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No. 192

VIH-tas A. L. R.-K. Federacijos Kongresas
TALKININKAI APSUPA
ALBERT IR ROYE
Vokiečiai neteko 6 milijonų
kareiviu
Visu frontu niekur negali
atsilaikyti

NUSKANDINTAS BRAZI
LIJOS LAIVAS, i
VVashington, rugp. 17.—Čia
gauta žinia, kad vokiečių nar
dančioji laivė
nuskandino
Brazilijos motorinį laivą Madrugada, 1,613 tonų intilpimo.
Tas atlikta netoli Amerikos
pakraščio. Visa įgula paimta
kito laivo. Bus nugabenta
Atlantiko uostan.

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE,
>

Washington, *ugp. 17.—Va
kar praneštame pirmame ka
reivių nuostolių sąraše randa
si 43 pavardės. Iš to skaitliaus: užmuštų, 18^ sužeistų,
25.

TARIASI APIE LIETUVOS
LIKIMĄ.
Turbūt mėgins nuskirti kara
lių.
«

AMSTERDAM, rugp. 17.—
Vyriausioj vokiečių karės sto
vykloj įvykęs didelis suvažia
vimas. Be kaizerio, Hindėnburgo ir vokiečių ministerių,
ten yra ir Austrijos imperato
rius Karolis su savo diploma
tais. Vokiečių užimtos šalys
ten ir gi turi savo atstovus.
Turi atstovus ir rusų Lenkija
(Gal turi ir "neprigulmingoįi*' Lietuva, bet telegramoje
apie tai nieko neminima).

"Draugo" Redakcija pasveikina visus Gerbia
muosius Federacijos Kongreso Delegatus, su
važiavusius atlikti prakilnius ir milžiniškus
darbus Bažnyčios ir Tautos labui. Velija kuogeriausių ir kuolaimingiausių suvažiavime pa
sekmių!

Aštuntas Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos Kongresas
įvyks Baltimorėje 19-24 rugpjūčio šių%1918 metų. Prasidės
panedėlį 19-tą rugpj. ir baigsis pėtnyčioj 24 rugpj. Tuo pa
čiu laiku Baltimorėje įvyks metiniai seimai šių mušu organizacijų.

.

1) LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA,
2) MOKSLEIVIŲ! SUSIVIENIJIMAS,
Stoughton, Mass., rugp. 17.
3) SPAUDOS DRAUGIJA,
4) MOTERIŲ SĄJUNGA,
—Vakar įvyko didelis gaisras
5) KUNIGŲ SĄJUNGA,
Freneli & TįVard Woolen kom
6) VARGONININKŲ SĄJUNGA,
panijoj. Sunaikino tris fabri
7) BLAIVININKŲ SUSIVIENIJIMAS,
kas ir daugybę vilnonės ge
8) TAUTOS FONDAS.
lumbės, skiriamos kareivių
Kiekviena organizacija savo-seimui turės sau paskirtą ats
•
Sakoma suvažiavimo svar kirą salę, gi į bendras Federacijos Kongreso sesijas visų or
TALKININKAI PAŽANTURBŪT VOKIEČIAI LAI uniformoms.
KYŠIS DABARTINIŲ POZI
GIUOJA.
Aprokuojama, kad padary-1 R T j a S Ė j 0 MĖNESYJ UŽRE- biausias tikslas galutinai ap ganizacijų atstovai sueis į didžiąją salę.
•
ta $400,000 nuostolių.
CIJŲ PIKARDIJOJ.
Delegatai lai pasiima mandatus ne tik į savo organizacitarti Lenkijos, Lietuvos. SuoGISTRUOS 13.000,000.
LONDONAS, rugp. 17.—
mįjos ir Kuršo likimą. Taip * ? s e i m a ' b e t t a i P " P a t ( a n t atskiro lapo popieros) ir i VlII-tą
Vokiečių nuostoliai baisiai
jj. .
,
._ l Federacijos Kongresą.
Prancūzai nesulaikomai varo
v ..
dabartinėj
linijoj.
Nes
mušis
Washington,
rugp.
17.—Vididėja.
nuskirti toms šalims karalius.
tr^ J, •,
...
~
u
0
si pirmyn ir apsupa miestą
jiems stokuoja rezervų. Tarp
n i , i a už e i travinuli
dienąpopietinė
bus laikomos
sesijos: 6%airvakarą
rytme nuo 9 vai.
rvto iki
!o"^ll r
* S ?
į Teutonai mano, kad kuomet j 12:30Kas
dieną;
nuo 32:30"Iki
r vakarinė
Roye, kurs kituomet vokie
Londonas, rugp. 17.—Talki Anere ir Oise vokiečiai atsiga 13,000,000 vyrų, kurie, mano jie nuskirsią toms šalims ka nuo 7:30 iki 10 vai. vakaro. Utarninke ir ketverge vakarinių
čiams tarnavo kaipo komuni
ninkai išnaujo pradėjo vokie benę penkiolika rezervų divi ma, pateks po naujojo 18 ligi
ralius, tuomet su anomis stip sesijų nebus. Utarninke bus teatras — koncertas, gi ketverge
kacijos centras, kuomet jie bu
zijų.
Sako,
jie
beturi
tik
še
čius spausti su didžiu pasek— bendra vakarienė.
45 metų amžiaus drafto, jau
vo įsivarę kyliu ant Montdiriau
susirišią
ir
busią
galima
Federacijos Kongresas turės 3 sesijas ir Tautos Iždas —
mihgumu apylinkėje Roye, šiolika divizijų visame fronte surengta. Laukiama tik bidier. Kas valanda laukiamas
lengviau panešti talkininkų vieną sesiją. Panedėlį 19 rugpjūčio kongresas prasidės iškil
Pikardijos mūšio fronte. Vo nuo Šiaurinių jūrių ligi Švei
liaus perėjimo per kongresą.
Noye puolimas.
mingomis Mišiomis 9 vai. ryto. Po Mišių ir pamokslo bus
smūgius.
kiečiai visomis spėkomis ja carijos.
Registracija įvyks
nevėTuo pačiu laiku, palengva, me laikosi. Nes jis yra svar
Suprantama, ten bus apkal- didžioje salėje pirma sesija Federacijos Kongreso. (Seimų se
Vokiečių nuostoliai didėja.
^ sijos prasidės panedėlį po pietų). Tautos Iždo sesija bus se1iau, kaip 15 d rugsėjo. Jeigu ^
bet sistematiškai, anglai ap biausia tvirtovė
y()kiedių stovis
apylinkėj.
Neoficijaliai Londone apro
redos vakare 7:30—10:00 P. M. Antroji Fed. Kongreso sesupa miestą Albert, anot ofi- Prancūzai su anglais veržiasi
kuojama, kad nuo rugpjūčio bn, galima, j v * s rugsėjo S A į į v a k a r u o s e .
<i.h Įv'sJketverge ^ T>ietn (2:30—i'MJ*. M.) gi trečiaįi ir p*«.
cijalio pranešimo.
*<*4įk£.
vis tolyn, padarydami vokie 8 d. talkininkai paėmė 34,000 Nes \m $iandt».l-raoj klesoiį
. ..
kutinę pėtnyčlos vakare (7:30—10$G).
.1
Reiškia, dvi vokiečių sver čių išsilaikymą abejotinu.
nelaisvių ir 670 armotų. Sako esantieji bus išimti pirm spa 4.248 PRIEŠININKAI PIE
PANEDĖLIS
bios bazės yra atsidūrusios
Londonas užvakar pranešė, ma, vokiečių nuostolių propor lių X d.
TINĖJ
ILLINOIS
VALSTI
•
'
RYTAS:—9:00-12:30— Federacijos Kongreso 1 sesija.
pavojun ir, galima sakyti, JJS kad anglų linijos pasistūmė cija talkininkų nuostoliams
JOJ.
PO PIET:—2:30-6:30— LDS., Moksleiviai, Spaudos Dr-ja.
veikiai teks talkininkams.
pirmyn šiaurvakaruose nuo dabartiniame mūšyje yra di4.
— Londonas,rugp. 17.—Čio
VAKARE:—7:30-10:(XK-LDS. Moksleiviai, Spaudos Dr-ja.
Vokiečiai visur pašėlusiai Roye, Damery ir Parvillers j desnė, kaip kad dar yra bu nai atkeliavo talkininkų dip
Springfield, 111., rugp. M 7.—
UTARNINKAS.
gina savo pozicijas. Prancū apylinkėse. Vakar Paryžius vusi nuo 1914'metų. Visų tal lomatas iš Murmansko apy Illinois valstijos pietiniame feMoksleiviai, Vargonininkai.
zai, anglai ir amerikonai nors pranešė prancūzų nužygiavi kininkų nuostoliai, gali but, gardos. Jisai sako, kad žmo dcraliame distrikte užsiregis RYTAS:—9:00-12:30—LDS.,
PO PIET:—2:30-6:00—LDS., Moksleiviai, Vargonininkai.
palengva, bet nuolat stumiasi mą pirmyn vakaruose ir piet- nesusilygins su paimtais ne- nės anglų kareivius priėmė travo 4,248 vokiečiai svetim- VAKARE:—Teatras-Koncertas. ,
pirmyn. Pasirodo, kad vokie vakaruose nuo Roye, apie pus- j laisviais.
su džiaugsmo ašaromis, va žemiai. Iš jų 2,123 yra vyrai,
SEREDA.
čiams prisieis atsidurti ir vėl trečios mylios ilgio frontu.
Kitose vakarinio fronto da- dindami juos Rusijos išliuo- gi 2,125—moterys. Distrikte RYTAS:—9:00-12:30—Moterių,Sąjunga, Kunigų Sąjunga.
kur aplink žinomą HindenRoye greit virsta į viršūnę lvse mažai veikiama.
yra dvidešimts trys pavietai. PO PIET:—2:30-6:00—Kunigų Są-ga, Moterių Są-ga.
suotojais.
burgo liniją.
kylio, kuriame įvyks smarkus
VAKARE:—7:30-10:00—Moterių Są-ga, Taut. Iždo posėdis.
mušis, jeigu prancūzų ir an
KETVERGAS.
VOKIEČIAI PRARADO 6 glų spaudimąsis bus pasek
RYTAS:—9:00-12:30—Moterių Sąj., Blaiv., Laikraščių Sąj.
MILIJONUS 2M0NIŲ. , mingas.
PO PIET:—2:30-6:00—Federacijos Kongreso II sesija.
Anglai perėjo per Balučis- VAKARINĖS SIBERIJOS VAKARE:— Vakarienė.
SIUNČIA KALBĖTOJUS
Kanadai laimėj a.
PARYŽIUS, rugp. 17.—Vo
ČEKŲ-SLOVAKŲ FRONTAN taną ir rytinę Uersiją, ir sus? GYVENTOJAI NORI KA
PĖTNYČIA.
Ant linijos tarp Chaulnes
kiečių nuostoliai karės lau
U V TAS:—9:00-12:30—Moterių Sąj., Blaiv.', Laikraščių Sąj.
jungė su turkomanais, bokhaRIAUTI.
ir
Roye,
sakoma,
vokiečiai
tu
kuose nuo karės pradžios ligi
h > PIET:—2:30-6:00—Federacijos Kongreso II sesija.
Bolševikai gelbėdamiesi var ranais ir socijalrevoliucijonieri
daugybę
kareivių.
Kanadų
rugpjūčio mėnesio apskaitomi
toja paskutines priemones. riais, kurie kariauja prieš bol Jie eina prieš bolševikus ir V A KARE .—Vakarienė.
kariuomenė
šioj
vietoj
padarė
ligi 6 milijonų kareivių.
Į Federacijos kongresą galės siųsti delegatus: .parapijos po
ševikus.
vokiečius.
3 delegatus (su žinia kun. klebono), visos gi draugijos it*
šitan skaitliun ineina už daug progreso rytuosna, pa 'Amsterdam, rugp. 17.—Te
Anglai talp-gi sergsti transcentralinių orgatnizacijų kuopos—po 1. Jei 'tos draugijos, ar
mušti, sužeisti ir nelaisvėn pa imdami miestelius Parvillers legrama iš Maskvos Berlynan Kaspijos geležinkelį, kad suWashington* rugp. 17.—Lic^ .kuopos turi daugiau, kaip 100 narių, tuomet gali siųsti nuo
ir Damerv. Šie miesteliai ranimti.
praneša, kad čekų-sl ovalui iaikvti vokiečius nuo užėmimo pos 4 d. vakarinės Siberijos kiekvieno šimto narių po 1 atstovą. Centralinių organizacijų
w
Tik vienose šių metų ofen- dasi apie dvi/mylias į vakarus frontan pasiųsta 60 kalbėtojų
Afganistano ir Indijos rube- • gyventojai, su pagelba čekų- valdybos gali ir-gi siųsti į kongresą savo reprezentantus—ne
nuo
vieškelio
ir
Chaulnes-Rosyvose vokiečiai yra netekę 1,"sustiprinti militarinę sovie
Lslovakų, paskelbė savo ne- daugiau, kaip po tris.
žiaus.
ye geležinkelio.
400,000 kareivių.
to kareivių dvasią'•
AM. LIET. R. K. FEDERACIJOS SEKRETARIJATAS.
Kada anglai atėjo į Baku, prigulmybę. Pranešama, kad
Hebuterne dalyje, į šiaurę
Premjeras Leninas delega to miesto tvirtovėje radosi dau jie turi tūkstančius gerai iš
nuo
Albert'o,
rodos,
vokiečiai
ITALIJOS OFICIJALIS KA
tus ragino dėti visas savo giausia bolŠeyikai. Jie, sykiu lavintų ir lojalių
BEDARBIUS NUVARĖ
kareivių, PERSPĖJA SUĖJUSIUS 21
sustojo
atsitraukę.
Berlynas
RĖS PRANEŠIMAS.
pastangas pakelti kareivių dva su armėnais, kariavo prieš kurie laukia tik ginklų ka METUS NUO BIRŽELIO 5
PRIE LEDO.
oficijaliai praneša, kad vokiesią ii; dorą augščiausian taip- turkus.
riauti prieš vokiečius.
Rymas, rugp. 17.—Karės čių kariuomenės pasitraukė
snin ir tuomi sutrinti čekusIndianapolis, Ind., rugp! 17.
VVashington, rugp. 17. —
ofisas išleido sekantį praneši- j iš mažų kylių. Vienok neaišku,
Valstybės
•
departamentui
KAZOKAI IŠBLAŠKĖ PRIE
slovakus.
Gen. Crowder vakar išleido į- —Per keletą dienų ledo varto
. kaip toli jie pasitraukė. Vopranešta,
kad,
jeigu
turėtų
ŠININKUS.
mą;
Pagal Viennos Neue Frel?
sakymą, kad visi vyrai, suėję tojai turėjo daug kentėti del
; kiečiai" dar valdo Albert'ą, bet
ginklų,
jie
galėtų
karės
lau
"Tonale apygardoj mušis
anglai jau arti vakarinės mies- Presse, Trockis taip-gi iške
21 metus amžiaus nuo birž. 5 stokos, ledo. Išdirbėjai prane
kan
pastatyti
galingą
armiją.
tęsiasi normaliai. Lagarina
liauja tan pačian frontan, ra Jie veikia jau aplink Veroned., be jokio atsisakymo rugp. šė, kad negalima gauti darbi
to dalies.
Dabar
jie
esą
tik
daliniai
ap
žą.
klonyj vokiečių sargyba at
gindamas žmones "kariauti
Paprašius valstijos
Tarp upių Oise ir Matz pran
siginklavę ir mažai beturį a- 24 d. užsiregistruotų. Po užsi ninkų.
,
su priešininkais \
mušta.
,
registravimo, bus jiems duota maisto valdininkų, policija aleuzai vis spaudžia vokiečius.
municijos.
Amsterdam,
rugp.
17.—Ofi" A n t Piave viena mūsų da
Gauta žinių, kad Adolfas
liko kelis užpuolimus vietose,
proga pasiliuosuoti.
Paėmė daugiau augštų vietų
cijalis
pranešimas
sako,
kad
Vakarinės Siberijos valdy
lis persikėlė per vakarinę uvakaruose nuo Oise ir šiaurva Joffe, Rusijos ambasadorius Dunojaus kazokai išblaškė vi
Jeigu kurie tą dieną nebus kur daugiau žmonių susiren
pės šaką ir paėmė salą va
karuose nuo Ribecourt. Po Berlyne, apleido Maskvą. Iš sus savo priešininkus ant kai tojai susideda iš augštai sto arti savo vietinio board'o, jie ka. Tenai detektyvai ėmė
karuose nuo Grave di Papadovinčių žmonių. Jie išrinkti turės užsiregistruoti per kra- klausinėti jų ar dirba. Visi
smarkaus mūšio išvarė vokie keliavo Berlynan.
riojo
Dunojaus
kranto.
Dabar
poli.
konstitucijonalin susirinkiman są. Užsiregistravimo blanką bedarbiai buvo nugabenti ledo
čius iš Monolitbe ir Attiche
maršuoją ant Zaragin'o. ' ,
" P a i m t a 36 nelaisviai, 4
ANGLŲ ARMIJA RUSŲ
farmų. Jos randasi rytuose
Kijevo laikraščiai rašo, kad pačių žmonių. Jų galva yra privalo būti board'ui pasiųsta dirbtuvėsna. Kas pasipriešino,
aeroplanai ir nušauta vienas
TURKESTANE.
nuo Tbiescourt'o miškų, ant
kazokai iš šiaurinės Dunojaus premjeras Volodskis, Jcuris pirm arba pačią rugp. 24 d. buvo suareštuotas už tinginia
orlaivis".
augštumos. Apima visą upę Pagelbsti uždaryti vokiečiams apylinkės atsidūrė Veronežo sykiu yra ir svetimų reikalų Tokie žmonės privalo pirm ke vimą.
i
Divette.
lių
dienų
kreiptis
į
board'us.
gubernijom
Geneva, rugp. 17,—Pagal
kelią.
ministeris. Valdžios sostinė
RUGPJŪČIO 17, 1918.
Telegrama
iš
Kijevo
Colog
Berlynas oficijaliai patvirti
telegramos iš Munich'o, Bul
Chicago. ir apylinkės. —
— Sydney, N. S. W., rugp.
Londonas, rugp. 17.—Anglų .ne Zeitung'ai praneša, kad yra Omsk'e.
garijos karaliaus Ferdinan/io no generolo Boehn'o paskyri
4
Manoma, kad talkininkai 17.-r~Čia pranešama, kad ap šiandie ir rytoj nepastovus
sveikata silpnėja. J o padėji mą komanduoti vokiečių ka kariuomenė veikia netik Kas-'.Dunojaus ir Kubaniaus vaioras. Gali but lietaus; maža
mas dabar skaitomas pavojin- riuomenę Pikardijoj. Londone pijos jūrėse, bet persikėlė ir džios tariasi susijungti vienon greitu metu jiems pasiųs pa- linkui Australijos pakraščių
atrasta naujų vokiečių minų. atmaina temperatūroje.
centralėn valdžion.
.gelbą.
nuomoniaujama, kad vokiečiai rusų Turkestanąn.
VVashington, j u g p . 17.—An^
trame vakar praneštame sąra
še yra 100 pavardių. Iš jų:
Užmuštų
26
Mirusių nuo'žaizdų
7
Pavojingai sužeistų
36
Sužeistų
6
Pražuvusių
25
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Be kilto neteko ir l$te
no kareivių.
i .
Vokiečių gyventojai visa
*
Šįmet
su
anglių
produkcija
dirbtiNkuogeriausiose
sąlygose.
tai tvatydami ima murmėti
DALYVAUKITE K O N T E S T E
LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS
LDFHtTAMIAJI
•epergeUiausiai
sekasi.
Tame*
Anglekasiai
privalo
eiti
darfcan
Nepasitenkinimas vyriausybe
kasdieną išskyros nedėMBenioa.
M
Publiafced Daily
DRAUGO»» BEVRDOVA PL ATDTA BIZjri, 0 V K I 9
Sva*o kasdiena, išėmus labai svarbias
didėja. Kareivių dvasia nu y r a daug prteias&ų.
, DIDDCA 6ĖRV KAPITALĄ.
tLASMAl
DRALOAM rUBLISHUSTG OO, IttO^
biausios t o s : Nemažas skait kliūtis, ir privalo pasilikti kasyk
puolusi.
Ir
tarpe
pačių
kar
Kaus* •• »KS
vyt* J|6.00 1IM W. 44tfc B&* Chleago, Illinois.
lose pilną laiką, bet taippat tuo
Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų « ! **/****>
pakįla nesutikimas, lius anglekasių pašaukta ka metu stengties pagaminti kuo..
SB.OO r^oae, ^ i j r ^ t o y U 1 4 , EftttbL 184S. vedžių
Šėrai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Perkant atskirai* nomeriala po 2 c ?
___^
»«—•*>
reiviauti. Gi likusieji angledalis atsiduria pavojun.
daugiausia anglies. Kiti darbi
Prenumerata mokasi iškalno. LaiTKKM8 OP SUBSCRIPTIOlf:
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie
kaeiai
nelabai
nori
pasirody
Tokiuose
atsitikimuose
vo
skaitosi nuo užsirašymo dienos, n„- mmmm
_
IK AA
ninkai kasyklose ir prie kasyklų
ną serą
Kai- privalą taippat reguleriai ir 'uo
ne nuo Naujų Metų. Norint permai^aaJ
t* nn kiečių vyriausybė ieško išėji ti su darbo išnašumu.
Garą proga indėti pinigą i prakilnų ir pelningą biznį.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir s ™ sso«SB»" . . . ••••
••••».•». .SS.w
ku* amgkkasyklose dirbama liai dirbti, taip kad anglekasio
mo,
fr
visuomet
ligsM
surazBroliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkinu tarno «*#«senas adresas. Pinigai geriausia siųsti Thunday'a EdltfcMi . .į»-y... .>. .$2.00
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Bus tai tuo labjau reikalinga
vo tautą ir pačia kariuomenę.
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
lias
dienas
švenčiama.
Tai
pradėjus nuo dabar, kadangi jū
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
Kad nukreipti tautos domą
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai),
1800 W . 4 6 t h S t,,
Tei. McKiotey 6114
Chicago, U i , nuo vakarų fronto, kur vokie kitur kompanijos pačios truk sų erlėfc d&r labjaus gali but su
do produkciją. Neleidžia dar siaurintos drafttf, kurs paims iš
fcontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikra, nuošimtį nuo
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čių vyriausybė staiga sugal bininkams įsismaginti, neduo
darbininke, būtinai reikalingų
da išdirbti pilnojo laiko.
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
Šeštadienis, Rugp. 17 d. š v . Juliona,
voja paimti Petrogradą. Vo
kalnakasio
užsiėmime.
į serininkua kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar Sftta
Tuo tarpu anglys y r a labai
Sekmadienis, Rugp. 18 d. š v . Helena,
kiečiams tas lengva atlikti.
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**K katruos palies draftas
Pirmadienis, Rugp. 19 d. š v . Liudvikas,
Nes Petrogradas yra begink
bet būtinai anglckasykloms bus
1-moji DOVANA —- knygynai už |200.00 ir 8 kopijos
lis. Bet už taigi jie visai ša daug gaminti karės medžiagą. reikalingi, bus paliuosuoti nuo
"Draugo" ui dyką — pagal nurodytų adresų falai* pa
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liai
padarys
daug
džiaugsmo.
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'Draugo*' Bendrovės iėrų 4Q> Baftimorėje prasidės A- sidengknu pradžiugins šalį ir nęs nepaprastas veikimas.
už tai juos gerbti.
Soji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji diAteina žiema, kuri gali pa
pardavinėjimo savaitė, jrugp. merikos Lietuvių Rymo Ka- vargiai jie nukreips gyveiflbVienatinis darbininkas, kurs
vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems
kaip r užsitarnauja savo kaimynų pa
10—17, buvo gausi. Parduo talilm federacijos aštuntasis jų domą nuo didelių nepasise sitaikyti ir vėl šalta,
asmenims.
praeitoji.
Todėl anghų pro- smerkimą, yra tas, kurs nenori
ta viso 73 šėrai.
Kontestan kongresas. Tuo pačiu laiku kimų vakarų fronte.
Petrogradą paimti gamina dukcija užvis labjaus susirū panaudoti savo pastangų dabarti
įstojo dvi naujos lietuvių ko ten turės savo seimus ir daly
ATSILIEPKITIi
niam
kritiškam
laike,
bet
ne
ta
pino
i
r
šalies
vi^riausy%ė.
N
e
s
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kariauti kamgi labjaus gali rūpėti ša sai, prie kurio bus pritaikinta paPhiladelphia, Pa.
lietuvių organizacijos. Taigi yra
Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
liuosavimas
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Mūsų Federacija jau atli
Patys vieni operatoriai su valdy
1800 West 46th Street,
-:-:Chicago, Illinois.
Trockiu.
dentas
Wilsonas
paskelbė
at
tuo tikslu pasidarbavo. Pri- kusi didelius darbus išeivijo
ba negali to atlikti, nei negali to
siliepimą į anglekasius. Ska padaryti vieni anglekasiai. Tik
siųsdamas pinigus už šėrus jis je. Bet šįmet kongreso nuvei
MM
tina
juos
imties
sparčiau
dar
LIETUVOS
NEpRlGULMYBĖS
abi šąli ranka rankon bendrai
paiymėjo, kad tai dar ne f i * . Girnai, pasitikima^ bus tikrai
bo.
Dabartinis
momentas darbuojanties su stipriu pasiry paklausimus ir spėliojimus tik gulėtų vienai kokiai tautai,
ftEIKALt
kas. Sioux City lietuviai dar milžiniški. Darbų yra bega
bet ne kalioms.
reikalauja pasišventimo šalies žimu gali prašalinti svarbiausias pečiais patraukdavo.
daugiau įsigys "Draugo" se lės. Ir visi jie yra surišti su
<4
— A r tokia ekspedicija pa
Draugo ,v 188 numeryj te reikalais.
kliūtis karės laimėjimui.
Tos mongoliško sfinkso pa
rų. Sako, jie mėgins pralenk dabartine kare, su tautos ir
Vokiečiams
kares
legramose buvo žinia, kad tal
Su pilnu pasitikėjimu atsilie slapties dalelę pagaliau išaiš kenktų
ti visas kitas kolonijas.
Atsiliepimas skamba:
Tėvynės likimu.
1
kininkų kariuomenių, veikian
piu į jus, idant jųs paimtumėte kina
Londono
laikraščio žvilgsniu? — paklausė kores'gyvuojanti
anglies
stoka
reiš
Butų smagu, kad ir kitos
Nuotikiai Europoje seka
^ndentas.
kolonijos prisidėtų prie kon žaibo greitumu. Talkininkai čių šiaurinėj Busijoj, vadas kia žymu pavojų, koks kuomet ant savo pe&ų užduotį iSprodU- " Daily Mair* korespondentas,
kuoti reikalingą anglies kiekybę.
— N e tuojaUs — atsakė t*otesto. Ligšiol Pennsylvanijos karės svarstuvuose ima viršų. į rusus gyventojus paskelbęs nors galėjo gyvuoti —• ir reika Esu tikras, kad apsiimsite tai pa gyvenantis Ugus metus Japo
tb. — B e t gali padaryti tai,
lietuviai kažkodėl neuažadina- Gal neilgai prisieis vokiškąją proklemaciją. 'Poje proklemU- lauja greito ir energingo darbo daryti ir atliksite, gi taip elgda nijos sostinėje l'okyo, žinan
kaip operatorių, taip anglekasių.
tis vietos sentikius ir pačią kad vokiečiai butų priversti
mi. O juk ten "Draugas" žy baudžiavą vilkti ir Lietuvai, cijoje lat^) kitko huve pasaky
mies
ispildysite
tarnybą,
lygiai
Be atsakančio anglies ištekliaus
ta, kad talkininkų kariuome
japonų kalb^. Koresponden atitraukti dalį kariuomenės iš
miai prasiplatinęs.
kuomet vokiečiai
įsitikina, nės atėjusios Rusijon ne kokių mūsų Įtaręs programa bus suvė brangią, kaip tarnyba apkasuose, tui teko pasikalbėti su Japo vakarų fronto.
Iš Wilkes - Barre'u gauta kad jų pastangos y r a tuščio*. nors užgrobimų tikslais, bet linta; mūsų karė» spėkų veikimas ir nuo visos tautos apturėsite dinijos užsienių reikalų minis— Kokio atlyginimo už tai
del? t»flėb,.
žinia, kad tenai jau kalbama
Prancūzijoje
susiaurintas;
mūsų
Bet bukime prisirengė su kad paliuosuoti rusus nuo voteriu Goto. Tasai pasikalbė pareikalautų Japonija t
apie 'Draugo" kontestą. apie tikti visokias nepalaimas. N e s kiečių jntakos ir įunjo^ kącl kareivių gyvybė J*>e jokio reikalo
Wootfrd« jfilūton''. jimas įvyk© mieste Tokyo ge
—>!Tas pilnai priguli n u o
šėrų pirkimą.
Bet h
t u va be vokiečių ttrrl d a r sugrąžinti Ku^ai visas pro atsidurs pavojun, gi j ų sunkeny
gužės 22 4.
aplinkybes, tttto ekspedicijinio
nieko realio neveikiama. Bet daugesniai atkarių priešinin vincijas, kurias vokiečiai yra bes padidės, gi daugel namuose
Baronas Goto — rašo ko korpuso spėkos, nuo veikimo
*** žiema bus nepakenčiama.
jei jau kalbama ir "tariamasi kų.
Turi jų ir tarpe savųjų, pasisavinę.
respondentas •*- |>riėmė mane didumo ir n u o to, ar veikimus
Gerai suprantu, kad rekrutavi— tai yra viltis, kad iš tų kal prisidengusių geradarių skrai
Kadangi tarpe tų provinci mas žymiai praretino jUsų eiles.
maloniai ir kalbėjomės porą butų pravestas vienos Japo
bų visgi išeis kas naudingo. ste. Šitie tai aršiausi ir bjau
valandų. Ministeris sutiko be nijos ar bendrai su talkinin
Wilkes-Barre'ų lietuviai yra riausi. J i e liaudies tarpe truk jų randasi ir mūsų Tėvynė kaip lygiai savanoriai armijon j-;
Lietuva, todėl vienas "Drau stojimas, taippat persikėlimas į
D a u g kalbama ir rašoma a- jokių pastabų atvirai atsaki kais. T u o tarpu nemanome
geri žmonės. Jie supranta ge do platinti tikrąją apšvietą.
g o " skaitytojas stato mums kitas karės pramones. Tasai ne pie Japonijos intervenciją Li nėti į mano paklausimus, kad apie atlyginimą. Tik svajoja
rosios spaudos svarbą ir todėl
Be Tėvynės gyvųjų reikalų tokį klausimą:
parankumas gali but aplenktas ir berijoje.
Viskas, kas ligšiol išsklaidinti visokius spėjimus, m e apie tai, idant atlikti vis
prisidės prit palaikymb vie
"Argi mes, lietuviai, gali reikalinga anglies kiekybė gaji buvo kalbama apie interven intarimus ir nepasitikėjimui ką, kąs priklauso mūsų prie
natinio katalikiško dienraš kongresui turės rūpėti dar ir
pačios išeivijos likimas. Pa me tikėtios sulaukti sau ne- but iškasta to nepaisant, jei kiek ciją, buvo paremiama dau kaikurįų polŲiskų sferų. Is- dermei. J u k talkininkų rei
čio.
vienas užsiimąs toje pramonėje, giausia ant daleįdimų ir spė
pradžių jis pažymėjo, kad jis kalai yra mūsų pačių reikalai.
prigulmybės,
jei
pažadama
sibaigus
karei
ne
visi
lietuviai
pradėjus augšeiausiu viršininkų
Philadelphia stoja kontes
jimų, sujungtų su* įvairių ko nėra joks germanofilas, kaip
Japonija neturėjo joki© rei
tan. Tenai jau paimta penki juk norės ir galės keliauti nu- Rusijai sugrąžinti užimtas vo ir baigus vaiku, atliks kuodaukalo paskelbti karę Vokietijai.
kiečių provincijas. Juk tos giausiai darbo, dirbant kasdien respondentų kombinacijomis, jam tas buvo prikaišiojama.
šėrai. Gal išsijudins. Duok:, terioton Tėvynėn.
bet ne ant tikrų faktų ir au
neprigulmybes laukiame nuo pilnas valandas.
— Gyvenau — pasakoja mi Tai padarė t i k del pažadėji
Dieve.
Kuogeriausio ir laimingo
tentiškų valdžios pranešimų. nisteris — kelis metus Vokie mo, paeinančio iš japonų-angtalkininkų.''
Operatoriai
dabar
turi
but
labšios savaitės lenktynėsna kongresui pasisekimo jo dar
Tai didžiai svarbus klausi jaus uolesni, kaip kituomet, idant Apie intervenciją daug rašė tijoj ir tenai ėjau mokslus. lų sutarties. Karę paskelbė
antkart žymią vietą užėmė, buose velija " D r a u g o " Re
laikraštininkai, daug kalbėjo Taigi tuo "pasiremiant gal bu me, kad parodyti Anglijai sa
mas, kuomet eina
apie vaidyba
butų
kuoišnasiausia,
Sioux City kolonija. Bet pir dakcija.
Darbais prisugrąžinimą Rusijai provinci darbo sąlygos kuogeriausias, tei politikai. Valdiškieji rateliai tų galima mane intarinėti fi- vo ištikimybę.
mutinės, ty. garbės vietos ne
jų. Mes manohie, kad tie pa singas apsiėjimas, su visais taip, ar tai Anglijoj, ar Amerikoj, logermanizme. TeČiau nesu rodėme, kad ištikimybėje esa
nori iš savo rankų paleisti VOKIEČIAI IEŠKO IŠĖJIMO.
žadėjimai nepaliečia Lietuvos, idant kiekvienas anglekasis sky ar Japonijoj arba Prancūzijoj nei germanofilas, nei anglofo- me stiprus ir nesvyruojantieji.
Chicagos kolonija — Town of
Talkininkai p a s mumis Nie
kaip nepaliečia nei rusų Len rium turėtų kuogeriausią progą atkakliai tylėjo. Gi į visokius bas.
Visųprrma
esu
japonas
Lake. Šėrų skaitlius šitoje
Vokiečiai nugalimi vakarų kijos. Bet jei tas paliečia ir
kuomet neprašė kariuomenės
ir
laikausi
savo
šala\
nuomo
kolonijoje didėja. Manoma,
pagelbos.
fronte. Šiandie t e n jiems tal Lietuvą — tai nėra baimės.
nės
tarptautinių
santikių
ktiipo
be
jokios
reikšmės
žo
Hgi
taikos
kongreso
bus
gali
sekančią savaitę įvyks dide
— Kaip ilgai gali prasitęsti
Kitokiuo keliu, be tų ru dis. Nepaleisti gi galėtų, jei ma susikalbėti.
užduoda
didelius
žvilgsniu.
lės atmainos vietų pasidalini kininkai
pažadėjimų,
nebūtų Rusijai nebūtų žadama ji su
Bet tas nereiškia, kad
smūgius.
Suprantama, tas sams
Japonija šiandie nedalyvau dabartinė karė f -*- paklausė
me.
Bet korespondentas.
Svarbu tas, k a d prie kon-'Vokietijoje pakėlė tikrąją pa lengva vokiečius iškrapštyti grąžinti. Sugrąžinimo pras mums, lietuviams, be stipraus ja jokiam pasitarime.
— išpradzių buvau manęs,
iš užimtų provincijų, taigi ir mė cia tokia, jkad atimama ir smarkauk iš mūsų pačių pu manau, kad jei kokia konfetęsto prisidėtų kuodaugiausia j s i a u b ą . Vakarų fronte vokieiš LiettvOs, &Ur vDkiečiaf Uuo vokiečių ir .pavedama at sės pasidarbavimo imtų kas ir rencija butų sušaukta, tai i r k a d n S 0 S i r b a d a s k a r ė s Pa~
kolonijų. N e s tuomet butų čiai per tris savaites neteko
šiandie baigia smaugti gyven gal Rusijai ne ant visados, bet pasiųlytų neprigulmybę. Tam Japonija prisidėtų. Japonija b a i S a P^kubms.
Bet sanidaugiaus g y v u m o ir smagu- to visa, ką buvo įgiję per ke tojus. Bet ir pati logika lie laikinai, kad paskui be vokie reikalui yta reikalingas visos
nuo savęs nepadarė ^okio pa tarinės pfriemonės taip ištobu
rao.
turis mėnesius sunkaus darbo. pia taip daryti, nes %e to ne čių triskatikio ; apsprendžius tautos sutartinas, intemptas siūlymo, gi talkininkai taip linta, armijų išmaitinimas taip
būtų galima sulaukti geistinų šalies likimą. •
veikimas.
pat nepasiūlė Japonijai jokios pagerinta, kad dabar, manau,
Konteste dalyvaujančios ko
pasekmių* *
330
Suprantama, butų baisi ne
Berods," talkininkai nėra intervencijos. Jei talkininkai jei šitiems nesutikimams nepa
lonijos sulig balsų skaitliaus
darys galo Visagalis Dievas,
CJicero, BĮ.
turėtų
ką
tokio
pasiūlyti
Ja
Suy.
Valstijų
karės
tikslas
laimė
Lietuvai,
jei
jinai
butų
aiškus
miisų
reikalų
žvilgsniu.
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Šiandie taip stovi:
paliuosuoti visas pasaulio tau atimta-nuo vokiečių ir sugrą-, Bet turime žinoti tai, kad mū ponijai, tai pastaroji mielai tai negreitai pasibaigs. Karė
1,760
180
tas iš po didžiulių tautų jun žmta rusų socialistams, žino sų reikalus ir troškimus pa sutilctų pasiūlymą perlcratyti gali tęsties dar labai, labai il
gai.
go yra neatmainoraas; Vokie miems kaizerio sėbrams ir a- laiko Suv. Valstijų vyriausy ir aptarti.
Waterbury, Conn.
Town of Lake, Chicago.
— Ar jo ekselencija neabe
čiai privalo pasitraukti iš už belnąjai Rusijos anarchijai. bė, gerb. prezidentas WilsoKorespondentas pažymėjo,
1,560
imtų provincijų1 ir tos 3**0- Bet tame taipgi ir #ra ^i- nas. Suv. Valstijų vyriausy jog kafkurie politikai prikai joja apie talkininkų laimėji100
18 gatvė, Chicago.
vincijos išnaujo laikinai turi dfeiausia svarba,. kad jei tal bė pusoficijaliu keliu jau yra šioja Japonijai, buk šita prie tną!
VVest Pullman. 111.
Nei valandžiukei. Bet jums
W e s t Side, Chicago.
sugryžti prie Rusijos. Gi tų kininkai iš Lietuvos iškraus- .pasakiusi, kad pa karės Lie sinasi talkininkų intervencijai
1,240
provincijų tautoms savistovy \yi% Vt7kieeius, tai m anais tuva turės but/iiuosa, taip Siberijoje. Sako, toMa inter Su tuo klausimu neturėtų but
Grand Rapids, Mich.
Newark, N. J.
be garUtinai bus nustatyta panaHdntų ir anarchiją pačio kaip ir visos kitos pavergto vencija — tai išimtinai vienos ekubinumo.
>
taikos kongrese.50
/
je Rųgįjege. Nes liaudie anar sios tautos.
Japonijos reikalas.
^
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Su Uettuvo* nef*igui*nyb* chiją ten palaiko nė kas ki
Lietuvos laįsvė turi daug
Philadelphia, Pa.
— Didžiai man kesmagu - - | 7*^
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Sioux City, Iowa.
išeitų fiasce tik tuomet, kuo tas, kaip tik patys vokiečiai, priešininkų, rtad juos įveik atsakė } tai baronas Goto —
met tą šalį nepaleistų iš savo kad sud^umKta*Qi vandenyj ti, kaip sakėme, mums reika- kad to -klausHno reikale vieš
JKKLTBE
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6a. Chioage, SI.
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nagų vokiečiai*
Juk ir vo-""bntų galima geriau peMjrties. lingas intemptas #asidarbavi- patauja tokie manymai, tiku
e
e
North Side. Chicago.
Brighton Park, Chicago.
kiečiai yra pažadėję ir net jau tCuoįriet nebos Busijnj ^>ki - nias. Ir jau daug veikiama įsitifenif s, jog tiktai viena kat
u
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^tiavę" Lietuvai "nGįnigul- 3ių, tenai šalį valdys, ne j^a- tuo tikslu, dia daagi«usia ros nors šalies armija turėtų
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mybe ,, , Bat kfcs iš tos "ne- džiižos sujrydėjUsifeji ir supa- darbuojasi Amerikos Lietuvių pasisekime i^beriooje. Todėl
Bridgeport, Chicago.
Montello. Maw.
', jei ji skamba gonėįaeiejį ^JOcŲa^etai, bet is- Taryb* it jos atstovai Euro stovėčiau už 4iay idant kariuo. t f o t f p t r
reikJuJB darbas. AndrewtAOo.
, Du Bois. H L
lik vieuos
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Romant
Romantišk
kas kitas, kj
meilė apdail
ir papuošta
nai parinkta
pastatyta M
Del jos esti a
ki darbai bei
šventimai, si
laimėjus ni
Vyįrai, ideali
kę, ne tiktai
nukentėti ir
bet dažnai j
gyvastį arba,
"rizikuoja"
bės pašventir
tinka karės l
kuose.
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Kas yrj
Prigimtoj
kimas vie
Šiam pati
sti bei suc
ir vardų,
sime prie
meilė yra
tik gyvuli
Žmogus,
tvirtą vali
vulišką ja
mą roman
žmogišku
turi vado^
bet protu.
protą žm<
idant žmo^
tu s ir būti
gus vadovj
prigesinti
gimties pj
naikinti jo
tai butų
įstatymams
Prigimto,
traukimas t
atskiriant 1
ties nuo kit
Atskirti 1
mi protiška
bais, nemai
tematydami
asmenis, u:
patraukimą,
gimtos meil
nai, nei ki
silpnumų, p
sutvirtina.
priėmę cele
tvirtesni ir
vena už ved
ra išėmimas
daugiau turi
kiai dirbti,
trumpiausiai
sant, ar jie
ėmę ar vedę.
Kaip ten
gimtoji meil
bią rolę filc
draugijoje,
toji meilė, t
nės, bet visi
nėliai išnykt
žemės.

r

Kaikurie p
labai nauding
per pasišvent
dirba vyrišku
lieka tautos k
to, vyras, ki
moteriškę, tui
tiškas, darbšt
taupus,, kitai]
nepriima joj
Tokiu būdu, v
pats sau, bet i
dingesnis, kai
ir mokslo dir^
Vyras, kuris
teriškę, taipoj
kalauja ir nu<
pogi reikalauj
kė butų ma
taupi "gera pi
s v e č i o " ir už{
sus vyro reiks
gi moteriškė,
sėsti ant "idea
turi nemažai p
Tatai, paėmi
va, matyties, s
ji meilė yra m

Šeštadienis,
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MOKYKLOJE.

Išpardavimas ant Panedelio, Utarninko, Seredoj ir Ketverge
»»~~~T~'

.*•*»»**•

jai. Nes del jos daug yra pa
'»«••>
iiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiif
iiiimmiiiiiimiiimimiiiMi
sišventimo ir atliekama daug
DRAMA DVIEJUOSE AKTUOSE.
Taupykite cukrų mūsų
Pardavėjai ir pardavė
milžiniškų darbų, kurie tobu
(Skiriama vaikų lošimui).
vaikinams Prancūzijoj,
jos reikalingi visuose
lina civilizuotą draugiją.
skyriuose, geros algos
— kiekvienas šaukšte
PARAŠĖ JONAS ŠIRVINTAS.
Motiniškoji meilė.
Ah0
mokamos.
lis pagelbės.
HALSTEO.
201?
STS
Romantiškoji meilė retai
CANALPORT A V E
iiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
iiimiiiiiiiimiiiiiMJiiiiimiii
VEIKIANTIEJI ASMENYS: A
kada tesuira. J i dažniausiai
Mokytojas,
pasibaigia moterystės ryšiu.
/ i
Morkienė,
\.
X''
Amžinas vyro su moteriške ry
*1
•**'•* « H B l
Petruškienė,
šis permaino
romantiškąją
Bernaičiai;
9,800 Šmotų apatinių drabužių žieminio, bus parduodama u i treč
meilę į moterystės bei moti
dalį
a r pusę kainos — Koodmens sampeliai n u o F . V, FarweU Sk Co.
Petraška, Morkus, Vincaitis, Jonaitis, Pranaitis, Antanaitis.
niškąją meilę.
ir Marshall Ficld & Co.
Mergaitės:
Sampeliai apatiniai del vaikų ir
Romantiškoji
jauninkaičio
Sampeliai aptiniat del moterių ir
Juozaičiutė, Stasaičiutė, Andriuškiutė.
mergaičių, del žiemos
vaikų žiemai marški
ir mergaitės meilė remiasi
niai, kelinės ir union
Gali dalyvauti ir daugiau vaikų.
marškiniai ir kelinės
šutai
$1.25 iki $1.50
daugiausiai ant širdies jaus
vertės
45c iki 50c vertės
PIRMAS AKTAS.
mų, meilių akelių, saldžių lu
Sampeliniai
apatiniai i Sampeliai
apatiniai Sampeliai vilnoniai a(Paprastas mokyklas kambarys. — Stalas, uz kurio sėdi
pelių, dailios nosytės ir skais
del moterių ir, vaikų žieminiai del moterių patiniai del moterių ir
vilnoniai
marškiniai mergaičių
ir
vaikų vyrų marškiniai keli
taus veidelio. Bet motiniškoji mokytojas; sale rašomoji lenta; priešais suolai arba kėdės,
kelinės ir union siutai marškiniai, kelnės 50c nės ir union siutai,
ant kurių sėdi vienoj pttsėj mergaitės, kitoj gi bernaičiai; mo?
vertės $3.00
$1.75 iki $1.88 vertės vertės
meilė jau remiasi ant proto.
kinai paeiliui skaito iš bent kokio rankvedžio L. D. K. Vy
Apsivedusių tarpe nepoilgo
tauto
gyvenimą).
pradeda išlengvo ataušti pri
MOKYTOJAS: Vaikučiai, gerai įsitėmykite mūsų di
, « » • . » » » • • Oii
- — * :
gimties patraukimas. Tuomet
džiojo kunigaikščio Vytauto vardą, nes jo vardas yra gar
šaltesnis protas jau pradeda bingiausias visoje Lietuvos istorijoje. — Vinoaiti, skaityk
ieškoti tvirtesnių protiškų ry toliau! (Vincaitis skaito. Netrukus atsidaro durys
irineina
Du s y k per m e t u s
Mes tarime pilna eilę cigaretų
šių ir daugiau žadančių sie Morkienė $u savo vaiku),
visokios rūšies už numušta kai
Nupirktos iš didžiausių išdirbėjų Amerikoj, sutaupant nuo treč ną — skaitykite nekurtuos spePrigimtoji meilė virsta
Prigimtoji meilė bei pa kių.
MORKIENĖ:
Tebus pagarbintas Jėzus Kristus.
eijališkumus:
dalio iki jusei ant kainos.
traukimas gali būti užgesintas prisirišimu prie vienas kito,
MOKYTOJAS: Per amžių amžius, Amen. (psikelia ir
Fatima cigaretai pakelis 11 %c
Lotas 1 — 1600 jardų
Lotas 2 — 2100 jardų
O ką, tamsta, norėjote f
atskiriant asmenis vienos ly pagodone, prijautimu ir užsi- eina link moteriškės).
Lucky Strike cigaretai pa
Feltoleum — 2 jardų
Linoleum 2 jų 4 jardų
kelis
11 %c
plčio,
gražaus
styliaus
pločio gražiose patertikėjimu viena kitu.
Užtai
MORKIENĖ: Štai atvedžiau savo sūnų į mokyklą. Kle
ties nuo kitos.
Oma
cigaretai,
pakelis
15%c
vertės 79c. dabar par
nose, vertės $1.89 už
Sweet Caporal, pakelis 10 < ^ c
siduoda jardas po
bei motiniškoji bonas vakar bažnyčioje pasakė, kad šiandie jau paskutinė
jardą, o dabar
Atskirti asmenys, užsiimda moterystės
Murad cigaretai, pakelis 15y 2 c
\
Lotas 3 — 1600 jardu. Inlaid Linoleum, 2 jar
Pall Mali cigaretai pakelis 21c
mi protiškais bei fiziškais dar meilė yra šventesnė, tvirtsenė diena — daugiau nebepriimsią.
Sweet Tip* Top Rūkomas
MOKYTOJAS: Taip, tamstele, bet kodėl jųs laukėte
dų pločio, gražhj spalvų su gražiomis paternomis,
Tabakas, pakelis
8c
bais, nematydami arba retai ir naudingesnė filogenetiškų
New
Bachelor
cigarai
8
už
«8c
$2.00
vertės,
dabar
jardas
Nes pats paskutinės dienos t
tematydami priešingos lyties spėkų draugijai.
j.
I
»•*» » • » » • • » • » • » • • » • • • • • » » • < > » • • • » » • » » • » • • «
MORKIENĖ:
Tai
kad
vis
negalima
prisirengti.
Tė
asmenis, užgesina prigimties Kristaus mokslas įstatė Mo
vas jau nenorėjo jo šįmet ir leisti, bet vakar parėjęs iš darbo
patraukimą. Užgesinimas pri terystės Sakramentą, laimina
man liepė vaiką šiandie atvesti.
gimtos meilės nedaro nei vie susieinančius į porą ir drau
MOKYTOJAS: Kas gi jam pasidarė, kad taip staiga
nai, nei kitai lyčiai kūniškų džia susiėjus į porą persiskir permainė savo norą?
silpnumų, priešingai dar juos ti abiem gyviem tebesant...
MORKIENĖ: Vakar parėjęs papasakojo, kad ana Lau
Moterystės Sakramentą, ku rų vaikas ''store" apsivogė.
sutvirtina.
Tas parodo, kad
Policmonai jį sugavo ir at
priėmė eelebatą asmenys yra ris draudžia daugpatystę, pa vežė pas tėvą į "šapą".
Tėvas, pamatęs vaiką tarp polic$5 ir $8 vertės
tvirtesni ir dažnai ilgiau gy tvirtina ir pati prigimtis. Ve monų, iš gėdos neturėjo kur akių dėti. Sako, verčiau jį bu
Visas
stockas
iš
Kaip paskui daživena už vedusius. Žinoma, y- dęs vyras negali mylėti ke čiau matęs negyvą, bet ne kalėjime.
Roodmans sampelių
Tėvas pa
ra išėmimas.
Kurie žmones lių pačių tuomi pačiu jausmu, nojome, tai i r mūsiškis buvo toje kompanijoje.
iš dviejų New Yor- '
sie sampeliai seklyčios setas (kaip) paveikslas),
Gra
bijojo,
kad
ir
mųs
vaikas
nepakliūtų
į
poliemonų
rankas,
tai
paveikslas), Grako Fabrikų.
daugiau turi rupinties ir sun ir aprūpinti jas vienodai. Jis,
žus dideli rėmai, raudonmedžio ar
aržuolo, išmušti gera skūra, $75
kiai dirbti, tie, paprastai, turėdamas daug pačių, vieną ir vėl nutarė leisti į mokyklą.
Naujausių stylių.
vertės,
dabar tiktai
MOKYTOJAS: Tai taip jau tėvas supranta, kad ge*perdaug
mylės,
kitos
neap
,
,
$4.50
iškalno,
50c. j savaitę.
trumpiausiai tegyvena, nepai
riaa vaikui būti mokykloje negu kalėjime.
Su rundinais k a k - |
sant, ar jie butų eelebatą pri kęs, o apie trečią, ketvirtą, tai
lais. Rankom aftaMORKIENĖ: Gana, jau gana su tuo mūsų tėvu — ne
votos. Gražiai ka- i Sampeliai extension sta- i Valgomojo kambario kejau ir nekalbėti.
Vaikų iš nori leisti ir tiek. Negana, kad patsai aklas — nemoka nei
roliais
išdirbtos.
las, Wm. & Mary styliaus dės, gero aržuolo, su augėmė ar vedę.
Pailaii išsiuvinėtos. Į gero aržuolo
Jacobean štais užpakaliais, franeuKaip ten nebūtų, visgi pri auklėjimas ir padarymas juos rašyt, nei skaityt, tai nori, kad ir vaikas toks liktų.
Su
dideliais
kalniepalierio,
$27.50
vertės, ziškom kojom, gera skū
Nors
raiis.
Spalvos,
geldobar
ra išmuštos sėdynės $4.50
gimtoji meilė lošia labai svar naudingais piliečiais visai ne žiemą ir mokinosi "public school'ėj", bet vis angliškai. Man
svos, maize, Bisque Į tiktai
vertės, o
ir taupė visokio di- j yra
dabar
bią rolę filogenetiškų spėkų galimas daiktas daugpatystė butų miela, kad mano vaikas ir lietuviškai mokėtų. Štai mū
džlo.
$2.50 iškalno, 50c savaitė tiktai
sų kaimynų Juodišių vaikai nesusišneka su savo tėvais; vai
draugijoje. Jeigu ne prigim je.
toji meilė, tai ne tiktai žmo
Apsivedęs vyras dirba jau kai visai lietuviškai nemoka, jinai gi žmona nemoka angliš
x
nės, bet visi gyvūnai ir gyvū ne tam, kad patikti savo pa kai, tėvas bisfcį moka.
{ . « » « « • « « • • » • i
MOKYTOJAS:
Tai
bent
šeiminiškas
£yvenfinist
Konėliai išnyktų nuo paviršiaus čiai, bet tam, kad ją ir savo
kiuo gi būdu vaikai susišneka su savo tėvais!
OtfX MEAX
žemės.
brangius vaikučius išmaityti
VHEAI1ESS
MORKIENĖ: Vaikai šiek-tiek supranta lietuviškai, nors
Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai experai, k a
ir juos gražiai dorai išauklėti. ir nemoka šnekėti. Tai taip žmonės ir gyvena.
Romantiškoji meilė.
UftM>WUBCUUXDU.
gali jums patarnauti puikiausiai ir greičiausiai, sutaisome visokius
n s m m. MKAKUST woam
Vyras norėdamas gerai už
Romantiškoji meilė yra ne
MOKYTOJAS: Na, tai gerai, tamsta, aš priimsiu jūsų
pasigadinimus.
Sutaisome a n t kelio sustojusius, traukiam sulužu-y
laikyti
savo
mylimą
pačiutę,
sius. Reikale kreipkitės pas mus.
'
vaiką, nes kaip tik čia dar yra viena vieta tuščia,
kas kitas, kaip tik prigimtoji
MORKIENĖ: Ačiū, tamstai, ačiū!
Tik susimildami
meilė apdailinta romantizmu dorai išauklėti ir apšviesti sa
A D A M W I D Z E S , 3222 S. Hiltted St.,
Til. Oroier 2181
vo
vaikelius,
rūpinasi
page
GEROS PRIEŽASTYS.
neleiskite mano vaiko prie petruškos. Juk jisai žinoma va
ir papuošta idealizmu.
Čio
Jeigu kokis vaistas yra var
nai parinkta moteriškė lieka rinti būvį: uždirbti daugiau gis visame mieste.
• • • 4
MOKYTOJAS: Gerai, gerai, tamsta! A š pasistengsiu tojamas pas žmones per tris
pastatyta " idealo* * vietoje. pinigų. Čia atsiranda naudin
viską padaryti kas tiktai bus galima.
dešimts metų tai turi būti ne
Del jos esti atlikami karžygiš gi akstinai, dingsta jaunystos
>
MORKIENĖ: Tai likite sveiki, tamsta mokytojau!
vėjovaikės
svajonės,
o
jų
vie
paprastai
geros
priežastys.
ki darbai bei didžiausi pasi
-Šiuomi pranešu visiems tautiečiams,
MOKYTOJAS: S u Diev, tamistėle. (Morkienė
išeina). Triner's American Elixir Bittoje
gimsta
rimtumas,
taupu
šventimai, su tuo tikslu, kad
kad aš užsiimu su paerabais. veseliTu, vaikeli, štai sėsk čia į šitą vietą. ter Wine gali džiaugtis tuomi,
mas bei darbštumas. Suėmus (Mokytojas į vaiką).
laimėjus
moteriškės
širdį.
iomls. krikštynomis ir tt.
Užlaikau
tą viską, į krūvą matai, kad (pasodina jį tuščion kėdėn ir patsai atsisėda savo vieton). Tai kad jis yra vienas iš populaV^rai, idealizuodami moteriš
pirmos kliasos automobilius.
Taipgi
vedęs žmogus, surištas neat- girdite, vaikučiai, kokių yra žmonių. Įsitėmykite gerai, kad riškiausių vaistų per paskuti
užlaikau ir expresa.
Atlieku darbą
kę, ne tiktai pasišvenčia daug
daug yra vaikų, kurie neturi tokios progos, kokią jųs turi
mezgiamu moterystės ryšiu,
sreriausiai ir pigiausiai.
nukentėti ir sunkiai padirbti,
te. Daug tokių yra, kurie būdami lietuvių vaikai labai blogai nius trisdešimts metų. Ko
neša didelę naudą draugijai
kalba lietuviškai arba visiškai nemoka. Yra ir tokių, kurie dėl f Todėl kad jis niekados
bet dažnai paaukoja ir savo
ir pačiai tautai. Nes vyro pa vasaros laiku neturėdami ką veikti, ištvirkšta — neklauso sa neužvilė žmonių. J i s gražiai
gyvastį arba, geriau sakant,
4 4 3 4 S o . Fairfield A v „ Tll. Bdlllej 5948 Chicago M
stangos nenueina niekais, bet vo tėvų; pešasi gatvėse su kitais vaikais; nepareina namo ir išvalo vidurius, priduoda ape t
"rizikuoja" gyvastį.
Gyvy
atspindi visuomenės progrese. naktis praleidžia parkuose.
Neturėdami ko valgyti, eina titą, pagydo nuo galvos skau
bės pašventimai dažnai atsi
Jeigu Europos tautos daug vogti. Kada sugauna policmonai ir įkiša į kalėjimą, kokia dėjimo nuo žlebčiojimo ir kittinka karės bei dvikovos lau
augščiau pakilusios mokslo yra tėvams ir jiems patiems gėda! Bukite gerais, vaikučiai, tų vidurių ligų. Mūsų pras- HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIĮL
kuose.
bei progreso dirvoje, tai tu nes žmogus be šlovės niekur nėra mylimas. Bukite dėkingi mažodis yra toks: Kad mes
Kaikurie pasišventimai yra rime padėkoti įsigyvenimui savo geriems tėvams, kurie jus leidžia į mokyklą ir nuperka visuomet galima tiesiai žiūrėti
labai naudingi draugijai, nes moterystės
bei motiniškos knygas. -Dabar, tiesa, jųs esate maži — negalite atsimokėti j u m s į a k i s . K a d a n g i g e r i a u 
Tegul Kvorka padabina J ū s ų
per pasišventimą vyrai išsU
t ė v a m s u ž j ų j ų gerą. š i r d į , b e t u ž t a i k l a u s y k i t e j ų i r j u o s
meilės.
sios žolelės y r a v a r t o j a m o s
nam$. Pas mus galima gauti
dirba vyriškumą, drąsumą ir
mylėkite.
Kuomet užaugsite dideliais žmonėmis, atminkite
visokių naminių rakandų k. t.:
Delko sakome motiniškoji visa ką jie jums gero padarė, kad jus išauklėjo gerais žmo prie sutaisymo American Elieka tautos karžygiai. Apart
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
Taigi, vaikučiai, ant visados atsiminkite mano žo lixir. Užtat jis turi tūkstan
to, vyras, kuris idealizuoja meilė, o ne tėviškoji meilė? nėmis.
vamų Mašinų, Pianų, GrafonoDabar pradėsime čius draugų, $1.10 visose vaimoteriškę, turi būti inteligen Gal but dėlto, kad motina my džius, (nustoja kdlbėti ir varto knygas).
lų. Viskas pas mus gaunama.
rašyti. Jonaiti, eik prie lentos! (visi vaikai pasiima susiu stinyčiose. Triner's Linimentiškas, darbštus, doras bei li savo vaikus kitokia meile,
vąs ir paišelius).
* 'Laimingas tas vaikas, kuris klauso savo tas yra taip vaistas, kuris ne
Kuomet jum prireikės ko prie
taupus,, kitaip gera moteriškė negu tėvas. Paprastai, moti
tėvų" (visi vaikai sykiu atkartoja sakinf ir rašo).
Pabai turi sau lygaus. Pamėginki
namo kreipkitės prie
nepriima jojo idealizacijos. na myli vaikus labjau, negu gus rašyti, mokytojas klausia: Juozaičiutė, ar yra šiame sate ji del reumatizmo, neural
Tokiu būdu, vyras lieka ne tik tėvas. Gal but dėlto, kad ji kinyj klaidų?
gijos, lumbago, išsisukimų,
begiradant,
pats sau, bet ir draugijai nau daug iškentėjo
sutinimų ir tt. 35c ir 65c vai(Dar bus).
dingesnis, kaip politikos taip daug vargo padėjo beaugi
1551-1553 Chicago Ave. S
stinyčiose. Per pačtą 45c ir
nant, mažutėlį savo maišiu
ir mokslo dirvoje.
Arti Ashland Ave.i., Chicagto
75c. Joseph Triner, Company,
""
". . .", „!•
•„ „ ^ maitina, o gal del ko kito. Bet savo nuopelnais, nes ligšioVyras, kuris idealizuoja mo-,
J
\ ,?
,.
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1333-1343
So.
Ashland
Ave.,
Telefonas:
McKinley
6714
'"motina
labjau
myli
savo
vaiJai moterys tebėra varžomos.
teriškę, taipogi nemažai rei
(Ap£?
kus ji karčiau verkia jiems
Dr. A. K. RUTKAUSKAS Chicago, 111.
Kuomet moteris išgaus sau ly
kalauja ir nuo jos. J i s tai
ŠĘįfr
numirus, ji labjau saugoja vai
GYDO VISOKIAS LIGAS
gias teises, tuomet išeis aikš
pogi reikalauja, kad moteriš
MiniHuinmfiiiitHiiiftiiiiiinHi
ką nuo pražuvimo bei jo gy tėn moterystės nuopelnai ir
•4»T Bo*t* We
kė butų mandagi, darbšti,
RiBid. f t l B. Aabland Blvd. Cniea*o
Kampas W. S5-tos Gatvės
vastį.
Vaikui
susirgus,
mo
TttUfonaa Haymarktt 1144
taupi "gera prie pečio ir prie
jos vaisiai.
Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio didžio, mes
svečio'' ir užganėdinanti vi tina nemiega per kiauras nak Lai platinas meilė, brolybė,
• * * w
! • • »•»*! • • • » • !
duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turime
didelia eilę (Cameraa) ir kitų reikalingų dalykų.
N
sus vyro reikalavimus.
Tai tis, ji nenuleidžia akių nuo
1M. GIMTO M l .
ntnnai gydytojas ir chirurgas
Lai dingsta kerštas neapygi moteriškė, kuri nori atsi vaikelio; sergsti, vargsta, kad
MES PADERBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS
gp«oUallstas Moteriškų, Vyriškų.
(kanta,
Taikų ir visų chroniškų lirų
sėsti ant "idealizacijos sosto' tik jod vaikelis nenumirtų! v
LIETUVIS GYDYTOJA*
IR
CHIRURGAS
Ofisas: 1154 B. Halsted St., Chica*o
Moterystės
meilė
labai Lai moterys gauna lygybę;
turi nemažai padirbėti.
4647 W. IMU M* Ooevo,
Telefonas Drover 9191
Liuosybės saulė te visiems užVALAKUOS: B«o t iki I I iiryro,
4 5 5 2 SO. ASHLAND AVENUE
Tatai, paėmus viską į kru svarbią rolę lošia filogenetiš
VALANDOS: l t — 1 1 ryto 1—I po
omo
I
Iki
I
po
platų,
nao
7
iki
.
gleivei...
TELEFONAS TARDS JtO«.
pietų; 9—1 vak. Nedėlioms 11—II d
• r a k . M«MUomls: aao t — l l .
vą, matyties, kad romantiško kų spėkų draugijoje. Bet ji
Jonas P. Poška.
—imiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiirrr
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ji meilė yra naudinga draugi- nai negali viešai pasįrodyti
Kas yra prigimtoji meilė?
Prigimtoji meilė yra patrau
kimas vienos lyties prie kitos.
Šiam patraukimui galime ra
sti bei sudėti įvairių aptarimu
ir vardų, bet galutinai priei
sime prie to, kad prigimtoji
meilė yra ne kas kitas, kaip
tik gyvuliškas jausmas.
Žmogus, turėdamas protą ir
tvirtą valią, apdailina šį gy
vulišką jausmą bei patrauki
mą romantizmu ir padaro jį
žmogišku jausmu.
Žmogus
turi vadovautis ne jausmu,
bet protu. N e s Dievas davė
protą žmogui su tuo tikslu,
idant žmogus juomi vadovau
tus ir butų laimingas. Žmo
gus vadovaudamos protu gali
prigesinti bei suvaldyti pri
gimties patraukimą, bet pa
naikinti jo jis visai negali, nes
tai butų priešinga gamtos
įstatymams.

•

Sampeliniai Žieminiai Apatiniai

••

29c

•

98c

39c

$1.39

Išpardavimas

$1.88

Cigaretai

•

59c

97c
$1.53

*.•

Georgette Jekutes

Sampeliniai Rakandai

3.95

$46.60

$18,90

SUNJDAY

$2.39

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOP)

SVARBUS PRANEŠIMAS iŠ BRI6HT0N PARK!

A. GRIGALIŪNAS

I Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? I

Paul Kvorka

- «

DYKAI

DYKAI

DR.A. A. ROTH

Dr. S. NAIKUS

RED CROVVN PHARMACY
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MŪSŲ MOTERIMS.
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SVARUMAS IX TVARKA.

Mettjos pashH&fhrfs pareika
lavo globos. Bet, sakoma* tasai reikalavimas atmestas.
•okie&ų kareiviai Bulgari
joje taippat didžiai nepaten
kinti, ilŽs jiems liepta dėvėti
lulgaftfr kareivių uniformas,
liepos mėn. žmonių minia bū
va
sukėlus
demonstraciją
prieš turkus ir vokiečius. Tur
kų pasiuntinystė apmėtyta
dumblu.

ŠeStadienSs, Bugp. 17, lftl«

lą Vienanf atsitikime jis bu- mmiilliiilililiiiimnmiiiiHitiHHliiiimi
*o sužeistas.
VARPAI
O t * VARPAI
Tas vokiečiams ir sugadina
McShanne Bell Foundry Oo.
Bsltisnsre. M«L. U. 8. A.
irpą. Gi kuomet jie nugirsta
iiHMHniitimiiiiiiiiiiniiiir
apie bulgarų pasistatymą, tai
m...
Juos baimė apima.

«

fieStadi

Liet, VyCIų Tanpinimo ir Skolinimu Bendrove
Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus
pinigus—tai prie

taip vilkdavosi mokyklon.
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROViS
•
Vyresnės mergaitės prigelGraikai netiki bulgarams.
Si bendrovė yra reguleri&kai pferžiurima per val
Aną sekmadienį man teko bėdavo prie namų darbo. Maz
džia (State of Ulinois).
Kuomet bulgarai skleidžia F E A R L Q U E E N
indus,
paduodavo
užeiti į namus pas vieną drau godavo
Žinias, kad jiems norisi per
gę. Kadangi lauke lijo, tai lėkštes ir puodukus stalan.
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
traukti karę, graikai ir serbai
buvo progos ten ilgiau užtruk B e į motinai nekuomet nei
mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti žios bendrovės
perspėja talkininkus, kad jie
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augšciau. Nuošimtis
ti ir pasikalbėti. Kalbėjomės galvon neateidavo, dirstelti,
neklausytų bulgarų. Karalius
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj.
apie vaisių ir daržovių džiovi ar staltiesė švari, ar lėkštės
Bulgarams atsidaro akys.
Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai paneiškeliavo Vokietijon pasklei
nimą ir marinavimą ir apie ki tinkamai padėtos, ar peiliai su
Talkininkų rateliuose spėja dęs žinias apie norėjimą atsi
dėliais 7:30 vai, vakarė., Šv. Jurgio mokyklos kamba
šakutėmis neapsitraukę rūdi
tus šeimyniškus reikalus.
riuose No. L
ma, kad Bulgarijoje gali įvyk šalinti nuo karės. Jam norisi
Bekalbant kažkas pabeldė į mis. Jinai, kaipo geraširdė,
3. ŽAKAS—Pirmininkas,
ti revoliucija ir Bulgarija ga sugaudyti talkininkų nuomo
visuomet
sakydavo:
"Saviems
P. BALTUTIS—Raštininkas
duris. Kadangi į mūsų atsi
B.
SEKLECKIS—Jfedininkas
li atsimesti nuo Vokietijos. nes tuo žvilgsniu. Jis nori koyim patvirtintos Ir varto
liepimą " meldžiam'' niekas ot bile kaip, svetimi? čia nė
V. RUTKAUSKAS—Advokatas.
M
Manoma, kad bulgarai per kiuo nors būdu daugiau pel Jamot daugamoi lietuvių, kuri© yr»
neinėjo, aš pakilau ir atida ra
njfc ktfneerttt* Ir ansj&ui rakonnn
DIREKTORIAI:
trauks visokius ryšius su Vo nyti Balkanuose.
duoj&ma
kaipo geriausia koncertini
S. J. Petkus, S. Šimulis,
Vaikai
buvo
įpratinti,
kad
riau duris. Už durių stovėjo
J. Baltutis, P. Kulia, Ona Balsaitė.
padaryta BuYlenytose Valstijose, Mkietija,
su
kuriąja
keturis
me
V.
Rutkauskas,
P. Makuška,
Graikai su serbais tvirtina, m s r i k o j * U « i galima Jas parsplr.
gal kokių penkerių metų ber švarus "drabužiai, nuvalyti a•
aagšto arba žemo tono.
in,! ' mrt ,rr r, = rm-iLy
naitis, kaimynų vaikas, kurs valai, sušukuoti plaukai — tus buvo susirišus, bet nieko TUd Bulgarijoje karės partija tl Rettfalankit*
= =
kataioao,
kart
tsV«*>
iš
to
nepelnijo.
Gal
Bulgarija
yra gana dar stipri. Bulga Mama dykai.
atėjo pažaisti su mano drau tai vis daiktai, tinkamieji tik
nepadarys
taikos
su
talkinin
gės vaikais.
sekmadieniams, kuomet juos
rai yra pasaiingi ir brutaliai. Beorgi & Vitak Music 60.
kais,
bet
gali
pertraukti
karę.
pašalimai
Jei jie kalba šiandie apie atsi 1141 W. 47th S U
To bernaičio motinos nepa "gali , pamatyti
Chicafo. III
Padaryti
taiką
butų
daugelis
žmonės
\
metimą
iš
karėfS,
tai
jie
veikia
žįstu ir todėl neteko būti jos
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įgavisokių sunkenybių. Tad gevokiečių naudai.
Deja! Sekmadieniai būda riau visus Balkanų reikalus
namuose. Tečiau esu įsitiki
liotinių visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
Ir nežinia, kam čia dabar
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
nusi, kad jinai savo namuose vo retai, idant jos duktė, apie atidėti visuotinai taikos kon
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti
tįkėti.
,
palaiko pavyzdingą tvarką ir kurią paminėjau augšciau, ferencijai.
sau.
t
vaikus pratina prie tvarkos. butų papratusi prie švarumo
—
Tie visi, katrie tikisi, kad
Nes kuomet vaikiukas įleistas ir tvarkos.
Platesnių informacijų suteiksime laišku.
Bulgarija padės ginklus, re PIRKITE KARĖS TAUPY
vidun,, tai savo sušlapusius
Kuomet duktė ištekėjo, ji miasi
Reikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės
sekančiais
faktais: MO ŽENKLELIUS (VV. S. S.)
čevterykučius su atsidėjimu nai galėjo dar daugiau apsi
leidžiamo mėnesinio laikraščio "Lietuvos Atstatymas/'
. apvalė ties durimis ant paties leisti. Tuomet jos apsileidi Pastarieji vokiečių nepasise
Nepraleiskite geros progos, pirki
Atsišaukite šiuo adresu:
kimai
vakarų
fronte
liudija
te
dabar
farmas,
a
š
tūrių
farmų
ant
tos pintinės. Tas mane labai mas pavirto tikruoju įjunkine kitką, kaip galutiną vokie
pardavimo ir mainimo, geriausioj
nustebino.
DEVELOPEMENT CORPORATION
mu.
Neįpratusi
nekuomet čių nugalėjimą.
dalyj Wisconsino.
žemė
derlinga.
C'I.Fi'^.fruCilISj t-1"^
Taigi pirm
Nes kiek tai kartų pasitai anksti kelties, paskutiniam to nugalėjimo Bulgarijai bu P o valgiui nimfmirlk, k a d geriau Kaina $1000.00 ir augšciau. Turime
320 Fifth Avenue,
Hew York, N. Y. į
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- farmų su budinkais ir be. Arkliais,
ko matyti net suaugusius žmo momente pašokdavo iš lovos, tų svarbu ir paranku (išstoti llIC. Prašalina visu* nesmagumui
i©
karvėmis, vežimais ir tt. Viskas par
tos
viduriu
ligos
paeina
i
i
negero
s
u

nes, ineinančius vidun su pur užsimezdavo kokį nors skar iš karės.
virškinimo, o t a s reiškia, k a d reikta siduoda a n t lengvų išmokeščių. Pir
_ __—
pamėginti viena,
Parduodama pae kusiems farmas kelionės lėšas atmo
vinais avalais ir ten taip tri- malą, įsiaudavo į iškrypusias
Karalius Ferdinandas stai visus aptiekoriua.
kame.
Norint daugiau informacijų
pinėjaneius po patiestus di- šliures-vyžas ir nesiprausus,
_
ga iškeliavo Vokietijon. Gikreipkitės p a s mane.
vonus. Tokie žmonės neturi nesišukavus sukinėjosi aplink
Bulgarijoje siaučia maišatis.
S. SPRUGIS,
prideramojo išauklėjimo ir pečių, kad "pagaminti" ko
Karės partija baisiai neapken
2209 W. 23 Place,
supratimą
Jie nežino, kad kius nors pusryčius.
čiama. Bulgarai užvislabjaus
Chicago, ūl.
divonų numindžiojimas nepi
Suprantama, maudynėje ne neapkenčia turkų, nes šitie
Telefonas Canal 1914
giai atsieina šeimininkei.
kuomet nebūdavo rankšluos reikalauja sugrąžinti jiems te
Dainai taip elgiasi vyrai. čio. Jos vyras kas rytas turė ritorijas, kurias bulgarai pa
17 N . LaSalle S t , Phone Franklin 2 5 3
'.!••
Bet pasitaiko -sutikti ir mo davo perversti krūvas sune ėmė Balkanų karių metu. Vo
šita, atein&nči nedėlią bus pardavinėjimas lotų.
Prašome visu
*
atsivežti šitą k u p 9«žį.
terių tokių, pas kurias na šiotų baltinių, kad rasti kokį kiečiai šitame klausime yra
Padarė Stebuklus.
muose reikalingas švarumas nors purviną rankšluostį, kurs neutraliai. Nestoja nei už
DR. E. DRANGELIS
Jie yra geroje vietoje. Tuoj gausite dovanų. Meldžiame kreipties
1013
Kearney
S
t
,
Mason
City,
Ia.
pirm
kelių
savaičių
yra
bu
ir tvarka pravedama tik ke
vienus, nei už kitus.
Šiuo antrašu:
DENTISTAS
Mūsų 14 metų vaikas buvo kanki
5143 WEST A R C H E R A V E N U E
lis kartus per metus, pasitai vęs vartojamas.
namas
per
8tegVfeus
SokJ
per
2
metus.
Bulgarijos agentai atkelia Daktaras iškaldavo ji iš lovos bet tai
Phone McKinley 4017.
3261 8. Halsted St.,
kius svarbesnėms šventėms.
Kuomet vyras porą kartų vo į Šveicariją ir j kitas vis a n t trumpo laiko ir vel pasidary
Pasiklauskite Zl/KAUSKO Asslstant Manager, arba J. ZTO'ERT3IIENYER,
P h o n e Cicero 193.
Phen*
Dror.r
SOS2
CHICAOO
davo daug aršesnis negu pirmiau. A s
Vieną tokią moterį gerai pa jog paklausė, kodėl visuomet
4832 WEST 15(fi STREET, CICERO, UJI*.
neutrales šalis taikos reika- tikrai Žinojau, k a d j i s ilgai negalės
žįstu. Nepripratusi iš " ma padeda valgį ant nešvarios
Galite
mane
matyti n u o 6:00 iki 7:15 v a i . vak.
tarp išlaikyti.Ss?a*kui mano brolis r e 
lais. Ten jie nori patirti tal komendavo m a n Pastoriaus Koenigs
žens prie tvarkos, jinai yra staltiesės, jinai jam atsakė:
Nervine. Išgėrus antra buteli tuojaus
—«.
kininkų nuomonę apie Bulga jam
geriau pasidarė, o Išgėrus trečia
nelaimingiausia pasaulyj. Ret "Mums ir taip gerai. k Sveti
savo Akis JĮilIlIlIlIllIllIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlfflIllMllIlIlIlIlIIIIltlIlIlimiIItlIIIIIIIIllIlIlIlIlIlItl^
butelį jau visiškai pasveiko. J i s dabar Sergėkite
rijos reikalus.
dirba ir j a u daugiaus t a s neatsinau
karčiais jinai karčiai atsilie mo čia nėra".
Lygiai taip,
Mūsų draugai ir kaimynai tą
Karalius Ferdinadas aplei jino.
pia apie savo motiną, kad jos kaip motina ją mokindavo.
gali paliudytu
COLUMBIJOS GRAMAFONU IR REKORDU KRAUTUVE i
B. E . Tuthill.
do šalį, prisidengdamas persi
iš mažens neįpratino prie pa
Už dviejų poroje pagyveni
Labai pulki knyga apie Ner
Bet tikrai jis iš
vyzdingo švarumo ir prie mo metų, negalėdamas pakęs dirbusiu.
vų Ligas ir sampelinis b u 
Didžiausi s pasirinkimas rekordų: Lietuviškų, Ruskų, Polskų ir
teliukas siunčiamas kiek
Bulgarijos
pabėgo.
Tai
pa
Angliškų.
K a m a p o 75c. vienas.
Gramą fonai
n u o $10.00 iki
tvarkos namuose.
vienam. Neturtingi ligoniai taip pat
ti nešvarumo ir betvarkės na
9250.00.
Didžiausia
Lietuviškų
knygų
krautuvė
Amerikoje.
darė todėl, kad jam ten jaugauna vaistus dyKai. Sutaisyti per Rev.
Dideli katallogą laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt. pa
Jos motina buvo augšta, muose, jos vyras, patogus ir
Father Koenig, Fort Wayne, ind., nuo
siunčiu
kiekvienam, k a s prisius 3c. štampą.
buvo ankšta.
Dabar Ferdi 1870 m. ir dabar per
dikta ir geraširdė moteriškė. doras jauninkaitis, išnaujo
Rašyk:
Tel. Drover 8187
nandas stengiasi iškaulyti nuo KOENIG MED. OO., Chicago, 111.
iVakarais, kuomet vaikai su sugryžo p a s savo motiną. I r
JUOZAPAS F BUDRIK,
62 W. L a k e St., arti Dearbora
vokiečių pažadėjimus ir nusi
sirinkdavo į namus ir eidavo šitai tarė: "Motin, tasai ne
g t r t i pritaikinti akintai
3343 So. Halsted St.,
:-:-:-:
Chicago, ŪL
leidimus. Be to jau nebus ga Parduoda Aptlekose $1 bonka, 6 už $5. 8m*tatiM
bu«
palengvinimų
del
Jūsų
aklų.
gulti, jinai bėginėdavo po bu švarumas ir betvarkė namuo
Kuomet t u kenti nuo galvoe skau
lima priversti bulgarus ilgiaus
riiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiuiiiiiuiiiimiimiiirifiiHNiiiiinniiimiiiifiiiiHiiiNiimi
tą ir rankiodavo jų visur pa se taip man įsiėdė per tuodu
dėjimo, k u o m e t raidės liejasi } krū
— *
kariauti.
B'
vą, kuomet skaitai a r siuvi ar ramestus drabužius. Paskui ši metu, kad ilgiau negaliu pa
IIIIHIIIIIilIlinillllilIlIlUHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIUIiillIltlIlIililIlIlIlIlIlII
6al,
tai tuomet y r a ženklas, kad
Bet revoliucija gali išplėšti
. F. B. BRACHULIS
reikia
Jums
akinių.
Mano
1S
m
e

tuos bile kaip sumezdavo ant kęsti to visa ir pasimečiau."
jam iš rankos styrą, ^ a r pa
tų patyrimą* priduos J u m s geriau
Lietuvis Advokatas
99
pasisukusios po ranka kėdės.
Ta pati moteris vieną kartą
sią patarnavimą už prieinamą kai
sakojama, kad tenai gali at
A
ttorney
at
Law
na, net taip šernai n e t iki f l . f f
Byte, pirm išleisiant vaikus man skundėsi ir klausė, argi
Bgaaminas suteikiamai dykai.
sikartoti Rusijos revoliucija.
106 W. Monroe, Cor. Clark St.
mokyklon, vaikai nešdavosi jai jau negali but jokia paTik k ą išėjo i i spaudos nanjagadyniška operete "Fumporėlls",
Room 1207 Tel. Central 210
JOHN SMETANA
Kaimynai Bulgarijai taippat
karią parašė gerb. Knn. P . B . Serafinas. Muziką sukomponavo gerk.
CHICAGO. ILLINOIS
nepasidalindami autėmis ir gelba. Žinoma, kad gali. Kas
Akių Specijalistas
nelabai prielankus. Be turkų
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartini ems laikams.
kitais daiktais, negalėdami tiesa, išpradžių yra sunku pri
Gyv.: 111?. So. Halsted Street
Kaina Jos y r a labai m a l a , n e s tik 35*. u i vieną.
reikalavimų Graikija stato
1801 B. Ashland A., Chicagc
Telefonaa Tards 2290 ,
surasti savo drabužių.
Ret prasti prie švarumo ir tvar
M naoš, nuleMžiame. Reikalaukite past
Kampas 18-tos gatvės
prieš bulgarus skaitlingą ka
karčiais susimainydavo keli- kos namuose, jei jaunystėje
f-čios lubos v i r i Platt'o aptiekos.
riuomenę. Su Austrija per
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
naitėmis, skrybėlaitėmis ir tuo tikslu nebuvo išeita mo
Tėmykite J mano paradą.
daug skaityties negalima. Ši
Valandos: n u o 9 vai. išryto iki 8
taip išeidavo mokyklon. Mo kykla motinos priežiūroje. Bet
§ 1800 West 46th Street ,
Chicago, 111
ta
užimta
savais
reikalais.
vai. vakarą. Nedėlioj n u o 8 vai.
tina neprižiūrėdavo jokios nereikia nusiminti. Jei tams
ryto Iki 18 valandai dieną.
Tai
visa
padaro
kubilą
šal
iriiiiiHiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiirniiiiiiiiiHi
tvarkos.
tai atrodo, kad negali kokio
to vandens, kad atvėsinti in—
=
Motinai kas rytas prisiei nors darbo atlikti del pamir
kaitusias bulgarų galvas.
davo daug laiko praleisti, kol šimo ar nesuspėjimo, tai išsurazdavo šluojamąjį šepetį vakaro pasigamink rytdienos
Turkai nemyli vokiečių.
DIDŽIAUSIA Į1ETUV1SKA K IMTUVE p.RICAGO^
arba šluotą, kur kampe sku- darbo programą, kada ir ką
Intempti santikiai Bulgari
duriais užverstus.
turi atlikti
Tuomet viskas jos su Turkija Berlyne padaro
Gi kas link rankšluosčių, tai palengvės. •
daug nesmamagumų. Turkai
vaikai šluostydavosi vienu ir
Motinos privalo savo vaikus baisiai neapkenčia vokiečių.
tuo pačiu, jei tokį kame nors iš mažens pratinti prie švaru Tečiau Turkija dar nekuomet
IR
LLLTLV18 GYDYTOJAS
surazdavo.
Neradę rankš mo ir reikalingos tvarkos.
CHIRURGAS,
nebuvo
didesnėj
vokiečių
luosčio net nesiprausdavo ir
• 8 5 9 So. Halsted St.,
Aguona.
kontrolėj, kaip šiandie. Tur
Chicago, I1L
PtiAKL OtIEEN KONCBRTl^A
kai taippat pageidauja taikos.
Gydo visokias ligas moterų
Ir valkų.
mybės ir atsilsio. Per kelis Tečiau jaunaturkiai nuolat
NEMOKĖK
PINIGUS
BEREIKAL0
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto
gyventojams
tvirtina,
kad
Vo
mėnesius negalėsiąs užiimti
iki 18; 8 iki 9. Nedėllomis.
Musij krautuvė—viena i i didžiausių Ohicagoje
nuo
9
iki
S
pa
platų;
nuo
f
kietija
neįveikiama
ir
reikia
šalies reikalais.
Bulgarijos
Parduodame už žemiausia, kainą, kur kitur taip negausi.
T. tU 8 r.
jos
laikyties.
Girdi,
su
vokie
reikalus vesiąs jo sunūs, ku
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
čių
pagelba
turkams
bus
ga
sios mados. Užlaikom visokias laikrodžius, žiedus, sliubiBulgarijos karalius vokiečių nigaikštis Borisas.
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
Tuo tarpu Bulgarijoje yra lima atgauti dabar anglų už
stovykloje.
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirkas ne taip, kaip turėtų but. imtas teritorijas.
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
Parėjo žinios, kad Bulgari Sakoma, tenai vokiečių sto
Turkiją valdo Ęuver paša
Mokinama: angliškos ir lietuviš
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
jos karalius Ferdinandas nu viui grūmoja pavojus.
Bul ir Talaat paša su savo pagel- kos kalbų, aritmetikos, knygvedys
•i, .- muzikaliskus instrumentus atsakančiai. Kurie prisii|s ttiją
'\&?
tės, stenografijos, typewrlting, pirk
vykęs vyriausiojon vokiečių garijos kareiviai nenori klau bininkais.
Sunkn yra pasa lybos teisių, Suv. Valst Istorijos
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.
abelnos
istorijos,
geografijoa
politistovyklon. Vokiečių laikraš syti vokiečių ofieierių.
Bul kyti, katro iš jų gyventojui kinės akonomijos, pilietystės, dailia
**".
rasyitės.
čiai praneša, kad Bulgarijos garijos, sostinėje Sofijoje į vo labjausią neapkenčia. Nuo
4632 So. ASHLAND AVB.,
JHICAOO, ILLv
Mokinimo valandos: nuo 9 ryte
karalius esąs labai protiškai kiečių
pasiuntinystę
kelis karės pradžios jau tris kar
I po pietų: vak. ano 7:89 lai 9:89
Telefonas: DROVBB T30t
nusikamavęs ir reikalaujęs ra kartus pamesta bombų. Vo- tus pasikėsinta prieš Ęuver pa Iki
t i l t 80. Ratoted SL, Chicago, DJL
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Lietuvo:
Rugpj.
ryte iš Ne
vo trukiu
apie 15 ž
rių tarpe
įgaliotiniu
iš Newarl
iš Harrisc
Kadang
na iš dide
stovi api
Tarpe įų
tuvių: api
Kermy,
ko lietuvii
gėsi įsteij
vietą lieįt
kadangi į
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ireprieis siūlo galą. J*. J . Bagdonas šį kartą nusigyvnęs at
važiavo. Kas dieną ir kas va
karą maldauja visur Jtiįkfjfr
^.^

•

»

. . i^^^i

o apie darbą nesjttfpma,
Newarko yra apie 85 mylios, nes,1\^*«*X-i
^n.n^;-:^
««*,«.•;«
todėl nebuvo galima surengti
Lietuvių parapija rengia
Socijalistų darbeliai.
didesnių iškilmių, gaut žmo baaarą (kermošra) Grand St.
nių, nes perdaug butų tas vis
..
,
.
. .,
a/? M
Turbūt ne vienoje lietuvhj
kas atsiėjo, todėl reikėjo pa- sVetameje, kuris atsibus 26 a.
kokmijoj nėra tokių pagarsė
siganėdinti keliomis yf)ato- rugpjūčio.
jusių peštukigmu socijalistų
Dabar pas mus labai atšilo,
mis, kurios išpildė programą.
kaip Binghamtone. Čia nėra
Programas susidėjo iš gerai dienos karštos.
tos dienos, kad nesusipeštų
Maudis.
pritaikintų tam tikslui kelių
tie pasigėrę cicilikai, kurie se
šmotelių. Iškilmėje, įteikimui
ka pėdomis rusų bolševiku.
ir priėmimui Lietuvos vėlia
Štai rugpj. 10 d., naktį apie
vos vadovavo vietinis Camp
12 vai. susimušė tris cicilikai.
Dix, N. J. C. A. 1-mas sekre
Susibadė, susipjaustė peiliais.
Gerbiamieji dalininkai Mildos
torius, kuris atidarydamas iš
Du tapo suimti, o trečias pa
kilmę maloniai priėmė ir*iš- Teatro Bendroves teiksis ateiti j
bėgo. Nesenai vienas cicilikai
skleizdamas prieš svečius pa mūsų ofisą, 3133 Emerald Ave.,
tūlam saliune susiderėjo su ki
ir atsiimti savo ''Shares". Atei
gerbė.' Tuom tarpu p. V. Am
tais savo sėbrais, kad jis iš
dami, atsineškite kvitas, taip už
brazevičius iškėlė vėliavą.
trusto certifikatus kaip ir už pi
gers degtinės už du doleriu.
Sugiedota Amerikos ir Lie nigais užmokėtas lėšas.
Be to
Pradėjo gerti, bet vargšas nedabaigė.
Degtinė sudegino tuvos himnai. Kalbėjo p. J. V. "Shares" nebus išduoduotos.
Nuo šios dienos iki August, M,
vidurius ir turėjo persiskirti Lutkauskas angliškai apie
su šiuo pasauliu. Vienas juok- lietuvius. P-lė E. Braduniutė 1918 m., ofisas mūsų bus atdaras
kes dieną auo 9 iki 12 valandos
daris pasakė: " J a u mūsų dainavo " I ' m going to follow
išr yto, ir nuo 5 iki 8 vai. vaka
draugas atidavė Mockui du- the b o y s " ir šoko "Internatio rais. Nedėidieniais, nuo 1 iki 4
,
>>
nal
school
d
a
n
c
e
\ P-nia M. vai. .po pietą.
sia
Bėgyje šio mėnesio dalykus
Nesenai taipgi tūlas cicili- Bradunienė dainavo " O n , the
,
kas gavo dešimts dienų į ka Boat to Home Sveet, Home ir Mtldoa teatro Bendrovės norime
" K u r šėrei žirgelį \ P-lė E.' pilnai užbaigt. Paraginkite savo
lėjimą už bandymą papildyt
Braduniutė dainavo: "We*re draugus, turinčius Į A. OIsewskio
žmogžudystę. Vienas raudon
afraid of the Kaiser" ir šoko, trustd certifikatus, kad pasisku
kaklis norėjo pasivilioti sveti
"Sailors harpoon" — jurinin bintų priem usą bendrovės prisi
ma moterį. Užtai tapo patubko šokį. P-nia M. Bradunienė tašyti. Mildos Teatras jau yra
dytas kalėjiman ir nepaleidžia
mūsų užpirktas dienoje 31 liepos,
padainavo "There bound to 1918, kada tai buvo įmokėta ant
be užstatymo 700 dol. Girdė
\vin with boys likę y o u ' \
kontrakto $115,035.65 trusto certi, kad socijalistai įsteigė fon
Ant galo visi sugiedojo A- tifikatais. Nuo to laiko daugiau
dą ir renka pinigus del paHuomerikos himną. Tuo progra kaip $10,000.00 trusto cerfifikatų
savimo savo draugo.
mas užsibaigė. Laike progra- prisidėjo, ir dabar trūksta jau
Tokie tai Binghamtono so mo ant pijano skambino vie mažiau kaip $$15.000.00.
Kada
cijalistai, kurie nori įvykdin- na iš gabiausių pijanisčių, susidės trusto certifikatais $140ti ant žemės " r o j ų " .
p-lė E. C. Tamoloniutė iš Jer- 000.00, bendrovė mūsų gaus iš
Žvirblis.
trustee "deed" ir taps pilnu sa
sev City, N. J.
vininku to turto.
Kadangi programe dalyva
WORCESTER, MASS.
Jeigu iki 31 dienai bėgančio
vusios ypatos buvo tikri exmėnesio nesusirinks reikalinga
Man atvažiavus į "VVorces- pertai savo profesijose, todėl suma, $140.000.00, trusto certifi
ter'į pasirodė, kad čia esama visas programas kuogeriausiai katais, tai musų bendrovė turės
nemažas skaitlius lietuvių; buvo atliktas.
pinigais užstatyti trūkstančią su
Užsibaigus
programui
girpriskaitoma apie 8,000, gal ir
mą ir gaus "deed". Tas, žino
dėties
buvo
kalbos
keleto
ka
ma, padarys bereikalingas lėsaa,
daugiau.
Dauguma jų susi
reiviu.
(ne lietuvių), kurief h- nuo"to lalkoTcasTnorėta prisidė
pratę ir uoliai darbuojasi tė
vynės naudai. Čia vra dide- i kalbėdami tarp savęs stebėjo- ti prie musų bendrovės su trusto
lė parapija su nauja didele *» i r gėrėjosi viskuom, ypač certifikatais, tas bereikalingas lė
bažnyčia;' joje
klebonauja j k a l b a > k u r i 3 P a s a k 6 angliškai šas turės apmokėti. Suprantama,
kad kada susidės trusto eertifikun. J . Jakaitis.
Parapijie-1 & erb - J - v - Lutkauskas.
katų $140.000.00 kreditoriams A
čiai turi susitvėrę daug drau-! A š manau, kad čia nėra rei01szewskio trusto užsidarys pro
gijų kaip pašelpimų, taip ide-1 k a k > a i š k i n t ^ k o k i a ™*dą su- ga prie musų bendrovės prisirajinių. K atskirų draugijų rei- j t e i k e įsteigimas Lietuvos vo žyt.
kia pažymėti 8v. Jurgio, Š v . | h a v o s į virš minėtą vietą, o
Bendrovė musų šiandie skaito
rie to
Kazimiero, Amolų Sargi}, Ma- j P
<*ar pritaikinta kalba arti 800 dalininkų, tame tarpe dvi
i r klti
rijos Vaikelių ir kitų; čia yra j
pamarginhnai
lietuvių draugijos — "Pašelpinis
Butų patartina, kad visose Keistučio Kliubas"ir "Draugystė
beveik visos mūsų atskirų or
kempėse, kur tik randasi lie Susivienijimo Brolių Lietuvių".
ganizacijų kuopos.
Yra tai didžiausia pajioga kokia
Iš visų idėjinių organizaci tuviai kareiviai, kad butų
Chicagos lietuviai turi. Prie mu
jų žymiausia yra Tautos Fon įsteigta Lietuvos vėliavos. sų bendrovės prisirašo tiktai rim
do kuopo. Wofce*fteryį yra Newatk© lietuviui, o gal ir ti kreditoriai A. Oiszewskio trusto,
]tarri»oiio ir Rerrny sutiktų
daugelis žmonių, kurie delci
dar vietoą vėliava įsteigti* k w kas užtikrina kad pasekmė musų
tėvynės la*>o dirba pasišventė;
nors netoli N«warko į karei bendrovės bus gera. Butų mums
jie moka mėnesines mokestis
vių stovyklas.
Atsišaukite: labai malonu, kad iki galui šio mė
į Tairtos Fondą, kuris yra Vie
nesio susidėtų pilna suma trusto
A. S. Trečiokas,
sertifikatais, ir kad nereikėtų jo
nintėlė pagelba mūsų suvar
319 Walnut St..
kių prietikių daugiau turėti su
gusiai tėvvnei.
Btikro tie
Newark, N. 2.
trustee. Kreditoriai, turintieji A.
atlieka garbingą darbą, ku
01szewskio trusto certifikatus, terie taip gausiai šelpia šią or
AKRON, OHIO.
gus atmina, kad atimdami iš trus
ganizaciją. Teatkreipia savo
tee Mildos Teatro, mes atimame
atydą ir tie amonės, kurie dar
Dr-jos Šv. Stanislovo cho geriausią "nuosavybę koki par tru
nieko nemoka ir tegul savg ras vos tik susitveręs pradė
stee už jų pinigus yra užstatyta.
centais prisideda prie šito jo mokinties dainuoti ir ne Kas nenori imti Mildos Teatrą
garbingo darbo.
blogiausia sekasi. Chor4 ve tani pasiliks mažas teatrėlis, ir ki
Petras A.
da kol kas p. M. Donauskis. tos panašios, jokios naudos nene
Todėl, iš
Pageidaujamas yra vargoni ša neios nuosavybės.
N!WAfcK, N. J.
ninkas, kuris galėtų šventė mintingi kreditoriai rasosi prie
Mildos Teatro Bendrovės. Kas
mis dienomis bažnyčioje graLietuvos vėliavos iškėlimo jyti ir vakarais chorų pamo dalykus supranta, tegul tuojaus
prisideda užbaigimui darbo.
iškilmė.
kinti, o dienomis galėtų kur
Šitas yra paskutinis viešas pra
Rugpj. 10 d. š. m., 9-ta vai. I n o r s lengvą darbeli dirbti, nešimas apie, Mildos Teatro Ben
ryte iš Newarko, N. J. išvažia kol parapija gerai sudrutės.
drovės reikalus, visiems dalinin
vo trukiu į Camp Dix, N. J;.
Vietos cicilikai 4abai nupuo kams musų bendrovės ir kredito
apie 15 žmonių—lietuvių, ku lė žmonių akyse, mat suban- riams A OlsaeVvskio trusto. Nuo
rių tarpe buvo siunčiami dn krutino kooperatyvišką krau šio laiko visus reikalus atliks ben
įgaliotiniai: A. S. Trečiokas tuvę. Daug gerų lietuvių ka drovės valdyba, ii* gale metų iš
iš Newarko ir J. Baurušaitis talikų pinigai tapo palaidoti duos dalininkams raportą.
Su tikra pagarba,
iš Harrison ir Kerrny, N. J.
cicilikų kišenėse. Dabar sa
Kadangi Camp D& yra vie pasibjaurėjimu visi piktinasi VARDAN MILDOS TEATRO
na iš didesniųjų stovyklų, kur jų darbais* Kokių niekšyščių
BENDROVĖS:
sttfvi apie 20O>000 kareivių. yra pridirbę krtut, tai to nei WALTER BElNAil, Prezidentas,
Tarpe jų yra nAnažai ir lie ant jaučio skuros negalima J. J. HERT54A^OWrCŽ, Sekr.
butų surašyti. Dabar jie yra
tuvių: apie 400—600.
A. OLSfcEtrtfKIO ^ R C S H *
Kerfny, Harrison ir Newar- pirštais badomi.
CE#ri*lKATtt:
ko lietuviai jau nuo senai ren ^ Šiose dienose laisvamanis J. Kreditoriai, kurie laukia iŠ p. A.
Olszovskio išmokėjimo ^pinigų
gėsi įsteigti į viršui minėtą J. Bagdonas įs Chicagos atsi- trustee
certifikatus, privalo perskai
tyti
"OompoSitidti
Offer*', ant kurio
vietą liettmiką vėliavą. Bet, baladojo ir ^ėl po sljnovėi pra
yra pasirašę, ir •suprast ką reiškia
kadangi į Camp I>ix, N. J. už deda lietuvius suvedžioti. Ar šita išlyga: •*
MNGHAMTON, N. Y.

"Shares" Mildos
Gatavos,

n u t
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undersirn«d creditor of -sald
AnToh dtszewski does hereby ajfr'ree
with said Anton 01s»ewski and with
bthei* credlfors accepting eaid compoeition offer, to acoept in full settlemetit and dlohargre of his elaiiti
a«alnst *be s * i l Anton OLsvew*kJ, as

^^ė

stated, the offer of compost-

tion of 100% as follows:

„ Fifty
Eto.

/0
per

cent

(B0%)

„^

ta

r. L'li'.UILltt*g*

= • =

\

mmmm
f
Paieškau savo brolio Ignaco JaruPAfEŠKOJfttAI

šauBkio patenančlo Iš miestelio «§aukėnu, taUlHi pav., Kauno gub. Kiele
metų Amerikoje, nežinau.
Kais. 16
gerbiamųjų skaitytojų duos man ži
nią, busiu kibai dėkingas, šiuo ant
rašu:
Feliksas Raiilo,
4584 «. Hermitage Ave., Chicago, 111.
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ALEX. MASALSKIS

|

GHABORIC6
Lietuvis graborius.
Atlieku

Bfi A. n,fllttfWmn8i1. D.

visokias laido
tuves kopigiauitof. Turiu ea<m %*rabotoUs ir
automobilius.

AKIŲ S P B O U ALI8TAS

•Elzbieta, Povylo duktė, Rastaus"Fifty per cent <60%) in Trus- kaitė, paeinanti Iš Panevėžio miesto,
Taipgi dides
Trustee's certifikatai tad reiškia, o dabar tremtinė Rusijoje, paieško
tee's
certmcates,
Etc." yra pilnai rr savo giminių ir pažjstamų Ameriko nę dali grabų
kad p.
A. 01szewskts
pat|s dirbame.
galutinai su visais savo kreditoriais je; ypač gi Bogumilos Pasakarnytės
atsiteisės, ir nieks prie jo jokios prie iš Lamokėlių kaimb ir Antano Gri
Elzbieta Rastauskaltė ser
kabės negali turėti. Tie certifikatai galiaus.
3307 Aubttrn kve
ga
ir
randasi
labai nelaimingame pa
yra išduoti Chicago f itle and Truet
1
Teleplione Drovct 4lSf
Company, Trustee, ant kurios vardo dėjime. Jos adresas:
visas buvęs A. 01szewskio turtas yra
Russia, Tambov, Kirkinskaja nlica flIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIHii
M
—
<•
perrašytas. Tas viskas yra 'teismo K. 17, Kvartira ū g t e l i a , Vrktora Val- 9.
užtvirtainta, ir dalykas yra galutinai Į lokaiūsa,
Elzbietai Rastauskaltei.
••
-mužbaigtas. Kreditoriai
dabar
turi I
cerifikatus, o trustee turtą.
Tas
Reikalinga Mergina
-prie namų
atrodotaip: — Jurgi* užmokėjo t»ftii- darbo, gera mokestis, maža šeimyna.
MOKINTIEJI PAGERIHT
Plaut drapanų nereikia.
gus, o Baltrus ^ a m u s gavo.
|
ŠATO BUVt
V. Misevich,
iftEtWAJrr M e m n t i A i
M »
Mildos Teatro Bendrovė
gražina 854S « o . Halsted Bt.,
Chicago.
BANČIOS
KLBSOS.
Savo
liudtrustui jo certifikatus, o kreditoriams
sose valandose galite išmokti:
duoda puikiausi iš visų namą.
Už
randj
Kirpti, siutl ir prosyti ant geru
tai prie Mildos Teatro Bendroves ir v a l g i o p a ? a m I n i m o > p u i k u s k a m b a .
mašinų.^
pTiSiraSė Šimtai išmintingiausių kre rys ir kiti parankunrMki.
•SOHBHI %ttt *25, $8& tr
dttoHų ir puikios He*trvių draugys
1514 B. *4^th. Court, Cicero, Iii.
ant
lengvų išmokščių.
Ateikite
tės.
Kadangi proga prisirašyti prie
5-ros lubos.
šiandien
j
musų
mokykla
tr per
Mildos Teatro Bendrovės yra duota
siUkrinkite.
i
—
M
<•
Mada*
kiekvienam kreditoriui A. Olsfcetmlcio
U T Į ! • • ! ' I I I ' ~—' " — ' * "
416-417 Ifrieš City HsU
• U 1nbarls
D
trusto, tai kas pasiliks neprisirašęs
ANT PARDAVIMO.
hturės ant ko rugoti.
Ta aplinky
liASTER TRADES SCHOOL
bė privalo a-tufaryti kiekvienam akis,
118 H. La SaUe SU
• <• m m m m I i * • II "e
2L
Jk
kas nori turėti sarmata ir nuostolius.
I*
t.

•

•

i •

•

*S
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visada turi savo namuose buteliuką
D*ro fttctotor'io

PIIM.EXPELLER

. . i .

Neabejojaiitis Budas įtrihirtiui ntio
skaudėjimo Reumatizmo, persišaldimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažyfneta marke
"JICARA"
65«. Ir » c buteliukas tltoM 4ptMftM »»*>»
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A. Lfknjokas, pirmsėdift,

-mm. fn.

/

\ę
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i •» m m m

Atyda Šiaučiams!
Vienas mažas "finlshor" su moto
ru geriausiam stovyj, antras ranki
nis Jack skūra it kiti Ciaušiams rei
kalingi dalykai, gaunami pigiai pas

ADVOKATA8
Ortsas DidmiestyJ:
«* W. WAS»3VGTOK «
Kambarį e 609
t%L Central ft*r*
Ofisas ant Brtd^
SJOll 8 0 . MORGAN
Tel. Tardė 7St
TeL YarUs I t n .
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JOSSPfi « . WOLON
Lietuvia Advokatas

. • • •

u

i

i
* •
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Dr. M. Stupnicki
3 1 0 9 So, Morgan Street
CHICAGO, ILLINOJ3
talandoe: — B iki 11 11 rySS;
B po pietų iki 8 vak. NedėUomls nuo I lkl I vai. vakarą.
Telefonas Tardt 6 t l t
1L

B-J Ll.ll l i i J Į

L, f

II

.11.—e»

S

John L Bagdžhinas
2334 So. Onkiey Ave.

1lllltlUinil«IIMIIIimillH«UlHHIIIHIHIII

•Įtompe* 33 Plmm, <etilca««. III.

Privažiuoti galima 18-tos. 22ros, Western Ave., arba Blue
Island Ave. ^atvekiaMate.
"Va
landos kasdien nuo S:30 ryto
iki 8: SS vakare.
Seredom ir
f>ėtnydrem nuo 8:30 ryte iki 6
vakare.
"Nedėliom nuo 9 ryte
iki 12 p o pietų.

•

i

• • * !

ftUSUS
f, W, RUTKAUSKAS
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Pranešu visiems jog atidarau
Liberty Bondsų skyrių, kuriame kiekviehas gali pirkti ttrb*
parduoti visų trijų laidų Li
berty Bondsus ir pasiskolinti
ant jų pinigų^ Jeigu kam pri
sieina parduoti savo Liberty
Bondsus arba. ant jų pasisko
linti, tai kreipkitės asmeniSUni
arba laišku sekančiu antrašu:

K. K A P L A K & S O N S
4608 S. Ashland Ave.
Cbioago, SU.
Telefonas Yards 8404.

a Dargis, pagelbininka^,
. 638 W. 18 s t
P. OBeW8ki«, 5prot. rai^t.
2022 S. Union ava
A.. Yokubftiti^ flm. rtfL
2006 S. Strui/ st.
A. Grilius, kawrii>^
732 W. 19 st

—

•

P. AD. RICHTKR & CO.
74-80 W«ahlagtM Street. New York. N. Y.

DRAUGYSTĖS
SV. JONO
EVANGELISTO VALDYBA
Ohicago, JH

tt

t t So. LaSaUe SL,
• S U iMisl I M I tJT. JllSd
RockweU 4S9S
Reeidence HumboMlt 87
Ig
CHICAGO, ILLINOIS

PRANEŠIMAS
UBERTY B0NDSU
L0CN1NINKAMS

« * i

Parsiduoda labai pigiai S kamba
rių namelis su gazu Ir R ū d y n e , sy
kiu su vienu arba dviem lotais Ir
vištoms jardu.
6828 So. Oakley Ave.

stat'lnl nuo

•ei*

•<

Ant pardavimo karvė verta SI 15
su ketvirtu veršiu, duoda labai rie
bi; pieną, persiduos pigiai.
Atsi
šaukite gretai sekančiu adresu:
John Norvll,
^ 8 1 W. Oidlnr St,
Jefferson Park, 111.

Sąmoninga gaspadinc

Ofiso valandos: nuo 9 i i ryto iki
vai. vakare. Nedėliomis t iki 1
4M4I 8. Ashland A v e . fcfcmp 47 6t

•

n

•

•«

>• ••

•

M ^ k M M

PIRK

T^

A. A. SLAKI8
Lietuvis Advokato
LAWYRR

i » » > » • • mi

DR. SIGMUND ttAOTt
Daktaras ir Chirargas
MIESTO OFFISAS
MrsiiįrsJSSl Bonlevard Bldg.
Sulte 841

614a W. 25th gaveė
Kamp. 69nd Ave.,
Cicero, m.
Adynoe: nuo 1 lkl 4 IT nuo 7 iki
. 9 vakare.
Nedėliomis nuo l t
Ii ryto lai 1 1 .
Telefonas Oieero S5S
Namų Telefonas, Lavrndale

P. 0 . Rhinelander

Woodboro,

-

Wisconsin

•m

11 So. La8alle 184,
Onsoasje, BL
Telefonas Randolpb 8881
trsarnlnko ir Pėtayčios vaka
rais nuo 7 iki t vai.
B©. nsiIiiStia e s r - ^ ,
Tel. Yards 8488
HilUllllliKIIIJIIII
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T.l.fonn:

m

Liberty Land & Investment Co.

nJUJtJkB

l»l
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m-. D. 1. BAG0CIUS

VYRIŠKU ORAPAMU
:«ARGENAS s

IR VHlHUTtOAM
H f f l iK). ItlCffiYSAlV A T l U
ROSELAJfD. H s U s f O l l

Haoji neatimti, daryti ant at
sakymo stotai Ir overkoiai, ver
tėe nno $ss lkl 888. dabar parsidnode » e $11 ir •#*.
ifavif J»M*rt re^r^t -e** %"r
iki $»S siui-i A »>a>a ..r^ t &*.-.
8T.B8 lkl 18 doleriu.
Pilnas pasirinkimas kaili e
pamalta overkotų.
Tisai maial vartoti slntai ir
overkotaf vartės nu* 814 lkl
E 888. Dabar $6 Ir ansftoten. JSei
5 nės nne f 1.81 Iki f 4.8%. Tttfitu

— — — — — — — — — — —.— — _

r

aj i : įtoos Ir
Ir Kaparai.

t a m m n

**L

Dr. C. Z. V eželis
LIET t VIS D E H n S T A f l
ralandos: nuo 9 ryto t u 9 va*.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4711 SO. ASHLAND AVKBTCB
mm

81.88 mw*—>

ATDARA

I

ofisas mieste:
lubą — Kanibarls T » 8

gatvės.
Adynoe 11 Ii ryto lkl 1 po pietų.

Sekančios fermos turi būti parduotos beveik ui puse prekės, to
dėl norintiems gerų farmų ir pigiai nusipirkti, tai meldžiame tuoj&us atvažiuoti pasižiūrėti.
80 akerlų ferma, 10 aketlų iSdlrbtos žemės, su užsėtais le
vais, gera stuba Ir barne del gyvulių, randasi 4 mylios nuo miesto,
ant gero kelio ir arti mokslainėa, prekė tik 11500.
Parsiduoda 140 akerlų ferma, apie pusė dirbamos žemės, o ki
ta ganyklos, 4 kambarių stuba, ant kkmenų fondamento, ir gera
barne su padėjimu Šieno Sante, tik 8 mylios nuo miesto, ant gero
kelio, prekė 98500.
\
UParsiduoda 70 akerlų puiki ferma, bevelk visa dirbama že
mė, juodžemis su moliu, aptverta dratine tvora, su sodu, stuba
2 lubų, 8 kambarių, ant oemento fondamento, didele barne ir kiti
visi budinkai ir mašinos. Užsėtais laukais, kviečiais 2 H akerlų,
bulvėm 7 akeriai, avižoms 16 akerlų, dobilais 18 akerių, ir daug
kitokių javų, su gyvuliais, 10 karvių, 7 veršiai, 8 arkliai, 40 vištų.
Randasi tik 2 mylios nuo miesto, ant gero kelio, ant pat kranto
gražios leikos Ųe visų kitų parnkumų. Labai linksmioj vietoj, n o 
rintieji tuojaus atsišaukite.
_
*

I

• •..*».

Teiefonoe Bonlevard • 7171

!

BR. p ZILvma

KABMM9Ą

i

DAKTARAS

a. (Kttotn.

PRANEŠIMAS!
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CHIRURGAS
8818 South Ralstea Gatve
OHIOA€K), H J L .
3 |^ — — —

- r

- i

i

a

»»«•

•*«a.

Cnltcd States Food Adminis tration License Wo. 01811

Pranešame gerbiamai visuomenei, jog per musų ofi«ą ga
lima lengvomis išlygomis įgyti: Namus Lotus ir Parmas.
*

Mes apdraudžiame (mšiuriname) nuo ugnies visokiai
nuosiavybes į geriausias kompanijas.
Mes apdraudžiame (inšiuriname) iiuo visokii| "nelateii^,
kaip tai; ligos, sužeidimų ir mifties.
Mes dviodame paskolas ant nejudinamo turto {properčių)
ant pirmo morgičio..
Kokie tik legališki popieriai ir dokumentai reikia užtvir
tinti ir padaryti — čia yra padaroma: Doviernastis; pirkimo
bilos; liudijimai, <5ertifikatai, vekseliėu, eto. ^tc.
v

Su visokiais m k a l a i s kreipkitės sekančiu adresu:

G8SRIAUSIS
SVIESTAS

S. P. TANANEVI6IUS,

\
l\m

R M fiSTATfi, LOANB A»D mStmANCE.
' Boorn 21ž:21S Wiersema Salk BtdWte|f,
MicaiOAN AVJCNUE,
OHIOAGO, ILLINOIS.

wTffi8T

STDB

mlffilJra^RSaJ
1846)lilWftUk«e4i

I M I V . Sfnd st.

*W7.8b.

181lW^totwortb«v 1141 UaoSrn**.'

ig:^ž2ssi^Jiaj*:Ss^* :s;riSSff^ s&ssaz.

SeStadienis, Rngp. 17; 191S
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S A « . CENTRO IŠVAŽIAVIMAS | Nedėlioję, Rugpjučio-Aug. 18 d , 1918
BERGMAN'S GROVE DARŽE

su

DOVANOMIS

u
M

••

i Ii

fclVERSIDE.

ILL.

VISAS PELNAS EIS NAŠLAIČIŲ NAMO REIKALAMS
Chicagos ir Apiclinkių Lietuviai Naudokitės Proga

Lietuviu R.-K. Labaringos Sąjungos Centras
Taigi kiekvienam bus proga pasilinksminti, gražiai laika, praleisti, o tuomi sušelpti našlaičius.
Tie kurie turite tikietus, malonėkite priduoti pikniko rengėjams (komitetui) j jų namus, arba ir
pikniko dienoje darže su įžanga.
t

VISŲ LAUKIA NAŠLAIČIAI
Pradžia 9 vai. iš ryto
'" '

s
MII1MIII1MIIIIMIMMI
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ĮŽANGA 25c

....
...„
. - £ . i A - Bniožis, 653 W. 18th St., Chicago, 111.
Piknil
įkniko rengėjai (komitetai): B. Sekleckis, 3427 Auburn Ave., Chieago, 111.
' ' A. Valančius,
Valančius. 1442 So. 49th Ave.,
Avp._ Cicero,
f!ir»flrn_ Tll
111

1

nežino.
Stebėties nereikia,
nes studentas parapijonu ir
/
Liepos 28 d. šių metų bu nėra.
vo įvykęs Visų Šventų para
Parapijonai vyčius gerbia,
llllttl
pijos susirinkimas. Laike su myli ir sykiu didžiuojas. Ir
PARENGTAS
ros
taupymo
ženkleliai.
KARĖS PARODA CHICA
sirinkimo per neaiškų išsita ar nėra iš ko didžiuoties! Jau
ATSIBUS
Labai
geras
ir
patrijotinis
GOJE.
rimų ir nepaaiškinimų pla- nimas blaivus, doras, beveik iš
•
darbas karės ženklelius įsigyGRANT PARKE
čiaus dalykų, pasirodė para- vien
jaunuolių
čia
gi
(CHlCAdO BENEFIT CLUB)
Pseicryj
Vidurmlestyj
Chicagoje ruošiama karės j ti. Karės ženklelių pirkimas
pijonams, kad buk tai yra musių, pamokytų, žodžiu sa
paroda. Įvyks Grant Parke.' nėra jokia vyriausybei dova- T R A U K S I S 1 4 D I E N U
pražuvę 200 dol. nuo parapi kant, kaip darželyje kvietkyNedalioj, RugpjuCIo-August 18 d., 1918
5
e
p
t
e
m
b
e
r
3
iki
15
d.
Prasidės rugsėjo 2 ir baigsis Į na. Bet paskola, nešanti gera
jos bazaro. Tame buvo {tarta nas.
Mūsų visokiems šarlata
Šioj
parodoj
kiekvienas
pama
rugsėjo 15 d. Dabar Grant nuošimtį.,
"
dvi ypatos iš parapijos komi nams seilė varva žiūrint į toParke tuo tikslu prasidėjo | Visi lietuviai privalo pirkti tys tų ko iki šiol nematė — tikrus teto.
kį pulkelį jaunuolių.
Lyons, Illinois
darbai. Sugabenami visokie; karės tapymo ženklelius. Pa- transejus, didžiausias kanuoles,
Žinovas.
.
..X, . 1
.
.
^
Bet ištikrųjų gi yra, kad tos
Inžanga
25c Y p a t a l
ginklai ir karės pabūklai net J darys gerai vyriausybei ir sau šautvus, bombas, granadas, eroPradžia Stą f ai. ryti.
:-:
planus ir šimtus kitų dalykų var- įtariamos dvi ypatos nei viėturės didelę naudų.
I š TOWN OF LAKE.
Prancūzijos.
tojamų šioj karėj už laisvą visų i na,
nei kita
nepaėmė
Šitas piknikas bus gražiausias Iš visu piknikų, nes muzikantai
r
Parodai pardavinėjami intautų Taipgi bus daug įvairia I nei vieno cento. Viena iš tų
grajya dvejopus tonus.
Linksmi linksminsis, o verksmingi verks,
Rugpj. 14 d. Davis Sq. par
eigos tikėtai. Ligi prasidėsiant TRANSPORTACIJOS SU ginklų atimtų nuo vokiečių. Ne- dviejų netik kad nepaėmė nei
kaipo karės laike.
JUNGIMO
LIKIMAS
NEŽI
ko
svetainėje,
L.
Vyčių
13
kp.
I ipraAo visos be skirtumo KOMITETAS.
parodai norima parduoti mi
vienas lietuvys neprivalo praleisti \ vieno cento, bet dar apie porų
NOMAS.
šios progos, nes tikrai gali nepasi šimtų inešė parapijos iždan, turėjo mėnesinį susirinkimų.
lijoną tikėtų. Dabar kiekvie
PASARGA: — Važiuokit 22 karais iki sustos, o 15 ten Lyons
karais
iki daržui.
taikys visam gyvenime. Pirkite už ką jam tariame Širdingų Perskaičius protokolų, eita
nas lėšuoja tik 25c. Parodos
Chieagoje
gatvekarių ir tikietus iš kalno, nes gausite u/
prie vakarikščių L. V. Chica iimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii i
metu bus brangesni. Tikėtus
ačiū..
Ir
tos
visos
augščiau
viršutinių geležinkelių sujun pusę kainos, po 25c.
Tikietus
gos Apskričio seiman paga
galima pirkti visose krasos įpaminėtos
pasakas
yra
netei
mintų rezoliucijų.
Perbėgta
staigose. Juos parduoda ir gimo bilius, kurį andai priė galite nusipirkti sekančiose vie- singos.
J.
Bunevičius.
mė miesto taryba, randasi pas
trumpai. Pasirodė, kad visos
laiškų išnešiotojai.
^ *, ,
: , . . , . r majorą Thompsona. Biliaus Bridgeporte: Universal tSate
bus naudingos L. V. Seimui,
Paroda bus labai indomi. i... .
«.
™
I
š
NORTH
SIDE.
likimas nežinomas. Manoma, Bank, 3252 S. Halsted St.,
j Paskui apkalbėta kuopos ren
Tenai štai kas bus galima pa.
Town
of
Lake.
Jos.
J.
Elias,
majoras ant biliaus padės
giamas vakaras, kuris įvyks
matvti:
Ant
kampo
Gfcrard
ii*
Wa4600
S.
Wood
St.,
"veto", gi tuomet miesto ta
spalio 6 d.. (Paskui išsaukti
1. 20 pilnų geležinkelio va
bansia
gatvių
į
vieno
smukli
AVest Side: John I. Bagdžiunas,
rybai priesieis išnaujo bal
tapo artistai-lošėjai, kad ant
gonų su karės trofejomis: vi
ninko tvartų susitelkė būrelis
?334 S. (įakley Ave.,
suoti.
pirmųjų rapeticijii, susirinktų.
sokių armotų, šovinių, šautu
18-tos ir Union A v.: Ą\ex Dar* laisvamanių, bolševikų, menše
Musų krautuvė gausi teisingai, gva•Apie tų bilių šiandie pas
Po
to
skaityta
ik
kariuomenės
vų, lakstytuvų, nardančių lai
vikų ir kitokių visokių paršerantuotą už pigesnę kainų, kaip kiklvdusios visokios
kalbos, gis, 726 W. 18th St.,
Jono
Kaminsko
laiškas.
J.
vių ir kitko.
North Side: Jos. Kurlikauskas. vikų. Oia jie progresuoja, da
tarp kurių yra ir paprastų
tur. Deimantų ir aukso žiedų, koKaminskas, kol buvo namie,
2241 Cortland St.,
2. Frontines apkasų linijas, plepalų.
ro bandymus kaip geriaus už
lonekų, lavolierų, laketų, lenciūgėlių,
Cicero: Alex J. Lemont, 1405pulti ant tikėjimo ir ant timylėdavo vyčius. Lankydavo
reprodukcijas mūšių linijų.
si dažnai į susirinkimus. Tai
špilkų ir visokių sidabrinių dalykų.
3. "Nekieno žemę"—ten APSIVEDĖ DR. VEZELIS. S. 49th A v., Cicero.
kinčiųjų. Jau nekurie pažen
(Sis apgarsinimas paaukautas
gi ir dabar nepamiršo atlan
kur kareiviai mušasi tarpe vil
gė
progrese
taip
toli,
kad
pra
Universal State Banko).
kyti vyčius laišku, išreikšda
ko duobių, šovinių išardytų
deda
užpuldinėti
praeivius.
Gavome žinių, kad vakar
pasibaisėtinų žemėje skylių, ryte mieste Utica, 111, apsive iiiifimtiiiiiiiififfiiiiiiifiitfliiffiiffiiiiiiaiii Vicnų vakarą praeinant pro mas jame daug gerų kompli
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiifiiiiiiifiiiiiiiiiiiii
3321 SO. MALSTEB ST.
kuriose kareiviai pasislepia dė žinomas Town of Lake lie
šalį'trims vaikinams - katali mentų.
Nutarta pasiųsti jam laiškų
su kulkasvaidžiais.
CHICAGO, ILL.
kams užstojo praėjimų ir pra
tuvių kolionijoje Dr. C. Z. Ve
dėjo juos visokiais žodžiais lo- su dovanomis.
4. Lavinimo laukų, kur mū žei i s su p-lė Teodra LukoPabaigoje svarstymų atsto
joti viešai ant gatvės. Jei. šasų kareiviai prirengiami prie šaite.
kininkai, progresistai ir toliau vas iš Labdarių -Sų-gos už
mūšių su liūnais, ir kaip tai
Rytoj vakare Dr. Vezelis su
taip progresuos, tai pro šalį prašė vyčius, kad kuopos arvisa pagaminama.
žmona sugryžta Chicagon.
*
nebus galima praeiti be laž tistai-mėgėjai suloštų Lab. Są
U2KVIETIMAS.
- 5. Kratomuosius paveikslus
Dr. Vezelis, dentistas, turi
jungai
veikalų:
"Pirmas
•dos.
iŠ karės laukų.
savo ofisų po num. 4712 S6.
degtindaris", Užprašymas taŠiuomi
užkviečiame
Labda
•
i
6. Jurininkų manebrus, mu- Ashland ave.
I po primtas. Visi artistai ža
•
•
ringos
Sųjungos
kuopas,
po
čius jūrėse, nardančiu laivių
Kiek laiko atgal "Naujie dėjo tų padaryti.
draug
ir
mūsų
katalikiškų
viveikimą, pakraščių apsaugoji
UŽDAROMA GRANTO
Be kitko reikia priminti,
nose" vienas pasivadinęs Stusuomenę
taipgi
ir
v
i
s
,
dyasiš,
mą ir 11.
d
e
n
t
u
b
a
r
f
t
m
n
e
v
e
i
k
STOVYKLA.
kad mūsų L. V. 13 kp. Sei
k,,a dalyvauti Labdaringos L g g ffl fe b D
Uų g c .
7. Lakūnų lavinimosi ore,
man siųs du delegatu: kun. N.
fcųjungos
piknike,
kuris
atsi
•
bombų mėtymų, signalizacijų
Karės departamento parė
ryšį pavadindamas juos "sa Pakalnį ir A. Ponavų. '
bus
rytoj,
ty.
18
rugpj.,
Bergiš oro.
dymu pradėjus šiandie vakare
Uždarius susirinkimų, gra
Bile dieną, valdžia uždės taxus
v , . mairs Grove darže, Riverside, vaisiais
u
8. Demonstracijas įvairių , v . v. . i.
ant
muzikaligku instrumentu, t a s
žiai pašokta.
Vytė.
žinoma
pakels kainas nuo 10 iki
dešimčiai
dienų
bus
uždaryta,
»
Studentas
sako:
"šioje
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PIRKITE KARAS TAUPY
Studęntas apie parapijonu gyti, yra kviečiami atsilankyti,
ir gi visur pardavinėjami ka vakare.
MO ŽENKLELIUS (W. 8. S.)
pikniką.
Centro Valdyba.
santikius link vyžių irgi nieko
Kviečia Valdyba.

CHICAGOJE.

iŠ ROSELAND ILL.

MILŽINIŠKA VALDŽIOS
KARIŠKA PARODA

Didelis Metinis Piknikas

...CHICAGOS LIETUVIU PAŠELPOS KLIUBO...
Geo. M. Chernaucko Darže
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PIRK LAIKRODĖLI
P. K. BRUCHAS

K CHICAGOS IR APIELIN
KĖS KOLONIJŲ.

