\

* » * * * • • • • «•!•* >!•

LITHTTANIAN DATLY IKrEJTO

DRAUGAS
Fnblished Daily except Sundays by
DRAUGAS PIJBLISHINO CO., Inc.,
1800 \V. 48lh St., Chicago, Illinois*.
Phoae: MeKJnlcy 6114. Įstabi. 11*08
One year
>:„ $5.00
6ix months
.'.. $3.00
Thursday's Editfou^
$2.00
S ž » » » » » » » • »i

\ .
::

LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published nnd dlstributed undor permlt (No. 468), authorizcd by the Act of October 6, 1917, on file at the Post Office of Chicago, Illinois. By the order of the President, A. S. Bnrleson,
«

KAINA O
9 CENTAI
PRICE

Mm

CENTS

PRANCŪZAI PAEME NOYON

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, RUGPJŪTIS
Entered

as

Second , Clasa

(AUGUST) 30 D., 1918 M.

Matter Mareli 31, 1916, at Chicago, Illinois under the Aet of Mareli 9, 1879.

VOKIEČIAI TRAUKIASI
ATGAL DIDELIAME SUMIŠIME.

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.

992 ILLINOIS VALSTIJOS
LIGONIŲ SLAUGOTOJŲ KA
RĖJE.

Postmaster

General.

METAI-V0L. III.

No. 203

Iš Lietuvos Vyčiu Seimo

("Draugo ' telegrama).
Washington, rugp. ?>().—Nuo
Prancūzai juos apsupa iš trijų
Washington, rugp. 30. — Su v. Valst. įstojimo karės,
CLLVELAND, OHIO, rugp. 29.—Seime lietuvių legijomj
šonų.
•
Karės ofisas vakar pranešė Amerikos Raudonasis Kryžius
nuostolių surašą su 234 pavar karės tarnybon priėmė 13,347 organizavimas užgirta su didžiausiu entuzijazmu.
Prancūzų Stovykla Prancū dėmis. Iš jų:
Nutarta kuotrumpiausiu laiku įsikurti nuosavą L. Vyčių
išsilavinusių ligonių slaugoiozijoje, rugp. 30.—Greitai se
Žuvo mūšiuose
24 jų. Generalis gydytojas Gor- organizacijos spaustuvę. Tam tikslui parinkta Pittsburgas.
kantieji' militariniai atsitiki
Pražuvo
23 gas reikalavo, kad lig 1 d.
Mokestis kiekvienam nariui^er mėnesį pakelta ligi 15c.
mai netik patvirtina, kad vo
&*, sausio butų surekrutuota 27,Pavojingai sužeista
Visi delegatai pilni vilties ir entuzijazmo.
kiečiai nebegali kontroliuoti
19 j (MM). Reiškia, dar reikia 13,653.
Mirė nuo žaizdų
•
savo veikimų upių Somme,
JURAS.
7 Tš to skaitliaus l)r. Gorgas no
Mirė
nuo
ligų
Avre ir Oise apygardose, bet
77 ri 8,000 gauti pirm 1 x\. spaSužejsta
VYČIŲ SEIMAS PASIBAIGĖ.
parodo, kad jie sumišime trau
lio. Centralė Raudonojo Kry
kiasi atgal.
GALI VISAI UŽGINTI
žiaus divizija, susidedanti is
BĖGA MILIJONAS VOKIE-' PRANCŪZAI PAĖMĖ NO
CLE VELAND, OHIO, rugp. 30.—Lietuvos "Vyčių Seimas va
Illinois, Iowa, Mieliigan. Nu
Vokieėiai trečiadienio ryte
ALAUS DIRBIMĄ.
kar .2:00 po pietų laimingai pasibaigė.
čIŲ.
YON.
!
braška ir \Yisconsin valstijų,
labai skubinosi ant kelio, ku
Sekantiems metams centro valdybon išrinkta: pirmininku
Washington, rugp. 30.—Pa - užima Antrąją vietą pristaty
ris eina i St. (Juentin, La FeLONDONAS, rugp. 30.— Persikėlė per Somme ir nu
.-^didinantis reikalavimas an me slaugotojų. Lig rugp. 26 p. Aleksis, yice-pirmininku p-lė Petrauskaitė, sekretorium p.
re ir Hindenburgo linija.
Rukštalis, iždininku p. Baltutis. Dvasiškuoju vadovu gerb.
Kuone milijonas vokiečių ka
žengė pirmyn 5 mylias.
glių
ir
transportacijos
paran
dienos centralė divizija sure kun. Urbonas.
Gen. Ilumbert'o trečiosios
reivių, pats kaizerio armijos
armijos spaudimąsis iš vaka ku mas andai padavė mintį krutavo 2.611 slaugotojų. Val
Sekantis Seimas nutarta turėti Pittsburge.
žiedas, bėga atgal aštuonias
Su Prancūzų Armijomis ka
aptarti
alaus
klausimą.
Todėl
stijos — gi surekrutavo: Illi
Gefb. kun. Gustaitis pakeltas garbės nariu.
dešimts penkių mylių ilgio rės lauke, rugp, 30. — Gen. ru, gen. Mangin'o kareiviu iš visur manoma, kad nuo da
nois, 992; Micbigan, 651;
• pietų ir kitų kareivių paėmi
JURAS.
frontu.
Ilumbert'o kareiviai vakar pa mas miestelio Novon labai bar ligi karės pabaigos gaii Iowa, .192; AViseonsin, 31 S;
Jie kaip kokia baisiausia ėmė Noyon.
.padidino vokiečių sunkeny įvykti sausas peri jodas alau* Nebraska, 258.
vilnis banguoja atgal Čambrai
Gen. Mangin'o
kareiviai bes. Padidintas pavojus iš ši vartotojams..
Su išplėtimu drafto mefų,
—St. (Juentin—Laon linijon, persikėlė per upę Oise ir pa
Karei prasidėjus užginta ga bus reikalaujama daug dau
tų kraštų privers vokiečius
iš kur jie praeitą pavasarį ėmė Morlincourt'ą.
dar daugiau pamesti, kad iš minti 50 niu&. pirmiaus daro giau ir ligonių slaugotojų.
pradėjo traukti ant Paryžiaus.
Prancūzų pirmoji armija gelbėti gen. Hutier'o armija, mo alaus. Gali but, kad neuž
Maršalo Foch'o nenuvarg- paėmė Quesnoy mišk?), vaka
ilgo bus užginta visai ai u da SUV. VALSTIJOS PRAŠĄ
stančios prancūzų ir anglų ar ruose nuo Canal du Nord. Mis NĖRA KALBOS APIE TAI lyti kol karty nepasibaigs.
LINO KARC.
mijos begaliniai pliekia bė kas buvo stipriai fortifikuo- KĄ, KOL NESUTRUŠKINS
4 U~
gančius vokiečius,
imdami tas ir vokieėiai iš jo mėgino
ITALIJOS MOTERYS NORI
VOKIEČIŲ.
Nuspręs nesutikimus tarp Nimiestą paskui miesto ir tūk sustabdyti prancūzų pirmyn
KARIAUTI ORE
caragua ir Hondūras.
stančius nelaisvių. "
žengimą.
Darbininkai priešingi taikai
Rymas, rujfp. 30.—Daugybe
Anglai
padarė
naujas
vieti
Amerikonai laimėjo pergalę.
Washington, rugp. 30.—Pa BOLŠEVIKAI PANAIKINA, BOLŠEVIKAI SULAIKĖ
be pergalės.
Italijos moterų ir merginų
nės atakas ir nužygiavo pir
prašius Su v. Valstijoms, Nica- »<.
TALKININKŲ PASIUNTI
SKOLAS.
Vakar mūšio laukan intrauk- myn didele savo huišio fronto
pasiuntė
utilitarinei
valdžiai
Paryžius, rtigp. 30.—A. M.
ragua
it
Bandūras
užspaudė
ti amerikonai. Jie laimėjo di dalimi.
NIUS.
Simons, Amerikos socijalis- peticiją, reikalaudamos, kad grasiantį susirėmimą del senai
delį pergalę.
Įsako panaikinimą visų $5,tas, sugryžęs iš Italijos sako, valdžia įkurtų mokyklas, kur viešpataujančių nesutikimų aPrancūzai
penkios
mylios
už
Gi dabar ginasi." kad niekad
Anglai kaip viesulą ūžtelė
000 ar daugiau užstatų.
kad žmonių taika su pergale jos galėtų lavintis valdyme pie rubežių ir pažadėjo atšauk
Somme.
j o per Bapaume. Cinchy ir
jų nesulaikę.
jausmai "absoliutiškai sutru lakstytuvų. J Ų vadovės sako, ti visus sav 0 kareivius nuo ru*
kad Italijos moterys dažnai
Guillemont. Apsupo Combles,
Prancūzai smarkiai vokie pino' ' visas pajėgas sudaryti
bežraus ir paduoti klausimą
Amsterdam, rugp, 30.—So
svarbų geležinkelio
centrą čius spaudžia. Jie pasiekė kai soči jai istų tarptautinę konfe yra parodžiusios turinčios ne
Amsterdam, rugp. 30.—Te
8. Valstijoms apspręsti per jų vieto centralė pildomoji komi
paprastus gabumus palikti la
šiaurvakaruose nuo Peronne rįjį Somme krantą nuo Cizan- renciją Berne.
pasiuntinius \Yaslnngtone.
sija, rašo bolševikų laikraštis legrama iš Maskvos laikraš
Kas valanda laukiama jo puo court'o ligi rytuose nuo Neskūnės.
"Darbininkai", sako
jis,
Pravda, įsakė visuose mies čiui Hbenisli \Yestpbalian Galimas.
le, apie penkios mylios. Paė " y r a įsitikinę, kad utilitarinė
ŽUVO 16 JURININKŲ NUS tuose daugiau kaip 10,000 gy zette, Essen'e, praneša, kad
mė, kelis šimtus nelaisvių.
pergalė yra vienatinė pergalė. ŠVEICARAI STUDIJUOS
KANDINTAME S. V. LAIVE. ventojų panaikinti privatiškas talkininkų 'diplomatiniai at
ANGLŲ KARIUOMENĖ PA
4b rytų nuo Nesle mūšio Todėl konferencija su vokie
SUV. VALSTIJAS.
savastis, kurių vertė yra di stovai tenai paliuosuoti. (Ji
ĖMĖ DAUG MIESTŲ.
frontas tęsiasi šalę Ganai du čių socijalistais nieko negelbė
Washington, rugp. 30.—A- desnė, kaip vietiniai sovietai dabar iš Maskvos paskutinėj
telegramoj iš rugp. 26 dienoNord ligi Catigny, gi iš čia tų ir taika per sutartį yra ne
Berne, Šveicarijoj, rugp. 30. merikos garlaivis Felix Taus- nustatvs.
Su Anglų Armijomis Pran pietuosna ligi Noyon. Catigny
galimas daiktas.
Užstatai nepajudinamų sa sakoma, buk Amerikos ir Ang
—Hans Sulzer, Šveicarijos pa sig arti Pire Island rugp. 27
cūzijoje, rugp. 30.— Praneša yra apsuptas iš trijų šonų.
"Dabartinės ofensvvos pa- siuntinys VYasliingtone, 8U- paėmė Suv. Valstijų nardan vasčių daugiau kaip $5,000 lijos diplomatai niekad nebu
ma, kad fieldmaršalo Haig'o Bet vokiečiai namus pavertė
sekinės labai sustiprino darbi gryždamas į Suv. Valstijas, čių laivių naikintoją už vokie yra panaikinti ir buvusieji sa vę suareštuoti.
kariuomenės paėmė Gincbv, į gintuves. Iš jų šaudo su kulTelegrama laikraščiui Ks-V
ninkų moralybę, padarė juos su savim atsivež atstovus čių laivę ir ją nuskandino. vininkai padaryti lygus su sa
kurs randasi už dviejų myliu kasvaidžiais. Todėl jiems pa
sen'e sako, kad nariai talki
pasirįžusius kariauti ligi ga penkių svarbiausių Šveicari Su ja žuvo jos komendantas vo gyventojais.
nuo Combles. _..
ninkų militarinės misijos Mas
sisekė prancūzus
sulaikyti. lutinos pergalės. Net ir pama jos laikraščių. Šie laikrašti Įeit. Henry J. Bowes, pildoma
Rusijos bevielinė telegrama
Anglai taip-gi paėmė Bei- Vokiečiai taippat laikosi augs tinės grupės atmainė savo sto ninkai praneš apie Suv. Vals sis oficieras G. H. Randolph
kvoje dar yra laikomi, j
sako, kad Trockis užgynė tvir
loy, Assevillers, Herbeeourt i tumose rytuose nuo Catigny. vį apie taiką per sutartį ir rei tijų utilitarinį ir ekonominį ir 14 jurininkų. Išgelbėta tik
Telegramos praneša, kad
tinamą amerikonų pranešima,
ir Fevilleres. Visi šie miestai! Daugely j vietų įvvkstasmar- kalauja sutruškinimo vokie stovį nuo to laiko, kuomet 9 jurininkai.
I)ewitt C. Poole, Jr., laikinas
jog bolševikai žada apginkluo
yra už keturių mylių nuo Pe kils mūšiai.
Amerikos generalis konsulis
čių militarinės partijos".
Suv. Valstijos įstojo karėn.
ti vokiečių nelaisvius muštis
ronne.
Gen. Humbert'o armija pe
NOMINUOJA 2,000 POST- su čekais-slovakais. Trocki< Maskvoje, laukia pasportų iš
rėjo per Roye-Noyon vieškelį NUSKANDINTA ISPANIJOS
MEISTERIŲ.
— Jacksonville, 111.; rugp.
sako, kad bolševikų armijoj Vokietijos sau ir savo štabui.
ANGLAI PAĖMĖ 26,000 VO arti Sermaize, <lvi myli šiau
GARLAIVIS.
Washington, rugp. 3&—Pre vieninteliai buvusieji karės
30.—Lawrence Miller andai
rėje nuo Noyon. Bet vokiečiai
KIEČIŲ.
griaustinio užmuštas
Yoe- zidentas vakar senatui pasiun nelaisviai yra "tie, kurie pali SUOMIAI ATŠALO PRIEŠ
VOKIEČIUS.
su visa energija gina kalnelius
tė nominacijas 2,000 post- ko Rusijos piliečiai".
Paryžius, rugp. 30.—Vokie mans'e, arti šio miesto.
Visur atmušė vokiečių kontr rvtuose.
meisterių del miestų ir mies
tijos nardančioji laivė nuskan
(Trockio užgynimas yra priatakas.
Londonas, rugp. 30,-r- Pa
dino Ispanijos garlaivį Cru.sa.j
Copenhagen, rugp. 26. telių visose Suv. Valst. daly sirjažinimas, kad vokiečių neKORNILOVAS VĖL GYVAS. Laikraščiai mano, kad šis at-fčia gauta žinių, kad baisioje se.
sak telegramos Times'ui
Dauguma
'nominuotųjų
laisviai
yra
bolševikų
įrašyti
Londonas, rugp. 30.—Gficisitikimas sutraukys ryšius Is audroje Šiaurinėse jūrėse žu yra dabartiniai postmeisteriai, kariauti su čekais-slovakais. Stockholm'o, Suomijos gyven
jaliai iš karės ofiso pranešta,
tojai apimti baimes, kad kar
vo du vokiečių zeppelinu.
kurių tarnyba prailginta.
Paryžius, rugp. 30.—Pasak panijos su Vokietija.
Nes
pagal
bolševikų
valdžią
kad atmušta* vokiečių kontr laikraščio Temps, Vladimir
tais jų valdžia nepradėtų mibile
kas
gali
likti
"Rusijon
atakos rytuose ir pietrytuose. Burcev, Rusijos revoliucijo
litarinių veikimų Murmansko
piliečiu",
vien
tik
pasakyda
nuo Vis-en-Artois,
rytuose nierius, sako, kad gavo iš Ru
apygardoje, benorėdama Įsimas,
kad
nori
juo
but).
nuo Boiry ir Gavrelle apylin sijos žinių, jog gen. Kornilo. meilinti vokiečiams. Suomijos
kėje,
abudu miesteliai ry vas, dažnai praneštas jog mi
Įspaudą reikalauja mesti šalin
SLAVIAI MOBILIZUOJASI į Žygiu?, kurie galėtų sulaužyti
tuose nuo Arras.
ręs, esąs gyvas.
PRIEŠ AUSTRUS.
Pietuose nuo upės Somme
šalies neutralitetą ir šalį įvel
Nuo Kerenskio valdžios nu
anglai vis spaudžia vokiečius metimo laikų daug kartų pra
ti į karę.
Y
ir briaujasi rytuosna. Nuo nešta gen. Kornilovo mirtis.
Tikima, kad neužilgo bus
PAKELS ALGĄ 300,000 DAR
rugpjūčio 21 d. anglai paėmė Bet už kelių dienų arba už.ke
kraujo praliejimas.
nelaisvėn 26,000 vokiečių ir lių savaičių pranešta, kad ji
BININKŲ.
100 armotu.
Amsterdam, rugp. 30.—Te
sai vėl kariauja prieš bolševi
Washington, rugp. 30.—Ge
legrama Bremen'o Weser Zeikus. Gegužės 20, 1918, buvo
ĮVYKSTA ARTILERIJOS pranešta, kad jisai užmuštai
tung iš Viennos praneša, kad neralini direktoriui McAdoo
MŪŠIAI ŠALĘ SOMME
lenkų, Čekų ir pietų slavių vakar rekomenduota, kad kaimušyje su bolševikais ties Eka
UPĖS,
distriktuose, Viennoje, įvyk kuriems geležinkelių darbinin
tefinodaru).
sta kokia tai generalė mobili kams butų pakelta algos. Sa
pake
zacija. Valdžia bijosi, kad ne koma, kad patarta
— Washington, rugp. 30.—
Paryžius, rugp. 30.—Karės
1
užilgo su talkininkų pagelba lti nuo 15 ligi 25 nuoš. P a k ė l /
ofisas oficijaliai praneša, kad Vakar trjlika laivyno kapito
neprasidėtų ten sukilimai ir mas apims apie 30b,000 dar
išilgai Somme fronto įvyksta nų nominuota j kontr-admirobininkų.
revoliucija.
lus.
Amerikonų paimti vokiečiai nelaisviai lydžiami karės stovyklom
smarkus artilerijų mušiai.%

. Talkininkams veikiai teks ir
Peronne
Vokiečiai visu frontu stumiami
atgal

Bolševikai pravedė socijalistiška lygybe
Suomiai priešingi vokiečių
norams

— — i »
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(spūdžiai iš Chicagos Kunigų
.
Rekolekcijų.

NĖRA ŽHOftAUS »

Notre ttao& ted rogf>.
27, 1918 m.

Paskutinė buvusio Risrjos
Caro valaką.
= =

JAM

SKIETO TIKSIU.
(Kard. Jtangan).
mm

je katekizmo mokinimui. Pirmutinė gi bažnytėlė čionai
buvo nevykusiai sukalta iš
netašytu, rąstų bakūžėlė. Vie
ta gi pati, laukai, ežerai esan
tieji aplinkui . atrodo stebėti
nai gražiai, taip, kad kiekvie
ną savo grože tiesiog* žavėja.
Indijonai buvo čia viešpatau
jančioji gentis.
Bet indijonams nepatiko, ^kada-čia atsi
kraustė kunigai, prie to dar
vienuoliai Šv. Kryžiaus Kon
gregacijos, kurie pradėjo pa
mažėl jiems skiepyti europišką kultūrą.
Yra pasakojama, kad Sorin'as, Notre Dame'o universi
teto įkūrėjas, nupirko šias
gražias apylinkes ir žemės
plotus už vieną sidabrinį dolierį nuo indi jonų vyriausio
vado, kuris su savo " s t a b u "

lOekyiefcfts, kuris tik da
kvėpuoja, ponas ir prasčiokas,
mokytas ir fcęšMfcslįs, jaunae
ir se»as, vyras ir moteris, tu
ri -tikslą, turi <iarfoę.
Ilfes
siųsti į šį pasaulį ne nieknie
kiams; ne tuštiems žaislams:
mes esame ne taua, kad eitu
me gutti vakare, keltuai^ ryt
metyje; ne tam, kad vien už
dirbtume duoną, valgytume
ir gertume, juoktumėsi ir žais
tume, nuodėmiautume, kolei
sveiki ir taisytumėsi,
kada
jau netesame nusidėti, ir mir
tume.
Dievo esame.
tHevas mųs
reikalauja — jis teikiasi kiek
vieno imjvs skyrium reikalau
ta Kiekvienas turi savo dar
bą — nepataikauti savo gei
duliams, nesirinkti vien pini
gų, neieškoti pasaulinės gar
bės, -nesigailėti save pasunkin
ti, nesekti savo palinkimus,
aebuti savimeiliu ir savava
liu, bet atlikti tai, ką Dievai
uždėjo atlikti.
Manai, kad ^si apšviestas,
jei statai save virš tikėjimo,
kritikuoti su panieka dvasiškiją, ir religijos mokytojus,
jei lygiai abejutiškai žiuri į
kataliką ir metodistą; jai lyž
teli vieno, antro mokslo da
lyko, pažvelgi į daugybę tuš
čių ir netikusių laikraštpalaikių, ar knygelių, ypač nau
jausiai išleistų.
Manai, kad
esi mokytas, jei prisigaudai
šiek tiek paskučiausių žinelių,
jei pasipažinai su vienu kitu
žymesniu, visuomenėje žinomu
žmogumi, su juo gavai pasi
sveikinti, jam kepurę pakelti;
jei moki pavaikščioti šen ir
ten gatve su augštai užriesta
nosimi. Ke! i&ikrųjų,' I nei Ta
vo tuštybė tiktai tau sako,
ka<l tokis tav 0 tikslas ant že
mės.

mmmmm
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Soeijalistai
bolše^lfeii
nužudę carą 2&kak>ju. be
iokių kaltybės prirody
mų.
Apie tai rašo Uspenskio soboro (pravos
lavų katedros) Maskvoje
šventikas Jonas.
Šitas
buvusį x;arą paruošė prie
JKiirties ir buvo ?prie nu
žudymo. Šventikas Jonas
(buvo arti "susipažinęs su
vienu bolševikų komisa
ru.
Fer šito intekmę
šventikui buvo leista su
caru išbūti per teismą,
net ligi sušaudymo.
Po
caro nugalabinimo šven
tikas slraore paskelbė tą
&&tą ir bolševikų m\
džią pavadino tiranija,
kokios nėra pasaulio is
torijoj. Už tai šventikai
Jonas turėjo dumti iš
Maskvos. Dabar jis slap
stęsis kur tai Siberijoje.

pasaulo proletarai, vienyki
tės!"
Bolševikų tribunolas, susi-dedąs iš septynių, narių, sė
dėjo išdidžiai var^^o
stalo.
Prie* kiekvieno iš jų degė žva
kė. To tribunolo nariai ma
žiau ar daugiau buvo pagar
sėjusieji Viatkos gubernijos
bolševikų vadai.
Vienas iš
jų nutukęs medžių pirklys,
politikierius ir vietos laikraš
čio leidėjas; antrasis teisėjas
— paprastas bolševikas dar
bininkas ; trečias saliunininkas ir taip toliau. Vienas iš x jų
draugas Filipov, buvęs stu
dentas, kituomet caro valdžios
buvo nubaustas katorga Sibe
rijoje. Jis išbuvo seseris me
tus prie sunkiųjų darbų. Po
revoliucijos jis sugryžo Viatkon ir ten paliko uolus bolše
vikas ir bolševikų patarėjas.
Teisėjas
pirmininkas
buvo
draugas Kiril, buvęs caro rū
mų arklydininkas.
Caro rū
mų policija jį buvo pasiuntu
si Siberijon už Rasputino įžeidimą. Kiril vieną kartą ca
ro rūmų daržuose buvo pama
tęs Rasputiną. Pamanė, kad
tai yra paprastas valkata ir
jį IŠlojojo. Už tai Kiril gavo
Siberiją.

Kasmet Chicagos arkidiopo l o .
cezijos katalikų kunigai turi
rERMS QF SI BSCRIPTIOJT:
Prenumerata mokaal ISkalno. Lairekolekcijas, kurios paprastai
t M tkaltosi nuo ažalrašymo dienot.
Oni
fflw
ne nuo Naujų Metų. Norint permal
atsibuna pabaigtje rngp. mė
nytl adresą visada reikia prisiųsti ir o u SMMIOM »• • • »• • • • •% «IK* • • • »pHW
senas adresas. Pinigai geriausia siusti Tbursday's •*Ulusi . . . . . . . #a .. .11.00 nesio Notre Dame universite
Ltperkant krasoje ar ezpreae "Money
te, Ind. Kadangi mieste ChiOrder" arba Įdedant piniffua ]
At WKW8-8TA1H>B Sc A COPT.
siruotą laišką.
Adrortistaf vate* oa appUcaUoo.
cago ir apylinkėse yra apie
600 svietiškių kunigų, tai vi
siems sykiu laikyti rekolekci
1800 W . 46th St.,
Tel. McKinley 6114
C h i c a g e , 111. jas gal butų neparanku, užtai
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kitą — kiti. Vienuoliai kuni
Penktadienis, Rugp. 30 d. š v . Rožė Limietė, v
gai į tas rekolekcijas neva
Šeštadienis, Rugp. 31. d. š v . Raimundas,
žiuoja, nes jie jas atlieka sa
vo vienuolynuose.
Vienuoliu
"Didelis nuopelnas'' to lai kunigų Chicagos arkidioceziSOCIJALISTŲ "NUOPELNAI".
kraščio dar ir tame, kad jis joje yra apie 350. V i s 0 tatai
Amerikos lietuviški socija- vieną-kitą kartą surinkęs tuos tame apskrityje yra apie tūk
Vadinas, tai
listai pasidalino į bolševikus ""protaujančius" mitingan ir stantis kunigų.
ir menševikus ir šiandie rieja šitie "protaujantieji" padare pusėtinas būrelis dvasios va
rezoliucijas
prieš dovų!
si už tuščią maiši). Vieni sa protesto
44
SpeeijaKs traukinys kunigų turėjo traukti* toliau. Sako
Lietuvos laisvės
pardavi
ko, kad jie v labjaus darbuo
kelionei į Notre Dame, South ma, tą, dolierį jis panaudojęs
jasi darbininkų gerovei, k a i p , k u s ' \
Bend'o linkui, pasijudino ly nusipirkti butelio degtinės...
kiti.
Tie kiti tvirtina pro-Į
Sulyginamai nedaug laiko
giai 2:45 p. m.
Viso tame
šingai. Vieni ir kiti giriasi sa- 1
Štai jo pasakojimas,
Šiandie ** nuopelnai.' y j gi- traukinyje buvo apie 300 ku prabėgo, o šiandie matome tų
vo puikia kovos taktika..
užrekorduotas pačiam Us-*
darbo
pasekmes.
nigų, kurių tarpe iš lietuvių, vienuolių
riasi
rusų
bolševikai
palabin
Iš šalies žiūrint žmogų ima
penskio sobore:
apart manęs, dar buvo šie Aflit stebėtinai gražios savo
dami
nepatinkamus
sau
žmo
tik pasigailėjimo juokas. Nes
o
.
padėjimu vietos stovi majesgerb.
kunigai:
A.
Skripka,
M.
jei vienų ir kitų paklaustum, nes ir pačius darbininkus. Gi
totiška mokslo įstaiga su gra
Liepos 3 d. pirmą valandą
Krušas,
lį;.
Albavieius,
J.
t
k
ką jie yra gera nuveikė dar riasi
nuopelnais" ir vokie
žiausiais mūrais ir moderniš
naktį (ryto) draugas Vasilii
Paškauskas,
F.
Serafinas,
A.
bininkų labui — tai išpustų a- čių soeijalistai,
kais įrengimais. Jeigu, saky
tarnaudami Petraitis ir A. Briška.
Sidorov, bolševikų raudono
Ne
kis ir nežinotu ka atsakyti
sios gvardijos didysis šerifas,
kaizeriui. Reikia pasigirti ir trukus Chica>ga dingo iš akių. sime, kas paklaustų, kiek sa
Xes kaip bolševikai, taip men
i nėjo tamsiam buvusio caro
Malonus važiavimas draugų vininkas parduodamas norė
ševikai darbininku labui, v- mūsiškiams socijalistams, buk
tų už tuos visus nuirus ir įNikalojaus kambarin (vienam
pač Šios karės
metu, nieko jie kovoja už Lietuvos laisvę. kunigų tarpe! Čia nėra skir rengimus, tai be abejonės
"(iospodin Nikolai Alekmažam miestelyj Viatkos g.),
tumo
tarp
klebonų
turtingų,
gera nėra padarę.
Bet blo
Bet iš katro galo tuos sogautų atsakymą, kad nema
ir prabilo paniekinančiu bal sandrovič Romanov, tamsta
puikių
parapijų
ir
klebonų
ga, tai, anot patarlės, nesura cijalistų pasigyrimus imtum,
•esi apskųstas už suokalbį pa
au:
žiau JO milijonu dol.... Sun
mažučių,
skurdžių
parapijė
šytum nei ant jaučio skuros. iš katro šono į juos žiūrėtum,
naikinti laisvąją fiusijos liau
lių.
Visų vienas ir tas pats ku tikrai pašaliniam žmogui
"Gospodin Kikolai Alek
d i e s valdžią, kuri dabar vei
Tik atsiminkime
praeitų visvien juose nesimato tų juodas apdaras; pas visus vie duoti teisingą atsakymą kas
sandrovu* Iiomanov, esi šau
kia, ir už tai, kad dėjai pas
metų registracija, pašaukimą "nuopelnų", apie kokius jįeįnas ir tas pats mandagumas link vertės šios prakilnios
kiamas teisman"*
tangas atgavint i buvusią te
kai-kurių lietuvių kareiviauti.
šūkauja.
Ot, tik vienas ne Į ir savitarpinė pagarba.
Pa^ įstaigos, bet numanyti galima,
Petro Didžiojo ainis, kur?; roro valdymą visoj š a l y j " ,
Kiek tai bloga yra padare mū
kad ji šiais laikais yra labai
visus
bendras
idealas
ir
te
susipratusiems žmonėms akiu
**&vo rankose laikė suvirs 200 prabilo teisėjas pirjuininkas
sų soeijalistai darbininkams!
brangi...
pačios
svajonės.
Žiūrėk,
čia
unittjong žmonių gyvybę ir palengvu, aiškiu balsu.
Šimtai darbininkų, paklausu dūmimas.
Chicagos universitetas skai
būryje
kitų
kunigų
sėdi
fnon"Ką turi pasakyti į tokį
mirtį, dabar buvo laikoma*,
sių apgaulingų soči jai isftf W-v
Jei kituomet socijalistams signoras arba Šv. ~Fėvcrnami- tomas gražus V tnrthigifs. Be*,
džių, nukentėjo ir dar ken buvo progos girties apie įsteididesniam pažeminime, kaip svarbų' apskurdama?*'' pa
nis pralotas
arba, leiskime. jefgu atsiminsime, kad nuo
čia.
Ir kentės dar daugiau
bile koks bėdiniausias rusas klausė riebusis medžių pirk
gimą darbininkams rojaus, arkidioee&ijos kanclieris. Pra vieno tik Roekefellerio jis ylys
neaiškia
rusų
kalba,
tokių, katrie klausys socijalismužikas.
tai šiandie ta proga nesugry- j eina, šalimais, sakysime, susi- ra gavęs kelete desėtkų mili
tų kurstymų prieš vyriausy
Buvęs caras didžiai buvo džiaugsmingai trindas*as ran
O dvasios bankrutai! =0
žarnai yra žuvusi. Uoliausie-1 kūprinęs kunigėlis arba jau- jonų dolierių, neskaitant kitų
kas.
bės narėdymus. Kentės jie ir
milžiniškų aukų, tai pamaty trumparegiai!
O dvasiniai nervingas ir susijaudinęs nuo
ji
socijalizmo
šalininkai
ima
Inas
kamendorėlis.
Būtinai
lietuvių tauta iš jų neturės jo
sime, kiek vertas yra Notre saužudžiai! Tūkstančiai kas to laiko, kuomet jis buvo at-Caras dirstelėjo į teisėjus,
viens
kitam
linktelės
galvą,
bjaurėties socijalistų pažadėkios naudos.
Dame, kuris savo išlaukine d i e n m i r š t
^ ^ ^ . yiet
-skirtas nuo savo šeimynos To- paskui į raudonąją gvardiją,
pasakys
"HeUo,
Parker'\
kuomet
pasiskaito
tvarka, namų iorma, knygy
Jis
Dabar jis pašoko, kurios buvo pilna salė.
Tik šitas vienas faktas su- jimais,
kurioje Dievo rūstybė amži bolske.
"How Are You", pasispausyra nai veiks. Juos seka jų kuni- dirstelėjo į bolševiką šerifą ir nežinojo, ką į tokį klausimą
truškina visus socijalistų pasi žinių apie vykinamą soči ja lis - telės rankomis ar kaip kitaip nais ir laboratorijomis
beveik už aną gražesnis.
atsakyti. Negalėjo ištarti nei
gyrimus.
tiška rojų Rusijoje.
panai ir draugai; daro, kaip prašneko užkimusiu baisu:
pasisveikins.
M
Ligšiol Notre Dame univer
Pagal jūsų įsakymo mir su žodžio. Per porą minutų lai
Bent jau kartą soeijalistai
Iš Chicagos į So. Bend ima sitete buvo šie skyriai: tei anie darė, tuojaus susitiks su
ko teismo salėje užviešpata
anais.
Kaip- paskučiausioji Dievo valia".
Aną dieną vienas socijalis- gėdintųsi kam nors pasakoti važiuoti traukiniu dvi ir pusė sių, inžinierijos, agrikultūros,
karta prasimanė daryti, taip
Buvusis visos Rusijos val vo mirtinoji tyla.
valandos laiko.
tų laikraštis pasigyrė su savo apie savo "nuopelnu* >»
komercijos, dailės mokslų, te ir dabartinė daro. Jei tėvas
"Kodėl tamsta nekalbi!"
dovas atrodė apimtas 1)aimėfi
"nuopelnais".
Pasakė tarp
Čia, važiuojant, pastebėsi ologijos ir filozofijos. Šįmet
netikėip, kad Dievas gali nu ir nublankęs. Jis atrodė per paklausė šeštasis teisėjas, bu
kitko, kad jis padaręs inicijakunigų
tarpe
didelį
įvairumą:
Šiandie mes rugojanie, kad
atidaryta jau ir medicinoj? bausti, netikės ir sunūs.
Tė dvidešimts metų senesnis nuo vęs buvusio caro kambarinintyvą kovoje su Lietuvos lais čionai viskas pabrango. Tie vieni meldžiasi — skaito bre skyrius. Profesorių yra 150.
vas rustinosi, kad jam pri savo abdikacijos ir nuolatinio ko -tarnas.
vės pardavikais.
M(
sa, brangenybė didelė. Bei vijorių, kiti šnekučiuoja — Studentų 1,500.
Toksai kaltinimas yra me
mindavo apie amžiną baus persekiojimo. Kaip visuomet,
Suprantama, tas laikraštpa- šita brangenybė yra kaip nie kalba apie politiką, karę; tre
Šis universitetas jau tiek me, o sunūs griežia dantimis
jis dėvėjo pilką militarinę u- las. Aš nekuomet nesuokalNa, kas čia galės? garsus pasidarė, kad į jį at
laikis bjauriąja vyskupą Ka kas, sulyginus su brangenybe ti ruko...
ir su panieka juokiasi.
Ir niformą be jokių rangos žen biavau prieš savo šalies žmo
revičių.* Bet ir bjauriojime Europoje. Antai Čekijos mie aprašyti visų ypatingumus! važiuoja mokytis studentai taip tas tvanas eina iš aražio
klų, batus ilgais aulais ir pla nes, nekuomet. Aš gyvenau
atmaino sav 0 soči jai istišką ste Pragoj kiaulienos svarui Pora laisvų valandų važiavi net iš tolimiausių kraštų Pie į amžį; .milijardai žaidžia su
visuomet, pradėjus mano ab
čias kelines.
Uktika.
Tik paklausykite.
amerikoniškais pinigais rei- mo traukiniu, užtat ir matytis tų Amerikos, Porto Rieo, Ha- Dievo meile, gundo Jo teisy
dikacija, po jūsų sargyba ir—
Kuoveikiausiai
apsirengęs
Visgi tų vajaus Salų; esama studentų
f^Trmiau soeijalistai šmeižė j kia .mokėti $8.40; kavos sva- toks įvairumas.
ir — tarė buvęs caras ir žo
bę ir kaip kaimenė kiaulivĮ, į
vyškupą ir kitus lietuvių tau- J m i $12.00; vienam kiaušiniui "pypkorių", sakysiu, tai n e - | i r i S Kinijos, Japonijos ir tt. kuriubs velniai sulindo, lekia buvęs valdovas užsimąstė ir džiai užmirė jo burnoje.
Jį
sukniubo
ant
lovos
kurioj
bu
*'Smoking
parlor"
to> veikėjus už tai, kad jie j 40 centų; porai avalinių $o*0. mažai.
Kun. P. Lapelis.
galvatrūkčiais į
prapulties vo gulėjęs. Už kelių minutų pagavo nepaprastas susijau
sausai-kimšai
prisikrušęs,
iv
buk pardavę Lietuvą. Cii "da-' Tiesiog nesuprantama, kaip
gelmes.
"Tik.**ir Dora". tečiau jis pakilo. Šerifas įsa dinimas.
(Rytoj bus daugiau).
silkių
bačkoj...
bar šmeižia, kad buk pardavę ten žmonės gali gyventi. NeTeisėjai žvilgterėjo kiti į
kė sargybai, kad jam surakin
Į South Bend pribuvome
ne pačią Lietuvą, bet Lietu- stebėtina, jei žmonės miršta
tų rankas gabenant teisman. kitus su n-uosteba. Gi caras
truputį po 5:00 p. m., kur mųs
vo laisvę.
badu.
**
apsižvalgė .aplinkui, ar nėra
A
š
buvau
to
visa
liudinin
laukė
keletas
specijalių
streetKam čia tokia atmaina. Aiš
kur jam atsisėsti.
Po juomi
kas
ligi
paskutinio
momento,
ear'ių.
Už
pusės
valandos
jau
"Briaukitės
ant
Berlyno,
ku, soeijalistai nebe tikslo
kojos linko. Nea sdsas laikas
buvome
Notre
Dame'e.
Išli
ligi
paskutinės
mūsų
nelai
gi
veikiau
padarysite
galą
tai
taip elgiasi.
Lietuva jiem>
stovėjo tarpe apsiginklavusių
ka pus iš street-car'h] tuoj kiek
mingojo monarcho baisios die kareivių.
ne-Lietuva. Kas kita Lietu kruvinų - kruviniausiai
^
vos "laisvė" gi dar bolševi rei." Taip aną dieną atsilie vienas gavome spaudintą raš
nos. Nuo to laiko, kuomet jis
"Draugai, gal yra č i a koks
pė i anglus paimti nelaisvėn tą, nurodantį kas kokiame
kiška.
buvo išgabentas iš Tobolsko, vienas, kurs apsiimta gospovokiečių
oficieriai
vakarų name ir kambaryj yra paskir
man bu,vo leista rjf dvasiškai dinui Nikolajui "^Romanovui
fronte. Jei taip sako oficie tas apsistoti per rekolekcijas,
stiprinti ir raminti. T-ai įvy patarnauti
kaipo
advokaIšskaitęs tas. laikraštis tuos riai, tai, matyt, kaizeriui jru kas tas rekolekcijas ves ir ko
ko per intaką vieno bolševikų t a s ? " paklausė medžių pirk
šmeižtus ir, pavadinęs juos darosi ankšta Vokietijoj.
kia bus tų rekolekcijų tvarka.komisaro,
kuris
kiek4iek lys liypokritikiniu tonu, kad
lietuviškojo socijalizmo "nuo
Notre Dame Universitetas.
prielankiau atsinešė į religi tuomi parodyti, jogei liaudies
pelnu", sako, kad tie " nuo
Uusijos bolševikams taipNotre
Dame
yra
prancūziš
Teismui kambarys buvo pa tribunolas teisingai elgiasi.
pelnai v užinteresavę protau pat siaurėja pozicijos aplink kas vardas. Lietuviškai reiš
gamintas vienoje municipali - Raudonoji gvardija sukėlė*
jančius lietuvius darbininkus Maskvą, ir kitur. Maskvos a- kia Mūsų Ponia. Taip pran
teto salėje. Tą valandą pilna trukšmą: Iš susirinkusių tar
Amerikoje.
pylinkėse darbininkai su val cūzai
vadina
Išganytojau^
salė prisirinko raudonosios po pasigirdo balsai : •
Pas soči jaustus 4kprotau stiečiais atlaiko susirinkimus Motiną Mariją. Šioj apylin
"Buvęs autokratas pažįsta
gvardijos ir polįtikinių vado
jantis" darbininkas yra tas, ir nutaria remti visas rusų kėj apsistojusieji kunigai mivų iš vittos bolševikų valdžios įstatymus ir gali pats save
katras pamiršo poterius, vie partijas, katros kariauja ptfeS sijonoriai buvo prancūzų kil
šai bjaurio ja tikėjimą ir Su bolševikus.
Bolševikai todėl mės, užtat ir vardą šiai vietai
Seniau tos salės priešakyje ginti be advokato".
" Bravo į*! atsakė* į tai k i t i
tvėrėją. Visose tautose "tokie Maskvos apylinkėse degina davė prancūzišką. Pernai bu
visuomet kabojo caro tCikaįp
socijalistų sumulkinti darbi visus miestelius ir sodžius. vo apvaikščiojamas labai iš
jaus portretas ir j o pranokė susirinkusieji.
ninkai yra laikomi tamsuoliai. Sako, tenai yra jų priešinin kilmingai deimantinis jubilie
j ų paveikslai. Gi dabar tenaa
(Tąsa bus rytoj).
Oi pas socijalistus jie yra kų lizdai.
(iirdi, sunaikinsią jus (75 metų) nuo įkūrimo
pakabinta jaudona vėliava i i « — — — — — Į » — — Į
"didžiai protaujantieji ir pa tuos lizdus, tai ir priešininkų šioje vietoje mažytės mokyk Moteris darbininkė peržiūrinėja gra4^ų'tįftaoiUBftą Angli
raudonomis raidėmis soeįjaližangieji" žmonės.
nebusią.
los, kuri skirta buvo pradžio
jos ttmmimicijos lirlirtuvfcje.
stinis žinornas obalsįs: "Viso
IW So. LA telte at., aidėta 1H0 « ,

it mmamm •"*•

"Draugas" Publishing Co.
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altoriaus laipsnių, kad piimą ptftMkos, vuž&imavo kariška
kartą sjogivjenytį ^n Viešpujti- -daina "Mes l^ętĄiyos Jftunuo-'
m Jonu KrįjBtg, HJžsiba^Ufc menė" ir u i*ietova į ė v / n ė
ftr. minoms ir at&įa^bėjus mal- mus^^.
68
m, m.
, , „,. .
_-, • ,
•
._
"ii m • ujjp
4a? po *v. JCcmipyįjai, iį>jo
Ji^tuviaį labai dėkingi yraSPRHNG VALLEY. K X
fcmpju pimžyifc, «ja4 p * * * ® vaikai Iš %e£*^tfip$ ir čia pat Idįerikųi ^erb, L. j^igmjejitti
nurimtų, nes suprato, kad Ku prie didžiųjų durių nusifcrtf už pą^šventimą ir pasiįlar,baKučinsko inkvizicija ir
činskas niekus tauzija, todėl foto^rafįiaą, kad turėti tos jš-* vimų jų vaiku iabui.
blevy$g»s.
ir patars jp^dėjo juoktųs įr .kilnaįs atminimą.
^C • • f i i• » * » W
•*•»•
"^Ę^^mą
Po mišparų, kurie buvo jat• »•«
Kad lietuvių tarpe dar tam juokdamiesi tildyti žmones.
Žmonių mulikinyčion. atsi laįkyti 3 yal., vaikai 4apo įra
KEN0S5A, WIS.
sumas viešpatauja, kad daug
—
yra tokių, ]&afcrie tiki viso lankė mažai. Katalikų ^eveifc šyti į Karmojy^ jšsenč. Mari
Susirinkę kmtG įos što»f4«^a»s %• ĮRažančįaus
Pra»cSimas.
kiems prietarams parodo tas, nesuuiktė.
Mėnesinis Tautos Fondo
kad visokie tinginiai, šariatą tiktai cieilikai, bolševikai ir brolijas* o paskui apturėję panai vazodamdesi po lietuvių visokio plauko laisvamaniai kiminįafta &«enč. J&akranaran- skyriaus sjasirjjikimas atsibus
to, susiėjo į svetainę, kad at nedėlioj, i d. rugsėjo, šalinįar
kolonijas ir mulkindami žmo bedievukai.
nes netik daro sau gyvenimą,
Tas parodė, kad Sprong vėsti šaltakoše, so^e ir ąia- me mokyklos kambai'yi, tuo
Programas susideda iš lenktynių ir kitokių programų. Dovanos bus duoda
bet dar ir pralobsta. Prie to Valley katalikai jau yra su lauktį iki prasidės progra jau po sumos. Geistina, kad
mos išlojusiems.
Kaikuriam laikui pra visi T. F. skyriaus nariai at
kios rųšies nenorinčiųjų dirb sipratę ir atskiria grūdus mas.
10:30 išryto ArkliŲ iLenlitynės.
11:20 išryto Maišuose Lenktynės.
10:45
išryto
Riebių
Vyrų
Lenktynės.
10:40
išryto Lipimas ant taukifoto stulpo.
ėjus Jklįerajfcas 3U fkigmaįnas silankyt Ų, nes yra labai daug
ti, bet poniškai gyventi pri nuo pelų.
Vitais,
10:5-o išryto Itiebių Moterių Lenktynės.
1:00 po pietų patrijotiškos prakalbos per paVveužlipo ant estrados ir paai&ki svarbių reikalų apsvarstymui.
klauso cieilikas Kučinskas
1.1:00 išryto Vaikų Lenktynės.
to reprezentanto, W. D. Judav ir kitų.
11:10
išryto
Karučių
Lenktynės.
2:00
šokiai.
Riek's drkestra Kriež.
mo kam .ta f«a/nogėlė su Reikės ieškoti būdų, kaip pakuris važinėja po liet u va ų
SHEBOYGAtf, WIS
Užkandžiai visokios rųšies. Nepraleiskite nei vienos dalies programo.
rengtas ir kas bus. Perstatė .4ary*ti dmg pinige, »es rn.es
kolonijas ir rodo paveikslus
Pasilinksminkite puikiam ir gyvam miestelyj ant tyro oro.
neva iš inkvizicijos laikų. Su
Bugpjueio 25 4. buvo -gerai pirmiausiai ftfarytę Jakinevi- matome, kad rausų vadai daug
LIBERTY LAND & INVESTMENT C0 V
prantančiam žmogui žiūrint į atmintina šiai lietuvių koloni čiutę, kuri pasakė eiles " Mal jau -nuveikė tink laisvos Lie
P. O. ftHINELAKPER, WOODBGR<*. WISCONSIN.
tuos paveikslus ir į žmones jai, nes toje dienoje 22 vaiku da"". Paskui Juozų Radzevi tuvos ir kiekvienas žinome,
liuetea darosi matant kaip tie | priėmė Šv. Sakramentą, pirma čių, mažųįų *yčių jpirminiąkę, kad .tiaaai y^a reikalinga pini
'į1- ' W
7£Į
•
Kas tik jaučiasi sav^
žmoneliai yfa tamsinami vi kartą, užsibaigė vasarinę mo kuris gražiai papasakojo &v. gai.
' •
<mrmm*>
kykla, ir visi mažieji vyčiai ir Kazimiero gyvenimą. Vytau lietuviu, keno širdis plaka tė
sokių tamsybės apaštalų.
,.IHIIIIIIIUIIIUHUIIIIIIHIIIHtUIIIIHUIIIIIIHIIUHUUIlIlIlIffIIIIUIIHIIIIHIII J
Rugp. 24 d. viršui minėtos didieji "in corpore^ prisiar- tas ^Radžeyioius papasakojo vynės meile įr kas tiktai trok
Kučinskas, pribuvęs į Sprin^!h-*>' PT[Q ^ n g a u s stalo. Jau gana .aiškiai iyaie Didyjį Vy šta matyti laisvų tieprigulValley, pradėjo rodyti žmo-i:P° Velykų švenčių gerb. kle- tautą, Lietuvos kunigaikštį. minga Lietuvą lai atsilanko
Surengtus
l)onas kun. Bueys kas nedėl- Marijona JStajjskiutė padaina į šį susirinkimą ir prisideda
nėms paveikslus.
' m • • »
Buvau girdėjęs apie tą bam- dienį mokino vaikus tikėjimo vo solo "Sudiev Lietuva". netik žodžiu, bet ir darbu prie
Panedeiyj, rLabor Day; Rugsėjo 2, l $ i «
bizėlį,bet nebuvau matęs, to dalykų, ta patį «darė,*r kun. Gražiai jos balselis skambėjo išgavimo Lietuvai laisvės.
Širdingai kviečiu visus,
ir žmonės atidžiai klausėsi.
STICKNEY PARKE
dėl nudūlinau ir aš pažiūrėti, Meškauskas; atėjus gi .va&aci4JYONS, H L .
P. Jusis,
Dar šešios mergaitės padai
nors negražu ir pasigirti. jų laikui buvo mokinami kasP.tmsides 9 valandą ryt*
navo: "Sveiki broliai daini
|
dieną.
Ypatingai
vaikų
rengiTautos
fondo
ak.
pirm.
Tikietas 25c. y patai.
Muzika p. A. Budrio.
I nėjęs svetainėn radau jau
ninkai".
Visi yrą kviečiami, Kliubai, Draugijos, šeimynos ir pa
Kučįinską blevyzgojant apio i mu prie šv. Sakramentų už-»•
vieniai lietuviai, nes bus visoki šokiai, zabovos, tyras oras, j
klierikas
Laurinas
Paskui klebonas kalbėjo aFARMŲ IEŠKANTIEMS
Viešpatį Kristų ir jo dar i siėmė
graži vieta ir puiki muzika visus palinksmins.
;
Brigmanas,
(ne
Stigmanas.
pie tai, kad kaip visos tautos,
biu.
'llllHIIIIHIIIilIlIlIlUlUINIIIIIUrUlilIlHIIIIIHIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1
! kaip klaidingai buvo paduota taip ir 'lietuviai ne užmiršt t;, Daug Uetuvių abejoja kur pirkt
i_
Y.sok.o, plauko
meilia-|..Drauge>, N o m ) g į ^
f urmą, bet atrast tokią
vieta kur
Sloan's Linlmcntą nerei
vaikus mokyti ir savo prigini butu viai paraakiuuai ir gera ženu"1. kia T/ždėk
H*»1H
« V
trinti
a
n
t skaudamos rietoe tuoliai, laisvinama, ,r btoMd
į sheb
a n atost
lai.
tai
yra
sunku,
nes
vietoms
dar
že
tos kalbos. Taip Dievas su
jąus.
dvasios
bankrutai
sedeio, Un
r>„„
mė butų Siek tiek verta, bet kelių
:i . . .
Del rumati/nao, neuralgijos, s u 
nėra, geležinkelis ir miestas toli, n e s
,,
. rjr v. . , ,
•'. 'įku.
Buv 0 prileisti prie pir- rėdė, kad žmonija dalijasi i kaip
mušimų,
sustyrusių muskulų, žaistoli reik važinėti j miestą, tai
tautas,
tauteles
ir
Valstijas,
o
klausė Kucm.ko bevyzgų v \
j_
yra labai neparanku ir turint par dų ir kitų skaudėjimų turėkite b u 
š y Komunijo(! ^
"Draugo" Rėmėjams
duot kokius savo produktus, tai yra teli p o ranką.
I m jaute dulkau- L į .
^ j ^ , tos susideda iš atskirų šeimy- toli
f Kerojosi
h g ^ ^
turgavietė.
si patenknuma i/>iinttr^cn - s t a n K t ^ k e i r i ą | | ą 3> V i n c . f rnmų į r pavieniu asmenų. Vi
Pranešame linksma žinią, kad jau išėjo iš spaudos visi
Tuojau palengvina skaudėjimus,
Mes
visi lietuviai žemiau pasira
mn,
nes
jie
to
tiktai
ir
lanke,
~
,
.
.
<
.
_
*
L
.
,.
P
i
e
n
i
ų
d.
menų.
K
mą, nes jie to tiktai ir laukė,
arba
kitiems savo tau geriau negu kokie pleistrai
Cmehs, 4. Jonas Jukelis, 5. i SOs tautos rūpinasi labjaus sa šę, norime pranešti
seniai laukiamos knygos:
tiečiams ir kai ! • nams, kad mes pa mostis, ir nenudažo skuros.
jie prie to jau priprato.
ldomas Juknelis, 6. Juozas
kol susiradome . ^ k a i n a s vietas del
Kad sųprasttų skaitytojai Pacevičius, 7. Danielius (Jai- vais reikalais, taip ir mes, iie- farmeriavimo.
tai turėjome
gana
kuo ir kaip Kučinskas miil ginaitis, 8. Petras Baikus, i). lUMiai, turime rupinties savo daug išvažinėt po daugel valstijų
tautos, o tų reikalų labaj (ateitų) turėjome praleisti daug lai
kiną žmones, eia paduosiu ke Jonas Adomavičius, 10. Juo
ko ir pinigu.
liet m e s atradome,
daug, yupt^v «ios laikais, kuo kad LIB.EKTY IJLKD & JNV10KTlet$ ištraukų.
\ 8u užsakymais kreipkitės
zas Ragutis, 11. Marytė &al met mūsų tėvynė ir tauta at MEXT CO. turi išrinkus e labai gerą
vietą,
kad
viai
parankamai
yra
ant
1) Vienas v.eouolu va,ks-, ^
^ ^ u
u
M a r y t ( ., j
gimsta. O jei jau vaikai su vietos, geležinkelis eina per vidur}
^©RAUOAS"' PUB. CO.,
oiodHuu^ po p a ^ i h rado amo- K s a v e r a P e f i k k t ė > 1 4 . l 0 n e S u .
žemės, o aplinkui visur geri keliai,
tėvais -nesnsiŠBeka, o tas -es o miestelis yra pačiame viduryj že
Ji/L L S PAIfįfMŽš, 1800 W. 46th St.,
Ciiicago. 111
tą 8v. Kryžiau,, i , kurio pas-, ^
^ ^ Adelį KagakeTU
iiuiiuiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiii)
ti tuomet, kada tėvai nuo ma mės, kad visiems fącmeriams su rei
kni padirbo tris didelius lai čiutė, 16. yalerija I>žemkiįukalais yra visai arti, o žemė yra vi
—
ALEX. MASALSKIS
i
žumos neniokina vaikų pri sai arti, o žemė yra gera ant kurios
vus,. kurie tidpino savyj kiek tė, 17. Ona Džeminiutė, 18.
auga viskas, Jies šįmet gražumas j a 
gimtos kalbos, tai kaip gali vų
GRABORIL8
tai liudija, dauguma farmų sto
vienas po tūkstanti žmonių.
Magdalena Kudirkiutė, 19. rūpėti tokiems vaikams išsi vi ant
krantų gražių ežerų, kuriuo
2) 1416 m. kas tai buvo Marytė Jasins'kiutė, 20. Ona
se žuvies yra labai ->daug, pas m u s lietuvis f r a b o Atlieku
gimėliams tavitos
reikalai. gyvenanti
žuvies gali
prisigaudyti trius.
radęs P. 8. sijoną, iš kurie, i vašauskiutė, 21. Magdalena
risokiaa
laidoTodėl ragino tėvus, kad auk kiek tik nori, o uogų ir grybų yra tuvf* koplgiaupaskui pasiuvo ."iO.OOO škap Brosukiutė, $2. Marytė Jaki- lėtų savo vaidučius tau- daugybė, žodžiu sakant yrą labai Šsiai. Turiu s a 
3 1 0 9 So. Morgan Street
linksma vieta, todėl mes čia ir apsi
CHICAGO, ILLINOIS
ro karabonofl Ir
lierių, ir 50,000 vienuoliams nevičiutė.
Nors dar trupipas lai _ lutomobiliui.
ios dvasioje pagal "katalikų gyvenome.
• a l a n d o * : — 8 Iki 11 M ryto;
kas tik trečias mėnesis
kaip jie
aprėdalų.
I
* o platų Iki 8 -rak. NadėUoVisi vaikai gražiai tam tin Bažnyčios imok^lą. o tuomet pradėjo žeme pardavinėti, jau šian " Taipgi didasAKIŲ SFECIJ ALISTA8)
m|a
ą a o i Iki I ral. vakarą.
3) Kuomet P. Šv. verkė, tai
dien yrą gražus bųrys lietuviu, o kas n ę dal} grabų
r a tarimą* Dykai.
i
š
'tokių
vaikų
bus
Dievui
gar
3
Talafonaa Tardą I t l l
kamai pasirėdę suoliuko į
kurt vis dauginasi, tai galima sa
iš. Jos ašarų pasidarė ežeras
Ofiso valandos nuo 9 iš ryto Iki t
Bus tikra didžiausia lietuvių k o - Spaty* dirbama.
svetainę, o 8 vai. klieriko ve bė, Bažnyčiai .ir tautai nauda, kyt,
3
vai.
vakar*. Nedėllomi* 9 iki 1 f
lionija ir patys lietuviai valdys mie
35,000 sieksnių pločio ir 50
o
ir
jiems
patiejns
dideli
nuo
4848
8. AsUlOAd Ave. kamp 47 88.
8807 Auburn A ve.
steli ir visas žemes aplinkui mies |
—^
dami po por$, atėjo prie baž
000 sieksnių ilgio. Paskui ta*
Telefonas Yards 4817
teli.
S Telepkone Drover 41tt
;*•• i a y —*p »»m m ĮB^patP—> • • • • < • ^ y 81
nyčios didžiųjų durių. Oia pelnai ir gausus užmokestis.
Telefonas Bonlevard 4487
Norintieji
gaut
k
o
k
i
ų
.
platesnių
ežeras užšalo ir pasidarė po
Potam dar pasakė eiles: O- 'paaiškinimų, meldžiame rąžyti j kor muiuiiiiuiiiiiifiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
» O R I N TTEJI
PAGKRSM1
sutiko kunigas, pašlakstė šv.
teriukai iš kurių dabar rąžauporacijos ofisus.
Chicagos ofisas,
vandeniu ir procesijoje, vai na Vitkiutė "Mnsų Tėvynė".
ISEIITANT Ifi SUNKIAI D I R - L
eius dirba.
MiiaHeiNiimuiiifiiiiU!iiii»Hiui«iaiis
BANčilOS KliESGS.
Saro ltuo- \
kams giedant
"Garbinkit, Adelė Radzevičiūtė pa pasako
Radd. IBI B. Aabland Blrd. Chioaa*
Tos trys ištraukos parodo,
aoee valandos* g*allt* 4 i m o k t t :
^įmtmtm Haymarktt SM4
Kirpti, aluti Ir prosyti a n t »aru
vaikai, Viešpatį'' nuvedė prie jo apie "Laimę".
3301 So. Halsted St., Chicago, 111.
kaip tas Kučinskas mulkina
U.
Dialogą,
"Kam sumušei o ant farmu ofisas, P O. Uhinegrotų. Altoriai buvo gražiai
KURSAM » i 6 , 1^5, aao ir »60.
žmones. Tečiau yra tokių ciant lengvų lšmokščių.
Ateikiu
parėdyti gėlėmis, vazonais ir kiaušinius" gerai pasakė ir Lander, VVoodboro, Wis.
trdytojafl tr ohlrarsaa
eilikėlių, kurie jam tiki ir urn
ir
Šiandien į mūsų mokyklą ir per
Mes visi gyvenanti Woodboro
x
m
%
žvakėmis.
Ypatingai puoš- naturališkai parodė Marytė aplinkui ^ o o d b o r o pasirašome.
sitikrinkite.
•paoUalifltas MotarUkų, Tyriškų.
no, kad taip yra buvę.
Kamoari* 414-417 Prte* City Hali
Taikų Ir rtnų ekroniškų ligų
nai išrodė Šv. Kazimiero al Šalčiutė ir Antanina Bubniu- P . Paliulis,
^a*/.ys Tolis,
Kuomet pradėjo rodyti pa
OflaM: 8854 B. Halatad Bt„ Ckiaacc
MA8TER T R A D E 8 SCHOOL
Kazys Stulga i t is,
.John Paulius,
torius, nes tą, diena, vyčiai už tė; tos dvi mergaiti dar irTcodor
118 *T. La Baile St.
iii.
Krikščiūnas,
Urbas,
Taiafonaa
Drorar
8888
veikslus ir aiškinti ką reiškia,
Jonas Maksvytis,
siprašė klebono šv. mišias at kitas pasakė eiles: pirmoji Vintas Gilius,
TALANPOS: 18—11 ryto 8 — I p *
įs publikos pasigirdo balsas
F.
-Gotautas,
platų:
7—8 Tak. Hadėlioma 18—18 d
V
Lesohauskis,
-^r
laikyti jų intencijai ir sunešė tikrai gražiai "Jaunuomenės
1-.
Kukoraitis,
'' Meluoji!'' Tuomet viena*
\ . \ ainaur>ki
8MMiiMimiiuiiiiiiiniiiimmmiiiiHimtf
Zurba,
•*»*g
• •
daug gėlių, kad ir Šv. Kazi stonas", antroji "Lietuvai Martiii Waitku>, J.
J. S/.lika-,
laisvamanis pasikėlęs pasakė,
miero altorių, kaipo jaunuo tės daina" ir Alponsas Radze Joiui Sinkus,
Antanas Globa.
r W. RUTKAUSKAS
kad niekas nedrįstų daryti
IIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHlil
menės Globėjo, o ypatingai vičius "^Laikykis tvarkos"..
Į
ADVOKATAS
trukšmo, nes kitaip bus iš sve
lillillllliuilllllilllllllllllillllllllliuilllllll
|
JOSEPH G. WOLON , g
Kalbėjo taippat vyčių 51
vyčių
Užtarytojo,
gražini
S
S
BRIGHTON PARKO
Veda Mlt*
Vlauose Telasmaoae
tainčs prašalintas. Tada Ki;
s
Lietuvis
Advokatas
|
g Tel. Drover 7042.
papuošti. Tą dieną daugybė, kp. pirmininkas Juozas Aus- <<PRAUOOM SKAITYTOJŲ flt
Bo. LaSaUe St.,
r
Ofisas Didmiesty?:
. činskas pertraukęs aiškinimą
8 8 W. WASfllHGTOM m
• a k a r a i * 8911 W. 28nd Btraat E
apie 110 išviso,priėjo prie&v. trevičius apie tuos kuopos
DOMAI.
Kam^sjcis 489
pratarė: "Matot, vyrai, čia
Rockw«ii 4999
"
~
IilETUVIS GYDYTOJIA8
=
Tel.
Central E478
Sakramento, kas Sheboygano vargus ir visokius šmeižimu*
Rasidence Humboldt «T
r
atsirado vienas filozofas, kurs
Ofiaas
a
n
t
Brldjreporto:
r
£R
OHIRURUGAS.
=
Kas išgerbiamijjų gkaityto-,
CHICAGO. ILLJNOI1
=
8804 BO. MORGAM S1
retai atsitinka; nes dar šioje iš priešų pusės; neveizint to
į:
4718 So. Ashland Ave.
s
nori mus visus pamokinti *\
[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiniiifiiii
jų
šioje
kolonijoje
negauna
- Valandos nuo 7 išryto iki 4 po *»
kolonijoje žmonių *4aug yra visko kuopa vienok gyvavo ir
~
pietų Ir n u o 7 iki 9 vakar*,
Tuomet ypato, kuri sakė " me
te . reguleriškai
dienraščio
« 1 « W. 88«« 48V
j
Nedėliomis
nuo 10 Iki 12 Išryto
užšalusių tikėjimo dalykuose yra virtis, kad nuo šiol pra
Trt. Zards 4 4 8 ) .
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
luoji !" vėl pakartojo, snkyda
"Draugo",
n^alonokite
kreipCicero Ofisas:
Nors buvo misijos,' bet vis dai dės-vėl plėtoties ir veikti, kas
48th Ave. ir 14tb St.
ma: "Kad tamsta meluoji ro
tie§
prie
manęs
šiuo
adresu:
VYRIŠKU
BRAPANU
J
:
Tel.
Cicero
39 arba Cicero 448
Ttad
bedievybės ar laisvamanijos. ir labai linkėtina yra.
=
dydamas paveikslus".
Sve
3
=
E Valandos nuo 9 iki 10 išryto
:BARGENAS ;
|
o gal greičiaus ištvirkimo rau publika prijaučia vyčiams,
Ignacas
Rusteika,
E
ir n u o 4:30 iki 6:3b vakare.
-***
tainėje pasidarė mažas trukš•Telefono*
Beulevard
7179
"5
Nedėliomis
pagal •utariuia.
^
*
l
S
^
|
i
~aj8wWV4M*"
»4#
!
•
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•
*
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BM48»
•
•
^
dais daug yra apsvaigintų ir tai ir iš to raatyties, jog jųjų
3952 So. Rockwell St,;
melis". Už valandėlės vėl apti
sakymo aiatai Ir orarkotai, T*r- S
U s*. * . mm* » V 1 X X 9
TuiNiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutitimiii
dar tie dvasios nuodai neišga- pirmininką užeinant ant est
taa
nuo
4U
iki
4&f,
dabar
paxs
Chicago, 111.
lo ir Kučinskas tęsė savo ble
D
A
K
T
A
R
A
I
aidnoda po 816 ir | 8 8 .
E
rados ir nužengiant gausiai
ravo.
fcr
Vaajl daryti 8 » t a n nao 419 =
vyzgas.
plojo rankomis.
S5W
Iki 988 aiutai Ir orarkoi*!. a a o =
HmHiiiHumiiiniMHiinttttmiiHtiii
8111 Boutk Halsted Gatvi
Susėdus visiems vaikam*
Ant galo Kučinskas pradė
$7.89 iki 18 doiarių.
^
CHICAGO, TLL.
Pilnaa
pasirinkimą*
k*Ma ~
Visą tvarką vedė ir aiški
siioluosna, klebonas užbaigė
jo aiškinti apie
p a m a l t u ovarkotu.
=
Lietuvis Advokatas
kios yra katalikiškos mokyk palaiminimo maldas, o klieri no programo dalis klierikas
Vlaal raaiai Tartoti plutai Ir E
^mmmmr
•mwm<
LAWYE1
orarkotai vattas n u o 886 iki :
los i r ko jose mokina- Nu kas su vaikais atskaitė mal *L. Brigmanas. Jis lygiai il
$88. Dabar $8 ir aasfidian. Kai- =
Ofisas miestai
a^- , ^ » „ ^ ^ c ^ . ^ , mJtm mm » * * * f
rodė, kad tik laisvamanių y- das pirm Šv. Komunijos. Pa> gai kalbėjo ir aiškino apie
nėa ano $1.88 Iki f4.68. Valkg =
j * * * ! nmt> M*+m
JM8»8, v a As*oclatton Bld*;.
drn-ugijų, ypač -vyaių diįelę
N ra geros mokyklos, kurie nei k\ii prasidėjo šv. mišios, ku
Uaop 4r JCajMirai.
88 %o. Lssjallr ^84.
vienos neturi. Čia ir vėl pa rių laike vaikai gražiai gitp . nauda, ir kad katalikai lalkyCkkjaaTo, DX
88JCIM&A JJUSlHEaVilA
v
Telefonas
Racdolpk -4414
M B T U V I 8 DERTfSTAB
krfaUotauijr vakarai*.
sigirdo ks publikos: "Meluo- dojo: "Sveika Marija, Ban ftnąi ^ n j i ^ e , ,o ^uona«t datf;&
dos: .nuo 4 ryto Iki »
Utarninko Ir Pėtnyelee
gaus lelija" ir kar&tai mel^e- i$ff«co ipedasys visuomenei.
ji, prašau balso!"
lėliomia
Dassal
eutarls
^fedėliomifl
pajral eut
valą nuo 7 iki B .vęJL
^B^* *^^ m^O^jt^^m^^Į ^
4718 BO. ASHIiAITD AYKUVm ,
8844
So, Halsted ^SmeS,
Pamatę meiUkai. ;k-«*fi ,g«li si. Malonu hu-vo jw*«s«ti, Jsaip ! Ant galo visi vyčiai, ?n*ajwetat»-a. w*isin*n*u era* nago, m. g
OOV^RHMKNT
«***
^7-»o*
f
H
H
l
*
U
!
Tel.
Xardti *4M
kilti tmkšmas, pradėjo gra- vaikueiai po <Stū tirtmysi pfii'ji ant estrados, o didieji tarp \
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lietuviai Amerikoje, j

PIKNIKAS

(HARVEST)

WOOPBPBO, WJ3

L I E T U V I Ų KOLONIJOJ

1, 1918

Rengiamas Patriotiško Komiteto ant Naudos Raudonojo Kryžiaus

1 •' I i

*

M

Didžiausias Ir Puikiausias PIKNIKAS

lietoviy Mos Žvaigždes Pišelplnio Kliuoas
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Del Sustyrusio Kaklo

fierb. Dvasiškijai, Seserims Mokytojoms ir Visiems

Sloarist

Trumpa seno ir naujo (statymo Sv. Istorija, kun. Snusteri!
k. 8. G. Skaitymo Pradžiamokslis, Dalis l

Liniment

Dr. M. Stupnicki

Df. A. Ii. Blunentbal 0. i.
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CHICAGOJE.
KARĖS PARODA GRANT
PARKE.

Peiiktadienk Rugp- 30. 1918.

A S

vėliavos ir pagerl)imas mūsų
DRAUGYSČIŲ DOMAI.
brolių tarnaujančią Dėdės Ša
BERGMAN'S GROVE, Rimo kariuomenėje. Bus žy
mus kalbėtojai, tarpe kurių ir verside, UI. bus dykas nedė
miesto majoras.
, lioję rugsėjo (Sept.) 15, 1918.
Del įvairių priežasčių mes
Paskui bus 8v. Kazimiero
nutarėme išrandavoti daržą.
draugijos piknikas, kuriame
Tai Draugystės, galite gauti
galės kiekvienas pasilinks
kontraktą pas
minti tyrame ore.
P / Kvietkus,
Pas mus bolševikų nėra.
4449 S. California Ave.,
Tškriko kaip Grigo bitės ir
Chicago, 111.
kirkuže išrandavojo. Pamatė - T ^ — — — — — — — — . M a U p M M t a t M a i —
nabagai, kad lietuviai nesi * REIKALAVIMAI.
duoda už nosių vedžioti ko
kiam ton raguotam , belzabu- Reikalingas kriaučius arba bushelman del vyri? krautuvės, gera už
bu i, kuris nieko nesupranta mokestis
geram žmogui.
Atsišauki
te
tuojaus.
ir nepažįsta kas yra juoda ant
B. Goldberg,
balto.
4538 So. Ashland Ave.

RED CJSffl OASŪLINE

I pašaukė kaimynus, kūne pa
šaukė policiją.
Policija mano, kad TbeiAteinantį
pirmadienį — ner'į užmušė negras, kuri
Darbo Dienoje — bus atidai y jisai buvo tą patį rytą paėmęs
1a karės paroda (Irant ))arke. už darbininką. Xegro nesuranKiekviena diena parodoje bus dama.
skiriama atskirioms tautoms
arba svarbesnių nuotikių pa NAUJAS MOKYCLŲ SUPE
»/
minėjimams. Taigi tos paro
RINTENDENTAS, j
dos dienos taip padalintos:
2 rūgs. Darbo Diena (Labor
Cliieagos viešųjų mokyklų
Day).
superintendentu mokyklų ta
i
ryba išrinko Peter A. Morten3 rūgs. Belgu diena.
Drover 4030
4 rūgs. Britanijos diena. To son vietoje mirusiojo John D.
Darbai pas mus eina gerai.
ji diena be to skiriama dar Slioop.
Oras gražus, malonu gyven
PAIEŠKOJIMAI
Rumunams,* Sirijonams. Ki
ti.
Paukštelis.
NELEIDO INDUSTRIJALIS
nams ir Japonams.
Paleškau tėvų: Ignaco Mažeikos,
IŠ T0WN OF LAKE.
TAMS APELIUOTI.
5 rūgs. Raudonojo Kryžiaus
Onos Mažeikienės ir sesers Barboros
Pocienės. Kauno rėd., Telšių apskr.,
diena.
Plungių parapijos.
Vokiečiams už
v•
•v
ėmus
Kauną,
daugi
aus
nesusirašo
Vakar teisėjas . Landis 1SPanedėlyj, rugsėjo 2 d. SIO6* rūgs. Prancūzu diena. Be
me.
Meldžiu
žinačių
pranešti.
•v
to dar Alzasu, Lorrainu, Svei- klausė 100 industrijalistu ad je kolonijojt bus didelės 1SD. Mažeikaitė-Tamošauskienė, t '
caru ir Graiku.
vokatu argumentu ir atmeta kilmės, nes minėtoje dienoje 1588 Garfield Ave.,
Gary (Tollston), Ind.
7. rūgs. Pramones diena.
reikalavimą apeliuoti. Šiandie bus atidengimas visos Town
8 rūgs. Tarnaujančių ka teisėjas Landis visiems pas of fcake kolonijos Tarnystės Paieškau savo tetos Jievos Kudiokiek laiko atgalios skaitydamas
vėliavos (Service Flag). J) nes,
riuomenėje sūnų diena ir kirs kalėjimo bausme.
"Draugą" patėmijau, kad garsinosi
KnSiau
vai. ryte vėliava bus išnešta gyvenanti Palmyra, N. J.
Skandinavu.
keletą laiškų, bet jie sugrjžo atga
9 rūgs. Vaikų diena, jei t«i NUSKANDINTA AMERI iš parapijinės svetainės ir lios. Ji paeina iš Kauno gub., Ra
inešta į bažnyčią. Paskui pra- seinių pav.. Tauragės miestelio. Tau
KOS GARLAIVIS.
dieną bus galima uždaryti mo
ragės parp.
Ji pati ar kas apie ją
kvklas.
Washington, rugp. 23.—Lai- į s i ( 1 ( V gedulingos pamaldos už žinote malonėkite praneši i man, uz
ką busiu dėkfngas.
mūsiškius
žuvusius
karėje,
vyno
departamentas
praneša,
10 rūgs. Kanadų diena.
Jonas I-ešrynskas,
Europoje.
4530 S. Wood S t ,
Chicago, UI.
vandenyse
11 nigs. Kolumbo Vyriu ir kad svetimuose
Vakare Šv. Krvžiaus para- Paioškau pusseres Onos Pelackalrugp. 16 d. sntorpeduota ir
Y. M. C. A. diena.
girdėjau gyvena Chicago j , ji cmnuskandinta Amerikos garlai pijos svetainėje bus vakaras tos,
12 rūgs. Italijos diena.
bar yra vedus, paeina iš Kauno gim.,
13 rūgs. Pershingo diena. vis Montanan, 6,659 tonu i n- su puikiu programų, kūrinėli Panevėžio pav., tllšjpales kaimo. Ji
| pati ar kas kitas malonėkite atsi
14 rūgs. Moterių diena. Ton talpos. Su laivu žuvo trys ci- :idės iš įvairiu indomvbiu. f- šaukti sekančiu adresu ,už ką busiu
Patartina dėkingas.
dienon pakviesti dar Cekai- viliai žmonės ir du karės lai-jžanga Ims veltui.
Antanas Gurckas,
vyno ginkluotu sargu. Krašhj vietos lietuviams ir lietuvai 316 Church St., New Britain, Conn.
Slovakai ir .Jugoslaviai.
tėms tą dieną skatilingai su
15 Tugs. Laimėjimo diena. pasiekė 81 išlikusių.
sirinkti kaip ryte į bažnyėią,
Pakviesti lietuviai, latvi. : .
ANT PARDAVIMO.
tai])
vakare
i
svetainę.
Ant pardavimo geras biziįlavas
Ukrainai, lenkai ir rusai.
kampinis narnas, mūrinis su akme
Visą rengimo darbą tvarka nio fundamentu. Priežastis pardavi
PASINAUDOSIĄ VEŽIMAIS
komisija, kuri pasidarbavo su mo savininkas išvažiuoja j kitą mie
stą, užtat parsiduo* labai pigiai. At
rengime apvaikšėiojimo liepos si.šaūkite tuojaus į
Indiana
Kadangi ateinantis sekma
••Draugo" Administraciją, 1800 W.
+ dienos.
46th St.
(J. H.)
dienis bus pirmutinis, kuomet CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Komisijas narys.
A \ T PARDAVIMO.
bus uždrausta važinėties auto
Parsiduoda geras pijanas tiktai
Kaip patėmijau, tai laikraš
mobiliais del gazolinos taupu
pernai pirktas. Priežastis pardavi
mo, turiu greitu laiku išeiti j ka
mo, tad manoma, kad (lange čiuose iš mušu kolonijos žiriuomene.
Malonėkite
atsišaukti
nuėiu
netrūksta.
Nors
vasagreitai.
«o
gausite
pigiai.
lis žmonių
pasivažinėjimui
Boleslovas Valantinaviče,
pasinaudos vežimais ir karie- ros karščiai nemaži, tečiau
Iš TOWN OF LAK E.
4632 Ko. Marshlield Ave.
dr-ju
susirėmimai
irgi
buvo
- tomis.
A. L. R. K. Moterių S ą j u n g o s
DRY GOODS
GERA PROGA NUPIRKTI
(Jai ne vienam sekmadieni nemaži. O . tai vis eina ant
1800 W. 47th kamp. Wood Sts
PIGIAI NAMĄ.
prisieis ištraukti kur iš kam naudos, nes tokiu badu ir mo- 21 kp. turės savo mėensinį susirugpj, 30 d., 8 vai. v«- Sekan
eknntj tris namai parsMuoda bepo užmestą vežimėli, pa&i- terėlės pradės labjau laikraš- krinkim*
Mes duodame dvigubas stempas
ttro
įse kainos.
veik iiž
čius
skaityti
ir
jais
inteiv-'
'
*V.
kryžiaus
bažnytinėje
Ketvergais
ir Subatomis.
kinkyti arkliuką ir pasivaži
Pamatyk juos pirm pirkimo kito.
Dideliame
pasirinkime paimami.
2
aukštų
mūrinis
namus,
2
pagy
suoties.
Gana
įau
to,
kad
'^otainėje.
Visos
narės
yra
kvienėti puošniais miesto bulva
visokie materijolai, Vaikams drabu
ūm
atsilankyti
į venimu, po 6 kamabrius ir 6 pėdų žiai, šlebės ir jekutos.
moterys
nei
neapsidorojusi
s
"
"
*******
beisementas.
Su
toletais, baltom
rais.
minėtą susirinkimą, t a i p g i • n e p a - sinkom, ir kitais įtaisymais.
Ranlaiką ant nieko.
. Xe tik bus sutaupyta gazo- praleidžia
'įnrskit atsivesti su savim ir n a u j ų dos neša $4 32 j metus.
Parsiduo
da tiktai Už $2800.
Jmokėti $500,
linos, bet bus mažiau ir nelai Dabar-gi vyrams išėjus į dar larių.
Pluksnos
Pluksnos
kitus
kaip
randui.
Kreipkitės
prie
bą,
moteris
stubą
aptvarkius,
Kuri p r a s i d ė s
/
miu.
Xut. rast.
Mikšaitc.
ima laikraštį paskaityti. Nau
Michael J. Kiras,
3331 S. Halsted St.
TRANSPORTACIJOS KLAU da iš to didelė.
IŠ TOWN OF LAKE.
Mušu kolonijos vyčiai vei_
N e p r a l e i s k i t e Š i o s ProgosJVes O a l l e s i t e s
SIMAS.
I augStu mūrinis namas, 3 pagyve
Plunksnos
kia.
Rugp. 27 d. buvo su-1 Hj)ŪU(]oH draugijos ftr. Kry- nimu, po 4 kambarius su visais nau
jtaisymais, 3257 So. Pnion
Tikieiat Paidavinėjami "Draugo" Administracijoj
išleistuvių
vakarėlį h t m
parapijoj
susirinkimas jais
Transportacijos
klausima- rengę
Pandos neša $360.00 j metus.
ri
1800 W e s t 4 6 t h Street
{mokfn
Chieagoje neišrištas. MiestQ dviem vytėm, kurios apleido jvyfca rugsėjo 3 d., 8 vai. vakare, siduoda tiktai uė $3200.
Tulvtom*: PUJLLMAJI 14!
$1000 .kitus kiap randa..
Kreipki
taryba priėmė transportaci kuopą įstodamos vienuolynai!1Įfcvieeiami yra visi nariai tos dr- tės prie
0r. D. J. 8AG0Č1US
(tik
nežinau
kokiame
mieste).
jos
atsilankyti,
nes
bus
daug
svar
jos sujungimo biriu, nežiūrint
KJtMEUVi* GYDYTOJAI
Michael J. Kiras,
EB GHTCVRGAK
biu
dalykų
svarstymui.
Taipgi
yPrasidėjus .vakarėlio promajoro pasipriešinimo. Ir nus
t « t S l IO. MICH1GAH ATM.t
3331
S.
Halsted
St.
ROIBLAJTD. ILLJMOTM
prendė tą klausimą pavesti pi gramui, visųpirma p. M. Sur ra kvieeiami. tie visi, kurie dar ne
2 augštų mūrinis namai, 4 pagyliečių balsavimui ateinančiais I vila pakvietė p-le J. Skr i ba priguli, atsilankyti ir prisirašyti fvenimų,
po 4 kambarius c Ir puses
; > • • • laitę paskambinti ant pijano. Prie taip prakilnios draugijos.
rudens rinkimais.
pėdų beisemerrtas. Akmenio funda
Kviečia
Valdyba.
mentas.
Su toletais .baltom sin
LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU TAISYMO (REPAIR SHOP)
Yalstijinis prokuroras Hby- j Po to gerbiamas mūsų klebo
kom ir kitais jtaisymais ir 5 kam
Telefonas:
McKinley
6764
barių medinė cottage.
Randės ne
ne lėčiau tvirtina, kad miesto nas kun. Baltutis pasakė tam
Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai ezperal, ką
ša |G00 j metus.
Parsiduoda už
tikslui
pritaikinta
prakalbėlę
Dr.
A.
E.
RUTKAUSKAS
gali
jums patarnauti puikiausiai ir greičiausiai, sutaisome visokius
taryba neturėjo teisės to bi
$4800.
įmokėti $1000 kitus kaip
pasigadinimus.
Sutaisome ant kelio sustojusius, traukiam sulūžu
GYDO VISOKIAS LIGAS
randa.
Randas ant Emerald A V C ,
liaus pravesti, nes ji tą dary ir įteikė dovaneles — po ra
sius.
Reikale
kreipkitės
pas mus.
tarp 29tos ir 30tos. '
34S? 9otUk H mmm Bovlevare
šomi)
plunksna,
už
jų
duosnuti nebuvo autorizuota legisla
Mes garsinam vien tik didelis i
W. B5-UM Gatvės
A D A M W I D Z E 5 , 3222 S. Halsted St., Til. Drover 2186
mų.
Paskui
gerb.
vargoninin
bargenas,
tėmykite
kas
savaitę
mū
turos.
sų apgarsinimus.
į/įtmmimmmm^mmm^m
» » i » » » » » » » » » ' * » » » « • * » » » • » • » y » < » »
• — —
^ Jei taip, tai tas klausimas kas p. A. Stanėauskas pas
Michael J. Kiras,
iiiiiiiiiiiiiiiiBiriiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiii'
taippat negali but pavesta^ kambino ant pijano. Po to
3331 So. Halsted St.
mergaitės pradėjo visiems da
United States Food Adminls tratlon License Mo. 06001
ir balsavimui.
31 metų amžiaus atsi
Jei norima tą klausimą pa linti šaltakošę. Visi gėrėjosi
skyrė su šiuo pasaulių
AMERIKIEČIAI PAIEŠKO SA. Tai B U S I G R A Ž U S ! J ą i s d i r
dėti ant Imlioto, s a k o p r o k u ir Kukėjo m e r g a i t ė m s didelio
28 d. rugpjūčio (Aug\) 7
v y j y liiETuvojE.
roras, reikia pagaminti tam | pasisekimo moksle,
vai. vakare.
Paieškau tėvų: Ignaco Tamošaus bi Mentholatum Oo. Prieš ei«a?i
ko, Konstancijos Tamošauskienės ir arolt ištepk veid% moacia per ke
tikslui peticiją. (Ii peticijai! Tai pirmos dar kandidatės į
Laidotuvės atsibus susesers Stepanijos,
Kauno
rėdybos,
y r a r e i k a l i n g a m a ž i a u s i a 2001 v i e n u o l e s i š C b i e a g o H e a j i g f s ,
Telšių apskr., Kartinos parap. Gir Ua vakarai, o padaryt reidą, <y**
batoj 31 d. rugpjužio. Jos
dėjau, kad užimant vokiečiams Kau-H -tr shaMčtu baltu (
Toji Bio*tn
nedidelės lietuviu kolonijos.
tukstanėiu pilieė.iu paradų.
kūnas bus išlydėtas su
na, pasitraukė į giluma
Rusijos.
Lai tas pavyzdžiu būna ki
Meldžiu, kurie žinot apie juos pra įaima plemtta raadoniu, juodai M
iškilme 9 vai. išryto į Šv.
nešti, užtai busiu labai dėkingas.
bą fiakru ir prašalina rlaoktai
UŽMUŠTA 73 METŲ AM toms didesnėms kolonijoms.
Kazimiero Bažnyčią, šv.
Ignacas Tamošauskas,
ipaogoa nuo reido. Kaina dėže
Beto, turiu pažymėti, kad
ŽIAUS VYRAS DEL $48.
Mišios prasidės 10 vai. iš
1588 Garfield Ave.,
tėa 50c. ir $1.00. Pinitroa fal^
iš vyėiu kuopos Dėdė Šamas
Gary (Toljston), Ind.
rėdai
ir
daug
ryto, apie 1 vai. po pietų
-Augti ir fitampondi,
krautuvių
aria parduoda tą
Užvakar Atlantic and Pači į savo kareiviu eiles pašau
9&£lą amrą po toc.
atlydės į šv. Kazimiero
fic Tea kompanijos krauiuvėj, kė 5 narius
kurie
pa
J. RIMKUS,
H M H
kapines.
5000 South Ashland avenuc, gelbės jam supliekti vokie
P. O. Boz 36. Hoibrook, MISA
GURIA UBU
RlesuČlą Sviestas
Kviečiu visus gimines
Labai
geras po
užmušta Ferdinand Theiner, čių kaizerį. Xors jie išėjo iš
•VTJBSTAS
iiiiiiiiiiiiiiisiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiinij
ir pažįstamus dalivauti
mūjginę m Ą * ^
7?> meti) amžiaus. Jisai buvo mūsų kolonijos ir palioVę vei
Vienas mažas "flnisher" su moto
bc»t,koJda, ] / | g
laidotuvėse.
krautuvės manadžierium. Jo kė sykiu su mumis, tečiau mes
ru geriausiam stovyj, antras ranki
Velionės kūnas randasi
nis Jack skūra ir kiti čiaušiams rei
užmušėjas paėmė $48 ir pabė jų neužmiršim. Jie visados
S,WE SŪGAR
^/RST SID1B
1644 W.Chicago ar 8161 W. I t a d s t
MORTH BTDsl
po numeriu 39 Main Str.
kalingi
dalykai,
gaunami
pigiai
paa
1878Milwaukeoav
1886
Bluelslandav
466
W.DiriHon at
go, užkiše< jį už lentynvi.
paliks mūsų atmintyj.
2154 Milwaukee ar 2812 W. N o r t h a v .
7?* W. North ar.
SOUTH SIDsl
Pasilieku nuliūdęs su
R as
K. KAPLAN &. SONS
'
1I4S Mllwaukee A 1217 So. Halsted s t 8681 Wsntworth ar $646 U a o o l a ar.
^ " - * MAN
Theiner'į tenai atrado Mis..
Rugsėjo 1 d. mųsij kolonijoj
161t
W.Madison s t 1882 So. Halsted s t 8487 So. Halstsd s t 8 8 4 4 U n a o l a a r .
trimis vaikučiais.
4608 S. Ashland Ave.
Chicago, 111.
VHO.
Loretta Kberling, 5001 Soutii atsibus nepaprasta
18If W.Madlson st. 1818 W. l l t h s t
iškilmė4 7 8 t a A s a l a « d a v . 8418M.Caai*st
Telefoną* Tardą 1404.
VINCENTAS BALNIS.
#* 11 *
Ashland avenue. Jos riksmai Bus iškėlimas amerikoniškos

'Taip kaip tavo Automobilius

Y r a P a d i r b t a s P a g a l Specifikacijas

Ir Red Crown Specifikacijos yra iš
dirbtos per geriausius petroleūm'o chemistūs ir automobilių inžinierius.

Red Crotvn talpina savyj nuolatinį retežį virimo
frakcijų pradedadt nuo 95 laipsnių iki suvirs 400
laipsnių, Jis užlaiko tą pačią temperatūrą kad
užtikrinus gerą pradžią—tikrą proporciją tarpininkystes virimo kraštų frakcijos užtikrina švelnų
suskubinimą — teisingą proporciją virimo kraštų
frakcijų su savi viešpataujančių karščių vienybę
užtikrina augščiausią galybę mylių ir greitumo.

P
VOKIEČIAI
VOKIEČIAI
RĖS
LIŪS.

•

Turėk Savo Tanką Pripildytą Su R e d Cl"OW!l

Anglai paėmė
zes

ir tuomet pamatysi permainą, lengvą gpvenimą
gyvybę, kurią parodys tavo inžinas — skaitliuok
mylias iš galiono—skaitliuok kainą už mylią.

IŠ GHIGAGOS IR APIELINm KOLONIJŲ.

Su Anglų Armij
euzijoje, rugp. 31.
tisai anglų fronto
atblokšti už
maršalo Baigo kar"
hnr laiko visą va
krantą,, gi vionoj
La ChapeUette an
kole ir ant rvtinio

STANDARD OIL COMPANY

•

•••• • • "

II

•

i

i

i

•

i

• m •

•

•

72 West Adams St.

n.

•

siauriniame angį
]e, labjansiai Lys
si gaisrai". T a s r * ^
jio degina visus .
liūs, bėgdami atg
Paimta 300 vok'

Chicago, U. S. A.

PRANEŠIMAI.

ERNEST WEINER

Grant Parke

Vid

a ?Š

V('>n.

stij

Vokiečiai panail
tiltus ant upės ^
liko tik vienas ši
se nuo Peronne.
tokiu smarkumu įfl
jie negavo progos jo
ti.
Peronne po
mi.
Peronne ir visa c
miesto yra po ang
jos ugnimi.
Šiaurėje nuo
kiečiai valdo
kelį ligi vietos pri
les. Šiaurėje nuo
glų pirmyn L.^'
vokiečius vėl pas'
Naujosios Zeland
viai lengvai paėmė
ineidami miestan iš
rytų.

MILŽINIŠKA VALDŽIOS

KARIŠKA PARODA

55c Rugsejo-Sept, 2 ir tęsis iki Rugsėjo 15,1918

55c

£:

Dabar 2 5 c o prie duny bus 5 0 c

"Pragaran su "
Gauta žinių, k
penktoji 22-i'o
ninku regimento
atsisakė stoti ..^.v

f

A. 4» A.

V. BALNIENE

jiems pradėta

kalb

priedermes tėvynei
kė: " Pragaran su

NUSIPIRK MOSTIES

V a k a r lyte analai

tumu veržėsi pirmy
me. Dabar mušasi

COFFEE
19c

Atyda Šiaučiams!

IIHUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflIHIIIIIIIIIIIII

\

47c
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30c

Darbo Dienoje
Day), rugsėjo 2,
tis "Draugas"
dieną bus
go' Administracij
ir Redakcija.
"Draugo"
rūgs. 3 d.
a

l.

