
Kaip protu, taip ir paty
rimu neleidžia mums tiki- 
ttea, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Oeo. Wuhington.
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Būtinai nori baigti karę 
pirm žiemos

r ANGLAI VAROSI PIRMYN BELGUOJE - 
Atsistatydino Voklotįjos karės * laivyno ministeris

VON CAPELLE ATSI 
t i STATYDINO. į

AMSTERDAM, spalių 13. 
— Ąnot;|‘F/ąnkfurter Zei- 
tung,” Vokietijos karės lai
vyno minįsteris, admirolas 
von Capelle, atsistatydino 
po parlamento trukšmo, su
rišto su jurininkų sukilimu 
karės laivyne.

SUGRĮŽO ADMIROLAS 
MAYO. į U

^ĮĮ^at^hlcago^jnHnolB^undęrJĮi>^ę^9£jtąrc^S^187aL METAI- VOL. II. No. 242

VIENI
prieš

N&LŠEVIKAI
NAUJAM
TUI.

■-------

NUŽUDĖ PO] 
IR 8A1

JMONĄ

KAIZERIS BŪTINAI
nori taikos.

ANGLAI PASIVARĖ 
PUSMYLĮ BELGIJOJE.

Prisibijo Amerikos galutino 
pasiruošimo.

Vokiečiai užpulti išnetyčių 
neturėjo kur dingti.

Amsterdam, spalių 13. — 
Vokietijos laikraščiai rašo, 
kad Bulgarijos sostinėje 
Sofijoje seka labai svarbi 
oentralių valstybių konfe
rencija.

Anot laikraščių, Sofijon 
yra suvažiavę: vokiečiu 
kaizeris, Austrijos impera
torius ir Turkijos sultanas. 
Jie visi su Bulgarijos caru 
Ferdinandu tariasi apie tai-

Abelnai manoma, kad po 
šitos vaitotų keSferincijos 

noru naujo bus< nbgii;-
^sta apift taikų; Manorha, kad 
centralės valstybės bendrai 
pa^iplysy n 'taikų 11 (talkinin-

lalykų stovio žinovai 
firtiną, ka<^vokidčių)kaize-1 ’ /i* j t* ' _• • 1 • J •l$avo mintį tai- 

)į;Os peįkale., Pipmian, jis nc- 
' rtėgo daug kalbėti apie tai-1 
tų. Bet šiąnjie jau pats de- 

visas pastangas, kad 
įt-bųt pirm , ateinančios 
emos, pertyautyi , fkure. 

TokBaį jįo zingspis yra, tik
ri! dėsperatisk^s, Nes tokia 
talka vokiečiams gali išeiti 
Mai nyg^rbuĮga.. .

; ,/kt, į tai, jau neatsižiuri- 
mkj r Svarbu Vokietijai: pa
darytį taikų pįrm, to, I kol 
Suv.Vųlstįjps dar nėra tin
kamai pasiruošusios. Pas
kui vokiečiams bus aršiau. 
Su ateinančiu pavasariu 
tėikininkams pagelbon 
Pirincuzijoje stos ir ameri
konai. Tuomet bus nelengva 
tarties taikos.reikale. ;-
, Tup,tikslu dabar Sofijoje 
ir atlaikoma valdovų konfe
rencija. , , . , i l» >

kaizeriui visas vargas pa
lieka su Ąlzas-Lorraine, ku
rių nenori/ sugrųžinti Pran 
cųzijai, gi be ko talkininkai 
nesutinka taikintos. Regis, 
vokiečiams prisieis nusilei
sti,, jei^jio'panorės greitos 
taikos, a i r, f •’

Bet indomiausia ir tas, 
kad pati Vokietijųs vyriau
sybė nežino dabar, kas reik 
padaryti su paminėtom pro
vincijom. Projektuojama 
tom provincijom savyvalda, 
tai vėl kąmfederativė nepri- 
gulmybė su karaliumi ir kt. 
Mątyt, vplfiečiąi patįR jau 

nunųmo, kad Alzas-Lorraine

LONDONAS, spalių 13.— 
Vakar vėlai vakare gauta 
žinia iš vyriausios anglų 
stovyklos Prancūzijoje, kad 
anglai jau paėmę nelaisvėn 
500 vokiečių.

*
Anglų frontas Prancūzi

joje ir Belgijoje, spalių 13. 
— Vakar anksti ryte anglai 
išnaujo stojo užpuoliman 
prieš vokiečius Flandrijoje 
ir akimirkoje kaip kokia 
yėsuia sutMiškino vokiečių 
linijų per 6 mylias ilgio 
frontu, pradėjus Houtholst 
Šilu ir baigus Ypres-Roulers 
geležinkeliu. Vokiečių lini
joje pozicijos sutruškintos 
'per pusmylį.

Mūšio pasekmės dar neži
nomos. Baisiausias susirė 
miibas, geriaus sakant, ka
reivių skerdynės, ,seka ap
liek Passchendaele augštu- 
mas ir pačiam Passchendae
le sodžiuje, kur vokiečiai 
buvo stipriai apsikasę. Iš 
mūšio la'uko gaunamos ži-\ 
'nios, kad hors vokiečiai des- 
pėritiškai ginasi, bet anglai 
eina pirrhyn. •

Šitas anglų užpuolimas 
vokiečiams buvo netikėtas. 
Jie vietomis nesuspėjo nei 
prideramai susitvarkyti, 
kad atremti staigias prieši- 
'riitiko atakas.

• į 4 3 •

Apie 9 vai. ryte iš mūšio 
lauko raportuota, kad an
glams užpuolimas sekasi ir 
Užpuolimui tvarka t nieku 
nesudrumstai

Vokiečių nelaisvių kol- 
'-kas dar mažai atsiunčiama 
į užpakalines anglų linijas. 
Vokiečiai prieš anglus vie
tomis panaudoja bombas su 
nuodijančiomis dujomis.

Waųhington, spalių 13. — 
iš D. Britanijos namol sugrį
žo Suv. Valstijų Atlantiko 
karės ląįvyno komendąntas, 
admirolas Mayo. Ji^ Ienai 
važinėjo su svarbiais reika
lais. i ( ,, , • •

TIKISI GAUTI VOKIE
ČIŲ GARLAIVIUS. '

Paryžius, spalių 13—Tal
kininkai tikisi, kad Brazili
ja savo uostuose konfiskuos 
visus vokiečių garlaivius ir 
juos paves talkininkams.

PAIMS TARNYBON MA
ŽESNIUOSIUS LAIVUS.

Washington, spalių 13. — 
“Shipping Board” nuspren
dė, kad su spalių 15 d. vy- 
riausvliė rekvizuos visus 
mažesniuosius privatinių 
kompanijų ga'riaivhfS pra
dėjus 1,500 tonų intilpimo 
ligi 2,500 tonų intilpimo.

Tokių laivų Suv. Valsti
jose yra 458. Juos vyriausy
bė panaudos karės tarnybai.

f? Pranešime be kitko pažy
mima, kad naktį prieš tų už
puolimų smarkiai liję. Vie
tomis todėl žemė perdaug 
praskiesta. Bet neatsižvel
giama į tuos nepatogumus.

Anglų lakūnai be to smar
kiai veikia Belgijoje. Bom
barduoja vokiečių amunici
jos ir lakstytuvų stotis.

Prieš užpuolimų tų naktį 
Belgijos fronte smarkiai 
veikė artilerija ir lakūnai. 
Penki vokiečių lakstytuvai 
sunaikinta. Bet ir anglai 
pražudė 4 lakstytuvus.

- ' , ' - 
BERLYNO PRANE

ŠIMAS.
Berlynas, spalių 13. — 

Priešininkai naujas atakas 
pradėjo vakar visu frontu 
Flandrijoje. Mūšiai seka vi
sk linija nuo Lys ligi Ypres- 
-Menin geležinkelio.

Petrogradas, spalių 13. — 
Visos socialistų frakcijos 
pagaliau suriko remti naujų 
koaįicijinį 4duisterių kabi
netu. Tik vieni bolševikai 
(radikalai) jam priešingi. 
Vadinasi,, naujas Kerenskio 
kabinetas įgįja pastovumų.

Pptrogradp kareivių ir 
darbininkų sovietas” rei
kalauja vidujinių reikalų 
mjnįsterio Nikitino atsista
tydinimo.

Iš karės fronto praneša
ma, kad vokiečiai rusams 
kareiviams siūlo broliavi- 
mųsi. Bet nišai į tai atsako 
kulipkomis. ■

Bet karės frontų armijo
se taikos klausimas plačiai 
diskusuojarrtas. Be to armi
jos neturi pasitikėjimo nau
ju generaliu stabu.JF. ■ _

Vyriausybė demoralizuo
ja kariuomenę. 42 ir 43 me
tų amžiaus kareiviai palei
džiami namo.

BUVUS CARAS PERSI
KĖLĖ VIENUOLYNAN.

Petrogradas, spalių 13. — 
Laikina vyriausybė prane
ša, kad* buvęs Rusijos caras 
NfkoTar Rėfftenov su satfo 
šeimyna iš Toholsko persi
kėlė gyventi Abolah vienuo- 
lynan, už 14 mylių nuo To- 
bolsko.

Buvęs cakas visas laikas 
Tobolske gyvendamas skun
dėsi, kad prie namų, kuriuo
se gyveno, nėra sodno, ku
riam jis su šeimyna galėtų 
atrastji užsiėmimų ir susira
minimų. Be to Tobolske 
prie jo namų per dienų-die- 
nas susirinkusios žmonių 
minios stovėdavo, norėda
mos jį pamatyti ir tuo budu 
neduodamos jam visiškos 
ramybės.

Rusų laikina vyriausybė
sutiko su buvusio caro nu- «
siskundimais ir leido jam su 
visa šeimyna apsigyventi 
vienuolyne, kuriam priklau
so dideli plotai žemės.

Tenai buvęs caras galės 
i sodnuose turėti užsiėmimų 
■ ir baigti savo nelaimingą
sias dienas.

Amsterdam, spalių 13. — 
Vokietijos parlamentas per
traukė posėdžius ligi gruo
džio 5 d.

GEN. HAIGO PRA 
NEŠIMAS.

Londonas, spal. 13. — Vy
riausiojo anglų armijų vado 
Prancūzijoje oficialiam pra
nešime sakoma, kad anglų 
užpuolimas prasidėjo 5:25 
ryte už 6 mylių į šiaur-rvtus 
nuo Ypres. Anglai šturmuo
ja vokiečių pozicijas ir va
rosi pirmyn.

jiems išslys iš rankų ir ta
tai tuo reikalu nepori nieko 
galutino nutarti.

Rtockford, UI., spal. 13.— 
Vakar čionai vienoje gatvė
je kažkoks pamišėlis žmo
guj nušovė ptoliemdnų, rie* 
nų moteriškę'sužeidė ir pats 
sau padarė galų iš revoive-
rid— -jin ;

PASIRODO PIRMUTINIS 
SNIEGAS. ' ’

Bangor, Me.,spalių 13. — 
Vakar MAinė valstijoj dik- 
čiai prisnigo. Čionai dcl 
daugybės sniego buvo sh- 
stabidyta net 'gatvekariai.

Toledo, O.', spalių 13. — 
Vakar pasirodė pirmasis 
sniegas šiaurvakarinėj val
stijoj Ohio ir rytinėj India
na valstijoj.

Chicago. Vakar ir čionai 
buvo pasirodęs pirmasis 
sniegas.

VEIKIA ARTILERIJA.

Paryžius, spal. 13.—Pran
cūzų visu frontu veikia ar
tilerija. Tik ties Cemy' vo
kiečiai buvo pakilę atakon. 
Bet veikiai ^įgal atblokšti.

--------- .------------- į
NUSKENDO NEŽINO ‘ 

MAS LAIVAS.

PhihtdWphia, Pa., spalių
13.—Dclaxvare valstijos pa
kraštyj nuskendo nežino
mas kieno laivas. Laivo įgu
lų išgelbėjo pro šalį plau
kęs kitas laivas.

SUIMA PASISLĖPUSIUS 
NUO KAREIVIAVIMO.

Bessemer, Mick, spal. 13.
— Policija lankėsi po visas 
medžių kirtimo stovyklas 
ir ieško ten pasislėpusiu 
nuo kareiviavimo vyrų. Va
kar tarpe medžių kirtėju 
suimta 41 vyras, kurie pa
sislėpę ten nuo kareiviavi
mo. Tikimasi jų surasti 
daugiau. Medžioklė tęsiasi.

PREZIDENTAS WILS0 
NAS KVIEČIAMAS * 

Į PRANCŪZIJĄ.

Paryžius, spal. 13.—Laik
raštis “ Information1 ’ pa
duoda sumanymą, kad 
Prancuzijon pakviesti Suv. 
Valstijų prezidentą Wilso- 
ną. Jo atsilankymas labiaus 
sustiprintų talkininkų vie
nybę.

SVARBIAUSI 6IOS-
T«O .ROWH. CHICAOO BAUV N'W«'

NOS REIKALAI:

Daugelio darbininkų reikia 
į Prancūzija

KONTROLIUOS DUONOSPARDAVINĖJIM^ į 
Trūksta anglies Ohio valstijoj

200,000 DARBININKŲ 
Į PRANCUZUĄ.

Washington, spalių 13. — 
Karės departamentas be ka
riuomenės dar nusprendė 
Prancuzijon pasiųsti ir dau
gelį darbininkų, kurių pa
reiga bus atlikinėti viso
kiausius darbus veikiančios 
armijos užpakalyje.

Tiems darbininkams pri
sieis tiesti geležinkelius, 
kirsti medžius, . statydinti 
laikinas stotis, taisyti ke
lius ir kitokius svarbiuosius 
darbus atlikinėti.

Kadangi greitu laiku Suv. 
Valstijos Pianeuzijoje tiki
si turėti 500,000 savb ka
riuomenės, tatai šitai pa
gelbon bus reikalinga ma
žiausia 200,000 darbininkų. 
Norima pataisyti taip, kad 
ant 5 kareivių butų ne
mažiau 2 darbininku.

Darbininkų skaitsliurje 
apart paprastų juodrankirr. 
bus reikalingi ir vįsolrios 
njšies mechanikai.

Tik vienų geležinkelių už
pakalyj armijos prisieis 
pratiesti tūkstančius mylių, 

j Kuomet • bus nugabenta 
skaitlinga amerikonnų ka
riuomenė, ten prisieis ant 
tų geležinkelių panaudoti 
mažiausia 1,000 garvežiu, 
4,000 prekių vagonų ir 1,000 
sankrovinių vagonų. , 

Neužilgo amerikonų ka
riuomenės išmaitinimui. pri
sieis kas mėnuo Pranęuzi- 
jon pristatyti svarais:

Mėsos 13,350,000, bulvių 
14,830,(KM),' miltų 13,500,000, 
kumpio 3,375,000, mėsos 
blešinėse 1,375,000, .kavos 
1,046,000, cukraus 3,(MM),000.

Be to kas mėnuo prisieis 
pristatyti 51,000 tonų an
glies.

KONTROLIUOS DUONOS 
PARDAVINĖJIMĄ.

Washington, spalių 13. — 
Maisto kontrolierius Her- 
bert C. Hoover praneša, kad 
duonos pardavinėjimą, žmo
nėms jis paimsiąs savo kon
trolėm

Duonkepiai ir smulkieji 
pirkliai privalo su juo ben
drai veikti ir sutikti su vy
riausybės nuskirtomis kai
nomis. Nes kitaip visuose 
miestuose bus įsteigtos rtiu- 
nicipalės duonkepvklos ir 
krautuvės. Šitos stos konku- 
rencijon su duonkepiais ir 
pirkliais ir pastaruosius iš
mes iš ‘ Business’o.”

Tolesnis žmonių plėšimas 
yra nepakenčiamas — sako 
Hoover.

Visupirmu kontrolierius 
sutvarkys smulkiuosius 
duonos pirklius. Gi su lap
kričio 1 d. paims kontrolėn 
.dtuonkdpykfom įttM^nūktaty- 
tą kaina) miltanltf fr'd'hbnai. 
i į,,.,.i. i. ,u<- ir/lb-LiD* *

( t DIDELĖ STOKA
( k iANGLIŲ.

— . f .

ANGLIŲ STOKA SULAI
KO GATVEKARIUS.
Columbus, Ohio, spal. 13. 

Vakar ryte šitam mieste 
kuone išrisią valandų buvo 
sustoję bėgioti gatvekariai. 
Tūkstančiai darbininkų dar 
ban turėjo eiti pėsti ir di
džiuma jų susivėlino.

Šių savaitę antru kartu 
tas įvyko ir tai vis rytme
čiu, kuomet yra didžiausias 
gatve kariais judėjimas.

Oatvekarių kompanija 
tvirtina, kad gatvekarių 
sustabdymas įvyksta dėl 
anglių stokos. Bet kodėl ta: 
įvyksta ne kitokiuo laiku, 
bet tik rytmečiais, kompa
nija į tai neturi atsakymo.

— VVashington, spalių 13. 
— Čia kalbama, kad vyriau
sybė veikiai savo kontrolėn 
paims visus Suv. Valstijose 
esančius geležinkelius.

Washington, spaliu 13.
Visoj šalyj atjfričįama min
kštosios ųn$iėd stoka, nbrs 
šiais* laikais' jbė ’ kūrikas 
daugiau iškašama, kaip -ki- 
tuomet. '•

. . į r Į-i. . ' ,
1’M-at, anglie^1 reikalingu- 

ttfei yta labai dideli. Diėho- 
rriia ir nakririiis ‘dirfcama Vi
sose dirbtuvėse ir įstaigose, 
tatai fr atigliės reikalingu

mas yra riesiog nepapras
tas. Be* to šiandie anglies 
daug sUvftribja: ^atlaivial ir 
geležinkeliai, nfes kaip vįįn- 
denyjį taip sduižeihVjė'įirk- 
sidėjęs * nepaįir&štas bruz
dėjimas. ' / ‘į

' Antai Ohiė Valstijos jau
gei miestuose gyventojams 
trūksta kuro. Pasigirsta 
balsai, kad vyriausybe su
laikytų anglies išvežimą į 
Kanadų ir į vakarines val
stijas. • ’ •'■' : ’ 5 P y,

Ohio valstijoje yra dauge
lis minkštosios anglies ka
syklų. Bet iškasama anglis 
sulioduojama į vagonus ir 
išgabenama kitur. Gi vietos 
žmonės neturi kuo kūrinti.

, . ■ •,! >'z
VOKIEČIAI KENČIA 

NUO BALČIO.

Amsterdam, spalių 13. — 
Visuose didesniuose Vokie- 
tijoH miestuose uždrausta 
anglis vartoti namų apšil
dymui. Su anglimis galim a 
gaminti tik valgius. Šitas 
įsakymas tęsis ligi šio mė
nesio pabaigos. Tatai gy
ventojai daug kenčia fttio 
šalčio.
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MOTERIMS DUOS 
DARBO.

Daugelis vyrų darbininkų 
Suv. Vųlsįijose jau paimta 
ir dar bus paimta kareiviau
ti. Normaliais laikais čia 
neperdaugiausia buvo dar
bininkų. Bet barės metu 
viąur pasidauginus darbams 
pagaliaus ima pritrukti jų.

Vyriausybė kituomet sa
vo priešateiviniu įstatymu 
uždarė liuosų ateiviams įke
liavimų šion šalin. Buvo 
manoma, kad čia darbo 
žmonių bus ir perdaug? Gi 
šiandie pasirodo kas kita.

stovus pradėjo skatinti, 
kad jie studijuotų Vokieti
jos priešininkų psychologi- 
j§- •

Tokio pažeminančio pri
sipažinimo prie ‘ svetimų 
tautų nepažinojimo seniau 
juk niekas nuo vokiečių ir 
nebuvo laukę. Tik štai tri
jų metų karė išbeldė jiems 
iš jalvų išdidybę ir liepė 
pripažinti tų tiesų,, kad" jie 
nėra nulipyti iš kitokio mo
lio.

Bet vokiečiai patįs nerei
kalavo pasauliui apie tai 
pasakoti. Vakarų fronte, 
kur, regis, bus nuspręstas 
karės likimas, vokiečių kuri 
ne mašina nuolat atsimeta 
atgal. Jau daugelis laiko 
praėjo, kuomet vokiečiai 
galėjo pasigirti kienu-kitu 
laimėjimu paminėtam fron
te. Nepasekmingas užpuo
limas Verduno tvirtovės bu- - 
vo pradžia visos eilės nepa
sisekimų. Nuo to laiko vo
kiečiai vis labiau ėiųė smu
kti su savo tariama “vir
šenybe:”

Tuo tarpu anglai ir pran
cūzai žengia pirmyn. Nors 
tasai žengimas vra nėtas, 
bet tikras. Vokiečių ka
riuomenės atspirties jėga 
nuolat trupa ir šiandie an
tai Belgijoje visa vokiečių 
apsiginimo linija yra atsi
dūrusi didžiausiam pavoju
je. Jei ta linija bus su- 
truškinaa, vokiečiai neteks 
Ostende ir Zeebrugge, svar
biųjų nardančių laivių prie
plaukų. Po to vokiečiai 
Belgijoj pasijus susilpnėję.

Vokietijos karinė mašina
Trūkstant darbininkų vy- j neteko savo senoviškos išdi- 

rų, ’ vyriausybė pagalinus dybės, pasitikėjimo savimi, 
ima pienuoti pašaukti dar-!Bet reikia pripažinai, kad 
han moteris. Žiemos metu jinai kol-kas vis dar yra Įsai 
dėšimtįs tūkstančių moterių'si ir galinga. Savo pavar- 
bus reikalingos į amunicijos taunume, rasi, jinai nieko

amerikoniški reikalai ne, 
tiktai nuo karės nenukentės, 
bet dar pelnys.

Taip tvirtina Krank Pat- 
terson, kurs Baltimorės 
dienraščio ‘ ‘ Sun” lėšomis 
buvo iškeliavęs į Kanadą, 
kad tenai asmeniškai patir
ti, kokių intakų padarė į tų 
šalį praėjusių trijų metų 
karė.

“Išaiškinimo kokiuo bu- 
du Kanada galėjo užtikrin
ti sau gerbūvį — rašo Pat- 
terson — nors karė iš jos 
išplėšė daugelį žmonių ir pi
nigų, priseina jieškoV dvie
jose principialėse priežasty
se.

“Pirmoji priežastis yra 
ta, kad Kanada parduoda 
savo produktus taip augšto- 
mis kainomis, jogei fartne- 
rys ir darbininkas už savo 
darbų paima gausų atlygi
nimų, gi fabrikantai aptu
ri didelį pelnų.

“Antroji gi priežastis y- 
ra tame, jogei ne tik kad 
kiekvienas Kanadoje dirbau 
kiek jam jėgų ištenka, bet 
tūkstančiai darbininkų at
randa darbų pramonėje, ka
trie normaliais laikais visai 
nedirbo, bet kaipo kolue 
tranai, užsilaikpydavo iš 
svetimų rankų.

“Pakilusi karė supūrtė 
Kanados pramonę. Bet 
šiandie gali nusiskųsti kri
zių tiktai tos dirbtuvės, ku
rios gamindavo visokius 
prabauginius daiktus tur
čiams, ir krautuvės, kurios 
tuos daiktus pardavinėdavo. 
• “Dabar turtingosios mo-

Vll-tolo Am. Liet. R. K. Fede
racijos Kongreso

25 ir 26 rugsėjo 1917 m, Philedelphia, Pa.
PROTOKOLAS

Žiur. “Draugo” No. 241).

IV-OJI SESIJA.

Sesija atidaryta 3^:15 P. M.
Skaitomi pasveikinimai 5v. Bedo Kolegijos Moksleivių kuo

pos iš Peru, 111., ir p. O. Rosmansko iš Donorą, Pa.
Pribūva naujas drtegatus;

25) kun. D-raB Pr. Augustaitis, iš Mahanoy, City, Pa. / 
Kalba Dr. J. Bielskis apie Lietuvos laisvės reikalus pranešda

mas puoštą smagių žinių iš Washingtono. Kongresas iškelia jam 
ovacijų. ~

Kun. Kemėšis prašo paremti Katalikų Spaudos Savaitės 
Centralės Komisijos veikimų. Kongresas paskiria tam tikslui $50.- 
00. Dr. J. Bielskis pataria išrinkti^ komisijų agitavimui už “Liber
ty Loan” (Laisvės Paskolų) ir rinkimui paskolų, kurios paskui 
eitų valdžiai vienu vardu Amerikos lietuvių. Kongresas pritaria 
ir išrenka tam tikslui komisijų iš trijų narių: Kun. J. KAulakį, Dr. 
Bielskį ir kun. V. Matulaitį. Komisija turės teisę koaptuoti sau į 
pagelbų daugiau narių. Kun. Dr. Augustaitis įneša, kad Federaci
ja steigtų savo mėnesinį žurnalų. Nurodo didelį reikalingumų gero 
mėnesinio žurnalo. J. Kaupas, kun. J. Kaulakis, kun. F. Kemėšis 
kritiškai žiuri į įnešimų. Sumanymo niekas neparemia.

Kun. Dr. Augustaitis pataria kreipties į šv. Tėvų reikale lie
tuvio Arcivyskupo į Vilnių. Gauta žinių, kad lenkininkai sten
giąsis į tų vietų pasodinti lenkų pralotų Skirmuntų. Federacijos 
valdyba ingaliota surasti kompetentiškų žmogų, kurs parūpintų 
šv. Tėvui tame reikale netiorandumų? ' ‘ t - < • »•

Ateinančių metų Kongresų (gal ir visų organizacijų Šei
mos) nutarta laikyti Baltimorėje rugpiučio mėnesį. "

Ateinantiems metams valdybon išrinkti per aklcmacijų: 
Prezidentu, kun. J. Ambotas, jo padėjėju J. Grebliunas, raš

tininku kun. F. Kemėšis, iždininku kun. V. Matulaitis, iždo glo
bėjais: A. Bajoriutė ir A. Tumasonis. ' < ;

Į Tautos Iždo valdybų (į vice-pirm.) nuo Federacijos išrinktas 
kun. J. Kaulakis.

Ain. Lietuvių Tarybon vieton išvažiavusio į Šveicariją kun. 
V. Bartuškos išrinktas kun. J. Kaulakis.

TAUTOS IŽDO TARYBOS POSĖDIS.
Šių metų TautoB Iždo Tarybų sudarė šie asmenys:
J. Bučnys 4 balsus, kun. F. Kemėšis 4 balsus. A. Bajoraitė 2 

balsu, kun. J. Kaulakis, Dr. Bielskis, kun. S. £epananis, kun. F. 
Jakštys, kun. V. Matulaitis — po 1 balsų. Išviso buvo 15 balsų,

terįs savo pinigus pauaudo-J Kiti Kongreso delegatai dalyvavo su patariamuoju balsu, 
ja Raudonųjam Kryčiui, Kun. F. Kemėšis, perskaitė referatą “Auklėlime ta&tos duos-

Prie Plytų Dirbimo 
Lietuvoje.

Subata, spalių 13 d. 1917 m.

NEPASISEKĖ BOČIAUS 
TUI IŠSISUKTI NUO

KAREIVIAVIMO.

dirbtuves, į laivų gaminimo 
įstaigas ir kitokioje karės 
industrijoje.

Tas gerai. Nėra vyrų 
darbininkų, tegu moterįs i- 
ma8i reikalingo darbo. Te
gu jos gelbsti šaliai ir vy
riausybei šiuo išmėginimo 
momentu, kuomet verda ko
va už būvį, už pasaulio su- 
detnokratizavimų, už mažes
niųjų tautų likimų.

Visose kariaujamose ša
lyse moterįs dirba vyrų dar? 
bus pastariesiems išėjus ka
riauti. Tas gali būt ir šioj 
šalyj.

Tik baugu, kad nuo to ne
paprasto apsireiškimo ne
nukentėtų visuomenė, šalies 
tauta. Tuo žvilgsniu turi 
būt pirmutinė vyriausybės 
pareiga — visa taip sutvar
kyti, kad nebūtų paliesta 
visuomenės dora, kuri už 
yiskų yra brangiausia.

SUKONEVEIKTA VO 
KIEČIŲ “VIRŠE

NYBE.”

Patriotiniam Foūdpi ir do
vanoms dėl kareivių. Ta
tai jos drabužius ir skrybė
les perkasi jau'ne kur kitur, 
kaip tik paprastose depar- 
tamentinėse krautuvėse.

“Bet užuot to paprasta 
darbininkė mergina katra 
nekuomet jokių blitgalų ne
pažinojo, juos dabar perka
si. Gerai uždirbą darbinin
kai ir gausiai visa kuom ap
rūpintos kareivių žmonos 
su vaikais šiandie perkk&i 
dailesnius parėdus, geres
nius naminius baldus, ko 
pirm karės visai nebūta.

“Teatrai ir kinematogra
fai apkrauti karės mokesti- 
mis. • Perkantis teatran bi
lietų privalo mokėti nuskir-

nenukentėjo. Bet reikia 
žinoti, kad ta mašina galų- 
gale priešais save sutiko sau 
lygų priešininkų. Turint 
tris metus laiko ir patyrimo, 
prancūzai ir anglai ištobuli
no taktikų, strategijų, meto
das, mašinerijų ir viską, kas 
užtikrina karėje pasiseki
mų, ligi to,kio laipsnio, kad 
jokiais žvilgsniais nėra men
kiau už vokiečių sumanin- 
gumus? Jei vokiečiai yra 
“viršžmogiai,” tai tokiais 
gali skaityties ir priešinin
kai. Bet reikia žinoti, kad 
“viršžmogių” niekur nėra.
Visas skirtumas yra tik pri-. mokestį. Tečiau ir to 
siruošime. Kiekviena tau-lse vįetose viešpatauja ger
ta gali aplenkti kitų tautų, buvįs> nes žmonės turi pi- 
jei kokiam nors tikslui ne-

numų ”, kuriamo Jibecdė reikalų dėties visiems li^^įaiBK katalikams 
prie krikščioni/koakūRuros savo tautoje ii išeivifdJc"Tišauginįtno fr 
auginti Tautos Iždų (Žiūrėk plačiau referatų) Susirinkusieji pritarė 
mintitns išreikštomis referate ir nutarė paskelbti referatų spaudoje.

Skaitoma laiškas p. J. Vaitkaus iš AVorcesterio, kuriame ras
ta Tautos Iždui $10.00 ir telegrama kun. J. Valantiejaus, su pas
veikinimais ir pažadėjimų mokėti Tautos Iždui kasmet po $5.00. 
Skaitoma laiškas ji t* apyskaita Tautos Iždo kasininko B. Vaišnoro:; 

Septintajam Kongresui
Lietuvių Rymo Katalikų Federacijos 

Amerikoje.

Gerbiamieji,:

y

Vokiečiai dažnai stengėsi 
prirodyti, kad germanų ra
sė stovinti" kur-kas rtugš- 
Čiau už kitas žmonių rases. 
'Girdi visas vargas tik ta
me, kad to visa pasaulis ne
galįs prideramai suprasti. 
BeJ turbūt dabar jie paga
liau įsitikino, kad pasaulis 
nereikalauja jų “viršeny
bės” suprasti. Nes štai 
naujas Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris von 

Kuchlmann parlamento »t-

pasgailės tinkamojo pasi
šventimo, energijos, darbš- 
aumo. x •

Dabar atėjo eilė Ameri
kai, katra visas laikas stūk
sojo toli užpakalyje. Da
bar Amerika privalo plačiai 
čiais žingsniais žyginuoti ir 
tai lar su paskuba.

Bet Amerika savo tikslų

mgų.
“Be to gerbūvis palietė ir 

pačius Kanados laikraščius.
“Žodžiu tariant, šiandie 

Kanada gerbūvio žvilgsniu 
jaučiasi kur-kas geriau, ne
gu kuomet nors seniau.”

Iš Washingtono rašoma, 
kad tenai suvažiavę pieno

atšieks. Ir kuomet tas i- pramoninkai, nutarė beveik
vyks, tuomet vokiečių armi
jos smarkiau ima traukaies 
Berlvno link.

KANADOJE VIESPA 
TAUJA GERBŪVIS.

.Jei mes galinu* savo dalei- 
dimus atremti į tai, ką šian
die pastebime Kanadoje, tai 
galima drąsiai tvirtinti, kad

vienbalsiai, pasiduoti po 
valdžios priežiūrai, ir gal 
trumpam laike vėl bus nu
mažinta pieno kaina nuo 13 
iki 10 centų.

Birželio mėn. pribuvo į 
Suv. Valstijas 16,144 imi
grantai. Pernai tuo pačiu 
laiku pribuvo 37,296, gi 
1915 m. 27,498. Pagal tau
tas tai daugiausiai atvažia
vo rusų. '

Iš tų likusiųjų pas iždininką $265.13 — $57.78 randasi at
sargos kapitale. Tuos atėmus, lieka $207.35. Kongreso laike inplau- 
kė: iš D-ro J. Bielskio' ir kunigų: J. Kaulakio, V. Matulaičio, S. 
Čepananio ir Pr. Jakščio — po $25.00. Iš šv. Petro ir Pauliaus 
parap. Homestead, Pa. —x $10.00 ir iš Jono Vaitkaus, AVorcester, 
Mass. — $10.00. Išviso $145.00. Tokiu budu šiemet išdalinimui bu
vo: $207.35X$145.00 — išviso $362.35 (Susivienijimas ir L. Vyčiai 
prieš Kongresų nesuspėjo savo mokesnių prisiųsti).

Šitie pinigai paskirstyti šitaip: atsargos kapitalan $36.83, Ko
legijos fondan $82.88, šv. Kazimiero seserų vienuolynui $48.64, uni
versiteto fondan $200.00.

Tautos Iždo valdybon kitiems metanus išrinkti: t 
Kun. F. Kėmėšis pirmininku, kun. S. J. Čepananis — iždinin

ku, kun. F. Jakštys — ižro globėju. Kun. F. Kemėšis ingaliotas 
pasiskirti sau Chicagoje Tautos Iždo sekretorių*), kurs butų draugi* 
ir Federacijos sekretaęijato darbininku. Jam ingaliota mokėti už 
darbų nuo valandų (iki $15.00 mėnesiui.) Tautos Tždo Tarybos po
sėdis ir drauge Vll-tas Federacijos Kongresas'uždaryta 7:30 P. M. 
26 rugsėjo 1917 m. I

• Tautos Iždo sekretorium apsiėmė būti p. Leonardas Šimutis, 
Loyolos univ. teisių skyriaus studentas.

Kun. F. K.
Kun. S. J. Čepaiti*, Kongreso vedėjas,
Kun. F. Kentėju — I-as seki*. *

• O. VnyuraUi — II-a sekr.

'L*

“Darbininke” No. 115 
buvo labai gražus straipsne
lis apie plytų pramonijų 
Lietuvoje. Aš norėčiau pri
dėti du mažmožiu, kuriuodu 
man teko patirti.

Lietuvos molis turi vienų 
ypatybę, kurios privalo sau
gotis plytų pramonininkai, 
būtent mus raudoname mo
lyje, yra žymus nuošimtis 
smulkiai įsimaišiusios opnos 
(kalkių). Dėlto puikiai pa
darytos ir puikiai išdegtos 
plytos Lietuvoje trupa, kaip 
tik gauna vandens. Beveik 
visos murinės bažnyčios 
Lietuvoje vra aprūpėju
sios. Po lietaus drėgnu
mas pasiekia plytose esan
čias išdegintos opnos dale
les. Jos ima gesintis ir 
skėstis,. nes opna gesinama 
vandenim visuomet skečia
si. Todėl plytos trūksta ir 
trupa. ' 1 z

Užtat sumalus sutrupėju
sias degtas plytas arba jos 
trupinius ir padarius ., iš tų 
miltų antrų molį, jis tampa 
Ypatingai geras. Iš to nu
imami, kad ietuvoje gali la
biausiai plėtotis tos moldir- 
bijos šakos, kuriose reikia 
dusyk deginti medžiagų.

Aš nįeko neišmanau apie 
moldirbijų, bet man rodos, 
kad vis dusyk degamos yra 
augštesnesės ir brangesnė- 
sės jos rūšys: puodai tera
kota, majolika ir tt.

Bet ir tiesioginė plytų 
pramonija galėtų Lieuvoje 
plėtotis, tik prieš statant, 
dirbtuvę reikia rūpestingai 
ir moksliškai iširti chemiš
koji molio sąstatą. Man te
ko girdėti, kad nėsų fabri
kinių priemonių taip išvaly
ti ir išplauti molį, kad jame 
neliktų opninių nematomų 
miltelių, kurie paskui ardo 
plytas. Labaratorinės prie
monės perbrangios, todėl 
filytnyčios negali jomis nau
dotis. Bepig, kad kokis 
lietuvis gamtininkas išrastų 
būdų tos laboratorines prie
mones padaryti fabrikinė
mis. Jei mus gamtininkai 
į šitų pusę pastangas dėtų, 
tai visos partijos juos gerb
tų. Deja, jie dažnai pasi
tenkina besdžionės garbini
mu. Reikia laukti, kol 
lietuvių katalikų jaunuome-, 
nėję gamtininkų skaičius 
padidės.

Prie minėtojo straipsnio 
“Darbininke” norėčiau pri
dėti dar vienų informacijinę 
žinutę apie plytų pramoni
jų Lietuvoje. Gelgaudiš- 
kėje, Suvalkų gub. ant Ne
muno kranto yra brangi p. 
Medardo Komar’o plytnv- 
čia, kurios įrengimas atsėjo 
apie 200,000 rublių. Joje 
dirba kelios dešimtys suau
gusių vyrų ir moterų bei 
vaikų.

Kun. Pr. Bučys.

Tol. Tarda ISIS

Iš Washingtono rašoma, 
kad kaip praneša Dr. V. M. 
Lvanovich iš Belgrado, tai 
bulgarai kareiriai pradeda 
bėgti nuo linijos ugnies ir 
pasiduoda talkininkams be

Iš Girard, Kan. praneša
ma, kad Valstijos valsdžia 
ntsisakė išduoti čarterį, šo- 
ciaiistų laikraščiui “Ąppeal 
to Reason.” Pačto depar
tamentas taipgi atsisakė jį

mūšio. Tarpe sodiečių yra siustinėti. “Appeal to
pramatoma, kad šioje knrė 
je centrnliniai turės pritini* 
mėti.

i

Rcasoi?’ buvo biauriausis 
bumotojas katnlikų tikybos 
ir jos tanių — vadovų.

Vienam rytinių valstijų 
mieste vienas socialistas 
(atsiprašome, šiuo kartu ne 
lietuviškas) padavė “exemp 
tion board’ui” paliuosavimo 
prašymų, kuriam pažymėjo, 
kad jis nors turįs sąžinę, bet 
esąs “lunatikas.”

Girdi, kaipo lunatikui esą 
baisu kareiviauti. Gali pa
sitaikyti, esant Prancūzijo
je, kur mūšio lauke užmig
ti ir miegant nueiti į vokie
čių apkasus, u Juk tai bai
sus daiktas!

Socialistas visa tai išdėjo 
prašyme.

Tečiau karės taryba (ėx- 
emption board) socialisto 
nepaliuosavo. Pasakė, kad 
kasdien astuonių valandų 
mankštimųsis jį išgydys 
nuo “lunatinio” miego ir 
paskui jam miegančiam be
sinorės vaikščioti į prieši
ninko apkasus.

J,}-' ‘i
Chicagos paČto perdėtinis 

praneša, kad tie, kurie no
rės kokias dovanai Kalė
doms pasiųsti savo drau
gams ar pažįstamiems, esan
tiems Prancūzijoje kariuo
menėje, turi tuos sįiAitiniUs 
paduoti ant pačįo nd vėlišfu 
15 lapkričio š. m, Į

Phone tardė 2721

DR. J. JOHlKJUTlt
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS 
3315 S. Halsted St,

, GHICAGO, ĮBL.

-vr~

VE?' ĮJOS
dienos
praėjo.

Jatt i 
Bet1

vis dar tarpe mus 
dai.g vergų, 

urie yra atstu-
yra
kur
miami nuo savo darbo beSirdes 
verg-mistrės-LIGOS.

r ra'labai lengva išvengti ma- 
žf, kliūčių išaugant j dideles, 
j?igu urnai atida ant to atkrei- 
pifctha Ir tas yda ju6ų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti

Nuto skaudijimo pilvą iršar> 
nų, kaipo plovimai akaudžian* i 
čios genelis intraukimui j save ' 
apmalšinimui dusulio, nuo gab 
veb ir ausų skaudėjimo į ėct.;

apsi-eišfcia ešųB ii gerbusių at
miniu gyduolių, Osinčių ant 
pardavimo—-■ Isc už bonkutf. jL

Nuo Rrumttkiuu, Padupa, NrarOn-' 
rijo., PenMaldymo, A|UIuMnw. Dantq> 
SkaudėjImo, hiefllu ir SkauitSJimo Km- 
tinSJc, <-aip ir w>o visokiu kitu feupaV 
tiftu ilsu, naudAI

PAIN*ĖXFELLBR,
kaipo ir ustlkHlmi dranga 
noa per pua. Šimtmečio., Tik 6Se W 
JSShonkukei galima akuti vimmc 

tiakoM arba pa, pati fabrikaata—
F. AO. RICHTER < 60.

. Jūsų pinigai tari MM 
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Secood Sucorlty Bank
--------  or cmoAoo .......
Mllsvaukee avonuc

Kamp. W«(rtcra Ato.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedėliais ir Hahatonria 

Vikarais Iki 8 valandai
ffkollnnaac pinigus tint Na.ų

Persiunčiame pinigus L 
Europą ir galima gauti 

Laivokartea.

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS,

3229 So. Halsted St.
Cblcag*, III.-

^Gy9s vlaalUaa ligaa mMarg Ir

ValaoAoa: nao S ryta 
fe) ii: ! tu s. n n ii nikiu t 
no 8 M 8 po pu*ų; o«a 8 v. 
■d 8 v.

I Nusipirk 8% gvarantuotaa Bonda goo 
i narni »u piratų mort«M« ant gorUM-

Stocks Ir Borrds Perkami Ir Panluo- 1 sln ištaisytų ūkių rašykite: Illinois 
domi veiklu, darbu- Aiidrevr* * I n , Scvnritins Oo.. 8M We«tmlnstcr Rida. 
IOS e. La baili! •€., aidėta i#OO m. Telefoną* Randotgfc 7SS1.
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SPRING VALLEY, ILL.

Nors musų miestelis nėra 
taip didelis, bet atsitikimų 
tai netrūksta.

Štai, kad ir šitas: Karta 
einu sau keliu, šiuriu telefo
no stulpas visas apklijuotas 
apgarsinimais. Priėjęs
arčiau šiuriu lietuviškais. 
Skaitau: “Gerbiami drau
gai, octobriaus 7 d. 1917 m. 
atsibus “Šv. Vincento” 
draugystės susirinkimas, 
tikslu sutaisimo laisvesnės 
konstitucijos ir tt. Susi
rinkimas atsibus J. P. Sa-I
liūno ‘‘svetainėje.” Ir po 
apgarsinimu pasirašyta raš
tininko A. C.”

Matyt, kad čia jau saliu- 
nas toje draugijoje viešpa
tauja, nes gerai draugijai 
turint šventojo vardą, rastu 
si vietą ir bažnytinėje sve
tainėje.

Gėda sprinpaliečiams, už 
tokį jų tamsumą. Salių- 
nininkas kaip nori, taip už 
nosies anuos ir vedžioja. Ka 
da-gi musų žmonės prablai- 
vės ir pamatys savo klai
das. Juk saliunuose jie am
žinai bus prasmirdę degti
ne ir negalės ne tik kitiems, 
bet net sau nieko gero nu
veikti.
j - Matęs apgarsinimą.

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.

-■ rr----- _ M?..,-
Čia mokslo metui, kolegijoj ir 

seminarifloj. turėjo prasidėti 1 .
V /' • f *

rugst Bet kįd y-’1-' b, • 

m i taisimai- pagerriir.iJ k 
ku nesuspėta užbaigti, todėl mo
kykla atsidąrė tik 25-tą.

Netikėtai daug šįmet čia suva

v p

■‘DRAUGAS*1
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žiavo moksleivių, lodosi, kad da
bar jau yra suvirš trįs šimtai. 
Ypač daug privažiavo naujų bet 
ne lietuvių, Iš lietuvių neatvažia
vo nei vienas naujas. Kodėl neat
važiavo, sunku pasakyti. Rodosi, 
priežasčių to bus pakėlimas inoke- 
sties. Dabar už metą teologai tu
rės mokėti du šimtu penkias de
šimt dol., o filozofai ir klesikai— 
tris šimtus šešias dešimt dol.

Lenkų ir pirmiaus čia nemažai 
buvo bet šįmet jų dar daugiau at
važiavo, todėl jų dabar yra dėvi
mos galybės. Kur nepasuksi, ten 
lenkų sutiksi. Labai geistina butų 
kad ir lietuvių daugiau atvažiuo
tų.

Lietuviai jau turėjo 7-tos L. R. 
K. M. Sus-mo kuopos susirinkimą 
ir pradėjo savo kalbos pamokas. 
Pamokos esti du sykiu savaitėje, 
susirinkimai—syki mėnesyj.

Praeitas susirinkimas buvo rūgs. 
20 d. Jame likosi išrinkta kuopai 
nauja valdyba šiems mokslo me
tams . Valdybon įėjo sekanti 
moksleiviai: ’J, Miliauskas—pirm., 
•J, Šaulinskas—rast,. A, Misevičius 
—iždin,. J, Kundreckas—knygium, 
Po rinkimų kaikurie nariai mokė- 
josi mėnesinęs duokles,

i Svirskas.

INDIANA HARBOR, IND.

gia lietuvių ne mažas bū
relis, daugiausiai katalikų. 
Yra kiek laisvamanių, bet 
jų mažai žymu. Lietuviai 
turi gražią bažnyčią. Kaip 
man teko sužinoti, metai at
gal ta bažnyčia buvo sun
kiame padėjime, nes negalė
jo ir procento apsimokėti, 
bet pradėjus klebonauti 
gerb. kun. J. Zablockiui visi 
reikalai kitaip stovi, 
pirma procentai yra apmo
kami ir skolos tūkstantis 
J oi ori11 ;i nn'okėtn. o į baž- 

• ^kalingu la-
kas svar

biausia t-i vargonai.
Iš Katalikų jaunuomenės 

veikimo kaip ir nėra. Nė
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tau

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta Iš akių.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimų, aktų.
Jeigu Tau skauda akys' skaitant arba siuvant, tuc. 

reikalingi akiniai: *
įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. PaveskltO aprūpinti sa

vo akis specljalistul, kurs 16 metų darbavosi lenkų Sv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parankame belaukiant.

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampai 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptickos 2-ras augšta. 
Valandos: nuo 0 ryto iki 0 vak. Nedėliotu nuo B ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 523
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DIDELIS ROŽINIS 

BALIUS
Parengtas <

LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO KA- 
' ZIM1ERO BROLIŲ IR SESERŲ

DRAUGIJOS
Nedėlioj 14 d. Spalio-Oct. 1917 m,

Atla« Svetainėje: Emma St., arti Mllwaukee 
Avė.

Pradiia: 4 vai. po pietų ĮŽANGA 25c. porai.

Todėl kviečiame gerbiamą visuomenę kiioskaltllnglausial atsi
lankyti, o linksmai praleisite laiką.

Kviečia, KOMITETAS.
iiilllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlIlIlIlIlIlIHIlHIIINIIIIIIIIIIIIIIII
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ra vyčių nei kitos tam pa- 
naftios di tugijos. Bažnyti
nis choras buvo, bet ne ži
nojo kas jis esąs ir kas kaip 
norėjo taip giedojo, ne ku
rios giedojkos tik iš vardo 
buvo giesmininkės, bet pra
ktikai piekad nesilankyda
vo, nėra kada, laiko, reikia 
vakarais po gatves pasitran
kyti. 25 rugsėjo susitvėrė 
choras po vardu Šv. Cecili
jos su šešiolika narių, val
dybon išrinkta: pirm. A. Si- 
monaitė, vice-pirm. VI. Ma
tulevičius, rašt. V. Bajori- 
naitė, kasininkė F. Rodzai- 
tė, tvarkdarys A. Ciparas. 
Praktikas laikytė nutarė u- 
taminkais ir ketvergais. 
Šv. Cecilijos choras priėmė 
sau už užduotį lavinties 
kaip bažnytiniame giedoji
me taip ir tautiškame. Tai
pogi Indiana Harbor jau
nuomenė nesnaus kaip snau 
dė iki šiol. Taigi kurie turi
te gerą balsą prisidėkite prie 
choro ir pagelbėsit kaip ba
žnyčiai taip ir tautai.

Telšių Plumpia.

Nauji politikos žingsniai.

i»
Jacob Lėeb^narys Cbica- 

Į gos mokyklų komisijos, .pra
dės išleidinėti naują laikraš
tuką, kuriame žada atakuo
ti dabartiriį miesto majorą 
Thompsoną ir jo pakalikus, 
mokyklų komisijoje. Vėl 
matysime ir girdėsime daug 
naujų ir žingeidžių apsireiš
kimų ir žinių.

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
“DBAUGA”
“ T- ~

P- Dembtaridlaa

THE ELECTRIC SHOP
1641 W.47th SL

TeL Dsover 3832 
Attekame visokį etoctrlkos

darbą pietaus geriam ir grel 
čtaus, negu kiti. Susėdam ictoc- 
troa dra'as 1 namus; geso Ir 
emektros lempas. Taisome mo
kamų fanus Ir visokius (daly
kus surištus su Iriectrilta.

Reikale satMlriame patarimą 
darbą.

P-ieELSIE b.MAKAR
PIANO MOKYTOJA

4515 So. Wood St.
Duoda lekcijas skambinimo 
pianu pūgai sutarti.

NESENIAI 1 
PASKELBTA i

telefone. McKInler 6764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
] Gydo visokias Ligas 

1111 lt. Nutari MM. Matu «. Si litais ' I
T

Vyrišky Drapany Bargenas
Nauji, neatimti, daryti ant 

užsakytam siutai Ir overkotki. 
vartės nuo $3$ Iki $56 .dabar 
parhlduoda po $11 Ir >6 doL

Nauji, daryti gatavlml nuo 
$1$ iki $16 siutai Ir ovsrkotal. 

nuo $7.60 Iki 1$ doleriu.
Pilnas pasirinkimas kailis 

pamuštų ovsrkotu.
3 Tisai mažai vąrtotl siutai |r 
b ovsrkotal vartės' nuo $36 Iki 
S $86, dabar $6 ir augščiau. Kel- 
£ nėa nuo $1.60 Iki $4.60. Vai- 
b kų siutai nuo $8.00 Iki $7.60.

Valizos- Ir Ruporai.
Atdara kasdisna. nsdėllomla 

ir vakarais.
(L GORDON.

1416 8. Halsted st.. Ohlcaco.

WOMAN’S FEDERAL
ALIEJUS

• 7 . ' 1 • - ■
Kompanijos Buvo

\l

PASISEKIMAS

Pažymėta, kad ši kompanija jau pasekmingai darbuojasi 
ir kad jau turi daug šulinių kurie išduoda daug alie
jaus kasdieną. Po to apskelbimo dabar išgręžta 2 šuli
niai kurie taip-pat išduoda daug aliejaus.

1 ‘ x . i

Nėra aejonės, kad visi, kurie nusipirks šėrus tos* 
kompanijos, turės didelius nuošimčius už savo pinigus.

Pasinaudokite proga, nes kitos tokion niekad negan. 
site. Šiandie tie šėrai yra siūlomi lietuviams, kad ir lie
tuviai turėtų progą pasinaudotu , j

j vt- . * . J ■ -Niekas neverčia pirkti tų Sėtįjį bet jeigu manai, kad 
mes norime apgauti, tai geriau nejnrk tų šėrųų mes net 
neparduosime. Mes norime, kad kiekvienas kuris perka 
musų šėrus butų užtikrįntas, kad jų pinigai nepražus, 
taigi pirm perkant parašykite mums laišką ir pareika
laukite pilno paaiškinimo.

Del parankumo iškirpkite žemiau padėtą Kuponą 
ir pasirašę savo vardą ir adresą prisiųskitę mums ant 
šio antrašo. !

Daugumoje musų mintyse reiškia Įgijimas 

turto. Delei įgijimo turto, jus turit7 ’-uti sis- 

tematiški savo taupinime. Patyri oi o s tūk

stančių tąupių ir pasekmingų žmonių, paliu
dija vertę taupinimo. Pirmas žingsnis prie 

turto ir pasisekimo turi būti bankos knygute

Pridėkit taupyti šiandie ners ir su $1,00 Mes mokame 3-čią nuošimti ant ju- 
depuzity ,,

* KUPONAS
W0MAN’S FEDERAL OIL CO.. OF 
AMERICA, 1311 MALLERS BLDG.,
CHICAGO. ILL, ’ j , .
GERBIAMIEJI:—; ' :: ' ■ ‘ .<* . . i ? i i J > : i f ■ . > “ f .

Aš noriu plačiau sužinoti apie jūsų bendrovę, taigi meldžiu 
prisiųsti man be jokio kašto arba priedermės ant mano pusės 
pilnus išaiškinimus apie jūsų bendrovę ir Aliejaus šėrus.

Vardas .. 

Adresas- ■>

Woman’s Fedetal Oil Co., Of America
1311 Mallers Building Chicsgo, III. , >

Telephone Maįestic 7362-7363

B ■ D ■ ■

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI”
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ii LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVEI
The Peoples Furniture Company

DIENINE IR VAKARINĖ MOKYKLA
Sunaudok liuosą laiką pasimoktnimul. Tuomi pagerinsi savo būvi: 

Pasirengsi dėl geresnio ir švaresnio darbo-geresnes užmokesties. Mo
kėdamas Anglų kalbą, pažinsi žios Šalies liuosą gyvenimą ir drąsiai 
galėsi pasitikti visas progas, kurias ši Šalis siūlo mokantiems Angliškai.

Musų mokyklojė gali lengvai ir greitai išmokti Angliškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti; taipgi, Lietuvių, Lenku ir kelias kitas kalbas; Arit
metika, laišku rašymo, historlja, geografija, politiklne ekonomija, ir 
daugeli kitu šakų. Norintiems eiti augštesnlus mokslus, turime 
Grammar School ir High Scbool ėkyrius.

Mokykla yra aprūpinta geriausiais mokinimo budais, ir turi gabius, 
gerai prityrusius mokytojus-šis užtikriną kiekvienam, gerą pasek
mę. Klesos dėl vyru ir moterų. Viską aiškinam Ljetuviškai.. Prade
kite mokintes tuojaus. Platesniu informacoju' kreipkitės ypatiškftt 
arba laiškais. *

AMERICAN G0LLE6E PREPARATORY SCHOOL
American School of Langtiages

m

3103 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. |
’ S
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Linksmas Balius su Ferais
Parengtas

Dr-stes Motinos Dievo Sopolingos
Atsibus

Ned, Spalio-Oct. U, 1917
A. L LAUTERBACH SVET.

4119 Wu<. 12th Slrut kampu 481 Ii Coirt Cicero, III.

Pradžia 4ta vai. po pietų įžanga 26c. Vpatai ■

Taigi nuoširdžiai kvlečamo visus vyrus Ir Moteris Vaikinus Ir Mer- S 
ginas kuoskaltllnglausai atsilankyti J musų puikiausi ir llnjtamiausl S 
balių kuriame bus fersl Ir kitokie pasilinksminimai prie puikiausios a 
muslkoa galėkite gražiai ir linksmai pasišokti.

KVIEČIA VISUS KOMITETAS.
minu

1930-1932 South Halsted Street
Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokiu naminių rakandų, geriausios rūšies Ir už prleiriamiausias S! 

kainas. Parankiausia vieta lietuviams įsigyti gerus naminius rakandus už pigia kalni.

s;

Šita puiki ąžuolinė l$edė su tik
ros geltonos arba juodos sku- 
ros sėdl-
nė ti...........................

108 SKII-

$1.95

Altas pulkus kukninis' pečius su 
augfttu klozetu puikiai nlkeiltio^ 
tas, musų

Turem didžiausi pasirinkimą žie
miniu pečių visokiu 
gatunku nuo

$3.95 iki $50.00

5 kaina tik
l^B I aeiHiilltitAiMiiiSillIilMI

$35.00
ihuhnminmi

Parduodamo už pinigus arba ant 
lengvų išmokėjimu, krautuvė at
dara iki 9niu kožna va k ar a, suba- 
toms iki 10-tos vai. vakare. No
rėdami atlankyti- musų krautuvė 
tėmyklte antrašą Ir lletuvliką 
paraše virš durių.Ji

1UIIIII

Altas puikus kukninis pečius su Iena 
tynu, gražiai nikeliuotaH, kltur_pnr-S5 
siduoda po $35 mu
sų kaina tik $27.501

Visokio didumo grajlnamos ma
šinos nuo $2.00 iki 100.00. Taipgi 
mes užlalkom didžiausi pasirinki
mą lietuviškų rekordu su dainomis„ jg |k| J1ū0



' "DRAUGAS”
»♦ 7 4*9' l ' ‘rf< u Suimta,'spalių 13 d. 1917 m.

4
x«cj<:u-«.a*joK-K-»K«oe-»ttani 

^.\iI1,IAI VARPAI
ATMINČIAI VAKHAI 

MaSbaiuie Bell Puundry Oo
UalUmore, M d. U. t A

ANT PARDkVIMO. 
EXTRA SALE.

Parduodu namu ui labui pigini. 
Namas medinis ant dviejų pugyve- į 
nimų. Pumdduoda iš priežasties ėji- Į 
mo j karę. Atsišaukite:
4140 S. Maplewood avė., Chicago, III

950.00 IKI 9100.00 
Del Tainistos per ft| Mėnesi.

Tumista gali padaryti dėl savęs nuo 
950 iki 9100 per šį mėnesį, sėdėda
mas namie ir be jokio iškaščio iš 
jūsų pusės.

Siųsk atvirute dėl puuškiniino. jei
gu gyveni Chlcugoj arba priemies
čiuos.

J. A. S.,
793 Continental & Coiumereial 

Bank Building,
CHICAGO, ILL.

* 1!» S

APTINKA ANT PARDAVIMO
Užgyventa vieta Lenkų ir Lietu

vių. Parsiduoda pigiai iš priežasties 
savininkas paimtas į kariuomenę tu
ri apleisti į 30 dienų laiko. Norint 
daugiau informacijų kreipkitės į 
••Draugo” Administracijų.

Lotai papiginti ant trumpo laiko. 
Persitikrinkite Tamstos patis. Del 
pilnų Informacijų kreipkitės per laiš
kų ar ypatiškai:

RALPH STALMOK 
First National Bank Bldg., 

Monroc & Dearbom Sts. 
Telefonas Randolph 10.

Parsiduoda Gražus mūrinis na
mas ant šešių pagyvenimų, viskas 
nauja gražiai ištaisyta. Parduosiu 
už pigia kaina užmokant tuojaus ar
ba ant išmokeščio mokant 75.00 kas 
mėnuo, šis namas randos atneša 
963.00. Gera proga pasinaudokite:

V. A. G. MURRELL,
19 S. LA SALLE'St., Room 831 

Arba atsišaukite J “Draugo" Admi
nistracija, 1800 W. 46th St.,

Užlaikome Puikiausią 
Laikrodžiu Krautuvą.

Didžiausių ant 
Bridgoporto.
Katrie norite 
nusipirkti gra 
žų laikrodėlį, 
deimanto žie
deli, deviikė- 
lį, šliubinių . 
žiedų arba 
britvų, gra
mofonų rekordų ir kitų vlaohių daly
kų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius, gramofonus ir armonikas.

K. MICHA LAUSKIS,
3303 S. Morgan Street 

CH1CAG0, ILL.

DOLERIAI
$ ALIEJUJE $

Hoffman Aliejus
ir

Išdirbimo Korporacija

Peoneer Tire Insurance CoJ garsinu tų Paskolų lietuviš- 
of America nupirko Lietu
vių Laisvės Paskolos Komi
tete ui $10,000.00 bondsų.

Nori puskelbtl savo šerininkama 
ir draugams kad iš priežasties dide
lio pasisekimo Aliejaus nuosavybės 
ši kompanija niekados taip gerai 
nestovėjo kaip dabar.

*

Temykite Laikraščius
dėl tolesnių žinių apie išdirbinius.

PIRKITE DABAR TIKTAI 
$6.00 UŽ.SERIĮ

tikrai pakils trumpu laiku kainoje.

Pasiųskite šj informacijos kuponu 
I šiandiena. *
Ir

Septintame federaliame 
Su v. Valstijų Laisvės Pa
skolos distrikte yra susitve
ręs ir Lietuvių Komitetas 
kurį veda kun. J. B. Kiuris.

Ačių musų atstovo suma
numui ir darbštumui Lietu
vių Laisvės Paskolos Komi
tetas veikia gana pasekmin
gai. Jis kaip įmanydamas

kuje spaudoje, kurstai ragi
na tautiečius pagelbėti šios 
šalies vyriausybei sunkiuo
se karės laikuose, perkant 
Laisvės Paskolos boudsus 
ir tt.

Nuoširdaus pasidarbavi
mo vaisiai matyt bus gau
sus. Musų žmonės jau 
pradeda suprasti tos1 ’k.- 
skolos vertę ir nemažai jau 
nusipirko tuos boudsus.

Per Lietuvių Laisvės Pa
skolos Komitetų ėmė pirkti 
bondsus net prielankus lie
tuviams svetimtaučiai. Štai,I
šiomis dienomis kun. J. B. 
Kloriui pasisekė net nž de

šimts tūkstančiu dolerių5 C

($10,000.00) parduoti Lais
vės Paskolos bondsų nuo 
ugnies apdraudimo bendro
vei: “Peoneer Fire Insuran
ce Co. of Amerika” (29 So; 
La Šalie St., Chicago, 111.

Mums labai yra smagu 
pažymėti, kad tokios rimtos 
kdfTfyahiJbs remia mūsiški 
Komitetų, pirkdami pas jį 
bondsus;

-w '
Juo daugiau lietuviai jų 

parduos, juo didesnė bus 
mums garbė ir nauda. Šios 
šalies vyriausybė aiškiai

lojališkumų žvaigždėtai vė
liavai ir tokiuo budu reika
lui atsitikus lengviau bus 
išgauti Lietuvai užtarties 
žodelį.

Penktadienio vakare Wil- 

mettes gyventojai turėjo di
delį susirinkimų, kuriame 

įsvarstė, kokių budu išnai
kinti pilkuotos kirmėlės, 
kurios baigia ėsti daržoves. 
Taipgi buvo įnešta, kad visi 
katinai ir katės Wilmette 
apielinkėje turėtų paveliji- 

pamatys, kad mes ir dar- i mus (lisence), ir nešiotų po 
bais mokame parodyti savo i kaklu skambaliukų.

.«K8M»a8W8aB8ra»8^«»»^'®»8a2R»a«S«g
TURIU DVI GALERIJAS Telefonas Tards $164

’ » ■' y ‘ . t

Z. K. URBANOWICZ
* » 1 1 > i ” \‘ * \ F * * ’ •

: Fotografijų Įstaiga
• d

Fotografijos Grupą, Vestuvių, Draugijų, 
Kliubų ir šeimynų Specijališkumas.

. Nuimame Fotografijas vakarais 
ir negiedriose dienose.

4852 South Ashland Avenue, — Chicago, UI.

H. H. HOFFMAN & GO,
Suite 516—20 So. La Šalie si., 

Telefonas Majestie 8120 
CHICAGO, ILL.

Aš noriu pilnas informacijas 
apie Hoffman Oil ir Refining 
Corp.

Vardas

Adresas

VIENA 16 ARAI AUSI V LIGŲ
1201 W. 47th St., Los Angeles, Col., 

Spalio, 1916
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu

rėjau insomia ir nerviškumų, aš ėjau 
prie daktarų, bęt nei Jokio9 pagel
ūs nebuvo: aptiekorius man patarė 

pamėginti Kun. Koenigs Nervine. Aš 
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi 
sveika. Pernai žiemų aš buvau su
mušta per automobilių. Daktaras 
man patarė imti Kun. Koenigs Ner
vine. Aš dabar jaučiuosi labai svei
ka.

Mrs. M. E. Kratz. 
f>VIZ A I Gera knyga apie Nervišku - 
11 Y K Al mos Ir sampells vaistų slun0* 6 Imi ėįamas. Neturtingiems ligo
niams \aistai siupčiami dykai. Su
taisytas per Rev. FATHER KOENIG, 
Fort Wayne, Ind. nuo 1876, o dabar 
per
KOENIG MED. CO., Chicago, III.

62 W. Lakęs St., arti Dearbom 
Parduodama po $1.00 už vienų buteli, 

o 6 už 95.00.

NEUŽSIMO^A PERILGAI 
LAUKTI.

SENIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS VALSTIdINIS BANKAS
ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
fASTATE BANK>

1112 W. 35th St. Tarpe Morgan ir Racine gat.

Kapitalas $300,000.00 Turtas Vlršlna $2,800,000.00
Čia yra laikomi Suvienytų Valstijų, Pačtų, Bankų, 

Pavieto ir Miesto Valdybų pinigai. Direktoriai šio 
banko yra kartu ir savininkais didelių dirbtuvų kaipo
Vice-Pres. ARMOUB & Co. Pres., ALBERT PICK & 
Co. 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 Chi
cago. Siunčia pinigus Į visas dąlis pasaulio. Partrau
kia pinigus iš kitų bankų po visų Ameriką ir atlieka vi
sokius bankinius reikalus.

Bankinės Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
SUBATOMIS nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Teipgi SUBA-
TOMIS nuo ŠEŠTOS iki DEVINTOS VALANDOS 

VAKARAIS YRA ATDARAS.
Tarnaujama visiems lygiu mandagumu ir rupestingumu 

..J. S. Czaikauskas,
Liet. Skyriuje.

Gazo Maudotojams 
Kurie Dar Vartoja ? 
Plokščią Upiną Šviesą

Žvakes galybė gaze visoje 
Chicagoje tapo sumažinta sulyg 
Valdžios įsakymų. Tas suma; 
žino šviesa nuo plokščios ugnie 
degintojo. Užtat visiems gazo 
naudotojams kurie pilnai re
miasi ant plokščios šviesos de
gimo ši kompanija štai ką 
Siūlo—

DYKAI
Dvi Janior
Mantle Šviesas
— uždangalus ir cilindras įde
damas be jokių mokeščių.

Vieno JUNIOR šviesa pri
duos jums tris syk tiek švie
soj negu esate kada gavę nuo 
plokščios šviesos ir tik puse 
gazo tebesuvartoji.

Rašykite mums tuojaus—ar
ba išpildę šį kuponų prisegki- 
te prie savo gazo bilos, o bus 
greitai prižiūrėta.

The Peoples Qas Light 
& Coke Company 

Pn?l» i Us lld|. Ftni Watuk 60M

Ti Thl Pttplts Su Li|M t C»l« Co.
Aš pilnai esu pasttikėjęs ant 

plokščios šviesos degtuvus ir 
šiuomi atsišaukiu dėl dviejų (2) 
Junior Mantle šviesas , kaip 
nuskirta per City Ordinance, 
Birželio 25, 1917.
Vardas ...............................................
Adresas

•Daugybė žmonių ne ganėti
nai prižiūri savo vidurius. Jie 
visų dienų dirba, valgo labai 
skubindami, iat prie tokių 
žmonių visi nevirškinimo, vi
durių skaudėjimo symptomai 
labai lengvai apsireiškia. Jis 
jų visiškai nėgydo, ir tokiu 
budu tie sym’ptdmai sukelia 
vidurių ligas. lainerio Ameri- 
koninis Karčiojo Vyno Elik
syras gelbsti labai pasekmin
gai. Jis užlaiko vidurius šva
riais, sukelia puikų apetitų, 
sutaiso virškinimų ir nuregu- 
liuoja visų vidurių sistemą. 
Kaina $1.00 aptiekose. Žrno 
nės, kurie dabar kenčia nuo 
reumatizmo ar neuralgijos lai 
paklauso musų patarimo ir pa
mėgina Trinerio Linimento. 
Šis vaistas buvo neišpasakyta 
pagelba tūkstančiams ligonių. 
Jis galbsti taipgi nuo guzų, su
tinimų, išsisukimų, etc. Kaina 
25gir 50c. aptiekose, krasa 35 
ir GOc. Jos. Triner Manufactu 
ring Chemist, • 1333-13343 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

(Apg.).

SUNA1KYTA
AR PILNAI UŽDENGTA?

Nebent tavo nuosavvbė bus apvertinta ir tavo up-nies apsauga 
padidinta ant dabartinės vertės dalykų, jeigu juo? reikėtų at 
statyti. ,

Tu Dabar esi^Po-Apsauga Prieš Ugni!
Patarimas: Gauk savo ugnies apsaugos policv šiandie—ir parašyk ar telegrafuok savo 
insurance agentui dėl pilnų informacijų kurios Jums daug pat dilės. - ; • ,
Vienas iš kiekvieno 20 namų Chicagoje yni grąsiaiu as ugnimi. Niekados negali žinoti 
kuomet Jums gali tas atsitikti. Gali būti už valandos—gal rytoj.

.Kįlančios kainos padarė JUS VERTESNIAIS. Visgi dus esate MAŽIAU APSAUGOTI. Rczitlonci 
jos — namai — mašinerijos — sutaisymai — tavorai — naminiai rakandai — divonai karpetai — 
audimai — labai vertėje pakilo, iš yfriežastieS augštos kainos medžiagos ir darbo.
Nemėgink užstoti savo namą, savo biznį, savo viską, užpakalyj dabar
tinio išaugt# poliey. Tas atsineša su didesne pajėga “Apmokamos 
Pasargos. ’ ’

Jus turite apsaugoti savo nuosavybę už šios dienos jų 
vertę. Praktiškai viskas pakilo apart ugnies apsaugos.

Neloškite su ugnimi nei vienos dienos. Pasi ūkite, nu
važiuokite arba patelefonuokite savo insurance agentui 
arba pasiųskite šitą kuponą savo Insurance Agentui be 
jokio atidėliojimo. Jo adresas yra ant Jūsų poliey.

pįfj The (Chicago Board of Underwriters

ba insiSurinti savo dalykus dabar 
jau nudėvėti.

OF CHICAGO

Fourtded 1856. Incorporatcd 1861 by Spėriai Art 
of Illinois Legislatur*

21st Floor Insurance Eąeliangc Bhlg. Tel.-—\Vabasl» 4151

The Board (suorganizuota dėl Jusi; apsaugos—bet ne dėl 
pelno) saugoja Jūsų gyveninio ir nuosavybę dienų ir naktį 
su savo ugnies ekspertais — su savo 8 insurance patrolemts 
— st“tant gerus namus ir prižiūri, kad jie butų apsaugoti 
nuo ugnies. Jie turi vienodas kainas, taip kad ar Jis butų 
turtingus ar ne — ar jis didelis ar mažas biznierius.

The Board nepataria turėti perbrangių ugnies, apsaugų, a: -

Sutik savo Agentą pusiau kelyj
Pasiųsk jam šitų kuponų—šiandie.

Insurance Agentas .........................
Adresas .......................... . .............. ................;.

Be jokios atsakomybės iš mar i pusės mel 
džiu padidinti mano ugnies apsaugų ’r 
norėčiau plačiau pakalbėti apie tų dalykų
Vardas .............................................................. .. ..
Adresas ......................................................

1 AL

kurie per ilgų laikų yra

■.k, y,

f"'.t 'V.'

iMILZINISKAS VAKARAS
3 $V. KRYŽIAUS PARAPIJOJE

LIETUVOS VYČIU 13-TOJI KUOPA

Rengia Labai Puikų, Vakarą Teatrą, Kuris įvyks

NEDELIOJE, SPALIO 14
SČHOOL HALLEJE
Ant kampo 48-tos ir Honore St., [No. 4758 So. Honore St.]

v •, , • ,
Programas bus labai įvairus, tokio puikaus vakaro 13-toji kuopa dar nebuvo surengusi savo gyvavime, bus suvaidinta 

‘‘Gyvieji Nabašninkai”, Dainos, Žaislai, Skrajojanti krasa, paskui šokiai iki vėlumo. .

• Taigi visi Chicagos lietuviai ir lietuvaites, atkreipkite doma ant šio Vyčių rengiamo vakaro ir pageidautina skaitlingo atsi- ■ 

lankimo, nes Salė ant Town oj Lake viena iš didžiausių, regis talpina 15 šimtų ypatų. KVIEČIA RENGĖJAI. I



**0*7 -"■-= w...... "- I I P -----— ........... . ■- .— •-- - --. - . •—•,----- vrw<—^W9*^9RMpHPVl,l^|RtRW9V!9l9l
Subata, spalių 13 d. 1917 m

lietuviams katalikams Labai WM!«»«KW^»Bw^iiwwk:r 
pragaištinga, nes vaikai to- j Jeigu
kiŲ tėvų nešiojančiu vardą | tL, laukyl
lietuvių, palieka be jokio | *'A, laukti
supratimo apie savo tėvynę g
ir savo tautų.

Parapijinės

sakydami: girdi sunkus lai- liktus metus ar daugiau, 
kai, karės metas, augštos kad tuo budu instumus jjio 
kainos pragyvenimui ir tt. kur į surukusių dirbtuvę ar- 
Bet tie visi bepamato mur- ba kartais, atsitinka ir to- 
mėjimai, neparodo, kad tė- kių dalykų, kad godumas 
vams jau tuo budu reikia tėvo net padaugina Vaikams 
savo vaikų išsižadėti. Kiek- metus bile tik jų norai iš
vanoję parapijoje kur tik sipildytų ir jų godulystę pa
yra mokykla, pasikalbėjus sotintų. Tokie tėvai, kurie 
su klebonu Vra galima taip savo vaikų aleitimi nesiru- 
sutaisyti, kad vaikeliai ir pina, nėra vorti tėvų vardo, 
neturtingiausių tėvų butų Juos galima pavadinti už
šalima priimti į mokyklų, mušėjais ne tik kūno savo 
net be jokio užmokesnio. vaikų bet ir anų dvasios.
Ir kiek tokių vargšų kas čia nėra peikiamos viešos 
mirtas mokinasi katalikiško- mokyklos, jos yra geros, bet 
se mokyklose ,kurie nei ska- tik tuotn atžvilgiu yra blo- 
tikėlio negali mokėti netik' gos, kad jose religija ir jos 
už mokslų, bet net tas pa- aiškinimai yra tankiai labai 
čias mokslo knygas reikia klaidingai aiškinama arba 
jiems nupirkti. Ir kas net pajuokiama. Tose mo- 
jiems gelbsti, kas jiems pa- kvklųse po teisybei pasa- 
duoda raukų $ Tiesa ir to- kius tikybos dalykai aiškin- 
kių tėvų yra, kurie galėda- ti yra rižginta, bet kas to
riu , sdvo vaikelius gražiai kiam mokytojui užgins, jei- 
auginti, nori kad kas juos ’gUi jis savo. mokiniams, ypač 
be jų procios, be jų pačių tokiems svetimtaučių vai- 
priežiuros, be jų pasišventi-, kams, kurie ųamie jokio su- 
mo užaugintų ir paduotų
jiems juos tada, kada tie 
vaikeliai jau po porai dėset- 
kų dol. kas savaitę jiems 
parneštų. Daug dar yra ir 
tokių tėvų, kurie savo vai
kelius laiko kaip gyvulėlius, 
leidžia juos į mokyklą vien 
dėl to, kadi valdžia to rei
kalauja, bet apie namie jų 
apsejimų, jų gražų auklėji
mų, tai jiems tiek tik ir te
rūpi, kad vaiko nematytų 
po akimis.

mokslainės 
kaip karias tam tikslui ir su 
taisytos, kad jūsų tėveliai, 
vaikučiai, netiktais užaug
tų gerais katalikais, gerais 
tėvynės musų Lietuvos my-J 
lėtojais, bet ir gerais savo 
tėvų slaugotojais. Atsi
minkite jus tėveliai, kad at
eis laikas, kada jūsų jėgos 
atsisakys jum tarnauti, ne- 
pavilksite savo kojų po sa
vo gyvenimo vargi) . Lai
mingi busite, jeigu jus pai
sėte apie savo vaikelių au
ginimų, bot nelaimė jums, 
kada prastai užaugino 
savo kūdikius, kurie atėję į 
protų darys gėdų ne tik 
jums patiems, bet net visai 
musų taip daug mylimai 
tautai.

Taigi tėveliai nepamirški
te, kad jus esate tėvais ne- 
vien žodžiu* bet darbu ir ap
siėjimais. Leiskite savo 
vaikelius į parapijines ka- į 
talikiškas mokyklas, atmin
dami tai, kad jūsų darbas, 
jūsų pasišventimas atneš 
jums šimteriopų vaisių. X.

jff’M 1617 N. Robey St
Mllwaykee ir Horth ir. Til. Humbolt 4617
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Valdyba šios bankos žino kad nekurtoms deposito- 
riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus.paprastose 
bankinėse valandose. -

Del parankumo tokių depozitorių Taupume Sky
rius šios bankos yra atdaras 
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

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

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priėmami.

1917 m.
Poniai A. Nausėdienei, <

917 W. 33rd St.,
Chicago, III. , i

Gerb> Tamsta:
Perskaitęs “Moterų Dir

vų” No. 9, už rugsėjaus mė
nesį 1917 m., aš radau ja
me “Moterų Dirvos” Adm. 
straipsnį, kuriame Tamsta 
esate neteisingai apkaltinta, 
iriaž daug, taip: “kad seno
ji iždininkė p.,Ant. Nausė
dienė dėl jai tik žmonių 
priežasčių iki šiolei dar ne
perduoda Sąjungos pinigų 
naujųjai centro valdybai ir 
todėl jokių bilų centras kol 
kas negalįs apmokėti,” ir 
kad, tokiu budu, “Moterų 
Dirvos” Adm. negalėjo iš
leisti žurnalo rugsėjaus mė
nesyj. Aš šiuomi liudiju, 
kad prieš Jokubaųskaitės 
visas viršminėtas užsipuoli
mas ant Tamstos yra netei
singas.

Naujoji Centr. valdyba 
žinojo kodėl Tamsta nega
lėjote išsiųsti visų pinigų 
naujAįai iždininkei. Išėmi
mui carterio Moterų Sąjun
gai buvo reikalinga gauti pa 
liudijimas iš bankos dėl pri
rodymo valstijai, kad orga
nizacijos pinigai yra padėti 
bankoje ir todėl, sulaukęs 
Tamstos iš seimo, prašiau, 
kad nesiųsti visų Moterų 
Sąjungos pinigų, pakol gau
sime iš bankos paliudijimą 
(certificate). Tamsta tuo
jau pranešėte naujųjai cen
tro pirmininkei ir iždininkei 
apie tai. Paliudyjimų (cer
tificate) iš First Trust and 
Savings Bank gavome apie 
5 rugsėjo 1917. Už pora 
dienų po gavimui minėto 
banko paliudijimo aš Tam
stai pranešiau, kad jau ga
lite išsiųsti visus Sąjungos 
pinigus naująjai iždininkei. 
T:fii>:a tuojau ir išsiunto- 
tc visus pini^’:.*, ’ c;;ąjai iž
dininkei. Taigi, pinigai ne
itu.* i laikomi “dėl jai tik 
žinomų priežasčių” (ku- 
riuotni pasakymu “Moterų 
Dirvos” Adm, Tamstų ap
šmeižė). Tie pinigai buvo 
sulaikyti sulyg mano virfi- 
minėtų instrukcijų p. A. 
Nausėdienei ir naujoji cent
ro valdyba apio tai gerai ži
nojo. Man išrodo, kad 
“Moterų Dirvos” Adm. už 
sipuolimas ant Tamstos yra 
vien tik asmeniškas kerštas 
supykusios ir kerštingos 
moterėlės. Gaila, kad “Mo
terų Dirvos” Redaktorė ir 
Administratorė su tokiais 
neteisingais užsipuolimais

LA SALLE and WASHINGTON STS.

(Skersai nuo City Hali).
'•iiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiimiiiiniiittttiitNimuniiiiiimiimiimmiiiiiiiiiiiiui

P. K. BRUCHAS
Geriausi* vieta pirkti Deiman

tus Ir aukso žiedus aukso Ir 
paauksuotu laikrodėliu lencugėlu 
iaketų koloneku špilkų Ir tt. Mu
su Lietuviška krautuvė yra Vie
na Iš didžiausių ir seniausia 
Chicagoj* Musų tavoral yrs tei
singai gvarantuoti Ir prskėM pi- 

gesnėa negu kitur.

H.onmniiiiiitmiiiimiiiiiHittiiiiti"''

JOSEPH O. WOLON
LncTTlVni ADVOKATAI . 

Kamb. 814 National Life Bldg 
S t 80. Laflnll* 8*..

Vakarais 11*8 Mtlwauke* Av« 
Central «SM ,

Rasšdeore Hunit'-ld •* 
CttlCAAo. I.

■ I

NERUPIEMS TĖVAMS
šiuomi pranešu gerbiamai 

lietuvių visuomenei, kad likosi 
atidaryta, nauja lietuvių val
gykla — restoranas,’ kur gali
mų gauti visokius valgius daug 
pigiau kaip kitur, duodam daug 
pigiau jeigu kostumerlal iš 
kalno už cielų mėnesį užsimo
ka. Pas mus taipgi galima gau
ti nakvynę, ar pragyvenimų 
už labai prieinamų kainų. 

Ateikite ir persitikrinkite.

Nesuprantama, kokių; 
priemonių imsis dabai' tė
vai, katalikai, kurie stengia
si savo vaikus užlaikyti nuo 
katalikiškų mokslainių sių
sdami juos į viešas mokyk
las. Sunkiai tokie tėvai 
suras sau išsiteisinimų, ypa
tingai šymet, kada katali
kiškų mokslainių skaitlius 
žymiai pasididino. Jie ne
gali skunstis, kad stoka vie
tos katalikų mokyklose, ne
gali sakyti, kad.tos mokyk
los }>erdaug Amerikoniškos 
ar advemiai. Negali jokio 
užmetimo rasti priešais ka
talikų mokyklas, kurios vi
sos pernai mėtą savo surė- 
dimuoše priėjo prie augš- 
čiausios laipsniu tvarkoje ir

..Tai BUSI GRAŽUS! Jų ,išdir 
ba Mentholatuiri Co. Prieš eisianl 
galt ištepk Veidų mosSia per ke
is vakarui, a padaryt veidų tyrv 
ir tkaisčiu beitu,. Toji mostu 
Šime plėmue raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokiu* 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tė8 50e. ir $1.00. Pinigus gali’ 
siųsti ir stainpoaiis.

J. RIMKUS,
O. Bos 36. Molbrook. Mam

Lietiuųir Lmkg 
Restorantas

Mokinama: angliška* Ir lietuviš
ko* kalbu, aritmetikom knygvedre- 
tėa. stenografijos, typevrrltlng. pirk 
Urbo* teisiu. Sųv. Vaisi. Istorijon 
abelnoe Istorijos, geografijos, polltl- 
klnės ekonomijos, pilletrstėa, daili* 
vagystė*

Mokinime valandos: nbo 8 irto 
Iki I po pistu; vak. nuo 7:8* iki 8:8* 
IU O3U0R0 "»B paun»H 09 *018

ANDRIEJUS POSKA- 
NINKAS,

1267 MILWAUKEE, 
Antros Lubos.

CHICAGO

$125,$40, $20DELTAVĘS 
Kontestas pr-»®5ftes nuo 1 Rugsėjo 

ir tesis iki,] Gruodžio 191?ni. 

SKAITYK SU ATIDA.

apsvarstykite GERAI.
r galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?

Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais -v— užganė

dinti 7
Paklauskyte lietuviu kurie Mino. Visad teisin

gas -jatarnavlmas.
K. NURKAITIS

1817 N. Robey St., Prie Milvvaukcc avė., Ir North Avė. Kad genaus susipažintu visuomenė su musų Ra
kandų Krautuvė, mes duosime Didelės Dovanas tam,
kuris iš ’..... y ^-ndų.
Gaus 1 (3 šmotų> kaitriui atuj vertes $125.00; antras 
gaus divoną $40.00 vertės; trečias komodą $20.00 vertės.

Čia yra proga kiekvienam ką nors laimėti tik rei
kia norą

PASARGA: Kiekvienas, kuris pirks musų krautuvėje nepamir
šk I te paimti “reccipta”, nes su šiais “receiplais” laimėsite viena 
iš tų paskirtų daiktų.

Ateikite J musų krautuvę ir persitikrinkite, nes musu kainos 
yra dabar numažintos. Mes patamanjabnc ir greitai pristatome.

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

Tel. Drover 3774.

LMkvM Gydytoja* » Chirurgas 
Ofisą* 186* B. tenvitt M 

Valandų* 4—8 Ir 7—»
Tai. Canal 8877. Muzikos Konseryatorija

Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinti pianu,< mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant 'pučiamųjų lnstrumen-, 
tų, teorijų, harmonija ir muzikos istorija.

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža džmofcėanj, turėsite 
didėlę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kailio* mus* prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatiškai arba ragyklte: »

2 F* P. Bradchulis
Lietuvis Advokates

ATTORNET ’AT LaW 
IO5 W. Jfonroe. Oor. .Clark 8t. 
Room 1207 Tel. Randoloh Bl»». 

CHICAGO. ILL. A. S. POCIUS
•n.: Įlįs 8. Maište* 

Telephoae Y arda 888* » Tel, Canal 2122

Kur Tamstų perkate? Kode! ne pas mu»?PER LAIŠKUS ARBA KLESOSK 
telktu, Ikiltytl, telyti AojIUtel

Tegul Kvorka padabina Juaų na
rna. Pas mua galima gauti visokių 

naminiu radaųkų k. t.

rakandu pečių, divonų, 
siuvamų mašinų, planų 
grofonolų, viskas pas 
mus gaunama.

Kuomet Jum prlretkte ko pu* 
namo kroipkitžs prl*

Per laiškus, I* praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai Išmokti 
Anglų kalbų, skaitymų, raštų 
Ir gramatikų. Reikalauk paaiš
kinimo;' prlslųsk už 2c mark*.

MOKINAME ir KLE8O8E
ĮvalrVų mokslų, dienomis Ir va
karais. Klesos dėl vyrų Ir mo
terų. Mokinkltšs šio] moky
kloj; PASBKM1 U4TIKRINTA. 
Visk* Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR- 

ATORY SCROOL
i *««1an flŠMl ,f

3103 6. Halsted St. Chicago, III.

su lietuviškais rekor- HUAkA
dais. komortinas, nnt .
kurių gali groti (tr nes 
mokantis visokių* šo
klus. armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas Ir taip Jau 
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokios ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisorfie 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
ut* siųsti per laiškus. i *

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

TELEPHONE DROVER 780*
Katalogų visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampų

KVORKA
1551-53 Chicago, Avė 

Arti AtMšitd Ava.
. Chir^KG* III 

Telefonai Monro* 2500
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rinkimą 14 Spalio, 1:30 v.

Bridgeportas! stovų į Apskričio susirinki
mą. Išrinkta: .T. Ramanau- 

įskas ir A. Steponavieia. Rytoj Šv. Jurgio parapi- 
Nutarta turėti antrų susi-' jiuėje svetainėje bus dide-

TOWN OF LAKE.

Iš jaunimo gyvenimo.

3 spalio š. m. Davis Sq. 
liausis koncertas, kuriame ; park« salėje Liet. Vyčių 13 

po pietų, kame bus pasitar- dalyvaus du didžiausių Sv.|kuopa turėj0 savaitinį susi

šeštadienis, 13 spalių, šv.
Edvardo Ko r.

ta. kokiuo budu pasekmių- Jurgio ir Šv. Kryžiaus pa
ginu darbuoties ateinančioje rapijų choru.
savaitėje. Yra kviečiama Koncertas yra rengiamas

Sekmadienis, 
Kaliksto Pop.

Pirmadienis, 
Teresės Panos.

14 spalių.

15 spalių.

LOKALIO LIET. DIENOS 
KOMITETO ATSI

ŠAUKIMAS.

Prie parapijos šv. Kryžiaus 
Town of Lake, Chicago, III.

visų draugijų valdybų na- šv. Jurgio parapijos 25 mc-
nai ir visi kuriems rupi 
platinimas Katalikiškos 
Spaudos atsilankykite visi 
tau įsusirinkiman.

J. Podžiunas.

T0WN OF LAKE.

Iš jaunimo gyvenimo

10 spalio, š. m. Davis Sq. 
1 parko svetainėje, Liet. Vy-

Of Lake L. n.!™-1.!3 sa™it>ni
susirinkimą. Ši kartą su
sirinkęs jaunimas, svarstė 
savo kuopos reikalus gana; 

| rimtai. Pažymėtina, 
i tinkamai apkalbėjo savo 
įrengiamą vakarą, kuris bus 

ui'arba ChiraRos L? I>. C™-' spalio 14 d. g. m.,
tralini,, Komiteto pirminiu-;,ab'nus,ai Išta
ki, geri), knn. F. Ii. Serali-lM- kad knotinkamia'usiai ir 
na, kad laitu kuoveikiausiai !i««n<l#<nan»iai priėmus atai- 
snšaukli vis,i Cbiragos |'n"k!l,s",s ™"Ma" vakaran 
skyrių komitetai, delei pla
tesnio apsvarstimo ką ture 
sime veikti su aukomis, ku-j0*1.1 r) kuopos, užprašė savo 
rias surinkome 1 ]apkričioiron"iamarivakaran,l\urisį- 
1916 m. nukentėjusioms nuo. vyksiąs 21 spalio, š. m. i r 
kares lietuviams Lietuvoje, kad statysią didi
O kurios dar lig šios dienos veikalą “Genovaitę.” Vi- 
riėra pasiųstos badaujan-Į^ nariai pasižadjo nuva-

M(»s, Toįvi 
G. Komiteto skyrius, susi
rinkę 11 spalio 1917, po 
trumpam / pasirodavimui,! 
priėjome prie sekančio nu-Į 
tarinio ir visi vienbalsiai su-1 
tikome kreipties pas Meti

tiems tėvynainiams pagal 
Centralinio Komiteto AVil- 
kes Rarre. Pa nutarimo.

Su pagarba: 
t Toįvn of Lake L. D. 
Kom. valdyba:

A. J. Kareiva — pirm.
Fr. Vervga — viee-pirm. 

xKun. Ak Skripko — viee- 
pirm.

Ona Beržinskienė — viee- 
pirni.

Jos. J; Elias — iždinink. 
A. S. Prečinauskis —rast. 
J. Klimas — rast.
A. M. Bravičius — rašt. 
J. J. Palekas — ižd. glob. 
J. Čaikauskas — iž. glob.

WEST SIDE.

tų paminėjimui.

T0WN OF LAKE.

Drąsus lietuvis.

6 spalių, ant Wood St., 
vakaro laiku, lietuvis K. ge
rokai inkaušęs, atėjęs pas 
vieną iš savo kaimyną lietu
vį, išsiėmęs revolverį ėmė 
šeimyninkę bauginti, kad ji 
atlygintų jam skolą. Šei
mininkė pamačius minėtą 
ginklą greit spruko į šalį. 

/"jPaskui jis sugrįžo namon 
'a bet po valandžiukės

minusiai nutarė prisidėti 
rinkimą. Šį kartą dalyva
vo nelabai daug narių. Pir- 
prie Spaudos Savaitės. Iš
rinko iš savo kuopos 2 de
legatų ir aukų paskyrė iš iž
do $5.00. vietos spaudos rei
kalams.

Paskui užsiminė savo ren
giamu vakaru, kuris įvyks 
14 d. spalių š. m.

Pažymėtina, kad šį kartą 
nedalyvavo musų dvas. va
dovas kun. N: Pakalnis, to
dėl jam nesant susirinkime 
narių ūpas buvo neperge
riausias.

ra jau išsiųstų 46000 ehiea- 
giečių. Menama, kad 17 
spalio naujas bus šaukimas 
20 nuošimčių ty. apie 1100 
naujokų. Liks dar apie 35 
nuošimčiai visų pašauktųjų 
kareiviauti nepaimta.

nabagą dėdė be mielaširdy- 
stės paėmė ir uždarė į “ci- 
pę.”

FATONIC
JMACH'S SAk<JL*

Apiplėšta.

Apvogtas.

Tūlas E. Ivanoff, saliuni- 
detektivai ir-pradėjo belsti Įninkąs 1324 So, Racine Avė. 
jo duris. Atidarius dufls nepažindamas gerai ameri- 
detektivai suareštavo minė- koniskų pinigų tapo apgau-

svečius.
Paskui delegatas ir L. Vi 

tą lietuvį ir kartu nuvažiavo 
belangėm.

Karklynų Pranas.

Pakelta mokesčiai.

žinoti ineorpore.

..Chieagos Alaus dirbtuvių 
savininkai, matydami, kad 
žmonės ant alaus lig musės 
ant pieno limpa, sumanė 
pakelti kainą ant to rudo 
skystimo, na ir šiomis die-

tTv, . . . . . nomis jau tie nuodai par-
Uzdanus susirinkimą, y ■. • ,v. . „ įduodami brangiau,

jaunimas gražiai pazeide, , 
ir eidami namon sustoję ra-j 

p Į tau užtraukė “Lietuva, tė-j Apiplėštas.

vvne musu. n
Mandagioji Onytė.! ridas Alonzo Rose, 2615 

Mildred Avė., tapo apiplėš
tas per automobilinius plė
šikus. Atėmė nuo jo 6 dol. 
ir nuvilko žieminį apsiaus
tą.

T0WN OF LAKE,

Spaudos draugijos narių 
susirinkimas.

Tautos Fondo 7 skyriaus'kti. 
mėnesinis susirinkimas atsi
bus nedėlioję, 14 spalio, 4 
vai. po pietų Aušros Vartą 
parapijos svetainėje. Tai
gi vardan vargstančių bro
lių tėvynėje drįstame pri-

Nedėliojo, Spalio 14-tą d., 
4-tą vai. po pietų, Šv. Kry
žiaus parap. svetainėje vie
tos Spaudos draugijos sky
rius turės susirinkimą. Pri- 
gulentieji Spaudos draugi- 
jon nariai ir norintieji prie 
jos prisirašyti, malonėkite 
visi' minėtame laike susirin-

Kalbės ex-pres. Taftas.

Dom. Endriekaitė,
raštininkė.

Apsišutino 2 vaikai.

MissIIiildn Sandgren 1661
Winona Avė., nešdama 1080 
dolerių Boysen Keptuvės 
Kompanijos 1001 AV. Chico- 
go Avė. į banką, buvo už
pulta plėšikų ir apiplėšta. 
Plėšikai turėjo sunkų darbą 
su ana, bet galų gale sumu
šę ana ir atėmė pinigus.

Jo “geriausia” pabėgo.

Franccs Pasovitcz 16 m. 
buvo idealu George D. 
Claugher 117 No. Fiftlųavc., 

Zose. jkrautųvėje ir . šiomis dieno- 
imis tasai “geriausias” vai
kas pasiėmęs 100 dolerių pi
nigais ir 263 čekiais išva
žiavo savais keliais.

tas. Atėję du svetimi vai
kėzai ir paprašė jo išmainy
ti 50 dol. auksinį pinigą. Ji
sai nieko tokio nesuprasda
mas atskaitė aniems 50 dol. 
popieriniais. Bet koks jo bu 
vo nusistebėjimas, kada 
jam pasakė, kad Amerikoj 
nėra tokių • pinigų. Galų 
gale pasirodė, kad tai butą 
vien 20 dol. auksinio pini
go.

---- *----------- ~---------
Granto lageriuose yra 16000 

’ chicagieČių.

Dabartiniam laiko Granto 
lageriuose^ RoetyforJ, 111., y-

==

'Ateinančiame šeštadie- 
nvj, 8 vai. vakare, Coliseum 
svetainėj, turės prakalbą 
buvusia prezidentu W. II. 
Taftas. Bus tai Chieagos 
patriotų prakalbos.

Tris vaikai kaltinami užmu
šime žmogaus.

Tris vaikai: J. McDonncll,
15 metų; G. Brandt------ 12
ir John Killian —11 patrau
kti teisinau užmušime Davi
do Srey krautuvninko. Visi 
b is nešioja dar trumpas kcl-

l)u vaiku buvo apšutirJu 
minti tiems nariams kurie su karštu vondeniu ir mirk 
užsivilkę savo mėnesines Robert. Bucay 2 m. 1232 S., . .
duokles, kad pasistengtų at- Keeler Avė., ir R. Flucke 11 ncs’ir ^P1.0 savo JannJ dar- 
siteisti. Kurie dar nėra pri- mėnesių 1511 Wellington ^a Tnen’ęai P6,180,

sirašę kviečiami ateitį ir * -_____________________________________:______ _____ _
stoti eilėsna nuolatiniu I ĮiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiinmimiiiim’iuimisnti.’iiicit’HiiiiimiiiiiimiiiHiiiiiiiiimm

tu vos šelpėjų.
Su pagarba

P. Cibulskis, 
Skyriaus raštin.

ROSELAND,

7 Spalio. Roselando Brau-Į« 
giją atstovai turėjo susiriu- 2 
kimą Visų Šventų jwirnpijos' g 
svetainėje, Spaudos Savai S'

7 I Į M*
tės reikalo.

Atstovu pnsin dė nemažas S
i

būrelis, bet buvo ir tokių, s

DIDZlAUSIS KONCERTAS!! (
Kuri Rengia

Sv.Jurgio Parapija Paminėjimui 25 Mėty | 
Sukaktuvių Savo Gyvavimo. i

Atsibus

' Rytoj M Spalio 1917
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje

, kurio atstovavo nuo kelią S 
draugiją. Susirinkusieji £ 
griebėsi tuo’jans už daVbo: £
J valdvbą Spaudi.s Savaitės š Koncerte dalyvaus su didžiausiu Cliioagoje Choru: 1
jėio; V. Kliviekis __ pitmi- | ^v- Burgio rr ftv. Kryžiaus Parapijų, ir pasižymėję solis- i

» • ■* i 2* i .! I .
f įlinkas, .1. Podžiunas — raš- ’11'

tininkas, J. Ramanauskas 5 Po koncertui bus lietuviški žaislai ir šokiai

Pradžia 8 v. v. Įžanga $1, 75c, 50c, ir 25c. YPATAI =1
draugi ją. Susi rinkusieji s- H

iždininkas. >
Toliau buvo rinkimai at-

KVIEČIAME VISUS. =

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiuiiiiiiiiNiimiii

MOKYKIS KIRPIMO TR OENIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ 

APRfcDALU
Musų sistema Ir ypatiškaa mokint 

maa padarys jus žinovu 1 trumpų lai
kų.

Mes turime dldžlauslue Ir geHea- 
lua klrpimo-deelgnlng ir eiuvimo -.«r- 

rlue, kur mes suteiksime nrakt- * 
patyrimų kuomet jus mokysite?

Blektra varomos mašinos ji 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvtečlaml aplankyti '» 
pamatyti musų mokyklų blle laiku — 
dienų Ir vakarais Ir šauti speciali* 
kai pigių kalnų.

Patrenos daromos pasai Jūsų ml 
rų—blle stailės arba dydžio, «U biie 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Xasnicka, Perdėtinis 

118 N. Šalie gatvė. Kambarys
418-417. prieš City Hali

4 T
- f

Po Valgiui neužmiršk, kad geria u- 
pamėgink viena. Visose Aptiekęs®, 
slas valetas tavo skilviui yra BATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus, 
tos vidurių ligos paeina 11 negero su
virškinimo, e tas reiškia, kad reikia 
gero valeto.

REIKALAVIMAI

Įteiks lingu 20 vaikinų dcl Real 
Estą te biznio, prityrimas nereikalin
gas mes išlavinsimo būti pardavėjų ir 
ulga gausite besilavinant ■ dėl Infor
macijos kreipkitės pas:

RAI.PH STALMOK
First National Bank Bldg, v 

Mpnroe and Denrbomr Room 835

Reikalingas potyrės Jaunas 
rias prie vyriškų drabužių ir
kų. Pagcklanjama kad kalbėtų Lietu
viškai, Angliškai ir Ldnkiškai. Atsi
šaudė: '

A. Ll'STIG
3410 S. Halsted St., ?». flĮ-

Reikalingas tuojaus darbininką* 
prie prosavojimo bei taisymo, kriau** 
Čių dirbtuvėje. Gera proga geram vy
rui, ir geras uždarbis. Darbpe ant vi
sados.

Taipgi jei kas norėtu pirkti pana
šia biznf, taipgi nepraleiskite šios 
puikios progos, nes parsiduoda iš- 
priežasties, savininkas paimtas | ka
rę, o palikdamas visa bizni broliuk 

Kadangi aš turiu panašia bizpf 
Pittsburge, tai dviejų negalių išlaiky
ti. Atsišaukite tuojaus šiuo adresu: r 
. i JUOZAS Et
* 18i

Isidore Handlinann, atsi
darius mieste automatiškam 
restoranui, nusipirko ble- 
kučių ir manė pragyvensiąs 
daug pigiau negu kiti, bet

Delei apgarsinimų daugy
bės daugelio chicaginių ko
respondencijų . negalėjome 
indėti į šį numerį. Delei 
tos pačios priežasties netel
pa šiandien ir gražaus Šv. 
Jurgio parapijos bankieto 
aprašymas. Prašome, Gerb. 
skaitytojų, dovanoti. Atli
kusias korespondencijas pa
sistengsime sutalpinti arty- 
miansi numeryje.

Red.

..Cr--P p iiiš' J kii i"

h

TSBSES^ t
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AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali f>aaigt3’J.->ti sau 
veidą ir įgyti ilgus plauki',. Privųsk 
štampą it gaiisi visas •'.įformadjv’.

DISTIIIUTOR FOI f -JF '
42 Vine Street, alr

BOS W. 40tb Si

UYS EGZAMINUOJAMAS

Halsted Furniture Co.

1936-1938 So. Halsted St.
2 DCRTS ! VAKARI S NUO 20-tos GATVES

RAKANDAI IR PEČIAI
IŠ KALNO ARBA ANT IŠMOKEŠČIŲ

Mes galime Jums sutaupyti daug pifilgų Jeigu Jus pas mus pirkaite. 
Ateik ir persitikrink dėl savęs, nepadaryk klaidos, pažiūrėk, kad butų 
languose raudoni ženklai. Užtektinai lietuvių pardavėjų, kurie Jums. pa
tarnaus. Čia yra keletą tų specialių piguinų.ant snbatoa ir kitų visų savaitę

šis Onk ftildytojns galima varto
ti minkštas ir kietas anglis ir pri- 
Sildo 3 kambarius specialiai ant 
šio (Sparda-
vimo tik
tai ............ .. ....................

as aFIBST PAVHINI
atveža šia mašina į tavo 
namus jiegų csį kostu- 
merų šios kompanijos— 
likusia dali galima išmo
kėti kas menuo, su savo 
elektros bila. Jus galite 
sutaupyti kainu šios ma
šinos į vienų metų. 
Elektrai sukama mašina. 
Tukstanėiai laimingų na
mų teipo netik darbo bet 
laiko, piningus drabužius 
su pagelba šios

. Pagerintos 
Elektra^

Skalbamos
Mašinos

kurj atlieka visa sunkų 
darbą skalbimo, išskal
bia plonus teip pat. kaip 
ir stdrus.

Prltyro Moteris 
lirodlnetojos

ateis pas jus j namus pa
rodys ir iš aiškins kaip 
galima vartoti, ir ndpa- 
ruokuos jiems nieko. Del 
pilnesnių informacijų pa
šaukite Kandolph 1280, 
Loeal 214 215 arba 2V6, .

' arba parašykite atvirutį i 
ir musų reprezentantas 
pas jus atsilankys. Kaip 
šios teip ir kito darbo . ’ 
Mašinos bus jums iftro- 
dynetos EI.EKTRIC SHA- 
FOSE ir kitose šakųse į ; 
krautuvių .

eONMONWIALfN 
3D1S9N CONPANY

■ ibi^cn buaoimc 
22 WU1 ADAMS STDUV

Kas turite allpaae akla Ir 
pų žtorėjimą arba galva 
nelaukite ilgai, bet ateltlklte 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbą 
gvarantuojn arba pinigas sagrą- 
šinsia.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė

Tel. Dtotgp TtilJ. » < 1
Dr. C. Z. Vezefis
LTETUVI8 DJENTISTA9 

Valandos: nuo 9 Iryto iki 9 rak 
Nedėllomis pagal sutarimą. 

4712 So. Ashland Avė.
, .ąrtk 4^tte ' •

i-Z-- -4-.

Dr, POVILAS
J 1

B2DI B. Halsted BU Č
Tel. Drover

alemsšiuomt pranešu SSrbC 
kunigams ir pp. vargoninin
kams jog apstėplu Orttlidtl: fėl- 
kaiaujamo skaičių1 grUlaušlu 
Kalėdinių aplotkellų. - t^ieMa- 
mlauslomis kalnomia Taipgi 
turiu dideli skalbiu knnverių 
gražiai spauzdlntus Bellėjaus 
štai n ei ės paveikslų.

S. SIMONAVIČIUS ’Jf-. H ■
2«O E. MAIN RTR.,

amsthrdam; ’n; y.
m

IMI
Wm. D. McJanUn Advcrttalna Aacncy, Chlcago 294fo

šis extra didelis .Virlamasis Pe
čius su augšta lentynų, nikeliais 

apvedžiota ir gvarantuo- 
tas.ant 20 mėtų. Ant šio 0Q KH 
išpardavimo tiktai ......... UuiuU

DR. G. M. GLASER
, . . i Į ■ i > i

.. Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas Ir Oftsris

314# S. Morgan St. kertė St M. 
Chlcago, Iii.

SPECIALISTAS • 
Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDO8I

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plot 
Ir nuo S Iki 8:30 rak. Nedėlio
to Is vakarais ofisas uždarytas.

Teleplione Tardė 117

S5.65
šis Automatiškas Eopšis su ge

rom sprenžinom kaip laikrodis 
speclnlis ant šio
išpardavimo 
tiktai ................. ..

SI sunki Geležinė Lova su 2 
colių stulpeliais aukso ii* mėlyno 
spalvose. Parduodama kitose 
krautuvėje po $R 00.

_ .Musų kaina 31 tiktai ....
IIP-’--------------

■k.

šis didelis Vtriamasls Pečius su 
augšta lentyna, labai grn^a' nike
liu aptaisytas. Uvarantuojamas 
ant 1S metų. Sporlalė k 
kaina ant šio
išpardavimo ............................................

$32.00

The
Rz»ai

OARII BAIGTOS KAVA.
^isut parduodama po 28c ii 

po 80c............................. ..

SVIESTAS RYŽIAI
fl-rtMUDle, amato- fUirianBloA rnllei,
noa rara,- s^ 
nla, narį- /Į f A 
knr)oa<l-*T| ll

12e aertSa. A 4s-“““ 8jC

lit rauti

D'mST BIDK 
1979 Mllvraakae et. 
Z0M VlleeekM avi 
10M MllwaaM« av. 
IBIO W lt,
IBM « Madtaaa at.

1844 W'Chlea«oav. 
18M Bloa laland av. 
MltW. Nortb av. 
1217 8. Halatad it, 
1M2 8. Halatad lt. 
181t W. Uth lt.

BlflOTM. 9904 lt.
SOUTH SIDC 

ŠOK Waat«orth av
Halatad M. 

<7»8. Aahleadav.

26
a 1 b

Pilku Stalam 
Matu

oBTHBIBM t
4M W. fSriaoa ai. 
no w. Mavtb av' 
tMOUaealaav.
k imk;-,

St.


