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VOKIEČIAI MĖGINA ATGELEŽINKELIŲ DARBI
GAL PEREITI PER MARNE SUSIAURINTA CUKRAUS NINKŲ ALGAS PAKELIA.
VARTOJIMAS.
•
Washington, liepos 26.—
Prancuzai vokiečius atbloškia.
WASHINGTON, liepos 26. Generalis direktorius McAdoo
Paryžius, liepos 26.—Vokie —Maisto administracija vakar pakėlė geležinkelių šapų dar
Londonas, liepos 26.—Ang dalyvaus inžinierių amatų de
čiai užvakar naktį smarkiai paskelbė, kad cukraus varto bininkų algas. Bus jiems mokontratakavo prancūzus neto jimas susiaurinamas pradėjus karna pp 68 centus į valandą. lijos karės taryba nusprendė, legatai. Tikima, kad daugu
kad amunicijos dirbtuvių dar
li Dormans ant šiaurinio Mar rugpjūčio 1 diena.
Nauja
užmokestis,
kuri bininkai, kurie nesustos strei ma delegatų norės, kad visi
nariai balsuotų pirm paskelbi
ne kranto. Jie paėmė Petit
Ligšiol per mėnesį vienam veiks nuo sausio 1-mos šių me kavę, bus paimti į karę.
miškus į šiaurę nuo Treloup ir žmogui buvo leidžiama su tų, yra nuo 5 ligi 13 centų į George H. Roberts, darbo mi mo generalio streiko. Chassins miestelį. Bet neilgai vartoti trys svarai cukraus. valandą augštesnė, kaip mo ni steris, andai pasakė, kad
Streiko būdas nepopuleriškas.
teko tai ^įžlaikyti. Prancūzai Gi dabar suvartojimas su kestis, kuri buvo mokama dar- vyrai gali b u t . n u o kariško
BAISUS VOKIEČIŲ PADE i MUŠIS PAVIRSTA Į LENKAmatų unijose nesutikimai
neilgai po to nuo jų atsiėmė. siaurintas ligi dviejų svarų. bininkams po generalįo mo tarnavimo paliuosuoti tik ta
JIMAS.
TYNĘS.
kesčių padidinimo, padaryto da, kada jie atlieka svarbes paeina iš streikininkų pasiel
Karės ofisas praneša, kad
Manoma,
kad
tasai
cukraus
#
gimo. Birmingham'e daugybė
PARYŽIUS, liepos 26.— Prancuzų-amerikonų kareiviai pranciizii kareiviai užpuolė vartojimo susiaurinimas tęsis I keli mėnesiai atgal. Bet yra nius darbus.
inžinierių atsisako streikuoti.
vokiečius ant linijos į pietus ligi sausio 1 dienos.
j truputį rrfažesnė, kaip darbi
Prancūzų kariuomenė atsidū
)
jau netoli Fere.
Streiko priežastis yra užgi- Ant Clyde upės, darbas ei n.
nuo Montdidier. Paimta daug
ninkų organizacijos reikalavo.
rusi tik už trijų mylių nuo Fe
- Tuo būdu manoma sutaupy
nimas laivams apleisti uostus. tykiai, be sumišimų. Darbinin
belaisvių.
re-en-Tardenois. Miestą bai
Pradedant
rugpjūčio
1-ma
ti cukraus, reikalingo talki
Washington, liepos 26.—
Valdžia užginimo neatima ir kai visai hesimpatizuoja su
Ant
Ourcq
ir
vakaruose
nuo
siai bombarduoja talkininkų Nuolatos :en^dami
diena,
darbo
valandos
bus
su
ninkams.
pirmyn,
stipriai laikosi savo decizijos. streikininkais. Maneli ester'yje
lakūnai.
|j amerikonai su prancūzais vis Rheims ištiko smarkus arti
mažintos lig 8 vai. į dieną.
Pagaminama cukraus kie
kur dirba 15,000 inžinierių,
lerijos
mūšiai.
Gali
nubalsuoti
generalį
Algų
pakėlimas
apima
apie
Amerikonai taippat gula ] a bjmi artinasi prie vokiečiu
kybė šįmet yra mažesnė. Be to
išmėtyta 8,000 lapelių. Sako
streiką.
500,000 darbininkų visose S.
ant Fere-en-Tardenois.
Jie pietuose nuo Soissons. Tuotarapie 50 milijonų svarų nus
ma, dauguma darbininkų strei
ANGLAI
PAGERBIA
CARO
V.
dalyse.
nuo Chateau-Thierry eina į pu prancūzai, anglai ir italai
Tautinė konferencija šian kuos, jeigu valdžia neatšauks
kandino nardančios laivės.
PUSBROLĮ.
šiaurius ir šiaurytus.
t a i p g i artinasi prie vokiečiu
die įvyks Leeds mieste. Joje savo parėdymų.
DUODA
VĖJO
KATALIKIŠ
Visą Rheims-Soissons kylį apylinkėje Rheims.
Londonas, liepos 26.— Bu
KŲ MOKYKLŲ KRITI
dabar talkininkai bombarduo
Desperatinis mušis šiaurėje vęs didysis kunigaikštis DiSTUDENTAI ŽEMIAUS 21
<
KAMS.
ja. Ir iš visų šonų vokiečius nuo Marne kaskartas dau
mitri Pavlovič, buvusio caro
METŲ BUS MOKINAMI KA
veržia kaip kokia rinke.
— -—
—
giau virsta į lenktynes. Tal pusbrolis, paskirtas garbės,
San Francisco, liepos 26.—
RIAUTI.
ninT!ini/i m
Fere-en-TardenJbis yra vokie kininku kariuomenė pliekia kapitonu anglų armijoje. DiJėzuitas Michael Kenny ap
čių veikimo ir komunikacijos vokiečius, kad juos sutrukdy mitrius, rašo Daily Telegraph,
kaitino katalikiškų mokyklų
Washington, liepos 26.—Ne
New York, liepos 26.—Al kritikus. Kalbėdamas šia tema
New York, liepos 26.—Ben
centraiis punktas visam Rhe- ti, kol generolui Fochui ne- dalyvavo* paminėtinoje vaka
užilgo
bus
sudaryta
armijos
jaminas Sammel,
Sammel
koholio
vartojimas
New penkioliktame metiniame Aims-Sois30ns ^ylyj. Jei talki ; pasiseks Soissons-Rheims ky- rienėje princo
Yussupovo,
dalis
susidedanti
iš
studentų.
Bros. kompanijos, iš pietinės
ninkai tą punktą sunaikins, iio priešakio susiaurinti ir Petrograde! Čia užmušta žino York'e sumažėjo taip, kad merikos Katalikų Mokslo Su
Toje
dalyje
bus
studentai
Aprikos kątik atkeliavęs, pra
dabar vartojama mažiau tre sivienijimo susirinkime, kun.
tuomet 500,000 vokiečių bus užeiti prieš akis bėgantiems mas Rasputinas.
tarp J 8 ir 21 metų, kurie našauja, kad po karės hir?
vokiečiams. Gi vokiečiai deda
pragaištis.
Patarė, kad visos opo6a*įtnė suareštavo Dimit- Belloviv* l i ^ r ^ ė s v ^ ' r ^ n l •' Kennv
io«moriai fstofe Nori-m** su*
•
KaiJniriese betose t e k i pastangas, \;n<l vienur ir k&ur
rių. Gi caras ištrėmė jį Persi
sako, kad to priežastimi yra: b u t n g e r a i a p 8 v a r s t y t o B ,
talkininkus,
kol
ninku briovimuisi priešinasi sulaikyti
ir reivių.
jos frontan. Kada revoliucija
a
Privatinė vaizba Anglijo
Karės laikais taupymas;
tik užpakalinės vokiečių sar jiems pasiseks išnešti iš ky įvyko, jisai buvo Persijoje4.
kritikams parodyta jų l^lai
Šjton armijos divizijon bus je",M sako Sammel, " kuone
gybos, kad tuo būdu leisti ar lio savo kailį, amuniciją ir vi Tokiuo būdu ištruko nuo bol Padidinimas už alkoholį kai dingas nesusipratimas.
priimami fiziškai tinkantieji visai sustojusi. Nes valdžia
nos ;
są savo medžiagą.
mijai pabėgti.
ševikų.
Proga regulerio darbavimo- PADIDINA KARĖS LAIVŲ studentai nuo 18 lig 21 metų pagamina viską, kas tik rei
Xeoficijaliai
pranešama,
Vietomis ir vokiečių artile
Daily Express rašo, kad,
amžiaus. Mokslo metu, stu kalinga. Daug darbininkų rei
.
DIRBTUVC.
rijos kiekybė sumažėjo. Tur kad amerikonų-praneuzų ka buvusio caro sūnui Aleksiejui SJ.
dentai bus paprasti kareiviai kalauja.
"
Ligoninės rekordai parodo,
būt, viskas velkama toliaus. riuomenė grūmoja vienai iš
mirus, Dimitras yra rusų sos
" P e r keturis karės metus,
svarbiausių
vokiečių
vietų,
San Francisco, liepos 26.— tautinės armijos. Valdžia su
kad per paskutinius šešis mė
Žodžiu tariant, vokiečių sto
to įpėdinis. Nes 'didžiojo ku
teiks uniformas ir apšarvavi- S. V. dvigubai padidino savo
Fere-en-Tardenois.
Čia
yra
nesius nuo alkoholio susirgu Fmergency Fleet korporacija,
vis labai baisus. ,
vokiečių viso veikimo centrai nigaikščio Vladimiro Alcksan- siu buvo 1,079. Praeitais me- sykiu su Bethlehem Steel kor. mus. Atostogų laike kiekvie vaizbą pietinėje Aprikoje. AGauta žinių, kad kaizeris
drovič 'iaus
sunųs
koletas
su karės sandeliais.
nusprendė nupirkti 153 ake- nas kareivis studentas aptu merikonai indėjo daug kapita
tais
tuo
pačiu
laiku
buvo
3,karės tarybon sušaukia visus
metų atgal neteko įpėdinystės
rius žemės sale savo Alameda rės šešių savaičių militarinį lo tenai".
375.
Kai-kurie
mano,
kad
dau
tautos lyderius.
teisių.
fSammel sako, po karės bus
*
dirbtuvės, ir padidinti įstaigą. mokslą.
gybei vokiečių ten grūmoja
Ši divizija tautinės armijos sujungimas visų talkininkų
Tai visa atsieis apie $25,000,NEREGYS
BARZDASKUpavojus
papulti
nelaisvėn.
AMERIKONAI AKIS Į AKĮ
AUSTRIJOS PREMJERAS
000. Si užbaigta dirbtuvė bus suplenuota netikėtiems lai prekybos.
TYS
ANGLIJOJE.
V
SU 150,000 VOKIEČIŲ RE
PASKIRTAS.
*
viena iš didžiausių pasaulyje. kams ateityje" ir išlavinimui
. okieciai
taip-gi
didžiai
ZERVŲ.
UŽLAIKYS BĘVIELINIŲ
Londonas, liepos 26.—Rock . Dirbtuvė bus naudojarna į oficierius.
engiami toli šaujančiomis arVienna, liepos 26.— Baro Ferry, Cheshįce, turi neregį tam pačiam tikslui ir po ka
TELEGRAFŲ MOKYKLAS.
motomis,
su
kuriomis
talki
Londonas, liepos_26.—Devy
nas von Hussareck, buvęs ap- barzdaskutį, Leonard Jackson, rės.
SUVIRS MILIJONAS TURI
ninkai
sunaikina
vokiečių
rū
nios rezervu divizijos iš Ba
švietos minįsteris, paskirtas Jis, prieš išeidamas kariauti,
Kadangi S. Valstijoms stoDŽIOVĄ.
varijos princo Rupprechto ar pestingai išdirbtus transporta- Austrijos premjeru, vietoje
kuoja bevielinių
telegrafų
čia valdė barzdaskutyklą, ir ANGLŲ LENSOS GERES
mijos ir viena divizija iš ry cijos pienus. Geležinkelis nuo von Seydlerio, kuris andai su
pažinojo visus žmones tame
New York, liepos 26.—Tau operatorių, Chicagos viešųjų
NĖS Už VOKIEČIŲ.
tinės linijos prisirišta vokiečių Chateau-Thierry ligi Soissons visu kabinetu rezignavo.
tinės * džiovos
susivienijimas mokyklų taryba sumanė už
miestelyj.
.—
sosto Įpėdiniui pagelbon. Te- yra po talkininkų armotii ug
Nesenai Jackson sugrįžo iš
Manchester, England, lie praneša, kad Suvienytose Val laikyti bevielinių telegrafų
Tai-gri
vokiečiamssu liko
čiaus, manoma, kad vokiečiai nimi.
tik vienas
geležinkelis,
kuANGLAMS SEKASI.
fronto. Keli j o senųjų kostu- pos 26.— Prieš ,karę Anglija, stijose randasi suvirs 1,000,- operatoriams mokyklos.
bijosis įstumti daugiau karei riuo iš talkininkų nagų gali
Mokyklos, kuriose tas bus
merių patarė, kad užsidėtų kaip ir Suvienytos Valstijos, 000 žmonių, turinčių džiovą.
/
vių į kylį. Nes kylis gana jau pasprųsti.
Londonas, liepos 26.—Ang
sekančios:
išnaujo barzdaskutyklą. Jis ir pirkdavo daugybę daiktų iš Susivienijimas reikalauja, kad mokinama, yra
prikimštas, ir sunku yra vi
lų kareiviams gerai sekasi.
paklausė. Johnson skuta barz kitur. Apart kitų dalykų par butų padidinti ligoninių pa- Wendell Phillips High School
KARALIUS
PRIIMA
KON
sus kareivius jame išmaitinti.
Jie priėjo prie pietinės dalies
das kuone tuo pačiu gabumu, gabendavo iš Vokietijos ir ran^umai priimti džiova ser 39th gat. ir Prairie avenue;
GRESININKUS.
Pranešama, vokiečių prieši
Rossignol miško, Hebuterne kaip ir pirmiau. J o žmona lensas.
Carl Schurg High School,
gančius žmones.
nimąsi pietinėse kylio dalyse
dalyje, šiaurėje nuo Albert.
Milwaukee avenue ir Addison
kerpa
plaukus.
Dabar
lensos
daromos
Man.-i,
Rymas, liepos 26.—Italai
yra sumažintas.
Vokiečiai,
Fieldmaršalas Haig šian
chester'io dirbtuvėse. Žiūronų ŠV. TĖVAS SIUNČIA APAŠ gat.; ir Lane Technical High
priėmė a- dien pranešė, kad suėmė be
turbūt, deda visas savo pajė kuoširdingfausiai
lensos yra daug geresnės už TALIŠKĄ DELEGATĄ PI- School, Division ir Sedgwick
PIRKITE
KARĖS
TAUPY
gas, kad užlaikyti šiaurinį ky mėrikonų kongresijonalę par laisviu ir šVšis kulkasvaidžius.
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) vokiečių pagamintas.
LIPINUOSNA.
tiją italų armijos stovykloje.
lio šoną atdarą.
Mokinama bus visi: užsire
Juos
priėmė
karalius
Viktoras
Talkininkų veržimąsi
ant
Rymas, liepos 26. — Pope- gistravę, neturintieji 21-mų
OulcJiy-Le-Chateau netik gra Emmanuel ir gen. Diaz.
žius Benediktas XV paskyrė metų amžiaus ir suvirs 31-mų^
Amerikonai aplankė mūšio
sina vokiečių susinešimams su
kun. Joseph Petrelli apaštali metų amžiaus.
Fere-en-Tardenois, bet grasi vietą ant Piave, Montello ir
niu delegatu Pilipinams. Kun.
Monte
Grappa.
Taip-gi
ap
na ir vokiečių kareiviams ap
Petrelli taig-gi bus šv. Tėvo NUTEISTAS KALĖJIMAN
LIGI GYVOS GALVOS.
link Rpieds, kurių atsitrauki lankė kareivių stovyklą, kur
pasiuntiniu ir Kinijoj.
jie išreiškė Amerikos gerą va
mo linija pereina per Fere.
lią italams.
Teisėjas
George Kersten
DUODA PREMIJĄ MOTOR
vakar kriminaliame teisme nu
Vienas iš svarbiausių daly
BOLŠEVIKAI UŽPUOLA
MONAMS.
teisė John Dell CIaude, buvu
kų, kuriuos amerikonai matė,
KINUS.
yra 900 kareivių garbės me
Londonas, liepos 26.— Kad sį jurininką Great Lakęs ka
Pekinas, liepos 26.— Čia iš daliais apdovanojimas. Tarp
paraginti gatvekarių motor- rinio laivyno lavinimo sto
Urgos, Mongolija, pranešta, pagerbtųjų buvo dvylika amonus taupyti elektrą, čia mo vykloje. CIaude nesenai nužu
kad bolševikai užpuolė Mai- merikonų.
kama motormonams 50 nuoš. dė kitą jurininką ^ ir apvogė
jį. Už tai teisėjas Kersten jį
machen. Jie atėjo iš Kiakhta,
iš sutaupytos elektros.
nuteisė kalėjiman ligi gyvos
Siberijoje. Maimachen yra ki- j UŽDARYS VOKIEČIŲ BAN
nų dalis Urgoje. Bolševikai
KAS BRAZILIJOJE.
Londonas, liepos 26.—Ketu galvqs.
apvogė ir sudegino suviršurn
ri negrai vadai anglų vakari
Brazilijos valdžia įsakė, kad
25 namus. Urgos gubernato
nėj Aprikoj užsiėmė vaizba.
LIEPOS 26, 1918.
rius prašo, kad Kinijos val visi vokiečiai uždarytų savo
Jie išsiunčia kakao. Ta vaizba
džia jam pasiųstų kareivius, bankas, praneša Associated

TALKININKAI EINA PIRMYN
Vokiečiai skubinasi pabėgti
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STREIKAS ANGLIJOJE
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Praeitais metais mes, lietu sius teologus, karie mūsų uni
viai studentai, pasilikome Fri versitetui padarė didelę gar
burge vos keli universitete ir bę ir dabar mes įsitikrinę esa
keli žemesniose. mokyklos-;. me, kad pirmosios studentės
Liūdna buvo žiūrėti į mūsų lietuvaitės prisidės prie pakė
kaimynų ^lenkų moksleivių limo didesnės garbės mūsų
skaitlių abiejų lyeių,"kuris ne universiteto ir JDUS pirmosios
tik kad nemažėjo, bet augo, pijonierės, tikro krikščioniško
taip universitete, kaip ir že mokslo skelbėjos i r auklėto
mesniose mokyklose.
Žino jos lietuvių jaunuomenės.
44
k
Visa
Friburgo
lietuvių
jome gerai, kad laukia mus
18U0 W* -*6th S t ,
Tel. j j g g k į g 6114
ChfcagO, III. sunkus darbas po karės. Tai moksleivija supranta savo už
Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiittiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII gi aš kreipiausi į Amerikos davinį ir savo buvimo Svar
lietuvių visuomenės veikėjus, bumą Friburge. Visados bus
Penktadienis, Liepos 26 d. Šv. Ona,
prašydamas sušelpti 15 žmo dėkingi Amerikos lietuviams,
Šeštadienis, Liepos 27 d. Šv..- Pantaleonas,
nių ir paTašiau į jaunomenę kurie paduoda ranką tokiame
norinčią mokintis.
Atsirado sunkiame laike, ir įgiję moks
daugiau norinčių, kaip kad lą grįž tarpan savo brolių lie
REIKIA MOKINTIES ANG
tuvių ir švies juos mokslu ir
kviečiau.
•
LIŠKOS KALBOS.
Greitu laiku gavau iŠ Ame pavyzdžiu.
rikos 15,254 frankus.ir į£aSunki pradžia kiekviename
Vienas lietuviškų bolševi
Šita karė Suv. Valstijose
liavimą šelpti ir*"partraukti darbej Sunku buvo ir jmisų
kų šlamštas rusų bolševikus
sukėlė daug nepasitenkinimo jaunuomenę. Nežiūrint į bai
naujiems draugams užsidėti
galvažudžius pavadina pergetais išeiviais, katrie nemoka siausias sunkenybes šiandieną
naują gyvenimą.
Sunki ke
rais žmonėmis. Ir štai kodėl:
angliškos kalbos. Tuo reika jau turime naujų * draugų uni
lionė ir brangi, brangus rūbai
bolševikai ligšįol nužudę perlu buvo ir yra statoma daug versitete 8 ir vidurinėse moir nevisur gaunami. Tečiaus
mažai katalikų kunigų!
Jei
visokių
klausimų,
kokiuo kvklose du. Greitu laiku gal
kas gyvenimo pradžioje daubolševikai butų nužudę daubūdu nemokančius priversti sulauksime dar dviejų:
Iš giaus buvo išleista, negu ti
giaus kunigu,, tuomet jie butų
išmokti angliškos kalbos. Net naujų" draugi) turime 5 stukėtasi, tolesniame gyvenime
kur-kas geresni. Taip mūsiš
pačiam senate yra sumany
dentes Universitete ir vieną susispaudus galima bus atsikiai • bolševikai garbina rusų
mų, kad kar.ės metu visoj ša
Šventos Uršulės gimnazijoje. lyginti.
socijalistus bolševikus.
lyj uždrausti
išleidinėjimą
Tai pirmi mūsų tautos aDabar vėl gavome nuo ame
įvairiomis kalbomis laikraš
paštalai atvyko
Friburgan rikiečių pagelbos 6,000 fVaučių. Sakoma, kad šioj šalyj
Anais metais įsikarščiavu negali but leidžiami kitokie įgyti tikrą katalikišką moks- kų.
Tikimės, kad tolesniai
sių lietuvių minia suplumpino laikraščiai, kaip tik angliški. lą, išsilavinti krikščioniškoje laikas nuo laiko prisius ame
dvasioje ir sugrįžus tėvynėn rikiečiai pašelpos ir galima
vieną lietuvišką eiciliką kal
Suprantama, tokie sumany mokyti ir auklėti sesutes.
bėtoją už katalikų dergimą.
bus visiems ramiai mokinties.
mai gal ir rastų sau pritarė
Kad
geriaus
sunaudojus
lai
Kiek tai tuomet visa lietuviš
Rugpjūčio mėnesyje vėl lauk
jų, jei ne kai-kurie keblumai, ką mokslui, susipažinus su
koji cicilikija pakėlė triukš
sime pagelbos, nes geriau <
su kuriais šiandie negalima mokyklų, bendrabučiu vedi
mo!
O juk tą nepraustabur
vieną, kitą tūkstantį turėti
prasilenkti. Šiandie šioj ša mu ir pačioms išsiauklėjus
nį nenugalabijo, tik apkuldaatsargoje, negu pasilikti be
lyj gyvena milijonai žmonių, krikščioniškose
tobulybėse,
čino. Kaip bematai, ciciliki
skatiko, tuo daitgiaus, kad be
katrie nemoka angliškos kai jos visos apsigyveno pas se
ja įsteigė fondą teismo keliu
veik visiems reikia- už 2-3,me
bos, kaip tik savo įgimtąją. seris Uršulietes, kurios turi
mušeikų nubaudimui.
nes1 us išankšto užsimokėti už
Karės metu vyriausybei yra didelius mergaičių bendrabu
/vabvį, gyvenimą ir už mokslą.
4c
*yJk.f
reikalinga prie tų visų žmo- čius su trimis gimnazijomis ir
Tąja pačia proga turiu tar
mų
prieiti,
su
jais
susikalbėti.
Ž
miesto
iarmą.
Daug
pagelU
Šiandie
bolševikai
žudo
ti širdingą ačiū gerbiamam
Tai
galima
padaryti
tik
per
bėjo
pargabenime
mūsų
naujų
žmones. Jie už tai esą geriau
Londono klebonui kunigui
svetimose
kalbose
leidžiamus
draugų
ir
draugių
Friburgan
si.
Apmušusįeji eiciliką —
Matulaičiui vž gausias dova
laikraščius.
^
universiteto
profesorius
Dr,
pasmerktieji. Koks tai bjau
nas mūsų kolonijai. Visa:?
visi nemoką angliškai Pralotas Kiršas, universiteto pragyvenimas
rus cicilikiškas sprendimas!;
kiekvienam
neerali
bur
kaltinami
rektorius
Dr.
Manžeris,
<>f.
Su tokiomis savo piktomis pa
moksleiviui apsieina apie 150
žiūromis ir bjauriais darbais; apsileidimuose. Daugeliui iš de Lagen-Wendels ir £lber- į j j i i į j į mėnesį.
dar jie sakosi "užkariausią"
«fu likimas neleido pramokti i tino rektorius Dr. Van den;
/
isią
Kun. Adomas Vilimavičius.
pasaulį ir jie pravesią a" ro angliškai. Kiti neturėjo lai- į Wildenberg'as, kurie ir dabar
jų". "Puikų rojų" jau turi mės pramokti net savo įgim- Į pasilieka mūsų artimiausiais
toje^kalboje skaityti ir rašyti.I patarėjais.. Šie mūsų nekados STUDENTAI ĮMETĖ VAN
me Rusijoje."
DENIN PRŪSŲ OFINuo tokių nei .nereikia reika-1 neužmirštini geradariai su
CIERIUS.
lauti ko negalimo.
Nes jie pasididžiavimu kalba apie l'eVienas socijalistiškas šlam- sunkiai dirba, gamina šiai ša- tuvius. Sako: visados lietu
Vokiškoj Šveicarijos dalyj
štas nusiskundžia, kad jis į K * turtus. Jie yra šiai šaliai viai studentai (kunigai) bu
šiandie "kryžiuojamas".
Jį i i r vyriausybei ištikimi nema vo tarpe < pirmųjų studentų: santikįai žymiai atsimainė,
4;
*' kryžiuoja''
klierikalai' \ žiau už čia gimusius ameriko mes dalėme Lietuvai garsiau- kaip tai parodo mieste Luzerne atsitikimai, įvykusieji tar
Jie visuomet stovi už
tau tini rJ:.; ir pati vyriausy nus.
bė,. Kad išgelbėti nuo galuti demokratijos principus ir ne verstinas ateivių mokinimas pe internuotų i kaizerio oficieno ''nukryžiavimo", sakosi, sigaili nei turto, nei gyvas angliškos kalbos. Antai New rių ir šveicarų studentų.
Yorko
valstijoje
pravesta
Kuomet vieną kartą federayra vienatinis vaistas — tuo- ties paaukoti už tatai.
įstatymas, kad kiekvienas vai lės kolegijos skyrius studentų
jaus gauti tūkstantį naujų
kinas ir mergina nuo 16 ligi ėjo istoriniu tiltu, trys kaize
skaitytojų.
Nežiūrint to visa, visgi atei
21 metų amžiaus, katrie ne rio oficieriai mėgino jiems
viams reiktų padėti pastan
moka angliškai kalbėti, skai sumaišyti žingsniavimo taktą.
gų,
kad
kuoveikiaus
susipa
Deja, lengva tokius t*" r e  žinti su angliška kalba ir pra tyti ir rašyti, privalo lankyti Studentai jų nepaklausė. Tuo
ceptus" paskelbti ir pasiūly mokti nors tiek, kad butų ga mokyklas. Mokyklų lankymas met oficieriai pradėjo šaipyyra priverstinas. Gali lankyti ties ir pajuokti Šveicariją.
ti.
Bet su jais įsigyti "vais lima liuosai susikalbėti.
vakarines
mokyklas
arba
t ų " — tai jau kas-kita. Nes
Įžeisti
studentai puolėsi
Angliškai susikalbėti ir an
įsteigtas darbavietėse. Įstaty
kasgi gali skaityti ir platinti
prieš oficierius. Gerokai juos
gliškos kalbos pažinojimas
mas ims veikti su ateinančio
tokius laikraščius, katrie vie
yra reikalinga kiekvienam lie
apkūlė ir sumetė upėn.
spalių mėn. 1 dieną.
šai paremia ir pateisina šian
tuviui darbininkui. Nes tye
Suprantama,^ vokiečių pa
die rusų bolševikų atliekamas
Nemokančių
angliškai
pa
to šiandie yra vargas ne tik
Skundą.
bjauriausias galvažudystes f!
minėto amžiaus / vaikinų ir siuntinystė pakėlė
tinkamesnį darbą gauti, bet
Gali tai daryti tiktai didžiau
merginų New Yorko valstijo Studentai buvo pakviesti po
įstoti ir kokion nors unijon ir
licijos nuovadon ir tenai nu^
je priskaitoma apie 72,000.
sias nedorėlis ir beprotis civesti neprigulmingąjį nuo ki
cilikas, bet ne žmogus.
Šiandie yra jau tokių ir bausti mažomis pabaudomis
tų gyvenimą.
dirbtuvių; kuriose įsteigta an už sulaikymą gatvėje judėjiŠios šalies veikėjai atvirai
jno:
, IŠĖJO KAREIVIAUTI.
gliškos
kalbos
mokyklos
vi
kalba, jog visoj šalyj reikia
pravesti visuotinas - priversti siems tos kalbos nemokan
a
DETR0IT, MICĘ,
Darbininke'
pranešama, nas visiems ateiviams angliš tiems darbininkams. Į tokias
kad vienas iš to .laikraščio re kos kalbos mokinimas.
dirbtuves priimami darban
Liepos 20 d. f a t t e r n dirb
daktorių, p. J . Karosas, lie
Šitas sumanymas, nežiūrint tik tie žmonės iš angliškai ne tuvės darbininkai laikė susi
pos 22 d. pašauktas kariuome
jo tikslo, yra labai svarbus ir mokančių, -katrie sutinka lan rinkimą ir nutarė išeiti į
nėn ir atsisveikino su saviš
kyti mokyklą ir mokinties
pačių ateivių, mūsų nuomone,
kiais.
angliškai Pamokos laikomos j draiką. >igu riebus išpildyti
remtinas. Nes angliška kalba
paskirtomis ir liuosoini- nuo dagininkų ivikalavimai. J k i
čia
reikalinga
kiekvienam
šiol toje dirbtuvėje darbinin
Galva be išmintie*, tai tvirdarbo
valandomis.
žingsnyje: kaip gatvėje, taip
tovė be įgulos.
Tai geras daiktas. Nes vi kai dirbo 9 ' valandas i r ga
tramvajuje,
kaip
policijos
vo 85 c. į valandą. Dabar pa
nuovadoje, taip teisme, ir vi siems, apart savo įgimtos kal reikalavo 8 vai. darbo ir 1
Geras vynas ir daili mote
sur kitur. Be kalbos žmogų? bos, reikia būtinai žinoti >r dol. į valandą.
ris — tai saldus nuodai vydažnai kitų skriaudžiamas ir šalies kalbą, kuri,) kaip pažy
ruL
mėjome, kiekvienam žingsnyj
Šio- dirbtuves darbininkai
išnaudojamas.
f
būtinai reikalinga.
yra gerai susiorganizavę į
Deja, ir humoristai privalo
Todėl lietuviai darbininkai uniją ir tikisi, kad jų reika
mirti, nes mirtis nepažįsta
Dabar karės metu kaikurio- privalo mokinfies angliškos lavimai bus išpildyti.
šposų.
se vietose jau pravedama \Į\ :- j kalbas.
Stasys.

Drangas" Publishing' Co.
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Skaitykit ir platinkit Dienraštį "Draugą."
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sos paltai, ir, baltomis kepurė*
mis, taipgi ir vaikučiai visi
Dr. G. M. GLASER
vienodai, Kelios mergaitės bu
PRAKTIKUOJA 26 METAI
• Gyvenimas ir ofisas
vo > pasirėdžiusios į " R e d
S149
S. Morgan St., kertė 83 sU
^ » » » » • •.»
White
and
Blue",
taipgi
kele
Baigdamas savo virš dvie
CHICAGO, rLL.
merdingą ir tuojaus išreiškė jų valandų prakalba, gerb. tas vaikučių i "Seout Boys".
IŠ WAUKEGAN, ILL.
Specijallstas
Moterižky Vyriškų ir V*lk«
norą tenai nuvažiuoti ir pasi kalbėtojas nurodė*kaip kiek Labjausiai * moterys darė gra
Taipgi Chroniškų Ligų.
žu
įspūdį
su
savo
vienodu
kalbėti
su
tais
žmonėmis.
NeOFISO VALANDOS:
Rankų darbo paroda.
vienas iš mūsų gali prTsidėti
iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2^po piat
sprėdarų bet, kad hutų buvę
kurie .pittsburgiečiai baugi
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios
Nors AVaukegan'o nedidelis no, girdi verčiau tenais neva prie prakilnaus darbo del Lie visos pasirėdžiusios tikrai hevakarais ofisas uždarytas.'
tuvos
laisvės,
ne
vien
"auko
Telephone Yards 687.
nuėstas, bet jame yra apsigy žiuoti, nes gali dar pakaušį
tuviškairtautiškai, tai gal dar
venę gana daug Jietuvhj. J i e pramušti. Pasiteiravus dau mis, bet ir moraliai ir ,jei bus
butų buvę. gražiau.
Clio
moka gražiai ir daug dirbti, giau, suradom vieną ^drąsesni reikalas, fiziškai. Taip ir už
ras, kurs vadinasi, jaunuome rc
sibaigė
laukiamos
prakalbos."
tik toli ne viskas būva apra
ir (ifiugiaus susipratusį žmo
nės žiedas, net ir tos kelios
syta spaudoje.
T3r
7 Bielskio prakalbos p a 
gų, kuris pasamdė svetainę ir
lietuvaitės neįstengė pasirė
VYaukogano moterys šįmet pranešė, kad atsibus prakal sekmės tokios, k a d nekurie dyti tautiškais rūbais. Api
sumanė ir baigia rengti savo bos.
• tuojau pamatė teisybę — pa vaikščiojime dalyvavo suvirs
Pagydimas
rankų darbų paroda. J a u
Atėjus paskirtam laikui, budo iš tamsybės ir nežiny- 700 lietuvių.
Abelnai imant
Be rizikos!
daug dalykų pagaminta, kiti svetainėn susirinko nemažai bės miego ir tuoj pasižadėjo viskas išėjo labai pasekmin
Be skausmo!
baigiami daryti.
Šiandie, t. žmonių. Pribuvo ir Dr. Biel- dirbti Lietuvos . labui, kiti gai ir gražiai. Laisvės My
y. pėtnyeioje 26 d. liepos, fie skis, su juo atvažiavo keletą pradėjo mąstyti ir toliaus' lėtojų dr-ja, taipgi buvo toFranklin
tu vės suneša į Lietuvių sve vaikinų iš Homesteado, kad klausinėti apie Lietuvos padė kiuo pat būdu kviesta prisidė
Carter
M. D.
tainę, ant kampo Lincoln ir pamačius
kaip
socijalistai jimą, nes jiems viskas buvo ti, bet ji atsisakė ^ r nedaly
9-tos gatvės įvairiausių išdir muš kalbėtoją. Dviese iš nauja, ką šiose prakalbose vavo, sakydama savo susirin įžymiausias Chicagos daktaras akių,
binių: audeklų, mezginių ir Pittsburglio atvažiavom irgi girdėjo. I r tuojaus tapo su kime: "mes netikime į Vytau
ausų, nosies ir gerklės.
tvertas Tautos Fondo sky
Jokis dakatars Amerikoje , neturi
kitu dalykų.
su tuo pačiu tikslu.
tus ir nenorime daugiau kara tokio
pagydymų rekordo.
Dr. Car-.
rius..
Nedėlioję i ta svetaine bus
lių, o antra kunigai užmanė fer'io metodą užtikrina, pasekmingą
Pirmiausia panelė Adelė
ir gelbstanti.
Nėra pavojaus, nėra
Taigi,- pasirodė, kad esama šį apvaikščiojimą, tai jis nėra rizikos,
įleidžiami visi. Parodoje ža
nėra skausmo.
Tūkstančiai
Miliauskaitė gražiai paskam čionai daug gerų žmonių, tik
ligotų
akių
buvo
pagydyta
laike
da atsilankyti žymių svetim
niekam
kitam
reikalinga?
vieno apsilankymo.
Pasitarkite su
bino ant pijano, tarsi tyčia pa jie buvo apkvailinti socijaliskaip tik paikiems. Mes nesu Dr. Carter'iu, Jei Jųs turite nesvei
taučių. I š Chicagos atvažiuos
rinktus patrijotiškus šmote tiškų laikraščių ir jų agentų.
akis, lašuotus skruostus, užde
me tokie paiki ir patrijotai''. kas
du lietuviai kalbėtojai. Girdė
gimą
trumpą matymą, ašaro
lius, kurie suminkština ir kie Jei tankiau jie išgirstų pana Matote, kaip keli tamsuoliai jimą, akių.
ir
kitus
akių trukumus, kurie
tis, kad į Parodą rengiasi va
čiausią širdį.
paeina iš priežasties nešiojimo ne
šių j>rakalbų,
Wilmefdingas socijalistai veda visą draugi atrinktų
žiuoti svečių iš Slieboygan'o,
akinių, tamsa akyse, nu
greitai
pasivytų
ir
veikliausią
svirę
antakiai,
miežiai ant akių. jpČia
reikia
pastebėti,
kad
pa
ją.
J
o
j
yra
ir
susipratusių
Kenosh'os ir kitur.
rešimai ir ašarojimai.
Pittsburgietis. lietuvių. Bet vis viena ar L
Paroda surengia
Tautos nelė Adelė turi nepaprastus koloniją. ,
Ligotos akys pagydomos — pilnas
gabumus.
Vos
turėdama
tik
M.
dr-ja,
dalyvavo
ar
ne,
bet
pagydomas gvarantuojamas.
Fondo skyrius, bet labjausiai
šešiolika
metų
amžiaus,
o
jau
E. ST. LOUIS, ILL.
mes ir be jos puikiai pasiro . .Virš 950 ligotų aklų išgydyta ma
]>asidarbavo moterys, kuri ]
no rekorde.
dėm.
išdirbinius pamatysime už puikiai ant pijano skambina,
22 metų ant State gatvės.
Kokį tik laikraštį į rankas
Dalyvavusioms^ dr-joms pri
dviejų dienų. Be abejonės ii gana gerai griežia ant smui
nuostabaus nėra tame ma>
ko ir gražiai padainuoja, kaip pasiimsi, tokiame vis randi ap valo būti garbė. Mūsų prie tytiNieko
asmenis, ateinančius ofisan su
laikraščiai atsiųs savo kores
rašymą iš įvairių lietuvių ko- šai matydami tokį skailingą
ligotomis aki
pondentus. Jiems ineiga bus angliškas, taip ir lietuviškas
mis, o po pen
kiolikos arba
dovanai. Šiaip svečiai turės daineles. Tėvai ketina toliaus i lonijų, kur ir kaip lietuviai būrį maršuojančių lietuvių,
dvidešimts mileisti ją lavinties muzikoje, j pasielgė liepos 4 d., o iš nul tos pačios motinos Lietuvos
aukoti š i t a Tautos Fondui.
pamatyti juos išeinančius su
sų miestelio suvis nieko nesi sūnų ir dukterų, kaip ir tie nutų
ūžtai-jie
užsitarnauja
pagyri
pagydytomis
akimis.
Pamąstyk aB.
pie
tą
gydymą
be
pavojaus,
be chlomato, rodosi, kad,čia lietuviai nariai L. M. dr-jos, tečiau ne
mo.
roformos, be skausmo.
Prasidėjo prakalbose Gerb. suvis tautiškai toli nuo kikurie juokėsi ir tyčiojosi iš
WILMERDING, PA.
Kvotimas (ištyrimas) veltui.
kalbėtojas
aiškiai
perstatė tų butų atsilikę. Kih> koloni to.
FRANKLIN O. CARTER, M. D.
Dr. Bielskio prakalbos.
momento svarbą; užduotis ir jų lietuviai gali pamanyti,
Ant minėto parko lietuviai
120 SO. STATE GATV.
kad
šiame
miestelyj
lietuviu
Dvejos durys į žiemius nuo san
Turbūt jau lietuviškas pa- j priedermes pavienio žmogaus;
užėmė antrą vietą. Pirmiau
Bet kaip tik šiai atėjo ček; i-slavokai, pas krovoj The Fair.
saulis pamiršo, kad šiame | užduotis ir. priedermes tau- kaipir nėra.
'Ę
priešingai. 4 d.-liepos labai kui lietuviai, lenkai, grekai ir
Valandos:
nuo
9
ligi
7;
nedėliomis
miestelyje randasi lietuvių. tų; kas daroma, ir kas priva
iškilmingai apvaikščiojo, kai tt.. Laike programo lietuviai nuo 10 ligi 12.
Taip, čia randasi gražus bu lo būti daroma tų užduočių
po neprigulmybės dieną ir iš lyg keistai pasirodė, nes Šv.
Užduotis ir prie
lelis, bet jau keli metai tam atlikimui.
reiškė šiai šaliai savo ištiki Cecilijos choras v tik užbaigus
atgal kaip jie užmigo tamsy dermes lietuvių tautos, kaipo
mybę (lojališkumą). Pakvie kalbėtojui prakalbą vos sugie
narės žrnęnijos šeimynos, ir
bės miegu.
tus vietiniui kun. S. Kalasins- dojo tautišką dainelę. Reikė
Kaip gražu, kaip linksma priedermes kiekvieno lietuvio
kui, kad visos lietuvių drau jo vietiniam vargonininkui iš
dalies lietuvių tautos.
yra girdėti apie veikimą kitų
gijos, be skirtumo ir pažiūrų, mokyti
eborą
nors
Star
kolonijų mūsų tėvynės Lietu
Gerb. daktaras kalbėjo aiš išsirinktų nuo, savo dr-jų po
Spangled Banner ir Lietuvos
vos labui. Šiame miestelvje kiai ir visiems suprantamai,
2 ar 3 atstovus, ir kad jiebimną. Vaikučiai taipgi su
per paskutinius kelis metus todėl visi su žingeidumu klau
susieitų ir .pasitarę susitaisy dainavo viena amerikoniška
niekas apie tai nei nesapnavo. sė jo kalbos. Toliau gerb.
tų viską kas y r a reikalinga, dainelę.
y
Daug randasi tokių, kurie vi kalbėtojas, perstatęs dabarfio tada darytų būtinai tą die
sai apie nieką daugiaus nesi nį Lietuvos materijalį ir poli
Kalbėtojas, adv. T. A.
ną, tų 142 metų sukaktuvių,
rūpina, kaip tik apie savo pil tišką padėjimą, ir kas yra
O'Connor, daugiausiai papa
apvaikščiojimą, kas ir įvyko.
vą. Tėvynės reikalai jiems daroma Lietuvos ateities pa
sakojo apie 4 liepos ir lietu
Sekančios dr-jos dalyvavo apvius girė, kad yra geri žmo
neapeina, nes mat jie skaito gerinimui ; nurodė
kokias vaikščiojime:
t
1) Šv. Jurgio
nės, ištikimi šiai šaliai, nes
*' Naujienas' ir "toms panašiu! piilkles lenkai daro, kad užBrol. Pag., 2) Šv. Juozapo
™
apvaikščioja šią neprigulmy-~
šlamštus, kurie išplėšia iš maugus Lietuvos laisvę; nu
Brol. Pag., 3) Šv. Kazimiero
I i
Tautietis.
žmogaus jo sielos prakilnumą rodė ką daro vokiečiai Lietu Jaun. P . Liet. Karalaičio, 4) bės dieną. .
ir meilei savo Tėvynės, o vie vos pavergimui ir ką reiškia Mot. ir Merg. Rožančavos, 5)
ton to .įskiepija neapykanta vokiečių pripažinimas Lietu
S. L. A. 88 kp., 6) S. L. R. K.
to visko, kas yra šventa, dora vos "neprigulmybės". Paga
A. kp., 7) Šv. Cecilijos choras
FOR YOUR STOMACM? SAKĖJ
ir prakilnaus.
Trumpai sa li aus nurodė šiandieninius sotr 8) Šv. Mykolo Arkaniolo Po valgiui neužmiršk, kad geriau
kant, įskiepija neapykantą to cijalistų, arba bolševikų dar
sias vaistas tavo skilviui yra EATOdraugija iš Madison, UI. Taip NIC.
visko kas nėra purvina.
Prašalina visus nesmagumus
bus ir kaip jie kėsinasi ant gi dalyyavd ir mažų vaiku tos vidurių
ligos paeina iš negero su
Taigi daugumas šio mieste Lietuvos laisvės. Nurodė vi
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia
čių būrelis, apie 50. Iš dr-jų pamėginti vieną,. Parduodama pas
lio lietuvių save vadina "so sus socijajistų darbus Rusijo
atstovų -buvo išrinkti tvarkos visus aptiekorius.
či jaUstais", "bolševikais'' ir je ir Amerikoje; lietuvių socivedėjas, kurie ir darbavosi
"laisvamaniais". Bet reikia jalistų pasielgimą su Rusijos tiek, kiek buvo galima. Pirm.
PIRKITE
pasakyti, kad tinkamiausias j lietuvių Taryba ir-taipgi nu- J. Vaitavičia, vice pirm. M.
jiems vardas butų "niekone-i rodė nekuriuos darbus Ame- Posagė, rast.. J . M. Zičkus.
manėliaFVnes mat jie gyve-irikos lietuvių socijalistų. Su- Kalbėtojum buvo pakviestas
na nesavu protu, o tik soči ja- į prantama, Wilmerdingo "so- anglas adv. T. A. O'Gonnor,
tiškų šlamštų sugadintų oru;; eijalistams" pasidarė karšta, 12:30 pradėta eiti iš svetainės
VARSAVINGSSTAMPS
1
arba dar bus aiškiaus, jei pa- laiks nuo laiko šokinėjo jie tiesiai į Jonės Park. Tas
ISSUEDBYITHE
sakysiu, kad tie visi " i s t a i " , nuo kėdžių, tarsi ta butų už- parkas šiame mieste yra vie
UKTTED>STATES
• *y
GOVERKMENT
dar sal- i sidegus, bet kalbėtojui šaltai nas iš gražiausių. Pirmiau
" i k a i " ir " a m a i
džiai miega socijalistiškų lai ir griausmingai pareikalavus, siai nešta Amerikos vėliava,,
kraščių parūpintame šiltame kad arba, atsisėstų ar prasiša 2) benas, 3) Anierikos ir Lie Stocks tr Bonds Perkami Ir Parduo
lintų iš svetainės, kurie ne- tuvos (trispalvė) vėliavos, 4) dami veiklus darbai. Andrevrs A Oo^
purvyne.
t W 8 o . U Salio SL. aidėta llu1> m
Kiek laiko tam atgal, norė gali ramiai nusėdėta vėl v i s i j ^ § a m a 8 i r D < L . K # Vy
jo į šią koloniją atvažiuoti j *Uį?ėd<> ir viskas nutilo—klau- tautas (pešti), 5) lietuvių ka
lllllllllillllllililiiillliillllliliiuilililiiiiiii
vienas, kalbėtojas (regis kun.; s ^ k a l b o * i k i S a l u i - Gerb. kal- reivai (Service Flag) ir Ame
Miliauskas iš Wanamie), kad s t o j a s pasakė, kad prireng- rikos vėliava, i>) kelios mote
—.
nurodyti Lietuvos padėjimą ii tu klrinsimus kas koktta turi. rys pasirėdžiusios su Rami.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iidirKryaiiius aprėdalais.
Toliau
kol<i«»s [ i r i n d e r i n ė s y\n „.;,(•... Zud/.iu
>
ba HentholaMun Co. Pried eisiant
ta ant Amerikos lietuviu P>«.| j '»<'i^ ;> k a l i n t i , ,<aU»'. jitsaky- sek*'* maži vaikučiai ir užrašas:
aptemdyti žmoiieliai m*i klau i vis tįsi, k (i ru- bus verti ru-i4- •'Utliuanian 100<yf are lovai fult ižtepk reidą moačia per ko"• i
lit vakarui, o p&daryi veidą tyr%
kvmo.
to
America"
ir
taijt*
toliaus
syti nenorėjo apie prakalbų
ir skaisčiu baltu.
Toji moitii
surengimą, ir taip viskas nie
Manėm, kad pasipils klau- sekė kitos virš išvardintos ifiima plėmui raudonus, juodui a?
simii kaip iš gausybės rago, draugijos ir kožna nešė savo ba šlakui ir prašalina yisokiui
kais nuėjo. |
Nesenai atsilankė į Pitts bet vos povą. nedrąsiai užklau vęHavas, taipgi kožnas vienas* įpuogui nuo veido. Kaina dėžu
burglio apylinkę Dr. Bielskis sė, bet ir tie vėliaus gailėjosi rankoje turėjo po amerilalttiš- tėi 50c. ir $1.00. Pinigui galit
Vienas raudo ką vėliavukę, o S. L. A. 88 kp. dusti ir štampomii.
iš \Vashington, D. C , besitei kam klausė.
raudamas apie lietuvių gyve- nuodamas atsisėdo, nes pasi nariai turėjo ir po lietuvišką
J. RIMKUS,
vėliavukę.
Moterių
draugijos
ninią ir veikimą šioje apylin- rodė, kad pats savo klausimo
P. O. Boz 36, Holbrook, Masą
*• • • t m

L%J1 » . * • ! • «

Lietuviai Amerikoje

klausęs detto, nes kalbėtojas
atsakydamas dar daugiaus, ir
skaudesnių faktų laurodė apie
socijalistų Judėjimį.

*,

*

Vežimas so

Dr. D. J. BAGOaUS

LUITU V1B GYDYTOJAI
IR CHIRURGAS
11711 BO. MICHTGAN ATI.,
ROBELAND, ILLINOIS

I » » » » I

Ligos Akys

miiiiiiimiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiniiimiui

Telefonas: PDLLMAN 142

Parsiducda labai pigiai pas K.
Kaplan and Sons, Leather ir Finding
Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ava.
i

Pirkite sau skuras, čeverykus ir
kitus reikalingus dalykus čeverykams nuo mūsų.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiminii

VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARGENAS :

I

|

Ranjl neatimti, daryti ant •»Mtkymo siutai ir overkotai, verS tės nuo l l t iki $6t, dabar par
siduoda po $11 ir $11. "
Nauji daryti gatavi nao | 1 I S
iki $16 siutai ir overkotal, o«o $7.11 iki 11 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailis
pamuštu overkotu.
Visai mažai vartoti aiutai ir
overkotal vertės nuo $11 iki
$11. Dabar $6 ir augščiau. Kel= nes nuo $1.61 Iki $4.11. Valkų
siutai nno $1.11 iki $7.11. TaS liaos ir K n perai.

S

E
ATDARA KASDIENA /
•ftdėliomlfl tr vakarais.

=

B. OOEDOH,

j 1411 a H a l s t o i W*ą

••

E

C»loa«o. U i . =
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Telefonas: McKlnley 1714

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS
1457 South Weetern Boulevard
Kampas W. 15-toe Gatvės.

<»»»~%

Tel. Cicero ?52. \

Dr. S. NAIKELIS

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
4847 W. 14th St.,
Cicero, I1L
VALANDOS: nuo 9 iki 11 išryto,
nuo 1 iki 6 po pietų, nuo 7 iki
9 vak. Nedėliomis: nno 9—11.

-n

• — «
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NAUJAS LAIKRAŠTIS i

"GARSAS"
"GARSAS" eina kas
ketvergas didelių 6 pus
lapių, 7 kol., formate.

Del Sustyrusio Kaklo
Cždėk Sloan's Linimentą nerei
kia trintie ant skaudamos vietos tuo
jaus.
Del rumatizmo, neuralgijos, su
mušimų, sustyrusių muskulų, žaisdų ir kitų skaudėjimų turėkite bu
teli po ranka.
Tuojau palengvina skaudėjimus,
geriau negu kokie pleistrai
arba
mostis, ir nenudažo skuros.

" G A R S O " prenumera
ta metams $1.50, pusei
metų $1.00.

"GARSAS"

Sloan'š

Liniment
M/L L S

" G A R S A S " yra viera
geriausių ir svarbiausių
Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių.

PAINĖM

466 GflAND SL,
BR00KLYN, K. Y.
• m m m — » * **"

I

•

GASOUNE

•

•

j*

vežš Jusy Awtomobilii| pigiau
per mylią negu kitas koks gasor
linas kurį Jųs galite pirkti.
Neklausykite ką .mes s a k o m e patįs patirkite ir pąrsitįkrinkite.
Eikite į arčiausią pripildymo
staciją --r pripildyk savo tanką
su Red Crown Gasoline — nustatykite savo ' carburetor" - včliau tčmykitc veikimą s a v o
miterio..
,
/

NUSIPIRK MOSTIES
A.

ATL1K1T TAI ŠIANDIE

s

STANDARD OIL COMPANY

72sWest Adams St

Indiana

Chicago, U. >S A.

• ••<§

'

D
ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.
Karolina J. Itukelaitė ir Adelė'^Iarozaitė.
Abi n u o Westside. — Ačiū
labai šridingai sesutės už paimtue
šėrus.
P o $10.00 gavome. Ateikite
atsiimti certifikatus.

IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUUJIIIIIIIIIIIlllllIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIlIflIlIlIDIIIMl

BUS IEŠKOMOS KARĖS
MOTERYS PADEDA UŽGEDARBININKAMS VIETOS.
SINTI GAISRĄ.
Į So. Chicago, Pullman ir
Clary ateityje atkeliaus žy
mus skaitlius karės darbinin
kų. Jiems yra reikalinga pas
togė, namai. Tuo tikslu darbo
departamento įsakymą Chicagoje bus surašyti visi neapgy
venti žmonių butai ir tušti bile kokiuose namuose kamba
riai. Tai bus taip vadina butų
konskripciją.
Ateinantį pirmadienį speeijalė komilija
iš Valstijos
Apginimo Tarybos pradės ap
vaikščioti visus namus pieti
nėj miesto dalyj pradėjus 31
gat. šiauriause ir Halsted gat.
vakaruose. Kitais žodžiais ta
riant, komisija apeis visus
namus, surašys tuščius birius
ir k a m b a r i u s t a r p e 31 £?at., e-

Moterys ir skautai pagelbė
jo gaisrininkams
užgesinti
gaisrą, kurs ištiko Forest
Amusement Parke. Blėdies pa
daryta apie $200,000.
Moterys išgelbėjo miestelį
nuo visiško sudegimo. Vanduo
buvo kuone visai uždarytas,
todėl gaisrininkai negalėjo
vartoti šmirkštvniu. Motervs
sustojo eilėse, ir perleisdamos
kibirus iš rankų i rankas, ge
sino ugnį. Silpnas vandens bė
gimas didžiai
gaisrininkus
sutrukdė.
AUTOMOBILIUS UŽMUŠĖ
VAIKĄ.
Automobilius,,

kuriuo

va-

M. Šimkienė, šv. Kryžiaus parapi
jos. — $10.00 už vieną šėrą gavome.
Ačiū širdingiausia.
P . Mikaliunas. — Ačiū labai bro
lau už paimta "Draugo" šėrą,.
Certifikatą pasiųsime netrukus.
J. Jonaitis. So. Omaha, Nebr. J.
Schultz, Cokehurg, Pa., Kun. K e l m e 
lis, Grand Rapids, Midi., Kun. La
pelis, Koseland, P . Mikalaynas, Plitlada, Pa., J. Atauskas, Michigan City,
Ind. — P o $5.00 uė "Draugą" nuo
Tamstų gavome
Labai ačlu. Siuntinėsime reguliariškai.
J. Andrulunas, Boston, Mass. —
Tamstos $4.50 už "Draugą" gavome
šįryt.
Ačiū.
Apmokėta iki 24 d.
birželio, 1919 m.
P. švedas, So. St. Louis, Mo. —
Metinę prenumeratą
esame
gavę.
Ačiū. Apsimokėjote iki 5 d. balan
džio, 1919 m.
P . .laukinius, Port Washington,
Wis. — Pinigus gavome.
Siuntinė
jime iki 22 d. sausio, 1919 m.
*

J. Baltrus, Royalton, 111. — Ačiū
už gautus $2,00. Laikraštis apmokė
tas iki 22 d. lapkričio.
X. ZaimiNki.-, S o . ( ' h i e a g o .

siųstais

$1.50

apsimokėjote

Pri-

už

žiavo Henry User, 17r>6 W.
žero Micbigan, Halsted gat.
"Draugą" iki 22 d. spalio.
61st gat., ant vietos užmušė M. K Vainauskas, Clinton, Ind. ir
ir valstijos rubežiaus.
Herbert Sehugen, 7 metų, O. Jankauskas, Kackford, 111. — Po
$1.00 prenumeratos gavome.
Ačiū.
SUSIAURINTA SVAIGALŲ 9854 Ewing ave. Nelaimė išti M. Bartuški, \ o u n g s t o w i i , Ohio.—
PARDAVINĖJIMAS Į NA ko ties lOOtli gat. ir E\ving Labai nustebome gavę nuo Tamstos
žinę kad "Draugą" ne kasdieną gau
ave.
MUS.
Vakar vyriausybės atstovas
Chicagoje paskelbė, kad pra
dėjus rugpjūčio 1 d. Chicago
je saliunams ir svaigalų krau
tuvėms bus uždrausta parda
vinėti visokius svaigalus į
namus. Kas norės gauti į n r
mus kokių nors svaigalų, to
kiam svaigalus turi nunešti
pirkėjas ir pareikalauti rašėiuko, kad tais svaigalais ne
bus girdomi kareiviai ir ju
rininkai.
Tuo keliu vvriausvbė nori
nuo svaigalų vartojimo ap
saugoti kareivius ir jurinin
kus.
NAUJAS KURO ADMINIS
TRATORIUS.

APTURĖJO PALENGVINI
MĄ NUO KARŠČIO.
Carl Sclimidt, mėsininkas,
5468 W. Chicago avenue, va
kar pergyveno pora valandų
šaldytuve j . Du vagiliu anksti
iš ryto atėjo, uždarė jį šaldytuvėn, pasiėmė iš registro
$92 ir nuėjo savo keliu. Mo
teriškė, išgirdusi
Schmidt'o
šauksmus, išleido jį.

Kitoj vietoj rašoma, kad
Forest Parke ištiko gaisras ir
padarė daugelį nuostolių.
Forest Park yra didžiausias
Chicagoje
pasilinksminimų
parkas ir beto gana populeris.
Parke randasi daug visokių
žaismių, kuriomis galima naudoties veltui. Reikia tik užsi
mokėti ineinant parkan.
Parko valdyba parūpino da
bar ką nors nauja. Iš Ne\v
Yorko partraukia, t. v., tarp
tautinės parodos trupa, kurio
je yra keliolika buvusių su
žeistų kareivių. Šitie karei
viai publikai perstato gyveni
mą karės laukuose ir apka
suose.

Jonas Sliuželė, Mabanoy City, Pa.
— Taiu mūsų kaltė, kad Tamsta ne
gauni "Draugo". Atsiprašome.
Už
tat siuntinėsime visą mėnesį ilgiau,
t. y. x net iki 16 d. sausio.

1$ CHICAGOS IR APIELINKES KOLONIJŲ.
,

, IŠ CICERO, ILL.
POLICMONAS PAMETĖ
$1,000 BONDSĄ.
Kaitelis poliemonas Hugo
Hookmarker, 905 West 60th
gat., an^ai pametė Swift &
Co. $1,000 bondsa. Jani einant
iš namų policijos nuovadon,
bondsas iškrito iš kišeniaus.
Ant bondso yra serijos nume
ris 19026 -M.

Illinois valstijoje kuro ad
ministratorius
ligšiol buvo
John E. YVilliams. Del nesvei
katos ijs rezignavo. Dabar
jo vietoje paskirtas Kaymond S. V. TEISĖJAS PRAPUOLĖ
CHICAGOJE.
E. Durham.
FOREST PARKAS.

nate. Mes užtikrname Jus, kad lai
kraštį išsiuntinėjamo
kuonoreguliariškiausia. Pačto kaltė.
Esate apsi
mokėję net iki 4 d. baland|įo 1919
metų.

Chicagoje prapuolė 13-to.jo
federalio distrikto teisėjas,
Charles Crumm, iš Forsythe,
Montana. Jisai buvo atvažia
vęs Chicagon atsilsėti. Gyveno
prie Mrs. Ęlla Kerrigg, 1318
\Vilson Ave.
MOTERIŠKĖ. 82 METŲ,
MIRŠTA NUO KARŠČIO.

Darbininkų Užeigoje, kuri
randasi po num. 1447 So. 50th
Ave., įvyko permainos.
Se
nas vedėjas atsisakė. J o vie
ta^ užėmė gerai žinomas vei
kėjas, idealistas ir moksleivis,
p. Julius Čeputis.

Penktadienis, Liepos 26, 1913

R A U G A S

Juk brolau, sesute, tau rupi
ta brangi šalis, ta tėvynė Lie
tuva, kurią kiekvienas dora*
lietuvis savo numylėtu kraštu
vadina. Bet neužtenka yien
jausmo, meilės del jos, neuž
tenka mylėti ją žodžiais, bet
reikia tą meilę, tą prisiriši
mą prie brangios tėvynės pa
rodyti darbu. Gi naudingiau
si del jos darbą dirbsi, jei
įstosi į tą, nors dar jauną, bet
stiprią ir nuolat stiprėjančią
Lietuvių Darbininkų
Sąjun
gą. Idant jos tikslą ir naudą
pilnai pažinti, reikia į ją įstoti
ir joj veikti. Dirva veikimo
joje plati, plati. Štai keletas
bruožų apie tą organizaciją.
Vardas jos yra Darbininkų
Sąjunga, reiškia darbininkų
organizacija, o juk lietuviš
koji liaudis yra darbininkai.
Užtai šitą organizacija yra
liaudies organizacija. _
J a u praeityje jos svarba

putočio maukti pas bolševi uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiHiiAns
kus.
LIETUVIŠKA K R A U T U V E
Kaip pagal paprotį, reikėtų
šiuom bei tuom pradėt nuo
panedėlio ir varyt iki subatai,
K a m p a s VVoed g a t v e . |
bet atsiprašau, nerašysiu. Vie 1 1800 W . 4 7 t h G a t v e ,
na, kad jau nusibodo, o antra
H*"^W»™"
įr nesvarbu, kad kas laiko su
Mes duodame dvigubas štempas
sirinkimus. Tegul laiko, te
gul svarsto, kad turi ką. Mi
Ketvergais ir Subatomis.
|
nėk čia kiekvieną abejotiną
Dideliame pasirinkime gaunami, •
nutarimą, girk juos, k a į to
visokie materijolai, Vaikanis drakius ar tokius pasiryžimus,
bužiai, šlebes ir Jekutės.
žygius mano daryt tautos labuL arba kitiems, labams. O,
pažiūrėk nei tų visų pasiža iiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiniiiiiimiiiiiiHiiiiie
dėjimų išpildo, nei ką. Atei
•»«•» — • • »
•mmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiir
na susirinkimas ir vėl tuos * —
ALEX. MASALSKIS
A. A. ŠLAKIS,
pačius svarsto. Ne tik pas
GRABORIUS
r
Lietuvis Advokatas
mus, visur tas pats. Jau ne
|
LAWYER
|
vieną sykį apsigavau aprašy į Lietuvis graboriua. Atlie
Ofisas mieste:
damas, išgirdamas veltui. Da
tu v i s o k i a s
13-tų lubų — Kambaris 1303 =
bar kalbėsiu tik apie faktus. į laidotuves koAssociation Bldg.
I pigiausiai. Tu
19 So. LaSalle St.
Kas ką padarė, o ne apie
riu savo karąF.
Chicago, UI.
"
Telefonas
Randolph 2898
tuos, kas ketina ką daryti.
bonus ir auto

a

I

! ERNEST WEINER Ory Goods

mobilius.

Visos nedėlios v e r t i p a ž y m ė 
apsireiškė.
A t s i b u v ę s Lietu
vių V i s u o t i n a s S e i m a s N e w j i m o n u o t i k i a i š t a i k o k i e : Se-

Yorke ne keno kito rezoliusijas linkui Lietuvos politiš
kos ir ekonominės ateities pri
ėmė kaip Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos Chicagos Apskri
čio. Dar jaunutė, o jau tokia
galinga, tai kągi ji reikš Lie
tuvos politiškame bei ekono
miškame klausime ateityje ?
Be jokio abejojimo galima sa
kyti, kad ji loš svarbią rolę.
Bet tas priklauso nuo pačiu
lietuvių darbininku pilnesnio
supratimo savo reikalų ir
priedermių. Lietuvių Darbi
ninkų Sąjunga daugiausia ši
tais dalykais ir rūpinu .
Liaudies apšvietą ir gerbūvi
pirmoje eilėje s,tato.
Užtai jeigu visi lietuviai
(abiejų lyčių) susipiestų į ši
tą; galingą organizaciją, tuo
met nesulaužomos jėgos* butų
mumyse.
Rašykitės todėl visi į tą
prakilnią organizaciją.
Pr.

^

redoje laikytame bazaro rei
kale susirinkime gauta aukų
nuo keletos draugijų. s
Subata sumušė rekordą vi
sų kitų dienų krikštuose. Pa
krikštyta net penki kūdikiai.
Atsitiko ir keletas mirčių sa
vaitės bėgyj. Viskas.

K-
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TA

Eč Utarninko ir Pėtnyčios vaka
ri
rais nuo 7 iki 9 vai.

Taipgi dides
nė dalį grabų
patįs dirbame.

—
=

S255

So. H a l s t e d Str-^t,
Tel. Yards 649*

Lai
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3307 Auburn
pmn
AUDurn Ave.,

I

4189.
Telephone Drover
Dro

ž
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ADVOKATAS
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmiestyj:
6 t W. WASHINGTON STREET
Kam bar i s €09
Tel. Central 6478
Ofisas ant Bridgeporto:
8205 SO. MORGAN STREET
Tel. Yards 4881.

NAUJI KAMPAI KUR GA
LIMA GAUTI DIENRAŠ
TĮ "DRAUGĄ".

JOSEPH 0. WOLON
Lietuvis Advokatas

lilimilllllllllllllltUIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIHI
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— X
Tel. Drover 7042

Dr, C. Z. Vezelis

Gyrtnlmas, 811 W. 8Sr4 tft
Tel. Tards 788

W. Van Buren ir Wells St.
So. Kedzie Ave. ir 12th Str.
Homan Ave. ir 12th Str.
Central Park Ave. ir 12th St.

|
1

29 So. LaSaUe St.,
: Vakarais 2911 W. 22nd Street u
Rockwell 6999
Residence Humboldt 97
CHICAGO, ILLINOIS

V. W. RUTKAUSKAS

Truputėlis.

Loi
kinin
spau(
dinio
tarp
kinin
jeigu
main;
rolui
Vol
si, h
deda
' gas,
talkii
tomai
merik
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LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va k
Nedėliomis pagal sutarimą..
4712 SO. ASHLAND A V E N U E
arti 47-tos Gatvės.

!L

Klauskite dienraščio "Drau
go" ant visų kampų ir LietuOirkulacijos Prižiūrėtojas.

Dr. M. Stupsicki

Dr. A. R. SicmenthaI 0 . D.

3 1 0 9 So. Morgan Street

AKTU SPECIALISTAS
Patarimas Dykai.
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki S
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12
4649 S. Asbland Ave. Kam p. 47 S t
Telefonas Tards 4317
•
Telefonas Boulcvard 6487

ome MKAX ^

VHEATLESS

CHICAGO, ILLINOIS
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Telefonas Yards 5082

•..•
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Panedėlio, liepos 29 d., va
kare, padidintoje Šv. Antano
parapijos svetainėje
kalbės
pasižymėjęs mūsų tautos vei
kėjas, diplomatas, Dr. J. J.
Bielskis. J a u žinokite, kad
negirdėtų ir neregėtų stebi
nančių dalykų išgirsite nuo jo
apie tą nuvargusių, nukan
kintą tėvynę
Lietuvą.
Ir
dargi tų viską uždyką. Argi
ne puiki proga. J a u vistiek
tų vakarą nei vienas nepasi
liks namie.
Dar kažinkokie
gandai skambina, kad ir ži
nomas p. Al. M. Račkus tame
vakare kalbės. Tiktai visa bė
da, kad cicilikučių jau nebe
liko Cicero je.

IŠ APVEIZDOS DIEVO
PARAPIJOS.
Viena ypata, na, kad ir ke
lios, nieko daug nenuveiks
viešame darbe, jei visos drau
gijos ar tautos žmonės bus
apsnūdę, neveikiąs, atžagari
prie darbo. Viena ar kelios
ypatos tik tegali duoti suma
nymus, pradžią darbo padary
ti, o visas darbo atlikimas rei
kalauja tų visų rankų, kurios
priguli tai organizacijai, tau
tai ar šeimynai.
Atsimenu, kaip sfžiniškai
rengtasi klebono, parapijos
komitetų ir kitų darbštesnių
parapijonų prie parapijos pik
niko, kurio pelnas buvo ski
riamas parapijos naudai. Atėjus tai dienai, Dievas davė,
saulė žeme riedinėjo.
Tokia
šilta, graži buvo diena it tar
si tyčiomis pasitaikė, kad tas
sumanytas darbas galima bu
tų išvaryti iki aukščiausiam
laipsniui pasisekimo. Ir kas
gi nesitikėjo, kad nesuvažiuos
tiek, kiek galės tilpti sodan.
Teisybė, nemažai butą, bet tik
kitų parapijų žmonės, k. a.
Bridgeporto ir Cicero. Savų
tik dalelė. Kur jie buvo tą

Mrs. Fannie J. Case, našlė
turtingo tabokos pirklio, mirė
vakar anksti ryte savo duk
•
•
ters namuose, 3760 Rokeby
Kas buvo, tai buvo, ale kas
St. Jinai gyveno po numeriu
Ženklai
•200 Nortli Kenihvortli avenue, dar Ciceroje bus?
Utarninke,
Oak Park. Mirė nuo karščio jau apsireiškia.
liepos 23 d. vakare įvairių
ir širdies ligos.
draugijų komitetų ir kitų vei
kėjų buvo susirinkimas šv,
VIENAS IŠ SENIAUSIŲ
Antano parapijos svetainėj.
CHICAGIEČIŲ MIRĖ.
Tartasi kaslink
milžiniško
CHICAGOS AUKOS KA
Andai mirė Charles Ran- parapijos bazaro, kur.i atsi
RĖJE.
dolph, vienas iš seniausių chi- bus ateinančiam mėnesyj ant
eagieeiu. Jis buvo sekreto bažnytkiehiio. Visos draugi
Užmušti.
Korporalas Frederiek H. rius pirkybos komisijos nuo jos turės būdas. Už gražiau
F o x , 418 W . 67 g a t . E d w a r d 1869 lig 1884. Mirė p r i e savo siai parėdytą, ir ta kuri dau d i e n ą ? Dievaži.
Sako, buk
J . YVinieeki, 2726 Southport dukters, Mrs. Malcolm Mc- giausiai pelnys, gaus dova daug nugriuvo į cicilistų pik
ave. Stanley Srebny, 3014 W. Dowell, Baltimore, Maryland. nas. Benas griež kiekvieną niką, nes pas juos buvo gali
Pargabentas Chicagon užva vakarą. Pirmą vakarą bus ma gauti ko širdis troško: a|20th gat.
kar vakare. Turėjo 90 metų apvaikščiojimas, lyg paroda laus, snapso. Gi ir ko dau
Mirė nuo sužeidimo.
po gatves. Parodai atėjus i giau reik žmogui. Beje, dar
IHarry E. Clausen, 1851 North amžiaus.
Randolph buvo apsigyvenęs daržą, atsidarys bazaras. Vi pasiklausyti "Naujienų" re
IKimball ave.
si uoliai dirba del didelio pa daktoriaus spyčio apie lygini
Pavojingai sužeisti.
Chicagoje 1850 metais.
sisekimo.
Leit. Frank A. Johnson,
mą žmonių ir kitokių socijaliMokykla irgi smarkiai sta
11618 Shenvin ave. Walter GATVEKARIŲ MOKESTIS
stiškai išmargintų gerumėlių.
rDamkjer, 2231 North Tripp JAU BUS 7 CENTAI BOS toma. Žmonės į ją pasižiūrė Savos gi parapijos puotą pa
dami veikia. Tiktai tolesnio
[ave. John W. Kavanaugh,
TONE.
liko svečiams. Gal taip įsi
tokio smarkaus darbo, o pa11639 Keenon ave. Archie M.
vaizdino, kad parapijos reika
rapijonys
nepasijus
kaip
ir
mson, 223 E. 55th pi. John
Bostone nuo rugpjūčio 1-mo
lai ir naminis susitelkimas
McWilliams, 1317 Early dienos gatvekariuose
reiks visa nauja Užtraukta skola prie savo darbo ir savo nau
Tuomet visi
*ve. James G. Regis, Cicero. mokėti 7 centus. Aprokuoja- bus atmokėta.
dos nepabėgs, o biednoms
Theodore R. Ritenour, 5540 ma, tas suteiks $6,150,000 turės kuom džiaugties.
"Naujienoms" bus padaryta
iWindsor ave.
I daugiau per metus.
'skriauda. Užtai ir nuslinko

ZUtfe

A BRLMOAST FOOOS

Chicago, UI
A. Lekoickas, pirmsėdis>
708 W. PL
S. Dargis, pagelbininkas,
638 W. 18 s t
P. 01šewskis, prot rast
2022 S. Union,ave. \
A. Yokubaitis, fin. rast.
2006 S. String st.
A.. Grisius, kaserius,
732 W. 19 s t
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DR. P. ŽILVITIS

ANT PARDAVIMO ARBA
IŠMAINYMO.

DAKTARAS
ir
CHIRURGAS
3315 South Halsted Gatvė
CHICAGO, ILIi.

Reikalinga mergina ar moteriškė
prie namų darbo, ant mūsų valgio ir
visas užlaikymas.
Gera užmokestis
Atsišaukite
I. Katz, i
4622 S. Ashland Ave.
Paieškau savo brolio Stanislovo
Bumblausko. Aš esu jo brolis Ta
deušas Bumbliauskas esu ligonlįutyj ant mirties patalo, jis pats ar
kas kįtas duokite jam "žinoti, kad jis
tuojaus atvažiuotų.
Aš esu sužeis
tas dirbtuvėje, du metai atgal iš
važiavo j Chicago, 111.
Tegul va
žiuoja ant šito adreso:
***
K. Želmis,
5T Henry Str.,
Rochester, N. Y.

Lai
Vai
mė 0
ruose
ną. m
nois.

-SS

•

Išmainysiu ant geros farmos, Michigao arba Wiscorisino valstijose,
arba parduosiu už" cash, du didelius
medinius namus ir vieną murinj na
mą ir kampinj lotą, ant 14tos gat.
ir 49 Av. (Grant Works> Cicero, 111.
Vienas namas su storu ir 4 pagyve
nimais, antras n a m a s 4 pagyvenimai
ir mūrinis 2 pagyvenimais.
Gera
proga įgyti geras propertes geroj ir
lietlyiais apgyventoj apygardoj. At
sišaukite pas A. J. Lemont (Real
Estate), 4847 W. 14th St., Cicero,
111., kuris nurodys virš minėtus na
mus ir suves su savininku del pasi
tarimo.

ninku
do vi
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Rezid. 988 S. Ashland Blvd. Chlcaco
Telefonas Haymarket 2544

Was
greso
tetas {
didinii
kių dž
bintas
lų, tah

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas Ir chirurgas
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8354 S. Halsted S t , Chicago
Telefonas Drover 9698
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po
pietų: 7—8 vak. Nedėlioms 10—12 d.
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Lont
nardai
glijos
nių pi

BARGENAS.
Parsiduoda
"Chalmers
Master
Six" 7 sėdynių didelis Touring au
tomobilius.
Naujai *numaliavota«5.
Rataplaukis A 1, geram p a d ė j i m e .
Didelis bargenas, atsišaukite,
.1543 W. 46th Str.,
v Telefonas Yards' 7125
Paieškau Antano Malinausko, pa
einančio iš Radviliškės, Kauno gub.
Jis pirmiau priklausė prie 16 kuopos
Vacių ir Šv. Jurgio .parap.
Turiu
labai svarbų reikalą ir bučiau dėkin
gas, kad kas man praneštų.
Juoz. Maselskis,
4432 S. Maplewood Av. Chicago, I1L
ANT PARDAVIMO
N a m a s ir lotas ant 4 lubų, randoB
neša $40. į mėnesį. Viskas gerame
padėjimeKaina $3600.
I skalno
$1000, kitus galima mokėti po biskį
ant lengvų išmokeščių.
Ateikite ir
pamtykite.
W. P. Durack,
1932 So. Union Ave.,
Chicago, UI.
2-ros lubos 13 priešakio.

Thier
Angh
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tik Tai-g
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MASTER T R A D E S SCROOL
118 N. La Salle St.

Harris Bros.,
] £
35th and Iron Sts

>u

jau a
Vok k
kuone
kininl
Fere-<
J; Tai :
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SAVO B U V l
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IŠEINANT IŠ SUNKIAI D I R 
BANČIOS K I J E S O S .
Savo liuoREIKALINGI LEBERIAI
sose valandose
galite
išmokti:
Kirpti, siūti ir prosyti ant gerų
del lumber yard, darbas pa mašinų.
$15, $25, $35 ir $50.
stovus — uždarbis nuo $3.00 antKURSAS
lengvų išmokščių.
Ateikite
šiandien
J
mūsų
mokykla
ir per^ki $3.50 į dieną. Proga iš
• gitikriiikit©*
mokti darbą būti "tallymen". Kambaris 416-417 Prieš City Hali

Atsišaukite tuojaus.

V•

FOCIK

5 5 - —
t
NORINTIEJI

DRAUGYSTĖS SV. JONO
EVANGELISTO VALDYBA,

. v

18

Ams
eių lai
nes, to
tiniu i
Vokieti
H o m e Blend
vežimų
pardavėjai
ir
daug
krautuvių parduoda tą
pačią kavą p o SOc.
GERIA USIS
SVIESTAS

46c
W E S T SIDE
1873 Milwaukee av
2054 Milvraukee av
1045 Milwaukee A
1510 W . M a d i s o n s t
8880 W.Madison st.

Riedučių Sviesta?
Labai geras p o

29c
1644 W.Chicago a*
1836 B l u e l s l a n d a v
2 612 W. North ar.
1217 So. Halsted st.
1832 So. Halsted st.
1818 W. l ž t h s t . •

COCOA
Geriausia Bankes
sulyginę su Ą a

S l t 8 W. llūtk s t

NORTH 8 I D E
406 W.Division s t
SOUTH SIDE
720 W. North ar.
8082 Wentworth av 2644 Lincoln ar.
3427 So. Halsted st. 8244 Linooln ar.
4789 S. Ashland av. 8418 N. Clark s t

t

Parį)
gauta
žinoma
sim Gk

Pary
nai-prs
metrų
randas
bazė (

