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Darbininkai vis dar streikuoja
San Francisco

San Jose, Costa Rica,
“Associated Press” korės- nigs. 19. — Costa Rica res
Paryžius, nigs. 19.—Pran pondentas praneša, kad gen. publikos vyriausybė susekė,
cūzijos ministerių pirminin i Komilovo sukilimo metu kad čia gyvenantieji vokie
kas Painleve vakar parla-j vietos vienas jnoterių “mir- čiai eina išvien su buvusiu
mente skaitė naujo kabinę- ties batalijonas” simpatiza- respublikos prezidentu Gonto dekleraciją, kitaip ta vo su gen. Komilovu. Deja, zales, kurs, darbuojasi nu VYRIAUSYBĖ DARBUO ORGANIZUOJA FEDE
JASI UŽ STREIKO
riant vyriausybės politikos nenoromis batšlijonas turė versti dabartinį prezidentą
RALIUS DARBININKUS.
PABAIGĄ.
stovį. Kabineto deklaracijo jo klausyti ląikinos vyriau gen. Tinoco. \
je pažymėta, kad Prancūzi sybės.
Washington, nigs. 19. —
Trįs žymesni vokiečiai
ja taip ilgai kariausianti,
Washington, nigs. 19. — Amerikos Darbo Federaci
Aną dieną * tasai moterių jau suareštuota. Visus kitus
kol neatgausianti nuo Vo batalijonas, kuriam tarnau vokiečius įsakyta internuo Darbo sekretorius Wilsonas jos
pirmininkas
Samuel
vakar
mušė
telegramą
į
San
kietijos savo provincijų Al ja 1,100 moterių, pakėlė ti. Prez. Tinoco sušaukia
Gompers, leidžius preziden
Francisco, Cal., immigraci- tui FVilsonui, pradėjo darzas-Lorraine ir gausaus at maištą prieš savo komen specialę kongreso sesiją.
lyginimo
už
sunaikintą dantą, ponią Buškariovą,
Jei bus patirta, kad čia jos komisionieriaus asisten buoties suorganizuoti į uni
I
---------------Vy kuri bjauriai apsieina su veikia Vokietijos šnipai,'ga tui Boyce, kad pastarasis jas visus federalius darbi
OFICIERIŲ SKERDYNĖS VISI PASIDUODA LAI šiaurinę Prancūziją.
tuojaus
taikinti ninkus, ty. visus tuos, ku
riausybė dabar apskaitanti moterimis kareiviais. Buš- limas daiktas, Costa Rica imtųsi
KINAI VYRIAUSYBEI.
SUOMIJOJE.
diplomatinius darbdavius su streikinin riems duoda darbą ir apmo
padarytus nuostolius ir sa kariova dažnai mušanti mo pertrauks
kais, streikuojančiais laivų
vo žodžio neatmainysianti. teris. Tai esą daroma aš santikius su Vokietija.
ka šalies vyriausybė. Tų vi
Londonas, rūgs. 19. — Ts
GELSINGFORSAS, rūgs.
Vokietija susilauks naujo gaminimo įstaigose. Apie
tresnės disciplinos palaiky
sų darbininkų suorganizuo
19. — Pajūriniam Suomijos Petrogrado pranešama, kad
konferenciją bėgį liepta
priešininko.
BERLYNAS UŽGINA
mui.
tos unijos prigulės į Ameri
mieste Vyborge,. kur yra laikinai rusi} vyriausybei
pranešti AVashingtonan.
Moterįs tų mušimų neišTAIKOS
SIULIJIMĄ.
stipri rusų tvirtovė, rusų pasidavė jau visi tie, katrie
kos Darbo Federaciją. FeBoyce tuojaus ėmė darkenčiusios
ir
sukėlusios UŽGINA ATSKIRIĄ RU
garnizonas sukėlė riaušes buvo įmaišyti pastarajam
deralių biurų atstovai tuo
buoties už streiko pabaigi
maištą prieš komendantą.
Berlynas,
ings.
19.
—
Da

SUOS
TAIKĄ.
gen. Komilovo sukilime.
prieš laikiną vyriausybę.
tikslu atlaiko konferencijas.
mą.
Pastaroji buvo priversta pa
nijos
ir
kitų
neutralių
šalių
Gauta žinia, kad ir žino
Oficieriai mėgino riauši
Vakar vakare tuo pačiu Tų darbininkų išviso busią
mesti batalijoną ir iškeliau
laikraščiai
.
paskelbė,
kad
Washington,
nigs.
19.
—
ninkus kareivius numalšin mas kazokų atamanas, gen.
tikslu prezidentas Wilsonas apie 600,000.
ti į Maskvą.
Vokietija
susinešusi
su
Suv.
Iš
čia
buvo
pasklydęs
gan

ti. Bet už tai labai skaudžiai Kalėdinė, rezignavo iš ata
Ligšiol vyriausybė buvo
Amerikos
Maskvoje jinai ėmusi or das, kad Rusija jau kaipir konferavo su
Valstijomis taikos reikale.
mano
vietos
ir
pasidavė
vy

oficieriai turėjo nukentėti.
ganizuoti naują motelių ba nusprendžiusi tuoj aus pada Darbo Federacijos pirmi priešinga federalių darbi
pasižadėdamas Dar daugiau — Vokietija
20 oficierių nužudyta ir 60 riausybei,
ninku Samueliu Gompersu. ninkų organizavimuisi. Sa
talijoną.
lyti atskirią taiką šu Vokie
kitų nežinia kur žuvę. Vei- bendrai su pastarąja dar- Suv. Valstijoms pasiunčiusi
kė, kad valdiškas darbas
tija, nes kitaip jos laukiąs
kiausia ir tįems padaryta /buoties Rusijos atgaivini- savo taikos sąlygas.
GELEŽIES DIRBTUVES nesutinka su unija. Vyriau
Vokietijos užsienių reika PAUU0SAV0 BRUSSE neišvengtinas
bankrutijime.
galas.
SAUGOJA JURININKAI. sybei visoks jos darbininkų
mas. Tatai Suv. Valstijų vy
Jei šita žinia pasirodys lų ministerija tečiau tuos LIO BURCfOfclASTERĮ.
Vyborgo tvirtovėj ir mie
streikas nepakenčiamas.
riausybė nusprendžiusi į
ste paskelbta karės stovis. teisinga, tai reikš, kad vy visus apie taiką gandus už
----- ~~—
San
Francisco,
Cal.,
pigs.
Tečiau tose senose vvriaugina,
Londonas,
1^.—Vo* Rusiją nesiųsti, nei ginklų,
*
riausybei J0&yė .stipriau '•V
»
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19.
—
Dvi
kompaniji
juri

svbėš
pažiūrose įvyko svar
Be
to
užgrrTffma
FF
fašf
kieti
jos
vyriausybė
paliuoKERENSKIS IŠKELIA sias priešininkas, kokiuo
nei amunicijos, nei kitko, ninkų saugoja Union Iron
bi atmaina. Tai padarė Sa
kad
Vokietija
buk
jau
pa

savo
iš
kaėljimo
Belgijos
nes tai visa paskui galėtų dirbtuves ir laivų statymo
VO KARĖS FRONTAN. buvo kazokų atamanas. Ka
muel Gompers savo intekme
zokai tatai negrąsįs vyriau siunčiusi savo atsakymą miesto Brusselio burgoma- tekti vokiečiams.
įstaigas,
kur
streikuoja į prezidentą Wilsoną.
Šventąjam Tėvui. Tas dar sterį Adolfą Max’ą. Tai pa;
Vietos augštesnieji valdi 25,000 darbininkų.
Petrogradas, rūgs. 19. -r- sybei.
nepadaryta.
daryta prašant Ispanijos
Ministerių pirmininkas Ke
ninkai (ne vyriausybės var
Federalės vyresnybės įsa
SULAIKĖ MILTŲ
karaliui. Burgomasteris bu
ALEKSIEJEV
PEROR

renskis iškeliavo vyriausiodu) tečiau tą gandą užgynė. kymu aplink visas įstaigas
BELGIJA BUSIANTI
IŠSIUNTIMĄ.
vo laikomas Vokietijos ka
jon karės stovyklom Iš ten GANIZUOJA ARMIJAS.
Pasakė,
kad
panašių
žinių
per
pusmvlį
uždaryta
visi
LIUOSA.
lėjime už prasižengimus vo
keliausiąs, karės f?ontan.
apie atskirią Rusijos taiką saliunai.
New York, rūgs. 19. —
kiečiams.
Petrogradas, rūgs. 19. —
Su juo iškeliavo karės mi
negauta.
Ir
vyriausybė
nie

Visam
mieste
smarkiai
Amsterdam, rūgs. 19. —
Šalies vyriausybės įsakymu
nisteris gen. Verchovskis ir Rusų armijų vyriausiuoju
Vokiečių laikraščiai prane PAMESTA BOMBA UŽ ko tokio nenusprendžiusi, veikia policija, kad užbėgti čionai sulaikyta 70,000 bač
karės laivyno ministeris ad- vadu skaitosi generalio šta
kad į Rusiją nesiųsti amu- streikininkų riaušėms. Poli kų miltų, kurie turėjo būt
ša, kad Vokietija po karės
MUŠĖ AR SUŽEIDĖ
bo viršininkas gen. Aleksiemir. Verderskis.
nieijos ir kitokios karės me cijos viršininkas White tvir išsiųsti į Europą.
tikrai paliuosuosianti Belgi
jev. Jam pavesta perorgani
900 VOKIEČIŲ.
tina, kad policija turi 90
džiagos.
ją. Todėl apie tai tolesniai
Taip padaryta todėl, kad
SU KORNILOVU SUIM zuoti visas armijas. Jis ėmė negali būt nei kalbos.
automobilių, kuriuos panau pačiam New Yorke yra persi to sunkaus, bet nelabai
Amsterdam, nigs. 19. — VAISTININKŲ SUVA doja patrioliavimui gatvė
TA 20 GENEROLŲ.
maža miltų ir todėl duonos
dėkingo, darbo.
Talkininkų lakūnai anądien
mis.
ŽIAVIMAS.
NEUŽIMTOS VIETOS
kaina keliama.
bombardavo Belgijos miestą!
Ant
Southern
Pacific
ge

Petrogradas, nigs. 19. —
BELGIJOJE.
Roulers. Gauta žinios, kad
įSu gen. Komilovu suimta KERENSKIS ATSIŠAUCleveland, O., nigs. 19.— ležinkelio žada sustreikuoti VAIKŲ PARALYŽIAUS
viena
bomba
kritusi
ant
vie

KIA Į BALTIJOS
20 kitų generolų, Komilovo
Suv. Valstijų vaistininkų prekių kraustvtojai. 1
Londonas, rūgs. 19. — Iš
EPIDEMIJA PLA
no
busto,
kuriam
buvę
900
LAIVYNĄ.
šalininkų. Visi jie uždaryti
organizacija “National AsAmsterdamo
pranešama,
TINASI.
vokiečių kareivių. Spėjama,
PITTSBURGE
STREI

į viešbučius mieste Mogilesociation of Retail' Drtigkad Belgijos civilis guber
KUOJA 1,000 DAR
Londonas, rūgs. 19.—Bal natorius von Sandt andai kad jie visi užmušta arba gists” čionai turi savo devy
ve ir aštriai saugojami.
Chicagoje vis dar platina
sužeista.
BININKŲ.
Gen. Komilov rašo prane tijos karės laivyne viešpa pasitraukęs iš užimamos
nioliktąjį suvažiavimą.
si vaikų paralyžiaus epide
šimą, kodėl jis pakilęs prieš tauja betvarkė. Jurininkai vietos. Paskui jį atsistatydi
Suvažiavime
dalyvauja
mija. Miesto sveikatingumo
Pittsburg, Pa., rūgs. 19.— departamento viršininkas,
laikiną vyriausybę. Tai bu didžiausius trukšmus išdaro nęs ir jo asistentas von KONFERENGUA BLO
apie 3,000 atstovų. Vaisti
siąs svarbus dokumentas, prisidengdami tuo, kad jie Lotz. Į jų vietą kaizeris
KADOS REIKALE.
ninkų paminėta sąjunga Jonės & Laughlin Steel Dr. Robertson, apskričio
komp. sustreikavo tūkstan valdybos pareikalavo visus
jei Kerenskis leis jį viešai1 neva saugoja naują respub dar nieko nepaskyrė.
skaito apie 45,000 narių.
liką nuo vidujinio priešinintis darbininkų.
Londonas, nigs. 19.—Čio
paskelbti.
Gubernatoriaus rezignaci
džiovininkus pacientus iš
Į ko. Tuo tarpu jie nežiūri, ja, sakoma, artimai surišta nai atkeliavo iš Paryžiaus PREZ. WILS0NAS SVAR
apskričio ligoninės perkelti
GINKLAMS SKIRIAMI į džiovininkų sanatoriją.
RUSAI STUMIA VOKIE i kad prieš juos tykoja dides- su Vokietijos pienais apie blokados sekretorius, kat . STO STREIKŲ REI
MILIJONAI.
ras su Anglijos blokados
KALUS.
ČIUS RYGOS FRONTE. įnis priešininkas — Vokieti Belgijos ateitį.
Busią daugiau vietos susirja.
viršininkais atlaikys konfe
guaiems vaikų paralyžiumi.
Kerenskis todėl išleido 274,000 REKRUTŲ KA renciją.
Washington, nigs. 19. —
Washington, nigs. 19. —
Petrogradas, rūgs. 19. —
Dr. Robertson paskelbė
atsiliepimą
į
minėtą
laivy

Streikai San Francisco ir Tomis dienomis vyriausybė tėvams patarimus ir perspė
Rusai vis dar nuolat vieto
RĖS STOVYKLOSE.
ną.
Sako,
respublikai
negrą
— Athens, G a., rūgs. 19. kitur pampo ir pačiam pre užsakys pagaminti už 30 mi jimus kas link tos baisios
mis Rygos fronte stumia vo
Washington, rūgs. 19. —
sia
vidujinis
priešininkas,
kiečius atgal.
Su šia diena į karės stovyk — Čionai nulinčiuota nigė zidentui. Sakoma, jis imsis lijonų dol. šautuvų ir revol epidemijos.
Rusai paėmė vokiečių po bet išlaukinis. Tegu jurinin las bus sugabenta 274.000 ris Rufus Monerief, 30 me aštrių priemonių, kad viso verių ir už 150 milijonų vi
Anot Dr. Robertsono, vai
kius
darbininkų
streikus
pa

zicijas pietvaka ruošė nuo kai nors kartą meta šalin rekrutų.
sokio didumo anuotų.
tų.
kų paralyžiaus epidemija
naikinti karės metu.
Hapsal ir išmušė vokiečius politikieriavimą ir tegu pa
yra užkrečiamoji. Jinai pla
sidarbuoja, kad apsaugoti
— Washington, Aigs. 30.
iš viensėdijos Sadzen.
GERI DARBININKŲ
tinasi visokiais jais prieina
— Wnshington, nigs. 19.
šalį
nuo
išlaukinio
prieši

mais ir galimais budais. Sir
Vakaruose nuo Sabelki ru
UŽDARBIAI.
— Maisto bilius nieko ne — Kongreso žemesnysis bu 5 DARBININKAI ŽUVO
ninko.
MAINOSE.
sai pasekmingą užpuolimą
guliuojančius vaikus visuo
gelbsti prieš maisto kainų tas vakar pravedė bilių, ku
atliko ant vokiečių apkasų.
Terre Haute, Ind., nigs. met reikia atskirti nuo svei
kėlimą. Sakoma, tuo reika riuo karės reikalams skiria
REZIGNAVO
VENGRI

Kitose vietose sekąs apsi
Mt. Vemon, UI., nigs. 19. 19. — Vietos plieno įstaigo kųjų.
lu prisieis pravesti naujas ma 7 milijardai dol.
JOS
MINISTERIS.
šaudymas.
Jei vaikas susilpnėja* jei
įstatymas.
— Oriant mainose anglis i«- se darbininkai tikrai genis
— Washington, rūgs. 19. i«ugšto krizdamn 5 darbinin pinigus ima už darbą. Se jis ima kosėti, jei jį ima
Budapeštas,
rūgs.
19.
—
— Paryžius, rūgs. 19. —
nesnieji ir darbą žinantieji krėsti, reikia tuojaus kvie
— Baltimore, Md., rug<-. — Amerikos Darbo Federa kus užmušė ir 6 sužeidė.
Prancūzijos
Raudonojo Aasistatydino išdo ministe 19. — Vietos kalėjime pasi cija nuo savęs pasiųs darbi
darbininkai per mėnesį už sti gydytojas. Kartais ne
— Buenos Aires, rūgs. 19. dirba apie 800 dol. kiekvie- kalčiausi apsireiškimai gali
Kryžiaus dr-joje karės lau ris Dr. Gratz, kurs pirm mė korė vokietis PniSRe, kurį ninkų misiją į Rusiją. Jie
ke darbuojasi 70,000 ligonių nesio buvo įstojęs premiero vyriausybės agentai buvo atstovaus visus šios šalies — Argentinos vyriausybė Į nas. Kiti
po 50 dol. ir savyje slėpti baisią paraly
slaugotojų moterių.
pripažino Rusiją respublika, daugiau paiiln už savaitę. žiaus epidemiją.
Vekerlc kabinetan.
suėmę už kokį tai intarimą. darbininkus.

Kerenskis iškeliavo karės
frentan

Organizuojami į unijas federaliai darbininkai

GEN, KALĖDINĖ ATSISAKĖ Iš ATAMANO VIETOS
Prancūzija nenori taikos be Alzas-Lorraine
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VILNIUN.

Lenkų laikraščiui “Naprzod” rašoma iš Vilniaus,
Lietuvos sostinės:
Vokiečių vyriausybė ža
dėjo sutverti lietuvių tary
bų. Tečiau ligšiol tuo švilgsniu nieko gera neatlikta.
Vyriausybė užimton Lietu
von pasiuntė savo įgalioti
nį. Šitas su p. Šauliu, Dr.
Banasanavičium ir vvskue/
pu Karevičium turėjo susta
tyti skiriamų tarybon asme nų surašą. Surašąs paga
minta. Bet vokiečių vyriau
sybė jo uiepatvirtino. Kiek
žinoma, lietuviai tautinin
kai net nepageidauja turėti
kokių ten tarybų, kurios
tikslas slepiamas.
Nesenai Panevėžyj įvyko
lietuvių suvažiavimas. Nu
tarta neatkreipti perdaug
domos į tų vokiečių siūlomų
lietuvių tarybų.
Vilniaus vyskupas baro
nas Roppas, gyvenus šiais
laikais Rusijoje, nesugrįš
Vilniun. Buvo daromos pa
stangos tuo tikslu. Tečiau
viskas pasibaigė nesusipra
timais.
Sunku pasakyti, kiek yra
tiesos tame lenkiškame pra
nešime.
KALBĖKIME ATVIRIAU.

Mes dažnai rašome apie
betvarkę Rusijoje. Ta be
tvarkė Rusijoje ir rusų ar
mijų pralaimėjimai paliečia
ir mus, lietuvių tautų. Nes
reikia nepamiršti to, kad
Lietuvos likimas yra tam
priai surištas su Rusijos li
kimu.
Šiandie kaikurių kariau
jančių šalių viršininkai ir
diplomatai tvirtina, kad ši
ta karė yra vedama už visų
tautų paliuosavimų. tiražus
tvirtinimas. Tš to mes se
miame viltį, kad po karės
laisvųjų tautų tarpe atsiras
ir lietuviai ir pati Lietuva.
Bet mes nežinome, kaip
gali pasibaigti ši karė. Mes
nežinome katros kariaujan
čių šalių laimės. Nežinome,
ar karė tikrai pasibaigs tau
tų liuosvbe. Kas gali mus
šiandie intikinti, kad štai

taikos kongresai! susirinkę

diplomatai ims ir svarstys metu. Toje karėje, kaip ži
Lietuvos likimo klausimų. noma, pagarsėjo japonų
Karės metu daug kas paža gen. Kuroki. Kaip Europos,
dama. Po karės kiekvienai taip Amerikos lenkų spau
šaliai rupi labiaus nuosavi da paskelbė, kad gen. Kuro
reikalai.
Kiek kituomet ki esąs lenkas. Jo tėvukas
Amerikos Lietuvių Rymo
lenkai pasidžiaugė Prancū vadinęsis Kurovski ar kaip
-Katalikų
Spaudos Draugi
zijos imperatoriaus Napo kitaip. Po antrojo ar kelinto
Lenkijos padalinimo jis ja jau treti metai gyvuo
leono pažadėjimais?
Jos pinuos gyvavimo
Šiandie dėl siaučiančios emigravęs į Japopijų. Kaip ja.
Rusijoje betvarkės vokie ten toliau buvę, lenkai nei dienos prasidėjo ačiū pasi
nenuilstančių
čiams yra tekusi ne tik D. patįs nežiną. Bet gana to, darbavimui
Lietuva (apie Prūsų Lietu kad iš lenko Kurovskio k i dvasios vadovų: kun. Ku
vą nėra nei kalbos), bet vi lęs Japonijos didvyris gen. dirkos, kun. Kemėšio ir ki
tų.
Ta draugija užsidėjo
sas Kuršas, dalis Lyvų že Kuroki.
Paskiau lenkai pasisavino su tikslu, kad bet. katali
mės. Vokiečiai sieks dar to
liau. Niekas mus negali in- ir amž. atm. popežių Pijusa kams kokiu nors labiau pritikrinti, kad po karės Lietu X. Miręs popežius vadinosi eibamu budu ingyti nau
va bus paliuosuota, arba su Sarto. Sarto lenkų kalboje dingų jų protui ir sielai lie
grąžinta Rusijos globai. Jei reiškia “kraviec” (siuvė tuviškų knygų. Šios drau
taikos kongresas nepasirū jas). Lenkai neatsileizdami gijos uždėtojai apie knygų
pins Lietuvos likimu ir jei tvirtino Kraviec pavardė išleidimo pelnų nei nemanė.
vokiečiai jos nesugrąžins pakeista Sarto. Popežius ki Nustatant 1 dol. metams na
Rusijai, mes papulsime daug lęs iš lenkų.
rių mokestį ir duodant jiem
Šiandie , panašus juokus 2 dol. vertės knygų, nebuvo
didesnin vargan. Juk yra
krečia
Amerikoje gyvenan galima nei mintyti apie ko
žinomas mums Mažosios
tieji Rusijos žydai. Jų dau kį nors uždarbį. Priešin
Lietuvos likimas.
Kur-kas D. Lietuvai bu gelis angliškoje spaudoje gai, ši draugija net su nuo
tų laimingiau palikti Rusi tvirtina, kad Kerenskis, stoliu išleidinėjo kningas.
jos globoje, jei taikos kon šiandie stačiatikis, kituo Pirmuose metuose katali
gresas nepasirūpintų musų met buvęs žydas. Jo tėvas kų Spaudos Draugijos sto
likimu. Po Rusija būdami su vaikais perėjęs stačiati- vis buvo nei šio nei to. Su
mes gautumėm nors savy- kybėn. Tai įvykę Charkove. tveria net 17 kuopų su 500
Tėvas tuomet buvęs papras narių.
valdų.
Taip gi prisirašė
Bet kaip tu čia liksi po tu gydytojėliu. Šiandie jis kelios dešimtys pavienių
Rusija, jei pastaroje siaučia esąs atsitarnavusiu rasų ka narių. Nekurie geradariai,
betvarkė, jei rusų armijos riuomenės gydytoju. Turis paaukavo draugijai po $25,
be didesnių pasipriešinimų generolo rangų.
prisirašydami į amžinuosius
Daugelis
žydų
labai
prie

vokiečiams atiduoda kadir
narius.
Kiti atjausdami
lankiai
atsiliepia
apie
Ke

tokius svarbius miestus, ko
jos stovį ir jos naudų prisi
renskį.
Vieni
jų
esą
Keren

kius, pav., skaitosi Ryga.
dėjo kaipo šėrininkai, inmoJuk Ryga arba ir Liepoja skio pusbroliai, kiti tolimes kėdami po 50 dol. kiekvie
buvo žymiausi rusų preky ni giminės. Vieni su dabar nas. Pirmuose metuose ši
biniai uostai. Ryga skaitosi tiniu rusų ministerių pir ! draugija, kaipo dar visai
didžiausiu pasaulyj uostu mininku drauge lankę mo jaunutė, gana gražiai gyva
prekyboje bulvėmis, me kyklas, kiti su juo buvę bi vo Kol viskas buvo galu
džiais, kanapėmis, linais. čiuoliai, artimi draugai.
tinai sutvarkyta, draugijos
Žodžiu tariant, šiandie darbavimosi metai prasidė
Ryga yra svarbus dirbtuvė
mis miestas. Vokiečiai šian Kerenskio giminių atsirado jo nuo sausio 1915 m. ir tę
die tenai gaus naujų atramų New Yorke, Chioagoj, Bos sėsi iki l^iepos 1916 m.
tone ir kituose miestuose.
tolesniam karės vedimui.
1916 metais tapo išleistas
Ir
visi
tie
Kerenskiui
“
gi

Talkininkai neleidžia į
“Metraštis,” kuris buvo iš
Vokietijų gabenti javų. Bet miningi” žydai tvirtina, kad siuntinėtas visiems nariams
jei rusų armijose nuolat be minist. pirmininkas iš ma veltui.
tvarkė viešpataus ir tos ar žens jau pasižymėjęs did Antri metai ėjo taip gi
mijos nuo vokiečių vis bėga, vyriškumu. Gi dabar nesą gana gerai.
Prisirašė ne
pastarieji neužtruks paimti kas ir sakyti. Jis tikrai, mažai naujų narių, susitvė
Voliniją, Podolijų, Moldavi tikrai išganysiąs Rusiją.
rė 4 naujos kuopos, draugi
Pagaliaųs vienas tų “gi
ją ir Besarabiją. Kuomet
ja pradėjo bujoti ir augti.
tai atliks, Vokietija tuomet minių” dar pažymi, kad
Šįmet draugija, turėdama
galės javus parduoti pa Kerenskis esąs taip darb truputi atliekamų pinigų
štus, kad paroje dirbąs ne
tiems talkininkams.
žada tuojaus išleisti puikių
Tai ką gali padaryti be mažiau 20 valandų. Ir vis tai knygų, kurios vardas bus
sveikatingumui.
tvarkė Rusijoje. Gi tai be Rusijos
“Dievas Sutvėrėjas.” Šių
tvarkė ten siaučia pasidėko- Vadinasi, kaip tik nepasa knygų reikėtų, perskaityti
jant dabartinei “laikinai kyta, kad ministerių pirmi visokių pakraipų žmonėms,
vyriausybei,” katra pildo ninkas dirbąs 24 vai. pa nes ji aiškins ir priparodys
socialistų norus. Rusų socia roje.
apie Dievo buvimą, ir daug
listams nerupi jų pačių tau Bepig, būti šiandien rusų kitų klausymų, o ypatingai
tos likimas ir todėl jie taip ministerių pirmininku.
dyti.
elgiasi. Jie pravedė kariuo
Dažniausia taip el
SOCIALISTAI
JĮ
IBGEL
giasi kokie akyplėšos arba
menėje
parlamentarizmų.
BftJf.
laikinai netekę proto lyg
Nuo to laiko milijonai karei
svaros. Tokiems nelaimin
vių pabėgo iš savo pulkų.
f
Austrijos
sostinėje
Viengiems reikalingas pasigai
Sugrįžo kareiviai į miestus
noje
socialistas
pamišėlis
F.
ir ten bendrai su socialistais
lėjimas.
Adler
nužudė
austrų
minlsmitinguoja, kaip Rusijai pa
Bet kuomet paskelbta ta
:
torių
pirmininkų
Stuerghk.
gaminti socialis^iška vyriau
sai imperatoriaus noras, so
Teismas
socialistų
žmogžudį
sybę.
cialistai tuojaus ėmė tvir
pasmerkė
miriop.
Rasi,
ra

tinti, kad Adlerį nuo mirties
Tuo tarpu karės frontus
miausiais
laikais
teismas
bausmės paliuosavę sociali
be didelių sunkenybių vo
butų
atkreipęs
kiek
domos
kiečiai traškina ir didesnius
stų protestai.
į
žmogžudžio
protų
ir
butų
Rusijos plotus užima.
Antai vienas lietuviškų
nebandęs
tokia
aštria
baus

socialistų organas rašo:
Rusijoje siaučianti be
me.
Bet
karės
metu
nebu

‘ ‘ Priežastis
pakeitimo
tvarkė yra pačiai D. Lietu
vo
kitokio
išėjimo.
mirties bausmės — visų Sa
vai pražūtis.
Anų
dienų
telegramos
lių darbininkų (suprask:
Tatai atviriai kalbame,
kodėl mos pageidaujame parėjo, kad Austrijos impe socialistų. Red.) protestai.
užprotestavo
tvarkos Rusijoje. Gi ten ratorius žmogžudžiui susi Pirmiausia
Mirtį pakeitė 18- Petrogrado darbininkų ir
tvarkos nebus, kol veiks do mylėjo.
Impe kareivių atstovų taryba, pa
bailine “laikina vvriausy- kos metų kalėjimu.
ratorius tai padarė iš savo skui pradėjo protestuoti ir
bė.”
geraširdybės.
Jisai, kaipo kitų šalių darbininkai.”
KERENSKIS TURI DAUG ištikimas Bažnyčiai sūnus,
Socialistų organas nepa
žino. kad žmogaus gyvybė sako, ar už Adlerį protesta
“GIMINIŲ” AME
yra brangi ir jinai turi, būt vo ir Amerikos lietuviški
RIKOJE.
branginama. Juk blaivaus socialistai. Gaila. Nes jei
Anais metais lenkai ne ir skaistaus proto žmogus jie tai. butų padarę, impe
mažai prijuokino pasaulį. nekuoniet nedrįs taip šaltai ratorius dar labiau butų pa
Tai buvo jndbnu-rusų karės užpulti kitų žmogų ir nužu- būgęs.

Sereda, rugsėjo 19, 1917 m.

Katalikų Spaudos Draugijos
g Atsišaukimas.
tų kuriais šiandieniuė žmo
nija labai interesuojasi. Šį
met bus taip gi duodamos
gražių skaitymų knygutės
ir kiekvienas 1 dol. užmokė
jęs. o už du dol. gavęs kny
gų, džiaugsis iš savo žygio.
Taigi šiuomi atsišaukia
me, nuoširdžiai patardami
prisidėti prie šios taip labai
svarbios ir naudingos drau
gijos.
Prisidėkite broliai
palaikymui katalikų spau
dos, nes šiais laikais spau
doje tuno visa galybė. Su
spauda šiais laikais beveik
viskas yra galima nuveikti.
Taigi broliai ir sesutės, ka
talikai, prisidėkite prie šios
draugijos; tverkite savo
apygardose jos kuopas, bu
kite tikrais apaštalais kata
likų spaudos.
Atminkite,
kad praleistas laikas negali
ma yra sugrąžinti, tai gi ne
snauskime, bet kuogreiciausiai kibkime į darbų; Visi,
kurių meilė savo tikybos ir
savo prigimtos kalbos dar
neužgeso, neužkimškite sa
vo ausų ant šio atsišaukimo.
Rašykitės pavieniais, tver
kite kuopas dirbkite katabkų spaudos labui kuodaugiausiai.
Reikalaudami konstitu
cijų šios draugijos malonė
kite prisiųsti 6c krasos žen
kleliais pas raštininkų.
Pinigus siunčiant ar tai
čekius ar ‘money orderius’
siųskite p. Iz. Nausiedo var
du aift ALRKS. Draugijos
raštininko rankų: J. Tuma
sonis, 917 W. 33rd St., Chlcago, III.
Su augšta godone
J. Tumasonis.

LIETUVOS ŽEMĖS
BANKO REIKALUOSE.

Lietuvos Žemės Bankas
surinktų pinigų eash turi:
doleriais 38,000 ir rabbais
(eash arba kontraktais) 62,000.
Pasižadėjimai siekia per
šimtų tūkstančių dolerių.
Pinigai nuolat plaukia.
Besididinant Lietuvos Že
mės Banko kapitalui, tūli
n'ariai vis labiau ir labiau
pradėjo per laiškus klausi
nėti, ar pinigai gerai bankoj
trimi vardais sudėti ir ap
saugoti, ar banko knygos yra tvarkoje vedamos ir t. p.
Mes da sykį pranešame,
kad Lietuvos Žemės Banko
pinigai yra. sudėti trimi var
dais New Yorke banke
“Guarantv
v Trast Co.” Kad
be pritarimo ir be parašo vi
sų trijų narių tie pinigai iš
banko jokiu budu negali bū
ti išimti, kad miras nariui
jo sukeesoriai tų pinigų ne
gali reikalauti, kad knygos
yra vedamos kuogeriausiai.
Bet kad turėti visiškų bro
lių-lietuvių
užsitikėjimų,
mes, komiteto nariai kurių
vardu pinigai yra sudėti, 30
dieną rugpjūčio turėjome
Ne\v Yorke susirinkimų, ku
riame nutarėme priimti į
komitetų du nusimanančiu
bankinį dalykų trastces’u,
kuriudu gyvendama arti
New Yorko, galėtų karta*
nuo kario banko ri.ovj pati
krinti, peržiūrėti, kaip su

dėti pinigai, perreviduotu I

ikms:;sk::krk

kartas nuo kario banko kny
gas ir nariams ir visuome
nei praneštų, kaip banko
dalykai stovi.
Tais trustees’ais yra kun.
N. Petkus (Brooklyn, N,
Y.) ir adv. George Mttulevich (810 Broad St., Newark, N. J.).
Pasitikėdami, kad r. .a-'
tant, kaip viskas aiškiai ir
teisingai yra vedama, broliai-lietuviai ir sesers-lietu
vės da prielankiau ir noriau
rašysis prie musų Banko.
Pasibekame su dide pa
garba,

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals
tijos btakoje

R. W .Bush,
Kun. Tam. Žilinskis ir
Kun. Jonas Žilinskis.

Žvaigždė

SECURITY BANK
or cnouLoo
BTSSIM
Kanp. Corpssitcr St.

3% ant Jūsų Pinigų

Persiunčiame pinigus į
Europą ir galima gauti
Laivokartes.

50 W. Sixth Street,

Sąvaitinis Laikraštis

So. Boston, Masa.

išeina
PATAISO KLAIDĄ.

kas pėtnyčia

Kaina metanui:

Kuomet Amerikos betuvių spaudoje pasirodė bal
sai, kad lietuvių tarpe esa
ma šnipų, tarnaujančių ka
riaujančioms šalims, čikagiškė “Lietuva” ir prabilo
tokiais žodžiais:
“Yra nenuoseklu smerk
ti žmogų tik dėl to, kad jis,
būdamas beturiu, yra ko
kios nors šalies pobtišku
arba komercijiniu “šnipu.”
Tokius žmones užlaiko kiek
viena valstybė ir be jų ne
apsieina.”

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.

Lietuvoje ir kitur .... 4 dol.

Adresas pinigams ir ko
respondencijoms :

“ŽVAIGŽDE > J

3654 Riclunond Str„
Philadelphia, Pa.
S&S8S58B2I

Vladislovas
Markūnas
kareivis paieško savo drau
Praeitos savaitės numeryj gų: Kazimiero Markūno ir
“Lietuva” atšaukia tuos Rapolo Gibavičiaus, paei
žodžius. Pats redaktorius nančių iš Kauno gub., Vilkapgailestaująs, kad tie žo
džiai netyčiomis pakliuvę merg. apskr., Kleneių so
laikraštiu. Mat, redaktorius džiaus. Jo antrašas toks: D.
tuo , metu buvęs išvažiavęs Armija. Štab 6 armiji: 17
otdielnaia telegrafnaja ro
atostogosna.
Bet ir tas gerai, kad klai ta, 22. šestoe otdelenie,
Vladislavy Markunasy.
da pataisoma.

Tautos Fondo Sekretoriaus Atskaita Už
Rugpjūtį, 1917.
Iki rugpiučio 1 d., 1917, Tautos Fondan įplaukė .. $88,667.63
Rugpiučio 4 d., 1917.

So. Boston, Mass. — T. F. 11 skyrius.................... $2,000.00
Chicago, III. — T. F. 43 skyrius ............................ $38.25
Cicero, III. — T. F. 59 skyrius ................................... $95.33
Cliicago Heiglits, III. — T. F. 70 skyrius ................ $12.55
Luzerne; Pa. — T. F. 14 skyrius........................... ....... $8.00
Gary, Ind. — Iš vestuvių J. Jonavičiaus su p-lė U.
Pažeriutė .................................. *....<.................. $15.70
Scranton, Pa.—Šv. Tėvo dienoje auk. SLRKA. 30 kp. $15.00
Paterson, N. J. — T. F. 83 skyrius .................... $26.00
Rugpiučio 14 d., 1917.

Racine, Wis — T. F. 79 skyrius ........................ $33.00
So. Mancliester, Conn. T. F. 92 skyrius ............. $15.00
Kewanee, III. — T. F. 45 skyrius
........................ $6.00
Lebanon, Pa. — Pris. kun. Kennedy ....................... $6.00
Locust, Pa. — Pris. kun. O’Donnell ................... $56.00
Rugpiučio 22 d., 1917.

Amsterdan, N. Y. — T. F. 65 skyrius .................... $100.00
Sugar Notcli, P. — Pris. A. Šimonis ........................ $1.70
Sugar Notcli, Pa. — Už knygas ;................................ $1.50
So. Boston, Mass. — L. V. 17 kuopa............................ .$83.00
Rugpiučio 27 d., 1917.

Cbicago, III. — Aukavo J. Vaitkus ............................ $1.00
Export, Pa. — T. F. 91 skyrius ................................... $7.25
Philadelphia, Pa. — T. F. 212 skyrius .................... $50.00
Waterbury, Conn. — T. F. 40 skyrius ........................ $20.00
Rugpiučio 30 d., 1917.

Chicago, I|l. — Šv. Mykolo dr-ja ............................... $15.00
Chicago,-III. T. F. 43 skyrius ....................................... $9.25
Chicago, III. T. F. 31 skyrius .. ............................... $50.00
Chicago Heiglits, III. — T. F. 70 skyrius ............. $11.50
Melrose Park, III. — Už knygas ................................... $3.00
Melrose Park, III. — T. F. 47 skyrius ................. $16.75
Viso per rugpiutį, 1917, Tautos Fondan įplaukė $2,697.28
Viso labo iki rugsėjo l d., 1917 m., Tautos Fondan
įplaukė

....................... .•................. 'f... $91,364.91

Tautos Fondo Sekretorius,
Kasys Pakštas.

1

“DRAUGAS”

Sereda, rugsėjo 19, 1017 m.
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Pa TREČIOS LIETUVIŲ DIENOS KOMITETO ATSKAITA
panašių svetainę liko patikta vaiku- dė ir vasary šiek tiek pri kėlės puikias dainas.
edų, kurie ačių vargon. Pra- gelbėdavo, bet pfrasižengi- dainavo duoetas “Rūtų dar ATSIBUVUSIOS, LAKE SIDE PARKE, E. MAHANOY
P-lė Jančaitukė ir
Lietuvos duktė. kaičiui buvo išmokyti Ože- muose, suardyme šeimynų želis”.
JUNCTION, PA.
lio dainų dainuoti, ir taip ir visokio pykto jis buvo p-lė Rakauskiutė.
Paskui
dainuodami ėjo per visų pirmutinis draugas.
Taigi gerb. kun. Parafinas pasa
BENTON, ILL.
/eigos:
kė puikią prakalbėlę gerb.
svetainę.
laidokime jį giliai.”
Už guzikėlius (pins) ........................................ $383.45
kun. K. Skrypko jubilėtui.
Vieta ir žmonės.
Paskui buvo išlaimėjimai.
Dr. Čiapas taipgi trumpai
RACINE, WIS.
” Tags ..................................................................... 267.74
Ožį išlaimėjo vargon. PraDETROIT, MICH.
kalba į susirinkusius.
Po
Šis miestelis stovi lygioje kaitis, o avinų J. I_?.tinas.
” Vėliavėlės ...........................................................
2.60
Skaitlinga vietos Šv. Ka to tam buvo įteikta puiki Nuo Stand į : Tamaąua .......................................
vietoje.
Į jį privažiuoti
88.40
Svetainė buvo išpuošta
“Genovaitė” scenoje.
99
J
?
galima Illinois Central ir medeliais, kurie davė malo zimiero Karai, pašelpiuė dovana Arbatinis setas nuo
New Philadelphia ........................................ 80.55
99
99
Minersville .................................. ?.... t... 59.45
Chieago and Eastera Illi nų įspūdį susirinkusiems. draugija, nedėlioję 9 d. rug visų vyčių. Paskui padai
r9
Subatoje, 8 d. rūgs. Lie nois geležinkeliais.
99
Hazleton ........................................................ 176.75
Tarp Ypatingai reikia pagirti mu sėjo laikė savo mėnesinį su navo kvartetas: “Ilgesys”,
tuvos Dukterų draugija sta kitų tųutų čia yra ir lietu
99
Girardville ..................................................... 145.05
Tarp ko kita p-lės G. Gustaičiutė, M. Vizikantus, kurių pirmininkas sirinkimų.
99
,
?
tė scenoje istoriškų dramų vių gyvenančių apie penMalianoy City(per 2 vai. Tamaąua apl.) 19.56
p. J. Zabulionis buvo daug nutarė: prisidėtį ir kiek ga p. Šimutis pagrajino ant gi“Genovaitę”.
Kaip jau kius desėtkus šeimynų.
lioniškiutė,
p.
J.
DeriškeviNuo Ratų ................................................................................ 34.65
triūso padėjęs. Labai jam lima remti teisiamąją pas
daugumui yra žinoma, kad
čius
ir
p.
Gervibs.
Po
tam
Nuo Šokių ............................................................................. 57.85
mus Katalikų Spaudos Sa
už tai ačių,
Parapija.
“Genovaitė” yra tai vienas
taros, kas visiems labai pa Nuo Hart Bros (20% nuo įplaukų ir $50 nuo smuklės) 210.15
Vakaras buvo surengtas vaitę ir į Katalikų Spaudos
iš didžiausių ir sunkiausių
Yra tik viena katalikiška
tiko, Po to p. A. Aleksan Aukos: Antanas Šukaitis iš llalianoy City ................... 10.00
parapijos naudai, ir kaip Komisijų išrinko du atsto
scenos veikalų musų netur bažnyčia. Pamaldų išklau
Petras Kubertavičius ....................................................... 5.00
vu J. Lazdauskų ir K. Braz- dravičius ant piano, o p. L.
tingoje literatūroje.
Kad syt susirenka visų tautų ka matyti kad šis vakaras at džionį. Norintiems įstotį j Šimutis ant smuikos pagra
Geradėjas sugrąžino piningus, už prez Telegramų 1.78
nešė daug pelno, už kurį ža
“Genovatę” nors pakenčia talikai.
Parapija didžiau
Dvi ypatos iš Malianoy City po $1.00 .................. 2.00
jino polkutę kuri daug gy
b
dama intaisyti bažnyčioje Šv. Kazimiero Karalaičio
mai atvaidinus reikia neat sia paramų turi iš lietuvių
Viena ypata iš Girardville................................................. 50
Padainavo
draugijų naujiems nariams vumo pridavė.
puikų arnotų.
būtinai gerai pripratusių ir lenkų, nes kitataučių ka
bus draugijos lėšomis ap duetų p. Šimutis ir p-lė
....
--------------Iš to vakaro visi buvo už
prie scenos lošėjų, tam tik talikų mažai yra. Iki šiol
Del pagra
Viso .......... $1,545.48
mokamas
daktaras-kvotė- Kvietinskiutė.
rų dekoracijų, o ypač suma buvo kunigas lietuvis, bet jį ganėdinti.
jas; ir išnešė rezoliucijų žinimo gerb. p. A. AlekVietinis,
ningo režisieriaus. Pas mu- perkėlus kiton parapijon li
puikiai paIškaščiai:
prašyti: kad Lietuvių Die sandravičius
(
sų-gi moterėles kaip tik ma ko atkeltas lenkas, kuriuo
nos Centralis Komitetas (1 skambino aut piano kas vi George’s — ice-eream, candy and cigars.......... ............238.20
C. BROOKLYN, N. Y.
tyti to viso truko.
Atski kitataučiai neužsiganėdina,
d. lapkričio 1916 m.) ati siems labai patiko. Paskui Larkinr — soda .................................................................. 87.75
rai vardų lošėjų neminėsiu, delei nemokėjimo kitokios
duotų atgal visus Raeine buvo monologas, p. Šimučio V. Jusaitis — trūktai, duona ir kiti daigtai ........ 38.67
LDS.
Apskričio
susiva

bet abelnai imant nesukly kalbos.
Lietuvių Dienoje (1 d. lap “Redaktorius” iš ko buvo
už nuvežimų daiktų ir naudojimų troko 10.00
žiavimas
įvyko
9
d.
rugsėjo
siu
pasakius buvo taip
daug
juokų.
Po
to
padai

”
”
už naudojimų troko 6 kartus iš Malianoy
Draugijos.
bažnytinėje svetainėje. Gra kričio 1916 m.) surinktus ir
“škaradnai” sudarkyta. Lo
navo
l^abai
puikiai
visas
dar iki šiai dienai neišsiųs
City į Lake Side ....
.................. 18.00
Čia gyvuoja pora draugi žus oras tų dienų sutraukė tus į Lietuvą nuo karės nu- choras kėlės dainas ir tuo- Petrui Kubertavičiui už mėsų
šimas buvo žemiau kritikos.
.................. 24.75
Prie Vytauto draugi pusėtinai atstovų nes atva
Ir nestebėtina, nes “Mai- jų.
mi
užsibaigė
programas.
Po
w
D
Bačkauskui,
už
spaudos
darbus
kentėjusiems, pinigus.
.................. 53.35
kis” režisieravo, o “Mė jos priguli net virš šimto žiavo iš visų šąlių net 20, o
programui
seke
lietuviški
Mc. Cann’s, už spausdinimu rezoliucijų .......................... 6.00
Panedėlyj, 10 d. rugsėjo
gęs” ir ”Bėsės” lošė. Mu narių, o SLA. kuopa silpnai ir svečių nemažas būrelis.
žaislai,
kuriais
vadovavo
p.
National Ticket Co., už tikietus ...................................... 26.00
su bažnytinėmis apeigomis
Po priėmimui mandatų ir
sų moterėlėms reikėtų žino gyvuoja, bet vis dar laikos.
atsibuvo laidotuvės 17-kos' A. Aleksandravičius ir pa W. B. Regalia Čo., už guzikėlius ir tags .................. 55.80
peršaukimui atstovų sekė
ti, kad “Genovaitę” vaidin
Jau Dovanos dėl Atletikos ...................................................... 12.00
Lietuviškos Įstaigos.
metų mergaitės Onos Kum- skambino ant piano.
raportai
komisijų
apie
nu

ti, tai ne “burdingieriams”
nimas linksmai pažaidęs ir
”
pardavinėtojams tags ir guzikėlių ...................... 10.00
Šiame mieste randasi po veiktus darbus nuo praeito pikės, velionė nors prie jo
blynus kepti, nors kaip ku
pašokęs
iki
vėlam
laikui
iš

Sekretorių išlaidos .................................................................. 5.21
kios pašelpinės draugijos
ra mėsos pardavyklų su ko- Apskričio
susivažiavimo.
rioms ir blynai nenusiseka
siskirstė
po
namus,
Dr. Bielskiui kelionės iškaščiai ...................................... 15.00
loniališkais daiktaisų pora Raportai likosi priimti ir nesuskubo prisirašyti, nes
— prisvyla...
Juokingos
Rutytėlė. Cleary’s — už audeklų apdengimuialtoriaus ............. 13.23
tik atvažiavus iš Lietuvos
karčiamu* ir barzdasltutvk«/
atstovai išreiškė pedėkų ko
tos musų moterėlės.
Tūli
Orkestrą................................................................................... 26.00
la.
.
x
misijoms per p. Spranaitį, pradėjo sirgti ir suvirsimi
jų klausė “Ar turit tamstos
PRANEŠIMAS.
Križanauckui už išnešiojimų plakatų ...................... .
3.00
per trejus metus sirgo plau
nes
anų
pasidarbavimu
keApšvieta.
“G enova it ei ” režisierių ? ’ ’
Šiuomi pranešame, kad Telegramas Prez. W ii šonui ................................................. 1.78
liolikų dolerių inplaukė į čių liga, bet skaitlingas ku “Draugo” Bendrovės šėrininTai jos atsakė —. taip. “A
Apšvieta čia stovi ant že
ris dalyvavo laidotuvėse.
kų specialis susirinkimas bus
kans tas yra “žėbisierius?” mo laipsnio. Daugumas y- Apskričio iždų.
Viso — $644.74
Buvo apie 15 karietų, dau 9 dieną spalio, 1917, 2-rą va
Čia pat išrinkta 4 organi
Kan jis vaik?”
Dar vienų
ra linkę prie girtuokliavi
Įplaukos ......................
$1,545.48
gybė vainikų.
Paliko Ra- landą po pietų “Draugo” ben
..(i “trubelį” musų moterėlės mo. Kaip kurie skaito laik autoriai. Du dėl Ne\v YorIškaščiai.............................
644.74
cinc, nubudime tėvą, moti drovės name, 1800 W. 46th
turėjo, nes dvi dieni prieš raščius, bet yra ir tokių, ku ko valstijos ir du dėl New
Pelno lieka .......................................
$900.74
nų, tris seseris ir švogerį. St. Minėto susirinkimo tikslas
lošimų “Gobų” suareštavo, riems daugiau rupi karčia- Jersey.
Paėjo iš Kauno gub. Šiau bus bendras visų “Draugo”
Susirinkimas buvo labai
Komitetas Lietuviškos Dienos:
taip kad prisiėjo kitam per moj praleisti ant syk kelius
lių pav., Žagarės parapijos. Bendrovės šėrininkų pasikal
vienų dienų tų rolę išmokti. dolerius, negu užsimokėti rimtas ir atstovai su gerais
Pirm. V. Jusaitis iš Malianoy City, I vice-pirm. kun. P.
Reporteris. bėjimas apie padauginimų
įspūdžiais išsiskirstė.
Pagal mano nuomonės, ge
už laikraštį doleris kitas ir
“Draugo” Bendrovės kapita Gudaitis iš Tamaąua, Pa., II vice-pirm. kun. V. Matulaitis iš
Ten buvęs.
riau Detroito moterėlės pa
juomi naudoties apskritus
DETROIT, MICH.
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.- New Philadelphia, Pa., sekretoriai: S. Rutkauskiutė iš Madarytų, kad vietoje darky metus.
Laikraščių parei
00 ir numažinimų šėrų kainos hanoy City, Pa., J. Karalius iš Malianoy City, Pa., Karterius,
AURORA,
ILL.
mo scenos veikalų, švariaus na: keletas egz. “Draugo,”
Rugsėjo 8 dienų Detroite par value kiekvieno šėro nuo M. Lapinskas iš Malianoy City, Pa., Kasos gloh.: kun. Pr.
stubas užlaikytų, savo vv- “Darbininko,” bet yra dar
Augustaitis iš Malianoy City, Pa., Ona Babarskiutė iš Ta
apvaikščiojo gerb. kunigo $25.00 ant $10.00 už Šerų.
rams
išmoktų
gardžiau ir kitokių, kurie neišstoja iš Mirė degtinės mylėtoja;
maąua, Pa. A. Glinskas iš Girardville, Pa.
Kun. A. Ežerskis, pirm.
K. Skrypko 25 metų sukak
“porčiapų” iškepti ir tanNariai Komiteto: Adelė Kelminskiutų iš Mt. Carmel, Pa.,
J. J. Statkus, rašt,
tuves.
Del jo pagerbimo
tamsybės bangų ir šviečia
Rugsėjo 10 d. čia pasimi
kiau savo “murzinus” vai
A.
Valinčius
iš Hazleton, Pa.
NOTICE.
L. Vyčių 79-tos kuopos baž
savę “Naujienomis,” “Ke
rė
didis
degtinės
mylėtojas,
kus nupraustų.
Paprastai
Notice is hereby given that
leiviu,” “Kardu” bei kitais J. Barleycom. Kadangi ve nytinis choras surengė kon
musu moterėlės savo balius,
certų suvisokiais
įvairu a special meeting of the stocksocialistų šlamštais.
lionis prigulėjo prie Adven
bei pikninkus “pamargina”
mais.
Pirmiausia mažučių holders of the Draugas Pu b.
Darbai.
tistų tai, ir likosi jų apeigo
svaigalais.
Šiuomi kaitų,
vaikų choras padainavo lin Co. will be lield at 1800 W.
mis
palaidotas.
Darbai, tai
daugiausia
taip pat norėta po “Genokėjimo dainų gerb. kun. Ju 46th St., on the 9th day of
Grabo
nešėjai
buvo
ketu

navaitei” kiek alučio patriu vien tik prie anglių kasimo.
biliatui, paskui kelias įvai October 1917 at the liour of
ri
vaikai.
Grabas
buvo
pa

binti”, bet negauta leidimo. Kasyklos dirba gerai, bet
rias daineles, ant galo 2 o’clock p. m. for tlie purpose
prasčiausias
kuriame
gulėjo
yra mažesnįs
Tas išėjo žinoma joms ant užmokestis
“Žvirblelį” iš kurio buvo of considefing the voting upon the proposition to inerease
rengia labai pulkų vakarų teatrų, kuris (vyks
gero, nes ant tokių balių jų noma negalima sulygintiET su raudona nosimi ir bute nemažai juokų.
Buvo te
School Hollėje ant kampo 48-tos Ir Honore gatvių (No. 4758
the Capital stock of the said
liu degtinės ponas Booze.”
vyrai taip “nusiliuliuoja” negu kitose kasyklose.
S. Honre st.,). l’rgramas bus labai įvairus, tokio puikaus vakaro
teikta gražus bukietas ro
13-toji kp. dar nebuvo surengusią, savo gyvavime. Bus suvaidinta
Nieko tokio ypatingo ne- žių ; ir padeklemavo p-lė Draugas Publishing Company
kad parėję namo iš “links
“Gyvieji Nabašninkal“, dainos žaislai, skrajojanti krasą, paskui šo
buvo ant laidotuvių! apari Bukšaitė. Paskui padaina- from $25,000,00 to $50,000.00
mybės” jom pačiom nuga
kiai iki vėlumo. Tatgi visi Chicagos lietuviai ir lietuvatės, atkreip
decrease
the
par
value
of
each
kite domą. ant šio Vyčių rengiamo vakaro Ir pageidautino skaitlingo
SIOUK CITY, IA.
to kų pastorius pasakė į su- vo labai gražiai vyrų choras
ras skaldo. Kaip jau buvo
atsilankimo, nes salė ant Town t IJike. Viena iš didžiausiu, regis
share
of
stock
from
$25.00
per
surinkusius palydovus.
talpina 16 šimtų ypatų.
Kviečia
RENGĖJAI..”
“Drauge” minėta,
kad
and
also
the
proposition
to
Rugs. 9 d. Šv. Kazimiero
“Draugai, broliai ir se
viršminėtoji moterų draugi
ima
share to $10.00 per share.
ja, buvo pažadėjusi į naują draugija surengė labai gra sers, — sakė pastorius, —
DR. A. YUSKA
Ųated this 31st day of
ją bažnyčių šalinį altorių į- žų ir juokingų vakarų para atėjau palaidoti J. BarleyLIETUVIS SYDYTOJAS
August, 1917.
tiHiifiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiniiMiiiiiiMiiiiiiiiiii
taisvti, bet dabar ačių pasi pijos svetainėje su išlaimė- corn, ne pagarbint) jį. Pik
174S SI. tflIstH CNICM8, AL
Rev. A. Ežerskis, pres.
Vaka tieji žmonės gyvena po jų,
eonai tau smcT
darbavimui nekuriu “susi- jimu avino ir ožio.
J. J. Statkus, sec’y.
pratėlių” tas gražus suma ras labai gerai nusisekė. kadangi geri darbai dingsta
nymas nuėjo niekais.
Gė Žmonių buvo prisirinkusi kariu duobėje su kaulais.
Senis girtuoklis atsiskirė ir
da moterėlės nedalaikyti žo pilna svetainė.
Apie 8 vai. vakare, bobu yra viltis, kad jisai nepardžio!
Dar vienas dalykas
Jis buvo draugu
yra labai peiktinas Lietuvos tė, lietuviškais drabužiais grįž.
Jie ištikrųjų greitai griebtųsi už
Maajl. ■•atimti. daryti aat
N. R. O. (Energy) Skalbimo Plyte
pasirėdžiusį,
atvedė
į
svetai
daugelio.
Jam daug tikė'
Dukterų draugija yra kata
atsakymo siutai Ir aaatkotsl,
lių. N. R. O. yra paliuosave Chlca▼artėt ■■• ••• Iki |6S .dabar
gos moteris nuo skalbimo
vergijos
likiška, bet kiek matytis nę avinų ir ožį, Atėjus į jo, daug jis žiemos laiku šil
parsiduoda PO01I Ir SI doL
draugijos
narės
klaidų nedarys.

.

j}

MILŽINIŠKAS VAKARAS

Dabokite Savo Akis

Vyrišky Drapay Barinis

«>

yra laisvamanių “diriguoja
ma,” nes “Genovaitės” pla
katu ir tikietų darbų pave
dė laisvamanių redakcijai.
Mums yra žinoma, kad ka
talikiškos redakcijos tokius
darbus atlieka kur-kas ge
riau ir pigiau.
Tai ko-gi
prie laisvamanių glaustis?
•Na užteks. Tikime, kad ant
toliau Lietuvos Dukterį)

Jeigu Akiniai Reikalingi Nelankyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei

Tisai mala! vartoti aiutal Ir
nverkotal

pkites pas:

K, NURKAITI, Opt. Dr.
1617 N. Robey St.

MlIvagfcM trNortli tf. Til.

Nauji, daryti gatavi ml nuo
|1( Iki •«» siutai ir ovarkotal.
nuo |T.I» Iki II doleriu.
Pllnaa pasirinkimu kailiu
pamokta avsrkotu-

NmI«K4$17

vsrtės

ano

|3B

Iki

III, dabar |B Ir anjrttfau. Rai
nė* ano ll.M Iki 14. M. Val
kų .Intai nuo ll.M Iki IT U
Vallaoa Ir Knpaeat
Atdara kaadlan*. aadėllomla
tr vakarais.
b,

! g MK

Jeigu Vyrams
Prisieitu Skalbti

Per pritirlma yra sužinota kad N. R.
O. Skalbimo Plyteles yra padare skal
bimo darba nuo 10 iki 20 minutų
be Jokio trinimo ir sutaupina 50 nuo
šimti muilo bilos. N. R. <1. prašalino
purvo, taukus Ir vaisių pletmus. Pa
prašyk savo groserninko kad duotų
Jums dykai
sampell. kurio užteks
vienos savaitė* skalbimui, Adresuoki
te Earquhar Moon Co. Room 1107.
140 W. Van Buren St.. Chieago. Vaizbažcnkli* apačioje yra Jūsų apsauga.

įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis specijallstul, kur* 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

'l L

John J. Šmetana

Akiu Specialistas
TĖMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-raw augfetas
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai
Telcphonc Ganai 523

LAUNMY1NRXTS

dHIMMIlIUHMIUIMIIMMniMHimiMIHIItlIHIHMttlHItinMtHfnMMHNHtMČ

š¥. KRYŽIAUS PARAPIJOJE—L VYČIU 13 KP.
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Sere'da, rugsėjo 19, 1917 m.

'’DIAVOA

CHICAGOS

ŠIA SAVAITE

IMS DAU linkių buvo nemažas būrelis, į

NEPAPRASTA PROGA ĮDĖTI PININGUS Į
DIDEĘ IŠDIRBINIO INSTITUCIJĄ

$

PAJIESKOJIMAI

fvlatouaa Mc Kinta? 6764

ypatingai susirinko visos
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Pait'.škau kunigo Stanislovo Dišo,
spėkos
Darbininkų
veikėjų,
d
metai
kaip
iš
Lietuvos,
5
metai
Šia savaite vėl bus pasiųsta
(lydo visokias Ligas
algul gyveno įiekuij laika Cliieugoj,
kurie
‘
daugiausia
veikia
fiv.
Jurgio
iHtrapijoj,
bueiuu
luitai
10,000 vyrų rekrutų į Roek1417 Si. Hitlerį liti.
tusu W. II uitis
dėkingais kad kus man praneštu:
P. SAGOTAS,
fordo lagerius. Prie šio pa Chicagos Apskričio darbi
1034 N. Liberty St., MORRIS, II,L.
Auganti didele vertelgystė kuri Dabar gali pradėti
šaukimo bus šaukiama pusėti ninkų labui.
mokėti dividentus. Dešimts milijonų ūkininkų Suvieny
Pradėjus vakarienę, pra
nai ir lietuvių. Šaukimas pra
Paieškai! savo brolio
Kazimiero
Dr. S. Biežis
tose Valstijose laukia musų produktų, šitie susideda iš
Kuneėn, paeinančio iš Kauno gult.,
Pir
Trečiadienis, 19 rugsėjo. sidės 19 d. šio mėn. ir trauk sidėjo ir programas.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
Vilkmerge* pavieto, Kagaios parapi
sanitariškos metalinės muščiokės kuriu sumuša sviesta
jos, Vilkonių kaimo.
Girdėjau kad
miausia vakaro vedėjas p.
Šv. Januariaus ir kitu kan sis iki 24 rugsėjo.
Ofisas 233# S. Leavitt St.
gyvena Chieagoje. Meldžiu Jis pats
į
vieną
minųta
laiko,
taip
pat
tiktai
vienas
Smetonos
Valandos 4— ir 7—•
ar
pužjstumi
praneškite
apie
jį,
už
Poška trumpoje pakalbėję
kiniu.
Tel. Canal 3877.
kų klišių labai dėkingus, mano adre
atskyrėjas
visam
pasaulije,
taip
sanitariškas
pieno
ir
sas sekantis:
50 UŽPUOLIMŲ PADARŲ.
papasakojo tikslą to vakaKetvirtadienis, 20 rugsė
MOTIEJI S KI NGE,
Smetonos užlaikytojas ir tt.
mtjtiimimiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiiiii'3
2344 W. 23 Plaec Chieago, III
Nekoksai John Sebniidt 19 ėlio ir pakvietė p-lę Nausiejo- Šv. Eustakijaus.
Musų
valdyba
susideda
iš
penkių
vyrų
kurie
yra
tu

metų
senumo,
ir Edward daitę paskambinti pianu.
JOSEPH 0. W0L0N
Paieškau savo pusbrolių: Bene
rėję didelius fabrikus ir padarydavo nuo 100 iki 1400
dikto ir Tedcušo ir puseseries Ro
Stroffner 21 m. senumo, prisi Paskui p-lė Urbonaitė dekLIETUVIS ADVOKATAS
zalijos, Tumošaiėių, paeina iš Kau
BRIDGEPORTAS.
procento dividentų šerininkams savo kompanijose per
no gubernijos, Raseinių pavieto, Jur
Kamb.
884 National Llfs Bldg.
pažino, kad jie padarę 50 už lemavo, po jos p. Cibulskis
barko volastles, Skimamunės mies
S#
So. LaSalla St..
A paskutinius penkioliko metų.
telio, 10 metų kaip apleido Lietuvi),
puolimų apiplėšimų pereitais pasakė monologą “Žiovu
Vakarais 1688 Milwauk«s Ava
ir
visa
luiku
gyveno
Plilladclpliijoje,
£
Mes
turime
tiktai
aprubežuota
skaitlių
šitų
Šerų
£
Nedėlioję, rugsėjo T 6 d.,
Pa.
Cantrsi <39#
metais. Manoma duoti jiems lys,” po jo p. Mažeika pa
Malonėkite atsišaukti, ar kiti pra
Rasldence Humbold IT
$ ant pardavimo. Jie dabar parsiduoda po $12.50 už Šerų, 1 neškite
3:30 vai. po pietų, įvyks T.
jų antrašų, nes turiu svarbių
geresnę progų pasipelnyti Jo- sakė gražią prakalbelę, vėl
CHICAOO. II.
reikalų šiuo antrašu:
F. 32-rojo skyriaus sureng
bet trumpų laikų pakils ant $15.00 Jie yra paprastas
VERONIKA GALNAITE,
lieto kalėjime.
p-nia Nausiedienė pasakė
4333 Hermitagc avė.,
Cltieago, III. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiTiiiiiiu
tos prakalbos T. F. raštinin
kasos serai, pilnai užmokėti ir non Assessable. Jie gali
i
keletą žodžių, po jai p-lė
\ būti perkami ant cash pliano arba įmokant dali iš kalno, *
kui p. K. Pakštui. Prakal
Paieškau
savo
švogerkų:
Onos
ir
MOTINOS! SAUGOKITE SA Nausiedaitė, vėl
i S o likusius penkiomis lygiomis dalymis kas mėnuo,
Tel. Drover 7041
Rozalijos Sutinsiu paeinančių iš Kau
...skambino
. .
ii
bas atidarė gerb. kun. F.
no gub., Seinų pavieto, Naujamiesto
pianu, po skambinimui kun. «
Dr. C. Z. Vezelis
VO KŪDIKIUS.
volastles, Girininkų sodos
Vainuto
Kemėšis,
paaiškindamas
Šį yra tikrai stebuklingų proga dėl mažų ar dideS
.
.
parapijos. Pirmiaus gyveno Chieago
LIETUVIS DENTISTAS
Chicagos sveikatos depart- Slavynas pasakė prakalbą, £ lių investorių. Paskutiniais laikais mes esame daug da
prakalbų tikslų ir perstatyje, dabar nežinau kur randasi, nialoValandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
po
jo
kun.
Albavičius
ir
ant
nėkite atsišaukti sekančių adresu:..
Nedėliomis pagal sutarimų.
| re biznio su Lietuviais ir dėl jų specialio prašymo kad
damas kalbėtoj į.
Gaila, mentas persergsti visas CliicaMR. JOHN MASIK
4712 So. Ashland Avė.
galo
gerb.
kun.
F.
Kemėšis.
gos
miesto
motinas,
kad
anos
,
Box
79
—
154
Place
Harvey,
III.
šis pagarsinimas tilpsta.
kad neperdaugiausiai žmo
arti 47-toa gatvės
Pakalbėjęs gana ilgai, dėko
daugiau
dabotų
savo
kūdikius,
Norint
su
žinoti
kaip
galima
Jums
gauti
200
nuoš.
di|
•#•***•*«#•#•*•#*
nių buvo susirinkę, nes taip
ANT PARDAVIMO.
jo visiems už prijautimą 30
videntu rašykite, o gausite knigute, Jeigu nori pasi
gero kalėtojo, kokiuo yra kadangi epidemija vaikų pa
darbui ir pasižadėjo dar
naudoti šia auksine proga savo gyvenimo, turi Pradėti
p. Pakštas, malonu ir nau- ralyžiaus yra įsigalėjus ir per
EXTRA PARDAVIMAS.
daugiau pasidarbuoti tėvy
Turi būti greitai parduota bučerpaskutinės
dvi
diena
apsirgo
AKYS E6ZAMINU0JAMAS
Dirbti Dabar.
dina pasiklausyti.
Jis tie
nė ir grosemė. Priežasti
savininkų
nės bei tautos labui ypač
paima kariuomenėn. Biznis plačiai
net
16
vaikų.
siog užžavėjo klausytojus
išdirbta; puikiai įrengtas. Tarp lie
GREITAS VEIKIMAS YRA NEATBŪTINAI
Po jo kal
tuvių ir kitataučių apgyventoj vie
Chicagos
motinos
ypatingai darbininkams.
savo puikia iškalba, patrltoj, švariame miestelyj. Kuriems ne
REIKALINGAS.
reikia stoti kariuomenėn atsišaukite
šiose ward’ose turi daboti sa bos svečiai pažaidę valandė
jotiniu ir nuodugniu supra
tuoj, parduosim pigiai. Del platesnių
Km turite silpnas akis ir trum
X.
informacijų kreipkities į “Draugų”
vo vaikus — 4, 6, 7, 17, 19, lę išsiskirstė.
Šie Šerai Parsiduoda Greitai
pų žiūrėjimų arba galva skauda
timu aiškinamųjų dalykų.
administracijų laiškų arba asmeniš
nelaukite ilgai, bet a tei tikite pas
kai.
27, 28, 29, 32, 33 ir 35, taipgi
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
Nors ir iš mažo būrelio
pririnksiu akinius. Už savo darbų
T0WN OF LAKE.
ir 14 tvardoj.
4 Rašyk Šiandiena
gvarantuoju arba pinigus sugrą
susirinkusiųjų, visgi prie
žinsiu.
Taipgi sveikatos biuras iš
L. Vyčių susirinkimas.
PRANEŠIMAS
CICEROS
nuolatinių aukotojų šio T.
PETER. A. MILLER
“Draugo” skaitytojams, kam iš
leido motinoms šiuos paaiš
13 rugsėjo, Šv. Kryžiaus
2128 West 22-ra gatvo
F. skyriaus prisidėjo ir už
NATIONAL DAIRY MANUFAGTURIN6 COMPANY
Ciceros “Draugo”
skaitytojams
kinimus:
parapijos svetainėje vietos *
nepristato vaikas teisingai kožna
X
simokėjo 14 naujų narių. Po
1. Kad vaikų paralyžius vyčių kuopa turėjo susirin *
dieną “Draugą”, tai meldžiti atsi
625
First
National
Bank
Building
$1.00 į mėnesį pasižadėjo
šaukti
pas manės, o aš stengsiuos
yra užkrečiama liga.
kimą kuriame atsilankė ga
pataisyti.
mokėti: Fr. Salamanavičia,
Kampo Dearborn ir Monroe
Telefonas 5269
AR ESI GIRDĖJĘS?
2. Kad ypatingai vaikai iki na skaitlingas būrelis narių.
J. MOZERIS,
Kad žmogus gali pasigražinti sau
J. Budreekis ir Sun. Mišel1430 S. 49th Avė., Cicero, III.
penkių metų turi būti daboja Pirmiausia svarstyta kuo
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk
ka.
Po 50 c. į mėnesį au
ffi
NATIONAL DAIRY MANUFACTVRING COMPANY
štampą ir gausi visas informacijas.
I
mi.
£
625 FIRST NATIONAL BANK BUILDING
pos reikalai ir užsiminta
DISTRIBUTOR FOB BILIERT CO.
kos Alek Budreekis ir Juoz.
3. Gali užsikrėsti ir visokio rengimu vakaro, kuris į- 1
Phone Yards 2721 i
42 Vine Street,
Montello, M»u.
Meldžiu prisiųsti ant žemiaus paduota adreso, be jokių
Zimontas.
Po 25 e. į mė amžiaus žmonės.
8
pareigų ant mano pusės, pilna aprašymu savo propozicijos.
DR.
J.
JONIKAITIS
vyks 14 d. spalių.
Tarp
nesį pasižadėjo mokėti: EI.
Vardas
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
1
4. Yra labai pavojingas.
kitko nutarė užkviesti Šv.,
Mažeikaitė, Juzė Aleksienė,
IR VAIKŲ LIGAS
Gatvė ..
5. Kad tie, kurie ir pasvei Cecilijos chorą, kad palink- $
r
3315 S. Halsted St.,
Vinc. Vitkus, Kaz. Juškevi- ktų gali būtį sužeistais iki mir
Miestas
smintu
atsilankiusius
sveCHICAGO, ILL.
V« •
čia, Juoz. Fabijauskas, Pet ciai.
čius gražiomis dainelėmis.
ronėlė Lazdauskaitė, Jonas
8. Kad nuodų tos ligos gali pas]ulį įnešta naudingų su
Kristautas, Fr. Vaičeka*is- atsirasti nosyje ir burnoje vai
Šie vyrai Ponas Meservey į šį išpardavimų, ypačiai į ga
<MA5TER-V-5Y5TEM
manymų kunigų N. Pakal
kis ir Vincas Petrauskas.
ir
Mr.
Prosser
yra
valdybos
tavus
drabužius
ir
skrybėlės.
VOKYKIS
KIRPIMO IR DESIGNING
kų.
nio ir J. Statkaus.
Pabai
VYRIŠKU ir MOTERIŠKŲ
Niekados pirmiau šį krau
Taipgi per T. F. 32-rojo
APRĖDALŲ
7. Gali būti pernešta atėju goje p, A. Prečinauskas pa- nariai United Seeurity ComMusų sistema ir ypatiškas mokini
DR.
G.
M.
GLASER
...
.
, ..
pany. Jų ofisai yra po 685 tuvė turėjo tokių gražių styskvriaus susirinkimą, laiky- sių atlankyti.
mas padarys jus žinovu į trumpą lai
su kg jausminga prakalbu,
± i
•
n
• i
ką.
. .
. z . 1 • v.
Continental nr Commercial lių ir materijolu, kaip šimėt,
tų rugsėjo 11 d. į nuolatinių
..
Praktikuoja 2C metai
Mes turime didžiausius ir geriaa8. Kad nurdų gali atsirasti _kurioje
primine vyčiams,
202 g
; CM_
Gyvenimas ir Ofisas
lus kirpimo-designing ir siuvimo sky
jie
yra
padirbti
expertų
išdiraukotojų
skaičių įsirašė nosyje ir burnoje vaikų.
3149 S. Morgan St. kertė 32 st.
rius, kur mes suteiksime praktišką
kad neužilgo reikėsią jam
patyrimą kuomet jus mokysitės.
Chieago, III.
bėjų.
po $3.00 gerb. kun. F. Ke
Elektra varomos mašinos musų
9. Kad seilės sergančiųjų, su savo mylimu jaunimu a
SPECIALISTAS
f
siuvimo skyriuose.
Moteriškų,
Vyriškų
ir
Vaikų
Materijolai,
Šilkai,
Leiciai
mėšis, kun. I. Albavičius ir gali sveikus užkrėsti.
Jus esate užkviečtaml aplankyti ir
atsisveikinti
kariuomenėn
Taipgi Chroniškų Ligų.
pamatyti musų mokyklą bile laiku—rir
visi
Rudeniniai
drabužiai
dieną
ir vakarais Ir gauti speclališOna Švelniukė po $1.00. Tš
MIDAS OIL COMPANY.
10. Sėdėjimas ant žemės yra šaukimo delei, ir baigdamas
OFISO VALANDOS:
kai pigią kainą.
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
Patrenos daromos pagal Jūsų mit
viso nuolatinių aukotojų labai pavojingas.
Pasikalbėjus šiandiena su yra geresnį, gražesnį iš kurių
ir nuo 8 iki 8:39 vak. Nedėlio
rą—bile stailės arba dydžio. Iš blle
kalbą labai išgyrė vyčių ormis vakarais ofisas uždarytas.
madų knygos.
nuo rugsėjo 11 d. prisirašė
11. Skepečiuke ir rankšluos ganizaciją; anot jo žodžių: F°nu Charles1 H. Seig, mana- galima pasirinkti. Jie sudėti
BIASTER DESIGNING SCHOOL
Telephone Yards 687
ant lentynų tik laukia jūsų at
J. F. Xasnlcka, Pcrdėtlnls
17 naujų.
čiai yra pavojinga.
“Kur eisiu, ar busiu niekad £erium E. McNeil & Compa118 N. La Šalie gatvė. Kambarys
silankymo.
416-417. prieš City Hali
12. Dulkės ir muses naikv- neužmiršiu, šios prakilnios
Pasižadėję nuolatinei au
sa^°
Per -j°
Nepaprastas
pasisekimas •*1
kotojai sumokėjo nedėlioję ti kambariuose.
vyčių organizacijos.” Na- kbha seeurity darbo kompanišios
dideles
krautuvės,
guli
13. Kambariai turi būti kas riai jo žodžius palvdėjo ilgu 3°3» niekados pirmiau nebuvo
16 d. rugsėjo $7.25, ponia
Dr. POVILAS
E. Gedgaudienė aukavo į dien pi au jam i.
delnu plojimu. Gaila'mums tokios *eros Pr°S°s idėti Pini‘ daugiausia ant to kad mes vi
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
Lietuvis Gydytojas ir
14. Kuodaugiansia šviežio •
gus kaip Midas Oil Company, suomet daveme žmonėms pil
T. F. $5.00. Išviso pinigų
Chirurgas,
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
na vertė už jų pinigus, ar pir
gult ištepk veidą moseia per ke
8208 S. Halsted St.,
Chlcaco
sumokėta $12.25, Čekis iš oro ir saulės šviesos.
J Šeputis kde kas’ nežiūrint kaip mažas
is vakarus, o padarys veidą tyru,
Tel. Drover 717#
15. Daugiausia šviežio oro
jo investmentas bus tik reikia ksi pas mus viena mąstą borašytas vardu ižd. B. Vaiš
ir skaisčiu baltu..
Toji mostis
velnos ar viena pora Manke
šima plėmus raudonus, juodus ar
apmąstyti
parsiduoda
po
de

noro ir inteiktas T. F. rast. vaikų miegkambariuose.
ATVAŽIAVO 10,000 MYLIŲ
ba šlakus ir prašalina visokias
tų pas mus viena mąstą bų16.
Jeigu
vaikas
pradeda
Primename, kad T. F. 32
spuogus nuo veido. Kaina dėžnĮSTOJO KARIUOMENĖN. šimts centų už šera. Jis man
velnos ar vieną porų Manketų,
kosėti,
galvos
skaudėjimų
tu

tės 50e. ir $1.00. Pinigus galit
priminę
apie
Poną
Doyle
ku

skyrius, ateityje laikys sa
90 dienų
kelionės atliko
siųsti ir Btainpomis.
eilę
drabužių
ar
skietį:
tavo
tuojaus Wright Paterson, cbieagietis, ris nusipirko stocko iš Texas
vo mėnesinius susirinkimus, ri, pradeda silpnėti
J. RIMKUS,
ras negali būti suliginamas su
P. O. Box 36,
Holbrook. Masa.
kas antras utaminkas, 7:30 šauki daktaro pagelbos.
kad pasiduoti į kareivius ir oil kompanijos, po viena dole
rį už serų. Šis žmogus buvo
krautuvių tavorais.
vai. vakarais, Šv. Jurgio
kariauti su Suv. Valstijų prie
Pigus tavoras yra brangus
P-NO
KAZ.
PAKŠTO
parapijos svetainėje, ant 1
šais. Jisai buvo
nuvažiavęs laimingas kad turėjo pakakti
nusi už bile kokia kainų ir absoliu
PRAKALBOS.
lubų.
Sekantis susirinki
į Australiją, bet gavęs žinių nai pinigų už kuriuos
pirko gan getą gabala stocko. tiškai neturi vietos čionnis.
mas įvyks spalio 9 d. 1917
T. F. 32-jo sk. rast. j Suv. Valst. stojimų karėn suTa pati proga yra duodama
m.
Tai gi malonėtumėm,
Šiandien, seredoje, 7:30 v. grįžo atgal,
ir pačiam per E. McNeil & Užlaikykite Sveikus Inkstus
kad kuodaugiausiai narių vakare, Tautos Fondo eskSusirašinėjant su Ponų S. Company kuri randasi po 134
Sveikata yra verta taupumo
susirinktų. Taipo gi mel retorius p. K. Pakštas kal T. Meservey sako kad kompair uekurie žmones moka
S. La Šalie str., Chieago. Jeiją kaip taupyti.
džiame atsivesti ir prikal bės Visų Šventų parapijos nnja kuria jis atstovauja, tai
norite daugiau žinių apie mi
Dauguma žmonių paima savo g>-binti, savo draugus ir pažįs svetainėje (Roselande).
•ARU 8ANTOB KAVA.
Midnight Mining ir Manufac- nėta kompanija Ponas Seig su vasti j suvo rankas per neatkrclpitamus, idant prisidėtų prie
mą atydos j inkstus, kuomet jie ži
Poselandiečiai,
skaitlin turing Company, turi 130 akrų
didžiu malonų Jums atsakys. no kad jaučiasi blogai. Silpni inkstai Viirar parduodama po 28c ir
Lietuvos Gelbėjimo Armi gai nueikite į šias prakal geros minėrališkos žemės šalidaugiau bledes atneš negu kokis ki
po 80c
tas silpnas organas.
jos t. y. idant taptų nuola bas.
DIDELE
KRAUTUVĖ
SA

je žinomoj kaipo Black Hills
Nėra reikalo kentėti nei būti pavo
juje kuomet Doan's,
Kidney Pilis
tiniais aukotojais į Tautos
SVIESTAS
Country, South Dakota.
Jie VO RUDENINĮ ATIDARY- vartoji — geriausias vaistas nuo ink
Pulkit Stiliui
nertaaatos
matoFondą.
MA.
stų
kuris
tūkstančiui
pagelbėjo.
VAKARĖLIS.
dabar dirba ant savasties ir
Žemiaus paduotas laiškas Jums prints, aagtKlein Bros., ITalsed ir 20-tos parodys.
Pagerbimui gerb . knn. esą užtikrinti kad tas kuris
knr )n» ga
lit rasti
Mrs. Frank Kalias,
Princeton,
SV. GRIGALIAUS CHORO Kemėšio pribuvusio šiomis įdės savo pinigus į šį stock’a Gatvių praneša kad Didelis
Wls. sako: “Aš gailų rokomenduott
oKTH HIB#
Doans Kidney Pilis užtat kad Jos
BIDB
norw. nod at.
1644 W Chieagoav.
VAKARĖLIS.
Rudeninis Išpardavimas per tik
dienomis į Chieago, Chica gali tikėtis didelio pelno.
406 W. Oivlaloa ai
l!7t MllwankM av.
1MM Pina laland av.
vlenoa man pagelbėjo. Man bai
720
w.
North av'
20M lflItraakM av;
1612 W. Nnrth av.
ROtlTH Rink
skaudėdavo strėnas. Mano ink
2640 Lincoln av.
1064 Mtlwnueer av.
1217 P. Halatvd at,
6062 Want«orth av
gos Darbininkų Sąjungos
Ponas W. W. Prosser, Iždi visa krautuvė. Gražus Rudeni siai
6244 Lincoln av,
1610 W Madl«on .t,
1R62 S. Halatvd at.
8477 S. Halatod at.
stai buvo ailpn) kaip tik atsikelda
8416 N. Clark St
tssr w Msdlaan at. I 1816 W. 12th at.
Šiandie, 18 rugsėjo, Šv. Gri Apskritys, pirmadienio va ninkas, šios kompanijos sako niai drabužiai jau išstatomi vau iš ryto jaučiausi pavargusi ir
4729 S. Aahland av.
galva
labai
skaudėdavo.
Vienas
žmo

galiaus giedorių choras, Šv. kare, buvo surengęs puikų kad jis niekados neesą taip už parodant gražias madas.
gus man patarė vartoti Doan's Ktdv
val i
<.#-■»e-ųę-a
Pilis. Aš paklausiau, suvartojau •«»«««»-• c a r »
Antano parapijos svetainėje šeimvnšką vakarėlį Šv. Jur siganėdinęs su pelnu nei jokio
Šį krautuvė yra dabar ge ney
3 bot'as Iš kurių gavau gerus reiulPIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
(Cicero) rengia savo nario p. gio parapijos svetainėje. stoeko kaip šio.
riau prisirengus negu kad ka tatus, Ir nuo to laiko ėst) sveika.
Ant Durą, l.entt) Rernq Ir StAftala PupUras
kl. Čiplos išleistuvės.
Kaina 80c. visur. Neklausk tiktai
Svečių iš visų Chicagos apy- Nusipirk R<^ gvarantnotaa Honda gan da buvo. Rudeniniai tavorai vaistų
CARR BROS. WRECKING CO.
Inkstams.
Bet
reikalauk
au pirmų mortgage ant geriau geresni ir gražesnį negu kitais Doan’s Kidney Pilis — tas pačias
Bus paruošta vakarienė, gra mocks Ir Bonds Perkami Ir Parduo narni
sia P taisytų tikiu rašykite: Illinois
kurias Mrs. Kalias gavo. Foster —
3003-3039 8. HALSTED ST.,
CHICAGO
danti veiklus darbas, Andrrws A Co., scenritlea Co., 6#6 M’eslmtnatrr HMg. metais reikta atkreipti doma
ži programa, žaidimai ir tt.
j Milkum Co., Mfgrs, Buffnlo, N. Y.
Telefonaa ItauMph 7#61.
1OR S. La Ralle st., aidėta 1#O« ■
GIAU

REKRUTŲ.

t

f.

Žilvitis J NUSIPIRK MOSTIES

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI“

45 c

