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GELEŽINKELIAI GRąo. 

NA KERENSKIUI

Orlaiviai vartojanti naminėje

H! ii

i VANDENIU UŽPILU VOKIEČIŲ POZICIJAS
Venecijoj liko tik 20,000 

gyventojų 

VOKIEČIAI NUOLAT KALBA APIE TAIKA
True translation filed wlth the post- 
mostcr at Chicago, III., on |Jovejnoer 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

GELEŽINKELIŲ DARBI 
KINKAI REIKALAUJA 

KERENSKIO PA
SIDAVIMO.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, I1U on Novembel 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

KAS DEDASI PET
ROGRADE.

13

Drąsina streiku.

Petrogradas, lapkr. 17. — 
Centralinis Geležinkelių 
Tarybos komitetas pasiuntė 
Kerenskiui ultimatumą, kad 
jis pasiduotų laike 24 valan
dų, priešingai, žadama su
stabdyti visus geležinke
lius Rusijoj.’ "Tokiuo budu, 
geležinkelių darbininkai ei
na su “sovietu,” bet reika
lauja koalicijinės (iš vist; 
partijų susidedančios) vy
riausybės.

Įvairios socialistų grupės 
pradėjo kreipties prie bol
ševikų su įvairiais pasiulyji- 
mais.’ Žodžiu sakant, dabar 
išrodo, kad radikalai Leni-

Petrogradas, lapkr. 
(suvėlinta telegrama). — 
Šiąnakt Petrogradas randa
si apgulimo stovy  j. Dvi di
delės priešingos armijos su
stojo prie miesto vartų ir ti- 
kimąsi, kad ištiks labai 
kraugeringas mušis.

Dabar Petrogradas virto 
kariška stovykla, kurią val
do “raudonoji, gv
susidedanti iŠ a

a
uotų

True translation 'fil 
master at Chicago,
17, 19lV, a> reąu 
October 6, 1917

BAKER P
PAKEIT 
KRŪTŲ AMŽIAUS.
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/e translation filed vlth the post- 
Uter at Chląago, III., on November 

,, 1917, as reąuired by thi act of
Ofctober «, 1917.

PALEIDŽIA VANDENĮ 
IŠ TVENKINIO, KAD 
TIK SUSTABDYTI 

VOKIEČIUS.

Italų stovykla šiaurinėje 

Italijoje, lapkr. 17. — Itali
jos inžinieriai atidarė tven
kinį prie upių Piavo ir Šile 
ir tokiūo budu vokiečiai at- 
pidprė kilto' (Isjero potrinio 
pavojuje’. ‘ \J (

Vanduo tapo paleistas to
je vietojįe, kur vokiečiams 
neseniai p’asisekė pereiti per 
Piavą.

True translation filed wlth the ipost- 
master at Chicago, i III., on November 
17, 1917, as reąuired by tho act of 
October 6. 1917.

PAIMTA 1,000 ITALŲ.

Berlinas, lapkr. 17.—Ka
rės štabas praneša, kad vo
kiečiai šiaurinėje Italijoje 
paėmė miestą Cismon. Ven
gri; kariuomenė paslinko 
pirmyn prie Adriatikos, ant 
vakarinio Piavos upės kran
to ir paėmė į nelaisvę 1,000 
kareivių.

True translatloa filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
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140,000 GYVENTOJŲ 16

with the post, 
.. on November 

b> the uct of

Wasrington, lapkr. 17. —
Valstijos sekretorius Baker 
pranešė kdngn 
ko komiteto 
jis bus priešingas padidini.* 
mui arba pažetninimui re
krutams. kmžiaOs, jeigu tas 
bus manoma pravesti žiemi
nėje kopgreso ^sijoje. Val
stijos sekretorius Baker 
esąs tikras, jog toks karei
viavimo biliaua pakeitimas 
visiškai nereikalingas, ka
dangi' esančių užsiregistra
vusių vyrų užteks netik an
tram “drajtui,” bet ir tre
čiam.

MIRŠTA GARSUS 
SKULPTORIUS.

militariš- 
nams, kad

Paryžius, lapkr. 17.—Šio
mis dienomis susirgo gar
sus. skulptorius-dailininkas 
Augustas Rodin. Jį gydąs 
Dr. S. Chauvet sako, kad li- 
gonies stovis esąs s didžiai 
pavojingas ir mažai yra vil
ties, kad jis išgis.

True translation filed wlth the post- 
master at ębieago. Illį on November 
17, 1917, 4s reąuired by tho act of 
October 6, 1917.

POPIEŽIUS RŪPINASI 
SUMAŽINTI ITALIJČS 

VARGUS.

Rymas,, lapkr. 17. — Po
piežius Benediktas kreipėsi 
prie centralinių valstijų vy
riausybių, prašydamas, kad 
jos primintų savo kariš
kiems vadams ,šiaurinėje 
Italijoje prisilaikyti tarp- 
tautiškų teisių kas link ap
saugojimo ramių gyventojų 
turto ir gyvybės. Taip pat 
popiežius prašo centralinių 
valstijų kareiviją užlaikyti 
nepaliečiamybėje moterįs ir 
vaikus, kunigiją, ligoninės, 
bažnyčias, vyskupų namus 
ir t.t.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reąuired by tho act of 
October 6, 1917.

3 KARALIAI SUSI 
VAŽIUOS.

AMERIKOS ŽINIOS
Gaisras Grand operoje.

Chicago j e, lapkr. 17.—Va
kar vakare “Auditoriume,” 
kame dabar vieši didžioji 
opera, ištyko gaisras. Gai
sro priežastis tikrai nesu
sekta. Spėjama, kad kas 
nors padėjo bombą. Bet je
nos didesnės nelaimės su 

žmonėmis šį sykį nebuvo.
aike 3 minučių milžiniška 

salė ištuštėjo. Kelios mote
rįs apalpo, kažkurie lengvai 
sužeisti. Ugnį greit pasise
kė užgesinti.

Moterims paliepta nešioti 
‘<overalls.”

darbininkų be jokios uni
formos. Tas parodo, kad 
bolševikų organizacija jau 
seniai sistematįškai rengčci 
prie sukilimo, kol pagaliau* 
nuvertė laikinę vyriausybę.

‘šiąnakt ant gatvių tesi4 
mato tik apginkluoti vyrai 
ir neskaitlingi ramus gyven
tojai, kuriuos išvarė iš na-

nas-Troekis liko pilnais lai- iin^ SVarbus reikalas. Dažnai
mėtojais.

Bolševikai valstijinio ban
ko dar nėpalietė, bet sere- 
doje tapo išmokėta iš jo 
penki milijonai rublių mie
sto darbininkams. Raudono- 
sias Gvardijos kareiviai ap
mokami iš “sovieto” fondų.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October C, 1917.

ORLAIVIAI MŪŠIUOSE 
DELBI PETROGRADO.

Londonas, lapkr. 17.—Su
sirėmimuose tarp bolševikų 
ir Kerenskio kariuomenių 
taipo gi dalyvauja ir orlai
viai. Nuostoliai dideli.

True translation filed wlth the post - 
master at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917. *

VOKIEČIŲ SOCIALIS
TAI TROKŠTA TAIKOS
BE UŽGROBIMŲ IR BE 

ATLYGINIMŲ.

girdžiasi šautuvų tarškėji
mas ir armotų baubimas. •

Per miestą automobiliai 
nuolat gabena ginkluotus 
vyrus ir įvairią karišką me
džiagą bolševikų kariuome
nei, pastojusiai kelią Ke
renskiui.

Apginkluotų darbininkų 
būriai visa diena eina už 
miesto. Tik ką transportas 
iš 25 vežimų su tris-coli- 
niais šovyniais nuvažiavo 
link Carskoje Sielo geležin
kelio stoties, kad nusiųsti 
ginklus bolševikų frontam 
Kareivių '“sovietas” ypač 
sutvirtino Varsa vos, Balti
jos ir Carskoję Sielo gele
žinkelių stotįs — visur ap
link apstatyta kulkasvai- 
džiais. Civilių gyventojų, 
kurie neturi leidimo nuo 
“sovieto,” visiškai nepri
leidžia prie šių stočių.

Kopenhagenas, lapkr. 17. 
— Didesnioji Vokietijos so 
cialistų grupė išleidę atsi 
šaukimą, kuriame kviečia 
kuodą žniausiai rengti mitin
gus su tikslu išreikšti sim 
patiją saviems draugams 
Rusijoje reikalavime grei
tos taikos be užgriobimų ir 
be atlyginimo. >

True. translation
BŽOO IS VENECIJOS. “^“2^

October •, 1917.

vrtth the poat-
» on. November

9Me net o#

Sudegė besimušdami.
-X------------

Kent, Ohio, lapkr. 17. — 
Šiomis dienomis sudegė šio 
miestelio gyventojas Jacob 
Roth, Jr. su savo pačia. Ne- 
aimė atsitiko iš priežasties 

muštynių. Besimušant tapo 
apverstas pečiukas, kuris 
sukėlė gaisrą, kuriame žuvo , 
minėtoji porelė.

“Pree lunches” bus panai
kinti Bostone.* i w 2

Venecija, lapkr. 17.—Ve
necija beveik visiškai ištuš
tėjo. Iš 160,000 gyventojų 
dabar beliko mieste tik 20,? 
000. Pasilikę gyventojai už
silaiko ramiai.

Jeigu vokiečiai atakuotų, 
tai vistiek miesto niekas 
negins, kad tokiuo budu ne
pažeisti paminklų ir įvai
riausių kitų dailės brange
nybių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI DAR V AL 
DO PETROGRADĄ.

Leninas ir Trockis buk jau 
netenka įtekmės.

Londonas, lapkr. 17,—Te
legrafas Petrograde jau 
veikia, bet dar negauta jo
kių žinių tiesiog iš Rusijos 
sostinės.

Bolševikai dar šeimynin- 
kauja Petrograde. Sumušta 
Kerenskio kariuomenė bu
vo priversta atsitraukti, 
bet dabar ji vėl žengiant: 
pirmyn prieš bolševikus. 
Kiti pranešimai tvirtina, 
kad maksimalistų vadai, 
Leninas ir Trockis, jau pra
deda netekti įtekmės minio
se.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reąuired by tho net of 
October 8, 1917.

Londonas, lapkr. 17. — Iš 
Amsterdamo pranešama, 
kad neprigulmingųjų socia
listų grupė Vokietijos 
reichstage reikalauja, kad 
prezidentas sušauktų sėsi ją 
apsvarstymui rusų bolševi 
kų vado Nikolaja Lenino 
taikos sąlygų.

PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
PRIEŠUS BELGIJOJ.

Paryžius, lapkr. 17.—Ka
rės štabas sako, kad pran
cūzai atmušę vokiečių ata
kas Belgijoj. Štabo rapor
tas šitaip skamba:

“Belgijoje vokiečiai mė
gino atimti musų pozicijas 
į šiaurius nuo Vddnoek. 
Užpuolimas tapo pilnai at
muštas ir priešams padary
ta nemažai nuostolių.

“Vokiečių lakūnai bom
bardavo musų apielinkės -į 
pietus nuo Nancy. Jokių 
nuostolių nepasisekė pada
ryti.”

Kopenhagenas, lapkr. 17. 
— Pranešama, kad 28 lap
kričio Danijos ir Švedijos 
karaliai atlankys Christia- 
nijoje 'Norvegijos valdovą 
Haakon. Svečius karalius 
lydės premjerai ir svetimų 
reikalų ministeriai.

■a.... ri Y '• • 'i *.-■ ——a ‘
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True translation filed with the post- 
master at Chicago. UI., on November 
1*T, 1917, as reąuired by the act of 
.October 6, 1917.

ANGLŲ LAKŪNAI NE
DUODA RAMYBĖS 

TURKAMS.

Londonas, lapkr. 17.—An
glų lakūnai, skraidydami 
ant Gallipoli pusiausalio ir 
Konstantinopolio pataikė 
numesti bombą ant buvusio 
vokiečių kreiserio ‘Goeben,’ 
kuris dabar yra turkų val
džioje ir vadinasi “Sultan 
Selim.” Bomba iššaukusi 
smarkų sprogimą. Apie tai 
pranešama oficialiai.

REVOLIUCUA ECUA- 
i DORĖJ “

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, UI., on November 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

PETICIJA AUSTRUOS 
VALDOVAMS, b

Geneva, lapkr. 17.—Tarp 
Šveicarijos dailės mylėtojų 
įenkami parašai po peticija 
prie Austro-Vengrijos kara
liaus ir karalienės, kad jie 
pasistengtų apsaugoti Ve 
necijos dailės paminklus. 
Peticijoje pažymima, jog 
dailės veikalai yra visos 
žmonijos nuosavybė.

(Buenos Aires, lapkr. 17.- 
Ecuadore prasidėjo revoliu
cija. Revoliucijonieriai už
ėmė miestus: Puebolo Vie- 
jo, Caracoal ir Cataram. 
Laike sumišimų daug žmo
nių tapo užmušta. Smulk
meniškų žinių apie šį atsiti 
kimų stinga.

Lynu, Mass., lapkr. 17 — 
General Electric Company’ 

viršilos nutarė, kad praktiš 
kiausia moterims prie dar- 
)o nešioti taip vadinamus 
‘o ve ralis” ir nuo ateinan

čios sąvaitės visos moterįs- 
darbininkės privalės jąis 

pasidabinti.

Bostonas, lapkr. 16.—šio 
miesto saliunuose ’ arty- ? 
miausioje ateityje 1 žada 
visiškai nebebūti taip vadi
namų “free lunches,” kurie; 
nemažai žmonių patraukia į ; 
saliunus su tikslu už penk- » 
:uką išgerti, o už kvoterį 
lavalgvti.

Moterįs — konduktoriai 
Madisone.

Narsus policistas. Madison, Wis., lapkr. 16. 
— Gatvekarių bendrovė 
‘Madison Railvvay Com- 
iany” priėmė į darbą 3 mo-

East St. Louis, BĮ., lapkr.
17, — Nors policistas Fran
cis Bari tapo pašautas įfterįš kaipo konduktorės, (
rilvą begaudant vagius, bet 
jis užsikišė žaizdą nosine, 
:ad sustabdyti kraujo bė

gimą ir su dideliu var
gu, bet visgi pagavo vieną 
dėšiką. Narsus policistas 
nik pagysiąs.

Žydas socialistas pranašau. 
ja revoliuciją Amerikoj.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, Ilh, on November 
17, 1917, as reąuired by tho act of 
October 8, 1917.

ATMUŠĖ PRIEŠŲ 
ATAKAS.

True translation filed wlth the poet- 
master at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

Londonas, lapkr. 17.—Te
legramos iš Stockholmo 
praneša, kad Amerikos ir 
talkininkų ambasadoriai nu
tarė užtūrėti <7sas prekės, 
gabenamas per Švediją į 
Rusiją, kol ten nebus tin
kamos vyriausybęs.

True translation filed wlth the poet- 
master at Chlca8fo. III., on November 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 8, 1917.

YANKIŲ ARMOTO8 SU
LAIKO PRIEŠUS.

Su Amerikos armija Pran
cūzijoj, lapkr. 17. — Vokie
čiai vėl mėgino užimti ame
rikiečių apkasus Prancūzi
joje, bet yankių artilerija 
atbrukė vokiečiu* atgal.

Rymas, lapkr. 17. — Ofi 
cialiai pranešama, kad fron
te nuo Asiago iki Piavo 
upės italai pasekmingai at
mušę austro-vokiečių ata
kas, kurie bandė sulaužyti 
talkininkų frontą. Visos už
vakar atakuojamos pozici
jos pasiliko italų rankose. 
Venecijos Įygumynuose ir 
visu Piavos paupiu verda 
smarki artilerijos kova.

New Yorkas, lapkr. 16. — 
Šiomis dienomis žydai so 
cialistai surengė didelį mi
tingą Cooper Unione. Svar
biausiu kalbėtoju buvo El- 
mer Rosengberg, neseniai 
išrinktas į valstijinę legi 
slatlirą. Be kitko šis žydu
kas šitaip išsitarė:

“Meš mylime vokiečius, 
prancūzus, italus ir visų ki
tų tautų žmones ir kovosime 
už tos valandos prisiartini
mą, kuomet jie (amerikie 
čiai) negalės mus siųsti į 
apkasus žudyti viens kitą. 
Jie bekenčia Rusijos bolše 
vikų, bet bus laikas, kada 
pas save turės bolševikus 
Tegu dar iškarsto keletą 
socialistų, tegu dar vieną- 
-kitą apipilia smala ir api
barsto plunksnomis ir žiū
rėkite, kad jie susilauks re
voliucijos Amerikoj. Jeigu 
niekas nekovos už sąžinės ir 
spaudos laisvę, tai mes tą 
atlikime. Išvarysime carus 
š Amerikos.”

idant išbandyti motorų ga
bumus šioje srityje kad pas- 
iuį, pritrukus vyrų, galima 
nitų juos užmainyti “gra
žiąja lytimi.” Bet tas vy
rams motormanams baisiai 
nepatiko ir jie išbėgo iš tų 
gatvekarių, kuomet, atėjd 
moterįs kondukterės. Dabar 
motormanai pasiskundė 
linijai ir ko gero madisonie- 
čiai gali susilaukti didžiai) 
nemalonaus gatvekarių j, 
jstreiko. -i ■

i 'Ii

Kovojo prieš sufragizmą, o 
dabar galanda peilį prieš t

taikos šalininkus._____

New Yorkas, lapkr. 17 — ’ 
Kadangi New Yorko valstl- * 
joje moterįs jah‘ iškovojo 
sau lygias teisės* eu vyrais, 
tai New York State Asso- 
ciation opposed to Woman 
Suffrage atsidūrė be jokio 
tikslo.,Taigi, dabar ši orga
nizacija, kad turėti darbo, 
nutarė kovoti prieš sočio 
iistus, prieš talkininkus ir 
prieš vokiečių šalininkus.

.______ __ '
U. .' J

Nužudyti kirviu 3 žmonės^ 
nes pirko paskolos bondsų.

—

Buvo jaučiamas žemės
drebėjimas.

Washington, lapkr. 17. — 
Užvakar naktį už 5,000 my
lių nuo Washingtono buvo 
jaučiamas lengvutis žemės
drebėjimas. ,

Virginio, lapkr. 17.—Va
kar' nesurastas žmogžudys 
su kirviu užkapojo Povilą 
Alar’ą, jo pačią ir jų bute 
gyvenusį P. Frepich. Už
muštųjų lavonai atrąsti lo
vose draug su rašteliu, kad 
taip pat bus ir visoms ki
toms austrų šeimynoms Vir
ginijoje, kurios pirko Lais
vės Paskolos bondsus arba 
aukavo Raudonajam Kry
žiui.
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ARKIVYSKUPO
RASTAS.

Šitam “Draugo” numery j 
padėta Jo Augštosios Ma
lonybės Cbicagos Arkivy
skupo raštas. Šitas raštas 
rytoj bus skaitomas visose 
Cbicagos arkivyskupijos 
bažnyčiose. Garbingas musų 
Arkivyskupas tuo raštu 

•kreipiasi į visus tikinčiuo
sius katalikus, kad jie ry
toj, lapkričio 18 d., visose 
savo bažnyčiose melstųsi už 
musų Šventąjį Tėvą ir su
dėtų Jam metinę savo auką, 
vadinamą Švento Petro ska-

r :. . j.- ,
Mes, lietuviai, visuomet 

didžiuojamės, kad priguli
me prie visuresančios Kata
likų Bažnyčios. Nemažiau 
niės didžiuojamės ir pačiu 
savo Šventuoju Tėvu, kurs 
tą Bažnyčią valdo. Tatai 
mes kas metai Švento Pet
ro skatiko kolektos dienoje 
nepasigailime aukų. Auko
jame tiek, kiek kas išgali
me. Tokiuo savo pasielgimu 
mes išreiškiame Šventąjam 
Tėvui pagarbą ir stiprų prie 
Apaštališkojo Sosto prisiri
šimą.
' Ir dabar bendrai su kitų 
tautų katalikais mes dėsi
me Šventąjam Tėvui auką. 
Musų maldos ir gausios au
kos bus labai brangintinas 
ir malonus daiktas KristauJ 
vietininkui šių baisių pasau
lio audrų metu.

Šventasis Tėvas visuomet 
meldžiasi už mus. Melski
mės ii* mes už Jį. Šventasis 
Tėvas globoja visas tautas, 
šelpia neturtėlius ir pavar
gėlius, rupina’si pasaulio ra
mybe. Todėl ir mes duoki
me prigulinčias Jam aukas. 
Už tai gausime didelius nuo
pelnus ir prisidėsime prie 
nušluostymo ašarų pavargė
liams, kurių daugelį paga
mino karės vėsula.

NELEIDŽIA MULKINTI 
ŽMONES.

va kokiai ten savo “parapi
jai” mėgino išsiimti “ch&r- 
terį” (legalį leidimą) var
du: “Lithuanian National 
Catholie of Providence of 
God.” Tuo budu jie norėjo 
savo “parapijai” įsigyti ne 
tik “lietuviškąrtautišką” 
vardą, bet dar ir “katalikiš
ką.”'

Pavieto teisėjas Edwards 
tečiau atmetė tą nezaležnin- 
kų reikalavimą ir atsisakė 
išduoti tokiuo vardu “char- 
terį.” Teisėjas paaiškino, 
kad Scrantone jau senai gy
vuoja Šv. Juozapo katalikiš
ka lietuvių parapija. Ir to
dėl leisti atskaiunams pa
vartoti “katalikišką” var
dą butų tik katalikų klai
dinimas.

Vadinasi, nezaležninkai 
visur suklumpa, kur tik jie 
pasisuka. Teisybė visur ima 
viršų.

Scrantono lietuvių kolie- 
nija labai pagarsėjusi lietu
vių atskalūnų nezaležninkų 
bjauriais darbais. Jie ki- 
iuomet buvo pagrobę riet 
pačią Šv. Juozapo bažnyčią 
ir tenai kelis metus šeimi
ninkavo. Katalikai juos iš 
tenai kaip barsukus išrūkė 
su teismo pagelba.

Nestebėtina. Juk tenai 
Guri savo “sostinę” žino
mas lietuviškų bedievių tė
vas Šliupas. Šitas kaip dar
bais, taip žodžiu buvo prisi
dėjęs prie nezaležninkų po
zicijos sustiprinimo.

Dabar isnaujo atskalūnai 
taikosi labiaus įsibriauti lie
tuvių tarpa,n ir juos mulkin
ti. -

Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijoje klebonaūja gerb.

šituos jai paskolintus pini
gus sugrąžins jau ne $82.40, 
bet $100. Reiškia sugrąžius 
paskolų su 4 nuošimčiu.

25c. vertės ženkleliai bus 
galima lipinti ant kitokių 
kuponų. Slinkus $4 vertės 
šitų ženklelių, kuponą su 
jais bus galima apmainyti 
ant $4.1® vertės karės ženk
lelio primokant truksian
čius kelioliką centų. Tuo 
lengvu budu galima bus 
kadir vaikams sutaupyti 
daugelį pinigų ir už penkių 
metų juos atgauti su nuo
šimčiu. . :

Karės ženkleliai per atei
nantį gruodį ir sausį bus 
pardavinėjami po $4.12. 
Paskui tie ženkleliai kas 
mėnuo darysis vienu centu 
brangesni.

Vienam žmogui bus gali
ma tų ženklelių įsigyti ne 
daugiau kaip $1,000 vertės.

Kaip vienį, taip kiti ka
rės ženkleliai bus pardavi
nėjama visur: bankuose, 
krautuvėse, stotyse ir įvai- 
riose įstaigose.

Lengvas, visiems prieina
mas taupumo būdas. Mes 
mielai patariame lietuviams 
šita proga pasinaudoti. Nes 
patįs pelnysite ir vyriausy
bę paremsite. . . x,

Šventojo Tėvo Kolekta.
CHI0AG06 ARKIVYSKUPO RABTA&

KUN. VIRMAUSKIS 
APLANKE LIETUVIUS

KAREIVIUS. •

Lawreuce, Mass.—Lapkričio 
10, gerb. kun. Pranas A. Vir? 
mauskis, vietinis vargoninin
kas p. Antanas Grigoraitis 
ir Jonas J. Ramanauskas, na
rys Kareivių Globojimo Ko-

kun. J. Kuras. Šitam tčvi- buv0 nuvažiavę į
ilginiui teko ir tenka daug 
'pavargti bekovojant su at
kakliais atskalūnais, deja, 
su lietuviais, kuriuos viso
kio plauko mulkintojai su
klaidino.

Duok, Dieve, gerb. kuni
gui klebonui sveikatos ir iš
tvermės nezaležninkus ne 
tik nugalėti, bet atvesti juos 
ant tikrojo kelio.

VISI GALĖS REMTI VY
RIAUSYBĘ PINIGAIS.

Laikraštis “The Scvanton 
Rcpublican” iš lapkričio 13 
•d., š. m., praneša labai ne
smagią žinią musų atskalū
nams nėzalcžn inkams. Jie 
mieste Scrantone, Pa., iš šė
miui turi susiviję sau lizdą. 
Kad labiaus sumulkinti nc- 
BUamratusius lietuvius dar
bininkus, nezaležninkų bum- 
bizas su savo šalininkais imj-

Suv. Valstijų vyriausybė 
paskelbė, kad jinai išleidžia 
karės ženklelius (markes). 
Šituos galės pirkti pigiai 
kadir bėdiniausi žmonės. 
Pirkdami karės ženklelius 
turės progą sutaupyti pini
gus, gauti už juos 4 nuošim
tį ir tuo budu pinigais pa
gelbėti vyriausybei vesti 
karę prieš Vokietiją. Šituo 
keliu vyriausybė mano su
rinkti kelis milijardus do- 
lierių.

Ne kiekvienas žmogus, 
kadir nori, gali pirkti lais
vės bondsus. Bondsams yra 
reikalingos didesnės pinigų 
sumos. Kas kita bus'su ka
rės ženkleliais. Juos galės 
įsigyti kiekvienas.

Karės ženkleliai bus par
davinėjami pradėjus atei
nančio gruodžio mėnesio 
3 d.

Ženkleliai bus dviejopi.
Vieni vertės $4.12, kiti —- 
25c. Kas nusipirks $4.12 
vertės ženklelį, tasai gaus 
kuponą (mažą kningelytę) 
veltui. Kupone bus pažymė
ta 20 vietų ženkleli Am s li
pyti. Kuomet kiekvienoj 
vietoj bus prilipytas $4.12 
vertės ženklelis, tuomet pa
sidarys išviso $82.40. Už 
penkių metų vyriausybė už

Caro Devens, Avyer, M^ss., ten 
aplankyti, lietuvius kareivius. 
Šioje vietoje randasi nemažas 
lietuvių kareivių būrelis, ku
rie buvo paimti kariuomenėn 
iš įvairių kolionijų Naujosios 
Anglijos. Kun. Virmauškis nu
vežė kareiviams dovanų didelį 
glėbį lietuvišku kningų ir mal- 
dakningių, kurias išdalįs lie
tuviams kareiviams kapelio
nas O’Connor, kuris yra kata
likų kareivių dvasiškas vado
vas. Kun. O’Connor daug tu
rėjo ką apie lietuvius karei
vius pasakyti. Jis juos išgyrė 
už jų dorišką užsilaikymą ir 
už jų darbštumą. Jis pasakojo, 
kad oficieriai yra labai lietu
viais užganėdinti, ir kad jie 
juos giria už jų greitą išmoki
mą militariškos disciplinos. It
'fiziškai lietuviai esą geriausi>
kareiviai iš visų kitų tautų. 

Lapk. 16, vakare, kun. Vir-
mauskis vėl aplankys Camp 
Devens ir tą vakarą užsiims 
klausinėjimu išpažinčių. Lie
tuviai kareiviai džiaugiasi, 
kad ir jie nėra savo kunigų 
užmiršti.

Jonas Keras

Uisigeidė.
Prūselis. Kodėl Tamstos 

plaukai taip gražiai garbi- 
nuoti?

Lietuvis. G tai nuo kar
stinių. Pernai kaip sirgau 
jomis, tai ir susiraitė plau
kai.

Prūselis. Oi, kad ir man 
tų karštinių...

Nelaimė.
—Ko verki, Onute?
—Mamyte, čiulpiau sal

dainį ir netyčiomis prari
jau, bučiau kasžinkoliai iš
tekus čiulpti.

—Imk kitą, šitą kramty
dama praryk.

JUMIS VILĘLMAB MUNDELMN 

Iš Dievo gailestingumo ir Apaštališkojo Sosto malonės 
Cbicagos Arkivyskupas.

CHldAGOS ARKIVYSKUPIJOS DVASIŠKIJAI IR 
VISIEMS KATALIKAMS.

Brangus Mylimieji!
Vėl atėjo laikas, kuomet vyskupijos galva krei

piasi į tikinčiuosius reikale savo ir jųjų tėvo ir virši
ninko, vietininko Jėzaus Kristaus ant žemės, Pope- 
žiaus Benedikto XV. Trečiasis Sekmadienis lapkričio 
mėnesio šių metų tai musų paskirtoji diena, kurioje 
šios Arkivyskupijos kunigai ir žmonės yra raginami 
melsties už musų Šventąjį Tėvą ir nešti jam aukas, 
kad suteiktų jam pagelbą, jo reikaluose, paremtų jo da
romus gailestingumo darbus ir sykiu parodytų, jogei 
juomi didžiuojasi, gerbia jį delei jo augščiausios val
džios ir jį myli, kaipo savo gerąjį tėvą. Į musų pra
ėjusiųjų metų atsiliepimą musų žmonių atsakymas 
buvo taip prakilnus, taip karštas, taip dosnus, jogei 
toji Švento £etro skatiko metinė kolekta buvo Ryme 
pažymėta, kaipo didžiausia ir žymiausia Augščiarisiąjain 
Geriytojjii'auk«, kaflk hors, iš š-iofe šalies vtškupijų, jam 
nusiųsta.

SAurųo ‘.‘padidina rųtlsų viltį, jogei kada parodysime 
jiems musų Šventojo Tėvo Reikalus ir delei jo prašy
sime,’ vėl'atrasime naują' prisidėjimą ir pagelbąt

Mesi tu^įrtie tigrių /tiesą išrfeikšti sava širdžių jau
smus tazė, kuris sėdi Šventojo Petro Soste. Visame 
plačiame pasarufyje nerastume vietos, kur katalikas, to 
vardo vertas, (besididžiuotų musų Šventuoju Tėvu. Jis 
vienas, šviesus, ramus ir užuojautos pilnas, stovi tarp 
triukšmo ir baisenybių šios draskančios krikščioni
ją karės. Šios; gadynės ūkanose jis vienas šviečia, 
tartum banguojančiose jūrėse žiburys, į kurį sū vilti
mi krypsta nufargusios -akys Europos ir Azijos žmo
nių. Ji» jiems atrodo tartum antrasai Kristus, kurio 
vietą jis užima ir į jų gailingąjį meldimą “Viešpatie, 
gelbėk mus^Žtmarfte,” jis šaukia, kaip kitados jo Mo
kytojas “Teesie ramybė!” Šventojo Tėvo su pagar
ba klausė Ciesoriai, Karaliai ir Prezidentai, — Katali
kai, Protestotaai ir Stabmeldžiai, — taiktainkai, kariau
jantieji ir neutraliai, ir — ašių Dievui — savo atsa
kymuose nefyViehi iš’jų neuždarė durų artimiausios tai
kos vilčiai.

Ištikrųjų, atrodo, tartum, kad Visagalis, paant
rindamas išnaujo tankų Popežių istorijoje atsitikimą, 
pašaukė šitąjį Popežių, didį valdininką ir mylintįjį tė
vą, aprūpinti ypatinguosius šios gadynės reikalus. 
IJSTuo pačios pradžios savo valdymo jis meldėsi ir mus 
ragino be paliovos melsties, kad kuogreičiau pasibaig
tų šita pasaulį novijanti karė, kuri skausmo ir neapy
kantos sėklas pasėjo kone visose tautose ir kuri griau- 
ja ne tik baltosios rasės viršenybę, bet net ir pačios jos 
gyvybę. Be to, jis dirbo dieną ir naktį, vartojo visas 
galimafe priemones, naudojosi kiekviena proga, kad pa
skubintų tvirtos taikos įvykinimą, kad priartintų auš
rą tos dienos, kurioje civilizuotasis pasaulis išbustų iŠ 
sloginančios jįjį neapykantos ir jį kankinančių, jau per 
tris ilgus metus, žudynių.

Jis turi karės laukuose savo vaikelių Jcone po 
kiekviena vėliava. Jis nei vieno jųjų nebaTė ir nei 
vieno šalies nesilaikė. Jis nenorėjo padidinti vargo, 
kuris juos spaudžia ir palikti blogo įspūdžio jų atmin
tyje, nes jie' visi jam brangus ir visi jie stoja Už pra
kilniausius širdies jausmus: tėvynės ir savo židinių 
meilę. Dgą laiką mes tik ištolo žiūrėjome į šitą di
džiausią, siriarkiąueią ir brangiausiai atsieinančią pa
saulio karę. Bet štai atėjo valanda ir šios šalies rei
kalai taip virto, jogei ir musų valdininkai, kuriuos mes 
išrinkome vadovais ir kurie laukia iš mus paklusnybės 
ir paramos, ir mus taippat pastatė šalie karės lauko. 
Ir iš milijonų namų iškeliavo musų rinktiniai vyrai, ku
rių gyslose teka kraujas įvairių tautų ir pasirengė pa
aukoti savo gyvastį už šios šalies laisvę.

Tečiaus nors pusmetis jau-praslinko nuo musų 
įstojimo į pasaulinę karę, bet jos baisenybių da mes ne- 
atjoutėme taip, kaip mūsų broliai kituose kraštuose. 
Mes da nesižiurėjome į traukinius ligoniais pilnus, į 
ilgą eilę sužeistųjų, naščiais nešamųjų, mes da nepaė
mėme į savo rankas vieno iš tų sudraskytųjų ir sužeis
tųjų kūnų, kuriuos mes taip mylime, kaip save pačius. 
Mes da neskaitinėjome atvejų atvejais žuvusiųjų ir ne
žinia kur dingusiųjų sąrašo, kad' pilnomis ašarų savo 
akimis ir skausmo suspaustomis širdimis nesurasime 
vardo brangaus kareivio ar jūreivio, kurį Valstijos bal
sas paėmė nuo musų; mes da ncat jautėme bado kanky
nių ir negirdėjome šaukiančių pieno alkanų vaikelių. 
Kitą metą gal ir mes kai-kuriuos iš šių skausmų pn- 
tyrsim. O jei iki šiolei mes buvome apsaugoti, kiti gi 
pažeisti, jei mes turėjome kasdienę duoną, kitiems gi 
jos stigo, tai ar ne gana turime priežasčių būti dėkin
gi Dievui už Jo gailestingumą? Ir ar Jnusų dėkingu

»i1' t ’ i 4
Atsiminimas įijo didelio Cbicagos tikinčiųjų do-

mas Beturėtų pasirodyti ne tik širdinga malda, bet ir 
prakilniais darbais?

Tikrai niekur nesurasime iškalbingesnio, gražes
nio ir Kristui panašesnio pavyzdžio, kaip Šventasis Tė
vas, Nuo pirmosios savo pašaukimo valandos jis paė
mė sunkią valdymo naštą ir be nuoilsio dirbo, kad at
vestų į taiką ir susipratimą įniršusias Europos tautas. 
Jis užstojo silpnus, ligotus, sužeistus ir nedirbo veltai. 
Badaujantieji ir vargstantieji jo vaikeliai Lenkijoje, 
Belgijoje, Lietuvoje, ištiesė prie jo savo rankas ir jis 
jų šaukimą išgirdo. Ir šis neturtingųjų tėvas, šis varg
stančiųjų suramintojas, nors pats neturtingas, dalino
si keliais likusiais skatikais su vargstančiais tų šalių 
vaikeliais. Ar šita aplinkybė nesuteikia ir musų dos
numui progos? Ar galėtume surasti savo gailestin
gumo parodymui geresnį tarpininką tarp mus ir Eu
ropoje kenčiančių mus brolių, už musų bendrąjį Tė
vą, popežių Benediktą XV? Ar galime surasti geres
nį ir ištikimesnį musų išmaldų dalintoją badaujan
tiems, apleistiems, sužeistiems, nekaltoms šios didžiau
sios nelaimės aukoms, už dvasiškąjį visų Valdovą?

Tat bukime dosnus, prie šios progos, musų Šven
tąjam Tėvui, kuris taip dideliai dosnus pasirodė savo 
kenčiantiems vaikeliams, karės varguose paskendu- 
ziems; tat padėkime jam teikti pagelbą ir nešti pašel- 
pą tiems, kurie jos reikalavo ir dabar pas jį reikalau
ja, kaipo pas savąjį tėvą; gali būt, kad * Dangiškasis 
Tėvas, musų aukomis ir dovanomis sujudintas, atmo
kės Savo Vietininkui ant žemės už musų dosnumą, su
trumpindamas karės vargus ir baisenybes ankstyvu, 
ramiu įr garbingu jos užbaigimu.

Jus mylintis Kristuje
f Jurgis Vilelmas Mundelein,

Cbicagos Arkivyskupas.
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LAIŠKAS JO EMINENCIJOS KARDINOLO P. GAS
PARRI, ŠVENTOJO TĖVO SEKRETORIAUS, 

JOJO AUGŠTĄJAI MALONYBEI CHI 
GAGOS ARKIVYSKUPUI.

Augštai Gerbiamas Arkivyskupe!
Nors buvo pranešta Jojo Excellencijai, Monsignorui 

Bonzano, Apaštališkąjam Delegatui Washingtone, kad 
padėkotų Šventojo Tėvo vardu Suvienytų Valstijų Vy
skupams už Šventojo Petro skatiko aukas, tečiau Šventa
sis Tėvas nori, kad butų išreikšta Jojo ypatinga padėka 
Jūsų Augštąjai Malonybei už gausią auką, $62,094.89, ku
rią Jojo Šventenybė gavo iš Jūsų Arkivyskupijos.

Šventasis Tėvas su nemažu džiaugsmu pastebėjo di
delį tikėjimą ir meilę, su kuriais Cbicagos Arkivyskupija 
pasiskubino jam pagelbėti jo Apaštališkojo gailestingu-; 
n:o darbuose, kaip veik padidėjo finansinėm sunkenybės, 
delei šių laikų liūdnų sąlygų ir delei plačios dirvos, kurtą 
turėjo aprūpinti Kristaus Vietininko gailestingumas.

Toks parodymas krikščioniškosios pagarbos ir vaike
lių meilės labai suramino Šventąjį Tėvą, kurio širdyje at
randa atbalsį ir dūsavimai viso pasaulio vargstančios 
žmonijos.

Todėl Šventasis Tėvas norėjo, kad aš išreikščiau Ju- 
su Augštąjai Malonybei AugšČiausiojo Ganytojo tėviš
kąjį dėkingumą ir džiaugsmą, su kuriuo jis žiuri į tą dos
nią auką, kaipo į Jūsų prisirišimo prie Apaštališkojo So
sto ženklą ir pasekmę Jūsų rūpestingumo, su kuriuo Jū
sų Augštoji Malonybė stengėsi įkvėpti savo mylimuo
sius pavaldinius Jūsų pačių meilingu prisirišimu.

Šventasis Tėvas taip-pat buvo sujudintas stropiu Jū
sų dvasiškuos prisidėjimu, ypač Gerbiamųjų klebonų, ku
rių kiekvienas, kaip Jo Šventenybė, iš diocezijos aukų 
sąrašo, pastebėjo, stengėsi tai padaryti savo parapijoje, 
ką Jūsų Augštoji Malonybė padarė visoje vyskupijoje.

Todėl išreikšdamas Jojo Šventenybės širdingą padė
kojimą Jūsų Augšt. Malonybei, Gerb. klebonams, visai 
dvasiškijiai ir kiekvienam aukotojui, turiu džiaugsmą 
Jums pranešti, jogei Šv. Tėvas, kaipo savo dėkingos ir tė
viškos meilės ženklą, maloniai suteikė Jūsų Augštąjai 
Malonybei, Didžiai Gerb. Patarėjams, kiekvienam klebo
nui ir jųjų parapijiečiams, lygiai kaip ir visiems kuni
gams ir visos Arkivygkupijos tikintiesiems, — Apašta
liškąjį Palaiminimą.

Pasilieku su gilia ir tikra pagarba, 
jums atsidavęs tarnas,

P. Kardinolas Gasparri
Iš Vatikano, 19 Vasario, 1917.

5,000 svečių.
Botbschild kompanijos 

krautuvė, mieste pakvietė 
5,000 jurininkų pietauti 
Dėkavonės Dienoje. Nors 
tą dieną krautuvė bus už
daryta, bet valgomieji kam
bariai dėl svečių bus atvi
ri.

Juozas, Paskolink man 6 
rubliui.

Kazys. Kad tik 3 rub
lius teturiu.

Juozas. Na tai duok 3, o 
kitus trįs dar man busi kal
tas.

Jrzb pinigui tori būti p*- R 
dėti geroje saugioje vals

tijoe batikoje

SECBRITY BANK

8% ant Jūsų Ptaįą
PsaoMMsis iv I 

arais Iki S

Pzrzhmčlame pinigu į 
Europą ir galima, gauti 

Laivokartez.

8tork« tr Bonds Perkami tr Parduo- 
d«mi veiklus darbas. Androwi & CO., 
10H E. La Hali a at., u t data ISO* ns.
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šeštadienis, lapkr. 17 d • 1

CHICAGOJE.
Kalbės socialistai 

socialistams.

Šitą sekmadienį po pietų 
2 vai. Chicago teatre, Wa- 
bash avė. ir 8 gatv., bus di
delės prakalbos. Kalbės so
cialistai į socialistus. Tema 
kalbos bus “Karė ir Demo
kratizmas.” Šios prakalbos 
yra rengiamos Darbininkų 
ir Demokratų, susivienijimo 
Chicagos kuopos, kuri likos 
sutverta po Aarbininkų fe
deracijos Minneapolio mie
sto konvencijai, i

Kalbėtojai bus šie:
Charles Edw. Russell, na- 

rys Amerikoniškos Komisi
jos: buvusios ilgų laikų Ru
sijoj.

E. E. Carr, redaktorius 
“Krikščionių socialisto”, ir 
daug kitokių, kningų rašti
ninkas. i -J,

Charles Dold, Bemard 
McMahon Chicagos socialis
tas ir daug kitų: i j 4

Šitos bus pirmos prakal
bos p. Russell nuo jo su
grįžimo šion šalin. Bus la
bai indomios, nės p. Russell 
yra didis soeialistų šalinin
kas. Prakalbos prasidės ly
giai 2 vai. Jokios įžangos 
nereiks mokėti. Patartina
lietuviams socialistams kuo-.* \
skaitlingiausiai ten atsilan
kyti. •, , •. •

i . " į j
Apdegė.

Adams ir EJting Co. dar
žo užsidegė dangtis , maliar 
vos.katilo. Netrukus tasai 
ekspliodavo ir apdegino 
tris darbininkus.

Apsigavo.
%

'Antonio Šerio, italas, 80 
Central Avė., turėjo du ar
kliu, vienų iš jų' sergantį 
buvo nutaręs atiduoti 
“muilui.” Pašaukęs veži
mų paimti arklį, pats išva
žiavo miestan, gi moteris 
atvažiavusiems atidavė 
sveikų arklį. Parvažiavęs 
apsižiūrėjo ir telcfonavo, 
norėdamas sulaikyti arklio 
mušimų; bet jau buvo per 
vėlu.

liau. Pakeliui susitiko II. 
F. Werva ir atėmė nuo jo 
50 dol.. Paskutinė jų auka 
tų dienų buvo II. Good- 
heart, kuriam atėmė 15 dol. 
ir laikrodėlį.

i------'-------- —------
Chicagos patriotizmas.

Suv. Valstijų vyriausybės 
parėdymu, kad sutaupyti 
daugiau anglių, buvo para
ginta, kad visokį elektriki- 
niai dideli apgarsinimai, ku
rie mieste šviesdavo visų 
naktį, butų užgesinami apie.’

APSVARSTYKITE GERAI.
j T galima teisingiau dlemonto Akmeni pirkti T 
Af galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorlua Jumis darbais — užganė

dinti?
Pakl&uskyte lietuvių kurie žino. Visad - teisin

gas patarnavimas,
K. NURKAITlS /

1617 M.-Robey St., Prie Milwaukeo avė., ir North Avė.

<<1 b Ag g AB”

Žydų keptuvės ima po 7c. 
-. .už duoną.

11 vai. vak. Su praeitu va
karu pradėta pildyti tas pa
rėdymas. ' t

KAM PERGREITAI SENTI?

Jus klystate, jeigu manot, 
kad y ra. tos neatlaidus gamtiš 
kas įstatymas, kuris nus- 
stato, kada žmogus tu 
ri pradėti senti. “Senas Am 
,žius ’ ’ daugiausiai priklauso 
nuo to, kaip žmogus gyvena. 
Žmogus eina senyn, nes jo ku 
no celės nuodijasi. ‘ Jeigu jus 
norite atmainyti tokį padėji 
mų geryn ir prašalinti besirin

kimų sugedusios medžiagos 
bei nuodingų substancijų sa
vo virškinimo kaule, tai imki 
te Trinerio Amerikoniškąjį 
Kartaus Vyno Eliksirų. Šisai 
vaistas niekados neužvils, atsi
tikus konstipacijai, vidurių 
užkietėjime, galvos skausmui, 
nerviškumui ir visose kitose• ' f ai 1
bėdose, pasitaikančiose nuo vi
durių betvarkės. Jus gausite 
jį visose aptiekose —- kainos 
tapo truputį pakeltos, bet šiais 
laikais pigus preparatas turi

būti aršesnis, negu kada nors 
pirmiaus. Neimk jo ir reika 
lauk Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Eliksiro.

Jeigu* reikalaujate tikrai 
gero vaisto nuo reumatizmo, 
neuralgijos,' lumbago, nikste- 
rėjimų, išsisukimų sutinimų 
Ar tt. tai reikalaukite Trinerio 
Triner, Manufacturing Che 
mist, 1333-13343 So. Ashland 
Avė., Cbicago, UI.

(Apg.).i f

AR NORI SUTAUPYTI PINIGUS - TAIP - =
ATEIK PAMATYTI MUS. , • ■

HALSTEb FURNITURE CO. =
1936-1939 S. Halsted St. ■
Dvejos durys nuo 20-tos gatves

Rakandai ir Pečiai. Už pinigus ar ant Išmokesiio. ;
Nepadarykite klaidos krautuvėje žiūrėkite gerai ■ 

ant numerio, mes turime didžiausį stocka iš kurio gale- ■ 
site pasirinkti ir dar sutaupysite pinigus perkant pas ■ 
mus. čionais yra keletą tų pygumų. ■

3 S'3**
Didžiausis Pasirinkimas. i — .i. 11 i i . i ■

’ Lietu- lškų, polfikų, ruski* Ir angliškų rekordų, geriausiu 
gramafonu, kaina nuo $15.00 Iki $3.50

Didelis pasirinkimas Jewelery, laikrodėlių, auk 
sinių žiedų, daimantų, sidabrinių šaukštų, peilių 
(silverwars) ir tt. Užlaikome didžiausi knygų krau
tuvė Chicagoje kur galima gauti visokias knygas 
kokios tiktai yra lietuvių kalboje, taipogi gražiausiu 
abrozdų, Šventųjų paveikslų, postkarčių, ir tt 

Kainos pas mus yra žemesnės kaip kitur.
Kataloga. gramafonu ir rekordu siunčiama dyjcai.

, JUOZAPAS F. SUDRIK
3343 SO. HALSTED Si;., CHICAGO, ILL.

rot

TT

I '• I

■f

I I PINIGUS
Kad palikti turtingu ir nepriklausomu reikalinga yra, kad jus pinigai » 
dirbtų ir dirbtų sunkiai. Jus turite juos indėti geroje pramonėje, tokio
je, kuri peržiurėjus atsakytų sovo šakai ir duotų gerus nuošimčius. 
Tas pasiulijimas yra TEMPLAR MOTORŲ CO.

■

M

a

><»,(» : >

Viršui parodyta fotografija yla pirmutinė dirbuvės dalis ir jau pabaig 
ta statyti. Mašinerijos jau sutaisytos ir karai jau bus dirbami 

bėgije 30 dienų.

i iši Valgomojo kamba 
rio kėde padirbta iš 
gero ąžuolo, stipriai ir 
gerai, pąrduędamą ki
tose krautuvėse 
$1.50 musų kaina

B

29.50

K-o
.-s!

w d <0
SS gE£ d £ a!.2 fcOU O —<

šį Plieninė Lova, didelė 2 
colių stulpeliais ir 1 colis iš 
vydaus, visokios spalvos, kito
se krautuvėse parduodama po 
$12.00, musų kaina tik.

Šis didelis šildomasis 
pečius nikeliais apve
džiotas užšildo 
barius. ;

Specialiai ant 
pardavimo.

šis tikro -ąžuolo Extension 
šis automatiškas lopšys. Dirba stalas su gražiai nudailintom 

kaip laikro'di3, tyliai. Parduoda- kojom ir 3 cztra lentos,
mas kitose krautuvėse po $7.50. Specialiai ant šio išpardavimo

$5.45 $12.45

Žydų keptuvių savinin
kai nutarė, kad 1 svaro ke
palėlį duonos parduoti už 7 
centus. 2 svarų —.14 cen
tų. Nuo ateinančio sekma
dienio bus parduodami 3 
svarų kepalėliai po 20 cen
tų. Sako ir pieną truputi 
papiginsią. Pažiūrėsime, 
ką darys didžiosios kepyk
los? ■ ? y •) A 4* 1

Plėšikai.

Gauja automobilinių plė
šikų aną dieną apiplėšė 
daug žmonių. Pirma auka 
buvo vaistinė 420T W. 26 
gat., paėmė 30 dol.; antra— 
vaistinė, 2610 So. Kedwalc 
Avė.; čia paėmė žiedus ir 
jlinigij taipgi; trečia — 
krautuvė M. Feeney, 3557 
W. 22 gat.; paėmė 25 dol.; 
ketvirta — H. Booda, paė
mė 60 dolierių.

Jausdami turį mažai ga-; 
žolinos, užvažiavo į gazolini 
nę stotį, liepė pripilti jiems* 
gazolino ir, atėmę dar nuo 
sargo 65 dol., važiavo to-

KOMPANIJOS VYRIAUSYBE:
Žemiau surašyta vyriausybė kompanijos Temp

lar Motor. Patyrimas parodo, kad jie visi yra 
pramonininkai ir priklauso prie didelių kompaniją.

# M. F. Bramley, pirmininkas, Jis taipgi pirmi
ninkas Cleveland Trinitad Ceittentavimo Kompani
jos, The Luna parko Pasilinksminimo Kortip., The 
Landtile ir Abstract prižiūrėtojas.

W. J. Hunkin vice-pirm. Jis taipgi pirmin. Hun- 
kin Conkey Contruction Co., vicc-pirm. Cleveland 
Builders Supply Co.

D. C. Reed —iždininkas. Jis taipgi pirm. Lake- 
wood State Bank; vice- prez. ^be Colonial Savings 
& Loan Co.; prezid. Medina County Creamery Co.

J. E. Mathews — raštin. Pirmiaus buvęs val
stijos senatoruim; buvęs mryt Mathews Orgill ir 
Maschke advokatu.
.. .A. M. Dean inžinierius. Pirmiaus buvęs vyriau
sias inžinierius The Matheson Automobilių Korflpa- 
nipos ir Ferro Machine & Foundry kompanijos.

W. O Cooper Kompanijos užveizda. Seniaus 
buvęs vyriausias pardavėjas Inter Fext Books Co., 
Armour & Co. ir National Cash Register Co.

H. M. Anderson, Pardavėjų prižiūrėtojas. Pir
miaus buvęs Stutz Motor Co.

J. W. Weller. Dir&tuvės prižiūrėtojas. Buvęs 
Packard Co.

fS. H. Landsittell, pardavėjas Eng.. Buvęs Gar- 
ford ir Hayne Co.

Templar Motorai, Nuolatinis 
Reikalas

Savo pirmuose metuose Templar Moterai turėjo 
tokius pasisekimus: Pardavė $1,250,000 vertės šėrų sa
vo 5500 šėrininkams. Pirko ir grynais pinigais užmokė
jo už 18 akrų žemės, kur viršmirnėta dirbtuvė yra pas
tatyta. Tas namas vertas yra $125,000. Mašinos jau sus
tatytos ir medžiaga yra gaunama kasdien dirbtuvėje. 
Oelžkelis eina per. pačių dirbtuvę ir bus pabaigtas bė
gyje 30 dienų. Templar Motorai yra nuolatinis reikalas.

Jus Turite Indėti Savo Pinigų Templar Motoruose
Turtai buvo padaryti motorų Bėrais, kur buvo teisingai vedama. Keli Šimtai dol. indėti Stutz Cbandler, iL»r,i, 

Saxon, padarė juos neprigulmingais. Templar moterrai turi tuos gerus vedėjus ir žada jums padėti jūsų uždarbiuose. 
Šerai parduodami po 12 dol. vienas. Jų galite pirkti nuo 5 šėrų ir daugiau. Iškirpk kuponų ir pasiųsk šiandien, 
kadangi prekė jų kas dicflh auga. Rašyk šiandien. Jeigu ko nesuprastumete, pasiųsk mums atvirute, o mes su noru 
jums paaiškinsime. ,

š
iB
B

NAUJAS

-THE-

TEMPLAR MOTOR CORP,
CLEVELAND, OHIO

CHICAGOS OFISAS:
1339 SO. MCHI6AN AVENllE Calnmet 5268

I

THE TEMPLAR MOTORS CORP.,
Dept. O. 1889 8. Mlchlgan avė., Chicago, m.

Indėta rašte
Corp.

Vardas ....

Gatvė ......

Miestas........

ui Sėtų Templar Motor

B

Kaip galima lengvai ant smuikos išsimokyti į 
trumpų laikų per naujos gadinęs Pus Balso systema kaip 
yra lengvai ir aiškiai Pus Balso systemas, net yra dyvai 
kaip muzikos kompozitoriai neišrado to ankščiau. Atei- 
kyte į konservatorija persitikrinti ar yra teisybė ar ne.

Privatiškai ir klesoj lekcijų ant smuikos mandoli- 
’ nos gitaro ir muzikes harmonijos.

Taipgi ateinam į studentų namus lekcijas duoti. 
Ork'estros pratika prasidėjo, prisirašykitt

NAUJAGADYNIŠKA

Muzikos Konservatorija
FRANK BAGDŽIUNA5, Direktorius

*3343 So. Union Avenue
I

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 9 vakarė. Nedėliomis

nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakarė.
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GRAŽUS VAKARAS Žmonių buvo nepaprastai 
daug, nes net ir sėdynių jri- 
truko. Buvo matyti, kad žmo
nės labui yra pasiga&ėdinę 
tuo vaka4t

Po lojimo buvo pasilink
sminimas.

Linksma yra matyti tokį 
katalikiškos draugijos veiki
mų ir malonu kitiems apie 
tuos darbus pranešti.

Tebūnie garbė jums, lietu
viai, katrie dirbate katalikiš
koje dirvoje, už jūsų darbų ir 
trusų. >

Svečias. <

klikas yra nevisai mažas, yra 
lietuvių parapija Šy. Kry
žiaus, kurioje iki spalių 28 d., 
klebonavo kum J. Oriėius. Jįs 
apleido šita parapijų. Jo vie
ton pribuvo Kpn. M. Cibulskis 
iš Sioujc City, Ia.

Gerb. Kųn. M. Cibulskis at
važiavęs nerado bažnytinio 
choro, kurį turėjo tuojans su
organizuoti. Gaila, kad dar 
lig šiol neturime vargoninin
ko, bet klebonas žada greitu 
laiku gauti.

Pamatę žinutę iš Sioux City,' 
Ja., apie priėmimų kun. Gri
ciaus, nuliudome, nes pas mus 
galima pasigirti tik viena be
tvarke. » *

. Nors dar ir nesenai kun. Ci
bulskis atvažiavo, bet jau sp4- 
jp nekuris dalykįus sutvarky
ti. Tuoj aus sutvarkė lietuviš
kų giesmių bažnyčioje giedo- 
jittfc- K

Lapkričio 18 d. manoma su
šaukt vyrų ir moterų susirin
kimas. Noriirta sutverti S. L. 
K. K. Am. kuopų, kokia senai 
čia reikalinga.

Tikimasi, kad netrukus ir 
daugiaus katalikiškų draugijų 
čia atsiras. Yra viltis, kad ir 
Daytono lietuviai pradės dirb
ti Bažnyčios ir tautos naudai.

Majrvenkietis.

Waukegan, UI. — Lapkri
čio 4 d. Šv. Baltramiejaus dr- 
gija buvo surengus nepapras 
tų vakarų. Vaidinta dramatiš- 
kai-istoriškas veikalas “Mir- 
g •

Sis veikalas dar pirmų kar
tų pas mus pasirodė scenoje. 
Bet ■žmonėms lošimas labai pa
tiko, nes lošėjai gerai atliko 
savo roles.

Geriausiai pasižymėjo se
kantieji: O. Burbiutė —

l“MiBgos” rolėje, O. Šimuli- 
niutė, — Kunigaikštienės rolė
je. •— Iš vyru, gerai atliko: 
pp. S. Gadeikis, S. Misiūnas 
ir J. Švitorius.

Muzikos Konservatorija
Tra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val

stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara., smui
kuoti, yargoninlnkavliuo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų Instrumen
tų, teorija, harmonija Ir muzikos Istorija.

Geriausias laikus mokintis muzikos, tai Jaunose dienose. Tėvai', 
nesigailėkite valkeliams duoti proga. Už maža užmokėsaj, turėsite 
didele nauda. Užsiraukite tuoj. — Kainoe musų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatlfikai arba rąžykite: (

Mes Parduodame 
Už Wholesale 

Kainas

1 A. S, POCIUS
i 3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122
« 'Ant trecių Lųhų

PUSANTRO BLOKO | RYTUS 
NUO HALSTED 6ATVESIŠ LIETUVIŲ GYVENIMO

PLATINKIT “DRAUGĄDayton, Ohio. — Musų mies

Mes turime daugiau Lietuvių par
davėjų negu kokia kita krautuvę 
Chicagoje.

Theo Dundulis No. 14,
Julia Stankus No. 15
B. J. Sereikis No. 6 ir 40 kitų.

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

Del parankamo -ūkių depozitorių Taupumo Sky
rius šios bankos yra atdaras J ‘r
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai. " ' • *1 r i t

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

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priėmami.

Du dideli Bostono Išdirbėjai kurie mums pardavė savo visą stock’ą

3700 Poros Vyru, Moterų ir Vaiku čeveryku
Li “ į ! t Į J 7 _______

Valkų čcverykai <JSIMkaz=Mergaičių čcverykai.

Patent ar gunmetal jkučio sku- 
ros;, maerljo, viršais ar skuros; 
geros kuros padais, tip ar ba- 
by doll, didžio iki
3 pora

Patėnt leatber aug&tais auteliais 
ar žemais; su gerais skuros 
padls — su guzlkeliis; didžio 
iki S specialę kai
na už pora TOJĮSI

BREARFASI

LA SALLF id WASHINGTON STS.

(Skersai nuo City Hali). ,
ttlUlUIIIlUlIlIUIlUIHaUlIlIlIlIlIHIUIIIIIIIIIIIIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlimi

T
OSTAS ir gar
džiausias šiose 
Lapkričio rytuose. 
Bet dar gardesnis 
yra kuomet prireng
tas su

Geriausia vieta pirkti Deiman

tus ir aukso žiedus aukso lt 

paauksuotu laikrodėliu leooug$Ių 

lnketų koloneku špilkų ir tt Ma

su Lietuviška krautuvė yra Vie
na M didžiausių ir seniausia 
Chicagoje Musų tavoral yra tei
singai gvarantuotl Ir prekės pi-’ 

gesnės negu kitur.

Ul Popularls 14>c. Ceveryltams pališkis
22-J-l Shinola Tan Ruąpet, čystlja ir k 
Blank. Čeveryku paežius paprasta 
kaina 10c. dabar tik L..... 7 c.

iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiniuiuiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiHiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniii
/—Z Vyrų ir Jaunų Vaikynų $13 ir $20 

r • • Overkotai po $14.50.>
’ ^cs Paduodame šios meto Overko- 

♦ ~ i tus Siutus už pernai meto kainas--
T7 \ čionais keletą nepaprastų pirkinių.

h 1 /MpLnf Vyrų Overkotai ir Siutai.
r; Juodas Kersey’s Pilkos Vinuna ir
tiįgįgjju Ar ' kitokių išdirbimų; visokių madų;

Trench kotai; Ultertts, senu formos ir 
didžio dėl,

TU tikrai patriotiška dar
bą atlieki kuomet valgai 
daugiau tosto; duona ku
ri yra apdžiūvusi gali būti 
pavartota | tostą ir labai 
gardi valgyt.

uiiimiiiiiiiiaiiii ii lininiui ii m i

Nebaltintas yardas pločio 
U,, geriumgs, jokių taškų
savyje neturi. 14c. vertės.
Uždarbio dalininkams tik 

’ 1 10% yd. Elektros Džiovinto Jas 
taip prirengia kaip tik 
nori ir kaip tik reikia, 
nei perdaug nei perma- 
žai — pritaisomas prie 
kiekvienos elektros švie
sos — labai mažai elek
tros išdeginama.

Pajuostės marčonės.
Pajuostėmis marškonė. Ge

riausios medžiagos, visokių 
formų, mėlynų Ir baltų ver
tės 15c., Uždarbio dalinin
kams kaina 11c.

Moterių mėgsti marškiniai. 
Lygus balti mėgsti apatiniai 
su žemu kalnierium, ranko
vėms. Visokio didumo 45c. 
ir 50c. dabartinė kaina 30c.

Reikalingas Angliams vied.?
Paprasto didumo anglių 

vledrai juodi, galvanizuoti
Ir kitokį, Panedėliul, itk23c.

Daug visokių stylių 
Nlektros Džiovintųjų nuo
$1.85 iki ..6.00 yra iŠ 
statyti krautuvėse Com- 
monwealth Edison Čom- 
pany.

šiltos Flanelės ploščiai
Moterių ploščiai iš gero

flanelės audeklo, peplum 
formoB, didumas nuo 36 — 
46, vertės 59c. Už dabio da- 
lyninkams kaina 44c.

double hreasted; visokio 
storų, plonų ir extra didžio iki 48 Ju 
ių pasirinkimuo
tik po

CHICAGO
Moterių žieminiai žiuponai. 

Moterių ir mergaičių žie
miniai žiuponai, juodi velti, 
su dirželiais, didelis kalnie- 
rius $8.76 vertės. Uždarbio 
dalininkams kaina $5.00

Vaikų mcgsttnė Jekės.
J Vaikų megstinųtl apatiniai 
•marškiniai, 2' rodai guzikų, 
ir juostukė, visokio didumo 
15 c. Uždarbio galininkams 
kaina ........................ 9c.

'Moterių juodos ' pančiakos. 
ligos pančiakos, dvilinki

užkulniai ir galai pirštų, iš
rodo lig šilkinis, btski su
terštos. Uždarbio dalininkam 
kaina 40c.

TURIU DVI GALERIJAS

Vyrų Overkotai ir Siutai:
Vųū geros mėiinos vilnos siutai, 

kašmipro cheviot ir tiveed siutai, su 
dirželiais 'ir be spalvos — vyrų taip 
pat siutai dėl suaugusių, ir storų vy
rų extra ilgio. , •
tiktai

Vyrų ir Jaunikaičių over
kotai.
, Lygių ir pamargintų,, viso
kios formos ir su diržais di
dumas nuo 32 iki 44, $12.50 
ir $15.00. Uždarbio dalinin
kams prekė $9.50

Z. K. URBANOWICZ

' Fotografijų Įstaiga
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų, 
Kliubų ir Šeimynų Specijališkumas. 

Nuimame Fotografijas vakarais f
ir negiedriose dienose.

'4852 South Ashland Avenue, — Chicago, UI.

Plovimui milteliai.
Swift pldvimul milteliai, 

balU 3 bąksįikai už 10c.Naoptaisytos skrybėlės. 
Visokios formos ir visokių

spalvų. Uždarbio ’ dalinin
kams kaina 42c.

Pūkų paduškos.
21x27 didumo, pripiltos su 
čystoms plunksnoms, ir tvir
tu tankiu užvalkalu, ver
tės 69c.. Uždarbio dalinin
kams prekė 29c.

IIIIIIIIKIIKtUUrilllllllllUllllllllllltlIlIlirilllIlItiatMIMIKHHHIIIIIIIIIIIlMHIIMCBtIIIIIIIUMIH :

Sampeliniai Kotai dėl moterų ir mer- 
1 gaičių

’ Šį pilna eile gražių sampelinių ko-
tų nupirkti pas Lieberman ir Duf New 

' Vork.
1 Didelis sutaupymas dėl tavęs

/!! MOTERŲ IR MERGAIČIŲ
2250 $29 Kotai

i. 1 žieminiai kotai geros mies
\ i 11 ū > 11 io velour kersey ar aksomo, su 

’ w z ar augštų užpakalije efektų,
didelių kalnierium ar kid coney kailių 

JVr ffi Nilą ar aPvedžiota8 su aksomų ar karaniu, 
c<)^ 8l,a^VO8C juodo, molino,

i M / Imi žalio ir rudo po
W MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

L u1$30 ir $32.50 Kotai ,
įdubai gražus žieminiai kotai iš S^ilts 

ttiŽafpom, pom malcrijo drižųoto aksomo 
BBfeIfiffijys" kalnierais gražinus kid

iWBBjgjBĮSp<i>ih v kailio ar nudažyto marieti, kiti 
apvedžioti su šilkinių karaniu ar iii- 
kinių aksųųių, spuivtse juodos, medi- 
llQS» Žalios

Kirk smulkus baltas muilas.
Mes turime jo jau nuo se
niai, ir jis yra geriausias 
Kirk baltas skalbimui mui
las (6 tiktai). Uždarbio da
lininkams kaina 3 %

žiūrėki Stalui uždangalas. 
Stalui klsjanka % yado plo
čio, kolnruota, gartkuaiai pa
dirbtas, kavalkas. (2 y ar d u 
tiktai) Panedžlj tiktai 14c.

Naujo šimtmečio miltai. 
Gsrlausl miltai koki kada

buvo *4 bačkos kaina $1.45

Reikalingi vaistai.
Syrupas iš Baltos puši

nės dervos sutaisytas su men 
thol. Uždarbio dalininkams 
.2 už 25c.

D* J IšKALNO ATVEt JUMS VICTROLA ARBA COLUM 

A J. BIA GRAFONA, UŽMOKĖK LIKUSIA ANT LENG

VU IŠMOKEŽČIV 
Vicšrolą. ar Cplumbia 
Grafogo Ir 12 pasirinki- 4
mų ar <šašts 10 colių . IA

tTMalIrAmą lalkrg*
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žtsdus. Sriubt 
nius Ir deimantinius, 
muslkas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti ir ne-1

čionaia yra keletas 
popurališkų Lietu
viškų rekordų:

UtokaiKls visokius šo
klus. urtųonikas rusiškas Ir prūsines. Igiportuotas Ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vafrgonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
lalksodžlus. laikrodėlius, vjeeklus muzikaiiškus instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojams. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis uš Chlcagos orderius ga
lite siųsti per laiškus

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4682 8. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILK

TEIJEPHONE DROVKR 7300 '
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius ui te. štampą

E 2398 — Saulelė raudona. Jojau dieną.
E 2354 — Lietuva Tėvyne musų. Tykiai Nemunėlis tęka. 

E ‘ 2357 Birutė. Kur- banguoja ■ Nomubolin
E 1248 Velnias ne boba. Dalis pirma. Atliko Bradunienė 

ir Radzevičius. Velnias ne boba. Dalis antra. Atliko Bradunie
nė , Ir Radzevičius. > ,

E 23Ž7 — Linksmybė. Polka.' Išdykus mergaitė- Polka.
E 1147 — Kur bėga Šešupė. I dainavo fiv. Cecilijos choras. 

Kur namas raus. J dainavo Šv, CedUpM chame. ■ • •

SIS VISAS SETAS

New Thfsiifrt Idea

FĖdefSS^Goupons
py meremnti



Šeštadienis, lapkr. 17 et “DBAUGAr

DR. G. M. GLASER 6uo Naudotojams 
Karto Dar Vartota 
PlokSCią Ugninę Silosą

■ • Praktikuoju 36 motai
Gyvenimo* Ir Oflaaa

S14O 8. Morgan 86. kerti M a*.
Chieago. m. 

SPECIALISTAS
Moterišką, Vyrišką hr Vaiky

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

iki 8 ryto, nuo 13 Iki 2 po plot 
Ir nuo 8 Iki <:>0 vak. Nodėllo- 
mta vakarai* ofisas uždaryta*. 

Tolepbon* Yard* (BT

(lydo viankiai Liga*
•4*1 Si. Nunrt 5K »xwu w. M iilii

Žvakes galybė guzo visojo
Chleagoje tapo sumažinta suiyg 
Valdžios Įsakymų. Tas suma
žino šviesa nuo plokščios ugnie- 
degintojo. Užtat, visiems guzo 
naudotojams kuri* pilnai že
minki ant plokščios šviesos da
ginio Ši kompanija štai ką siū
lo —>

ASAItGA! tėmafingani Žmugiii Bžtnta 2odis ir Fuga,
askutine

X Gera Žeme
AR ESI GIRDĖJĘS?

Kati žmogus gali (...Ugražinti 
sau veidą Ir (gyti ilgus plaukus. 
Prislu.sk štampą Ir guusl visus

DISTIUUUTORFOR
WILBERT CO.,

43 Vlnc St., Montcllo, Mass.DYKAI-
Dvi Junior 
Mande Šviesi

PAIEŠKOJIMAI.
Paieška u savo moters C ic iii jos 

Labuckienės — (iš namu Puslica) 
jį mane apleido jfeu antri metai 
būnant Chicagoje. Taipgi sykių ir 
5 metų mergaitė išsiveži, dabar ne
žinau kur būna. — Gal kas girdė

jote ar ji pati tegul atsišaukia po.
Silvestras Labuckas,

|506 S. Wood st., Chieago, III.

— uždangalus ir cilindras įde
damas be jokių mokeščlų.

Vieno JUNIOR šviesa pri
duos jums tris syk i tiek švie
sos negu esate kada gavę nuo 
plokščios šviesos ir tik pusė 
gaco ftebeBuvartoji.

Rašykite mums tuojaus —ar 
ba Išpildę ši kuponą, prisunkite

Pas mus liko keletas senų kontraktų, pagal ku
rių me« 20-tą lapkričio, puikią išdirbtą žemę ir neiš
dirbtą žemę parduosime pagal senas kainas, t. y. 
nu© $111 iki $20 už akerį, nežiūrint, kad ta pati že
mė jau yra parduodama nuo $30 akerį ir augščiau.

Mošų žemė yra tuojaus prie miesto, geležinke
li* ir prie gerų kelių. Svarbiausia dalykas, kad tarpe 
pasiturinčių , lietuvių ūkininkų.

20-tą lapkričio S. m. II Ckkagos ir iš kitur va
žiuoju su mumis bušelis lietuvių pas lietuvius į Loui-
Maną

Kas neri pasinaudoti iš tos geros progos ir kas 
neri pagerinti savo būvį ir ateitį, tegul tuojau* at
sišaukia pas: j , 1 •

’ ’ Ši kompanija randasi “LIETUVOS” namuo
se, bet neturi nieko bendro su laikraščiu.

Geriausiai šiandien gyvena ūkininkai.
Visados jie smagiau ir atsakančiau, gyveno už 

miestų darbininkus. Bet, ypatingai šiandien kada 
pasaulyje siaučia didėji karė, jie yra tikri ponai. 
Žmonėms trūksta maisto. Ūkininkai gauna dideliu* 
pinigus. Suvienytose Valstijose, iš ūkininkų šian
dien didžiausius pinigus paima Louisianos ūkininkai. 
Kasmetą nuo to pačio lauko jie’ nuima butvea ar kor- 
nus po du Byk. Vata jiems atneša iki $30© nuo akro. 
Užauginamas gyvulių'ir kiaulių/ jiems bevelk ntoko 
nekaštuoja, nes pašaro ir žolės jie turi beveik per 
apskritus metus. Kiekvienas žibo, ką šiandien pre- 
kiuoja mėsa. Louisianos valstija yra gražiausi'^ iŠ 
visų kraštų. Žemė tenai derlingu. Oras yra rialopus 
ir sveikas. Vasaros laiku karščių tėn įrėžą, žiemą yra 
tokia kaip pavasaris šiauriuose, Rožės tėn žjybi vJrta- 
rio mėnesyje Kraštas yra labai 'smogu* gyventi.

ua cų n. u i-rvMJtp.
prloeavo gazo bilos, o btta groi- 
taj prižiūrėta.

The Peoples Gus, Light 
& Colce Company

Peoplei Gat Bldg. P hone W»Bash 6000

j Paieškau 4avo tikro brolių, Povi- 
lp Urbonavičiaus, feuvalkų gub., Nau- 
ineldžių pranešti sekančių, adresu: 
Pilviškių parap., Pobalčiuplu kaimo, 
pirma gyveno Anglijoj prieš 18 mėlo, 
T metai kaip Amerlkė,girdėjau kdd 
gjyvena apie Detrolt, Mich., ' ir yra 
vedės jau. Norėčiau sužinoti ar gyvais 
ar mirės? Kas apie Žino ar Jis pats 
mlesčio p&v. Griškabūdžio gmjno, 

MISS T. URBANAIČIUTE,
4E3 Parson St., 20th Wd.

PITTSBUGH, PA.

Ti fili Plepios Gis Light U Čeki $#.
|Aš pilnai esu pasitikėjęs aut 

plokščios šviesos d'egtuvus ir 
šioml atsišauktu dėl dviejų (2) 
Junior Mantle šviesas kaip 
nuskirta per City Ordinance, 
Birželio 25, 1917.

i ' "
Vardas.......................... ...... r. .* t. . 1 v I .
Adresas ................... .. '....

Ypata, norinti atidėti tam tik 
rą dalį savo uždarbio arba įau 
turinti maž-daug susidėjusi, 
kartais nežino kokiu budu pa
dauginti savo pinigus.

i Tuoj reikalingas atsakantis 
vargonininkas. Alga pikiai už- 
tikripta. Platesniųjų žinių dė
lei, kreipkitės:
H KUN. J. RAŠTUTIS,
103 Spr. Garden St, Easton,

The Southern Land Co
,814 W. 33rd St, CHICAGO

| Kamp. 22-ros ir 56*Avė., =
‘ | CHICAGO, ILlZ » 
Kapitalas $125,000.00 

3 nuošimčius mokama ant 
padėtų pinigų.

Po Valstijos ir Chieago f 
| Clearing House priežiūra. į 
5 Taip pat turi skyrių Su- : 
| vienytų Valstijų pačtos : 
| (Postai Savings Funds).

IS Apsaugos dėžutės ant randos 3 
$3.00 metams

Atdara Paned. Ketver- | 
I gaiš ir Subatomis iki 8 g 
| vai. vakare. |
iHiniimiimimiHiiimHiiiHnNiiiiiiiiiiii!

Reikalingas atsakantis bučerls 
kuris garai supranta savo darbo, 
įera vieta geram žmogui. Atsišaukite 
tuojaus:

ANT PARDAVIMO
Yra tai geriausia ir. saugiausia vie
ta, tik reikia tėmyti ant to — ..
PIRMAS kad pinigai butų padėti

1 ' z •
Saugiojo Bankoje, tai yra tokioje 
įlankoje, kuri turi didelį kapitalą, 
yra Valdžios kontroliuojama Ir pri
žiūrima.
ANTRAS kad priėjus reikalui ga-

limabutų juos atsiimti ant kiekvieno 
pareikalavimo.

Musų Banka yra po globa Val
džios Valstijos Illinois. Jos direkto
riai yra kartu ir savininkai* didelių 
dirbtuvių' kaipo Vice-IAas. ARMOUR 
and Co., Pres. ALBERT PICK ahd 
Co., Vice-pres. CHICAGO JUNCTION 
gelžkelio kompanijos ir daug kitų 
kompanijų priguli prie šios Bankos.

Todėl pilnai gvarantuoja saugumą 
padėtų čionai žmonių pinigų. Galima 
pasidėti nuo vieno dolerio ir daugiau. 
Banka moka 3 nuoš. , metams, šia
me Banke yra intalsyta LETUVIŲ 
SKYRIUS, taip dideliems kaip ir ma
žiems taupytojams tarnaujama u di-~ 
džiausiu mandagumu ir rūpestingu
mu.

Ant pardavimo pigiai nauja me
dinė stuha ant 2. pagyvenimų po 6 
kambarius eimentinis fundamentą-'. 
aagštas ir šviesus beismentas, ei- 
rtentinis floras, platus lotas • 30x125 
jiedu. Dideli porėiai iš fronto i* už
pakalio, geras virštininkas ant galo 
lėto dėl 50 vištų, didelis jardas ža
liuojanti vėją. gatvė, medžiais nu
sodintas 5415 So. HOYNE AVĖ., 
cįHICAGO, arti Garflcld -Blvd. įlen
da $432.00 metams kaina $3,000.00 
aiit lengvų Išmokešėių. Taiposgi 'pri
imsime į maina gera automobilių ar 
lptą kas turi Chicagoj arba Gary, 
liu. v —

Tori būti parduota šią ncdėlla, at
smaukite greitai.

? ‘ J. ZACHER,
4616 S. Western Avė.,

Chieago, III.

Kur Tamsta perkals? Kodėl ae pas mes? g
A Tegul Jžvorka padabina Jnsų na- SJK. • ma Pas mus galima gauti visokių 3 

"v Jt) naminių radankų k. t
rakandu pečių, divonų, siuvamų 5 
mašinų, pianų, grofonolų, viskas 5 

y / pas mus gaunama.

Kuomet jum prireikės ko prie S 
namo kreipkitės prie

paulkvorka |JHHKHB, 1551-53 Chieago, Avenue
Chieago, III. Arti Ashland Avė. S 

Telefonas Monroe 2500’AuuitejįJhttifla,

PUIKUS
Rengiamas

Sąjungos S/ kuopos |
d. Lapkričto-Novnmber, 1917

J. J. ELIAS SVETAINfiJE
Į»*nga 35ę yp*t*|Pradžia 4 vai. vakar*

Programa* bu* vienas iš žymiausių, bus garsu* kalbėtoja*, 
apart to bus sulošta pulki kome dijelė ir kitokiu įvairumai. .Tiaua 

kviečiame ant šio vakaro, o užtikriname kad busite užganėdinti.
RENGĖJAI. 

Ant pardavimo pigiai naujas mū
rinis namas 3 flatų po 6 kambarius 
elektra šviesa, vanos, - platus lotas 
27x125, pulkus didelį murintai por
ėtai' iš fronto dd visų 3 flatų. 4148 
SO. ADBANY AVĖ., Chieago, III., 
arti Crane Co., naujų fabrikų. Renda 
$848 metams, kaina $6,500.00 aiit 
lengvų išmokėjimų. Taipgi priimsi
me | maina gera automobilių arba 
lotą, kas tari Chicagoje ar Gary, 
Ind. Turi būti parduota šią savaite, 
atsišaukite greitai.

J. ZACHER,
4616 S. Western Avė,,

> t < < , Chieago, UI.

VIENA IŠ ARŠIAUSIŲ EIGŲ 
1201 W. 47tli St., Uos Angeles, Col., 

Spalio, 1916
Apie 20 metų afi labai sirgau, tu

rėjau insomia ir nerviškumą, aš ėjau 
prie daktarų, bet nei jokios pagel- 
dos nebuvo: aptiekorius man patarė 
kamėgintl kun. Koenigs Nervine. Aš 
sukartojau 2 butelius ir jaučiausi, svei 
l:a. Pernai žiemą aš buvau sumušta 
per automobilių. Daktaras man pa
tarė imti Kun. Koenigs Nervine. Aš 
dabar jaučiauosi labai sveika.

Mrs. M. E. Kratz. 
riyMaiĮ Gera knyga apie Nerviš-
UlItAIl k,,mus ,r samp***^ vaistų1 1 siunčiamas. Neturtingiems
ligoniams vaistai siunčiami dykai. 
Sutaisytas per Rev. PATHER 
KOEnlg, Fort Waync, Ind. nuo 1876, 
O dabar per
KOENfG MED. CO.. Chieago. III.

62 W. Dakcs St., arti Dearbom 
Parduodama po $1.00 už vieną butelį, 

o 6 už $5.00.

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- 
laukyte Ugiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Erei 
pkites pas:

įniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim«mniiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiitnininntniiimninitiimtfiivnnnij

Barberų Stebuklingas Balius
PARBNOTAS

LIBTUV1Ų IR LENKŲ UNIJOS *
Nedelioj, Lapkričio 18v 1917 

UNION SALĖJ B Milwaukee ir Augusta gat.
Pradžia • valanda vakar*

GERA PROGA.

Jauna pbra priveista paaukauti 
safb paikius, beveik naujus rakan
du* už retai pigią kalną, $170.00 se
klyčios setas, tikros akuros už $86. 
Vėliausio* mados valgomojo kamba
rio rakandas. 2 puikiu dlvonu, da- 
vettport, taipgi $625 Victor su
brangiais rekordai* už $60.00. šis 
yr$ reta* pigumą* Ir jums aprimo- 
kė* patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Visko* vartota *o* 9 savaitė*, 
parsiduo* taip po vieną. Atsišaukite 
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1922 So. Kodzlc Avė., % arti 22-ros 
gatv., Chieago, III.

Ranka atdara Subatomis Vakarais fld 
0-tos Valąndos.

Paprastomis dienomis iki 4 po pietų.

Amrikts Liitn!$ Mokykla
Eikite kur diduma eina.

Įstaiga, kuri turi pasisekimą, visada turi daug ėmėją.

Mokinama: angliško* ir lletuvifi 
ko* kalbu, orltmetlkoa. ženygvedy*- 
tto, stenografijos, typevrriting. pirk 
lyboa tblslu. 8uv. Valst. istorijon 
abelno* lstorljo*. geografijos, politi- 
kinė* ekonomijos, plltstystė*. dallia- 
rašystė*.

Mokinimo valandos: nuo I ryte 
iki I po pistu: vak. nuo 7186 iki 9:31 
1106 So. Halsted 8t_ Chieago IM

Gerbiamieji Ilarzdasknėiait Atkreipkite doma į viršminėtą va- S 
3 karą, nes tai yra pirmas tok* iškilmingas vakaras, kur galėsite link- ■ S amai ir padoriai praleisti laiką. Taipgi kviečiame ir visa lietuvių S 
S visuomenė atsilankyti, mes užtikriname kad busite visi pilnai pa- £ S tenkinti.

' Nuožlrdžiot kviečia KOMITETAS.

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIMIIHIIUIIIINHIIIIIIHIIIHIHIHIImTuri parduoti Pulkus Seklyčios 
rakandu*. Stalą Ir Šešias kėdės — 
dlvonus, Plieninė Lova — Kamodas 
$260 Vlktorola su rekordais — $60, 
$860 player pljanas $210 — vartoti 
tiktai 90 dienų — parslduos po vie
ną kreipkite*-
3019 Jaekson Blvd., arti Kidzie avc.

Norėdami sutvarkyti savo pinigiškus dalykus, tėmykite ant to, kad juos tvar
kytume*, bankoje, kuri visuomet yra užsiėndme, kadąngi daugumas kostumerių 
hankoj yra tikriausiu ženklu, kad ta banka yra žmonėms užsitikinti.

šimtai žmonių aplanko mus banką kasdieną, kadangi jie gerai žino, kad šį 
banka yra pastatyta ant tvirtų pamatų ir kad kad joje pinigai negali prapulti.

Jeigu ligšiol neturite taupimo kningntės iš musų bankos, tai nors šiandien 
pradėkite kad ir su 1 DOL.

Mokame 3 nuošimti taupinantiems.

Musų turtai yra suvirs 7 milijonų dol.

Hii»Hiinii»wuun$miwwnHUii»twnikuiHiiiiHvniiiin»iwniiiinnHnmiHniimiuir

Mokintis Niekuomet Neper- 
volų—Visuomet Naudinga

Mokintles norinčiam visuomet yra laika*. Taip pat visuomet 
ji* turi progą; Jeigu neturi, tai ją pastdao.

Jėzuitų Brolijos tėvas Ignotas Lojolą, trisdešimts tris metus 
amžiaus turėdama* pradėjo mokintles skaityti iš knygos. Lomono
sovas, tamsaus žuvininko sūnūs tolimojoj ledų šiaurėj, kur švieti
mo patogumai labai prasti, tik dvidešimts uviršum metų sulaukęs 
pradėjo mokyklą lankyti, o tą pabaigę*: iš Archangelsko į Maskvą 
ėjo pėsčias ir ten įsigavo augštesnėn mokyklon, kuri atlldarė jam 
duris šviesuomenės ir literatų pasaulin.

K* uvelkė Lojolą, ką atsiekė Lomonosovas, tą gali nuveikti ir £ 
atsiekti kiekvienas, pas kurĮ yra Lojolos ir Lomonosovo noras — 
noras mokytlea Svlesttes.

Dabar ateina pats gerasis moklnlmosi laikas: ligi ir vėsus ru- 
X dens Ir žiemos vakarai. Kiekvienas, kuriam apšvietimo ir mokslo S trūksta, naudingiausia gali juos prulctstj mokykloje, prie knygos.
S Geriausia suaugusiems mokykla yra AMERIKOS LIETUVIŲ MO- 2 KYKLA. Joje mokina plačiai Chicagoje žinomas ir gerai savo pro

fesijoj prityręs, Vatparalsoje baigusis augštesnj mokslą Juozas P. 
Oleka*. Čia jis veda dieninius ir vakarinius kursus. Mokykloje 
mokinama šitie dalykai: Lietuvių Ir anglų kalbos, aritmetika, knyg- 
vedystė; stenografija, mašina rašymas (typevrriting); pirklybos tei
sės; Suv. Valstijų istorija; geografija, politinė ekonomija, piliety
bė tr dsllerašystč.

Jo mokinimo budos labai suprantamas ir lengvas. Mokinimo 
Į valandos tokion: Nuo 8 ryto iki S po pietų Ir nuo 7:86 iki 9:30 vak.

Nauji, neatimti, daryti ant 
užsakymo siutai ir evarkotal, 

vertė* nuo $36 Iki $66 .dabar 
POMšduoda po $15 Ir 36 dol.

Ant randos ir ant pardavimo 
3 augščhj namas 3145 Emerald 
Aye., atsiknokite.

J. J. Temanek 
3128- Union avė., arba 
1825 Blue Island avė.,

Nauji, daryti patavuni 
$11 Iki $36 siutai Ir ov*r 

ano $7.66 iki 16 dolerių.

Pilna* pasirinkimą* I 
pamuštu uveukotų.

Visai mažai vartoti aiatal Ir 
ov«rkotal vartė* nuo 636 Iki 
$11. dabar $6 Ir augžčlau. Kai
li ė* nuo $1.66 Iki $4.66. Vai
kų kutai nuo $1.06 iki $7.56 
Vail*o* ir Kuperal.

Atdara kasdlsna. nudėlioml* 
Ir vakarai*.

BRI0HT0N P ARK “DRAU
GO” SKAITYTOJAMS 

DOMAI!
Kas iš gerbiamųjų skaityto- 

f jų negaunate prenumeratos 
dienraščio “Draugo”, malo
nėkite greit atsišaukti žemiaus 
nufodytu adresu, o bus kuo- 
k i«ns i ai pataisyta.

, Pr. Jurevičius 
444D S. Maplewood avė.,

* Chieago, I1L

Ashland Avė., ir Kampas 47 gat.

Didžiansis, Šatriniais, TtirCiausis Bankas
* * (j • , J. ■

Vshmose Mini Gyvulių Skerdyklą : 3106 So. HaUted St., CHTCAGU, ILL. |
TaiMtiMffnnnnMttnniiMMiiffiMiUMiiHfliMiffuuiMimmuiuintuiiiiiHiiutnmuMi



“DRAUGAS” Šeštadienis, lapkr. 17 d

rinkimas įvyks lapkričio 20 
dieną, 1:30 po pietų. Visos 
liuosos nuo darbo ir nami
nių pareigų moterįs kvie
čiamos susirinkti.

Brighton Park L. Vyčiams.
Pranešame, kad Chica- 

gos L. Vyčių apskritys ren
gia didelį teatrą “Rutvilč,” 
ir kviečia 36 kuopos Liet. 
Vyčius atsilankyti. Taigi 
norintieji važiuoti to vaka
ro pažiūrėti, malonės susi
rinkti bažnytinėn svetai
nėn ne vėliau 3 vai. po pie
tų. Kuopos raštin.

Virri™ VARPAIMmi ATMINČIAI VAKPAI
MeShauue BeU Foundry Oo 

Baltžmora, Md. D. S. A
imttiaKaMKKSMMMaaBoac&aaBaGi

UŽMIRŠK KAD TURI SKILVJ. 
Gaunama* visose raistlnyėiose. 1 

Po kiekvienam vaisiui imkite vieną 
o pamatysite, kad šėriau jausitės. 
Pradėkite Šiandieną!

Lmnuvsa gydytojas 
CHIKUK4AA8,

3229 So. Halsted St. 
Chicago, IM.

Oydo rtssUa* Mgramota

Šeštadienis, lapkr. 17 d.šv. Grigaliaus.
Sekmadienis, lapkr. 18 d. Šv. Petro ir .Pov. Baz. užd 
Pirmadienis, lapkr. 19 d. šv. Elzbietos Turingictės. To paties parko svetai

nėje lapkričio 19 dieną va
kare bus rodomi veltui ju- 
domi paveikslai. Vaikams 
4:30 vakare; suaugusiems 
—• 8:00 vakare.

iPEARL QUEEN
KONCERTINOSROSELAND, ILL,IŠ WEST SIDE (18 gat.)

“Rutvilė.”

Žingeidi yra musų žmo
nėms Lietuvos praeitis. 
Apie ją skaito raštuose, 
klauso senų žmonių pasako
jimų ir knisasi’ po senovės 
raštus. Tečiaus nevisiems 
tas galima nugirsti, išskai
tyti arba rasti kningose; ne 
kiekvienas turi tam laiko ir, 
suprasdamas vertę to žino
jimo, labai apgailestauja, 
kad negali to tikslo pasiek-

Prie vietinės parapijos čia 
nesenai susitvėrė “Kalvari
jos Stacijų P. Šv. draugija.’ 
Tos draugijos organizato
rius yra p. Antanas Leono 
Enzbigelis. Pagelbstint ki
tiems prakilniems lietu
viams ši draugija taip spar
čiai auga, kad dabar prie 
jos jau yra prisirašę 135 na
riai. Draugijos nariai sek
madieniais gieda rąžančių ir 
kitas giesmes bažnyčioje. 
Draugija yra pašelpinė vy
rams ir moterims. Įstojimas 
visiems labai prieinamas. 
Juozas Martinavičia, p. Ma- 
žieda ir kiti prakilnesni lie
tuviai labai daug toje drau
gijoje darbuojasi.

Parapijonas.

MA5TE0 5Y5TEM

Čia Yra jlusij Proga
Darbininku 57 kuopos 

susirinkimas.
' Liet.' Darbininkų Sąjun
gos 57 kuopos susirinki
mas bus lapkričio 18 d., Ne
kalto Prasidėjimo P. Š. pa
rapijos svetainėje tuojaus 
po pamaldų. Malonėkite 
visi kuoskaitlingiausia atsi
lankyti. Kuopos raštin.

Gauti geresni darbą ir daugiai! pi
nigų. ....

Visur reikalinga- daug kirpėju, tai
merių, rankovių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserlų Ir siuvėją 
elektros mašinomis. £>arbai laukią. 
Ateikite dienomis arbd vakarais. 
Lengvi mokesčiai. ' » '

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų mle- 

tą—blle stailės arba dydžio, iš bll* 
madų knygos.

MAbTER DESIGNING SOHOOL!i 
J. P. Kasnicka, Padėtinis

ii* K. La šalie gatve. Kambarys 
«ie-4l7. B0eŠ Olty Hali

Kaip Smuiką išsimokyti j 
< trumpų laiką per Pus Balso 
? systema. Privati.škai ir kiesoj 
i lekcijų aut smuikos mandolinos 
.♦ gintaro ir harmonijos, orkestro, 
į Praktikos, prasidėjo, prislrošy- 
■ kitę.
? Naujaiadinlllm Konservatorija

FRANK BAGD4IUNAS 
Direktorius,

| 3343 So. l'niou avė., Chicago.

Aklų Specialistas 
Patarimas Dykai

Offlso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakarė Nedalioms 9 iki 12. 

4649 So. Ashland’Avė. Kamp. 47 St 
Telefonas Yards 4317.

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
JiJa koncertiną .Ir augSt^l. Rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai.Susirinkimas.

Nekalto Prasidėjimo P. 
Šv. parapijos bažnytinėje 
svetainėje, Brighton Parke, 
lapkričio 18 d., rytoj, tuo
jaus po sumos įvyks Tautos 
Fondo 60-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas. • Kiek
vienas kuopos narys yra 
kviečiamas susirinkiman, 
nes reikės aptarti daug 
svarbių reikalų..

Pirmininkas.

Štai atsirado proga, labai 
reta proga pamatyti garbin
gą praeitį Lictuvos-Žemaiti- 
jos. , i •

Lietuvos Vyčių Cbicagos 
Apskritys, lapkričio 18 d., 
C. S. P. S. svetainėje, 1126 
W. 18 gat., atvaidins milži
nišką veikalą ‘ ‘‘Rutvilė. ’' 
Pradžia bus apie 4 vai. va
kare.

Tatgi kiekvieno, gerai 
mintijančio lietuvioš prie
dermė yra ateiti į tą svetai
nę ir pasižiūrėti to taip 
dailaus istoriško veikalo. 
Jame pamatys senovės lie
tuvių dvasią ir narsumą.

Pr. Z., koresp.

Chicago, III,
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateltiklte pa* 
mane. Al Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Už tavo darbą 
gvarantuoju arba pinigas sagrą-
“pETER. A. M1LLER

2128 W**t 22-ra gstvb

Oidžiaasią ant 
Bridgeporto. 
Katrie norite 
nusipirkti gra 
žų laikrodėli, 
deimanto žie
delį, dcvlzkė- 
lį, šliubinių . 

arba

IR ATEIKITE!1
žiedų
įuofonų rekordų Ir kitų visokių daly
kų. . •

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius, pramotomis ir armoniką*.

K. MICH/* LAUSKIS, L■ • ' t »
3303 S. Morgan Street 

CHICAGO, ILL.

Roselando parapijoj ap
sireiškė didelis gyvumas. 
Bažnyčioj sekmadieniais 
giedamas yra labai gražiai 
rąžančius ir kitos giesmės. 
Choras ir seniau gana gra
žiai giedojo, bet dabar da 
gražiau gieda. Taigi dabar 
bažnyčia yra labai gyva ir 
daug maloniąu pasimelsti. 
Šįmet į bažnyčią įvesta ele
ktros šviesa. Altorių puo
šia apie 500 elektriškų lem
pučių. Netrukus bus elek- 
trikos pilnas atidarymas ir 
jos pašventinimas. Tie 
elektriški pagražinimai at
sėjo. apie 700 dolierių.

• Parapijonas.

i Davis Sąuare parkas.
Vedusių moterių gimnas

tikos ir-šokių skyriaus susi-

4515 So. Wood St.
Duoda lekcija* skambinimo 
pianu pagal sutarti. " PARENGTO —

Katalikų Spaudos Sąvaites Komisijos, Cicero, III
Phone Yards 2721 »

0 DR. J. J0NIKA1TIS |
H GYDAU VYRŲ, MOTERŲ b 

IR VAIKŲ LIGAS | 

3315 S. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

ATSIBUS

BRIGHTON PARK

Labdarių Sąjungos 8 kuo
pa turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą bažnytinėje sve
tainėje, lapkričio 18 d.

Nors ir nelabai senai ši 
Labdarių kuopa yra susitvė
rusi, bet jau gali pasigirti 
savo gražiais darbais. Ši 
kuopa užlaiko savo lėšomis 
dvi našlaites. Susirinkime 
prisirašė trįs garbės nariai, 
būtent: p-lės Jicva Žilaitė, 
Aleks. Ulkaitė ir Eugenija 
Ulkaitė. Visos trįs paauka
vo po 100 dol. Kiti du gar
bės verti lietuviai indavė po 
100 dol. gerb, klebonui kun. 
A. Briškai, prašydami jų 
vardų negarsinti. Tatai la
bai linksma, kad atsiranda 
ir iš lietuvių, kurie atjau
čia labdarybei. Ačių jiems 
už tat. „ A

J. Petraitis, rašt.

miiiiiiiiiimimiiiiiMiiiiniitnmmmiitt 
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LIETUVIS ADVOKATAM ' S 
S Kainb. 224 National Llfs Rida S 

19 So. LaSalls St..
« Vakarai- 16(6 Mllwaukea Ar* S 

Centrai <294
Handenee Hnrohoht 

2 CHICAfKt fU

Jalfett -tau galva skauda. , r t, ’
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimą akių, x • .
Jeifu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tųt. tau 

reikalingi akiniai: '" " I - '
Įsitaisykite gerai parinktus altinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa

vo akis specljaltatui, kurs 1S metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkama belaukiant.

BRIDGEPORTAS

Norints teko regėti visokių vakarų, bet tokio įvai
raus ir indomaus kaip šito nieks užtikrinamai^ nematė. 
Tiesiog aprašyti jį negalima, nepajėgiama. Prie įžan
gos, norints ir taip žema, dar bus duodamos naudingos 
DOVANOS. Atsilankusieji apturės dvigubą naudą 
dvasinę ir medžiaginę.

Valio visi ant to vakaro!

Visus kviečia

Ketvirtadienio vakare 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje buvo paskutinė diena 
parapijos bazaro. Buvo a- 
pie 20 visokių daiktų dova
noms. Keli lietuviai ir lie
tuvaitės laimėjo. Kitų-gi 
laimėjusių pavardės bus pa
garsintos laikraštyje.

John J*»*©*-ą*B*»*»«»*BT*t***s**-v* 

S Tol. Drover 7942
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

: * Kampas IR-tos gatvės Ant Platt’s Aptlekos 2-ras angšta.
: Valandos: nuo B ryto Iki B vak. Ncdėliom nuo B ryto Iki 12 dieną.

~ Tel. Canal 622
iiiiiiiiiiiiiiiiBnrtniniunniiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiunMrfiiiihHiiiiinMmtnmirtiniiii

Dr. C. 2. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

i Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
' Nadėiiomie pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
i arti 47-tos gatvės S. S. KOMISIJA.

b ilh n

$125, $40, $20 DEL TAVĘS
Kontestas Prasidės nu a 1 Rugsėjo 

ir tesis iki Gruodžio I917m. 
SKAITYK SU ATIDA.,

Kad genaus susipažinta visuomenė su mošų Ra
kandų Krautuvė, mes duosime Didelės Dovanas tam, 
kuris iš musų krautuvės išpirks daugiausiai rakandų. 
Gaus 1 (3 šmotų) skuriui setų vertės $125.00; antras 
gaus divuuą $40.00 vertės; trečias komodų $20.00 vertės, 

čia yra proga kiekvienam kų nors laimėti tik rei
kia noro. 't

PASARGA: Kiekvienas, kuris pirks musų krautuvėje nepamir
škite paimti •’rocclptn”, nes su šiais “reoclptals” laimėsite viena 
Iš tų paskirtų daiktų.
yra dnitar numažintos. Mes patarnaujame ir greitai pristatome.

Ateikite 1 musų krautuvę Ir persitikrinkite, nes musų kainos

BALNIS & PUNDINAS
4536 So. Paulina St. Chicago,III.

Tel. Drover 3774.

Paimtas į pamišėlių 
namus.

Kažkoks Ch. Zarnecki ir 
jo moteris Jean, 2134 W. 
I9th St., buvo paimti į Dun- 
ning pamišėlių namus. Ju 
4 vaikai, kurių vyriausias 7 
metų, pasiųsti į mažąpročių 
Lincoln mokyklą.

Bausmė $136,192 gazo 
kompanijai.

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c. ir 
po 50c.John P. Gander, Cbicagos 

miesto valdininkų komisa
ras, praneša, kad Chieagos 
gazo kompanija turės šio 
miesto gyventojams atmo
kėti už mažai davimą gazo 
net $136,192. Tio pinigai bus 
padalyti atsakančiai visiems 
tos kompanijos kostume- 
riams.

Mėsa atpigsianti
COCOARYŽIAISVIESTAS Pulkas Stiliui 

SviestuMaisto kontroliuotojo ir 
gyvulių skerdyklų atstovų 
susirinkime tartasi apie su
mažinimą mėsos kainų. Y- 
ra manoma, kad trumpoje 
ateityje bus ir mėsai nusta
tytos kainos.

Mrl.a.tnt 
12c varta, 
paeidami, 
ai

«IW W. KM rt.
tiOUTH 3 IBS 

a«2 W«otwurth ar 
UI7 8. Įl.lited M. 
<728 S. Aahload ar.

IMi W Chipavo ar. 
13M Bln. l.lamt ar. 
2612 W. North a*. 
Ul'IB. llal.Ud .t, 
1827 3. Halatad »t. 
1818 W. ftth .t.
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Didžiausias Teatras!
Kokio dar Chieagos Lietuviai nėra matę

Žemaitijos Mergaite Penki,! ,^ir.p!^drj“deDgimu

— -■ Stata Scenoje —-

Lietuvos Vyčių Chieagos Apskričio Dramat. Skyrius
Nedelioj, Lapkričio-hov. 18, ’17

C. S. P. S. SVETAINĖJ 1126-28 W. 18th St. arti Ricina Avė.
Pradžia vai. 4 po plotų ĮŽANGA 38,, 80,75 Ir $1.00 PO TEATRUI 25c

Gerbiamoji visuomenė! Esate kviečiami visi, kaip vienas į šį didį teatrų “BUTVILE”, kurių pirmų sykį 
teks Ohicagiečiams pamatyti.

Todėl neapsivilkite ir gerai įsitėmykite pradžia šio perstatymo 4 vai. ir vietų. Bns garsiausią muzika Betho
veno konservatorijos laike pasilinksminimo. Todėl ir bus vienas puikiausia ir įspūdingiausia vakaras kokį Chiea
gos jaunimas nėra matęs. KOMITETAS.

w t * .• ‘ * '* • J I-
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