Kaip protas, taip Ir paty<
rimas neleidžia mums tikities, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Waahln^ 307
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PRICE

*

DIDELIS ANGLU LAI
MEJIMASBELGIJOJE
3,000 VOKIEČIO PAIMTA
NELAISVĖN
NUSKANDINTA DIDELIS ANGLIJOS LAIVAS
ANGLAI TIESIOG
TRIUMFUOJA.

4

NUSKANDINTA ANGLĮ
JOS KARES LAIVAS.

Londonas, spal. 6. — Spa

Londonas, spal. 6. — Vo

lių 4 d. auštant Belgijos
fronte prasidėjo milžiniškos
imtynės tarp anglį; ir vokie
čiu. Anglai nusprendė būti
nai paimti nuo vokiečių
svarbias sustiprintas augštumas Pasihendaele-Gheluvelt plote, kurs išsidriekęs
visu frontu rytuose nuo Ypres.
Po kelių valandų baisaus
mūšio pergalė pasviro anglų
pusėje ar pastarieji visa mū
šio linija pradėjo stumties
pirmyn.
Kai-kuriose vietose ang
lai įsibriovė per mylią vo

kiečių nardančioji laivė sutorpedavo Anglijos karės
laivą “Drake” Airijos pa
kraščiuose praeitą antradie
nį. Sutorpeduotas skrai
duolis nuosaviomis jėgomis
įstengė nuplaukti į arti
miausią uostą, bet tenai nu
skendo. Ekspliozijos metu
žuvo vienas ofieierių ir 18
kareivių. Kiti iš įgulos iš
gelbėta.
“Drake” turėjo 14,000 tonų
intilpimo. Padirbdintas 1901
metais. Galėjo plaukti 23
mazgus valandoje. Įguloje

kiečių linijom Vietomis vo

METAI VOL. II.

Entered as Second Class Matter March SlJįSlS, at Chlcago, Illinois urtder the Act of March 3, 1879.

CENTS

būva 900 vyrų..
Mw
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kiečiai kareiviai,/pamatę ne-

SUOMIJOS SEIMAS BU

išvengtiną sau mirtį, pra
dėjo būriais pasiduoti an
glams.
Šiauriniam sparne anglai
pasiekė Poeleapelie vietovę
ir paėmė kalvą Gravenstafel. Tuo pačiu laiku kiti an
glų būriai persibriovė per
Zounebeke-Broodzide
kal
vas.
Tarpe sodžių Broodseinde
ir Noordemhock anglai at
laikė pašėlusias priešininkų
atakas.
Tas pat buvo ir kitur. Bet
vokiečiams kontratakos ne
pagelbėjo. Jie visur tik neiš
pasakytus nuostolius panev•
se.
Anglai savo ataką buvo
pradėję 6 vai. ryte. Pėsti
ninkams kelią taisė pašėlęs
sunkiosios artilerijos veiki
mas. Visokie vokiečių pa
taisymai sumaišyta su že
me. Nuo galybės anglų ar
motų šovinių nebuvo vietos
vokiečiams savo apkasuose.
Tatai dauguma kareivių tu
rėjo pasiduotri.
Ties Zonnebeke Bavarijos
sosto įpėdinis įsakė trims
vokiečių divizijoms atimti
nuo anglų prarastą liniją.
Kuomet tos divizijos stojo
kontratakon, anglai paleido
į jas iš armotų ugnį ir divi
zijas
sukapojo.
Nereikė
joms nei pulties pirmyn, nei
grįšti atgal.
Abelnai imant, vokiečių
nuostoliai užmuštais ir su
žeistais tiesiog pasibaisėti
ni.
Anglai oficialiai praneša,
kad šituo užpuolimu paim
ta nelaisvėn 3,000 vokiečių.
Paimta daug anuotų ir ka-

VO LAIKOMAS.

Gelsingforsas, spal. 6. —

SUVARŽYS NEUTRALES | KRATA VOKIŠKO LAIK
ŠALIS.
RAŠČIO REDAKCIJOJE.

Copenhagen, spalių 6. —
Newarlįį N. J., spal. G. Suv. Valstijos su talkininkų FederaliaŲ agentai padare Vokiečių darbininkų sąjun

Visoj šalyj dokų darbinin
kams su lapkričio pirmąja
diena padidinama užmoke
stis 10 nuoš.

ANGLIJOS JJETUVIŲ VARGAI

Washington, spalių 6. —

šalimis, sakoma, imsis vie
nodos politikos ir priemo
nės, kad bendromis jėgomis
sulaikyti ne tik maisto, bet
ir visokių prekių gabenimą
į Švediją, Norvegiją, Olan
diją ir kitas neutrales šalis,
kurios turi artimus ryšius
su Vokietija.
Tai bus padaryta su tuo
tikslu, idant neutrales šalis
galų-gale atviriai stotų--ar
ba eentralių šalių pusėn, ar
ba talkininkų?
Talkininkai iš neutralių
šalių kitokios sau pagelbos
nereikalauja, kaip tik prekybiniŲ laivŲ. 'ijokiė 'talki-

kratą
vokiško laikraščio
kNew JerSfcy Freie Zeitung’
redakcijoje. Areštuota laik
raščio leidėjas ir du redak
torių.

i

K0NG1
RĖŠ

JAS PERŽIU
ZUNDIMUS.

WashinAon, spalių G.
Kongreso žemesnysis butas
nuskyrė komisiją ištirti,
kiek yra teisybės kcyigresmano Heflino įskundime,
kurs sako, Jkad keli kongre
so atstovai turį sąryšį su
papirkimais vokiečiu nau-

gų vadovai, katrie atkelia
vo vokiečių vyriausiojon
stovyklon neva pasveikinti
fieldmaršalą vou Ilindenburgą su jo 70 metą sukak
tuvėmis, nenukeliavo tuo
vienu tikslu.
Iš tikiu šaltinių sužino
ma, kad jie pas von Hindenburgą nukeliavo amunicijos
pritrukime tikslu. Nėra me
džiagos iš ko amuniciją
dirbti.
Von Hindenburg tatai
jiems liepęs grįšti namo ir
pasakęs,
kad medžiagos
amunicijai busią, tegu tik
darbininkai sąžiningai dir
ba, tegu padeda visas savo
pastangas, kad armijoms
nepritruktų amunicijos. Ki
taip darbininkai busią kalti.
Darbininkų atstovai pasa
kė fieldmaršalui kokias jie
turi vilkti sunkenybes, kaip
darbininkai turi nusika
muoti dirbapt ilgas valan
das už menką užmokesnį.

ninkams šiandie vra labai
Tasai komitetas privalės
reikalingi.
Be to dar talkininkai rei duoti kongresui savo paaiš
kalauja, kad neutrales šalis kinimus prieš kongreso pa
Į
neremtų Vokietijos maistu, leidimą.
Kongresmanas Ileflin no
geležimi ir kitokia medžia
rėjo kalbėli kongrese, bet
ga.
Jei Apierika su talkinin didžiuma jam neleido tai
j
kais išpildys savo grąsini- daryti.
Iš
visa
Jco paaiški, kad
mus, neutrales šalįs bus pri
Galutinas von Ilindenburverstos badauti ir galų-gale kęngrese turbūt nėra taip,
gd nusprendimas nežinomas.
stoti vienon,, ar kiton pusėn. kaip reikėtų būt.

VOKIEČIAI SUMUŠTI
FLANDRIJOJE.
Londonas, spal. 6. — Eęu-

------------------------------

— Wasbington, spalių 6.
Prancūzijoj mirė Suv. Val
stijų kareivis Charles E.
r
■į spalių 6. — Simpson.
Seiman rinkimuose laimėjo
—- Loiidonas^spalių' 6. —buržujai. Taip kad socialis
Karės taiyba pripažino’ kad
tai negali nei atsistebėti.
vokiečiams atkeršijimas už
Londono užpuldinėjimą bū
VOKIEČIAI TAISO PRE
tinai reikalingas.
KYBOS LAIVYNĄ.
I
________

BURŽUJAI LAIMĖJO
RINKIMUOSE.

terio Biuro korespondentas
telegrafuoja iš anglų vy
riausios karės
stovyklos
Prancūzijoje:
“Spalių 5 diena yra di
džiausia Anglijos kariuome
nės istorijoje.
Paskelbta
į — Havre, spalių 6. — Vo
puikiausiai karės lauke an
Copenhagen, spalių 6. — kiečiai Belgijoje sunaikino
glų laimėjimas, kokio nėra Parlamentas pravedė suma
buvę po mūšio ties Mame, nymą kuoveikiaus sutvar į50,000 namų. Tiek belgų šen
nivnų liko be pastogės.
kur, kaip žinoma, prancūzai kyti prekybos laivyną.
sugrąžino vokiečius
nuo
briovimosi ant Paryžiaus.”
ORAS.
— San Franeisco, Cal.,
«
spalių 6. — Vietos Anglijos
Spalių 6, Į917 m.
NUSKANDINTA DAUG
konsulis iš Londono gavo ži
NARDANČIŲ LAIVIŲ. nią, kad anglai Belgijos
Chieago ir apylinkės. —
fronte pasivarę pirmyn ko Šiandie ir rytoj gražumoms;
Londonas, spal. 6. — Vie kias 7 mylias.
šalta; rytoj šilčiau. •
nas D. Britanijos admiralicijos valdininkas praneša,
kad
pastaraisiais
trimis
mėnesiais nardančių laivių
kur-kas daugiau nuskandin
ta, negu pirmiau tuo pačiu
laikotarpriu.

Rusijos laikinos vyriausy
bės išskirstytas suomių sei
mas praeitą šeštadienį susi
rinko. Jį sušaukė patsai sei
mo pirmininkas, nežiūrint
Suomijos generalio guber
natoriaus uždraudimo. Pa
starasis buvo išleidęs palie
pimą areštuoti seimo pirmi
ninką ir visus atstovus, jei
jie drįs laikyti seimą. Sei
mas atlaikytas. Kaip pirmi
ninkas, taip visi atstovai
buvo suareštuota. To areš
tavimo pasekmės tečiau ne
žinomos.
Seimo busto durįs senai
buvo su antspauda uždary
tos ir ant durių prikaltas
pranešimas, kad vyriausy
bė aštriai uždraudžia seimą
PASINAUDOS 100,000
laikyti.
DARBININKŲ.
Tečiau praeitą šeštadienį
seimo pirmininkas su 80
Atlantic City„ N. J., spal.
seimo atstovų nuplėšė nuo
durių antspaudą ir per 90 6.—United States <Bre\vers’
minutų laikė posėdį. Apkal pildomasis komitetas, pata
bėta darbininkų reikalai.
riant dartnninkų reikalų ko
mitetui, nutarė visiems braDOKŲ DARBININKAMS varų darbininkams padidin
ti užmokestį. Tuo pasiliau
PADIDINAMA UŽ
nos 100,000 darbininkų.
MOKESTIS.

Washington, spalių 6. —

VOKIECIAI NETURI
AMUNICIJOS.

No. 236

PADIDINA UŽMOKĖS
CIUS DARBININKAMS
AUDIMINĖSE.
Boston, Mass., spal. 6. —

“American Woolen Compa
rėš medžiagos.
ųy” pranešė, kad nuo se
Paimta žemės plotas 9 kančio pirmadienio kompa
mylių ilgio ir pusantros my nija visiems darbininkams
lios pločio.
padidins užmokestį 10 nuoš.
Suprantama, turėjo daug Tuo pasinaudos apie 50,000
darbininkų.
.•
nukentėti ir patįs anglai.

Photo by American Prosą Assoclatlon.

KAREIVIS IR SLAUGOTOJA

Neapsiimu kareiviauti nežinia
kur vežami
Londonas (Kaip jau žino syme nedaro jokio skirtumo
tarp Rusijos pavaldinių. Ly
giai šelpia musų, rusų, len
kų kaip ir savųjų šeimynas.
Šis komitetas jokios pašelpos nei pažadėjimo netu
ri nei nuo Rusijos, nėi nuo
Anglijos valdžios ir jokių
ryšių su “cieilikų” “Lyga.”
Tarėsi
komitetas
seniai
klausime su rusų valdžia,
bet atsakymo iš Petrogrado
dar negavo. Šelps sulyg iš
galių. Jau musų moterų de
legatėms p. p. Lebedienei ir
Sarafiniutei
generališkas
rusų konsulis Londone sakė,
kad šelpimo klausimas yra
svarstomas ir likusios šei
mynos gaus mažiausiai 5—6
Mūsiškių jau trečią parti rub. į savaitę
Tad tokią pašelpą ir duo
ją išvežė iš Londono, perei
“Russian
Protection
tos nedėlios naktyj. Pirmoj da
partijoj buvo 4 lietuviai, iš Committee,” žinoma skai
važiavo 31 d. rugpjūčio, an tant rusų rublį aukso valiu
trojoj partijoje buvo 20, iš toje. Dar moterims duoda
važiavo 5 rugp., o treciojoj po!2-6 ir ant kiekvieno kū
partijoj buvo apie 15 lietu dikio prideda po 2-6. Bet da
lig šiol nėra tikrai nustatyta
vių.
į
-j kiek duoti ir negalima, nu
4 d. rugsėjo kliūbo salėje
statyti. Sulyg lėšų bus pabuvo susirinkimas atsisvei
šelpa. •
kinti brolius keliaujančius
Iškeliaujantiems irgi duo
Rusijon. Buvo prakalbos. A.
da po 10-15 ir 20 ant kelio.
Kraučiuuas davė praktiš
Lenkų “Polish Exiles Prokus patarimus kelionėje. K.
teetion” 11 Haymarket, S.
Eringis kalbėjo apie viską:
W. irgi neatsakė pašelpos
kur gauti pašalpą, apie įIotiems, kurie prie jų kreipė
litiką, geografiją ir demo
si. Bet ar jie nuolatai, ar tik
kratiją. P-as V. Balulis ap
laikinai šelps, to nežinia.
gailestavo parapijos ir lin
Dar klausimas ar visus už
kėjo keliaujantiems laimės.
sirašiusius Rusijon važiuoti
Kun. klebonas irgi ramino,
išvežš Vilimasi, kad nuo 4
kad pavojus nedidesnis ke
rugsėjo daugelis Londonieliauti Rusijon nė kaip i
čių gavo panaginimą eiti poPrancūziją, nupeikė šios ga
lieijon pasiimti popieras iš
dynės taip vadinamus de
keliavimui. Bet nuėjus polimokratus. Talkininkų de
cijon nedavė popierų, girdi,
mokratų
susivažiavimas
jau perpilni laivai, laukite
Londone jokių rezultatų ne
toliaus. O tuom tarpu Woolišdavė. Anglų demokratai
wich ir Silvertown 6 ir 7 d.
Blaekpool
susivažiavimo
rugsėjo pati policija eidama
nubalsavo dviem ir puse mi
per namus įteikė popieras,
lijonų balsų, dauguma ne
kad 9 d. išvažiuotų. Tai lyg
dalyvauti Stockholrho kon
išrodo, kad kaip žuvininkai
ferencijoje, o rusų demokra
drumzdžia ir baido žuvis iš
tai nesilaiko savo principų
rišu kampų.
ir tarnauja siekiams visai
Ar Įvg šiol išplaukė nors
sau priešingų partijų ir srio
vienas laivas Rusijon nie
vių. Dabarties demokratai
kas nežino. Buk išvežę ne
turi obalsius gražius, bet
kurtuos Irlandijon, o tąi
darbus bergždžius.
spėjama iš to, kad 6 vai.
Ant rytojaus graudus ii vandeniu vežė ir išsodino. .
skaudus buvo atsisveikini
Likusias šeimynas vasarą
mas su šeimynom i s. Moterį? vežš Rusijon, b/i esą rusų
alpo. Rodos visa gamta at valdžiai peibrangu atsieisią
jautė jų širdgėlą, kartu su išmnityti. Anglai baisiai ne
jomis debesys kibiru pra kenčia, kad važiuoja lietu
virko, o senovės lietuvių viai Rusijon. Bledžiuoja ru
dievaitis perkūnas garsiai sus ir mūsiškius. Moteris
grūmojo.
negauna namų, kam, girdi,
Ačiū Dievui, kad Londono jus vyrai Rusijon išvažiavo.
žydai sudarė komitetą šelp Pamatę apsiverkusias mote
ti išvežtųjų šeimynas “Rus ris tyčiojasi ir plusta: “good
sian Protection Committee’ įab bleadv Russian.”
10 Great-Garden Str. Whit(Iš. Dr.).
chapel, E. Šis komitetas
nors susideda iš vienų žydų,
nors pinigus gavo vien tik
nuo savųjų turtuolių ir
draugijų, bet šelpimo klau

ma, Anglijos vyriausybė
yra padariusi sutartį su Ru
sijos laikina vyriausybe,
kad vienos ir kitos šalies pa
valdiniai butų paimti karei
viauti toj šalyj, kur jie gy
vena, arba pasiųsti savo ša
lin. Tatai Anglijoje, sulyg
tos sutarties, visi lietuviai,
tinkami kareiviauti, arba
turėjo įstoti Anglijos kariuo
menėn, arba iškeliauti Rusi
jon. Didžiuma tų lietuvių
apsiėmė keliauti Rusijon.
Čia paduodama žinia, kaip
Anglijos vyriausybė atsisa
kiusius kareiviauti gabena
į Rusiją ar nežinia kur ki
tur).

i

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

11 dmaūgas t»

1

Subata, spalių 6 d. 1917

m.

\
ti perkasu ir šito abiem šu traukiami tiesom
Lietuviu Katalikų Dienraštis
Žinomas daiktas, iuduslini nustatyti dirbtuves.
Etna kasdiena Išskyrus nodėldlanlus.
trialistai teisinasi, reikia
Tai ką daro kare.
PRENUMEKATOS KAINA:
--------------- :---- J—--jiems t.eisinties. Juk,kskę7.
' '"'lėliai
I f! 1
Metamų ............................................ 15.00 ,
Pusės metų ............ ............ ..
$8.00 I
INDUSTRIALISTAI
stantis ir»už paties ’ skustu
Ketvergo laika .......................... $2.Q0 |
Perkant atskirais numeriais* po 2c.
vo griebiasi.
TEISINASI.
1. Šnipų,.sielos ^jaunimas. — 2. Karė daugiausiai- priperi Šnipų. — 3. Arti 100,000 parsidavėlių. tik
Prenumerata mokasl (Skalno. Lalkns skaitosi nuo užsirašymo dienos,
Industrialistai
yra
gimi▼ienoje
valstijoje, -t- 4. Yra judošių ir tarp lietuvių. — 5. Ką šnipai gali padaryti blogo Lietuvai? — 6.
ne nuo Naujų Metų. Norint pormal'nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
Suv. Valstijoms ; jsivėlus j nįngi socialistams.
Kaip K. Šliupo straipsnys “Tėvynėj” sukėlė didžiausį ermyderį. — 7. Lietuviškų laisvamanių vadai buk gavę pa
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti
lšpsrkant
krasoje ar cxprcse
“Money Order” arba įdedant pinigus karėn, daugel vietose pakilo vieni, taip kiti neva darbuo kvietimą “pagelbėti malšinti kontr-revoliuciją Rusijoj.” — 8.
Papilė katė pieno puoduką ir nežino kur dė
J registruotų laiškų.
streikai.
Pa jasi darbininkų ?W>ub įBėt. ties. — 9. “Stasys Dipliomuotas,? $600.00 į mėnesĮ, “zadotkaš” ir magaryėjai. — 10. Šimkaus prisipaži
Redakcijai prisiųstieji raštai ir ko darbininkų
respondencijos negrųžinamt, jei au
kad
daugiausia kaip vįęiįf, taip kiti daž- nimas apie gavimą nuo Pilėno $100.00. — 11. “Mandriausios” laisvamanių galvos inmaišytos. į . netvarią
torius, atsiųsdamas toki raštų, ne aiškėjo,
pažymi ir neindeda krasos ženklelio
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei- tuos streikus sukelia indus- niausia nesMsipi&tusius dar- šnipų istoriją. — 12, Ko verti jų aiškinimai? — 13. Iki galui ištirkime LietuvosErodų ir Pilotų klausimą.
pianties adresuokite:
veda blogaisiais — 14. Reikia saugoti brangią Lietuvą nuo tų doriški} Sukirmijėlių.
DRAUGAS Pllil.ISIIING Cd. INO. trialistai (žinoma “Indust- bildukus
,
- •
1800 W. 4tttli Street, Čhicngo, Illinois
..............Phono McKinlcy 0114................. rial Workers of tlie, ,\Vorld” keliais, begalo juos išnaudo<,
---------- Į-- —---organizacija). ’ Kadangi ka-! ja savo paHiyif tikslams,
XX
Lietuviškų laisvamanių vadai buk buvo gavę »pakvle1
Taigi, kaip matote, šiame “Keleivio” pranešime
« ifR A U G A S ”
rėš metu- streikai yra, vj-j ~ -^-^-^==7- tnuą “pagelbėti malšinti kontn-revoliuciją Rusijoje^”, jau kur kas aiškiau kalbama apie šnipus, negu p. K.
fc;.
•
.... Litiiuanian Daily Frieud . — riausvbei
labai negeistini^ '
ŠEIMYNŲ
Publishod daily except Sundays by
P4.O- K. Šliupo pranešimas api« puisidav^iAs,straipsnyje ir užtatJis dar daugiau sukėlė abeAPDĖAUPIMAJ3.
DRAUGAS PUBLISHING CO.. INO., tatai
vyriausybės
agentai
1800 VV. 40th Street, Cllicago, Illinois
kurį minėjome “Drauge” vakar, buvo ne be pamato., Į
Pilone. McKinlcy 0114. Establ. 1908 su visų atsidėjiiųų. ėmė' tė- L
Neilgai trukus po tos baisios “bombos” ,sprogiP-nast K. N. sako, kad tūlas Anglijos agentas P- ‘Vnkų^ iš : Wąahųigtxrio
TERMS OF SUBSCRIPTION:
One Year....................
$5.00 mrities i industrialistų, vair
‘
UfliAirt/k
dar
snn$rMas,
kuris
gaunąs nuo valdžios apie $400.00—$600.00 į
praneštu,• kini senatas pra--mo iš p. K. Šliupo rankų, “KeleivĮs’bpąloįdĄ
smar
Six Months .......................................... $3.00
■Thursdny’s Edltion .................... $2.00 dovų veikimą. : Sakoma*, su
At Neus Staiuls2c. a copy. Atlvcrsekta, kad ittdustrialist vedė kąręiVių šeimynų ir kesnę “bombą,” kuri jau truputį aiškiau ntirodė kii •mėnesį, jau senai uostinėja tarp lietuvių, kad jis prašo
tising rales on application.
kaikurių ypatų versti lietuviškus straipsnius, nepatin
4
MIESTO OFISAS
........... DOWN TOWN OFFICE .............
kamus anglų valdžiai ir, kad kalbina savo tikslams mu
228 Reapcr Block.
72 W. Wushington St . ..
sų, veikėjus. Jis buk sukinėjasi taip mūsiškių laišvamani-taųtininkų ir esąs Susivienijimo Lietuvių Ameriko
daug SūV •Valstijos rūpina
nesenaj.
Neatsižvelgiant į tai, vis gi Amerikos lietuvių vi je New Yorko kuopos pirmininkas ir Tėvynės Mylėto
detefctivai tos- ęp^anizpeijcjs si savo kareivių ir jų šeimy-i
suomenėje pasidarė labai didelis skandalas^ * pranašau jų Draugijos narys.
:
viršiiiiiikų biuruose; ibdariė nų likimu.
Bet labiausiai intariamu dalykų bene bus sam
kratas. PaėųįėĮ jų- visokius Sulyg i pravesto biliaus, jantis smarkią audrą su perkūnais, kurie ‘ žadėjo iš
mušti
iš
musų
viešo
veikimo
ne
vieną
pairiotpalailĮį,
dokumentusjįri bHos prįį. i kiekvifenas^ kareivis ar juii
dymas neaiškiausiems tikslams lietuvių veikėjų. “Ke
vyliugingai
šaukiantį,
t
kad
tik
jam
vienam
nuoširdžibi
tatė į krimiiiaiids, « teismus, i niįikas iš sava mėnesinės ai
leivis” sako,- kad buk bandyta samdyti važiuoti Rusi
rupianti
Lietuva,
kuomet
kiti
buk
parsidavę
Romai
'.ir
gos
privalo
duoti
$15
savo
jon didžiausius laisvamanių “herštus,” kaip tai: Račangliškų* ’ laikrašdių
NAUJOS ŽINIOS APIE Anot
prieštautiškam
socializmui.
.
’
H
šeimynos
užlaikymui
(žino

kauskį Balutį, Sirvydą ir Šimkų. Didžiai indomu ir
pranešimo, įš‘nusektų tuose
ŠNIPUS;
Iškėlimas šnipų / klausimo, matyt tajp. airiArkąai tas, kad, anot, “Keleivio” korespondento, kaikuriems
ma,
jei.tolpų
yra
palikęs).
dokumentuose ‘raštų tikrai
palytėjo kaikurias “skrupulingas” ypatas, khd dieruįje’ laisvarppniškos partijos “bosams” patikęs (!) tas neKelei- paaiškėjo, kad1 indubtrialis^ Prie šitų kareivio pinigų vy
Vakar gautame
lietuviškoje redakcijoje Neri Yorke net invykęs trečių pergarbin ginusias “džiabas” ir tik kitos priežastis suVio’\ numeryje randami be tai yra padarę suokalbį ken riausypp, pridės dar tiek:
jų teismas delei to dalyko, bet kuofni jis pasibaigė lai kę niio “patriotiškos” misijos.
“Garsas’* gi nese
kti vyriausybei ir šalies $15 kas mėnuo kareivio žmo
kitko šitokių žinelę:
plačioji
viauomenė
vis
dar
nežino,
nes
kaž
kodėl
tai
lai

nai,
neturinčiai
vaikų;
$25
nai rašė, kad “išpradžių siūlyta (važiuoti) vienam iš tos
Be; to,
“Ginti “liberalus” mes neturi tvarkai karės metu.
koma
paslaptyj.
žmonai,
turinčiai
vieną
vai

me nei noro, nei reikalo.
Bet industrialistai
įstaigos, kurioj menamasis agentas sau pagelbininkų su
kaltinami,
mums nepatinka'
ta neteisybė,
Tie
visi
juodi
dūmai
apie
negarbingąjį
šnipinėjiką;
$32
j
50
turinčiai
du
vai
sirado. Nesutikta tik dėl vienos, kitos dolerių šimti
‘kad klerikalai šūkauja tik apie kad tą visa jie dirba už Vo
“liberalų” šnipus, o apie savuosius
ku
ir
(paskui
po
$5
už
kiekmą
mio
to
laiko
nuolat
pradėjo
kilti
iš
laifevanianiš'kd
puonės
į mėnesį algos.”
visai nutylu. Mes reikalavome kad kiečių4 pinigu*. ir. .pastarųjų
viėną
vaiką
jei
jų
bus
dau<&>
ir
užtat,Mnot
“
Garso,
”
kiekvienas
ėmė'pirštais
bątautininkai paskelbtų kų»jie žino
naudai.Į
apie šnipus savo pastogėj ir to
O vienas iš tų “didžiųjų tautininkų” jam net
. • •
rivei
dyti, Vdid
kąd ten iv!
ir; iumiflfi
Ugnies panma
esama. ‘ Trečiųjų tėismafe šnidėl reikalaujam, kad klerikalui sa
giau dviejų,
-Kiek
taiųę
yl-ah
$egos,
ge
1 roikniuo^j ridpb gi buk invykęs lkisvarrianių {‘^kofn-įbuvo pasiryžęs važiuoti (taip bent buvo rašyta “Kevuosius taipgi paskelbtų. Mes ge
rai žinome, Kmd^DOSiTbne” ir
jo riausia paiiižkfeL; JteišBjuoše, t Kklirdet? IcdAšViš yra naš
mijpjė.”'
tm.
‘
i 1 ,
leivyj) ir gavo nuo P-no $100.00 laikinoms išlaidoms.
apielinkėj yra kelintas
katalikų
į kuriuos pųtrdAkta Marge ly fe’ir Hilri’ vaikų, i tada vy- panųoje
šnipų. Jų lizdas yra'
klerikalų
ingi spėliojimai ir nuolatiniai pifštdis ba- Paskui su ta juodąją šimtinė išėjo “čiela” istorija, bet
laikraščio redakcijoj. Jie ne vie
lis industrialistų vadoViį’jr riaušfbė prife: jo $35 kas mėnų nekaltų žmogų .. jau įskundė,
ė toli gfažu nętaip tuštųs,1 kaip* kaikurie *PW 1 taivėliau kalbėta. Dabar gi mes norime at
nup, p^idędą : $5 rienkpi vai
ne vienai draugijai pridarė nesma veikėjų.
Tik
reikia
pažygumo. Apie Bostonų lietuviai va
linko mintyki, kadangi tiesa, kaip alyva, visudrhet7 gai kreipti gerbiamų , skaitytojų domą, kad ant kiek
kui;
>
<
.
VA
p
O
i
j
,
vaidina juos “svolašlais.” Vian
myti tąa/kMl;t‘^l’and jurgišplaukti vi^un. Ypdč fepėlidjiUidi7 prri- mupis eko pastebėti, nei vienas iš viršnfinėtų asmenų
.
šnipukų ęna
netoli J .
kaia^j^drima^ržėltAiūs; $30
vienam suvirinkime žmonės rfbrėjo daugelį Jų, Apkaltino ir šiap
dar neatšaukė to. pranešimo apie kvietimą važiuoi
dėjo trirtė^'po to, Wp “Keleivio’’ kbi-ešpbndėftf&s
sumušti, ir butų užmušę, jei kal die visoj šalyj ‘ jau
suviiš
keturiėUis
ir
paskui
po
$5
bėtojas nebūtų sulaikęs.
K. N. paskelbė savo styaipnį po antgalvitiV' J*s5Lnglijdj Rusijon, nerokuoj/mt Šimkaus, .kuris prisipažino, kad
Taigi mes reikalaujame,
kad pusantro šimto indttstrialri- kiekridrtadi. „ jei vaikų
bus
jis tikrai buvo kviestas ir tikrai buvo priėmęs “zadotklerikalai paskelbtų tų “svolačių”
šnipai ištiesų veikia lietuvių tarpe.”
vardus viešai. Musų
visuomenė tų suareštuota ir laukia by- daugiau.kėturių, ,
ką?,’
/
Visa
ši
labai
negera
istorija
apie
šnipus,
“
Keleivio
”
s
turi savo priešus žinoti. "Darbi
los.
p r Į ’ Be šito byy riaušybė ‘ skiria
ninke," prabilk!” ■
, f t Atsižvelgiant į šį faktą, pats protas nejučiomis
Ar
dirbtuvės,
ar
bile
kbtam tikies' suįnaą tiėųia as- korespondeatui p. K. N. tais laikais išrodė šitaip:
Tai labai indomu, nors ir
‘.STIitysi P'-nas senai jau lankėsi į didelės lietuvių or linksta galvoti, kad “mandriausios” laisvamaniškos
S" firmos darbininkai ga- ■ meuiiUfy -kurie 'yi'd pHgulėnemalonu, bet mes nuošir kiog"
ganizacijos redakciją*) ir turėjo su viena darbinihke galvos greičiausiai turėjo pakvietimą už sterlingų sva
Eolti strėikits karės hiet-u, jję nUo .nevedusiu k kąreivio
džiausiai pažymime, kad jo Ii kcl
(A.) kokių ten reikalų, bet kiti redakcijos žmonės ne-. rus darbuoties neva Rusijos naudai, bet visą laiką ty
iffliaikymu.'A
.<
v.y
?
y
ar
kokiu
organizacijų na
atkreipdavo į tai jokios atydos. Paskui ;šita moteris pra
kių žinių apie šnipus katali
riai
gali
ir
tolesniai
streįdėjo girties kitiems savo draugams, kad ji “ didelį lėjo apie neaiškių ypatų propozicijas, kurios gali nema
Augštesnės rangos karei
kus
Bostono
padangė
Ypač neišaiškinamas tas tylė
darbą atliekanti>Tas “didelis” darbas, tai buvo verti žai pakenkti Lietuvai.
je, kaip rašo “Keleivis,”uie- ką tęsti, jei streikas yra viai turės pusę savo algų
mas šnipui P-nui lietuvių laikraščių. Verčiami
buvo jimas po Šimkaus pranešimo, iš kurio, rodos, kur kas
turiine. Jei kas turi priro prasidėjęs pirm karės -ri duoti šeimynų užlaikymui.
daugiausia tie straipsniai, kur reikalaujama Lietuvai geriau sužinojome prie kokios rųšies sutvėrimų priguli
dymų — prašohic paskelbti. >štai klausimai, kurie, induš-j Gi nuo paprasto kareivio al
neprigulmybės, kur agituojama už tęsimą Rusijoj re tas duosnusis New Yorko “tautininkas,” kvietęs va
voliucijos, vienu žodžiu — tokie raštai, kurie' nepatinka
Mes netik to neslėpsime, trialistų organizacijos advo gos bus imama kas mėnuo
žiuoti “gelbėti Rusiją.”
11
'
Anglijos
valdžiai
kato
ChrisjeiKsėnof
nu»uųępe/j^3^.
|
;
bet dar ačiū pasakysime.
f -Šiaip ar taip, yis gi tas tariamasis kvietimas RuKiekvienas šnipas privalo pirmiausiai tuja Imt išrišti, , Apart šito vyriausybė viy
Tąrpe Amerikos lietuvių šnipinėja minėtasfei F-nas,j eįjon ir tas ylėjimas apie jį Mums atrodo begalo keis-'
būt pasmerktas, kas jis ne kol bus išduotas! ga'liitinią sUs kareivius' apdraus nuo
kuris
gauna $400 ar $600 pigos ant mėnesio nuo Angli tai.
Sviete tu mano, ar gi jau mes taip daug turibūtų: ar “tautininkas,” ar nusprendimas reikale su ^1,000 ligi $7,500.
jos
valdžios
ir
visus
savo
raportus
siunčia
Anglijos'
areštuotų visų iųdustriąlis,me savų inteligentų, kad LIETUVIŲ visuomenės vęiSužeistiems
kareiviams
socialistas, ar katalikas.
ambasadoriui Wasliingtone. Keli metai atgal jisai tari ....
.
...
.• j v
tų, kaltinamų už su</kalbia- bus 'mokama pensija mio
navo prie policijos Anglijoj.
| kejfli galėtų be , skriaudos savo tautai važiuoti dąrbuovimą prieš vyriausybę.i:
$30 ligii$75 į mėnesį.
Kaip dabar trečiųjų teisme New Yorke paaiškėjo, ties RUSŲ visuomenei. Jeigu jau musų politikai, daiAUKSO LAIKOTARPIS
Advokatas
(’hristenscn
tasai'P-nas pasiūlė andai Račkauskui važiuoti Rusijon lininkai, redaktoriai ir kiti yra tokie nepastovus, kad už
JAPONIJOJE.
dirbti prieš revoliuciją. Visos kelionės lėšos apmoka- svetimos valstijos pinigus sutiktų mesti politišką ir kul
tvirtina, kad industrialistų
mos Anglijos valdžios pinigais ir didelė alga iš Anglijos, tifrišką veikimą savųjų lietuvių tarpe ir eitų į rusiš
apkaltinimai esą neteisingi.
iždo. Kelionės tikslas turėjo būt slaptas. Nuvažiavęs Ru-‘
is Japonijos apturima ži Jis sako, industrialistai ne- Ijf itersgijos
sijon
Račkauskas turėtų vesti agitacijų prieš tolimesnį kus veikėjus, tai vyreli, mes jiems nei ant nago juodu
dienos .
nios, kad Japonija nuo savo kuomet neprieštariavo ktt
dienos
revoliucijos kėlimą, o agituoti už karę. Taip maždaug mos niekados negalime pasitikėti nei kokiuose lietuvi
praėjo."
vis dar tarpe
įsikūrimo nekuomet neturė-|rei, gi jei jie kėlė ir kelia j
aiškino P-nas,, bet galutinas instrukcijas paskui luitų škuose reikaluose.
'
: i c
yra daug vergų,
davusi Anglijos valdžia.
” :
kurie yra atstujusi tokių gražių laikų, to-!streikus, tai tie visi streikai
Kas gi tai matė ?!' Tokiu budu, jei čionykščių
Račkauskas šitą pasiūlymą atmetė. Tuomet P-mas lietuviškų laisvamanių vadovai tikrai sutinka darbuo
kio didelio ■ gerbūvio, kaip esą surišti’'su pačiu dąrbi-į
kreipėsi su panašia propozicija pas Balutį. .Tom šitas
,/ra Ubai lengva ižvengti madabartiuės karės metu.
ninku būvio pagerirdmur
ta‘džiabas” patikęs, bet jis negalįs išvažiuot dabar. Po to tuos Rusijai, tai liogiškai galvojant pilnai galima iš jų
- lų kliūčių - teaugant 'į
jeigu urnai atida ant to atkrei
Ekonominių santikių ži- bet ne kitokiuo tikslu,
P-nas kreipėsi pas Širvydą ir ant galo pas Šimkų. Jam tikėtis, kad jie nesipriešintų tapti ir kokios nors kitos
piama Ir tas yra jūsų pareiga
linkrpatier
-----*
—
----’
'
ink
^paties
sa«<$
ir
savo
ieinovai tvirtina, kad jei da-1 Anot Christėuseno^ deurodėsij kad Šimkus bus tinkamiausis žmonos, nęs neblo svetimos tautos veikėjais, pavyzdžiui: Prancūzijos, Is
mynos
tai vis >(likti.zųos Jai
----Nnqį tkiudljfcno pilvo
Ni
gas kalbėtojas ir prie to da Jis važiuoja dabar Rusijon.. panijos, Bulgarijos ir tt., by tik žinotų kalbą ir susi
bariinė karė prasitęs darbelis industrialistų palipta
1, kaipo plovimas ekau____
Bet P-nas labai apsiriko. Šimkus sugadino jam visą derėtų....
cios
Vadinas, šiandie jis yra lietuvių veikėjas,
vienerius metus ilgiau, .tai kareiviauti. Ir jio nesųprie’sjuęklia inteptkintui f$$«
malšinimui dusulio,I nuo pi.
biznį ir to pasekmėje buvo padaryk* trečiųjų teismas,
Japonijos turtai pasidarys šiuo. Nei pati indusrialisvos ir ausų sksudijimo; ect.
kur buvo pašauktas ir pats P-nas. Nuo daromų jam už ryt jis gali būti rusų veikėju, dar už poryt — bulga
kur-kas didesni už valsty- tų organizacija nebuvus
metimų P-nas nesigynė, bet jis to neskaito .^au ir už rų ir tt. — žodžiu sakant toks žmogus yra pirmo “šer \
bės skolas. Bet jei prasi- priešinga konskripeijai.
apsi-eiškia esąs i5 geriausių na
prasižengimą. Priešingai, jis savo darbu didžiuojasi ir to” kili varia.
minių gyduolių, . esančių ant
su pasididžiavimu išėjo iš trečiųjų teismo, užreikšdamas,
tęstą dar ilgiau, tuomet Ja
Gi kaltinti indnstdialistus,
Taigi, kad prašalintų visus abejojimus ir, kad
pardavimo— ase už bonkutę.
Kdo Bnimntlmio, Pnr1a»0«, Nfumllkad
jis
nieko
nebijąs,
nes
už
jo
pečių
stovi
valdžia
ir
ponija kitoms šalims galėtų kad jie esą parsidavę vokie
ateityje visiems galima butų drauge su pasitikėjimu
Pertifcldvmo, ApSluhlroo, DantuKk«ii(l*.|imo, DlnrHu 1r Skan'ISjimo Knijeigu
kas
bandytų
jam
kenkti,
tai
su
tuo
jis
galis
leng

tinSjp.
i-.tip
ir
nuo
vlaoklu
kitu
reums*
skolinti ]»inigus.
čiams, tai tiesiog juokinga
darbuoties lietuviškoje visuomenėje, mes prašome ank
tUku ligti, saugoki
vai apsidirbti. Jis taip gi pasisakę, kad JAM DABAR
šiandie ehrvzantemų šalis
sako advokatas.
DIRBA GANA 2YMŲS LIETUVIAI. Vieną jisai jau ščiau minėtu asmenų viešai ir aiškiai pranešti ar “Ke
PAIN-EXPELLEt,
pakeista j plieno pramonę.
Kaip ten neimtų, tačiau!
pasiuntęs Europon. Manoma, jog tas “vienas?” bus 'K. leivio” (No. 31, š. m.) pranešimas kas link tų “agentų
kaipo urna ir uStiltMinii draugu iriarper rnw Šimtmečio. Tik 4fc lt
Rimka, tečiaus taip tik manoma; prirodymų gi nėra.
Pakilo ten naujos pramonės, į vyriausybė be jokio pamateisingas, tai yra: ar Tamstas tikrai krietė neaiški ypnJSC hankute; galima panti viaaao aptitkoar arM pat ^ati fabrikanta—
Vienas
iš
tų
tautininkų,
kuriuos
jis
kalbino
važiuo

visai naujos pažiūros į pini- to, neturėdama kaltės priro*
ta važiuoti Rusijon “veikti” ir ar nesutikot TIK DĖL
F. AD. RICMTER 4 00.
ti
Rusijon
ir
dirbt
Anglijos
valdžiai,
buvo
jau
pasiry

}**0
WasWti|i»n
Strsat.
M«a
tart.
go gaminimą.
dymų, visgi neims ir nekalTO, kad dabar išvažiuoi negalėjot t (bent taip apie viežęs, važiuot ir gavo nuo P-no $100 laikinoms išlaidoms.,
A i4T_ , . .
,
v , .
Japonijos finansistai da- tins tiekos žmonių arba or-Bet vėliau pasvarstęs nuo toj darbo atsisakė ir to $lfMk n9 .vlMltą Keleivyje buvo rašyta).
Tam dalykui paaiškėjus ir jums ir nuims bus kul
bar projektuoja išstatyti vi- ganizaeijos.
P-nui neatidavė, paaiškindamas, kad atiduosiąs juos
są eilę dirbtuvių nuo Skina-i Matyt, kad jų tarpe su-j
labdaringiems reikalam^..
kas lengviau ant širdies.
Neaiškumai visuomet yra
gava ligi Yokohama— 17 j sekta kokios nors nešvarv
, abejojimų priežastis.
niylią ilgio plote. Yokoha- bės, juodieji darbai, kenkiu 1
j \
(Pabaiga ryti-)
')
Vitali
musų
pabraukta.
ma ir Tokyo norima sujung- j šaliai, jei jie taip dnisiai|
"DRAUGAS”

,t Šalyn juodieji šnipai iš lietuvių tarpo !
i ’ ••‘

\ i

i>

nor

Suba.ta, spaliu 6 d. 1917 m.,

DRAUGAS

beveig panašus elgimųsis
į
senovės buvusios Rusijos vai-1
džios.

Protestas.
BROCKTON, MASS.

Mes, Lietuvių Dienos Ko

mitetus ir rinkėjui aukų Lietu
vių Dienoj pranešame, kad
laikytam susirinkime 20 die
nų rugsėjo 1917 m. Šv. Roko
svetainėje išnešemė protestų
prieš dabartinį
Centralini
Komitetų, kas link siuntimo
Lietuvių Dienos (1 lapk.) pi
nigų. Mes patėmijom “tauti
ninkų” laikraščiuose kad da
bartinis Centralinis Komitetas
nori sauvališkai pasielgti, lau
žydamas Wilkes Barre, Pa.
konferencijos nutarimus musu
skyriaus, kaip ir kitų, nutari
mas skamba, kad pinigai su
rinkti Lietuvių dienoje 1 lap
kričio 1916 turi būt pasiųsta i
Vilniaus komitetui, kuris šel
pia Lietuvius nuo karės nukentėjusiems, o ne į Petrogra
dą, kaip dabar laikraščiuose
matome, kad dabartinis Cen
tralinis Komitetas nori ten
pasiųsti.

“DRAUGE”

T0WN OF LAKE
rengta labai pulkų vakarų teatrų, kuris (vyks

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt.; Programus, Kon
stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar
bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai. Musų
Pavedus mum*
savo
blle
kokj
spaustuvė pripildyta nau
epaudos d a r b ų
jausiomis mašinomis ir nau
a e atgailėsi!
jausio styliaus raidėmis

Spalio-October 14,1917

AN ELECTRIC

School Hallėje ant kampo 48-tos ir Honore gatvių (No. 4758
S. Honore st.,). Programas bus labai Įvairus, tokio puikaus vakaro
13-toji kp. dar nebuvo surengusių savo gyvavime. Bus suvaidinta
“Gyvieji Nabašninkat”, dainos žaislai, skrajojanti krasų, paskui šo
kiai iki vėlumo. Tatgi visi Chicagos lietuviai ir lietuvaitės, atkreip
kite domų ant šio Vyčių rengiamo vakaro ir pageidautino skaitlingo
atsilankimo, nes salė ant Town ot Lake. Viena Iš didžiausiu, regis
talpina 15 šimtų ypatų.
Kviečia
RENGĖJAI..

Del prašalinimo
šalčio
Del šaltų Rytmečių
ir
Vakarų

PASARGA: Davažiuotl i šių svetainę galima šitaip: iš pietų ir
šiaurės važiuoti iki 47-tai gatv.; paskui iš rytinės pusės važiuoti 1
vakarus; iš vakarų — J rytus iki So. Honore gatv. Honore gatvė
paeiti j pietus vienų blokų ,48-tos kur randasi', svetainė.

1800 W. 46th St., Chicago, Illinois
« '• • •-?</-»•

Tadas M. Kubilius,
163
Ames st., Montello, Mass.
DIENRASČfO

Jonas Ciunis, 166 Melrose
jt.

Mikolas Abračinskas, L. D.
kasininkas, 187 Ames st.,
Ona M. Kašėtaitė — bu
vusi Montello L. D. K fin.
Raštiniu.

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

I'

■ ■■■ y ■ ■ * * * i
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Kirclunaa State Bank

“DRAUGO" |

Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,

Kalni

CHICAGO, ILL.
Kapitalas >125,000.00
3 nuošimčius mokame am
padėtų pinigų.

$5.00

Pu Valstijos ir Chicago
Clearing House priežura
Taip pat turi skyrių Su
vienytų Valstijų pačtos
(Postai Saving Funds.

g

VISOSE suv. !
VALSTIJOSE. į

„ Apsaugos dėžutės ant
>3.00 metams

Šildytuvą Namuose, ypačiai da
bar kuomet Rudėnio rytmečiai
ir vakarai šaltoki. Steamų dar
nėra. Apsaugoja mažyčius nuo
šalčio — smagumo
priduoda
suaugusiems.

raudos

Galima užsukti kada tik nori.
Galima vartoti mlegamamjam
kambarije, maudomam, valgo
mam, Ir kur tik nori, labai pa
togus vartoti taip pat ir Offi
ce. Toks pats šildytuvas kaip
čia matote kaina tiktai p 8 ir la
bai lengvas operuoti.

KĄ oUMS SKAUDA?

>
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA”
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi pri»šviesos parodyti kelių
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumų.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybėm
reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų
Visokiais reikalais kreipkitės adreru
“ŠVIESA”, *
Waterbury, Oonn

nilllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIN*
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“PAŽANGA"

!

Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenės Žurnalas, i

Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni
mo klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.
“PAŽANGA” atsižymi rimtais straipsniais, gražia
kalba ir puikia išvaizda.
Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras
numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
Adresas:

|

|
£

■»

Kuomet Jum prtreikės ko prie
namo kreipkitės prie

PAUL KVORKA

DAUG VISOKIU
STYLIU ELEKTROS
ŠILDYTUVIU

Atdara Panea. Ketvergais ir Subatomis iki
8 vai. vakare.

Jeigu jus atrodote išblyšęs ir Bergus, jus visuomet ir
įsuomet
girdėsite šį sezoįinį klausimų. Bet nesunku
/ra surasti teisingų vaistų
levyniuose r,įsitikimuose iš
'Šimto, tovn uduriai nevirš’ * cm karnaiJie turi būti
mokinimas nureguhuotas. Geriausis vaistas,
kuris sutaisys jūsų virškinimo
sistemų yra Trinerio Amerikoninis Karčiojo Vyno Eleksy
ras. Jis sutaisys jūsų sveika
tų, suardytų per vidurių su
kietėjimų, nevirškinimų, gal
vos skaudėjimų, nemigą, etc.
Jis duos puikiausius rezulta
tus visose vidurių ligose; ir
daugybė sergančių moterų,
kalnakasiai ir kiti darbinin
kai, kurie kvėpuoja netryru
oru etc. gal patirti tai savu
persitikrinimu. Kaina $1.00
aptiekose. Neprastose oro per
mainose atminkite, kad reikia
imti Trinerio vaistai nuo ko
sulio. Nuo reumatizmo neural
gijos puikiausis vaistas yra
Trinerio Linimentas. Kaina
šių dviejų būtinybių, — vais
tų jūsų šeimynai ta pati: 25
ir 50c. aptiekose, 'krasa 35 ir
60c. Jos. Triner Manufactu-

rakandu pečių, divonų,
siuvamų mašinų, pianų
grofonoių, . viskas pas
mus gaunama.

Tai
tikras smagumas
kuomet turi Elektros

•(•3dy)

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

46 Congress Avė.,

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?

DRAUGAS PUB. CO.

Petras Gustaitis, 224 Ames
st., Montello, Mass.

miniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiniiiiiiiiiiiHn
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LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA

Lieuvių Dienos Komitetai:

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"DRAUGĄ 1I

£
£

M1LZ1NISKAS VAKARAS

TAI MUSŲ DARBAS

Tad mes greižtai reikalau
jame, kad nebūtų laužomi
nutarimai ir, kad butų pildo
mi žmonių reiaklavimai — ka-'
dangi mes aukaudami ir aukų
prašydami visiems sakėme,
kad aukos bus siunčiamos į
Lietuvą. Tat visi su taja vilčia ir aukavome, tad mes rei
kalaujam, kad tas butų ir išpil
dytas — kad aukos butų pa
siųstos į Lietuva o ne į Petro
gradu — kadangi Rusijos žmo
nės yra liuosesnį ne kaip Lietuvoj, tat gi ir aukos labiaus
reikalingos negu Rusijoj.

Mes norėtum žinot kokia jie
Joseph Waychunus,
224
tiesų turi, ir kas juos ingaliavo
Ames st., Montello, Mass.
kad kelios ypatos gali sulau
Jokūbas Saladonis, 47 Artžyt AVilkes Barre, Pa. Konfe
rencijos nutarimus.
Jau čia hur st., Montello, Mass.

£

PASISKELBK

■■■ ■

1551-53 Chicago, Avė.,
Chicago, III.
Arti Ashland Avė.
Telefonas Monroe 2500

iiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiiuiic

CONNONWEALTH
EDISON COHPANY
Electric Snop
72 West Adams Street and
Jackson and Michi&an Bonlevards

AU PHONES RANBOLPH US0

DABOKITE SAVO AKIS

Coli and sės them or if yoa

prefer ctll Rsndolph 1280 - Loc*l
213 and repraMotstive vii) «alL

I

VANDENS
SUŠILO YTOJAS
PIGIAI

John J. Šmetana

Kaina turi
pakilti
mažiausia apie 35
nuoš. $7 ar daugiau
kuomet šis stock ’as
pasibaigs. Iki tol.

£ Kampas 18-tos gatvės

*
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VISUOMET PIGIAUS PAS MUS!!

i

Nereikalaujate važiuoti į miestą pirkti DRAPANŲ.
Pas mus galite gauti tų pati musų krautuvė yra naujos mados Overkotai ir Siu
tai kiekvienam pritaikome, taip kaip ant
orderio darytas. Kainos nuo $10.00 ir
augščiaus. Taigi Švederių, marškiniu, kekepuriu ir čeverykų, tikrai puikių.

5

VAIKŲ.

I

i
a

Hipiu 8as lillllif
Hm Waktt
MCO

2-ras augsta.

Tel. Canal 523

B

The Peoplts fias
Liglrt & Coki Co

Ant Platt’s Aptickos

E Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdėliom nuo 9 ryto iki 12 dienų.

Tlltil 43 IlkilH

Už Šita Stan
dard Llon No.
1 gazlnis vanj
dens Šildyto- c,
Jas: Paprastai
greitai
gerai
ir ekonomiš
kai. Užsisaky
kite savi fiian
ilena.

AKIŲ SPECIALISTAS.
Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

a

$20
II

Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys.
Jeigu turi uždegimų akių.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tau
reikalingi akiniai:
įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis specijalistui, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

Overkočių ir Siutų su 2 porom kelnių Naujausios mados nuo $4.95 ir augščiaus.
Krautuvė atidaryta kas vakarų iki 9 vai. vak., Nedėliomis iki pietų.

THE BRIDGEPORT ČLOTHING CO.
3246—3248 So. Halsted St.,
MASIULIS ir PETRAWSKI
Telefonas Drover 2840

i

ring Chemist, 1333-1339 So.
jiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiųiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ashland avė., Chicago, III.

I

614 W Maha<iov ha.,

=

Matnw Kilt Pa.

Turėk Liberty Bond Be lskaščiu iš Savo Puses

“TIKYBA ir DORA’’\

t

Laikrašti* leidžiamas Kunigų Marijoną ^hieagsu
eina

kerta |

-tašo apie tikėjimo dalykus, padumb. •-ų iA katal*
g ų visuomenės gyvenimo, duoda ataak.viinio i visokie
>klnnsimne« iš tikėjimo ir doros sritie*
MNA METAMS: $1.00;

vieno

numerio

Gali palikti savininku Suv. Valstijų Valdžios 4% Laisvės paskolos

■ ■■■■■■■.■■■■■■■■■■■■■■■■■■

VIENA M ARŠIAUSIŲ LIGŲ

-

5c

etams a? metinę prenumeratų duodame 30c., m
•’ee įuinerius po 2c.

1201 W. 47th 8t., Los Angeles, Col.,
Spalio, 191«
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu
rėjau Insomla Ir nerviškumų, aš ėjau
prie daktarų, bet nei jokios pagelo* nebuvo: aptlekorius man patarė
pamėginti Kun. -Koenlga Nervine. Aš
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi
■velka. Pernai žiemų aš bnvau su
mušta per automobilių.- Daktaras
man patarė Imti Kun. Koenigs Nėr,
vi ne. Aš dabar Jaučiuosi labai svei

pagal pieną kuq mes cionais pa- B .
Tavo nncčc klauckit naaiškini
1 avo puses KiaUSKlI
rp • I

a

•

•v

•I J

I

mų. Tiktai ispildyk

Mrs. M. E. Kratz.

T K EI mus

ir sampeli* vaistų slun
U I l’nii{|limw Neturtingiems ligo

t ve.

Chicago, III

dusti 1c. kratei

paaiSKini-

9'**>4sMSA,e^sXaxa>'S^ŠXg.<5X<K4#<»X«xgMlMYXrOX*X>X*X*MaM

O * ni >5.00.

*

ui

•
,

kuponą ■

■

■

I
ma" ra‘eik‘' P'M pnaiSkinim, kaip ■

palitti Bavininku Lai^įs Paskolos be iSkaSčių iž J

" SftVO

v • I
si

PU8Č8.

n

.................... . :........................ ■
•
............. . ................................ t ..... ,

■ Vardas .. ....................

ir pasiųsk mums DABAR

niam* laistai siunčiami dykai. Su
taisytas per Rev. FATHER KOENIG,
Fort Wayne, Ind. nuo 1>78, o dabar 1
per
KOENIG MED. OO„
Chicago, III. 1
82 W. lAkcs St.. arti Dearborn
parduodama po >1.00 ni vienų buteli,

co.,

duodame. Nekainuoja nieko iš ■ Gerbiamieji: _

auu a I Gera knyga apie NervlšbuTIKYBA IR DORA'

publishing

1800 W. 46th St., Chicago, UI.,

■

ka.

|J

draugas

J Miestas
*
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e
_ Valstija
......................................................................... ..
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Subata,

"DRAUGAS I»

spalių G d. 1917 m.

cukrų pasirodo tokia pat sykių savininkai
įkfti antai sutiunin
pa Jūsų pinigai turi būti pa
kaina, kaip už vietos cukrų. ko savo darbihinkams
dM geroje saugioje vari
Bet cukraus gamintojai didinti . užmokestį. Šitaip
tijos batikoje '
Geriausia vieta pirkti Delmen- 2
S. Valstijose veikia mais Bet šiandie paaiški, kad Kuboje tvirtina, kad jie sa pasielgė tik todėl, nes pasi
tus ir aukso žiedus aukso ir 2
to kontrolierius, kitaip vadi Hoover visur sutinka tiesiog vo cukrų vafgiai parduosiu tiki, kad vyriausybė atmai
paauksuotu laikrodėliu lencugėlu °
namas “diktatorius,” Ho- neįveikiamas sunkenybes. už nustatytų kdinų. Girdi, nys dabartines anglių kai
OP CHICAOO
laketų koloneku špiliu ir tt. Hu
MXlwaukee aveaue
over. Pradžioje buvo ma Čia su maistu, sunkenybės cukrinės nendrės kuogeriau- nas. Reikia žinoti, kad j e
su LletuvlSka krautuvė yra Vie
Kanp. Carpenter St.
na
18 didžiausių ir seniausia
noma, kad kontrolieriui kon pasirodo labiaus didesnės, siai užderėjusios, bet vargas visi kiti fabrikantai ir pra
moninkai
iš
karės
daro
sau
su
darbininkais.
Nėra
jų.
Chicagoje
Musų tavoral yra tei
3%
ant
Jūsų
Pknrgų
troliuoti maistų bus lengva. negu Belgijoje, kur jis vi
singai gvarantuoti ir prekės pi
Seniau
cukrinių
nendrių
gerus
pinigus,
tai
kodėl
tos
Atdara PaacdAlinis ir Sfiuitoniis į
Juk šalis maistu • turtinga. suomet turėjo taikinties prie
gesnės negu kitur.
' Vakarais Iki 8 valandai
plantacijose
dirbo
ispanai
malonės
turėtų
atsižadėti
Į
*,
.
»
Tatai,- kaipgi kitaip turėtų žiaurių Vokiečių militarinių
pinigus ant Karpų i'
ateiviai.
Dabar Ispanija tokie anglekasyklų savinin fltaaliaama
,
** - A' ***'
Persiunčiame pinigus į I
būti
įsakymų.
S
savo
žmonių
iš
šalies
neišleis
kai?
Bet šiandie praktikoje pa
Kuropų ir galima gauti t
džia. Stoka darbininkų.
Taip yra ir su kitų įvai
sirodo kas kita. Hoover ap
Laivokartes.
Jo^
siėmė atlikti tiesiog neįvei Kuomet S. Valstijų kon Be šito, Suv. Valstijose rių prekių kainomis.
kiamus darbus.
gresas pravedė maisto bilių, kaikuriose cukraus dirbtu- nuolat kįla, bet nemažėja, li įiMnBMi'rimii'asigBMMggažSKCsfti-agt
Sako ne tokio stovio negali panaiKaip žinoma, jis apsiėmė kontrolieriaus Hoover pir vės uždaromos.
13323 S. Halsted St'
visoj šalyj maistų taip su mas žingsnis buvo svarbes turinčios pakaktinai me panaikinti nei dabartinis ..Tai BUSI GRAŽUSI Ją ifidn
tvarkyti, kad to maisto butų niems maisto produktams džiagos, iš kurios cukrus ga maisto kontrolierius, nei ki ha Mentholatum Co. Prieš eisiant
CHICAGO
ti šalies ekonomistai.
gult ištepk veidų mosčia per ke
užtektinai ir prieinamomis nustatyti kainas, kattfbs vi- minamas.
is vakarus, o padarys veidą tyru
kainomis ne tiktai šios ša supirmu neskriaustų riiaisto Tuo tarpu pirmiau buvo Tik vienas yra išganingas ir skaisčiu baltu.. Toji mostis
kalbama, kad su spalių 1 d. išėjimas — karės metu visų šima plėmus raudonus, juodus ar
lies gyventojams, bet ir tal gamintojų.
ha šlakus ir prašalina visokiu^
kininkams.
Po ilgų konferencijų - su turėsime pigesnį cukrų. Gi maistų turi paimti kontro spuogus
nuo veido. Kaina dežu
Tik tės 50c. ir $1.00. Pinigus gali'
Hoover didžiausių domų farmerių atstovais jis pir dabar pasirodo, kad cukrus lėm pati vyriausybė.
tečiau atkreipia į talkinin miausia nustatė kviečių kal ųe tik neatpiliga, bet dar jis vyriausybės kontrolėje mai siųsti ir stampomis. , < ■ , , • * t
‘ ,
stas butų pigus ir jo butų P. O. Bos J.36,RIMKUS,
ku^ Ir štai kodėl:
nų — $2.20 bušeliui. Suly gaji žymiai pabrangti.
Holbrook, Mass.
Kuomet S. Valstijos pa ginus su senovės kainomis Tatai nežinia dabar, ar S. užtektinai kadir visam pa
t
skelbė karę Vokietijos kai- rodėsi, jog $2.20 bušeliiii y- Valstijos ištesės kas mėnuo sauliui.
zerizmui, podraug pasižadė-į ra gera kaina, neskriaų- Prancūzijai pristatyti 100,- Gi šiandie kas yra ? Šian
^cv.
jo talkininkus be kitko šelp- džiauti pagamintojų, bet dar 000 tonų cukraus, kaip yra die maistų kontroliuoja truINSV
9
“
"
pasižadėjusios.
stai.
Šitie
ir
neleidžia
jam
ti ir maistu, kurio pas juos leidžianti sumažinti kainų
neperdaugiausia. Talkinin už duonų . smulkmeniškam Hoovęr tuo tikslu atsilie- atpigti, nes jiems patiems iš
kus šelpti yra būtinas Suv. pardavime.
•
, :, •. i «j . • , 1 pia į' gyventojus, kad jie to butų skriauda,
laupytų
cukrų,
nes
šitas
i':--.:’ i
B-•;?/
CJMENT
Valstijų reikalas. Suv. Val Tatai po to buvo laukia
■' k.
S? SA/4E
produktas yra labai reika
rė.fdVHTY
stijos juk bendrai kariauja ma, kad duona atpigs.
z117 V
’
.
W
rP
’
-i
NAUJAS LAIKRAŠTIL
prieš Vokietija.
Tatai jei Tečiau ne tik duona neat lingas talkininkams.
norima bendromis jėgomis pigo, bet pasirodė, kad ir Bet kų.čia gali galbėti pa
apdaužyti ragus kaizerio au- patįs farmeriai nepasiganė- triotiniai atsišaukimai, jei
tokratizmui, nereikia -gailė- dinę ta nustatyta kviečių cukrus yra vienas reikalin” eina kas kctvcr- o
ties talkininkams pristatyti kaina. Farrheriai tvirtina^ giausių-žmogui maisto pro gas“GARSAS
didelliL 8 puslapių, 7 kol., *
duktų.
pakaktinai maisto.
formate.
kad jie esu priversti bran
giau mokėti už laukų įdirbi
“GARSAS” yra vienu geriau
sių Ir svarbiausių Amerikos lie
mų, pobrangęs gyvuliams
tuviu katalikų laikraščių.
Jau llgiaus Neapsaugoja to pavojaus
Nėra
jokios
abejonės,
kad
Pirm Suv. Valstijų įstoji- pašaras ir tt. a Girdi, už to
“GARSUI” aandorbininkauja
(j .
1U
’ )
Amerikos
lietuvių
mo karėn, Hoover ilgas lai kių žemų kainų visai neapsi neatsilaikys nei nustatytos gabiausieji
Užtat, kad nuo 1914 metų viskas pradėjo' kilti augštin, pavyzdin materijolas
rašytojai, publicistai, visuome
anglims kainos. Angleka- nininkai. 1
kas amerikonišku maistu moka kviečius sėti.
ir darbas -t- tavo NAMAS — tavo • BUDINKAS — tavo MAŠINERIJA —
*
“GARSO” prenumerata n
tavo IŠTAISYMAI — tavo TAV0RA3 tavo NAMINIAI, RAKANDAI —
maitino badaujančius belgus
Tuo tarpu $2.20 kaina buy
• tams
posm. — fl.OO.
KARPETAI, DIVONAI, AIDIMAI pakilo vertėje.
vokiečių užimtoje Belgijoje. vo nustatyta tik šitiems me
Patarimas; — Paimk savo ugnies apsaugos (fire insurance) policy ir
Jis stovėjo priešakyje ame tams. Sekančių metų kvie
parašyk arba telefonuok savo agentui dėl platesnių informacijų kufios Jums
“Garsas”
pamėgink rieda. Visose _Xptlekoee.
rikoniškos komisijos belgus čių kaina nustatyta tik $2.00 slas raistas taVo skilviui yra BATObus didelę pagelba.
NIC.
PraSallna rlsus nesmagumus,
šelpti.* Jis tatai tūrėjo pro bušeliui.
tos vidurių Ilgos paeina ll negero su
456 Grand Str.
Suvirš 40 kartų ugnies varpas skambina yra apie ketvirdali žemesnes negu keturi
gų tenai susipažinti su di Jei taip karčiai faimeriftiI ££‘SS5. ’ “* ”*“■
atgalios buvo!
džiausiomis sunkenybėmis išmetinėja, maisto kontroS Brooklyn, N. Y. : šiandienų! Suviš 40 kartų rytoj — ir už metai
Telefonuok,
nuvažuok arba parašyk pa
poryt!*
Tas
pats
Chicagoje
atsikartos.
UgneVARPAI
žmonių maitinimo žvilgsniu. beri Iii ateinančiais metais
ATKUTOAI VABPAI
gesiai yra iššaukiami kas diena apie. 20 siųsdamas kuponą savo Insurance Agentui
Jis pasiųstų iš Amerikos arba priseis padidinti kvie
■W£KfiKKJ^a«naH«BjaB-^;s&aKr®x kartų Chicagos užsidegusius namus gesink. —dabar! (Jo adresas yra ant Jūsų policy’s.)
maistų taip sumaniai ir tei čiams kainų, t. y. daugiau
Gali apsaugoti savo nuosavybė už da- Arba Board su mielų norų Jums pilnas inP. Bernotąvičtaa A V. Sbamont
bartinę augštų jų vertė — kainos nors ant formacijas suteiks. Kita ugnis gali būti tavo.
singai padalindavo tarp ba mokėti taimeriams už kvie
Pilone Yarčb 2721
visko pakilo augštin, bet ugnies apsaugos Nerugok tada kada tavo nuosavybė neuždaujančių belgų, kad apie jo čius, arba neturėti kviečių, D R, J. JONIKAITIS
(fire insurance) kainos Cook Paviete dabar tektiaai apsaugota.
tų šelpimų net pasaulis ste kokius reikia pristatyti tal GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
1641 W. 47th St.
TeL Dsour SSSS
bėjosi. Reikia žinoti, kad kininkams.
IR VAIKŲ LIGAS
Atitekame visokj eiectrikoe
darbų pietaus gertoms ir grež
3315 S. Halsted St.,
po vokiečių letena esant tok
Stoma, negu kltL Suvedam eteo
tros dra*ns | namus; geso ir
. CHJCAGG, ILL
sai veikimas nebuvo leng
visokius daly!1 floras Insurance Building
Jsteigta 1(156. Inkorporuota 1861 per
vas.
Tečiau Hoover savo
OF CHICAGO
Panašias sunkenybes Ho
Telefonas Wabash 4151
Speciali Akta Illinojaus Eeglslaturos
pareiga,s atliko kuopuikiau- over sutinka ir su cukrumi.
175 W . JACKSON BI.VD.
siai ir už tai jį Suv. Valsti Už pagamintų Suv. Valsti
Faktai kurios turi žinoti:^ k0“!slja
jų preaidentžts pakvietė na jose iš burokų cukrų nusta jnnnmiHnimHnaiiiimiiiimiiHinnHiiiiiinmiiniiiiiHiiiiiiiniHMiiiiiiiiiiiiiiiiiR
mo ir padavė savo šalies tyta 71/^c svarui. Gi už cuk
■..........
..................................
11 ■'■■■
turi nei jokio kapitalo stock’o. Jį yra veda
ma vien dėl apsaugos — ne dėl pelno — ir
maisto tvarkymų. Hoover rų gaminamų Kubos saloje
Insurance. Agentas ....................
..........
kad nužeminu insurance kainas dėl Jūsų.
šitų darbų atlikti apsiėmė be $4.65 už 100 svarų, t. y. kiek
Adresas ....... ............ '......................................... .....'
Nariai moka duokles kad apsaugojus visas
jokio užmokesčio, nes buvo daugiau kaip puspenkto
šios Komisijos aštuonias patroles ir apmo
Be jokios atsokomybės IS mano pusės mel
manęs, kad jam tas darbas cento svarui. ' Priskaičius
kėjus
visus iškaščius.
džiu
padidinti
mano
ugnies
apsauga,
taip
pat
’»
J. t
.
,
norėčiau
plačiau
pakalbėti
npl<l
tiį.
dalyką.
bus lengvas.
Valdyba žios bankos žino kad nekuriems depozitoparvežimo lėšas už Kubos
Board nepataria turėti perbrangių ug
ri&ms yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
nies
apsauga, arba insišurinti savo dalygus
Vardas ............... ............... .. ................. ...........
bankinėse valandose.
dabar kurie per ilga laika yra jau nudė
Adresas ................................................. ■ ...
vėti.
Del parankamo tokių depositorių Taupumo Sky
SENIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS VALSTIJIHIS O«K*S

Prastai išeina su maisto stoviu.

P. K. BRUCHAS

SECURITY BANK

v.

P. K. BRUCHAS

NUSIPIRK MOSTIES

SKAITYKIT 1R PLATINKI!
“DRAUGU’

“GARSAS"

Tavo Ugnies Apsauga

THE ELECTMC SHOP

THE CHICAGO BOARD ŪF UNOERWRITERS

Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančiij.

rius žios bankos yra atdaras

ANT BRIDGEPORTO

PITALŲ IR PERVIRSTŲ, KUKIS YRA $5,100,000.00.

<ASTATE BANK J

Kur Lietuvižkai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo

Tarpe Morgan ir Racine gat.

širdžiai prieinami.

Kapitalas $300,000.00 Turtas Vlršina S2,80b,fl00.00

State Bank o, Chicago

čia yra laikomi Suvienytų Valstijų, Pačtų, Bankų,
Pavieto ir Miesto Valdybų pinigai.
Direktoriai šio
banko yra kartu ir savininkais didelių dirbtuvų kaipo

Vice-Pres. ARMOUR & Oo. Pres., ALBERT PICK &
Oo. Vice Pres., CHICAGO JUNCTION gelžkelio kom
panijos ir daug kitų kompanijų priguli prie šios ban
kos. Banka moka 3 nuoš už padėtus pinigus. Duoda
paskolas ant pirkimo ir budavojimo namu mieste Chioago. Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Partrau
kia pinigus iš kitų bankų po visų Amerikų ir atlieka vi
sokius bankinius reikalus. ’
•
•
Bankirtes Valandos: nuo D ryto iki 4 po pietų
SUBATOMIS nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Teipgi SUBA-

TOM1S nuo ŠEŠTOS iki .DEVINTOS VALANDOS
VAKARAIS YRA ATDARAS.
'b
Tarnaujama visiems lygiu mandagumu ir rupestingumu

»•

Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
1112 W. 35th St.

Sutik Savo Agentą Pusiau Kelej

į JUBILIEJUS! BAZARAS1
I

ŠV. JURGIO PARAPIJOS

LA SALLE and WASHINOTON STS.

33 St. ir Auburn Avė. [Bridgeporte]

(Skersai nuo City Hali).
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMitiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii

Iškilminga Vakarienė

l

Bus įvairus programai, dainos, žaislai, koncertai
ir daug kitų pasilinksminimų. Prasidėjo

Su Paroda ir Programų.
Ben*ta

. Motery Sąjungos 2 Kuopa CICERO, ILL,
SPALIO-OCTOBER 7 D. 1917 M.
AhIhi Pirųllat $vi(ilH|i, Kuris 4St| 8t. Ir 15th

Šv.
NuoAi

užpruėuuie svečius
■s..**.
—.

Street

ant virėmint-to vakarėlio,

Nedelioj, 30 Rugsejo-Sept. 1917
Bazaras kauksis dvi Savaites'
X.

VISUS KVIEČIAME.

Šubąta, spalių 6 d.* 191? m.

■ Į f*

• -T'

T
Nors nedaug buvo ausirin
kę, bet nemažai
suaukavo.
Tautos Fondui, grynais pini
gais liko $9.15.

SHEBOYGAN,

WIS

tokių gaivalų, kurie apsisupę
tamsos uždangalais, nori tuos
šviesos darbus padaryti tam
siais, nori anuos sutrukdyti.
Aukavo šie asmenįs:
Tais negeistinais gaivalais yra
J. Miškeliunas
$1.QO musų tautos išmatos cicilikai,
J. Austfevičius
1.00 jų pačįų “apšviestunai”. Bet
I
Kun. Pr. Bučys
.55- *laįraė, kad čia jų visi darbai
A. Slauskienė, P. Strakauskas neturi pasisekimo. Jų didžiau
ir N. N. ’
po 50c. sia propagandos vieta, tai
P. Cižauskienė, A. Bruso- smirdanti saliunai.
Ten jie
kas, J. Simaninas, F. Dėdinas, griauja bažnyčias ir muša ku
J. Kunionis, O. Samaninienė, nigus. Vyčių vardas jiems kar
F. Daugirda, J. Brusokas, F. tus kaip pipiras, nes jų net
J. Daugirda, J. Rėklaitis, A. vardo bijosi paminėti. Bravo
Dėdinas, J. Šalčius, J. Šlapi L. Vyčiai, kaip matyti, tai jukas, J. Daugirdas
po. 25c. sų^pasėta aj>švietos ir susipra
J. Samaninas
15 timo sėkla auga ir bujoja!
J. Adomavičius, A. Daugir
Vltųrėlis.
dienė, M. Jakinevičienė, M.
Noreikienė, J. Stakniunas, J.
CICERO.
Radzevičius, O. Radzevičienė,
V. Daugirdienė, M. BrusokiePermainos vyčių tarpe.
ne, V. Šlapikienė, M. Šalčiuvienė, P. Žvinakis, S. Baškaus
kas
po .10c.
Įvairumų tarp vietinių
B. Sapiega, J. Šalčius, P. vyčių yra visokių, ir gi už
Bartuškevieius
po 5c. tektinai.
Per susirinki

"B»AU#AS"

atsisakė nuo užimamos vie
tos.
Neatsirado norinčios
užimti jos vietą.
Išrinki
mą vietininkės atidėta ant
sekančio suairiukimo.
Po susirinkimui visi link
smai žaidė įvairius žaislus.
Naujas jų vadovas, p. J.
Varanis, daug jiem prigelbėjo ir dąug prižadėjo delei
jų ateityje.
’ Linksmai
skirsties namon.
Susirinkimai yra laikomi
kas subata, 2 vai. po pietų.
Pageidautina, kad kuodaugiausiai vaikų lankytus ant
susirinkimų delei savo nau
dos.
Slabadiškis.

■rr

—
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“VYTIS,,
LIETUVOS V

Uuiitj Llituvly Mokykla

ORGANIZACIJOS ORGANAS

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
' LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
Kainuoja metam* >1.60; pusmečiui 7fte.
IJctuvoa Vyčių organiza
cijos nariams siunčiamas ui mėnesines mokesti*.
Adrenas:

“VYTIS”

Mohinum* anfUikos Ir lKtuvli*05 kalbu aritmetikos, knygvsdy*tėa. •luiKiKrafJjos, typswrltlng, pirk
ly bu* leisiu. 8uv. Valut. istorijon,
ateinu# istorijų*, geografijos, politi
kių
ekonomuos, plllatystė*. dslllaruėystėa.
Mokinimu valandos:
nuo S ryto
Iki 5 po pietų. v&k- nuo 7:89 iki 9:80
•III oivoiųo
"iŠ poimun -og 90 lt

23 d. rugsėjo Tautos Fon
1800 W. 46 St.,
------ ::------Ohicago, UI.
do vietinio skyriaus nariai su
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla
LIETUVIŲ ŪKININKŲ
rengė vakarėlį su prakalbo
tink ir remk tų idėjų isreiikėją — organą “VYTĮ”.. Jo užda
viniu yra iibudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuott
mis, norėdami patįs gerai lai
Draugija Amerikoj.
5
didžiomis
idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietukę, praleisti ir suteikti naudą
3 vos reikalų.
kitiems, būtent musų broliams
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiutllllliliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii
Atsiuntė atstovus į Cbicaga
Lietuvoje, kaip tat pažymėjo
P. A. Mažeika ir G. A. Jonu
vakaro vedėjas, atidarydamas
lis, delei platesnio paaiškini
susirinkimą.
(I
mo kaip yra lengva pradėti
Buvo tame vakarėlyje dek
"f * . " ?
r
ūkininkauti, su mažai pinigų.
lamacijų ir lietuviškų dainų,
Iš Kansas City praneša iiiiiiiMiiiiiiiiiiiMiyiuĮuiuiiuiiiiiiHiuiiiMiiiimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiK Minėta Dr-ja turi daug klausi
buvo ir linksmas ’ dialogas
ma, kad ten skerdyklose
mų, per laiškus apie ukinin“Mano pati geriausia.”
Cudyhy Co. streikuoja 3,000
kystė dėlto ant praeito įnė-.
Mažutė mergytė, gal kokių
darbininkų, taipggi 600 dar
Visiems kani yra reikalai nesinio susirinkimo nutarė pa
8 metų gerai ir drąsiai pasakė
siūdintis
naujas drapanas ar siųsti delegatus į Chicagą. De
bininkų Armour & Co. Ske
eiles, išreikšdama labai gra
lžčistinti
senus, kaip vyram
rdyklų ir Peet Bros. muilo
taip ir moterims užeikite par legatai bus Chicagoje
kelias
žius linkėjimus savo kun. kle
mane, kaipo daug metų prak
kompanijos
dirbtuvė
liko
tikavusi tame amate, o pilnai dienas iki ateinančio Utarninbonui. Choras Sheboyganiečių,
busite užganėdinti kaip darbų
uždarytos.
Priežastis
strei

ko.
taip ir vidutinėms kainoms.
tiesa, mažutis, bet jis padaina
Naujas parapijonas. mą laikytą rugsėjo 26 d. į- ko nežinoma, sako buk tai
Lietuviai pas Lietuvi.
Garbus Lietuviai kurie no
vo keletą dainų tikrai lietu
-esąs
vokiečių
darbas,
bet
vyko
žymios
permainos
vie

rite
būti ukėsais vardan drau
viškai, t. y. taip kaip senovė
DETROIT, MICH.
gijos, meldžiame atsilankyti,
tinėje, 14-je, vyčių kuopo tam sunku tikėti.
je visoj Lietuvoj buvo dainuo
je. Viena iš didžiausių pa
911 W. 33rd Street nes bus paaiškintą kaip pra
jama, — “su pritarimu”.
Prieš Šv. Jurgio Bažnyčių
L. Vyčių 79 kuopa surengė sižymėjusių savo veiklume
dėti ukininkystė ir kur yra
Toks dainavimo būdas tiko su
prakalbas 26 d. rūgs. š. m. panelių, tai buvo p-lė A.
geriausios valstijos dėl Lietu
Chicago, UI.
GERIAUSIAS
sirinkusiems : jiems lengviau
P. Aleksandravičius kalbėjo Jakavičiutė. Gi per šį su
vių. Musų draugija nėra
Tel. Drover 6836.
prisiminė senoji tėvynė; net
temoje kas yra Vyčiai?
PLUNKSNOS IR PIGIOS
sirinkimą delei kokių tę
iiiiiiiiiiiiiHiiBiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii agentai tiktai norime parody
iš publikos vienas, kitas neiš
. Priežastis surengimo tų svajonių atsilakė nuo viso
ti ką gali nuveikti draugija
kentęs patraukdavo kokį dai
TURU
DVI
GALEIUJAS
prakalbų tai yra ta: Daugelis kio veikimo čionai vyčių
Telefonas Vards 3104
arba kokį neteisingi agentai
Mes Parduodame
nos posmą pritardamas pus
Detroitiečių mane, kad/L. Vy tarpe.
Už Wholesale
kurie įkalba žmogui jogei ga
Atsisakė nuo vicebalsiai.
į '
čiai tai kokia ypatinga drau pirmininkystės.
Kainas
lima žemė pirkti po $25.00 su
Tąja tar
Įdomiausias dalykas iš vi
gija, daugelis net pradėjo ne nystę gan gerai galėjo at
kelminais.
so yakaro tai kalba kun. kle
ATDARA NEDELIOMS
'
' ' ' ' " i
;
apkęsti anų.
Pas mus galima pirkti
likti.
Jos vieton tapo iš
bono: jis kalbėjo apie “vieną
Taigi p. Aleksandravičius rinktas gabus vaikinas p.
po $50.00, žemė visa dirbama
nežinomą daiktą”, t. y. apie
gražiai išdėstė kas yra Vy St. Daunoras. Finansų raš
su gerais budinkais. Taigi
Lietuvos ateitį. Pasak gerb.
<
f
t
s
čiai ir kokis anų tikslas. Po tininkė, p-lė Ona JohnsoFotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
meldžiame nepraleisti šios pro
kalbėtojo
išeina taip, kad
prakalbai buvo daineles, diegos, o gausite pilna~ nurody
Kliubų ir Šeimynų Specijališkumas.
naitė, taip pat atsisakė nuo
640 W. 141h St.
Lietuvos neprigulmybė butų
logas. Mažų mergaičių cho
g
mą. Daug ūkių turir.m « r. .t
Nuimame Fotografijas vakarais
geras dalykas, ale tik tada jei
vietos. ’ Jos vieton išrink
ras. Pabaigoj Dr. Čiapas kal
pardavimo, ant randoa ir nuogu visos Viešpatijos sutiktų
tas p. Jonas Varanis. Daug
PUSANTRO BLOKO | RYTUS
ir negiedrįose dienose.
bėjo apie higieną ir sveika
dirbės. Taipgi pudr : :ie
į
su Popiežiaus sumanymu —
ko galima tikėtis iš naujų
NUO IULSTED GATVES
tos užlaikymą.
'Čliicagos
namus.'
Dabar
yra
South Ashland Avenue, —, Chicago, ui.
nusiginkluoti
ir panaikinti
Valdybos narių.
Reikia
D-ras Čapas apsiėmė
ir
proga kad galima gauti su
priverstiną kareiviavimą, kol
minėti, kad pirmininkas J.
ant toliaus atsitikus progai
javais ir šienų. Delegatai ran
kaimynų Viešpatijos laikytų
Šlegaitis sumaniai ir pa
paaiškinti apie tuos pačius
dasi netoli nuo Šv. Jurgio Baž
didžias kariuomenės, tol
ir
vyzdingai vedė susirinkimą.
dalykus.
nyčios po sekančių adresu:
Lietuvą turėtų daryti ta pati.
Po prakalbų buvo lietu P-as Al. M. Račkus daug
3315 Auburn Avė., Chicagoje.
Ir Lietuvai reikėtų apsistaty
ko prisidėjo savo sumanu
viški žaislai.
Telefonas Yards 1138,
ti tvirtovėmis, lieti didžiau
Daugumoje musų mintyse reiškia įgijimas
mu prašalinti nesusiprati
K. Genys.
Galima rasti juos nuo 8
sias armotas, rinkti kadaumus.
Gi p. St. Daunorrs
turto. Delei įgijimo turto, jus turit '•utį sisvai. išryto iki 1? vai. vakare.
giausia kareivių.
įgvjo pagoduonę nuo na
SPRING VALLEY, ILL.
tematiški savo taupinime. Patyrimas tūk
P. A. Mažeika,
Kai ėmė gerb. kalbėtojas
rių.
G. A. Jonulis.
stančių taupių ir pasekmingų žmonių, paliu
rokuoti milijonais, kiek
tos
Lietuvos Vyčių 28-tos kuo Po susirinkimo sekė žais
armotos kaštuoja, kiek reikė pos svarbus rrfėnesinis susirin lai.
dija vertę taupinlmo. Pirmas žingsnis prie
P-as L. Šimutis daug
tų pinigų tvirtovėms, kiek al kimas įvyks spalio 7 dieną šv. kuo prisidėjo prie ano. Vi
turto ir pasisekimu turi būti bankos knygute.
goms visokių aficierių ir ka Onos parap. svetainėje 1 vai. si
linksminosi.
Priėjus
reivių, tai labai norėjosi pa po pietų. Malonėkite atsilan
laikui skirstyties, visi už
Pradėki! taupyti šiandie nors ir su $1.00 Mes mokame 3-čią nuošimti ant josakyti, — kad jeigu taip, tai kyti visi nariai ir eidami at
dainavo “Eisim broleliai
jau tegu verčiau nebųva nei sineškite naujų ir gerų sumaC T A T I?
sy depozito
namon.”
Visi su links
tos neprigulmybės, nei ko; ba nimų delei draugijos labo.
mais šypsančiais veideliais
tokia neprigulmybė butų visai
Taipgi ateikite ir tie, kurie skirsties į savo malonias
ubagiška. Pinigiškos naudos dar nepriklausote
prie šios gušteles.
iš neprigulmybės tiek teturė prakilnios jaunimė organiza
Korespondentas.
tume, kad mums vokiečiai ir rijos, o pažinę* naudą priklau
CICERO. ILL.
rusai gerus pinigus mokėtų už syti prie šios draugijos galė
CICERO.
•
»
javo tavorus: mat jie gabent- site prisarašyti.
Priimame Savings
Didžiausia Valstybinė Banka išskiriant vidurmiesti.
t tų vieni antriems savo prekės
A. Peldžius,
Mažųjų vyčių veikimas.
Account, Checking Account
per musų žėmę, tai abieji gau
kuop. rašt.
Ashlani!
Are.,
Kampas
47-tos
Gehės.
tų dėlto muitą mokėti Lietu
turime siaugas
geležines
Stebėtis
reikia,
kad
vievai.
McKEES ROCKS, PA.
skrynias (vaults). Fire In:
tinė mažųjų vyčių kuopelė
Bet kalbėtojas sakė, kad
surance, atliekame visus
Retai pasitaiko
matyti taip tvarkiai ir išmintingai
dėl tų piniginių sunkenybių
bankinius reikalus. Atdara
J
vienok nereikia atsižadėti ne laikraščiuose žinių iš musų laiko savo susirinkimus.
k
1
kas vakara ir nedėlios ryta.
prigulmybės, o tik reikia dėti miestelio. Išrodo, kad čia lie Štai per susirinkimą šešta
dieny
j,
rugsėjo
29-tą
d.
su

visas pastangas, kad Popie tuvių visai nebūtų. Arba, 4pid
’■
•
ir randasi, tai nieko jie nevei sirinko apie dvylika narių,
žiaus pienas įvyktų.
Ir sako, jeigu
po karės kia. Tas viskas kaip tik prie visos mergaitės. Pirminin
p
Užlaikome Puikiausią ■
Viešpatijos
taip sutvarkytų šingai. Čia lietuviai daug vei kė L. Juciutė pavyzdingai
Rapor
savo gyvenimą kaip Popie kia, tik mažai ką giriasi. Čia vedė susirinkimą.
Laikrodžiu Krautuvę.
žiaus pienas parodo, tai ne- gyvuoja L. Vyčių 62 kp. ir tai buvo išduoti. KalbėtoDidžiausia nnl
Užlaikome lalkroprigulmingoji /Lietuva galėtų puikiai darbuojasi tautos la si apie veikimą ateityje.
Brldgcporto.
ditus
Ir laikrodėlius,
Katrie norite
auksinius žiedus, illubl
anuos pinigus nuo karės rei bui, turi savo vakarinius kur Pageidauja statyti ant sce
nusipirkti gra
nlūs ir deimantinius,
žij
laikrodėli,
mualkas,
gramofonus
Pasiti
kalų sunaudoti geriems tik sus, kur kiekvienas turi pro nos kokį veikalą.
deimanto žie
su lletuvlžkals rekor
slams ir da liktų nemaža, ir gą pasimokyti kas jam patin kima, kad įvvkdins.
Gabi
deli, devizkėdais, koncertinas, ant
1|, filluhtnli; .
buriu
gali
groti
ir
ne’
1
ka,
kaip
anglų
kalbos
taip
ir
žmonės nebūtų mokesčiais ap
raštinnkė
A. Šemiotaitė
žiedu arba
mokantis visokiu* Šo
brltvy, gra
lietuvių, muzikos, piano, smuisunkinti.
klus, armonikas ruslSkas Ir prūsines. Importuotas Ir taip jau
mofonų rekordu ir kitų ’.isoklų daly
rusiSkas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Gailu, kad labai nedaug at kos. Mergaitės dar gali pasi
kų.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių- Taipgi taisome
Taipgi taisau laikrodžiui], revol
laikrodžius, laikrodėlius, visokius musikaliSkus instrumentu*
silankė žmonių į tą vakarą. mokyti siūti, megzti ir tt. — į F. P. Bradchulis
verius, gramofonus Ir armonikas.
ir revolverius. Savo darbe gvarantuojame. Musu kainos ant vis
J Lietuvis Advokatas
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
Žinovai aiškino, kad tai labai Tolesniam laike reffgiama sut Į
K. MICH/» LAi SKlS,
.•
ATTORNEY AT UW
lite siusti per išlėkus.
gražus oras buvo priežastis; veri savo locną beną, tik kaip ' 1OR W. Monro*. Cor. Člark Rt
STEPONAS P. KAZLAWSKI
3303 S. Morgan Street
Tel. Rsndolob S681.
jnat sako, viepi išėjo į laukus greit tas įvyks, tai ateitis pa • 'Room 1807
*
4632
S.
ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
CHICAGO.
ILL.
J
pasivaikščioti, kiti, esą, nuėjo rodys.
TELEPHOJ7E DROVER 7809
OKICAGO, jLL.
5
Oyv.:
SUS
S.
Balota*
M.
Kataloge
visiems
dykai, kas tik prisius už te. Štampe
šokti, trėti gal da kur kitur
Nežiūrint į tuos jaunimo ge
Tsl*phoa* Vard* 9*99
rus darbus, atsirandu dar ir
nužingsniavo.
* i

;

SKAITYKIT IR PLATINKI!
DRAUGĄ"
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S. ALEKNO
t

Z. K. URBANOWICZ

Fotografijų Įstaiga

H. RUBENSTEEN

PASISEKIMAS

BANK

Peoples Stock Vards
State Bank

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

11

■

LIETUVIŠKA
CHICAGOJE

4810 W. 22nd St.

.. —• — •
'T'"’

Suimta, spalių 6 d. 1917 m.

5TT^
Viena iš kompanijų sumaži- Ugnies apsisaugojimo diena,
no prekę pieno.

Susirinkimas.

vBrighton Parke.

CHICAGOS

Ateinančiam ketvirtadie
nyj G raut Parke, priešais
Studebaker teatrą, bus di
džiausios demonstracijos ir
rodymas judamųjų paveiks
lų, kokiu badu išvengti ir
apsisaugoti ugnies ir nelai
mingų nuo jos atsitikimų.
Tą dieną bus tai 49 metinės
sukaktuvės nuo Clneagos
džiojo gaisro.

PAJIEŠKOJIMAI

faiaftmaa McKInlaj 6764

RĖIKALINGAS tuojaus vargoni
ninkas, kuris apsiimtu būti ir za
kristijonų. Gera vietų ir geros sąly
gos.. Del platesnių žinių kreipkitės
pas:

Dr. *.

K. RUTKAUSKAS

Liet. R. K. Labdarių Sa
LDS. 57 kuopos susirinki
Gydo visokias Ligas
Merkle
Pieno
kompanija
S4S7 Ii. Kiitiri liti.
kinu W. Ii litiis
mas atsibus nedėlioję, 7 spa gos 7 kuopos mėnesinis su
praneša,
kad
ji
sumažinanti
lių, Nekalto Prasid. M. P. sirinkimas atsibus ateinan
KIN. K. ZAIKAISKAS,
bažnytinėje svetainėje 44 ir čioj nedėlioj, 7 spalių, Auš pieno kainą nuo 13 ant 12
1233 SO LINCOLN St.,
Pairfield Avė. tuojaus po ros Vartų bažnytinėje sve celių. Tas padaryta po pa
WAUKEGAN, ILL.
Dr. S. Biežis
sikalbėjimu
su
miesto
svei

tainėje
4
vai.
po
pietų.
Vi

pamaldų. Taigi kviečiame
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
šeštadienys, 6 spalio, šv. visus narius kuoskaitlin- si nariai yra kviečiami atsi katos skyriaus prižiūrėtoju
Paieškau savo pusbrolių: Petro,
Ofisas 1358 B. Leavltt St.
Mikolo ir kito Petro Martinkų, pa
Brunono.
Valandos 4—4 ir 7—9
giausiai atsilankyti ir naujų lankyti minėtan susirinki- Dr. Robertson, kuriam Mer
einančių iš Vilniaus gubernijos, Vil
Tel. Canal 3877.
niaus pavieto
Gelvano
volastics,
man, nes bus daug svarbių kle Pieno kompanija prane
» Sekmadienis 7 spalio. Šv. narių atsivesti.
Antakalnis sodžiaus, 5 metai kaip
apleido Lietuvą, ir visa laiką gyveno
Pan. Mar. Rožančiaus.
Nariai turi neatbūtinai dalykų svarstymui, taipgi šė, kad pienininkai parduo
New Yorkė, jie patys ar kitj jų ant
dami ir po 12c kvortą, ga
rašų malonėkite pranešti, nes turiu
Pirmadienis, 8 spalio, šv. pribūti, nes bus daug svar rinkimas naujo kuopos pir
svarbių reikalų, šiuo antrašu:
*• *•*»***•*«*•••*•*»»•*»••
li
padaryti
gerą
pelną.
stomų dalykų, ypatingai a- mininko, kadangi senasis iš
Brigitos ir Pefagijos.
Tel. Drover 7041
ANT
PARD1VIMO.
VIKTORIU8 MARTINKUS,
važiavo kariuomenėn.
pie Spaudos Savaitę.
1349 N. Paulina et.,
Chicago, III.
Dr. C. Z. Vezelis
Kiek pavogta automobilių
Kviečiame visus kuoskaitParsiduoda Gražus mūrinis na
Bridgeportas.
M. Stankevičius.
LIETUVIS DENTISTAfl
mas ant šešių pagyvenimų,
viskas
Chicagoje.
lingiaufeiad atsilankyti.
nauja gražiai ištaisyta. Parduosiu
Paieškau Anielės Blažiutės, pa
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
už pigia kaina užmokant tuojaus ar eina iš Kauno gub., Vilkmergės pav.,
Nedėilomia pagal sutarimą.
Bazaras eina ir jau netoli
Kuopos valdyba.
ba ant išmokešdo mokant 75.00 kar Vaidolonių sodžiaus, Traškunų para
4712 So. Ashland Avė.
Antradienyj Chieagoj ta mėnuo. Šis namas' rando* atneša pijos tūrių svarbių reikalą, jj patį
pabaigos, nes tik dvi dieni
arti 47-toe gatvės
Serga vėžio liga.
arba kas žinote meidžų pranešti.
163.00. Gera proga pasinaudokite:
po
pavogta
5
automobiliai
ir
•*♦*•*•*<#<*•*<«*:
J***#8*«#
tebeliko. Žmonių kiekvie
Bazaras ir šokiai.
V. A. G. MURRELL,
KAZIMIERAS A. KIELA,
19 S. LA SALLE St., Room 831
nu vakaru prisirenka daugy
Tūlas Juozas Ratkus 53 suareštuota 6 vagiliai. Iš
2344 W. 23 PI., ' Chicago, III.
Arba atsišaukite J “Draugo” Admi
viso
Chieagos
mieste
laike
bė.
nistracija, 1800 W. 46th St.,
Mus prašo pranešti, kad m. amžiaus, 1700 So. Union
« Kiekviena draugija mėgi S. L. A. 279 kuopa, So. Chi gat. nugabentas ligonbutin, 16 dienų pavogta 186 autoPaieškau Kazimiero Daužė, Jono
AKYS EGZAMINUOJAMAS
ir Juozo Vaitkų, Antano Rugienioko,
na vis neužsileisti ir stengia cagoje, turės 7 spalio, Pra kur daktarai pasakė, k d tu- . mobiliai,
PRANEŠIMAS.
visi iš Žeirnlnu sodos, Ginteleškės volasties, Salantum parap.
Meldžiu
si vienu kitu pjralenkti už no Aršanskio švet., 8756 ri vėžio ligą pilve.
Sako,
pranešti man šiuo adresu:
AREŠTAVIMAI
darby j parapijos naudai. Justine“ Avė., bazarą ir šo kad reikės būtinai daryti oŠiuomi pranešame, kad
KAZIMIERAS MICALAl’SKIS,
Kas turite ailpnae akla Ir trum
1333
So. Lincoln St., VVaukegan, III.
Nekurios draugijos su savo kius, Dieninės Vaikų Globos perąeija.
pą žiūrėjimą arba galva skauda
“Draugo^* Bendrovės šėrininnelaukite Ilgai, bet ateitlkite paa
Pereitame sekmadienyje kų specialia susirinkimas bus
budukėms visokius budus naudai. ' Pradžia lygiai 7 v.
mane.
Aš Jums duosiu rodą Ir
pririnksią akintos. Ui savo darbą
Paieškau pusbrolio B. Šimkaus.
buvo suareštuota apie 150 9 dieną spalio, 1917, 2-rą va Paeina
pramanė, kad tik dauginus vakare.
gvarantuoju arba pinigus sugrą
iš Kauno gub., Raseinių pav.,
Bridgeportas
žinsiu.
Šidlavos vol., Lidavėnų par., Žakeasmenų
po
Chieagos
lindy-*
landą
po
pietą
“
Draugo
”
ben

patraukti lankytoju atydu.
Kuopos valdyballškių sod. Tris metai atgal gyveno
PETER. A. MILLER
nes saliunus ir hotelius. drovės name, 1800 W. 46th Chieagoj. Jis pats ar kas apie jj
Kaip girdėti, tai nedėlios
2128 West 22-ra gatve
Ant Bridgeporto naujo ar Miesto policija užsimauk
žinote malonėkit pranešti man, už ką
St.
Minėto
susirinkimo
tikslas
vakare apie 8 vai. bus dai
busiu
labai
dėkinga.
Mifestas pirks bulves.
tokio ypatingo nėra, vien
kaneč išnaikinti tas visokių bus bendras visų “Draugo”
nos Šv. Jurgio parapijos sve
■ • ' , - ■ 1 > 11 i
A. VERPETINSKAITE,
Žmonės kalba apie bazarą, biaurybių lindynes.
Bendrovės šėrininkų pasikal 815 Lyons Avė., Kansas City, Kas.
tainėje. Dainuos L. Vyčiu Chieagos mięsto vąldįninkurš jau nuo praeitos nedė
bėjimas apie padauginimą
.Chieagos Apskričio Choras. kai, susirinkime atsibuvu
lios Šv. Jurgio parap. sve
DR. G. M. GLASER
•‘Draugo” Bendrovės kapita
Nubaustas 1,000 dol.
Bus labai malonu pasiklau siame pereitam trečiadienyj,
tainėje kas dien vakarais at
lo nuo $25,000.00 iki $50,000...
Praktikuoja 26 metai
syti lieauvišu daineliųnutarė galutinai ateinan sikartoja. Muzikantai kas
Gyvenimas ir Ofisas
Ateinančiame panedėlyje, čiam miesto tarybos posėdy
3149 S. Morgan St. kertė 32 st.
Joe. Rotenberg saliuninin- 00 ir numažinimą šėrų kainos
dieną groja, o susirinkusie
Chicago, 111.
3
manoma padaryti abelną iš je paskirti 200,000 dol. su
kas Lyons, III. buvo nubau par value kiekvieno šėro nuo
SPECIALISTAS
ji pilni entuziazmo linksmi
Moteriškų,
Vyriškų Ir Vaikų
pardavimą (action sale) li pirkimui bulvių, kurias ga
stas 1,000 dolerių bausmėj iš $25.00 ant $10.00 už Šerą.
: “IA5TER
5Y5TEM
---------v
-----Taipgi Chroniškų Ligų.
nasi.
Knn. A. Ežerskis, pirm.
kusiu nuo bazaro daiktu, lėtų ateinančią žiemą var
iškaščių apmokėjimu, už pri
OFISO VALANDOS:
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING
Ateinančioje
nedėlioję
ža

iki
9
ryto,
nud 12 Iki 2 po plet
J.
J.
Statkus,
rašt,
taigi kurie norėtumėte ką
VYRIŠKU ir MOTERIŠKU
Ir nuo 8 Iki 8:30 vak. Nedėllogingoms šeimynoms parda dama bazarą dar gyvesniu laikimą negeistinų toj apy
APREDALU
mis vakarais ofisas uždarytas.
nors naudingo nusipirkti, vinėti. Tas užmanymas ygardoj gaivalų savo namuo
Musų sistema ir ypatiškas mokini
Telepbone Yards 687
padaryti.
X.
mas padarys Jus žinovu j trumpą lai
NOTICE.
turėsite progą panedėlyj. X. ra puikus, bet ar vargšams
se. Buvo suareštavę ir ki
ką.
Mes turime didžiausius ir gerin
tas šešias “aklas kiaules,”
tus kirplmo-<ąesigning ir siuvimo •. «>
bus iš to kokia nauda, tai
rius, kur mes sutelksime n/akf't
WEST SIDIEČIAI!
Rasta negyvas žmogus.
bet teisėjas anuos paliuosa- Notiee is hereby given that patyrimą kuomet jus mokysitės
jau kitas klausimas.
Elektra varomos mašinos
jo
tĮiiniiiiiimiiimiiimiiiiiimiiMiiHii
a special meeting of the stock- siuvimo
,■
; f l i■■ i 1<
: i-i >
vo.
skyriuose.
|
JOSEPH C. W0L0N
Jus
esate
užkviečiaml
aplankyti
«
7 d.^ spalių (Oct.) M.
holders of the Draugas Puh. pamatyti musų mokyklą bile laiku Ciceroje
aną
dieną
atras

Paihetė pinigus.
ir vakarais ir gauti speciali*
Meldažio svet. LDK. drau
' LIETUVIS ADVOKATAS
Co. will be held at 1800 W. dieną
■ • <
i
tas vienoj iš biliardinių sve
kai pigią kainą.
Patrenos
daromos
pagal
Jūsų
ml
Kamb.
324 National Lifs Bldg.
gija rengia vakarą badau
46th St., on the 9th day of rą—biie stailės arba dydžio, iš bite 1
tainių
negyvas žmogus. Per
29
So. I-aSalle St.,
jančios Lietuvos naueįąį; Tulės lenkas nuo Town žiurėjus kišenius atrasta
Oetober 1917 at the liour of madų knygos.
Vakarais 1506 Mllwaukea Ava
MAKTER
DESIGNING
SCHOOL
Central «3»0
2 o ’clock p. m. for the pulpose
J. F. iasnfcka, Perdėlinls
3
Programas žada būti labai of Lake, * visada nešiodavos nuodų (cyanide of pota- I
Rnstdence Hutr.boid (T
118 N. I* Šalie gatvė. Kambary* ~
savo
sunkiai
uždirbtus
pi

of considering the voting up• 416-417. prieš City Hali
įvairus. Išpildys L. V. 24
CHICAGO. IK
sium penki svarai ir peilis
nigus
980
‘
d
ol.,
bet
nelaimė,
on
the
propositien
to
inerease
kp.
Apart monologu, dehiimmmiR-MHiimiHiuiHiiiiiiiiniiuitt
ant kurio yra parašas “Wilthe Capital stock of the said
lamaciju ir kitų, bus persta šiomis dienomis apsižiūrėjo1 liam Zarbach, 2334 S.
kad
jio
pinigų
jau
nėra.
Dr. POVILAS ŽILVITIS
Drangas Publishing Company
tyta gan juokinga komedija
Leavitt St.,” bet pasirodo,
Kiek
tai
laiko
ir
vargo
tu

from
$25,000,00
to
$50,000.00
“Knarkia paliepus,” kuri
Lietuvis Gydytojas Ir
kad tuo vardu yra 12 metų
SAUGESNIO
Chirurgas.
rėjo
tasai
žmogelis
padėti,
leerease
the
par
value
of
eacb
suteiks jums nemažai juoko.
OKINKIS
vaikas. Spėjama, kad tai
3203 8. Halsted St..
Chicago
BANKO
NĖRA
-liare
of
stock
from
$25.00
per
kad
sutaupyti
tuos
pinigus.
Po perstatymo bus šokiai ir
Tel. Drover 7179
vokiečių šnipas, kursai tai
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
ind also the proposition to
Lietuvių ValstijlnĮ Banką —
kiti žaislai. Pradžia lygiai Čia tai vis neatsarga. Ar sėsi kokiuo nors budu už už
UNIVERSAL STATE BANK —
Kalbeli, Skaityti, Kalyti As(liftal
share to $10.00 per share.
nes yra po valstijos valdžios
7 vai. vakare, inžanga 25, 35 gi negeriau kur į banką ar nuodyti gyvulių ganyklas.
supervizija ir po nuolatine užDated this 31st day of
ir 50 centų.
i J i net į pastos kasą padėti
žlura 15 gabių Ir ištikimų Di
rektorių ir peukių patyrusių
(alk»«
August, 1917.
tuos pinigus, kur butų ne8 Vyrišky Orapany Baronas" Lakcijf
Banko valdininkų.
Rev. A. Ežerskis, pres.
pražuvę, bet net naudą bu Wasbington Porter, Chi
WEST SIDE.
KAPITALAS
IR
PERVIRŠIS
Nauji, neatimti, daryti ant
tų turėjęs.
užsakymo siutai Ir overkotal,
eagos
milionierius
norėda

• >
vertės nuo 330 iki 366 .dabar
Nedėlioję, spalių 7 d., 2
mas pasirodyti patriotų, ji $225,000.00
po |1S ir 35 doL
Per laiškus, Iš praktiškai sutai
S parsiduoda
vai. po pietų Aušros Vartų
“Juodrarikių” darbai.
liudija,
Jog
bankas
yra
sutver

Nauji,
daryti
ga ta v Imi nuo
sai padovanojo savo sunui
sytų ypaė tam tikslui lekcijų,
tas ant tvirtų finansinių pama
|16 iki 336 siutai ir overkotal.
parapijos svetainėje yra;
gali Lengvai ir greitai išmokti
tų.
Banko
turtas
jau
siekia
Fridrikui, esančiam Grant
nuo 37.50 Iki II doleriu.
Anglų kalbą, skaitymą, raštą
virš
pusės
milijono
dolerių
ir
šaukiamas visų West Sidės Frank Manino, 20J7 Ked-|Jageriuoše 8n tukstana„ kasdien nuolatal žymiai anga.
Ir gramatiką. Reikalauk paaiš
$
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
PIANO
MOKYTOJA
•I pamuštų overkntu.
kinimo; prisiųsk ųž 2c markę.
šiame banke gausi savo pini
katalikiškų draugijų
susi

..
, vale Av., ėjo į Šv. Pilipo baž- ^oi. vertės namus. Jis taipgus ant kožno pareikalavimo.
MOKINAME
ir
KLESOSE
-1*
kišai mažai vartoti Hutai Ir
4515 So. Wood St.
rinkimas. Draugijos, ypač nycią pasimelsti, podraug gi padovanojo savo dukte Bankas yra atdaras Ctarninko,
Įvairių mokslų, dienomis ir va
overkotal
vertės
nuo
325
iki
ir Subatos vakarais
Duoda lekcijas
skambinimo
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
pašelpinės, kurios dar nėra su juom ėjo ir jo moteris ir riai namus' vertės 20,000 Itetvcrgo
SS6. dabar 36 Ir augščlau. Keliki 8:30 vai. vakare, o kitom
V pianu pagal sutartj.
terų.
Mokinkitės šioj moky
ĮTKnės
nuo
3150
Iki
34.50.
Vaiiki 5 vai. po pietų. Ban
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA.
į&rinkusios savo atstovų, vienas iš draugų. Priėjus dol., kurios vyras Prancu- dienom
"
kų
siutai
nuo
33.00
iki
37.50.
kinės Skrynelės >3.00 metams.
Viską Aiškinam Lietuviškai.
j.į Vallso* ir Kuperai.
tai nors jų valdybos malo- prie pat Chatdm Corirt pe
į
Atdara kasdiena, nedėilomia
zijoję mušasi su vokiečiais.
AMERICAN COLLEGE PREPARAR ESI GIRDĖJĘS?
UNIVERSAL
Ir vakarais.
nės dalyvauti, nes bus ap- sigirdo keturi Širviai ir vieATORY SCHOOL
Kad žmogus gali pasigra" -»ti sau
(ŠMfcU Sehflol .f UaniflN)
B.
GORDON.
kalbama katalikų Spaudos nas iš anų pataikė tiesiog į
veidą ir įgyti ilgus plauku .. Pri/ųsk
STATE BANK
3103 S. Halsted St. Chicago, III.
■'■į 141B 8. Halotcd st..
Chicago
štampą ir gausi visas ’ .ronnsc!,. ’.
Savaitės reikalai. Tą die smilkilię užmušdamas jį ant
2523 SO. HALSTED ST.
DISTRIBUTOR FOI r JF
ną privalom? išrinkti vieti-r vietos. Pdliėija saiko, kad
Klupu 33ČIU Blt ii
CHICABO, ILL.
42 Vine Street,
;Ar ..
nę katalikų Spaudos komisi tai “juodraUkių” darbeliai,
ją. Kitos kolonijos jau tą nes Martino buvo gavęs 9,000
padarė, taigi neapsileiskime dol. iš St. Paul ir Mihvauir mes.
kee geležinkelio kompanijos
I,
už nupiautą koją. Tie tai
Kontestas pr"-sJčs nuo 1 Rugsėjo
SLRRK AM. CHICAQOS pinigai ir buvd priežastimi
ir tesis ikiG' lruodžio 1917m.
AUSKRIČIO SUSI
jo mirties.
RINKIMAS.
;
1 t *■
‘
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ"

$125, $40, $20 DEL TAVĘS

Rytoj, 3 vai. po pietų, Šv.
Jurgio parap. svetainėj 3230
Auburn Avė., atsibus SLR.
K. Am. Chieagos Apskričio
susirinkimas. Kviečiame vi
sus SLRK. Am. kuopų Chi
eagos ir apielinkės delega
tų dalyvauti tame susirinki
me, nes bus svarstoma daug
naudingų dalykų musų bran
gaus Susiviejinimo labui.
APŠKR. RASTIN.

Sumuštas.

Kad genaus susipažintu visuomenė su musų Ra
kandų Krautuvė, mes duosime Didelės Dovanas tam,
kuris iž musų krautuvės išpirks daugiausiai rakandų.
Gaus 1 (3 šmotų) skurini setą vertės $125.00; antras
gaus divoną $40.00 vertės; trečias komodą $20.00 vertės.
Oia yra proga kiekvienam ką nors laimėti tik rei
kia noro.

Tūlas G, W. Kolbe, juda
mųjų paveikslų operatorius,
821 N. La Šalie gat. buvo
atrastas pusgyvis tuščiam
Temple Offce Building na
mo kambaryj. Ligonbutyj
atgavęs nuovoką, pasakė,
kad jį sumušė trįs krutamųjų paveikslų locolo 110 lini
jos vyrai.

Nusipirk 846 gvunuttuotas Bonds gan
narni su pirmų mortgage ant geriau
sia iStalsytų uldų rašykite: Illlijpis
Btocks Ir Bonds Perkami Ir
_
daml veiklus darbus, Andrevvs A Oo^ Seourltlas Oo., B2« Westm1nster Bldg.
B. La Salia st, aidėta 1200 ną Telefonas RaadOlph 7U1.

U/

SKAITYK SU ATIDA.

.

t

y

<i i.niAa

PASARGA: Kiekviena*, kuri* pirk* mu«ų krautuvėje nepamir
škite paimti “rccelpta”, nes su šiais “recelptals”
laimėsite viena
Iš tų paskirtu daiktų.
Ateikite | musų krautuvę Ir persitikrinkite, nes nmsų kainos
yra dabar numažinto*. Mes patarnaujame ir greitai pristatome.

BALNIS & PUNDINAS
4536 So. Paulina St.

♦

.

iifli MftiriiiiiiBn

Tel. Drover 3774.

.... .g-

SANTOS KAVA.

a lb.

visnr pardundama po 28c ii
)to 50c

SVIESTAS

RYŽIAI

COCOA

Oarlmlot
ilo,
aoe
nls, nagi
kur •>,.
Ii t rauti

oeriaualoš rullaa,
rtiRiūi,
12c rrrtS*. aa 4
naraMuoda “ 1
ui

iauala Bank

:WB8T BIDB
1371 Mllvraukaa av.
2064 Mlluaukaa av:
10r>4 Mlluauaaa av.
H10WMall«on at,
I S0 w M«)l«au at.

1M4 W Cblcauoav.
IMti Blua l.land av.
2012 W. North av.
1217 R. Balatad at.
1«2 S. Ralitod at.
1818 W. I2th at.

•lot W. Bud at.

S47 c

8;c

rooth

14c
smu

■0S2 W«utarorth av
8427 8. Ralatrd at.
4720 8. Aahland av.

Paikai Stiliau
Salastit

44c

OKTH RIDI
40« W, Dlvlaloa at.
720 W. North av'
2640 Lincoln av.
2244 Lincoln av.
8418 N. Clatk St.

Chicago,III.

ąąąąąąąąąąąą

,«. k

BANKES
COFFEE

... —

IPASISKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA GERį PELNĄ
■ ima šaiau aa^Įl*!
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