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Gelbėkime badaujančią
Lietuvą!

Bėkime aukas Tautos
Fondan!

LITHUANIAr* DAILY FRIEND
KAINA
PRIOE

CHICAGO, ILL, PENKTADIENIS,;

2 CENTAI

VOKIEČIAI „„ „j- .
KAIS VES DERYBAS
AUSTRIJA SUTINKA GIN
KLUS SUDĖTI

Pramatoma nauja revoliuci
ja.
Londonas, lapkr. 30.—

Amsterdam, lapkr. 30.—
Austrija yra pasirengusi
stoti taikos derybosna su
Rusija už garbingą ir priim
tiną taiką, pasakė Austri
jos užsienių reikalų ministeris Čemin parlamente,
anot pranešimo iš Viennos.

galiotinius (emisarus) tai
kos reikale.
,
Reiškia, kad dar nevisos
rusų atskirios armijos klau
so bolševikų paliepimų. Ki
tos armijos stovi už buvu
sią Kerenskio vyriausybę.
Rusų vakarinio fronto ko
mendantą gen. Baluvejevą
bolševikai prašalino. Jis at
sisakė stoti derybosna su
vokiečiais ginklų sudėjimo
reikale.

Socialistai reikalauja taikos.

Bolševikai laužo sutartį.

BOLŠEVIKAI DARBUO
JASI UŽ TAIKĄ.

Anglijoje be to plačiai
pasklydęs svarbus klausi
mas: Ką Japonija veiks ši
tam atsitikime?

Vokietijos vyriausias va
das rusų fronte lapkričio 27
dieną priėmė pas save bol
ševikų armijų vyriausiojo
vado Rrilenko tris pasiun
tinius.

,

Po keturių valandų kon
ferencijos Krilenko pasiun
tiniai sugrįžo iš vokiečių
fronto pusės ir pranešė, kad
Vokietija sutiko stoti dery
bosna ginklų sudėjimo rei
kale. Derybos prasidės gruo
džio 2 dieną.

filed wlth the post True translation filed wlth the postui., on November master at Chicago, III., on November
utred by the act of 30, 1917, as reųulred by the act of
October 8, 1917.

KONFECUA.
S, lapkr. 29.—
ėjo tarptautinė
atstovų konfe
erencijoje at16 tautų, kurios
teutonus. Daiv. Valstijų at-

Taikininkai laimėjo rinki
muose.
Rinkimai
steigiamąjin
6-toji rusų armija stovi už parlamentarinin
Rusijoje
v
taiką.
pasibaigė, išėmus Maskvą,
Bolševikų armijų vyriau kur rinkimų pasekmės dar
sias vadas Krilenko'specia nežinomos. Kiek patirta at
liu įsakymu uždraudė ru-, stovų didžiuma išrinkta iš
sams kareiviams broliuoties kadetų ir bolševikų. Abidvi
partiji stovi už taiką. Tik
sti vokiečiais kareiviais.
Penktoji rusų armija vi kadetai prisilaiko modemišsas laikas buvo priešinga kesnių metodų taikos žvilg
bolševikų vyriausybei ir ne sniu.
Be kitko atstovais išrink
norėjo klausyti Lenino pa
rėdymų. Bet aną dieną šita ta ir 10 kazokų, kurie atsto
armija staiga perėjo bolše vaus rojalistų žingsnius.
Didžiuma atstovi) bolšcvikų pusėn ir nusprendė pas
vokiečius pasiųsti savo į-*vikų išrinkta Taškente.

------ . ..------- ,

Londonas;

Britanija tatai ligšiol ne

PLENUOJA
teko 661 didelių garlaivių,
SUTRUŠKĮNTI
ITALIJĄ.
Be to talkininkai atkrei
248 mažesnių ir 172 žuvinin

Tai padaryti bus galim.?
tik jai keliaujant per šiauri
nę Rusiją. Bet nėra nei
klausimo,
kad Vokietija
leistų tai armijai apleisti
Rusiją.
Rumunijai liekasi tik pa
siduoti Vokietijai, nes ki
taip vokiečiai ją visvien su
traškins.

Iš Berlyno oficialiai už-i
ginama, kad« gen. Luden
dorff butų iškeliavęs rus\
frontan. Jis yra vakari,
Bolševikų lyderiai Petro fronte.
>
grade, gavę žinią, kad Vo
kietija apsiima vesti dery True translation filed wlth the post
master at Chicago, III., on Novembei
bas ginklų sudėjimo reika 30, 1917, as requlred by the act oi
October 8, 1917.
’
le, tuoj aus mušė saviškiam MOTERIS VERČIA GA
Krilenkui pasveikinimus ir
MINTI APKASUS. •
linkėjimus, kad jam sekasi
padaryti gerą pradžią demo
Washington, lapkr. 30.—
kratinei taikai.
Gauta žinia iš Rymo, kad

Ispanijos . ambasadorius
Petrograde taippat darbuo
jasi už taiką, remia Lenino
žingsnius. Jis tvirtina, kad
visas pasaulis ištroškęs tai
kos.

NUSKANDINTA 14 DI
DELIŲ LAIVŲ.

lapkr. 30.—
Praėjusią savaitę vokiečių
nardančios laivės nuskandi
rencija.
no keturioliką Britanijos
stovau,
laivų, turinčių kiekvienas
kariauja
suvirs 1,600 tonų intilpimo,
lyvauja ir
anot oficialio pranešimo.
stovai.
Nenuskandinta nei vienas
i Susirinkt atstovai be jo
žuvininkų laivas.
kių iškilmių tuojaus ėmėsi
Nuskandintų laivų skait
darbo.
lius taigi padidėjo keturiais
rrue translatl
filed wlth the post laivais, negu pirmbuvusią
tnaater at C1
ui., on November
30, 1917, aa
nlred by the act of savaitę.

Talkininkai turi viltį ru
sų armijose, kurios dar ne
visos pasidavė bolševikų
nuožiūrai. Priešingų bolše
vikams armijų vyriausioj
stovykloj randasi Miliukov,
gen. Avksentjev, gen. Ivanov ir kiti, katrie priešingi, October 8, 191'
TEUTONAI
taikai su Vokietija.

pia domą ir į kazokų atama
ną, gen. Kalėdinės. Jisai sa
vo rankose turi Rusijos ku
rą ir maistą. Jisai turi stip
rią kariuomenę. Didžiuma
rusų kareivių stovi už gen.
Kalėdinės.

teutonai užimtoj Italijoj
verčia moteris gaminti jiems
apkasus ir stiprumas Piave
paupiu ir kitur. Kasimo dar
bas yra sunkus. Bet teuto
nai į tai neatsižvelgia.
True translation filed wlth the post
master at Chicago, III., on Novembei
30, 1917, as requlred by the act of
October S. 1917.

6 AMERIKONAI KA
REIVIAI MIRĖ PRAN
CŪZIJOJE.

METAI-VOL. II

Chicago, Illinois under the Act of March 3, 1879.

’
±—
Waahingwm, lapkr. 30.—
Čionai gauta žinių, kad teu
tonai ruošiasi visiškai su
traškinti italų frontą ir pa
rodyti pasauliui, ką jie gali
atlikti.
J.

Tuo tikslu vokiečiai-ausRumunijos
likimas
nežino

trai jau ruošiasi didelėnioSavo tokiuo pasielgimu
mas.
fensyvon, ybač prieš šiau
Leninas su savo draugais
sulaužo sutartį, kokią Rusi
Kas bus su Rumunija, rinį italų įjįinijos sparną.
ja karės pradžioje buvo pa kuomet Rusija galų-gale Malga Slappei apylinkėse
dariusi. Sulyg tos sutarties susitaikins
skaitlinga ar-,
su Vokietija. sutrauki
(liu kulkasvaiRusija negalėjo skyrium tai- Šiandie rumunų kariuome mija su
kinties sh Vokietija, arba nės Rumunijos fronte yra džių. Aną
ieną
i-a * teutonai
kad ir stati taikos derybos apie 100,000 vyrų. Jei rasąj^.
apsupti.
mėgino
na be Anglijos ir Prancūzi su vokiečiais susfltaflnns'IK? "Sėt
jos sutikimo.
ta rumunų ąrmija turės pe tonus atbloškė; Italams te
ko daug kulkasvaidžių.
Rusų laikraštis “Večera” reiti talkininkų pusėn.

Stockholmas, lapkr. 30.—
“Berlįner Vossische Zeitung” praneša apie dideles
socialistų
demonstracijas
Budapešte, Vengrijos sosti
nėje. Domonstracijos įvyko
praeitą sekmadienį. Kalbė
tojai pažymėjo, jogei jokiuo
budu negalima pravesti tai
ką su ginklais. Šaukė gyven
tojus sukilti ir pravesti tai
ką prieš vyriausybės norą, (? Red.) rašo, kad toksai
• Už karės vedimą intarta rusų sutarties su talkinin
pan-germanai, katrie nori kais sulaužymas pagamins
pasisavinti Lenkiją ir Livo Rusijai labai liūdnas pasek
niją. Kalbėta ir apie tarp mes. Kuomet Rusija atsimes
tautinę darbininkų konfe nuo talkininkų, tuomet tal
kininkai uždarys prieš Ru
renciją Stockholme.
siją visus savo rubežius.
Vokietija sutinka su Lenino
Rusija tokiam padėjimė
pasiulymu.
būdama negalės ilgai gyvuo
ti.
Juk tuomet Vokietija ne
• Petrogradas, lapkr. 30.—
Lenino vyriausybė pagaliau galės Rusijai pristatyti vi
formaliai ims tarties su Vo sa to, kas Rusijai yra būti
kietija ginklų sudėjimo rei nai reikalinga.

kale visuose frontuose. Pa
sitarimas įvyks šitą sekma
dienį, gruodžio 2 dieną.

True
master at
80. 1917, as
October 8. 1

Britanijos blokados ministeris, lordas Robert Cecil,
tvirtina, kad Rusijos atskiri
PARYi
taika su Vokietija neduos
Čionai p:
nieko gera rusams.

BUDAPEŠTO SOCIALISTAI REIKALAUJA TAIKOS
True tranalation filed wlth th e postmaater at Chicago, m., on NovemDer
30, 1917, as required by the act of
October 6, 1917.

KRIOIO (NOVEMBER) 30 D., 1917 M.

Entered aa Secend Claaa Matter Mareli SI,

CEMTg

Be kitko vokiečiai-austrai
gamina daugelį didžiulių armotų. Reiškia jie ruošiasi
generalėn ofensyvon.

Prancūzai su anglais su
sunkiąja artilerija eina pą(gelbon italams.
•'

kų. Šitie nuostoliai padary

ta per 39 savaites.
True translation filed wlth tbe postmaster at Chicago, m., on November
30, 1917, as requlred by the act of
October 8. 1917.

VATIKANAS UŽGINA NETEISINGAS PASKALAS.
True translation filed wltn the post- XaS gi gali kitaip pasielgti
master at Chicago, III., on November
0,0
r r
30, 1917, as required by the act of ir pasivadinti krikščionių?
October 6, 1917.

“Pasakymas, kad Šventa
Rymas, lapkr. 30.—Pas
sis
Tėvas remia, rėmė’ arba
taraisiais
laikais
imta
skleisti visokios kalbos, kad rems bile katrą kariaujanbuk pastarąjam italų prapusę yra neteisingas, ne
laimėj imuie esąs kaltas ne krikščioniškas ir melagin
kas kitas, kaip tik Vatika gas. Taipgi yra absurdas sa
nas. Girdi, Vatikanas stovi kyti, kad Šventasis Tėvas
Vokietijos pusėje ir sklei butų priešingas nuolatinei
džia vokiečių propagandą. taikai. Visokia propaganda,
buk Vatikanas stovi už ne
Šitas melagingas žinias
pastovią taiką, yra tai tuš
užgina popežiaus sekreto
čia kalba, skleidžiama kairius, kardinolas Gasparri.
fetai ką jis leido paskelbti kuriose tautos*?. Tai tikrasis
piktybės produktas.
laikraščiuose tame reikale:
u<Sakyti, kad italų pralai
“Šventasis Tėvas neruo
šia jokios naujos notos tai mėjimui yra kalta italų ku
kos reikale. Jo širdingi veli nigija, taigi armijose vei
jimai daugel kartų buvo iš kianti kapelionai, irgi mela
reikšti pasaulio krikščio gystė. Kapelionai stovi už
nims apie nuolatinę taiką. patriotizmą ir jie deda vi
Tie Šv. Tėvo išreiškimai ir sas pastangas, kad karei
troškimai yra neatmainomi vius pakelti moralybėje ir
ir negali būt atmainomi, išlaikomybėje”.

TURKAI GINS JERUZA
LEMĄ.

Londonas, lapkr. 30.—Ge

Gali būti streikas gyvulių
skerdyklose.

nerolas Maurice, apkalbėda
mas anglų veikimą prieš
translation fiiod with the postšventąjį miestą, pažymėjo, True
master at Chicago, III., on November
1917, as required by the act of
kad anglai yra jau apgulę 30,
October 6. 1917.
Jerazalemą, bet turkai pirm
Chicagos ir kitų miestų
turėjo progą tiam su gyvulių skerdyklose, kurias
traukti savo atsargas ir
kontroliuoja Chicagos gyvu
stipriai atsispirti prieš ang lių skerdyklų kompanijos,
lus.
šimtui tūkstančių darbinin
Reiškia, be smarkaus mū kų liepta balsuoti streiko
šio anglams nepasiseks mies reikale Streiko reikale baisa
tą paimti.
rimas paliečia visus be iš
Be kitko ir patiems ang imties tų skerdyklų darbi
lams reikia gerai pasiruošti ninkus.

Balsuoti įsakė Stock Yar—Washington, lapkr. 30.—
dų Darbo Taryba, kurios
rrue translation filed with the post- Suv. Valstijų vyriausybė su
pirmininku yra John Fitzmaster at Chicago, III., on November
30, 1917, as requlred by the act of siaurino prekių importą iš' patrick.
October 8, 1917.
šalių, kurios nedraugiškai
Tas reikalas, regis, kuoSKANDINAVIJA GALI atsineša į Suv. Valstyjas.
ĮSIVELTI KARĖN.
veikiausiai bus perstatytas
—Londonas, lapkr. 30.—Ru pačiam prezidentui WilsoChristiania. lapkr. 30.— sijos caro agentai išžudė pu nui, kad išanksto užbėgti
Čionai atkeliavo Švedijos
x
sę milijono kirgizų, kurk streikui.
karalius Gustavas ir Dani buvo sukilę prieš kareivia
Streiko balsavimas įsaky
jos karalius Christian. Jie vimą.
ta todėl, kad Libby, Mcdu turės konferenciją su
Neil & Libby kompanija iš
Norvegijos karalium.
—Madison, Wis., lapkr. 30. darbo prašalino 60 savo dar
Svečiam draugauja minis- —Kongresmanas Nelson in bininkų už nešiojimą unijos
terių pirmininkai ir užsie jo sūnūs patrauktu tieson ženklelių.
nių reikalų ministeriai.
už suokalbį prieš priversti
Amalgamated Meat CutGalimas daiktas, kad ši ną kareiviavimą.
ters and Butcher Workmen
tos visos šalįs įsivels kasekretorius Dennis Lanc
rėn, nes toliams gyventi ne —Rio Janeiro, lapkr. 30.—
utraliai tiesiog nepakenčia Brazilija
talkininkams True trinslatlon filed wlth the postma. •
maistą siunčia Vokietijos ■naster at Chicago, III., on November
10, 1917, as reąulrrd py the act of
Sunkus Skandinavijos pa garlaiviais.
ictober 6, 1917.
dėjimas. Visos tos šalįs link
PREZIDENTO NOTA
sta prie talkininkų, bet bi —Ne\v York, lapkr. 30.—Šį
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
josi Vokietijos pagiežos. Gi met birželyj čionai mirė
Vokietija rie kartą toms ša Oliver H. Payne. Paliko 32
Washington, lapkr. 30.—
lims pagrasino.
milijonu dol. turto.
Rusijos diplomatiniai atsto
—Londonas, lapkr. 30.— vai čia darbuojasi už tai,
VJLLA BRIAUJAM Į
CHIHUAHUA.
Rytų Aprikoj anglams pa kad prezidentas Wilsonas
sidavė paskutiniai vokiečių tinkamai atsakytų į Lenino
ginklų sudėjimo pasiūlymą.
EI Paso, Tex., lapkr. 30. kareiviai, viso 3,500.

Washington, lapkr. 30.—
6 daugiau amerikoniški ka
reiviai yra mirę Prancūzi —Plėšiko Vilios gaujos jau
įsibriovė į miesto Chihuahua
joje. Tai ligų aukos.
priemiesčius ir dabar štur
—Montreal, lapkr. 30.—Su muoja patį miestą.
VŪlos gaujos padidėjo,
degė viešbutis Dieu, kur bu
vo įsteigta karės ligoninė. sakoma, pabėgusiais nuo
1,000 ligonių laiku prašalin Carranzos 'kareiviais.
ta. Gaisre žuvo policijos vir
Carranza šitą Žinią tečiau
užgina.
šininkas.
a evJi aa.

-... ,

No. 282

—Calumet, Mich., lapkr. 30.
,—Medžioklės sezone čionai
užmušta 6 žmonės.
—Calgary, Alberta, lapkr.
30.—George Oakes sudegė
namai ir žuvo 5 vaikai. Tė
vai nebuvo namie.

- ...

mėgino apie tai pasitarti su
o

r

r

minėtos kompanijos generaliu manadžeriu. Tečiau at
sisakyta su sekretorium kalbėties.
Illinoiso Amerikos Darbo
Federacijos ’
pirmininkas
Fitzgerald tvirtina, kad pagaliaus atėjo laikas su kom
panijomis pasirokuoti. Ne?
jei šis atsitikimas bus be
nieko
praleistas,
tuomet
skerdyklų kompanijos įsiga
lėjusios gali ir visus darbi
ninkus atstatydinti, kuomet
nepatiks joms jų organizavimąsis. Ypač jos gali paliuosuoti nuo darbo tuos,
katrie daugiausiai darbuo
jasi unijos reikalais.

Stock Yarduose šiandie
dirba daugelis nigerių. Anot
Fitzpatricko jų 80 nuošim
tis jau įstoję unijon.
Reiškia, kuomet skerdyk
lų darbininkai nubalsuos
streikuoti, tuomet vargiai
kiek darbininkų tepaliks
skerdyklose.

dento nota sudiskredituotų
bolševikus.
Be to, jie tri rtina, kad jei
bolševikai padarytų taiką
su Vokietija, tai visvien jie
negalėtų paliuosuoti vokie
čių ir austrų nelaisvių, ka
dangi tie randasi ne jų val
džios sferoje.
—Cour d’ Alena, Idaho, lap
kr. 30.—Kaimynai įsilaužė į
Michael Kelly namus ir at
rado visą šeinyną išpjautą
-patį Kelly, jc žmoną ir 3
vaįkus.

Jie nori, kad prezidentas
pasiųstų notą ne bolševi
kams, bet Rusijos gyvento
jams, kuriems tinkamai pa
aiškintų, kodėl ginklų sudė
jimas šiandie yra negalimas
ORAS.
Chicago ir apylinkės.—
ir negali būt pravesta jokia
Šiandie išdalies apsiniaukę
demokratinė taika.
Jie sako, kad tokia prezi ir kiek šilčiau.

I '

z

Penktadienis, lapkr. 30 d.

“DBAUGAb
-

“DB4UGAB"1

lietuviška šnipijada. Butu
gerai, kad tų istorijų autoriai praneštų visuomenei tų
veikalų epilogus.

kpkie pagonys. O, rasi, jų
no vienas nuteriotoj Lictu-

patorgininkės ir vary ir Šiais 1917 metais vėl vir
ta pėsčios Vitebskan, kur to katalikais. Tokiuo bu- Klausk Savo Groserniko
olua.
PRENUMKBaTOi KAINA:
voj turi palikęs savo žmonų,
jos uždaryta stačiatikių mo du Minsko, iš dalies, Magi—M ©tarno •••••••>*# •••••••• |5.0 o
SCHULZE'S
f*uoėo matų
$1.08
vaikelius, gimines. Tie ne
teriškųjų vienuolynam Te liavo gubernijoje iš stačia
TCetvergo laika ............ 02.00
e e e/*k e s >
» Perkant atskirais numarinta po lo.
e e eV e e s
~
■■
laimingi tenai vargsta, kuo
“Rygos Garse” skaito- nai stačiatikės vienuolės vi tikių tikėjimo perėjo kata
Prenumerata mokaal ttkalM. Lal-«n» aatuioei nuo uzairairymo Ottanoa,
Jet lietuviai katalikai ka met jų vyras ir tėvas čionai
B RE/P
saip šidijos iš katalikių vie likų tikėjiman apie šimtas
ne nuo Naujų Metų. Norint permalme:
“Uyti adresų visada reikia primusu Ir me nors prispaudžia
prie apsvaigęs nuo svaigalų pra
nuolių, kankino, gąsdino, tūkstančių likusių unitų.
SCHULZE S
senas s drąsas Pinigai goriausia slų*
Šįmet sukako 70 metų
. stl lOperkant krasoje ar ezprese sienos mūsiškius socialistus, jovus išdarinėja.
Baisius
persekiojimus
ga

prikalbinėjo, viliojo kaip į“Money Order” arba Įdedant pinigus
nuo mirties ai a. Makrinos manydamoe pravoslavijon, vo iškentėti unitai Galicijo
—J registruotų laltkų.
tai
šitie
tik
šaukia:
Kramo

Laikas paliauti taip gy Miečislauskaitės, vienuolės
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir ke—respondeneljos negrąžinami. Jei au lal kramolal kramola!
Tai
venus.
Laikas lietuviams Minsko Bazilijonų vienuo- bet nieko negelbėjo: visos je, užplūdus 1915 metais tą
torius, alsi lįsdamas tokj rašte, neVICTOR
pažymi ir ueindeda krasos ženklėllo visas jų “argumentas.” Bet
imties katalikiškų laikraš yno. Bazilijonų vienuoliai katalikės pasiliko ištikimos kraštą rusų kariuomenei.
„sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelplantlcs adresuokite:
kitokių argumentų nėra ko čių ir vakarus praleisti prie
RYE BPEAO
savo Bažnyčiai, tiktai 12 iš Aršusis archiriejus Jevlogij
DRAUGAS PPBLISHmO OO„ INC.
yra
unitai,
ty.
jie
užlaiko
_ 1800 W. 4<lth Street, čhlcago, Illinois ir laukti nuo desperatų.
skaitymo, bet ne galiūnuo stačiatikių cerkvės apeigas, jų mirė, neišturėdamos tąipo gi jau buvo pradėjęs aithihf ReAuRve fiAvoa.
............ Pboue McKlnley 0124.....
--------------- X_K --------------kančių, bet tikėjimo neatsi versti unitus į stačiatikius,
“DRACGAI"
se.
.
bet pripažįsta Rymo pppe- žadėjo.
Parduoda Grosernikai
GIBTUKLIAVIMO
~
.> Lltbuanlan Daily l'rieud
Motina Makrina jų bažnyčias atiminėti į cer
Publlshed datly ercept Sundays by
žių visos Bažnyčios galva. jas visas stiprino ir ramino kves, gi unitų metrijpolita
VAISIAI.
DRAUGAS PUBLIbHING OO., INC.,
LIETUVLŲ APSI
t»OO W. 40th Street, Chlosgo. IlUnoli
Todėl jie yra tikri katali lig paskutinės valandos.
- jftione. McKlnley «114. Eetabl. 1008
Andrius Septickis buvo iš-,
LEIDIMAS.
- TRRMS OP BUBSCRIPTION:
T0WN 0F LAKE.
kai,
bet
vadinas
unitai,
ty.
Praeito
pirmadienio
va
—One Year............................................. 05.00
gabentas
Rusijon
ir
uždary

Matydamas,
kad
prievar

~"Slx Moutbs........................
Š*04
susivieniję su Rymo-katalikare, apie 9 vai., Town of
Tbursday’s Edltlon .................... ąS.O
Nesmagu rašyti apie lie kais, nuo kurių buvo atsi ta nieko negelbsti, Siemaš- tas rusų stačiatikių vienuo Spaudos Savaitės vakaras.
. At News Stands Sc. e oopy, Advee
Lake, Chicagoje, ties vienu
- tfcdng rates on appUcatkm.
Virtus kitai tvar
tuvių apsileidimą.
Bet ką skyrę devintame amžiuje. ka liepė likusįas vienuoles lynan.
salimui
pasigirdo
baisus
IIIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIĮIIIIIIIIHĮIIIII
padarysi, jei šitoji kaikurių Bazilijonai turėjo savo vie atvaryti Polockan, kur pat kai, Šeptickis buvo paleis Lapkričio 25 d. Šv. Kry
šauksmas: “Policmon! Ai,
lietuvių yda padaro išti nuolyną Minske, gi Makri- sai gyveno ir patsai asme tas iš kalėjimo ir dabar su žiaus parapijos svetainėje
poliemon! Jėzus l”
Šitas
organizavo rusų unitų baž
soms lietuvių kolionijoms na Miečislauskaitė
buvo niškai ir per savo pagelbi- nyčią pačioje Rusijoje, pa vietos Spaudos Savaitės ko
šauksmas kaip baisiausias
nesmagumus.
Šitie daž perdėtinė moteriškųjų vie ninkus nesiliovė prikalbinė
misija surengė labai gražų
trenksmas atsimušė j namų
dėjęs
pamatą
katalikystei
ti
ir
versti
unįtes
vienuoles
vakarą. Pirmiausiai gerb.
sienas.
Vieni žmonės, iš niausia paskui save tempia nuolių tame vienuolyne. stačiatįkių tikėjiman.
bei
unijos
plėtojimuisi
rusų
Iš
gėdą ir retkarčiais ją už Rusų caras Nikalojus I lie
kun. Dr. A- MaĮiauskis pa
namų sprūdo gatvėn, kiti
traukia ant visos išeivijos. pė unitus versti atgal į tokio vertimo 21 vienuolės tarpe.
sakė indomią prakalbą, ku
LZiiiiiiiiiiiuiiumuiuiiiiuuiuiiiiiiiuiSiiiu prikibo prie langų. Pama Kaikurių lietuvių apsilei
pasimirė
laike
2
metų.
Li

rioje nurodinėjo katalikų
stačiatikius. Rusų valdžia
nyta negi čia rusų bolševi
dimas nėra juose įgimtas. pradėjo atiminėti unitų baž kusias vienuoles su motina LAISVAMANIŲ SU SOČIA spaudos galybę. Pabaigus
Iš visų lietuvių koliopijų
kai susikovė.
LUITAIS VAĘGAI.
Apsileidimas ištrįška visuo nyčias ir perdirbinėti jas į Makrina Siemaška liepė nu
^pranešama apie iškilmingus
jam kalbėti buvo dialogas
Pasirodė, kad ties saliu—Katalikų Spaudos Savaitės
met iš neapsišvietimo, iš pa stačiatikių cerkves, unitų siųsti 1843 metais Metelių
kataliko
nu .keli nežinomi vyrukai
Binghamton, N. Y. — Lie Pasikalbėjimas
vienuolynan,
Ašmenos
pa

prastos lietuvio tamsybės. kunigus vertė būti popais,
~~ paminėjimus. Sparčiai auvieną brolį lietuvį smarkiai
tuviai socialistai su laisvama su socialistu.” Išpildė Pr.
viete,
Vilniaus
gubernijoje,
^ga katalikiškų laikraščių ir
Už lietuvių tamsybę čia, A- o kurie nenorėjo — siuntė
suspardė.
Nepasigailėta
niais, kaip jau buvo “Drau Stasiulis ir T. Vaičius. Šis
čia
nelaimingąsias
seseris
merikoje, nereikia "kaltinti Siberijon,'kankino po kalė
~kuingų platinimas. • Lie
jam antausių. Šitai liudi
ge” minėta, buvo išplėšę kelis dialogas buvo pritaikintas
paėmė
į
savo
nagus
stačia

nei
šalies
vyriausybės,
nei
tuviai visur su didžiausiu
jimus. Tas pat buvo ir su
prekinius vagonus su visokiais musų išeivijai, kaip musą
ja suteškinta jo burna, ap
tikių
popai,
užsimanę
išva

musų
išeivijos.
Čionai
kiek
ZZpasišventimu
darbuojasi kepusi sukrekėjusiais krau
žmonėmis. Stačiatikių po
daiktais ir pasidalino.
Val žmonės paragavę liuosybės
į^apšvietos platinime.
vienas musų brolis lietuvis pai varu užrašinėjo unitus ryti iš katalikių “piktą džia pagavus vieną išvertė greitai ištvirksta.
jais.
_________ •• •• *vz • • •
turi tinkamiausią progą ap stačiatikius, kazokai gi su dvasią” plukdydami jas aikštėn čielą govedą tų niek Paskui kalbėjo gerb. J.
Nukentėjęs
nesavu
balsu
~ Paaiški, kad lietuvių kasišviesti. Gal jam tas pa šobliais žiodė nenorinčius Naroč ežere. Tam tikslui šų. Lapkričio 17, 18 ir 19 d. Poška, Loyolos universiteto
šaukdamas
pakilo
ir
nudūli

siekti nebuvo galima gyve geruoju išsižioti ir imti sta sukišę vienuoles į maišus ir buvo kratos ir rado pas sd-. 'li studentas. Šis kalbėtojas
talikiškoji visuomenė stenno
skersai
gatvę.
Atsišlie

nant Lietuvoje. Už tai jis čiatikių “pričastiįą” (ko užsiuvę iki kaklo, paskui čius:
~ giasi dabar nudirbti iš seišdėstė vertę katalikų spau
jo
ties
vienais
trepais.
Ap

sumetė,
ežeran
ir
tenai
plu

pateisinamas.
- niau
užsivilkusį, darbą.
muniją).
Aršiausia unitu
BĮ. J. — Ceverykų, skuros, dos ir blėdingumą visokių
link
jį
susispietė
nemažas
kdė
šaltam
vandenyj
po
ke

Z“Jei per pastaruosius dešimTečiau čionai
lietuvio persekiotoja# laivo archi
drobės, miltų, sardinkų, mal- netikusių prieskatalikiškų
Z tį metų lietuviai katalikai burįs žmonių, susibėgusių į tamsumo negalima-pateisin riejus Siemaafco, iš unitų letą valandų. Girti stačia ted milk, marškinių ir tt. už šlamštų. Užbaigdamas sa
Z su tokiuo atsidavimu butų riksmo atbalsį.
vo kalbą, ragino visus skai
ti.
Lietuvis darbininkas vyskupo persivertęs 'į sta tikių vienuoliai juokėsi ir $700.00.
Iš
pasakojimų
paaiškėjo,
visaip
tyčiojosi
iš
nelaimin

X darbavęsi savo spaudos plareikalingą sau apšvietą gali čiatikių archirįejų. Jisai
Br. P. — Audeklų, geležinių tyti gerus kafalikiškus laik
kad
nukentėjęs
brolis
lietu

“ tinime, šiandie kai-kuriose
pasisemti iš katalikiškų 1838 metais liepė atimti mo gų seselių, gi aplinkiniai daiktų, gyvulių, paukščių ver raščius ir kningas ir platin
vis
buvęs
saliune.
Tenai
Z nųisų kolionijose nebūtų
ti juos tarpe savųjų,
laikraščių. Tegu tik šituos teriškąjį unitų Minsko vie žmonės katalikai klūpėjo e- tės $200.00.
dviems
saliuno
kamščiams,
žero
pakraščiais
ir
verkė,
* vietos mulkintojams.
laikraščius skaito. ^^ų yra nuolyną, kuriame gyveno
C-. I. — čeverykų vertės^ Pabaigus kalbėti, teatra
savo
“
draugams
”
karčiai
■N
.
•
•
s/A
•
•
•
________
regėdami
nežmoniškas
kan

*
• •»v. • •
liškas kliubas “Lietuva”
jau pakaktinai. Gali užsi 34 vienuolės su savo perdė100 dol.
prasižengęs.
Už
tai
jam
tuočias
dievobaimingų
seselių.
• Katroms lietuvių kolionisakyti
“Draugą”
arba tine Makrina. Tečiaus vie
P. F. — čeverykų vertės sulošė juokingą vieno veik
jaus
ir
atlyginta.
Per
mėnesį
mirė
7
seserįs,
Z joms
reikalingos
geros
smo komediją “Žydas sta
50 dol.
Darbininką” ir juos skai nuolės nenorėjo jokiuo buReiškia, jis krito girtuok
likusios
gi
4
vienuoles
Sie

Z kningos jas platinti SpauLošė sekanti: J*
Pas— Op. I., C. B., K. P. tinėje.”
tyti. Jei ne tuos, tai gali du priimt stačiatikių tikėji
- dos Savaitėje, tegu kreipia- liavimo auka. Reiškia, jis, skaityti kitus katalikiškus mo; užtatai'jjtfkgėr šešerius maška pasiryžo išvaryti Si- ir-V. VI. — Ceverykų vertės Palekas, Z. Mestauskaitė,
Tečiau bekeliau 100 dol.
• si “Draugo” kningynan ir turbut, buvo vertas pašven laikraščius. Iš dienos die metus visaip kankino rusų berijon.
K. Krenčius, J. Parkauskis
tinti.
Tegu
jis
atsimins,
jant
per
Baltgudiją
katali

X pareikalauja kningų kataArtistaiŠ. L. — degtinėj kelias skry ir P. Stasiulis.
non skaitydamas katalikiš valdžia.
kad
saliunų
lankymas
daž

kai
dvarponiai
padėjo
sese

Z logo.
Čia yra didžiausis
lošėjai gana puikiai atvai
•
kus laikraščius tinkamai
Nuo pradžios visos vie lėms pabėgti ir persigauti nias. '
niausia
taip
ir
pasibaigia.
Z įvairių kningų pasirinkiPadaryta kratos ir pas ki dino šią komediją.
apsišvies.
Žinos, kas pa nuolės buvo išvarytos iŠ
Neteko
sužinoti,
kas
jis
per
rubežių
į
Prusus,
kur
- mas..
tus, bet nerasta nieko tokio.
Šis Spaudos Savaitės va
saulyj veikiasi. .Matys, ką vienuolyno, kurį perdirbo į
per
vienas.
Bet
ir
nereikia.
jas
pasitiko
lenkai
katali

::o:::Pabėgo sekantieji: — Br. I., T. karas žmonėms labai pati
veikia lietuviai Amrikoj ir stačiatikių monastirą, uniZ Amerikos
lietuviškiems Tik reikia pasakyti, kad do kitur. Patirs apie lietuvių tės gi vienuolės nuvaryta kai, surašė apie jų persekio K., S. P.
ko. Žmonių buvo pilna sve
Z “bolševikams” ir “menše- ras žmogus nekuomet nesi- tarpe įsivyravusias visokias Vitebskan. Vienuolės su jimus protokolus ir apgar^
Visi tie vagiliai yra ar tai tainė. Labai smagu pažymė
vajkios
po
tuos
nedorybių
2 vikams” vis dar neišgaruosroves. Sužinos musų lais rakinta pančiais, kaip ko- gino prancūzų ir anglų socialistai ar laisvamaniai ir ti, kad lietuviai jau prade
urvus
ir
paskui
nešukaus
spaudoje. Rusų valdžia tu visi pirmutiniai bedieviai da susiprasti, pradeda elg“ ja iš galvos mintis, kad buk
vamanių ir socialistų blo
rėjo" daug^ sarmatos ir ne Kratos
pavyzdin
Z rusų
“draugų” pastango- gatvėje, kiek jam išneša jo guosius darbus. Nugirs akasdien didinasi ir ties sveitainėse
Bet
nesenai
šiton
lietuvių
koserė.
malonumų.
Paskiaus
visos
Z mis pakelta Rusijoje revoskaitlius vagilių auga. Dabar gai. Nors ir buvo kaikoks
pie piktuosius lietuvių išei kolionijon pakliuvo iš Westseselės
kankinės
iškeliavo
Jei
jis
butų
doras
žmo

- liucija ir nuversta caro sovisi lietuviai mato, ką reiškia socialistėlis, bet taip tykiai
vijoj apsireiškusius — ne- villes mulkintojas Strazdas
Paryžiun
iš
ten-gi
Ryman,
gus,
tai
jis
tą
vakarą
ir.
tą
- stas. Jie visuomet sugeba
pamesti tikėjimą ir palikti be sėdėjo, kaip geriau jau ir
zaležninkus mulkintojus.
alias
Strazdelis.
Vienam
kur
apsigyveno
viename
ka

pačią
valandą
butų
atradęs
nereikia.
• į
* savinties svetimus nuopeldieviu.
Pempė.
l
Žodžiu tariant,
matys parapijos komitetninkui ji talikų vienuolyne.
Popeišganangesnę vietą. Butų
Z nūs.
v
Garbė musų Spaudos Sa
kaip ant delno, kas kur vei sai persistatė tikru kunigu. žius Grigalius XVI priėmė
buvęs sustiprintas dvasioje
80 NUOŠIMČIŲ UŽDARBIO. vaitės komisijos nariams už
I’ • sVr • • ••kiasi.
Pasitaikius progai Žioplas komitetninkas jo motiną Makriną ir išklausė
- Bet kas čia jų tiems tvir- ir sveikas kunu.
jų tokį pasidarbavimą pra
mokės apsisaugoti visokio apgaulingiems žodžiams pa pasakojimo apie visas bai
Iš St. Louis, Mo., rašoma, kalbų ir programos surengi
X tinimams tikės. Rusijos ca- Netolios aprašomo atsiti plauko apgaudinėtojų.
tikėjo.
Pavalgydino jį ir sias kančias, bet nenorėjo iš kad tos valstijos Stanton aug
Z ro sostas sugriautas be so- kimo vietos yra Dievo na
/ ■
Mnm
dar pažadėjo pasirūpinti, pradžios tikėti, tečiau per lių kompanija mokėjusi už me.
Z cialistų malonės. Bet kad mai. Tenai tuo pačiu lai Tečiau -daugelis lietuvių
Lai gyvuoja katalikiška
2 šiandie socialistai Rusijoje ku buvo laikoma konferen iš apsileidimo neskaito laik kad jis užsiliktų lietuvių sitikrinę apie visas bai praeitą šių metų pusmetį, 80 spauda ir teauga vietos lie
senybes parašė carui Nika- nuošimčių dividendų. Ta su tuvių tarpe susipratimas ir
X sukėlė kontrrevoliuciją — cijas. Gerbiamasis pamoks raščių. Gyvena taip, kaip parapijoje.
jų
tėvai
gyvenę
senovėje.
. Bet veikiši paaiškėjo, lojui I laišką, išmetinėja žinota visai netikėtai. Nesenai vienybei
lininkas tą vakarą prirodi
Z tai visiems žinoma.
Ir
tatai
dažnai
dėl
savo
apkad
tasai Strazdas yra ap mas jam jo nežmoniškumą tų kasyklų savininkas mirė ir
nėjo Kristaus dievystę, ku
:o:::Jonų Jonas.
•ileidimo
ir
nežinystės
turi
gaudinėtojas.
Sujudo
lie

ir
neužlaikymą
sutarties
su
peržiūrėjimui
jo
turto
buvo
rią
Išganytojui
kėsinasi
už

- “Laisvė” praneša, kad
~ žinomas “revoliucionierius” ginti pabludę visokio plau nukentėti daugelį nesmagu tuviai ir mulkintojas vos Rymo popežium apie kata sudaryta komisija. Komisija
suspėjo pasprukti iš mies likų tikėjimo liuosybę. Ca ištyrė, kad nuo sausio 1 d.
Jūsų pinigai turi kati pa
~ Kapsukas esąs išrinktas ko socialistai, laisvamaniai, mų.
to.
Šitai
kaikurių
lietuvių
ras
Nikalojus
gavo
važiuoti
iki liepos 1 d. už $50,000 kapi
dėti geroje saugioje valeZ Petrogrado “aldermanu.” parmazonai.
apsileidimo
pavyzdis:
Ryman
asmeniškai
pasitei

talo
išmokėta
$40,000
dividen

Visa
tai
įvyko
per
apsi

ttjoe
Z Mes manėme, kad Kapsu- Tečiau jam nerūpėjo eiti
sinti,
kur
visaip
stengėsi
sa

dų
arba
80%.
Ot
tai
vis
delko
leidimą,
kurs
apsireiškia
iš
• kas ar tik . nebus patekęs pasiklausyti tų išganingų ii Akron, Ohio, lietuvių ko
Bet tamsumo, nesirūpinimo ap ve teisinti, visą kaltę vers angliai brangus!
• bolševikų ministerijom Bet, pamokinančių konferencijų. lonija neskaitlinga.
’ Jei tasai komi damas ant katalikų.
• regis, Kapsukas yra taip pa Verčiau pasimalti saliunų tos kolionijos lietuviai yra sišviesti.
PATAISYMAS.
Jie pa- tetninkas butų skaitęs ka Motina gi Makrina, pagy
niekęs į Petrogrado “alder- pakampiais ir paskui bliau- geri, dori žmonės.
Dienraščio “Draugo” 276
širupino įsikurti nuosavią talikiškus laikraščius, jis venusi porą metų Ryme,
Tmanus,” kaip rygiškis Hill- jant juokinti žmones.
kronikoje
- kowitz į Ne\v Yorko majo- Tai pavyzdis lietuvio, parapiją. Padarė gerą pra butų žinojęs, kad lietuvių pasimirė ten pat 1847 me num. Ttockfordo
kurs daro gėdą visai lietu džią. Vyskupas jiems pa -tarpe yra vilkų su avių kai tais. Unitų liekanas rusų įsiskverbė klaida. Ten buvo
rus.
• • • • • •-•
vių kolionijai. Tečiau to skyrė gerb. kun. Vilkutai- liais, yra begėdžių apgaudi ▼aidžia stengėsi išbaigti parašyta, kad Vyčių rengiaBūtų žinojęs, kad naikinti paskutinio lenkme-' man pasilinksminiman karei
s Z
Turime dvi labai svarbi kių yra daugiau. Jie kas tį aprūpinti juos dvasiškais nėtojų.
Pendunčiame
it pinigai į
pirmiau
reikia
tikrai
patir

čio 1867 metais.
Tuokart viams Vyčiams bus 25c. įžanZ nepabaigti istoriji.
Jiedti dien liuosą laiką praleidžia reikalais. « Kun. VilkutaiEuropą ir galima gaatt
ti
mulkintojo
žodžių
teisin

gos.
Tuotarpu
buvo
majio
kaikurie virto Rymo kataZ paliečia musų socialistus ir prie baro besėdėdami. Ten tis juop du kartu į mėnesį
Laivo’ęartea.
gumą,
ir
tik
paskui
su
juo
likais,
kiti
gi,
kad
ir
iš
vir1
klaida.
Kareiviams
Vyčiams
aplanko.
Atlaiko
jiems
»
..a&rasuru
«•» laisvamanius tautininkus. palieja pinigus, doyą, sveišaus priėmė stačiatikių ap-ĮįS “Camp Grant” įžanga tan
Z Pirmoji tai “Vien. Lietuv- katą ir ant galo žandus ap- pamaldas sirijiečią kątąli- turėti reikalą.
Ir vi šlyta Tai pamokininja” ir
oigas, tečiaus pasiliko slap-l pasilinksminiman bus dykai, ftockn Ir Bonds Cerkajpl Ir PaitfuoZninku” byla su “Raudonu siskaldo. Kiti be laiko ir Ijų bažnyčioje.
rinml vaikius darbia*. Ąpdr«*a.a
“
kolionijų lietuviams.
į tais katalikais ir tiktai 1905
'
Vargšas. 10S So. La Salio
oju” draugijai
Antroji — į kapus nukeliauja, kaipo ferat
**
_

Lietuvių KalaUltų DleunJUi
Utua kaadloa* Mokymą nodOldlo-
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Lietuviai Amerikoj*
LIET. VYČIŲ VAKARAS.
Detroit, Mich. — Lapkri
čio 18 d. vakare, Liet. Vy
čių priaugančių choras bu
vo surengęs puikų vakarėlį.
Vakarėlio programa buvo
tokia:
Pirmiausiai
lošta
“Nepasisekė Marytei.” Vei
kianti asmenįs buvo šie:

Marytė — J. Jaušaitė, Stepunė — O. Rakauskaitė
Žigmantas — J. Gustaitis,
Elenutė — M. Rakauskaitė,

Viktutė — L.

Dr. G. M. GLASER

vadovystė
gerb. Lazdausko. Dar buvo
dainuojama “Paukšteliai mie
li”, “Tėvynė”x ir
operos
“Pretiosa”, “Girioj” ir ant
galo pagiedota “Lietuvą, Tė
vynė musų”. Dar deklemavo
Ag. Zizmauskaitė-ir J. Ugensnytinis

choras

GRAŽUS VAKARAS.

<149 ų. Morgan 84. kerti SS sc.
Chloogo, m.

NUSIPIRK MOSTIES

te Valkų
Taipgi Chroniškų Ugų.
OFISO VALAVUOS:
Iki 9 ryto, nuo 12 tM f po plot
Ir nuo 8 Iki 8:80 vok. Nedėllomla vakarais ofiso* atdarytas.
Telepkone Tardė (I

.Tai BUSI GRAŽUSI Ją iMir>a Mentholatum Co. Prieš eisiant
{uit ištepk veidą mosčia per ke įtuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiinMiiiinitJinini
ls vakarus, o padarys veidą tyrų
JOSEPH O. W0LGN
ir skaisčiu baltuToji rnostii
ki&
šima plėmus raudonus, juodus ar'
LOCTCVIS ADVOKATAS
ha šlakus ir prašalina visokius
Kaip aktoriai, taip daini spuogus nuo veide. Kaina dėžu
Bainb. 824 National Life Bldg
29 So. LaflteUa 8t.
ninkai savo užduotis atliko tės 50c. ir $1.00. Pinigus gali:
Vakarais 1461
Ava
dusti
ir
stampomis.
kuopuikiausiąi. Žmonių buvo
Central <899
Raaldencs Humkold 97
J. RIMKUS,
pilnutėlė svetainė, tat neste
P. O. Be- 88,
Hoibrook. Ma»
CHICAGO. II.
bėtina,
kad žmonės labai
uii(iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiinuiiiiii

L. VYČIŲ PRAKALBOS.

Elizabeth, N. J. — Lapkri
čio 18 d. vietos L. Vyčių 52
kuopa buvo surengus prakal
bas ir sulošė komedijų “Ra
seinių Magdė”.
Pirmutinis kalbėtojas pasa
kojo apie moterų Sąjungų ir
apie L. Vyčius. Antras, A.
Stąknevičius, kalbėjo apie L.
D. S., paskui aiškino apie Eli
zabeth’o socialistų rezoliucijų,
pasiųstų Washingtonan, kurio
je buvo protestuojama priešai
karę. Čia buvo paduotas su
manymas atšaukti tų rezoliuci
jų, nes vieni socialistai negali
visų lietuvių už nosių vedžio
ti. Tuo tarpu besėdį nenuora
mos socialistai pradėjd kelti
trukšmų. Vakaro vedėjas pa
prašė užsilaikyti jiems manda
giai. Bet anie tol draskėsi, kol
ant galo policmonas jų neišve
dė iš svetainės.
Išvedus išgamas iš svetai
nės, pasidarė ramu. Žmonių
buvo apie 300.

Dr. POVILUS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas te
murargas,
S. Halsted 8U,
Ūkio*
Tel. Drovsr 7179

Aušros Vartų Parapijos Naujoj Svetainėje

Akiu Specialistas
Patarimas Dykai
Offiso Adynoa nuo 9 ii ryto iki 9
vai. vakarė Nedelloms 9 Iki 12.
4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St.
Telefonas Yarda 4817.,

bazaras

ma

Prasidėjo Subafoje, 24 d. Lapkričio
o baigsis Subatoje, 1 d. gruodžio
■

SaveHalf YourSoaoKith

DYKAI:

Šv. Jurgio naujai statomos bažnyčios naudai, yra rengiamas labai puikus ba
zaras. Bus labai įdomų, nes jame ima dalyvuma visos vietinės lietuvių katalikų
draugijos.
—

Cklcaso.
7~

Subatomis gros puiki muzika ir bus įvairiausi šokiai ir programas. Ketverge bus didelės»imtynės “Wrestling”. Kitais vakarais bus dainos deklemacijos
ir kiti margumynai. Atsilankykite o busite, pilnai patenkinti.
Visus kviečia bazaro,

*•*€*•*•*•♦*»■»*
Tel.

•

I ma

8457 So. Westem lllvd. ,
kampas. W. 35 gal.

*a*e«as

ATEIKITE NESIGAILESITE
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Į
DETROITO LIETUVIŲ DOMAI!

8. GOHDOB.

Tel. MeKinley 5764

Gydo visokias Ligas

■

■■■■■

Visai mažai vartoti siutai te
overkotal vertės ano 126 iki
<16. dabar <6 ir augtčiau. Kel
nės nuo <1.69 Iki <4.69. Val
ku siutai nuo <1.99 Iki <7.69.
Valiaos Ir Kuperal.
Atdara kasdiena, nedaliomis
Ir vakarais

SU Ne

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

Kas Vakarą Per Visą Šią Savaitę

1NŽANGA

t

Dr. A. R. BMhal 0. D.

J

2323 West 23rd Place

Vprllks Drapaoi Sirpinsi
t
Nauji. asattnitL daryti ant
atsakymo siutai te overkotaf
vertės bus <20 Iki 869 .dabar
parsiduoda po <11 Ir >6 doL
Nauji, daryti gatariml nuo
116 Iki 916 siutai Ir ovsrkotal,
nuo <7.49 tu 1< doleriu.
Pilnas pasirinkimas kaili*
pamaltu evarkotu.

■

-■ ■
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Kristopaitė. džiaugėsi tuom vakaru.
Zosytė — E. Vaičiūnaitė, O
Pasibaigus programai, gerb
nytė — A. Bukšaitė, Barbe
lė — L Jaugutė, Jonukas — kun. Slavynas prabilo į susi
rinkusius, dėkodamas už jų
J. Kasevičius, Žydas — F.
atsilankymų ir gražų, pavyz
Bukšaitė.
Lošimas labai
dingų užsilaikymų.
Dėkojo
nusisekė. Paskui buvo dai
taipgi Racine lietuviams už
nuota solo. Painavo p-lė O.
jų pasišventimų. Pabarė MilRakauskaitė, deklemavo pwaukee’s lietuvius už
jų
lė S. Bukšaitukė.
Pianu
parsidavimų lenkams, už rė
skambino I. Jaugutė. Dai
mimų lenkų laikraščių ir nesnavo A. Bukšaitukė ‘ir E.
kaitymų lietuvių laikraščių ir
Jonšaitukė.
Sakė eiles J.
kningų. Ragino pradėti švies
Tųmaitė.
Toliau pianu
tis lietuvių katalikų dvasioje
skambino J. Kazakevičius.
ir sekti girtinų pavyzdį Raci
Gale pagiedojo mažųjų L.
ne lietuvių.
Vyčių choras Liet. Vyčių
Po viso linksmai pažaidę
himnų ir kelias tautiškas
išsiskirstė
visi namo pilni pra
daineles “My Country” ir
kilnių įspūdžių.
“Lietuva, Tėvyne musų.”
Senas Milwaukietis.
Pasibaigus programai bu
vo lietuviškos žaismės ir šo
kiai.
j
.Vakaro vedėju buvo ger
biamas
A. Aleksandravi
čius.
Žmonių buvo pilna
svetainė ir/vi^i buvo labai
užganėdinti.
Linkėtina,
kad butų surengta ir dau
giau tokių vakarėlių.
' Genys.

DIDELIS DUA8A99 i

Praktikuoja SS meuu
Gyvenimo* Ir Oflaa*

J

« SI iii fc B
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VALDYBA.

nBUSBSBBBBBiBBnHBBSHBsaasausssinaaasBSBBBi

Drovar 7942

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTUBTA8
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Nedėliotais pagal sutarimu.
4719 So. Ashland Ava.
arti 47-tos gatvės

Didelis Išpardavinįas

LAUNDRYTABLETS
S *tjnd

/5

Subatoj ir Panedėlyj, pas

~ at Grocers'

Čia Yra dusų Proga

PASARGA!

Milwaukee, Wis. — Suvirs
dešimtis metų kaip
gyvenu
šiame mieste, —, bet tokio
gražaus vakaro dar nesu ma
Mums yra pranešta kad nekurtose ka
tęs.vŠį vakarų surerigė gerb.
vinėse,
re įauranuose alus tapo parda
klebonas kun. Slavynas. Tas
vinėtas po priedanga populariško blai
vakaras buvo lapkričio 18 d.
vaus gėrimo Bevo.
bažnytinėje svetainėje.
k
Nuo pradžios savo atvyki
< šie raportą yra tikri ir tas mus pri
mo į Milwaukee gerb. klebonas
vers pradėti prieš juos veikti.
X
mėgino sutverti L. Vyčių kuo
Gėrimas Bevo turi parama VALDŽIOS
pų bet ačių lietuvių nerangu
IR VALSTIJOS. Kuomet Jis buvo dirba
mui ir žymiam sulenkėjirau'.
mas kad butų blaivus ir gardus gėrimas
tai padaryti buvo sunku. Tatžmoniems Bevo yra pardavinėjamas TIK
gi klebonas sumanė, sureng
TAI BUTELIUOSE, mes patys juos su
ti vakarų, bet išpildybui pro
pilame į butelius ir turime specialius
gramos buvo priverstas kreip
viršus,
kad apsaugojus imitacijų.
tis prie Racine Šv. Cecilijos
Paskui buvo juokų. “Rasei
bažnytinio choro ir S.L.R.K.
Mes nepraleisime tos progos kad su
nių
Magdė” pasakojo apie sa
Am. kuopos narių. Jaunimas
gavus tuos kurie nori imituoti Bevo, ge
pasišventęs darbuotis tautos vo atsitikimus, apie savo ke
rai nubausti kad užlaikius gera varda.
labui nepasigailėjo kelionės lė lionę Amerikon ir tt. Žmonės
šų- ir. visi vienu urmu pribuvo taip prigĮijuokė, kad kitiems
Šiuomi mes persergstame kad mes nenet
žandus
pradėjo
skaudėti.
į Milwaukee išpildyti vakaro
parduosime savo produktų tiems kurie
Šis
vakaras
žmonėms
labai
pa
norės
Bevo imituoti.
,
programų.
Statyta scenoje net trįs tiko. Pageidaujama, kad tokie
komėdijėlės.
Pirmiausiai loš vakarai butų dažniau.
Anhoaser-Busch
AssKiition
Ten buvęa.
ta: “Žydas Statinėje”. Lošė
šitie: — Martyno — Juozas
.,
Augusi
ST. BEDE, OOLLEGE.
Ugenskas, Agotos — Agota
Zizmiškaitė, Pagelbininko —
Peru, III. — Lapkričio 17
A. Jelinskas, Žydo, ftliomkė?
Kaz. Kudirka, lekaus — Jonas ir 25 dienose, L. R. K. M.
lllllllllIKJfBIUlilUIIIIIUHnilIlIlIlIHIlIlIBIIIIBHMUI
muilllllllllllllllllia
Am.
3
kuopa
turėjo
savo
lite

Bagdonas, Darbininkų — Pet.
Atkočiūnas, ir Jon. Stočkus. ratiškus susirinkimus.
Po kuopos reikalų svarsty
“Blaivininkas su girtuokle”
DRY GOODS
lošė ant. Vaičiūnas su M. ’Ma mų prasidėjo programos: J.
1800 W. 4 7th
Kampas VVood Gatvės
siulitė. “Dvi Kūmutės” buvo: Klimas padeklemavo “Mylėk
Mis Duodint Daktiliu Stiipu Kitime Ir Sibilėje
A. Zizminskaitė ir M. Masiuli- Lietuvi”, I. Čepulis kalbėjo
. . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, Blanketė. Paskutinioji komedija pu “Jaunimo Idealas” ir “Lie
tų, Sveterių, Apatinių Marškinių.
tuvių Spaudą”, K Montvisėtinai prijuokino žmon*/
Pabaigus lošimų sekė dai das kalbėjo apie lietuvių kal
Plunksnos
Plunksnos
nos. Duetų “Gyvenk ir Ko bų. P. Marčiuk&itis padeklevok” padainavo M. Ragaus mavo “Žiemai ateinant”. J.
49c. Svaras
Svaras 49c.
kienė ir P. Venekaitė. “Svei Čepulis kalbėjo “Lietuviai
ki, broliai dainininkai” sudai Amerikoje”. *
LIETUVIŠKA KRAUTUVE
|
navo Racine Sv7 Cecilijos baž x
Senis.
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniisiiiiiiiimiNiHtttmfmii)iiiiiiiiiiiiiiiiininT

Gauti gereanj darbą te daugiau pi
nigų.
Visur reikalinga daug kirpėjų, trimerlų, rankovių, kišenių ir skylučių
dirbėjų. Taipgi preserlų Ir siuvėjų
elektros maėinomis. Darbai laukio,
▲teikite dienomis arba vakarais.
Lengvi mokesčiai.
Specialiai kursai merginoms for
mų kirpime .pritaikinime Ir siuvime
— <16.00.

Duodama diplomai.
Pntrenos daromos nagai Jųsų tnlerų—bile stallės asba dydžio, 1S blle
madų knygos.
MAHTSaa DE2SIGND6G BCHOOL
J. F. iasnlcka, Perdėtinls
118 N. La Šalie gatve. Kambary*
418-417. prie* City Hali

DR. J. J. VIZGIRDAS

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2527 So. Broadvray
£T. LOUIS,- MO.
Telefonas— Bell Sldney 401
•
Kini och Victor 598
Gyvenimo vieta:
3237 FULA8KI STREET
Tel. Klnloch Victor 98(L—L.
OFISO VALANDOS: 10 1S ryto
iki 12 — 4 po pietų iki 8 vakA
Nekėliomis 10 ĮSryto iki 12 piet.

d I Lili V

Store

3442-3444 So. Halsted Street

:

Balti meškos skuroa kotai dėl Pilkį Chinchilla Overkotai dėl
mažų vaikų.
mažų mergaičių.

$3.98

$2.39

Nepraleiskite šitų.

Tikrai nusipirk viena iš jų
t

--------1 ........ —..... ...s-------Vyrų ir Vaikų gražios kepu
Mergaičių kepures meškos rės geros žieminės.
skuros ir Aksomo.

50c

50c it iki $1.50
Dusyk tiek verti.

pilna eilė kalošių (rubbers).

Valizas ir skrynios pigiai.

auniems augštais auleliais čeVaikučiams minkštos skuros.
Čevcrykaičiai

verykai vertės $3.00.

$1.98

49c

Didžio 9 iki 13

.... — ■
-.......... Kailiniukais apvedžioti vertės
75c.
Moterių Patent Leather
—“ 1

—

nu
buzikais ar šniūreliais materi-*"
jolo ar nkuros viriais
vertei
Mergaičių ilgais auleliais, ma
terijoj viršui didžio 8i/> iki
ll'/2 vortės $3.00.

$1.98
Vyrų geros stiprios vyrų kelnės.

$utdi, ‘Prts.

ERNEST WEINER

Dry Goods

$3^0.

$2.49
Gunmetal skaros vyrų čeverykai, šventadieniniai eeverykai.

$3.75

$1.50
UMATIZMAS užpuola
žmogi.i
kuris yra lauke.
Skauduliai sustyrima jo muskulių
Ir atima Jo energija.'
Iš pirmo užpuolimo gauk Sloan’s
T.lnlmeuta lengvas vartojimui,
Jis
įsigeria | kana be jokio trinimo ir
pnlengvlua kauriėjfmiis.
Po Ilgam važinėjimui Kaltam nrba
Uetksgiam ore patepk Slnun’s IJniratų skaudamas randas ir sustymsiMs muskulas.
Del sluuulamų strėnų, luiiralrija^,
dantų skaudėjimo iėslsuklmų, ialčto
Ir kitų Ilgų!
Pas visus vaistininkus —25c. 50c.
Ir 91.OO.

R

Sloan’s

Linirnent

500 Vyrų marškinių.

Vertės $5.00.
Vyrų Union Siutai apatiniai.

99c
Spalvos gvarantuotos.

Tik 2 kiekvienam.

Jeigu

Akiniai

Reikalingi

Re-

laokyte Ilgiaua. Nes galite su

laukti daug nesmagumu.
pkites pas:

’ V”'

Kret-

K. NURKAITj, Opi. Df.
1617 N. Robey St
MUvaiikee Ir Mortb n. Til. Himbolt 4617

.,M,n

„ . _. „ „į.„..,,i ,i ,,>Wi,iį

m

mn masaniniąiypi
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•“"DKAVOAS",
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Penktadienis, lapkr. 30 d.

kaip tai užkietėjimas, nevirinimaš, galvos
skaudėjimas,
bemiegė, nerviškumas, truku
mas nergijos ir abelnas silp
šeštadienis, gruodžio 1 d. numas prapuls. Aptiekose

CHIC AGOJE

, ^Penktadienis, lapkr. 30 d.

_Šv. Andriejaus Apašt.

Šv. Eligijaus vysk.

5
WEST SIDE.
£. SP. SĄV. APSKRIČIO
SUSIRINKIMAS.
. .Lapkričio 24 d. Kaijrov-

skio svetainėje, Šv. Stepono
i' Ptaeitą antradienį Kata- draugija buvo surengus sa
? likų Spaudos Savaitės Chi- vo 12 metų sukaktuvių va
Vakaro programa
•’dfttgos apskritis turėjo savo karą.
y*sfcsįrinkimą šv. Jurgio pa susidėjo iš monologų ir lo
rapijos svetainėje.
šimo. Lošta “Visi trįs pra
Iš kolionijų komisijų ra laimėjo.” Programų išpil
portų, pasirodė, kad Spau dė L. Vyčių 25 kuopos Dra
v1
Mono
dos Savaitės reikalai labai matiškas Ratelis.
gerai atliekami. Nekurios logą “Privalo tik* mote
komisijas tiesiog stebina rims” pasakė S. Cibulskis.
savo darbais.
Kaikurios “Pabūgo senelis.” — M.
komisijos dar turės savo Stankevičia, “Giltine” —S.
įkarus.
Pavyzdine So. Birjotaitė. Lošėjams žmo
Englewoodo lietuviai turės nės labai ilgai plojo ranko
puikų vakaru rytoj, 1 gruo mis.
do, Baubkaus svetainėje. Ypatingas nemalonumas,
Įbes labai garsus Cbica- tai atsiradimas vilkų avių
gvge žmogus.
Roselando kailyje.
Šie tamsybių aLietuviai pradės gruodžio 2 paštalai, lyginai kokie lau
d. iki 9 d. West Side (18 kiniai raudonieji indijonai
gatvė) ir pradžioje Adven negali nusėdėti -svetainėje
to, taipgi West Side (22 ramiai.
Laimė, kad dar
gatvė) antrą savaitę Ad šio krašto socialistai bijosi
vento.
(‘dėdžių,” kitaip tai būt
- \ Toliau buvo kalbama apie kaip yra Rusijoj. Čia, “dė
jjferreformavimą Sp. Savai dės” nepripažįsta jų idėjų
tėm komisijų į Federacijos ir liepia nešti jas namo ar
komitetus.
Visi delegatai saliune prie baro jas pla
Bfcm pritarė ir pasižadėjo tinti. Ypatingai L. Vyčiai,
tai tikra ašaka jų koserėje.
£«m reikale pasidarbuoti.
A J. Tumasonis,

West Sidės A. V.

Gyduolės yra
atsiekusios
daug palengvinimui žmonių
negalių.
Trinerio Linimentas yra vie
nas iš galingiausių. Reumatiz
mui, Neuralgijai, strėnų degi
mui, išsisukimams, niksterėji-.
mams, tinimams, ets.
Visuomet galima tikėtis,
kad pagelbės. Aptiekose. Jos
Triner, Išdirbėjas Chemikas,
1333-1339 S. Ashland Avė.,
Chicago, BĮ.
,♦
(Apgar.)

Amerikos Patriotiškos

Mes Visi turėtume mokėti Amerikos Patriotiškas dai
nas ir Maršus.
štai mums pasisekė gauti viena
Iš didžiausių išdlrbėjų muzikališkų
instrumentų visam pasaulij, Columbia Graphophone
Company, kuri
duoda geriausia proga visiems įsigy
ti rekordus, geriausių (patriotiškų)
dainų ir maršų. Šiuose
laikuose
kuomet musų kareiviai
apleidžia
ir rengiasi i frontą nei vienas neno
rės būti.
Columbla Orafonola ir popularišklausių kareiviškų dainų ir mar
šų.
Columbia Oraphaphone Kampa
nija taip pat Išdirba
gražiausius
lietuviškus rekordus {dainuotus dldžiausiųLietuvių artistų visame pa
saulij.

„THE STAR SPANGLED BANNER”
A 2367—75c.
(žvaigždėta Vėliava)
Šiuose karės laikuose kežna šeimyna no
rės turėti šį dubeltavotą patriotišką rekor
dą. Pirmiausia, Charles Harrison jums pa
dainuoja Tautišką Hymną, o paskui „Battle
Hymn of the Republic” (Republikos Mū
šio Hymną).

A

SEND ME AWAY WITH A SMILE
A 2355—75c.

Orafonola mašinos kainuoja nuo
>18.00 ir augščlau tatgi kiekvienas
gali įsigyti ir turėti Orafonola sa
vo namuose. Gali pasidžiaugti savo
namuose didelių artistų balsais ir
iš glrsti gražiausius šmotelius muzi
kos, orkestros, mllitariško beno, ir
garsių solistų savo namuose.

(Išleisk Mane Nusišypsojus)
Čia yra kiekvienam žinoma daina ir apie
kurią visos šalies laikraščiai minavoja. Šio
je atsisveikinimo dainoje patriotizmas uži
ma sielvartos vietą. Iš antros-gi pusės re
kordo turime dainą „My Sv.’eetheart is
Somewhere in France” (Mano mylimas
yr’ kur-nors Francijoje).

(Apgars.).

apskr. rast.
GAL KAS MATĖ?

Orafonola
and Columbia Records

K. SPAUDOS SAVAITĖS
REIKALAI.

a p.,

Ten buvęs. ir vis labjausieji

l^.

kenksmai,

Kedžle Avė.,)
Phone Prospect 8758.

(Užrubežyje)

Plačiausiai dainuojama ir populiariškiausia šių dienų kareiviška daina. „I May be
Gone a Long, Long Time,” (Gal ilgai, il
gai aš nęsugrįšiu) yra kita lyginai gera ka
reiviška daina ir abi yra dainuojamos gerai
žinomo „Peerless” kvarteto.

Reikalingas vaikas dėl ofiso ir spaustuvės, pabaigęs
pradinę mokyklą (public
school). Gera proga pra
mokti spaustuvės <fcrbQ. At
sišaukite tuojaus į “Drau
go” Administraciją, 1800
W. 46 St.

pradėjo
- Ketvirtadienyje, lapkri Roselandiečiai
čio 22 dv gerb. Viktoras Ba veikti ir rengtis prie Kat.
landa, žinomas visam Brid- Spaudos Savaitės apvaikšPirmas vakaras
gej>orto jaunimui, mokinys čiojimo.
Katedros kolegijos, išėjo iš Btiš gruodžio 2 dieną. Vi
namų ir iki šiol niekas ne sų Šventų parapijos svetai
šino, kur jis prapuolė. Bu nėje. Bus lošiama puikus
vo visur toiraųtasi, bet be veikalėlis ir prakalbos. Rei
/_________________
pasekmių. Išeidamas buvo kia priminti, kad kiekvie
*
EXTRA.
, (
užsivilkęs žaliu siutu ir mė- nas atsilankęs gaus labai
Aš Petras Grlkszas
paieškau
Strewlnsky, paeina iš Suval
- lųiu overkočiu.
Prisibijo- puikią dovaną. Tadgi visi Egnach
kų gub., apie 30 metų senumo. Turi
dantis. 1914- metais turėjo
• ma, kad kartais nebūtų au kviečiami kuoskaitlingiau- kreivus
rasturanta Chicago, 63 ir Halsted st.,
sia
atsilankyti.
ka kokių žmogžudžių. Jis
Kas praneš apie JJ arba jis pats at
sišauks, gaus gera atlygimą. Meldžiu
yra žinomas beveik visiems
Rengėjai. pranešti sekančiu adresu.
PETRAS GRIK8ZAS___
----Chicagos lietuviams, % kadan
U. S. I S. PARKER, WASH.
gi ilgą laiką buvo raštinin
NORĖJO APVOGTI.
Arba
ku Labdarių Sąjungos Chi
Karalina Orlkszaltė
(po vyrų i Leketienė)
cagos apskričio.
Kas gal Lapkričio 23 d., 1 vai. 1459
So. Union Avė.,
Chicago, III.
sužinotų, tai malonėsite dieną Halsted gatvekaryj,
pranešti laišku: 3230 Au- netoli Archer Avė., Chas. .Z. Paiškau savo brolio Antano Kairo
paeina Iš Kauno Gub. Panevežo Pa
. blim Avė., arba telefonu Umich, lietuvis nuo Town vieto Ir Parapijos Vellklų fllljos Sodžios Knadžlų. Atrašę laiškų kad yra
Vards 130.
of Lake, likosi vagilių su ligonbutėji Plttsburgo, Pa. Rašiau
kelis laiškus, siunčiau telegrama ir
J. Tumasonis. muštas.
Pirmutinis grie viskas sugrįžo atgal. Tegul jis pats
arba kas žinote malonė
bėsi prie viršminėto vyro atsišaukia
kite pranešti man už ką. busiu labai
SO. ENGLEWOOD.
kišeniaus.
Tas pajutęs, dėkinga. Vlctorl* Kalralte
kirto vagiui su ranka per •39 W. 3Srd PMce
Chicago, III.
Vietos -socialistai buvo bumą.
Kitas iš vagių su
ANT PARDAVIMO.
surengę vakarą lapkričio 24 geležgaliu užgavo Umichą
’d. Buvo lošiama komedija, per galvą ir sužeidė. Nie
GERA PROGA.
Ibet jos vardą sunku buvo ko tečiaus nespėjo pavogti.
Jauna pora priversta paaukauti
puikius, bevelk naujus rakan
suprasti.
Aprėdalai buvo Vienas vagilių likos suareš savo
dus už retai pigią kainą, >170.00 se
setas, tikros skuros už' >85
tikrai socialistiški.
Rolės tuotas.
Sužeistąjį apžiu klyčios
Vėliausios mados valgomojo kamba
rakandus. 2 puikiu divonu, dataip pritaikintos, kad tik su rėjo Dr. Albert J. Croff. rio
venport, taipgi >526 Victor
su
siimk pilvą ir juokis bežiu Chas. Umich turėjo su sa brangiais rekordais už >60.00. šis
yra retas pigumas, ir jums apsimo
rdamas į tas “komedijas.” vimi 100 dol. pinigais ir dei kės
patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės
Apart lošimo buvo dar ir mantinį žiedą vertės 200 do parslduos taip po vieną. Atsišaukite
tuojaus. Gyvenimo vieta:
deklemacija.
Bet ši visai lerių.
1922 Ko. Kedzlc Avė.,
arti 22-roe
nepavyko, nes niekas nesu
gatv., Chicago, m.
prato, apie ką buvo kalba ŪKININKO IŠMINTIS.
Turi parduoti
Puikus Seklyčios
ma.
Choras, tai choras.
Ūkininkas gerai supranta, rakandus, Stala ir šešias kėdės —
dtvonus, Plieninė Lova — Kamodąs
Kad šaukė, tai šaukė, net kad jeigu jis nenaikys žolės, >260 Vlktorola su rekordais -r- >60,
>860 player pljanas >210 — vartoti
sienos drebėjo.
Ir kurgi tai jis negali tikėtis puikaus tiktai
90 dienų — persiduos po vie
nešauks, jeigu jau nosįs bu užderėjimo. Tas pats yra ną kreipkite*:
3010 Jackson Blvd., arti Kldzle avė.
vo mėlynos, o akys raudo teisinga su sveikatos
užlai
gražus pagyvenimas, kar
nos nuo “alučio.” Po dai kymu. Jeigu Jus nelaikysite štuRandasi
vandeniu Šildomas, su elektriką,
lu; visi giesmininkai nusida švariai vidurius, tai negalite maudlkle. 6 Kambarių, su visais |
taisymais, gera šviesa, muriname na
me ant kampo, gera vieta dėl dak
vė pas “šaltinį” pavdginti tikėtis geros sveikatos.
taro. atsišaukto pas
fludžiuvuąias* nuo “dainų”
Trineria Amerikoniško Kar
Jos. J. Eiles.
kdseres, nes bedainuojant taus Vyno Elixiras yra ge 4600 Ko. Wood
Ktr.
Chicago.
“Pirmyn” girgždėjo lyg riausia pagelba, kokia Jus ga
Rakandai kaip nauji, parsiduoda
Lietuvoj žydo ratai. Tai lite pasinaudoti. Jisai išvalys labai pigiai visi kartų arba atskirai
Priežastis pardavimo
išvažiavimas
tokios “raudonųjų” pro Jūsų vidurius, sugražins norą kitan miestan.
MII W. Olst PI., Chicago, m.
gramos.
valgyti, pagelbės virškinimą, (Pusantro bloko i vakarus nuo

A 2306—75c.

OVEĘ THERE

PAIEŠKOJIMAI.

FOR fHE FREEDOM OF THE WORLD
A 2347—75c.
(Už Pasaulio Laisvę)
Mušimas būgnų, ragų šauksmas ir garsi
muzika pilnos pučiamų instrumentų kapelijoa> priduoda šiai patriotiškai melodijai
nepaprastai daug cyvumo- Iš kitos-gi pu
sės turime tą naują ir populiariškų šmo
tą „Ęvterybody is Jazzing it” (Kiekvienas
tai džiazina).

>

l

GOODBY BROADWAY, HELLO
FRANCE
A2333—75c.
(Sudiev Broadway, Sveika Francija)
Šioji daina yra dainuojama „Peerlcss”
Kvarteto ir joje slepiasi daugiau kas, ne
gu vien populiariška arija už tai, kad čion
išreiškiama tikras patriotizmo jausmas.
Toji daina turi tą bėgį ir ritmą maršuojančių kareivių. Ant antros-gi pusės yra
kita karės laikų daina „Somewhere in
France is Daddy” (Kur-nors Francijoje
randas tėtė).

TRAMP, TRAMP, TRAMP, THE BOYS
ARE MARCHING
A 2357—75c.

Colcsbia Grafonola, Price $215

(Viens-du, viens-du, vaikinai marguoja)
Gaivi karės daina, kuri net širdį sudrebi
na. Viena garsiausių Amerikos kariškų dai
nų. Iš kitos pusės to pat rekordo turime ‘
„The Battle Cry of Freedom” (Karės
Laisvės Šauksmas). Abi šios dainos dai
nuojamos Colunfbia Steila Kvarteto.

DEPARTURE OF AMERICAN
TROOPS FOR FRANCE A2S54—75c.
(Išsiuntimas Amerikos Kareiviu
į Franciją)

Columbia Grafonola, Price $55

. *Su pagalba šio rekordo jausiesi beesant
tarpe to didelio judėjimo, kurs draugauja
išplaukiančiam transportui; čia kapelijbs
gtajina, kareiviai šūkauja, nuo laivo gir
dėti atsisveikinimai, komandos, laivo švil
pimą — viskas jame yra. Iš kitos-gi pusės
turime „Arrival of the American Troop3
in. France” (Pribuvimas Amerikos Karei
vių į Franciją).

f
Coltssbia Grafonob, Price $18

Kiekviename mieste ir miestelyje Suvienytose Valstijose randasi jCOLUMBIA, pardavėjų. Negalint surasti COLUMBIA pardavėją jūsų
apięlinkėje, rašykite tiesiai mums ir pareikalaukite dovanai jūsų kalboje
duodamą katalogą, ftiame kataloge rasi surašą vėliausios muzikos ir
dainų. Dainos dainuojamos geriausių pasaulės dainorių jūsų kalboje.*
Muzika yra grajinama geriausių kapelijų, orkestrų ir solistų.

Daugelis kitokių madų, kurių kainos
yra nuo $18.00 augštyn.

Reikalaudami Kat ai og ii, rašykit sekančiu adresu:

«
Columbia Graphophone Company
" ' International Record Department

New York

102 West 38th Street
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Perfc-nt Grrfecolas ar rekor
dus, tėmykite šį vaizbos ženk
lą,— tai atsakomybės ženklas.
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BANKES'
DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva pkauda.
Jeigu Tau ašaros krinta II aklų.
Jeigu Tau skauda akys.
Jeigu turi uždegimą aklų.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tu t.
tau
reikalingi akiniai:
'
(
įsitaisykite gerai parinktus akinius įtikina Paveskite aprūpinti m*
vo akis specijallstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų Iv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana

-

AKIŲ SPECIALISTAS.
Tėmykit mano užraSa.
1801 SOUTfi ASHLAND AVĖ.
18-toe
Ant Platt’s Aptlekos
• 2-ras aogftta.
Valandos: nuo ras 11d • vak. Nedėliota nuo • ryto Iki 12 dieną.
TsL Canal 523

SiuiiiiiuiiiiiD

OARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c. ir
po 50c.
'
SVIESTAS
itea amet

£45c

nl«, im*I'
or |na
k t rauti

I CWWI BIOS
1H MllwaakM av.
20M Ml(*nak«w »»:
1064 Ullirasaaaav.
1510W Madl*oo it.
HM« HadlMn.it.

1S4I W3Chtaaroaa,
1836 Blna laland a*.
2612 W. North a».
1217 S. Halatad |at,
1R32 3. Halatad at.
1818 W. 12th 't.

n0CW. Bad at. lS
SOUTH 8TDB
80.13 Wantworth »T
2U? 8. Halatad at.
(722 8. Aahland av.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI"
4.4A-

NOKI H H. BM '
«M W, Dlalah a at.
720 W. North »v’
2SW Llneota iv.
>244 Lincoln av,
8M8 N. Clark Bt.

