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RUSIJA NUTARĖ 
: NEKARIAUTI VEIKLIAIa

“Esame bejėgiai”—sako 
Kerenskis s

JAU ITALAI SPIRIASI

30,000 ANGLU IR PRANCŪZO ITALIJOS FRONTE
Truo translatlon flled with the post- True translatlon fUed with the post-
master at Chicago, III., on November 
3, 1917, as reąulred by tho act 'of 
October 6, 1917.

RUSŲ ARMIJA 
ILSĖSIS

master at Chicago, Ilt, on November 
3, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

OADORNOS ARMOTOS 
SULAIKO VOKIEČIUS.

Veikliai nakariaus iki pavasa
rio ar vasaros—sako 

ambasadorius

TŪKSTANČIAI KAREIVIŲ 6R|ŽTA NAMO

WASHINGTON, lapkr. 3. 
— Rusija nutarė laikinai 
prasišalinti nuo veiklaus da
lyvavimo didžioje karėje, 
bet nuo talkininkų neatsi- 
mes ir nedarys atskiros tai
kos su Vokietija.

Apie tai čia oficialiai pra
nešė Rusijos ambasadorius.

Greičiausiai iki pavasario 
arba vasaros visa našta vei
klios karės prieš teutonus 
bus suversta ant Rusijos 
talkininkių.

Manoma, kad Rusijos nu
tarimą paliauti aktiviai ko . 
votį, jau pirmiau žinojo vo
kiečiai ir užtat jie ėmė vež
ti kariuomenę iš rusų fron
to į šiaurinę Italiją, kad pa
gelbėti austrams spausti ge
nerolą Cadomą. ■»«* - * * į

Paskutinėje savaitėje tuk- 
stančjai rašų karei vii/ pasė
da šautuvui ir grįžta į savo 
barnus.

Oficialiai pripažįstama, 
kad dabar talkininkai ir 
Suv. Valstijos randasi pavo- 
jingiansiame^ karės periode.z/. .. 'VĮ

Rymas, lapkr. 3. — Dide
lis mušis, kuriame gal bus 
nuspręstas Italijos likimas 
jau prasidėjo prie Taglia- 
mento upės. Generolas Cą- 
doma praneša, kad italų ir 
talkininkų artilerija i atstū
mė vokiečių priešakinius 
burius.

30,000 Anglijos ir Pran
cūzijos kareivių randasi Ita
lijos fronte.

True translatlon filed with the post- 
niaster at Chicago, Jll., on November 
3. 1917, as reąuired by thę act of 
October 6.

ITALAI RUOŠIASI 
' STABDYTI VO 

KIEČIUS.

Italų armijos štabas, lap
kričio 2. — Italų ir talkinin
kų kariuomenė ruošiasi į 
kontrofensyvą. Permatomas 
didelis mušis Tagliamento 
upės fronte. •' . , *

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
3, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

ITALIJOS KARALIUS 
MŪŠIŲ FRONTE.

Rymas, lapkr. 2. — Kara
lius Viktoras Emanuelis- ir 
minieterių .pirmininkas Or- 
lando išvažiavo kąrės fron
tam

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chięago, III., on November 
3, 1917, as reąuirod by the act of 
October I. 1917. / '

RUSUOS VADAS MAL
DAUJA PAGELBOS.

Sako, kad dabar tegu kiti 
talkininkai neša didžiausią 
karės naštą. ! Pyksta, i kad 
Anglijos laivynas nepa- 

gelbsti.

Petrogradas, lapkr. 3. — 
Ministerių pirmininkas Ke
renskis “The Associated 
Press” korespondentui pa
sakė:

“Rusija išsėmė savo jė
gas. Ji kariavo l1/^, metų 
daugiau negu Anglija.”

“Ar reikalinga butų A- 
merikos armija, jeigu ją at
siųstų Rubijon?” — vėl jį

True translatlon flled wlth the post-Į 
master at Chteago, IH., on November I 
3, 1917, as reąuired by the aęt of 
October 8, 1917. _

t AMERIKOS ŽINIOS
T

ANTRAS MAIŠTAS 

KAIZERIO LAIVYNE

Įbruki admirolą vandenin

Londonas, lapkr. 3. — Pa
sirodo, kad rugsėjo mėne
syj buvo įvykęs antras vo
kiečių jūreivių maištas uo
ste Kiek Šį sykį maištas iš- 
tyko ant dviejų e laivų: 
‘Kronprinz’ ir ‘Scheesivig- 
Holstein.” Tarp aficerių ir 
jūreivių buvo kilę mušty
nės. 3 aficeriai ir kelioliką 
jūreivių liko užmušta. Ad
mirolą Schmidt ir jo pagel- 
bininką Raul sukilę jūrei
viai išmėtė iš laivo. Bet pas-užklausė. J ,

Jokiu budu negalima ar-koi admirolas liko išgėlbė-ii

tas.mijos atsiųsti” — atsakė 
Kerenskis — “Kaip atveši?
Perdideli keblumai.”

“Jeigu Amerika 
nusiųsti kariuomenės, tai Į Octobcr e. i»i7. 

kokiuo budu ji naųdįngiau- 
ėti Ri

į True translatlon flled with the pest- 
i. i master at Chicago, III., on November negali'3, 1917, as reąuircd by the act of

Gavo 10 metų kalėjimo, nes i Kareivis suvedžiojo 14 metų, 23 vaikų motina.
agitavo prieš “draftą.”

.Ardmore, Okla., lapkr. 3. 
— Šiomis diepomis čia buvo 
teisiami 29 agitatoriai prieš 
priverstiną kareiviavimą. 
Visi jie pripažinti kalti. 3 
tapo nuteisti po 10 metų į 
•belangę, o kiti — nuo šešių 
mėnesių iki šešių metų.

Nuskrido prie mirštančios 
motinos.

Truef translatlon flled wlth the posfc-
master at Chicago, IH., on November 
3, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917. >

NUSKENDO VOKIEČIŲ 
LAIVAS.

True translatlon flled wlth the poet- 
master at Chljcago, III., on Noyemher 
3, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

Kopenhagenas, lapkr. 3. 
Jūrių siaurumoje tarp 
Skandinavijos ir Danijos 
nuskendo užplaukęs ant mi
nos vokiečių kariškas lai
vas. t' •' ■ > 

. T

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
3, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

NUSKANDINTI 7 AME
RIKIEČIAI.

Londoną*, lapkr. 3.—Tarp 
karės žinovų didėja įsitiki
nimas, kad Cadomą vis dar 
trauksis atgal iki tol, kol 
nepasieks upės Piava, 30 
mylių į vakarus nuo Taglia
mento. Ten kur kas pato
gesnė vieta atsispirti prieš 
vokiečių užplūdimą.. • ,

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, Iii., on November 
3, 1917, as reąulred by the act of 
October 8, 1917. /

METO BOMBAS ANT VO
KIŠKŲ MIESTŲ.

šiai galėtų pagelbėti Rusi
jai ” — toliau klausinėjo 
korespondentas.

“Teatsiunčia čebatų, sku- 
ros, geležies ir pinigų.” — 
Paskutinį žodį “pinigų” 
ypač tvirtai ištarė premje- 
las.

Toliau Kerefiąkis atkrei- 
* pė- domą - tiri; • kad ligšiol 

Rusija viena mušėsi su vo
kiečiais. Girdi:

“Rusija mušėsi pati vie
na ir dabar mušasi pati vie
na. Nuo pat pradžios Pran
cūzijai pagelbsti Anglija, o 
dabar pagelbsti ir Amerika. ’

“Rusija gi nuo pradžios 
viena ant savų pečių neš; 
visas karės sunkenybės ir 
užtat išgelbėjo Didžiąją Bri- j 
taniją ir Prancūziją: Žmo
nės, kurie sako; kad Rusija 
jau paliovė kariauti turi 
mažą ^atmintį. Mes mušėmės 
nuo pat pradžios, taigi tegu 
jie dabar neša sunkiausią 
karės naštą ant savų pečių.

“Dabar rasų' visuomenė 
labai sujudinta klausimu: 
“Kur yra didysis Anglijos 
laivynas, kuomet vokiečių 
laivynas darbuojasi Baltijos 
urėse.” 1

Paskui Kerenskis tapo 
Užklaustas, ar jau Rusija 
nebekariaus. Į tą jis taip 
atsakė:

“Ar Rusiją nebekariaus? 
Tai' juokingas klausimas. 
Rusijai išpuolė milžiniška 
našta karėje. Tik atsimin-,. .1 Y ... _ .. • -. .

“PIRMYN SU DIEVU! 
— SAUKŲ KAIZERIS.

Amsterdamu lapkr. 3. — 
Telegrama iš Berlyno sako, 
kad kaizeris nusiuntęs šito
kį pasveikinimą generolui 
von Below, vokiečių kariuo
menės vadui Italijoje:

“Musų senasis neištiki
mas sąjungininkas dabar 
pamatė ką gali atsiekti vo
kiečių stiprumas ir apmau
dą. Su manimi tėvynė dė- 
kuoja savo narsiems su- 
nams. Pirmyn-su Dievu.”

• e
True translatlon filed wlth the post- 
-nastor at Chicago, IH., on November 
8, 1917, as reąulred by the act of 
October 8, 1917,

VALDŽIA PARDAVINĖS 
ARBATĄ RUSIJOJ.

Petrogradas, lapkr. 2. — 
Antroji Rusijos Laisvės Pa
skola davė keturius. milijo
nus rublių. y • i

Pinigyno ministeris nu
tarė įvesti Rusijoj arbatos 
monopoliją, kuri duosianti 
kasmet valdžiai 400,000,000 
rublių pelno. Vadinas, da
bar Rusijoj privatiški žmo
nės negalės pardavinėti ar-

Washington, lapkr.' 3. — 
Ant Amerikos transportinio 
laivo “Eini and,” kurį nese
niai mėgino nuskandinti vo
kiečių nardančioji laivė pri
gėrė 7 keleiviai ir vienas ne
žinia kur dingo.

Paryžius, lapkr. 3. — 17 
prancūzų orlaivių smarkiai 
bombardavo Ossenburgą ir 
Badeną. Kitas lakūnų bū
rys mėtė bombas ant stočių 
Mulheimo ir Thionville, ant 
orlaivių Stovyklos Schlett- 
stadt ir ant amunicijos san
dėlių Ruflsachc.

Lexington, Ky«, lapkr. 2. 
— Lakūnas Hanson McCann 
iš Norfolk, Va. atskrido į 
Duquoin, III. su keleiviu 
Charles Allen. Išviso pada
ryta 1,023 mylių kelionėje. 
Lakūnas atvežė Charles Al
len' prie mirštančios moti
nos.

Taigi, ir su privališkais 
reikalais jau. vis dažniau ir 
dažniau pradėdama skrai
dyti oru. *

Ir Chicagoj jaučiama karė.

Chicago, lapkr. 3. — Čia 
nonma, kad seredomis gy
ventojai nevalgytų mėsos, 
nes paskutiniais laikais pra
deda stigtį šio produkto.

įnėjęs į kaikuriuos Chi- 
cagos restoranus aiškioje 
vietoje pamatai šitokį ap
skelbimą :

—— . ............... i " į ■ ■

Be patriotic
Meatless day Wjdnesday 

.Don’t ent meat •
H avė cbicken

Ar daugelis chicagiečių 
klauso to šauksmo — nete
ko sužinoti.

Norėjo gyvą sudeginti vyrą.

Pittsburgh, Pa., lapkr. 2. 
Mykolo Much pati žut-but 
nutarė atsikratyti nuo savo 
vyro. Taigi kuomet šis su
grįžo iš darbo ir nenusirė- 
dęs atsigulė į lovą, pati api
pylė 'jo rabus loerosinu ir 
padegė. Vyras užbaigė savo
amželį ligoninėje. Nedora 

batos, kaip pirm negalima moteris policijos rankose, 
buvo hy kur pardavinėti
“vodkos.” Atvyko logerin su 2 metų 

vaiku. i
Tru* translatlon filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
8, 1917, as reąulred by the act oi 
October 8, 1917. i

SUOMIAI BUO ŠVEDŲ.

kiny praeitį. Rusija pradėjo ; 
ka/ę delei talkininkų. Kuo
met Rusija mušėsi Angli
ja tik rengėsi, o Amerika 
žiurėjo. Bet vis gi Rusija 
neatsisako nuo karės.”

True translatlon flled wlth the poet- 
master at Chicago, III., on November 
8, 1917, as reąnlred by the act of 
October 8, 1917.

VAKAR PASKOLINO RU- 
SUAI $31,700,000.

Washington, lapkr. 3. — 
Suv. Valstijos vakar nutarė 
tuojaus’ paskolinti / Ru
sijai $31,700,000. Taigi, iš
viso ligšioL Rusija gavo nuo 
Amerikos $325,000,000.

Kaimynai nori užgriobti 
Alau d salas.

Petrogradas, lapkr, 3. — 
Helsingforse viešpatauja di
delė nerimastis delei švedų 
spaudos agitacijos užgriebti 
Aland salas, pirm negu jas 
gali paimti vokiečiai. Suo
mių laikraščiai šaukia, kati 
nei jokiu budu Suomija ne
sutiks atiduoti šių salų, ku
rios yra svarbiausios jų ša
lies tvirtovės.

(Aland »dlos girti Botnijos ui- 
lajoje, Suomijos užlajos viriunije. 
Suomijai prie jų arčiau, negu Šve
dijai, bet gyventojų' dauo-imą su
daro ivedai). /

f n

mergaitę.

Chicago, lapkr. 3. Jadziai 
Čaikai, 14 metų lenkiškai 
mergaičiukei,’ nesmagu bu
vo namie. Labai pykta mo
tina buk dažnai ją be rei
kalo bardavo, liepdavo dir
bti sunkus darbus, nepavė- 
lydavo žaisti. Taigi, Jadzia, 
nutarė pabėgti iš namų. Be- 
sitrindama miesto gatvėmis, 
ji sutiko kareivį. Juomi bu
vo 24 metų Frederic Jack- 
son. Kareivis patiko Jadzei. 
Jausmingais žodeliais ir už 
tikrinimas, kad po karei 
juodu apsives, jam pasisekė 
įgauti užsilikęjimą ir užka
riauti merginos širdį. Len
gva atspėti, kas paskui atsi
tiko. Šiandie Jadzia randa
si nepilnamečių teismo prie
žiūroje, o kareivis laukia 
teismo ištarmės. Jackson 
gaus užtarnautą bausmę, 
bet*nabagei Jadzei jau nieks 
nesugrąžins nekaltybės.

Baltimore, lapįcr. 3.—Vie
na Baltimorės moteris, t v 
rinti jau dvidesims vaikų, 
užvakar dar pagimdė trinu- 
kus, sveriančius 19 svarų. 
Vadinas, išviso ji dabar tu
ri 23 vaikus.

Ta moteris yra negrė.

Senelis norėjo prisivilioti 
sužiedotlnę su, fotografija, 

nuimta prieš 45 metus.

Drąsiną pavogti ar nužudy
ti Fordo vaiką.

Detroit, lapkr. 3. — Edse 
Ford, neseniai gavo nu

i

Poughkeepsie, N. Y., lai
kričio 2. — Kuomet 63 m< 
tų senelis James Plougį 
man kitą karią ieškos saT 
pačios per laikraščių apskel
bimus, tai greičiausiai jis 
nesiųs daugiau savo fotogra
fijos, nuimtos jaunystės me
tuose. Neseniai jis taip pa
sielgė, bet delei to turėjo 
daug “trabelių.”

Iš laikraščių apskelbimų 
Ploughman apsivedįmo tik
slu užvedė korespondenciją 
su 18 metų p-le Violet Da
vis iš Buffatb. Neužilgo nuo 
jos tapo gauta fotografija 
ir ji drauge prašė, kad ir jis 
prisiųstų savo. Vikrus senis 
sumanė nusiųsti fotografiją, 
imtą dar prieš 45 metus,piktadarių laišką, kuriam# .

reikalaujama nuo jo $1(1,000. 'kuomet jam tebuvo tik 18
-r • .. > •. ' mJeigu tų pinigų Fordas ne-i”1* 
padėsiąs tam tikroje vieto-1 Gavus 
je, tai žada pavogti arba nu
žudyti jo sūnų Henry, gar
saus milijonerio anūką.

Uždaryta 370 saliunų.

Hoboken, N. J., lapkr. 3. 
— Kadangi čia tapo įsteigti 
militariški uostai, tai gir
tuokliavimo įstaigos negali 
gyvuoti. Hobokeue tapo už
daryta 270 saliunų, o netoli 
mame miesčiuke Weehaw- 
ken 100.

Pavogti 366 automobiliai 
laike 43 dienu.

fotografiją p-lė 
Davis su savo motina išsi
rengė pas jaunikį. Sunku 
išsivaizdinti, koks buvo jos 
nusistebėjimas, kuomet vie

ptoje 18 metų gražaus vaiki
no, pamatė sušikuprojusį 63 
m. senį. Apgauta sužiedoti- 
nė žada kreipties į teismą, 
kad butų sugrąžintos jai iš
laidos.

Chicago, lapkr. 3. — Šis 
miestas pradeda būti garsus 
ir kaipo automobilių vagių 
sostinė.

Laike pastarųjų 43 dienų 
Chicagojo suspėjo pavogti

EXTRA
Trųo translatlon flled with the post- 
master at Chicago, III., on November 
3; 1917, as reąulred by the act of 
October 8, 1917. •>

VOKIEČIAI ATSITRAU
KIA PRANCUZUOJ.

Pats Berlinas prisipažįsta.

Battle Oreek, Mich., lapk. 
3. j— Vakar į į šią kariuką 
stovyklą atvažiavo priimtas 
į kariuomenę , vienas Mil- 
ivaųkietis, našlys, su dviejų 
metų amžiaus sūnumi. Afi- 
ceriams jis pranešė, kad vai
ko motina mirė ir jis netu
rėjo prie ko palikti savo 
mažutėlį.

Wil8onas gerai matąs.

Washington lapkr. 2. *— 
Andai buvo pranešta, kad 
ex-prezidentas Rooseveltas 
ant vienos akies žabalas. Po 
to pasklido gandas, kad ir 
dabartinis prezidentas turi 
vieną sugedusią akį. Bet jo 
sekretorius Joseph P. Tu 
multy tą užginčijo.

BERLINAS, lapkr. 3. — 
Vokiečiu kariuomenė atsi- 

net 366 automobilius. Buki-1 metė apielinkėse Chemin dė
te atsargus, vyrai! Daines, Aisne fronte.

Lenkas suraižė peiliu 
4 moterįs.

New Yorkas, lapkr. 3. — 
Vakar, vidudienyj, ant 
Broadvay gatvės, Ant.. Ka- 
rasincki sužeidė peiliu 4 su
tiktai moteris. Suareštuotas 
jis policijai skundėsi, ka? 
jau dvylikti metai netuijs 
ramumo delei moterų ir už
tat nutarė joms atkeršyti.

Los Angeles, lapk^ 3. — 
Šiomis dienomis nuo žaizdos 
mirė šios valstijos senato
rius Henry H. Lyon.

Spėjama, kad senatorių 
pašovė p-lė Marie'Edward. 
Ji areštuota.

Truo translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on Novembor 
3, 1917, as reąulred by the act of 
October 8, 1917.

300,000 VOKIEČIŲ SUKĘ 
LE REVOLIUCIJĄ 

BRAZILIJOJ.

BUENOS AIRES, lapkr. 
3. — Žinios ii privatišku 
šaltinių skelbia, kad pieti 
nėję Brazilijoj vokiečiai pa 
kėlė maištą.

Traukiniai tarp pietinės 
Brazilijos ir kitų dalių jau 
nevaikšto. Perkirsti ir kiti 
susinešimai.

Tikras sukilusių vokiečiu 
skaičius nežinomas, bet spė 
jama, kad jų yra apie 300, 
000.



• JT’’ »»DRAUGASM Šeštadienis, lapkr. 3, 1917.

' ivos i3eivilJ «**“• At- 
Ei^ k..,u... U.IOTU* «<««-! skyrimas vyry nūn pačių, 

tėvų nuo vaikų, likimas šei
mynų be aiškaus ir tikro ap
rūpinimo — tai nėra juokai. 
Todėl šiandien vien verks
mas, aimanavimas, skun
dai, net prakeiksmas, per
kūnai ir lt.... Dievas tegul 
apsaugoja ir susimyli! Ir. 
reikėjo tokios pelaimės, to
kios gyvenimo ironijos t- 

pasityčiojimo! Kada tai 
lietuvis bėgo nuo kareivia
vimo, džiaugės svetimoj ša
lyj atsižvilgėjęs, jautėsi 
liuosas, dabar — varu varo. 
Bėgo nuo vilko — užbėgo 
ant meškos! Kitas bijojo 
Rusijos ir butų daugiau ne
grįžęs, dabar — neriai ir 
linksmai tenai vyksta. Jau
nikaičiai čiopai gimę— už
augę, nei žodžio rusiškai ne
moka, ir jie važiuoja! Ste- . *

Ui ųa.
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yra tiesa. Mums tas ar-j 
timumas su jais reikalin
gas, kad iš savo šviesesnių 
giminių pasigavus kultū
ros ir teknikos ir kad len
gviau priėjus prie jūrės; 
gi latviams vienybė su mu
mis reikalinga, kad inga- 
vus savo prekėms patogią, 
rinkų ir kad sustiprinus ir 
pagilinus savo tautos dva
sių, ką jie gali pasiekti mu
sų tautos istorijoje ir dai
lėje. Bėda buvo tik tuo
met, kada latviai, rodos, 
daugzlabiau brangino savo 
materijalės kultūros lai
mėjimus, negu musų dva
sios turtus ir .kad į vieny
bę su mumis nebuvo per
daug linkę- - - -

“Šiaip ar taip, mes ge
rai žinome, faktų, kad tos 

^vienybės labiau pageidavo 
lietuviai, negu latviai; kad

Iš OMAHĄ, NEB., LIETU
VIŲ KOLONIJOS

ISTORIJOS. ”
Pirmutinieji lietuviai at

keliavę į Omaha, Nebr., bu
vo tai Motiejus Uždavinis 
su savo šeimyna 26 m. atgal. 
1901 m. radosi jau 6 šeimy
nos ir keliolika pavienių; 
tuose pačiuose metuose už
simezgė 4§v. Antano iš Pad- 
vos draugijėlė, kurios narių 
pastangomis dirbta iš visų 
spėkų. Apie 1903 m. kun. 
Matulaitis lankydamas Va
karus, apsistojo Omaboj ir, 
susidūręs su lietuviais, pa
aukavo 10 dol., išsireikšda- 
mas: “Geisčiau, kad tie pi
nigai taptų sunaudoti lietu
vių bažnyčios pastatymui.” 

bėtinas aplinkybių persikei-j latvių didžiuma su panie- ’ Laiku; slenkant daugiau lie
4-4 o« rv tvvin rit T\«nonliAl 1   J Ji a -m ' i • *1 1 JA

pirkta, ir nauja kleboni
ja pastatyta ir viskas pui
kiai rieda, kad malonu pa
sigerėti. šiandienų Št. An
tano iš Padvos parapijos 
turtas jau siekia 30,000 dol., 
o skolos vos yra 6,000 dol.; 
lietuviškų šeimynų jau pri- 
skaitoma 155, iš kurių 148 
priklauso į parapijų; reikia 
priminti, taipogi, kad sulen
kėjusios šeimynos visai ne- 
priskaitomos.

Šv. Antano iš Padvos pa
rapija buvo vienatinė lietu
viška parapija. Vakaruose 
nuo Chicagos, o kun. J. F. 
Jonaitis, kaipo jaunas ir 
energingas kunigas, nesi
gailėdamas savo stiprios 
sveikatos, važinėdavo po 
įvairių lietuviu kolionįja. 
Vakaruose, visur skelbda
mas Dievu žodį ir visuomet 
primindama^ ( lietuviams, 
kad jie turi .laikysies pašto

CICERO, ILL.

Kat. Spaudos Sav. komisi
jos susirinkimas.

, - . . . . .... ..... , . ~ g .. v
timas ir atmaina pasaulio J ka žiuri į lietuvius, kad dar j tuvių pribuvo* kuomet Ar- viai tikrais lietuviais ir vi-

įChičagbs’ sdcialistai ’aima- 
nlcja, kad1 ateinančiais teiL 

rinkimais negalėsian
čios balsuoti moterįs. Girdi, 
joms esanti didelė skriauda. 
Soeialistai moterių teisėmis 
tik tuęmet ima rupintiės, 
kuomet tas palyti jų parti
jos interesus.

——::o::----------
Kažkoksai Šarūnas “V. 

Lietuviųiikių’r viešai pasi
skelbia, ką| jis išsivystęs iš 
ilgvuodągėš beždžionės, kad 
jo protėviais esančios Ąpri- 
kos menkes, Atrodo, kad 
“Vieaiį.. Liųtuvuinkų” turė
tų būt menkių, ainių ovga-
nas. *C •' i .i? ----- VU*

Laisvamaniai tautininkai 
deda visas pastangas, kad 
kuoveikiau užslopinti viso; 
kius apie lietuviškus šnipus 
girdus. Kodėl jie taip 
daug bijosi tų girdų ir ko
dėl jiems nori užraukti 
šnipų istorijų, tai jiems vie
niems žinotina. Deja, lietu
vių visuomenė yra kitokios 
nuomonės. Jinai reikalau
ja tos istorijos tęsimo.

———:: q: :---------— r

Raudonojo Kryžiaus dr- 
ja jau-jau siunčia Lietuvių 
Dienoje surinktas aukas į 
Europa. n Taip kas savaitė 
praneša laisvamaniški laik
raščiai. Į kurgi tos aukos 
siunčiamos 1 Kurgi kitur, 
kaip ne į Petrogradą. Gi 
kaip su badaujančia Lietu
va? Tenai dabar nei uodas 
savo snapelio negali įspraį- 
sti. ‘

D. BRITANIJOS LESTU 
VIŲ VARGAI.

gyvenime! Žmogus šaudo 
— Dievas kulipkas nešioja, 
anot patarlės. Lietuviai 
sako: neprašytas atėjau — 
nevaromas išeisiu. Ne, ne
tiesa! Štai neprašyti lietu
viai atėjo Škotijon ir AngliA 
jon — varomi, iškeliauja. 
Įspėk, kas atsitiks L 

Tųotarpu anglo-rusiška 
sutartis apvertė visų lietu
vių gyvenimų augštyn kojo
mis, sumaišė, padarė daug 
nuostolių, išspaudė — ašarų, 
išardę lyg paukštelio lizdų.”

Tifefeiog baisus daiktai te
nai veikiasi.

Anot “Jšeivių Draugo,”11 
iš vienos Škotijos Rusijon 
turėjo iškeliauti apie 2,000 
lietuvių vyrų, tinkamų ka
reiviauti.

Rusijos ambasadorius 
Anglijoje tvirtinus, jogei Ii-' 
kusios lietuvių žmonos su 
vaikais busiu šelpiamos. 
Bet kaip didelė bus toji pa- 
šelpa, nieko apie tai nežino
ma’

UOSIS APIE ŠLIUPO 
MALONES LIETUVAI.

Apie D. Britanijos (Ang
lijos, Škotijos ir Valijos) 
lietuvių vargus ne kartą bu
vo rašyta “Drauge.” Tenai 
lietuviai išeiviai verčiami 
kareiviauti arba grį&ti Rusi
jon. Didžiuma jų todėl 
grįšta Rusijon. Vedusieji 
lietuviai palieka Britanijo
je savo šeimynas. Sakoma, 
kad vyriausybė jomis rūpin
sis. Bet nežinia, kiek tame 
tiesos.

Apie Škotijos nelaimiu- naudos, 
guosius lietuvius išeivius 
štai ką skaitome “Išeivių 
Drauge:”

“To dar Škotijos lietuviai 
(Oebuvo sulaukę,, kų šiandien 
pergyvena. Šitie metai pa
liks krauju užrašyti Lietu-

Vienam paskutinių “Dar
bininko” numerių padėta p. 
Uosio straipsnis apie Dr. 
Šliupo malones, kokiomis 
jis pori Apteikti Lietuvę. 
Dalykas ve kame:

Amerikos laisvamaniai 
tautininkai Lietuvos reika
lais pasiuntė Rusijon savo 
atstovų, d-rą Jofnų Šliupą. 
Sakoma, kad »jis pasiųstas 
darbuotiee Lietuvos nepri- 
gulmybės reikale. Bet 
Šliupas užuot to tenai pra
dėjo platinti savo senųjų i- 
dejų, būtent, kad po karės 
butų įsteigta lietuviškai- 
latviška respublika. Nese
nai angliški laikraščiai net 
pranešė, kad Šliupas iš Ru
sijos nukeliavęs Stoekhol- 
man Ir tenai Sttv. Valstijų 
pasiuntiniui Morris lietuvių 
ir latvių tautų vardu inda- 
vęs memorijalą, prašyda
mas šitų persiųsti Suv. Val
stijų prezidentui. Momo- 
rijale Šliupas reikalaująs 
lietuviškai-latviškos respu
blikos, apimančios maždaug 
12 milijonų gyventojų.

P-nas Uosis todėl pažymi, 
kad iš to Šliupo žingsnio 
negalima laukti Lietuvai 

Sako, kad tasai 
jo žingsnis gali pasirodyti 
Lietuvai dar kenksmingas. 
Ir štai ve kodėl:

“Musų tauta — rašo p. 
Uosis — eina prie dides
nio susioVgąrtizavimo su

šių metų pavasarį latvių 
tauta iš laisvos Rusijos rei-< 
kalavo sau tik autonomi
jos po Rusijos globa, visai 
nieko neminėdami a pi ė lie
tuvius. Tad dabar prabi
lus d-rui Šliupui vardu 
abiejų tautų, reikėjo nu
stebti, iš kur tas staigus 
latvių tautos atsivertimas 
prie Lietuvos meilės? D-ro 
Šliupo laiškai, rašyįį į “Tė' 
vynę,” šitų dalykų pusėti
nai nušviečia. D-ras Šliu
pas nusivežė į Europą tų- 
pačią savo ide; o j.ictuviš- 
kai-latviškos respublikos), 
kuria jisai visuomet ne
šiojosi Amerikoje. Su^in- 
gimtu lietuvišku atkaklu
mu jisai tą idėją iš pirmų 
dienų pradėjo piršti lietu
viams ir latviams. Lietu
viai pritarė (kur nepri
tars?). Latviai pasirodė 
mandagus. D-rui Šliupui 
pasisekė pasikalbėti su kai- 
kuriais žymesniais latvių 
veikėjais, net pakalbėti 
viename latvių suvažiavi
me. Anot paties D-ro Šlfti- 
po, latviai visur išklausę 
jo su atyda, idėjai pritarė, 
pažymėję tik, kad ta min
tis jiems esanti visai nau
ja ir kad todėl jie turį ją 
pirma gerai pašvarstyti ir 
savo spaudoje ir susirinki
muose. Veltui mes ieško
jom Šliupo laiškuose "žinios, 
kad kokia nors latvių vi
suomenės įstaiga ar orga
nizacija butų in galiojusi 
D-rą Šliupų pareikalauti 
viešai vardu jų tautos lie- 
tuviškdi-latviškos respub
likos. Nereikalavo to net ir 
lietuvių organizacijos (gal 
tik pageidavo) vien dėlto, 
kad dar nėra žinoma tikro
ji nuomonė latvių tautos, 
kad prie tų dviejų tautų 
federacijos galima prieiti 
tik normaliu keliu išaiški
nimo ir susipratimo, bet ne 
žaibo keliais ir ne šuoliais. 
Ir štai viešas pareikalavi
mas “Amerikos ir Rusijos 
lietuvių ir latvių atstovo” 
D-ro Šliupo, Stockholme 
pagarsintas: duokite Lietu- 
viškai-Latvišką respubli
ką!? z
Juliaus p. Uosis pažymi, 

kad prieš tokį Šliupo atkak
lų'flarbą kartais gali užpro
testuoti latvių tauta. Gi 
tuomet turėtų nukentėti visi 
lietuviai.

Anot p. Uosio Lietuvai 
respublika yra reikalinga 
jos etnografinėse ribose, bet 
ne Istoriškoje. ’ Visuose f-

mour’as 1903-4 ifi. išplėtojo 
milžiniškas savo skerdyk
las. 1905 m., lietuviai susi-; 
spietė prie Šv. Marijos pa
rapijos, kurios- klebonas, 
kun. Mugan maloniai juos 
priėmė ir glaudė per kaiku- 
rį laikų, kuomet kun. Mfte- 
ra, lenkas, išginė lietuvius 
iš lenkų parapijos, sakyda
mas: “Pirmiau išdygs plau
kai ant mano delnų, negu 
lietuviai turės savo bažny
čių.” 1907 m. lietuviai jau 
pastatė savo bažnyčių, turė- 

■ darni vos 300 dol. turto; tuo 
laiku buvo jau apie 40 šei
mynų, iš viso 300 galvų su 
pavieniais ir vaikais/ Pir
mutiniai dvasiškus jų rei
kalus aprūpinėjo kun. T. 
Kalama j a, lenkas; paskui 
buvo šie kunigai: Krasnic- 
kis ir Valaškeviče, lenkas; 
per kažkurį laikų, po jų kun. 
Gluba, lenkas, iki nepribu
vo kun. Jurgis F. Jonaitis, 
klebonas, gegužės mėnesyje, 
1910 m., kurs iki šių dienų 
yra klebonu tiksliai vesda
mas • parapijos reikalus ir 
visomis išgalėmis darbuoda
masis lietuvių gerbūviui. 
Kuomet jis pribuvo, tuo lai
ku bažnyčia, kad ir buvo, 
bet butą daug trukumų ir 
daug skolos. Jo trumpu kle
bonavimo laiku ir jo rupe
sniu viskas atitaisyta, sko
los atmokėta, du liotu pri-

sur pažymėti, kuomi esą. 
Jis lankė lietimus aprūpin
damas dvasiškus1 jų reika* 
lūs, atskirdamas ■ juos nuo 
lenkų ir atlikdamas organi- 
zatyvį darbų nuo Winni- 
peg’o, Kanados, iki Galves- 
ton, Texas, ir nuo Dės 
Moines, Iowa, iki San Fran- 
cisco, Califomia. Pasekmės 
buvo tos, kad daug atsisky
rė nuo lenkų, daug susitvė
rė draugijų ir dviparapiji 
kaip tai Kansas City, Kam, 
ir Stoike City, Iowa.

Omahai likus “dry” (sati- 
sai), kaip matyti, medžiagi
nis lietuvių padėjimas bėi 
stovis pakilo tiek, kad šei
mynos, kurios niekad netu
rėjo pinigo, nun-gi jau gali 
pasidžiaugti ir visai kitaip 
pritinka Dieyui ir žmonėms.

Daug plačiau, ię daugiau 
galima bųtų parašyti apie 
šių kolonijų, bet lai lieka 
kitam sykiui. T.

$20,290.79 LIETUVON!

se, suvažiavimuose, susi
rinkimuose visuomet reika
lauta Lietuvai laisvės tik 
jos etnografinėse ribose.
Tik vienas Šliupas elgiasi 
visiems priešingai.

'“D-ro Šliupo garbinto- ičiose surinkta

Visiems žinoma, kad ge
gužės 20 d., 1917, buvo Jo 
Šventenybės Benedikto XV 
paskirta mezliava viso kata
likų pasaulio bažnyčiose dėl 
karės nukentėjusioms lietu
viams. ,

Jo Ekscelencijos Žemai
čių vyskupo Karevičiaus 
laiškas Amer. vyskupams 
pervėlai atėjo. Todėl dau
gelyje vyskupi|ųęir rinklia
vos nebuvo, o kaip kuriose 
vyskupijose rinkliava įvyko 
vėliau, o kitose dar tik ža
da įvykti.

Kiek ir kur aukų bažnv- 
tikrai nė

jai, riiusų laisvamaniai, — 
rašo toliaus p. Uosis — ga
li 4 lceliaklupščiuoti prieš 
kiekvieną, kad ir netaktin 

gi ausį savo vado žingsnį.
Vargiai ar begalėtų jie kri
tiškai pažvelgti į šliu
po veikimų. Bet mes, ku
rie esame liuosi nuo tos ak
los adoracijos, mes mato
me, kad šisai paskutinis 
daktaro žygis vietoje gero, 
galės daugiau blogo pada
ryti, kad jisai pastatys mu
sų tautą nerimtoje švieso
je, kad tokiu budu bus tai 
meškos patarnavimas. ’ ’ 
^Teisybę rašo p. Uosis.

Bet reikia pažymėti, kad ne 
visi laisvamaniai tautiniu-1 
kai džiuginančiai atsineša į 
d-ro Šliupo svajones apie 
lietuviškai-Jntvišką respub
likų. Tik nenori viešar iš
reikšti tą savo nepasiganė-

broliška latviu tauta. Tai vykusiuose lietuvių seimuo-! dinimų.
- ' .i? \

žinome, nes ne visų parapi
jų ir vyskupijų aukos ėjo 
per Tautos Fondą.

Ligšiol Tautos Fondan 
suplaukė tik $20,290.79 ir 
visos jau pasiųstos Lietuvon 
per Apašt, Delegato tarpi- 
nirikystę.. ‘ r <

Reikia paminėti, kad apie 
trečdalį šių bukų sudėjo lie
tuviai ^Visos Šv. Tėvo die
nos aukos* bus Suvartotos 
vien pukentėjusięms dei ka
rės gelbėti.

K. PakStas, .
. T* F. Sekrt. 

456 Grand St.,
Brooktyn, N. Y.

i M-.......
Musų vaikai.

— Jonuk, ko tu taip žiu
ri į mano galvą? x

—Aš noriu, mamyte, atra
sti skylutę, į kurią tu taip 
vikriai įkiši tokią ilgų špil
ką.

Norints būrelis neskait- 
lirgiausias atėjo vietines 
Katalikų Spaudos Savaitės 
komisijos susirinkiman spa
lio 28,. bet kiek ten jausmo, 
kiek ten gyvumo buvo, visus 
kilusius klausimus nuodug
niai rišo. Aišku, kad visi 
yra atsidavę tam šventam 
darbui, praplatinimui kata
likiškos spaudos. Del kai- 
kurių priežasčių išrinktas 
naujas kasininkas, p. Anas 
tazas Valančius. Tai vyras 
pasišventęs dirbti visokiuo
se prakilniuose darbuose.. 
Pirmininkas, p. Pranas Mo
zeris sumaningai ir pavyz
dingai vedė susirinkimą. 
Buvo Auom pasidžiaugti.

Prie komisijos keletas 
draugijų prisidėjo per šį su- 
sirinkimą. Vis katalikų spė
kos tvirtėja, užtai vis geres
nių ir: geresnių pasekmių 
pasitikima.; \
: Svarbu, viskas svarbu 
buvo. Bet i kas daugiausiaį 
lytisi žmonių viešai, buvo 
tai paskirstymas/ vakarų, 
kurie daug kuom prisidės 
prie praplatinimo katalikiš
kos spaudos ir ' atnešimo 
žmonijai naudos.
' Pirmas vakaras bus lap

kričio 18, š. m., vietinėje 
bažnytinėje svetainėje. Ten 
tai jau įvairumas ant įvai
rumo bus. Norints ir jau 
maža įžanga, tiktai dešimts 
centų, bet da? be to bus 
duodamos dovanos. Tai 
žmonėms bus dviguba nau
da — dvasinė ir medžiagi
nė iš to,vakaro.

Vietinė katalikiškos Spau
dos komisija tečiau 'dar 
tuom' nėra pasitenkinus, 
kad dirbti žmonijos labui, 
tai jau dirbti. Rengia jinai 
ir kitą vakarą. Tas. įvyks sei 
kantį ketvirtadienį (ketver
gę), lapkričio 22. Norints ši
tas bus visai skirtingas, nuo 
pirmesniojo, bet gi nema- 
žiaus indomus. Ir čionais 
taippat įžangos dešimts 
centų. Bus ir dovanos tei
kiamos.

Pasekmingesniam darbui 
kviečiama tos draugijos pri
sidėti prie šios komisijos, 
kurios dar neprisidėjo, ar
ba kad valdybos ateitų ši
tos komisijos susirinkiman. 
Susirinkimai paprastai lai
komi kiekvieną sekmadienį 
tuoj po mišparų vietinėje 
bažnytinėje svetainėje. 'J

Prakilnus tai darbas, pra
platinti apšvietą, nes su ap
švieti užviešpataus žmoni; 
joje gtirovė.

Fr Edanlna, rast.J
Žydas ir vilkas.

Ėjo žydas per mišką, su
sitiko vilką. Vilkas puolėsi 
ant jo su visiškai bjauris 
noru. • Nebesumanydamas 
ką daryti, žydas atstatė sa
vo lazdą ir baisiu balsu su
šuko: “Tluf.” Kaip tik 
aut to “tiuf,” inedinčius išo 
vė ir užmušė vilką. Žydas 
nustebo, vartė savo lazdelę 
ir šiaip ir taip, aut galo pa
daręs dideles akis tarė: 
?“Ui, aš turiu tą lazdą tris
dešimts metų ir ligšiol neži
nojau, kad ji buvo parako 
pilna.

GARSINKITtS
“DRAUGE”

VALTELĖ.

Greit irias lengvutė valtelė 
Per jūrių kratinę putotą, 
Bangose palieka takelį,

klotą.
•Ir kur ji džiaugsmingai 

taip plaukia 
Nejaugi ji, mažutė, nejauy 

- čia,
Kad jure supykusi ten 

kaukia
lę vėjai sparnuoti bai’sf 

siaučia?
Ir kas ją į tolį masina? 
Pražus ji vilnyse slapčiose: 
Jau žvaigždę auksinę gesina 
Juodi debesėliai rytuose.., 

NeKųsta valtelė silpnutė- 
Ji perplauks tą jurę aud

ringą:
Ne sykį jai vėjai tyris* 

v putė,
Siūbavo jie jurę galingą... 

Kovoj sau vilnįų begalinėj. 
Į tolį irklais ji vis kasas:
Ji žino — už ruko mėlinėj 
Žvaigždelė šviesi neužge

sus...
, , A. Vaičiūnas?.

VEJ.GUOS
dienos
praėjo.

jau
Bet1

t <

< t’

.■irt

Vis dar tarpe irnjsĮ
yra dakg vergų,' ___ _
kurie yra atstu- ! į1 ' 
raiami mio savo darbo bejnrdS* 
vcrg-iaistrės-LlGOS. 
v Yra labai lengva išvengti jn«- 
zų kliūčių išaugant i dideles, 
j’sign omai atida ant to atkrei
piama Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo iriar- 
nų, kaipo plovimas Skaudžiau* 
Šios gerklės intraukimui j save 
apmalšinimui dmralkr, nuogai- 
vos ir ausų skaudėjimą; ect.

' apsi-eiškia esąs S gerbtistų na
minių gyduolių, esančių abt
pardavimo— ase už bonkiite. Nm) r '»-- a- .
gijos, IV 
Staudėjiir.o,
tlitfje, i:alp Ir irtis Visokiu kito 
tiSku Ilgių naudoki

jMli-UPEtLEB,
lipt seną ir ortikČtlrių drangų fein»£* 

prr puae 41 uit niekiu Tik 69c W3asebonkute; galima rauti Visoae «a> 
„titkoat arba pa» ,,-rtl lavrikaata—

F. «D R'CHTER 4, CO 
Jt—80 Waoblsftort ftrast, f|*« toriu

Jašą pinigai turi būti pa- a 
dėti geroj© saugioje vals 

tijos batikoje

miY BANK
... -— OF CUCUbOO ——. 

MlnvnkM avemae

3% ant Jučų SSST’
r—:

▼akkraZl M $ VMIftftrial
NamųKsSyri bart

Pchriimčiame pinigus į 
Europą ir gkttttt gauti 

Uiverirtuk

. lt Honda FtrkMri W 
VfltMua darbaa. JU»«*rew» J Oo. e. Ia B*Uc oU. tritteto «N$
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ŠEŠIŲ VALANDŲ 
DARBO DIENA.

Šešių valandų darbo die
na. Tas labai dailiai skam
ba, kad toks trumpas dieno
je darbas busiąs pravestas 
Anglijoje pasibaigus dabar
tinei karei.

Bet kaip bus Amerikoje 
su šešių valandų darbo die
na? . , ! •' !

Nescnai^š Anglijos gauta 
tokio turinio telegrama: 
Lordas Leverhulme, di
džiausios Anglijoje muilo 
dirbtuvės valdytojas, pra
nešė, jogei jis pritariąs še
šių valandų darbo dienai pa
sibaigus karei.”

Jei Anglijoje bus praves
ta šešių valandų darbo die
na, tai kaip bus su Ameri- 

. ka?
Į tai štai ką atsako Ame

rikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Samuel Gom- 
pers:

‘‘Perdaug nesirūpiname 
tuo, kas bus po karės. Iš
tempiame dabar jėgas at
siekti vieną tikslą — laimėti 
dabartinę karę. Darbinin
kai supranta, kad įvykus 
taikai, atsiras daug naujų 
klausimų darbo srityje. 
Kaip karės metu įvyko per- 
versmės karės laukuose, 
taip po karės laukiamos 
svarbios perversmės ir dar
buose. . Neužmerksime a- 
kių į tai, kas mus laukia po 
karės. Neleisime, kad ko
kios nors naujos darbe sąly
gos mus užpultų netikėtai. 
Bet pirm visko mums turi 
rūpėti laimėti karę ir užtik
rinti nuolatinę taiką pasau
lyj. Paskui tik bus gali
ma pagalvoti apie naujus 
uždavinius. Kaip negaliu 
pasakyti, ar po karės turė
sime penkias valandas die
nos'darbo, taip negaliu pa
sakyti apie šešias valandas 
darbo. Tik turiu pažymė
ti, kad darbininku'.judėji
mas stengiasi kuodaugiau 
visko duoti dirbantiems ir
kuomažiau nedirbantiems. 

“Darbininkų stovis šioj
šalyj žymiai sustiprėjo su 
tuo laiku, kuomet šalis įs
tojo karėn. Ir tai įvyko to
dėl, kad .darbininkai pasiža
dėjo remti šalies reikalus ir 
nesigailėti tuo tikslu pasi
šventimo. Darbininkai pa
sirodė tikrais patriotais. Ta
tai ir nemanau, kad po ka
rės darbininkų stovis butų 
susilpnintas.

“Šešių valandų darbo die
na kol-kas nėra musų obal- 
sis. Lordas Leverhulme 
turbut žino, ką sako. Jis 
turbut savo tvirtinimus pa
remia žinodamas darbo žmo
nių Anglijoje reikalavimus. 
Mes Amerikoje platiname 
principą, kad darbo dieną 
turi būt aštuonios valandos, 

glitas principas žymiai pra
plėstas karės metu. Ka
rės pradžioje Anglijoje no
rėta prailginti darbo diena. 
Bet veikiai pasirodė, kad il
gas darbas dienoje yra la
bai kenksmingas. Ameri- 

_ka todėl prasilenkė su ta 
klaida Bet dabartiniais 
laikais Amerikoje negali 
būt pravestas šešių valandų 
darbas dienoje. Galima ši
tą klausimą tik aptarti. Nes 
prieš mus šiandie stovi daug 
svarbesni reikalai.

“Visupirmu privalome 
sujungti visą savo energiją

(visus gabumus, visus musų 
darbus, kad laimėti karę. 
Karė vedama už demokrati
ją. Jei demokratija pra
žus, neturėsime teisės deba
tuoti apie šešių valandų 
darbą dienoje. Autokrati
nė vyriausybė paskirs mums 
darbo valandas.

“Kituomet žmonės dirbo 
dešimtį, dvyliką, keturioli
ka valandų dienoje. Inti- 
kinome pasaulį, kad tokios 
ilgos darbo valandos visuo-

1 menei kenksmingos. Dabar 
didžiulės karės metu niekas 
nereikalauja, kad darbinin
kai dirbtų ilgiau kaip astuo
nias valandas dienoje. Tai 
ką duos taika, palikime tai
kai.”

Valstijos prokuroras Hoyne 
nori aprubežiuoti teisėjų 

valdžią.

Valstijos prokur. Hoyne 
susirinkime Chicago Ban
king Association ir Commer- 
ce ir Citizen Ass. pranešė, 
kad jis neužsiganėdinęs yra 
iš Chicagos vietinių teisėjų. 
Jis pataria, jog reikia bū
tinai peržiūrėti teisėjų sau- 
vališką veikimą. Ypatin 
gai, kad nekurie teisėjai ati
deda bausmes ant kelių die
nų vėliau visai nepranešda
mi skundiko advokatams 
Taipgi, kad kriminališki 
prasikaltėliai butų tuojaus 
baudžiami pagal jų nuopel
nus. Statistika parodo, 
jog paskutiniuose dviejuose 
metuose buvo daugiau pra
sikaltimų mieste, negu ka
da nors Chicagos istorijoje. 
Prokuroras kaltina taipgi 
valstijos legislaturą už su
teikimą teisėjams perdaug 
plačių teisių, kuriomis teisė
jai naudodamiesi, daug ne
malonumų daro piliečiams.

1. “Draugas” — Sužino
si viską, ateina kasdien, me
tams atseina $5.00; pusei 
metų $3.00. Adresas “Drau
gas,”, 1800 W. 46th St., 
Chicago, UI.
. 2. Darbininkas” — Ge
riausias darbininkų laikra
štis. Eina tris kartus į •sa
vaitę. Metams $3.00v pusei 
metų $1.50. Adresas “Dar
bininkas,” 242 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

3. “Garsas” — Savait
raštis. Metams $2.00, pusei 
metų $1.00. Adresas: “Gar
sas,” 456 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

4. Pažanga” — didelėje 
"kningoje kartą" į mėnesį ei
nantis laikraštis. Metams 
$2.00, pusei metų $1.25. Ad
resas: “Pažanga,” 614 W. 
Mahanoy Av., Mahanoy Ci
ty, Pa.

5. Moterų-Dirva” — Tai
moterims skiriamas mėnesi
nis laikraštis, be kurio nei 
viena negali apseiti. Me
tams tiktai $1.00. Adresas: 
“Moterų Dirva,” 242 W. 
Broadway, S. Boston, Mass.

6. “Vytis” Puikus jau
nimo laikraštis. Metams 
$1.50. Adresas: “Vytis,” 
1800 W. 46th St., Chicago,
Illinois. „ ' 1

7. “Tikyba ir Dora” —
Sužinosi tikybos ir doros vi
sas paslaptis. Metams tik
tai $1.00. Eina du sykiu. į 
mėnesį. Adresas: “Tikyb 
ir Dora,” 1631 W. North 
Avė., Chicago*, III.

8. “Žvirblį” — Skaitysi 
ir susiriesdamas juoksies. 
Atlėks kartą į mėnesį. Me
tams tik $1.00. Adresas:

“Žvirblis,” 242 W. Broąd- 
way, So. Boston, Mass.

9. “Ėžys” — Prijuokina 
iki ašarų. Atrėplioja iš An
glijos nepaisydamas sub- 
marinų. Metams $1.00. “Ė- 
žys” gyvena: 281 -Eglinton 
St., blasgow S. S. Scotland.

10. “Išeivių Draugas” —-
Anglijos lietuvių laikraštis. 
Metams $2.00, Adresas: 281 
Eglinton St., Glasgovv S. S. 
Scotland.

11. “Tautos Rytas” —
Pilnųjų Blaivininkų mėne
sinis laikraštis. Metams 75c. 
Adresas: 120 Bovven St., So. 
Boston, Mass.

12. “Žvaigždė” — Savai
tinis laikraštis. Met. $2.00. 
Adres.: 3654 Richmond IŠt., 
Philadelphia, Pa.

13. “Moksleivis” — S’ 
Liet. R.-K. Moksleivių orga
nas. Kainuoja $1.00 met. 
Adresas: 41 Providence St., 
Worcester, Mass.

14. “Vadas” — Lietuvių 
pabėgėlių Rusijoje savaiti
nis laikraštis. Met. 6 rub
liai. Adresas: Petrograd, 
Lermantovski prosp. 10, 9.

TURIU DVI GALERIJAS Telefonas Yards S164• -

Z. K. URBANOWICZ
h

Fotografijų Įstaiga

Chicagoje trūksta auglių.

Šiomis dienomis Chicagos 
miesto valdyba susirusinus 
su gavimu anglių. Užva
kar uždaryta 3 mokyklos 
dėl stokos anglių ir vaikai 
pasiųsta namo. Kaltinamos 
geležinkelių kompanijos.

Nauja orlaivininkų 
mokykla.

Netoli Gary, Ind., Miller 
miestelyj, vyriausybė nupir
ko 20,000 dol. vertės smil
tynų, kur trumpoje ateityje i 
žada intaisyti orlaivininkų 
mokyklą.

TĖMYK, BROLAU!
Ar skaitai gerą laikraš

tį?!— O gal koksai šlamš
tas, kurs Tave mulkina ir 
išnaudojęs kvatoja, lanko 
Tavo švarius namelius? — 
Nebūk be gero rimto laik
raščio! Žmogus kuris suvi
sai neskaito, arba laiko blo
gus raštus, šmeižimus, lygi
nasi aklam, arba tam, ku
ris tyčia sau užsipila akis, 
kad nematyti teisybės.

Nepasigailėk išleisti do- 
lierio geram laikraščiui, ji
sai apsimokės šimteriopai! 
— Apsaugos Tave nuo blo
go, sutaupysi daugiau pini
gų ir apsišvietęs nešiduosi 
niekam išnaudoti.—Gyvenk 
savo protu ir skaityk šiuos 
laikraščius:

15. “Šviesa” — Mėnraš-!
tis. Metams 60c. Adresas:i. ,, .n ~ . Mokinama: ansllAkoa Ir lietuvi!Šviesa, 4G Congress Avė., koe kalbų, aritmetlkoe. knysredye- 

’ tėa, stenografijos, typewrltlng, pirk- 
lyboa teisių, Sut. Valst. Istorijos, 
abslnos istorijos, geografijos, polltl- 
klnės ekonomijos, pllletystės, dallla- 
ratyetėa. *

Mokinimo valandos: nno S ryto 
Iki S po pietų; rak. nuo 7;»6 Iki 
1106 a Ko. Halsted St~ Chicago III-

lVatcrbury, Coim. 
Reikalaukite virš paminė

tų laikraščių visose redakci
jose ir pas agentus:

Liet. Vyčių Chicagos apskr. 
Dram. Ratelio domai.

Lapkričio 4 d., 2 vai. po 
pietų, Šv. Jurgio -parapijos 
svet., Bridgeporte, įvyks 
“Rutvilės” generoliška re1 
peticija. Visi lošėjai turi 
būtinai ateiti.

Just. Balsis.

Užlaikome Puikiausią 

Laikrodžiu Krautuvę.
Didžiausių ant T ' ” L.-- jK 
llridgcporio.
Katrie norite 
nusipirkti gra 
žų laikrodėli, 
deimanto žie
deli, devlzkė- 
lį, šliubinių . 
žiedų Urba 
mofonų rekordų ir kitų visokių daly
kų.

Taipgi taisau laikrodžinn, 'revol
verius, gramofonas ir armonikas.

K. MICHz* LAUSK1S, 

3303 S. Morgan Street

CHICAGO, ILL.

&

fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
Kliubų ir Šeimynų Specijališkumas. 

Nuimame Fotografijas vakarais 
ir negiedriose dienose.

4852 South Ashland Avenue, —::—Chicago, Dl.

Nemėgink Užkąvoti
Save narna, savo bizni, ir visa nuosavybe

su išaugusia ir žemą policy/
/
Tavo naminiai rakandai, tavo na

mas, biznio namai, tavo ištaisymai, 
tavoras ir mašinerijos — jeigu sudeg
tų šiandiena — kainuotų daug dau
giau negu kaip tu pirkai.

)
Jeigu tu neperkeisi savo nuosavy

bės verčios sulyg dabartinių augštų 
kainų — šiandiena ugnies policy ku
ria tu turi gal tik pusė tave apsaugoti 
taip kaip paveikslas ant viršaus paro
do.

Suvirs 13,000 ugnies šauksmų j 
metus vienoje Chicagoje, ir negali ži
noti gal kitas šauksmas bus tavo. To
dėl apsisaugok išlaiko.

Ugnies Apsauga kainuoja tik bis- 
/ ki daugiau negu ką moki už dabarti

ne. Per paskutinius du metus Cook
County Insurance'kainos sumažėjo.

Telefonuok, atvažiuok arba para
šyk pasiųsdamas kuponą savo Insu
rance agentui. Jo adresą atrasi ant 
ant savo policy’o. Ur’ošk su ugnimi.

Amirikos Llituilįi Mokykla

TeL Yarda MSI

DR. j. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

GUI K ERGAS.

3229 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Oydo visokias Ilgas motam Ir 
valkeli.
TrtAmimo Valandos: nno • ryto 
Iki 11; I Iki K. NedAUosalai 
nno • Iki S po pietų; nno • v. 
iki S v.

6ERIABSI0S
PLUNKSNOS IR PI6I0S
Mes Parduodame 

Už Wholesale 
Kainas 

ATDARA NEDALIOMS

H. RUBENSTEEN
640 W. ,14th St.

pūslino BLOKO | RYTUS 
100 HALSTED GATVES

saE^x«®»^«aae3K3B®aB2BSBBaBe»

APSVARSTYKITE GERAI.
r galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?

Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti T 
Ar galėtu kitas auksorlus Jumis darbais — užganė

dinti T
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visad — teisin

gas patarnavimas. c
K. NURKAITIS

1617 N. Robcy St., Prie Milivaukee avė., ir North Avė.

AiajtaajaAataAs

P. K. BRUCHAS

THE CHICAGO BOARD Or U.VOERWRITERS
OF CHICAGOĮsteigta 1866. Inkorporuota 1864 per 

Speciali Akta* Illinojaus Leglslaturoe
21 floras Insurance Bulldlng 

Telefonas VVabasli 4-tol 
176 W. JV'KSON BLVD.

i C • • ■

Geriausia vieta pirkti Deiman
tus ir aukso žiedus aukso ir 
paauksuotu laikrodėlių Jencugėlų 
lakotų koloneku špilkų Ir tt. Mu
su Lietuviška krautuvė yra Vie
na 1S didžiausių Ir seniausia 
Cblcagoje Musų tavoral yra tei
singai gvarantuotl ir prekės pi

gesnės negu kitur.

P. K. BRUCHAS
13323 S. Halsted St

CHICAGO
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Susivienijimas Lietuviu R. K, Amerikoje
— yra tai —

Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan
tiems Ramybė!

Sutik Savo Agentą Pusiau Kalėj
Insurance Arenta* ....................................................
Adresas ..........................................................................

t

Be jokios atsokomybės 11 mano pusės mel
džiu padidinti mano ugnies n paauga, taip pat 
norėliau plačiau pakalbėti apie tą dalyka.

Vardas .................................... ............................................. .

Adresas ..........................................................................

ŠIS Board yra vedamas nedel pelno, 
bet dėl apsaugos. Ji turi aštuonias ugnies 
patrolės kompanijos, padeda miesto ugnies 

skyriuj, apmoka algas patyrusioms ugnies in 
spektoriams. Board nepataria turėti per
daug didelė ugnies apsauga ant dabartinių 
daiktų kurife per ilgus metus yra apsineštoje 
ir nudėvėti.

Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas,metas prisirašo naujų 
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie šią organizaciją 
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubintųsi ir jie naudotis 
ta laime, kurią teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo prigu- 
lintients. (

f" .

štai ką šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša: 
Skleidžia apšvietą — išleizdama, išdalidama gerus raš

tus savo nariams ir siuntinėdama jiems organą
“GARSĄ” dykai.

Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nu
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.

Aprūpina ligonius — suteikia pašelpą sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas 
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi
rašęs. . i < •

Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms 
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00 pomir
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
draudęs. -

Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas 
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimą.

Rūpinasi Tautos reikalais '— remia pinigiškai lietuvių 
kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšviętos, dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia 
veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina lie
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ir 
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp svetim
taučių.

Įstojimas į Susivienijimą Lietuvių R. K. Am. 
labai pigus. Mokestis už apsaugą ir pašelpą labai kiek
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami 
gauti "informacijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės Į 
vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik 
lietuviui yra apsigyvenę, arba tiesiai j Centro raštinę 
šiuo adresu:

Paul Mulevičius
Susiv. Liet. Rymo Kat. Am. Raštininkas,

456 Grand St. Brooklyn, N. Y
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SUGAUTAS VAGILIUS.

Towu of Lake Savings 
banko savininkas p. J. J. E- 
lias mus praneša, kad jam 
pasisekę sugauti savo banko 
buvusį kaperių Ignacų Zin- 
gerį, kurs buvo pavogęs 
banko pinigų ir išdūmęs į 
Kanadą. _?

Ignaco Zingerio tikra pa- 
k vardė yra Žiūke vič, Jisai

per gerus draugus gavo dar
bą Town of Lake Savings 
banke. Banke turėdamas 
darbą apsivedė su Petronė
le Maciulevičiūte. Kuomet 
šių njetų pradžioje han^o 
savininkas p. J. J. Elias su
sirgo ir išvažiavo ligoninėn 
į operaciją, tuomet “ištiki
masis” kasierius Zingeris 
pagrobė iš banko apie; 4 tuk- 

! stančius dolierių ir išdūmė 
su pačiule savais keliais.

Iki šio laiko jisai slaps
tėsi Kanadoje prisidengda
mas pramanytomis pavardė- 
įis.' Jis Mbntreale suareš

tuotas kaipo S. A. Matus. 
$376.25 buvp padėjęs We- 
nam banke» ant Ignaco ir 
Petronėlės Zinkaus Vardo. 
Tiek pinigų su juo atrasta. 
Be šitų jis 6,200 rub. buvo 
jau išsiuntęs į Petrogrado 
banką, Rusijoje, taippat sa
vo vardu. Ir šituos pini
gus p. J. J. Elias sulaikė ir 
jie bus iš Rusijos sugrąžinti 
savininkui, p. Eliaš.

Ignacas Zingeris ' kuone 
ištisus metus slapstėsi. Pra
ėjusio spalių mėn. 26 d. p. 
J. J. Elias jį parsigabeno 
^ieagon. Čionai jis užda
rytas apskričio kalėjiman ir 
paranka jam paskirta 8,000 
dolierių.

Vagilių Zingerį susekė ir 
areštavo Kanados detektl- 
vai.

P-ną J. J, Elias dabar 
sveikina kaip bankininkai, 
taip ir kiti biznieriai, kad 
jis sugebėjo taip smarkiai 
ir sumaniai apsisukti, kad 
kuoveikiaus suimti vagilių, 
besislapstantį net svetimoj 
šalyj.

Ignacas Zingeris laukia 
bylos būdamas uždarytas 
kalėjime.

Zingeris kasieriaudamas, 
kaip žinoma, prigulėjo į L. 
Vyčių organizaciją. Sako
ma, pradžioje jis buvęs do
ras vaikinau. Bet paskui 
jį iš kelio išvedęs socialistų 
laikraščių skaitymas. Mat, 
ąulyg socialistų mokslo sve
timą turtą užgrobti ne tik 
Bėra nusidėjimas, Bet dar 
pagarba. .

į Nativity Hali, 37th ir U- 
nion Avė.

McClellau School, 3527 S. 
Wallace St.-

Fallon School, 4147 Wal- 
lace St.

Davis School, 3014 W. 39 
St

Longfellow School, 1901 
W. 30th St.

The Green School, 3537 
S. Paulina St

Kahn’s Dept. Store, 1749 
W. 35th St.

Visos viršminėtos regist
ravimosi vietos atdaros nuo 
9-tos vai. ryto iki 5-tos po 
pietų.

Vakarais galima regist
ruotis nuo 5-tos vai. iki 5-tos 
vai. šiose vietose:

, 4 wardoj: Fellowship 
House. 831 W. 33rd PI..

5 wardoje: Nativity Hali, 
37tb ir Union Avė.

Kahn’s Dept. Store, 1749 
W. 35th St.

Visos moterįs registruoąis 
vien dėlto, idant reikalui 
prisiėjus galėtų užimti tin
kamas vietas ir darbus, ku
rie liks be darbininkų, kup-

guvirš 700 saliunų 
uždaryta.

Pabrangus degtinei ir vi- 
..inkai via dar n«užsiKa..ėdi-[šokiems kitiems svaigalams 
na savo darbdaviais ir g.#»i- jn«° karts mokės™,, liver
iu, streikuoti. Vyriausybė tė Chicagoje net suvirs 700 
pasiuntusi vienu savo valdi- sahmių uždaryti savo*duris. 
ninku, katras mėgins šutai- i’avasaryj balsavimo mo
kyti darbininkus su darbda- tu 6a^ *r Ulvai Pra’
vįaįs nyks. Jau dabar vedama

smarki kova prieš saliuuus.

Gyvulių skerdyklose nėra 
dar ramybės.

Gyvulių skerdyklų darbi-

Miegodama šoko per 
langą.

Misa Mary Holding, 7307 
Sangamon St., suvargusi po 
dienos darbo atsigulė. Mie
gant jai sapnavosi, kad ji 
pateko j svetainę, katroje ję 
užrakino ir padegė. Norė
dama išsigelbėti, ji šoko per 
langą, ir ištikrųjų nušokus 
nuo antrojo augšto taip su
sižeidė, kad vargiai išgys.

Prisipažino 45 vagystėse.

William Soper, 16 m, va
gilius, buvo pašautas perei
tą šeštadienį bevagiant jam 
Mav mokykloje. Nuvežtas 

met vyrai išeis į karę. Tai- [tuojaus į Bridewell ligoninę,

IEŠKOKITE PIRMOS PRIE 
ŽASTIES.

Mokslininkai mums sako, 
kad priežastimi 90 nuošimčių 
visokių ligų yra žmogaus vi
durių suirimas. Jeigu jus kan
kinamas, pavyzdžiui, ūpo 
nupuolimu, galvos skaudėjimo 
ir jūsų viltis netenka pasitikė
jimo, jeigu jūsų galva dažnai 
kvaišta, atminkite, kad ir 
mažo galvos skaudėjimo prie
žastimi yra jūsų vidurių suiri
mus. Trinerio Amerikoninio 
Karčiojo Vyno Elixiras yra 
geriausis vaistas nuo vidurių 
suirimo. Jis išvalo žarnas b 
užlaiko jas švariomis; gelbsti 
virškinime, padidina apetitų ir 
sutaiso visų vidurių sistemų. 
Jeigu jus kenčiate nuo chro

niško užkietėjimo, gazų susis- 
pietimo, nervų suirimo, nemie
gos ir jeigu kįti vaistai nepa
gelbėjo, Trinerio vaistas jums 
ištiesų pagelbės. Kaina $1.00 
vartodami jus nejusite šio se
zono skausmų reumatizmo, ne
uralgijos, visokių sutinimų, 
išsisukimų, etc. Kaina 25 ir 50 
c., aptiekose, krasa 35 ir 60c. 
Joseph Triner, Manufacturing 
Chemist, 1333-1339 So. Ash
land Avė., Chicago, 111.

(Apg.).

Šeštadienis, lapkr. 3, 1917,

1 P-lčELSIEG.MAKAR
n»0BKBXagM(8MMNaMMMMM 

Phone Varda 2721
DR. J. J0NIKAITI8
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS 
3318 S. Halsted St, 

CHICAGO, ILL.

PIANO MOKYTOJA
4515 So. Wood St.

n u
y 
§ 

I
I v Duoda lekcijas skambinimo Jį 
i >.< pianu pagal sutarti.

MOTERIŲ REGIS 
TRACIJA.

gi registruotis nereikia bi
jot ir patartina visoms tų 
padaryt.

4 ir 5 wardų registracija 
yra po globa ponios Jerrome 
iš Fellowship House.

A

kur prisipažino, kad net 45 
kartus buvo vaginėjęs.

GARSINKITE
“DRAUGE”

Moterių registravimosi 
dienos prasidės šitų pirma
dienį, lapkričio 5 d., ir tęsis 
iki lapkr. 11 dienos, 1917 m.

Kiekviena moteris Ulino- 
jaus valstijoje nuo 16-kos 
metų amžiaus privalo užsi
registruoti.

Registracijos vietos: 4 
wardoje: Fellovvship House,
832 W. 33rd Pl.‘ I

Ward’s School, 27th and j 
Shields Avė.

St. Briedgets Hali.
Hcaley School, Wallacc 

St., ncar 20th St.
Holdcn School, 31st St. ir 

Gratton St.
Registracijos vietos 5 

wardoje: i

■fii 1—rii iri-r • ■

Tel. Drover 8167.

. V_-j ik • -j

Gazo Naudotojams 
Korio Dar Vartoja 
Plokščia Ugninę Šviesa

Žvakes galybė guze visoje 
Chicagoje tapo sumažinta sulyg 
Valdžios įsakymų. Tas suma
žino šviesa nuo plokščios ugnie 
degintojo. p£tat visiems gaao 
naudotojam^ t kurie pilnai re
miasi ant plokščios šviesos de
gimo ši kompanija štai ką 
šiulo— ' ' • - I

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

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

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

The Peoples Gas Light 
ff Coke Company 

Peipln las BU Phtu thbash 60 00

Ta The Pepplas Bis Lignt 4 Coli Sa.
Aš pilnai esu pasitikėjęs ant 

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

z®\ Didžiausis Pasirinkimas
Lietuviškų, polskų, ruskų ir angliškų rekordų, geriausiu 

>ssS2-/r gramafonu, kaina nuo $15.00 iki $3.50
Didelis pasirinkimas Jevvelery ,* laikrodėlių, auk 

sinių žiedų, daimantų, sidabrinių šaukštų, peilių 
(silverware) Ir tt. Užlaikome didžiausi knygų krau
tuvė Chicagoje kur galima gauti visokias knygas 
kokios tiktai yra lietuvių kalboje, taipogi gražiausiu 
abrozdų, šventųjų paveikslų, postkarčių. Ir tt.

Kainos pas mus yra žemesnės kaip kitur.
Kataloga gramafonu ir rekordu siunčiame dykai.

JUOZAPAS F. BUDRUC 
3343 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

ĮiniiiimiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiHiiiiimitiiiiiiiiiiiiy,

Eikite kur diduma eina. Į

Įstaiga, kuri turi pasisekimą, visada turi daug ėmėjų. Į
Norėdami sutvarkyti savo pinigiškus dalykus, tėmykite ant to, kad juos tvar- 

kytumet bankoje, kuri visuomet yra užsiėmime, kadangi daugumas kostumerių 
Lankoj yra tikriausiu ženklu, kad ta banka yra žmonėms užsitikinti.

šimtai žmonių aplanko mus banką kasdieną, kadangi jie gerai žino, kad šį = 
banka yra pastatyta ant tvirtų pamatų ir kad kad joje pinigai negali prapulti.

Jeigu ligsiol neturite taupimo kningutės iš musų bankos, tai nors šiandien 5 
pradėkite kad ir su 1 DOL. •

Mokame 3 nuošimtį taupinantiems. |',ą
Musų turtai yra suvirs 7 milijonų dol..

PEOPLES a BANK

VIENA IS ARŠIAUSIŲ LIGŲ 
1101 W. 47th St., Los Angeles, Col.,

Spalio, 1816 
Apie 26 metų aš labai sirgau, tu

rėjau insomia ir nerviškumą, aš ėjau 
prie daktarų, bet nei jokios pagel- 
os nebuvo: aptiekorius man patarė 

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

Mrs. M. E. Krata. 
Gera knyga apie Nervišku
mus ir sampclis vaistų siun 
člamas. Neturtingiems ligo

niams vaistai siunčiami dykai. Su
taisytas per Rev. FATHEff KOENIG, 

i'ort Wayne, Ind. nuo 187$,' o dabar 
’ per
KOENIG MED. CO., Chicago, III.

62 W. Lakęs St., arti Dęąrborn 
Parduodama po $1.00 už Vienų butelį,

o 6 už S5.OO, ■

MOKINKIS
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 

(Ulbėti, Skaityti, Rašyti AofitHial

30
Jttą 
Lakcijy

DYKAI

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- | 
laukyte Ilgiaus. Nes galite su- 
laukti daug nesmagumu. Krei- 8 

pkites pas:

Pamfletai 
$^■**11-

Per laiškus, iš praktiškai autai- 
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbų, skaitymą, raštų 
ir gramatikų. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk už 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
{vairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesoe dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viskų Aiškinam Lietuviškai.

AMERICAN COLLEGE PREPAR- 
ATORY SCHOOL

(šaericu Sckcol «f Lu|msk)
'3103 8. Hatsted St. Chicago, III.

-u K. MITJ, Opt. Dr.
1617 N. Robey St.

Milwaul 3e Ir North av. Tel. Humbolt 4617 į 
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1 Panedėlio Vafero Patarna
vimas Del Te lipinančių.
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozįto- 

riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose

Del parankumo .okių depozitorių Taupumo Sky
rius šios bankos yra atdaras 
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

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

v Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo- g 
širdžiai priėmami.

State Bank sf Chicago
LA SALLI id_ WASHINGTON STS.

(Skersai nuo City Hali).,
= :illllllllllUllllllllllllHUIIIIUIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHI9llilllilll!li
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Išėjo iš Spaudos
“APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS“ 

Dvi Btamb! knygl, po 500 puslapių.
Drutal audeklu apdarytos  ....................................... $3.$6
Popleros viršeliais  ..................................... $2.69

nYA&I&KOJO GYVENIMO VADOVĖLIS, i . r <
Audeklu apdąrytąe ..................... ............................................... $1.99

Popleroa viršeliais I..............................................................i. $9.76

•f
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Gulima ,'ąa gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 49th St., Chicago, m. ’j 
Ir pas IJun. A. Staniukyn^, 1834 W<*st. 87th St., Chicago, IU. •

9 <3 9 g*Q t Y SY SAVą 9S9.V.9.'Z9V91ė«^9
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STOGU 
TAROS 
STATE

Ashland Avė., ir Kampas 47 gat. 

Didžiansis, Ssniausis, Tvirčiausis Bankas 
Vakaruose Nuo Givuliy Skerdyklų ■■ i

liiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiMimiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
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Užlaikome lalkro« 
dilus Ir laikrodėlius, 
auksinius ttedus, šlluM 
nlus ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor* 
daln. koncertinas, ant 
kuriu gali groti ir ne
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines, Importuotas Ir taip jau 
rusiškas balalaikas Ir gitaras Taipgi vargonų pardavimus

Dirbu visokius šenklellus dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
lalkrodllus, laikrodėlius, visokius muzlkallškus Instrumentus 
ir revolverius. 8avo darbą gvarantuojamo. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kttur. Gyvenantis ui Cblcagos orderius ga
uto siųsti per laiškui

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

i ELEPHONE DROVER 7309 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už žc. štampą.

MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. :: :: ::
TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl musų skaitytojų. :: ::
U2TAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
mums :: :: s:
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi- 
tvomet pirkite nua tų, kurie gar
sinami mutų laikraityje s: ts 

Remkime tuos, kurie mus remia.

mmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiniit



deštadienia, lapkr. 1917

ATEITIES” REDAKTO 
KIAUS PRAKALBA.

Atdara vakarais 
Uiarninko ir Suba 

tos iki 975

Mes turime daugiau Lietuviu 
pardavėju negy trakia kita 

krautuve Ctmageje

Laarrence, Masa. — Spa
lio 14, “Lietuvos Mylėtojų’’ 
clr-ja buvo surengusi pra-, 
kalbas. Kalbėjo “Ateities” 
redaktorius. Jis kalbėdamas 
nepaaiikino susirinkimo 
tikslo, bet iš turinio jo kal
bos buvo matyti, kad Mic
kevičiaus ir neBftležninkų 
dudon pučia. Nes vertė kal
nus- ant Rymo Katalikų. 
Bet kodėl čia tokia atmai-. 
na1? Juk netaip senai “Atei
ties” redaktorius buvo Mic
kevičiaus didžiausias prie
šas. Štai kame dalykas, tik 
niekam nesakyk. — Yra sa-j 
koma, kad Mickevičiaus uc- 
ziiležną “gazietą” spausdi
na “Ateitis.”

Vakaro' vedėjas buvo Z. 
Yankauskas. Jis irgi nepa
aiškino prakalbų tikslo. Ma
tyt, TMD. tikslas nesiriša 
su nezaležninkais, tai lt Mo
kyti gėda ; buvo, kad po 
TAI D. skraiste jie agituoja 
Už Mickevičių.

Veronika Skudienč
Miyė ligoninėje lapkričio 1 d. 12:40 naktį, 1917 m., 

eidama 35 metas. A. a. Veronikos laidotuvės įvyks rytoj, 
nedėlioj, lapkričio 4 dieną. Velionės kūnas 9:00 ryte » 
namų po numena 1708 So. Halsted «L, bos nulydėtas 
Dievo Apveizdos parapijos bažnyčion, kur bus atlaiky
tos gedulingos pamaldos. Iš ten kūnas bus nugabentas į 
Šv. Kazimiero Kapines ir palaidotas.

Visi gimines ir pažįstami yru kviečiami dalyvauti
laidotuvėse. .....................

Tegu jai Dievas duoda dangaus karaliją ir amžina at 
silsi-

Paliko didžiausiam nuliūdime vyras SIMONAS 
SKUDAS ir giminės.

ĄP8KELB1ANT RAKANDU SĄVAITE
nusmelktos IšgurdevlinM didcb-n svet-bo*. Mes ėmėm mėnesius tol ko kad prisirengus prie šio Išpardavimo ir užtikriname k:ul tokiu 

nerasite visoj CMcagoj. Musą visos 3-čios lubos yra paS- A t T „„„inkandų už taip *ran
Vęstos .vien. dėl Šia

Didele aržuoilne sofa. — Gražiai ispaniš
kos sknroe išmušta gaunama juodos spal 
vos speciale kaina ant šio PQ Qf
išpardavimo . gUidl

$1,00 iškalno — 50c. j savaitė MILŽINIŠKAS VAKARAS!!

Drausto Vtaj Šrato Vynj ir M«tw? ,ATMBM
Ned., 4 d. Lapkričio, 1917 

St Antime Paras. Salto Cftiro, III,

Sekinėtos RnknMdki — su didclttfe gnetoai
syti su tikra skūra, gaunami ržudla, wMtonitte< 
kinko medžio pallšių

 110.00 Iškalos — <!.♦*

Sis tikro ąžuolo Kėdė, 
tiesų užpt&kalų su gerais

Sliniais paramsčiais.
aivoj auksinio sriuob

to tiktai
Supamosios Kėdės. 
Gražios Ispaniškas 
skugos imitacija 
gražiai aptaisyto*, 
smagios sėdėti tik

Sis Grąžąs Ijovos <š taisymas,
susidedantis iš 2 colinių stul
pelių gerų springti ir gero 
vatinio matrasos
sųeaiale kaifta

Vakaras bus yicrtfls iš žymiausių, bus žymiausi kalbė
toje*, apart to bUs kvartetai, duetai, ir kitėkių įvAini- 
mai. Visi kviečiami Atsilankyti ant šio vakaru o užtilai- 
naitae tad busite Užganėdinti^ : t!

• • Į ,' ' , RENGĖJAI. . •
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Valgomoj oUanAario Setas, didelis padi-
dinumąs stalas tikro, ari uoto ž Vedų ir 6 
peri areuoliniai krėslai su skūra išmuštoms 
sėdynėm, kaina A1)1) Cft
tiktai llliUU

>1.00 iškalno, 50e. j savaitė
Mickevičiaus prakalbos ir j 

tautininkai.
' Cibo svetainėje čia įvyko j 
kitos prakalbos spalio 28, 
surengtos Mickevičiaus, ne- 
zaležno “vyskupo.” Tikslas | 
šių prakalbų gana “prakil- j 
nūs,” — rinkti aukas stei- 11 
giamąjam kningynui, kuris ’ 
bus uždėtas Mickevičiaus j 
skiepe. Kalbėjo Mickevi- , 
čius. Gyrėsi jis turįs net už | 
tūkstantį dolierių kningų ir Į 
dėl to esąs mokintas labai. 1 
labai mokintas. Paskui at- • 

’ sisukęs į Z. Yankauską, ku- | 
ris sėdėjo su juomi ant es- i 
trados, išgyrė tą tautininkų J 
vadą ir pasakė: “Ot, kad 1 
vyras mokintas, tai net tuo- 
jaus galėtų jį įšventinti į 

į “kunigus.”
• • aJ Toliaus kalbėjo, kad ne-u 

reikia nei Vyskupų, nes ku
nigai viską gali atlikti ir, ži
noma, keikė katalikus kaip 
tiktai išmanydamas. Mat, 
pas jį buvo, atvažiavęs koks 
tenai “arci-vyskupas,” nuo 
kurio Mickevičius tikėjosi 
gauti šventinimus į “vysku
pus.” Bet šis nekvailas. Pa
prašė tiek daug pinigų "už; 
šventinimus, kad Mickevi
čius susiėmęs galvą šaukia, 
jogei nereikia vyskupų, nes 
kunigai gali tą patį atlikti 

Po jo kalbėjo Z. Yankaus- 
kas. Yankauskas išgyrė, 
Mickevičių, kad jis esąs 
gražus, kad neturįs tokio 
pliko pakaušio, kaip jis. Ra-, 
gino žmones aukoti ant 
kningyno. Aukų buvo kiek 
ten surinkta, bet ar kningy- 
nas bus įsteigtas, ar ne, tai 
kitas klausimas, nes pini
gai eina Mickevičiaus kiše-, 
nėn. Gi kas tenai ineina, tai 
vargiai teišeina.

Jonas Keras.

šis Puikūs šildy
tdįjas, gero di

džio, turintis la-
lovon Sprtngsat, gvaran- 
tuojami, C colių Storio su 
gerų fremų, Visokio di
džio tiktai

Salynės Iontynos, <jąil1ai 
padirbtos, iš gero kietme- 
džio užbaigtos aržuojinių 
pallšų vertės . flč
IŽf.SO, o dabar «!4suu

bai gerus vidu
rius su dubeltavų 
fiues, perk et amų 

ugSiuų puodų 

Doplex grotais.

1936-1938 Soj Halsted Stč
2 durie į žiemius nuo 20-tos gat.i . v

Mapadarykit klaidos kratrt«T6j«. žtarikfl ui hmm 
niHnft

Jun^ttatoi Mtoaesai, labai
puikus prikimšti su me
dinė vilna, visokis didžio 
tiktai

Didelis Viriamasis Pečius, su di
delių kopiamuoju kakalių, gvaran 
tuftjamajs graži ži apvedžiotas su 
liuosais nikeliais $29 50

>3.0% iškalno, 50c j savaitė
Amt lengvų

išmokcsčių.
šį I>ynny Oaį šlMytojas, didelių

JJį U»j ugninių puodų, dega su bile ko- 
HJ'vv kiais anglimis, apvedžiotas nikelių, 

' specialiai ant flfl
savaitė lengvų ifendkešrių. $0<vQ

nifed

Ateikite t ‘musų krantuvė kuomet gali sutaupyti pitrjpų, ncatsi- 
žvclgtont ar prt-ki ož lteSIGVS ar ant IŠMOKĖSIU, inų«.»Į st'.«ckas 
yra pilnas didelis ir musų kainos žemos, neapsigaukite <tu» ’^iažika 
krautuvėm kuriose mažai l-> ko galima pasirinkti..........................................

Didelis Rožinis Balius i
--------------- s------- <——-------------PARENGTAS------------------------------------------------3
LIET. GIESMININKŲ DRAMATIŠKOS DR-TES 1

Po progtoba į*. Cccnųos

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 4, 1917
5CMOENHOFEN DIDŽ. SVET.

Aihland Ir Milwaukee Avenue

Pradžia 4-ta vai. po plotų įž»n{» 25c. Ypatai X

SENIAUSIAS « OiDŽIAUSttS VALSIIJOIIS MUMS
ANTBR1DGEPORTO

CENTRAL MANSEACTUR1NG DtSTRICT BANK
pastate Bank;

1112 W. 36th St. Tarpe Morgan Ir Ručine gat.

Kapitalas $300,000.00 Tartas Virtiną $2,800,080.00
čia yra laikomi Suvienytų Valstijų, Paėtų, Bankų, 

Pavieto ir Miesto Valdybų pinirai. Direktoriai šio 
banko yra karti ir savininkais didelių dirbtavų kaipo

Vioe-Pna. ABMOUR A Co. Pres^ ALBERT PICK & 
Co. Vioe Preo., CHIOACD JUKCTION gelžkelio kom
panijos ir da.«g kitų kompanijų ’ priguli prie šios bau 
kos. Banka moka 3 nuoš u£ padėtus phefigtB. Ditoda 
paskolas ant pirkimo ir biuftavejUno narna miesto <Cfei- 
eago. Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Partotų- 
kia piaigvs ii kitų bankų po visų Ameriką ir atlieka 
eokius bankinius reikalus. •*

Bankinės Valandos: mio 9 ryto iki 4 po pietų ’ 
vSIJBATGMIS nuo 9 ryto ifti 1 po pietų. Teipgi StJBA- 
TOMIS inio ŠEŠTOS iki? DEVINTOS VALANDOS ' 

VAKARAIS YRA ATDARAS. t
• r I a

Tarnaujama visiems lygiu deandagumu ’ir rupestingnTnn
8. Czaikaaskas,

Liet. Skyriuje.

Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės, senus 
; ; ir jaunus atsilankyti ant musų puikaus Baliaus kur, gaJėsite linksmai 

praleisti latką, prie gražios muzikos pasišokti, nepamirškite dienos. 
Muzika U L. Orchestra P. KRIKŠČIŪNO

į i Kviečia visus KOMITETAS.

i MmiiiuifliiiNiiiniiiuitiHiiiHiHHimiHiHdimniHiiiiiiiiiniiiiniiiiniinmmiiii!

Didelė KukrriUė
drūtas Ir geras, parduot 
kitose kNMmvV-se pA
misų ........................ ...
kalnų......................................

Gaidt Geriai&ža. sis Gelumbių I’hono 
graph, gaunamas ėržūolė kr ra«4oa 
medžio nu 6 Lietuviškais rekordais

JSS ' $47,2;

Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna Pas mirt galima gąuli visokiųk
naminių radankų k. t.
rakandu pečių, divonų, siuvamų 
mašinų, .pianų, grofnnolų, viskas 
pas mus gaunama, j

Kuomet jum prirėikės k e prie 
namo kreipkitės prie

PAULKVRKA
1551-53 Cblcago, Avenue 

Chicago, III. Arti Ashland Avė.

Telefonai Monroe 2500

Ši* Puikus Aržu<ąipis Seklyčios Setas, 3 
gerą skūra ilgiuikrauttrvėse, pė < 00 musų

Tik Išėjo Iš Spaudo
M tmncf ’

Al s Cnivorsnl ar Sunabiiie 
riamasis Pečius su augšta 
tynu. gvaTėritUoJamas aht 
metų <xeciaže kates. Aut 
išpardavimo fųų
tiktai JO Z

Ats AutomattMcfe* Vdpšys 
su drūtom sprihgsom, dil
ba kaip Uikrožlė Kitose 
krautuvėse parduodamas
kaVna’76’- 15.49Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė 

‘ Parait PRANAS Muzikos Konservatorija
Yra tAl vlcnlatele lietuviška murtkos mokykis Suvienytose Val

stijose, kurtoje mokinama skambinu platii, mandolina, gitara, stinl- 
kuot*. vargonininkavimo, dainuoti h* grptl ant pučiamųjų i aštrume®- 
t(Į, lečrtją, fcarmonlj^ Ir muzikos istorija.

Geriausias laikas mefctatia mimikos, tai Jaunos© dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams dusti proga. UŽ maM užmokėsn). tnrsstoa 
didele nauda. Uiairaliyktte tuoj. — Kainos musų prieinamo*. Del 
platesnių žinių ateikite ypaUAkat arba rašykite:

Kaina IO centųVleng hscdg
Tris kastas ............... <
Viešą ssvslte .... ..... |
Pinigus galima siųst knasos 
klelisis, arba ragistmotame 
ke. Paieškoj Imas turi būt ■ 
lytas aiškiai.

▲dresuokite:

7 “MOKSLEIVIS”
AMerifo« Ltohivių Ir-iT. ,

VlMAHAa
Vildrikiš mikPšiaii Bdhivių moksleivių laikraMis. 

Jam telpa gabiaasių moksleivių raitai.
Eaiaa metam pašei met 50 a.

Uisiflakyk foojuks:.................
Ft. <«AaMa, fcO Mebster 9t., Montsll®, Maw.

A. S. POCIUS
3259 S. Halsted St Tel. Canal 2122“DRAUGAS”

(Adrerttsing Dspt) 
w. eam su. Ohioago,

HALSTED ZOltlST S 
canalpopt avė



Šeštadienis, lapkr. 3, 1917,

Tarptautinė gyvuliu 
paroda.

Nuo gruodžio l\ki 8 die
nos Chicagos gyvulių sker 
dyklą paviljone žadama su 
resgti gyvulių paroda.

Bohemian Style:
5 šv. maišiukas 32—35c.

Juodi:
5 sv. maišiukas 30—34c.

Corn Meal:
Balti ir geltoni 5%—6|^c. 

Pienas blešinėse:
Nesaldus 13—15c. 

Kondensuotas.:
High grades 18—21c.
Med. grades 16!/2—18|£e.

Sviesto svarui: 
Extra’s 441/>—50c. 
Plytelėse 45^—51c.

Butterinas svarui: 
Cartons 32—35c.
Rolls '31—34c. ,
Rolls & Bulk 30—33c.

Švieži kiaušiniai tuzinui. 
Extra’s 45—50c.
No. 1 44—49c.*

Kiaušiniai iš šaldytuvių.
Exttą’s 40—44% c. 1 
No. 1 391/2—44c.
Su poperine dėžutė la/2c- 

brangiau. - , » , ,,
Bulvės:1

Peck’as arba 15 sv. 39—

PLUMBING HEATING
Gas Fitting ir Sewarage.
PIRMOS KLESOS DARBAS. 

Ateikite Pas
GEO. LANGELAN ir 

LOUIS SHOULIS
ŠAPA, 1B40 W. 4O-ta Gatvė 

CHICAGO
GcriauNiaa Darbas Prieinamos 

Kainos.
Diena telefonas Doulevard 7854 
nakti " McKinley 5144.

JUO SUNKESNIS DARBAS 
JUO GERESNIS.

Mes kalbame Lietuviškai, Len
kiškai ir Angliškai.

17.M11UR KAD TURI SKILVI. 
Gaunamas visose valstinyčlone.

Po kiekvienam valgiui Imkite vieniu 
o pamatysite, kad geriau jausitės. 
Pradėkite šiandieną!

MA5TEB 5Y5TEM.N-------------v--  *

Čia Yra Jūsų Proga
Lapkr. 3. Huberto. Lapkr.4. Karoliaus Bor. 5. Zacha 

rijau Pr. ' V

ILLINOIS VALSTIJOS
MAISTO KONTROLIE
RIAUS NUSTATYTOS 

MAISTO &AINOS.

Chicagoje maisto kainos 
šiandie yra sekančios:

Cukrus — 7%—8V2C.. sva
rui.

Miltai (Advertised 
Brands):

14 bačkos maišas $2.80— 
$3.18. .

14 bačkos maišas $1.45— 
$1.60. .... 

i 5 sv. maišiukas 33—37e. 
Ruginiai miltai (Bohemian 

• Style): ,
.bačkos maišas $1437— 

$1.50.' a
Pure Whitė Patent:

14 bačkos maišas $1.37— 
$1.50.

Juodi:
Į4 bačkos maišas $1.26—*- 

$1.14.

NEPAMIRŠKITE ROSE 
LANDIEČIAIl

SPAUDOS SAVAITĖS 1 
REIKALAI.

Gauti geresnj darbą ir daugiau pi
nigų.

Visur reikalinga daug kirpėjų, tri
mečių, rankovių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preaerių ir siuvėjų 
elektros mašinomis. Darbai laukia. 
Ateikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų mie- 

rą—bile stallės arba dydžio, iš bile 
i&adų knygos.

MAJaTER DESIGNENG 8CHOOL 
J. F. Aasnlcko, Perdėtlnls * 

118 R. La Šalie gatve. Kambarys 
418-417. prieš City Hali

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus guli pasigražinti 
sau veidą ir Jgytl ilgus plaukus. 
Prisiusi* štampą ir gausi visas
informacijas: ......................... ....
D1KTKIRITOK EOR

\\ II,BUBT CO., 
42 V Ine Ht., Montello, Mana.

Didelė naujiena.
Rytoj, lapkričio 4 d., baž

nytinėj svetain., Soselande, 
bus debatai su socialistais. 
Katalikai kviečia socialistus 
-diskusuoti su mokyklos vai
ku, nes su mokslo vyrais ir 
veikėjais jie yra persilpni, 
kiti iš socialistų vadų vos 
“pasleyyzavoti’’ temoka... 
Socialistai tegul tik skait
lingai atsilanko, nes Jiems 
prisiartino gera proga dis
kusijas laimėti. . Jei socia
listai dar ir šių taip patogių 
debatų pabugs, tai tuomet 
bus prakalbos. Kalbės gerb. 
kun. Dr. Maliauskis ir p. A. 
Sutkus. Prasidės, 4 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj.

REPORTERIS.

Nekalto Prasidėjimo Šv. 
P. M. parapijoje, Brighton 
Park, lapkričio 4 d., bus iš
kilmingas Spaudos Savaitės 
paminėjimas.

Spaudos Savaitės komisi
ja surengė puikiu-puikiau- 
sias prakalbas. ' Kalbės 
geriausi ęhieagos lietuvių 
katalikų veikėjai. Todėl 
patartina visiems tan vaka
ran atsilankyti.

Nuo lapkričio 11 dienos 
Spaudos Savaitę paminės 
West Pullmano lietuviai. 
Jie ir žada surengti puikų 
vakarų ir pasidarbuoti ka
talikų spaudos reikale sayo 

v kolionijoje. ', . . ’ ,. i
Iš Springfield, III., prane

šama, kad ir tenai lietuviai 
Spaudos Savaitės reikalais 

į' ..^darbuojasi, ypatingai Lietu
vos Vyčių kuopa. ;

Iš St. Louis, Mb., rašo, 
kad jau viskas tvarkoje. Te
nykščiai lietuviai kviečia 
Chicagos kalbėtojus. -Tąs 
kolionijos rupesniu buvo 

E sutvertos komisijos E. St. 
Louise, III. ir Carbondale,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Reikalingas Vaikas dirbti plum- 

beriaua šapoj gera proga išmokti 
amata. Atsišaukite ' '

1649 W. 48 St., tarpe 5 ir 7 va
landos vakare. >

Nauji naatlmtL daryti ant 
atsakymo siutai ir overkotal, 

vertės nuo >30 iki 160 .dabar 
parsiduoda po <16 ir 26 doL

Kaujl, daryti gataviml nuo 
215 Iki |15 siutai ir overkotal, 

nuo 67.64 iki 18 dolerio.
Pilnas pasirinkimu kailis 

pamuštu o verk otų.

Tiekį mažai vartoti Bintai Ir 
overkotal vertės nuo 236 iki 
226, dabar 25 ir augščlau. Kel
nės nuo 21.54 iki 24.64. Tal
ku eiutal nuo 68.44 iki 67.64. 
Valizos ir Kuperal.

Atdara kasdiena, nedėllomle 
ir vakarala.

8. GORDOR, ,
141B H. Halated et.. Cbleaav.

DAVIMO

Parsiduoda tą bako ir kemlžių 
štoras, šalę Davls SQuare Park. lai
bai prieinama kaina. Savininkas yru 
nevedęs ir į trumpą laiką turi išva
žiuoti ( kitą miestą. Bizni galima ge
rą turėti, nes štoras yra patogioje 
vietoje. Turi taipgi ir tabako leidimą 
(licCnae). ’

Atsišaukite 3 ........................................
4505 So. PAULINA ST.. ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin*

I
JOSEPB 0. W0L0N

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 624 National Life Bldg. E 

24 So. LaSalle St..

Takarals 1644 Mllvraukee Ava. 5 
Central <349 

Rasidence Humbold 47 
, CHICAOO, ru.

iiifiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiinie

PARSIDUODA MOKYKLA.
Jeigu nori turėti puikų ir 

pelningą, biznį tai pirk mokyk 
lą Anglu kalbos ir kitu mok
slų. Mokykla geriausiai išdirb
ta. Mokiniu visados pilna. Įėi- 
gų ndo $300.00 iki $500.00 ant 
mėnesio.P uiki proga kompe- 
tentiškam žmogui. Kreipkitės 
asmeniškai arba laišku.

B. F. WASZKIEWICZ, 
2146 W. 19th St., Chicago, UI.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBOS SUSIRINKI 

MAS. Kas tartis tilpnaa akta ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skaudi 
nelaukite ilgai, bet ateitikite pa* 
mane. - Aš Jums duosiu rodą Ii 
pririnksiu akinius. ■ Už savo darbą 
gvarantooju arba pinigus sugrą
žinsią.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatve

Tet Drover 7442

Dr. C. Z. YezelisDievo Apveizdos svetai
nėje spalių 25 d. Chicagos 
LRK. Labdarių Sąjungos 
centro valdyba turėjo mėne
sinį stusirinkimą.

Susirinkime dalyvavo iš 
6 kuopų centro nariai ir 3- 
jų draugijų atstovai; bū
tent! Šv. Onos, Apaštalystės 
Maldos ir Šv. Motinos Sopu
lingos draugijos,

Kalbėtasi labai daug. Y- 
patingai buvo daug kalbama 
apie padauginimą kuopose 
aląžinąją narių. Delegatai 
5 .kuopos pranešė, kad jų 
kuopos susirinkime įsirašė 5 
nauji amžini nariai, su išly
ga, jei kuopa suras iki Nau- j 

jų Mėtų kitus penkis na
rius. .Sujudo visos kuopos 
ir jų delegatai pasižadėjo 
tą sumanymą remti. Tuo- 
jaus 4,kuopo8 narys, kun. J. 
Paškauskas pažadėjo 100 
dolierių tomis pačiomis išly
gomis. Be to pasižadėjo ir 
p. Varanavičienė iš 1 kuo
pos. 3 ir 8 kuopos atstovai į 

ir gi tai pilnai parėmė. J. 
Žilaitė pasižadėjo taipgi pa- 
sidarbuoti Jam tiksiu į

Labai gražus pavyzdis 
Chicagiečiams. jKątrię ga
lėtų suteikti aukų. našia i- 
čįams, tegu atsilanko,} vie
tos kolįonįjjų Labdarių kuo
pų susirinkimus topaaukau- 
ja kiek kas išgali. (Visų 
lietuvių prie to prakilnaus 
ir būtino darbo prisidėjimas 
yra labai reikalingas. •

,, Našlaitis.

PERVIRŠIUS 

$2',000 00

LIETUVIS DENTTSTA8 J 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. ■ 

Nodėliorpta pagal sutarimą. j
4718 So. Ashland Avė. . Z 

' arti 4 7-tos gatvės S

KAPITALAS

$200,969.00

GERA PROGA.
e- Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, 2170.00 Se
klyčios setas, tikros skuros už 335. 
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, da- 
venport, taipgi 2525 Vlctor su 
brangiais rekordais už 200.00. Sis 
yra 'retas pigumas ir jums apsimo
kės, patirti nežiūrint kur Jus gyvona- 
te. Viskas vartota vos 9 savaitės, 
parsiduos taip po vieną. Atsišaukite 
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1922 So. Kedzie Avė., arti 22-ros 
gatv., Chicago, III. ,

STEBĖTINAS AUGIMAS
L • LIETUVIŲ VALSTIJINIO BANKO

UNIVERSAL STATE BANK
aiškiai parod, jog visuomenė yra pilnai persitikri
nusi, kad šis Bankas yra Stiprus ir Saugus .Bankas. 
Sekančios skaitlinės parodo spartų depozitorią au
gimą, - — . .
======: titPOZITAi ======
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) __ ..$16,754.95
Balandžio 7, 1917, 1-mas mėnesis..............87,987.21
Gegužio 5, 1917, 2-ras mėnesis................199,854.22
Birželio 2, 1917, 3-čias mėnesis............ 2^3,369.00
Liepos 1, 1917, 4-tas mėnesis............. .205,086.08
Rugpjūčio 4, 1917, 5-tas mėnesis.......... ^288,556.89
Rugsėjo 1, 1917, 6-tas mėnesis.. .............  351,584.77
Spalių 5, 1917, 7-tas mėnesis................... 374,900.13

Iš Cedar t Rapids, Iowa, 
rašo, kad jau ir tenai yra 
Spaudos Savaitės komisija 
susitvėrusi ir pradėjo veik-

Oydo visokias Ligas 

3467 Ii. Vttltri liti. kinus W. 2
Uctnvfs Gydytoja* ir ,

J Chirurgas,
j 8904 S. Ilalsted 8t>, ChicEgo J 

TeL Drovor 7179

DR. G. M. GLASER
.. Praktikuoja 25 metai 

Gyventmaa ir Ofisas
8149 S. Morgan St. kertė 32 st. 

Chicago, m. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ncdėlto- 
mis vakarais ofisas uždarytai 

Telephone Yards 087

CICERO, ILL
Turi parduoti Puikus Seklyčios 

rakandus, Stala Ir šešias kėdės — 
divonus, Plieninė Lova — Kamodas 
2250 Viktorola su rekordais — 360, 
2860 player pljanas 3210 — vartoti 
tiktai 90 dienų — parsiduos po vie
ną kreipkitės-
3019 Jackson Blvd., arti Kklzic Avė.

Visų'Šventų draugija yra 
geriausia žinoma visame Ci
cero miestelyj. Jos nariai 
visada dirba tikybos ir tau
tos labui. Prie šios drau
gijos gali prisirašyti abiejų 
lyčių žmonės nuo 16 iki 45
metų. . į . '-t . . , ,»

Ši draugija rengia vakarą, 
kuris susidės iš gražios, pa
margintos programos. Kal
bos, dainos, deklemaci jos 
bus nepaprastu papuošąhi 
to vakaro. • Jis bus Šv. An
tano parapijos svetainėje, 
lapkričio 4 dieną. Prasidės 
apie 7:30 vai. vakare. , ■

Pne progps turiu primin
ti, kad ši draugija yra prir 
sidėjus ir prie Spaudos Sa
vaitės vietinėj kojnisijos. Y- 
ra,išrinkus tris atstovus: 
Išorių, Makarienę ir Globiu-

Aklų Specialistas 
Patarimas Dykai

Offiso Adynos nuo 9 iŠ ryto iki 9 
vai. vakarė Nedalioms’9 iki 12. 

4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St. 
Telefonas Tania 4317.

Aut randos didėlis kampinis .Sto
ras su nugštų basementų Wcst suk
ant Westem Avė., Kampas 22-ro 
Plaec, tinkama viela dėl groeernės ir 
bučeraės netoli Aušros Vartų Parapi
jos. Pygi randa ant pirmų šešių mė
nesių kreipkitės J:

JONO BAGDŽ.IUNO RANKA 
2334 So. Oakley Avė., Cliiengo, III. 
Telefonas Canal 1687

Saugesnio Ir Stipresnio Banko už Lietuvių ValstiJinJ 
Bank- nėra, nes netik ką turi dldcl| kapitalą ir pervirši, bet 
yra po užveizda Valstijinės Valdžios ir po nuolatine priežiūra 
15 gabių ir ištikimų Direktorių ir 5 Banko valdininkų. Pagal 
raportą išduotą Valdžios Auditoriui Rugsėjo 12 d., 1917 šio

■S*!1', n

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiciiinPAIEŠKOJIMAI.
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Pak-škau savo tetos. Petronėlės 
Matulaitienės (po tėvais Grigel|utė) 
arba Jos sanų ar dukterų. Jie pa
eina Iš Lukšių parapijos, Suvalkų rė- 
dyhos, Ir gyveno ilga laika Chicago, 
III. J| pat| ar jos sunai ar dukters 
art kas Apie Juos žinote praneškite se
kančių adresų t j •
MISS MARIJONA BACEVIMUTE, 
8 John ’SL, AVaterbnry, Conn.

BANKO TURTAS SIEKIA

DABOKITE SAVO AKISSkolina Pinigus ant Namų ir Biznių. Apsaugoja Namus 
ir Rakandus nno Ugnies, Parduoda Itaivakortes ir siunčia 
Pinigus | Krajų, krasa ir telegrama. Patarnauja Lietuviams 
visuose reikaluose, ypatingai daryme kontraktų ir kitų doku
mentų. Notnrijušas visados randasi Banke.

Moka 3 nuošimtį už. padėtus pinigus. Procentą 
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes.

Jeigu Tau galva skauda, ; & SS •
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų.
Jeigu Tau skauda akys, , ‘ '
Jeigu turi uždegimą akių,
Je}gu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuc. tad 5 

reikalingi akintai: , , (
5 {sltalsykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- S 
5 vo akta specijaltstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų »v. Vaitiekaus S 
S parapijos ribose. Akintus parenkame belaukiant

r John J. Šmetana J
AKIŲ SPECIALISTAS.

\ Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

5 Kampai 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptlekos 2-ras angšta.
S Valamkist nno 9 ryto iki 9 vnk. Ncdėllom nno 9 ryto iki 12 dieną. S 
5 Tel. Canal EtfS . • \
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Esu vaikinas lietuvis, Suvalkų 
gnb., Kalvarijos pavieto, Krokelau- 
klo valAčians arba (volasties). Llnk- 
lingenų kaimo, Viktoras Franciškaus 
sūnūs Ahdruškevlčlaus.

Atsišaukiu- pas Jono Vilimas, 
3834 8. IU*kwi-ll St, Chicago, Ui.UNIVERSAL STATE BANK

t

3252 So. lįalsted St, Kanp 33-iios, Chicago
draugų Antano irPaieškau savo 

Jono Senkevičių, paeinančių iš Su
valkų gub., Naumiesčio pavieto Žūk
lių kaimo. Jau seniai kaip gyvena 
Amerlkė. Taip pat paldRkau PIJušo 
Olcekd kuris 2 metai atgailos gyve
no Shenandoah, Pa. Meldžiu aUftšau- 
klte sakančių adresu,:

VINCAS DOBA,
413 Tabor st, Plttabnrgh, Pa.

{Taigi, gerbiamieji cicie- 
riečiai, nepamirškite atsi
lankyti į tą gražu vakarą.
y Narė,

BANKINES VALANDOS: Panedėliais, Seredomls ir Pėt- 
nyelomls nuo ft vai. ryto iki 5 vai. popietų. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatorals nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vakaro.

Konteatas Prasidės nuo 1 Rugsėjo 
ir tesis iki Gruodžio I917m. 

SKAITYK SU ATIDA.
Kad gėriams susipažintu visuomenė su musą Ra

kandą Krautuvė, mes duosime Didelės Dovanas tam, 
kuris iš musą krautuvės išpirks daugiausiai rakandą. 
Gaus 1 (3 šmotą) skurini setą vertės $125.00; antras 
gaus divoną $40.00 vertės; trečias komodą $20.00 vertės.

čia yra proga kiekvienam ką nors laimėti tik rei
kia noro.

PASARGA: Kiekvienai, korta pirki muaų krautuvėje nepamir
škite paimti “recelpta”, nen ra šiais “recelptata” laimėsite viena

ROSELAND, ILJL.

LRK. Piln. Blaivininką 2 
kuopos Ausirinkimas bus 
lapkričio 4 d. tuoj po sumos. 
Taigi malonėkite visi nariai 
ir narės ateitį į "Visų ŠVen- 
tą parapijos bažnytinę sve
tainę.

M. M. Daugeliškėnas.

T0WN OF LAKE

Labdarią bazaras.
Šv. Kryžiaus parapijos L. 

R. K. Lnbd. Sąjungos 1 kuo
pa rengia didelius fėrUs-ba1- 
žarą p. J. Elijošiaus svetai
nėj sekančiose dienose: lap
kričio 4, 6, 8 ir 10. Lap
kričio 4 d. prasidės 6 vai. 
vakare, gi kitose dienose 7 
vai. vakare.

Taigi, broliai lietuviai, ne
pamirškite atsilankyti, nen 
nuo ’jąs atsilankymo pri
klausys geros bazaro pasek
mės.

, Kviečia visus
Rengėjai.

GARSI '."Tl ... LAVA. . 
Visur parduodama po 28c. ir 
po 50c.

Roselando LDS. 60 kuopa 
rengia puiką vokarą lapkri
čio 4 d. Brolių Strumilą 
svetainėje. Loš‘labai juo
kingą komediją “Medicinos 
Daktaras.*’ Vakaras prasi
dės lygiai 7 vai. vakare. Vi
sus, kurie darbininkams pri- 
jaučia, meldžiame ateitį.

M. M. Daugeliškėnas.

SVIESTAS COCOASkite paimti “receipta”, nea ra šiais "recelptata” laimeaite viena 
Iš tų paaklrtų daiktų.
yra dabar numažintos. Mes patarnaujame Ir greitai prtatatome.

Ateikite J musų krantuvę Ir pcmltlkrlnklte, nes niuvų kainos

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

Tel. Drover 3774.
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