Kaip protas, taip Ir patyri
mas neleidžia mums tikftties,
kad tautos dora bujota ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
Geo. Washington.
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PRANCŪZAI SU ANGLAIS
PAŽANGIUOJA PRAN
CŪZIJOJE
l/»

Protestuoja už žydų trėmimą iš
Palestinos

VOKIEČIAI STOVI UŽ SAVO KAIZERI
PRANCŪZAI PAĖMi
VOKIEČIŲ APKASUS.

Paryžius, geg. 22. — Užpereitų naktį prancūzai po
pašėlusio mūšio paėmė ke
lias eiles vokiečių apkasų
arti Moronvilliers, Champagpe apskrityj.
Be to paimta nelaisvėn
800 vokiečių. Vienoj sunaikintoj vokiečių pozicijoj at
rasta krūvos lavonų.
Vokiečiai panešė baisius
nuostolius savo kontratako
se.
• Šiaurvakaruose
nuo
Rheims seka baisus artile
rijos apsišaudymai. Chevreux apylinkėse prancūzai
pasistūmė pirmyn ir paėmė
nelaisvėn keliolikų vokiečių.
Anglai pažangiuoja “Hin
denburgo linijoje” tarp
Bullecourt ir Fontaine les
Croisilles. Visos vokiečių
kontratakos atmušamos.
* Vokiečiams vis sunkiau
darosi iš apsiginimo pereiti
užpuoliman, nes talkininkai
visur ne tik stipriai laikosi,
bet dar ir pažangiuoja.
t ‘
»I

PROTESTUOJA UŽ
ŽYDUS.
Washington, geg. 22. —

VOKIEČIAI NEMANO
APLEISTI SAVO
KAIZERIO.
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Rotterdam, geg. 22. — Vo

ATLANTA, GA., geg. 22.
— Čionai vakar siautė bai
sus gaisras. Anot praneši
mų, dar ir iki šiandie gais
ras visai neprigesintas, bet
jau sukontroliuotas.

kiečiuose jokios intakos ne
padarė Suv. Valstijų prezi
dento AYilsono kariškam
pranešime pažymėjimas, kuriuomi jis atskyrė valdantį
luomų nuo gyventojų Vo
kietijoje. Prūsuose tie Wilsono žodžiai aiškinami taip,
kad Wilsonas tuo pasakymu
mėgino supjudyti vokiečius
su jų vyriausybe.
Vokietijos laikraščiai ra
šo, kad jei prezidentas Wilsonas, kure paskelbė karę
Vokietijai, neapkenčia Vo
kietijos vyriausybės, tai to
ji vyriausybė turi būti gera
vokiečių tautai.
Vokiečių
konservat’istų
partija nesenai turėjo savo
suvažiavimų. Išnešta rezo
liucija, kurioje pasakyta,
kad konservatistai stovi už
tolimesnę karę, kol Hindenburgo pienai nebus išpildy
ti. Vienu žygiu pasipriešin
ta Prūsų sudemokratizavimui ir rengiamoms refor
moms.

DIDELIS GAISRAS
ATLANTE.

36 miesto blokai paversta
į griuvėsius. 10,000 žmonių
neteko pastogės. Nuostoliai
siekia kelis milijonus dole
rių.
Gaisro gesinti suvažiavo
iš visų aplinkinių miestų
gaisrininkai. Nuo kur nebu
vo galima sulaikyti liepsnų,
ten dinamitu griauta namai.
Išdegė nigerių apgyventa
miesto dalis, turčių reziden
cijos, krautuvės, dirbtuvės.

nuo ŠOVINIO SKEVELDRŲ ŽUVO DVI SLAUGOTOJI.
New York, geg. 22—Anų

dienų iš šito uosto į Europą
plaukti pasileido ameriko
niškas apginkluotas garlai
vis “Mongolia.” Tarpe kitų
šituo laivu keliavo ir dauge
lis sužeistų kareivių slaugotojų amerikiečių.
Kuomet laivas išplaukė
okeano tolumon sumanyta
išmėginti armotas, ar jos ge
rai veikia. Bešaudant dvi
slaugotoji užmušta ir viena
sužeista.
Užmušta: MJss Edith
Ayres ir Miss Helen Burnet
Wood, abidvi iš Chicagos.
Sužeista Miss Emma Matzen.
Kokiuo budu nelaimė įvy
ko, dar nežinia. Sakoma,
kad šaunant šovinys ekspliodavęs ir jo šukės patai
kiusios į netolimais stovin
čias slaugotojas. Sakoma
vėl, kad šovinys atsimušęs
arti laivo į vandenį ir jo šu
kės rekošėtu pataikiusios į
slaugotojas.
Atsitikus tai nelaimei lai
vas sugrįžo atgal uostan.
Vyriausybė pradėjo tar
dymus.
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Kaizerio suokalbis prieš Europa
Sumanęs eiti Bismarcko pėdomis
Washington, geg. 22. — vokiečių viešpatavimų nuo

“Associated Press” užtikri
na, jogei pirmu kartu Suv.
V. vyriausybė apturėjo
smulkmeniškas informacijas
apie tikruosius vokiečių kai
zerio šioj karėj žygius. Kai
zeris yra sumanęs vidurinė
je Europoje sutverti vienų
valstybinį blokų, kurs, besi
tęsdamas nuo Šiaurinių ligi
Tarpžemių jūrių, Europą
perskrostų pusiau, paimtų
savo kontrolėn Dardanelius,
Aigejos ir Baltijos jūres ir
tuomet prasidėtų tikrasis
teutonams rojus Europoje.
Kaizeris prie šito tikslo
siekė jau senai, eidamas
Bismarcko politikos pėdo
mis. Šiandie jis jau mato,
kad jo noras pildosi. Nes
tam tikslui ne veltui užgro
bė šiaurinę Prancūziją, Bel
giją, Čemogorijų, Serbiją,
dalį Rumunijos, Lietuvą,
Kuršų ir Lenkiją. Todėl vi
sokie vokiečių taikos pasiulij imai ištikrųjų yra tik pa
prastas karinis manebras,
kadangi ankstybesnis gink
lų padėjimas leistų vokie
čiams tik atsilsėti, įgauti
naujų jėgų ir išnaujo pulties
prieš kaimyniškas tautas, iš
naujo sukelti pasaulinę ka
rę.
... i > i''
r

Turkijos vyriausybė parėdė
visiems lig vieno žydams iš
sikraustyti iš Palestinos.
Tasai parėdymas imta aš
triai pildyti. Prisibijoma,
Pašaukta milicija tvarkos
kad turkai ten neatliktų žy
prižiūrėti.
dų skerdynių, kokias dažnai
Gaisras kilęs iš vienų tuš
darydavo su armėnais krik
čių dviejų augštų medinių
ščionimis.
namų. Tuos namus kaž kaip
Suv. Valstijų vyriausybė
padegę vaikai. Vienas policuž tų žydų persekiojimų pa
mdnas matęs, kaip iš rūk
siuntė Turkijai protestų.
stančių namų du vaiku išbė
Protestuoja prieš žydų va
gusiu. Netrukus namai už
rymų iš Palestinos.
siliepsnoję. Veikiai ugnis
Kas turkams atėjo galvon
persimečius ant artimųjų
persekioti žydus, tiesiog ne
namų.
suprantama. Seniau jie to ŠVEICARIJA PALIKS
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiimimiiuiiiiiiiiiiimiiii
NEUTRALĖ.
nedarydavo. Gal žydai kuo
BĖGA NUO KAREI
ALKANŲJŲ RIAUŠĖS.
mi nors turkams prasižengė.
Geneva,
geg.
22.
—
“
Jour

VIAVIMO.
O gal už tai juos persekioja,
nal
de
Geneve
”
praneša,
joLisbona, geg. 22. — Šitos
kad jie nuolat svajoja at
gei
Šveicarijos
vyriausybė
gaivinti savo valstybę Pa
Spokane, Wash., geg. 22. Portugalijos sostinės gatvė
mananti
į
Suv.
Valstijas
pa

lestinoje.
— Daugelis amerikonų, 21 se ištiko, išalkusių gyvento
siųsti savo delegacijų, kad —30 metų amžiaus- bėga į jų riaušės. Policija tečiau
Dar treji metai kares.
ITALAMS TEKO KITA pertikrinti Amerikos vy Kanadą, kad išvengti savo riaušininkus išvaikė. Sosti
riausybę, jogei Šveicarija šalyj kareiviavimo, anot S. nėje mažai maisto ir tas ne Šitokių kaizerio pienų ir
KALVA JULIAN
karės metu nebuvo ir nėra V. immigracijos inspekto apsakomai branginamas.
FRONTE.
sumanymų akiveizdoje, Suv.
tarpininkė prekyboje tarp riaus pranešimo. Be to tas
Valstijos privalo taip ilgai
Suv.
Valstijų
ir
Vokietijos.
SOCIALISTAI
RIAUŠES
Rymas, geg. 22. — Italai
pat inspektorius tvirtina,
kariauti, kol pagaliaus pa
KELIA
ŠVEICARIJOJE.
Tasai
pat
laikraštis
be
to
kad daugelis jaunų kanadie
paėmė nuo austrų kitų stip
sauliui nebus-užtikrinta de
SAUKIAMA AIRIŲ
riai fortifikuotų kalvų tarpe pažymi, jogei Berlynas vi čių atbėga į Suv. Valstijas,
mokratija. Ne veltui juk ir
Chaux
de
Fonds,
ŠvencaKONVENCIJA.
somis
pastangomis
darbuo

Palliova ir Britoyo, Julian
nes ir Kanadoje jau kalba
Anglijos užsienių reikalų
fronte, anot oficialio prane jasi sukiršinti Šveicarijų su ma apie konskripcijos pra- rija, geg. 22. — Socialistai ministeris yra pasakęs, kad
jokios šalies laisvės nepripa pasaulį laukia dar labai
Suv. Valstijomis. Vokietijos vedimų.
Londonas, geg. 22. — An šimo.
žįsta. Jiems visur bloga, sunki kova, kol ši karė bus
glijos ministerių pirminin
vyriausybė mėgina iš Švei
jiems visokia tvarka negera. laimėta. Ne veltui yra iš
carijos padaryti antrųjų
kas Lloyd George sušaukia BULGARAI ATMUŠ?
KANADA UŽDARYS
Socialistų būrys užpuolė reiškęs savo nuomonę ir
Meksiku.
airių konvencijų, kuri bu
ATAKAS.
SIENĄ.
vietos kalėjimų, išlaužė du Suv. Valstijų generalis šta
Suv. Valstijos tečiau pri
sianti atlaikyta uždarytomis
durimis. Anglijos vyriausy Sofia, geg. 22. — Bulgarų valo žinoti, kad Šveicarijos Philadelphia, Pi., geg. 22. ris ir paliuosavo iš ten so bas, kad Amerika privalo
bė nori sužinoti, ko patįs ai karės ofisas praneša, kad niekas neiškreips iš neutra- — Čia gauta žinia, kad Ka cialistų Paul Grabe, kurį ka prisiruošti mažiausiai tre
riai nori, nežiūrint jų vado bulgarai atmušę talkininkų lybės kelio, net jei jai nebū nados vyriausybė nuspren rės teismas nubaudė kalėji jiems karės metams, ir kad
vų reikalavimų.
atakas rytuose nuo Dobro- tų pristatoma iš užsienių dė uždaryti savo sienų prieš mu už vienų inspiruojantį visokios svajonės apie ankAnglija siūlo Airijai au pole, Makedonijos fronte. maistas, kurs labai reikalin amerikonus, kol nepasibaigs kriminalį straipsnį, padėtų rybesnę taikų yra tuščios.
tonomijų, bet išskiria iš Ai Dar pažymi, kad talkininkai gas ir kurio trukumas at Suv. Valstijose priverstinas laikraštyj “La Sentinelle.”
“Pasaulio lygintojus” tu Nauji informacijų šaltiniai.
rijos provincijų Ulster. Ai panešę didelius nuostolius. jaučiamas.
rekrutavimas. Norima su
rėjo sutvarkyti kareiviai. Ir
rių veikėjai šitam priešina
Suv. Valstijų diplomatų
laikyti pabėgėlius, kurie mė
šitai dar aršiau jiems nepa
Washington. geg. 22. —
si. Sako, tai Airijos skaldy VOKIEČIAI LAIMĖJ?
sugrįžimas iš centralių šalių
gintų išvengti kareiviauti tiko.
Karės laivyno departamen
mas.
muši jūrėse.
ir Prancūzijos ir Anglijos
Suv. Valstijų kariuomenėje.
tas paskelbė kontraktus, suUlster išskiriama todėl,
karės atstovų apsilankymas
PASMERKTAS MIRIOP.
kad tos provincijos gyven Berlynas, geg. 22. — Ofi lyg kurių kuogreičiausiai
šioj šalyj, davė šios šalies
VOKIEČIAI SUOKALBI
tojai, kurių didžiuma pro cialiai pranešama, kad Flan turi būt padirbdinta 66 ka
vyriausybei daugelį naujų
NINKAI NUBAUSTI
Copenhagen, geg. 22. —
testantai, priešinasi atsime drijos pakraščiuose gegužės rės laivai Suv. Valstijoms.
informacijų apie tikruosius
KALĖJIMU.
Austrijos sostinėje Viennosti nuo Anglijos ir papulti 20 d. keli prancūzų karės Tarpe jų bus 38 nardančios
vokiečių šioje karėje žy
je pasibaigė byla socialisto
laivai susirėmę su vokiečių laivės po 800 tonų intilpimo
airių katalikų globon.
gius. Be to paskutinė Vo
New York, geg. 22.—Ka Adlerio, kurs pemiai nužu
karės laivais. Vokiečiai mu kiekviena.
kietijos parlamente diskusi
pitonas Franz von Rinte- dė Austrijos ministerių pir
8 ŽUVO TORPEDUOJANT šį laimėję.
ja, taip gi amerikoninių
Madridas, geg. 22. — Sa- lein, David Lamar ir H. B. mininkų grafų Stuergkh.
GARLAIVĮ.
agentų, gyvenančių Europo
REZIGNAVO KINIJOS ragossa įvyko didelės prieš- Martin po 23 dienų besitę Adler pasmerktas miriop.
je, pranešimai apie naujau
valdiškos manifestacijos ir siančios bylos atrasti kaltais
MINISTERIŲ KABI
Londonas, geg. 21. — Vosius taikos judėjimus, išaiš
riaušės. Saragossa yra sos suokalbininkavime ir nu REGISTRACIJA BUS
NETAS.
ečių nardančioji laivė gekino daugelį ligšiol neaiškių
tinė tuo vardu Ispanijos bausti kalėjimu viencriais NUO 7 RYTO IKI 9 VAK.
įžės 16 dienų nuskandino
vokiečių politikos punktų.
metais kiekvienas. Jie visi
i jokio perspėjimo Angli- Pekinas, geg. 22.—Rezig provincijos.
susekti suokalbiavime nai Washington, geg. 22. — Vokietija stengiasi prave
s garlaivį “Highland Cor- navo visas Kinijos ministe
sti pangermanizmo progra
e.” 8 žmonės žuvo. Gar- rių kabinetas, išėmus pirmi Šiandie Chicagon atkelia kinti talkininkams skiriamų Karės departamentas pra
mų. Šitam tikslui panaudoja
ivis turėjo 86 žmones įgu- ninkų Tuan-Chi-Jui. Tai vo keturi anglai, Anglijos amunicijų ir dirbtuves, kur neša, kad karinė vyrų regis
mos visokiausios prieinamos
s ir 40 keliauninkų, tarp įvyko dėl nesutarimo, ar Vo darbo atstovai, kuriuos iion amunicija dirbama, taippat tracija birželio 5 d. prasi priemonės. Pangermanizmo
ministerių už kurstymų darbininkų dės 7 vai. ryto, o baigsis 9
irių buvo keliolika mote- kietijai paskelbti karę, ar šalin pasiuntė
sąjungos tikslas — pravesti
vai. vakare.
pirmininkas Lloyd George. prie streiko.
ne.
•š.

-
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Hamburgo per Konstantino
polį visoje turkų Azijoje.
Šitų plotų šiandie jau militariniai ir kontroliuoja pais vokiečiai. Nors tam plote
be vokiečių veikib dar au
strų, bulgarų ir turkų’ armi
jos, bet tų armijų vyriau
siais vadais yra viršesni vo
kiečių oficįeriai.
Indomus faktas, kad Eu
ropos valstybės ilgai to visa
nesuprato. Tik dabar karės
metu pastebėjo tuos vipus
vokiečių pienus.
Bismarckas suvienijo Vo
kietijų ir prie šitos prisegė
Austriją^Vengrijų. Kaizeris
Wilhelmas su šios karės pagelba nusprendė žengti to
liau Bismarcko pėdomis, pa
sukant tiesiog į pietryčius.
Nesunku kaizeriui buvo į
savo voratinklius pagauti
senį Austrijos imperatorių
Franzų Josephų. Kiek sun
kiau buvo su Bulgarija. Šitų
savo pusėn patraukė paža
dėjimais duoti kaikurias
Serbijos dalis, kaip tai pa
tvirtina bulgarų karės dekleracija.
Karės metu vokiečiai pa
lengva savo talkininkus ap
ėmė militariniai, politikiniai ir ekonominiai. Iš tų ša
lių vokiečiai sudarė kaipir
pagrindas, kuriomis butų
lengviau jiems ateityje įvy
kinti savo pienus — viešpa
tauti pradėjus Baltijos jū
rėmis ir baigus Persijos už
laja.
Vokiečių pasalingumas.

Nelaiku įvykinta, ty. ank
styba taika vokiečių ranko
se paliktų daugelį grobio,
pagrobto nuo talkininkų.
Visokie užtikrinimai, kad
Vokietija nemananti apie
jokius užimtų teritorijų pa
sisavinimus, yra ne kas ki
tas, kaip tik akių muilini
mas. Gali vokiečiai atsisa
kyti nuo užimtos Belgijos ir
šiaurinės Prancūzijos. Bet
jie nemano atsisakyti nuo
Kuršo, Lietuvos. Serbijos ir
kitų šalių. Šitai aiškiausiai
paliudiją- paskutinė vokiečių
kanclierio kalba parlamen
te.
Tatai, kad perkirsti Ber
lynui kelių į Konstantinopo
lį, talkininkai visupirmu nu
sprendė ištraukti iš po vo
kiečių jungo visas vargstan
čias tautas ir jas pastatyti
neprigulmingomis nuo kitų
šalių. Be to, nuspręsta paliuosuoti visus krikščionis iš
po tilrkų tiranijos.
ORAS.
Gegužės 22, 1917 m.

Chicago ir apylinkės. —
Šiandie lietus ir šalta; rytoj
<rrftžus oras ir kiek šilčiau.
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“NAUJIENOS”
ANT PIRSTV SKAITO
SOCIALISTUS.

Suv. Valstijos.
vardai, kaip paprastai, tuo- dvylika nuošimčių mirė
Europos neutralūs šalįs,
jaus bus garsinami vieti pirmais savo amžiaus me
ypač Skandinavija ir Olan
niuose angliškuose laikraš tais.
dija, kurios labiau pavestos
Prenumeratos kaina:
Šitie faktai parodo,
Pagalinus po ilgų svarsty to arba miesto klerką kitą čiuose. Tarpe sužeistų ir už
Cbtcagoje metama ................... 84.00
žinomas abiejų kariaujančių pusių
“Naujienos”
• mėnesiams .......... 48.SO
mų abieji Suv. Valstijų kon žmogų, kuris gaus nurody muštų nemažai bus ir mū kaip reikaliuga yra tuoI mėnesiams .......... 32.40 Chicagos
“progresyviškos malonei ir nemalonei, negu
Kituose 8. V. miestuose metams 34.40
greso butai galutinai pri mus kaip tinkamai užsiregi siškių lietuvių. Jeigu jie be jaus globa, kad išgelbė
• mėnesiams .......... 32.50 visuomenės” organas, pra Ispanija, labai susirūpinu
siregistruodami
užsirašys jus gyvastis motinų ir
S mėnesiams .......... Ši.SS
ėmė
sumanymą
apie
priver

struoti
ligoniui.
Ketvergo laida...................... . 32.00 neša, kiek nauji; socialistų sios, kad Suv. Valstijos ver
grynai lietuviškomis pavar kūdikių Illinois valstijo
stiną kareiviavimą karės
Perkant atskirais numeriais visur
Už neužsiregistravimą bei dėmis, tai lietuviškų laik je.” ,
aną sekmadienį priimta į čia jas pamesti savo neut3a
laikui. Sulyg to sumanymo
Prenumerata mokasl likalno. Lai
už
bandymą kitokiais bu raščių redaktoriai iš tų su Mes ištiesų pritariame ši
apskričio (county) ralybę.
kas skaitosi nuo uisirairmo dienos, Cook
visi
nuo
21
iki
30
metų
am

ne nuo Nauju Metu. Norint permai “Socialist Party.” Priimta
Kai kurie diplomatai žiaus vyrai piliečiai ir tu dais išsisukti iš kariškos rašą galės lengvai atskirti1 tam naudingam gerbiamo
nyti adresu visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia siu 256 nariai. Iš to skaitliaus tvirtina, kad tokia S. Vals
tarnybos bus paskirta skau savuosius ir patalpinti jų senatoriaus sumanymui ir
sti • Uperkant krušoje ar ezpreae
rintieji pirmus pilietybės
di bausmė.
Greičiausia vardus savo spausdinių skil norėtume, kad jis įvyktų.
"Money Order" arba įdedant pinigus į Lietuvių Socialistų Sąjun tijų politika gali pasirody
raštus galės būti priversti
1 registruota laiikų.
ti talkininkams labai pavo nai imami į šios . šalies ka tiems asmenims teks ilgokai tyse, idant giminės, draugai, Pasaulis milijardais dolerių
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir gų 34.
korespondencijos negražinami. Jei
pasėdėti kalėjime ir iš sėdė bei pažįstami galėtų sužino krečia, kad vienos tautos
“Naujienos” šituos soci jinga ir tuo žvilgsniu, kad
autorius, atsiųsdamas toki raštu, ne
riuomenę.
Po
privorstino
pažymi ir neTBdeda krasos ženklelis alistus tiesiog ant pirštų neutralės šalįs galėtų pa
jimo nebus galima išsipirk ti kas atsitiko su jiems ar kitas žudytų griaudamos ir
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelkareiviavimo
biliumi
prezi

pianties adresuokite:
ti. Visi registruotojai bus timomis ypatomis. Bet jei degindamos visa kas buvo
skaito ir tai ne su bi ko- naudoti savo intekmę ir
dentas jau pasirašė. Regis
DRAUGAS PUBLISHING OO., INC-,
prisiekdinti ir už jų papirki gu lietuviškos pavardės ir naudingai padaryta, o moti
1800 W. 48th Street, Chicago, Illinois kiuo atsidėjimu.
priversti Rusiją atskirai tracija bus birželio 5 d.
Tel. McKinley 4114. •
--------- ,---- XX -------------Lietuviški
socialistai taikinties su žymiais nuos Kas tai yra toji registra mą reikės skaudžiai atsimo vardai bus iškraipyti ant nos ir kūdikiai miršta dėlto,
“D R A U G A 8’’
kėti. Už melavimą registra
kad nėra kam juos aprū
“Naujienoms” labai reika toliais.
Llttananlan Daily Friend
cija ir kaip reikės atlikti cijos reikaluose taipo gi lenkiško, angliško ar kito
Pubiished daily except Sundays by
Šitas laikraštis nori Anglija derisi su Švedija, šią pilietišką priedermę 1 —
kio kurpalio, tai mes nega pinti.
DRAUGAS PUBLISHING OO., INO.. lingi.
klius nemenka bausmė.
1800 W. 48th Street, Chicago, Illinois. kuodaugiausia sųjungon pri kad gauti leidimą jos van
lėsime pažinti jų tautystės Norėtume, kad ateityje
paklaus nevienas. Kariška
Tel. McKinley 4114. Establlshed 1»4«
'Terms of Subscription: In Chicago traukti nesusipratusių lie denyse pasigaminti karės
registracija tai suteikimas Registracija tai dar ne- ir nepranešime lietuvių vi-1 kiekviena moteriškė, tapdaby mali or carrier per year 34.00
prieš vokiečius.
Outalde Chicago by mali 3410 tuvių ligi ateinančio pava- veikimą
savo vardo ant mobilizaciji- mobilizacija. Tai tik sąra suomenei kas atsitiko su,ma motina, gautų iš viešpaThursday editicn 32.04. At Nears ( ,
Bet, kiek girdima, Švedija
Btands 3e. a cepy. Advertlslng rates SariO.
inio lakšto popieriaus prezi šas kareiviavimo amžiaus musų broliais karės laukuo- tijos tiek pagelbos, kad ga•n application.
*
........... lėtų išmaityti ir užauginti
Suprantamas daiktas, Chi- nesutiks su tais ' Anglijos dento paskirtoje dienoje. vyrų. Iš visų užsiregistra se. Taigi visais atžvilgiais
savo kūdikį. Tam tikslui,
cagos lietuviškų socialistų reikalavimais.
Užsirašyti reikės visiems vusių pati vyriausybė pada lietuviams reikia registruošulai ir vėl “runys” į mies Tatai užuot taikos dar vyrams nuo 21 iki 30 metų rys naują sąrašą labiausiai ties lietuviais ir nekraipyti gal, geriaus butų apkrauti
to aldemianus. Šitiems bus daugiau šalių gali įsivelti amžiaus, kurie yra gimę šioj įtinkamų kareiviavunui vy- savo pavardžių. Neužmirš mokesčiais vyrus neturin,
reikalingi balsai. Svetim karėn.
šalyj, kurie yra įsirašę pi- rij- Tie išrinktieji neilgai kite šio naudingo patarimo.
(Pabaiga ant 3 pusi.)
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neparemia, tatai reikalinga MO TEISĖS RUSIJOJE. išsiėmė pirmus pilietybės vyrų daktarai pasiliks svei
GOMS MOTINOMS.
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KAIPGI, IR JIEMS
raštus. Ar reikės registruoBeveik nepatėmytinai ir ties tiems, kurie yra svetim- molei. Pirmoje mobilizacijo Karės trukšmas ir Lietu
PARUPO BADAUJANTI siranda tokių žioplių, kurio
Į Secmd SiCHrityBenk
ant žadamojo ‘rojaus” meš ramiai moterįs Rusijoje žemiai nepilieciai kol kas je bus imama sulyginamai vos ateities rūpestis atitrau
LIETUVA.
kerės užsikabina ir paskui gaus balsavimo teises. Nors dar tikrai nežinia. Bet aiš labai mažai vyrų — 500,000. kė musų domą nuo dauge --------- OF CHICAGO -------Mllu-aukcc Avenue,
Praeitą šeštadienį “Drau nenorėdami taip turi šokti, Rusijos laikinoji'vyriausy ku tas, kad nepilieciai, pir Jeigu prezidentas atras rei lio svarbių dalykų, kurie
kampas Wcstern Avė.
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3% ant Jūsų Pinigų
Lietuva badauja, kad lųO,- Ve kodėl šituos naujai neprasitarė oficialiai, tečiau rintieji) tikrai nebus priver nę daugiau žmonių, tai tū ryti. Tarp kito ko yra Illi
Atdara Pariėdėliais ir Subatomis
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Tą žinią atsispausdino ir jimu ant pirštų skaito, pa- kas moterims balsavimo tei nos valstijos įstatai. Jeigu Lengviausiai bus paliuosuoMusų valstijos (Illinois)
Persiunčiame pinigus į
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Wllliam Kaspar —- Pirmininkas
Amerikos lietuvių visuo “Naujienos” neturi pamato būriais keliaudavo į užsie
Otto Kaspar—Vice-pirmininkas
te
vieni
kitiems
apie
regis

Fondo reikalingumą:
bernatoriaus paskirtų asme
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nos
”
ims
girties,
kad
jos
ne

CHICAGO, ILL.
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dai, suteikiant joms gy
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gų surinko nukentėjusių užilgo socialistiškojo Chiea- štesniomis mokyklomis už
Kiekvienas kariškojo am Baigdami straipsnelį no dytojaus pagelbą, vais
dėl karės lietuvių reikalams go paliks socialistiškuoju draudimas Rusijoj anksčiau
žiaus vyras paskirtoje regi rime priminti dar vieną tus, patarnavimą ir visa ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO.
ir daugiau tų pinigų pasiun organu.
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je vokiečių Lietuvoje. Tau
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ma kova ir kur buvo lieja mus. Reikės paduoti savo nauda ir Lietuvai ir jums jiems ne sueis vieni me mortgagei ir kitos apsaugos peržiurlamos ir patikrintos, pinigai kitose
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Jeigu banka nustoja
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t.t.
ęti' ė, I duoti liuosybę. Lietuvių tau labai didelis labiausia riais,
jo palydovėmis iš surinktą lis, iŠ kur maistas lengvu gyventojams dalino maistą,
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štaros užmanymas tapo Įvestos pirm
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Reikalaujant, Clearing House
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sc, privalo užsiregistruoti yra ypač naudingas ir dide kalo daug čionai kalbėti krutljo.
bankos ateina viena kitai su pagel
ka aukas ne lietuviu sušel- iš seniaus uoliai darbuoja paskelbimus. Taigi jos ir
pas tą miesto bei pavieto lę klaidą mes padarytume, apie likimą tų nelaimin ba.
The American State Bank pri
pimui, bet kažkokiai revo si Vokietijos agentai.
užsitarnavo
gauti
lygiateisę
klerką,
kur
jie
tuo
laiku
bu

klauso
prie Chicago Clearing Hou
jeigu
nepasinaudotume
tam
gųjų
kūdikių,
kurie
dar
Švedijos
prisišliejimas
liucijai Rusijoje.
se, yra po Jos priežiūra, naudojasi
vo ir užsiregistruoti reikia tikslui registracijos proga.
savo kūdikystėje tapo Joe teisėmis ir lftduoda penkias pil
prie Vokietijos butų ne nau su vvrais.
Į metus.
Socialistai užuot šelpti jiena talkininkams, bet ir Kadangi dabartinė vy nevėliau šešių dienų po pro- Be to, lietuviai užsiregis našlaičiais. Bet gi žinia, nasJi atskaitas
taip gi yra po Valstijos prie
badaujančius
lietuvius, nemažas jiems smūgis, ka riausybė yra moterį) no klemacijos išleidimo. Nuo truodami susimildami ne kad daugelis tųjų motinų žiūra, yra regullarlžkal tlrinėjama
Ir kas metų išduoda penkias pilnas
renka aukas ir'apmoka ru dangi tuomet Rusijai butų rams gana palanki, reikia klerko gautą registracijini kraipykite savo pavardžių galėtų būti išgelbėtos, jei atskaitas Bankiniai Valdybai Val
Illinois.
sams socialistams-“ revoliu didesnis pavojus ir nebūtų tikėties jos gaus politikines lapą reikia tuojaus Išpildyti nei vardų. Kas yra Petro gu savo laiku butų sutei stijos
Pinigai sudėti Bitoje bankoje yra
IBmokami ant kiekvieno pareikala
cionieriams” keliones iš (A- galima jai nei galvoti apie teises, jei ne pilnas, tai nors ir nusiųsti į savo precinkto šius, tai taip te Ir užsirašo,
kiama joms pagelba.
vimo.
Čia galima gauti Pirmus Aukso
merikos į Rusiją.
klerką, kad jis ją gautų no- o ne Petroszewicz arba PetSuv. Valstijų gyvento Mortgages.
atskiriu taiką su Vokietija. žymesnę dalį.
Teipgl Aukso Mortgege
Ir jie dar drįsta prikai Neutralių šalių diploma Antgalo piliečių teisės nė vėliau registracijos dienos. rosh. Pavardžių keitimas jų surašai parodo, kad Bondsus po $10(100 ir gr.00 #0.
Sis bankas yra atsakanC įaustas
šioti katalikų Tautos Fon tai yra nuomonės, kad Suv. ra pagyrimo dovana, o tei Susirgę vyrai, kurie ne visais žvilgsniais yra kenk pas mus kūdikių gyvastis Lietuviams.
dui badaujančių nešelpimą. Valstijų vyriausybės reika sybės išpildymas. Jug visi gali patįs užsiregistruoti smingas, yra nedžentelme baisiai naikinama: vienais kai.čia kalba Lietuviškai Ir Lenkiš
Kapitalas ir perviSlus: 3104,000.08.
metais
dešimta
Mat, ir jiems pa r,ūpo ba lavimas, kad kongresas įga vyrai, ir neturintieji nei ko šešioms dienoms praslinkus niškai veiksnys. Na, pavyz 1915’
daujanti Lietuva.
liotų prezidentą uždrausti kių nuopelnų turi piliečių nuo proklemacijps pasirody džiui, karė ilgai užsitęs ir dalis gimusių čia kūdi
kių mirė nesulaukę nei
Lieja jie krokodiliškas a- maisto gabenimą į neutra- teises demokratiškose šaly mo privalo nusiųsti į pavie Suv. Valstijų kariuomenė
bus išsiųsta į Europos mū vienų metų amžiaus, in
šaras aprūpindami aukomis les šalis, yra gaminamas ne se, tai lygybė reikalauja,
100,000 gyvais gimusių
“revoliucionierius,” kurių utralių šalių prispaudimui kad moterys jas turėtų. nius pripažinti balsavimo šio laukus. Taip dalykams
___
Prenldentas
AMERICAN HTATE BANK,
šelpimas taip reikalingas, už nepaklausimą pertraukti Stačiai nesuprantama delko teisių. Tik katalikų veikė virtus, beabejonės, kad daug vaikų 4,975 arba penktas Kampas:
Blue Island Avė., Loomle
ir 18-tos gatvių.
kaip išgamai ‘tautos ir tė diplomatinius ryšius su Vo tokios šalys kaip Šveicarija jai minėtose žemėse kovoja amerikiečių kareivių bus nuošimtis mirė pirmame!
ATDARAS:
Panedėliais, Ketvergais
ikietija, ko labai pageidavo ir Prancūzija nenori mote už politiškas moterų teises sužeista arba užmušta. Jų mėnesyje ir 12,602 arbJ^sJhJt!
vynės meįlė.
Subatomis iki 8:20 vai. vak.

“DRAUGAS"
Lietuviu Kataliku Dfeorafcls
Kiną kasdien* Mekyrus aedėldte■lua.
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tų mielaširdystės aukų var
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PASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA
GERą PELNą.
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dėlioję.
Pradžia
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Gal ne vienam butų įdo
mynos tai vis atlikti.
20.00 St. Martin Church, Starken
Hartford, Conn.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
Tik ką apteikėme siuntinį Lietuviškųjų Karmelitansmu išgirsti apie šitų links mų, 4 vai. po pietų, vieta: Lopez, Pa..................
30.07
burg, Md.
1.00
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j
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m
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Philada,
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ect.
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11.32
Pa.
10.00
T. Fondo sk. rast. Moline, III................ ,
teliais) 16c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
nemaža lietuvių kolonija.
77.00 Rev. R. Y. Cavis, Cri.,
North Loup, Nebr.
apsireiškia esąs iš geriausių na- 1 1
Mūsiškių čia yra ape 6 ar
Taipgi apteikėme siuntinį naujų rožančių. Kau
minių gyduolių, esančių ant ' 1
738.79 Phila, Pa.
Painesdale, Mieh.
9.20
E. ST. LOUIS, ILL.
pardavimo—aje. už bonkutę.
7 tūkstančius.Gerokas
nuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užšą
**••*• 10.00 vUle, N. Y.
Paterson, N. Y.
2.50
Nuo Reumutizino, 1‘adagog, Neurall*
ffijod, Ptiuiiahly mti, Aptlubimo. Dantųskaičius lietuvių gan pasi
Providence, R. I.
301.83 Rev. A. Danilowitch, WaterSkaudėjimo, Diegliu ir Hkau<lėjinio Kru
lamai
bus veikiai išpildomi, kada su užsakiniu siunčia
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu rvumte
Kaikurį
laikų
čionykštės
285.92
Logge
No.
356
U.
M.
W.
of
Pittefield,
Maus.
*••••*
tiška
Ilgu,
naudoki
turinčiai gyvena: turi savo
mi ir pinigai kartu.
20.08
A.,
Gcorgetotm,
III.
Rochcster,
N.
Y.
1.50
lietuvių
parapijos
klebonu
namų, krautuvių ir kitokių
Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adreSugar Notch, Pa.
180.46 Hon. H. C. Reynolds,
kaipo amą tr ustlkPtiną dmiff* Soimypramonių. Tik bėdos, kad buvo kun. P. Vaitonis. Dar Spring
ms per puse «nitnir#lo. Tik 28c. ir
18.50
Valley, 111.
Waah., D. C. Rep
6.00
suojant:
*Sc. bonkutę; galina gauti visose apiš pramonių daugiausiai sa- bštų kunigų parapijonįs la Syraeuue, N. Y.
tiekose arba pus pati fabrikantu—
100.00 Rev. P. H. Hershcy, WcllsF. AD. RICHTER A CO.
liuninkai. Žinovai tvirtina, bai pamylėjo ir negalėjo at Shenandoah, Pa.
35.00
5.00
boro, Pa.
t4-«0 WasMngton StrMt.
New York.
22.00 Rev. J. Wrobel, Chiny Val
kad lietuviškų saliunų čia sidžiaugti juomi. Bet pasta Silver Creek, Pa.
12.00
ley, Pa.
10.00
yra apie 90. Tikrai, lietu romis dienomis vyskupo pa So. Chicago, III
Stamford,
Conn
...............
....
15.00
lev.
J.
G.
McClure,
Fairviai turi garsų vardų ši rėdymu kun. P. Vaitonis ta
Thournhurat, Pa.
61.90
vietv, N. C.
5.00
tame biznije. Labai butų po iškeltas į kitų vietų. Jo Trenton, N. J.
398.43
Matonisch, Owatonna,
pageidaujama nors kiek gi parapijon atvyko vokie- Uniontovrn, Pa. »»•**< 17.15 Minti.
1.00
sausumčlio įvedus į musų tys kun. K. Gilbertin. Lie Vandergrift, Pa.
100.00 Rev. J J. O’Brien, N. Y. City 5.00
tuviai labai neužsiganėdinę Waterbury, Conn. a u k a. • • 50.25 'lev. B. Marick, Academiestelį.
125.95
8.08
Ite.
• • • a a,a a •
my, S. D.
O to galima ttikėtis da tuomi, kad jiems davė sve Winder,
Trečdali* pasiųsta Raud.
15.35 Rcis Coal Co., Sheyboygan,
timtautį kunigų. Mes nori West Granby, Conn.
499.95
bartinės karės laiku. Tai
10.08 Kryžiui 249.98 258.28
me lietuvio — vienu balsu Zanesville, Ohio ...... 12.69 Wis:
japkr. 4, aukos prisiųstos
bent laimėtų lietuviai. Lie
14.35 Rev. C. McHugh, WilkeaDuzįnski, Soyersville, Pa.
šaukia parapijonįs.
kun. Dr. Augustaičio iš
1.10
Jurgutis, Export, Pa.
5.00
Barre, Pa.
tuviai čia veltui laiko ne*
Girardville, Pa. 5.00
Dalyką ištyręs. Polish Cen. Komm., Chicago 85.56 Rev. H. F. Flock, Sparta,
leidžia, yra įvairių draugi
Ca«h Check’s
10.00
jų ir draugijėlių apie 30— Red. prierašas. Ne visada R. Karuža, Philadelphia, Pa. 8.08 Wis.
W. D. Howarth, Pittston, Pa.
Rev. F. L. Cunningham,
J. A. Black, S. Chicago, III. 3.00
10.00 J. Rainei', Wilwaukce,
35. Tarpe jų geriausiai gy galima turėti ko norima. Royalstown, Texas
. 2.00 Ramona State Bank, Wis 22.50
Apdarais
Wi». 10.00 Chas. Bccker,
Gaila,
kad
Amerikoje
retas
vuoja Šv. Jurgio draugija.
1.00
Rob. E. Broką, S.
H. Smith, Albany, N.Y.
Mibvaukec, Wis. 2.00; Rev.
Turi savo svetainę, labai lietuvis leidžia sūnų į aug- Chicago, 111.
2.00 Rev. T. Hogan, Trenton,
Martin Jackels, Sturgeon
50.00
puikioje vietoje, arti prie štesnius mokslus. Jei dau F.A. Bccker, Wallace, Ida. 20.00 N. J.
Bay, Wi» 1.00; Associated
bažnyčios. Svetainė visuo giau lietuvių butų katalikiš Sritoly Polskie, Farrel, Pa. 3.55 La Societe Canadenne, TaunProfeosora of St. Charles
GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
tou, Mass.
10.08
G. F. Stefenson, Famet yra pilna žmonių, mat kose kolegijose ir kunigų Rev.
College, Baitimore 1.00 J.
vetville, Tenn.
......... ..
6.00 Rev. J. Hanley, Ephinay Co.,
67th ir S. Rockwell St.,
Chicago UI.
•W. Foley (Rev.J. B. Bouvisos draugijos ja naudoja seminarijose, tai nereikėtų J. Lotvcll, Long Branch, N.J. 1.00 Baitimore, Md.
3.00
Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
si. O kartais net ir svetim skųstis lietuvio kunigo pri J.B. Albers, Cascade, Ia. 20.00 Rev. A. Ahlerte, Chicago, III. 5.00 let), Port Angeles, Wash.
5.00;
Rev.
M.
Ileitz,
BeImant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
taučiai. Lietuvių čia yra trukus. Vyskupai, mažai A. Cipin, Tish Mills, Wis. 9.32 Frietid, Hartingtpn, Mass. 1.00
loit, Kansas 2.00; Mr. GeRev. Duff St. Mary Seni.
statoma nauja bažnyčia, ro turėdami lietuvių kunigų, Rev. P. Gudaitis, Tamaąua,
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.
rey, Šilver City, N. M. 1.00 37.00
Pa.
15.00
ten
juos
siunčia
kur
dides

1.00
Baltimorv,
Md.
dosi, darbas yra pasekmin
Lapkr. 17, čekiai prisiųsti per
Vau Nica, Vaukon, la.
7.00 Rpiphany Col., Baitimo
nis
reikalas.
gai varomas pirmyn; tuokun. Dr. Augustaitį, MaT. Thompeou, Shakopee,
re, Md.
•
10.00
hanoy City, Pa.: C. F.
nii nemažai rūpinasi vieti
Minu.
10.55
Bridgcs,
La Plata, Md.
Rev.
R.
A.
Greene,
NewCLEVKLAND, OHIO.
nis klebonas, gerb. kun. J.
Mrs. S. Coxe, Freland, Pa. 200.00
1.00 28.00; , Mathias Weiland,
port, R. I.
Dr. lg. J. Stankų*,
Dobužinskas.
1.00 Dubois, Ind. 5.00; Raymund
McClure, Chicago, III.
Philada, Pa.
10.00
Gegužio
13
d.
PŠv.
A.
J.J. Kidolis, Lowell, Mass
10.00 Verulmont, Dehton, Tex.
Nedėlioję, vakare, gegu
Mr. V. Kamarauskas,
Vartų
Moterų
Dr-ja
paren

Dr.
B.
NachtigalI,
Cleve1.00; T. S. Sheridan Oil
žės 13 d.) 1917 m., SLRKP.
Wauamie
5.00
3.00 City, Pa. 190.00; W.
Blaivininkų trečia kuopa, gė vakarų. L. Vyčių 25-ta Rev. J. Zimbta, Philada, Pa. 1.25 land, O.
Rev.
J.
J,
Mahen,
LawKwiatkowski, Antrian, Pa.
surengė puikų teatrų “ Vel kuopa sulošė ‘Gudri Našlė,’ L. Mcnard, Trenton, N. J. 1.00 rence, L. I. N. Y.
Saugiausias pinigams pasidėti bankas yra STATE
12.00; Cash 400
240.00
5.00
BANK of CHICAGO. žmonės turi čia pasidėję
nias ne Boba” ir “Aš nenu dviejų aktų juokažaislis. Ino Pantanella, Sau Auto Tex 1.00 Rev. A. Lopatto, Scran
Lapkr. 27, Loekport Bord of
Lošimas pavyko gerai. Ge M. Jaeckels, Sturgeon
viso
$11,972,000, o banko resursai siekia daugiau
Comerce, Loekport, N. Y. 100.00
ton, Pa,
5.00
miriau.” Nors aš neesu
“ 1.00
riausia pasižymėjo p-ia Glu- Bay, Wis.
kaip $37,000,000.
Officer*: John R. Kari Chair
Rev. J. F. Daniel, Readdidelis teatro žinovas, bet
godienė našlės rolėje, p. A. J.T. Durward, Beraboo, Wis. 5.00 ing, Pa.
5.00
man, John T. Symes Tres^
manau neapsiriksiu pastr
Šio banko tvirtumų parodo kų-tik paskelbtoji
Šliokaitis lošė Mėliausko ro R. Matowitsch, OwatoRaymond B. Gibbs SecyJ. Moricrty, Waterbury,
kęs, kad visos veikiančios
2.00
apyskaita. Apyskaita, būtent, parodo, kad bankas
Conu.
10.00 Lapkr. 25,16, prisiųsta p. M.
lę, p. S. Pašaveckas — Bitės, oua, Min.
ypatus, puikiai atliko savo
Rev. C. Edtert, Chicago, III. 5.00 Rev. E. M. Lofttts, Chica
turi:
Salei ausFrancis Zdankus,
p-lė M. Lapkauskiutė — J. Dalhoff, Le Marš, Iow. 2.00
roles. .Žmonės apleido sve
Miahawaka, Ind. 12.00; Rigo, III.
1.00
Magdės, p-lė K. Čemiutė — F. Tamulionus, Shenan
Pinigų ant rankų ir bankose ............. $12,542,000
Rev. S. P. Capria, Bameashc and Crcsby, Pottstainę labai patenkinti. Čia
Karusės ir M. Ruseckas — doah, Pa.
Užtikrintais bondais, greit paverčia
5.00
17.00
borov Pa.
1.00 ville, Pa. 5.00
esti panašių pasilinksmini
BarsukovoM. Cerowitx, Derby, Conn.
2.00 Rev. A. B. Goldstcin, Pormais grynai pinigais .................... $1,233,000
Gruodžio 11, l6,S.S.Bruce
mų gana dažnai.
Už tai
Šventakuprių Partija, BrookDuotų
paskolų ant deramų užstatų----- $23,000,000
tage, Pa.
1.00 Houghton, Mich. c-o V.
dėkingi esame vietiniems Pasibaigus lošimui p, A. lyn, N. Y.
11.00 F.H. Robertą, Boston, Mass. 5.00 M. C. A.
Galima pasidėti banke pradedant nuo vieno dolerio.
40.00
Staseliunas pavedė žodį ge A. B. Eyron, W. Side Bk, '
.veikėjams.
Mokama 3 nuošimtis.
Rev. F. K. We»tz, Frchold,
Gruodžio 14, 16, Amherstes
Scranton,
Pa.
2.00
A. T—kas. rai žinomam visuomenės vei
N. J.
'
10.00 Mass. rinkėjų prisiuntė Jo
Taupomasai banko skyrius atdaras Subatomis
Rev. F. Posekunas, Ncw KeuRev.
Jas.
A.
Bwins,
Wash.,
nas Vaičiulis, Northampkėjui gerb. kun. Dr. A. Ma,*
vakarais nuo 6 iki 8 vai.
sington, Pa.
30.00
D. C.
1.00 ton, Mas*.
33.24
Y0UNGST0WN, O.
liauskui. Jis savo gražioje Orcutt Co., Sioux City, Ia. 5.00 Rev.
S. S. Sprague, KingsGruodžio 19, 16, W. F. Colkalboje pasakė labai daug Rev. A. Havcstadt, Prcston, Pa.
2.00 lin*, Stamford, Conn.
2.00
5.00 Wm. Lukoševičius, MinersVietos lietuviui, Juozui naudingo ir įdomaus nuro cott, Wis.
Sausio 7, 17, pridavė kun.
ville, Pa.
196.72 V. Matulaitis nuo Rcfowich
Saračkai pavasario garnys dydamas kelius, kuriais jau Rev. A. Bick, C.P.P.S.
Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai.
New Roegcl, O.
‘
2.00 Rev. O’Brien, Wellsville,
Bros.
Pottsvillc,
Pa.
10.00
nimas
privalo
eiti
prie
apatnešė pirmutinę dukterį.
Sguare Printing Co.,WilLA SALLE ir WASHINGTON gatvių kamapas..
N. Y.
33.SO Sausio 6, 1917, prisiuntė per
Iš to džiaugsmo p. J. SaraČ- švietos. Kun. Makauskas kes-Barre, Pa.
2.00 Loan FromRelref Fund to
kun. Dr. Augustaitį, MaPrieš City Hali
ka 13 gegužės surengė iškil karštai ragino jaunimų pri Anthracite Trust Co., Scran
Central Committce
200.00 hanoy City, Pa.:C. F. Bri
5.00 Loan Froiu Rdief Fund to
mingas savo dukrelės krikš gulėti prie L. Vyčių organi ton, Pa.
dgcs La Plata, Md.
20.00;
zacijos.
moterįs
prie
P.
Šv.
Louis
DrandicM,
Boston,
Central Ooomniittee
500.00 Mathcvv A. Smith, Stocktynas. Krikšto tėvais bu
Mass.
25.00
AV.
Moterų
dr-jos
ir
t.t.
ton, Cal. 10.00; Rev. Petcr
vo F. Mikaliunas ir O. Sa
St. Bonaventuris, Mouas.,
Išviso į C. K-to Iždą
baliauskienė. Parvažiavus
Gerb. kalbėtojo kiekvie Dctroit, Mich.,
, 5.00
įplaukė
$6,014.46
(Bus daugiau)
iš bažnyčios visi svečiai pa nas žodis buvo brangus ir Orlando Hali, Clcveland, O. .10.00
doriai linksminosi.
Laike pamokinantis. Jo kalba pub K. O. Emerson, Titustville, Pa. 5.00 CENTRALIN1O
KOMITETO
Pagelba neturtingoms
Jau galima gauti naują knygelę
vakarienės tapo iškeltas su likai labai patiko. Paskui SLA. kuopa, Chicago, III. 155.00 KASININKO LIETUVIŲ DIE
Motinoms.
NOS LAPKR. 1, 1916 NUO KA
manymas padaryti rinklia jaunutė mergaitė p-lė Alesė Rev. O. N. Dcsmarais, Sar- ’<
bonvillc, N. H.
5^00
RĖS NUKENTĖJUS. ŠEL
(Pradžia ant 2 pusi.)
vų Lietuvai. Svečiai tani Baltrušaičiutė savo švelniu
PTI APYSKAITA.
Rev. D. Lutz, Bayhcad, N.J. 2.90
čius vaikų, arba turinčius! o
pritarė ir tuojaus sumėtė i rr maloniu balseliu jausmin Kcystone Brctring Co., Dun- , \
Tautos Fondų $16,00.
gai padeklamavo eilutes morc, Pa.
5.00 Rugzėjo 20, 16 paskola nuo
jų nedaugiau kaip tris. Nuo I
“
Kur
dingo.
”
ši
panelė
turi
T.
C.
Mauglio,
Lavvrenee,
L.
Gelbėjimo
F.
K
m
.
T.
Vardui aukotojų:
to mokesčio nereikėtų pair
Mass.
2.00 \ Paukščio
.................
800.00
didžiai
grynų
lietuviškų
iš

J. Aleknavičių
$5.00
IŠMINTIES GRŪDELIAI.
iiuosuoti
nei
moteris
prisi

C. R. Hardies, Amaterdam,
Spalių 5, 1916, auka Suaiv.
1.50 tarmę.
Jok. Jurkšaitis
Surinko P. Mulevičius,
laikančias gimdymo kont
N. Y.
1.00 ii. R. K. A. kp. 72 per
1.50 Po to du vaikinai A. Vai Misa Alice Whitakcr,BinL. Jurkšaitienė
Tai yra vienatinė to* rųšics knygelė lietuvių kalboje. Jo
lum. Kcinėsį
................
8.00 rolės.
je
telpa
daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Sena*,
2.25 vada ir N. Nevarauskas dai ghampton, N. Y.
J. Sabaliauskas
2.00 Sp'blių 19, 16, Suaiv. Liet. A.
Kol kas dar negalima
jaunas;
mokyta*
ir bemoksli* čia ra* sau tinkamiausio dva
1.00 liai paskambino aut smuikų. Wagner Bros., Fraekville,-Pa. 5.00 kdbpos ir dviejų draugijų 100.00 svajoti apie įvedimų tokios
O. Sabaliauskienė
siško peno. Knygelė nemaža ir daili.
Spalių 24, 16, auka Tautos
F. Mikaliunas
1.00 Visa programa gerai nusi Rev. J. L. La Croix, Eugeteisdavybės, bet
reikia
Pinigu* galima siųsti krasos ženkleliais.
nc.O re.
1JB0
Fondo Caahier’a Check 1.000.80
Kainuoja tik 25c.
M. MSkaliunienė
1.00 sekė, visi likosi patenkinti. Rev. J. S. Barry* Worce«ter,
džiaugtis, kad senatorius E.
Lapkr. 3, 16, surinkta vietiKaz. Stupiukevičia 1.25 Publikos buvo daug. Pei Mass.
J. Glackin padare pirmų o Adresuokite:
5.00 nio MincraviUo, Pa. komite
DRAUGAS PUB. CO.
50 lio liks.
J. Saračka
Balandėlis E. L. Wehrenberg, College
žingsnį į labai naudingų,
to Lietuvių Dieuoi $758.23
1800 W«t. 46th Street,
Chicago, UI.
50 Brite Vaiky, Ohio
18.58
B. Stupiukevičia
Cor., Okla.
2.00 w Išlaidų 8.30.
teisingų ir išmintingų šalį.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

Apyskaita

EXTRA!H

Lietuviški Škapleriai.

K .

PAIN*EXPELLER,

i

“Draugas” Pub. Co.

1800W. 46 St., - Chicago, III

Išėjo iš Spaudos

Mažasis Katalikų Ti

kėjimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo

Kaina 20c.

**«#

SAUGUMAS

PASIDĖTIEMS PINIGAMS

State Bank of Chicago

Naujanybe

PATARLĖS

:

/

|

i

Ųtaruinkas, geg. 22 d. 1917.

"DBAŪOĮB’*
TIK KETURI SALI UN AI matiški santykiai” tapo per
Utarninko vakare, geg. 22 d.
PERŽENGĘ ĮSTATUS. traukti ir prasidėjo mušty šv. Jurgio bažn. salėje, 33 pi.
nės.
Po jų abu atsidūrė ir Auburn avė. Chicago, III.
Seredos ir Ketvergo vaka
Seniau Chicagos saliuni- teisme.
rais,
geg. 23-24 d. d. Apveizninkai beveik neatkreipda
dos Dievo bažn. salėje, W. 18DU UŠMUŠTI.
vo jokios domos į įstatą,
draudžiantį šventadieniais Šiomis dienomis ištiko la tos gatv. ir Union.
pardavinėti
svaiginamus bai smarkus acetilino spro Visuj durįs atsidarys nuo
Antradienis: 22 geg. Šv.
gėralus. Būdavo nedėldie- gimas fabrikoj e Standard 7:15; prasidės 8:15.

Julijaus, šv. Ritos, šv. Ele
nos.
Trečiadienis: 23 geg. Šv.
Jono de Rossi, šv. Deziderijaus.
s
t
LIŪDNAS PRANE
ŠIMAS.

niais bent pusė mūsiškių
saliunų slaptai vaišindavo
svečius alumi ir įvairiomis
degtinėmis.
Bet ilgainiu
policija pradėjo smarkiai
prižiūrėti tuos saliunininkus, kurie nepildo įstatų.
Kelioliką saliunų dėl to net
tapo uždaryta.
Policijos
prižiurinėjimas vis gi gel
bėjo ir pastaraisiais laikais
skaičius atdarų nedėldieniais saliunų žymiai suma
žėjo. Štai, užvakar tik keturius saliunus pasisekė sugauti atdarus,

Spirai Pipe Co. (4801 So.
Rockivell St.).
Sprogime
žuvo du žmonės. Nuostoliai
siekia 75,000 dolerių.
MOKYTOJAI IŠSISKIRS
SU DARBININKŲ OR
GANIZACIJA.

ATYDA NORTHSIDIEClAMS,

Visiems dienraščio “Drau
go” skaitytojams pranešu,
kad dabar “Draugas” parei
na, pas mane, jeigu kurie ne
gautumėt kokią dieną iš prie
žasties vaiko neatnešimo, mel
džiu duoti man žinią tuojaus,
o aš stengsiuosi surasti iš ko
kios priežasties negavote.

Reikalauju gerą atsakanti vargo
nininkę mokanti vesti chorą Ir iuokytf valkus.
•
KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Nel>.

j

Reikalingi vyrai prie popieros dar
bo.
Patyrimas nereikalingas, gera
užmokestis.
•KRAUS and GLOBUS,
5835 So. Throop St.

::

*’

$

LIETUVIS GYDYTOJAS
& Ofisas:
3203 So. Halsted St.
Phone Druver 7179
$ Rezidencija: 3341 S. Union Av.
jurus aoi
Phone Yards
537
įj Ofiso valandos:: 9 iki 12 a. m.,
S 2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m..
Nedėliomis 9 iki 12 a. m.
S
CHICA
CHICAGO, ILL.

Į

Gyvenimo vieta
3255 So. Halsted Street
Tel. Drover 5326
Te

KARMOS!!'

FARMOŠI!

Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje
Lietuvių kolonijoj,
kame yra 380
ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUl Lietuvių apsigyvenusių.
Puikiausioj
apielinkėje
Scottville, Mieh.,
kur
kraštasl ietuviums apsigyventi, do
| JOSEPH C. W0L0N
na is yra Farmerių Draugystė, yra
LIETUVIS ADVOKATAS
lietuviška parapija. Todėl kreipiamės
- Kamb. 324 National Life Bldg. : j Jus, kurie norite turėti geresni gy
venimą pirkite pas mus farmas, kad
29 So. LaSalle St.,
galėtumėm visus anglus ir, vokie
5
Vakarais 1566 Milvvaukee Avė. S čius, iš tos kolonijos išprašyti. Mes
Tdrėslu dldrlj išpardavimą atida
Central 6390
turime iš jų suėmę jų farmas ir no
ryme naujos vietos.. Viską, kaipo
Rasidence Humbold 97
rime jas parduoti, turime didelių ir
naujoje vietoje parduosiu pigiau*,
CHICAGO, IL.
mažų farmų, gyvuliai, mašinos ir ki
kaip tik galima, tai yra už tiek, už
ti reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
kiek aš pats pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje užganėdinus kiekvienų, Tiiiiiiihiiihihihiihhiiiiiihiihiiiiiiiiiiihi dame informacijų A Aavy-etaoinsru
dūme ant išmokesčio. Norint gauti
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik
daugiau informacijų rašykite mums,
ko reikalinga iš auk
o gausite gražų kataliogą ir mapą.
d\WW//
sinių, sidabrinių ar
rmwrimnnTirmnti

Atidarymas naujoj lietoj
Laikrodžiu Krautuvės.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
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Auksuoti Rožančiai

Apskelbimai

8 *

Tuojau reikalingas vargonininkas.
ADVOKATAS
Algos $60.00 h* ineigos.
Reikia zawwwww
krlstijonautk Geri vargonai. Kreip
Miesto ofisas:
Room 824
ties, pas: .
»
• 19 So. LaSalle St., Chicago, III.
REV. J. MISIVS,
Tel. Randolph 5246
Elsw.orth, Pa.

Subatoje Tautos Fondo
Šiomis dienomis “The
kitokių daiktų, malo
sekretorius p. Kaz. Pakštas
Chicago Teacher’s Federa
nėkite atsilankyti pas
(164 W. Oak St.) gavo nuo
mane, ir Jus persitik
tion” išstojo iš “The Chi
rinsite, kad nei vie
A. Nausiedas,
“Tėvynės” redaktoriaus p.
name auksinių daik
cago Federation of Labor.”
tų Store negalit gau
1658 Wabansia avė., ant 3 lub.
Raekauskio pranešimą, kad
ti pigiau*, kaip pas
mane, nes aš norėdamas užganėdin
p.p. Augštuolis, Šeinius ir
AGITACIJA UŽ
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
Rimka atsiuntę iš Stockholviską parduodu.
BLAIVYBĘ.
Pajieškojimai. pigiai
Taipgi, Jeigu
mo telegramą, jog Lietuvo
kam reikia aki
nių dėl skauda
PUSĖ MILIJONO
je esąs tikras badas. Pra
mų aidų, tai aNedėlioję daugeliose Chi Paieškau savo brolio Viktoro Gu teiklte
. 1
pas mane, o aš jums prirink'
šoma, kad amerikiečiai lie ŽYDAMS SUŠELPTI.
sto,
paeinančio
iŠ
Kauno
gub.,
Ra

cagos
dievmaldnamiuose seinių pavieto, Kražių valsčiaus. Vejų siu akinius kuogcriausla.
3
Taipgi užprašau visas senas savo
tuviai kuogreičiausiai ištie
buvo vedama karšta agita sodos. Girdėjau kad gyvena Bosto kostumerius
{ naują vietą ir meldžiu,
ne.
Jis ar kitaš kas meldžiu pra kad ir ant tolinus mane remtumėt, >,
sti; kenčiantiems broliams Nedėliojo, Chicagoje, Si- cija, kad visoje šalyje už nešti
šiuomi antraSu:
kaip pirmiau*, o aš*iš savo pusės
GUSTAS,
didžiai reikalingos pagelbos nai Temple, įvyko milžiniš draustų svaiginančius gėra 2334 So.JUOZAPAS
stengsiuos kiekvieną mžganėdinti. Fir 3
Oakley Avė.,
Chicago minus aš gyvenau: 2256 W. 22 st.
ranką.
kas žydų susirinkimas, ku lus. Nusiuntė prezidentui Taipjaugl paieškau Antano Se- dabar-gi persikėliau į naują vietą —
2128 W. 22 St., tarp Leavitt ir Hoyne 5
monto , paeina iŠ Kauno gub., Ra avė., prie pat didžio teatro.
Kiek
Reikėtų Lietuvių Dienoje riame buvo padaryta rink rezoliuciją.
seinių pav., PaSelių parapjios iŠ vieną užprašau atsilankyti | naują
J
miesto. Girdėjau kad gyvena Chica vietą.
(lapkričio 1 d.) surinktus liava sušelpti karėje nukengoje. Jis pats ar kas kitas praneš
3
BIJOJO KARĖS
kite šiuo antrašu:
pinigus tuojaus pasiųsti Eu tėjusiems Europos ir Azijos
P.
Miller
JUOZAPAS GUSTAS,
•
žydams.. Išviso nelaimin
NUSIŽUDĖ.
ropon.
Chicago, III.
2334 So. Oakley avė.,
Chicago. 2128 West 22nd St.,
goms karės aukoms tapo
2
surinkta
510
tūkstančių
do

e
Kaip tik Suv. Valstijos jPAGIRTINAS SUMA
ANT PARDAVIMO.
lerių. Daugiausia ($150,000)' sivėlė į karę 25 metų am
NYMAS.
F. P. Bradchulis s
aukavo Julius Rosenwald. žiaus Max Neidenberg (15
. . GERA PROGA.
J,
Lietuvis Advokatas
Jauna pora priversta paaukauti
Mokinkimės iš žydų, kaip N. May St.) nepaprastai nu savo
beveik naujus rakan
ATTORNEY AT LAW
Laikraštis “The Chicago reikia šelpti vargstančius budo, mintydamas, kad ka dus užpuikius,
retai pigią kainą, $170.00 se
105
W. Monroc. Cor. Clark St.
klyčios setas, tikros skuros už $35.
Examiner” dabar renka pa tautiečius.
Tel. RandolDh 5598.
riška tarnyba neišvengtina. Vėliausios mados valgomojo kamba Room 1207
CHICAGO. ILL.
rio
rakandus.
2
puikiu
divonu,
darašus po peticija į kongre
Pagabaus juodų minčių venport, taipgi $525 pianą su 25 m.
są delei sviaginamų gėralų
už $115 ir $225 Victor su
Oyv.: >112 B. Halsted St.
PRASIDĖJO LENKŲ
varginamas Max Neiden gvarantija
brangiais rekordais už $60.00.
šis
Telephone Yards 2390
vartojimo suvaržymo. Ne
yra retas pigumas Ir Jums apsimo
berg
nutarė
nusižudyti.
Pa

KONKLAVA.
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena tUUUtUUKtltUUlUU
reikia abejoti, kad šis minė
te.
Viskas vartota vos 9 savaites.
rėjęs
namo
jis
atsisukę
gaVakar,
pirmadienyj,
Ne

Parsiduos
taipgi po vieną. Atsišau
tojo laikraščio žygis yra
zą ir atsigulęs ant lovos už kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922
kalto
Prasidėjimo
lenkų
pa

So. Kedzie Avė., arti 22-ros gatv.
tikrai naudingas ir todėl
troško.
rapijos
salėje,
prasidėo
po

Chicago, III.
Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
patartina ir lietuviams yasias vaistas tavo skilviui yra EATOsėdžiai
“
Polish
Alma
MaNIC. ,Prašalina visus nesmagumus.
syties po ta peticija. Jos
Parsiduoda pulkus “motorcycle” su
ter” tikybinės organizaci DELEI STREIKO UŽSI
Gaunamas visose vaistinyčiose.
tekstas kas dien dedamas į
visais įrankiais už labai pigią kainą.
92
DARĘ DIRBTUVĖ.
jos.. 'Susirinkime žadėjo da
Nemokantį išmokysiu važiuoti. Turilaikraščio skiltys. Taigi, te
buti parduotas greitai, nes> savinin
lyvauti ir Jo Malonybė Chi
kas eina į kariuomenę. Atsišaukite:
reikia tik jį iškirpti, pasi
NEUŽKRĖSKITE SAVO
American Can Co. iš
TARVIDAVIČIA,
cagos
arkivyskupas
Munderašyti ir nusiųsti redakci
AKIŲ.
Maywoo’d valdyba praneša, 2327 W. Madison St., Tel Seeley 4137
lein.
Tūkstančiai žmonių yjom Kuodaugiau bus para
kad delei mašinistų streiko
ra sugadinę akis vari todami nežinomus vai
šų už priverstiną blaivybę,
REIKALINGA.
stus. Ateikite pas ma
KARIŠKOS PASKOLOS. ši dirbtuvė tapo uždaryta.
ne aš Jūsų akis išegtuo didesnė viltis, kad dizarninuosu ir duosiu
Užsakymus p-riėma kitos Reikalingas vargonininkas, kuris
į patarimą ir gerus valsdžiausis priešas girtybė liks
nuošaliai, šventomis gi
: tus.
Artimiausioj ateityj Chi dirbtuvės tos pačios bendro dirbdamas
dienomis galėtų padirbėti Ir bažny
Ateikite ir pėrsltlknugalėtas.
čioje.
i rinkite.
cagoje žadama pradėti mil vės.
KUN. J. RAŠTUTI8,
'UŽMIRŠK, KAD TURI SKILVĮ.
žinišką akciją kariškos pas
1449 Lehlgh St..
Euston, Pa.
AREŠTUOJAMI
Dr. F. O. Carter
REDAKCIJOS AT
kolos obligacijų pardavinė
Reikalingas yra vargonininkas lie 20 metu ant State gatvės. Specialis
KAREIVIAI.
tuvis, ne vedęs, mokąs vesti chorą. tas akiu. ausu. nosies, ir gerkles ligų.
SAKYMAI.
jime., Jos pavadintos “Li
Kreipties šiuo adresu:
1208. State St. į žiemius nuo
REV. S. BYSTRAS.
Fair Krautuvės
berty Bonds.” Kaikurios
St. Peter and Paul’s Church,
Valandos: nuo 9 iki 7*
Westville,
III.
Dabar kareiviai jaučiasi bendrovės varu siulvs
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
vi- P-ui P. Mureikai. Apie
f
dienos didvyriais ir pasi siems darbininkams nusi smagųjį North Sides vyčių
naudojant tuo garbingu pirkti bent po vieną obliga vakarėlį, parengtą vakari
jausmu, kai kur elgiasi la ciją.
nių kursų užbaigimui, jau
bai nepadoriai, užkabinėda
esame “Drauge” plačiai ra
mi praeivius, šūkaudami
šę. Tai gi, Tamstos graži
Tik ką aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausią rožoniią įvairią S
BRANGENYBĖ.
■palvą.
ant gatvių ir tt. Šiomis die
korespondencija nebus pa
• • •
1?
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų. •
nomis už neprideramą elgi- Įvairiais budais vyriausy- talpinta. Prašome dažniau
Reikalaunant paminėkite kokios |
mąsi So. Cliicagoję suareš-|bė žada kariauti su maisto mums rašinėti.
spalvos
pageidaujate. Lenciugelis |
tuota 12 kareivių. Girdėti, produktų brangimu. Chica- P-ui A. Bacevičiui. Tams
ir kryželis storai auksuoti kaina |
kad kareivių areštai ir ki- gos viršylos pasiryžę kas tos pranešimą vėlai įgavome
su pri8untimų ....................... 75c a
tur daromi.
dien skelbti gyventojams — netilps. Ateityje pasirū
i
maisto kainas. Jeigu, gir pinkite anksčiau prisiųsti
No. 1438. Balto Akmenėlio karo- 5
ATSIDARĖ ORLAIVIŲ di, pardavėjai norėtų augš- skubus rašinėlius.
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir t
0
P-ui
V.
Roman.
Šį
kartą,
tesnių kainų, kaip bus pas
MOKYKLA.
kryželis. Gvarantuoti ant’ 5 metų. į
t
kelbta, tai jie bus areštuo nedėsime eilių..
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25
jami.
Vakar, Aero Club of Illi
'}
nois laukuose prie Ashbum,
atsidarė kariškų orlaivių KAIZERIS PRIEŽASTĮ
•s.1
mokykla. Kol kas joje yra MI NAMINĖS KARĖS.
■—
>No. 1437.
55 studentai-lakunai. Bai
ę0. 1439. Galama gauti įvairių
gę orlaivystės mokslą jie ža Bute Bamett’ų šeimynos
jpalvų karoliais. Kryželiai “Ro
da važiuoti į Prancūzijos (1221 E. 61 St.) ištiko di
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
karės laukus.
delis nemalonumas, kurio
• metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
priežastis buvo garsusis
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
ATITAISYMAS.
kaizeris. Vyras tvirtino, RAČIŪNO NAUJI JUDAna delei giminių. Su prisiuntikad Vokietija bus nugalėta
MIEJI PAVEIKSLAI.
Oiū .................................... $2.00
“Draugo” No. 119 buvo ir kaizeris už kelių mėnesių Iš Lietuvos pabėgėlių gyveni
pranešta, buk Šv. Jurgio nusižudys. Jo pati gi su mo. Keliai, kuriais bėgo nuo
parapija rengia didelę ge tuo griežtai nesutiko. Esą, karės baisenybių. Vokiečių
>No. 1430.
gužinę 30 d. gegužės. Tat kaizeris yra genialia žmo gaspadoriavimas
Uiaiiakant paminėkite numerį ir kokios gpalvoe norite.
Pinigui
Lietuvoje.
galite eiąeti iiperkent moeey order, registruotame laifke, arbe vieuyra netiesa. Nei Komitetas gus, ligšiol jis visiems -pė- Iliustruotas naujas daineles
eentiniaie kraeoe ženkleliais. Adresuokite:
nei klebonas tos gegužinės ręs kailį, taip bus ir ateity sudainuos p-nia EI. Račiūnie
DRAUGAS PUBLISHINC O'MPANY
nerengia. Čia turi būti ko je. Besiginčijant porelė su nė. Bus rodoma šiose vieto
1800 W. 46th Street,
Chicago, nt
kis nors nesusipratimas.
sipyko. Ncužilgo ‘ ‘ diplo- se:
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"DRAUGI

A. A. SLAKIS

ANTON KIEDIS,

Peoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.

a TIKYBA ir DORA”i
Lalkraitis leidžiamas Kunigų Marijonų Chlcagojt,
eina du bartu | menes]

1

i
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali. •
kli visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius S
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - 5c. e
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už •
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

"TIKYBA IR DORA"
ft
1631 W. North Avė.
Chicago, III.
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos •
ženklelį.
•

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Darų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popierea

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST.,

CHICAuO

«Kas-a»sE:-nK:«5aB

HA5TEI

5TEF1

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI

VISUR.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpų
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos masinos siuvi
mo skyriuose.
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklų bile laiku—
dienų ir vakarais ir gauti specialiskai
pigių kainų laike Šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierų—bile stailės krba dydžio, iŠ bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCBOOL

J. F. KASNICKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417

Prieš City Hali

Tel Drevnr 7048

TeUfonaa McKInley 6784

Dr. C. Z. Vezelis

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIAS LIGAS

Limmi DBNTI2TA2
Valandos: ano • ryto iki • vak
Nedėliomia pagal sutarimą.
4712 So. Aahlaaė Ava.
art 47-to. gatvė*
|

į

1417 ll. Sutini Iltį.

kinpis W. II ptiii

Ligoni. Priėmimo Valandoe:
ryto meta nno 8 iki 10 valandoe po platų
nuo 2 iki 4 Ir vakare 7 iki 8:30.
šventom!* dienomis Iii ryto 1-10
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.

Sviesto Kaina Nupuolė
’^The
;Best

BANKES
COFFEE 26
GARU SANTOS KAVA

-IQp

Visur parduodama po 28c ir ||j|j
po 30c .. . ................... ...........

1144 W CUman av.
liee Bhm Idand «v.
MUW.JI«*k
sgt© av.
a

1118 W. 12th .t.

SOUTH BITO
W«atworth .v

a lb.

orrasnvm

4 IW. MvlitaB
790 w. Nwth (v*
2*40 14awh>.v.

