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RUSU

NAMO

Dabartines Rusijos galvos
sako gana kariauti.
BUK VISI KERENSKIO KA
REIVIAI PASIDAVĖ.

UKRAINIEČIAI NELEIDŽIA GEN. KALEDINO
MASKVON.
MANOMA, KAD RUSIJA GREITUS
LAIKU VISAI SUSITAIKINS.

True translatlon flled with tbe posimaster at Chicago, III., on Noveinoer
24, 1917, as ręąured by the act of
October 6, 1917.

True translatlon flled wlth the postmoster at Chlcagoj III., dn November
24, 1917, as reąured by the act of
October 6. 1917.
f

True translatlon flled wlcn the postmaster at Chicago, III., on November
24, 1917, as reąured by the act of
October 6, 1917.

Antonov,

.Krylenko,

žmonių komisarai delei
karės”.

True translatlon flled wlth the postmaster at Chicago, III., on November
24, 1917, as reąured by the act of
October 6, 1917.
,

AMERIKOS ŽINIOS

RUSŲ PASIULUIMAS 50,000 UKRAINIEČIŲ KA ANGLAI ŠMEIŽIA PO ANGLAI LAIMĖJO PRIE Amerikietis gubernatorius
REIVIŲ PASTOJO KE PIEŽIŲ, KAD BUK JIS
PALIAUTI MUŠTIES.
YPRES.
Vokietijos imperatorį vadi
LIĄ BOLŠEVIKŲ PRIE ESĄS VOKIEČIŲ ŠALI
na velnio agentu.
ŠUI.
,
Amerikos ambasadorius jau
Londonas,
lapkr.
24.
—
Ka

NINKAS.
persiuntė jį Washingtonan.
rės štabas praneša, kad į
Camp Dodge, Iowa., lap
Londonas, lapkr. 24.—Iš
nuo
Ypreso, kr. 24.—Šios valstijos gu
Londonas, lapkr. 24.— piet-rytus
Petrogradas, lapkr. 24.—

miesto Haparanda ateina ži
Užrubežinių reikalą bolše nios, kad penkioą—dešimtis
vikų
ministerio
Leono tūkstančių ukrainiečių ka
Trockio sustatyta nota apie, reivių sulaikė kazokų vadą
pasiulijimą nusiginkluoti ta-' generolą Kalediną, ėjusį iš
po inteikta talkininkų am varyti bolševikus iš sosti
basadoriams 22 lapkričio. Ji nės.
skamba šitaip:

Angliškas laikraštis “Morning Post” viename editoriale užsipuola ant popie
žiaus, sakydamas, kad jis
esąs insipainiojęs ton propogandon, kuri didžiai pri
sidėjo prie dabartinės Ita
lijos nelaimės.
“Post” sako, kad poli
tiškas , Vatikano veikimas
laike karės “nei jokiu budu negali sutikti su neutrališkumo principais”.
“Nuo pačios pradžios-sako “Post”—Vatikanas lin
ko Austrijos pusėn ir vė
liau, nors slaptai, bet aktiviškai, ėmė globoti Austri
jos reikalus”.
Laikraštis kviečia Angli
jos vyriausybę atsižvelgti į
šį dalybą ir parejk
kad Vatikanas aiškiai pasa
kytų, kurią pusę jis palaiko

True translatlon flled. wtth the postAš šiuomi turiu garbę
master at Chicago, III., on November
pranešti jums, P-nas
24, 1917, as reąured by the act of
October 6, 1917.
Ambasadoriau,
kad
vi

Smarki kova prie Cambrai.
RUSŲ KAREIVIAI BA
sos Rusijos kareivių ir
darbininką kongresas
DAUJA.
True translatlon flled wlth the post- True translatlon flled wlth the postspalių 26 d. sutvėrė
master at Chicago, III., on November rnaster at Chicago, m., on November
24, 1917, as reąured by the act of 24, 1917, as reąured by the act of
naują vyriausybę, tau
Tokio, lapkr. 24.—Japo
October 6, 1917.
October 6, 1917.
tinės komisarą tarybos ' niškas
laikraštis vardu
BOLŠEVIKŲ VYRIAUSY VEŽA NUO VOKIEČIŲ
formoje.
Vyriausybės
“Ashi” gavo telegramą iš
BĖ NENORI DAUGIAU TAIKOS PASIULIJIMĄ.
galva yra Vladimir ICharbino, jog Petrogradan
KARIAUTI SU VOKIE
lich Lenin. Užrubežinės
atvykę armijos ir laivyno
ČIAIS.
Stockholmas, lapkr. 24.—
politikos vadovystė pa
atstovai pranešė, kad karei
Laikraštis “Tidente” rašo, vesta man, užrubežinią viai visiškai nugali laikyti
Bus paleista namo iš mūšio kad vienas rusą dipliomatas
reikalų tautinio komisafronto, nes badauja, neturi
specialiame
traukinyj
išvalauką visa
;
' ro bude.
Xo valgyti-/Lisbibf ,
,
.
.
žiavo Petrogmdan,vėzdą■ Atkreipdamas domą
Kita telegrama iš CharbiLondonas, lapkr. 24.—Po mas vokiečių pasiulijimą
į nusiginklavimo pasiuno į laikraštį “Džidži” skel
pranešimo apie nusiginkla taikinties.
lijimo tekstą ir į reika
bia, jog vokiečiai galybes
vimo pasiulijimą, bolševiką
translatlon flled wlth the postlavimą demokratiškos
kareivių iš rusų fronto veža True
master at Chicago, III., on November
True
translatlon
flled
wlth
the
posrtvyriausybė vakar apskelbė,
taikos be užgriobimų ir
24, 1917, as reąured by the act of
Prancuzijon ir Italijon.
master at Chicago, III., on November
October 6, 1917.
kad visi kareiviai 1899 me 24, 1917, as reąured by the act tff
atlyginimų ir su teise
October 6, 1917.
tą skyriaus paliuosojami iš
DIDIS MUŠIS PRIE CAM
apsispręsti tautoms, ku
True translatlon flled wlth the postarmijos ir paliepta jiems VYRIAUSYBĖS ATSTO rią patvirtino visos Ru
master at Chicago, III., on November
BRAI.
24, 1917, as reąured by the act of
grįžti namo. Iš Petrogrado VAI VAŽIUAJA Į FRON sijos kareivių ir darbi
October 6, 1917.
TĄ BAIGTI KARĘ.
gauta bevielinė telegrama
ninkų kongresas, aš tu
ODESSOJE RAMU.
Berlinas, lapkr. 24.—Vy
sako, kad ir visi kiti karei
riu garbę prašyti jūsų
riausioji armijos stovykla
viai kuogreieiausiai bus at Stockholmas, lapkr. 24.— laikyti viršminėtą do
Washingtonas, lapkr. 23. praneša, kad Carbrai apieTelegramos iš Haparando
leisti.
kumentą, kaipo forma—Odessoje vėl viskas nuri linkėse verda nauja smarki
sako, kad paėmę į savo ran
lišką
pasiulijimą
nusi

Tą paskelbė bevielis te
mo. Juodųjų jūrių uosto re- kova. Taip pat ir Moeuvres
kas valdžią bolševikai pąsginkluoti visuose fron voliucijonieriškas komitetas apielinkėse prasidėjo karš
legrafas. Kareivius nutarė
kirė delegatus, kurie tuotuose ir tuojaus pradė
^atleisti Leninas su kitais
sutiko su esančia tvarka. tus mūšiai. Tas pats prane
jaus išvažiuoja iš Petrogra
ti
taikos
derybas
—
Ru

darbininką ir valstiečiu ko
Apie tai čionykštę vyriau šimas sako, kad vokiečiai iš
do karės frontan, kame
sijos
respublikos
automiteto nariais. » «
9 •“
sybę painformavo savasis vijo anglus iš kaimo Fonstengsis pravesti nusiginkla
ritėtiškos vyriausybės
konsulas.
taine ir iš miško La Folie.
Oficiališkas
pranešimas vimą.
....
pasiulijimas tuo pačiu
Be to, karės štabas dar tvir
šitaip skamba:
laiku savaimi kreipia
True translatlon flled wlth the post- tina, kad su dideliais prie
Truo translatlon flled wlth the postmaster at Chicago, III., on November
mas
į
visus
kariaujan

“Darbininką ir valinaster at Chicago, III., on Novembet
24, 1917, as reąured by the act of šams nuostoliais tapo at
čiu valstiją gyventojus
stiečią vyriausybės ko 24, 1917, ns reąured by the act of
October 6. 1917.
muštos anglų atakos prie
Octobor 6, 1917.
ir ją vyriausybės.
misarai nutarė be atidėNAUJAS RUSŲ LAIVY Rumily, Banteur ir Vendliojomo pradėti armijos BOLŠEVIKAI PAS5EL
Priimk, P-nas Amba
huile.
NO MINISTERIS.
sumažinimą ir šiuomi BS SLAPTAS SUTARTIS.
sadoriau, kareivių ir
paliepia paliuosoti, nuo
darbininką vyriausybės
translatlon flled wlth the postLondonas, lapkr. 24.— True
master at Chicago, III., on November
Londonas,
lapkr.
24
—
militarišką pareigą vi
gilią paguodonę Pran
Reutero žinių teikimo agen 24, 1917, as reąured by the act of
Reutero žinią agentūra pra cūzijos žmonėms, kurie
sus kareivius piliečius,
tūra praneša iš Petrogrado, October 6, 1917.
neša
iš
Petrogrado,
kad
bol

kurie buvo šiaukiami
negali nepagelbėti siek
kad Rusijos laivyno minis LENKIJOS PREMJERAS
ševikas
užrubežinių
reikalų
kariuomenėn 1899 me
ti prie taikos ir taip pat
teris admirolas Verderevski APIE DEMOKRATIZMĄ.
tuose. Parėdymai apie ministeris Leonas Trockis
visoms kitoms tautoms,
Kapitonas
pasakęs, kad jis jau turįs kurias taip nuvargino ir atsistatydino.
kitą kareivių paliuosaIvanoff, buvęs Baltijos krei Amsterdamas, lapkr. 24.
vimą bus vėliau išleisti. Rusijos slaptąją dipliomasukruvino ši negirdėta
serių eskadros viršininkas, —Naujasai Lenkijos prem
Armijos demobilizacijos tišką korespondenciją, kuri
skerdynė.
tapo paskirtas į jo vietą.
jeras profesorius Jan Kureikalą privalo vesti tuojaus'busianti viešai pas
L. TROCKĮ,
charzewski
pasikalbėjime
kelbta.
pulką komitetai, kurie
Užrubežinią reikalą
True translatlon flled wlth the post- su “Frankfurter Zeitung”
master at Chicago, III., on November
bus atsakomybėje už
tautinis komisaras.
24, 1917, as reąured by the act of reporteriu pasakė, kad jis
True
translatlon
flled
with
the
posrtją saugumą. Vyriausia
October 8. 1917.
mastor at Chicago, III., on November
9
stovi už greitą lenkų tauti
Amerikos Suv. Valstijų
24, 1917, as reąured by the act of
vadas privalo tuojau
PASIDAVĖ VISI KE nės armijos sutvėrimą ir ne
October 6. 1917.
ambasadorius David. R.
pranešti šį nusprendi
SUOMIJOJE MUŠASI. Francis persiuntė ši prane RENSKIO KAREIVIAI. pripažins jokių lenkiškų ar
mą kareiviams.
šimą Washingtonan vyriau
mijų ir vyriausybių, kurios
Kopenhagenas, lapkr. 24. tveriasi už Lenkijos rybų.
' (Parašai)
Londonas, lapkr. 24.— sybės žiniai.
»
—Bolševikų žinių agentūra Paskui premjeras šitaip pa
Maksimalistų* laikraštis, iš «
Lenin, prezidentas,
leidžiamas
Petrograde, San Francisco, lapkr. 24. oficialiai praneša iš Petro- sakė: “Aš galiu pranešti,
j
Ovsejenko,

/

No. 278

“Pravda” skelbia, kad prie
Vyborgo prasidėjo kova
tarp Raudonosios ir Balto
sios gvardijų. Geležinkelis
tapo suardytas.

—Fedcrališki agentai meseniai padarė kratą vietinia
me Darbininkų Tarybos ofise. Daugelis dokumentų
tapo sukonfiskuota.

grądo, kad visa premjero
Kerenskio kariuomenė pri
versta buvo pasiduoti. Taip
pat bolševikai pilnai užval
dė Maskvą.

kad Lenkijos konstitucija
remsis ant tikrojo demokra
tizmo, bus visuotinas, ly
gus, tiesioginis ir slaptas
balsavimas”.

Flandrijos fronte, anglai pa
slinko truputį pirmyn. Sommos fronte, į piet-vakarus nuo Cambrai, jokių per
mainų neįvyko.
True translatlon flled wlth the postmaster at Chicago, III., on November
24. 1917, as reąured by the act of
October 6, 1917.

bernatorius Barnguist vie
šoje kalboje į kareivius ši
taip išsitarė:
“Kaizeris yra velnio agentu, išleistas tiesiog iš
pragaro, taigi pasistengkite
nuvaryti jį atgal pragaran,
tuomet visas pasaulis turės
amžiną ramybę”.

ŽUVO 8,000 ANGLŲ.
Nigeris šovė į du policistus.

lapkr. 24.—
Pranešama, kad naujoje ofensyvoje apie aštuonius
tūkstančius anglų tapo už
mušta ir sužeista. Nelaisvėn
anglų kareivių nepateko.
Londonas,

Du Quoin, UI., lapkr. 24.
—Šiomis dienomis pasigė
ręs nigeris Jim Lewis šovė
iš revolverio į du policistus,
kurie bandė jį išvesti iš Il
linois Central traukinio už
True translatlon flled wlth the post- nešvarią kalbą. Abu policismaster at Chicago, III., on November tai liko sužeisti, bet grei
24, 1917, as reąured by the act of
October 8, 1917.
čiausiai pagys.
'
v h
150 VOKIEČIŲ ŠALININIš GRAIKIJOS 18 mėtą vaikinus nori imti
kariuomenėn.
SOSTINĖS.

Athenai, lapkr. 24.—Ta
po suareštuota apie 150 pro-vokiečių graikų buk tai už
šnipinėjimą, propogandą ir
skleidimą melagingų žinių.
Jie bus išvaryti iš sostinės.

Washingtonas, lapkr. 24.
Provost maršalas Crowder
išreiškė mintį, kad greičiau
siai ir i8 metų vaikinams
prisieis eiti kariuomenėn.
Bet kaip ištikųjų bus, tai
dar negalima dabar žųioti.

True translatlon flled wtth tho postmaster at Chicago, III., on November
24, 1917, as reąured by the act of
October 6, 1917.

Keturių uniją darbininkai
prašys padidinti algą.

KARĖS PRIEŠININKŲ
KONGESAS BERNE.

Washingtonas, lapkr. 24.

—Taikos šalininkų kongesas Šveicarijos mieste' Ber
ne pačiame karštume, nors
pirm buvo manyta, kad jis
bus atidėtas iki gruodžio. Iš
Šveicarijos gautose telegra
mose pranešama, kad kon
grese dalyvauja tiktai centralinių valstijų ir Šveicari
jos atstovai. Iš Vokietijos:
Dr. Demberg, Erzberger,
Scheidemann, David ir ku
nigaikštis Hohenloe.
IŠVAŽIUOJA RUMUNI
JON 100 DAKTARŲ.
Washingtonas, lnpkr. 24.
—Šiomis dienomis Rumuni
jon ruošiasi išvažiuoti iš
Amerikas 100 daktarų ir
nemažai seselių mielaširdystės arba “nursių”. Ne
laimingosios Rumunijos gy
ventojų skurdas begalo di
delis ir užtat ten kuogreičiausiai reikalinga įvairios
rūšies pagelba.
Bet kodėl beveik niekas iš
svetimtaučių
nesirupinė
Lietuva. Juk ten ir gi žmo
nės baisiai kenčia ir kenčia
visiškai nekaltai.

Washingtonas, lapkr. 24.

—Keturių geležinkelių dar
bininkų unijų vadovai žada
šiomis dienomis susitikti
prezidentą Wilsoną ir pra
nešti jam apie būtiną rei
kalingumą padidinai gelžkeliečiams algas. Viskas nuo
lat brangsta ir brangsta, tai
kodėl gi užmokesnis už dar
bą daugumoje vietų pasi
lieka toks pat.
Vykdomas sufragizmas
Meksikoje.
Washingtonas, lapkr. 24.

—Pirmą kartą Meksikos is
torijoje valstija Guanajuato suteikė moterims visiš
kai lygias teisės su vyrai.
Taigi,
tūluose
daly
kuose ir labiau civilizuotoms
šalims vertėtų sekti Meksi
kos pavyzdžiu. Kaikurios
valstijos baisiai mėgsta girtios demokratiškumu, o tuo
tarpu moterįs laiko vergijo
je.

ORAS.
Ukanuota, nepastovu, šiau
ria vėjas, nebus didelės per
mainos temperatūroje.

Šeštadienis, lapkr. 24 d.
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“BRACGAS"

ciją Petrograde. Šitą sos- licmono nėra ko laukti, nes
kalą, labai daug vertintinai.
t’.nę paėmė savo raukosua ir jis pats beveik visados ma
IŠ pasikalbėjimų su įvai
PAIN-EXPELLER
pasiskelbė Rusijos valdo žamokslis, mažažinis žmo
rių tautų politikos veikė
tai kiekvienos šeimynos geriausią draugia, kuris
tikrai pagalbi nuo visokių kentėjimų Ir skausmų. Ką jis gali pasakyti:
jais, prof. Valdemaras pa
Pusės metų •••««,•••••• • •«« S s.oo vais. Laikina vyriausybė, gus.
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
Ketverto laika ............................ $2.00
Perkant atskirais nu ui ar lala po 2 o. kurioj didžiuma
buvo pa kur ir kaip rusai duos ar
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
matė, jog vokiečiai patįs yPrenumerata mokusl lkkalao. Lai
dideli.
Kur lie
kas skaitosi nuo uiitraftymo dienos, kenčiami sdeialištai, suiro, kiti kas pašelpą?
Tokiu antgalviu Rusijos ra pasirįžę šį-tą Lietuvai
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
ne nuo Naujų Metų Norint permai
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
Iškarto vokiečiai
Ar Archan lietuvių laikraštis “Vadas” duoti.
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir visoj šaly j. pakilo negirdė tuvius išvežė?
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
senas adresas. Pinigai geriausia sių
,ui pige3tlę cienią.
t ,
į
buvo manę įsteigti tarybą
neužšalęs? Iškur štai ką rašo:
sti
ttperkant
kraaoje ar esprese ta anarchija, žmonių sker gelskas
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
“Money Order“ arba Įdedant pinigus
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
I registruotų lalSkų.
dynės.
tą viską ’poliemonui žinoti?
Rusijos Lietuvių Seimo iš žymesniųjų visuomenės
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir ko
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis
Tarybos nariai
respondencijos negrąžinami, jei au
“Bet štai tūla “apsišvie Vykdomoji Komisija, pil veikėjų.
Žinomas
daiktas,
socialis

„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
torius, atsiųsdamas tok) raštų, ne
Tikrasis PAlN-EXPELLEitIS parduodamas visose
(socialiste) lietuvė dydama Seimo nutarimą, butų neturėję sprendžiamo
pažymi ir ucindodų kroso* ženklelio tai radikalai turėdami sos tusi”
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių
jo
balso
šalies
valdyme-;
jie
piantieji. adroHuoklte:
nuvyko
į
policijos
stotį
ir
tinę nieko nelaimėjo ir ne
tuojaus po Seimo, nors ir
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
DRAUGAS PUni.ISHINO OO., INO.
1800 W. Ittth Street, Chlcaro, Illinois laimės.
Bęt kol-kas jie ten puolėsi policmonų klaustis, skilusio, pradėjo dirbti, kad butų buvę lyg tarpininkai
F. AD. RICHTER & CO.
.......... Pbone McKinlcy 8114............
74-80 V/aahington Street, New York
tarp
vokiečių
vyriausybės
kaip
bus
su
pašelpa.
Po

turi
viršų
ir
skerdžia
gy

vis tik kuoaiškiaūsia Mjiešai
--------------- XX --------------“DRAUGAS”
ventojus.
Pabėgėliai iš liemonas, kad nusikračius, iškelti Lietuvos nepriklau ir Lietuvos gyventojų?
, . Lltbuanion Daily Friend
Petrogrado ir iš kitur, kur pasako:—“Eik pas Fatber somybės reikalą. Tuo tik Bet patsai gyvenimas uPubllsbed dally excopt Sundays by
DRAUGAS RUBUISIUNG OO„ INC., socialistai radikalai šeimi Norbut.”
To galia, varg slu Seimo Vykdomoji Ko mai parodė, kad tokios ta 11a ii* vienai skyrium -savy- 500 darbininkų neteko
1800 W. 4841* Street, Ckicago, Illinois
Lietuvai sudaryti.
namų.
Phone. McKlnley 8114. Estnbl. 1808 ninkauja, pasakoja, kad ca šė šviesuolė supranta, buk misija įgaliojo profesorių rybos neužtenka Lietuvai, stovei
TERMS OP SUBSORIPTION:
nepriklau Priklausys, žinoma, viskas
One Vear................
85.00 rų autokratų valdymas yra Fatheris jau nešios pašelf Valdemarą važiuoti į Stock- reikalaujančiai
Sis Moutbs .... ............................ 28.0*
rhursdoy*/ Rdltfon ...................... $2.0
somybes. Vokietijos parla nuo to, kaip patys lietuviai IŠ Gary, Iud., pranešama,
pas
ir
dalis
savo
ranka.,
menkniekis
sulyginus
su
holmą
Švedijoje,
daryti
vi

At NetssOMands 2c. a oopy. Adve»
oliau gins savo reikalus kad tenykščių amunicijos
t^klug ratee oa appUcatlon.
socialistų žiaurumų.
Visi Tuojaus kelia prieš polic- sa, kas galima, kad tik Sei mento vykdomoji komisija
Lenkai labai stengiasi, kad dirbtuvių darbininkai gyve
tvirtina, kad* šita socialis moną “protestą.” — “Aš, mo tartas žodis butų kuo- nutarė reikalauti iš vyriau
sybės, kad Lietuvoje butų Lietuva butų sujungta su na labai nesveikuose kam
tų kontrrevoliucija veikiau šaukia jinai, nenoriu, kad plačiausia išgirstas.
Lenkija. Lietuvoje gyve bariuose.
Daugumas jų
siai Rusijai išilaujo sugrą Father Norbut dalintų, aš
Prof. Valdemaras buvo panaikintas karinis valdy nantieji lenkai siunčia tam susigrūdę po ,namų rusi s,
esu “šoši'jalist,” aš noriu, karščiausias Lietuvos ne mo būdas, nepakenčiamas
žins caratą.
tikrus reikalavimusI vokie- dulkėse.
Vyriausybės aVe ko musų socialistai kad man konsulis į stubą priklausomybės
. gynėjas gyventojams, kad butų įve čių vyriausybei, išradinėda

gentai prispyrė darbininkus
krikštauja ir džiaugiasi. Jie atneštų.” — Neyer mind, Lietuvių Seime. Jisųi, rem stas civilis būdas šaliai val mi, kad jau senovėje Lietu
džiaugiasi, kad tenai iško atrėžia poliemonas, socialis damasis mokslu, ~ istorija, dyti, dalyvaujant žmonių va buvo su Lenkija sujung ieškoti patogesnių kamba
rių irios požeminės lindy
To
votai laisvei užduodama te ar ne, tau į stubą atneš Lietuvos gyvenimo sąlygo rinktiems atstovams.
ta. Čia lietuviams reikės gepaskutinis smūgis. Jie sa Father Norbut, o konsulas mis išrodė Seimui kuoaiš- kiu tat budu Vokietija žen rokai padirbėti, išaiškinti, nės uždaryta. Sako, busią
KO JIE DŽIAUGIASI?
taip padaryta ii* Hammond,
iš lengvo prie valdžios
ko,, kad jei šalies valdymas gyvena toli.”
kiausia, kad Lietuva turi gia
įteikimo , patiems ' liotulietuviai nenori ir nema- Ind., taipgi Indiana HarKita, nesvietiško pločio būt nepriklausoma.
Šitas
1
110
su
lenkais dėtis.
Neišpasakytas džiaugsmas neturi tekti jiems, socialis
bor, Ind. Nes yra tokių
boba, sėdėjusi čia-pat ant mokslo vyras, universiteto viams.
tams,
tai
tegu
galas
ima
ir
pagavo musų socialistus,
vietų, kur darbininkai per
laisvę, tegu Rusijai išnaujo suolo, pašokusi prasižioja profesorius, savo išrody Kiekvieną žingsnį vokie Seimo Vykdomosios Ko
kuomet rusų socialistų ra
už draugę užtarti.
Polie mais, galima sakyti, verste čiai daro atsargiai, gerai misijos atstovas prof. Val kelis mėnesius *Tisarmėra
bus sugrąžintas sostas.
dikalai apvaldė Petrogra
prausęsi.
Bet jie pasidžiaugs ki monas priėjęs sodina ją at vertė visus balsuoti už Lie apgalvodami ir tiek duoda demaras buvo įgaliotas su
du ir dabar tenai skerdžia
galios: “Keep, girdi, steadv tuvos
nepriklausomybę. mi, kiek pačių lietuvių pri kviesti Stockholme lietuviu
nekaltus gyventojus. Džiau- taip, kuomet įvyks1 jų troš
Rusijos konferenciją. Be to mano- P-nas Gineitis nebedirba
savo plačią sėdynę ant to Dėlto tai tinkamesnis lietu versti yra duoti.
, giasi jie iš nekaltų žmonių kimai.
“Drauge”.
siauro suolo.”
vių atstovas Stockholme lietuvių darbai ir reikalavi-I ma, kad tinkamiausia butų
kraujo ir skurdo, kaip ki- Ne tik mes, lietuviai, bet
mai daro didelę įtąką į vp- sušaukti lietuvių konferen Kaz. Gineitis, apie me
Pajuoktos moterėlės išei sunku butų buvę rasti.
tuomet pagonis valdovai visas pasaulis žinos, kas
ciją tada, kada jau bus Lie tus laiko išbuvęs prie musų
kiečius.
krikščionių žudynėmis. Di bus kultas, jei Rusija ir vėl na iš policisteišės” ir kož- Prof. Valdemaras išbuvo
Dabar vokiečiai labai su tuvoj įvesta šaliai atstova
delis jiems džiaugsmas, kad neteks laisvės^ prieš kurią nam, ką pasitinka, apsako, Stockholme visą vasarą. Su sirūpinę, ar užteks lietu vimas, kada atstotai galės laikraščio kaipo viens iš re
daktoriaus
pagelbininkų,
kaip policija pati liepia ei grįžęs jisai pranešė Seimo
socialistai Rusijoje varo eina socialistai.
ištikrųjų
kalbėti
Lietuvos
viams
inteligentų,
sugeban

šidmis dienomis apleido re
Socialistams rupi ne lais ti pas Father Norbut, susi Vykdomajai Kom., kaip da
pragaištingą šaliai darbą.
vardu.
Jeigu
konferencijoje
čių
savo
šalį
valdyti.
Tą
tarus laiko ranką ir kaip bar žiuri užsieniuose į Lie
dakciją.
Rusijos apšviestunija su vė, bet žmonių vergija.
dalyvautų tik šiaip-jau at P-nas Gineitis buk eisiąs!
klausimą
nekartą
aiškiai
susipratusių kareivių ir Dabar socialistai Rusijon Fatheris nešios per stubas tuvos nepriklausomybę?
važiavusieji žmonės, tai jų
pašelpas ,1
dėl
šeimynų. ”
Iš prof. Valdemaro pra statė prof. Valdemarui žy balsas butų atskira privati mokintięs.
a1 Smmvnn
darbo žmonių pagelba su grąžina vergiją. mesnieji vokiečių darbinin
Tai kame tų tamsumų fa nešimo štai kas matyti.
griovė buvusių autokratų Ve kq jie džiaugiasi.
kai, su kuriais teko susitik nių žmoniųi nuomonė. Ka
Vokiečiai
atsidėję
žiuri
į
natizmas.
Dar
jos
nežino,
carų sostą ir tuo budū šaliai
ti. Tasai klausimas kįla dangi lietuviai turi tarti žo
Rusijos
lietuvių
darbus,
į
ar
gaus
pašelpą,
ar
ne,
bet
TIKRI
DVASIOJ
VER

davė visuotiną laisvę. Tokio
vokiečiams dėlto* kad , Lie dį visos tautos vardu, tai ir Po Valgiui neužmiršk, kad gerlAujų
troškimus.
Pasirodo,
jau
išanksto
rūpinasi,
kad
GAI.
pamėglnk viena. Visose Aptiekose.
mis perversmėmis, rodos,
tuvoj e labai maža likę mok- sutarta atidėti konferenciją, sias
vaistas tavo skilviui yra EATOkad
vokiečiai
nekantriai
joms
tos
pašelpos
neduotų
NIC.
Prašalinti visus nesmagumus.
socialistai turėjo būt pilnai “Išeivių Draugas” pra
slo ragavusių
žmonių,
karės
!
kol
bus
išrinkti
Lietuvoje
—
, v
........ .
. .•
tos vidurių ligos paeina 1S negero sulaukė,
ką
lietuviai
nutars
kunigo
ranka.
Socialistų
patenkinti. Juk jie sakosi neša daugelį indomių apsi
apvstovų verčiami, jie pa- • žmonių Įgaliotiniai, kurie ly- virfuimmo, e tas reiškia, kad raiua
esą didžiausi Ikisvės šali reiškimų Glasgovo (Škoti pabludimas ir neapykanta į Seime. Lietuvoje likusieji sitraukė į Rusiją Matyda-; giai, kaip musų Seimo įga- Kero Talflt0ninkai.
Bet taip nebuvo. jos) lietuvių tarpe. Te kunigus taip bjauri, kad vi negali tarti savo žodžio, nes mi tai vokiečiai ir pradeda j butiniai, turės teisės kalbė
iijraw»9a«
jie suvaržyti karės1 vyriau
Socialistai po tos revoliuci nai, kaip ir visoj D. Brita sa tai juose gyvuoja net di
dvejoti, ar bus ištikro kam; ti visų vardu. Spėjama, kad
iri būti
Jnsn pinigai tari
būti pa- |
sybės.
Visi liuke, ką pa
džiausių
nelaimių
ir
skur

jos tiesiog pašėlo už tai, ko nijoj, dabar mažai lietuvių
Lietuva valdyti. Bet prof. konferencija susirinks apie
dėti geroje saugioje vals
sakys laisvi Lietuvos pilie
do
metu.
Naujus Mietus. Tat matome,
dėl be jų žinios sugriauta likę — tik moteris, vaikai ir
Valdemaras
juos
įtikinda

tijos bąnkoje
čiai, gyvenantieji Rusijoje.
Ne
kitokia
“
kultūra
”
pa

kaip
išlengvo
(
aiškėja
Lietu

sostas, pravesta revoliucija, seneliai. Visi tinkami ka
Skilus Seimui ir vėliau vo, kad mes tęsėsime, jei vos ateitis,. kaip sklaistosi
pagaminta' plačiosios Rusi reiviauti lietuviai arba pa sižymi ir Amerikos socialis
trukdant socialistams dar Lietuva bus nepriklausoma, debesiai. Rengkimės laisvės
tai.
OE
jos gyventojoms laisvė.
imti anglų kariuomenėn, ar
bą, buvo negalima tinkamai nes po karės visi lietuviai, saulei sutikti.
Mfhmtokec urmai
Tikri
dvasios
vergai.
Subruzdo jie, susitvarkė ba išgabenti Rusijon. Ši
Kam p.
iškelti Lietuvos nepriklau kaip Rusijoje gyvenantieji,
taip
Amerikoje
stengsis
ir pradėjo duobes kasti po tas vyriausybės parėdymas
somybės obalsis.
Prof,
3% ant Jūsų
ROBELAND, ILL.
grįsti
į
laiąvą
tėvynę.
laikina Rusijos vyriausybe. palietė visus be jokio skir
Du
areštuoti.
Valdemaras pasirūpino, kad
Atdara l*aardėH«Mlv
Kaip sudaryti Lietuvą, ar
Užsigeidė jie žut-but pa tumo lietuvius. Ypač lie
Vakarui. Od 8
tikrasis Seimo nutarimas,
Lapkričio 19 d. Liet. -Vy
vieną
sau,
ar
sujungti
su
gu

plnlgoa
grobti savo rankosna šalies j tuviai socialistai visomis
Du vyrai, kraustydami
reikalaujantis Lietuvai nečiui
8
kuopa
turėjo
savaitinį
dais
ir
latviais,
vokiečiai
valdymą ir įkurti soeialisti- priemonėmis megmo išsi
Persiunčiamo pAvdgia }
prikalaujanįis, butų kuopavogtus vertės 800 dol.
susirinkimą
bažnytinėj
sve

svyruoja.
Paties
prof.
Val

sukti
nuo
kareiviavimo.
Tešką respubliką.
Europą ir galima gauti
plačiausia paskelbtas.
Jo
drabužius, 1382 Carrol Avė,,
tainėj.
Susirinkimas
buvo
demaro
klausė,
kaip
lietu

čiau
tas
jiems
negelbėjo.'
Neapsikenčiilsi
laikina
Laivokartoa.
rūpesčiu visi švedų laikraš
buvo suareštuoti. Sakoma,
gana
svarbus.
Gerb.
J.
viai
norėtų.
Jis
remdama

Likusios
moteiįs
su
vai

vyriausybė, pasitraukė sa
čiai tą Seimo nutarimą išsis Seimo nutarimu rbikala- kad tie drabužiai yra iš
kydama: Imkite tai visa. kais labai susirūpinusios. Mockus, paaiškino, kad ka spauzdino.
'
vo tik nepriklausomos Lie King Clark ir Dress Co., Stocka ir Bonds Perkami Ir Parduo
Valdykite šalį, bi tik tas. iš Nežino jos nei kur eiti, nei pa bus gatava ateinančią
Be to prof. Valdemaras,
dami veiklus fiarbaa. Andrews & CO.,
kas veikti. Ypač joms ru-! savaitę. Visi iš to nudžiutuvos. Vokiečiai nesiprieši- 1743 W. Division St.
108 So. La Šalie st., uždėta 1900 m.
eitų žmonių naudon.
rašydamas tam tikrus strai
go
ir
nutarė
turėti
lapkriSocialistai ėmėsi darbo. pi gauti kokią nors pašelpą
psnius į švedų laikraščius, įlimiEcemkKSKRBHkuinucBiBUHHBnnnueg
nuo vyriausybės.
Pašelpa čio 27 d. šeimininį vakarėlį,
Pasirodė, kad jiems trūks
stengėsi aiškiai išrėdyti,
Bet nežinia, ko- kuriame bus nuimtas visų
ta gabių žmonių.
Nebuvo •žadama.
jog Lietuva būtinai turi būt
iš ko pasirinkti reikalingų kin jinai bus ir kada bus Liet. Vyčių 8 kuopos narių nepriklausoma šalis.
Ka
Kadangi p.
ininistcriii.
Šalyj pakilo Todėl kaikur moteris suke paveikslas.
dangi dabar Švedijoje susi
Daugiausia Mockus daugiausia darba spietė , visų tautų atstovai
betvarkė, paskui ėmė siau lia trukšmufc.
sti anarchija.
Koks pas nesmagumų policijai daro vosi kapos nupirkimui, tai ir politikos darbininkai, ka
juos išmanymas, toks pasi socialistų moteris. Jos yra visi Liot. Vyčiai padėkojo dangi ten svarstoma įvairių
taip tamsios, kaip tie miške jam rankų- plojimu.
rodė ir šalies valdymas.
tautų politikos reikalai ir
e®
SfflĮ
P. Pivariunas pranešė, likimas, tai prof. Valdema
Taip prilipę liepto galą nukirstų medžių kelmai.
ėmė šaukties pagelbon ap- Teeiau trubšmauja, ne bi iš- kad yra mokomasi naujas ro straipsniai, iškėlė Lietu
Šv. Jurgio naujai statomos bažnyčios naudai, yra rengiamas labai puikus bašviestunijos, buržujų. Ši ko nori imti pašelpą, nors lošimas*. “Živilė,” kuriam vos nepriklausomybės rei
zaras. Bus labai įdomų, nes jame ima dalyvuma visos vietinės lietuvių, katalikų
tie dėl šalies meilės stojo nežinia, ar ją joms kas daug laiko reikės pašvęsti.
draugijos.
Pradedant gruodžio 4 d., re tuos jaunuolius mirkstan
bendran su socialistais dar duos.
A
ban. Rodos, viskas turėjo “Išeivių Draugas” tarp peticijos to lošimo bus kas čius rauge saliunuose. Jau
kiekvienas antradienis. To nime!
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būt sutvarkyta, šalis turėjo kitko rašo:
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visus
daly

pradėti gyventi žmoniškai,
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pribūti.
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Bet socialistų radikalų toritetas! Berods, jis au
tikimasi,
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kalai pažymėjo, kad Rusi
Subatomis groi puiki muzika ir bus įvairinusi šokiai ir programas. Ketver
ge bus didelės imtynės “Wrestling”. Kitais vakarais bus dainos deklertiacijos
ja turi būt sociali stiška, ar ją, apraminti trukšmadnrį, Yra labai peiktina, kad kuriose priklausyaabias at
ir kiti margumynai. Atsilankykite o busite pilnai patenkinti.
ba tuščiajos! Girdi, šalin priversti pildyti valdžios į- Roslcndc yra gana daug neštumei naudą ne tik sau,
Parado jis tokių jaunikaičių, katrie bet ir savo broliams, savo
“buržujai!” Rusija turi sakymus, etc.
VALDYBA.
Visus kviečia bazaro,
tėvynei.
kelią
paklausus,
dabojaileidžialaikąpatįsnežinodabūt “soeialistiškas rojus!”
X.
Ir pakėlė jie kontrrevoliu-tvarką. Bet šiaipjau iš po- mi kam.
Dažnai matyti x ’
... V
Lietuviu Kataliko DlmroMa
_
Eta* kasdiena tfskyrua u*461di»-'
aiva.
PRENUMERATOS KAINA:
Metams •••••.•••• •••••••• $5,00

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS KLAUSIMAS.

FAT0M1C

SES’JRin BANK

DETROITO LIETUVIŲ DOMAI!

BAZARAŠ

Prasidės Subafoje, 24 d. Lapkričio
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ATDARA
Stempai.
SOCIALISTŲ
MAS

ii

VEIKI-

Easton, Pa. — Vietos ci-

$100 nuo vyčių, $19.25 pel
no nuo kun. Žiliaus prakal-)
bą, $11.65 auka nuo Šv. Ce
cilijos choro narių, o kiti I
susideda iš mėnesinių duok-1
lių narių.
Buvo tariamasi apie di-1
dėsnį veikimą.
Nutarta
surengti kiekvieną mėnesį
agitatyviškas prakalbas T.|
Fondo naudai.

KALSTO 20™ ST’S
CANALPORT AV E ■

UPanedeiio Vakaro Patarna-1
' ( vimas Del TaupinančiŲ.

Seredoj Lapkričio 28 visą
dieną ir vakare. Dubeltavi B |

Ketverge Lapkričio 29
visa diena iš priežast.
Padekavones Dienos.

UŽDARYTA

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozitoEriams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
= bankinėse valandose
Del parankumo -ūkių depozitorių Taupumo Sky-,
= rius šios bankos yra atdaras
5 Fanedėlio Valiarais iki 8 valandai.
!,
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA| PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.

ŠTAMPU DYKAI T~\vigubi Stempai Utarninke
I TT^ubeltavi Stempai Seredoj
cilikai yra taip apsišvietę,
Panedcli Dividentą Diena
teipf kaip visada.
I-A-' visa diena ir vakare.
Atsineškite savo S tempą Kningutf,
kad tą jų mokslą jau beveik
kiekviena Amerikoje lietu
vių kolionija žino. Visi ži
Cukrus — Smulkus Cukrus
no, kad tarp tų “bezdžion(3 svarai kiekvienam). Nerei
vaikiu” viskas galima. Jie
kalauji
daugiau ką pirkti
apart cukraus
2
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuolygina visus kiek galėdami,
ŽIEMINIAI KOTAI
svaras
8c 2 širdžiai priėmami.
Jonas Keras. |
ar tai saliunuose ar tai šei
"Mes nesakome kad Jus galite gauti
Skalbimo
Mlulus — Amebcr
blle
koki drabuži norį — bet bt mos
muilas 5
mynose. Jie randa budus
sakome ir galime i>riparodyti kad gausi
šmotai už
23c
Gražiausių kotą už kaina kuria užmo
visur, kad išnaudoti savo SOCIALISTŲ NELAIMĖS.
kėsite.
Flanelės — puikios
flanelės,
artimą.
Juk ir priežodis
vienos iš abieju pusiu vertės
Moterį} ir Mergaičių $22.50 Kotai $>8.50
19c. 10 yardu
ją nebereikalo vartojamas Binghamton, N. Y. — Viso
LA SALLF
įd WASHINGTON STS.
Gražus kotai padirbti iš geriausios
kiakvienam
kie
socialistų
valkatos
per
pa

rūšies
keršy
vilnos,
velour
ir
aksomo
su
121c
yardas
yra: “Kas tavo, tai ir ma
(Skersai nuo City Hali).
augštu Empire diržų gražiais didelias
skutinius
penkerius
metus
no, o kas mano, tai ne ta
kalrJiflAil Apvedžioti kit coney kaili
Skrybėles — moterų gražia ap
. ................ .
nukais ar šilkinių
taisytos skrybėlė gero aksomo,
taip ištvirkino vietos lietuvius,
vo. n
aksomų 4 8 colių
juodos
ir
spalvuotos
$2.00
$18.50 vertės
ilgumo tik
Vietos socialistai, dideli kad pažiurėjus į pasekmes tų
95c
dabar
Didžiausis Pasirinkimas
darbininką
“užtarėjai” bedieviškų pliauškimų, plau
M« erų Ir Mergatčių $30 Kutai $24.75
Fančiakos, Vyrų vilnonės panLabai gražus Želminiai Kotai Salts
’ Lietu Iškų, polskų, ruskų ir angliškų rekordų, geriausiu
šiais laikais paliko turčių kai ant galvos pakįla.
čiakos juodos, rudo.
(Jį ■
Esųuimeth aksomo,
vilnono velour,
gramafonu, kaina nuo $15.00 iki $3.50
ir oxford po
4UwC B
pom pdm materijos kersey ar drižuoto
( tarnais ir darbdavių šni Pereitą savaitę būrys lietu
Didelis pasirinkimas Jewelery, laikrodėlių, auk
aksomo, su didi i. kaliniais kalneriais
sinių žiedų, daimantų, sidabrinių šaukštų, peilių ®
Jekutes—dėl moterų ir mergai- *
vių socialistų apiplėšė kelis
pais.
ar marten kailio. Kiti yra apvedžioti
(silverware) ir tt. Užlaikome didžiausi knygų krau
čių biski suteptos $1. vertės vi- ■
sų šilkinių karamie
tuvė Chicagoje kur galima gauti visokias knygas
Lapkričio 4 d. buvo atva geležinkelio prekių (vagonus.
cokios
QA
■
ar seal akso
kokios tiktai yra lietuvių kalboje, taipogi gražiausiu
$24.75 didžio
• JuC
somų
abrozdų, šventųjų paveikslų, postkarčių, ir tt.
žiavęs net pats “Kovos” 2- Kadangi tai jau buvo nepirKainos pas mus yra žemesnės kaip kitur.
Skepetos
—
didelės
beaverskeStoroms Moterims Kersey
rasis redaktorius.
Kalbė miena, tai valdžios agentai eiKataJoga gramafonu ir rekordu' siunčiame dykai.
petos, paprastai
pardudamos
Ketai $29.75.
jo, žinoma, apie darbininku škojo pavogtų daiktų. Ir kaip
po $2 o ,
JUOZAPAS F. BUDRIK
rel Drover 8167.
$1.39: $$
Labai gražus extra size Kotai dėl
dabar
3343
SO.
HALSTED
ST.,
CHICAGO,
ILL.
būvio pagerinimą.
Girdi, kartą vieną raudonkaklį su
moterų 46 iki 54 bust. Su dideliais
seal aksominiais kalneriais su dirželiais,
erų ir ■
Union siutai, dėl moterų
musų, cicilikai, kurie nesu gavo su maišu čebatų. Prispir
su sakčia, gerų
merginų gražiai išdirbti su
h
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu"
pamušalų Sol
pusrankopranta organizacijos moks tas prie sienos ir, matydamas
satinos
vėm tik
,
65c
■
lo, yra lyg kiaulė su pririš neišsisuksiąs, išdavė ir savo
I Mokintis Niekuomet Neperta lašiniu paltim po kaklu. draugus. Pas vienus rusyse
I volų—Visuomet Naudinga
Sakė} kad tokiems cicili- rado visokios rųšies rūbų, pas
OVERKOTAI IR SIUTAI
Mokinties norinčiam visuomet yra laikas. Taip pat visuomet
S
jis turi progų; jeigu neturi, tai ją. pasidao.
kams ar kalbi ar triubiji, kitus — krūvas čebatų, gi pas
Del Vyrų Ir Jaunų Vaikynų
Jėzuitų Brolijos tėvas Ignotas Lojolą, trisdešimts tris metus
jų patį viršininką, kelias skry
tai jiems vistiek.
H amžiaus turėdamas pradėjo mokinties skaityti iš knygos. LomonoMes esame biski pirmesni už kitus kuomet prieina
5 sovas, tamsaus žuvininko sūnūs tolimojoj ledų šiaurėj, kur švietiGandas eina, kad sociali nias degtinės. Kaikurie paty prie pasirinkimo, rūšies ir vertės vyrų siutuose ir over“ mo patogumai labai prasti, tik dvidešimts uviršum metų sulaukęs
kotuose.
S pradėjo mokyklą, lankyti, o tą pabaigęs; iš Archangelsko į Maskvą
stai statysią sau svetainę, rę, kad bus jiems karšta, iš
S ėjo pėsčias ir ten įsigavo augštesnėn mokyklon, kuri atlidarė jam
$18
ir
$30
Siytai
ir
Overkotai
$14.51)
~ duris šviesuomenės ir literatų pasaulin.
bet ne musų tamsunams tas vežė vogtus daiktus ant farKą nuveikė Lojolą, ką atsiekė Lomonosovas, tą gali nuveikti ir
gOVERKOTAI
■
mų,
pas
savo
gerus
“
drau

padaryti.
Jie buvo sutve
S atsiekti kiekvienas, pas kurį yra Lojolos ir Lomonosovo noras —
Iš gražios juodos kersey, oxford pilko,
~ noras mokyties, šviesties.
rę kooperaciją, bet tuojaus gus”. Ant galo pasirodė, kad vicunas, budo, pilko žalio ir melino, driDabar ateina pats gerasis mokinimosi laikas; ligi ir vėsus ružuoto ir lyginus eunserva'tviski kutai, i xu
= dens ir žiemos vakarai. Kiekvienas, kuriam apšvietimo ir mokslo
atidavė į privatines rankas, per paskutinius metus tokios diržais ir liuosi UIsterrelle ir vėliausios ma
trūksta, naudingiausia gali juos praleist} mokykloje, prie knygos.
dos Trench kotai.
kadangi čionykščių socialis vagystes buvo begalo plačiai
Geriausia suaugusiems mokykla yra AMERIKOS LIETUVIŲ MO
ra
=
SIUTAI
KYKLA. Joje mokina plačiai Chicagoje žinomas ir gerai savo pro
tų mokslas tiek vertas, kiek praktikuojamos, ir tai vientik
fesijoj prityręs, Valparaisoje baigusis augštesnį mokslą Juozas P.
Geros vilnos, melinos serges;
ivorsteds,
Olekas. Čia jis veda dieninius ir vakarinius kursus. Mokykloje
casseeneres
chcviots
ir
English
darbo,
su
lygybės
delei.
Per
penkerius
silkės galva.
mokinama šitie dalykai: Lietuvių ir anglų kalbos, aritmetika, knyggražiais dirželiais.
vedystė; stenografija, mašina rašymas (typewriting); pirklybosl tei
Čia Šv. Mykolo Arkanio- metus lietuviai socialistai dar
sės; Suv. Valstijų istorija; geografija, politinė ekonomija, pilietyVyrų Siutai ir Over
lo parapija gražiai gyvuoja. bavosi tuo tikslu. Kiti net far- Vyrų Siutai ir Over
stė ir dailerašystė.
kotai.
Jo mokinimo būdas labai suprantamas ir lengvas. Mokinimo
kotai
Joje klebonauja gerb. kun. meriams neduodavo ramybės,
• valandos tokios: Nuo 8 ryto iki 5 po pietų ir nuo 7:30 iki 9:30 vak.
Jie yra ranka dirbti ge
kraučlų, ir gražiai
Kuppenhcimcr Siūti! ir
Rastutis.
Parapija turi vogdami nuo jų kas jiems pa riausų
nubaigti. Gaunami viso
Overkotai dėl /yro kuris
svetainę, kurioje beveik tinka.
kio didžio, dėl storų ir
nori gero drabužio, lm-*
ir
portuotos
kiekvieną savaitę įvyksta Nesmagu buvo žiūrėti, kaip plonų
extra
$20
$25
a = 3106 So. Halsted St.,
sizes ,
pasilinksminimai.
Viskas lapkričio 17 dieną pas keletą
CHICAGO, ILL.
■■
ag a bb ■ HBBiagBBB n si ■ ■ bį ■ T<Hiinii»iinnmninniniiiniiiiiiniiiiiuiiniiniiniiiiiiiiminiiiii»ĮiminiiniininMH
butų dar geriau, kad tie pa laisvamanių-socialistų namus ■ ■ ■ * ■
saulio padaužos nekištų sa į vežimus vertė iš rusių viso DVI NETIKUSIOS IDĖJOS.
vo nosių į bereikalingas vie kios rųšies pavogtus daiktus.
P. K. BRUCHAS
Manymas, kad kas yra prik- 5
tas.
Gi kaltininkus su pančiais so

10

Išpardavimas Panedeli Utarninke
ir Seredoj Lapki. 26-27 ir 28ta

PANEDELI TIKTAI

i

I State Bank of Chicago

Amerikos Lietuvių Mokykla

lus tas yra sveikas, privalo bū
vežimus. Buvo verk
ti numestas šalin.
Geriausia vieta pirkti Delmensmas mėterų ir nekaltų vaike
tus
ir aukso žiedus , aukso Ir
Ypatingai vaistas, nors diVYČIAI PAAUKAVO
lių. Vienok tai dar tik pradžia
paauksuotu laikrodėlių lencugėlų
medžioklės” Galima tf I
Pasekmingas, bet tuo paTAUTOS FORDUI $100. tos
lakotų koloneku špilkų ir tt Mu
1 čiu sykiu gali būti ir labai
kėtis, kad greitu laiku bus vi
su Lietuviška krautuvė yra Vie
smagus
priėmimui.
Lawrence, Mass. — Lap sa govėda tų “svieto lyginto
na
Iš didžiausių
ir
seniausia
Trinerio
Amerikoniškas
Chicagoje
Musų
tavoral
yra telkričio 12 d. vakare čia buvo jų” suimta. Policija išsijuosus
singal gvarantuoti Ir prekės pi- ;
Kartaus
Vyno
Elixiras
yra
ga

vietinės vyčių kuopos susi veikia ir nėra tos dienos, kad
gesnės negu kitur. '
'
rinkimas. Kadangi pirmi ko nauja neatrastų. Bėda mu lutinis prirodymas, kad pasekninkės ir jos pagelbininkės sų socialistams, peš policija mingumas ne išstumia sipao
nebuvo, tai Jonas J. Rama visai nepaiso šios šalies “liuo- gaus priėmimo.
Trinerio
Amerikoniškas
o
nauskas išrinktas vedėjas sybės”, ima už apykaklės ir
s
Kartaus
Vyno
Elixiras
visuo

susirinkimo. Raportai val tempia į vežimą, veža pasilsė
met gelbsti, nežiūrint to, kaip s
dybos buvo išduoti.
Ga ti.
o
lutinai buvo nutarta paau Vietos lietuviai dabar tik labai užsisenėjusi butų jūsų o
3323 S. Halsted SIkoti visus pinigus, uždirb pamatė, kiek blogo jiems yra konstipacija, nerviškumas, gal •□
vos
skaudėjimas,
nevirškuo
tus vyčių išvažiavime, Tau padarę laisvamanių, ir sociali
s
CHICAGO
mas,
abelnas
nusilpnėjimas.
3
tos Fondui.
Kadangi dar stų mokslas. Daugumas vyrų
Jis išvalo pilvą, sugrąžina 3
truko keletos dolierių iki prarado savo pačias; kelioliką gyeiką
apetitą> prigelbsti vir.
$100, tai nariai iš liuosos
—
merginų pražudė savo skaisty- škinimui ir sudrutina visą kuhiiiiiiiiuimmiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimmimiiiiimiiiiimimimiiimiiimmimiiiiiĮĮ
valios padarė tarp savęs kobės dorą; jaunuomenė miršta lną Aptiekose.
lektą ir dapildė iki reikalin ligonbučiuose nuo paleistuvysKitas netikusis manymas
gai sumai.
čiu ir tai be šv. Sakramentų. I
kad buk nėrft gerQ vaigto
•
T ' naBuvo nutarta prisidėti šlykščiausi moterių pirmeivių I, reumatizmo> neuralgijos> “
Tegul Kvorkn padabina
Jūsų
prie surengimo Spaudos Sa teatrai ir viešos prakalbos lai- lumbag0 ir tt
ma Pas mus galima gauti visokių =
vaitės. Komisija iš trijų svamanių apie gimdymų konnaminių radankų k. t.
Pamėginkit tuojaus Trine.
išrinkta tą darbą atlikti. trolę padarė Binghamtone So-K Linimento> tai netrukus pri
rakandu pečių, divonų, siuvamų |
Komišijon išrinktos p-lės:
pažinsit, kad jus klydote.
mašinų, pianų, grofonolų, viskas |
Juz. Kriviutė, EI. Karso- domą ir Gomorą.
Šiandie vietos socialistai, I jįg yra taipgi puikus, nykpas mus gaunama.
kiutė ir Monika Tarasevi
kaip skruzdynas išdraskytas, I sterėjimams,
išsisukimams,
čiūtė.
Prie to dar buvo
Kuomet jum prireikės ko prie
laksto nuo vienos vietos į ki- nuilsusiems ir tt.
nutarta mokinties teatrą.
namo kreipkitės prie
tą, nežinodami ką ir pradėti.
Aptiekose. Jos Triner, CbeT. Fondo susirinkimas.
Bijosi, kad gal ir jiems pa- mįkas išdirbėjas, 1333-1343 S.
Antradienio vakare laikė lieps paskutinius pavogtus Ashland Av% chicago, III
k*Savo susirinkimą vietinis čeverykus nusiauti ir atiduo
1551-53 Chicago, Avenue
ti
tam,
kam
jie
priklauso.
Tai
I
Tautos Fondo skyrius. Nu
Chicago, III. Arti Ashland Avė. =
tarė pasiųsti suvirs $160. tokios baisenybes tarpe musų
Telefonas Monroe 2500
Tautos Fondo išdininkui. socialistų.
“DRAUGI”
| BFAMLINGjNIVtRStt

NAUJAS

Eastonietis. dino į

P. K. BRUCHAS

S. Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus? I
5

Kaip galima lengvai ant smuikos

kaip muzikos kompozitoriai neišrado to ahkščiau. Ateikyte į konservatorija persitikrinti ar yra teisybė ar ne.
Privatiškai ir klesoj lekcijų ant smuikos mandoli

nos gitaro ir muzikes harmonijos.
s' •
.
Taipgi ateinam į studentų namus lekcijas duoti.
Orkestros pratika prasidėjo, prisirašykiti

NAUJAGADYNIŠKA

Muzikos Konservatorija
FRANK BAGDŽIUNAS, Direktorius

paulkvorka!

3343 So. Union Avenue
I
Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 9 vakarė. Ncdėliomis

SKAITYKIT IR PLATINKITE

pinigai reprezentuoja

Viską Matęs.

-- -- ---- -

nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakarė.
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t,

....

išsimokyti į

trumpą laiką per naujos gadinęs Pus Balso systema kaip
yra lengvai ir aiškiai Pus Balso systemas, net yra dyvai

g

Tie
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$29.75

_ ____ . _______________ _____ _

-

>--------------

“B RAUGAS”

'4
CICERO. ILL.

Šeštadiehis, lapkr. 24 d.
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Vakaras ir smūgis pociaiig
tams.
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Kirchman State Bank |

SVARBUS

Kamp. 22-ros ir 56 Avė..

Šita lietuviu kolionija yra pagarsėjusi, kaipo lizdas
Jau visi šio laikraščio skaitytojai ir jų draugai yra girdėja apie didžiausia
vidurinių valstijų lietuviš
lietuvių korporacija LIBERTY LAND & TNVKSTMENT CO. Kuri iki šiam laikui
kų socialistų, ir tai dar aiv
nebuvo apsirinkus atsakančios vietos ofisui. Dabar duodame žinoti, kad ofisas ta
šiausios rųšies.
-Bet vispo įkurtas po šiuo adresu: 3301 So. Halsted St.., ^(Kampas 33-čios). Nuo dabar vi
tiek, tie socialistėliai negali
si reikalai bendrovės bus atliekami minėtoj vietoj. Taip-gi ofisai įkūrėją bendro
vės yra perkelti į tų pačių vietų, kaip tai: Western Ilealty Co., J. Sinkus & Co.
sustiprinti savo lizdelio, nes
A.
Visbaras &Co., S. Z. Mickiewicz ir Jos Škinderis. Todėl meldžiame visą gerbia
rimtesnieji,, susipratę žmo
mųjų
kostumerių su visokiais reikalais kreiptis į minėta ofisą kuriamo visi rei
nės taippat nesnaudžia. Akalai bus atliekami greitai, gerai ir teisingai. Užtikriname geriausia patarnavimu
Čių jų pastangoms, socialis
visuose dalykuose.
■.
tėliai turėjo sustoti “gim
Šį korporacija darys biznį labai platų: PARDAVOS FARMAS, NAMUS IK LO
nastikas” dirbę, sustoti rė
TUS LENGVIAUSIOMS IŠLYGOMS. TURINTIEMS LOTUS PABUDAVOS NA
MUS, IR FARMAS. INSUR1NS NAMUS NAMYN1US RAKANDUS, BIZNIUS,
kavę ant kampų, pasilipę
LANGŲ STIKLUS, AUTOMOBILIUS IR KITAS NUOSAVYBES Į GERIAUSIAS
ant muilo “bpksų.”
Tie
KOMPANIJAS.
PADARYS VISOKIUS NOTARALIŠKUS DOKUMENTUS ir tt.
patys susipratusicji žmonės
Meldžiame kriepkitės su visais reikalais rišanties “Real Estate” biznį kur jus
uždavė smūgį socialistų va
turėsite pilna užganėdinima, nes jus turėsite reikalu su didele atsakančia valdžios
g
dui Mockui ir kuris, kaip
prižiuriama korporacija.
matytis, dar ir dabar neat i
Virš minėta korporacija yra inkorporuota į $100.000.00 ir Kurios šėrai yra par
duodami. Jau turime keletą šimtų lietuvių kurie yra nariai šios korporacijos. I)a
sigauna.
Ir tai vis pada
yra likę mažas skaitlius šėru parduot, norintiejai pasiskubinkite pirkti, nes iš to
rė ' ne per “revoliucijų,”
turėsite dide naudų. KREIPKITĖS Į OFISĄ KLAUSDAMI PLATESNIŲ PAAIšbet teisėtu budu.
Lai tas
KINIMŲ, NEG ALINTI ĖJAI ATEIT Į OFISĄ PARAŠYKIT ATVIRUTĘ, TAI Hl
būna užmiršta. Reikia dir
MUSŲ ATSTOVAS 'PRIBUS IR VISKĄ IŠAIŠKINS.
stelti arčiau į dabartį.
BAIGIANT ŠĮ PRANEŠIMĄ IŠTARIAM ŠIRDINGA AČIŪ, VISIEMS SE
Čia susidarė Lietuvių Ka
NIEMS KOSTUMERIAMS UŽ RĖMIMĄ IR PRIJAUTlMA PER KELETĄ PRA
EITŲ METŲ. NUO DABAR SUTEIKSIM DA GERESNĮ PATARNAVIMA VI- B3
talikų Spaudos Savaitės ko
SIEMS ESANTIEMS IR BUSIANTIEMS KOSTUMERIAMS. MELDŽIAME VISU
misija iš katalikiškų drau
ATSILANKYTI.
gijų ir pasišventusiai vei
Su tikta pagarba,
» H
kė.
Sunku tos komisijos
LOAN^AND IN- |
visų veikimų aprašyti, bet
nors svarbesnius atsitiki
mus čia paminėsiu.
VESTMENT CO.
Štai, lapkričio 18 d. vie
CHICAGO. |
tinėje bažnytinėje svetainė « 3301 S. HALSTED ST.,
je buvo didis vakaras. Tas
vakaras parodė, kaip kata
likiškos spėkos susiorgani- .
zavusios veikti prakilnų
LEKAS.; A, Valančius — L. R. K. FEDERACIJOS
darbų, tv. platinti katalikiš Šv. Antano draugijos; J.
r Gaza Naudotaiaais
CENTRO VALDYBA;
kų spaudų.
z
Mozeris — Saldžiausios Šir
Kurie Dar Vartoja
Pirm., Kun. J. Ambotas,
Uždangai pasikėlus, pasi dies V.
Jėzaus dr-jos;
Plokščią Ugninę Šviesą
rodė ilga eilė susėdusių Streleiunas—Visų Šventų; 53 Capital Avė., Hartford,
Coiui.
Žvakes galybė gaze visoje
žmonių.
Kas jie tokie bu Aleks. Krenčiunas nuo L.
Chicagoje tapo sumažinta sulyg
Pirm.
pagelb.
J.
Grebliuvo?
Vietinis klebonas, Vyčių 14 kuopos; Pr. Zdan
Valdžios įsakymų. Tas suma
žino šviesa nuo plokščios ugnienas,
425
Paca
St,,
Baltimogerb. kun. A. Ežerskis, ati kus nuo Liet. Vyčių (mažų
degintojo. Užtat visiems gazo
naudotojams kurio pilnai re
darė vakarų paaiškindamas jų)114 kuopos; p-lė Nausie- re, Md.
miasi ant plokščioj šviesos de
Raštininkas. Kun. P. Ke
gimo ši kompanija štai ką siuapie katalikiška spaudų, jos daitė —Pan. Švenč. drau
mėšis,
3230
Auburn
Avė.,
vertę, ir kad ta) eilė sėdin gijos; St. Daunoras — LDS.
Chicago, Hl.
čiųjų tai draugijų atstovai, 49 kuopos; Pr. Zdankus —
Iždininkas, Kun. V. Ma
tų draugijų, kurios pasiža LĖK. Piln. Blaivininkų 37
Dvi
tulaitis, Secred Heart Recdėjo ir remia katalikiškų kuopos.
tory, P. O. Silver' Creek,
Mantle Šviesas
spauda. Kun. Ežerskis va
Iš viršui paminėtų atsto
— uždangalus ir cilindras įde
karų
pavyzdingai
vedė. vų kalbų pasirodė, kad kai- Ncw Philadelphia, Pa.
damas be'jokių mokesčių.
Iždo globėjai:, A. BajoVieno JUNIOR šviesa
pri
Jam ,apleidžius svetainę, jo kurie jų turi gabumus gerai
duos jums tris syk tiek švie
.ęiutė,
723
Saratoga
St.,
Bal*vietų užėmė p. P. Zdankus. kalbėti viešuose susirinki
sos negu esate kada gavę nuo
timore,
Md.,
M.
Tumasonis,
plokščios šviesos ir tik pusė
Pirmiausia
mokyklos muose.
gazo tebesuvartoji.
Kitas įspūdis iš 320 First Avė., Homested,
Rašykite mums tuojaus —ar
vaikai gražuti sulošė kome jų kalbų, tai griovimas .so
ba išpildė šį kuponų prisegkite
Pa.
priesavo gazo bilos, o bus grei
dijų — “Dvasia kambary cialistų ir laisvamanių po
tai prižiūrėta.
je”.
Toliau sekė monolo zicijų musų kolionije.' Pa-i
The Peoples Gas, Light
gas “Rėksnys,” kurį gerai aiškėjo, kad bemaž visos PEARL QUEEN
& Coke Company
atliko Juoz. Mozeris.
draugijos stovi stipriai už
PeoplesGasBldg. PhoneW»ba,h6000
Prasidėjo draugijų atsto apšvietą
KONCERTINOS
ir praplatinimą
To Th« Peap’os Gas Light A Coke C s.
vų kalbos. Pirmiausia kal tikrai rimtos katalikiškos
Aš pilnai esu pasitikėjęs ant
bėjo p. Balčiūnienė nuo L. spaudos.
plokščios šviesos degtuvus ir
šiomi atsišaukiu dėl dviejų (2)
R. K. Moterių Sąjungos 2
Tolesniai kurįs mokinių
Junior Mantle
šviesas kaip
nuskirta per City Ordinance,
kuopos; antra buvo p-ni V. sudainavo puikiai “Sveiki,
Birželio 25. 1917.
Petrošienė — Mot. Dievo broliai dainininkai,”
Pas
Vardas ................ ...........................
Sopul. draugijos; Kl. Mika kui visi kartu pagiedojo
Adresas
lauskas — nuo Šv. Griga “Lietuva, tėvyne musų.”
Dabar yra patvirtintos ir varto
liaus giedorių draugijos; E. Daug kuom dėkinga vietis
jamos daugumos lietuvių, kurie graŠemiotaitė —Aniolų Sargų nė , Kat. Spaudos Savaitės jija koncertiną ir augštal rekomen
DlE/JRAŠČiO
dr-jos; J. Šliogeris — Tau komisija vietinėms seserims duojama kaipo geriausia koncertina
0
padaryta
Suvienytose
Valstijose,
Atos 59 skyriaus; Ad. VrulU Nazarietietėms, katros vi
merikoje. Mes galime jas parūpin
liauskaitė — Apaštalystės suomet- nuolankiai patar ti augšto arba žemo. tono.
Maldos dr-jos; Pr. Zdankus nauja kiekvienam prakil
Reikalaukite katalogo, kurį Išsiun
Kaina
čiame dykai.
-y Šv. Kazimiero kningyno; niam darbej puikiai išlavinP. Gasiunas — LRK. Mok dambos vaikus, prisidedan Georgi & Vitik Music Co.
sleivių 16 kuopos; Mot/ čius prie programos. Taip 1540 W. 47th St.,
Chicago, Iii.
Dambrauskas — Apaštalys pat vietinė KSS. komisija
tės Maldos; J. Juncius Tre yra dėkinga ir p. Mikalaus
tininkų; J. Balčienė — Gy kui, vietos vargonininkui,
vojo Rožančiaus; J. Miko-' už jo pasišventimą mokini
lainis LDK. Labdarių 3 kp.; me vaikus dainuoti
gerb. kun. A. Ežerškis —
P. Z.

Po Valstijos ir Chicago |
Clearing House priežiūra, s Ypata, norinti atidėti tam tik
rą dalį savo uždarbio arba jau
Taip pat turi skyrių Su
turinti
maždaug susidėjusi,
vienytų Valstijų pačtos
kartais
nežino
kokiu budu pa
(Postai Savings Funds).
dauginti savo pinigus.

3

g

i LIBERTY

Apsaugos

dėžutės ant randus

$3.00 nfetanis

iiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiNiiiiiiiimiimmiiiiiii

BBEAKFAST

GFR1AUSI0S
PLUNKSNOS IR PIGIOS

ostas ir gardžiausiąs . šiose
Lapkričio
rytuose.
Bet dar gardesnis
yra kuomet prireng
tas su

T

PIRMAS kad

ATDARA NEDELIUMS

TU tikrai patriotiška dar
bą atlieki kuomet valgai
daugiau tosto; duona ku
ri yra apdžiūvusi gali būti
pavartota į tostą ir labai
gardi valgyt.

640 W. 14tli St.
PUSANTRO BLOKO Į RYTUS

NUO HALSTED 6ATYES

Daug visokių stylių
Elektros Džiovintoji? nuo
$1.85 iki ..6.00 yra
iš
statyti krautuvėse Commomvealth Edison Company.

Užlaikoma Puikiausią
Laikrodžių Krautuvę.

VISOSE SUV.
VALSTIJOSE,

Central Maniifactiiring
Disliict Bank
1112 West 3518 Street

ių laikrodėlį,
deimanto žie
delį, devlzkėlį, štiubinių .
žiedų arba
mofonų rekordų ir kitų visokių daly
kų.
Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius, gramofonus Ir armonikas.

IŽ 'ZZK3I ABAKS SISESV
ant/
UHJ & M!fiSS!6S.H EITOS,
nu TSMess:

ji?«=
2980

K. MICH/» LAUSK1S,

tinas blakas Į vakarus ils Morgan got,, Ctlcagi, tu.

Kapitalas $300,000.08
Turtas Kiršina $3,000,000.00
RANKINES VALANDOS: Nuo 9
ryto Iki 4 po pietų. SUBATOMIS nuo
9 ryto Iki 1 po pietų. Telpgi 8UBATOMIS nuo SĖSTOS iki DEVINTOS
VALANDOS VAKARAIS YRA AT
DARAS.

3303 S. Morgan - Street

f

CHICAGO, ILL.
Tel.

Junior

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

e

(A State Bank)

' nusipirkti gra

Win D. LIcJunkin AdverU'.iug Ager.c; A bi. ižo

Musų Banka yra po globa Valdžios
Valstijos Illinois. Jos direktoriai
ra kartu ir savininkais didelių dirb
tuvių kaipo Vice-Pres. ARMOUR and
Co.. Pres. ALBERT PICK and Co.
Vlce Pres. CHICAGO JUNCTION gelžkelio kompanijos ir daug kitų kom
panijų priguli prie šios Bankos.
Todėl pilnai gvarantuoja saugumą
padėtų čionai žmonių pinigų. 'Gali
ma pasidėti nuo vieno dolerio >lr dauau. Banka moka 3 nuoš. metams.
amo Banke yra lntatsyta LIETUVIŲ
SKYRIUS, taip dideliems kaip ir ma
žiems taupytojams tarnaujama su di
džiausiu mandagumu Ir rūpestingu
mu.
.
.

Didžiausią ant
liridgeporto.
Katrie norite

DYKAI

$5.99

f-

H. RUBENSTEEN

Elektros Džiovinlojas
taip prirengia
kaip tik
nori ir kaip tik reikia,
nei perdaug nei permažai — pritaisomas prie
kiekvienos elektros švie
žos — labai mažai elek
tros išdeginama.

anKc&ipa ase

Yra tai geriausia ir saugiausia vie
ta, tik reikia tėmyti ant to —
pinigai butų padėti
, Na ogioje Rankoje, tai yra tokioje Bau
koje, kuri turi didelį kapitalą, yru
Valdžios kontroliuojamu ir prižiū
rima.
ANTRAS kad Prll'Jus reikalui gali
ma liūtų juos atsiimti ant kiekvie
no pareikalavimo.

Mes Parduodame
Už Wholesale
Kainaą

m ELECTRIC
TOASTER

Zk&EBEBBKKBB.iKKKBBEia«B8i!BBBBBIiBBBBEBBeiBBflBSHiiŠiaeBS

SKYRIUS
TAURINIMO
RANKOJE

Atdara Paned. Ketver- |
gals ir Subatomis iki 8 |
vai. vakare.

TOAST

Į

"DRAUGO"

GERAS
PATARIMAS

1

CHICAGO, ILL.
Kapitulus $125,000.00
3 nuošimčius inoluma ant
padėtu pinigų.

Yards

13SS

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS
UHUtUKGAS,

PRAMUŠIMAS
CICEROS
“Draugo’’ skaitytojams, kam iš
Ciceros “Draugo”
«>.aitytojams
depristato vaikas teisingai kožna
dieną “Draugą”, tai meldžiu atsi
šaukti pas manės, o aš stengsiuos
pataisyti.
J. MOZERIS,
1430 S. 49th Avė., Cicero, IU.

IB

3229 So. Halsted St.
Chicago, UI.
Gydo visokias ligos moterų Ir
valkų.
Priėmimo Valandos: nuo • ryto
iki Ii; I iki K. Nedėliotus:
nuo M iki S po pietų; nuo • v.
Od

8 ▼.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Or. POVILUS ŽILVITIS 1
Lietuvis Gydytojus U
Chirurgas,
9MM S. Halated 8t.,
Chloro
Tel. Drover 7178

M

_ .

_

_

-_ . - . _

c K

P-leE.6, MAKARp

s

Mas (ar.te agli/Oau akla ir tranąpą žiūrėjimą arba galva skaudu
nelaukite ilgai, bet ateitlkite p<w
munh.
Aš Juma duosiu rodą Ir
pririnksiu akiniu^ Už savo darbą
gvarautuojn arba pinigui tmgrą •
ilusla

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatvė

PIANO MOKYTOJA
4515 So. Wood St.

VIENA Iš ARŠIAUSIU LIGŲ
1201 W. 47 th St., l.os Angeles, Col.,

Spalio, 1916
Apie 20 metų ąš labai sirgau, tu
rėjau inaemia ir nerviškumą, aš ėjau
prie daktarų, bet nei jokios pagelbos nebuvo: aptiekorius man patarė
kamėginti kun. Koenigs Nervine. Aš
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi svei
ka. Pernai žiemą aš buvau sumušta
per automobilių. Daktaras man pa
tarė imti Kun. Koenigs Nervine. Aš
dabar jaučiauosi labai sveika.
Mrs. M. E. Kratz.
fl W A 11 ®cra knyga apie NervišI Antį kunius ir snmpelis vaistų
siunčiamas. Neturtingiems
ligoniams vaistai siunčiami
dykai.
Sutaisytas
per
Rev.
FATHER
KOEnig, Fort Wayne, Ind. nuo 1876,
o dnbr.r per
KOF.NIG MED. CO..
Cliicago, Hl.
62 W. I-akcs St., arti Dearborn
Parduodama po $1.00 už vieną butelį,
o 6 už $5.00.

TURIU DVI GALERIJAS

Telefonai! Yards 8164

Duoda lekcijas
skambinimo
pianu pagal sutartį.

Z. K. URBANOWICZ

jtiiiniiiiimiiiiiiiiiiimiiEiiiiiiHiiiiin"-^
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. Dr. S. Biežis

|

Fotografijų Įstaiga

Lietuvis Gydytojas Ir Clilrurgns

Ofisas 2350 S. Lcavitt St.,
E Kampas 21tli St., Chicago, 111. “
E Valandos: nuo 8 iki 10 valryto
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro. Ne- E

E6

I

~

S

dėldienlals nuo 9 iki 12 v. ryto.
Telefonas Canal 8877

5

'eHniiieuiiiitimiiiiiiiitiiiiiiniįuneiHiii.

Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
Kliubų ir šeimynų SpecijaliSkumar
Nuiraame Fotografijas vakarais

, asSK77^^»::S.-M*7S«»K«49C&2a»3ai
' ^Vi0™ VARPAI
ATMINČIAI VARPAI
MoSbanne licil Fonndry Oo
lialUmore, MA. U. &. Ą

ir negiedriose dienose.
4852 South Ashland Avenue,

—Chicago, III.

1

■nuHunnnmcH8nHaHH8UBHSBiaimnaBiBnmmBanHiaMB8flHHB8as'HnMMBinumnmnauiHHHiwaaBn
PUIKIAUSIS BALIUS SU
Nedelioj, Lapkričio-Nov. 25, 1917
3
A. J. LAUTERBACH SVETAINĖJE, ...... ....... ..
’ “ “
4ŠI9,W. 12th St., Cicero, III. 3

FERAIS

s
/

PRADŽIA 4-tę vai. vak.
t k

-

Draugystes Saldžiausias Širdies V. Jėzaus

parengtas

ĮŽANGA 15 c. ypatai.

Su tu6 pa&iV tildetu bup galima j svetainė įeiti.

Kviečiame višnu lig vieno atsilankyti į šitiį taip pui kO balių su forais, o užgansdinti busite pilnai, nos šiuo
ji draugija visuomet stengiasi atlikti savo užduoti žmonėm patinkainiaiųiai.
.
' . .
.
.
' .Kviečia DRrSTĖ S. Š. V. J.
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šeštadienis, lapkr. 24 d.
“BUTVILAS”

“DRAUGAS”

■ a ■ ■ n■ ■
HALSTEfl RJR1OTE

LOŠIMAS.

Veikianti asmenįs buvo «■■■■■■ ■■■■■■■■«
šitie: Rutvilė, Žemaitijos
(4 Lietuva,
'
Tėvyne musų, mergelė, —A. Gedgaudaitė;
tu didvyrių žemė,” suskam Trainaitis, Žemaitijos kuni B
bėjo mano ausyse atsimi gaikštis, — d. Balsis, Gai1936-1938 S. Halsiad SI., 2 duris Į tiem. nuo 20 gat.
nus vakarų lapkričio 18 d., vida, Nadraujos žinyčios žiI įvykusį svetainėj ties 18 nius,—A. Rugienius; Moulė,
Rakandai ir Pečiai
gatve, mieste Chicago. Kas karžygis — J. Pivoriūnas;
beveik už Va kainos, ateik ir persitikrink pats, nepada
numatė
to
lošimo,
tas Gadunė, Kylius vyras, —
ryk klaidos krautuvėje žiūrėk ant numerių ant vir
negali įsivaizdinti, kokiu V. Puzaras, Juožmis, žiny
šaus. Mes j .į duodame už pinigus ar lengvą išmokeščių.
Užtektinai lietuvių pardavėjų. Čionąis padedame
budu tas senovės musų bro čios tarnas, — P. Gedgau
nekuriuos pigumus:
lių lietuvių narsumas galė das; Moųgolis, kūrėjų kū
jo rasti vietą. Atsiminus rėjas — S. Pauzara's; My» šis Valgomojo Kambario Sta
tą vakarą, atsiminus tuos la, Montės pati, — Kučin
lus padirbtas 15 gero ųžuolo, su 3
citra lentom, specialiai ant Šio
Lietuvos tėvynės laikus, skaitė; Mindaugiš, Lietuvos
išpardavimo
graudumas suspaudžia širdį karalius, — P. Jaučius; Ota
ir nenoromis ima riedėti a- tokaras, Čekijos karalius,—
šaros.
J. Poška; Hornhusenas, di
Tą taip naudingą, taip dis kryžeivių mistras — P.
pąakstinantį mumyse prie Sriubas; Batelis, kryžeivių
L
tėvynės meilės
istorišką 1maršalka — A. Ramanaus-I
v . .
>veikalą Chicagos Liet. Vy- !-<as> Ulrikis, kryžeivių hro- B
čių Dramatiškas skyrius su- s^va
J;
Misijomerius b
rengė ir lapkričio 18 d. pa-.
Vaidotas; Vilda,
statė scenon.
mietis
V. Jodelis; Keži-j
Veikalo lošimas taip nu- šerius
J. J. Balsis.

milllillllllilllllilllllllllllllllllll|llllllllllllll||linilllllllllllll|||||||į||||||||||||||l:J|]2!iiHlH:ii:!UilllllllllllllllHlllllllltlllllllllUng*

kur diduma eina.
✓

Įstaiga, kuri turi pasisskimą, visada tiri daug ūmėjy.
Norėdami sutvarkyti savo pinigiškus dalykus, tėmyklie ant to, kad juos tvar
kytume*. bankoj e, kuri visuomet yra užsiėmime, kadangi daugumas kostumerią
bankoj yra tikriausiu ženklu, kad ta banką yra žmonėms užsitiluįiti,
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 ligšiol neturite taupimo kningutės iš musų bankos, tai nors šiandien
pradėkite kad ir su 1 DOL.

Mokame 3 nuošimtį taupinantiems.

$9.95

sisekė, kad geriau nei ne
galima.
Ypatingai Veriu
pažymėti vieną iš lošėjų —
p-lę Gedgaudaitę.
ši
gaite, nors čia gimus ir au
gus, bet turi tokį lošime ga
bumą, tokią
aiškią kalbą,
kad tiesiog negulima jos
veikimu atsigerėti. Ji ištikrųjų buvo- ta Rutvilė ir
atliko jos rolę taip bailiai,
kad reikia tik stebėties.
Matant jos veikimą, žmo
gus persikeldavai mintimi i
musų senąją tėvynę ir atsi
mindavai, nors pagal pasa
kojimų, kokius musų bro
liai tais laikais persekioji
mus kentėdavo.
Ši panelė
yra veria didžiausio pagyri
mo.
Lošimas prasidėjo lygiai
4:30 po pietų ir tęsėsi apie
penkias valandas.
Visi lo
šėjai savo roles kuogeriau-*
šiai atliko.

Žmonių
svetainė.

$39.95

ši Plieninį l ova didelę su 2 co
lių stulpeliais, auksinės ir žalios, spal
vos, specialiai ant šio pardavimo

$7.95

Lai gyvuoja Liot. Vyčiai!
/ P. M.

x

PROGRAMA IR ŠOKIAI

Ant. Sliedis..............
380,65
Mik. Zemblis .............. 354,55
K. Kurmauskis ......... 340,28
Antanas Bunar _____ 179,60
Fr. Burltaukis
................ 158,35
B
Kaz. Latoža.................. 119,50
Gečienė ...........
97,25
Zadrikauski .................. 92,50
Urowicy ............................ 77,85
Jesetvicy .....................
71,75
^2 2-)
Petrokas T. ..................
Gauvzcas .....................
Benewicy .................... '■'8 85
§ Gedvilas ....................... 5680
c Jocienė ......................... 55.00
Wm. Balnis ................. 52,M?
Stulpinas ....................... 50,20
Warnagis ................... .. 50,00
Melinauskis ................. 48.10
Skupin ............................. 48,00
Jonikas ..................
46,45
Sergela
45,75

$29. SS

ši 'Kukninė Kėdė,
drūta ir gražj parduo
dama kitur po $1.00
Musų kaina tiktai

O ■ n B ■ H »
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DryGoods!
Store

(

|

£
ATTOHNEY AT LAW
J 105 W. Monroe. Cor. Clark St.
W Room 1207 Tel. Randclo^ Cbii.
5
CHICAGO. ILL.
2

3442-3444

So. Halsted Street

!

•j

SjV.: 3172 B. JSkLfftšd Sk
_ Tgiapbuu* Ygrda 5.2*0

Bus lošta juokinga komedija "Gudrus Kvailys” kalbės medicinos
štud. p. Itačkus. ir gale bus žaismės. Tatgi visi ftaip vįcnas atsilankykite tan vakaran.
PRASIDĖS lygai 7:30 vakare.
Kviečia
RENGĖJAI.

SS

,

I *

TEATRAS IR DAINOS

t

ir augščjau

LIETUVOS VYČIŲ 22 KUOPA

LĖLĖS

Subatoj, Lapkričio-November 24, 1917

Bus statytas juokingas veikalas "DAINA BE GALO." Jauni ir
eni nepamirškite čio Vyčių rengiamo vakaro. Nes Vyčiai vsada užganėdina publikų. Bus gražus perstatymas kurio niekada neesate
matę. Teatras, visokios daines ir tt. Po programų! žaislai ir šokiai
iki vėlumos. Ura! visi į Vyčių baitų.
’
Nsivėlykite, programas prasidės lygiai 8 valandų.

f

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

«

Staltiesėms ' Audeklas
dėl Padėkavonės Dienos
didelės apsiūtais kraštais
staltiesies balto dainasko.

ĮŽANGA 25 Ir 35c. PORAI.

♦
&
\
*
£

g

Ant šios Sukatos ir Pa- 5
nėdėlio

ut tltlM gitus Ir Lik* It., Meirosi Pirk, III.

Pradžia 7 vai. vak.

SKAITYK SU ATIDA.
šitas Kontestas baigiasi laipkričio 30 d. 1917 ra.
Visi dalyvaujanti šiame konteste malonėkit pasiskubinti kuo greičiausiai nes jau trumpas laikas. Kontestas
tiktai terokuosis ligi trisdešimto (30) šio mėnesio. Maionėkite atsilankyti, nes mes turime kainas sumažinę.
Pas mus gausite pigiau -ir geresnį patarnavimo..

BALNIS & PUNDINAS

».

£
»

21c ir 47c
Vertes 50c — $1.00

Ch*ca£O,I|l.

4536 So. Paulina St.

Tel. Drover
3774.,
i ;r

BEETHOVENO
\ Muzikos Konservatorija
Yra tai vienintele lietuviška muzikes mokykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teorijų, harmonija ir muzikos istorija.
Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai
, nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsnj, turėsite
M didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos musų prieinamos. Del
-į platesnių žįplų ateikite ypatiškai arba rašykite:

A. S. POCIUS

U. U0NIKA1TIS

GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

3259 S. Halsted St. Tel, Canal 2122 .

'jĄliaa
APSVARSTYKITE GERAI.

Aklų
Specialistas
Patarimas Dykai
Offiso Adynos nuo 9 iš ryto iki 9
vai. Vakarė Nedalioms 9 iki 12.
4049 So. Ashlr.nd Avė. Kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4R17.

^4

Oi

sjr galima teisingiau diemento Akmeni pirkti?
Ar gailmk Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė*
dlntlT
Paklnuskyte lietuvių kurie žino. Visad
teisin
gas patarnavimas.

K.

nurkaitis

1617 N. Robcy St., Prie Milanukc<? nvc., Ir Moctli Avė.

DiDŽIAUSIA 1

i UETDVISKA

S

S

Vyrų gražios pirštinės
$1.00 vertes

Vertės $2.50.

CH1CAG0JE
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Kaldros nvo

DIDELIS

$2.00 iki $6.00

BALIUS
T?'-

porą

Vaikų flanelines jeku- 5
tės
5

Vyrų
tikros vilnos
| Jersey Šventoriai

RENGTA

75c

=
|=

1 Pr~8tg Šv. Pranciškaus Serafično
Nedegioj, Lapkričio 25 d. 1917
j
. Dievo Apveizdos Parap. Svet.
• Pradžia 4 vai. vak.
LL
ttlHUUiii

Įžanga 15c Ypatai

yisokio didžio

!\KUPONAS DEL PANEDELIO

1;! I Atsinešk šita ir gauk 20c vert. Mady Kninp Dykai
.-ri

I

x

Ant trečių Lubų

c

Dr. A. R. Biraotiial 0. D.

BENGIAMAS

FRANK IR JAMES SVETAINĖJE -

DR.

Vaikų Kotai biski su- 5 Į
tepti už 1-5 perkamos kai- S'
nos geri nešioti /papras
tomis dienomis

50 tuzinų
Vyrų ir Vaikų Kepurių
$1.00 dabar kiekviena
visokių spalvų vertės iki

IŠKILMINGAS VYČIŲ VAKARAS

į

1 Rugsėjo

ir tesis iki Gruodžio I917m.

Phone Yards 2721

•Mes" išparduodame sa
vo Moterų Kotus, už ma
žiau negu pats aksomas
kainuoja.

Vyrų Skrybėlės vert
iki $2.50
Šią Subata

| $». dargia Parapijos Sictaiačjs 32nil pi. ir Aurium av.
S

Kontestas Prasidėjo

rm «TVTWT* ūmivvigtrb r?
»F. P. Bradchulis H

Nędelioj, Lapkričio 25, 1917

|

$125, $40, $20 DEL TAVĘS

i? Lietuvis Advokatas >

S

BANK

Bidžinsis, Seniausis, Tviruiausis Bankas
Va aruose Huo Gyvulių Skerdyklų

STATELY UN1VERSAI

Atsibus

®
M
£

STOGK
YRĖS
STATE

Asliland Avė., ir Kampas 47 gat.

šis didelis Viriamasis pečius su
augšta lentyna ar Šildomas skrynia
gvarantuojamas ant 10 meti;. Specia
liai tiktai
. šis naujas gražus Phonografas didelis, gražus tonas su 10
Lietuviškų rekordų
pasirinki
mui. Specialiai ant šio išpar
davimo.

Kurie buvo šiame vakare,
išsinešė iš jo savo širdyse
negęstančią Lietuvės meilę,
nepasibaigiančią jų mintyse
atmintį. Nevienas išsirei
škė, girdi, “jeigu tokie lo
šimai butų kasdieną, tai nei
vieno iš jų nepraleiseiau.”
Bet ir buvo verta ko pažiū
rėti.
Garbė už tai tebūnie
to vakaro rengėjams, ypa
tingai Chicagos apskričio
Liet. Vyčių Dramatiškam
Rateliui.

ĮDOMIAUSIOS

|

=/

Chicagos parinktas lietuvių
jaunimas {ia at3ilankė. Y-

I
Į PRAKALBOS I
1

Musų turtai yra suvirs 7 milijonų dol.

buvo
pilnutėlė į1
Rodos, visas ji

patingą domų atkreipė L.
Vyčiai, nes kur tik pažvelg
davai, ten vis matydavai L.
Vyčių ženklus.

‘

Užlaikome laikro
džius
ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šliubi
nlus ir deimantinius,
muzikas.
gramofonus
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant '
kurių gali groti ir ne- į
mokantis visokius Sokius, armonikas rusiškas
prūsines, importuotas ir taip Jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius mualltallškus instrumentus
ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur Gyvenantis ui Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

tr

STEPONAS P. KAZLAWSKI
<632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL
rEBEPHOTfE DROVER 7300
Kataloge visiems dykai, kas tik prisius uš 3c. štampe

“DRAUGAS”

Penktadienis, lapkr. 23 d.

Draugija ateivių

CKicAGO JE

kolionizacijai.

šeštadienis, lapkr. 24 d. Sv. Jono nuo Kryžiaus.
Sekmadienis, lapkr. 25 d. Šv. Kotrinos merg. kan.
Pirmadienis, lapkr. 26 d. šv. Silvestro.
BOMBININKAS

BRIDGEPORTAS.

SUARĖ-

ŠTUOTAS.
Spaudos Savaitės vakaras.

Kad palengvinus žmo
nėms pragyvenimų karės
metu, Tautiška Kolionizavimo draugija po vadovys
te Mihvaukee’s Arkivysku
po S. G. Mesmcr persior^
ganizavo ir pradės tarpe
Cbicagos gyventojų veikti,
kviesdama norinčius pa
likti ūkininkais' ir važiuoti
ant ūkių.
Ta draugija jau 5 metai
kaip veikia ir pagelbėjo net
2,500 ateivių.

Ketvirtadienio vakare Šv.
Kaip jau buvo “Drauge”
Jurgio parapijos svetainėje minėta, andai Cbicagos Aubuvo vietos Katalikų Spau ditoriume operos
lošimo
dos. Savaitės komisijos va metu buvo pamesta bomba.
karas. Vakarų atidarė gerb. Šiomis dienomis pasisekė
kun. II. Vaičunas, prakal bombos metėjų suimti. Juo
bėdamas porų žodelių susi yra Rheynold A. Faust,
Kun. Julius E. De Vos yrinkusiems.
Pakvietė kal 2517 N. Riebinond St. gimęs
bėti gerb. moksleivį Šimutį. Vokietijoje, bet dabar yra ra pirmininkas, o kun. Pet
Gerb. L. Šimutis kalbėjo a- ir šios' šalies pilietis. Tar ras J. Cichodzki raštinin
pie pusantros valandos. Bet navęs taipgi krasoje.
Pas kas tos draugijos.
t
jo kalba klausantiems pasi ji rasta pusėtinai prietaisų,
Raštinė tos draugijos yrodė visai trumpa.
Jisai su kuriomis dirbdavo bom ra Ashland Block buste.
savo kalboje išdėstė vysty bas.
Pasak/jo, jis norėjęs
musi spaudos, pradėjus nuo turtuolius tik pagazdinti, Sūnūs savo krauju gelbės
motiną.
laiko Romos imperatorių nes jis negalįs jų pakęsti.
viešpatavimo
lig dabar. Jis taipgi siuntė Forgan ir
Priminė,
kokių
intekmę AVetmore, bankininkam, lai
George Slater, dirbantis
spauda daro į žmones ir ko škų, reikalaudamas nuo jų Raudonojo Kryžiaus rašti
kie žmonės daugiausia val 100,000 dolierių.
nėje, vakar pasidavė ligo
do pasaulinę spaudų. Pri
ninėn, kur manoma leisti jo
siminė ir apie lietuvių spau KURKINŲ IR VIŠTŲ ' kraujas, reikalingas jo ser
dų. Palietė trumpai ir jos
gančiai motinai.
KAINOS.
vystymusi bei intekmę lie
tuvių gyvenime. Kalbėjo
“Laimėjimai “turkių”
Valstijos maisto kontro
apie musų brolių emigraci
užginta.
lierius praneša, kad kurki
jų iš Lietuvos.
Ant galo
nų ir vištų kainos nustaty
ragino visus skaityti gerus
Chicagos policijos virši
ta sekančios:
katalikiškus
laikraščius,
ninkas praneša, kad jis
svaras “turkių” laimėjimus saliuplatinti gerų spaudų ir ne Kurlnnai.
palikti paskutinais, nepasi Švieži
36—41 e nuose ar kur kitur visai už
duoti nedoriems gaivalams. Šaldvti
Įsakė
policijai,
34—39c gynęs.
Po jo kalbos p-lė Gurinkad tas įsakymas butų pil
Viščiukai ir vištos.
svaras
skaitė, akomponųojant pia
domas.
Švieži
2
1
/.
—
4
sv.
25
—
31c
nu p-lei Nausiedaitei, padainavo pora gražių daine-1 Saldyti 21/?—4 sv, 23—28c 15-TAS IŠKILMINGAS BALIUS.
Rengia Dr-stė šv. Roko. atsibus
26—30c ned. 25 d. lapkr.—Ncv. 1917., JI.
lių.
Kaip visuomet, taip Švieži 4į6—5 sv.
Meldažio svet., 2242—44 W. 23rd PI.,
ir dabar padėkojo jai žmo Šaldyti 414—5 sv. ! 23—27e Pradžia 5 vai. vak., tikietai 25 ypatai.
20—24c
nės gausiu delnų plojimu. Gaidžiai švieži
LABAI SVARBŲ.
Visi tie kurie turi "Deeds” nuo lo
Žmonių susirinko ificnkotų iš Lena Park, Indiana, turi ateiti
ant susirinkimo nedėlioj, 25 lapkri
CICERO, ILL.
kai, kadangi visų vakarų
čio, 2 vai. po. pietų.
snigo ir lijo.
Visi kviečia
Educational Alliance Hali,
124?
mi kuoskaitiingiausiai atsi
North Wood St., tarpe
Lapkričio 19 d. vietinėje
lankyti ateinantį sekmadie bažnytinėje svetainėje buvo Division and Mihvaukee Avė.
PRANEŠIMAS.
nį vakare.
Bus garsiau surengtos diskusijos.
Jos
Nedėlioj lapkričio 18 d. 1917 m.,
sias Cbicagos
kalbėtojas, buvo rengiamos labiausia apsivalę Kazys IV i Urna s su Ona Stri’tė. Kazimieras pacljut iš Kauno
kurio turbut Bridgeporto naudai tų, katrie eis per na mska
gub., Vilkmergės Pav., Shopisklo
lietuviai dar nėra girdėję. mus užrašinėdami laikraš rap. Meškonlų sodos. Ona patina iš
Panemunėlio parnp. šotikšnių sodos,
Kalbės “baisus” socialis čius ir pardavinėdami knin- ėmė šliuba šv. Jurgio bažnyčio ant
Bridgeporto.
tams ir jų bernams medici gas.
Gaspadoriaus rolę Vestuvės atsibuvo labai gražiai lin
Jaunavedžiams gražinus gyve
nos stud. gerb. Al. Račkus. gerai atlik&^Į. Dambraus kėtina
nimo.
Todėl nepamirškite ir kuo kas, gaspadinės' p-ni Bal

skaitiingiausiai
kite.
Pradži
vai. vakare.

atsilanky čiūnienė.
giai .7|turė jo

P. Al. Račkus
burdingieriaus rolę.

Į Agentais buvo pp. St. Dau
noras ir Pr. Zdankus. Ap
Difteritas.
gailėtina, kad mažai žmoSveikatingumo departa- ,nių susirinko. Po diskusimentas praneša, kad mieste1 jų p A. Račkus davė pataužvakar difteritu susirgo į rimus.
P 7-.

53 vaikai ir du vaiku para
Gavo tris n.
lyžiumi.
Atrasta 100 svaru dinamito.

Vyriausybės agentai už
puolė namelį,
vadinamų
“IIousc tbat Jack Built,”
netoli nuo Cbicagos, ir pa
ėmė ten 100 svarų dinami
to.
Sargas pasidavė be
pasipriešinimo, kadangi tas
įvyko visai netikėtai.

Ilarrv A. Dubia,
:ni
uinkas siibankrutijusic
dustrial Savings Bank, yra
nubaustas už priėmimų de
pozitų po banko subankrutijimo 3 metams kalėjimo
ir 805 dol. bausmės. Ban
ko nuostoliai siekia 800,000
dolierių.

TOWN OF LAKE

SPAUDOS SAVAITE

IARAS

Šv. Kryžiaus Parapijinėj Svetainėj
Vietos Spaudos Savaitės Komisijų rengia labai / puikų vakarą. Programas susidės: iš vaidinimų, dėklėmacijų, prakalbų ir tt. Pažymėtiną kad

Kalbės Dr. Kun. A. MALIAUSKIS
ir kiti garsus kalbėtojai.
’
Tat gerbiamieji ir gerbiamos atsilankykite lmoskaitlingiausiai ant minėto vakaro, o atsilankę labai geresities vakaro gražumų.

Viesus kuonuoširdingiausiai užkviečiame atsilankyti

KOMITETAS.

5

B
%

gyvena apie Detroit, Mich., Ir yra
vedės jau. Norėčiau sužinoti ar gyvas
ąr mlrės? Kas apie žino ar jis pats
miesčio pav. Griškabūdžio gmino,
MISS T. URBANAIČIUTE,
423 Parson St., 20th Wd.
PITTSBUGH, PA.

Rožinis Balius su Dovanoms Vertes $5.00
------------ ■.--------------------------------- PARENGTAS-----------------------------------------------------

Draugystes Šv. Juozapo Apiekuno

Ncdeiioj, Lapkričio-November 25,1917

Paieškau savo brolio Dominiko
Bubina paeinančio Kauno gub., Vil
ATLAS SVETAINĖJE
kmergės pavieto. Traškunų parapi
1136-40 Emraa St., prie Mihvaukee Avė., Ir Noblc St.
jos Gudelių kaimos, pirmiau gyveno
PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ
ĮŽANGA 25c. PORAI.
Wisconsino valstijoj, malonėkite atsi
Maloniai
užkviečiame,
visus
lietuvius
ir lietuvaitės, senus ir jau
šaukti.
nus atsilankyti ant musų puikaus Ba.iaus kur, galėsite linksmai prfiLIUDVIKAS RUBINAS,
Gauti geresni darbą ir daugiau pi
leisti laiką, prie Gražios muzikos pasišokti, nepamirškite dienos.
1930 So. Union Avė., Chieago, III.
nigų.
Kviečia visus
KOMITETAS.
1 ■ - ■
Visur reikalinga daug kirpėjų, triPaieškau Antano Eiczo paeinančio
iš Kauno gub., Raseinių pav., Gaurės merių, rankovių, kišenių ir skylučių ~ iiiiiinmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiciiiimiiiiimiimmimiiHiiiimiiimiiimmiiii
parap. Jis pas mane išgyveno beveik dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų
metus laiko, dabar prapuolė, jo vali ilektros mašinomis. Darbai laukia
za ir drabužiai pas mane. Kas apie Ateikite dienomis arba vakarais.
ji žinote praneškite man sekančių Lengvi mokesčiai.
adresu:
Specialis skyrius merginoms
ANTANAS POŠKA,
Duodama diplomai.
4608 Wood. St.,
Chieago, III.
Patrenos daromos pagal Jųsų mteParsiduoda
Barzdaskutykia, iš rą—blle stallės arba dydžio, iš bilo
priežasties ėjimo j karuomenė, esu madų knygos.
priverstas nebrangiai parduoti, vieta
MASTER DESIGNING RCIIOO1.
graži ir biznis išdirbta per daug me
S. F. Aasnieka, Perdėtini®
tų. Norintieji pirkti, kreipkitės ypa118 W. La Šalie gatve. Kambaryt
tiškai prie savininko.
418-417. prieš City Hali
F. ZAVI8TAS.
1
3116 S. Halsted St., •'Chieago,
III.

Čia Yra dusą Proga

DABOKITE SAVO AKIS

iHtetooM J/cKtnlev 676

ANT PARDAVIMO.

Dr.

GERA PROGA.
Jaupa pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą. $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35,
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, davenport. taipgi $525 Vietor
su
brangiais rckoJrdals už ,fiO.oO.
šis
yra retafl pigunia3 ir jutns a
apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės,
parsiduos taip po vieną. Atsišaukite
tuojaus. Gyvenimo vieta:
1922 So. Kedzic Avė.,
arti 22-ros
gatv., Clileago, III.

Puikus Seklyčios
Turi parduoti
rakandus, Stala ■«
ir šešias rgu
kėdės
™ —(
PAIEŠKOJIMAI.
divonus, Plieninė Lova — Komodas
Reikalingas vargonininkas
mo $250 Viktorola su rekordais — $60,
kus vešli parapijos eliorą ir žinąs $850 player jjijanas $210 — vartoti
tiktai 90 dienų — parsiduos po vie
lietuviu kalbą, kretpkltlos prie:
ną kreipkite'REV. M. CIBULSKIS
3019 Jackson Illvd., arti Kidzie avė.
244 Alnska St., Dayton, Oliio.

EXTRA.
/.S Petras Grikszas
paieškau
Egnach Stroavinsky, paeina iš Suval
kų g'ib., apie 30 metų senumo. Turi
kreivis dantis. 1914 metais turėjo
rnsturanta Chieago, 63 ir Halsted st.,
Kas praneš apie jj arba jis pats at'•'Ukc, gaus gera atlygintą. Meldžiu
»r: icštV sekančiu adresu.
PETRAS GRIKSZAS____
. S. I S. PARKER, WASII.
Arba
Karolina Grikszaltė
(po vyrų I eketienė)
1459 So. Union Avė.,
Chieago, III.

ĮŽAI'GA TIKTAI 10 C. YPATAI.

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE

Parsiduoda bueemė ir grosernė,
labai geroj lietuvių npgyVentoj vie
toj. Priežastis pardavimo, savininkas
išeina J karuomenė. Kam reikalinga
kreipkitės Į:
“DRAUGO” ADMINISTRACIJA
1800 W. 40th | St., Clilcago, III.

Ant pardavimo rakandai.
Parsiduoda
euojaus pigiai trijų
kambarių rakandai ir visokie nami
niai daiktai. Atsišaukite po numeriu
732 West 19 st., 2-ros lubos užpa
kalyje.
Galima visus daiktus pamatyti kas
dien vakarais nuo 6:00 ligi 7:30. su
Paieškau Juozape Morkūno, gyve imtoj nuo pietų, gi nedėlioj ryte.
nos yra Cliieagojc. ĮCnl kas žinote .............. SIMONAS SKUBĄS,
732 West 19 St.,
Chieago, III.
apie JĮ malonėkite praneši!:
ANTANAS NAKROSIS,
Rakandai kaip nauji, parsiduoda
311 Kensington avė., Chieago, III.
labai pigiai visi kartų arba atskirai.
išvažiavimas
Paieškau savo tikro brolio, Povi Priežastis pardavimo
lo Urbonavičiaus, Suvalkų gub., Nau- kitan miestan.
3311 W. Olst PI., Chieago, III.
meldžių pranešti sekančių, adresu:
(Pusantro bloko Į vakarus nuo
Pilviškių parap., Pobalčiupiu kaimo,
pirma gyveno Anglijoj prieš 13 metų, Kedžie Avė.,)
7 melai kaip Amerikė,girdėjau kad Phone Prospcct 8758.

k.

Jeigu Tau galva skauda.
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklą,
Jeigu Tau skauda akys,
,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tilt
tan
reikalingi akiniai:
įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti mvo akis specijallstui, kurs IR metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame! belaukiant.

K. MTMOSMS

Gydo visokius Ligos

(4S7 Si.

IIH.

titrais W. 18 |>|v

John J. Šmetana

Dr. G. M. GLASER
.

Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas fr Ofisas
3149 S. Morgan St. kertė 32 st.
Chieago, III.
SPECIALISTAS
Moteriškų, ■ Vyriškų Ir Vaikų
Taipgi Chronišką Ligą.

-

Tel,

s

~
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AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės
Ant Platt’s Aptlekos
2-ras aųgšta.
L Š Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliotu nuo * ryto Iki 12 dieną.
"Š
Teį. Canal 623

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėliomls vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Usnis 687
■ VIIUUUA1.! .UHEBOdBBl^"
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v f

Drover 7842

J-

C3JFFEE

Dr. C. Z. Veie'ut
LIETUVIS DENTISTAH
valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimą.
4742 So. Ashland Avc.
arti <7-tos gatvės

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

19C
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METCVIS ADVOKATAM
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Kamb. 124 National Llf» Bld*
39 So. LaSalle Bt..
Vakarais 1566 Mliwaiike» are.
Centrai «8»*
Kaaldenoe Humboin »■> y
nnip*f»n Ii
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RYŽIAI

$VJc.STAS
Geriau*1o«
noe tercini«,
nr Jn» g»kt gauti

RerlaoiinO

nmrto-
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WEST BIVR
187Z MI!»«b!£«» av.
2U54 MIIwauk«e av:
1D54 Milnaunae av.
151(> W MaJPon (t.
288 I w UadlMn at.

12c vertei,
parildnod.

1

rutlei.l

fa 4

COCOA *
Uarlaotla Bankai.
•ntvalnam
bcn< kokia,

»-«••-

I
1M! W Cblraaoav.
1836 BĮ u t UlMod av.
2612 W North av.
1217 8. Hal.tad it.
im 8. Halitad it.
ISIS W. 12th «t.

ą ■
| /I ft
141

I10T W . 8M4 at

SOUTH SIDB
IHS2 Waotviorth av
itZ7 8. Halatad it.
CS4 O. Aihland av.

'«e*r.i*av .as.?—.«r»

Pulkas Stilius
43c

OKI H Hiual
*06 W. Olrliion it
720 W. Nurth
2640 Lincoln av.
8244 Lincoln nv,
N. Clark St.

av'

MU
MP-tSMiM. 61'-.
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Chicagos Choru Pasilinksminimo Vakaras
PARAPIJINIAI CHORAI

BB
■
S

rengia

------------ :--------------------

BENDRA PASILINKSMINIMO VAKARĄ

NED. LAPKR.-MOV. 25,1917

BOHEMIAN SLAVONlO AMER. SALEJE
14-40 West 18th Street !
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>ii]::::::nt::: n .;E.:nmu:!.iiiiiim:!:n::i:iiimiiiiiiiiimi

Nauda iš*to vakaro yra skiriama išplatinimų Kat. Spaudos.
Bus didele orchestra, dalin. dovanos, įvairius žaislai ir pramogos.

Pradžia 6 valandą vakare
•

[ŽANGA 35c.

.

•

P. S. 18tos gatvės karai daveža iki durių
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