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ANGLAI PAEME NALA1SVEN
21000 VOKIEČIŲ
Vokiečiai stato visas savo
spėkas laikytis mieste Roye
Anglai laimėjo 116 ketvirtainio

«a
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P R ICK L

1

General.

METAI-VOL. III.

•

No. 201

Class Matter March 81, 1916, at .Chicago, Illinois under the Act of Mareli 8, 1870. •

LAIMĖTA 116 MYLIŲ
KETURIOSE DIENOSE.

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.

PRAGOJĘ SVIESTO KAINA
$8. SVARUI.

Iš Lietuvos Vyčiu Seimo

Londonas, rugp. 28.— MiliKava parsiduoda už $12 ir
i
( " D r a u g o " telegrama). '
tarinis ekspertas čia sulygino
vyrų siutai už $210.
CLEVELAND, OHIO, rugp. 28—Lietuvos Vyčių Seimas
Washington, rugp. 28,—Ka
anglų dabartinius pasiseki
prasidėjo iškilmingomis šv. mišiomis 9:00 ryte. Mišias giedojo
mus Somme fronte su pirmuti rės departamentas vakar pra
Paryžius, rugp, 28.—Iš Pra gerb. kun. Abromaitis. Patarnavo gerb. kun. Urbonas ir kl.
niu Somme mušiu. Pasirodo, nešė sekantį Suv. Valstijų ar
Navickas. Pamokslą pasakė kun. Dexnis.
kad keturiais mėnesiais nuo mijos nuostolių kareiviuose gos, Čekijoj, atvykusi mote
Pirmoji Seimo sesija atidaryta 10:30 pirm pietų. Atidarė or
1 d. liepos lig 31 d. spalio, sąrašų su 156 pavardėmis:
riškė praneša, kad to miesto ganizacijos vice-piimininkas kl. Navickas. Seimo vedėju iš
Žuvo mūšiuose
41 gyventoja už reikalingu maist rinktas p. Aleksis; vedėjo pagelbininku p-lė Petrauskaitė; raš
101(>, anglai šioj dalyj laimė
o
• ) ir apdarų daiktus moka augšPražuvo
jo keturiasdešimts keturias
tininkais: pp. Jums ir Rukštelis.
s;)
Pavojingai sužeista
ketvirtaines mvlias žemės. Ke
tas kainas. Jinai paduoda se
Pasiųsta pasveikinimo telegramos šventajam Tėvui, vietos
Mirė
nuo
žaizdų
turiomis dienomis nuo rugp.
18 kantį saraša:
Vyskupui ir Prezidentui Wilsonui.
Mirė
nelaimėje
21 ligi rugp. 25 anglai laimė
Atidarymo metu buvo 60 delegatų.
Svaras kiaulienos . . . . $8.40
Mirė nuo Ūjgpg
i
Visų delegatų pakili dvasia, ūpas kuogeriausias. Tikimasi!
jo 116 ketvirtainiu myliu. Ir
Svaras lašinių arba sviesto
Sužeista
tai padarė, panešdami nuosto
*
$8. nuveikti didelius darbus Bažnyčios ir Tautos reikalais.
Nutarta kas metai turėti L. Vyčių religijinę šventę. Tam tik
liu tik 2.1,000 kareiviu.
Svaras šokoliado . . . $11.
slui nuskirta balandžio 25-toji diena.
Washington, rugp. 28.—Va
Kitais žodžiais sakant, an
Svaras kavos .,
$12.
JURAS.
mari ninku
glai vieni pastarajame mūšy kar praneštame
Svaras kokao ir arbatos $16.
ROYE JAU SVYRUOJA NUO je daug trumpesniu laiku lai nuostolių sąraše yra 34 pavar Vienas kiaušinis
40c.
dės.
Iš
jų:
PRANCŪZŲ PROGRESAVI mėjo daug daugiau, kaip ang
Vyrų siutai
...$210.
Užmušta
2
MO.
Jardas audeklo
$30.
lai su prancūzais pirmajame
Mirė nuo žaizdų aplaiŠpulė vatinių siūlų . . $6.
Somme mūšyje.
kvtu mūšiuose
2
Čeverykų pora
$50.
PRANCŪZAI PAĖMĖ ROYE. Vokiečiai deda visas pastan
o
Pavojingai
sužeista
gas miestą pasilaikyti.
AUSTRAI TVIRTINA, KAD
Muilo visai nėra ir sūrio ne
Pražuvo
28 begalima nusipirkti. DUOBOS
LAIMĖJO.
LONDONAS, rugp. 28.—
Paryzius, rugp. 28.—Karės
kokybė prasčiausia Bet tai yra
Trylikos myliu ilgio frontu vaVOKIEČIAI
PRIPAŽYSTA
ofisas oficijaliai praneša, kad Sako, atsiėmė Berat ir Pieri
vienintelis daiktas, kurs par
NUŽUDYMĄ.
kar prancūzai pasileido prieš' prancūzę kareiviai atbloškė
Albanijoj.
siduoda už pigių kiiiną. Jeigu
vokiečius ir pasivarė pirmyn I smarkias
vokiečių
atakas,
kas išsigali mokėti $10. už
Paryžius, rugp. 28.— Tele- vištų ir $42 už mažą. kurkiną,
Vienna, rugp. 28.—Tš Ausper tris mylias. Šituo žygiu Anksti ryte pradėjo žengti pir
v
jie paėmė 8 svarbius miestus. į ™>'n a n t S t - M a r d > pietvaka- trų-I'ngarijos 'karės stovyklos gramą iš Madrido praneša, dar gali jų nusipirkti.
kad Vokietija pažadėjo KniiRUSAI SUTINKA SU WIL- j TAIKOS SUTARTIS ESAN,
Tarpe tų miestų yra ir Roye,! r i l o s f n n ° R o >' e - P a ė m ė M « oficijaliai pranešta, kad aus
,
, . .. .
,.. .
. įnelaisvių ir du batalijonu ko trų kareiviai Albanijoj atsi que Clranados' šeimynai išmo HONOLULU IŠMETĖ VOTI TIK "RĖMAI BE PAi
ŠONO POLITIKA.
l
kui! vokiečiai atakliai gynė.,
,. .
rėmė Berat \i ir Fieri, arti u- kėti $130,000. (Jranados su sa
VEIKSLO ".
f
&
KIEČIŲ PAVEIKSLUS.
I mandierni.
v•
vo
žmona
žuvo
191C
metais
pės
Semeni
intakos.
Sako,
ita
Rytuose nuo Bagneux,
Archangelskas, rugp. 28.—
siau- lai partešė daug nuostolių ka nuskendime garlaivio Sussex.
Prancūzai eina pirmyn.
rėje nuo Aisne, prancūzai sa
OQ
Nikalojus Tscliaikovskis, pro%- Ieško priemonių išgelbėti Voj
Honolulu,
T.
H.,
rugp
Tai atliko pirmoji prancūzų vo linijų pagerino apie tris reiviuose ir medžiagoje.
arraija.
Įrieda.
vizijonalės
valdžios
gaiva,
—Kuone
šimtas
metųv.
atgal
— Milwaukee, rugp. 28. —
ketvirtdalis mylios. Atmušė
Pr.rsi.fftS m m
irawSit ^Iti'.n.ydamas j Wilson 0 politikai
SENATAS PRAVEDĖ D;<ASl vokiečių kontratakas.
ITALAI PRIPAŽYĮ«TA
Mirė kapitonas Derr B. Neaguopennagen, rugp. 28.—
i
Rusijos reikale, sako:
los
kJiraliui
Kameliameba
ITT
TO BILIŲ.
NENUSISEKIMUS.
ley, 3?> metų, nuo nelaimės.
Paryžiaus laikraščiai rašo, i
"Amerikos politika sutinka ge Bernliard, Berlyno Vossisj
padovanojo didelius paveiks
kad
prancūzų
žygiavimas i
Jisai rodė kitam of i ei erini
mūsų troškimus kuogeriausiai. clie Zeitung rašo, kad Vokie)
lus
Prūsijos
maršalo
Blueber
WASHINGTON.
mm
Rymas, rugp. 28.— Vakar
Moncliy Le Preux linkon at
kaip reikia vartoti revolverį. ir Frederieko AVilliamo III. Mes norime vėl Rusijų pakelti tijos visi taikos pasiulynu
—Vakar senatas vienbalsiai nešė kuogeriausias pasekmes. karės ofisas išleido pranešima.
atmesti. Jisai pataria revizu<
ir
suorganizuoti.
Mes
norime,
Revolveris
netikėtai
šovė
ir
jį
Jie buvo pakabinti karališkuo
pravedė 18—45 mctų~ drafto Paimta daugiau kaip 2,000 Jame sako, kad po smarkaus
ti Brest Litovsk'o taikos si
kad
talkininkai
pristatytų
se rūmuose. Dabartinis lfabilių. Nei vieno nebuvo prie nelaisvi ų.
mūšio apylinkėse Semeni ir peršovė.
tartį, kuri Rusijų ir "Aziji
kareivius,'
su
kurių
pagelba
waii karalius juos išmetė lau
šingo balso.
,
tiška šmotų prie Rusijos prj
Šešių mylių ilgio frontu pie (fsuri upių, užlaikę tvirtas
galėtume
save
išgelbėti
\
— Washington, rugp. 28.— kan.
Dabar bilius bus sulygintas tuose nuo Scarpe anglai pada priešininkų spėkas keliose vie
kergtų" padarys Vokietijoj]
Jisai
pasakė,
kad
neužilgo
su žemesniojo buto tuo p*čiu rė apie pustrečios mylios tose, italai pasitraukė pareng Čia Raudonasis Kryžius gavo
talkininku. Bernliard rašo:
ŠVEICARIJOS
MINISTERIS
|
sumobilizuos
naujų
tautine
žinių,
kad
vokiečiu
numesta
pravestu bilium ir buri paduo maximum progresų. Padaryta ti defensvvu vietas.
u Jie
(talkininkai)
muši
priverstina
joje
bomba
Raudonojo
K'y/iaus
NEUŽILGO
SUGRYŽ.
armgų
su
tas prezidentui patvirtinti.
taikos pasiūlymus priims tą
svarbus laimėjimai
aplink
tarnvba.
— Šiaurinis Atlantiko Uos stovykloje arti Belgijoj fron
Bapaume ir Croiselles. Šitie
tada,"kada Anglijos padėjimi
Berne, rugp. 28.—Tlans Sul
AMERIKONAI MUŠIASI SU miestai yra vokiečių spyri mo tas, rugp. 28.—Netoli nųo šio to užmušė 23 pabėgėlius ir su
atsiras toks, jog begelbį
PRANCŪZAI
PAĖMĖ
VO
zer,
Šveicarijos
pasiuntinys
MEKSIKONAIS.
si centrai tarp Ancre ir Scar- uosto ant žemės, vandeniui žeidė 60.
jiems vien tik taikos siulijii
Suv. Valstijose, rugsėjo mėne KIETĮ, KURIS NUSKANDI
nusekus,
pasiliko
didelis
ang
priėmimas.
NO LUSITANIA.
EL PASO. TEXAS, r u ^ p J ' ) 0 — Kanados Atlantiko Uos syj sugryž AVasbinglonan. Mr.
lų
garlaivis.
Jisai
pirmiaus
Lo
"Svarbiausia vokiečių poj|
28.—Nogales mieste, ties MekMatin korespondentas buvo gerai žinomas transat- tas, rugp. 28.— Pirmadieny] Sulzer pargry žo Š v ei ea r i jon
Reikalaujama jį nubausti mir- tikos idėja turi but sutvėl
sikos siena, vakar i ameriko-. anglų **™nte rašo, kad Bapau- lantiko tarnyboj.
nardančioji laivė nuskandino birželi* mėnesyj, kad nu val
mas grupės galybių, kuri tj
mi.
nus kareivius ėmė šaudyti |me nebepasiliko nei vieno vonaujų Bostono žvejojamų šku- džia pasitarti apie svarbius
rės žodį sakyti apie Anglįjj
meksikonai, tarytum, pasta- kiečio.
PIRKITE KARĖS TAUPY- nerį arti šio uosto. Visa įkro klausimus tarp Suv. Valstijų
Paryžius, rugp. 28.— La pajėgas arba apie vedimų
Laikraštininkai mano, kad MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) va išgelbėta.
ruosius provokuodami. Ameri
ir Šveicarijos.
Journal praneša, kad prancu rės arba taikos konferencija
konai į tai taippat atsakė šū vokiečiai nebegalės ilgai Roye
zų sargybos laivas Tarpžemių Brest Litovsko sutartis y
viais. Ir prasidėjo tikras mu išsilaikyti, nežiūrint i baisias
jūrėse paėmė Įeit. Schwieger'į, didžiasia kliūtis prie sutvėi
šis pasienyj. Leitenantas pulk. spėkas.kurias jie stato prieš
kurs nuskandino Lusitania. Di mo tokios grupės".
Harmon pažeistas ir keli civi talkininkus.
dėlė nardančioji laivė, kurio
liai.
Sutartis "tiktai rėmai".
je
jis
nuvo
antras
oficieras,
PENKIOMIS DIENOMIS
Bernliard deda didžiai!
sutorpedavo anglų
garlaivį
AMERIKONŲ OFICIJALIS PAĖMĖ 21,000 NELAISVIŲ.
tarp Malta ir Sicily salų ir svarba ant Dr. SolfV), vokj
PRANEŠIMAS.
laukė, kol laivas >kes. Buvo čių kolonijų ministerio, iš
Londonas, rugp. 28.—Pasak
ūkanota diena. Todėl du pran reiškimo, kad sutartis yra
Washington, rugp. 28.—Ka oficijalių karės ofiso praneši
cūzų laivu prie snbinarinos "rėmai be paveikslo,
rės departamentas paskelbi mų, anglų kariuomenės laikosi
prisiartino ir paskandino. Jš ateityje bus pagaminti u
generolo Pcrsliing'o praneši-, šiauriniuose Bapaume pakraš78 išgelbėta tik vienas oficie sai sako:
i n ą veikimų karės lauke. Pra-; emose.
"Sulyginus su absoliutiš
ras ir 4 jurininkai. Jie nuga^
nešimas šiaip skamba:
j Nuožmiame mūšyje šiaurireikalingu ryšiu tarp Voki<
benti į Toulon.
"Musu kariuomenė vietinia- ™g« Pikardijoje anglai proir Azijati
La Journal klausia, ar žmo jos, Rusijos
me mūšyje vakaruose nuo Fis- gresuoja ant miestelio Beuggus, kuris padarė "niekingiau šmoto, prikergto prie Rusii
mes laimėjo žemės ir paėmė natre, kuris randasi už pus
sių, barbariškiausių ir bjau originaliai suplenuota bendį
šiaurrvtuose
nelaisviu. Alzase atmušta vo- trečios mvlios
c
riausių darbų karių istorijoje" bė vokiečių ir rubežinių ^
nuo Bapaume. Aplink Croiselkiečių užpuolimas.>> Vokiečiai
bus vien tik uždarytai kalėji tijų interesų yra mažiaa
les įvyksta smarkus mūšiai.
panešė nuostoliu:
svarbos.
mam
Oficijaliai pranešta, kad
"Vietoj įsteigti naujas
VOKIEČIŲ BATALIJONAS nuo praeito trečiadienio ang
IŠPILA DEGTIN? SRUTŲ ralvstes šiame kritikali
PASIPRIEŠINO ĮSAKYMUI. lai paėmė 21,000 nelaisvįų.
laike, mes turėtume pa
NI/OVADON.
Anglai perėjo per Montauti pamatų Europos tautui
Amsterdam, rugp. 28.—Čia ban miestų, trys mylios šiau
+—
Murray, CaL, rugp. 28.—Įsa si vienijimui.
gauta žinių, rašo Tefegraf ko rėje nuo, Somme. Paėmė miš
kius distrikto teismui, miesto
respondentas, kad vienam vo kų aj'ti miesto ir pasiekė
RUGPJŪTIS 28, 1918.
maršalas J . W. Caldwell iš
kiečių batalijonui buvo įsaky Longueval.
pylė šimtus galionų visokios
ta stoti frontan. Batai i jono
Pranešimas sako, kad aus
rųšies degtinės į srutų nuova- j Chicago ir apylinkėse
kareiviai vienbalsiai įsakymui tralų kareiviai padarė gerų
Laįvų gaminimo įstaigoje ant salos Hog Island, šalę Philadelphijos, nesenai prezidento das miesto kalėjime. Degtinė Šiandie išdalies debesiuotą
pasipriešino. Už tai sušaudyta progresų Dompierre linkon, Į
kas dešimtas eilėse kareivis. pietuose nuo Somme ir rytuo-^ Wilsono ir jo žmonos akiveizdoje įleista vandenin pirmutinis tai pagamintas laivas. Pre buvo atimta per tris metus'šilčiau; rytoj nepastovus
nuo nelegalių pardavinėtojų, ir vėsiau.
zidento žmona laivui>davė vardą, Quistconck.
Tada batalijonas paklausęs. .se nuo Suzanne.
•

N

%

••

•

•

I

•

•

myliu

RUSAI PATENKINT! VVILSONO
POLITIKA
Vokiečiai jau apsidžiaugė su
Bresf-Litovsko sutartimi j
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ka* skaitosi nuo nžairašymo dienos,
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Trečiadienis, Rugp. 28, d. Šv. Augustinas,
Ketvirtadienis, Rugp. 29 d. Sv. Jono Krikštytojo,

ARTINASI MOKSLO
METŲ PRADŽIA.

augštesnė už kai-kurių tos rū
šies viešųjų mokyklų.
Šian
die baigusieji parapijų moky
klas, vaikai be jokio klausi
mo, be jokių kvotimų primarni į high schooles kaipir bai
gusieji viešąsias pradines mo
kyklas.
-Geros valios ir geriems lie-

Trečiadienis, &ugp. 26, 1918

•JĮJ 0 1X1
•i i

II

• i

i • •

• •r'.F-JPr",.'!!

'!

i— u i

i

• M M M M P M M M P

-«*f*Miii

mmmmmm

N

Anglijos Darbininkų Koope KAS GIRDĖT LIETUVOJE?
ratyve^ Draugijos.
mmm

Pastarieji keturi metai —
tai keturi metai puikaus koope
ratyvio pražydėjimo Anglijo
je. Nors Anglija skaitosi ša
lis, kur pirmiausia pakilo dar
bininkų kooperacijos, jos kaž
kodėl ten sparčiai nesivystė,
kaip kitose šalyse, ypač Bel
gijoje. Tame buvo daugelis
priežasčių. Viena iš svarbiau
sių tai ta, kad kuomet ten dar
bininkai ėmė organizuoti ko
operacijas, šalyje buvo milži
niškas pramonės išsivystymas.
Nemažai Anglijoje kooperaci
jų vystymuisi pakenkė darbi
ninkų amatninkų ir politiškų
organizacijų atšalimas link to.
Tiktai pastarieji nenormalio šalyj ekonominio stovio ke
turi metai padarė tą, kad
angliškos kooperacijos pradė
jo vystyties nepaprastai spar
čiai ir savo intaką pradėjo ap~
imti vis platesniuosius gyven
tojų sluogsnius. Šiandie ang
liška kooperacija yra taip
svarbus šalies ekonominiam
gyvenime veiksnis , kad apie
jos vystymosi sulaikymą ne
gali but nei kalbos. Optimis
tai — suprantama, nereikalin
gai — ima net galvoti, ar kar
tais kooperacija nepanaikins
visiškai liuososios prekybos
ir pramonės^ paremtos-priva
tinės nuosavybės principais.

UŽ poros savaičių pasibaigs
vasaros atostogos ir išnaujo
prasidės mokslo metai.
Lie
tuvių tėvai išnaujo turės leis
ti savo vaikelius į mokyklas.
Vaikams mokyklų lankymas 1
o
čia priverstinas.
Tėvai kad-"
tuviams tėvams nereik aiš
ir nenorėtų vaiku leisti mok vkinti, kodėl jie turi savo vai
a
a
*
klon, tai turi ią daryti.
kus leisti į savąsias tautiškas
Seniau gal ir ne visi lietu katalikiškas mokyklas, ty. j
viai žinojo tą priedermę šioj parapijų mokyklas.
Nenori
šalyj. Bet šiandie tą žino. suprasti to daikto tik tokie
[šiandie
lietuviai
daugiau tėvai, kurie arba yra mirę
skaito laikraščius. Turi dau mūsų tautai, arba pametę sa
giau progos susipažinti su vo tėvelių jiems paliktą tikėjimę
Šalies tvarka.
Kas metai mokslo metu
Suprantama, tokiems var- Jie pamiršta, kad privatinė
Idąžnai tenka rasti svetimtau giai gelbės aiškinimai ir ragi- j nuosavybė gali but pamainyta
Nes tokie tėvai dau- j kitokiomis tobulesnėmis prie
čių laikraščiuose žinių, kaip nimai.
tėvai teismų baudžiami už ne- iausia rekrutuojasi iš prisi- monėmis, tečiau principe ne
privatisiuntimą savo vaikų į mok y- j gėrusių socijalizmo ir laisva - prieštaraujančiomis
kias. Bet nei kartą neteko! manybės dvasios. Su tokiais Į nei nuosavybei,
matyti tuo žvilgsniu prasižen- sunku susikalbėti.
I Pastarasis puikus kooperagusių lietuvių tėvų. Jei jų ir
į cijos išsivystymas ima pra# a #
Ibuvo — tai labai mažai ir tas
(j e r į lietuviai tėvai, tai yra džia nuo to momento, kuomet
uvo daroma nebe priežasties. | I l u l b U broliai katalikai, žino j visoj Anglijoj buvo varoma
augiausia tose p i i e d e r n Į ^ L a v o priedermes. Jie žino,' pašėlusi spekuliacija preleyborasižengia slaviai, nemokyti, * kad jų vaikeliams parapijų je, ypač su valgomais produk
tamsus žmones.
Tokie žnio- mokyklos atneša didelę nau tais.
Kuomet duonai, mil
|ės net aštriai nebaudžiami. dą.
Vaikeliai tose mokyklo tams, kruopoms, mėsai, vai
• g i jie kalti, kad aplinkybės se ne tik gerai išmokinami siams, bulvėms kaina kuone
teleido jiems pramokti skai- angliškos kalbos. Bet dar lie kasdien buvo keliama, koope
Įytf, kad del to jiems ir šios tuvių rašto, Lietuvos istorijos. racijos tuos produktus parda
Įalies įstatvmai vra svetimi.
Jie padaromi geri šios šalies vinėdavo ^senobinėmis kaino
a
•
w
Per tris ligi šešių mė
Lietuviai apšvietoje ir susi piliečiai ir lietuviai patrijotai. mis.
pratime yra augščiau pakilę Įkvepiama juose Dievo meilė. nesių tos spekuliacijos metu
iž slavių s abelnai imant. Lie Vadinasi, pastatomi jie ant kooperacijos atlaikė su seno
tuviai tėvai todėl pildo savo stipraus kelio, kokiuo kiek binėmis kainomis. Pardavinė
pilietine- priedermes.
Taip vienas krikščionis turi keliau ta, sutinkamai su koojieraciti šiuo vargų ir ašarų kloniu, jų principais, prekės su mažu
reikia.
e
kad atsiekti tikrąjį žmogau.- uždarbio nuošimčiu, kad juo
e
e
Jei nereikia šiandie lietuvių kelionės tikslą — Dievo ka butų galima apmokėti krau
tuvės administraciją. Kol tu
>vų skatinti, kad jie leistų raliją.
Geriems lietuviams tėvams rėta senojo ištekliaus, kainos
ivo vaikus mokyklosna, tai
nebuvo didinamos. Bet kuo
»reikia jiems nurodymų ir gana šito.
met ir koopercijoms prisiėjo
lokyklų pasirinkimo.
Tė
18—45 METŲ DRAFTAS. padidinti kainas, tai tas buvo
ti žino ir turi žinoti, kad jų
atliekama ne spekuliacijiniais
entoji priedermė savo vaiDienoje, kurioje bus nu žvilgsniais, bet iš būtinumo.
?lius auklėti tautiškoje ir
skirta 18—4."> metu amžiaus Todei ir tuomet mažiau už
[ėjimo dvasioje. Jie žino.
(vyrų registravimasis, nei vie- prekes imta, negu kad dary
• tą tautišką dvasią ir D i e i
7.
.. .
.. .. '
.. nas tų metų neuzsiregistraves davo privatiniai pirkliai.
> meilę m vaikeliuose cah
,
. „ , .
,.
*.,
...
vyrcts viso,) salvj negales pasi
Angliška kooperacija, kaip
>pti tik savo tautos, lietu- . •
kepti
.
..
.
.
v.
teisinti, jog jis to nežinojęs, ir kiekviena, remiasi principu,
ĮŠkos mokvklos.
To- lietuarba kad jam nebuvę apie tai kad nariai įneša nedideles su
skos tautiškos mokvklos vpranešta.
mas, iš kurių pasidaro įstei
kiekvienoje mūsų parapi joVyriausybė pienuoja, kad giamasis kapitalas.
Paskui
Paprastai j o s yra vadinu
registravimasis
turėsiąs
į- renkama valdyba ir pradeda
os parapijų mokyklos
vykti už dešimties dienų, kuo ma vesti reikalai. Iš princi
[Lietuviai čia, Amerikoje,
met naują įstatymą patvirtins po kooperatyvinėse krautuvė
tekių savo tautiškų mpkykpatsai prezidentas. Spėjama, se prekės parduodamos kiek
neturi. Per daugel metų
kad užsiregistruos mažiausia vienam. Bet nariai visuomet
ravo ir veikė parapijų mo13 milijonų vyrų.
turi pirmenybę.
Narys turi
[klos. Jos veikia ir šiandie,
Pirm
registravimosi
vy pirmenybę pirkti prekes, ku
fiausius metus
parapijovisokias rių yra mažas išteklius. Ne>kyklos neleido čia gimu- riausybė pavartos
tfin ir augusiam jaunimui iš- prieinamas priemones, kad nariai užmoka už prekes, iš
kuopia- eina ir su kooperatyvą nie
įtėti, atsižadėti Dievo.
Tą registracijos dieną
čiausiai išgarsinti.
tį jos daro ir šiandie.
Tam tikslui, suprantama,
bus pranešta ir iš pamokslinypirmiausia bus panaudoti lai
čių. .- Visų dirbtuvių savinin
arp senovės ir šių dienų kraščiai.
Vyriausybė prašy
Aviškų parapijų mokyklų sianti departamentinių krau kai praneš apie tai savo dar
bininkams.
skirtumas tik tas, kad se tuvių, kad jos savo paprastuo
Registracijos diena bus pra
to šitos mokyklos buvo se paskelbimuose
pašvęstų
ur privatinio pobūdžio, ne- kiek nors vietos registracijos nešta teatruose. Tam pačiam
tikslui bus panaudoti net mo
ijo jos viešojo veikimo tikslams.
\ių. Gi šiandie jau yra kiToliaus registracijos diena kyklas lanką vaikai.
Šiandie kuone visos pa ir to amžiaus vyrų pareigos
Taigi kiekvienam žmogui
jų mokyklos yra įgijusios bus pažymėtos didelėse ofišo- bus žinoma registracijos die
fajų valdžios mokyklų tei- se, išlipintose visur. Bus vi na ir kiekvienas tų metų vy
Šiandie parapijų moky- sur išmėtomi paprasti paskel- rąs turės atlikti pątrijotįnę
mokslo programa yra bimai.
Registracijos
diena pareigą.

ko bendro neturi.
Gi nariai
turi teisę kas metai dalinties
kooperacijos pelnu. Angliška
kooperacija didžiumai savo
narių pristato visokias jfems
reikalingas prekes ir valgo
mus
produktus.
Daugelis
darbininkų net nusisamdo na
mus, prigulinčius kooperaci
jai.

Šiandie tos kooperacijos tu^
ri plačiai išvystytus reikalus.
Ceylono saloje turi milžiniš
kas — 20 tūkstančių akrų di
dumo — arbatos plantacijas.
Aprikoje turi didelius žemės
plotus, kur auginamos viso
kios rųšies palmos, iš ten par
traukiama riebumai ir aliejai,
Vokiečiai su lietuviais ne
augina nuosavias avis: turi daro jokių kompromisų. An
nuosavias audimines, rūbų tai už deportuojamus ir kan
gaminimo įstaigas, avalinių
kinamus belgus visas pasaulis
dirbtuves ir tt.
užstoja.
Visos šalys protes
Visos tos prekės į koopera- tuoja prieš nežmonišką vokie
tyvines krautuves apturimos čių apsiėjimą su belgais. Te
be jokių keliaujančių agentų čiau kaizerio vyriausybė ne :
tarpininkavimo, be skambios klauso protestų.
Posenovei
spaudoje rekliamos ir be ki juos persekioja, kankina, de
tokių priemonių, kurios vi portuoja. Lietuvių niekas gi
suomet sūrį ja daug pinigo. neužtaria. Vokiečiai todėl su
Todei ir prekės parduodamos jais elgiasi kaip patinkama.
kur-kas pigiau, kaip privati
Iš Lietuvoje leidžiamų laik
nėse krautuvėse.
Ir dar raščių sužinoma, kad tenai
kiekvienų metų pabaigoje, al- nekuomet nepasibaigia rekvi
likus sąskaitas ir atidėjus žy zicija. Vokiečiai atima viską,
maus kapitalo tolesniam koo ką tik žmonės turi ir ką gali
peracijos reikalų išvystymui, turėti.
palieka didelis pelnas.
ši
Sviesto nuo kiekvienos kar
tas pelnas dividendų formoje
vės kurios nežinia kokiuo bū
išmokamas
nariams
pagal
du pas kai-kuriuos lietuvius
kiekvieno per metu s išpirktų
paliktos , kas savaitė imama
prekių daugumos.
po trečdalį vokiško svaro.
Pastaraisiais keturiais me Ima pieną, kiaušinius, avių
tais tų dividendų, abelnai i- vilną ir.kitokius daiktus. Kas,
mant, kiekvienam nariui iš pav., neišgali pristatyti vo
mokėta po 13 nuoš. kasinėtai. kiečiams paskirtos kiekybės
Argi tai ne graiu# pelnas? sviesto arjDa, kiaušinių, nuo
Argi tai čia ne~ darbininkų su tokių tuojaus atimama pasku
sipratimas?
tinės karvės ir viStos. Žmo
Kodėl nebūtų galima darbi gus verkdamas turi pristatyti
ninkams tokias kooperacijas hunams reikalaujamus daik
tus, jei nori apsisaugoti jų
kurti Amerikoje?
Omega. , žiaurumo.
Kai-kada Lietuvoj leidžia
mieji laikraščiai parašo, kad
vienur-kitur lietuviai pagami
na lošimus, arba pasilinksmi
Cicilikai ir vėl užpuolė
nimus. Reikia manvti, kad tovyčius.
kias žinias patys vokiečiai pa
Nes arSekmadienyj, rugpj. 25 d., deda į laikraščius.
p. A. Specijonas, vytis, taipgi I gi lietuviai gamins bent kopasilinksminimus
ant
ir moksleivis, lydėjo savo kius
draugą, moksleivį, A.J.Žvirb- krūvų Tėvynės griuvėsių. Ba
lį. Ir štai atėjus jiedviem ant das ir neapsakomas vargas
kampo 108-tos gatvės ir Mi- nebendrauja su lošimais ir pa
cliigan A v c
pamatė besi- silinksminimais.
Vokiečiai pragaišino mušu
stumdant būrį lietuviškų cicilikų. Cicilikai pamatę moks šalį ir išbjaurino pačius gy
Pranešama, kad
leivius pradėjo šaukti juos ventojus.
pas save. A. Specijonas atsi Lietuvos žmonės del vargo įsveikinęs su draugu,
nieko prato girtuokliauti ir piktablogo nemanydamas, priėjo dariauti. Vokiečiai mūsų ša
prie jų ir mandagiai pasvei lį suteršė visokiomis bjaurio
mis ligomis.
Pirmiausia tą
kino.
Tamsus bolševikai tuoj už šalį apgriovė, gi paskui pa
sipuolė aut jo. Girdi, jus vy čius žmones ištvirkino.

Iš ROSELANDO, ILL.

čiai ir moksleiviai dirbate sykiu su kunigais, rengiate pik
nikus ir balius. Jus esate
priešai laisvės. Taipgi pradė
jo eicilLkiškais žodžiais plūs
ti vietinį kleboną ir patį A.
Specijoną.
Vaikinas nežino
damas kame dalykas, papra
šė, kad paaiškintų ką tas vis
kas reiškia arba, kad nutil
tų.
Vienas iš būrio bolševikas
(vardas ir pavardė žinoma)
nieko nelaukdamas visa spė
k a drožė moksleiviui į veidą. Laimė, kad tame laike
atsirado draugai, kurie atgi
nė; kitaip Dievas žino kas
butų buvę,' gal gyvastį butų
atėmę.
A. Spicijonas ištru
kęs iš bandytų įbėgo krautuvėn ir pasišaukė policiją.
Tuo tarpu bolševikai leidosi
kur kojos nešė. Pribuvusi po
licija kaltiniijkii jau nerado.

' *M
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Pirkite "Draugo" serus

Kas gi ten bus gera? Visoj
šalyj tik vienos rekvizicijos,
tik viena baudžiava, vokiečių
įvesta.
Daugelis stipresnių
lietuvių deportuota į Vokie
tiją. Tenai tie nelaimingieji
pristatyti prie sunkiausių ir
pavojingiausių darbų.
Da
bartiniais laikais
Lietuvon
gryžta daug pabėgėlių iš Ru
sijos.
Patys vokiečiai juos
vjliote-vilioja.
Sugryžusius
vokiečiai kuoveikiausiai pa
jungs darban, varys Vokieti
jon arba ir karės frontan.
šiandie vokiečiams yra reika
linga turėti daug kareivių.
Todėl savo darbininkus varo
kareiviauti, gi prie darbo pri
stato užimtų šalių žmones.

•+—
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DALYVAUKITE

KONTESTB

"Draugo" Bendrovė platina biznį, užtat
didina &rų kapitalą.
I keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00.
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vien$ šėrą.
'
.
Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą bizni.
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien
raštį į savo rankas; patapkite jo savininkais".
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigBis 31 d. spa
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
Visi dalyvavusieji konteste komitetai (arba pavieniai),
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra
dovanų.
'
1-moji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
kol "Draugas" eis. t
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
go" kopijos už dyką.
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana —- po 3 "Draugo" kopijas• už dyką nurodytiems as
«
menims.
ATSILIEPKITE!
Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
Rašykite šiuo adresu:
"DRAUGO" KONTESTAS,
Chicago, Illinois.

1800 West 46th Street,

PRANEŠIMAS.
Kuomi
pranešu
gerbia
mai
visuomenei,
kad nie
kas
nesikreiptų
į
ma
nę su įvairiais politiškais
klausimais ir užkvietimais su
prakalbomis, nes negalėsiu tų
prašymų išpildyti — esu ka
reivis.
Jeigu butų koks labai svar
bus reikalas, tai
meldžiu
kreipties į Chicago University
Training Detachment, 5723
Dorchester Ave.

fįį:[įi.::iW.^:y.-
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kaudami pečiai, sustingę
strėnos ir kaklas visį sus
tingimai ir skaudėjimai
Šis pranešimas, rodos, nėra turi pasiduoti Sloan's
Linireikalingas ir nemaniau aš jo \ mentui.
Nereikia trinti. Tiktai pa
rašyti, nei laikraštyje užimti ',
skaudamas vietas, jis
vietos, bet parvažiavęs namon tepti
apsilankyti radau keletą poli greitai įsigeria į kuna ir atlei
Geresnis negu kokie
tiškų svarbių laiškų, palie džia.
pleistrai arba mostis, ir nenu
čiančių visuomenės reikalus.
dažo skuros.
Man nesant namie, laiškai ta
Turokitr buteli parankiai del rumaliziuo,
išsisukimo, dantų skaudė
po neatsakyti ir rašytojai laiš
jimo, neuralgijos skaudamų strėnų
kų tapo apvilti.
ir sustyrusių muskulų.
Šis ir privertė pranešti vi
suomenei, o ypatingai tiems,
su kuriais daugiausiai vei
kiau, kad esu ne studentas,
bet kareivis.
J. P. Poška.

Sloan's
Liniment
A'/L L S
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LAIMINGAS MIESTAS.

P/U n . ,
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VYRIŠKU DRAPANŲ
I
Miesto St. Louis valdyba I
: BARGENAS :
I
paskelbė, jog ateinančią žie =
Haajl neatimti, daryti ant at
mą šitam mistui nereikėsią
sakymo statai ir orsrkotal, rertės nno m iki $14, dabar parsteigti anglies stočių, kaip
•lrtooda po $11 ir $11.
kad buv 0 praeitą žiemą. Fa
Nauji daryti gatarl D M $11
Iki $11 Bintai ir overkotai. a s o
brikantai jau prisipirkę rei
$T.St Iki 11 dolerių.
kalingos anglies, gi privati
ftlna*
pasirinkimas
kailis
pamaltų
orerkotu.
niai namai taippat pilnai ap
•Įsai mažai raitoti slatal ir
orsrkotal rartės ano $11 iki
Girdėjau, kad moksleivis mu rūpinti tais juodais deiman
$11. Dabar $1 ir angičiaa. Kel
tais.
šeiką paduos teisman.
nės nno $1.14 iki $4.14. • a l k ų
..
slatal nno $1.44 lkl $7.14. • a Tai matote kas per vieni
ir K
yra mūsų bolševikai, tie, tau Rssid. tts a
id BlTd. Chi
ATDARA KAaDfJOU
i ir
tos atmatos.
Jie panaudoja
Tslstonas Haymarkst S144
netik bjauriausias priemones
8. GOBDOH,
prieš katalikų jaunimą,
bet
1414 a Malate* K* fifeloaco, f a
iTdjtojas Ir
net ir -fiziškas jėgas.
Jie
•pscUallataa Moteriškų, •yriškų,
iimilllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllil
f a i k ų ir Tisų chroniškų ligų
šmeižia bjauriausiai per savo
i: 1114 a Halstsd 0 t , Cltlm** iilNIlIUIIIIUIIIilIlIlIlUIIIIIIHIIIIIIIINIIIII
laikraščius ir prakalbas, bet
f
JOSEPH 0 . WOLON
|
TsUfonas Drorar » t f t
Lietuvis Advokatas
i
matydami, kad visi jų šmei ••LANDOS? 14—11 ryto 1—t ps =
platų; 7—1 rak. Hsdėlioms 14—11 d
St So. LnSalle St.,
H
žimai eina vėjais, panaudoja
Vakarais
1111
W.
l
l
n
d
Street
E
1IHHIHMV
paskutinį savo įrankį-kumšti.
Rockwell 1191
E
Resldence
Humboldt
IT
=
Dabar kiekvienas gali su iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiina j
CHICAOO, IUJNOIS
=
prasti, kad mūsų cicilikai sto
A. A. I L A K I S ,
IIHHIIIInaaUllllllllllllllllllMIIIIIHIIilIlIlliT
vi lygiai su laukiniais žmo
Lietuvi* Advokatai
*^mw*mm>•<>••
. m
nėmis, nes visai nekaltą ir
Telefonas: PULUfAJI J
LAW7IB
be jokio reikalo vaikiną už
Ofisas mieste;
0r.„ D. J, BAGOČIUS
lf-tų
lnbq
—
Kambarį*
UJSTfTVIS GTDTOOJAl
puolė, ant gatvės pačiam vi
Assnolatlon Bldej.
B CHIRURGAI
10 no. Laflallo i t
durdienyj (3 vai. po pietų),
11T11 SO. mCHIOUP AVI
Ohloasjb, m.
ROSSJtuUrD, ILLTjrOIS
norėjo sveikatą atimti.
»»«*.
• • » • • • mm<
z Talefona« Bandolpb 1111
ntarnlnko ir Pėtnycio* vaka
Panašiai jie pasielgė jau ne=
rais ano T Iki 1 vaJ.
Stocks
ir
Bonds
Perkami ir Parduo
pirmą sykį ir ne vienoj vie
MM no. Balsend a***,
W T*fdi lll44$f
_^__ danti Teiktus darbas. A*dfew»*Go<
toj.
*iį|S.
,
t Ml
104 So. La Salia St., aidėta 1400 nu
•
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DR. A. A. ROTH
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TiK-imlienis, Rugp. 2S, 1918
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SUVIENYTU
VALSTIJŲ

KARES GYVENIMAS ATRODO

ATEIKITE IR PAMATYKITE KAIP
Pamatykite vėliausius karės įrankius, iiuu*l)ine guntf,' tankus, orlaivius, bombas, guzo
nmskas, Uumiolcs' ir tt. Yra daug karės įrankiu paimtu, zepelinę, "Bortinis", šalmu, ge
ležiniu krvžiu ir kitokiu įdomiu dalykų.

Nedėlioję, Rugsėjo 15, bus LIETUVIŲ DIENA
Padarykite savo plt'iius iškalno, kad visi galėtumėt atsilankyti ant šios dienos. Atsi
minkite, kad si diena yra mums lietuviams paskirta, todėl neatsiJikime nuo kitų tautu; ir*

visi skaitlingai atsilankykime. Tie kurie nusipirks tikietus iškalno, mokės tiktai 25c. ant
rugsėjo --ros ir potam tikietai l)iis 50c. Pirkite savo tiekietus iskalno per Lietuvių Komi
tetą sekančiose vietose:
Universal State Bank, 3252 So. Halsted Str.,
Town of Lake, Jos. J . Elias, 4600 S. Wood St.,
West Side, John I. Bagdžiunas, 2334 So. Oakiey Ave.,
18-tos ir Union Ave., A. Dargis, 726 W. 18th Str.,
North Side, Jos. Kurlikauskas, 2241 Cortland Str.,
•

Cicero, Alex J . Lemont, 1405 So. 49th Ave., Cicero. 111.,
Taip pat ir • 'Draugo" Administracijoj, 1800 West 46th §tr.

pasilinksminimo
draugauti su lietuvišku jauni rių norinčių prisirašyti prie surengimų
mu dėlto, kad susipratęs jau Liet. Vyčių 30* kuopos, eita vakarėlio. Šis klausimas pra
nimas tuojau pažins jų blogus prie komiteto ir delegatų ra eitame susirinkime, buvo pa
Apkalbėjus smul
įpročius ir žemus palinkimus. portų. Delegatas į Liet. Vy keltas.
•
Labai batų geistina, kad čių CliicagOs; Apskritį išdavė kiau tapo išrinkta komisija,
Visiems aukotojams ir au- visos tos " p a n e l ė s " pasektų raporte iš pastarojo Apskri kuri tame pasidarbuos.
GRAND RAPIDS, MICH.
\ kotojoms, vardu nuo karės tas lietuvaites, kurias augš- čio susirinkimo, kuriame bu
Su šiuomi susirinkimas ta
^nukentėjusių brolių ir sesučių, eiau paminėjau, tuomet jauni vo tvarkomi įnešimai L. Vv-po uždarytas. Uždarius susi
Pavyzdingas vakarėlis.
Suimtoje, rugp. 17 d. p. P.< o taipgi ir mūsų Lietuvos, ta- mo veikimas pasidarytų žy čių VI.seimui. Raportas tapo rinkimų jaunimas kibo prie
mesnis, nes pajėgos butų di išklausytas ir priimtas.
žaislių. Pažaidęs, pašokęs ir
Butkus parengė išleistuves riti širdingų ačių.
J. d, ELIJOŠIAUS SVETAINĖJE, 46th ir Wood |it»|
Paskui eita prie klausimo šnekučiuodamas išsiskirstė į
Pinigai tapo perduoti Tau desnės.
savo broliui, kuris iš Grand
Kur.
I tai visųpirma tėvai pri kaslink siuntimo delegato į L. namus.
Jiapids iškeliavo į Smmton, tos Fondui.
Prasidės 8 valandą vakare
Vyčių
seimų
Clevelandan,
O.
valo atkreipti savo atyda.
Pa. J išleistuves buvo pa
UžpraSome visus lietuvius kuoskaitlingiausiai susirinkti, kad
Malonu yra priminti, kad
Turi savo vaikus iš' mažens Besvarstant tų klausimų pa
klausytume! ir išgirstumėt ką. naudingo apie dabartininus ir ateins
GRAND RAPIDS, MICH.
kviesta keletas artimųjų drau
Brightono Parko vyčiai kiek laikus Amerikoje ir Europoje.
mokinti, juos prižiūrėti, kad sirodė, kad kuopa neišgalės
gų bei šiaip pažįstamų. Susi
galėdami veikia labui tautos
Su godone, užprašo visus
Grand Rapidso lietuvių ko visuomet H padoriai
elgtųsi. siųsti delegato, kadangi pasi
rinke, svečiai visa. laikų pralei
KOMITETJ
ir bažnvčios. Beveik visi nalonija
yra
nemaža.
Lietuviai
Tėvai privalo vaikams išaiš rodė, kad kuopos iždas nega
w
do šnekučiuodami tarpe *ai.uRI". * " * •
ves, dainuodami įvairias dai susiorganizavę į draugijas bei kinti kiek galint kataliko pa lės ištesėti apmokėjimui de riai lankosi į susirinkimus
kas liudija, kad jaunimo rei
reigas, kad paskui vaikai bu legato kelionės lėšų.
neles.
Laikas taip greitai organizacijų kuopas.
Pastaruoju laiku gana tan tų naudingi bažnyčiai ir tau
Visų jau buvo nusiminta, kalai visiems apeina.
prabėgo, kad" nei pamatė
Bravo L. Vyčių 36 kuopa!
. R. bet štai darbštus kuopas na
kaip prisiartino vakarienės kiai patėmijau laikraščiuose, tai.
8—
Ten
Buvęs.
o
ypač
"
D
r
a
u
g
e
"
,
apie
tos
ko
rys hvvienas iš jos palaikyto
laikas.
•
LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOI
lonijos lietuvių ir jaunimo
E. VANDEGRIPT, PA.
jų,
p.
J.
Vilimas
praneša,
kad
Užėjus kalbai apie Lietuvos, veikimų. Šiuomi aš pabrauk
Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai experal,
jisai
savomis
lėšomis
važiuo
gali jums patarnauti puikiausiai ir greičiausiai, sutaisome visokį
reikalus, ant galo p. V. Jusns siu apie čionaitinį jaunime.
Klaidos atitaisymas.
ja į Clevelandų ir sutinka at
pasigadinimus.
Sutaisome a n t kelio sustojusius, traukiam šului
"
D
r
a
u
g
o
"
195
num.
tilpukeliais žodžiais priminė, kad
sius. Reikale kreipkitės pas mus.
Kitose kolonijose, tėmyk,
stovauti L. V. Vyčių 36 kp.,
gera butų, jeigu mes kalbėda jaunimas, turiu mintyj abiejų sioje korespondencijoje, ku jeigu l i k kuopa duos jam įADAM WIDZES, 3222 S. Halsted St.,
TU. Drsiir 21
rioje
buvo
aprašyta
Dr.
J
.
J.
IŠ
DIEVO
APVE1ZDOS
mi apie Lietuvos reikalus n?- lyčių, veikia iš vieno.
Pas
galiojimą.
Visų narių akys
•:«
prakalbos,
įvyko
PARAPIJOS.
pamirštumėm ir sušelpti 'ją mus-gį truputį kitaip. Ant Bielskio
nušvyto. Vos spėjus j a m pa
klaida.
Buvo
pasakyta,
kad
aukomis.
Kad kiekvienas vaikinų nieko tokio negalima
baigti kalbėti, tuojau pasigir
Extra!
prakalbų
pertraukoje
p-lė
K.
prie pirmutinės progos kiek sakyti, jie veikia, darbuojasi.
do trenksmingas rankų ploji
United Statei Food Admlnis tration Llcena© JTo. OftOl
*
Kažimaitė
padeklemavo
ei
išgalėdamas paaukotų, nes Bet, kad veikimas butų pasekmas, kuriuo visi nariai jam. Rugpj, 29tą d. L. Vyčių 4-ta
les:
"Amerikos
lietuvaitė".
nuo mūsų, kaipo nuo savo sū mingesnis, prie vaikinų priva
kuopa turės labai svarbų susirin
išreiškė ąčiu.
nų, tėvynė reikalauja pagel- lo prisidėti ir merginos ir ben Turėjo būti, kad padeklemavo
Taigi L. Vyčių 36 kuopų p. kimą, kuriame bus daug svarbių
dalykų apkalbama, k. a. apie atei
bos. Visuose svečiuose matėsi drai veikti. Pas mus kitaip. p-lė K. Kazinaitė.
J. ViMmui įteikė įgaliojimų
nantį bazarą, taipgi ir darbinin
A. D.
atjautimas ir noras šiek tiek Tiesa, čia yra kelios tikros
atstovauti 36 kuopų,
kai bus renkami į bazarą. Kvie
paaukoti. Aukojo sekančios lietuvaitės, kurios netik vei
' Svarstant kitus reikalus čiame visus vyčius ir vytes atsi
ypatos. P 0 1 dol.: V. Jusas, kia sykių, bet dar ir pavyz
prieita prie klausimo ar ne lankyti į šį susirinkimą.
K. Runkevičius. Po. 5 0 c : J . džiu būna kitiems. Tos veik
gerai butų, kad* kuopa sureng
L. Vyčių 44a kuopa.
Bonis, A. Jaruševičius, J . De- liosios lietuvaitės yra gerai
tų šeiminiškų išvažiavimų Į
a 1I
linikaitis, P . Jankauskas, P. žinomas visiems grandrapiuie
kokį parkų. Apkalbėjus trum
Ir
dftog
IŠ WEST SIDES.
itavtu parduoda ta
Kluonis, P . Butkus, M. Jusiu- čiams.
pai šį klausimų nutarta su
pačia kare po SOo.
IŠ
BRIGHTON
PARK.
tė, A. Abromavičiūtė. Po
rengti išvažiavimą į Jackson
Bet, šalę tų yra tokių lie
West Sidės Lietuvių Viešo
r
25c: A. Bernotas, P . Mede- tuvaičių, kurios neskaito sa
Park 'ų. Išvažiavimas įvyks Knygyno delegatų Busirinkimas
fUBUACBU
OOOOA
šis-tas iš L. Vyčių 36 kp.
[t*bal
fermi
po
linskas, J . Butkus, V. Zokas, ve lietuvaitėmis, gėdinasi lie
8
VIKST
AH
ateinančioje nedėlioję, ty. rug- įvyks trečiadieny j , rugpjūčio 28
susirinkimo.
mintinę n i i
J. Zokienė, S. Slavynas, A. tuvižkumo ir su lietuvišku
-sėjo 1 d.
,
d., 7:30 vai. vakare, M. MeldąBendžiunas.
Viso suaukota jaunimu nenori susidėti. Jos
Geistina butų, kad tame L. žio svetainėje, 2244 W. 23rd PI.
Rugpj. 22 d. Nekalto Pra
7 dol. 75c
BEDU
L 1 M 4 W.Cbtcag*> ar I i i l W. I b i f et.
draugauja su svetimtaučiais, sidėjimo Švenč. P . Marijos Vyčių 36 kp. išvažiavime da
Visi delegatai malonėkite buti 1S7I^BST
4t«W.
lf llwaukee av' *lgS6 FMueisland ar
BOLTH
811)
f
7 l f W.
nei
atsilankyti,
nes
yra
daug
MS4
IIIhraukee
av
SU
t
W.
Korta
av.
parapijos
svetainėje
įvyko
su
lyvautų
ir
kitų
kolonijų
vy
dargi
ne
katalikais,
ir
su
jais
Nors' tai "nedidelė stirna
1217 80. Halsted st. 8 t i s Wentworth av 1444
1M6
itllaraukee
a
1882 So. Halsted s t 8417 80. Halsted st. 11441
tečiau jeigu mes prie kiek- randą sau malonumą. Tokių; sirinkimas. Susirinkimą ati čiai, kad tokiuo būdu visiems svarbių Knygyno dalykų apsvar
4719 8. a^nland av. •411 IT.
1818 W. l l t h e t .
m«W.lfadlsoB«t
stymui.
darė
pinu.
P
.
Kvietkus
su
pasilinksminti
ir
pažaisti.
lietuviškų
"
p
a
n
e
l
i
ų
"
pąs
mus
nos progos aukosim, tai <įidet i l t W.Madieo» tt.
.
L.
V.
K.
Valdyba.
malda.
Nesirąndant
naujų
na-1
Paskui
buvo
svarstyta
apie
yra.
J
o
bijo
ar
gal
nenori
s
les sumas sudėsim.

Lietuviai Amerikoje.

Didelis Republikoniškas

SUSiSINKIMAS-MITING

Ser. vak. 28 d. Rugp.-Au

PRANEŠIMAI.

•

EmUHi

C0FFEE

Chicagoje.

19c

47c

30c

Tzr**- 14c! 4i

D R X O I K S

Trečiadienis, Rngp. 28,. 1918
• * • » •

PAIEŠKOJIMAI.

CHICAGOJE.
PIRKITE KARĖS PARO
f
DOS TIKĖTUS

f

Ateinančią savaite Clricagoįe bns a t i d a r d a dar neknomet nematyta karės paroda.
Pirkite ton parodon tikėtus.
Kiekvienam yra verta pama
tyti tas indomvbes.
Tikėtų kaina dabar tik 2f>e.
i t einančią savaite bus bran
desni — 50e.
Pirkite dabar tikėtus!

ržDARYTA BANKĄ GARY.
IND.

SVEČIAI.

iiHilimirHinifciiiiilKilife

Atyda Šiaudams!

P a t e s k a u ' vietos kaipo vargoninin
kas mažoj parapijoj, apsiimu ir zak/istijonauti, esu mokinys.
Meldžiu
Vienas mažas "ftnisher" su moto
atsišaukti tuojaus į
ro geriausiam stovyj, antras ranki
"Draugo" Administraciją, 1300 W.
nis Jack skūra ir kitt čiaušiams rei
46th St.
,
kalingi dalykai, gaunami pigiai pas
Paieškau darbo prie mažos šeimy
K. KAPLAN & SONS
nos, mokų gerai virti ir kitus reika
lingus naminius dalykus, ' e * i prity 4608 S. Ashland Ave.
Chicago, 111.
rus.
Algos $6.00 j savaitę.
Mel
Telefonas Yards 8404.
džiu tuojaus atsišaukti.
Mar. Marčiulionis,
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiimiiiiiiii
4856 Bishop Str.

Vakar- Cliicagoje
viešėjo
ir lankėsi * ' D r a u g o ' ' adminis
tracijoj gerb. kun. J. Kelme
lis, buvęs Grand Rapids'o
Mieh., dabar We>tvillės, 111.
Reikalingas kriaučius arba bushlietuvių parapijos klebonas ir elman
del vyru krautuvės, gera už
p. Juozas Urba su šeimyna. mokestis geram žmogui. Atsišauki
te tuojaus.
P
Visi atvažiavo p. J . Urbos au
B. Ooldberg,
tomobiliu. P-as J. Urba yra Drover 4030 4538 So. Ashland Ave.
Chicagos poliemonas.
•

Sekmadienį ežere Michigan
nuskendo ^4 metu mergina
Dorotha Jv.L^ing iv 15 metu
vaikas John Eekberg.
Mergina irstėsi luoteliu ir
su šituo apvirto. Suskubta
iai pagejbon. Bet jinai kaip
panė'ė vand »nin, daugiau ir
neiškilo. Paskui ištraukta la
vonas.
Vaikas-gi nuskendo maudy
damasis.

•

-

•

Dr. A. E. RUTKAUSKAS

idgeporto lietuviams totbar yra didelis paranatlikti visus reikalus,
Sius sąryšį su "Draugu**.
Mozerio ofise,
laiko sutaupymas, nes
reikalų lietuviams ne
važiuoti " D r a u g o " ofi>et galima viską atlikti
[irtos.
pamirškite adreso:
>ZAS MOZERIS. 3313
.STED 6AT.
mtą Juozą Mozerį gali;i jo ofise kasdien nuo
ligi 11:00 dienos. Gi
Utarninkais, ketversubatomis nuo 5:00 livakare.
" D R A U G O " ADM.

VINCAS

STANCIKAS.

turi didelį nuošimtį vardų ateivių.

GYDO VISOKIAS LIGAS

0

merikos armijoj.
-

l

Tie vaikinai kurių tėvai vra atvykę iš kitu

Telefonos Boulevard 7179

DR. P. ŽILVITIS

žemių parodo savo Amerikonizmg.

-

DAKTARAS
iv
CHIRURGAS
SS1I South Halsted Gatve
CHICAGO, H J j .

Parsiduoda geras namas ant 7
pagyvenimų, *randos atneša $80 ant
mėnesit).
Priežastis pardavimo, sa
vininkas iš važiuoja ant farmų.
Ma
lonėkite tuojaus atsišaukti sekan
čiu adresu:
4339 So. Hermitage Ave.

už. vieną idealą ir už vieną pergalę.
Tūkstančiai darbininkų Wilson & Co., yra ei

Tel. Drover 7648

lėse tų.

Dr.C.Z.Vez

*• • 5

/

J i e yra tikri amerikonai ir ši šalis jais di

džiuojasi.

* m m m++m~*mmn •» — • ~> P

Jie gina principus, kuriuos jų tėvai at

sivožė į šią šalį ir tas institucijas, kurias jų tovai
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

I

ALEX. MASALSKIS

padėjo sudaryti.

|

GRABORICS

Mos visi stovim petys į petį šioje karėj ir ji

LietuTls graborius.
Atlieku
isokias
laido
tuves koplglauslal. Turiu sa
vo karabonus Ir
-•automobilius.

tiktai gali pasibaigti galutina pergalę dei Ame
rikos ir talkininkų — pergalė kuri atneš garbe ant

|

*i. J .f-it

JO&

3307 Aūburn Ave.

E

sūnų Amerikos ir ateivių, nes jie prisideda prie
1

X

E Taipgi dtdes—ne dali grabų
S p a t į s dirbams.

|

Telepkooe Drover 418t

v\

1:
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Dr. M. St upnicki

n
ycnvi cuo^ntee*

vy \y

CHICAGO

.

3109 So. Morgan Street

r\

V V I L S O N Qa CO.
.*

*

Tha Wilson Label Protects Your

CHICAGO, ILLINOIS
Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto:
6 po pl«ti| lkl 8 rak.' Nedalio
mis nao 6 lkl 8- vaL vakare.
Teisron&s Yards 6889

Table
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Bus Laimingu ir Turtingu Tik Tada Kada Dirbsi Pats Del Save

• ORINTIF-1I PACJERIBTT
SAVO BUV1
IŠEINANT IS SUNKIAI DIR
BANČIOS KLESOS.
Savo Uuosose valandose galite
lSraoktl:
Kirpti, sluti ir prosyti ant gerų
mašinų.
KURSAS $15, $25, 836 ir 830.
ant lengvų IšmokSčių.
Ateikite
Šiandien J mūsų mokykla ir per
sitikrinkite.
Kamttorie 418-417 Frie* Oity Ha)I

<•

MASTER TRADES SCHOOL
118 X. La SaUe s t.

••

f. W. RUTKAUSKAS
•ADVOKATAS
Veda Bilas Vienose TeJsmooee
i
Ofisas Didmiesty j :
• 8 W. WASHINGU ON STREaTV
Kambaris 688
Tel. Central 6478
Ofisas ant Brldgeporto:
8805 SO. MORGAN STREKT
Tel. Tards 788
a r v a n l m a s , 811 W. a t v *
TsL Tards 4881.

m
i

Dr. A. R. Blumenthal D. D.
AKIŲ 8PEOUALISTA8
Patartinas Dykai.
Ofiso valandos: nuo 9 tfi ryto iki 8
vai. vakaro. Nedėliomis 9 iki 13
464D S. Ashland Ave. k a m p 47 S t
Telefonas Yards 4317
Telefonas Boulevard 8487

••'

"T

Tai BŪSI GRAŽUS 1 Ją iidir
ba Mentholatnm Co. Prieš eiti a r>' l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i m
£
folt ištepk veidą moačim per k* 5 Tel. Drover 7042.
Iii vakaro*, o padaryt veidą tyrt Į Dr. S. N AI KELIS I
ėr tkaiisciu baltu.
Toji metti* =
LIETUVIS GYDYTOJAS
E
=
I
R
OHIRURUGAS.
E
išima plėmut randooot, juodnt a.» E
4712 So. Ashland Ave.
E
ba iiakut ir prašalina visokio* E Valandos nuo 7 išryto iki 4 po E
pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. E
gpoogoa noo reido. Kaina defo == Nedėliomis
nuo 10 iki 12 ISryto E
tėi 50c. ir 8)1.00. Pinigus galit E
Cicero Ofisas:
E
E
*
48th
Ave.
Ir
14th
St.
.
E
siutti ir įtampomis.

luilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu

Dauguma iš šitų vai-

kinu vra atoiviai.

LTET U VIS D E MTISTAM
Ta landos: nuo 9 ryto Iki 9 vak
Nedėliomis pagal sutarimą.
4711 SO. ASHLAND AVKKUK
arti 47-tos Gatvės.

Mokinama: angliškos ir lietuvis
kos kalbų, aritmetikos, knygvedy*
tėa, stenografuos, typewrittng, pirk
lybos teisių, Buv. Valst. istorijos
abelnos istorijos, geografijos, pollt*
kinėa ekonomijos, pilletystėa, daili*
rasystės.

Vincas Stancikas yra "Drau
g o " agentas Town of Lake.
"Dijvnfo Administracija jį
įgaliojo šią savaitę West Side
ir Brighton Parke ap-ankyti
visus ''Draugo*' skai^/tojus
prenumeratos •reikalais. Kiek
vienas lietuvis gali jam užsi
J. RIMKUS,
mokėti už dienraštį " D r a u g ą " P. O. Box 36, Holbrook, Masą
4
'DRAUGO" ADM.

Dar daugiau išeis.

$

Amerikos Lietuv, Mokykla

NUSIPIRK MOSTĖS

Jie sale vai-

kinų,^ kurie yra gimę amerikonais, kartu kariauja

» • » » » • • mm »••» g
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Kambarts 14, 15, 16, 17 Ir 18
Tėmykite J m a n o parašą.
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8
vai. vakare. NedėlioJ nuo 8 vai.
ryto lkl 18 valandai dieną.

Mokinimo valandos, nao 8 r y u
lkl 5 po pletu: vak. n a o 7:te lkl 9 *•
%twm aa. Halssnd e t .
CBstosuro. «?»

Visos

tautos yra reprezentuojamos didžiojoj A-

• 4 1 7 Boatfc W e e t e n B o a l e v a r i
W. 85-tos Gatvė*

ARBU BRIDGEPORTO
LIETUVIAMS.

Įsam Bridgeporte "Drauagentas yra JUOZAS
SERIS. Jis savo ofisą tu
num. 33T13 SO. HALSST. Juozas Mozeris yra
>tas kolektuoti už dien' Draugą" pinigus nuo
Įytojų, priiminėti "DrauI prenumeratą ir paskelbi-

IEKVIENAS listas iš PJuropos Karos lauko

Telefonas: McKinley 6764

PRANEŠIMAS,

Centro Valdyba.

••

-

DIDŽIAUSIAS BARGENAS.
Parsiduoda 5 sėdynių automobilius
"White" visiškai mažai važinėtas.
Parduoti turiu trumpame l a i k ą nes
išvažiuoju kariuomenėn.
Matyti ga
lima kas dieną po No. 1942 W. 47th
St., Chicago, 111.

Garv, Indiana uždaryta viea iš seniausiu tenai banku —
orthern State Bank. Banką
iždarė valstijos auditorius.
Auditorius pažymėjo, kad
AMERIKIEČIAI PAIEŠKO SAankos depozitai išleista del
W J Ų LIETUVOJE.
isokių blogi} paskoltj ir bloPaieSkau tėvų: Ignaco Tamo&ausko, Konstancijos Tamošauskienės ir
os valdvbos. Banką nedali
sesers Stepanijos,
Kauno
rėdybos,
Telšių apskr.. Kartinos parap. Gir
imokėti pinigu.
dėjau, kad užimant vokiečiams Kau
Bankos viduje pastatyta poną,
pasitraukė J gilumą J Rusijos.
Meldžiu, kurie žinot apie juos pra
eija r nes gali kilti sumišimai,
nešti, užtai busiu labai dėkingas.
arėjo 655,000 dol. depozitu.
Ignacas Tamošauskas,
CHICAGO, ILL.
1588
Garfield
Ave.,
Kaikurie bankos viršininkai
Gary (Tollston), Ind.
Artina, kad visi depozitai
L. R. K. Labdarių Sąjungos Paieškau tėvų: Ignaco Mažeikos,
|g išmokėti.
Onos Mažeikienės ir sesers Barboros
Centro susirinkimas.
Pocienės. Kauno rėd., Telšių apskr.,
parapijos.
Vokiečiams už
Seredoje, rugpj, 28 d., 7:30 Plungių
IAS BUS NAUJAS POLICI
ėmus Kauną, daugiaus nesusirašo
vai. vakare, Apveizdos Dievo me. Meldžiu žinačių pranešti.
JOS VIRŠININKAS.
Mažeikaitė-Tamošauskienė,
parap. svetainėje prie Union 1588D. Garfield
Ave.,
Gary (Tollston), Ind.
A
ve.,
arti
18-tos
gatvės
įvyks
Mirus Chicagos
policijos
ršininkui dabar visi sužiuro L. 8. Centro susirinkimas.
mesto majorą, ką jis nus- Kviečiame visu kuopų ir Kūt.
•s nauju viršininku. Bet dr-jų atstovus ir dvasiškiją
Pr. G. M. GLASER
PRAKTIKUOJA M METAI
įjoras davė suprasti, kad atsilankyti. Kuopos negalin
Gyvenimas Ir ofisas
turįs gražaus laiko visa- čios prisiųsti atstovų į Centro
H 40 K Morgan St., kert* t l «
CHICAGO, ILL.
siai apspręsti tą klausimą. susirinkimą, tegul prisiunčia
Specljal tetas i
savo raportus raštu.
RaMoteriškų Vyriškų Ir Valko
Taipgi Chroniškų Ligų.
VYČIŲ SUSIRINKIMAS porte tur i įuti pirmiausiai
OFISO VALANDOS:
pažymėta ant blankos reika
lkl
9
ryto, nuo 11 lkl t po plat
IR PRAKALBOS.
<r
nuo
8 lkl 8:19 vak. Nedėlios
laujami išpildymai, o ant ant
vakarais ofisas uždarytas.
ros pusės turi but pažymėta,
Teleptaooe Yards *47.
šiandie, rugpjūčio 28 d.,
ką kuopa veikia, ką per pra
0 vakare, Davis Square par
ėjusį mėnesį nuveikė, ir ką
svetainėje ĮJ. Vyčių 13
žad veikti ateityje.
>pa turės susirinkimą. VySergėkite savo Akis
Kuopų
valdybos
adresai
ir vvtės kviečiami kuoreikalingi.
Todėl
itlingiausiai susirinkti. Su- būtinai
inkiman atsilankv^ ir gerb. kuopos teiksis prisiųst savo
fias kun. Mikšys. Jis žada valdybos adresus trumpame
Turi būti pažymėta
nj jaunimui šį-tą papasa- laike.
Kviečiami vvciai ir iš kapeliono vardas ir pavardė
ir jo adresas su vardu parap i
kuopų.
jos globėjo.
Paskui adresai
Kp. Korespond.
pirmininko, raštininko ir iž
Smetanas ( e r a i pritaikinti akiniai
dininko. ,
a» palengvinimų del Jūsų aklų
lerman-American ligoninėL i o m e t tu kenti nuo galvos skau
Neturiu adresų: 2-ros kp. i< dėjimo,
:ažkokiam George E(hvard
kuomet raidės liejasi} krnRoseland,
111.,
13-tos
kp.
Lš
So.
rą,
kuomet
skaitai ar siuvi ar ra
>re iš nugaro•:; išimta kusai, tai tuomet vra ženklas, kad
la. Policija daro tardymus, Cliieago, 111., 14-tos kuopos iš reikia Jums akinių. Mano 16 m e 
tų patyrimas priduos Jums geriauĮik jis nebus koks naktinis Spring Valley, 111., 16-tos kp. Bią patarnavimą už prieinamą kai*
iš Slieboygan, Wis ir 10-tos na, net taip žemai net iki $8.88
[štiš.
ICrsamlnas suteikiama* dykai.
kuopos iš West Pullman, 111.
JOHN SMETANA
Pasitikime, kad
minėtos
r
Akių Specijalistaa
kuopos trumpoje ateityje pri
sius savo valdvbos adresus 1801 S. Ashland A., Chicago
Kampas 18-toa gatvės
raštu.
l-čios lubos viri Platt'o aptiekoe.

Amerikonai Visi
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Tel. Cicero 39 arba Cicero 262 E
Valandos nuo 9 iki 10 išryto E
ir nuo 4:30 iki 6:30 vakare. E
Nedėliomis pagal sutarimą..
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VIENATINIS BUDAS D A R B I N I N K U I ŽMOGUI PALENGVINTI SAVO, GYVENIMO ATETTJ
ANT ŪKĖS, K U R TAMSTOS LAUKIA TURTAS IR ATEITIS.
Gana jau nešti ta sunku jungą po bosu, kuris vis kuzi na: greičiau ir greičiau dirbk.
Gana
kęsti # skurdą surukusiuose fabrikuose ir mainose, kur gresia pavojus ąyvasčiui ir sveikatai tamstai ir
tamstos pačiai ir vaikams.
Dabar laikas ir proga pabėgti nuo tij vargų. Važiuok j Winsconsin ir pirk sau Šmotą derlingos
žemės Lietuvių kolionijoj, kur jau šimtai lietuvių ūkininkų apsigyveno, busi tarpe saviškių.
Galėsi
sau liuosai ir laimingai gyventi, sau ir savo atei čiai.
Tamstos ateitis yra aprūpinta titkai' ant
farmų, bet ne mieste.
Tamstos laukia laimė atviruose laukuose prie puikių ežerų ir upelių, kur
visados galėsi kvėpuoti tyrą orą, ir naudotis iš žemiškų vaisių, kurie maitina visus gyventojus ir
darbininkus miestuose, kurie gi darbininkai m i e s t e ką uždirba, tą pravalgo, mokėdami baisiai augštas kainas už maistą. Tokiu būdu farmeriai daro sau pulkų pelną.
ŠTAI KA VIENAS AKRAS GEROS ŽEMĖS ATNEŠA F A R M E R I U I , WISCONSINE.
Ant vieno
akro paprastai užauga 250 bušelių bulvių, dabar
farmeriai
parduoda bulves po $1.00 už bu-,
šelj, 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 $20.0.00 nuo vieno
akru 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 galėta parodyti tokį biznj, kad $1000.00 investintų pinigų, atneštu
?<Sj)#0.00 pelno j 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 yra aiškiai žinoma, kad farmeriai yra turtingiausi žmones, nes
tą aiškiai parodo Bankų atstkaitos, kurios su farmeriais daro biznj.
šiandien visoki Amerikos mokslinčiai, kaip tai:
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 t a u . apsimoka skursti po su T
rukusius miestus ir fabrikus ir neklausyk blogų patarėjų, kurie patys nieko neturi tik pavidėdami
kitam bobiškus patarimus duoda, bet nieko n e l a u k ę s eik tuo keliu kuris tave veda prie turto, lai
mės, sveiko ir laimingo gyvenimo ir užtikrintos ateities..
L I B E R T Y L A N D A N D LNVESTMENT OOMPANY, Lietuvių Kolonisacijos bendrovė turi 10,000
akrų derlingos žemės, 8 mylios į vakarus nuo didelio miesto Rhinelander Wisconsin, kurią dabar
parduoda labai pigiai, gi maino ant Ckįcago praperčių. Norintieji pirkti pasiskubinkite, dabar pi
giau nupirksite ir išsirinksite geresnes vietas.
—
j
Pačiame viduryje kolonizacijos žemės randasi Lietuviškas miestas vardu Woodboro, kuriame yra
geležinkelio / stotis, S mokyklos, hotelis, restauracija, krautuvė, daugybė lietuvių ir 40 visokių ki
tokių namų.
Korporacijos keliaujantis direktorius važiuoja iš Chicagos kiekvieną Utarninką ir Subatą, 3 *ml.
po pietų į Wisconsiną ant farmų.
Tokiu būdu, kurie norite važiuoti kartu, malonėsit duoti žinią
vieną dieną pirmiau.
Korporacija turi du Ofisu.
Rašykite arba važiuokite kur jums parankiau ant žemiaus parody
to anrašo.
/

LIBERTY L A N D & INVEŠTMENT CO.
CHICAGOS OFISAS

ANT FARMU WISCONSlNE OFISAS

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

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