Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikaties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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Stotyje visuomet prie du
rų du žandaru stovi ir keli
TIJOS ATSAKYMĄ
Apie tai rašo P. Leonavičius vaikščioja po stoties vidų.
POPEŽIUI.
“Liet. Balse.”
Tad vokiečiai kareiviai, va-*
žinodami su vežimais arba
Berlynas, rūgs. 26,—Gar
Milicija, kuri buvo susi raiti jodami, arba atvažiavę
sus vokiečių publicistas Matvarkiusi
dar prie rusų, į geležinkelio stotį, visuo
ximilian Harden praneša,
kad Vokietijos atsakymas Į taippat pasiliko ir prie vo met kreipiasi į savo žanda
popežiaus taikos notų yra kiečių. Tik vokiečiai kai-ku- rus, nes milieijantai retas
vokiečių tautos didžiumos riuos nereikalinguosius pa kuris tesupranta' vokiškai.
Laikraščiai reikalauja pagiežos
TaipĮiat yra vokiečiai ponoras, išreikštas jau pir šalino. Pasilikę sau reika
milieijantus. lieistai, kurie kontroliuoja
miau parlamento didžiu lingiausius
LONDONAS, rūgs. 26. — Turbūt lakūnams duodamos
pradėjo jieųis algas mokėti milieijantus. Tie kontrolie
mos dekleraeijoje.
Vakar
vakare vokiečių la dovanos už žmonių žudymą.
iš
miesto
išdo:
paprastam
riai vaikščioja mėlynu uni
Harden tvirtina, kad Vo
kietija, kiek jinai šiandie milieijantui 50 rublių per formų, palerina apsisiautę, kūnai atkartojo savo užpuo O juk, rodos, jiems butų
turi galės, visomis pastan- mėnesį, jų prižiūrėtojui 75 kepurė taip pat mėlyna. limą ant Londono. Tečiaus daug svarbiau griauti miligomis darbuojasi taikos rei- ru^)*» komisaro padėjėjui Kardas plonas, ilgas, prika užpuolimo pasekmės dar ne tarines įstaigas, kaip sande
žinomos. Tatai paroje Lon lius, arsenalus ir kitokius
kale ir prieš kitas liaujas 100 rub., pačiam gi komisa bintas prie šono.
Milicijos pareigos: žiūrė donas du kartu buvo užpul pataisymus.
kares. Vokietija pageidauja rui 150 mb. Nuovados pasi
Nereikia laukti Rusijos susitvarkymo
Teatruose ir viešųjų susi
kuoveikiau pabaigti dabar liko posenovei 9-nios, taip ti, kad žmonės tarp savęs tas.
kad
vietoje
9-nių
pfistavų,
rinkimų bustuose labai nianesipeštų, kad nebūtų kokių
tinę karę ir savo tautoje
užėmė
vietas
9
komisarai.
Iš
Londonas, rūgs. 26. — ža pasiauba pakilo, nors suVOKIETIJA VERČIAMAI TALKININKAI PAŽADA auklėti visiškai naują dva
nors plėšimų arba vogimų,
visų
9-nių
turėjom
vieną
Naktį
prieš rugsėjo 25 d.. siri n klišiems buvo pranešta,
ir padėti vokiečių žanda
TAIKINTIES.
NEAPLEISTI RUSIJOS. sią, kuri užviešpataus ant
tarptautinių santikių iki to vietuvĮ, Liudą Girą, devin rams, ko jie reikalauja, mi vokiečiai lakūnai išnaujo I kas lauke veikiasi.
tosios nuovados komisarą.
lieijantai būtinai turi pada užpuolė šitą Anglijos sosti-i Keliuose teatruose susi
Amsterdam, rūgs. 26. —
Petrogradas, rūgs. 26. — kio laipsnio, jogei neleis,
rinkę žmonės buvo suvesti
Čia gauta žinia, kad Bava “Sovieto” susirinkime va idant žmonija turėtų sulau-* Kiek vėliaus, vokiečiam^ ryti; pavyzd.: surasti ką nę.
Anot ofiėialio pranešimo, į požeminius kambarius.
rija ir AVuerttembergija tur kar kalbėjo karės ministeris kti tos dienos, kurioj pra pavarius milicijos inspekto^ nors ir 1.1.
rių
lenką,
jo
vieton
paskyrė
Daugelis žmonių subėgo į
Vokiečiai, paėmę Vilnių, 15 žmonių nužudyta ir 76
būt atsimes nuo Vokietijos gen. Vereliovskis. Jis prane sidėtų naujos tautų skerdy
Liuda
Girą
visos
Vilniaus
požeminio gleežinkelio ur
€
*
tuojaus pareikalavo, kad vi sužeista.
ir politikos reikaluose susi šė, kad laikina vyriausybė nės.
miesto
milicijos
inspekto

Taippat oficialiai prane vus.
sos iškabos rusų kalba bu
jungs su Austrija, jei kaize gavusi nuo Prancūzijos ir
Publicistas pažymi, kad
rium.
Gatvėse vietomis buvo pa
tų pakeistos vokiečių kalba. šama, kad Londoną pasiekę
ris nenorės paskelbti talki Anglijos formali pažadėji jei jis butų prezidentu WilTaip tatai augštosios mi Gyventojai,
netikėdami, jir užpuolę nedaugiau kaip kilusi neapsakoma pasiau
ninkams taikos sąlygų.
mą, kad talkininkai nekuo- sonu, tai jokiuo budu ne
Nes ligšiol kaizeris visos met be Rusijos atskiriai ne leistų tolesniai skersties licijos vietos pateko Į lietu kad vokiečiai pasiliks vi du lakstytuvu. Kiti prieši ba. Turtingosios ponios ka
Vokietijos vardu daugel susitaikinsią su Vokietija, žmonėms karės laukuose ir vių rankas. Milicijos ko suomet Vilniuje, nenuėmė ninkų lakstytu vai, sakoma, binosi už kaklų paprastiems
kartų viešai išreiškė norą kad tuo budu pakenkti Ru rytoj padėtų ginklus, kol a- mendantas p. Vcnelavavi visai rusiškų iškabų, tik ant kelionėje buvę sulaikyti ir darbininkams, prašydamos
rius nepartyvus žmogus, p. jų viršaus aptraukė audek sugrąžinti atgal.
jas gelbėti.
taikinties su talkininkais. sijai.
merikoniški kareiviai susi
Liudas
Gira
inspektorius
ir
Bet kitose gatvėse gyven
lu su parašais vokiečių kal
Bet jis nei kartą nėra pasa . Mat, čionai buvo paskly tiks su vokiečiais kareiviais.
Be lakstytuvu tą pačią
kaip
lietuvis
visuomet
apgi
tojai būriais išsipylė iš na
kęs sąlygų, kokiomis sutik dus girdas, kad talkininkai
ba.
Pagaliaus
I tlUcllIclUh Harden
J.Irti UvII nrtl\U,
sako,
«
XTe
naktį Anglijos pakraščius
kiuf
WH8»
Visos
.nmų
ir tėmiiosi, kaip veikiai
tų taikinties. Tas labiausia imsią ir susitaikinsią, gi
Iš miešto valdybos vokie buvo užpuolę zeppelinai. Pa
.
;. lieįios sekretorius advokapasibaigs toji pragarinė ore
ir trukdo taiką.
Rusiją paliksią vokiečių ne nimui, perdaug negerbia
čiai pareikalavo Imtinai Vil metę daugelį bombų ir ori
tas Stašinskis, taippat lie
Pranešta iš Berlyno, kad malonei.
nuosavios vokiškos vyriau
niaus gatvių vardus pakei nių torpedų. Padarę mažai imtynė.
tuvis.
Bet buvo dar ir tokių
Bavarija skyrium pasiunTatai vyriausybė ir išsi sybės, bet pripažįsta, kad
sti vokiškais. Bet tai dau nuostolių. Juos nuviję an
Lenkai visokiais budais
žmonių, ypač jaunimo tar
eiusi popežiui atsakymą i jo rūpino tuo tikslu oficiali atsakyme popežiui yra iš
giausia parėjo nuo pačios glai anuotomis.
norėjo išstumti lietuvius iš
pe, kurie gatvėse ėmė šokti
taikos notą.
talkininkų pa ža dė j imą.
miesto valdybos: kaip ji no
reikšta vokiečių tautos di
Vokiečiai Londono pa ir dainuoti.
augštųjų
vietų
ir
įkišti
JenBavarijos atsakymo turi
džiumos noras ir troškimas.
rėjo, taip ir praminė gatves. dangėmis skraidę ir bombas
kus, liet vis dėlto ligšiol
Londono laikraščiai il
nys nežinomas. Bet spėja
NEGREIT SUSITVAR
Vokietija nori taikos ir jiems nepasisekė ir vargiai Gi, kaip jau minėjau, mie mėtę apie 45 miliutas. An
ma, ar tik nebus jame tai
sto valdyboje buvo vieni glai įvairiais budais mėgi giausius straipsnius rašo
KYS RUSIJA.
bendromis jėgomis pataisy bepasiseks.
apie šitą vokiečių barbariš
kos sąlygų. Jei taip, tai ta
! lenkai, todėl kiekvienoje no susekti užpuolikus ore,
ti visa tai, kas yra bloga ir
Augščiau už miesto mili
kumą. Reikalauja pagiežos.
sai atsakymas leis daug pa- į stockholm, nigs. 26.
gatvių vardai yra parašyti bet vargiai tas pavyko. Bu
pikta.
ciją yra dar vokiečių polici
galvoti kariaujančioms ša- Suv. Valstijų komisijos Ru-i
vien vokiškai ir apačioje vo girdžiamas tik propelerų Reikalauja, kad anglų lakū
ja — Deutsche militaer polims.
sijoje narys, Charles R. į
lenkišku. Priminsiu bent birbimas. Taippat buvo ma nai užpultų Vokietijos atvi
IŠ GRAIKIJOS.
lizeis (vokiečių karininkų
Be to, Austrija visomis prane
Chieago, kurs iš
kelias gatves, kaip jos da tomos krintančios ir eks- rus miestus ir be pasigailė
policija). Ji daugiau žiuri
jimo žudytų gyventojus.
jėgomis spaudžia Vokietiją , Fetrogrado perčia iškeliaAtėnai, rūgs. 26.—Paskel savo kareivių, bet jeigu kur bar vadinama: Zavalinė gt. plioduojaučios bombos.
Laikraščiai sako, kad jei
prie taikos. Bulgarija su vo j praneuziją ir Angliją, bta Graikijos karaliaus pa
— \Vallstrasse, lenkiškai
reikia krata daryti, tai jau
Vokiečiai
lakūnai
Londo

vokiečiai
žudo anglus, pa
Turkija eina išvien su La- j tvjrtįna, kad Rusija dar ne- rėdymas, kuriuomi praveda
Podwale; Žandarų gatvelė
vokiečiai nepasitiki milicija
varija ir AVuerttembergija. , greįį susitvarkysianti.
— Jagellonen str., uliea Ja- ną pasiekė išilgai upės Ta- starieji privalo dar smar
ma karės stovis provincijo ir gerinus patys daro.
Vokiečių socialistų (ma
giellonska; Botanikos-gt. — mizos. Kuomet pasigirdo kiau žudyti vokiečius. Kito
se:
Laconia,
Aeeadia
ir
Ta

Vokiečiu
policijos
tik
sep

žumos) laikraštis “Leipzig
Anot Crane, Rusijoje šeieksplioduojančių kio išėjimo nesimato. Su vo
Koeųigstr., lenkiškai, Kru- mieste
ri ssa.
tynios
nuovados
ir
policL
niininkauja
socialistai,
ku

bombų trenksmas, akimir kiečiais šiandie negalima
Volkszeitung” pažymi, kadBe to vyriausybė nuspren jautai, arba kaip juos vadi le\vska; Muravjovo piečius
rie
prasimanė
ten
staiga
Vokietija privalo • priimti
—Napoleonen platz; Kated koj anglai lakūnai pakilo susikalbėti.
dė iš karaliaus “svitos” na,
žandarai,
vaikščioja ros piečius — MJagdaleųen |oran’
prezidento Wilsono deme- i Pra'
perdideles reforįsiremti 8U u^tarpo prašalinti vieną adju blizgančiomis
geležinėmis
kurios
atsakytų
angVOKIEČIAI APIE LAKU
platz ir t.t. Nauja gatvė įš_ | P’U’likniskratizacijos doktrina*■ arbai
mas
IW
* »
tantą, kurs buvo užsilikęs | kepurėmis. Vokiečių erelis į
mokslo
ideseiausioms
jų
NŲ VEIKIMĄ.
Visam mieste buvo gir
visai nekalbėti apie taiką.
vesta nuo Antakalnio tilto
dar
nuo
senosios
vyriausy

i atviras, kad visiems butų
onis.
aplink Pilies Kalną paupiu džiamas nuolatinis ore šau
bės,
ir
kurs
yra
priešingas
matyti,
prilipintas
iš
kepu

Tuo tarpu to visa negali
Berlynas, rūgs. 26. — Vo
NESUTIKIMAI ARGEN
į Botanikos gatvę, pavadin dymas.
*
■•
dabartiniam stoviui Graiki rės
priešakio.
Vokiečiai
ma
staiga
atsiekti.
Rusijos
Užpuolikai šiuo kariu sa kietijoje oficialiai praneša
TINOS SU VOKIETIJA.
ta Eibornstr., — vardu de
gyventojai prie to nepri joje. Karaliui induota visų žandarai stovi tik žymiosio
vo bombomis nepalietė mili- rna, kad vokiečiai lakūnai
kariuomenės ir karės Laivy se* vietose, kur yra vokiečių šimtosios armijos vado, ku
brendę.
Bet
socialistai
vei

tarinių įstaigų. Bet jas svai užpereitą naktį pasekmin
Buenos Aires, nigs. 26. —
ri stovi Vilniuje.
kia,
darbuojasi, karščiuoja no ofieierių surašąs, iš ku kariuomenės judėjimo, kaip
dė į priemiesčius, kur gyve gai bombardavę Londoną'.
Aną dieną Argentinos sena
rio jis galės pasirinkti sau antai: Jurgio prospekto ir
si
ir
tuo
budu
kelia
baisiau

tas nusprendė pertraukti
ATSKIRIAI DAVĖ ATS A na vargdieniai žmonės. Pa Bombos buvo svaidomos poštabą.
Vilniaus gatvės kam|ie, Zasią
visur
suirutę
ir
pačią
sirodo, kad vokiečiams ru- čion miesto širdin. Visi la
diplomatinius santikius Ar
KYMA POPEŽIUI.
Minėtose provincijose ka valinės ir didžiosios Poguanarelii įą.
pėjo tik didesnį skaitlių ci kūnai laimingai sugrįžę na
gentinos su Vokietija. Va
i
rės paskelbimas jau senai liankos.
gyventojų išžudyti. mo.
kar tą patį padarė ir žemes
Ar jie nesupranta, ar gal buvo nutartas. Tai atkreip
Berlynas, nigs. 26. — Ba vilių
nenori suprasti, kad didelės ta prieš kaikurius augštes- tanias daiktas, skleidžia varijos vvriausybė atskiriai'--------------------------------------- —
nysis kongreso butas.
Visas reikalas dabar pa ir svarbios reformos nepra-! niuosius valdininkus, seno tarp gyventojų neramybę ir atsakė Šventąjam Tėvui į ARGENTINOJE VEIKIA
30 BELGŲ NUGALA
vestas respublikos preziden vedamos keleriais metais.
VOKIEČIŲ ŠNIPAI.
BINTA.
sios tvarkos šalininkus, ku nepasi gali ėdi n i mą da I tart i - jo pakvietimą taikinties.
tui Irroygen. Nuo jo prigu
Bet socialistai nori tai at rių be karės stovio nebuvo ne vyriausybe.
Sakoma, kad atsakyta kai
lės, kaip veikiai galima per likti jei su keletą savaičių galima numalšinti.
Buenos Aires, rūgs. 26. — Amsterdam, nigs. 26. Be to karės stovis sustab zerio tonu.
traukti diplomatinius santi tai mėnesiu.
--------------------------Vyriausybė oficialiai prane- Belgijoje pastaromis 3 sa
Tiesa, dabartinė vyriau dys skleidžiamas neteisin
kius su Vokietija.
VVashington, nigs. 26. ša faktą, kad pirm generabo vaitėmis vokiečiai nugalabi
sybė su visomis savo valdiš gas žinias iš karės lauko.
Tečiau gyventojai reika KAPITONAI REIKALAU komis šakomis gerai sustip Senosios vyriausybės šali — Senate pravesta bilius, geležinkeliečių streiko, pa jo 36 belgų, intariamų šni
lauja kuoveikiaus tai pada JA ALGŲ PADIDINIMO. rinta ir darbuojasi išvien su ninkai, pav., dažnai gyven kuriuo skiriama H milijar starojo agitatoriai mieste pinėjime.
lyti.
Santa Ee turėję konferenci
talkininkais. Tečiau buvo tojų tarpan paskleizdavo ži dai dol. karės reikalams.
Dalis gyventojų net karės
San Francisco, Cal., rūgs. laukiama, kad buvusio ka nias, kad Rusija jau daro
RUSŲ KONGRESAS
ją su vietos vokiečių konsupaskelbimo reikalauja.
26. — Ramiojo vandenyno raliaus Konstantino šalinin atskirią taiką su Vokietija,
ATIDĖTAS.
— Rymas, rūgs. 26.—Ei- liu.
Su kare, tai nežinia. Bet pakraščių garlaivių kapito kai dabartiniu stoviu nepa- kad vokiečiai paėmė Verdu na gandas, kad popežius
Petrogradas, nigs. 26. —
Suprantama, ne veltui
diplomatiniai santikiai gal nai, jų pagelbininkąi ir siganėdins ir mėgins sukelti ną, kad Prancūzijos vyriau kaizeriui pranešęs, jogei įvyko minėta konferencija, Vakar čia turėjo prasidėt
ir bus pertraukti, nežiūrint styrininkai pas garlaivių negeistinas šaliai suirutes. sybė išsikraustė iš Pary taikos derybos pirmiau net Abelnai spėjama, kad gele- rusų seoeįalistų “demokra
Vokietijos prisigerinimų ir kompanijas pareikalavo pa Tas išeitų vokiečių naudai. žiaus ir kitokius nebutnie- galimos, kol vokiečiai liepa-1 žinkeliečių streikas sukeltas tinis” kongresas. TM' ati
savo pasiuntinio papeikimų. didinti jiems algas.
Panašios žinios supran- kius.
dėtas i šiandie.
liuosuosią Belgijos.
vokiečių papirkimais.

VOKIETIJA VERČIA TAIKINTIES JOS TALKININKĖS
Talkininkai pasižadėjo nedaryti
taikos be Rusijos
ARGENTINOS SU VOKIE=
TIJA NESUTIKIMAI

Vokiečiai lakūnai bombardavo
Londoną
15 2M0NIĮJ U2MUSTA IR 70 SUŽEISTA
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IŠSIAIŠKINA GEN. KOR mijas ir pačiam nukeliauti,
nedėldle- '.NILOVO
“SUKILIMAS.”.!pas gen. Komibvą, patir-1

PRENUMERATOS KAINA:
Metams .............................................. 16.00
Pusės metų ..................................... *3.00
Ketvergo laika ........................... *2.00
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Prenumerata mokas! lAkalno. Lai
kas skaitosi nuo užslraSymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia slų■tl
lšperkant
krasoje ar esprese
“Money Order” arba idedant pinigus
| registruotų laiškų.
Redakcijai prtsiųstiojl raštai ir ko
respondencijos negrąžinami, jei au^
torius, atsiųsdamas tokį raštų, ne
pažymi Ir neindeda k rasos ženklelio
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krclpiantles adresuokite:

ta ta nepaprasta klaida ir
Iš Petrogrado pareina ži- nesusipratimas. Už tai da
ilios, kad tariamasis gen. i^ar kaltinamas Lvovas.
Kornilovo sukilimas prieš! Bet Kerenskis dabar n;
laikiną vyriausybę buvęs'teko vardo ne tik pas ra-

tik
mažas “nesusipratimas” tarp gen. Kornilovo
ir Kerenskio.
Tą nesusi
pratimą pasėjo durnos ats
tovas Lvovas.
Anot telegramų tai tas
visas reikalas taip persistato:
»
Po suvažiavimo Maskvo-

Sereda, rugsėjo 26, 1917 m.

Pawlowski’s.
Amerikoje, priešingai, pavardžių mai
nymas yra paprastas daiktas.
Tai-gi būtinai reikia įs
taigos, kuri galėtų kovoti su ištautėjimo liga.
Ta ko
legija padarytų daug naudos tautai.
Ji taip-gi reika
linga ir tikėjimui.
(Žiur. “Draugo” No. 226).
Moksleivių Seimas, kuris beveik tuo pačiu laiku
buvo Grand Rapids’e, telegrafavo vienam kunigui į
Raštas Amerikos vyskupams.
Niagara Falls, kad remtų Kolegijos reikalus.
Bet ku
Į Seimą pateku lotyniškas tekstas to rašto, kurį Pil nigai ir taip buvo persiėmę jos aprūpinimu.
Visa sun
domasis Komitetas Šveicarijoje ketina išsiuntinėti Ame kenybė yra tame, kad neturint nei pinigų, nei mokinto
rikos vyskupams.
jų, nelengva pradėti kūnyti kolegijos sumanymą.
Vienas kunigas patarė iš svetimtautiškų kolegijų
Perskaitęs raštą Seimui, aš tvirtinau, kad jo negali
ma siųsti Amerikos vyskupams, nes jis pakenktų lietu- išrinkti vieną ir kreipti į ją visus lietuvius, kad tenai
Bet kitas at
tuviams ypač tų vyskupų akyse, kurie mums parodė jie savo skaitlingiunu sudarytų jėgą.
prielankumo Šv. Tėvo lietuviams skirtoje dienoje.
Pa- sakė, kad tokia svetimtaučių kolegija su dideliu lietu
taisius-gi rašto formą ir turinį negalima dėti to parašo, vių buriu butų galinga konkurentė ką tik pradedan
čiai neturtingai lietuviškąjaį kolegijai.
kuris dabar po juo yra.
Kolegija ne tokis daiktas, kad jį galėtų įvykinti
Bet Seimo diduma pripažino, kad laiškas reikia iš sykį į metus būvantis susivažiavimas kelių dešimčių
siuntinėti. Kad dabartinis tekstas nepakenktų, būtinai žmonių.
Kunigi) Seimas, nenorėdamas trukdinti dar
jis reikia taisyti.
Kaikurie išreiškė nuomonę, kad pa- bą tiems privatiniams asmenims, iš kurių tikimasi, kad
taisius galima padėti Pildomojo Komiteto prmininko pa- kada nors kolegiją įkurs, pasitenkino plačiais žodžiais

Šiemetinis Kunigų Seimas.

di kalus, bet ir pas visus ki
tus socialistus.
Socialistai,
ypač radikalai, tiesiog pies
tu stoja prieš Kerenskį. Sa
ko, jis su Kornilovu buvęs
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kurią
platina
socialistai
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72 W. Washlngton St . . . darbininkų atstovų tarybos
Socialistai įpratę kad ir susižinoti su Pildomuoju Komitetu; antgalo visas dalysvaini
1 (sovetai), Jiedu sutiko su
kas tapo pavestas Našlaičiu ir Našlių Fondo valdybai.
Kltl akėtos retoki.
tverti stiprią, begailestingą didžiausiai melais vaduoApie išgabentąsias į Rusiją lietuvių auklėjimo įsvyriausybę ir tuojaus prieš ties, kuomet jiems užeina
Šv. Kazimiero vienuolija.
i taigas ir apie lietuvius moksleivius Šveicarijoje Seimas
Petrogradą, kur yra dau noras paniekinti katalikus,
Tiems dalykams labiausiai reikalin
giausiai radikalų-, pasiųsti jų įstaigas, kad ir patį tikė
į pirmąją vietą Seimas pastatė auklėjimo ir moks mažai tekalbėjo.
stiprią armiją.
Šita turė jimą.
Kartais jiems pasi lo reikalus.
Jų buvo labai daug: a) mokintojų šalti ga piniginė pašelpa, todėl Seimas ir išreiškė pageidavi
jo apsidirbti su radikalais seka savo melais vieną-ki- nis parapijinėms mokykloms, arba Šv. Kazimiero vie mą, kad tų vargstančių mokslo įstaigų reikalais užsi
imtų Tautos Fondas.
LAISVAMANIUS PAGA ir visokiais “sovietais,” ka tą tamsuolį intikrinti, kuo nuolija, b) lietuviškos kolegijos reikalas, c) ištremto
Marijampolės gimnazijai Seimas negali pri
trie kliudo pravesti šalyje met katalikiškoji spauda to sios į Rusiją lietuvių katalikų gimnazijos, d) lietuvių
VO DESPERACIJA.
nepastebi ir n enuplėšia nuo moksleivių būrys Šveicarijoje e) sulietuvinimas Mari duoti nei kokios pašelpos, kadan-gi ji yra po vokiečiais,
tvarką.
jampolės gimnazijos, f) moksleivius šelpiančios drau o ta rusų gimnazija, kuri tapo iš Marijampolės išvežta
Bet jiedu nesutiko su pa jų melų kaukes.
Amerikos lietuvius lais
gijos.
Dar, turbut, buvo ir daugiau čia priklausančių į Jaroslavlį, musų pašelpos nereikalauja.
čios vyriausybės sąstatu.
Antai Chicagos lietuviš
vamanius pagavo desperaci
Seime dar pakilo mokslo rankvedėlių ir jų išleidi
Gen. Kornilov norėjo, 'kad kų socialistų organe vienas dalykų, bet jų neatsimenu,’ nes uesidariau nei kokių už
ja, kuomet jie, pravėrę akis,
Jį pakėlė rytiečiai kunigai.
Kitados
jam butų pavesta diktato- “gudragalvis” (o juk visi rašų Seime, nei posėdžio protokolo neturiu, o atminti mo klausimas.
pamatė, kad lietuviai kata
buvo sutarta, kad “Draugas” leistų rankvedėlius, o pa
rystė Rusijoje.
Gi Keren
mi seniai nepasitikiu.
likai kultūroje vis augščiau skis reikalavo, kad butų su tamsiausieji socialistai sta
skui tuomi užsiėmė Šv, Kazimiero vienuolynas.
Vie
ir sparčiau ima kilti, gi lais tvertas direktorijatas, kad tosi gudragalviais) tauzija,
Šv. Kazimiero vienuolija užėmė daug vietos ap nas “Draugo” bendrovės direktorius paaiškino, kad
buk vaikams baigus lietu
vamaniai vis labiau nykti.
Visi pripažino, kad reikia ją remti mo dėl to dalyko nėra nesutikimo tarp “Draugo” ir vie
jo priešakyje atsistotų jie vių parapijines mokyklas svarstymuose.
Juk tai jiems baisus daik du abudu.
rališkai ir pinigiškai.
Kaikurie kunigai peikė Kazi- nuolyno.
Taip rankvedėlių klausimas ir užsibaigė.
negalima
pastoti
į
augštestas sulaukti tų dienų, kuo
mierietės
už
ką
jos
neina
per
namus
rinkdamos
sau
au

Gen. Kornilov nesutiko ir
Buvo kalbos ir apie “Motinėlę,” kuri šelpia moks
met neteks nei vieno pase- įgjceiiavo vvriausiajon ka nias viešąsias mokyklas. kų.
Reikia, sako, kad visi lietuviai Amerikoje jas ži
leivius.
Vieni ją kritikavo, kiti gynė.
Kokia susi
kėjŲš'1; rėš stovyklom Kadangi ša- Girdi, tokie vaikai yra pri notų ir matytų, dabar tik kaikurie girdi ištolo.
darė rezoliucija, visai neatsimenu.
versti dar vienerius metus
Antai “Ateityje,” kurs įlyje betvarkė nei kiek neIš to kilo gana akyva diskusija apie elgetaujančias
lankyti
pradinę
viešąją
Katalikiškoji laikraštija.
pastaraisiais laikais atvirai (mažėjo, Kerenskis atnaujiir
apie
pasišventusias
mokinimui
vienuolijas.
Po
saikmokyklą.
Su apšvietos dalykais labai arti susijungusi yra
stojo laisvamanių pusėje ir no derybas su gen. Korni
stvmui į vienuolijų istorija, kun. Staniukvnas paaiškiTuo
tarpu
visiems
žino

pradėjo jiems tarnauti, rau- lovu.
no, kad Šv. Kazimiero vienuolija tik Uja sąlyga gavo įlaikra5tl> Semras Iabai dauS kalbė3° aPie
Pas jį stovyklon tuo
ma,
kad
kuone
visos
kad
ir
dojama ant benvkstančios tikslu pasiuntė durnos ats
kanonišką užtvirtinimą, kad nebūti, elgetaujanti. Su- Kun. A- Ežerskis išdėjo finansini “Draugo” bendrovės
Chicagos
parapijinės
moky

Seimas pritarė, kad jos direktorių sumanymas
lietuviškos
laisvamani jos tovą Lvovą.
sirinkusieji pripažino taip-gi, kad' elgetavimas nesutai stovį.
klos
turi
įgijusios
viešųjų
Amerikoje.
Po pasikalbėjimo su Lvo
komas su mokinimo uždaviniais bent musų laikais, dauginti kapitalą ir mažinti šėrų kainą yra naudingas.
mokyklų teises.
Šitas bai
“Pažangos” redakcija išreiškė norą atsisakyti nuo
Girdi, nėra ko dengti a- vu gen. Kornilov sutiko pa
dėlto sumanymas reikalaujantis, kad Šv. Kazimiero
gusiems vaikams ir norin
'savo
uždavinio, bet apsiėmė leisti mėnesinį laikraštį iki
kių prieš musų “klierika- galinus su Kerenskio suma
seserįs eitų per namus kolektuodamos netapo priimtas.
tiems įstoti į high school’es
lu” augimą ir įsigalėjimą invmu — sutverti direktoriNegaliu paduoti rėzoliucijos apie šitą dalyką, nes jos Kalėdų, o po Naujų Metų jį perleisti “Draugo” bend
nereikia
tokių
“
komedijų
”
rovei.
Lietuvoje, Rusijoje ir čia jatą ir šalies valdymą tuo
neatsimenu.
krėsti, eiti pirmiau dar pa
Kaikurie kunigai pakėlė sumanymą išleidinėti sa
Amerikoje.
“Klicrikalai” jaus paimti geležinėse ransimokinti viešose mokyklo
Tik
tapo
sutarta,
kad
kunigai
užsiims
sistematišvaitinį lapelį dalinamą žmonėms išeinant iš bažnyčios
(taip laisvamaniai vadina kosna.
se
ir tik paskui įstoti į ku pašaukimų auklėjimu.
Iki
šiol
tarp
lietuvių
vie

šventadeniais už liuosas aukas arba ir visai dykai. Sei
Lvov tuo tarpu parvykęs
katalikus) prisitvėrė visur
higli
school
’
es.
nuoliški
pašaukimai
auga,
kaip
obuoliai
ant
laukinės
omas tą sumanymą apsvarstęs, patarė sumanytojams pa
Kerenskiui
draugijų, laikraščių ir vis Petrogradan
belics,
be
jokio
tikslingo
ir
protingo
kultūros
prisidėji

sikalbėti apie jį su “Tikybos ir Doros” leidėjais.
Šitai visi žino, tai kodėl
vienam tam pačiam tikslui pranešė, kad gen. Kornilov
mo.
Retas
kas
tėra
studijavęs
tą
pastoralės
teologijos
Seimas nutarė šiemet smarkiau vesti Spaudos Sa
— stiprinti kunigų intaką norįs būt Rusijos diktato socialistai to neturėtų žino
skyrių,
kuriame
kalbama
apie
pašaukimų
dauginimą,
rium ir viskąs. Dar pridu- ti?
Argi jie jau tiek apvaitę ir kiekvienos klebonijos raštinėje matomoje vie
žmonėse.
lavinimą,
stiprinimą
ir
valymą
parapijoje.
NaujesnėTatai jie ir sumano atgai- 1(>' ^uk jis pareikalavęs, jakę ir supurvinę savo są
toje laikyti katalikiškų laikraščių surašą lengvai puo
ji
to
skyriaus
literatūra,
tiesa
ne
lietuvių
kalboje,
ga

vinti kažkokį laisvamanių ^ad Kerenskis tuojaus atsi- žinę, jei savo nedorais nie
lantį į akis. Gaila, kad nei vienas katalikiškasis laik
na
didelė.
Nelaboji
karė
sutrukdė
knygų
pirklybą,
kus mėgina užstelbti teisy
"susivienijimą” arba tie- statydintų.
raštis dar neatspauzdino tokio apgarsinimo ir neišsiundėlto
Amerikoje
sunku
gauti
veikalų
išeinančių
Euro

tinėjo klebonams.
siog sutverti masonų drau Kerenskiui tai nugirdus bępoje.
Todėl
sunku
parūpinti
ir
trukstantį
šitoje
sryApie laikraštiją nutarimai buvo gana svarbus, bet
Tai labai gerai žino ir pa
giją. Šita draugija paskui, net plaukai pasišiaušė ant
tije lietuvišką veikalą.
galvos.
Tatai
jis
tuojaus
čia mums išrodo nepatogu skelbti juos visus.
tsai paminėtas socialistų or
esą, galėtų persikelti Lietu
mušė
jam
telegramą
su
pa

Seimas rūpinosi ir materijale Šv. Kazimiero vie
(Bus daugiau)
ganas.
Tečiau jis spauzdivon ir tenai stoti kovon
klausimu:
“
Tai
manai
taip
Kun. Pr. Bučys.
Dabartinis seserų namas Chicagoje
na tuos melus jų nei atitai nuolijos dalimi.
prieš “klierikalus.”
daryti?” Gen. Komi lovas, sydamas, nei nepridedamas perdaug mažas,
Norint jį padidinti reikėtų užsitraukKas čia pavydės musų
turėdamas mintyje “direk- savo pastabos.
Imant tuos pinigus iš svetimtaučių
Vadinasi, ti $50,000 skolą.
Iš Washingtono praneša
laisvamaniams tokių “daiIš Rymo pranešama, kad
torijatą” (ne diktatūrą) te ir jis pats bendrauja tose banko, reikia mokėti skaudus 5 nuošimčiai.
Todėl se ma, kad cukraus t rusto
lių” sumanymų.
Tik visas
Vokietijos
annijų vadas
legramų
atsakė
“taip.” melagystėse ne tik dedamas serįs negali taip pigiai mokintojauti, kaip svetimtautės
“ponai” pasidavė po kont Hindenburgas ir jo pagelbivargas tame, kad jiems
Pamanęs, kad derybos pa tuos melus į savo skiltis, bet gyvenančios be skolų, nemokančios nuošimčių.
Tai-gi, role p. lloover, maisto dik
šiandie jau bus sunku gausekmingai pasibaigė, tuo apie juos nei puse žodžio norint ir mus vienuolynui gyvenimą palengvinti, ir pri tatoriaus. prašydami,, kad] ninkas Lundendorfpa vojin' ti pasekėjus.
Gal iš soci
gai sergantis nuo žaizdų ku
jaus pasuko armijas prieš
rengti kelią lietuviškų mokyklų papiginimui, reikia tasai nenupigintų perdaug
alistų tamsunų jie ir gaus Petrogradą ir išleido atsi neprasitardamas. rias gavo traukiniui susiTamsuoliams
socialis šimte lietuviškų parapijų surasti $50,(M) beprocentinės cukraus.
kiek pasekėjų.
Bet tas
daužus Belgijoje.
liepimą, kad jis einąs į so
paskolos lietuviškam vienuolynui.
Susiviažiavusicji
reikš dar didesnį lietuviškos stinę pravesti tvaiką, ku tams, kurie Amerikon at
keliavę pramoko skaityti ir atmetė sumanymą, kad kiekvienos parapijos kunigai
Iš Los Angeles rašo, kad 1
laisvamani jos susmukimą.
riai priešingi radikalai ir
surastų
tarp
savo
pažystamų
500
dolerių
beprocentinės
Billy Sunday buvo grasi
Praėjo tie gerieji laisva kitokie provokiški elemen socialistų laikraščių “moks
paskolos
vienuolijai,
bet
tapo
priimta
rezoliucija,
kad
Jnsų pinigai turi būti pa
lus” sekdami pastojo “gud
nama laiškais už jo pataika
maniams
laikai,
kuomet tai.
beprocentinės
paskolos
didumas
butų
sulig
daugumo
dėti geroje saugioje vals
ragalviais” turime pažymė
vimą valdžiai, vienok jisai
musų brolių išeivių didžiu
Kerenskį apėmė neišpa
žmonių
parapijoje.
Beto
Seimas
dar
nutarė
nedėlio

tijo3 boukoje
to visai nepaiso ir rėžia vo
ma šioj šalyj kaip ir po ko sakyta baimė. Jis mušė te ti, kad Chicagos lietuvių pa
jo
po
27
rugsėjo,
arba
kokioje
nors
kitoji*
nedėlioję,
kiečių šalininkams kaip tik
kius rukus klaidžiojo, buvo legramą gen. Komilovui, rapijų mokyklos turi viešų
sulig
klebono
nuožiūros,
padaryti
visose
lietuviškose
gali.
maitinami tik supuvusiais kad jį prašalinąs iš vietos. jų (publiškų) mokyklų tei
OF CHIGAOO
parapijose
rinkliavą
Šv.
Kazimiero
vienuolynui.
Vaikai jas išėjusieji
ir nuodingais laisvamanių Gen. Kornilov tokiam Ke ses.
Mlltrankcc avenae
Kamp. Carpe-nter St.
mokslo laipsniu yra lygus
Iš Lexington, K y. rašo,
ir socialistų raštais.
renskio pasielgime pamatė
Lietuvių Kolegijos reikalai.
kad tenai tapo areštuotas
baigusiems viešąsias moky
3% ant Jūsų Pinigų
Šiandie, ačių Dievui, anot jo viliugingumą. Tatai pa
klas.
Apie du šimtų lietuvių yra išsimėtę po įvairias sve- tūlas Clarence Brooks, kur
Atdara Pagedėliais Ir Sukatomis
pačių laisvamanių, katalikai sipriešino ir ištiknijų ėmė
Vakaro.'. Iki 8 valandai
sai buk buvęs kaizerio slap
timtautiškas
vidujinio
mokinimo
įstaigas.
Jose
be

Juk tai baisus
turi pakaktinai savų drau grasinti.
SJtaltnnm.- pinigus ant Karai)
Kešėniuje jo
Iš Denver, ( olo., praneša- veik visi jaunikaičiai mažai ir sunkiai tegali išmokti tu veikėju.
gijų ir laikraščių, turi dau suvedžiojimas.
Persiunčiame pinigus į
Tik po didelių pastangų, mn, kad šimtai galvijų pa- lietuvių kalbos. Jeigu turėtume lietuvišką vidujinę mo-'rasta raštai, kuriuose buvo
giau susipratimo, ir todėl
Europą ir galima gauti
Mil kyklą, tai lietuvių inteligentijos ištautėjimas Ameriko- daug medėgos apie Taikos
jų taiq><‘ nėra vietos sustv- kuomet Kerenskiui pasise- dyėsė nuo nuodų.
Laivokartes.
Lietuvoje šiais laikais Partijos veikimą ir daug ki-Į]
žusiai ir ištvirkusiai lietu- lkė sulaikyti nuo Petrogrado ! įmina kad tai darbas vokis- koje butų kur kas mažesnis.
yra negalima
kad, sakysiu, Povilaitis pasivadintų tų dalykų.
viškai laisvamanijai.
gen. Kornilovo pasiųstas ar-1 kų šnipų.

SEGURITY BANK

►''fi'eda, rugsėjo 26, 1917 m.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

« <

pilnų. Velionis turėjo bro
lius ir seserį, kurie ir užsiė
mė jo palaidojimu.

»»

LIETUVOS JUDOSIŲ KLAUSIMAS AIŠKĖJA
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TAUTOS MEILĖS
SAIKAS.

K. Pilėnas Esąs Anglijos Agentas.
Tas liūdnas atsitikimas
tebūna pamokinimas
vi
St. Šimkus prisipažino, kad buvo gavęs
enus ,kad iš tikybos nėra
nuo jo $100.00.
ko juoktis, po saliunus lyg
vėlam laikui nesitrankyti
ir atsakančiam laike Vely
kinę atlikti. A. a. D. CielsJau virš mėnesio lietuvių jam $100.00 “lietuviškiems
kis dar sulaukė kunigo prie visuomenę kankina šnipų reikalams” ir daręs spaudimirties, bet kitam gali atsi
klausimas.
Nors kaikurie
veikti sulyg jo planų.
tikti visiškai kitaip.
Be to, Šimkus dar rašo,

Pinigus siųskite šitaip;
Ant čekio ar moiiey orderio
rašykite iždininko B. Vaiš
noros vardą ir siųskite Tau
tos Fondo sekretoriui Kaz.
Pakštui, 456 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

Iš Richmond, Va., prane
šama, kad sustreikavo 1,500
geležinkelių klerkų reika
laudami 8 vai. darbo dienos
ir padidinimo užmokesnio
už viršlaiki.

Statomos dideliais pabi
jotais,
dideliais
lietuvių
tautos mylėtojais.
Prade
dame kalbėti — jei akmuo
girdėtų ir jausmus turėtų,
Vyrišky Drapanų Barinis
AMERIKOS LIETUVIŲ
musų tautos meile užsideg
R. K. VARGONININKŲ
tų.
Užeis apie Lietuvos Amiilkos Lietuvi* Mokykit
Nauji, neatimti, daryti ant
atsakymo siutai ir ovsrkotal.
laisvę kalba — musų šir Mokinama: angliškos Ir lletuvU
SĄJUNGOS NARIŲ
vartės nuo $10 Iki $60 .dabar
koa kalbų, aritmatlkoa, knyrvedys
parsiduoda po III Ir 16 doL
dies
karštis
tuomet
geležį
tėa,
stenografijos,
typewritlnr,
plrkDOMAI.
lyboa totalu,
Sur. Valst.
Istorijos,
Nauji, daryti catavlml nuo
suvirintų.
abelnoa latorljos, ceografiJos, poltti*16 Iki *16 aiutal Ir overkotal.
“
lietuvių
veikėjai
”
ir
“
lie

klnėa akonomljoa. pllletyatėa. dailianuo *7.6* Iki II doleriu.
Draugas.
kad jam nuo savęs paaiškė Bet, deja, daugelis iš mu rašystės.
Amerikos Lietuvių R. K.
Pilnas
kailis
pasirinkimas
tuvių laikraštininkai” ban
sų tik jausmais ir žodžiais Mokinimo valandoa; nuo S ryto
ovarkotu.
pamuitu
ję
bent
sekantieji
dalykai:
Vargonininkų metinis susiS po platu: rak. nuo 7:88 Iki 8:80
do tą dalyką numarinti, bet
tąją tautos meilę teradome Iki
Tisai matai vartoti siutai Ir
8108 80. Halated St..
Chicairo III
važiavimas įvyks 2 d. spa
W0RCESTER, MASS.
ovsrkotal vertės nuo *36 Iki
tos jų nedoros pastangos! i. ponas Kazys Pilėnas Nors žodžiais begalo garsiai
*86, dabar *6 Ir augttlaū. Kel
lio mėli., šių metų, New Yornės nuo *1.68 Iki *4.6*.
Val
šnekame, bet savo darbais
nepavyksta
ir
kas
kart
laprisipažįsta
tarnaująs
Angku siutai nuo *8.0* iki 87.68.
ko mieste.
Posėdžiai pra
V gilios ir Kuperal.
tylime.
sidės 10 vai. ryto ir turės
Rugsėjo 18 d. tapo suriš biau aiškėja, kad tarp Ame- Iijos “vidurinių dalykų miAtdara kasdiena, nedėliotais
«i
Žodžiais ir jausmais tau
Ir vakarais.
rikos
lietuvių
tikrai
yra
junisterijoj.
baigtis 6 vai. vakare ta pa ti neatmezgamu moterystės
tos neišganysime, Lietuvai
*. GORDOI,
čia diena.
ryšių p. .Juozas Prauekevi- do'šių, kurie už pinigus par
1415
8.
Halsted st.,
Ohlcago.
Savo Yra brniiKiiiami i»er kiekvieną žiiiori.i.
2. P as Pilėnas turi tar laisvės neišrėksime.
Vieta posėdžių — BBES-i*'ius’ I,IUSI‘ fal'“IK Uionstas duoda Lietuvos laisvę.
Tūkstančiai kurie kenčia
nuo
pe lietuvių “savų žmonių.” darbais tik Lietuva ir Iii
L1N 11OTEL ant kampo 'su l>'lc Mar- Zablauskiute.
skaudančių strėnų ir silpnų inkstų
Šnipų klausimo klabeni-1
tuvių tautą padabinsime, yra
mėginy viena
vaista po kitam,
Bvoadnąy ir 29 gatvės. Ho- Pagerbiant choristų už jo |mas>
w patriotiškiausias,!
patriotiškiausias, 3. Jis t. y. Pilėnas, sulig i darbais kiltais, musų tautas bet tik lygiaikine pagelba buvo. Tas
mas, tai
žinoma atima žmogui energija, bet
............................
yra vienas vaistas kurio rezultatai
telis Breslin yra lengvai pa- giedojimų bažnyčioje ir H patarnavimas UetuTOS rei. jo žodžių, tankiai
pinigiškai' meilės vertais.
Kad savo padabinus, sa už jį kalba po visa Sali.
siekiamas nuo visų geležin rą pasivedimą, vietinis kle-1
Tie kurie manote pirkti fannas
šelpęs p. A. Rimką.
štai čia priparodimas vieno ku
i
ve papuošus, dešimčių ir ris vartojo Doan’s
keliut. stočiųc ir norintiems bonas leido gražiai papuošti I kalams.
Kidney Pilis šį rudenį arba ateinantį pavasarį. Tai
kiek metų atgalios: Albert l)rews, aš rodijų nelaukti iki pat vėluma
apsistoti ant nakvynės, pri bažnyčią.
4.
Ponia
Alytinė
pripaži1
šimtų
dolerių
nesigailime.
kriauč.
1542 Wabansla Avė., Chi- rudenio ir nelaukti iki kito pavasa
Žmonės, kurie surišti su
cago,
III.,
sako: "Aš žinau
kad rio. Nes vėlai rudenį oras bus ne
Sliubas atsibuvo su mišio-1
einamos kainos.
no vertųsi į anglų kalbą p. |^ct
lietuvių tautą gra- Doan’s Kidney Pilis pagelbės kiek priminus ir šaltas. Pavasarį nelaikąs
tuo klausimu, norėtų, kad _...
farnių, reikia prisirengti dėl
. .
,
žiais darbais papuošus, Lie- vienam kuris kenčia nuo Inkstų Il ieškoti
kurias atlaikė kum J.
pradpjimo, antrą kitą pavasarį fargos.
Susivažiavimas yra labai nūs.
Pilėnui
straipsnius,
tame
1
1
1
jis butų keliamas ir, kad
mos bus brangesnes. Dabar yra pui
tuvos laisvę padavinus, mes
Jakaitis.
Jos man pagelbėjo užtat su džiau
laikas dėl apsirinkimo farsvarbus ir būtinas reikalas
viskas nutiltų. Bet nuola nieko bloga nematydama. gal tik kelių centų auka pa gsmų rekomenduoju Jas kiekvie kiausias
tnų. Dabar gali pamatyt kokie javai
nam”.
visiems nariams Sąjungos.
Šv. Kazimiero parapijos
yra užaugę, ypatingai bulvės. Dėlto
tiniu badymu jie tampa 5. P as A. B. Strimaitis sitenkiname, arba dar blo
pasirūpinkite atvažiuoti tuojaus.
TIKRAS
PASITIKĖJIMAS.
Taigi, kam rupi Sąjungos choras po vadovyste vietigiau, nieko lietuvių tautos Kiek laiko Ponas Krevvs sako: "Aš
gerovė, šiuomi kviečiu visus nio vargonininko pagiedojo Į prispirti P^e sienos ir no- p^p^ino, jog SLA. ofise
niekados nepraleidau progos nepriM. J. Augulis,
reikalams neduodame. Kad rodijęs tikra vertė
Doan’sKidney
“
Vieni
Creator,
”
Apart
'roms-nenoroms
turi
P
asa
‘
tankia
į
i
an
kydavosi
p.
Pilėį susivažiavimą.
Pilis. Jos mane išgydė nuo inkstų
bent musų Lietuvos meilė ligos ir Aš rekomenduoju. Jas kiek
Eagle Riier, Wis.
K. Strumskis, kitų giedojimų per mišias kyti kaip tikrai yra.
r_ 3, kaipo buvęs SLA. na madoms sekti palinkimui vienam vartoti.”
ALRKYS. pirm. buvo sugiedota solo, “Avėį
60c. visur.
Neprašyk
riu ir New Yorko kuopos lvgi butu, Tautos Fondan vaistų Kaina
Keleivio
”
No.
31
dėl inkstų, bet
reikalauk
P. S. Vargonininkai ne Maria” per p-nę O. Krup-'
ne tiek aukų suplaukę butų, Doan’s Kidney Pilis — tas pačias
kaitienę. P-as Kaz. Kriau- m. buvo rašyta, kad vienas pirmininku,
kurias M r. l)rews vartojo. Poster —
priklausanti prie Sąjungos, Ki
ne toks musų pasišventi Milburn Co. Mfgrs., Buffalo, N. Y.
g P-as P lėnas skundžia Į mo dipliomas-paliudijimas
gali dalyvauti su pataria eiunas buvo už pabrolį, p-lė iš “tautininkų” gavo nuo
muoju balsu. Taipgi norin Ona Babrauskaitė už pa- Anglijos agento $100.00, bet Amerikos valdžiai lietuvių Į butų
tieji prisirašyti prie Sąjun mergę ir p-lės Iz. Pranokė-, vėliau pasvarstęs nuo to organizacijai.
Pasaulis laisvės Lietuvai
Jeigu Akiniai Reikalingi Nevičiutė
M.
Damhmičiutc,Į
darb0
atsisakęs
ir
šimto
do
.'
gos, galės priduoti aplikaci
tiek atsvers, kiek mes savo
laukyte Ilgiaus. Nes galite su
7. P-as Pilėnai įskundė
dvi
gėlių
merginos,
lydėjo
.
jas.
• K. S.
tautos meilės darbais paro
neatidavęs agentui...
laukti daug nesmagumu. Krei
jaunavėdjius nešdamos gė-l
v
Amerikos valdžiai keletą dysime. Jei milijoną dole
pkites pas:
lietuvių, tarpe jų mane, e- rių Lietuvai būtume sudėję,
l
es
'
Vėliau
“
Darbininke
”
buSPRING VALLEY, ILL.
Po pamaldų jaunavedžiai' vo rašyta, kad garsusis sant Vokietijos šnipais.
ar nebūt pasaulis pasakęs,
•išvažiavo automobiliu pa si- “Stasys Dipliomuotas” buk
Baisus atsitikmas.
Vadinas, visiškai bereika- kad prie tokio lietuvių pasi
1617 N. Robey St
' važinėti ant tyro oro.
buvo sutaręs “dirbti” uz lo laisvamaniaų-tautininkų šventimo tautos labui jie
Mums
Mllwaykei IrNorth iv. Til. HtimboH 4617
Dom. Cielskis 28 metų
Sugrįžus namo pas jauno- $600.00 Į mėnesį ir gavęs spauda vadino šnipų klausi laisvės verti yra?
laisvės pasaulis, galima sa
ainžiaus, liko suvažinėtas jo tėvus, p-us Pranckevi $100.00 rankpinigių.
mą tuščiu burbulu ir bandė kyti, tiek atsvers, kiek mes
ant geležinkelio. Baisi mir čius prasidėjo vestuvių vai
Po tų dviejų straipsnių Ji “suspenduoti,” Lietuvi- aukų Tautos Fondui sūdė- IS
tis to žmogaus turėtų pada šės. Pietus buvo puikiau
“MOKSLEIVIS”
Tad žiūrėkime, kad
ryti didelį įspūdį, kiekvie siai prirengti be svaiginan prabįlo “Tėvynėje” St. ?im ški šnipai yra ir net jų var- siine.
Amertid*
B.-K. Moksleivių Susis.
laisvės Lietuvai kuodą il
St. Šim-!dai aiškėja.
nam, kuris yra apsilei čių gėrimų, muzika puikiai kus apie šnipus.
ORGANAS
dęs tikybos dalykuose ir gaudė, ypatingai valgant kus 21 rugsėjo.š. m. “Tėvy-| Neužilgo “Drauge” tilps giausia atsveria butų.
Vienatini*
mėnesini*
lietuvių moksleivių laikrašti*.
Musų išteklius ir tautos
klauso ištvirkėlių.
pietus, lietuviškos dainos nės” numery j, ant penkto ilgas straipsnis apie lietuJame telpa gabiausių moksleivių raitai.
meilė tebūnie Tautos FonKalbų taipgi
Pora metų atgal, a. a. 1). skambėjo.
puslapio, prisipažino, kad viškų šnipų istoriją ir jų dan aukų saiku. Tą saiką
Kaina metama $1.00; pusei mat. 50 a
Žodžiu sakant,
Cielskis, buvo geras katali netruko.
Užsisakyk tuojau*:
intariamas Anglijos agen- pavojingumą ir bjaurumą pamatau padėjus, Lietuvos
kas, tankiai dar net pajuok buvo labai smagios vestu
Pr. Juškaitis, 20 Webster St, Montello, Maas
ir musų tautos ateitis bus
tas Kazys Pilėnas davęs Tėmykite!
davo vaikinus paklydėlius. vės.
šviesi.
gana
Bet paskutiniais
laikai^ Svečių atsilankė
Tarp atsilankiusių
pats apsileido ir net veliki- daug.
Įllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll,
nės išpažinties, kaip girdė buvo ir kum J. J. Jakaitis,
ti, neatliko.
Taigi girdė kun. Čaplikas ir studentas
Šie visi
jau, kad išvakaro prieš sa P. V. Jakaitis.
| Literatūros; Mokslo, Politikos ir Visuomenės žurnalas. |
vo mirtį, vienam saliiminin- jaunąjį jau nuo seno pažino
Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni S
kni mokėdamas už degtinę ir savo trumpose prakalbe5
mo klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.
juokėsi sakydamas, kad tai lėse linkėjo jaunavedžiams
“PAŽANGA” atsižymi rimtais straipsniais, gražia S
jam ant mišių duodąs. Bet laimingo gyvenimo motery
s kalba ir puikia išvaizda.
nelaimingas nežinojo, kad stėje.
Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras =
Jaunavedys ii. J. Pranctikros mišios jam pačiam
2 numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
bus reikalingos ant ryto kevičius, jaunas gabus vai
Adresas;
kinas, mylintis jaunimą, gi
jaus.
męs ir augęs šiame mieste
I
614 W. Mahaooy Avė.,
Mahanoy City, Pa.
i
Rengiamas yra didžiausis 25 metų gyvavimo
Velionis gyveno vienoje ir yra daugumui žinomas ir
'.llllllllllllllllllllilIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
iš stubelių prie pat geležin mylimas, o ypatingai buvo
mTiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiū
APVAIKŠČIOJIMAS IR BAZARAS
s
kelio ir tą vakarą vėlai grį labai mylimas ir gerbiamas
1
Dabokite Savo Akis
ždamas iš saliuno atsisėdo per šios šalies augusias lie
ant geležinkelio pasilsėti. tuvaites, bet kaip dabar
Bus jvairus programai, dainos, žaislai, koncertai ir
Besilsėdamas ten ir užmigo. matome jam ne prisėjo nei
Trūkis einantis į Spring viena iš jų vest į, jis apsive
daug kitų pasilinksminimų. Prasidės.
Vallev su Cirku užvažiavo dė su lietuvaite atvykusia į
I
ant nelaimingo sutriiškin- šią šalį iš Ličiu vos.
damas abi jo kojas. Po ne
Palyginant šio minėto,
laimingam atsitikimui gy
šioj šalyj augusio jaunave
veno dar dvi valandas ir
Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- SS
džio apsiėjimą su daugumų
šaukėsi kunigo.
Kunigas
vo akis spccijnlistui, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 2
musų broliu lietuvių ameriparapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.
C
pribuvo ir dar suspėjo ap
komi apsiėjimu, kurie lietu
rūpini i jį šv. Sakramentais.
viais nenori save skaitytis
Tuojaus likosi nugabentas
Akiu Specialistas
ir vedasi su kitatautėmis.
ligonbutin ir ten mirė bai
TĖMYKIT MANO,.UŽRAŠA.
Šis vyras tikrai vertas var
s
siausiuose skausmuose. Lai
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
do susipratusio ir Lietuvos
mingas, kad dar suspėjo at
5 Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos
augštns S
patrioto.
5
V-.
’
uu'los:
nuo
9
ryto
iki
9
v.
Nedėk
nuo
9
ryto
iki
12-tai 5
likti išpažintį ir liko palai-į
|
Tllephov# Ganai 52?
į
(lotas su katalikiškomis ap-| Ilgiausių mel u Įaunave111111111111111 iifVMhiirimiiiiiiiiimiiiiinmniiiiirhftuiiiih'riiiiimrf'ittTmitiittmtiim
M.
citromis ant katalikišku ka- džinais!

REZULTATAI KURIE
PASILIEKA

FARMOS!

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ'

K. NURKAITj, Opi. Dr.

1- ♦

JUBILIEJUS! BAZARAS!

f

“PAŽANGA”

|

John J. Šmetana

i

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS

33 Street ir Auburn Avė. (Bridgeporte)

Nedelioj 30d. Rugsėjo
[September] 1917.

-

Ir trauksis per dvi savaites

VISUS KVIEČIAMA ATSILANKYTI.

I

l

g

CHICAGOS

viską vis tempdamas ant
savo kurpalio, būdavo; pas
kaito iš savo spauzdiniu

CICERO.

Vietos blaivininkai.

BĖDA SALIUNININ-

SUAREŠTUOTA.

KAMS.

Auna Kozlo\v, 5104 AV.
,
.
. •
• •
i
(ll'and Avė., norėjo pi ISlgC-j
linti detektyvą seržantui
Ed\v. Panaka, pasakydama
jam jo “ateitį,” ir apsiriko,
nes ji pati nežinojo kas jos
laukia ir, gale pakliuvo be
langėm Chieagoje tokiu ap
gavikių pilna, kad joms vi
soms taip butu, tai mažiau
visokiuC niekšyščią
V
* atsitiktu.

PAJIEŠKOJIMAI
raicMMiu

niki

|>u«*>crv.s

nniMu-*

rn|č|ukčs ir brolio Antano, pucinuitčių iii Kutino guli., Jurbarko pu rup
Smukučio kuinui, meldžiu atsiliepti.
Tuip put paieškau pusbrolių Macu
levičių, tos purios parapijos kaimo
Mėsininkų. Alsišuukite sekančių ad
resu :
ON A ORINT ( klostoraičiukė).
261 Curdoni Avė.,
Detroil, Mieli.

Iili/uui McKInlar 6764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

Oydo visokias Ligas
Vargas tiems nabagams
U. wwta» ll»4.
Uam V. H iihit
sali įmini ūkams—negali net
Judėjime, veikime nepa užmigti.
Kur tik pažiūri
silieka užpakalyje kitu nei tai vis kareivis ir buk žmo
Perskaitęs minėtas .T. savo vietinė Pilu. Blaivininką 37
Dr. S. Biežis
gus tokis atsakyk trokštan
Lietuvis
Gydytojai Ir Chirurgai
spauzdinius, imdavo gudriai kuopa.
Jinai žino, kad jos čiam. Štai šiomis dienomis
Paieškuu pusbrolio, V. MarkausOfisas SSKS S. Leavitt 84
Trečiadienis, 26 rugsėjo. |jaį privedžioti neimtus da
kio, pueinu iš Kauno gult.,
Telšių
Yalandoa 4—1 Ir 7—9
užduotis, tikslas, yra vienas jau daug liko suareštuota
puv. Darbėnų volusiies. Laužėnės par.
Tel. Canal 3877.
gy. Šv. Cipriono ir Justino. ,ykus> apie nioterystę. IšNnujusipiltės
sod.
septyni
metai
kaip
iš naudingiausiu kaip musą už
pardavinėjimą karei
Amerikoj. Gygeno Cliieagoj. Jis pats
Ketvirtadienis, 27 rugsė pradžią šeimyninkei K. ne tautai, taip ir žmonijai. Ne viams svaigalu.
ur kas apie jj žinote malonėkite pra
Ir gyvenk
nešti mitu, už I.ii busiu labai dėkin
jauku
pasidarydavo
gir

iiiinnimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimia
jo. Šv. Šv. Kozmo ir Domidėlios rytmetyj ėjo prie žmogus, kad nori.
gų.
Turbut
M. KAUPIENE,
Tolesniai komunijos (• tik gaila, kad jau saliunams bus “kaput.” NAUJAS LIGONBUTIS.
30110.
Gen. Del Nokomis, Illinois.
JOSEPH C. WOLON
a*. džiau! jo kalbą.
jis matydamas ją kiek atsi ne ‘in corpore.”
Turbūt
LIETUVIS ADVOKATAS
Chicagos miesto valdyba
REIKALINGA.
Kamb.
124 National Life Bldg.
tolinusią nuo tikėjimo, baž greičiausiai per apsileidimą
CICERO.
mano pradėti statyti naują
SS
LaSalle St.,
SPAUDOS SAVAITĖS
Reikalingas vargonininkus. Vietinį
nyčios ir nuo savo vyro valdybos). Per Mišias ger
Yakarali 1516 Mllvraukee Ava.
ligonbutį
ant
95
ir
MicliivargoninkiĮ paėmus j karę tuojaus
REIKALE.
Central ISIS
meilės, imdavo atvirai kal biamas klebonas, kum A.
Vietinis . Tautos Fondo gan Avė. Žemė jau nuo 6 me reikalingas vargonininkas prie šv.
Raaldence Humbold ST
Panelės Apreiškimo Bažnyčios.
bėti, primesdamas jai vyro Ežerskis pasakė pritaikintą skyrius turėjo savo mėnesi tą kaip nupirkta, bet vis iki
CHICAGO, n.
I’rie tos pačios Bažnyčios reikalin
Iš vakarykščiu praneši
gas
taipgi
zakristijonas,
janitorius.
negražumą ir taip panašiai. blaivybei labai pamokinantį nį susirinkimą, rugsėjo 17 šiam laikui tik rengtasi. Da Algos 50.00, kreipkities šiuo adresų: iiimiiiiiiiiiniiiHiiiiHiHiiiimiiiiiiiiiiii
mi; sužinota, kad pereitame
N. J. PETKEK,
5*»*«^a*S*AS*«**»*»**(
Galu-gale jis ima pasiūlyti pamokslą.
d. Šv. Antano parapijos bar tai jau ištikrąją mano 2511 REV.
No. 5tli st., Brooklyn, N. Y.
sekmadienyje
nekuriose
Tai. Drover 7142
Po pietą apie trečią va svetainėje.
jai laisvąją meilę, girdi,
Šis
Tautos pastatyti. Jis bus kaipo dalis
Chicagos kolonijose pradė
Dr. C. Z. Vezelis
mudu persikelkiva kiton landą, blaivininkai bei blai- Fondo skyrius yra viena iš Cook pavieto ligonbučio.
Vargonininkas paieškau vietos var
ta veikti.
LIETUVIS DENTISTAS
gonininkauti. Apsiimu būti ir bažnykolonijom Šiai jau ant ga vininkės susirinko bažny veikliausią Chicagos apienių sykiu. Jeigu kuriam, iš gerbiamų
Yalandoa: nuo 9 ryto Jkl 9 vak.
PRANEŠIMAS.
Iš North Side pranešama, lo to tik ir bereikėjo.
čion.
Išėjo vėl gerb. kum linkėje, prie to kad jisai
klebonų bučiau reikalingas, tai mel
Nedėliomla pagal sutarimų.
džiu
rašyti
sekančių
adresu:
4719 So. Ashland Avė.
,.
Šiuomi
pranešame,
kad
kad ten jau turėjo susirin
A. Ežerskis. Pamokino vi- daug darbuojasi ir pritrauarti 47-toa gatvės
JOSEPH ZENE,
Taip
dalykams
virtus
pakimą draugiją delegatai, ki
sus ir paskatino prie blai- kia bemaž visus lietuviškas “Draugo” Bendrovės šėrinin- 100 We.tkins St., Roehester, N. Y.
nedėlyje,
rugsėjo
17
d.,
vy

tus gi rinko dar ir yra vil
vybės ir jam vadovaujant katalikiškas draugijas pri kų specialis susirinkimas bus
Vargonininkas suprantąs savo ama M
9 dieną spalio, 1917, 2-rą va
ras
parėjęs
namo,
žiuri,
dai

tis, kad ateinančiam utarvisa kuopa priėmė prisieką gulėti prie Tautos Fondo.
ta ieško vietos. Esu nevedės blaivus
Phone Yards 2721 R
landą po pietų “Draugo” ben turiu nuo kun. paliudijimą, jei kam
ninke 2 d. spalio, bus pusė rosi, kad nėra jo žmonos ir negerti svaigalu per metus
| DR. J. JONIKAITIS H
iš
gerb.
klebonu
bučiau
reikalingas
Ant šio susirinkimo nuta drovės name, 1800 AV. 46th malonėkite kreiptos sekančiu adresu: | GYDAU VYRŲ, MOTERŲ S
Viena jo laiko, o kitas ir amžinai.
tinai iš tos kolonijos dele jos drabužiu.
JEOZAS A. BLAZIS,
rė atsišaukti į Čentralinį St. Minėto susirinkimo tikslas
|
IR VAIKŲ LIGAS
185 B. B. Avė., Bridgeport, Conn.
gatą Apskričio susirinkime, laimė ir turtas tai kūdikė
Laukė dabar visi su ne
bus
bendras
visų
“
Draugo
”
3315 S. Halsted St.,
|
Komitetą surengimui Lie
Šv. Jurgio parap. svetainė lis arti dvieju metu kurį kantrumu vakaro.
Galop
Bendrovės
šėrininkų
pasikal

tuviu Dienos ir dasižinoti,
ANT PARDAVIMO.
CHICAGO, ILL.
jis dabar myli paliktas. •
je.
vakaras prisiartino.
Susi
bėjimas
apie
padauginimą
dėl kokios priežasties tie pi
Ilgai dar jis jos tą nak rinko daugybė žmonių vie- nigai, surinkti Liet. Dieno “Draugo” Bendrovės kapita
EXTRA SALE.
Iš AVest Pullman praneša
tinėn
bažnytinėn
svetainėn.
Parsiduoda
ant gretųjų bučernė
tį
laukė
pargrįžtant,
bet
taipgi linksmas žinias, kad
je nėra išsiąsti į Lietuvą, lo nuo $25,000.00 iki $50,000.- su grosernė apgyventa
lietuvių, gero
AKYS E6ZAMINUO1IAMAS
Pasirodė
ant
scenos
visu
pir
jau gana gerai veikia ir veltui, žmonos nei balso.
nes visas skyrius darbavosi 00 ir numažinimą šėrų kainos je vietoje, pardavimo priežastis, sa
vininkas pirko ukj (farmų), yra pri
i ... ma vakaro vedėjas p. Kl.
rengiasi su didžiausiu pasi Taigi matote
gerbiamieji, .... .
.
\
, nenuilstančiai tą dieną ir par value kiekvieno šėro nuo verstas, kad ir pigiai parduoti, ma
Mikalauskas.
Pasakė, kad
lonėkite greitai ateiti, ir klausti par
šventimu apvaikščioti Spau prie ko priveda laisvąją ra
nori gauti tame atsakymą. $25.00 ant $10.00 už Šerą.
davimo išlygas, šiuo antrašu:
kvartetas uždainuos Blaivi
Kai turite silpnas akla Ir trum
ALEKSAS NAVICKAS,
Kun. A. Ežerskis, pirm.
dos Savaitę.
štą skaitymas.
Minėtas įpa
žiūrėjimų arba galva skauda
4330
So.
IVootl
st.,
Chieago,
III.
ninką himną. Išėjo p-nia
Kad šis skyrius nenuils
nelaukite Ilgai, bet ateitlkite pas
J. J. Statkus, rast,
namis
pats
stojos
per
bedie

mane.
A5 Jums duosiu rodą Ir
Bridgeportiečiai ir gi neRačkienė, p-lė P. Budrec- tančiai darbuojasi Lietuvos
pririnksiu akinius. Ež savo darbų
PRANEŠIMAS
CICEROS
višką
spaudą
laisvas,
jam
užsileidžia. Nors iš prie
gvarantuoju arba pinigui ragrų
kaitė. pp. P. Navickas ir K. labui tai jau matyti ir iš to,
“Draugo“ skaitytojams, kam iš Uostu.
NOTICE.
nebereikėjo
jau
nei
bažny

žasties besiartinančio pa
Ciceros “Draugo“
skaitytojams
Bičiūnas. Akompanavo ant štai nutarė surengti kitą va
PETER. A. MILLER
Notice is hereby given that nepristato vaikas teisingai kožna
čios,
nei
tikėjimo
ir
doros.
rapijos bazaro, pilnos ran
2128 West 22-ra gatvė
piano p. Kl. Mikalauskas. karą tam pačiam tikslui a special meeting of the stock- dieną “Draugą“, tai meldžiu atsi
kos yra darbo, bet Spaudos
Jam pasisekė gal jau ne Sudainavo atsakančiai.
Adventu laike.,
holders of the Draugas Pu b. šaukti pas manės, o aš stengsiuos
pataisyti.
Savaitė, praplatinimas ka kartą suardyti per . savo
Sekė kalba gerb. kun.
Šiame susirinkime suneš Co. will be held at 1800 AV.
J.' MOZERIS,
talikiškos spaudos ją širdy spaudos pagelbą puikiai N. Pakalnio.
Nors trum- ta mėn. mokęsčįą $13.50.
46th St., on the 9th day of
1430 S. 49th Avė., Cicero, III.
se yra giliai įsmegęs. Pra sugyveliančias poreles. Tai-ipai kalbėjo, bet žmonės gan
Chak. October 1917 at the liour of
Po
eitam sekmadieny j Apaštn- gi lai būna gyvas pavyz-)dė jo kiekvieną žodį.
2 o’clock p. m. for the purpose
g
Phoaa Caaal 2118
lystės Maldos draugija savo(dis kitoms doroms šeimy prakalbos padeklemavo A.
of considering the voting upCICERO,
| DR. A. YUSKA
susirinkime išrinko 3 dele- noms neįsileisti į savo na Šemiotaitė,
on the proposition to inerease
“Girtuoklis.”
|
LIETUVIS GYDYTOJAS
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNLSG
the Capital stock of the said 1 1749 St. Hilstri CHICAGO, ILL.
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ
gatus. Taipgi ta pačią die mus paukščiu, kurie atvyk Labai vaizdingai atliko. Po
Svarbus Vyčią susi
APR£DALŲ
Draugas Publishing Company
Musų sistema Ir ypatlSkas mokini
ną Moterą Sąjungos 1 kuo sta su “Kardais,” “Kelei to, pasirodė pagarsėjęs pra
rinkimas.
mas padarys jus žinovu 1 trumpų lai
COKNBR llth STREET
from $25,000,00 to $50,000.00
ka.
pa irgi išrinko delegatus ir viais,” “Naujienomis” ir bai bininkas p. Al. M. RačMes turime didžiausius Ir ger’a.idecrease the par value of each
lus kirptmo-designing Ir siuvimo a* paskiro iš savo iždo 5 dol. jiems panašiais tvirkinan kus.
Savo kalboje žmo
Rugsėjo 25 d., trečiadie
rius, kur mes suteiksime nrakt’ ■»
patyrimų kuomet Jus mokyaCė’’
Spaudos Savaitės reikalais.
nėms svaigalus padarė pasi nio vakare, įvyks vyčiu vie share of stock from $25.00 per
Elektra varomos mašinos
■
čiai šlamštais. Įsileidus mi
and
also
the
proposition
to
siuvimo skyriuose.
baisėtinais.
Parodė
ją
blėDR. G. M. GLASER
tinės 14-tos kuopos svarbus
Taigi visi į darbą!
Jus esate užkvieėlaml aplankyti •
nėtą spaudą gali tas pats
share to $10.00 per- share.
pamatyti musų mokyklų blle laiku dingumą ir tikrą žmonėms susirinkimas.
Bus labai
dienų Ir vakarais Ir gauti speciali
atsitikti ir geriausioje šeiJ. Tumasonis,
Dated this 31st day of
..
Praktikuoja 26 metai
kai pigių kalnų.
kenksmingumą nuo ją. Gi daug dalyku aptarta kasGyvenimas ir Ofisas
Patrenos daromos pagal Jūsų ml>
Apskričio rast. į mylioje. Aš jokiu budu ne
3149
S.
Morgan
St.
kertė
32
st.
rų—bile stailės arba dydžio, Iš bhe
I
žmonės su didžiausiai įdo link kuopos veikimo ateity August, 1917.
Chieago, III.
madų knygos.
bučiau tikėjęs niekam, kad
Rev. A. Ežerskis, pres.
MASTER DESIGNING SCHOOL
SPEKIALISTAS
mumais jo klausė.
J. F. fasnlcka, Perdėttaių
je ir kitokią, reikalą. Kvie
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaikų
minėta moteris butu aplei
J.
J.
Statkus,
sec
’
y.
118 N. La Šalie gatvė. Kambarys
Vėl
tas
pats
kvartetas
Taipgi
Chroniškų
Ligų.
410-417. prieš City Hali
BRIDGEPORT.
čiami nariai bei narės kuodusi savo vyrą, kurį ji taip
OFISO
VALANDOS:
žavejančiai padainavo ‘Lie skaitlingiausiai atsilankyti.
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
įmylėjo, ir kas butu galėjęs tuva brangi.”
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlioužbaigė
va

Korespondentas
mis vakarais ofisas uždarytas.
Prie ko priveda netikusi įmanyti ant jos, buvo tai do
Telephone Yards 687
karą su visą,* dainayimu
spauda?
ra, dievuota ir pamaldi mo “Lietuva , Tėvynė musu.”
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją iidirROOSEWELTO PRA
ba
Mentholatum Co. Prieš eisiant
Vladislava Ribikauskaitė 4
teris, ir visada labai sutik Žmonės skirsties su pilnu
gult ištepk veidą mosčia per ke
KALBOS.
metų amžiaus
persiskyrė su
Praslinko jau keturi me davo su savo vyru, jo klau pasitenkinimu ir džiaugs
is vakarus, o padarys veidą tyru
\r
skaisčiu baltu..
Toji mostia ,
šiuo
pasauliu.
Panedėlyj
rug

tai nuo to laiko, kada lietu sydavo, mylėdavo ir tt. Tai mu, apturėję iš to vakaro
* Dr. POVILAS ŽILVITIS
šima plėmuB raudonus, juodus ar
Šiandien Skerdyklą pavi- sėjo 24 d., 10:30 vai. vakare, j
vis V. vedė lietuvaitę K. gi malonus šeimvninkai lie- nemenką naudą.
ba šlakus ir prašalina visokius
P. Z. lione 7 v. vak. bus didžiau
Lietuvis Gydytojai Ir
Laidotuvės
atsibus
seredoj
26
spuogus nuo veido. Kaina dėžaChirurgai,
Jiem dviem suėjus į mote tuviai,
musu
didžiausia
I
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
sios prakalbos. Kalbės va d. rūgs. Nekalto Pras. P. M. i
S90S 8. Halsted St.,
Chieago
rystę, gyvenimas labai lai priedermė savo namuose
siųsti ir atampomis.
NUBAUSTAS.
kar
atvažiavęs Cbieagon ir bus laidota šv. Kazimiero
Tel. Drover 7179
mingai klojosi; visame ka- laikyti gerus katalikiškus
J. RIMKUS,
Theodore Roosevelt “Ted- kapinėse. Kviečiame giminės
P.
O.
Box
36,
Holbrook. Masa.
me sutardavo, visada gra laikraščius. Kurie mus raAugust Hawk ir S. Kars dv,” buvęs Su v. Valstiją
ir pažystamus dalyvauti lai-j
žiai ir maloniai pasišneku-j gina prie doros, tikėjimo, teli, 1246 Georgia St. nu
prezidentas.
Įdomios tos dotuvėse.
čiuodavo, pasitardavo ir,tėvynės meilės ir tt. Šiuos bausti, pirmas 100 dolerią, įTakalbos turės imti, nes teJonas ir Ona Ribikaus
tam panašiai. • žodžiu sa-į laikraščius skaitydami tik- antras 200 dol., už pardavi- ma an„
skirta vien
kai, 2536 W. 46th St.
kant, ją dvieją moteryste rai mumyse laimė viešpa- liejimą mėsos, neperžiurėtos
tiems šios šalies valstie
gerėjosi net apielinkės kai- taus.
l>er valdžios agentus ir mė čiams, kurie yra gimę sve
V.
Vincaitis.
myliai.
Taip laimingai jie
sos sergančią gyvuliu.
tur.
du gyveno 3 metus.
Ant
——
’—t
“ “
Numeskite savo skalbimo lentas Ir
skalbiamas mašinas. Tegul N. B. G.
VAKARINĖS MO
ketvirtą metą parėjo pas
SPEKULANTAI
BELAN
(energy) Skalbimo plyteles tavo dar
ATRADO GAZĄ.
•ABU 8AHTOB KATA.
bo atlieka — geriau Ir greičiau —
gyventi įnamis lietuvis J.
a lb
KYKLOS.
GĖJE.
neplešla drabužių — nerelkalaujo jo
kios
pagelbos.
Tikrai
magiškas
atra

Visur parduodama po 28c ii
Šio butą laisvą pažiūrą, ku 
dimas sutaupo 50<#) Jūsų muilo bllos
ir išplauna drabužius gražiai be trlrias buvo įgavęs per laisvą
Gręždnmi skylę šuliniui
Chicagos vakariniu mo
Tūlas Fredriek Emery, nlmo. Paprašykite savo grosernlko po 80c
šiandiena o gausite sampeli užtekti
ją spaudą.
Apsigyvenęs ant A. AVatson Armuor far- kyklą, publiškose mokyklo
kuris pats tvirtina pardavi nai vienos suvaitos skalbimui. F&rRYŽIAI
SVIESTAS
ųuhar — Moon Mfg. Co., Room 1107
pas
jaunus
šeimininkus nios Lake Forest, netoli se, kursai jau prasidėjo, tai
Pulkas Stilius
nėjęs “carui” Mikalojui se 140 W. Ven Buren St., Chieago, III.
om-tanilol rnllaa.
Gertanaloa
—
šis
vaizbaženklls
yra
Jūsų
apsauga.
12e
vvrtJt,
m
į
S,"du 43c
puikiai sugebėjo paslėpti ją < ’hieagos, darbininkai užti gi ir lietuviams yra gera
paraldnoda. “ ’
rus ir kitus dalykus, taipgi
nl>, naci
k
46
c
ui
knr )o» saakyse savo nedoras pažiū
lit gantl
ko gazo. Prasimušęs gazns proga pasinaudoti iš to ir John W. Cook, senovės An
ras.
OKTH BIBI
su didžiausiu trenksmu plė pasimokinti anglą kalbos. glijos ‘bajoras,’ buvo paim
ICNEST 8IDB
1644 WChka»oav.
IlOKir.M 14
406 W. Dtvlaton at.
1866 Rlna liland av.
1J7S Mllvankaa av.
720
W.
North av’
ZOM
MHwaakaa
av;
SOUTH
SIŪK
1612 W. North av.
Laisvas J.
apsigyveno šėsi viršun mesdamas dide Mokina visur dykai. Pra ti ir patalpinti belangėm
2640 LJnooln av.
6062 VVaatvrorth av
10M Milvraoaaa av.
1217 S. Halatad it.
6244 Llseoln av,
1610 W M»dl«oo at,
1862 9. Halatad at.
1427 B. Halatad at.
pas minėtą šeimyninkę, vy lius akmenis net 150 pėdą džia 7 vai. iki 9 vai. vak. Areštavo juos tūlas Charles
6418 N. Clark St.
ZSSO w Madlian at.
4729 S. Aakland av.
1818 W. 12th lt.
LAUNDRY TABLETS
rui išėjus į darbą jis su ja augštai.
Darbininkai spė Apart subatos ir nedėlios Tautow, kuris buvo pirkęs
vakarą. Bridgeportiečiams už 50,000 dolerią šėni Ariužvoždavo pasikalbėjimą ar jo pabėgti.
AR ESI GIRDĖJĘS?
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUGU KAINAS
laikraščiu pasiskaitymą, ir
yra gera proga, nes šįmet zono kasyklą, kurios turi
Kad žmogus gali pasigražinti sau
Ant Darą, Lentą Ramų Ir Stogtal* P»ol«r«s
veidų ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk
liko atidaryta Armour Pu vertę tik ant popieros. Sa
________________________________________ Nusipirk 8% gvsrnntnotiu, Ronds gan
štampų ir gausi visas informacijas.
CARR BROS. WRECKING CO.
narni su pirmų mortgage ant geriaukad Chieagoje buvo
OIITRIIUTOR FOR YIIIERT GO.
Htocks ir Ronds Perkami ir Pa rd no-si a ištaisytų ūkių rašykite: Illinois blic mokykla 33 PI., tarpe ko,
darni veiklus darbas, Andrevvs » Co., Socuritlrs Cų„ 526 Wcstm1nstrr Bldg.
42 Vina Street,
Montello, Maaa.
3003-3039 S. HALSTED ST.,
CHICAGO
Aubum ir Morgan gatvių, daug tą šėią išparduota.
108 S. La Šalie st., uždėta 1900 m. Telefonas Ttandolph 7951.

vieną, kitą puslapį: “Kelei
vio,” “Laisvės,” “Šakės”
ar iš kitu panašiu šlamštu.

A4» A

Sudiev Skalbimo Lentos
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NUSIPIRK MOSTIES
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