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Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tiki*
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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VOKIEČIAI APLEISIĄ
BELGIJĄ IR PRAN
CŪZIJĄ.
Washington, spalių 1. —

Valstybės
departamentas
gavo žinių, kad vokiečiai
rengiasi apleisti Belgiją ir
šiaurinę Prancūziją. Sako
ma, jie norį atsimesti atgal
į savo pasienius, kad tuo
budu sutrumpinti karės
frontą, kurį jiems butų gali
ma patogiau ginti.
<’•
------------- - —.——
Būtent, gauta žinios, kad
kaip Belgijoj, taip šiaurinėj
Prancūzijoj vokiečiai viską
VOKIETIJĄ NEATSISA LAIMĖJO KOALICUINIS naikiną. Namus griauja, tin
KABINETAS.
KO NUO BELGIJOS
kamus kokius nors daiktus
net iš privatinių namų re
UŽKARIAVIMO.
Petrogradas, spalių I. — kvizuoja. Ištuština miestuo
Copenhagen, spalių 1. — Ministerių pirmininkas Ke- se visas krautuves. Viską
Daug kartų buvo pasklydu- renskis darbuojasi sociali gabena į Vokietiją, žodžiu
sios žinios, kad Vokietija stų kongrese išvien su kon tariant) dirba tokį pragaiš
jau atsisakanti nuo užimto greso didžiuma. Ačių jo pa tingą darbą, kad užpludusios Belgijos ir tuoj aus ir sidarbavimui, praeitą penk siam priešininkui nieko ne
vėl pasiūlysianti taikę, talki tadienį socialistai menševi beliktų, nebūtų kuo pasi
kai, kurią kongrese yra naudoti.
ninkams.
Tą patį jie darė praeitą
Bet praeitą penktadienį daugiausia, didžiuma balsu
kanclieris Michaelis užgynė sutiko už koalicijinį kabi pavasarį, kuomet keliose
tas visas žinias kalbėdamas netą, bet podraug pasiprie vietose nusprendė atsimesti.
vyriausiojo parlamento ko šino, kad kabinetan neinei- Gi dabar jie plačiau jau va
miteto susirinkime. Kan tą nei vienas kadetas. Ke- ro pragaištingą darbą. Tuo
clieris tarp kitko pažymėjo, renskis šitam yra priešin remianties tatai reikia spė
gas. Bet jis tikisi galą-gale ti, kad jie žada apleisti už
kad:
Vokietija neatsisako nuo vis gi didžiumą patraukti imtuosius -kraštus, jei ne vi
savo pusėn, taip kad kabi- sus, tai nors gana žymius
Belgijos užkariavimo.

Nežada apleisti nei Belgijos

METAI VOL. II.

Entered as Second CIaaa Matter March >1. Uit, at Chlcago, Illinois under the Act of March 3, 1879.

ŠV. JURGIO K. PARAPI
JOS JUBILIEJUS.
Vakar didžiausiomis iškil
mėmis bažnyčioje prasidėjo
parapijos juŠv. Jurgio
metų sukakbiliejus —
imas. Po pietuvių
ijų parodavitų įvyko
mas gatv
Panašių He
tuvių iškil bių Chicagoje
dar nekuom nebūta.
oje paraVakare
pijos svet
ir ant žventoriaus pi
ėjo bazaras.
Svetainėje
vo susirinkę
tiek žmonių, kad nelengva
buvo praeiti.,
Kaip Chicflgos, taip ir ap
linkinių miestelių lietu
viams labai pravartu ir nau
dinga aplankyti bazarą.

RUSIJA KARIAUS IR
TOLIAUS.
Washington, spalių 1. —

Suv. Valstijų vyriausybė
painformavo Rusijos laiki
ną vyriausybę, kad jei Rusi
ja ir toliaus kariaus prieš
Vokietiją, Suv. Valstijos ją
visuomet šelps materijaliai.
Šitas painformavimas tuo
labiau buvo reikalingas,
kuomet Petrograde sociali
stai turi savo kongresą, ir
kuriam trukšmus kelia ra
dikalų frakcija, ta pati, ka
tra darbuojasi už atskiria
taiką su Vokietija.
Tatai duota Rusijai su
prasti, kad jinai kariautų,
nes kitaip negausianti materijalio sušelpįmo.
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PRAVEDAMOS S. V. KARĖS MOKESTIS
Šiandie prasideda antroji laisvės paskola
DIDELĖS KARĖS
MOKESTIS.

ANTROJI LAISVĖS
PASKOLA.

Washington, spalių 1. —
Karės mokesčių bilius per Šiandie Suv. Valstijose pa
penkis mėnesius buvo apta skelbta antroji laisvės pa
riamas kongrese.. Pirm po skola. Nuo šiandie galima
ros savaičių tą bilių buvo jau įsigyti paskolos bondpriėmęs senatas ir žemesny sus. Bondsų vertė 50 dol. ir
sis butas. Pasirodė daug ne augščian. Bondsai bns par
lygybių. Tatai senato komi davinėjami tik ligi šito spa
sija su žemesniojo buto ko lių mėn. 27 d. Jie neš jų sa- k
misija per pastarąjį dvi sa- vininkams 4 nuošimtį, kurs
vaiti bilių lygino.
išmokamas dukart į metus.
Praeitą šeštadienį pagaPinigyųo sekretorius Mcliaus bilius pabaigta išly Adoo paskelbė, kiek ko
ginti ir tuojaus paduota pa- kiuose didesniuose miestuo
---------- F“---------Iš Petrogrado apturėta tvirtinti žemesniąjam butui se turėtų būt surinkta lais
NUSKANDINTA KINI žinios,
” kad "socialistų kon-’iSiaDdie karės'mokesčių bi vės paskolos, ty. kiek turė
JOS LAIVAS.
grėsė radikališkų elementų Uus bus Piestas senatui
tų būt parduota bondsų.
Kongresui galutinai pa- Antai Chicagoje norima
Londonas, Spalių 1.—Vo yra mažuma. Kongreso di tvirtinus bilių, šitas bus pa- bondsų parduoti už kokius
kiečių nardančioji laivė Ai džiuma stovi už koalicijinį duotas prezidentui pasira- 700 milijonus dol., gi New
rijos pakraščiuose nuskan (įvairių partijų) kabinetą. Syti.
.
Yorke už 1,500 milijonų dodino Kinijos laivą “Gleno- Kerenskis su savo šalinin Karės mokesčių bilius iš--bėrių,
gle.” Su laivu žuvo ir 100 kais ima viršų. Karė todėl neša \iso 2 milijardu 8 šim- į Antrosios laisvės paskolos
bus tęsiama ir toliaus, ne
kinų.
tus milijonų dolierių. Taigi sumos didumas neapribuoTai įvyko įbirm kelių mė žiūrint vokiečių šnipų pro kuone 3 milijardai.
tas. Bet, kiek numanoma,
nesių. Ir niekam visas lai pagandos.
Karės mokestįs smarkiai visgi norima surinkti apie
pirmininko
kas nebuvo Mnoma. Tik su Ministerių
paliečia ir turtinguosius. 5 milijardus doliėrių. Kuo
žinota, kuomet jūrių vafi- Kerenskio sekretorius M. Ypač bus didelis nuošimtis
daugiau bus surinkta, tuo
duo išmetė SUt kranto nu- Souskis štai kokį pranešimą imamas nuo pelno (įplaukų)
bus geriau vyriausybei ir
skandinto ~"‘“K,kabkuriuos paskelbė;
pradėjus 5,000 dol. metinio tautai. Nes tie pinigai bus
“Tauta stovi su ~^eren- pelno ir baigus milijonais
panaudoti karės vedimui
tai
mmistenai.
Be
šito;
gauta
dar
žinios,
nei su vienu sayo priešinin
skiu. Tai patvirtino dabar dolierių.
Kerenskis
kiekvienam kad1 ateinančiais metais vo
ku taikoj reikale.
tinis kongresas. Bolševiku Kas turi suvirs 5,000 dol. prieš Vokietiją, kurią rei
IŠNAUJO BOMBAR
(radikalų) kongrese yra metinio pelno bus imama 1 kia būtinai nugalėti. Gi nu
DAVO LONDONĄ.
Vokietijos vyriausybė ra žingsnyj aštriai saugoja kiečiai prieš talkininku^
mažuma. Jie atstovauja ma- nuoš. karės mokesčių. Pra galėjimui yra reikalingi
miai užsilaiko parlamento mas. Bijomasi pasikėsinimo pradėsią dar baisesnį veiki
pinigai.
mą jūrėse. Ligi augščiausio Londonas, spalių l.-Nak-! žą dalį Rusijos gyventojų,
didžiumos taikos rezoliuci prieš jo gyvastį.
dėjus
7,500
dol.
bus
imama
Kerenskis ir praeitą penk laipsnio padidinsią nardan tį prieš praeitą šeštadienį Centras, kuriam vadovauja 2 nuoš. Pradėjus T0,000 dol.
jos žvilgsniu.
“MAISTO TAUPUMO
Vyriausybė turi liuosas tadienį kalbėjo kongrese. čių laivių veikimą aplink D. vokiečių lakūnai išnaujo už- buvęs darbo ministeris Čer- bus imama 3 nuoš. ir taip
< SAVAITĖ^’
rankas visuomet, kuomet Pasisakė, kad jis yra išgel Britaniją, Prancūzijos pa- puolė Londoną. Pametė ke- nov, taippat remia Keren toliau.
----------- /
tik norėtų pradėti vesti bėjęs nuo visokių pavojų kraičiais ir Tarpženrių > | Uas tombas. oficialiam pra- skio poziciją, bet podraug Kas turi metinio pelno
Washington, spalių 1. —
Rusijos revoliuciją. Tik jam ‘ ’ . , .
,
.
nešime sakoma, kad nepa- reikalauja, kad ministerių milijoną dol. ir augščiaus,
taikos derybas.
Kares
laivyno
departadaryU
joki
nuosto]i
už
_
kabinetan nepatektų nei bus imama 50 nuoš.. ty. pu Maisto kontrolierius HooŠeštadienį to parlamento vienam rusų tauta turinti
mentas
t«r,s
Simų,
kad
vopuolikams
ncbuv0
lajko
ver paskelbė, kad laikotar
vienas buržujas. Tas nėra sė viso pelno.
komiteto susirinkime kalbė būt dėkinga už dabartinę kiečiai yra sumanę nardan
jo užsienių reikalų ministe laisvę. Kelis kartus be to jis čiomis laivėmis atkirsti nuo svaidyti bombas, kadangi praktiška ir negalima. Lai Šitais nuošimčiais nuo pel piu nuo spalių 21 ligi 28 d.
visoj šalyj bus paminėta
ris von Kuehlmann. Jis pa pažymėjo, kad Rusija nega D. Britanijos ir Amerikos anglai lakūnai veikiai juos kina vyriausybė aštriai no pasitikima vieneriąiš
priešinasi tokiam reikalavi metais surinkti 842 milijonu “Maisto taupumo savaitė.”
gyrė Šventojo Tėvo taikos li taikinties su Vokietija. visas talkininkų armijas apspito.
n
Amerikonai privalo maistą
dol.
notą ir jo troškimus pabai Rusija kariaus bendrai su Prancūzijoje. Svarbiausia' Ilgiau valandos padangė mui.
Be to bus imamos mokes taupyti, nes maistas reika
gti šitą kraujo praliejimą. talkininkais ligi paskutinio busią naikinami transportai se virė kova be jokių pa
lingas talkininkams.
VOKIEČIAI LABAI
sekmių. Vokiečiai išsisuko
tįs ir iš karės pelno.
Bet, anot jo, to popežiaus galo.
iš
Amerikos.
Tokiomis
prie

Kuomet ministeiĄų pirmi
Karės mokestįs uždėta
ĮSIŽEIDĘ.
pakvietimo talkininkai ne
monėmis vokiečiai mėgins iš taisomų jiems spąstų ir
ŠIANDIE SKAMBINA
ninkas
taip
karštai
išvedžio

pasprūdo.
aut
sekančių
daiktų:
disti

tik nepaklausė, bet dar mė
badu marinti armijas, ku
LAISVĖS VARPU.
Amsterdam, spalių 1. — liuotas spiritas, pramieštas
gina sukiršinti vokiečių jo apie savo didelius nu rios šiandie maistu šelpia
tautą su savo vyriausybe. veiktuosius darbus Rusijos mos daugiausia iš Amerikos UŽDRAUSTA KAIKURIE Bavarijos ministerių pirmi spiritas, fermentuoti gėryDAIKTAI GABENTI Į
ninkas Von Hertling seime mai, sirupai, cigarai, cigare- Philadelphia, Pa., spalių
Tcčiau jų mėginimai eina labui, radikalų atstovų gru ir D. Britanijos.
NEUTRALES ŠALIS.
kalbėdamas pažymėjo, kad tai, taboka, uostomoji tabo- 1. — Šiandie išleidžiami an
niekais. Nes kuo jie labiau pės nesigailėjo jam švilpi Kol-kas tai Jik vokiočių
laisvės paskolos
Londonas, spalių 1— An- Į prezidento Wilsono atsaky- ka, cigaretinė pojicra, pre- trosios
kiršina, tuo tauta su vyriau- mų.
grąsinimai. Bet jie gali būt
svbe stipriau bendrai vei V Paskui nuo .galerijos pa ir pravesti, nežiūrint pasek glijos vyriausybė su kara-jmas popežiui taikos reikale |kių pravežimas geležinke- bondsai. Miesto majoro įsa
. 1
.
,
,1 •
linia
riVanrnaana
‘‘nnrpnl kymu 10:00 ryte skambinta
kia.
TF sigirdo balsas:
liaus dekretu paskelbė parė yra įžeidžiantis vokiečių i bais, ekspressas. “parcel
mių.
istoriniu laisvės varpu.
“Tu esi didžiausias pra
Taikos reikale vyriausybė
dymą, kuriuo uždrausta kai- tautą. Ir tauta tatai neat post,” pasažieriniai trans
bendrai su tauta darbuojasi. gaištingasis šalies darbinin PAKORĖ 100 SOCIA -kurie daiktai (prekės) ga kreipianti domos į tas ka- portai, apdrauda, automobi Tuo varpu buvo skambi
liai, muzikaliai instrumen nama ir apskelbus vyriau
Bet vienminčiai darbuojasi kas !n
benti į Švediją ir Olandiją. liumnijas.
LISTŲ RYGOJE.
tai, kratomųjų paveikslų sybei pirmąją laisvės pa
Radikalai su dideliu pratik už garbingąją taiką.
Sakoma, tuo budu tatai dar
Kaip seniau, taip ir šiandie džiugimu ėmė ploti ranko Londonas, spal. 1.—Cen labiau suspaudžiama bloka — Washington, spal. 1.— filmos, brangakmenįs, spor skolą.
Iš visų pusių pareikalauta, to įrankiai, atostogų laive
Vokietijoje negyvuoja dvi mis, trepsėti. Kerenskio ša tral News depeša iš Petro da aplink Vokietiją.
kad senatorius La Follette liai, visokie kvepalai, pa — Lerington, Ky., spal.
atskiri politiki, vvriatisybės lininkai tada atsiliepė, kad grado praneša, kad vokie
1. — Rytų Kentueky strei
ir tautos, bet viena, abelna. tasai drąsuolis pasirodytų, čiai paėmę Rygą tenai pa •— Londonas, spalių 1. — už savo nepatriotiškumą tentuoti vaistai, fotografijų
kuoja anglekasiai. Pasitai
Užpereitą naktį Anglijos butų prašalintas iš senato. kameros ir daug dar kitokių ko dažnai riaušės. Reikalin
Taip kalbėjo užsienių rei kas jis per vienas.
korė 150 rusų socialistų.
Ant galerijos pakilo pa Nepasakoma, už ką vokie pakraščius ir Londoną ir vėl Senatas svarstys tą klausi daiktų.
kalų ministeris. Reiškia,
Be šito karės mokestįs už ga kariuomenė. Valstija jos
Vokietija nemano nei nusi prastas kareivis. Kerenskis čiai taip daug įniršę prieš užpuolė vokiečių lakūnai. mą.
dėta už pirmosios klesės neturi.
Nužudyta 11 žmonių.
leisti, nei pasiduoti savo aštriai jį nubarė ir liepė Rygos socialistus.
— Buenos Aires, spal. 1. laiškus, už antrosios paštos
priešininkams. Nemano .nei daugiaus neatsiliepti.
— Washington, spal. 1.—
taikos siūlyti.
Reikia žinoti, kad Ke — Londonas, spalių 1.— — Rymas, spal. 1.—Kar — Argentinos prezidentas klesės siuntinius, taigi ir už Visi užsiregistravę vyrai
laikraščių ir kningų siunti
Žmonių kraujas poseno- renskis yra pasiskelbęs vy Anglų lakūnai bombardavo dinolas Gasparri viešai už sušaukia visų Amerikos res
bus paskirstyti grupėmis,
riausiuoju visų armijų vir vokiečių militarines stovyk gynė, kad jis kuomet nors publikų konferenciją reika nėjimą, už siuntinėjimą te ty. suklesifikuoti. Paskui,
vei bus liejamas.
šininku. Tatai kareivis buvo las Belgijoje. P«Wfesta daug prezidento Wilsono taikos le nesutikimų su Vokietija. legramų ir telefonus (telefo prisiėjus reikalui, paeiliui
ną vimą).
pienus butų pavadinęs
— Nc\v York, spal. 1. — priverstas jo klausyti.
tonų bombų.
Žodžiu tariant, viskas ap bus šaukiami kareiviauti.
—
Londonas,
spal.
1.-7
—
Šį

“
svajone.
”
Suimta keli industrialistų
met Anglija yra tris kartus krauta mokestimis.
lyderiai. Visoj šalyj areš — Buenos Aires, spal. 1. — Petrogradas, spal. 1.—
Buvo norėta karės mokėParyžius, spal. 1.
— Londonas, spalių 1. — daugiau vokiečių paėmusi stis uždėti ant cukraus, kn-' Talkininkai čionai veikiai
tuojami industrialistai. Sa — Anarchistų grupė visoj Visus arabų komiteto na
koma, jų koks 100,000 neiš Argentinoj paskelbė gene- rius Sirijoje, kurie pirm ka Iš karės lauko fondų kaipir nelaisvėn, kaip Vokietija vos ir arhatos. Bet paskui ^a^a atlaikyti labai svarbią
vengsią kalėjimo už suokal ralį streiką. Visoj šąlyj pri rės tvarkė arabų tautos rei nėra. RoiSlda, kad anglai “kD- Ir keturis kartus tasai sumanymas atmestas. į konferenciją.
.A _•
f e- . L 1
♦
u
sieis paskelbti karės stovim kalus, turkai iSkorė.
i ruošiasi nania&kdkBfiliman. 1 dari
bius prieš vyriausybę.
'
u.
■
ri. fe.fe-.fe

RUSŲ SOCIALISTŲ KONGRESAS STOVI UŽ
KOALICIJINĮ KABINĖTA

Vokiečiai Rygoje pakorė ISO socialistų

Washington, spalių 1. —

I' I DBAUGAI »»
“ DRAUGAS“

ra žinomas šalies

rytojus.

Ką gera gali nuveikti ATuo labiau, kad radikalai merikos lietuviškas sociali
vis labiau ir smarkiau pa zmas, kuriu susibūrė tam
PRENUMERATOS KAINA:
siausieji elementai, kad pa
Metai: is . ......................................... $6.00 kelia savo galvas.
Pusės metų .................................... >1.00
sislėpti nuo kareiviavimo
Ketvorgo laika ........................... >2.00
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Štai dabar Petrograde se
kaip po kokiuo vištų spar
Prenumerata mokasl likai no. Lai
kas skaitosi nuo užslraiymo dienos, ka socialistų suvažiavimas,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nui
nyti adresų, visada reikia prisiųsti ir kurs
garsiai
pavadintas
senas adresas. Pinigai geriausia sių
Tiesa, socialistai prieštasti
iiperkant
krasoje ar esprese “demokratiniu
kongresu.”
“Monoy Order’ arba įdedant pinigus
riauja karėms, kraujo pra
t registruotų laiškų.
Šitam suvažiavime socialis
Redakcijai prisiųstieji raštai ir ko
liejimams. . Už tai kasgi
respondencijos negrųžinaml, jei au tai radikalai žada
nutarti
torius, atsiųsdamas tokį raitų, ne
juos
čia ims ir peiks.
Bet
pažymi ir neindeda k rasos ženklelio paimti šalies valdymą savo
sugrąžinimui. Visokiais reikalais kreibe to gera jie atlieka visuo
piantles adresuokite:
rankosna ir pravesti savo
DRAUGAS PLBL1SHING CO„ INC.
menėje daug-daugiau pikta.
1800 W. 46tli Street, čhieago, Illinois tišką tvarką.
.............. Pilone McKlnley 8114................
Visokia visuomenėje apsi
XX
Naujas trukšmas laukia reiškianti nedora visuomet
“DRAUGAS”
mas Rusijoje.
paeina ne iš kur kitur, kaip
.... Llthuanian Daily Priend ....
Published daily exctspt Sundays by
tik iš socializmo versmių. *
DRAUGAS PUBMSHING CO„ INC.,
am čia daug pasakoti.
UŽMESTA SVETIMŽE
1800 W. 40tli Street, Chicago, Illinois
Pilone. McKlnley 8114. Establ. 1008
MIŲ KAREIVIAVIMO Antai Rusijoje “bosauja”
TERMS OF SUBSCRIPTION:
One Vear................................
..ė.>5.00
socialistai.
Ką gi gera Ru
Biuro.
Six Mouths............................................... >8.00
Thursday’s Edltion ...................... >2.00
sija iš to turil Nigko. Bet
At News Stands2c. a copy.
Advertlsing rates on application.
blogumo — pakaks Rusijai

Lletuvly Kutui ilt'
DlciiraJtU
Einu kasdien* itakyrua nedėldieniua.

Svetimžemių (nepiliečių)
ilgiausiems metams.
........... DOWN TOWN OFFICE ........... kareiviavimo bilius, kurį se
828 Renper Block. \
Kad jie savo demonstra
72 W. Wasblngton St ... natas buvo pravedęs ir pa
cijomis neapsidžiaugia, tesiuntęs žemesniąjam Kon
greso butan, pagaliau susi sau žinosi. Mums tik tas
laukė galo. Bilius padėta pravartu žinoti, kad Ameri
kongreso ąrchivan ir .var kos socialistiškas baubas ygiai kuomet nors jis iš ten ra fikcijinis.
bus išjudintas.
NAUJI PINIGAI
NERIMSTA “ATEITIS: >>
Tai
padaryta
pareikala

LIETUVOJE.
vus valstybės sekretoriui
Sekretorius Laisvamanių laikraštpaKaip praneša “D. W. Z., Lansingui.,
laikis “Ateitis” tiesiog ne
kad užimtose nuo rusų, len kongresui pranešė, kad kon rimsta, kuomet p. Šalčiui
kų ir lietuvių dalyse, vokie gresas negali svarstyti ir nepasisekė pasiųsti protes
čių valdžia išleido paliepi pravesti tokių reikalų, kas to Apaštališkam Sostui už
mą, kad tose šalyse srnul- yra priešinga sutartims šios nepaminėjimą taikos notoje
kiausis pinigas vokiečių tai šalies su kitomis valstybė Lietuvos.
Vadinasi, neverta
1 markė, taip, kad galima mis.
Kaipir gaila.
Juk “At
butų mainyti rusiškus rub pirmiau puodo kaisti, kol eities” ponas redaktorius
lius mokant po 2 marki už voveris dar teberiogso me už tokį lietuvių tautai pasivieną.
Skolinimo banka džių šakose.
tamavimą butų augščiau
buvo išleidus rublius vokiš Sekretorius Lansing pa pakopėjęs laisvamanių aky
kus, kurie irgi taip kainavo, žymėjo, kad vyriausybė tuo se, kaip Bulota arba Moc
bet dabar žada tuos pinigus reikalu yra susinešusi su kus socialistų.
surinkti atgal ir mokės savo kitomis sau draugiškomis Gi dabar kast
Anot
depozitoriams 4 nuošimtį* šalimis. Bet kol-kas to pa lenkų patarlės, už tai “ni
su sąlyga, kad anie bus ga sekmės nėra žinomos ir sve guzik, ni f....”
lima apmainyti ant rusų timžemių kareiviavimo bi Bet užuot to dabar “At
rublių.
Varsavos apskri lius turi būt padėtas šalin. eitis” jau kad plusta, jau
tyj, rusų rubliai eina kaip Nežinia, ką dabar suma kad keikia “klierikalus,”
ėję, už juos mokama ar ima nys šovinistai su svetimže- tai, rodos, jinai tuč-tuojaus
ma po 2 markės vokiškais miais nepiliečiai, katrie šiai ims ir įgys šimtus arba tūk
pinigais.
šaliai ištikimai tarnauja, stančius naujų skaitytojų ir
Skolininkai vokiečiai mo katrie savo sunkiais darbaisftuomet jai dirva bus užtikka lietuviams skolas vokiš krauja jaį turtus, bet negali rinta.
kais rubliais, bet jeigu nori- naudoties politikos teisė Tuo tarpu “Ateities” sa
tų jas siuntinėti į Vokietija mis.
vos rųšies autoritetas ir pa
arba iš ten, tai valdžios yčiuose laisvamaniuose mav• •
I
ra uždrausta tai darvti.'
IR JIE DŽIAUGIASI. žeja.
MIESTO OFISAS

RUSIJOS RYTOJUS
NEŽINOMAS,

Pasibaigus
garsią jam
gen. Komilovo sukilimui,
Rusijoje, rodos, ėmė ir ap
sistojo visokios nepakenčia
mos suirutės. Mat, Kerenskis Rusiją paskelbė laiki
na respublika, tokig, kaip
laikina yra pati vyriausy
bė.

' Po šito šiek-tiek apsisto
jus suirutėms, Kerenskis
labai išmintingai atsisakė
būti toliau karės ministeriu
ir tą vietą pavedė gen. Verchovskiui. Paskui atsisakė
būti ir karės laivyno minis
teriu. Pastatają vietą pa
vedė admirolui Verdcvskiui.
Gi vyriausiuoju ar
mijų vadu paskyrė kažkokį
gen Valujevą, o generalio
štabo viršininku geniali va
dą gen. Aleksiejevą, kurs
iš užimamos vietos jau atsi
statydinęs. Pagaliaus Ke
renskis su visais savo ministeriais suprato, kad Rusi
jai negalima atskiriai taikinties ir apie tai leido pra-
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Socialistų laikraščiai su
didžiausiu savos rųšies en
tuziazmu praneša ,kad aną
dieną New Yorke įvykusi
“galinga” socialistų prieš
rinkiminės kampanijos de
monstracija.
Girdi, socia
listų demonstracijoje pasi
rodė tokios didelės darbi
ninkų minios, kad “buržu
jų” spauda net pabugusi.
Nežinome, kaip labai
“galinga” buvo toji socia
listų demonstracija.
Bet
kiekvienai^ yra žinoma, kad
socialistai visuomet iš šiau
do priskaldo dideliausį ve
žimą plauskų, kuomet kas
tokio apeina jų partiją.

Kas metai jie čia kelia ii
“galingas” ir “milžiniš
kas” demonstracijas, kas
metai jie kongresan “siurtčia” daugelį savo atstovų.
Bet iki šiolei nesimato jų
partijoje pažangumo.
Ypač dabar karės metu
soeialistjų partija taip su
kliuro, kad jinai ilgus me
tus nesdsilauks lygsvaros.
Iš partijos išstojo jų žy
miausieji
vadai-veikėjai.

Ir kam čia plūsti, keikti
ir nerimauti?
Juk tokiuo
pasielgimu katalikų klierikalais nepadarysi, visuome
nės savo pliauškimais neintikinsi, bet dar tu o labiau
pats sau pakenksi.
Ar gi nebūtų geriau, kad
“Ateitis” pakryptų į kieknors gerelėsnes vėžes?

Iš Londono pranešama,
kad Anglijos valdžia turi
nustačiusi visai
Anglijai
pieno prekę.
Pav. Spalių
mėn. už galioną — 1 šilingą
ir 5 centai; Lapkričio mėn:
— 1 šil. ir 7e.; Nuo gruodžio
iki Kovi mėn. 1 šil. ir 9c.

— Londone kvorta pieno
Iprckiuja 8 centai. Taipgi
Anglijos valdžia užgynė vi
sokius džiovintus vaisius iš
siuntinėti svetimoms valsti
joms.
Iš New Yorko praneša
ma, kad ten nuo Naujų Me
tų iki šiam laikui ant gat
vių buvo užmušta visokiais
budais 227 vaikai ir 5,250

sužeista.

1892-1917

Chicagos Lietuvių Šv. Jurgio
Parapiios 25-kiy Metu Su
kaktuves.

25 metų lietuvių būrelis, išaugo viena didžiausių lietuvišk parapijų Amerikoje.
Parapijos judinamasis ir ne
judinamasis turtas, klebonija, bažnyčia, mokykla liudi
ja apie duosnumą Šv. Jurgio parapi jonų. apie jų ener
giją ir darbą su tikru pasišventimu tų ypatų, kurioms
reikėjo 'tas viskas nuveikti. Čionai pirmiausiai didžiau

sia garbė ir padėka priguli Gerb. Dek. Kun. M. Krau
čiunui, kuris per 25 metus savo klebonavimo, pašventė
tai parapijai savo jaunas dienas, nenuilštanči energiją,
pagaliaus ir sveikatą, nors nemaža tek^ jam nukentėti,

nemaža sunkaus vargo pakelti. Garbė jo veikliems darbininkams-asistentams, kuriais buvo: kun. J. Stepanavičius, kun. N. Lukošius, kun. J. Kolesinskas, kun. M.
Krušas, kun. K. Zaikauskas, kūn, J. Vaičiūnas, kun. Ig.

Albavieius ir kiti. Vieni jų tūlą laiką pasidarbavę toje
parapijoje yra kitų parapijų uoliais klebonais, kiti dar
ir šiandien joje darbuojasi.
Pagaliaus garbė visiems,
Vienas iš didžiausių kun. M. Kraučiuno nuopelnų kurie per ilgus metus kaip darbu, taip aukomis prisi
buvo įkūrimas lietuviškos parapijinės mokyklos. Kaip dėjo prie jos pakėlimo ir didesnės gerovės.
Daug svarbių atsitikimų per 25 metus įvyko Šv.
svarbu tai yra, kiekvienas susipratęs lietuvis katalikas
supranta. Mokykla tai parapijos pamatas, josios atei Jurgio parapijoe, kurie gyvai užlaikomi yra parapijonų
tis. Nelengva tai buvo įvykinti, nes iš vienos pusės atmintyje, kaip tai: 50-tų metų kunigystės Jubilėjus
nebuvo atsakančios mokyklai vietos, iš kitos pusės sun gerb. Kun. J. Kolesinskio, «to vieno didžiausiųjų para
ku buvo gauti mokytojas.
Tūlą laiką lietuvių vaiku pijos geradėjų, 25-kių metų kunigystės Jubilėjus gerb.
čius mokino p. Daugelavičius, kiek vėliaus pasisekė kun. kun. De. M. Kraučiuno, daugelio kunigų primicijos, iš
Kraučiunui gauti vienuoles-seseris Nazarietes, kurios ir kurių ypač reikia pažymėti kun. J. Klorį ir kun. Bol.
Urbą, kurie toje parapijoje gimę, augę ir osios mo
šiandien veda Šv. Jurgio mokyklą.
kyklą
lankę.
Pusėtinas btirelis svetiškių, katalikų in
Tai yra pirmutinė, užtat ir seniausia lietuviška mo
teligentų puošia Šv. Jurgio parapiją. Gerb. Ad. A. Šlakykla Amerikoje.
Tuotarpu emigracija nuolat didinosi..
Tvėrėsi vie kis, plačiai žinomas lietuviams amerikiečiams yra gi
na po kitai pašelpinės draugijos,kaip antai Šv. Jono, męs ir augęs Šv. Jurgio parapijoje.
Linksma šiandien parapijai apvaikščioti 25-kių me
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto ir kitos. Baž

(Žiur. “Draugo” No. 230).

ruoštis tų sukaktuves, pažiurėjus į savo praeitį, į visą eilę nu
prie naujo ir tai sunkiausio darbo: naujos bažnyčios sta veikto prakilnaus darbo gausių vaisių.
tymo.
Pienai padaryta mūrinei, gotiško styliaus baž
Reikia tikėti, kad tasai nepaprastas atsitikimas, to
nyčiai, kuri parapijonams labai patiko ir 1896 m. pra sidabrinio jubilėjaus iškilmė atneš milžinišką naudą
dėta darbas.
Statymas pačioje pradžioje sutiko dide parapijai.
Ji sustiprįs katalikų dvasią, sutrauks juos
les kliūtis, nes užstojo nelaimingi Cleveland‘o laikai, į didesnę vienybę, uždegs karštesnę meilę tarp jų, pa
baisi bedarbė ir jos pasekmė — badas.
Apie aukų rin
galios suteiks daugiau energijos gerb./kun. J. •Vaičiu
kimą bažnyčios statymui negalėjo būti nei kalbos, nes
liui, da barimui tos parapijos Administrątoriui ir jo
išalkusių žmonių minioms pirmiausiai reikėjo parūpin
sandarbininkams tolesniai dar pasekmingiau darbuotės
ti duonos kąsnelį. Užtraukus paskolą iš banko pasta
parapijos labui. Žengiant per 25-kių metų gyvavimo
tyta pusę bažnyčios ir uždengta tuomlaikiniu stogu, užbaigimas-gi palikta tolimesniam laikui. Pasidarė ruimin slenkstį lai Aųgščiausias suteikia naują palaimą Šv.
ga vieta pamaldoms laikyti, sena-gi bažnyčia apversta Jurgio parapijai, idant galėtų sulaukti auksinio jubilė
jaus!
'/
ant mokyklos ir svetainės.

nytėlėje pasidarė jau labai

ankšta.

Reikėjo

• Tiktai 1902 m. tapo ‘užbaigti Dievo namai ir tais
pačiais metais iškilmingai Jo Malonybė vyskupas Mol- MAŽfeJA ATEIVYSTĖ Į
doon pašventina. Neišpasakytas buvo džiaugsmas žmo
SUV. VALSTIJAS.
nių, sulaukusių taip puikios bažnyčios, kuri dvasią kelte-kelia prie Dievo.
Ištiesų, kas "yra buvęs Šv. Jur
Ateivių skaitlius į Suv.
gio 'bažnyčioje, turėjo atsiminti Lietuvą, nes joje jau
Valstijas nuolatos mažėja.
čiasi kas tai savo, tautiško, lietuviško.
Garbė užtat
Fiskaliniais metais, pasibai
kun. 'Mj. Kraučiunui, garbė Šv. Jurgio parapijonams.
gusiais birželio 30 d.,A914
Daug atsiėjo vidurinis bažnyčios ištaisymas.
Čionai
metais, ty. prįeš pat karės
savo duosnumą parodė kaip atskiri parapijonai, taip
Europoje pakilimą, šion ša
ir draugijos, vieni įtaisydami langus, kiti altorius ir ki
lin atkeliavo 1,220,000 atei
tus reikalingus daiktus.
vių.
Gi fiskaliniais metais,
Statant naują bažnyčią skaitlius Šv. Jurgio para
pasibaigusiais birželio 30 d.,
pijos žmonių žymiai sumažėjo, nes susitvėrė nauja Die š. m.,u ateivių skaitlius pa
vo Apveizdos lietuviška parapija, kiek vėliau Šv. Kry
sirodė tiktai 295.000 asme
žiaus parapija ir kitos.
Reikalas tverti naujas lietu
nų.
viškas parapijas buvo neišvengiamas, nors tai beabėjo
Tokio mažo skaitliaus at
užkenkė materialiai Šv. Jurgio parapijai.
O taip lai eivių Suv Valstijos nėra
ke paskutinių penkiolikos’ metų dar tapo sutvertos 8
turėjusios per praeitus dvi
lietuviškos parapijos, nekalbant apie kelis aplinkinius
dešimts metų.
miestelius, kurie taipo gi turi savo lietuviškas parapijas
Jeig€ atmesti šalin 66,000
su bažnyčiomis.
svetimžemių, katrie praei
Tarp josios gyventojų randasi nemažas skaitlius tais fiskaliniais metais ap
gerai pasiturinčių, turinčių savo nuosavybę, savo na leido Suv. Valstijas, tai ši
mus ir įvairias pramoųijos įstaigas.
Deja, daugelis jų tas šalies gyventojų skait
yra atšalę tikėjime-indeferentai, o net nestinga ir aiškių lius, ačių ateivystei, padidė
bedievystės pasekėjų.
Tarp kitų priežasčių" svarbiau
jo tiktai 230,000 asmenų.
sios yra smuklės, girtuoklystės įstaigos, bedieviški raš
Šitam skaitliuje yra’ff
tai ir laikraščiai, kurie daugelį įstūmė į ištvirkimą, pa daugiau moterių ir vaikų,
galiaus į bedievystę.
Ęet ką darysi, tarp grudų visuo
negu jų normaliai atkeliau
met atsiranda ir pelų.
*
davo pirm karės.
Trūksta
Keliems metams praslinkus po bažnyčios pastaty tečiau tuo žvilgsniu smulk
mo, Šv. Jurgio parapijonams pasirodė naujas svarbus meniškų skaitlinių.
Ateireikalas, būtent naujos mokyklos statymas.
Pasididi vystės departamento prane
nus skaitliui senoji medinė mokykla pasidarė perma- šime vientik nurodoma, kad
ža ir nepatogi.
Miesto t teisės reikalavo daug pagerini ateivių skaitliuje yra 104,mų.
Finansinis parapijos stovis nebuvo perpuikus, o 000 asmenų be aiškaus už
čia reikėjo užtraukti taip didelę naują paskolos naštą. siėmimo, imant tan skaitTečiau^ nežiūrint į tai, pripirkus dar tris lotus, 1908 m. liun moteris ir vaikus.
pastatyta puiki mūrinė mokykla su visais reikalngais įPraeitais fiskaliniais me
taisymais sulyg naujausių valstijos reikalavimų,
Ji at tais
atkeliavusių
ateivių
sėjo apie 70 tūkstančių dolerių.
Gal pradžioje nesima skaitliuje yra 105,000 asme
tė reikalo taip didelės ir brangios mokyklos, bet kun. nų, atkeliavusių iš Kana
M. Kraučiunas permatė parapijos ateitį ir todėl padarė dos.
Kitais žodžiai tariant,
labai laimingą žingsnį.
Šiandien mokykla kurioje ran kad beveik pušų praeitų
dasi 700 suviršum vaikų, nei kiek neperdidelė..
Mo metų ateivių yra perėję
kyklos apačioje ištaisyta milžiniška svetainė, kurioje vien tik rubežių — iš Ka
sutelpa apie 1,500 žmonių.
Be abejo yra tai gražiau nados į Suv. Valstijas.
Praeiti keli mėnesiai šios
sia lietuviška mokykla Amerikoje.
Matome tat, kaip Augo ir plėtojosi švento Jur-! šalies vyriausybei davė pro-

nešti užsienių spaudai.
Chicagoje visgi mažiau tų
Viršminėto8 smulkmenos Partijoje paliko menkesni
gio parapija, kaip Žmonių skaitlįumi, taip savo—nejudi-’’ gą išmėginti naujų įstatyatrodo gana gražios.
Bet nariai, iš kuri., mnfc* nau atsitikimų ir tai via ačių
grūdelio išąoųa
■ užgina įleisti šion
ir
šiandie Ruūioie viskas vra da. Ka iri tfeasa
M' mieato

kančius paskaityti spauzdinto rišto.
Tasai įstaty
mas ėmė keikti šįmet gegu
žės mėn.
Juo pasiremiant
per praeitus kelis mėnesius
šion šalin neįleista 390 ateiviV- ‘ į
j Ai
Be šito dar karė žymiai
prisidėjo prie ateivių skait
liaus sumažėjimo.
Autai
iš Anglijos ateivystė kuone
per pusę sumažėjo. Iš Ita
lijos atkeliavo kuone toks
pat skaitlius kaip 1915—16
fiskaliniais metais.
Bet
praeitais dviejais metais
žymus italų skaitlius aplei
do šią šalį.
Dabar Suv.
Valstijose gyvenančių italų
skaitlius yra 25,000 asmenų
mažesnis, kaip 1915 metais.
Žymiai padidėjo ateivys

tė iš Ispanijos, Vakarų Indijų ir iš Meksikos.
Iš Is
panijos pirm karės čionai
labai mažai ateivių atke
liaudavo.
Bet šitais praei
tais fiskaliniais metais jų
atkeliavo net suvirš dešim
ties tūkstančių, ty. suvirš
dukart daugiau, kaip kituomet.
•
„
1 • I
Nuo birželio 1915 m. šion
šalin atėjo apie 30,000 meksikonų.

Jwų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals
tijos bankoje

• SECURITY BANK
3% ant Jūsų Pinigų
PUMtUliaJa to Art
fld >

y jfrg
Pmahtgžiame pinigus j
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UETUVIAI
AMERIKOJE

Bet ypač vertai pagirimo
čionaitinės parapija už atidarimų savo parapijinės
mo
kyklos.
Nuo pat pastatymo bažny
čios turėta tris gražius kam
barius. Bet jie per tuos šešis
metus dyki prariogsojo.
Šį
meta gi ne. Juose mokinasi suvirš šimtas lietuviškų vaikų.
Yra dvi mokytoji, būtent: plės
Marijų Andžiuliukė ir
Amilija Meškevičiutė. Kitais
metais tikimasi, kad daugiaus
vaikučių susirinks į savo mo
kyklų. Šį meta irgi turėtų bū
ti daugiaus, bet kad tėvams
vis trūksta supratimo leisti
savo vaikučius į katalikiškų
mokyklų.
z

— Pirkau ponuli, dailių sų pataisęs buvo

jau

3
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toliau rublius

nuėmimui

skuros i.rHilMiiHRtiniiitiiiiHiiiHiftnMwnmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiuiiiM

margų karvutę, o kokia pie atsargesnis ir nenorėdamas išvežimui anos į laukus 20
ninga, ir kokius ragus gra pakliūti bėdon pasiryžo tuos rublių pertaisymui tvarto j
žius turi.
Žmonės stebisi, savo darbus kaip nors už nes pagal daktaro praneši
mo,tai užkrečiama liga ji
kad už 50 rub. galėjau aš jų dengti.
Ir taip ant rytojaus pra sirgus<
gauti.
— Kurgi jų patalpinai? nešė savo ponui, kad karvė — Parodyk man Igneli
Per tris dienas nors skurų tos karvutės, —
— Tikrai norėjau ponuli apsirgo.
CHIOAGO HEIOHTS,
ILL.
pasakyti, kad yra reikalas imdavo po 1 rublį nuo . po tarė kartų bajoras, — pasa
pasamdyti tvartelį, bet rei no ir šaukdavo daktarų. kodavai man, kad tokia bu
DABOKITE SAVO AKIS
Nedėlioj 16 d. rugsėjo š. m.
kalauja apie 15 rublių me Vaistams ir keli rubliai at vo graži, tai aš labai norė
Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau aSaroe krinta ifi akių,
vietinė L. Vyčių kuopa buvo
siėjo, bet ant galo niekas čiau nors savo atmintyje
tams ir tai iš kalno.
Jeigu Tau skauda akys,
parengusi vakarų. Programas
Jeigu turi uždegimą akių,
— Te 15 rublių, bile kar negelbėjo ir toji geroji kar- turėti.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tau
buvo gana įvairus.
— Suprantu. — atsakė
vutų galų gavo.
reikalingi akiniai:
vei butų gerai.
Įsitaisykite gerai parinktus akintus stiklus. Paveskite aprūpinti sa
Ignas,
—
bet
nelaimė
ponu
Pranešdamas
apie
tai
sa

—i Meldžiu taip gi 4 rubl.
Pirmiausiai
vyčiai
pa
vo akla specljallstul, kurs 16 metų darbavosi lenkų Sv. Vaitiekaus
nupirkimui šieno, 1 rub. a- vo ponui jisai taip apgai Ii, aš skurų pakabinau ant parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.
dainavo “Plaukė sau laivelis”
vižoms ir pusantro rub. ak lestavo, kad bajoras neturė tvoros, ir nelabieji šunis to|
ir L. Vyčių Hymnų. Paskui
' John J. Šmetana
seliui ir šiaudams pakloti. jo nei mažiausio abejojimo tai dvarponio, kur Tamstas
Chicagos L. Vyčių kuopų Ap
pažįstat ėmė ir sudraskė,!
AKIŲ SPECIALISTAS.
skričio pirmininkas Povilas
Bajoras mėgdamas kava apie jo žodžių tikruma, f •
Tėmykit mano užrašu.
taip kad nei šmočiuko nie-|
Baltutis kalbėjo apie augimų
su Smetona, nieko blogo ne- lų gale dar iškaulijo kelis
Žemaitis.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
L. Vyčių organizacijos ir jos
mųstydamas davė reikalau (Paimta iš Dunlops Despatch kur neliko. Bet jeigu po-|± ivampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptickos
2-ras augšta.
nulis nori tai aš galiu papa-■— Valandos: nuo » ryto iki • vak. Ncdėliom nuo • ryto iki 12 dieną,
naudingumų. Sv. Kazimiero
jamus pinigus Ignui, bile
Rugpjūčio 18, 1917).
... KENOSHA, WIS.
šakoti kaip ji išrodė.
Irs
Tel CanaI 623
parapijinės mokyklos mokyto
tiktai margoji butų soti.
Hali Air Lock Yra Gudrus Su taip po keliu, dienų ponas i»Miiiiiiiiiiiiiinwnrtinrtiiiiiiiiiimiiiimihtiiiiiimwifliiinirtiiinnftn«nnniiiimiiir
ja p'-lė Marija
Audžiuliutė Rugsėjo 23 d. š. m. Tau Po kelių dienų Ignas atė
manymas Kuris Sutaupys
jau turėjo savo kambaryje
padainavo dvi dainelės solo, tos Fondo 78 skyrius suren jęs pas bajorų reikalauja - Milijonus Išleistojams.
paveikslų 'karvutės, kurių
kurios publikai labai patiko. gė prakalbas.
Jeigu Akiniai Reikalingi NeKalbėtojas vėl 3 rub. dėl maisto savo
pamatęs
atsimindavo
gar

NEAPSAKOMAS
REI

Rozalija Kodis
padeklema- buvo Loyolos Universitatės karvutės.
laukyte Ilgiaus. Nes galite su
KALAVIMAS.
džių Smetonų.
vo “Neužmirškim Varkstan- studentas Al. M. Račkus.
— O delko tai mano mie
laukti daug nesmagumu. Krei
čių.” Pabaigoje sulošta trijų Labai gražiai papasakojo ir las?
Po
metų
tiktai
bajoras
Per ilgus metus geležinkelių
pkitės pas:
veiksmių komedijų:
“Prieš ragino kiek galint aukoti
kompanijų
užveizdos patrotijo per sužinojo, kad tokios karvu
— Tai matai ponuli, rei
Vėjų Nepapusi ”. Veikančios Tėvynei Lietuvai ir šelpti
kia taikyti visokius maistus, frmght karų vagis, kurie atlupda tės visai ant svieto nebuvo,
vo spynas ir išimdavo tavorą. Vi
ypatos buvo: Daunoras, vien- badaujančius brolius. * Pra
kurie sako padaugina 10 sy si jų pasistengimai surasti kokį o tik gudrus tarnas jį ap
sedys, turtingas ūkininkas—
1617 N. Robey St.
kalbose nei vienos partijos kių daugiau, kaip dabar nors būdų buvo per niek, nes su gaudinėjo.
Mikolas Survilas; Barbora, jo
neužgavo.
Buvo taipgi duoda pieno.
MllviMkee IrKortb n. TU. Himbslt 4117
ma vagysčių dasiekė $37,000,000
pati, Petronėlė
Jurevičiūtė,
PRANEŠIMAS.
renkamos aukos, surinkta — Gerai Igneli, bet aš la per metus.
Julija, jo duktė Magdalena
$34.80. Išlaidas 15 dol. ap bai mažai tereikalauju pie Ant galo tapo atrasta tokia su
Šiūomi pranešame, kad
Vitkauskaitė; Veronikų jo pomanymas, kuris visus vagis apgau
“Draugo” Bendrovės šėrininmokėjus, likusieji bus pa no.
na. Taip kaip Westinghouse Air
dukre — Juzefą Bagočaitė,
siųsti Tontos Fondan.
— Bet matai ponuli, kada Brake išrišo klausimų vagių, ku kų specialis susirinkimas bus
Ragaišienė, grįtelninkė, Anbi‘ “MOKSLEIVIS”
karvė geriau esti gauna, tai rie per ilgus metus ieškomi taip 9 dienų spalio, 1917, 2-rų va
lia Meškevičiutė; Arvidas, ūki Aukautojų vardai bus pa
landų po pietų “Draugo” ben
Hali Air Lock Juos apgaus.
ir geresnis pienas būna.
Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiu.
ninkas 'bajorėlis —■„ Antanas garsinta vėliau.
drovės name, 1800 W. 46th
Hali
Air
Lock
yra
padirbta
iš
ORGANAS
R. Balinskas. rašt. — Gerai, gerai -Igneli,
- Stanšauskas; Antanas, jo sū
plieno ir geležies, susidedanti iš St. Minėto susirinkimo tikslas
pirk ko tik reikia ir prižiū trijų šmotelių, eylinder, springsos
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
nūs — Stanislovas Andreibus bepdras visų “Draugo”
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
kus, ir Katrytė, Ar'vidų tar BRANGIAUSIA VISOJE rėk karvutę kaip pats išma ir % piston, kuris keliauja oro Bendfdvės šėrininkų pasikal
/ ,
Kaina metams $1.00; pašei met. 50 e.
kambaryj - kartu su trukiu. Visi
naitė, *— Marija Kraučiuniu- LIETUVOJE SMETONA. nai.
bėjimas
apie
padauginimų
Užsisakyk tuojsas:
Po kebų dienų ateina ir freight kariai tūri siūs taip vadi “Draugo” Bendrovės kapita
'< kė. Visas programas
ne
namas ofcr linijas, kurios užsidaro,
Pr. Joškaitis, 20 Webster St, Montello Masu
blogiausiai nusisekė. Žmonių Vienas iš lenkbajorių, ku reikalauja 2 rublių druskai kuomet karas yra prikrautas pil lo nuo $25,000.00 iki $50,000.To- nas ir tik tada atsidaro £ol karas 00 ir numažinimų šėrų kainos **»
buvo pilna svetainė. Tad-gi rių kitais laikais buvo pil ir kitiems dalykams.
ir nemažai pelno liko vietiniai na Lietuva, turėjo apsukrų liaus išmeldė dėl pasamdy- turi 80 svarų aut trūkio. Spyna par value kiekvieno šėro nuo
L. Vyčių kuopai. Dabar kaip lietuvį, kuris savo “ponu” mo moteries melžimui, dėl vidujinė karo negali būti atidaro $25.00 ant $10.00 už Šerų.
girdėjau vietinės parapijos gyvenančiam poniškai ant piemens, ir daug visokių ma. Tiktai 2 nuošimčiai vagysčių
Kun. A. Ežerskis, pirm.
skaivykitb m PLsriaKirs
tapo atlikta nuo to laito kuomet
ūkės
pripasakodavo
nebūtų
dalykų, žodžiu nebuvo tos
mokyklos vaikai, žada sureng
J. J. Statkus, ražt,
tapo išrastos šios spynos.
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
ti labai gražų vakarų nedėlioj daiktų.
dienos, kad karvė butų bu Valdyba ir direktoriai šios Hali
Laikr*ėt|
28 d. spalio. O 25 (f lapkri — Ignai, malonėk man vus užganėdinta.
Ant ga Air Lock Kompanijos yra žinomi
NOTICE.
čio Moterų Rožančiau draugi parnešti geresnės Smetonos, lo silmišlijo naujų šelmys žmonės. Herbert C. Hali yra pre
jų žada statyti scenoje: “Kū nes su ta kaya negalima tę.
Paprašė savo pono, zidentu ir yra užsitarnavęs gerą Notice is hereby given that
mutės”. Tuoj po Kalėdų L. gerti — prašė tarno bajoras kad anas nupirktų karvei stovį'automobilių biznyje; Allen a special meeting of the stockCINĄ UTARNINKAI*. KCTVKROAI* IR SUBATC
Vyčiui vėl žada surengti dide — Iš kur aš jų imsiu. Jus uždangalų žiemos ■ laikui. Hali, sekretorius ir kasierius, ku holders of the Drangas Pu h.
ris per penkioliką metų dirbo banCo. will be held at 1800 W.
lį vakarų. Los “Karės Metų” žiriote, kad mes mieste gy Bajoras ir anf to jam 6 r
Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
koje ir yra gerai susipažinęs su
46th
St.,
on
the
9th
day
of
ir “Užkerėtas Jačkus”. Kaip vename.
Butų geriausia liūs davė, taip kad jau ba real estate; M. D. Daily, indžinie“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
October
1917
at
the
honr
of
matosi, prakilnesnių minčių turėti savo locnų karvutę.
jorui atsiėjo apie 100 rub rius, yra susipažinęs su geležin
svarbu, naudinga, indorau ir suprantama
žmonės Chicago Heightse, nes — O kiek tokia karvė at lių tos karvės užlaikymas. keliais ir kurs ir savo vietos paki 2 o’clock p. m. for the purpose
lo į prezidentus Muscatine, Bur
Prenumeratos Kaina:
naudžia, bet dirba, kruta.
Kartų atsitiko, kad pas lington & Southern Railway kom of considering the voting npsieitų? — klausia bajoras.
on the proposition to inerease
$3 00
Tris Kartus savaitėje metams
Parapijos reikalai irgi ga — Už gerų, melžiamą ponų buvo svečių. Pagyrę panijos. Jis turi didelį pasitikėji the Capital stock of the said
$1.60
Vieną kartą savaitėje
°
na gerai eina. Trumpame lai karvę mažiausia 50 rublių Smetonų norėjo pamatyti mą į Hali Air Lock. E, C. Low Drangas Publishing Company
$4 00
Bostono apielinkėje
**
taipgi ir tų karvę, kuri taip vice-prezidentas ir direktorius yra from $25,000,00 to $50,000.00
ke daug pagerinimo padaryta. reikės užmokėti.
$4.25
Užrubežyje
**
prezidentas Reliable Oiį Company
išgirta
buvo.
3c.
Vienas
numeris
Kaip tai: Klebonija ir bažny — Štai turi 50 rublių ir
of Chicago; Marshall Thompson decrease the par value of each
čia
apmalevota,
aptverta nupirk karvę.
Ignas pa . Ignas labai susimaišė, direktorius yra kasteriu Iowa share of stock from $25.00 per
Reikalaukite pat ateita arba
gražia tvora. Vidui bažnyčios ėmęs 50 rub. ir ant ryto bet greitai atspeikėjęs nu Bank ir John F. Sayers direkto and also the proposition to
»»
intaisyta naujas Saldžiausios jaus vietoj karvės nupirko bėgo į tvartų.
Žingeidu rius iš Milwaukee„ direktorius, share to $10.00 per share.
“
DARBININKAS
Širdies šalinis altorius, keletą Smetonos iž tris kapeikas. mas paėmė visus ir į pus- yra prezidentu ir kasicriu Sayers
Dated this 31st day of
šventųjų stovylų. žodžiu sa — O tai kas kita! Šian- valandį sugrįžęs Ignas pra- Typesetting Co.
Angust, 1917.
242 W. Broadvoay,
So. Boston, Mass.
Iš to galite spręsti, jeigu tokie
kant, ačių žmonių duosnumui die gera kava.— Taigi da- nešė, kad raktų tvarto-pieRev. A. Ežerskis, pres.
žmonės joje priguli, tai ji turi bū
viskas kitaip išrodo.
J.
J. Statkus, sec’y.
bar jau turime karvę?
muo buvo parhetęs. Tą vi- ti atsakanti.

L NURKAIT}, Opt. Dr.

“DARBININKĄ”
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JUBILIEJUS! BAZARAS!

SV. JURGIO PARAPIJOS 33 St.ir Aiihurn Ave. (Bridgeporte)
•

t

* *

į

.

~

'

RENGIAMAS YRA DIDŽIAUSIS 25 METŲ GYVAVIMO

APVAIKSČIOJ1MAS BAZARAS
Bus įvairus programai, dainos, žaislai, koncertai ir daug kitų pasilinksminimų. Prasidės

Nedelioj, 30 d. Rugsejo-Sept. 1917
Bus didelis parodavimas pa Bridgeporto gatves.

Bazaras trauksis dvi savaites .

Pradžia parodavimo lygiai 2 valanda po pietų
Visus

,

Kviečiame

Panedėlis, spalio 1 1917 m.

"DBAtOAI”

Pirmadienis, 1 spalių, šv.
Rcmigijo.

Antradienis,

2

spalių.

Aniuolai Sargai.
GERBIAMOMS KATALIKŲ
DRAUGIJOMS.

Ohicagoje yra suorganizuo
ta Apskričio komisija, kurį
ves visą reikalą Ohicagoje ir
apielinkėse (Keturiose valsti
jose: Illinois, Indiana, Wisconsin ir Michigan). Apskričio
Komisija
kartu su vietinių
komisijų atstovais rinksis kas
utarnikas, pradedant nuo
2
spalių (1917 m.) iv. Jurgio
parap. svetainėje.
Chicagos apskričio komisi
ja neužilgo paskirs Katalikų
Spaudos
Savaitę ir Tamstų
kolonijoje. Tad ruoškitės iš
anksto į darbą.
Visais Katalikų
Spaudos
Savaitės reikalais kreipkitės
šiuo adresu:

CICERO.
Pakšto prakalbos.

K. Pakštas, atvažiavo į
šią koiioniją ir suteikė
mums daug naudos. Pane
dėlio vakare, rugsėjo 24 d.,
atvažiavo jis sakė čia pra
kalbą tautiškuose
reika
luose.
Kaip prieš publiką
atsistojo, norints ūgio vidutino, atrodė lyg milžinas ku
ris už musų tautos reikalus
augščiaušiai stovi, didvyris
kurio užpakalyje rodos di
džiausius darbus delei tau
tos nuveiktumėm, norint už
tauta ir galvą priseitų pa
J. TUMASONIS, 3230 Au- guldyti.
bum, Avė., Chicago, UI.
Prabilo jis... žodžiai jaut
Su tikra pagarba,
rus vėrė kiekvieno krutinę

Broliai Lietuviai Katalikai: —
Kviečiame jus į talką dide
liam ir šventam darbui. Padė
kite išplatinti tarpe musų bro
lių dorą ir sveiką spaudą, ge
Katalikų Spaudos Savaitės,
insismeigdami į širdį, tirpy
rus laikraščius ir knygas.
Chicagos Apskričio Komisija:
dami ją norint ji kiečiausia
Kun. F. Kemėšis, Pirm.
Gyvenimas jau aiškiai pa
butų. Kalbėjo temoje ko
P. Baltutis, Ižd.
rodė, kad spauda turi didelę
dėl mums reikalinga laisvė.
J. Tumasonis, Rašt.
intekmę į žmonių mintis, jaus
Išrokavo, kad ekonomišku
(3230 Auburn Avė., Chicago,
mus ir darbus.'Štai mes mato
budu ji būtinai reikalinga.
me, kiek yra suirutės
musų
Taippat lietuviai
būdami
TOWN
OF
LAKE.
apšviestesni už savo kaimy
gyvenime. Daugeliui neberei
nus, Rusiją, Lenkiją, negali
kia nei Dievo, nei Bažnyčios,
Vaikai nebenori klausyti tėvų,
24 rugsėjo, nakčia, tarp dasileisti, kad jie ją apšviejaunuomenė tvirksta, užmirš panedėlio ir utaminko, Wil- stesnę už savę, visada val
ta Dievą, savo tėvynę Lietu sono bendrovės skerdykloje, dytų,
Gi musų laisvė iš
vą, girtybė skandina žmonių vienas vyras lenkas minėtą plėšta, kodėl negalime rei
sveikatą, protą, sąžinę, dorą, naktį sutiko mirtį, ryte 25 kalauti kas yra musų? Tu
irsta šeimynų ryšiai, vyrai pa rugsėjo liko parvežtas na rime nesnausti, organizuo
bėga nuo
žmonų ir kūdikių,
tis, ir to reikalauti, bet tu
mo jo lavonas.
motinos išsižada savo vaikų.
, Velionis paliko nuliudu- rime mokėti ir kaip tai da

žodžio taippat persiėmė kalbėtojaus jausmais. Ne vie
nas pasižadėjo būti duosnių
nariu Tautos Fondui. Mums
ciceriečiams, buvo didelė
nauda iš tos prakalbos, už
degė ir sukurstė didesnę
liepsną tėvynės meilės, ir
nevienas paragintas prisi

ANT jPARDAVIMO.

MELROSE PARK,

ūr. A. K. RUTKAUSKAS

EKTRA SALE.

Pas mus

miestelyj

yra

daug visokių draugysčių,
kurios tankiausiai yra pasi
dalinę į visokias sroves.

Lietuviai katalikai nesnau
džia, veikia kiek įmanyda
Atsirando dar keletas
dėjo pinigiškai prie paremi mi.
mo musų tėvynės. Gi gerb. “raudonkaklių,” kurie no
kalbėtojui, p. K. Pakštui ri visokiais budais užkirsti
lai palieka džiaugsmas, kad kelią
katalikų
veikimui.
jo žygis, vargas, žodžiai Neseniai
rengėme
Liet.
nebuvo veltui, ale atnešė Vyčių debatus, kuriuose
vaisius didesnius negu tikė šaukė lietuviškus cicilikus
tasi delei musų numylėtos argumentuoti, bet jie lyg
tėvynėse p^;'| ■/’
pelėš katiną pamačiusios
“ Pranas Z. sulindo į urvus ir kada jau

T0WN OF LAKĘ

faleZona. McKinJay 6764

Ant pardavimo garailžlus, gerai
Išdirbta vieta ir prie to parsiduoda
viena llmosiiie. Pardavimo prieiustl.s,
savininkas išvažuoja iš Chicagos. Ga
liom gauti aut išmokėjimo. Atsišau
kite po numeriu:
3222 S. Halstcd St., Tcl. Drover 2180

(lydo visokias Ligas
3417 l«. Vntori IIH.

9. Ii

(iltis

Dr. S. Biežis
Gydytojas Ir Chirurgas
8. Leavitt St.
Valandos 4—4 Ir 7—9

Ofisas 2359

Parsiduoda bučernė labai geroj
Lietuvių apgyventoj vietoj. Bučerne
yra verta >5000, o dabar tūrių par
duoti už pusė prekės Iš priežasties
kad tūrių išeiti j karė. Meldžiu at
sišaukti tuojaus.
EDWARD KONDROTAS,
305 Hamllton Avė., Duųuesne, Pa;

r Tel. Canal 3377.

!*•*•*•*•*•
Tel.

Drover 7043

Dr. C. Z. Vezelis

REIKALINGA.
Reikalinga sena moteris prie
dabojimo namų ir kūdikio. Gera
ta, ant Bridgeporto, kreipkitės
ALENA KAIRYS, vakarais arba
noms,
3131 EMEItALD AVĖ.,
Ant antrų lubų.

kiaus

privie
pas
die

prakalbos perėjo, tada lyg f
,
Vargonininkas paieškau vietos varžvirbliai po krumus, SOki- genininkauti. Apsiimu būti ir bažny-

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo
ryto Iki 9 vak.
Nedėllomli pagal sutarimų.

t

-

4712 So. Ashland Avė.
arti

47-toa gatvės

H c'W7r V'vv vTT r - .T wlr

AKYS EGZAMINUOJAMAS

v Į niu sykiu. Jeigu kuriam, iš gerbiamų
HS 1 klebonų bučiau reikalingas, tai mel
džiu rašyti sekančių adresu:

nedarni ėmė čirškėti
vyrs, aš vyrs. aš bučiau taip
JOSEPH ZUNE,
Kas turite silpnas akle Ir
sakęs, aš bučiau taip pada- 1OO \Vatklns St., Rochėster, N. Y.
pų žiūrėjimų arba galva skauda
Iš Davis Sąuare parko ręš >> peį jau p0 laįfcuį. Xenelaukite Ilgai, bet ateltlklte pas
mane.
AŠ Jums duosiu rodą Ir
valdybos pranešama, kad
PAJIEŠKOJIMAI
senai buvo paskelbęs į
pririnksiu akinius. Ui savo darbų
penktadieniais nuo 1:30 iki
gvarantuoju arba pinigus sugrą
“Naujienas”
nekoksaii
žinsiu.
3 vai. popietų bus pamokos
REIKALINGAS tuojaus vargoni
PETER. A. M1LLER
Al. Ainufras, seniau pri
ninkas, kuris apsiimtu būti ir za
motinoms
anglų
kalboj,
2128 West 22-ra gatvė
klausęs prie L. Vyčių kuo kristijonų. Gera vietų ir geros sąly
gos.. Del platesnių žinių kreipkitės
taipgi bus pamokos mezgi
pos, bet už savo “gerus” pas:
KUN. K. ZAIKAl SKAS,
mo pdnios A. Slešynskienės.
darbus prašalintas, buk nei
1232 SO LINCOLN St.,
Tiagi norinčios pasimokinti
WAUKEGAN, ILL.
vieno ciciliko neimsią į ka
mėgsti, paduokite savo var
Paieškau savo žmonos Domicėlės
rę, nes gisdi, jie karei Mikuckienės kuri pabėgo su Pran
Lietuvis Gydytojas Ir
dus ponui T. Slešvnskui, užpriešingi. Jis dar rašo, kad ciškum Mažiulių išsivežė su savim
Chirurgas,
3 vaikus, jį paeina iš Kauno gub.,
veizdai parko.
Motinos,
3203 8. HaLsted SL,
Chicago
jis buvęs “vytis,” bet kad Telšių pav., Pažarėnų parap. Pirmiau
gyveno Chleagoje ant AVcst SMe’s,
Tel. Drover 7179
galėsite atsivesti ir savo
L. Vyčiai eina kartu su A- dabar nežinau. Jeigu kas žinote kur
vaikus.
jį randasi meldžiu man pranešti už
merikos valdžia, tai jis kai kų busiu dėkingas:
Šią
savaitę
maudynės po “darbininkų prietelius”
AUGUSTINAS
MIKUCKIS,
ĮĮiiAĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinnini
2249 W. 23 Place Chieago, Illinois.
bus
uždarytos
iš
prie
parrietęs juos, nes visi vy
JOSEPH O. W0L0N
PRANEŠIMAS
CICEROS
žasties
pataisymų.
Atei

ryti.
Yra
trisdešimts
ar
■ LIETUVIS ADVOKATAS
čiai turės eiti kariuomenėn. “Draugo” skaitytojams, kam iš
Iš kur tas viskas atsirado sią žmoną su dviem mažais
nančiam
trečiadienyje
salė

Ciceros
“
Draugo
”
’
Laitytojams
S
Kamb.
324 National t Life Bldg.
keturiosdešimts
mokytų
lietuvių tautoje, kuri visuo vaikučiais.
Po draug dar kvietė visus
19 8o. LaSalle St.
nepristato vaikas teisingai kožna
je
bus
organizuojama
klesa
met buvo gausi savo dora ir
Žalpių Juozas. žmonių kurie aukoja savo
“vyčius” pamesti tą orga dieną “Draugą”, tai meldžiu atsi Š Vakarais 1(44 Milsraukee Ava.
Central 4399
gyvenimo gerumus triūsda dėl vertelgų ir jeigu atsiras nizaciją. Bet vyčiai nėra šaukti pas manės, o aš stengsiuos
tikėjimu?
Raaldence Humbold 97
pataisyti.
mi delei musų tėvynės, bet 20 norinčių mokykla bus a- taip tamsus kaip, tas “rau
PAŠOVĖ ŽMOGŲ.
CHICAGO. O.
J. MOZERIS,
Tą padarė nedora spauda,
j
1430
S.
49th
Avė.,
Cicero,
III.
jei reikalauja musų įgalio tidaryta.
iuiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii
donkaklių” tarnas, jie to
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