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KKIOS ŽI RUSAI ATMUŠĖ VOKIE
KTROGRADO. ČIUS RYGOS FRONTE.
snigs.

14. — Italai su austrais mušasi už
iš revoliueiSan Gabriele.

Visa divizija Komilovo ka Įvairios ži
zokų muzulmanų Carskam jos Rusijoji įbai neaiškios
Siele per savo ofieierius pa ir kitos kiti iš preštariaustatė laikinai vyriausybei jančios. To< sunku įsivaizįai veikiasi ir
sąlygas tokias: Jei vyriau dinti, kas
sybė visą kazokų diviziją kaip veikia fpač gen. Korpasiųs Kaukazan ir tenai jų nilovas.
nepanaudos prieš turkus, Aiškus di lykas, kad ofilai yra nuotuomet kazokai atsisakys cialiai prs
klausyti geii. Kornilovo. Ki lankus laikii u vyriausybei.
taip jie kariaus prieš laiki Jais norimai ;en. Komilovo
ną vyriausybę. Vyriausybė sukilimo rei :šmę sumažinti
sutiko išpildyti kazokų rei kaip morali! i, taip militariniai.
kalavimą.
Šitą diviziją specialiai su Antai lai! a vyriausybė
u priešakyje
organizavo pats gen. Korni- su Kerei
gen. Komilovo
lov kovai prieš vokiečius. tvirtina,
os, bet ir vir
Joje yra keli pulkai nuož ne tik ai
šiausioji
stovykla
pasidavumiųjų kazokų. Divizijos ko
mendantu yra gen. Bagra- sios vyriau’Sjbei. Kai-kuriose vietose «en. Komilovo
tion.
Gatčina, 30 mylių nuo Pe kariuomenėsį ėjimas ant Peas.
trogrado, yra gen. Kornilo-' trogrado s
, ty. iš neofivo armijos rankose. Luga Bet iš
cialių
ve
ų patiriama,
ir gi turi užėmę gen. Korni
kad gen. K įilovo šalininlovo kareiviai.
įuolat auga, ir
Oficialiai pranešta, kad kų skaitli
Kerenskio apsišaukimą visų kad,jo armi; briaujasi ant
armijų vadu patvirtinęs mi- Petrogrado. ?
n manoma,
nisterių kabinetas. Keren Čionai a
skis savo štabo viršininku kad rusų la: ia vyriausybė
is tik girianuskyręs gen. Aleksiejevą. savo pranei
nebųtų taip
Gen. Aleksiejev, sakoma, si. Nes jei

Berlynas, nigs. 14.—Ofi
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Generalis streikasSpringfiekle
Kalbama apie karės stovio paskelbimą
RIAUŠES PRIEŠ VOKIEČIUS ARGENTINOJE

cialiai pranešama, kad vo
kiečių raitarija atsimetusi NERAMYBĖS SPRINGMUŠA VOKIEČIUS IR
iš savo pozicijų ties RvgaFIELDE.
DEGINA JŲ NAMUS.
-Venden geležinkeliu, Ry
gos fronte. Vokiečiai neat
Buenosr Aires, rūgs. 14.—
laikė smarkaus ten rusų Springfield, UI., nigs. 14.
— Policija vienoj miesto Užvakar vakare čia įvyko
spaudimo.
GEN. ALEKSIEJEV KERENSKIO PAGELBININKU
dalyj suradusi pamesta 15 didelės riaušės prieš vokie
gabalų dinamito. Spėjama čius. Kuomet vietos gyveiiRUSAI ATSIĖMĖ
tatai, kad tasai dinamitas tojai sužinojo, kad vyriau
Žmonių areštavimai smarkeja
MIESTELĮ.
buvo gaminamas naikinti sybė Vokietijos pasiuntiny
gatvekarius, kurių darbi stės palydovui Luxburg inKERENSKIS EINA SU
NUMALŠINTA REVO
Petrogradas, rūgs. 14. — ninkų streikas nepasibai davė pasportą ir liepė ap
LIUCIJA.
KARIUOMENE.
Rygos fronte seka dideli gęs. Šitam darbe intariami leisti Argentiną, susirinkę
mūšiai. Rusai stojo užpuoli- vokiečių agentai. Gi tais į burius pradėjo užpuldinė
PETROGRADAS, rūgs.
Stockholmas, rūgs. 14. —
man prieš vokiečius pietuo agentais esą ne kas kiti, ti čia gyvenančius vokie
14. — Visoj Rusijoj oficia Gauta žinia, kad ministerių
se nuo ežero Vlacuda. Po kaip tik industrialistai.
čius, deginti jų namus,
liai paskelbta, kad gen. pirmininkas Kerenskis ap
smarkaus susirėmimo jie
Po šito “radinio” patrio krautuves.
Kornilovo sukilimas numal leido Petrogradą ir stojo
paėmė miestelį Mascis.
tai dar smarkiau ėmė gun Sudeginta daug vokiečių
šintas. Komilovo kariuome savo kariuomenės priešaky
dyti gubernatorių Lowden, bustų, nes policija prieš mi
nė pasidavusi laikinai vy je, kad asmeniškai ją vesti
BAISUS MUŠIS UŽ
kad jis mieste paskelbtų nias pasipriešinti neturėjo
riausybei.
susirėmiman su Komilovo
GABRIELE.
karės stovį. Karės stovis, jėgų. Tik paskui pašaukta
Vakar vakare Kerenskis armijomis.
riaušininkus
jie sako, sulaikytų streiki kariuomenė
pasakė:
Rymas, rūgs. 14. — Pašė ninkus (unistus darbinin apmalšino.
‘ ‘ Maištas
numalšintas. PAKVIESTAS RODZIAN
lęs mušis seka italų su aus kus) nuo perdidelio sauva Daug nukentėjo ir Vokie
Maištininkai bus patraukti
KO SUTVERTI VY
trais už kalną San Gabrie liavimo. Antai, streikinin tijos pasiuntinybės bustas.
militiarinin revoliucionierių
RIAUSYBĘ.
le, Isonzo fronte. Atėjusi kai ateinantį sekmadienį ir Išdaužyta kuone visi langai.
tesman.”
austrams pagelba nustūmė vėl be policijos leidimo ga Vokiečiai valdininkai išsi
Kerenskis išreiškė padė
Stockholmas, rūgs. 14. —
italus nuo vienos kalno pa minasi parodaviman miesto slapstė.
ką, generolam Aleksiejevui
Gen. Komilov pakvietė du
šlaitės. Bet italai veikiai at- gatvėmis. Be karės stovio, Argentinos gyventojai rei
ir Veichovskiui, kuriedu
rnos pirmininką Rodzianko
iu_.;ųebu- sigrjebė ir Išnaujo atsiėmė sąko, išnaujo bus daug ne kalauja karės su Vokietija.
ųuištf;
telegramą
gexu
^Ttvėrti nf^i7ą*RrfSTjf)S 'V3--'
Atsirado' ir grafas Luxreikėję paske n khfės dalį prarastų pozicijų.
smagumų.
nilovui, kad pastarasis pasi
giausia pasidarbavo maišto riausybę Maskvoje.
burg. Jis stipriai saugoja
stovio visoj šalyj.
Bet gubernatorius nelabai mas nuo pasikėsinimų. Kuoduotų.
numalšinime.
Petrograde dažnai gir- Petrogrado garnizono ko Gal ateinančios dienos ge SULAIKĖ VOKIEČIŲ skubinasi išpildyti norus tų,
Gen. Komilov su štabu
veikiaus jis turės apleisti
džiami šaudymai anuoto mendantas, gen. Savinkov, riau išaiškins, kas tikrai
kurie reikalauja pravesti Argentiną.
UŽPUOLIMĄ.
nepaimtas. Jo likimas kolmis. Reiškia, kad mūšiai se pasakoja štai ką apie stovį: veikiasi Rusijoje dabarti
tokias aštrias priemones
-kas nežinomas.
Švedijos pasiuntinys tvir
ka aplink Petrogradą.
niais
laikais.
prieš streikininkus.
Gen. Komilovo armijų ko
Paryžius,
rūgs.
14.
—
Bixtina, kad jis nieko nežino
-------- (
,
— ' ■' ■
mendantas, gen. Klimov. su
Tuo tarpu mieste streikas jęs, kokio turinio kablegraKORNILOVO KARIUO
schoote
apylinkėse,
Belgijos
KAS MANOMA WASH savo štabu randasi mieste SOCIALISTAI NERANDA
-MENĖ PASIDAVUSI.
fronte, seka smarki artileri kaip gaisras plečiasi. Valgo mos per jo pasiuntinybę
INGTONE.
SAU VIETOS.
Lugoje. Viena gen. Kornilo
jos dvikova. Pietuose nuo mų daiktų krautuvių kler siunčiamos į Vokietiją. Jis
vo
armijų
dalis
stovi
šalę
Geneva,
Šveicarija,
rūgs.
PETROGRADAS, rūgs.
Juvincourt prancūzai anuo kai (patarnautojai) ir vežė manęs, kad kablegramose
Washington, rūgs. 14. — Carskoje Sielo. Šitoj dalyj 14. — Stockholme ilgas lai
14. — Rusų kabineto darbo
tomis sulaikė vokiečių pėsti jai išėjo streikam Be to su nesama nieko bloga.
Vietos
oficialiuose
rateliuo

randasi
nuožmieji
kazokųkas
socialistai
ruošė
savo
streikavo mėsinyčių darbi
ministeris ir kareivių ir
ninkų užpuolimą.
se
manoma,
kad
gen.
Korni

-muzulmanų pulkai.
Tie tarptautinį suvažiavimą tai
darbininkų atstovų tarybos
Champagne apskrityj vo ninkai, ledo ir atmatų išve- NĖRA KALBOS APIE
lovo
pakilimas
prieš
laikiną,
pulkai 'suorganizuoti išimti kos reikale. Tečiau jiems kiečiai buvo. mėginę užpulti žiotojai. Visos unijinės barnarys, M. Skobelev, per ru
MĖSOS PIGUMĄ.
rusų
vyriausybę
nepasise

nai kariauti prieš vokiečius, nepavyko ten turėti suva prancūzų apkasus. Bet liko zdaskutvklos
uždarvta.
sų oficialių žinių agentūrą
•z
»/
kęs.
bet jokiuo budu besimaišy žiavimas. Švedijos vyriausy pasekmingai atblokšti.
pranešė, kad gon. Kornilovo
Žada streikuoti arba jau
Washington, rūgs. 14. —
Anot gautų žinių, dalis tų į vdujinius Rusijos rei bė pranešė, kad toks socia
sukilimas 'sutraškintas, ir
sustreikavo: arklių kaustv- Maisto kontrolierius Hoover
nuožmiųjų gen. Komilovo kalus.
listų suvažiavimas pakenk SUV. VALSTIJOS IŠGEL tojai, darbininkai prie elek praneša, kad negalima nei
kad jo kariuomenė su vy
kazokų
pasidavę
laikinai
Dar viena gen. Komilovo tų šalies neutralybei.
riausiąja stovykla pasida
BĖJO TALKININKUS. tros, bravarų darbininkai, kalbėti dabartiniais laikais
vyriausybei.
Tatai,
jei
tas
Dabar socialistai krausto
armijų dalis yra Gatčinoje.
vusi.
alaus išvežiotojai, teplioriai, apie mėsos atpiginimą. Sa
tiesa, Komilov netekęs Daugelis gen. Komilovo si į Šveicariją ir čia nori at
ųamų
stogų dengėjai, laik ko, visupirmu reikia pagal
Londonas, rūgs. 14.—An
svarbiausios sau paramos. pulkų pasiduoda laikinai laikyti savo suvažiavimą.
KORNILOV NORI
glijos pinigyno kanclieris, rodininkai, avalų darbinin voti apie galvijų skaitliaus
Be
to
telegramos
praneša,
vyriausybei. Iš jų mes su
PASIDUOTI.
padidinimą, gi tik paskui
Bonar Law, kalbėdamas kai ir kiti.
kad Kerenskis apsisaukęs žinome apie visą priešinin
PORTUGALIJOJE
Be
šitų
visų
žada
strei

bus galma dirstelti ir į mė
vienam susirinkime tarp
KARĖS STOVIS.
Londonas, rūgs. 14.—Va vyriausiuoju visų armijų ko veikimą.
kuoti
dar
daugiau
anglekasos kainą.
kitko pažymėjo.
kar iš Petrogrado gauta ži vadu. Gi į generalio štabo Karės frontuose visos ar Madridas, rūgs. 14. — Iš
sių.
nia, kad gen. Komilov su viršininkus pastatęs gen. mijos, anot gen. Savinkov, Lisbonos, Portugalijos sos “Pastaraisiais laikais Vo Kilus generalini unistu RYGOS PUOLIMAS VO
savo armijomis išreiškęs no Aleksiejevą. Reiškia didelį yra atsidavusios laikinai vy tinės, gauta žinia, kad tenai kietija aiškina, kad talki streikui, rasi, gubernatorius
KIEČIAMS PADARĖ
nepasisekimą, riausybei. Komilovo sali- visoj šalyj paskelbta karės ninkai paskutinę savo viltį
rą pasiduoti laikinai vyriau Komilovui
DŽIAUGSMO IR NE
*
*
ir bus priverstas paskelbti
sybei. Tečiau pastatė sąly- j ncs gen. Aleksiejev ir gi ninkai generolai areštuoja stovis. Tai padaryta dėl ge padeda Suv. Valstijose.
SMAGUMO.
“Turiu pažymėti, kad iš- mieste karės stovį.
neralio darbininkų streiko.
gas. Laikina vyriausybė pa esąs populeris kariuomenė mi. ,
Washington, rūgs. 14. —
geidauja Komilovo pasida je, bet podraug aštrios dis Gen. Savinkov sako, kad Pačiam mieste Lisbona teisybės talkininkai turi vil
SUFRAGIZMO
KLAUSI
ciplinos
pravedimo
šalinin

tį
Amerikoje.
visos
įstaigos
uždaryta.
su gen. Komilovu negalima
Rygos puolimu visa Vokie
vimo. Bet apie pasidavimo
MAS
SENATE.
kas.
Gatvėse
pasitaiko
kruvi

“Galiu pripažinti šiandie,
turėti jokių derybų, nes jis
tija džiaugėsi. Bet neilgam.
sąlygas nenori nei klausyti.
Čionai kalbama, kad suim esąs išdavikas ir busiąs nu nų riaušių.
ko nebūčiau buvęs pasakęs
Nes štai prisiėjo duoti poVienoj
vietoj
plyšusi
tas
gen.
Komilov
už
savo
Washington,
rūgs.
14.
—
pirm
6
mėnesių,
kad
be
fi

baustas sulyg karės įstaty
pežiui atsakymą, ir čia gimė
KERENSKIO KARIUO
pakilimą
prieš
laikiną
vy

bomba
daug
kareivių
ir
ci

Senatas
gruodžio
posėdyje
nansinės
Suv.
Valstijų
pamų.
nesmagumai.
Vokiečiams
MENĖ ĮVEIKTA.
riausybę lengvai busiąs nu Suimti ir kalėjimuose lai vilių žmonių sužeidė.
gelbos talkininkai butų at svarstys moterių lygiateisės nesinori grąžinti Rusijai
sidūrę labai pavojingan sto klausimą. Norima pravesti Rygos. Todėl Vokietijos poStockholmas, nigs. 14. — baustas, nes jis perdaug po komi socialistai bolševikai
Paryžius,
rūgs.
14.
—
Pran

puleris.
priedas prie konstitucijos, litikinės partijos išnaujo
vim
išreiškė norą kovoti prieš
Per TTaparanda gauta žinia,
Komilovą, jei jie busią pa- cūzijoje sutverta nauja mi “Kas palyti militarizmo, kad moterims butų leisią pradėjo diskusuoti “aneksi
kad Kerenskio kariuomenė
MIRĖ BULGARIJOS
nisterija. Ją sutvėrė karės Vokietija tikrai pasirodė su rinkimų metu balsuoti ly jų” klausimą. Del to ir poliuosuoti iš kalėjimų.
su gen. Komilovo armijų
KARALIENĖ.
Kerenskio įsakymu dalis ministeris Painleve, kurs savą geniališkumu. Bet hu- giai su vyrais.
pežiui atsakymas žymiai su
buriu pirmu kartu susirė
paliko
ministerių
pirminin

bolševikų
todėl
paliuosuota.
vėlintas.
Gi talkininkai su
musi arti Taiga. Kerenskio
manitarizmo reikale Vokie
Sofia, rūgs. 14. — Mirė Ukrainos seimo pirminin ku.
kariuomenė įveikta ir atsi
tija padarė labai daug stam Washington, rūgs. 14. — nekantrybe laukia to vokie
metusi atgal link Petrogra Bulgarijos karalienė Eleo kas pranešė laikina; vyriau
bių klaidų. Šitos klaidos iš Vakar žemesnysis kongreso čių atsakymo.
do. Šalo Petrogrado jinai nora eidama 57 metus.
sybei, kad Ukraina stovi už žiūrėti militarinis cenzorius. ėjo talkininkų naudom Di butas pravedė kareivių apf
sunaikinusi vieną svarbų
vyriausybę.
Vakar laikraštis “Rieč” iš džiausia Vokietijos klaida, draudos bilių. Sulyg to bi- — Nc\v York, rūgs. 14. —
— Amsterdam, rūgs. 14. Petrograde uždrausti vi ėjo su kęliomis tuščiomis kad jinai karėn intraukė liaus
geležinkelio tiltą, kad tuo
vyriausybė skiria Vokiečiai nuskandino ame
budu sulaikyti rcvoliucio- — Berlyne sušaukta svarbi sokie susirinkimai. Laikraš koliumnomis.
Suv. Valstijas, be kurių tal $176,000,0(X) šelpti kareivių rikonišką laivą “Minnehanicriškus armijos brioviną- karės konferencija. Daly čiai vis labiau spaudžiami.
Areštavimai žmonių tę kininkams butų buvę- blo- šeimynas, Sužeistus karei- ha.” Su juo žuvo apie 50
Pastatyta
laikraščius
pri

žmonių įgulos.
vauja ir pats kaizeris.
siasi.
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“DRAUGAS”
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Atrado jis geruosius lai- “Bet šitokiose pasekmėsios Lietuvių Dienos rink
kus, kuomet visomis pusė- se Kerenskis mato pragaiškajMttsn* ltakyru
liavų indavus, nusiuntus C Papraiyklti tava Iruarnlnko J
mis darbininkai dėl menkų tį visam tam, ką davė reP reninu er&toa kaina:
tiems, kuriems ji taip reika
SCHULZE’S
Chioagci* metama • llllm* t MM uždarbių sukelia streikus, voliucija.
Anot
jo,
diktalinga.
Teišrenka tie susi
• mdnealama ............ M. it
t minėdama ............ Il.it nes pasirodo, kad šitie “ge torystė Rusijoje — tai pas
BUTTER-NUT
rinkimai atstovus į seimų,
Kita are A V. mlaatnoae metama S4.lt
BREAD
• mėnesiams.......... Sl.lt rieji laikoi” tiesiog jau ne kutinis galas darbininkiškai
kuris tam tikras rezoliuci
I mėnealama............ fl.lt
Ketverro laida .......................... fl.tt pakenčiami.
demokratijai.
Tuomet išjas išneštų, Suv. Valstijų
SCHULZES
Perkant atskirais numeriais visur
Anglijos
rekrutavimo
biu
naujo
atsigautų
pramoni

valdžios
inteikimui;
teišren

©o >0.
Jau beveik metai, kaip Steigiamojo Wilkes-BarPrenumerata mckasl llkalne. Lale rų viršininko
tvirtinimas
ninkai
ir
didelių
žemės
plo

Lietuvių Diena (lapkričio 1 re’ų susivažiavimo išrinkta ka tas seimas komitetų, ku
kas skaitosi nuo užsirsėyme dienos*
ne nuo Naujų Metų. Norint perinai* apie “geruosius laikus” ir tų savininkai.
Nes jie sto d., 1916) praėjo. Jau beveik, sis Komitetas panaikinta. ris tikrai pradėtų rupinties
SCHULZES
nytl adresų visada reikia prisiųsti ir
uždarbius vi už Komilovą. Reikia su metai, kaip badaujantieji Iš Wilkes-Barre’ių susiva greitesniu, aukų išsiuntimu,
senas adresas. Pinigai geriausia alų* “pergeriausius”
RYE BREAD
stl * ISperkant kraaoje ar ezprese
"Money Order” arba Įdedant pinigus yra iš šios šalies milijonų prasti, kad jei Kerenskis iš Lietuvos gyventojai laukia - žiavimo komitetan rinktų Lietuvių Dienos reikalų lik}• registruotų laiškų.
•
vien veikia su socialistais, nesulaukia tos dienos jiems narių dabartiniame Centrą-^ vidavimu.
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir darbininkų pasityčiojimas.
SCHULZE BAKING CO.
Korespondencijos negražinami.
Jei
Gerb.
biurų
viršininkui
tai
jis
pageidauja,
kad
Ru

skirtos
rinkliavos.
Tų
aukų
Musų
prašymo
Suvienytų
liniame
Komitete
tik
vienasautorius, atsiųsdamas toki raštų, ne*
hrdfodana Pas ilsis Srosiralakis
pažymi Ir neindeda krasos ženklelle vertėtų pereiti per New sija paliktų pimnąja sociali- belaukdami ir nesulaukda -kitas beliko.
Valstijų
valdžia
išklausys,
Jį
užpildė
augrųžinimul. Visokiais reikalais krel*
Yorko, Chicagos ir kitų di stiška respublika pasaulyje. mi lietuviai gal ne vienus “puoton nešauktieji,” rink- kaip išklausė kitų tautų pra
ptanties adresuokite:
DRAUGAS PIBJLISHING OO., KC-,
Bet jei mes snau1808 W. 48th Street, Chicago, IlltBOiS desnių miestų priemiesčius, Šita svajonė jį kaip pagavo, musų tėvynėj kapus naujais ti ne visuomenės, bet kelių šymo.
Jusų pinigai turi būti pa
Tel. McKinley (114.
kuriuose
susikimšę
gyvena
tai
ir
kankina.
Kad
prave

kryžiais
nukaišiojo.
Kiek

asmenų.
Veltui
Wilke-Barsime, reikalų vesti party------------------ XX ----------------dėti geroje saugioje vals
“DRAUGAS”
darbininkai su savo šeimy sti tikrumon tą savo svajo viena nusitęsianti diena gal re’ių susivažiavime išrinkti viam Centraliniui Komite
Tlthuaniaii Daily Friend
tijos baukoje
Published daily eicept Sundays by nomis.
Tenai butų lemta nę jis šiandie ir smarkiai po kelius naujus kryželius Lietuvių Dienos aukas glo tui palikę, aukos kaip buvo
©RAUGAS PUBUISHING OO., INC„
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čuose paskendę, mes ramia Komitetų šaukėsi. k«d butų kad Lietuvai suviršum šim
by mali or carrler per year M.08 kariaujančių
šalių darbo ‘ ‘ Susirėmimas tarp įval- Į sanžme sėdime ir veik nieko sušauktas tikrojo komiteto to tūkstančių dolerių aukų
Mflw*okee avauie
Outside Chicage by mali 14.18
Carpenter St.
Thursday edltlen |2.0t. At Newe žmonės.
suvažiavimas,
kad
butų
tik

indavus, verta susivažiuoti,
rių rusų visuomenės luomų 'nedarome, kad Lietuvių DieBtande 2e. a cepy. Advertlstng ratas į
3% ant Jūsų Pinigų
Vertėtų pereiti per suru buvo neišvengtinas. Turė-’nog aukos Lietuvon butų iš- rai pradėta aukų išsiuntimu verta kiek sugaišti ir pini-,’j
sa application.
MIESTO OFISAS
FancdMlals ir Sabatomis
kusias ir sudulkėjusias dirb jome viltį, kad tai įvyks po siųstos. Surambėjusi sanži- rūpintis. Veltui tie nariai go praleisti.
Kad tas au Atdara
(Dowii Town Office)
Vakarais Iki 8 valandai
828 Reaper Block
tuves ir asmeniškai įsitikin karės. Bet tas įvyko da nė mus negraužia, kad mes reikalavo, kad jiems butų kas surinkti, juk ne tiek!
pinigas aat Naaiį
82 W. WASHINGTOX ST..
suteikta
proga
Wilkes-Barti apie darbo sąlygas ir “ge bar.
triūso,
laiko
ir
pinigo
pa-j
Baisu, kad šitas su dėl nerangumo buvome ne
Persiunčiame pinigus į
ruosius laikus.”
Pernieki
sirėmimas, kuomet išlauki vieno lietuvi©, ne vienos lie re’ių susivažiavimo uždėta^ švęsti turėjome!
Europą ir galima gauti
Ne gerieji laikai trukdo nis priešininkas stovi palei tuvaitės mirties priežastim. priedermes išpildyti — Lie eis musų pirmesnis pasi- Į
Laivokartes.
tą rekrutavimą, bet žmonių sostinės vartus, nepasibaig Laukėme, kol dabartiniai tuvių Dienos reikalus likvi šventimas, aukos jei neatipasibjaurėjimas dabartine tų abelnųja šalyje anarchi CentraEnio Komiteto nariai duoti, aukas inteikiant tam, duosime reikalingiems tai,
BMOTnfmnsimiiMĮiiiB
kam jos rinktos. Dabartinis kų surinkome. Tepasirupiilga kare, kuri vedama ir ja.”
A. A.SLAKIS |
— tiesa, aiškiai vienos sro
prailginama tik didesniems
Beveik panašiai rašo ir vės žmonės — galutinai išsi Centralinis Komitetas, sa na tų kolonijų žmonės, ku
vai globai Lietuvių Dienos rie Lietuvių Dienoje aukas
ADVOKATAS
žmonių vargams ir valdovų kiti laikraščiai.
Matosi, rūpins musų pasišventimo,
GIRDI, PERDIDELI
rinkliavą
pasiėmęs,
pirmi

rinko ir davė, viešuosius
pageidavimų
užganėdini- kad angliškai spaudai rupi musų darbo vaisius, Lietu
UŽDARBIAI.
134
ninko lupomis atsakė: ‘Pra rinkėjų ir aukautojų susirin
mui. Juk jei ne kai-kurių ne Rusijos tolimesnis liki vių dienos rinkliavų, Lietu
■C, Chicago, m.
šykite, kad C. K. jus prisi kimus sušaukti. TenusikraSuv. Valstijose Anglijai valdovų išdidumas ir atka mas, bet kad jinai dabar sti
Tek Bandolph 8348
von
išsiųsti.
Netol
metai,
imtų.
Gal
dabartiniai
0.
K.
leista rekrutuoti sau laisva- klumas, šita karė senai bu pri butų prieš vokiečius,
to to nepaisymo apie aukas,
norius kareivius. Šios ša tų pasibaigusi. Nebūtų rei nes be Rusijos vokiečius į- kaip laukiame. Veltui. Lie nariai bus taip mieJaširdin- kurios yra jų pačių, o ne
lies vyriausybė Anglijos ka kėję nei S. Valstijoms įsi veikti kaip ir negalimas tuvių Dienos pinigai, arti gi, kad ant jus susimilęs ir partyvaus Centralinio Ko
TeL Ditrrev 8398
šimtas trisdešimts tūkstan aukų likimu rūpintis pri
riuomenėn leidžia įstoti vi maišyti į tas nuožmias sker daiktas.
čių dolerių čia pat, Ameri leis.’ Ir tyčiojasi, grimasas miteto. ■
siems Anglijos karaliaus dynes, nei Anglijai rugoti
Busiančiam susivažiavi bių laikais. Manding kiekvie
koj tebesiranda.
daro partyviškasis Centrali
pavaldiniams ir visiems ki ant “gerųjų laikų” Ameri CHICAGĄ PALIEČIA
mui nuo savęs vietų skirtu nas klebonas be didelio vargo
nis
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iš
musų
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Nebe to, kad butume ne
tiems svetimžemiams. Šios koje.
me Pittsburgh’ų Pa., kaipo gali surasti savo parapijoj po
suomenės
:
sauvaliai
kelių
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artimiausių tarp Amerikos rą asmenų, kurie su mielu no
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ragino
ir
reikalavo,
kad
Lie

įstoti tik tiems, katrie yra ANGLIŠKA SPAUDA krečiamoji liga, vadinama
lietuvių kolionijų vietų. Su ru apsiimtų parankioti po pastoja,
neleidžia
visuomenės
tuvių
Dienos
.aukos
badau

“vaikų paralyžius.” Perliuosi nuo priverstino karei
sivažiavimui laikų spręsti j rapija. aukų savai kolegijai,
APIE RUSIJOS
rinktiems
uždėtas
prieder

jantiems
Lietuvoje
atiduo

paliksime buvusios Lietd- j Priminus apie tai iš sakyklų
niai nuo tos epidemijos bai
viavimo šiai šaliai, t. y. ka
STČVĮ.
mes
išpildyti.
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tuo
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butų
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žmonės vargo ir skausmų susirinkimams,
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pakliuvęs,
iš
pradžių
teisi

tančiai vaikų mirė arba pa
Tuo tikslu Anglijos vy
Tų atsišaukimų į žmones nėkite siųsti šiuo antrašu:
ašaromis gyventi priversti.
da
labai
atsargiai
rašo
apie
nosi:
ne
musų
galėję
aukas
Kun. J. Misius,
liko visam gyvenimui palie
riausybė Amerikoje pristei
Kiekvienų dienų gal Lie leidžiame todėl, jog savo ty
dabartinius
nuotikius
Rusi

išsiųsti,
valdžia
neleidžia.
Ellsworth, Pa.
gėliais, luišais.
gė rekrutavimo biurų. Ši
tuvoj bado ir skurdo auka lėjimu ir aukas išsiųsti ne
joje.
Nenori
prasižengti
Kuomet
gi
dienraštis
Šįmet šita liga ima siau
tie biurai jau antras mėnuo
“Draugas” jau visai aiškiai ian^ musU sanžinės atsigula, sirūpinimu, prieš lietuvių PRIE AM. LIET. R-K. FE
nei
Kerenskiui,
nei
Komilosti Chicagoje. Nuo rugsė
darbuojasi, rekrutuoja An
vui. Nes dar nėra žinoma, jo 1 d. lig šios dienos, t. y. pareikalavo, kad aukos bu kol tos aukos, badaujan tautų nusikaltome. Nebesi DERACIJOS KONGRESO.
glijai kareivius.
tiems neinteiktos tebėra. nori mums daugiau ant są,
Septintasai ALRK. Fede
Nuo tų Anglijos rekruta katras jųdviejų gaus viršų. porų savaičių, susirgo su tų inteiktos tiems, kuriems Nebegalime ilgiau nuodė žinės rinktis tas Lietuvos
Koks jų jos renkamos ii duodamos mės kęsti ir nebegalime ty nelaimių aukas ir ašaras, ku racijos Kongresas įvyks šį
vimo biurų Amerikoje vir Taigi simpatizuoja laikinai virs 100 vaikų.
šininko, gen. White, patir vyriausybei ir pakilusiam stovis, nežinoma. Nes su buvo — partyviškasis Cen lėti. Aukos turi būti atiduo rias greitas Lietuvių Dienos met rugsėjo 25, 26 ir 27 d.
sirgusius ta liga vaikus tralinis Komitetas “Drau tos tam, kam jos priguli — aukų išsiuntijnas prašalinti Philadelphia, Pa. Kongre
ta, kad mažai kas nori eiti Kornilovui.
se žadama paliesti, begalo
kareiviauti. Iki šiolei biu Antai “Chicago Evening sveikatingumo departamen gų” teisman traukti pasiry Lietuvos žmonėms.
galėtų.
svarbių ir opių musų visuo
rai surinkę vos 6 tūkstan Post” editoriale tarp kitko tas kuoveikiaus išgabena žo. Teismu prieš jų neken Lietuviu Dienos aukos
Spėjame, kad Amerikos
specialėn ligoninėn, kuri čiamą laikraštį rūpinosi, bet yra Amerikos visuomenės lietuvių visuomenė taip pat menės reikalų; žadama ga
čius su viršumi rekrutų. Ir rašo:
lutinai sutvarkyti Federaci
tai įstoję tik vieni karaliaus “Pasigailėjimo yra verta, niekam neprieinama.
Tad lauksime iš
kad aukos Lietuvą pasiek aukos ir jos priguli ne Cen jaučiasi.
jos reikalus, todėl pagei
pavaldiniai.
Svetimžemlų kad du žmogų vienodos ver Epidemija platinasi po tų — neišsirupino. Žydai, traliniam Komitetui, bet jos balsų.
daujama
Kongresan kuo
ir daugelio pačių anglų jo- tės, kuriųdviejų patriotiz visų miestų. Bet jinai la kitos tautos išsirūpino, tik Lietuvos badaujantiems. Po
daugiausia atstovų,.' kurie
kiuo budu negalima prima- mui nei narsumui nieko ne biausia siaučia šiaurinėj partyviškasis
KOLEGIJOS FONDAS.
Centralinis visas Amerikos lietuvių kosavais patarimais ir pritari
sinti įstoti kariuomenėn ir galima užmesti, pakįla vie miesto dalyj.
Komitetas neišsirupino lie lionijas vyrai, merginos,
Amerikos
lietuvių
kunigų mais galėtų musų Federaci
Prieš jų nesurasta tinka tuviams jų aukas išsiųsti. moterys aukas rinko ir dėjo
paskui eiti į karės laukus ir nas prieš kitą, užuot veikti
susivažiavįjne
įvykusiame jos ištobulinimui prisidėti.
Nėra abejonės mi vaistai. Todėl pagydy
guldyti savo galvą nežinia bendrai.
ne
tam,
kad
jomis
partyviš

rugp. 22 d. Niagara Falls, N.
Aišku buvo, kad dabarti
Kaikuriais musų Tautos
kam ir už ką. Vadinasi, kad Komilovas ir Lvovas, mas labai abejotinas.
kasis
Centralinis
Komitetas
nio Centralio Komiteto
Y. tapo
išnešta rezoliucija ir
visuomenės
svarbiais
didžiuotųsi, bet tam, kad remti visokiais budais savo
žmonėse išsidirbo kare pa taippat kaip Kerenskis ir Miesto sveikatingumo konariai į valdžių reikalingos
sibjaurėjimas ir jie nenori Tereščenko veikia geriau misionierius, Dr. Robert- intekmės padaryti negalėjo. jomis Lietuvos vargo žmo kolegijos idėją ir tenai pat ta klausimais jau pakviesta re
eiti lieti savo kraujo ir vil siai iš savęs suprantamam son, praneša, kad kuošva- Lietuvų pereitais, 1916 me nėms ašaras nušluostyti. Ir po sumesta kolegijos Fondan feratus perskaityti laike
Kongreso žymius musų vi
kti didžiausių vargų naštą. Rusijos reikale. Prisibijo, riausias vaikų užlaikymas tais atlankęs, Lietuvos pa tie, kų iš pasišventimo rin
$98.00
suomenės veikėjus. . Kurie
Bet Anglijos biurų virši kad dabartinės vyriausybės gali apsaugoti nuo užsikrė dėjimų karės metu savo aki ko it davė, tų aukų likimų
Pirmiau buvo $1,155.24
pakvietimo negavo, o norė
ninkas atranda kitokių prie radikalizmas gali atvilkti timo paminėta liga. Šva mis matęs dr. J. J. Bielskis spręsti turi.
Dabar viso labo yra$l,253.24
Kurie rinkome ir davė Po $10.00 Kolegijos Fondan tų kokį klausimą iškelti —
žastį, kad žmonės neįstoja nelaimę Rusijai. Komilov rumas turi būt namuose,
kariuomenėn.
Jis atvirai mato vientik kariuomenės kiemuose ir gatvėse, kur pasisiūlė savo žiniomis, sa me, lengva širdžia dabarti aukavo šie kunigai: — Pro meldžiame į talką. Federatvirtina, kad šiandie Suv. sudemoralizavimą ir civilio dažnai vaikams tenka būti. vo patyrimu Centraliniam niam Centraliniam Komite fesorius Pr. Bučys, J. Kaula- cijos dirva yra taip plati,
Valstijose yra pergeri lai gyvenimo palaidumą. Kai Ypač saugoties neimti vai Komitetui pągelbėti aukas tui patikėjome ir aukų liki kis, V. Matulaitis ir J. Jakai kad įvairiausi kausimai Ir
sumanymai suras sau joje
Jis tis.
kai, perdideli darbininkams po kareivis jis mato tiktai kų į gatvekarius, kuriais Lietuvon išsiųsti. Partyviš mų spręsti pavedėme.
kasis
Centralinis
Komitetas,
netik tų aukų išsiųsti neiš
uždarbiai. Darbininkai, tu vieną priemonę tam tikslui visokie žmonės važinėja.
Po $5.00 aukavo: kun. A. kuodaugiausia vietos.
nors
pats
negalėdamas
au
Taip-gi nuoširdžiai mel
discipliną.
sirupino, bet tiems ,kurie Ežerskis* J. Aupšinskas, Al.
Manome, kad lietuviai pa
rį gerbūvį, jokiuo budu nc- begailestingų
kuomct nenorės pagalvoti Reikia žmonėms pasakyti, klausys Dr. Robertsono pa kas atiduoti tiems, kieno jos pradėjo rūpintis, kelius už Skrypka, K. Skrypka, J. Al- džiame visų tų draugijų ir
Gi jei tarimų ir prižiūrės savo na yra, atsiliepė: “Tu, tūlas kirsti pasistengė. Jis rin bavičius, J. Ambotas, N. Pet pavienių asmenų, kurie lig
apie kareiviavimą. Turbut ką jie tur veikti.
biurų viršininkui taip ir no neklausys, reikia juos be mų ir vaikų svarumo, kurs pone, nedrįsk badaujančių kikų ir aukotojų noro neiš kus, A. Deksnis, M. Krušas, šiol į Federaciją ne&tsilygi
Karės ir be to juk žmogaus svei jų aukomis rūpintis. Toji pildė ir nesistengia kaip A. Staniukynas, S. Kroczeb' no — tuojaus dabar atsitei
rėtųsi pasakyti, kad vyriau atodairos bausti.
sti, kad iki Kongreso vis
Vienas (lenkaa).
sybė į tai atkreiptų domą. metu mirtis yra kareiviška katai yra būtinai reikalin teisė tik mums priguli. Mė reikiant pildyti.
ginsi valdžią klabinti, kad ji daryti telieka — mums pa
kas butų galima sutvarkyti.
$3.00: kun. H. Valaitis.
NeR kitaip Anglija čionai bausme už nepaklusnumų. gas.
badaujantiems
aukas
ati

Butų labai geistina, kad
tiems reikalų į savo rankas Jei kunigų Seime išnešta re
negausianti tiek rekrutų, Jei Komilov atsieks pagei Policijai įsakyta prižibdaujamą diktatorystę, visą rėti, kad gyventojai apva duoti pasirūpintų—mes val paimti, dabartinį Centralinį zoliucija bus vykinama gyve* Federacijos šimetinis Kon
kiek tikėjosi gauti.
Taigi anglas Amerikoje Rusiją paves militarinei lytų nuo visokių mėšlų ir džiai tave skųsime. Tu šioks Komitetą į šalį padėjus. niman tai savos kolegijos ne gresas sutrauktų geriausias
reikės laukti daug metų. Tie katalikų visuomenės, pajė
atrado geriausius laikus Ir valdžiai. Šautuvais ir kul atmatų gatvaites ir įvairius ir toks, tūlas pone, traukis į Mums reikia seimo!
pergeriausius uždarbius tuo kasvaidžiais jis mėgins I užkabantis,
šalį.” Tokia essencijoj kal Iš savos pusės pasiūlome: sa, Tėvynė nuo mus reikalau gas ir sukoncentruotų ap
met, kuomet milijonai dar stumti pramonę, išjudinti, Besiplatinančios epidemi- ba buvo partyviško Centra te Lietuvių Dienos komite ja šiandieną daug, tečiau pri link savą visą musų organi
bininkų su savo šeimynomis traukinius, išvežioti maistą jos reikale, sakoma, bus sn- linio Komiteto. Aukos, kaip tai, rinkikai, rinkikės ir au- valome rasti šrek-tiek ir laiko zacijų ir draugijų veikimą.
J. X. KAROSAS,
vos tepavelka brangenybės ir amuniciją. Kraujas lle-.šauktas specialia miesto ta buvo, taip ir tebėra neiš-j koto jai daro susirinkimus ir j ir skatiko savo augštesnei mo
siųstos.
apkalba budus, kaip buvu- kyklai, ypač šiais gerų uždarrybos posėdis.
tusi visoj Rusijoj.
naštų.
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“DRAUGAS”

PėtnvČia, rugsėjo 14, 1917

nam geram užmanymui pri gi buvo labai išsiblaškęs, tos (“Copyrighted”). Jeigu' veninio vargai, taip jog vargše’mi viens kita, o mačiau ir to- daro dar didesniu girtuokliu:
nematydama kių kur motina — šeimynin- pataisyti gi galima visai prie
jaučia ir prisidėda, antrieji bet atvažiavus Detroitan p. kas bandytų įdainuoti nega- tokia moteris
gi kurie nieko patįs gero A. Aleksandravičiui jauni- Į vęs leidimo nuo manęs, prasi- šviesesnės ateities, stačiai iš kė dažnai užgerdavo ant savo šingais budais, kaip va: kan
neveikdami viską kritikuo- mas subruzdo ir pradėjo žengs priešai įstatvmns Suv. galvos eina, vysta, džiūsta ir mažučio sūnelio ar dukrelės, trybė, meilė, gerumu ir t.t.,
ir dar paragindavo kad išger su šiais minėtais įrankiais tik
ja. Pastarosios rųšies žmo' veikti.
P-no A. Aleksan- Valstijų, ir tokie rekordai ne žnna be laiko.
Bet moterįs! gal jus manote tų lig dugno. Kartais ir taip rai galima girtuoklį pataisyti.
neš, tai yra tokie, kurie no- dravičiaus rupesniu, tapomus leista pardavinėti
Buk kantrį, mylėk savo vy
retų ir Dievui tarnauti ir sliorganizuota L. Vyčių 79 Ant nekuriu dainų nėra pa kad jųsų sunkenybių ir vargų matydavau kad kūdikėlis dar
su “kipšu sėbrauti.” Visi'kuopa, prie kurios prisira- žymėta “ Copyright”, bet dai- vieni vyrai kalti f — jie dviejato metų neturėdamas rų, ir prie geros progos prikal
DETROIT, MIOH.
binėk jam išdėstinėdama apie
čionykščiai, šiek-tiek susi- šė visi vietiniai inteligentai nininkai lai neapsigauna, nes jums tas kankynes pagamina! ant motinos kelių sėdėdamas
visas nelaimės kurias atneša,
pratę lietuviai katalikai yra ir nemažas skaitlius gra Washingtone, D. C. yra visos O ne, ir tol^ ne. Arčiau prisi atkišęs rankelės siekė prie
Iš visų Amerikos liėtuviš- susispietę prie taip vadina
apdraustos ir tas įstatymas žiūrėjus, pasirodis, kad ir jus stiklelio, kuri motina laikė.' degtinė. Gražiais -žodžiais prižaus doro ir parinkto jauni
kų kolonijų tankiai matosi mų pašelpinių draugijų. Jų
veikia nežiūrint ar ant leidi pačios labai daug esate kaltos, Neretai motina net susijuokia vadžiok užtrauktų ant savo
mo. Nesuklysiu pasakius,
nio pažymėta “Copyright ar visos minėtos nelaimės žmo iš pasididžiavimo savo vaike gyvenimo skurdų per girtuokkatalikiškuose laikraščiuose čionai randasi sekančios. šv.
kad vietinio čionykščio ka-1
nijos daugiausia išeina iš pa lio gabumu ir nieko ne lauk lybę, ir taipgi primink, jeigu
ne.
įvairus pranešimai, kad to Jurgio, šv. Antano, šv. Juotalikiško judėjimo ramš- i Dainos “Kur Bakūžė'Sama čių moterių rankų, juk gir
dama duoda savo mažučiui judviejų šeimynoje žydėtų ir
je bei kitoje lietuvių kolo zapo ir Lietuvos dukterų po čiais, yra L. Vyčiai. Dėt
nota” ir “Musų Dainos”, bus tuoklius jus pačios auginate. srubtelėtį rudojo alučio. Ga bujotų blaivybės žiedas, kokia
nijoje buvo sulošta teatras, globa Panelės Švenčiausios.
roito vyčių 79 kuopa turi a- tuojaus išleistos antroje laido Mažas vaikas, — tai vaškas, lėčiau dešimti lapų prirašyti butų laiminga musų moterys
parengtas koncertas, buvo Viršminėtos draugijos turi
pie šimtų narių, skaitlingų je. Taipgi 20 naujų dainų. No iš kurio galima nulipdyti kas panašių atsitikimų lietuvių tė, gėrėtųsi visi kaimynai mu
prakalbos, tai kitokia pra geras ir nepagirtinas puses.
ir gerai išlavintų chorų,
sų laimei, žinoma, tai tik kal
mogėlė, o apie Detroito lie Gerosios jų pusės yra, kad, dramatiškų ratelį, gražų rintieji gauti šias naujas dai tinkama. Jeigu pratįsite, ne- moterių tarpe.
nas, arba pirmiau išleistas p. drau6ite vaiko nuo degtinės
Moteriškė! suprask savo bėk, kai vyras nepasigeręs,
tuvių katalikų judėjimų, tųi
knygynų,
paskaitų
komisiS. Šimkaus, teiksis kreiptis že tai žinokite kad jis bus gir užduotį ir galybę! nuo tavęs iš pradžių gal vyras pyks ir
lal^i mažai tesigirdi. Žiū Nuteikia savo nariams ligoje pašelpų ir moka pomirtinuosavį
pianų ir kėlės miau nurodytų adresu:
tuoklis, jei mokysite jį vogti daugiausiai priguli Lietuvos nenorės to klausyti, bet ilgai
rint į tų visų, galima many
dešimtis kapitalo. Surengė
bus vagis, jeigu
gi vaikų tautos sūnų gerumas!
K. Strumskis,
Jei niui tikėk, kad pasieksi savo
ti, kad čionai yra visai ma-J“ę Nepagirtinosios — kad
rengia balius ir pikninkus'jau keletu gražių išvažiavi- 222 Duffield st., Brooklyn,
drausite maža nuo degtinės, jums nemalonus dabartinis li tikslų.
žai lietuvių. Bet labai klai
V. Vincaitis.
N. Y. aiškinsite jam josios - kenk kimas, tai sukruskite prie dar
dinga butų tokia nuomone, tankiai su svaiginančiais mų ir vakarėlių, kuriais desmingumų beabejo vaikas iš bo kad nors ateinančios kar
nes Detroitas skaitliumi ir gėrimais, kas labai žemina troitiečiai negali atsigerėti, MOTERĮS IR OIRTUOKaugęs bus blaivininkas, geras tos džiaugtųsį gražiu šeimyPtMM r—ingtoti 3521
LYBĖ.
veiklumu lietuvių gyvento katalikų vardų. Prie girtų Viena iš svarbiausių priežmogus visuomenei ir apsive-! niniu gyvenimu. Be kitko dar
pasilinksminimų, nekurios žasčių, kad vyčių 79 kuopai
jų užima ne paskutinę vie
sekasi pasekmingai darbuo Girtuoklystė yra nelaimė dęs meilus ir mandagus savo man teko matyti tokių mote Dr. E. G. KLIMAS
tų Amerikoje, tik tame ne iš jų, retkarčiais mėgina su
LIETUVIS QYI>YTOJAS
lošti teatrų, bet neturint tis, tai yra ta, kad turi sau kaip vyrų, taip ir moterių luo šeimynai. Deja, taip nėra rių, kurios ir labai priešingos
laimė, kad čia iki nesenai
tarpe save tam tikrų žmo gerų patarėjų y patoj e kun. mui, bet ypačiai daug, vargo tarp lietuvių moterių. Dauge degtinei bei alučiui tik kovo 1700 E. Am St. Phllaibdphla, h.
buvo daugiau nedateklių ne
nių, tas atliekama žemiau klebono K. Skrypko” Už- į suteikia moterims, juk ne- lyje vietų, man pačiam teko davo prieš anuos netikusiais
gu kitose lietuvių kolonijo
kritikos. Geriaus, kad to- tat dėkingas vietinės vyčių vienų moterį degtinė ir ka- matyti, kaip mūsiškės, uoliai budais, kaip tai; pareis vyras *•*•*»*•* »#**«***'a*»#»*^*ll
se.
platina girtuoklybę savo vai kiek įkaitęs, žmona ims keik
Tel. Drover 7O4J
kių teatrų visai nebūtų, nes kuopos choras, 8 d. rugsė puosnų nuvarė.
Nesakau,
kad
moteriškė
be
kučių tarpe:
atsitaikydavo ti bartis, įpikusį vyrų grųsinParapija.
Dr. C. Z. Vezelis
tik gėdų daro ir užkerta ke jo surengė kun. K. Skryp
laiko miršta pati begirtuok įneiti lietuvio grįčiosna, susė davo galutinu persiskirimu ir
LIETUVIS DENTISTAS
Iki nesenai čionai parapi lių kitiems, kurie tų gali at ko pagerbimui 25 metų ku liaudama, anaiptol, bet kartais
Valandos:
nuo 9 ryto Iki i vak.
dus
šeimyna
prie
stalo,
apsta

taip panašiai. Aš pasakysiu
Nedėliomis pagal sutarimą.
jos reikalai nekaip atrodė, likti geriau. Nežiūrint vi- nigystės sukaktuvių labai girtuoklis vyras paskubina lai
tyto buteliais degtinės ir kad toks kovojimo būdas yra
- 4712 So. Ashland Avė.
nes neturėta atsakančios soko, nekurios iš viršminė- gražų ir įdomų koncertų. kų kapan.
arti 47-tos gatvės
alaus, linktyniauja sveikinda- netikęs. Toksai vyras pasibažnyčios, svetainės, cho tų draugijų, yra gana pagir Liet. Vyčių 79 kuopos na Aišku kiekvienam, kad dau
ro, na ir visame kame trako tinos. Pavyzdžiui: Šv. An riai, kurie darbuojasi ir ki gelis girtuoklių baisiai muša
limiiiimmitiiiiiiimiiiiiiiiiiifmiiimmn
tvarkos. Atvykus D. klebo tano ir Lietuvos dukterų tose organizacijose yra: Dr. žmonas, apie keiksmus, kolio
|
JOSEPH C. W0L0N
AMERICAN CŪLLEGE
Vyrišky Dnpiny Bargsnis 1
nauti. kun. K. Skrypko, da draugijos, pasižadėjo Įtaisy D. Čapas, A. Aleksandravi jimus kalbėti nėra ko, girtuo
5
LIETUVIS ADVOKATAS
PREPARATORY SCHOOL.
lykai virto geresnėn pusėn. ti į naujų bažnyčių po vienų čius, Stud. J. Keršanskis, klio žmona kenčia nuolatos
Nauji, naatlmtt daryti ant
Kamb.
324 National Life Bldg.
ažaakymo siutai ir overkotal,
Jau einama prie užbaigos altorių. Iš to galima spręs Bizauskas, Gustaičiutė, De badų, spaudžia jų įvairus gy- Jei nori greitai ir atsakan vartės
59 So. LaSalle St.,
nua 55ė Iki $50 .dabar
S Vakarais 1584 Mllwauke* Ava rj
statymo labai gražios nau ti, kad tųdviejų dr-jų na reškevičius,
Vilaniškis,
čiai išmokti Angliškos kalbos, parsiduoda po $11 Ir 25 doL
Central «39»
PRANEŠIMAS.
—
a
Nauji, daryti gat&viml nuo
jos bažnyčios, turima parap. riai yra geri pasišventę pa Perminienė, kun. K. Skryp
pasirengti dėl kolegijos, perei
Rasldencs
HamhoH WW a
$15
iki
$55
siutai
ir
ovefrkotal.
Šiuomi pranešame, kad
svetainę, skaitlingų chorų, rapijiečiai ir tėvynainiai. ko, Gervilis, Ad. B. MJastauti
visa
kursą Grammar nuo $7.50 Iki 15 doleriu.
|
>
CHICAGK7, lAVHi I
“
Draugo
”
Bendrovės
šėri^inPilnas
paalrlnklmaa. kailio
klebono su parapijiečiais Visos čionykštės pašelpinės skas ir kiti. Viršminėtos
Scbooles arba Higb Scliooles pamuštu
iHnniniHiiniiniiiiiHiiininiiniiminHH
ovarkotuspecialis susirinkimas bus ar išmokti taip kokio mokslo
' santikiai kuogeriausi ir visi draugijos, priguli prie Są kuopos nariai, apart lavini kų
Vlsal matai vartoti siutai Ir j
9 dienų spalio, 1917, 2-rų va
vartės nuo $35 Iki
kiti parapijos reikalai tvar- jungos. Tikslas tos Sųjun- mosi ir rengimo gražų va landų po pietų “Draugo” ben šakų ir gauti patarnavimų overkotal
$55, dabar $5 Ir augfiėiau. Kel
kosi ku*,puikiausiai. Gerb. gos yra toks, kad rengiant karėlių bei koncertų, neuž drovės name, 1800 W. 46th patyriusių mokytojų, kurie at nės nuo $1.50 Iki $4.60. Val
ku siutai nuo $5.00 Iki $7.60.
Šių Metų
. 1
klebonui padeda tvarkyti vienai kokį balių, kita tuo- miršta ir vargsta nč'ų brolių St. Minėto susirinkimo tikslas sakančiai žino savo darbų, tai Vallsos ir KuperaL
Atdara kasdiena, nedėliotai*
parapijos reikalus išrinkti mi pačiu nekenktų. Tiks tėvynei, nes nesenai suorga bus bendras visų “Draugo” lankyk šių mokyklų.
DIENRAŠČIO
ir vakarais.
Šios mokyklos surėdymas,
tam tikri komitetai, iš ku las viršminėtos Sąjungos, nizavo Tautos Fondo sky Bendrovės šėrininkų pasikal
tt
8. GORDOM.
DRAUGO”
rių daugiausiai darbuojasi butų neblogas, bet nepagir rių, į kurį įvairiais budais bėjimas apie padauginimų naujausios ir geriausios meto- g 1415 8. Halsted st., Chlcago.
dos, užtikrina kiekvienam ge £Hfl3$CKSi824M396$d6KBK9K-28S4BHHMMK
p. Bizauskas, p. šelaševi- tinas kad į jų priguli ke renka aukas.
Kaina Bus
“Draugo” Bendrovės kapita
ra pasekmė moksle. Pradžia
lios nususėję ir laisvamanių
čius, p. Medinis ir kiti.
Valio Detroito vyčių 79 lo nuo $25,000.00 iki $50,000.- moksliam viskas aiškinama
Laisvamaniai
Laisvamaniai tr socialistai. draugijos.
00 ir numažinimų šėrų kainos
kuopa.
Dr. POVILAS ŽILVITIS 1
ietuviškai.
prie
Sųjungos
prisiplakė
ne
1
Seniaus nesant parapijoj
F. Ramutė. par value kiekvieno ’ šėro nuo Mokiname dienomis ir va
$25.00 ant $10.00 už Šerų.
Lietuvis Gydytojas tr
tvarkos, musų laisvamaniai be išrokavimo, nes jeigu jų
karais.
Kursai
prasidės
Rūgs.
Chirurgas,
balių
neremtų,
tai
tokie
at

Kun. A. Ežerskis, pirm.
bei kiti čionai buvo la
DAINOS IR MUZIKOS MĖ
Sept.) 17, 1917. Ateikite pri
MOS 8. Halsted St.,
Chlcago
J. J. Statkus, rast,
Tel. Drover 7172
bai įsigalėję.
Nes reikia sibūtų be publikos. Mano GĖJAMS PRANEŠIMAS.
sirašyti dabar. Ofiso valandos:
a, s»ą. as iiis v ana* a ĮiU įi~s itsuu<ra
žinoti, kad Detroitas iki ne ma, kad laikui bėgant Det
NOTICE.
Nuo
8
ryto
iki
10
vakaro.
senai buvo cicilikų kunigu roito lietuviai katalikai su Nuo 17 d. Rugpjūčio, 1917 Notice is hereby given tbat
rulatoaat UeCMey 87M
žio Mockaus ir laisvama sipras ir nuo jų visiškai at m., visi p.,S. Šimkaus veikalai, a spėriai meeting of the stock- AMERICAN C0LLE8E PREPARATORY
sikratys
ir
suorganizuos
SCHOOL.
kurie
yra
išleisti,
pereina
į
nių “tautiško klebono” Bu
holders of tbe Draugas Pub.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
[Amrlcin tciiMl il Ltiiugit]
Sąjungų
tiktai
iš
katali

mano
rankas.
Norint
kurias
činsko sostapilis... Parapi
Co. vvill be held at 1800 W. 3103 So. Halsted St., CKICAGO.
Gydo visokias Ligas
jos reikalams pradėjus tvar kiškų draugijų ir kuopų. nors dainas dainuoti į grama- 46tb St., on the 9tb day of
1457 U Ihtltri liti.
tMoas W. $1 iiftit
kytis, ir katalikų susiprati Apart viršminėtų pašelpi fonų privalo kiekvienas prieš October 1917 at tbe hodr of
mui paaugėjus, musų cici nių draugijų yra čionai SL. dainuosiant, gauti pavelijimų, 2 o’clock p. m. for tbe purpose
likų bei laisvamanių pozici RKA. kuopa ir Šv. Kazi nes visos dainos nno virš pa of considering tbe voting upjos viena po kitai veikiai miero kareivių po globa to žymėtos dienos yra apdraus- on tbe proppsition to inerease
tbe Capital stock of tbe said
pradėjo griūti.
Iki nese- pat Susivienijimo. Šį kuoNorint supažindinti Jus su N. R. G.
Draugas Publisbing*Company (energy)
nai musų laisvamaniai čio- i Pa
£ana skaitlinga ir
Skalbimo plytelėmis, mes
ANT
PARDAVIMO
duosime 100,000 šeimyninkėms Jūsų
from
$25,000,00
to
$50,000.00
nai turėjo taip vadinamų Jsavo velkiw yra skirtinga
miesto vieną, pakeli dykai kurio už
8
Lake Geneva, Wisconain
teks vienos savaitės skalbimui. N. R.
and
also
the
proposition
to
‘Birutės” nuo pašelpinių draugijų.
G. sutauplna 50 nuoSimtJ mlulo blneprigulmingų
los — išskalbia drabužius be trlnimn.
decrease
the
par
value
of
each
Prie
Susivienijimo
daugiau

Rankų neskauda Ir sumažina pu
chorų, bet ir tas nesenai
naminio darbo jeigu vartosi N. R.
share of stock from $25.00 per sė
siai
darbuojasi
kun.
K.
G. Paklausk savo groeernlnko Šian
nustojo gyvavęs...
Taigi
Žinomas kaip J. M. Johnson
diena kad duotų vieną aampell dy
. share to $10.00 per share.
Namas, mūrinis 15 kamba
kai. kurio užteks vienai savaitės skal
dabarties musų laisvama Skrypko, Bizauskas, Abišėrių — 5 maudykles mažas / |
Dated tliis 31st day of bimul. Adresuokite, Farąuhar—Moon
la,
Šlikas
ir
kiti.
M fg. Co. Room 1107, 140 W. Van
niai su sėbrais liuosų laikų
namelis Ir tt. su 300 pėdų
Buren 8t., Chlcago, Sis vaitbaženUlls
Angust,
1917.
priešakio ant pake Geneva.
tankiausiai praleidžia saliuyra Jųsų apsauga.
Musų jaunimas.
Rev. A. Ežerskis, pres,
ne arba taip vadinamoj
S. T. COOPER, Ovvner
J. J. Statkus, sec’y.
Detroito lietuvių katali 1143 Conwaj Bldg.
Til. Miin 702
“Žiurkinėj” — “Pool ro
kiškas jaunimas seniaus ir
om,” kuris randasi ant kam
Dr. S. Biežis
po Westminster ir Cardoni
Lietu
t
1* Gydytoja* Ir Chirurgą*
gatvių. Tenais toje “žiur-į£
LAUNDRY TABLCTS
DIDELE
NAUJIENA
!
Ofisas 2352 S. Leavltt 84.
kynėje,” musų “laisvieji
NEDELIOJ,
Valandos ♦—4 Ir 7—2
Tai. Canal 5577.
draugai” durnuose pasken
KENOSHIEČIAMS
dę svaido “boles” pamainy
DR. G. M. GLASER
I
dami visokiomis nešvario
..
Praktikuoja 28 metai
Šv. Petro Parap. Choras
.
Gyvenimas Ir Ofisas
mis blevizgomis ir dainuš
5142 S. Morgan Ht. kertė 32
Chlcago, UI.
R»«g«
komis, kad net gėda klausy
..Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdir
4 vai. po pietų
SPECIALISTAS
MIEŽINI AKA KONCERTĄ
ba Mentholatum Co, PrieA eisiant
ti.
Moteriškų, Vyrioku ir Valku

Nuo 1J, Rugsėjo |

$5.00
VISOSE SUV.
VALSTIJOSE.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ“

VIENOS SAVAITES
SKALBIMAS DYKAI

ATEIKITE

PUIKUS NAMAS

DIEVO APVEIZDOS
PAR. SVETAINE

Rugsėjo 16 d.

NUSIPIRK MOSTIES

Lietuviai katalikai ir
pašelpinės draugijos.

Detroito lietuvius katali
kus. kaip ir kitose kolonijo
se, galima paskirstyti į dvi
rųšis Vieni, kurie kiek tie-

A Kibus

SUKATOJE RUGSĖJO 15 D. 1917 m.
Šv. Petro Svetainėje.
Minėta* oncertaa bu* viena* 18 puikiausiu. Ir prakilniausiu, ko
kio Wl*oon«ino valstijoj dar nebuvo. n«* »lnm« kaneartr dalyvaus
irnrnlajl Chlcago* solistės, solistai Ir pianistai, kurie iSplidy* nau
jausius tautllkue ir svetlinlautlėku* garsių kompozitorių veikalus.

.u.

e...,.

...... , . - -a-u.

-tai

gult ištepk veidų moncis per ke
is vakarus, o padarys reid» tyru
ir įkaiščiu baltu..
Toji mostis
Aima plėmus raudonus, juodus ar
ba ilakus ir prafalina visokius
spuogus nuo vaido. Raina dėžatės 50c, ir $1.00. Pinigu* k»lit
siųsti ir stamporab.
J. RIMKUS.
P. O. Rox 84, Etoibrook, Masa

Taipgi Chroniškų Ligų-

OMSO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po plet
Ir nuo 8 Iki 5:30 vak. Nedėllomls vakarais ofisas uždaryta*.
Telephon* Yards 857

SKAITYK IR PLATIK
“DRAUGĄ”

BUS

NAUJESNIU ir GERESNIŲ

PASILINKSMINIMŲ

ĮPėtnyčia, rugsėjo 14, 1917
ANTRAS REKRUTŲ

vos himnas, paskui Amen- zakrastijonas, o jaunoji, tai- tantį veikėją atsistojimu ir Išvėčius kun. F. Kemėšis,
ŠAUKIMAS BUSIĄS
BRIDGEPORTAS.
kos “Star Spangled Ban- pogi intekminga taip Brigli delnų plojimu išreiškė jam Jausmingais žodžiais sve
TUOJAUS.
čias džiaugėsi didžiai skait
savo
didį
prielankumą.
Ap

ton
Parko
jaunimo.
Ji
yra
ner.
”
Po
padainavimui
ir
Rugsėjo 19 d. yra paskir
Praeitą pėtnyčią, t. y. 7
lingu Liet. Vyčių buriu ir ta antram Chįcagos rekru
tilus
delnų
plojimui,
“
Vy

36-tos
kuopos
vytė.
pagerbimui
Amerikos
vėlia

rugsėjo mirė nuo sunkios li
Linkėtina jaunavedžiams čio” redaktorius M. Zujus gražiu ir iudomiu jų progra tų šaukimui.
gos Liudvikas Tveri jonas. vos visi suėjo į mokyklą, o
Bus šaukia
mų.
Paskui
kun.
Kemėšis
pasakė
tinkamą
prakalbą,
laimingo
sugyvenimo.
iš
ten
visi
linksmi
su
džiau

Kadangi velionis buvo pa
net 40 nuošimčių visų suim' Pcrt.
Jaunoji Uršulytė. kurioje plačiai nupiešė ger ragino vyčius prie veikimo,'^ .
vargęs ir nejokio turto gsmu iš nepaprasto ligšiol
biamo kunigo F. Kemėšio prie pasišventimo ir tt.. Ku jus biliui, kuriame yra pa
tarp lietuvių, ypatingai ant
Penktadienis, 14 rugsėjo. po sau nepaliko, tai ačių
SUDEGĖ 25,000 DOL.
nuveiktus milžiniškus dar nigo Kemėšio prakalbą ly sakyta, kad visi svetimžePaaugštininias Šv. Kry Šv. Jurgio parapijos ge Bridgeporto, atsitikimo su
NAMAS, į
bus Lietuvoje ir čia, Ameri dėjo karštus delnų plojimai. miai bus imami kąreiviauti,
žiaus.
j j riems žmonėms ypatingai grįžo į savo namelius.
koje. Po p. Zujaus kalbos Užbaigus jam kalbėti kun. pasidarys ne vienam iš mu
Reikia prisiminti, kad pa
pp. Maziliauskui, T. Mont
Šeštadienis, 15 rugsėjo. vilai, grab. Masalskiui taip rodoje buvo netik Amerikos
Aną dieną Lake Forest už labai gražiai pagiedojo so H. Vaičiūnas, pasakė, kad sų gana karšta, nes svetimSeptynią Skausmu Šv. Ma gi musų gerb. kleb. kun. vėliavos vartojamos, bet ir sidegė J. V. Farwell namas, lo ponia Janušauskienė, ku jau senai buvo pageidauja
žemių užsiregistravusių Chi
rijos Panos.
mas
minėtas
svečias
Cliicariai
akompanavo
ant
piano
kuriame
buvo
kelių
šimtų
Vaičiūnui, liko gražiai su Lietuvos.
cagoje yra apie 76,500.
goje.
jos
vyras.
Publikos
gausus
tukštančių
dolerių
vertės
Šitas atsitikimas sukėlė
šv. Bažnyčios apeigomis pa
NORTH SIDE.
Kelianties nuo stalų visi
laidotas ant Šv. Kazimiero tokią tarp parapijiečių sen senobinių daiktų. Ačių pri delnų plojimas privertė mi
Kapinių.
saciją, kad kitas nežinojo, buvusiai pagelbai suspėta nėtą solistę antru kartu ant užtraukė tautos himną “Lie
2 d. rūgs. 1917, LRKLS.
Kiek ploji tuva, tėvynė musų.” Prieš
kas tai galėjo atsitikti. Ne visus brangiuosius daiktus scenos išeiti.
.Velionis
paėjo
iš
Kauno
6 kuopa laikė savo mėnesi
mams aptilus viena panelė skirstanties namo dar pa-,
vienas klausė nusistebėjęs, išnešti.
gub.,
Raseinių
pav.,
KvedaiVisiems žino
ni susirinkimą. Buvo svar
šokiai: bu-1I
pasakė gerbiamo svečio pa šokta lietuviški
•
gal kokia šventė ar kas?
mas Specialistas
stoma daug dalykų, ypatin nos parap., Kukariškių sod.
Akiu
— Ausų
Ta ]>.*į1i tent: “Suktinis,” “Klumpa
Robert Appleby 82 metų sveikinimui eiles.
Šį parodavimą surengė
Nosies
—
Gerk
Tebūna
jam
lengva
šį
sveti

gai buvo duotas įnešimas
lės—Ligų, kviečia
musų visų daug gerbiamas senumo seniau buvęs turtin panelė suteikė gerb. kun. kojis,” “Noriu miego” Ir
kiekviena Lietuvi
surengti vakarą našlaičių ma žemelė.
pas jj atsilankykun. IT. Vaičiūnas, kad gas žmogus suvargęs ir ne Kemešiui puikų gėlių bu kiti.
tl } oKisa. — Jo
naudai, bet pasirodžius, kad
V.
Vincaitis.
kietą.
Kitas
gėlių
bukie

stojęs
sveikatos,
neturėda

kainos yra priei
parodžius, jog Šv. Jur
namos. Aklų Li
kuopa yra persilpna pati JAUNIKIS BUVO PA gio parapijos mokykla gana mas iš ko pragyventi užsi- tas buvo inteiktas nuo S.
gos gydomos — Kreivos akis pa
taisomos, Nosės
obstrukcijos ir
surengti vakarą, tai nutar- MIRŠĘS MERGINĄ, GA- gražiai gyvuoja ir kad tie, troškino save gazu.
PAJIEŠKOJIMAI
Prie M. Sąjungos 1-mos kuopos.
tonsils išplaunamos.
Ausų ligos ir Asthma gydoma.
ta atsišaukti prie pašelpi- Lų qALE APSIVEDĖ, kurie dar kokių ten “pas žastis, tai gėda jam buvo Po to dar pasakyta po kele
120 SO. STATE ST., 2-ros lubos.
Paieškau kanibnrę tarpe 31-os ir
Valandos: 9—7, Nedėlloms nuo 10
nių draugijų.
Tuojaus li
Po visų linkėji 35-tos gatvės, netuoli Halsted gat. iki
12:
turlakų” klauso, kurie bu pasirodyti savo draugams ir tą eilių.
Geistina kad butu su valgiu. Meldžiu
kosi išrinkti delegatai, ku
atsišaukti
sekančių
adresu:
mų prabįlo ir musų gerb.
vo surengę parapijai pražū prašyti anų pagelbos.
Mr. K. N.
.
rie apsiėmė darbuoties suJohn Martin 71 m. senu
930 WEST 35th PLACE
tį, pamatytų, ir suprastų,
rengimui minėto vakaro.
mo juodukas, sumąstė apBRIDGEPORTAS.
PRANEŠIMAS
CICEROS
kad jie nieko negali jai pa
Pasikalbėjus su Ponų Robert
*'♦
Kuopos raštininkas, sivesti. Kadangi apsivedi
“
Draugo
”
skaitytojams,
kam iš
“
Vargonininkas
ieško
vietos.
Baždaryti, nes Šv. Jurgio para Kun. F. Kemešį ir naujus B. Whitting, managerius Kissel, nytinia muzikų esu lavinęsis Kaune Ciceros “Draugo” skaitytojams
mui reikia pirmiau išsiimti
Juoz. Naujalio. Be to dar paspija yra lyg uola — neper vyčius pagerbti vakaras. Kinicutt & Company kurie yra prie
nepristato vaikas teisingai kožna
kiaus esu lavinęsis piano muziką. Del
“licence.” tai juodukas pir
po
209
S.
La
Šalie
st.,
Chicago,
artesnių žinių malonėkite atsikreipti- dieną “Draugą”, tai meldžiu atsi
ELEKTROS. DARBININ
galima.
Lai būna didžiau Trečiadienyje, 12 2rugsėjo
šaukti pas manės, o aš stengsiuos
savo opynijoj apie ta dvidešimts sekančiu adresu:
miausiai tą padaręs ir nuėANTANAS JANKAUSKAS
sia garbė už tai musų ger Švento Jurgio parapijos sve milijonų dolerių Sinclair Oil ir
KAI LAIMĖJO
pataisyti.
P. O. Box 48 St. Cliarlcs, III.
jo namon atvesti savo “jau
J. MOZERIS,
STREIKĄ.
biamam kunigui K. Vaičiū tainėje, Liet. Vyčių 16-ta Refining Co., yra vienas iš ge
1430 S. 49th Avė., Cicero, III.
nąją.” Bet paskui besidar
kp. surengė gražų savųjų riausių investinentų kuris atėjo
nui.
ANT PARDAVIMO.
buodamas visai pamiršo avakarą pagerbti brangų sve per ilga laika,
2 PAGYVENIMU Medinis Namas
Elektros darbininkų uni pie tai ir ant rytojaus su
ant pardavimo po 4430 S. Honorc St.,
čią
kun.
F.
Kemešį
ir
nau

Ponas
Whiting
sako
kad
tie
ku

ant 3 šeimynų, štoras apačioje, kam
jos No. 134 nariai užvakar j grįžęs pas teisėją, atsiminė, CEMENTINIŲ ŠALIGAT
AKYS EGZAMINUOJAMAS
bariai pagyvenimo užpakalije.
jai
instojusius
16-ton
vyčių
rie
nupirks
tuos
3
metų
lien
7%
HERMAN GAST.
naktį priėmė vienbalsiai pa- kad jis neturi pas save sa VIŲ DIRBĖJAI ŽADA
dėl tikros giltedge security
ir
kuopon narius.
EATRA.
STREIKUOTI.
siulinta mokestį nuo kom vo busiančios pačios . Na
tas kuris turi biski pinigų kad
Jauna pora priversta paaukauti
Šiame vakare dalyvavo
panijos ir visi sugrįžo dar bagas turėjo net trečią kar
įdėtų juos į tokia vieta kur jie savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $100.00 se
Kas turite silpnas akla ir trum
ban. Visi darbininkai gaus tą keliauti namon ir pasiim Kadangi miesto valdyba at daug smagaus jaunimo ne atnešą gera pelną. Vienas dalykas klyčios setas, tikros skuro3 už $35. pų žiūrėjimų arba galva skauda
ir mlenelaukite ilgai, bet atcltiklte pas
tik nuo Bridgeporto, bet ir tai tas kad jeigu įdėsi savo pini-Vėliausios
___ .
, mados
. , valgomojo
,
.
25e daugiau kasdien ir 25c ti savo sužieduotinę, be km sisakė priimti atgal į darbą
gamojo kambario rakandus, 2 pul
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
gus 1 kokia Security parduodama kiu divonu, davenport, taipgi $525 pririnksiu akinius. Už savo darbų
iš
kitų
kuopų.
bus pridėta po 1 birželio at rios slidžia atsisakė duoti 4 darbininkus po užsibaiglgvarantuoju arba pinigu] sugrą
per Kissel, Kinnicutt Compauy,
25
gvamneija nž $115 ir
r
r •,’i$225 Vietrola su brangiais rekordais
žinsiu.
einančių metų.
Pirmiausiai,
susirinkusie

jam šliubą.
mui streiko, tai Cementinių
kūnų stovis, yra pirmos kliason. luž $60.00.. šis yra retas pigumas ir
PETER. A. MILLER
7■
.
Whitting
ums “Psimokės patirti nežiūrint kur
2128 West 22-ra gatvė
šaligatvių dirbėjų unija vėl ji, pažaidė 1 “Aguonėlę,” Kaipe pats ponas
e
n jyra tpa- j,ŲS
gyVenat. Viskas vartota vos 9
sakes
kad
Kissel
—
Kinnicutt
savaites.. Parsiduoda taipgi po vic‘
Rožių
lauką,‘
Jievutę
’
ir
CICERO, ILL.
ŠV. JURGIO PAR. MO nutarė mesti darbą.
. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo
tt kitus lietuviškus žaidimus. taip ilgai esą biznyje ir niekad vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22-

ICAGOS

l

Dr. FBINK 0. CARTER

T. Fondo susirinkimas.

KYKLOS IŠKILMINGAS
MARŠAVIMAS.

nepardavinėtų tokių dalykų kurie ros gtv., Chicago, III.

Burlingtono geležinkelių
kompanijos, vyriausybė ir
telegrafų unijos pasiunti
niai nesutinka su naujai nu
statyta mokestim dėl pasku
tinųjų. Todėl telegrafistai
žada streikuoti.
ų

Apie 10 vai. sunešta daugy
neatsakytų savo vertės, nepraleis
bė stalų, kuriuos šeimymn- kite jų pagarsinimo kuris tilps
kės apkrovė gardžiais už rytoj — subatoj.
CHICAGO, ILL.
kandžiais. Vakarėlio gabus
vedėjas P. Baltutis paprašė Yra dar keletas žmonių Siame pa
visus susėsti už stalų, o nau saulyje kurie neesą girdėjė apie Ink
stų vaistų Doan’s Kidney Pilis. Kad
jiesiems nariams nurodė už pradėjus pasakoti visa istorija apie
jų pradžia ir išsipletojima, tai ištikimti tam tyčia paskirtas rųjų skambėtų kaip tikras roman
sas.
vietas..
Šis vaistas savo pagelba suteikia

Nedėlioję, 16 rugsėjo bus
vietinio, 59-to skyriaus T.
Pereitą utarninką Šv.
Fondo susirinkimas.
La Jurgio parapijos mokyklos
biausiai prašome, kad val vaikai turėjo nepaprastą
dyba atviktų į susirinkimą. dieną. Pasitaikius gražiam
Korespondentas. orui buvo surengtas maršavimas po Bridgeporto apicNENUSISEKĖ.
PASARGA TĖVAMS.
linkes.
T, į'JĮJĮ
per paskutinius penkias
Kiek palaukus atsilankė kentantiems
deSlmts metų, Šie vaistai išdirbami
Apie 2 vai. po pietų, su
grynai progreslviškų Ameriko
ir svečias kun. F. Kemėšis per
niška firma, Foster — Milburn Com
Weston Dobbins norėda tvarkius mokyklos auklėti
Chicagos Sveikatos Sky su vietiniais kunigais. Vy pany, Buffalo, N. Y. kurie užsitar
mas, kad Elesie Frenss prie nius kurių buvo su virš 800, rius persergsti tėvus, kad
navo žmonių simpatijų. Ir per savo
čiai išvydę savo neimi ls- i pagarsinimus.
šais savo valią jį pamylėtų sustačius juos į eiles, pra susirgus vaikams tuojaus
paėmęs automobilių ir pri dėjo maršavimą. Pirmiau kreiptus prie daktaro, ka
verstinai ją įsodinęs nuva sia ėjo nešini Suv. Valstijų dangi po miestą yra išsipla
žiavo į girią, kur padavęs vėliavą, paskui anuos sekė tinęs vaikų paralyžius. Ypa
jai revolverį liepdamas jį muzikantai, už muzikantų tingai atkreipta yra doma į
nušauti, nes jau girdi ir taip ėjo vaikai. Maršavimo pie šiaurinę miesto dalį, nes ten
sunkus jam gyvenimas. Jau nas buvo beveik šitoks:
daug vaikų susirgo taja Ii
nikis prisipažino prie savo
gadarbo, bet sako, kad revol Išėję iš mokyklos ėjo Au•o
* KG US.PAT.or»
veris buvęs tuščias.
Vis bum Avė. iki 33 Place; 33
A BEVERAGE
Place priėję pasuke ant ŠVINO ŠMOTAS UŽMU
tai amerikoniškai.
Morgan gatvės.
Morgan
ŠĖ ŽMOGŲ.
gatve ėjo iki 34 gatv. 34
IŠ DARBININKŲ
BEVO, musų naujas blaivus gėrimas ir di
gatve ėjo iki Aubum Avė.
Užvakar National Lcad
VEIKIMO.
delis pasisekimas. Visi geria jj — visi giria
Jo skoni, kuris' neapsakomai gardus.
Samucl Gompers S. Val Paskui keliavo ta gatve net Works, 900 W. 18th St., li
Dabar, kuomet jis paliko labai papularis,
užmuštas
nekoksai
stijų Darbininkų Federaci iki 33 gatvei ant kurios pa kosi
mes randame kad nekurto "near bears”
yra pilami j butelius ir meginiama daryti
sisukę
ėjo
iki
Emerald
Avė.
Charles Recd. 2735 W. Mon
jos pirmininkas, atvažiuoja
imitacija. BEVO. Tas yra paprastas daly
kas, užtat —
Emcrald
Avė.
ėjo
iki
32
ga

roc St.
Švino didelis šmo
šiandien Chicagon, kur tu
rės prakalbą Auditorium tvės, ten pasisukę 32 ėjo iki tas puolė iš viršaus ir ant
Union Avė. Ant Union A. vietos nebagą užmušė.
svetainėje, vakare.
ant ženklo kuris yra padėtas kad apsaugo
pasisukę ėjo ta gatve iki 35
jus Jus nuo apgavysčių. Visados papra
šykite kad Jums matant buteli atidarytų:
paskui —
T0WN OF LAKE.
STREIKAI CHICAGOJE. gatvei, kur pasisukę 35 gat
ve traukė Lowe Avė. Love
ŽIŪRĖKITE KAD BITU AMTSPAUDA
— o ant viršaus kad butų LAPE — Ir
Avė.
paėję
pasuko
ant
33
Jaunavedžiai:
BEVO ženkliukas.
Chi cagoje
dabartiniais
gatvės
kuria
priėję
prie
Trečiadienyje, rugsėjo 12,
laikais streikuoja 500 kaili
Ilalsted
gatvės,
buvo
p
Švento Kryžiaus bažnyčioj,
nių ir šiaudinių skrybėlių
BEVO yra tikrai blaivus gėrimas sutaisy
Stankūno
visi
nufotogra

10 vai. ryte, klebonas kun.
išdirbėjų.
Šie visi darbi
tas j butelius, kiūrėk kad gautum BEVO
fuoti.
Po to leidosi Hals- A. Skrypko surišo moterys
skoni — BEVO gryninta — reikalaukite
ninkai yra stipriai susiorga
tikro ne imitacijos.
Jus rasite BEVO, geriausios užeigose, kanizavę į uniją ir mano lai ted gatve iki 31 gatvei, kur tės ryšiu jaunikaitį Ant. Šefltsrijose, restauranose, grosernese, krau
pasuke 31 iki Aubum Avė. dį su panele Magd. šlušnaituvėse. vaistinyčlose, trukiuose, garlalvuomėti streiką.
se, kareivių namuose ir kitose vlestose kur
ir namų link.
Parėjus na tc. Jaunavedis yra- plačiai
blaivus gėrimai yra parduodami Jūsų groserninkas Jums pristatys vienų skrynia.
mon, tuojaus čia pat liko žinomas ant Town of Lake
Užvakar ryte 9 chieagieBEVO yra parduodamas buteliuose tiktai
ant mokyklos iškelta Ame kaipo darbštus ir talentuo
—Ir sutaisomas per
čiai išvažiavo į Prancūziją,
rikos vėliava, kaipo ženklas tas Šv. Kryžiaus parapijos
ANHEUSER-BUSCH
kur užsiims prižiūrėjimu su
kad mokslo metai toje mo
ST. LOUIS
žeistų kareivių.
kykloje prasidėjo.
Nusipirk 8% gvarantnotaa Bonds gan
BEVO—blaivus gėrimas per visos metas.
narni su pirmų mortgage ant geriau
Po
iškėlimui
vėliavos,
bu
sia
ištaisytų
ūkių
rašykite:
Illinois
Htnckr ir Bonds Perkami Ir Parduo
Reenrttles Co.. f>26 We«tmtnater Hldg.
dami vi lkins darbas, Aniln-ws * Co..
vo sudainuota pirma Lietu- Telefonas Handatpta 1141.
10M g, Ln Šalie ak, uždėta 1900 m.
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Temyk!!

EXTRA PARDAVIMAS.
Turi būti greitai parduota bučernė ir grosemė. Priežastį
savininkų
paima kariuomenėn. Biznis plačiai
išdirbta; puikiai Įrengtas. Tarp lie
tuvių ir kitataučių apgyventoj vie
toj. švariame miestelyj. Kuriems ne
reikia stoti kariuomenėn atsišaukite
tuoj, parduosim pigiai. Del platesnių
informacijų kreipkities | “Draugų”
administracijų laiškų arba asmeniš
kai.

REIKALINGA.
TUOJ reikalingas vargonininkas,
kuris, dirbdamas nuošaliai, galėtų
vest) eliorų ir šventadieniais patar
nauti bažnyčioje. Algos nuo $20 iki
$30.00.
KUN. J. RAŠTCTIS,
103 Spr. Garden St., E ASTON, PA.
REIKALAUJAME
PATIRI ŠIO
PARDAVĖJO CEVERTKU IR MAS
TINIU DEPARTMENTE. ATSIŠAU
KITE:
IZ. NAUSIEDAS,
4605 SO. ASHLAND AVĖ.,

MA5TEB
5Y5TEM,
v-------------- -sz--------------- Z
MOKYKIS KIRPIMO IR DESTGNING
VYRIŠKU Ir MOTERIŠKU
APRĖDALU
Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu J trumpų lai
kų.
Mes turime didžiausius Ir geriai?lus kirpimo-designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime praktiškų
patyrimų kuomet Jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkvlečiaml aplankyti Ir
pamatyti musų mokyklų blle laiku—
dienų Ir vakarais tr gauti speciališkai pigių kainų.
Patrenos daromos pagal Jusu mlerų—bile stailės arba dydžio, iš blle
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Aasnlcka, Perdėtlnis
N.
Šalie gatvė. Kambarys

Reikalingas stock’o pardavėjas par 118
davinėti sccuritics Railnny Eųulmcnt
Mfg. Co., nuošimtis mokomu, atdara
vakarais iki -devynių.
HALL AIR LOCK A SI PPLY CO.,
76 W. Monroe St.. Chicago, III.
Majestic 7687.

416-417. prieš City Hali

SKAITYKIT IR PLATINKIT

TUOJAUS reikalingas
duonos
kepėjęs, už antra rankf. Trumpos va
landos, geras užmokestis geram vy
rui. Darbas nuolatinis.
Atsišaukite
šiuo adresu:
1820 West 46th St., Chicago, III.

“DRAUGĄ"
The

26
a lb.

I Žiūrėk!

Klausyk!

SAMI gAHTOS KAVA.

I Visur parduodama po 28c ir
Lx) 80c
RYŽIAI

SVIESTAS
O»ri«n»lo«

nlo,

necl-

knr Jn* ««lit rauti

COCOA

amato-1

WE8T BIDC
1471 Mlluaukao sv.

10M MKnaukm oa;
10K4 Milvanooo av.
IBIO W Madl«oa a t,
I8S0 W Madlaan at.

14C

12e aartBa,
paralduoda
ui

45 c

1M4 W Chloru av.

1RSC
2R12
1217
1K82

Fina I aland
W. North
8. Halatrd
8. Halatad
1818 W. 12th at.

pulkus Stiliui

Gorlauata Ranka*,
aulyrinaaa
bant kokia.
1-1 av.

av.
a».
at,
at.

S10rW. Bud

at.

SOUTH 8IDE
MH2 Waotworth a»
8427 8. Halalrd at.
4729 8. Aahland aa.

42c
OKTH HIDB
40S W. Dlviaion a t.
720 w. North av’
2040 t.lncntn av.
8244 Lincoln av,
841S N. Clark St.

»«*«»««« s t» •- • •

-e.-t-.ų ■» tt-vttt
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durt), Lentų Rėmų ir Stegloie Peplerne

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST.,

CHICAGO

