Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia
tikities, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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Išžudyta 10,000 nekaltų
armėnų.

Berlynas, skalių 16.—Ka

200,000 kataliku Suv, Valstijų armijoj

talikų arba eertro partijos
vadas dr. Matliias Erzberg
praneša, kad . draug su so
cialistais ir pifogresistais jie
griežtai pareikalausiu nuo
vyriausybės ilidelių refor
mų ir rimto! pasistengimo
užbaigti kars Prie šių tri
jų taikos pajtijų greičiau
siai prisidės
naciol-liberalai.
Be to, puil nisiai suorganizuoti Vol įtijos socialištai grųsina rriausybei visuotinu streil i, jeigu ji ne
duos žmonėi
daugiau laisvės ir nuolat > kvailins juos
su vyliugnų
taikos žingsniais.

--------- '..i.

r

No. 244

SprogdinaparaKo fabrikus

Londonas, spalių 16. —

Stinga duonos Bulgarijoj

Kųrės
“malonės”
visur
skaudžiai jaučiasi. Štai, pa
staromis dienomis dauge
New York, spalių 15.
liuose miestuose Anglijoj
Čia neseniai atvažiavo vie
pristigo .arbatos. Už žiup
nas kunigas, atlankęs tų da
snelį šių žolelių šeimynin- EKSPLIOZIJA DU PONT
lį Armėnijos, kuri yra po
REKRUTAI NEMOKA
kės moka didžiausius pini
Turkijos valdžia. Klausant
FABRIKE.
ANGLIŠKAI.
gus. Kaikuriose krautuvėse
MIRŠTANTI CARO MOTINA
to kunigo pasakojimų apie
tegalima gauti arbatos tik
turkų žiaurumų net plaukai
Philadelphia, Pa., spalių
Battle Creek, Mich. De
vienai stiklinei.
ima šiaušties.
16. — Vakar, apie 9 vai. iš lei priverstino kareiviavi
Netoli nuo miesto Narpus
ryto, netikėtai ištvko spro mo į kariuomenę pateko
PRASIDEDA NESUTIKI gimas viename name para
ripkai buk surengę tikra
daugelis tokių, kurie dar
MAI
TARP
ANGLIJOS
skerdynę
ant
nekaltų
armė

DIDELIS MUSYS' BALTI
KORNILOVAS ESĄS
ko fabrikų vardu Du Pont. nemoka angliškai kalbėti.
IR
OLANDIJOS.
nų.
Pasakojama,
kad
jie
su

NEKALTAS.
Tos fabrikos randasi mie
Nors viešpataujančia kal
JOS JŪRĖSE.
rišdavo vaikus su motvnostelyj Gibbstmvn, .N. J. Šį ba Suv. Valstijos!* yra ang
Amsterdamas, spal. 16.— kartų sprogimas atsitiko
mis, pasodindavo juos kur
Petrogradas,
spalių
16.
—
liška, bet kaš pabus Battle
STOCKHOLMAS, spalių
Pasklido žinios, kad olandai
nors pakalnėje ir paskui už
Generolas
Čablovsky,
kuris
ten,
kur
sukrauti
didžiai
Creek kariškoje stovykloje,
16.—Baltijos jūrėse girdžiasulaikę laivų plaukiojimą
ėję ant kalno iki tol šaudy
yra
viršininku
komiteto,
ty

sprogstanti
medžiaga
—
taip
tas beveik gali insitikinti,
si labai smarkus anuotų
Anglijon.
Tų
dviejų
šalių
davo
į
tuos
nelaiminguosius,
vadinama
nitroglicerinas. kad daugiausiai Amerikoje
šaudymasis. Matyt, kauja- rinėjančio Kornilovo revo
santykiai
labai
aršėja.
kol
matydavo
juos
krutant.
Sprogimas buvęs taip smar vartojama pirmiausiai len
si vokiečių ir rusų laivynai liucijų, neseniai sugrįžo j
Kaikurie
tvirtina,
kad
10,►
oje
RUSŲ
IR
AMER]
kus, kad beveik visuose na kiška kalba, o paskui itališ
delei viešpatavimo Rygos sostinę. Laikraščių repor
POLICMONAS NUŽUDĖ muose 5-kių mylių apielin000 armėnų per kelias die
ČINOV1
DIDELI
teriams
jis
pasakė,
kad
nei
ka, graikiška, lietuviška,
užlajoje.
POLICMONĄ. ,
VAI
Kornilovas, nei sukilėliai nas tapo tokiuo budu su
kėje išbįrėjo Įaugai. O Phi- ungariška, serbiška, bulga
šaudyta. O daugelis motinų,
ladelpliijos augščiausiėji na riška, ehorvatiška, rusiška
“GELBĖKIT RUSIJĄ”— aficieriai, sulyg jo nuomo
Harrisburg,
III.,
spalių
norėdamos
paliuosuoti
savo
Wasb.ingtonas,
spal.
16.
—
mai (skyskrapers) net su ir t.t., nes čia yra devynios
SAUKIA KERENSKIS. nės, negali būti apkaltinti vaikus nuo neišpasakytų
16.
—
Vakar,
šitame
mies

Neseniai
tapo
susekta
daug
lingavo, nors randasi už 20 galybės svetimtaučių,* kurie
šalies išdavystėje.
Taigi,
čiuke,
policmonas
Eraest
sopulių,
pirm
laiko
nuskan

suktybių
tarje
atsiųstų
Amylių nuo nelaimės vietos. visiškai nemoka angliškos
Londonas, spal. 16.—Ru aukščiausia bausmė Komi- dina juos Efrato upės ban
merikon Rusijos činovnikų AVooding nušovė policmoną Spėjama, kad daug žmonių kalbos.
lovui
tegali
būti
tik
kalėji

sijai prisieina labai blogai,
gose.
delei priėmipfo amunicijos. Ray Blaukensliip.
Žuvo.
Paeina jie iš Detroito ir
nes vokiečių stipras laivy mas iki gyvos galvos, bet ne
Nesutikimas
tarp
tų
Pasirodo,
kad'
svečiai
aficiepakorimas.
iš
kitų pramonininų Michinas ir gerai suorganizuota
GAL IR SUV. VALSTI rai abiem rankom ima ky tvarkdarių kilęs delei vieno KAREIVIO LAIŠKAS.
' gano miestų.
armija visomis keturiomis
suareštuoto.
JOS
DALYVAUS.
šius,
priiminėja
netikusius
PAVOJINGAI SERGA
------------■ Kaip kalbama su t<>gula ant apsvaigusių nuo
šovynius,
veja
bičiuolystę
CARO MOTINA.
Winnipeg, Kanada. jVie- į kiais rekrutais .rodo šis pa
laisvės rusų. Dabar jų va
Washitigtonas, spal. 16.— su vokięeįftjSįpaisL ir t.t,.
BANDŽIUSI NUNTJO
rims
gyventojas B. Kodai Jvizdvs:
dai deda visas . pgstangasA
DIrfTl
RUSIJOS
CARĄ
Nors
'
dar
tikrai
nežinoma,
60
tų
činovnikų
jau
pra

tfew YO ų spalių 16. gavo šitokio turinio laišką
Aficierius:—Wherc were
kad pačiupti salas Suomijos
IR
JO
SUNŲ.
bet
labai
galimas
dalykas,
šalinta.
Tardymus
toliau
nuoi kareivio sūnaus iš vou boru?
ir Rygos užlajuose, nes tuo Nuversto Rusijos caro moti kad ir Suv. Valstijos daly
veda
Rusijos
ambasadorius.
Prancūzijos:
Rekrutas: — Yes.
met jau jiems atdaras butų na Mari ja Feodorovna labai
Laikraštyj “The Chicago
vaus busiančioje talkininkų
pavojingai
susirgo
Petro

“Brangus Tėveli! Jau
Aficierius: — Are you an
kelias prie Kronštadto, ku
konferencijoje
Paryžiuje. NORI UŽDARYTI VISUS Daily Ne\vs” koresponden penktas mėnuo esu ant mugrade.
American Citizen ?
ris gina Petrogradu. Tų sa
Toje konferencijoje dau
tė R.. Dorr .praneša, kad bukSALIUNUS.
Apie
tai
gavo
žinių
kabio-i
.
šio
linijų
Prancūzijoj.
Bet
Rekrutas:'— Detroit.
lų paėmimas dar ir tuomi
giausiai bus kalbama apie
Rusijoje eina paskalas, jog h„..hllt • nm,1(. |nv|i
,)j(..
grama
laikraštis
“
Jewisb
Aficierius: — What’s
svarbus, kad nuo jų galima
Rusijos vargus.
Washingtonas, spal. 16.— buvusios carienės draugi* vas, jeigu dar išlikau gyvas, your address?
Dailv
Fonvard.
”
bus išsodinti kareivius Es“Anti-Saloon” lyga ir kitos Mme. Vyrulio va bandžiusi nes visi mano artimieji
Rekrutas: — Ves.
tonijos pakraščiuose ir už
prieš
revoliucijų
nunuodyti
POPIEŽIUS
RŪPINSIS
Amerikos
blaivininkų
orga

draugai jau žuvo mūšiuose.
Aficierius: — Are you
pulti iš užpakalio ant rusų. RUSŲ KAREIVIAI NORI
TAIKA.
nizacijos žada šįmet dėti vi carų ir sosto įpėdinį. Taip >
VALDYTIES
BE
“
Brangu
Tėveli!
Prašau
married?
Telegramos praneša, kad
sas pastangas, kad visose gi, kaikurie tvirtina, kad ji užpirkti už mane Mišias
AFICIERIŲ.
Rekrutas: — No.
arti 100 vokiečių kariškų lai
Rymas, spalių 16.—Atei valstijose butų įvesta pri norėjo ne mirtinai nunuo Šv., kad sveikas sugrįžščiau
Aficierius: — Davė you
vų darbuojasi prie Dago,
nančiame konsistoriaus su verstina blaivybė. Prohibi- dyti nuverstų carų, bet tik namo, o aš Tamstai gal kuo
Caricynas.
šiame
mieste
any
children?
Oesel, Moon ir kitų salų.
dėdama
tam
tikrus
nuodus
sirinkime,
kinis
žada
būti
eionistų
vadai
tikėsi,
''kad
met nors dvigubai galėsiu
Rekrutas:—One hundren
Nuo salų Dago ir Moon buk esantis 155-tas pėstininkų
į
jo
valgį
mėgino
susilpnin

gruodžio
mėnesyj,
popiežius
diduma
senato
ir
kongreso
už tai atsidėkuoti.
and one Antoine street.
rusams pasisekę nuvyti vo pulkas nutarė prašalinti vi
Benediktas N V buk ruošia narių ateinančioje sesijoje ti protų, kad lengviau butų
sus
aficierius.
Jį
valdys
32
“
Išpustyta
viskas
šioj
Aficierius: »— Heli! Get
kiečius, bet ant Oeselio jie
si padaryti svarbų praneši parems šį sumanymų ir nu ant silpnapročio caro spran šalyj. Kur buvo bažnyčios
išrinkti
paprasti
kareiviai.
an interpreter. I. think hini
išsodiho savo kariuomenę ir
ma taikos reikale.
tars visiškai panaikinti vi do jodinėti. •
Šiam
piilkui
jau
seniai
bu

—
tik
plytų
krūvos
teliko,
an Italian.
tvirtai laikosi. Kaikurios te
Ar tos paskalos teisingos
sokias girtuokliavimo įstai
vo
paliepta
važiuoti
fronvietoje
miestų
—
riogso
o
Rekrutas: — Yes.
KETURIUS LAIVUS
legramos tvirtina, kad Oe
ar ne — sunku patirti.
gas.
tan,
bet
jis
atsisako.
Taigi,
apsvilę
griuvėsiai.
Miškai,
Pašaukė
italų vertėjų, ku
NUSKANDINO.
sel jau galutinai vokiečių
Duok
Dieve,
kad
t'as
grei

sodai, daržai taipo gi išnai- ris moka 6 kalbas. Bet ir
paimtas. Šios salos sostinė, aficieriai vieni be kareivių
Noki DAUGIAU ALGOS.
čiau įvyktų.
ruošiasi
važiuoti
vokiečių
kinti, vieni stuobriai telie- italas vertėjas negalėjo su
Londonas, spalių 16. —
vardu Arensburg, ir gi pa
muštų.
ka. Žemelė šventoje ir gi si kalbėti. Paskui paaiškėjo,
Rusai besimušdami su vo
tekusi teutonams. Taip pat
Washingtonas, spalių 16. išrausta,
MAŽAI PARDUOTA
paniekinta.
O kad reknitas yra persas,
kiečiais delei Rygos užlajos
yra žinių, kad vokiečiai pa
—
Kaikurie
rytinių
geležin

LAISVĖS
BONDSŲ.
Viešpatie, negaliu visų bai-j kuris moka tik desėtka anėmę uostų Napsal, kuris 200,000 KATALIKŲ TAR salų nuskandino keturius
kelių
darbininkai
pareika

senybių Tėveliui aprašyti, gIDkų žodžių,
randasi ant sausžemio, prie NAUJA DĖDEI ŠAMUI. kaizerio kariškus laivus.
Washingtonas, spal, 16.— lavo padidinti algų.
i
kokios čia dedasi. Prašykim
šais salų Oesel. Šio miesto
Rytoj įvyks derybos tarp Augščiausio,
Iki pastarųjų dienų tik už
Baltimore,
Md.,
spalių
16.
kuogreičiau- BULGARIJOJ NERAMU.
ARCIVYSKUPAS IREpaėmimas esųs milžiniškas
400
milijonų
dolerių
išpar‘
darbininkų
atstovų
ir
gelesios taikos!”
LAND—KARDINOLU.
rusams smūgis ir visa jų ar — Kardinolo Gibbonso rū
duota
Laisvės
Paskolos
žinkelių
kompanijų.
Rymas, spalių 16.—Delei
mija buk atsidūrusi tikrai pesčiu čia tapo sutverta
Bondsų. Išviso iki šio mėne
stokos valgomų produktų
nauja kariškos pagelbos or
BALTAS ŽVIRBLYS.
Rymas, spalių 16. — Čia
dideliame pavojuje.
Bulgarijos gyventojai nete
ganizacija
vardu
“The pasklido gandas, kad žada sio pabaigos norima išpar MAŽĖJA MILTŲ KAINA.
Jeigu vokiečiams ir toliau Chaplains Aid Society.”
New York. Šiomis dieno kę kantrybės pradeda aiš
duoti už 5 milijardus dole
ma pakelti į kardinolus Suv.
Baltimore,
Md.,
spalių
15.
taip seksis šiame fronte, Paskutiniame šios organi
mis Central Parke kaikurie kiai nerimastauti. Gali kilti
rių bondsų. Vadinas, tik 8
Valstijų arcivvskupų Irekaip ligšiol, tai Petrogra zacijos susirinkime praneš
—
Vietinė
didžiausia
malū

Ne\v-Yorkiečiai
buk matė didelis maištas. Spėjama,
nuošimčiai dar išpirkta.
Jand’ų.
do dienos suskaitytos.
nų bendrovė Gambrill Will- baltų žvirblį. Susirinkusi kad delei to ir Austrijos
ta, kad virš 200,000 katali
Diplomatai spėja, kad paing Co. sumažino miltų kui minia žmonių įvairiai šė karalius atidėjo savo kelio
Gyventojų bėgimas iš kų tarnauja įvairiose dalyse skirimas Amerikos areivv- UBAGAS SMUIKININ
KAS SURINKDAVO $600 nu 50 centais ant bačkos. liojo apie keistų paukštį.
nę į Bulgarijos sostinę.
Petrogrado didinas. Ant ge Suv. Valstijų armijos.
skupo kardinolu butų dide
Dabar
geriausių
miltų
kai

Į MĖNESĮ ANT GATVIŲ.
Seniai pasakoja, kad buk
ležinkelių stočių negalima
lis popiežiaus žingsnis prie
na
— $11.50.
prieš pabaigų Amerikos na PAMIŠO DU AMERIKO
prasimušti.
Mokama di VOKIEČIŲ KANCLERIS taikos.
Chicago.
čionykščiame
minės karės baltas žvirblys
NAI JŪREIVIAI
RYTŲ FRONTE.
džiausius pinigus, kad tik
(Telegramos iš St. Paul, “Court of Domestic RelnPABĖGĖLIAI ŽIEMA VO pasirodė Pottsdame, Pa.
PRANCŪZIJOJE.
gauti bilietų išvažiuoti iš
Minu. praneša, kad arei vy
tions” neseniai nagrinėta
JA MIŠKUOSE.
Amsterdamas,
spal.
16.
—
Neužilgo po amerikonų su
Paryžius, spftlių 15. —
Petrogrado j Rusijos gilu
skupą s Ireland susirgęs iš
tūlo Harry Molcoliųo byla,
ispanais karės pasibaigimo Žaizdos, negirdėtas nuovar
Iš Berlyno gauta žinia, kad
mų.
priežasties persišaldymo).
kuris
yra
aklas
ir
užsiima
Mogilevaa. Pradėjus vo buk baltų žvirblį matę vie gis, nuolatinė baimė ir ki
Ministerių
pirmininkas Vokietijos ministerių virši
smuikavimu
ant
gatvių.
kiečiams smarkiai žengti name miesčiuke Ohio val ti karės baisumai išvarė iš
Kerenskis išleidė atsišauki la Dr. Michaelis išvažiavęs ATRASTA 20 PAKARTŲ.
Teisme
paaiškėjo,
kad
uba

pirmyn Kurlinndijnjc atsi stijos.
proto du amerikonus jūrei
mų į kareivinę kad su di atlankyti užkariautas žemės
gas
muzikantas
kartais
su

Juarez,
Mex.,
spalių
16.
—
rado
galybės
pabėgėlių.
Jie
vius.. Vienas iš jų nuolat
džiausiu pasišventimu gel rytuose.
rinkdavo arti 500 dolerių į kasasi urvus miškuose iv
Tarp
Meksikos
miestų
CliiORAS.
keikia kaieetį ir žavia jį su
bėtų Rusijų nuo priešo.
Kronštadto ginėjai neužtek- huahua ir Torreon atrasta mėnesį.
juose apsigyvena ant žie Šiandie—dėbesiuota, šal- gauti. Net laike miego ne
Tame pat atsišaukime tinai ištikimi, nes nenori 20 meksikonų, pakartų ant
Nėr ko sakyti, geras pel mos. Kaikurie minta karei čiau, lengvas vėjelis.
duoda nabagui ramumo tas
Kerenskis 'ųkiindžiasi, kad mušties.
nas iš ubagavimo.
vių viralo liekanomis.
telegrafo vielų (dratų).
Ryt—Taip pat..
nelabasis kaizeris.

Atims nuo rusų sali Oesel

v
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Amerikos kareiviai nesusikalba angliškai

“DRAUGAS”

2

Antradienis, spalių 16, ĮSI

metų, nes jis nežino, ką apie
liepia mums tylėti.
Jinai
Cibulskis, kun. N. Pakalnis,
NAUJI RAŠTAI.
tą laikotarpį pasakė ir pa
nori, kad katalikiškoji spau
kun. Ig. Albavičius, kun. H.
Eina kasdiena išskyrus nsdėldlenius.
saulinis ir vokiečių savasis
da paliautų rašius apie šni
Vaičiūnas.
Čia viri mi
J
PRENUMERATOS KAINA:
ERGIJOS
istorijos
mokslas.
Jei-gu
Sako, toksai Gerardo
Hauptmanno,
nėti asmenįs yra pilni na
Metams ............................................. <5.00 pų klausimų.
jau
V dienos
Pusta metų ..................................... $3.00
pt aij'o. Bet
riai Apskričio Vyčių Choro
Ketverto laika ............................ $2.00 nuolatinis apie šnipus raši PASKENDUSIS VARPAS, vokietys G. Hauptmann’as
vis dar tarpe mus
Perkant atskirais numeriais po 2c.
yra davg vergų,
ir
pasižadėjo
mokėti
kas
Prenumerata mokasl i&kalno. Lai nėjimas galįs pakenkti pa pasakos drama penkių ak butų mokinęs istorijos po to
Gal ir neprošalį butų pakurie yra atstu
kas skaitosi nuo užstra&ymo dienos,
kaip
tapo
“
atrasta
”
vokie

čios
Lietuvos
ateičiai.
Gir

tų.
Lietuvių scenai taiky
metų po penkinę.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
miami nuo savo darbo beširdė*
briežti
keletą
žodžių
apie
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
verg-mistrės-LIGOS.
čio
Alberto
Didžioji
Zoolo

di,
rašinėjimas
apie
šnipus,
damas
vertė
A.
Lalis.
Chisenas adresas. Pinigai geriausia sių
Chicagos Apskr. Vyčių eho- Apskričio Vyčių ('boras
Yra labai lengva išvengti ma
sti
išperkant
krasoje ar exprese
žų
kliūčių išaugant j dideles,
gija,
rašyta
XIII
amžije,
tai
įžeidžiąs
D.
Britaniją.
Gi
cago,
UI.
J:
Klevas
ir
Siru

"Monoy Order” arba Įdedant pipirus
_
,rą, kad genaus suprastų vi turi ingaliojęs gerb. p. J.
jeigu urnai atida ant to atkrei
1 registruotų laiškų.
to amžio gamtamokslius ne- suomen<\ viršminėto choro Kazanauskų, kaipo “busipiama Ir tas yra jūsų pareiga
Lietuvos tis 1917, p. 110.
Redakcijai prisiųstieji rastai ir ko pastarosios žodis
link paties savęs ir savo šei
respondencijos negrųžinanti, jei au
butų galėjęs charakterizuoti tikslą, jo užduotį ką choras ness mauager” dėl priėmi
torius, atsiųsdamas toki raštų, ne likimo klausime esąs svar
mynos tai vis atlikti.
Visame
apšviestame
pa

pažymi ir neindeda krasos ženklelio
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
barzdaskučiu.
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krci- biausias.
mo
penkinių.
nų, kaipo plovimas skaudžianyra
nuveikęs
ir
ką
dar
žasaulyje,
ir
ypatingai
Vokie

pianties adresuokite:
čios gerklės intraukimui j save
DRAUGAS PUBUISHING CO., INO.
parodyti ateityje,
Neužginsime, kad D. Bri tijoje, po nesenai viešpata Andriaus asmenim HauptTadgi dabar tikiu, kad
apmalšinimui dusulio, nuo gal
1800 W. 46tli Street, Čliieago, Illinois
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
............. Pitone McKinley 0114................ tanijos
vyriausybės žodis vusio stačiokiško ateizmo, mannn’as bandė išreikšti Chicagos Liet. Vyčių Ap- ehicagiečiai supras iš mano
----------------- XX ------------------gali daug sverti Lietuvos apšviestųjų sluogsnių pro gerosios ir gabiosios žmoni skritys, matydamas daug keleto išreikštų žodžių apie
“DRAUGAS”
apsi-ęiškia esąs iš geriausių na
■> v i Uitliuanlan Daily Friend
likimo klausime. Bet ar tai tai ėmė kaskart labiau pri jos santįkius su krikščioni skaitliugų kuopų ir nemažai Apskričio Choro užduotį ir
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo— ase už bonkutę.
Publisbed daily except Sundays by dėl to mes šiandie turėtu
ja
ir
postchristijanizmu.
svarbą.
Kviečiu
visus,
kas
Nuo Reumatizmo, I’adagog, N eurai lpažinti religijos svarbą, nes
pavienių chorų, neužsiganė
DRAUGAS PUBUSH1NG CO., INC.,
gijos. Pcrsifiuldymo, Apškibimo, Dantu1800 VV. 461 h Street, Chicago, Illinois mėm tylėti apie šnipų vei
Tas talentingas dailininkas, dino ,tuom, bet ehicagiečiai tik turite balsą ir mylite
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
žmonėms
sunku
apseiti
be
Pitone. McKinley 0114. Rstabl. 1908
tinėję, »taip ir nuo visokiu kitu reumar
TERM8 OF SCBSCRIPTION:
tiiku ligų, naddoki
aiškaus proto ir didžios va vyčiai sumanė sutverti vie dainas, prisidėkite prie cho
kimą
musų
tautoje?
Artai
tiesos.
Kadangi
prie
joe
One Ycar.............................................. 05.00
Six Moutlis................................................. 03.00 mes turėtumėm
leisti, kad negalima prieiti pripažįs lios vyras, išpradžių liejo ną didelį chorą ir štai 1916 ro vyčių, jeigu kam laikas
PAIN-EIPELLER,
Thursday’s Edltlon ........................ 02.00
At Netars Stands2c. a copy. Advervarpus,
kad
krikščionijos
kaipo aena ir astlkėtina dranga Šeimy
kokios
ten
šalies
lietuviai
tant kritiškąją Kanto filo
metais 24 vasario buvo su nepavelina būti veikian
tising ratus on application.
nos per puse Šimtmečio. Tik 68 C Ir
J5e bonkute; gal'.ma panti visose ap
šnipai-agentai net viešai sofijos dalį, tai žmonės ėmė idealus skelbtų, paskui tos šauktas Chicagos Apskričio čiuoju nariu, tai tapkite naMIESTO OFISAS
tiekus* arba pa* ,.«ti fabrikanta—
*. L DOWN TOWN OFFICE
,
drumstų musų nesuteptą remtis dogmatiškuoju kan- krikščionijos išsižadėjo, dėl vyčių susirinkimas ir tą die- inu rėmėju. Norintieji priF. A D. R1CHIĖR 4 CO.
328 Rcaper Block.
14—SO Washlng«on Strsat,
Ns» Vsffc.
72 W. Wasbington St
draugijinį gyvenimą?
tizmu ir jieškoti tiesos be kitų tikslų, kurių jis nepa ną sutvertas Chicagos Aps. įrašyti prie vyčių choro vsiekė.
Tegu laisvamaniai tauti- pamatų ir be prirodymų.
, Vyčių Choras.
Šis choras Įra kviečiami kiekvienos pėj įlinkai atvirai pasako, ką jie Šitos rųšies žmonėms iš Andrius buvo vedęs Mag-i pįnname para grafe savo tnyčios vakarą atsilankyti
bendra turi su tuo iškeltu rodo, kad ir religija yra tie dę, kuri jį labai mylėjo konstitucijos pabriežė savoįan^ choro praktikų, kurios
musų spaudoje šnipų klau sa be pamatų ir be prirody Paskui jis ją pametė dėl gražų ir visuomenei naudin- į atsibuna Mark White Sq.
svetainėje, 29 Į
simu, jei jie liepia mums mų. Ėmę gerbti religiją, tie skaisčios undinutės, o ta jį gą savo tikslą. Kelti lietu- Į parkučio
begelbėdama
vandeniaus
i paliauti rašyti apie tai.
)vių dainą ir dailę. Ir ištik- V So* Halstcd gatvių. Nožmonės brangina labiausiai
galva
tapo.
Bet
iš
nebvilj»q mes lietuviai dailėįe sto- rintieji-gi likti nariais gloAr žinote, kad nelaimiu-1 Lauksime.
------------',as religijas,
"«r»
•
(l.**
ties nuskendusi Magdė įju- vįme (jar neperaugštai ir bėjais arba rėmėjais galima
guji Lietuva šiandie badauTnne nnm Ti>
j”"?.’,1'!6"** j°
JumU pinigai turi btrti
ja dėl Amerikos lietuvi!, lai- TELYDI JUOS DOKĄ IK km budu tikėjimas į vande- dino Andriaus darytojo nu- fokįG chorai musų tautai la- kreiptis pas p. J. Kazanaudėti geroje saugioje valsiską, 2237 W. 22nd St., Chinių ir girių kauką, undinu- skendusio varpo širdį. Var- hai naudingi.
svamanių “susikrimtimo.’
*”
tijos bankoje
tes, kiuržus, elfes ir kito pas taip skambėjo, kad An- Pažangesni Liet. Vyčių cago, III.
Jie dabar esu “susikrimtę”,)
J. Vilimas.
kius pasakų asmenis stojo drius mirė nepabaigęs su" (0rganįzacįj0S nariai ir gakam aukas pasiuntę Petro-! bangelis brolių lietuvių......................................
gradan
i pateko Suv. Valstijų ka-Į lygiomis su tikėjimu į Die- manytojų ir pradėtųjų dar- į hesni dainininkai greitai su- --------- OF CHICAOO ----------110 SUOKALBININKŲ
Maw»okee svcnnc
j riuomenėn. Gal dar ne vi-: vą ir Kristų.
'
j
prato
choro
gerą
užduotį
ir
-0Kamp. Western Avė.
UŽDARYTA KA
Matyt, kad Hauptrnannas įrašėsi prie choro. Kas ne
įsi pašauktieji, bet jų didžiu-: Vokiškasis patrijotizmas
“Susikrimtimas,” tai jų
LĖ JIMAN.
3% ant Jūsų Pinigų
minti įa, buk krikščionija galėjo būti choro dainininaosireHkusi
vnatvbė
•
5la
"
di<
’
ja
“
beveik
daugiau
ima
braunaujai a]P
peraštriai
tvarko
gimdymo
ku
,
tai
prisidė
j
0
‘ ' . 1‘ .
mį stovyklose* (lageriuose).
----- —
---Atdara Paaectellnis ir Subatomfe
nors su
Vakarais Iki 8 valandai
ir tik >ms Aniems vra ,i Bendrai su kitajs sretim. ginti savo mitologijos var reikalas, bet vokiečių dra-!penkįne jr
choras bėgy- Amsterdam, spalių 15 —
giai
išlikusias
nuotrupas,
Skolinami plnipns ant Naiirį
žinotina.
Bet plačioji vi- teučiaig
tikrų versmių gauta žinorima iš jų pada-^gu Evangelijose aprašy maturgas pripažįsta, kad gi je pusantrų metų savo gysuomenė visgi dar nežino, ! ryti išlaikomuosius karei
Persiunčiame pinigus į
męs iš protesto prieš tą aš vavimo jau priaugo iki šim- nĮ0S» kad už sukilimą Votuosius
Jėzaus
gyvenimo
at

kur tikrai yra Lietuvių Die vius. Artuojama jų dvasia
Europą ir galima gauti
trumą postehristijanizmas to su viršum narių ir dar ir kietijos karės laivyne nusitikimus.
Laivokartes.
nos aukos. Kaip ilgai lais- Į ir žingsniai, kad jie galėtų
nepašalina blogumų ir gali dabar kiek vieną praktikų bausta 110 jurininkų. Jų 30
Fideistišku
intuiturizmu
vamanių “centralis komite prideramai tarnauti šios lai- ’
pražudyti geresniąją žmo susilaukia naujų.
nauju. Yįrgmį.! nubausta kalėjimu nuo 5 liparemta
šita
protų
pakrai

tas” ignuoros visuomenę^ «
nių
dalį
su
joą
sumanymais.
nėtas choras' per pusantrų gi 15 metų, gi likusiems už
s šalies žvaigždėtąi vė pa nekenčia kritiškojo tikė
.• f į»r
-------- 0—— r
mažesnės bausmės. PHILADELPHIA,
Pats Hauptrnannas nei ne metų savo gyvavimo yra su- dėta
liavai.
PA.
jimo, reikalaujančio ištirti
Nieko tikra nežinoma, kiek
Chicagos lietuviškoji libe
bando
išaiškinti
šitą
dalyįrengęs
daug
koncertų,
ypač
Socialistai ypač dažnai kuri religija tiesę skelbia ir k ., p„ltenkiD11 parodįs
ralų inteligentija palengva
ką ir pasitenkina parodęs geraį atsižymėjo praeitą jurininkų sušaudyta.
katalikų spaudai prikaišio kuri prasimanymu gyvena.
Tūlas Antanas Tuzik 28
Vokietijos karės laivyne
įsikinko lietuviškų socialis ja, kam pastaroji remia ka
uždavinio sunkumą.
)metą, visų tautų bazare CoG. Hauptmann’as su sa
nepasiganėdinimai apsireiš m. 136 Tasker gat., norėdatų vežiman.
Bepig “pro- reiviavimą,
Sako, kodėl vo ii Paskendusiu Varpu 99 Jei-gu Hauptmann’as bu-[Įiseum svetainėje. Pirmutų apsvarstęs visa, ką krik- tinis choro vadovas buvo kė dar pirm 8-nių mėnesių. njas pasirodyti, kaip daug
gresyviškos
visuomenės” katalikų spauda neprotes
priklauso
prie
aprašytosios
Anot vienų versmių juri išgeria degtinės, sudėjo su
organui ir atsisakyti tar
tuoja ir nesipriešina karei protų pakraipos. Jis ne ščitarija yra mintijusi, sa gabus muzikas gerb. p. Al.
nauti “humbugieriškioms
kiusi ir dariusi gimdymo Aleksandravičius, jam ap ninkai buvo nepasiganėdinę savo draugu A. Stirkečiu
viavimui taip, kaip jie da kenčia katalikystės.
Jis
labai prastu maistu. Anot po" 1 dol. laižybų, kad vienu
daktarams.”
rų. Toksai prikaišiojimas — parenka iš tamsios tautų reikalus tvarkydama, tai, leidus Chicagą, jo vietą už
kitų — jurininkai reikalavo mauku išgersiąs kvortą deg
gal, ir jisai htttų pastebėjęs
------- -0-------tai blogos valios darbas. praeities keletą žmogiškos sistemos didumą ir jos iš ėmė taipo gi chieagiečiams
Vokiečiai eina ant Petro Protestuok neprotestavęs,
gerai žinomas Beethoveno patirti, kokiais tikslais ka tinės.
kaltybės
bruožų,
ir
jais
nu

minties gelmes.
grado. Kerenskis tuo tar negi šalies vyriausybė tavęs
Lietuvių
Konservatorijos riaujama, kodėl šiandie vi Tas atsitiko saliune ir bai
dažo tą religiją, kuri Euro
sas pasaulis Vokietijos ne
pu posenovės bendrauja su
klausys. Ne tik nepaklau pą civilizavo. Jis mintijasi ' P-no Labo. darbas buvo direktorius gerb. p. A. Po apkenčia.
giant musų “Raudnosiui”
socialistais ir nepaleidžia sys, bet už protestus ir pa
išversti į mds kalbą vokie cius, kuris su pasišventimu
ją charekterizavęs barzda
Jurininkų apsiėjime galų- kvortą maukti pagavo jį
šalies valdymo styro. Ne
sipriešinimus dar galima su skučiu, mokintojum ir ku čių dramaturgo veikalą. Žo dirbo dėl labo Liet. Vyčių ir -gale pasidarė toks aršus baisus skaudėjimai ir nu
atiduoda savo vietos tam.
dyno autorius lietuviškai lietuvių tautos. Apskričio
silaukti daugelio nesmagu nigu.
Bet
mes
iš
to
ma

kas galėtų Rimiją išgelbėti
moka taip gražiai, kaip re Vyčių Choras pirmą savai intempimas, kad bile kibir- vežtas į Mt. Sinai ligoninę
mų. Nesmagumus turi kai- tome, kad Hauptmann’as
kštis galėjo pažiebti visą pasimirė, Bet gi ir yra dar
nuo pragaišties.
kurie angliškieji laikraščiai. viduramžio istorijos moki tas kitas, todėl ir vertimas tę po Kalėdų statys sceno karės laivyną.
kvailų žmonių.
“Rh.”
išėjo labai gfažus.
je a. a. Sasnausko kantatą.
Tatai apie lietuvių kalbų nosi seniau negu pirm 20
■
I
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Bet pasibaigė tik kelių
JIE LIEPIA MUMS
Vertėjas sakosi taikęs “Broliai.”
laikraščius negali būt nei
Atrado daug pavogtų
TYLĖTI.
veikalą^ lietuviškos scenos Choras susideda iš gabes-Į laivų jurininkų sukilimu.
kalbos. Tai vienas.
su kitais šalies piliečiais ne reikalams. Aš abejoju, ar nių dainininkų Liet. Vyčių Vyriausybė staiga pajuto ir
daiktų.
Antra,
katalikų
spauda
Musų laikraščiuose apraši
pritaikė.
Dar
negreitai
lie

Organizacijos
narių
ir
dalij
P
a
^
pradžioje
šti dabartinės karės sunke
nėjimai apie lietuviškus šni kareiviavimo klausime užė nybes.
Ateis toks laikas tuviški teatrai galės pasiga naši į keturius skyrius: i) 11z^ma e*
Policijai buvo pranešta,
mė
poziciją,
kuri
tinkama
ir
pus baisiai nepatinka lais
kuomet tos sunkenybės pa minti tokių reikmenų, be garbės nariai, 2) nariai glo- dVEWARIJA BlJogI kad 260 W. 24 St. yra čievamaniams
tautininkams. I r®i^®linga visiems ištiki- sidarys mums lengvos.
kokių negalima išpildyti ši bėjai, 3) nariai rėmėjai ir
KARĖS
la krautuvė pavogtų daiktų.
miems
laisvos
šalies
pilie
tos dramos. Jei-gu kur 4) veikiantieji nariai. Gar-i _
Kodel taip yra, tai jų daly
Didžiausia
karės
našta
lė

*
T
,
Berne, spalių 15. — Vv- Ši tuojaus paėmus kelis
kas. Atrodo lyg jie patįs čiams. Geri šalies pilie čiau užgulė ant tų visų mu nors ir padarys ką nors su bes nariai yra skynann
mc.
.
*
.
/
...
nausias Šveicarijos kanuo- detektyvus ir vežimą nusi
butų prisidėję prie to pur čiai supranta ir augštai ap- sų brolių, katrie pašaukti tikslu atlošti “Paskendusį tmiuose choro
rinkimuose r
.
j
kr-™
. ...
..
., i menes vadas, gen. Ville, at- davė paženklinton vieton ir
Varpą
”
,
tai
Išeis
tik
varliovino, negarbingo ir pasmer kainuoja savo pareigas, kuo kareiviauti.
Jie tarnauja
ir tik uz vpatingą pasidar-Į , ,
.
met priseina šalį apsaugoti
, .
i
t
v •
sakydamas į prašymą palei- atrado daiktų vertės apie
jimas,
o
ne
drama.
ktum amato.
ne tik šiai laisvai šaliai, bet
bavnną choro labui.
..
,
- .if •
sti urlopan pasauktuosius 6,500 dolerių. Apart daik
Pati Suv. Valstijų vy nuo pavojų, ginti nuo prie ir savo tėvynės Lietuvos Nors Hauptmanno veika
Nariais globėjais taps tie, kareiviauti žemdirbius pa- tų rasta dar ir ginklai varto
riausybė labai daug pasipik šininko užpuolimo.
reikalams.
Jie kareiviau las yra klaidų pilnas, lėčiau kurie užsimokės vienu kar- žymėj0, kad j8įmaišius ka jami daugiausia juodrankių
tinusi kadir tokiais Vokieti Trečia, Suv. Valstijos sto ja ir už Lietuvos neprigul- jo mintys gilios it poezijos
r^n guv Valstijoms su atei- “Dum-dum,” kulkos, kulkos
jose yra dayg. Tokiais vei tu 25.00 dolerius.
jos šnipais. Tatai lietuvių jo karėn ne kokio pasipcl- mvbę. ,
kalais literatūra darosi tur N arinis rėmėjais bus tie, į nan^ju pavasariu prasidės paprastų šaudyklių “jtiodtauta turėtų saviškius šni nijinio tikslais, bet vedamos
kurie
nrie mokės kas met į>o 5,00 i kftrė tikroj įto
0 jzoazio
odžio pra.«
pra.‘ rankių” vartojamų, dvieji
pus gerbti i Ar turėtų a- augštųjų idealų. Suv. Val Kuomet pasibaigs karė, tingesnė. Geriau butų bu
dolerius.
! mėj. Be to pridūrė, kad pra- “krumpliai,” formos dėl
stijos kariauja už pavergtų kuomet Lietuva atgaus lais vę, jei vertėjas nebūtų jo
pie jų dsfrbus nutylėti?
Nors šnipais vaduojasi jų tautų ir tautelių palmo vę, tauta nepamirš tų visų taikęs lietuviškai scenai, Nariais rėmėjais 1916 m. i matomas pavojus, jogei ši dirbimo 2 dol., popierinių pi
kiekviena šalis, teeinu nie savimų. Toksai tikslas ne savo • sūnų, katrie šiandie nes mes butume turėję vo iki 1917 m. yra sekanti: p. ton karėn gali būt įvelta dar nigų įr daug visokių nuodų
kurie Suv. Valstijų po baus
kas nedrįsta pripažinti, kad tiktai yra pageidaujamas, tarnauja po šios šalies žvai kiečių dramaturgo veikalą J. B. Kaupas, p. P. Baltu-į įf pgti Šveicarija,
me yra užginta Vartoti. Pas
________________
Dabar nei tis, kun. H. Vaičiūnas, kun. į
tasai darbas nebūtų pa bet ir būtinai reikalingas. gždėta vėliava. Tuomėt jie savo kalboje.
Tokį karės tikslų privalo bus priskaitvti prie šalies statyti jo scenon nepajėg Ig. Albavičius, p. J. E. Ka VOKIEČIAI BOMBAR kui buvo suareštuotas savi
smerkimas.
DUOJA GALATZ. . ninkas namų Louis Oliver,
sime, nei numanymo apie o- rosas, p. Kaz. Gineitis, kun.
Kuomet lietuvių- kataliki remti. Tuo labinu lietuviai didvyrių.
A. Ežerskis, p. P. Mulevi Berlynas, spalių 15. —Ru Frank Miller, Frank Tutoškoji spauda šiandie reika privalo remti, nes pavergtų telydi tuos musų brolius figinalą neturėsime.
Kun. Pr. Budys. čius, kun. A. Skrvpko, kun. munijos fronte prasidėjo ne ir visi nugabenti už gro
lauja, kad lietuviškoji “šai jų tautų tarpe vra ir lietu kareivius dora ir laimė. Ka
♦T. J. Statkus, p. A. Prači- smarkesnis veikimas. Rusai tų.
pijada” butų išvilkta aikš- vių tauta. Ir mes laukia- reiviaudami tenepamirštn
nauskas, p. A. Kaulakis, apšaudo m. Braila, gulintį Sakoma, kad atrasta labai
tėn su visomis savo srnulk- me pasiliuosavimo iš vergi- jie savo šv. tikėjimo ir kal
kun. J. Kloris, l>r. A. K. palei Dunojų. Gi vokiečiai ) daug daiktų iš Oppcnheimenomis ir pasekmėmis,, jos. - Tų
paliuosavimų bos. Tr būdami kariuome
K. Rutkauskas.
bombarduoja m. Galatz, ku jmerio krautuvės 4502 8o.
laisvamaniai kaž-kodel tuo į mums žada gerb. preziden- nėje tegu jie skaito geriiR
Rėmėjai yra užsimokėję ris keliose vietose ėmęs ;Ashland Ate ir daug kitų
reikalavimu piktinasi.
, tas IVilsonas. Už tai mes laikraščius, naudingus raš
už 1917 iki 1918 m.: py St. liepsnoti.
[Chicagos krautuvių.
Antai liberalė Lietuva” mielai apsiimamc podraug tus.

CHICAGOS APSKRIČIO
VYČIŲ CHORAS.

“DRAUGAS”
Lietuvių Katalikų Dienraštis

Second Security Bank

t ti<

r

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

į

KENOSHA, WIS.
Aukos, surinktos nuo ka
rės nukentėjusiems lietu
viams šv. Tėvo dienoje, 20
geg. 1917 metais, Mllwaukee’s arkidiocezijoje.

r^r-

DlAtTGAB”

Antradienis, spalių 16, 1917
diėMkltyj “Draugė,” kurio
čia daug pareina ir yra daug
prasiplatinęs, Žinučių iš šios
kolonijos retai matosi, nors
kaip viršui minėjau, čia ži
nių netrūksta.
Paskutiniais laikais, pora
ypatų “liberalu” partijos
sumanė sušaukti mass-mitihgų,” dėl apginimo savo
partijos nekuriu reikalų ir
pakvietė kalbėtoju net iš S.
Bostono, tūlų B. Strimaitį.
įjs atvažiuodamas su prakalbomis atsivežė gatavas

liau paaiškėjo, kad jisai čiau kuomažlatisifcg Veikalė
pats savų išsirinko ir šaukė lius irrtti ir tuos gerai pasi
tų susirinkimų pavadindA-! mokinti, nes gaila didelius
ma jį “mass-mitingu.” Tai-' veikalus taip tusyti po sce
.
'
- / .
po gi pareikalauta pasiaiš nų.
Nedėlioj,
7
spalio,
šv.
Ka
kinimų iš kalbėtojo, kokiais
pamatais jis šmeižia vadin zimiero pobažnytinėje sve
damas “Šunim” ir “klerika tainėje Lietuvos Sūnų ~ir
lu” Dr. Bielskį.
Čia B. Dukterų draugija turėjo
Strimaitis negalėdamas at pirmų vakarų, užstejūs vė
sakyti, paaiškino, buk jis sesniam orui, ant kurio ir
vadinus “klerikalais” tuos, man pasitaikė būti. z
Pirmiausia vaidina ‘’Kakurie nori kištis politikon.
rės
metu,*’ kuris vieton bū
B. Strimaitis turbut ma

nė, kad su “klerikalo” žo
ne- džiu galės katalikus išgųzlaimė, kad žmonės nesutiko dinti, kaip kad motina gųzjų priimti ir tokiu bttdu kal dina savo vaikų su baubu,
bėtojas su rengėjais turėjo uždrausti katalikams kištis
jas grąžinti atgal į Bostonų. politikon, ir tuomi pasinau
Kalbėtojas Strimaitis, savo dodamas priversti juos bal
nenuoseklioje kalboje, pri suoti už rezoliucijų . apginisimindamas lietuvių Vil mui laisvamanių šunybių,
niaus Seimo 1905 m. nutari Bet katalikai nepnsipažinę
mus, štai kų pasakė: “Vil “klerikalais,” neišsižadėjo
niaus Lietuvių Seime 1905 katalikystės, gvildenimų gi
in. dalyvavo trįs partijos: politikos pasilaikę sau už
tautininkai, socialistai, ku darė susirinkimų.
Taip tai
nigai ir klerikalai.”
To- ir nuėjo ant šuns uodegos
liaus, girdi, “klerikalų vei visi “liberalų” pienai.
kėjas Dr. Bielskis ^“šuo”
M. L. K-o.
sugriovė Centralinio Komi
teto 59 skyrių.”
AMSTERDAMU N. t.
Visoje savo kalboje nepa
Nors čionai tankiai ren
minėjo vardo katalikų, tik giami vakarai, bet labai re
perskaitęs rezoliucijų pasa tai pamatai laikraštyj kokį
NEWARK, K. J.
kė, kad už jų turi visi bal nors aprašymų apie amstersuoti ir priimti.
Tuomet damiečius.
Visuomenės susirinkimas keletas katalikų atsiliepė,
Labai pagirtinas dalykas,
(Mass Mitingas).
kad jie neduosiu savo balsų kad lietuviai nesnaudžia,
ir pasiūlė, kad B. Strimai patys lavinasi ir musų žmo
7 spalio 3 vaL po pietų, tis tartusi su “klerikalais,” nes atitratikia nuo smuk
Šv. Jurgio lietuvių svetai kuriuos jisai savo kalboje lių, kur daug dar myli sa
Ant galo vo vakarus praleisti.
nėje, atsibuvo visuomenės tankiai minėjo.
Bet
sfesirinkimas, surengtas A. katalikai pasakė kalbėtojui: dalykas tame, kad retas iš
.L. T. S. 19 kuopos.
“Mesi — sako — jokių kle tų vakarų nusiseka, nes
Prakalbų,
susirinkimų, rikalų nepripažįstame ir už kožnas taip lošia, kaip sau
koncertų, teatrų ir įvairių juos savo balso neduodam.” išmano, neturi kam pamo
-įvairiattsid programų ir ju Kadangi katalikų buvo di- kinti, o ypatingai prie loši
dėjimų tarpe newarkiečių I džiuma, tai jie pareikalavo mo didelių veikalų, kaip tai
lietuvių abelnai imant yra (P. P-no) susirinkimo vedė pereitų pavasarį lošė “Kei
labai daug.
Tik kaž kode! jo rezignacijos, nes kaip vė stutį.”
Nors čionai nelai

Jo Malonybė S. S. Messmer. Mil^aUkee’s antvyskupis, painformuotas per kun.
.V. Slavyna ir žemiau pasi
rašiusį, apie lietuvių dienų,
9 gegužės išleido aplinkraš
tį j visusdiocezijos kunigus,
ragindamas sušelpti badau
jančius lietuvius ir skirda
mas 20 d. gegužės, kad viso
se bažnyčiose butų padary
ta kolekta.
Ganytojau®
balsas nepraskambėjo nie
kais.
Išviso MiIWaukee’s
arkidiocezijoje surinkta au
kų $10,473.85. Geistina bu
tų žinoti, kiek kitose dioeezi
jose surinkta aukų badau
jantiems lietuviams.
Kun. A. Balinskas.

rezoliucijas, tik viena

ti drama išėjo ne šis ne tas.
Ypatingai peiktinas daly
kas, kad motina ir duktė,
kalbėdamos tokius graudin
gus žodžius juokėsi. Moti
na verkė tėvo ir ženio ir

GRAKD RAttDft, MlCfi.
Nors pas mus nelabiausia
daug yfa lietuvių, bet kaip
matyti, tai jie pusėtinai dar
buojasi tautos labui.
Tau
tos Fondo 41 skyrius buvo
parengęs 2 spalio prakalbas.
Kalbėjo p. K.
Pakštas.
Žmonių - prisirinko
pilna
svetainė ir kaip matyti tai
visi labai yra užganėdinti iš
p. Pakšto prakalbų.
Buvo
sutverta draugijėlė iš nuo
latinių aukotojų T. F. kas
mėnuo iŠ sekančių ypatų:
Kun. J. GerVickas pasižadė
jo mokėti kas mėnuo po 1
dol.; A. Baronaitis — 1 dol.;
K. Skarulis — 50c.: J. Mar
gelis — 50c; A. Kizlaitienė
— 25c; M. Grebliauskas —
25c.

juokėsi.
Duktė gavus laiš
kutį nuo mylimo, kuriame
jis atsisveikina su ja, lyg tai
prądeda verkti ir juokiasi.
Ir kas gi gali būti negra
žiau*? Gaila tai matyti, nes
veikalėlis butų gan gražus,
Pabaigoje buvo renkamos
' Paskui atliko deklamaci aukos. Aukavo sekanti:
jų, “Suužė jūrės,” SaL Va
Kun. J. Gerviekas $3.00
siliauskaitė, labai puikiai.
V. Jusas
1.00
Tai geriausias dalykėlis vi ' J. Karafltavieia
1.00
so vakaro.
P. Cegelis
Ant galo lošta “Verpėja
P. Banis
po kryžium,” kuris šiek tiek
A. Juozapavičia
geriau nusisekė, bet šu daug
A. Kemera
trukumų.
Pusėtinai lošė
J. Kulboką
S. Vasiliauskaitė ir S. Am
IIe k
bra z-is. Motina ir gi* gėriau
kiek, Kiti labai silpnai.
B
Vardų visų lošėjų nega
liu paminėt, nes programų
nebuvo ir išaiškinta Ir gi ne
buvo, kas kų loš.
Pravar
des sužinojau nuo savo kai
mynų išsiklausę.:, kurie ša

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
LaHtfėltj

Vieną kartą savaitėje
Bostono apielinkėjo
Užrubežyjs

*'
*'
"

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda.
Jeigu Tau ašaros krinta Iš aklų,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimą akių.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tut.
reikalingi akiniai:

•v

.T.

Vienai numeris

$3 00
$1 50
$4 00
$4.25
3c.

Dakauckas
Uzas
Adomaitis
Turuta

A. Galevičius

25

P. Medelinskas

25

J. Rimkevičia

25

M. Kučinskas

25

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIOVIKO
VYRUKŲ tF MOTERIŠKŲ
APRĖDALV

Musų siKterna Ir ypattSkaa mtffctnl(nu padarys Jua žinovą t trumpą lai
ka.
Mea turima dldžtoustoe ir jffeKtu
tos kirpimo-deslgtitog Ir ftdvtofd
rlue, kur mes suteiksimu nfakt.šfeu
patyrimą kuomet J<a flsoiyeft^
Elektra varomos maMnos Tto-v
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkvieėianąi aplankyti <<
pamatyti musų mokyklą Mlė lfclltt-j
dieną Ir vakarais ir kauti specialia
kai pigią kainą.
Patrenos daromos pagal Jusn ml.
rą—4,116 stati ės orbd dydRd. « toto
madų knygos.
MASTER DESIGRUTG ŠCSOOfc
J. F. tasnieka, Perdėtai „
118 K. Iat Šalie gatvė, Kambarys
418-417. pri«R City Bttfl

r galima teisingiau diemonto Akmeni plikti I
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė
dinti?
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visad
teisin
gas patarnavimas.

K. NURKAITIS
1817 N. Robey St., Prie Milwaukec tfvc., ir North Ate.

■ a ■ ■ ■ ■ b B ibi ■ ■ ■ ■

Pullman
Karas
1867 - 1917

J

IS buvo padirbtas vien tik iš
medžio, užžviečiamas per aliejina lempa ir užšildomas per maža
pečiuką kuris buvo kūrenamas sn
malkom.

Dvidešimts septynį milijonai
kelerių yra užtikrinti su saugumų,
smagumų ir parankumų 137 gele
žinkeliai imant 223,489 mylios gelžkelio linijų.

Jis buvo padėtas ant kaladukių Indijos gumo vietoj springsu
platformų buvo atdara, ir keturių
ratų trokai vartojama vietoj ge
ležinių ratų.

Gerai padirbta elektros šviesa,
sanitariška ventilacija, Stirnų šil
domas ir visokie parankumai ko
kie tik galį būti dėl
pagerinimo
keleivio.

Šiandiena 7,400 Pullman
karių
pabudavoti šapoje Pullman kompa
nijos ir dirbami per tos kompani- z
jos pačias darbininkus.

Apart to Pullman Kompanija
duoda toki nuolatinį patarnavima
kų re j skis orgamsaeija
negali
duoti visam pasaulije.
yt r
'

THE PULLMAN COMPANY
Chicago

AKIŲ SPECIALISTAS.
Tėmykit mano užrašą.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

I

G. Meštas
25
J. Gurskis
25
A. Baronaitis
25
Su smulkiomis aukomis ir
už diplomus pasidaro $23.68.
Pinigai tuojaus pasiųsti
Tautos Fondan.
Visiems
aukotojams tariame
ašių
nuo Tautos Fondo 41 skyriaus.
Aš

APSVARSTYKITE GERAI.

John J. šmetana

|

“DARBININKAS”
242 Vt. Broadvray,

B
B

tau

įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa£ vo akis specijallstul, kurs 1S metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
g parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

Retkatokite pu ateitu aite

J.
O.
S.
J.

B
B

CINĄ UTARNINVUMt. KCtttRCAlt IR SUtATOtM

Tris Kartus savaitėje metams

Petkus
Gerulis

25
25
25
25
25
25
25
25
25

Griezinskienė
KarataVičia
Kupeas

B

“DARBININKĄ”
Prenumeratos Kaina:

A.
V.
A.
P.
J.

B

B
B
B

Jame rasite žmių ig viso pasaulio.
“DABININK AS” visuomet turi rišo to, kas darbininkui
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
25
25
25
25

B
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M. Ališauskas
J. Vaičiūnas
S. Slavėnas
P. Alksninis
J. Margelis
Z. Guobis
A. Jeseliunas
A. Galzaninas
L. Braskis
J. Barštis
K. Skarulis
M. Galinienė
Z. Dirdienė
J. Ciplas
J. Stankus

Į

lę manęs sėdėjo.
Nemanau Čionai peikti,
bet dar daugiau paraginti,
kad greičiau išeitų iš tokio
lošimo musų žmonės. Rei
kia klaidas taisyti ir dau
giau atydos atkreipti į sa
,
kąs jį kritikuoti, bet patar vo lošimų.

SKAITYKIT! lt PLATIBKITS

Tarpe lošimo buvo skam
binama ant piano ir smui
ku grota.
Svečias.

I

G B B B B B B B B B

Ant Platt’s Aptiekus
2-ras aug&ta.
S Valandos: nuo # ryto iki A vak. Nedėllom nito 8 ryk, Iki 12

B B B B B BB B B B B B B

B B

BBBBB

S Kampas 18-tos gatvės

So. Boston, Mass.

PASISEKIMAS

Tel. Canal 5Ž3

n
B

I

11

B

? ■'

'
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Turėk Liberty Bond Be Iškasčiu iš Savo Puses

Daugumoje musų mintyse reiškia įgijimas
turto. Delel įgijimo turto, jus turit* Puti sis-

tsmatiški savo tau pi filme. Patyrimas tūk
stančių taupių ir pasekmingų žmonių, paliu

dija vertę taupinimo. Pirmas žingsnis prie

Gali palikti savininku Suv. Valstijų • Valdžios 4% Laisves paskolos

turto ir pasisekimo turi Iruti bankoš knygute

■bbbbbbbbbbbBBbbBBbbbbbbbb

pagal pieną kurį mes čtonais pa* B
duodame. Nekainuoja nieko iš ■

Tavo pusės klauskit paaiškini- .

mų. Tiktai išpildyk šį kuponą ■

ir pasiųsk mums DABAR.
♦ H*

J

.. DRAUGAS PUBLISHING CO„
1800 W. 46th St., Chicago, III.,

»

Priflklt tapyti MUH ars ir sn $1.00 Mis mokime 3-iip nuošimti ut jvdipizlty

Gerbiamieji: —
Malonėkite man suteikti pilnų paaiškinimų kaip
palikti savininku Laisvės Paskolos be iškaščių iš
savo pusės.
Vardas .
Miestas
Adresas
Valstija

Didžiausia Valstybinė Banka išskiriant vidurmiesti.
■ ■ n

&

Peoples Stock Yards
State Bank

■

a■B Bna

I

ksMand kvi. KaniNs 47-tos Cit,k

I

IMTI

Antradieni, spaliu lo,

~ ”»1AUQAI"

dangi Patrick turi abi kojas
Spaudos Savaitė.
žymėtina, kad, žmonėms vaiJOSEPH O. W0L0N
ANT PARDAVIMO.
augščiau kelių nupjautas,
-dinimai labai patiko, nes il
LIETUVIS ADVOKATAS
tai jisai turi prisitaisęs skuŠiandien 16 spalio, Šv. gas delnų plojimas tai liudi
EXTRA SALE.
Ksmb. <24 National Life Bldg.
rinius čeverykus ant galų Jurgio parap. svetainėj ant jo. Po vaidininmui jauni Viena 1S šių lentelių yra labai gera
89 8o. LaSalle St.,
valgymui dėl euvirftklnlmo.
Pa
Parduodu namu už Inbal pigiai
Vakarais 15M Mllvraukee Ava
kojų ir tuose čeverykuose trečių lubų No. 26, bus Chi- mas šoko, daugiausia sukti po
mėginkite vienų.
Parduodama paa Namas medinis ant dviejų pagyv<
Central ««•
uimų. Purslduoda iš priežasties
ėjl
laiko visą savo turtą.
cagos Apskričio Spaudos nį, klumpakojį, Norių mie vigu* aptiekorlua
Raaldence
Humbold 97
mo j kare. Atsišaukite:
CHICAOO. n.
Ba»aK«s:-»sr:aK:-^:aa-aoa«:4 4140 S. Maplctvood avė., Cldcago, III
“Kas tai matė,” — pasa Savaitės reikalais susirinki go ir kitus lietuviškus šo
koja Patrick, — “kad atsi mas.
niimmiii»Miiiiinnnniimimninimn»
Visos Chicagos lie kius, tas ir gi labai pagir
Vlenatlnla būdas giminės su
APTIEK.! ANT PARDAVIMO
Antradienis, 16 spalių, šv. rastų sutaip žema ąąži tuvių kolonijos malonės pri tina, tik gaila, kad nebuvo rasti
yra paieškojimas per “D.”
REIKALAVIMAI
Užgyventa vieta Lenkų ir Lietu
Paieškodami por “Drangų” dau
vių. Parsiduoda pigiai iš priežastie
Gerardas Majėlietis.
ne žmogus, kursai turėtų siųsti savo delegatus tan su dainų, kurios butų labiau gelis surado savo gentis, drau
savininkas paimtas } kariuomenę tu
Reikalinga 20 vuikinų dėl Rcal
Trečiadienis 17 spalių, šv. drąsą apvogti tokį vargšą, sirinkimam
gus ir pažįstamus, kurie per Il
rl apleisti i 30 dienų laiko. Norint Estą te biznio, prityrimas nereikulinpakėlusios svečių lietuvys gų
laikų nebuvo žinomi. Jei no
daugiau informacijų
kreipkitės
gas mes išlavinsime imti pardavėjų ir
Jadvigos.
surasti, siusk paieškoJ. Tumasonis,
kaip aš, ypatingai man yra
tės dvasią. ’ Laike šokių bu ri bile1 kų
“Draugo” Administracijų.
alga gausite besilavinant dėl infor
“Draugų” šiandien.
žingeidu, kaip vagis galėjo
Apskr. raštin. vo skrajojanti krasa ir pas
Lotai papiginti ant trumpo laiko macijos kreipkitės pas:
RALPH STAL.MOK
' PAIEŠKOJIMŲ KAINA:
Persitikrinkite
Tamstos patįs. Del
TOWN OP LAKE.
žinoti apie mano pini
First National Bank Bldg,
kirta dviem ^panelėm dova
pilnų Informacijų kreipkitės per Iniš'
Vienų kartų ........................ 50c.
Monroe and Dearborn, Room 835
kų ar ypatiškai:
gus, kitame mano čevėrynos, kurios daugiausiai lai Tris
Blaivininkų kuopos
RALPH
KTALMOK
kartas ............................... $1.00
Reikulingas tuojaus darbininkas
First National Bank llldg.,
Spaudos Savaitės komisijos ke buvo viena tūkstantis do
mėsią atviručių. - Dovanas Vienų savaite.......................... $1.50
i susirinkimas.
prie prosavojimo bei taisymo, kriau
Monroe A Dearborn Sts.
čių dirbtuvėje. Gera proga geram vy
susirinkimas.
lerių, bučiau palikęs nelai
laimėjo šie dvi: M. Joeikė Pinigus galima siųst krasos ženTelefonas Randolph 10.
rui, ir geras uždarbis. Darbas ant vi
arba ragistruotame laiš
mingų. Jie norėjo man pa
Pir ke. Paieškojimas
sados.
Spalių 14 d. Piln. Blaivi ir Ona Trakšelaitė.
Sr,o.no iki $100.00
turi būt sura
Taipgi Jei kas norėtu pirkti pana
Del Tamistos per šj MėncsĮ.
11 spalio, š. m., Šv. Kry taisyti gerai, bet nežinojo ninkų 27 kuopa, turėjo sa moji gavo 271 atvirutę, o šytas aiškiai.
šia biznį, taipgi nepraleiskite
šios
Tamista gali padaryti dėl savęs nuo puikios progos, nes parsiduoda 15Adresuokite:
žiaus parap. svetainėje, vie katram eeveryke mano tur vo paprastą susirinkimą Šv. antroji 266.
Pažymėtina
I $50 iki $100 per šį mėnesi, sėdėda priežasties, savininkas paimtas j ka
I mas namie ir be jokio iėkaščio iš
ry, o palikdamas visa biznj broliui.
tos Spaudos Savaitės komi tai yra laikomi.”
taipgi,
kad
ant
šio
vakaro
Jurgio parapijos mokykloj.
j jūsų pusės.
“DRAUGAS”
Kaduugi aš turiu panašia biznj
i
Siųsk atvirute dėl paaškinimo. jei Pittsburge, tai dviejų negalių išlaiky
sijos nariai turėjo susirinki Policija sako, kad tai tur Gerb. kum F. Kemėšis ati publikos buvo neišpasaky
(Advsrtlsing Dept)
gu gyveni Chieagoj arba priemies ti. Atsišaukite tuojaus šiuo adresu:
mą.
Šį kartą susirinko būt vien tik juokai tuo bu darė susirinkimą su malda. tai daug, ir visi labai paten tl$OO W. 48th Bt., Chicago, IU.
čiuos.
JUOZAS EURKAITIS,
J. A. S.,
1803 W. tflth St., Cldcago, Rl.
neperdaugiausiai narių, bet du krečiami.
Ši blaivininkų kuopa ikišiol kinti šiuo gražiu Liet. Vy
723 Continental & CommcrelnJ
mums pavyko gana daug ką
mažai rodė gyvumo, bet, čių vakaru. Man regis, kad
Bank Riiildlng,
Reikalinga patyrusių parda
CHICAGO,
II,L.
nuveikti.
Nutarta pabai
vėjų
krautuvėje. Darbas aut
pribuvus gerb. kum Kemė- mūsiškiai dar nebuvo turė- S NAUJAS LAIKRAŠTIS 2
TOWN
OP
LAKE.
visados, užmokestis gera. At
goje laipkričio turėti Spau
šiui, pradėjo veikti ir žada ję tokio puikaus vakaro sa o
sišaukite tuojaus.
dos Savaitę ir tame laike
Spėjama,
ateityje pasidarbuoti nema vo gyvavimo.
AR ES9 GIRDĖJĘS?
L. KAUFMAN
O
Davis Sąuare Parko
Kad žmogus gali pasigra' -’ti sau
surengti 3 vakarus su įvai
žai. Štai šitame susirinki kad gryno pelno atliks virš s
1740
W. 47 St.,
veidą ir įgyti ilgus plauke „ Piį :ųsk
pranešimas.
riu programų.
Be to dar
Vytė.
me nutarė surengti prakal 100 dolerių. ’
ir gausi visas • įformacij^’.
2O “GARSAS” eina kas ketver- ° štampąDISTRIBUTOR
FOR v Ū7
’
daug kalbėta įvairių indobas Adventų laiku. Mano
gas didelių 8 puslapių, 7 kol., &
AKYS EGZAMiMUITdAMAS
42 Vine Strest,
iSflr
£
Naudai
tų
kurios
lankosi
o
formate.
et
mumų ir matyti, kad mūsiš
ma panaudoti visą kuopos
Plėšikai.
“GARSAS” yra vienu geriau
kiams iš visų atžvilgių vis dėl išmokimo siūti, ty. mo energiją blaivybės praplati
sių ir svarbiausių Amerikos lleterims likosi permainytos nimui.
kas vyksta.
Plėšikai įsilaužę į Samuel tuvių katalikų laikraščių.
fnle/ooM McKIniey 6714
Kas turite silpnas akis Ir trum
Paskui dar prisirašė prie valandos ant 10 vai. ryte se- Tame pat susirinkime bu W. Beazley namus, 808 Le- O “GARSUI” sandarbininkauja
pą žiūrėjimų arba galva skauda
gabiausieji Amerikos
lietuvių 5
redomis.
(Pirma
pamoka
Df. 1. K. RUTKAUSKAS
musų organizacijos šie nau
nelaukite ilgai, bet ateMiklte pas
publicistai, vtsuomevo pakeltas klausimas prisi- land Avė., nei sidabrinių * rašytojai,
5
mane.
A5 Jums duosiu rodų Ir
ninlnkai.
bus
24
spalio).
Gydo visokias Ligas
ji nariai: Ona Trekšelaitė,
«
pririnksiu akinius. Ei savo darbų
dėti prie Spaudos Savaitės daiktų nei pinigų neėmė, tik •
2
gvarantuoju arba pinigus
“GARSO” prenumerata
Pov. Petkus ir Mat. Kniuk Klesos mezgimui ir anglų apvaikščiojimo.
Pritarius pasiėmę pusę palties laši oJ tams
o 14*7 Ii. Iitltri liti. tinau W. Ii iihrii
žinsiu.
$1.50, pusm. — $1.00.
kalbai bus duodamos sere- visiems nariams buvo pa
o
šta.
PETER. A. MiLLER
nių ir du tuzinu kiaušinių
2128 West 22-ra gatve
0»
Stancikas, domis, 2 vai. po pietų.
skirta 5 dol. iš kuopos iždo išėjo savais keliais. ,
“
Garsas
”
M
£
mankštimosi Centralei Komisijai.
rašt. Vertelgų
Iš
aj F. P. Bradchulis •
bus seredomis 3:30 vai. po rinkta delegatai Bridgepor-Dr. S. Biežis
Lietuvis Advokatas
456 Grand Str.
“Tag Dąy.”
pietų. Jeigu 20 asmenų ne to kolonijos delegatų Spaud.
ATTORNET AT LAW
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
IŠ BRIDGEPORTO.
atsirastų ir neuŽsirašvtų, por kolonijos delegatų Sp.
105 W. Monroe. Cor. Clark St.
Ofisas 2S5« S. Leavitt St.
S Brooklyn, N. Y.
• Room 1207 Tel. Randolph 5598.
Valandos 4—( Ir 7—9
Vakar Chicagos miesto
tai klesa bus panaikinta.
H
CHICAGO. ILL.
Tel. Canal 2877.
Savaitės
reikalais
susirinki

Sekmadienio vakare Šv.
buvo renkamos aukos labda
mam Pasižadėjo lankyti
Oyv.: 8112 S. Halated' St
PASIGARSINK
Jurgio parapijos svetainėje,
ringoms įstaigoms kur augi
#•*•*•*•*
Telephona Tarda 2SSB
“DRAUGE”
Tel. Drover 7*42
įvyko koncertas užbaigimui Automobilių vagiliai veikia. Spaudos Savaitės susirinki nami pavargėlių vaikai.
sivirvvsTVvvrvrrssTvvTvrvvi
mus
šie:
B.
Tarvidienė,
O.
Šv. Jurgio parapijos 25 me
Dr. C. Z. Vezelis
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Balsaitė
ir
Petr.
Preitikaitė.
tų jubiliejaus.
Koncerne
LIETUVIS DENTISTAS
NUSIPIRK
MOSTUS
Pereitą
sekmadienį
autoBe
to
nutarta
turėti
reguValandos:
nuo 9 ryto iki 9 rak.
dalyvavo du Chicagoje žvi
Nedėllomis pagal sutarimų.
mobilių
vagiliai
vakarinėj
liarius
susirinkimus
kas
..Tai BUSI GRASUSI Ją iždir
4712 So. Ashland Avė.
miausiu choru, būtent: Šv.
miesto dalyj apiplėšė ręsto-Ipirmą nedėldienį kiekvieno ba Mentholatum Co. Prieš! eisiant
arti 47-tos gatvės
LIETUVOS
VtfČlŲ
ORGANIZACIJOS
ORGANAS
Jurgio ir Šv. Kryžiaus pa
gult iStepk veidą mosčia per ke
M ______
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO |
V. B. is vakaras, o padarys veidą tyru
rapijų. Nereikia nei abe raną, paimdami apie 2,000 Į mėnesio.
ir skaisčiu baltu..
Toji mostu
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
joti, kad koncertas iš visų dol. iš registerio ir nuo ten
Simą
plftmus
raudonas, juodas ar
š s Dr. POVILAS ŽILVITIS
T0WN OP LAKE.
buvusių svečių. Apart to
Kainuoja metama Sl-50; pusmečiui 75c.
Lietuvos Vyčių organiza- »
atžvilgių nusisekė. ,
ba Šlakas ir prašalina
visokio*
cijos nariams siunčiamas už mėnesiuos mokestis.
~
Lietuvis Gydytojas Ir
spuogus nuo veido. Kaina dėža
Liet. Vyčių vakaras.
Malonu pažymėti, kad lie daug apiplėšimų buvo ir ki
Chirurgas,
Adresas:
tės 50e. ir $1.00. Pinigas galit
tose
miesto
dalyse
ir
kaip
tuvių visuomenė pradeda
“VYTIS”2203 8. Halsted St.,
Chicago
Spalio 14 d., š. m., svetim liųsti ir stampomis.
Tel. Drover 7179
praneša,
tai
tų
pačių
plėši

geriau daile interesuotis.
J. RIMKUS,
1800 W. 46 St.,
, ------- ::---Chicago, III. |
taučių mokyklos svetainėje,
įt*U4l^t«*«^«*«****<***ta
P. O. Boz 36,
Holbrook, Masa
Žmonių buvo pilna svetainė kų darbas.
Liet. Vyčių 13 kuopa suren ’
Jei
pritari
jaunimo
idėjoms,
jo
dariams
—
skaityk,
phir
S
/ > ■ - ; — -..... ~
ir taip gražiai užsilaikė, kad Tą dieną Chicagoje pavo gė labai’ puikų milžinišką
tink ir remk tų idėj-ų išreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždo- S
Aplotkos-Ąplotkos!
net smagu buvo būti tarpe gta 19 automobilių.
vinių
yra išbudinti Amerikos lietuviu jaunimą, užinteresuoti £
vakarą.
didiiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- g.
Paskutinis vokiečiams
šiuoml prancSu gerbiamiems
Pirmiausiai kun. N. Pa
kunigams
ir pp. vargoninin
vos reikalų.
pranešimas.
Po koncerto sekė lietuviš
kams jog apsiėmu prisiųsti rei
kalnis pasakė įdomią pra
kalaujamo skaičių gražiausiu
HtimiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
ki šokiai ir kitos žaismės.
kalbą, kurioje nupiešė Liet.
Kalėdinių apiotkelių
prieinaimiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiH'
Sąvaitinis Laikraštis
Ateinantį sekmadienį abu
miausiomis kainomis.
Taipgi
Vyčių tikslą,
Paskui su
turiu didelį
skaičių konvertų
LAIKAS
VISIEMS
PRIE
ŠVIESOS
Suv.
Valstijų
maršalas
J.
choru, mano surengti pana
išeina kas pėtnyčia
gražiai spauzdintus
Betlėjaus
vaidino trijuose aktuose la
stainelės paveikslų. .
šų koncertą Šv. Kryžiaus J. Bradley išleido paskutinį bai juokingą
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį
komediją, Kaina metams:
S. SIMONAVIČIUS
parapijos naudai.
X vokiečiams - svetimžemiams “Gyvieji nabašninkai.” Ar‘
ŠVIESA
”
Amerikoje
ir
Kanadoje
2
dol.
pakvietimą, kad jie kuo- tistai-megėjai tikrai gyvai
250 E. MAIN STR.,
Lietuvoje
ir
kitur
....
4
dol.
AMSTERDAM, N. Y.
SPAUDOS SAVAITES greičiaUsia išsiimtų leidimą atvaizdino, ypač šie: V. Stakurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
gyventi ir dirbti vidumies- ševičius, J. Pąrkauskis, J. Adresas pinigams ir ko
REIKALAI.
šviesos parodyti kelią
respondencijoms
:
“
SVIEŠA
”
rašo
labai daug pamokinančio apie žmo
tyj. Sako, esama net 23,-į Vasiliauskaitė ir A. PonaDR. G. M. GLASER
Spalių 14 d. SLRKA. 16 000 vokiečių užsiregistravu-J vas. paskui sekė kita dvigaus pažangumą.
kuopa turėjo savo mėnesinį sių, bet leidimą išsiėmę vos veiksme
..
Praktikuoja 2< metai
“SVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
komedijėlė
“ŽVAIGŽDE > 9
Gyvenimas ir Ofisas
reikalais.
susirinkimą, kuriame tarp tik 8,000.
Nepaklusnieji “Karčiama” išpildė J. Par
3148 S. Morgan St. kertė 32 st.
Chicago, III.
“
SVIESA
”
kainuoja
metams
tik
50
centų.
kitko buvo pakeltas klausi busią areštuoti.
" kauskis su F. Stasiuliu. PaSPECIALISTAS
mas apie prisidėjimą prie
Moteriškų,
Vyriškų Ir Vaikų
3654 Richmonil Str.,
Visokiais reikalais kreipkitės adrenn:
Taipgi Chroniškų Ligų.
apvaikščiojimo Spaudos Sa
OFISO VALANDOS:
“SVIESA”,
Pa.
vaitės. Bbvo išrinkta trįs iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL Philadelpltia,
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
i! Ir nuo 8 Iki 8:30 vak. Nedėllo
delegatai į Bridgeporto koW»terbury, Conn.
mis vakarais ofisas uždarytas.
46 Congress Avė.,
t
Toleplione Tarda (87
lionijos susirinkimą. • Iš
NiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitinH
rinkti sekanti: p. Garuckas,
V. Balanda ir J. Žakas. Pa
aukuota iš kuopos iždo 5 dolieriai. .
Valdyba šios bankos žino kad nekuriema depozitoLalkraAtls toldilarass Kunigą Marijoną Chicagoje
Delegatai į Chicagos Ap
riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
olna
kartu | msass|
skričio susirinkimą, kuris įbankinėse valandose.
■
■■■ $
.......
- 11
...................... ..
—11
vyks spalių 28 d. Šv. Kry
Del parankamo tokių depozitorių Taupumo Sky
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
žiaus parapijos svetainėje,
rius šios bankos yra atdaras
ku visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
išrinkta sekanti: J. MargePanedėlio Vakarais iki 8 valandai.
•ARSI RAKTOS KAVA.
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
viČe ir kun. F. Kemėšis. X.
DEP0ZIT0RIAI8 YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
Visur parduodama po 28c ir

“GARSAS"

VYTIS,,

Žvaigždė

Panedšlio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančii).

Pavogė 11 dol. nuo bekojo:

Patrick Fethey sako gy
venęs 173 Chestnut St., pra
nešė policijai, kad ne jis ne
žino, kas, jį apvogęs. KaMocke Ir Bonda Perkami Ir
darni veiklu darbas,
108 B. La Balto et., aidėta 11

Ofc.

PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priėmami. •
k

State Bank of Chicago
LA SALLE and WASHINGTON STS.

(Skersai nno City Hali).
minnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiMiiiiiiMMi

“TIKYBA ir DORA”

KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio •- 5c.
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

po ROe

SVIESTAS
RmHaaakn niMtonlt,
■47
c
kar (turi.
m«I-

TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė.

raklse.

COCOA

14c

lit esatį

Chicago, III

Kas nori. gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. trasos
ženklelį.
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Paikis Stilius
Situta
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8440 Uneota ov.l
8844 Ltneolo ov.
I4M N. Ctark Bt.

