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Kalbama apie Vokietijos
susiskaldymą

Nuskendo S. V, kares laivas
VOKIEČIAI IŠKRAUSTO I VOKIEČIAI TRAUKDAGYVENTOJUS I š ALZASO- j MIESI NAIKINA IR DEGI
NA MIESTUS.
Bijosi sukilimo ir revoliuci
Talkininkai protestuoja ir vo
jos.
kiečiams grūmoja.
Geneva, spaj. 4.—Anot laik
Londonas, spal. 4.—Iš Bel
raščio Demokrate, vokiečiu
gijos ir Prancūzijos vokiečiu
militarinė valdžia išk rausto
armijos pasitraukia
šalin.
gyventojus iš provincijos AlXno miesto Leis* ligi Hiaurizaso. Bijosi ten prancūzų ir
mų jūrių, 50 mylių ilgio fron
amerikonu "įsiveržimo ir gytu, vokiečiai su didžiausia
ventojii revoliucijos
prieš
paskuba pasitraukia
tiesiog
Vokietija.
į rytus. Pradėtas jau ir Bel
Dvidešimties miestelių gy gijos apleidimas.
ventojai jau išgabenti į Ba
[šilgai Belgijos pakraščių
varija. Daugelis Alzaso žmo
Britanijos karės laivai daužo
nių perėjo siena ir atbėgo
vokiečiu veikimo centrus. VoŠveicarijon. Jie taigi ir pa
kiečiai iš jūrių pakraščių ga
pasakojo, kas tenai veikiasi.
lvena savo artilerija ir pas
Betvarkė pakilusi kaip Alkui save degina ir naikina
zase, taip ir Lorraine. Toji
Belgijos miestus.
betvarkė apsireiškia ne tik ci
Miestu Roulers ir Meuen
viliam, bet ir militarimam
irvveninio. Žmonėms trūksta liepsnoja. Vokiečių užpakali
nės* sargybos pašėlusiai kovo
maisto. Nėra kuro.
ja prieš hesibriaujaneius tal
kininkus. Jie supranta, kad
VOKIEČIAI APLEIDO
LENS IR ARMENTIERES. jei talkininkai pasistums pir
myn dar kelias mylia^, tuo
Berlynas, sp. 4.— Praeito met jiems nebus galima il
antradienio vakare vokiečiai giau palaikyti miesto Ostenapleido Prancūzijos
miestus de.
Lensi ir Armentieres.
Vokiečiai ten bėga atgal.
Bet paskui juos užgulomis
AUSTRIJA BUS PRIVERS briaujasi
anglai t i r belgai.
TA PADĖTI GINKLUS.
Niekur neduoda jiems nei at
sikvėpti.
Taip *ašo vokiečių laikraščiai.
Lille, kur] vokiečiai aplei
Paryžius, spal. 4.— Vokie do, per keturis metus buvo
čių spaudos cenzūra leidžia vokiečių rankose. Tenai jie
vokiečiu laikraščiams vis lab- buvo gerai įsitaisę ir apsi
jau atviriau rašyti apie blogą gyvenę. Cambrai paėmė pran
euzai. Bet tame mieste atra
Vokietijos ir Austrijos stovį.
do tik griuvėsius ir nuodė
Čia apturėta žinių, kad vo
gulius.
kiečių laikraščiai atvirai rašo,
St. Quentine< šiandie veikia
jogei Austrija su prievarta
bus priversta padėti
savo prancūzų, anglų ir amerikonų
kareiviai. Ir šitas miestas
ginklus prieš talkininkus.
baisiai apgriautas.
Kuomet Austrija tai atliks,
Miestą Laon
talkininkai
ją paseks tuomet ir Bavari
jau baigia apsupti. Kuomet
ja. Tas reiškia, kad čia jau
puls šitas miestas, tuomet
aiškiai kalbama, apie Vokie
Jlindenburgo linija paliks tik
tijos imperijos skaldymą.
žmonių atmintyje.
Kadangi vokiečįai bėgdami
VOKIEČIAI APTUŠTINA
paskui save degina ir naiki
MIESTUS.
na miestus, talkininkai prieš
protestą.
Apleizdami viską su savimi tai pakėlė aštrų
Diplomatiniu keliu pranešė
pasiima.
vokiečiams, kad jei jie neParyžius, sp. 4.--Laikraštis paliaus taip darę, tai kuomet'
Matin praneša, kad vokiečiai: talkininkai įsibriaus Vokieapleidžia Prancūzijos miestą tijon, tuomet tą patį atliks
T ille. Viską su savimi pasi ąu visais vokiečių miestais.
ima.
Vokiečių
rekvizicija Nežinia, ar vokiečiai paklautaip smulkmeniškai
allieka- . sys to teisingo balso. Jei ne,
ma, *ad viskas, net vagone- j tai pasekmes pajus ant savo
liai ir kaselės panaudojama '• kailio.
transportacijai. Daroma taip.
Belgui atkeršija vokiečiams
kad užplūdusieji talkininkai
Vokiečių pasitraukimas iš
i». n nieko nerastų. '
Dar pažymima, kad vokie- Flandrijos (Belgijos • dafie^)
či n i knovei klausia a pi ušt ina Įvyko po smarkių ir pasek
ir Belgijos mi«»st us, atsiran mingų belgų kariuomenės lai
dančius arčiau Prancūzijos mėjimų. Tenai belgams talki
ninkavo anglai.
ntl>ežii}.

KARĖS STOVIS.
Vakarų fronte talkininkai I
nepertraukia savo smarkaus
veikimo. Vokiečiai bėga iš
užimtos dalies Prancūzijos ir
Vokietijos. Talkininkų armi
jos pūškuoja paskui.
Yra žinių, kad laukiama ir
Turkijos pasidavimas. Kalba
ma, kad veikiai padės gink
lus ir Austrija.
Talkininkai užima Bulgari
ją, gi vokiečiai su austrais
apsikasą aplink Dunojų.
Palengva vokiečiai traukia
si ir iš Rusijos. Paskui juos
turės

iš

Rusijos

keliauti

ir

bolševiku galvažudžių gau
jos.
Palestinoj ir Sirijoj turkai
sumušti. Anglai ten visur ei
na pirmyn.
Iš visako matosi, kad ir pa
čiai Vokietijai prisieis pasi
duoti.

Belgai ten kovojo su visu
savęs užsiginimu ir negirdėtu
drąsumu, idant nors išdalies
atkeršyti vokiečiams už vis
ką, ką jie yra atlikę Belgijoj.
Kur belgų
kariuomenės
briautasi, tenai stūkso krūvos
vokiečių kareivių lavonų.
Per tris dienas ir naktis
tenai' sekė pasibaisėtini mū
šiai. Vokiečiai panešė' baisius
nuostolius ir pagaliaus įveik
ti. Belgai su anglais tenai
paėmė kelis tūkstančius nelaisvių ir arti poros tūkstan
čių vokiečių armotų. Didžiu
ma fj$.'urmotų dabar atkrei
piama prieš pačius vokiečius.
Ve kodėl vokiečiai nešinasi
iš tos Belgijos dalies.
•

AUSTRALAI PAĖMĖ VISĄ
TURKŲ KOLIUMNĄ.
Londonas, spal. 4.—Austra
lai raiteliai, veikiantieji siaurrytuose nuo Damasko, Sirijoj, užpuolė ir nelaisvėn paė
mė visą turkų kareivių koliumną—15,000 su sunkiomis
armotomis ir 40 kulkasvaidzių.
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VOKIEČIAI KRAUSTOSI
IŠ ALZASO

T

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, SPALIS (0CT0BER) 4 D , 1918 M.

PASKUBĖKITE SU
BONDSĮIJIRKIMU,

NUSKENDO S. V. KARĖS
LAIVAS.
Su juo žuvo 118 žmonių.

AMERIKONAI PROGRESUOJA
RUSIJOJE

Per pirmutines penkias
kampanijos dienas Ket
virtosios Laisvės Pasko
los bondsų Chicagoje par
duota už 30,000,000 mi
lijonų. Išeina kiekvienai
kampanijos dienai 6 mi
lijonai. ;(
Atsiminkite, kad Chicagos dalis šitoje pasko
loje yra $252,000,000. Tai
gi, kad tą reikiamą dalį
surinkti, prisieina Chicagos žmonėms kasdien

Washington, spal. 4.—Bri
tanijos pakraščiuose rugsėjo
26 dieną nuskendo Suv. Val
stijų karės laivas Tampa.
Su laivu žuvo 10 oi'ieicrių,
102 jurininku, vienas anglų oficieras ir 5 civiliai darbi
ninkai.
Karės departamentas ' pra
neša, kad Tampa nuskendo
nakčia Bristol pertakoje, pildydamas tarnyba.
Niekas nežino, kas su laivu
atsitiko, kaip jis nuskendo.

bondsų įsigyti

Tik j pakraščius vanduo iš
Toliaus į piet/s upė yra pri tėjo nuo bolševikų žvėrišku
plovė to laivo Įvairius daik
leista bolševikų minų ir vi mo. Bolševikai ten daug žmo
tus.
sokios rųšies paskandintų lai nių nužudė ir mantą išplėšė.

ne už 6

milijonus, bet mažiausia
už 13 milijonų dolierių.
Paskolos
kampanija
baigsis 19 dieną šito spa
lių mėnesio. Ligi kampa
nijos pabaigos palieka dvi
savaiti. Per tiedvi savaiti reikia tad surinkti su
virs 200 milijonų.
Kad Chicago tikrai savo
dalį surinktų, būtinai reiIda, idant visi žmonės
kuoveikiaus pirktų Lais
vės bondsus. Nereikia
laukti toliaus, bet pirkti
kuoveikiaus.
Visi privalo pirkti bond
sus. Nes tik tokiuo būdu
Chicago galės pasidžiaug
ti ir pasididžiuoti, kad
davė savo dali pinigų ka
rės reikalams.
Lietuviams parankiau
sia pirkti bondsus "Drau
go" ofise, arba pas vi
sus lietuvius pardavėjus,
katrie darbuojasi lietu
vių divizijoje. Nes per
kant bondsus nuo svetim
taučių, už lietuvių pini
gus pakeliamas svetim
taučių vardas.
Lietuviai, paskubėkite
su Laisvės bondsų pirki
mu. Parodykite svetim
taučiams, kad jųs esate
stropus, kad jųs priside
date prie kaizerizmo ir
bolševikizmo sutruškinimo.

Archangelskas, sp. 1 (suvėlinta).—Amerikonų,
anglui
rusų ir prancūzų kariuomenės
abiem kraštais upės Dvinos
turi užėmę visus sodžius ir
miestelius per 125 mylias net
ligi vietovės Kotlos, Volog
dos gubernijoje.
Talkininkai per praėjusi
dvi savaiti pasivarė pirmyn
75 mylias ir šiandie randasi
už 375 mylių pietrytuose nuo
Arcliangelsko.

upe Dvina, visi sodžiai nepa
liesti bolševikų, pabėgusių iš
Archangelsko,. Bolševikai tuomėt bėgo taip greitai, kad bol
ševikų valdžia Maskvoje įsa
kė jiems sustoti Bereneskaja
apylinkėse. Jei ne tasai įsa
kymas, bolševikai nežinia kur
butų buvę atsidūrę.
Bolševikų galvažudystės.
Bet nuo tos vietovės į pie
tus sodžiai labai tlau^ nuken-

i

vėlių, kad tuo būdu pakenkti
talkininkams toliaus briauties.
Tečiau iš ilga iN upės Vaga
(?) nesutinkama .jokių kliū
čių ir einama toliau. Ameri
Amsterdam, spal. 4.—Nau konų kariuomenė yra svar
jai paskirtas Vokietijos kan- biam mieste Serkuck.
clieris yra Badeno princas
Nesutinkama didesnio pasiMaximilijanas. "Norėta knnpriešinimo.
clieriu
pastatyti dabartinį
Talkininkai,
briaudamiesi
vice-kanclierį von Payer. u e t
Dvinos pakraščiais, niekur
tasai atsisakė.
nesutiko stipresnio bolševikų
pasipriešinimo, išėmus rugsė
KAIZERIS TARIASI SU
jo 21 diena. Tų dieną bolše
SAVO VALDININKAIS.
vikai amerikonus per pen
Amsterdam, sp. 4.— Už va- kias valandas apšaudė 4culkakar vakare* naujo 'Vokietijos svaidžiais Selcko apylinkėse.
kanclieriaus princo Maximili- Šiauriuose nuo Bereneskaja,
jano rūmuose atlaikvta va\s- kuri tai vietovė randasi ne
tvbės tarvbos susirinkimas. toli susiliejimo upės Vaga su
Pirmininkavo pats kaizeris.
Jis Berlynan buvo atkeliavęs
su fieldmaršalu von Hindenburgu iš karės fronto.
Tampa turėjo 1,181 tonų intilpimo. Pastatydintas 1912
metais.
NAUJAS VOKIETIJOS
KANCLIERIS.

REICHSTAGUI BUS PRA
NEŠTA VYRIAUSYBĖS
POLITIKA.
Tomis dienomis jis turės but
sušauktas.

Amsterdam, spal. 4.— Vo
kietijos partijų lyderiai nus
prendė, kad pilna reichstago
narių sesija turi but sušauk
ta ateinantį antradienį arba
•••«
•*•*
trečiadienį.
Vokietija turi naują kancUŽDARYTA MOKYKLOS
lierį. Tasai reichstagui pra
h
IR TEATRAI.
neš, kokios vyriausybė laiky
ITALAI ATNAUJINO
sis politikos. Nes kanclieris
FENSYVĄ ALBANIJOJ.
—
Philadelphia, Pa., sp. 4.— po kaizerio yra pirmoji vy
Washinffton, spal. 4.—Vie- r) e Į į n fi u e n zos
siautimo Čia riausybės galva.
tos italų ambasadai pranešta,' u ž ( k r y t a y i s o s m o k y k l o s h .
PIRKITE KARĖS TAUPY
kad italai atnaujino otensy.
MO ŽEKLELIUS (V7.S.S.).
vą prieš austrus Albanijoj, i

. •

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KABĖJE.

PATRAUKTA TEISMAN. Už piktadarių pabėgimą iš
kalėjimo tarp kitų patraukta
kriminalin teisman ir vieno
piktadario Dear moteris. Ji
nai kaltinama už pristatymą
kalėjiman pjūklelių.

ŽUVO 26 DARBININKAI.

Po num. 2257 No. Kilpairiek ave. motina P. Pionke iš
ėjo krautuvėn, namie paliku
si 6 metų mergaitę, 4 metų
berniuką ir 8 mėn\ kūdikį.
Jai išėjus, namuose pakilo
gaisras. Mergaitė ir berniu
kas laiku išsigelbėję. Kūdikis
sudegė.

Cleveland, spal. 4.— Pennsylvanijos linijos, traukinis,
bėgdamas iš Akron į čionai,
ties Bedford užlėkė ant būrio
darbininkų, vos tik išlipusių
iš lokalio traukinio. Užmušta
26 darbininkai.
Jie dirbo. McMvler Interstatė Foundry Co. dirbtuvėje.
Iš čionai kasdien jie su ki
tais darban važiuodavo trau
kiniu. Šiuo kartu lokalis trau
kinis huvo nuvežęs 600 darbi
ninkų.
Bėda suverčiama ant tirštos
miglos.

Paryžius, spal. 4.— Vakar
čionai iš Londono atkeliavo
Suv. Valstijų karės sekreto
rius Baker. Čionai jis įstojo
konferencijon, kurią buvo per
traukęs iškeliaudamas Londo
nan.

uoste.

CHICAGOJE

Washington, spal. 4.— Va
kar, paskelbtam
kareivių
nuostolių sąraše:
Žuvusių mūšiuose
95
Pražuvusių mušiu metu ?.5
Pavojingai sužeistų
102
Mirusių nuo visok atsitik 2
Mirusių nuo žaizdų * 13

KARĖS SEKRETORIUS
PARYŽIUJE.

Britanijos kariuomenė išeina iš transporto Vladivostoko

i gyventojai visur talkininkus
priima kaipo išgelbėtojus.
Jie apie bolševikus pasako
ja, kad bolševikai yra dau
giau niekas, kaip tik papras
tų žmogžudžių-plėšikų gau
jos. Jie tik žmogžudystėmis
užsiimdėja ir iš plėšimų pra
gyvena. Tų gaujų vadai gy
vena Maskvoje, parinktiniaustuose rūmuose. Juos saugoja
ginkluoti sargai. Juos globo
ja vokiečiai.
Bolševikai su savimi iš
Archangelsko pasiėmė garinę
greitą valtį, kuriąja vežioja
ma keliauninkai. Tuo jie pa
darė talkininkam* iiuostonTr.
Nes ta valtis buvo įeikalinga
talkininkams vyties bolševi
kus su jų negreitomis Valti
mis.

SUDEGĖ KŪDIKIS.

AR TIK NEBUS UŽDARY
TOS MOKYKLOS.
Kalbama, kad Chicagoje
Ii but uždarytos mokyklos,
nes jau ima sirgti influenza
ir vaikai.
RYTOJ PILIEČIŲ REGIS
TRACIJA.
Rytoj įvyksta
Chicagoje
prieš rinkimus piliečių regis
tracija. Registravimosi vic-tos
bus atijiarytos nuo 8:00 ryto
ligi 9:00 vakare.
Visi piliečiai *ir pilietės,
katrie ateinančiais rinkimais
nori balsuoti, privalo registruo^ies.

—- Rymas, sp. 4 — Italijos
Madridas, spal. 4.— Ispani
ministerių pirmininkas Orlando iškeliavo kare's fror- joje sustreikavo 12,000 laiškų
tan. Matyt, prasidės italų vei išnešiotoji!. Reikalauja dides-<
nių algų.
kimas.
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la ant 1,915 gyventojų
Juo didėsnis skirtumas palyginus į Ru
sijos plotus.
Spalių 1 dieną Suv. Valsti-, rime tą prirodyti savo darRusijoj ant kožno 100 ketvir
jų senatas didžiuma balsų at- i bais.
tainių mylių ploto teišpuola vos
LIETUVIŲ KATALIKU DEEMRASTIS
LTTHLAMIAM DAILY FH1EJID
Eina kasdiena išskyrus nedėldienius.
J e i mes atmesime moterių po pusę mylios geležinkelio, o
Sulietuvino - - Kun. F. B. Serafiną*
Publiahed Daily Ezoept Sandara by metė bilių, kuriuomi buvo rei
!
pripažinti mote teisių įstatymą, tai moterys Britanijoj (ant tokio pat ploto)
rREVUMEBAlOfi KAUTA:
DRAUGAS PLBULSHING CO., Inc., kalaujama
Metams
f M O 1800 W. 4«tk S t , Chicago, Illinoie. rims lygiateisę politikoje. Tas gali mumis nepasitikėti, gali po 20 mylių (suprask, Britanijoj
PIRMAS SKYRIUS.
I t s d mctn
$3.00 j
su mumis bendrai nesidarbuoti geležinkeliai bent 40 kartų tan
bilius
jau
senai
priimtas
že
Prenumerata mokasi iskalno. Lai- .
TERMS OF SUBSCRIFTIOIC:
K A T E K I Z M O SVARBA.
Kitos tautos jau pripažino tą kesni). Karė pertraukė didelius
kongreso
buto.
Bet
n e year
5 , 0 0 mesniojo
-kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, °
*
Rusijos, naujų geležinkelių pie
1
ir gana. svarbų demokratijos' princi
ne nuo Naujų Metų. Norint perinai- Siz months
93.00 senatas priešinasi
nus, kurie buvo neatbūtinai rei
11. _ A r privalome tikėti, ką mokina katekuraia/? ~nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Tlmrsday's Edition
pą. Antai Britanija taip pa
Dabar
bijius
ir
vėl
atidėtas
»2.0o
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti
kalingi kasdieniniame krašto gy Sykį skaičiau indomų atsitikimų..
Turinys jo y r a tikybi
darė,
nežiūrint
pirmesniojo
I š p e r k a n t krušoje a r e x p r e s e "Money ^At NEWS-STAJfD8 2c A COPY
neapribuotam laikui.
»
venime.
Laike karės tas reika niai svarbus.
Įvyko taip, apie šimtmetis atgal, Amerikos
Order" arba įdedant pinigus J regi
savo
pasipriešinimo.
Argi
mes
Advertising rates o n application.
struota lai.4ka.
lingumas padidėjo.
Bet nepaŠiuo kartu už biliaus pra' . , _ . . , .
negalime pasinaudoti tuo pa sigadėdinus greitu geležinkelių Suvienytose Valstijose.
vedimę, d a u g darbavosi ir
'
Duktė pulkininko E t h e n Allen — bedievio bei netikeii'
vyzdžiu? Argi mes
turime
prezidentas. J i s tuo tikslu nu
išsivystimu, pavelyta laike karės iį0> u i n a į dikčiai susirgo.
Lapkričio 12 dieną 1827 metais,
moterims pripažinti teises tik sunykti per perdidelį išnaudoji
nelaiminga mergaitė sužinojo nuo gydytojo, k a d j a i tik lie
1800 W . 4 6 t h St.,
Tel. McKinlsy 6114
ChiCftgO, 111. ėjo senatan ir tenai pasakė tai bendruose kentėjimuose,
mą
vagonų,
neturėjimą
kuo
bei
karštą kalbą. Paskui
prieš
ka vos kelios valandos iki mirčiai.
a u k o e i r da
kaip
pataisinėti
vagonus,
garve
lllllllilIlMIlIlIllilIlIllIlIltlIlIlItlHllllljllHllllllHlllllllllllllllilIlIlIlIlIlIltlIlIlIlIlIllIli
pat balsavimą dar. vėl sena- j
*
^buose,bet ne priSkubiai pasikvietė tėvą.
Paėmus jį už rankos silpnu,
vlIe l ose
žius.
O
karės
reikalai
spaudė
vis
* J
šalies politikoje?
Penktadienis, Spalis, 4, d. Pranciškus Asižietis. Edvinas tui pasiuntė savo laišką-pa-!
mirštančio balsu paklausė:
"Brangus
mano tėve! aš j a u
labjau.
Ačių tam pradėjo irti
J
e
i
atmesime.
įstatymą,
tai
neužilgo mirsiu. Meldžiu, rimtai pasakyk m a n a r turiu ti
Šeštadienis. Spalis, 5, d. Placidas. Flaviona.
raginimą. Bet tas į senatą ne
geležinkeliais
susinėsimai,
kilo
padarė intakos. P a t y s sena ne tik susidursime su moterių ekonominis pairimas Tr negalė iki kėti tam, kaip kalbi, kad nėra Dievo, nėra dusios, n ė r a am
žino gyvenimo?
A r tikėti į tą, ką katekizmas mokina, ką
demokratai
balsavo nepasitikėjimu, bet dar tikraf laimingo galo karę datęsti.
jį veikia lenkai politikie toriai
Tėve, greitai, neatidėliodamas atsariai. Parodo, kiek jam ru prieš bilių. Senatoriai prie- busime i r verti to nepasitiIštikro aš (Martens) manau, nuo motinos išmpkauf
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pi Lietuvos dvasiškieji rei- šingi pripažinti moterims l v - ; k e J i m o - Moterių
pareigos jog jokia pasaulyj kita tauta gre kyk, nes jau man artinasi paskutinė v a l a n d a . ' '
'Lietuvių Tautinas Tary
Tėvas nekurį laiką stovėjo, tarsi, stabo ištiktas. / V a 
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širdyj
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širdys dar labjaus ir galin- sų visuomenės nebūtų pajėgusi landomis jo veidas tai jau pabalo, tai jau pajuodavo. Buvo
toliaus
ignoruos
Lietuvių
jos' ' apie Šventojo
Sosto
aiškiai matoma vidujinė kova.
T a i p netikėtai, mirštančiai
Svarbu supažindinti skai giaus ims plakti, jei pripa
datęsti karę iki tol, kol rusai
reikalus,
vienval
tarnauda
dukrelei į jojo sąžinę atsikreipus, tas pirmiau t a i p iškalbus
"nesirūpinimą' Lietuvos reitytojus su prezidento kalbos žinsime moterims reikalinga- tęsė, net paėmus kazarminiai išH bedievis
it be žado tylėjo.
mas šovinistiniems Lenkų turiniu moterių teisių r e i k a - :
- kalais jau duoda vaisių. Da
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gias
j o m s p r i d e r i a m a s te
auklėtus, nežmoniška drausme
Galutinai prisiartinęs prie mirštančips, kuone springs
interesams, tai gal prieiti lais. Prezidentas senatoriams g e s '
bar puiki proga ir vėl mūsų
persiėmusjus ^vokiečius.
tančiu balsu prabilo:
" M a n o dukrele, mano brangiausia
prie to, kad Lietuvos Baž pasakė, kad dabartinis į o - j p
laisvamaniams
pašmeižti
nuLankydamas Rusiją perėtais dukrele, tikėk tiktai tą, ką tave tavo motina mokino, ką
rezidentas
pagaiįaus
nyčia gali atsimesti nuo mentas pateisina jo jsimaišy-1 ^
j Šventąjį
Tėvą.
Kituomet
y * metais mačiau ilgiausias eiles katekizmas — Dievo Bažnyčios mokslas m o k i n a ! "
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Rymo,
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matyti,
Šventasis Tėvas buvo pakvie
mą tuo reikalu, Moterių bal- j g i m e R a l i b u t a p s v a r s t o n i a s ; žmonių, belaukiančių prie krau
Lengva suprasti kaip nustebino, tenai esančius ištvirkė
nenori
būti
teisingu
katali
tęs kariaujančias šalis taisavimo Įstatymo pravedimas Bėt
,. b u t a p s v a r s t o m i tuvių nusipirkti miltų Samaros lius — bedievius toksai pulkininko atsakymas.
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J .mieste, pasiturmciame, viduryj jo, noses nukabinę, tarsi, butų žemę praradę.
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goms sugestija. Ant nelaimės,
rgumentai>
k u n a i s
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M ^ . « - J B Bapskričio,
Vienas iš jų, jau senai atpuolęs nuo tikybos, paklaus
minaresniam
karės apareif
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*
iama.
centre javų prekybos. Grudų tas, ką jis mano apie tokį pulkininko pasielgimą, a t s a k ė :
ten nebuvo paminėta Lietuva.
Kiek tai tuose žodžiuose vedimui. Mes toje karėje daRodos, senatas turėjo pa sandėliai mieste buvo pilninteliai
"Geriau, gal, yra be. tikybos, geidulingai gyventi; gi mirti
; Nezaležninkams ir laisvama- vaikiškumo ir ignorancijos. Jyvaujame.
Kariaujame
už klausyti to gražaus preziden
tuo
laiku.
Dideli
čia
pat
naujos
kur-kas geriau žmogui užlaikančiam tikybą, žmogui dorai
- niams tas ir davė progos kal- Mat, norima lietuviams pa žmonijos teises.
to atsiliepimo. Bet įvyko prie- rųšies garo varomi malūnai, la gyvenusiam.
*nus versti ant Šventojo Sosto. taikyti į opiausią jausmų vie
Karė turi but laimėta ir tu- šingai.
bai puikiai įrengti grudų mali
Matai, mielas skaitytojau, ką mano ir kokį duoda liu
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tą, bet, užuot to, pataikoma ri but
prašalinta
visokios j Moterys veikėjos rečiau ne- mui, bet tie malūnai stovėjo be dijimą net patys ištvirkėliai — bedieviai apie katekizmą,
Mūsų laisvamaniai statosi tiesiog tuščion savo makan- kliutys, kokios trukdo laimė-, nusimena. J o s snko, ir tai darbo, trukdanti kuro, kurį ge apie Katalikų Bažnyčios mokslą, kuomet išvysta besiaudidžiai išniintingi. Bet jie ne lėn.
jimui. Moterių teisių įstaty-1 teisingai, kad moterių teisių ležinkeliai savo laiku nepristatė, biančią giltinę namuose.
" T ė v y n ė " gabiai moka pa mo pravedimas neturi but politikoje klausimas a r ank- ačių tam žmonės prie tų grudų
pagalvoja, kas per priežastis
Užtai gyvenk sulfg Katalikų Bažnyčios mokslo, o gyve
krūvų
turėjo
apsieti
be
duonos.
yra, jei Šventasis Tėvas savo taikauti lietuviškiems neza partijinis klausimas. J o pra- ščiau, ar vėliau bus visgi pa
nime išvengsi abejonių šmėklos, gi mirštant nekankins tavęs
Panašių
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daug
daugelyj
prapulties baimė. — Šchmid et Belet, Cat. H i s t , II., 47.
yra būtinas
taip, sėkmingai išrištas. P a t s seraštuose apsilenkia su Lietu ležninkams ir laisvamaniams vedimas
vietų
Rusijos
žemdirbvstės
apva. Kuomet visos
didžiulės su socijalistais. Bet ir šituose kaip yra būtinas karės laimė-; natas įsitikins negerai elgiąskričiuose. Vidurinėje ir Šiauri
pasaulio valstybės
kiekvie visgi susiranda kiek protin jimas. J e i turime stovėti de- • sis, jei ilgai trukdęs mote- nėje Rusijoj padėjimas dar blo
VOKIEČIAI IMA KRAUSgesnių
žmonių,
katriems
sma
mokratijos priešakyje, tai tu- rims įgyti prigulinčias teises. gesnis,
nam žingsnyj prasilenkia su
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kininkai dargi turėjo sunkumą
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Washington, spal. 3.— Vo
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ros komunikacijos (gerų susine- mėsos ir kai kurių mažiaus svar
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Provost Marshal General dalį ištraukia iš Rusijos. To
bių maisto dalykų. Na, Rusijoj
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Rašo R. Martens.
šimams kelių).
kaltina pačią lietuvių visuo talikiškai tautai atsimesti yra
Iš maždaug 50 Rusijos portų, miesčionis turėjo pakęsti ne tik autorizuoja sekamą:
kių žinių gavo valstybės de
(Iž
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mene. Sako, patys
lietuviai vi s viena, kaip kad jai pas
per kuriuos paprastai eidavo Ru trukumą mėsos, riebalų, bet irgi
Atkreipiama
domos visų partamentas.
Vokiečiai pir
Rusijos
kariškas
pairimaį
ir
durinos
bei
bulvių
per
pastarus
sijon ir iš ten tavorai, del karės
kalti, kad mažai arba nieko kleisti* t a r p lietuvių tą pačią
svetur gimusių registrantų į miausia apleidžia Pskovą ir
išstojimas
iš
talkininkų
eilės
tei
du
metu,
nekalbant
jau
apie
to
§u
Vokietija
paliovė
tarnavę
48,
neinformavo tų šalių, kad ne apie " a t s i m e t i m ą " nesąmosingai apgailėtina visiems ištiki paliko Rusijos reikalams aptar kius speeijalius, kaip cukrus, faktą, kad kiekvienoj apylin Bielgorodą.
n
supažindino
svethmj
tautų | Smiems piliečiams, Britanijos ir nauti tik du portu, vienas svar konfitūrai (jam) žuvįs, arbata, kėj Legaliai Patariamieji Ko
Rusijoje išviso vokiečių ka
*
diplomatų su Lietuva. Jiems
(Legal
Advisory riuomenės bus apie 600,000
Rusijos taippat ir tai yra apgai bus ir kitas menkas, Vladivosto kuriuos dalykus negalima žymes- mitetai
nei į galvą neateina pabarti
Suaugę vyrai, bet be vai lestaujama
prezidento
skirti kareivių.
Rusijos
nemažiau, kas ir Archangelskas, kaipo vie uioj Rusijos dalyj gauti visai per Boards),
Tik negalima pa
toki Britanijos ministerių pir- kiškų pasielgimų negali apsi- neg šioj šalyj (Britanijoj). Bet
2
metu.
Paprasčiausieji,
reikavalstijų
gubernatoriams
re
tirti vieno d a i k t o : a r Vokie
ninteliai keliai, per kuriuo^gaiimininką ar kitos šalies valdo- eiti. Sakosi esą pažangus, bet kuomet ieškoma to kaltininkas,
lingiausieji
pragyvenimui
daly
komenduojant
sulig
šio
ofiso,
ma buvo gauti iš talkininkų patija iš ten kareivius ištrau
vą. kodėl jis nieko
netaria rėplioja į viduramžius. J a u  didelė neteisybė difroma Rusijai gelbą karėje pramonijos reikme- kai negalima gauti nestovėjus parėdymų, yra pasirengę pa
kia vakarų fronto reikalais,
Lietuvos reikalais.
čiasi dideliais tautos mylė- tarpe tūlos dalies britų visuome nomis, o dar turint tik tuos du prie krautuvių eilėse, o tos eilės gelbėti " ą u e s t i o n n a i r e " išpil- a r gal p a s i t r a u k i a šalin nuo
Bet kuomet tą patį pacjaro tojais, bet savo tautai, -savo nės, kuri stato •"ūsus tarp išda portu Rusijai reikėjo saugoti Rusijoj kitokios, negu Londono dant,
taipgi
supažindinant talkininkų * veikimo Rusijoje.
Queues
("kjus").
Vietoj
kad
vikų
tautų,
kaltina
juos
oi
išda
maždaug 25,000 mylių ilgą rubejuos su jų pareigomis ir jų
Šventasis Tėvas, tai
vienų liaudžiai nevelija laimės, bet
Be kitko labai svarbią d a r '
laukus
keletą
valandų
žmonės
vystę
talkininkų
reikalo.
Užlai
žių, apie 6500 mylių karės tikra
pabarimų neužtenka. Laisva- darbuojasi liaudies pragaiš
teisėmis, sulig Parenkamosios
vieną žinią
gavo valstybės
kymui teisingos nuomonės apie me fronte.
Vladivostokas buvo gauna prastovėti ištisą dieną, Tarnybos Įstatymo.
- maniai ima lieti visas savo tingumui.
tankiai visą naktį, šaltyj virš 20
departamentas. Būtent, Uk
Laisvamaniai
informuoja rusus sprendžiant apie jų išąto- maždaug 8,000 mylių tolumo nuo
j pamazgas. Taiko tiesiog mū
smarkiai
K a d lokaliai ir distriktų rainos gyventojai
jimą iš karės reikalinga suprasti rusų karės fronto, Archangelskas laipsnių, o tai del to, kad ga
Lietuvos
reikalais
pasaulines
sų liaudies širdin kaip su kotas baisiai neprielankias aplinky apie 2,400 mylių.
Prie to dar vus nusipirkti bakanėlj duonos, ( b o a r d ' a i ) , registrantus kla pąMlę prieš vokiečius. Kiervaldžias.
Kodėl
jie
negalėtų
• kiu peiliu ir kursto, ir grubes, kuriose rusai pradėjo karę, Archangelsko portas tėra liuosas šmotelį mėsos; ir tai ne retkar- sifikuodami,
galėtų
veikti nevo apygardoje buvęs bai
nukreipti
tokių
pat
informa
j moja, ir šmeižia, ir visokiais
čiais,kada
ypatingesnis
kokio
noi's
tęsė ją ir galutinai paįro nely- po 6 mėnesius į metus (šiaip
teisingai ir pilnu perpratimu sus ukrainų revoliucijonierių
cijų
ir
į
Rymą
I
Nejaugi
tik
budais bjaurioja.
dalyko
trukumas,
bet
kasdien
su vokiečiais, s
visų pareiškimų, kuriuos re- susirėmimas
gioj kovoj. Tos neprielankios užšąla) ir su Rusijos centraliais
•*
vienai mūsų gerb. dvasiškijai
laike pastarų 2 metų. Prie to di
aplinkybės gali paaiškėti palygi- j geležinkeliais jis tesujungta vie
gistrantas mano turi teisės Kovoje turėjo žūti apie pus
ir šen, ir ten, ir visur kitur
džiuma
Rusijos
žmonių
negauna
nus su padėjimu šios šalies (Bri- j n u siauru keležinkeliu.
Rusija
daryti, y r a būtina, kad visi antro tūkstančio vokiečių.
Turėdami kiek
išminties,
drapanų
ir
batų,
o
valstiečiams
darbuoties tautos reikalais ir tani jos).
i sumobilizavusi nuo 10 iki 12 miklausimai
" ą u e s t i o n n a i r e " Tofiaus pranešta, k a d t u r k a i
mūsų laisvamaniai galėtų žitrūksta
taip
neatbūtinų
dalykų,
paskui dar kęsti išmetinėjiVisųpirmą, Rusija įtraukta ka- hjonų vyrų, turėjo pasiganėdinti
2 noti, kad kaip visas
kitas
esantieji, butų
teisingai ir pradėjo evakuoti miestą Ba
kaip
vinių,
arkliams
padkavų,
rėn tuo laiku, kad jos svarbiau- ant tokios menkos pagelbos reik• valstvbes, taip ir pati Šven,
pilnai atsakyti.
Tuo pačiu ku, Kaukaze. J i e visiškai su
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sioji
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kaip
va:
kasyk
menomis, be kurių ji jautėsi be-'
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Neskleiskite
paiuokaneių
Nemanau mesti ant ko nors laiku turi būti prirengta sy naikino miestą ir padegė ap
lų,
mašinų,
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audiniu
ir
jėgė.
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geriausiai
/ - t a u Sostą pirmiau
reikia su- .
,
.. ,. . l
. j u s pačius gvumojimų,
bet tt., pilnai buvo prigulminga nuo paaiškės palyginus kiek laivų at kaltę už tokį Rusijoj laike karės kiu su " ą u e s t i o n n a i r e " visi linkinius žibalo plotus.
- ir
pazmdmti su Tik
Lietuvos stoviu .' , ... , ,
. . .
Be abejonės reikalingi afidavitai ir prfe- . reikalais.
., , . rwr-i ,po to supa- die
imkitės
darbo taip,
sian- Vokietijos, iš kur gaudavo visus plaukia į portus.
darbuojasi
mūsų kaip
visuome
Per tris pir išsivysčiusį stovį.
; žindinimo butų galima kokį
Tuo tai
BULGARAI PASIRENGI!
reikalingus darbui prietaisus ir muosius 'karės metus į Rusijos senos valdžios tvarka nemaž ta dinė informacija.
nės veikėjai!
į vieną-kitą smarkesnį žodį tarUŽPULTI TURKUS.
mašinerijas; prieš karę Vokieti portus atplaukdavo vidutiniai po me prasikalto, irgi nemaž v kalta tikslu Legaliai Patariamieji
; t i, jei į Lietuvą nebūtų atr
ja užėmusi buvo pirmą vietą tarp 1250 laivų per metus, kad tuotar- naujos valdžios politika per ke Komitetai sutverta.
; kreipiama doma. Laisvama- SOCIJALISTŲ L A I K R A Š T I S pramoningų valstijų x (tckiomis pu į Britanijos portus vidutiniš letą m&iesių po revoliucijos; ir
Londonas, sp. 2.—Salonike
Tieji komitetai savo patar
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gi
kaltas
nesutarimas
ekonomijos
I niai turi žinoti, jei jie to nori,
skaitoma buvo Britanija, Ameri kai atplaukia po 2,200 laivų kas
navimams turi didumą savo tarianties apie ginklų padėji
«.
dalykuose
tarp
Rusijos
ir
talki
I kad lenkai per desėtkus metų
ka, Prancūzija, Vokietija ir Bel savaitę. Įsivaizdink šias (Brita
apylinkės advokatų, inimant mą Bulgarijos atstovai pažy
Amsterdam, spal. 3.— Vo
r
ninkų.
Ką
noriu
pastebėti,
tai
gija.
Red.) kas link įvežamų į nijos) salas per vokiečių povan
. V atikane turi išdirbę
savo
tuos, ką gali svetimomis kal mėjo, kad bulgarai visuomet
kiečių socijalistų
laikraštis
jog
Rusijos
tragedija
yra
per
deninius
laivelius
atkirstas
nuo
Rusiją tavorų daugybės. Kitaip
. vardą. Gi lietuviai
vos tik
Jųjų pa yra pasirengę bendrai su tal
Vonvaerts pagaliau
atsiver tarus, Rusija gavo stot karėn su pasaulio iki tiek, lai^ų plaukimą daug paini ir komplikuota, kad bomis susišnekėti.
-pradėję tuo tikslu darbuo
tė, pradėjo rašyti prieš kai valstija, kuri laikė daiktus nuo sumažintą taip, ir suprasi Rusi butų galima jq išaiškinti vien tarimais ir pagelba gali nau kininkais užpulti Turkiją, jei
j i e s . Nežiūrint visokių intri
su savo
pasidazerį, kuomet Bulgarija pasi- rusų amunicijos išdirbimo ir a- jos padėjimą, %kad jos Europos persidavimu ir atskala.
Toki dotis visi registrantai be jo lukeriuos
v
gų, lietuviams prie šventojo
Taipgi afi viniu.
ketino taikinties su talkinin belnai pramonijos.
žemės rubežiai buvo apstatyta pažvalga į Rusijos tragediją nei kio atlyginimo.
•Sosto jau pralaužti pirmieji kais.
davitai gali
būti
prisiekti
Net jei Rusija butų turėjusi austro-vokiečių armijomis, o por- teisėta, ne teisinga.
ledai.
Ir galutinai, nepamirškim, kad prie jų be jokio užmokesnio.
Vonvaerts rašo, kad Bulga pramonija pilnai sau užtenkan tai Uždaryti del vokiečių ir turkų
Legalio Patariamojo Komite
*
per
pirmus
du
metu
karės
Rūsį
blokados.
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e
negali
išpranašauti
Local
rija atsimeta nuo Vokietijos, eią (be kitų pagelbos), visgi jos
to randasi prie Local Board
Tas palyginimas dar nėra pil jai teko pakelti sunkiausioji naš ar District Board'ų nuospren
Dabar mūsų laisvamaniai Bulgariją paseks Austrija ir padėjimas sunkesnis butų buvęs
buveinės,
laiku,
kuomet
*lyg maži yaikai gązdina^ Ry Turkija. Tuomet viena Vokie negu bile kurios kitos kariaujan nas. Ką britams reiškė jūrių ke tos dalis. Nepamirškim Rytprū dį pavieniuose atsitikimuose.
sius, Galiciją .ir tt., ne milijonus
mą, kad, girdi, lietuviai imsią tija paliks prieš kelias didžiu čios valstijos- Ant maždaug 180- liai — tą Rusijai žemės geiežinJ i e aplamai p a t a r t i tegali ir " ą u e s t i o n n a i r e " išpildyti rei
000.000 gyventojų
ji .teturėjo keliai. Net paprastose, taikos ap rusų gyvybių, paaukautų bend gelbėti registrantui
'
h atsimesią nuo Rymo (su- les šalis.
priren kalaujama.
ram
dalykui
(karei
su
vokie
maždaug
150
sykių
mažiau
dirb
linkybėse (laike taikos) Rusijos
prask—nuo Šventojo Tėvo),
giant poperas sąžiningoj pa
Vorwaerts
todėl
pažymi,
Jus a » t e
skatinami laistuvių ir fabrikų negu Britanija. geležinkelių toli gražu neužten čiais).
-jei šis nesirūpinsiąs lietuvių kad gana to kraujo pralieji
stangoj suteikti Local a r Dis svai su jais tartis, j»asitiktnt,
Neturint įtaisų ir mašinų Rusijos ka. (Palyginus gyventojų skait
reikalais. Antai
" T ė v y n ė " mo ir tegu tuojaus bus įvyk pramonija sunyko.
trict Board'ams jo visus fak kad jų pagelba savyje paša
Paliko tik linę) Rusija teturi 1 mylią gė
rašo:
doma taika. Tegu
žmonės talkininkams užpildyti trukumą ležinkelio, ant-3815, gyventoji;,
tus perprastinu būdu, kad ga linio tikslo neturi.
"...žinia parodo, kaip netei patys paima šalies reikalus. ir priduoti rusams ką jie nustojo
lima butų teisingo nuospren
SAVE
tuotarpu Britanijos, kur nepalysingai atsineša popiežius į Tegu Vokietijos valdžia bus gavę iš vokiečių.
džio atsiekti.
Stock* Ir Bondfl Perkami tr Fmrdo*Bet greta sa- j ginamai patogesnė jūrių komudarni
veiklus darbas. Andrews*Oo,
Lietuvos klausimą, kaip į demokratiška.
vo reikalų ir kariškų rūpesčių-tai-1 nikacijs, mylia geležinkelio išpuoMažiausia vitnas narys iš IMMo, hm lalle «t, aidėta 1M0 8%
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Senatas ir Moterių Teises.

Katalikiški Padavimai

m

Katekizmas Paveiksluose.

Draugas" Publishing Co.

Kiek čia išmanymo.

RE6ISTRANTAMS TEI
KIAMA PAGELBA.
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Penktadienis, Spalis '4, 19?g

Lietuviai Amerikoje.
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SHEBOYGAN, W I S .

' » • » » » « • m • !• • • SS

^dolierį aukojo: J. Rutkaus
kas, J . Šalčius, J . Keturakis,
J . Baikauskas, J . Austrevičia
'ir kun. P . Meškauskas.
Po
pusę dolierio: kun. Bučys, P .
Bartuška, J . Simoninas, Belekevičia, Dabrbvolskis, Šlapi
kas, Žalys, .Dėdinas ir Višvalis.

mesni, solistaį ir solistės . iš
Brooklyn'o ir Newark'o. Cho
rai dainuos naujausias, dai
nas. Taigi nepraleiskite šios
progos, nes Bus malonu kiek
vienam linksmai laikų pra
leisti, atnaujinti vasaros iš
neštas linksmybes, kurių taip
labai gailimės.
P o programui bus šokiai. Vasara laks
tėm po pievas, o dabar, vietoj
to, galėsime ^pašokti, taigi vis
savo atsiminsime, tik malonė
kite atsilankyti kaip suaugę,
taip ir jauni. Visi busite pil
nai užganėdinti, o kurie ne
ateisite, tai 'gailėsitės, bet jau
bus pervėfru
Prasidės 7:30
vai. vak.. Lietuvių svetainėje,
180 New York Ave., Newark,
N. J.
švelnutis.

A

u e' a s
iimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

REIKALAVIMAI.

A L E Z . MASALSKIS
REIKALINGA.
3 lietuviai pardavėjai

*\

/

GRABORIUS

ir 4 lietuvė*

Lietuvis graborlus.
Atlieku
visokia* laido
KLEIN BROS.
tuves kopigiauHalsted & 20th strs.
Chicago. Ssiai. Turiu sa|vo karabonus Ir
utomobiliua,
Reikalingos 2 prityrę pardavėjos,
Taipgi didesgera užmokestis, trumpos valandos. S n e dali grabų
Turi turėti paliudijimą.
Atsišauki 5 PatJ e dirbama.
te tuojaus.
Bach's Department Store,
3641 So. Halsted Str.
T i l c p l w o Drpver 41SV
Tiiiiiiiuimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ANT RANDOS labai puikus Storas.
Gera vieta kriaučlui ar barberiui ka
talikul užsidėti bizni.
Čionais yra
būrelis lietuvių ir lletuvys kunigas,
DRESS DESIGNING
bet nėra lietuvių biznierių.
Dar
bai čia eina gerai, norint pilnesnių
Kirpimas,
priinformacijų kreipkitės sekančiu ad
taikimas ir siuvi
resu:
mas yra lengvai
S. Valentą,
išmokinama
per
130 Wooster Ave.,
mūsų Master SysAkron, Ohio.
temą. ir trumpame
laike dienomis ar *
vakarais.
Ant pardavimo — kampinis (tuš
Specijalis
skyrius.
čias) geras bile kokiam bizniui, šalę
medinis namas ant penkių pagyve
Mokiname Power Machine siuvi- >
nimų:
Randasi ant 47-tos ir Lin
mo.
Mokestis gaunama nuo $15
coln gatvių. Skersai gatvę nuo lenkų
iki $30 į savaitę, o galima išmok
bažnyčios.
Atsišaukite
ti trumpam 'laike už mažą. kainą.
Adolph Metzel,
MASTER SEVVING SCH00L
4818 S. Honore St.
J. F. KASNICKA, PERDĖZTNIS,
118 N. La Salle Str., 4th Floor,
Skersai nuo City Hali.
miiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiinii
pardavėjos. Turi kalbėti
angliškai.
Gera alga. Pastovus darbas.

&
%

Rugsėjo 29 diena buvo Sheboygano lietuviams labai at
mintina, nes toje dienoje bu
vo apvaikščiojama 15 metų
sukaktuvės,
kaip
Nekalto
|
SS07 Auburn Ave.
Prasidėjimo bažnyčia
buvo
V
nuo protestonų atpirkta, per
taisyta, pašventinta ir lietu
Toliau* keturios mergaitės
vių pamaldoms paskirta. Prie padainavo: " S u d i e v L i e t . " ir
to bažnyčia pasipuošė nauja " G i e d u dainelę", Vai. Džemegražia V. Jėzaus Širdies sto- niutė pasakė eiles: " B a ž n y 
vyla, kuri buvo pašvęsta ir čioje", Ant. Bobniutė " D a n 
su procesija nunešta iš kle g u s " ,
Marytė
Šalčiutė:
i
k
bonijos bažnyčion. Toje pro Paukščių čiulbėjimas". Ant
cesijoje dalyvavo
draugijos: galo labai visus prijuokino,
GBAKING P O W |
Calumet Baking f»owderis
SPRING
VALLEY,
I
L
L
.
Sv. Juozapo, Šv. Kazimiero ir Juozas Radzevičia savo eilė
kainuoia pusę ką. užmokate
už 'Trust Brands".
Tai yra
Šv. Onos, pasipuošusios ženk mis: "Girtuoklio pamokini
Genovaitė scenoje.
didelis taupumas.
Jus daug
leliais (sartomis) ir vėliavo m a s " .
*
daugiau sutaupysite, kuomet jį
mis.
Keturios
mergaitės,
vartosite, — kadngi jo tiktai var
Subatoje, 5 d. spalio L. Vy
Ant pat galo dar choras patosite pusę tiek kiek vartojate
baltai
pasirėdžiusios,
nešė d anavo: " P j a u t i
čių
28
kp.
rengia
milžiniškų
linksma",
kitų powderių, nes jo užtenka
stovyla, 12 mažų
mergaičių "Vyčių himnų' ir " L i e t u v a vakarų Šv. Onos p a r a p . nau
tiktai vieno šaukštuko.
barstė gėles. Atnešus bažny Tėvvnė M u š u " , visiems su- dai. Vakaras atsibuą Majestic
Calumet yra geras iki paskuti
nio trupinleio, nes gerai į d a r y 
čion, V. Jėzaus stovylą buvo stojus. Tuomi vakarienė užsi Opera House, Spring Walley,
tas, gerai ir užsilaiko.
Kuomet
pastatyta gražiai papuoštojo baigė.
111. Loš iš Chicagos ir Cicero
Jus vartojate.
Vienas mažas "finisher" su moto
2 artistu, taipgi ir iš vietinių
vietoje. Paskui klebonas alru geriausiam stovyj, antras rankinis
Visi išrinkti
darbininkai
Jack
Vytarą ir kiti šiaučiams reikalin
Vyčių
parinktini
artistai
ir
laikė sumų prie įstatyto Šv.
PRAKTIKUOJA 26 METAI
I tos vakarienės parengimui atgi dalykai, gaunami pigiais pas
Gyvenimas ir ofisas
Šv. Bedo kolegijos / mokiniai
Sakramento, laike kurios pa
E
.
K
A
P
L
A
N
&
SONS
3149
S.
Morgan S t Kertė 32 st.
| liko savo priedermes
gerai.
dalyvumų
ims.
Žodžiu,
springsakė pamokslų apie V. Jėzaus
CHICAGO, DLL.
4608 S. Ashland Ave.
Ctaieago, m .
Šeimininkėmis buvo: Anelė
[BAKING * > * * * *
BAKING
POVVDER
Specijalistas
Telefonas Yards 3404.
valiečiai neapsivils nuėję pa
širdies garbinimą ir kų V. Jė
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaikų
Stauskienė, Antanina RėklaiJus
esate
tikri,
kad
gausite
tik
MIUIIIIIIIIIIIIiniIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIHNIKV
matyti tokio istoriško veika
Taipgi Chroniškų Ligų,
zus yra pažadėję? tiems r ku
tienė, Magdalena Šalčiuvienė,
rus
rezultatus—puikus,
gražus
,
OFISO VALANDOS:
lo " G e n o v a i t ė " .
rie garbins J o Širdį.
iki
9
ryto,
nuo 12 iki 2 po piet
Magdalena Brusokienė.
Prie
ir
geri,
pajus,
pinigus
ir
kitus
dalykus.
Neturė
Ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios
Mums pasirengiant prie to
Po sumos visi graudingai
stalo: Ona Či/auskiutė, Vero
site nei jokios pragaišties. Dalykai padirbti su
vakarais ofisas uždarytai. ,
kio milžiniško vakaro pagel
atgiedojo Litanijų prie Šven/.
Telefonas Yards 687.
Calumet visuomet bus skanus ir švieži.
nika Buividžiutė, Agnė Karbėjo ir pašaliniai
biznieriai
V. Jėzaus
Širdies,
karštai
85Calumet yra teisingai padirbtas powderis—par
~t
čiauskiutė ir Salomėja Čižauišgarsindami
vakarų.
Garbė
maldaudami V. Dievo pasi
duodamas * už vidutine kainą. Jis kainuoja mažiau
skiutė. Buvo d a r išrinktos:
jiems
ir
ačių:
Masiokui.
/
gailėjimo sau, savo tėvynei ir
'negu dauguma rusių. Yra daugiau ekonomiškas,
Viktorija
Rutkauskienė
ir
ka*id. 981 8. Ashland Blvd. Ohloaf*
Baltrušiui, Rušplaukiui, Gla
visai žmonijai nuo karės bai
negu
^»~
.
dauguma
didžiųjų
kenueių.
Pamėginkite—
Ttlafonas Haymarkat 8144
&
Pranciška
Lementavičiutė,
Raup
sutaupo
iš
dviejtpatžvilgių
veckui, Vasiliauskui, Petrosenybių žūstančiai.
AKIU SPECIALISTAI
Calumet turi savyje tiktai tokias dalis, kurios
bet kažin delko atsisakė nuo
Patarimas Dyka).
niui, Milašauskiui ir visiems
yra užgirtos oficijaliai per S. V. Maisto
Tų
iškilmių
paminėjimui <avo priedermių.
Tikietus
Autoritetą.
Ofiso valandoi: nuo 9 U ryto fkl 9
Rusas gydytojas Ir chirurgas
"kitiems,
Rurie
atjautė.
Tiki
• a i . vakare. Nedėliomis T iki l t
Švenčiausios Nekaltai Pradė priimti: Zan. Baikauskas ir
J
sv.
10c—į
sv.
20c—sv.
30c
Specijalistas
Moteriškų, Vyriškų,
464» S. Ashland Ave. Kamp. 47 fcft
mės
iš
gerbiamųjų
biznierių
Vaikų ir visų chroniškų ligų
tos Marijos Altoriaus Fondo S { a n R ( l k l a i t i , D a r virfminėTelefoną* Yards 4817
Ofisas:
8854 S. Halsted St., Chleage
ir paramos tame vakare.
Telefonas Boolevard 8487
arba Švenč. Sakramento (lar- tiems asmenims padėjo- dar
Telefonas Drover 9898
Vyčiai.
V A L A N D 0 8 : 19—11 ryto 1—8 pe
bintojų Brolija*) surengė šei buotu s J o n a s
TUVi
Stauskas ir
9l«tų: 7—8 vak. Nedėlioms 18—184.
myniškų vakarienę su įvai Juozas Austrevičia ir kiti.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIltlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlĮĮ
CICERO, ILL.
riais pamarginimais.Svečiu Ačių jiems už tai. Ačių rei
J O S E P H G. WOLON
buvo apie 200 su visais vai- kia pasakyti Švenč. Marijos
i
Lietuvis Advokatas
|jERNEST WEINER
Naudingos y r a visos pra
kais.
29 SO. LA SALLE STREET
Altoriaus Fondo Brolijai už kilnios organizacijos, bet nau
DRY GOODS
Gyvenimo
telef.
Humboldt
97
Ant vakarienės atvyko lau tokį gražų sumanymų ir jo
Vakarais 2911 W. 22nd Street
1800 W. 47th kaihp Wood Sts
dingiausia šiuose laikuose yra
T e l . R o c k w e l l 6 999.
kiamas svečias iš Waukega- įvykti minui ir brangiems svevus arba atstovas, kurie at
Tautos Fondas.
J i s yra tai
CHICAGO, ILLINOIS.
dnodama dvt^nbas štampas
no, gerb. kun. prof. Bučys. Į e iiams, kad paklausę pakvie- mūsų tautos viltis, i r ant kiek liktų savo priedermes.
a u 111111111111 i 111111111: E : 111111 i i 11111111111111 tTKetveriais Ir Subatomls.
Dideliame pasirinkime
gaui
Buvo laukiamas ir kun. Ba- t i m § > t a i p skaitlingai apsilau- mes tų įstaigų remsime, ant
Daug kas svarstyta apie
visokie materijolai, Vaikams drabu
linskas iš Kenoshos, J>et galĮkė"
žiai, šlebėa ir jekutėa
tiek šviesesnės ateities galės seimo nutarta Laisvės Savai
*
Tel. Drover 7042
būti del svarbių kliučiij.ne atTTegul
ej?ul tR š e h n i n i š k a
vaka
mūsų t a u t a tikėties.
Tau tę, kuri atsibus pabaigoje lap
Visiems žinoma, kad atsitiki
wko.
ri( u" suartins visus Slieboy- tos Fondo skyrius y r a ir mū kričio mėnesio. Nutarta kvie muose operacijų aklosios žarnos
Pluksnos
Pluksnos
klebonas
Visiems sustojus
LIETUVIS
DENTISTAS
gano lietuvius į vienybę, į sų kolonijoj. Prie jo yra su- sti visas katalikiškas draugi- ir akmenų viduriuose — 60 ope
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
atkalbėjo maldas prieš valgi j brolišką, meilę, nes visi mes s^spietęs nedidelis būrelis tė prisidėti prie tos savaitės pa racijų ant 100 galima buvo iš
Nedėliomis pagal sutarimą..
Tai prirodė daktarai
ir sėdo visi prie stalų. Nore j katalikai esame Dievo vaikai, vynainių, kurie moka mėne sisekimo. Draugijos lai išren vengti.
4712 SO. ASHLAND A V E N U ^
arti 47-tos Gatvės.
specijalistai
vidurių
ligų.
nebuvo svaiginančių
gėralu, Bažnyčios
nariai;
kaip sines duokles mažiausiai po ka po tris atstovus kurie tegul
Plunksnos
Del juso labo rūpinkitės už
bet vienok visi linksmiai be tarp gerų vaikų žydi broliška 23c. Yra tokių, kurie moka būtinai atsilanko į Tautos
laikyti vidurius švariai, ir ne
šnekučiuodami, valgė skaniai meilė, ramus
sugyvenimas, ir po $3.00 į mėnesį. Vienok Fondo, 59-to skyriaus susirin- laukite kad liga užsitrauktų, nes
Sa
pagamintus valgius.
Telefonas: McKinley E784
taip ir tarp katalikų, vienos šįta kolonija dar neturi daug kimų nedėlioję, spalio 27 d., paskui turėsite šaukti daktarą—
P o vakarienės, atkalbėjus parapijos, turi žydėti vienybė, tokių tėvynainių.
Kiekvie Šv. Antano par. svetainėje. chirurgų del operacijos ir jam
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
maldų, sekė programas. Pir brolybė ir Kristaus meilė! O nas Lietuvos sunūs ir duktė Šiame susirinkime išdirbsime turėsite mokėti didelius pinigus.
GYDO VISOKIAS LIGAS
3 1 0 9 So. M o r g a n Streot
S467 South VVestern Boolevard
miausia pasakė eiles: Marytė ta meilė užviešpataus tuomet, privalo prie T. Fondo sky pienus ir budus kų toje sa s Argi negeriau apsisaugoti sa
W. Sfi-toe fe
CHICAGO, ILLINOl3
Jakinevičiutė:
"Svečių pa kada lietuviai pradės tikrai riaus priklausyti.
vaitėje veiksime, kad pada vo laiku nuo uždegimo aklos žar
Valandos:—8 Iki 12 iš ryto;
s v e i k i n i m a s " ; Ona
Džeme- krikščioniškai gyventi, kuonos,
ką
galima
padaryti
labai
p n^ nirf,- n.-; s vrk NcdėlioŠitas skyrius laikė savo su ryti jų pasekminga.
Visos
' m** nuo 5 iki 6 vai. vakare.
niutė pasakė apysakų apie švenčiausiai pildyti Dievo ir
lengvu būdu
Jllllllllllllllllllilliliiiiuiiilillllliiililliilil!
sirinkimų nedėlioj rugsėjo 22 draugijos y r a prašomos iš
Telefonas Yards 5032.
" A u k s o žiedų'' ir eiles: " I š  Bažnyčios
Yra darodyti ir išmėginti vai E VYRIŠKŲ DRAPANŲ 1
prisakymus
ir d. Šv. Antano par. svetainėje.
rinkti atstovus į Tautos Fon
stai, kurie apsaugoja nuo visų
eivio d a i n a " ; Marytė Šalčiu puošti savo gyvenimų krikš
x
BARGENAS
Daug buvo k a s kalbėta, ir dų, nors ir neateis niekas
S
s
t ė : " L i n k s m i n k i m ė s " ; Adelė čioniškomis dorybėmis, praša
daug kas nutarta.
Delegatas kviesti.
Turime atsižvelgti,
Nauji neatimti, daryti ant už- s jyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiii
Kadzevičiutė: " R u d u o ' * : Pas lins iš savo tarpo girtybę, lie
| sakymo siutai ir overkotai, verA. A. ŠLAKIS,
iš seimo išdavė raportų. Sky kad tai yra mūsų priedermė!
i tės nuo $30 iki $50, dabar parkui choras padainavo: " L o j a žuvavimų ir skaitymų bedie
Lietuvis Advokatai
rius pamatė kiek milžiniško ir tauta iš mūsų to reikalau
• siduoda p6 $15 ir $25.
suneš ant k i e m o " - ir " M e s viškų šlamštų.
Nauji daryti gatavi nuo $15
LAW7ER
darbo reikia nuveikti, o spė ja.
1
8
iki
$35
siutai
ir
overkotai,
nuo
Saldainės
vietoje
daktaro.
Lietuvos j a u n u o m e n ė " .
Dai
I i kietų išparduota už 92 kų mažai.
Ofisas mieste:
Bet vistiek pasiS $7.50 iki $18.
i l - t q labą — Kambazis
Ateinantis Tautos Fondo kentėjimų paeinančių del nešva
nos labai žmonėms p a t i k o ir dol. ir 25c, todėl liks šiek
Pilnas pasirinkimas kailiu paAssociatlon Bldg.
rįžo veikti, kiek išgalės.
S .nuštų overkotų.
•
59-to skyriaus susirinkimas rumo kraujo ir vidurių.
|lgai rankomis plojo.
U
P S o . LaSalle B t
tiek ir bažnyčios papuošimui.
Visai maržai vartoti siutai ir
Didis nepasitenkinimas ap
CJMcmgo, DX
atsibus nedėlioję, spalio 27 d.,
Po tam išėjo gerb. kun.
Tos saldainės jau išgelbėjo 5 overkotai vertės nuo $25 iki
Ten Buvęs.
Telefonas
Randolph l l t t
ėmė narius, kuomet pranešta,
i $35. Dabar $5 ir augščiau. KeliŠv.
Antano
par.
svetainėje,
Bučys ir gražiai pakalbėjo
tūkstančius žmonių ir sugrąžino 5 nės nuo^$1.50 iki $4.50. Vaikų
Utarnlnko Ir Pėtnyčios
kad sekančiam seimui vieta
siutai
įmo
$3.00
iki
$7.50.
VaE
rali nuo 7 lkl 9 vai.
jiems
sveikatą,
o
drauge
ir
ge
tuojaus
po
mišparų.
Visi
ir
apie tai, kaip mums lietu
N E W A R K , N. J .
lizos
ir
Kuporai.
S
bus rytiniame pamaryje. Sa*- visos, kurie at jaučiate tų nu rą upą.
viams y r a reikaliaga apšvieATDARA KASDIENA
llftfi 80. Halsted Btww
ko, kad tai buvo neatsižvelgi mylėtų mūsų brangių LietuTel. Yards 6492
Jeigu norite džiaugtis laimin
Nedėliomis ir vakarais.
t a ir parapijinės mokyklos.
K u r laikų praleisti?
iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiEiiįiiuiimii
mas į organizacijos 4abų, bet vų, trokštate jai šviesios atei gu gyvenimu, jeigu norite kad
S. GORDON,
Prakalbai pasibaigus kle
J a u vasara pasibaigė, vi į savo patogumus, kurie net
ties, ateikite į šį susirinkimų jųjų organizmas veiktų regula- j 1415 S. Halsted S t , Chieago, 111. ,
bonas prisiminė apie brolius
si išvažiavimai, maudinės, ir visų tautų skriaudžia.
Rei ir prisidėkite su mėnesinėmis riškai, tai imkite saldainės PAR- ^1111111111111111111111111111111111(111111111111111
vargstančius Lietuvoje ir pa
TOLA, kurios išvalo kraują ir
visi laukiniai pasilinksmini kėjo nuskirti vietų kur visom
duoklėmis. K a d a sugrįžšim į
ragino, ^kad prie tos gražios
ADVOKATAS
vidurius.
,
mai
užsidarė;
gatvėmis kolonijom butų centras.
Pa
tų
mylimų
kraštų,
mūsų
gim
progos sumestų, kiek kas gali
Veda BUM Vlanoae
PARTOLA gavo aukso moda
vaikščioti taipgi nelabai sma gal tikro
demokratiškumo,
tinę,
tada
džiaugsimės
tuja
aukų.
Sumetė $16.70. Po
Ofisas
Didmlttfj:
lius visasvietinėse Rarodose.
gu ir peršalta. Taigi, kad iš tai patiems nariams per sky
. T a i B U S I GRAŽUS! J ą iš
99 W. WASHIsTGTOV eTTl
laisve, kuria patys pagelbėYra parduodamos dėžutėse % po
vengus, tuos visus nedatek- rius reiktų nubalsuoti vietų.
Kambarli I I I
dirba Menthelatųm Co. Prieš
jom išgauti.
Bukime tėvy $1.00, už 6 dėžutes $5.00.
Tai. Central 1471
*) Augščiaus paminėtų jai lius ir nesmagumus, kuriuos Nes pagal skaitliausi dalyvau nainiais!
Ofisas
ant Brldgeporto:
eisant
gult
ištepk
veidą
mosPr.
1S05
SO.
MORGAJT KT
vasarų
išsinešė
su
savimi,
jančių skyrių seime, remiasi
i
DYKAI
Brolijai pradžia- davė Tėvas
čia per kelis vakarus, o pada
Tel.
Tards 7 l t
j
tam
pripildyti
L.
Vyčių
39
seimo pasįseįkimas ir jo nuta
Tel. Tards 4411.
Misijonorius
kun. Kulikaus
rys veidą t y r u i r skaisčiu bal
jjraži
ir
naudinga
dovana
vi
:
BONDSAI.
Orrenimas. t l l W. l l r d l t
kas, klebonaudamas Sheboy- kuopa rengia labai gražų kon rimų įvykdįnimas.
tu. Toji mostis išima plėmus
'šiems
kas
tik
atsiųs
orderį.
su
Perku valdiškus Laisvės pinigais ir su šituo pagarsinimu. raudonus, juodus arba šlakus
gane, o galutinai suorganiza certų, kuris atsibus nedėto
Toliau pasirodė, kad nors
vo, konstituciją parašė ir nuo je, 6 d. spalio (October). Šis daug vietinių
firaugijų
pri bondsus ir moku cash pini
Laiškus ir pinjgus siųskite šiuo ir prašalina visokius spuogus
kaipo gais.
arkivyskupo leidimų išgavo. koncertas bus vienas iš gra klauso prie skyriaus,
nuo veido. Kaina dėžutės 50c. Telefonas BouleTard 7179
adseu:
į
DR. P . ŽILVITIS
Tėvas kun. Bučys. Tos Bro žiausių, kokio Newark'e dar nariai su cTuoklėmis, bet jos
ir $1.00. Pinigus galit siųsti
B0HUMIL J. WACH,
APTEKA PARTOSA
DAKTARAS
Programas susi neprisiunčia savo atstovų \
lijos t i k s l a s ' y r a garbinti Šven nėra buvę.
Real Estate & Insurance,
ir
įtampomis.
160 Second Ave.
OiUKUKGAB
dės
iš
dainų,
muzikos,
dekleskyriaus susirinkimus. Drau 1948 — 51 gatvė, netoli Robey New York, K. Y. Dept. L. 4.
čiausių Sakramentų ir puošti
J. RIMKUS/
11
S S t i Bootb Halsted C9t4r#
fFDt^AO^.
UtL
matijų
ir
U.
Dalyvaus
žigijos išrinkite tokius atstoTown of Lake.
4
didyjį altorių ir tt.
(9) P. O. B o s 36, Eolbrook, Mae*.
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DR. A. A. ROTH

WHEN YOU

WHEH YOU
USE IV

Uždegimas
Aklosios Žarnos

Dr. C. Z. Vezeiis

•

55c

55c

Dr. M. Stupnicki

I

1

©y=#

I

S

V. W. RUTKAUSrAS

—

1 —

i

I

I

.

i.

_. _

.

._

•

—"

Nusipirk Mosties

> •

- •

P«tfkią#ws.

D R K U B R

!

>••••••

=
*•—

Spalis 4. 1B73

—••••••"•

—

g

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS IR APIELINKĖS KOLONIJŲ.

tš TOWN OP LAlCU.
Labdarių susirinkimas.

g o ' Bendrovės sėrininktt.
Į šį susirinkimą y r a kvie-1
čiami visi šėrininkai atsilan-j
kytiį kadangi turime d a u g i
dalykų, kuriuos reikės Šiame
susirinkime apsvarstyti. Taip
pat turėsim išrinkti darbinin
kus rengiamam vakarui, ku
ris atsibus spalio 13 d., š. m. j
Tikimės, kad visi šėrinin
kai atsilankys.

m- TEATRAS m

'Nedėlioję, rugsėjo 29 d. Šv.
Kryžiaus parapijos svetainėje
PASIBAIGĖ BAZARAS
IS BRIGHTON PARK.
vietos labdarių draugija turė
BRIDGEPORTE.
•
Kadangi tą
Nedėlioję, rugsėjo 29 d. N e  jo susirinkimų.
vakarą buvo vienur, tai ki
Spaliu 2 d. (užvakar) vaka kalto Prasidėjimo Šv. P . Ma
f
Nuo Town of Loke
parapijos
milžiniškas tur perstatymas ir šiaip pra
ro pasibaigė Sv. J u r g i o para rijos
pijoje bazaras. Tai buvo pas apvaikščiojimas, k a t r a s buvo kalbos, tai nedaugiausia at
Stato scenoje Indomlausii Veiklią 5-kly Veiksni; Dramą
kutinė bazaro diena. Bazaras surengtas pagerbimui parapi vyko susirinkiman labdarių.
Pirmininkas.
pavyko kuogeriausiai. Visais jos Service F l a g , taipgi ir Bet veikiamieji dalykai vis
bazaro v a k a r a i ^ žmonių buvo atidarymui parapijinio daržo, gi pastūmėta žingsnis — ki
tas pirmyn. Apkalbėta kuo
pilna. Visi su mielu noru rė»nė puikiai pavyko.
PIRKITE BONDSUS
pos rengiamas .vakaras, kuris
1
Visųpirma
<
susigrupavus
parapijos
reikalą.
Visi
nesi
'DRAUGO' • OFISE.
IŠ BRIGHTON PARKO.
gailėjo lėšų nei laiko.
paroda suėjo į bažnyčią, ku įvyks šįmet prieš žiema. Iš
k
l
a
u
s
y
t
a
komisijos
raportais
Visi gerbiamieji
parapijo- rioje buvo pašvęsta vėliava.
Lietuviai! Laisvės Pasko
Šiuomi pranešu visoms narėms.'
apie pastatymą budos su daik
Gerb.
kun.
Mikšys,
buvęs
Ru
nai
buvo
užimti
basam—dirlos bondsus pirkite " D r a u g o "
tais išlaimėjimui Šv. Kry draugijos Nekalto Prasidėjimo
)0
sijos
kariuomenės
kapelionas,
ofise. Tai parankiausia vieta P
k**P bitės i vairius sau
žiaus parapijos bazare, kuris Sv Panos Marijos, kad nepamiršatlaikė
mišparus,
gi
kun.
A.
Ketvirtosios Laisvės Pasko paskirtus darbus, bet vienam
tumėt atsilankyti subatos vakare,
yra rengiamas advente.
spalio 5 d., į J Mazainio svetai
los kampanijos metu " D r a u  ir tam pačiam tikslui—savo Briška, klebonas, pasakė gra
Iš
išduoto
raporto
paaiškė
48th ir Honore G a t v e s
nę, 3835 Kedzie Ave., kurioje yra
naudai. žų, pritaikintų tai iškilmei,
g o " ofisas kasdien y r a ati garbingos parapijos
jo, kad komitetui d a r nekiek
pamokslą.
Po
pamaldų
visa
Pradžia 6:30 Valandą Vakare
rengiamas dėžių balius (Box
Gi
parapijai
šiuo
kartu
pinigu
d a r y t a s nuo 8:00 r y t o ligi
sunešta
daiktų,
žinoma
čia
paroda išėjo iš bažnyčios. Čia
Danee).
Taipgi nepamirškite
9:00 vakaro. Sekmadieniais tikrai reikėjo. Daug lėšavo
reikėtų patiems komisijos na atsinešti kiekviena po vieną arba
Gerbiamieji ir gerbiamosios, malonėkite atsilankyti kuoskaitlingiauatnaujini ja sutiko jaunų muzikantų begi nuo 12:00 ligi 3:00 po pie bažnyčios vidaus
riams
nesnausti,
bet
pavaikš
siai.
Vaidinimas — lošimas,
tai tikrai visiems patiks, kadangi r e i k a 
kelias dėžes su daiktais del par
ir nas ir patraukė gatvėmis.
las yra paimtas iš baudžiavos laikų Lietuvoje.
Kiekvienas atsilankęs t u 
tų. Tomis valandomis visuo mas—papuošimas. Buvo
čioti po geraširdžių pastoges davimo.
rės progą, pamatyti, kaip mūsų bočiai — senuoliai turėjo vergaut, a t 
Paroda,
kuri
susidėjo
iš
jvaimet ofise galima p i r k t i bond yra ir kitokiu svarbių iv ne
likinėti jiems paskirta baudžiavą, l e n k ų ^ v a r i n i n k ų .
Veikale smulk
rių-įvairiausių papuošimų, la ir melsti aukų del minėto ba
Taipįi kviečiame visus parapi meniškai bus nupiešta kaip mūsiškiai Ir mūsiškės senovėje buvo žinau*
atidėliotinų reikalų.
sus.
dvarininkų J e n k ų , materijališkal bei morališkai. ' .*
jomis dalyvauti tame mūsų ba dojami
bai gilų įspūdį darė į žiūrėto zaro.
Taigi lietuviai ir lietuvaitės, kas gyvas visi j rengiama L.
Vyčių
Abelnai imant, bazaras da jus,
Lietuviams y r a svarbu pir
nedėlioję vakarą — perstatymą.
P o teatrui bus šokiai iki vėlumui;
č i a benas be paliovos
Šiame susirinkime buvo ap liuje, Prasidės 7 vai. vakare.
KOMISIJA.
Kviečia rengiamoji
k t i " D r a u g o " ofise Laisvės vė ineigų apie 8 tūkstančius griežia patrijotiškus m a r š u s ; tariama ir daugiau
Kviečia visus Valdyba.
dalykų
bondsus. T a i p elgdamiesi j i e ' dolierių. Iš šitų pinigų, pasi- čia
plevėsuoja
Amerikos paliečiančių labdarybę.
tiki
padidins garbę lietuvių v a r - j * n a , parapijai gryno pelno žvaigždėtos vėliavos, sale ku
Vienas dalykas man nela DIDELIS VIEŠAS LIETUVIŲ
blls
SUSIRINKIMAS!
dui. T a i p p a t jie paaugštins Į
apie 5 tūkstančiai dol.
rių ir Lietuvos trispalvė su bai patinka, tai kuopos pir
kreditą pačiam savo vienatį-: Bazaru
yra
p a t e n k i n u s žirgvaikių.
Paskui vėliavas mininko perdidelis švaistyAtsibus pėtnyčioj, spalių 4 d.,
niam dienraščiui " D r a u g u i " , mūsų gerb. klebonas, gerbia- eina Dėdė Šamas, kurį pers masis kalboje.
Reikėtų pir 1918 m„ prasidės 7 vai., vakare,
k u r s dnug darbuojasi Lietu- mieji komitetai ir para oijo- tatė p. Jokūbaitis. Šalę jo mininkui kiek lengviaus vesti Šv. Kryžiaus par. svetainėje, prie
vos ir lietuvių tautos gerovei, nys. Patenkinti pilnai, nes žingsniuoja
kitas
šarvuose susirinkimai, nes švelnus ve 46-tos ir So Wood gat.
Šiame
PARENOTAS
laimingesniai ateičiai. " D r a u - ; j u bendru pasidarbavimu, jų vyras, — tai D. L. K. Vytau dėjo atsinešimas į narius, vi susirinkime bus aiškinama padė
g a s " visomis išgalėmis remia i triūsu visa tai atlikta. Visi tas, kurį perstatė p. Andri- suomet geresnes duoda pasek jimas baisiausios pasaulio karės,
CICERO, I L L .
vyriausybę. Gi k a s remia šios, dirbo su pasišventimu ir atsi- liunas.
Paskui t r a u k i a il mes ir daugiau narių galima kurios pabaiga jau yra pramatoraa ir ką lietuviai turi daryti,
šalies vyriausybę, tasai y r a ti- davimu. Visi šiandie gali ir giausia eilė mokyklos vaiku draugijon pritraukti.
idant gaut savo Tėvynei savistok r a s ne tik šios šalies patri- pasidžiaugti gražiais
bazaro čių, kuriu skaitlius siekė apie
Šiame
susirinkime
prie
vę valdžią ir liuosybę, į kurią
jotas, bet i r didis Lietuvos j vaisiais.
300.
Visi jie buvo parėdyti Į J j * *
Prisirašo jpįįm^
J tūkstančiai mūsų lietuvių grjžmylėtojas. Nes Suv. Valstijos
Gerb. klebonas vra didžiai lietuviškos vėliavos rūbeliais. Metrikienė.
Labdarė. šime atgal trumpu laiku.
4819 W. 12 St., Kampu 48th CL. Gicaro, 111.
kariauja už pavergtųjų tautų dėkingas visiems komitetams
A n t galvų visi turėjo žvaigž
Visas itelal užprašo L. B. I . P. KLtUBAS
Pradžia karės pabaigos jau ma Pradžia 7:30 lai. nk.
laisvę. Taigi jos kariauja ir visiems bazaro darbininkams,
ROSELAND.
ILL.
dėtus šalmus.
Paskui ėjo
tosi, Bulgarija jau rankas pakėlė,
už Lietuvos laisvę.
parapijoninis ir visiems para gerb. kleb. kun. Briška su ka
kas reiškia, kad jau pasidavė, tą
Per
'' Draugą''
paskolos pijos reikalų rėmėjams. I)ėPraeitą
nedėldienį,
rūgs.
29
patj ir kitos centralinės kariau
reiviu J . •Poška. Paskui juos
bondsus turi pirkti visi lie-jkingas už tvarką ir puikų rei ėjo dvi mergaiti: viena per d., Antanas Jasiulevičius tu jančios šalys padarys. Šis pas
tuviai, visi " D r a u g o " dali kalų vedima, gi labjausia už statė Ameriką, antra-gi Biru rėjo pas save užsikvietęs bū kutinis laikotarpis mums lietu
ninkai (šėrininkai) ir visi parapijonn vienybę, susiklau tę. Paskui Birutę sekė* jos du relį draugų. Jiems besi links viams jieškot del savo tėvynės
cm
M*AJC
prieteliai. užtarimo,
jeigu
dabar
nieko
ne
symą.
minant
draugas
D.
Peėkoi
is
VHEJCTLESS
MAN
broliuku,
senoviškai-kaimieveiksime,
kitos
tokios
progos
ne
užsiminė
apie
Tėvynės
var
Nes Kur sutikime ir vieny- tiškai pasirengusiu.
,VHO
Paskui
4X>NTAXHLHG "WUXAX
bus
ir
pasiliksime
ant
visada
ver
" D r a u g o " v a r d u Brighton hėje veikiama, kur klebono ant dviejų kotų buvo nešama gus ir reikalą sušelpti nuken
HOHTS
gais
kitų
tautų.
"^
Taigi pa
P a r k e Laisvės bondsus lietu- nurodymų ir patarimų klau- didelė Service Flag, kuri tu tėjusius brolius.
Kviečia,
viams pardavinėja p. Mikas j soma, tenai niekas negali su- rėjo 42 žvaigždutes, kurių vi d a r y t a kolektėlė Tautos Fon
Labdarių Veikimo Komisija.
United States Food Adminlstration Lieense Ko. 96901
Lazutka, 4550 So. Fairfieldj drumsti brolių lietuvių gyvė duryj nuo saulės spindėjo dvi dui, į kurį aukojo šokantieji:
$1.00
s i * J i s vaikščioja per lietu-; nimo. Tokios parapijos dir- auksinės žvaigždutės.
Pas P. Daunius . . „ . .
'Reikalingi 125 mainieriai
1.00
vių namus. P a s jį galima u i - L o j ę negali niekas, kadir di- kui ją ėjo vyčių kuopos mer A. Jasiulevičius
.50 ir 25 " C o k e ĮPuIlers" prie
sisakyti bondsus. Brighton j džiausi
priešininkai,
pasėti gaitės perstatycfamos Raudo A. Žilvitis . . . . . .
.50 Xew River kompanijos, kuri
P a r k o lietuviai tegu į jį krei- kokios nors supuvusios sekios nojo Kryžiaus
slaugotojas. D. Pečkoris . . . . . . .
.50 turi 15 kasyklų Ne\v River
piasi, jei katriems nėra paran- i r <suardyti tvarkingą žmoni;; Paskui ėjo visos draugijos ir K. Bajelis . .
E. Žamžickis . . . .
.50 Field, kuriuose randasi beduk u ateiti tiesiog " D r a u g o " gyvenimą,
• šiaip publika.
minė anglis, kurios būtinai
V. Čarna . . . . . .
.25
oiisan.
Tokio gražaus ir pavyzdin
Apmaršavus gatves paro.la
reikalingos prie pasekmingo
V. Čarnienė . . . . . . . .
.25
go apsireiškimo versmės rei sugryžo į parapijinį
daržą,
išlošimo šios karės.
O. Čarniutė . . . . . . .
Town of Lake
" D r a u g o " kia ieškoti pačių lietuvių su.25
H o m e Blend
vedimu
kuriame
prasidėjo
progra
Anglis
yra
nuo
4
iki
6
pė
pardavėjai
ir
daug
vardu Laisvės bondsus parda sįpratime. Susipratimas mū
M.
Žilvitis
50
krautuvių
parduoda
tą
mas.
Darž<e buvo p a d a r y t a
dų
augšėio.
Minkštos
ang
pačią
kavą
po
SOc
vinėja " D r a u g o " vyriausias sų žmonyse pakyla tik iš ge
J. Lepšis . . . . . . . . . . . . . . . . .50
tam tikrą platforma.
Seni mainieriai, kurie
agentas toje kolionijoje, p. V. ru raštu ir laikraščiu. Musii
P. Ausiejus . . . . .
.50 lis.
Visųpirma programo vedė
dirba kitose vietose yra ypa
GERIACSIS
Riešučių Sviestas
D AIRY
COCOA
Stancikas. P a s jį galima užsi broliai vis daugiau ir daugiau
Labai geras po
SVIESTAS
jas, gerb. kun. A. Briška,
SVIESTAS
Geriausia Bankes
sakyti bondsus.
Viso labo
$6.25 čiai pageidaujami. J i e netik
pažangiuoja skaitydami
ir
sulyginę
su
prabilęs keletą žodžių apie
bent, koki a,
Širdingai
ačių
aukavu pagerins sau bet ir padės vaiplatindami savo vienatini dien
% sv.
šio apavikščiojimo tikslą, pa
siems
Pinigai , perduoti ziai.
Bridgeporte lietuviai gali raštį " D r a u g ą " . Nes šitas
kvietė kalbėti kun. Miksi.
WEST S I D E
IfORTH SIDH
1836 Blue Island ae 1510 W.Madison st.
Rašvkite at arvažiuokite
" D r a u g o " redakcijai del pa
Laisvės bondsus pirkti š v . dienraštis y r a mūsų broliams
1944 W.Ohicago av. 1 2 1 7 S . H a l s t e d s L
I 406 W.Divlsion at,
Kalbėtojas labai gražiai nu
The New River Company\ 1373 Milwaukee av. 1832 S. Halsted st.
SOUTH S I D E
j 720 W.North a v .
siuntimo į Tautos Fondą.
J u r g i o par. svetainėje " ( V y - j tikros laimės šaltinis.
2054
Mihvaukec
av.
1818
W.
12th
st.
3032Wenthworth
a
j 2940 Lincom a v .
piešė šios šalies liuosybę ir už
McDonald, W. Va.
1045 Mihvaukee a v 3102 W. 22nd St.
3427 S. Halted st.
3413 N. Clark sk
Roselandietis.
č i ų " kambaryj) k a s vakaras.! Kuogeriausiojo Sv. J u r g t c
2612
YV.Nortn
av.
12830
W.Madison
st.
4729
S.
Ashland
av.
i
S244
Lincola av.
ką šiandie Amerika kariauja.
arba bile kokia U. S. Val
Lietuviams labai p a r a n k u ten parapijai, taigi ir parapijoPaskui L. Vyčių 36 kp. cho
džios Darbo Biure.
I š CICERO, ILL.
tuojaus po šešių vakare nueiti n i m s , pasisekimo ir tolesniai
ras, vedamas p. Žiįįo, sudai
..
ir nusipirkti bondsų.
taip gražiai darbuoties Dievo navo: K u r bėga Šešupė. Se
garbei ir kitų žmonių 1 pavyz- kantieji kalbėtojai d a r kalbė Ketvirtosios Laisvės Paskolos
bondsai.
Lietuviai! Pirkite Laisvės OŽIJDI.
jo: pp. Elijošius, Barett (an
Visi, be abejonė*, pirks
bondsus tuojaus.
Nelaukite
Platesnis apie buvusi baza- glas) ir J . I*oška. Visų kal
PILNAS KORESPONDENCIJINIS KURSAS
paskutinių kampanijos dienų. ra aprašymas " D r a u g e " bus bėtojų kalbos buvo temose: Ketvirtosios Laisvės Paskolos
i
bondsus.
Lietuviams patar
Nusipirkę
bondsą,
gausite padėtas kiek vėliau.
Pataisome visas užduotis
delko Amerika kariauja
ir
tina pirkti per lietuvių vieti
kiekvienas prisisegamąjį žen
Vienas iš Komitetų. delko mes turime pirkti Lai
nį skyrių, nes tokiuo būdu
klelį. Drąsiau jums bus išeiti
svės bondsus.
duosim savo tautai ir lietu
gatvėn, k u r kiekvienam žing SAUGOKITĖS SU ČIAUDĖ
Programą pertraukė iš ry viams kreditą, ir gausim di
snyj sutinkama bondsų parda
tų užsitraukęs debesys, iš ku desnį užjautimą nuo' Suvien.
JIMU!
Jeigu lekcijos nepatiks, sugrąžinsime J ū s ų pinigus.
vėjos ir pardavėjai. Turėsite
rio p r a d ė t a laščioti.
Todėl Valstijų valdžios mūsų tėvy
Nėra geresnio budo už š] kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yaa lengviausias, greičiau
prisisegę ženklelį, jųs jie tuo
sias ir tikriausias būdas išmokti visą anglą
kalbą namie.
Kiekviena lekcija Šio kurso kalba apie atskirus
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met netrukdys. Tik pamanys,
eagoje siaučia. Policijai įsa gramo tąsa seks bažnytinėje Laisvės
lykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intereslngumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi į mokinio
Paskolos
bondsus mintį su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, koliai visko neišmoksta. Ištarimas anglišką žodžią ir
jog esate geri patrijotai, k a d kyta prižiūrėti, kad žmonės svetainėje.
, x
pardavinėja vietos veikėjas, vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas.
be specijalio raginimo jau tu
Šis kursas susideda, iš 30 g-ražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų.
Firma leKcija susideda. iŠ 8 di
ne tik nespjaudytu ant Šali
Akiesmirksnyje žmonės su l a i k r a š č i ų ir k n y g ų a g e n t a s , delių pusiapiy
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gatvių, bet kad viešose vieto griuvo bažnytinėn svetainėn. p. Juozas Mozeris, "Darbinin dirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunčia į mokyklą del pataisymo klaidų. Už pataisymą klai
dų nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina įųokiniui atgal.
Apie prisiuntinėjimą užduo
se ir prie kitų žmonių nečiau- Svetainėje parapijos mokyk kų Užeigoje", 1445 So..50th čių del pataisymo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.
Štai ką mūsų mokinys sako apie mūsų kursą, i š m o k ę s angliškai:
dėtu neprisidengę
burnos. los vaikučiai dainavo, drilia- Ave., Cicero, 111. Bus ofise
"Gerbiamieji: — ...Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jūsų atsakanti mokinimą Ir
Prasižengusius įsakyta areš vo šoko ir tt. Programas tę kiekvieną vakarą nuo 6 vai. populeriškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už k o n 
sultaciją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai y r a pigus... Su augšta, pagarba, J O S E P H KIJAUSKAS
tuoti.
Norristown,
Pa., July 11, 1917".
sėsi iki vėlumai.
iki vėlumai.
Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių.
Jeigu jie, mokėję po $10.00 už kursą, yra taip užganė
Daug mieste žmonių serga.
dinti — busi užganėdintas ir tamsta, mokėdamas dabar tik $2.00 už tą .patj kursą. Bet užsirašyk tuojaus
da
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Kasdien vis daugiau suserga. dos priguli garbė vietos kle
IŠ BRIDGEPOBTO.
po $10.00 kiekvienas kursas. Mes paskyrėme šiuos 500 kursų po $2.00 vien tiktai dėlei išplatinimo savo puikios
metodos mokinimo.
Taigi, buk pirmas.
Siųsk $2.00 šiandien.
Indėk markių už 15c. del iškaščių prisiuntimo
Liūdniausia tas, kad daugelis bonui kun. Criškai ir rengi
kurso. Tamista nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks prisiųsk lekcijai m u m s atgal už trijų ( J ) dienų po jų apturė
susirgusių gauna plaučių už mo komitetui, kurie dėjo vi
mes sugrąžinsime pinigus.
šis kursas yra vertas $30.00.
Mūsų kaina tiK $10.00, bet tamsta dabar turi
Didelis ir svarbus susirin jimo,
progą gauti jį už $2.15, su markėmis.
Naudokitės šia proga dabar, ir prigelbėk m u m s išplatinti mūsų prak
mRSAVINGSSTAMPS
degime.
I S S U E D B Y THB.
sas savo pastangas, k a d tik kimas įvyks nedelioj spalio tišką metodą. Prisiųsk šiandien. Kurie gyvenate netoli, ateikite ypatiškai.
UNITED STATES
" D " AMERICAN COLLEfeE PREPARATORY SCHOOL,
Epidemija apima visą llli- viskas išeitų kuopuikiausiai. (Oct.) 6, 1918, tuojaus , po
GOVERNMENT
nojaus valstiją.
mišparų . Bridgeporte " D r a u - 3103 SOUTH HALSTED STREET,
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-"Ponas ir Mužikai"-

Nedelioj, Spalio-Oct. 6, 1918
SCHOOL HALL SVET.

Iškilmingas B A L I U S
Subatoje, Spalio 5, 1918
A. J. LAUTERBACH SVETAINĖJE
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