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VOKIEČIAI ATSIMETA

AUSTRIJOS IMPERATO
RIUS KONFERUOJA SU
KAIZERIU.

SUV. VAISTUI! NUOS
TOLIAI KARĖJE.

S. V. KONSULIS RUSIJOJ
REIKALAUJA PASPORTO.

METAI-VOL. III. N No. 191

KAIZERIS GRŪMOJA TURKAMS

Konsuliatą paveda Švedijos
KAIZERIS GRASINA BOM
Talaat Bey, augškiausias
konsuliui.
Amsterdam, rugp. 16.—^
Washington, rugp. 16.—Už
BARDUOTI KONSTANTI veziras, atsakė, kad prasižen
Berlyno telegrama praneša, vakar praneštame
kareivių
gėlių negalima surasti. Amba
VVashington, rugp. 16.—A
NOPOLĮ.
kad Austrijos valdovas Karo nuostolių sąraše yra 101 pa
sadorius tada pranešė, kad
merikos genernlis
konsulis;
—
lis yra vokiečių svarbiausioje vardė. Iš jų: užmuštų, ,69; mi
Poole, Maskvoje, pavedė savo j Londonas, rugp. 16.— Iš Vokietijos militarinė policija
stovykloje.
rusių nuo žaizdų, 21; mirusių priderystės Švedijos konsului j Konstantinopolio gauta žinių, dalyką paims į savo rankas.
Kaizeris su savo patarėjais nuo ligų, 10; mirusių nelai ir pareikalavo pasporto sau ir k a d a n g l u m k l i n a į
Sekančią dieną ambasado
tenai
iš
laikė svarbias konferencijas, mėje, 1.
rius vezirui pranešė, kad dau
savo
pagalbininkams
sugryžti
mėtė
lapelius.
Sakoma,
visi
telegrama sako. Šie svarstvguma prasižengėlių yra patys
Marininkų nuostolių sąra?v į Suv. Valstijas.
gyventojai
juos
skaito
su
didemai politikinių ir militarinių vra 10 pavardžių, 1^ ju: uz-1 vr«««^# «,* ^«oo,i^;n; i?^n iv
valdininkai, ir kad dėlto jie
•
•v •
klausimų *'niekia augščiausia. muštų,
turi but smarkiai nubausti.
'
; sužeistų,
v.
v
I eis,-Nesant
ambasadoriui
r ran- m pasiganedmimn
4;
4;
A pražuvu
kuris
yra
Archangelske,
viršūnę" su atvykimu impera sių, 2.
Nesenai prie svarbesniųjų Talaat pasakė, kad jisai negen.
konsulis
Poole
buvo
Atoriaus Karolio ir jo patarėjų
namų rasta išlipdyti praneši bausiąs prasižengei i ą tol, kol,
merikos
atstovas
prie
bolševi
štabo.
mai, kuriuose pasakyta, kad pats dalyko neištirsiąs.
Washington, rugp. 16. — kų valdžios.
TALKININKAI VIS VER
Tada įvvko smarkios disku'—•—•
• Karės departamentas vakar Jisai praneša, kad, nors vokiečiai yra tikri Turkijos
ŽIASI PIRMYN.
— Londonas, rugp. 16.— j paskelbė du nuostolių sąrašu. Tchitcberinas užtikrina jam priešininkai. Tada Vokietijos sijos. Piktumu užsidegęs am
ambasadorius ėmė baisiai pro- basadorius su<n*asino bombarNežiūri i vokiečių smarkią ar- Maisto kontrolierius laikrašti- j U O s e yra 212 pavardžių. Tš to nieko bloga nebusią, bet kon
testuoti ir reikalauti, kad pra- duoti Konstantinopolį su laivo
ninkams pasakė, kad dabartį- skaitliam*:
motų ugnį.
sulis nepasitiki, bolševikais.
1
nis maisto išteklius Anglijoj,
Užmuštų
(Joeben anuotomis.
sižengėliai butų nubausti.
43
ar namie pagamintas, ar perMiniau nuo žaizdų
SUOMIAMS ĮSAKYTA KA
Londonas, rugp. 16.—Talki
trauktas, nebūtų imamas taip
137
Sužeistų
RIAUTI.
ninkų nusisekimai Pikardijoj,
kad maisto visada bus. Maisto
25
Pražuvusiu
matomai, privertė vokiečius
netaupymas gali pastatys tau
Rusai žadą vokiečiams nepa
išnaujo išlyginti savo pozici tą pavojus.
BOLŠEVIKAI APLEIDO
siduoti.
jas tarp Albert'o ir Arras. Jie
REIKALAUJA 4,000,000 KA-1 sai pasakė, kad 4,000,000 kaMASKVĄ, PASIIMDAMI
pradėjo trauktis atgal 5-kių
AUKSĄ.
VVashington, rugp. 16.— Iš REIVIŲ SULAUŽYTI VO- Įreivių po vieno vado galėtų
Prancūzai
mylių frontu. Bet pilnos to ju ir šiaurvakarus.
persiveržti per vokiečių lini
išlikimu vietų valstybės deKIEČIŲ FRONTĄ.
veikimo išgalės dar nepraneš nors ir nesulaužė Roye-LassigAMSTERDAM, rugp. 16.—
jas, kuomet tik norėtų.
ny-Noyon linijos, vienok ji yra
partamentui pranešta, kad vo
tos.
Bolševikai jau pradėjo kraus
Raporte sakoma, kad nauja
Tarp Ancre ir Oise mūšiai pavojuj. Nes, jeigu prancūzai tytis iš Maskvos. Mat, pasida kiečiai suomiams įsakė, idant Kareiviai kuoveikiaus turi
Amerikos karė s programa rei
dar vra vietiniai. Šiaurėje nuo nužygiuotų pirmyn nors ir rė ijiems perkarsta. Aukso at jie prisirengtų už dviejų sa
but gabenami.
kalauja, idant pirm birž. 30,
Somme, į šiaurvakarus nuo mažiau, kaip viena mylią, sargos, kurios buvo laikomos vaičių maršuoti prieš talkinin
1919, Prancūzijoj butų 80 diKove, pietuose nuo Lassigny jinai butų išmesta iš lygsva Kremlin'o skiepuose, jau pir kus Murmansko pakraštyj.
Washington, r»gp. 16.—Ra-! vizijų arba apie 3,000,000 nauTelegrama iš Stockliolm'o
ir aplink Oise anglai su pran ros.
Mėnesis
atgal
maršalas miau išgabentos nežinomon praneša, kad rusai nusprendė portuodainas naują drafto bi-»jų kareivių. Gi namie turi but
cūzais pagerino savo pozici
vieton.
lių pirmininkas Chamberlain daugiau kaip 18 divizijų. Pa
pirmiau
kariauti
prieš
vokie
F(
ch
paėmė
inicijatvą
vaka
j a i Vokiečiai niekur nedarė
senatui pasakė, kad
gen. gal programos, visi naujai pa
kusifracaku. Veikė lik vurt sih ri r:-jo Marne kylio pusėje. Sa RUSAI, IŠALKĘ, MARŠUO čiu*, kaip jiems atiduoti savo
laivus. Jeigu vokiečiai norės March išsitarė, jog Suv. Valst. imti nuo 18 ligi 45 metų am
vaitė atgal prancūzai ir ang
artilerija.
JA PETROGRADAN.
nuo ju atimti laivyną, jie ža privalo Prancuzijon pastatyti žiaus kareiviai bus Prancūzi
lai
sumušė
vokiečius
rytuose
Vokiečių atsitraukimo šiau
užtektinai kareivių, kad lai joj pirm birž. 30 d. ateinančių
dą viską panaikinti.
ir
pietrytuose
nuo
Amiens.
Bolševikai mato, kad visur
rėje nuo Albert'o platuma dar
mėti visą vakarinį frontą. Ji- metų.
;
\
r
keturias
savaites
talki
neaiški, ir jo įtekmė į dabarti
bus karšta.
VOKIEČIAI TURI NAUJĄ
ninkai
atsiėmė
apie
1,800
ket
nį stovį yra abejotina. FieldLAIVYNO VADĄ.
teritorijas,
GOMPERS PRIEŠINGAS .; įžeidimą jų darbų arba lojamaršalas Haig praneša, kad virtainių mylių
Londonas, rugp. 16.—Tele
"DIRBTI ARBA KARIAU liškumo. Argi paskui tas ne
vokiečiai apleido savo prieša pagerino savo pozicijas, pa- gramos iš Belsingforso StoekAmsterdam, rugp. 16.—Wegalėtų sukelti reakcijos dar
TI" PLENUI.
kines pozicijas Beaumont \ \ liuosavo svarbius geležinke holman praneša, kad bolševi
ger Zeitung iš BremonV) pra
bininkų tarpe ir pakenkti ka
Hamel'e Serre, Puisien-au- lius, ir, neoficijaliai, paėmė kai išleido prok'eraciją. Jo
neša,
kad
vice-admirolas Sako, pataisymas drafto to rės laimėjimui?
MontV ir Buccpioy'e. šios vie 73,000 nelaisvių su 1,700 ar je sako, kad Rusijos respubli
Belincke paskirtas valstybės
tos randasi Hebuterne dalyje, motų. '
linus pažeistų karėa programą.
ka yra pavojuje.
Pamini stovį Anglijoje.
sekretorium
vokiečių
admira
Daugybė
tėmytoją
nuomokur vokiečių kovo 21 ofensy
Petrogrado sovietas persikė litetui. Belincke pirmaiu buvo
"Anglijoj, kur tas pataisy-.
niauja,
kad
neužilgo
prasi
vą sustabdyta. Vokiečiai nolė Kronštadtan. Xe s Petro 1 vice-viršininkas generalio lai- VVashington, rugp. 14. —
Samuel Gompers, Amerikos mas dabar veikia, įvyksta^
pasekmingai stengėse užimti dės nauja ofensyvą prieš vo gradas jiems nebesaugus. Pra-,
vvno štabo.
Darbe Federacijos pirminin streikai ir kitokie sumišimai
Hebuterne augštumas, nes ši kiečius. Mano, kad šį kartą nešama apie maršavimą ant
kas, pasiuntė laišką senato mi- i d »»g dažniau, kaip Suv. Valsį
tos jų pozicijos yra po anglų mūšio laukas rasis Flandrijoj, Petrogrado didžių burių vals
WILSONAS MASSACHU- Ii t ariniai komisija". Jame ji i l l 3 o s e tarp upės Oise ir Soissons.
armotų.
tiečių. Jie sako, kad mirštą i
SETTS VALSTIJOJ.
sai išreiškia g r i s t a organi- i "Mūsų šalies darbininkai
Vokiečių lakūnai mėto bom badu. Gi bolševikai atėmė nuo
Ieško stipresnės defensyvai
Manchester, Mass., rugp. 16. znottj darbininkų priešingumą! visur atlieka savo darbą bfl
jų paskutinį duonos kąsnelį.
bas ant Amerikonų.
linijos.
Sakoma, visoj Rusijoj suki —Vakar prez. Wilšonas su sa "dirbti arba kariauti" patai- jokių pertraukų. Jie iš liuosoi]
Jeigu vokiečių linijos šiek- I Aplink Vesle amerikonai lo neapykanta prieš bolševi vo žmona atvyko čionai ap symui naujame 18 ligi 45.me-'valios atiduoda teises, kuria*
lankyti E. M. House'ą vasa tų amžiaus drafto biliuje. jie pirmiau turėjo po šios ša-j
tiek atsitrauktų, visa linija j netik bombarduojami anuoto kus.
riniuose jo namuose. Preziden Laiške daugiausia minima se lies konstitucija.
pietuose nuo Albert'o ligi Soin mis, bet ir lakūnų bombomis.
" A š šaukiuosi į Jumis ne*
me atsidurtų povojun. Linija Lorraine amerikoną sargybos TALKININKŲ DIPLOMA tas čionai atvažiavo pasilsėti natoriaus Thomas iš Colorado
į šiaurę ligi Scarpe turėtų but paėmė nelaisvių iš apkasų. TAI GYVENA LAIVUOSE. ir perleisti keletą dieną vėses pataisymas, kuriame pataria- atimti per įstatymus to, ką jie]
ma panaikinti klesifikaciją ' patys taip nuoširdžiai ir p a t
permainyta. Gali but, judėji Talkininkų lakūnai nušovė 43
niame šiaurių ore.
industrijoje, kur darbininkai j rijotiškai aukauja'\
mas šioje vietoje tiksle yra vokiečių lakūnus, visiškai su
Washington, rugp. 16.—Te
VVashington, rugp. 16.— ibe jokios priežasties apleidžia į
panašus nesenai įvykusiems naikindami 21. Užpuolimai iš legrama iš Archangelsko pra
atsitraukimams Lys kylyje. oro ant stočių, stovyklų, ir neša, kad talkininkų diploma Užvakar policija ketvirtą kar-1 darbą ilgiau, kaip penkias die- j TRANSPORTAS MUŠĖSI SI
NARDANČIĄJA LAIVE.
Taip-gi, gali but, yra dalis kitų vietų dažnai įvyksta. A- tinis korpusas gyvena karės tą sulaužė sufragisčių susirin- j nas. Šitą pataisymą senatas
vokiečių pieno įgyti kuostip- merikonų lakūnai bombarda laivuose. Archangelskas taip kimą Lafaye(te Parke, prie-J pridėjo prie biliaus.
riausią poziciją visu frontu vo geležinkelių stotis teritori prikruštas žmonių, kad nėra šais Baltuosius rtumus. Su
Atlantiko Uostas, rugp. 16
"Pažeistų karės programą
joj
tarp
Verdun
ir
Metz.
nuo Ypres ligi Rheims.
areštuota 29 sufragistės.
i —Amerikos transportas paį<
jiems vietos.
"Mano
nuomone",
rašo j s į e kė šį uostą. Jo nariai pasaį
Austrah) kareiviai šiaurėje
Gompers apie šitą Thomas'o | k 0 j a a pį e muši su nardančiąjj
nuo Somme pagerino savo po
pataisymą, "nei joks žingsnis | Į a į v e , kuris įvyko apie
zicijas, atsiekdami Bray'o va
nebūtų taip pavojingas, kaip mylių nuo Amerikos krauti
karinę apylinkę. Rytuose nuo
šis. S. V. darbininkai išpildo Nardančioji laivė juos užpim^
Parvillers anglai progresuoja
pilną savo dalį tarnystoj ir iė. Susimainyta apie aštuei
Cbaulnes-Roye
geležinkelio
priederystėj. Jie paremia ka niais šūviais. Kada transpoi
linkon.
rės programą su visa savo tas visu greitumu nuplaukei
Lassigny dar vis laikosi.
širdžia; jie duoda save, savo nardančioji laivė daugiau ne
Vienok prancūzai
šiek-tiek
sunūs, savo brolius ir kitus bešaudė.
progresuoja ir dabar randasi
gimines į ugnies linijas. Kiek
tik už vienos mylios į pietus
vienas iš jų pagamina dau
DIDELIS GAISRAS.
nuo miesto. Vokiečiai smar
giau, kaip koks kitas žmogus
kiai spiriasi.
pasaulyj.
Užvakar prasidėjo ir
Prancūzai paima RibecourVą.
"Šen ir ten, žinoma, atsi vakar buvo užslopintas pak
randa ir tokių, kurie neišpildo lęs ciidelis gaisras m<
Ant vakarinio Oise kranto,
visų savo priderysčių. Bet aš sandeliuose ties 22 gatve
apie šešias mylias į pietus
paduodu, idant jųs gerai ap- Ashland ave. Gaisra** grunu
nuo Noyon, prancūzai paėmė
svarstytumėt. Jeigu bilius bu jo aplinkinėm* airbtuvėm
Ribecourt'a. Miestas stovi ly
Talkininkų Raudonojo Kryžiaus apleista viena ligoninė Prancūzijoje, kadangi vokiečių tų praleistas, kiekvienas dar Medžio sudegę 400 tukstam
gumoje. Bet prancūzai taip-gi
bininkas galėtų suprasti u? dol. vertės.
lakūnai ant jų mėto bombas.
valdo ir augštumas į vakarus

Somme fronte talkininkai
vis eina pirmyn

Dideli talkininku nuveikimai *
VOKIEČIAI ATSITRAUKĖ
DVI MYLI.
LONDONAS, rugp. 16.—
Vokiečiai Flandrijoj pradėjo
naują atsitraukimą, sako neoficijalis pranešimas. Jie atsi
traukė nuo vienos lig dviejų
mylių, devynių mylių ilgio
frontu, vakarinėje Von Arnim'o Hazebrouck kylio daly
je.
Vokiečiai apleido VieuxBerąuin, trys mylios į šiaurę
nuo Merville. Anglai juos
smarkiai spaudžia. .
Baisus Pikardijoj mušis, įvykęs savaitė atgal, rodos, išnaujo pavirs į nuožmų visuo
tinį mūšį. Tarp Lassigny ir
Noyon prancu^į^^.briaųiasi
giliau priešininkų žemėn. Vi
sos Lassigny augštumos pran
cūzų rankose.

GEN. FOCH'O NUVEIKIMAI
WASHINGTON, rugp. 16.
—Vakar suėjo mėnesis laiko,
kada maršalas Foch pradėjo
savo didelę ofensyvą prieš vo
kiečius vakarinėje pusėje Aisne-Marne kylio. Nuo liepos 18
d. talkininkai nuveikė tiek:
Paėmė suviršum 73,000 nelaisvių.
Paėmė suviršum 1,700 viso
kių rūšių armotų.
Paėmė tūkstančius kulkasvaidžių.
Paėmė daugybę amunicijos
ir kitokios karės medžiagos.
Atsiėmė apie 1,800 ketvir
tainių mylių teritorijos, kurią
vokiečiai buvo paėmę kovo 21
d.
ČEKIJOJ PAKILO SUMI
ŠIMAI.
Londonas, rugp. 16.—Sumi
šimai Čekijoj buvo priežastis
nugalabinimo 74 čekų karei
vių ir suareštavimo daugybės
revoliucionierių. Taip rašo
laikraščiai Munich'e ir Dresden'e. Ungarų tvirtovės sus
tiprintos ir ginklai nuo žmo
nių atimti. Nuomoniaujama,
kad mažai ko trūksta prie vi
suotino sukilimo.
NARDANČIOJI LAIVfi
PASKANDINO SKUNERĮ.
Washington, rugp. Ik—Už
vakar nardančioji laive pas
kandino škuneri Dorothy Bar
rett arti Cape May. N. J. Pa
siųsta nardančių laivių nai
kintojai, kurie pametė bombas
toje vietoje, kur nardančioji
laivė pasinėrė.
Visa škunerio įgula laimin
gai pasiekė kraštą.

Reikalinga 4,000,000 kareivių
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Penktadienis, Rugp. 16, 1918

S

Kardinolo Gibbonso kalba.

m

ĮVAIRUMAI.

. ..

Penktadier
* — —

**1 C - S

Pirkite "Draugo* serus

Hriiadelphijos
provincija j griovimą bažnyčių ir knygy- JAUNAS FABRIKANTAS.
DALYVAUKITE KONTESTE
mMaVUUBĘ M O T Į A U T i UTVUAMIAM
DAILY
nesenai susilaukė naujo arki- j nų Belgijoje ir Prancūzijoje
"DRAUGO" BEHRBOVA PLATIHA BIZMI, UŽTAT
ftUUMi
Daily racept Sandara by vyskupo. Naujo arkivyskupo ir nebe pasekmės jis darbaLondone gyvena septynioli
DIDINA ĖĖHtJJ KAPITALĄ.
r
>u6Ai w cmuataMa oo., i»«.,pagerbimui andai buvo su vosi darbe išmainymo belais kos metų vaikinas, kurs, be
Į keletą mėnesių turi būti parduota serų uš $26,000.00.
th BC, CkioagOy DUneto.
vių.
rengtas
pokylis.
Šitame
daly
abejonės,
paliks
milijonierius.
Almley « i l i . Bstabl. 1908.
£ėrai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai nefi gerą pelną.
nomariaJs po So.
vavo ir J o Eminencija kardi
Jisai
visoj
Anglijoj
yra
jau
Popežijos Didybė.
Or gT-BSCRIPTIOJT:
Vienas Seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie
Pranam ar a ta mokaal iSkalno. Lai
nolas
Gibbons
iš
Baltimorės.
niausias
fabrikantas.
Turi
kai skaitosi nno užsirašymo dienos, One yeajp
y•»••«« .$5.00
ną šėrą.
Bičiuoliai, meą negalime nuosavią dirbtuvę ir atlieka
ne nno Naujų Metų. Norint permai
Kardinolas pasakė kalbą. Pas
8ix
Boaiks
«
«
.
«
.
.
*
.
.ffcM
nyti adreoa Ttaada reikia prisiųsti ir
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį.
senas adresam, Pinigai geriausia siųsti Ttmreday's SMitios . . r r . . . . • « . $ S . O O kui "Žvaigždę" čia mes ka - perdaug išaugštinti popežių. daugelį darbų vyriausybei.
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkinu tom dien
tiperkant krasoje ar ezprese "Money
Popežius šiandie y r a ' augšdinolo kalbą padedame:
At
TOWS-STANDS
9c
A
OOPY.
Jis
vadinasi,Robert
Scott.
Order" arba įdedant pinigus J regiraštį į savo rankas; patapkite jo savminkais".
•
atmeta ta! i k v
Advertlsing ratee on applicatioo.
"Mane prašė atsakyti į to- čiausia ant žemės persona. Turėdamas 14 metų pabėgo iš
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa
(
astą "Mūsų Šventasis Tėvas Tai ne perdėjimas. Kodėl f mokyklos ir pradėjo dirbti
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyeia
ir Mūsų Šalis".
Bičiuoliai, Popežius yra amžinas valdi- "ant savęs".
Mechanikoje
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
mieras. Leonas gali mirti.
mano
širdies
linkėjimai
šiame
1800 W . 46th S t . ,
Tel. McKinley 6114
Chicago, Iii.
parodė tokį nepaprastą pažan
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai),
laike, tai mūsų didiems karei Pijus gali mirti. Benediktas gumą, kad pradėjo uždirbti
fcontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
tvmnanuiiHii tiuni mint AIUII uiHimmtitfiBSfftt ĮMINU UIHIIII iiiiiuiiiitiunu
viams, kovotojams tranšėjose gali mirti, bet popezija gy gerus pinigus.
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
vuos visados. Popežiai savo
Prancūzijoje,
kurie
nuolatos
Penktadienis, Rugp. 16 d. š v . Jokymas,
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
Liuosu
laiku
nuo
darbo
su
dienose
regėjo
karalijas
kylant
aukoja savo gyvastį už savo
J šėrininkus kartu ,su gatavais pinigais — tie gaus dar extra
Šeštadienis, Rugp. 17 d. Sv. Juliona,
kitu
vienminčiu
vaiku
jis
nu
ir
puolant;
jie
regėjo,
karali
šalį.
Mes taipgi turime sądovanų.
sisamdę
kambarį
ir
pradėjo
jas
virstant
respublikomis
ir
jausti toms, kurios paliko ar
1-moji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
NESI BUS REVOLIUCIJA?
linijas.
Spauda už tai dau- dar paliks našlėms def tos bai respublikas virstant monar ten gaminti šriubus ir nitus.
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
giausia kaltina tuos "neištiPaskui
apleido
darbą
ir
užsi
chijomis.
Jie
regėjo
kilimą
ir
sios karės. Bet toastmasteris
kol "Draugas" eis.
Galimas daiktas, kad Vo- kimuosius" politikierius, katėmė
nuosavuoju.
•
*
,
teisingai pasakė, kad virš tų išsivystymą — čia neperdedu
kietijoje gali staiga pakilti! r į e nepasitiki vokiečių ginklų
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drauvisų iškyla majestotiška figū — kiekvienos galybės Europo
Jo
dalininkas
pašauktas
revoliucija.
go" kopijos nž dyką.
galybe.
ra, majestotiška ir visų sim je ir galimas daiktas, kad jie kariuomenėn.
Bet jaunas
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-ttfi, 8-oji, 9-oji ir W-oJL do
Vokiškas laikraštis "Mu"Deutsche Zeitung" aštriai
patijas patraukianti ir suke regės nekuriųjų mirtį ir gie Scott dirbo vienas. Kiek pa
vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems
Įjnieh P o s t " perspėja dirbtu atakuoja pasipūtėlius pangerdos
"Reąuiem"
anoms.
Po
laukus
nusisamdę
mažą
dirb
lianti visuose pasistebėjimą,
asmenims.
vių, kasyklų ir ūkių darbi- manus. Pripažįsta, kad vo
pežiai
ramiai
žiurėjo,
kaip
go
tuvėlę
ir
davė
darbą
vienuo
Benedikto X V figūra.
|j niūkus, idant jie neklausytų kiečių armijos panešė milži
ATSILIEPKIT!!
tai, vandalai, hunai, vizįgotai likai vyrų ir aštuonioms mo
revoliucijinių agitatorių, ne- niškus nuostolius ir liko suPopežius kaip senovės
ir saksonai užpuolė gražiau terims.
* Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
| dalyvautų jų susirinkimuose, "demoralizuotos. Tečiau abiejų
Moižis.
sias Europos šalis, išversdami
Susitaupęs porą tūkstančių
kurių tikslas — sukelti "po pusių jėgos yra lygios. Todėl
Rąžykite šiuo adresu:
Dvasioje regiu jį rankas sostus. Tą viską jie regėjo, dolerių, už šituos įsigijo nau
litiškuosius skandalus".
gal pergalės svarstyklė nu
iškėlusį, kaip Moižį ant kalnų, tuom tarpu dieviška įstaiga, jas mašinerijas.
Dabar jo
• D R A U G O " KONTESTAS,
Jei taip laikraščiai viešai svirs vokiečių šone.
kurios
sargai
jie
yra,
stovi
besimeldžiantį už savo vaikus
dirbtuvėlėje darbininkų skait
atsiliepia j darbininkus, tai
Dienraštis
*' Vorwaer ts'' abiejose pusėse. Visi žinome, tvirtai kaip uola, ant kurios lius padidintas.
1800 West 46th Street,
-:-:Chicago, Illinois.
reikia tikėties, kad Vokietijo straipsnyje vardu "Kritiškas kaip Šventąjį Tėvą kritikavo. ji pastatyta.
Jis gamina kaikurias laksje revoliueijinė srovė v e g e  momentas" daro priekaištus Anglijoje šiauštasi prieš jį ir
Dėkui Dievui už Amerikos tytuvų dalis sulig vyriausybės
tuoja.
I r kasžin, ar po to- vyriausybei ir štabui ; jog ne rugota ypatingai, delko šv.
MIRĖ SUNKIAUSIA MO
katalikų lojališkumą.
Telefonos Boulevard 7179
išpildė
to.
kų
per
keturis
me
užsakymų.
Žinovai tvirtina,
^snių kaiierio armijų nepasiTėvas nestojo su talkininkais
TERIŠKĖ.
DR. P. ŽILVITIS
Visas
lekimų nepakils ten baisus tus liaudžiai žadėjo.
Į)ievui
dėkui,
bičiuoliai, kad Scott veikiai įsigys mi
prieš Vokietiją ir Austriją.
DAKTARAS
laikas ramino liaudį, kaip vai
olyšimas.
ir
Bet tas nebūtų galima. Mūsų jog dvasiški Šv. Tėvo vaikai lijonus.
Nesenai Mihvaukee, WisCHIRURGAS
Tuo tarpu
• Pietinėj Vokietijoj, anot te- kų dovanėlėmis.
Šv. Tėvas negali but partizan- Suv. Valstijose savo lojališku1S1R Sootfa Halsted Gatvė
consino valstijoje, buvo apsi
CHICAGO, UJLu
i egramų, moterys vis daž- nei rytuose, nei vakaruose vo tu: jo augštas urėdas tą jam mu mūsų mylimai šaliai ne- VOKIEČIAI SUODINA AUS stojęs cirkus Zedman-Pollier.
kiečiai nenugalėjo savo prie
niekam ir mūsų
; įiau surengia demonstracijiužgina — jis visų Tėvas ir ki užsileidžia
TRIJOS IMPERATOTame cirke buvo galinia pa
šininkų.
ti jo vaikai. Bet jei popežius patarnavimas šaliai apsireiš
| lius parodavimus. Tų paroRIENC.
matyti sunkiausią pasaulyj
Kiti
laikraščiai
tvirtina, nėra vienpusis jis nėra nere kia darbais,* ne žodžiais.
lavimų pobūdis — tai teromoterį West. Jinai ėjo 42 met.
Londone
gauta
faktų,
k^ip
[ \ -istinis. Moterys reikalauja kad už vokiečių nepasiseki gįs ir abejutiškas liudininkas
Mes, katalikai, sudarome 17
(Svėrė 658 svarus. Staiga su
vokiečiai
bjaurioja
Austrijos
mus reikia kaltinti silpnų va padarytų nedorybių, apie ku visos šalies žmonijos nuošim
luonos ir kūrės baigimo.
sirgo ir mirė.
imperatorienę
Zitą.
Kuomet
Visoj Vokietijoj steigiama karų fronto apdraudimą, for rias užsiminė šios dienos pa tį, gi kariaujančioje armijoj
Mirė nuo perriebėjimo. Vie
austrams
nepasisekė
žinoma
tiprio*, slaptos kuopos, suo- tifikacijomis.
moksle vyskupas; jis nėra ne mūsų yra, drįstu tvirtinti 35
ną dieną uodas jai koją įgėlė.
Aimanuoja vokiečiai savo regįs liudininkas nedorybių, nuošimčiai. Kas padaro ka prieš italus pakelta ofensyva, Koja supūto ir jinai nugaben
:albiai. Šitų tikslas nuversti
alyj monarchiją, pertraukti nepasisekimais. Bet kodėl jie padarytų prieš žmoniją ir ci talikus taip galinga pajėga tuojaus vokiečiai visoj Aus ta ligoninėn.
Tenai pasirgo
.arę Ir įsteigti vokiška respu nekaltina savo autokratinės vilizaciją. Šv. Tėvas nekartą šalims! Kas? Tai mokslas, trijoj sukėlė kalbas, kad už tik porą dienų.
tai esanti kalta imperatorienė.
vyriausybė*, katra su lmrės protestavo,
bliką.
jis
protestavo kurį jųs ir aš gavome. Jus
Šeši vyrai vos-ne-vos išne
pradžia Europoje ėmė provo prieš užpuolimą Belgijos, pro mokino ir Jųs mokinate iš am Tuo tikslu po visus didesnius šė lavoną iš ligoninės, kuomet
Viskas rra galima.
kuoti Ameriką, kol neužtrau testavo prieš deportavimą bel bonų, jog valstija yra augš- Austrijos miestus buvo pa jį prisiėjo gabenti lavoninyTuose tarp
kė ant savęs tinkamos baus gų imtinių, protestavo prieš čiausia civiliuose dalykuose, skleisti lapeliai.
NEPAPRASTAS SMŪGIS
čion.
mės.
SVAIGALŲ MYLĖ
taippat kaip Bažnyčia yra kitko štai koksai priekaištas
Netrinkite ant
Tai jiems ne sukliurusias
TOJAMS.
ąugščiausia dvasiniuose daly buvo statomas jaunai imperaKuomet nesenai maisto ad
Sumušimų arba skaudančių
buvusio rusų caro armijas
kuose. J u s jaunus mokino, torienei:
ministratoriaus parėdymu su
muskulų.
"Imperatorienė Zita yra
Creneralis šalie* geležinkelių! mušti.
kad kiekvienas žmogus išrink
siaurinta cukraus pardavinė
, irektorius McAdoo aną dietas į urėdą preeidento ar že italė, gi kaipo tokia išdavė
loan's Linimentas greitai
jimas,
anot
kaikurių
groserI a paskelbė, kad geležinkelių
Imperatorienė Zi
TAUPUMO KLAUSIMAS.
miausio valdininko palieka Austriją.
pagelbsti Le jokio trinininkų pasakojimo, daugelis
I ;otyse ir vagonuose nždraupaties Visagalio atstovu ir ta yra agentė Italijos, Pran
mo. Daug geriau negu ko
Yra žmonių, kurie nieko moterių pirkinėjo nereikalin apturi dievišką autoritetą.
siama rJfcrdavinėti visokius
cūzijos, Anglijos ir Ameri
kie pleistrai arba mostis, ne
nemato, kas šalę jų veikiasi. gus joms produktus, bi tik su
ai galus.
,
Tas suteikia tvirtumą ir kos."
anais gauti kuodaugiaus cu
dažo skuros.
Be šito dar buvo kalbama,
j Tai netikėtas smūgis gele- Jiems niekas daugiau nerupi,
drąsą mūsų jaunuomenei J r
kraus. Gi kuomet laikraš
!
| nkelių kompanijoms ir svai- kaip tik nuosava gerovė ir
aną mokina, kad paklusnumas kad imperatorienė vedanti neTurėkite buteli gatavai atsitikime
čiuose pasirodė žinia apie kai
liunumai.
Apie
tokius
psychoį dų mylėtojams.
Tasai įsarumatizmo užpuolimų
neuralgijos,
nėra vergiškumo aktas žmo regulerį gyvenimą, gi jos mo
kurių
produktų
galimą
pa
strėnų skaudėjimo, išsišokimo ir ki
! rmas paskelbta staiga, be logas sako, kad jie sergą negui, bet pagarbos Dievui iš tina ir seserys yra Austrijos
U. S. Food Administration.
brangimą,
galvatrūkčiais
pir
apsižvalgymu ir nepaprastu
OI' Br'er Uabbit bctter make his- , tų negerumų vartokite Sloan's Linipriešininkės.
| kio išanksto perspėjimo.
reiškimas.
se'f mHrhty skeerce en not. go pro- , mentas.
ko tuos produktus, krovė į šė
jickin* roun' whar derc's cookin'
Nort geležinkelių kompani- egoizmu.
Tuo
tarpu
pačioje
sostinėje
goin' OH, 'cause a rabbit in a pot is
pas
ir
leido
jiems
ten
sugesti.
Nenori vienybės Bažnyčios
Valgomų produktų klausi
er
goln* ter look wighty good to mos'
Įįb betarpiai neužsiimdinėjo
Viennoje gyventojai labai ge ennybody
'fo' long 'count er folks
Vadinasi,
supirko,
kad
tai
vi
su
valdžia.
havin*
ter
save on meat.
'Sides
« aigalų pardavinėjimu, bet mas juos apima tik todėl, nes
rai žino, kad tie imperatorie- folks'U kinder
sa
išmesti
laukan.
have. *er save ao
s didelį pelną turėjo nuo jiems yra reikalinga valgyti.
Nenoriu Jus ilgiaus truk nės bjauriojimai neturi jokio wheat flour fer comp'ny en eat bnead
made outen dis yere "substitute"
Tas yra stebėtina, tečiaus dyti, bet Bažnyčios ir Valsti pamato.
; storanų saviritnkų,
kurio Visokiuose tautiškuose apVisa tai daro kai flour. Dat wise oi* owl donc say dat
to whi de wnr you pot ter feed de
m tikslui randon paimdavo vaikščiojimuose, patrijotiniuo faktas. Mūsų žmonės, ypač jos klausimas primena man zerio agentai.
sojer boys dat's doin' de fightin'.
Dat'a w'at*s takln' de Wheat en meat.
se
susirinkimuose
jie
daly
moterys,
lengviau
pakelia
at
_/T/iLL S
F>A\ / / V 4 ;
)tis ir traukinių vagonus.
mintį. Sulig vienybėg Valsti
Šiandie gi visus savo "ba- vauja, kad tik pasirodyti ki siskyrimus su savo vyrais, jos ir Bažnyčios gali kas pa KAD ĮSTOTI KARĖS LAIs " turi uždaryti ir svaiga- tiems ir nupelnyti pagyrimą. broliais, sunais, kurie yra iš klausti, ar mes norėtume vie VYNAN, SUVALGĖ 43 TU
Jei kiek nors paaukoja labda ėję kareiviauti, kaip turėti
§ kuoveikiaus prašalinti.
nybės su valdžia. Mano bi
ZINUS KIAUŠINIŲ.
ringiems
tikslams,
tai
tik
to
kiek
nors
patrijotinio
jausmo
Generalio direktoriaus pačiuoliai, aš nenoriu, kad mūsų
dėl,
kad
laikraščiuose
pama
maisto taupumo reikale. Ne šalyje butų išvien Bažnyčia ir
iymas skamba:
Kentucky valstijoj gyveno
4
tyti
savo
pavardę.
supranta ar gal nenori supras
Likerių arba kitokių svaiValstija.
Jei butų Bažnyčia jauninkaitis Benson Leichti
savo
priedermių.
Prie
tokios
rųšies
žmonių
lanČių gėralų pardavinėjiir Valstija išvien, tada valdi ardt.
Nesenai jam suėjo 18
Sekančios farmos turi būti parduotos beveik už puse prekės, t o 
priguli
ir
moterys,
kurių
dau
Žmonės turi suprasti, kad ninkai turėtų teisę patarti, ką metų amžiaus. Jis nusprendė
ts geležinkelių vagonuose
dėl norintiems gerų farmų ir pigiai nusipirkti, tai meldžiame tuo
jaus atvažiuoti pasižiūrėti.
3a geležinkelių stočių res- guma perka maistą, kad il šiuo momentu maisto ištek mes turime skelbti pamoksluo įstoti karės laivynan.
80 akerių farma,
10 akerių išdirbtos žemės, su užsėtais ja
j,'anuose, esančiuose vyriau- gesniam laikui turėti ištek liaus krovimas yra baustinas se, uždėti mums ant burnų avais, gera stuba ir barne del gyvulių, randasi 4 mylios nuo miesto,
Nuėjo rekrutacijos biuran
darbas.
Nei
vienas
neturėtų
liaus.
ant
gero kelio ir arti mokslamės, prekė tik f 1500.
sės kontrolėje , aštriai ir
pyiiasrius ir padaryti mus ne ir ten nepriimtas.
Permažai
Parsiduoda 160 akerių farma, apie pusė dirbamos Žemės, o ki
Kuomet vyriausybė paskel bijoties, kad šioj šalyj galėtų byliais šunimis. Trokštu iš
>jaus uždraudžiama*."
ta ganyklos, 4 kambarių stuba, ant akmenų fondamento, ir gera
turėjo
svarumo.
barne su padėjimu šieno šante, tik S mylios nuo miesto, ant gero *
Jo yra ir visos širdies, kad sąlygos, ku
tfatyt, vyriausybė pirmon bė taupumo reikale paragini pritrukti maisto.
kelio, prekė $3500.
Tečiau jauninkaitis nepame
Tik reikia riose dabar esame pasiliktų
UParsiduoda 70 akerių puiki farma, beveik visa dirbama že
ton stato kareivių apsaugo mą, kaikurie žmonės dar bus užtektinai.
mė,
juodžemis su moliu, aptverta dratine tvora, su sodu, stuba,
tą.
Gi paskui — nenori smarkiau be užtektino reikalo prisilaikyti tvarkos, kokia nu ant visados, kad Suv. Valsti tė vilties atsiekti tikslą. SuŽ lubų, 8 kambarių, ant cemento fondamento, didele barne ir kiti
stato
šalies
vyriausybė.
Jei
gryžo
namo
ir
ėmė
kasdien
raradėjo
pirkti
miltus,
cukrų
visi budlnkai ir mašinos. Užsėtais laukais, kviečiais 2% akerių,
jų kunigai galėtų sunaudoti
: tarpininkė žmonių girtuobulvėm 7 akeriai, avižoms 15 akerių, dobilais 12 akerių, ir daug
*vime ant geležinkjelių, ku- ir kHokius valgomus produk kiti Prancūzijoje šalies reika savo talentus ir energiją ir sa valgyti po tris tuzinus žalių
kitokių javų, su gyvuliais, 10 karvių, 7 veršiai, 8 arkliai, 40 vištų.
lais
lieja
kraują,
tai
likusieji
lįiiiušiniŲ.
tus,
kad pasigaminti ištek
Randasi tik 2 mylios nuo miesto, ant gero kelio, ant pat kranto
vo kraują, jei Reikalas bus,
os šiandie valdo.
gražios
leikos ir visų kitų parnkumų. Labai linksmloj vietoj. No
liaus ilgesniam laikui. Kiti namie privalo taippat prisi krikščionijos reikalams ir ap ąPraėjus keturiolikai dienų
rintieji tuojaus atsišaukite.
taupia, pasišvenčia del šalies, dėti prie tų abelnųjų piliečiu švietimui tikinčių j ų,ir kad sa j?s pasunkėjo dvyliką svarų.
BLVARTAUJA VOKIEČIŲ
pildant vo eile dievobaimingi ir dė Išnaujo nuėjo
perka tik tai, kas būtinai rei priedermių, kurias
rekrutacijos
SPAUDA.
kalinga. Gi kiti neatsižiuri į palengvinama vyriausybei pa kingi žmonės iš liuosos. valios biuran ir šiuo kartu jau buvo
^aa Vokietijos spauda so- momento
svarbumą.
Kas sekmingai vesti karę,
juos gerbtų ir mylėtų, kaip priimtas.
inguoju tonu atsiliepia a- jiems galvoje, jei v^iansybė
Taigi visi bukite taupus. Ir kad dabar tą daro."
Tėvai jo tvirtina, kad r.crs
didatins vokiečių nepasi- neišteks kokio nors reikalingo nekraukite bereikalingo mais
ta sūnaus "kuracija" jiems
imus vakarų fronte, kur produkto pasiųsti į anapus t o ištekliaus. Sekkite vyriau- Stocfcs te Eonds Perkami * PnMno- brangiai atsiėjo, tečiau išsi
daml reikĮus darbas. Andrews&Co.
{"minkai trušlAna vokfečTų Į vandenyno.
%-bė» nurodymus.
•
10* So. La SaUe St., uždėta ltOO m. pildė jo noras.
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PIRK FARMA

Liberty Land & Investment Co.
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Woodboro,

Pastebėj;
kad Lietu\
išrinko gei
dį, važiuot
pas
lietm
juos su Lit
šaukti vis
Lietuvos tė
Mes, Buei
katalikai, sakomai dži

VAI
visa
žiųojant tai]
Nors tikrų
neturime ir
valstiją piri
žiuoti, bet i
kad aplanl
tančius šiarc
Prie t 0 d
mėti, kad iš
kos valstijų
giausia yra
tuvių. Kiek
lietuvių gyv
tūkstančius,
vos tik po k
tuviai Arge
bai vargingi
rikiečiai gal
dentų apra'
Nors ir e
ti darbinink
pe neturime
vienok šį-tą
vynės ir ba
rėdami vade
me kliūčių t
Gerb. kur
žiavęs į Ar£
mus kerodži
sipratimo.

S
NEWi

T. F. 1-mo
Rugpj. 11
kp. nariai v
ves.
Išleidc
Šamui tarnai
Vakarėlin
žai jaunimo,
prie stalo, pr
busiantiems
kėjimai.
Vienas iš
riaus sekrete
mes išlydėda
vius mūšio
mėm ir paty
žadėjimą ka
vos neprigul
Nurodė, k
ją, į morališl
tojų už Liet
bę .yra Taut
žodžiams visi
, Kadangi t
didžiuma bw
narių (mat
prie T. F. pr
sirašė *tik ar
rių T. F.
Šiuo sykiu
skyriaus pris
rie dar ligši<
visi su didži
mu pasižadė
jus narius,
gana gražios
Keliais syl
lietuviškas
himnai. Bu
kitokių daine
kyta prakalb
sų vyčiai mo
kius vakarė
kiekvienas at
nesigaili atsi
Visus vaka
L. Vyčiai v
svaigalų.
T. F. I m a
skelbto savo
rių T. F. 1
Naujų Metų
nariais paau
kos dėlei nėi

Penktadieni* Eugp. 16, I91S

L3

II

m

U ft A U G A S

m m mm '

• > »

-w*»»

iirnirrr»nimimmin»ftinrrnrimmni

» » • » • • • • » !

ALE?. MASALSKIS

Lietuviai Amerikoje
* • • i •

BUENOS AIRES, ARGENTINA.

-—-

•

PITTSBURGH, PA.

Pastebėjau
laikraščiuose
kad Lietuvių Tautos Taryba
išrinko gerb. kun. J. švagždį, važiuoti į Pietų Ameriką
pas lietuvius* supažindinti
juos su Lietuvos reikalais, ir
šaukti visus talkon dirbti
Lietuvos tėvynės labui.
Mes, Buenos Aires lietuviai,
katalikai, — aušriečiai neap
sakomai džiaugiamės iš to ir
visa širdžia laukiame atva
žiuojant taip brangaus svečio.
Nors tikrų žinių dar apie tai
neturime ir nežinome į kuria
valstijų pirmiau mano va
žiuoti, bet visgi turime viltį,
kad aplankys ir mus vargs
tančius šiame pasaulio krašte.
Prie to dar norėčiau pažy
mėti, kad iš visų Pietų Ameri
kos valstijų, Argentinoj dau
giausia yra apsigyvenusių lie
tuvių. Kiek teko sužinoti, čin
lietuvių gyvenama apie 5 — 6
tūkstančius. Kitose valstijose
vos tik po kelis desėtkus. Lie
tuviai Argentinoj gyvena la
bai vargingai, kų jau ir ame
rikiečiai gal žino iš korespon
dentų aprašymo.
Nors ir esame visi papras
t i darbininkai, ir» savo tar
pe neturime jokių inteligentų,
vienok šj-tų dirbame labui tė
vynės ir bažnyčios, bet netu
rėdami vadovų daug sutinka
me kliūčių tame darbe.
Gerb. kun. Švagždys atva
žiavęs į Argentiną tikrai bus
mus kerodžiu ir ves prie su
sipratimo.
S. K. Drotvinas.

Taipgi

3.
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AKTV S F E C U A U S T A S
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki t
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12
464* S. Ashland Ave. karap 47 St.
Telefonas Yards 4817
Telefonas Bonlevard 64£7

dides-

3307 Aubum Ave.

*
9

Telephone Drover 4139
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ADVOKATAS

L. R. K. LABDR. SĄ-GOS
CENTRO VALDYBA.

Veda Bilas Viluose Teismuose
Ofisas DidmiestyT:
• t W. WASHINGTON S T R E K I
Kam bari s 609
Tel. Central f 4 7 8
Ofisaa ant Brldgeporto:
M M SO. MORGAM S T K B » »
TOL Taras 7 t f

Dvaa, vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 Aubum ave.
Chicago, HL
Pirm. Antanas
Nausėda.
1658 Wabaasia ave., Chicago,

Wj i

Gvvsnimas, 811 W. SZrd 84.
TOL Tarus 4881.
M i

į Į mm

II M

m i «•

»

/

Vice-pirm. Pranas Very
pa, 4539 So. Marsfcfteld a*©.,
Chicago, HL
Nut. rast Julijonas Šliogeris.
1424 So. 50fch Ct, Cicero, BL
Pin. raŠt Aleks Dargis, 726
W. I8th st, Chicago, HL

111 iifffi u i i Rii 11 Hiiffffi luta 11 nfffi w 11
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JOSEPH a W0LON
lietuvis Advokatas

į
|

19 So. LaSalle St.,
Vakarais 2811 W. 22nd Btroot i
Rockwell 6899
Reeidence Humboldt 97
CHICAGO. ILLINOIS
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Tž.iin. kun. Antanas Staniu
kynas, 2634 W. 67th St., Chi
cage> UI.
DIREKTORIAI:

NUSIPIRK MOSTĖS
Tai BUSI GRA1USI Ja išdir
ba Mentholatnm Co. Prieš eisiant

-

gult ištepk veidą mosčia per kelii vakarui, o padarys veidą tyru
ir tkaUčiu baltu.
Toji mestis
išima plėmai raudonus, juodus ar
ba ūakm ir prašalina visošJfM
•ptiofUf nuo veido. Kaina dėžu
tes «0c ir 8>1.00. Pmictti gaUt
dusti iar įtampomis,

Visi Chicagoje.
Frank Veryga,
4539 So. Marshfield ave.
•Tonas Petraitis,
4549 So. Talman ave.
Povilas Mažeika,
3315 Aubum are.
Kun. Mykolas Kruzas,
3230 Aubum ave.,
Juozapas J. Elias,
*r500 So. Wood St
Kun, Antanas JStaniukyuas,
2634 W. 67th s t
Kun. F. B. Serafinas,
23Z? W. 23rd PL
Kun. HM; Skrypko,
4557 So. Wood s t ,
And. Bmožis,
653 W. 18th s t
Boleslavas Sekleckis,
3427 Aubum ave,

I. RIMKUS,
P. O. Bos S6, Hoibro^r, Mass.
IINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIM

WORINTTEJt PAGERINT
SAVO BŪVI
i t o N A i r r » smnKiAi D E R BANčIOS KLESOS.
Savo liuosose valandose
galite
išmokti:
Kirpti,
siūti
ir
prosyti
ant
gesif
1
malinu.
KURSAS • * 5 , 823, f 85 Ir *.%•.
ant lengvų HknokMių.
Atstkito
Šiandien į mūsų mokyklą ir per
sitikrinkite.
Kambaris 418-417 Prieš City H a l i '
MASTER TRADES SCHOOL
118 N. La SaSe St.

KATALIKŲ SPAUDOS DR
JOS CENTRO VALDYBOS

'

Dr. M. Stupaicki
310S So. Morgan Street

ANTRASAI:

CHICAGO, TLLINOIS
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
S po pietį} Iki 8 rak. Nedėliomis nuo 8 Iki 8 ral. Takars.
Telefonas Tardą 8888

*
*

Išdirbėjai geriausiu Turkišku
ir Eyiptiškų Cigarctų visame
pasaulyje.

'•>»

f . W. RUTKAUSKAS

(

Tvarkintojau, prieš pradėjimą mūšio, induok dėžutę Helmars, kiekvienam vyrui
šiame batalijone.

ie

Dr. A. R. Blymenttia) D. fl.

;nę dalį grabų
•patįs dirbame.

•

)-

g^gagBj^BJpjsjBtal

[Lietuvis graboIrkts.
Atlieku
[visokias
la'ido[tuves kopigiaujsiai. Turiu sa[vo karabonus ir
lutomobilius.

• • * + » mm mm*.,

Laikui bėgant laikraščiuo
se tėmijau, iš žmonių prisi
klausiau ir pats tyrinėjau kas
link kivirčių šv. Kazimiero
parapijos choro su " Birutės M
choru, ir priėjau prie išvados,
kad: "Parapijonas*' aprašy
damas
" Birutės''
chorų
44
Draugo'' No. 121 visai ne
apsiriko perspėdamas katali
kus, kad nesilankytų į "Bi
rutės' choro vakarus.
Nes
" Birutės" choro vedęjas pla
tinąs bedievybę ir nariai esą
bedievių kontrolėje.
"Birutiečiai" gi prieš tokį
perspėjimą
kėlė
didžiausį
triukšmą; girdi, kaip tai gali
ma juos vadinti bedieviais,
kuomet jie esą geri katalikai.
Bet laikas, tai geriausias tei
sėjas. Nagi kaip bematai tie
"gerieji katalikai" nusisku
bino su pasiteisinimais
..
Naujienas" No.
134, ir
džiaugiasi, kad iš bažnytinio
choro laimėtieji nariai pasiliuosavo iš po vargonininko
"bosavimTr", iš po kunigų
skverno ir kas juokingiausia,
jie pasivadino save "Naujie
nose", kad esą nei "bedieviai,
nei dievočiai". Na, galų ga
le, kasgi tokie esate f! O gal
tos...
Štai vėl "Dirvoj" No. 32
"birutiečiai" skundžiasi, kad
44
Draugas" netalpinęs jųjų
pasiteisinimo. "Draugas" ge
rai padarė, kad netalpino, ku
rie pirma nusiskubino į šlamš
tus užtarimo maldauti.
Ži
noma, tokie
pasiteisinimai
kaip tik ir tinka į šlamštus,
4 bet ne į dorus laikraščius.
NEWARK, N. T .
"Birutės" choro komitetas
teisinasi "Dirvoj", kad "PaT. F. 1-mos skyrius auga.
neteisingai Senulį
Rugpj. 11 d. L. Vyčių 29 \ rapyona
kp. nariai vėl turėjo išleistu įtaręs bedievybės platinime.
ves.
Išleido du nariu Dėdei Aš gi pridursiu, kad teisingai.
P-as J. Senulis nėra nuolatiŠamui tarnauti.
Vakarėlin susirinko nema nis vargonininkas, kaip kad
žai jaunimo. Susėdus visiems skelbiasi "Dirvoj", bet dirba
prie stalo, prasidėjo jauniems, dirbtuvėj.
Tiktai nedėldlebusiantiems kareiviams, lin niais pagrajina lietuvių baž
kėjimai.
nyčioj Braddock, Pa. ir sykiu
Vienas iš T. F. 1-mo sky vadovauja "Birutės" chorui
riaus sekretorių patarė, kad laisvamanių prakalbose.
Aš
mes išlydėdami jaunus karei niekur negirdėjau, kad vargo
vius • mūšio laukan, darytu nininkas pagarbinęs Dievą,
mėm ir patys šiokį-tokį pasi paskui eitų su "Birutės" cho
žadėjimą kariauti už Lietu ru garbinti Dr. J. Šliupą, ka
vos neprigulmybę.
talikystės priešą. Bet tą darė
Nurodė, kad kelias į armi ex-vargonininkasl
Argi čia
ją, į morališką armiją kariau neplatinimas bedievystės.
Į
tojų už Lietuvos neprigulmy tai turėtų atkreipti atydą
bę .yra Tautos Fondas.
Jo Braddock, Pa. klebonas, gerb.
žodžiams visi pritarė.
kun. I. Abromaitis. Jau se
Kadangi tame susirinkime nai patirta, kad žmogaus pa
didžiuma buvo Tautos Foiįdo taikavimas katalikams* ir be
katali
narių (mat vyčiai beveik visi dieviams, visuomet
prie T. F. priklauso), tai pri kams išeina ant nenaudos.
Bet štai kas svarbiausia su
sirašė tik apie 10 naujų na
"birutiečiais": jie dangstosi
riu T. F.
Šiuo sykiu prie T. F. 1-mo katalikyste, kad pasinaudo
skyriaus prisirašė visi tie, ku jus iš katalikų. Štai pavyz
rie dar ligšiol nepriklausė ir džiai: 12 d. gegužio, š. m;* su
visi su didžiausiu pasišventi rengė koncertą karės nuken
Katalikai nieko
mu pasižadėjo kalbinti nau tėjusiems.
moteriškė klausia: "ar kata
blogo
nežinodami
apie
"birujus narius. Išleistuvės buvo
likiškos prakalbos busi" da
tiečius" susirinko gana skait
gana gražios ir su programų.
lintojas su pašiepa atsak<*':
lingai. Laimėjo tuo vakaru a- 44
Keliais sykiais sudainuota*
taip, taip, katalikiškos". Ar
pic
$105.00,
tai
pripažino
"Bi
V lietuviškas ir amerikoniškas
tai neprigaudinėįimas katali
rutės
''
kaikurie
nariai.
Bet
himnai. Buvo sudainuota ir
ku?
~ X
kur
katalikii
sunešti
pinigki
kitokių dainelių, taipgi pasa
Parapijos komitetas turėti}
nuėjo?
Nagi
"gerieji
katali
kyta prakalbėlių, žodžiu, mū
apsižiūrėti kas ir kokius piekai"
pasiuntė
į
S.
L.
A.
sei
sų vyčiai moka surengti pui
katus-prie bažnyčios dalija.
mą
į
Philtdelphia,
Pa.
$56.25
kius vakarėlius taip, kad
Taigi '' birutiečiai'' gana
kiekvienas atsilankęs gėrisi ir (žiūrėk "Naujienos" No, , 135).
Tautos Fondą "gerieji pa jiims dangstyties katalikyste,
nesigaili atsilankęs.
ir prigaudinėti katalikus. STaVisus vakarus ir vakarėlius miršo... Dar klausimas, kur
t ai i kai gi atsargiau su vil ,
L. Vyčiai visada rengia be likusieji pinigai? Nes iškaščių neturėjo virš $10 už pa kais avies kailyje. Žinokite,
svaigalų.
kad bažnytiniai sgiesmininkai
T. F: 1-mas skyrius nuo pa garsinimus; svetainę gavo gi
jau nedalyvauja '' Birutės''
skelbto savo obalsio: 1000 na dvkai.
w
chore, kaip kad kadaisia bu
rių T. F. 1-mam skyriui iki
"Birutės" choro organiza vo. Turėkite mintyje, kad
Naujų Metų, gerokai naujais torius, kuris į bažnyčią neina, bažnytinis choras, ir "Biru
nariais paaugėjo, tik laiko sto bet štai aną nedėldienį prie tės" choras Tai ne tas pats.
kos detei nėra dar skelbiami. bažnyčios duriį dalija Šliupo
Tyrinėtojas.
J. B.
prakalbų pagarsinimus. Viena

"4

•

M — i

LiRABOftn S

|

Kun. P. Lapelis — pirm.
10806 Wabash ave., Chicago.
HL
J. Tumasonis — raštinin
kas, 458 Grand S t Brooklyn.
N. Y.
Iz. Nausieda — ižd., 917

W. 33rd St., Cbkago, 1H.
PIRKITE

•

VARSAvm^nayps
issuEDinr^Tinr
^NITED^STATES
GOVERNMENT
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A. A. SLAKIS,
Lietuvis Advokatas
LAWYER
Ofisaa mieste:
18-tq labo — Kambaris ĮSOS
AssootetkMi Bldg.
l t So. LaSalle 64.
Ctiicago, DI.
Tąlafonas Randolph 2898

AKIŲ
SPECIALISTAS
Kreivos akys pa
taisomos su vie
nu kartu.
Klioroformos neduodam. - S u v i r s 800
akių išgydyta.
Ateikite ; ant egzamino pas Gy
dytoją ir Chirurgą, kuris yra už
baigęs mokslus ir kuris specialiai
tuomi užsiima, jjį vien tik gydo:
Akis, Ausis, Nosis ir Gerklės ligas.
Patarimas Dykai.
Silpnos akys
[Skaudama nosls~
Skaudamos akys!Bėganti nosis
Raudonos , akys iKreiva nosis
Kreivos akys»
^Užkimšta nosis
Skaudama
Negirdžiančlos
gerklė
ausys
Bėgančios ausys Silpna gerklė
Ūžiančios ausys Cataro gerklė .
Užkioištds ausys Perdidelė gerklė
F t t A K K L t X " o : CHARTER, M. D.
20 metų ant State Gatvės
120 S. State Gat.,
Chicago, 111.
•Vai." 9 iki 7, nedėliomis 10 iki 12
t m,
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Dtarninko ir F ė t n y « o s vaka
rais nuo 7 iki 9 vai.
SS5ft So. Halsted Str-»t,
Tėl. Tardą 64 9 S
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Tslsfonaa: POLLMAH
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IR OH3JMJRGAB
18781 SO. HTCHIGAir A T I ,
ROBHUkHD. I U J I f O I S

GKRJAUBIS
8VIESTA8
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0UMD
18 7 S Mil waukee a v
2054 Milvraukea av
1045 Milwaukee A
IBIO W . M a d i s o n i t
I8«#W.

841

Dr. D. J. BAGOCIOS

Home
pardavėjai
ir
krautuvių parduoda tą
pačią kavą po SOc.

v/li3OT

« Į

1844 W.Chicagro a v
1886 Bluelsland a v
2612 W. Norta av.
1217 So. Halstedst.
1832 So. H a l s t e d s t
1818 W. 12tk »t.

2 l t 2 W. I t n i K.
BOUTH StDU

OBTH 81DB
IW.PtvHti»>M
2-t W. Nortk
T2#
Nort av

8082 Wentwortn
« ą Uneoln av.
8427
8 o . H a l s t « d aav
t. 2
S
av.
V 2 9 S. Ashland av. 84

Tsi. Drover « M I

Dr.C.Z.Vezehs
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo • ryto iki 9 vak.
NsdėUssaiB aaąral sutarloaą.
4718 SO. ASHliAIfD AVEUmB
arti 47-tos

m-**s

i.MJMjjaa
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Penltadienti, Btigp. 14, 1918
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21 M. AMŽIAUS V Y R A I B U S . ALYVOS B L E Š I N Ė N U K R I TO IR SUŽEIDĖ.
R E G I S T R U O J A M I RUGPJŪ
ČIO 24.
Rugp. 24 d., š. m., visi vyrai
kurie suėjo 21 metus amžiaus
nuo birželio 5 d. turės regis
truotis. Aprokuojama, kad to
kių Suv. Valstijose y r a apie
150,000. Dauguma jų bus pasJkirti 1-mon kleson. Tas reiš
kia, kad jie Įstos kariuomenėn
už mėnesio po užsiregistravi
mo.
Tikslas yra pridėti
nauju
kareivių prie kuone išimtos
1-mos klesos. š i registracija
neturi jokio sąryšio su nauju
1S li^i 45 metu amžiaus biliu.
4,500 YRA CHICAGOS DA
L I S RUG. 24 D. REGISTRĄ
CIJOJ.
Cbicagoj rugp. 24 d. turės
užsiregistruoti 4.500
vyrų,
pasiekusių 21 metus amžiaus
nuo birželio 5.
Cbieagos 1917 metų užsi
registravusieji padarė 3 ir vie
ną šeštdali nuoš. visos tautos.
3918 metais daug ebieagieėiu
Įstojo iš liuoso noro. Todėl
šių metų registrą e i ja atnešė
tik 2A/2 nuoš. visos tautos už
siregistravusiu.
Rugp. ir rūgs. mėnesių pa
šaukimai paėmė kuone visus
1-mos klesos registrantus 1917
ir 191S metų. Rugp. 24 reiri<trantai bus paimti arba palui igoj rugsėjo, arba pradžioj spa
liu.

Dar publika duoda patarimą,
kad gavės žinią iš J. M. arkivys
kupo direktoriai tuojaus sušauk
tų savo posėdį pasitarimui rei
kale pienų. Direktoriai sutiko.
Klausimas kiek pinigų randa
si kuopų kasose, kuriais butų ga
lima padidint sumą pradžiai na
mo.
Pasirodė, kad kuopos savo
reikalų padengimui visai mažai
laiko pinigų, o beveik visas įplau
kas atij|uoda centro iždan, bile
tik greičiaus išvysti našlaičiams
ir bejėgiams prieglaudos namą.
Pasirodė, kad kuopų kasose ran
dasi vos tik arti $1000.00.
2. Pikniko reikalai 18-tą dieną

Mrs. Susan Tingley, 93 me
tų, Hammond, Ind., pavojin
gai sužeista, kada alyvos blešinė nukrito iš oro ant jos
peties. J i n a i sėdėjo lauke už
pakaliniame jarde. J o s petys
sutrupintas. Manoma, kad ble
šinė nukrito iš aeroplano. Bet
jo nebuvo matyt.
rugpjūčio.
Apgarsinimai
'' Drauge''
ir
T A R P T A U T I N I S KONCER- "Darbininke" neturės lėšuot dau
giau kaip apie $8.00. Plekątų ne
T A S CHICAGOS UNI
daryt.
Vietoje plekatų, kuopos
VERSITETE.
kreipsis prie savo gerb. klebonų
su prasimu pagarsint • pikniko
P-nai Pociai pakviesti daly reikalus iš sakyklos.
vauti nuo lietuvių.
Darbininkus piknikui kuopos
Š i o j e s u b a t o j e C b i e a g o s mni- j a u turi.
versitetc
Įvyks
tarptautinis
3. Atsišaukimai

kone. (International N i g h t ) ,
kuriame su dainomis, šokiais
ir kitomis pramogėlėmis da
lyvaus japonai, kiniečiai, fi
lipiniečiai, bulgarai, rusai, lie
tuviai, prancūzai ir kitos tau
tos. Nuo lietuvių į tą koncer
tą pakviesti dalyvauti p. Po
ciai. Koncertą rengia Cosmopolitan Club, i kurį priguli
svetimtaučiai - studentai
iš

23 šalių.
Pradžia 7:45 vakaro. Vieta:
Tda Noyes Hali teatras.
Malonu butų, kąd ir lietu
viai nepatingėtų atvykti į šią
pramogėlę.
K. G.
CH1CAGO, ILL.

į visuomenę,
laiškai į dr-jas spaudon jau pri
rengti. Lėšas padengs centras.
4. Pusmetinio knygų peržiūrė
jimo komisijos raportas tilpęs
'Drauge" vienbalsiai priimtas.
5. Atspauzdint antgalvius ant
poperos, taipgi ant konvertų ir at
viručių su apmokėta krasa Cent
ro raštinės reikalams.
Palikta,
tai padaryt pačiam raštininkui,
6. Naujoms kuopoms išsiųst
konstitucijas ir platesnes informa
cijas ir jų dvasią stiprint patarta
kiek galima greičiaus.
7. Perstatyta ir užgirta su pa
dėka, artistai lošimams parengtuo
se vakaruose, kurie pasižadėjo
Labdarybei pasidarbuot veltui.

-
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PAIEŠKOJIMAI.
Paeiškau savo giminaitės Jievos
Gumauckiutės, paeinančios iš Suval
kų gub.; Daukšių par., Plinių kaimo.
Girdėjau gyvena Detroit.
Meldžiu
atsišaukti nes turiu svarbų reikalą.
Aš paeinu iš Liudvinavo parapijos,
"Aštrulių kaimo.
Ad. Isoda,
261 Cardoni Ave.,
Detroit, Mich.
——————

,

~

Elzbieta, Povylo duktė, Rastauskaitė, paeinanti IŠ Panevėžio miesto,
o dabar tremtine Rusijoje, paieško
savo giminių ir lažjstamų Ameriko
je; ypač gi Boguknilos Pašakarnytės
iš Lamokėlių kaimo ir Antano Gri
galiaus.
Elzbieta Rastauskaitė ser
ga ir randasi labai nelaimingame pa
dėjime. Jos adresas:
Russia, Tambov, Kirkinskaja ulica
N. 97, Kvartira učitelia, Viktorą Vallokaitisa,
Elzbietai Rastauskaitei.

A N T PARDAVIMO.
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PASIDĖK SAVO PINIGUS [
Seniausia Taupinimo Banką Chicagoje

» 9

«

Ki

HIBERNIAN BANK
>nt Taupomu

Moka

TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ

17!

•

Ant pardavimo karvė verta $115
su ketvirtu veršiu, duoda labai rie
bų pieną, parsiduoa pigiai.
Atsi
šaukite gretai sekančiu adresu:
John Norvil, „
6131 W. Giding St.,
Jefferson Park, III.
Parsiduoda labai pigiai 4 kamba
rių namelis su gazu Ir maudyne, sy
kiu su vienu arba dviem lotais ir
vištoms jardu.
6828 So, Oakley Ave.
GAL KAS RADOTE?
Jei kas iš gerbiamosios publikos
radote mano neperseniai pamestus
pinigus — 7d dolerių; buvo liberty
bonds už 50 dol. ir vieną lentą po
pierinis 20 dol., vaikščiojant po par
ką, Paulina Ir kitomis gatvėmis ant
TOTO of Lake. Radęs priduos man
pinigus, gaus geras radybas. , Ma
no antrašas:
Petras Kromelis,
4501 S. Hermitage Ave., Chicago, 111.
AR GALI RASTI GERĖSITE
PROGA.

S pagyvenimų medinis namas su
eonerete apačia viena randa su 4
kambariais, kita su 5 kambariais su
vanomis, gazu ir skalbemais kubilais.
Gatvė ištaisyta ir užmokėta,
RanI dos neša $37 per menes)
Kaina
«. Kaportai n a u j ų kuopų t v ė - : $3,450.00. jnešti reikia $450, o llkurimo a g i t a t o r i ų :
B ė e v j e liepos s i 9 i u s * 3 7 * menes}.
Taip pat priimTTL.
T^ 1 * J ™ l r o « Liberty Bonds ir thrift stampa
mėnesio p. \ iktoras Balanda, 3258 1 OaUte atvažiuoti nedėldienyj.
AtslSo. Union Ave., Chicago, 111., su- bukite tuojaus
John Gleich,
tvėrė naujas kuopas: Spring Va- 2908 W. S8th Place,
Chicago.

•

•

rieziura
SUVIENYTU VALSTIJŲ PINIGAI

208

VI

l

a oalle reet
Saugi Taupinimui
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Seniausiai gyvuoja,

\
•

-

•

REDCEMN

TALKI

LONDC

TI/TODERNIŠKAS motoras su pagerin
tais carburetor'iais yra pertikrinę ir
parodę žmonėms, kad gazoliną kuri
padirbta specialiai del motorų-kaip Red
Crown duoda didesnę jiegą-didesnį grei
tumą ir daugiau mylių į galioną. Red
Crown, yra taip kaip tavo automobilius
specialiai padirbtas.
Geriausi petroleum chemistai ir automobilių inžinieriai
tą yra pripažinę.

Protokolas iš mėnesinio Labd. Są
jungos Centro susirinktum.
\cy, 111. 14-tą kuopą, Westville,
Liepos 31 d., s. m., Apveizdos 111. 15-tą kp., Sheboygan, Wi8.
MIESTO TARYBA P R I P A - i Dievo parap. svetainėje prie U- 16-tą kp., Kenosha, Wis. 17-tą kp.
ir Gary, Ind. užmezgė 18-tą kp.
ŽINO T R A N S P O R T A C I J O S nien A ve. ir lS-tos gatvės, Chi Išdavęs raportą atsisveikino did
cago, 111., Įvyko Lab. Są-gos Cent
Vienas mažas "finisher" su moto
SUJUNGIMĄ.
vyriškai
ir
patrijotiškai
su
Labd.
ru geriausiam stovyj, antras ranklro susirinkimas, kurį atidarė pir
Są-ga,
nes
pasakė,
kad
keliauja
',
nls Jack skūra ir kiU čiaupiama rei
mininkas A. Nusieda su malda.
kalingi dalykai, gaunami pigiai paa
Užvakar Chieagos taryba po Delegatų
suvažiavo sekančiai: tarnaut Dėdei Šamui.
I'ž jo uolų pasidarbavimą naš
K. K A P L A N & SONS
karštų diskusijų didžiuma bnl ; Nuo 1-os kuopos 2, 2-os kp. 1, 3-os
sų pravedė
sumanymą
su-jkp. 7, 4-os kp. 5, 5-os kp. 6, 6-os laičių naudai, visi delegatai at 4608 S. Ashland Avė! Chicago, m .
Telefonas Yards S40 4.
/
jungti krūvon mie>to trans-jkp. 2, 7-os kp. 1 ir 8-os kp. 2. sistoję išreiškė širdingą pagarbą,
portaeijas
^atvekavin, vir-j Kitos septynios kuopos nedalyva- velidami geriausio pasisekimo. Itlllllfllllfllltfllllllfllllllllllllfllllllllllflll
—
šutinių ir požeminių
(kuriu ; vo - N u o <h'-Ju i S š v - Antano pąr-, P-as V. Balanda pagelbėjęs Dė
dar nėra) geležinkelių.
' | C'ieero, 111., nuo Apašt. Maldos dei Šamui nugalėt vokiečių mili- U11111111111111111111 f 1111 j 111111111111111111 r 11111 i
r, v..
. . \
. v | di'-jos 1. Jš šv. Jurgio par., Chiea tarizmą ir susistiprinęs kareiviš
VYRIŠKU DRAPANŲ
koje
dvasioje
sugryžęs
pasižadėjo
Po s,to ga vekar.ų ,r vnsu- ^ TJ1 n u o ^
^
^
Red Crown talpina savyj nuolatini reteij ririmo frakcijų
:BARGENAS :
Jar
daugiaus
pasidarbuot
našlaiUrnų geležinkelių kompanijos i M o t D i e v o S o pul. dr-jos 1 ir iš
Jlanjl neatimti, daryti ant *•
praedant nno 95 laipsnių iki suvirs 400 laipsnių. Jis nMaiko tą
i?:
ms.
*
tuojaus padavė formali reika- š v < M v k o l o p a r > g v Cecilijos drsakymo si o UI Ir overkotal, ver- E
Pastabu
mūsų
jaunimui.
Tai
pačią temperatūrą kad užtikrinus gerą pradžią — tikra propor
g
tes nno $10 lkl $60. dabar par- =
lavima, kad žmonės n / važinė-! jog 1. Viso buvo 30 delgatų.
=
sidnoda
po
$15
Ir
$11.
=
pav; zdis mūsų jaunimui.
Tas
cija tarpininkystės virimo kraštų frakcijos užtikrina Švelnų sus.
Ifasjl daryti gatavi nso $11 =
jimą mokėtu baugiau kaip; 1. Esant valdybai protokolas iš
jaunikaitis, V. Balanda, pačioje
Iki $81 slatiu Ir overkotai. a»o E
penkis centus, nes, girdi, kom-• 3-ios dienos liepos m. per rast.
kubinimą — teisingą proporciją virimo kraštų frakcijų su savi
S
$7*0 lkl l t dolerių.
savo jaunystėje, pirm 21 metų,
Pilnas pasirinkimas kailis £
panijos turinčios nepriteklius. Jul. Šliogerį perskaitytas ir vien
jau kelis metus uoliai darbavosi = pamaltu orerkotų.
viešpataujančių karščių vienybę užtikrina augščiausią galybę
Transportacijos sujungimo balsiai priimtas.
Tisai mažai rartotl sloUl tr ?
našlaičių naudai įstojęs j Labd.
2.
Direktorių
raportas
našlai
oyerkotal
vartei nno $ t i lkl :
mylią ir greitumo. .
klausimas tečiau dar nepa
Sąjungą. Jam užteko laiko jaunų
$86.
Dabar
$6
Ir
aogMiaa.
Kai*
=
baigtas. Lapkričio G dieną jis čių namo reikalais: Direktoriai dienų doriems pasilinksminimams. ; nes nno $1.60 lkl 94.60. . Talku r
"latal nno $8.00 lkl $7.60. Tabus pavestas piliečiams nu teisinosi nurodydami, kad šimet Jis visą savo laiką pašventė dar S ! llaoa
ir Kanarai.
Šie dalykai tai prisideda prie Red Croirn ttdirbimo.
nebus galima pradėt namą sta
balsuoti. Pagaliau jam dar tyt del sunkumo gaut medžiagos buodamasis Dievui ir tautai. Kiek
ATDARA KA8DDE V A
padaro ja veiklia.
viena
jo
naujo
gyvenimo
valanda
reikės visokiu
formališkumu ir neturėjimo pinigų pradžiai,
iš valstijos legislaturos.
•
taipgi neturint savų pinigų, ne tebūna jam liuksma ir laiminga
8. OOBDOF,
bus galima gaut paskolos prieg už jo mielaširdingus darbus. Te = u i i a
Ant pardavimo visur ir pas agentus ir agentūras.
lydi jo visus žingsnius Visagalis.
K A T A L I K Ų L A I K R A Š T I  laudos statymo reikalams.
mm n
1 • 11111111111 f f • f l IIIUINIU
*
Tebūna
Viešpats
Sutvfrtojas
su
Kun. Ant. Staniukynas ir kun.
N I N K U SUVAŽIAVIMAS.
F. Kemėšis nurodė šįmetinį gana juomi visados.
Telefonas: McKinley 6764
•
Centro valdyba:
Vakar Con^ress
viešbuty] gerą Labdarybės sekimasi jos vei
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Ptrm. A. Nausieda.
prasidėjo kataliku
laikrašti kime, kad namą pradėjus statyti
GYDO VISOKIAS LIGAS
ninku suvažiavimas. Pirma su- žmonyse rastųsi didesnis pasišven
Rast.
Julijonas
Šliogeris,
(Indiana)
• •
timas
p%iaukoti
darbui
ir
mnm
sirinkimą atidarė pralotas V.
1424 So. 50th Ct.
Kampas W. 85-toe Gatvės
aukomis, šelpti našlaičius jau Lie
•
C. Kelley. Kalbėjo kun. T. V.
Cicero,
111.
tuviškoje prieglaudoje. Ir jeigu
Shannon, Xo\v AVorld redak ! jau butų namas pradėtas, tai rastorius, ir Dr. U i omas Hart iš [ t u s į 1V j)\n\r,ų Todel patarė di
Cineinnati. Dalyvavo atstovai rektoriams kreipties \ J. M. arki
ir Cbieagos laikraščių — ka vyskupą klausiant Jo patarimo
taliku bei kitu.
ir reikale paskolos.
Kun. A.
Ramld. tIS 8. AabJand Blvd. Chloaac
Talsfonas Haymarkat S144
Šiandiena antrąjį posėdį ati Staniukyno ir kun. F. Kemėšio
PARENGTAS
darys rytmetyj vyskupas H a r t nurodymai ir patarimai su entuley iš Columbus, Obio. P o pie zijazmu užgirta ir įgaliota dele
gacija pas J. M. arkivyskupą.
auaas gydytojas Ir cklrorgas
tų visi delegatai susirinks
•pacUalistas
Moteriškų, Tyrifikų.
(CHiCAOO BENEF1T CLUB)
Delegacija paims iš Centro ka
Woo<is teatran, kur koncertą
Talkų ir Tisų chroniškų ligų
sininko finansinę knygą parodan
Ofisas: f 154 8. Halsted S t , Chicag"
surengė Antbony Jawelak, ne čią stovį Labdaringos Sąjungos,
17 N. LaSalle St., Phone Franklin 253
Telefonas Drover 9611
regys pi.janis tas.
kaip kad J. M. arkivyskupas rei
VALANDOS: Ii—11 ryto 1—I P«
Šita, ateinančią nedelia. bus pardavinėjimas lotų.
Prašoma visų
platų; 7—t ruk. Nedėlioms lt—lfl d.
Rytoj posėdis prasidės su kalauja.
atsivežti šitą kuponą.
SMUUUIlIHJIlIlIlllUlllllllllllllllllirillllllP
Taipgi pasirodė ir visoje pub
šv. misiomis Šv. Marijos, PauLyons, Illinois
listų vienuolių, baznyėioj. Sek likoje reikalavimas, kad direkto
Jie yra geroje vietoje. Tuoj kausite dovanų. Maldijama kreipties
riai
kreiptijsi
reikale
pieną
prie
šiuo
antrašu:
,
madienyj, 11 vai. ryte, delega
• • •
Pradžia
9tą
vai.
ryte.
.
:-:
Inžanga
25c
Ypatai
5148
WHST
ARCHBR AVB5U1I
tai čia išklausys šv. mišių. Po lietuvio architekto p. M. Žaldoko
TtL Cloaro M l .
Phone McKinley 4017.
šitas piknikas bus gražiausias iš visų piknikų, aes musikantai
Pasiklauskite ŽUKAUSKO Asaistant Manager, arba d.
pietų vėl bus surengta kon ir išreikštas pasitikėjimas, kad p.
MIENYER,
Phone Cicero 198. .
grajys dvejopus tonus.
Linksmi linksminsis, o verksmingi verks*
M. Žaldokas nereikalaus brangiau
4882 VVEST 15th STREET, CICERO, WL,
certinė programa VYoods teat
LIETUVIS GYDYTOJA*
kaipo karės laike.
už pienų padirbimą, kaip kad sve
Galite maue matyti nuo 4:00 iki 7 : l t vai. vak.
' IR CHIRURGAS
Užprašą visus be skirtumo KOMITETAS.
re.
4847
W.
1
4
*
Bt*
Oloera,
UL
timtaučiai architektai, tečiaus di
—
TALAND08:
nao
t
lkl
l
t
Išryto,
PASARGA:
—
Važiuokit
22
karais
iki
sustos,
a
iš
ten
Lyons
I
rektoriai pasirinkdami architektus
nno t lai I po platų, nao 7 iki
karais iki daržui.
tSk
t
rak. sMėllomla: nao t—11.
S K A I T Y K I T I R P L A T I N K I T " D B A U 0 4 . »i
PIRKITE KARĖS TAUPY duos "figerius" daryti kitiems

Atyda Šiaučiams!
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STANDARD OIL COMPANY

72 West Adams St,

Didelis Metinis Piknikas

...CHICAGOS LIETUVIU PASELPOS KLIUBO... DR. A. A. ROTH

Chicago, U. S. A.

Speciališkas Išpardavimas
REAL ESTATE

WILLIAM D. MURDOCK CO.

Nedelioj, Rugpjučio-August 18 d., 1918 n.
GeOs M. Chernaucko Darže

Lotai Kainuoja $185

Dr. S. MIKELIS
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MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) aikitektams.
:
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Prancūzą
si pirmyi
Boye, ku
čiams tai
kacijos
vo įsivar
dier. Kas
Noye puc
Tuo
bet sistei
supa mie
ciįalio pr
Reiškia
bios baze
pavojun
veikiai
Vokieti
gina sav<
zai. anglą
palengva
pirmyn,
čiams pn
kur aplin
burgo lin
V0KIE<
MILU
PARY2
kiečių
kuose nu<
rugpjūčio
ligi 6*nt
šitan
mušti,
imti.
Tik
šyvose
400,000
ITALIJO
RĖS

Rymas
ofisas
mą:
" Tonai
tęsiasi
klonyj
mušta.
"Ant
lis persik
pės šaką
karuose^
polL
M Paimt
aeropla
orlaivis
Geneva,
telegramo
garijos
sveikata
mas dab
gu.

