ORAS.

Nebus didęlės permainos
temperatūroje.
Pietinis vėjas.
W”
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LAPKRITIS (NOV.) 9, 1917 M. •

KERENSKIS PAVARYTAS
PERVERSME RUSIJOJ ĮVYKO
BE KRAUJO

| True translatlon filed wlth the post| master at Chicago,' III., on November
6, 1917, as reąuired by the act' of
Į October 6, 1917.

NAUJŲ "BOSŲ”
ATSIŠAUKIMAS

GRĘS1A CI VILE KARE
VOKIEČIAI BOMBARDUOS
HELSINGFORSĄ

UŽIMTA 2,100 KVADRATINIU MYLIŲ ITALIJOS
NUSKANDINO AMERIKOS LAIVĄ
Truo translatlon fllcd with the post-mastei at Chicago, III., on Novcmber
9, 1917, as reąuired by the act of October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI UŽGRIEBĖ VISĄ VALDŽIĄ.

Petrogrado kariuomenė prisidėjo prie
Kerenskio nuvertimo.
Naujoji vyriausybė nutarė kuogreičiausiai padaryti taiką.

Petrogradas, lapkr. 9. —

Centralinės Kareivių ir
Darbininkų Atstovų Tary
bos militariškas revoliucijonieriškas komitetas po nu
vertimui senos valdžios iš
leidę šitokį atsišaukimą:
Veikiančios armijos
komitetams ir visoms
Darbininkų ir Kareivių
Atstovų Taryboms ir
garnizonui ir Petrogra
do darbininkams:
Mes prašalinom Ke
renskio vyriausybę, ku
ri ėjo prieš revoliucijos
ir prieš žmonių norus.
Visos permanos, įvyku
sios delei laikinės vy
riausybės
nuvertimo,
atsiektos be kraujo pra
liejimo.
Petrogrado Karefvių
ir ,Ifarbin>nkų Atstovų

LONDONAS, lapkr. 9. — Pusiau oficiališkos žinios
iš Rusijos skelbia, kad maksimalistai (bolševikai) užval
dė Petrogradą ir išleidę atsišaukimą, kad naujoji vyriau
sybė tuojaus pasiūlys taiką.
Ministeriu pirmininkas Kerenskis nuverstas.
Bolševikams pagelbėjo Petrogrado garnizonas ir tiz tat visa perversme įvyko be kraujo praliejimo.
Bevielinis telegrafas iš Petrogrado praneša, kad Ka
reivių ir Darbininkų Atstovų Taryba nutarė sušaukti de
legatus po vieną nuo 25,000 gyventojų, kad jie išreikštų
Rusijos žmonių valią.
Leonas Troickis, Petrogrado Kareivių ir Darbininkų
Atstovų Tarybos išpildomojo komiteto prezidentas, iš
leidę dekleraciją, kad laikinė Rusijos vyriausybė jau dau
giau nebegyvuoja ir kad kaikurie ministeriai suareštuoti.
Laikinis parlamentas taipo gi uždarytas.
True translatlon filed with the post- True translatlon filed rvith the postmaster at Chicago, III., on November master at Chicago, III., on November
9, 1917, as reųuired by the act of 9, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
October 6, 1917.

NAMINĖ KARĖ GALI
PRASIDĖTI RUSIJOJ.

PUOTAUJA, NES KE
RENSKIS NUVERSTAS.

Manoma, kad Kerenskis ap Kviečia Carranzos kareivius
leis Petrogradą ir Maskvoje
drauge pasidžiaugti.
uždės kitą vyriausybę.

Washington, lapkr. 8. —
Dėlei Kerenskio prašalinimo ir visos valdžios pakliu
vimo į bolševikų rankas, ku
rie nori padaryti atskirą tai
ką su Vokietija, Rusijoj ga
li įvykti naminė karė, ko
žinoma nenorėtų nei vienas
jos prietelis.
Tarp geriausiai žinančių
Rusijos reikalus asmenų
viešpatauja nuomonė, kad
Kerenskis su savo šalinin
kais įsteigs kitą vyriausybę
Maskvoje, palikdamas Pet
rogradą bolševikams.
True translatlon filed wlth the postmaster at Chicago, III., on Novembof
9, 1917, nu reąuired by the act of
October 6, 1917.

MOTERŲ* PULKAS GINĖ
KERENSKĮ.

• Iiondonas, lapkr. 8.—Mo
terų “Mįrties Batąjijonas”

buvo prisiekęs būti Iojališku
jaunam
ninkui

ministeriu pirmi
ir

vyriausybei

in

joms buvo paliepta saugoti
Žiemini palečių.

METAI-VOL. II.

Entered as Second Cl&ss Matter March 31, 1918, at Chicago, Illinois under the Act of March 3, 1873.

CENTS

EI Pąso, Tex., lapkr. 9.—

Miestuose Juarėz, Chihuahua City ir Torcone vokie
čiai surengė iškilmingiau
sius pokilius delei Keren
skio vyriausybės nuvertimo
ir delei bolšcvikų-maksimalistų laimėjimo, kurie žada
tuojaus padaryti taiką. Car
ranzos kareiviai buvo pa
kviesti į svečius.
True translatlon filed with the postmaster at Chicago, III., on November
9, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

LENINAS—DIENOS
DIDVYRIS.

Londonas, la]5kr. 9. — Nikolaj Leninas, kurį ilgai
sveikino minia, suko, kad
dabar Rusijos demokratija
turi 3 svarbiausius tikslus:
pirmiausiai, užbaigti karę
ir pasiūlyti visoms kariau
jančioms valstijoms nusi
ginkluoti; antra, išdalinti
kaimiečiam^ žemės ir trečia
sutvarkyti ekonomišką bui
tį.

No. 265

NAUJA RUSIJOS VYRIAUSYBĖ
STOJA UŽ KUOOREIČIAUSIĄ TAIKĄ
True translatlon filed wlth the postmaster at Chicago, Iii., on November
9, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.

EXTRA

BUK NUTARĖ SUJUNG
TI LIETUVĄ IR KURLIANDIJĄ SU VO
KIETIJA

True iranslation filed wlth the postmaster at Chicago, III., on November
9, 1917, as reąuired by the act o.'
October 6, 1917.

Lenkija — su AustroVengrija.

PALIEPTA SUAREŠTUO
TI KERENSKĮ

Jis slapstos.

Patvirtinimų tai žiniai nėra.

LONDONAS, lapkr. 8. —
Tapo išleistas paliepimas
Kopenhagenas, lapkr. 9.— suareštuoti tu’T’tsį premje
Aneksijonistų (prijungimo rą Kerenskį, kuris kaž kur
šalininkų) ir kapitalistų or pabėgo.

I
ganas “Lokal Anzeiger,” iš
leidžiamas Berlyne, prane True translatlon filed with the postmaster at Chicago, Iii., on November
ša, kad buk austrų ir vokie 9. 1917, as reąuired by the act of
čių dipliomatų neseniai įvy October 6, 1917.
SUAREŠTUOTI 9 MIkusiame susirinkime nutar
NISTERIAI.
ta atsižadėti programos apie
sugrąžinimą užkariautų že
LONDONAS, lapkr. 9. —
mių ir stengties sujungti
Lenkiją su Austro-Vengri Šie penki Rusijos mini
ja, t) Kuriiandiją ir Lietu steriai tapo suareštuoti:
A. KERENSKIS, NUVERSTAS RUSIA. J. Konovalov, preky
vą su Vokietija.
JOS VALDOVAS.
Vokiečių vyriausybė dar bos ir pramonijos ministeris.
M. Kiškin, visuomenės
True translatlon filed with the post- True translatlon filed with the post- neatšaukė šio pranešimo ir
maeter at Chicago, Iii., on November master at Chicago, Iii., on November
Greičiau gerbūvio.
9. 1917, as reąuired by the act of 9, 1917, as reąuired by the act of nei nepatvirtino.
October 8, 1917.
October 6, 1917.
siai tai noras tų, kuriuos at M. J. Tereščenko, sveti
VOKIEČIAI RUOŠIAS
SUV. VALSTIJOS BUK stovauja tą naujieną pa mų reikalų.
M. Malianovič, teisių.
BOMBARDUOTI ŠUO
RUOŠIASI DAR 5 ME skelbusi “Lokal Anzeiger.”
M. Nikitin, vidurinių rei
Taryba-* rimini ntstricė
Keletas sąvaičių tą patį daMIJOS SOSTINĘ.
TUS KARIAUTI.
pageidautinos permai
ilyką svarstė Viennos laik kalų ministeris.
nos ir apgarsina, militaStockholmas, lapkr. 9. — Sudarys armiją iš 5,000,000. raščiai be jokio atšaukimo. True translatlon filed with the postriško rcvoliucijonierišKiti Berlino laikraščiai ra raaster at Chicago, III., on November
Iš Haparanda pranešama,
9, 1917, as reąuired by the act of
ko komteto valdžią, kol
kad minėtų šalių prijun October
šė,
kad didelis vokiečių kariš
6, 1917.
kareivių ir darbininkų
Padidins
mokesčius.
gimas
visiškai
galimas
daly

kas laivynas pasirodė neto
250,000 ITALŲ NE
delegatai nesutvers vy
kas. Bet socialistų organas
li nuo suomių uosto HelLAISVĖJE.
riausybės.
“
Vonvaerts
”
aštriausiai
Washington,
lapkr.
9.
—
singforso.
Revoliucijonieriškas
Manoma, kad vokiečių Karės Departamentas per prieš tai protestuoja, saky LONDONAS, lapkr. 9. —
komitetas, pranešdamas
laivyno pasirodymas šitoje statė prezidentui Wilsonui damas, kad Vokietijos atsa Iš Berlino oficialiai prane
šį dalyką esančiai ant
vietoje reiškia, kad jie tęs patvįrtinti sumanymą apie kymas popiežiui ir kongre ša, kad prie Tagliamento vo
fronto armijai, kviečia
toliau ofensyvą Baltijos jū klasifikavimą (išskirstimą) so laikos rezoliucija visiš kiečiai paėmė į nelaisvę dar
prisidedančius prie re
likusių 9,000,000 užregi kai sumuša tas paskalas.
17,000 kareivių. Taigi, išvi
voliucijos kareivių do rėse ir dabar greičiausiai struotų vyrų. Manoma, kad
atakuos
rusų
tvirtovę
Sveaso
šioje ofensyvoje 250,000
miai tėmyti, kaip elgiasi
prezidentas
pilnai
tam
pri

True
translatlon
filed
with
the
postborg, kuri gina Helsiugforitalų pateko nelaisvėn.
master at Chicago, III., on November
jų vyrai pulke. Aficetars.
9, 1917, as reąuired by the act of
riai, kurie tuojaus aiš są.
October 6, 1917.
Tikimą si, kad už kelių są
True translatlon filed with the postkiai neprisideda prie at
master at Chicago, III.,, on November
VISA
VENECIJA
GAL
translatlon filed wlth the post- vaičių
karės ministerija
9, 1917, as reąuired by the act of
liktos revoliucijos, pri True
master at Chicago, III., on November
October 6, 1917.
kreipsis
prie
kongreso,
kad
TEKS
VOKIEČIAMS.
9,
1917,
as
reąuired
by
the
act
of
valo būti kuogreičiau October 6, 1917.
ŽENGIA ATGAL.
jis užgirių sumanymą rengsiai suareštuoti, kaipo
VĖL VOKIEČIAI NU ties kariauti dar 5 metus. Virš dviejų tūkstančių kv.
priešai.
Cadoma vengia mūšio.
mylių žemės atėmė
SKANDINO SUV. VAL Nors negalima tikrai pasa
Petrogrado Kareivių
kyti kieku bus padidinta da
nuo italų.
STIJŲ LAIVĄ.
ir Darbininkų Atstovų
bartinė armija, bet spėja
Londonas, lapkr. 9. — Te
Taryba
nusprendžia,
ma, kad mažiausia ji sieks
Londonas, lapkr. 9.—Ita legramos nuo italų fronto
4 jūreiviai žuvo.
kad naujoji valdžia turi
5 milijonų kareivių.
lai vis traukiasi per Veneci fronto praneša, kad italai
prisilaikyti tokios pro
Londonas, lapkr. 9.—Lap Ligšiol paimta kariuome jos lygumas iki naujos ap- nenori tuojaus stoti į atvi
gramos :
kričio 2 d. nardančioji laivė nėn' 680,000 vyrų, bet apie siginimo linijos, kame grei rą kovą, bet atidėlioja mūšį,
1. Tuojaus pasiūlyti
torpedavo ir nuskandino A- 9,000,000 milijonai užsiregi čiausiai sustos, kad sustab kaip tat jie elgėsi Taglia
demokratišką taiką.
merikos laivą “Rochester.” stravusių dar pasiliko na dyti austro-vokiečių spaudi mento paupiuose. Austro2. Tuojaus atiduoti
-vokiečių kariuomenė jau
Lig šiol žinoma, kad drau mie. Sulyg naujo sumanymo mą.
kaimiečiams
didžiųjų
Atvvkufl anglų ir prancū pasiekė Livenzo upės, kame
ge su “Rochester” nugrim jie bus padalyti į penkius
savininkų žemės.
zdo tik 4 jūreiviai.
3. Perleisti visą val
skyrius. Kitame, “drafte” zų kariuomenei italų armi italai greičiausiai paliko
stiprią kariuomenę, kad ne
džią Kareivių ir Darbi
žadama pašaukti kareiviau jos ūpas pagerėjo.
Generolo
Cadomos
nu

leisti
jiems pereiti per upę.
ninkų Atstovų Tarybai.
tas visiems militarišti apie 2,250,000 vyrų.
varginti kareiviai jau atida Bet svarbiausia gen. Ca
4. Teisingai sušaukti
kiems pulkams visose
Taipo gi, viršininkai sa vė virš 2,100 kvadratinių domos kariuomenė žengia
Įsteigiamą Susirinkimą.
armijose. Jeigu armi ko, kad reikės padidinti mo
dar atgal iki Piavos.
Naeionališka revoliujos organizacijos už kesčiai mažiausia bet 2 mi mylių Italijos žemės.
cijonieriška armija pri
slėps šį paliepimą nuo
lijardais dolerių.
valo nepavėlyti neišti
kareivių, tai jų pasiel
kimiems pulkams va
gimas* lygus bjauriau
RYTOJ “DRAUGE” BUS SPAUZDINAMA
žiuoti nuo fronto į Pet
siai piktadarystei prieš True translatlon filed wlth the post
I
master at Chicago, III., on November
rogradą.
revoliuciją ir kaltinin 9, 1917, as reąuired by the act of
Stengkities juos žo
kai bus nubausti pagal October 8, 1917.
ANGLAI PAĖMĖ 400 VO
džiu pertikrinti, bet jei
visos revoliucijonierišgu tas nepasiseks, tai
kos teisės galės.
KIEČIŲ NELAISVĖN.
panašiems žygiams pri
Kareiviai! Už taiką,
valote pasipriešinti jė
už duoną, už žemę ir už
Londonas, lapkr. 9t—Prie
ga be jokio pasigailėji
žmonių valdžią.
Passchendaclo, į šiaur-rytus
mo.
Militariškas revonuo Ypres, anglai utarninke
Užsisakykite išanksto “Draugą.”
Dabartinis paliepimas
liuoijonieriškas
paėmė į nelaisvę 400 vokic
privalo būt perskaitykomitetas.
čių nelaisvių.
t

“Nezaležninkų bambizu
komedijos”

■ ■ ■ ■

GAR”
riB'n , ”D BAU
»W'" . =a
“ DRAUGAS”
ietuvtq Kataliku DlenraMs
ja kasdien* lAaltyrua nedėldle-

Penkta'dienis, lapkr. 9 d.

TAUTOS FONDO STTMAMS AfUNKSmiS.

Lenkija yra ncprigulmin- nė ieškoti prieglaudos kur
Inas Kleofas Mikalauskas
Lėšų fondan nuplaukė $3,IŠ OĮCBRO.
goji konstitucijinė valstybė. smuklės pabarėje.
lavino chorų dainose ir vi
812.32, i&ięista $2,H6.72, tad
Kadangi didžiuma Lenki Bet štai pastaraisiais lai
PRKNUMERATOS KAINA:
lieka $1,665.60.
Y<a čia visokių draugijų. sų tų vakarų akumuliavo
...........................
jos gyventojų išpažįsta Ry- kais toji katalikiška draugi
Vietinės seserįs
Geležiniame kapitale yra Ir, rodos, visos mažiaus ar pianu.
metu ••••••••••••«•••• 82.88
atvargo laika ............................. 22.00 mo-Katalikų tikėjimų, tatai
ja, vis dažniau su savo rei
daugiaus veikia.
Tarp Nazarietietės išlavino vai
$7,570.91.
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Prenumerata mokasl lAkalno. Lal viešpataujanti dinastija yra
kalais kreipiasi į socialistus.
Tad: kiek ištekliaus sūrių idaugiau veikiančių galima kus ir mergaites, kurie da
ui skaitosi nuo užaira&ymo dienos,
LAPKRITIS, 1917 iM.
> nuo Nauju Metų. Norint permal katalikiška.
Ant galo jinai savo viešuo
ei adrese visada reikia prisiųsti Ir
ktų pinigų nešė, Bok musų neklystant priskaityti ir lyvavo programoje.
nas adresas. Pinigai geriausia slųViešpataująs
šalyj
tikėji

se vakaruose leidžia ten ko
l
lftperkant
krasoje ar eaprese
įstaigos galėjo dirbti Tautos Visų Šventų Mot. ir Vyrų Visiems prie vakaro pri
Nudirbtas Darbas.
loney Order** arba Įdedant pinigus mas yra katalikiškas ir ta
Ji veikia įvai sidėjusioms draugija taria
kiems tamsuoliams agituoti
registruota lalik*.
darbų: gelbėti badaujančius draugiją.
Tautos
Rondo
darbas
Redakcijai prisiųstieji raitai Ir ko- sai pobūdis turi būt jam pri už socialistus kandidatus.
nuoširdų ačių.
ir rupinties Lietuvos nepri- riais budais.
spondencljos negražinami. Jei aurinkti
aukas
ir
siųsti
jas
įs

rlua, atsiųsdamas tok] raitų, ne pažintas santykiuose su val
Pranas Suknadz.
Vienas iš jos veikimo
Tokio pasmerktum apsirei taigoms, kurios rūpinasi gulmybe.
žymi Ir nelndeda krasos iettklėlio
gražinimui, visokiais reikalais ltrel- diškomis apeigomis ir šalies
vaisius buvo, tai surengi
škimo priežasties reikia ieš
antles adresuokite:
gelbėti Lietuvą nuo bado ir
AAUGAS PUBLISHING OO., INO. pareigomis.
Be
šito
pilnai
mas naudingo vakaro su Kalėjiman!—blogai maitino
koti ne pačioje draugijoje,
00 W. 48th Street, čblcago, Illinois
sugrąžinti jai neprigulmy- Musų tautai išsiristi iš prakalbomis, kuris įvyko
McKlnley 0114.............. gvarantuojama ,tikėjimams
pačią.
kuri yra katalikiška ir kata
XX
bę. Tos įstaigos taip. daug dabartinės nelaimės ir tver lapkričio 4 d. bažnytinėje
laisvė.
"DRAUGAS”
likiškai vedama, bet jos ke
aa Llthuanlan Daily Friend •—
Valstybė yra paveldėtina liuose nariuose, katrie yra darbo nudirbs, kaip daug ti laimę ateičiai reikalinga svetainėje.
Meriden, Conn., lapkr. 7.
įblished dally ezcept Sundays by
monarchija.
Seimas turi permirkę nuo kojų ligi.gal gaus piniginės paramas. iBe daug kantrybės, pasirįžimo, • • Tų vakarų gan sumanin — Vedę vyrai stengkitės
IAUGAS PCBLISHING OO., INO.,
H) W. 48th Street, CStleago, Illinois išrinkti % valdovų
(pirmuti vos lietuviškų socialistų rau- pinigų jos Lietuvai duonos diržingumo. Kančios ir per gai vedė draugijas pirmi kuogeriausiai užlaikyti savo
one. McKlnley #111, Establ. 1008
aųpri&tMys, nei laisvės joi sekiojimai — diržingumo
TERMS OP SUBSCRIPTI'ON
nį) ir kontroliuoti kaip di
SABO
• Tear...................
ninkas, p. A. Pocius.
Vi- žmonelės. Jau verčiau patys
ge.
-tad jų
B.O< nastijų, taip sosto įpėdinys
mokykla. Tų mokyklų ne supirma kalbėjo vietinis menkiau valgykite, by tik
1.0
nnday’s Bditlon ..
News Stands 2c. a oopy, Jve» - tės reikalus.
Jei
karalius
nuo šiandien Retuvįąi lanko klebonas, gerb. kun. A. jos butų pilnai sočios, nes,
ng rates en applloatlon.
/
pačiam jos vedime sukelia
MIESTO OFISAS
Kuodaugiuu-sodėsinae suku, Nemanykime, broliai, .kad
matote, dabar XX amžius,
be seimo sutikimo apsives betvarkę.
Tuo budu .keli
Eierskis.
Kalbėtojas
aiš

u DOWN TOWN OFFICE
S28 Reaper Blocfc.
tų, netenka karūnos.
Tai tie socialistų bernai „ae tik tuodaugiau brokų — Jėntu dabartinės karės nelaimė kino pašelpinės draugijos sufragizmo gadynė ir t.t.
71 W. Wasbincton 8t
yra todėl, kad apsaugoti so skriaudžia pačių draugijų, vių iognifeėrime nuo l&bftdo yra didžiausia. Ne. Mu naudingumų. Po to kalbė Priešingai elgianties lengvai
__ matė ir dįdes____
stų nuo neprielankio šaliai bet ir plačiųjų katalikišką nūriies i-r iknogeriau parim sų prabočiai
jo gerb. kun. F. Kemėšis. galima pakliūti net į kalėji
puvime
n
j/
TaJ
į^
"jį
”
Jį
mų...
moteriškojo nario.
visuomenę.
Jis aiškiai išdėstė vertus ir
naočius.,
kurie
snaudžia,
nauTaip neseniai atsitiko su
Karalius privalo visuomet •Kas gi reik įdaryti, dj#d
kada pirmasis, kryžiuotis ir nevertus dtaikurių aiškiniTamošių
Gaulicku iš Bungyventi savo šalyje. Nelei ko panašaus neatskarteU
kardininkas
atsibaladojė
apie karės priežastis,
AprašjflPJU, Jriftk >$Mllt(>s musų. šventon Lietuvon, per Tolesniai eiles, “Vargin- ker Hill. Jo pati pasiskundė
sta jam vienu žygiu užimti ateityje ?
teismui, kad Vyras neganė
Fondassurinko,aukų irjtąm
šalies valdymo kitoj valsty
Mes stovime-Šv. Martyno jas suvartoja, daug žodžiu 200 metų musų tėvynėje ga tėvynė,” gan gerai pa- tinai gerai užlaiko jų ir vai
bėj.
Paskui
draugijos pusėje. Mums nereikia. -Skaitlinės ^geriau pragaras nesiliovė: gaisrais (sakė Daineliutė.
švituriavo,dangus, .kraujais p-lės Br. Šlegaitė, V. Poš- kus. Teismas paklausė pa
Seimų sudaro du butu — rupi, lyginai kaipir ,pačiai
Bet ne kiutė ir p-ni R. Matulevi čios skundos ir nabagas vy
žemesniojo, kurio atstovai draugijai, jos plėtojiinųsis, už žodžius tiesų pasako. ;Jos raudonavo žemė.
Naujausia žinia iš Rusi- renkami visuotinu, slaptu
nei peikia, nei giria, o tik bus tautai naudos iš to, kad čienė žavėjančiai užraina- ras beveik už ausų tapo inaugimas,
gražus
brolių
na

5 skamba, kad Petrograbalsavimu. Nuo kiekvienų rių sugyvenimas, pavyzdin pasako, kaip yra. Tai lai minėsime išvargtus vargus vo: “Č4u-čiu liu-liu,” ir “O temptas 4 mėnesiams į ka
pakelta nauja revoliucilėjimų.
’
60,000 gyventojų siunčiamas gas jų susiklausymas. Kad skaitlinės parodo ir.Tautos ar apverksime šių laikų ne kaip mes ėjom.”
Žmo

prieš laikinę rusų vvlaimę. Ne kalbos apie Tau nėms tas labai .patiko . Įsėiman vienas atstovas. tai turėti, Šv. Martyno dr- Fondo darbus:
.usybę.
Revoliucijų pa
Taippat iš senato, kurio pu jos narių pareiga ginti sa Iki lapkričio 1 d., 1917, tos vargus ir nelaimes mums vaiiųs buvo ir dialogas C Pipnijklti tuo finsinlnko j
le socialistai radikalai,
T. Fondas surinko $105,- reikalingos; mums reikia “Kunigas ir cicilikųs”. Dė
sė atstovų yra renkama, ki
riems norisi paimti savo ta pusė paties karaliaus ski vo draugijos vardų. Jų pa 978,04.' Tie pinigai skirs
SCHULZE’S
darbo ir^ arirįžimo neaplei stė savo puses L. -Norusereiga pareikalauti socialistų
ikosna šalies valdymų.
riama.
Žemesnian butai> bernų, kad jie arba pildytų tosi į keturias dalis: 1) šel sti Lietuvos, iki paskutinio vičia ir Škadauskas.
Ne
-------- ::o::--------- *
pimo
fondas,
2)
laisvės
fon

atstovai renkami 5 metams, draugijos įstatus, ty. nesėlašelio jėgų gelbėti savo atsiliko nuo jaunikaičių ir
B RE AP
Vienas socialistų laikraš- senatan — 10 metų.
das,
3)
lėšų
fondas
ir
4)
ge

tautų.
-į
mergaitė
E.
'Šemiotaitė.
Ji
brautų su katalikų prieši
SCHULZE’S 7
besigirdamas pažymi:
ležinis
kapitalas.
eiles
pasakė
apie
“
Cicilikų
Ne
visi
supranta
savo
tau

ninkais (socialistais), arba
Iocialistai pas lietuvius
KAS REIKIA PA
pasitrauktų šalin iš draugi Šelpimo fondan eina 70 tines ir krikščioniškas prie lygybę.”
i viena stipriausiųjų ir
DARYTI?
jos.
Musų nuomone, to nuošimčių visų reguliarių dermes. Kada Lietuvai rei Malonu buvo klausytų
* rčiausiai
susiorganiza- į
SCHULZE’S
kių socialistų bernų nerei aukų. Laisvės fondui, ten- kia duonos, tai beveik visi kuom et p lės Br. Šlegaitė
šių srovių.”
Amerikos lietuvių tarpe kia prašalinti iš draugijos. ka 20. nuošimčių reguliarių atjaučia. Kad Lietuva tu- ir Vcr. Pekiutė ir pp. Pr.
Only 3y
aukų, o geležiniame kapita- ri būt laisva ir neprigulmin- Locaitįs ji- Knnst. Matule---------------------'ais žodžiais pasakyta kaikada įvyksta tokie keis Duoti jiems progų pasitai
SCllUl,ZE BAKING CO.
ga, tai dar daugelis nenuma- vičia uždainavo, “liaseiGi jei neklauso, tai le lieka 10 nuošimčių.
a.
Amerikos lietuvių ti ir pasmerktiui apsireiški syti.
St. Šimkaus 8urinktos.au-Ino ir pyksta, kam Tautos niečfl; dainų” ir “Medė PtrMiiii Pis ritus Gnstrnlokus
lomenėje yra atsiradusi mai, kad apie tai negalima su jais pasielgti taip, kad
*
jie patįs galėtų išstoti iš kos $3,957.34 ir .Šv. Tėvo Fondas skyria 20 nuošimčių jas.” Taippat jausmus ,kė
srovi: socialistų ir lais- nutylėti.
Antai praeitų sekmadienį draugijos ir netepti jos so Lietuvai skirtos dienos au laisvės reikalams. O Lietu lė, kuomet mergaičių būre
. įanių tautininkų.
Pirkos $20,290.79 priskirtos va šaukiasi prie musų: lis uždainavo “Kaipgi gra |pKVEi<«R
;snioji yra stipresnė už Šv. Jurgio parapijos, Chica- cialistinėmis “idėjomis.”
Jūsų pinigai tori bwti pa-j
ntrųjų.
Patįs socialistai goje, svetainėje turėjo pasi Labai gerai yra mums ži vien šelpimo ,fondan; iš jų “duokite duonos ir laisvės-!” žus.” Čia vėl kvartetas iš
dėti geroje saugioje valaTaip, mes turime rupin ėjo ir pradėjo giedoti tau
įpranta, kad lietuvių vi- linksminimo vakarų Šv. noma Šv. Martyno draugi nei centas neina nei laisvės
Ujos bankoje
ties ir tautos laisve. Už tos himnų, “Lietuva, Tėvy
aomenė yra katalikiška, Martyno draugija. Po visų jos graži praeitis. Norime, fondan, nei geležinin kapi
Lietuvos liuosybę ir čielybę ne musų.”
Tuomet žmokatalikai tatai nėra jokia vaidinimų, deklemacijų ir kad šita draugija ir ateityje talam
amžiais musų prfthočiai nės atsistojo ir visi savo
•ovė.
GHJKMOO
-S* 1. kitko kažkoks socialistų pasiliktų tokia skaisti. ,Ir Lėšų fondas susidaro iš
karštais
žodžiais išreiškė
•mioc
bernas
užlipęs
ant
pagrindų
nuošimčių,
.pinigų
už
^parl
crau
<j*l
liejo,
galvas
dėjo.
: jo :
tatai mes nesigailime jai
Ava.
Už nepasisekimų sociali - ir publikai pranešė, kad lap kuogeriausių velijimų. Sa duotus ženklelius ir kningas. Kristus už nuskriaustų-tiesų (troškimus matyti savo nu
mylėtų .tėvynę laisvų, ant
Jūsų Pinigų
ams rinkimuose, kaip ir kričio 6 d. rinkimuose lietu kome — lai gyvuoja Šv. Iš lėšų .fondo užsilaiko Con- j1"• •nuodėmės
XI.kryžiaus,,mirė.'
ypažemintų
»
• • žmo
TT*
nijų
ant
Vi

visados
ir
ja
gėrėtis
pagrį

Atdara Panedėllais ir SulAtoc
įvo manyta, socialistai viai piliečiai atiduotų savo Martyno draugija! Tegu iš tro Raštinė, apmokamos ke
VafcarrtBjlci 8 valandai
žus
į
jos
malonų
glėbį.
Gi
si
^geriausieji
žmonijos
sū

ritina “klierikalus” ir balsus už socialistų tikietą. jos eina šalin socialistų ber lionės į seimus, spauzdinapluiRun ant Namų
ten
jų
palaikyti
ir
neleisti
nus
smerkė
ir
smerks
ne
mi
atsišaukimai
ir
aplink

ilsi; vogimų.
Bupranta- . Apie tai žinia tuo jaus pa nai!
Persiunčiaaie pinigus į
fų taip brangių, neapkaidorybę , ir priespaudą.
raščiai.
as’daiktas, jie nekuomet kliuvo į Chicagos lietuvių
Europą kr galima gauti
Šitas / SENOVIŠKA CIVILIZįA.
Šelpimo fondan inplaiukė Broliui, musų Lietuva erš- nuąjamų dovanų — laisvę
kaltins ' darbininkų susi- socialistų organų.
Laivokartea.
kiečiais
.apvainikuota. išplėšti daugiaus iš jų.
$79,302.99,
nukentėjusiems
atimo, kurs yra svarbiau gražiai aprašė Šv. Martyno
CIJA AMERIKOJ.
Augščiausis Viešpats Tuomi vakaras ir pasi
dėl karės gelbėti išleistaMums
'
si socialistų nepasiseki- draugijos vakarų. Pagyrė
$76,744.97, tad lieka^AS^ fcawdė ©^kiečių vąįnikų baigė. Daugelis prie to
) priežastis.
Kuodau- lietuvių “susipratimų.”
Vietos archeologai jau
Kažku
huimtį .ir. garbe apvainįkuo- yakaro prisidėjo.
lu darbininkai susipras,
Įsitėmykite, lietuviai! Šv. i senai indomauja senoviškos 02.
j labiau lietuyiškas soci- Martyno katalikiška di'- civilizacijos pėdsakais Ame Laisvės fondan inplaukė ti šventųjų. Lietuvos žeme rie jd»»g vargo padėjo. Šv.
Bukime dori • krikščio Grigaliaus choristai daug
zmas ims smukti.
ja savo viešuose vakaruose rikoje. Kokia buvo tos ci $15,291.82, Lietuvos laisvės lę.
nys ir pildykime savo prie-’ kuo pamargino vakarų. Poleidžia ten kokiems tam- vilizacijos pradžia?
Kas
7 ORIŠKA LENKIJAI
wu*
liams agituoti socialistų pastatė Meksikos Šventyk-dus, »es žemė taip dėdinga. dermes. Rinkime Lietuvai
KONSTITUCIJA.
naudai! Ir tas darbas at lų? Kam reikia priskirti kad tik reikia papurkšti auksas vįgais dorais budais.. trybe, ištverme, savo tikslų
•Kas po kiek galime, apsi-pasieksime.
Diržingumas
liekamas ne kokioj smukli- pėdsakus Peru?
Kokiais vandeniu ir atneš gausiausi dėkime .mėnesinėmis duok- j įšgęlbėjo musų , tautų senoš Berlyno gauta žinių a- nėj svetainėj, bet bažnyti budais laistė Colorados ir Svaigių.
lėmis ir jaukėkime jas įki yeje. Tas pats diržinguneprigulmingosios rusų nėj!
New Meriko laukus? --Štai Tose apylinkėse gyveno karės galo.
,,mas ir musų darbus perga
iki jos konstitucijų, kurią
Kaip mums, taip ir dau eilė klausimų, kurių išriši jau gerai civilizuoti žmonės,
*
Bengkime
Tautos
Fondui
lės apvainikuos.
gamino vienas lenkas pro- geliui lietuvių yra labai ge mui visų vasarų darbavosi kurie statė sau namus ir
arius, ir kurių patvirtino rai žinoma Šv. Martyno dvi mokslavyrių ekspediciji. šventyklas. Jie buvo sau bazarus .arba fėęųs, Loteri Tad prie pergalės! Dabar,
Yra mano Oro Pranašas.
jas
.ir
L,
4>.
i
tuojaus,
neatidėliokime.
ų Lenkijos valstybės ta- draugija. Jinai yra katali Viena tų ekspedicijų at lės garbintojai.
Surasta
š galių žinoti atmaino
»a, sutinkant Vokietijos kiška. Tos draugijos įkū rado, kad didelis ežeras isto šventyklos griuvėsiai, ku Pasilinkaminimuose —va Priešo kirvis kerta tautos
oro,, kai p pradeda
man
Austrijos vyriausybėm. rėjai, padėdami draugijai riškoje Mėsa Verde {Cplo- rių pavadino Saulės Šven karuose uždirbtų pinigų ida- šaknis. Šventvagiai išplėšė.
mentės ir kelius
ąnt
Teprigulmingosios rusų pamatus, vadavosi prakil rado) apylinkėj nebuvo na- tykla, nes ji pastatyta ast ,lį skirkime Tautos Fondan. Lietuvos teises, pavergė jų. gelti.
Bet yra senss
ikijos konstitucija gali niomis mintimis. Jie troš turališkas, bet dirbtinis. ronomiškais žvilgsniais va- Pirkime ir pardavinėkime Vyrai! nedarykime Lietu kuris Tisus skaudėjimus ISvnrinėJa.
Tautos Fondo iškeistas, knin- vai gėdos. Krikščionįs! neSlofui’» lanimcntas yra Lalui i leng
svarbi ir mums, lietu ko, kad draugija visados Tų ežerų padarė dar prieš- dovaujanties.
vas vartoti, nereikia nei trinti pats
iduokime, kad šaltieji kapai Įsmenga ir sustabdo skaudėjiink. «<■ms. Nes galimas daik- butų katalikiška, Šv. Baž istoriškų laikų žmonių gimi Pietinė jos siena guli tie gas.
n<‘Kų kokie plaistrai ari,a ko
Steigkime, kur nėra, i Tauįi»e laiku .prarytų gyvastis resnis
kad su laiku ĮKinašaus nyčios apginėja. Jinai tokia nės, kad iš jo galima butų siausioje linijoje su saulės
kie kiti vaistai. Pamėginkite dėl saulurekos, skaudėjfnio streui),' neural
:nio konstituciją vokie- ir yra. Nes turi katalikiš priemoniniu budu laistyti užtekėjimu laike rudeninio’ tos Fondo skyrius, didinki nekaltų žmogių.
gijos, žalidų. Galinamos dideliuose ir
mažiuos buteliuose, vaitinyčioac.. 2.»e.,
me
esančius.
Lietuviai!
dirldume,
kad
pasiųlvs ir užimtai Lie kų konstitucijų (įstatus). laukus.
Yra prirodymų, sulyginimo dienos su nak
frOc., Ir gl.OO.
si. Apie tai, žinoma, Joje išdėstyta katalikų na kad tenykščius žemės plo čia. Tenpat afrasta .kele Visurj/risiminkime, <kad paliuoHUoti iš vergijos mus
xlie nieko tikro negali- rių pareigos.
tus nepaprastai gerai išdirb tas auksinių ir .sidabrinių Lietuvą turi būti laisva ir mylimą šalį.
Sloan's
pasakvti.
Tečiaif visneprigulminga.
Ištesėkime savo pasirvžiŠv. Martyno draugija dar davo ir gal neblogiau, kaip daiktų, kurie taip artistiš
»■
»
yra galima.
kai
išdirbti,
kad
net
dabar

Į ir tuo pažymėtina, kad ji Nilo pakraščius. Panašių
Darykime visa tąi, kas tikĮme!
ūsų Lenkijos konstituei- nai nesutikimų metu stip ežerų ir daugiau surasta. tiniais laikais .suųku.hutų mažintų dabartinę Lietuvos
Pinnįnmkąs,
K/f . S
Tuometiniai
nežinomi
.gy

riai
atsilaikė
savo
pozicijo

taip
padaryti.
nelaimę. .
ineina 9 paragrafai su
Kun. J.. Jakaitis,
Bkirsniu.i Svarbiausios je.
Neatsimetė nuo para ventojai, matomai h.uvo iš r.eikalais išleista* $12,863.27,
Bet, svarbiausią, niekada
Sekretorius,
Ntocks Ir Ronds Pergaml Ir Pardneveiklus darhas, Andrevrs A Cu.
ukos ti^p skamba:
pijos ir nekuomet įkepama** kirtę miškus ir sėjo auga- tad Jieka $2,428Jį5.
neužmirškime, kad tik kanKazys Pakštas. daral
1W C. I* Baile st.. aidėta

BUTTER-NUT

CAME£_

RYE BREAŪ
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Penktadienis, lapkr. 9 d

KUM. DR. A. MALIAU SKIO*

KONFERENCIJOS.
Springfield, UI. — Šv. Vin

cento a Paulo parapija turėjo
susirinkimų. Vietos klebonas
padavė sumanymų, kad para
pija pakviestų su konferenci
jomis gerb. kun. Dr. A. Maliauskj. Su tuo visi sutiko. Už
tai reikia parapijonus pagirti,'
kad nori nuo mokslo žmogaus
išgirsti tiesus žodį. Lapkričio
4 d. klebonas pranešė,
kad
kun. Dr. A. Maliauskis atsi
lankys j Springfield, III., su
konferencijomis lapkričio 12 i
d. ir laikys jas visų savaitę.
Konferencijos prasidės pirma- i
jdienio vakare 7:30 (lapkričio
12 d.). Konferencijas laikys
bažnyčioje. Tatai yra pakvie
čiami visi lietuviai ir lietuvai
tės, kaip vietiniai, taip ir iš ki- ••
tų miestukų. Kviečiami ir visi
,paklydėliai pasiklausyti kon
ferencijų.
Konferencijų programa
bus šitokia:
Pirmadienio, lapkr. 12, va
karas: Ar žmogų pagimdė bež
džipnė ir ar turi žmogus du-!
šių?
Antradienio vakaras (lap
kr. 13). Ar yra Dievas?
Trečiadienio, vakaras (lap
kr. 14). Didžiausis tamsybių ir i
nelaimių šaltinis. (Apie blogų !
raštų skaitymų. Čia ineina aiš
kinimai apie Macochų, .Šmitų, j
Baltramiejaus naktį, Ferrero
ir tt.).
Ketvirtadienio, vakaras,
(lapkr. 15). Socializmas,
jo.
istorija, mokslas ir kritiką.
Penktadienio, vakaras (lapkrčio 16) Inkvizicija. _
Šeštadienio, vakaras, (lap
kr. 17). Paaiškinimai prasipla
tinusiųjų abejojimų tikėjimo
ir socialio
gyvenimo srityje.
*
.
1
Sekmadienyj, (lapkr. 18).
Per sumų: — Koks yra augščiausis žmogaus tikslas ir ar
sunku jį pasiekti.
Įžanga į konferencijas visieips veltui.
Viešintų Antanas.

ROSELAND, ILL

L. Vyčių 8 kuopa turėjo
nepaprastų
susirinkimą
lapkričio 5 d. Visų Šventų
parapijos mokykloje.
Su
sirinkimas buvo svarbus,
nes daug reikalų buvo ap
tarta.
Buvo kilęs klausimas apie praeitus kuopoje nesu
sipratimus. Bet gerb. kle
bonas kun. Lapelis patarėJ
kad kas buvo seniau, butų
viskas užmiršta; ragino vien]

vienybėje dirbti tautos iri
tėvynės labui. Liet. Vyčiai
maloniai priėmė klebono
žodžius ir pasižadėjo dar-’
buoties vienybėje. P-lė S.
Kačinskaitė. sumanė, kad
kuopoje butų atnaujintas
dramatiškas skyrius.
P.
J. Pivariunas tam sumany
mui pritarė ir tuojaus iš
rinkta tvarkos vedėjas p.
J. Pivariunas.
Jis taipgi
bus ir režisierius. Jo pagelbininkais: p-lė Kačins
kaitė, Alf. F. Stankevičia.
P. J. Mockus taisyti scenerijų.
Taigi rosclandiečiai
gali laukti su pasitikėji
mu, kad šis dramatiškas'
► skyrius pradės savo veiki
mų ir netrukus pasirodys
kų gali.
Taipgi lapkričio 11 d.
musų kuopos paprastan susirinkimųn visus narius
kviečiame. Bus daug ka*
naujo.

Kalnų Šilalis.

. GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c. ir
po 50c.

Pergalėm Švenčias Geremas j

Dešimts Lietuvių Pardavėjų
Kurie Jums Patarnaus
Didžiausiame pasirinkime GATAVIU DRABUŽIŲ

materijolų Naminių ir čeverykų pietinėje daliję miesto.

BEVO yra minkštas, iš salyklo padarytas
gėrimas, kurį mes ištobulinome po ilgų
metų moksliškų studijų ir bandymų. Jis
gaminamas iš geriausių grudų,
Sįąazer
Hops ir gryno vandens; jame yra tik al
koholio pėdsakas. Tai netik gaivinantis ir
malonus skonio gėrimas, bet drauge ir la
bai maistingas.
Taipo-gi jus galite atsidėti ir ant BEVO
grynumo. Jis supilstytas į eterelizuotus ir
standžiai užkimštus butelius. Galima rasti
bakterijų geriamame. vandenyje bei piene,
bet tik ne BEVO.
. ...
Pamėginkite, kaip jis geras — ir kaip
daug smagumo suteikia valgant.
JŲ RASITE BEVO
■mSI
viešbučiuose, restoranuose, krautuvėse, apjfttjgl
tiekose, gegužinėse ir baseball piečiuose,
sodinių gėrimų užeigose ir restoranuose—
jpB
vagouuose, laivuose, armijos ir laivyno
krautuvėlės; mobilizacijiniose stovyklose
ir visose kitose vietose, kame parsidavinėja gaivinantieji gėralai.
PERSERGĖJIMAS tikrumo delbi
' — te atidaro butelį prie jūsų, pažiurėki) te ar nesugadinta antspauda ir ar yra vai32asį» nikas ant lapės viršugalvio. Tik buteliuoec ir pažymėtina’, supilstytuose.

SVIESTAS
Geriam lot
12c verlda.
paratdaoda

,«net

Gafianaloa

UO(W. Oad M.
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DRY GOODS
1800 W. 471 h

Mes Duodame Dabeltam Staipės

ir Sibateje

Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Bląnketų, Sveterių, Apatinių Marškinių.

Plunksnos

Plunksnos

LIETU VIŠKA KRAUTUVE

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Kampas fcVpod Gątvis

Šie Suitai ir Overkotai

Yra Tolimesnis Priparodymas Apie Yondorfo Didžios Vertes

ienatinė -musų min
tis, tai duoti jums
daugiau, negu jus

V

mums mokate ir gauti ki
tur negalite. Kad pranešti

Suvienytų Valstijų Valdžia prašė mums kad prisidėtume
prie sutaupynimo valgių, užtat mes nutarėm šiuos metus aplei ti ir
neduoti kalakutų nors tas buvo vienas iš musų senų papročių. Bet
paprotys kuris jau suvirs dvidešimts metų gyvuoja yra sunkų su
laužyti. Taigi vietoje duoti Padėkavones Dienoje kalakuta šį meta
duosime gvarantuota certifikata vertės $2.00 už kurį bus galima
gauti tavoro kiekvienam perkančiam siutą ar overkota vertės $15.00
ar daugiau nuo dabar iki Padėkavonės Dienai.

Nepaprastos Vertes
Siutai Ir Overkotai
Overkotai ir siutai augštos rnšies yra čionai s sukrauti dėl Ta
vęs ir kiekvieno vyro ir vaiko Cliicagoje. Ateik į Continental —
namas aristokratiškų drabužių už žemas kainas. Šis yra laikas tau
pymo. Ir dabar kaip tik laikas nusipirkti nauja siutą ar overkota.
Mes gvarantuojame Jums mažiausia 25 nuoš. sutaupyti ant drabu
žiu. Musų didelis biznis, musų žema fondą ir mtfsų padaryti nuo
seniai kontraktai tai priežasties žemų kainų ant augštos rūšies siu
tų ir overkotų už senų kaina.

Smagus nešioti, ilgai laikanti ir madni — tai tokius drabužius
Continental laiko. Šie puikus-gerų kriaučių sinti, siutai ir overko
tai visi yra vėliausių modelių: track, military, sport, swell sivagger,
conservative ir ultra consertive. Puikiausių .spalvų: rudų, pilkų,
žalių, ir visokiu kitų. Visų kaip Amerikonų taip iš kitur atvežtų
materijolų geriausios rūšies. Ateik į CONTINENTAL. Mes visuo
met patarnaujam visiem.

J
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jums

apie

ėmėmė

tai,

vietas,

mes

pa

saugiau

nuo augštų vendų ir tuo

budu ant jų sutaupiname,
kad duoti jums iš to uau
doties.

Apkasų Overkotas
Jauniems
vportarmi.

Pasiūta pagal

naujausios mados. Su viear dviem rėdais guzi
Forma anų labai gra

matai

ant

paveikslo.

Dol senesniųjų
vertelgų,
kurio nori plakti ovarkotų teisingai pasiutų, ir gra
žlal ant jo gulinti, gali
gauti pas mus. Jie yra
pliki, rusvi ir^f^^gĘ
tamsaus milo 3^1
ir kitokia, po

f

Gražus, parankus ir ge
rai
pasiūti,
gerinusiu
kriaučių darbas.
čystos
VtUiosjr mėlynu ,gerj*W*
materijų.
fk jfe
Visokių

mų po

for-

MOTINOS norėdamos gaut) gera apvnlkalg savo
vaikams, te ateina pas YONDORF lt niekados neal^
graudys. Storo milo žluponal Ir .oy.ers {\t&
kotai yra Siame sezone pas mus gefV
riąuai po.
.

’K

Pilna eile Bart, Scbaffner & Marx, Kuppenbeimer, Society
Brand ir kitų gerai žinomų išdirbėjų tiktai po $25 ir $40. Visi
bužiai yra ranka užbaigti ir gerios rūšies, dabar lakas nusipirkti.

miesto kur
Vari
Buren
Halstcd St.,

pigios randąs

" 3 Krautuvės

North Avė., ir

Milwaukae .ir
Chicago Ąvp.,

Larrabee Street

AKlara Suimt, iki 10 vai nąklj tr. Kodndi«w|U

I

Penktadienis, lapkr. 9 d

Penktadienis, lapkr. 9 d,

šv. Petro Bažn. Ryme.

Šeštadenis, lapkr. 10 d

Šv. Andriejaus Avel.

ROSELAND, ILL.

Lapkr. 8 ’d. Liet. Vyčių Lapkričio 7 d. Davis Sq.
8 kuopa laikė savaitinį su parko svetainėje Šv. Kry
sirinkimą. Nutarta veikti žiaus parapijos Liet. Vyčių
išvieno energingai pamir kuopa turėjo susirinkimų.
šus asmeniškus nesusipra Tarp kitko nutarta lapkri
timus. Susirinkimas buvo čio 21 d. surengti šeimyniš
gyvas, malonus, atviras. kų‘vakarėlį.
Valio vyčiai!
Netrukus ' Po susirinkimo gražiai
pasirodys vietinių vyčių iš pasilinksminta.
Zosė.
tisa eilė geriausių pramo
gų, vakarų ir tt. Kuopos KUN. IG. ALBAVICIUS
režisierium vienbalsiai iš
SVEIKSTA.
rinktas p. J. Pivoriūnas,
scenerijo8 prižiurėtojum :— 1 Iš ;Šv. Jurgio parapijos
J. Mockus. P-lė S. Kamin gerb. kun. Ig. Albavičlus,
skaitė bus organizatorė, j
kaip jau buvo miiįėfa, bu
Liet. Vyčių 8 kuopa ren vo pasidavęs operacijai St.
gia gražių kapų parapijai. Mary’s ligoninėje.
Mums
Kainuos 125 dol. ' Tam dabar pranešama, kad ope
tikslui jau surinkta apie racija laimingai pasisekusi
100 dol.
Šį mėnesį kapa ir gerbiamas pacientas esųs
bus gatava.
Jų siuva Šv. daug sveikesnis, negu tikėKazimiero seserįs.
ltasi. Dieve, duok kuogreiNarys. čiausiai jam pagyti ir su
grįžti vėl pas mumis.
ROSELAND, ILL.

Gottfried Amswold, amerikoniškas vokietis, iš
laikraščių patyrė, kad vo
kiečiai su austrais baisiai
muša italus. Tada jis pa
sišaukė savo 3 sūnūs ir
jiems liepė įstoti kariuome
nėn.
Sunaf tėvo paklau
sė. Jau išvažiavę į karės
stovyklas Texas’e.
Surinkta arti 600 milijonų
' dolierių.
- ,

Anot pranešimo iš Washingtono, Chicagoj antro
sios laisvės paskolos surin
kta $585,853,350. Gi viso
se Suv. Valstijose $4,617,532,300.

Lapkričio 4 d. Bro. Stru
milų svetainėje buvo vaka
ras LDS. vietinės kuopos.
Scenoje buvo pastatyta ko
medija “Medicinos dakta
ras.” Veikalas buvo atlo
štas gerai. Žmonių buvo pu
sėtinai. Bet butų buvę dau
giau, jei ne 'diskusijos ir
prakalbos Visų Šventų pa
rapijos svetainėje, kur la
bai daug žmonių dalyvavo.
Nors išlaidų daug, bet ir
pelno liks.
Reikia pagirti veiklius
naujai susitvėrusios kuo
pos narius, kurie į trumpą
laiką parengė gražų vaka
rėlį.
Na-Narys.

Nauja apgavikų
priemonė.

Dr. E. G. KLIMAS
LIETUVIS OYUYTOJAS

KUN. J. RASTUTIS,

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2359 S. Leavltt St.,
Kampas 24th St., Clik-ago, Iii.
Valandos: nuo 8 įki 10 valryto
ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro, Nedėldienlais nuo 9 iki 12 v. ryto.
Telefonas Canal 3877

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau darbo. Galių dirbti res
toranuose arba ir prie kitokio namų
darbo. Esu dirbės restoranuose. Atsi
šaukite pas.
KAZYS REPEČKA

2705 W. 89 Pi., Phone McKinley 5284

Paieškau savo draugų ir pažįstamų
Juozapo Waitekuno Povilo Balčiūnas
ir Povilo Kruopio. Kurio žinote kur
jie esu. malonekitė atsišaukite sekan
čių adresų;
.
.
D. ANILIONIS
318 First Str.,
Elizabeth N. Y.
Paieškau pusseserės. Juzefo Pntilaitės, paeinanti Kauno gub., Rasei
nių pav. Kaltinėnų par. apie 10 metų
Amerikoj. Kas apie žinotų, ar Ji patį
malonėkite atsišaukti sekančių adre
sų:
i
VINCENTAS ZEMECKIS
129
W. 4Ath Plaee
Chicago, UI.

a

pasirinkimo*
everkotu.

A.LR.!. Motery Sąjungos
1-iuos kuopos
NE06L1OJ

1922 So. Kedzle Avė.,
gatv., Chicago, UI.

Drapanų padėjimas dykai
Visi atsilankykite

K GORDON.

ant

šio baliaus, nes bus vie
Kviečia visus

KOMITETAS.

H

CMeoanB

LAUNDRYTABLETS

Pradžia 4 vai. vak.
ĮŽANGA 25 YPATAI

nas iš gražiausių.

Vakarėlis .bus vienas iš pui
kiausių su trumpų programelų
bus prakalbos, piano skambinbmas, dainuos p-ni M. Janušaus
kienė. Todėl visi atsilankykite
kuoskaitlingiausia. PUSE PEL
NO skiriama parapijos naudai.
Kviečia
. KOMITETAM.

Čia rasite dideliame pasirinkime visokių rūšių ir visokių

kainų kurie pritaikomi kiekvienam jaunam vaikynui. Gali pasi

GERA PROGA.

Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, *170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už *35.
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu ,divonu, davenport, taipgi *625 Victor
su
brangiais rekordais už *80.00.
šis
yra retos pigumas ir jums apstmokės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės,
parsiduos taip po vienų. Atsišaukite
tuojaus. Gyvenimo vieta:

Ned. Lapk. 11-tą 1917
Kampas 48 Ct. ir 12 Oat.

ANT PAEDAVIMO
Parsiduoda puikus automobilius,
su A sclenderims, 7 paslžirių. Mažai
vartotas. 1915 metų modelio su vi
sais trankiais. Priežastis pardavimo
savininkas tarė Išeiti J karę. Puiki
progų įsigyti puikų automobilių už
labai žema kaina. Ks pirmesnis tas
geresnis. Ateikite ir persitikrinkite.
Geriausiai kad atsilankytumėte vaka
rais po A vai. šiuo adresu:
JOHN KOBIERNICKI
4551 So. Ashland avė., Chicago, m.

tyry ir Motery

katile

Tirai mažai vartoti aintal Ir
overkotal vertės nno *21 iki
*1*. dabar *1 Ir rūgėčiau. Kal
ni* nno *1.18 iki *4.1A. Tal
kų aintal nno 88.dd iki 8T.B8
Valiaoa Ir KuperaL
Atdara kasdiena, aodėilomls
Ir vakarala.

1418 R. Halsted et-

Destis Visi $w>nty

A. J. Lanterbach Svet.

Nauji, daryti gatavlml nuo
*1* iki *SC siutai ir ovarkotaL
nuo *7.B9 iki 18 doleriu.
Pilna*
pamuštų

*

. parengtas

rengiamas

Nsajl, ■•atimti, daryti ant B
ožsokyme alutal iv overkotal B
vertė* nue **• iki *■• .daboj
parsiduoda po *1* ir 81 doL

SaveHalfYourSoauVith

nų. kreipkite*:
3019 Jaclmon Blvd., arti Kldzie Avė.

PUIKUS VAKARAS
Vyrišky Dripiny Burgiu*

ImIm Ifdtit Nfly

..Tai BUSI GRAŽUSI Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
galt ištepk veidą moečia per ke
is vakarus, o padarys veidą Vyru
ir fiaijčiu bailu..
Toji mostu
žimk plėmus raudoniu, juodus ar
ba Mnlmg ir prašalina
visokius
spuogus nuo veide. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
dusti ir stampomia.
J. RIMKUS,
P. O. Boi 36,
Holbrooh. Masa

ii turaj*

PavasariJe 1SP8 ■* turėjau
Muscular Ir Infberma^-jry Rumatizmų. Aš teip k»-xėjau tris
metus. - Aš mėginau
visokius
vaistus, ėjau pas visokius dak
tarus, bet man tik palengvi
no ant valandėlės. Ant galo su
radau .vaisto kuris mane visiš
kai Išgydė Ir rumatlzmos dau
giau nesugrįžo,
Aš norių kad kiekvienas ku
ris kenčia su rumatlzmų kad
pamėgintų šį vaisto. Nesiųskite
nei vieno cento, prlsluskltc save
vardo Ir adreso, o oš prisiųsiu
Jums šį vaistų. Kaip išmėginsi
Ir bus geras tol tuomet.. gali
prisiųsti viena dolerį, bet tas
suprantamai v»d irtam nepagelbes — pinigų nesiųsk. Kamgl kentėti Ilgiau jeigu galima
gauti palengvinimą Rašyk šian
diena.
Mark H. Jackson No. 478 D
Gumey Rldg. Syracuse, N. T.
Mr. Jocksoa paima ant savęs
atsakomybė, ksd ♦»« trtcvbė.

MASTĖS SYSTEM

<
Visur reikalinga daug kirpėjų, tai
merių, rankovių, kišenių ir skylučių
dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų
elektros mašinomis. Darbai laukia.
Ateikite dienomis arba
vakarais.
Lengvi mokesčiai.
Specialia skyrius merginoms
Duodama diplomai.

Patrenos daromos pagal Jųsų mie
tų—blle stallės arba dydžio, iš bile

musų drabužius kol jų užtektinai yra.

madų knygos.

— 2 Gražus su dirželių, militariško styliaus, taip
pat ir liuosi — bax kotai; visokių spalvų drižuoti.

*

Gauti geresnį darbų ir daugiau pi
nigų.

rinkti sau pritinkama spalva. Nelauk ilgai, ateik ir peržiūrėk

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti
sau veidų Ir įgyti ilgos Plankus.
Prlslųsk štampų ir gausi visas
Informacijos: ,4...................................
DISTRIBCTOR FOR
WILBERT CO.,
42 Vine St.,
MonteDo, Mass.

ir

lygus, visokio ilgio.

arti 22-ros

MASTER DESIGNING SOHOOL
J. F. Lasnicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gatve. Kambary*
418-417. prieš City Hali

uiimmiiiiiiiiiiiiimimiiiiiniimiiiiii'Į
JOSEPH O. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Kamb. *24 National Life Bldg. :

Reikalingas bučerys, lietuvis, gera
atsakanti vieta geram žmogui. Atsi
šaukite tuojaus.
S. 8LEPOVTC1I
3314 So. Morgan Si., Cbicago, UI.

1*

So.

LaSalie St..

Vakarais ISA* Mllwuuk*e Are. =
tas yra ženklas rūgštis RŪŠIES. VEkTE

Central <*9A
Rasidence Humbold

IR GERUMAS, apsauga prieš augštas kal
nas. Tų Jus rasite tik šioje krautuvėje. To

dėl

97

CHICAGO, n.

apsižiūrėkite kuomet perkate.
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PRANEŠU
f

Ciceras ir Apielinkes
Lietuviams

20 rykščių ir metai kalėjimo
už pačios mušimą.

Cumberland, Md., lapkr.

parsiduoda pas manės už že
mesnę kaina negu kitur, taip
GERBIAMIEJI
CICERIEČIAI

7. — Edvardas Stewart ta
po nuteistas vieniems me
tams į kalėjimą ir 20 ryk
ščių už nuolatinį savos pa
čios mušimą, Įdomu pažy
mėti, kad šerifas McFarland,- kuris vedė šią bylą,
sveria 300 svarų. *! ' ,

Turi parduoti
Puikus Seklyčios
rakandus, Stala ir šešias kėdės —
dlvonus, Plieninė Lova — Kamodas
1250 Vlktorola su rekordais —- (60,
*850 player pijanas *210 — vartoti

1780 L Au St. niMKfUa, h.

Taipogi ir visiems savo drau
gams Jog aš Kazimieras Gašlū
nas užsidėjau grosemė ir nž
laikau visokius daiktus kurie
priklauso, tik prie groeemės Ir

Nežinomi apgavikai ap
silankė pas Mollie MargoJis, North Chicagoje.
Jie
pasakė jai, kad jo kareivis
sūnūs esąs sužeistas. Norįs
jis sugrįžti namo, bet netu
rįs pinigų. Kelionei reika
linga 200 dol.
Mollie Margolis turėjo
tik $186. Ir šituos atida
vė apgavikams, Už poros
dienų jinai gavo nuo sū
naus laišką, kuriam prane
šta, kad jis, sūnūs, esąs
sveikutėlis.

tiktai 90 dienų — parsiduos po vie

103 Spr. Garden St., Easton,
Pa.

T0WN OF LAKE

Pasiuntė kareiviauti
3 sūnūs.

Tuoj reikalingas atsakantis
vargonininkas. Algą pilnai už
tikrinta. Platesniųjų žinių dė
lei, kreipkitės:

ANDERSON DREW CO

Tek

Drover 7A42

SOUTH CHICAGO

ROSELAND

PETER. A. MILLER
- 2128 We*t 22-ra gatvė

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
Nedėllomis pagal sutarimų.
4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

Subatoj

Atdara
iki
9:15 Vakare

HALSTEP a 14

V

lietuviai rėpkite lietuvį, o aš
iš savo pusės pasistengsiu už
ganėdinti kiekvienų atsilankiu
si.

Uetavia Gydytojas iv
Chirurgą*,

►

B. Halsted St,
Chle*go J
Tel. Drover 7179

kotai svbdbkiai d"1

vyrų Thermo ruiiee ••
didelių kalnierfųjar Vilklrptų kakHų, dviem kl
ientai*. geros vilnos,
iviealaiar tamsiai pilki
milini tr raudoni, didkie
nno 34 iki 4« su f C OO
kuponu [312tab.

DR. G.

▼AlKU CEVEB7
gunmetai ealfskin
lniureliais ar gūi
smailus ar plato*
didžio Iki (Mm
kuponų

..

įtt

9*a*a***a***a*»*»*a*'

M. GLASER

Praktikuoja SA metai
Gyvenimu ir Ofisas

8f 4», 8. Morgan St kertė 82 st.
Chicago, I1L
,
ųPEGIALISTAS

Moteriško, Vyriškų ir Vaikų
Tatpgl Chroniškų Ligų.
OFI8O VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir nuo • iki S:lt vak. Nedėlio
tais vakarais ofisu uždarytas.
Tolophone Tardo t«7

VYRU
DARBINES
PIRŠTINES padirbto M
stipraus materiįolo, garų
pamužalų, »n iio kūno-

.j.

Akių
Specialistas
Patarimas Dykai

Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9
vai. vakarė Nedelioms 9 iki 12.
4(49 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St
Telefonas Yarda

4317.

Parengtas

Automobilius rave; 1 už
muštas, 2 sužeisti.
į

Lietuvos Vyčių IV kuopos

v«IKQ MACKiNĄVg
dideliame pasirtnetme,
•palvuose, driivotas Ir
Urvus, didžio ano 10 iki

į

BBf W.75

Peoria, UI. Korving King

tapo užmuštas ir Harry Homer ir Ben King sužeisti,
kuomet automobilius įva
žiavo į ravą, 8 mylias į pie
tus nuo Peorijos.
Sprogimas sunaikino
ko fabriką.

New

Kensington,

Vėliausias Mados Drabužiai
Su Dideliais Kalnierlals

Pradžia 7:30 valandą vakare

A"

Pa.,

lapkr. 7. — Šiomis dieno
mis ekspliozija Runaikino
parako fabriką U. S. Aluminum Co. ir užmušė
5 darI
bininkus. Išviso šioje fabrikoje dirbo 800 žmonių. Visi
užsakymai buvo kariški.
Spėjama, kad sprogimą su
rengė karės priešininkai ar
ba vokiečių agentai.

Vilnos veloura, Pom Poms Būreliu, broadcioths ir gerd aksomo, tai*'pat chevtota, kerseys.
Gražus liuosi kotai, sn dideliais grožiais kni
nlerals Kąrami aksomo arba
beaVer.Plačiam
rankovėm, gerų pamušalų geros artinos. Pritai
komi mažom ir didelėm moterim
gubotoje tikta*

DABOKITE SAVO AKIS
’v

Jeigu Tau galva skaudo,
Jeigu T«n aėaNMt*krinta ii aklų.
Jeigu Tf»1r eksi'da s’ vs,

,.

Jniru tic - Jd.ih'innų aklų,

J»ų;u Tau nkauda akys skaitant arba siuvant, tut. .
reikalingi akintai:

Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės,

Įsitaisykite gerai parinktu* akinius įtikins. Paveskite aprūpinti sa
vo akla apectjallstnl, kun 18 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapljoe ribose. Akinius parenkame belaukiant.

senus ir jaunus atsilankyti ant musų puikaus vakaro,

bus sulošto “GYVIEJI NABAŠNINKAI“, po perstati
nio bus dainos, kurias išpildys atsižymėję lietuvių tar

pe solistai.

PELNAS NUO VAKARO PARAPIJOS NAUDAI.

tau

šie yra nepaprastos ruSlea Ir atyllaus gražios
geros satlnos, dailiai padirbti. 8palvose tarpe ■
mėllnoo, rudos. Žalios Ir Juodo*. Didžio Visokių ■
dėl merginų Ir moterių
_
Speciale kaina
—

$10.75

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.
Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
.
Kaupu 18-tos gatvės
Ant Flatt’s Aptickos
2-ru angšta.
Valandos: nno • ryto iki 9 vak. Nedėltom nno 9 ryto iki 12 dienų.
TeL Canal 528

ė

