Kaip protas, taip ir ptyrimaa neleidžia mukia tiktties, kad tautos dora kojo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILK, KETVERGAS, SPALIŲ (OCTOBER) 11 D. 1917 M.

KAINA 9 GINTAI
PRICK *

PRANCŪZŲ LAIMEJI

AUSTRIJA
MILIJONO KAREIVI

MAI PRIEŠ yo
KIEČIUS.

; į

, •

Washington, spalių 11. — . Washington, spalių 11. —
M t Vietos

italų ambasadoje
gauta iš Rymo žinia, kad
Austrija Italijos fronte panešusi labai dideliu^ nuosto
lius. Netekusi milijono ka
reivių užmuštais, sužeistais
ir nelaisvai paimtais.

Neutralių šalių pasiuntiniai
buvo išteriaujami, kų jie
mano apie taikų.

Be te, Isonzo fronte italai
paėmę arba sunaikinę kuo
ne visus austrų kulkasvai-

džius.

Paaiškėjo, kad jie kuone
visi sutinka savo nuomonė
mis. Sako, taika veikiau
įvyksianti, negu buvo ma
noma.
Taika
veikiausia
įvyksianti trijų mėnesių bė
giu.
Greitesniai taikai svar
biausios priežastįs stato
mos: Vokietijos Itorėų laivyne

Reiškia, kad Austrija tik
vienam Italijos fronte yra
netekusi viso trečdalio savo
ištiko rgvoUuaJa
kariuomenės.
WBTSr*W»

VOKIRTVOB TALKI
NINKES SVERIA
TAIKINTIES.
Rymas, spalių 11. — Čia
gauta žinia, kad Bulgarija
su Turkija, o gal dar ir Au
strija, Vokietijai induos for
mali reikalavimų, kad pa
staroji būtinai sutiktų taikintiės, baigti karę.
Tasai reikalavin^s busiųs
pagamintas Bulgarijos sos
tinėje Sofijoje, kur tomis
dienomis suvažiuos konferencijon tų šalių diplomatai.
Bulgarija, Turkija ir Au
strija ' sutinka
taikinties
kadir su nuostoliais. Bet
Vokietija priešinasi. Kaize
riui yra didelė gėda atsiža
dėti kolionijų ir Alzas-Lorraine provincijų.

KARES.
/

'

.Petrogradas, spalių 11. —
Žinomo anarchisto Lenino
vyriausias pagelbininkas L.
Trockis buvusiam socialistų
. kongrese kalbėdamas tarp
kitko pažymėjo, kad Rusi
jai grųsianti naminė, karė.
Ir tai todėl, kad šalies val
dymas nepavedamas sociali
stams.
“Naminė karė yra neišvengtina,” pasakė- sociali
stų radikalų vadovas. “Pro
letaras yra priešingas bur
žujams.
Proletaras nori,
kad šalies valdymas pereitų
vienų socialistų radikalų
rankosna.
Kaip
matosi
kraujo praliejimas gatvėse

KAS SAKOMA BER
LYNE?

Berlynas, spalių 11.—Čia
oficialiai pranešama, kad
talkininkai Belgijos fronte
pastaroje ofensyvoje prieš

vokiečius panaudoję .labai
daug 'kariuomenės.

Jiems

Amsterdam, spalių 11. —

ven, pirm 6 savaičių buvo Wilhelmshavene buvo suki
pakilusi revoliucija, anot lę keturių karės laivų juri
Central įNews depešos iš Co- ninkai. Vieno laivo “West-

kiti menkesnės svarbos.
Taika įvyks, kuomet Vlokietija pasiduos talkininkų
malonei. Gi jos pasidavimas
neišvengtinas.

MIRĖ EGIPTO
SULTANAS.
Londonas, spalių 11.—Mi
rė Egipto sultanas Hussein
Kernai, kurį 1914 m. D. Bri
tanija paskyrė sultonu, kuo
met/ buvo paskelbta, kad
Egiptas pereina D. Britani
jos globon.
PRAVEDAMA KON
8KRIPCUA.

kaip ilgai priešininkai pa
geidaus atsiimti nors ma
žiausių Vokietijos teritori
jos dalį ir kaip ilgai jie mė
gins nesutikimus sėti tarp
vokiečių gyventojų ir kaize
rio.

Po to kanclieris dar pri
dūręs:

“Mes galime laukti. Lai
kas dirba už mus. Kol musų
priešininkai bus įsitikinę,
kad jie turi savo tikslų at
siekti, tol veiks musų anuo
tos ir nardančios laivės atli
kinės savo darbų. Musų tai
ka dar ateis.”

. ......... A.. ....... ... KALBAMA APIE OFEN

ŠYVA BALKANUOSE.

Ottavra, spal. 11. —
Waehington, spalių 10. —
nadoje pravedama priver
UŠ
poros mėnesių tarptau
stinas žmonių kareiviavi
mas, kokį pravedė parla tinė talkininkų armija Bal
kanuose turės 1,250,000 vy
mentas.
■ -į"1 —f" ......... .....

— Petrogradas, spalių 1L
Vakar Rusijos naujas kabi
netas turėjo pirmų posėdį.
Radikalai reikalauja kabi
neto atsistatydinimo.

neišvengtinas.”
Socialistai juk negali ap sta. Todėl viloj Šalyj ir be

davo tokį reikalavimų: “Vi
dujinį priešininkų reikia
taip sutraškinti, kad jis
daugiau galvos nepakeltų.”

jevskį iivkitus. TeČiaus Puriškevieiaus vardas yra vi
siems žinomas. Svarbiau
siuose durnos posėdžiuose
pasitaikindavo, kad iš pir
mos eilės dešiniojo atstovų
sparno staiga pašokdavo su
nykusi žmogaus esybė ir vi
soj durnos salėj buvo girdžiamas skardus balsas:
“Klausykite, klausykite,
juk tai čia tiesiog egiptiški
išvedžiojimai,
gerbiamas
pirmininke. Atimk, tamsta,
!
. , ,
tom pomu balsų, us mane
.v ..v.
Af... ,
,.

Jo kalbos durnoje dažnai
būdavo tokios bjaurios, kad,
rodos, Tauridos rūmai ture-*
davo rausti. Kartais jam
kalbant moterįs stenografistės turėdavo mesti darbų,
savo pareigas ir išeiti iš sa
lės. Tais laikais Puriškevi
čius buvo politiškdbju Rasputinu.
1
Pakilo karė. Tuomet tasai gatvės entuziastas, tasai
prisigimęs demagogas paju
to, kad vedamas jo laivas
veikiai gali gauti galų.

jurininkai išlipo ant kranto.
Prieš sukilusius pasiųsta
jurininkai iš korpuso. Te
čiau šitie atsisakė šaudyti į
sukilusius. Tuomet atgaben
ta kariuomenė. Sukilėliai be
pasipriešinimo pasidavė.
Be to buvo sukilę dar vie,
...
no» kares laivo “
"Nurnberg
Nurnberg ’
įžeidžia. ' Miuukov, negaliu
jurininkai. Tasai laivas su
tavęs kęsti, tu mane tik pik
kilimo metu buvo jūrėse.
tini, eik sau su visais kip
Jurininkai suėmė visus lai -<
šais!”
>■
,
vo oficierius ir patį laivų
Durnos atstovai protes
pasuko į Norvegijos pakraš
tuoja. Pirmininkas šaukia,
NEŠTA P.
NTUI. čius su tikslu tenai išlipti. kad Puriškevičius susitvar
Tečiau kiti karės laivai su
•
J « • ' * ių* 1-1. — kilėlius apsiautė ir privertė kytų. Tečiau Puriškevičius
ima keikti, rankom mosuoti,
Vokietijos karės laivyrio
pasiduoti.
galų-gale spjauna ir išbėga
ministeris, | vice-admirolas
Sukilimo metu j Wilhelm- iš salės.
von Capelie: pranešė parla-s
shaven tuojaus iškeliavo
Puriškevičius yra mažo
mentui, kadį karės laivyne
kaizeris. Dar keliaudamas
ūgio, suliesėjęs ir nuolat dė
susektų jurininkų suokal
jis įsakė sušaudyti kiekvie
vi ilgų švarkų, kurio skver
bis. Suokalbiu tikslas buvęs
nų septintų jurininkų.
laivyne
nai juda ir juda. Rankos vi
rti atstovų ta
Tokįam
masiniam
jurinin.□Irios gyvuoja ,
,n . . . .
- • L!., suomet laiko kišęniuose. Jis
nevaikščioju, tik, bėgioja, be

yokįečių parijų Bet pas
trokšta rinkamo rttsįsto.
Vis dalhlMu kalbama, kad-} kui vokiečiai priešininkus
atmušė su didžiausiais jiems
karės frontuose vokiečiai
nuostoliais. Tik pietuose
kareiviai sukelia maištus.
nuo Houtholst priešininkui
Jie baisiai nepasiganėdinę
pasisekė paiynti apie 1,900
tolimesne kare.
jardų žemės.
Iš Šveicarijos pareina ži
nios, kad amunicijos dirbtu
KANCLIERIO PER
vėse Vokietijoje pamato
mas generalis streikas.
SPĖJIMAS.
Anglams patekę nelaisvėn
vokiečiai kareiviai pasako
•Amaterdam, spalių 11. —
ja, kad vokiečių kariuome Kanclieris Michaelis, kalbė
damas parlamente apie tai
nė siaučia demoralizacija.
Yra dar ir kitokių greitos kų pažymėjo, kad taika
taikos apsireišikimų. Bet laip ilgai negalės įvykti,

SOCIALISTAI PAGEI
DAUJA NAMINES

vinčiame uoste Wilhelmsha-

ninku Nukilo ir laivų kapi
Šiauriuose
nuo
Aisne tonus sumetė į jūres. Vie
kapitonų nuskendo.
smarkiai veikia vokięčių ar kas
Tuo;
pačiu
laiku ir karės
tilerija. Prancūzai patsekmingai
pasisekė
užpulti fronte vienoj vietoj karei
Colombei viensėdijų, kur vo viai buvo! slįkilę.
Tečiau vyriausybei pasi
kiečiai turi' savo pozicijas.
sekė tuos sukilimus veikiai
Verduno fronte veikia ar
sugniaužti ir išlaikyti, di
tilerija.
džiausioj paslaptyj, kol nePrieš anglus Belgijoje vo nesusirinko 'posėdin parla
kiečiai kontratakomis vei mentas.
ii
kia. Anglai tečiau atmuša
------------4—:—
visas kontratakas.
APIE S
IMĄ PRA
ja.

PRAMATOMA GREITA
TAIKA.

!, MILIJONO KAREIVIŲ.

lęietįjbb karės laivyne, sto

falen” kapitonas išmestas į
penkageno. '
sargybos kol-kas smarkau
Kutulių karės laivų juri jūres nuskendo. Sukilusieji

i į M saki apie laiką Vokietijos kaacliaris į;

i 11 AUSTRIJA NETEKUSI

RUSIJOS DŪMOS ATSTOVAS PURIŠKEVIČIUS

VOKIETIJOS KARĖS LAIVYNE

SUKILĘ JURININKAI

pirmyn Belgijoje pastaruo
ju prieš vokiečius užpuoli
mu. Prancūzams tekusi net
Papegoet viensėdija. Vokie
čiai atsiųiįetę gerokų galų.
Tik vienos jų užpakalinės

Išnaujo kalbama apie
greitą taiką
_— ----------------- - ■ -

SUIRIMAS

No. 240

Petrogradas, (pasta). — kevičius su biurokratų gau
KAIZERIS REIKALAVO
BUTO PARKĘ S LAIVUS. MASINIO JURININKŲ Rusijoje yra daugybė žmo jaParyžius, spal. tl.-(-PranPuriškevičius visur visuo
nių, katrie nėra girdėję nie
SUŠAUDYMO.
Lodunaa, spalių 11.—Voeuzai gerokų galų pasivarė
ko apie Turgienevų, Dosto met pirmojon vieton staty
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rų.

Sulyg taisomų pienų, sa
koma ta armija bus padalin
to pusiau: viena jos dalis eis
ant Serbijos, kita — per
Bulgariją atlt Konstantino
polio. (

Sitai armijai ateis pagelsieiti be kraujo praliejimo. tvarkė keliami, kad tik iš bon ir Graikijos karės lai
vynas.
Bet kraujo jie tiesiog alk- lieti daugiau kraujo.

rybos paskui birtų, mėginu sakė, kad rtž tol1 rieiiYlšiųt to bėgdamas rankom vis gesfiRbbja.
,
sios pandižuoti 'laivyno rei
kimų ir pagalinus priverkti

ant savęs -dtša kofnvbėŠ prieš

parlament:).

?

‘

■ ''PliriškeyiČius yra buvęs

: . Mikalojaus lt nuįnylėtįf

,
r
t > l
{
Į» • ' '
' 1
vyriausybę padaryti taikų.
Kaizeris
nusileido.
PaljteUiaŠimČių vadas, žydų
Ministeris; pažymėj o, kad
4*1'
'
'
sėkmėje
tik
trįs
jurininkai
skerdynių iniciatorius, savo
suokalbininkai' buvo suimt i
sušaudyta.
Visi
kiti
nubau-politikinę karijerų pradėjo
ir prideramai nubausti.
sta
sunkiaisiais
darbais.
Bessarabijoj. Labiausia ji
MiniBteris Capelle už tų
1
j -i
-4 r .—.
pagarsėjo 1905 metais. Tais
suokalbį ėmė kaltinti šocihKAS
UŽTVERIA
TAIKAI
metais ji.s buvo surengęs žy
listus radikalus. Tvirtino
KELIĄ?
dų skerdynes. Kaipo geras
kad suokalbio radai apie
organizatorius, jis keliauda-i
sukilimo pienus tarėsi su
Amsteradm, spalių 11. — vo per mieštus, imdavo da
socialistais radikalais, bū
tent parlamento atstovais Iš Berlyno ganto žinia, kad lyvuriių juodašimčių organri
Haase ir V'ogtherrem. Tai Vokietijos užsienių reikalų žarijos darĮhiosė, sakydavę
atlikta ne kur kitur, bet pa ministeris von Kuohl įnami gražias kalbas ir reikalauda
pažymėjęs, jogei taikai ke vo tautos, kad jutai, gintu*
čiam parlamento buste.
. Socialistai atstovai suo lias esųs pilnai atviraft,j iš carų ii* lėvvnę nito Rusijos
,| f
kalbio vadams pažymėjo, ėmus Alzas-Lorfaiue klausi 'priėšininkų.
jogei tasai žingsnis esųs la mų. teitas provincijas Pran ‘ Galų-gale ' Puriškevičius
bai
pavojingas.
'Patarė cūzija nori atgauti, bet Vo pagarsėjo kaipo“ geras kal
jiems hut atsargesniems. kietija negali sutikti ir1 ati bėtojas.* Buvęs ęaęųs ^laimi
no jo veilhltbų) ‘ Caro' palai Bet sutiko parūpinti jiems duoti.
Tatai, taikai pakenkia tik minimai^ *P(inŠkėvtČių pamedžiagos propagandai.
' Parlamento posėdis buvo minėtų provincijų klausi liuosavo imu atsakomybės
.i , ,
ūžt jo ijuodiiosius <fams.
trukšmingaa, kadangi sočia mas.
Jam buvo leista' viskaė veik
listai atstovai nuolat perPASKELBIA NAUJAS ti. Ir už tai' vyriausybė jo
traukinėjo ministeriui kal
bų. Reikalavo, kad ministe VOKIEČIŲ SUOKALBIS. nei pirštu nepalietė. Kaipgi
palies,, jei jis už tų vyriau
ris paduotų tikruosius fak
Washington, spalių11. - sybę galvų guldydavo.’1 ■
tus, bet ne tuščius žodžius.
Buvo Rusijoje laikai, apie
Didesnėsės frakcijos so Valstybės sekretorius Lan-<
cialistai^ atstovai (katrie re- sing paskelbė naujus priro-- kuriuos galima drųsiai tar

mia karę) reikalavo, tuoj aus- dymus apie vakie&ų suokai ti, krid Rusija valdė Pirišal: '
____
pertraukti parlamento posė bius Suv. Valstijose’ ir Ka
</
v
dį ir šito išnaujo nepradėti, nadoje.
Valstijose ir Kanadoje pra
Tais prirodymais yra vesti sabotažų amunicijos
ko) karėk laivyno ministeris
neduos prirodymų parla
mento atstovų kaltinime.
Kanclieris Michaelis dar
anksčiau parlamentui buvo
pranešęs apie tų jurininkų
huokalbį. IŠ to pranešimo ir
žinios apie tai veikiai praplito.
Jis pažymėjo, jogei nega
lįs bendrai darbuoties su to
kia partija ir jos pripažint ų
kuri savo tokiais darbais
užsitraukė gėdų. Nes ta par
tija (socialistai) darbavosi
tėvynės ir tautos nenaudai.

slaptos

telegramos,

kurio dirbtuvėse.

Puriškevičius tatai kitaip
ėmė darbuoties tėvynės la
bui. Jis suorganizavo pavyz
dingiausius
sanitarinius
burius ir išsijuosęs dirbo
karės fronte. Jis pats jautė
si turįs milžiniškų organizacijinį talentų. Todėl jis bu
vo visur. Rytmečiais ir pa
vakariais buvo mūšio lauke
ir tai pavojingiausiose vie
tose. Jis pats. sužeistiems
kto’ėHtarn^' /''^fųįšiodavo
žaizdas,' juos Mhugodavo,
paduodavo jiemVpieno arba
sriubos.
»•
Atėjo laikas, kuotoet rusų
armijos buvo priverstos bė
gti iš Galicijos. Tuomet Puriškevičins kitaip ėmėsi gel
bėti tėvynę. Dabai retai jis
aplankydavo 1 Petrogradą.
Bet kuomet atkeliaudavo,
tuomet*. durnos susirinki
muose duodavo vėjo mtoisteriams už jų apsileidimus.
Dažnhi jis sakydavo kalbas
ir oficierių susirinkimuose.
1

t ii

•

Prieš pakilimų rėvoliucijos jo paskutinė kalba du
rnoje labai pasižymėjo. Jis
tiesiog metė skundų prieš
vyriausybę, prieš “tamsias
jėgas,” siaučiančias cirro
rūmuose.
Puriškevičius
rgali^-g^le
paliko (Kdžiansfas Vyriausy
bės į priesihrAkas.*'1 Visur
prieš, vyriausybę agituoda
vo, jų. peikdavo. Žinoma, te
kino sąVo pasiftlginto ‘ir jis
žymiai i prisidėjo, prie soste

sugriovimo. •;, r { '■ •' • • *1 *
Kas tedominusia, kad Piiriškevičius net1 Raspufino
o
nužndvme dalvvavo.
r- J
’»>
i' i 1
siojon karės stovyklom Su
juo iškeliavo karės, karės
laivyno ir užsienių reikalų
ministeriai.
l

O

mis buvęs vokiečių ambasa , Vokiečių visas tikslas budorius Demstorff buvo susie :vo kaip Suv. Valstijose, .taip
Tenai busiu atlaikytos
mainęs su savo vyriausybe. Kanadoje suparaližuoti vi
svarbios konferencijos su
Iš telegramų sužinomu,
sokį darbų ir sutrukdyti svetnnų šalių karės palydo
kad vokiečių šnipai šioj ša
talkininkams ginklų ir amu vais.
lyj gaminosi sunaikinti Canicijos siuntinėjimų.
nadian Pacific geležinkelį.
Tai atlikti patarė pats Vo
kietijos
užsienių
reikalų
ministeris von Zimmermann
savo telegramoje von Bem-

— AVashington, spalių 11.

KERENSKIS VYRIAU
I 8I0J KARES STO
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paskelbta prezidento Wil5

sonę. proklemacija; kad vi

K.
o- -.i-, sos didesnės maiste firmos
Btorffni.
Be to kitoj telegramoj i Petrogradas, apųlių jŲh-* pereina vyriausybės konbuvo patariama visose Suv. fterenskis iškeliavo vyriau-
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VDRAUGAS”
Lietuvių Kataliką Dienraštis
Eina kasdien* išskyrus nedėldienius.
PRENUMERATOS KAINA:
Metams ••••••■••• •••••.«• 15.00
Pusės metų ........................................ $3.00
Kctvergo laika ................... ...
$2.00
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Prenumerata mokasl ikkalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrakymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti
idperkant
kratoje • ar ejcprese
"Money Order” arba Įdedant pinigus

Amerikos lietuviai bailiui
nerimsta delei tų pinigų. Įsą
visų kraštų jau pradeda pin
ties protestai prieš nęišsiuųtimą Lietuvon aukų ir
prieš laisvamanių bandynią
išsiųsti jas Petrogradan.
Štai, delei to dalyko, vakar
“Drauge” tilpo protestas iš
ko-1 Bultiinorės, šiandien gi tel-

organizacija pavadinta “Leągue for National Unity”
(Taurinęs Vienybės Sąjun
ga). Organizacijoti pakvie
čiami visi, "be skirtuiuo tikė
jimo ir pažiūrų,, žmonės. Ji
nai turės prasiplatiu.tr visoj

Ketvcrgas,.
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Vll-toįa Am. Liet. R. K. FederacH&s Kongreso
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spalių 11, 1917
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vietos Į kitų. Ypač tai svarbu, kada narys, persikėlęs j liaują Vietą gy
venti, tenai susirgs. Kada tos Vietos draugiją globos j|-jb ligoje ir pra
neš jo pirniaijai draugijai upie jp tikrąjį Itotj, i tuomet bus gali
nis išvengti draugijoms daug apgavysčių ir nuostoliu.
Tame klausime kalbu, pritardama referentui, kun. J. Dobužinskas ir kun. J. Ambotas. Šis pastat ams i dar išreiškė mintį,
kad katalikui inteligentai turėtų lankytas- į 'draugijų sushlnki-

25 k fcflipėjo 1917 m.PhilBd8lpliw,Pa> “

mus ir aiškinti Federacijos svarbą,, beto, katj Federacijos valdy
ba kartkartėmis, uplankytų katalikiškas draugijas laiškais.
e (?,,i JK
Kongresas ingaliojo valdybą išdirbti ir išspauzdinti tam tik
i,i; • ■ * \ ins ‘^pasuą” (persikėlimo laiškus) ir visas instrukcijas draugi
Be,' to Kongresas išreiškė
yi ; joms, prigulinčioms prie Federacijos.

Ąną dienų tos Sąjungos
organizatyvis. komitetas ap
Redakcijai prisiųatioji rastai ir
i
respondendjos negrąžinami, jei au- I
•*
_ m'
, Pi
lankė prezidentą Wilsoną
torius, atsiųsdamas tokj raktą, ne- j P<1 1S KHC1T10, W18.
pageidavilną, kad visi Federacijos nariai savo. apielinkėse kalbin
pažymi Ir neindeda krasos ženklelio
'SESIJA. '
■
.
Vyrpeiai, wrąčiąį, įaį •Baltuose' Rūmuose. P’rezitų draugijas dėties prie federacijos ir Tautos Iždo; gi* Centro
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krciiikilihihgų' niižių &V. ir paiftoktflo, 'Fcderacljoa; pir|niftinkjis
pianties adresuokite:
sekreturijutas turės pagal išgalių visą tą; darbą viony.ti .ip stumti
protestas . ir td- dentas pagyrė naujai tveria kuki. J.Po^Airtoętns/artidhpė
DRAUGAS PUBLISHING CO., INO. antras
11 vai, įiyto Vll-tąjį Federacijos Uougteaą,
1800 W. 48th Street, Čhlcago, Illinois
u ,
, , i i
■'
. •
: i i); i.
« •.
žrrfoiiių balso! mas oi’ganizaėijos 'tikslą.. Savp. tjuipppje prakalboje 8v8ikiii|O, atvykusius • dėkotus, uurodę
............Phone McKinlcy 8114............... klausvkite
Kun.
J.
Dobužinskas
refetuoja
labdarybės
klausimą.
Nurodo
------ — XX -------------- ' (
/
L. 1 2
Čia ne jūsų pinigėli, bet
Kalbėdamas į komitetą pa svarbą, įr, didumą jų, uždayjąio, įr: liąkęjo pasekmingai pasidarbuoji. r ' J .reikalingumą Rytų lietuviams turėti s#70 našlaičių
prieglaudą,
“DRAUGAS”
sos visuomenės ir užtat jie žymėjo, kad kas šiandie-kal
Iš p^t pradftų pridavė mandatus- šie a'smęnys:
kadangi chieagfečių ruošiamoji prieglauda dėl tolumo negalės pa
i v' Lithuanian Daily Friend
■ I
I) Kun. J. 'Ranlakis — nuo šv. Kazimiero paįap. PFiilaPublished daily except Sundays by privalo būti sunaudotu taip, ba apie greitai'Įvyksiančią
tenkinti rytiečių reikalų. 4b kad greičiau,
prie-to Orfėjus M -ap
’ i 1 * ’ddį^’^ r:
i u 1~;‘
‘ J n
DRAUGAS PUBLISHING CO., INO.,
kaip
ta
Visuomenė
nori,
o'nėi
taiką,
tasai?
Yrą
EhlV.
Valsti

skritai
kad
išjudinus
viftooinenę
laflšdarybės
reikalais, butų gerai',
1800 W. 4flth Street, Chicagp, Illinois
i)
Kua
1
.
’
,
ę
\
‘
I
Ke»nė««
i— puo Katalikų. Spaudos Draugijoj
Phone. McKinlėy 0114. Establ. 1008
išrinkti
tain
tikrą
labdarybės
komitetą,!
kursai
gyvų ir spauzdiųtų
kaipi jums patinka
jų ir vyriausybė# priėšinki- .
TERMS OP SUBSCRIPTION:
.CMIca^įf Ąlr
■ • \'i'C •
‘ i1 1
One Year................. 1......................... 85.00
žodžiu varytų agitaciją labdarybės naudai ir tvarkytų apsireiš
kas ir Vokietijos šalininkas.
Slx Mouths...................................... 88.00
>.
Jonas Bubnys — .nuo Lij-t’os kuopos L. "Vyčių, . Bpttį- kiančią tame dalyke lietuvių energiją. J. ^učųys praneša,^.kad
Thur.sday’s Edltion ....' .... $2.O(
Sako, dabartiniais laikais
TELE0RĄMĄ NE
Att Newš
News Stands
Stands 2c.
2c. a
a copy.
copy. Adver
...
'■---------- - ----------gerb- daktaras
Abromaitis iš Balfimore,
M'd. žada pąąukoti tam
tising rotes on applieatinn.
GALI
ATSIDŽIAUGTI.
apie taiką^feegfcli būt kalbos. •f • i-4?j B-Wr^fįu?ąit ienę — nuo Mot. Saj. ,10. kuopus, PJiila- tikromis ‘ išlygomis labdarinės tikslams 150' akrų žemės. Kūn. Dd.
.
v
i
.
r
j
*
t
v
i
MIESTO OFISAS
s'į k DOWN TOWN OFFICE . t . .
biižini&aš sakosi girdėjęs, jog gerb. kun. -J“. Židanavičius ’ž AirtAmerikos lietuvių* laisvai i Pirmiau reikia sutruškinti
828 Reaper Block.
' 5)1 Joitar Hbcreil1 — nuo Sush^L., K. K. A. ip,kuopos, JĮhi< "72į
WaSlilpgton ;St
.stendiim,'N. .Y. irgi. yra pasižadėjęs panarnant reikalui savo farnią.
tHlMfelplMj-ftu
•
4
’fjdl įpį '
manių tėvas,? s žinomas jdk Vokietiją ir ją priversti pra
IIii
’
U
L
, . > Kpngfcjsa^ I išrinko Jjąbęlarybės . Komitetą, kurp rupiptųsif naš
mMmss
J 6$ dttOžapdtt lAilt&haVi&us — nuo šv Juozapo p'arap. WaŠliupas, savo vaikams muk šyti ne tik’taikos, bet tiesiog
laičių prieglaudos inkurimu Rytuose, komitetas ing^liotąs su^įžisnSimylėjimo. •; d i
f ’ i ;,j , .
,
t e
),\vh.rik
šė telegramą tokio.turinio:.
noti su gerbiamaisiais lriru| Abromaičiu ir kun. ^idanavičiu, taip, ; 7LKjin.
.J., pepųnanų ,— uuo Mot. .Sąj. ?kuf)į>oš,.Homeęte^, pat 'drgaiiizftoti naujas labdarybės draugijas, vienyti įau insteig• “Atvažiavau į Stockholr 'Suv. 'Valstijos :nė- todėl
tas. globoti susidėjusį kapitalą-ir 1.1. Be'to1 Koligresks‘išėeiškė įiamą.
VĮsa .g^fai.. p ĮTegu ginkluojatsl* ii išleidžia taiL
’ f
~i Puo Pilp‘ ’Blai^ihiriki^ 44 'Rutfpos/ Phižiniškas
sumas
'
pinigą,
kaA
geidavimą, kad visose kolonijose butų steigiamos labdaritigos drgaPaukštis pasiunčia man pen
kalbėtiapie
tokią
taiką,ko

nizaėiįos, kurios apie trečdalį visų savo ineigų! skirtų benįdrok naš
kis šimtus doRerią. * Šliu
•
fi)
>PtbrieišbuK
UodeU *— nuo L.' D. J S. 13-tos jkuopos/ Philalaičių prieglaudos reikalams.,
■>
• ?
)i-l; '' »/r
kios ifori'Vokietija. •’ šian*- f * 11 i Ė ddpMT/ ^a.
NEPALIAUKIME RU
r r •
pas.” ,
Į,
Labdarybės
Komitetą
išrinkti
kun.
J.
Kaulakis
(.Rimu). A10) Julė.Poškienė — nuo Motorų ^ųjungosą Phjladelphia Pa.
PINTIES .LIETUVIŲ
Laisvamaniu * laikraščiai die padafVti. ‘taiką ' rteikštų
Bajo.riutė (raštin.), kun. J. Ambotas (ižd.), D-ras Bielskis, kun:
dėmdkratijdr frifrtį3fh-riiažes1II) Atpąnar Tumasonis — nuo šv. Petro nij\ Ęoyiįo pųrap,
DIENbs PINIGAIS.
J. Lietuvninkas ir J. Grebliauskas.
Homestfead, Pa.
,
’.
niąj t/ tautndidesilį į>hvedgiSesija uždaryta 6:30 Ę. M. '
' f
h
----------- 7.1 lt
12) Kun. j. Ambotas — nuo šv. Trejybės pdrap. Hartford',
k '(Bus daugiati)4
Z'tf)-: 'Sf
mą.
Po
tokios
taikos
trum

Labai daug visi darbavo- nei atsidžiaugti’ j ės' w turi
Coriri; ■ •
' ; 1 ‘
n i
? ; -i u '
' "Z* Z7''\
t---------•—‘ tu ■
• ,; r
ir f
riiės' ir labai daug risi au ningumu.”
Po telegrama poj ateityj užsipliektų ‘daug
13>f ‘^Kub.- J. Švžkgždyš
nuo šv. Kazimiero pardp. P&terTAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA r.
kavome praeitų niptų lap padėdami sieksniniai" paaiš baisesnė karė, kuri galėtų
sin,: iNl
‘‘ J
•/ , ,
.
persimesti
net
apačion
Ame

už rugsėjį* 1917 hl
• 14j)į KwK:
: Bobužiuskas ?— nuo šv. Trejybės par. Newark,
kričio t , dienoje, kuoniet kinimai.
Aiškinama: >ką
>
e .i:
NfiJ.
.lu-3 phišlos brangios šalies prezi- •reiškia ŠliupĮP uukeliayimag rikon’, ■ • ' Į
T
Iki į rugsėjo 1 4- 1917 ių.,/gautos P. iUplaukė
$91.364.91
Sim.ų^aą
fi
K
r
v
iętkųs
—
.
nuo
Apreiškimo
Pan.
Šv.
parap.
15)
Toliau
prezidentą^
jpažyle.ntas iJitVd miuns paskiręs Į S'tockholmą, ką reiškia
BroPklyn, N. Y.\
|.
j : $ i
rinkliavos dieną.
“vįsa gpraĮ,”' ką 'Įėlž^iį mėjo, ka<l taika; tik, tuoiąet
Moterų Šąjungok ld-oji kuopa iš Philadelphijos atsiuntė puiutftiai’(‘ mums reikėjo “penki šimfai doL,” -kuri# bus padaryta, kuoąųet., bus ’k^ 'gėliį b&K&tų.^fad&ėota 'katučių plojimu.
’f !7
’
sutpuškintas
.yokięčią
mili,
'11)
Išrinku!
nA$t<*£tipperžtdrėjirno
ir
jpėšipn#
tvarkymo
komisija:
larbuotiėš ir būtinai mums Šliupas Teikėjau ja.
„ Į
&' Broeklyn, N. Y., — Šv. Pan. Apreiš, dr-ia 100.00
tarįziąas, kuris grasina viso Jiuaiį Ji.) AMfotęąrtfun. Ji zDųbužiųsįkas (įrJr j Švylys.,
reikėjo aukoti, nes visi ge- Vienas
laisvamaniškai
‘'’vrcj.LtVBentleyville, Pa., p- T. F. 88 skyrius ,...^. ld.75
pasaulio demokratijai.
;ai žinojoiAė ir žinome, kad laikraštis, p&vjsžtko:
( MkWėstvill«, III.’, — T. F. 85 skyrius4
Z jį •
ietuvoje mdsų broliai ken- “Šioje telegramoje z<
i.”. jl0.?)Vilj£jeg,Barren Pa.,
Grynas pelnas" riud
;
ią baisiausi vargą. Jie Šim- džiai “•visa gerai” reiškii
-r
k/riįj.ŲlgMra Vafiey Wiew ptteke; liepėt: ij r
4: d.,' pris.’ J. Tlumčius
• •«- • •
1,7GLi29
s ten miršta fr tiuo
^trftut, kad dr. snMs,4i
-Ojt 1ISkjAomi.SiilOKti/4nini&ų ‘Šauffttaiiiįp,- VA3dlfifeijaifSfJi .frofLųii.
nuo ligU, ir nuo vokiečių patenkintas savo dtrrtrii Ri
•
^-uMafraUdy City/ Pa., — Pelnąs-jųup .III ./•
aurumo ir nuo kitų nemie- sijoje ir turi geras viltis
iatif 'Liėk Dienps, Lake. Side, Pa., rugp. 15 d;,
.
^širdingos karės palydovų. pie Lietuvos ateitį.
•
pris. M. Lapinskas ............. . . . : ..;.'
900.74
Visi išsijuosę dirbome ir “Prašymus Paukščio'pri
” 14. Chicago,; III., — T. F. 32 skyr. mėn. duoklės 72.^
^L.Įlgltiinorė (Gurtis Bay), Md. — T. F.i29 sky. 25.00
duosi) i ai ■nlkavcrne Lietu- siųsti penkis šimto# 'doį sės fr taufe
• i-? lt mqe fsrz
pė P1BT.J’l
iii —. ig j£. pakžto prakalbą prid,
f.; .
vosime,
kol
nebąs
sutruskiu^ių Diąąą^jvieii tik su ta reikia, kad'dr. Šliupa^Yėika3K»nFJ M.
kun. “F. Kudirka ............................... ............. 18.83
V < •
mintimi, kad sušelptų ne ką lauja tos sumos iŠ NepHjfttl- tas despotizmąs f ir ąiitpkra- j rilriM^/lnaujit ifefcfeBtuį}: i*i •••rL
’
.
’
AI
17.
Ghieago, TU. — T. F. 43 skyrius ................. .12.75
,-A.-.L. .T. pirmininkas, Washington, D. C.
kitą, kaip tik tuos lietuvius... mybės Fondo, kurio išdinin- tija. Kovojame už princi
”
17.
Chicago, III. Iš K. Pakšto prak. T. F.32; sk. 12.25
Ų)4Ą- gajb^tė, Alęter^ Sąjungos. Centro pirm. Baltikurie nuo ankstyvo ryto li ku yra Paukštis Pittstone.” pus, kuriais valdoma .musą ,
” -Trenton, N. J. —4 T. ,F. 55 skyrius ......---- 15.00
iiaore, J&L ;
:i
j
’.
i
gi tamsaus vakarėlio prau , Be tu “paaiškinimą” lais šalis ir tvarkoma musą tau
” 19. Grand" Rapids, Mich. — T. F. 41 skyrius •• 15.50
f Skaitom^ it piriinaina’'tekstai' telegramų šv. Tėvui ir prezi
. 25.0)
siasi ašaromis, pakliuvę į vamaniai tvirtina, kad, tur ta.- Ir neatsimesime, kol dentui yVilsonMi. Kablegranioje šv» Tėvui pažymėta visuotinas ka >> 19. Detroit, Mich. — T. F. 93 skyrius
v
nelaimėsime
karės.
Neka

19. Ghieago, III. -v- T. F. 7 skyrius
............ 39.00
vokiečių nagus. Ten dabar būt, dr. Šliupas jau atsisto
talikiškos' Lietttv'or troškimas gaiti po kare^ Lietuvai neprigufmytf
22.
Homestead,'
Pa.
T.
F:
-2^4ikyr
.............
». 196.25
riaujame
dėl'savimeilės
arba
•fionu yra tikras badas ir jęs ant Liėtuvos ūeprigul.
v
bę ir taip-pat- ianlmnas, kad šv. Tėvfts tame reikale tartų savo už>f
26.
Chięago,
III.Aukavo
o. ^Vaitkus ....:... 1.00
ten pirmiausiai reikia ištie mvbės kelio,, jei reikalaująs svetimą žemą ’ užgrobimo,-I tariantį žodb ‘fHnašios nlintyk'išreikštos buvo ir telegramoje prezi- f t 26. Št. Louis, Mo. — T. F. 68 skynus
, > * 8.00
bet už teisybę že tefangumą? dentui WilseiiaL iš sip pastarojo jau į antrą -dieną atėjo labai, ma- t f ’l; 26. Neteark, N. J.h-’T.-F. 1 skyrius---- - - - 31.20
sti pagelbos ranką. ’
tokios sumos pinigą. Ke
Lietuvių Dienos .vaisiai liauti tofciuo kelitč be pinigą Už fai "pralietas įeraujas ;ne- . lonus laiškęlįs sįlparašu ję sekretoriaus p. '•Tumulty< kur labai gra- rvf’ , .30, M^kegan, Iįl-i-ri Iš K. Pakšto prakalbą
15.25
ąueina niekais.*’
dčkęjama' už išreikštus prrtįdentui jausmus.
' • ,
pradžioje išrodė gana gra negalima.
pa^m^o; '
P- Kemė8is referu<& klausimą' bendrų 'metinių. 8UV.U, ViSėf per,.r4gščjo mėtas? 1917 m., T. F. inplaukė f7 $3,457.91
žus — surinkome apie 200 Tikrai beribis laisvama- į Prezidentas
>retkllauja:
vfnK
idfj„
tūkstančių dolerių.
Bet nią naivumas. Į Jie mano, S* ®’", Valstijos nekovoja
labo iki,'spalio 1 d., 19^7 m., T. F. inplaukė $94,822.82
. kas ią to? Kokiuo tai bil kad dr. Šliupas ten imsigš išimtinai Hz taiKillrp^ąria- .darbą*, yie^iyti, bendrinti ir tuo stiprinti, reikia 'išauginti reikšmę,; Viso
✓
's
Rfiteys Pakštas^ T. F. Sekretorius.
ir UZ Ppdėr^jjjps^^po ygjlipi^^ įVasųB vienijančio iri Tvarkančio, reikia,;
du visi tie pinigai pakliuvo ir iškovosiąs Lietuvai ticpri- llantą) reikalus,’ m- li(|t
i ) J U*-'
Gratfd
St.,
Brooidyn,
N? .¥/ 'L. - - " '
- r
/
i
'
dhtninaiuo
<‘Nes
‘W.oo talkimn pagahaus^ tap^ tĮ/lęįJiįj, ir pinftą. Referentas apskaito,..kad atidė
savuosius.
”
į’Jaisvamanių valdžią ir di- gulmybę. . /
'k.
jus vieb^ ‘savaitę visgari posėdžiams tO'bendrojo-suvažiavimo, -gadpsnė pusė jų dar ligšiol ne Reikėtą pasidžiaugti, kad ką reikalai — tai musą. rei
Ihna ’tftrtų ATlttti višųs tų orgafilzacijų. seimus h- Fcdėfaeijos Kon
išsiųsta Lietuvon. - Laisva dr. Šliupas I' darbdotusi už; kalai. Ir kas veikia prieš greso posėdžius. Frauriicija sau turėtą, pirmą pusdienį ir keletą
maniai juos nori siųsti Pet- Lietuvos ncprigulmybę. Bet; tglkininkus, tasai „veikia ppkėdki^/ė’plO ’jSrabaijri rSkvrfftės. Gi šiaip jau .visu -fetliu .sovažiavurogradan, bet plačioji vi taip nėra. Jam labiaus ru^ prieš mus ir UZ tai turi būt
■ąc^ėd^SM(jU <at8krrų organizacijų ""seimuose^ -Be priešpietini
priešpi etinių
VERGUOS'
»
dieno? jau
baudžiamas,
”
sakė
prezideti(nuo
9
iki
12.30)
ir
popietinių
(nuo
2iki
5
:3<ą-posėdžių
tufetų
suomenė to\nenori.
Mes pi ne rteprigulmiUga Lietu
'•
dar-būti daromi ir vakariniai pasėdžiai (nuo 7 iki-įdy.)./
-via
mus'
rinkome aukas Lietuvai, o va, bet neprigulminga lais- taR.
yra daiųp xver£jj,
“
Išsitraukę
kardą
tautą!
Kun. Amb^U« vadina sumanymą
gražiu, bet mano jog
ne Rusijai ir užtat mes bū vamanija. Del šito musą roiknlii anoiniįVip” __ knlhė- 8Unku blft^ *■»
kurie yfa itspj■---- 09 CtBOLOO -------sunku butų dešimčiai, organizacijų
miami nuA^avo darbo bei
Mūsaaton ąsenoe
tinai privalome pasirūpinti lnisvamania' ir iš kailiri ne •
verg-mistrėsHJGOS;
,r‘A^
,z X? k'
atlaikyti seitnus. Geriau, sako, pai'ff“*- Oftomter "t
Yra labai lengva išvengti mąišsiųsti jas ne kur kitur, riasi, beaiškindami telegra .1° prezi ntąs,
matfinti. 5SdaWti yisaė-iH-ganizacijas į tris gyti peš ir lai bent tos
žų kliačių išatigadK į didėles,
karę pnes kares ateityje. grupės
*
~
• •..Dobužinskas
.
3% ant -Tusų
jeigu ūmai atida ant te atkrįikaip tik į pačią Lietuvą. mos turinį.
laiko kartu savo Šeinius...Kuil.
pritaria kun.
iiama Ir tas yra jūsų daręiga
Giname
pamatinius
princi

Atdara
Faacdėliais
ir
Ainbpto minčiai. Tečiau kati kalbėtojai, tarpe tų ir patsai refeMusų pabėgėliai nereika Bet laisvamanią tas džia^i
ink paties savęs ir sato Šei
* Vakarai Hd S valandai
mynos tai
tai vis
vis atlikti.
atlikti. ’
mynos
■rantąs
kritišku
žiuri
p
skirstymą
orgaiųzaeijų
grupėmis.
Tokį
pas

pus
ir
trisingimtą.
lauja nuo amerikiečių aukų. gsmas yra veltus. Jei Lie
Nuo skaudėjimo pib
pilvo
AfaūtaaĮB~pinlga« ant- Mimin
------ivžar*
kirstymą grupėmis, suko, begalo sunku butų atlikti. Galėtų kilti
nų,
kaipo
plovimas
skatidžian*
jainc
už
nliotatinę
ir
teiki
nJuos valdžia išvarė iš Lie tu va įgys neprigulmylię, ku
čioa gerklės intraukimui j save
Persiunčiame pinigus į
ba’-to -varfriai visos organizacijos pripažintų tani
apmalšinimui dusulio, mio gal
tuvos, j[ juos šelpė ir tebe- rią tikimasi išgauti, tai reiks ką taiką'. J'Kas šfancfib ne inerosipratini^v
reikalui Federacijos ekompeteneiją ir valdžią. Kas bus visas or
vot ir autą skaudėjimo; ect.l
Europą
ir
galima
gauti
šelpia ir jie aprūpinti gana už tai padėkoti musą darb su Amerika, tasai prieš Ą- ganizacijas /šaukti, j krūvą;. no» ir sunku tikėties, kad visos išsyk
; ' Laivokartes.
gerai.
Mes patys buvome štiems visuomenės veikė meriką. Kiekvieno ameri ant tos atitibbtOa-atitiktų. Šialne klausime be parffinėtų. asmenų
apsi-eiškia esąs iš geriausią na
kono pareiga s^oti mūšio li- kalba 'dai- A.. Baįoriutė, Dr. "Bielskis. J.' Bučnys,, kun. Kauląkis,
nesenai Rusijoje, savomis
minių gyduolių, esančių ant
jams katalikams. Bet ne- nijon ir kovoti už švenčiau kun. S. JT. čepftnanis. Pagaliaus priimta vienbalsiai sekanti re
pardavimo— isc ui bonkutę.
akimis matėme kaip pabė
V no ItaiiinatUnn,, Padagu., Nmrall<ijda,
DanVi' ». PcreHaldymo,
Ppmttalilymo, A|>Muhlmo.
A|*iuhb
~
prignlniingoje
Lietuvoje sias teises. Visokios agita zoliucija :
SkanilA.ilnio,
iide.ilmo, rdp«Jiii
IdesJiii ir Skaii’isjlnM) Krugėliai gyvena ir užtat užti tuomet nepriseis pasidžiaug
TinSje* ,:«Up ir nuo visokiu kita nmn»Kongresas pritaria sumanymui laikyti visoms idėjinėms ,ųrti(ku lifcit, naudoki
kriname, kad ten tikro ba ti tokiemk ponams, katrie cijos UŽ taiką yra puvojin- ganizacijoms
savo seimus tą pačią savaitę ir toje pačioje lietoje . .Tai BBS! GRAŽUSI Ją išdir,
v. . . , .
. .
gok.
Prieš jas reikia ko- kartu su Federacijos Kongresu. Kongresas ingalioja Federacijos
do nėra, jie dirr pusbadžiai
bk Menthblatiim Co. Prieš risiant
plepia
.r
h,n,moja
betaM
paHiMBti.ni,S
kaipo aens Ir iiatlkStlns draugę IMtoyverčiasi.
valdybą kreipties į visi} eentralinių organizacijų valdybas su galt ištepk veidą mosčia per ko
no» per puse Muitmrdlo. Tik fttc Ir
VI.) visuomenę..
.
'nc-#|1 but 1>araHžiuoj„m„s
JSe Hohkhto; galima gauti viso*- appasiulijimu daryti bendru* suvažiavimus^ gi detalį projektą tokių is vakarus, o padarys veidą tyra
Jeigu laisvamaniai patys
tlekosa arba paa pati (abrlkanta—
uxo, »»»
-S,-—,5"“- suvažioi’inių pro gramo puvefln išdirbti Federacijos valdybai kartu
F. AG mCHTKB 4CO.
negali išsiųsti tų aukų Lie
tr tkaisčiu baltu..
Toji mostis
Ja-40 Mtakkmr*" OrsK w Ntt» VaHt.
sn valdybomis- tų organizacijų, kurios paaiulijinią priims.
šima plėmiui raudonus, juodus ar
tuvon-, l«ii visą musų visuo
BUT KALBOS APIE
Kun. 8. J. Č'epananis referuoja klausimą prisidėjimo pu* ba šlakus ir prašalina vfsokini
sirgimas leistą priešiiiinkui,
menė pasistengs atrasti ke
ScIpilHti draugijų prie Federacijos. Referentas sako, kad, jeigu
. TAIKĄ.
Į atsipeikėti. MJeš to nenori- Federacija ateityje ir duos savo nariams tą visą idėjinį naudų spuogus nuo veido. Kaina dėia>
lius, bet Petrogradan tų au
Suv. Valstijose organiauo- me'.
Reikia grumties su (apšvietus, susipratimo, vimybėd), kuri^ ji žada duoti, tai ris dėl tėa 50c. ir $1.00. Pinigas galit
kų siųsti NEPAVELUA
siųsti ir stampomis.
,
ME, nes jos skirtos badau jamą dar viena organizacįja priešininku ligi pat pasek to dar bus per maža. Reikia čia jpridKi“ naudą aiškesnę, labiau
jantiems Lietuvos žmo-Įsu tikslu visomis, išgalėmis mingojo galo, bet nekalbėti apčiuopiamą, praktišką. Reiki įvesti draugijom s,l <■ prigulinčioma P. O. Box J,3fi,RIMKUS,
Holbrook, Maat
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Ketvergas, spalių 11, 1917

siekti badaujančiu musų Tėvy ląikė savo mėnesinį susirin- viena ir ta pati akla mela- name/kokia gali būti musų
nėje.
Vienbalsiai nutar:
1)
Išreikšti papeikimų Centraliui Lietuvių Dienos Ko

mitetui už visuomenės suvilio

jimų pinigų badaujantiems ne-

išsiuntime ir už sauvųliškų tų

Racine Wis. 2 d. Spalio
1917 m.

pinigų valdymo pavedimų dėl
visuomenės neįgaliotu asmenų

PROTESTAS.

kaip tai Šimkų, Norkų ir kitų.
2)

P-nas Jonas S. Lopatto.

Pareikalauti iš Centralio

Centralio Lietuvių Dienos Ko Lietuvių Dienos Komiteto Pir
miteto Pirmininkas, Wilkes- mininko, kad musų paaukotus
badaujantiems

Barre Pa.
Gerbiamasai.
pasirašiusieji

visus

pinigus

kimų.
Susirinkimų atidarė
su malda pirmininkas p. A.
Rupšis. Tuojaus buvo svarStyta kuopos dalykai ir pabaigus anuos buvo mestas
idausimas . apie lekcijas lietuvių kalbos ir rašybos ir
ant galo likosi tas įnešimas
priimtas.
Mokytoju lietuvių kalbos išrinktas p. Rupšis.
P. V. Domašas įnešė,
kad negalėdami sušelpti savo brolių nukentėjusių nuo
karės, užpirktų nors bent

Mes, žemiau kuoveikiausia musų D-tei su
Šv.

Kazimiero grąžintų.

Lietuvos Kunigaikščio Drau 3) Išgautus nuo C. L. K. Pir
gystes įgalioti, šiuomi siunčia mininko pinigus, be mažiausio

me Tamistai keletu tos Drau atidėliojimo pasiųsti
gystes nutarimų, nužemintai ir jantiems į Lietuvą.

badau

prašydami,

KŠv. Kazimero D-tes įgaliotieji

kad 173-jų musų Draugystės

Juozas Lazdauskas

narių troškimams malonėtum,

Antanas Vaičiūnas

karštai

Tamistos

Gerbiamasai Lietuvių Dienos 815 Park Avė., Racine, Wis.

RACINE, WIS.
Sv. Kazimiero draugijos
susirinkimas.

Centralio Komiteto Pirminin
ke, užganą padaryti.
Šių metų rugsėjo dienoje li

fi spalio, šv. Panelės Ap
Jpp RVP*ai

te apsvarsčius:

Kad pernai Lietuviu T'

1)
noje

(1-mo Lapkr, 191'’

gystė, jeigu ir trauktų teisman kunigų tai užtektų,
kad svetimtaučiai neduotų
inoms nei ant gatvės pasi
rodyti. Žinau ir pažįstu ge
rai kun. Šedvydj ir suprantu, kad jo žodžiai kartais labai daug kenkia laisvamaniams.
Didžiausis melas
tai tas, kad buk klebonas
garsines jų prakalbas. Klebonas visai anų negarsino,
vien tik priminė, kad su tokios
rųšies “geradėjais”
nesusidėtų. Tas buvo at
kreipta ypatingai moterims,
kad anos vengtų tokių pra
kalbų ir neprigulėtų prie
tokių organizacijų, kadangi
ten nei vieno doro žmogaus
nėča, nes argi gali dora kle
stėti ten, kur Dievas nepri
pažįstamai Ne, nes be ti
kybos, doros negali būti.
Taigi zakrastijonas kaip ty
čia norėjo pameluoti ir tuomi pasirodyti, kad ir jis
prie tos “rųšies” žmonių
priklauso.
Moterėlės, ser
gėkitės tokių draugijų.
Žvirblio Kumutė.

per Centralį tos Dienos F
tetų paaukavo $100 gelbejir.

KINGSTON, PA.

nuo bado mirtės musų brolių
ir

seserų

Tėvynėje,

pinigus

kruvinai uždirbtus 173-jų mu
sų Draugystes broliu-narių.
2)

Kad viršminėtas Centra-

lis Komitetas iki šios dienos ne

* r

’

imų prigulėji-

•

PHILADELPHIA, PA.

parūpino pavestų jam pinigų

į nuteriotų Lietuvų pasiųsti,
nepaisant, rodos, visiškai, kad

tenai musų tievynainiai tūks

tančiais iš bado miršta.

3)

Kad tų pinigų vaPima pa

vedė visuomenės neišrinktų ir
josios jokio užsitikėjimo netu

rinčių keleto asmenų globai.
4) Kad apvaldžiusi surinktus
Lietuvių Dienoje pinigus klika

prieš visuomenės norų neba
daujantiems į Tėvynę, bet dėl
savo politiškų išrokavimų, no

ri siųsti tuos pinigus į Petro

gradu.
5) Kad tokių budu ir pinigai
paaukoti iš neturtingo musų
D4g8 įždo

L Am. kun. N.
Perdaug meluoja,
prakalbai p. J.
_
—'
>klyno Haini“Keleivio” No. 39 tūlas
ainavo
solo: za kristi jonas, rašo, kad jis
ė Samanota” manę8 buk Richmondo paToliaus buvo lapijos klębonas esąs gereslaeijos ir ant
^U8 kunigus, nekeiįo Liet. Vv-jkęs laisvų žmonių kaip kifts po vadovy—
bet tam darbui atlikti
čio padainavo pasamdęs studentų Račkų
Vakaras užsi-KRačkus tai Dievo rykštė
iviškais žais- įiaisvamaniams. Red.). Apart to, kada “progresisireapondentaz. tės” rengė prakalbas, : tai
___________
klebonas pirmų pagarsino, o
skuĮ iškeikė, už kų nrnno
ŠV. BEDp KOLEGIJA
duoti teįsman už krįni-

7 spalio,’ Šv. Bėdos Koler

liSkl apšmeižimų |os?or-

gali visiškai nepa- gijoje, LRKMSA. 3 kuopų

Šiandien jau 17 metai,
kaip bunu šioj laisvoj ša
lyj. Kingstone lietuviai yra labai politikoj apsileidę,
priežastis, ta? dauguma len
ku, kurie viršija beveik vi
sas tautas.
Jau antras mėnuo, kaip
mus parapija be klebono,
bet yra viltis, kai tuojaus
susilauksime.
Iki šiol pas
mus atvažiuodavo iš Wilkes
Barre’ių kunigai šiupšiųskas ir Paukštis.
Kaip ko
respondentas sako, kad čia
yra visi “bosai’* ir nėra
prasto žmogaus, tai aš tam
netikiu.
Pas mus nėra in
teligentų, visi apimti tam
sybėmis snaudžia ir leidžia
laikų uždyka.
Mes turima
gražias bažnyčias, bet kaS
riitims iš to, kad mus alko
holis vedžioja už nosies it
tik per ano priežastį m0
ųemokam galvoti, neatsimė-

gentkartė.
Lietuviai taip
yra atsidavę girtuoklystei,
kad net gėda rašyti apie to
kius atsitikimus, kurie tan
kiai, labai tankiai čia atsi
kartoja.
Gėda, gėda bro
liai! Kada gi pabusite, ka
da gi pradėsite gyventi kai
po žmonės, ne kaipo gyvu
lėliai
f

Didžiai mums miela butų,
kad ši brangi kningelė bu
tų kiekvieno lietuvio ranko
se.
Reikia visiems susita
rtus kuoplačiausiai pasklei
sti šį reikalingų ir dailiai
parašytų leidynį.
Kaina pigi-tik 5 centai.
Spauzdino “Darbininko”
spaustuvė.

Viskas butų dar gerai,
kad tik gautumėm gerų dar
bštų klebonų, kuriam rūpė
tų ne tik dvasiški parapijonų reikalai, bet ir tautiški,
ty. pastatymas mokyklos
vaikėliams ir auginimas jų
tautiškai -katalikiškoj dva
sioje.
K. K.

Pas mus lietuvių judėji-1
mas yra labai silpnas. Ka
talikų lietuvių bažnyčios
neturime. Kartais atsitin
ka, kad kokie “cicilikai”
laiko prakalbas, bet prie anų neprigulėdami neina nei
pažiūrėti.

Darbai gana gerai eina.
W. Frankfortietis.

I

Tel. Canal 1877.

Plymouth National

BANK
Plymouth, Pa.

NAUJAfl LAIKRAfiTIE

Kapitalas sn perviršiu
$200,000.00
Šitoji

Banka

prižiūrima

Valstijų

Suvienytų

valdžios.

Moka 3 nuošimčius nuo sudė
“GARSAS” eina kas ketver
tas didelių S puslapių, 7 koL,
formate.

tų pinigų. Galima susikalbėti

lietuviškai.

1

O. N. Postlethwaite.

“GARSAS” yra vienu geriau
sių Ir svarbiausių Amerikos lie
tuvių katalikų laikraščių.

“GARSO” aandarbinlnkauja
gabiausieji Amerikos
lietuvių
rašytojai, pubUdstal, vlsuome-

Tūlas Vincas Samaška,
buvo pašauktas kareiviauti.
Taigi 2 spalio, išeidamas
pasivaikščioti, prašė gaspadinės, kad ji prirengtų stubų vestuvėms.
Ant rytojaus 5 spalio ra
do ant gatvės negyvų su
peršautų galva, taip gi ra
do laiška rašytų draugui,
kuriame atsisveikino su juo.

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas
Ofisu asa» 8. Leavttt St.
Valandos 4—8 Ir 7—8

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

Dabar geras laikas pirkti.

456 Grand Str.
Brooklyn, N. Y

Lietuvių Kolonijoj kelios ge

ros fanuos. Rašykit, o nereiks
mokėt brangiau per agentus.

Taipgi jau turiu naujo medaus

kuri parduosiu cišto.

Tlw Griit Westem Smelt
ing and Refinlng Go.
4HI t Viliui

Chleigl, III

Pankdešimtmetinis Apvaiksčiojimas 151Z
The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuose.

Pliftakirinis kampas La Salia ir Adams St.
Suvirš 00,000 depositerių

GRAŽI IR NAUDINGA
KNINGELĖ.

SAVINOS DEPARTMENT

Dsposltas ant dolerio Ir daugiau priimami I nuošimti mokame

Nepersenai Kat. Spaudos
Savaitės komisija išleido la
bai grųžių ir naudingų kningelę vardu: Skaityk-Gąlvok
-Gudriai Manyk-Gerai' Da
ryk:”
Joje visiems su{tfantamai autorius p. F. V.
aiškina apie
katalikiškos
lietuvių spaudos svarbų ir
fftgiua skaitytojus JmogreiČiausiai remti tų išganingų

aat metų.

Atdara Subųtojs nuo 8:00 Iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Trust Deparmentas Išpildo visus preraonės sąryšius.
REAL ESTATE DEPARTMENTA8 .

Perka ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinigus ant
oamų; Iškolektuojame randas.
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo Chlc&gos.
yra dabar ant pardavimo $500 ir augščlau.

, '

Spaudų.
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LAIKAS VISIEMS PRIE IVIRBOB

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

DABOKITE SAVO AKE
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

\hurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi pri»
šviesos parodyti keli*
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie šmo
gaus pažangumų.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybė*
reikalais.

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.
Tėmykit mano nžraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“ĖVTOA”,

Iš paprastų rė.-.ų

iu...pa.

padaryta, kad net per daug lengva užlai
kyti čysta Ir apturėti švarių išžiūru.

Rayo lempos yra labai paprasto 94*
dėjimo. Nereikia nuimti stiklą šešėli Sup
šviesos, nes turi plačių apačia, daleldslk
p -.etiškai galima apvožti.

Rayo lempos padarytos iš grybo mlsinglo, storai apnlkelluota Ir užteks tšvft
visam amžiui. Jos yra daug
getšebė

TANDARD oil co

Rampas 19-to* gatvės
Ant Platt’s Aptiekos
2-ras angšta.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. Nedėliotu nuo 9 ryto iki 12 dienų.
,
Tel. Canal 623

WaUrbury, Oonn.

Turėk

< ŠVIESA
LABAI

galva skauda.
ašaros krinta Ii aklų.
skauda akys.
uždegimų aklų,

Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuc.
tau
reikalingi akiniai:
Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis specljallstul, kurs 16 metų darbavosi lenkų iv. Vaitiekaus
parapijos ribos*. Akinius parenkame belaukiant.

“ŠVIESA” kainuoja metams tik 60 centų.

40 Oongress Ave^

Tau
Tau
Tau
turi

, Kad vl-

aklmt ne-

Gali palikti savininku Suv. Valstijų Valdžios 4% Laisves paskolos
.
|■p ■■■■■■■■■■■■■A■■■■■■■■■
pagal pieną kurį mes čionais pa- J .. draugas publishing co.,
■
B

liti
išrodyti
pto
— nas bėra

pamatysi-

1800 W. 46th St., Chicago, Dl.,

1

duodame. Nekainuoja nieko iš .

!

Tavo puses klauskit paaiškini- J

j

mų. liktai įšpilayk si kuponą

■

ir pasiųsk mums DABAR

S

••••■ ........................................................

■

- "DB.AU,GAS ”

Ketvergiu,

epeli*

1J, 1*17

-rr- =raas—
Abudu laisvamanišku lai- nos galimą tokiomis pava- NBUSSIMOKA PERILGAI
išvengti tokių nelaimių at- ŽMONĖS LENGVAI P/
Nelaimės Dirbtuvėse.
LAUKTI.
eityje. , Tikrasis būdas yra DENGS ANTRĄJĄ LAIS kražčiu nešvariausiais bu- dinti.
;dais užsipuldinėja prieš ka Pasimokinkite, pasibarki
vengime nelaimių.
v VĖS PASKOLĄ.
IŠLEISTAS MOTERŲ
Daugybė žmonių ne ganėti
talikus ir abudu kits kitų te, gal veikiau susiprasite ir
Apsisaugojimų nuo indu
PRAMONĖ KOMITETO strijinių susižeidimų galima
nai prižiūri savo viduriui. Jie
pamokina, kaip
Antrųjų S. Vaktijų _jaį_ perspėja,
,
. paliausite tarnavę kipšui.
Rasi, tuomet ir busite kiek visų dienų dirlpi, valgo labai
PRIE ŠALIES GYNIMO pasiekti tik valdžiai vei svės pankoly, kurios bond-jfelk
su savo pnc- Ri
dnbai*
runrdavi npinrni ^Aliukais.
US
skubindami,
tat prift..tokių
naudingesni visuomenei.
TARYBOS
kiant išvien su samdytojais ani
sai dabar pardavinėjami,
žmonių visi nevirškinimo, vi
ir darbininkai. Pirmiau lengvai padengs šalies gy Tai tiesiog laisvamaniškas
durių
skaudėjimo symptomai
sia, samdytojai turėtų įves ventojai. Nes tik dirstel- pasielgimas. Bet jisai yra
BULETINAS 2.
labai lengvai apsireiškia. Jis
ti saugias mašinas ir prida kime į skaitlines, kuries dar labiau bjiauresnis, kuo
jų visiškai negydo, ir tokiu
Broliai lietuviai Katalikai!
(Šitų straipsnį mums at- boti, kad apsaugos prietai liudija nepaprastų šalies met tie laisvamaniški laik
budu tie symptomai sukeli*
raščiai ima garbinti patįs sa
Jau prisiartino Lietuvių Kata- siuntė lietuviškoje ir angli sai visuomet gerai dirbtų. turtingumų.
vidurių ligas. Trįnerio Araerilikų Spauddk Savaitėj kuri škoje kalbose plačiai žino Užveizdos turėtų daboti' Suv. Valstijose galvijų ir ve, kuomet laisvamanius pa
koninįs Karčiojo Vyno ElįkTrumpos gyvulių yra du kartu dau vadina tyriausiu demokrakiekvienam primina tų brangų ma amerikiečių visuomenė- nuo pavojaus.
siras gelbsti labai pasekmin
laikų. Tatgi mes, gerbiamieji je veikėja Miss Mary Mc darbo valandos, atsakanti giau, negu kitoj kokioj pa tybės elementu.
gai. Jis užlaiko vidurius šva
Kain-kam, bet, rodos, lais
ir gerbiamosios, ruoškiuės Dotvell. Ji yra pirmininkė ventiliacija ir apšvietimas saulio valstybėj.
•
•
•
• •
• • •
riais, sukelia puikų apetitų,
tinkamiausiai sutikti minėtų “Foreign Bom Women in ir paskleidimas lapelių ir Kukuruzų čia išp/’odu- vamaniams nepriderėtų vaF.
P.
Bradchulisg
sutaiso virškinimų ir nuregulaikų. Atėjus Spaudos platini Industry” komiteto.
Lie plakatų yra svarbiomis ap kuojama dešimtį karty dau dinties ne tik tikrais, bet ir Lietuvis Advokatas »
i liuoja visų vidurių
sistemų.
dar klastuotais demokratais.
priemonėmis. giau, negu kur kitur.
mo laikui, musų lietuvių Ka tuvių moteris tame komite sisaugojimo
ATTORNBT AT LAW
Kaina $1.00 aptiekose. Žmotalikų turi būti didžiausia ir te atstovauja, ant kįek Antra darbininkai turėtų Šįmet kviečių i^produ- Ten juk negali gyvuoti jo 105 W. Mpuroe. Cor. Clark S*.
Room
1207
Tel.
Randolob
65#».
ij
į nės, kurie dabar kenčia nuo
švenčiausia priedermė prisidė mums žinoma, p-ia A. Nau būti išmokinti supranti ir kuota
CHICAGO- ILL.
kur-kas daugiau, kia demokratybė, kur visuo
'
reumatizmo ar neuralgijos lai
klausyti instrukcijų ir per kaip kitoj kokioj valstybėj. menė niekinama, pravarti ir remti minėtų spaudų, bū sėdienė).
•yv.: >1U
Bolrtsd A. S» paklauso musų putarfMtfff- paJ" idžiuojama “klerikalizmu,”
ti uoliais platintuojais katali Kiekvienas,
pažįstantis spėjimų apie mašinas, gais Medvilnės čia lsprodu-l.
Telepkoae Y arda $M5
£
• ...
...
i mėgina Trinerio Linimento.
kiškos spaudoj. Malonus lietu darbų dirbtuvėse, supranta rus ir tt. paduodamus rašy kuęjama pusė viso pasau i kur skelbiamos įvairiausias
| Šis vaistas buvo neišpasakyta
prieštikvbinės idėjos, jei ąviai katalikai,
prisidėkime gręsianti darbininkams pa tomis iškabomis ar užveiz- lio ištekliaus.
*
Į pagelba tūkstančiams ligonių,
kiek kas galime, kiek kas tu- vojų. Karės laikų spaudi- dų. Tečiaus, valdžios virši Šįmęf iškasta anglies pu
j Jis galbsti taipgi nuo guzų, su
rime gabumų,*, sumanumų ir mas tų pavojų tik padidina ninkai turėtų ištirti ir nu sė milijardo tonų daugiau, j
APSVARSTYKITE GERAI.
minimų, išsisukimų, etc. Kaina
tam panašiai.
Šis komitetas pabriežia y- bausti samdytojus, kurie negu Anglijoj.
r galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?
• 25 ir 50c. aptiekose, krasa 35
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
per kriminališkų nepaisymų Čia vario pagaminta kurAr galėtu kitas auksorius Jumis darbais.— užgaaėAiškU kiekvienam ir kiek patingų pavojų, kįlantį ule
į ir 60c. Jos. Triner Manufaetu, , dinti?
neparupina darbininkams kas daugiųu, kaip visose
vienai, kad spaudos savaitės lei samdymo ateivių mote
teisinPaklauskyte lietuvių kurie žino. Visad
ring Chemist, 1333-13343 So.
Daugiaus darbo ir apsaugos prie nelaimės. pasaulio šalyse paėmus jas
gas patarnavimas.
laike, musų prisidėjimas bus rių.
į Ashland Avė., Chicago, III.
Nuo nelaimių daugiausia
K. NURKAITIS
krūvon.
berods naudingiausis, jei mes mažiau tinkamų žmonių at
1617 N. Kobėj St., l’rie Mllwaukcc avė-, ir Nortli Avė.
(Apg.).
nukenčia darbininkai. To
Pemiai visose dirbtuvėse
pasistengsime sugebėti išpla eityje privers moteris grieb
SKSK'S2Š3
dėl jie turėtų pažinti anglų
pagaminta įvairių prekių
tinti kiek galimų daugiau tar tis nepriprasto darbo. Toms
kalbų, kad Supratus grę
vertės 36 milijardų dol.
pe savo brolių lietuvių gerų, moterims gręs didesnis pa
sianti pavojų, kad galėtų
Bemotavidh^
vojus
nuo
industrijinių
ne

naudingų, katalikiškų spauda,
Išsiųsta į užsienius pre
SVARBIOS
ŽINIOS
pranešti apie kiekvienų dir
r nuokuri — teikia pasaulio žmoni laimių, negu patyrusioms
kių už 3 milijardus doi.
btuvę kurios mašinerijos
darbininkams.
LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS
jai didžiausių palaimų. Šian
daugiau, negu jų pargaben
1641 W.
Diena iš dienos, apsaugo nėra tinkamai apsaugotos ir ta čion iš kitų šalių.
dien
katalikiškoji
spauda
TU.
EKTRA.
reikalauti ištyrinėjimo, jei
240 akerų larma su gėriais budinkais, 1OO akerų dirbamos, li
daug daugiau gali nuveikti jimas larbininkų darosi vis
Aukso
atsargoje
yra
3
kusi geros girios ir ganyklos. Kaina $10,000. Mainosi i Cliicagos na
sųlygos yra netinkamos.
negu sakykla; kadangi bažny svarbesniu reikalu valdžiai
milijardai
dblierių,
ty,
su

mus arb& Mibvaukec ir Skeboygan ir kitus Wisconsino ir
tus.
Ford’o automobilių dirbtu
Parsiduoda 80 akerų farma su gyvuliais, su javais, m.,.... mis
ir
Suvienytų
Valstijų
gy

čioje klausys vos keli šimtai,
17 karvių, S arkliai, budinkal geri. Kaina $12,000. Jir
'u .
vė skelbia, kad mokinant virs trečdalis viso pasaulio
ventojams.
Kuomet
musų
$2,000. | Likusius ant ilgo išmokėsi!io, ant 4 nuošimčio. K
m...
o laikraštis suteiks naudingų
aukso.
,
ti ar mainyti atsišaukite per laiškų pas:
ateivius darbininkus anglų
tautinis
išteklius
yra
taip
P. A. MAŽEIKA,
pkmokinimų ir įvairių žinių
kalbos, skaičius nelaimių Čia yra dukart daugiau
R. 34, Bos 58,
CAMPBĖLLSPORT. W1S.
keliems tūkstančiams, visai atsargiai apsaugodamas "ir
geležinkelių linijų, kaip vi
sumažėjo
54
nuošimčius.
musų tautai ir nukeliaus ten kontroliuojamas, yra daug
Mokinimas anglų kalbos y- loj Europoj. : '
kur pamokslininko balsas ne svarbiau apsaugoti vyrus ir
Abelnųp Anglijos, Pran
moteris dirbtuvėse, kurie tų ra Atsargumas Pirmiausia
pasiektų.
euzijos ir Vokietijos turtin
išteklių pagamina.
Vien priemonė.
gumas apskaitomas ilki 227
Ir neveltui mes kalbame tik Illinois ♦ valstijoj yra
Ateivės moterįs turi ruGi S
prie kiekviępos progos, atkar 400,000 ateivių darbininkų, pmtis
įtis apsaugoti pačios sa milijardu dolierių.
todami: — “Spauda musų ga kurių tarpe moterų amžiu ve. Moterįs naujokės pra- Valstijų tprtingumas yra
lybė”. — Be
praplatinimo je tarp 16'i r 21 metų. Nor- monijoje ir dirbdamos po 250 milijardų dol.
katalikiškos spaudos nieko ne-!ma]įu laįku, 1913 metais, kariniu spaudiniu ir pasku Tas reiškia,7 kad S. VaiKeturias dešimts šešj metai atgalios Chicaga sudegė — tas buvo pranešimo
galėsime . tinkamai nuveikti skaičius industrijinių nelai ba, turėtų išmokti savo dir stijos turi įveikti Vokietižibintuvas
prieš neatsargumo.
tautos ir Bažnyčios gerovei.
v
Naujos.1*’*
mių siekė 25,000, ir skai btuvės veikmę.
Vyrai kurie nukentėjo nuo didžiųjų gaisrų kąip San Francisco, BaltįmoTaigi broliai ir sesutės lie čius sužeistųjų, negalėjusių darbininkės dirbtuvėse tu KITI KITUS SUBARIA,
re, Salem, Nasluville, ir tt., negalėjo permatyti kaip tokis gaišras
galėjo
tuviai katalikai! įlatydami to dirbti per 4 savaites siekė rėtų prisirengti prie savo
kilti
—
bet
neatsargumas
it
pragaištis
susijungę
ir
jis
kilo.
_
PERSPĖJA.
kių neapsakoma ir neaprašo 700,000. Dabar, iš priežas darbo, taip kaip vyrai mo
Ar turi dirbi iš savo dėl gaisro sustabdymo? Gaisras kuris nušluoja ta
Taipgi ne
ma naudų minėtos spaudos ties padidėjimo produkcijos kinasi amato.
vo
mama
arba keletą blokų ir sunaikina tavo nuosavybė dėl tavęs yra taip blo
Šalčius “Ateityje” jau
argi mes nestosime į šį pra ir reikalo daugiau pagamin turėtų būti darbininkai kil
gas
kad
jis
butų visa miestą į pelenus patertes.
nebežino nei kas daugiau
nojami
iš
vieno
departa

ti
trumpiausiame
laike,
rei

kilnų darbų? Argi mes nepasipliaukšti prieš tariamuosius
švęsime nors šį trumputi lai kalinga didesnė apsauga, mento į kitų pirmiaus negu
klierikalus.” Su savo bur
kotarpi? Ar mes patingėsime apsaugojimui kaip naujų bus pamokinta apie naujas
nojimais^
prieš Šventąjį Tė
Trumpai po didžiam gaisriui Chicago Board of
Dabartinis dide
intempti savo jėgas šiam šven taip ir senų darbininkų nuo mašinas.
Underwriters
sutvėrė viena iš didžiausių pagelbų
vų
ir
dvasiškijų.
Brooklvno
lis reikalavimas darbininkų
tam darbui? Ištikrųjų galima susižeidimų pavojaus.
žmonijai
—
tai
yra gaisro insurance patrolė arba
Daugelis samdytojų pa neturėtų būti pateisinimu tetai — “Vienybei Lietuv
pasidarbuoti, ir visai nesunku,
sargyba. Šių patrolių kompanijų yra astuonios. Jos
ninkų” kokiu pasidarė. Ji
yrą vadinamos “tiesieji ranka ugnies departmento”.
tik reikia gero noro, tikro pa rūpina Pirmos Pagelbos gy priėmime moterų į pramonai subaria perspėja “AteiW l,> įi
sišventimo, širdingo prijauti dymų darbininkams, aplai-' nijų kaipo nieko nežinančių
Jos yra sutaupė milijonus doleriij
iį.” Girdi, prieš “klierikakūdikių.
Duokite
joms
kiusiems
įpjovimus,
apdegimo, katalikiškai spaudai. Tai
Board of Underwriters užmoka visus iŠlus” reikia kovoti, bet reikia
gi garbus lietuviai ir lietuvai nimų, sulaužymų kaulų ir progų pažinti savo gerbūvį
knščius šitų astuonių ugnies insnrsnee
Bet ir jos pačios save apgins. žiūrėti; kad neįsileisti į netės, vardan tėvynės meilės, kitus susižeidimus.
patroles kompanijų ir apart to penšvarybes.
vardan tautos, vardan tikybi greitoji pagelba negali'pa Jos turi suprasti savo
kiarliH .vyrams, Board nariai per 1916
nės idėjos, vardan artymo ir šalinti skausmo, žudymų darbų dėl jų pačių saugumo. džia turi pagelbėti joms bet
mdtus sumokėjo prigulenčius
mokes
Dievo meilės prisidėkime prie laiko ir algos ar pražudymo Valdžia reikalauja ateivių kartu ir moterįs turėtų at
čius ir dar atliko $200,000 prie palaiišplatjnimo spaudos. Jau dar- kokio nors sąnario. Jeigu moterų, dėlto, kad jei ne jų likti savo dalį ir išmokti
kimo Chicagos, Evanston ir kitų ugnies
bas pradėtas, turime Central i- ir žazda aprišama, moteris darbas, pramonijos ratas kaip apsaugoti savo sveika Insurance Patrol No. 8.
departmentų.
neišmokinama sustotų suktis. Todėl val tą ir save apginti.
nę Spaudos Komisijų So. Bos darbininkė

Kataliku Spau
dos Savaite
Artinasi

SKAITYKIT IR PUTlNKIT
“DRAUGĄ”
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m II CHICAGA UŽSIDEGTŲ DAR
VIENĄ KARTA!!

SHS

Chicago’s Garsingos 8 Insurance Patroles

tone, kuri rūpinasi,
tvarko,
prie šio organizuoto darbo, tu
rime jau ir Spaudos Apskri
čio Komisijų, kurios prįgelbsti
organizuoti lietuvių kolonijo
se vietinės spaudos savaitės
komisijas. Taigi pirmiausiai
stokime į vietos spaudos sa
vaitės komitetus o susiorgani
zavę sujungtomis spėkomis im
kime uoliai platinti gerus lai
kraščius, naudingas knygelės
savo draugu, kaimynų bei gi
minaičių tarpe, taip daryda
mi — platindami ši galingiau
si žmonijos ginklų, kuris gi
na — saugoja nuo visų įvairių
nelaimių, musų tautos ir Baž
nyčios priešų tikrai užsitar
nausime laimingų — šviesių
ateiti aan įr savoj_ .broliam*.
• ■ ■.

Insurance Patroles Stacijos

DIDŽIAUSIA

r

LIETUVIŠKA
j

/

KRAUTUVE

L

CHICAGOJE

Uflalkome laikro
džiu*
ir laikrodėlius,
M <
auksinius žiedus, iii ūbi
nius Ir deimantinius,
muzikas.
gramofono*
bu lietuviukais
rekor
dais, koncertinas, ant ,
kurių gali groti Ir ne-1
mokantis visokius Šo
kius. armonikas rustSkal Ir prūsines, Importuotas Ir taip jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius- laikrodėlius, visokius muzlkallškus instrumentus
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, n<xgu kitur. Gyvenantis už Cblcagos orderius ga
uto siųsti per laiškus.

■s#;;

W

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL

No
No
No
No

I. 170 W. Monro,- St.,No
2. 111 So. Gni‘11 St., No
». 13 Wcst 23rd St., No
4. Stock Varib,
No

5. 221 AVIiitiing St.,
6. 332 So. Hoynr Avė.
7. 1628 W. DiVision St.
8. 324 N. Mlchigan Av.

Taip pat išleido $150,000 dėl per
žiūrėjimo kad
gyvastis ir nuosavybe
nebūtų bereikalingai išstatyta^ant pivojaus per ugnį.

Negali niekados sugražinti savo nami
nius dalykus, mašinas, (taisas, visokias
namus už Jų pirkta kalnų. T’akslbėk su savo insurance agentų ir persitikrink ar turi gera Ir
išmintingų apsauga. Kituose žodžtosa arvo nuosavybė daugiau kainuoja nagų tavo "Insurance
pollcy'' rodo? Konservntyvlškns biznio sprendimas patarta kad ganėtinas ugnies pragaištis yra
taip svarbus kaip ugnies apsauga.
Chicago Board of T’ndervvriters nepataria turėti perbrangų ugnies insurance, arba lnsiMnfi savo dalykus šiandiena kuri per ilga laikų nu sitrlns, nusinešios ir suplyš.

Ar Esi Atsakančiai Asisaugojęs Priš Upi?

THE CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS
OF CHICAGO
Suorganizuota 1856 Inkorporuotą
Speeiali Akta Illiuojaus Le^islaturos.

1861 per

21st floor Insurance Exchange Building
175 West Jackson Boulevard
Telefonas Wabash 4151

PATARIMAS
Išsiimk savo agalcM apsaugos polk-y šiaudieiia' —
rašyk nr telt fouuok savo Inauranev agentui dėl informa
cijų kurios tau daug pagelbės. iPaivolk j >u|Minn.

, .1.., r, itkin^aa'. • rf, ur i 'Ua ta.

Sutik tavo Insurance Agentą pusiau kelyj
Telefonuok /arba atvažiuok pas savo
Insurance Agentą ) Office — arba nuplėšk
šita kuponų ir pasiųsk jam šiandiena (Jo
adresas yra pažymėtas ant tavo pellcy).
Atidėjimas gali būti kenksmingas. Nelauk
Ilgiau.
Agento vardas
.Adresas
- Be jokių prlderysčtų norėčiau padldln- ,
ii s.iv,, ugnii’M iii'Hiiuga. norėčiau npie šj :
dalyka su Tamsta pasikalbėti.
;

Vardas

%

t
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Ketvergas, spalių. 11, 1917
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Liuosybė, kurią mes atvažiavę šion salint radome ir naudojom
Plaunama per
žiaurus priešus. Mes galime pagelbėti savo valdžiai atsiginti pirkdami LAISV S PASKOLOS
bondsus.
Jūsų ypatiškas saugumas jūsų ainių saugumas, jūsų šalies garbė ir visos žmonijos gerovė, priklauso nuo pasisekimo Su v. Valstijų LAISVES PASKOLOS bondsų išpardavimo
Pirkdami šiuos bondsus jus liekate dalies Suv. Valstijų savininku
ŠITIE BONDSAI YRA APSAUGOTI:

r

PIRMAS. Šimfcd dešimties milijonų žmonių turtu, kurie sudaro Suv. Valstijų valdžių ir gyventojus.
ANTRAS. Jie neša gerų pelnų, saugus, neapgaulingi.

TREČIAS. Jie yra Suv. Valstijų pareiga, kaipo tvireiausios turtingiausios ir pilnos turtų Tautos ant šio pasaulio, ir nuosavybių kurias ji turi.
♦

~ KETVIRTAS,

Kiekvienas bondsas turi tiek galės, tiek

vertės, kaip kad Suv. Vaisi, pinigai./

r

j.isa- ■

>

PENKTAS. Laisvės Paskolos bondsas yra dar daug geresnis negu pinigai, jis moka Jums 4 nuošimtį, kada pinigai Jums niekokio nuošimčio neduoda.
ŠEŠTAS. Jeigu jus negalite patys eiti kautis su priešais, tie Jūsų pinigai kovoja Už laisvę.
SEPTINTAS. Kiekvienas doleris užmokėtas už Lajsvės Paskolos bondsų, datig gelbsti pasekmingumui vedimo karės.
.
Jus galite užsirašyti juos Jūsų bankose, jūsų draugijose, jūsų klebonijose, jūsų darbdavių raštinėse, kur jus dirbate, kaip norite,ar mokėdami iš kalno ar ant išm
savaitėje, sutaupys jums 50 dol. bondso. Net patys mažiausieji darbininkai gali tų padaryti/Visa žmonija, kuri turi pinigu ar dirba dėl jų, turi užsirašyti ir tai tuojau:
skaitlius bus užsirakusių, tuo greičiau pasibaigs karė, tas parodys, kad mes visi’einame iš vien su musų prezidentu ir valdžia priešakyje. Mes visi turime veikti: vieni a
-btuvėse ir kasyklose, kitais darbais prigelbėdaini musų valdžiai. Taigi geriausias būdas patarnauti savo valdžiai perkant Laisvės Paskolos bondsus.
Musų užjūrio giminaičiai,* kurių namai buvo apiplėšti, kurių pažangumo instaigos buvo sunaikintos ir kurių buvo beveik sunaikinti per žvėriškus užpuolim
pasaulio autokratus. Yra tai vis aukos musų paprasto priešo, šie vyrai ir moterys: Albanui, Armėnai, Čekai, CTriftiečiai, Kroatai, Finai, Prancūzai, Grekai, Italai, Japont
galai, Rumenai, Rusai, Ruteni, Serbai, Slavai, Slovėnai, Spanai, Švedai, Šveicarai, Syriečiai, Žydai, Latviai, Lietuviai, Norvegai, Danai, Persai, Lenkai, if Vendai. Jie d
Suv. Valstijų prašydami apginti juos, paliuosuoti nuo tų šalių kurios yra musų talkininkėmis.
Visos Europos tautos yra dideliame pavojuj, kuris gręaia nuo musų priešo, to neprisotinamo priešo.
Mes žeminu pasirašę, žinodami kokia baisi dalis patiko musų giminaičius, kurie vargsta po jungu musų priešo ir kuris yra kariaujantis sri Suv. Valstijų vai

LOUIS N. HAMMERLING, PRESIDENT
D. S. MOMAND, VIOE-PRESIDENT.

C. BDMGND BELISLE, PUBLISHER L’OPINION PUBLIQUE, FRENCH DAILY WORCESTER, MASS
J. E. BERNIER, PROPRIETOR, L’AVENIR NATIONAL, FRENCH DAILY, MANCHESTERN, N. H.
G. BOBERG, MANAGER, SVENSKA TRIBNEUNNYHETER, SWBDISH WEBKLY, CHICAGO, ILL.
L. C. FRANK, PUBLISHER, NEW YORSKE LISTY, BOHEMIAN DAILY, NEW YORK, N. Y.
ISRAEL FRIEDKIN, PUBLISHER, JEWISH MORNING JOURNAL, NEW YORK. N. Y. v
V. A. GERINGER, MANAGER. SVORNOST, BOHEMIAN DAILY, CHICAGO, ILL.
JACOB GINSBURG, PRESIDENT, JEWISH WORLD, DAILY, PHSLADELPHIA, PA.
B. M. GRELLA, PUBLISHER, GIORNALE ITAL LAN O, ITALIAN DAILY, NĖW YORK, N. Y.
CHARLES K. JOHANSEN, PUBLISHER, N0RD6TJERNAN, SWBDISH SEMI WEBKLY, NEW YORK, N. v
P. S. KAMEROS, PROPRIETOR, GREEK STAR, WEEKLY, CHICAGO, ILL.
N. A. MOKARZEL, PUBLISHER, AL-HODA, ARABIC DAILY, NBW YORK, N. Y.
DR. D. MOLDOVAN, PRESIDENT, ROMANUL, ROUMANIAN DAILY, CLEVELAND, O H10
C. D. NARDI, MANAGER, OPINIONE, ITALIAN DAILY, PHILADKPHIA, PA.
C. L. ORBACH, PUBLISHER, SLOVAK V AMERIKE, SLOVAK DAILY, NEW YORK, N Y.
J. R. PALANDECH, PUBLISHER. “UNITED SERBIAN, SERBIAN WEEKLY, CHICAGO, ILL.
M. PASVOLSKY, PUBLISHER, RUSSKOYE hLOVO, RUSSIAN DAILY, NEW YORK. N. Y.
F. RUSZKIEWICZ, PUBLISHER, DZIENNIK DLA WSZYSTKICH. POLISH DAILY, BŪFFALO, ». Y.
VLADIMIR SPATNY, MANAGER. DENKI HLASAT1L, BOHEMIAN DAILY, CHICAGO, ILK^
FRANK J. SVOBODA, PUBLISHER, AMERICAN, BOHEMIAN DAILY, CLEVELAND, OHIO.
SWAN J. TURNBLAD, PUBLISHER, SVENSKA AMERIKA N SK A
POSTEN.
SWEDISH WEEKLY,
MINNEAPOLIS. MINN.
D J. VLASTO. PUBLISHER, ATLANTIC GREEK DAILY NEW YORK. N. Y.
L1GN F. WAZETER, PUBLISHER, TYGODNIK POtriKI, POLISH WEEKLY, NEW YORK, N. Y.
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[atėjusių atiduoti paskutinį koliomjų. Taigi į darbų,
NORTH SIDE.'
■Gero Piemens vaikų namų
pagarbų geram ir visų myli nes laikas veikimo jau ar
kur gal pamesti tas svajo
vaŠET"*1 VAgPĄl!
atminčiai varvai
Ketverge, 1 spalio Tautos nes.
mam kunigui. 11c kitų, baž tinasi. .
foo yourstomach-ssIkO
MtAanne Bell Puundo Oo
Bettšmore, Md. U. C A
Fondo 43 skyrius turės sa
nyčioje taipo gi buvo ir
J. Tumasonis
IZMIKSK KAD TURI SKILVI.
Gaunamas visose vaistinyčiosc.
“Draugo” redakcijos na
Cbicag. Apskidč. rast. vo susirinkimų Šv. Mykolo
Automobilių aukos.
P* kiekvienam valgiui imkite vieną
o pamatysite, kad geriau jausitės,
riai, advokatas Kaz. Gugis,
3230 Auburrt Avė., parapijos svetainėje, 8 vai.
Pradėkite šiandieną!
vakare. Visus narius ir no John Gramza 3204 So. Lakurį ant soeijalistų tikieto
Cbicago, TU.
rinčius prisirašyti prie gel mon Avė. užvažiavęs perei
statoma kandidatų į aųgšKetvirtadienis, 11 spaliu. tesniojo teismo teisėjus ir
bėjimo musų brangios tėvy tam šeštadienvj ant stulpo,
BRIDGEPORTAS.
Sv. Šv. Germano ir Placido. tt.
nės, kviečiame kuoskaitlin- ir susidaužęs, mirė pavieto Julijonas Kasparavičia per DR. G. M. GLASER
Pamaldos tapo užbaigtos Šiandien Šv. Jurgio para giausiai atsilankyti, nes bus ligonbutyje. Fr. D. Crofoot siskyrė su šiuo pasaulių, spa ..
Penktadienis, 12 spalių.
Praktikuoja 28 metai
ir Ofisas
apie 12 vai. klebono kun. A. pijos svetainėje atsibus iš labai daug svarbių reikalų. 130 W. "VVashington St. sun lio 8 d. 1917. Amerikė išgy 3149 8.Gyvenimas
Šv. Mokrimilijono.
Morgan St. kertė 32 st.
Cbicago, Iii.
į
A. Mureika. kiai sužeistas su automobi- veno 8 metus ir dirbo bučerSkripkos gražiu pamokslu. kilminga tos parapijos jubiBPEClAUST.tS
liaus stiklais.
Velionies kūnų išvežė į lėjinė vakarienė, laike ku
A. A. KUN. PR. GUGIO
Moteriško,
Vyriško ir Vaiko
uėj. Velionis paėjo iš Kauno
Taipgi
Chronišką
Ligą.
vaikus.
Myli labai
gub., Panevėžio pav., Rozali
LAIDOTUVĖS BUVO LA amžinų atilsio vietų 2 va), rios bus gražus programėlis,
OFISO VALANDOS: • ‘ '
Sugauti 4 nepilnamečiai mo parap. Bončų sodos.
po pietų. Daugybė kunigų prakalbos ir tt,
Rytoj-gi
iki 9 ryto. nuo 12 iki 2 po plet
BAI IŠKILMINGOS.
ir nuo 8. iki 8:20 vak. NedėlloJenne
Gresky
8
m.
1432
S.
vargoninkų ir nemažai šiaip bus didžiausis kokį kada
Vaikai.
mls vakarais ofisas uždarytas.
Visus
giminės
ir
pažįsta

{ ■»
Halsted
St.,
taip
“
myli
”
Telepbone Tardė <87
jau
žmonių
ant
automobilių
bridgeportiečiai esu matę
mus
nuoširdžiai
kviečiame
at
Dalyvavo 23 kunigai.
Keturi vaikai, iš kurių se
nulydėjo a. a. kun. Pranci mokyklos Šv. Jurgio vaikų vaikus, kad negali atsisaky
silankyti ant laidotuvių po
ti nuo vogimu anų. Porų niausias buvo 15 metų įsi
pasigarSiitk
škų
į
kapinės.
vakaras.
Kurie
čia
atsilan

numerių 1924 Jefferson st.
Į šv. Kazimiero kapinės ve
dienų
atgal
Gladys
Bimalte
laužė
į
P.
Pavelčiko
krautu

• “DRAUGE’: Li
Grabo nešėjais buvo šie: kys, tai neapsiriks, nes pa
Laidotuvės atsibus ketvergę
lionies kūnas išvestas 2vę
2320
W.
35
St,
ir
mėgino
2812
Emerald
*
Avė.,
buvo
-r; ------------P. Miklovas, A. Sėdas, A. matys, kų katalikiškų mo
Spalio
11-ta
dienų.
roj valandoj po pietų.
Juceviče, A Venskeviče, J. kyklų vaikai gali nuveikti. prapuolus per porų. dženų. atidaryti šėpų su peiliais ir
Pasiliekame su nuliūdimų:
• <
Jenne paėmė vaikiukų, kada plaktukais, apart to buvo
Juška
ir
P.
Vitkus.
Seseris Anelija ir Salomėja
Tikimės, kad apie kun.
Df. L K. RUTKAUSKAS
motina buVo Išėjus į krau sudraskę knygas, ištepliojo
Laidotuvės
tvarkyti
buvo
NOKT SIDE,
ir
Giminės.
Pranciškaus Gugio mirtį vi, . A.
T ,
- - (lydo visokiai Ligas
tuvę ir, ant nakties buvo sienas su juodilu ir daug ki
aiems “Draugo” skaityto-1Pavieši! p. Juodeikiai (te-,
MM M »s*i llrt.
ksassaV MiMs
paslėpus ant augsto drabu tų šelmysčių padarę pabėgo.
,
v, » \
** x •
±
Q11 cnmnni i
Pereitame sekmadienyj
jams žinoma,. Šviesaus at- vas su sunumi).
žiuose, bet negalėdama il Ant rytojaus buvo visi su
minimo tautietis kunigas Tebūna lengvų brangiam Šv. Mykolo parapijos sve giau laikyti sugrąžino jų jos gaudyti ir laukia anų patai
AR ESI eigDEJĘST
užbaigė savo amželį nedėlio kunigui tautiečiam svetima tainėje atsibuvo Labd. Sų- motinai. Jenne pasiųsta į sos namai.
žemelė!
Kad žmogus gali pasigra" ->ti sau
jungos 6 kuopos susirinki
ję, 10 vai. vakare, Brolių
,
, ■
r i
.
veidą ir įgyti ilgus plauki- „ Pricipk
Plačiau
apie
vielionį
pa

6tampą ir gausi visas ■ įfomaaciji. \
mas.
Aleksijonų ligoninėje, Chirašysime kitų sykį.
OISTRIIUTOR FOI
'
Šin susirinkimų atsilankė
cagoje.
42 Vine Street,
Mr ,.a4o»X?MS. Į
pusėtinas skaitlius narių,
i Jo kūnų iš ligoninės į Šv.
Kryžiaus bažnynčių atvežė SPAUDOS SAVAITĖS kurie su noru ir pasišventi
MOKYKIS KIRPIMO R DB8IGNIHG
REIKALAVIMAI
REIKALAI.
mu darbuojasi Našlaičių
VYRIŠKŲ ir MC
antradienio vakare.
<
4
C AFRĖDALU
t'
naudai ir jų gerovei, tai gi
Musą sistema ir ypatllkas mokini
Reikalinga 20 vaikiną dėl Real
Ant rytojaus Šv. Kry
Kstate biznio, prityrimas nereikalin mas padarys jus žinovu į trumpą tai
žiaus bažnyčioje įvyko gra Chicagos Apskričio Spau šiame susirinkime ir buvo
gas mes Lšlavlnslme būti pardavėją ir ku.Mes turime didžiausius ir lerimalga gausite besi lavinant dėl infor ius kirplmo-deslgnlng ir siuvimo ««*dos Savaitės reikaluose su daug naudingo nuveikta.
žios laidotuvių iškilmės.
macijos kreipkitės pas:
x
rlus, kur mes sutelksime orakt'M’
RALPH STALMOK
patyrimą kuomet Jąs mokysite’
Egzekvijos prasidėjo tru sirinkimai atsibuna kas u- Svarstyta, kolflu budu pa
Elektra varomos mašinos
ja ■
First National Bank Bldg,
taminkas
8
vai.
vak.
Šv.
gelbėti Centrui Chicagos
siuvimo skyriuose.
Monroc and Dearbom, Room 885
putį po 10 vai. iš ryto. Po
Jus esate užkviečlamį aplankyti t
pamatyti musą mokyklą blle laiku —
egzekvijų Šv. Bėdos Kolegi Jurgio parapijos mokykloje Labdarių sumažinti skolų
dieną ir vakarais ir gauti specialia
užtrauktų ant nupirktos ne
Reikalingas patyrės jaunas vaiki kai pigią kalną.
jos perdėtinys abbatas V. ant trečių lubų No. 26.
Patrenos daromos pagal Jusą ml>
nas prie vyrišką drabužiu ir ėeve ry
rą—bile stallės arba dydžio, 11 blie
toli Marąuette parko, Naš
Huber laikė pontifikališkas
ką. Pageidaujama kad kalbėtą Lietu
madą knygoa
viškai, Angliškai ir Lenkiškai. AtslKAS NUVEIKTA.
laičių prieglaudai statyti že
MASTF.R DESjGirarG SCHOOL
mišias, dalyvaujant visiems
šaultc:
J. F. Kasntcka, Ferdėtinis
mės. Tam dalykui paskir
A. IjUSTIG
118 M. La Šalie gatvė. Kambarys
esantiems kunigams. InsS41O S. Halsted St., Chicago, Iii.
BENDRADARBIAI
418-417. prieš ,ęity Hali
pudingos ir gražios tų mišių Iš užvakarykščio Chica ta iš kuopos iždo 50 dole
--------------------------—e—.— -------- —----• i
t ' • | I '/o ’
iškilmės visiems susirinku- gos kolįonijų atstovų Sau rių.
Tas
žmogus
kuisis
šaukia
ga

RIE kiekvienos
telefono
Reikalingas tuojaus darbininkas
li prisidėti daug prie patamavikalbos yra trys veikėjai:
prie prosavojlmo bei taisymo, kriau
siems žmonėms didžiai pati-i^°.s Skaitės reikalų susirin Nutarta surengti agitatyią° persitikrinant knygoj uume
tas kurteišąokia,. operator
klą dirbtuvėje. Gera proga geram vy
rį ir klausyt
kad operatorka
ko ir visi ju klausėsi labąi kimo, pasirodė, kad jau vi- viškas prakalbas Adventų
ių*, kuri gąuną^nuinert ir tas
rui, Ir geras uždarbis. Darbas ant vi
paantrintij gera numcij.
kur) šaukia. S|e žmonės gali
sados.
domiai ir labai maldingai.!Wse t08e fonuose yra ii- laike su programų ir tas inTas Smogus kuris, yra Šau
Taipgi Jei kas norėtu pirkti pana
sa,vo bendrą ,<tyu-bą
prisidėti
kiamas gali daug prlstdętl ats
nnkta
veikiančios
komisišia biznį, taipgi nepraleiskite
šios
eigas
pavesti
Centrui.
Ko

Didvvriška vienuolio bene
prie geresnio patampvimo,
akant telefoną greitai, pasakant
puikios progos, nes parsiduoda IŠjos.
Chicagoje
tokių
komimitetas surengimui tų vaka
' •
•T I.
,
savo
pavarde ar kompanijos
prležasties, savininkas paimtas Į ka
diktino išvaizda ir prakil
pą šinrėjimą
,
.
Telefono Opemtorkos yra, ge
arba telefono numeri.
rę, o palikdamas visa bizn) broliui.
sijų
yra
jau
susitvėrę
net
9.
nelaukite ilgai, bet stelbkite
rų
pranešė,
kad
jau
5
drau

Abieji gali daug
prisidėti
nus jo veidas su didele pla
rtai išmokintos kad duoti gera
Kadangi aš turiu panašia biznį
mane.
Aš Jums* doositr rėdą Ir
prie geresnio patarnavimo jeiPittsburge, tai dvieją negalią išlaiky
patarnavimą iš savo pusęs, pripririnksią akinius. Ui savo darbą
čia barzda, taipo gi verti Trūksta dar žinių iš Melro- gijos pasižadėjo pagelbėti
gą nbudą kalbės aiškiai arti lu
ti. Atsišaukite taojaus šiuo adresu:
duodant gera irj jl*r^ jipmerį
gvarantuojo arba pinigo*
pas pridėję prie telefono ir vi
JUOZAS EURKAITIS,
verė maldininkų akįs ir di se Parko ir iš So. Chicagos, tame taip labai reikalinga
žlnslu.
,'
greitai.
suomet kalbėt gražiai.
1803
W.
48tb
St.,
Cliieago,
Iii.
ir
aš
manau,
kad
trumpam
me
šelpimo
našlaičių
darbe
PETER.
A.
M1LLER
’
dino garbingų iškilmių insA-ficSSSKL? » « į į »■
f
2128 We»t 22-K tRtvš
laike
ir
iš
ten
gausime
link

ir vra išrinkusios po du de
pudingumų.
CHICAGO TELEPHONE CO.
1,
ANT PARD1VIMO.
smas
žinias,
jog
ir
ten
jau
legatų, kurie lankys Labd.
• Laidotuvėse iš viso daly-įiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiuuiiiiiiinv
vo 23 kunigai. Be minėto lietuviai darbuojasi Spau Apskričio susirinkimus lai
EXTRA SALE.
rti 5»
komus kas paskutinį ket- •iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiųuuHniiiiiiiiniiiiiinniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiL
abbato dar šie kunigai buvo dos Savaitės delei.
JOSEPH 0. W0L0N
Parduodi) narna už labai pigiai.
Vakar
gauta
žinia
iš
vergų
kiekvieno
mėnesio,
UMTTUVn ADVOKATAS
bažnyčioje:
Namas medinis ant dvieją pagyve
nimą.
Parsiduoda
iš
priežasties
ėji

Springfield,
III.,
kad
tenyk

Kamb. 334 National Ltl* Bldg.
Dievo Apveizdos parapijos
Kun. F. B. Serafinas
mo f karę. Atsišaukite:
28 8o. LaSalla 8L,
ščiai
lietuviai
ypatingai
L.
4140 8. Maplevvood avė., Chicago, Iii.
svetainėje. Šv. Mykolo pa
A. Maliauskas
Vakarai* IBM Mllošuk** Am.
Vyčių kuopa pradėjo veikti rapijos draugijų delegatų
Central 481*
V. Slavynas
Lotai papiginti ant trumpo laiko.
Raaldenc* Humbold M
Spaudos Savaitės reikaluo susirinkimas kartų su Lab
99
Persitikrinkite
Tamstos patis. Del
A. Petraitis
CHICAGO, IL.
pilnų informaciją krelpkltes per laiš
se
ir
mąųoma,
kad
ir
kitos
• *
99
darių
kuopa
invyks
16
spa

Pr. Meškauskas
ką ar ypatlškai:
(
iiiiniiiiiiiMiHuiiiiiiiiiniiiiuiumniHMr
RALPH STALMOK
lietuvių
kolionijos
Chicagos
99
lio,
7:30
vai.
vakare
para

Valdyba
šio9
bankos
žino
kad
nekuriems
depozitoA. Deksnis
First National Bank Bldg.,
Apskričio neatsiliko nuo ki pijos svetainėje, kur bus
99
Monroe & Dearbom Sts.
riams
yra
sunku
atlikti
bankinius
reikalus
paprastose
mm
MhU 8#W
M.
Krušas
į |
Telefonas Randolpb 10.
tų,
veikiančių
dabartiniam
99
apkalbamas
surengimas
va

bankinėse valandose.
■
,
TeL Dri>|<J84I
N. Lukošius
laike.
9,9
karo.
'
<
,
Del
parankamo
tokių
depozitorių
Taupumo
Sky

K. Zaikauskas
Dr. C Z. Vezelis
•J J J
Taigi
broliai
lietuviai,
su

99
Parlavėjai
tikietų
ant
lo

rius
šios
bankos
yra
atdaras
'
'
LIBTUVIB DBNT10TA8
A. Briška
i
Aplotkoi-Ąplotkos!
kruskite
ir
pradėkite
darbų.
ralandoa: nuo • ryto iki • vak.
99
to,
labui
našlaičių
prieglau

Panedėlio
Vakarais
iki
8
valandai.
J. Vaičiūnas
Nedėlioml* pagal sutarimą.
Tų šventų darbų, kuriuo gė dos praneša, kad jau 100 ti
99
šiuoml pranešu gerbiamiems
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
4711 So. Ashland Ava.
M. RęauČiunas
kunigams
Ir pp. vargoninin
arti 4 7-to* gatvė*
risi
visi
gerai
gananti
žmo

99
kietų
baigia
išparduoti.
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
kauta Jog apsiėmu prlsiąsti Rei
A. Ežerskis
kalaujamo skaičių gražiausiii
nės, o kurio neapkenčia vi- Taigi broliai lietuviai ir
4 P. Lapelis
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
Kalėdinių aplotkelių
prieinasi katalikų ,ir bažnyčios sesers lietuvaitės į darbų vimiauslomls kainomis.
Taipgi
M Ig. Albavačius
širdžiai priėmami.
turiu dideli
skaičių konvertą
priešai, nes tas aniem yra sį kįek išgalėdami, o tmm<4 B. Urba
gražiai spauzdintun
Betlėjaus
Dr. POVILMlILVITiŠ
1
1
v.elv-1 A-irt
4--I rro i
stalnelės paveikslų.
kaulu
gerklėje.
Ypatingai
pu
laiku
nei
nepasijusime,
99
J. Paškauskas
* i4
Idetavi* Gydytoja* B
J. SIMONAVIČIUS
butų malonų išgirsti iš visų kad namas Našlaičiams sto
' »» N. Pakalnis
Chirurgą*,
Chicagos Apskričio 4 valsti vės kaipo amžina atmintis
280 E. JLUN STR.,
»♦ J. Kloris
3888 8.
LA SALL1 and WASHINGTON STS.
AMRTERDAM, N
T*L Drover 7173
n J, Statkus
ir jų (Indiana, Mtichigan, Wis- musų darbštumo.
E5CKKSS
(Skersai nuo City Hali).
A. Nausiedas,
Klebonas kun. A. Skrypko. consin ir Ulisois) lietuvių
Ui J'l Iri*
Laike egzekvijų ir mišių
galingai giedojo vargoninikų choras, A. S. Pociaus ve
damas. Ant kiek teko pa
stebėti šie vargoninkai buvo
Muzikos Konservatorija
LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA
atvykę ir dalyvavo a. a. ku
Yra tai vl*nlnt*Ie Iletuvlika mušiko* mokykla Suvienytose Val
nigo Pranciškaus laidotuvių
TOWN OF LAKE
stijose, kurioj* mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
iškilmėse: A. S. Pocius, V.
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamąją Instrumen
rengia labai paiką vakarą teatrą, kuris įvyks
tą, teoriją, harmoniją Ir mušiko* istorija.
Niekus, J. Brazaitis, K. Mi
Geriausią* laikas mokintis muzikos, tai Jaunose dienose. Tėvai
•ARSI IANTOS KATA.
nesigailėkit* veiksliam* duoti proga. Už maža užmokėsnf. turėsite
kalauskas, A. J. Lemont, J.
tfisur parduodama po 28c ii
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos musą prieinamos. Del
platesnių žinią ateikite ypatižkal arba rašykite:
J. Jakaitis, B. Janušauskas,
JO BOe................... -.-.vrr.ei
J. Kudirka, V. A. Daukša,
School
Hallėje
ant
kampo
48-tos
ir
Honore
gatvių
(No.
4758
A. S. POCIUS
S Honore st.,). Programas bus labai įvairus, tokio puikaus vakaro
A. A. Daukša ir St. Žvlius.
12-tOji kp. dar nebuvo surengusią savo gyvavime. Bus suvaidinta
ąr
SVIESTAS
RYŽIAI
"Gyvieji Nabašnlnkal", dainos žaislai, skrajojanti krasą, paskui šo
O«rl«niln4
rolloo.
Oeįieeatoa įimtoBažnyčia buvo pilna žmo
950 W. 33rd St.
Tel. Canal 2122
VMM m*12e vnrt8«, R i
kiai iki vėlumo. Tatgi visi Chicagos lietuviai ir lietuvaitės, atkreip
1
kite domą ant šio Vyčių rengiamo vakaro ir pageidautino skaitlingo
s-—' 8įc i1
nių. Tik pačios paskuti
atsllankimo, nes salė ant Town of Lake. Viena iš didžiausiu, regis
Ant trečių Lubų ,
talpina 15 šimtą ypatų.
Kviečia
RENGĖJAI..
nės sėdynės buvo truputį a4l
nra
1644 W Chtneeeav.
PASARGA: Davašluetl į šią svetainę galima šitaip: iš pietą Ir
pytuŠties.
Nors tai buvo
1871 Mlhrankn e*.
1866 Bln« Kland av.
šiaurės vašiuotl iki 47-tal gštv.Į paskui Iš rytinės pusės važiuoji į
Nusipirk 8% gvsrantnotas Honda gau
8064 MllirinkMM;
8618 77. North s*.
darbo diena, bet labai daug ritoeks ir Bonda Perkami ir Pardtm į narni
*■ pirmą iportgagc ant geriau
1064 MDosontiv.
vakarus; iš vakarą — J rytus iki So. Honore gatv. Honore gatvė
1817 S. Bslsted it,
sia Ištaisytą ūkią rašykite: Dlinols
1B1OW Modta M.
1(W2 S. HaHted rt.
paeiti ) pletu^vieną blok* .48-tos knr randasi', svetainė.
4W 8. aShm av.
darbas, Andrewa A Oo^ Beouritiea
_____________
_ ___
_ Wcntmlnster
„
M80 * MadlMa «L
UU W. Uhh *8.
bažnyčioje matėsi ir vyrų, 188 0. La Baile
Oo^
528
Bldg.
■<-, otdeta 1880 m. Telefonas RandsIJrit
■
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State Bank of Chicago

MILZINISKAS VAKARAS

BEETHOVENO

Spalio-October 14,1917
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