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VOKIEČIUS LAUKIA PRAŽŪTIS
VAKARŲ FRONTE
Jie jau apleido ir miestą Noyon
Talkininkai visur briaujasi
pirmyn
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TALKININKAMS ATSIME
TĖ PRIE USSURI UPĖS.
Bolševikams vadovauja vokie
čiai.
Londonas, rugp. 24.--Telegrama iš Harbino praneša,
kad po smarkaus mūšio talki
ninkai buvo priversti atsitrau
kti atgal Ussuri upės fronte,
šiaurėje
nuo Vladivostoko.
Nes priešininkų skaitlius yra
daug didesnis.
Mūšyje dalyvavo dalys an
glų ir prancūzų. Ret mūšio
smarkybę pakėlė kazokai ir
čekai-slovakai. Dalys japonų
armijos pagelbėjo atsitrauki
me.
Bolševikų
sargybos
ant
Hangka ežero vargina talki
ninkų kairyjį sparną ir sulai
kė čekų spėkas. Bolševikai
komanduojami vokiečių kal
boje.

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.
.. t

'

Washington, rugp. 24. —
Vakar praneštame Suv. Vals
tijų nuostolių karėje sąraše
yra 132 pavardi. Iš jų:
Žuvo mūšiuose
27
Pražuvo
35
Pavojingai sužeista .
30
Mirė nuo žaizdų
18
Mirė nelaimėje
1
Mirė nuo ligų
11
Sužeista
10

Postmastcr

General.

METAI-V0L. III.

SLOVAKAI PADARĖ PAS
KOLOS PASIŽADĖJIMUS.
Pasižada pirkti 4-tos Laisvės
Paskolos bandsų už $200,000.

No. 198

•

Svarbu "Draugo"
Skaitytojams.
\

Washington, rugp. 24. —
Iš Karės Skyriaus Wash-1 paskelbimus,
Ketvirta Laisvo.-; Paskola *į- ingtone gavome valdišką pra- 1 Uždrausta laikraštį siuntivyks už truputį ilgiau, kaip nešimą, taippat taisykles, su- nėti mainomis su kitais laikmėnesio laiko. Kaikurių orga lig kurių karės metu turi but raščiais, taippat steigti nau
nizacijų jau iškalno pasižadė leidžiami visi laikraščiai šioje jus karės metu laikraščius.
ta pirkti šio išleidimo bond- šalyje.
Tas taisykles paga
Kaip matome, tos taisyk
sus. Tai padaryta daugiausia mino Suv. Valstijų vyriausy
lės ir sąlygos yra sunkios,
svetimtaučių žmonių visose bė.
Todėl kaip " D r a u g o " bet būtinos. Vyriausybei apei
S. V. dalyse.
Bendrovė, taip ir visi skai na tas, kad sureguliuoti popeKatalikų slovakų» Moterų tytojai turi prie tų taisyklių ros pristatinėjimą dabar gy
unija užvakar pasižadėjo pirk prisitaikinti. Jei mes nepri vuojantiems laikraščiams.
Washington, rugp. 24. — ti bondsų už $100,000. Taip-gi
sitaikintumėm, tai vyriausyšitais nepaprastais karės
Vakar praneštame mari ninku suorganizavo kalbėtojus, ku
nuostolių sąraše yra 72 pa rie padės vesti paskolos kam be galėtų sustabdyti leidžia- j laikais laikraščiai jau daug
mą dienraštį. Taisyklės turi nukentėjo ir todėl vyriausybė
vardi. Iš to skaitliaus:
paniją.
but pildomos pradėjus su atei paskelbė tą naują parėdymą.
Į
Slovėnų katalikiška unija nančio spalių mėnesio pirmą
Žuvo mūšiuose
3
* * Draugo'' Bendrovė turi
Mirė nuo žaizdų
4 pasižadėjo pirkti už $100,000. ja diena.
vilties, kad dienraščio skaity
Mirė nuo ligų
1 Kroatai iš New«YorVo, CnhiTaisyklės yra tokios:
tojai, kurie yra užtrukę su
^
'
į
m
e
t
,
Mieli.,
ir
Detroit'o,
ir
Pavojingai sužeista
Visokia laikraščio prenu prenumeratos
atnaujinimu,
49 Jugoslavų tautinė taryba pra- merata. pradėjus spalių 1 d.
Sužeista
5 j neša suorganizavimą specija-1 S 5 " W ^ S ^ ^ ~ « t o ^ kuoveikiaus užtrauktas pre
Pražuvo
j hų komisijų, kurios pardavi Po tos dienos uždrausta kam numeratas prisius ir ateityje
jau visuomet iškalno užsimo
PL E NUO J AM A NAUJAS nės 4-tos Laisvės Paskolos
nors kreditan siuntinėti laik kės už dienraštį, kad nebūtų
BE VIELINIS TELEGRA bondsus.
raštį. Gi kas ligšiol už laik nereikalingos pertraukos dien
FAS JAPONIJOS
raštį yra kaltas, tas su išleis- raščio siuntinėjime.
BOLŠEVIKAI
EINĄ
PRIEŠ
] ii '
tuve BŪTINAI turi atsily
Šiomis dienomis visiems
AMERIKĄ.
Tokyo, rugp. 24.—Komuni
ginti ligi spalių 1 dienos.
skaitytojams, kurie yra užkacijos departamentas pienuo
už
prenumeratą
2^'t. — Išleistuvei uždraudžiama sių- t r a u k ę
Washington,
rugp.
ja įvesti naujų didžių spėkų
sti laikrašty tam,kieno pre- M J ^
„ Administracija išValstybės
departamentas
už
be vielini o telegrafo sistemą
numerata išsibaigusi.
siuntinėjo laiškus. Gavę laiš
vakar
gavo
žinių
nuo
ameriko
tarp Japonijos ir Suv. Vals...
Taippat uždrausta veltui kus tuojaus turi atsilyginti ir
niško konsulio iš Petrogrado,
tijų.
kad bolševikai paskelbę karę laikraštį siuntinėti kareiviams j tolesniai iškalno užsimokėti
Dabartinė Japonų
didžiu
Suv. Vaktįjotris. Konaulis Im- į karės stovyklas, jei tie ka-; pcc»umeratą, nes kitaip laik
Kpėkų stotis snsineša tiesiai su
raščio siutinėjimas bus sulai
brie turėjo apleisti Petrogra- reiviai pirmiau nėra
IIawaii. Pienuojama,
stotis
kytas. Nėra kitokio išėjimo.
dą.
prie duoto laikraščio.
k* munikuosis sta iai su PaciUždrausta veltui laikraštį Taip reikalauja šalies vyriau
fiko pakraščio stotimi, gali
SUTORPEDAVO ANGLŲ siuntinėti firmoms,
kurios sybė.
but, su San Francisco. Šita
" D r a u g o " Administracija.
GARLAIVĮ ARTI S. V. PA duotam laikraštyj turi savo
bus viena iš ilgiausių bevieliKRAŠČIO.
nių telegrafų ištisų komunika
cijų pasaulyj. Nes nuo Japoni
Atlantiko Uostas, rugp. 24.
jos ligi San Franci sco yra 4,- —Vokiečių nardančioji laivė
600 mylių.
sutorpedavo
ir paskandino

KARĖS DIEVAITIS APLEI- PAIMTA 1,000 VOKIEČIŲ
DO VOKIEČIUS.
i NAUJOJ PIKARDIJOS 0• FENSYVOJ.
LONDONAS, rugp, 24.— j
Mušis šiaurinės Pikardijos | A n * l a m s s e k a s i ^ ^ r i a u s i a
fronte plėtojasi į didžiausią
Su Anglų Armijomis Pran
susirėmimą, kokio nėra buvę cūzijoje, rugp. 24.— Pranešanuo pradžios karės. Praneša- ma, kad anglai paėmė rnif»ma, kad nelaimė grumoįa vi-i tiis Chiegnolles ir Herleville,
sai vokiečių armijai šiame i Patuose nuo upės Somme. Pa
CARO MOTINA RAGINO
fronte. Vokiečiai gabenasi š i n l ^ a daugiau kaip 1,000 neCARĄ NAUDOTI "NESUSIfrontan daugybę kareivių, vii-! į j ^ J į š , a m o v e i k i m e l i n i J a
MYLĖTINĄ GALYBC".
damiesi sustabdyti talkininkų ^
, . .
.
r įeldmaršalo Haig'o kareiAmsterdam, rugp. 24.—Bol
bnovimąsi.
. .
„
. _ .
0
ševikų laikraštis
Tzviestija
viai
paėmę
Boyelles
ir
Boiry
VOKIEČIUS LAUKIA PRA
Maskvoje pagarsino vieną lais
Becąuerells ir visu smarkumu
GAIŠTIS.
ką. Tvirtina, kad jisai yra iš
žengia pirmyn. Didina paima
caro
"slaptingos
dieninės
mų
armotų
ir
nelaisvių
skait
PARYŽIUS, rugp. 24—Va
knygos". Tvirtinamas laiškas
lių.
karų fronte talkininkai pradė
buvo parašytas buvusiam ca
Anglai
pasiekė
Gommejo taip pliekei vokietius, kad
rui jo motinos, sausio 14 d.,
court'ą.
Šis
miestas,
spren
i?eirs grūmoja tikre p u j & t f c j
Yitib m., tuoįaua prieš pirmos
džiama,
yra
svarbiausia
vie>
Vargiai iš to išeis sveikos ke-v
durnos susirinkimą.. Sutrum
vokiečių
defensyvos
pozicijo
lios vokiečių armijos, ypač
pinta bolševikų
pagarsinto
se.
Somme fronte, kur seka pašėlaiško intalpa tokia:
Pietuose nuo Gommecourt
liausieji mūšiai ir kur talki
" Brangus Nikalojau!
rytevisoje
atakavo
ir
ninkai vėsulos greitumu mu-| anglai
stūmėsi vakar
pirmyn
linijo"Širdingai dėkojame už ta
ša vokiečius ir eina pirmyn.
je.
vo brangiv laišką. Jis parodo
Pasak gautų žinių iš karės
Prasidėjo mušis kuris, ro- naują dvasią. Jeigu išanksto
fronto, vokiečiai jau apleido \ dos, yra nuožmiausias visoje mes būtume buvę energingesmiestą Noyon. nes ten negalėjo j karėje.
ni ir būtume stipriau valdę,
atlaikyti. Ant to miesto eina Į Paimta miestas Meaulte, d a ū g v a r g 0 butų'buvę pašaAnglijos garlaivį Diomed arti
praneuzai.
i pietrytuose nuo Albert. Anglų' l i n t a A g n e S u p r f l l l t u , delko TALKININKAI BOMBAR Atlantiko pakraščio. Daugiau
Antrame mūšyje, kuris įvy
Anglai artinasi prie miesto j kareiviai šioj apylinkėje pe- \yitte (buvęs Rusijos premje DUOJA 5 VOKIEČIŲ MIES kaip 100 jurininkų išgelbėta BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 300
ko arti Poltavos, 64 mylios
NELAISVIŲ.
Bapaume. Vokiečių armijų da- i reina per Bray-Albert vieške- ras) pražudė tiek daug laiko.
ir Čia atgabenta. Tarp juri
TUS.
šiaurrytuose nuo
Kremenlys visais keliais bėga atgal į lf.
"Dabar prie klausimo, ku
ninkų buvo daugybė kinų.
Amsterdam, rugp. 24.—Pa Čiug'o, revoliucijonieriai nete
Hindenburgo limiją.
j Po smarkaus mūšio field- ris užima daug mano minties
Dauguma
jų
pavojingai
su
Londonas, rugp. 24.—Pasak
sak telegramos iš .Maskvos, kę *800 kareivių ir G kulkasPer keturias dienas t a l k i ; maršalo Haig'o kareiviai pa- j r padaro mane neramia —
žeista.
oficijalių pranešimų, anglų oro
bolševikai, paėmę Simbirską, vaidžių.
ninkai nuo vokiečių atėmė 52 Į ėmė Happy Valley, šiaurėje klausimo kabineto ir valdžios
Diomed
buvo
plieninis
lai
skadronai smarkiai subombar
viešai turgavietėje pakorė 300 j Užsilikusieji ėmė bėgti
miestu ir miesteliu ir paėmė nuo Bray.
dvarų, kuriuos tie paršai no
vas
4,700
tonų
intilpimo.
davo penkis svarbius Vokieti
čekų-slovakų. Tai padarę, kad g a i . Bet vokiečiai uždarė ji
Happy Valley apylinkėj pa- ri nuo mūsų atimti, pasak jų
tūkstančius nelaisvių.
jos miestus ir penkis vokiečių
atsimokėti už jų "žvėrišku-1 atsitraukimo kelią,
Nežinia, kaip dabar jaučia imta trys vokiečių batalijonų [ įvairių partijų programų,
SENATAS
ŠIANDIENA
UŽ
aerodromus.
kuriuos padarę mieste.
j " T u r i but jiems įspausta
si kaizeris, kurs visuomet di stovyklos.
BAIGS BALSAVIMĄ 18—45 mus",
Militarinės
objektyvos
Sužinota, kad vokiečiai turi faktas, kad neivienas nedrįstų
Telegrama iš Petrogrado NEGALĮ IŠSIŲSTI NUŽU
džiavosi savo karvedžiais ir
METŲ DRAFTO BILIAUS.
DYTO CARO ŠEIMYNOS.
keletą naujų rezervų divizijų, kištis į asmeniškas impera- Frankfurt'e ir Cologne buvo
kariuomene.
laikraščiui
Weser Zeitung
Vokiečiai jas atsitraukė vii- toriaus ir jo šeimynos teises, užpultos su geromis pasekmė
Washington, rugp. 24.—Va Bremen'e praneša, kad gen.
mis.
Amsterdam, rugp. 23. —
HAIG ATAKUOJA 25 MY damiesi, kad jos padės išgel- Butų didelė istoriška klaida,
kar senatas užbaigė svarsty Potapovas, bolševikų karinobėti vokiečių* armiją nuo ne; j e i g u mes dabar mažiausią dą
mą 18 — 45 drafto biliaus. menės vadas Murmansko apy Šv. Tėvas buvo prašęs rusų
LIŲ ILGIO FRONTU.
bolševikų, kad jie nužudytoj
laimių, kurios grūmoja vo- Jį, nusileistume. Kiekvienas IŠ PRANCŪZIJOS ANGLI- Gi šiandiena pradės balsavi
gardoje, yra nelaisvis talki caro Romanovo šeimyną iš
JON SU 30 MINUČIŲ.
nusileidimas butų supranta
mą. Abejotina, ar bus palai
Londonas, rugp. 24.—Ofici- kiečiams šiame fronte.
siųstų iš Rusijos į Ispaniją, j
mas už silpnybę. Mūsų abso
kyta pataisymas, kad vaiki ninkų rankose. Jį suėmę Sijaliai pranešama, kad linijoje
PRANCŪZAI LAIMĖJO
liutiškas principas dabar turi Lakstytuvas nešė 9 pasažie- nai 18—20 butų šaukiami pas berijos gyventojai, kada jisai Bolševikai dabar Šv. Tėmi at :
tarp Libons, pietuose nuo
sakė negalį to padaryti. O tai
rius su jų bagažais.
TARP OISE IR AISNE.
būti politika nesusimylėtinos
kui vyrus 20—45, ar ne.
bėgo pietuosna.
Somme, ir Cojeul upės pietuo
todėl, kad jie šiandie neturį:
galybės".
i
1se nuo Arjas, tęsiasi smarkus
Vokiečiai tvirtina gavę per susinėsimo su ta vieta Rusi-j
Paryžius, rugp. 24.— Tarp
Laiškas parašytas dalimi
Londonas, rugp. 24.^-tfia
KARDINOLUI FARLEY
mušis. Mūšio frontas yra 25
galę Ukrainoje.
joje, kur randasi nužudyto]
Oise ir Aisne prancūzų karei- r u s u i r dalimi prancūzų kalbo- pranešta, kad lakstytuvas su
GERIAU.
mylių ilgio.
viai pasiekė Guny ir Pont. St., M< Užsibaigia
perspėjimu: visa įkrova ir 9 pasažieriais
Vokiečių kariuomenė paėmė caro šeimyna.
Anglai daugybėje vietų ge Mard, pietuose nuo upės Ai- " B u k stiprus!
nuskrido iš Prancūzijos AngMamaroneck, N. Y., rugp. viršų ant 1,200 gerai apsigink
rai progresuoja. Naktyje at lette. Jie valdo dešinuosius uhjon. Kelione padaryta su 30. 2 4 ._Gydytojai praneša, kad lavusių rusų riaušininkų su
RUGPJŪČIO 24, 1918.
mušta du vokiečių užpuolimu pių Oise ir Ailette krantus
ANGLEKASIAI REIKA- : minučių. Lakstytuvas buvo• k a r d i n o l o j o n n M. Parley pa- gen. Rebenko arti Kremenrytuose nuo Beaucourt.
nuo Sempigny ligi geležmke-! LAIJJA DIDESNĖS ALGOS.' paprastas tarnybos aeropla-' dėjimas ^ina geryn. "Bet jo čiug, Ukrainoj. Taip praneša
Chicago if apylinkės. Lys fronte anglų armija lių vakaruose nuo Coucy-lenas iš didžiųjų rųšits.
plaučių užsidegimas dar laiko telegrama iš Kijevo Berlyno Šiandie ir rytoj nepastovus,]
truputį nužygiavo pirmyn ry Chateau.
Washington, rugp. 24. —
jį pavojuj.
•, laikraščiui Vossische Zeitung. oras; laukiama lietaus.
tuose nuo Le Touret, šiaurPasak žinių iš Paryžiaus, United Mine Workers of Ame
—+ Amsterdam, rugp. 24.—
vakaruose nuo Neuf Berquin generolo Mangino armija pa rica kreipiasi prie kuro admi Vokietijos imperatoriaus žmo flfillllllIllllIff2Ii&H4lftHIIHIIIIPtlllf if»lllElllIlllfIlltlfllillllllltlllltIIIlllllllllllllllllIlilCIIIftIfllltlllllllllllllllllllllllllllliltlllIlllllllMt|C
ir rytuose nuo Ottersteen.
ėmė 5,000 nelaisvių tarp Oise nistratoriaus Garfield'o, kad r:n. Augusta Victoria, serga S
jisai
paskelbtų
parėdymą, Wilhelmshohe pilyje. Kaizeris i
ir Aisne.
— Amsterdam, rugp. 24.—
idant anglekasiąms nebūtų
S
* " " * I v a r t o J a s a v o mokyklose Šv. Kazimiero Seserįs, 67th ir So. Rockwell Sts., Chicago, UI. i
Telegrama Lokal Anzeiger'iui
Springfield, 111., rugp. 24.— mokama premijos, bet vien keliavo teiT^ ^
'
;5
1. Mažasis Katalikų Tikėjimo Katekizmas 25c.
Berlyne iš Gratz, Styria, pra Generalis adjutantas Dickson tik padidinta alga. Angleka_•
., r n
m
2. Didesnysis Katalikų Tikėjimo Katekizmas 60c.
neša, kad Austrijos impera pranešė, kad Ulinois valstijos siai sako, kad kasyklų savi
— De xait>, ui., rugp. 2 4 . - 8
T a i p p a t pas Seseris galima gauti.
torius Karolis paliuosavo 24 dalis rūgs. 3—6 pašaukime ninkai premijų sistemą tarp
Čia padaryta " r e i d a s " del E
3 Trečioji Skaitymu Knyga. 75c. IV-am i: V-am skyriui.
pietų slavius. Jie buvo įmesti yra 9,000. Iš tų 7,000 bus pa savęs kompetuoja; kad siste "slakerių". Bet suimta tik s
4 Ketvirtoji Skaitymų Knyga. Il-a laida. $1.00. Vl-am, Vll-am ir
kalėjiman už neištikimybę. Jų imti generalei militarinei tar ma sumažina anglių išėmimą v.:ci»as vyras, rueksikona, ku- s
VlII-am skyriams.
tarpe radosi daug gerai žino nybai, gi 2,000 — apribuotai ir padalo neužsiganėdinimą ris neturėjo savo registracijos £
Mokykloms didelė nuolaida. Visos knygos stipriai audeklu apdarytos.
mų slavių politikų.
tarp anglekasių.
tarnybai.
ženklo.
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Bolševikai žudo čekus-slovakus

J

Vienintelį Lietuviu; Kalboje Pedagogiškai Sustatytą Katekizmą

.
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Šeštadieni? , i

o n ŪE n

2

Šeštadienis, Bugp. 24, 1918
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"DRAUGAS"

ŽINOTINA GAUNANTIEMS
PAšELPĄ NUO KAREIVIŲ.
••'

••

i

Iš VIH-to Amer. Liet R.-K.
Federacijos Kongreso
Baltimore, Md.

K
/

įstatymas, sulig kurio tar
LBKTCTTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS ' LUMU AMIAM »AEL Y I M P T I
naujančių kariuomenėje vyrų
mm kasdien* i* k m u acdUdieaiua. j ^ ^ ^
^
^ ^
BuamjB
hj
ir giminės apturi.
HWTOMERATO0 A A I M t
j D R A u e A B FUBLISHDIG 0 0 , Inc., šeimynos
MetMMI ' » f » . . . f i i
frę. .$5.00 t t — W. 4*tfc 9L, CkJoago, Illinois. pašelpą, išdalies atmainytas.]
Pasidalinęs su gerbiamai- dą sumetė apie $50.00. Taip
it
*«••* • * * •
w • * . ' . . . . t»-W> Fhooei MoKlnley §114. EstabL 1H8. Todėl daugelis tūkstančių če šiai s *"
Draugo J ' skaitytojai s gi nutarta organizuoti kapi
Perkant atskirais numeriais po 9 c
O F
* * Darb.' •
dienraščiui.
kių, kokius Karės Apdraudofc pirmos dwnos įspūdžiais, šiuo- talą
T P r e n u m e r a t a m o k a * iškalno. La*™ »
SUBSCREPTIO**
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, j **
• . nn Biuras (Bureau of War Kišk mi norėčiau papasakoti nors Pradžiai surinkta
jau apie
ne nuo Nauju Metų. Norint permal- j
^
Vietą pirkimui na
nytl adresą visada reikia prisiųsti ir i B™ mtmįf
**************
9*-09 Irisurance) išduos šį ir sekan trumpai, ką davė antroji se $250.00.
senas adresas. Pmigai geriausia siųsti Thursday*a Kdltloa . . > . . . . • > , . fJ.OO čiais mėnesiais, bus mažesnės sijų diena, 20 rugpjūčio.
mo ateitis parodys.
Namas
tšperkant krasoje a r exprese "Money;
_
sumos.
Tų čekių savininkai *Toje dienoje seimą vo tik tik tuomet bus įgijamas, kuo
Order" arba įdedant pinigus i regi- ' At • tuwS-8TAIf D8 2c A OOFY.
tečiau neprivalo nusiminti, dvi organizacijoj būtent: L. met bus surinkta $10y000.
struotą laišką.
I
nes trūkstančias sumas pas R. K. Moksleivių Susivieniji
Katalikų Spaudos Savaitė
kui gaus. Bet jau tas paeis mas ir Darbininkų Sąjunga.
pavesta Spaudos Dr-jai.
Vi
1800 W . 46th St.,
Tei. McKiniey 6114
C h i c a g o , UI. nuo pačių kareivių noro. Tr
Moksleivių II sesija prasi si likusieji nuo pereitų metų
iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtit'ifiui jiiiiiiiiiHiiiniiiiiMiiiuauatiHM jei kareivio namiškiams gru dėjo apie 9 vai. iš ryto. De Spaudos Savaitės pinigai pa
Speciales Vasarinis Išpardavimas
motų koks nors nepriteklius, legatų skaičius iškarto pasi vesti Spaudos Draugijai.
Metinis išpardavimas reikalingų vasarai Elektros Dalykų,
Šeštadienis, Rųgp. 24 d. š v . Baltramiejus,
tad Raudonojo Kryžiaus or rodė dar mažesnis, negu va
Kalendorių nutarta leisti ir
šių dalykų nėra labai daug.
Mes siūlome šiuos augštos rųSekmadienis, Rugp. 25 d. Šv. Liudvikas,
šies
G.
B.
Elektrikinius
Prosus
ant išmokeščių
ganizacija suteiks reikalingą karykščioje, tečiaus visi pilni tolesniai.
Patarta kuopoms
Z Pirmadienis, Rugp. 26 d. šv. Zefirinas,
pagelbą. Šita organizacija ap energijos, drąsus, uoliai ėmė- įsteigti informacijos biurus.
siėmė prižiūrėti, kad nuo ka iA gvildenti organizacijos rei
Daugiaus tokių įžymių nu
75c užmokėsi kaip atveš, o likusius per tris mėnesius po
reivių prigulintieji namiškiai kalus. Nebuvo asmens, kuris tarimų, regis, nei nebūta.
NĖRA TEISYBĖS SOCIA
$1.00 prie savo Elektros bilos.
arba giminės neturėtų kokio nebūtų savo- nuomonę ir jaus
Valdybon pateko per a
LISTUOSE.
Electric Toasters tiktai už $3.95, taip pat bus parduoda
nors vargo del pinigų stokos. mus išreiškęs.
Ypač gerb. maciją: dvasišku vadovu kun.
mi 95c. kaip atveš.
«
Praėjusios savaitės
(nuo
«
TELE3FONAS RANDOLPH 1280—LOCAL 216
Kituomet iš vokiečiu • verskun. Ambotas savo ilgokoje' P. Kemėšis; pirmininku F.
rugp j. 17 ligi 24 d.) laikotarDalykas ve kame:
•
prakalbėlėje aiškiai apibudino Virakas; pag. M. Mažeika;
GOMMONVVEALTH EDISON C O .
i mhj buvo paskleista žinia,
Sulig*
neatmainyto
įstaty
pm hetnvui , s ų i j o daugiau k a d K a m o ^
^
;
.
KareV
moksleiviją, jos užduotį, rei protokole rast. A. Navickas;
72 WEST ADAMS STREET
mo
kiekvienas
kareivis
buvo
27 "Draugo" B e n d r o v e h - ^
h
Lietu;os T
ha
vil.
South
Chicagos
Krautuvė, 9163 South Chicago Ave.
kalingumą nuosavaus organo finaaų rast. ir adm. A. KneiMes duodame Federalius kuponus su visais pirkiniais.
rus.
Vadinasi, keliolika he- Į n i - e g n t J k
vokie-in
r e i . priverstas lygiai pusę gauna ir reikalingumą bei prieder zis.
tuvių ir betuvai&u daugiau k a l a v i m a i s L i e t n v c padaryti mos algos skirti savo namiš mę moksleivijai išvystyti per
Literatiška Komisija: p. P.
kiams
arb
giminėms.
Jei
a
prisidėjo prie "Draugo" ta-_ momaeMj?>
A m e r i k o s HetUjį savo gabumus.
Džiaugėsi, Gudas, F. Viralas, kun. F. Ke
McJunkin Adve:tl3?&s Cotnpanjr,
kareivis
imdavo
per
mėnesį
mynos.
viski soeijalistai tuomet neatkad moksleivijos skaičius Su- mėšis ir^ kun. Urbanavičius.
$30,
tai
iš
tos
sumos
turėdavo
Kai-kurios kolonijos, daly- k r e įpė domos į tos žinios teime su aliumnais padidėjouki Redaktorius Pr. Gudas. Pas
vaujančios konteste, praeitą singumą. Ir .savo laikraščiuo skirti $15.
Jei, pa v., toks 337 narių, ir kad tasai Susi tarasis ir J. E* Karosas pa
savaitę visai mažai nuveikė. se sieksninėmis raidėmis ant seržantas gartdavo $48 per mė vienijimas išauklėja mūsų vi kelta į garbė* narius. J Ame
Bet kitos, galima sakyt, pir- pirmųjų puslapių skelbė, kad nesį, tai 'namiškiams turėdavo suomenei taip naudingus ir rikos^ Liet. Tarybą išrinktas
myn pasivarė šuoliu.
Visų-\ vyskupas ir Tarvba esą par- skirti $24.
Kazys Česnulis.
reikalingus vadovus.*.
Gi
sulig
atmainyto
įstaty
pirmu čia turime omenyje j J d a v ę vokiečiams. Kiek tik
Tikimasi, kad tasai seimas
Naujų sumanymų kaip ir
mo
dabar
kiekvienas
karei
Newarko, N. J., koloniją. Si- Į s e j i e ^ ^ šmeižė jie mūsų gernebuvo. Tik vieni tš seniau ir visi nutarimai sustiprins
Musų krautuvė gausi, teisingai, gva4a kolonija taip smarkiai pa- j biamąjį tėvynainį vyskupe ir vis namiškiams turės skirti siųjų pakeisti, kiti papildyti, L. D. S. ir trumpoj ateityje
sistumė, kad ima grūmoti net! k i t u s lietuvių veikėjus. Tuos tik $15, nežiūrint to, kiek jis dar kiti pakartoti.
rantuotą už pigesnę kainą, kaip ki
organizacija įsigys nuosavą
Daugiau pini
Town of Lake'ui, Chicagoje,' § m e ižtus vertė angiiškon kal- gautų algos.
tur. Deimantų ir aukso žiedų, koKuomet prieita prie rinki namą ir dienraštį.
!
gų
skirti
namiškiams
prigu
kuri ilgas laikas konteste uži- b o n su tikslu įkasti Amerikos
Vakare įvyko teatras-konlonekų, lavolicrų, luketų, lenciūgėlių,
mų sekantiems metams centro
ma pirmąją, vietą.
lietuvių visuomenės veikėjus. lės nuo patiem kareivio noro. valdybos, o ypač redakto certas. Kaip dainos, taip ir
špilkų ir visokių sidabrinių dalykų.
Kad Newarkas dar kiek i Tuos šmeižtu* dėjo į savo re- Tuo tikslu namiškiai arba gi- riaus, iškilo dar daugiaus rei- lošimas publiką labai paten
trupučiuką smarkiau subrus- \ z o liucijas ir šitas'platino tarp j mia** t n n s ™ " * * " * * ™ « *
kalingij Su-mui patobulinimų. kino.
tų, kaip bematai užimtų v a - l i e t n v i d a r b i n i n k l ) .
viskiais k a r e i v i o ,
Kalbėjo
apie
moksleivių
Pagali aus išrinkta Literatiš
žiovaujančią
rolę ir garbės
.
..
Šita nauja sistema praveskoji Komisija ir redaktoriumi reikalutt L. R. K. M. S. A.
B e t štai anaai
ar
žini a
3321 SO. RALSTE9 ST.
vainiką konteste. Nes ir daP ^°
. ' ta todėl, kad Karės Apdrau"Moksleivio' p. L. Šimutis. dvasiškas vadovas F. Juškai
k a d Liet
s
bar mažai ko reikia pasivyti L
» ™ Taryba griežtai j ^ o s B i ū r e b u d a v o l a b a i d a u s , .
CHICAGO, ILL.
tis.
Apie visuomenę kun. Ur
Aliumnas
gerK
kun.
K.
Va
"Taunleika".
Užprotestavo- prieš k a i z e r į Iftblumų ir datfco.
Kuomet
banavičius.
Vakaras nusise
Town of Lake, Chicagoje, I ^ « ^ skina Lietuvai karą- k a r o i v i s m i ( ] a v o p a a u ^ t i n a siliauskas pasižadėjo rašinėti kė puikiai. Ūpas buvo paki
\ių be Lietuvos gyventojų su mas ir jam alga padidinama, į kiekvieną " M . " numerį po
kolonijai pavojus nemažas.
lus, tad padarius kolektą, su
.„
•
i J
' tikimo. Telecrramoie buvo pa tuomet ir biure prisieidavo tokį straipsnį, kokiam redak
Bet spėjama, kad tas pavo,
. , zL, ,
'»»»»»»•»»»»»»» ^»»».
torius paduos temą.
Taipgi rinkta "Moksleivio" fondan
ka<1 T r y h a s a v
P
jus jau seniau buvo nujaučia-! f?*'
?
° ! ° : i atmainyti pagamintus sąrašui
pasižadėjo savo raštais remti apie $63 ir apie $25 " M . "
^
est
w m s
erohu
ir «kitokius
dokumentus.
mas. Bet ka pasakys "taun- < ? ^
\
ff
"
»»««- d
o k , i m ^ t n S Del
De
prenumeratų.
1
kiekvieną "^f. ' numerį kun.
žiuomi pranešu visiems tautiečiams,
leikiečiai", kuomet čia že Ludendorftui, ir kad to pro- to kartais net nebuvo suspė- Pr. Juškaitis ir kiti.
Moksleiviai baltimoriečiams
Pirmi
testo tonas — revoliucijinis. jama išsiuntinėti prigulintieji
kad aš užsiimu su paerrabais. veselimiau pamatys užgulusi prieš
už
tai
labai
dėkingi.
ninku išrinktas J. Navickas,
Šitą žinią Chicagos socija namiškiams čekiai.
loruis. krikštynomis ir tt.
Užlaikau
juos Newarką?
Pr.
Jas.
raštininku J. Bakšys; o dva
Dirmos kliasos automobilius.
Taipei
listų laikraštis "Naujienos M
Kas iš kareivių norės dau sišku vadovu kun. Pr. Juškai
Jei norės atsiginti, prisieis
užlaikau ir cxprcsa.
Atlieku darbą
padėti padėjo telegramų sky
giau $15 mokėti namiškiams, tis; iždininku ir knygium kun.
subrusti visomis jėgomis. Ki
KUOMET ŽMOGUS YRA
geriausiai ir pigiausiai.
riuje. Bet taip iškraipytą ir
turės tuo tikslu paduoti karės Aug. Petraitis.
tokio išėjimo nėra, negi jie
NULLSCS.
tokioje vietoje, kad sunku bu
departamentui
aplikaciją.
lauks newarkiečių susimylėjitų surasti ir su žiburiu,
Su
Yra viltis, kad šiais metais
Kuomet žmogus kalba, kad
4434 So. Fairfield Ar., T«t. McKiniey 5348 Chicago J
Nuolatinius $15 čekius namiš
mo.
<t
,,
"M." dar labjau pasitobulins, jis yra nuilsęs, tai turi mintuomi
Xaujienos
ir užsi
' m — • ^ ^ »!«• m m i
kiams,
kaip
ir
pirmiau,
iš
Aštuonioliktos gatvės kolo čiaupė tuo reikalu.
ir kad jis išeis ne pabaigoje tyje, jogei esąs persidirbęs, ir
siuntinės
"
Karės
Apdraudos
nija, Chicagoje. per kelias
mėnesio, bet vis pradžioje.
kad dienos darbas išsėmė jo
Juk
tai
nesmagi
žinia Biuras. Gi priedo čekius —
savaites laikėsi antrosios vie
• ••
^varstyta ir apie sekantį fiziškus ir proto išteklius.
"Naujienoms"
ir
kitiems
sokarės departamentas.
tos. Bet dabar per šitą kolo
seimą. Iš daug atžvilgių seiBet ar tas yra teisybė!
.Ne
niją peršoko Newarkas. Argi cijalistų laikraščiams.
muoti drauge kelioms orga
Jei tikrai taip butų, tai pa
smagi todėl, kad Taryba neno
18-to ji gatvė užsileis?
SMARKIAI IŠSIŠOKO.
nizacijoms pasirodė neprak ilsimo auka, sugrįžusi namo,
ri karaliaus, taigi ir monar
Laukiama daugiaus veiki
tiška, nebent butų nustatyta pirmiausia turėtų atsilsėti, at
chijai priešinasi.
SocijalisLenkai
įpratę
girties
dide
mo ir kitose kolonijose.
Vi
pranešta jam, kad vietomis esti didis žingeidumas žmonių,
tams nėra progos "klierika liais savo tautos žmonėmis, gera tvarka. Todėl mokslei sigulti lovon, ar kaip kitaip, kad .ju "Ksant
sudėti
pinigui bankose nebūtų užgrobiami.
PREZIDENTAS WILsos turėtų stot į darbą. Hes
SONAS
PRANEŠA,
kad
toki
baimė
y
t
a
visai
nepamatuota.
SUVIENYTU
viai
nutarė
kitais
metais
tu
kad atgauti išeikvotas spė
m s " šmeižti.
pagarsėjusiais
asmenimis.
JaVAl.£TIJtf
VALDŽIA
nei
jokiarrfc
atsitikime
neturi
teisės
paimti
privatlkontesto laikas mažėja.
Gi
rėti
seimą
atskirai.
Vieta
pa
ška
turtą.
Kam
tarptautinės
taisyklės,
nei
šalies
įstatai
neduoda
pamato
kas.
Tasai faktas kuoaiškiausiai ponų-rusų karės metu garsų
pasisavinti. " Bus sąžiniškai godojamos visos PRIVATINES teisės lygiai
dar daug darbo
reikia nu
siūlyta pagal. užkvietimą —
Bet dažniausia žmogus to šios šalies piliečių ir kitų šalių pavaldinių".
jį
japonų
generolą
Kuroki
len
parodo,
kad
mūsų
socialis
veikti. Reikia didinti "Drau
VALSTIJŲ, PAČTU, BANKŲ, PAVIETO, MIESTO Chi
Chicago, 111., Grand Rapids, nedaro.
Bejt vakare žaidžia cagos, SV1ENUYTU
daugybė KORPORACIJŲ ir DRAUGYSČIŲ laiko savo pinigus šia
tuose nėra teisybės nei aguo kai pasisavino ir "apkrikštigo" šeimyną.
me SKNJASUSIAMB, DIDŽIAUSIAME IR STIPRIAUSIAME BANKE ant
nos grūdo didumo.' Nes jei, j o " Kurovskiu.
A. a. popę- Mich., ir New YoTk. Kadan su vaikais, skaito arba eina viso apskričio. Kodelgi darbininkai arba ir biznieriai tur bijoti dėti pini
o
Nesibijokite ir dėkit savo sunkiai uždirb
Retkarčiais gus į banką ir. laiko namie?
Konteste
dalyvaujančios 3 ^ teisybės laikytųsi, tatai j žių Pijusą X lenkai taipat bu- gi nuomonės- /pasidalino į dvi pasivaikščiotų.
tus pinffiis į šitą. Saugiausią Banką visame apskrityje.
dali, tad priimta dvi vietos — lankosi teatran, į šokius arba
Neslėpk namuose savo pinigų, nes namai nėra tam tinkama vieta
kolonijos sulig balsų skait-! pataisytų klaidas ir atšauktų vo paskaitę lenku.
ir
kas
gali juos prarasti.
Mokame 3% (procentus) už padėtus
Chicago ir Nęw York.
Kad į kitokias viešąsias pramo pinigus, valandą
siunčiame pinigus j visas dalis svieto, parduodame ŠIFKORTES
I
savo
bjaurius
šmeižtus.
Bet
Dabar
nesenai
New
Yorke,
liaus šiandie taip stovi:
ant geriausių linijų.
Galima važiuoti į RUSIJA IR FINLANDIJĄ. Dabar
patenkinti kuopas, Centro val gas arba susirinkimus.
galima
rašyti
j
Lietuvą
GIMINĖMS I R PAŽYSTAMIEMS, G TAPGI I
mirė
pagarsėjusi
pasaulyj
ak
jie to nedaro.
1,780
VISAS UŽIMTAS PRIEŠAIS šalis. Kreipkitės pas mus, o mes suteiksime
dyba duos kuopoms nubal
Tas
reiškia,
kad
jis
nėra
Lenkų lai
visas informacijas ir pagelba nemokantiems rašyti.
Nėra socijalistuose teisybės, torė Anna Held.
Town of Lake, Chicago.
suoti*
DABAR KAINOS RUBLIŲ pakol kas yra pigios, bet kasdieną kilsią
taip
daug
nuilsęs,
kaip
jam
kraščiai
žaibo
greitumu
pas
augštyn.
DABAR yra geriausias laikas nusipirkti RUSIJOS tVCBlAtJ, a n t
nėra nei doros. Gi be doros
Moksleivių Su-mo sesijos atrodo. Faktiškai imant, čia ko jus uždirbsite greitu laiku didėlius pinigus. Amerika duoda pagelbą
1,760
žmonės skaitomi visuomenės kleidė žinią, kad mirusi bu užsibaigė su dideliu entuzijaz- nėra ir negali but jokio nu Rusijai BILIJONĄ Dolerių verčios, žmones pradeda dirbti ir dalykai taip
tvarkos, kad RUBLIAI ir vėl bus $52.00, už šimtą.
Mes turim biznius
vus lenkė, nes jos motina bu
Newark, N. J.
atmatos.
stačiai
su
Rusija
ir
dėlto
pirktus
pas
mus
pinigus
mes
gvarantuojam
mu apie 12 vai. naktį.
Išsi- ilsimo.
Nes kitaip jis nega žmortietiMS.
vusi
varsavietė
lenkė.
Genijų
— — — — — — — • — —
i n
skyrstė linksmi,, patenkinti.
lėtų juokties arba vaikščioti,
Turtas šito banko virš KETURIŲ MILIJONŲ Deterių ($4,000,000.00)
tauta
lenkai
—
pažymėjo
vie
šitas bankas yra vienas iš Didžiausių ir Saugiausių Valdžios Bankn ant
i,5eo
Darbininkų; Sąjungos II
bL tik "praleisti l a i k V pirm Bridgepvrto ir viso apskričio.
100
nas
Chicagos
lenkų
dienraš
18 gatvė, Chicago.
sesija.
eiti lovon.
West Pullman. UI.
*5"
«
tis.
Sesija
prasidėjo
kitame
Žmogus ištikro nuilsęs ne
West Side, Chicago,
Bet
dabar
ve
kas
paaiškė
1,200
' '
kambaryje drauge su moks turi jokio patraukimo nei
Grand Rapids. Mich.
, jo:
Mirusios aktorės tėvas
Sioux City, Iowa.
leivių.
Šių žodžių rašytojas juokties, nei lankyti teatrus,
prancūzas, tiesa, buvo vedęs
dalyvaudamas Moksleivių Sei- nei susirinkimus. J e i jis tik
50
varšavie^ę,
bet
ne
lenkę,
tik
1,080
jcne negalėjo asmeniškai pa rai yra nusikamavęs,
tai
Philadelphia,
Pa.
žydę
ir
iš
tos
poros
pirm
#1
North Side. Chicago.
tirti delegatų dvasios ir nuta trokšta tik vieno daikto — atf State Bank;
metų buvo gimusi dabar mi
rimų, tečiaus nutarimus, nors silsio ir miego*
40
rusi aktorė.
1,050
1 H 1 W . 3«th Street
svarbiuosius paėmiau iš raš
Brighton
Park.
Kada pergtealdatt
Bridgeport, Chicago.
Rodos, 4ai butų graži pa tininko,
Tarpe Morgan ir Racine gatv.
į
l
įtrink kaklą, krutinę ir apačia* kojų.
moka jiems, kad ateityje bu
CHfCAOO.
Vienas iš svarbiausių L. D.
i
O r o RicttUr'io
330
tų atsargesni.
Tečiau iš to S. nutarimų, man rodos, stenSo. Chicago, UI.
Cicero, UI.
nieko nedaroma.
gimąsi įgyti nuosavą namą ir TudiaU apsaugoja nuo lig** ir »yd»
Atdara kasdien nao & iki 4 po pietiĮ ir Subatomg n*o 9
Nereikia tad stebėties, jei padaryti " Darbininką" dien
Tikras tiktai *u paiyraeta marke
ikį 1 pe pietų, ir vakarais nuo 6 iki 9 tfal.
20
1
180
jie savinasi Lietuvą ir visus raščiu.. Tam tikslui nutarta M& i* « c bttMMki* tfto«r M«#kMV arte
Ved, Liet Skyr. S. L. Fabiaa.
Waterbury, Conn.
stačiai nuo
Montello, Mass.
žymesniuosius lietuvius. Savo įsteigti nuosavų namų fondą.
p. AD. RICHtS* *CO.
M M M I
Du Bois, Pa.
4>80
Wa*blagtoa
Strort.
New
York,
N.
Y*
— m
neturint, gera ir svetimas.
Ant vietos atstovai į tąjį fon
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UTENISLIET
NIGAIK
Kunigaikštis 1
mirė, nesuspėjęs
iš padauguvio iš
darbą atlikti nor
džiai narsus kui
tenis, bet jam vi
voje nebuvo tok
kaip prie Erdvi]
kunigaikščiai ei<
su Uteniu prieš
dėlto, nors daug
nis kardininkus
Įėjęs, bet visai it
išvaryti jų neįst
kada ir patį mi
davo.
Nelaimii
nio žygis prieš i
vo 1227 metais,
dininkai arti Kai
po ilgam ir nuc
šiui beveik visai
riuomenę sunaiki
DIDŽIŲJŲ K l
ČIŲ 6 A D
Ringaudas — di
vos kunigj
Kova su rusai

Šeštadienis, Rugp. 24, 1918

KELEIVIS.
į

/

—

Kas tenai, aure, po atolą?
Sulinkęs, nuilsęs,vos gyvas,
Ve! žengia gyvenimo uola;
Ogi, tai, keleivis senyvas.
J i s klimpsta likimo klampynėj',
O audra vien siaubia begalo.
Kokioj' jis nebuhj gadynėj',
Vien ašara, s?» Ivarta valo.—
Pagundų griausmai ten jį tranko,
Net slegia nevilties tamsybė;
Spalvoto vaivorykštės lanko,
Neduoda pasaulio galybė.
Gan dažnai nuilsęs keleivis,
Čia šliejas, ten griūva bei puola;
J o pėdsake kitas praeivis,
Atras šlakuose vargu uola.
Nors skęstant nelaimhi bangose,
Jam šviečia tikybos žvaigždelė;
Kantrybės jėga spinduliuose,
Dausosna nužeminta, kelia.
Šviesa, aure! Kitos žvaigždės,
Ši artimo meilė vadinas;
Drąsa josios veide matytie,
Tėvynės rūbu ji vadinas.
Už ranku paėmus ^keleivį,
Gabena takais pranokėjų;
Didvyrių narsa v e d ' kareivį,
Tautos gintų nuo užpuolėjų.
Kuomet jis perskris debesyno,
Gyvenimu jam nustatyt.*};
Viltis jojo sielai garsina,
Kad šviesą regės nematytą.
Šviesa, ta, Praamžio skaiėiausia,
Valdovas, tai, dangaus ir žemės.
Keleivį kad nors ir tvirčiausią,
Sutvėrė iš nieko paėmęs.
J o širdin įskiepijo tiesą,
Kad garbę skelbtų Sutvėrėjo,
Gi sielai nurodė tą šviesą,
Kurioje Save jam žadėjo.
Suprantamu visiems kad butii
Sutvertojaus įstatas meilės;
Mokina keleivį godotų.
Draugi) teisių, įstatų eiles.
Kol valią bei protą keleivis
Matuoja Augšėiausio taisykle,
Tol skrieja pirmyn ir jūreivis,
Regėdams rytuose rodykle.
Tiesos štai praradęs aušrinę.
Papuola jis audrų nasruosna.
Nelaimių didžiausią virtynę
Užsėja kaimynų laukuosna.
Taip pragarą sau pagaminęs,
Kaimynams išplėšęs ramybę,
Pasaulį kerštais prisodinęs,
Užvydo auklėja baisybę.
Savymeilė tokio keleivio
It pragaru daro žmoniją.
Šiurpumai net širdį praeivio
Vien skrodžia, it ta kalaviją.
Kuri nuolat nardo kraujuose,

•

Gi viską pavergti mėgina;

Pasaulį nors nėr' jos nasruose,
Vergijos ji pančiais grasina. —
Keleivis sustoja minutą;
Prieš jį, ve! pasaulis kraujuose.
Širdis konvulsyviai jam kruta,
Išvydus žmoniją varguose.
Prabyla jo drebančios lupos:
44
Lai tuoj' sutrupės kalaviją,
"Lai despotai nyksta it rūkas,
"Liuosai lai kvėpuoja žmoni ja ! "
Pranas.

**r
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UTENIS LIETUVOS KU
NIGAIKŠTIS.

t

i

Kunigaikštis Erdvilas pasi
mirė, nesuspėjęs kardininku
iš padauguvio išvaryti. Šitą
darbą atlikti norėjo lygiai di
džiai narsus kunigaikštis Utenis, bet jam valdant, Lietu
voje nebuvo tokios vienybės,
kaip prie Erdvilo.
Ne" visi
kunigaikščiai eidavo drauge
su Uteniu prieš vokiečius ir
dėlto, nors daug kartų Utenis kardininkus buvo perga
lėjęs* bet visai iš padauguvio
išvaryti jų neįstengė, o kaikada ir patį mūšį pralaimė
davo.
Nelaimingiausis Utenio žygis prieš vokiečius bu
vo 1227 metais, kuomet kar
dininkai arti Kandavos pilies
po ilgam ir nuožmiam mū
šiui beveik visai lietuvių ka
riuomenę sunaikino.
DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠ
ČIŲ GADYNĖ.
Ringaudas — didysis Lietu
vos kunigaikštis.
Kova su rusais ties Mogil-

3
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kiti kunigaikščiai jo klausy mių atleidimą ir amžiną gy
tų.
venimą nupelnysime. To pa
Kova su kardininkais ties siekti padėk mums šios die
Šventasis
Akmene.
Apgalėjęs rusus, nos užtarytojau,
Ringaudas tuojau gavo susi Maurikijau!"
remti su antru nuožmiu Lie
Tuos žodžius išgirdus, visa
tuvos priešininku — kardinin vokiečių kariuomenė suriku
kais.
—.
si:
" Šventasis Mauriki jau!
Išgirdę apie Mogilnos atsi padėk mums šiandie!"
Tuojau abi pusi susirėmė ir
tikimą, kardininkai rimte neberimo, nes jie aiškiai matė, prasidėjo neregėta ligi tol ko
jog sustiprėjusi lietuvių tau va. Ilgai varžėsi pergale lie
ta nebesiduos daugiau vokie tuviai' su vokiečiais, bet juo
čiams save engti. Todėl jie ilgiau pjovėsi, juo didesnė ait
skubinosi Ringaudo galybę ra buvo. Pagalios vokiečiai
sunaikinti, kol Lietuva dar pradėjo bėgti, o lietuviai ir
buvo apilsusi su rusinais be žemaičiai, juos vydami, me
džiais iš kero rautais talžė,
kariaudama.
Rudeniop 1236 metais kar nes ragotinės ir kiti ginklai,
dininkų magisteris su visa besigrumiant, buvo sulužę.
Sako, buk 20,000 vokiečių
kariuomenę išsirengė Lietu
von, bet nepasitikėdamas vie tuomet karės vietoje žuvę, o
na vokiečių galybe lietuvių tik 10 vyrų į Rygą tesugryžę.
nuveikti, pasikvietė dar 10-Vokiečių turtas, visos gery
bės ir ginklai kliuvo lietu
000 talkininkų iš kitų šalių.
Lietuviai taip-pat iš peties viams. Nelaimė tik, kad Rin
rengėsi į karę, ketindami kar gaudas negalėjo tuomet vo
dininkus iš padauguvio vary kiečių iš pačios Rygos išva
ti. *irpač kunigai, vaideliai ryti, nes iš rytų tuo laiku vėl
skatino žmones savo liuosybę užpuolė Lietuvą totoriai, to
ir dievus iš paskutiniosios dėl, palikus padauguvį kardi
ginti. Žmonės klausė savo ninkų rankose, kunigaikščiui
dvasiškių ir kiekvienas senas teko traukti kariuomenę totoir jaunas, vyras ir moteris, rhj drausti.
Pasibaigus karei su totcginklavosi, ryždamiesi liuosais gyventi, arba mirti. To riais, kuriuose lietuviai taipdėl trumpu laiku Ringaudas pat pergalėjo, Ringaudas usukėlė stiprią kariuomenę ir mai pasimirė.

10 ŠTAMPU
KUPONAS

69c

DU SYK PER METUS IŠPARDAVIMAS AUDEKLU
šitie dalykai tapo nupirkti kokie metai atgal, kol viskas buvo pigiau — taigi kuomet taip dalykai
labai pakilo kainose, mes galime parduoti juos už yse nają kainą.
Nepraleiskite šios progos ir ateikite
dabar, o sutaupinsite pinigus ir nusipirksite gerų dalykų geros rųšies.
• •

Nebaltintas audeklas, LL rųšias,
jardas pločio, labai gražus materijolas, jardas
1 RA

-*§&*•

Del lovų perkelis 36 colių plo
čio, gerų spalvų, geros rųšies, jar
das tiktai
i Q«

Nurse stripe labai gražiom juostukėm, geros rųšies, vertės 28c, o
dabar jardas
1 QQ

šlebėms wrappers flanelė, labai
geri nešioti del bath robes, kimonos arba blanketais, 2 iki 10 jar
dų tiktai
24fj

Didelis turkiškas abrusas, baltin
tas didžio 19x39 dubeltavo audi
mo,
75c vertės jardas, o da
bar tiktai
17į/£c

Tikri Renfrew 32 colių rabai gra
žus gingamas; ligus ir kvietkuoti
50c vertės jardas, o d a b a r . . 2 8 f

Tikras lockwood baltintos paklo
dės, 2*/4 jardo,, labai švelnių s>ulų, 75c vertės jardas, o dabar
tiktai
54C
Bohemian gražus
inpilas, extra
fine rųšies; 36 colių pločio plunk
snos neišlys, 50c vertės jardas,
o dabar tiktai
39c
Gatavi padaryti paduškoms inpilai, didžio 42x36 colių, padirbti iš
geros rųšies materijolo, 35c. ver
tės, o dabar tiktai
t 22c

• *«=*>•

JARMOS..

te dabar farmas, a š tūrių farmų a n t
pardavimo ir mainimo, geriausioj
dalyj Wisconsino.
Žemė derlinga.
Kaina $1000.00 ir augščiau.
Turime
farmų su budinkais ir be. Arkliais,
karvėmis, vežimais ir tt. Viskas par
siduoda a n t lengvų išmokeščių. Pir
kusiems farmas kelionės lėšas atmo
kame.
Norint daugiau informacijų
kreipkitės pas mane.

I-abai gražus marškiniams materijolas, šmotai atlikę, vertės 2 5 c
o dabar titkai
1 RQ

—

Tikras fruit of Loom 36 coliu
Dločio muslinas.
specijališkai
iardas

I

Paklodės lovoms, baltintos, su siū
le viduryje, padirbtas iš geros mo
terį jolo $1.18 vertės, 68x90, specijalia dabar
95C

Misinginė lova. su dide

SAMPEUNES
PANČIAKOS

10 jardu tiktai

Sampeliniai
Rakandai
liais

stulpeliais,

nupališiuota

gražiai

tiktai

$29.00
Sampelinss 7 Smoty Valgimoji Kambario Setas
Labai gražaus aržuolinio medžio, 54 coliu i
runda stalas. Wm. ir
Mary. kėdės kaip tik
tinkamos prie stalo,
išmuštos su skūra
$6 iškalno. $1 savaitėj

$63.50

2,854 poru Burlington pančiaku
už nepaprastai pigia kaina. Sampelinės šilkinės pančiakos. — šil
kinės lisle pančiakos del moterių
— biskutj sugadintos.
Dviejuose dideliuos lotuose
Moterių Šilkinės
pančiakos. su
dubeltavais
padats.
augštoms
kulnimis;
paprastose
spalvose,
taip ir juodos, reguliarė kaina
75c iki $1.50 vertės, o dabar a n t
šio išpardavimo tiktai

39c
Moterių
Burlington.
pančiakos.
sampelinės. puikios rūšies, mercerized lisle ir kitokios, su dubertavais padais reguliarė kaina 29c
ir 59c vertės, specijalė kaina da
bar už pora

19c
ffl

Bus Laimingu ir Turtingu Tik Tada Kada Dirbsi Pats Del Save

VIENATINIS BUDAS DARBININKUI ŽMOGUI PALENGVINTI SAVO GYVENIMO ATETTI
ANT ŪKĖS, KUR TAMSTOS LAUKIA TURTAS I R ATEITIS.
Gana j a u nešti t a sunku jungą, po bosu, kuris vis kužina; greičiau ir greičiau dirbk.
Gana
kęsti skurdą surukusiuose fabrikuose ir mainose, k u r gresia pavojus gyvasčiui ir sveikatai tamstai ir
tamstos pačiai ir vaikams.
Dabar laikas ir proga pabėgti nuo tų vargų. Važiuok J Winsconsin ir pirk sau šmotą derlingos
žemės Lietuvių kolionljoj, k u r jau šimtai lietuvių ūkininkų apsigyveno, busi tarpe saviškių.
Galėsi
sau liuosai ir laimingai gyventi, sau ir savo ateičiai.
Tamstos ateitis yra aprūpinta titkai a n t
farmų, bet ne mieste.
Tamstos laukia laimė atvi ruose laukuose prie puikių ežerų ir upelių, k u r
visados galėsi kvėpuoti tyrą orą, ir naudotis iš žemiškų vaisių, kurie maitina visus gyventojus ir
darbininkus miestuose, kurie gi darbininkai mies te ką uždirba, tą pravalgo, mokėdami baisiai augštas kainas už maistą. Tokiu būdu farmeriai daro sau puikų pelną.
ŠTAI KA VIENAS AKRAS GEROS ŽEMĖS ATNEŠA FARMERIUI, WISCONSINE. Ant vieno
akro paprastai užauga '250 bušelių bulvių, dabar
farmeriai
parduoda bulves po $1.00 už bu
šelį, tai reiškia, vienas akras atneša $250.00 pelno j metą. Apdirbimas, sėkla, vartojimas gyvulių ir
mašinų daugiau neatsieina kaip $50.00 už akrą, tai reiškia, gryno pelno lieka $200.00 nuo vieno
akro per metą. O nuo 40 akrų pasidaro $8000.00 pelno per metą.
Mes dabar parduodame tokią
derlingą žemę po $25.00 už akrą, tai reiškia už 40 akrų pareina $1000.00. Norėtųsi matyt nors vie
ną lietuvį visoj Amerikoj, kuris galėtų parodyti tokį biznį, kad $1000.00 iffvesiintų pinigų, atnešt;}
$8000.00 pelno į vieną vasarą.
Vidutiniškai pasiturinti farmeriai paprastai turi 120 akrų žemės, dirbamos vartoja nuo 60 iki
70 akrų, o likusią del ganiklos ir triobų.
Auginimas gyvulių ir kitokių javų atneša beveik antrą
tiek pelno kaip ir bulvės, šiandien y r a aiškiai žinoma, kad farmeriai yra turtingiausi žmones, nes
tą aiškiai parodo Bankų atstkaitos, kurios su farmeriais daro biznį.
/
•
šiandien visoki Amerikos mokslinčiai, kaip t a i : profesoriai, advokatai, daktarai, sudžios ir
šimtai kitokių perka farmas, samdo darbininkus ir renka didžiausius pelnus iš farmų.
Tokiu būdu tamsta perskaitęs šitą išaiškinimą pagalvok gerai, ar tau apsimoka skursti po^surukusius miestus ir fabrikus ir neklausyk blogų patarėjų, kurie patys nieko neturi tik pavidėdami
kitam bobiškus patarimus duoda, bet nieko nelaukęs eik tuo keliu kuris tave veda prie turto, lai
mės, sveiko ir laimingo gyvenimo ir užtikrintos ateities.
LIBERTY LAND AND INVESTMENT OOMPANY, Lietuvių Kolonizacijos bendrovė turi 10,000
akrų derlingos žemės, 8 mylios į vakarus nuo didelio miesto Rhlnelander Wisconsin, kurią dabar
parduoda labai pigiai, gi maino a n t Chicago praperčių. Norintieji pirkti pasiskubinkite, dabar pi
giau nupirksite fr išsirinksite geresnes vietas.
/
Pačiame viduryje kolonizacijos žemės randasi Lietuviškas miestas vardu Woodboro, kuriame y r a
geležinkelio stotis, 3 mokyklos, hotelis, restauracija, krautuvė, daugybė lietuvių ir 40 visokių ki
tokių namų.
Korporacijos keliaujantis direktorius važiuoja iš Chicagos kiekvieną Utarninką ir Subatą, 3 *al.
po pietų į Wisconsiną a/ht farmų.
Tokiu būdu, kurie norite važiuoti kartu, malonėsit duoti žinią
vieną dieną pirmiau.
Korporacija turi du Ofisu.
Rašykite arba važiuokite k u r jums parankiau a n t žemiaus parody
to anrašo.
t

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO,

S. SPRUGIS,
2209 W. 23 Place,
Chicago, m .
Telefonas Canal 1924

Lininiai paduškoms
užvalkalai;
45, Colių pločio, gerų spalvų, 50c
vertės jardas, o dabar . " . . . AO*

Union linen, del abrusų, 17 colių
pločio su gražiai mėlynais kraš
tais, reguliarė -kaina 1 8 c , dabar
jardas
1 4Q

rTriTMAi^
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Camel Cigaretai žino
mi visiems, kurie r u 
ko
gerus
cigaretus,
visuomet perka juos;
specijaliai
. MA1
tiktai
I I P
dabar
IL9 U

Vilnonis serge, 36 co
lių j plodio,
visokių,
spalvų, $1 vertės su
šituo kuponų, panedėlyj jardas
kainuoja
tiktai

išėjo atplūstančių kardininkų
SKARDININKŲ IR KRYpasitikti.
ŽIUOČIŲ SUSIVIE
Rugpjūčio 22 d. Ringaudas
NIJIMAS.
su savo kareiviais užstojo vo
kiečiams kelią arti Akmenės.
Baimė apėmė Padauguvio
Lietuvių' kariuomenė buvo vokiečius - kardininkus, kuo
taip skaitlinga, kad, ją pama met lietuviai, Ringaudo veda
tę, , narsiausieji kardininkai mi, sutrupino jų galybę ties
nusiminė, o Ringaudas drąsin Akmene. Dabar visiems aiš
damas lietuvius prieš mūšį ku buvo, jog neužilgo rei
kės vokiečiams iš tų vietų
buk taip kalbėjęs:
" Kantrus Lietuvos ir že kraustytis, jeigu nesuskubs iš
maičių vyrai!
Suėjote jau kur nors gauti stiprių talki
Todėl Rygos vysku
ne grobio grobti, bet toje vie ninkų.
toje mirti, arba amžinai ver pas skubiai išleido pasiunti
gauti tiems kraujageriams, nius į Rymjj prie popiežiaus
kurie, tikyba prisidengdami, prašyti, kad kardininkų orde
drįsta mums liuosybę išplėšti. riu suvienytų su Prūsijos Kry
Jei tam netikite, pažvelgkite, žiuočiais. Popiežius išklausė
ką padarė padauguvėnams, kardininkų meldimo ir balan
kurie, jau pakrikštyti, kas džio mėnesį 1237 metais abu &
dien skęsta ašarose ir kruvi vokiečių ordenu tapo suvie
Kryžiuočiai apsiėmė
nuose varguose žūva del sa nytu.
vo galvažudžių labo; o tie, kiekviename reikale taikinėti
nesitenkindami jų kruvinu kardininkams prieš lietuvius,
prakaitu, išplėšę jiems dukte o kardininkai nuo to laiko tu
ris ir sunūs — leidžia per ju rėjo didžiojo kryžiuočių mare geležimis suvaržytus į sve gisterio klausyti.
timus kraštus dar didesniems
Tasai kardininkų ir kry
nevidonams vergauti. Praeis žiuočių susivienijimas
taip *
šimtas tūkstančių metų ir tai sustiprino vokiečių galybę,
nesulauks tie vargdieniai sa jog augštaičiai su žemaičiais
vo kruvino vergijos galo. Mes negalėjo daugiau nei manyti
šiandie ar rytoj liuosi mirsi apie jų išvaryme iš Lietuvos
me ir to nepritirsime, bet tie krašto. Priešingai, dabar rei
kalnai, tos girios, ši žibanti kėjo begalę vargo padėti ir
saulė minės, jog aš jums tą daug kraujo pralieti, kad sa
teisybę kalbėjau. Ne jūsų iš vo liuosybę apgynus ir pa
ganymo, ne jūsų laimės trokš tiems vokiečių vergais netata tie bedieviai, bet jūsų že pus.
mės, kurią atėmę, jus nuvergs
ir savo gyvuliais padarys.
Kuris iš jūsų išsižadės tų na
mų, kuriuos jūsų tėvai ir bo
čiai karšo f
Kuris-gi tarp
PIANO MOKYTOJA
jūsų norės vergauti ir belais
viu mirti? J u s dievai, mūsų
4 5 1 5 S o . W o o d St.
užtarytojai, regite, jog už
Duoda lekci jaa
skambinimo
piano pagal sutarti.
liuosybę, visų brangiausią jū
sų dovaną, padėsime šiandie
mūsų gyvybę ir tu, vyriausias
dieve Perkūne, ant kurio
mirkterėjimo dreba saulė, že
mė, marės ir visas sutvėrimas,
stiprink mus šiandie savo ga
lybe, o gązdink tave dešine
Nepraleiskite geros progos, pirki
tuos graujagerius!"

na. Rusų kunigaikščiai nie
kaip negalėjo užmiršti jog
Erdvilas atėmė iš jų didelius
žemės plotus ir tiktai laukė
patogios valandos, idant pra
rastuosius kraštus vėl atsiėmus ir lietuviams už nuoskau
das atkeršinus. Todėl, išgirdę
apie Utenio nuopuolį tiesKandava, pradėjo ruoštis karėntikėdamiesi kardininkų pamu
štąją Lietuvą lengvai apga
lėti.
Didysis rusinu kuni
gaikštis Sviatoslavas 1234
m., surinkęs stiprią kariuo
menę ir pasitelkęs dar porą
mažesniųjų rusų
kunigaikš
čių, išsirengė Lietuvon, bet
rusinams labai nepasisekė,
Tą pasakęs ir žirgą penti
nes lietuviai,
kunigaikščio
Ringaudo vedami, kuone vi nais paspaudęs, liepė pusti
sus juos išmušė. Vietą kur iš trimitus į mūšį.
tiko tasai mušis, žmonės ir li Antroje pusėje kardininkų
gi šiol tebevadina Mogilna, magisteris Volkinas eiliuoda
ty. kapinės, nes čia daugybė mas vokiečius, stiprinęs juos
kalbėdamas:
rusinu kapus sau rado.
Dabar atėjo laikas mums
Iš šito žygio sugrįžęs Rin
grumties. Šiandie to reika
gaudas pradėjo vadintis di lauja mūsų garbė ir tikyba.
džiuoju Lietuvos kunigaikš Pergalėję tapsime jų viešpa
čių, reikalaudamas, kad visi čiais, o mūšyje žuvę — nuodė

Panedeli Dividentu Diena
Savo Knigutes

*

cBsi:

CHICAGOS OFISAS

ANT FARMU WISCONSlNE OFISAS

3 3 0 1 So. Halsted Street
Chicago, III.

Rhlnelander, VVIsconsin
VVoodoro R. F. D. Route 1.

+
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Šeštadienis, Eugp. 24, 1918

O R Rū GK S

SesfaAenls,

GARDNER'S PARK

MILŽINIŠKAS ŽMONIŲ SUSIGRŪDIMAS
Daugybe svečių iš kitų kolonijų

123rd Street ir Michigan Avenue

Parapijos
uiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiii

GRANDIO ZISKAS
IIUlJIItllJiniMMNIiMIIIIIHIIl

y

September 1 d., 1918

Prasidės 1 vai. po pietų
miiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimm

PIKNIKE DALYVAUS.
Visų Šventų Parapijos Choras, Šv. Onos Draugijos Choras,
P a n e r s Svene. Raž. Choras,
Vaikų Choras (100 gied.), West PnUmano par. Choras,
Chkagos Vyeių Apskričio Choras.
Vaikinų ir merginų paroda.
Dovanos gražiausiems.
VISOKIE ŽAISLAI:
/
Senų Kavalierių Skandinimas. Virvės traukimas (Roselandieeių su Westpulmaniečiai).
Lenk
tynės ir t.
,
.
Fire works arba bengališkos ugnis. Bus į ką pažiūrėti. Kaizerio bombardavimas. Tie prie
taisai kainuos 100 dol. Daržo renda $75 į dienų. Visokių užkandžių ir gėrimų. Orkestrą. Šokiai.
PALYGINIMAI PROGRESO.
1916 m. parapijos piknike dalyvavo 2,500 žmonių.
Pelno liko 500 dol. 1917 m. dalyvavo
Pelno liko 550 dol. Šįmet gi, spėjama, dalyvaus apie 3,500 žmonių i r pelno liks
o, 000) žmonių.
KVIEČIA KLEBONAS IR KOMITETAI.
apie 700 dol.
•
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Lietuviai Amerikoje.
SHEBOYGAN, WIS.

ATONIC
^3ffiK3BZ!iaHIJflP-rr#
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra BATO
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
tos vidurių ligos paeina i i negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reik ir
pamėginti vieną. Parduodama pa
vis u a aptiekorlna

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII j K r ;
1

DR. J. KŪLIS
LIETUVIS GYDYTOJA8
CHIRURGAS,

•^SSS? **

VARPAI

ATMINČIAI VARPAI
McShanue BeU Foundry Co.
Balttmoreu MA.. U. 8. A.

IR

I

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiif
B9S9 So. Halsted 8t.,
Chicago, IU.
— — •
—"*^r~" '
Gydo visokias llgsi motam
Ir vaikų.
Priėmimo Valandos: nuo t ryto
lkl 12; I iki 9. Nedėliomiu
nuo 9 lkl 2 po platu: nuo « V
v. iki

^
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Didelis Piknikas

IŠCH]

Surengtas

kes rūkė, o kiti veizėjo kaip
jų vaikai linksminosi, fcėgiojo,
Per šią vasarų Slieboygane, šukavo. Kiti ir didesnieji
Wis. tarp lietuvių įvyko ne mėgino savo pajėgas: ar tai ei VISUOMET TEISINGAS IR
maž įvairių pramogėlių ir dami lenktynių, ar tai vir
IŠTIKIMAS.
i
vę
traukdami,
ar
jąją
lipda
naujų atsitikimų,bet niekas a
n Aš galiu
drąsiai sakyti,
pie juos neparašė į laikraš mi augštai ir šokdami per jų.
čius. Kad nemanvtu kas, kad Vienam, gerai jau* paaugu kad aš jaučiuosi daug svei
Pradžia 10 vai. ryte
Šis lietuvių kampelis nieko ne siam, storam vyrui, bėgant kesnė kaip pradėjau vartoti
••
veikia, imu plunksnų ir sinonii lenktynėmis, atsitiko nelaimė. Triners American Elixir of
Tikietas
25c
Porai
Muzika
P.
Venskaus
4<
Aš negalėjau
tnomi pasidalinsiu su Drau Tiesa, bėgo kaip zuikis, bet Bitter Wine.
suklupo kaip hiokis.
Par nei išlipti iš lovos ir mano
go*' skaitytojais.
Pirm metų, rugpjūčio mėn. puolė ir veidų truputį susi apetitas jau visai buvo pra
Širdingai užkviečiam v isus*lietuvius ir lie
Dabar
yra
patvirtintos
tr
vartė
puolęs ir negalėjau visai mie
tuvaites kuoskaitlingiau-iai atsilankyti ir
pradžioje klieriko L. Stigma- kūlė.
lamo* daug omo* Hatuviu. knrla grs
goti. Aš buvau nerviška ir
jija koncertine tr an gitai rekomen
drauge linksmai* laiką su mumis praleisti.
Padarė Stebuklus.
no rūpesčiu įsikūrė mažųjų
Paskui mažieji Vyčiai pra
dnojaina karpe galiausia konoertlut
Vyčių kuopa, prie kurios pri dėjo pildyti programa. Klieri turėjau žarnų užsikimšimų. 101S Kearuey St., Masou City, Ia. padaryta 8uvlanytoas •alstijose. AKOMITETAS.
mari koj e. Mos galima jas parupto
Aš
sirgau
per
20
metų,
ir
ga
Mūsų
14
metų
vaikas
buvo
kanki
sirašė apie 25 vaikai.
šiais kas Brigmanas pasakė irana
namas per St. Vitus šokj per 2 metus. ti augsto arba žamo umo.
-•ĮTM
—'in*JSrj
BE
^
liu
sakyti,
kad
Triners
Ame
Daktaras
iškeldavo
j)
iš
lovos
bet
tai
Reikalaukit*
katalogo,
kur)
lesias
metais atostogų laiku tapo su gražių prakalbėlę,
kurioje
vis ant trumpo laiko ir vai pasidary «ania dykai. t
rengta vasarinė mokykla po- prisiminė, kad tame parke pir rican Elixir of Bitter Wine davo daug aršesnis negu pirmiau. Aš
tikrai žinojau, kad jis ilgai negalės
-a
bažnytinėje svetainėje. Buvo mų kartų eglės ir kiti medž;oi pailgino mano gyvenimų ant taip išlaikyti. Paktui mano brolis re Georgi & VItik Music Co.
man Pastoriaus Koenigs
Taip rašo komendavo
Chloaco, UI
mokami vaikai katakizmo, Šv. išgirs lietuvių kalboje dainas dešimts metų".
Nervina. Išgėrus antra buteli tuo jaus 114* W. 47tb BL,
LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOP)
jam geriau pasidarė, o išgėrus trečia
Mrs.
Th.
Bjarnson,rugpjucio
Istorijos, lietuviškai skaityti j į r eiles. Sugiedojo Lietuvos
i butelį jau visiškai pasveiko. Jis dabar
Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai ezperai, ką
dirba ir jau daugiaus tas neatsinau
12
d.,
1918
m.,
iš
Sprmgville,
gali
jums patarnauti puikiausiai ir greičiausiai, sutaisome visokius
ir rašyti, šv. giesmių ir dainų, j į.- Amerikos himnų; eiles pa
jino. Mušu draugai ir kaimynai ta
!
pasigadinimus.
Sutaisome ant kelio sustojusius, traukiam sulužu! • • • • • • • » » » » » » ^ |pM^fcew^B
Mokytojais buvo pal vi-sli I sakė: 1) Valerija Džemens- Utah. Yra tūkstančiai žmonių, gali paliudyti. Mrs. B. E. Tuthill. 8 j - ~
sius. Reikalė kreipkitės pas mus.
DR. SIGMUND MANN
klierikai: Laurinas Stigma kaitė " Malda Mažojo Jone kurie tų patį sako apie Tri
Labai pvlkl knyga apie Ner
ners.
Tas
yra
jau
faktas,
kad
Daktaras i r Chirurgas
A D A M W I D Z E S , 3222 S, JtsMtd St.,
Tel. Ororer 2186
vu l i g a s ir sampelinis bu
nas iš Chicagos ir vietinįs V. lio", 2) Stan. Ląsta us kas
te!
1
u
l
a
s
siunčiamas
klekM199910
OFFI8A8
.
.
s
N
Daunora.
Vaikų
išpradžių " M a y style (manvi rašymo Triners American Elixir of •ienam. Neturtingi ligoniai taip pat
MkSįm
Boulerard Bldg.
gausa vaistus dykai. Sutaisyti per Rev.
Bitter
Wine
y
r
a
vienas
?s
iš
Saite
991
lankėsi apie 70, bet paskui, a- būdas), 3) Marytė BrošiukiuFather Koent*. Fort Wayne. Ind., nuo
Mtrhjgaej Ave, kamp. Waabington
: —
"£M
gatvės.
tėjus laikui bindzų skinimui, tė "Viskas grįsta", 4) J u o tikimiausių vaistų del visokių 1878 m. ir dabar per
•dynos 11 Iš ryto iki 1 po pietų.
sumažėjo iki 45.
zas Bubinis
"Atsisveikini vidurinių ligi], nežlebčiojimo, KOKNIG MED. CO., Chicago, III.
OFFISAS
62 W. Lake St., arti Dearborn
užsikimšimo
žarnų,
galvos
6149
W. 25Ui gare*
5) Marytė Lukšiutė
"Mažųjų Vyeių kuopa užau mas",
•'
'
'•
•
f "
' « • ' "•
'
Kamp,
52nd
Ave.,
Cicero, I1L
Parduoda Aptickose $1 bonka, 6 už $5.
skaudėjimo,
nerviškumo,
ir
tt(
Adynos: nuo 9 Iki 4 ir nuo 7 lkl
go iki 70 narių ir nuo kalė " M a y Rosary B e a d s " (Mano Visose vaistinyčiose
Geriausias būdas yra taup>4i savo sunkiai uždirbtus
$1.10.
t vakare.
Nedėliomls nno 19 i
Rožančiaus
karolėliai),
6)
M.
tos savaičių pradėjo rengt i es
Ii ryto iki 19.
pinigus—tai prie
Trinerio
Linimentas
yra
kitas
Telefonas
Cicero
999
Šalvaičiutė
"
I
very
Busy
prie pikniko, kuris įvyko rugNamu Telefonas, Lawudale 9995
geras vaistas del reumatizmo
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS
pjučio 18 d. Vieta tapo iš- 1 Man v (Labai užimtas žmoišsisukimo, neuralgijos, lum
DR. L DRANGELIS
Ši bendrovė y r a reguleriskai peržiūrima per valrinkta kuopuikiausia — p r i e ' g u s ) , 7) Apol. Kavaliauskaitė
bago niksterėjimo, skaudamų
llllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMt
. džią (State of Illinois).
miesto krašto — Pompos par- "Mokykla",
8)
Dialogą
DENTISTAS
strėnų ir suputimo.
Visose
VYRIŠKU DRAPANŲ
ke ir prie ežero Michigan. " Susekimas", pasakė gana
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
3261 S. Halsted 8 t ,
vaistinyčiose 35c. ir 45c. per
=
: BARGENAS :
mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės
Nors nedidelė čia lietuvių ko gražiai Marytė Šalčiutė ir A.
Phon« Drov.r 5052
CHICAOO
pačtų 45c. ir 75c. Joseph
5
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augSciau. Nuošimtis
lonija, apie 850 su vaikais, Bobniutė, 9) Adelė Valančiū
Triner Company, 1333-43 So.
=
JRauji neatimti, daryti ant usyra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj.
bet į piknikų susirinko nema tė ir Ona Džemenskaitė " N e 
S sakymo siutai ir overkote*, ver
Ashland Ave., Chicago, UI.
Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai paneilllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllf S tės nno 999 iki 119, dabar p«x
žai, ypač vaikų; o vyčiai tai mokančio rašyti skundas".
=
ilduoda
po
919
ir
994.
(Apg.).
, dėliais 7:30 vai. vakare., Šv* Jurgio mokyklos kamba
=
WaaJ1 daryti gatavi nno 91*
jau po pirmųjų mišių poro- Dąr šešios mergaitės padairiuose No. 1.
E lkl 988 ii olai ir ovarkotal. nae
mis, nešdamiesi Amerikos irjnavo . " S v e i k i broliai daini« J. ŽAKAS—Pirmininkas,
E IT.99 lkl 19 dolerių.
Mokinama:
angliškos
ir
lietuvi*
P. BALTUTIS—Raštininkas
Fllnas
Lietuvos vėliavas, iškeliavo į I n i n k a i " ir visi "Lietuva tė- *s
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys
Tel. Drover 7141
pamuštų overkotų. __
B. SEKLECKIS—l&dininkas
\
tėa, stenografijos, typewrlting, pirk
pikniko vietą.
Po pietų te-! vyne mūsų". Klierikas StigVisai mažai vartoti siutai ir
V.
RUTKAUSKAS—^Advokatae.
•
iybos teisių, Suv. Valst. istorijos
ovarkotal vertės nuo 991 iki
ko i r man su kitais nukeliau-; manas d a r prakalbėjo į viabelnos istorijos, geografijos, politi
f 88. Dabar $6 ir augščiau. Kel
DIREKTORIAI: '
kinės
ekonomijos, pilietystės, dailia
S. J. Petkus. S. šimulis,
J. Baltutis, P. Kūlis. Ona Balsaitė.
LIKT L VIS DE2I TĮSTAS
nės nud 11.99 iki f 4.99. Vaikų
ti. Kas per puikumas vietos, i sus, ragindamas visus pamyrasystės.
Talandoa: nuo 9 ryto iki B vak.
•intei nno $8.49 iki $7.8$. TaV. Rutkauskas. P. Makuska,
tai sunku ir aprašyti.Prieinant' lėti savo kalbų, spiesties viNedėliomia pagal sutarime.
Ir
Mokinimo valandos: nno 9 rytt
ATDAKA
KAKDDCKA
4711
SO.
ASHLAND
A
V
Ė
J
U
S
iki 6 po pietų: vak. nuo 7:14 iki 9: l t
tuojaus puolė į akis graži j šiems lietuviams į vienybę,
arti 47-toi Galvės.
Chicago, DI
! 9199 Bo. Halsted S U
eilėmis susodintų eglių girai- į tuomet daug gero galės atlik f. GOBDOH,
, IIIIIIIIIHIIIIIlilIlltlHllllllllllllllllllllllllll E
tė, takai ir keleliai dailiai. į ti, kas tikrai linkėtina shePIRKITE KARĖS TAUPY
—•
• mmm^Ę**A*
I i4ms.MaJetei«tn Clrteago-Ei E
!
vingiais išvedžioti; šalimis u- boyganiečiams; nes dabar yra
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)
NORINTIEJI PAGERINT
lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll
SAVO BŪVI
peliai su augštais krantais, o išsiskirstę į partijų partijėles,
IŠEINANT IS SUNKIAI D I R 
per juos mediniai tilteliai per- niat, bolševikų arba laisvama- BANČIOS
KLESOS.
Savo lluo-Į
S?«?*^«BT|
!
aose
valandose
galite
temokti:
mesti; o čia už giraitės mėli- nių ir jų bernų ir čia yra, kuKirpti, siūti Ir prosyti ant garu i
DIDŽIAUSIA ĮIETUV1SKA KRAUTUVE CHiCAGOJE
nuoja ežeras, kuriame vilnis rie tvirkina jaunuomenę, nai- mašinų.
f 15, $95, $35 Ir 950.
banguoja, putoja ir vienos ki-1 kiną dorų ir ardo vienybę antKURSAS
Lengvų lsmokščių.
Ateikite!
,^99J«al9Alf\SSm.T
tas stumdomos su pasiutimu i tarp lietuvių kaip ir visur jie šiandien i muaų mokykla, ir per- i
sitikrinkite.
)
metėsi į krantus. Išrodė, kad i tų daro.
Kambaris 419-417 Prieš City Hali

PEARL QUEEN

K0NCERT1N0S

IŠKILMĖS V

; DRAUGIJOS SY. STANISLOVO Y, ir K. :
•

Švenč. Pano!
mimo šventėje
kilmė Šv. Ka
Vienuolyne: h
čių gavo vien
tapo naujukėm
Hos naujukės
tapdamos pilno

~ i

Ned. Rugpjūčio 25 d., 1918
Leafy Grove, Willow Springs, III.

Po didelių k
diena pasitaik<
tat ir vienuoly
nemažai svečiu
c

riose prakilnios
da save, kaip<
garbei ir artir
brolių ir seserį;
daro pakeliantį
d j , įkvepia ger
žadina valią j
mo darbų.
Įžadus padai
kėš: Sesuo M.
fanija Monikai
Karmelitą (Do
tė); Sesuo M.
Jackaitė).
Į noviciįatą į
rijona Mažeiks
gos, gavo vardi
Euprozija; pMarcinkaitė, iš
Sesuo M. Faus
torija Švarciuk
ter, Sesuo M.
p-lė Petronėlė
Newarko, — S<
tina; p-lė Emil
iš Worcester,
ĮCleofa; p-lė Sa]
ciutė, iš Chicag
Innocenta.
Apeigose dah
kunigai: prof.
Skripka, T. Al b
pelis, J . Paškai
F. Kemėšis, N
Kazakas ir klie
kas iš Wauke£
atliko kun. A. J
Dieve laimini
joms veikėjoms!

m

DYKAI

Liet, Vyčiy Taupinimo ir Skolinimo Bendrove

'

r

Amerikos Lietuv. Mokykla

i

Dr. C. Z. Vezelis
w«W^»-^ ^ ^ r '

SergėkiU »vo Aki,

HASTER TRADES SCHOOL j
nori krantą
išgriauti ir gi-1 Paskui vaikams buvo dali119 N. L« Šalie St.
. . . . - - - , %
raitę išnaikinti, arba aną di- j narnos dovanos, kurie lenkty- Į | , • • , • • • • • • • - • • • •
delį namų, kuriame pompos nėse greičiaus pribėgs prie
Talafonaa: PUULMAN. S4f
dienų naktį darbuojasi, trauk-į paskirtos vietos.
Ant gaip
Or. D. J. BAG0ČIUS
damos vandenį iš ežero į vi-! liko dar lončiaus ir šaltakoLMUTUVIS GYDYTOJAS
sus gyventojų namus.
Į šės, todėl vyčiukai gerai paIR CHIRURGAS
197II
BO. MICHIGAN A V B.,
J a u iš toli buvo girdėtiem sivaišinę ir pilni džiaugsmo
ROSNULND, LLLENOI9
vaikų šukavimai. Vieni iš jų i grįžo namo. Visų kaip didžiųprie stalų pardavinėjo šalta- j JU, taip ir mažųjų veidai bu HlliiilIHIIIIillilllllIIIIIIIIIilllllllHIflllll»
• . A. 6LAKIS
kose, sode, lončių ir obuolius, v o nušvitę nuo vidujinės link
- Liet uvia Advokatas
kiti linksmiai supėsi, o ten to smybės. Buvo girdėties kal
LAWYEB
li aus vaikų būrys trauk 4 bant, kad tokio pikniko lie
Ofisas miestą:
virvę.
Berniukai už vieno tuviai dar neturėjo. Ten buvęs
14-tų labų — Kambaris 1999
galo, 6 mergaitės už kito; bet
Assodatson Bldg.
19 80. IjaSaUe St.
mergaitės įveikė bernii kus,
Cklcago, Dl.
Telefonas
Randolpb 1899
OME
M
I
A
1
nes jų dau^ daugiau buvo. 'JV
WHEATLESS
Otarninko Ir Pėtnyčtos vaka
liaus ant pievos vaikai žaidė
«K MO MIAB casiMsaa
rais nuo 7 Iki 9 vai.
JASTBC c m HEAKIAST TOODS
sviediniu. Tuo tarpu didieji,
9959 So. Halsted Str™*,
Tel. Tards C49!
sėdėdami ant suolų: vieni pip-.
UilIUlUliHiUllilIlIUIIIilUIlilIlIlUlll
•

ametanas gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimų del Jūsų aklų.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akiniu. Mano I i me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sia patarnavimą už prieinama kai
na, net taip žemai net Iki 99.99
Sgaamloas suteikiamas dykai.

JOHN SMETANA
Akių Specialistas
1801 B. Ashland A„ Chicago
Kampas 18-toe gatvės
S-čios lubos virš Platt'o aptiekos
Kambaris 14, 16, *4, 17 ir 19
Tėmyklte i mano parašą.
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8
vai. vakare. NedėiloJ nuo 8 vai.
ryto tkl 19 valandai dieną.
'

IŠ DIEVO A
PARAI

PH\fU. OlEEN KONCBRTIiSA

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0
Husų krautuvė—viena iš didžiausiu Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
konoertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
centų krasaženklį gaus katalioga. veltui.

^^s

Steponas P. Kazlawski
4622 So. ASHLAND AVE.,

CHICAGO, ILL.

Telefonas: DBOVER 7309

U-.

Nedėlios, pan<
ninko vakarais
parapijos svetg
paveikslai: "1
Veikalas paga
savo turiniu. Pa
nigas šventai ii
išpažinties. Pla
kalą nėra reikal
paprastai korės
praleidžia be k:
pro šalį, ka^
dalykų, apie
nusimano kiek
žvaigždes. Kar
gas įaibriovęs*
į rūtų daržų, ii
kų atriekti gali
rėeia
bent šį
kuot, kad nebu
tas prie t o s rųši
kų ,J .
Vakarų
bizr

Šeštadienis, Rhgp. 24, 1918

D R R OG RS

s Karnivalas

- _

'

ioie, Rugsėjo 1 d. š. m.

Prasidės

3 valandą po pietų

Nepaprasta Iškilme Pirmoji Chicagos Lietuvių Gyvenime
Iškėlimą* Pašventaumof Dievo Apveizdos Parapijos

FLAG"

•

• •

Dievo Apveizdos Para

iiiiiiniiiiiHtimiiiiimiiiHiiiiiuimiiiiifHimHiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiHiiiiiHniiiiiiiiiiifiHfifiiiim

Iškilmėje dalyvaus draugijos orkestrą, žymus amerikonų ir lietuvių kalbėtojai ir chorai, H e v o
Apveizdos parapijos lietuviai pagerbs savo karžygius, kovojančius už tautų laisvę ir gerovę.
Pasibaigus iškilmei prasidės bazaras.
Visus Chicagos Lietuvius kviečiame dalyvauti.
BAZARO IR IŠKILMĖS KOMITETAS.

2 0 Draugijų rengia ir veikia
» » » » — • • » » » • • mtmm^m JjJ

IŠ CHICAGOS IR APIELINKIŲ.

ROSELAND. ILL.

ĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiPitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHL

I Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? I

•

Hugpj. 20 d. užkliuvau į Vi
* « » « »i»^m
sų Šventų parapijos komitete
Tegul Kvorka* padabina Jūsų
IŠKILMĖS VIENUOLYNE. perdidelis karštis. Bet visgi susirinkimą.
Reikia pasaky
namą. Pas mus galima gauti
Š V E N T O tmmmammamm
P E T R 111O i i Ii »R
POVfcLO P A R A P I J O S r :
išėjo gerai. Kaip yra sako- ti, kad tasai komitetas ren
«•—
visokių naminių rakandų k. t.:
Švene. Panos j Da'ngų Paė- ma: " I r vilkas sotus ir ožka gia šumniausią pikniką* SepRakandtį, Pečių, Divonų, Siu
tember t d., Gardners Farke,
mimo šventėje buvo graži iš- ciela".
vamų Mašinų, Pianų, Grafonokilmė Šv. Kazimiero Seserų i Sereda. Ot, taip sau viskas (123rd st. ir Miehigan Ave.).
Ių. Viskas pas mus gaunama.
Bmt tai Visų Šventų»parapi
Vienuolyne: būrelis kandida praėjo.
Kuomet jum prireikės ko prie
jos piknikas, vadinamas gran
čių gavo vienuolių rūbus ir
Viekas
Moka*
n
u
o
bažnyč
o
s
Ketvergas. Moterėlių, mer
namo kreipkitės prier
tapo naujukėmis, taippat ke- gelių vakaras. Ale, koks dar diozišku, nes, spėjama, kad
Ant r23f <f tr Union Ave., VV. Pulfman, IŪ.
tokio
iškilmingo
pikniko
Chilios naujukės padarė įžadu.-, vakaras, kad žinotumėt? Ogi
—
- ..... ,.
—
cagoje
nei
viena
parapija
ar
tapdamos pilnomis seserims. su ilgu, nuo scenos iki durų
AV. Pulhnano choras linksmins lietuviškomis dainelė
Po didelių karščių iškilmės stalu, kuris kupinai buyo ap draugija dar neturėjo. Pernai mis ir gros puikiausia muzika, taippat bus įvairiausių žais
1551 - 1 5 5 3 C h i c a g o A v e .
i
ir
užpernai
Visų
Šv.
parapija
diena pasitaikė labai smagi; krautas valgiais.
Arti Ashland Ave. Chicago
Sakoma,
lų. -Kiekvienas atsilankęs bus pilnai patenkintas ir links
SIMPLDC UNJVERSAL
turėjo
labai
gražius
piknikus,
n m 11 m i i II i n;
latiiiiiiitiiiiiiiiiMimiiitfnmiiiiiHffifffiiiiiiiiit
tat ir vienuolvnan susirinko svečiai jautėsi nepaprastai •
mai praleis laiką.
i
kur
buyo
suplaukę
tukstannemažai svečiu. Iškilmės, ku gerai.
Kodel-gi nesijausti,
Nuoširdžiai visus kviečia kaip parapijonus, taip ir vi
« _
riose prakilnios sielos atiduo- \ jei ištikrųjų taip butą.' Mat | ^ i a i ž m o n i l į š j m e t &> ^įį* sos Chi&kgm Mettrvius.
LHIIHHKHIIMlMKmilttt^HIlUMfflIlIlIlt
=
ALEX. MASALSKIS
I
da save, kaipo auką, Dievoį aš pats nebuvau, girdėjau ma, turės būti tame piknike
KLEBONAS IR KOMITETAS.
garbei ir artimo, ypač mušu! nuo kito. Nėr dyvų. Jei mo- nemažiau 3000 žmonių ir gry
GItABORirs
no
pelno
turės
palikti
nema
3109
So.
Morgan
Street
brolių ir seserų, labui, visada j terys nori kam širdį paroLietuvis graboCHICAGO, fLLINOf S
daro pakeliantį dvasią įspu i dyti, tat ir parodo, o jeigu žiau 1000 dol. Prie to varosi
rius.
A&l1jk\l
'
falandoat — r iki 11 t* rytto*
prakilnus
Roselando
lietuviai
riscklas
laido' dį, įkvepia geresnes mintis i: nori kam užtvoti, tai irgi gat po pietų fkf 8 vak. Ned^louves
Koplgian-uU mm t iki 8 vai. rakai**- it Isiai
Toriu sažadina valią prie pasišventi-i Ii. Moterys mat jau yra to ir jie tą atlieka, nes vietinis
] karabonus ir
**l*to0**
Tards 9911
klebonas" ir Komitetai sudarė
w°utomobilius.
me darbų.
kios. Joms taip: kad gerai,
<gt*
Snut(
Įžadus padarė šitos nauju-! tai gerai, o jei ne, tai žiūrėk tokius pienus, kad į minėtą
- «M rS TTaipsl dides
pikniką,
kuris
atsibus
nedė
kės: Sesuo M. Fabijoną (Ste-.kur durys, kad greičiau .pasnę dali grabų
Surengtas
i
atįa d i r b a n t .
lioję prieš Labor Day, ir pas
fanija Monikaitė); Sesuo M. j pruktum.
ii
Karmelitą (Domicėlė Šimkiu-j Dar galima butų šis bei kučiausiai tmgmys- turės atsi
LIETUVIO K O a r r a C U O S KRAUTUVĖS fcjf Veda BADVOKATAS:
3307 Aubum Ava.
i
U
M
VUnose
Tel«muo*«
Teleptxnne
Drovcr
41St
E
t ė ) ; Sesuo M. Kliara (Ona! tas pažymėti iš nedėlios bė- lankyti..*
'2*4
IŠ CICERO, ILL.
y£$
Oflaaa Didmiesty j :
r uj it iti icmmiiiL
Jackaitė).
gio, bet neturiu kantrybės su
Kambaris 699
Į novicijatą įstojo: p-lė Ma-l smulkmenoms ilgiaus maruTai. Central 6478
Visų Šventų parapijos pik
Oflaaa ant- Bridgeporto:
rijona Mažeikaitė, iš Chica-1 dyti, — bazaras-lenda į mintį,
UO. BatmOAir S I
nikas bus puikiausiame darže,
A
Tai. Tardą 7 8 *
gos, gavo vardą Sesuo Marija'• pie bazarą, manau visi jau
G. M. ČERNAUCKI0 DARŽE
kuris yra Chicagos mieste,
.*r«ranlmafl. 811 W. WU* M>
Euprozija; p-lė Bronislava girdėjo, kad bus, bet mažai
rarta 4111.
Tai. Tarta
LYONS, ILL.
tai yra Gardner's Parkas, už
Marcinkaitė, iš AVocester, — kas žino kas bus. Ot, čia ir
kurį randos į vieną, dieną rei
Sesuo M. Faustina; p-lė Vik-' noriu, kadir paviršutiniškai
Pradžia 10 vai, iš ryto
Tikietas 25c Porai
kia užmokėti 75 dol. Muzi
Dr. A. R. BtomentM D. rx
torija Švarciukė, iš \Vorces- I ažymėti. Viską, nemanykit,
m m, m » - ^ i « . . » — « . .
• » • • • <*»*
ka paimta už 60 dol. H kitų
AKIŲ SPEC1JAL1STA8
ter, Sesuo M. Simpliorosa; j kad galėsiu surašyti.
Kiek
Patarimas Dykai.
parapijų, kaip antai iš Dievo
Širdingai
užkviečiame
visus
lietuvius
ir
lie
PRAKTIKLOJA
94
HETAI
p-lė Petronėlė Strongiutė, iš-jame įvairumų
bus, galima
Ofiso valandos: nuo 0 II ryto Iki 9
tuvaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir drau
J g
Gyranimaa Ir ofisas
vai.
v a k a r * Nfedtfiomla 9 iki l t
Newarko, - Sesuo M. Celes- hutu
knygą
prirašyti,
o ' $?*£**>.
Į* ?£
^
SS 1140 a>. Morgan 84., kerta & +
ge
linksmai
laiką
su
mumis
praleisti.
w
v
4049
8. Ashland Ave. k a m p 47 8 4
CHICAGO, ULU.
tina; p-lė Emilija Kuliešiukė, ' ' D r a u g a s " , ne per savaite \ * į £ ? « i r * * atvaziuotr;i
Telefonas Tards 4017
daržą labai lengva.
Reikia
RENGIA KOMITETAS.'
^ i
SpeciJaUst&r
Telefonas
Boalevard 0487
iš Worcester, — Sesuo M. neiškaltų viso jo turinio.
Vi
MoteriaMi VyriškŲ ir Vai! m I
paimti "State-Michigan 119"
Taipgi C3ironi£ka TAgų.
9
Kleofa; p-lė Saliomė Dovydai-i Bazaro pradžia bus pirmo*mm~m***mtmi
OFISO VALA2fDO0t
karą, kurie vaikščioja ant
iki 9 ryto, nuo 11 iki t po plat •
!
čiutė, iš Cliicago, — Sesuo M.! je tlienoje rugsėjo mėnesio.
- nuo 8 iki ?:«t rulš. HedėUos ;
State st. ir važiuoti į South
•at
Tnnocenta.
| Toje dienoje taipgi bus paPIRKITfi KARĖS TAOTYrakaral!* oflsaM ne41ar>taa.
F. B. BRACHTJLIS
iki 119th St. Čia išlipus eiti
Telefonas: McKinley 5704
Telephone Tardai 087.
Apeigose dalyvavo šie gerk šventinimas Dievo Apveizdos Michigan Ave. iki daržo. Iš MO ŽENKLEtUTS (W. S. S.)
Lietuvis Advokatas
0r. A. K. EUTKAŪSKAS
kunigai: prof. Pr. Bučys, A. 1 parapijos
Tarnystės
vėlia- bile kurios parapijos ims at
Attorney at Law
Skripka, I. Albavičius, P. La. vos '(Service Flag). Iškilmė važiuoti ne daugiau kaip i OWm«ll3lllllfSIII!!l9lliMII93tfl
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GTDO VISOKIAS LIGAS
ld!5 t t . ^luaroc, Gor. Clark St.
r ~ H I I I I I I I I ( . . . » . ~ . s-1....
.Ji - . i, . . k . . . . . . . i . - • » . . - .
pelis, J. Paškauskas, Mikšys, j atsibus apie trečią valandą po ,
Room 1207
Tel. Central Jf*0>
]aiko
3 Tel. Drover 7 0-12.
tss K Asiuand artd. chft5a^
CHICAGO,
ILLINOIS >
ifiampaa m SO-toa Gatvė*
F. Kemėšis, N. Pakalnis, J. į pietų.
Pageidaujama*
kad
*
Tslafonaa HaymarlM* 1544
I Br. S. NAIKEUS
Kazakas ir klierikas Rakaus žmonės toje dienoje neišvaQyv.: 0117/ Sb.
LIETUVIS GVfcVTOJA*
Telefonas Tards 2199
Atsiminti reikia, kad tame
ti!iii3iiiiimyii:H:u!iiiiiifuifiiiiiiiii<iiin
kas iš Waukegan.
Apeigas žinėtų, bet susirinktų visi, išDEt CHUIURUGAA
Jlsjsas gydf ttdaa tr chirurgas
|
JOSEPH a WOLO»
I
4712 So. Ashland Ave.
reikšti užuojautą mūsų jau- j Visų Šventų parapijos pikniatliko kun. A. Staniukynas.
fpscljallstas Moteriškų, Vyrlfikų
Valandos nub 7 iSryfo iki 4 po 5 j
I
Lietuvis Advokatas
|
pietų ir ttno 7 iki 9 vakare* .
Vaikų ir rlaų ehrtnASkų Ilgų
Dieve laimink mūsų nau nuomenei, kuri randasi Suv. j ke dalyvaus šeši chorai. Bus
=
H 8 o . LaSaUe St.,
S
Nedėliomis n u o 10 iki 12 išryto
Valst.
armijoje
ir
sykiu
pavaikinų
ir
mergini)
paroda,
Maaaaal * * W 8. Boteted 3t., Cbica*. z. Vakaraia 1911 W. U n d Btraai !
I "Talefonos Boulevard 7179
joms veikėjoms!
.
Cicero Ofisas:
Taiefonaa Drorar »«9*
T
Rockr#en 0 W
į ->
prašytų Dievo del jų ištver- i G-ražiausiems bus dalinamos
M t . P. ŽILVITIS
49th Ave. ir 14th St.
Y A L A N D 0 9 : 10—11 r»tP « — * P* /
Raaidence Humboldt 97
E
Tel. Cicero 39 arba Cicero 25*
DAKTARAS
mės sunkiausiame gyvenimo dovanos.
Bus skandinimas pletu; 7—S rak. Nadėlloms ! • — 1 1 d =
CHICAGO, ILLJNOI8
IŠ DIEVO APVEIZDOS
S Valandas nuo 9 iki 1 0 . išryto =
S
7
nuotikyje.
Po
pašventinimai
sen$
kavalierių.
Virvės
trauHIHilHiiliUUIflIilSIIilIUIIiKIIIUtiUUn^
!
ilIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIiir
I
ir
nuo
4;
30
iki
^3*0
vakare
CHTKr/nOAS
PARAPIJOS.
.
. 1 5 Nedėliomis pagal sutarimą..
0010 Soutk Halated Gasra
vėliavos, tuojaus prasidės ir kimas roselandiečių su westCHICAGO, UJ*.
jiuttiniriiiiimii!H«uiiiiiiitHi:HiirniiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiii:iiniiHiiiiHitiiiiirtiiiintiu ISlilIlUllUlUlimiilillIUUlUUIiUIlIlIIIIIIf
bazaras.
Ot,
kaip
tik
geriattpulmaniečiais.
Lenktynės.
ViNedėlios, panedėlio ir utar- į
ninko vakarais buvo rodoma * « * P r 0 ^ a i r b n s iškilmingai 31 sokie užkandžiai, gėrimai, šo
Onited States Food Adminis tration Licease BTo. 00901
žaislės.
parapijos svetainėje judomi, atidaryti.
Taip sakant, pra- kiai, muzika, dainos,
•
3
nidiiauaia pasirtokimas rekordų: Lietuviškų, Rnskų, PoMjų ir
paveikslai: " T h e Victim , \ Įdėti ilgą, didelį darbą savo
r. AngUškų.
Kaina p o 75c. vienas.
Gramofonai
nuo $10.00 iki
Veikalas pagarsėjęs plačiai parapijos naudai. Margumas,
r
$250.00.
Didžiausia
Iitettiviškų
knygų
krautuvė
Amerikoje.
Vienas labai indomūs daly
Didelį katalioga laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt. pasavo turiniu. Parodo kaip ku- gyvumas, pasiekimas pngn- kas bus per Visų Šventų pa^ S- siunčiu
kiekvienam, k a s prisius 3c. stampa.
nkgas šventai išlaiko paslaptį' » • nuo mu.sų pačių, kaip mo- rapijos pikniką, tai Fixewe*ks „
Rašyk:
S
Tel. Drover 8107
išpažinties. Plačiau apie vei-1 dėsime dirbti viename bend- arba bengališkos ugnis ir kai
* ^
JUOZAPAS F BUDRIK,
!
kalą nėra reikalo minėti, nors ram susitelkime.
Bendras zerio bombardavimas.
Chicago, 111.
Tie i 3343 So. Halated St.,
paprastai korespondentai ne-1 susitelkimas prie kokio nors prietaisai ir ugnis duos apie.
1
praleidžia be kritikos nieko j <&*!» r o d o žmonių gerus no- T00 *dol. ekspensų, b^t bus į iiiiHiiiiMiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiJiiiiMiiiimmmiiiiiiinnniiniiniiiiiiiiiui!i!
pro
šalį,
kad ir tokių Irus, gerą upą. O geruose no
I ka pažiūrėti.
Visa • Chicaga
pardavėjai
ir
daug
H*^»-^?Ž&?*,lvkii
IP kuriuos l i e k r u o s e i r gerame upe, gyveni- * *\ .
. . .
, '
f.
krautuvių parduoda ta
padla> kaa« p o %*Hx
cidl>kų, apie kuriuos uea
^
». , * t z L ^ . ! sudrebės, kai bombos pradės
nusimano kiek gaidys apie' mas pradeda žiedus krauti ir plyšti.
.
^
^
.
*
,
.
xx
A n
Tų Adalykų invykdini
žvaigždes. Kartais nelaimin- žydėti. Čia ir palaima.
O mui klebonas kun. P. Lapelis
GKRlACHIi
Hieduaių Srtftar
0000A
Su kiekvienų pirkinių dYiejų rolių filmų bite kokio didžio, mes
Labai iera* po
gas įsibrioves, kaip tas ožys [ kam gi ji nėr maloni.
tfTTESTAS
turėjo gauti leidimą nuo Su
duosimą visiška* DTKA.I puikų fotografijoms Albumą. Mea turima
į rūtų daržą, ir skina viską,
Nors turėjau mintyj išvar vienytų Valstijų valdžios ir
dtdelia eile (Cameraa) \r kitų reikalingų dalykų.
ką atsiekti gali. Užtai ir no- dinti daiktus, daiktelius, bu- nuo miestd majoro.
MBS PMDIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS
i ' •
•«•
*—
rėčia
bent šj sykį nekriti- seneio bazaro, bet kam? Na
1044 W.Cbtca»o ar 1191 v*.fstt*au
i
Reporteris.
i r r r i i f i i w a u k e e a f lesrsBluėlBlaudaT
404 W.Diviaion
kuot, kad nebūčiau priskir gi, juk- ateisite patys i* pa
I f t 4 ' M I I vrauktee aar rtr*W, Ifortka*.
SOPTH
SIDE
7
70 W. Nori r.
—m
1046 Milwaukee A 1217 6 a Halated s t 1099 Waaftwdfak a v
tas prie t o s rųšies "agradnin- matysit.
4 5 5 2 SO. A S H L A l i D AVEHilE
1619 W.Madiaon a t 18S2So>fl*h*edat.
Stocks
Ir
Bonds
Perkami
tr
Pardnokų".
TBLEFONAS ¥ A R D » 1100.
Užteks šiam sykiui* . . .
litai ak 1890*19. į l t b a t
darni Yotklus darbas, A n d r e w » * C o .
TrupUtellS.
Salia BL, aidėta 1900 m
Vakaru
bizniui
pakenkė
i t N | o , u

učio-Aug. 25, 1918

KARECKIO DARŽE

Paul Kvorka

Dr. M.Stsipaicki

i

1

Didelis Piknikas HS

t w. mvmmi

įį^ Nedelioj, Rugpjūčio 25, 1918 ^
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Dr. G.M. GLASER |
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DR. A. A. ROTH
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DYKAI

U.

47c
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30c

RED CROWN PHARMACY
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Šeštadienis, Rugp. 24, 1918
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Kad Bazaras Tai Bazaras!

Nedėlioję po pietų 1 vai.

Rugpjūčio-August 25 d.

F

^
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P r a s i d ė s s u Iškilmingu A p v a i k š č i o j i m u
ą

j \ M K M t/S/OS JHA£>OS

i

s

3E

s

Bazaras tęsis visa savaite. Vakarais nuo 6:30 Iki vslumos
Baigsis Panedelio vakare per Labor Day 2 d. Rugs.-Sept
iiiiviiitiiiifiitriiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiFiiiiiiiiiifiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiifiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiii

•

švento Antano Parapijos
15 g a t v e s ir k a m p a s 5 0 Ave., Cicero, III. Halėje ir Darže

=-

^

» :

t*w*tt«t«t»(tiiiiiafi3niiiiiiiiiiutMniMi

niuiitiiuunj

=3fr

Šis bazaras tuo pasižymės, kad jame visi laimės. Bus visokių gyvų ir negyvų daiktų. Bus
visokių zabovų. Grajys puikiausia muzika per visus vakarus.
Visas pejnas Šv. Antano N. Moklyklai.
Kvieviame visus eicerieeius ir ehicagiečius.
Kviečia KOMITETAS IR KLEBONAS.
•
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t REGISTRAVIMOSI VIETOS
NAUJIEMS KAREIVIAMS.
::

548 South Wood street.
42 — 600 Blue Island avenue.
43 — Andrew Jackson school,
g
Rytoj visose Suv. Valstijo Polk and Sholto streete.
IIMi:Ulllllllllfll*MlUIIIUftUtltllllllMUfilMIUIIINfllllllllllllllSJIIU
se pašaukiami registruoties
44 — Fourteenth place and
ŠIANDIE 21 METŲ VAIKI- JJiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiijj visi vaikinai, kuriems nuo Union avenue, Stanford flats.
45 — 2000 Ganalport avenue.
NŲ REGISTRACIJA.
j
^ R Į j y U _ ^
Į birželio 5 d., š. m., suėjo 21
Ant pardavimo 5 kambarių
namas,
2 metų senumo, lotas
metai amžiaus. Turi registruo 46 — 935 North L i Sallc street,
30x125 pėdų, randasi po nume
Šiandie sulig vyriausybės | P I T U f O VAI | n M I . | f ) C I ties ir visi tie, katriems rytoj Henrotin hospital.
riu 6149 Kolin Avė. arti Clearing.
Gera vieta darbininkui
įsakymo turi registruoties vi- | "i u * LO MILIUI IUU0
47 — 400 East Chicago avenue
sueis 21 metai.
žmogui, lietuvių apgyventa, di
si vaikinai, katriems nuo pra- |
delis barg-enas už $1500, Įneš
Chicagoje registravimas pra (clubhouse).
ti
reikia $300, likusius ant mė
48
—
659
West
North
avenue,
eito birželio 5 d. lig šiandie, |
sidės rytoj, rugp. 24 d., 7:00
nesinio
išmokeėeio.
Atsišau
Orchard Theater building.
įimtinai. suėjo 21 metai a m - j š
kite:
ryto ir tęsis ligi 9:00 vakaro.
f
49 — 1544 Larrabee street.
žiaus. Visi jie turi registruo- i i
Pradėjus šiandie tos ko- E
Štai registravimosi vietos
50 — Butler house, 3212 Broad
ties. Registravimąsi
v i e t o s e l i o n i J o s S e r b - "Draugo"
Chicagoje. Pradžioje skaitli way.
paskelbta čia-pat žemiau.
1 skaitytojus lankys mūsų |
nės parodo boardų numerius:
51 — Lincoln schoci. 2324 Lar
agentas, p. Al. Dargis.
1 — 1122 eounty building.
rabee street.
MIRCS CHICAGOS POLICI-ji Jis yra įgaliotas nuo |
6233 S. Halsted St.
2 — Moseley
school,
2348
52 —- 3035 North Hoyne ave
"Draugo*'
skaitytojų j=
JOS VIRŠININKAS.
South Michigan avenue.
nue.
CHICAGO, I L L
rinkti
užtrauktą
už s
3 — 3103 Indiana avenue.
53 — 1200 Belden avenue,
"Draugą"
prenumeratą |
Ana diona miros Chicagos
4 — 3333 South State street. Alexian Brothers hospital.
*.
*
*
u
E ir priiminėti naują prenu- E
54 -— 4078 Broadway.
5 _ \Vendell Phillips high
policijos viršininkas Sehuetmeratą. Todėl gerb. lietusthool. 3825 Prairie avenue.
55 • — 4501 Clareudoa avenue.
tler buvo augščiausias polie- | viai šiuomi prašomi už S
REIKALAVIMAI.
56 — 5900 Winthrop avenue
6 — 430
East
Forty-th:rd
4
4
monas Chicago — turėjo pus
Reikalinga tuojaus
moteris ar
Draugą" pilnai užsimostreet. Boundaries—South side (Swift school).
mergina dienoms prie maios šeimy
septintos pėdos augščio.
s keti p. A. Dargiui.
Geros
išilgos.
57 — 7075 North Clark street, nos apžiūrėjimo.
of Thirty-ninth street to njrth
Užmokestis labai gera.
Ilgai jis sirgo. Perniai bu
"Draugo" Adminis- S side of Forty-third; east side of Rogers Park polioe station.
Atsišaukite greitu laiku 4452 So.
vo išvažiavęs i pietines valsti |
Francisco
Ave., Chicago, 111.
Prairie
avenue
to
the
lake.
58
—
1650
Cornelia
avenue,
tracija.
|
jas. Bot nioko negelbėjo. Sa
7 — 431
East
Forty-third Hamilton school.
TitiiifiiiiiiiiiiiiiisiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniir
koma, jis sirgęs ir miręs nuo
:treet.
59 — 1757 Wilson avenue.
PAIEŠKOJIMAI.
8 — 4601 EUis avenue.
60 — 1900 Lawrence avenue.
persidirbimo.
Paieškau vietos kaipo vargoninin
KARĖ
PALIETE
CHICAGOS
kas
mažoj parapijoj, apsiimu ir tt>
9
—
2901
Wallace
street
61 — 3454 Lawien.ce avenue.
Laidotuvės įvyks ateinantį
krlstijonauti, esu mokinys.
Meldžiu
10
—
3205
South
Morgan
62
—
3945
North
Springfield
DARBININKŲ
UNIJAS.
atsišaukti
tuojaus
|
pirmadienį.
"Draugo" Administracija, 1S00 W.
street. *
avenue.
u «-46th St.
11 — 2040 West Thirty-fifth
PATARIA VIRINTI PIENĄ.
63 — Carl Schurz high school,
Chicagos darbininkų uni
Paieškau savo brolio Ignaco Jaruetreet.
Milwaukee avenue and Addison
jas, anot unijų viršininkų pra
šauskio paienančlo 18 miestelio Šau
12 — 2500 West Thirty-eight J street.
kėnų, Saulių pav., Kauno gub. Kiek
Chicagos sveikatingumo ko- nešimo, smarkiai palietė ka
metų Amerikoje, nežinau.
Kas II
64 — 3350 Diversey avenue.
misijonierius Dr. Robertson rė. Ypač nukentėjo amatninkų street.
gerbiamųjų skaitytojų duos man ži
13 — 1510 Hyde Park boule65 — North Oakley avenue and nia, busiu labai dėkingas, šiuo ant
pataria žmonėms prieš varto unijos. Daugelis nariu kareirašu:
vard.
Eras street, Holstein park.
jimą pieną pavirinti, kadangi viauja, daugelis • v v • • • •
Feliksas Raillo,
14 - 1510 Hyde Park bovle66 — 2318 North California 4534 S. Hermitage Ave., Chicago, III.
išvažine įo i
Chicagos apylinkėse vietomis k i t l l s m į e s t u s prie karos dar- vard.
avenue.
Paieškomo savo Tėvo Juosapo Pū
apsireiškusi šiltinė.
bu, kur daugiau uždirbam;
15 — Fifty-seventh street and
67 — Fifty-firrt and South ko, paeinančio iš Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Liudvinavo parap. De
(Ii Chicagai mažu-pamažu \ Cottage Grove avenue, sou^h park \Vood streets.
vyni metai kaip mus apleido palik
RUOŠIAMASI PRIE DARBO pritruks amatninkų ir fabri- :
e
damas be duonos kąsnelio.
Kas
68
—
6311
South
St.
Louis
apie
jj
Žinote,
malonėkite
pranešti
DIENOS.
avenue.
10 - 6240 Kimbami avenue.
kantams nebus galima jų ""lu
sekančiu adresu:
•
69 — 724 West Forty-seventlt
17 — 1114 East
Sixty-third
Ona Ir Elzbieta Pukiutės,
ti. Kai-kurios vietos unijos
797
Bank St., Box 34.
street.
Chica^ojo visu smarkumu netekusios pusės savo narių. stieet.
Waterbury,, Conn.
18 — 1625 East Fifty-seventh
70 — Forty-fifth and Princeimta ruošties prie Darbo die
sti-oct, rooms 204 ana 205 Jack ton avenue, Fuller park.
nos, kuri įvyks kita pirmadie
Į Paieškau savo puseserėa Petronė
lės Kurokaitės, paeinančios 18 Kau
son
Park
tavern.
71
—
G.
A.
R.
hall,
6238
nį, rusrs. 2 diena.
no gub., Telšių pav., Varnių valsč.,
19 — 7900 Exchange avenue. Princeton avenue.
Žarėnų parapijos. Šaltupių sodos. 6
Darbo Dienoje Chicagoje
72 — 5507 South Halsted st. metai Amerikoje, gyvena girdėjau,
20 — Federal building, South
bu** prezidentas AVilsonas. Bus
Chicagoj.
Meldžiu jos pačios
Pranešimas L. Vyčiii i I:p.
Chicago, East Ninety-second st.
73 — 6249 South
Ashland kad
arba
kas
apie
ja
žinote atsišaukti
milžiniškas darbininkų paronariams.
avenue.
and Exchange avenue.
sekančiu adresu, ui ką busiu labai
dėkingas
Norėčia labai paslma
davimas. Maršuos apie 200,21 — Ninety-fifth street and
74 — 6321 Harvard avenue.
tyti.
Sekmadienyj. rngpj. 25 d. L.
000 darbininkų.
75 — 6730 Wentworth avenue
Cottage Grove avenue.
Valantinas Mečius,
Vyčių 4 kp. turės šeirainišką iš
388
Kensington
Ave.,
Chicago, 1.11.
76 — 7621 Perry avenue.
22 — 200 East 115th street,
Prezidentui Wilsonui ir įo
važiavimą j Jackson Park'a. To77 -^ Ninety-seventh street and
į palydovams gaminamas pas- į ( l e l d i n g a i kvieeiami visi na- second floor.
DIDŽIAUSIAS UARGENAS.
23 — 1545 West Twelfth street Longood drive, Ridge fieldhouse.
Į tolas, nuo kur prezidentą j riai, taippat svočiai ir kitų kuoParsiduoda 5 sėdynių automobilius
24 — 1801 South Racine ave
78 — 2532 Milwaukee avenue. "White" visiškai mažai važinėtas.
žiuivs į paroduojaneius.
• pų vyčiai minėto j dienoj tuoj po
Parduoti turiu trumpame laike, nes
nue.
79 — 816 North Laramie ave- išvažiuoju
kariuomenėn. Matyti ga
pamaldų susirinkti \ bažnytine
25 — 1808 South Ashland avelima,kas diena po No. 1942 \V. 47th
80
—
3310
West
Lake
street.
ATĖMĖ 2'. TONUS ANGLIŲ svetainę.
Iš ten visi sykiu iš + n j e .
81 — 1433 South Ridgeway St.. Chicago, 111.
važiuosim. Vieta apsistojimo bus
20 — 2334 South Oakiev ave avenue.
Parsiduoda geras namas- ant 7
Jsakius kuro administraci ant taip vadinamos lietuviškos nue.
pagyvenimų, randos atneša $80 ant
82 — 3644 Ogden avenue
mėnesio.
Priežastis pardavimo, sajai, iš didelio namo "basemen salos.
J. K.
27 -— 3517 West Twcnty-sixth
2601
S
o
u
t
h
Ridgewa,v
vininkas
iš
važiuoja
ant farmų. Ma
83 —
lonėkite
tuojaus
atsišaukti
sekan
t o " išimta 25 tonai kietųjų
fctrett.
avenue.
čiu adresu:
IŠ BRIGHTON PARK
anglių. Namas priguli vienam
28 — Hammond school, Twen4 33 9 So. Hermitage Ave.
84 — Refectory building, Hum
ty-firet place and South Oalifor- boldt park.
Cliieagos poliemonui.
Šiuomi pranešu narėms dr-jos i:ia cvenue.
GAL KAS RADOTE?
Poliemonas tiek daug ang85 — 4259 West North avenue,
Jei kas iš gerbiamosios publikos
29 — 218 South Western ave- 4359 "VVashington boulevard.
iHų galėjo nusipirkti, kad už Nekalto Prasidėjimo P. Marijos,
radote
mano neperseniai pamestus
r.ue.
86 — 227 South Cicero avenue. pinigus — 70 dolerių; buvo liberty
sisakydamas jas dėvėjo uni- kad atsilankytumėt rugpj 25 d.
• 5. m. i bažnytinę svetainę, 44 ir
30 -— Sears-Roebuck Y. M. C.
bonds už 50 dol. Ir vieną lentą po
forma ir nauna anglui parda : „ *• \ , *
. •
i A., 3210 Arthington street.
pierinis
20 dol., vaikščiojant po par
Aplinkinių miestelių boardai.
ką,
Paulina
ir kitomis gatvėmis ant
- . . : ... .
*.• .
* .. i Pairfield Ave., tuojau po pamal1 — Village hall, Dčsplaines. Town of Lake. Radęs priduos man
31 — 3340 Jackson boulevard.
Ive^a mtikmo, nog nam tuo tik- d ų . m ė n e 8 i n l s u s i r i n k i m ą ) n o s
pinigus, gaus geras radybas.
Ma
2 — City hall, Bvanston.
32
—
1501
West
Grand
avenue.
l^lu duota speeijalės privile- v r a l a b a i d a u g s v a r b i u r e i k a l u
no antrašas:
3 — Village hall, Wilmette.
33 — 3233 Fulton street.
M. Poškienė raštininkė.
Petras Kromelis,
111.
(Covers
territory
of
Norwood
4501 S. Hermitage Ave., Chicago, 111.
Kadangi tiek daug kietųjų
34 — 1432
North
Leavitt
Park, Niles and New Trier towustreet
Iš TOWN OF LAKE.
I ir minkštųjų anglių įsigyti
35 — 1704 West Chicago ave- ships).
yra uždrausta, todėl kuro ad
4 — Village hall, Maywood.
A. L. R K. Moterių Sąjungos nue.
ministracija isak* anglis "ba5 — Municipal building Oak
36 — 1814 North Hermitage
Į e m e n t o " išimti ir parduoti 21 kuopos iš Šv. Kryžiaus para
Park.
tiem£, kuriems reikėjo. Polic- pijos šeiminiškas išvažiavimas, avenue.
^ Vienas mažas "finisher" su moto
6 — 5601 "We«t Twenty-sccond ru geriausiam stovyj, antras ranki
37 — Pulaski park, Blackhawk
arba "Besket piknic" įvyks ne
lonas atsiprašė ir atidavė an
street, Cicero,
dėlioję, rugpjūčio 25 d., Jackson and Noble streets.
nis Jack skūra Ir kiti čiaušiams rei
glis. Del jo atsiprašymo jo pakalingi dalykai, gaunami pigiai pas
$ — City hall, Harvey.
38 — 1329 Augnsr,i street.
Parke apie 63 gatvę. Visos na
rardė nepasakoma.
^ — City
hall,
Chicago
39 — 955 Grand avenue (Chi
rės yra kviečiamos susirinkti į
K. KAPLAN & SONS
Heights".
/
bažnytinę svetainę, 1-mą valandą cago Commons).
4808 S. Ashland Arą. Chicago, I1L
ĮKTTE KARĖS TAUPY- po pietų.
7 — City hall, Lemont; post- Telefonas Tards 8404.
4Q — 238 Aberdeen street.
[O ŽENKLELIUS (W. S. S.)
41 — Marąuette school, 546- office, Blue Island.
Nut raš. M. Mikšaitė.
iimmimiiiimiimimiiiiiiiiimmiimiiii
'
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CHICAGOJE.

.

i .

PARSIDUODA!

LIETUVIAMS

F. G. CHRISTAGAU

KERMOŠIUS
Švento Jurgio Parapijos
3230 Auburn Avenue

Iškilmingas Atydarimas

Ned., Rugsejo-Sep. 1,1918
4 valandą po pietų

Tęsis Visa Rugsėjo Mėnesi
Nedeliomis ir Seredomis
Apart to LABOR DAY 2 d. Rugsėjo

Pradžia Nedeliomis 4 v,

Seredomis 7 v,

•

Visus Parapijomis Ir Kaimynus Širdingai
-Kviečia Prisidėti ir Dalyvauti.
RENGĖJAI.
t

•

\*

.>

AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI j
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įga-J
liotinių visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti
sau.
i

j

.

.

.

Platesnių informacijų suteiksime laišku.
Reikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrove
leidžiamo mėnesinio laikraščio " Lietuvos Atstatymas
Atsišaukite šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION
320 Fifth Avenue,

-

New York, N. Y. i

PRANEŠIMAI,

s>

Tas palieka Jums — ar lauksite iki nauji taksai bus, uždėti ir
mokėsite $fc0 iki $7.5 daugiau už savo player, kuomet dabar mažas
depozitas atvež Jums.vieną iš geriausių players visam pasauyj?
Jeigu norite užmokėjus depozitą,
mes tuomet prisiusime kada Jums
reikės. Dabar yra laikas veikti,
gitas $500 Kerzheim Player Piano,
5 pėdų seklyčios Lampa,
npa, 20 šmotų
muzikos, jūsų pa
sirinkimui suole
lis ir uždangalas,
viskas už
$2.50 j savitę.

$395

VARTOTI PLAYER PIANO
Visiems žinomi Steger & Sons,
geram stovyj, raudonmedžio skry
nia, tiktai
J155
$2 f savaitę, be nuošimčio
PIJANO PASIUOJIMAS KURIS
padarė mūsų kratuve visiems .ge
Galite atmainyti savo vartotą rai žinoma $225 Kerzheim Piano,
pijaną ar kalbamą mašiną.
Už uždangalas ir kėdė, už . . $ 1 7 5
tą mes. atrokuojame.
$2 J savaltj, be nuošimčio
Cable-Nelson Ir kiti Kerzheim Patys-Grojanti Pijanai iki $700

Atyda Šiaudams!

.-V

Priešais mušu Dep. Krautuvę. Atdaras Utarninka ir Subatos vakarais.
MPfYARYKIT Kl A i n f l C **#* važiuosit | mūsų krautuvę atsiminU C l / n n i m i r\L_muvo
kit vards> ir vietą. Atdara Ut. ir Sub. vak.

