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mas su visu pašėlimu tęsiasi
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25 dieną rytuose nuo upės
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Meuse pransuzai atsiėmė 27.—Vietos policija, kuriai
nuo vokiečių svarbias pozi prigelbsti Chicagos detekcijas.
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Anglų žvalgai sužinojo, kad merikon
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faktiškai
tą
patį
daro
ir
Vokiečiai nujaučia, kad
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Kaip didelė intekmė te
koks suokalbis prieš mies
kime sakoma,. kad bolševi armija į šešias dienas tenai darbuojasi kaizerio naudai nerius metus. Visas laikas ti bolševikus.
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Mat,
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iš
bolševikų
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NEŽINOMAS S. VALSTI pasitiks Tatijaną Romano
Albany, N. Y., lapkr. 26. verčia ant italų evangelikų
Vokietijos agentai nesigaili koma atsišaukime—“Rusi Be šito anglai paėmė ne JŲ ATSINESIMAS Į BOL vą.
pinigų, bi tik butų atsiek ja palikusi be jokių priemo laisvėn apie 10,000 vokiečių
Frohman pasakė, kad —New Yorko miesto rinki maldnamio narių susikivirSEVIKUS.
tas pageidaujamas tikslas. nių turės prisišlieti prie ir suvirš 100 visokio didu
Mrs. Carver yra plačiai ži muose majoro MJitchel’io čijimų. Jie yra pasidaliję
kiekvieno,
kas
tik
jai
ranka
Ilgas laikas kaip Petro
mo armotų. Anglams teko Rusijos bolševikai, regis, čia noma moteris visoj Ameri kampanija atsiejo $573,995. į frakcijas, kurios kitos
pamos,
kiekvieno
turės
grade, taip visoj Rusijoj
ir daugelis visokios karės
koj. Ji ilgas laikas gyveno Šitas išlaidas buvo sumetę prieš kitas kariauja. Todėl
nieko nelaimės.
klausyti.
Pagaliau
Rusija
buvo kalbama, kad Nikolai
medžiagos.
Petrograde. Ji jam tatai ir turčiai. Tečiau Mitchel ma bomba bus padaras katros
joru visvien neišrinktas.
Lenin, dabartinės rusų vy pateks Vokietijos malonėn
nors frakcijos.
Washington, lapkr. 27.— pranešė, kad buvusioji caSavo keliu mūšiai aplink
riausybės galva, sėbraujasi ir paskui turės pulti ant ke Cambrai neapsistoja. Rei Čia gauta iš Petrogrado nuo riutė atkeliauja Amerikon.
Maldnamio pastorius tvir
su vokiečiais ir yra prielan lių prašydama sau susimy- kia laukti miesto puolimo. bolševikų oficialia praneši
va
už
kokio
revoliucionie

tina, kad bomba jam buvo
Jinai nevedusi.
kus Vokietijai. Praeitą pa lėjimo. Tai bus Lenino-Trocriaus.
mas, kuriuomi jie visoms
gaminama už jo patriotiš
Ivan Narodny, rusų-amevasarį juk nebe tikslo Vo kio vadovavimo pasekmės.” True tranalatlon flled wlth the post- kariaujančioms šalims siūlo
Nežiūri į titulus.
kumą šiai šaliai. Bet liki
maater at Chicago, III., on November
rikonų Azijos korporacijos
kietijos vyriausybė leido Leninas tuo tarpu teisina 27;
1917; as requlred by the act of sudėti ginklus ir prisiruošti
narys, tvirtina, kad Tatija Narodny apie tai pasako mas skyrė kitaip.
Leninui iš Šveicarijos per si, kad jis nemanąs daryti October S. 1117.
taikon.
na pabėgusi iš Siberijos. damas pažymėjo, kad da Be kitko detektivai dar
savo žemę keliauti Rusijon. atskirios taikos su Vokieti TALKININKU ARMIJOS
Nuo augštesnių šios šalies Sako, jam buvę seniau pra bartiniai perversmės laikai suverčia atsakomybę ir ant
Artimos dienos paliudys, ja. Tik norįs sudėti ginklus,
ITALIJOJE
valdininkų tečiau sužinota, nešta apie jos pabėgimą iš Rusijoje tiesiog nesupran maldnamio vargonininkės,
ar tasai spėjimas ir tos vi kad tuo budu priversti tai . .Londonas, lapkr. 27.— kad bolševikų tasai pasiū
tami. ,
kam jinai atrastą bombą pasos žinios apie purvinus bol padaryti visas kariaujančias Teutonų užpuolimui ir pasi lymas padėtas šalin ir nieko Siberijos. Apie tai jam pra
Tatijana atkeliauja Ame siunčiusi nuovadon. Jei
ševikų darbus yra teisingos šalis ir pasiruošti pasauli- sekimui pagaliaus prisiarti- tikro nenuspręsta šitam rei nešęs žinomas buvusio caro
nėn taikon. Abelnai imant, tino paskutinis galas Itali kale. Sakoma, tas reikalas palydovas, gen. Fredericks. rikon pasidarbuoti rusų tau bomba užuot nuovados bu
ar primanytos.
Tuo tarpu rusų karės Leninas nieko nedaro iš tal joje. Po 8 dienų apsunkin busiąs atidėtas tolesniam Tatijana pabėgusi su tėvo tos naudai. Jinai čionai tų buvus pamesta kur ša
trumpų pasakaičių rašinė lin, tuomet, žinoma, nebū
fronte siaučia baisi betvar kininkų vyriausybių. Jis tos kelionės pagaliaus ita laikui. Reiškia ne kitką, kąd ir visos šeimynos žinia.
Jis pasakoja, kad jai bu jimais, paskaitomis ir kito tų įvykusi tokia didelė ne
kė. Kiekviena atskira armi taikos reikalais kreipsis tik lams pagelbon pribuvo dvi pasiūlymas bus atmestas.
kiais budais pagelbės pa laimė. Nelaimė taippat ne
jų dalis savarankiai elgiasi. į kariaujančių šalių gyven skaitlingos anglų ir prancū
Iš Petrogrado be to pra vo leista važinėtie8 kur pa šelpos fondui rinkti aukas būtų buvus įvykusi, jei de
Bolševikai su vokiečiais dar tojus. Tą patį'jis kalba ir zų armijos ir tuojaus stojo nešama, kad tenai talkinin tinkama. Jinai todėl dažnai
nieko nėra nusprendę gink apie Vokietiją. Visur vis užpuoliman prieš vokiečius- kų atstovai labai atsargiai lankiusi vispr savo pažįsta nukentėjusių nuo karės ni tektivai su bomba butų at
šų naudai.
sargiai apsiėję.
lų sudėjimo reikale. Tuo pirmon vieton statoma pro- -austrus.
atsineša į bolševikus. Neno mus. Tečiau jai buvo užgin Sakoma, Tatijana neat
Miesto taryba ir valstija
tarpu kai-kuriose fronto da letarijatas.
Kol tos armijos pribuvo i- ri turėti nieko bendra su ta peržengti Rusijos sieną.
kreipianti
domos
į
savo
bu

skiria dovanas už piktada
lyse rusų kareiviai ir be to
talai didvyriškai netik atsi Lenino-Trockio vyriausybe. Todėl paskleista gandas,
True tranalatlon flled wlth the postvusius
titulus.
Ir
jai
negal

rio
susekimą.
kad jinai tekėsianti už Frejau sudeda ginklus ir bro- maeter at Chicago, UI., on November laikė prieš teutonų spaudi
liaujasi su vokiečiais karei 27; 1917; aa reąulred by the act of mą, bet dar uždavė jiems True tranalatlon flled wlth the post deriekso sunaus. Ištekėjus, voję jos tėvo buvęs caravi- Nukentėjusių žmonių na
October 8, 1917.
ai aster et Chicago. III., on Norembet
mas. Jinai stovi už demo miškiams renkamos aukos.
viais.
didelį smūgį.
27; 1917; as reąulred by the act of žinoma, butų laisva. Tasai
NUSKANDINTA GAR
gandas buvo paskleistas su kratinį Rusijos valdymąsi.
Jei Leninas su savo sėbru
Dabar spėjama, kad Ita October 8, 1817.
LAIVIS.
REZIGNA tikslu apdumti akis šalies Tatijana prašys amerikonų SUSIRENKA KONGRE
Trockiu ir tolesniai uzur
lijoje vokiečiams-austrams
pagelbėti Rusijai išbristi iš
SAS.
VUS.
puos Rusijos valdymą, ži
vyriausybei.
teks toksai smūgis, koks ka
dabartinių
vargų
klano.
Jai
Tokiuo budu Tatijanai ir
nomas daiktas, tenai pakils Waahington, lapkr. 26.— rės pradžioje teko vokie
Londonas, lapkr. 27.—Iš
Washington, lapkr. 27.—
neišpasakyta anarchija, vi Tarpženrių jūrėse nardan čiams Prancūzijoje,
Petrogrado vakar gauta ži pasisekė iškeliauti į Japo svarbiausia rupi tai, kad
Rusija nepatektų socialis Daugelis kongreso atstovi?
siška demoralizacija ir be čioji laivė nuskandino aĮ savaitę laiko Venecijos nia, kad ministerių pirmi niją.
'
'
suvažiuoja. Ateinantį pirtvarkė kariuomenėje.
Nestebėtina todėl, kad alv tams arba vokiečiams.
merikoninį laivą “Schuyl- provincijoje mūšiuose teu ninkas Kerenskis pagaliau
Sunku pasakyti, kiek yra madienį bus atidaryta kon
Tuomet talkininkai bus kill’,’ 40 žmonių įgulos iš tonai prarado 50,000 karei- rezignavęs iš užimamos vie dai buvo pasklydęs gandas,
greso sesija.
jogei Tatijana ištekanti ne- teisybės šitoje žinioje.
priversti pertaisyti šiai žie- gelbėta.
tos,
,
ViS*
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“DRAUGAS"
“DRACOAi"

Visuomenei reikatioga ži
noti, kokie ir kokiais tiks
lais vertiniai buvo daromi
laisvamaniu, organizacijo*
ofise ir ko kičas tikslais lais
vamanių tautininkų SuTai
buvo kviečiami keliauti Ru

vių tautoj, Mes keturiadešimtis trįs kareiviai Ipo
litas Kizis, S. Garnio —
»»
Juk tai baisas pasmerki
mas! Bet socialistai už to

Antradienis, lapkr. 27 d.

Mums tai vis viena, ameri
konai nenukentės.”
PAIN-EXPELLER
“Toksai tvirtinimas yra
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugai, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.'
klaidingas. Nes jei Vokie
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mu3 par
branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų
tijos'Mutokratinė vyriausy
dideli.
Darbo ir Demokratijos bė nebūtų sutraškinta ir ji
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytą
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
ki«s savo darbus daugiam Sąjungos skyrius aną dieną nai tariaus tokia pasiliktų,
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais
ko verti.
sijon?
už pigesnę čienių.
Ckicagoje buvo surengęs tai jos blogas pasėlis butų
Šia senų tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
Prieš tuos
lietuviškus susirinkimą. • Susirinkimo paskleistas po visą pasaulį!
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ię žodis
parsidavėlius turėtų užpro Tikslas buvo — aptarti sto Nuo to pasėlio turėtų labai
VISI PRIEŠ SOČIA
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
STfaftJfS:
T.TftTTTft
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose
testuoti ir Amerikos lietu vį kokį turi užimti darbi daug nukentėti ir Suvieny
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame
viai.
pirkt buteliukų už 65 centus, nes jame yra gyduoliig
ninkai dabartinės karės sji tos Valstijos.” f
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
Kaip žinoma, buvusiam
Vokietija žvilgsniu.
Nusi Be kitko kalbėtojas pase
F. ADu R1CHTER & CO.
Lietuvių Seime Rusijos so “GRAŽI” TVARKA AD rinkime dalyvavo atstovai kmingai ir gana vykusiai
74-aa W*ahin«ton Street. New York
MINiaTRACUOJE.
stinėje Petrograde atstovai
iš darbininkų uniją, iš soci atrėmė daugelį taikos šali
"DRAUGAS"
nutarė
reikalauti
Lietuvai
alistų partijos. Buvo dau ninkų argumentų.
z
.
Litbaaaiaa Daily Frlend
neprigulmybės.
NeprigulMiesto
Ghicagos
išdas
Publlabad daily sxcapt Sundays by
gelis ir taikos šalininkų Kitas socialistas Russell nės be širdies, kaip patsai ku šitie likučiai sutirps tau
DRAUGAS PCBLISHING OO., INC., mybei pasipriešino socialis per metų eiles visuomet
(pacifistų) ir kitą, kurie kalbėjo suvirs valandą. Ši vokiečių kaizeris.”
1800 W. 48 th Street, Ckioago, UUnais
tose ir pragaiš svajojamas
Pbone. MoKlnley tilt. Eatabl. ĮSOS tai atstovai.
Kadangi
jų
prieš
laiką,
prieš
kokius
ke

interesuojasi
karės
reika

TERM8 OP 8UBSCRIPTION:
to kalba nebuvo taip karš Toliaus kalbėtojas aiški “žemiškas rojus.”
One Tear....................................... 8S.0C pasipriešinimas
lis
mėnesius
ištuštinamas.
nedavė
lais.
Daugeliui
norėjosi
Siz Montha • -.....................
..
ta, kaip pirmutinio.
Bet no, kas turėtų įvykti, jei Ir pačiuose lietuviuose
Ihursday'a Editlon ................. *1.0 jiems pageidaujamų vaisių, Fiskalių metų pabaigoje vi
pasiklausyti indomių kalbų. buvo daug gilesnė ir labiaus Vokietija išloštų karę. Jo taip vadinamas lietuviškas
Al Newa Staada Sc. a oopy. Adve»
tlaing rate* oa applioatJon.
jie atsiskyrė nuo Lietuvių suomet trūksta pinigų. Kai- Kalbėtojai buvo socialistai
stipresnė argumentais prieš nuomone, tuomet tautų lai socializmas baigia savo die
Seimo ir atlaikė savo seime kurie departamentai priva — Russell ir Carr.
Pirm taikos šalininkų argumen svė ilgiausiems metams bu nas.
Antai Amerikos lie
lį, kuriam tarėsi kas tik lo skolinti pinigus iš busi kelių mėnesių tiedu sociali
tų palaidota. Pasaulio de- tuviški socialistai kiti ki
mųjų įplaukų arba kitų ko stu buvo karštu taikos ša tus. *
jiems tinkama.
1 mokratija išnyktų.
Gy tiems grūmoja pagiežomis.
Pasirodė aiškiai, kad lie kių specialių fondų.
lininku. Jiedu prigulėjo į Jis kalbos pradžioje pa ventojai netektų balso ir žo Aršėja tarp jų pjovinės per
žymėjo, kad šiais laikais
tuviai socialistai ne tik yKodėl taip einasi,, kuoge- Socialiai Party. Tečiau pas mes turime dviejų rųšių džio laisvės.
Jei čia butų
Visur būti) laikraščius.
ra priešingi Lietuvos nepri- riausiai išaiškina paskuti kui atmainė savo pažiūras
pravesta vergija. Nuo to, Rusijos stovis, be abejonės,
gulmybei, bet dar jie sten nis miesto tarybos finansų ir apleido partiją Jiedu, amerikonus: tokius, katrie žinoma, daugiausiai nuken jie susiremtų net ginklais.
trokšta gero Suv. Valsti
giasi Lietuvą pavesti rusų
kaip ir daugelis kitų įsitiki
komiteto
susirinkimas.
joms ir tuo tikslu darbuoja tėtų darbininkai. , Jei Vo Kas visas laikas neklau
socialistams.
no,
kad
dabartinė
vedama
“&NIPUADOS” KLAn.
si, ir tokius, katrie įvairio kietija laimėtų karę, Rusi sė socialistų suvedžiojimų,
Komiteto
susirinkime
to
Prieš
šarvo
šalies
išdavikus
prieš
Vokietiją
karė
yra
tei

SIMAS.
jai butų sugrąžintas caro buk jie darbuojasi darbi
-socialistus visi sveiko pro komiteto pirmininkas, al- singa. Be šitos karės atei mis priemonėmis stengiasi sostas, visam pasaulyj pa ninkų labui, tas šiandie
to lietuviai pradėjo protes dermanas Rickert, pranešė, tyje Vokietija imtų grūmo kovoti prieš Suv. Valstijas kiltų dantų griežimas.
džiaugiasi. Gi kas visas
Lietuviškos laisvamanių tuoti ir juos smerkti.
Be jogei jis painformuotas, kad ti visam pasauliui. Kad Vokietijos kaizerio naudon.
laikas pataikavo socialis
“šnipijados” klausimas vis šiaip civilių žmonių socialis dviejų departamentų virši tas neįvyktų, reikia sutraš “Šiandie amerikoną tai Taip kalbėjo į susirinku
tams, prigulėdamas į jų
dar nepaaiškėjo.
Atsiga tus pasmerkė ir lietuviai ninkai išleidę po kelias de kinti Vokietijos autokratiz- kos šalininką, kuris veikia sius socialistus.
partijas, šiandie su pasi
prieš karę -su Vokietija —
vo laisvamaniams tautinin kareiviai, veikiantieji karės šimtis dolierių daugiau, ne mą.
kalbėjo Russell — kitaip Šitas* susirinkimas su pra bjaurėjimu atsimeta ir pa
kams širdis, kuomet p. K. frontuose.
gu sąmatoje buvo nuskirta.
Pirmutinis kalbėjo Carr. negalima pavadinti, kaip kalbomis yra labai svarbus sitaiso.
Šliupas paskelbė savo ‘at Štai vienas toksai karei Kas indomiausia, kad tie
Mes turime, tik pasidžiau
pasauliui.
siprašymą” už padarymą vių protestas, padėtas “Ry viršininkai pirmiau išleido Pradžioje jis pažymėjo, kad tik išdaviku, šios šalies katalikiškam
jei kam jo kalboj išreikštas
Kas nenori Svarbus tuo, kad tarptauti gti tokiuo dalykų stoviu.
jiems didelio nesmagumo. gos Garse:”
tas sumas, o tik paskui pa sakinys bus nesuprantamas, priešininku.
mušti vokiečio, tasai yra S. nis socializmas karės metu Be socialistų bus lengviau
Dabar laisvamaniai tauti
reikalavo
patvirtinti
tas
iš

kiekvienas galės paklausti, Valstijų priešininkas, tasai suskilo į daugelį kita kitai pagerinti darbininkams bū
“5fos kareiviai ,31-mos
ninkai^ ypač po p. K. Šliu
laidas.
Kadangi socialistai
gi jis paaiškinsiąs. Jis kal trokšta Vokietijai pergalės. priešingų dalių, kurių suli vis.
protestuojame
po “atsipffcšymo,”, plusta divizijos
prieš cicilikų pasielgimą
“Taip dalykams stovint, bėjo ilgai, bet ir indonriai.
Taikos šalininkai sako: pinti jau nebus galima. Rei visas laikas rūpinasi ne dar
“klierikalus. ” / Girdi, kam
“
Ir
aš
buvau
taikos
šali

“Norime taikos.”
Ir vo škia, “internacionalas” pa bininkais, bet savo partijos
šitie šnipų klausimą taip la Lietuvių Seime Petrogra tai kokiam galui yra reikade.
Pasirodo, kad tie lingas finansinis komite ninku, — kalbėjo jis. — Ir kiečiai dažnai sako: “Nori sirodė tik kaipo muilo bur reikalais.
bai daug išpūtę?* Girdi,
aš tvirtinau,, kad karė yra me taikos.” Bet kokios tai bulas. Iš pažiūros jis bu
Žalia Mėta.
tasai klausimas buvęs vien- “laisvės kovotojai,” sočia tas?” — pastatė klausimą
lietai, yra ne laisvės kovo viena komiteto
“Ti> didžiausias piktas pasauly kos nori vokiečiai? Ar jje vo “stiprus” ir, tarytum,
tifc ‘MMtotea ir šiandie
je Bet kuomet vokiečiai nori duoti bent kokį atlygi neįveikiamas. Kaipo bau
“išaiškintas.” Gi “aiškmi- tojai, bet Lietuvos šalies kino* budu išlaidų skirstėužpuolė ir nuteriojo Belgiją nimą neutralėms tautoms bas jis grasino visą pasaulį
mas77 kaip tik ir “pateisi griovėjau. Lietuvių tautos mas atskiriems departa
ir kitas žemes, pradėjo žu už sunaikintus sodžius ir apversti kojom į viršų. Tuo Po Valgiui neužmiršk, kad serlan-i
nąs” laisvamanius tautinin skaldytojai ir katalikų ti mentams visai nereikalin
pamėgink viena. Visose Aptiekose.
kėjimo dergėjaii Jie kai gas, jei tų departamentų dyti civilius gyventojus, miestus? Už išžudymą ne baubu vadovavo Vokietijos slas
kui
vaistas tavo skilviui yra BATO-.
po svieto nematę, išėję viršininkai be jokio leidimo bjaurioti mergeles ir mote kaltų gyventojų? už numa socialistai,
pagarsėjusieji NIC. Prafialina visus nesmagumus,
tos vidurių ligos paeina 11 negero suBet kiek žinoma, šitame kaip kokie žvėrį® iš miško, išleidžia pinigų sumas, ko ris, mano gražios pacifisti rinimą badu tūkstančių vai milijonieriai.
vlržkinimo, o tas reiikia, kad reikia
klausime nebuvo jokio iš drasko savb gražų būrelį, kios tik jiems patinka.”
nės pažiūros plyšo kaip ką? Nei Jie visai apie tai
Bet štai pakilo europinė
aiškinimo. Tiesa, aiškino susirinkimą. Argi taip da Vienas komiteto narių burbulas.
Įsitikinau, kad nei nepamano. Jie nori tai karė. Pirmiausia tarptau
Jotu pinigai tari durti pa
si pp. Račkauskas, Strimai ro išmintingi žmonės? Jo patarė, kad tų reikalą reikia negalima šaltai praleisti to kos tik su tokia sąlyga, jo tinio -socializmo obalsis sudėti geroje saugioje
tis ir kiti laisvamanių sfcul- kioj tautoj nėra tokių pa pavesti prokurorui ir tegu kių piktadarybią.
Gi ne gei pasilaikys tai visa, ką teškėjo pačioj Vokietijoj.
tuos bsnkoje
pukai. Bet- jie nieko neiš siutėlių, kaip musų cicili- šitas atlieka bausminį tar turint militarinės jėgos, karės metu užgrobė.
Jie Didžiuma socialistų apsitai
aiškino.
Atpene dar pa kai.
sunku ir svajoti nubausti nori taikos su sąlyga, jogei sė patriotizmo rūbais ir jie
Jiems tiktai galvoj dymą. ,
davė tokias žinias ir klausi katalikų tikėjimas su
Bet viskas pasibaigė tuo, vokiečius už tuos jų prasi Baltijos jūrės, Šiaurinės jū ėmė kariauti prieš kitų ša
mus, į kuriuos visuomenei griauti. kaip va: “N.. Lie
kad prasižengusieji gausią žengimus. Tatai ir pripa rės, Juodosios jūrės, Belgi lių socialistus. Paskui tas
dar labiau prisieina' įsigi tuva” jų laikraštėlis dau
žinau reįkalingu daiktu, ja, Serbija ir kitos jų paim įvyko ir kitose šahse. Ant
tik pabarti.
linti.
Tie ponai jnk aiš giams nieko nerašo, kaip
kad musų šalis privalo stip tos šalįs paliks jų rankose. galo ir Suvienytose Valsti
S% ant Jotu
Argi.
taip
turėtų
būt?
kiai pasakė, kad “šnipija tik ant kunigų ir ant tikė
riai apsiginkluoti prieš Vo Apie kitokią taiką jie visai jose socialistai susiskaldę į
Alkiam r,i-M-iJllai» žr I
V«Scnrx.į Iki •
dos” visk verpstė yra lais jimo, lyg, kad kunigai bu Ką į tai pasakys miesto kietijos autokratinę vyriau nei nemano.
Ar gi jus a- frakcijas. Rusijoje užvis
piliečiai?
/.
pinigos
vamanių organizacijos ofi tų paskučiausi piktadariai.
sybę. Karė mums antmes- merikonai taikininkai taip- blogiausia. Tenai kiekviese.
Kad tame ofise kaž O apie tuos, kurie mumis
ta. Karė yra įvykęs faktas. pat norite tokios taikos? nas socialistas savaip mintiPersitcnČiame pinigus J
ŽINIGR
APIR
VOKIEČIU
koks “tautietis,” tarnaują* smaugė, tai nieko nerašo,
Mes tos karės negalime pra Atsakykite.
Ecropą ir galima gauti
Jei taip, tai į ja, nėra sutarties.
UŽIMTA LIETUVĄ.
svetimai valstybei, daręs kaip rusai, žydai, lenkai,
lošti, mes jos nepralošimc, pasakysiu jums atvirai, kad
Laivokartas.
Vadinasi, iš tarptnutinio
vertimus iš lietuviškų laik vokiečiai ir Lietuvos dva
nes to negalima padaryti.
esate priešininkai laisvės, socializmo, iš to kituor et
raščių angliško!) kalbom rininkai, pereidavę svetiLaike karės sunku gauti “Kuomet pakilo karė, teisybės,, kad neturite jo- aršaus baubo, paliko tik 8tocks Ir Bonds Perkami Ir Parduo
Bet nepasakė, kekiuo tikslu miems. Karip mums buvo žinių, i® Lietuvos, ypač vo- Vokietijos vyriausybė po kios sąžinės), kad esate žmo- vieni likučiai. Trumpu lni- dami veiklus darbas. Andrews & CO.,
198 So. La Šalie st., uždėta 1900 m.
tas buvo daroma.
užgynę spaudą, jie dar juo- kiečių užimtos. Bet Tautos draug pakilo prieš visus
Be to, tasai pat “tautie kėši iš musų, bet užtai nei Fondo delegatus vokiečiai Vokietijoj gyvenančius tai linmanaaiiRBEnnaRRniOTUHHmnBEBiHHmH'
Jiedu kos šalininkus. Kiekvie
tis” kalbinęs pi Račkauską pusės žodžio niekas iš cici įsileido Lietuvon.
ir kitus laisvamanius tauti likų nesako, vis tik musų (Kuru Bartuška ir Dr. Biel nas taikos šalininkas buvo
Šiandie
ninkus keliauti Rusijon tikėjimą# esąs kaltas! Jei skis) sugrįžo iš Lietuvos ir šalies išdaviku.
parašė
apie
musų
tėvynę
Vokietijoje
nėro'laikos
ša
kaažin kieno lėšomis. Ko gu būtumėm mes pametę
kiais tikslais? Nėra abejo savo tikėjimų, tai jau ne- dvi kningūti, kur yra daug lininkų. Ten yra tik vie
nės, kad jei jie buvo kalbi bebūtų ant svieto ir lietu žinių: kaip Lietuvoje žino* nos nuomonės žmonės, kat
nami, tai jiems buvo pasa vių. Kodėl kitų tautų,, nės gyvena, kokia ten val rie nori ir trokšta Vokieti
m
BBS
kyta ir tikslai tos kelionės. kaip lenkai, gudai visi iš- džia ir t.t. Štai tos kningos: jai laimęjimo.
“Amerikoje dar visa ga
Tečiau p. Račkauskas ir vieno kovoja už laisvę, ir
Kelionė Lietuvon Didžio
Šv. Jurgio naujai statomos bažnyčios naudai, yra rengiamas labai puikus baKo. nutyli api© tikslus. Buk savo tautos reikalus stato tios Karė* Meto (J919|. Pa lybė yra taikos šalininkų.
zaras.
Bus labai įdomu, nes jame ima dalyvuma visos vietinės lietuvių katalikų
augščiaus partijų, o tik lie rašė kuo. Dr. V. Bartuška. Jų pastangos už* taiką — tai
jie to visa nežiną.
draugijos.
- ----- —
.
—
7
------- pastangos
už
Vokietijos
lai

tuvių
tarpe
atsirado
tokių
Kaina
25c.
Iš to matosi, kad laisva-,
mėjimą. Bot ar galima įsumišėlių: jūsų niekas ne
manių tautininkų tarpe yra
Delegatų Kelionė Lietu sivaizdinti taiką be sutrušverčia į katalikus, kam no
kas nors nepaprasto, slėpti rite, tam galite tikėti, jei von 1919 m. P&rašė Dr. J, J. kinimo to baisūno, kurs per
no. Šitai visuomenė ir tu gu mat tikrą tikėjimą, pa Bielskis. Kaina 25c.
kelias dešlfntis metų gink I
Pinigai
už parduotas ląvom, kad užpulti ramią
rėtų žinoti.
metą, bet neturit tiesios
a baigsis Subatoje, 1 d. gruodžio
taringas eina Tautos Pon- sias Europos tautas?
Ne,
Reiškia,
“šnipijados” griauti pas kitus tautiečius
negalima įsivaizdinti taikos
klausimas dar neišrištas, katalikų tikėjimą ir Lietu dan Lietuvai gelbėti.
gubotomis gros puiki muzika ir bus įvairiausi šokiai ir programas. Ketver
Galima siųsti ir krasos ba Vokietijos įveikimo.
šnipų istorija dar nepabaig vos laisvės trukdyti savo
ge bus didelės imtynės “Wre»tling”. Kitais vakarais bus dainos deklemacijos
(stampemis). “Taikos šalininkai sako:
ta. Tegu laisvamaniai tau rietenomis ir užpuldinėji ženkleliais
ir kiti margumynai. Atsilankykite o busite pilnai patenkinti.
Mes visi lietuviai Adresuokite pas T. F. sek “Kas mums rupi, ar Vokie
tininkai nesidžiaugia p. K. mais.
Visus kviečia bazaro,
VALDYBA.
Šliupo “atsiprašymais” iv protestuojame prieš tokį retorių: K Pakštas, 456 tijoj gyvuos autokratinė ar
T. demokratirfė vyriausybė T
sociakaėų pasielgimą lietu. OcnA M, Bneoltipn,
- “pasiaiškinimaiu”
LArtuvfej Katalikę IMeoraMa
ttlu* kaaMaaa Uakyrua aadėldlsalus '
____
PRRarnMMOKMI KAINA:
Katama
SB.00
Pusės matų ...
OI-OI
Kstvergo laika*
*1.00
Parkant ai itįggs a—■Ąala po Ja
Pranumarata mokant įmaino. Laikaa akaitoai mm rntatmdyian dlanoa,
na nuo Naujų Matų. Norint parmai
nyti adresą
reikia prisiųsti Ir
sanaa adresas.
gal garinusia šiųBtt tftperfcMt
.
_
_ __
“Monay Ordar” arba įdedant pinigus
t raglatraat* latjk*.
Redakcijai prlalųatiejl raitai Ir. ko
raapoadenoijas
torfua atalŲedum
leda krauna tenklKln
i sugrąžinimui. Ttm.kiala reikalais krel■laatlas adreaaokite:
bkavgjm pvHiiiranro «»- mc.
ISO® W. tMk Street, Ohlcago, Illinois
.......... Pboae McKinley tilt............
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matė lošimą, yra labai Ito administracija dabar tą ką, mylėjo ir merginą ktbel
patenkinti.
Nutarta, kild uždarbį padidino.
UovveJLl, na, kad butų abiem
ginui*
Bfct katrie buvo* Li«L Vyžių B6 kuopos pirlinksmiau, pasiglemžė sau
NORTH SIDE.
tai turės iš tfu* atsilfcnkymų^ ūnksnr prašytų Chicagos Difteritas dar neužslopintas gramofoną.
Musų Berneliams ir Mergelėms Skaitymčliai.
šimteriopą naudą.
Lanky Liet. Vyčių apskritį pakar Praeitą savaitę Chicagoje' Express’o- kompanija paKatalikų Sp. Savaitės
mai namų palikta dar ir to totu lošimą šv. Jurgio para difteritas pasmaugė 72 vai- leido darban detektivr- Ši
DU DRAUGU.
Onytę, išbučiavo ją, išmeinuotikiai.
linus, gal trauksiu net ir per pijos svetainėje.
kus.
Pereitą šeštadienį i^e užvakar nugirdo bosilinlavo.
u •" •. ■
visą
Advento
laiką,
ne»
yra
M. L. G. sveikatingumo departamen- Į ksroinant poną Julių su pay
Petrukas ii Antanukas
Ne brangi dovana, brangi Visi gerai žinome, kad šie pasiryžimas nei vieno lieti>
tiri pranešta apie naujus 36 ne^e fithel
kaimynų vaikai, gyveno di meilė.
Ąžuolas. metai jau yra antri iš eilės, vio neaplenkti.
Apie anglių taupumą.
Begėdžiai šnipai suareš
susirgimus ta epidemija.
delėje santaikoje ir prietekaip lietuviai katalikai pra
Spaudos Savaitės komisrlybėje.
Kasdien pranešama apie tavę jaunikį ir perkratę jo
TIESUS KELIAS NEVT- dėjo susiprasti, pradėjo vei ja taria širdingiausį ačių vi
Su
vakar
diena
Chicago

Būdavo, kur vienas eina, SUOMET GREITESNIS. kti katalikų spaudos delei.
dešimtis naujų susirgimų;. namą, atrado nei už 600 doL
siems
prisidėjusiems
prie
je
prasidėjo
smarki
kampa

tai ir kitas neatsilieka; miš
Visa
eilė
pasišventusių šios Sp. Savaitės programų nija už anglių taupumą. Vaikų paralyžiaus epidemi vertės daiktų, katrie buvo
jau “pražuvę” ar “pateku
kan grybauti, eina meškere
ja teeiau mažėja.
Eidamu mokyklon du ber žmonių, sudarę komisijas surengimo.
Ypatingai
iš

Kampanijai vadovauja ku
į svetimas rankas.”
žuvį gaudyti vis abudu, žo niuku priėjo balą, per ku rengia prakalbas, platina
reiškiama
širdinga
padėka
ro
administratorius
WilJulius prisipažino, kad jis
džiu sakant, ką nedarydavo rią buvo klampus kelias.
katalikišką literatūrą.
gerb. kalbėtojams, ir gerb. liams. Šita kampanija pa Vyriausybei reikalingi
taip
vaginėjęs nuo pat pra
— vis abudu.
— Eiva aplinkui balos, —- Musų kolionijos veikles J. Brazaičiui ir visiems
karpenteriai.
sieks ne tik industriją, bet
džios metų.
.Į,
O į mokyklą eidamu nie tarė pirmasai.
nieji darbininkai pamatę tiems, katrie tose dienose ir privatinius namus. Sa
kados viens nuo kito neatsi
— Čia daug tiesiau, — at neatbūtiną reikalą prapla
Vyriausybė paieško karlikdavo. Jeigu Petrukas pir šovė antrasai ir pradėjo tinti savo apylinkėje kata prigelbėjo atlikti vakarų ko, reikia taupyti anglis penterių, kurie reikalingi Vokiečiams ir austrams .
taip, kaip tik išsigalima.
blogai.
ma išeidavo, tai. pakelyj pa žengdamas klampynę min likiškus raštus, ypatingai programas.
prie
darbų
dokuose,
PhilaKSSK.
raštininkas.
Privatiniuose
namuose
laukdavo savo draugo ir kyti. Ėjo labai iš lėto, nes LDS. 20 kuopa ir Liet. Vy
negyvenamieji
kambariai delpbijoje. * Karpenteriai Vakar Chicagoje praaidėabudu drauge eidavo mo vos kojas galėjo pavilkti: čiai, kreipėsi į kitas kata
BRIDGEPORTAS.
privalo būt uždugnyti. Ap gali atsišaukti Suv. Valsti jo vokiečių ir austrų turin
kyklon. Net mokytojas gė vis jos klimpo.
likiškas draugijas ir iš jų
šildyti tik tuos kambarius, jų darbo biurau, 845 S. Wa čių 14 ir daugiau krausty
rėjos tiedviem vaikais ir lie
atstovų
sudarė
vietos
lietu

bash Avė.
Tuo tarpu pirtnasai sausa
. V. 16 kp. susirinkimas. kuriuose gyvenama.
mas.
Vokiečiams ir aust
Bet
pė kitiems taip elgties, kaip
balos krantu apibėgo aplink vių K. Sp. Sav. komisiją.
Šito
biuro
direktorius
Dr.
rams yra užginta gyventi
Lapkričio 21 d. vietos L. ir tai reikia daryti su dide
Petrukas ir Antanukas.
balą ir pirmiau mokyklon Susitvarkę ir sudarę progra Vyčių 16 kuopa turėjo su le skalsa.
Prentiss
praneša,
kad
dar

300 pėdų' arti kiekvienos
Mokykloje jiedu sėdėjo vie nuėjo.
Sv. Žv. mų, paskyrė Spaudos Sa sirinkimą Šv. Jurgio para
Anglįs yra reikalingos bas neunjjinis. Valandoje valdžios įstaigos, Illinois uname suole, o per pamokas
vaitės laiką nuo lapkričio
I
mokama 60 centų. 8-nių pės ar perkaso, valdiškų
pijos svetainėje.
Susirin karės reikalams.
niekados nesikalbėdavo tarp
18 iki 25 dienos.
TAUTOS
IŽDO
,
valandų darbas dienoje. Už bustų, amunicijos dirbtu*
savęs ir su kitais draugais.
Pirmo vakaro programoj kimą atidarė gerb. P. Bal
VALDYBA:
viršlaikį mokama pusantro vių, gyvulių skerdyklų^, ge
Sumažinę uždarbį ant
Jiedu visados laiku ateidavo
kalbėjo kun. Prof. Bučys ir tutis. Nepribuvus raštinin
karto daugiau.
Iš Chica ležinkelių ir jų stočių^ Ne
mokyklon, pamokas atlikda Pirmininkas, Kun. F. Ke V. Stulpinas.
Buvo taip kui, į jo vietą išrinkta gerb.
vo kuogeriausiai.
mėšis, 3230 Aubum Avė., gi eilės, duetai, kvartetai ir M. L- Gurinskaitė.
Suv. Valstijų maisto ad gos į Philadelphią nuva valia gyventi nei dirbti vižiuoti lėšuoja $19.10. Kar durmiestyje.
Žodžiu, vo
. Ž. Žaliukas. Chicago, III.
ant galo padainuota: “Lie Liet. Vyčių spaustuvės į- ministracija paskelbė, kad penteriai turi nuvažiuoti kiečiai turės kraustytis iš
steigūno reikalai buvo labai gyvulių, skerdyklų kompa
Pirm. pagelb., kun. J. J. tuva, Tėvyne musų.”
Chicagos. Tas parėdymas
GEROJI ONYTĖ.
Kaulakis, 324 Wharton St., Antrą vakarą kalbėjo gyvai svarstomi. Visi šios nijos, kurių tarpe žymiau savo lėšomis.
paliečia tik vyrus. To pa
Philadelphia, Pa.
gerb. kun. F. Kemėšis ir kuopos nariai tam prajau sią vietą visoj šalyj užima
Vagilius.
rėdymo
pravėdimui, valdžia
Onytė sėdėjo sodne ir ma Raštininkas, L. Šimutis, moksleivis J. Poška. Buvo čia. Nutarė, kad kiekvie Chicagos žinomų skerdyklų
nė: “Kokie geri tėvukas ir 3230 Aubum Avė., Chicago, taipgi ir keletas dainelių. nas kuopos narys spaustu kompanijos, už pardavinė Julius Stahl taip mylėjo prašo pagelbos piliečių, ku
rių užduotimi bus nurodyti,
mamytė! Labai aš norėčiau UI.
Tretį vakarą kalbėjo ger vės įkūrimui įmokėtų po 1 jamą mėsą negalės daugiau muziką, kad būdamas A- kur tokie vohieeiar-austrai
kuo-norint jiems užsimokė Iždininkas, Kun. S. J. če- biamas kun. Pr. Meškaus dolierį.
imti. uždarbio* kaip tik 9 dams Express Co. išvežiotoju pasisavino vieną gramo gyvena.
ti, už gera geru.” Sodne jau panonis, 318 So. Fourth St., kas ir moksleivis L. Šimu Gerb. kun. H. Vaičunas nuošimčius.
iimuiHiiHHumiraitEitnnumaMfutiiiiii
buvo išsirpusios žemuogės. Homestead, Pa.
tis. Buvo taipgi dainos ir pasižadėjo, paaukoti tam ti Seniau buvo paskelbta, foną, pasakydamas, kad nei
Oftytė prisirinko sauj yte
Iždo globėjas, Kun. J Ja- deklemacijos.
kad už mėsą uždarbis karės jis pats nežinąs kur tasai
Užbaigiant kslui 25 dolierius.
’
žemuogių ir nunešė tėvams. kštys, 421 Cleveland Avė., kalbėjo gerb. kun. F. Ku Buvo pakeltas klausimas metu neturėtų būt didesnis, dingo.
Tėveliai stipriai apkabino Harrison, N. J.
apie Rutvilę.”
Visi, ku- kaip 2.5 nuoš.
Bet mais- Julius mylėdamas muzidirka vietinis klebonas.

VAINIKĖLIS

SKAITYKIT R PUTOKIT
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TU MANAI PSSIREDYT PADEKONES DIENOJ
ofnežjnai kur gauti geresnes vertes ir geriau
sius drabužius. Patariame eiti pas

1
»'

\

Nauja, sulyg vėliausios mados įrengta Drabužių
Krautuve pietinėj dalij miesto.

\
*a.m c.

jRorirty Branč (&latljea

Siutą, Overketą

Tas nieko nekenkia kokio styliaus ar kokios kainos
ar kitą kokį drabužį nori pirkti.
Mes turime pla
čiausią eilę visokių reikalingiausių Vyrams apredalų. Jus neteisingai sprendžiate kuomet manote kad “kur kitur teip-pat gerai".

Eik tenais kur gali jaustis TIKRAS geriausio
pirkinio ir tuomet nepraeisi neužėjęs pas mus.
•
s
Tom Hoekstra
Theodore Werner
J. J. Stonkus

Theodore Wemer & Co.,
11140-42 MICHIGAN AVENUE
I■ .
*
’
Krautuve atdara Panedeliais, Seredoms ir Petn iki 9 vai. vakare.
- Sūbatomis
iki
10 valandai.f **■» ■
r
«
•

"DRAUGAS”

t

Antradienis, lapkr. 27 d
UĮiiiiiiiininiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiin

Eikite kur diduma eina.

DIDELIS BADUS!!
Antradienis, lapkr. 27 d.

ŠV. Virgiliaus.
BRIDGEPORTAS,

Trečiadienis, lapkr, 28 d.

Šv. Hortulano.
KUN. DR. A. MALIAUSKIO KONFERENCIJOS.

Spaudos Savaitės vakaras.

PARENGTAS

Įstaiga, kuri turi pasisekimą, visada turi daug ėmėjų.

DRAUGYSTES ŠV. ONOS

Ketverge, Lapkričio 29, 1917
SV. JURGIO PARAP. SVET.,
32ras PI. ir Auburn Avė.

S

S

Norėdami sutvarkyti savo pinigiškus dalykus, tėmykite ant to, kad juos tvar
kytume* bankoje, kuri visuomet yra užsiėmime, kadangi daugumas kostumerių
bankoj yra tikriausiu ženklu, kad ta banka yra žmonėms užsitikinti.
šimtai žmonių aplanko mus banką kasdieną, kadangi jie gerai žino, kad šį
banka yra pastatyta ant tvirtų pamatų ir kad kad joje pinigai negali prapulti.
Jeigu ligžiol neturite taupimo kningutės iš musų bankos, tai nors šiandien
pradėkite kad ir su 1 DOL.

=
=

Pradžia 6 vai. vak.
Įžanga 25c Ypatai
Lapkričio 25 d. vietos ba Gerbiamas musų veikėjas
žnytinėje svetainėje buvo kun. Dr. A. Maliauskis šią
Visi kas tik gyvas ant šio puikaus baliaus! Kurie atsilankysite a
K. Sp. Savaitės komisijos savaitę laiko konferencijas džiaugsitės, o kurie neatsilankys gailėsis.
s
KOMITETAS
Visus nuoširdžiai kviečia
surengtas vakaras.
Pir Šv. Kryžiaus parapijos baž
miausia buvo sulošta kome- nyčioje, Town of Lake.
Mokame 3 nuošimti taupinantiems.
dijėlė "Gudrus kvailys,” Vakar, lapkričio 26 dieną,
Paiškau savo brolio Antano Kairo
svaras paeina
iš Kauno Gub. Panevežo Pa
kuri pusėtinai prijuokino buvo prirodyta, kad Jėzus Vištos
vieto ir Parapijos Velikių filijos SoŠviežios
2%
—
4
sv.
25
—
31c.
atsilankusius.
Po lošimo Kristus buvo Dievas.
džios Knadžių. Atrašę laišką, kad yra
ligonbutėji Pittsburgo, Pa. Rašiau =
Šaldyt.
2
x
/
a
—
4
sv.
23
—
28c.
kalbėjo gerb. A. Račkus. Šis Šiandie, utaminke, kal
kelis laiškus, siunčiau telegrama ir
Šviež. 4%—5 sv. 26—30c. viskas sugrižo atgal. Tegul jis pats
gerb. kalbėtojas savo ilgoje bės apie laisvamaniją.
atsišaukia arba kas žinote malonė
pranešti man už ką busią labai
ir turiningoje kalboje nuro Scrcdoj — Priežastįs ti Šaldyt. 4%—5 sv. 23—27c. kite
dėkinga.
Gaidriai
švieži
20
—
24c.
dė Kristaus mokslo pažan kėjimo austoj imo.
Victoria Kairaitc
839 W. 33rd Place
Chicago, III.
gumą.
Išparodė visas so Ketverge — Kokią, laimę
Taukai
svaras
Paieškau savo brolio Dominiko
cialistų niekšystes. Aiški suteikia bedieviai ten. kur Poperos baksuk.
33—39c. Bubina paeinančio Kauno gub., Vil
Ashland Avė., ir Kampas 47 gat.
pavieto. Traškunų parapi
no, prie ko veda žmoniją jie gauna viršų.
Palaidi
32—37%c. kmergės
joj Gudelių kaimos, pirmiau gyveno
Wisconslno valstijoj, malonėkite atsi
dabartinis socializmas ir so Pėtnyčioj —Tikėjimo pa
Taukai čysti.
šaukti.
matai.
cialistų žadamas žmonijai
BUBINAS,
Palaidi
31—36c. 1930 LIUDVIKAS
So. Union Avė., Chicago, III.
“rojus.”
Priparodė, kad Subatoj — Į klausimus
Paieškau Antano Eiczo paeinančio
Taukai blešinėse
dabartiniai socialistai grą atsakymai.
iš Kauno gub., Raseinių pav., Gaurės
žina jau senai užmirštą pa Nedėlioj — Vaikų auklė No. 3. 2 šv. 5 oz. 91c.—$1.10 parap. Jis pas mane išgyveno beveik
metus laiko, dabar prapuolė, jo vali "liiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiMiiiiiiiimmiiiiimmiiiiiimmiimimiiiiimmiimmimiiiuiiiimiimimmiiiimimiiiiiimiiiiiii
” 5. 4 sv. 2 oz. $1.52—1.85 za
sauliui ir Kristaus mokslu jimo sistema.
ir drabužiai pas mane. Kas apie
euininmiiiiiimmiminiiiinimmmiiiiĮmmiiimmiiiimuiiimnmniiiimm»i
ji žinote praneškite man sekančių
’
ho.
8
sv.
10
oz.
3.03
—
3.66
panaikintą vergiją. Žodžių, Vakar, pirmojoj konfe
adresu:
S F. P. Bradchulis s
ANTANAS POŠKA,
kaip ant delno išdėstė visas rencijoj, buvo susirinkę pil
Čysti taukai.
4608 Wood St„
Chicago, III.
Lietuvis Advokatas
jų šiandiėninio mokslo klai na bažnyčia žmonių. Lie No. 3. 2 sv. 5 oz. 88c.—$1.07
Parsiduoda
Barzdaskutykla, iš
ATTORNET AT LAW
timai labai indomauja ger ” 5. 4 sv. 2 oz. $1.47—1.78 priežasties ėjimo į karuomenė, esu
das.
105 W. Monroe. Oor. Clark 8t.
priverstas nebrangiai parduoti, vieta
Pabaigus jam kalbą buvo biamo kun. Dr. Maliauskio ”10. 8 sv. 10 oz. 2.93—3.56 graži ir biznis išdirbta per daug me Room 1207 Tel. Randoloh B699.
tų. Norintieji pirkti, kreipkitės ypaCHICAGO. ILL.
paduota keletas klausimų, konferencijomis. Visur vi
tiškai prie savininko.
-----------------------g
Taukai maišyti svaras.
F. ZAVISTAS.
kuriuos taip sumaniai atsa suomet skaitlingai susiren
Oyv.:
S11S
S.
Hslsted
M.
Pakelis
24%—31c. 3116 S. Halsted St., Chicago, III.
Telephoae Ytrdi 9999
kinėjo, kad net patys ten e- ka.
Rcigalingas darbininkas, gerai «vv*vvvvvvvvrv>vvirvvvv*ra
santieji socialistai ir jų ber Patartina visiems lietu
Cukrus svaras.
mokantis bučernės
ir grosemės
DABOKITE SAVO AKIS
viams nepraleisti šitos pro Minkštas ...........
darbą,
nors
ir
mergina
Amerikoj
nai stebėjosi.
8%c.
=
Jeigu
Tau galva skauda.
augusi ir gerai žinanti bučernės HiiiiiiiiiimiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiL
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų.
Gerb, kalbėtojas kalbėjo gos. Pasiklausyti ir pra
darbą, meldžiu atsišaukti
Jeigu Tau skauda akys,
Šebelbonai svaras.
Dr. S. Biežis
'beveik pustrečios valandos, mokti labai reikalingų šian
P. M. BRAŽINSKAS
Jeigu turi uždegimą akių,
=
Lietuvis
Gydytojas
ir
Chirurgas
S
Navy
.............
17%
—
20%c.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tui.
can
305
Hamilton
avė.,
Duąuesne,
Pa.
dien
daiktų
apie
daugelio
Ofisas
2359
S.
Leavitt
St.,
5
vienok jo kalba buvo tokia
reikalingi akiniai:
S
Kampas
24th
St.,
Chicago,
111.
“
Lima ..................... 16—20c.
Paieškau savo sunaus Kon 5 Valandos: nuo 8 iki 10 valryto «
indomi, kad žmonės buvo žmonių sugedimą.
įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- ,
S ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro. Ne- S
vo akis specijallstul, kure 16 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus S
stantina
Gembufe,
paeinančio
iš
Com Meal svaras.
visai pamiršę ir kur yra. .
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.
=
Kauno gub., Šiaulių pav., Akme S dėldieniais nuo 9 iki 12 v. ryto. S
Telefonas Canal 3877
"
Pabaigus kalbą, gerb. ku K. SP. SAV. SUSIRINKI Balta ir geltona 5%—6%c. nės parap., Padvarėlio kaimo, du -|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiMimiiiiiiiiiiiii
MAS.
nigas Vaičunas padėkojo
Maišinė Košė pakas 6—7 c metai atgal gyvęno Easton) Pa.,
palikau našlę norių nors sunu
AKIŲ SPECIALISTAS.
'žmonėms už gražų užsiląi; Šiandie, 7:30 vai. vakare
surasti, meldžiu ątsišaukti, jei kas
Kvietiniai miltai.
Tėmykit mano užraša.
praneškite sekančių adresu:
kymą, nes ištikrųjų reikia Bus Chicagos apskričio Kat 5 sv. maišiukas
32—35c. žinote,
BARBORA
GEMBUTTENE
. 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
stebėties tokių gražiu lietu Spaudos Savaitės komisijos Miltai (Advert. Brands) 650 Church St.,
Easton, Pa
S
Kampas
18-tos gatvės
Ant Platt’s Aptickos
2-ras augšta.
susirinkimas, Šv. Jurgio pa % bačkos
vių susiklausimu.
2.80—3.09
S Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.
S
Tel. Canal 523
Trečiadienio vakare bus rapijos svetainėje. Taigi % bačkos
ANT PARDAVIMO.
1.43—1.58
iiii»iiiiii»i»itm4t>rtiurtiiiiiiiiinmniinartiimintWrtiiiih»«iiiiiTm>iwrt»nnirtinnrt*'
kviečiame
visus
kolionijų
paskutinis Sp. Savaitės va
GERA PROGA.
5 svarai maišiuką. .33—37c.
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimijimiiiiimimiiiiiimfiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiimiiiiiiiiiiiiiiifĮ
pora priversta paaukauti
karas. Apart prakalbų bus delegatus kuoskaitlingiau- 5 svarai Grabam . .30—35c. savoJauna
puikius, beveik naujus rakan
lošta komedija “Visi tris sia atsilankyti, nes bus
dus už retai pigią kainą, $170.00 se
setas, tikros skuros už $35.
Gauti gereanj darbą ir daugiau pi
svarstoma labai indomųs Ruginiai miltai (Bolic- klyčios
pralaimėjo.”
Vėliausios mados valgomojo kamba nigų.
rio rakandus. 2 puikiu dtvonu, damian Style).
Tatgi visi tau paskutini n dalykai, kuriuos kiekviena
Visur reikalinga daug kirpėjų, trivenport, taipgi $525 Victor
su
merių, rankovių, kišenių ir skylučių
brangiais
rekordais
už
$60.00.
šis
%
bačkos
maiš.
1.20
—
1.35
vakaran yra kuoskaitlin- kolionija privalo žinoti.
retas pigumas ir jums apsimo dirbėjų. Taipgi preserlų ir siuvėjų
1.35—1.45 yra
J. Tumasonis. % bačk. juodi
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena elektros mašinomis. Darbai laukia
giausiai kviečiami atsilan
Viskas vartota vos 9 savaitės, Ateikite dienomis arba. vakaraia
Apskr. raštin. % bačk. juodi. .. .1.26—1.41 te.
kyti.
Programa prasidės
parsiduos taip po vieną. Atsišaukite Lengvi mokesčiai.
Valdyba šios bankos žino kad neknriems depozitoGyvenimo vieta:
Speclalie skyrius merginoms
5 svar. maišyti___ 32—35c. tuojaus.
7:30 vai. vakare.
X.
1922 So. Kedzic Avė.,
arti 22-ros
= riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
Duodama diplomai.
Rusijos konsulis rezignavo. os v. balti..............32—35c. gatv., Chicago, UI.
Patrenos daromos pagal Jųsų mie
5 bankinėse valandose
Turi parduoti
Puikus Seklyčios tą—blle stallės arba dydžio, 18 blle
G. S. Romanovskv, Rusi 5 sv, juodi..............29—34c rakandus,
CICERO, ILL.
Stala ir šešias kėdės — madų knygoa
Del parankamo .ūkių depozitorių Taupumo Skydivonus. Plieninė Lova — Kam odas
Šv. Kazimiero liet. knin- jos vicc-konsulis, Chicagoj, Pienas (Kondensuotas)
MASTER
DESIGNIKG
SCHOOL
=
rius
šios bankos yra atdaras
$250 Viktorola su rekordais — $60,
Priežastis re Nesaldus 13—15c.
9. F. Ansnlcka, Perdėtinls
gyno draugija turės sekan rezignavo.
$850 player pijanas $210 — vartoti
tiktai 90 dienų — parsiduos po vie 11S M. La Šalie gatve. Kambary? sPanedėlio Vakarais iki 8 valandai.
tį savo priesmetinį susirin zignacijos, tai nepasiganėdi41S-417. prieš City Hali
ną kreipkite?:DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KAKondensuotas:
3019 Jackson Blvd., arti Kldzie avc.
kimą gruodžio 4 d.. 7:30 v. nimas Rusijos bolševikų da
| PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
Parsiduoda bučemė ir grosemė,
Dabarti High grades 18—21c.
Tel. McKinley 576
vakaro, Šv. Antano parapi bartine valdžia.
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuolabai geroj lietuvių apgy ventoj vie
niam
laike
jisai
tarnauja
Med. grades 16%—18%c. toj. Priežastis pardavimo, savininkas
jos svetainėje. Kviečiama
Dr. A. K. RUTKAUSKAS = širdžiai priėmami.
išeina ( karuomenė. Kam reikalinga
visi kuoskaitlingiausia tau karės žinyboje.
kreipkitės |:
Gydo visokias Linas
PAIEŠKOJIMAI.
“DRAUGO” ADMINISTRACIJA
susirinkimam Yra kviečia
3457 So. Westem Blvd.
kampas. W. 35 gat.
Reikalingas vaikas dėl o- 1800 W. 4 61h St., Chicago, III.
mi taipgi prie tos draugijos Už plauku kirpimą 40c.
Ant
pardavimo
rakandai.
Chicagos barbenai nuta- fiso ir spaustuvės, pabaigęs Parsiduoda euojaus pigiai trijų
prisirašyti.
rakandai ir visokie nami
LA SALLF
įd WASHINGTON STS.
Šis kningynas turi apie re pakclti kainą už plaukų pradinę mokyklą (public kambarių
niai daiktai. Atsišaukite po numeriu
Dr. G. M. GLASER
732 West 19 st., 2-ros lubos užpa
du šimtu visokių genj knin- kirpimą iki 40 centų. Barz- school). Gera proga pra kalyje.
(Skersai nuo City Hali).
Praktikuoja 26 metai
gų, pareina visi katalikiški dų skutimas ir bus branges- mokti spaustuvės darbo. At Galima visus daiktus pamatyti kas
iMiiimiiiimiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimniiiiiiHiiiiiiiiiiimiiimiimimiiiiiiiinmiif
Gyvenimas ir Oflaas
vakarais nuo 6:00 ligi 7:20, su
SleS 8. Morgan St. kertė S2 st.
Iaikrasčiai. Tik viena ne-pis. Bus imama 20 centų, sišaukite tuojaus į “Drau dien
batoj nuo pietų, gi nedėlioj ryte.
Chicago, III.
.............
SIMONAS
SKUDAS,
go
”
Administraciją,
1800
laimė, kad musų žmonės Su laiku visi pradės augin732 M'est 19 St.,
Chicago, III.
SPECIALISTAS
ių Best /
W. 46 St.
mažai kningomis ir raštais ti barzdas.
Moteriškų, Vyriškų Ir Valkų
Rakandai kaip nauji, parsiduoda
Taipgi Chroniškų Ligų.
labai pigiai visi kartų arba atskirai.
EXTRA.
naudojasi. Man rodosi, bu
Priežastis pardavimo
išvažiavimas
OFISO VALANDOS:
Aš
Petras
Grikszas
paieškau
tų laikas jau pradėti švies- MAISTO KAINOS, ILLI Egnach Strewinsky, paeina iš Suval kitan miestan.
iki
9
ryto,
nuo 12 iki S po plet
3311 W. Slst PI., Chicago, Iii.
ir nuo 9 iki 8:30 vak. Nedėllogub., apie 30 metų senumo. Turi
ties tikra šviesa.
J. M. NOIS VALSTIJOS MAI kų
(Pusantro
bloko
Į
vakarus
nuo
mis
vakarais
ofisas uždarytas.
kreivus dantis. 1914 metais turėjo

Musų turtai yra suvirs 7 milijonų dol.

PEOPLES = BANK

Didžiausis, Seniausis, Tvirčiatisis Bankas
Vakaruose Nuo Gyvuliy Skerdyklą

I

7%—

John J. Šmetana

Yra dusų Proga

IPanedBlio Vakaro Patarna| rimas Del Tauplnančiij.

( State Bank of Chicago

Vargų vargeliai.

STO KONTROLIERIAUS
NUSTATYTOS.

‘ Sekmadienyje policistas
Creedon patėmijo prie 1417 Kurkiųai
Arbour PI. namo rusies du Švieži
rų stovintį gurbelį. Kadan Šaldyti
gi jo niekas nenorėjo imti,
tai minėtas policistas priėėjęs pabarškino duris. Nie
kam neatsakius buvo jos iš
laužtos ir rasta didžiausiam
varge dvi seserįs.
Viena,
sakoma, mirus iš bado,
antra jau mirštanti.
Jų
vardai Anna ir Mary Collins.
65 ir 60 metų senu:-o.
IJClCLiHM

svaras.
36—44c.
34—39c.

rasturanta Chicago, 63 ir Halsted st., Kedžie Avė.,)
Kas praneš apie JĮ arba Jis pats at- Phone Prospect 8758.
dšauks, gaus gera atlygimą. Meldžiu
pranešti sekančiu adresu.

PETRAS GRIKSZAS___
I . 8. I 8. PARKER, WASH.

Arba
Karai Ina Grlkszaltė
(po vyrų Leketlenė)
1459 So. Union Avė.,
Chicago, III.

Dr. POVILAS ŽILVITIS

Telephone Tards 187

Tel.

Drover 7949

Dr. C. Z. Vezelis
B. Halsted SL,
Tel. Drover 7179

LIETUVIS DENTI8TAB
Valandos: nuo I ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4719 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės
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JOSEPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS

Dr. A. R. Blamenthal 0. D.
Aklų

Specialistas

Patarimas Dykai
Offlao Adynoa nuo 9 iš ryto iki 9
vai. vakarė Nedalioms 9 Iki 19.
4949 So. Ashlantt'Ava Kamp. 47 St
Telefonas Tards 4917.

Kamb. 994 National Llfs Bldg. 5
99 So. LaSalle St.
Vakarais 1991 Mllwankee Ava. S
Central 9199
Rasldenoe Hnmbold
chicaoo. n

ola tv
%...... J
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COFFEE

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

SVIESTAS
Įl RK
"TU U

*1171-trasi
hids
MlIwaokM sv.
2064 MI(wsakMSv:
1064 MllwaaM. sv.
1M0 W Madl*o.
2M0 w
.t.

COCOA

RYŽIAI

Goriausios smstonos csrss- S
nls. nsslP
ur )u« <akt gauti
1

'šerluottloA
12c

na>1«^.
i

Oartaestn Bankas.
<ulygins*u SS
6- ntkaki*. 1 " P
• < •».
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>A,.---iS44
1HS6
2612
1217
1R82
1818

19c

W >Chlcacoa*.
BĮ n. Išimi s».
W. North sv.
9. Balst«i it,
8. HalsMd st.
W. 12th st.

SUKIT.

it L»

SOUTH aini
8062 Wabtworth sv
14X7 8. Halsted »t.
<729 9. Ashland sv.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"DRAUGĄ"

Paikus Statavii
S.l«t« 43(j
oai u muši
406 W. OiTision st.
720 w. North s»‘
2640 Unoota sv.
2244 Lincoln SS.
1418 N. Clark St.

