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kur tikybiniai principai atme
tami.
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BAISIAI PUIKIA
True trnnsl tion filcd wifh ;hc post- ’ 
mastor a. Chicago, 111.. nr. October j 
27, 191", us rc<|iurc<1 by the <irl of Į 
October 6, 1917.

BRAZILIJA PRISIDĖDA
PRIE KARĖS.

PIRKITE LAISVĖS
PASKOLOS 30NDSUS

KAIP MUŠĖSI VOKIEČIAI SU RUSAIS KURŠE
ANT MŪŠIŲ LINIJŲ.

30,000 NELAISVIU IR 300 AR
MHT’I TOJI IfflinCalllMC

PRANCŪZIJOJ TALKININKAI IŠLAIKĖM
True trr.n: lation filcd wdh th. 
mastor at i'hica^n, Ilk, on (J

KAD PEŠA TAI PEŠA 
. ITALUS.

Tūkstančiais imama 
. nelaisvėn.

post- True trnnsl.’-tion filcd with the post- 
t<»bcr i mastor at Chicapo, III., on October

27. 1917. r.s n-iĮuin d by the a< t of i 
October G. 1917.

VOKIEČIAI TAIP GREIT 
BĖGA ATGAL, KAD R U 
SAI NEGALI PAVYTI.

RIO DE JANEIRO, spal.
27. — Parlamentas nubalsa
vo apskelbti Vokietijai ka
rę užtat, kad nardančioji 
laivė nuskandino Brazilijos 
garlaivi “Macan” ir paėmė 
i nelaisvę kapitoną ir jurei 
vius.

AMERIKOS GYVENTO 
JAS NEŽINOJO, KAD DA 

BAR SIAUČIA BAI
SIAUSIA KARĖ.

EI Paso, Tcx., spaliu 26.1 
Pasirodo, kad ir Amerikojt 
dar yra lokiu žmonių, kurie 
nežino, kad Eur<q»oje verda 
milžiniška kova tarp kelio-

Petrograaas, spaliu 27. — likos valstiją ir. kad Suv. 
|Kares štabo telegramos Valstijos i ja įveltos, 
skelbia, kad nors vejantieji; ..... . ., . Stonus dienomis vienasvokiečius- rusai pasiekei .

BERLYNAS, spaUų 27.—į.Šiauriniame fronte geležiu-: \a’k,";ls.,s n,'rs1<‘l1" J ”.‘7 
Vokiečių kariškas štabas k* lį Kygą-Aral, bei niekur ‘J*1 ’ ’ “ "z"n,! ' *U( ”/V"1 1 
praneša, kąd austro-vokie-! neinate vokiečiu, kurie jau ! ,”l<<" \ ,'llx •' '• - •*'
čiu ofensjrvoje Isonzo fron-j kelinta diena nuolat Irau- 11 ,,,1,,,.l"s •! ” uz.sn.i
te paimta į nelaisvę virš 30.- i kiasi atgal. ‘ s,‘ ^vam.rni j laivyną, huo-
000 italu. Taip pat paimta! ------------------------- ,net -’,s su?,no-’° a1n,‘ <sn;?
Qnn nepaprastai steliejosi. Girdi,
OUU dUDUiU. True trnnslntion filcd with the post- .>wU..c »n.>

Pranešimas tvirtina, kad !“*»•** ’ ’ ' r l’.u . u,s l ,,.s .
šiaurinis antros, italų armi-!--------  — zunaim iuksuuk i m<<i.m
jos sparnas galutinai tapo 
nugalėtas ir atitraukia.

Italai pradėjo evakuoti 
Ba'.nsizza - Heilingengeist 

' apielinkės.

Gen. Cadoma bėga, atgal.

Orini .* r C, 1917.,

AIRIJA RENGIASI VĖL
SUKILTI PRIEŠ 

ANGLIJA.

nežinąs, kad jau treti metai

-LIBERTY DONDS
ŠIANDIE YRA PAS

KUTINE DIENA

is 12 chicagiecių-vienas 
džiovininkas. «

Chicago, spaliu !?<».—Su- 
lyg D-ro Toddo apskaitka
viniu Chicagoje iš gy 
vontoją vienas serga džio
va. Minėtas daktaras darė 
t y ri nėj i mus vaka ri 1 iėj, ■
miesto dalyj (West Side). 
kame yra apie 371,209 gy-

metu.

viršininkas Dr. Roberlson 
' sako, kad šiame mieste yra 
arti (>0.500 džiovininką.

Jau 10 metu Cliicagoje 
gyvuoja parėdymas, kad 
kiek vienas džiovininkas 
pranešiu apie savo pavojin 
gą ligą tam tikroms val
džioms.

Paskučiatfsics Telegramos

Dublinas, spaliu 27 
nu orgauizacij* s Sini 

True transl.-.Ucn f.'ed xvith lt," P^-. kongresas lllitaiė. ka 
mastor at hic.iRo, Iii.. <>r Octobe: I

True translution filcd with the post- 
nuistcr at Chicago, III.. <>n October

True translution filcd \vitb tho p<»t- 
master at (’hir.tpo. III., nn, October 
27, 1917, na r<*quir<*<] the < i

October 6/ 1917.

ITALUOS MINISTERIAI 
ATSISTATYDINO.

ATVAŽIAVO 80 PRAN
CŪZŲ AFICERŲ.

remRymas, spal. 27.
jeras l’oselli pranešė, kad 
visas minister .i kabinetas 
rezignavo, nes atstovą butas 
neišreiškė jam uzsitikėjimo.

nariai butu mokinami kaip, 
valdyti ginklus.

■ Taip pat kongresas priža
dėjo. kad be j*.kio atįdėlio-; 
jimo bus įsteigta laikinė 
Airijos vyliausi bė. Airija astiioiiios-dešimtis pran- 
busiaiiti visiškai n* prigul- riizą alicerią. Jie bus pa-

ANGĮ IJOJ MOTERIS 
IMA KARIUOMENĖN.

New York, spaliu 27

Pasakojimas vieno kores
pondento apie pragariškas 

skerdynės Venos 
paupiuose.

Lietuvoje buvo 
bai krin imi niušii

PASLĖPTOS RUSU ARMOTOS YT ŽOLE 
GULDĖ VOKIETUKUS

Vanduo opoje per 3 vaisios lim nuo kraujo juod 
raustis ir neitus, kaip laukais imuiltas

Iiaisiaii- 
susir< uliniu, kuriuos ■ pė žiūrėti up<

dar daugiau
siu
nekaltą žmonių kiaujas upe
li,-ii čireno.

Žinojo, kad vokiečiai mano 
persikelti per upę.

Nelaisvi n paimtieji teil

nori persikelti pi i upę \ ė 
ną. Taip pat buvo ir pal 
myta, kad ją buliai karts 
nuo karto pradeda artiulie-

rin susirėmimai čia nutik 
daro kasdiena, užtat visi bu

dima į rieili neto

šiau štabo komamlieiiam 
kad leist u nueit i arčiaus ka 
rėš liui jos. .1 is man su1«il<

Sulaukus einant pr< 
autom* bilio i pozicija

GYVENTOJUS VARE ŽVEJOTI LAVONŲ

v okiečiai 
Taigi dabar 
raiteliai j<;- 
I»e1 Šatui vt

supratome, kad 
ja ją pasitikti, 
nei vi< nas neša, 
kas paaiškino, 
nuo musu, miške, yra

Pažiurėjus i upę panin

bariais brenda per upę. o iš- 
I ridę per vandenį tuojau- 
gula ant žemės ir šliauži;, 
pilvais i vieną ir į antrą pu

mdo, nešaudo i juos, tary 
linu jie suvis nemato kai) 
anč-iii sušlapusiu vokiečiu.

• i * •

Ant neprašytu svečiu ėmė 
spjaudyti anuotos.

išbridus per upę ji<

dviems tirštomis eilėm!:- 
viena vienon, antra ant rot 
pusėn. Mat tenai buv* 
pirmosios eilės rusą apk;» 
su. i< kur n nakli rusai bu

šaudymas šautuvais tru
ko apie valandą. Anuotos 
šaudė kiek iluiau. lydėda
mas bėgančius i savo pozici-

Dvi ilgos eilės lavonu.

vo diena išaušus. Saulės 
spindliai apšvietė visus lau
kus. o ant mūšio vietos ma
tė-, i dvi ilgos eilės, nuklotos 
vokečią lavonais, kurią dau-

Žolė daugeliose vietose 
buvo paraudonavusi nuo 
žmoniško kraujo, medžiai ir 
krūmeliai įaipo gi tapo ap
taškyti juod rausviais taš-

įsur voliojosi kareiviu 
šautuvu dalis. gra-

True trannlntlon filed with the post- 
master at Chicape, III., on October 
27, 1917. as renutred by 11 o art <»’ 
October C. 1917.

TALKININKĄ T MTTšA
VOKIEčITTR PRAN

CŪZIJOJ.

inas Susirinkimas. 
■ ramus, 
airiškoji

rišką stovyklą ir mokins 
Dėdės Šamo kareivius kaip 
reikia mušties.

Paėmė 13.COO nelaisviu.

LONDONAS, spaliu 27.
Vienoje atakoje baisiausia

I langeli 
kalboje.

True trnnMatlon filcd vvith the post- 
ijKistor at (’hieapo, III.. <>n October 
27, 1917. :is rcqtiir<»<1 by t be art nf 
October 6, 1917.

TARNO WSKIS — LENKI 
JOS MINISTERIŲ

PIRMININKAS.

True translation filcd with the post- 
iruutcr at Chicngo, III., on october 
27, 1917, as rc<|ulrcd by the net <>f 
October C, 1917.

RUSAI UŽMUŠINĖJA 
RAMIUS GYVENTOJUS.

LONDONAS, spalių 27. 
Šio mėnesio pabaigoje An 
glijoj bus pašaukta i ka
riuomenę 10,000 moterų dar 
bininkių. Didelis motetu 
skaičius tarnaus Karališka 
me Skraidymo Korpuse 
(Royal Flying Corps) Pran 
euzijoj ir Anglijoj. Joms 
nereikės skraidyti ant or
laivių, bet Prancuzijon nu
siųstoms moterims vis tiek 
prisieis būti po ugnimi, kuo
met vokiečiai bombarduos 
talkininkų orlaivių stovyk 
las.

ir raini. Sustojau pamiškyj* 
pas pažįstamą ūkininką, ku-

nuo t ranšėją ir upės. ( ioiia 
pakeliui buvo užėję ir du
afieeriu.
ki jo, kad vokiečiai šiąnakt 
irgi maiio kelties per upę.

Aticeriai yreit iškeliavo į

Kopenhagenas, spaliu 27

na ru
Kopenhagenas, spaliu 27

čią sužinota, 
no Rvgos ru-

ncniatvdami drąsiau eitu
Jau bu v o pusė 1 riju, k;

iš ant rują eilių kasiniu p;

Idu ir apkniv iiitų, ištašky- 
■ą žmonių kūną.

Žiūrim į tą baisiausį mir
ties lauką nejučiomis pra
dedi galvoti, kad gal koks

iai! galėtą džiaugties boga- 
ininėniis žmonių kančiomis.

to 1 nejaus čini •ii kul 
int m i Keletas šimtų išmušta 

per valandą.

euzijos armijos išlaužė kita t is praneša, kad 
skylę vokiečių fronte Vaka- riausybė remia 
rinėje Flandrijoje.

Neatsižvelgiant į lietų ir 
purvą feldmaršalo Haig’o 
armija pasekmingiausiai 
šluoja vokiečius visose va
karinio fronto dalyse.

Apie 13,000 vokiečiu Be
laisvių pakliuvo prancū
zams, Taip pat talkininku 
kariuomenė atėmė nuo prie
šo 125 didelės anuotas ir de
vynias galybės mažesnių.

Atsitraukimas nuo St. 
Quentin ir La Fere į šiau
rinę Laon’o liniją į didžiau
si pavojų pastato visą vaka
rinį vokiečių frontą. Dauge
lis mano, kad neužilgo gali 
būti generališkas kaizerio 
kariuomenės atsimetimas.

mo Tarnovvskio von Tur- 
novv kandidatūrų į Lenkijos 
ministerią pirmininkus.

Tamovvskis yra buvęs 
Aust ro-V engti jos ambasa
dorius Į Suv. Valstijas.

sni VVedene išžudė visus 
kiškos kilmės civilius 
Velltojus.

Kaizeris nusipirko Suv. 
Valstijų bondsą.

Detroit, Mich., spaliu 20. 
— Nemanykite, kad visi 
Kaizeriai pamišąs vienas j 
kitą ir, kad visi jie yra gi-

iia tt'r at Chicago. III., on October . . - . *
27. 1917. as rc^iiircd by the net of numeriai. Detroito gyvento

jas vardu George Kaiscr 
BOMBARDUOJA AUS- netik nėra nei vieno Iloheii- 
TRIJOS VYRIAUSYBĘ, zollemo giminiečiu, bet jis 

----------- ją nei nematė. Taigi, ameri- 
i-<> u Kaizeris, kaipo 

Ameriką pilietis,
Waahington. spalių 27

Neatsižvelgiant į aštrią aus- mylintis
trą cenzūrą, čia gautas pra- neseniai užsirašė vie ną šios 

kad neseniai če- paskolos bondsą, ko, žino- 
nepadarytų ūsuotas 

Wilhelm-

m -imas,
clių atstovai parlamente la- ma, 
bai smarkiai užsipuldinėjo.“sportas” nuo 

'ant vyriausylM*. strasse.

True translntior filcd with the 
master n( Chicago. III.. <>n <»rt <»!»<•• 
27, 1917. an re<|uire<l by the ar* «»i 
october (», 1917.

BUVUS CARAS GAL AT
VAŽIUOS Į SUV. 

VALSTIJAS.

miškan ir užėjau ant kalniu 
ko, mm kuriu aiškiai matėsi 
visa apielinkė.

Poetiškiausiame vidurnak
tyj prasideda įnirtin

giausia kova.
Jau buvo pirma valandų 

Aplink viešpatavo 
.yla tyla. Pašneku 

čiavęs su draugais ir prie*

užsnudau. Po valandėlės, 
pasigirdo smarkus biblėji
nias.

ak raseni.
dvi. O

1 riimpos.

WASHINGTON, spal. 27.
— Greit į Suv. Valstijas ga- čiau. kad n.-u raiteliai sku 
Ii atvažiuoti p. Nikalojus 
Romanovas, nuverstas Ru
sijos caras. Didžioji Britani
ja pasiūlė Nikalojui prie- BtlVę< drauge ukininlm- lie 
glaudą Anglijoj. Jeigu jį 
nutars išvaryti iš Rusijos, 
tai manoma, kad cx caras 
priims pasiulijima ir grei
čiausiai važiuodamas An 
glijon užsuks ir i Suv. Val
stijas.

3 centai svaras bulvių 
New Yorke.

ORAS
---------------------------------

Šiandie žada būti dar šal
čiau; taip jMit pranašauja- 

j ma lietų ir sniegų su vėju.

baubė arimuos. \ okė-čią ei 
Įėję pasidarė baisus šunini 
ma.-. Vieni vokiečiai krit< 
prie žemės, kiti bėgiojo į ša

Rusą batarėją giiovinun 
vis didėjo ir nuo granatą 
sprogimo vokiečiu kepure-- 
lakiojo vien allgšt yn ii 
augštyn.

Nesnaudė ir ją armotos.

nes nežinojo iš kur rusai 
šaudo.

Mažai sugrįžo atgal 
per upę.

Pat* kę į baisiausią ugnį 
ir matydami, kad vis tiek 
rusu m pasiseks išmušti -

New York, .spalių 27. 
(’ia pastaromis dienomis ž> 
mini sumažėjo bulvių kaina, j 
Pirm Nevv Yorke bulvių į

tai, o dabar bulvių kaina |
nupuolė iki 3 centų už sva- I
n- ‘L

itiecriai ir kaiciviai, vokie- 
'ią lavonu sukasė žemėn 
HUJ. Nemažai rusai galino 
lar geležinkelio sti.tin su
žeistą vokiečiu ir ją šautu
vu. 'Pa i po 
-užeisi uju 
raukdami

savim: net
vi. kad įie nėr une teninia 
uit pečui >;i\o Mižeisluosius 
ir bri dami dažnai suklum-

i nemažai savo

ištolo buvo ina-

mūšio upėje vanduo 
varstus buvo juod- 
ir riebus, kaip tau-rausvu

kais nupiltas. Paskui buvo 
suvaryti aplinkiniai gv’vcn- 
tojai žvejoti iŠ upės vokie
čiu lavoną, kiniu daugybę

trjžti algai per upę. sužvejojo, bet dalį vanduo 
ii ją besugrižo. dar nunešė.

EXTRA!
LIETUVIAMS LAISVAMANIAMS ŽINOTINA!

Ku.i. Dr. A. Maliauskis laisvamaniams žada

1,000 DOLERIŲ
už stojimą su juo į ginčus

futeskis «ri£ tai ipriStmas bis smiituk drjuso mumertj

1

1
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”D RAUGAS” šeštadienis, spalių 26, 1917,

Kas kita yra šiandie, kuo- niškai, net peiliai buvo ro- 
’i)' t Rusijoje japutė laisvės 
vėjas. šiandie jie viešai PRENUMERATOS KAINA: |, Y . . . .Metams ............................... $500 baisKuisius pvajo\’Us isdari-Pusčs metų ......................... $3.00, . . ; .

Ketverso laika .................. $200 nėia. Jie tiesiog teronzilo-Perkant atskirais numeriais po 2c. . . .
Prenumerata mokas) iškalno. Ijli- i;( llctUVlllS pabėgėlius. Lieku skaitosi nuo užairašjmo dienos, *’ ... .

ne nuo Naujų Motų. Norint permai-■ lyviškl socialistai Stlaillė nyti adresų visada reiki“ rrislųsti ir . 
eenas adresas. Pinigai geriausia aių- lictUV'll Seimą I’ėt l*ogl'a<U*, ■ti ISperkant krasoje ar expreae ‘ '
••Money Order" arba įdedant rflnigus iįr panaikino 1 ailtii.S 1 al'V- 
i registruotų laiškų. i 1 . ...Redakcijai prisiųstieji ra'.tnl ir ko- |l;t jj(. paglemžti SaVorespondcncijos negražinami, jei au- *' torius, atsiųsdamas toki ne- įHžyini ir neindeda krasos ..eaklėlio 
sugraJ.inimiii. Visokiais re k i'ais krei- Komitetą pianties adresuokite; DRAl GAS l’l BI.ISH1NG CO., INC. 
1800 XX. IGth Street, Ciiicago, Illinois 
........ Phoue MeKinlcy 0114..........

“DRATGAS" 
Ucturlų Katalikų DicnraAU* I DANGŲ ŠAUKIANTIS

6 t

“O ką, gražios pasakos? REIKALAS.
Bet nelaime, čia ne paša- į 
keis, bet tikri faktai. Fak
tai nure.do, kaip sužvėrėję 
musų socialistai.

Jau nekartą musų laikni 
šti.įdje buvo nurodytas rei 

. . kalas nukentėjusius dėl ka
šitokius ir pana- . . . . . . ..., . . Iręs šelpti, nekarta laikras1 ^* oi* lu Ikilt 11)0 1 *

rankosiia ir patį <'e ntralinį 
nuke*nte'*jusieins 
pi i. Bet mums 

u/vissvaibiaiisia tas, kael

šius faktus reikia būtinai 
garsinti spaudoje*, idant lie
tu viai-žmemės ir pasiliktų 
žmonėmis, o sužvėrėję grei
čiau išsine rtu iš žvėrių kai- * •

, . Lieliuanian Daily Friend
Published daily escept Sundays b 
DitAVGAs priu.isiiiNG co., ixe 
1SOO XV. 4<)th Street. Chtcngo, Illinois i,;i!'dllo1' Pitone. MeKinlcy Gilt 1 tabl. 1U<)8 1

TI.KMS OI' SI BSCKIPTltlN: 1:)UIS
One Yra r..........................................SS.tlll
Six Mouths..........................................SS.tlOThursday's Edition ............ S2.00
At News Stands 2c. a copy. Atlvcr- 
tisitig rates <»n applicatiou.

MIESTO OFISAS 
, DOWN TOVVN OFFICE 328 Kcapcr Block. 

*2 VV. XXasliintto)i St

mvttja prieš Lietuvos nepri- 
ulmybe. jie taisosi Lietuva 

rusams socialia-

čiuose* praskambėdavo tik
rai į dangų šaukianti balsai 
iš nukentėjusios dėl karės 
Lietuveis.

Liuelnos žinios nuolat mu
sų laikraštijoj skamba, nuo- 

\i . 4 i i'; , u ... lai tai šen tai ten išgirsi,.Matote, keikie* yra lietu-!, , . . „7-
viški soe-ialistai Rusijoje. 
Kas-gi lando po kambarius 
ir grasina žmonių gyvybei,! 
jei ne* razbaininkai!

sižadant, pagal išgalės mo-j 
keti Tautos Fondan nuola
tines duokles.

Kurie* dar neturėjome 
progos prisidėti prie to tai) 
prakilnaus ir švento darbo, 
lietuvių dėl karės nukentė
jusių šelpimo, ir tie, kurie* 
jau nemažai aukojome, ne

I juil.l

Paklausikime*, kas apie 
iškils razbainin- 
i “Liaudies Są- 
organe* ‘•Vade*.”

jų ėjo, musų tėveliai, broliai, 
sesutės ię gentys badu mirš
ta. Rodos, apie tai ir kal- 
ibeti nebereikia. Bei. deja, 

po ar, 
cai iš 
apsi-j

šiai:

šauki
U4Z ui ;> a <*»/» *j

Lietuva’' sak< 
ierikalais" jai

taikiniams; gi visiems ne
sutinkant ienis su jų mio-
lilollelllls. 
žnu uėms

tuva neranda |aii 
ku žodžiu. 'Intai

i laisvę ir varu uz- 
:a\o užgaidas. Aj«ie 
igclis žmonių nė iir- 
Todel reiki ų į >asii u- 
ila musų socialistų

žudžiai <,ar (xau*
v . . . . . . , tai iš negalėjimo, arNebus stebėtina, kuomet-l ...

...... .. . . nesupratimo, ar tai i>
Ue padūkeliai sugrįžę Lietu-!. ... ’.....

‘ : leidinio, ar lai is kitu ne-
von ims griauti kares nesu-i.. .... . .i . . . . .. žinomu priežasčių neišgirdo■naikintas baznvcias, vari v- , , ‘ 1

’ balso:
ii pakeliais kryžius ir kito- . .. . . x ...‘ Ju-olius Lietuvoje dėl kares

kenčiančius.”
Lietuva da1* tebemaldauja 

musų )»agelbos. Ir mes tai 
turime išgirsti.

'Liesa, jau nemažai surin
kome tarp amerikiečių auką 
ir daug jau jų Tautos Fon
das Lietux’on pasiuntė. Bit 

' tiek dar neužtenka. Dar 
aukoms rinkli darbas nep.i-

ti. lodei jie* priešinasi ir 
Lieluveis neprigulmyb<*i.

Susiprask, lietuvių visuo
mene, ir išankstei surask tin
kamas priememes apginti 
savo tėvyne; nuo soe-ialistų 
padūkimo!

DAUGELIS LIETUVIŲ 
APLEIDO D. BRITANIJĄ.

sonala?
Pasirodei, teitai

lu rusu kalba

nurodančius

Kaip žinoma. D. Britani
jos vyriausybe* su Rusijos 
vyriausybe* savam laike* pa
darė* sutarti, sulyg kurios 
visi Rusijos pavaldiniai (pi-

“Li<*tii'ii" be kitko “klic
rikalains” jiosenovei a;ški
na, kas \ ra musų ievyne-
nrprigulnn bės pri< šjiiiukas
ar nepriršininkas. Apie vie
nus ir kilus čia ne viela ir
ne laikas kalbėti. 1 ietuviu
visuomenei lik rupi žinoti iš
lietuvišku šnipų istorijos vi-

\ ISII'HIK-
imi
kui>

Spalių 21 d. buvo skaitlin- 
. Mykolo Arkonio- 

lo draugijos (pašelpiuės) 
susirinkimas bažnytinėj 
svetainėj. Draugija nors ne
labai senai dar gyvuoja, bet

Ar užlaikai tą prisakymą j 
dabartiniais laikais: Tau-lgas Šv. 
pyk—nematyk!

— Bet mes nesame 
kios, nemėtome — tars 
kurios musų^ moterėliu 
mcB labai taupios. Taip jus įgjj0 visuomenėje gerą var

to*
nc-

nuolat aukoti į Tautos Fon- 
elą. Tai darydami atliksime* 
šventą darbą ir už tai užpe*l- 
nvsime* nuo Lietuvos amži
ną padėkos žodį.

Atsiminkime* tai, jog mes 
esame lietuviai ir tujini
didžiuojamės. Atsiminki- į 
ine* tai, kael paaukodami 
kiekvienas bent po mažą 
dalele; kas mėnuo sutaisysi

me* didelę jdnigų sumą, su 
kuria galėsime kenčiantiems 
lietuviams nemažai ašarų 

.. . inušluostvti. •‘gelbėkime* musu
Taigi, kiek kas išsigalime, 

aukokime į Tautos Fondą, o 
Lietuva po karės už musų

nuirus atsilygins.

MANO UŽDUOTIS ŽMO
NUOJE.

Lietuva šaukiasi musu pa

iteina vis baisesnės. Lietų

Lietuviškos parapijinės 
mokyklos Amerikoje tai 
tviiviausis ramstis musų iš
eivijos kultūros. Jos tik 
tegalės apsaugoti lietuvystę 
mm pražuvimo ir Įkvėpti iš-

pi tai darote? rė iš savo išdo $50.00 intai-
Kiek riekučių duonos lic- symui Visų Šventų pa ra pi

ką nuo pietų ir ką su joms jos kningyno ir skaityklos. 
padarėte1? Tani tikslui parapijos na-

• —Keidel? — neviena pa- muose* yra labai patogioje, 
sakys. — Ką aš galiu elary- žymioje* vietoje peira kam- 
ėi? Aš negaliu atspėti, kiek barių, kur minėtas kningy- 
nekučių duonos galiu su- nas ir skaitykla bus taiso- 

ilgyti. ma. Įvykdinimui tokio pra-
Anglų karalius tai žino, kilnaus sumanymo reiks iš- 

ėlį e‘uo- leisti nemažai pinigo, bet, 
n.iue uja kiek girdėjau, visos lietuvių 

•yvuojančios
Kodėl jus to ngalite* prie jiaraiiijns, žada remti, 
yti? tuo labiau, kad pavyzdį jau

Kiek sviesto jus išmėtote turime* iš prakilnios Šv. My- 
iš sviestinyčios?

’ Jeįgil jus p-olėtinnčt svie- 
stinyčią ant stalo ir kiekvie
nas jūsų šeimynos narys 
naudelių tiek, kiek re*ik. tuo
kart kie k jus sutaupinluniė- 
1e jei.

Kiek valgomųjų daiktų 
lieka ant jūsų toriclkų? Ir 
kur jus juos dedate ?

Mėgink išvirti tik tiek, 
kiek neatbūtinai reikalinga 
ir visada daryk taip, kad 
ant torielkų nickokio valgio 
neliktų.

Ką jus darote su pienu 
pasilikusiu nuo vakar die-

uos pas stalą, ir 
vien tik tiek, kiek jam rei- draugijos, 
kia.

kolo Ark. draugijos. Knin-

ele>tis visi parapijonįs vel
tui. Kningyno ir skaityklos 
prižiūrėjimui bus renkami 
atstovai nuo visu parapijos 
draugijų, kuriu čia yra apie 
15. Jie rūpinsis taipgi regu-

mu j namus prenumerato
riams, turėdami tam tikrus 
agentus.

Valio, roselandiečiai!
S. S. Komisijos Narys.

Policijos darbeliai.

Šie.mis dienomis du detek- 
livų se ržantai patraukti tei
sman už ėmimą papirkimų 
nuo Juliaus ^Iarx, cigarų 
krautuviiinko, kuris užlai
kydavo pas save* lošikus iš 
pinigų.

susipratimą. Nors dar la
bai nesenai pradėję) dygt tie 
lietuvių išeivijos židiniai, 
bet jau susjtėla nuveikti 
daug uauelingo darbe) kaip 
nioksbi tai)i ir auklėjimo 

nuke*ntėjusiems ,žvilgsniais: parapijinės mo- 
• del karės lietuviams.

iL'ikia Įsivaizdinti vargus, Lietuvos mm baelo gelbė- 
ilike> ir seniau, bi tu lie*tuvių, kuriuos palietė*i jiuias — tai šventa visų 
r<voliųe*ijos metu, v iršminėla šalių sutartis. prie*elerme*. Tai >ventas dar- 
•ora gražutėlių fa-1 4Aimt “Išeivių Draugei 
Kurske viemame* 

susirinkime*, 
rankų

i. Ir mes ne turime* į tai 
dlai žiūrėti. Visi, kuriu

11111 si I

li>t o apvertinimui, ja veido 
ninvii-iimui ir dalyko pil
numui. Užtat privalome 
padavinėti ir tuos faklus. 
kurie* at 
lik šiuo

liet uviiį
sim jaut

meilė ir kuriems dar apeina 
Lietuvos mm badei išgelbėji-'Rusijon. Didžiuma lietu

sių nusprendė* keliauti Ru-|jimas, aukokime kiek tik iš-
Jų daugelis

papedė
šit iki i su tų mokyklų auklė-j

kilnių jausmų tėvynainio 
susikrimtimas. --------------- -- ■ '----

pakėlimu. Iue> labiau, kael vedusioms 
prisiėjo palikti savo žmonas 
ir vaikus nežinomam liki-

ran-

delto, kad jus jo negalite 
laikyti ilgiau?

Jus galite vartoti rūgštu 
pieną su druska. Valgymui 
galite pataisyti blynelių ar 
kitokių iš rūgštaus pieno 
gardumvnu. Galite su-i • *

i spausti ir padaryti, gardų 
sūrį.

Ka jus vi*ikiate su tau-
jamais vumuciais, įas aisi-jkais ka(la -|Un)s ]i(>ka nu<) 
džiaugti negali jų gražiu ap-; kepimo bulviu ar kity daik_ 
siejimu ir susipratimu. Jų įy? (JaJ jys juos viftai 
tarpe dažnai pasilaiko kars-^tc laukan? Ar gal vėl nau- 
tų patriotų, mokančių dailiai jojafe juos?
lietuviškai kalbėti ir rašyti. Kada jus daržovės užver-lietuviškai kalbėti ir rašvti.

niuiL. A. ijfise, kurs yra to pa- viiiti užpakalyje jos mote
ties S. L. A. narys i r gerai riškė kaip rėžė jai kumšči
žin< ma s minėto, ofi:40 vir i kupr į, kiul net žektclėji
ši niūk; mis. P gu tasai pinąs ir sak< : tu čia kilsi rauką
visimmicnci paa Skilia . kaip “ Kitame susirinkime
tikrai *dah ka* ■ ovt Tuo- taipogi Kurske, keletas vy

perversme

.. met bus pal

įpie Glas
lietuvius

taip didelės

rios moteriške* pamiršo iš
siimti; paskui nė neieškok! 
Buvo ir t< kių, ką parsida
vė* baldus, liet ant nerimas- 
čio užgėrė- ir prakazyriavo

šeimynai nepaliko nė bal

venne* rašinėlį, užvardytą kiame pat laipsnyje po puo- 
“ Mano užduotįs žmonijoje,” du, (kuris negali greičiau 
kurio autorium pasirodo e- vistiėk išvirinti), ar jus 
sąs I hie-agos Ausims Martą taupinate gazą, laikydami 
parapijinės mokyklos 14 
metų amžiaus mokinys Pra
nas Suvie kas, šio mokinio

DŪKSTA SOCIALISTAI.

po IvVolillcijos 
mos mažai 
iš ten ap e-

mm 1< gavome*

Lūžiais apsirengi;, elgėsi 
kaip tikrinusi huliganai. 
j iioeia<iiiiciai. Kalbėteijams 
nesoe'ialistams nedavė* m’* 
i>-ižioti. les rėkė, šaukė.

arčiau prade

neina

štyn kojomis virio. Lietu
vių susikrimtimas ir sumi
šimas neišpasakytas. Pa
vieniai dar mažiau rupiuos.! 
bei vedusie ji nežinojo ne* 
kas daryti. "Vieni šoko 
nieko nelaukė; licituoti, 
pardavinėti snu baidus. 
Ivg atlikusius moteris to

ziavo

ko keliolika — visas užgy
ventas turtas... Būvu to
kių, ką šeimynai savo ne
paliko visiškai nieko, nes

mažą ugnį po puodu ?
Klausk savęs—kaip daug | 

ar per savo i u*a1 sargui na 
išmečiau ir sunaikinau val
gomų daiktų, kurių šiai ša
liai trūksta?

Atmink, kad mes negalim 
būti sulaikyti nuo norėjimo, 

parapijinėse* Hsu me‘- viskij. taupysime. !

visus ir anglai

kus s< ei. d 
čiau pa-'i 
k:s šoriai 
sisuktų, v 
leis šutvei

kult ii- 
s. tik

tusi išmušti kaip varles! 
peršanti kaip šunįs! ir tt. 
Maža to griebė už rankų, 
už drabužių p. šilinskui. 
aptiekus provizoriui, ir kai
šiodami kumščius po neisi’ 
vi grasino. nežinia

HUtV
m* laimingas kainba-

DU

ra nevieni 1 ii 
šinadaiiai. I

i bis su* draugais, pasi 
tūloję valandėle, spėjo

metais I jie* u ganai landė* po visus kam
barius. ieškojo ir grasino.

žudv
bėmis ir kilok 
darbais. ’ Cal 
ne dori*! ’ų aiba 
užsieniuose' bl;

padaryti. Kiti, ką turėję 
interesus prie krautuvės, 
puolėsi ją arely t i, norėdami 
vilkti sau kas po rankomis 
pasitaikė. Prisiėjo kran
tine; iki laikei uždaryti, nu
sprendus likviduoti vėliau, 
kuomet vyrai išvažiuos ir 
dėl meiterių karštesnis lai
kas pereis, kilome*! viskam 
apsiraminus viskas bus ga
lima žmoniškai atlikti. Tre
ti vėl ant greitos subėgo 
pas makliorių mainyti pini
gų. mokėdami už rusiškus 
kas neverta. Nors tos 
dienos kursas buvo apie* 3 
s v. 10 šil. už 10 ruli., lietu-

pasinaudojo už pusdykį 
prisipirk.; baletų, apsukę su 
“maino’’ pinigais. Pėtny» 
čioį iau n< išiM*ši<>i;i (;];><g«»- 
\ve* “Išeivių Draugas.“ a- 
gentai ir pirkikai pamiršo

jei į Rusiją veža! Berods, 
angiai irgeriųu pratęs prie 
spaudeis lietinius tyčia ke
lionei prisipe*rka laikraščių 
bei kningų, kad mbutų 

taip nuoboelu. Pamišei vis-

tai veikė slapt
—ž------ • :o::-----

teiVU 1
Seimą, 
e-ilikai

ba vėl: gavau is 
•vo laišką, kuriame* 
is. aprašydamas ats- 
iiikimii< i T*eOi*;ipi]i<» 

šitaip užbaigia; ei 
elgėsi tikrai liuliga-

brangiau. Tūla moteriš
kė. paėmusi apie 2'1 svarų 
padidėjo į krėslą, kuri bu-

\ve, bei ir kitiie.se* D. Brita
nijos miestuose, kur gyveno 
lietuviai.

; lietuvių kolionijos 
Visi jų reikalai paisir< i.

teko i svetimtaučiu rankas,

sau ĮKii.ts; e<es taip tai

syklingai, kad redakcijai be-l 
veik nereikėjei niekei taisyti. 
Kael parodyti skaitytojams, 
kaip išlavini ų meiksTeūvių 
randasi musų 
mukyklose. žemiau detbime 
vieno iš jų rašinėlį, parašy- ,nant tikru Lietuvis karei-1 
tą laike* kvotimų (egzame- viii ir mylėti savo dvasiškus 

tėvelius ir ‘gimdytojus.
Žmogus, kuris nežino sa

vo užduočių yra netikęs ir 
žmonija jį atmeta, kai)“1 
kenksmingą sąnarį. Todėl, 
jeigu nenorime Imti išmes
ti iš šios taip didžios drau- Į 
gijos, reikia pažinti savo už-1 
duotis ir gerai pildyti jas. j 
Ir Kristus nors ir buvo am- Į 
žinąs Dievas, vienok atėjo į 
šį pasaulį ir mirė* dėl musų, į 
pildydamas luemii savo už
duotį Tėvo paskirtą. To-1 
dėl prašysiu Jėzaus mirusio! 
ant kryžiaus dėl musų, kad 
Jis man suteiktų geni už
duočių pildymo malonę.

Pranas Savickas 
1917 metuose.

“Nuo pat mažu dienų ma
no mamyte'* mokino mane

turėjo. Ypatingai ji nuo
lat ragindavo būti geru vy
ru, kad žmonija neatmestų 
manės į šalį, kailio nuvytu
sį lajią arba ]>adžiuvusį me
dį.

Sukakus astuoniems me
tams jsteijau į pirmą draugi
ją, mokykla pramintą, 
lavinaus iki šiam laikui, 
elar ge riau susipažinau 
savo priedermėmis ir 
dantimis.

Dabar savo silpnu išma
nymu manau, kad manei už
duotis žmonijoje yra: Die
vą garbinti, mylėti artimą 
kaijiei pats save*, imti atvi
ru visuose* atseikimuose, 
tarnauti savo tėvynei, bu-

Čia 
ei a 
su 

už

K”l-kas lietose* paliko lik 
lietuviai senyvesuj ir mote
ris su vaikais.

SKAITYKIT IR PI ATIMKIT
"DRAUGA"

yra atstu
miami nuo savo darbo beširdis 
verg-mistrės-LlGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
ži' kliūčių išaugant j dideles, 
j -igu urnai atida ant t« atkrei
piama Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos ta: vis atlikti. *

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiau* 
čios gerkles intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsi-*iikia csq« ii geriausiu na
minių gyduolių, esančių ant 
pardayno— jsc už bonkutę.

Nuo nieumut izm-», i'Md.igos, Ne unlf- 
gijos. Persisal.!;, mo, Ai Jhiu. no, Dfcntu- 
hi.jmk iime', Diegliu ir Skaa»i#jnnt Km- 
tlnėje, i u ir nuo visokiu kilu reumA- 
tikku naudoki

PASN-EZPELLER,
Kaipo MM) Tr uztlkčtinų draugi? fe iiny- 
tios |m r pu-* Ainitmei io. Tik 65c ir 
JlCbonknte; galima panti vlaoae ap- 

tiekuM* arba |>a» ^ati fuLrikauta—

► H1CH‘ ER 4. CO.
J»—60 *«»r>>njlon S‘.re«l. fofk.

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

SECURITY BANK
—-------- OP CHIOAOO -----------
MUu-nalee CTenoe

Kiunp. Orpniter St.

3% ant Jūsų Ptelfcv

Vakarti fkl t valandai

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartee.

•tnili tr Boti<l« Perkami tr Parelnn* 
«lan>l wtklu« įlarbns, An<Jn-w* A Co,

2

2



DRAUGAS” šeštadienis, spalių -6, 191 <

CHICAGOJE.
BRIGHTON PARK.

Difteritas Chicagoje. “inaumoti.” Tai pastebėk 
jo inspektorius ir nigetj- 
darbininką už tai suaręs a- 
vo. Paleistas po 2,000 dol. 
paranka.

Pyragas buvo siunčiamas 
vienam kareiviui į Grant 
stovyklą.

The Peoples Furniture Company
1930-1932 SOUTH MAL STED STREET

MaHVigamL-iiBivMiiB i iibiimhmii ■■■■lirai---------------------------------------------------------

Lietuviu Rakandu Krautuve

su augšta lentyna, 
nikeliu aptaisytua, ga
rantuotas ant 15 mėty

Visokio didumo giajin--m 
ftinos nuo $» iki tino. Taip 
tO.laikom didžiausi pasir

ii gražiai

$27.50

šita puiki Huiankmmia lova (D i 
v< nport). para 
šeimynai, nuo

Miestd sveikatingumo de
partamentas praneša, kad 

i Chicagoje ima siausti difte
rito epidemija. Liga siau
čia Įvairiose miesto dalyse, 
ypatingai šiauriuose, pie
tuose ir pietvakarueso.

Sveikatingumo komisio- 
nierius, Dr. Robcrtson, per
spėja, kad motinos prižiūrė
tų vaikus. Jei tik past< bia- 
ma. kad vaikui susopa gerk
lę ir jis ima blogai jauslios, 

(nieko nelaukiant tuojaus 
(reikia kviesti gydytinas. 
Tik tuo hudu galima sutu
rėti epidemijos siautimą.

Tuo tikslu miesto bus at
laikyta daug susirinkimu.-

Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. parapijos lietuviai su
bruzdo rengtis prie Spaudos 
Savaitės, Pradėjo ruošties 
ir dėti visas pastangas, kad 
kuogeriausiai viską sutai
sius ir išplatinus katalikiš
ką spaudą.

Spalių 21 d. buvo vieti
nės kolionijos komisijos su
sirinkimas. Dalyvavo se-i 
kančios draugijos: LDS. 51 
kuopa; Liet. Vyčių 36 kuo
pa; Pilu. Blaiv. kp.; Saldž. 
Šird. V. J. draugija; Hv. Ka
zimiero; SLRKA. 
Labdarių Sąjungos 
Visi pritarė tani 
darbui ir nutarė turėti Sp. 
Savaitę pradėjus lapkričio 
4 d. bažnytinėje svetainėj ■. 
Nutarė turėti vakari1 i-ii 
gražiomis programomis. Pa
kviesta garsus kalbėtojai,, 
kokiu vien s lietuviai <lar(tarp aini surad 
nėra matę ir girdėję. (niužgytą. Pe 
ga vakarui paskiria, bet su (plyšį jis prun 
ja bus duodamos labai gra
žios dovanos. Visi li.-tnviai: 
kviečiami kmskail iim/iau-1 
sla atsilankyti.

Turiu už garbę praneši!, 
kad lapkričio 4 d. tuojaus 
pa sumos, bus Spaudos Sa
vaites komisijos susirinki
mas. Bus lakai daug svar
bių reikalų apsvarstyt i. Bus 
tariamasi anie daug p?uju 
dalykų. \’isi malonėkite 
kuoskaislingimisia atei i.

K. S. S. Raštini1 kas. |imĮ!H'i,iE?šiĮi>!:rn! :r 'ipiimt

Suvažinėtas.

P l'žlaiko didžlatisiuiue pasirinkime visokių naminiu rakandų geriausios rųši< s ir už prl ir iriinusi-is ! u'n: 
l'B Parankiausia vie’.i lietuviams įsigyti gerus naminiusrukundus u». pigių kuinų.
fe Norėdami atlankyti šią krautuvę tėmykite antrašą irlletuvišką parašų jįi šdurių 
E Krautuvė atdarą kiekvienų vakarų iki It-nių, o Subatomis iki 10-tiu valandai vakure. 
H Parduodame už pinigus ir ant lengviausių išmokėjimų.

Ties Ashland Avė. ir 47 
gat. automobiliaus suvažinė
tas Antanas Kilbonis, gyve
nęs ] m num. 5146 So. Ash
land Avė. Nelaimingasis nu- | 
gabentas ligoninėn su per 
skelta kaukuole.

^ATONIC
į 9CF0K YOtm STŲMACH sjfep

I ZMIKŠK, KAD TITU SKHLVJ.
Viena 1S Mų lentelių yra Ubai gera 

po valgymui dėl suvirškinimo. Pa
mėginkite vieną. Parduodama pai 
visue aptlekorius.

Čia Yra Jhsų Proga
Gauti geresn) darbą ir daugiau pi

nigų.

Automobilistas 
Kolobinka suimtas.

Samuel g

160 kp.;
kiiopa. 

šventam'

’JU NTojj'$

Areštuotas už pyrago 
valgymą.

Geležinės sagutės 
žiedai.

ir

Visur reikalinga daug kirpėjų, trl- 
ueįiii. rankovių, kišenių ir skylučių 

■hrl iu Taipgi prci.irių ir siuvėjų 
elektros mašinomis. Darbai laukia, 
įteikite dienomiJ arba vakaraia 
lengvi mokesčiui.

Speeialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
Patrone' daromos pagal Jūsų trile

ri —btle stadės arba dydžio, iš bile 
■indų knygos.

Chieagos pastos “ 
•st” departamente 

įlinkas AVilliam May 
kalbėtojai., tvarkydamas siuntinius

viena su-
>nmtun<'

iate pyra<‘i. 
pirštus, atsi
lankęs, ėmė

Augštuju mokyklų i 
niai, pah?vfrd,’nv * "t 
gaudavo visokias do\ 
už savo aisižymėjimus. 
mot nutarta, kad dm

•»\shb di >igmwg

N. I.n šalie gatve. 
416-117 urieS ei,v

KCHOOl

K n in t *ary* 
Ha h

UJGl TAMSTA

TITU S50 AK

aukso ar platino butu pa 
vartota geležis. Gi už Ii

TMc.iAi

Igll." ITE

•tYTl

PASIIIA-

sr.oo m

DAIGIAI | 1*0-

DIDELIS KOCERTAS
AUSROS VARTŲ PARAP-JBS CHORAS

Jin nuo šeivai renkasi prie milžiniško kone
NEDĖLIOJ SPALIU 28, Ii - 7 7:30 ve >
MEI-DA2I0 SVE"ATNĖJE, 23-Sa PL. ir Le
Visi yra kviečiame atsilankyti nes ro io rc-.iau

vedKoncertas yra visuomet pa(<k
Muoširdžiai visus kviečia ”

niiimittuiim

’".apcciuliui dėl 
t: savaites, tiktai

minkštas anglis.

$7.50

v lis

tertva nuo 
parsiduoda

■ tunu. ‘ vrytl ant 
tiutal ir ov-.rkotal. 
$30 iki J50 .dabai 
po $15 ir 25 dol.

$25 nuo
u Tamsta nori turėt tiek 
kiu! gatl'lum be 
[Vinim ("Ui i, |k> 5

sunkaus 
.'it'lMI 10 

metu įnikti, tai šj yra proga kuri 
rali Tam tai tiek pinigo padaryti 

Tnm-.lt! pliilgns padėtas prie 
•misų, bus saugesnis negu liaukoj 
ir reikalui atėjus mli'a atsiimti 
kada mirė-itc. ši pt<e;a gal Tani- 
•4os tisą ATEITI p kn-ipti | lai

iti IHIM

ies-

ASPfi SAU
Nauji daryti gatavi ml nuo 
15 iki $$6 siutai Ir overkotnt 
,< 17 59 Iki 1* dolerių

paslrluk'msa katilu 
ovurkotu

TH nuo 
pilti ' UHtD

Apdrausti Daiktus Pagal Jų Dabartinę Kainą!
—Ar jus taipgi tokiame stovyje, gal ir jus nepakėlėte kainos aut jusų a- %

draustų daiktų?
—Ar jus nežinote, kad perstatymas jusų namo šiandien brangiau atsiera. 

negu 1914 m.?
— Kad jusų rakandai šiandie daugiau prekiuoja?
— Kad jusų raštinės sakandai ir tt. yra pakilę apkainavime?
— Kad jusų pirkiniai yra brangesni . šiandien?

; *
Vtra! mažai »a.rtot, .iut«o ir 

>vit!<ota< verte, nuo $26 Iki 
iki. .i. ■. 35 Ir eiigščiau Kel 
oės nuo $1.5» tkl $4 60 Tal
kų .luta: nuo $S.OŽ iki $7.6# 
i alizriy ir Kuperal.

Atdara kasdiena, nedėliotu!. 
t» vakarais.

S. GORDOB,
U16 6 llal'.ted at.. Chfeazo l’i

'2<■: •_ -w.?'3B:43S®asssxs$MC

Daugisu 48 Degimų Kasta? CSajpis.
— Tos skaitlinė - turi jus persergėti. Jos turi jus pabudinti, jeigu ju j 
dabartinė apsauga nėra paremta ant bėgančių laikų vertės. 
Patarimas: — Išsiimk ugnies apdraudimo raštą šiandien — ir rašyk arba 
įelefonuok jūsų apdraudos agentui pasiteiravimui, kuris jumis pagelbės

Jrs' mėginate uždengti jūsų namus — jusu bizni — ;uiy vis
ką — po senu updraudimu tašiu.

/.pdrausk savo daiktus pagal šios dienos jų vertę.
cook paviete apdraudimo kaina yra l/4 mažesnė, a? p kad buvo 
1913 m. Ugnies apsauga kainuoja mažiau, tuo tarpu viskas brangsta. 
Nelauk kitos dienos. Telefonuok, ateik, parašyk arba pasiųsk že 

miau esanti kuponą jūsų apdraudimo agentui. Jo adresas 
yra ant jus apdraudos rašto. Nėra atsikalbinėjimo, kad ju> 

i.y pamiršote apdrausti pagal šios dienos diktų vertę.

i)
;; Vienatinis budos eimines su- 

rasti yra paieškojimas per "D.”
Į- Paieškodami per “Draugų” dau

gelis surado -avo gentis, drau- 
gus ir pailsi.-linus, kurie per ii- 
trn laika nebuvo žinomi. Jei no- 

. ei bl'e ku sur isti, siusk paieško- 
iillM* i “Draugų” šiandien.

P..IEŠKOJ1MI, KAINA:

.. 5Oc. 

.. $100 

.. $1.50

B įr 
;i Vien* karta ....
•; fr|i kartus..........
■
•J Vien, .avaitę ...

>; l’inigus galima siųst krasos ien- 
■I; eldinis. arba ragistruotaine luiš- 
.< ne. rali .kojimas turi bul sura-

Lvs Angai1201 W.

Mrs. M. E.

h k: c-:
PBICES: $5.50 TO $8.50

K

VISIT 
Ol’R 
NEšRTST 
BRAS’CH 
ŠTOKE

RARiAIORS 
vaicts: S7.0RAMD UP

liiis lu.'i ud\klės nu gaminu 
ir vaikų kambarlje.

VIBRATORS

ELECTRIC 
HSATING

PADS
LigonliK-je Elektra šildo
mu I’.iduškaite yra rei
kalinga. pirmiausia pagal
ba kiekviename name. 
Prašalina visus nesmagu
mus ir nereikia vartoti 
šiltų vandens butelių.

E’’

nie=iii=iH=i

Apie 20 metų nš labai sirgau, tu 
‘rėjau insomia ir nerviOKumą, aš ėja v 
prie daktarų, bet nei jokios pu gėl
os nebuvo: aptlekorius man patarė 

pamėginti Kun. Koenigs Nervine, .Aš 
suvartojau 2 butelius ir jaučiuosi 
sveika. Pernai žiemą aš buvau su
mušta per automobilių. Daktaras 
man patarė imti Kun. Koenigs Ner
vine. Aš dabar jaučiuosi labui svei
ka.

g i Gera knyga apie Neriišl.u- 
11 Y K Al 'llus lr saml,<’as vaistų siun U I Iv H l ^|alIlas. Neturtingiems ligo
niams vaistai siunėiami dykai. Su
taisytas per Rev. FATHEIt KOENIG, 
1'ort Waync, Ind. nuo 1876, o dabar 
per 
KOI.NIG MED. CO„ Chieago, III.

62 XV. Lūkės St., arti Dearlmrn 
Parduodama |m> S!.<•<• už. vieną buteli, 

o 6 nž S5.00. |

mu.

i i. :i ka-
.. r mimo.

‘-’kini-

ę.ląėiaų ž.iuesi 
’■ u tikras jog 
nes t >e kurie 

džiaugiasi i*to
imsitinudosi i 
ku milinis jau 
ką apturi ir sno ilraiigatiis patu

Tamsta nori su mumis

Kcikalatil. |da(<*siiiu iulorma- 
i'ijų. Rašydama* man:

d. A, SLEGATIS
National

10 SO.

Ti'kfoiui-'

S ; 34 a .*34 »>34 :: i-

ly (j- Trust Oo.,
SALLE ST., ,

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- 
laukyte Ilgiaus. Nes galite su-

r’.avr Krei-
pkites pas

K. NURKAITJ, Cpl. Dr. Į
1617 N. Robey St.

Milwaukee ir Norta av. Ttl. Humbolt 4617 |

r v ?

THE CHiCAGC BOARD OF DNDERMRITERS
ridėtu 1555. Inkorporuotu 

Kirinkimų Illinois lx.*giaiuturo
21 austas liiHunuice kAeluuige Huilding 

'l'eleplioiic U'alNMh 4131 
■no nuo ugnies 

\X.. arba apdruudiino 
p.n gal dabartinę 
kalnų dulktų, ku
rte pasentų per 
nusidėjimų arba

Pasiųsk Agentui si
ti Kuponą, Šiandien

Speciali

Musų vyriausybė

brangia

4

P.Mllk jllsU'1 IMlrUlldo f", 
As«‘nta tMi-kcIlj

y- J Apdi-uudoa ugnto Adrese s: . . - 
Tie iškašėlu jusų ui.aatųiu.

j V'urda. ........................................

Adies .k!

IHOO

CHIC'BOJE

“DRAUGAS’’
(AdVcrti.-lns Oept.)

W. 46tl> Et., Ciiicaeo, III.

- I

•r* b»> rav r AMrairBiryrB'* ■ ’>vrti

į NAUJAS LAIĘRAfiTI,

“GARSAS"
gas didelių S puslapių, 7 kol. 
.'ormate.

' “GARSAS” vra vienu Keriau- 
, siu Ir svarbiausi!) Amerikos lie- 
• tuvių katalikų laikraščių.

,* “GARSI I" saudarbiiiiukauja 
« Kabiausieji Amerikos lietuvių 

rašytojai, p.ildieisuii, visuonie- 
!* niuiukat.

“GARSO" prenumerata mo-
* tams $1.50, pusm. — tl.OO.

Garsas”
iuv Tirana Dtr

Brooklyn, N. Y

Išbrauki:. veido raukiba 
Elektros Vibmtor. Kaina 
piki.

O
a

$11.SO 
and ud f«»r cnrsinieic ouif;U.

Electric Shop 
73 WEn ADAHS STBEC1

MICMICAN ANOJ*C*MN AIVOS. 
ALI ’PNOMU: BANDOM>N 13M

fl

SENIMUS 13 DIDŽIAUSIAS VALSTIJAS BANKAS
ANT BRIUGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURINS DISTRICT BANĮ
PASTATE BANK;

1112 W. 35tli St. Tarpe Morgan ir Racine gat.

Kapitalas $300,000.00 Turtas Virta $2,800,000.00
Čia yra laikomi Suvienytu Valstijų, Pačtų, Bankų, 

Pavieto ir Miesto Valdytu pinigai. Direktoriai šio 
banko yra kartu ir savininkais didelių dirbtuvų kaipo 
Vice-Pres. ARMOUR & Co. Pieš., ALBERT PICK & 
Co. Vice Preš., CHICAGO JUNCTION gclžkelio kom
panijos ir daug kitų kompanijų priguli prie šios ban- 
kos. Banka moka 3 nuoš už padėtus pinigus. Duoda 
paskolas ant pirkimo ir budavojimo namu mieste Chi
eago. Siunčia pinigus j visas dalis pasaulio. Partrau
kia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka vi
sokius bankinius reikalus.

Bankinės Valandos: nuo 9 ryto iki 4 imi pietų 
SUBATOMIS nuo 9 ryto iki 1 po piety. Teipgi SUBA- 
TOMIS nuo ŠEŠTOS iki DEVINTOS VALANDOS j 

Vik'iiitic vD ę VfDAItAS. i
i’i: n lagiiniu ir nrpostingumn
J. S Czaikauska*.

Liet Skyrinjc.

3

3



"DRAUGAS” šeštadienis. maltu 26. 1917,*__ '___

<ICAG0S 
ČINIOS

BIRDGEr ŪKTAS. SPAUDOS SAVAITĖS 
REIKALAI.

=iintiiii!i!iiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiit!iiiimiiiiii:iii:iminimii :

šeštadienis, spalių. 27 d.

Sekmadienis, spaliu 2S d.

Worcester, Mass. — Spa
liu 21 d. VYoreesterio LliK. 
Spaudos Savaitės komisija 
turėjo savo savaitini susi-

PUIKUS VAKARAS!!
Lietuvos Vyčių 1V kuopa

B^N VV1N1A3 V/.RPAI 
ATMINČIAI VARIAI

McSNnnnn Beit Fort-airy Cc 
BaJtimore, Md. V. Š. A.

ANT PARDAVIMO.

..J. I. JBI > IPIIB i 11 Iii I ■ I ■!

IDr. S. Biežis
Ideėnvla Gydytojas Ir Chtrnrgas 

H oatas 2S5į s. Leavttt st. 
SVa'andoi 4—« Ir 7—•

Tel. Canal »877.

Spalių 25, vakaro Bridge- 
porto Spaudos Savaitės ko
misija turėjo savo paprastą 
susirinkimą. Apart jau e- 
sančiu delegatu atėjo dar
nauji: Didž. Liet. Kun. Vy-'rinkimą parapijos svetainė-' 
tauto draugijos du dek ga- je.
tu. į Atidarius pirmininkui p. I

Buvo kalbama apie budus Zataveckui susirinkimą, bu-1 
rengimo vakaru, apie v<» tuojaus svarstomi Sp.Sa-

Rengia Labai Gražu Vakarą

Pirmadienis, spalių 29 d. kallėlojus ir apie Įžangą, vai!ės reikalai irkokiuobu-i 
r. Narcizo. ipn ilgą diskusiją palikta du priėjus prie

viskas nuožiūrai tam tyčia Spaudos Savaitėje pasek-Į 
išrinktos komisijos. Buvo mių. Buvo išrinkta žmonės 

'taipgi kalbama apie suma- kurie apsiėmė paagentauti 
uytaji parapijos kningyną,|po namus. Tuo liksiu 
bet esant vėlam laikui palik- sas miestas padalintas Į 
ta ant tolinus. X. jonus.

Nedėlioj, 28 d. Spalio, 1917
geresniu Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje

NUO 18 TOS GATVĖS

lin 25 turėjo ne] ta p rastą 
sirinkimą. Susirinkime

su- iu

tss:

Stato dar karta scenoje gražiausia musu istorijos dar

vanos reikalai. Buvo 
rinkta komisija ir jau pra
dėjo darbą, kataliku spau
dos platinimo. Buvo taip
gi kalbama apie vakarinius 
kursus. Paaiškėjo, kad L.

ls-
------------------------------ Keikia priminti musu pa

Spaliu 25 <1. vakare Šv. ’sišventilsiems agentams.
Jurgio parapijos svetainėje jkail jie butu pilni energiĮos.

ma “MIRGA”. Taigi nedėlioj paskutinė proga pa
matyti “MIRGA”.

Nuoširdžiai kviečiame visu kuopą Vyčius skaitlingiau

siai atsilankyti. .. RENGĖJAI

Parsiduoda restauracija ir n!!!niiii:niiimH!i:n!nM:H!'’m!!nu!nn 
keliolika, kambariu daiktai | J0ECPK . . TC010N

I.IKTt’VIS ADVOKATAM S 
Š Kamb. 124 National I.fta B’.dl 3 
S So. LaSalla st, s
įg Vikvr&ls 1S4C llilvkaukes Ava = 

Central SS?i 
Haaidence Htttnbold 

a chicago. n.
Hiiimiiminim’in’iimiimuBtmuinn^

Tel. Drover 7041 ■

I Dr. C. Z. Vczebs |
LIETUVIS DENTISTA8 • 

S ialantloe: nuo 9 ryto ik! 9 rak. S 
J Ncaėliomis pagal sutarimų. i 
X 4712 So. Ashland Avė. . > 
r arti 47-toa gatvės 

tMr*-> . k*

Už labai pigia kainą. Pirkti 
galima visus daiktus sykiu ir 
atskirtai.. Kaina, prieinama. 
Priežastis pardavimo, tai yra 
liga. Užtaigi ir noriu pr.rduo 
ti viską i kelias dienas.. Atsi
šaukite tuojau:

i ANDRIEJUS POŠKA,

12G7 Milwaukee Avė.
Ant 21ubu

REIKALINGA!

žmonių, j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiicaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiilit

bari ant 1!) ir Beori a

Taigi kviečiame visus 
kuoskaittingiausia užsirašy
ti. Jau prisirašė apie 50 
žmonių. < Dili užsirašyti ant
radieniais ir 1rceiadieniais 
parapijos ofise, o ketvirta
dieniais — svetainėje.

Paskui buvo išrinkti dar
bininkai baliui spaliu 28 d. 
•Jis bus parapijos svetainėj. 
Vakaras bus smagus, nes! 
scenoje statoma veikalas j

ko visokiu tautu žmonės. (kurie 
Kalhėjo 
mis apie rėmimą valdžios, 
skolinant jai pinigus.

Iš lietuviu kalbėjo p. Bag- 
džiunas, l'iiiversal Stati* 
Bank išd i įlinkas.

Kaip pasirodė, tai žmonės

Keikallngas jaunas vyras i Bank i 
kaipo “reechiitg Tellcr”. Turi mokė
ti gerai rašyti, rokuoti ir nngli'I. >i 
kalinėti. Geistina tokio Kurs jau v:i 
kiek nors dirbos įlankoje ar ofi 
Atsišaukite j:

visokiomis s prakilnioms darbams

mos i tuos bedieviu ir 
bernu užgauliojimus, 
geri laikraščiai ir gi 
kningos — tai išganymas 
musu broliams.

v 
.iv; H I

PlatinkimeLaisves Paskolos boiitlsu. ('ne, i
Kad pamarginus tą susi-Į ypatin 

rinkimą, vietinis parapijos vaitoję katalikiškus laikraš- 
Kankliu choras sudainavo | u s ir kningas. Pamaty- 
keletą dainelių, taipgi gerb. įsinie, kad musu darbai ne 
p. Janušauskienė padainavo pasiliks be vaisiaus.

NORTH SIDE. nė Lietuva!
V. M. Cek—kas

!*-M. STATI: DINK, 
i laistei! st., Clnengo,

PAIEŠKOJIMAI.
raicSknu darbo už Zakristijo

ną. Esu suprantantis. Jeigu kuriam 
iš klcbont.i reikėtų inajon< kito atsl- 
šaukite sukandi 
b‘ .Ui lUiltiuiorv < Iticago, III.

Didžiausis Pasirinkimas
4/l,ietii«Kkii, iMtlskii, runku ir angliškų rek<u-Jų, geriausiu 

gramaioiiu, kaina nuo S13.0U iki
pasirinkimas Jeweb*ry, laikrodėlių, auk 
daimantų, sidabrinių AankAtų, peilių 
ir 11. 1'•/.laikome <lidžiausi knypų krau- 

>jc kur gulimu gauti visokias knygis 
kokios tiktai yra ’ii’tuvių kalboje, taipogi grasiausiu

I Hdelis 
si n i ii žii tl ij,

ly. šventųjų paveikslų, postkarčių, ir tt. 
Kainos pas mus yru žeiiHsnč'S kaip kitur, 
iloga prainafonu ir rekordu siunčiame dykai.

JUOZAPAS F. BU ORI K
:n:< s<k st., < uit \go, ii l.

s:i..*>tt

Tol. Drover S1C7.

Illllllllllllllllinilll1lllllllllllllllllllllllllllllilll!!!lllllllllllll1llllllllliilllltlllllilllllll!li

K cik alinga

a na

REIKALAVIMAI

i kambarin 
u:, j n-s. I»..L 
III. virs ę m

•ardavimo su C 
n i m ui, peras biz- 
n ere i Ida, Jau su- 

užib ias, bet tarpo 
:i Lietuvui ar Len-

Taiki visi atsilankykite 
tau vakaran.

Just. Kudirka.

Automobiliu bandytai apvo 
gė dvi vaistinyčias.

ROSELAND, ILL.

lionijos lietuviu bažnyčioje 
laikė konferencijas 
kun. Dr. Malinusius.
madienį. spaliu 22 <1., 
konferencija apie tai

nijimo 15 kuopa laikė susi-
irinkimą spaliu 15 <1., Šv.
Mykolo svetainėje. Buvo 
daug siunanvmu svarstvta ir m ..... • . *, . ... i ris vyrai, važiuoti auto-
tarp kitko nutarta turėti su- .... ' « ,, .,. . , . , , . .•. .mobiliu užpuolė Sam bo\
sirinkiinus kas dvi savaiti. ... v. . . ,. - , • . , vaistmvcia, paeini* 3(1 dol.
'stil.’ •» iii iv onvuoi il'iomo i tr I - o I • ‘ 1

Paskui iš Dr. E. J. Palui 
vaistinyčios paėmė 10 dol. ir 
nudumė savais keliais.viršminėtoje svet a i n ė j t *.

Todėl pranešama,

Pašalpos Kliubo

1 BALIUS
| SU PROGRAMŲ |
E atsibus E

Ned., Spalio-Oct. 28,1917
= A. J. Lauterbach Svet. 4819 W. 121h., kampas 48th Ct. Cicero, III. = 
E Pradžia 4 vai. po pietų įžanga 25c. Porai. = 
E Dainuos šv. Grigaliaus Gicdorių !>r-tės Choras ir kiti pamtir- į 
= ginimai. s
= Garbus lietuviai ir I.ictuvės! širdiugni kviečiame jaunus ir E 
X senus kuoskaitlingiauMial atsilankyti ant mušti kliubo Didžiausio ~ 
~ Baliaus, kuriame liūs km>:;raž.ia tįsia muzikė, kuri griež Įvairiausios •£ 
~ rūšies visokius šokius.

Kviečia visus. RENGIMO KOMITETAS. E
n.iiimHiiimiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitiiiiit'iimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiihi

feiuteuii. McKialcy C7M 1

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Li -ns

3457 I». FiUtn llrt. Usnis W. 5e t,«iray

turi kita

Ikirztki

mokesti.
kutykta*

MOLI

i
I 
i

AH ESU GIIRDEJES? ' '

» Ištampą ir gausi visas
DISTRIBCTCR FOR * 

42 Vititj Street,

irk

nr

1(M»

imo snvlnink.'is 
Atsišaukite. 
G.U’I'NEY

Si-.rin- ff.-ld, III.

i vvrai kurio nu»kfot<i*d 
i.Mrs. Per koletą navaičiŲ. 
vakari. I'/.ilirbk kuomet 
l>.»r!>ai laukia. Gera už- 
k ii užsidėti savo barzdaa- 
ainatyk mus r.rba roAyk

BAKKEK (X)LhEGE

ui ir

ir puikioj

tint

Kir
bu vo 
“Ar 

žmogus paeina nuo beždžio
nės.” Antradieni. spaliu 23 
d., buvo “Apie laisvamaniu 
paslaptis ir jų sekretus.*' 
Trečiadienį gi. spaliu 24 d., 
kalbėjo temoje “Ar Jėzus 
Krislus buvo Dievu.'” Pir
madienio ir antradieno va

ga yra ateiti tau siisirinki- 
man, nes bus svarstoma 
daug reikalu, ypatingai va
karėlio ruošimas 
metu. Visus ši 
narius kviečia.

Kuopos valdyba

Po mini. 21<>8 AVilson Avė.

RSako, kad Stock Varduose Į0? 
nebusią streiko.

DR. G. M. GLASER •
.. Praktikuoja metui 

Gyvenimas ir Ofisas
314# S. Morgan St. kertė 32 st.

Chicago, TU. 
SrECIAI ISTAS

Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų 
Taipgi Chroniškų I.Itj.

OFISO VALANDOS-
Iki 9 ryto, nuo 12 11'.! 2 po plot 
Ir tino R ik! K:30 va!;. Ne-b Uc- I 
mis vakarais ofisas v' larjtas.

T<-P i ' ■ e v- • i f « ;

to iki 9

oras, belui žnioniu atėjo Į 
bažnyčią apie 4OO 
Trečiadienio vakari*

rinko pilna bažnyčia, 
apie 8<mi žmonių.

k'-nferenri jos Vi.-ivt

—.7 H». 
buvo 
prisi- 
buv

son ir jo žmona Auna. Abu
du užsinuodijusiu einančiu

nesanti jokia saužudystė.

vnliu skerdvklu savininkai, i 
Kalėda L. . ‘ , . • .. .Sušaukt* 19 unijų vadus ir 

pradėjo derybas. Vienas iš 
savininkų pasakęs, kad “ka
rės metu kiekvienas turi bū
ti užganėdintas tuo, ką gau
na.”

Streiką buvo nutaria pra-j 
ateinantį pirmadienį, 

manoma, kad susitai-! 
nes į derybas Įsimaišė 

vyriausybė.

KABULAS

$200.t(0.00

PERVIRŠIUS

$2j,000 00

dėt i

štai ir laisvamaniai buvo 
neužganėtlinli.

Reporteris.

STEBĖTINAS AUGIMAS
LIBTŪVIŲ VALSTMINI0 BANKO

UNIVERSAL STATE BANK 
aiškiai parod, jog visuomenė yra pilnai persitikri
nusi. kad šis Bankas yra Stiprus ir Saugus Bankas. 
Sekančios skaitlinės parodo spartų depozitorių au
gimą.

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu 
Jeigu

JOlgU
Jeigu

Tau
Tau 
Tau 
turi
Tau

galva Ekaiida, 
ašaros krinta 15 akiu, 
skauda akyti, 
užderi mn akly, 
skauda akys skaitant arba siuvant.

LABDARIŲ SUSI 
RINKIMAS.

bpalią 28 d.. Sv. Kryžiaus 
pampijos svetainėje vietinė 
Labdariu kuopa turės susi
rinkimą. Visi nariai maiti
nėkite paskirtu laiku susi
rinkti. Visi tie. kurie tu
ri išpardavę kningutes už 
]>avcikslą. malonėkite at
nešti sąskaitas.

BEETHOVENO
Muzikos Konservatorija
Yra tai vienintele lieltiviftlta nimdkoa mokykla Snvienytoite Val- 

utijose, kurioje mokinama Bkamblnl! planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teorijų, harmonija ir muzikos istorija.

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite valkeliams duoti proga, l’i maža už.tnokėsnl. turėsite 
didviv nauda, t zsiraftykite tuoj. — Kainos musų prieinamos, ikd 
platesnių žinių ateikite ypatlškai arba rašykite:

A. S. POCIUS
950 W. 33rd St. Tel. Canal 2122

Ant trečių Lubų.

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii::tiiii:!mi!m!iiiiiiiiiiiiiiiiii  

| MUZIKOS MYLĖTOJŲ DOMAI | 
| Nedelioj 28 d. Spalio, 1917 |

Meldažio Svetainėje 2242 \V. 23rd Place

je sekančiomis dienomis — 
lapkričio 4. 6. 8 ir 10 š. m 
Visi tie,, kurio ai jaučiate 
inusŲ našlaičiams, malonėki
te ato’li vakaran ir links
mai laiką praleistL 

Pr. Veryga, 
pirm.

DIDELIS IUSROS VARTUPARAP. CHORO 
KONCERTAS

Pono A. S. Pociaus Vedamas
Pradžia 7 vai. vak. įžanga 25c. ir Augščiau.

Progranie apart Choro dalyvaus įžnnus solistai ir 
Vyčių Apskričio choro seitetas. Bus išpildyta įdomus 
muzikos veikalai.

.... .-- DEPOZITAI 
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Balandžio 7, 1917, 1-mas mėnesis, 
Gegužio 5, 1917, 2-ras mėnesis... 
Birželio 2, 1917, 3-čias mėnesis. 
Liepos 1, 1917, 4-tas mėnesis... 
Rugpjūčio 4. 1917. 5-tas mėnesis. 
Rugsėjo 1, 1917, 6-tas mėnesis... 
Spaliu 5, 1917, 7-tas mėnesis.......

. .$16.754.95

.. .87,987.21

..199,854.22
. .253,369.00
. .265,086.08
. .288,556.89
. .351,584.77
. 374,900.13

baugesnio ir Stipresnio Banko už. Lietuvių Val-tijinj 
Bank nėra, nes netik kų turi tlidelj kapitalų ir pervirši, bet 
yra po tižvelzda Val-tijinės Valdžios ir |x> nuolatine priež.litra 
15 gabiu Ir ištikimi) liirektorin ir 5 Bu ubo valdininku. Pagal 
raportų išduota Valdžios Auditoriui Rugsėjo 12 *1.. 1917 šio 

BANKO TURTAS SIEKIA

$644,244.83
Skolinu Ihnigii- ant Katilu ir Kimių. Apsnuiroja Namu® 

ir Itakuinliis nuo I gule*. Parduoda l.aiiakortes 
Pinigus i K ra Jų, knisa ir telegramų. Patarnauja 
visuose reikaluose, ypatingai daryme kontraktų ir 
menti). Notarijušas visados rautU'-i Kauke.

Moka 3 nuošimtį už. padėtus pinigus,
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes.

U NI VERS AL STATE BANK

ir siunčia 
Lietiniam-, 
kitų doku-

Procentą

3252 So. Halsled St. Kairo 33-čios. ftiicago
BANKINIS VALANDOS: PnnedAUai*. Sered.mi- ir P«t- 

nyėiomis nuo • vai. ryto iki 5 vai. |K>pieti). i lamiukais. Ket- 
vergai- ir Suimtomis nuo • valanilos ryto iki K:3« vai. vakaru.

įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus, raveskltę aprūpinti sa
vo akis spo.-ljalistiit, kurs 15 me’ų darbavosi lenkų fiv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant

John J. Šrnetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano nžraša.
1001 SOUTH ?.SIILAND AVĖ.

S VmIiukIuh: i*iio <♦ r>U» iki U vak. N<*dėlioni ano 9 ryto iki 12 <Ik*nų. lz
5 Tel. Canal 523 2

BANKES-“
COFFEEjI GARSI

■ Visur para
■ po 50c.

po 2&c. ir Į JjĮj

[SVILSTAS 
.meto-

n« cere*- 1 p 
ait. regi- /| k fl 
kur jura- U 
|lit rap'.l

RYŽIAI
nerianti oi r«Me?.l 
12- v*»rt**, Al 
rar^uoda W P

. UJU

COGOA
Grriarfia RankM. 
nulys

Pulkas Stilim 
S,lestM

t C VEST BIDS 
119 Ntivaake* »v.

1OH |
1110 W M it** »t. I

lir. H>m nluid •». 
UUW. Noru »». 
IBIS. •!.
1® S. H»1«U au

noor.ead
BOtrra trr !7>i W Horth •»’ 

#><t' UncMn ■
I UIS N. CUrkBl.

4

4
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