Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tiki
nės, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
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MAISTAS VOKIEČIU
LAIVYNE

SUKILĘ AUSTRU JŪREI
VIAI MUŠASI SU KAI
ZERIO JŪREIVIAIS.

10,000 rusu pakliuvo nelaisvėn
40,000 lllinoiso anglekasių streikuoja
ĮMĖTĖ KAPITONĄ
VANDENIN.
Vokiečių jūreiviai nenori plau
kti į jūres.

30 ŽMONIŲ SURAKINO j GE
LEŽINIUS PANČIUS

SKUNDŽIASI, KAD NE
TIKĘ LAIVAI.

Petrogradas, spalių 19. —
Šiomis dienomis Baltijos jū
rėse, prie Rygos užlajos,
įvyko didelis mušis tarp ru
sų ir vokiečių laivyno. Iš
visų pranešimų aišku, kad
rusai pralaimėjo. Rusų ar
mijos oficiališkame prane
šime skundžiamąsi, kad vo
kiečiai turi kur kas geres
nius laivus. Esu ir jų anuo
tos kur kas toliau neša, ne
gu senos rūšies nišų anuo
tos, kuriomis buvo apgin
kluoti jų laivai, dalyrayg-

AMSTERDAMAS,
O
LANDUA. spalių 19. —
Laikraštis “Belgisch Tagblad” gavo pranešim# apie
vokiečių jūreivių maištą Ostende (Belgijos uoste). Jū
reiviai atstato plaukti antį
Išlaimėję Rygos užlajoje
nardančios laivės. Jie įmetė
kapitoną į jūrės. Trisdešim mūšį teutonai stumiasi arčiai maištininkų surakinta tin prie Petrogrado. Jie da
bar žada pulti ant Aland sa
rankos geležiniais pančiais lų. Tokiuo budu, kanski
.,
.
..
ir išvežti jie į Bruges.
veiksmai neužilgo gali pra

sidėti ir suomių žemėje.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI
BRUZDA
Susitvėrė Kariška Taikos
Lyga
PETROGRADAS, spalių
19. — Rusų vyriausybė ga
vo informacijų iš labai tik
rų šaltinių, kad vokiečių ar
mijoje rytiniame fronte prasidėda smarkus revoliucijonieriškas bruzdėjimas. Ypač
didelis
nepasitenkinimas
kaizeriška priespauda vieš
patauja tarp artileristą ir
inžinierinių
kariuomenės
dalių.

GALYBES RUSŲ PA
KLIŪNA NELAISVĖN.

Ir 50 armotų pateko
vokiečiams.

Berlynas, spalių 19.—Oficiališki pranešimai skelbia,
kad ant Oesel salos vokie
čiai pačiupo dešinas tūk
stančių rusų nelaisvių ir 50
armotų. Taip pat yra žinių,
kad buk Rusijos laivynas
Rygos užlajoje pakliuvęs į
sląstus ir noroms nenoroms
privalės pasiduoti vokie
čiams.
MILŽINIŠKAS RUSŲ
LAIVAS “SLAVA”

JŪRIŲ DUGNE.

METAI-VOL. II.

ŽlUOS IŠ RUSUOS
DIDELI SUMIŠIMAI MO

gileve, Saratove,

No. 247

Nusižudė lietuvis socialistas

KERENSKIS DŽIOVI
NINKAS.

PABŪGO KAREIVIAUTI IR PASIDARĖ GALĄ

Chicago, spalių 18.—Vie

Prigulėjo j Socialistų Sąjungos 33 kuopą

CHARKOVE, KURSKE
UŽMUŠTA KELETAS

Kruvini susirėmimai tarp
austru ir vokiečiu

(OCTOBER) 19, 1917 M.
fct Chicago, Illinois under the Act ot March 3, 1379.

AFICERIŲ

WASHINGTON, spal. 19.
— čionykščiai dipliomatai
gavo tikras žinias apie mai
štą Austrijos laivyne ir apie
didelius nesutikimus tarp
austrų ir vokiečių jūreivių
uoste Pola. Kaipo nesutiki
mų pasekmė tarp austrų ir
vokiečių karininkų buvo iš
kilę mūšiai, kuriuose žuvo
keletas aficerių iš abiejų
pusių.
Nors Austrijos laivyno
viršininkai bandė nepralei
sti svetur žinios apie mai
štą, bet Washmgtonui pasi
sekė gauti ją per Berną.
Austrijos laivų įgulos sukįlę delei netikusio aficerių
elgimosį ir blogo maisto, o
kovą tarp austrų ir vokiečių
pagimdė išdidus pastarųjų
atsinešimas link austrų.

IR VOfcONEŽE.
-f-----

Londonas, ępalių 19.—Pa

skučiausios žinios iš Rusi
jos skelbia, kad ten posenovei tebeviešpątauja anarchi ja. Pastaromis dienomis di
deli sumišimai ir muštynės
gatvėse įvykę šiuose mies
tuose : Mogileve, Saratove,
Charkove, Kurske ir Voro
neže.
Voroneže atvirai pradėjo
varyti uždraustą degtinę.
Didžiausios
pasigėrusių
žmonių minios kelia baisią
betvarkę. ’ Jr
Nukirstas ; susinešimas
tarp Taškento, Turkestano
ir Petrogradu.
Pradėda plačiai siausti
užkrečiamos ligos.

nam savo draugui iš univer
siteto laikų Rusijos ministerių pirmininkas A. Kerenskis atsiuntė liūdną laišką,
kuriame skundžiasi, kad
džiova daro jame didesnį
progresą, negu rusų revoliu
cija.

GAL VYRIAUSYBĖ SURĘKVIZUOS VISĄ AN
GLĮ CHICAGOJ.

Binghampton, N. Y., spal vardą be jokio nerviškumo.
19.—Šiomis dienomis Binghamptone, N. Y. Arlingtono hotelyj, paleidė sau šūvį
į širdį 25 metų amžiaus lie
tuvis Leonas Čekanauskas.
Priežastis
saužudystės
visiškai tikrai nežinoma.
Jis dirbo pas Endicott-Johnson & Co., gaudavo
gana gerą užmokesnį ir tu
rėjo gerą vardą tarp savo
draugų darbininkų. Rastas
laiškas,
tai
vienatinis
daiktas, kuriuo pasiremiant
valdžia galėjo išaiškinti jo
saužudystę.
Laiškas rašytas lietuviš
kai ir adresuotas jo broliui:
Valentinui Čekanauskui, 19
Glemvood str.

Jam tuojaus buvo parodyta
kambarys 363 ir jis iškalno
užsimokėjo nuomą už kam
barį. Kelios minutės paskui,
vaikutis praeidamas pro ša
lį kambario patėmijo apie
jį durnus ir tuojaus pranešė
perdėtiniui Belleiv, kursai
inėjo į kambarį su tam ty
čia vartojamu raktu.

Sėdėjo kėdėje.

Chicago, spalių 19. — Jei
Atidarius kambarį rastas
kituose miestuose prastai su
Čekanauskas sėdžiant su
anglių, tai Chicagoj e dvigu
pančioje kedėje, viduryj
bai prasčiau. Čia anglio yra
kambario, o šalyj, ant aslos,
didžiai mažai, o iškilęs an
gulėjo numestas revolveris.
glekasių streikas dar labiau
Jo dešinioji ranka buvo ant
pablogino šį dalyką. Pasikelio, šairioji gi kabojo že
nauduodami tuomi anglių
myn nuleista. Galva buvo
pirkliai lupa nuo žmonių,
Streikuoja aptiekos
pakreipta į šalį. Laiškas rakiek tik gali. Užtat, kad
Gal
pamišo
delei
karės.
sytas spalių 16, 1917 ir valPetrograde.
biednesnės šeimynas apsau
Iš laiško turinio galima džia Vuojaus ėmė spėti, kad
goti nuo šalčio, vyriausybė
numanyti,
kad nusižudėlis | musų tautietis atėmė sau
Petroj
spalių 19.— pasiryžusi surekvizuoti visą
Von Buelow vietoje
ide prasi esantį Chicagoje anglį ir pa jį rašydamas jau buvo ne- i J?yvybę delei kareiviavimo
Užvakar Pe
Michaeliso.
dėjo tarme mą streikas, ti žada pardayinėti jį žmo- sveiko proto ir karė grei-; baimės. Atrasta jo kišeniusosti- nėm^. Tuomet gal visi galės ciausia yra pamisimo prie- je ir registracijinė kortelė.
Tik 32 apt
Čekanauskas saužudybę
statp" liusipirfiti anglių ir jie blis žastis.
Tjėjcnt
Berlynan atvažiavo buvęs užganėdinti gyventojų rei pigesni.
papildė
su nepaprastu raLaiškas taip skamba:
kancleris kunigaikštis Von kalus.
mumu. Jis aprišo revolveri
Rugsėjo 16, 1917 su didele balta nosine ir atBuelow. Daugelis mano, kad
Daug pasnigta Michigano
“Brangus Brolį Valenti
Dr. Michaelis rezignos nuo POLICISTUS IR ŽANDA
sagstęs drabužius pridėjo ji
valstijoj.
nai :—
kanclervstės ir į jo vietą
tiesiai prie širdies. Nuo šū
RUS VARO ANT
, .
, . , _T
“Turėjau labai gerus
busiąs pakviestas Von Bue
vio buvo užsidegusi nosinė
POZHJUŲ.
j
1
Ironwood, Mich. Pastaro
laikus su Jumis ir jūsų
ir jo drabužiai, kurių du
mis dienomis šiose apielinmotore Jieva, bet gyveni
rnus patėmijo sargas. Kada
Geri laikai buvo Rusijoje kėse ilgai snigo. Farmeria>
mo aplinkybės verčia mus kambaris tapo atidarytas,
80,000 SERBŲ NELAIS- žandarams ir policistams
paslėpė ratus ir jau ant ro
persiskirti.
Aš nenoriu
nosinė buvo tuojaus užge
VIŲ MIRŠTA BADU.
viešpataujant carams. Da gių važinėja į miestus.
matyti pasaulio, kaip kad
sinta.
i
bar, bral, kita giesmelė pri
jis dabar išrodo. Aš eisiu
Geneva, spalių 19. — Čia siėjo jiems užgiedoti. Štai
Užveizda Bellew pašaukė
NORI MAITINTI CHICA
miegoti ir miegoti ramiai. tuojaus policiją ir tuojaus
gautas pranešimas, kad 80,- neseniai Kerenskis išleidė
GOS GYVENTOJUS
Nesirūpink mano ateiti
000 serbų kariškų ir civilių parėdymą, kad visi buvu
su vėžiniu pribuvo serdženmi.
Skleisk
šviesą
kaip
ARKLIENA!
nelaisvių Austrijoje miršta sieji policistai ir žandarai
tas Weslar ir policistas Mogalėdamas,
o
tigras
pats
nuo bado ir ligi).
riarity. Buvo taipgi pašau
butų išvaryti ant pozicijų.
pabėgo iš jūsų širdžių.”
Mušties
su
ramiais,
beChicago,
spalių
18.
Alderktas daktaras Longstrest ir
Baisiausia vargas kanki
ginkliais
gyventojais
jie
gc-1
monas
Hazen
įnešė
į
City
Taipo
gi
buvo
rasta
ant
koroneris Stillson, kuris lie
na ir tuos gyventojus, ku
Council
Committee
on
rašomojo
stalo
hote pė paimti lavoną ir nuvežti
rie liko Serbijoj, Albanijoj rai mokėjo. Dabar pažiurę
Įlealth
”
sumanymą,
kad
sime, vyrai, kaip jiems sek
lyj, tarpe poperių kitas raš pas graborių Greskovičių
ir Juodkalnijoj.
f
galima
butų
pardavinėti
telis, kuriame Čekanauskas ant Clinton gat.
sis su vokiečiais.
Chicagoje
arklieną.
Koroneris Stillson, po aj>apgailestauja savo pasielgi
Berlynas, spalių 19.—OfiDaugeliuose
Europos
mie

mą prieš hotelio vyriausybę žiurėjimui lavono, pranešė,
eiališki pranešimai iš praei PALEIS VISUS MOKY
stuose
jau
nuo
pat
pradžios
TOJUS-1MKJSŲ
ir sako, kad jis “einąs mie kad mirties priežastis sautos nakties skelbia, kad vo
karės
valgoma
arkliena,
nes
ARMIJOS.
žudvstė. Lavonas likosi pa
goti.”
kiečiai išvijo rusus ir iš sa
kitokios
mėsos
stinga.
Gir

vestas jo broliui ant 19
los Mioon.
Buvo ramus prieš
dėt,
kad
ir
Lietuvos
gyven

Glemvood gat. Velionis pa
Kerenskis išleidę paliepi
saužudybę.
tojai
pratinami
prie
arkliu
liko brolį ir du artimus gi
mą, kad visi žemųjų, viduri
mėsos
kepimo
ir
virimo.
Čekanauskas atėjo hote- minaičius.
nių ir augštųjų mokyklų
lin
10:45 vakare ir užsire
Jis prigulėjo prie Sociali
paimti kariuomenėn moky
Kol kas anglekasių strei tojai butų paleisti prie savo LAIKE 7 DIENŲ SUBMA- gistruodamas parašė savo stų Sąjungos 33 kuopos.

ANGLEKASIŲ STREIKAS

Petrogradas, spalių 19.— kas netik kad nemažėja, bet seno užsiėmimo.
Tą nepasitenkinimą la 13,516 tonų rusų kariškas nuolat platinas. Tik Illinois
Ir lietuvių mokytojų ne
valstijoje
delei
streiko
užsi

laivas
“
Slava
”
tapo
nu

mažai tarnavo rusų armi
biausiai ugdo ir organizuoja
darė
500
kasyklų,
kuriose
skandintas
laike
mūšio
Bal

neseniai susitvėrusi slapta
joj. Taigi, Kerenskio parė
tijos
jūrėse.
Šis
laivas
buvo
Į
dirbo
apie
40,000
darbinindymas labai mums naudin
draugija vardu “Vokiečių
397
pėdų
ilgumo
ir
buvo
apĮkų.
Laikraščiai
rašo,
buk
gas, nes ypač šioje valando
Greitos Taikos Kariška Ly
ginkluotas
40
armotų.
i
anglekasių
streikas
iškilęs
ga,” kuri auga nepaprastai
je kiekvienas lietuvis moky
be
unijų
pritarimo
ir,
kad
To
paties
tipo
laivai,
kaip
tojai labai Lietuvai reika
greit.
ir “Slava” — “Borodino,” darbininkų vadai rūpinasi lingas.
Jau buvo kilę nedideli “Kniaz Suvorov” ir “Im- kalbinti streikerius grįžti
maištai. Kareiviai pradėda perator Alcksandr III” — prie darbo.
18,000 PABĖGUSIŲ PIK
neklausyti aficierių paliepi tapo nuskandinti laike ka
Kitose valstijose taipo gi
TADARIŲ PETRO
mų. Kaikurie gi karininkai rės su Japonais.
streikuoja tūkstančiai dar
GRADE.
atsisakė priimti žieminius
K
bininkų. Jeigu nepavyks
drabužius, o paleisti namo
DABAR ŽADA PULTI
greit sutaikinti darbininkus
Petrogradas, spalių 18.—
negrįžta atgal į apkasus.
su
kasyklų
savininkais,
tai
ALAND SALŲ.
Rusijos sostinės milicija
Žinoma, kariški teismai
Kopenhagenas, spalių 19. vyriausybė ruošiasi užsiim tvirtina, kad išviso Petro
darbuojasi išsijuosę. Bet ar — Paėmę Gesei salą vokie ti tuo dalyku.
grade slapstosi virš 18,000
jiems savo žiaurumu pavyks čiai dabar ruošiasi eiti ant Illinois Miners Union pre ištrukusių iš kalėjimų va
numalšinti
pritrukusius Aland salų, Šiaurinėje dalyj zidentas mano, kad šios val gių, žmogžudžių ir kitokių
kantrybės kareivius, tai di Suomijos užlajos. Išviso to stijos anglefcasiai pirmadie- piktadarių. Norima suren
delis klausimas.
je grupėje yra 80 salų.
nyj bus darbe.
gti ant jų <B4||tdtoędžioklė.
i^hhhhh
■HmBBftIiiMik

RINOS NUSKANDINO 12
DIDELIŲ ANGLŲ
LAIVŲ.

Londonas, spalių 19. —

MAIŠTAI ITALIJOJ.
Išbadėję žmonės šaudomi

bėjo sugriauti žmonių bari
kadas. Kiek išviso žuvo tuo
se maištuose dar valdžia ne
paskelbia. Bet vietiniai gy
ventojai tvirtina, kad už
muštų skaičius galėjo siekti
500.

Praeitoje savaitėje vokiečių
kuikasvaidžiais.
nardančios laivės nuskandi
no 12 anglų laivų virš 1,600 1 GAL UŽMUŠTU SKAIČIUS
tonų, 6 mažesnius laivus ir
SIEKIA 500 ŽMONIŲ.
vieną žvejų laivelį.
Anglijos laivyno nuosto
Paryžius, spal. 18.—Dau
RYMAS, spalių 19.—Ita
liai delei pasiutiško submarinų veikimo nuolat didinas. lijoje pastaraisiais laikais gelis Prancūzijos politikų ir
viešpatauja didelė netvar
ka. Delei nesvietiškos bran
genybės ir maisto stokos ne
perseniai Turyne buvo įvy
»»
Šiandie “oro pranašai kę dideli sumišimai, kurie
sako, kad bus šalta ir snigs. tęsėsi kelias dienas. Pavyko
Ryt taip pat pranašauja sugrąžinti tvarką tik su pa-

Oras

šaltį.

žymų laikraščių nuolat mi

ni, jog labai gerai butų, kad
Suv. Valstijų prezidentas

Wilsonas

.

atvažiuotų

pasi-

Prancuzijon. Iš t<

girdi, butų didesnė vienybė
gelba kulkasvaidžių. Taipo tarp talkininkų ir pačiai Air kariški orlaiviai pagel- merikai išeitu ant naudos.

“DRAUGAS”
“DRAUGAS”

kurs, pasitraukęs nuo bliudo, tuojaus eina lovon, ly
ginai keturkojis.
Žmogaus gyvenimas be
kitko yra ambicijų: kova.
Badas verčia žmogų prie
išlaikomybės.
Pilvas nė
ra amerikoniškos tautos
bičiuolis, liet raumeujs ir
pastarųjų išlaikomybė.
Amerikoniškos tautos at
gimimas turi imti pradžių
prie staloz Reikia mums
stiprių dvasių, bet ne nutu
kusių žmonių.
Mažiau valgyk, daugiau
dirbk.
Augink sprandų,
bet ne pilvų.

DAUGIAU DARBO,
DAUGIAU APŠVIETOS.

Penktadienis, spalių 19 d.

ATVIRAS LAIŠKAS
v “LIETUVAI.”

šmeišti viešai per laikraštį vą” pirmutinis bučiau rėkokį norint žmonių luomų į męs. jei butų ėjusi tokiuo
yra taip pat kriminališka,; keliu.
kaip ir vienų kurį nors as-| Tai yra> Gerbiamieji, at
Jo Augėtoji Malonybė
meni...
sakymas į Tamstų laiškų,
Montrealio
antvyskupis
“
Lietuva
”
virto
pedliorėkuriam reikalavote duoti
Nesenai “Drauge” buvo
Gerb. “Lietuvos”
Bruchesi išleistu nesenai
liu,
kuris
giria
tik
savo
tapaaiškinimų, kokių prięžasLeidėjai:—
rašyta, kad lietuviškieji so
specialia raita visoj savo
vorų.
“
Magistras
”
tečiau
čių delei neatnaujinu pre
cialistai todėl eina prieš
Liaukitės,
susimildami,
vyskupijoj paskelbė Lietu
sako,
kad
jinai
einanti
vi

Lietuvos neprigulmybę, nes
numeratos.
i
besiuntinėję man savo laik
vių Dieną, kori įvyks šitą
duriniu
keliu,
esanti
neparjię nori po karės Lietuvą
Su pagarba
raštį!
Mano prenumerata
sekmadienį, spalių 21 dieną.
tijiniu
laikraščiu.
Jeigu
parduoti Rusijos socialis
Kun. P. Lapelis,
jau senai yra pasibaigusi ir
Tą dieną visose vyskupijos
ne
ši
skelbiamoji
įL-vos
tams. Buvo nurodyta, kad bažnyčiose bus renkamos jos atnaujinti nemanau tol,
Visų Šventų parap.
DRAUGAS PUBUISHING CO., INC.
mintis,
tai
tokio
laiško
ne
jų tos pastangos visgi yra
1800 W. 46th Street, čliicago, Illinois
klebonas, Roseland,
kol laikraštis eis “Kelei
........... Pitone McKlnley 0114...........
aukos nukentėjusiems dėl
bučiau
rašęs
į
“
Draugą.
”
tuščios.
Tegu
jiems
išpraIII.
vio,” “Laisvės,” “Kardo”
xx -------------karės lietuviams sušelpti.
Kada
“
Lietuva
”
buvo
p.
džių
ir
pasisektų
daugelį
"DRAUGAS”
ir kitų cicilikiškų laikraščių
-< ųv Lltliuanlun Daily Friend • •
tamsių žmonių suklaidinti.
keliais. Šiandie juk kiek Alšausko rankose, tada ne
Apvogta.
Publlshed daily except Sundays by
Tat šalę kitko privalo vienas, būdamas tikrai beša buvo laikraštyje tokių zauBet kuomet tauta, palikusi
Draugas publishing co., inc.,
1800 W. 46th Street, Chlcago, Illinois
neprigulminga ir pašaliečių mums rūpėti ir amerikiečių liškų, turėdamas šiek-tiek nijimų prieš katalikus ir
Phone. McKlnley <114. Establ. 1008
Miss Eliz. Salz, 6153 Bi-,
TERMS OP SUBSCRIPTION:
nevaržoma, tik suspėtų ap likimas. Nes kas gali pa proto, mato, kad Tamstos iš dvasiškiją, nes p. Alšauskis shop gat., buvo užpulta plė
One Year.................................. .. .80.00
BU Mouths........................................ 83.00
RŪPINKIMĖS IR ŠIOS sišviesti, tuomet socialis sakyti, kad po karės čia su ėjote iš vidurinio kelio ir į nenorėjo užgauti žmonių, su
Tfcursday’s Edition ..................... 82.00
šiko. Mergina, sako pusė
At News Stands 2c. a copy. AdverŠALIES LIETUVIŲ
tams Lietuvoje pasidarytų mažės arba visai apsistos savo laikraščio skiltis pra kuriais vedė savo bankų rei tinai apdraskiusi jį, bet tas
ttstng rates on appllcation.
MIESTO OFISAS
REIKALAIS.
lietuvių ateivystė.
perankšta.
dėjote dėti tokius raštus, kalus. , Tada laikraštis bu spėjo pagriebti nuo jos špil
».k. DOWN TOWN OFFICE
328 Reaper Block.
Vienas socialistų laikraš eidamas jų prasilenkti.
kurie savo turiniu absoliu vo pakenčiamas. Studentu kų-vertės 200 dol. ir pabė72 W. Wasliington St
Amerikos lietuvių visuo tis neužgina, kad socialistai Tikrasis darbo žmonių tiškai niekuomi nesiskiria būdamas ir tūlą laikų kuni
menėje pastebiamas gražus nebūtų priešingi Lietuvos apšvietimas ir gyvenime pa nuo garsaus “Keleivio” Mai gu esant “Lietuvą” skai- &°
apsireiškimas.
Šios šalies neprigulmybei, bet negali sisekimas gludo ne socialis kio plepalų. Imkime kad čiau, nes tuomet regimai rū
Uždraus pardavinėti pieną
lietuviai katalikai rūpinasi atsistebėti, kodėl jiems bu tų nekuomet neįvykdomose ir paskutinį “Lietuvos” nu pėjo leidėjui daugiau žmo
saliunuose.
nes vienyti, negu juos skal
ne tiktai dabartne badaujan tų perjankšta apšviestoje teorijose, ne jų blevizgose, merį (40):
'
čia Lietuva, bet ir jos atei tautoje.
bet katalikų raštuose-laik- Tūlas K. Norkus-Norke- dyti, garsinant tuom pačiu
Visa Chicaga supjudo, kad
sykiu banką visiems be patimi.
Nepasigailima aukų Kaip tai, sako, juk soci raščiuose ir kningose. Kas vieius savo
straipsnyje
Daba užgymis saliunuese pieno
į z Šiandie visų lietuvių buti- nukentėjusiems dėl karės alistai eina ranka į rankų su nori būti nedorėliu, ištvir “Tautiečiai, ar jūsų širdįs žvalgų skirtumo,
Sakoma,
rpas reikalas — platinti vi savo broliams ir podraug iš- apšvieta, o čia ve sakoma, kėliu, tautos atmata, tasai jau visai suakmenėjo?” pir “L-va” pasirinko kitokį ke- i pardavinėjimą.
suomenėje gerų spaudų — kalno dėstomi pienai, , kaip kad apsišvietusioj tautoj tokiuo gali likti skaityda miausia vaikišku rašymo to lią. Nusižiūrėjusi i “Ke- miesto saliunuose parduodama apie 10,000 galionų piekatalikiškus laikraščius ir po karės savo tėvynę iš nebus jiems vfetos.
mas socialistiškus laikraš nu išniekina nepatinkamas leivio,” “Laisvės” ir t. p
šakningas.
Kaip laikraščių, griuvėsių pakelti, jų atnau Žinomas daiktas, kad so čius ir visokius kitokius jų sau partijas, išterlioja jų laikraščių pasisekimų, nuta- no Per dienų,
Aldertnanas Ahern sumataip r kningų reikalaukite jinti.
Bet kas pasekėjus be jokio doriško rė jų pėdomis sekti, manycialistai savotiškai supranta purvinus raštus.
J
dama
“
pasipelnyti.
”
Ne
kad už pardavinėjimų
. “Draugo” kningų krautu Be šito laikraščiuose iš apšvietę,. Jų visa apšvie nori būti doru, blaivu, iš mandagumo ir paskui šau
vėje, kur yra didžiausias reiškiama nuomonės, kad po ta gludo ne tik tuščiam en- mintingu ir susilaukti gy kia “kada pasibaigs nerim veltui matyt, ir p. Prūsei- j saliunininkus bausti nuo 20
gerų, naudingi) raštų pasi- karės didžiuma Amerikos tuzijazme, bet ir begalinėse venime pasisekjmo — te ta musų tautiečių partiją ka lankėsi “L-vos” redak- ^ki 100 dolierių.
cijoje. Kiekviena audien
lietuvių grįš į tėvynę. Sa jų raštų nešvarybėse. Ša skaito tik katalikiškus laik kova.”
|rinkimas.
Matyt, nemažai cija turi visgi kokių nors Pavėžino, ir likos apvogtas.
-------- 0-------koma, kad pasibaigus karei lininkų patraukimui jie ne raščius, katalikiškus raštus.. žmogelio vargta, kol sulip
*
K' Kas dabar dedasi Rusijo šitų šalį paliesiu blogieji lai tik šūkauja, bet paleidžia Kas nori prisidėti prie Lie dyta tas neva straipsnis reikšmę...
Arthur Marčių, dirbąs
Bet Lietuvoje, taigi darban visus nedorus savo tuvos neprigulmybės išmai “Lietuvai” apie partijų ne- Bet dabar nebe tie laikai.
je, kuomet vokiečiai • ima kai.
Katalikai šviečiasi, o dvasi- prie Gabel Packing Co. 221
briauties ant Petrogrado, i ir visoj Europoje, darbiniu palinkimus ir purvinas min nymo ant “internacionalo,” sutartingumų.
Norėta ki škija mokės apginti tikėji-iNo. Peoria St., pavėžino du
sunku ir pagalvoti. Gi rijikai busiu branginami. Y tis. Daug tamsių žmonių tas tegu rašosi { socialistų tus pamokyti, bet pasirodo,
ma prieš nepraustaburnių nepažįstamu jaunuolių. Bet
visų vargų, rasi, butų ir ne pae amatninkųms tenai atsi- juk yra labiau linkę prie eiles. Bet kas nori būti kad pačiam to mokslo trūk
blevyzgas.
Katalikiškoji, nebaguitas atsiėjo gana
buvę, jei šalies valdymas darysianti naujoji Amerika. bloga, kaip prie gera. To tikruoju Lietuvos sunumi, sta, jei nemokama rimtai,
Dievo ir nesikoliojant, kitų nežemi visuomenė šuoliais žangia brangiai. Nuo jo pavogta
butų buvęs pavestas gen, Tenai busiu darbo ir darbi- kiuo budu socialistai ir, susi- .tasai tegu
Bažnyčios įsakmus ir pla- nant, rašyti, ir kad mintis pirinyn. Jinai pasistatė ne 281 dol. kompanijos pinigų.
, Kornilovui.
Dabartinis gi mnkai už savo darbų gausių žvėjoja sau šalininkų.
tik gražias bažnyčias, netik
^mnisterių pirmininkas mo- ’ geras užmokestis,
Suprantama, tokių šali tina katalikišką spaudą.
tame pačiame rašinėlyje sau
Taipgi pasistatymas.
v tas p. savo svetaines, bet ir mo-!
ka.tik Sukauti. Tai juk Juk ir nestebėtina \butų, ninkų jiems niekas nei ne Kasgi čia lietuvių norėtų - neprieštarautų... O
kyklas, kuriose tūkstančiai
— Buvau pas tamstą užė.paprastas socialistų darbas, jei tie spėjimai įvyktų. Tik sigaili.
Nes tai yra tam būt nedoru arba patvirku- ję Norkus, regis, y ra vieneturįs nieko bendra su tik- pagalvokime kadir apie vic suolių gaujos, kokių kun- šių. Jei katras suklydo, nas «Lietuvos” redaktorių. jaunimo mokinasi. Prana- jęs apie dešimtį kartų ir vina karės vėsulos nuteriotų nors butų sunku ir surasti. tai tą padarė iš neatsargu Tamstos, Gerbiamieji, pa šaujų tat, kad cicilikiškų suomet neradau namie. Jei
moju veikimu.
gazietų” gyvavimas yra j tamsta esi advokatas, reikia
Lietuvą. Tenai apgriautus Tik gaila to, kad tie tamsus mo ir neapsišvietimo.
-------- 0 vedate laikraštį vesti to
Kiek dr. Šliupas padarys išnaikintus Iniestus priseis žmonės dėl savo neišmany- Tatai tegu bus aišku, kad kiems žmonėms, kurie per trumpas. Dėlto ir “Lietu- padėti pasimatymo valanva” biznio nepadarys. Gal das.
gera ar bloga lietuviškai lai- atnaujinti, atstatyti. Suar- mo papuola į socialistų va šią gadynę esama visokio savo fanatizmą nemato Akaip kurį ir pasiseks dar —Kogi tamsta norėtusvamanijai “besidarbuoda tus šovinių plačiausius lau dovų spąstus. Jie ten pa apšvietiino. Vienas jų yra merikoje galingos lietuvių
Tam tiks tenka dėl neapšvietimo. Nes tikras, naudingas ir išganin katalikų visuomenės, bet į- apdumti, nes tamsunų dar mėt?
mas” Europoje, negalima kus—išlyginti.
yra daug. Bet nebetoli tas
—Norėjau prašyti išmalkol-kas pasakyti. Bet tik lui bus reikalingi ne bi ko kas yra nors kiek paragavęs gas, kitas nedoras ir pragai žiuri vien tik kokius ten iš
laikas, kada jaunoji karta ; dos...
rai yia žinoma, kad ta Šliu- kie įrankiai. Priseis pavar- tikrojo apšvietimo, toksai štingas.
svajotus “klierikalus.” Tie užims gyvenime savo vietą. 1-------------------- - ---iškalno gali pramatyti soci Pas mus apart socialistų apmokamieji Tamstų tar
rpo “misija” gerokai “pa- toti naujovmes masinas.
Rimtas, bepartijinis laik
Nauja liga.
,tuštins” Amerikos “tauti Tikrai tenai bus darbo vi alistų taisomus žabangus ir pragaištingojo apšvietimo nai giriasi dirbą prakilnų
raštis
lietuviams
butų
rei— Ateinu su atskaitomis,
yra dar kitas jam panašus darbą tautos gerovei. Tuoninkų” kišenius.
siems.
kalingas.
Jį
galėtų
remti
ponas
iįepė šiendie atnešti.
Gi atnaujinant ir atsta savo tautinių reikalų. Kol- — tai laisvamanių apšvieti tarpu cicilikiškų budu der
Visos srovės. Tokį laikraš- j _ Nįeko į§ to nebus, nes
^MAŽIAU VALGYK, DAU tant tėvynę, tenai bus rei
kas sunku pasakyti, koks mas. Tiedu apšvietimu ma gia dvasiškiją, jų intardami
tį galėtų visi skaityti, nes jisai labai serga,
GIAU DIRBK.
kalinga ir visokia medžiaga Lietuvos stovis bus po ka žai kuo skiriasi kits nuo ki žmonttj išnaudojime.
Jei jis nei vieno bereikalo ne- j —q
gį jam
yra?
namams ir visokiems trobe rės.
Negalima taip leng to. Tik laisvamaniškas kiek gu negražus daiktas yra ap užgauliotų.
Štai ChicagoNugi pereitą naktį taip
Bet abudu juodinti viešai spaudoje vie
Vienam angliškam laikra- siams statyti.
Karės me vai tvirtinti, kad po karės minkštėlėsnis.
ra
vv
,
laikraščių
.
nus
įg
Tojo> kaj reikėjo pas^Štyj atrandame kelis 'indo- tu miškai išnaikinti.
Na didžiuma Amerikos lietuvių lygiai yra nedoru ir pragai ną asmenį, tai tuo labiau ne
To
(dienraščių)
nemažai,
fitaius ir užimtinus patari mus statant medžio vieto ims ir sugrįš į savo tėvynę. štingu.
gražu šmeišti partijas, luo kį “Tribūne” skaito viso kurinius čeverykus palikti.
Kad tuodu nedoru apšvie mus ir šiaip kitokių insitikimus žmonėms dabartiniais je priseis pavartoti akme Taippat nėra žinoma, kokie
keriopų įsitikinimų žmonės,
Vaiko naivumas.
nis, plytas, cementų ir kal laikai bus šioj šalyj pada timu iš lietuvių tarpo pra nimų žmones. Tamstos sa
kritiškais laikais.
kaip tai: katalikai, profesVienas vaikas su kitu sau
B Kas tiesa, murfij skaityto kes. Šitų medžiagą paga- rius pasaulinę taiką. Žino-, šalinti, tuo tikslu katalikų vo redakcijoje, regis, turite
tonai,
žydai,
demokratai,
relygiu metais kalbėdamas ajų miniose, rasi, ir mažas j minti bus reikalingos dirb- ma, gali būt vienaip ir ki visuomenės veikėjai ir pa žmogų, kuris yra gavęs tei
publikonai,
socialistai
ir
tt. pie žemės drebėjimų pažy
skyrė laikotarpį, pavadinda sių magistro ~ laipsnį. Bet
skaitlius yra tokių, katrie į tuvės ir Įvairios įstaigos., taip.
Nei vienas iš jų, kaino to mėjo:
turėtų Į save pritaikinti Amerikos lietuvių kapita- Bet drąsiai galima tvir mi aną Lietuvių Katalikų “magistras” nežino, kad apkia,
nėra užgauliojamas.
— Jei žemės drebėjimas
tuos patarimus. Tečiau jų i la« po karės Lietuvoje su- tinti, kad didžiuma Ameri Spaudos Savaitė.
“Tribūne” yra skaitomas ištinka nuo požeminės ug
perskaitymas nepakenks neiiloš svarbių rolę. Turtinges- kos lietuvių pasiliks šioj ša* Spaudos Savaitė prasidė broliai bus daug pavargę. milijono žmonių ir visi yra
vienam.
•
niems Amerikos lietuviams lvj, kaip ligšiol yra buvę. jo šio spalių 1 d. ir tęsis li Priseis amerikiečiams lietu užganėdinti, nes tų laikraš nies, tai kodėl gaisrininkai
neužgesina tos ugnies?
Štai kame dalykas:
bus puiki proga Jdar labiau Juos su šita• šalimi riša vi- gi gruodžio 1 d.
Reiškia, viams juos pavaduoti.
tį veda kultūros žmonės, gi
Nusipenėjusi tauta — nie- praturtėti.
sokeriopi ryšiai, kuriuos ne Spaudos Savaitė tęsis ištisiri Apšvietimas Lietuvoj vi ne kokie padaužos savo rų-1
kam tikusi.
Suliesėjusi Taip bent daugelio nuo- visiems galima pertraukti. dų mėnesiu.
sais žvilgsniais būtinai bus sies “magistrai”... “LietuJ«sų pinigai turi būti pa
tauta atlieka didelius nuo- moniaujama.
Į visa tai atsižvelgiant, AŠituo laikotarpiu visiems reikalingas.
Lietuviams
dėti geroje saugioje vals
reikalus. l>rųsa neturi diRupinties tėvynės da merikos lietuviai todėl ne katalikams reikia taip sub- prisieis pakelti Lietuvą iš
tijos hankoje
V-delio pilvo. Tinginystė vi bartimi ir jos ateitimi — turėtų užmesti šioj šalyj sa rusti, reikia ląip pasidar griuvėsių. Be šito priseis E Paprilyklti šito GNSimlnko
suomet yra apsigyvenusi labai pagirtinas daiktas. Tas vo tautinių reikalų. Apart buoti, kad sur ateinančiais lietuviams stoti akis į akį
* nutukusiam kūne.
SCHULZES
nebūtų lietuvis, katras ne rūpinimosi savo tėvyne, rei Naujais Metais neliktų nei su savo ir tautos priešinin
OF (NTKMbOO
tjį Privalome mažiau valgy turėtų vilties,\ kad nuterio- kia rupinties ir šios šalies vienos lietuviškos šeimynos, kais — socialistais ir laisva
Mll5*a«kr« amnae
Kiunp. Oorpoatar Rt.
ti, daugiau mąstyti, versti toji Lietuva negalėtų kuo lietuvių ateitimi.
kuri neturėtų užsisakiusi maniais, katrie, be abejonės,
BREAD
iiBpą, labiaus krutinę atsta- met nors pražydėti visu sa: Gi Amerikos lietuvių vi nors vieneriems metams vie ir tenai ims varyti savo pra
3% ant Jūsų
SCHULZES
iyti; mažiau valgyti bulvių, vo skaistumu. Ne tik lie suomenė turi čia daug viso no—kito katalikiško lai kra gaištingą darbą.
Imta
PnnniMH*!* Ir I
VaKmpm*. IT.» H vafauidAl
, daugiau skaityti geras tuviai, bet ir kitų tautų iš kių gyvų reikalų. Kas grįš ičio.
Tatai išanksto lietuviams
pinigu* ant Nantq
^naudingas kningas; dažnai eiviai Amerikoje didžiai ru- tėvynėn, kas pasiliks Ame
amerikiečiams
rėikia apsiŽinokime, kad karė nesiSCHULZES
PeryinnAiamo pinigus į
^Ynankštvries ir mažiau kra pinasi ateitimi savo šalių, rikoje. Sugrįžusiems ame tęs amžius. Jinai baigsis ir' ginkluoti apšvietimu.
Buropą ir galima gauti
mtyti gumų.
Darbuokimės, paminėki
kurias palietė šita baisioji rikiečiai nesigailės pigel- su jos pabaiga Lietuva gaus
Laivokartaa.
' 77/
bos. Ir po karės, ir visuo neprigulmybę.
Tuomet me Spaudos Savaitę ir pla
Stiprus žmogus įstengs karė.
snil
ivi:
RAKINO
00
Tečiau apart to visko, A- met, kaipit dabar, nmerikic- Lietuvai Kur labai reikalin- tinkime katalikišką spaudą
ila ikyti su kukliu valgiu;
tikrąjį apSviorimą.
to jis įstengs kiekvienam menkos lietuviui taippat ne-> eini rūpinsis savo tėvynės Ii- gi apšviesti žmonės.
TėMnMihi nmlmmiiifeii 1
e i veikl ia imomi* turėtu pamirštLir
Lietuvių Katalikų Dienraštis
Eina kasdien* išskyrus nedęldio
felus.
PRENUMERATOS KAINA:
Metama ............................................. $R.OO
Pusės metų ..................................... $3.00
Ketvergo laika ............................ $2.00
Perkant atskirais numerfkie po 2c.
Prenumerata mokas! l&kalno. Lai
kas skaitosi nuo užslro&ymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. -Norint permai
nyti adresų, visada reikia prisiųsti ir
■enas adresas. Pinigai geriausia sių
sti
iSperkant
krasoje ar exprese
“Money Order” arba įdedant pinigus
registruotų laiškų.
Redakcijai prisiųstieji raštai ir ko
respondencijos negrųžinuml. Jei au
torius, atsiųsdamas tokj raštų, ne
pažymi ir neindeda krasos ženklelio
sugrąžinimui. Visokiais reikalais kreiplanties adresuokite:
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LIETUVIŲ DIENA
KANADOJ.

SECOBITY BANK

BUTTERNUT

CAKE

RYE BREAD
Bv

■■■■■
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MILŽINIŠKAS KONCERTAS II NEDELIOJE. SPALIO 21 D.
Bažnytinis Choras Šv. Cecilijos

School Halėj e

$V. KRYŽIAUS PARAPIJOJE

»

■

/’

V

•

f

.

'»

' '

Ant kampo 48-tos ir Honore St.,
No. 4758 So. Honore Street

Rengia Labai Puikų Didelį Koncertą,
Kuris Įvyks

Programas bus labai įvairus, tokio puikaus koncerto choras dar nebuvo surengęs. Kadangi dalyvauja suvienyti milžiniški savo gyvavime. Šv Kryžiaus ir Šv. Jurgio — parap. ehorai. Dainuos milaniikas mišrus choras, mergaičių ir vyrų chorai, priegtam solo, pianos skambinimas ir puiki orkestrą.
Taigi visi Chicagos lietuviai ir lietuvaitės, atkreipkite domų ant šio prakilnaus rengiamo vakaro ir pageidautina skaitlingo atsilankymo, nes salė ant Town of Lake viena iš didžiausių, regis talpina 15
šimtų ypatų.
’
—
- —
-- Kviečia
RENGĖJAI.
t-r. > ~'XVt - z c •
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“PAŽANGA”
11
“VYTIS,,
'TV'
33
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= Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenės Žurnalas, = =
LIETUVOS V m'čiŲ ORGANIZACIJOS np a ant ar
Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni I
’ 1 PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
mo klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
“PAŽANGA’’ atsižymi rimtais straipsniais, gražia
S Kainuoja metams $1.50; pusmečiai 75c. Lietuvos Vyčžy
djos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.
kalba ir puikia išvaizda.
Adresas:
Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras
numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
W.
i
Adresas:
3 _
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla-

=

=

= 1800
s2

“VYTIS”

46 St,

Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT IR PLATIMK1T
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TEGUL TAVO PININGAI
IŠLOŠIA KARE!
Tenais Francijoj ^yra tūkstančiai Dėdės Sam’o
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Vaikų sų Kkąki, ir šimtai tūkstančių trumpų
laikų dar bus. Tenais jų vietą ant Karės Linijų.

Jie mušasi dėl Tavęs.
Tu nedirbai prie balso būgno. Tu
nekovojai su gyvastimi
karės lau
kiuose. Bet tu gali daug labai padėti
-— dabar — ir parodyk tiems vaikiųųmsKhaki kad tu kovoji ar tai fa
brike ar laukiuose taip kaip jie už
tave apkasuose.
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TZD a UTVSTS.

t 7»
Nepaprastas Valymo Išpardavimas moterių rudeni= nių Siutų.
....................
—

Temyk!!
BEVO, musų naujas blaivus gėrimas ir di
delis pasisekimas. Visi gena jj — visi giria
jo skoni, kuris neapsakomai gardu*.
Dabar, kuomet jis paliko labai papularls,
mes rpudame kad nekurie “near bears”
yra pilami J butelius ir meginiama daryti
imitacija. BEVO. Tas yra paprastas daly
kas, užtat —

r

Tas apima visa musų
stockų,
niekas neužlaikoma gražus, sulyg
vėliausios mados drabužiai, populariškiausios spalvos — gražus
siutai — lygus kriaučiaus dirbdinti siutai.
Originales
kainos dar ant jų
yra prisegtos — numuškite viena
triešdalj kuomet išsirinksite viena
iš W-

Galite Nupirkti.
$15.00 rudeninių siutų už $10.00
$20.00 rudeninį siutų už $13.00
$22.50 rudenini siutų už $15.00
$25.00 rudeninį siutų už $16.67
$27.50 rudeninį siutų už $18.34
$30.00 rudeninį siutų už $20.00
$35.00 rudeninį siutų už $23.34
$40.00 rudeninį siutų už $26.67
$45.00 rudeninį siutų už $30.00
$50.00 rudeninį siutų už $33.34
Visj kiti iki $150.00 yrft priskaitluojami.
šį yra nepaprasta dubeltava proga — puikiausi
drabužiai šiame sezone tikrai sutaupant viena trečdali.
Prieinama kaina už pertarsimus.

’ PIRK LIUOSYBfcS PASKOLA.

A BEVERAGE

| Kiekvienas Siutas Šioje Krautu| veje Numažintas Viena-Trečiadalį
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tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organų “VYTĮ”.. Jo-uidaAmerikos lic'.vių jaunimų, užinteresuoti
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.
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——--------------------------------------------------------------------------------------- -- = didzwmis idėjomis ir nukreipti jo domų Imk tevyųes Lietug vos reikalų.

614 W. Mahanoy be.,
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Garbės
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Žiūrėk!
ant ženklo kuris yra padėtas kad apsaugo
jus Jus nuo apgavyžčlų. Vlsadps papra
šykite kad Jums matant buteli atidarytų:
paskui —
JUIHEKITF KAD BITŲ ANTSPAUDA
— o ant virSaus kad butų LAPE — ir
BEVO ženkliukas.

=
I

k

3
5

Klausyk!
BEVO yra tikrai blaivus gėrimas sutaisy
tas J butelius, kiūrėk kad gautum BEVO
skoni — BEVO grynuma — reikalaukite
tikro ne imitacijos.
Jus rasite BEVO, geriausios užeigose, kafiterijose, restauranose, grosernese, krau
tuvėse, vaistinyčiose, trukiuose, garlaivuose, kareivių namuose Ir kitose viestose kur
blaivus gėrimai-yra parduodami Jūsų groserninkas Jums pristatys vien# skrynia.
BEVO yra parduodamas buteliuose tiktai
—ir sutaisomas per

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

5,

BEVO—blaivus gerintas per visas tnstsa

- m ■ BiiaiuBiAiHiHSMSiiMflflHBiiMsms

Užrašyk kiekviena doleri kuri gali
uždirbti ir dėk Sale savo sūnų, brolių
ir kaimynų kurie kovoja
Francijos
mūšių laukiuose! .
Didžiausia patarnavinųis kų tavo
doleriai gali atnešti ir labai mažas
sulyginus su vaikinais kurie Dėdės
Šamo uniforma nešioja. Jie aukuoja
savo gyvasti. Bet tu pirkdamas Liuosybės Paskolų nieko neprarasi, užtat
kad Liuosybės Paskolos atneša ket
virtų nuošimti ir yra slaugioj vietoj
padėti. Doleris
tavo kišeninje nėra
nei biski saugesnis kaip Liuosybės
Paskola.
Valdžia yra užpakalyje
abiejų.
Faktiškai imant Liuosybės Paskola
yra geresnė negu pinigai, pinigai nie
kados negali turėti daugiau verčios
kaip viena šimtą centų dolerije,
o
Liuosybės Paskola yra tos pačios ver

lltarty Lm Coinmittn
Subscrlptlsn Statlon

tės kaip^pinigai ir tuomi pačių laikų
užmokamų $4 nuošimčius ant kiek
vieno $100 Paskolos.
Tavo bankierius padės tau nupirk
ti Liuosybės Paskolo nei jokios komi
sijos neima.
*
,
Jis ir kiti Bankieriai ir Paskolų
Pardavinėtojai šios šalies labai pui
kiai atliekų savo užduoti su Antrą
Liuosybės Paskola net su didesnių'
pasisekimų negu Pirmų. Bet jie nieko
negali daryti be tavo pagelbės.

Chicaga
reikalauja daug $5,00,
$10,000, $50,000 ir $100,000 prenume
ratų, bet daugiausią mes turime tu
rėti 500,00 vyrų, moterų ir vaikų ku
rie pirktų $50 arba $100 Paskolas.
Jus. galite Jas pirkti ant išmok esčių
sekančiai — $1.00 iškalno ir $2.00 kas
sųvaitė ant $50 Paskolos, ir $2.00 iš
kalno ir $4.00 kas savaitė ant $100
Paskolos.

Eik tuojaus į Liuosybės Paskolos
Prenumeratų Stacija, į bile Krautu
vę, savo Banka arba Trust Kompani
ja ir palik savo užsakymą dabar ant
Suvienytų Valstijų Valdžios Liuosy
bės 4 nuoš. Paskolos.

■ ■■■■■■■■■■■■■■-■a
■

SU VIENYTU VALSTMV VALDUOS.

; LliosyHs Paskolos kupnas

Ground Floor, 29 S. La Šalie St. Bg
CHICAGO
B
Atdari na 8Iš ryto Iki 10 vikare
g
Telikus Randilpk 7100
0
J’raneSimas: Vyrai kalbanti
LfetuvIAkai su
mielų norų Jums patarnaus šioje prenumera
ta stacijoje.

|

■

I

Liuosybės Paskolos 4 nuoS. yra siaugiausia ir geriausia vietų kų gali padėti ■
pinigus. Paimk Sj kuponą savo bankieriui, i bile krautuvė arba į Liuosybės Paskolos Stacija ir tavo prenumeratų
bus |
tuojaus priimtų.
Aš užsirašau už { ...................................
Antrų Laisvės Paskola
.... |
. Vardas ...................... ................. ...............................

I

I

■ Adresas ......................................................................

■
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TEATRAS ” GENAVAITE
R ortaisimna
engiamas

N£D
P
■i SPALIO-OCT. 21

LIETUVOS VYČIU 5-tos KUOPOS
Šv. Mykolo Parapijos Naudai

Tai yra vienas iš puikiausių lietuvių kalboje teat

rų. Istoriškas veikalas, parašytas formoje dramos,
8-se atidengimuose

Atsibus

1917

Związek Polek Svet.
1315-09 N. Ashland Avė.

Pradžia 6:30 v. vak. Įžanga 25c

ypatai ir augščiau
Goliaus nežmoniškas pasielgimas, pasibiaurejimo jausmus sukelia prieš tokius
žiaurus darbus. GenavaitSs prakilnus būdas, paragina kiekvieną pamylėti tiesą ir
dorą, labiau negu savo gyvastj. Pasinaudokite Gerbiamieji, gera proga, nes tekia retai
pasitaiko, (irajis puiki muzika. Pasibaigus teatrui, bus lietuviški žaislai ir šokiai,
Kviečia RENGIMO KOMITETAS*

iiHisBUisnia^RiaiaiiiiiBiiiiiiiirsanKaviiiiiaiiuiiiiiiiiiiliimuMlUUiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimi-
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BRIDGEPORTIEČIŲ
DOMAI.
Kas iš “Draugo” skaity
tojų nepermainėte savo ant
rašą tesiog į redakciją, pa
siskubinkite jį* permainyti
Penktadienis, spal. 19d., dabar, nes nauji “Draugo”
nešiotojai mums praneša,
Šv.Pet ro Alkant.
šeštadienis, spalių 20 d. kad daugelis iš skaitytojų
esą persikėlę kiton vieton.
Šv. Jono Kantiečio.
“Draugo” Adm.
NAUDOKITĖS PROGA.

Neturi nei gėdos.

IR >

Vaikų paralyžius.

Penktadienis, spalių 19 d.
Rado negyvą žmogų.
DIENRAŠČIO

SpaEų 15 d. kertėje Wood
ir 44 gatvių apie 5:00 vaka
rė susistumdė, susipešė 3
lietuviškos moterįs. Subė
gę kaimynai jas išskirstė.
Pasirodė, kai jos visos svai
galų taip įkaušusios, kad
vos tepavelka kojas.
Argi tai ne gėda maukti
svaigalus ir paskui “sorkes” išdarinėti 1
Uždaryta saliunas.

Vakar, kaip praneša Chi
cagos Sveikatos Departa
mentas vaikų paralyžium
susirgo 11 vaikų. Chicagoj c
dabar yra 172 vaikai ser
gantieji ta liga.
Mano pardavinėti arklių
mėsą.

Šiomis dienomis miesto
taryba svarstys klausimą,
ar galima Chicagoj e parda
vinėti arklieną.
Aldermanas Hazen sako, — kad Ncw
Yorke, St. Louise, ir Cincinnati arkliena naudojama
maistui, tai kodėl čia nega
lima to pravesti.

Netoli Harris Reed ir Co.
dirbtuvės, 15 ir Laflin gat.,
vakar ryte atrasta arklys su
vežimu ir vežime negyvas
žmogus. Sakoma buvo pri
dengtas skuduriais ir suriš
tas storu raiščiu. Dar ne
sužinota kas per vienas.
Mrs. Frank Hill, 5439 University Avė., pamačius
lendant per langą vagį su
riko.
Persigandęs vagis
pabėgo.

“DRAUGO’
Kaina

■ų
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lot

$5.00
VISOSE SUV.
VALSTIJOSE.
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JOSEPH O. WOLON

|

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 124 National Life Bldg. =
29 8o. LaSaile St.,
▼akarala 1666 Mlltraukee Ava. £
Central 4299
Raaldenca Humbold 99

kai labai reikalingi. Jiems
CHICAGO. O.
Atėjus ilgiems rudens va mokamos augštos algos.
niiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiminimiH
karams, šįmet Chicagos vie Kad tuo tarpu paprastam) Daniel Le Blang, 519 No.
šose mokyklose daugiau darbininkui visur tik vienas Clark gat., saliunininkas,
REIKALAVIMAI
pardavinėjęs
nepilname
kaip kituomet įsteigta sve- vargas.
, Šiandien vakare, Šiauri
AR ESI GIRDĖJĘS?
Reikalinga 20 vaikinų dėl Real
timžemiams vakarinių pa Lankykite vakarinę mo čiams svaigalus neteko sa
Kad žmogus gali pasigra’.>ti sau
Estate biznio, prityrimas nereikalin
nėje
miesto
dalyje
bus
di

vo
biznio.
Atimta
licenci

mokų kursų, arba, papras kyklą. Juk tuo ne kam ki
veidą ir įgyti ilgus plauki’* Prit’ųsk
gas mes Išlavinsime būti pardavėjų Ir
džiausi
Antrosios
Laisvės
štampą ir gausi visas ’.iformacijL’.
alga gausite besilavinant dėl Infor
ja.
Kitas
McClosky
taipgi
tai vadinamų, vakarinių tam, bet sau gera padarysi
macijos kreipkitės pas:
OISTRIBUTOB
FOR
f
LCP
Paskolps parodavimai. Sa 42 Vine Street,
KALPH STALMOK
mokyklų. Tokios mokyk te, tuo užtikrinsite sau ge už tuos pačius prasižengi
J
First National llank Bldg,
ko,
kad
virš
5,000
automo

mus nubaustas 25 dol. ir tei Kaltina gazo kompaniją.
Monroe and Dcarborn, Room 835
los yra kiekvienoj miesto resnę ateitį.
bilių
imsią
dalyvumą
tame
dalyj, kur skaitlingiau apsi
V. Stulpinas. smo lėšomis.
Reikalinga patyrusių parda
paro'davime.
SaveHalf Your SoaūVith
gyvenę svetimžemiai. Ta
Paskutiniais laikais gazo
vėjų krautuvėje. Darbas ant
Automobilių aukos.
tai ir lietuviams yra gera SPAUDOS SAVAITĖS
visados, užmokestis gera. At
kompanija pradėjo išnaudo
Vakar
tarpe
Kinze
ir
sišaukite tuojaus.
proga vakarines mokyklas
REIKALAI.
ti savo kostumerius varto
L. KAUFMAN
Peter
Hinkel,
1533
Corlankyti, kur galima pramo
jant netikusį gazą. Miesto Clark gatvių gatvekaris su
1740 W. 47 St.,
kti ir angliškos kalbos.
Antradienio vakare, Šv. nelia gat., buvo sužeistas taryba atliko tardymus ir žeidė vieną žmogų. Nuga
Syti ir angliškos kalbos.
Reikalingas Janitorius dėl 3 randų
Jurgio parapijos svetainėje automobilium ir parvežtas susekė kompanijos šunybes. bentas į Passant ligoninę jis
prižiūrėjimo
už
atliginima
gaus
namon
mirė.
Policija
ieš

mirė.
Nežinoma,
kas
per
Antai ypač Bridgeporto buvo susirinkę Chicagos lie
Dabar kompąnija yra trau
4 kambarius dėl savo pagyvenimo dy
kai, Elektros šviesa, steamų užpildo
lietuviams yra didelis pa tuvių kolionijų įgaliotiniai ko kaltininko. Sako, greit kiama teisman už miesto vienas. Kišeniųj c rasta po
mą ir maudykle.
ra adresų, bet visi jie nie
rankamas lankyti vakarinę pasitarti Spaudos Savaitės surasianti, •nes•• automobi- gyventojų išnaudojimą.
Atsišaukite
5 ^and /5^—atGrocerj,'
3215 Flournoy St., arti Kedzie Avė.
ko tikro nepasako.
mokyklą, kuri randasi vie reikalais. Iš kolionijų ko liaus numeris jai yra žino
lmos lubos
šoje mokykloje “Armour misijų raportų pasirodė, mas.
Mary Matilano, 5 m., neš
Public School,” 33 PI., tar kad jau dideli prisirengi Antra auka buvo Henry dama namo vielą pakrito.
Susirinkimas.
AKYS EGZAMINUOJAMAS
Vyrišky Drapmy Bargonis
pe Morgan gat. ir Aubum mai padaryta.
Kolionijų Koester iš Hammond, Ind. Krintant viela pervėrė akį. Šiandien, spalių 19. 8 vai.
Nauji, neatimti, daryti ant
avė.
komisijos veikia, taisosi Šis suvažinėtas Michigan Neužilgo mergaitė mirė.
vakare, Šv. Jurgio parapi
užsakymo siutai Ir ovsrkotal.
nuo $$• Iki 850 .dabar
Šitoj vakarinėj mokykloj rengia tam laikui vakarus, Central traukinio.
jos svetainėje bus LDS. 29 ▼artės
parsiduoda po III Ir >1 doL
Trečia
auka
buvo
Mrs.
mokinama angliškai skaity taiso programas, parenka
Charles Barbour, 5836 kuopos susirinkimas. Taigi
pą žiūrėjimą arba galva skauda
Nauji, daryti gatavlml nuo
nelaukite Ilgai, bet ateltlklte paa
Sara
Frazer,
77
m.
senumo.
|1S Iki |IE siutai Ir ovsrkotal.
tį, rašyti ir visa to, kas in- kalbėtojus ir tt.
narius
ir
norinčius
prisira

Calumet Avė., už atsisaky
mane.
Aš Jums duosiu rodą Ir
nuo 17.10 Iki II doleriu.
pririnksiu aklnlna. Ui aavo darbą
eina visų 8-nių skyrių kur Ypatingai reikia pažymė Ši tik sužeista tarp Mar- mą lankyti mokyklą ar eiti šyti prie Katalikų Darbi
Pilnas
pasirinkimas
kaulį
gvarantuoju arba plnigua
sam Moterims įvesta pa ti Roselando lietuvių veiki quett road ir So. Chicago darban, pasiųstas trisdešim ninkų organiz., prašo kuo- pamuštų overkotų.
iinsin.
PETER. A. MILLER
▼Įsai mažai vartoti siutai Ir
mokos siuvimo, mezgimo ir mą. Jie susirinkę nutarė gat.
čiai dienų į Cook pavieto skaitlingiausiai atsilankyti.
ovsrkotal vertės nuo 125 iki
2128 West 22-ra gatvš
ly
išsiuvinėjimo.
Parodoma įsteigti prie parapijos diIII. dabar 15 Ir augščlau. Kel
Kuopos Valdyba. nės
mokyklą.
nuo 11.50 Iki 14.60. Val
Pašautas ties saliunu.
kaip kirpti ir siūti drapa džiausį kningyną, kur bus
kM9f
ku siutai nuo 11.00 Iki 17.60.
Valizos Ir Kuperat
TaL Drovar 7948
tNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIKOl**11111!1
nas, jakutes, sejonus ir tt. galima gauti visokių kata
Atdara kasdiena, asdėllomls
Ir vakarais.
Be to yra specialia skyrius; likiškų laikraščių ir knin- J. Crowford, 2740 CottaDr. C. Z. Vezelit
LIS
LIETUVAIČIU
BALIUS
Į
ge
Grove
gat.,
išeinant
iš
saR. GORDON.
LIETUVIS DENTISTAfl
kur moterįs mokinamos ga gų, netik pasiskaityti, bet ir
141* B. Halsted st.,
Cblcago.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak.
liuno,
2001
So.
State
gt.,
li

minti skanius, sveikus val nusipirkti. Garbė jiems už
PARENGTAS
Nedėliomia pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Avė.
kosi
pašautas
kairian
šonan
gius, pamokoma, kaip tau jų tokius sumanymus ir
arti 4 7-tos gatvės
Oraugytlfe Jaunį Pany H. P. St. Marijos Panos |
pyti maistą, kurs šiandie be Dieve duok, kad tai kuo- laukiančio jo priešo. Nu
Dr. S. Biežis
galo yra brangus.
greičiausiai butų įkūnyta. gabentas Mercy ligoninėn.
Nedelioįj, Spalio-October 21, 1917 | Lietuvis Gydytojai Ir Chirurgai HMM
Vyrams be skaitymo, ra Visa Chicaga Spaudos Sa
Ofisu 235* S. Leavltt St.
Dr. POVILAS ŽILVITIS
Šv. Jurgio Parap. Svet. 32 PI. Ir Auburn Avė. |
Penki
pieno
pramonininkai
Valandos
4
—
5
ir
7
—
#
šymo ir rokundų vedimo y- vaitės reikalais juda, bet aPRADŽIA 6 VAL. VAK.
ĮŽANGA 25c. YPATAI 5
Tel. Canal 8877.
Lietuvis Gydytojas ir
PELNĄ# SKIRIAMAS ftV. KAZIMIERO VIFNOLYNII
§
Chirurgu,
ra skyrius, kur mokinama pylinkių kolionijų lietuviai patraukti atsakomybėn.
9202 B. Halsted St.,
I
visokio rankų darbo, ty. sta- dar nepraneša, kas pas aJeigu nori jaustis Lletuvojė esąs ateik ant filo baliaus kur panc- j
telefoną. UcKInley 5784
TaL Drovar 7171
Penki
pieno
pramoninin

liorystės.
Tenai kiekvie nuos veikiama. Laikas jau
lės bus lietuviškais rūbais apsirengusios, kur lietuviški šokiai bus 5
šokami ir lietuviški žaidžiami. Jeigu norite gražiai ir smagiai laika 5
kai
patraukti
teisman,
kai

nam yra puiki proga pra pradėti darbuotis. Kviečia
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
praleisti neužmirškite ateiti ant šio vakaro, o nesigailėsite, nes tai «g
bus vienaB iš smagiausių vakarų.
mokti, kaip pasigaminti sau me visus, kurie norėtų prisi po peržengėjai prieštrustiGydo visokias Ligas
Kviečia visus
KOMITETAS, g
Aplotkos-Aplotkos!
nių
įstatymų.
Jais
yra:
reikalingus naminius bal dėti prie praplatinimo kata
1447 Ii. Miliui llvl.
Ubbk W. II »«f*t
hlllllllHIIHIIIIIIimillllHHIHHIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIHIHIHIHIIIHIllHlllinillHllllllliH
šiuomi pranešu gerbiamiems
dus.
likų spaudos, iš Indiana, Charles H. Potter iš Elgin, iiiiiiiiiiiiiiiiiiirtmiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiĮi
kunigams
ir pp. vargoninin
kams jog apsiėmu prisiųsti rei
Minėtoje mokykloje vie VVisconsin, Michigan ir Illi Arnold Huber iš Glen View,
kalaujamo skaičių gražiausiu
nas mokytojų yra lietuvis. nois valstijų, atsišaukite į Clinton J. Cooper iš GeneKalėdinių aplotkelių
prielnamiauslomls kainomis.
Taipgi
va,
Roy
Leivis
iš
Wheaton,
Lietuviams
nesuprantan raštininką Chicagos apskri
turiu dideli
skaičių konvertų
RENGIAMI
gražiai spauzdintus
Betiėjaus
tiems angliškos kalbos, jis čio:
; William A. Goodvvin iš Crystainelės paveikslų.
stal Lake.
Liet. R. K. Labdarybės Sąjungos 3-čos Kuopos =
apie viską išguldinėja lietu
J. Tumasonįs,
S. SIMONAVIČIUS
viškai.
3230 Aubum Avė.,
Nedalioj, Spalio 21, 1917
j
260 E. MAIN RTR.,
Deja, nors lietuviams,
Chicago, III.
AMSTERDAM, N. Y.
A* J. Lauterbach Svetainėje
Jhsų
kaip sakėme, yra puiki pro
12th Ir leamp 481h Court, Cicere, III.
ga veltui visko pramokti, Spaudos draugijos skyriaus
Gauti geresni darbą ir daugiau pi
nigų.
Pradiia 4 valanda po pietų
bet mažas jų skaitlius lanko
susirinkimas.
Visur reikalinga, daug kirpėjų, triDR. G. M. GLASER
merių, rankovių, kišenių ir skylučių
Jeigu norite gražiai linksmai ir naudingai laika praleisti
vakarinę mokyklą. Šito ap
dirbėjų. Taipgi preserių ir siuvėjų
.»
Praktikuoja 26 metai
ateikite į šį vakara, o nesigailėsite, nes ne tik ką pasilink
sireiškimo priežastį sunku Gpalių 14 d. Šv. Kryžiaus
elektros mašinomis. Darbai laukia.
Gyvenimu ir Ofisu
sminsite, bet ir sušelpsite našlaičius kurie reikalauja naščiuos.
Ateikite dienomis arba vakarais.
1142 8. Morgan St, kertė 82 et.
nurodyti.
Bet ar tik ne parapijos svetainėje įvyko
Cblcago, m.
Lengvi mokesčiai.
Kviečia vibus
KOMITETAS.
bus paprastas apsileidimas, vietos Spaudos Draugijos
Specialia skyrius merginoms
8PECIALI8TA8
Duodama diplomai.
Moteriškų,
Vyriškų Ir Valkų
kurs eina greta su tinginys skyriaus susirinkimas. At
Patrenos daromos pagal Jųsų -mieTaipgi Chroniškų Ligų.
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile
OFISO VALANDOS:
ėjo daugelis narių.
te.
-J.' l ;
madų knygos.
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