Tinkamieji
kareiviaiĮtį karės pavidale. Taigi pir ro-Vengrijos, ciesoriui , dar Nebūk be gero rimto laikraščio! Žmogua kuris suvi- į pabėgėlių Rusijoje savaitipadidina jiems tą “susi-j Bet ir šitam atsitikime, lietuviški’ socialistai pra muoju popežiaus rupesniu gerbia.
“Tuomi — sako
nis laikraštis. Met. 6 rub
krimtimą.”
j sako majoras, vokiečiai .ąt- džioje mėgino'nuo kareiviu* buvo sumažinti palengvinti ‘minėtasis
laikraštis — jis sai neskaito, arba laiko blo liai. Adresas: Petrograd,
-------- o-------j rasią priemonę apsisaugo- vifno išsigelbėti pasiremiant užtarnautąją bausmę... Jis nuveikė taikos darbą. Yra gus raštus, šmeižimus, lygi
Lennantovski prosp. 10, 9.
Anot laikraščių, velnių sė- jimui.
savo “grynomis sąžinėmis.’’ ragina greičiausiai taikin- tai žingsnis, kuris rodo, kad nasi aklam, arba tam, ku 15. “Šviesa” — Mėnraš
bro Mockaus bylos vedimui Kaip matosi, Vokietija Paskui mėgino sukilimu vy ti«r, daryti galą toms sker nežiūrint į milžinišką karės ris tyčia sau užsipila akis,
tis. Metams 60c. Adresas:
Waterbury, Conn., socialis- posenovės siekus daro iš 8. riausybei pasipriešinti. Be dynėms, kurios tiek paga- mašineriją, nežiūrint į tau kad nematyti teisybės.
“Šviesa,” 46 Congress Avė.,
tai nuo nesusipratusių žmo-j Valstijų pakilimo. Tai pa šito -ėmėsi iv kitokių prie naino kliūčių Bažnyčios val tų nesikentiiną galima,susi.-, Nepasigailėk išleisti doWaterbury, Conn.
nių surinkę arti puspenkto prastas teutonų išdidumo monių.
Kuomet tai visa dymui Ir tiek krikščioniško taikyti su priešu ir jam jsu lierio geram laikraščiui, ji Reikalaukite virš paminė
šimto dolierių.
Ir kuone‘pobūdis.
neatnešė pageidaujamų vai jo kraujo praliejo. “Togu mažinti daug skausmo ir sai apsimokės šimteriopai!
. .
.
....
•. 1 — Apsaugos. Tave nuo blo tų laikraščių visose redakci
visi šitie pinigai jau išleista, p
sių, jie rinė dąrytieS ' gatą, valdovas pažiūri, — sakė sielvartos.”
»■
■ »L '-J
jose ir pas agentus.
SOCIALISTŲ DĖSTĖ
Kas' renka ir duoda aukas
Et, girdų geriau nusižudyti, Benediktas XV dar 9 rugsė Neužmiršo • Šv. Tėvas ir go, sutaupysi daugiau pini
• •
»• r / i . " • » . t I gų ir apsišvietęs nesiduosi
RACIJA.
badaujančiai Lietuvai, o so
negu gyvam esant karei jo W4 m. — kiek musų gy darbininkų.
Kuomet : vor
venime ir be to yra visokių
niekam išnaudoti.—Gyvenk
cialistai žmonių pinigais tu
viauti. ■ > ■ .,
kiečiai
ėmė
vežti
iŠ
Belgijoj
kina advokatus už nešva
Laisvoj šalyj priverstinas Reiškia, juos pagavo dės nelaimių; ar gi bereikia da Vokietijon tukstantimig dar savo protu ir skaityk šiuos
raus sutvėrimo nešvarybių kareiviavimas
kiekvienam peraęija, kuri yra kiekvieno ryti tą musų ant žemės bu bininkus, maitintojus šeimy laikraščius; •
VEdi-inos
d/ UJOfjau
riamą
dar
nelaimingesnį
ir
praėjo. Bet I,
apginimą. Valio, cicilikai! žmogui yra nejaukus, atro liedievio, tautos atmatos ne
nų, kurios pasiliko didelia- 1. “Draugas” — Sužino
vis dar tarpe mys’
liūdnesni
?
Argi
negana
pri

do nepaprastas daiktas. Ka atskiriama draugė. Iš laik
yra dat. g vergų,
-ome varge, popežius ir čia i si viską, ateina kasdien, mekurie yra atstu
dirbta
griuvėsių?
ainega

miami nuo savo darbo beširdis
“ Progresy viškojo” Mote reiviavimu susirūpino visi raščių sužinota, kad jų pa
pakėlė
drąsų
savo
balsą.
Jis
tams
atseina
$5.00;
pusei
na
pralieta
kraujo?
Tcpųvcrg-mistrčs-LIGOS.
tie,
katriems
likimas
skyrė
sidarę galą 5—6. Bet, re
liu Sus-mo “ progresy višpalaikė
Belgijos
kard.
Mert ra labaiJengva išvengti mametų
$3.00.
Adresas
“
Drau

siakubiaa valstybės atkreip
žr
' kliūčių išaugant j dideles,
būti
kareiviais.
Bet
ta
rū

gis, jų daugiau bus nusigakiausias” organas “Moterių
jirigu ūmai atida ant to atkrei
ti savo mintis į susitaikini cerį, tikrą krikščionių did gas,”, 1800 W. 4fttb St.,
piama Ir tas yra jūsų pareiga
pestis
rūpesčiu
ir
pasibai

labiję.
Negi
surankiosi
vi

Balsas’-’ posenovės savo suvyrį,
kuris
visomis
jėgomis
Chicago,
III.
link paties savęs ir savo šei
mą
”
...
Jis
trokšte
trokšta,
mynos tai vis atlikti.
laisvamanėj usias ir sueicili- gė. Daugelis lietuvių links sas žinias iš visos šalies lai kad tarp kariaujančią vals pasipriešino tokiam žiau 2. Darbininkas” — Ge
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudtbenkėjusias skaitytojas moki mais veidais įstojo kariuo kraščių. Štai tomis dieno
riam,
neteisingam
vokiečių
riausias darbininkų laikra
tybių įvyktų teisingesnė
čios gerklės intraukimui j save
ni, kaip prisitaikinti prie menėn. Ką gi čia gelbės su mis pasidarė galą Frankforapmalšinimui dusulio, nuo gal
elgimos, už ką ir pasodintas štis. Eina tris kartus į sa
lygsvara
ir
kad
tautų
teisė
vos ir ausų skaudėjimo; ęct.
Tūkstančiai, te, III., socialistas V. Semaš
“gimdymų kontrolės.” Ko si k rimt imas.
kalėjimam Popežius prote vaitę. Metams $3.00, pusei
daugiau
nebūtų
taip
žiau

kiam galui rei/kalingos tos milijonai jaunų vyrų karei ka, gi Binghamptone, N. riai, kaip ligšiol mindei o,ja- stavo, nenustojo šaukęs tei
metų $1.50. Adresas “Dar
apsi-eiškia esąs iš geriausių na
Jų didžiuma net Y. socialistas Čekanauskas,
pamokos, jei laisvamanės ir viauja.
sybės
vardu,
ligi
kol
apie
minių gyduolių, esančių ant
ma
kojomis.
Ši
Benedikto
'
,
bininkas,
”
242
W.
Bgpadpardavimo— ase už bonkutf.
socialistės jau senai “gim nežino, kokiais tikslais jie Nubirsime ir daugiau pana XV atskiru, net it maliau. I6? ;“,k8tanfi’J Be,^os
Kuo ReuniutUim,, Psdupos, Vrorallway,
So.
Boston,
Mase.
frijot, Persilahlynio, Ap&Uihfino, DantuSkauds.fiaio, BlistMtv ir Mxu<Mjfmo Ku
dymų kontrolėje” prakti verčiami mankštinties, pas- šių žinių.
taat« mea* «t Mkimaa ^rank,> “ taP° 1
tinėję, naip ir nuo visokiu kitu reumatUku lig.i, naudoki
3.
“
Garsas
”
—
Savait

kuojasi. Tai bent “apšvie- kui eiti karės laukan, tenai i Gerai, kad tokie deapera apsireiškia dovanose kiekP^e •badaujančių
badyties, kraują lieti.
raštis. Metams $2.00, pusei
tai pasišalina iš lietuvių tar vienai kairės suvargintai į ®^vo
stuolės!”
PAIN«EXPELLER,
kaipo sena Is natikėtin® draugi, Sairr.yBet
Amerikos
kareiviams
metų $1.0Q. Adresas: “Gar
po.
Nes kas iš jų nauda,
Mąžoi
Kun. V. Maaonaviėiu».
-oco» prr pnre iftntmndio. Tik 6gc ir
tautai.
Laika
nuo
laiko
skai

1S« honkute; aKlinia rmnti vinSoa ay
(i&“v#a.
sas,” 456 G ra n d St., BrookM.”
”))
tiekoar arba pn7t.ati fabrikanta—
Gauta žinios, kad vokie dabartinio priverstino ka jei jie netinka nei Dievui, tome laikraščiuose apie de
P. A o r:cmtc» 4 GO
lyn, N. T
čiai ne tiek nori paimti ru reiviavimo tikslas yra žino nei žmonėms. Tokie ir vi- šimtis ir šimtus tūkstančių
J*--40 waa*lnitcn Slrast.
Haas tom.
Amerikos kareiviai [ suomenei yra pavojingi.
KAT.
SPAUDOS
SAVAI
sų sostinę Petrogradą, kaip mas.
4. Pažanga” — didelėje
popežiaus siųstų Belgijai,
TĖS REIKALUOSE.
jų nuo veikiančių armijų at žino, kad jie pildo savo vy Tik gaila jų jaunų dienų Leųkijai, Čemogorijai, Ser
kningojė kartą į mėnesį ei
kirsti ir Rusiją pusiau per riausybės norus. Gi tie jos ir amžinos pražūties. Jei bijai ir Lietuvai. Bet pa
nantis laikraštis. Metams
skelti. Jei vokiečiams pasi norai — sudemokratizuoti nebūtų klausę niekšų suve čiam pritrukus pinigų, krei Amerikos lietuviams ka- $2*00,' pusei metų $1.25. Ad
sektų pravesti tasai suma visą pasaulį, paliuosvoti vi džiotojų, šiandie jie būt lai piasi į visą pasaulį, kad vy talikams pradėjus rengtis resas: “Pažanga,” 614 W.
nymas, tuomet butų po Ru sas pavargtas tautas ir tau mingai sau gyvenę. .Tei ne skupai suorganizuotų viešas prie ^Spaudos Savaitės, Die Mahanoy Av., Mahanoy Ci
teles.
¥'
sijos.
būtų skaitę soeiaHstiškai - pamaldas ir rinkliavą, kaip vo Apvefedos parapijos, ty,-Pa.
: »ca4j®C«O!K»l«»»B4
Šituos dabartinio karei bedieviškų laikraščių, nebū yra buvę Lenkijos, o paskui Chicagoje, lietuviai taippat
5.
Moterų
Dirva
”
—
Tai
Ju2U pinigai turi buB pa
viavimo tikslus žino ir lietu tų pagaruai jįj desperacija. Lietuvos naudai.
Taipori swjtwk> ir deda visas pastan
NIEKO NEDARO IŠ
moterims
skiriamas
mėnesidėti geroje saugioje vals
viai įstojusieji kariuome Patįs darbininkų suve Jis daug yra padaręs belais gas prie td taip prakilnaus
AMERIKONŲ.
tijos bankoje
nėn.
Jie žino, kad ir jie džiotojai, socialistų vadovai, vių likimo palengvinimui ir ir švento da^bo prisirengi-j nis laikraštis, be kurio nei
Vokietijos genernlio^šta šiokino ar kitokiim Hudu ga nepaaidaro galo. Jie per- invalidų išmainymui taip me, kad, atėjus Spaudos Sa-1 viena negali apeeiti. Me
tams tiktai $1.00. Adresas:
bo majoras Hoff vokiečių lės prisidėti ir prie paverg gudrųs.
kovojančių vaJstybių ir jų vaitei, galėtų fcuodaugiau■
or cnicaoo —
“Moterų Dirva,” 242 W.
laikraštyj “Weaer Ztg.” ra tosios savo tėvynės Lietu
Milanu km
sugrąžinimui tėviškėn. Kaip siai išplatinti lietuvišką ka
Kanip. W estam Ava.
talikišką spaudą. Rugsėjo BroadwaV, 8. Boston, Mass.
šo apie Suv. Valstijų įsimai vos paliuosavimo. Lietuvos
DarbiniBko gudnun##.
štai kalbėti apie vyrų ne Ž8 d. buvo sušauktas visų
3% sat Jutų Pinigų
šymą karėn. Jis tvirtina, neprigulmybė — tai bus di
8. “Vytis” Puikus jau
delis
šiandie
Suv.
Valstijų
ideališkų
ir
pašelpimų
drau

Vienas darbininkas, per mandagumą.
Atdara Paneričltala (r Sobatomla '
kad Suv Valstijų įsimaišy
nimo laikraštis.
Metams
^Vakarais iki 8 valundai
kariuomenėje
tarnaujančių
gijų
susirinkimas,
kuriam
Darbininkas
ilgai
negal

dieną nusikamavęs nuo dar
mas neturįs reikšmės. Gir
$1.50. Adresas: “Vytis,”
SkoHnanič"— pinigu* n n t Namų
bo, vakare įsilipo gatteka- vodamas pakilo ir manda atsilankė valdybos nuo 15 1800 W. 46th St., Chicago,
di, vokiečiai gali kuoramiau- lietuvių nuopelnas.
Persiunčiame pinigus į
draugijų. Visi išreiškė už Illinois.
Andai teko pasimatyti su rin, rado tuščią vietą ir at giai atsiliepė į jas:
sia ignoruoti amerikoniškos
Europą ir galima gauti
Vyriausioji ponia ma- uojautą ir prielankumą tam
jirmijos veikimą, S. Vals vienu-kitu lietuviu karei sisėdo. Kiek palankus gatLaivokartes.
darbui ir pasižadėjo minėtų
tijos tik apie pavasarį ta viu iš Granto stovyklos, sa vekarin ineina trįs ne jau- lonės užimti mano vietą.
Nei viena nepasijudino, draugijų susirinkimuose paJie sakosi, uos dailiai apsitaisiusios
rėš pasigaminusios 1,400,000 le Rockfordo.
Joms nepatiko Tada darbininkas išnaujo kelti klausimą, kad išrink-J
I Mtoclr* l> Doarte Perkami Ir Parrtii''kariuomenę. Bet jinai ne-j kad kareiviavimas išpradžių moterįs.
(tautii veiklue darbas. An<lrowe A Cv> .
tų
delegatus,
kurie
su
Sp.
į
!•« C. Da Salio at. aidėta tMO m.
busianti pilnai išlavinta.!nejaukus daiktas. Jautiesi; stovėjimas, tatai ėmė gar-1 atsisėdo.

Tos kariuomenės gabenimas
labai ap
Eina kasdien* lfiskyrua uedėldle- į Europi) busiąs
olus.
sunkintas.
PRENUMERATOS KAINA.
Metams ............................................ *5.00'
Kad pergabenti
per At
Pusės metu ............................. ,
$3.00 j
.....
“DRAUGAS”
Lietuviu Kataliku Dienraštis

EDIKTAS XV IR
DABARTINĖ KARĖ.

TĖMYK, BROLAU!

✓

.1-

' •-

• • * V.

Setend Secarity Baik

SKAITYKIT iRKATŪSit
HBRAU6f

’-r:wr vr 'f
MOTERŲ VAKARIENĖ;
VEIKIMAS.

mas pro stalus apkrautus Mergaičių choras padai
valgiais, mystė sau, kad tik navo “Tėvynės lainos jys
Ši daina suža
greičiau prisiartinty laikas mlonios.”
paragauti ty Dievo dovanų. dino daug tautos dvasios
Netrukus vietinis klebonas klausytojys. Tas pats cho
kun. A. Ežerskis sukalbėjo ras sudainavo angly tautiš
maldy ir prasidėjo nepabai kų dainy.

Cicero, UI. — Sekmadie
nio vakare, spaliu 7 d., vie
tinė Motery Sųjungos 2 kp.
buvo surengusi gražy vakary-parody.
giamas darbas — valgymas
Po anų ant scenos išėjo
Inėjus svetainėn tiesiog gardžių užkandžiy.
p.p. K. Bičiūnas ir K Ma
visus stebino grąžys, puikus
Baigiant
vakarienę
pasi

tulevičius, p-lė Pr; Šlegaitė
ranky išdirbiniai ir nutairodė
ant
scenos
vakaro
ve

ir p-nia Balčiūnienė.
Jie
kinti
jy
iškabinęj imai.
dėja
p-lė
A.
Jakavičiutė
ir
sudainavo
“
Miškas
ūžia
”
ir
Prisiartinus, išžiurinėjus įvairius painaus darbo mez pranešė, kad tuoj prasidės “Eina garsas nuo rubeginius, apvalkalėlius, pada programas. Pirmiausia pa žiaus,” kuriose priminė
bintus išsiuvinėtomis gėlelė sirodė “Dvi Kūmutės,” abi klausytojams jy senai nu
mis, visokias langtieses, dar lošėjos p-lės Ag. Jakavičiu mylėtų tėvynę Lietuvy.
labiau stebino lietuviy mo- tė ir Pet. Mileikiutė puikiai Po dainy sekė kalba p-no
teriy gabumus ir sugebėji savo roles atliko.
V. Stulpino. Jis savo kal
mas. Gaila, kad svetimtau Antra, ant scenos pasiro boje nurodinėjo reikalingu
čiai negavo progos tos paro dė p-lė Pr. Krenckaitė Su mų lietuviams mokinties ados pamatyti.
dainavo solo angliškų dainą, matų. Po jo kalbėjo dar ir
Ne tiktai viena išdirbiniy kurios balsas ir dabar dar gerb. kun. F. Kemėšis. Jis
na rodą sutraukė čia žmones, tebeskamba visy ausyse. aiškino svarbumų tokiy lie
bet ir pataisyta skani vaka Toliau p-nia Mikalauskien11 tuviškų parodų ir kaip gė
rienė.
Ne vienas praeida skambino pianu irgi gražiai. risi jomis svetimtaučiai.

Garbės
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“DRAUGAS”
...............................
Priminė tąipgi Vilniaus bu
vusių išdirbinių parodų.
Tuom vakaro programa ir
užsibaigė.
Surengimui to
gražaus vakaro, daugiausia
padėjo triūso p.p. J. Balčiū
nienė ir A. Petronienė, tai
p-nia E. Sruogienė. Amži
na padėka jums bus už tat.
Matytis, kad vietinė Mo
terį; Sųjungos 2 kuopa vei

kia visomis pusėmis. Tatgi reikia ištarti to vakaro
rengėjoms kuoširdingiausį
ačiy.
Kerdžius.
'
i
BENTLEYVILLĖ, PA.

Spalio 14 d. įvyko SLftK.
Am. 92 kuopos susirinki

Sešfatlicnis,

mas. ' Pirmininkui neatsi
lankius susirinkimų atidarė
raštininkas J. Kizis.
Su
sirinkime buvo perskaity
tas Katalikų Spaudos Sa
vaitės Centro Komisijos at
sišaukimas. Iš pradžių at
sirado tam priešingų, bet
gerb. vargonininkui paaiš
kinus spaudos svarbų visi
sutiko ir nutarė ruoštis prie
sutikimo tos Savaitės ir darbavijnosi Katalikų Spaudos
gerovei.
Išrinkta komisi
ja iš 6 žmonių. Jy vardai
yra šie: J. Kizis, O. Ramanauskis, kun. J. Misius', A.
Kazlauskis, St. Masaitis ir
J. Kandra.

rinkliavų Centro Komisijai.
Aukavo sekanti: Kun. J.
Misius — 3 dol.; Juozas Ki
zis — 1 dol.; O. Rosmanskis
— 1 dol.; S. Masaitis 50c.;
M. Kriščiūnas — 45c.; A.
Kazlauskas — 25c.; A. Ulackas — 25c.; O. Karsokienė
— 25c.; J. Supinskas—25c.;
J. Kandra — 25c.; V. Ar
lauskas 25c.; K. Ražanskis
— 25c.; J. Aidukevičius —
25c. ir smulkių aukų —5c.
Viso labo suaukota 8 dol.
SLRKA. 92 kuopa iš sa
vo išdo paskyrė 5 dol. Vi
so 13 dol.
Dalyvavęs.

OKINKIS
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Kalkėti, Skiityti, Rašyti AnjUikil

30
talku
Ltkcllf

Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų,
gali lengvai ir greitai išmokti
Anglų kalbų, skaitymų, raštų
ir gramatikų. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk ųž 2c markę.
MOKINAME
irKLESOSE
{vairių
mokslų, dienomis ir va
karais.
Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokiilkitėš
šioj moky
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA.
Viskų Aiškinam Lietuviškai.

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL
(Aaefku Sckul oi Lujoitts)

PASIGARSINK

Čia pat nutarta padaryti

spalių 20, 1917.

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

“DRAUGE”

S

33:
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Ženklas

CLOTMING
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Prisidėkiti

i

Savo
Dalia
Šia Kare!

Kariaukite arba leiskite savo dole
riams už jus kariauti.
Dėdė Šamas reikalingas visa ko,
ky tik jus galite jam suteikti.
Bet jis neprašo duoti jam pinigų.
Jis prašo jus paskolint jam savo
dolerių.
Jus esate tikras, kad jus atgausite
juos atgal.
Ir jis mokės jums $4 į metus pel
no už kiekvienų $100.
Pagelbėkite jam laimėti!
Reikalinga dešimts milionų pirkė
jų S. V. Valdžios Bondsų.
Reikalinga labai galinga spėka.
Jus galite pirkti ant “lengvų išmo
kėjimų”.
Kiekvienas bankininkas arba bon
dsų pardavėjas, kiekviena departamentinė sankrova arba viešas urėdininkas arba Laisvės Paskolos
Užsirašymo stotis pagelbės jums
užsirašyti.
Jus sutaupysite pinigų, kuomet
jus gelbėsite Dėdę Samų.
Prezidentas
Wilsonas
paskyrė
Spalių 24 kaipo “Laisvės Dienų”.
Jis prašo JUS užsirašyti Laisvės
Bondsus dabar—Prieš Spalių 24.
Padarykite tų—taip kad ta die
na butų didžiausia diena musų is
torijoje—taip kad ji pažymėtų di-

'fi

Laimėti

h

didžiausių darbų Amerikos žmo
nių—visky, nesuvaldomų viršužsirašymų vienų didžiausių karės
paskolų gadynės—musų atsaky
mas į kandžiotojus, paniekintojus
ir žeidimus musų priešų.

DIDŽIAUSIA VIRSMIESTI NE DRAPANŲ

A.

Atdara Utaroinkais, Ketvergais, ir Subatos Vakarais ir Nedėlios Rytą

DARYKITE TAI ŠIANDIE!

Kampas Milvvaukcc ir Ashland Avcnuc.
Kaip Pirkti Lalsiis Bondsus

Nauji Stiliai-Nauji Audimą i-- Naujos Spalvos.

Eikite 1 savo Bankų, ar BILE Bartkų
—1 bile Dcpartamentinę Sankrovų
—t bile kok| Skrajojanti! Eskadronų
pardavlpėtojų bondsų
—arba | THE LIBERTY LOAN SUBSCRIPTION STATION, 20 SO. LA
SALLE ST., ir padėkite savo užsisa
kymų už Laisvės Bondsus.

Jus galite pirkti Laisvės Bondsus
lengvais išmokėjimais, $1 įmokėti
už $50 Bondsų ir likusius po $2 J sa
vaitę; $2 įmokėti už $100 Bondsų ir
likusius po $4 | gavaitę.
Laisvės Paskolos Užsirašymo stotyj,
dabartiniai Laisvė* Bondsal bus par
davimui, užvardijlme po $60 iki
$1,000.
Atminkite, Laisvėn Bondsal yra S.
3. V.
Valdžios Bondsal, būdami valdžios
prižadu mokėti visų vertę Bondso
užstojus la1ku|, ir pelnų kas pusę
metų, aukim. Jiems sueina laikas
lapkričio 15, 1942, bet gali būt išpir
kti Valdžios apie ir po lapkričio 15,
1917.
Yra perkeliami ir gali būti tuojaus
išmainyti j grynus pinigus vienu
laiku.
Nepamirškite padėti savo užsakymo
šiandie bile kurioj virlmlnėtų vietų.

Ir Tos Pačios Užsitiketinos Ryšis.
tj T '

y
z

29 So. La Šalie St., Chicago

ATDARA 8 RYTO IKI 10 VAKARO PHONE RANDOLPH 7100
Žmones kalbant)* lietuviškai patarnaus jums šioje užsirašymo stotyje.

PIRKITE S. V. VALDŽIOS BONDSUS

vertelgystė nekuriosč krautuvėse gali būti sušaudyta bet dar galima užsitikėti ir gauti už savo
pifiiguK 'Vefrčios THE CONTINENTAL Krautuvėje. Šį institucija yra viena iš didžiausių miestinių drapanų ir
čebatų krautuvė visoje Chicagoje.
Musų stockai yra pilni ir didėli. Mes neleisime nieko atsitikti kas pa
kenktų Tlie Continental’s varda kan link užganėdinimo kiekvieno. Siutai ir Overkotai gauti The Continental
perstato nuo .trijų iki penkių dolerių sutaupyma dėl ta vės. Mes sutaupome piningus užtat kad mums nereikia
mokėti augštos miesto (downtown) randos, už šį didelia virš miestinė krautuvė.

Į
$15---$18—$20

1 •

...

Visos paskutinios mados rudeniaį drabužiai.
tu užpakaliu ir liuosu, single ir boubld brested siutai

Antra Laisvės Paskola

‘ ' .

Vaikų Siutai ir Overkotai.
'j.-i .

. ■

SV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Rengia Labai Puikų Didelį Koncertą,
Kuris Įvyks

;

'

Mes galime vaikus užganėdinti, ir tuomi pačių kartų sutaupyti pinigus. Stori, geri siutai, Overkotai kurie
gali daug visokios nešiones dalaikyti. Atsiveskite savovaika kartu." Visokio didžio nuo 6 iki 18 metų.
Sekanti pardavėjai yra Lietuviai ir jie su mielų norų Jums patarnaus.
'

• '

'

.f

... JOHN DOUGLIS, JOSEPH DALYDIS, C. WALLUCE, MICHEAL GOSTUS.

MILŽINIŠKAS KONCERTAS
Bažnytinis Choras Šv. Cecilijos

Nauji “trench” ir militariški modeliai taip pat ir suim
mėlinos spalvos, žalios, rudos, ir kitų gražiu spalvų. »

Taip pat pilna linija siutų ir Overkotų Hart, Scliaffmen and Marx, Kuppenlieimer Society Brand, ir
kitų visiems žinomu išdirbėju po $25 iki $35. Puikiausios ir geriausios šios sezono modelinį su geriausiais
kriaučių išdirbimais.
i
.
. i

.
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t)rapanų

LIBERTY LOAN COMMITTEE
Užsirašymo Stotis, Pirmas Augštas,
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NEDELIOJE. SPALIO 21 D
School Halėj e
Ant kampo 48-tos ir Honore St.,
,No. 4758 So. Honore Street

Programas bus labai įvairus, tokio puikaus koncerto choras dar nebbvo surengęs. Kadangi dalyvauja suvienyti milžiniški savo gyvavime. Šv Kryžiaus ir Šv. Jurgio — parap. chorai- Dainnos milžiniSkas mišras choras, mergaičių ir vyrų chorai, priegtam solo, pianos skambinimas ir puiki orkestrą.
m
• r i
•
•
•
,r
Taigi visi Chicagos lietuviai ir lietuvaitės, atkreipkite domų ant šio prakilnaus rengiamo vakaro ir pageidautina skaitlingo atsilankymo, nes salė ant Town of Lake viena iš didžiausių, regis talpina ld
šimtų ypatų.
Kviečia
RENGĖJAI.

** T
DRAUGAS

šeštadienis, spali* 2«, 1$17

Ix I

Vyrišky Drapany Barysais

fASTATE BANK>
1112 W. 35th St. Tarpe Morgan ir Raclne gat. |

Nauji, daryti gatavlml nuo
>16 iki >36 siutai ir overkotal.
uuo >7.60 Iki 18 doleriu.

SENli'JSUS IR OiOŽUUSIAS VALSTIJHIS BANKAS
ANT BRIDGEPORTO

Yra tai vienintele lietuviška niuzikos mokykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų ^instrauieutų, teorijų, harmonija ir muzikos istorija.
Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose .dienose. Tėvai
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnį, turėsite
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos musu prieinamos. Del
platesnių žinių ateikite ypatižkai arba rašykite:

|
|
$
i?

Co. Vioe-Pres., CHICAGO JUNCTION gelžkeho komponijos ir daug kitų kompanijų priguli prie šios bankos. Banka moka 3 nuoš už padėtus pinigus. Duoda
paskolas ant pirkimo ir budavojimo namu mieste Chicago. Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Partrau•kia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka vi*

«
jį
£
$

A. S. POCIUS
Tel, Canal 2122

TURIU DVI GALERIJAS

Telefonas Yerds >184

‘Z

Atdara kasdiena,
Ir vakarais.

't

g

*

j

'

.
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.iiirnnnmmmunin

ur Tamsta perkate? Kodėl ne pas m“e?
regul Kvorlta padabina Jurų

nedėliotais

ma. Pas mus galima sagtį
lamini ų radonku k. t,

S. GOKDOM.
iltft M. Halsted st.. Chicago.

Mes turtine suvirš 3,i00 aitrų

chicago.

ga

vlMklu

rakandu pečių, <Hvom{,
siuvami} mailm}, |M«b«|
greftmrfų, vMcae poe
mus gaunama.
Kuomet Jum prireikta ke
namo kreipkitės prie

4

atikuose valstijose \Vyoniing ir Mon

it-.'. Liet. Skyriuje.

j

"»H IMtsivy w MIS

Aliejaus Companija

tana; 2 šuliniai
laukuose.

Tarnaujama visiems’lygiu mandagumu ir rūpestingumų S
. .J* S. Czaikauskas,
g

Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,

IU ūmumo

Southern Montana

. , , VAKARAIS YRA ATDARAS.

J

«

kailiu

pasirinkimas
overkotu.

f

J

Visai mažai vartoti siutai ir
overkotal vertės nuo >26 Iki
>86, dabar >6 ir augšClau. Kel
nės nuo >1.6> iki >4.6*.
Val
ku siutai nuo >3.55 tkl >7.65.
Valiuos Ir Kuporal.

šokius bankinius reikalus.
Bankinės Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų
SUBATOMIS nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Teipgi SUBA- p
TOMIS nuo ŠEŠTOS iki DEVINTOS VALANDOS |

Z. K. URBANOW1CZ

Fotografijų Įstaiga,

Vilnas
pamuštų

Kapitalas $300,000.00 Turtas Viršiua $2,800,000.00 j
Čia yra laikomi Suvienytų Valstijų, Pačtų, Bankų,
Pavieto ir Miesto Valdybų pinigai.
Direktoriai šio
banko yra kartu ir savininkais didelių dirbtuvų kaipo
Vice-Pres. ARMOUR & Co. Pres., ALBERT PICK &

Advokatas ;
Mokinama: angliškos Ir lietuviš • Lietuvis
kos kalbu, aritmetikos, knygvedys- •
gTTORITOT AT LAW ‘
tės, stonogrefijoe, typevritlng. Plrk105 W, Nontoe. Gpr. (Ateit *4-:
lybos teisiu,
Buv. Valst.
istorijos,
abolnoa Istorijas, geografijos, pollti- • Room 1297 Tel. RaBdoluh 6)1*. S
nx.
I
kluės ekonomijos. pllletystės. dailiaraėyatės.
, , .
Oyv.: ma S. Hatated M.
K
Mokinimo ralandos, nuo B ryto j
iki t po pietų: rak. nuo T:H> Iki »:>0
Tslsphons Yardu 1MN
5

Nauji, neatimti. daryti ant
uisukymo siutai ir overkotui.
vertės nuo >»O iki <60 .dabar
parsiduoda po >15 ir 15 dot

CENTRAL MANUFACTURING DtSTRICT BANK į

Muzikos Konservatorija

rnirnnrnnrnnTfn’”
2 F. P. BradchuJuf

Amerikos LitfuiHj Mokykla

gręžiami

dviejuose

PAUL KVORKA
1551-53 ChicfcfO, Avė

g

Arti

Ashland Avė.

Kliubų ir teimynų S p e c i j a 1 i S k u m a &.
• 'f
Nuimame Fotografijas vakarais

Telefonas Monroe

irnegiedriose dienose.
4852 South Ashland Avetrue,

Mes gavome žinia Spalio
17-ta
j>4»nešant kad Aliejaus pasirodo šuliųijtt ntimerije 2,

PBiJpĘKUS VAKARAS

Chicago,

Ii),

ReminBM *

ii

i
Mes tikimės
api<
aliejaus j keletą dienų.

Liet.R.K. Darbininku Sąjungos Chicagos A pškričil

. t Dhevo Apveizdos Parap. Saleje

Kontraktai yra padaryti dar
dviejų šutinu. Dauginus stock’o
bus pardundama kuonlet gausime
liuius. ....... ...".........................

Kampas I H-tos Ir Uafon Avė.

Špalio-October 21, 1917

KAPITALAS

$200,109.00

Pradžia 7 vai. vak.

:

-

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depontoriams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
bankinėse valandose.
Del parankumo tokių depozitorių Taupumo. Sky
rius šios bankos yra atdaras
Panedėho Vakarais iki 8 valandai.
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100>0.00.

Kaina 20c

Įžanga 25 ir 35c ypatai

Vakaras bus pajvarintas, bus lAiinas kuri atliks gabiausi arlisprakalbų, dainų ir deklamacijų:Nūpmleiskite šios progos.

STEBĖTINAS AUGIMAS

■'f'! •

LIETUVIŲ VALSTIJINIO BANKO

Pirkite dabar, tiktai
šera. Mes tikime kad šis1' s
kils ant ; kvietus
dolerii
trumpų laikų.

Kviečia visus

4

cyiICAG^įf;apskritys;

,, ,

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
širdžiai prieinami.
■'

nuo

Southern Montana
aiškiai parod, jog visuomenė yra pilnai persitikri
nusi, kad šis Bankas yra Stiprus ir Saugus Bankas.
Sekančios skaitlinės parodo spartų depozitorių au
girną.
— DEPOZITAI
$16,754.95
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj)
Balandžio 7, 1917, 1-mas mėnesis,
.87,987.21
Gegužio 5, 1917, 2-ras mėnesis...
199,854.22
253,369.00
Birželio 2, 1917, 3-čias mėnesis.
265,086.08
Liepos 1, 1917, 4-tas mėnesis...
288,556.89
Rugpjūčio 4, 1917, 5-tas mėnesis.
351,584.77
Rugsėjo 1, 1917, 6-tas mėnesis...
374,900.13
Spalių 5, 1917, 7-tas mėnesis.........

Brokerage Co.

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne

laukyte Ilgiaus. Nes galite su

LA SALLE and WASHINGTG» STS.

laukti daug nesmagumu. Krei

604

S. Dearborn St.

(Skersai nuo City Hali).

pkites pas:
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PASISEKIMAS t
1617 N. Robey St.

i

WIIwa<ikee irliorth ar. Tdl? RuraooH 4617

Daugumoje mt*«ų mintyse reiškia įgijimas

asBKKas9GBR3ėnaKs»isaaR>araKaKgig^gs^«^&:^g»s»%š:-:s:-2»£

turto. Delei įgijimo turto, jus turit' Kitl sis-

Saugesnio ir Stipresnio itanko už Lietuvių Valstijinį
Bank nėra, nes netik ka turi didelį kapitalų ir perviršį, bet
yra po užveizda Valstijlnės Valdžios ir po nuolatine priežiūra
15 gabių ir ištikimų Direktorių ir 5 Banko valdininkų. Pagal
raportų išduotų Valdžios Auditoriui Rugsėjo 12 d., 1817 šio

K

P.

tematiški savo taupinime. Patyrimas tuk'tia
•
.f
stančių taupių ir pasekmingų žmonių, parū

BRUCHAS

dija vertę ta upini m o. Pirmas žlngųtris prie
Geriausia

BANKO TURTAS SIEKIA

tus

ir

paauksiptu

$644,244.83

vieta

aukso

Deiman

pirkti

žiedus

aukso

turto ir pasisekimo turi būti bankos knygute

Ir

lencugėlų

laikrodėliu

laketų koloneku špilkų ir ‘tt.‘ Mu
B

B

su Lietuviška krautuvė yra Vie
na

iš

didžiausiu

Chlcago^e

Skolina Pinigus imt Kurni) ir Biznių- Apsaugoja Namus
ir Rakandus nuo Ugnies, Pai duoda Laivakortes ir siunčia.
Pinigus į Krajų, krasa ir telegramų. Patarnauja l.letuvianjs
visuose reikaluose, ypatingai daryme kontraktų Ir, kitų doku
mentų. Notartjušas visados rancasi Banke.
,

Musų

ir

seniausia

tavorai

singai ■ rvarihtuotl
gesnės negu kitur.

Ir

yra .tei

prekės
’ > >

pi

Moka 3 nuošimti
padėtus pinigus. Procentą
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes.

UNIVERSEL

STATE BANK

3252 So Halsied St.

Kamp 33-čios,

Didžiausia Valstybinė Banka išskiriant viduprilesti,

Ashlind An. Kampas 47-tos Gatiis.

Chicago

BANKINES VALANDOS: i 'nuodeliais, Seredomis ir Pėtnyėtomis nuo !> vai. ryto iki 3 vai. popintų, l iaminkais, Hetvergais ir Sukatomis nuo » valandos ryto iki 8:S0 vai. vakaro.

CHICAGO
axaxaA9<a:

$125, $40, $20 KITAVĘS
Kontestas pr-«;Jes nuo 1 Rugsėjo
ir tesis iki.l Gruodžio I917m.
SKAITYK SU ATIDA.
,

Aš galiu .Inins parodyti
kaip gali uždirbti $500 ar
daugiau į keletą metų.
Atsimink kad tavo pini
gai yra tai}) saugu* kaip ki
šenuje.
• ;
Kad užganėdinti Jus aš
Jums priparodvsiu.’
JOHN ŠLEGAITIS — Rep.
Stocks & Bonds.
820 Otis Bldg., 10 S. La
Šalie St., Chicago.

RFr r

Kad genaus susipažintu visuomenė su musu Ra- j;
kandų Krautuvė, mes duosime Didelės Dovanas tam, į
kuris iš musų krautuvės išpirks daugiausiai rakandų. !
Gaus 1 (3 šmotų) skurini setą vertės $125.00; antras !
gaus divoną $40.00 vertės; trečias komodą $20.00 vertės. J
čia yra proga kiekvienam ką nors laimėti tik rei- j
kia noro.

eiiNiUNš:

!

!

PASARGA: Kiekvienas, kuris pirks musų krautuvėje nepnmirskite paimti '“rei-clpta”, nes su šiais "rcccipials”
laimėsite viena
iš tų paskirtų daiktų.
Ateikite j musų krautuve lt persitiki'lnkite. nes musų kainos
yra dabar numažintos. Mes palnriiaujame ir greitai pristatome.

5'
L

BALNIS & PUNDINAS

4536 So. Paulina St.
Tel. Drover 3774.

Chicago,III.

,
i
'
,
,

niua ir deimantinius,
muzikas.
gramofonus
dats.

koncertinas.

■”*}>

ant

kurių gali groti
ne- <
mokantis visokius šo
kius, armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas Ir taip Mu
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius’ mustk&tlškus instrumentus
ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
to žemesnės, negu kitur UyvenanUs už Chlcagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL
TELEPDOTVE DROVER
Katalogų visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampe

f ■

• •

l«Xtadieuis, spalių 20, 1917.
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▼lauš aptlekorlus.

Phone Yards 2721 R

| DR. J. JONIKAITIS K
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

p« Katėjimą arba gal** skaudu
atdaakUe tisai, bst atsitikite pa.
rausuv.
AA Junta Suosta rodą to
pririnksiu oktetus. Bt sovS dtovto.
trvaroMtuuAa arba pinigo* NgOS
tinsiu.

Spalio, 1910
Apie 20 metų te labai sirgau, tu
rėjau lasomu Ir nervišku aą, te ėjau
prie daktvų, bet nei jokios pasal
os nebuvo: aptlekorlus nsaa patarė
pamėginti Kun. Koenlgs Nervina. AA
suvartojau
2
butelius Ir jaučiausi
sveika Pernai žiemą aš buvau su
mušta per automobilių.
Daktaras
man patarė imti Kua. Koenlgs Ner
vine. AA dabar jaučiuosi labai svel-

1

.1
LIETUVIS GYDYTOJAS I*
CHIRURGAI

Ta-W.-i>
— AT <X4-«wizlka«4ia
u AK 1“
J“ in I
▼ivmVTUJ m*
"r» n«aitaA}i
IlWpWTl»
rasa, dėl įsijiau* puikaus gyvume

ir pasveikimo butipai imk Trige
rio Arasrikaninia Kan9fe»> Yvus
KUkayro. Šia vaistas išvalo ridu

M ra. M. E. Krata.

W I nm damas.

St.

Neturtingiems ligOr

aiams vaistai siunčiami dykai.
Su
taisytas per ReT. FATHER KOENIG,
Port Waynę, Iad. nuo 1876, o dabar
per

KOKNIG MED. OO..

Tel. Canal 2877.

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali paaigra’ ->ti sau
veidą ir įgyti ilgus plauki’ . Jrr. :ųsk
štampą ir gausi visas ’ ^crmicij.'’.
DIST8IBUT0R FOR *' 13F '
42 Vine Street,
£2* ^S« fl

i HiiiiiiiiifiiiiiviiiiiiiiiiiiiiiitiHiiiiiiiiiifiiNiiMiHvmmiiiiiininNmiiiiiMinifnnimiH*

Halsted Furniture Co.
1936-1938 So. Halsted Strut

i

rsuasatferao, sutinimų, išsisukimų,
aouralgijos ir nua daugybės kitų

taip apeiautint\ kad neužil
figų yra Trinerio Linimentas. «#• go mirė.

U.

Clilcago,

62 W. lakęs St, arti Dearbom
Parduodama po $1.00 iw vieną buteli,
p S ui M.OO,

|

r'. *

..

priėmimų

Laisvės Paskolos paroda
So. Chicagoje. Ketvirtadienio vakare So.

1333^-1339

S©»

Chieago, Jlfinote

AnhtenU

že, kur Julius Smetanka į
susirinkusius turėjo kalbą.

APSVARSTYKITE GERAI.

Ava.,

S galima teisingiau dieraonto Akmeni pirkti T
er galima Elgtn laikrodėlius kitur pigiau gauti T
Ar galėtu kita* aultsorlus Jumis darbais — užganė-

(Apgars.)

Paklauskyte lietuviu
gas patarnavimas.

kurie žiną

Visad

> dintt?
teisin

K. NURKAITIS
1611 N. Robey St., Prie Milwaukcc avė., ir Nortli Are.

Marinos

s
:
:
;
;

Kiekvienas nori sutaupyti pinigus ant to ką Jis perka. Taip
pat ir Jus padarysite jeigu ateisite j musų Didelė Rakandų Krautuvė. Pardavimas prasidės Subatoje ir visa kita savaitė trauksis.
Nepadarykite klaidos krautuvėje, žiūrėkite kur yra raudoni
ženklai languose.
Plonais yra keletas Iž tų Bargenų:

ui

200 dolierių
vogtų daiktų.

Pagerintos
Elektra

Rakandai ir Pečiai
Už Pinigus ar Ant Jšmokežčio

vartojimas yra pasefcmMĮsaa visuo
se atitikimuose. Kates 25 h 5Oot
aptiefeose, krasa—-35 ir 60c. Jou
Triner, Manufacturing Chemigt,

atveda Ala iatJgaa |> tava
namus jlegų, esi toostur
merų šios kompanijos—
likusia dali galima Mtanoketl kas menuo, su savo
elektro* tolia. J u* galite
sutaupyti kaina Mos ma
sinos
t
vieną
metą.
Elektra sukama mašina.
Tūkstančiai laimingą na
mų tsipo netik darko bet
laiko, piningus drabužius
su pagelba Mos

Dvejos duris į žiemus nuo 20tes Gatvės
a

susibarę už viędiriukų alaus
pabaigė savo barnį nelai
mingai- Po akių savo mo
terių pasiėmė peilius ir tol
kovėti, kol Malonę krito ne
gyvąją Ir via kalta ta pra
keikta girtybė.

Chicagos gyventojai turėjo
rius ir uureguliuoja visą .virškini
me synSenuf normaliai dirbti pthtų
Apsižutino ir mirė.
Antrosios Laisvės Paskolos
ją darbą. Reaultatai atsitikima©parodavimus.
Trįs tūks
se sukietėjusių viturių, galvos
skaudėjimų, nervų ligų, nustpjiHelea Ryctoea, 2222 W. 20 tantiai žmonių dalyvavo
bso apetito, energijas, ete. yn pasSusirinkimas
tabėtini. Koma $1.00 aptiekei 8t.r virdama kavą per neat maršavime.
Puikiausia gelbėjantis vaistas bus sargumą apvertė puodą ir j buvo Columbus Square dar

n VU ■ ,Gera knyga apie NosvliknU T R Al 'nus lr san>PeUs vaiati) šiuo

Llubavls Gydytoje* kr CtUrurg
Ofisas 2359 8. Leavitt 8t
TalsuadM 4—9 Ir T—»

i
|

Kažkoksai Henry Walla-

DuaHus
«

pervėlu. Tvirta* earaalkuM raiš
kia, kad į kūną įsiu&uua ligos pe
rai. Apsileidimas ir oegydyuias

VIEKĄ I* ARŠIAUSIŲ tlGŲ
1201 W. AT« St. Los Angeles. Col..

* PETER A. MILLKM
212S Wont 23>va gatvė

3229 So. Hslgtsd
Cblcago, IU.

PMMMt

daryti duria riaiaasa islteuMS ssga lurauotiea tueoaat, kuomet jau

PTiunv

/

...... —. • •

cs, akudurių rankiotojas,
Dažnai yra labai sunku atsaky
ti į ij sezoninį klausimų. Dėlto yra ; W»Itųy Malone 21 m, ir are&uotaa septynias dešim
geriau išnnkst* wpsfarngoti ir už James Maher, jo draugas, tis kartų.
Liko nubaustas

IŽMIKŠK, KAD TURI suavi
Visas 1* šių leptetlų yra labai geru
>0 valgymui dėl sųvirtklnlm*.
Pamėginklte vieną.
Parduodama pa*

KUR

kurį atlieka visa sunkų
darba
Išskal
bia plonus teip pat kaip.
ir storas-

GAMINANTI ALIEJAUS

-

KOMPANIJA

Kieki Jis Buvo Vakar!

adei a pas Jub į namus pasodya ir iš aJAkla* kaip
galima vartoti, ir neparuokuos jiems nieko. Del
pilnesnių informacijų pa
liaukite
Randolph
1266,
Local 214 sis arba 9H6.
arba parašykite atvirutę
ir
įnitsų
reprezentantas
pas jus atsilankys. Kaip
šios teip ir kito darbo
Mnšima bus jums iir le
dyne tos ET.EKTRIC »HAFOHE kr
kitos* šakose
krautuvių

j

Ant šio stock'o galima uždirbti
suviš 20 nuoš. per metus. Dabar
tinuose laikuose stovis stock'o pa
rodo uždarbi apie 25 nuoš.
Dividentai
mokami
Lapkr.
1-ma. Nuosavybės Oklahomoj Ir
Kansas.

i

Prltyrp Moteris
lėredfnetejos

Rašykite šiandiena gausite pil
nas žinias. Taip— pat “Who 'Ve
Are" per Bankas ir Bankierius

ėmė stock’a

f

atsieua.
imli ugries Jis suranda kad jo apsauga yra tik p»3«
toės iš priežasties lalančių kainų materijola ir darbo.

■Dabar, po
▼prtėp ja i

conttoNwiAur«
■SltGN C»ffM»A»T
ils extra didelis ginimui pečius
su augšta lentyna ir grašiai ni
keliais apvedžiotas7 gvarantuojc.mas ant 15 metu nt šio iš
pardavimo
COO QR
tiktai ............. . ,
UAGitJv

kilančios kąinos pakele vertė jo dalyką,

kad įteaMB dabar pankmthbmes u* daug brangiau

Tik Puse Būt

137 S. La Baile St., t liUago, 111.
Telefonas Randolph 7914.

Nebeat padidinsi savo uguios
visa* Mfcaščto^

*• aiUMte

apsauga
dabartinių

KUPONAS.

Patarimas: —- \0auk. savo fir« Insurance po
4icy -šiandiena ir/jparašyk ar telefonuok saW ifliurance ageaątųi klausant informaciją kuri»w km tau didelė pafrfėą.
lėšm dabarttata vertim Tnrimm» apaMbEA dangteli kamuoja negu pusė ta-

Gerbiamieji: —
Malonėkite prisiųsti man
pilnas žinias.

šis šildomasis pečius, dega ir
kietus ir minkštus anglis užšlldo 3 kambarius speciale kaina
šio išpardavtC7 QR
mo tiktai ..................
<1

Vardas

^0? inaurajnpp

Ugnies Apsaugos kainos Cook Paviete da
bar yik viena ketvirta dalis šeiniaus negą keM«rt metai atgalios.
Pavojas angies yre daag arčiau negą ma-

Si didelė Plienini Lova su 2 co
lių stulpeliais auksinės ar tam
sies spalvos, parduodamą ki
tose krautuvėse P
Af
JS.00 musų kabia
^r«"Ft

fęfflgįs.
▼

Pigiausiai ir geriausiai nupirksit rakandui, pečius, divo>us, lovas, matracus pas

šis naujas pagerintas Columbia
Phonografas su 6 Lietuviškais
Rekordais specialiai ant
šio
Išpardavimo

1m||į

$39.75

BASINSKI BROS.

mĮhhItBB

Bitrtif

SoAshland Avė.,
.

1614-16

S.

Neloškite su ugnimi nei viena aūnnteį
' Telefonuok nuovažuok arba paJam tą kuponą savo Insurance
- dabar! (Jo adresas yra
momfUms

r

pr CHICAGO

Broadavay

St.,

Įneorpornteri IMI by Spccial
U linois * -itenšnfrr

.

Act

•• fczchangc Bldg. Tel.—Wabasli 41R1
iri* turėti perbrangią ugnies apsauSgyo dalykus dabar kurie per ilgą

Dabar pargabenom 3 vagonus

žieminių ir virtuvės pečių dar
pigesnę kainą, taigi galime

l\x*Lwanai Ayat fa

parduoti jums 35c. nuo dolerio pigiau.

Dvi Didelės Sankrovos:

Rjllman

šis Davenport gero ąžuolo ar
raudonmedžio užtektinai dėl 2
žmonių miegoti atsidaro Ir už;
sidaro ant šio
7R
išpardavimo
*fcU« I U

šis didelis šildomas pečius, už- S
šildo 4 kambarius gražiai ni- =
keliais apvedžiotas
parduodamos kitose krautuvėse po |38.00 S
kataa tik ................
$29.50 |

5

BASINSKI BROS.
4641 So. Ashland Avė.,
1514-1516 So. Broadway St.,

DESDAOD, UL
GARY, IND.

iiiniHMiimiiuHiinmiiiiHnnimHin»iittainmiHHiiniiini»w>»WHHiiWHHminiii

GENAVAITE
Rengiamas

k Polek Svet.
Šv. Mykolo Parapijos Naudai
AT

Tai yra vienas iš puikiausių lietuvių kalboje teat
rų. Istoriškas veikalas, parašytas formoje dramos
8-se atidengimuose
t

© PL Ashland Avė.

. įžanga 25c natai ir aogSčiau
Goiiaua
žiaurus dartMMu Gaitavaitts prabilt
dorą, labiau naga >avo ęnraat|. Pas!
pasitaiko. Grajfe pblki mįtaiką. Rasi
PO KONCERTO, ŠOKTAI.

mo jausmus sukelia prieS tokius
Mafcvfeną pamylėti tiesą it
mfciL flHra pro ja, nes tokia retai
ma ttatMvilki laidai ir šokta*.
RENGIMO KOMITETAI

hm

Kviatla

"DllUOAI"

6'
---------------------- —T

,

Šeštadienis, spalių 20, 1917.

• i.i»'"'-rjff

■*3»>s«sgexzxK}«ai
gėroveį.
Nepamiršo pri
Labdarių Draugijos
skyrė nemažą būrį atstovų- ti sekmadienyj, spalių 21 d.
BRIGHTON PARK.
BAJUrVilblAl VADPAI
VARPAI
’ AKr/V
susirinkimas.
minti ir apie lietuvių orgar
idealistų, kurie prisidės prie Tame koncerte ims dalyvuATMEVCIAI VARPAI
_ ZfoandryCta
nisacijas, ypatingai kvietę Sekmadienyj, spalių 21 d. !«
T’katalikiškos spaudos plati-* mą ir šv. Jurgio narapijos
Md. C. S. A.
Visus prisirašyti prie L. D. tuoj aus po pamafdų, Sp. Sa Spalių 14 d. Šv. Kryžiaus, nimo šioje didelėje Šv. Kry choras.
S. 29 vietinės kuopos...
vaitės vietinė komisija tu parapijos svetainėje vietos žiaus parapijoje, Tovvn of Matyti, kad musų choris
Trecias kalbėjo gerb. kun. rės savo susirinkimą.
Labdarių draugija turėjo Lake,
tai darbuojasi ir sutaisymui
Albavičius. Šis kvietė vi Susirinkiman kviečiame susirinkimą. Be kitko su Šusiriilkiman apsilankė i tokio didelio koncerto reikė
“DRAUGĄ”
sus
kuoskaitlingiausia
prisi

sirinkusieji
‘
nutarė
savo
gerb.
kun.
B.
Urba,
naujas
jo
nemažai
jėgų
padėti.
Pa

šeštadienis, spalių 20 d.
visus draugijų išrinktus ton
dėti
prie
išplatinimo
katali

Šv. Jono Kantiečio.
komisijos delegatus, taipgi kuopos rinkėjoms suteikti jaunas šitos parapijos ka- tartina visiems kuoskaiflinMeKlatarCTM
. .Spalių 21 d. Šv. Uršulės. kiškos spaudos ateinančio draugijos, kurios dar jokių laikraštyje viešą padėką, mendorius. Jaunimas links giausia atsilankyti tan kon
Dr. A. K. RUTKAUSKAS į
Girdėjęs.
Spalių 22 d. Šv. Marijos je Katalikų Spaudos Savai delegatų nuturėtų, malonės kurios tą pačią dieną rinko mais krikštavimais jį pasi certam
(lydo visokio* Liga*
Salom.
.
,f
f i i jri’ tėje.. Dar kalbėjo p. Pet jų valdybos nariai dalvvau; aukas labdarybei prie baž tiko. Susirinkimo pabaigo
kuj
parap.
trųslįisas,
ir
p.
MC7 to. *Mtari 11(1
tanu W. M
■ H
T*
ti, nes bus apkalbama daug nyčios durų. . Šioms rinkė je jis pakalbėjo. Išreiškė .. Labdarių veikimas.
'Masalskis
—
t
grabimnkas.
joms
tataj
išreiškiamą
ųdpšiędįpgiausius
linkėjimus
VAKARAS ŠV. KAZIMIE
svarbių begalo dalykų,
Po to sekė žaismės ir šokiai.
Spalių 16 d. Šv. Mykolo
RO VIENUOLYNO
į
Bus taipgi tartasi apie už širdi padėka: D. Šilaitė, K. vyčių kuopai.
t
iv
Reikia
taipgi
paminėti,
Norviląitė,
Z.
:
Jurgaičiutė,
Po
susirinkimo
įvyko
.žai

NAUDAI.
parapijos svetainėje, North
dėjimą parapijos didelio
p.
makar
kad p. Ežerskis, žinomas
V.#
Šilaitė,
B.
Lukoševičiųsmėse
“
Aguonėlė,
”
“
Rožių
Side,
atsibuvo
vietos
pašel

Rytoj Šv. Jurgio parapi bridgeportiečiams beno ve kningyno, kuriame būs vi tė, n; Vslanč^tė. JE. Bene- feulęas” ir “Dėdė.” PabaiPIANO MOKYTOJA
pimų draugijų delegatų su
jos svetainėje, 32 ir Aubum dėjas, grojo tų Vakarų ir sada ‘galinote; gauti kningas vičiutėj J, Nljįtautaitė, J).
jaunimas • .pagiedojo sirinkimas.
Susirinkimas
gat., Nekalto Prasidėjimo linkįmino svečius vakarie ir laikraščius.
4515 So. Woęd St.
Endripkaitė K. Šhišnrii'tė. tautbs himną, ri
buvo sušauktas pasitari Duoda lekcijas skambinimo
ViSuš,
Kuriems
rupi'apš*
P. Šv. Merginų draugija tm nės metu visai ; n ’ ‘
i?
s Jos fą'dieną suriųko viso Lųet. Vyčių, 13 kuopa yrą mui surengti milžinišką va pianu pagal sutarti. ,
Vietimas, kviečiame atsilanf
rėš labai gražų vakarų Šv,
febo $126.80.
*‘-*»*»^ veikli, narių skaitlius žy- karą lietuvių našlaičių nau-. Kt'88I-^:-J2C'ISK-SŽS-^S-®}5S!J-25J-®2CK:-2K3i
Kazimiero Vienuolyno nau je vakarienės, p. ^Stankūnas kyti kuoskaitlingiausiai.
i!Visiems, aukotęjąips, taip- rpiąi .didėja. Tas apsireiš- dai.
Delegatus atsiuntė JllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUĮĮ
S. S. K. raštininkas.
dai.
- r •
f. -t/*! nutraukė visų vakarieniaų
■paf dČkdja'dia už ’ŪrfjauMmą kimaš' džiugina ne tik jau penkios pašelpinės draugi
JOSEPH a WQL0N
I - -1 • ■ - - - ■ l!Ypatingai turiu atkreipti tojų nuveiksią., ’ i;''
darbu ir aukomis. '
nimą, bet kiekvieną susipra-' jos. Nutarta paimti did
UHKTVI8 ADVOKATAI
Liet. Darb. Są-gos apskričio
visų domų, kad ši draugija
K*mb.
U4 National U(« Bld*Vardu visų narių
tusį lietuvį.
,
žiausią šioje apylinkėje sve
*
■' susirinkimas. '
•
2B
So. LaSalla 8t.
B
susideda iš čia gimusių ir '
Pranas Veriga, 1 (
Vakarais 15«« Milwaukaa Ava =
tainę.
Ęugsėjo
3$
d.,
Ghidagos
i
i
i
sr
augusių mergaičių, ir sunku APSKEIC. ORKJgSTROI
Cantral <!»•
CICEROi ILL.
pirmininkas.
Antrą susirinkimą nutar
: J <Raaidence Bumbold ■(
įLiety
Dari>.
f
Sąjungos
Ap

butų tikėti, kad tokiose
i
i;
»;
< • J B i \3
.f J f REINAS®.-"
CHICAGO, R.
ta laikyti spalių 23 d., ant
skritys ląįl^ė savo susirinki-*
jaunose sielose butų taip
Liet. Vyčių 13 kp. • ■«i • : 'Spalių 21 d. Šv. Antano ra dienyj.
dimiuiiimtumniiiiimiiiiiiiiiimniiiMM
mą Dievo Apveizdos moky-augšti idealai ir pasišventi
»
.
susirinkimas. f<'• ■' '• pdratpijinėji. svetainėj tuo»r '
r
ANT PARDAVIMO. ’
mas. Štai kadir šis vaka Chicagos L. > Vyčiai rim kloję.
:jHU8 po mišparų įvyks Sp.
EKTRA SALE.
Gerb.
kun.
Kemėšis
atida

35
nuošimčiai
mokytojų
tai
žiuri
į
steigimą
apskri

ras. Kas nėra matęs mus
Dąyis šįuare parko sve Savaitės Komisijos susirinParsiduoda Gražus mūrinis na
pasidavė kariuomenėn.
lietuvaičių tautiškais rūbais čio orkestros. Praeitu še rė susirinkimą, su malda.
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DYKAI

GERIAUSIOS
PLUNKSNOS IR PIGIOS
Si

Mes Parduodame
Už Wholesale
Kalnas
ATDARA NEDELIOMS

H. RUBENSTEEN
640 W. Mtk St.
PUSANTRO BLOKO AKYTUS
Nn

0 HALSTEO 6ATYES

Netrlnkite ant
Sumušimų arba skaudančių
muskulų. 1,1
loan’s Linimentas greitai
pagelbsti be jokio trinimo. Daug geriau negu ko
kie pleistrai arba mostis,
dažo skaros.
Turėkite buteli gatavai ataltlkimc
rnrtiatfamo užpuolimų
neuralgijos,
strėnų skaudėjimo, IMsuklmo Ir ki
tų npgrnimŲ vartokite Rloan’s Lini
ni cn tas.
Pa* visus aptiekorlus 25e., 6Oc.
tr *1.00.
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416-417. prie* City HalT

Dvi Junior
j
Mantle Šviesas
— uždangalus ir cilindras‘{ės
damas be jokių mokesčių.
Vieno JUNIOR Šviesa pri
duos jums tris syk tiek Švie
sos negru esate kada gavę nuo
plokSčtos Šviesos Ir tik puse
graso tebesuvartojl. '
Rašykite mums tuojaus—ar
neba Išpildė Sj kuponų prisegsi
te prie savo groto bllos, o bus
Kreltai prižiūrėta.

The Peoples Ona Llght
A Coke Company

FmsIm įsi N

Ta Tks PaarlM ta« U|M * tols to.

Aš pilnai esu pasitikėjęs ant
plokščios šviesos degtuvus ir
šluomi atsišaukiu dėl dviejų (2)
Junlor Mantle šviesas kaip
nuskirta per City Ordlnanee,
Birželio 25. 1817.
Vardas .......... .....................................

Adresas

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

Tau
Tau
Tau
turi
Tau

falvs skauda.
Maros krinta IŠ akių.
skauda akys.
ufdeglmĄ akių.
skauda akys skaitant arba siuvant, tu t.

tau

reikalingi akiniai:

įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklu* Paveskite aprūpinti sa
vo akis ^pecljallstui, kun 15 motų darbavosi lenkų Sv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkama belaukiant,

John J. Šmetana
AKIŲ 8PE0IAU8TAS.
i;
j Tėmykit mano nžraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas j J-tos gat«to
Ant Platt’e Aptlekoe
2-ras angšta.
Valandos: nuo • ryto Iki 8 vak. Nedėliotu nuo • ryto Iki 12 diena
i
Tel. Canal 625
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SAKEI SANTOS KAVA.
Visnr pardnoHama po 28c ii
po SOe
SVIESTAS

iS45c
in lįllwaakae a*4

1044 W Otaeseesv.
18B6 Bhie lalead sv.

1064 Mllveoem ev."
1610 W Mail«oa .t,
n et.

U17*. Beletni e*.
1WB S. Halatad lt.
ĮSU
12*h et.

W.

