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SUŠAUKIAMAS RUSIJOS
RESPUBLIKOSKONGRESAS

KAZOKU ATAMANAS’

KALĖDINĖ LAISVĖJE
VOKIEČIAI EINA ANT DVINSKfl
PIRMASIS RUSIJOS
RESPUBLIKOS
KONGRESAS.

VOKIEČIAI EINA ANT
DVINSKO.
Petrcgradas, rūgs. 18. —
Gauta informacijos, kad
Rygos-Dvinsko frontan vo
kiečiai sugabenę neįpras
tai daug kariuomenės. Dau
giausia kariuomenės
su
traukta prieš Dvinską. Nė
ra abejonės, kad vokiečiai
pulsis ant to svarbaus gele
žinkeliais miesto.
Žinovai tvirtina, kad vo
kiečiai tyčiomis manebruoja Rygos fronte, jei jie ru
sams vienur-kitur nusilei
džia ir atsimeta atgal. Rusai
giriasi laimėjimais. Bet vo
kiečiai nieko nedaro iš to.
Sakoma, kad ar tik vokie
čiai tokiuo savo pasielgimu
netaiso spąstų rusams.
Kerenskis leidžia atsilie
pimus paskui atsiliepimus į
šalies gyventojus, ypač į ka
riuomenę, kad pastaroji vi
somis jėgomis stotų prieš
priešininką, gi gyventojai
mestų trukšmavę ir ranka
rankon darbuotųsi su vy
riausybe, pagamintų ir pri
statytų visa tai, kas armi
joms karės fronte būtinai
reikalinga.

reuskio pasielgimą užprote
stavo. Pasakė, kad kazokai
savo kongrese atamanu iš
rinko gen. Kalėdinė, todėl
vyriausybė beturi teisės jo
prašalinti.
Kerenskis į tai atsakė,
kad vyriausybė neuždraudžia kazokams turėti kon
gresą ; bet atamaną gali pra
šalinti. Nes kongreso išrin
ktą atamaną vyriausybė yra
patvirtinusi. Reiškia, Savo
patvirtinimą visuomet gali
atšaukti.
Vyriausybė Dono kazo
kams įsakė suimti gen. Ka
lėdinė ir pristatyti jį Petrogradan. Bet kazokai atsisa
Tečiau kaip karės fron
kė tai padaryti, kadangi, sa
tuose, taip ir visoj šalyj nė
ko, gen. Kalėdinė iškeliavo

PETROGRADAS, rūgs.
18. — Ministerių pirminin
kas Kerenskis paskelbęs
Rusiją respublika tuojaus
išleido prokliamaciją, kurioj
pažymėjo, kad pirmutinis
naujos respublikos kongre
sas įvyksiąs rugsėjo 26 die
ną, š. m. Kongresan savo at
stovus pasiusią kareiviai,
darbininkai, valstiečiai ir
kiti.
Šitam kongrese bus paga
minta Rusijos respublikai
konstitucija. Kongresas be
to-nuskirs naują ministerių
kabinetą.
{steigiamasis & parlamen militarinėn kazokų konfetarinis ffnririBhittM įvyk*tctietforr. Konferencijos
siąs lapkričio 28 dieną (su- tu negalima suimti atama
lyg senojo kalendor.). Gi no, kurs atlikinėja savo pa
rinkimai atstovų šitan susi- reigas.
rinkiman busią lapkr. 12 d.
Tie patįs kazokai pranešė
(s. kai.).
vyriausybei, kad jie esą jai
, Kalbama, kad kongresan, ištikimi ir protestuoją prieš
kurs įvyks rūgs. 26 d. nebu visus tuos, katrie Dono ka
sią atstovais renkami nei zokus vadina kontrrevoliuvienas buvusiųjų durnų na cijos rėmėjais.
riai. To norįs pats Keren
Bolševikai darbuojasi.
skis. Tuomet kongresan pa
Pačiam Petrograde ir
tektų kuone vieni socialis
apylinkėse kol-kas niekas
tai.

VOKIEČIAJ STOVI UŽ

:rį.

AmsterdaiA, rūgs. 18. —
Berlyno miesto valdyba,
anot vokiečių laikraščių,
viešai
užprotestuosianti
prieš prezidentą Wilsoną,
kam šis žeminąs vokiečių
tautos akyse Vokietijos kai
zerį, kurs esįns tautos visa
siela.
*
Vokietijos ,
darbininku
unijos
irgi;
protestuoja
prieš Wilsoi

ATSAKYMĄ INDAVĖ
POPEŽIAUS NUNCIJUI.
Londonas,

varijos sos
praeitą
Vokietijos
sekretorius
apsilankė
nuncijų ir
kieti jos atS
vo pasiuli,
čioms šalims

gs. 18.—Ba,eje Muniehe
nį lankėsi
ieniu* reikalu<•
jiehlmann. Jis
pas popežiaus
indavė Voymą į Šv. Tėą kariaujanikinties.

' RPUOL

ANGLAI j
ė VO
KIEČI^| LINIJAS.
Londonas,

ras ir
anglai pOTC
ra tvarkos. Nežinia kada ru- užpuoli!
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at Chlcago, Illinois under tho Act of March 3, 1879.

gs. 18.—Arapskričiuose
ngai atliko
eš vokiečių

t Daug vo
sti Kerenskio atsiliepimai. kiečių išžudyta ir nelaisvėn
Vokiečiai naudojasi ir dar paimta.
Anglų lakūnai praeitą
pasinaudos tomis rusų sui
šeštadienį
bombardavo Bel
rutėmis. Pulsis į tinkamiau
gijos pakraščius tarp Ossias sau vietas.
tend ir Blakenberghe, kur
Londonas, rūgs. 18.—Ita
vokiečiai
šeimininkauja.
lijos karės frontan iškeliavo
Apdaužyta pakraščių bataAustrijos imperatorius Ka
rejos ir keli karės laivai.
rolis, anot pranešimo iš Zuricho.

VOKIEČIAI I6KRAUSTO
OSTEND.
jie dabar praktikoje turi pa

SOCIALISTAI NEATSI
ŽADA STOCKHOLMO.

Stockholm, rūgs. 18. —
Vietos socialistai, kurie ren
gia čia tarptautinį sociali
stų suvažiavimą, praneša,
kad jie kitur savo suvažia
vimo neturėsią, kaip tik čia.
Nes į čionai galėsią, atke
liauti daugelis rusų sociali
stų atstovų.
Suvažiavimui laikas neži
nomas, nes kariaujančios ša
lis neduoda pasportų savo
socialistams.

GAISRAS PUTILOVO
DIRBTUVĖSE.
Rymas, rūgs. 18.—Iš Pet
rogrado pranešta, kad tenai
Putilovo įstaigose siautęs
baisus gaisras. Nuostoliai
apskaitomi milijonais dolierių.

TAIKA Š-ĮMET.
Amsterdam, rūgs. 18. “Aš turiu viltį, kad karė
pasibaigs šįmet” — pasakė
Vokietijos kanclieris Mi
chaelis į Stuttgardo laikraš
tininkus. Nežinia, kiek ta
me yra tiesos.
' ---------- c—----- k----------NUSIMOVUS GEN.

ALEKSIEJEV?

Londonas, nigs. 18.—Čia
gauta iš Petrogrado nepa
tvirtinta žinia, kad tenai
nusišovęs gen. Aleksiejev,
generalio štabo viršininkas.
Tai padaręs po konferenci
jos su ministerių pirminin
ku Kerenskiu.

BERNSTORFF MATĖSI
SU SULTANU.

No. 220

Streikuoja 25,ŪD0darbininkų
Suv. Valstijų kongresas turi daug daibo
STREIKININKŲ
RIAUŠĖS.

SAN FRANCISCO, C A L.,
rūgs. 18. — Vakar čionai
įvyko streikininkų riaušės.
16 žmonių sužeista ir apie
30 riaušininkų suareštuota.
Streikas plečiasi. Riaušes
dažnai visose miesto dalyse
sukelia streikuojantieji gatvekarių konduktoriai ir motormanai.

KONGRESAS DAR DAUG
DARBO TURI.
Washington, nigs. 18. —

Abelnai buvo manoma, kad
Suv. Valstijų kongresas su
spalių 1 d. pertrauks savo
posėdžius. Bet dabar pasi
rodo, kad minėtą dieną ne
galės to padaryti. Kongre
sas pert rauks savo posė
džius neankseiau spalių 15
d. Prezidentas reikalauja,
kad kongresas būtinai dar
pravestų
kareivių ir juri
DIDELIS STREIKAS
ninkų apdraudimo bilių. Ši
SAN FRANCISCO.
to biliaus pravedimas užims
San Francisco, Cal., rūgs. nemažai laiko.
Be to norima, kad kon
18. — Vakar čia išėjo streigresas prieš iškrikimą galu
kan 25,000 darbininkų, dir
tinai aptartų dar sekančius
busių prie laivų statymo ir
kitose įstaigose. Sustreika bilius:
Eksportų sutvarkymo rei
vo, kuomet atmesta jų pa
statytas reikalavimas Jie kale.
Apie pašaukimą karei
reikalauja dukart didesnio
viauti svetimžemių, gyve
užmokesčio už darbą, kaip
nančių Suv. Valstijose.
ligšiol gaudavo. Kompanijos
Apie kreditus, kuriais no
darbininkams pasiūlė 10
rima pridengti nepriteklius
nuoš. daugiau užmokesčio ir
taikos teismą. Darbininkų išde.
Reikale uždraudimo turė
atstovai pasiulijimą atmetė.
ti bent kokiuR prekybinius
Darbininkų streikas pa santikius su priešininkų ša
lietė vyriausybės įvairius limis.
užsakymus, kaip tai laivų
statymą ir įvairius metali SUGRIAUTA SUV. VAL
nius pataisymus, labai sku- j STIJŲ KONSULIATAS.
biai reikalingus dabartinei
karei. Tų visų užsakymų
Washington, rugs. 18. —
vertė siekia 150 milijonų do- Rugsėjo 7 dieną vokiečių
lierių.
lakūnai pametė bombą ant
Uždarytas įstaigas sau Suv. Valstijų konsuliato
goti pašaukta kariuomenė.
Dunkurąue. Konsuliato bus
Vyriausybės
atstovai tas dalimis sugriautas. Iš
darbuojasi, kad kokiuo nors žmonių niekas nenukentėjo.
budu sutnimpinti tą strei
ką, nes kitaip tas gali pa
MIRĖ VALPARAISO
kenkti karės vedimui.
UNIVERSITETO

sirodyti tokiais.
Amsterdam, rūgs. 18. —
nesudrumščia ramybės. Bet
Komendantas reikalauja,
Londonas, nigs. 18. —
bolševikai (socialistai radi kad kazokai suareštuotų sa Belgijos miestą Ostend, gu
GEN. KALĖDINĖ RE
kalai) patylomis rausiasi vo atamaną gen. Kalėdinė. lintį ' palei Šiaurines jūres, Anot žinių iš Konstantino
MIAMAS KAZOKŲ.
ĮSTEIGĖJAS.
po šalies pamatais.
Jei kazokai nenorėsią to pa vokiečiai iškrausto. Miesto polio, vakar naujas Vokieti
NĖRA NARDANČIOS
Petrogradas, rūgs. 18. — , Petrogrado apskrityj Vy daryti, tai jie pasirodysią gyventojai siunčiami Belgi jos ambasadorius Turkijoje,
Valparaiso, Ind., rugs.
LAIVĖS S. V. PA
Čionai kalbama, kad kaip borge, kur randasi svarbiau .šalies išdavikais ir busią jos gilumom Spėjama, kad grafas Bemstorif, pasimatė
18.
— Čia mirė vietos žino
KRAŠČIUOSE.
šiandie laikina rusų vyriau sias rusų anachistų lizdas, priskaityti prie šalies lais vokiečių kariuomenė ir gi su Turkijos sultanu.
mo universiteto įsteigėjas ir
pasitrauksianti iš tos vietos
sybė išrisianti klausimą kas neleidžiama pardavinėti jo vės priešininkų.
Washington, nigs. 18. — prezidentas, dr. Henry Ba
VYRIAUSYBĖ PAĖMĖ
į naują liniją.
link kazokų atamano geli. kių “buržujų” laikraščių ir
Nežinia ką atsakė kazokai
ker Brown. Ėjo 70 metus.
Karės laivyno departamen
KONTROLĖN CUKRŲ.
Kalėdinė nepasidavimo vy jokių žurnalų, kuriuose pa į tą aštrų Maskvos komen
Kelis metus sirgo.
tas praneša, kad karės lai
RINKIMAI KANADOS
riausybei. Vyriausybė pri- juokiami bolševikai. Tuos danto atsiliėpimą.
t
Washington, nigs. 18. — vai ištirinėję visus Suv Val Į PREZIDENTAS WASHPARLAMENTAN.
sibijo, kad gen. Kalėdinė su laikraščius uždraudė parda
Prezidentas Wilsonas aną stijų pakraščius Atlantikei
visa kazokija nesukiltų. Nes] vinėti ir platinti Vyborgo Išdaužyta teismo
INGTONE.
buto langai.
Ottawa, rūgs. 18. — Ka dieną paskelbė proklemaci- ir niekur neužtikę nardan
tuomet butų daug blogiau, kareivių ir darbininkų at*
Washington, nigs. 18. —
Vieno pėstininkų pulko nados vyriausybė praneša, ją, sulvg kurios vyriausybė čios laivės. Tatai apie vo
kaip su Komilovo sukilimu. stovų taryba.
kiečių
laivę
žinia
buvo
pa

Sugrįžo
iš atostogų prezi
Laikraščiai praneša, kad
Kronštadto kareivių ir delegacija atėjo pas teismo kad generaliai atstovų rin paima savo kontrolėn cuk
dentas IVilsonas.
gen. Kalėdinė telegrafavęs darbininkų atstovų taryba butą, kur teisiamas buvęs kimai Kanados parlamentan raus gaminimą, padalinimą sklydus! be jokio pamato.
ir
importavimą.
įvyksią
ateinančio
gniodžio
laikinai vyriausybei, jogei reikalauja, kad laikina vy karės ministeris SueliomliNELEIS KELIAUTI MO
BUS PAIMTA 10,000
jis nemanąs kelti revoliuci riausybė paliuosuotų iš ka nov ir pareikalavo kaltina pradžioje. Rinkimų pasek
REKRUTŲ.
TERIMS Į EUROPĄ.
jos. Bet, sako, tegu jo vy lėjimų visus bolševikus, ko mąjį jiems išduoti, gi jie jį mės busią žinomos sausyje. MAŽĖJA VOKIEČIŲ SO
Gi parlamentas sesijon su CIALISTŲ SKAITLIUS.
riausybė be reikalo neperse- kie buvo suimti Petrograde viešai pakarsią.
Washington, nigs. 18. — Šią savaitę iš Chieagos buR
Žinomas daiktas, jų rei sirinksiąs kovo mėn. 1917
kiojanti ir neieškanti prie liepos 16 d., kuom<*t bolševi
Berlynas, nigs. 17.—Pirm Vyriausybė praneša, kad sumobilizuota 10,000 reknikabių.
kai buvo pakilę prieš vy kalavimas atmestas. Tuo m.
met tie tvarkos dabotojai iš
karės Vokietijos socialde norinčioms iš Amerikos į tų ir pasiųsta į Roekford,
Gen. Kalėdinė iškeliavo į riausybę.
Novočerkaską iš Rostovo.
Be to, taryba protestuoja, daužė teismo buto langus ITALAI ATMUŠĖ 4 VO mokratai skaitė 1,085,900 Europą keliauti moterims Tll., Granto stovyklom
narių. Dabar palikę vos nebusią išduodami pasporJis turi stiprią kazokų sar kam vyriausybė persekioja plytomis.
KIEČIŲ ATAKAS.
MOTERIŲ MOBILI
243,000 narių. Šitam skait- tai, jei tos moterįs nepriroKareivių delegacija be
gybą. Kelią į Novočerską bolševikų laikraščius. Tary
ZACIJA
dysiančios, kad ten jos ke
Rymas, rugs. 18.—Baili liuj yra pusė moterių.
saugoja ir gi jo šalininkai ba sako, kad bolševikai vie kitko paskui dar pareikala
liauja darbuoties karės rei
kazokai.
toje sustabdytų laikraščių, vo, kad Suehomlinovo byla ai zza lygumoje, Isonzo fron
Šią savaitę Illinois valsti
Petrograde vieši kazokų ima leisti kitus kitais var butų paskubinta. Nes toksai te, austrai 4 kartus atakavo PASIBAIGĖ STREIKAS kalais.
Vyriausybė gaunanti iš joj prasidėjo laisvoji mote
bylos pratęsimas reiškia ne italų pozicijas. Tečiau ita
delegacija. Hitą nugirdo, kad dais.
OMAHOJ.
Europos pranešimus, kad į rių mobilizacija. Tuo budu
kitką, kaip tik kaltininko lai juos atmušė.
ministerių pirmininkas Ke
Atsiliepia į kazokus.
paliuosavimą.
renskis uždraudęs kazo
Omaha, Nebr., nigs. 17.— Angliją ir Franeiją keliauja norima moteris paskatinti
Maskvos karės apskričio Gen. Suchomlinov su žmo -t- Buenos Aires, rugs. 17. Vietos gyvulių skerdyklose daug amerikoniškų moterių. bendrai pasidarbuoti su vy
kams turėti savo kongresą
Novočerkaske, taippat gen. komendantas išleido atsilie na bylos metu buvo laiko — Argentinoj streikuoja pasibaigė streikas. Darbi Jos ten nieko ne tik nevei riausybe karės laimėjime.
Kalėdinė prašalinęs iš ata pimą į kazokus. Sako, kad mas viešbuty]. Po tokio geležinkeliečiai. Streikinin ninkams padidinta užmoke kia ir tik maitindamos ma- Svarbiausioji moterių karės
kazokai skaitosi laisvės ir grąžinimo jis RUgrąžintas kai ardo tiltus, kelia riau stis — po 2^c. daugiau už'žiną talkininkams maisto metu pareiga — tai taupyti
mano vietos,
maiatą.
kiekybę.
šes.
darbo valandą.
Delegacija prieš tokį K«- tvarkos čampionais. Tatai Petropavlovsko tvirtovėm
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"D H AT OA 8”

smaugti atžagarcivišką “A.
Butų gerai, kad laisvama
Gavę> $100.00 rankpinigių jis buvo nutaręs ir per laikraš
Socialist Party,” sugalvojo niai mažiau svajotų, bet
čius pagarsinęs savo kelionę Lietuvon dar Šią vasarą.
nius.
sutverti naują tautinę par daugiau imtųsi už reaiio
Jo pakraipos žymus veikėjai, literatai, redaktoriai, laik
PRENUMERATOS WNA:
Metams ........................... '............... |5.Q0 tiją (šalies partiją, kokia y- darbo, kad ir gelbėti ir šel
raštininkai,
bendradarbiai garsiam savo srovės šului, agitato
Pusės metu ................................... * S.00
badaujančią Lietuvą.
Ketverto laika ......................... 12.00 ra republikonų arba demo pti
riui ir veikėjui parengė atsisveikinimo vakarienę. Įvyko kon
Perkant atskirais numeriais po 2o.
Prenumerata mokaal ltkalpo. Lai kratų partija) ir jau kviečia Juk jie sakosi esą “tikri”
certas; lydimąjam inteikta čekis dovanoms. Karalių vakarie
kas skaitosi nuo užslrašymp dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai prisidėti progresistus (pul tautininkai, jiems labiau už
Sulyginamai skaistus ligšiol buvo lietuvių viešas judė nės kelta padangėn, garbinta ir į sveikatą dikčiai gerta...
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia šiu kininko
jimas.
Beveik visi musų pagarsėję veikėjai dirbo Lietuvos
Roosevelto lieka kitus rupįs Lietuvos liki
Tėvynės nelaimėse laiminga ir girtybė!
šenu* adresas. Pinigai geriausia sių
sti
lšperkant
krasoje ar eiprese nas), prohibicionistus ir į- mas.
naudai nuoširdžiai, su dideliu pasišventimu, su meile. Nors
'
Keliauninkas, nusigėręs ir kelionės nepradėjęs, atidarė sa
"Money Order” arba Įdedant pinigus
1 registruota lai Aka
kartais lietuviškų partijų vadai gan smarkiai tarp savęs vo jausmingą širdį ir “perdaug išsiplepėjo.” Pasipasakojo
vairias
darbininkų
unijas
ir
Bet
jei
butų
tiesa,
kaip
Redakcijai prisiųstieji raitai ir ko
respondencijos negražinami, Jei au organizacijas.
Kiek suži jie sakosi, nereikėtų jiems pešdavosi, bet tas jų garbės beveik nei kiek nenupuldyda- apie savo rolę, apie gautąsias instrukcijas, apie taktą kelionė
torius, atsiųsdamas tok) raitų, nepaiyrnt ir nelndeda krasos ženklelio nota, progresistai su prohi svajoti apie nebutniekius ir vo, nes visų svarbiausis tikslas buvo: kuodaugiausiai patar
je ir ant vietos, apie obalsius vien prisidengimui ir apie savo
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelplantlee adresuokite:
nauti Lietuvos gerovei. Bet pastaraisiais laikais musų vei tikras tiksluą...
b
ūkti,
kad
vieni
katalikai
bicionistais
jau
kaip
ir
s
*
DRAUGAS PUBU6BING OO., CTC.
1800 W. 4Bth Street, Cblcago, Illinois tinka.
kimo idealizmas, musų politikos vadų skaistumas žymiai ta
nuteriotų Lietuvą šelptų.
Blaivus rytojus atnešė susikrimtimą. Visos paslaptys pa
............. Phone McKlnley #114................
po suterštas, atsirado tokių negarbingų šiaudadušių, kurie teko viešumon, kad ir “savųjų” tarpe. Aklų sienų dvigubai
Iš
tos
partijos
tvėrėjų
su

--------------- XX ------ ,-------už pinigus apsiėmė tarnauti svetimoms valdžioms, vedant nubugta negu paprastai... Diplomuotas Stasys ėmė kratyties
žinome, kad naujoji partija
GEN. K0RNIL0VAS
“DRAl'GAB"
tam tikroje pakraipoje agitaciją išeivių lietuvių tarpe. Kaip savo sutarties. Paimtus rankpinigius nunešė, savo bendrų fon
busianti vyriausyb ’ '.š" -’ri
SUIMTAS.
___ Uithuanlan Daily Friend ....
Publltlied dally except Sund lys by ma. •
iš visko matyti Lietuvos “graborai” susisukę sau purvną dui, kuriam ėmė tarnauti, kaip tik nusmuko nuo politikos koto
PRAIGAS PI RUSHING CO., INO.,
1800 W. 40th Street, Oblcngo, Illinois
Partijos pla'fomr’ b*
Nepasisekė gen. Komilo- lizdą tarp mūsiškių laisvamanių, kurie su pasididžiavimu va visuomenėje nustojęs pasitikėjimo. Fondas tų pinigų nepri
Phoųe. McKlnley 6114. Establ. 1608
sianti sekanti:
ui reyoliucija Rusijoje. To dina save tautininkais ir prie kiekvienos progos deklemuoja ėmė, kad savęs ir savo “tautiškumo” nesuteršti, tie $100.00
TERMS OP SCBSCRIPTJON:
One Year ................................................. 85.00
Moterų lygiateisė; šalies nepasisekimo visa kaltė apie begalinę tėvynės meilę. Užtat viešumon išplaukęs lie pasirodė jiems lygus Judos trisdešimts grašių, dėl kurių jis
Slx Months.............................................. 83.00
Thursday’s Edition ...................... 82.00
ir valstijų prohibicija; ini- krinta ant kariuomenės. tuviškų šnipų klausimas begalo nesmagus laisvamaniams ir gavo pasikarti... Tėvynės kraujo “šimtinė” prilipo prie Sta
At Ncws Stands2c. a oopy. Advertlsing rates on appllcation.
ciativa ir referendumas; už Šiandie Rusijos kariuomenė jų visi laikraščiai įvairiais budais bando sumažnti jo svar sio rankų ir jąją jis susitepė.
MIESTO OFISAS
bą
stengiasi kuomažiausiai apie tai rašyti, nori, kad tas
........ DOWK TOWlf OFFICjE ......... draudimas teismams pakei ton pusėn griūva, į kur pu
Savieji pamatė, ką lemia šita istorija. Ne pavieniui jiems,
328 Reapcr Block.
dalykas
butų
visiškai
užmirštas,
nejudinamas.
Kodėl
jie
sti
kongreso
pravestus
įsta

čia
smarkesnis
vėjas.
Vie

72 W. Wasblngton St ...
bet visam jų buriui, visai srovei stojo į akis visuomenės paBet mes tokios bjaurios
tymus, lengvesnį pataisy ną dieną rusų armijos klau taip elgiasi — lengva suprasti.
j smerkimas, kartuvės Judos “su perplyšusiu pilvu ir išpludumai šalies konstitucijoje; so savo vadų, katrie deda taktikos šiame klausime nesilaikysime, nes’mes juodų šešė Į siais viduriais...” Jie žino, ką sakys istorija ir kaip teis vi
prezidento rinkimas žmonių visas pastangas apginti Ru lių nebijome, musų sąžinė gryna. “Draugas”, kaip ir kiti suomenė tuos, kurių tarpe šiandiena guštą sau suka “šnipai”
balsais: darbininkų įstatym- siją nuo išlaukinio prieši lietuvių katalikų laikraščiai, trokšta, kad lietuviškų jmjošių ir politikos spekuliantai, jie žino, kaip atsilygins Lietuvą-tė
davybės programa, kokią tu ninko užpludimo. Kitą die slaptybės kuogreičiausiai butų viešai ir kuoaiškiausiai iš vynė savo sunams-parsidavikams, kurie iki šioliai veidmai
ri surengusi Amerikos Dar ną j<T$ atsimeta nuo vadų ir dėtos, idant tokiuo budu ištikimi Lietuvos vaikai žinotų, kas ningai ir daug kalbėjo apie tėvynės meilę, kurie iš tėvynės
bo Federacija; bepartijinė ima klausyt, deja, vidurinio nuoširdžiai darbuojasi Lietuvos labui ir kas už pinigus ap meilės koncertus rengė ir dainas dainavo, kurie sakyte sakė iš
tarifo komisija ir bepoliti- šalies priešininko. Pasiro simeta patriotu. Tai yra labai svarbus dalykas ir jo tin tėvynės meilės, kad ji jiems altorius ir šventenybė, o ne Die
TVIRIAMA NAUJA
kinė upių ir uostų komisi do, kad dabartinės rusų ar kamai neišaiškinus amžin dien negalima paskandinti užuo vas, kurį šia gadyne reikia dėti į šalį.
TAUTINE PARTIJA.
ja; moksliškasis brangaus mijos arba jos dalįs labai maršos bangose.
Tai gi, kad tą tautiškų Judų skandalų skambalą paslėpti
Nors
mes
jau
nemažai
rašė
me
apie
lietuviškus
šnipus,
bet
pragyvenimo klausimo išri nepastovios.
nuo visuomenės akių, imta pėdas mėtyti, maišyti.
Įsivėlus Suv. Valstijoms šimas; stipri tautinė apgiatsižvelgiant
į
to
klausimo
svarbumą
ir
indomumą
nesigai

Po revoliucijos Rusijoje
Paleista žinia, kad Tėvynės išdavikams-šnipams suieškoti
karėn, “American Socialist nimo programa; suvienodi plačiai įsivyravo socialistai. lime ir daugiau jam vietos.
tapo paskirta kokia tai komisija. Gi pasirodo, kad toje komi
Party (Amerikos socialistų nimas kaikurių atskirų val Jie savo jungan pajungė
Paskutiniame “Darbininko” numeryje randame labai
sijoje dirba ir tardymus veda patsai Stasys Diplomuotas, ma
politikinė partija) perdaug stijų įstatymų.
taip vadinamas kareivių ir indomų straipsnį tame reikale p. J. Z. po antgalvių “Lietu tomai, norėdamas pagauti savo šešėlį ir jįjį nuteisinti!..
ėmė purkštauti prieš šios Jei pasiseks sutverti ši darbininkų atstovų tarybas. vos Neprigulmybė Ant Turgaus,” kuris nemažai paaiškina
Tuo pat laiku, kad visuomenę nukreipti kiton pusėn ir
šalies vyriausybę.
Girdi, tą naują partiją (reikia ti- Šitos tarybos šalies valdy slaptybių apie kaikurių “lietuvių veikėjų” darbus.
jos atydą sudrumsti, visu frontu tam tikri laikraščiai ėmė ra
kam jinai įsimaišė ton sker- kėties, kad taip), tuomet mą paveržė šuo tų žmonių,
Persispausdinome šį straipsnį, kad ir “Draugo” skai
šyti apie katalikų srovę, apie šv. Tėvo taikos sumanymus, apie
dynėn, kam jinai pravedė “American Socialist Par katrie pirmutiniai sukėlė tytojai turėtų progos apie Dipliomatų “patriotiškumą.”
katalikų politiką, apie jų nenorėjimą eiti vienybėn, apie jų
priverstinąjį kareiviavimą, ty” atsidurs šalies istorijon. revoliuciją, prašalino biuro
P--nas J. Z. rašo:
tarnavimą vien Romai, apie jų nusidėjimus prieš tautą ir tė
kam jinai imanti socialistus Tai vis karės darbas.
Gyvename .visokių spekuliacijų gadynėje. Pasaulyje atsi vynę. Kitur vėl atsiliepė balsai išvadžiojimų apie šnipų kate
kratinę vyriausybę ir panai
kareiviauti ir tt. “Am. $orado visokių marketų. Atsirado spekuliantų ne vien kasdien gorijas, apie jųjų naudingumus, reikalingumus ir nekaltumus...
kino carų sostą.
cialist Party” viršininkai Į.ĄTVĄfi LAISVAMA
Nuo to laiko visoj Rusi vartojamų daiktų, bet ir kasdien kalbamųjų dalykų šiame pa Trumpai sakant, prasidėjo po kpkių tai tautiškų karklynų ne
ne tik pragojo vyriausybę
augybę NIAMS PASIVAŽINĖTI. joj prasidėjo betvarkė. So sauliniame įsitikės kriaije. Į markerius ant pardavimo .ėmė
akademikų vedamas koncertas, kad j»o numalšinti šiurkštus
kritiKuoti, kad paakellbė*ka- “Vien. Lietuvninkų” su cialistai betvarkę įvilko ir vežti pačias idėjas, mažų tautų likimu imta spekuliuoti pa
atbalsius akademiškomis rankomis sudaryto skandalo su šni
rę Vokietijai, iš kurios soci manė, kad Amerikos lietu pačion kariuomenėn.
Ne saulio politikos turgavietėse. Tarp kitų bandyta nuvilkti ton pais ir vilkimu Lietuvos neprigulmybės į pasaulinės politikos
alistų viso pasaulio socialis viai savo aukomis pasiga galimas daiktas buvo tinka vieton ir musų Lietuvos neprigulmybę.
turgavietes.
tai semia sau mokslą, bet mintų didelį pasažierinį lai mai suvaldyti kariuomenės.
Amerikos lietuvių tarpe atsirado žmonių krūva, sumaniu
Rusijos biurokratų ministeriai, visuomenei visokių blėdžių
net ėmė kenkti vyriausybės vą ir po karės tuo laivu vc- Nebuvo galima toleBniai ka sių padaryti politikinę spekuliaciją su savo tautos ir tėvynės
kalti, lengvai numesdavo nuo savęs visas kaltes ant nekaltųjų
prisirengimams karčn.
vežiotų keliauninkus tarpe riauti. Prisiėjo pamėginti neprigulmybę -įr tuo padaryti sau gerą biznį.
“sargų.” Žinau atsitikimų,' kada Lietuvoje palaidieji dvari
Žymesnieji socialistai per Lietuvos ir Amerikos. Gir sugriauti socialistų įsivyra
Sumanyta ataušinti lietuvių širdyse Amerikoje ir Rusijoje ninkai pinigais inkišdavo kalėjiman savo vieton “ordinarščispėjo socialistų viršininkus, di šitas laivas “pakeltų” vimą.
jausmą, jau subrendusį ir nunokusį, kurio vedami lietuviai kus.”
kad jie blogais keliais eina, musų tautos ekonominį ger Likimas nulėmė tą svar pasiryžo reikalauti sau ant žut-but pilnos neprigulmybės. Su
Abejoju ar ta biurokratų priemonė ir taktas, kurią dabar
bų ir išganingą Rusijai dar manyta politikinė agitacija nuslopinti amžių svajones ir kil veda musų tautos palaidūnai ir musų tautos Judų sėbrai, jiąfns
tais pačiais keliais veždami būvį.”
klaidina ir visą organizaci Jei po karės Lietuvai bus bą atlikti gen. Kornilovui, niausiųjų sielų darbą sutarta niekais paversti. Vargais ir ken padės tuos Judus išteisinti.
ją.
Jiems buvo nurodyta lemta atgauti neprigulmybę Jis sumanė sugriauti persi tėjimais išliūliuotą mintį, kad Lietuva turi būti liuosa, savyBe reikalo musų gadynės Judus su Ko. bandoma slėpti
į pačios Vokietijos socialis (mes tikime, kad Lietuva sunkusią socializmu laikiną stovi, neprigulminga, sumanyta palaidoti tamsaus likimo ka ir išteisinti. Ne dyvai, kad jųjų priviso tenai, kur liuosa etika,
tus.
Tos šalies socialistai gaus jau jei ne visišką ne vyriausybę ir sugrąžinti Ru pinyne!
kur “Dievas dedamas į šalį...” Dalykai turės paaiškėti visoje
pirm karės su savo vyriau prigulmybę. tai savyvaldą). sijai tikrąją demokratinę
Apie musų tėvynės naujųjų Judų spekuliaciją prabilo kas savo pilnybėje. Musų tėvynės, musų liuosybės Judas su Ko.
sybe sugyveno kaip du di žinomas daiktas su laiku tvarką.
tai pusbalsiai kad ir per laikraštį. Pataikė jis į guštą šnipų gaus pasirodyti visoje savo nekybėje, ir tai ne ypatoje kokio
Pakilo jis prieš laikiną susisukusių savo vienminčių tarpe. Užgavo ta žinia tam tik nors pašaliečio “sargo” ar “ordinarščiko,” bet savo^ paties
džiausiu priešininku. Kilus pati šalis įsigys paša neri
karei vokiečiai socialistai nius laivus ir be to “V. vyriausybę. Ir ką-gi saky- rus veikėjus, redaktorius ir bendradarbius lietuvių “pažangia asmenyje, kaip jis yra su savo žymėmis rankpinigio už sutar
kyaitef
Armijos atsisakė me” tarpe. Kai-kas savųjų inpyko, kam “savieji” be reikalo
jei ne pirmutiniai, tai ir ne L.” sumanymo.
tį padaryti spekuliaciją su ‘'‘Lietuvos” neprigulmybė.” Ne
Bet
tai
galės
įvvkti
-vklausyti savo vyriausiojo aikštėn velka “šnipų” paslaptis.
paskutiniai metė visokius
dabarties “tardymo komisijos” velkamas jis pasirodys, bet
Po kav'^ išna’r'o vndo. Gen. Komilovo su
nesutikimus ir pirmon eilėn greitai.
Atsiliepė laikraščiai. Visuomenė ėmė nerimauti, nujutus pats statydamas, kol laikas, savę prieš teismą, ir tai prieš vi
pastatė ne partijos reikalus, at rimstančia i T krikai kns ksimas nuėjo niekais. Gal tėvynės pardavikus savo tautiškų veikėjų tarpe.
suomenės teismą, o ne prieš kokį “trečiųjų teismą” tos srovės,
bet šalies apginimą. Taip reikalingi svarbesni dribta* tai įvyko dar ir todėl, kad
Pasirodė slaptingos žinios apie “trečiųjų teismo” tėvynės •kur tėvynės Judai gimsta, kur “šnipai” sau gustas suka!
rusų visuomenė kol-kas ne- Judams teisti ir karti.
bent turėtų pasielgti ir A- už pasažierinius laivus.
Lietuvos neprigulmybė ant turgaus — vyrai budėkite.
merikos socialistai. Jei ša Tečiau tuo “V. L.” su I pramato žabangų , kokius
Gi kokia*tai “komisija” tardo dalykus.
lis neišvengiamų aplinkybių manymu kaikurie pradžiun Rusijai taiso visokio plauko
Ir “teismas trečiųjų” ir “pati komisija” vienos minties
PAIEŠKOJIMAI.
buvo priversta stoti karėn, ga. Net stato klausimus, socialistai.
iš Skuodo. Malonės atsišau
žmonių parinkta ir vienminčių tarpe sukasi. Nuo plačios vi
socialistai be murmėjimo su ar lietuviai turėsią tam lai Kerenskis. kurs pildo so suomenės Amerikoje nuo rytų iki vakarų dengiama uždanga
kti sekančiu antrašu: Pačta
Paieškau
savo
seserį
Ka

stanc. Kapino, Vitebsko
visa tauta privalėtų dar- vui laikyti prieplauką kad cialistų norus gavo viršų. lu kad ir kiauru.
zimierą
Lazickicnę,
Leipa

gub. s. Ašona Bolnica Vsebuoties šalies apginimo rei ir Liepojuje, Klaipėdoje, ar Jis išnaujo Rusiją pastūmės
Ir įvykusį juuosišką faktą kaikurie laikraščiai neva ra lingio parap., Šernų apekr.r
prastutėliu keliu, jei poserosyjskago sojuza gorodov.
kale.
Palangoje.
mia širdimi (1) dailiai reagavo bandydami “šnipus” ir “spe Suvalkų gub. Petrą Vaičaitį
Tečiau “Am. Socialist Žioplumo visur pasitaiko. novei bendraus su socialis kuliantus” pateisinti, sudarydami šnipų kategorijas, išanksto iš Krosnyko, Liškcvos pa S. S. Virkutisy.
Party” nepaklausė tų svei Bet jo daugiausia, kaip ma tai^. Išnaujo teks nugirsti rengdamiesi prie to, kad dalykams išėjus viešumon, “savuo rap. ir Joną Amšiejų iš Na
kų perspėjimų ir neatsiža tosi, pas musų laisvama naujas ten suirutes.
sius” nusidėjėlius hutų galima priskirti prie nekalčiausios ka vikų,, IJškevos parap. Malo
dėjo pragaištingos šaliai ta nius. Mat, jiems norėtųsi
Tasai pat Kerenskis, anot tegorijos visokių politikos spekuliantų. , *
nės atsišaukti šiuo antrašu:
jūrėmis pasivažinėti ir tuo žinių iš Petrogrado, Rusiją
ktikos.
Ir palengva laikui bėgant slepiamoji tautiškame maiše Russia, Voronež, Staro Mųs- “ Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vatokovskaja ui. No. 19. ML LušTatai iš partijos pasitrau budu “pakelti ekonominį paskelbęs respublika, nelau yla ėmė lysti iš maišo.
\
tijos bankoje
kiant įsteigiamojo parla
Pradėjo aiškėti, .kad tuo spekuliantu, kuris buvo apsiėmęs ko, perduoti Jie vai Lukšie
kė visi žymiausieji socialia stovį.”
tai. Paskui juos atsimetė Jei panašų sumanymą mentarinio susirinkimo. Ši šnipų būryje Lietuvos neprigulmybp nuvežti į politikos tur nei.
Taipgi paieškau savo gi
ir žymi dalis šiaip narių. butų iškėlę eikštėn socialis to reikalavo socialistai. Jie gavietę, yra garsusis Stasys Diplomuotas. Jis veikėjas, graž------- or omcAoo
sakė,
kad
respublikos
pa

minaičio
St. Dabušinskio
bylis, taigi geriausiai už kitus tikęs būti agentų ant turgaus.
MQwaukoe iTflnnr
“Am. Socialist Party” to tai. 4ąi šitiems tasai suma
Are.
K*mp Vesta
Jis su kitais keliais žymesniais “veikėjais'* iš turpo tų, iš Vilkanastrių, Leipalingio
nymas labiau pritiktų prie skelbimas suturės sukili
kiuo bildu suskilo.
3% ant Ju»ų Pinigų
Juk socialistai sa mus, naujas revoliucijas. kurie nuolat raštu ir žodžiu gyrėsi, kad dirbą vien “dėl Lie parap. Jo antrašas: Voro
Atsinietusieji iš “Am. So- veido.
tuvos,” o ne “dėl Romos” kaip kiti kini ,dačo, apsiėmė nu než, Nikilinskaja 27, OhSčeAtdara Penedėllat* Ir Nubatomia
.ciąlist
Party” socialistai kosi veikiai apvaldysią jei Socialistai viešpataus.
Atkarai* Iki H t n landai
Bet valgiui jie ten ilgai dirbti Judos darbą, .lis su Ko. vienmihčių pasižadėjo už tam žitie, Yč., VIII kl. gimnazii
suorganizavo naują partiją ne visą, tai didesnę pusę pa
Skoliname IMniųu. ,mt NafllU
vardu “Sočiai
Democrat saulio. Toksai apvaldymas viešpataus. Jiems ten sek tikrą atlyginimą pasidarbuoti naudai tų visų, kuriems Lietu St. Dobušinakomu.
Reraiunčiaine pinigus į
League” (Sočiai Demokra reiškia ir kapitalo užgrobi sis tąip ilgai, kol liaudis nc- vos neprigulmybė ir kitų mažu tautų liuosybė nėra naudinga
Buropą ir galima gauti
.įieško savo
Bet kįek saliui ir nepageidaujama. Jis subarė dirbti užABOOjOOO j mėnesį algos S. l’iflkiųbs
mą. Su kapitalų galima į- h-ų^pra^.
tų Sąjunga).
LaivokartMDabar šita nauja <ioeįalis- sitąieyti šimtus ir feuksian va^go pmeeie praleisti ir juu- bp išlaidų visokioms kelionėms, agitacijom s ir kiliams daly giminių Antano Virkučm ri
kams Rusijos lietuvių pabėgėlių tarpe.
kentėti!
tų sąjunga, kad labiau pa- čius laivų.
Vietovių Kataliku DlvandUs
Kino kasdieni* lSskyrua oedėldie

Dar apie liMtais
judošius.
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ULiųuiukaa, rugsėjo 18, j9l7

' PR: Galinis, Vėmalų v-

Dialogas

‘Sfivečųis’

|- -■•■.T”*'

Federacijos Kongresas
Aiųerikva ILuLal- bė, knd jie taip gražiai mo
jųeaitikėjo, kų susitarti ir jšriįrtrttyti
•a*
Jufias ir Lekėšis. Šiuodu ar kad taip širdingai ir gražiai taip ruimingas svetaines.
M. Rausie uė; Juzė, jų 36 tistai atlošė labai gerai. Ei Grand Rapid* ’iočiųi priims
Gbieagiečiad sukruskite!
Septintasis Federacijos Kongresas jūąrt wtais bus
metų duktė — pų* A. Ko- les deklemavo p-lė G. Žič moksleivius delegatus. Bet
J eigų negalite pasistatyti laikomas rugsėjo 26, 26 ir 27.
manjbovskienė; Rilėnas, Pa kiutė. Palinksmino publikų apsiriko. Grand Rapids, lie kokia viena draugija svetai
Kadangi Federacijai yra pasterta ga# pM ,dwb°
beržių ūkininkas,—R Sla gražiai.
tuviai katalikai parodė kų nės, tai ausidėkite į krūvų
vėnas; Kligis, Amerikoj bu Toliau sekė vaizdelis iš jie sugeba ir gali nuveikti dvi-trįs-deaimitis .ar dau dirva, tai yra, rūpintas lietuvių reikalais aplamai, e A
vęs vaikinas — V. Jusas; Amerikos lietuvių gyveni už tai buvo jiems garbė. giau ir lengvai galėsite pasi menkos ypatingai, ir kadangi dar žymj dalis bos dir
vos teberiogso dirvonais.
Vietos lietuvių visuomenes Barbora, apysenė Vamalau mo II aktuose “Ir Aš Ne O mes lietuviai moksleiviai, statyti sau gražių syetaiųę.
Todel-gi yra nuoėirdzlai krie^amos visos »usų
kių bobelė — p-ia M. Šuke- paisau.”
tariame kuodidžiausį ačių už kulių nereikėtų rausti
domai.
darbingos organizacijos, draugijos ir parapijos skait
vičienė; Prūnys, Galinio
Veikianti asmenįs buvo Grand Rapids ’ieciams už prieš svetimtaučius.
Gerbiamieji Tautiečiai!
lingai atsiųsti < busiamųjį Kongresų savo parinkteauiuoKadangi vietos Tautos bernas — A. Blaškevičius; šie: J. Banis, p-ia M. Šuke- taip didį lųoksleiviams pri Taipgi tūrių priminti, kad
sius atstovus įteikdami jiems savo naudingus nutari
Fondo 79 skyriaus kolekto Kastė — p-lė A. Balsyčiutė vičienė, N. Kulešius, J. Su jautimų.
Grand Rapids yra gera vie mus.
riai, vinni būdami rekrutų ir Nastė—pdė R. Lipkiutė bačius. Jų vaikai: p-lė A. Vienų dalykų negaliu pra ta, dėl lietuvio daktaro,
Nereikia čia beveik ir minėti, kad musų tautos
— Vornalaukįų mergaitės. Balasyčiutė. p-lė A. Abro leisti nepatėmijęs, kų paste dantisto, advokato ir aptieeilėje, ir iš tos priežasties
Visos veikėjos ir veikėjai maičiutė, p-ia M. Pauzienė, bėjau Grand Rapids, tai koriaus. Nes iš šitų profe veikėjai ir inteligentai pasiskubins — į Kongresų, idant
susirupijuę savais reikalais;
atliko savo roles gerai, nes p-ia M. Komantauskienė, ir tas: Pas juos nesiranda jųoi sionalų nėra nei vieno lietu sustiprinti silpnesniųjų dvasių ir veikimų savo refera
kiti dirbdami viršlaikį ne
mokėjo atmintinai. Geriau P. Lekėšis. Visi lošėjai mo vieno taip vadinamo inteli vio. Todėl lietuviai profe tais ir šiaip naudingais ir protingais patarimais.
galėjo bėgyje šio rugsėjo
$<JN, AM&OTAS,
siai pasižymėjo ponia M. kėjo savo roles atsakančiai, gento, profesionalo, apart sionalai atkreipkite domų į
mėnesio iškolektuoti iš pa
,
PIRMININKAS,
Šnkevičieuė, Vornalaukių ir išpildė labai gražiai. Ge keletu moksleivių. Bet vie tai. '
sižadėjusių mokėti mėnesi
, k- -, :(4r
bobelės rolėje ir B. Slavė
nybę pas juos galima -rasti
Žmones Grand Rapids,
nes duokles nuo karės nu- nas, Paberžių ūkininko ro riau negalima nei norėti.
?. S. J kongresų gulės siųsti delegatus: ų) apradidesnę negu taip Chicagos Mich. yra labai svetingi
“
Tėve
musų
”
eiles
deklekentėjusiems . musų bro
pįjos po 3 delegatus fsų gįMd klebono), b) visos gi
lėje. Kiti visi atliko savo ro mavo p-lė O. Žičkiutė.
ar kitų kolionijų lietuvių. patriotai lietuviai.
liams ir seserims Lietuvoje; les gerai.
draugijos ir centraliųių organizacijų kuopos — po I.
Solo “Kur Bakūžė Sama Pavyzdin, jų kolionija turi V. B.
užtai kam rupi vargas mu
Jei tos draugijos, .ar kuopos turi daugiau kaip 100 na
Po lošimo sekė deklema nota,” sudainavo p-ia M. net 6 ar 7 viešas svetaines,
sų viengenčių, kuoskaitlin- eija “Pajurėje.” Gražiai at
rių, tuomet gali siųsti nuo kiekvieno šimto narių po 1
Gšmutienė. Ši moteris turi kokias turi pasistačiusios
RACINE. WI6.
giausia atsilankykite į Tau liko p. U. Kulešius kvarte
atstovų. .Centralinių organizacijų vaidybos gali ir gi
labai gražų sopranų. Ir bu įvairios draugijos. Nekurtos
tos Fondo mėnesinį susirin tų “Kaitink Šviesi Saulu
tų garbė Grand Rapids lie turi jau tas svetaines išmo Rugsėjo 5 d. 1917 m. su siųsti į kongresus savo representųntus-nedaųgiau, kaip
kimų, kuiis įvyks nedėlioję, tė.” “Reiškimai Bpalvų,” tuviams ir jai pačiai, kad ji kėjusios “cųsh,” kitos jau
po 3.
;
23 rugsėjo, pobažnytinėje monologas, neblogai atliko nai tankiau pasirodytų su baigia mokėti. Draugijos, sirinkusieji Liet. Dienos (1
fc J. A.
svetainėje, tuojaus po pa p. S. Slavėnas. ‘‘Saulutė Pa dainomis ant scenos. Šian visos turtingos, gerame sto lapkričio 1916 m) komiteto
į '/
maldų, 10 valandoje iš ryto. tekėjo” deklemavo jauna sykį jinai atliko l^bai gra vyje. Na, ir dabar fu prily Racine skyriaus nariai ap
KUR VA2IŲŲTI
svarstė:
Po mitingui tuojaus toje mergaitė p-lė G. Žičkiutė. žiai.
gink žmogaus tokių kolioni
MOKYTIEB.
pačioje svetainėje bus ba Deklemaeija pasisekė visiš Toliau, choras sudainavo jų kaip -Chicagos, kur ran 1) Jogei Liet. Dienos (I
lapkričio
1916
m.)
pinigai
lius parapijos naudai, o se kai neblogai.
labai žavejančiai “Karvelė dasi apie 60,000 lietuvių, dar neišsiųsti Lietuvon,
Ą7ERGIJOS
kančioje nedėlioję 30 rugsė
V dienas jau
Toliau sekė labai juokin lį.” Deklemaeija “Nutaute- apie keletu šimtų draugijų.
praėjo. Bet\
jo, toje pačioje parapijos gas dialogas ‘Pas Dantistų,’ lė” p-lė A. Abromaičiutė O galiu be apsirikimo saky nors tenai badas viešpatau Daugumas iš musų jauni
jvis <Ur tarp.e mus
yra dau# vergų,
i , . u*
Jlt kaičių nori prasimokyti, an
svetainėje bus balius paren kurį taipgi juokingai atliko atliko taip artistiškai, kad ti, kad nei viena Chicagos jakurįe yra alatujniatųi nuo savo darbo beširdė*
gtas Tautos Fondo 79 sky pp. Slavėnas ir Lekėšis. Pa jau negalima nieku nei pri draugija neturi savo svetai 2) Jogei tų pinigų valdy gliškos kalbos ir pasiekti
verg-mistrės-LIGOS.
Yrą labai lengva išvengti ma
riaus ant naudos nuo kaaiės baigoje Šv. Kazimiero cho dėti, nei atimti. Jinai gali nės, kuri galėtų lygintis mų savinasi komitetas, ku augštesnio mokslu kokią
žų kliūčių išaugant 'j didėles,
nors
riame
nebėra
visuomenės
iš

nukentėjusiems musų tau ras sudainavo “Lietuvos Di ma tikrai pavadinti Grand GranJ Rapids draugijų sve
jfiigu mndi atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų .pareiga
rinktų asmenų, kuriaispasiAš
nuo
sav.es
patarčiau
tiečiams Lietuvoje.
tainėmis.
Gal
kuri
ir
turi,
Imk paties savęs ir savo šei
di Dievai.” Dar kalbėjo p. Rapids lietuvių aktorkų.
tikėjo Wilkes-Barre suva kiekvienam ateiviui važiuo
mynos tai vi* atlikti.
T. F. 79 sk, rast..
tai
gal
bnt
kokių,
kuri
ne

Ai. Račkus. Jisai labai aiš Velytna, kad p-lė A. Abro
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
žiavimas.
nų, kaipo plovimas .skaudiianJ, Lazdauskąs. kiai nupiešė moksleivių gy maičiutė, lavintųsi ir toliau, turi jokios svarbos.
ti į št. Bedegs CoJIege, Peru,
«os gerkles mtraukimui j save
3) Jogei minėtame komi III. kur mokina Tėvai Reaaįtįlšinimui dusulio, nuo gal
venimų Amerikoje.
nevien tarp lietuvių, bet, O juk Ghicagoje randasi
vok ir ausų skaudgjiftio; ect.
tete
leidžiama
turėti
spren

MOKSLEIVIŲ SEIMO
kad eitų pasimokyti į tam kelios dešimtis daktarų, ad
aiediktinui
iiįr
kurie
via
jau
džiantis balsas asmenims
Antras vakaras, rugp. 22 d.
VAKARAI.
tyčių mokslainę ir galiu be vokatų ir kitokių apsitrinuapsireiškia esąs 13 <erSAusIų na»1917 m. programa.
neturintiems
musų pasitikė atsižymėję įvertose šakose
minių gydu.čiių, • e*an,ūių" aut
Įapsirikimo sakyti, kad jinai sių pusinteligentų, kurie
pardavimo— ase už bonkutę.
jimo kaip ana p. Šimkui ir mokslo.
*Per visas tris seimo die
.
.v«.4.ū
.,
statosi
esą
visuomenės
vei

Pirmiausia kalbėjo M. Zų- pastotų pirtnos klesos artis
kitiems.
nas, Grand Rapids, Mich.,
Profesoriais Tėvų Bene
aa MT&sM-sis
jus, “Vyčio” redaktorius. tė. Jinai turi gabumus, tik kėjai. Bet iki šiol Chicagos Nutarė: — 1, Griežtai už
tiltu Ilgu, naudoki
lietuviai gražiai palinksmi
diktinų
randas
Su>v.
Valsti

draugijos
nieko
konkretiš.Jisai kalbėjo apie lietuvių juos reikia išlavinti. Ant ga
protestuoti prieš p. Šim jose virš septyųių šimtų.
no moksleivius, savo įdo
iHMeoreueR,
visuomenės veikimų čia A- lo kalbėjo J. Poška mokslei ko nepastatė. Man rodosi,
kaus
ir
visų
Wilkes-Barre
ėsipo as»« Ir tjltikitiru drsugs
miais bei turiningais vaka
nor p«r puse Mmtmečfo.
Šv. Bedo kolegija yra la
jnerikoje ir Europoje. Ga vis, apie socializipą. V. cho kad Chicagos lietuviams
rankute; galima gauti vi«iae apvisuomenės
neįgaliotų
asme
rais. Pirmo vakaro, rugp.
trūksta
taip
vadinamo
tiekosa
azhk BM P»U fabrikuota—
biausia
pagirtina
tuomi,
baus musų jaunuolio kalbi ras sudainavo “Lai gyvuo
nų
kišimusi
ir
apvaldymų
f.
AO.
RICHTER A C®. 4
21 d. 1917 m. programas su
kad jos lietuviai mokiniai
ja Lietuva.” Tuomi vaka “common sense,” o perdaug
visiems patiko.
«askis|iM atrast,
<NtW 'V««k.
sidėjo iš sekančių dalykė
yra logikos ir filosofijos. Lietuvių Dierioje suriktų pi turi savaitėje keturius kar-.
ras
ir
užsibaigė.
Po
taip
. “Beauštant Aušrelė” ir
lių:
gražio programo jaunimas Matote, kų tai žmonės gali nigų.
tus lietuvių kalbos pamo-'
“
Šėriau
Žirgelį
”
sudainavo
2, Pareikalauti iš p. LoVisų pirma visų katalikiš
padaryti su paprasta išmiu
dar
šoko
ir
linksminosi
iki
kas taipgi kiekvienų sekma
kų draugijų atstovai iš Šv. Kazimiero mergaičių1 vėlybai nakčiai.
čia, be jokių augšto mokslo P«tto ir visų kitų Lietuvių dienį įvairius programus.
Grand Rapids ir vietinis choras. Eilės deklemavo p-jė
Taip tai užsibaigė tie tris vadų, be daktarų ir be ad Dienos (1 lapkr. 1916 m.)
A.
Žičkiutė.
Po
to
vėl
cho

Broliai jaunikaičiui, ku
Oentralinio Komiteto narių,
klebonas kun. J. Gerviekas,
moksleivių Seimui surengti vokatų.
ras
sudainavo
“
Ant
Tėvelio
išreiškė širdingus linkėji
Chicagos draugijų vadai kad kuogreičiausia atiduotų rie norite ųųgųteanį mokslę
vakarai, prie kurių daug
Dvaro
”
ir
“
Kelkis
Berneli,
pasiekti, važiuokite į vįrčmus visiems moksleiviams.
triūso pridėjo vietinės drau ir veikėjai turite rausti iš badaujančiai Tėvynei jos
Negulėk.
”
Chorai
kaip
ma

minėtų kolegijų. Mokslus
Šių draugijų atstovai daly
gijos ir pavieniai žmonės. sarmatos, kad per 25 metus pinigus ir 3, įgalioti šio su
žųjų
mergaičių
taip
ir
di

davo pasveikinime: Šv. Pe
neįsteigėte savos svetainės, sirinkimo vedėjų ir raštinin prasidėjo rugsėjo 12 d. 1917
įHimnump
džiųjų
gana
gerai
išpildė
sa

tro ir Povilo dr-jos atstovas,
kuri galėtų nešti vardų sve kų pasiųsti prašymų į Ame m.
I78MĮRAK, KAD TURI SKILVĮ.
Šv. Rožančiaus Moterų dr- vo užduotį. N. Kulešius pa- j F. P. Bradchulis j tainės. Nešioti savo sunkiai rikos Raudonųjį Kryžių,
aauAmirSk. k»a genauMokslo metas šioje mo- Po
i* Valgiui
joauimfersk,
, .
, • •
i »■ •iaa kietas tavo skilviui yra EATOjos, L. R. K. A. S. 54 kuo deklemavo vėl labai gražias • Lietuvis Advokatas • uždirbtus pinigus svetimtau kad pasistengtų pinigų siun kykloje
atsieina pustrečio. NIC. Prašalina visus nesmagumus.
»
ATTORNET AT JLAST
Ii negero sutimų į Lietuvų paskubinti. šimto dulierių, prie to oras toybkgrtp ligostaspaeina
pos, Šv. Jurgio dr-jos, Šv. eiles apie meilę.
čiams
už
svetaines.
G
patįs
reliktą, kad raugia
105 W. Monroe. Cor. Clark 8*. z
Svarbiausi vakaro dalis Room 1307 T«l. Rando) Db fiSM. a nesusiprantate, kad tai vis-1
Kazimiero Choro Mergaičių
Juozas Lasdauskas,
yra labai .geras, nes ši ko gera vaiste.
17
j,
CHICAOO.
ILU
3 kų galėtumėte paitįs pavar
dr-jos, Šv. Juozapo dr-jos, buvo komedija: “Daina be
Liet. Dienos. K. rast. legija stovi ant ūkės, kur
toti.
Vytauto Liet. Didž. Kun. Galo.” Jų atliko sekančios J S trr.: »11S fi. Halsu* Jtt.
8.15 Bark Avė.,
privažiuoti galima iš visų
J
Talaphoaa Y»rd»
vpatos:
P.
Slavėnas,
P.
Le

PRANEŠIMAS
CICEROS
dr-jos, Pilnųjų Blaiv. 10
Grand Rapidsiečiams garRacine, Wis.
pusių. ,
“
Draugo
”
skaitytojams,
kam iš
kuopos, Vyčių 43 kuopos ir kėšis, S. Paura, pl-ė A. Ab
Ciceros *‘Dcaugo”
skaitytojams
Norintieji važiuoti ir geiz- nepristato vaisas teisingai kožna
Tautos Fondo 43 skyriaus. romaičiutė, p-lė M. Ambrodami turėti platesnių žinių, dieną “Draugą”, tai meldžiu a Įsi
Visi minėti atstovai iš šir maičiutė ir A. Blaškevičius.
pas manės, o aš stengsiuos
kreipkitės šiuo antrašu: St. šaukti
PASISEKIMAS
pataisyti.
dies velijo gero pasisekimo Visi lošėjai atliko rolės la
Bede’s College, Peru, 111.
J. MOZERIS,
moksleiviams seimuoti. Iš- bai puikiai. Ypač S. Slavė
1430 S. 49th Avė., Cicero, III.
V.
Damašas.
Daugumoje mūzų mintyse reiškia įgijimas
tiesų negalima palikti nėjai nas artistiškai atliko savo
rol,ę.
Po
komedijos
sekė
ciminėjus. kad taip širdingo
tuhto. Delel įgijimo turto, jus turite būti sis*
Įyillllllllllllllllllllllll|HIIIIUUUIIHIIŲII|HHhHHHIIIMIIHIH>IMt1IHHIUIHIIIIIIHttl»
priėmimo dar moksleiviai lėa, kurias padciklemavo p-lė
tematiiki a>vo taupiujme. Patyrimas tukniekur nėra turėję, kaip G. ŽiSkiutė.
Dabokite Savo Akis
atpnčių taupių ir pasekmingų žmonių, paliu
Dar buvo sudainuota ke
kad Grand Rapidse lietu
letas gražių dainelių Šv.
dija vertę tauplnlmo. Pirmas žingsnis prie
viai katalikai priėmė.
Paskui kalbėjo Mokslei Kazimiero choro. “Nesidityrto ir pasisekimo turi būti bankos knygute*
džiuok
”
dcklemacijų
atliko
vių &usivi<mijimo dvasiškas
vadovas kun. A. Petraitis. N. Kulešius.
Pndikit tiiiwti šiudlį nors ir su (1.00 Mis mokinu 3-il| flut&inll iii j#Pabaigoje kalbėjo p. M.
Jisai vaizdingai nupiešė
sų depozitų.
'
■
žmonių gyvenimų Ameriko Juras, temoje liet. auklėji
mo įstaigos Amerikoje. Nujc.
Isltalgyklte gerai parinktus akinius stiklus. Puoškite upruplnti sa
Toliau choras sudainavo kalbėta geraį. Pabaigoje dar
vo akis specijalistul. kprs 16 metų darbavosi lenkų &v. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant
“Prašom, Prašom.” Chorų choras sudainavo “Vyčių
Himnų
”
ir
tuomi
vakaras
vedė p. V. štasevičius. Po
, John J. Šmetana
to sekė deklemaeija “Jonu užsibaigė. Linksmintasi iki
Akių Specialistas
ti, širdžiuk” kurį pagirti vėlyvos nakties.
TgMTKTT MANO UgKMA.
nai išpildė p-lė <O. žičkiutė. Trečias vakaras rugsėjo 23
Didžiausia Valstybinė Įlanka ižakiriant vidurmiesti.
1*01 SOUTB ASHLAND AVI
1917 m. programa.
Po pasveikinimų, dainų ir
Knmpii 1' In Ldl Am Pinti'- Apimku- Ynu- aurMa-f
dcklęmacijų, tapo sulošta
“Mano Amatas” monolo
Ashland A»e., Kampis dT-tos (atris.
Valandos:
ryt© du 8 v. NMel. nuo 0 ryto iki 1‘2-tni
galųplKUM Caaal &£3
komadija .“Paskubėjo.”
gų p. . Slavėnus atliko IaVeikiantieji uameilia bu- J bai gražiai.
milllllllilllMIII*NNNHWN|milllllllllllHIIHnUliniNllllllllllil|||||||luillllllllllllllHl

LtETUVlAr
AMERIKOJE
BrSSfSS^a1

v

“PBAU1JAS »l >

akių ūkininkas, P. Ūkelis; ;a^e “Lempų”
flmA
I1Y1WXU>A jo
l/v
_ • _ T 1 • *•
Galinienė,
moUri#-~p-ia * V

Ištikro

išpildė V. vbn
X! . 1

rATOKI c

Peoplft Stiek Yards
■ Štate Buk

,WWW'’' '
Utominkas, rugsėjo 18,1917

ROSELAND, ILL.

VAIKAS BEŽAIZDAMAS
M SU UGNIMI SUDEGĖ.
Kaip jau buvo “Draugo
MELROSE PARK, ..

PRANEŠIMAS.

PAJIEŠKOJIMAI

Šiuomi pranešame, kad
Pnlcftknu kunigo Stanislovo Dišo,
“Draugo” Bendrovės šėrinin- (I iii<*lni
kaip iš Lietuvos, 5 metai
Pas mus lietuviai laisva 182 iruin. minėta, kad hid
ulgul (fyv«*no iickurį laiku (iiicuguj,
Edmund
Sehulz,
5
metų
kų specialia susirinkimas bus šv. Jurgio parapijoj, bučiau labai
maniai ir socialistai. kad rose Parko katalikai priža
kas man praneštu:
senumo 1676 Wright St. 9 dieną spalio, 1917, 2-rą va dėkingas kad
P. SAGOTAS,
skleidžia, tai skleidžia ap dėjo p. Bužinskui. pasivadi
nusiam save kunigu ir norė žaizdamas prie kitų vaikų landą po pietų “Draugo” ben 1034 N. Liberty St., MOKIUS, ILL.
švieti), kad net baisu.
Melrosc sukurtos ugnies uždegė sa drovės name, 1800 W. 46th
Rugsėjo 1 dieną vienoje jusiam sutveri i
Paieškau' savo seserės Marijonos
Parke parapiją, duoti 100 vo drabužius ir taip sunkiai St. Minėto susirinkimo tikslas UarauMkiutės, po vyrui Turnopuvičiosmuklėje
susirinko
daugu

nę. girdėjau kad gyveno St. Louis,
Antradienis, 18 rugsėjo.
dol. jeigu enas prirodys fak apdegė, kad vežant į St. bus bendras visų “Draugo’ dabar nežinau.
Taip pat ieškau
mas
Roselando
laisvamanių
Šv. Juozapo Kupertiniccio.
Bendrovės
šėrininkų
pasikal
Svogerio Kaz. Sapalus. Jie patys ar
Marijos
ligonbutį
mirė.
ir pradėjo diskusuoti, kuris tais ir dokumentais, kad jis
kas kitas malonėkite atsišaukti ae
bėjimas apie padauginimą kančių
adresu:
Trečiadienis, 19 rugsėjo. to malonaus
esąs
tikrai
katalikų
vysku

skystimėlio
ROZALIJA ŽIVATKAU8KIENE
“
Draugo
”
Bendrovės
kapita

Šv. Januariaus ir kitu kan daugiau išgers.
Vakar pas Stanley Field lo nuo $25,000.00 iki $50,000.- 717 W. 19th. St., CHICAGO, ILL.
Srėbė to po įšventintas į kunigus Ir
kiniu.
kokioje
vietoje
Lietuvoje
fanną, Lake Bluff tapo iš 00 ir numažinimą šėrų kainos Paicškuu savo brolio Kazimiero
lei. kol tik galėjo ant kojų
Kimcės, pueinunčio iš Kaimo guli.,
buvo
kunigu.
Proga
buvo
trauktas skenduolio lavo par value kiekvieno šėro nuo Vilkmergės palieto, Raguvos pa rupi
pastovėti. Tuomet pradėjo
jos, Vilionių kaimo. Girdėjau kad
KUR TRUMPA TEN
Vyras esąs apie 40 $25.00 ant $10.00 už Serą.
gyvenų Cldeagoje. Meldžiu Jis pats
žiūrėti kurio kakta vra duota pasipelnyti ir laikas nas.
ar pažįstami praneškite apie jį, už
TRŪKSTA.

fajetonas McKlniay 67M

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
(lydo visokias Ligas
346? U w«thri Iltį.

kiasu W. II litras

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Ofisas 2359 8. Learltt St
Valandos 4—t ir 7—9
Tel. Canal 3877.
iilidlllllllllllllllllllllllHlllllllilllllllilll*2

JOSEPH O. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 324 National Life BW«.

22 So. LaSalle St..
dar paskiria 2 savaitės.
kti kušių labai dėkiugas, mano adre
metų amžiaus senumo. 5 pė
Vakarais 1684 Mlltraukeo Are.
Kun. A. Ežerskis, pirm.
sas sekantis:
Bužinskis tai išgirdęs, va- dų ir 8 colių augštumo, apie
Central es»S
vis pamėgino tik- su kumMOTIEJUS KVNCE,
J. J. Statkus, rast,
Rasldence
Humbold 27
2344 W. 23 Plaee Chicago, III
L. Vyčių 5 kuopa Nortli štimis, bet vienas gavęs ,žiu°ja į Melrose Park, pa 170
svarų
sveriantis.
CHICAOO, IU
Paieškai! savo pusbrolių: Rene
Sidėje, neteko gabaus vei gerą moekišką patepimą žiūrėti kaip ten išrodo, Yra manoma^ kad tai vienas
(likto ir Tcdciišo ir puseseries Ro UIIIIIIIIIHIHHIIIIIHIIIIIIIIIIlllllIliiiUIllli
N0TICE.
•v • •
zalijos, Tamošaičių, paeina iš Kau
kėjo.
Ilgai vargus L. V. išėjo
savo draugų atsi- Perėjęs visas karčiamas iš Carolina laivo pasažierių,
no gubernijos, Raseinių pavieto, Jur
Notice
is
hereby
given
that
barko volastics, Skirnamuiiės mies
5 kuopa be vadovo pernai vesti.
kiek
lietuvių kuris laike važiavimo įšoko
Ilgai netrukus pri- sužinojęs
telio, 10 metų kaip apleido Lietiivų,
Tel. Drover 7043
a
special
meeting
of
tbe
stockir visa laika gyveno ITiiladcipliijoJc,
metais susilaukė moksleivio buvo tris ir da kaip apsigin čia yra, pasisamdęs savo į vandenį ir dingo.
holders of tbe -Draugas Pu b. l’a. .Malonėkite atsišaukti, nr kiti pra
Dr. C. Z. Vezelis
p. Juro.
Atvažiavęs pas klavę su buteleis
Tik ką P°rą agentų išvažiavo atneškite
jų
antrašų,
nes
turiu
svarbių
LIETUVI8 DENTISTA8
Co. will be lield at 1800 W. reikalų šiuo antrašu:
mus, pamatęs musų silpnas suspėjo susib*rukti į smuklę,] S'al į Chicago džiaugdama
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
46th St., on tbe 9tb day of
VERONIKA GALNAITE,
Nedaliomis pagal sutarimų.
spėkas, griebėsi prie darbo čia žinoma ir pradėjo kra- šis, kad jam bus iš to labai
Penktadienyj ant kampo October 1917 at tbe bour of 4530 So. Hermitagc avė., Chicago, III.
- 4712 So. Ashland Avė.
,.
arti 47-tos gatvės
ir veikė kiek tiktai jo jėgos pyfį su buteliais’į galvas, geras biznis, nes tvėrimui Madison ir Wabash gatvių,
2 o’clock p. m. for tlie purpose
ANT PARDAVIMO.
pavėlyjo, ne tik vyčiams, Apsikrapiję užtektinai visi, parapijos komitetas buvo Chicagos kriauekos, kurios
of considering tbe votiug upTaigi iš buvo sukelusios streiką, tėbet ir moksleiviams.
Bet: karžygiai laimiejusieji kovą sustojęs dirbti.
EXTRA PARDAVIMAS.
on tbe proposition to inerease
Turi buti greitai parduota bučerprogos
pasinaudo myjo tos kompanijos na
štai gauname žinią, kad mu- įšėjo, bet dar susitiko ne tos
the Capital stock of tbe said nė ir grosemė. Priežasti savininkų
AKYS EGZAMINUOJAMAS
su nenuilstantis veikėjas ža kaltą žmogų ant gatvės, tai jęs sušaukia vėl naują susi- mus, kad nedirbtų ten nie- Draugas Publisbing Company paima kariuomenėn. Biznis plačiai
išdirbta; puikiai įrengtas. Tarp lie
ir kitataučių apgyvento] vie
da apleisti mus ir žada va tuoj žinoma ir tam teko j rinkimą parapijos vardu, kas. Tik štai pasitaikė ko- from $25,000,00 to $50,000.00 tuvių
toj, švariame miestelyj. Kuriems ne
stoti kariuomenėn atsišaukite
žiuoti į mokyklą prisirengti galvą.
Tokiuo tai budu bet kaip viršui buvo minė- kia ten nužiūrėta, na ir da decrease the par value of each reikia
tuoj, parduosim pigiai. Del platesnių
informaeijų kreipliitics i “Draugų”
tolesniam veikimui tautos ir užsibaigė kova, bet sužeistų ta, kad pareikalavus nuo jo vaį ravėtis
už plaukų. oi uorųsodojd ai[) ošiu put? administracijų
Kas turite silpnas akis Ir trum
laiškų arba asmeniš
pų žiūrėjimų arba galva skauda
kai.
tikvbos labui.
dokumontų
apie
kunigystę
pasirodė daug: vienam koja
Plaukai pradėjo dulkėti ne jod 00*53$ ui°j) jįoojs jo ojuus
nelaukite ligai, bet ateitiklte pas
mane.
Aš Jums duosiu rodų ir
Negalėjome taip šaltai pa išlaušta, kitiems akys ap visi jo pienai sugriuvo. Štai ant juokų, nes policijantas share to $10.00 per sbare.
pririnksiu akinius. Už savo darbų
REIKALINGA.
gvarantuoju arba pinigus sugrą
likti, negalėjome užmiršti daužytos.
Tai ką pas mus jau praėjo apie 6 savaitės ir vos ne vos anas perskyrė,
Dated tliis 31st day cf
žinsiu.
jo darbi), nuveikti) musų veikia socialistai su laisva ■ris negirdėti pono BužinsREIKALAUJAME
PATIKUSIO
PETER. A. M1LLER
August, 1917.
PARDAVĖJO ČF. V ERIKU IR MAS
2128 West 22-ra gatvė
kuopoje.
Išreiškimui pa maniais, nors jie visur be- kio su dokumentais.
TINIU DEPARTMENTE. ATSIŠAU
Rev. A. Ežerskis, pres.
KITE:
Vasaryj, iš Suv, Valstijų
d'ėkos liko sutaisytas gražus veįk panašiai elgiasi, bet
Dabar Melrose Parke dau
IZ. NAUSIEDAS,
J. J. Statkus, sec’y.
4605 SO. ASHLAND AVĖ.,
vakarėlis. Tas vakarėlis at nors kiek mažiau butelių su giau apie nieką nekalba, į užmbežį tapo išvežta įvai
Reikalingas stoek’o pardavėjas par
sibuvo 11 d. rugsėjo, Šv. daužo.
Vieni jį rų prekių už $308,906,525
Tai matom prie ko kaip tik apie jį.
davinėti sceurities Ilailvvay Eųulment
AR ESI GIRDĖJĘS?
M fg. Co., nuošimtis mokama, atdara
Mykolo parapijos svetainė mus priveda laisvamany- vadina apgaviku, kiti tingi t. y. 128,249,648 dol, dau
Kad žmogus gali pasigražinti sau
vakarais iki devynių.
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk
je. Vakarėliu atvyko ir ne bė.
HALL AIR LOCK &SUPPLV CO.,
Todėl draugai lietu- niu,, kiti dar kitokiu gražiu giau negu praėjusiais me
štampą ir gausi visas informacijas.
76 W. Monroe St., Chicago, III.
mažai svečių iš 24 kuopos, viai vengiame tokių žvėriš- vardu, ir persergi visus, kad tais tuo pačių* mėnesiu.
OISTRIBUTOR FOR WILBERT CO.
Majestic 7687.
42 Vine Street,
Montello, Mass.
kurie turėjo programe da-’kų apsiėjimų ir tokių bėgė- tokiV jegamasčių apsisaugo
mr
lyvumą.
Buvo skambinta disku darbu.
Hų.
Melrosc parkiečiai nopianu, dainuota solo, dekleBriedžio ragas. retų dar karią pamatyti p.
muota ir kalbėjo moksleivis
Bužinskį ir šventinti jį ant
I ADVOKATAS
p. Poška. Šis kalbėjo apie' PAŠVENTINIMAS KER vyskupo, tuokart jam nerei
kėtų klausyti Atickaus nei
moksleivių vargus.
Aht
MdeaGo Ofisas:
Room 324
TINIO AKMENS PO
it to. LaSalle St, Chicago, RL
galo p. Juras prakalbėjo,
kitų tokių apgavikų.
ęMA5TEB 5Y5TEM,
NAUJA QUIGLEY’O
Tek Randolph 6246
ragino visus prie didesnės
Ant. Jonča.
IKJKYKIS KIRPIMO IR DESTGNING
SEMINARIJA.
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ
vienybės ir darbo tikybos ir
Gyvenimo vieta
APRĖDALŲ
Plakatus,
SSS5
So.
HaJeted
Street
Musų
sistema ir ypatiškaa mokini
CICERO,
ILL.
tėvynės labui.
Ragino vi
mas padarys jus žinovu j trumpų lai
Pereitame
sekmadienyj
Tikietus perstatymams,
TeL Drover 5326
kų.
sus prie apšvietos.
Ant
Mes turime didžiausius ir geriaaBaliams, Piknikams ir
«2&^3C-3G;«B-ac-aEcsffi52c-sa-2«K ius
kirpimo-designing ir siuvimo sky
Šimutis čia apsigyveno.
galo ištarė savo sudie. Už buvo pašventinimas kerti
tt.;
Programas, Kon
rius, kur mes suteiksime praktiškų
nio
akmens
po
naujai
stato

patyrimų kuomet Jus mokysitės.
baigiant vakarėlį ( vyri) elio
stitucijas ir kitus spau
Elektra varomos mašinos mošų
ma
Chicagoje,
atminčiai
a.
siuvimo skyriuose.
ras sudainavo dainelę, o po
Viena žvaigždelė dau
sdinimo darbus.
Dar
Jus esate užkviečiaml aplankyti ir
DR. G. M. GLASER pamatyti
musų mokyklų bile laiku—
bus atliekame gražiai,
to visi sudainavo tautos him a. mirusio arkyviskupo Qui- giau čionykštėje padangėje
dienų ir vakarais ir gauti speclališgley,
Katalikų
Seminarija.
greitai
ir
pigiai.
Musą
kal
pigių
kainų.
Pavedus mama
..
Praktikuoja 26 metai
ną ir tuomi programas užsi
pradėjo žibėti
Apsigyve
Patrenos daromos pagal Jusu mleGyvenimas
Ir
Ofisas
savo
blle
kokf
spaustuvė
pripildyta
nau

Oras pasitaikė labai gražus. no Čionai pas p. Al. M, Rač
rų—bile stailės arba dydžio. Ui blle
3140 S. Morgan St. kertė 32 st.
baigė.
spaudos darbų
madų knygos.
jausiomis
mašinomis
ir
nau

Chicago,
Iii.
n
e
a
1
ga
11
ėal
t
dalyvavo
MASTER DESIGNINO SCHOOL
Po užbaigimo programo Pašventinime
kį) pasižymėjęs poetas, Leo
SPECIALISTAS
jausio styliaus raidėmis.
J. F. Aasnleka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gatvė. Kambarys
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų
p. ‘Pr. Juras atsisveikino ir daug Chicagos dvasiškių, ir nardas Šimutis.
Kaip ži
416-417. prieš City Hali
Taipgi Chroniškų Ligų.
išvažiavo ant stoties ir iš virš 5,000 paprastų žmonių. noma jo skambančios eilelės
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ten į sau paskirtą mokslai- Parodoje dalyvavo vaikai ne vieno jausmus žadino,
Ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlloskontai,
su
savo
muzika,
mis vakarais ofisas uždarytas.
nę. ■
i
'
kėlė.
Niekam nėra tiek
Telephone Yards 6 87
Vardo
Jėzaus
draugija,
.Tai BUSI GRAŽUS I Ją išdir
Lai Dievas jam padeda
džiaugsmo per jo apsigyve
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
1800
W.
46th
St.,
Chicago,
Illinois
Knights
of
Columbus
ir
kuolaimingiausiai baigti jo
nimą šitoje apielinkėje kaip
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru
mokslą ir sugrįžti vėl musų Ancieut Order of Hiber- vietiniams vyčiams.
Jie
t'r skaisčiu baltu..
Toji mostis
nians.
Seminarija,
sako
tarpam
P. Stasys.
daug tikisi iš šito jauno pra
šima plėmus raudonus, juodus ar
Dr.
POVIUS
ŽILVITIS
lėšuosianti apie $500,000.
kilnaus musų tautos veikė
ba šlakus ir prašalina visokius
APSVARSTYKITE GERAI.
Lietuvis Gydytojas Ir
spuogus nuo veido. Kaina dėžaT
galima
teisingiau
diemonto
Akmeni
pirkti?
MOTORCIKLISTAS UŽ
jo, o jis be abejonės neatsi
Chirurgas,
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
tės 50c. ir $1.00. Pinigas galit
UGNEGESIŲ KAPITO
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė
SIMUŠĖ.
sakys padėti jiems pasiekti
siųsti ir stampomis.
S2OS 8. Halsted St,
Chicago
dinti?
Tel. Drover 7179
NAS MIRĖ.
J. RIMKUS,
I
savo tikslą.
Ignorantas.
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visados teisin
© »s*6*»«*#<*«^6t:**»*6****« i P. O. Box 36,
Holbrook. Mass.
gas patarnavimas.
f Viktor Gaspar, 47 W. 26
K. NURKAITIS
Kapitonas Robert P. O’
St., užvakar naktį liko už
Išvažiavo klierikas Pr.
1617 N. Robey Street,
North Ąve. Ir Mllwauke t;
muštas. kada važiuojantis Connor 53 ir Raeine Avė..
Vaitukaitis.
Wil Colter 254 W. 25 St. už ugnegesių perdėtinis šešta
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dienio
ryte,
kada
signalas
važiavo ant jo. Pirmutinis
Apgailestavo visi, kad pa
ant vietos užmuštas, antras suskambėjo gaisrą, jis sku staromis dienomis klierikas
nuvežta į ligonbutį, bet nėra bindamas gelbėti nuo ug Pr. Vaitukaitis turėjo išva
nies nelaimingus, puolė ant žiuoti į Columbus seminari
vilties pagijimo.
žemės ir numirė.
Priežas ją, So. Dakoton, užbaigti
tis mirties tai neišgydoma sau parinktą mokslo šaką.
ATSIMINKITE!
GABU SANTOS KAVA.
alb
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozitoBuvo 60 me Yra ko apgailestauti, nes
Šiandiena šaukiamas di- širdies liga.
Visur
parduodama
po
28c
ir
ri&ms yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
džiausis susirinkimas atsto tų senumo ir dirbo prie ug ant kiekvieno žingsnio, la
po 80c........................................ ...
bankinėse valandose.
vų nuo visų Chicagos Kata negesių nuo .1886 metų.
biausiai draugijom ,nenuil
Del parankumo tokių depozitorių Taupumo Sky
stančiai turėjo ir davė pata
likiškų draugijų — kaip tai
RYŽIAI
SVIESTAS
Paikis Stilius
rius žios bankos yra atdaras
e,rian»1o4
railM,
Oerlaotloa
iloa mato«m«t
PER
DAUG
PINIGŲ
—
rimus ir prakalbėlės sakė.
Pašelpinių, L. Vyčių, Blai
iže
aartša,
Al
noa g«TMPanedėlio Vakarais iki 8 valandai.
panldnoda U’l
nli, negi'
NUSISKANDINO.
vininku. Darbininkų, Mot.
Troško visiems gero ir dir
oi
knr hm
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
lit gauti
bo delei jų pagal išgalės.
Sąjungos ir visų kitų ku
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ. KURIS YRA $5,100,000.00.
OBTB BI»6
WKRT BIOB
n««. Ba4 at.
IMI W Chicago ar.
Mary
Buffnian
iš
Raeine,
Žmonės visi jam išvažia
riems rupi Katalikų Spauda
4M W. DtolaKm at.
1871 Mll«anlrw ag.
1RM Rlna inlanrt ar.
Kur Liętuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
72(1
w.
North aa‘
»>M Ulttraokaa a»:
SOUTH 8IDS
M12W. North a».
2040 Llncola ao.
vakar vus trokšta idant anksčiau
10M MlIvanMi at.
MB Wantworth ao
1217 8. Halatad at.
ir jos platinimas.
Tarsi- Wifl. nusiskandino
8244 Lincoln a».
širdžiai priėmami.
1110 W Madl«oa at.
8427 fl. Hal.tad at.
1M2 8. Halatad at.
8418 N. Clark Bt.
IKSO « Madlaaa at.
1818 W. ltth at.
4729 8. Aahland
mes ir apie Spaudos Savai Miehigan ežere, kuri paliko siai sugrįžtų pasiekęs savo
tę. . Susirinkimo pradžia b savo draugams raštą, kad tikslą — kunigu. Jo sugrį
HK4h»* «64
vai. vakare, Šv. Jurgio pa- bijosi taip daug pinigų, ku- žimo lauksime su didžiausiu
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KĄINAS
rapijos svetainėje
(3230 riuos jos tėvas mirdamas išsiilgimu.
Mužikėlis.
Ant Darą, Lentą Rėmą Ir Steątole PeHeree
LA SALLR and WASHINGTON STS.
Auburn Avė.)
palikęs.
Jos tėvas buvęs Nnaipirk 8%
Bondii gan
CARR BROS. WRECKING CO.
nnnil -II pirmų morigage ant geriau
(Skersai
nuo
City
Hali).
|
krautuvninkas
dažų
ir
alie

nla Ištaisytų nklų rašykite: Illinois
MnekR Ir Rande Perkami Ir Parduo3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO
Reenrities Co.. 626 We«tmtns»er Rldg.
rtlnil veiklus darbas, Andrevva A Co., jų, Raeine, Wis.
UIIUMMUlIlMHIIIMUIIIIMimiUNIIHNIUIHMMNiniUlUnilUUIIIMIlhlUHUlMma
Telefonaa
Randotph 7661.
108 S. La Šalie et, uždėta 1000 m.
Iš

kietesnė.

svkio
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI“

TAI MUSU DARBAS:

NUSIPIRK MOSTIES

DRAUGAS PUB. CO.

Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančių.

26'

£45 c

State Bank of Chicago
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