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Šiton ofensyvon parinkta KATASTROFA A N T GĖLEžymiausieji kariuomenės pul
ŽINKELIO.
kai. J ų tarpe y r a trys diviziPasakojama, kad tai jų • 'tai jos ciesoriš^ojo gvardijos korDetroit, Mich., liepos 18.—
kos antpuolis".
puso. Paskui seka pulkai ba- Linijos Wabasli
traukinio
varų, saksonų, prūsų ir kt. n u m . 28 trys vagonai užvaf
Londonas, liepos 18.— Va Šita ofensyva pačių vokiečių k a r nusirito žemyn nuo 40
kar b u v o pranešta iš Berly p a v a d i n t a '
" f r i e d e n s t u r m " , pėdų augšto pylimo
ties
no, k a d u p ę Marne perėjo vi ty. taikos antpuolis
(štur- " R i v c r R a i s i n " geležinkelių
sa vokiečių generolo Boehm mas). Nes tarpe vokiečių ka- susikryžiavimu, už 4 myliu
LENINAS GRŪMOJA TAL AMERIKONAI EINA RU
armija.
reivių paskleista įsitikinimas, nuo Adrian.
SIJOS GILUMON.
KININKAMS.
Šita žinia šiandie patvirti kad tai esanti paskutinė o - | Trys žmonės užmušta, kenama. Vokiečiai
persimetė fensyva, po kurios turi sekti liolika sužeista. Užmušta konper Marne keliose vietose. taika, kaip tik busią sutruš- duktorius Cook ir du porte- Sako pertrauksiąs diplomati Suomijos parlamentas stovi
j r į u juoduku. Sužeistieji "atgauž monarchiją.
Todėl jiems kitoj upės pusėj kinti talkininkai.
nius santikius.
(pietinėj) teko paimti savo
Tečiau patys vokiečiai ne- benti į vietos ligonines,
Londonas, liepos 18.— Nekontrolėn apie 12 mylių plo laisviai pripažįsta, k a d vokieAmsterdam, liepos 18.—Ru
VOKIEČIAI ŠAUKIASI
PAŠĖLUSIEJI MŪŠIAI
Geležinkelio
darbininkai
tas tarpe Gland ir Marenil.
čiams visai nepavyks su šita tvirtina, k a d katastrofos prie- sų bolševikų vadas Leninas, oficijalėse depešose iš Rusijos
SEKA.
ATSARGŲ.
žastis — t a i nulūžusi vieno anot žinių iš Maskvos, j a u per Amsterdamą sakoma, k a d
Persimetimas p e r upe vo ofensyva.
galvoja pertraukti . ryšius su anglų ir amerikonų kariuome
vagono
ašis.
Tasai
vagonas
Vokiečiai giriasi laimėjimais. Aišku, jų eilės žymiai pra kiečiams atsiejo labai bran
SutrušJrinta ofensyva.
Murmano
giai.
Talkininkų
batarejos
nušoko nuo bėgių i r paskui Anglija i r su kitomis šali nės užėmė visus
retintos.
Nors vokiečiai įstengė per save nuvilko kitus vagonus. mis, kurios išsodino savo ka- pakraščius. I š ten stiprus ka
LONDONAS, liepos 18.—
sunaikino jiems net penkis
simesti p e r upę Marne, jų o- Tuo tarpu traukinis
Pašėlusieji mūšiai seka upės
labai i riuomenes Murmano pakraš riuomenės būriai išilgai ge
Paryžius, liepos 18.— Už pontoninius tiltus, kuriais •>ležinkelio maršuoja į pietus,
Marne pietuose, k u r vokie praeita naktį mušin prieš tal- jo pėstininkų pulkai. Nuo to fensyva reikia skaityti sutraš smarkiai bėero.
ciais.
ant Petrogrado.
kinta, ty. nepavykusia. Gi pe
čius sulaiko amerikonai su kininkus
vokiečiai
pastatė tūkstančiai vokiečiu nuskenVienų amerikonų, sakoma,
rėjusios p e r upę armijos Ii ki cipe t a ofensyva laikoma miCHOLERA BRIAUJASI
prancūzais. Bet d a u g didesnis p a s k n t i n e s s a V ( ) ^
linijo-ido. Kitus išžudė
talkininkų
yra keli tūkstančiai.
SUOMIJON.
mušis verda Chateau-Thierry še pietuose n u o Marne i r ' l a k ū n a i , ktirie a n t p e r e i n a n - Į j J * M * * J . ^ u t ^ k s f " > k a i p a u s litariniu nepasisekimu.
Gi
vokiečių
oficijaliam
perėjusiems Vokiečiai panešė tokius mil
apylinkėse, kur vokiečiai mė šiauriuose nuo St. Agnan, <v'ių P^r upę vokiečių žemai trams, kituomet
žiniškus nuostolius, k a d , anot Petrograde kasdien miršta pranešime tvirtinama,
kad
gina įveikti amerikonus.
paskelbė karės ofisą*. P o šito nusileido ir žudė kulkasvai- upę Piave, Italijoje.
Vokietija turi pakaktinai k a 
500 žmonių.
Bet vokiečiai neužsileidžia. senesnių veteranų tvirtinimo,
Amerikonai visur k a i p liu- { j j e e m ė šaukties atsargų, ka- džiais.
riuomenės Suomijoje, idant
Atsiradę pietinėj upės pu I r tolesniai kovoja su visu pa nekuomet d a r nebuvo mato
tai kovoja. Chateau-Thierry i ( l a n £ r i n e r a j u o k u s u p r a n c u Londonas, liepos 18.— Co- butų galima apsidirbti su tal
sėj vokiečiai taippat panešė šėlime. J i e negalė prieš talki ma tokių krūvų lavonų mū
apylinkėse daugel kartų vo žais ir amerikonais,
penhagon atkeliavusieji ke kininkais ir suomių raudoną
pakilti
genc- šių vietose, kaip šiandie.
kiečiai mėgino persimesti peri
priešininkui
pasisekė įsi- pasibaisėtinus nuostolius. Te- ninkus
P r u n a y apylinkėse, k u r vo liauninkai pasakoja, kad Pet ja gvardija Murmano pakraš
vietose
juos
tolo
Marne. Tečiau jų pasikesi laužti
Bourdonnerie. Dabar n a i J u o s P a l i k o amerikonai .Ifėn
atbloškė
amerikonai kiečiai atliko pašėliausias a rograde nuo choleros kasdien čiais.
nimai paliko be pasekmių.
pašėlusieji mūšiai seka miš- ir prancūzai su kulkasvai- kai
Tečiau Suomija norinti pa
džiais. Didžiausios krūvos vo pakilti generalėn atakon, ka takas, jų nuostoliai siekia 65 miršta apie 500 žmonių. Šita
Amerikonai kontratakomis kuose.
vietuose juos nuošimčius. Kai-kuriose vie bjaurioji ir pasibaisėtina epi silikti neutralė, kuomet" už
kiečių lavonų
riogso
upės dangi daugel
per keturias mylias
ilgio
Fronte
tarpe
Marne ir
amerikonai tose vokiečiams pasisekė pa demija spriaudžiasi i r Suo- Murmaną prasidės kova.
frontu vokiečius atbloškė to Rheims pašėlęs mušis išvys pakraščiais. Perėjusieji turė tolokai atbloškė
Iš Suomijos
pranešama,
loką galą atgal. Vakar ypač tomas Courton miške. Vrigny jo rangyties p e r saviškių la su prancūzais. Todėl atlieka sivaryti pirmyn. Bet kitose mijon.
kad suomių parlamente antlokales atakas. Tiesiog per buvo atmušti. Vieni amerikosekė pašėliausios atakos ir apylinkėse smarkiausios vo vonus.
'kefiW¥fe* SUDEGINTA PAŠIŪRĖ S U . r u o j u „ k d t y m u priimta btDubar termi seka pasibaisė- peilj iVnda. N e s jie dar s t i p - n a i nuo jų atsiėmė
kontratakos. Panaudojami kul j į į ^ a t a k o s n t m n S l o s .
21 LAKSTYTUVU.
liūs, kuriuomi toj šalyj įstei
toves.
tini mūšiai. Paimti nelaisvėn rųs savo skaitlingumu.
«
kasvaidžiai, durtuvai ir kito
v
lsilc*ai linuos i rvtus nuo
* * v<
•, . . .
...
giama monarchinė valdžios
Tai
pripažįstama
ir
pačių
Sužinota,
k
a
d
šitai
ofensy
kie pabūklai. Artilerija nepa
,,:,
,loka
,
vokiečių kareiviai
tvirtina,
Rheims vokiečiai atliko
Londonas, liepos 18.—Šalę forma.
vai vokiečių štabas panaudo vokiečių pranešimuose. Sako
prastai veikia.
les atakas, ypač Prunay a p v k a d šitoje bfensyvoje vokie jo 950,000 kareivių. Šitų di ma, k a d vietomis stovis ne Nivelle, kaip pranešama iš
Iš pranešimų matosi, k a d j H n k e s e . T e i x i a u j i e m s tos vi čiai panaudoja arti milijono
desnė dalis dalyvauja mū atsimainęs del smarkių prie Amsterdamo, sudenginta di KALTĖ SUVERČIAMA ANT
vokiečiams trupučiuką pasi sos atakos nepavyko. Pran kariuomenės.
TALKININKŲ.
delė Orlaivių pašiūrė, su kušiuose, gi kita dalis palikta šininko atakų.
sekė pasistumti pietuose nuo cūzai sukoneveikė
visus jų Tai esąs "taikos antpuolis". atsargoje.
Reikia pažymėti, k a d ši riąja žuvo 21 vokiečių laksty
Marne ir fronte Marne-Rhe- pasikėsinimus.
Maskvoje yra blogas padėji
Dabartinė vokiečių ofensy
Taigi ofensyvos
pabaiga tuose mūšiuose smarkiai vei tuvas.
ims. Kitur jie yra atbloškia
mas.
Vokiečių smarkios
atakos va savo didumu y r a lygi pir d a r toli. Vokiečiai d a r smar kia ir talkininkų lakūnai. J i e
Vokiečiai tame darbe intami. Ypač amerikoniškam fron ir kitur atmuštos.
majai vokiečių ofensyvai, bu kiai trankysis i r labjaus ga- numušė 9 vokiečių balionus ria belgus revoliucijonierius.
te jiems nesiseka.
Washington, liepos 16.—
Keliolika belgų suareštuota.
lės išvystyti mūšius. Bet prin- Į ir 41 lakstytuva.
Tuo tarpu vokiečiams tru vusiai pradėjus kovo 21 d.
Reiškia, vokiečių ofensyva
Vokietija visai nekaltina bol
putį sekasi pietuose nuo Mar
baigiasi be nieko.
DAR VIENAS IŠDAVIKAS ševikų už jos ambasadoriaus
ne. Bet, suprantama, tas bus
Tečiau vokiečiai giriasi lai
nužudymą Maskvoje.
Visą
NUGALABINTAS.
neilgam. Nes vokiečiai šau
mėjimais. Be kitko Berlyne kiasi atsargos.
kaltę suverčia a n t socijalistų
skelbiama, kad j i e paėmę ne
Paryžius, liepos 18.— Vin- revoliucijonierių, kuriems pir
Reiškia, vokiečių "didžiu
c
L
laisvėn 18 tūkstančių talkinin
miau vadovavo
Kerenskis.
l ė " ofensyva niekais eina.
Amsterdam,
liepos
18.— I Teritorijaiiai tikslai tikrai
Toliaus Burian pažymi, k a d cennes šile sulig k a r į s teismo
kų.
Kadangi pastarasis
darbuo
Valdiškuoju pranešimu, kurs turi daugelį priešginybių ka- kuomet pasirodė, jogei pa nusprendimo vakar sušaudy
jasi išvien su talkininkais, su
Kaip gi kitaip. Juk reikia: Ž U V 0 LAKŪNAS LEIT.
buvo skiriamas spaudai, Aus- riaujančiose šalyse. Be šito prastų karės metodų neuž- tas buvusio pro vokiško laik
prantama, visa kaltė už am
pasigirti. Nes be to namie ga
trijos užsienių reikalų minis- gi negalima
surasti didelio tenka įveikti savo priešininkę, raščio Bonnet RoUge direkto
ROOSEVELT.
basadoriaus
nužudymą su
li pakilti ofensyva.
teris Burian išreiškia sekančią skirtumo principuose, kokius tatai sugalvota suardyti vi- rius, M. Duval, kaipo išdavi- verčiama a n t talkininkų.
Apie amerikonų nepapras
reika- kas.
Buvo jauniausias pulk. Roose- savo nuomonę apie taikos y r a išreiškę abiejų pusių dip-, dujinius monarchijos
Vokiečiai bolševikų j u k ir
tą didvyriškumą kaip čionai,
klausimą.
.
lomatai.
Todelgi
keturi
prin-,
lus.
Sulig
priešininkų
pagavelto sunūs.
negali kaltinti, nes tie jiems
taip Paryžiuje atsiliepiama su
Išpradžių pažymi, k a d šio- • cipijaliai posmai,
išreikštrl mintų receptų, pusė monar- ČEKAI-SLOVAKAI SPAU
reikalingi. Bolševikai y r a kai
didžiausia pagarba.
DŽIA BOLŠEVIKUS.
je
karėje
vienatinis
centralių
j
prezidento
Wilsono
kalboje,
j
chijos
gyventojų
turėtų
p
r
a
Paryžius, liepos 18.—Havas
zerio bernai.
žūti,
idant
kitai
pusei
užtik
valstybių
tikslas
buvo
intikin
pasakytoje
liepos
4
d.,
iš
mužinių agentūra
pusoficijaliai
Pekinas, liep. 18.— ČekaiGauta žinių, k a d Maskvoje
VOKIEČIAI SUMUŠTI
r
i
n
t
i
laimę.
Del
to
tikslo
tai
ti
priešininką,
k
a
d
šis
sutiktų
sų
pusės
nesutinka
opozicijos,
praneša, k a d karės lauke žu
slovakai visur vis labjaus padėjimas y r a labai blogas.
OFENSYVOJE.
gi
toji
nelemtoji
karė
ir
turi
išėmus
kelis
perdėjimus.
Su
vo lakūnas leitenantas Quen- i padaryti taikų. S a k o :
spaudžia bolševikus, t Trans- Miestan traukiniai neateina.
but
tolesniai
vedama.
" S u t r a u k u s krūvon visa t a i , žymesniąja tų principų dalibaikalo apskrityj fiekf$ paėmė Pačiam mieste betvarkė. Vi
Jų nuostoliai siekia 100,000. tin Roosevelt, žinomo pulki
mi
pilnai
sutinkame.
Niekas
ninko Roosevelto jauniausias ką y r a j a u pasakę priešinin
" M e s nekuomet negaminome miestą KlueevskJ Bolševikai sokia komunikacija sunaikin
neužgins
pagerbti
tą
genijų
Londonas, liepos 18.—Anot ^sunus. J o mašina
nukrito kai apie karės tikslus, gali
jokių
programų
priešinin iš ten atsimetė ir koncentruo ta.
ir
niekas
neužsigins
su
juo
ma išskirti tris svarbiausias
gautų žinių iš musių lauko, priešininko linijosna.
kams, kaip jie turėtų elgties jasi Verchniaudinske.
bendrai
veikti.
Leitenantas Roosevelt veikė grupes aspiracijų, kurios pa
vokiečiai p e r dvi savo ofensy
Iš Maudžurijos apturima ži SUSIAURINA AUTOMOBI
savo naminiuose
reikaluose,
Esame pasirengę
pradėti nors dažnai turėjome progos nios, k a d tenai prieš bolševi
vos dieni neteko 100,000 ka Chateau-Thierry fronte. Pra duodamos kaipo ^ priežastys
LIŲ GAMINIMĄ.
eitą sekmadienį jis buvo pa- tolimesnio karės vedimo. Bū taikos tarybas su visais savo tai padaryti. J u k ne visi mūsų kus žymiai pažangiuoja i r
reiviu.
Washington, liepos 18.—
Vokiečiu kariuomenė upės \ sileidęs net dešimtį mylių tent:
priešininkais, bet y r a kliūtys priešininkų vidujiniai
santi gen. Semionov su savo kariuo
1. Turi b u t laisvė visoms — t a i teritorijaliai reikalavi ldai y r a geri ir pagirti. I r jie mene,
Karės pramonės taryba su
Marne klonyj sulaikoma. Už priešininko šone. Roosevelt
i
siaurino fabrikantams
pasav a k a r pirmyn
pasivarė vos skrido su kitais 13 ameriko tautoms, kurios stovėtų tau mai, kurie palyti Alzasą-Lo- turi tokius p a t klausimus,
tų sąjungoje, ir kurios atei taringiją, Tryestą,
žierinių automobilių gamini
tris mylias daugiau.
Taigi niškų lakūnų.
AMERIKONAI PAĖMĖ
Tridentą kaip antai Airija, m d i j a ir
Gryžtant
atgal
kažkaip tyje visus t a r p savęs nesuti ir vokiečių
jie išviso ten b u s pasivarę
DAUGIAU 500 VOKIEČIŲ. mą, kadangi medžiaga, su
kolionijas. Šalę tt.
vartojama automobiliams, y r a
vos tik 6 mylias.
Roosevelt užsiliko užpakalyj kimus atliktų arbitracijos ke tų reikalavimų
i r baigiasi
Verčiau saugokimės termi
Washington, liepos 18.— reikalinga karės tikslams.
Prieš tokį didelį vokiečių ir jį savo ugnin pagavo keli liu, bet n e su ginklais.
mūsų pasirengimas p a d a r y t i no " t a i k o s pfensyva", kuria
2. Prašalinama viešpatavi
Gener. Pershing savo prane
užsimojimą ir pasiruošimą tos vokiečių lakstytuvai.
taiką. Galėsime diskusuoti a- me y r a pavartojamos negar
šime sako, k a d Marne fronte STREIKUOJA MAŠINISTAI
Spėjama, k a d lakūnas Roo mas vienos tautos a n t kitos.
kelios mylios y r a kaipir nie
pie viską, išėmus mūsų teri bingos metodos, vietoje pasi
SU PAGELBININKAIS.
amerikonai savo kontratako
sevelt buvęs pažeistas ir ne
3. Visokios teritorijalės at
kas.
torijas.
sekimų karės lauke.
mis paėmė nelaisvėn daugiau
Visur j i e sutinka
stiprias galėjęs kontroliuoti lakstytu- mainos turi b u t atliktos cen
Priešininkas ne tiktai rei
Newark, N. J., liepos 18.—
talkininkų sienas, ko, turbūt, vo. Šitas
nekontroliuojamas tralių šalių lėšomis.
Karės veikimas i r diploma 500 vokiečių.
Šitam di strik te karės įstaigo
Gyvuoja tečiau sumanymas, kalauja sau kai-kurių terito tija eina prie to paties tik
nekuomet nesitikėjo.
smego zemen.
se sustreikavo apie 8 tūk
LIEPOS 18. 1918.
Kiti tvirtina, k a d musių specijaliai k a s link Austrijos- rijų dalių, bet d a r monarchi
slo.
I
r
kiekvienam
žingsnyj
stančiai įvairios rųšies ma
Paryžius, liepos 18.—Pran metu jo lakstytuvas užsidegęs. Vengrijos, suskaldyti valsty jos vidujinis stovis atakuoja
diplomatinis . veikimas
turi
Chicago i r apylinkės. — šinistų i r j ų pagelbininkų.
bę į dalis ir iš tų dalių su mas su tikslu visiškai • panai
cūzijos vyriausybė panaikino j
savo šalies gyventojams be-1 PIRKITE KARĖS TAUPY- d a r y t i naujas atskirias vals kinti monarchiją i r sutverti pripažinti karės veikimo pasi- Šiandie išdalies debesiuota i r Streikuoja del didesnės užmokesties.
tarnavimus".
šilčiau; rytoj gražus oras.
naujas valstybes".
mėsines dienas.
jMO ŽENKLELIUS (W. S. S.) tybes.

AMERIKONAI BAISAUS
MŪŠIO SŪKURYJE

LENINAS GRŪMOJA

Amerikonai su anglais Rusijoje

Vokiečiai paneša baisiausius
nuostolius
BET NEATSILEIDO, SAUKIASI ATSARGU
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ustrija stovi už savo teritorijas
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"DRAUGAS"

Ketvirtadienis, Liepos l b li^lS
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Jėzuitai Prancūzijos Armijoje
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KAIP GALIMA PERSI
ŠALDYTI.
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Pirkite "Draugo" Šerus |

Prieš jkiek metų Prancūzi rodė, kuomet pasirengė už jos - Suskaityti čia visus tuos
DALYVAUKITE KONTESTE
jos valdžia uždraudė toj šalyj reikalus paaukoti net savo atsitikimus ir priežastis, nuo
UETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
LTTHUAiriAH DAILY FRTEOT
Eina kasdien* iš kyrus nedėldienius. i
gyventi kunigams jėzuitams, gyvybę, nors toji tėvynė del ko žmogui galima* persišaldy
s
FREKUMERATOS KADIA^hU^^
* * * « • * 8nndl^ b*
"DRAUGO" BENDROVĖ PLATI*A BIZNI, UŽTAT
|
autUfA:
I DRAUGAS PUBLISHIHG OO., Inc^ išvarė juos iš vienuolynų, už jų terodė tik neapykaųtą, iš ti, suprantamas daiktas, nėra
DIDIV A t&RŲ KAPITALĄ.
^ ^ ^ J v g - 0 0 1800 W. 4tth Bfc, Chieago, Illinois. darė jų užlaikomas mokyklas, niekinimą ir persekiojimus.
galima. Atkreipsime domą
I
'+*.
*-^-LLl
**
°
°
Fhone:
McKinley
«114.
EstabL
1008
Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00.
atėmė iš jų visus turtus. Pa
>
tik į kelis, su kuriais nors
Jėzuitai
būriais
sugrįžo
tė
Perkant atskirais numeriais po 2 c
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
čius jėzuitus pavadino Pran vynėn ir pastojo į kariuomenę lengva prasilenkti, dažniau
Prenumerata mokasi iškalno. LaiTERMS OF SUBSCRIPOTOir:
Vienas širas $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
cūzijos
priešais.
Už
ką
tai?
podraug su kitais savo vien sia jie yra mūsų persišaldy
ną šėrą.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai- ° D e Tem*
*B*00
Baigiasi jau 4 me mo priežastis.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Siz months
$8.00 Už tai, kad jie mokino ne su-genčiais.
- ' Gera proga indėti pinigą J prakilmį ir pelningą biznį.
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti Thursday's Edition
.$2.00 lyg prancūzų
bedievių noro, tai, Jsaip kruvinoji karė tę
Mūsų klimatas reikalauja,
išperkant krasoje ar exprese "Money
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien
užtai, kad kaip ir kituose siasi. Štai kaip rašo italų lai idant tinkamais drabužiais
Order" arba įdedant pinigus J regiAt NEWS-STANDS 2c A OOPY.
rast j į savo rankas; patapkime jo savininkais''.
struota laišką,
Advertising rates on application.
kraštuose, taip lygiai ir Pran kraštis " I t a l i e " .
savo
kūną
apsaugotumėm
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa
cūzijoj bedieviai ypač jėzuitų
"Draugas" Publishing Co.
temperatūros
— Jėzuitai
Prancūzijoj! prieš staigas
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
ISuO W . 46th St.
Tel. McKinley 6114
ChicagO, 111. nepakenčia.
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
Taip, jie dalyvauja kovoje ne (oro) atmainas. Tatai vilki
Ypač manyta nuslopinti jė už maldą, ne už mokyklas: me overkočius ir kitokius tam
«H*-.r"
--įSfc>
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai),
zuitus ir abelnai katalikų tas jiems užginta Caillaux panašius drabužius.
konteąto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
Ketvirtadienis, Liepos 18 d. Šv. Kamilas Lellietis,
dvasiškiją įvedus priverstiną valdžios. (Beje, tas socijalis
Be abejonės, tas jau visiems
atsiųstų^ pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
Penktadienis, Liepos 19 d. š v . Vincentas,
•kunigų kareiviavimą. Mat, tų ir laisvamanių Šulas — žinoma. Bet gal ne visiems
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais
tie gaus dar extra
kareiviavimas lyg priešinasi eks ministerisCamaux šiandie žinoma, kad taip kūną reikia
pašauki sėdi prancūzų kalėjime ir lau apsaugoti lauke, bet ne bu dovanų.
Italijos kariuomenėje šian SOCIJAUSTAI IR DEMOKRA pačiam dvasiškių
1-oji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
mui; dvasiškiai — dvasinių kią teismo kaipo valstijos iš tuose, arba kambariuose.
die tarnauja nemažiau 18,000
TIJA.
u
Draugo'' ui dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
dalykų kareiviai, kariauti ne davikas).
J ų mokyklos iš
Šituo atžvilgiu dažniausia
kunigų. I š jų apie 17,000 ka
kol "Draugas" eis.
/
Praeitos savaitės lietuviški dvasinėmis, kūniškomis pajė leido tokius vyrus, kaip gen. ir persisaldoma. I r štai kaip:
reiviauja, gi kiti y r a kapelio
laikraščiai praneša, kad mūgomis jiems visai nepritinka. Castelnau, Foch ir Guinemer.
Žiemos metu ineiname į šil
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2"Draunais įvairiuose pulkuose.
go kopijas už dyką.
sų soeijalistai nei vienur nei Ir priešinga tankiai meilei ar Patys jėzuitai turėjo gyventi tas krautuves,tenai ilgoką lai
Todėl prancūzų lais svietimose šalyse, ir tik tenką išbuname stipriai apsivil
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji 9-oji ir 10-oji do
Detroito, Mich., miesto vai kitur neprisidėjo prie lietu timo.
vana
. — po 3 ' ' Draugo'' kopijas už dyką nurodytiems
Vivani tegalėjo liuosai skelb'ti Kris kę, nenusimetame viršutinių
dyba vienbalsiai padarė parė vių, kad bendrai paminėti vamanis ministeris
asmenims.
šalies
Neprigulmybės manė, kad panaši priespauda taus mokslą. Dabar jėzuitai drabužių. Suprantama, grįž
dymą, sulig kurio užginama šios
mieste pardavinėti prieš kata Dieną. Vienur tą dieną miv nuslopins dvasiškiją ir jėzui grįždami tėvynės ginti turėjo tame namo su " š a l č i u " ir ste
ATSILIEPKITE!
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sakoma,
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soeijalistai
turėjo
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pagautas,
likiškas laikraštis " T h e Meapleisti savo misijų vietas ir
i
reiškęs
:
'
Užgesinome
Dan
'
Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių
gus, kitur — piknikus.
turtus. Išviso skaitliuje 750 juk mes taip drūčiai buvom
nace
gaus šviesą!"
jie stojo į prancūzų armijį. apsivilkę.,
Rašykite šiuo adresu:
O
juk
soeijalistai
nuolat
ir
Tečiau priežastis kaip ant
Bet štai kilo karė ir voIš jų jau užmušta 112, sužeis
Naujienų' redaktoriai la šaukia, kad jie esą demokra
"DRAUGO" KONTESTAS,
bai mokyti'* — štai
pačių tai, dideli demokratijos šali kiečių armotos uždegė šviesas ta 48, nelaisvėj kenčia 20. delno padėta.
"Naujienų" pasigirimas. Gi ninkai, už demokratiją kovo ant pat laisvamanių ministe- Apgalvokim: 15% (beveik
Šiltesni drabužiai saugoja, | 1800 West 46th Street,
:-:
Ohicago, IUinou
|
rių borizonto, grasinant ne šešta dalis) užmuštų! Dar kad mūsų kūnas šviežiam ore
tasai jų " m o k y t u m a s ' ' y r a tojai.
tik apšviesti, bet ir apsvilinti kariškoj tarnystėje randasi neprarastų perdaug savo šilu llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIir
tame, kad moka bjaurioti ka
Šios šalies Neprigulmybės visą Prancūzijos likimą. Ro 528.
Tų* tarpe -kapelionais mos. Bet tie patys drabužiai
talikų Bažnveia i r tikėjimą.
Tą padaro Tule koks cicilik- Diena yra tikrasis demokrati dės, sprendžiant bedievių sai tarnauja 10, leitenantais 15, vilkėti mums yra nenaudingi, KAIP DEGTINĖ "ŠILDO »>
Kada persisaldai
jos
žiedas.
Tai
gražiausias
kui dvasiškiją ir ypač taip va subleitenantais 31, adjutan kuomet mes esame šiltam
paJaikis.
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
pavyzdis viso pasaulio šalims. dinamieji "Prancūzijos prie tais 8, seržantais 96, kapra kambaryj. Nes tuomet mūsų
D-ro Rlcbter'io
Žmonių tarpe yra nusisto
m
Talkininkų valdžios pada Tečiau soeijalistai tos dienos šai'- jėzuitai turėjo pasi lais 59, daktarais 3, laivyno kūnas perdaug įkaista, gi išvėjusi nuomonė, kad degtinė,
PAIN-EXPELLER
paminėjimą
ignoruoja.
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e
džiaugti tik iš savo persekio oficieriais 6, laivyno subofi- ėjus šviežian, šaltan oran arba abelnai visi svaigalai Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
rė nedovanotiną klaidą perTikras tiktai su pažymėta marke
traukdamos ryšius su Rusi- savaip supranta žodį "demo tojų nelaimės ir karę pasvei eieriais 2. Pažymėjimus ga staiga ima atvėsti. Nuo to ir žiemos metu žmogų sušildo.
"ĮKĄRA"
kratija".
85c
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66c.
buteliuką*
visose aptiekosa arba
Bet
taip
nėra.
kinti kaipo iš Dangaus pri vo: Garbės Legijono ženklą pagaunama " š a l t i s " .
jos valdžia
(bolševikais)".
stačiai nuo
i Taip sako lietuviški socijalis- Socijalistų demokratija — siųstą kerštą. Bet krikščio (viršiausis Prancūzijos gar Taigi visuomet reikia turėti Mažomis kiekybėmis varto
F. AD. R1CHTER &. CO.
4 - 8 0 W«sbJngton Street,
Ncw York. N. Y»
tai. Socijalistų
žodžiais ta- j tai dabartinis socijalistų bol nių katalikų saikas kitoks, bės ženklas) gavo 27, karės omenyje tas, kad žiemos me jama degtinį, arba kitokie
medalius 16, karės kryžius tu inėjus į šiltą butą visuo svaigalai, žmogaus kūne ne
riant išeina, kad Suv. Valsti- ševikų
siautimas
Rusijoje keršto vietą užima meilė.
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Išgėrus
jos klysta, neleizdamos cia Žmogžudystės, kraujo lieji
Katalikų principai tarp kit gavo 200, pagirimų viršinin met reikia nusimesti šiltus pakeičia šilumos.
VTEJTATIN* LIETUVIŠKA
kų
gavo
239,
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drąsų
pasikiek
daugėliau
svaigalų
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įsivyriauti bolševikams. '
mas — tai socijalistų demo ko liepia mylėti tėvynę ir pri
viršutinius drabužius ir nelei
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tartfavimą
laike
užkrečiamų
temperatūra
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ligi
aškratija Jiems labai norėtųsi, reikus stoti jos apginime,
Philadclphijoj Inkorporuota.
sti kūnui įkaisti.
Nusiskundiia mūsų soeija kad*ir šioj šalyj butų praves Prancūzijos dvasiškiją ir jė ligų siautimo pažymėta 2,
laipsnių.
csonaia galima eauti kaipo ;
Kita labai dažna mūsų per tuoniųT arba daugiau
°
r
*
;
S
amerikoniška
taip ir Europiškų \
listai, kad šiandie jiems čia ta ir praktikuojama bolševi zuitai ypač tėvynės meilę pa- brittų D. U. C. ženklus gavo
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Norint
gauti kątaliogą ;
priežastis — tai
3, Belgijos karišką kryžių I, sišaldymo
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vi i « 5 kuriame aprašyta apie visokias S
laisvė varžoma. Kas čia gali kiška demokratija. Tuomet
^ o i e s ir ilgas reikia jdėti I
Serbijos aro medalį 1, Ispani draugiški susirinkimai, pasi jiems ir perdaug karsta, kuosutikti su tokiais nusiskundi kas kita birtų socijalfcstams.
u ž 3c k r a s o s ž
linksminimų
vakarai,
kaip
va
liai sumulkinti pasekėjai vyru jos Šv. Izabelos medalį 1.
inet nusigeria. Mat, nukaistai!
enkieij.
mais. J u k soeijalistai naudo Tuomet jiems butų galima at
_ . .
Reikale kreipkitės pas savo •
v
v.
kai.
Iš 528 dovanas gavo tad vuž sarą, taip žiemą.
jęsi kuoplaciausia laisve Baž virai bernauti kaizeriui. .
ir n e j u n t a salclO.
.Nukaista!
tautietį o pilnai busite užganėMūsų
moterys
ir
mergelės
dintL
"Visos
moterėlės
mane,
kai
pasižymėjimą
karėje
490,
tai
nyčią ir tikėjimą bjaurioti.
todel, kad v prakaito gilės 11
1
J O H N A. PPSCHUS,
Deja, šiandie čia to nėra,
po seną pažįstamą, pasveikino, reiškia 93% viso skaitliaus esti lengvai apsitaisiusios. Jos smarkiau ima veikti, idant
isss s. a st., Phiiadeiphia, Pa. j
taigi jie ir nusisuka nuo pami
kviteles man kišo ir klausė: Kas gali su tais garbės vy taip būna susirinkimuose ar tuo būdu kuoveikiaus iš kūno iiiiiiiiiiiiiiliiiiniiiilliiifiiiiuiiiiiiiiiiiiiifi
Lietuviškos
socijalistinės nėjimo šios šalies tautinių
"Kada gausime pinigus su rais, dvasioje taip išlavintais ba vakaruose ir paskui taip
prašalinti pragaištingus sval-j
ir laisvamaniškos gyvanašlės švenčių, išreiškiančių demo
nuošimčiu''. Peržvelgęs kvi susilyginti? Dvasios išsilavi namo grįžta.
galų nuodus.
rengia kažkokį seimą. Todėl kratijos principus.
teles patėmijau, kad mažiau
nimas
atspindi
jėzuituose
Tiesa, kad nusigėręs žmo
Todėl ir čia reikia laikyties
jų laikraštyj "Moterių Bal
sia kvitelė yra ant $20.00. Ki
Tiek to. Bet tegu žmonės
atsargumo. Šitam atsitikime gus savo galvos daužymų il
s a s " štai kaip atsiliepiama:
tos $50.00, $100.00 ir'vienos " p e r d ė m " .
merginos kvitelė rodė net
"Taigi draugės į darbą! Ge žino, koks tai didelis tarpas
Lietuviams jėzuitai irgi ne yra geriausias daiktas prieš giau atlaiko, kaip kad blai
Girtas savo galvų ge
$500.00. Seno vargonininko mažai yra pasitarnavę, ypač ėjimą namo atsivėdinti ko vus.
rai išvėdykim smegenis ir randasi tarpe socijalistų ir de
pačiukė parodė tris kviteles, kaipo vieni ir pirmesnių įstei kiam nors pašaliniam kamba rokai sudaužo į gatvių lempų
sugalvokim naujų dalykų... 1 ' mokratijos. Mūsų socijalisviena $100.00, kita $>u.00, tre gėjų Lietuvoje mokyklų. To ryj.
stulpus, į mūrų siena's ir ant
Kai-kurioms lietuviškoms ci- tams atžagareivišknmas yra
čia $50.00.
Blaivus žmogus
Tai visa, kas čia augšči&u šaligatvių.
kios mokyklos veikė Vilniuje,
cilikėms jau senai
reikėjo artimesnis už viską, nežiūrint
"Mums besikalbant, durys Varniuose ir kitur.
Britani pasakyta, suprantama, mūsų to daužymo neatlaikytų. Ga
pravėdyti smegenis.
jų šauksmų.
atsidarė, visi suėjom į prose- jos lietuviai pamena pasidar žmonėms yra žinomar Bet tas lėtų mirti aroa netektį pro
kutorio ofisą. " Progresyvės'' bavimą laike misijų jėzuito reikia dažnai žmonėms pri to.
H I BANKININKAI TURI EITI SMUNKA NEZALIEžNINKAI.
ir Strazdiniai sukrovė kviteles vienuolio tėvo Benedikto.
minti, nes didžiuma į tai tik Bet užtaigi girtuoklis jei Dabar yra patvirtintos ir varto
jamo* daugumos lieta vi ų, kurie graprosekutoriui ant stalelio ir
KALĖJIMAN.
P. Bulevičius. Derby. En. ranka pamoja i r paskui turi žiemos metu pavirs kur gat Jlja koncertine ir augštal rekomen
godžiai laukė nuo Strazdo pi
Clevelande pagaliau pairo
duojama kaipo geriausia koncertine
vėje ir užmigs, be abejonės, padaryta
nukentėti.
"
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D
"
.
Suvienytose Valstijose, • •
nige. "Ką tos kvitos reiškia"
Kituomet
subankrutijusio žinomo mulkintojo * Strazdo
merikoje.
Mes galime jas parūpin
jis daugiau jau neatsikels, jei
paklausė
prosekutorius.
Aš
gusta.
J
o
pasekėjai
buvo
suti
augšto
arba.
žemo tono.
Auburn bankos savininkai,
pasitaikys
smarkesnis
šaltis.
Reikalaukite
katalogo,
kurj išsiun
l
paaiškinau Ju reikšmę. Prose
Mark P . Bransfield ir Tho- dėję 1,000 dol. ir tais pinigais
čiame
dykai.
Su blaivu žomgumi taip ne
kutorius nusišypsojo, atsilošė
mas F . McFarland, buvo nu-.nupirkta
kirkužė.
Pakilo
pasitaiko ir negali pasitaiky Georgi & Vitak Music Go.
kėdėje ir ištarė: "Well-well,
bausti kalėjimu nuo vienerių nesutikimai tarp Strazdo ir
too bad, too bad". Paskui ta
ti, lilaivų žmogų tik vargas U 4 « W. «7tll 8 t .
C&lcago, m .
Pastarieji pa
ligi dešimties meti} už nele- jo pasekėjų.
rė:
"Jei esate katalikai, tai
gali pasmaukti žiemos metu.
šaukė Strazdą centralėn poli
lius pinigų panaudojimus.
remkite katalikų bažnyčią''.
MOONEY PAIMTAS "MIR
cijos
nuovadon,
norėdami
at
Vakar nubaustųjų advoka
Ir parodęs- duris, visus išva
TIES KAMBARIN". .
tai mėgino paduoti apeliaci gauti pinigais. Bet iš ten jie rė >>
ją. Bet teisėjas Kersten, iš- buvo išvaryti laukan.
San Francisoo, Gal., liepos
F. B. BRACHULIS
Taip tatai mulkinami ir iš
| klausęs argumentų, apeliaci
Apie tai " D r a u g u i " andai naudojami mūsų darbininkai
18.—San (įuentino
kalėjime
Lietuvis Advokatas
jos sumanymą atmetė.
štai kas buvo pranešta:
randasi žinoma socijalistasne tik Clevelande, bet ir ki
Attorney a t Law
" L i e p o s 8 d. Strazdo pase tur.
Advokatai pasakė, kad jie
anarebistas Mooney, kurs teis
Ne geriau sekasi bam105 W. Monroe, Cor. Clark St.
Room 1207
Tel. Central 220
kėjai pašaukė Strazdą i cent bizui Mickevičiui
tą reikalą nukreipsią tiesiog
mo pasmerktas miriop už
Lawrence.
CHICAGO, ILLINOIS
rai police stotį, k a d atsiimti J u k ir šitam tamsus žmonės
į augščiausią valstijos teis
bombos pametimų čionai ajam įmokėtus p i n i g u s s u nuo sukimšo
Gyv.: 3112 So. Halsted Street
daugelį
šimtinių.
ei.
nais metais.
Telefonas Yards 2290
šimčiu.
Šiandie gi prasižioję stebisi
Pasmerktas paimtas * -'mir * " I š žingeidumo i r a š tenai iš savo paikumo.
AKOMA TAUPYTI LEDA.
Neklausė
ties kambarin".
Egzekucija
n u v y k a u pasižiūrėti komedijų.
katalikiškos- spaudos perspė
tūri įvykti rugpjūčio 23 d.
Pricmenyje
prie
durių
proseValstijos maisto adminis
jimų, tegu žinosi.
•r
v.
kutoriaus
atradau
ponaitį
tracijos ledo skyriaus admi
V. W. RUTKAUSKAS
Strazdą su dideliais akiniai*.
Bet dar labjaus jiems pri
PIRKITE
nistratorius William Uttihg
A n t krutinės bekabą žėruojan sieis iš nuostebos seiles var
ADVOKATAS
Įitoraneša, kad šįmet ledas turi
<¥^>
mm
ti lenciūgai, a n t kuriij paka vinti ir krimsties,
Veda Bilas Visuose Teismuose
kuomet
ibut taupiamas taip, kaipir
binti d u geroki auksiniai kry Mickevičius iš ten išsikraus
Ofisas Didmiestyj:
6 t W. WASHINGTON STREET
maistas.
žiai.
Šalę j o laibas žydelis tys!
Kam baris 609
Administratorius
tvirtina,
Tel.
Central 6478
advokatas ir pilvotas klapčiu
Kame tų i žmonių galvos,
Ofisas ant Bridgeporto:
ikad ledo netrūksta, bet ne kas senoviškas New Yorko ap
VARSAVINGSSTAMPS
8205 SO. MORGAJT STREET
1SSUED BY THE
reikia jis taip daug eikvoti,
skričio bambizas. . . . . . B ū r y s kur jų protas, jei'bile kokį
Tel. Yards 780
11
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žydbernį
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višĮtų
kaip
tai
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daroma
kitais
Gyvenimas,
811 W. 8Srd •*.
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vusius su šautuvais; jiems
nepanorėjus pasiduoti, negy
vai nušovė, o tris gyvus paė
mė. Taip pat Pilkenių so
džiuje suėmė keletą panašių
plėšikų.
Be atvirų plėšinių
buvo nemaža ir šiaip vogimų:
nuplėšia svirnų stogus ir ne
tik ką nešte išneša,»bet ir vež
te išveža — grūdus, drabu
žius, ir kitus daiktus.
Daug
girdėti, kad iš nakties dingsta
arkliai, avelės, kiaulės ir ki
ta manta.
S.
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McShanne Bell Foundry Co.
Baltimore. Md.. U. S. A.
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Liel, Vyčiu Tatip'nimo ir Skolinime Bendrovė
Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždifbtus
pinigus—tai prie

(Joniškio apskr.).
KELIOS PASTABOS MŪSŲ
Didesnė to pasibaisėtino
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVES
DRAUGYSTĖS
SV. JONO
ŠEIMININKĖMS.
Nors čia nebuvo didesnių
skaitliaus pusė miršta —, bemusių, bet yra nemaža sude
Ši bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val
reikalingai!
EVANGELISTO VALDYBA,
džią (State of Ulinois).
Geras valgių gaminimas yBaisus daiktas!
Suvirs gintų vietų. Rusai traukda
Ohicago, UI
ra didesnės reikšmės reikalas, 150,000 vaikų kas metai be miesi, padegė abu tiltu per
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
A. Leknickas, pirmsėdis,
kaip kam gali atrodyti. La reikalingai, miršta, arba, ki Levėnį ir Gvalį, nuo kurių už
mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės
708
W.
PL
bai dažnai porose nesutikimai taip tariant, miršta del ig- sidegė ir pelenais nuėjo didenariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiaiu Nuošimtis
S. Dargia, pagelbininkas,
pakyla, kad žmona nemoka ndfancijos, tamsumo, apsilei lįs Megonių kaimas: liko vos
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj.
638 W. 18 st.
gaminti valgių arba nieko iš dimo ir visuomeninio ir asme dvieji namai, viena klėtis ir
Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai panedėliais 7:30 vai. vakare., Šv. Jurgio mokyklos kamba
to nedaro. Nusikamavęs vy ninio paikumo.
du klojimu.
P. 01Sewskis, prot. rast.
riuose No. 1.
ras pareina iš darbo, gi čia
Tik pagalvokite, ką
tas
Meganiečia? prieš karę nu
2022 S. Union ave.
J. ŽAKAS—Pirmininkas,
jam paduota sriuba atsiduoda reiškia! 150,000 vaikų: kiek tarę jau buvo išeiti į viensė
VILKIJA,
P. BALTUTIS—Bašthitnkaa
A. Yokubaitis, fin. rast.
durnais, mėsa kieta kaip pa tai tame užviltų vilčių, lu- džius, bet nelemtoji karė suB. SBKLECKIS—Iždininkas
2006
S.
String
s
t
.
V. RUTKAUSKAS—Advokatą*.
(Kauno apskr.).
das, arba prisvilinta, bulvės kesėių, kiek tai gailesčio M trukdžius buvo darbą.
Su
DIREKTORIAI:
. . .
A. GriŠiiis, kaserius,
nedavirtos ir tt.
sielvarto, kiek tai motinoms degus trioboiris nežiūrint ka
S. J. Petkuą S. šimulis,
J. Baltuti*, P. Kulia, Ona Balaaitė.
Vietinio vargonininko Jono
732
W.
19
s
t
ašarų,
kiek
susikrimtimų
ir
rės,
pasirūpino,
surasti
mati
V. Rutkauskas, P. Makuška,
Suprantama, toksai pasiel
Bieleekio
rupesniu
sutaisyta
girnas nepadaugina
poroje kentėjimų, ir pagaliau kiek ninką, išmatavo žemę ir da
tai pražudytos energijos, dar bar jau statosi kolonijose sa gana puikus choras — vie
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiHĮ
meilės ir pagarbos.
TAUTOS
I2DO
VAL
nas geriausiųjų visoje' mūsų
A. A. ŠLAKIS.
, I Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicaco
Ne viena moteris, rasi, ii bo, lėšų — sunaikintos žmo- vo triobesius. Be to po kele
DYBA
apylinkėje.
Kiekvieną
sek
Telefonas Haymarket 2544
tą triobų sudegė šiuose kar
Lietuvis Advokatas
norėtų kuogeriausiai paga liaus vertės!
Pirmininkas, kun. F. Ke
lyiip matome, visais žvilgs muose: Gindriunuose, Lizuo madienį gieda jis mišių lai
minti valgius.
Bet neturi
LAWYER
|
ke.
Dabar
žiemos
vakarais
aaėSfe,
3230
Aubnrn
Ave.,
Chi
Ofisas
mieste:
se,
Dilenskuose,
Tetirvinuose
progos gerai pramokti valgių niais nuostoliai milžiniški vi
Rusas gydytojas ir chirurgas
13-tų lubų — Kambaris 1303 j
repeticijų
laike
(giedamos c»go, 111.
ir
kitur
ir
du
vėjo
malūnu.
suomenei,
tautai,
žmonijai.
Specijalistas
Moteriškų, Vyriškų.
Association
*
Bldg.
gaminimo. Yra lietuvių kal
tiek
bažnytinės,
tiek
šiaip
dai
Valkų
ir
visų
chroniškų ligų
19
So.
LaSallc
St.
Pirm. pagelb.
kun. J. J
Giltinė tarpe tų mažutėlių
Pasvalio apylinkėje beveikboje knygelių apie valgių ga
Chicago, m .
Ofisas: S354 S. Halsted St, Chicago
nos. Vietinis choras sumanė Kaulakis, 324 Whartori St.
Telefonas
Randolph
2898
neturi
atsilsio.
Pjauna
kaip
visi
sodžiaf
baigia
iviensėminimą. Moterims tu knvgeTelefonas Drover 9893 •
S
S
įsitaisyti knygynėlį, išsirašy Philadelphia, Pa.
žole.
Kasdien
balti
karsteliai
džius
keltis,
tik
didelis
Šimo
VALANDOS:
10—11 ryto 2—t po
Utarninko ir Pėtnyčios vaka-. s
lių pasiskaitymas yra labai
pietų;
7—S
vakv
Nedėlioms 10—12 A
ti
"Lietuvos
Aidą",
kad
liuo- rais nuo 7 iki 9 vai.
nių kaimas- dar palikęs senonaudingas daiktas. Kiekvie gabenami į kapines...
Raštininkas,
L. Simutis
3255 So. Halsted Street,
aiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiitiifiifiimittfi
sai valandai atlikus nuo dar
Ir
taip
vaikeliai
žųva
nely
S
Tel. Yards 6492
E
viskai.
nas geras vyras niekuomet
3230
Aubnrn
Ave.,
Chicago.
bo ypač šventavakariais, ga
iiiiiiimiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiii
v
nepasigailės kelių centų nu ginant musės. Ir vis tai to
Be to Pazosės kaimas su
lėtų gauti pasiskaityti kny
pirkti naudingų knygelių sa dėl, kad žmonės nemoka vai degęs karės metu, vėl statosi
Iždininkas, kun. S. J. Če 311 g ™
TWrAXI"W
gučių
ir
laikraščių.
Be
to
DR. SIGMUND\ MANN
vo žmonai. Nes tas vra rei- kelių apsaugoti nuo ligų, tai senojoje vietoje, ne kolonijo
gi ir nuo mirties. Čia svar mis, lig nesuprasdamas, kad savo tarpe jie susitarė pri panorus, 318 So. Fourth St.
Daktaras ir Chirurgas
kalinga.
Homestead,
Pa.
traukti
prie
savo
kuopelės
MIESTO OFFISAS
Mūsų jaunoms šeiminin- biausią rolę lošia įprastas ap po metų kitų turės vėl kelti daugiau ir ne giedorių daini
Michigan Boulevard Bldg,
Iždo globėjas, kun. J. Jak
Jeigu nori žinoti, ką išrasti ir
Saite 922
triobas į vienkiemius.
" kėms čia padėsime kelias sileidimas.
Michigan
Ave.
kamp.
Washington
ninkų, kad atokiu būdu išpla itys, 421 Cleveland Ave., Ha
koki išradimai gali būti reika
gatvės.
naudingas pastabas. Tvarka
Vaikai.
S. Trumputis.
lingi, tai rašyk reikalaudamas
tinus jaunimo tarpe apšvieti rrison, N. J.
Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietų.
%
mūsų lietuviškoje kalboje kny
visur būtinai reikalinga, gi
OFFISAS
Butų galima sulaikyti tą
mą, ir susipratimą, nes čia,
gutę po vardu "Lietuviškas Iš*
5146 W. 25th gaveė
ypač virtuvėje.
Kiekvienas pasibaisėtiną mirties veikimą.
ŽAGARĖ.
tiesa pasakius, be mūsų dai
Kamp. 52nd Ave.,
Cicero, Dl.
radėjas," kurią L'žDYKA kiek
KATALIKŲ
SPAUDOS
DR
Adynos:
amo
2
iki
4
ir
nuo
7
iki
daiktas privalo turėti sau pa Teeiaus prieš tai nepanaudo
vienam išsiųsime ir i Jumis pa
nininkų - giedorių kitas jau
9
vakare.
Nedėliomis
nuo
10
Naujosios Žagarės parapi nimas mažai tesusipratęs.
rodys ką išrasti, kaip patentą
skirtą vietų. Jei koks daik j jamos tinkamos priemonės.
JOS CENTRO VALDYBOS
iŠ ryto iki 12.
gauti ir kaip j{ parduoti.
Telefonas Cicero 656
tas iškur paimamas, tai pa> Ignoruojama ta didelė laimė, jos kapinės, Raktuvės> kalnas,
ANTRASAI:
Vikonių Juozelis.
Namų Telefonas, Lawndale S525.
>25 t
visiškai
prilaidotos;
dabav
AMERICAN EUROPKAN
kui jis ir vėl reikia padėti tasai
f/į—
»
»
^
»
»
—
»
»
—
»
»
»
—
i
i
»
»
«
w
mjm
m
m mm
didžiausias
šeimynų
Kun. P. Lapelis — pirm.,
VIŠTYTIS,
FATENT OFFICES, Inc.
Šiam tiks
savo vieton. Nes jei visokie džiaugsmas ir viltis. Niekai taisomos naujos.
256 Broadtray
(IMS.)
10806 Wabash aVe., Chicago.
S K A I T Y K I T I R PLA^TINKIT
daiktai bile kur padedami daromi iš vaikelių, tų ateities lui gauta dovanai iš Bružo
New York, H. Y.
(Vilkaviškio apskr.).
"DRAUGĄ"
arba pametami, tai, reikalui žmonių, veikėjų, gal dar ge dvaro 1400 k v. sieksnių že
Gruodžio 26 d. vietinėje
mės ploto.
Šįmet kapams
J. Tumasonis — raštiniu
prisiėjus, sunku surasti.
1> nijų.
Užmokėsi kaip išsigydysl. Atmesk nerei
įtaisyti parapijoms šį rudenį mokykloje buvo paskaitos. kas, 917 W. 33 st., Chicago,
to niekais eina laikas ir nekalingus
vaistus, atnaujink savo sveikatą
68 DIENŲ IŠBANDYMUI laike poilsio.
Sakoma, kad kai-kurie žmo sudėjo 930 rub. aukų.
Skaitė
kun.
A.
Šmulkštys
aKle
Atsikelsi ryte pilnas gyvumo
apsikentimas.
nės nemyli vaikų.
Sakoma1, bonas su tam tikru komitetu pie Lietuvos Tarybą. Prisi 1U.
ir energijos. Jeigu vartosi Elektrišką Diržą
nuo
Reumatismo, Neuralgijos, Paralyžiaus,
Iz.
Nausieda
—
ižd.,
917
Virtuvės indai ir, abelnai, via net tokių porų, kurie vai
rinko žmoniij gana daug: pil
Slogų, Dusulio, Bronchito, Nerviškumo,
prižiuri darbą.
(•
visa virtuvė nuo švarumo ir kų turėti nepageidauja.
Spazmos, Užsinuodijimo, Galvos skaudėjimo,
Su
Prisiųsk t i k 10c
na buvo gana erdvi mokykla. W. 33rd St., Chicago, HL
Vietinėse
kapinėse
palai
Insomnia, Silpnumo pečių, Bespėkės, Hemo*
tvarkos turi tiesiog kvepėti. prantama, tai vis išsigimėliai,
Pirmiausia
skaitytojas
nuro
raides, Užkietėjimo ir daugybės kitų ligų,—
<*^/7
til
prisiųsk už 10c stempų arba sidabrini de
Virtuvėje jokiuo būdu negali turintieji
nenatūralius
in dota kareivių: 5 rusų, 2 vo- dė istoriškai, kaip Lietuva ne CICERO "DRAUGO" SKAI
šimtuką,
tuojaus mes išsiųsime jums GE
but dulkių arba kur pasie stinktus, su egoistinėmis pa kieėių ir 1 lenkių;; ėia mūšių buvo tokia nuvargus^ kaip
RIAUSI ELEKTRIŠKĄ. DIRŽĄ. Jeipu busi
TYTOJAMS.
užganėdintas, damokėsi mums $3.85, kuria
niais pasikabinusių voratink žiūromis. Tokio žmonės bus nebuvo, tik maži susirėmimai. dabar, kaip senovėje butą
vertas $10.00. Nešiok jį pagal nurodymus
Kam neatneša vaikas kas
Mūsų
apylinkėje
nuo
liu. Rakandai ir grindvs nuo nubausti ar ankšėiau,ar vė
60 dienų, kada jausi visai išgijęs, patark
laisvosios,
savarankiškosios dieną dienraščio "Draugo",
plėšikų
daug
žmonių
ir
turto
savo
draugams jsigyti jj. Jeigu neišgysi i
švarumo tegu tik blizga.
liau. Jie patys save nubaus.
60
dienu,
sugrąžink diržą, o mes sugrąžin
Lietuvos
valstybės,
kaip
su
1
nukentėjo.
Taippat
yra
ke
tai
meldžiu
man
pranešti,
o
sime
pinigus,
kaip tik aplaikysime. Už dir
Paskui jauna šeimininkt' Nes kuomet ateis senatvė, gi
sirišus
su
kitomis
valstybė
žą
moterims
prisiųsk
20c stempų.
privalo atkreipti domų pati i atvienėjimas ir pasiilgimas letas užmuštų ir sužeistų: gy mis sunkiai pavargo,kokį sun aš pasistengsiu tai patftįsyti.
save. Brangus parėdai virtu ims spausti širdis, griaužti ventojai dažnai nėra tikri del kų vargelį lietuviams teko iš
Kas norėtų gauti "Drau A. P. OWENS, Dept. 45-E.—152 W. 14th St., New York, N. Y.
savo gerybės.
vėje nenaudojami, bet apsi- sąžinę, tuomet nebus galima
kentėti, kaip baudžiava ir gą" mėnesiui ar net savaitei,
taisymas turi būti dailus ir sugrąžinti nenaudingąją pra
maskolių jungas kuone pri teateina pas mane arba teVIDENIŠKIAI,
švarus. Ant galvos visuomet eiti. Nebus sunu, neims dukadresą, c
baigė lietuvius, kaip nuo 1905 prisiunčia savo
reikia dėvėti eepėiuka, kad terų. Nebus galima kentėji
metų prasidėjo atgijimas, at "Draugą" gaus tol, kol jis no
Malė tų apskr.).
plaukai nepatektų valgin. Mu- mu nutildvti.
sirado laikraščiai, mokyklos, res.
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įgaŠioje
parapijoje
išsidalino
sias ir visokius vabalus su at
(Ii vėl dirstelkime iš kitos
draugijos.
Buvo
jau
prieš
liotinių visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
J. MOZERIS,
sidėjimu reikia naikinti. Pirm pusės: kiek tai namų, kiek į ^viensėdžius šie sodžiai: Var karę didelis dvasios pelnas.
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
virsiant arba kepsiant mėsų tai tokiu šeimynų, kur vaike- niškiai, Ringeliai, Druskiai. Bet karė viską sugriovė. Nors 1430 So. 49 Ave., Cicero, II)
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti
visuomet reikia gerai nuplau lio trokšta, kaipo augšciau- Dabar jie džiaugiasi geriau karė padarė daug blogo, bet
sau.
gyveną
negu
seniau.
ti ir nedėti jos kur papuolė, sios laimės, bet kur jo negali
atnešė taippat gero.
Iškilo
Platesnių informacijų suteiksime laišku.
/Jaunutis.
kaip tai ant medžio, nes tuo turėti, kur gimdytojai ne del
šitame karės sūkuryje laisvo
Reikia taippat ir agentu, užrašinėjimui Bendrovės
met prisitrauks nesmagaus nuosavios kaltės — pasniei«kti
sios,
savarankiškos
Lieuvos
TAURAGNAI,
leidžiamo mėneskiio laikraščio "Lietuvos Atstatymas."
Whgn. yosu. gat IbUtoeg
kvapsnio.
lygiai pasiilgimui ir atvienėjimintis.
Išdėstė
toliau
ką
vei
<lc*ni '
(Šilgudiškio apskr.).
Atsišaukite šiuo adresu:
Šeimininkės rankos turi but mui.
kia
lietuviai
Amerikoj,
Švei
Pereitą vasarą Tauragnuo
eat
švarios, nors prisieitų daug
Tokie žmonės viską atiduo
carijoje,
Rusijoje,
idant
šitą
se labai buvo išsiplatinę gin
LITHUANIAN OEVELOPEMENT CORPORATION
kartų prausti per dieną.
tų, kad tik namieje turėti
JRread
kluoti užpuolimai.
Susidarę mintį gyveniman įvykinus."
320 Fifth Avenue,
:-:
New Yorft, H. T.
Tokfe
Svarbiausias šiandie šeimi tuos ėiulbuonėlius....
po kelius, rusų belaisviai ap Ant galo paskaitė apie Viįninkei daiktas — tai maisto žmonės retkarčiais pasiima Į siginklavę su šautuvais, ne niaus susirinkimą apie Lietu
taupumas.
Patarlė
sako: augintinius kokius našlaičius. tik naktimis, bet ir dienomis vos Tarybą, jos darbus ir nu
X
"Maža virtuvė j3astato rū Juos kaip savus auklėja ir užpuldinėjo žmonės. Sužino tarimus, būtent, kaip visi vie
mus".
Tai reiškia, kad jei nors tuomi susiramina.
£g®
DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE ĘHICAGOJE
ję tie plėšikai, kuris dar ūki nu balsu sutarė, kad butų
virtuvėje išlaidos nedidelės,
Tamsumas.
ninkas turi keletą šimtų rub laisva, nepriklausoma Lietu
tai už sutaupytus pinigus ga
lių, nueina pas jį keliese, ap va. Pirmutinį sykį Vištytyje
Keikia
prisiminti
tą,
ką
esa
lima pastatyti rūmus. Todėl
stoja su šautuvais ir atrėmę suskambėjo viešas laisvas lie
me
pasakę
pradžioje,kad
tiek
taupumas būtinai reikalingus
į krutinę šautuvą reikalauja tuvių žodis, niekeno. netruk
daug
vaikų
ėia
metai
į
me
ne tik maiste, bet ir virtuvės
pinigų.
Tukiuo būdu ne iš domas. Užtat lietuviai atsi
tus
miršta
labjausia
del
tam
sudynuose, stikluose, lėkštėse
klausėsi.
Labiausiai
sumo, kurs žmonių tarpe siau vieno ūkininko išplėšta po dėję
ir tt. Tegu tie visi sudynai
200—300„rub. Tuos piktada-' jiems rūpėjo, ką pasakys
čia aršiau paėios giltinės.
bus ir pigiausi, bet jei penlažrius suėmė vokiečių valdžia skaitytojas apie lenkus, nes
PEARL QUBEN KONCBRT1NA
Taip
ir
yra:
tamsuolės
mo
nai jie bus daužomi, tuomet
Bublių sodžiuje, apsiginkla- kova lietuvių su lenkais Viš
tinos
be
jokio
skrupulo
nuosu laiku susirinks graži nie
tytyje verda jau nuo 40 me
kais paversta pinigų suma. jdija savo vaikus, nesistengia
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagoje
tų. t Kada žmonės išgirdo,
jšanksto
susekti
jų
silpnumo,
kimu.
J
u
k
tie
vaikeliai
lei
Parduodame už ŠTTUusią kainą, kur Idtur taip negauai.
Pagaliaus reikia taupyti ir
kad Suvalkija nebus atskirta,
nepasikvieėia
laiku
gydytojo,
džiami
pasaulin
ne
dėlto,
kad
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbam* yra naujau
kurą, kurs šiandie yra bran
bet priklausys Lietuvai, jų
leidžia mažutėliams sirgti ir juos marinti, kad jiems gaisios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šiiubigu*.
veidai prašvito, širdys pranius ir deimantinius; gramafonus lietuviškaii rekordais ir
mirti. Tiesiog nesuprantama, lėties saulės šviesos, gyvybės,
linksmėjo< Buvusiųjų čia ke
. Aguona.
koncertinų geriausių, armonikų rusįškų ir prūsiškų išdirateities.
kodėl taip pasielgiama.
letą lenkų mėginta buvo nors
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
Gi
tokių
tamsuolių
ir
apsiMoterims
reikia
organizuoVAIKŲ IR KŪDIKIŲ
triukšmo kelti paskaitos lai
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
le'ul/iusių
motinų
yra
daugy
ties
į
draugijas,
sąjungas,
su
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
MIRTINGUMAS.
ke, bet buvo sustabdyti.
bė. Jų yra kiekvienoje tauto sivienijimus ir bendromis pa
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.
Po
paskaitų
Vištyčio
jauni
stangomis darbuoties prieš
Šioj šalyj kas metai miršta je. Yra ju ii' mūsų tarpe.
Butu laikas moterims dau- motinų tamsumą ir apsileidi- mas sumetė tautos reikalams
apie 300,000 vaikų ir kūdi
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
su viršum 50 markių.
kių, neturinčių vienerių metų riau šviesties, labjaus rupinei mą.
Telefonas: DEOVBR 7309
("L.
A.")
K.
z.
ti.es
ateitimi,
savo
vaikelių
liamžiaus.
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upės kranto. Tų gabelėli jie
Žuvininkams iŠ baimės iš
du perbėgo greitai ir prie krito iš rankų palaidinės ir
vandens pasislėpė tarp sausų tas nunešė upės vandu6.
Akimirksnyj du draugu bu
(Kariška pasakėlė sulig Gui
Jiedu užėjo į mažų viešna nendrių.
Morissot prigulęs prie že vo nutvertu, surištu, įmestu į
de Maupassant).
mį ir podraug išgėrė kiek abIš visų pusių
apsuptas sinto (stiprus alkolioliškas mės klausėsi, ar nesigirdi, laivelį ir parvežtu ant Ile
(1871 mM laike karos prancū gėrimas, gan praplitęs Pran kad kas paskui jų sektų. Jis Marante (sala viduryj upės).
Ir už namelių, kurie jiem
zų su vokiečiais, kurie įveikė cūzijoj, labai sveikatai kenks nedagirdo nieko. Rodėsi, jie
prancūzus apsupo ir paskiau mingas), paskui vėl išėjo ant du buvo čionai pačiu vienu. dviem rodėsi apleistais, dabar
Atgavusiu drųsų jiedu pra apsireiškė keliolika vokiškų
užgriebė Paryžiaus miestą) gatvės.
kareivių.
Paryžius vos bekvėpavo iš
Morissot staigiai stabtelė dėjo žvejoti.
Priešais apleistas Ile Ma
bado. Xet žvirbliu ant stogu jo:
Kudlotos išvaizdos milži
rante dengė nuo jų kitų upės nas, kuris suposi kresėje ir
ir pelių skiepuose
pradėjo
— Gal išgersim po kitų
krantų. Mažas viešnamis bu rūkė iš molinės pypkės, pra
pritrukti. Žmonės iš bado stiklelį? — užklausė.
vo uždarytas ir rodėsi apleis kalbėjo į belaisvius 'puikioj
buvo pasirengę valgyti kų be— Jei jūsų malonė, sutiko
tu jau daug metų.
sugriebę.
prancūzų kalboje:
p. Sauvage.
Ir jiedu įžen
P. Sauvage sužvejojo pirmų
Monsieur Morissot, seniau gė į kitų viešnamį.
Visos šalies šauksmas girdėt, kad visi eitų dirbt ant farmų, augintų daugiau
— Na, vyručiai, ar gerai
ziegormeistras iš amato, da
kviečių, aviių, rugių, bulvių ir daržovių. Augintų daugiau gyvulių, avių, kiaulių ir
Čia karei
Iš tojo jau jiedu išėjo ge žuvį, P. Morissot antrų, ir žvejonei sekėsi?
bar perdaug turįs liuoso lai rokai įkaitusiu: svaigalai y- taip beveik kas minutę tai vie vis padėjo pagal oficieriaus
visokių paukščių del inaitinimo pasaulio, nes maisto trūksta, o per tai ir brangus, o
ko, tūlą sausio mėnesio švie pač ant alkano pilvo daro nas, tai kitas traukė iš van kojų pilnų žuvių tinklelį, kurį
toliau bus dar brangiau.
sų ryti) bevaikštinėdamas po įtekmę. Tai buvo tikrai gra dens žuvelę: puikiausių turė nepamiršo su belaisviais po
PIRK FARMĄ DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŲ KOLONIJOJ WOODBORO, WISCON
jo
pramogėlę.
Paryžiaus gatves netikėtai ži, diena, vos švelnus vėjelis
draug atgabenti. Prūsas nu
SIN, 8 MYLIOS Į VAKARUS NUO RHINELANDER.
LIBERTY LAND '& IN
Ištrauktas
žuvis
jiedu
dėjo
sutiko savo pažįstamų ponų beputė.
sišypsojo.
VESTMENT COMPANY.
į
tankij
tinklelį,
paguldytų
Sauvage, žvejonių bičiulį.
Tyras oras dabaigė p. Sau
— Neblogai, pats matau.
Lietuvių Kolonizacijos Bendrovė Nupirko 10,000 Akerių Derlingos žemės, kuria
čia
pat
prie
kojų
ir
prie
to
Prieš kare, mat ponas Mo vage apsvaiginimų.
Jis ap
Tečiaus mes turime pasikal
dabar parduoda pigai visokio didumo farmomis po 40, 80, 120 akerių ir daugiau pagal
jautė didelį užsiganėdintmų,
rissot turėjo įprotį kas šven sistojo ir tarė striukai:
bėti apie kitkų. Klausykite ir
žmogaus reikalavimų. Prekės po $12.50 ir* augščiau už* akerį ant lengvų išmokėjimų.
vėl
budamu
prie
malonaus*
ir
tadienio rytų, pasiėmęs žuvi
— O kas, jei mes vyktuva
neišsigųskite.
Tur but nuPrekės bus pakeltos trumpame laike — norintieji pasiskubinkite, pigiau nupirksi te ir
ilgai neragauto užsiėmimo.
ninkystės prietaisus: palaidi ten?
išsirinksite geresnę farmų.
manota, jog aš skaitau judu
Saulė
ėmė
kaitinti
jųdvie
nes, kobinelius ir blėkinę sė
— Kur?
už šnipus, pasiųstus pasitei
Žemė yra labai derlinga — molis su juodžemiu ir žvyru ir randasi labai gražioj
jų pečius maloniai, bet jiedu
sti į Argenteuil traukinį, iš
— Žuvauti.
rauti apie mūsų judėjimus.
apielinkėj prie upių, upelių ir didelių ežerų kur vasaros laiku suvažiuoja daug žmonių
to nejautė; jiedu negirdėjo
lipti ant Colombes stoties, iš — Bet k u r !
Suprantama, aš sugaunu ju
ant vakacijos, tos vietos yra pavadintos kaipo "summer resorts".
nieko, jiedu nesvarstė apie
ten keliauti pėsčias iki Ile
du
ir
sušaudau.
Judu
nu— Kur, ugi į senų vieta.
Korporacija pagelbsti visokiais budais, pradžioj, kurie neturi daug pinigų tiems
niekų; jiedu buvo pamiršusiu
Marante. Nuo atkeliavimo į
davinėjota
žvejojimų,
kad
Prancūzų priešakinė sargyba
pabudavoja namų ir stonių ant lengvų išmokėjimų ir išdirba 10 akerių ir daugiau. Ku
visų pasaulį; jiedu žvejojo.
šį svajonių kampelį užsiimda
geriau paslėpus savo tikrus
randasi arti Colombes. Aš pa
rie nori su k6rporacijos arkliais ir mašinerijomis, paskolina pinigus del nupirkimo
Staiga pasigirdo griaus
vo iki vakarui žvejodamas.
siekius.
Judu įkliuvote
į^ gyvulių ir visokių farmiškų įrankių.
žįstu pulkininkų Dumoulin ir
mingas garsas, tartum iš" po
_ Kožnų šventadienį jis čio
>• •
mano rankas ir turite todėl
mudu lengvai gausiva leidimų
Pačiame viduryj žemės randasi lietuviškas miestas vardu Woodboro, kuriame yra
nai sueidavo ponų Sauvage,
žemių, gruntas drebėti ėmė: priimti bausmę.
Tokia yra
išeiti.
geležinkelio stotis, 2 mokyklos, liotelis, restauracija, krautuvė (department store) ir
storų, trumpų, linksmų žmo
tai pradėta išnaujo šaudyti iš karė. Tečiaus judu atvykote
Morissot
džiaugsmingai
40 kitokių visokių namų.
gutį, d ra periu (suknių par
armotų.
per
fronto
pozicijos
ir
grįži
Minėtame lietuviškame mieste parsiduoda dideli lotai po pusę akerio ir didesni,
davinėtojų) iš Notre — Dame griebės šio sumanymo:
Pažvelgęs
Morissot
į
kaire
mui
turite
žinoti
sutartį
pra
— Puiku, aš sutinku.
prekės po $75.00 ir augščiau, kurių gi didejių lotų vienas galas atsiduria ant Main Št.,
de Lorette
gatvės,
lygiai
aiškiai matė už upės krantų leidimo žodį (parorį).
Pa
o kitas į puikij ežerų kaipo summer resort lotai ir prekės netrukus pakils dubeltavos
I r jiedu persiskyrė pasiim
karštų žvejį. Jiedu tankiai
baisųjį kaina; Mont Valėsien, sakykite man tų praleidimo
ir trigubos.
pusdienius išsėdėdavo greta ti žuvininkavimui prietaisus. ant kurio viršūnės blaškėsi
Parsiduoda 30 namų viršminėtame lietuviškame mieste; prekės nuo $500.00 ir
Už valandos jiedu žings durnų kamuolys nuo paleisto ženklų ir aš judu atleisiu.
ir juodviejų tarpe išaugo su
augščiau, ant lengvų išmokėjimų.
niavo
podraug
didžiuoju
ke
Du
draugu,
išbalusiu
it
pa
laiku bičiulystė.
šūvio.
Šito lietuviško miesto gyventojai turi labai gerų transportacijų, nes per visų ko
liu. Netrukus priėjo kaimelį,
ti mirtis, tečiaus stovėjo gre
lonizacijos žemę eina geležinkelis ir yra stotis ir tik 8 mylios iki kitam dideliam
Netrukus antras griausmai
Kartais jiedu nesikalbėda kuriame pulkininkas turėjo
ta tėlėdamu, tik lengvas dre
miestui, kuris vadinasi Rhinelander, kuriame randasi didelė turgavietė ir 24 dideli fa
sekė paskui pirmo ir vėl at
vo, kitais sykiais liuosai šne savo stovyklų.
Pulkininkas
bėjimas rankų rodė judviejų
brikai kur tūkstančiai darbininkų gauna darbus su gera užmokesčia žiemos laike ir
kučiuodavos, bet abelnai ge nusišypsojo draugų prašymų garsiai jo sudrebino žemę. išgųstį.
bile kada nėra darbo ant farmos.
rai viens kitų suprasdavo ir išgirdęs, betgi juodu pralei Paskui sekė* kiti šoviniai ir
Korporacija turi daugybę farmų gatavų išdirbtų su geriausiais intaisymais su
— Niekas niekuomet nesu
kas minutę kalnas spjaudė
be žodžių pagelbos, budamu do.
Du draugu tęsė kelio
triobomis, sodais, gyvuliais ir visomis mašinerijomis, kokios tik yra reikalingos ant
žinos, tęsė oficierius,. Judu
maž daug vienokio budo ir to nę, o žinodamu " p a r o l į " (su ugnimi ir durnais, kurie augšfarmų, kuras parduodamas pigiai ir ant lengvų išmokėjimų arba mainome ant mies
ramiai sugrįšite į savo na
tai
kilo
padangėsna
ir
plaukė
kios pat pasaulėžvalgos.
to properčių.
tartų žodį,ženklų, sulig ku
mus ir sekretas paliks sekre
debesėliaisant
uolų
viršūnių.
Pavasario rytais apie 10 rio persitikrinama, jog eina
Koroporacijos keliaujanti'direktoriai važiuoja iš Giicagos kožnų utarninkų, 3 vai.
tu
ant
visados.
Jei
atsisaky
P. Sauvage truktelėjęs pe
po pietų į Wisconsin ant farmų.
Tokiu būdu, kurie norite važiuot kartu, malonėsi
valandų, kada ankstyba sau prietelis) galėjo nesibijoti sa
site,
tai
reikės
jumdviem
mir
te duoti žinių vienų dienų pirmiau.
lutė sukeldavo ant upės leng viškių sargybos. Greitai jie> čiais atsiliepė:
ti, mirti, tuojau. Pasirinkite.
Korporacija turi du ofisu. Rašykite arba važiuokite kur jums parankiau.
— I r vėl jie pradėo tų patį.
vutį rūkų, gi jųdviejų pečius du paliko sargybas užpakalyj,
' Abudu draugu nepasijudi
Morissot, staigiai pajutęs
švelniai pradėdavo kaitinti, perėjo apleistų Colombes ir
no ir nepravėrė lupų.
Prū
Morissot kartais atsiliepda pasijuto esų pagal vyndaržių, piktumų prieš bepročius, žu
sas ramiu balsu, rodydamas
dančius
savo
brolius
drau
vo:
kurie dabino krantus upės
ranka į upę, vėl pertraukė
gus,
atsakė
vis
tebdabodamas
— Malonu čionai.
Chicagos Ofisas
Ant Farmų Wisconsine Ofisas
Seine. Tai buvo apie 11 vai.
t vlų:
užmestų siūlų su kobineliu:
Ant to Sauvage atsakyda ryto.
— Tiktai pamislykit, už
3301 So. Halsted Street
Woodboro, Wis.,
R. F. 0. Route 1
vo:
— Tikri bepročiai jie užmu
Prieš juos matėsi kaimelis
penkių minučių busite ant
— Negaliu sau įsivaizdinti Argenteuil, regimai, apleis šinėti vieni kitus panašiai!
ffi»»^»»»»W»»1»l
dugno
šios
upės.
J
u
s
turite
nieko malonesnio.
— Kvailesni už gyvulius,
tas.
Svarkalneliai Orgement
Ir tų kelių žodžių pakak ir Sannois matėsi apylinkėje pritarė Sauvage. Ir Morissot, gimines, aš manau.
Co to vėl grįžo rūkyti mo- VIENAS I š DAUGUMOS
— Sudiev', pone Morissot,
•
staigiai užtėmijo pilnų žuvių
davo jiemdviem savytarpiam aiškiausiai. Didelės lygumos, kurs kų tik ištraukė diktų žu
ATSITIKIMŲ.
Mont Valėrien vis tebegrio- atsakė Sauvage.
supratimui.
besitęsiančios net ikiNanterre, vį, apskelbė: vė. Du žveju tebtylėjo. VoJiedu susikabino rankomis, tinklelį, užmirštų ir tebegu
Kudenj, pavakariais, kada buvo tuštintėlės, visai apleis
— Ir pamislyk tik, jog taip kietys atsisuko ir prisakė kų drebėdamu nuo galvos iki ko lintį žolynuose. Jis pakėlė
Mr. F . T. Lapitz, Birtt,
žuvis, apžiurėjo ir nusišypso Iowa, rašo M Būnant vartoto
saulė
skleisdavo
kruvinus tos — dideli plotai rudos že bus visados, kol tik yra val ten saviemsiems vokiškoj kal jų nesuvaldomoj baimėje.
spindulius iš padangių, savoj mės ir uoginių krūmai.
džia.
boje.
Po to jis pasitraukė
— Šaukit! — prisakė oficie jęs sušuko:
jų American Elixir of Bitter
—
VVilhelm!
•
spalvoj
nudažius debesėlius
— Respublikos valdžia ne truputį su savo krėslu, norė rius ir dvylikos šovimų susi
P. Sauvage pamojęs ranka
Wine per 12 metų aš negaliu
ir visas apylinkes, kur gali į kalnų pusę baimingai praš būtų paskelbusi karės, atsakė damas palikti* prie belaisvių liejo į vienų, atgarsį.
Tuojau pasirodė kareivis
rekomenduoti geresnio šeimima jau buvo pastebėti žiemos nabždėjo :
Sauvage.
per arti, tuzinas kareivių su
P. Sauvage krito ant vietos su baltu kvartuku ir prūsas,
prisiartinimų, p. Sauvage kar
— Bet, tarė Morissot, kur šaudyklėmis rankoj išėjo pir kniūpsčias. P. Morissot, aug- numesdamas jam dviejų nu nai vaisto kaip Triners Ame— Prūsokai randasi tena;..
tais nusišypsodavo į p. Mo - Ir reginys apleistų plotų karaliai tvarko, ten yra karės myn ir atsistojo už kokių 20 štesnio ūgio, šiek tiek pakry žudytų prancūzų grobį, tarė: rican Elixir, kadangi mes ne
rissot ir tardavo:
— Tuojau iškepk man tas galėtume be jo apsieiti. Yra
lig slėgte prislėgė abiejų su kaiminais, o respublikoj žingsnių.
pęs sudribo gretimai savo
— Kaip puiki regykla!
karė savytarpinė, savų prieš
Bus dar tūkstančiai tam panašių
— Duodu jumdviem vienų draugo augštinelkas ir krau žuvis, kol dar* gyvos.
draugų pajautimus.
Ant to Morissot atsakyda
Prūsokai!
Jiedu niekad savus, nuolat verda.
minutę apsimislijimuis nei se jas sunkėsi iš jo krutinės per labai gardus skanėstas.
atsitikimų. Jis nėra nei jovo, vis tėmydamas į pluduruo- nebuvo mačiusiu prūsokus,
I r taip du draugu bežvejo- kundos daugiau.
Po to vėl grįžo prie namų. Tik kis gėralas, bet vaistas ir tu
prakiurintų apsiaustų.
jantį kobinėlį:
bet jų artimumų jautė išti damu ramiai sau kalbėjosi aTuojau pakilo ir priėjęs
line pypkę.
Vokietys davė naujų įsa
ri būti vartojamas tiktai po
— Daug puikiau negu gat sais mėnesiais — tie nema pie politikų, sutikdamu, jog prie prancūzų paeme uz ran
kymų. J o kareiviai išsiskirstė
miera. Mr. D. C. Cudshorn,
tomi ir visagaliai prūsokai, žmąnija niekad nebus laisva. kos Morissot, pavedė truputį
vėse. Ar ne?
ir netrukus sugrįžo su virvė
Chemist Board of Health of
kurie plėšė, žudė ir badu Tuotarpu Mont Valėrien grio į šalį ir tyliai tarė:
mis ir diktais akmenimis,
the State of V e s t Virginia,
Ir jiedu vė namus, trupino į dulkes
' Šį kartų suėję gatvėje, vos prancūzus marino.
— Greitai. Parolį! Tavo kuriuos jie pririšo prie dvie
štai kų pasakė lapkričio 26 d.,
pažinusiu vienas kitų širdin jautė prieš tų prūsokų per žmonių gyvastis, ardė daugy draugas nežinos nieko,
Aš jų draugų kojų ir viskų nu
prietaringų bę vilčių ir svajonių, galimų nuduosiu apsimislijusį.
1915.
Tas vynas turi būti
gai pasisveikino, pfisiminda- galėtojųv tautų
nešė
ant
upės
kranto.
mu, kaip dabar apsikeitė su baimę, maišytų su neapykan ateityj laimių; be pasigailėji
žiuromas kaipo vaistas, kuris
Morissot' neatsakė nei žoMont
Valėrien
dabar
jau
ta.
mo
užtraukinėjo
ant
širdies
sitikimo aplinkybės.
dzio.
pagelbės nuo galvos skaudėji
visai
buvo
paskendęs
durnuo
—Duokim, pasitiksim vienų daug pačių, motinų, dukterų
Ponas Sauvage atsidūsėjęs
Tuokart prūsas panašiu bū
mo, nerviškumo, negrumoliose ir vis tebe^riovė.
ir
vaikų
begalinį
nusiminimų.
iš jų? — tarė Morissot.
pratarė:
du paėmė Sauvage, kuriam
jimo, — Triners Linimentas
Du kareiviu paėmė Moris
— Toks yra gyvenimas, ta pasiūlijo tų patį dalykų. Bet
— Nesmagus dabar laikai.
— Pasiulysim jiems žuvies,
yra geriausias vaistas nuo iš
sot už galvos ir kojų, du kitu
P. Morissot pakratė galva — atsakė Sauvage su įgimtu rė p. Sauvage.
ir Sauvage ^neatsakė nieko.
panašiai paėmė Sauvage. La
sisukimo, neuralgijos, strėnų
— Tikriau sakyk :tokia mir
Paryžiaus gyventojams lenggraudulingai:
Vėl abudu draugu stovėjo
skaudėjimo, išsisukimų. KaiU. S. Food Administration.
niekas tis, atsakė juokdamas Mo greta. Oficierius paliepė; ka vonai paleisti stipriomis ran
— Ir šiaip puiki dienužė! vaširdingumu, kurį
OI'
Sauire
'Tater
'low
he
goin'
to
komis krito gan toli ir įsmi be mighty nigh king er de roos*
rissot.
nfe, 45 ir 65c, per pačtų 45c.
Tai pirma graži diena šiais negali prislėgti gana.
reiviai pakėlė šaudykles.
'mong gardeli sass folks. We alla
go
tuojau
į
vandenį.
Van
Bet abudu draugu staigiai
Tečiaus jiedu vis dar bijo
kin eat him as a 'tater bėiled, baked, ir 75c. Joseph Triners Commetais.
Pasitaikė taip, jo# p. Mo
fried, stewed, cooked wid eheese en
duo
supliauškėjo
lašais
augsIštikro, padangė buvo švie josi pasirodyti atvirame lau aptilo išgųstyj, nes išgirdo rissot akys pastebėjo pilnų žu
dey grettln* so dey ^nake lm inter pany, 1333-1343 So. Ashland
so's we kin. "substi-tute" him
Pagaliaus p. Sauvage užpakalyj ' atgarsį žingsniavi-N vių tinklelį, gulintį ant že tai, prasivėrė, ir pasiūbavęs flour;
siai melsva, be jokio debesė ke.
fo* wheat flour. He's «ie "substituAve., Chicago, 111.
(Apg.)
of all de vittles, he sez. w
tarė drųsiai
lio.
mo ir apsižvalgę pastebėjo čia mės už kelių, žingsnių. . Prie apsiramino; vos menki lanke tenest"
De udder garden sass folks lak
tomatues, cabbage en tu mips
— Šen, pradėsi va; tik bu- pat keturius augštus barzdy saulės spindulių dar tebjudan- liai vilnių dar slinko prie lnguns,
Jiedu žengė greta nuliūdu
en sąuash don't need to git peeved,
krantų;
ir
keli
kraujo
lašai
'cause dey's goin* to be room in de
las, apsirėdžiusius sulig lio čios žuvys spindėjo it sidab
kiva atsargiu*
siu, prislopintu dvasioje.
pot fo' de whole tribe.
Ev'y las'
pamargino
upės
paviršį.
one on 'era can he'p save wheat en
Ir taip jiedu ėjo per vyn- kajiškos mados (su pažibais, ras. Ir Morissot didį pajuto
— I r tik pamislyti apie žve
fer de boys dat's doin* de iightOficerius, ramus visų laikų, meat
jonę! — atsiliepė Morissot. — daržius, besislapstydamu už kaip seniau kariuomenėse it nusiminimų. Nežiūrint į pa
in' over yander.
«*
«.
UZKJ^M^JZSI&PJT*
tik
nesmagiais
juokais
patėKaip puikų turėdavo va laikų! kožno krūmelio ir tėmydamu tarp liokajų nešiota) ir pa stangas užlaikyti ramumų jo
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATOmijo:
plokščiomis kepurėmis ant akys prisisiurbė ašaromis.
— Kuomet galėsiva žvejo viskų atsargiai.
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
tos
vidurių
paeina iš negero su
— Dabar iš eilės pasi SKAITYKIT IR PLATINKIT virškinimo, Ilgos
Dar likosi jiem dviem pe galvų. Jie atstatė į žvejus
ti vėl! — atsiduso p. Sauva
— Sudiev', pone Sauvage,
o tas reiškia, kad reikta
pamėginti viena. Parduodama pas
"DRAUGĄ"
džiaugs ir žuvys.
reiti gabalėlis pliko lauko iki savo šaudyklių vamzdžius.
ge.
jis ištari silpnai.
visus aptiekorlua.

\ "DĖDE ŠAMAS"
SAKO

VISI ANT FARMU DIRBTI
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E. etvirtadienis, Liepos 18 1918
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f=7!-rį&t, kitų valdybos narių ne dadėjus kuopos $5.00.
žinojau.
na $22.00.
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ai

majoras p. P . H. McGuire už
baigdamas parodą
padėkojo
visiems, bet lietuvius priminė
atskiriai maž daug šiais ž'o-,
džiais: " y p a t i n g a i
išreiškiu
nuoširdžią padėką lietuviams,
kurie su pasižymėjimu daly
vavo šios dienos iškilmėse''.
Vietinis
dienraštis
" Daily
Messenger" ant rytojaus ap
rašęs abelnus įspūdžius paro
dos,
padarė trumpus patėmijimus apie visų tautų pasiro
dymą parodoje.
Apie lietu
vius minint štai kaip išsita
rė:
" Lietuviai savo aiškumu
žavėjo publiką, todėl visu pa
rodos keliu pagyrimų
jiems
nesigailėta". Dar reik pažy
mėti, kad visas Ištikimybės
Dienos lėšas padengė šios
draugijos: Šv. Uršulės M. ir
H., Šv. Juozapo, Šv. Kazimie
ro, Lietuvių pašelpos ir Lie
tuvių Dainorių kliubas.

S I 0 U X CITY, I 0 W A .

ChiČ;

ije

Išei

Liepos 4 d. Ištikimybės Die
&
:
Tokiu būdu kuopa išrinko
.
•
*
•
*.•* ' - nos apvaikŠčiojimą mūsų mie
Hh.
Kasdiena nuo vienuoliktos keturis
kandidatus,
kaipo
%—
stas kitaip rengė negu kiti CHICAGO HEIGHTS,
v
iki dvyliktai valandai, vaikai tinkamus važiuoti į seimą ir
HOMESTEAD, PA.
miestai. Del geresnio pato
kurį jaunimas paskyrė ren
Labai tankiai galima užei bus mokinami tarnavimo prie apskrity j prie rinkimo atsto
gumo ir didesnės žmonėms
giamai slatyti naujai parapivų seiman, turės keturis bal
naudos vieton maršuoti gat ti laikraščiuose įvairių žinių šv. mišių.
P a s mus tankiai atsitinka jinei mokyklai,
#
•
•
sus (žinoma, jei kitos,kuopos
vėmis rengė didelį išvažiavi iš kitų lietuviškų kolonijų, o
labai svarbių dalykų,
apei-į
Ištikimybės Diena,
L. Vyčių 14 kuopos susirin su tuomi- sumanymu sutiks ir
mą į River Side p a r k ' o miš^ 1 iš mūsų retai k a d a pasirodo.
nancii)
lietuvių
visuomenę*
kimai y r a laikomi kiekvienos skaitysis). Kandidatais y r a :
Liepos 4 d.
Ištikimybės
kus,
kur tautos kiekviena at Rodos, kad čia lyg nieko nėra
bet jų nosigarsinama.
Turi
Diena.
J a u septyniose ryto
Labai sęredos vakare Šv. Antano pa Pr. Zdankus, Julius Čeputis,
skirai butų turėję pikniką ir ir niekas neatsitinka.
me apie puse tuzino koresvisi pradėjo rinkties bažnytiAug. Jakavičiutė ir Juozas
laike pikniko kiekviena tau tankiai šis tas ir pas mus at rapijos svetainėje.
pandentų:
Lietuvos
Vyčių,
nėn svetainėn. Vieni rengu
•
•
ta butų turėjus savotiškai sitinka, bet tik niekas apie tai
Moterių Sąjungos ir L. D. S.
si, dabinosi, kiti rengė auto
Panedėliais ir
seredomis
žaisti, žaismes ir savotiškas neparašo.
Dėlei platesnįcr apkalbėjimo
Tie korespondentai
turbuti
mobilių - troką,
ant kurio
Štai nesenai vienas cicili- nuo antros iki ketvirtai Va seimo ir delegatų reikalų, nu
dainas dainuoti iki 4 vai. p *
ir pasiganėdina tuo, kad savo
priešakyj turėjo važiuoti mer
pietų.
P o 4 vai. butu buvęs kutis buvo prisikabinęs prie landai popiet, berniukai I r t a r t a dar laikyti " e x t r a " su
^ardą į kuopų protokolų kny
gina Laisvės pavidale, užpa
bendras maršavimas ir dide vienos našlės, kuri jau turi mergaitės bus mokinami siu sirinkimą panedėlyje,
liepos
gas įvelia. Vienas kitas svar
kalyj gi lietuvių mokyklos
lės prakalbos. Bet kadngi per net kelis vaikus. J i s inkalbi- vimo, mezgimo ir kitokių rei 22 vakare, bažnytinėje svetai
bus d a r b a s atliekama, o žinią
paveikslas sulyg dailininko
visą dieną lijo, tai viskas per nėjo tai našleį kad ji vestųsi kalingų dalykų.
nėje.
apie tai laikraščiuose kaip
RvmŠOs. Šalimis automobilio
niek nuėjo, tiktai apie ketvir su juo ir imtų laisvą šliubą.
nėra, t a i p nėra.
Pamanytų
Toliau tartasi apie kuopos
prikabinta p a r a š a s :
"LithuGaliaus
apsukęs
galvą
mote
tą
valandą
išsipagadijo.
Ta
kas,
k a d Ųomesteado lietu anįan National school 1864—
Visi su " D r a u g o ir kitų lai užeigą, kuri randasi po num.
rėlei
norėjo
atsikratyti,
bet
da
apie
penktą
valandą
suva
viai m i e g a ! Ne. J e i g u mie- 1904". — Lietuviai Ištikimy
kraščių ir knygų reikalais,
moterėlė išpirko *' variantą'' kreipkitės į Darbininkų Užei 1447 So. 50th Ave. Darinkta
žiavo
į
parką
žmonės,
bet
jau
ua, tai miega korespondentai. bės Diemj, pradėjo
i skaitlių direktorių: pp. Al.
iškėlimu
ir norėjo suareštuoti, bet ci- gą, 1447 So. 50th Ave.
niekas
viešai
nesirodė,
apart
Ten
Kad teisybę sakau, paimkim
Zakaras, J o n a s Brazauskas ir
Suvienytų Valstijų vėliavos.
cilikučlo
irgi
mekvailaus
bu
lietuvių
ir
grekų.
Lietuvės
parsiduoda ir vietiniai ang Juozas Mozeris.
savaitę 30 birželio iki 6 lie
Prakalbos.
Geležinį stulpe vėliavai 85 pė
nuvažiavo tautiškuose rūbuo tą. Pajutęs pavojij ir nelauk liški laikraščiai.
pos ir žiūrėkim, kiek svarbių
Liepos
6
d.
Tautos
Fondo
Daug gyvumo kuopai pri
dų angsčio dovanojo lietu
se pasirėdę. Kaip tik lietu damas iki dėdės atvažiuos, iš
atsitikimų atrasime.
.
•
.
susirinki
davė gerb. kunigai H. J. Vai
dūmė nežinomais keliais.
viams«ir pastatė prie parapi vietinio skyriaus
viai
pradėjo
lietuviškai
žais
Sekmadienis
30
birželio.
T e k o nugirst i,kad liepos 29 čiūnas ir F . Kemėšis ir sve8 vai. v a k a r e bažnyti
jinės
mokyklos,
Carnegie mas,
Tai matot ko mokina sociti,
tai
bematant
visa
publi
Vaikų pirmoji Šv. Komunija.
d. manoma surengti milžiniš
nėje svetainėje.
Tą vakarą
jalizmas. Mano ^manymu, tai
Steel
Co.
Tokį
pat
stulpą
cias, apskričio pirmininkas,
ka
ir
apstojo
lietuvius,
kurie
Nerašysiu visų aplinkybių.kukos
prakalbos.
Kalbės
žy
S. L. R. K. A. 38 kuopos su atsigėrėti negalėjo. G rožė josi tokiems apšviestunams, kurių
p. Mot. Mažeika.
dovanojo
rusams.
Lenkai
rios lydi šį atsitikimą; tą
sirinkimas.
Viešint Dr- J. lietuvių žaismėmis ir daino kišenėse nuolat kyšoja " Kar mus kalbėtojai - diplomatai,
Pr.
kiekvienas katalikas žino go- gi, nors prašė,bet negavo. Vė Bielskiui Homesteade, T. F .
kurie arčiausiai prie lietuvių
mis.
Kurie iš arti negalėjo das' ' reiktų " b e r ž i n ė s " , tai
liava tapo iškelta benui griereikalų stovi
Wasliingtone.
skyriaus valdyba pasinaudojo pamatyti, tai pasistoję ant tada tokiems butų
rai.
RED.
ATSAKYMAI.
"
l
a
i
s
v
a
s
Nėra bevik katalikų j ž i a n t i r p u b l i k a i g į e d a n t Su
Beabejonės,
prakalbos
bus
proga sutraukti didesnį skai stalų ir sulipę ant medžių žiu r o j u s ' \
bažnyčios, kurioje metai \
vienytų Valstijų himną lygiai
bažnytinėje svetainėje. Suži
čių lietuvių savo susirinki rėjo, rankomis plojo ir šaukė
metus neatsitiktų panašios iš
J. P. Barolis. — Žodžiai ^se
Aš patarčia moterims, kad nojęs daugiaus, tuojaus pasi
pusė po aštuonių.
Tuojaus
man. Viskas puikiai nusise bravo.
kretorius" ir ''prezidentas" yra
kilmės.
Pažymėsiu tik tą,
Lietuviai užvis, 'di tokių nei ant burdo nepriim
prasidėjo trumpos prakal be kė.
dalysiu su skaitytojais.
plačiai tarptautinėj kalboj var
Kuopos valdybai sutin desnį įspūdį darė.
kad d r a u g e su vaikučiais, pri
Vietos
ta.
Kuomet
neturės
k
u
r
pa
•
lės.
D a k t a r a s J. Bielskis lie kant perkelti savo susirinki
tojami. Juos vartoja ir lietuviai.
ėmė Šv. Komuniją su virš
amerikonai,
gal
pirmą
-ykį
sidėti, tai ir socijalistų " ro
Lietuvių Darbininkų Sąjun Gi kiti visi Tamstos paduoti žo
200:
tėvų, giminių ir pažįsta tuviškai paaiškino vėliavos mą k i t o n dienon, T. F . sky pamtė viešai pasirodant lietu jaus M išsižadės.
džiai yra slaviški ir lietuvių kal
mų. J e i g u tokio papročio, reikšmę. Paskui kalbėjo an riaus valdyba plačiai pagarsi vius, bet iš to pasirodymo la
gos 49 kuopos atsibuvo susi
boje vengiami.
P a s mus darbai gerai eina.
kurioje nors bažnyčioje
dar gliškai miesto majoras p. P. no ir per pikniką ir Ištikimy bai buvo dėkingi.
rinkimas
subatoje,
liepos
13
Tvarkos
H.
McGuire
ir
atstovas
Car
bės Dienoje prakalbas. Prisi ir programp vedėju buvo vie Kožnas vienas atvykęs gali d., parap. svetainėje.
F. Mačhdskui (Oamp Zakary
nebuvo, aš patarčia įvesti.
lengvai
darbą
gauti.
Mieste
Rašteli gavome,
Žiūrint į tą viską rodosi jau negie Steel Co. p. Burnoti. rinko apie 200. Pradėjus su tos vargonininkas p. J . PraVisus
svarstymus
sunku Taylor, Ky.).
lis švarus, gražus.
butų ir surašyti.
T a r p žy nieko naujo nerašote, tat tų ži
ti k a i p meilė ir vienybė t a r p Paskui mūsų klebonas patarė sirinkimą malda, T. F . sky "kaitis, kuris nemažai gavo
Lauksime indoNesmagu tiktai, kad jauni mesnių galima pažymėti, kad nių nedėsime.
sušukti
po
tris riaus pirmininkas p. A. Tu- pagarbos nuo lietuvių ir nuo,
Dievo ir žmogaus ir pačių visiems
Vien paveikslėlį
Daug iš L. D. S. nemažiau už kitas mesnių žinių.
paaiškino vietinių amerikonų. Tris va mo mažai turime.
žmonių tarpe, kurios taip " u r a " ! pagerbimui proziden- masonis trumpai
tikslą susirinkimo ir persta landas pažaidę, visi vėl grįžo Chica"go Heiglits paėmė Su v. draugijas rūpinasi vietini u dėti nepatogu ir mums perbrankarštai pageidavo mūsų Iš- Į t Q W i l w m o .
Penn,vivanįj0s
gu.
Valst.
kariuomenėn.
tė kalbėtoją.
Dr. J . Bielskis į naivus.
draugijų
Sąryšiu,
kuris
nese
ganytojas, apima žmogaus u* f ,
.
.
•
!
širdį ir sielą.r
gubernatoriaus ir miesto ma yra vienas iš gabiausių n tu
Reporteriui (Siox City, lowa).
L. Vyčių kuopa rengia iš nai tapo sutvertas ir į kuiį
Visgi
smagu
j
ra
nešt
i,
kad
joro.
*
v
sų
kalbėtojų.
Paaiškinęs
važiavimą.
P a t a r t i n a sykiu kilopa instojo.
Svarstė taip Žinutė iš prakalbi] mušu laikraš
Vyčių piknikas.
sViai
iškilmei
pasibaigus svarbą mūsų tautos politiki- lietuviai pirmą vietą užėmė. su vyčiais išvažiuoti ir pasi gi apie " K a t . V i e n y b ę " tve čiui netinka. .\cdėsimi\
Liepos 3 d. piknikas su lietuvių divizija susitvarkė ir
Vėliau miesto majoras pra gerėti tyru oru pašaliniams, riamą Cbicagoje ir nutarė
nių
tikslų
t.
y.
veržimosi
prie
Geniui (I)u(jucsne, Pa.).
Žirengtas Lietuvos Vyčių kuo
nešė,
jog
visa
paroda
atsibus
nnniaršavo paskirton vieton, laisvos Lietuvos,
taipgi
pamatytų
vyčių
veiki
kalbėtojas
prie jos prisidėti.
nulė mėnesio senumo. Nedėsime.
pos.
Vieta — Homestead , , ~į ,
T.
nedėlioj
7
d.
liepos,
bet
ka
mą.
Na, priėjo prie L. D. S. sei
• ... .,
! kad dalvvauti visu tautu pa- perspėjo visuomenę, kad lie
dangi ir toje nedėlioj panašiai
tuvių pasistengimai, matyti
Vasarai pasibaigus vyčiai mo.
narke,
kur atsibuvo
^
Visokius įnešimus kuo Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
Ti
yra
puikiausia
visoje pikniką-,
apylin iš ,"25. muzikantų
buvo,
dangus
apsiniaukęs,
tai
su
parašu:
veiklus darbas. Andrews A Oou,
rodoje. Pirmiausia ejo benas savo tėvynę liuosa, turi ir
žada tuojau griebties už di pa jau buvo nutarus ant pra dami
108
So.
La SaUe St., uždėta l»00 m.
kėje.
nebuvo jokios parodos.
Bu
" L i t k u a n i a n Division", sekei priešų - trukdytojų,
desnio veikimo.
kuriais
eito
susirinkimo.
Dal^ar
tik
Atstu nuo fabrikų kalnuose, vėliavos: Suvienytų Valstijų
vo surengtos tiktai prakal(»os
y r a : vokiečiai, lenkai ir mū
Parapijos piknikas gerai reikėjo pasitarti apie siunti
apaugusiuose visokios rųšies ir garbės su 53 žvaigždutė
ir kariuomenės • maršavlma**.
sų
socijalistėliai.
Toliaus
mą delgatų į seimą. Matant,
pavyko.
medžiais. Oras sveikas, liuo- mis,
nes tiek lietuvių iš Ho- gerb. kalbėtojas aiškiai išdės Taip ir užsibaigė 4 d. liepos
kad viena kuopa neįstegs,
Paukštelis.
paroda.
sas nuo durnų ir dulkių, ku mestead tarnauja kariuome
^5" * !
wr.
tė įrankius ir budus, kuriuos
tai nors su apskričio kuopo
-^Jc^_
riais Homesteado gyventojai nėj.
Paskui vėliavas sekė mo kiekvienas mūsų laisvės prie
Kaip buvo pirma garsinta,
mis susidėjus siųsti.
Kuopa
nuolatai vaišinami iš Geleži terių skyrius. Pirmoje eilėje šas vartoja.
Dr.J. Bielskis kad nuo to pikniko, jeigu liks
iki šiol dar »buvo delegatui
nių dirbtuvių.
Visi pasinau- ėjo trys merginos ir trys nio kalbėjo pusantros valandos, pelno„ tai bus skiriamas Tau
paūkavus tik $5.00, o Ap
LEIDI SLINKTI
dojo proga pasilinksminti «į j tinos, kurių sunai tarnauja, bet kalbėjo taip aiškiai, taip tos Fondui, bet kad iš prie
Potnyčios ryte, liepos 12 d. skričio buvo sumanyta, kad
SAVO P L A U K A M S ? !
pakvėpuoti tyru oru. J a u iš Jos turėjo ant krūtinių pri užimančiai, kad žmonės nei žasties lietaus piknikas neįvy pasimirė Bernardas Rupšis, kuopų išrjnkti kandfdatai į
Neturėsi daugiau kai-1
pat ryto parkas užė nuo vai segtas
tunuotų,
resvų, krintan
mažas vėliavėles su neapsižiurėjo, jog prakalba ko, tai ir jokio pelno nebuvo, senyvo amžiaus sulaukęs. Pa delegatus susirinktų ir iš sa
čių, pleiskanuotų, ap
kų klegesio.
Antroje va žv a i gž( i u t ėm i s:
viena
su jau užbaigta. Pasekmės labai bet nenorėdami atsimesti nuo laidotas tarjo su bažnytinėmis vo tarpo išrinktų vieną ar
mirusių,
žodžiu—ligui
stų
plaukų—ko
turėtu
landoje, po pietų, pasigirdo ir dviem, kiti dvi po vieną, paro gražios. Nors rinkliavos Tau prižadų,
tai nors k i toki uo apeigomis, Šv. Kazimiero ka daugiau delegatų j seimą žiū
mei visuomet gedinties,
nes tas daro Tau ne
muzikos balsai. K a i p bema- dančiomis, jog jos Dėdei Ša tos Fondui nebuvo, bet prie- būdu turėjom savo prižadus pinėse. Lai rainiai ilsis šito rint kiek bus pinigų padengi
apsakomą nemalonumą
tai platforma prisipildė šoke-, n m j p a a u k o j o savo myliminu- ^ y r i a u s pristojo penki nau išpildyti. Vietos lietuviai nu je svetimoje žemelėje.
—jeigu tik urnai pra
mui lėšų.
Dabar sumanyta,
dėsi vartot mūsų su*|
jų poromis.
Mažieji vyčiai sius sūnelius.
kad nuo kiekvienu $5.05; ku*Moterių
ėjo ji nariai pasižadėdami mėne pirkimui lietuviškos vėliavos
t i ' " " f " i r>1r'';ams vais- ^ ^ ^
lui ' ucxinaiuga". Geresnių plaukam
turėjo užleisti vietą paaugu 100 sii viršum.
Apsirengę sinę duoklę pagal išgalę ir turi suaukavę nemažai pini
pa gali rinkli vieną kanuiuaui vaistų
už "Dermafugą" nėral
Vėl " p i e m e n ų " išdykumai kaipo vieną balsą.
siam jaunimui ir svečiams. baltais rūbais ir baltomis keli seni nariai su užvilkto gų, rodos apie 130 dol., tai
Vienu
padarys tą, kad Ta
apsireiškia.
Šiose
dienose balsu mūsų kp. nepasitenkino, vo"Dermafuga"
Gražu žiūrėti, k a i p jaunimas vienodomis skrybėlėmis Ame- mis mokestimis atsilygino.
plaukai
bus
tankus, švelnus i
gi nupirkus vėliavą dar liks
skaistus!
Oda
Tavo
galvoje bus ty
būrys vaikėzų apdaužė, apter todėl nariai pradėjo aukoti.
linksminasi. Ypatingai malo rikos trispalviais
kaspinais
ra,* pleiskanos išnyks ant visados,
keletas desetkų dolerių, tuos
šė
ofisą
Real
Estate
kompa
Liūdna
žinia.
niekad daugiau neslinks
nų, kad nepamiršta) jog yra apjuostomis.
Paskui moteris
Pirmiausiai penkinę paklojo oBusiplaukai
ir žadama pasiųsti į Tautos
patenkintas savo plaukais 1 N<
nijos toliau nuo. apgyventų klebonas, kun. H. J . Vaičių pavydėk kitų puikiems plaukams,
lietuviais.
J a u nuo poros važiavo automobilius su lie
Užbaigus šį raštelį
svar- Fondą.
les pats gali turėti dar dailesnius 1
vietų.
Policija tų vaikų ieš nas,
metų mūsų vyčiai samdydami tuvių mokykla ir kitas auto biausis pranešimas, y r a : lie
paskui
J
u
o
z
a
p
a
s
Moc
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
Pagyrimo verti vietos lie ko.
Gėda tėvams, jeigu po j kus.
suvis dykai išbandymui "sampilą".
muzikantus
šokių
pramo mobilius Raudonojo Kryžiaus pos 5 d. pp. Juozas ir Marė
Po 1 dol.: A. Krencius, Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
tuviai už t a i / kad
atjaučia licija jau rūpinasi jų vaikais.
goms stato išlygas, kad k a r t s papuošalais aptaisytas.
Pas Naujokaičiai gavo iš WashJ . Šlogeris, J . Brazauskas, J. ešų, gausi išbandymui dėžutę "Dertautos
reikalus
Ir
prie
kiek
mafugos" veltui, sykiu ir brošiūra,
nuo k a r t o įmaišytų į eilę ir kui
automobilius
šešiolika ingtono telegramą, kad Jų su
Mozeris,
P
.
J
a
k
š
t
a
s
,
A.
Za
oivardytą:
"Puikus Plaukai".
lietuviškų šokių.
IŠpradžių mergaičių tautiškais rūbais nus J o n a s 27 gegužės tapo vienos progos su aukomis
Lietuvės moterys pradeda karas.
Po 5 0 c : S. Miksas, ARGIL SPECIALTIES CO.,
prisideda.
Sioux
City
lietu
buvo sunku. Nenorėta, spar apsirėdžiusių
suprasti savo svarbą visuome M. Mažeika.
rūtų
vainikė užmuštas mūšyje Prancūzijos
Dept. 18
m'4
Viso $17.00,
viai
visados
viršys
vakarinių
d y t a i ir k r a t y t a s i nuo lietu liais pasipuošusių nešė Iš fronte.
P. O. Box 37, Philadclphia, Pa.
niškame gyvenime. J o s taipA. a. J o n a s gimė valstijų
lietuvių
kolonijas.
viškų šokių.
Šiame piknike skleistą Suvienytų
pat mato sau geresnę ateitį
Valstijų Homestead'e. Tarnavo Dėdei
Koresp.
jau prieita prie to, kad pusė vėliavą. Mergaites su vėlia Šamui kaipo liuosnoris. [sto
organizacijose, negu be jokios
šokių buvo lietuviški - tautiš va lydėjo Šv. Kazimiero ka jo kariuomenėn liepos mėne
organizacijos.
Dabar lengki.
Lietuviškai šokama ne reiviai uniformose, per petį syj 1917 m. Štai a. a. Jono
viaus galės * atsispirti prieš
tik lietuvių, bet ir ameriko persijuosę baltais kaspinais žodžiai, kuriuos jis rašė savo
viską ir apsisaugoti nuo lais
nų.
Aštuntą valandą vakare su parašu: " w e stand by the tėveliams paskutiniame. laiš
vamany bės,
bedievybės *ir vi
mažieji vyčiai koncertų salė f l a g " .
so kito, kas tik tvirkina ir
Paskui vėliavą sekė ke:
"Nesirūpinkite manimi
je atliko programėlį. Sulošė vyrų sekcija su Dėde Samu ir neliūdėkite, brangus tėve
ardp. šeiminišką
gyvenimą.
4
keturis mažus teatrėlius, tar priešakyj.
Senai jau moterims
reikėjo
Vyrų
parodoje liai, atminkite, kad aš kariau
pus pamarginant dainelėmis. dalyvavo 300 su viršum. Pa ju už savo tėvynę, nors jos ne
organizuoties, idant nuo to vi
Home Blend vettmn
pardavėjai
ir
daug
so apsisaugoti.
T v a r k ą vedė vargonininką?, roda baigėsi
parke priešai m a č i a u " .
krautuvių parduoda tą
Taip už brangios
pačią kavą po 3 0 c
kuriuom yra panelė Ona Pi- Carnegie Lįbrary, k u r ketu mus'ų tėvynės Lietuvos laisvę
Kasžįn delko vietinė Mote
kučiutė.
J a u n i m u i besilink riolikos
tautų
dalyvavusių krito pirmoji Homesteado lie
rių Sąjungos kuopa negalėjo
GERIACSI8
Riešučių Sviestas
DAIRT
COCOA
sminant šokių salėje" čia se parodoje atstovai išreiškė iš tuvių kolonijos auka šioje
Labai geras po
visų moterių sutraukti savo
SVIESTAS
SVIESTAS
Geriausia Bankas:
nesnieji mažųjų vyčių pastan tikimybės jausmus Dėdei Ša nuožmioje karėje. Garbė tad
sulyginę su Ą a
kuopon.
bent, kokia, I n, P
gomis maloniai ir linksmai mui.
Lietuvius atstovavo Dr. lai būna didvyriui, lai jam
% sv.
I"«
Šiose dienose tapo sutverta
»HJI
•
•
•
»
"•
"
praleido arti dviejų valandą. L Bielskis. Kad lietuviai at Viešpats Dievas suteikia am
nauja moterių draugija, var
,,EST SIDE
1844 W.Chicagoav
I KORTO sq>«
P i k n i k a s k a i p sveikatai, taip kreipė amerikonų atidą savo žinąją laisvę pas save Dan
187 3 Milwaukee a v 1836 Bluclsland av sies w. »>i.o«i
' 406 W.pivi8ion s t
du " D r a u g i j a Namų Apsau 2064 Milveaukee av 8612 W. N o r t h a v .
SOUTH
SIDE
720 W. Nortb a r .
1045 Milwaukeo A 1217 So. H a l s t e d s t 8023 Wentworth avJ, 2640
ir dvasiai atsilankiusių buvo puikiu pasirodymu,
liudija gaus
karalystėje,
nuliūdu
Lincoln av.
gos'
\
J
valdybą
inėjo
se
'
1510 W.Madisou s t. 1882 So. Halsted s t 3427 So. Halsted st. 8244 Uucolnajr.
naudingas.
Neabejoju, k a d ' patys Amerikonai. , Pirm^ė- siems gi .tėveliams suramini PIRKITE KARES TAUPY kančios ypatos:
4729 S. Ashland a?. > 8418 N. Cterk at,
Mykolaitie 2880 W M a d i s o n s t . 1818 W. l ž t b p t .
Gojeftfe.
ir medžiagiškai atnešė pelno, j <įk parodos Komiteto, miesto mą!
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) nė — pirm., V. Feiziutė —
•
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CICERO KRONIKA.
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19c

46c

/

29c

41c

Ketvirtadienis, Liepos 1S 1918
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CHICAGOJETĮ

~.-*

Piknikas tai Piknikas
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— Xew York, liepos 16.—
Miręs šio miesto buvęs majo
ras Mik'hel paliko turtų ver
Aleksandras Plyš, 12 motu, tės 25,000 dol. Visa tai užra
13433 Baltalo ave., Soitth Chi šė motinai ir savo žmonai.
cago, daugiau neraliuos u
IŠ NO. SIDE.
nevarinės iš prerijų naino mo
tinos karvii) vasaros vaka
rais, kadangi užvakar vienas Draugijų viršininkų susirinkipiktadarį* žmogus jį nušovė
*
mas.
ir vaikas mirė. Tai įvyko jam
Viršininkai visų Nortk gi
karves varant namo iš' preri
de, lietuvių draugijų, kurios
jųSpėjama, kad nelaimingąjį dalyvavo trečiosios laisvės
nužudė C. 0. Uppinghouse iš paskolos apvaikščiokime iv
Oibson, Ind., specijalis gele Neprigulmybės Dienos (liepos
4 d.) paminėjime, kviečiami
žinkelio Beit agentas.
šiandie, liepos 18 d., 8:00 va
Agentas suimtas ir laiko
kare, būtinai susirinkti i Šv.
mas So. Cliicagos policijos
Mykolo Ark. parapijos sve
nuovadoje. Policmonas Dootainę (KJ44 Wabansia ave.).
ley pasakoja, kad tai jis bu<
Bus svarstoma, kaip tinka
nužudęs vaiką.
miau pasidalyti iškaščiais,
Policijos nuovada stipriai kokie padaryta minėtiems apsaugojama, nes gyventojai ha i vaikšciojimams. Prašomi su
šiai inirte prieš intariamąjį sirinkti visi viršininkai.
agentą.
Komitetas.

Bet Piknikas Piknikui Nelygus!

NELAIMINGASIS DAU
GIAU NERALIUOS.

\

It t
\

SUIMTA 12 PLĖŠIKŲ.

,<

Policija tvirtina, jogei trum
pu laiku busianti susekta plė
šikų gauja, kuri kituomet iš
jubilieriaus krautuvės Marshall Field buste išplėšė vi
sokių brangakmeni]
vertės
$250,000. Tai įvyko sausio 26
d.
Sąryšyje su ta vagyste Ii ik
šiol suareštuota 12 žmonių,
kurių tarpe yra viena mote-

Bell

System

WEST SIDEJE

K

UOMET- duodi signalą operatorkai ir

12os METŲ TOS PARAPIJOS
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMUI

paprašai numerio, ji pamaželi atkarto

ja šitą numerį.

Kadangi ji yra taip išmokyta,

kad persitikrinti, kad ji nugirdo tikrąjį nu
merį.

NEDĖLIOJĘ, 21 D. LIEPOS 1918

1

Yra labai geras paprotis visuomet atsa-

RENGIA

kyti operatorkai, kad gerai ar kokį kitą pa
našų žodį.

J i tuomet bus užtikrinta, kad ji

' Su Įvairiais

PIKNIKĄ

gavo gerą numerį.

ŽAISLAIS BEI
v

*

CHICAGO T E L E P H O N E COMPANY

•
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Į v y •k s

Stickney Grove

•

LIETUVOS VYČIŲ 4 KP.
DOMAI.

Gražiausiame Darže
1

Lietuvos Vyčiu 4 kp. susi
Kurie dar. netureįo progos išvysti to
rinkimas atsibus ketverto,
taip žavejančio 'vaizdelio
liepos 18 d., T! vai. vakare,
Dievo Apveizdos parap. sve
tainėj,
šiuomi yra kviečia^
mi visi nariai susirinkti į pa
skirta vietą,kadangi bus labai
Išpažinties Paslapties Auka
svarbiu dalykų aptarti kaslink Lietuvos Vyčių Apskri
Tai pasiskubinkime nes tiktai ketirios dienos teliko būtent
čio pikniko, kuris įvyks nerisk e.
dėlioj, liepos 28 d., Willow
Daugiau areštavimų laukia
Spring miškuose.
raa.
Perstatymas prasidės 9 vai. vakare
Nėra ko plačiai aiškinti apie išvažiavimų, kadangi yra
PAŠOVĖ POLICMONĄ.
Aušros Vartų Parap. Darže
jau kiekvienam žinoma.
Taigi ir tikimės, kad kiek
Vakar ryte pavojingai pa
Neatidelįokite iki paskutiniai dienai^nes tuomet
šautas policmonas
August vienas vytis ir vytė 4 kuopos
net galima vietos pristigti.
Visi kas gyvas subruskite
Loul iš Knglewood nuovados. atsilankys į paskįrtų vietų ir
prisižiūrėti tam vaizdeliui.
->.
Tikrai nčra žinoma, kas jį pa palengvins aptarti ir sudaryti
pienų de] išvažiavimo.
šovė.
•
Kvieslys
Z.
Teėiaus spėjama, ar tik ne
PaieŠkau savo brolio A l e k s a n d r o
bus Danielio Mc(Jarthy dar
šiniki-viciaus, p a m o č i a u j o a d r e s e .
ALEX. MASALSKIS
bas. Minėtas policmonas me
Jisai gyveno St. Louis.
Meldžiu a t 
GRADOIUUS T
sišaukti s e k a n č i u a d r e s u :
džioklės slackerių metu McP e t r o n ė l ė Adomaitienė,
Lietuvis gra
«
Garthy buvo suareštavęs.
Gauti > ffersni dnrbg. ir 1237 So. 51 Ave.,
Cicero, 111.

.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

LYONS, ILL.

Visi Lietuviai yra Širdingai

Kviečiami

Platesnios Žinios bus Ateinančiam Subatos "Drauge"

"THE VICTIM"

4

&

Tel. Cicero J 52.

Tel. Drover 7042

Dr. S. NAIKELIS

18 - 19 -- 20 ir 21 šio mėnesio

Dr. C. Z. V eželis

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
4847 W. 14th St., , Cicero, m .
VALANDOS: n u o 0 iki 12 Išryto,
nuo S iki B DO pietų, o u o 7 iki
9 v a k . Nedellomle: n n o 9—11

LIETUVIS DENTTSTAS
Valandos: n u o 9 ryto iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 SO. ASHLAND A V E N U E
arti 47-tos Gatves.

3109 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis n u o 5 iki 8 vai. vakare.
Telefonas Yards 5032

K

8-

Dr. M. Stupnicki

• < • • • * -

Į

i

DIDELIS
v

,x

NAS

Čia yra JŪSŲ Proga!

*

MILITARINIS STUDENTŲ
KURSAS.
Šiandie Fort Slieridan pra
sideda militarinis
studen
tams kursas. Kursan įstojo
3,150 studentu iš įvairių Suv.
Valstijų kraštų.
Baigę militarinį kursą stu
dentai išnaujo sugryž į savo
mokyklas baigti mokslus.

Si i

UŽDAROMI PRIVATINIAI
DARBO BIURAI.

i

iii

d a u g i a u pinigu.
Visur r e i k a l i n g a d a u p :
kirpėju, t r i m e r i ų , r a n k o 
vių, k i š e n i * ir skylučių
dirbėjų.
Taippi p r e s e r i ų t
ir siuvėjų e l e k t r o s ma&i- i
noiuis. Darbai laukia. At- j
eikite dienomis a r b a v a k a r a i s . Leng-vi • mokesčiai |
Specijaliai k u r s a i m e r 
g i n o m s formų
kirpime
p r i t a i k i n i m e i r siuvime
— $15.00.
Duodami
diplomai.
I'atrenos daromos pa
s a i J u s ų miery. — bile stailės a r b a didžio,
iš bile m a d ų knygos.
MASTKR DESIGNING SCHOOL
J. F. K a s n k k i , Perdėtinis,
118 N. l.a Salle Gatvė.
Kambarys
416-417.
Prieš City Hali.
NniHIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlI.

Paitšknu moksleivio Fabijono č e ' atariauskio.
Pavasaryj 1012 m. jis
; vveno Waukegane, 111., paskui išw ž i a v o į farmas užsidirbti pinigų,
k;. 1 turėtų iš k o mokslus eiti. Žie
ma 1012 jis buvo Špokam*. Wash.
Nore lami j j sulyg išgalės sušelpti,
nield.itt j), arba žinančius pranešti
kur jis dabar yra.
J o sesuo.
Zofija Yizgirdieuė-tVbataraiiskiutė.
1011 FlĮlH Str., . . . Waukegan, 111.

borius.
Atlie
tu v i s o k i a s
\ laidotuves k o pigiausial. Tu
riu savo karą
bonus ir auto
mobilius.

3307 Aūburn Ave.,
Telephone Drover 4189
*•—-

m—

-

—•

A N T PARDAVIMO
mūrinis namas
turintis
akmenin]
fundamentą
a n t 2 pagyvenimų • 6
kambarių randas.
Turi parsiduoti
greitai, m e l d ž i a m e a t s i š a u k t i s e k a n 
čiu a d r e s u .
Ahern
3445 S. Asland Ave.,
Telefonas McKlnley 61

u
t
i

Hr. G. M. GLASEK r
PRAKTIKUOJA 26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
S149 S. Morgan S t., kertė 32 «t.
CHICAGO, ILL.
Specijalistas
Moterišku Vyrišku ir Vslko
Taipgi Chronišku Ligų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir n u o 8 iki 8:30 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687.

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
Lietuviu

i

.

acijos endrove

•

1N

Woodboro Wisconsin Lietuviu Kolonijoj

UTARNINKE, JDLY 23,1918
TRŪKIS IŠEIS ANT NORTH WESTERN DEPOT
Madison ir C ana I Street, Chicago, 111.

,

&

— . f

laiiaaiiimiiai]
ANGLIŲ MAINIERIAMS

r AL.; 4—« rukus*,
tumelio
S
Kvaterineistro majoro Zimmla 19—1J ry*9.
T e l e f o n u B O U L E V A R D 7179
mermano hiure, 3615 Iron fiitfliitfftiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiHim
gat., reikalinga tuojaus 1(X) I JOSEPH C. WOLON S
Tiiiiiiiiiiiiimiuiimimiuiiiiiiimiiiiinin
mes
turime
vietų
del
keletos
klerkų ir stenografijų, bejg
Lietuvis Advokatas
skirtumo vyrų ar moterių.
29 So. LaSallc St.,
lietuvių mainierių, mainose
Vakarais 2911 W. 22nd Street
S nėra gazo nei vandens. DarRockwell 6999
Residence Humboldt 97
AREŠTUOTAS PARANKIi bo sąlygos labai geros. Dar
^
CHICAGO, ILLINOIS
NINKAS.
HiiiiuniiiMiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiniiiiiiuiTF bas pastovus. Gera užmokėstis.
, . ,
Policija suareštavo profesiA K i r SPECIALISTAS
Telefonas: McKlnlev 6764
jonalį parankininka (bon<įsRašykite ar atvažiuokite.
Patarimas Dykai.
Ofiso
valandos:
nuo 9 iŠ ryto iki S
maną) Alfredą Fordą. Jį skun
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Cantral Coal Co.,
vai. vakare. Nedėliomis 9 *ki 12
GYDO VISOKIAS LIGAS
džia Samuel Piekas (2848
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 S t
Cantral,
111.
S457
South
Western
Boulevard
West 20 gat.) už pasisavini
Telefonas Yards 4317
Kampas W. S5-tos Gatvės.
Telefonas Boulevard 6487
mą poros šimtų dol.

Dr. A. R. Blemanthal 0 . D.

';

PARENGTAS P E R

ANT PARDAVIMO

! oa, p, ŽILVITIS (

—

ant Vakacijos

Taipgi dldeenė dali grabų
patįs dirbame.

Federalio darbo biuro di
rektorius, Nicliolas Van Der Vežimas su Viršum
ANT PARDAVIMO
P
a
r
s
i
d
u
o
d
a
labai
pigiai
p
a
s
K.
,
p
a
r
d
u
o
d
u
greitai ir pigiai a r k l j , v e 
Pyl, praneša, kad su rugpjū
žimą i r visus p a k i n k u s .
Meldžiu a t 
čio 1 diena Cliicagoje turi Kaplan a n d Sons, L e a t h e r ir F i n d i n g sišaukti s e k a n č i u a d r e s u :
1530 So. 49 Court, Cicero, 111.
but uždaryti visi privatiniai Krautuvėj, 4608 So. A s h l a n d Ave.
4*
darbo biurai, kadangi su ta P i r k i t e s a u s k u r a s , č e v e r y k u s ir j
REIKALINGI LEBERIAI
diena ims veikti tik vienas kitus reikalingus dalykus čeverydel lumber yard, darbas pa ĮĮrillllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIII
kams nuo mūsų.
federalis darbo biuras.
stovus — uždarbis nuo $3.00
«ii<#IIHIIiflitlUII!11IIMIMl!fllltll!ilHlfii»
Tik federaliam darbo biure
iki $3.50 į dien$. Proga iš
bedarbiai žmonės galės gaut
LHCTl VI8
GYDYTOJA*
mokti darbą būti "tallymen".
Telefonas: PULLMAN 143
IR CHIRURGAM
darbus.
Atsišaukite tuojaus
S
S
Dr. D. J. BAG0ČIUS
Gyvenini*
vieta
Harris Bros.,
LUDTUvJS GYDYTOJ AP
REIKALAUJA 100 KLER
8S15 SO. HALSTED ST., =
IR CHIRURGAS
35th and Iron Sts
Tel. Drover 7179
KŲ IR STENOGRAFISČIŲ. i 197UI SO. lCICRlOAJf AYU..
OFISAS:
ROSELAKD, I U J N O T 8
M 6 9 So. Leavtn St,
—

J

Bus privatiški karai užsakyti trūkyje del lietuvių visų, kurie dalivaus kartu
šiame išvažiavime.
Kurie manote dalivauti kartu, malonėsite duot žinią į korporacijos ofisą porą
dienų pirmiau ir užsiregistruoti savo vardą, tai žinosime kiek extra karų užsakyt.
Korporacija kviečia visus savo narius ir pažįstamus lietuvius kuoskaitlin*
giausia dalyvauti ant virš minėto išvažiavimo, kur linksmai praleisime vakaciją
ant tyro oro vasarnamiuose ir miškuose, aplinkui puikus ežeras, išsiplauksime ir
žuvių prisigaudysime, ir tuom pačiu sykiu pamatysit lietuvių kolionijos žemę.
Jaigu laikas nepavelitų nekuriems ant virš minėtos dienos išvažiuoti, tai mes
antra išvažiavimą turėsime tokį pat Subatoj, August 3 dieną, 1918 m., ir taip pat
4 vai. po pietų ant to paties dypo.
Su guodone

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So Halsted St, Chicago, 111.

