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True translat)
flled wlth the po«t- True tranelation flled ertth the poetPirm kelių dienų mums latoriaus, uolaus ‘socialistų v 1
maater at CM
Et, IH., on December master at Chlcago, III., on December
(
Mųsų dienraštis pastaro- jau nuo seno žinomas musų
8, 1917, as r
)ved by the act of 8, 1917, as reąulred by the act' of buvo pranešta iš Melrose vado-veikėjo, suktybės. Pa* I
4 mis dienomis pergyveno visuomenei.
October 9. 111
October 8, 1917.
Park apie socialistų vado siųsti detektivai įk Melrose _
svarbių vidujinių pervers- Tad ir tikimės, kad nau
GEN. KORNILOV
SUV. VAigrUOB PA.
TŪKSTANČIAI NETEKO Antano Zalatoriaus vagystę. Park ir į MajAvood, ktr** ^
' mių gadynę. Tas pervers- jajai Redakcijai pasiseks
, PALIUOSUOTAS
SESI4MKASE
PASTOGES.
Mes, lyg abejodami, ėmėme jis gyveno. Tačiau nesuras- ’
i: mes iššaukė ne kas kitas, pastatyti dienraštį ant pri
GUDRUMU.
AUSTRIJAI
1
J '
tėirauties. Tegu jis ir socia tas.
kaip šio momento svarba. deramos augštumos, jeigu
Halifax atrodo kaip po bai listas, bet be aiškių priro
Kalbama, kad jis su saVo 1
Kada visas pasaulis krau- tik padės Visagalis Dievas Kadetai inąs viršų steigiaWASHINOęON, gr. 7. —
saus žemės drebėjimo.
dymų nedėjome laikraštin draugu jau suareštuotas.
: juose ir durnuose skęsta be- ir parems savo darbu ir umąjam susirinkime.
Suv. Valstijas paskelbė ka
tos žinios. Mums besitei- Bet banko valdyba nenori
« kovodamas ūž savo geresni žuojauta musų visuomenė.
rę Austrijai.
Halifax, N. S., gr. 7. —* riaujant, štai tą socialistų apie tai skelbti ligi bus pa- *
rytojų; kada toje titaniško Nematome reikalo dėstyti Londonas, gr. 7. — Ap Prezidentą* Wilsonas tuo- Vietos policija tvirtina, kad
je kovoje sumišo ne tik že plačiai Redakcijos progra- siginklavę bolševikai užėmė jaus po 5:00 vMkare pasira nuo laivo su amunicija eks- vado, A. Zalatoriaus, va baigtas kningų peržiurėji’ • •
mė su dangum, bet ir žmo mo. Mažne visi musų redak Marijos ramus Petrograde, šė po karės rezoliucija, pra pliozijos mieste ir uoste žu gystę paskelbė angliški ptias.
Iš Melrose Park be to
nių slipratimai, siekiai ir toriai jau yra žinomi visuo anot Reuterio depešos, ir iš vesta šiandie pfe pietų abie vo apie 2,000 žmonių. Tiek laikraščiai.
Iš banko “State Bank of mums štai kas pranešta:
idealai; kada Lietuvos liki menei. Žinomi ir jų troški vaikė visus valdininkus, juose kongreso butuose. pat žmonių sužeista.
Chicago” jis pavogė net
mas ir jos ateitis jau sve mai. Pažymėsime tik svar katrie darbavosi atstovi; Prieš karę kongrese buvo
“Gruodžio* 1 d. vakare
8
40,000
dolierių
ir
išdūmė
riama ant svarstyklių ir tuo biausius dalykus, kurie rinkimais į steigiamąjį susi tik vienas babtea—kongresSūnų ir Dukterių dr-ja tu
Halifax, N. S., gr. 7. —
nežinia
kur.
Mat,
kad
jau
tuojau gal tas likimas bus mums rūpės ir kurių lai rinkimą.
rėjo vakarą. Tam vakare
mano Londonu socialisto.
Anot policijos apskaitymų
vogti,
tai
ne
bile
kiek.
Tik

išrišta ilgiems amžiams — kysimės.
buvo ir A. Zalatorius su sa
te*—1—
. nuo ekspliozijos čionai - tu
rai socialistiškai! Žinomas vo draugu. Lošimo metu
tokiu laiku nepaprastai iš Mes kovojame (žinoma Italų Stovyklos Šiaurinėj
Amsterdązn, gr. 7. — Ber rėjo žūti apie 3,000 žmonių.
daiktas, jis bus suimtas. kažkas pranešė, kad jiedu
auga rolė ir svarbumas vie kultūrinėmis priemonėmis) Italijoj, gr. 7. — Italų pa
lyne oficiaiiat paskelbta, Tečiau tikro skaitliaus koiJuk gyvas nelįs žemėn. Ir ieškomu. Po šito jiedu dū
natinio lietuvių katalikų už laisvą krikščionišką Lie imti nelaisvėn austrai ka
kad visam rusų fronte gin -kas negalima, o gal ir ne
tas
nesvarbu. Bet svarbu mė iš svetainės ir nubėgo į .
dienraščio “Draugo.” Kai-, tuvą. Tai pirmiausias ir arT reiviai pasakoja, ka<į į de
klų sudėjimas yra įvykęs bus galima sužinoti.
po politikos ir visuomenės timiausias musų tikslas. šimtį dienų Austrija paliuoMiesto valdyba šiandie tas, kad musų socialistų va namus, kuriuose gyveno. Gi
faktas.
i
dienraštis jisai negali, ten- Kad tai atsiekus, reikia suos iš nelaisvės visus ru
po pietų pažymėjo, kad žu dai vis dažniau ir dažniau gyveno taippat socialistų
kinties antraeile role, vilk- sveikąj am tautos branduo sus kareivius, kokius buvo
ima krėsti panašias šelmy šeimynoje. Nesant niekam
Kerenskio; šalininkai per-? vusių skaitlių sužinoti už
ties paskui kitų, ar skęsti
stes. Tečiau jie savo liežiu- namie, jiedu atplėšė kito sa
liui—lietuviams katalikams, paėmusi šios karės metu.
eina gen. Kdledino pusėn ir ims kelias dienas. Daugelis
smulkioje partijų ar srovių visiems atbusti, kilti doriš
Austrija, sako, tai pada
žmonių lavonų sudraskyta viu ir per savo laikraščius vo draugo socialisto skryne
kovoję. Jisai turi būti tuo kai ir protiškai, daug dir rysianti nelaukdama rusų su juo išvien ..yeikia prieš į šmotus, taip kad pažinti myli girties, kad jie esą tei lę, išsiėmė 75 dol. Paskui
gyvuoju pulsu, kurio plaki bti, pasiaukoti. Per brangus nusprendimo apie austrų bolševikus. Gen. Kalėdinė nebus galima.
singi žmonės, darbininkų atplėšė kitą merginos sociayra kazokų atamanas. Da
mą jaustų visa musų visuo vaisius yra — laisva krik nelaisvių paliuosavimą.
Keli šimtai žmonių yra užtarėjai. Darbais-gi, kaip listės skrynelę, iš kurios pa
bar jo stovykloje randasi
menė: ir brolis darbininkas, ščioniška Lietuva. Kad jį Kiekvienas paliuosuojamatome, jie prilygsta pir siėmė 20 dol. Ant galo pa
penki buvusieji Kerenskio pražuvę. Nežinia, kame jie
ir šviesus inteligentas, ir gavus nebeužteks mažų dar mas rusų nelaisvis yra įmomosios rųšies apgavikams. sirinko geresnius drabužius
vra gyvi ar negyyi.
ministeriai.
t
. *
musų jaunimas, ,ir visi kas belių ar žaislų, Reikės dide kintas reikalauti baigti ka
Dvi _ kevirtaini miesto Antanas Zalatorius ypač pr išdūmė, kur pipirai anga.
Gen. Kaledifltes padarė su
Unėiai buvo
bnvn žinomas
žinomAst Mel
MpT-F "?,™ . .
x
_
plačiai
gyvas, kas žiuri į ateiti, lio pasišventimo ir pasiau rę.
Tai tas pat sukčms Zatartį su Ukrainos- Vyriausy myli sunaikinta. Nuostoliai rose Parko, III., lietuviams.
kas myli Dievą ir Lietuvą. kojimo. Nuolat budinti žmbbe. Jis pasižadėjo neįsi- sieks kelias dešimtis mili Jis tenai gyveno. Aplink ji latprius, kurs anais metais
Dienraštis turi gaivinti ir nių tautiškai-katalikišką są Petrogradas, gr. 7. —
buvo suklastavęs čia lietu
briauti Ukrainon. Gi Ukrai jonų.,
spietėsi visa gauja sociali
vesti visą visuomenę šiuo monę, auklėti musų politiš Laikraštyje “Pravda” .pa
Žuvo
daug
žymių
piliečių.
vių vartotojų bendrovės
nai pasižadėjo nekenkti jo
baisiuoju istorijos laikotar ką mintį, organizuoti bro skelbta turinys ginklų su
stų.
Žuvusių
apskaitliavimu
kolvardu čekį. Už tai jis buvo
veikimui.
piu — vesti į laisvą, Hepri- lius lietuvius bendro tikslo dėjimo sutarties, kokia pa
-kas nesirūpinama. Darbuo Antanas Zalatorius la- tąsomas po teismus, bet
gulmingą krikščionišką Lie atsiekimui ir bus musų pir daryta tarp 67 rusų pėsti Gauta žinia,., kad gyveną jamasi aplink sužeistuosius biausia draugavosif su ko- kažkaip išsisuko.”
gubernijose Orenburgo, Utuvą ir į atlikimą savo is masis uždavinys. Nelengva ninkų divizijos ir 31-mos vo
'fos,
Permiaus ir Samaros* ir benamius. Rausiama si kiuo tai L. Wood Gilbert
Kita mums prisiųsta iš
toriškos misijos linkui visos jis bus atsiekti. Į daug ką kiečių pėstininkų divizijos.
alias llohn Doe. Tokiais
griuvėsiuose.
bakširai
patįs
sau
.paskelbė
Melrose Park žinia tarp kit
žmonijos. Be to Amerikos reikės atsižiūrėti. Didelio Nieko .neminima apie kitų
Kuomet nors paviršiumi vardais buvo prasiminęs lie ko skamba:
autonomiją
ir
šaukia
į
Orenlietuviai ir kaipo šios šalies atsargumo reikės laikyties. frontų sutartis.
burgą seimą, kurs turi įvyk •bus apsidirbta mieste, tuo- tuvis socialistas. Mums pa “Melrose - Parko lietu
gyventojai, turi savo svar Kartais prisieis nedasakyti.
jaus bus pradėta tardymai, sakyta, kad tai esąs Kazi
ti gruodžįot8 dieną.
viams yra žinomi socialistai
Gen.
Komilov,
kurs
buvo
bius uždavinius.
kad susekti, kas yra kaltas mieras Kučionis. Bet ar jis
Lengva yra sekti aklai poli
Turėdami visa tai omeny tišką mintį vienos ar kitos suareštuotas ir Mogileve True trataelatlon flled wlth the post- už laivų susidaužymą ir nuo vra tuo “Gilbertu” alias Ant. Zalatorius ir Kazimie
ras Kučionis. Tiedu socia
at Chlcago, III., on December
je “Draugo” Bendrovės ve- pusės. Sunkiau yra išvesti laikomas po jo nepasiseku maetor
8, 1917, as reąulred by the act of to ištikusią baisią ekspliozi- “Daę,” negalime pasakyti.
. dėjai nutarė pravesti kaž per audras ir pavojus savo sio sukilimo prieš Kerenskį, October .8, 1917.
Gana to, kad Ant. Zalato listu vietos socialistų buvo
ją.
15į000 ITALŲ NE
kurias svarbias reformas tautos politišką mintį. Vis paliuosuotas gudriuoju buKuomet laivas su amuni rius su iuo Gilbertu turėjo augščiausi vadai. Kaip vie
tos, taip apylinkių cicilikudu.
'
LAISVĖJE/
dienraščio leidimo reikąluo- deltų mėginsime.
cija “Mpnt Blanc” susidau labai artimus ryšius.
čius jie .švietė. Antai “Nau
Gen. Komilov išėjo iš
se.
žė su belgų pagelbiniu lai Ant. Zalatorius dirbo ban
Prakilnią ir ramią ateitį kalėjimo ir su 400 sau išti
jienose
” būdavo dedami jų
Berlynas, gr. 7. -^Vokie vu “Imo,” laive “Mont
Gerbiamieji kun. Prof. pasauliui, taip-pat ir musų
ke ‘State Bank of Chicago.’ ir paveikslai, kaipo gerų
Pr. Bučys, kun. F. Kemė tėvynei — Lietuvai — galės kimų kareivių pasileido į čių karės ofisas oficialiai Blahc” ekspliozija ištiko
Jis ten buvo kningvedžiu. veikėjų ir socialistų laikraš
šis, inžinierius M. Žaldokas užtikrinti tik organizuoti pietus. Su juo iš kalėjimo praneša, kad teutonai dau tik praėjus 17-kai minučių.
Bevezdamas kningose ro- čių bendradarbių. Žodžiu
ir P. Tumasonis buvo pa krikščionys - darbininkai. išėjo ir generolai: Denekin, giau 4,000 italų paėmė ne Puikiausios struktūros^
kundas, socialistas Zalato tariant, . Melrose Parko ir
ir Orlov.
laisvėn Asiago fronto ofen* bustai paversta griuvėsiais.
kviesti atidaryti Redakcijos Krikščioniškos demokrati Markov
.
.r
■ *' ,
rius ėmė ir intraukė į kninšyvoje, Išviso ten paimta
komitetą, Tam komitetui jos vėliavą jau augštai iš
Bažnyčios, viešieji bustai gas 100, dol. depozitų Gil apylinkių socialistai be jų
nieko neveikė. Jie pasižy
.p t- / pakeista laikinomis ligoni
palikta visai autonomiškai kėlė ir musų tautoje Lie Didžiumoj Rusijos dalyj 15,000 italų.
berto vardu, nors pastara
tvarkyties ir pasidalyti dar- tuvių Darbininkų Sąjunga. rinkimuose į steigiamąjį su
nėmis; į kuf'šugabenta su sis gal kaip gyvas nebuvo mėjo rašinėjimu visokių
melagysčių į “ »Naujienas.”
sirinkimą laimėjo kadetų True tranelation flled w1th the po«t
. bus.
f.) Tos Sąjungos stiprinimas, partija. Bolševikai paliko maoter.at Chlcago, III., on December žeistieji. Automobiliais va matęs šimto dolierių. Tai Jie šmeiždavo vyčius ir ka
8, 1917, ae rooulred by tbe adt of žiuojama tiesiog per griuvė
Ypač malonu mums pra- jos idealų skleidimas bus
October 8, 1117.
. . .1
įvyko pavasarį.
talikiškas draugijas. Keik
užpakalyj.
Bojlševikų
laik

* nešti visuomenei, kad gerb. vien iš svarbiausių musų
sius^
paimama
Sužeistieji
ir
• J
x
t
MIRĖ
PENKI
AMBREKOraščiai tatai pęrspėja bol
kun. Prof. Pr. Bučys Ben uždavinių.
skubiai' gabenama i laikiną Kuomet, šita socialisto A. davo kunigus ir viską, kas
.
NI&KI
KARSIYIAI.
<
ševikų vadus, kad jie iškalZalatoriaus apgavystė per vra šventa.
drovės direktorių prašomas
sias
ligonines;
Numanome, kad socialis no butų pasiruošę, nes stei
apsiėmė (Vėl būti “Draugo”
, Nelaimingari miestan su kęlis mėnesius nebuvd su “Ir štai tie socialistų va
Washington, gr. 7i-*^Siantams nemalonu bus turėti giamajame susįrinkime kaRedakcijos nariu. Tad ir vėl
kelia v6‘ iš aplinkinių' miestų sekta, tuomet jis banko dai ką atliko. Negana kad
konkurentus. Su jais nesvkį d’etai gali sudaryti didžiu die karės • departamentui
galėsimb visi džiaugi ics jo
ir' miestelių gydytojai, nnr- kningose GilĮiertui depozitų apvogė banką, bet dar at
reikės mums ir pakovoti. mą, o tuomet socialistams, gen. Pershing iš Prancūzi
padidino lig 40,000 dolierių. plėšė savo draugų darbinin
raštais, •) kaip džiaugėmės
Jie neša musų/larbininkams išeitų blogai.
jos pranešė, kad tenai mirė sės ir visi neša pagelbą nuPraeito mėnesio pradžioje kų skryneles ir pavogė gal
pirma,
n
ši-tą gera, bet daug daugiau
penki amerikoniški karei kentėjųąięms žmonėms.
griuvėsius saugoja ka Gilbert pareikalavo pinigų jų paskutinius pinigus.
Kun; F. Kemėšis Irgi ne bloga. Musų priedermė ir musų vyčius. Laukiame iš viai. Mirė nuo ligų n < t
“Oi bus jiems, kuomet jie
iš banko. Kadangi bankos
riuomenė.
vieną plunksną jau yra nu bus nurodinėti atkartotinas jų daug gero Tėvynei i r
jC______
______
dilinęs laikraštijos dirvoje. jų klaidas, pinkles, pavojus Bažnyčiai. Norėtume, kad ir STOVI UE PROHIBICIJĄ,į yienpję mokykloje ęks- kningose buvo 40,000 dol. papuls policijos rankosna.”
pliozijos metu buvo 300 vai įrašyta, bankas jam tuos
Banko valdyba tvirtina,
Pžiiųpųa
,-ir, nauja ir t.t.
jie pamylėtų musų dienraS
40,000 dol. ir išmokėjo.
kų.
’
Tik
penki
jų
išliko
gvv
kad
šituos nuostolius pa
svąrbi pajėgą asmenyje in- Turėsime perspėti ne sy tį ir jį laikytų savu.
New York, gr? 8.«^- Netv
fcitį
liepsnose
žuvo.
žipi/Yriąus arkitękto p. Ma kį musų brolius nuo įvairių
Praeitą šeštadienį A. Za dengs apdrauda. Nesitiki
; __ _ •_ _ ' •*
Remsime, kiek pasigalė Yorko valstijos gubernato .
to. Žaldoko. Jospecialia ;tek- klaidingų obalsių, netikrų dami ir visas kitas muštų rius stovi už visuotinos pro- 1 NETEKS DAUGELIO
latorius neatėjo darban į nei dalies pinigų atgauti.
nišfcas iųokslas galės buli apaštalų; lai nerustaus ant prakilnias ir naudingas or hibicijos pravedimą visoj I j
kankų. Banko valdybai tuo- Spėja, kad A. Zalatorius
DARBININKŲ.
•Jfnaudingas “Draugo” skai- musų tie, kurie tuos obal- ganizacijas, nes tik per Or Šalyj karės . metu. B« to Jis- 1 Hammond, Ind., gr. 8. -* jaus toptelėjo, ar kartais tuos pinigus bus praleidęs
■ tyt-ojapyt, ypač kurie intere sius skleis, vengsime smul ganizacijas išaugs musų sako, kad* kongreaab reik3-< plieno įstaigOR neteks dau tas A. Zalatorius nėra pada bešelmaudamas kur po ka
suojasi visokiais teknikos kios ypa.tų kovos. Bet už sa •taftos. pajėgos.
J tų pasiųsti atstovais mote gelio darbininkų, , .kuomet ręs ką bloga. Imtasi perkra baretus.inoįsjąįa .įr^, ruošiasi būti vo principus ir idealus ko*, ; Bu Dievo pagelba pradėm ris vietoję tą kongreso na-- austrai ir vengrai pagAliaus tinėti kningas. Tai labai . Tai ve kokius lietuviški
Ligtuvoa ątstatytojais. , (, vogime kuostipriausiai. My dūme darbą. «*,';•
:
u aių, katrie priežiaasd protui bus pripažinti ftvetimže painus darbas, i Ir pagaliau socialistai turi savo vado
ir.

P-as

Petras

Tumasonis lime musų

jaunimą, ypač

“Draugo” Redakcija. tycijai.

Uiiwis priešininkais;

susekta aprašomoji <A. 25a- vus.

H
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"DRAUGAS”

šeštadienis, gruodžio' 6 d.
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riamąjį, bet ne sprendžia kė ir dar šį paskutinį sykį
Ar gi taip turėtų būt?
TABYBy
M
eiti į tarybas su laisvama
DRAUGAS”
mąjį balsą
Mes ne kartą raaėma, kas
PAIN-EXPELLER
Lietuvių M»f llkų Dienraštis
niais
(šį
sykį
jau
iš
laisvą4)
Komitetas
negali
pil

tai
kiekvienos šeimynoj geriausią draugas, kuris
Etna kasdieną, Utakyrus nedėldie- yra lietuvių visuomenė ASUSIVAŽIAVIMAS.
tikrai
nąanių inicijatyvos).
Ne
nlus.
dyti
tų
nutarimų,
kuria
nė

mus pa
merikoje.
Tą patį ir šį
PRENUMERATOS KAINA:
kas
kitas,
kaip
tik
Lietuvos
branginti
iki
35
centų
mažą
buteliuką
ir
iki
65 centų
ra
abiejų
tarybų
priimti.
Metams ................................... .. 1^.00 kartą pasakysime. Argi ne
dideli.
Pusei metų ................................... $3T00
meilė,
matyt,
jiertis
vadova

Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
Perkant atskirai, numeriais po 2c. susipras
tie musų darbo į New Yorko veikėjų su 5) Tarybos pasilieka sau
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
Prenumerata mckasl. trikelno. Lai
vo.
Vėlgi
iš
nutarimų
ma

manymu, V. Jankausko, J. teisę pildyti savo nutarimus
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
kas skaitosi nuo užslraftymo dienos, žmonės, katrie tarnauja ao-1
už pigesnę čienią.
tyti, kad, abelnai hnant, jk
ir
kitokiais
keliais,
negu
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Kaupa
ir
kun.
N.
Petkaus
Šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
nyti ^dresą visada reikia prisiųsti ir cialistams. y
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
pakvietimu, įvyko tarybų per pasitarimų komitetą. . tose tarybose pasielgė tak
senas adresas. Pinigai geriausia sių
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis
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PRISIDENGIA VISU0
kio atidėliojimo imties dar Tarybos, kuri savo atstovi) tartinam darbui. Totfel a- lumą Jeigu tas pasitari
neprisiuntė, motyvuodama bi pusi išreiškia pageidavi mų komitetas turėtų virsti
Chas. J. Pansima
MENE.
bo.
tuomi, kad ji ne politiška mą, kad tas klausimas butų ir musų ir jų augščiausia
FOTOGRAFISTAS
Kiekvienas žmogus kas
Į
Dažnai tenka nugirsti, rytas privalo pagalvoti apie organizacija, bet pabriežė, susitarimo keliu išrištas to politiška įstaįga, vienijan
69 W.
Tel. Canal 5655
kad ji stovinti už Lietuvos je prasmėje, kaip nustatė čia ir vadovaujančia, tai gė
kaip lietuviški socialistai su dieninį savo darbą.
Turi
neprigulmy- Wilkes-Barre susivažiavi liau butų buvę nutarus, kad
savo šalininkais mėgina pa patirti, koks darbas jam at demokratinę
bę.
Susmukusieji atsto mas. \
sivadinti visubmene. Reiš rodo sunkiausias.
ir musų A. L. Taryba ir jų džią pildo, vykina,, tas ir tu nigai Virmauskis ir JuškaiUž to
vai
išreiškė
didėlį
apgailes

kia, kad jau. ne vieni musų tatai darbo visupirmu turi
Buvo dar ir daugiau pa Tautinė Taryba eitų gulti, ri didžiausią intekmę. Mes- tis; kareiviai Kiveras, Ve
tavimą, kad jie nedalyvau sikalbėta apie įvairius rei kad jos panaikinamos, o jų
laisvamaniai prisidengia vi ir imties.
gi laisvamanių intekmės a- lička, Veleckis ir kiti. Bu
ja taip svarbiame susitari kalus, bet jie neįrašomi, nes
suomene. Taip ima daryti
abiejų vieton steigiama nąiptol sau nepageidauja vo dainų, pianų solo ir ki
Baigus sunkiausią darbą me, kaip Lietuvos laisvės
ir socialistai.
atstovai
tuose
klausimuose
nauja augščiausia įstaiga. me.
Užtat tą pasitarimų tų pamarginimų. Dainavo
reikia imties vėl sunkiausio
Socialistų
laikraščiuose iš eilės. Taip visuomet et klausimas, taipgi išreiškė nebuvo ingalioti.
Bet mes su tūo negalime su komitetas visuomet turi ir Šv. Cecilijos choras.
Pa
randame išsireiškimus, kat gianties žmogus nei nepasi viltį, kad trumpoje ateity Šie visi nutarimai ineina
tikti.
Vienatinė Įstaiga, pasilikti tik pasitarimų ko- dainavo keletą dainelių.
I
rie palyti tik saują žmonių. jus, kaip įveiks save ir vi je šiame klausime bus gali į galę taip greitai, kaip tik kurioje . mes
4. galimą, ir . vieni mitetiL Į tą komitetą mu- Reikia priminti, kad pro
Teeinu, tie, išsireiškimai daž sokias sunkenybes, katros ma bendrai veikti ir su A. abidvi tarybi* juos užtvir ir kiti sutilpti, taKyi'aA^L.,^ Taryba galės skirti kar- grama buvo pradėta sn
L. Darbininkų Taryba.
niausia nukreipiami ne į jam ~ ne duoda ramybėse
tins.
aTryba, įsteigta dar Chica- tais ir ne savo narius, tik merikonišku himnu “Star
Aptarta
tarimų
tvarka.
tą saują, bet į visuomenę.
Presos Komitetas:
gos Seime. Joje užteks vie sau patinkamus žmones. Ir Spangled Banner.”
Ilgainiui žmogus įsiti Pasirodo, kad šioj konferen
P. Norkus,
tų visoms musų apsireišku- ne svarbu bus, kiek žmonių Šiame nepaprastame po
Antai, kuomet socialistai kins, kad jam nėra baisus
cijoje
gali
būti
tiktai
du
J. Kaupas.
sioms srovėms. Jos pama ji skirs tiems pasitarimams: kylyje buvo išreikšta daug,
per savo laikraščius mėgina ir negyvuoja jokie sunkus
balsu,
tai
yra
vienas
nuo
tai irlvarka nustatyta kuo- tris, tryliką ar trisdešimtis; nepaprastai daug gilių jau
pajuokti katalikus ir tikė daiktai.
Redakcijos prierašas:
A.
L.
T.
(katalikų)
ir
ant

teisingiausiai.
Ir jos jau galės kartais tik vienas mu- smų.
jimą, tai dažniausia sako: Kuomet žmogus įpras
ras
nuo
T.
T.
(tautininkų).
is
šio
aprašymo
skaityto

nuveikti*
darbai
yra kuo- Sų atstovas tartis su visu Laivrenee lietuviai džiau
“Visuomenė progresuoja, pirmiausia atlikti sunkiau
Nutarimai
tik
tada
teisoti,
jai matys, kad 29 lapkričio naudingiausi Lietuvai, nors tuzinu laisvamanių.
jai bažnyčia nebreikalųi- sius darbus, tuomet su leng
Bet gėsi turį su savimi savo bro
kuomet
abidvi
pusi
sutinka.
Ne'w
Yorke
įvyko
gana
ir veikime ligšiol mes vieni galutinis nutarimas ir to lius kareivius. Kareiviai
ga.”
vesniais bu tik papratas
Inžinierius Naruševičius svarbus faktas musų išeivi lietuviai katalikai.
nutarimo išpildymas visada negalėjo atsigerėti užuojau
Reiškia, socialistai, rašy šposas, kurs nereikalauja plačiai referuoja apie Rusi jos gyvenime: katalikų vi
Šitas patarmų komitetas priklausys ne kam kitam, ta Laivrenco žmonių. Ka
dami apie socialistus, tuos nei proto,, nei raumenų iš- jos lietuvių veikimą ir nu suomenės rinktiniai atstovai,
galės būti tik tarpininkau kaip tik A. L. Tarybai. Jei reiviai užsidegę dėkingumu
socialistui pavadina visuo tempimo.
rodo budus ir reikalą, ku A. L. T. nariai, iš vien su
mene.
Nors kaip visiems Visuomet .pradėk nuo rio delei reikia bendrai vei laisvamanių atstovais, suda jančia įstaiga tarp vienų ir musų ir laisvamanių politiš ėmė šaukti “Lai gyvuoja
kitų, bet niekuomet ne aug ka įpinti s ir politiški reika Laivrence! Lai gyvuoja ku
žinoma, kad socialistų toje stambiausiojo darbo.
kti.
Tą patį padaro ir rė sumanymą kaip vieniems
ščiausia politišką įstaiga. lavimai galės plaukti viena nigas Virmauskis! Lai gy
visuomenėje yra visai ma
kun. J. Žilinskas.
Abidvi ir kitiems veikti išvien iš
Kaipo tokios mes jos nie vaga (to mes tikimės), tai vuoja vargonininkas ir cho
žas skaitlius ir kaipo tok ST. BEDE COLĖEGE.
pusi prinėipialiai sutinka, gavimui Lietuvai laisvės.
kuomet
nepripažintume. abiejų tarybos, tarpininkau ras! .Lai gyvuoja visi tie,
sai neturi nei kokios reikš
kad reikia bendrai veikti Politiška tautos laisvė vi
mės.
Lietuviški socialis Perų, UI. — Gruodžio 2 d. abiems taryboms neprigul siems tautos vaikams reika Tad suvažiavimas, musų jant pasitarimų komitetui, kurie mums tokią meilę pa
tai lietuvių visuomenėje yra ALRKM8. trečia kuopa tu mybės išgavimui ir išneša lingą ir čia sutartinas dar nuomone, turėjo aiškiau • tai galės nutarti daryti bend rodė! Tautiškas himnas vi
pabrėžti ir nieko neminėti rus žingsnius: siųsti delega sų lupomis užbaigė Dėkavomenkutis vandens lašelis rėjo savo mėnesinį susirin ma sekanti rezoliucija: '
bas netik pageidaujamas, apie tai, kad tas komitetas
cijas, rašyti memorandu nės Dieną.
kimą.
'
• didžiose jūrėse.
Suprazdami 'šio momento bet ir būtinai reikalingas. galėtų kada užimti Pildo
Gardžiai pietavęs.
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Lietuviai Amerikoje
V.» 1"\J J. J. RAMAn.d.»JS±kAS.
St. Clair, Pa. — Lapkr. 29

Spaudos Savaitės paminėji
mui įvyko prakalbos. Kalbė
jo gerb. p. J. J. Ramanauskas.
Pirmuoju atveju kalbėtojas iš
aiškino spausdinto žodžio ga
lybę ir kaip didelę intaku da
ro į žmonės geras arba blogas
raštas.
Blogas raštas, anot
sakytojo, tai nuodai užnuodi
janti žmogaus sielį, o todėl vi
sų teisybę mylinčių
žmonių
yra priedermė remti gerų ka
talikiškų spaudų. Antru atve
ju kalbėtojas nurodė budus,
su kurias lietuviai darbinin
kai gali pagerinti savo būvį
pažymėdamas, kad ne iš socia
lizmo gali darbininkas sulauk
ti sau laimės, bet iš* tam tik
ro pasidarbavimo; ragino to
dėl brolius darbininkus mokinties
amatų ir, abelnai>
stengties įgyti didesnę apšvietų ir susipratimų Pono J. J.
Ramanausko prakalbos buvo
aiškios ir indomios; publikai
labai patiko.
Prakalbos buvo surengtos
per pasidarbavimų
vietinio
klebono, gerb. kun. Duricko,
ir vietinės Spaudos Savaitės
komisijos. Publikos atsilankė
į prakalbas apie 100 žmonių ir
visi labai gražiai
užsilaikė.
Pertraukoje Spaudos Savaitės
komisijos nariai pardavinėjo
kningas ir užrašinėjo laikraš
čius, kurių nemažai ir parda
vė. Vakaro vedėjas buvo Vla
das Zataveckas. Jis po prakal
bų dar pasakė nuo savęs kele
tu žodžių. Į prakalbas atsilan
kė vietinis klebonas ir svečias,
gerb. kun.
Matulaitis
iš"
New Philadelphia, Pa.

,

tarpai

ATMINČIAI VARPAI

i

dės esti iškraipytos. Pavyzd.:
Motiejūnas — Mashinist
Puskunigis — Kenegin
Adomaitis — Adametes.
Vienok kalendorių savinin
kai mažai į tai atkreipia domos. Apkabina pilnas sienas
visokiomis šlikštynėmis,
į
kurias net gėda kartais ir pa
žiūrėti. Taigi reikėtų
lietu
viams susiprasti.
K. K..

IŠ L. VYČIŲ VEIKIMO
DIRVOS.

Bentleyville, Pa. — Susi
tvėrus čionais L. Vyčių kuo
pai, jaunimas sparčiai pradė
jo spiesties burėlin ir savo su
sirinkimuose jau daugiau kal
basi apie tautiškus darbelius,
k. v. įsteigimų savo kningynėlio, rengimo žiemos vakarais
paskaitų su dainelėmis ir
tautiškomis žaismėmis ir tt.
Yra viltis, kad ši jauna L. Vy
čių kuopelė savo sumanymus
išpildys, kadangi gerbiamas
kun. J. Misius Visuose reika
luose, katrie palyti
jaunus
vyčius, visuomet patarnauja.
Žadėjo paaukoti
kningynui
šėpų, kad tik kuoveikiausia
susidarytų kningynėlis.
Paskutiniame susirinkime
nutarė prisidėti prie Pittsburgho L. Vyčių Apskričio ir
į 4 suvažiavimų, kuris įvyks
Donorą, Pa., išrinko delega
tais Pr. Balkauskų ir Pr. Bartnikų. Nutarė taipgi surengti,
vakarėlį
tuojaus po Naujų
Metų, kningynėlio naudai.
Smagu dar priminti, kad
naujoji L. Vyčių kuopelė yra
susitvėrusi beveik iš čia gi
musio ir augusio
jaunimo,
tarpe kurių yra keletas daug
Jonas Keras. žadančių L. Vyčių organiza
cijai. Yra taipgi keletas vaiki
nų ir merginų, lankančių augNAUJAS KLEBONAS.
štųjų mokyklų.
Kingston, Pa. — Musų pa
L. Skruzdė.
rapija išbuvo be klebono be
veik pustrečio mėn. Dabar pas IŠKILMINGAS VAKARAS,
mus atvažiavo gerb. kun. J.
Inčiura iš Freeland, Pa., ir Cleveland, Ohio. — Lapkri
rado daug darbo, o tuo darbu čio 25 d. L. Vyčių 25 kuopos
•'/ra auklėjimas vaikelių kata- įvyko iškilmingas vakaras su
tikiškoj-tautiškoj dvasioj-.
įvairia programa.
Baigiant bažnytinį metų,
Pirmiausia vakaro vedėjas
turėjome S. L. R. K. Am. vie
Ig. Sakalauskas
prakalbėjo
tinės 1 kuopos balių. Balius
keletu žodžių.
Po jo kalbos
gana gerai pasisekė. Vienas
sekė lošimas. Buvo lošta
peiktinas daiktas, tai laike su “Mirga”, keturių veiksmų is
sirinkimo kuopos
svetainėje
toriška'drama. Lošėjai atliko
rūkyti ir ant aslos spjaudyti.
savo rolės kuogeriausiai. Ypa
Tas reikėtų panaikinti.
tingai gerai atliko B. Skrip' Lapkričio 21 d. Šv. Cecili kauskaitė. — Mirgos rolėje.
jos choras buvo parengęs te Gana gerai atliko Vytauto —
atrų ir šokius. Lošė “Mulki- J. Šeštokas, Kunigienės — O.
nyČia ir mulkintojai”. Loši Matukaičiutė,
Bilken — S.
mas labai gerai nusisekė. Vie Pasaveckas, Gunbuto — K.
nas negeistinas paprotis, tai Staupas ir kiti.
svetainėje jaunimo
apsiėji
Po lošimo L. Vyčių choras
mas. Stovi lyg stuobriai * so vadovaujant A. Z. Visminui
kepurėmis. O vis daugiausia ouikiai padainavo keletu daičia augę. Gerai patarlė sako- lelių, solistė V. Bukauskie
“Kur daržininkas, ten ir mai nė padainavo šias daineles:
kinyčia.”
“Puiku regėti”, “Gegužės ry
Viena moterėlė, mylėda tas” ir “Meilės dainelė”.
ma svaigalus ir betuštindama Akomponavo A. Visminas ir
bonkas nusilaužė
sau kojų muiku pritarė J. Žitkevičius.
Gydytojas
sakė, kad reikėf
Tarpais buvo deklemacijos
nupjauti.
ir dainos. Deklemavo A. KuzBaigiant senus metus pa mauskiutė. “Tėvynė”, A. Baltapčiau lietuviams pasirūpinti trušaičiutė “Lietuviai”, I. K.
geresnius sieninius kalendo Sakalauskas, “Tėvynės apgai
V. Gudinąs,
rius. Pas mus yra paprotys, lestavimas”,
dalinti kalendorius, bet apie “Darbininkas”.
Galop choras ir benas už
atspausdinimų ant jų, tai ma
žai paisoma. Dažnai pasitaiko baigė vakarų tautišku himnu
matyti, kaip lietuvių pavar- ‘Lietuva, Tėvynė musų”.

McSbanne BeU Foundry O#
BalUmore, Md. U. 8. A.
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VIENA 16 ARŽIAUSIU LIGŲ
1201 W. 47th St., Los Angeles, Col.,

Spalio, 1916
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu
rėjau insomia ir nerviškumų, aš ėjau
prie daktarų, bet nei Jokios pagelbos nebuvo: aptiekorlus man patarė
kamėginti kun. Koenigs Nervine. Aš
suvartojau^,butelius ir jaučiausi svei
ka. Pernai žiemų aš buvau sumušta
per automobilių. Daktaras man pa
tarė imti Kun. Koenigs Nervine. Aš
dabar jaučiauosi labai sveika.
Mrs. M. E. Kratz.
nVV III Gera knyga apie NervlSsampelis vaistų
1 siunčiamas. Neturtingiems
ligoniams vaistai siunčiami
dykai.
Sutaisytas
per
Rev.
FATHER
KOEnig, Fort Wayne, Ind. nuo 1876
o dabar per
KOENIG MED. CO.,
Chicago. m.
62 W. Lakęs St., arti Dearbom
Parduodama po $1.00 už vienų buteli,
o 6 už $5.00.

Žieminių Drabužių Atpiginimas

£4

Del Moterių ir Mergaičių
šio pranešimo jus galėjot etikėti^ po Kalėdų, bet mes nutarėm tą padaryti
ankščiaus, parduoti jums tuos žieminius drabužius pagal sausio nėn kainas.

DYKAI!

DYKAI!

Puikus apvalkalos veltos
vilnos,
paprasto ir ma
istinio budo, su dideliais
kalnieriais, sudiržais, nekurie per pusę su pamu
šalu su kailių apvadais.
Didumas dėl moterių ir
mergaičių po

• Gražus žieminiai apsiautalai dėl moterų ir
merginų iš labai gero mi
lo, vilnoniai ar plušiniai,
Empire
arba su diržais,
dideli kalnieriai iš I<id
Coney kailio arba šilki
niai, kiti apvadai su žvė
relių kailiu 48 col, ilgio.

$10

$15

Didelis Vodvelis

Gražus labai kotai, pa
daryti iš pom-pon audi
mo, vilnoniai, ar veisiniai
ar dryžos gelumbės, dide
li
kalnieriai, — Iš Kid
Coney
šliuriukės
arba
Marten kitos iš šilko magaito, u diržais— $27 ir
$30. drabužiai po

Daljuus Wrays Mannikins

J Lietuvis Advokatas

»yv.; $11$ 8. HalsteA St
Tslephoas Varis «»9»

1

!

«F. P. Bradchulis 3

g
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Turiniam! pilną krautuvę Kalėdinio t a voro —geriausio ir didžiausio pasirinkimo koldo kada turėjome. Būdami gatavi ir turėdami daug
darbininkų ir siuntimo systemą, kas duoda patarnavimą visoje to žodžio prasmėje, mes prisitaisę patikti kiekvieną reikalavimą Kalėdų .pirki
niams.

ffwwinnnnnnu»n
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CANALPORT AVĖ

ATIDARYMO PARDAVIMAS ŠVENTADIENIU DAIKTU

kumus ,r

ATTORNET AT LAW
J 105 W. Monroe. Oor. Clark St.
• Room 1207 Tel. Randolnh CS9S.
•
CHICAGO. ILL.

HALSTED. 20LM ST’S

Šių savaitę kiekvienų , dienų,
dyi markes
su kiekvienu 10c.
pirkiniu. Tas prigelbės jums prie
lipdimo kningutės į pusę laiko.

Pardavimai bus Panedėlyj, Utarninke, Seredoj, ir ketverge

A c p tu n 0

I KA

DUBELTAVOS MARKES

Mes turime dauginusia iš vi
sos Chicagos krautuvių lietuvių
pardavėjų. T. Dundulis No. 14,
Julia Stankus No. 15, B. J. Sereikis No. 6, ir 30 kitų.

e>

J
*
»

Mes turėsime tikrą vods-tlių ir tas bus DYKAI— DY
KAI suaugusiems. Dykai vai
kams, atvesk juos su savimi.
Bus Hawaiian šokikai — vy
rai ir kiti, taipgi ateikite su
savo draugais.

Naujanybes Pardavime Lėlių
Zabovų Skyriuj

v>T«TiTVVvrirvrnT«T«Tvrr9

Teddy Bears 20 co
lių augščia, mink
speštas viršus
daliai
po

Lėlės su užmerkto
mis akimis galvos
kietos kiek
viena -

Vaikai ir mergaitės
lėlės, aprėdytos, kie

Lėlės gražiai parė
dytos, čeverykai Ir
pančekutės,
kieta
galva, kiek 04 Cfl
viena
'
JU

95c

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti
sau veidų ir įgyti ilgus plaukus.
Prisiųsk štampų Ir gausi visas
informacijas: .....................................
DISTRIBUTOR FOR
WILBERT CO.,
42 Vlne St.,
Montello, Mass.

*“

25c

r
Baby Lėlė, su linkstančiais sąnariais,
gražius plaukus. Kieta
galva. Kaina.

Vaikiukai Ir mergaitės lėlės, su labai
drūta galvą ir linkstančiais sąnariais
kaina JJg

8 šmotai Paryžiaus
sloniaus kaulo, Tosleto ir ran
kų čystijimo setai.
Labai gražus po

$8

10 šmotų Rankų čystijimui
ir Toilet setai. Labai gra
žus balti garan
tuoti po

Vyry Apkasy Kotai
Paskiausių1 modelių, ža
lių, mėlynų, rudų ir mel’svų spalvų., Chesterfield
siutai dėl parinktų žmo
nių, juodos gelumbės ir
kitokių. Anglų ir kitokių
išdirbinių. Vidutinių su
rauktais pečiais ir kitokių
reguliarių ir extra mierų po

$12.50

Trijų šmotų margo
niaus kaulo Toilet sėtai,
bai geri, puikus
veidrodi po.

slola
tfJC
0J

Wm. Mary Perion pailginamas
stalas: tikro aržuolo. Jacobian
išv.eizda, 5 gra
žios lentos.

Lengvi išmokėjimai.

DIRBTUVE ,
Įsteigta 1898 m.
Artistiškų išdirbinių, kaip
guzikučių, maršalkoms parė
dai: įvairių bažnytinių parė
dų, rūbų, karūnų,
tautiškų
vėliavų, draugystėms šarpų,
antspaudų, ir tt. Darbų daro
me artistiškai ir atsakančiai
Užsakymus priimame iš visur
ir teisingai išpildome.
Reikale, prašome, kreipties
prie tikros lietuvaitės.
T. I. ANDRUSZEWICZ
ir CO.,
1908 W. Division st.,
Chicago, III

Plačios
apačios
pečius. Pernegaugnies krosnis,
nikeliuotas.

Moterių aukso
laikrodis
branzalctaū 7 akmenų, ga
rantuotas
0*7 c n
20 metų
$I

Moterių waltham laltrodis
branzaletas 15 akmenų, ga
rantuotas
C1Q R n
20 metų

$ld JU

Moterių čysto aukso laik
rodėlis branzaletas Mamptpn
garancija; laikrodis galima
atmti nuo
tf4Q QC
branzaleto.
'
ųHu.Uu

$500 Kerzheim player pianas
Orindinelempa, 40 numeriuotų
voliukų.
Sėdynė ir uždanga
viskas

$3.95
$2.50 kis savaite - be nuošhnčiy

Karvelis.

Racine, Wis. —', Vietos
Šv. Kazimiero K. draugijos
susirinkimas įvyks gruo
džio 9 d., pobažnytinėj sve
tainėj tuojaus po pamaldi),
10:30 prieš piet.
Apie 3 valandų po pietų
Winters svetainėje, 412 6th
St., bus prakalbos, kurias
rengia Kąt. Spaudos Savai
tės komisija. Kalbės didis
kalbėtojas p. Al. Račkus.
Kalbos turinys bus musų
draugijos ir Kat. Spaudos
Sav. reikalai.
Kviečiami
visi
kuoskaitlingiausia į
prakalbas.

Juozas Lazdauskas.

$15

Mes taipgi siūlome $600 Kerzhermil. Lampa, 40 muzikos voliukų,
trumentąs pataisytas geresniam grojim\ Player planą labai puikus lnsėdynė ir uždanga. Labai lengvos sąlygos. Be nuošimčių.

Lengyi
jimai.

i

Didesnio

Lovų siutai Lova turi 2 colių
stulpelių. Springsus ir bovelninj materacą.
tiktai
Lengvi

$11.98

išmokesčiai.

$24.75
No. 10. V/ctrola arba Columbia
Grafanola aržuolo arba mahogany
išvaizda. 12 abipusių 10 colinių
rekordu viskas '
už

Vlctrola No. 11 arba
Grafanola, vienuolika
pagal jus išsirinkimo
rekordų. Viskas už

K. HUTKaUSKAS

3457 So. Wcstcm Blvd.
Kampas W. 35 gat.

Duoda lekcijas
skambinimo
pianu pagal sutarti.

S

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne-

$

laukyte Ilgiaus. Nes galite snlaukti daug nesmagumu. Krci

*
S

pkites pas:

3

Mllvivksi IrNorth av. Til. Humbclt 4617
i:

“DRAUGį"
SKAITYKIT IR PLATINKIT

ryte

iki I »o pietų: vak. nuo
■106 So. Halsted 8L.

——>———

Bgtf A

gJMZ

1617 N. Robey S t.

Mokinama
angliškos ir lietui >>
ros kalbu, eritmetlkoe. knygvedys
tėa, stenografijos, typeurltlng. virk
lyboe teisiu,
8ur. Valst
Istorijos
s balnos Istorijos, geografijos, polltl
klnėa ekonomijos, pllletyatėe. dailia
raSyetėa
nuo

lig

-PI K. NDRKAITĮ, Opt. Dr

Amerikos lietuviu Mckytla

Mokinimo valandos:

Columbia
abipusių

$118.25

$94.00

flvdo visokias Liga*

4515 So. Wpod St.

$9,75

tiktai

Tel. McKInley 5764

PIANO MOKYTOJA

dėga visokia
malkai

No. 4—A. Victor Vistrola arba
Columbia Grafanola ir 6 abi pusiu
rekordus viskas

n. , n i.gsy , j

Oi. A.

pečiaus

Parduodamas Lengvais Išmokssčlals

$475
P-leE.G, MAK’."

išmokė

Victrolos ir Grafonolas

A. Kerzheim Pianas Kalėdoms

Kaip girdėti, tai visi la
bai patenkinti vakaro progra
ma ir už tų vakaro surengimų
reikia padėkoti vietiniams
vyčiams.

ŠV. KAZIMIERO DE JOS
SUSIRINKIMAS.

Nauji apkasų
siutai,
su diržais ir pusė dir
žų labai parankus ne
šiojimui dėl jaunų vy
rų. ypatingi dėl pa
žangesnių vy
rų. Visokių
•
mierų po

iuU

tu..

__

PUĄVOAS

Šeštadienis, gruodžio 8 d,

Pirmą dovaną laimėjo

Kaz. Kuzmauskis, 4589 So. Paulina SI.
ISpirko 3950,43
Antrą dovaną laimėjo

/

Antanas Sedis, 4617 So. Hermitage Ava.
' išpirko $923.30

Muzikos Konservatorija
Yra taš vleointsls lietuviška mušiko* mokykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pūdomųjų Instrumen
tų, teorijų, harmonija Ir muzikos istorija.
Geriausias laikas mokintis muslkos, tai Jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnl, turėsite
dldslp nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos musų prieinamos. Del
platesnių žinių atgjklte ypatiakal arba rąžykite;

Trečią dovaną laimėjo

Jums nereikia mokėti grynais pinigais už jųsų drapanas.
Pradėkite patikėjimo sąskaitą su Western Premium Co., kur
jus galite gauti didžiausią įvairumą vėliausių stailių, puikiauT
šių fasoną kautų ir suknių už grynus pinigus, išmokant ma

A. S. POCIUS

K. Zombila, 5127 So. Paulina St.

3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122

žais nedėliniais arba mėnesiniais išmokėjimais. Jus galite apsi
taisyti gražiai, nors jus neturite gatavų pinigų.

Tėmykit toliaus, bus dėl visų
nauda, kiekvienam kostum.

Mokėkite kuomet jus juos nešiosite.

Balnis & Pundinas
4536 South Paulina St,

IUNTIMAS PINIGŲ

Atdara vakarais ir nedėldieniais apart Seredos ir Pėtnyčios

LIETUVA

vakarų.

VĖL YRA GAL

’

Chicago
Mes ką tik gavome daleidiiuą siunsti pinigus „

Tel. Drover 3774.

■■■ssEMKSB^g^HEHn^anacRamuB

į Lietuva, į Gubernijas: Kauno, Vilniaus ir Suvalkų

DEL PLATESNIŲ ŽINIŲ KREIPKITĖS YPATIŠKAI arba

per laiškus į:

PENTRAL MANUFACTURING
^DISTRICT BANK (A State Bank)
1112 West 35th St.

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito-

Netoli Morgan ga
|

DR. J. J. VIZGIRDAS

S

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2527 So. Broadway
ST. LOUIS, MO.
Telefonas— Bell įHdney 401
Kinlocn Victor 598
Gyvenimo vieta:
3237 PULASKI STKEET
Tel. Kinloch Victor 980—L.
OFISO VALANDOS: 10 iš ryto
iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak.
Ncdėllomls 10 išryto iki 12 piet.

«
#

CHICAGO, ILLINOIS

riams yra sunku atlikti bankinius reikalus paprastose

2

bankinėse valandose
Del parankumo -ūkių depozitorių Taupump Sky

rius šios bankes yra atdaras

Bankas atdarąs SUBATOMIS VAKARAIS iki 9 valayd.

S

Paprastomis dienomis iki 4 po pietų.

2
*
ii
5

Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA

Resources over $3.000.900.00

PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.

J

S

f
2

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai *yra nuo

S

Tegul Kverka padabina Jūsų na
rna Pas mus galima gauti visokių
naminių radankų k. t.

ĮŠ

S
2

#

g

mašinų, pianų,

F- .ū

id WASEINGTON STS,

(Skersai nuo City Hali).

divonų,

siuvamų

grofonolų,

viskas

pas mus gaunama.

širdžiai priėmanii.

LA SALL?

pečių,

rakandu

Ip-t*-1

2

9
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Dr. S. Biežis

E
5
;
jS
E
E

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Ofisas 2359 S. Leavttt St.,
įtampas 24Ui St., Chicago, IU.
Valandos: nuo 8 IKI 10 valryto
ir nuo 4' iki 8 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo 9 Iki 12 v. ryto.
Telefonas Canal 3877

Kuomet, jum prireikės ko prie
namo kreipkitės prie

:
3
Į*

PAULKVORKA

3
3

3
*"
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1551-53 Chicago, Avenue

š

3

Chicago. III. Arti Ashland Avė.

Telefonas Monrce 2500

ęj

Phone Yardi 2721 | =

g ftPABKLING CnIVEBSAL

p DR. J. J0NIKAITI8 g
5 GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. fialsted St.,

g
g

=
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Telefonas Yards 3104

TURIU DVI GALERIJAS

CHICAGO, ILL.

Z. K. URBAMOWICZ
PEARL QUEEN

Fotografijų Įstaiga

KONCERTINOS

skrebi

Kurie norite gauti DYKAI randą iki
Apriiiaus menesio 1918 metų ir gyven
ti labai gražioj ir geroj apielinkeje,
puikiame name karštu oru apšildy
tam ir turite visus kitus gyvenime rei
kalingus parankūmus, tie yra užkyie/čiami tuojaus atsišaukti po sekančiu
antrašu:

Fotografijos

Vestuvių,

Grupų,

Kliubų ir Šeimynų Specijališkumas.

Nuimame Fotografijas vakarais

*
'

ir negiedriose dienose.

4852 South Ashland Avenue,
'-Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie grajlja koncertinų. Ir , augfital, rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina
padaryta Suvienytose Valstijose. Amerlkojo. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur] išsiun
čiame dykai.

Chicago,

APSVARSTYKITE GERAI.
NCjįz
■

8H

r galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?
aT galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu Uitas auknorius Jumis darbais — užganė

SrPaklauskyte lietuvių kurie žino. Visad

'S«Swž!iFk

K.

NURKAITIS

1817 N. Robey St., Prie MiRvankee avė., ir Narth Avė

URR ELLYN OFISAS
Kampas 59tos ir Kedzie Avė.
Ofiso Valandos:

Panedelyj, Ketverge ir Subatoi nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vk
Nedelioj nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare;
Užlaikome

lalkro-1

JUOZAS 1. SZLIKAS, Reprezentantas

TElEPHONE PROSPECT 9243

teisin

*a< oatarnavimas.

Riji

Chicago, IU.

Šis visas dalykas yra pavestas in mano rankas, kurie negalite atvažiuot, duokite jnan žinią per telefoną arba laišku, aš
pas kiekvieną pribusiu ir plačiau visą dalyką išaiškinsiu.

Draugijų,

mokantis vinokius šo
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas tr taip jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas
„Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomu
laikrodžius, laikrodėlius, visokius rousikallškus instrumentus
Ir revolveriu*. Savo darbų gvarantuolamo. Musų kalno, ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lit* siųsti p«r laiškus

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL
TEL.EPHOME DROVER 7309
Katalogų visiems dykai, kas tik prisius ui 2c. štampų

šeštadienis, gruodžio 8

naATiaAa1

d.

VAKA

K. SP. SAVAITĖS
RAS.

DIDELIS WEST SIDĖJE
Rytoj vakare Dievo ApKONCERTAS.
veizdos parap. svetainėje (18
ir Union gat.),

»M

bus puikų-

Nauji. daryti gatavlml ano
Iii Iki *31 siutai Ir ovorkotaL
nuo 17.M Iki lt doleriu.

Nedėlioję, gruodžio 9 d., puikiausias vakaras. Tų va

McCormie^ karę, rengia Spaudos Savai
svetainėje, 2530 Blue Island tės komisija. Bus garsus kal
Avė., įvyks didelis parapi bėtojai, bus lošimas, bu:* dai
jos naudai koncertas, ren nos ir deklemaeijos. Kas ypa
giamas pastangomis p. A. tingiausiu, tai prie įžangos
Pociaus.
Koncerte daly bus dalinamos labai puikios
vaus sekančios žymiausios dovanos. Taigi, visi malonėsi
svetimtaučių ir lietuvių te tan vakaran kuodaugiausia
nyuzi kalės jėgos:
susirinkti.
• I
West

iSidės

P-lė Florence Newton,
kontralto, solistė St. Patrick’o choro, turi puikiai iš
lavintų bals^ konęcrtavo
po visų Amerika su garsiu
Airių choru. ,
Ponas John Dohme, teno
ras, solistas St. Jeromes
choro Rogęrs Park. P-as
Dohme turi nepaprastai ma
lonų ir puikiai išlavintų bak

Ponas William Raeder,
baritonas, solistas St. Ma
ry’s choro Evanatone.

P-as

KNDEK SAVO PININGUS Į

Nauji. neatimti. daryti s pi
užsakymo siutai Ir ovarkotsl.
vertė* nuo
Utį $«* .dabar
parsiduoda »• »1 i Ir 96 doL

Pilna*

pasMnMma*

kMUv

pamuštų everkotų

Kiekvienas dirba pinigus. Kada Jus turėsite pinigus, Jus turėsite
juos indeti ir padaryti kad jįe jums naudą atneštų. Templar Motor
prižada Jums pagelb^h prisirengti prie pramonmm'.ų ir naudoties di
deliais uždarbiais, kuriais šios kompanijos nariai naudojasi.

Tisai maža' 'artotl siutą- ir
uveckotai verte* nuo *21 iki
*11. dabar *5 Ir sueičiau. l<eluis nuo «i.B* Iki *«.*•. Taįku Matai nuo *101 iki *<7.59.
Tausos Ir Kūpanti.

atdara kasdieneir rakantis

nedėliotais

Dideli Uždarbiai Matarų Pramonėje.
Turtai buvo padaryti motorų išdirbystėje, kur buvo vesta pra
mone bizniškai Temlar motorai turi išredninius, kurte yra geriausiai
Išsilavinę biznyje šioje apylinkėje. Skaityk sekančius pranešimus ir
žiūrėk kaip 500 dol idėtl į vieną iš žemiau primintų kompanijų pelnyjo:

K. S. S. Komisija.

Dr. G. M. GLASER

BEIDGEPOETAS

S
js

y Praktikuoja
Gyvealmaa Ir
8149 S. Morgan St.
Cbloago,

2< m«įa<
g
Ofisas
t ■
kertė 82 tt. a
Iii.

Rytoj, 4 vai. vakare, Šv.
Jurgio parap. svetainėje. L.
SPECIALISTAS
Moteriškų,
Vyriškų Ir Vaikų w
Labdarių Sąjungos 5 kuopa
Taipgi Chroniškų Ligų.
rengia puikų - puikiausi baOFISO VALANDOS:
-arų. Bus kalbos. Bus dovanos 3 Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 pa plel !$
jį Ik nua 8 iki 8:90 vak. Nedėlloir kiti daly kak Ateikite vi ♦į mis vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards *87
si ir pri gelbėkite
pastatyti jaBSBBSCBCBBBiaiBflEKRS^-aaK^as^a
greičiaus Našlaičiams Namus.
Nepamirškime, tas bus ry;oj po pietų parapijos svetai
nėje.

9

Roeder nesenai giedojo di
Kviečia Rengi
džiame koncerte, kurį ren
mo komisija.
gė katalikių moterų kliuAklų
Specialistas
,
Pn tarimas Dykai z
bas Loyolo universitete ir
Offlso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9
NORTA SIDE.
išpildė svarbiausių rolę.
vai. vakarė Nedalioms 9 iki 12.
4849 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St.
Robert Adair, vaikas sop
Telefonas Yards 4317.
Labdarių prakalbos.
ranas. Yra kritikų pripa
žintas kaipo turintis lakšChicagos Labdarių Sąjun
tingalės balsą ir Amerikos gos 6 kuopa, gruodžio 9 d.
geriausias vaikas soprano. rengia didžiausias prakalbas. E Kamp. 22-ros ir 56 Avė., =
CHICAGO, ILL.
Yra pirmuoju p. J. Louis? Prakalboj bus Šv. Mykolo
Kapitalas $125,000.00
Brow garsaus vargonininko Ark. parapijinėje svetainėje S 3 nuošimčius mokama, ant
padėti; pinigų.
ir kompozitoriaus solistu ir 7:30 vakare. Kviečiami visi
=
Po
Valstijos
ir Chicago f
yra mokinys p. Herbert Go- kuoskaitlingiausiai ateiti į
= Clearing House priežiūra. S
uld. Dalyvauja šiame kon prakalbas. Įžanga visiems do | Taip pat turi skyrių Su- i
certe su ypatingu leidimu. vanai.
E vienytų Valstijų pačtos |
Žinomas pianistas p. Ą.
Kviečia Rengėjai. | (PosĮal Savings Funds), |
Pocius, jo žmona ir pasižy
•5 Apsaugos
dėžutės ant ramios S
S
$3.00 metams
mėjęs savo puikiais koncer IŠ LIETUVIŲ GYVE
Atdara Paned. Ketver- |
tais Aušros Vartų parapi
NIMO.
Ė gaiš "ir Subatomis iki 8 =
jos ėhoras, taip pat daly
|
vai. vakare.
vaus.
Gardner, Mass. — Šiame ii
Panašus koncertai yra di miestelyj yra pusėtinas bū niHiiiiiiiHunuiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiim
delė retenybė, užtat ypatin relis lietuvių, bet katalikiš
gai butų malonu, kad pub kuose laikraščiuose visai
”
likos kuodaugiausiai atsi nesimato apie jų veikimų.«
lankytų.
Tarpe vietinių betuvių,
nors man gėda ir pasakyti,
T0WN 0F LAKE
daugiausiai įsigalėję socia
Mes Parduodame
listai ir laisvamaniai. - KaUž Wholesale
Kalnas
tabkų susipratusių visai
mažai yra. Daugiausia yATDARA NEDELIŪMS
ra ir tokių šiaudadušių ka
talikų, katrie draugauja vi
same su laisvamaniais. Štai lapkričio 29 d. L. M.
D. turėjo balių, katrame,
kaip ir visados, musų lais
vamaniai tuštino bonkas ir

Templar Motorų Korporacija pradeda eiti gerai. Ji turi 18 akrų

žemės, kur jau yra pastatyta dirbtuvė, kuri gali leisti 3000 automo
bilių per metus. Ten yra raštinės dar viršininkų kompanijos ir di-

4

Ant 504b dol indėtų pinigų:

džiųjų viršininkų kompanijų ir kurie turi gerą pasisekimą savo už

Overland penki metai atgal ............ suvtrš *125.000
Ford Iš Kanados 9 metai atgal .... virš
100,000
Hupp, šeši metai atgal ............................... vieš
45.000
Reo, dešimts metų, atgal ..._____
vieš
30.000
Stutz 4 metai atgal ................................. virš
22.500
Chanfller 3 metai atgal ,........................ vieš
11.500
Paige-Detroit 5 metai atgal .............. virš
10,000
Sazon 3 metai atgal ............................. virš
7,500

siėmimuose. Tvarkymui visų darbų turi geriausiai patyrusius darbi
ninkus. Vyrus, kurte pasirodė savo darbuose pasekmingais. Dabar

yra laikas prisižiūrėti ir persitikrinti taipgi indėti jūsų pinigus. Iš
krpk kuponą ir pasiųsk šiandien.

M. F. Brandoj, pirm.
Clevekuid. Trinidad. ' Pnving
Co.
pirm.; Luna Park Amusement Co.
pirm., Land Titlo Ahatract
Co.,
Executive Chairman.

A. M. Dean, Inžinierius
Seniau vyriausia inžinierius_AIathason Automobiliu Co., ir Ferro
Machine ir Foundry Co.

W. J. Bunkin, Viee-pre.

W. O. Coeper organizacijos vadas.
Seniaus pardavėjas. International
' Te^t Book Co., Armour ir Co ir
National Caeh Register Co.

.

Hunkin — Conkey
Constructlon
Co. pirm., Cleveland BuUders 3upply Co. vice-pirm.

H. W. Anderson, Pasdnvėjas:

D. C. Reed, išdlnlnkas
Lakewood State Bank prezid., Colonial Sąvinga and Loan Co. viceprez.. Medina County Creamery
Co. prezid.

Seniau Stutz Motor Car Co.
C. S. Landsittlc, pardavėjas
Inžinierius seniau Garford ir Hay
nes Co.

J. E. Mathews sekretorius
Buvusis Valstijos Senatorius, Narys
firmos Mathews, Orgill ir Mazch
ke Prokurorų.

J. H. Wellcr dirbtuvės gaspadorius..

Seniau Matbeson ir Packard Co.

Szerai Parduodami po $13.00 uz kiekviena
The Templar Motors Korporacija,

Depu D. 1. — 1330 Michigan avė.

0

statines.

Nebūtų tai

Templar Motor Korporacijos

CLEVELAND, OHIO

Vardas /

i Ofisas

Miestas

-

-

Užsiėmimas

iHiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiHiiumiHHUiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiuiiuiiuiiiiiii
Dubeltavi Kuponai prigelbėjimui laimėti
šį didelį Kontestą.

Pinigais arba ant ismakėjimu

tabu, kad tai laisvamaniai
taip darytų. Juk tai jų
vienas iš svarbiausių toks
pasilinksminimas. Bet kad
katalikai sykiu su jais
draugautų, tose orgijose,
tai jau perdaug. Nekurie
musų katalikų, ypač mergi

Ateik ir p matyk mus, jeigu jus norite sutaupyti pinigus. Pas
mus yra iš ko pasirinkti ir ntusų kainos žemiausios. Nepadaryk
klaidos. Atmink kur mes gyvename.

Daiktai geriausi žemiausiomis kainomis čia parduodami.

A. > •

• %

‘

Jus turite būti tikri gauti jūsų dolerio vertę už labai gerus
daiktus, už kiekvieną čia mokamą jūsų dolerj

Geriausios ir didžiausias išsirinki
mas iš 14 karatų auksinių ir žemčluginlų žiedų, laikrodžių ir brangumynų kokius kada buvo galima
gauti. Ateik ir pereitlkrink.

šis didelis Parį oro s*tn». 3
rr'-ollr.'
ny Išvaizda Gražia saiu'u apdengti. Parduodami ma
žesnėse krautuvėse po 100 dol. musų kaina

Mes esame vienatiniai agentai šio
je kolionijoje
ir'rekordų.

PUSANTRO BLOKO | RYTUS
NUO HALSTED GATVES

nuos

1339 S. MtCltip* Al*.

-

4625 SO. ASHLAND AVĖ.,

Cohimbia

Grafofonų

CHICAGO

MimiiiiiimmimuiiMiimiHiiimiiiitMiiiiimiiiiimiiHHMiHiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

nos, atsilankė net iš Athol,

Mass.
Gėda merginoms,
nes paskui tie bedievėliai
pajuokė jas, buk jos atėję
sau jaunikių ieškoti ir pri
sigerti. Matyti, kad ir tos
' lietuvaitės tik paviršium
nešioja katalikių vardų.
Daugelis mano, kad laismamaniai yra geresni už soci, alistus. Tas netiesa. Jie
. visi tokie pat.
Jų pienai
! yra griauti tikybų iš pama' fų ir sėti tarpe katalikų ne, sutikimus.
, ' Tatgi, lietuviai, pražiūrė
kite ir pamatyjrite, kokiais

Susipratęs.

Didelis
išpardavimas
Jewelry laikrodėlių, daitnan- /šfBfi \
tų, auksinių žiedų, lenciūge—
•//
lių ir tt.

Gauti asrosBį darbą it daoflau pl
aišų,
Vlsor reiks!ings Soag kirpėjų, trtmsrtų. rankovių, kišenių, ir skylučių
dirbėjų. Taipgi prsssrtų ir siuvėjų
atskiros mašlnomia. Darbai laukia
Ateikit*
dienomis
arba
vakarais
Lsasral mokssšikt

Geriausi gramafonai ir rekordai,
lietuviški, lenkiški, ruski ir angliški,
parsiduoda pas mus. Kalėdinės atvi
rutės su liet. parašais.

Specialiai kursai rnsrgfnnnaa for
mų kirpimą pritaikinime ir siuvime

šis didelis Phonografas, pas
kiaušio modelio motoras, du<
beitava sprendžina, su 10 Lie
tuviškų dainų dykai. Parduo
dama
kitose
A s f)
krautuvėse po 75
Mf
dol musų kaina
IP^VIUI

Mes turėdami daugybę tavoro
prisipirkę kada buvo pigesnis sumaMme išparduoti už mažesnę kaina,
ies Kalėdas, be to kiekvienas gaus
r Kalėdų dovanų.

—, *15.00.
Duodama diplomas
Patrenos daromas pagal Jųsų mta
r%— blle stallės arba šydtie, » bU«
modų kaypes.

. keliais einate. Nesiduoki
A
te apsigauti priešams.

šis naujai pertaisytas
Cohimbia
[Phonografas aržuolo ir ųiahogany iŠ
'vaizdos su 6 lietuviškoms dainoms
Specialiais
Siamo
A a -t n r
'Išpardavime
Atį f /Ji

S

Telephcns
Drover

8167

Sunkios lentos ir kojos su stik
lo račių kala Spem
r

a a

Lietuvis Gydytojas 1S
Chirurgas,

g

33«8 (to. Halstcd St., Chicago. X
Trl Drover 7170
x

35U

Su IliMB.

___7 _

šita pilno didumo Hupimosi sėdy
nė, aržuolo ar mahogany Išvaizda.
Vertės *3.60 musų kaino
4 fi
šiame išpardavime tlktalM
IM

pardavlrak.

b

Art

į

DYKAI: Kiekvienam pirkėjui duodama grstią dovaną.
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•f
r

6
i

“DRAUGAS’'’

M F

CHICAGOJE
Šeštadienis, gruod. 8 d.Nekaltos Šv. P. Prasidšj.
Sekmadienis, gruod. 9 d. Šv. Leokadija.
Pirmadienis, gruod. 10 d. Šv. Eulalija.
BRIDGEPORTAS.

-K j Po Valgiui neužmiršk, kad geria u l pamėgink viena. Visose Aptlekose.
sius vaistas tavo skilviui yra EATO
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
to* vidurių ligos paeina Ii negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia

1 dol. įstojimo mokesčiu.. Tatgi, kviečiame visus norinčius
prisirašyti ton draugijon jos
susirinkiman, kuris
įvyks
gruodžio "23 d. Šv.
Mykolo
bažnytinėje svetainėje^ Tame
susirinkime bus renkama nau
ja 1918 m. valdyba.
Taipgi, primenama, jogei
draugija yra nutarus, kad
kiekvienas narys pirktu, atei
nančio
Labdarių koncerto,
sausio 27 d. 1918 m., tikietą.
Taigi nepamirškite atsilanky
kite.
Ant. Janušauskas,
rašt.

TOAST

L•

PETRAS MAČIEKUS

SIDE.

Lapkričio 25 dieną L. R. K.
Šv. Kazimiero Brolių ir Sese
rų draugija ‘turėjo mėnesinį
susirinkimą Šv. Mykolo bažnytinėje svetainėje.
>
Tarp kitko nutarta, kad
nauji nariai butų priimami su

PETRAS GRIKSZAS___
. S. I 8. PARKER, WASH.
)
Arba
K arai Ina Orlkszaltė
(pę vyrų, beketienė)
1459 So. Union Avė..
Chicago, 111.

Vyrai — Išmokite barzdaskutystės.
f keletą savaičių. Diena ar vaka
rais. Padarykite didelius
pinigus.
Gaunama nuošimtis
arba nuosava
barzdaskutykla. Atvaiuokite arba ra
šykite,
Moler Barbcr Collcgc .
105 S. Bth Avo.,

d.

KONCEBfSS

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS
PASTANGOMIS p. A. POCIAUS

NEDEL1OJE, 9 D. GRUODŽIO 1917 M.
McCORMICK SVETAINĖJE,

2530 Blue IsIand Avenue

DALYVAUS gan gerai West Saidiečiams žinomas panas Kaeder.
Vienas iš Paulistų Choro Sąnarių ir kiti gabus artistai. Nepraleiskite
progos._____________ •"
____________ _______________
į
Svetaine randasi ant Blue Island Avė. tarpe Oakley ir Leavitt

PUIKUS VAKARAS »ra
NedelioJ, 9 d. gruodžio, š. m.
ŠV; KRYŽIAUS PAR. SVETAINĖJE

Vietos:Taut,os Fondo Skyrius rengia labai ĮDOMŲ VAKARĄ

Kuriame bus Prakalbos, Deklemacijos ir tam panašiai.’ Pažymėtina kad
kalbės garsusis kalbėtojas J. Poška, Loyol’o Universiteto Studentas.
Tat šios parapijos lietuviai ir lietuvaites atsilankykitę minetan vakaran,
užtikriname kad atėję nesigailėsite, nes išgirsite ką tokio įdomaus.

įžanga 10 c Ypatai.

Pradžia ,6 vai. vak.
f-

’

-

'

•’t
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NMMIAKIS VAKARAS!!
TEATRAS PRAKALBOS IR KONCERTAS
-------------------------------------------- RENQIA--------------------------------------------

Kataliku Spaudos Savaites Komisija

NedelioJ, Gruodžio-Dec. 9, 1917
Dievo Apveizdos Parapijos Svet.
Pradžia 7 vai, vak.

CHICAOO, ILL.

18ta ir Union Avė.

i

Prie to bus duodama gražios dovanos kiekvienam
atsilankusiam.

Įžanga 15c Asmen,

iiiiiiiiiiiiiiimniiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lietuviai ir lietuvaitės! Jei norite pamatyti puikų teatrą,* jei norite išgirsti gabių kalbėtojų prakal
bų, jei mylite paklausyti puikaus koncerto, tai būtinai turite ateiti viršminėton svetainėn, ten išgrisite ir pama
tysite tą ko dar iki šiol nesate matę. Tatgi visi iki vienam ura, ant vakaro. Palikite savo naminius reikalus
šalin, eikite vakaran. Mes iš savo pusės užtikriname, kad busite visi patenkinti. Pasinaudokite šia puikia pro
ga, kad po laikui nereikėtų gailėtys, nes gal kitas tokis vakaras nepasitaikįs greit.
Kviečia visus atsilahkyti,
KAT. SPAUDOS SAV. KOMISIJA.

I llllillllllli IIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1IIIIIIIIII
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BANKE?
COFFEE

A

Best/;■

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodamn, pe 28c !
po 50c.

i

3303 S, Morgan Street

V

iaKgeKHSSHBEBKuasKBBmHHHaHnniilinHHnnnnnHHHMUB1

Laikrodžiu Krantinę.

K. MICH/ LąUSKIS,

RENGĖJAI.

Kviečia visus
/

Užlaikome Puikiausią

S

N ?»

7 VAL. VAKARE

Parsirandavoja 6 kambarių nau
jau namas su visais įtalslmuis ant
antrų . lubų. Atsišaukite:
4148 Lavvlcr Avė.,
Telefonas McKlnley 3354

Didžiausių aut
ėJK ’ "*1
Bridgeporto.
bieljvoje turėjo motina Ir dvi
Katrie norite
į-y.
s<serf.
.loozcfų ir Antanina, tt nusipirkti grn
žų laikrodėlj,
• Laidotuvės atsibus
ncdėlioj,
deimanto žie
g^aiod. ii d. 1017 m. 0 valandų
deli, devizkėS
iš ryto Dlcvp Apvaizdos Rnžny1|, šllubinlų .
žiedų arba
ėioj. Rus palaidota šv. Kazimie
■METI ir J!
mofonų rekordų Ir kitų visokių daly
ro kapinėse.
ti Uų.
I
Kviečiame gimines Ir pažįs
Taipgi taisau Inikmditun, rcvolĮ | vertus, gratnofonn* ir armonika*.
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Mirė ftv. Antano ligontntyj
spmpintas šventais Sakramen
tais.

NEPAPRASTAS

ron
MHDUVAfT

ELECTRIC
TOASTER

A. f A.

8

RENGIAMAS

T

je tnojaus po pamaldų. Visi
Labdariu bazaras.
nariai yra kviečiami buinai
ateiti tan susirinkiman. Nauji
Rytoj vakare, Šv. Jurgio nariai taipgi pa gei dalijami.
parapijos svetainėje L. R.
Kuopos valdyba.
K. Labdarių 5 kuopa ren
gia gražų vakarą., Bus pra
kalbos ir bus dalinamos do
vanos arba bazaras.
Nau
jam rengiamam našlaičių
namui,
Tatgi visus kvie
čiame kuoskaitlingiausia at
silankyti ir paremti tą taip
47 metų
senai lietuviams reikalingą
nmž'ans persiskyrė su šiuo paįstaigą.
Mml'u, gruod. 5 d., 1017 m.
Visus nuoširdžiai kviečia
8:30 vai. vak. Paėjo iš Kauno
gub., Telšių pnv., Triškių par.
Rengimo komitetas.

s šeštadiėnis; gniodžio
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Musų kolionijos lietuviaikatalikai savo duosnumu
bažnyčios ir visuomenės
reikaluose pralenkė toli ki
tas Chicagos parapijas, už
tai ir Tautos Fondo įsteig
tam Kalėdiniam Fondui su
judo dėti aukas kaip kas iš
galėdami.
Štai Tautos Fondo 32
skyriaus surengtose gruo
džio 2 d. prakalbose suau
kota Kalėdinin Fondan 51
dolieris. Tam pačiam tiks
lui Blaivininkų 27 kuopa iš
•
savo išdo aukojo 20 dol. Fe
LABDARIŲ A?S.'.?JČIO
OSTAS ir gar
deracijos jaunutis komite
SUSIRINKIMi
3.
džiausias
šiose
tas ir gi parodė didelį tau
Gruodžio
rytuose
tiškų susipratimą ir suakoBet dar gardesnis
Gruodžio
6 d. Chicagos
jo 30 dol.
Jau nuo seniau
yra kuomet prireng
Labdarių
Apskritys turėjo
tas su
buvo to paties Federacijos
savo susirinkimą Dievo Ap
Komiteto skyriaus paauko
veizdos parapijos svetainėje.
ta 25 dolieriai.
Gruodžio
Pirmininkas atidarė susirinki
5 d. Liet. Vyčiu 16 kuopa
mą ir kun. Krušas atkalbėjo
savo susirinkime viršminėTU tikrai patriotiška dar
maldą.
bų atlieki kuomet valgai
tam fondui paaukojo iš sa
daugiau tosto; duona ku
Tarpe daugelio svarstymų
ri yra apdžiūvusi gali būti
vo išdo 25 dol., taipgi čia
pavartota J tostų ir labai
buvo nutarta
atsišaukti į
pat surinkta kiti 25 dol. ir j
gardi valgyt.
draugijas, kad jos prisidėtų
dar kita tiek prižadėta. Tai
Elektros Džiovintojas
prie Labdarių Sąjungos; kai
gi iš viso iki gruodžio 6 d.,
taip prirengia
kaip tik
po garbės nariai, {mokėdamos
nori ir kaip tik reikia,
Bridgeporte surinkta yra
nei perdaug nei perma100 dol. ant kart.
žai — pritaisomas prie
193 dol. iš kurni 143 dol.
kiekvienos elektros švie
Ant galo ateinantis susi
jau pasiųsta Tautos Fondo
sos — labai mažai elek
rinkimas nutarta turėti gruo
tros . išdeginama.
išdininkui.
džio 27 d., toje pačioje svetai
Daug visokių stylių
Bet tai tik pradžia.
Iš
Elektros Džiovintoji, nuo
nėje, 7:30 vakare. Bus
tai
$1.85 iki ..6.00 yra
iš
sijudins dar musų idėjinės
statyti krautuvėse Comv
,
..
. . priešnetinis
susirinkimas.
monwealth Edison Comir paselpmes
draugijos, taip m......... • , •
.
* . 1
.
’
1 lan susirinkiman ,kviečiama
pany.
pat ir pavieniai žmones.
visus, ypač parapijų klebonus,
Kaip* visuomet taip ir da dalyvauti. .
£L£eT&SC$8fiQP
bar, Bridgeporto lietuviai,
it wesi Acans
stiuei
Reporteris.
and
stengkimės pralenkti kitų
» nicKienH
Reporteris.
’PHOREJ ;
r—
Chicagos kolionijų lietuvius
ūso
a
— ir turime tai padaryti!
WEST SIDE (18 gat.).
Vvm D. MeJunkiu Advertising Agcncy. Chich/o 2980
Kadangi šiame mėnesyje
draugijos turi savo priešRytoj, gruodžio 9 d. vie
įšA,;
u įj
metinius susirinkimus, ta
tos bažnytinėje svetainėje
r
'’
tai privalėtų ir apie “Kalė
w
Sįs'
■ •z ■.< >-?
y.
bus rengiamos indomiausios
—
-įL-'i
dinį Fondą” tuose užsimin
prakalbos.
Bus taipgi lo
ti ir paaukoti musų tėvynės'
šimas, deklemacijos ir dai L
laisvei.
nos. Prie įžangos Iv s duo
Abelnai Chicagos lietu damos puikios
dovanos.
viams reikėtų būtinai su Taigi, kviečiame visus lietu
PAIEŠKOJIMAI.
krusti ir nesiduot pralenkti vius kuoskaitliu; ,‘ausia at
Re 1 -V.iujamc kambario dėl vie
kitoms lietuvių kolionijoms. silankyti tose prakalbose.
nos ypatos, turi būt šiltas, šildomas
Kadangi Chicagoje gyvena Kalbės žymus Chieagoj kal garų arba pečiumi, gali būti tarpo
35-ton ir 12 gatvės, malonėkite at
daugiausiai lietuvių, negu bėtojai.
smaukti pas;
W. JODELIS,
kokioje kitoje lietuvių ko730 W. 17th St„ Chicago, III.
Viešu kviečia,
lionijoje, tatai ir Lietuvių
K. S. S. Komisija.
EXTRA.
Laisvės Kalėdiniam Fondui
Aš Petras Grikszas
paieškau
Egnach Strcwinsky, paeina iš Suval
turėtų daugiau suaukoti.
NORTH SIDE.
kų gub., apie 30 metų senumo. Turi
kreivus dantis. 1914 motais turėjo
Taigi, Chicagos lietuviai,
L. D. S. 20 kuopos susirin re.sturi.hta Chicago, 63 ir Halstod st..
praneš apie Jį arba Jis pats a.tsubruskime 1
kimas įvyks gruodžio 9 d., Š/. Kas
/auks, gaus gera atlygi rną. Meldžiu
Korespondentas. Mykolo Ark. para
Vetfl 'l'ė-į ,,r!; ,eSt' sakančiu adresu.

NORTH

»r ’
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•I££45c
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Paieškau savo žmonos Marijonos, iš namų Mickevu-.uKė — Atkofiiunienės, kuri apleido mani išbėgdama au svetimų vyrų (kurta yra čia ant
paveikslo), Bronislovas Bagdono*. Taipgi Išsivedė au savimi 2 metų
mergaitė Thevedora Ir, dabar nežinau kur būna. Pirmam' pranešusiam
apie tuos ponus duosiu atllgynlmo $20.00.
...
, r: .
10754

IGNACAS ATKOČIŪNAS
Indiana Avė.,
Roseland —- Chicago,

III.

i.

MIlmakM J
av.
B3waaka« avt
1064 Nltaraaaaa av.
llUWMali*as M.

MM
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Pilkus Stiliui
S,M., 43c

Oartaaiinš raita*,
iže »<vt4a (Vi
pvrtMnmta « 1
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i(44 W ChleMroav.
UW Hm litaad av.
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SOUTH B1DH

OKI M Biuta
«HI W. Otvtatoa
7J0
Narth av

IU1B. Hilrtad it.
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