Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikities, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington,
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No. 246

NARSI LAIVĖ
Londonas.

KANSAS CITY, MO.,
spalių 17. — Vakar, apie 5
▼ai. iš ryto, gaisras sunai
kino pusę Kansas City sker
dyklių, kurios yra antros
sulyg didumo visame pasau
lyj. Ugnis taip greit išsi
plėtė, kad tūkstančiai gal
vijų nesuspėjo išbėgti ir žu
vo ugnyj.
Paleisti galvijai kaip pa
šėlę ėmė zylioti po visas
miesto gatves.

Neperseniai
rusų nardomoji laivė arba
submarina buvo susidurusi
su vokiečių laivu, į kurį pa
vyko paleisti minų.

Amsterdamas, spal. 17.—
Telegramos iš Berlyno pra
neša, kad Vojkietijos ir Au
stro-Vengrijos imperatoriai
į Vyršiausių Lenkijos Tary
bų paskirę Varšuvos arciKoks tai buvo sunkus ir
vvskupų Aleksandrų Von pavojingas darbas galite
Brangsta laiškų siuntinėjimas
Laeksokį, Varšuvos miesto spręsti iš šito aprašymo:
galvų kunigaikštį Lubomir678 NIGERIAI GAVO
SUSTREIKAVO 15,000 ANGLEKASIŲ
Nardomoji laivė patėmijo INDOMIOS SKAITLINĖS
skį ir dvarponį Juozų Hono■;
Z
AFICERIO LAIPSNĮ.
APIE KARĘ.
apie devintų valandų vaka
strovskį.
ro priešininko laivų durnus
New Yorkas, spalių 16.—
Camp Dodge, Sa. Šios ka
ATĖMĖ 450 LAIVŲ.
ir tuojaus ėmė juos vyties.
Karės žinovai padarę atsar riškos stovyklos mokykla
--- T-----Prisiartinus kiek reikia, lai
NESULAIKOMAI EINA
SUSTREIKAVO 15.000
DEMONSTRACIJOS UŽ
Washingto»as, spalių 17. vė pasinėrė vandenin ir per gus apskaitliavimus tvirti šiomis dienomis suteikė afina, kad šiame laike į vienų cerių laipsnį 678 nigeriams
ANT PETROGRADO.
ILLINOISO ANGLETAIKĄ VOKIETIJOJ.
— Užvakar Suv. Valstijų
periskopų (triubelę) pama dienų visos kariaujančios
Vyriausybė pradėjo priva
i KASIŲ.
tė, 10 šarvuotų laivų ir mi valstijos išleidžia 160 mili SUVAŽINĖJO LIETUVĮ
Stockholm. Paėmę salų
tinių
laivų rekvizicijų.
Londonas, spalių 17.—Ba
jonų dolerių karės reika
Oesel vokiečiai pasekmingai Gali prisidėti prie streiko varijos mieste Wuerzburg
Visi laivai pradedant nuo nininkų. Kad vokiečiai ne
Kenosha, spalių 16.—Šio
toliau darbuojasi, nuolat
neseniai įvyko didelė de 2,500 tonų bus paimti val galėtų patėmyti rusų laivės lams arba $6,500,000 į va
septynių valstijų anlandų.
triubelės,
bekyšančios
iš
mis
dienomis gatvekarys
slinkdami rytų pusėn. Oesemonstracija,
reikalaujanti džios globon, kuriais ji nau
glekasiai.
lo salos atidavimas labai
Juo toliau, juo labiau di suvažinėjo lietuvį Juozapų
kuogreičiausios taikos. Kal dosis iki tol, kol bus reika vandens, laivės viršininkas
perplaukė kairėn vokiečių dinas karės išlaidos. Pra Aleknų.
didelį pavojų suteikė Pet
SPRINGFIELD,
ILL:, bėjo ir žinomas socialistų linga.
rogrado gyvybei. Rusijos
Velionis prigulėjo prie
Išviso dabar žatįųma at‘- laivyno pusėn prieš saulę. džioje karės visi ‘peštukai’
spalių 16. — Kadangi kom vadas Scheideman, kuris
Vokiečių
laivai
vilko
su
sa

drauge
išleisdavo
į
dieną
sostinėje nerimastis didina
daugiausiai
peikė
dabarti

Šv.
Benedikto draugijos.
imti viešpatystės reikalams
panijos atsisakė pakelti dar
vim tinklus su sprogstan $50,000,000, o antruose me Laidotuvėš bus seredoj, 17
si rie dienomis, bet valando
bininkams algas, apie 15,090 nius Vokietijos ministerius. apie 450 laivų 1,500,000 to
čiais
prietaisais nardomo tuose jau viena karės diena spalių. Giminių jokių a.a.
mis ir visi galvotrūkčiais
į
anglekasių Ulinoiso valsti Esu jie kvailina visuomenę nų.
pradeda iš ten bėgti.
J. Alekna neturi Kėnoshoje.
Jeigu daugelis laivų pasi sioms laivėms naikinti. To kaštavo $100,000,000.
joj metė darbą ir tvirtai yra ir tiek.
dėl
rusų
laivė
prisiarti

liks prie savininkų, tai visŠvedijos sostinėje gauta pasiryžę verste priversti an
(Platesnių žinių apie ve
Dabar daugiausia pinigų
TALKININKAI
VEIKIA
tiek jais šeimyninkaus val no prie vokiečių laivyno iš išleidžia karei Sųv. Valsti lionį pasižada suteikti p.
žinių, kad rusai išbėgę ir iš glių baronus padidinti už
priešakio prie gatvinio mi
MAKEDONIJOJ.
džios atstovai.
Revelio.
mokesnį.
jos, po jų seka Anglija, o Povvlas Jusis, 320 Lumce
nininko per kokius 15—20
Šis miestas randasi prie
Daugelis pranašauja, kad
Str., Kenosha, Wis.).
paskui Vokietija.
sieksnių. Norėdama visai
Paryžius,
spalių
17.
—
Tal

GAISRAS
LAIVE
SU
įėjimo į Suomijos užlajų. šis anglekasių streikas gali
Jeigu karė dar metus papasislėpti rusų laivė priėjus
AMUNICIJA.
Tai svarbus uostas, turin apimti dar septynias valsti kininkų kariuomenė Make
KOVA SU ŽIURKĖMIS
sitęs,
tAi visos šių sker
prie antro vokiečių mini
tis arti 70,000 gyventojų.
jas, kaip tai; Missouri, Ar- donijoje darbuojasi gana
TRANŠĖJOSE.
ninko visai pasinėrė ant dynių išlaidos sieks 150 mi
Nuolatinios
Revelio puolimas dvigu kansas, Oklahoma, Kansas, pasekmingai.
kokių 50 pėdų ir paėjo po lijardų dolerių.
bai padidina pavojų, Pet- West Virginia, Indiana ir smarkios atakos nuduoda j spaliu 16
Dabar kariuomenę užpuo
vokiečių laivų apačios. Vir
ramumo vokiečių bičiuoIšviso abiejose pusėse lė naujas priešas, su kurin’orogradui.
’ Pennsylvania.
šuje aiškiai buvo girdėti jų įvairiausiu budu dalyvauja
liams ir šie po truputį pra
mi prisieis be susimylėjimo
laivų dundėjimas. Tuokart šiose muštynėse apie 53,VOKIEČIŲ LAIVYNAS deda traukties atgal.
kariauti, tai—žiurkės. Šitas
PRANCŪZŲ LAIVAS SU
laivės komandieiius liepė 000,000 žmonių — 33 milijo
Paskutinėse atakose ypač
KETURIUS KARTUS
priešas kareiviams inkyresKAREIVIAIS JŪ
laivei kilti augštyn ir ji pa nai talkininkų pusėje ir 20
šauniai pasižymėjo škotai.
nis nei sniegas, lietus, šal
DIDESNIS UŽ RUSŲ.
kilo ant 55 pėdų ir paleidus 1 milijonų vokiečių pusėje.
RIŲ DUGNE.
Prie Homondos kaimo jie
tis, purvynas.
minų atsitraukė kiek deši
sučiupo 143 nelaisvius ir
CHICAGA
PRISTIGS
Londonas, spalių 17.—Ru kelis kulkasvaidžius.
Žiurkės labai pavojingas
nėn pusėn. Paskui norėjo
Smarkiai visur darbuojasi
ANGLIŲ.
sijos laivyno ministeris ad
sutvėrimas. Kareivių batus,
visai iškilti augštyn, bet LAIŠKAS BUS—3 CEN
vokiečių nardančios laivės mirolas VerdervSki skun
paniekas, autus, valgymo •
TAI, ATVIRUTĖ—2c.
SUŠAUDYTA ARTISTĖ
užkliuvo už vokiečių laivo.
Chicago, spalių 17. — Di
džiasi, kad jis nuolat perliekanas, papirosus, — riša
UŽ ŠNIPINĖJIMĄ.
Pasigirdo baisus triukšmas,
LONDONAS, spalių 17.- serginėdavo
duma Chieagos anglių san
vyriausybę
Pradedant nuo 2 lapkri jos sugraužia, sukapoja aš
kažin kas lūžo viršuje, visi
Viduržeminėse jūrėse vo apie gręsianti Petrogradui
dėlių dyki. Kituose sandė daiktai nuriedėjo nuo vie čio (November) 1917 m. ant triais savo danteliais. Žiur
Paryžius, spalių 17.—Šio
kiečių submarina nuskandi pavojų, bet užimti politika
liuose anglių užteks tik 3
visų užlipdytų laiškų reikės kės, užsimaniusios ėsti, bė
no Prancūzijos laivą vardu viršilos neatkreipdavo į tai mis dienomis čia tapo su dienoms. Taigi, šis miestas tų. Laivė palinko vienon pu
šaudyta olandė artistė Mata
sėn ant kokių 25 gradusų, klijuoti 3 centų vertės kra- gioja per miegančių tranšė
“Medie,” kuris vežė daug ganėtinos domos.
neužilgo galės visiškai pri
Nari. Ji buvo kaltinama iš
kad žmonės negalėjo tiesiai saženklį (štampą), o atvir jose kareivių veidus ir uos
amunicijos ir 590 kareivių
Rusų admirolas pripažį davime vokiečiams paslap stigti anglių. Ulinoiso an
pastovėti ir griebėsi už to, laiškiai (post cards) tega tinėja, kur kvepia duonos
su kariškais nelaisviais. Mi sta, kad vokiečių laivynas
glekasių
streikas
dar
labiau
kas aplinkui pakliuvo. Bet lės būti siuntinėjami tik su tarbelė. Vienas kareivis no
na pakliuvo kaip tik į tą Baltijos jūrėse keturius ties, kaip padirbtos kariš pablogino šį reikalų.
kos mašinos,
vadinamos
niekas nenustojo sąmonės; dvicentiniais krasaženkliais. rėdamas savo porcijų išgel
vietą kur buvo sukrauta kartus didesnis už rusų.
bėt nuo žiurkių, pakabino ją
“tanks.”
laivė vėl kiek pasinėrus ėmė
amunicija,
kuri tuojaus
Taigi, jeigu norite, kad ant vielos, tečiau ir tai ne
AMERIKOS
KARIUOME
Verdervskis linksta tikė
plaukti į šalį norėdama iš laiškų persiuntimas nebūt Į
sprogo. Laivas nugrimzdo ti, kad žiemos šaldai galės
NĖ
Į
BALKANUS.
VOKIEČIAI IMA KA
plaukt viršun, bet pajuto, sutrukdytas, ' domiai prisi gelbėjo, žiurkės ir ten pa
ant jūrių dugno per dvi misutrukdyti vokiečių pastan
RIUOMENĖN 47 ME
kad vėl užkliuvo už vokie laikykite šio naujo pačtos siekė jo duonų ir, prakirtunuti ir drauge su juo arti gas insibriauti Suomijos
Wasbingtonas,
spalių
17.
sios tarbų, iki valiai priėduTŲ VYRUS.
čių laivo dugno. Vienkart parėdymo.
250 kareivių ten nugarmėjo. užlajon, kad paimti Petro
— Valstijos Utab senato pasigirdo baisus sprogimas
sios, tik trupinius bepaliko.
Anglų minų gaudytojas
gradą,
Kopenhagenas, spalių 17. rius King kalbina preziden kažin kur viršuje. Rusų lai
Nesuskaitomus nuostolius
“Begonia” taipo $4 nesu
tų
Wilsonų
siųsti
kariuome

72
METŲ
SENUTĖ
ŠAU
daro žiurkės kariuomenei.
randamas. Ir j} greičiausiai ANARCHIJA RUSIJOJ — Praeitame šeštadienyj nę Į Salonikus, ant Balkanų vės komendierius manė net,
NA
Į
MILIJONIERIŲ.
Vokietijoje tapo išleistas
Avižas pampintas delei ar
kad tai jo laivė plyšta, bet
nuskandino vokiečių nar
pusiausalio.
BUK MAŽINĄS.
paliepimas
imti
į
kariuome

klių žiurkės per vienų naktį
pasirodė, "kad tik vanduo
dančios laivės, nepasigailė
Taip pat tas pats senato buvo pradėjęs slinkties lai
nę
visus
sveikus
vyrus
iki
taip
dailiai suėjusios, kad
ję nei ant jo esančių žmo
rius
stengiasi,
kad
Suv.
47 metų amžiaus. Taip pat
tik ašakos tebepatikusios.
vėm Laivė keletu karių no
nių.
Valstijos
apskelbtų
karę
ir
pašaukti į mobilizacijinius
Beto, žiurkės pavojingos ir
rėjo iškilti augštyn, bet vis
Telegramos praneša, kad
Bulgarijai,
Austro-Vengrij
kad netvarka Rusijoj punktus visi tie, kurie pirm
kareiviams, nes jos kariuo
! užkliuvo už vokiečių laivu,
ir milžiniškas prekybos lai
įputį mažėja. Didžiau- buvo paliuosuoti delei silp- jai ir Turkijai. Ligšiol ši;i pagalios pasinėrus ant 80
menę užkrečia limpančiomis
vas “Champage” žuvo nuo
aušės buvę rugsėjo vi-, nos sveikatos. Juos antrų šalis kariauna tik su vienais I'pėdų ir gerokai pasukus į
ligomis.
Žodžiu sakant,
torpedų prie Anglijos salų.
e.—Laike rugsėjo mė- kartų peržiurinės rekrutavi- vokiečiais, bet ne su visomis šalį pasisekė laivei išplauk
žiurkės,
tai
skaudžiausia
Ant jo buvo 5 aficieriai ir
centralėmis
valstijomis.
15 dienų išviso butą mo komisijos.
smūgis kareiviams tranšė
ti iš vokiečių laivų tarpo,
51 jurininkas.
Kaip
pasielgs
prezidentas
laistai, tuo tarpu pirLigšiol Vokietijoje augjose.
bet kilti augštyn buvo bau
žodžiu sakant, beveik vi
—
sunku
įspėti.
* revoliucijos dienose ščiausis kariškų metų ąmgu. Palaukus iki 12 vai.
Kokiu gi budu kovoti su
sose jūrėse vokiečių submapat laikotarpy j ištikę žius buvo 45 metai.
nakties
laivė
palengvai
iš

žiurkėmis
tranšėjose ?
rinos turi gerą pjūtį.
UŽGINĖ DIRBTI IR PAR
kilo, nors jos pariskopas
Žiurkės, žinoma, tranšėjo
DAVINĖTI DEGTINĘ
NUSKAND
jau buvo sulūžęs ir besisunse atsiranda delei nešvaru
2,400 RUSŲ PAKLIUVO Į PAAUKAVO UNTVERSI
VISČJE VALSTIJOJE.
KIEČIŲ
kiųs vanduo trukdė jos ju 10 METŲ KALĖJIMAN mo, delei supelėjusių duo
NELAISVĘ.
TETUI PUSĘ MILI
dėjimus. Visgi galų gale lai ČEKIŲ KLASTOTOJUI. nos gabalų ir kitų produktų
JONO DOLERIŲ.
Londonas, spalių 17. —
Dės Moines, Ia., spalių 17. vei pavyko iškilti, prabuvus
mėtymo. Jeigu patįs tran, Londonas, spalių 17. —
Ofieialės telegramos prane —Didele diduma balsų vai po vandeniu 7 vai. 19 min.
Milwaukee, Wis. Pirma- Sėjų gyventojai neapsivaAnt salos Oesel vokiečiai
New Haven, Conn., spa ša, kad nedėlioję laike mū stijos Iowa gyventojai nu Pagedęs'periskopas neleido dienvj munieipališkame tei
jlo, tai ateina jiems į talkų
paėmę 2,400 rusų kareivių lių 17. — Šiomis dienomis šio prie Rygos užlajos salų, tarė užginti visoje savo vai patėmyti ar paleistoji laivės sme nuteisė tūlų George
žiurkės, kurios suėda netik
nelaisvėn.
ponia Stephen ITarkness rusai nuskandinę 2 didelius stijoje dirbti ir pardavinė mina pataikė vokiečių lai- Neyder ant 10 metų į kalėji
likučius' mėsos, duonos ir
Salos Runo ir Arbo ir gi paaukavo Yalo universiteto vokiečių kariškus laivus ir ti įvairus svaiginančius gė van Lr kiek jam padam blė- mų dėlei išmainymų 22 ne
t.t., bet dar daug bėdos pri
išveržtos iš rusų raukų.
reikalams $500,000..
2 laivus sugadinę.
ralus.
gerų čekiji už $350.
daro patienis kareiviams.

NUSKANDINO PRANCŪZŲ
LAIVA SU 250 KAREIVIU

GAISRAS SUNAIKINO KANSAS CITY SKERDYKLAS

i-

"DRAUGAI”

KAPELIONO PATYRIMAI
KARĖS APKASUOSE

Trečiadienis, spalių 17, 1917.

Iš LIETUVOS.

kytus ir dubliaus; likusieji užtiesalų, kielikų, mišiolų,1
dimus susinešti su centralėaltoriai, šventųjų stovylos žvakes ir liktorius, kryžių1
Kinu kasdieną Išskyrų* nedėldie- mis valstybėmis ir visa tai
Btua.
visos skylėtos.
Vokiečiai ir tt. galima sudėti medžio
padeda į savo laikraščius.
PRENUMERATOS KAINA:
net šventvagiškai paniekino skryniou 18x12x12 colių. OMetams ...t.................................. $5.0# Sako, štai ve kokie aštrus
Dideįę valgomų daiktų
Pusės metų ................................... $3.00
bažnyčias paverčiant jas ar- ficieriai ir kareiviai susieiKetvergo 'laika .......................... $2.00 parėdymai, gi “klierikalai”
štokų Vilniuje patvirtina ši
Perkant atskirais numeriais po 2c.
klydėmia; neaprašomas jose buoja pagal apkasų sienas,
Prenumerata mokasl Iškalno. Lai vis posenovės prisispirdami
žinutė iš “Dabarties.”
kas skaitosi nuo užairašymo dienos,
Buvau, rašo kun. Patrick
purvas ir mėšlas, svietiškis ir taip pasislepia, kad prie
ne nuo Naujų Matų. Norint permai reikalauja,
kad Lietuvių
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
kariuomenės
senas adresas. Pinigai geriausia sių Dienos aukos .butų
pasiųs Flynn, pirmuose apkasuose žmogus negali įspėti, kaip šai iš aeropliano jų neužtė- Naujasis
sti
tšperkant
krasoje ar exprese
beviik du metu ir tai pasi
Lietuvos
virišininkas
kuni
mytų. ‘ Ir kuomet šv. mi
tai skauda kunigui širdis.
•‘Money Order” arba Įdedant pinigus tos badaujančiai Lietuvai.
1 registruotą laišką.
taikydavo būti du šimtu sie
gaikštis v. Iseuburg-BiršteiRedakcijai prisiųstieji raštai ir ko
Girdi, kaip galima siųsti ksnių atstumo nuo vokiečių Kareivių buvau tankiai šios prasideda, didis dievo
respondencijos negrąžinami, jei au
tumas aiškiai žėri iš visų. nas gegužės mėn. priėmė įtorius, atsiųsdamas toki raštą, ne
pažymi ir neindeda krasos ženklėlio aukos ' badaujančiai Lietu linijų, suteikiant pirmutinę komentuojamas: “Koks Ba
t >—«
žymius įvairių Vilniaus tau
sugrąžinimui. Visokiais reikalais kreivai, jei dabar tenai nei pats pagelbų sužeistiems ir mirš žnyčios yra mokslas apie Kareiviai susirenka netiktai
pianties adresuokite:
ant šv. mišių, bet ir drauge tų atstovus ir apreiškė
Farriunčiame pitiigm į
DRAUGAS PUBLISHING CO., INO.
karę?” “Kaip tai yra, kad
1800 W. 46th Street, Chieago, Illinois uodas savo čiulptuvėlio ne tantiems.
Buvau
taipogi
ir
jiems,
jog
vokiečių
kariuo

Bnropt ir gattm» gauti
.......... Pilone McKinley 0114............
atkalbėti rožančių.
gali įsprausti.
Verdune apie penkius ar še- kunigus laimina kareivius,
XX
menės
įstaigoms
esu
pavykę
Laivokartei.
Daug sykių laikiau Šv.
Taip jie mėgina intikinti šius mėnesius; tie keli mė einančius žudyti kitus?”
"DRAUGAS"
parūpinti
Vilniui
maisto
Ugi
Kalėdų mišias, bet nekuoLitliuanian Baily Fricnd
visuomenę.
Bet kiekvie nesiai Verdune buvo ilgus, Bažnyčios mokslas mokina
Publislied daily except Sundays by
met tokiu dievotumu, kaip busimo derliaus. Todėl ir
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC., nam aišku, kad tasai jų mė labai ilgus.
Nebuvusiam ne apie karę, bet apie taikų.
gyventojų kęs Kauno miestan. Prista
praeitųsias Šv. Kalėdų mi vargingesnieji
1800 W. 46Ui Street, Chieago, Illinois
Phone. McKinley 6114. Estkbl. 1008 ginimas pasiteisinti never labai
sunku
dasiprotėti, Bažnyčia stovi už taikų, bet
šias.
Pirmutinės šv. mi sluogsniai busiu galima gel tyti reikia tiesiog miesto
TERMS OF SUBSCRIPTION:
Onę Year...............................................85.00 tas nei sulūžusio skatiko.
kaip ilgu Verdune išbūti jinai taipogi žino,, kad pa
šios buvo apkasuose. Kuo bėti nuo sunkaus vargo. prekybos skyriun, LitzmanSis Munths......................................... 83.00
Thursday’s Edltlon ..................... 82.00
bent vienų savaitę.
Kaip kol žmonės bus, pakol jų
Pigu
šiandie
laisvama*At News Stūmis2c. a eopy. Advermet atsigrįžau į kareivius Idant palengvinus pramiti
tising rates on application.
niams dengties Raudonojo buvome pašaukti, atsimenu geismas gyvuos, karė bus perskaityti evangebjų, pri mų atskiriems gyventojams, n’o gat. 2. Kiti Kauno ap
MIESTO OFISAS
draugijos doku ir kaip vyresnysis įsakė: visuomet neišvengiama; ir siminė man Betliejus. Ant- ypatingai, kad vaikai galėtų skričio sodžių gyventojai
,,L DOWN TOWN OFFICE • - t Kryžiaus
328 Rcaper Block.
mentais. Mes ir be to ži “Palikite arklius, bagažus. kuomet karė apskelbta bū rųsias atlaikiau budelėje ap atsigauti po sunkios žiemos, prekes tenuveža tos tiekos,
72 W. Wasbington St
ūkio oficieriui, arba savo
nome, kad šiandie su badau Ilgiausiai kad busite kokias na teisingai, tuomet Bažny dengtoje šakomis.
yra sumanyta miesto gyven vaitui. Už prekes ne tik
Buvo
jančia Lietuva yra negali dvidešimts tris dienas. Tai čia stoja ir sako: “Atlikite labai šalta, bet kareiviai iš tojus, ypatingai vaikus, iš
mas tiesioginis susinėsimas. gi, skubėkite!” Ir pasku savo pareigas, ir stengkitės laikė visų šv. mišių laikų. kelti į sodžius. Vaikai ne tai užmokės tuojaus gyvais
Bet toksai susinėsimas bu bome taip, kaip buvome ap sumažinti karės žiauru Trečiųsias tarpe didžiulių turi būt atskiriami nuo tė pinigais, bet pristatytojui
duos leidimų * nusipirkti,
vo galimas pirm 6 mėnesių sirengę ir išbuvome penkius mus.” Ir siunčia taipogi armotų.
vų; kiek galima, jie į so
kiek sau. vartoti cukraus ir
Buvo savo kunigus, kad padrųsinir net karės pradžioje. Te- ar šešius mėnesius.
džius turi išsikelti drauge
Esu
tik
vienas
iš
tūkstan

čiau laisvamanių “centraĮi- tai labai sunku, bet nesigai tų, kad kiekvienas atliktų čių kapelionų Prancūzijos sū tėvais, kad tenai atsigai degtinės — tiesiog iš preky
bos skyriaus. Tų maistų iš
savo pareigas kalėje.
Tai
Musų liberalai tiesiog o- nis komitetas” aukų siunti liu, kad ten buvau.
armijoje, kurie teikia pavy vintų tyrame ore ir stipriu turtingesniųjų kraštų keti
Pirm pašaukimo Verdu- toks Bažnyčios mokslas.
žio ragan varo p. K. Šliupų; mų vilkino turint savotinius
zdį meilės, gerumo, pasiau- maistu. Yra nustatyta, kur na išdalyti gyventojams
kokiam “galui” jis spaudo išrokavimus, turint iškalno nan, buvau kokius šešius ar
gyventojai
Iš pirmutinio
žvilgsnio kavimo ir didvyriškumo; ir kurios tautos
menkiau
pasilaikančiųjų
nuskirtų
aukoms
vietų.
septynius
mėnesius
Arras
’
e,
turi
keitiesi.
Augštesniųjų
je pakėlė lietuviškų šnipų
galima buvo rodos, paste tuo pačiu sykiu gelbsti ka
kraštų, kame maisto yra
klausimų.
Juk jeigu ne p.
Jeigu musų laisvamaniai tame Arras’e, kur buvo bėti, kad karė sunaikins ka reiviams grįsti prie Dievo ir mokyklų mokiniai, vedami pritrukę.
katedra,
kurios talikybę Prancūzijoj ir Bel prie tikėjimo.
savo mokytojų, sutvarky
K. Šliupas rasi, ne vienas turi kiek sųžinės, tegu jie puikioji
musų “tautininkas” šiandie viešai pasisako, kad tai jų struktūra liko tik griuvė gijoj. Tie, kurie manė, kad
tais būriais turės eiti į so
Naujas derlius javų ir
Varpai paversti Prancūzija pirm karės bu
džius ir tenai padėti dirbti
judošiškai butų darbavęsis pačių kaltė, jei Lietuvių siuose.
UŽ BLAIVYBĘ!
bulvių kainos.
laukų darbus. Vokietijoj vo
Lietuvos “labui.”
Dienos aukos laiku nepate ant žemės, o kiti katedros, vusi ateistiška (bedieviška
turtai ir brangenybės buvo bei laisvamaniška), tik neti (Pavedu Amerikos lietuvių kiečių jaunuomenė jau taip
-------- 0-------ko badaujančiai Lietuvai.
jaunimui).
daro. Tokia savitarpinė pa- Vyriausiojo rytų vado į•Kiek teko sužinoti, nese Jų prisipažinimas prie ugnies sunaikinti. Geidtiair kintysis tai pasakys ir įti
gelba tarp miestų ir sodžių sakymu nuo gegužės mėne
nai įvykęs Šv. Jurgio K. pa kaltės jiems patiems suma bent turėti paminklų.. Tad kės, kad po karei nebebus
Amerikos lietuvių jauni Vokietijoj jau yra suteikusi sio 5 d., šių metų, javų ir
Ištikrųjų
rapijos, Chicagoje, bazaras žins “susikrimtimų” ir po pats pasiėmiau iš griuvėsių jokio tikėjimo.
me, kelkis iš tamsybės var gerų vaisių.
Išbandytas bulvių kainos nustatytos
matai bažnyčias griūvan
davė kelis tūkstančius do- draug visuomenei teks su mažų suvenipų.
gų,
katrie
tave
laiko
prislė

vokiečių sumanymas dabar štaT kokios: Už du centne
Bet,
kuomet
pribuvau čias, kunigus šimtais žūs
lierių pelno.
Argi tai ne žinoti, kad laisvamaniai vis
gę
ir
neleidžia
tau
nei
va

bus naudingas ir Vilniaus riu (122 rusišku svaru) rudesperacija tokiems But gi dar yra žmonės, bet ne Verdunan, dalykai atrodė tančius^— negalima pasaky
landėlės
atsilsėti.
miestui. Kas dabar laisvu gių, avižų ir miežių mokės
daug aršesni.
Verdune bu ti, kiek jų žuvo, bet gi kiek
kums ir Ko., katrie kituo-Įkag kitas,
Kitados
tų,
jaunime,
tanoru nori išsikelti į sodžių,
20 markių arba 10-rub.,ots
vo baisu ne tai, kad kanuo- vienas žino, kad dabartinė
met mėgino griauti parapvj
je karėje yra tarpe 20 ir 30 rytum bijūnas žydėjai. Ta- gali pasiprašyti leidimo iš į
kviečių mokės iki 25 majų?! *
. TIKRI PRAJOVAI SU - lės nepaliaujančiai baubėVilniaus
miesto
viršininko.
rk
į
ų
arba 12 nib.; už bulves
Bet gi vyJe buvo visa musų tautos
-------- 0-------TAIS NEZALEŽNINKAIS. visų dienų ir naktį, bet kad tukstančių kunigų.
mirtinas pavojus buvo iš vi visi tie viršmmėti manymai
mokės iki 8 markių arba 4
Laikraščiai praneša, kad
Valgomų
daiktų
pirkliams.
šiandie kas įvyko ? Ne
rub.
Šitas kainas mokės
Prancūzijos karės fron Apie lietuviškus nezalež- sų šabų. Suteikiau savo pa klaidingi. Pirm karės katekai
išminties,
šviesybės
javus ir bulves pristačius
te yra
keliolika ~ tuk- ninkus daug buvo rašyta tarnavimus daugeliui mirš talikų tikėjimas Prancūzi
reikiamos
sveikatos.
Tai
vi

Kauno
miesto
viršininkas
|
geležinkelio stotin arba sanKatali
Staučių
rusų
kareivių. “Drauge.” Visuomenei teko tančiųjų, kurie mirė iš įvai joje neliovė augti.
sa suėdė tasai pasibjaurėti kreipėsi į sodžių gyventojus dėlin. Minėtos kainos nuJie taip • daug esu laisvos patirti, kaip nezaležninkai rių žaizdų apturėtų tai nuo kų atgijimas Prancūzijoje
nas alkoholis.
Svaigalai tokiuo atsišaukimu: “Pre- statytos iki 1918 m. balan
‘ ‘ demokratinės ’
Rusij os bambizai mulkina savo pa šūvių, tai nuo sprogstančių prasidėjo, nuo 15 arba daupasiilgę, kad jiems norėtųsi sekėjus. Daugelis tų pase granatų. Tai labai apverk giaus metų. Šioji karė daug tau aptemdė protų ir tatai į kybos skyrius JCaune perka džio mėnesio 1 dienos.
Atsimenu, prisidėjo prie tikėjimiško pamiršai, kam šiandie tu j ir tuojaus moka gyvais pinuo vokiečių pabėgti lygiai kėjų, kaip antai Westvillė- tini dalykai.
nigais iš sodiečių valgomus Vilniaus—užmirštoji dailės
taip, kaip daro jų “tovariš- je, Scrantone, kadir pačiam kaip vienų dienų atnešė atgijimo ir atgaivino religi- tarnauji ir kurlink žengi.
daiktus, kiek tik jie apsiima
vieta,
čiai” Rusijoje. Bet pana Chieago, gavo skaudžių pa greitai kaip galima ant neš jiškus tautos atbudimo jau Laikas tečiau jau susipra
pristatyti
(rūkytos
mėsos,
sti
ir
imties
prakilnesnio
šiai jiems elgties neleidžia mokų. Po tos pamokos žy tuvų sužeistų žmogų; atne smus taip, jog po karės re
Laikas nusikraty kiaušinių ir tt.) taip pat an Kų tik išėjo vokiečių kal
nustatyti prieš juos prancū mi dalis suklydusių lietuvių šė j ai pasakė, kad jie nežino ligija turės naujų stiprumų darbo.
Karė ti tuos nuodus, kurie skau kštinių vaisių (žirnių, pu ba gana įdomi kninga profe
zų kulkasvaįdžiai.
Tegu atsimetė nuo bambizų ir su — gyvas ar ne. Nudengęs ir naujų dvasių.
jie kur sudegtų tie prancū grįžo Katalikų Bažnyčios pamačiau, kad buvo tai žmo padidino tikėjimų ir mal džiai atsiliepia į sveikatų, pų ir tt.). Kauno valdybos soriaus Dr. Vėberio, Jenoje
dorų ir sielų, katrie pačiai srities sodįečiai, kurie turi 10 Armijos laikraščio leidi
Kitų sykį dingumų..
globon.
Bet nemažai yra gus be galvos.
zai su savo laisve!
dar tokių žioplių, katrie ne atneša žmogų visoje unifor Apkasuose gi pastatome tautai gamina tamsų rytojų. parduoti prekių, tegu krei nys. Kaina 2.50 mrk. Ra
------o-------Ypač dabar laikas paliau piasi į vietos policijų, kuri šytojas trumpais bruožais
altorėlį ir laikome šv. mi
Šiandie
socialistams žinia kokiems galams pose- moje, bet be kojų.
ti nuodinties svaigalais, išduos. leidimų gabenti pre- piešia žymiausių Vilniaus
Krašto išnaikinimas po šias, kurios yra kareivių
džiaugsmas, kad jų eilės novei nezaležninkauja.
kuomet karės vėsulos nutedailės daiktų vaizdų.
137
truputį sutirštėjo.
Jos ė- Štai vienas “Draugo” vokiečių pasitraukimo yra klausomos didžiu dievotu riota Lietuva badauja, kuo
Nes kuomet iš tavo tarpo gražios fotografijos paaiški
mė tirštėti, kuomet socialia-i skaitytojas mums praneša labai apgailėtinas. Tai .ma mu. Viekų reikalingų šv.
met
tėvynės
lygumose
ir
piišnyks girtybė, kuomet pra na jo raštų. Pro skaityto
tų šulai pradėjo intikinti indomių žinių apie ebieagi- tai bažnyčias sugriautas, mišioms imame sykiu. Ku
lekalniuose
riogso
tik
vieni
žydės blaivybė, tuomet ims jo akis praeina visa Vil
nesusipratėlius darbininkus, i mus nezaležninkus. Jis tarp bažnytinius parėdus sudras nigo apmrėdymus, altoriaus
kapai.
galas ištvirkimų. Jaunimas niaus istorija, kiek ji rišosi
kad kuomet jie įstosiu so-1 kitko rašo:
1 cialistų eilėsna, busią liuosii Praeitų sekmadienį po Ant galo kad jis nesuriks Bet nezaležninkų bambi i Amerikos lietuvių jauni išnaujo bus vertas savo pa su daile. Įdėti ir žymiau-,
šiųjų Lietuvos kunigaikščių
nuo kareiviavimo. Bet so- ankstybųjų pamaldų šv. ant susirinkusių tų visų zai net nenusimano, kaip mas privalo atsižiūrėti į tė šaukimo.
vynės yargus, nusiskundi Visas Amerikos lietuvių rūmų paveikslai iš 13—14
eializmas nei vieno neišgel- į Kryžiaus parapijos bažny- penkių saviškių!
Girdi, reik pamėgdžioti katalikiš
bėjo nuo kareiviavimo pa-'čioje eidamas namo užėjau į turbut jus proto netekote kus kunigus. It jie laiko mus ir ašaras ir paliauti jaunimas testoja petis į petį šimtmečio Gedimino kalne.
Taip pat atvaizdinti se
reigos.
Suprantama, soei- nezaležninkų
mulkinyčių. įsisteigdami nuosavias kapi “sumas,” kalba ‘rožančius,’ klaidžiojus tamsybės ir be už blaivybę. Nes tik blaiJukjvybėje
yra
tikrasis
apšviedievybės
rūkuose,
nieji Vilniaus miesto vartai
alistų eilės tuojaus ims Atradau ten keturis vyrus nes ir pramindami jas “tau bet nežino kaip tai visa pra
Ar
gi
negatimas,
gi
iš
šito
seka
tautos
bedievybei!.
su bokštais.
Bažnyčiomis
griūti.
ir vienų moteriškę. Išviso tiškomis!
Pagaliaus
įjako,‘ tenai dėti ir pabaigti.
svaigalų
vartojimas,
kaip
laimė,
gražesnėji
ateitis.
Vilnius gali lyginties su Ry
---------- 0---------j buvome šeši.
Kiek palau- šiandien laidojami be jo, jie giriasi esu didžiausi ka
Musų jaunimas tegu įstor mu ir su Kelno miestu—Vo
kiekvienam
yra
žinoma,
ve:
Rusai iš Petrogrado krau-į kus išėjo bambizas laikyti bambizo, žinios mirę žmo talikų priešininkai, tai vėl
ištvirkiman ir ja į Pilnųjų Blaivininkų Su- kietijos katalikų centru, žvSako: “Aš neturiu tuos pačius katalikus lbimi- da žmones
stosi, kad net pyška. 'Ant “krajavą sumų.” Jis boar- nės.
Ar gi nega- sivienijimo kuopas. Kur | miausieji dailės daiktai,
bedievvbėn.
sostinės palengva, sistema- bėjo ir staugė kiek tik jam macies šventinti duobę ten, na ir šlovina.
Po savo tos kur guli užkastas koks ark Tas reiškia, kad pas tuos na mes turime čia, Amen-; tų kuopų dar nėra, tegu jas kaip sako prof. Veber’is.
tiškai briaujasi vokiečiai. plaučiai neša.
koje, ištvirkimo — cicilikiz- tveria. Tegu jaunimas ne Vilniuje — tai bažnyčios.
Tuo tarpu “generalissimus” “sumos” jis mėgino neva lys.”
bambizus mažiau yra proto, mo, laisvamanijos ir kitokių i tik kuopose darbuojasi už
Todėl apie bažnyčias dau
Kerenskis liaurų vainiku i kalbėti rožančių.
Bet pa Baigdamas “kozonę” su kaip pas menkes.
pažeminančių
tautų
apsirei(
pilnųjų
blaivybę,
bet
visoj
giausia minėtoje kningoje ir
mėgina pasidabinti besėb- sirodė, kad nei jis, nei tie sirinkusiems liepė kažkoskimų.
Visa
tai
plaukia
iš
lietuvių
visuomenėj.
Nedyvai,
kad'
jų
pasekė

prirašyta.
raudamas su socialistais. keturi vyrai. su moteriške kiuo budu pasimelsti dar už
girtybės.
Tai
svaigalų
var

jų
skaitlius
tirpsta,
mažėja.
Jaunime, paliauk svaiga
Jonas Aukštuolis.
Ir pridūrė, kad
Žymiausieji šalies ginėjai- nemoka kalbėti rožančiaus. popežių.
tojimo
vaisiai.
,'
(
“
L B-”)
Bet
išnykti
visai
kol-kas
ne

lams vergavęs.
Stok už
Šito nepabaigus bambizas jis esųs “tikras, krajavas
generolai ilsisi, nes toks
išnyksta. Juk reikia žiop Šiandie tatai pridera tau, blaivybę kiekvienam žings
tuojaus ėmėsi sakyti “kozo- kunigas.”
‘ * gene ra I issimuso ’ ’ noras.
Tokių prajovų turbut ne liais ilgiau pasilikti, kadir brangus musų jaunime, su nyj, prie kiekvienos progos
I"l ” Iš tos “kozonies” taigi ir patyriau, kad bambizui moka atlikti nei pačios Ap- dal didesnio katalikams ker siprasti ir iškelti augštvn platink pilnosios blaivybės
MfiGINA MUS INTI
blaivybės papartį.
Pride ideų.
KINTI.
trūksta ne kokio vieno, bet j rikos menkės. Monkės ti što.
Argi jio ra ne tik tau pačiam pra
Lai gyvuoja pilnoji blai
kėlių šulų. Jo “kozonis” suomei pamėgdžioja žmo» Nelaimihgiėjil
Lietuviški laisvamaniai .tai tikra kiaulių kojų koše- nes.
Bot joms tas darbas Ofižino,. kad tokiuo saVopff- blaivėti, bet stoti aštrion vybė Amerikos lietuvių jau
gaudo kiekvienų vyriausy-hiena.
Tai peikia, tai vėl pritinka ir jos tai moka ga-i Hielgūtiu n®-kain kitam blo- kovon prieš girtybę ir jos nimo tarpe!
St/Hks Ir Bolidu Prrbjual Ir Furdnoveikliu rinrhaji, Andrew» A O*.,
. V, B. Beisagalietis. (Inliil
i vaisius.
gų daro, bet patįs sau.
ma sumaniai atlikti
bės pranešimų apie uždrau- (giria katalikus.
108 B. La. 8*Ue it, uždėta 1888 M.
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Mums yra vie
nas tik pasirin
kimas ir mes jau
jo turime.”
Pres. Woodrott
Wilson.

“Laikas atėjo ar
pergalėti ar pa
siduoti.
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ytu Vaisty) j Pražo Jum Pirkt/

Kiekvienas žmogus, kuris pirks Laisvės
Bondsa turės teisų nešioti ši yuzikų.

ĮI 0WN A

'LIBERTY

Suv. Valstijos yra: karėjo su priešfe, kuris Europoje išplėšė ir išnai

kino namus ir ramybę milijonui žim&ių, Priešas, kurs pasikėsino ant
garbės Amerikos^ ant jos teisių ir jos laivų, preias visos žmonijos, kuri
tiki demokratiškumui ir liuosybei.
ši yra didžiausia pasaulyj karė; ji reikalauja milijonus pinigu, kad

butų pasekminga ir greitai pasibaigtų^

Surinkimui tų pinigų kuogreičiausia SSuw. Valstijų Valdžią išleid
žia Su v. Valat. Laisvės 4 nuoš. Bondsus, nuo 50;ddl. ir augščiaus.

>. BONO

Jeigu jus pirksite 100 doL Laisvės 4 nuoš. bondsų, tai reiškia jus

skolinate Suv. Valstijoms 100 (tol. laimėti karę ir tai trumpam laike. Ši
didžioji tauta susidedanti iš 110,000,000 žmonių, netiktai sugražio jums
tuos pinigus auksa bet dar mokės jums 4 nuošimčių ant kiekvieno 100
dol. metams. Pirk.

Kas Yra Laisvės Bondsai?
Jie yra Valdžios pasižadėjimai norėti
tie kiek Laisvės Paskolos bondsuose yra
parašyta ir 4 nuoš. kas meta auksu.
Jie gali būti perkami nuo 50 dol.,
100 dol.,'500 dol. ir augščiau.
Paaiškinimus ir užsirašymus galima
gauti by vienoj bankoj arba Laisvės Pas
kolos užsirašimo raštinėje, 29 So. La Salio
St. Telephone Randolph 7100.
Jus reikalaujate mokėti tik 2 nuoš. ant
visų jūsų bondsu su rastu—aplikacija—
padekim—jus mokėsit tik vieną dol. ant
kiekvieno 50 dol. Bondso ir taip toliaus
net iki 1000 dol.
Jus galite pirkti Laisvės Bondsus leng
vais išmokesčiais, 1 dol. pradžioj nuo kiek
vieno 50 dol. Bondso ir kitus po 2 dol.
savaitėje už kiekvienų 50 dol. bondsą.

Pįfk nuošimti nuo jūsų Valdžios jūsų priimtoje tčvynėje-didžiausioj pasaulio šalyj, turtingiausioj pasauV lyj, šalyj, Ramiausioj pasaulio šalyj, šalyj, kuri jums
% prigelbčjo visame, šalyj, kuris tiki jums, ar tai jus
% esate čia gimę ar svetur, šalyj, kuri nori padaIšrašyk šitų
\ ryti pasaulį ramų, kad .butų daug geriau
nuneik jūsųi bankierini arba
\ gyventi jums ir jus vaikams-pirk Laisvės
vės bondsų raštinų 29
Bondsų, kadangi tai yra didžiausis, sauSo. La Šalie St. tuojaus,
giaųsis ir daugiausiai užtikrintas vi;. Vardas Bankas ar BanMei-iaus.
sam pasaulyj indėjimas pinigų.
...% Pirk juos, kadangi jie jums neš
\ net 4 nuošimtį, pirk juos, nes
įlos 4 naoš. ♦
mokėdamas už anuos pinigus
' (ar P’T * prigelbėsi valdžiai. Pirk juos
mokėjimo.
\ kadangi imdamas juos jus
** gelbite visą sausžemio ir
.aisvėh Bondsų piiiiguH kas *
jušų kariauną ir paBondię arba
galiu mokėti \
darysit šios šalies
uš

priešus persitikrioiausias, kad niekas jūsų neužganėdinš apart visuotinos pergalės, kuri sulaikys šią karę
ant visados ir neprileis žmonijos daugiau prie tokių
skerdynių. .
Im šitų apgansinimų ir eik pas sava bankininkų,, savo darbdavį,, ar viršininkų juaų
draugijos—pasakyk jam, kad nori būti vienu iš tų laimingų Amerikiečių, kurie gelbsti
savo šaljrdaimėjįme stos nuožmios karna.. Jusreikalaujate mokėti pinigus antsyk, jus ban
ku paaiškins jums kaip jus galite pirkti Laisvės 4 nuoš. bondsų ant išmokeseių. Bet da
ryk tai greičiau, tik šiandien.
•
v

LAISVES
Subscription Station

Piruos Augptas 209 So. L&Salle St.,

Telephone
Randolph 7100

Ofisai) Atdaras nuo 8 vai. ryte iki 10 vai. vakare galima susikalbėti visokious kulborni

m o Alos didžiausios pasaulyj tautoa
kratljoa
V. U.

lipti,lyk Aventų Juaų priedermę, parodyk savo tikrų Ameilkonlikuiną Suv. Valat. Laievėa Bondsų. Prisidėk prie pa&elb<jlpaalektl jai, ko jj nori prieiti — paliuoauotl žmonija Ii pančių auto

Trečiadienis, spaliu 17,1917,

■•pUliAI"

3
veiksmų.
Po susirinkimo
visi kas savo pusėje išsiskir
stė.

Trečiadienis 17 spalių. Šv.

Jadvigos.
"Ketvirtadienis, spalių 18.

«

Šv. Luko Ev.
CICERO, ILL.

Spaudos Savaitės koinisijos
veikimas.

Čionykštė lietuvių koloni
ja neatsiliks nuo kitų visuo
se prakilniuose ideališkuose
darbuose delei tautos ir baž
nyčios labo. Dabartės pa
matė, kad vis artyn ir artyn
ateina Spaudos Savaitės lai
kas, tai sukrutome iš visų
pajėgų padaryti tų savaitę
pasekmingiausia tautai ir
Bažnyčiai.
Jau daugybė
draugijų ir kuopų, susivie
nijimų ir organizacijų išran
dėjo bendrai veikti. Išrin
ko savo valdybų ir atlaikė
porų susirinkimų, per ku
riuos eilės sumanymų plau
kė ir visi pasirodė naudingi.
Visi komisijų nariai matytis
yra idėjomis persiėmę ir pa
sišventę dėti visas savo pa
stangas skleisti apšvietų,
kelti tautos kultūrų ir sklei
sti tikėjimų. Tuos savo su
sirinkimus laiko kas sekma
dienį po mišparų bažnytinė
je svetainėje. Tos draugi
jos, kurios dar neturi Spau
dos Savaitės komisijų išrin
kusios, kad stengtus tų
kuogreičiausiai
padalyti,
arba kad jų valdybos ateitų
į šitų komisijų susirinki
mus bendrai pasitarti ir
pradėti veikti tuos nusta
tytus milžiniškus darbus.
Pr. Zdankus, rast.

Darbininkų konvencija.

Mieste Joliet, III. prasidė
Baubkus. jo Illinois Valstijos Darbi
ninkų konvencija, kurioje
CICERO, ILL.
dalyvauja apie 1,000 dele
gatų iš visų šalių Illinois
Dabartiniais laikais pui valstijos. Bus tai didžiau
kiai veikia vietinė Liet. Vy sias susivažiavimas, kokį
čių kuopa. Trečiadienyj, kada darbininkai šioje vals
spalių 17, bus didžiausis su tijoje turėjo.
sirinkimas. Taigi yra lau
kiama visų narių atsilanky
Suareštuoti.
mo, nes bus kas nors nepa
prasto tame susirinkime.
Valdžios slaptieji agentai
Korespondentas. suareštavo du žmogų, 1243
S. Sangamon St. Jiedu yra
TOWN OF LAKE.
Mieli. Dininski ir Gust. Potowka. Sakoma, kad piedu
L. R. K. Susivienijimo 85 klausimu apie registravimųkp. susirinkimas.
si negalėjo parodyti savo
kortelių. Tam pačiam na
14 spalių š. m. Šv. Kry me suareštuotas ir vienas iš
žiaus parap. svetainėje, L. 'pabėgusių kareivių, bet jo
R. K. Susivienijimo 85 kuo vardas nežinomas.
pa turėjo susirinkimų.
Pirmiausiai p. Zofija BriNepasisekė.
dikaitė tapo narių išrinkta
protokolų raštininke.
Vakar Thomas GallaghePaskui skaityta iš Spau rio saliune, 1452 W. 72 gat.,
dos Savaitės komisijos atsi atsilankė plėšikai. Ineinant
šaukimo laiškas. Susivieni jiems saliunan tarnas pama
jimo nariai tų priimdami, tė kas per paukščiai, pasa
išrinko iš savo kuopos dele kė kaikuriems pasislėpti.
gatus: p. Z. Bridikaitė, p. Kada anie inėję pareikalavo
N. Šokaitė ir p. F. Pocaitė. pinigų, tai šeimininkas pa
Taipgi išrinko vienų - kitų kilęs iš užb’ario paleido šū
delegatų į Chicagos Susi vį vienam plėšikų. Po šito
pasislėpę vyrai puolėsi prie
vienijimo apskritį.
Gaila, kad ant pabaigos antrojo ir suėmė. Pašauta
kai-kurių reikalų delei, pu sis nugabentas į ligoninę,
sėtinai pasiginčyta.^ Bet, gi kitas — šaltoj on. Abu
anot kun. N. Pakalnio žo du jaunu vyruku.
džių, ateityje musų kuopoje
turės įvykti pilnas to žodžio Nustatys valgomųjų daiktų
kainas.
prasmėje gyvumas.
Narė M. V.
Bridgeportas.

Šiandie nustatymą valgo
miems daiktams kdiiių ko
misija pradės savo veikimų.
Pirmiausia nustatys kainų
cukrui, miltams ir bulvėms.
Pažiūrėsime, kaip tie ponai
apsidirbs, nes šis darbas tu
rėjo būti senai užbaigtas.

Živaičiutė.
Dcklemavo pANT PARDAVIMO.
lė Linkmoniutė ir Al. ValEXTRA SALE.
bokaitė. P-lė LinkmoniuAPTIEKA ANT PARDAVIMO
tė padainavo' solo, kuriai Užgyventa vieta Lenkų Ir Lietu
Parsiduoda pigiai iš priežastie?
pianu akomponavo p. Ž i val vių.
savininkas paimtas j kariuomenę tu
ri apleisti 1 30 dienų laiko. Norint
tis.
daugiau informacijų
kreipkitės J
Antras veikalas “Knar “Draugo” Administracijų.
$50.00 IKI $100.00
kia paliepus” ir gi gerai nu
Apsišutino ir mirė.
Del Ta m i stos per Ši Mėnesj.
sisekė. Čia žmonės daugiau Tamista gali padaryti dėl savęs nuo
iki $100 peu SJ mėnesj, sėdėda
sia prisijuokė. , Vyčių cho $50
mos namie ir be Jokio lškaščio ifi
Tūla Helen Baron, 2 me ras padainavo 3 gražias dai Jūsų pusės.
tų, 2929 W. 25 St., įpuolė į neles: “Kur bėga Šešupė,” Siųsk atvirute dėl paaškinlmo. jei
gu gyveni ChicagoJ arba priemies
katiliukų su karštu vande “Ant Krašto marių” ir ‘Li čiuos.
J. A. S..
niu ir nelaiminga taip apsi nelius roviau.” Dainos pa
723 Continental A Conunereial
Bank Iluilding,
šutino, kad tuoj aus mirė. sisekė gerai.
_ _________ CHICAGO, ILL.___________
.. Žmonių. buvo prisirinkę ■BOBO»38KSB-35:-2»»»aK}-SK:OT$^įį.:
PIRMAS TEATRAS.
pėrdaugiausia.
Kurie-gi V yrišky Drapaną Sargins
i buvo, tai sako, kad šis va
Nauji, neatimti, daryti ant
Oollinsville, UI. — Rugsė karas buvo gražiausias iš vi
užsakymo siutai ir overkotal,
nuo $10 iki $60 .dabar
jo 30., š. m., L. Darb. Sų- sų, kurie yra buvę šioje a- vertės
parsiduoda po $15 ir >5 dol.
jungos 30 kuopa parengė pylinkėje. Taigi reikia tar
Nauji, daryti gatavlml nuo
$15 iki $35 siutai Ir overkotal.
puikų vakarų. Programa ti Darbininkų S-gos kuopai nuo
$7.5$ iki 1$ doleriu.
susidėjo iš teatrų, dainų, de- širdingų ačių už surengimų
Pilnas
kaili.
pasirinkimas
overkotu.
pamuttu
to vakaro, o ypatingai p.
klemacijų ir solo.
▼Įsai mažai vartoti siutai Ir
Programos išpildymui bu Stumbriui, kuris daugiau overkotal vertės nuo $15 iki
$85, dabar $5 ir augščlau. Kel
vo pakviesta Liet. Vyčių 80 siai tam reikalui darbavo nės
nuo $1.5$ iki $4.5$.
Val
si. Tariame taipgi ačių L. ku siutai nuo $3.09 iki 87.53.
kp. iš St. Louis, Mo.
Valizos Ir Kuperal.
Pirmiausia buvo sulošta: Vyčių 80 kp. už programo
• Atdara kasdiena, nedėliomls
ir .vakarais.
išpildymų.
“Marytė vargonininko duk
8. GORDOJT,
Kadugėlis.
tė.” Lošėjai buvo šie: Vir
1415 B. Halsted st.,
Chicago.
pšos — P. Rozaitis; Virpšienės — L. Živaitienė; Mary PABĖGĖLIAI RUSIJOJE.
felefcnn McKInley 6764
tės — O. Zebeliutė; Plųišinsko — VI. Kaziukaitis; Jo Įvairių komitetų apakaitDr. A. K. RUTKAUSKAS
no — P. Švedas; Žydo — B. liavimai parodė, kad Rusi
Gydo visokias Ligas
Simokaitis; Baroncko — J. joj yra rusų pabėgėlių 434,- 1457 ti. Butini Biri. kuras W. Si gthit
Kantautas; Bauckaus — K. 739, latvių—145,551, lenkų
Vuosaitis; Pipiro — P. Si —113,611, žydų—36,510, lie
mokaitis; Adomuko — J. Si- tuvių—30,715, kitų tautų—
Phone Yards 2721
26,785.
Gi
pašalpos
suteikta
DR.
J.
J0NIKA1TIS
monanaviČe; Telegrafisto —
lenkams
22,571,529
r.,
lat

GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
A. Kaziukaitis. Lašėjai sa
viam
4/409,982
r.,
lietuviams
IR VAIKŲ LIGAS
vo roles atliko kuogeriau3315 S. Halsted St.,
1 mil. 900 tuks., žydam—
siai.
CHICAGO, ILL.
2,500,000 r., rusam 620.000 r.
Po lošimo buvo deklemacijos. Jose daugiausia pa
PASIGARSINK
Amerikos LiituDy Mokykis
sižymėjo 7 m. mergaitė Elz.

laikų ir budus Spaudos Sa
vaitės apvaikščiojimo.
Ateinantis susirinkimas
nutarta laikyti toj pačioj
svetainėj spalių 25 d., 8 v.
vakare.
X.

•/

PAVOJUS ŠALČIO
KIEKVIENAS ŽMOGUS NORI SER
GĖTIS NUO BLOGO.

Daug Inkstų ligų paėina nuo už-

“DRAUGE”

' f ■f - 4; 4 T

APSAUGOKITE SAVE
APSAUGOKITE
SAVO DRABUŽUS

Mokinama: angliškos Ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, stenografijos. typewriting, pirklybos teisių.
Suv. Valst.
istorijos,
abelnoe istorijos, geografijos, politiklnėe ekonomijoa. pllietvstės. dailiarašystės.
Mokinimo valandos:
nuo 8 ryto
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:80 iki 3:30
m oanopo
”»S poisiUH
BO18

iiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮĮ.

JOSEPH O. W0L0N

’

|

LIETUVIS ADVOKATAS
S* Kamb. 884 National Life Bldg. =
88 So. LaSalIe BL,
Vakarais 1660 Mllzraukee Ava. =
Central <800
Raaldence Humbold lt

CHICAOO. n.

iiiimmiiiiuiiimiimiiiiiiiHimimimnT
REIKALAVIMAI
Reikalinga 20 vaikinų dėl Reni
Estate biznio, prityrimas nereikalin
gas mes išlavinsime būti pardavėjų ir
alga gausite besilavinant dėl infor
macijos kreipkitės pas:
RALFU STALMOK
First National Bank Bldg,
Monroe and Dcarborn, Room 835
Reikalingas tuojaus darbininkas
prie prosąvojimo bei taisymo, kriau
čių dirbtuvėje. Gera proga geram vy
rui, ir geras uždarbis. Darbas ant vi
sados.
Taipgi jei kas norėta pirkti pana
šia biznf, taipgi nepraleiskite
šios
puikios progos, nes parsiduoda Išpriežasties, savininkas paimtas į ka
rę, o palikdamas visa bizni broliui.
Kadangi aš toriu panašia bizni
Pittsburge, tai dviejų negalių išlaiky
ti. Atsišaukite tuojaus šiuo adresu:
JUOZAS EURKAITIS,
1803 W. iflth St., Chicago, Iii.

• , -

—

Reikalinga patyrusių parda
vėjų krautuvėje. Darbas ant
visados, užmokestis gera. At
sišaukite tuojaus.
L. KAUFMAN

1740 W. 47 St.,

AKYS EGZAMINUOdAMAS

Kas turite silpnas akis ir trum
pų žiūrėjimų arba gaiva skauda
nelaukite ilgai, bet ateltlkite paa
mane.
Aš Jums duosiu rodų Ir
pririnksiu akinius. Ui savo darbų
gvarantuoju arba pinigus sugru
busia.

PETER. A. M1LLER
2128 Weat 22-ra gatve

P

Dr. S. Biežis

| Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2850 S. Leavltt St.
VslaB<ioz 4—6 ir 7—9
Tel. Canal 3877.

R

TeL

Drover 7048

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 0 ryto iki 0 rak.
Nedėliomls pagal sutarimų.

4712 So. Ashland Avė.
sišaldimo. Inkstai neužžureti greitai
Ketvergo vakare Šv. Jur
arti 47-tos gatvės
nupuola iš to pradeda strėnas, skau
gio parapijos svetainėje bus
dėti, galva sukas kas yra tikrų ženk
'•#•*•*•**#*
lų negerų ir blogų Inkstų. Neapleisk
surengtas gražus vakarėlis
šalčio. Vartčk Doųns Kidney Pilis
prie pirmos progos, čia yra vienas
pagerbimui darbininkų, dir
Dr. POVILAS ŽILVITIS
žmogus kuris vartojo jas.
Kiekviena karta trinate drabužius ..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
Frank P. Betker, 1255 Holt St.
busių laike Šv. Jurgio para
Chicago sako “Kuomet aš įeidavau Jus piešiate netik savo drabužius bet ba Mentholatum Co. PricS eisiant
Lietuvis Gydytojas Ir
pijos jubiliejaus bazaro (feJ šilta vieta, aš pradėdavau prakai- ir sveikata. N. R. G. (energy) Skal
Chirurgas,
bimo
Plytelės
išskalbia
puikiai
gult
ištepk
veidą
mosčia
per
ke

tiuotl. Paskui aš išeijau ant oro ir
NORTH SIDE
Pamokino.'
drabužius.
Tiktai
reikia
Jmesti
dvi
rų). Taigi kveičiama visus
8203 8. Halsted SU
Chicago
žinoma pagavau šalti kuris greitai plyteles J katalų, pavirinus dvide is vakarus, o padarys veidą tyrv
Tel. Drover 7170
jejd j mano inkstus. Mano strėnos šimts minutų išimti iš katilo ir išsu ir skaisčiu baltu..
Toji mostu
kurie tomis dienomis savo
pradėjo eiti slipnin kas diena, kol aš kti. Paprašykite savo
groserninko šima plėmus raudonus, juodus ar Z«ve^ų#*:»<*»*ų*»***<***»»7
“Genavaitė” scenoje.
daugiau kęsti, ir bučiau kad duotų Jums sampeli dykai. Fardarbu prisidėjo, atsilankyti Tūlas Andrew Gloss, 2348 negalėjau
visokiai
iki šiai dienai dar kentejės Jeigu ne ąuhar MoonMfg. Co., Room 1107 *— ba šlakus ir prašalina
Prairie Avė., eidamas pas būtų man patarė vartoti Doans Kid 140
W. Van Buron St., Chicago. šis spuogus nuo veide. Kaina dėžu
tan vakarėlin.
Pilis, kurių suvartojau tris de- valzbaženklls yra Jūsų apsauga.
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
Ketvirtadienyj, spalio 11
Aplotkos-Aplotkos!
kui Cath. Vetta, 4259 Wal- ney
žeites ir esu sviekiis dabar.
siųsti ir įtampomis.
d., buvo renkiamo lošimo
Kaina
60c.
pas
visus
pardavėjus.
«lace St., pasijuokė ir grųsi- Neprašyk tik vaistų ’del inkstų, bet
ŠUO IŠGELBĖJO.
Siuoml pranešu gerbiamiems
J. RIMKUS,
“Genavaitė” repeticija. Iš
kunigams
ir pp. vargoninin
no jai revolveriu.
Mergi reikalauk Doan's Kidney Pilis—tas
P. O. Bos 36,
Holbrook. Mass
kams Jog apsiėmu prisiųsti rei
pačios kurias Ponas Betker gavo.
repeticijos matyti, kad lie Užsidegus namui 862 No. na pasaukė poliemonų ir su Foster— Milburn Co., Mfgrs,
kalaujamo skaičių gražiausiu
Kalėdinių aplotkelių
prleinaBuffcilo, N. Y.
tuvių kalboj gražiausio vei State St. visi miegojo, ir jei areštavo Glossų.
Vakar
mlausiomis kainomis.
Taipgi
JUJNDPY TABLETS
turiu dideli
skaičių konvertų
kalo, kokiu yra “Genavai gu ne šunies lojimas, tai bu jis teisme užsimokėjo du
gražiai spauzdintus jBetlėjaus
tė,” lošimas pasiseks. Tai tų daug aukų buvę. Prabu- šimtu dolierių ir lėšas už re
stainolės paveikslų. r
Jeigu Akiniai Reikalingi Ne
gi mylintiems gražius vei dę žmonės tuojaus pašaukė volverio nešiojimų ir šimtų
SIMONAVIČIUS
lankyto Ugians. Nes galite su
kalus bus proga pamatyti ir ugniegesius, kurie daug jdol. už nepadorų apsiėjimų.
200 E. BIAiN STR.ę
laukti daug nesmagumu. Krei
AMSTERDzlM, N. Y.
pasigerėti juo.
MOKYKIS
KIRPIMO
TR
DERIGNING
žmonių išgelbėjo.
Bledies
VYRIŠKU »r MOTERIŠKU
pkitės pas:
Lošikai “Genavaitės” yra padaryta apie 20,000 dole
APRfeDALU
Bridgeportas.
Musų sistema ir ypatiškas mokini
L. Vyčių 5 kuopos nariai. rių. Priežastis — pečiaus
mas padarys Jus žinovu J trumpų lai
kų.
P. Stasys. peršildymas.
DR. G. M. GLASER
Pirmadienio vakare Šv.
Mes turime didžiausius Ir gėris elua kirptmo-designlng Ir siuvimo
Jurgio parap. svetainėje, at
r lūs, kur mes suteiksime nrakt'-t
..
Praktikuoja 20 metai
1617 N. Robey St.
patyrimų kuomet jus mokysi?*Gyvenimus ir Ofisas
NUO 18-TOS GATVES.
sibuvo Šv. Jurgio naraų.
PERŠALTA NUSI
Elektrų varomos mašinos
.«>’
$148 S. Morgan St. kertė 82 st.
siuvimo skyriuose.
Mllnikei
IrNorth
n.
Tol.
Hinbolt
4617
Chicago, III.
Jus esate užkviečlaml aplankyti >
ŽUDYTI.
draugijų atstovų Spaudos
8PECIAI1ISTA8
pamatyti musų mokykis bile lalkt
Spalių 12 d., 1917 m., L. Tūlas ChristopherWitten- Savaitės reikale susirinki
dienų ir vakarais Ir gauti speciali*
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaikų
pigių kainų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
Komisijos pirminiu- k>niiiiiiiniiiiiiiiiiHiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii kaiPatrenoc
Vyčių 4 kuopa turėjo savo berg 74 m. senumo norėjo mas
daromos pagal Juru mi
OFISO VALANDOS:
rę—bile stallės arba dydžio. Iš bhe
paprastų susirinkimų Die nusižudyti inšokdamas į k'u išrinko kun. Tg. Albavimadų knygos.
iki 0 ryto, nuo 12 iki 2 po plot
Ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio
MASTER DERIGNING 8CIIOOL
vo Apveizdos parapijos sve prūdų Calumet parke, bet Čiu. raštininke — p. A. Naumls vakarais ofisas uždarytas
J. F. ilasnlcka, Perdėtlnls
Telephone Tartis 187
118 N. I4» Ralio gatvė. Kambary.
tainėje.
pajutęs šaltų vandenį tuo siedienę; išdininnku — K.
414-417. prieš Ob.v Hal»
Svarstyta vakarinių kur jaus griebėsi prie kranto, Būras.
sų reikalai. Nutarta, kad kur su pagelba policisto da- Sutaisius Komisija kaip
anuos pradėti vykinti ir ra sigavo sausumon.
reikiant daug kalbėta apie
ginama, kad kuodaugiausiai
užsirašytų.
Toliaus buvo svarstomi S.
DABOKITE SAVO AKIS
Savaitės reikalai. Nutarta
Jeigu Tau galva skauda.
Jeigu Tau ašaros krinta Iš aklų.
surengti vienų Spaudos Sa
Jeigu Tau Rk&uda akys,
S •AREI 8ANTOI KAVA.
vaitėje vakarų Liet. Vyčių
Jeigu turi uždegimų aklų.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tut.
tau
2
kuopos.
Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val
reikalingi akiniai:
Visur parduodama po 28c ir
stijose, kurioje mokinama skambinti planu, mandolina, gitarų, smui
įsitaisykite gersi parinktus akinius stiklus Paveskite aprūpinti sa
28 spalio kp. turės gražų
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pučiamųjų Instrumen
po BOe................................... ..
vo akis specljallstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
Ę
tų, teorijų, harmonija ir muzikos istorija.
vakarų. Yra rengiamas lo
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.
Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai
šimas “Mirga,” drama 4
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Uš maža užmokėsnj, turėsite
RYŽIAI
COCOA Pilku Stilinc
didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos musų prieinamos. Del
nerlanatoS raitas,
Osrl.Ti.ts
platesnių žinių ateikite ypatlškai arba rašykite:
12c vsrtša,
i.lygin. an
stiMin
psnldaoda
kokia.

NUSIPIRK MOSTIES

1.

K. NURKAITI, Opt. Dr.

BEETHOVENO

Muzikos Konservatorija

John J. Šmetana

A. S. POCIUS

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigra’^ti sau
veidų ir |gyti ilgus plaukt’a Prirųsk
štampų ir gausi visas LnformadK'
OIITIINTOI FOI

42 Vine Street,

<

------

v UF '
Mr

-oKo,5'ms.

950 W. 33rd St. s
I

Tel. Canal 2122

Ant trečių Lubų
<«N<84

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

Kampas 18-tos gatvės
Ant Platt’s Aptiekus
2-ras angšta.
Valandos: nho O ryto iki 0 vak. Nedėliosi nno 8 ryto Iki 12 dienų.
Tel. Canal 628

S

HiiiiiiiiiiiiiiinvmininmiiiiiHiiliiiiiiimmiiiiiiinnMiiiiiMitMiniMmfnmirtiniiiim

I I WBRT BlDg
lZtl Mllaraaks. rr.
20M Milwsakss sv;
10M Mllsrsnesc a».
1510WMaJi«aa it.
2M0 * MsdlMU ■*.

bsr.t

14c

ai

1-2 ZV.

1M4 W Chlcsao.s,
18M Blns Htant ev.
M12W. North ev.
1217 8. Rslatsd .t,
1822 S. Hal.tsd a*.
UIS W. 12th it.

nraew.aed ra.
SOUTH 81DB
ZOtt Wsntwnrth av
Wt7S. Hal.tsd .t.
4728 8. Ashland ev.

o«TH sin«w

40B W, Dtrt.lon «.
720 W. Horth sv‘.
2640 IJncoto .v.l
8244 Lincoln sv.
2418 N. CUrk Ht.

