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TALKININKAMS TEKO
LILLE
BOHEMIJOJ PLEČIASI
REVOLIUCIJA

Wilsono nota šukele pasiaubą
Berlyne

AMERIKONAI PAĖMĖ
GRANDPRE.
Nesulaikomai varosi pirmyn.

Talkininkai visur progresuoja.

Berlyne pakilo pasiaubą.

Su Amer. Armija, spal. 17.
—Rytuose nuo upės Aire ame
rikonai užvakar pradėjo ata
ką prieš vokiečius. Kiek pa
laukus perėjo upę ir prasidėjo
baisus mūšiai. Vokiečiai ne
atlaikė. Vakar
amerikonai
dar smarkiau puolėsi prieš
hunus ir pagaliau paėmė mies
tą Grandpre.
Kova buvo baisi, kadangi
vokiečiai prieš
amerikonus
panaudojo tik vienus kulkasvaidžius. Nežiūrint kulipkų
krušos, amerikonai sunaikino
visus jų kulkasvaidžių liz
dus.

Tewfik kabinetas rezignavo.

Londonas, spal. 17.—Anglu j LondonaJs. spal. 17.—Pasak
Copenhagen, spal. 17. —
kariuomenė vakar vakare iii- S Central News agentūros pra Pirm kelių dienų buvo rezig
ėjo miestan Lille, kur vokie-i nešimo, prezidento Wilsono navęs Turkijos
ministerių
čiai šeimininkavo nuo karės j pastarasis atsakymas supurtė kabinetas su premjeru Euver
pradžios ir kur puikiai buvo visa Vokieti ia. Pačiam Berh*- paša.
įsitaisę, manydami ilgai ten ne pakilo neapsakoma pasiau
Premjero vietą tuojaus už
bą, ypač tarpe vokiečių i'inan- ėmė Tewfik paša ir sudarė
pagyventi.
Belgų kavalerija pasiekė sistų. Vokiečių laikraščiai pas ministerių kabinetą. Šis prem
miestą Thielt, kur vra svar- kelbė ištisai prezidento atsa jeras tečiau pasirodė pro-vobus geležinkelių centras Flan kymą.
kiškas ir dabar buvo privers
Anot žinių, vokiečių vyriau tas rezignuoti.
drijoje.
Prancūzai eina pirmyn šiau sioji militarinė komanda šitos
Vakar premjeru nuskirtas
riuose nuo Sissonne. Tarpe savaitės pabaigoje nukeliau Tzzet paša, taikos šalininkas.
šito miesto ir Kethel vokie sianti Bėrlvnan su tikslu suAtidarant Turkiįos parla
mobilizuoti
ir
sukoncentruoti
čiai buvo pakilę
smarkiai
mentą kalbėjo pats sultanas.
f
kontratakon prie prancūzus. | visas, kokios tik yra ^ l ™ p « : K ^ k a l b o 8 p a s i r 0 ( f r ,
kad
^ ^ Ą
blo.
Tečiau buvo tmušti su dide-1 *PekM » pakelti militarinj ^ . . ^ ^
liais nuostoliais ir turėjo bėg- a m z l U*
gan stovin, bet ginsianti savo
ti.
Kalbama, kad kaip šiandie g ^ Turkija, girdi, nori tai
Fieldmarsalas llaig rapor- [ kanclieris nuspręs, kas pama kos, Jbet tik garbingos taikos.
tuoja, kad anglai varosi pir- / J t i ra prezidento Wilsono
myn Douai-Lille išpjovoje.
atsakymu.
HUNAI KRAUSTOSI IŠ
Belgų armija, kuriai vado-Į Kai—kurie laikraščiai pažyBRUSSELIO.
mi
0
ie
vauja karalius Albertas, pa- > i &<* J pirmiau buvo tą
sivarė pirmvn išilgai Corte- P PW- kuomet buvo siunčia- Bijosi, kad jų ten neužkluptų
ma
marck-Thouront vieškelio.
Pirmoji nota prezidentui
talkininkai.
Kas valanda laukiama puo \Y ii šonui. Dabar taigfi ant
inkaitusiij nuo taikos vilties
Paryžius, spal. 17.— Gauta
limas Courtrai.
galvų užpilta visas kubilas žinių, kad vokiečiai pradėjo
šalto vandens.
kraustyties iš Belgijos miesto
BOHEMIJOJE PAKILO
...
1 * * 1 *
1 *1
v v •
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Brusselio. Sakoma, visi vokie
REVOLIUCIJA.
įti vokiški laikraščiai ga čių biurai ir archivai išgabe
na aštriais žodžiais atsiliepia nami Vokietijon. Suprantama,
apie nota ir patį prezidentą,
žmonės kovoja su kariuomene j S a k o > i § j o n o t o g t u r i n i ( ) g a l į . gabenama ir Visa žmonių
j m a išskaityti, kad jis buvo manta, visi gyvuliai ir viskas.
Tai jau tokia pas vokiečius
Paryžius, spaL 17.— Bohe- susinešęs su talkininkais,
tvarka, kad žmones palikti
mijoje aną dieną buvo pakilęs
generalis darbininkų streikas. VOKIEČIAI NORĖJO SU- plikutėlius.
Dabar pranešama, kad aireiNAIKINTI KATEDRA
Talkininkų lakūnai žvalgai
kas persikeitė revoliucija prieš
praneša, kad vokiečiai visus
Austriją ir po visą Bohemiją
Paryžius, spal. 17.—Vokie- civilius žmones iš Belgijos
ir Moraviją plečiasi.
, j čj a i ? pasitraukdami iš St. pakraščių išsiunčia šalies giAustrijos vyriausybė
po Quentin, norėjo sugriauti to lumon. Visur matosi daugelis
streiko paskelbimo tuojaus to- miesto katedrą. Tik nesuspė- gaisrų. Tai hunaf naikina Bel
se šalyse paskelbė karės sto- jo tai padaryti,
gija
' 'vi ir pasiuntė angarų ir vo-; Katedros visi piliorai norėkiečių kariuomenę. Pastaro- t a p a minuoti. Tam tikslui jau PASIUNTĖ GAZINES MAS
ji užėmė miestus Pragą, Pil- buvo iškaltos ir skylės. Bet
KAS.
seną, Pisek ir Taborą.
smarkus talkininkų užpuoli
Moravijos miestuose revo mas ant miesto vokiečiams ne
Camp Grant, 111., spal. 17.—
liucionieriai
čekai-slovakai davė progos sugriauti tą Į Minnesota valstiją, kur siau
kovoja su kariuomene. Mora brangintiną šventynę.
čia didelis mijkų gaisras, iš
vijos mieste Shoka yra dide
čia pasiųsta gazinės maskos,
lė austrų šautuvų dirbtuvė. SUKILIMAI UKRAINOJE. kurios reikalingos žmonėms
Toje dirbtuvėje visas darbas
prie^ gaisro gesinimo.
suspenduotas.
Stockholmas, spal. 17.—Uk
Pragoję, Bohemijos sostinė rainos gyventojai daugel vie DAUG ŽMONIŲ PRARIJO
je, ir kituose miestuose ka- tose sukilo prieš vokiečius ir
INFLUENZA.
riuomenės gatvėse susistačius' seka kruvini susirėmimai. Ykulkasvaidžius. Laukiama tik j pač Podolijoj sukilimai didėWashingtx>n, spal. 17.— 30
įsakymo, o tuojaus bus pradė na.
miestuose ligi spalių 12 die
ta žmonių skerdynė.
Daugel vietose vokiečių ka nos per vieną savaitę nuo inVargiai pasiseks Austrijai riuomenės dalys nugalabina fluenzos, mirė 6,122 žmogų.
užslopinti pakilusią
liepsną, savo oficierius ir prisijungia Tuo pačiu laiku nuo plaučių
kuri jau senai įsigruzdėjusi.
prie sukilusių žmonių.
uždegimo mirė 4,409 žmon/s.
!

SU V, YALSTIJĮĮ NUOS. TOLIAI KARĖJE.

ANGLIJA REIKALAUS
ATLYGINIMO.
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METAI-V0L. III.

No. 243

DIDELES RIAUŠES
VOKIETIJOJE

Vokiečiai turi* but nubausti už
savo piktadarybes.
Washington, spal. 17.—Va
kar paskelbtam kareivių nuoLondonas, spal. 1G.— "Vo Žmonės daužo kaizerių pa- . Tai bus revoliucijos pradžia.
stolhj Prancūzijoje sąraše yra:
kiečiai ištiesė ranką pasiduo
Žuvusių mūšiuose 52
Davęs tu žinių dienraščiui
minkius.
Pražuvusių mušiu metu 35 ti—ne į tuos priešininkus, ku
Times žmogus, kurs sekma
Londonas,
spal.
17.—
Dien
rių smūgiai vokiečius verčia
Pavojingai sužeistų 182
dienio ryte iškeliavo iš Essų,
rašti^
Times
praneša,
kad
prie nusileidimo—bet į vie
Mirusių nuo žaizdų 31
yra įsitikinęs, kad tokie ap
Londone
gauta
žinių,
apie
įMirusių nuo ligų 26
ną priešininką, kuris, sulysireiškimai — tai revoliucijos
vvkusias
atmainas
VokietiSužeistų, kurių stovis dar gintinai, panešė mažiausius
pradžia. Jis bijojosi, kad ne
jos
valdžioje.
Kokios
tos
at
nuostolius, ir kuris nereika
nežinomas, 106
galėsiąs paskui apleisti Essui,
mainos,
prie
kokių
aplinky
laus sau dideliu atlvginimu.
jei pasivėlintų išvažiuoti.
bių
jos
galėjo
įvykti—kol-kas
BUS DIDELĖ 5 MILIJONŲ Pramatoma, jogei del to VoEssuose policija yra' bejėgė.
negalima
sužinoti.
kietjja taip greitai ir taip pil
Kareiviai atsisakė šaudyti į
ARMIJA.
Times paduoda tokią žinią minias, su kuriomis atvirai
nai nori pasiduoti".
Taip atsiliepia dienraštis iš Olandijos sostinės Hague: simpatizavo. Kiekvienas su
Išlaidos sieks 36 milijardus
"Ketvirtadienį Berlyne Į- taika užtrukimas sukels gy
Times apie pastaruosius vo
dolierių. .
kiečių žygius taikos reikale. vyko pasibaisėtinos, priešdi- ventojus ir kituose miestuo
se, ypač darbininkų centruo
Washington, spal. 17.—Va Toliaus rašo:
nastinės, riaušės."
4
kar žemesniam kongreso butui
Dideliausios žmonių minios se.' Vokiečiai šiandie supran
'Daug kraujo upių sugėrė
paduota reikalavimas paskir prancūzų ir belgų žemė, kol ! susirinko puošnioje Unter den ta, kad jau jie nugalėti, kad
ti daugiau pinigų karės rei- prezidentas Wilšonas paskel- Linden gatvėje, taippat prieš tuo tarpu Essų darbininkai
pabūgę, kad talkininkai su
kalams. Prie stniau paskirtų' b e s a v o t u o s u t a i k o s
princi kaizerio rūmus, nuvertė ke tuo miestu nepasielgtų taip,
sumų reikalaujama dar dau
pų. Atillos piktadarybės šiau- lias garsių Hohenzollernų sfo- kaip vokiečiai yra pasielgę
giau 6 milijardų kaipo priedo.
kiasi dangun pagiežos, ypač vylas ir praeidamos pro bul su kaikuriais talkininkų mies
Liepos ateinančiais metais! *] j G pirmutinius žygius įsi- garų pasiuntinystę ėmė šauk
Suv. Valstijos turės 5 milijo briovus svetimon žemėn ir te ti: "Norime taikos!" "Baig- tais.
nus armijos. Su jos užlaiky nai ėmus piktadariauti.
kite k a r ę ! " "Tegu galas ima Kaizeris laikysis ligi galo.
mu yra surištos milžiniškos
Hohenzollernus! ,, Taip, liudi
Ankstybesnė žinia iš tos pa
Reikalaus atlyginimo.
ja žmogus, kurs tai visa yra čios versmės sako:
išlaidos, kurios per metus siek
44
Tuo tarpu paminėtos 14 matęs ir girdėjęs.
siančios 36 milijardus dolieKas palyti visokių paska
sąlygų—kurias dabar Vokie
rių.
Kita depeša iš Hague pat lų, pirm kelių dienų pakilusių
tija priima—neapima jokios virtina pranešimus apie strei apie kaizerio abdikaciją, - ge
SILPNAI SEKA LAISVĖS atskirios pastabos net nei a- kus ir demonstracijas Essuo- rai tuos dalykus žinantieji ne
pie vieną iš nesuskaitomų pik se. Tenai demonstracijos bu mato, kad kaizeris sutiktu
PASKOLA.
i
tadarysčių, net nei nepastato vo prasidėjusios ketvirtajie-j4bdilfU#ti. Kibą jau su. .prieWashingtite, spal. 17.—Su ma joks reikalavimas, į *urį nį ir tęsėsi dar. šeštadienyje. varta taip turėtų padaryti.
lig gautų čia iš federalių turėtų atsakyti tie visi svar Darbininkų minios
giedojo
Tečiau daugelis nuomoniaubiausieji
kriminalistai,
kurie
distriktų raportų, Laisvės pas
revoliucijines giesmes ir turė ja, kad kaizeris visuomet leng
yra
įvairių
atliktų
piktada
kola vos tik persirito per tris
jo plakatus, ant kurių matė vai gali but prašalintas iš vi
rysčių
sumanytojai.
milijardus dol.
si parašai:
sokios politikos.
i
'Kol prezidentas Wilsonas "Tegu pražūva karė!' "No
Trumpas laikas, kurį galima
Šiandie apie tai yra visokių
skaityti valandomis. Gi rei pradės lošti jam antmetamą rime taikos!" "Mirštame ba kalbų ir nelengva jomis pasi
kia tuo laiku surinkti dar a- tarpininko role, tikime, jo d u ! "
tikėti.
gei jis matys reikalingu daik
pie 3 milijardai dol.
TEISĖJAS GRŪMOJA
Gal šitomis paskutinėmis tu priminti Vokietijos kanclieriui, jogei ne už kokią vie
STREIKUOTI.
dienomis žmonės susipras.
ną, bet už visas abelnai pik
Teisėjas Steik vakar Maxtadarybes jis pats turės atsa- BERŪKYDAMAS UŽMIGO
• m m • • • » •»,•
\vell policijos nuovados teis
APSVILO.
RYti."
me pranešė, kad jis daugiau
Yra visiems žinoma, kad
tan butan klausyti
Amerika išgelbėjo talkininkii
James Mariano, 60 metų neisiąs
bylų, jei butas nebus viduj
reikale, rašo Sunday Obser- amžiaus 815 Sholto gat., atsi
ver, bet tuojaus
pažymi, gulė lovon traukdamas pyp apšvarintas.
Matyt, kad tame teismo
ka'd be pačios Britanijos ne kę. Su pypke jis ir užmigo.
būtų galėjusi jos išgelbėti, Pažadino jį nepaprastas karš bute puiki tvarka, jei teisėjas
viešai išreiškia papeikimus.
JVĖS
PIRKITE LAIS^
kaip lygiai be Prancūzijos ne tis. Tai svilo jo lova.
BONDSUS!
būtų buvęs išgelbėtas visas
Senis pavojingai
apsvilo
UŽDARYTA ANGLŲ REK
talkininkų reikalas. Taigi vi ranką.
Chicago užpakalyj pa
RUTŲ OFISAS. '
sų tų šalių atlošta ir lošiama
silieka su Laisvės Pasko
SURASTA $35,000.
rolė yra labai didelės reikš
Chicagoje uždaryta Brita
los bondsų pardavinėji
mės.
Vakar ryte Chicagoje de- nijos rekrutų ofisas? Ofiso vi
mu.
Vokiečiai turi eiti lauk.
tektivai surado suvirs $35,000 si rekordai pasiunčiami geneTuo tarpu karė dar to
pinigais ir bondsais, kurie ralin rekrutu ofisan New ^Yorli nuo laimėjimo.
<.
Weekly Dispatclr>> rašo:
nepersenai buvo pavogti iš ke.
Kadangi karė būtinai
"Hunai paduoda mintį, kad
Argo State bankos.
turi but laimėta, vyriau
prezidentas "VVilsonas sušauk
Saunders išpažino apie bankos MIŠKAI DAR VIS DEGA
sybė tam tikslui turi tu
tų konferenciją maišytos ko
MINNESOTOJ.
Sannders išpažino apie bankos
rėti pinigus.
misijos, kuri turėtų patvarky
apiplėšimą ir pasakė, kad pi
Gauti pinigus ir laimė
ti, kaip vokiečiai privalo ap
Duluth, Minn., spal. 17.—Ši
nigai
randasi
pas
jo
brolį
po
ti karę yra žinoma priei
leisti visas užimtas teritori
tose apylinkėse pasibaisėtini
num.
225
So.
Leavitt
gat.
namiausią
priemonė —
jas. Į tai yra tik vienas atsa
miškų gaisrai vis dar siaučia
Detektivai
ten
nuėjo
ir
krep
pirkti Laisvės Paskolos
kymas: "Apleiskite".
Tuo
ir apima vis didesnius plošį
su
pinigais
atrado
po
lova.
bondsus.
:
tikslu nereikalingi jokie pat
i tus. Sudegė daug sodybų, žu
Plėšiko brolis taippat suim
Jei esate jau pirkę
varkymai. Žmonės, kurie tiki
vo daug žmonių.
tas. Jis, kaip vakar, turėjo
Dievą, negali stoti derybosna
bondsų, pirkite 3ų dau
Moose Lake apylinkėse žu
su tuo visu krepšiu išdumti
su priešininku, kurs nuskan
giau.
vo keli šimtai žmonių. Užva
kur į - Californiją.
dino laivą Leinsler".
Pirkite tiek, kiek tik
VISI TURčtAI KVIEČIAMI kar vienoj duobėj palaidota
tikrai išsigalite.
51 lavonas. Kiti vakar buvo
"Kanclierio
pasiruošimas
PIRKTI BONDSUS.
Bondsus pirkdami pri
laidojami.
priimti prez. Wilson 0 14 pos
sidėsite prie karės laimė
Paliko pora dienų bdndsų
Smarkus vėjas siaučiančias
mų paliudija, kad Vokietija
jimo. Karės laimėjimas
ima taikintie^ prie atgailos pirkimo kampanijai. Gi dar liepsnas smarkiai varo ant
reiškia laisvę jums ir vi
darymo"—rašo Lloyd's Ne\vs. daug reikia surinkti pinigų. miesto Duluth. Gyventojai pa
sam pasauliui, visoms pa
Paskolos kampanijos vedėjai siruošę ant visko.
vergtoms tautoms.
Minnesotos
gubernatorius
New York, spal. 17.—Netoli atsiliepia į turtinguosius chiSwinburne salps susidaužė an cagiečius, kad jie atidarytų mušė telegramą karės sekre
Kuomet prūsų militatoriui, kad jis nelaimių vie
glų prekybinis laivas Port savo krepšius Paskolai.
rizmas bus sutruškintas,
Atsiliepiama ir į moteris, ton pasiųstų kariuomenę. Nes
Philip su Suv. Valstijų karės
tuomet visas pasaulis ralaivu ir pirmasis nuskendo. 50 kad ir jos daugiau pirktų naminės gvardijos neužtenka
miau atsikvėps.
prižiūrėti visur tvarką.
Laisvės bondsų.
vyrų įgulos išgelbėta.
» » • » •
•m

ANGLŲ KARIUOMENĖ PA WILS0N0 NOTA SUPURTĖ
TURKIJOJE VEIKIA NAU
ĖMĖ LILLE.
VOKIETIJĄ.
JAS KABINETAS.
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By the order of the President, A. S. Burlcson, Postmaster General.
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Prenumerata mokaj^ Iškalno. Laiskaitosi nno ažsirašyrao dienos,
na nuo Naujų Metų. Norint permainyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti
Iftperkant krasoje ar exprese "Money
Order" arba įdedant pinigus J regivtruotą laišką.
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"Draugas"' Ptiblishing Co.
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Ketvirtadienis, spalio 17 d. .Jadvyga. Margarieta, kank.
Penktadienis, spalio 18 d. Lukas, ev. Julius. Trifonija.

•v

Washington, D. C.
Wasliingtoniečiai
išgirdę,
kad Brooklyno lietuviai su
bruzdo, nusprendė nenusileis
ti. Julius Kaupas, atsilankęs
Brooklyne Liberty Loan rei
kalais, padavė T. Fondui Ka
lėdų dovaną.
Reikia pasa
kyti, kad J . Kaupas visuomet
tautos reikalams aukauja. Šį
sykį patėškė
$25.00
Wasbingtono T. F . sk. 10.00
l.).UU
K. Česnulis
Pf. Ši viekas . . .
M. Kižiutė . . . . .
i).00

sų visuomenės atstovais ir su voliucijos reikalais", " p r o g r e tais bendrai tariasi apie gy s i s t ė s " neteko vado ir pradė
viausi us lietuvių tautos klau jo krikti. Tik pastaraisiais
simus.
laikais ir vėl jos sueina " v i e 
Dr. Šliupo darbuose gai ir ny b ė n " .
turi daug pasitikėjimo " t a u 
IŠ tokių moterių ko geres
t i n i n k a i " laisvamaniai. Bet nio juk negalima sulaukti. I r
juo nepasitiki lietuvių visuo nereikia.
menė. Nes Dr. Šliupas kaip
seniau, taip ir dabar dergia
mūsų dvasiškiją, visur ir vi-1
suomet pirmojon vieton stato
laisvamanybę.
Jis
tvirtina,
Praeitą šeštadienį įvykusiu
kad katalikystė Lietuvą pra
puldė. Gi jo peršiama pago įvairių tautų parodavimu Cliinepaten
nystė, kadir nezaležninkija, cagos lenkai labai
galį Lietuvą laiminga pada kinti. J ų laikraščiai pažymi,
kad pas juos nebuvo nei rei
ryti.
Amerikos Lietuviu Tarvbai kalingos tvarkos, nei kitko.
Visos kitos tautos kuopuikiau
yra reikalingas kuoveikiaušiai pasižymėjo. Bet apie len
sias suvažiavimas ir pataisy
kus to negalima pasakyti.
mas tu visu negerumu, kokios
Rašo r
ten įsibriovė. Mūsų Tarybos
" S u savo skaitliumi buvo-'
pareiga pareikalauti
"tauti
ninkų", kad jie atsiimtų Dr. me tiesiog pajuokiami. Vieto
Šliupą ir vietoje jo pasiųstų je kelhj tūkstančių, mūsų
ne kokį fanatiką, bet rimtą maršavo vos kelios dešimtys.
Turėjome dailiai papuoštą ve
žmogų.
Čia kitaip nieko neiškirsi. žimą, svetimtaučiai mus svei
To reikalauja pati mūsų vi- kino. Bet kas iš to. Vilkomės
Fuomenė. To reikalauja da mes kuone paskučiausia visų
pirmiau mūsų
bartinis svarbus momentas ir tautų. Taigi
parodavime ėjo kinai, japonai
pati mūsų tautos gerovė.
žydai, suomiai, vokiečiai ir
net lietuviai".

Lenkai Nepatenkin
ti Parodavimu.

4.

•

"Progresisci\i"
Seimas.

Lietuviškų
socijalistų
ir
laisvamanių kaikurios mote
rys turi įsisteigusios susivie
nijimą. Šitą jos skardžiai va
dina " p r o g r e s y v i š k u o j u " . Ko
dėl? Todėl, kad socialistai ir
laisvamaniai pasivadinę " p r o 
gresyviais". Tai kaip gi jos
gali atsilikti. Visas tų mote
rių "progresyvišk u r n a s " teciaus y r a tame, kad jos gy
vena su vyrais be bažnytinių
fcliubų ir socijalistams su lai
svamaniai^
gelbsti
kovoti
prieš tikėjimą ir Bažnyčią.
Suprantama, toks " p r o g r e -

Pas lenkus žodis " n e t " ši
tam atsitikime turi paniekos
reikšmę. Girdi, pirmiau mūsų
maršavo net tokie lietuviai.
Reiškia, lenkai apie lietuvius
neturi reikalo nei kalbėti. Bet
kuomet jau prisieina paskui
lietuvius vilkties, reikia pri
siminti ir juos.
Tai bent " b r o l i a i " . Gerai,
kad nors patys
prisipažįsta
prfe nepasisekimų.
~—-

ANATIONS STRENGTH
ISINITS FOOD SUPPLY
Ogfltfe a R c s e r v e

AHEBICA MUSTSEED
lOO. OOO. OCO AIHHS

tautiškai gerai susipratęs. J i 
sai kalbėjo:
"Žinai ką, tamsta, aš kas
met pirkdavau draugams Ka
lėdines dovanas, bet
šįmet
nepirksiu."
Aš iš žingeidumo
užklau
siau, kodėl gi taip.
J . Ste
ponaitis man atrėžė:
"Negi
nežinai, Tamsta, kad
šiais
metais Lietuva reikalauja nuo
savo vaikų didelės dovanos.
J i yra tokiame padėjime, kad
nesulaukus iŠ Amerikos ge
ros pagelbos, gali likti vergi
joje, gi jos sunųs bildu iš
mirti. Tad aš Kelėdoms Lie
tuvai duodu 15 d o l . "
»

Visiems žinomas Brooklyno
biznierius p. B . A. Zinis, at
silankęs " G a r s o " spaustuvėn
savo bįznio pagarsinimo rei
kalais nepamiršo ir Lietuvos
reikalų, Kalėdinin fondan pa
klojo 10 doly
• v*
A. Lukoševičius ir V. Ab
romaitis nors jau po penkinę
ir pirmiau buvo davę, vienok
atėję " G a r s a n " dar po penki
nę Lietuvos reikalams pridė
jo.
Atsibunant '! Liberty Loan'''
Komiteto susirinkimui po 5
dol.
patėškė šie ponai:
K.
Paulonis, J . K. Krušinskas, A.
Drabiškis, A. Dymta.
Gi p.
V Dailyda ir p-lė ,E. Stroliutė specijaliai ėjo " G a r s a n " ,
kad atidavus Kalėdų dovaną
Lietuvai. Jiedu pasakė T., F.
sekretoriui:
"Žiūrėk, kad
šiais metais į Kalėdinį fondą
mažiau nepriimtumei, kaip po
penkis dolierius."
N a r žino
ma, ir jiedu po penkinę, kaip
po blyną, paklojo.

kas Kalėdų

yra

Neužilgo tikimasi, kad Suv.
Valstijų
vyriausybė
nutars
tverti Lietuvių Armiją. Lie
tuvių " Armija apsieiti negali
be lietuviškų oficierių.
Yra
ne vienas Amerikoje tautie
tis, kuris tarnavo
oficieru
rusų armijoje.
Butų gera,
jeigu tokie vyrai tuojaus sa
vo adresus malonėtų paduoti,
nes reikalui esant galėtumėm
į juos kreipties, kad galėtų
susidaryti štabas, ir kad ga
lėtų organizuoti arini ją.
Be
tų, kurie jau oficieriais bu
vo ir yra, reikėtų gauti- atsi
liepimai tų jaunuolių,
kuri«
norės patekti oficierių moky
klon; tokie vyrai turėtų pra
nešti, kokį mokslą išėję ir kur
ir Kada.

Žodžiu . sakant,
tveriant
Armiją, reikia turėti vadus.
O tokius sudarys arba jau
buvę oficieriais, arba tokie,
kurie dabar pereis oficierių
mokyklą.
Tad ir suskubkite
pranešti, kas galite ir norite
tokias vietas užimti Lietuvių
Armijoje.
.

Tarybų Pildantysis Komitetas
Lithuanian National Council,
703 Fifteenth St., N. Wį
Washington, D. C.

NUODINGOS DUJOS IR
MASKOS.

Vokiečių kariuomenė, kuri
stengiasi pastoti kelią nuola
tos besi stumiančiai amerikie
čių linijai Lotaringijos fron
te, vartoja visas žinonjas ap
siginti priemones, modemiš
koj karėj pasekmingomis lai
Viso $50.00
komas. Vokiečiai ypač daug
fonde
$271.80 nuodingų gazų vartoja. Per• • • • « •

sė<li prie vieno stalo su mu- Rusijon pakvietė Trockis "re- N"ors j a u n a s d a r v y r u k a s , b e t K o l

N'

LIET UVlį) ARMIJOS
REIKALAI.

tas žadėjo pagalovti ir dido
ką auką Lietuvai sutelkti.
Nauji pulkai stojo mušin.
Sekantieji, it susitarę, au
K a i p tik " G a r s o " štabas kojo :
į
apskelbė karę visoms Ameri S. Požereckis
$5.00
kos lietuvių kolonijoms, tuo O. Žukauskienė . •
5.00
Pį AT)
jau naujo pulko susilaukė į Į A. Vyčienė
pagelbą, kad* bendrai skal J. Matulaitis
5.00
džius priešo pozicijas.
Štai J. Lukoševičius
5.00
Kar. Aniolų parapijos salėje, Ir taip per " G - s ą " sud. $95.00
Brooklyne, per surengtas pra Per prakalbas
51.80
kalbas, kame kalbėjo p. J . " G a r s o " štabo a u k o s . . 75.00
Kaupas ir p. K. Česnulis, įvy
ko nedideli mūšiai.
Tų mu
• Viso Brooklyne $221.80
sių pdsekmės štai kokios:
Nemanykite, kad jau su
S. Pociūnas tėškė su
$5.00 Brooklynu apsidirbote.
Ne.
paprakai
J . Garšva . . . . . . . . . , . . . 5.00 Turėsite gerokai
5.00 tuoti, kol Brooklvno koloniM. Valiūnas
5.00 ją " s u b y t i s i t e " .
A. Lukoševičius
5.25
V. Abromaitis
Brooklyniečiai slaptai ren
5.00 giasi dar prie didesnių miišių.
M. Ražanauskas
2.50 J u k visiems aiškų, kad karš
J . Kaupas
Kaipo auką Tautos Fondui dar tik apskelbta. Bet kada
po vieną dolierį davė šie: J . mūšiai prasidės, tai Brookly
Krasnickas, J . Petokas, J . Lu no lietuviai parodys savo jė
koševičius, Ą. Diržalaitis, A. gą.
Girdisi, kad Waterbury,
Mockevičienė, A. J u d u s , M. Conn. jau per Centro sekreto
Teiberiutė, U. Saldukienė, M. rių atšaukia iš Brooklyno sa
Kasnauckas, A. Puišiutė, A. vo ambasadorių. Tas reiškia
Daiiidžiutė, J . Rugis, J . Že- karę.
Mūšiai prasideda kitu
rolis, M. Teiberienė, O.. Ben- sykiu. •
doraitienė.

svYiškumas" vra didesnis už
didžiausią
atžagarei viškumą.
Bet pertikrink, sveikas, tas
Gerb. kun. M. L. Krušas
moteris, jei nori! Pamėgink
andai " D r a u g e " aiškiai pažy
jas užkabinti!
mėjo, kodėl jis negali ineiti
Nesenai tos moterys buvo
Amerikos Lietuvių
Tarybon
kaipo atstovas mūsų didžiau surengusios seimą Pbiladclsios
organizacijos — katali phijoj. Joms-kelioms suvažia
kiškojo Susivienijimo. Tasai vus, tik štai koks šelmis ima
jo viešai tartas žodis turėtu jas ir įskundžia, kad buk jos
Ateina
but gyvas paskatinimas mūsų esančios bolševikės.
veikėjams pravesti
reikalin tuo jaus vyriausybės agentai ir
sutrukdo joms seimą. Apie tai
gas reformas paminėtoje mū
Smulkių aukų — $3.85. Vi
jos nusiskundžia socijalistų
sų Taryboje. Nes kasgi gali
so tą vakarą surinkta $51.80.
laikraščiuose.
įvykti tolesniai, jei mūsų vi
Vieną gražią dieną grįžda
Kam
(įia
tokie
skundai
rei
suomenė vis daugiau ir labjau
mas iš darbo, užeina " G a r ims
nepasitikėti
Amerikos kalingi. Negi tos "progresy- s a n " p. J . Griebiamas. Nu
Lietuvių Taryba, jos atlieka v i š k o s " moterys gali atskirti siperka Liberty Bond, paskui
mais darbais ir žygiais.
bolševikizmą kadir nuo kar priena prie T. F . sekretoriaus
vyrus ir sako:
Visas dalvka> vra tame, vės. J o s mato savo
" K a s link Ameri
kad ton mūsų Tarybon " t a u  " p r o g r e s u o j a n t " , tad ir žen- kos jau savo priedermę atli
t i n i n k ų " T a r y b a įstatė savo į gia jų pėdomis,
kau, d a b a r reikia ir Lietuvos
atstovu Dr. J . Šliupą, kurs ten j žinomas Kapsukas, bolše- reikalams paaukauti.
Štai,
4
atstovau ja ne ' t a u t i n i n k ų ' ' j v įkų galvos Lenino sėbroTroc- sako 10 dbl. į Kalėdinį Lietu
Brovės, bet laisvamanių reika-; kį 0 adjutantas, seniau vado- vos Fondą.
lus. J i s daugiau veikia laisva-; v a v 0
šitoms
"progresyvišTą patį vakarą atsilankė į
manybės tikslais, kaip L i e t u - | k o m s " moterims.
Kapsukas " G a r s ą '
p. J . Steponaitis,
vos nepriklausomybės
reika rašė ir redagavo joms ir laik įsikalbėjome su juomi
apie
lais.* 0 tečiau jis, Dr. Šliupas, raštį. Bet kuomet
Lietuvai
dovaną.
Kapsuką Kalėdinę

A. L. T. ir Šliupas.

•**\/v/

shingo

karininkai

buvo bombarduojami

Naujas skyrius.
Duryea, Pa. susidarė nauja
T. Fondo tvirtovė. J i e jau
nuo pavasario, darbą pradėjo,
tik sekretoriatai kažkodėl, ne
buvo viešai pagarsinęs.
Waterbury, Conn. Nuo 21
lapkričio iki 29 d. bus- milži
niški ferai.
Waterburiečiai
pirmu sykiu iš fėrų puikias
pasekmes padarė, gi dabar ti
kimasi kurkas didesnių.
Schenectady, N. Y. Iš ten
ve ką rašo:
" R a š a u į jus
porą
žodelių,
klausdamas,
kaip Lietuvos reikalai dabar
stovi.
Duokite mums informacijų, ' i r mes norime prie
tautos didelio darbo prisidė
ti".
Tikimasi ten naujo T.
F. skyriaus.
Cicero, 111.
J a u n u 0 se
niau gyvu žodžiu ir per spau
dą rengiasi prie " L a i s v ė s Sa
vaitės".
L. Šimutis,
T. F . Sekretorius.
456 Grand St., Brooklyn,N.Y.
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Katalikiški Padavimai
Katekizmas Paveiksluose.
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ANTRAS SKYRIUS.
AR ESI KRIKŠČIONIS?

Pra
13 <!.,
bažny
buvin<
kvklo:
darvti

II. — KRIKŠČIONIO ŽENKLAS.
22. — švento Benedikto stiklas. — Pirmutinis įsteigėjas
vienuolijos Italijoje buvo Šv. B.enediktas. Jojo pasekėjai ir
po šios dienos tebesi vadina Benediktinais.
Švento Benedikto gyvenimo pavyzdingumas buvo žino-'
mas visame sviete. Tūli vienuoliai, jųjų perdėtiniui mirus,
išrinko šventąjį savo abatu.
i
Tie*vienuoliai ne per-uolus buvo pildyme savo vienuo
linio gyvenimo priderysčių.
Šventas Benediktas' ne labai
norėjo tapti jųjų perdėtiniu. Vienok, po didžių m a l d a v i m i
sutiko tapti jų abatu, jiems iškilmingai prižadėjus pasitai
syti ir klausyti jojo visame.
Pirmutinis jo valdymo žingsnis buvo, > tai reikalavimas,
kad tie vienuoliai stropiai pildytų savo vienuolijos įstatus,
kuriuos jau jie buvo gerokai beprašaiiną.
^uomet tai jųjų veidmainingumas iškilo į viršų.
Jie
nei klausyti nenorėjo apie savo netikusio gyvenimo patai
symą. Negana to, d a r balsiausioje neapykantoje ėmė į e r s ^ kioti bei niekinti šventąjį.
Vienas net pasiryžo nunuodinti
jį. įvykdymui to žmogžudiško darbo tas baisus niekšas įmai
šė tvirčiausių nuodų į vyną ir padavė stiklinėje šventajam
Benediktui gerti.
Sulig įpročio šventas abatas peržegnojo gėrimą, o be
žiūrint stiklas susproginėjo į šmotelius.
Tas stebuklas su
kėlė neužsitikėjimą.
Čia paklausė niekšo vienuolio:
"Ką!
tu, bandei nužudyti mane? — Dieve, atleisk tau tą taip b . i sų nusižengimą."
Niekšas pasikėsintojas, puolęs a n t žemės, prisipažino
norėjęs nunuodinti šventąjį.
Tokiu būdu jis manė išveng
siąs perspėjimų už netikusį gyvenimą.
Šventas Benediktas padėkojęs Dievui už stebuklingą
išgelbėjimą, apleido tuos niekšus, kurie paviršium nudavinėjo vienuolius, gi tikrai nebuvo verti krikščionio vardo. —
St. Gregory the Great, Dialogues Book II., Chapter 3.
dos, nuo laiko, kuomet duota
j s a k y m a s maskas užsidėti, iki
galutinam pritaikinimui ne
vikriausio vyro.
Indomus faktas, kad ameri
kietiškos gazinės maskos at
laiko išbandvmus, kokius vokiškos maskos atstovėti nega
li.
Vokiškos maskos neap
saugoja nuo sutirštinto gazo.
Tai buvo nesenai parodyta,
kuomet britai surink 0 užtek
tiną prozektorių skaičių, ku
rie vienu ypu atliuosavo septynes-dešimtis tonų fosforinio
g a z 0 (Phosgene gas) su t a pa
sekme, koki vokiškam generaliam štabui gerai žinoma yra.
Nesama tokios gazo tirštu
mos, kurios Amerikos maska
neatlaikytų.
Tai b u v 0 priparodyta netik k a r e s , lauke,
bet ir išbandymo stotyse šioj
šalyj, k u r užsispyrimai gazų
didęlm sutirštinimu nugalėti
Suv. Valstijų armijos maskas
buvo visiškai nepasekniingi.
Amerikos gazinė maska iš
vystyta tiesiogine išdirbysta.
Tam tikri viršininkai gavo
pilną informaciją apie pran
cūzų ir britų maskas ir pil
nas datas apie jų gerumą,
vokiečių gazinėse atakose pa
rodytą.
Tomis žiniomis ap
siginklavus, duota užsakymas
padaryti kelius, tūkstančius
gazinių maskų šioj šaly, 300

t a r d i n ė m i s " (mustard) bom
bomis ir visos pastangos de
damos, kad priešakinės ame
rikiečių pozicijas
mirtinais
gfcrais išmaudžius.* Kreditas
priguli chemikam kariniam
pasidarbavimui" Suvienytose
Valstijose už tai, kad tos pa
stangos sustabdyti ofensyvo
pirmynžengą visiškai bereikš
mės buvo.
Amerikiečių
užpuolantieji
karininkai nuo gazų apsaugojami yra mąskomis, kuriots iš
bandymo laukuose
pasirodė
apsaugos suteikia dvidešimt
sykių daugiau, negu vokiečių
gazinės maskos. Iš ties^-gi ne
sama nei vieno užrekorduoto
nuotikio, kad Amferikos kari
ninkas kristų gazų atakos au
ka, kuomet jis apsaugojamas
maska, kurios
Suvienytose
Valstijose dideliame skaičiu
j e išdirbamos yra. Šis faktas
taip gerai atkartotinais ban
dymais patvirtintas, kad mi1 įtariai viršininkai gazais užsinuodijimo aukas
neatsar
gumui priskaito.
Daugelis
Suv. Valstijų armijos oficie L
rių stovi užtai, kad vyrai, ku
rie del gazų suserga, turi būti
teisiami, o ne dekoruojami.

Ant laimės, kiekvienas Amerikos
karininkas,
kuris
Prancuzijon važiuoja, yra ga
zinės maskos vartojime eks
pertas. J i s yra išlavintas tą
"sausumos gyvasties gelbėto
\*rhe«t i; ^io
j ą " neintikėtinu greitumu už
U. S. Food Adininistration.
Br'er Tatąr ain't skeerin' up a
Maska
uždedama
ghoa' wen he say we alls mus' cat sidėti.
less wheat en less racat en savo ai!
de fat en sugar \ve kin. We has jist vientik penkiais rankų judė
got ter feed dat bip array er fichtin* jimais.
Vyras, kuris to atlik
eojer boj*s, en we kin do hit by catin*
rlgbt smart mo' taters cn garden sas3
P-nas J . G inkus netik gra en eatin* mo' fish en gama 'stid er ti neišgali 6 sekundų laiko
and beef.
Ef v(e *al?a der-'t tarpyje,
paliekamas užpaka
žiai fotografuoti, bet ir pasi pork
gln ter teed dem sojers rijrht nov/
be feedin* soiucbody 'to' Icng lyj, kuomet j o būrys frontan
aukauti savo tautos labui ga cwe'll
n it won't be us.
eina.
Nesenai, , praktikos
li. Atnešė 5 dol. ir sako:
mankštinimuose, vįenos Ame
" Š t a i ir mano penkinė lai
gelbsti Lietuvą, jai Laisvę i s - ! s t o c k s i r Jionds Pcrk»mi t* P»rduo- rikos karininkų kompanijos
,,
_ .
.
,
I darni veiklus darbas. Andrews & Co., rekordu buvo keturios sekunT_
gauna .
P-nas A. Kondro- 1 0 g ^ j ^ g ^ s t > H Ž d ė t a 1 9 0 0 ^
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oficierių ir 2000 paprastų ka
rininkų, kuriems kreditas pri
guli šioje moderniško apsiginimo ginklo išdirbime, paro
dė savo perstikrinimo drąsą
liuosnoriai bandymams pasi
duodami.
Užsidėję
maskas
jie tiesioginėn gazų atakon
išsistatydavo. Laiks nuo lai
ko Amerikos
genijališkumas
ir išradimo p a l i n k i m a i duo
davo progos pirmesnius mo
delius pagerinti.
Pasekmėje,
mūsų
talkininkų
oficieriai
vienu balsu' pripažįsta, k a d Amerikos maskos y r a geriau
siomis vakariniame fronte.

I

s

si

kui.

Gal r
tarpo
— til
v •

v •

cia u
šalju>

Vn
cijali:
"proi

E s a m a klaidingo įspūdžio
apie Amerikos karininkų var
tojimą britų i r prancūzų mas
kų iš priežasties užsivilkusios
šioj šalyj išdiįbystės.
Tiesa,
pirmieji 200,000 Amerikos ka
rininkų Prancūzijoj
vartojo
britų maskas.
T ū l i ameri
kiečių pulkai prijungti prie
Tlaig'o armijos
buvo aprū
pinti britų mąskomis,
nes
vientik iš patogumo visi jų
reikmenys, dargi skalbiniais,
biivo paimti nuo britų.
Vie
nok galima autoritetingai už
tikrinti, k a d pirm liepos mė
nesio ofensyvos prieš Vokie
tiją,
amerikoniška
gazinė
maska buvo nusiųsta per Atlantiką kiekvienam Amerikos
(Tąsa ant 3 pusi.).

t erių
rengę
buvo
žmog
teris
koma

th
kė vi
gelis.
pie į:
ragių
"mol
socijž
prie
jis, s
užklu
Tai
bėti
Ragii
motei
kursi
svars
apiel;
Trc
lis k
tna i

vartodami '

GALITE APSAUGOT SVEI
KATĄ
SAVO
ŠEIMYNĄ
PER TRIS MĖNESIUS UŽ
1 DOL.
Gydytojas pavydale saldainių.

lio i
tai a
Pasai
kimo
jimu
padą
temą;
tastn
j ? ir
savin
dang
tai, r
tai v
ko

Geriausia yra priemonė, norint būti sveiku, y r a vartoti
saldainius PARTOLA.
P A R T O L A y r a geriausias draugas žmogaus organizmo,
nes padeda jam dirbti.
PARTOLA išvalo kraują ir vidurius.
J ą myli vaikai
ir suaugusieji. T a i valytojas kraujo, katras atlieka malonu
būdu ir be jokio jautimo.
KĄ SAKO GTOYTOJAS
APIE SALDAINIUS.

V '

vieša:stojo

Trims Mėnesiams Sveikatos
.

•
V

VELTUI

Graži ir naudinga dovanVlr- kožnam
prisiuntusiam užąaky-mą ir pinigus
PARTOLA vra geriausias draugas £ £ ^ ^ " 0
p ^ S S u
vyru moterių ir vaiky. . KieJurie^^olilte:
L a i š k u s |r ^ ^ ^ ^
nas lietuvių, šeimynoje privalo rasties PARTOLA.
APTEKA PARTOSA.
PARTOLA rekom«nd«io.ia«l ir par160 Seoond Avenue,
siduoda didelėse dėžutėse, kurios
kainuoja tik po 1 dolj, « dėžutės už Dep. L. 4, Nevv ¥«rfc N. Y.
5 dol.
<60)

v
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smei;

sakė,
veiki
doja^
nieki
bėto;

i
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D R U M S

Kt4virtn<Viettis, svvilis 17. 1918
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NUODINGOS D U J O S I R
MASKOS.
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D R E S S DESIGNING

=

t

| Trumpa Lietuvos Istorija

A. + A.

Kirpimas,
prltaikimas Ir siuvi
mas yra lengvai
išmokinama
per
mūsų Master Syatemą Ir trumpama
laika dienomis ar
vakaraia

(Tąsa nuo 2 pusk),
š r a m i i n i i i i i M m i H i i P A R A Š E P R A N A S . •••••••••••••••••••••••••••••
karininkui Prancūzijoj. Prie
(Tąsa).
• .
de, ganėtinai esama reserve.
Netrukus križiuočiai užpuo
OMAHA, NEBR.
girti, kad, girdi, jis nėra toks,
Nors gazinė maska tikrai
Tais pačiais metais, grįžda lė žemaičių kraštą. Kęstutis,
kokiuo perstato Raekus arba
Ispaniškai influenzai d a r ne
nešioti neparanki, pirmuosius mas iš Padalijos, Algirdas už kaip per visą savo amžių, t a i p
pasimirė spalio 15 dieną,
kiti katalikų šulai.
G ir ėsi,
Mokiname Power Machine siuvi*
simato galo.
kelius sykius užsidedant,kari- suko Kievan ir galutinai šitą ir dabar, smarkiai grūmėsi sii
1918 m., 39 metų am
mo.
Mokestis gaunama nuo $15
kad esąs neblogas kalbėtojas
ninkai greitai p r i p r a n t a prie Rusijos miestą su visa jo ku su vokiečiais, o Jogaila sėdėjo
iki $30 \ savaitę, o galima išmok
žiaus,
paėjo
iš
miesto
Pa
Praeitu sekmadienį, spalio ir neklaidingas. Trumpai sa
ti trumpam laika už maža kaina.
naujo
kvėpavimo
budo.
J
i
sau
Vilniuje
ir
nei
nesijudino
nevėžio,
Kauno
gub.
pra
;
nigaikštija
savo
valdžion
paė
K> vi., nebuvo d a r atidarytos kant, savo kalboje maišė barš
MASTER SEVVING SCH00L
gyveno Amerikoj 13 me
bažnyčios, pamaldos gi atsi- čius su žirniai* taip, kad nie uždedama ant galvos* pana mė. Nesunku buvo Algirdui tėvynės -nevidonų drausti. 8 e J. F . KASNICKA, P E RD ETINIS,
šiai
k
a
i
p
"
b
a
s
e
b
a
l
l
"
žaisle
tų,
paliko
dideliam
nu
nis
Kęstutis
tuojaus
s
u
p
r
a
t
o
tatai
padaryti,
nes
Kievo
ku
1 " IT. I * Salto Str., 4th Floor,
buvinėjo laukt'.
Taip-gi mo ko gera ir tie patys soeijalisiSkersal nuo City Hali.
"
b
o
l
ė
s
"
gaudytojas
dėvi.
liūdime
savo
vyr4
Joną
Jogailos
veidmainybę,
bet
kol-nigaikščiai jau nuo Gedimino
kyklos ir teatrai pasilieka už tai iš jo kalbos nepasimokino.
Tam tikros žnyplės užspau laikų turėjo lietuvių klausyti. Vas nieko nedarė, laukdamas
Lukušiuną, dukterį Juli
daryti.
Beje, dar papasakojo kai])
joną, 12 metų sūnų Al
Kova su Maskva. Per visą bene brolvaikis susiprastas ir
Apskaitoma daug- ligonių. vyskupas Karevičius
Brest džia nosį, kad užtikrinus bur
5iiittaiMCT«n»miiw»wim«mow«i«#fH«
fonsą 8 metų.
Laidotu
Daug miršta. O kadangi baž Litovske vokiečių
kaizeriui nos kvėpavimą triubele, su savo viešpatavimą Algirdas pasitaisysiąs. O tuo t a r p u J o 
ALEX. MASALSKIS =
vės
atsibus
pėtnyčioj,
nyčios uždarvtos, tai-gi iš na- pardavė Lietuvą už 50,000- jungta su indu, chemikalais turėjo akis atkreiptas rytų pu gaila vis naujas kilpas dėdei
S
Įkvėptas
oras sėn ir nuolatos kišos į gudų ir taisė. Pagalios išėjo 'aikštėn,
spalio 18 d., 1918, 9 vai.
000
ilol.
Tokius
niekus pripildytu.
imi tiesiog i kapines veža.
S GRABORIUS
išeina
lauk
per
užsidarančią
ryto, Aušros Vartą Baž
rusu reikalus, norėdamas kuo- jog Jogaila susitarė su vokie
Nežinia, kaip toliaus bus, pliauškiant ir tamsus socija% Lietuvis graboskylutę pasmakryj. Oras ne- daugiausia jų žemės savo ran- čiais iš^ Kęstučio ir visų jo sū
nyčioj, iš ten po pamal
igrius.
Atlieku
taip-gi
negalima
pasakyti, j lietas suprato, kad čia kalbėg
v
i
s
o
k
i
a
s
laido
gal kitaip burnos pasiekti, kosna paimti, išsidalinusi į nų valdžią atimti.
dų
laidos
švento
Kazi
kaip toji epidemija ilgai tę-jtojas j a u melu publika vai
si tuves kopigiaukaip pereinant per chemika daugybe kunigaikštijų, Rusija
miero
kapinėse.
UžkvieDabar
Kęstučiui
pritruko
Ssiai. Turiu sasi s.
šina.
lus inde.
Išsamiausi bandy
t v o karabonus ir
čia visus gimines ir pa
kantrybės. Išrinkęs patogią va
tYisi trokšta, kad ta bai
Š^automobiliua '
Kaip ten i o s " p r a k a l b o s mai rodo, kad tieji chemika negalėjo labai priešintis Al
žystamus
į
laidotuves,
po
girdui ir dėlto 'Smolensko, landą, jisai užpuolė Vilnių, J o 
sioji epidemija
kuogreieiau- užsibaigė — nežinau, nes nu
S
Taipgi dideslai visokius nuodus išima.
nuimsiu: 2241 W. 23 PI.
gailą
nelaisvėn
paėmė,
o
pats
S
n
ę
dalį grabų
Naugardo ir Pskovo kunigai
sia pranyktu, nes žmonės jau sibodus sėdėti svetainėje —
Su pagarba,
g p a t j s dirbame.
Šioj šalyj pilną lavinimą
kštijos jau linko prie Lietuvos, didžiuoju Lietuvos kunigaikš
nuilsę ir nori išvv>li gaivi- parėjau namo.
baigiant, Amerikos, karinin
Jonas Lukušiunas.
čiu apsiskelbė. Kaipo tėvynes
|
3307 Auburn Ave.
|
o vadiiuimasai Sieversko kraš
nanti ir dora gyvenimą.
Vargo Žiedelis.
Į
kai gali maskas nešioti veik
žudytojas, Jogaila buvo sun
S
Tclephonas Drover 4135
tas su Mogilevos,
Bronsko
A. T.
rilEtlIUIIIIIIIEIIIIIBIIimtllElIIIlIiililIlllHlV
neapribotai ilgu laiku ir už
kios bausmės užsitarnavęs, bet
W E S T PULLMAN, ILL.
siimti praktiškai visokios for Černigavo, Trubčevsko ir Nau- gera Kęstučio širdis greitai at
UilIlIlIlilHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIlIflUIIIIIIII
NIAGARA F A L L S , N. Y.
miestais
mos veikimu jas dėvint. Per- garado-Sieversko
sileido. Patikėjęs Jogailos priBŠ
IM
Nors iš šios kolonijos įr slving'o vyrai, vientik kaipo 1355 metais visiškai pakliuvo
Į$gĮS
VARPAI
saikos
amžinai
d^dės
klausyti,
v
Liūdnos žinios.
mažai tilpsta žinučių laikraš- " š t u k ą " , lošė svaidinį (base- į lietuvių rankas.
ATMINČIAI V A R P A I
Kęstutis no tik išleido jj iš ka
McShanne Bell Foundrr Oo.
Naujoji liga neaplenkė nei šiuose, tečiau priežastis ne ta- ball), foot-ball a r kitus žais
B&Itiraore. MO.. U. S. A.
Toksai Algirdo valdžios di lėjimo, bet d a r pavedė j a m Vi
tltUIHIIlUIIMIIMUmHiUIHIHtmiHttim
sio ramaus gamtos kampelio, j mo, kad čia mažai butų vei- lus, dėvint Su v. Valstijų ar dėjimas rusų žemėje nepatiko
tebsko šalį valdyti. Nedėkin
Neša aukas i kapines, iš ku-1 kiama.
mijos maskas.
Daugeliuose Maskvos kunigaikščiams, kurie gas Jogaila tečiau nei dabar
AKIŲ SPECIJAL1STAS
rių atgal jau niekas negrįsta, i Čia labai daug veikiama ir atsitikimuose karininkai dar nuo senai stengėsi visą Rusi
nesiliovė dėdei keršijęs. J i s f
Patarimas Dykai
Telefonas: McKinley 57C4
Daugiausia serga airišiai, ita-; ^ausr kas nuveikiama.
Tai bavosi prie ba t erė jų
prie ją suimti savo rankosna. Iš to vėl susinešė su vokiečiais ir
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
lai ir lenkai. Iš lietuviu d a r I paliudyti gali ka<lir sekantie- smarkaus bombardavimo per prasidėjo nesutikimai su Mas9 vai. vakare. Nedėliotais 9 iki 12
Kęstučiui
uamieje
nesant,
GYDO VISOKIAS LIGAS
4640
S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
nei vienas nebuvo apsirgęs .)i trumpame laike įvykusieji dvyliką valandų maskų nenuS457 South Western Boolevard
1382
m.
iš
pasalų
užvedė
prie
Telefonas Tardą 4817
nuotikiai.
Kad
susilpninus
Maskvos
Kampas
\V.
35-tos
Gatvės
Telefonas Boulevard 4487
siimant.
tąja nauja liga. Miestas iš
šus ant V i bliaus, o paskui ir
leido įsakymą uždaryti baž Varpo pašventinimo iškilmė.
Visiškas nuo vokiškojo ga- galybe, Algirdas kelius -kartus ant Traku.
—
karinuomenę
talkon
nyčias, teatrus ir uždraudė
zo saugumas y r a vientik ge siuntė
———K
Nedėlioję; spalio 13 d., bu
IšgiruVs apie tai Kęstutis MNHIlHIKHHIimiNIHmililIIlIflIflNtlHI*
laikyti visokius susirinkimus.
rame išlavinime ir nuolati Tverio kunig. Mykolui, kuvo pašventintas naujas para
parsiskubino į žemaičius i f su r:
J O S E P H 0 . WOLON
c
Iš Šios priežasties lietuvių
niam prisirengime.
Keletas ris,nenorėdamas Maskvos vir
pijos varpas.
rinkęs
stiprią
kariuomenę
PRAKTIKUOJA M METAI
viešas gvvenimas čia iriri sugazu u/si nuodijimo atsitiki- šenybę pripažinti, kovojo su
Lietuvis
Advokatas
- Gyvenimas ir ofisas
traukė tėvynės gelbėti. Arti
sios dienos iškilme, anot,
1149 S. Morgan S t Kertė 82 sL
29 6 0 . LA SALINE STREET - I
stojo iki neaprubežiuotam lai ,
• v . . , v v į.mu srali ft būti priskaitomi ne- jos kunigaikščiu Diinitru. Doa
daugumo,
viršijo ir bažnyčios;' ?
.
'
Trakų jisai sutiko Jogailą su ~ Vakarais
CHICAGO. ILL.
22ad Streot
Gyvenimo2911
telef.W.Humboldt
87
niečiu vadinamu.
kui.
Limina.
Ka
darvti.
Specijalistae
Tel. Rockwell 6999.
sėbrais ir jau buvo bemanąs
pašventinimo
iškilme.
Ar laimei, bet didžiuma gan bil
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaikų
CHICAGO, ILLINOIS.
£
Įžymiausias Algirdo susirė
!
Gal ne vienur praretins ir iš v •
ai
* • Tir
r> u
i ti p n s k a i t v t a prie neatsargu
Taipgi Chroniškų Ligų.
pradėti muš j , kaip Jogaila, pa iiilIHUilIllIiSIISIIUIIIIIIilIlilIUUiaUHIUr
J
l
mimas su Mask-a atsitiko
^
tarpo imi>n. Vienas išėjimas šiaip, ar taip, West PuUmano j
OFISO VALANDOS:
o.
Amerikos
*.
.
.f
būgęs
antru
kart
nelaisvėn
pa
iki 9 ryto, n'uo 12 iki 2 po piet
1368 metais. Užtardamas savo
— tikėkime tvirtai ir su vil- lietuviams visai arba negreit,
.l T •
A.
ir
nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios
tekti, ėmė p r a š y t i sandoros, &~~—
žmonos
broli,
Tverio
kunigaik
vakarais ofisns uM-iryias.
cia žiūrėkim ateitin, kuri pra
. ,•
v
-v, .,
veteranai patyrimo
Prancūzijoj
ne
sioginio
žino, iš kad
Tel. Drovsr 7042
prisižadėdamas daugiau maiš
Telefonas Yard* 887.
šalins vi>ka.
teks matyti panašią iškilmę, jų maskos apsaugo juos nuo štį Mykolą, Algirdas tais me
to nebekelti. Kęstutis, nenorė
ĮK—aifr^»a^»aj>SBi a i a a w i a a - a i > *> a»<^»«
Staugvila.
kokia buvo laike pašventini gazų, vokiečių armijos varto tais pavasaryje išsirengė kadamas veltui žmonių kraujo
IilETi:VIS DENTISTAS
mo varpo. Tvarka, gražumas jamų.
Dėlto tai jie nepai rėn drauge su Kęstučiu. Vel
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Klieti, sutiko geruoju taikytis.
DETROIT, MICE.
ir skaitlingumas, labai ste so gazo debesių, ką atslenka tui Maskvos 'kunigaikščio ka
Nedėliomis pagal sutarimą.
Tuomet Jogaila užsikvietė Kę
4712 SO. ASHLAND A V E N U E
bino šios apylinkės žmones.
nuo priešo linijų, ir tuo pačiu riuomenė stengėsi užkristi lie
arti 4 7-tos Gatvės.
Praeita nedėlia vietos so- s.(
stutį ir jo sūnų" Vytautą, kad
Klebonas bažnyčioje prane- laiku imasi už darbo stumti tuviams
kelią
pas
Torcijalistų arba kaip jie vadina prasidės^ pasibaigus
trečiai
ateitų į jo stovyklą galutinai r<*
ADVOKATAS
kad pašventinimo iškilmė atgal tuos, ką gina invedimą- sunės upę ties Možaisku. Al
" p r p g r e s y v ė s ' draugijos: L. vai., po pietų; gi žmonės jau
susitarti. Šiuodu abu nuėjo, o
Veda Bilas Visuose Teismuose
\ moderniškan
kariaviman girdas paėmė viašų ir prisiar
Ofisas Didmiesty J:
S. S. 116 kp.. Keistučio ir Mo- pradėjo rinkties dar j)ries dvi.
Jogaila tuojau liepė juodu su
G9
W.
IVASHINGTON S T R E E T
nuodingų gazų ir degantį sky- tino prie pačios Maskvos. Nu
terių " p r o g r e s y v i ų ' buvo su-į Tračiai valandai atėjus jau
imti ir kaipo belaisvius Vil
Kambaris 609
stymą, viso pasaulio tam be sigandęs kunigaikštis Dimitras
Te. Central 547S
rengę prakalbas. Kalbėtojais ilgos linijos įvairaus amžiaus
niun nugabenti. Kęstučio-gi
sipriešinančios nuomonės ne užsidarė Maskvos tvirtovėje,
Ofisas aut Bridgeporto:
kariuomenei buvo pranešta,
"buvo
vietos " p r o g r e s v v i s į bei lyties žmonių stovėjo ant
3205 SO. MORGAN S T R E E T
paisant.
Kremlių
vadinamoje,
o
lietu
kk
Tel. Yards 730
buk kunigaikštis geru • noru
žmogelis,
progresyvė' mo-i gatvės, laukdami ženklo praGyvenimas, 812 W. 33M Si.
vių kariuomenė visą miestą ir
teris ir koks tai Duntlulis, sa- Uleti maršuoti.
Tel. Yards 4681
J spūdžiai tos dienos pasi pačią tvirtovę apsiautė. Taip nuvažiavo Vilniun sutarties
užbaigti. Vilniuje Vytautą tuo
koma, iš Chicagos.
Paskirtai miliutai
atėjus, liks ilgai širdyse visų dalyva
nuspaustas Dimitras
turėjo
jaus kalėjimai! uždarė, o Kę-4
Visųpirma " p r a k a l b ą '
sa-, susijudino keliokos blokų il- vusių.
santaikos prašyti ir pasižadėti
Telefonas Boulevard 7179
kė vietos ** progresy vis'
žmo-jgio žmonių upė, ore pasigirPasisekimas šios dienos Iš liverio kunigaikščio Mykolo stutį. geležiniais pančiais suD R . P. Ž I L V I T I S
rakįno ir Krėvėje šaltan ir
gelis.
Papasakojo trupinį a-jdn aidas muzikos
skaitlingo kilmių buvo nepaprastas iš
.langiau nebekliudyti.
DAKTARAS
drėgnan urvan įmetė, o penkpie įsteigtą jų " m o k y k l ą " , beno..
IR
visokių atžvilgių.
Diena <buPraslinkus
keleriems me tą naktį, Jogailai paliepus, jį
CHIRURGAS
ragino žmonės lankyties į tą
Parodavimas prasidėjo,
Dabar yra patvirtintos ir varto
vo puikiausia, gražesnės ne
8315 South Halsted Gatvė
tams, santaika iširo, o Algir budeliai pasmaugė.
jamos
daugumos
lietuvių,
kurie
graCHICAGO, ILL.
" m o k y k l a ' ir praktikuoti so-j Blizgėjimas skaidriuosegau gailimi buvo ir tikėties šiame
•S
jija
k
o
n
c
e
r
t
i
n
e
ir
«usr*tfii
r^ttflTfmsocijalizmą, nes, girdi, reikia lės spinduliuose įvairių pa laike. Žmonių dalyvavo daug. das dar du kartu (1370 ir 137-2
Taip pabaigė savo dienas duojama kaipo Į^iAujl>i H'H't'WK\ul%
m.)
Maskvą
apsiautęs.
Tie
Al
padaryta Suvienytose Valstijose A- n
prie jo prisirengti dėlto, kad parčių, vėlevukių bei draugi Draugijų dalyvavo 11: 3 iš
garbingiausias
tėvynės
apgy
merikoje. Mes galime jas parūpin
jis, suprask socijalizmas, gali jų uniformų darė gilų įspūdį Roselando — 3 vyrų ir dvi girdo žygiai Maskvon dar ir
ti
augšto arba Žemo tono.
nėjas, kur savo krutinę taip il
šiandien
kai-kur
Rusijos
žmo
Reikalaukite katalogo, kurį iš
užklupti neprisirengusius.
į žiūrėtojus, kurių visu mar- moterių, dvi svetimtaut'Škos
siunčiame dykai.
gai
tautos
liuosybę
ir
dangstė,,
nių minimi.
daug. draugijos ir 4 vietinės:-Vyčių
i 3109 So. Morgan Street
Tam pabaigus pradėjo kal šavimo keliu matėsi
o Vilniaus sostąn tais pačiais :
CHICAGO, rLLEtOlS
bėti " p r O g r e s y v ė " moteris. Ant stoties pa rodininkai pasi- kuopa, dvi vyrų ir viena mo
1382
metais
atsisėdo
;|o
galva-l
Valandos:—8 iki l t U ryto;
K C S T U T I S - DIDŽIUOJU
1540 W. 47th St.,
Chicago, 111.
Ragino visas * * progresyves " tikor vyskupo įgaliotinį ir ke terių.
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
žudis Jogaila. .
L I E T U V O S KUNI
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare.
moteris
lankyti
vakarinius letą gatvių apsukę
sugrįžo
Medžiagiškai pasekme irgi
GAIKŠČIU.
Telefonas Yards 6182.
•a
kursus,
tenai
diskusuoti; prie bažnyčios. Gana erdvas didelė: parapijai pelno iškil
DOVANOS!
DOVANOS!
•I m —
svarstyti moterių reikalus ir parapijinis kiemas prisipildė mė, kaip girdėjau, davė apie
PER 3 MĖNESIUS. \
i
Mird^ii>ms
(1377
m.)
Algir
i
apielygias teises
su vyrais. žmonėmis.
Daugelis turėjo 1000 dol.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiinii
Kas per manę užsirašys dien-*
das
prašė
Kęstučio,
idant
Vii
Trečias kalbėtojas Dundu pasilikti'ant gatvės.
Šis nepaprastas ir mūsų pa
I
A. A. ŠLAKIS,
|
rast] "Draugą" ant .metų ir prU
niaus
sostau
pasodintų
jauMOKINA
MUZIKOS
lis kalbėjo ilgiau.
Visųpir
Trumpame laJke prasidėjo rapijoj negirdėtas pasiseki
=
Lietuvis Advokatas
=
siųs "Money Orderį" ant $5.00,;
ma apgailestavo, kad dauge pašventinimo ceremonijos. A- mai daugiausiai priguli nenu niansiajį jo sūnų Jogaila, o tas gaus dovanų " V y t j " ant me-' STUDIO 903 W. 8S-rd STREET I
LAWYER
|
reikale
šelptų
jį
savo
patari
lio draugų, katruos matė me pie 300 krikštatėvių apsiautė ilstančiam darbininkui, musiį
'Ofisas mieste:
=
P n o n e Drjyver 3969
tų.
;
mais
ir
ginklu.
Nors
sulig
tei
z
13-tv
lubų
—
Kambaris
130S
£
tai * t g a l . dabar j a u nemato. varpą
aplinkui,
kiekvienas klebonui, kun. J.. Paškauskui,
Siunčiant čekius arba "Money
Association Bldg.
r*
kunigaikščio
Pasakė, kad tai nelaimingo li laikydamas šilko kaspiną pri kuris per ilga laiką dieno sybes didžiojo
19 So. LaSalle St.
=
Orderius" adresuokte:
•
valdžia
priderėjo
Kęstučiui,
Chicago,
m
.
=
kimo aukos ir prašė atsisto kabintą prie varpo.
mis ir naktimis dirbo, kad šis
A. S. KULBICKAS,
\
Telefonas Rando 1 p h 2898
r
bet
mylimojo
brolio
prašymą
jimu juos pagerbti, ką visi ir
mūsų
kolonijos
retas
nuotikis
Laike pašventinimo kun. F .
Utaniinko ir Pėtnyčtos vak*>
7602 Aberdeen Av., If. E. ;
šventai
pildydamas,
Kęstutis
rais n u o 7 iki 9 vai.
padarė.
Paskui
prakalbos Serafinas pasakė jausmingą tikrai pasisektų.
Cleveland, Ohio.
P
e
r
k
a
valdiškus
Laisvės
S255
So. Halsted Street,
temą, nukreipė į pasaulio ka pamokslą, pritaikintą šiai iš
J o triūsas nebuvo bergž užleido ta garbę Jogailai ir la
Tel.
Yards 6492
bondsus ir/moka cash pini IIIIIlIlIlItlIllIlIlIlIlIlIlIUIMIIIIllilIllIMlHH
bai
rūpinosi,
kad
niekas
iš
jo
tastrofą, kovą už demokrati kilmei.
džias, jo darbas puikų davė
gaisAčių jam, parapija valdžios nepaveržtų. Bet J o 
ją ir pavergtųjų tautų palmo
Pasibaigus pašventinimo ce vaisių.
BOHUMIL J . WACH,
savimą.
Sakė, kad prie to remonijoms, prasidėjo iškil jau turi varpą, kurio nesiti gaila pasirodė labai nedėkin
Real Estate & Insurance,
Mes siūlome
greriausio
aržuolo
Mišparus kėjo dar ilgai turėti, ir už fcu- gi!. J i s a i pradėjo Kęstučiui skuros padams šmotelius nuo 20c iki
daugiausia prisidės socijalis- mingi mišparai.
I& RUSIJOS
35c. už porą, geriausio aržuolo sku- 1948 — 51 gatvė, netoli Robey
Var duobę kasti, norėdamas dėdę reles
tai, nes tik per jų prisidėjimą gražiai ir jausmingai giedojo •\ y r a pilnai išmokėta.
nuo 70c iki $1.00 už svarą.
Town of Lake.
Gerai lietuviams žinomas per 20
Vinis, ylas, guminiai apeacai, plak
apvainikavimas nužeminti.
tai visa įvyksią, kaip kad įvy vietinės S. Š. Petro ir Povv- po gražus
tukai, apeacams peilis, guzikai ir.
metų kaipo patyręs grydytojas, 'chi
—m
kitokios
reikalingos
tulšis
už
labair
rurgas
ir AKUŠERIS.
Tuo. tikslu, J o g a i l a nusinešė žemas kainas, ateikite ir persitlk-!
ko
Rusijoj.
Čia
pradėjo lo choras, keturiais maišytais taipgi jo triūsu atliktas.
kurie įdomaujate uke, skaitykit* ir
Ofisais Ir La bara t ori ja: 1026 W.
Mes tikime, kad ateityj" jis su amžinaisiais Lietuves prie rinkite.
lfith St., netoli Fisk 8t.
šmeižti tikėjimą,
katalikus. .balsais. P o mišparų dar bu
platinkitą vienintelį ūkės
laikrašti
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
"AMERIKOS ŪKININKĄ". sakė, kad ką % socijalistai nu vo palaiminimas Šv. Sakra taipgi nenuilstančiai darbuo šais '- kryžiuočiais, kviesda-^ Leather & Finduig Store
ir
6—8
vakarais.
Telephone
Kreipkitės sekančiu adresu:
kis mūsų ir mūsų
parapijos mas juos aut Kęstučio užpulti
veikia, tai tuo katalikai nau mentu.
Canal 3110.
K. Kaplan & Sons
GYVENIMAS: 341? 8. Umlst«d
Simniii ir užsibaigė
tos naudai, o pasisekimas bus už ir prižadėdamas neduoti Kę
dojasi ir daug dar panašių
4608 So. Ashland Ave.
i AMERIKOS ŪKININKAS
Street.
P. 0."Bo;-96 t
/ stučiui pagelbos, kad ir sun Telefonas Yards 3404.
niekų priplepėjo. Paskui kal dienos nepaprasta_Jr įspudin- tikrintas kaip ir iki šiol.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai.
HART,
MICHIGAN.
Visur Esantis. \ kiausiame pavojuje.
bėtoja:
pradėjo pate eave g a iškilmė.

Paulina Lukušiuntene

S**

Dr. A, R. BlumeotSia! D. D.
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6 T Dr. G. M. GLASER
I

«U

IVft

Dr. C. Z. Vezelu

V, W, RUTKAUSKAS

v •

PEARL QUEEN

K0NCERTIN0S

Dr. M. Stupnicki

Georgi & Vitak tflusic Go.

STASYS ŠIMKUS

I

.i

BONDSAI

Puspadžiams Skūra.

I

DR. M. HERZMAN

Ketvirtadienis, s^ali* Ifį 1918

PIRMAS DIDELIS

Diedo Apveizdos Par< Naudai
Pradžia 8 valandą vakare
Programą pildys Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras,
gabiausios lietuviu solistės ir solistai, smuikuos geriausias Beethoveno
Konservatorijos mokytojas ir Amerikonų solistai: Mr. Mm. Roeder,
garsus visoj Amerikoj baritonas Mr. (?) garsiausio pasaulyj Paulistų
choro sopranas.

NED.. SPALIO-OCT. 20 D.

i-

1 4 4 0 West 1 8 t h Street
B

i

±

-3^=^33::

jg

*

Todėl kreipdamies -į gerb. lietuvių visuomenę kviečiame visus,kaip Chicagos, taip ir apielinkių kolonijų ir miestų lietuvius, kad nepraleistumėt šios taip retos progos ir skaitlingai atsilankytumėt į ren
giamą koncertų.
/
K r e č i a RENGĖJAI.

AMERICAN-BOHEMIAN HALL
a

••

—ą

I
-^a

Et=

±5ū

X

J

CHICAGOJE.

•"•'•

—S

LAISVES
PASKOLOS
KAMPANIJA

IŠ DIEVO APVEIZDOS
Su nauju įstatymu šešeriiĮ
PARAPIJOS.
metu laikotarpiu bus išleista
$7CnOO0,QOO greitesniai komu
Dievo Apveizdos parapijos
nikacijai, ir $19,000,000 iš tos
sumas naujiems karams, apg. rengiamas koncertas nedėlioj,
spalio 20 d. American-BobeSVARBU MŪSŲ DRAUGI mian hall, 1940 W. 18 St., dė
lei siaučiančios Cliieagoje is
JOMS, KUOPOMS IR TT.
paniškos influenzos ir užda
ryme visų mieste teatrų, pa
Del epidemijos visose Chi
liko atidėtas neapribuotam
cagos viešose svetainėse yra
laikui. Kurie turi nusipirkęs
uždrausta laikyti susirinki
tikietus, prašome juos laiky
mai, į kuriuos susieina dau
ti iki išnaujo bus paskelbta
giau kaip 20 žmonių, šitą lie
koncerto diena.
tuviai turėtų atminti, kad iš

NAUJAS GATVEKARlįl
SUJUNGIMO ISTATYMAS.

Lietuviai! Laisvės Pasko BUS BALSUOJAMA LAP
los bondsus pirkite "Draugo"
KRIČIO 5 D, 1918 M.
ofise. Tai parankiausia vieta
Ketvirtosios Laisvės Pasko
Ką naujas įstatymas reiškia
los kampanijos metu "Drau
vengti nesmagumų.
žmonėms?
g o " ofisas kasdien yra ati
darytas nuo 8:00 ryto ligi
Gatvekariais
važinėt ojams SVARBU TOWN OF LAKE
6:00 vakaro.
ir mokesčius mokėtojams Chi
LIETUVIAMS.
Lietuviams yra svarbu pir cagos naujas įstatymas, su
kti "Draugo" ofise Laisvės traukus jį visą krūvon, reiš
Davis Square parko direk
bondsus. Taip elgdamiesi jie kia:
torius prašo ' mušu
pranešti
padidins garbę lietuvių var
Visi mieste gatvekariai ir lietuviu visuomenei, kad to
dui. Taippat jie paaugštins viršutiniai
geležinkeliai bus parko trobesiuose del siau
kreditą pačiam savo vienati sujungti vienon stiprion ir iš čiančios mieste
epidemijos
niam dienraščiui "Draugui", laikomon sistemon, kuri bus uždrausta laikyti visokie su
kurs daug darbuojasi Lietu operuojama naujos kompani sirinkimai* į kuriuos susiren
vos ir lietuvių tautos gerovei, jos, suorganizuotos *'ne del ka daugiau kaip 20 žmonių.
laimingesniai ateičiai. "Drau pelno", bet ant "Kiek kaštuo
Maudimasis viešojoj mau
gas" visomis išgalėmis remia
dyklėj tam pačiam parke bus

ŠIOSE DIENOSE IN
PLUENZOS.

»

Rengėjai.

PRANEŠIMAS
IŠ BRIGHTON PARK.
L. Vyčių 36 kp. susirinkimas.

Tarpe kitų įstatymų šiose
dienose,
kuomet
influenza
siaučia, gerinusias vaistas ap
sisaugojimui, tai turėti liuosus vidurius.
Triner's American Elixir of Bitter \Vine geriausias vaistas, kuris
Jums daug pagelbės.
Gali
ma gauti visose vaistinvčiose
už $1.10. Kiti vaistai, kurie
turėtų rastis Jusi) namuose,
tai T r i n e r s Cough Sedrtive.
nua šalčio ir kosulio (kai f.a
25c ir 50c, visose vaistinycio
se, per pačt.ą 35c ir GOc), nes
šaltis gali išsiplėtoti i pinučių
ligų ir Triner's Liniment(kai
na 35c ir 65c), kuris paleng
vina nuo reuamtizmo, neural
gijos, bumbago ir tt. Josopb
Triner Company, 13;j'M3 So.
Ashland Ave., Cbicago, 11!.
Pirkite Laisvės Bondsus!!
(Apg.)

Ateinantį ketvergą, spalio 17
d., parapijinės mokyklos kamba
ryj jvyks L. Vyčių 36 kp. pusinė
nosinis susirinkimas.
Susirinki
mas bus svarbus, todėl visi nariai
privalo būtinai atsilankyti, keis
tina, kad kiekvienas narys atsi
vestų ir naujų narių prisirašyti j m
ja patarnavimas'
papėdės
vyriausybę. Gi kas remia HaijTubmet žmonės žinos, kad rac leidžiamas kasdien nuo 1:00 prie kuopos.
Sahes vyriausybę, tasai yra ti-į k n n ž p a t a r r m V i m g t o k i , k o ligi 10:00 P. M., išėmus sek
Valdyba.

kras ne tik šios šalies patn- ki() n u H i r g a u n o p a t a r n a v i r f l a
jotas, bet ir didis Lietuvos!
, užmokesfia
mylėtojas. Nes Suv. Valstijos Sujungtoji miesto komuni
kariauja už pavergtųjų tautų kacijos sistema kuo vei kiaus
laisvę. I'aigi jos kariauja ir bus praplėsta ir pagerinta ir
už Lietuvos laisvę.
operuojama bendrai s*u siste
ir

madienius. Ligšiol šeštadie
niais ypač daug žmonių susi
rinkdavo matu lyties. Nuo šiol
šeštadieniais didelis žmonių
susiejimas maudyties uždraus
tas. Žmonės turi progos eiti
ma požeminių geležinkelių, kr kasdien neskaitlingais būre
ii uos pastatydins ir nuosa liais, bet ne visi urmu viena
vybėje laikys miestas ir paves liena, kaip ligšiol buvo prak'kuojama.
nuomon naujai kompanijai.
Kuomet naujas
jstatvmaF
ims veikti, šešerių metu bė PILKITE KARĖS TAUPY
giu daugiau kaip $100,000,- MO ŽEKLELIUS (W.S.S.).
000 bus išleista praplėtimui
ir pagerinimui naujos siste
mos.

'Draugo" vardu Brighton
Parke Laisvės bondsus lietu
viams pardavinėja p. Mikas
Lazutka, 4550 So. Fairfield
ave. Jis vaikščioja per lietu
vių namus. Pas jį galima už
sisakyti bondsus.
Brighton
Parko lietuviai tegu į jį krei
piasi, jei katriems nėra paran
ku ateiti tiesiog "Draugo"
ofisan.
Greito važinėjimo reikalingu

Bridgeporte lietuviai gali
Laisvės bondsus pirkti Šv.
Jurgio par. svetainėje " ( V y 
čių" kambaryj) kas vakaras.
Lietuviams labai paranku ten
tuojaus po šešių vakare nueiti
ir nusipirkti bondsų.
Lietuviai! Pirkite l a i s v ė s
bondsus tuojaus.
Nelaukite
paskutinių kampanijos dienų.
Nusipirkę bondsą.,
gausite
kiekvienas prisisegamąjį žen
klelį. Drąsiau jums bus išeiti
gatvėn, kur kiekvienam žing
snyj sutinkama bondsų parda
vėjos ir pardavėjai. Turėsite
prisisegę ženklelį, jųs jie tuo
met netrukdys. Tik pamanys,
jog esate geri patrijotai, kad
be specijalio raginimo jau tu
rite įsigiję bondsus.
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.SJ5.).

Didžiausias Chicagai reikalingumas ir labai jungiamasi)naujojo įstatymo akmuo yra
greitos transportacijos
pa
lengvinimo praplėtimas.
Šiandie tiktai viena penk
toji dalis žmonių važinėj?
viršutiniais geležinkeliais ir
keturios-penktadalys gatveka
riais.
Tas reiškia, kad didelė di
ožiuma žmonių nepasitenkinę
ilgu važiavimu, kurs išneša
ne daugiau kaip kokias ketu
rias mylias valandoje. Tuo tai
pu greitosios komunikacijos
ekspresinis patarnavimas bus
greitumo 20 ligi 40 mylių va
landoje.
Suprantama, toji atmaina
būtinai reikalinga ne dėlto,
kad žmonės nori pereiti iš
palengvaus greitesnin patarnaviman, bet dėlto, kad mū
sų komunikacijai palengvini
mai būtinai reikalingi.
Per praeituosius dvidešimts
metų mieste nei viena mylia
viršutinio geležinkelio nepravesta, kad tuo pap iu laiku gy
ventojų skaitlius padidėjo a
pie 1,000?0Q0 žmonių.

FOR YOUR STOMAOIS SAflQ
To valgiui neužmiršk, kad geriau
šias vaistas tavo skilviui yra EATO
NIC.
Prašalina visus n e s m a g u m u s !
tos vidurių ligos; paeina iš negero
suvirškinimo, lo tas reišEia, kad rei
kia pamėginti vieną.'
Parduodama
pas visus aptiekorius.

Sekančią /pėtnyčią, ty. spa
lio 18 d. U-Vyčių Chicagos [
Apskričio choras .turės svar')ii prieškoncertinį praktika.
Visi choro dainininkai yra
kviečiami
būtinai
atsilan
kyti/
.
Prie progos pranešame, kad
įedėlioj spalio 20 d., kaip-jau Paieškau savo vyro Stanislovo Sin
kevičiaus, kuris mane apleido 16 d.
yra nutarta, visi Apskričio lapkričio 1917. Mergaitė Stanislo
yra trijų ir pusės mėnesių senu
choro dainininkai ir nariai va
mo.
Jis paeina iš Vilniaus gub.,
Kietaviškių
parap. 23 metų amžiaus,
turės nusitraukti paveikslus. vidutinio ūgio,
turi gelsvus
plau
Plačiau bus paaiškinta lai kus.
ke praktiko ateinančią pėt Kas apie jį praneš gaus dovanos
$20.00.
Meldžiu man praneškite se
nyčią..
kančiu adresu:

Vakar, ty. spalio 16 d., am
žinuoju moterystės ryšiu liko
surišta p-lė A.Evaldaitė, narė
L. Vyčių 36 kp., Brighton
D
arke su p. Leonardu Šimu
liu " Garso " redaktoriumi;
Šv. P. Marijos Apreiškimą
bažnyčioje, Brooklyne, N". Y.
Laimingo sugyvenimo!

Kuopos Narys..

Gydyme visokių vi
durinių ligų, M o t e r ų
V y r ų Ir Vaikų.

I

Ta'pgi g y d a u v i s o k i a s
kitas ligas. Sergantl e m s patarimai D y k a i .

I
g

DOCTOR R E I C H A R D T
3 5 4 8 South Halsted Street
Chicago, UI.
Priėmimo vai. Nuo 10 ryto Iki 3 po pietų, ir nuo 6 iki 8 vakare.
T E L E F O N A S Y A R D S 2100

jJĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHin
Phone Boulevard 9172 =
LIETUVIS

:•:«

DR. SIGMUND MANN
Daktaras ir Chirurgas

I

MIESTO OFFISAS
Mlchigan Boulevard Bldg.
Sulte 022
|
DR. M. T. STIKOL
| Mlchigan Ave.
k a m p . Washlngton
gatvės
Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietų.
Valandos: « Iki 8 vakarais. b
OFFISAS
= Nedėlioms 9 iki 12 ryt<v
£
5148 W. 25tu gatvės
Kamp. 52nd Ave., Cicero, IU.
Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
9 vakare.
Nedėliomis nuo 10
iš ryto iki 12.
Telefonas Cicero 650
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
• j N a m ų Telefonas, Lattndale 8525
S

GYDYTOJAS ir C H m t J R G A S

į

I 1741 W. 47-th STREET, |
I
CHICAGO, ILL.
|
21IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1IIIIIIIIK
=

VIENATINĖ

LIETUVIŠKA

E

APTIEKA
3
S
•5
r
r
S

4

Fhilad* lphijoj Inkorporuota.
Cionals galima gauti kaipo
amerikonišką taip Ir Europiškų
'gyduolių. Norint gauti katalioga
kuriame aprašyta apie visokias
gyduoles Ir ligas reikia Jdėti
už Ic. krasos ženkleli.
Reikale kreipkitės pas savo
tautieti o pilnai busite užganėdlnti.
JOHN A. PCSCHUS,
1SS8 a a *U Pbiladelphla, Pa.

a
F. B. BRACHULIS

f

Į
Lietuvis Adovakatas
i
•
Attorney at Law
P
j.: i \ 105 W \ . M o n r o e , Cor. Clark St.
5 Į Roora 1207,
Tel. Centrai 220
s {
CHICAGO, ILLINOIS
j
Gyv.: SI 12 So. Halsted Street
Telefonas Yards 2290
•
I

s

PETRUS BALČIUS

L. VYČIŲ CHICAGOS AP
SKR. CHORO NARIŲ DO
MAI.

IŠ BRIGHTON PARK.

j DOC TO R REICH ARDT S

5

IŠ CHICAGOS IR APIELINKĖS KOLONIJŲ.

, Choro Valdyba.

A.
•

masr
Town of Lake "Draugo"
vardu Laisvės bondsus parda
vinėja "Draugo" vyriausias
agentas toje kolionijoje, p. V.
Stancikas. Pas jį galima užsi
sakyti bondsus.

•

4537 So. Hermitage Av.,
atsiskyrė su šiuo pasau
liu, spalio 16 dieną, 27
metų amžiaus, paėjo iš
Kauno . gub.,
Raseinių
pav., Šilalės parap., In
dijos kaimo.
Amerike
išgyveno 8 metus, prigu
lėjo prie
šv.
Jurgio
draugijos. Paliko žmoną,
ir dvi dukteris ir brolius.
Laidotuvės atsibus spa
lio 19 dieną,, iš Šv. Kry A
žiaus Bažnyčios į Šv. Ka
zimiero kapines.
Giminės ir pažystami
kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse.
Alex Butkevičius.

jas*

i

\

H o m e Blead vežimu;
pardavėjai
ir
daug
krautuvių parduoda tų
pačia kavų po 30c.

GERIAUSIS
SVIESTAS

COCOA

Riešučių Sviestas
Labai geras po

Geriausia Banke*sulyginę su Ą g

32c
WEST SIDE
11836
1644 W.Chlcago av. 1217
1373 Milwaukee av. 1832
2054 Milwaukce av.į 1818
1045 M U w a u k c e a v 3102
2612 W.North av. 12830

Blue Island ae
S. Halsted st.
S. Halsted st.
W. 12th st.
W. 22nd St.
W.Madison st.

1510WJkladlsonst.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CJjjjjjĮjE

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0
Musų kra^t^ari—fltna II did^msių Chicagoje

vV.<«71v

DATRT
SVTE8TA8

50c

J

NORTH SIDE
! 406 VV.Divlsioo st.
SOUTH S I D E
j 720 W.Nortb av.
3032Wentbwortb a j 2640 Lincoln av.
3427 S. Halted st.
8413 N. Clark s t
4729 S. Ashland av. I 8244 Lincoln av.

PBARL QUBBN KONCBRT1NA

Juzefą Sinkevičienė,
1403 W. 47th S t ,
Chicago, 111.
i
,
i
Paieškau
kambario
del
savęs.
Kambaris turi būti tiktai del vieno
elektros šviesa ir "šildomus.
Norių
kad but Northsidėj.
Meldžiu titsišaukti į
"Draugo" Administracija, 1S90 \V.
46th St.
T. S.
BRIGHTON P A R K E
parsiduoda grocernė į trumpą laiką,
biznis labai geroj, išdirbtoj lietu
vių kollonijoj, arti lietuviškos baž
nyčios.
Pardavimo priežastis savi
ninkas apleidžia Chicagą.
Atsišau
kite po numeriu.
P. M. J. M.
4409 So. Fairfield Ave.

United States Food Administratton License No. 96901

Parduodame už žer'!iausią kuiną, kur kitur taip negaus
lašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
šios mados. Užlaikoro visokiufi laikrodžiui, žiedus, šiiubi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertini} geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
centų krasaženklį gaus katalioga veltui.

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL,
Telefonas: DBOVEB 7309

