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Kaip protaa, Itip ir paty
r i n u neleidžia m m tOrttiea, katf tautoj don bujo
tų ten, kurtikybiniaiprincipai įtroetami.
Gko. Waihington.
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No. 226

VOKIEČIŲ INTRIGOS, pu buvo Paul Koemg, ku- ANTROSIOS LAISVĖS
SUOKALBIAI, P APIE jriam pagalia us nuplėšta PASKOLOS BEIKALE
kaukė, jis areštuotas ir už
KIMAI IR TT. AME
SUSIRINKIMAS.
darytas
forte
Oglethorpo.
RIKOJE.
Koenig slaptuose susinėsi
Laisvės paskolos Pildo-;
muose buvo žinomas ženklu masis Komitetas Chicajiroie \
Washington, rūgs. 25. —
''XXX,'*
vakar turėjo sušaukęs susi- j
Suv. Valstijų vyriausybė
Koenig sav<> pranešimuo- . rinkimą Bhermano viešinijau kelinta diena
skelbia
l
tt, °^''."l."'\se kapitonui von Papen, bu- tyj. Susirinkim<> melu papranešimus su aiskiausiais
.
>, . v. . J,
,
vusiam vokiečiu ambasados įganiinta pokylis. Susirinki
faktais ir prirodymais, kad
RADIKALAI NORI NUSIKRATYTI KERENSKĮ
palydovui,
persistatydavo mo tikslas —'• paskatinti
karės metu, ty. kuone trejis
kaipo agentas padėti lim
1
metus, vokiečiai šioj šalyj
bas į prekybos laivus, aploi- CmVagojB gyvenančius sve*į _ WASHINGTON, rūgs.!Kornilovo pienus ir todėl
platino vientik intrigas, da
timžemius pirkti Ai i t rosios į 26. — Rusijos ambasada ga- j paskubino pastarojo sukilidžiančius Ne\v Yorką.
rė suokalbius, papirkimus ir
| Laisvės Paskoios bondsus,j vo žinią iš Petrogrado, kadjmą.
Dr. Max Niven iš Chicago katrie bus pardavinėjami su
;
kitokius įvairiausius niekin
Laikraštis " R i e č " visą tą
g e n Kornilov už savo sukigavo
$60
už
Įsteigimą
vokiogus darbus.
ateinančio spaliu niėn. 1 die- ii m ą nebusiąs baudžiamas, reikalą taip aprašo:
oių-austni
biuro
filijos
Det
Federalis spaudos biuras
na. Bondsų kaina bus pra- ffes su MUmas išėjęs delj Kerenskis pas gen. Korroite.
Tasai
biuras
turėjo
BAISUS INTARIMAS
MOBILIZUOJA KARĖS praneša visas smulkmenas, tarnauti vokiečiams infor- i dėjus $50 ir sagsčiau. Bus ''nesusipratimo." Tą nesu-! nilovą, karės stovyklon, paį mokama 4 nuoš.
apie vokiečių intrigas. Daug
sipratimą tarp Kerenskio ir; siuntė durnos atstovą V.
tAIVYNĄ.
PRIEŠ INDUSTRIALITatai susirinkimai! pa- gen. Kornilovo padaręs du- j Lvovą su trimis įvairiais
tų reikalų jau seniau buvo H * irj&agelbos reikalais.
STUS IR KITUS.
paskelbta, bet didžiuma jų j Vokietijos, ambasada tu j kviesta visu Ohieagos tautu mos narys Lvov.
| pienais: pirmam buvo kal
Buenos Aires, rūgs. 25. —
rėjo slaptįs susinėsimus su j atstovai. Xes tik su atstovu
vos
tik
dabar
Išvelkama
bama apie Kerenskio rezigEnid, Okla., nigs. 25. — Argentinos vyriausybė iš aikštėn.
John Devoy iš Now Yorko pagelba galima tuos bond- Socialistai radikalai tiesiog I naciją, antrajam apie direk
Vietos teisme prasidėjo 11- leido įsakymą, mobilizuoti
Gerai suplenuo.to ir siste- airių revoliueijinio veikimo įsus kuodaugiausiai prapla-pį e s tu stoja prieš Kerenskį, torijatą, kurio priešakyj sto
-kos
prieškonskripcijiiiiu karės laivyną. Be to imta matinio vokiečių šnipų vei reikale. Per Devoy vokiečiai r i n t i tarp svotimžemių. Su-j
jvėtų gen. Kornilov ir Keagitatorių iš m. Central, Ok- kilnoti kariuomenė iš vienos kimo pėdsakius vyriausybės buvo pasiuntę 1,000 dolicrių sirinkimo vedėju buvo p, J. j Petrogradas, rūgs. 25. — jrenskis, ir trečiam — apie
lahoma. Vakar bvlos metu vietos kiton.
agentai užtiko balandyj, Sir Rogeriui Casement.
j F. Smukkis. Kalbėjo jis ir Čionai iškelta aikštėn nauja j gen. Kornilovo diktatorystę.
Kai-kurie
spėja,
kad
tasai
paaiškėjo, kad praeito lie
Vienam
von
Igelio
pranc1916 m. Tuomet federaliai
j daug kitų.
! sensacija, kuri gali pasibaiGen. Kornilov pasirinko
pos mėn. 27 d, turėjo but veikimas vra surištas su ge- agentai (detektivai) užpuo- šime pasirodė, kad New
Nuo lietuvių susirinkime igti prastai pačiam ministe- i direktorijatą. Bet Lvovas
geležinkeliečių
sukelta revoliucija Suv. neraliu
lė taip vadinamą "paskelbi-Į Yorko viršiausio teismo tci- .dalyvavo: kun. A. Ežerskis, rių pinnininkui Kerenskiui. į sugrįžęs Petrogradan neteiValstijose. Taip liudija pro- streiku.
mų biurą po num. 60 TVall! sėjas Cohalan kreipėsi i re j kim. Tg. Albayičius, kun. J. Kol-kas laikina vyriausy- i siugai Kerenskiui pranešė,
kuratorijos
liudininkas Bet kiti sako, kad Argen gai New Yorke. Tą biurą kiečius praŠA'damas pagei- I B. Kloris, adv. šiakis, adv. jbė, ty. jos galva, Kerenskis, į kad gen. Kornilov rcikalauHoover, kuriam rengiamos tinos generalis štabas turis vedė Vokietijos vyriausybės bos airių revoliucijos žvilg Wolon, adv. Kodis, pp. J. nepaskelbė platesnių išaiš-; jąs diktatorystės.
revoliucijos paslaptis buvo kitokius pienus.
atstovas Wolf von Igel sniu. Oohilaną, sakoma, rė | Gurinskas, St. J . Petkus irjkinimų, paliečiančiu gen. i Tuomet Kerenskis tcleTais pienais ar tik nebus
žinornos.
Biuras buvo įkurtas tuojaus męs vienas Suv. Valstijų se !J. Pajauskas.
gi^fu paklausė gen. Korni
! Kornilovo sukilimą,
pasistatymas
prieš
.Vokieti
Bet Hoover nepasako, ko
prasidėjus karei 1914 me natorius. j
Sutverta jreneralis komi- į Kaip kadetų, taip ir socia- lovo: " A r stovi taip, kaip
de! gi apkalbama revoliuci j a
tais.
George S. Viereck, kurs i tetas, kurin parinkta po vie^ h'stų radikalų laikraščiai 'esi pasakęs?" Gen. Kornija neįvyko, kas jai pakenkė.
Teisdarystės
departamendabar New Yorke leidžia *ną nuo kiekvienos tautos. reikalauja tų išaiškinimų, j lov, turėdamas mintyje diRUSAI PAĖMĖ VOKIE
Anot liudininko Hoover,
i to detektyvai tuomet p&gro- \ "Viereck,^ Weekly," vokie-: Nuo lietuvių inėjo kun. J. Radikalų laikraščiai be to jrektorijatą, atsakė: " T a i p . "
CIŲ POZICIJAS.
turėjo sukilti 2,000,000 žmo
[bė daugeli įvairių dokumėn- j čių šnipų raportuose žino- j B. Kloris, dienraščio 'Drau- intaria Kerenskį suokalbia- j Po šito pertraukta abiejų
nių visoj šalyj. Prie sukili
| tų, iš kurių patirta visas vo- į mas, kaipo patarėjas dina- «o' administratorius.
vime su įi;en. Kornilovu. derybos.
Petrogradas,
rūgs.
25.
—
mo turėjo prisidėti indusI kiečių šnipų veikimas šioj i mitiniuose suokalbiuose.
Kuomet pertraukta dery
Suokalbiavimo tikslas buGeneralis
Štabas
praneša,
V
trialistai ( I . W. W.) ir 48šalyj. Paimta daugelis laiš
J. F . Archibald, ameriko
Tokyo, nigs. 25.
Į CS sutraškinti Petrograde bos, ir kuomet Kerenskis
kad
praeitą
sekmadienį
pie-nios kitos darbininku orga
kų, telegramų, užrašų, če- niškų mėnesinių laikraščiu i Suv. Valstijas iškeliavo Ja- ir Jatur radikalų veikimą ir gen. Kornilovui pranešė,
086 n ,
P
o v o viešk Uo
nizaeijos,
neiskiria^t!^
f f
* ' kių, pakvitavimų, bankinių i sandarbininkas, pas kurį
kad jis prašalinamas iš vy
Rygos' fronte, rusai stojo kningų ir kitokių rekordų, j Anglijos policija atrado su- [ponijos parlamento misija, ksrervių ir darbininkų "so"Working Class Union.
riausiojo vado vietos, pasta
! Joje yra ir pradiniu mokyk- vietus.
*T.~ ~ -•'.•v',
~—-— , {užpuoliman. Po smarkaus
Visa tai paliudijo apie sis- į sinešimą
Bernstorffo su I lų mokytojų, šitie susipa-; ^ Goi^io laikraštis "Xo- rasis mėgino be kraujo pra
Liudininkas pasakojo, k a a ' mUv. p a e . i e . J ••
l e K,,e iKl a s v o
sukilėliai turėio pienuose iš-! , v?° P .
" | tematinį vokiečių veikimą. \ Iierlynu. vienam vokiečių žins su Amerikos pradinio j vaja Žizn" rašo, kad gen. liejimo paimti Petrogradą
kiečių pozicijas.
Lš tų visų prirodymų paga- i dokumente pakvituotas ka i mokinimo sistema.
deginti mažesnius miestus,
jKoniilovo sukilimo reikalas ir prašalinti Kerenskį, kurs
Šrapnelio skeveldra gal liau įsitikinta, kad vokiečiai: | po 5 tūkstančių dolicrių priiššaudyti valdininkus ir su'didžiai supainiotas. Vice- yra kaltas besiplatinančiai
[
von sužeidė gen. Sokolov.
Peržengia
šios
šalies
įstaj
ėmėjas,
demoralizuoti komunikaci
* — Paryžius, rūgs. 25. _|-prenueras ir vidujinių rei- visoj šalyj betvarkei. Bet
tymus;
Kitas
rašė
jas
E.
Emerson
kalų ministeris Tereščenko Kerenskis pasijuto esąs d a r
ja
VOKIEČIAMS TEKO DI
Karės
fronte
Pran^uzijoje
Į garlaivius padeda bom- į nuo von Igel gavęs tukstani susinešė t u o reikalu su K e - stiprus i r gen. Kornilovo
"Wbrking Class Union" f
:
sužeista
du
amerikonišku
DELIS GROBIS.
bas, ko pasekmėje paskui tį dol.
renskiu, k u r s yra karės veikimą sugriovė.
darbininkai turėjo paimti
kareiviu.
turi nukentėti žmonės ir pa
Gen. Kornilov nesikėsino
Be to surasta dar dauge
į fronte i r kol-kas nesiskubimažesniuosius miestus, už
Berlynas, rūgs. 25. —Ofi nešti materijalius nuosto lis kitokių pakvitavimų, iš
T
~ ~~
\
\ na giįšti Petrogradan. Mi- prieš Rusijos laisvę. K a d
imti bankus, sudeginti tiltus cialiai pranešama, kad Jakurių sužinoma, kad von
- Buenos Aires, rūgs. 2o. i i s t e j i a i r e i k a l a u s K e r e n . taip y r a liudija faktas, kad
ir perkirsti telegrafų vielas. kobstadte, palei Dauguvą, lius;
jis nuolat skelbė, jogei no
S 6 ! ! ? ! 1 1 ^ * ' l l l ,StT/lk^
I skio pasiaiškinimo.
Gi industrialistai turėjo pa vokiečiams teko didelis gro Paremia airių revoliuciji- Igel daug pinigų išmokėjęs
i
prasiplėtė
ant
11-kos
Arlaikraštininkams i r publici
Laikraščiai plačiai aprašo rįs įveikti socialistus radi
našiai pasielgti su didžiu bis — daug visokios provi- nį veikimą prieš Angliją;
gentinos
geležinkeliu
Kursto meksikonus prieš stams, katrie vedė provokiš
gen. Kornilovo su K e r e n - kalus. J a m rūpėjo tik pra
liais miestais.
zi jos, kaip tai duonos, miltų Suv. Valstijas;
ką propagandą. Tarp laik
skiu vestas derybas, kuriose vesti tvarką.
Sukilėliai tvirtinę, kad ir konservų, ko rusai nesu
—
Toronto,
Canada,
nigs.
provokišką raštininkų yra paminėti ir
I r jo derybos su Kerentarpininkavo durnos atsto
prezidentas Wilsonas turįs spėjo pasiimti arba sunai Finansuoja
j
25.
—
10,000
Amerikos
len
propagandą
šioj
šalyj;
lenkai.
vas Lvov. Lvov neteisingai skiu turėjo tikslą įsteigti
mažai kariuomenės, gi tos kinti bėgdami iš Jakobstadkų
suorganizuota
ir
jie
bus
Palaiko
visur
gaujas
šniAmerikoniška spauda pla
turėjęs pranešti apie gen. j stiprią vyriausybę.
dalis yra dar Meksikos pa to.
pų po prekybos biuro prie-ičiai rašo apie tuos vokiečių lavinami kariško muštro
sienyj, todėl nieko nebūt
Be to pranešama, kad an danga;
šnipų darbus. Padifoda net Niagara stovykloje. J i e pri
— Toronto, Ont., nigs. 25.
galėjęs jiems padaryti.
ATVAŽIUOJA
glai aptilę Belgijos fronte.
Duoda pinigus, kad amu kaikurių dokumentų vaiz gulėsią Suv. Valstijų armi
j — Išėjo streikan Great
ROOSEVELT.
Pradžioje liepos vienam
jai
nicijos dirbtuvėse sukelti dus.
JNortlnvestern Telegraph Co.
susirinkime buvo nutarta
VOKIEČIAI ŽUDO . streikus;
Visose Suv. Valstijose ta
nupirkti 100 svarų dinami
Kingston, Jamaiea,! Šiandie Chicagon a t v a - j telegrafų operatoriai tarpe
SAVIŠKIUS.
Pagaliaus gamina bombas t a i prieš vokiečius nebe pa
to.
Aną dieną per įžiuoja pulk. Hoosevelt. Ry-!Caljrarv i r Montreal.
ir dinamituoja karės me mato kilęs pasibaisėtinas rogs. 25.
g
Nesinorėtų nei tikėti to Paryžius, nigs. 25. — džiagas.
sakys
prakalbą
tnikšmas, kurs nežinia kuo rytinę salą praūžė uraganas. Į t°j J i
Sugriauta'daug
namu.
Dide-i"stock
v
a
r
d
ų
"
pavilijone.
kioms liudininko pasakoms. Šiauriuose nuo Verduno ir Detektyvai tuos visus pri gali pasibaigti.
— Londonas, rūgs. 25. —
•National
Prakalbą
rengia
'
Tečiau .šiafidie viskas gali Fosses ir Chaumes miškų rodymus pagrobė kaip kar
G a u t a žinia, kad Vokietijos
Kongresas pradės nuo Ii nuostoliai vaisiuose.
Securitv Lea<nie." P r a m a - kaizeris fieldmaršalą von
ma. Kaip socialistų, taip in- apylinkėse seka smarki ar tas tuo metu, kuomet pami dugniausius t a r d y m u s rei
— Amsterdam. nigs. 25.— tomas didelis žmonių susi- Hindenburgą paaugštinsiąs
dustrialistų tarpe yra baisių tilerijų dvikova.
nėtas von Igel tuos doku kale pačių kongreso narių
rinkim R
desperatų.
a minėtam pavilijo- princu.
Vokiečių lakūnai bombar mentus j a u buvo bekrau- papirkimo, ką andai išvilko Austrijos mieste Lubenz a n - i
davo nelaisvių stovyklą ties stas, kad juos nugabenti at- aikštėn valstybės sekreto glf*kasyklose ištiko plvši ne. Bus patriotiškos prakal
— Londonas, rūgs. 25. —
PRAŠALINTAS TEZAS'O Bar-le-Duc, km- laikomi vo vangion vieton, ty. Vokieti rius Lansing.
inas. 59 darbininkai žuvo i r bos.
Vokietijos kaizeris lankosi
GUBERNATORIUS.
kiečiai nelaisviai. Nuo plv jos nmbasadon WashingtoBaisu pagalvoti, kokiais 55 sužeisti.
— Portland, Ore., nigs. R u m u n i j o s karės fronte.
šusios bombos žuvo du vo- | ne.
bjauriais darbais užsiimdi'* \ Austin, Tex., nigs. 25. — kiečiu nelaisvių.
Sulyg federalio biuro ra-, nėja Vokietijos vyriaiLsybė. Nors visos šalis turi savo 25. — Čionai prie laivų sta* \ ,*vTexas'o valstijos
senatas
por^o, visas vokiečių veiki- i K u r jinai negali prieiti tie- agentus-šnipus *ir faippat'tvmo ir medžių jarduose suORAS.
keikdamas kaipo viršiausias PRIEŠ SUPRAGIZMĄ. mas pasirodė sekantis
sioginiu keliu ir viršų gauti, ! negrynas sąžines ir nešva- j streikavo apie 7,000 darbiy/alstijos teismas, iš užimaVon Igel buvo vyriausias tenai siunčia savo šnipus su įrias rankas. Bet Vokietija muku,
Rugsėjo 25, 1917 m.
S ^ / m o s vietos prašalino guber Washingtont rūgs. 25. - šnipas ir suokalbininkas Su- pinigais. Už pinigus pasi savo šnipinėjimo sistems
-"
Chicago ir apylinkės. —
natorių James Ferguson už Valstybės sekretoriaus Lan- vien. Valstijose. Jis veikė baisėtini daiktai atliekami— kitas šalis toli pralenkia.
— Londonas, rūgs. 25. — šiandie ffrasmft nr«« ff Įri*ir
vidujų pinigu eikvojimą.
gingo žmona įstojo moterių paties ambasadoriaus von Žudomi Žmonės, n a i k i n a m a
• 't l l i l c l ,
jn siauoie \okietijoje sustabd}-ta dau-. šilčiau; rytoj laukiama
|>nh*rrn»tĄri5tl?
OTgoXtxZdCijOiif k UTĮ KOVOj a Bernstorffo prietiuroje.
jų manta. Išdaromi baisiau- prieš Vokietiją gulama ir gelio laikraščių išleidimas.,mainą; gali but lietau*;
eroė pildfti Wra. Hubbf.
pma sufragiima.
Vienas energingesnių šni- j si prajovai.
nenorima su ja taikinties. | Nėra laikraštinės poperos. ;kare t&šmm

BUVO PLENUOJAMAS SUKILI
MAS SUV^VALSTIJOSE
Norėta naikinti miestai, žudyti
valdininkai

Kerenskis suokalbiaves su
Kornilovu

Tatai nebuvęs sukilimas, tik nesusipratimas

ARGENTINA MOBILIZUOJA KARES LAIVYNĄ

Rusai paima vokiečiu pozicijas Rygos Fronte
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DBAUOA8

gryno pelno $1.46 arba vo priešininkus, Antai ji
dalyvauja ir da-gi gana dubdeiai keletas noiaenų aepriarti
poros
šimtu
nuošim
sai j a u kelis tušams minisklauaarslių prie Sąjungos. Klausimas tapo iškeltas (pi
Ema hMJMM
ne44Wi«nius.
čių.
terių praleido per savo kana siurkWisi ir ne visai mandagiai.- Atsitiko ir gana
PRENTMER4TOJ KAMA:
af staras
, . . . , . , . , , $500
Reikia žiuoti, kad, pirm; biaeta. Pats gi statosi dinemalonus asmeninis įžeidimas, kuris nepadarė liepsnos
Pusės m«tŲ
. . . . . . . . . . |3.00
Ketverto lai** . , , . . . ,
$2.00 karės javu kaina buvo labai džiausiu demokratu.
tik dėlto, kad įžeistasis Sąjungos įkūrėjas turėjo begalo
Psrksrt sMfcfralB l u a v l m po 2c
Pr»num«r%t» saokaat Mtaloo. Lai
Didžiuma fannerių
k u skaitosi M * utairsAysno ««noa, žema.
Didžiausia betvarkė siau ra Jau mėnuo praslinko nuo kunigu seimo Niagara daug takto ir kantrybės.
M nuo Nauju M«4u- Norta t pamai
Kuroi nebus U*» $". Y., o dar neteko matyti laikraščiuose to seimo
nyti adres* visada reiki* prisiųsti ir vos-ne-vos galus su galais čia armijose.
Tarpais rodėsi, kad Seinus išsiskirstys nepradėjęs ap
H U I IIITMII Pinigai sūriausia sių
Ypač buvo di- (betvarkės, jei tas pats Ke- »Pi*3y»o. Kei nutarimai dar neapskelbti Teeiaus ir k«- svarstymų. Juridiškų painių kėlimas buvo bepradedąs
sti Uperkant krasoj* ar cipreae suvezdavo.
"afonsy Order" arba įdedant pinigus
delis vargas tiems farme-j renskis gabiausius ir daug! u *sy<* reikšmė mus gyvenime ir pačiu šiemet įvykusiu gniužinti darbo turinį. v Dvi valaados nuėjo bergždžiais
f registruot* JSJMBBĮ
BtdslHrtjst »rtsiu«Uaii raitai ir ko.
generolus į t a r i m u svarba yra taip didelės, jog visai nepriderėtų ginčais. Kad neliktų abejonės anie Seimo teisėtumą
raspondencijoa negražinami, jei au riams, katrie farmas pasiė-1 užsitarnavusius
torių* auiusdamaa teki raita, ne
I r šiandie to- kaip kokius paprastus ka- n o t > r l « t i &*9 susivažiavimą.
pažymi ir netedada krasoa tanki ėlio mę nuomon.
nei skrupidėtams teisininkams, tapo antru kart sukal
s«fr**»laui. Visokiais reikaleia kreikie farmeriai turi mažai r e n i u s pa varinėja.
ptanties adresuokite:
bėta įžanginė malda ir perrinkta prezidija.
RAIGAK PlBLIStmrO CO., INC.
DRV
Phesseimia.
1M« W. 4Mb screet, CsUcsgo, llUnois pelno, nes šito didesnę dalį
Kaip nežinia iš k u r buvo atsiradęs šitas nuodinga
Phoae McKtaUey «114.
I š armijų prašalinta Jen*
turi atiduoti žemės savinin
Ir senieji ir naujieji politikai labai rūpestingai sle sis užsidegimas, taip nežinia kaip jis pranyko.
Pasi
kai kareiviai ir šitiems lei
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kui.
Kuomet viskas pa
sta susiorganizuoti į lau~ pia kas jų dalyje yra bloga. Aš neprisilaikysiu tos takti- darė pertrauka pietums; 3 valanda vėl prasidėjo posė
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i si, kad seimas gal ją jvykįs. Kadangi vieni kunigai pri ferate nebuvo nieko nauja.
Visi referato sumanymai
TKKMti OP BUBSCRIFnOK
. v l ,.
. , . klauso prie Kunigų Sąjungos, o kiti ne, tai bandant su jau buvo suėję į dienotvarkę, ^latyt, kad tie patys da
One Year
$5.00 j n i m .....
f a t ė kviečiams augštas , . .
SU Moutiu
*g.©«iVUbiaie
Labai gerai. Bet 'ke u- iškeliavo sau sveiki daryti vienybę, negalima buvo remtis viena Sąjunga.
lykai rūpėjo ir rupi daugeliui, rasi, net visiems.
Są
Thursday's Edltion
«2.00 Lr;iili;i<
li <1 i
Žymus Kaukaso
M News Staads «& a copy. Adver- - " **»kad tuo namo.
Pirmadienyje, 30 liepos penkiolika kunigų iš Chi- jungos dienotvarkėje buvo pažymėta, kad po mano re
kalnėnai
kareiviai
ir
gi
su
nereikia
pamiršti,
būdu farmerio stovis page
cagos ir apylinkės susirinko Dievo Apveizdos parapijos ferato busiančios diskusijos apie jo paminėtus dalykus,
MIESTO OFISAS
1 grįžo į savo namus.
J
i
e
po
DOWN TOWN OFFICE .
rinta darbininko lėšomis .
raštinėje Cbieagoje. Susirinkusieji sustatė atsišaukimą: bet tų diskusijų nebuvo, nes susirinkusieji pripažino,
yjg Beaper Btock.
visą
Kaukazą
praplatino
Darbininkas, šiandie norė
lietuviams Kunigams Amerikoje. Gerbiamieji kad visas referato turinys bus apsvarstytas apsvarstast
M w. WBm3E* st
daug
žinių
apie
laikinos
vy
damas gyventi tokiam stobroliai Kristuje! Daug buvo kalbėta apie šių laikų dienotvarkę.
•
riausybės
netikiaaumą
ir
vyj, kaip jis gyveno pirm
svarbumą. Dabartinė karė pagimdė virtines pačių di
Tilegrams šv. Tėvui ir delegacija pas vietinį
apsileidimą.
Daugelis
ka
džių klausimų, apie kuriuos turėtų susitarti visi lie
j karės, turėtų uždirbti du
vyskupą.
tuviai kunigai Amerikoje. Taigi mes, Chieagos ir
kartu daugiau, negu uždirb riuomenės pulku pastatyta
apylinkės kunigai matome būtiną reikalą kreiptis į
didesniuose
davo pirm karės. Bet taip garnizonais
Dar prieš pietus kun. T. Žilinskas buvo pakeles suma
Gerbiamuosius
Brolii"
ir
Draugus,
kad
visi
susirin
miestuose.
Bijomasi nau
nėra.
nymą pasiųsti Šv. Tėvui telegramą.
Sumanymas tapo
ktų.
Kadangi
Kunigų
sąjungos
Seimas
bus
Niagara
Abelnas šalies turtingu jo sukilimo |«įeš vyriausy
priimtas, bet užmirštas kilus augšeiau miflėtaH* triukš
BKANGENYBUS
Falls
22
rugpjūčio,
tai
mes
norime,
kad
atvykstan
mas smarkiai didėja.
Te- bę. Likusieji kareiviai ap
mui.
Tapo paskirta du delegatu nueiti išreikšti pagar
tiems
į
jį
nereikėtų
dvilinkos
kelionės,
todėl
mes
čiau turtingėja tik neskait kasuose autai ištisą savai
bą vietiniam vyskupui. Tuodu delegatu buvo kun. AmVisose Suv. Valstijose vis
kviečiame
visus
Brolius
Kunigus
į
Niagara
Pails
21
lingos vienatos. Kaip far tę nieko neveikė, neturė
botas ir kus. V. Matulaitis., Telegramui sustatyti Sei
garsiau nusiskundžiama ant
rugpjūčio
1917
m.
10
vai.
rytmetyje
Niagara
Univermeriai, taip
tarpininkai jo vyliausiojo vado.
mas parinko Komisiją: Kun. F. B. Serafiną, kun. T. Ži
siaučiančios
brangenybės.
sity.
Mes
atsivešime
daug
dideliai
svarbių
klausimų
šiandie turi didesnius pel
Kad tokiose sąlygose vo
linską: ir manę. Mes išsiuntėme Šv. Tėvui šitokią te
Nežiūrint to, kad šiandie
apsvarstyti,
bet
norėtume,
kad
ir
kiti
prirengtų
pa
nus, kaip pirm karės. Bet kiečiai su austrais dar ne
legramą prancūzų kalboje.
kiekvienas sveikas vyras
duoti
susirinkimui
savo
sumanymus.
Chieago
30
lie
darbininkas prie dabartinio paėmė visų Pabaltijos pa
Jo Šventenybei Benediktui XV Ryme, Suvie
gali gauti darbą, nežiūrint,
pos 1917 m.
brangumo žengia vis dides- kraščių, derlingesnių pa
nytųjų Valstijų ir Kanados kunigai lietuviai susi
kad daugel darbo įstaigose
nian vargan.
saulyj žemių — Volinijos,
Pasirašė
kunigai:
A.
Ežerskis,
A.
Petraitis,
A.
Starinkę į Niagarą Pails suklaupdami pas Jūsų Šven
darbininkams
užmokestis
Toksai stovis kiekvienam PodoHjos, Moldavijos ir niukynas, AL Skrypko, P . LapeHs, P. B. Sera
tenybės kojas sūniškos meilės jausmus išreiškia di
ladidinta, šeimynų užlaiky
turėtų rūpėti. J e i tas taip Besarabijos, reiškia, kad jie finas,, A. Baiinskas, J. A. Paškauskas, K, Zaikauskas,
džiam taikos apaštalui Jausmais susivieniję su
mas ištų uždarbių daugeliui
ilgiau tęsis, bus lygus tau jau visai nusikamavę ir N. J. Lukošius, Ig. Albavičius, A. P. Baltutis, J. B, KloLietuva, persiėmusia laisvės ir nepriegulmybės tro
tiesiog negalimas.
Šeimy
tos saužudybei.
perdaug užimti vakarų ka- ris ir as.
škimu, mes mūsų tautos viltį pavedamo taip meilin
nų ušlaikytojai ir maitinto
Jei
vyriausybė
šiandie
rės
fronte
ir
kitur,
' Šitame susirinkime tapo sutarta paduoti seimui ap
gai visų tautų tėvo širdžiai. Kunigas Jonas Amjai mato, kad kuo toliau, tai
botas pirmininkas.
vis labiau reiki* vilkti ne nustato kainą kviečiams, ta! Busija susilauks dar dau- svarstyti penkis dalykus. Ant rytojaus ehieaginiai Są
pakeliamas vargas ir skur- *?*** vyriausybė turėtų pa-^gelio visokių trukšmų, nes!jungos nariai gavo jos prezidento užkvietima, kuriame
Seimas pripažino šitą telegrama.
Delegatai papa
'sirupinti nustatyti ir darbo įgyventoji; nepasiganėdini-į bu-vo net dvylika dalykų įtraukta į busiančio šuvaž; idas.
sakojo
susirir&usiems
apie
savo
pasikalbėjimą
su vie
žmonėms uždarbius.
mas didėja. Bet tegu Rusi-1 vimo dienotvarkę. Joje buvo visi, arba beveik visi, cbica- tiniu vyskupu, kuris su savo kunigais tomis pačiomis
' Už siaučiančia
maisto
j a ir prasilenks iš dešinės giečių pajudintieji dalykai. Be to užkvietime dar buvo dienomis laikė rekolekcijas Niagara University*s triobobrangenybę dažnai kaltina
pusės su reakcija, gi iš kai pažymėta, kad Sąjungos Seimas prasidės kaip tik 21 rug se.
V I S BLOGIAU
mi farmeriai. Net štai da
rės su visiška anarchija, tai pjūčio, ir kad jam skiriami yra dvi dieni.
RUSIJOJE.
(Bus daugiau)
~
lis amerikoniškos spaudos
Dešimčiai dienų praslinkus Chicaginė sąjungos kuo
visvien šitoje karėje jinai
K u n . P r . Bučys.
kaltina
fermerius
Sako,
nieko nesvers ir talkinin pa padarė savo-provineijos posėdį, į kurį užkvietė ir neRusijos
laikina
vyriausy
jie už produktus brangiai
kai, jei šitiems bus lemta sąjungieČius. Tame posėdyje pasirodė 'trįs nauji gana
bė
pagaliau
jau
iaip
toli
Ša
reikalauja ir ima ir todėl iš
dar ilgiau kariauti, nieko svarbus dalykai, būtent: a) Vyčių klausimas, b) Pildomo HE VIEN SAVO NAUD08 nėra aukavę? Ar nėra tokių,
lį
nuvaldė,
kad
rublio
verte
to pakįla brangenybė
kurie tik kelių eentų auka nuo
jo Komiteto iš Šveicarijos raštas Amerikos vyskupams ir
ŽIŪRĖKIME.
nupuolė ligi 15 eentų. Vy gera negali sulaupkti iš Ru
artimo gelbėjimo priedermės
c) p. Petrėno sumanymas sušaukti visų lietuvių seimą
Gi farmeriai vėl atsako,
riausybė nei vidujinių rei sijos,
Amerikoje. Sutarta tuos dalykus įnešti į Seimo dienotvar
Keli metai atgalios Ameri atsikratė, nors ne viešą dolerį
kad jie ima už viską bran
kalų nemoka
sutvarkyti,
kę ir visos Kunigijos seimui užleisti Sąjungos Seimo pra kos spaudos toks atsitikimais Tautos Fondui paaukoti galėgiau todėl, nes jiems priseinei šalies ginti. Tatsi ne KENOSHA, WIS. LIETU džią ir vietą, nes paaiškėjo, kad Niagara University yija
iižrekorduotas buvo.
na brangiau mokėti už pa
i»
reikia ir stebėties, kad ją
VIAMS IHOTINA.
užimtas vietinės vyskupijos rekolekcijomis. Taigi galuti Vienas farmedys, iš laiko Ne vien savo naudos žlukišarą, žemės dirbimo įran
visi uja ir jinai turi begales
nai paaiškėjo, kad abudu Seimai bus kartu viešbutyje bežuvaudamas, pamatė upėje me. Dabokime, kad mūsų tau
kius, drabužius ir kt. Net
priešininkų.
Ačių laikinai
Bebūnant man Kenoshoj International HoteL
patiems samdininkams jie
žmogų skęstant. Farmerys toje ir visoje žmonių giminėje
vyriausybei šiandie baugu su prakalbom, vietiniai lie
stvėrė irklą ir prisiįrė prie artimo gelbėjimas gražius pa
daugiau pinigų išmoka.
.
Seimo pradžia
ir gyventi Rusijoje, kur tuviai įteikė man du šimtų
skęstančiojo. Bet ve tam, kad pročiu, šventa pareiga virstų.
Nėra abejonės, kad far stoviu visi nepasiganėdiTrumpai
po
10-tai
rytmetyje
kun.
Tarnas
Žilinskas,
dolerių, kad pasiųsčiau suskęstantįjį geibėjos, o tik tam, Patys Tautos Fondan aukoki
merių pasielgimas
visgi nę.
Sąjungos
prezidentas,
apskelbė
Seimo
pradžią.
Tapo
šiek tiek prisideda prie J u k iš to nepasiganėdini- šelpimui badaujančių lietu sukalbėta malda ir prasidėjo prezidijos rinkimai. Pir kad nelaimingojo užklausus: me ir kitus prie to raginkime.
"Žmogau, ar prižadi už išgel
Pinigai tapo išsiųsti
brangenybės didėjimo. Te- mo ir gen. Kornilov buvo vių.
mininku išrinktas kun. Jonas Ambotas iš Hartford'o, bėjimą 50 dolerių? Jei prižadi
Čiau už abelną, kaip maisto, sukilęs. Buvo manoma, kad sekančioje dienoje per Ii-j elbimnku kun. J. Jakaitis iš Worcester ir raštininpag
— gelbėsiu; jei ne — skęsk ,, .
taip kitokių prekių brangu- g e i ] ų Kornilov ims viršų ir thuanijos Komitetą Šveica- ku. kun. J. Dobužinskas iš Newark'o.
Nepaprastas tai atsitikimas.
T7ERGIJOS
ma negalima kaltinti farme- j šalį išnaujo atgaivins, pa- ^ J 0 ^ *
Medžiagos dienotvarkei pasirodė labai daug.
Iš Farmerio lyg tiek užkietėju» dienos jatf
. praėjo. Bet L
*•¥•
(statys ant kojų. Deja, jo
Tik dabar gavau atsaky- kunigų Sąjungos užkvietimo, iš Chieaginio surašo, iš ki sio butą, kad nelaimėje arti
via dar tarpe męs
J£ansas State Agricultu-i pasiųstos ant Petrogrado mą nuo Komiteto pieninin tų kuopų įnešimų susidarė suviršum dvidešmt dalykų. mą gelbėti jo nevertė nė arti
yra. teag rergų,
« i r » yra atstu
ral kolegijos profesorius G. I armijos savo kelionėje išny- ko A. Steponaičio; jisai ra Reikėjo viską susistematizuoti, kad nereikėtų kartotis mo meilė, nė pasigailėjimas,
miami nao savo darbo bcitrdla
verg-mistrės-LIGOS.
C. Call nuodugniai ištyrė;ko, kuomet sutiko soeialis- šo: "Laišką siųstą 26 d. apsvarstymuose, ir kad išsyk butų matyti viso darbo nė žmoniškumo jausmas ir
• S , a b a i , e nfirvaišvengti m*,
zų
khucztj išaugaat j didelcs,
kviečių produkcijos lėšavi-ltus, katrie kareiviams yra kovo, ir 1019 f. 70c. (tūks samplata. Tam tikslui tapo apgarsinta pertrauka, ku priedermė. Jo galvota tik,
jcigu toaai atida a»t to atkrei
piama. Ir tas yra jusu pareini
mą. Jis tvirtina, kad pas-; davę visišką laisvę ir pa- tantis deviniolika franku is rioje prezidijos sekretorius su vienu kunigu iš šalies kaip iš artime nelaimės pasiunk paties sav*.« j r i a v o le»mynos tai vis atlikti
taraisiais trejais metais bu-|liuosavę nuo disciplinos, septiniasdeSimts centimų) susistematizavo gausią dienotvarkės medžiagą.
pelnijus, saumeilę ir gobšumą
Nuo skaudėjimo pilvo iriar.
šelio kviečių išproduktavi- i Laikina vyriausybė suėmė,, 198 dolerius (du doleriai iš-1
nu, kaipo plovimas skaudJknTą darbą Užbaigus, vėl prasidėjo Seimo posėdis, patenkinus.
ciosgtrkles mtratjkimui į save
mag pabrangęs tik 13 centų.; gen. Komilovą ir socialistai į J e i s t a peraimitiDiui - J . B.) I Pirmutinis dalykas buvo Amerikos lietuvių kunigų ad- Bet tas farmerys tėra krašapmalšinimui dusulio, nuo gal.
vos u ausy tieaudąjimoj ert.
Tuo tarpu kviečiai šiandie jį teis kaipo "išdaviką, r v a u
! r e s a s gT> T ė v Q i
Vardjm ^ ^ ^
T a s l o t v m š k a i sustatvtasis, žymaus
tutiaybė iš to didelio žmonių
*. pabrangę tiesiog nepropor- nors tasai mėgino Rusiją is-! & y į r v a r d a u nmsų
Ęomite- artisto ant baltos odos perrašytasis knygos pavidalo ad- būrio, kuris šaltai j kiekvieną
„
apsireiškia ts^s ii gertanst^ na
i cionaliai.
"
miniu gyduotfo, esančiu ant
gelbeti
nuo pražūties.
| ^ visiems aukavusiems ta- resas su brangiais apdarais, gulėjo ant stalo.
artimųjų nelaimę žiuri ir vie
pardavimo— »9e ui bonkute.
. Su-t Kruinatir.iiM., Pa*uf>t. NrurollPirm karės kviečių buše Kerenskio šiandie Rusi-iriu širdingą ačių!
Sąjungos pirmininkas kun. T. Žilinskas papasakojo ton nelaiminguosius gelbėjus,
rijo«. V.mifai.lrnio. \|<*M>inKk lMMtuSkaudėjimo,
Otėgtia 4r IMmu-t^DM Kmlis kainuodavo 56—75c. Gi joje skaitosi ir karės minis-1 Įvairios kliūtis sulaikė kaip kilo sumanymas pasiųsti tą adresą ir kaip tapo ranka moja.
t;n*je ^tip ir nuo rinklu kilu —rrfr
tialut li«u, aaudski
šiandie bušeliui jau moka teriu, ir laivyno ministeriu, į a n k v ~ i a u g į l t > t j j ĮĮ
Ti-' prirengtas jam tekstas. Vienas kunigų pastebėjo, kad
Keliuosi esame ir mes, lie
ma suvirs 2 dolieriu. Net ir vyriausiuoju visų armijų k i l t o s e Tamstos atleisite; adrese yra klaida nes viename daikte parašyta "som- tuviai, nuo panašių kietašir- j
ka<po imt Ir ntiietin* drauA fc-lmypati vyriausybė
nesenai vadu.
Bet apie visas tas man, y*
mus" vietoje "sumimis" Seimas pripažino, kad ta klai- džių tautiečių. Kuomet mūsų j
" « |xr we UnitnmMo. T i k S i c
»
4&t honJ.nl*; (C«)iri,» gnut) į,o«, ^n.
kviečių bušeliui
nustatė pareigas neturi jokio supra
da
tautiečiai
Lietuvoje
didžiausi
j
tiekoM irba |<u imi fabrikuoti
Taigi, matote gerbia- J
^svarbi, ir kad perrašynėtojas dailininkas tengvai
timo. Bet jis turi daug ša
W. a 0. mcttTKIt a CO.
su bado i
313
T
f vargo kryžių neša,
nuėji, jau Tamstų aukos su-i** P ^
^ ' 1
f I
lininkų
socialistuose
ir
ka
šmėkla kovoja, vionu žodžiu,
Prof. Call apskaito! kad
teikė duonos kąsni gabauLyg triukšmas.
reiviuose,
nes
pastariesiems
aršioj nelaimėje randami, — ar j
andie kviečių produkcijos
jantiems mūsų broliams.
leidžia
bėgti
iš
karės
frontų.
Trumpai
po
pertraukos
į
Seimą
atvyko
keletas
nėra
iš mūsų lietuvių tarpo to- į
•šos siekia 79 .centus bušePačtos kvitas siunčiu p.; kunigų, kurių traukinys buvo pasivėlavęs. Vienas pa- kių, kurie Tėvynėje vargstan- -i
, iui O kad farmerys sulyg Be tt> Kcrenskis dar turi
Šitais Faf. A. Baliauskui.
sivėlavusiųjų pakėlė klausimą, kas čia per siisirinki- tiems pngelbos runku* neištie- Į
vyriausybės nustatymo pa-;policijinių gabumų
Bielskis, mas, ar Sąjungos Seimas ar kas kitas, kadangi posėdyje [ sė, kurie dar Tautos Fondui j
ima $2.25, tai už bušelį pa- jis kolkas įveikia visus sa-

s Kunigy Š a t e

-y^m

I

i-4-

•

•

•

MI|.iXKLLER,
T

r
-7DMįM>'<«> ..-.

h

\

.y

Tipp-Tr

Paae&Ha, rūgs. 25,1W7 m.

,

L0OA8

--**

pas žydeli ar kar&amoj lai.
kęs pernai ir už pernai jįjį
fefovmattyatesift.t.
šlubes.
Mari rodosi, kai ftt9 aiaus^ tori bati pa
dą* faro* saugioj* vsJtPaskiaub išvažiuoja kur i Man teko kalbėti su ma gerb. kua. A. Eierskis ne
tijfoe bankeje
didesnį miestą ar i ulrubeži, žai protaujančių žmogeliu, prašo jokių aukų pas cici-|§
sfAKAIt
kur sueina su visokių tau taip sakant gyvenančiu po listus, o renka tik po kata
tų ištvirkėliais, lusidrau- cicilikiška globa, kuriam
Kolei jie manę* nepOixw>
t cmc 400 . „ .
gauja, tie jiems pripasakoja eicilikai visokių nesąmonių likų stubas, pas tokius ku
•vcaue
atraitams į Brooklyaa, su
visokių niekų, Q dar jei ne yra prikalbėję, o labiausiai riems rupi užlaikymas baž
jai* gerai antikini reiškia
A eicilistų malo
nori klausyti, pasijuokia ge tai, kad skaitytų "Naujie nyčios.
9% aat Jssų Puugų
jie mane ssmsTriu laikė iri
-r-fcnių visai nereikalauja. Cirai, tai Šitie vyreliai ir lie
lokiu bodu riaako prisižiunas."
Taigi minėtas žmo
ttti 8 vataiulai
ka ištvirkėlių vergais.
cilistams negali skaudėti
rėjau. Man ilga laika tekę
gelis ir man stengėsi inkaipfailyu-s a m .Namų §S s
Kad sutvirtinus anų sto bėtit, kad "Naujienos, daug galva ką veikia katahkai.
su jais dalyvauti visokiuose
^ ^ ^
pinigas i
išvažiavimuose, visokiuose vį ir kad anie neatsimestų daugiau
rašančios
už Katalikai turi bažnyčią, mo
Eorept Ir galūna gauti
nuo
ištvirkimo
ima Draugą," bet aš neskaitęs kyklą, .salę del susirinkimu,
Laivokartas.
kad
nie
visokiuose suėjimuose. Ko skelbti,
nei kartą 'Naujienų,' nieko o eieilistai nori, kad jiems:į
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depoatoaš visur indomavau, to da- ko uėra ir niekas jų uebau•aukas
rinktų.
Jie
daugiaus;
~
riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
negalėjau prirodyti kurioj
tyriau ir tas man buvo žin siąs už nuodėmes, nes tas
y*yn»e%eass^say^i^TgTyr^
I
£
bankinėse valandose.
pusėj teisybė. Po nekuno už katalikus renka aukas ir į
E
geidi*. Dabar tariu pasakyti viskas tai tik kunigų iamisDel paranktuno tokių depozitorių Taupumo Sky
tieses šodf, kad 18 tu vaike las. Tokie ir lieka pilni drą laiko sumaniau sužinoti ką tai netik po stubas, bet po-S HAUJAS LAIKRAŠTIS
rius
šios bankos yra atdaras
zu arba "sportelių," kaip sos manydami, kad nieko gi taip tos "Naujienos" to gatves, po smukles, per vi-'j
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai
jie save vadina, neteko is^ nėra, tai kam ai turiu būti kio gero rašo. Gavau vie šokias prakalbas. Tai gi
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MŲSŲ KA
girsti nei vieno doro žodžio, toksai bailys ir visako bijo ną numerį, žiūriu akis i š paklausčiau p. J. Aeerį, kur! |
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $o,10Q,(X»i».
ketver- „
kaip žmogaus išmintingo, ti. Jis jaučias dabar laimin- ! plėtės.
Pradedant "skaity- 1 ^ **• a u k a s d e d a ' k a d ne" ! | "GARSAS"
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra »w>gas UiOHių s
1 kaL. E
nei
nei apie ka>
^
įstaiga »ei i formate.
gas ir liuesas nuo visokios ti pirmą puslapį d a u g i a u - , ^
širdžiai priėmami.
"GARSAS" >ra T H » B geriau- fc
Štai jų kalbos apie BaŠ- atsakomybės, reiškia lieka šiai rašoma kur ir ką eici svetainių eHlistų susirinki
ir s\ arbiaudtt fl»ilUr<M lie
laikyti.
Daužos po »tu
tuvių katalikų la&rašdtv.
nyčią. Kunigus ir visa kata valnamanis. Jam to nėra, likai yra padarę. Kur jų mams
suareštavo,
k u x ! s m u k l e s m girtuokliais, o
likų tikėjimą niekina, juo kas butų nevalia ar kokia draugą
"GARSUI" rimlirMBlnfrinJa
aukas
gaMan^ieji A u e f t n
nedavė
į
!
renka
netik
nuo
cieir
dina purviniausiais žodžiais. nuodėmė, viskas galima ką jiems pašportu
rašju>j*i, pubUcisttO,
LA SALLE and WASHHCGTON STS.
Y į s o j ^ o s j listų, bet maldauja ir nuo n i n t n k ^ Į
Žinoma, į literatūra negali tik užsimanai, nėra, kas bu tam panašiai.
"GARSO" prcoi
(Skersai nuo City HaR).
P
eieilikų niekšystės. Verčiau katalikų malonės.
ma tokių žodžių dėti. Vie tų bloga.
$1.50, pusm. w T$tJW.
nas už kito šmeižia, kaip O kas labiau šiai meilės antrą lapą, nugi žiūriu, kad
J. Mozeris.
llllllilIlilitHHHMIlHUlJHNIlIlIHH^^
katalikų
šmeiži
įmanydami, idant vienas ki geiduliuose, tai jie to ir kal vien
jĮiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK
mai
ir
apgavikų
daktarų
ta pralenkti
boj neturi jokios gėdos ką
LAIKAS VISIEMS
apgarsinimai.
Žiūriu
toYpač jie mėgsta kalbėti tikrai nuo daugelio jų gir
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikrašti
liaus, toKaus dar smarkiaus
apie moteris. Bet tos jų kal dėjau ir patyriau.
ii
užsipuola ant katalikų vei
bos labai bjaurios, šlykjšeios,
Jie vadinas valnama- kėjų, net ir patį Dievą
paJeistuvingos. Jie nieko no
niais,
nes jie yra be doros, pradeda pajuokti, o dakta
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
turi prieš savo norą, savo
be
supratimo
kas
tai
yra
šviesos parodyti kelią
rų apgarsinimai antratiek
pageidimus, Jie yra pereiktikyba,
kas
tai
yra
katali
"ŠVIESA" rašo labai daug pamokinančio apie žm»
didesni.
Žiūriu ant pa
rinę, kad nieko nėra.... Kuri
gaus pažangumą.
kas
ir
kas
yra
Kristaus
skutinio puslapio, o gi nie
AwuHbi$ Lietuvių B.-K. Moksleivių 8unt
mergina dar katalikė lanko
"ŠVIESA" daugiausiai rūpinasi išganingos bttvyMl
bažnyčią, jie negali prie jos mokslas. Jie to viso yra ne- ko daugiau, absoliutiškai
ORGANAS
reikalais.
•
ka
prieiti, užsideda sau ui supranta, jie niekina i " ^
Vitaatinif
roėnfuinia
lieturiij
moksleivių
laikrasus.
"ŠVIESA" kamuoja metams tik 50 centu. f
, e
. . * "
priedermę, eiti į bažnyčią dergia tuos dalykus uz tai,! • „
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai
8
suslI nluB
'
f'>
Visokiais reikalais kreipkitės adrena:
kolų laika ir tokiu būda pa kad^e įtt nepažįsta. Save C *k a Tb *v o
Kaina metanu $1.00; pusei aaet 50 c
kur
r
gi
jto
i
a
d
i
n
T
a
p
š
v
i
e
s
t
a
i
i
,
!
^
^
"
*
f
sirodyti esa dorais, gavę !, , , , .
* „.
i bosNusišypsojau ir bu0ssuskjk tuojau:
"ŠVIESA",
ėUs
progą susipažįsta ir pasitai Kodel t u p yr»? Viena | v a u b ^ tos ž
Pr. Juikaitig, & Web«ter St, Mont^lo, Maag. t
46 Oongress Ave.,
W*terbttry, Oofta.
kius aplinkybėms, kviečia moterėle ma> atondes., gft-; r a v i s a i k y a i l a k u r i g J
•
^
aną kur j balių, pikniką ar I laba. nesugyvenu su s a - ; ^ ^
. ,. ° A ..
kur kitur važiuoti. Mergi vo vyru, turiu kuuiki, b e t a't s;i . .e i,k.e . a u
ItMHtUUHfHlHii
Toliau sako i a l P
J » ******* atėjo
na, tai vis mergina, mielai nekrištvta.
von i r
saaiTYKiTS
ut
PtafiKiii
u . . L _ . _ i__^„ A „ J ' g
manau sau,
L _a
sau, gal
sutinka. Beina kur ten ne kad būtumėm kokie ten
nepataikiau paimti gero nubut ir gauna prog^ viai to J J ™ 8 0 ^ ^ ^
^ f" \*^>~ g^"kitu^se taip neI Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenės Žurnalas.
Uflcraltj
butu
d b w r i m o n e s to
Me susipažinti Na prie s u - k i e » *** »
"' rašo.
"
Paimu ir antrą
=
Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni
sipe&nimo reikia ir pavai-!
apsišvietę... Nė bažny- "Naujienų" numerį, skai
I rao klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.
šinti su visokiais saldainiais. I š i o s knkom, nė jokių ten tau ir vartau šiaip, vartau
I
"PAŽANGA" atsižymi rinitais straipsniais, grasia
Tankai besivaišindami taip katalikiškų pareigų pildom. taip vis vienaip šmeižtai ir
S kalba ir puikia išvaizda.
K M * UTAMNIMMAIg. KSTVKII6AI* M
prisisrebia, kad nebežino Priešingai viskas kas yra nesąmonės.
Kas kita' su
Jame rasite žiniy iš viso pasaulio.
I
Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras
kur ir kaip beesą ir ant katalikiška išjuokiam, iš- "Draugu."
Jei skaitai
1 numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
"DABININKAS" visuomet turi viso te. kas darbininkui
kuodidžiausiai, žmogus "Draugą," tai su
galo kaž kur atsiduria. O tai niekinam
Adresas:
svarbi, naudinga, indomu ir suprantama
jų atsiektas tikslas. Jau ki bet vis negaliu intikti ir ga pranti dalyką ir matai
r
tę kartą jos nereikia ieško na."
Tai tau ir apšviestu- faktus ir teisingos ži
Prenumeratos Kaina:
t i Ji pati randa tokias vie nai.
JIIIIII11UI1!
•c
iiiiiiiiiiiHtmmii
nios iš viso pasaulio. O
Tris Kartas savaitėje metams
13 00
tas ir joms ten smagiaus, O tai tuomi ir visi vabaa- "Naujienos" tik šaukia ir
iiiiiiiiiittiHiimr
IIIIIIIIIIHII
Viena kartą savaitėje
"
$1.50
nes panašiai daugelis to maniai didžiuojasi valna- bliauna visokias nesąmones,
Bostono apielinkeje
- " • -*
$4 00
kių sueim Viskas sunku ir manio vardu ir tokia ap- kaip girtas žmogus. Štai
Užrubezyje
'* *%. $4.25
nedrąsu pirmą kartą, o to- švieta. Dievuliau gelbėk nuo socialistų
Vienas numeris
rVp. 3b.
"Naujienų"
liaus už nieką tas sunku tokių apšviestuolių jei žmo numeryje patėmijau iš Ci
Reikalaukite sts a*eatis irss
- •
mas. Ten joms viskas yra gus nepažįsta savęs, nežino
cero, I i i nekoksai soeialisišniekinta, kad nėra ko bi kas esąs
Žinoma, _yra tas J. Aceris, užsipuola ant
„,, -_„
joti, nes jokios nuodėmės
v a p a m ų l^urie nors z m o - | g e r b kuJL A E ž e r s k i o
^
nėra, žmogui viskas valia. O
niskumą uzfeike i r j m o m s - ^ ^ k a d r e n k a a u k a g ^ ba _
242 W. Broadvay,
So. Boston, Mas*.
iš ko ir tankiai lieka valnakai elgiasi, bet keista, k a i p ž n v 5 i o s N e t i k § i m e ^
^
manių vergėmis, pasekėjo
jie nesigėdi valnamamo var
įsitaisykite gerai p a r t e k t a s a k i n i u s stiklus. Paveakit* aprūpinu s a - ;
mis.
TO akis specialistui, k u r s 15 m e t u darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
du vadintiės.
parapijos ribose. Akiniu* p a r e n k a m e belaukiant
Kas tai yra valnamanis ir
Dar yra ir tokių, kurie
del ko vadinas valnamanis? buvę karštais katalikais vir
Štai pradedant nuo Lietu stą į vamamanius.
Akiu Specialistas
i*,
t
Daugumoje mūsų mintyse reiškia įgijimas
vos piemens ir baigiant Lie
TŽMYKIT MaJETO UŽRASA,
Štai kame dalykas: jie
tuvos bernų.
turto. Dėlei Įgijimo turto, jus turit - ?-uti s i s 1801 SOUTH AAHLAND AVB.
Lietuvoj nekurtos motinos buvo karStais iš jų mažumė
Kampas
18-tos gat. Ant Platt's Aptiekos ^-rae augSJss
tematiški savo taupinime. P a t y r i a * s tūk
kiek pramokino vieną kitą lės, jie buvo gerai pripratin
Vs.'stB^os: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto Vsi tl-tai
stančių taupių ir pasekmingų žmonių, paliu
TBlep^a** (ItiKtl f «
potez<ei|, prisakymą kol pri ti lankyti bažnyčią ir
pildyti
katalikų
pareigas,
iiutHmiauuissiMimaiHiiiniiiii
dija vertę taupinhno. Pirmas žingsnis prie
rengia prie išpažinties. To
bet
pirm
nelaimė
ta
IIHIIIIIIIIIIIIIi
liau* tai palieka Dievo va
turto
ir
pasisekimo
turi
būti
bankos
knygute.
liai Nekuriems tai yra vi me, kad jie negavo gi
€€
lesnio
pažinimo
Kristaus
sas mokslas. Toliaus nors
PraMkit tapyti šiiKli iors ir su $1.00 m šokini 3-ty tmošiinti m ]»•
jie ir eina į Bažnyčią, lig is i mokslo, jie neturėjo progos
LDBTUV08 VVililį OKOANIZACUOS OBOAKAI
nevalios ar dėl svieto akių, sueiti su katalikiška inteli
sy depozitu.
PIRMUTINIS IK VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
bet jie nieko daugiau nežino gentija, jiems nebuvo kam
LAIKRAŠTIS
AMERIKOJE.
apie\ tikėjimą ir ką jis reiš parodyti svarbumo tikybos
* 1 . » ; pnsBe^rai 71
LletuTos Tyfla
kia, tjžauga į vyrus, tuokart ir Kristaus mokslo, už tai
ai
raokestla.
tokių visai niekas nežiūri, jie gyveno abejonėse ir ga
"VYTU"
pradeda girtuokliauti ir t.t. baus pasidavė eiti tuom.
Jau jiems yra didžiausios plačiuoju keliu, mes žinom,
liko priederystės. Tankiai kad tokiems siauru takeliu
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo dmrbmttu — iiiijįjį, sis.
Didžiausia
Vsiitybinė
Banks
išskiriant
vidunniesti.
yra
labai
sunku
vigą
laiką
W»*
ir rtmk tų idėjų išreiškė ją — organų " F j r / " . . £# %įd*>
tekdavo matyti, kad atėję i
eiti
ir
išlaikyti
Bet
tik
tie
*t*Vf
T * **"&,MKW<» Amerikos lietuvių jausHmę, uiintšmtusH
kryžius; kad reikia eiti į
dtdiiomit idėjomis ir nukreipti jo domą link tėtunit LietutsMatri i n M l u p u 47-tos Gitiis.
bažnyčią, o dar atlikti kata- pagirti, kurie išlaiko.
«•* reikedų.
miesią pcaięjdiU laiką kur
J. fetiaiti*.
amuiiiMiitnmmrsjnMssuMi
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Statai SBCttrtty Bank

Panedeiio Vakaro Patarna
vimas Del Taupančių,

GARSAS"

a

State Bank of Chicago

i
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1

"Garsat"
SKAITYKIT IR PUTINKIT 456 Grand Str.
Brooklyn, N. Y. |

i

"ŠVIESA"

"MOKSLEIVIS"

Lietuvių Darbininkų Sąjungos

"PAŽANGA"

"DARBININKĄ"
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PaneflėHB, rūgs. 25, 1917 m.
Chieagoje yra suorgaufcuo- gubai padidės. Taipgi jau nuo B
HAUJI PATAISYMAI PLE
ta Apskričio komisija, korį I seniai gyvuoja L. Vyčiu .%'!
PATIKO
KUOJAMI.
PAJIEMCOJIMAI
VftS
v i « a reikalą
roilralo Ptii/>ai*AM
.fw_ u
. . - : .per savo gyvavimą
•
ves visa
Chieagoje ;ir.kp.
kurj
apielinkese (Keturiose yalsti-1 yra nemažai surengusi prakal
Juozas Stradario
(italas)
lApn.
T I K —„.'-.
V _ J * _
H M . , i i
•
„ .
.
Chicagos didmiečio ^ i r a ^ T ^ ^ . ^ ^ ^ lfEI HStmaĮOTI KAD
jose:
Illinois,
Indiana, Wisbu ir gražių vakarėlių. Minėta
"loop
distriet" įfV,kufto kaiI,K'. nu'iuiiv •inik-oii
consin ir Michigan). Apskričio Vyčių kp. turi gražų choro, 1828 Ashland ave., norėdamas vadinamas
„„1
i
i
.
>į ,Taip
r». pat
•
'iMiMika,,
' " pu^brolin
t-"-w"»iin MDainį.
J:''
J«i(n t«vo akilTi* t»v» vurtlaa, .UI
i/
ow VerUusiAs vaistu dal U T O skilvio-~
Komisija
kartu su vietiniu kurj veda vietinis vargoninin- Šviežių vifičiukų mėsos, nu gal susilauks permainų. Yr» i wMe*iainku.
''
•
*
*
*
Atsisukite
i*iuiici
.
d
.
M
*—
-—-•»—• »•» . i i . n m u n u i i \c<iu > u r m u s varguiiJiiiupamėfink visma. VISOM ApUokoM.
važiavo
pas
M.
Laudon
Hoyt
tt
pienuojama,
kad
gatvės,
toje
OKA ORINT (KlatoMk^v*)
Antradienis, 25 rugsėjo. komisijų atstovais rinksis kas! kas p. žilus, taipgi turi base- 433 Elm st., "VVinnetka, susidė
=
*M
Cartloal
Avr.,
Detrott,
*
£
*
.
į dalyje miesto, butų daromos
utarnikas, pradedant nuo 2 ball-ininkų skyrių ir dramaŠv. Firmino,
t
Pai**kau pusbrolio, v . Markausspalių (1917 m.) šv. Jurgio i tiSka rateli. Vyčių kp. neuž- jo- maiSan 19 viščiukų ir užsi dviejų augštų t. y. tokia gat
parap.
svetainėje.
Trečiadienis, 26 rugsėjo.
ilgo statys gražų veikalą dėjęs ant pečių užkopęs ant vė turės būti apačioj kaip kad
STZ^TSStE.
Chicagos apskričio komisi-, "Valkata.'' To
-v veikalo
^ ^
^ savo "bicyklio" nuvažiavo į virSui yra. Augščio tokia **]&£&
£v. Šv. Cipriono ir Justino.
rėži.
flydo vifoklat LIf••
vė apačioj butų kokia 16 pė-j
ja neužilgo paskirs Kataliku! šieriumi yra p. J. Poška. Vy•r kns apie j | ii»ote mmio&khe Sm!
namus. Evanstone. Kadangi dų su 1 pėdos storumo iš ge ne-" nūn, ui k . ba«ia Ubai <«£nSpaudos
Savaitę ir Tamstų čiai laikytame susirinkime 20
ležies ir cemento lubomis
M. KARP1KNF.
GERBIAMOMS KATALIKŲ'kolonijoje. Tad ruoškitės iš! d. rugsėjo nutarė surengti Sei- tai buvo ankstus rytas,"tai 'dė
Kaip
nekurie
espertai
tvir.
Gen.
Del Kokomis, fllinoi*.
DtAtTGTJOM*
anksto į darbą.
miniška. vakarėlį. Tame susi- dė" pamatęs važiuojanti su
jtina tai miestas sutauphnhj
Visais Katalikų Spaudos J rinkime buvo atvykęs svečias viStomis paliepė kad
BEIKAUNGA.
tasai j daug pinigų jeigu tas suma~~ ~~
i Savaitės reikalais kreipkitės j iš Nbrth Side\s gerb. St. Masustotų, bet kur tau su tokių j nymas butų įvykintas, kadan- Reikalingas vargonininką*. Vietini
Broliai Lietuviai Katalikai:—; šiuo adresu:
įžeiko. Svečias prakalbėjo kegrobio sustos. Policiantas ma-; gi pirmiau vis buvo manoma reika nras vargonininkas prie «v
Kviečiame jus j talką dide-1
J. TUMASONIS, 3230 Au- j l e t a žodžių i Vyčius paragin- tydamas, kad tai geras "vana-1 požeminius kelius taisyti, ku- I^nelc-s Apreiškimo
Bainy^oV
,
IX« . ^ U 5 ) u.i»vu, KU- „a! 'J*.*^? pa,510» Bažnyčios reikalialiam ir šventam darbui. Pade- burn, Ave., Chicago, HL
j darnas prie didesni* veikimo,
m , p a l e . d o y l w , J „ v j į „ ^ j r i e b»t, atsiėję
mil ij(mt , s . S t t T S T S f f i S : * * - £ « ?
kitę išplatinti tarpe mūsų bro
Su tikra pagarba,
taipgi nurodė svarbumą Kata manydamas, kad anas paklau-! Yra sakoma, kad tokios pože
?ETKl s
JOSEPH O. WOLOH
— ĮKft,
—&tb•"st.,
* Brooklya,
' - JT. V.
lių dorą ir sveika spaudą, ge Katalikij Spaudos Savaitės,
239
likų Spaudos Savaitės ir ragi- sys, bet kur tau, tas nešasi sa
minės gatvės pastatymas atsi
ros laikraščius ir knygas.
Chicagos Apskričio Komisija: no rengties prie jos kuo smar- vo keliu. Antras šūvis pataikė
Vargonininkas paieškau vietos var
Ufa
eitų $1,000,000 už mylią, bet gonininkauti.
Apsiimu būti ir bažnyI t Sa. I
Kun.
F.
Kemėšis,
Pirm.
| kiausia .Gerb. svečio paragini tiesiai į koją ir nabagas paGyvenimas jau aiškiai pa
niu sykiu. Jeigu kuriam, iš gerbiami},
HM
kiek naudos miestas, žmonės klebonu
Am
bučiau reikalingas, tai mel
P.
Baltutis,
Ižd.
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aštuonių ypatų. Į komisi- stono ligonine pasilsėti.
galimą spręsti, kad didžiausi Vargonininkas suprantąs savo ama
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išrinkta
sekančios ypatos:
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n
me, kiek yra suirutės mūsų
ta ieško vietos. Esu nevedės blaivus
nauda butų visiems. Butų ge turiu
nuo kun. paliudijimą, jei kam
j kun. A. Brižka, B. Andruliu- ŠAUDIMAS GATVEKARYJ.
gyvenime. Daugeliui neberei
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rai, jeigu tą sumanymą įvy IH gerb. klebonu bučiau reikalingas
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Laurinaitienė,
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Vi' malonėkite kreiptės sekančiu adresu:
SUVAŽINĖTA.
Ir'a nei Dievo, nei Bažnyčios,
kintų, nes mieste
gatvėmis
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YCKIM
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jlimas, p-lė P. Jovaišaitė, A.
vaikai nebenori klausyti tėvų,
185 R. H. Ave., Bridgeport, Coan. •
Sekmadienio
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negalima.
Pereitoj savaitėj buvo au-! D i k s e l i s » moksleivis P. Kviet- na ave., gatvekaryj arti 46
jaunuomenė tvirksta, užmirš
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U n t l V i S PENTISTAS , %
ta Dievą, savo tėvynę Lietu tomobiliaus suvažinėtas 4 me-; ' **• Laurinaitis, šj komisi- gatvės susiginčijo du sportea u<jai
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vą, girtybė skandina žmonių tų Bronislavas Mikaitis. Su-; J ^ 'i« pienus kaip geriaus liai už sėdynės. Galų gale pri
EKTRA SALE.
.
sur n
važinėjo
jį
David
Grodski,
,'
e
^is
spaudos
savaitę
mūsų
Šiuomi pranešame, kad
sveikatą, protą, sąžinę, dorą,
Parsiduoda ant grotųjų ba&raėf •
*rU 47-tos m*?*
eita net prie revolverių, žmo
7
:
su grosernė «pg> venta lietuvio, (eto
kolonijoj.
Labai
yra
malonu,
4740
So.
Ashland
ave.
Mikai'"'—
~
*
"
'
'"'
"Draugo"
Bendrovės
šerininirsta šeimynų ryšiai, vyrai pa
nės iš baimės smuko kas perje vietoje, pardavimo priežastis, sa
vininkas pirko ukj (taraia), yra prlkad
mūsų
kuopą
atlanko
virščio
tėvai
gyvena
ant
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bėga nuo žmonų ir kūdikių,
langus, kas per duris ir gale kų specialis susirinkimas bus verstas,
kad ir pigiai parduoti, ma
minėti svečiai ir duoda daug visos sėdynes paliko tuščios. 9 dieną spalio, 1917, 2-rą va lonėkite greitai ateiti, ir klausti parEmerald ave. Vaikas mirė.
motinos išsižada savo vaikų.
išlygas, šiuo antrašu:
j gerų patarimų prie gero ir Pašaukta policija nerado nei landą po pietų "Draugo" ben datimo ALEKSAS
KAVICKAS,
B kur tas viskas atsirado PROTESTAI PRIEŠ KĖLI i prakilnaus darbo.
43S0 So. Wood st., Chicago, m.
drovės
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W.
46th
sužeistų nei sveikų kaltininkų.
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St. Minėto susirinkimo tikslas
I
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V-as.
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!
BRIDEPORT.
skaitytojams,
kam ij
UŽSINUODIJO
OAZU.
tikėjimu?
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"Draugo"
gkaitytoigmg
Bendrovės
šėrininkų
pasikal
L. Vyčių vakaras.
Cbicagos moterys ypatingai
nepristato vaikas tei&mgai kožna
Tą padarė nedora spauda, didi veikėja ir užtarėja varg
Sekmadienyje, rugsėjo 23 Akla nuo pat užgimimo bėjimas apie padauginimą dieną "Draugą", tai meldžiu atffllankti pas manės, o aš stengsiuos
negeri laikraščiai ir knygos. šų Miss Mary McDowell pa d. šv. Jurgio parap. svetainė Beatriče Parrott, 24 metų mer "Draugo" Bendrovės kapita pataisyti
PETER. A. MHJLBR
2128 WMt 22-ra g a t v i
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nuo
$25,000.00
iki
$50,000.Lietuviai skaitė tą spaudą, sakė, kad pakėlimas kainos je, L. Vyčių 16 kp. surengė gina, bijodamos! ir ant toliau
J< MOZERIS,
vakarą,
atvaidinta: pasilikti sunki'našta savo tė 00 ir numažinimą serų kainos *1430 S. 49th Ave., Cicero, HL
rėmė ją savo skatikais ir vis ant pieno Chieagoje padau gražų
mislijo, kad nieko nepakenks. gins skaičių mirtingumų, ypa "Bilą del linų Markos", artis-1 vo šeimynoj, njusidavė j mau par value kiekvieno šėro nuo
siaitsai
O štai kas pasidarė. Ir kur tau tingai, kur yra vargingos šei- tai-mėgėjai gana gyvai atlošė, dynę ir paleidus gazą užsi $25.00 ant $10.00 už serą.
Kun. A. Ežerskis, pirm.
nekenks nuodai! Kaip aršeni į mynos Taigi miesto kliubas ir ypatingai atsižymėjo pp. Ged nuodijo jo dujomis.
gaudai, jiedu turėjo ukinikų
J. J. Statkus, rast,
S Lietuvis AdvokctM j
kas,, strichnina,, ^.^
alkogolis
VM ir | kitos moterų organizacijos stos
ATTORHKT AT LAW
Įrolės.
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kiti nuodai naikina kūno svei- priešai tokį neteisėtą
pieno
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W. Monroes. Cor. Clark Si.
NOTICE.
Boom 1207 Tai. Randolob i i f I.
Šis veikalas susirinkusiems JAUTOMOBELIUS PAVOGTA.
kata, taip nedora spauda nuo- i -savininkų kainos pakėlimą.
CHICAGO. UJU
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dija dvasią naikina žmonių ti ! s™
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a special meeting of the stockkėjimą ir dorą.
bertson, sako, kad jeigu pieno bilinėjimąsi
ir tąsimasi po
Xepalsant f' padauginimo
savininkai
nenusileisiu, tai teismus niek-niekių dėlei. Pa- detektyvą kurie tėmyja kiek holders pt the Draugas Pub.
Tad atbustame broliai. Ga
ahtvtmo»««».
reikėsią tiesiog miestui paimti Lsibaigus vaidinimui imta šokti vieną žingsni nužiūrėtų ypa tJo. will be held at 1800 -W.
^ra»t>«jt
na mums rėmus mūsų priešus.
46th
St.,
on
the
9th
day
of
Į savo rankas pieno pramoni- lietuviški šokiai, būtent: Suk tų, automobilių\vagiliai veikia
icvlmo skyriuos*.
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Bukime sveiki ir prakilnus.
ją ir dalyti vargšams pagal tinis, Klumpakojis, Aguonėlė po senovei. Štai nuo 8 vai. 22 Gctober 1917 at the hour of
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..«»..i.m
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. _ _ .,_
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Vykime iš mūsų namų tuos
?
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for
the
purpose
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—
^
"pTlalknir Noriu Miego. Pažymėtina rūgs. iki 8 vai. vak. 23 rūgssenovės prekės.
Praktikuoja 2« metat
šlaniitus, kurie teršė mušu
^ ^ jas-" w m
kad publikos buvo pilna salė, mėn. mieste pavogta 21 auto bf considering the voting upGyvenimas ir Ofisas
gražias ir padorias šeimynas.
on the proposition to inerease 314B S. Morgan St. kertė SS st.
Patrenos
spėjama kad ir pelno atliksią mobilius* Negirdėtas
BRIDGEPORTAS.
rekor
Chicago. UI.
the capital stock of the said
Į vietą bedieviško laikraščio,
SPECIALISTAS
nemažai.
I das!
Pereitam
sekmadienyj
šv.
MoterlSkn, Vyrišku Ir Valku
Draugas Publishing Company
ar knygos — parsikviestame
Taipgi Chronišku I4gu.
Vytė
Jurgio parapijos bažnyčioje
from $25,000,00 to $50,000.00
OFISO VALANDOS:
gera katalikiška laikrašti, tnr- r . . ,
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 p6 piet
DAUGIAU
100
ABB8TUOTA.
decrease the par value of each
««»^ M>MUxxvuxvą »»>«•«; y»» latsimivo iškilmingosios pirmo
ir ano t iki 8:20 vak. NedėlioSTREIKAS.
mis
vakarais ofisas uždarytas.
share
of
stock
from
$25.00
per
kimes geru, naudingų knygų s i o s 5 y m^ym ( p r i m i c i j a )
Telephone Tardą 087
mki,nC B 7 dVaSlai kun
01 0
Urbos A ie
and also the proposition to
Pereitam
sekmadienyj
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. .Tai BUSI -GUAŠUS. Ją Hdl*.
Penktadienyj pietinėj dalyj
naudingą maistą.
dešimtą valandą ryt°> gerbiashare
to
$10.00
per
share.
ba
Mentholstum Co. Priel oisiaut
cagos policija turėjo darbo su
gult ištepk veidą mosfia per ka
Katalikų Darbininkų Są- j mas primieijantis buvo atly- miesto, So. Chieagoje sustrei
saliunais. Praneša, kad daug Dated this 31st day cf
is vakarus, o padaryi veidą iįfrm
junga jau antri metai kelia dėtas i bažnyčia su burių vai- kavo javų pervežimo darbinin
ir
tkaulin bdtu~ Toji nostie
saliunų
rasta
atdarais
ir
apie
August, 1917.
jima piemuo raudonus, Juodus Si*
savo balsą tuo reikalu ir orga- kėlių ir Draugija Apaštalystės kai. Streikas gresia visam
100 su virš žmonių areštuota.
be Kaktų ir prašalins visokius
Ber. A Esendds, pres.
nianoja lietuvius platinimui maldos. Laike Mišių šv. pa-miestui, kadangi bus sunku
Uetavto Gydytojas St
spuogu* nuo reido. Kaina dtfaAtrasta
dar
ir
lošikų
iš
pini
«T. J. Statkus, sec'y.
doros spaudos. Yra išrinkta į mokslą pasakė kun. Vaičiu- pristatyti j didmiestį iš ten I
tes 60c. ir fl.00. Pudgm fatt
ge
». Halsted S t ,
dusti ir otampomis.
Centralė Spaudos Komisija (nas, primindamas gerb. primi- javai.
TOL Drorar Tlft
J. RIMKUS,
Pagal pranešimų savininkų j
(242 W. Broadway, So. Bos-jcijantui^jo praėjusi mokykloP. O. Bos 86,
Holbrook,
NELAIM*.
ten, Mass.), kuri leidžia kny-j je gyvenimą ir ateinanti kuni- javų sandelių, tai streikas
gntes, atsišaukimus, siunčia! irylės sunkų stoną. Po šv. Mi- prasidėjęs su pagelba I. W. Mr. Albert Cooper pereitam;
pasiėmęs Missi
agentus organizuoja Katalikų j S'TJ ^ r b . primieijantas suteikė W. pakurstymų. Sako, kad trečiadienyj
Spaudos Savaitę po visą Ame-; visiems bažnyčioje esantiems svetimtaučiai labai klauso I. Allice Merrill nusidavė \ pa
W. W. kurstytojų ir visokius vieto namą išsiimti paveliji
riką. Paremkite tos Centralės palaiminimą.
AR CSI GIRDĖJĘS? f
nesusipratimus tarp savęs ke mą apsivesti. Gavę pavelijimą
Kad imogus gali pasigražinti sau
Komisijos darbus, paskirdami
—
veidą ir įgyti ilgos plaukus. Prisiųsk
lia.
"lisence",
ėjo prie teisėjo,
jai iš savo iždo bent keletą I* BRIGHTON PARK.
štampą ir gausi visas informacijas.
kuris turėjo juos surišti su
MTNMTN ftISSJBtT Cl.
dolerių (Komisijos iždininkas:
SSVsssStrss*,
tSooJJoSMJooo
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Man
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—
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SAMI IAJTT01 KATA.
UAUS.
lio džiaugsmo jaunikis paėmęs
Auburn Ave., Chicago, HL)
laikraščiuose iš kitų kolonijų
parduodama po 28c ii
Pirmadienio anksti ryte pač- paliudijimą nešėsi rankoje, bet
Tamstų draugija daug gz Chicagos lietuvių veikimo, bet tinis vežimas susimušė su au- praeinant skersgatviu visai
ftte
_
lės pasidarbuoti tuo reikalu. iš Brighton parkiečių mažai tomobiliumi, ant Halsted ir nepatėmytinai jam, pavyduo
Išrinkite du ar tris Žmonės i i kas tesigirdi, lyg kad rodos Madison gatvių. Sutrenkimas lis vėjas, išmetė tą paliudijimą
veikiama.
DIENRAŠČIO
savo tarpo, kuriems tas reika čia nieko nebūtų
buvo
taip
smarkus,
kad
auto
ant
gatvės,
kuri
ant
laimės
las rupi. Jie su kitų jūsų ko Ir ištikrųjų Brighton parkie- mobilius visai apsivertė. Su vienas iš policijantų paėmė.
apsileidę, selonijos draugijų mgaliotiiiiais čiai gal buvo
Kaina Bus
niaus,
bet
šiam
laike
pradėjo žeisti lietuviai. Pranas Bastis Nuėję jaunikiai pas sudžia,
sudarys Katalikų Spaudos Sa
10*1
3315
Auburn
ave.,
A.
C.
Gažiuri
neturinti
"liceUce".
Pa
NMIIIIiMtoN,
vaitės Komisiją ant vietos ku atsibusti ir tvėrėsi už darbo. ruckas, 3348 Auburn ave., A. likęs jaunąją ten, leidosi ieš
ri ir varys tenai visą darbą, Oia neseniai susitvėrė L. D. S. L. Janiševskis, 923 W. Ohio koti po miesto gatvės. Ant lai
susižinojus su Centro Komisi kuopa, nors dar jauna kuopa, st., Frank Shay 4200 Sheridan mės po kelių valandų, ieškojibet yra viltis kad greitai dvija,
įpsr
road. Alice Urba, 3324 Au- [mo atrado policijoi stotyj prie
M'SI'KOI GAUK MUŠU M t N M
rastųjų
daiktu.
Kas
toliau
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