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CKNTS

Entered

TEUTONAI BĖGA 100 MYLIŲ
ILGIO FRONTU
Gen. Foch neduoda jiems
nei atsikvėpti

Talkininkai paima miestus
paskui miestus
VOKIEČIAI BĖGDAMI PASKUI SAVE VISKĄ DEGINA
VOKIEČIAI NAIKINA KA Fremieonrt ant vieškelio i
c
RĖS MEDŽIAGOS SANDE
('ambrai ir ties Banconrt.
LIUS.
Anglai paėmė svarbius mies
tus — Bulleeourt,
JfendeAnglai paėmė svarbias jų ba
court-Les-Cagnicourt ir Rienzes Pikardijoj.
court-Les-Cagnieourt. r i a YOSu Anglų Armijomis Pran
cūzijoje, rugp. 31.—Visur iš
tisai anglų fronto vokiečiai
atblokšti už Somme upės Field
maišalo Haigo kariuomene da
bar laiko visą vakarinį upės
krantą, iri vienoj vietoj tim
La ('hapellette anglai persi
kėle" ir ant rytinio kranto.
šiauriniame anglų fronto ga
le, labjausiai Lys k v ' v ^ . mato
>i gaisrai. Tas' rnrPouto* kad
jio domina visus savo sande
li us, bėgdami atgal.
Paimta 300 vokiečių nelais
vėn.
Vokiečiai panaikino visus
tiltus ant upės Somme. Užsi
liko tik vienas šiaurvakaruose nuo Peronne. Nes anglai
tokiu smarkumu įsiveržė, kad
jie negavo progos jo sunaikin
ti.

aa Second

CIass

APSUPTA PERONNE IR
HAM.
Talkininkų nuostoliai, sulygi
nus su vokiečių, maži.
Paryžius, rugp. 31.—Karės
ofisas praneša, kad prancūzai
atmušė vokiečių kontrfltakas
tarp Ailette ir Aisne upių.
Prancūzai užlaikė savo laimė
jimus rytuose nuo Pasly, šiaurėje nuo Soissons.
Parvžiaus laikraščiu kore«pondentai fronte sutinka, kad
talkininku nuostoliai, sulvginant su vokiečių nuostoliais,
visai maži. Sako, talkininkai
niekuomet nepaėmė tiek (tang
nelaisvių ir kulkasvaidžių su
anuotomis ir tiek daug me
džiagos su teritorija, su to
kiais mažais nuostoliais, kaip
dabar.
Vokiečiu užpuolimai ištisai
Vesle prieš amerikonus at
blokšti.
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SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE,

Jiems tame darbe gelbsti vo
31. —
kiečiai.

Washington, rugp.
Karės ofisas vakar pranešė
Suv. Valst. nuostoliu sąrašą
su 113 pavardžių. Tš j $•
Žuvo mūšiuose
49
1
1'r a žuvo
r>
Pavojingai sužeista
34
Mirė nelaimėse
1
Sužeista
•S
Mirė nuo žalzdn '
7
*

Washingtoh, rugp. 31.—Va
kar pranešta sekantis Suv.
Valstiją mūrininku nuostoliu
sąrašas:
Žuvo mūšiuose
9
Mirė nuo žaizdų
1
Pavojingai sužeista
7
Pražuvo
7
Visu
24

— Washington, rugp. 31.—
Iš Šveicarijos pranešama, kad
Vokietijoj bus uždaryta visos
kieeiai buvo pastatę dideles ISPANIJA GALI PASKELB tabokos dirbtuvės, nes n/b^tuTI KARĘ VOKIETIJAI.
tvirtoves.
rima tabokos lapą. ApskaitoMieste Riencourt, kurį ang
ma, kad užsidarys (5,000 dirbKabinetas
pradėjo
svarstyti
lai paėmė ])o smarkaus mūšio,
tuviu, kuriose dirbo ligi 90,talkininkai randasi tik už ke vokiečių prasikaltimus.
000 žmonią.
liu žingsniu nuo gerai žino
Madridas, rugp. 31 /—Vakar
mos Drocourt—Queant linijos,
LONDONAS, rugp. 3 1 , kuri yra stipriausia vokiečių Ispanijos kabineto taryba pra
Gen. Smuts, iš Pietinės Apripozicija visame vakariniame dėjo posėdžius. Svarsto labai
svarbios klausimus apie eko kos, narys imperijalio karės
fronte.
nomiją ir karę. T a i p g i bus f kabineto, stengiasi sustabdyti
Pramato baisų mūšį neužilgo. }>?>\p*y*n daugybė kitų klaupolicijos streiką.
l)r(7eoi»rr-Quennl defensyvos simą.
susideda iš penkių liniją ap
Žmonės visoje šalyje yra už —BAR HARBOR, ME.,—
kasų, daugybės kulkasvaidžių sidegę piktumu prieš vokiečius Gaisras sunaikino Florence
ir didelės kiekybės vielų tvo už nuskandinimą
Ispanijos viešbutį ir 3 kitus bustus. Pa
rų. Visur yra požeminės lin laivų. Ryšiai tarp Tspanijos iri darė apie $100,000 nuostolių.
dynės, kur galima pasislėpti Vokietijos labai intempti. I s  Visi viešbučio svečiai laimin
nuo bombardavimą, r i a , gaii panija bile kada gali Vokieti gai išbėgo laukan.
but, ivvks smarkiausi mūšiai jai paskelbti karę.
visoj karėj.
Lys kylyje anglai savo lini- PRŪSIJOJ STREIKUOJA
jas peikėlė i rytus nuo Rober"
200,000 DARBININKŲ.
metz ir i šiaure nuo Neuf-Ber*

(jiiin.

4.

BOLŠEVIKAI ŽUDO
' 'KONTRREVOLIUCIO
NIERIUS".

II

General.

METAI-VOL. III.

Matter Marcb 81, 1816, at Chicago, Illinois imder the Act of March 8, 187t.

Tūkstančiai streikininkų siun
čiami mūšių linijon.
Anglai atakuoja šiaurėje nuo
Lens.
Geneva, rugp. 31.—Tš MuFieldmaršalo Haig'o karei
viai paėmė Biaches, ant pieti niciro čia gauta žinių, kad
nio Somme kranto ir apie my BocliumV, AVespbalijoj, sus
lią nuo Peronne. Paihjta taip treikavo 200,000 darbininku.
Frontan pasiųsta 3,000 strei
gi Les Boeufs ir Norval.
Pranešta paėmimas Le Tran kininkų, gi 8,000 deportuota
sloy, "kurs randasi ant Bapau- iš apskričio. Sakoma, valdžia
bijosi generalio sukilimo. To
me-Peronne vieškelio.
Anglai padarė gerus žygius dėl pastatyta mieste sargybų.
(Boclmm yra svarbi Prūsi
šiaurėje nuo Lens.
jos plieno ir geležies išdirbi
ANGLAI LAIMĖJA DAUG nio sostinė. Taip-gi turi dide
les anglekasyklas.
Miestas
TERITORIJOS.
i
"Pragaran su tėvyne".
randasi už 26 mylių šiaurryGauta žinių, kad vokieėių j Jiems sekasi kuogeriausiai. tuose nuo Dusseldorff. Prieš
penktoji 22-ro rezervų pėsti
karę turėjo apie 70,000 gyven
ninku regimento kompanija
Londonas, rugp. 31.—Karės tojų).
atsisakė stoti mušin. Kada ofisas oficijaliai praneša, kad
jiems pradėta kalbėti apie ją anglai paėmė Combles. tarp SUKILO AUSTRIJOS KA
priedermes tėvynei, jie atsa Peronne ir upės Somme. Tarp RĖS LAIVYNO JURININ
kė: " P r a g a r a n su tėvyne".
Combles ir Somme paėmė
KAI.
Vakar ryte anglai visu grei Clerv-sur-Somme.
tumu veržėsi pirmyn iš Bapnu
Washington, rugp. 31.—Tš
Anglai rytuose nuo Arras
me. Dabar mušasi rytuose nuo vėl pradėjo pirmyn žygiavi Prancūzijos oficijalė telegra
i mą. Jie laimėjo 2,000 žingsniu ma praneša, kad čekų-slovnku
"iiimiiiiiiiMiiiimiimiiiumimiimiiiin septynių mylių ilgio frontu jurininkai ant austrų-ungarų
tarp Bulleeourt ir upės Scar- karės laivų Cattai'o prieplau
koje sukilo. Pranešama, kad
pe.
Mr. Soukup, čekų-slovaką de
Darbo Dienoje (Labor į TYKU IŠTISAI MEKSIKOS putatas, apleido Pragą, iške
liaudamas į Cattaro apginti
FRONTO.
Day), rugsėjo 2, dienraš
čekus-slovakus, kurie paduoti
tis *'Draugas" neišeis. Tą j
Nogales. Ariz., rugp. 31.— teisman.
dieną bus uždaryta 'Drau |
Gen. Cabell, amerikonų knreigo' Administracijos ofisas
vių vadas, išsireiškia esąs la
— .Dalias, Texas, rugp. 31.
ir Redakcija. Sekantis
bai patenkintas priemone, ku- —Čia daugybė moterų matė
"Draugo" numeris išeis
riuja Gen. Calles padėjimą pakorimą negr© Will Jonės,
5 rūgs. 3 d.
"Draugo" Adm. I valdo. Sako, visur tyku ir ra kuris liepos 2 d. nužudė Mrs.
Anna Wolford.
1
s mu.

Peronne po talkininkų ugni
mi.
Peronne ir visa apylinkė už
miesto yra po anglų artileri
jos ugnimi.
Šiaurėje nuo Peronne vo
kiečiai valdo Bapaume vieš
kelį ligi vietos priešais Combles. Šiaurėje nuo Combles an
glų pirmyn žengimas privertė
vokiečius vėl pasitraukti.
Naujosios Zelandijos karei
viai lengvai paėmė Bapaume,
ineidami miestan iš šiaurės j r
rytų.

Postmaster

No. 204

DARBO DIENOJE PRANEŠIMAS
W. B. Wilson, Darbo Sekr.
Ši Darbo Diena atranda Ameriką didžiausiame krizyj.
Tauta dalyvauja didžiausioje
jV Vaisina si n?o karėje, kokios
"• narsiausioje
pasaulis dar nėr a matęs. Ant
«_ •,_
šios karės pasekmią remsis
visos žmonijos likimas per am
žius.
Mes svetur pasiuntėme di
delę armiją, idant ji išvien dar
buotąsi su mūsų talkininką
armijomis. Mušą
Laivynas
iš jurią šluoja visas Vokie
tijos nardančias laives. Mūsų
kareiviai ir jurininkai įgijo
garbę per daugybe didvyrišką
darbą; jie pagelbėjo vokie
čiams užduoti baisą smūgį;
kuris, tikimės, pagelbės lai
r
mėti karę.
Bet karės laimėjimas prigu
li tiekpat nuo tą, kurie pasi
lieka namie, kiek priguli nuo

me žengti. Jeigu kiekvienas
darbininkas tam tikslui dės
visas savo spėkas, mes tą pasie
ksime. Darbas nebus leng
vas bei pastangos — mažos;
bet mes neturime pasirinkime.
Kad užlaikyti visą, kas mums
brangu, mes turime dirbt:,
dirbti, dirbti del mūsų karei
vių ir talkininkų Prancūzijoje.
Vienas sakinys viską sutrau
kia: " Dirbk taip, kaip ka
riautum ei".

Šiandiena mes turime rim
tai apsvarstyti klausimą, ku
ris stovi po mušą akių. Mes
turime užlaikvti savo armijas
mūšio lauke geriausiame pa
dėjime ir turime išpildyti rei
kalavimus mūsų talkininkų
ir badu mirštančią Belgijos
gyventoju.
Šiandie yra diena, kurioje
Darbas turi save pašvęsti di
deliam
darbui — laimėjimo
karės darbui. Neužteks mums
šią baisingai didelę prieder
mę sutikti pusiaukelyj. Tau
tos reikalams turi but abso
liutiškas lojališkumas ir pri
sirišimas — gi tai, aš tikiu,
mūsų žmonės parodė be abe
jonės. Bet dar svarbiau, turi
but aiškus didžių reikalavimų
supratimas ir nauja determinacija juos išpildyti.
Maximum išdirbimas vra
siekinys, prie kurio mes turi

šijo kitus, įvarydamas 4,875
nitų per vieną dieną. Už kelių
dienų kitas darbininkas įva
rė 5,000. Dabar mums pra
nešta, kad kitas darbininką*
padarė rekordą, įvarydamas 6,
000 nitų. Tokie darbai, kaip
šie, aiškiai parodo dvasią, ku
ri viešpatauja mūsų žmonėse
ir paakstina visus Amerikos
darbininkus prie didesnio dar
veiklumo.
Garbė visame tame yra, kad
darbas apšvietė reikalavimus
mūsų armijų ir mūsų žmonių
ir parodė savo ryšį su tais
reikalavimais. Darbas tą at
sakomybę priima su visu entuzijazmu ir lojališkumu. Su
mūsų didele armija karės lau
kuose Europoje, paremta ge
ros industrijalės armijos Ame
rikoj, militarizmas lemtas nu
galėjimui. Demokratija ant
žemės ims viršų.

CHICAGOJE

INDUSTRIJALISTAI NUBAUSTI.

Amsterdam, rugp. 31.—Tš
Maskvos telegrama praneša,
. , ,, .... . .
!
kad 'militarme revoliucijme
comisija
išsirinko
NizniNovgorodą už laikine stovyk
lą. Iš miesto išvyta visi "kontr
revoliucijonieriai".
Bolševi
kai nužudė vienuolika "kontrrevoliucionierių".
(Kadan-gi minėta "militarinė revoliucijinė komisija žu
do bolševiką priešininkus, ma
Anglekasiai tai daro. Nežiū
noma, kad tai yra vokiečių ką
rint, kad iš ją tarpo daug pas
rės nelaisvių organizacija).
tojo militarinėn tarnybon, jie
Pasak telegramos Berlyno
iškasė didžiausią kiekybę ang
Lokal Anzeiger'ui, Japonijos
lių istorijoj.
konsulis su ambasados štabu
Laivų gaminime daugybė
apleido Maskvą, keliaudami
darbininkų perviršija visuJTrcJaponijon. Reiškia, dabar Ru
kordus. Milžiniškos industrisijoje nebėra jokių talkininkų
jalės įstaigos kariuomenei pa
atstovu.
kareivią ir jurininką. Jeign gamina medžiagą tokiuo grei
— Tokyo, rugp. 26 (Suvėmes užlaikysime juos gerai tumu, kokio dar nėra buvę.
Imta).—Pasak oficierią pra pavalgydintus, aprėdytus, ap Nashville parako įstaiga, di
nešimą, pastaromis dienoms ginkluotus, mes neturėsime jo- džiausia visam pasaulyje, bu
mūšiuose su
Jssu
"•11 bolševikais
1 7 1 / l f V t I l\tll»"> V..'
f ^ U -. I •
I
•
.
1 1 •
••
•
,
„-,Jkios
baimes
(W\
ją;
jie
jau pa- vo užbaigta tris mėnesius pirm
ri fronte įaponai neteko 1/0 • . . . ,
• i • laiko.
kareiviu. ' '
si
rodė, kaizerio
kad vrakareiviams.
daugiau kaip
Vienas darbininkas pervir
lygas
—COPENHAGEN, rugp. 31.
—Vokietijos kaizeris nuvyko
į Bad Nauheim aplankyti Bul
gar i jos karalių
Ferdinandą,,
kuris čia serga.
—WASHINGTON, rugp. 31.
—Suv. Valstijų valdžia ketvirtadienyj paprastiems karės
reikalams išleido $156,000,000.
Tai ligšiol didžiausios vienoje
dienoje išleidęs. V

Bolševikai vokiečiams pažada
milijardus
^

TALKININKAI MUŠA BOLŠEVIKUS
S1BERIJ0JE
BOLŠEVIKAI VOKIEČIAMS
Reikia pažymėti, kad šią
MOKĖS $1,500.000,000.
sutartį padarė ne Rusija, kaip
telegramos iš Rusijos ir Vo
Turtingi jie savo pažadėjimais kietijos praneša, bet vien tik
bolševikai. Gi bolševikai—neCopenhagen, rugp. 31.—Pra Rusija. Todėl-sutartys neturi
nešama, ka/1 " Rusija" paža jokios vertės).
dėjo Vokietijai užmokėti 6,000,000,000 markių ($1,500,BOLŠEVIKAI STUMIAMI
000,000) už nuostolius^ kuriuos
ŠIAURĖN.
Rusijos revol i uci joninė už
grobimo įstatymdavystė vo
kiečiams padarė. Iš tą, Ukrai Gen. Semionovas veržiasi Siberijon iš Manchurijos.
na su Suomija privalo užmo
kėti
1,000,000,000
markiu
Harbinas, rugp. 27. (Suvė
($250,000,000).
Šitą ir kitas naująsias pro- linta).—Generolas Semionovas
vizijas
Brest Litovsko su žygiuoja ant Chitos. Paėmė
tarties viešai paskelbė pus- Da\vna geležinkelio stotį ii*
bėgius.
oficijalis North German Ga- Karonoro šoninius
Bolševikai atstumti prie Sazette.
Laikraštis rašo, kad Pabal- katui šoninių bėgių.
Gen. Semionovo raitarija
tijos privincijų
neprigulmybė užtikrinta ir **Rusija" pri mušasi su bolševikų užpaka
sidėjo prie pripažinimo Geor- line sargyba uz penkių viorsgijos neprigulmybės. ((Jeor- tų vakaruose nuo Karonoro.
Pranešama,
kad bolševiku
gija yra Kaukaze).
• Vokietija apturėjo koncesi svarbioji armija koncentruo
jas kerosino laukuose aplink jama Borsa stotyje.
Baku.
(Borsa randasi apie 50 m y
(Anglų k'vVviai jau kHios iių šiaurėje nuo Manchurijos
savaitės kaip valdo Baku. rubežiaus, Siberijoj, ir 17.?
Tai-gi dabar nematoma, koki mylios pietrytuose nuo Cbita,
pelną Tokiėčiai iš tų koncesi kuri yra svarbi bolševikų ba
ją turės.
zė toj apygardoj).

NETEKO "LAISNrj M SA
LIUNININKAI.

Teisėjas Landi s
nubaudė
indnstrijalistus. Hayvrood ir
14 kitų gavo po 20 metų kalė,;.mo; 33 po 10 metų; 33 p© 5
metus ir 12 po 1 rr.eta;i Be tx>
dar uždėta didelė: pinigiškos
bausmės.

Miesto valdžia atėmė "laisn e s " iš sekančių saliunininkų
už pardavinėjimą svaigalų nepriaugliams: T. Lewis, 1557
West 69 st.; M. Shields, 350)
— . — — —
••
I I
So. Ashland ave. ir V. Kaz- Morrison viešbučio valdyba
mieski, 3069 No. Central Park padavė teisman skundą prieš
ave.
,
teisėją John A. Mahoney. Pa
reikalavo 50 tūkstančiu dol.
VOKIEČIŲ NEPASISEKI atlyginimo.
MAI JĮ PRIBAIGĖ.
Teisėjas Mahoney, perkrati
nėdamas kokios ten mergaitės
Barzdaskutis Otto Paschel, bylą, pažeidė minėto viešlni60 metų amžiaus, vokietis, čio vardą. .
655 Mihvaukee ave., pasidarė
Chicagcs viršutinių iM"?iri
galą. Tai atliko apimtas des
peracijos, kad vokiečiams ne ke! IU valdy#a reikalauja už
pasažierią vežiojimą 7e. * ittsiseka karės lauke.
h j j 5c.
Vienu vokiečiu mažiau.
GALIMA GAUTI 25 SV.
CUKRAUS.

RUGPJŪTIS 31, 1918.

Chicago ir apyli'ikės. —
Cliicagoja ir vėl šeimininkėjf Šiandie išdalies debesiuota;
gali gauti 25 svarus cukrau? rytoj laukiamas gražus oras;
maža atmaina temperatūroje.
vaisių konservavimui.

Šeštadienis, Rugp.< 31,191$.
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•

J

* i

iiitiiiiiiiiiiiiiiitiiutfftiitiiiiiiiiiiiitiittfiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfffiflOT

Paskutinė buvusio
Caro valanda.;

Kryžiaus Kongregacijos kuni
gų. Vargonais niekas negra» »
jino. Kunigai patys giedojo
(
Šįmet visas pasaulis su pa-1 kai visas savo spėkas nu- ' 0 Salutaris" ir "Tantum
LIETUVIV KATALIKU DIENRAŠTIS
LTTHUANIAN DAILY FR1END
siilgimu laukia Darbo Dienos kreips į karės reikalus. Kuo- E r g o " . Po Palaiminimo visi
Eina kasdieną išskyrus ncdėldienius,
Published Daily excep Sundays by
šventės. šita šventė šįmet bus met kareiviai karės laukuose užtraukėme "Laudate DomiPRENUMERATOS KAINA:
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc.,
linkui buvo nieku nesudrums
(Tąsa iš praeito num.).
Metams
$5.00 1800 W. 461 h St., Chicago, Illinois. paminima ne tiktai Ameriko- lieja savo kraują, darbininkai num Omnes Gentes", " Šlovin
(....
Pusei metu
$3.00 Phone: McKinley 6114. Establ. 1908.
čiama tyla.
Karieta prava
je, bet ir Europoje. Anapus namie būdami savo darbais kite Viešpatį Visos Giminės , \
Perkant atskirais numeriais po 2c
"Gospodin Eomanov, jei žiavo šalimais cerkvės. Buvęs
vandenyno Darbo Dieną pa ir turtais privalo kareivių žy 300 balsų susiliejo į vienų ga
TERMS OF SUBSCRIPTION:
Prenumerata mokaat iškalno. Lai
tamsta neturi daugiau kų sa caras persižegnojo ir mėgino
kai ikattoal nuo užslrasymo dienos, One year
gius
remti.
Su
didžiausiąja
lingą
aidą,
kuris
ir
kiečiausių
minės
ne
vieni
talkininkų
dar
$5.00
kyti, tai tik gaišini mums nusišypsoti.
na nuo Naujų Matų. Norint permai
$3.00 bininkai, bet ir kareiviai. Nes paskuba gaminti karės me širdį įstengtų išjudinti... Po
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Sis months
<<Kur ^ g m a n e gabenatef"
$2.00 vieni ir kiti yra darbininkai. džiagą, laivus ir remti vy- to kun. Karolius W. Lyons jjį> svarbų laikų. Mes patys tosenas adresas. Pinigai geriausia siųsti ThuiNday's Edition
Išperkant kr ąsoje ar,exprese "Money
del apspręsime visų reikalų ir paklause jis sargų.
At NEWS-STAND 2c A COPY
Jėzaus Draugijos užėmė savo
Tik vieni yra civiliai, kiti u- riausybf.
Order" arba Įdedant pinigus J regi- •
paskelbsime ištarmę", tarė
s t n o t ą laišką.
Advirtising rntes on applicotion.
Sargai žvilgterėjo į jį, bet
niformosę.
Tie ir kiti šian
šįmet Darbo Dienoje visi vieta, viduryje bažnyčios, pa
teisėjas pirmininkas, gestiku
die principe turi vienodas darbininkai privalo pasižadė sakė graudulingų kalbų ir su
nieko neatsakė.
liuodamas
rankom
ir
spjaudy
priedermes.
Abieji
veikia ti kuodaugiausiai dirbti, dirb teikė svarbiausius punktus
Nikalojus paskui nusika
damas
per
stalų
ant
aslos.
Dirba ir ti ir dirbti. Negalima bėrei pirmutinei meditacijai...
bino nuo savo kaklo padabin
1800 W . 4 6 t h St.f
Tel. McKinley 6114
ChlCAgp, III. vienodais tikslais.
Penktasis
teisėjas
liepė
tar
tų brangakmenimis kryžių,
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Rekolekcijų tvarka.
nui atnešti butelį vyno ir už su imperijos karūna, ir, pa
tiją, kurią nori pavergti prū dos. Nes visoks darbo sutruk
Atsikelti kandžio. Teisėjas išsigėrė ir duodamas vienam sargui, pa
Šeštadienis, Rugp. 31, d. šv. Raimundas,
siškas militarizmas. Kad iš dymas
padaro
džiaugsmą 5:30 ryto
Sekmadienis Rugsėjis, 1 d ftv. Lupas,
gelbėti demokratiją nuo pra priešininkui. Bendrai ir uo 6:00 ryto Bytmetinės maldos užkando. Po trumpo teisėjų sakė: " Atiduok tai mano
ir meditacija pasikalbėjimo jie visi palfilo sūnui!
Pirmadienis, Rusėjis, 2 d. Sv. Steponas,
gaišties, reikia sutrupinti mi- liai visiems dirbant, veikiau
Pasveikink nuo ma
nuo
kėdžių
ir
išėjo
į
pašalinį
Mišios
Htarizmą. Padarius šitam ga priešininkui
bus
užduotas 6:30 ryto
nęs mano vaikus ir pasakyk
kambarį.
Buvęs
caras
paliko
7:00 ryto
Pusryčiai
jiems, kad aš m jais susieisiu
TAI BENT MŪSŲ VYČIAI! čios vyčių organizacijos. Te lą* atgys pasaulyje tautų lais smūgis ir darbo žmonės vei
Brevijorius bestovįs tarpe keturių raudono anapus g r a b o ! "
kiau išeis pergalėtojai. Po ši 8:15 ryto
nai juk mūsų jaunimas, ku vė, atgys naujoji gadynė.
Meditacija šios gvardijos kareivių su ap
Sargas mėgino sukosėti. Te
Darbo Pieną, tai darbo to veikiau darbininkams suži- 9:30 ryto
Vakarykščios dienos "Drau riame yra neišsemiama ener
Salėje čiau tas jam nepavyko ir jis
žmonių triumfas.
Šita karė bės laimė, kuomet po jų kojų 11:15 ryto • ••• Konferencija nuogintais kardais.
ge"
padėta telegrama iš L. gija, darbštumas.
Iš nieko nepasakė.
11:45 ryto Ęxamen consc, A- pakilo klegėsis, užimąs.
įvykdino
perversmes,
kad
i
gulės
parblokštas
autokra
Tik pasi
Vyčių seimo yra trumpa. Bet
Todėl mes ir sakome, kad
vienur
ir
kitur
pasigirdo
niolas Dievo.
ji daug ką mums pasako. J*. kol mūsų vyčiai laimingai darbo žmogui prisiartino, lai- tizmas, didžiausias žmonijos
žiurėjo į kryžių, paskui į sa
šauksmai:
"
P
a
k
a
r
t
i
tiranų!"
12:00
vidudienyje
Pietus
vo draugus ir svyravo priimti
aiškiai tvirtina, kad mūsų gyvuos ir veiks, Tėvynė Lie- mingesnės dienos. Tečiau tos laisvės priešininkas,
"
Šalin
buržujinis
autokralaimės dienos pilnai dar
Lietuviai darbininkai irgi
Rekreacija.
siūlomų jjam kryžių.
vyčiai tikrai darbuojasi tautai tuva ir tauta nepražus.
tas!"
Už
darbo paminės Darbo Dieną.
Tuo
" M a t a u tamsta turi šliubiir Bažnyčiai. Pasako, kad kol
Tik daugiau drąsos, pasiti neužtikrintos.
3:00 po piet
Mišparai
Buvęs
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pajuto
ore
ką
žmonių gerbūvį dar šiandie būdu jie prisidės prie iškovomūsų vyčiai laimingai gyvuo kėjimo ir vilties!
3:30 po piet
Rožančius pri- tokio piktą. Apsidairė aplin nį žiedų ant piršto. Esi ve
latokais liejamas kraujas Eu- jimo savo tautai ir Tėvynei
ir veiks, lietuvių tauta nepra
vatišjsai kui. Pagavo jį baimė. Sar dęs. Turi turėti šeimynų. Ar
laisvės.
ropos plotuose.
s
žus.
Tėvynė susilauks nepriTYRINĖJA GYVENIMO
. . Brevijorius gyba tečiau ramiai užsilaikė. išpildysi paskutinį mano prašy
4:00 po piet
Šiandie obalsis yra: Dirbk
Reikia pergalės demokrati
mų?"
maldavo su visu atsi
gulmybės ir stos eilėn kitų
BRANGUMĄ.
5:30 po piet . . . Meditacija
Praėjus
kelioms
minutėms
jos prieš autokratiją, laisvės arba kariauk. Nėra laiko po
.
kultūringųjų tautų.
Baltijos
6:30 po piet
Vakarienė teisėjai sugryžo į savo vietas, dėjimu Nikalojus.
Toji pergalė litikauti. kuomet tautų liki
Suv. Valstijų
vyriausybė prieš vergiją.
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Palaiminimas
giesmės ir dainos, kurių ai sybės versmės. Su statistiko
žių. Kalinį stiprumas aplei
dus,
pirmininkas
sudavė
Punktai rytm. meditacijai.
das uždegs lietuvių krutinės biuro patarpininkavimu pra
do ir jis išnaujo sudribo.
kumštim
į
stalą,
kad
visi
nu
Vakarinės Maldos. Poilsis.
patrijotizmu. Vytauto ainiai dėjo tyrinėjimus, kad suseki i,
Del šiltos vasaros- nakties
tiltų,
ir
atsiliepė:
"Medžioklė"
ant
medaus.
imsis arklo ir mokslo ir tuo- kiek šiandie atsieina pragy
arkliai buvo nuilsę ir nušilę.
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Gospodin
Nikolai
AlekAš,
kun.
Paškauskas
ir
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mi pagydys Tėvynės žaizdas, venimas vidutiniškai šeimy
Pagaliaus karietos pasuko iš
sandrdvič
Romanov,
Viatkos
Priška
nutarėme
rekreacijos
kurias padarė dabartinė pa nai.
kia 10 didžiausių pečių, kur metu padaryti "medžioklę" gubernijos liaudies tribunolas vieškelio šonan ir, kiek pa
(Pabaiga).
sibaisėtina karė.
Tų tyrinėjimų
pasekmės
specijale • linija
pristatoma ant medaus. Vienuoliai turi labai nuodugniai aptarė pa važiavus, sustojo ant kalvos,
Kaipo
boarding
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Šių dienų nnotikiai ir ap- patarnaus kaipo pamatas ap
tre Dame yra didžiausia mo angį į s. J vieną dieną žiemos daugybę kelmų bičių. Tndo- keltų prieš tamstų kaltinimą aplinkui apaugusios pušelė
linkybės reikalauja, kad tau-(Sprendžiant nesutikimus dur
Sar
kykla pasaulyje. Ne vien tik metu išeina daugiau negu mu pamatyti buvo kaip jie ir jį atrado pilnai paremtų mis. Kalinys atsiduso.
tai ir šaliai iškovoti neprigul bininkų su darbdaviais užmo
gai atidarė karietos duris ir
mokslą, studentai čia gauua, vienas karas anglių... Iš to ga tas bites užžiuri, ir tt.
faktais.
Pasiremiant
tais
fak
I)imybę, neužtenka vienų žo kesčiu reikale.
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s
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su.
Tik toli rytuose matėsi
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dai jau pradėjo darbą Balti- auklėtojų-vienuolių.
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PuiĮsus medus!
Atvažiavę visi sykiu į Not norėjome...
nę arba legijonus. Xes tuo bet ir šeimininkėms. Kaip ši
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matėsi
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—
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tarmei.
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re Dame 300 su viršum kuni
met kitoniškiau į mušu tauta tos, taip vyriausybė tikrai su
gvardijos ir teisėjų šešėliai su
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graikiškai
romėniš
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lošėjai
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pagrindų
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liepų,
tai
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bitelės,
gerai
užatsineštų talkininkai.
išsiskirstėme į paskirtus
žiburiais rankose. Už jų riog
žinos pragyvenimo brangumą. kame stiliuje su auksine bo- j gų
kambarius po vieną/ Man te- žiuriamos, prineša galybes ėmė linguoti galvomis į vi
Nesenai įvykusiame Baltisojo baisi galabinimo vietų. Iš ligšiol surinktų
infor ne, ant kurios yra "Mūsų Pog ^ medaus.
sus
šonus,
kaipir
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koks kunigėlis su ilga žila čia medų, bet viedrais... Žiū
kėlė Amerikos Lietuvių Tary gu daiktu nuo praeito birželio
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elektrikos.
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tame
ras
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sųmonę
ir
prabilo
barzda panašus į vokietį. Ap rėk, sako, šiandie išimame, už
ba. Nutarta Amerikoje orga 15 d. pabrango trimis nuo
kom mėgino trinti sau veįdų
nizuoti lietuviškus legijonus. šimčiais. Bet keli daiktai name yra' pieštos garsiausių sivilkę sutanais išėjome pasi trijų-keturių dienų vėl bus užkimusiu balsu:
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gijonų klausimas jau išrištas. pakilo penkiolika nuošimčių.
nieko neatsakė.
gaivina-glosto...
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kun.
Skripka,
kun.
AlBąvibet
salėje
pakilęs
trukšmas
Tik reikės rasti priemones,
Per pastaruosius penkeri s
(Pabaiga sekančiam numer.)
Knygyno majestotiškas na čius, kun. Kruša*, kun. Pet geriausių rezorjta. atstoja. Vi pertraukė jam kalbų.
kad tai visa įkūnyti, kad po metus, t y. nuo liepos 15, 1913
Kuone miręs žmogus, buvęs
perniai užbaigtas, yra raitis, kun. Briška ir kun. sokių žaidimų daugybė* Visur
tų visų entuzijazmų nepasiro m., ligi liepos 15, 1918 m., mas,
visas iš geležies, marmuro ir Paskališkas. Prie stalo patar maudynės ir kiti patogumai. didžiausios pasaulio imperijos
dyti su tuščiomis rankomis.
maisto kaina padidėjo šešias
tašyto akmens.
nauja studentai. Didelis re- Rodos, norėtus čia pasilikti autokratas sargybos išvestas
J e r pasirodo, kad mes be dešimts devyniais
nuošimJame yra apie 200,000 kny fektorius prisirinko pilnutė ant visados. Bet gyvenimas laukan.
nuosavios kariuomenės nega čiais.
gų, kurių tarpe yra daugybė lis vienų kunigų. Arkivysku verčia mus gi yžti atgal, į mie
lime atsiekti pageidaujamo
Pasodintas jis karieton ir
senų
brangintinų
leidimų. pas užėmė savo vietą ir, at stų. Puikus įspūdžiai pasilie pasileista važiuoti nugalabitikslo, pagaminkime legijo
DABAR LONDONE NĖ Studentams šiame universite kalbėjęs maldų, palaimino val ka po tokių rekolekcijų-ap- nimo vieton. Paskui sekė dar
nus. Bet atsiminkime, kad be
RA ELGETŲ.
te yra vis patogumai. Metinė gius... Po vakarienės turėjome dūmojimų.. Jr gryžti žmogus kitos penkios karietos su ka
tų legijonų, be tų laisvanorių
Padarė Stebuklas.
iš
čia
tvirtesnis
dvasia
ir
Euliuoso
laiko
iki
8:30,
tad
ga
(10 mėnesių) mokestis už
mūsų kareivių, prisieis kurreiviais ir teisėjais.
101S Kearney St., Mason City, Ia.
Pirm
karės
Anglijos
sosti
nu
prie
savo
darbo.
"G00d
lėjome
valandą
pakvėpuoti
mokslą su pragyvenimu skai
kas plačiau atskleisti mums
Man buvo leista įlipti Ni' Mūsų 14 metų vaikas buvo kanki
per St. Vitus goki per 2 metus.
nėje
Londone
buvo
daugelis
toma nuo 450 iki 1000 dol., grynu oru ir prisirengti prie bye Notre Dame — Heilo* Cbi- kalojaus karieton ir su juo namas
ir savo kišenius tautos reika
Daktaras iškeldavo jį iš lovos bet tai
ant trumpo laiko ir vel pasidary
Kun. P. Lapelis.
lams. Bus legijonai, bus dau elgetų. Jų pelnas per metus atsižvelgiant į tai kaip kas rekolekcijų... 15 min. po 8 cago!
drauge važiuoti, kad paruošti vis
davo daug aršesnis negru pirmiau. Aš
tikrai žinojau, kad jis ilgai negalės
pasirodė
giau reikalų.
Tiems reika buvo apskaitomas ligi 500 ilori ir gali... Visur ištaisyta bažnyčios bokšte
jį prie mirties. Aš atlikau sa ^taip
išlaikyti. Paskui mano brolis re
tūkstančių
dolierhj.
Taigi
komendavo
man Pastoriaus Koenigs
šviesos.
Ant
8:30
pasigirdo
puikiausi keliai ir gražiausios
lams atlikti bus reikalingi jau
vo religijįnes priedermes su Nervine. Išgėrus
antrą butelį tuojaus
geriau pasidarė, o Išgėrus trečia
ne dešimtys tūkstančių dolie- kai-kuriems žmonėms elgeta oranžerijos. Jeigu toje moky milžiniško varpo balsas, šau
tuo nelaiminguoju žmogum jam
butelį Jau visiškai pasveiko. Jis dabar
A teasijponfu!
rių, bet šimtai tūkstančių ir vimas buvo pelningesnis už kloje gyvena apie 2,000 žmo kiantis Jkunigus . j banžyčią.
dirba Ir jau daugiaus tas neatsinau
ligi
paskutinio
momento.
Vbis*y;Yit
jino. Mūsų draugai ir kaimynai ta
darbą.
nių (studentai, profesoriais Tą varpą injudinti ima 15 mi « w & each. mčai Jbr
daugiau.
Buv 0 apie 2:00 naktį, kuo gali paliudyti.
Gi šiandie Londone nėra el darbininkai e t c ) , tai vi nučių ir reikia nemažiau 4 riOdąya for cjicKof tht
Mrs. B. E. Tuthill.
6ito labjausiai mes neturė
met prasidėjo kelionė į nuga100.doo.006 perjcrn*
getų. Iš jų vieni paimta ka siems reikia ir šviesgs, ir ši vyrų. Jam įsi judinus girdi i n iha UniiedStateS
tumėm pamiršti.
labinimo vietų. Šalimais bu Fl y V k I Lv ųa b a l p u l k l k n y « ^ apie NernulozsaptkjLsb^Asthe
U IlUlI
Lis** ir sampelinis bu* •*••• teliukas siunčiamas kiek
Legijonų organizavimas da reiviauti, kiti pristatyti prie lumos, ir duonos ir tt. Užtat kaž-kokį nepaprastą žavėjan to 5uppKr tbe ennre anacd
vusio caro karietoje sėdėjo po
vienam. Neturtingi ligoniai taip pat
čia yra ir tokie ūkiški daly tį gaudimą... Balsas toks ga Soma olthenatiaa
bar prigulės nuo šalies pre darbų.
vienų sargų. Išlauko jojo du gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev.
nuo
kai, kaip kepykla, skalbykla, lindas, jog galima jį girdei 1
zidento leidimo ir autorizavikazoku.
Nikalojaus veidas; liTL^&JVer^^'U±t
electric, sįeaming, pomping už keliolikos mylių. Yra tai
atrodė -kaip numirėlio.
mo.
SOEJTIG MED. CO., Chlcago, DJ.
stations
su
puikiausiomis
ma
didžiausias varpas visoje AMiestelio žmonės miegojo
• 3 W. pake St., arti Dearbora
Vyčiai, akceptuodami legi
šinerijomis. Apšildymas vis y merikoje. — Susirinkus į baž
K3KYIHE
ir jie negalėjo nei .pamanyti, Parduoda Aptiekoae$1 bonka, Ana#6.
jonų sumanymą, pasirodė ver
namų yra, pavyzdžiui, iš vie nyčią, buvo tuojaus Švenčiau
MAN
kad > kuone po jų namų lan
ti to vardo. Nes iškur gi dau7T
nos
centralinės
stoties.
Atė
siu
Sakramentu
Palaimini
gais
atliekama
paskutinis
Slpęks
ir
Bonds
Perkami
ir Parduo
giaus legijonierių bus galima
HOHTS
dami
veiklus
darbas.
Ąndrews
& Co:
jus žiemos laikui nuolat vei- mai-, kurį davė vienas iš Šv.
tautinės tragedijos aktas. Ap- 108 So. La feaUe 6t., uždėta 1900
surinkti, kaip ne iš tos pam.

uDRAUGAS

DARBO DIENĄ

RUSIJOS

•

"Draugas" Publishing Co.

i

Įspūdžiai iš Chicagos Kunigų
Rekolekcijų.

ii

s.

j j

SUGAR I f f l BE

* sfera*

fl?

Šeštndienk Rugp. 31, 1918.

D R X O S I I

yra faktiški} ekspertų, kurio tų tikri jų ainiai ir tobulinse kalvose randasi gemalai tojai pavesto jiems medžia
aukso, taip reikalingo ir poli- gos ir dvasios turto.
Tą
tikiniam, ir industrijiniam, ir liudija, kaip kokia nenutrau
praktiškam tautos gyvavimui. kiama pasaulio gyvybės gija,
w
Dėlei nenormalių gyvenimo 19-kos praslinkusių amžių is
. Tųsa iš 20? mm*).
kymo pavesti negalima, nes tvarkos išlygų, kilusių iš už torija. To laikei, ir Bažny
vienok čia,
draudžiant}
krikštyti
A m ori k a mokslo įtaigomis tie puošnumo dailininkai ne gaidų, įsigalėjusių,
n<»prn£nrsi\jus. gal to ir ne kuomet girioje nebuvę, nesu ganėtinai patvirkusių valstijų žydukus be jų tėvų leidimo.
sulauksimo, taip kad trokš pranta kiek šakų ir skiedrų valdininkų, pamaži užtroško
Šeimyna yra religijos tvari
tnnti mokslo jaunuomenė vis- pakeliu j turėjo nubįrėti, kol vienuolijų pranašai, juos pa nys ir jis išsitobulino po Baž
atsiėjo
pasaulinei nyčios įstatymais. Nestebėti
vien keliaus i Lietuvą ar į ki aptašytas stuobris pateko į jų vaduoti
Dabar yra patrlrtintoa ir Tarto*
Aišku ir neste na, kad ji kaipo išlavintas jamoa
tus Europos apsviltos cent rankas, kad iš jo išnašią sto dvasiškijai.
daugumos Heturių, karia ffravylą jie ištaisytų.
Ir jie tų bėtina, kad dviejais frontais
Jlja koncartlną ir angštai rekomen
ras.
Bažnyčios kūdikis, savo apgi- duojama kaipo geriausia koncartlną
skiedrų apgailestaudami leng taip svarbius darbus vienais
nimo jėgą mato motinoj ir padaryta Suvienytos* Valsiijosa, ABot
bandykime
ieškoti vai gali su miško darbini n
pečiais be verčiant, nevienas vaikų, savo turto, išlavinimą merikoje. H e i s a l i m e Jaa parapln*
tl augSto arba žemo tono.
praktiško išrišimo klausimo, kais susiginčyti ir tokiu bū
jų nei organizacijos nei lavi pasitiki pavesti jos globai. Reikalaukite katalogo, kari įšąlan
kaip prieiti prie kiek nors du visuomenę į miško gyve
nimo dvasios žmonėse tikslo Net Bažnyčios patvirtintame čiame dykai.
sistematinio mokslo tarpe A- nimą nuvaryti
neatsiekė. Kaip nestebėtina, ir jos užginamame celibate, Georgi & Vitak Music Co.
merikos jaunuomenės.
Tegu
Į kongregacijas kokiai ne kad didžiausias Amerikos lie šeimvnos nemato sau navo- l i e t W. 47th Bt.,
Chicago, U I
tokio jaunimo vienoje kitoje
būt elementarei, klasinei ar tuvių milžinas—Šliupas, grie- jaus. Tie, ką savo amžį pa
apylinkėje ir atsiras kiek, bet
akademinei apšvietai kelti, bęsis dviejų ragočių: vienu švenčia visuomenės nuo ma
trumpoj ateityj tas skaitlius
privalėtų ne kitaip but nau ligonių, kitu kunigų pilvus žens doram išauklėjimui, ir
pasiliks toks mažas, kad jo
jokai užtikrinami, kaip tik skrosti, nei vienos vagos tei jos nuolatiniam idėjoj prilai
kiu būdu atskiru mokyklų
i.
s/
a
pirmiau diplomo savo srities singai nenu varė. Dar blogiau, kymui, dar prigelbsti fizišpaaugusiems negalima bus už mokslo dasivarrus.
Ne kaip kad perskrodė ir nesusiuvo. k a m i r avasiniai sveikam jos
laikyti. Pradinis mokslas čia davėsi girdėti darant Ameri Dėlto kad nedasivarė išvados
narn
išsivvstvmui, daugiau
dažnai teikiamas voltui, šitam koj: pirmiau pažadėjus įšvę- gamtos mokslų — ty. filozonegu atsiteisia tautos ir val
,ui surėdyme reikalaus daug sti. į kunigus, arba profeso fijos.
stijos apšvietai, tvarkai ir N e p r a l e i s k i t e geros progos, p i r k i 
nuolatiniu aukų. Reikia atsi riaus vietą užtikrinus, po to
te dabar farmas, aš tūrių farmų a n t
Filozofija pirmiau analizuo
galybei.
Dvasiškiai
csUbaminti, kad kandidatai atsineš pradėti mokyti abėcėlės. Čia ja, gale vėl sintezuoja.
p a r d a v i m o Ir m a i n i m o ,
geriausioj
Tų
Wisconsino.
žemė
derlinga.
norus įvairius mokslus pasiek sakau
apie
svetimtaučius. taisyklių laikosi ir Bažnyčia: teriai nuolatos tautą nuo iš- Kdalyj
a i n a $1000.00 ir a u g š č i a u .
Turime
ti ir kiekvienam skyriui rei- Taip elgianties lietuvių kon pirmiau asmenis paskirium staigų, silpninančių ir žudan f a r m ų su b u d i n k a i s ir be. Arkliais,
kės tinkamo personalo profe- gregacijas, neturėdamas para šviečia ir jų sąžinę išdirba, čių gyvybę gindami, nei kiek k a r v ė m i s , vežimais ir tt. V i s k a s p a r 
sori u.
1 *1 a tesno v i suomonomos, lygiai neturiu tiesos jas toliau veda juos į draugiją. . neužkenkia pačiam tautos na siduoda a n t lengvų išmokeščių. P i r 
rių skaitlingumui. Tai yra do k u s i e m s f a r m a s kelionės lėšas a t m o 
dol reikalo pragyvenimo tas kaltinti.
Man tik rupi, kas
Pirmutinė pasaulyj draugi
ros kasdieniniai
kankiniai, k a m e . N o r i n t d a u g i a u informacijų
lietuviams sutvertas klesas a daroma su lietuvių jaunuome ja, tai moterystė.
kreipkitės pas mane.
J i randa
kurių sėkla yra garantija kul
tokiai joms esant, nestengs ne mokslo ieškančia.
si pirmiau negu padermės,
S. SPURGIS,
tūros. Kaip parodė Vokieti
nuolatos pasiekti ir darbas
tautos
ar
valstijos.
Šeimyna,
Be centralės akies nekuo2209 W. 23 Place,
jos 1910 m. statistika, tūks
turės iširti. Siauroj gi apy
tai
pirmas
religijos
išduotas
met gyvenimo paralelių nenuChicago, 111.
tantis katalikų moterysčių da
gardoj nešinus reikiamo skaitdraugijos
išvaizdoj
vaisius.
Telefonas Canal 1924
statysi, vis vienur bus šašas,
vė 5,200 vaikų, protestonų gi
liaus mokiniu. Norinčiu. spe
o kitur perstriuka.
Bus tik Vyro ir moteries jungtuvės y- 3,700 vaikų — reiškia mažiau e7rKr*3T8T2fe^rr3rrsre
eijalizuotis randasi nedaug ir
ra .ryšys patvarus. Tuo jis
jie, kad ir atokiai, -suranda nuolatiniai bandvmai ir iėgu stipresnis, kad jo pamatu yra 1,500. Tokiu būdu Bažnyčia
sau tinkamas mokyklas. Ge aikvojimas, bot pats klausimas meilė, prieš kurios veiksnj ir šeimyna stovi prie šaltinio
riausias išėjimas, tai išrūpinti liks neišrištas. Federacija gali jokios priešinybės neatlaikys. iš kurio teka yisokios gyvy
bės apsireiškimas. Joms ly
valdžios vakarinėse mokyklo- mintims vadovauti, platesnio
Meilė
suriša
į
neatskiriamą
giai tiesioginiai priklauso toF
se lietuviams atskiras savai veikimo sistemą statyti, bet
vienybę jų turtą ir jo vaisius,
mokvklu
sutvarkymo
reikalo
gyvybės užlaikymas ir ištobu
tėje
valandas:
lietuviškas
tuo labjau iš jų pačių išei
ji
pasirodys
bejėgė.
Ir
ku
linimas. Ne valstija, tik toli
kalbos, istorijos, geografijos,
4515 So. VVood St.
nančią išdavą — vaikus. Vai
nigų
sąjunga,
net
kitos
ir
cen
ma šeimynos giminaitė, turi
literatūros. Tokiu būdu Sale
Duoda lekcijai
skambinimo
kai yra jų prigimta nuosavy
trą
linės
organizacijos
bereikapianu
pagal
sutarti.
tenai duodama praktišku ir
tiesą ant vaikų auklėjimo, bot
bė ir tėvai turi pilną tiesą
lo
bandys
savo
pastangas:
nes
teoretiškų mokslo žinių, mokipati savininkė-šeimyna.
pridaboti
savo
vaiki}
kūno
ir
niai pasems ju daug ir iš sa kiekviena jų turi savo tikslus
dvasios išauklėjimą, kad tap(Dar bus).
vo tautos gyvenimo ir ji pa ir nematydama sau tiesiogi
IWTHIirWltir!t!llt™
nės
garbės
ir
naudos,
kad
ir
Reaid. tll B. Aabland Blvd. Cnieae*
mylės. Tose vakarinėse val
Telefonas Haymarket 1144
džios mokyklose, kaip girdė pačiam mokslo dalykui pri
tis, uolus mokiniai gali pa tars, bet ištvermingai jo vilk
siekti vidurini mokslą.
Xo- ti neišturės.
.Susaa gydytojas |r ehtmrgae
•pecUalistaa Moteriškų, Vyriškų,
kuriuose miestų universite
Mokslo sistema gali būti
Taikų Ir visų chroniškų ligų
tuose vakarais duodamos lek teisingai nutiesta vien po są
Ofiama: 11S4 B. Halsted Bt., CnicagV
SURENGTAS
;
cijos net augštąjam mokslui moninga akim, kuri su pilnu
Telefonas Drover 9 f 91
VALANDOS: l t — 1 1 ryto I—S p«
įgaijti. Gabus, netinginys vai pasitikėjimu
sucentralizuoja
pietų; 7—S va k. Nedėlioms l § — u d
kinas dieną dirbdamas su pa- vienuodų idėjų ir vienokių
IMIMIIIIIIIIIIIIIIIimiMlllt!lllll!flIlt
gelba vakariniu kursų, kad ir troškimu žmones.
Kalbant
per ilgesnį laiką, gali dasiva katalikų susirinkime turiu pa
ryti diplomo civilio inžinie sakyti, kad mus mokslas tei
Leafy Srove, (Blinstrupo Darže), Willow Springs, III.
riaus, mediko, juristo ir tt. singai gali vystytis, platesne,
Pradžia 10 vai. ryte
—
Įžanga 25c Porai.
Kaip girdėties, kad gabes visuomenę aprūpindamas ALIETUVIS GYDYTOJAS
IR
niam vaikinui patys profeso merikoje, tik po priežiūra lie
CHIRURGAS,
Y V A I R t M A I ŠTAI KAME ŠIO PIKNIKO.
1. F a r m e r i a i p a t y s patarnav*.? publikai, k a s b u s j u o k i n g a ir yvairu.
riai stengiasi prigelbėti: viens tuvio vyskupo, mųs tėvynėj
1169 So. Halsted St.,
2. Valgiai bus py vi ir ką tik p a g a u t i n u o » f a r m o s , k a s bus g a r d u .
Chicago, 111.
kitam pranešdami apie gerus gi — Lietuvos arkivyskupo.
3. Cigarai žali, saugiai džiovinti, k v a p a s yvairus.
Gydo visokia* ligas moterų
4. Baltoji ko.<ė grynai iš r a g u o t i n ė s p i e n o virta. Saldainiai pavirti,
aspiranto norus. Svarbiausia, Kas supranta svarbą praplė džiovinti,
ir valkų.
saldus, saldžiausi ir yvairiausi.
5. Griež visi farmer^ki m u z i k a n t a i su k a r k l i n i a i s vamzdeliais ir t a tai talentuotiems įkvėpti go timo tikslaus neagitacijinio
Priėmimo Valandos: nno 9 ryto
siniais t r i u b a i s f a r m e r s k u s šokius, k u r i u o s t u r ė s progą ir mieščionys pa
lkl 12; 8 Iki 9. Nedėliomis
mokslo, to pirmutinės pastan simokinti, po t a m šokti, m o k s l a s dykai. Y v a i r u !
rų norų ir energijos.
nuo 9 iki S po pietų; nuo
6.
O
k
a
s
toliau,
toliavsiai
m
e
s
nesakysim,
bet
k
a
i
p
atsilankysit,
p
a
m
a

v.
iki 8 r.
Mes galėjome patėmyti pas gos ir energija privalo but tysit, na ir visi u r a ! seni-seniausi. j a u n i - j a u n i a u s i , k a d ir g a l u t i n a i griū
bi tik gyvas a t s i l a n k y k i t a n t šito f a r m e r i ų pikniko.
Visi, o visi
kutinių laikų prakilnios jau sunaudotos išieškojimui tų vantis,
pilnai busite užganėdinti, p a m i n ė t a i s ir d a r n e m i n ė t a i s y v a i r u m a i s ,
kį.
As mes t i k r a i užtikrinant, k a d gryšit n a m o n visi k a i p vienas j a u n a s , links
nuomenės veržimąsi prie vie lietuvių kunigaikščiii.
m a s ir s m a g u s .
KVIEČIA F A R M E R I A I .
nuolinio gyvenimo, kad to menims į tas augštas vietas
kiu būdu savo ateičiai ramu, tinkamiems, kuklumas nelei
pasaulio geiduliais nesudrum džia patiems pretenduoti, tai
DENTISTAS
sta gvvenima užtikrinus. I- yra tiesioginė užduotis mūsų
Nekalbant
3261 S. Halsted St.,
dant išvengus didelės asmeni katalikų centrų.
CH1CAOO
Phon« Drover 5052
nės atsakomybės, tapti moky net apie desėtkus įvairių ap
klų profesoriais ir atskiruosa eigų, kurie skaitosi tikrais
asmenyse lavinimui idėjų dar katalikais, jeigu net paskuti
» ~ ~ * »
buotis, arba atsiduoti tyrino niais laikais vengrai, o iš da
DR. SIGMUND MANN
jimni šakos jam pavestoje lios ir lenkai, iš Rymo išgauna
Daktaras ir Chirurgas
aprobatą savo kuone tauti
srityje.
BOKŠTO OFFI8A8
nėms bažnyčioms, delko lie
Mlchigan Boulevard Bldg.
Išsišakojusiame
gyvenime
Saite 922
tuviams katalikams nei savo
Mlchigan
Ave.
kamp. Waahlngton
tas būtina. Kad visuomenėje
vyskupo
negalima
turėti ?
gatvės.
krutantieji veikėjai, pažangos
Adynos 11 19 ryto lkl 1 po pietų.
Tuomet normaliai vystytųsi iš
OFFISAS
apsireiškimus kunijant, ture
•
Šiuomi turime už garbę pranešti gerbiamai Lietuvių vi
5146 W. 25th gavę*
atžvilgio į apšvietą lietuvių
tų kur patirti, kame i r "kaip
Kamp. 52nd A ve.,
Cicero, IU.
jaunuomenės
sutvarkymas, suomenei, kad " L I E T U V A " SKOLINIMO IR BŪDAVO JI- Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
tyros idėjos gali but pažeis
9 vakare.
Nedėliomis nuo 19
mųs vienuolijų ir visos,dvasi MO DRAUGIJA, skolina pinigus ant neaprubežiuoto laiko
U
ryto
iki
12.
tos. Į tarpą tų teisėjų turėt II
be nuošimčio, todėl jeigu manote pirkti arba statyti narna,
ški jos.
Telefonas Cicero •&•
r
patekti vien asmens apdova
neapleiskite šios progos, nes tik yra ant trumpo laiko.
Hamų Telefonas, Lavrndale S525
Apskritai tariant, kokius
noti pranašystes paž valga.
Susirinkimai atsibuna Utarninkais, 8-ta valanda vaka
Paprastai tokie dar jokioje mes apšvietos pienus netie re, Dom. šemaičio salėje, 1750 So. Union Avenue, kampas
tautoje neapsireiškė skaitliu sim, bet nesuardomų mokini 18-tOs gatvės.
F. B. BRACHULIS
gi.
Kad šventvagystės nepa- mo jaunuomenės pamatų, be
Su pagarba,
Lietuvis Advokatas
pildžius, trumpų idėjų svajo nuolatinės ir artimos priežiū
Kaz.
Meskauskis,
Prezidentas
John.
P.
Ewaldas,
Sekretorius
Attorney at Law
nėmis užsidegėlių į tą šventi- ros pasaulinės dvasiški jos,, ne
668 West 18th Street,
2554 West 69th St.
105 W. Monroe, Oor. Clark St.
Nes ji nuo pat
nvcia leisti negalima, nes jie šutai sysim.
Room %207
Tel. Central 221
. Prospect 107
savo nenuoseklumu šventi ny pradžios savo viešo veikimo
CHICAOO, ILLINOI8
ėią suterš, draugiją ir paoią po pasaulio liugynus braidy
Qyv.: t i l t . So. Halsted Street
>ventenybę pažemins. Išrodo, dama, pati sunkiausius asmeTelefonai Tardą 229t
kad jiems viso gyvenimo tvar niškus bandymus pereidama, J į į į
i « « ą ą » Į Į >
a

Referatai Skirtas Aštuntąiam Liet.
R.-K. Federacijos Kongresui.

Nevalgykite Beef'o ir muškite Huia

PEARL QUEEN

KLEIN BROS.

KONCERTINOS

Baltimore, Md.

HAISTFI) & 201h STS.

Geriausi Lotai Rakandu
Pirkit Austin nuo Winthrop įves & Co., Mail Order House
1243 So. Wabash Ave., Chicago Ave.
Parsiduos 60>. ant dolierio ant len^vij išmokešeiy.

Winthrop
įves
Kamodos (Dress e r ) lygus a r colonial
styliausj
gražiai
nupaliŠi uotas

.FARMOS..

V/inthrop įves Co., 7 Šmotų valgomojo k a m 
bario fsetas, 54 colių į rundą, William & M a r y
Btyliaus, su auStais krėslais
s k ū r a išmuštais, d a b a r tiktai
%ti ičkalno, $1 j savaitę

$59.00

*vnw«-« « * ) ^ \ H « B S «

$32.00
$3

iškalno
5 0 c W i n t h r c p I v e s seklyčios Setas, artistiškai
i 0 n,mi*«
O'tas, g a u n a m a s aržuolo, r a u d o n mueuzio
e d ž i o aa rr
• f^v 1111 ?.
tinio medžio, gražiai i š m u š t a s
su ispaniška s k ū r a tiktai
?? iškalno, $1 J savaitę

padariešunesu-

$67.85

W i n t h r o p įves Misinginė Lova, viso
kio styliaus su dideliais stulpais di
deliais gerais jkamščiais, tiktai

$ 19.00
$2 iškalno, 50c j savaitę

KETURI DIDELI LOTAI APATINIŲ DRABUŽIŲ
Nupirko nuo YV'inthrop įves & Co. Chicago
Lotas
1
Moterie,
mergaičij ir vaikų
žieminiai
apatiniai
m a r š k i n i a i ir keli
nės visokio didžio
J e r s e y ribbed Ir pusvilnoniai 58c ver
tės d a b a r

P-le E. G, MAKAR

ĮVAIRUS P I K N I K A S

Reikalingos
moterys
ir
merginos suvirS 16 metų
mūsų
krautvėj
prityri
m a s nereikalingas.

L o t a s 2 Vyrų, Mo
terių
ir vaikų ir
mergaičių žieminiai
apatiniai
Merino
marškiniai ir kel
nes,
union
siutai,
velastic ir bovelniniai, tiktai

39c
L o t a s 3. Vyru, Mote
rių, vaiku ir mažų k ū 
dikėlių žieminiai m a r 
škiniai
union siutai,
bovelninės
kelnes
ir
m a r š k i n i a i t a i p p a t ir
pusvilnoniai po

Lotas 4 Vyrų m o 
terių ir Vaikų žie
miniai
marškiniai,
kelnes visi pusvil
noniai taip p a t ir
union srutai v e r t e s
$2, d a b a r tiktai

97c

$1.39

DR. A. A. ROTH

Liat, Vyčiy Taupinimo ir Skolinimo Bendrove
Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus
pinigus—tai prie

-LIETUVIŲ FARMERIŲ-

VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS
Si bendrovė yra regulerižkai peržiūrima per val
džią (State of Illinois).
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiau. Nuošimtis
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj.
Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai panedėliais 7:30 vai. vakare., Šv. Jurgio mokyklos kamba
riuose No. L

Nedelioj, Rugsejo-Sept. 1 d. 1918 m.

DR. J. KŪLIS

t

rl

J. ŽAKAS—Pirmininkas,
P. BALTUTIS—Raštininkas
B. SEKLECKIS—Odininkas
V. RUTKAUSKAS—Advokatą*.

DIREKTORIAI:
8. J. Petkus, S. Šimulis,
J. Baltutis, P. Kūlis, Ona
V. Rutkauskas, P. Makufika,

Balsaitė.

n. 1. DRANGELIS

Neapleidžiama Proga
Perkant arba Statant Namus,
Apielinkese Chicagos.

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBAI!
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įgaliotiniu visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti
sau.
Platesnių informacijų suteiksime laišku.
Reikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės
leidžiamo mėnesinio laikraščio "Lietuvos Atstatymas."
Atsišaukite šiuo adresu:

LITHUANfAN DEVELOPEMENT CORPORATION
320 Fifth Avenne,

r

:-:

New York, N. T.

SVARBUS PRANEŠIMAS iŠ BRI6HT0N PARK!
šiuomi

nraneSu

visiems

tautiečiams,

k a d a š užsiimu su pasrrabais. veseliiomis. k r i k š t y n o m i s ir tt.
p i r m o s kliasos automobilius.

Taipgi

užlaikau ir expresa.

darbą

geriausiai

V.'

Užlaikau

ir

Atlieku

pigiausiai.

A, GRIGALIŪNAS

4434 So. Fairfield Av., Tel. HcKIlIl! 5948 Chicago
! » » » » • • • • • • • • • • • • • » * '

Šeštadienis, Bugp* 31, 191&
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IŠ CHICAGO HEIGHTS, i NELAIKĄS KALBĖTI APIE
TAIKĄ,
ILLINOIS.

.ra

PIKNIKE DALYVAUS,
Visų Šventų Parapijos Choras,
Šv. Onos Draugijos- Choras,
Panelės Švenč. Raž. Choras,
Vaikų Choras (100 gied.), West PulĮmano par. Choras,
Chicagos Vyčių Apskričio Choras.
Vaikinų ir merginų paroda.
Dovanos gražiausiems.
VISOKIE ŽAISLAI:
Senų Kavalierių Skandinimas. Virvės traukimas (Roselandiečių su Westpulmaniečiai)."
Lenk
tynės ir t.
Fire works arba bengališkos ugnis. Bus į ką pažiūrėti. Kaizerio bombardavimas. Tie prie
taisai kainuos 100 dol. Daržo renda $75 į dieną. Visokių užkandžių ir gėrimų. Orkestrą. Šokiai.
PALYGINIMAI PROGRESO.
1916 m. parapijos piknike dalyvavo 2,500 žmonių.
Pelno liko 500 dol. 1917 m. dalyvavo
3)000 žmonių. Pelno liko 550 dol. Šįmet gi, spėjama, dalyvaus apie 3,500 žmonių ir pelno liks
apie 700 dol.
KVIEČIA KLEBONAS IR KOMITETAI.

1918
• •
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Prasidės 1 vai. po pietų
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September 1 d.,
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123rd Street ir Michigan Avenue

III Visti šventų Para
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GARDNER'S PAR K

MILŽINIŠKAS ŽMONIŲ SUSIGRŪDIMAS
Daugybe svečių iš kitų kolonijų

f

—

n

EEE
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ir prievartos sutartimis pada
Kada persisaldai
ryti savo tarnais estus, lat įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
D-ro Ricbter'io
vius, lietuvius, lenkus ir ukrainus. Šituos nori padaryti
o j a u apsaugoja n u o ligų ir gydo
savo baudžiauninkais pramo T uTikras
tiktai su pažymėta marke
"ĮKĄRA"
nėje ir dar nori, kad karės
85c. ir 65e. buUllmku TUOM aptiekoM arba
AKIŲ S P E C I A L I S T A S
etacinl nuo
metu tos tautos duotų jiems
Djkal.
F. AD. RICHTER A CO.
savo kareivių.
Jei taip to- 4-80 Wublngtoo Straet. Naw York. N. * Ofiso ralandos: nuo 9 II ryto iki 9
ral. vakarą. Nedėllomia 9 iki 12
lesniai pasiliktų, ateityje tu
4S4S 8. Ashland Ave. kamp 47 8 1
rėtumėm išnaujo dar baisenę
Telefonas Yards 4817
VISUOMET
TEISINGAS
UI
į
Telefonas
Boolernrd §487
karę. Ir tuomet vokiečių spė
ATSAKANTIS.
kos butų milžiniškos.
Užsienių reikalų ministeris
" A š galiu pasakyt, kad aš llllllltllllllllllllllllillflllllllfllllllllllflllll
toliaus pasakė
pacifistams
a
a
(talkininkams), kad jei jie esu daug geresnėje sveikatoje
Tel. Drover 7041.
nuo
to
laiko,
kuomet
aš
pradė
rori pažinti skirtumą tarp vo
kiškų ir angliškų metodu, jau vartoti Trinerio Ameriko
LIETUVIS GYDYTOJAS
privalo palyginti
santikius niška Kardaną Vyno Elixira.
I R CHIRURUGAS.
Aš
vargiai
te&lipdavau
iš
4712
So. Ashland Ave.
pietinėj daly j Palestinos ir
Valandos nuo 7 išryto iki 4 po
Mesopotamijoj, ką užėmė ang lovos, mano alkis visai buvo
pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
pražuvęs
ir
aš
mažai
tegalė
Nedėliomis nuo 10 iki 12 išryto
lai, su santikiais vokiečių už
Cicero Ofisas:
jau
.miegoti.
49th
Ave. ir 14th St.
grobtose šalyse.
Tel.
Cicero
39 arba Cicero 262
.
Taipgi
aš
buvau
nervuota
ir
Valandos nuo 9 iki 10 išryto
"Visur, kur tik mes nužen
ir nuo 4:30pagal
iki 6:30
vakare.
t u r ė j a u u ž k i e t ė j u s i u s v i d u r i u s . ; j Nedėliomis
sutarimą.
gėme, ten užtikrinta žmonėms
atvanga, ten atnaujinta pr-J „Aš buvau ligoniu bėgyje 20 įjiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiimmntii
į^^paker^žm^ag
fcr-fe*
* ^ l i u pasakyti, kad
C » » » > • '
k****.
„;i;„„c;oS astu
H l _ . l r i n e r i o Amerikoniškas Karbūvis. ir«,i
Kad ;«
ir giliausiai
Tel. Drover 7142
taus Vyno EI i xiras pailgino
dijuotum vokiečių valdžios
mano gyvenimų ant dešišmts
veikimus, vokiečių politiku
M
N
Aetų
.
I
LIETUVIS DEHTISTAB
pranešfmus arba vokieėių raTalandoa: nno 9 ryto iki 9 vak
Taip mums parašė Mis. Thšėjų. veikalus, negalėtum 'su
Nedėliomis pagal sutarimą.
Bjamson
rugpjūčio
12
d.
191S
4711
SO. ASHLAKD ATEMUM
sekti nei mažiausio ženklo,
arti 47-toe Gatves;
kad jie artintusi prie savo m. iš Sprin»ville, Utali. Ir jos
——*• ^
manymas
yra
tūkstančių
kitų
priešininkų ir turėtų gerus
• • n—»
norus pradėti pasekmingas Trinerio kostumierių anymu. | > M > » «
Ir taip yra tikrai: Trinerio
Vslafoaas: PULLMAH U i
taikos tarybas".
Amerikoniškas Kartaus Vyno
Dr. D. J. BAG0ČIUS
Balfour paklausė pacifistų,
Elixiras vra atsakančiausis
ar jie norėtų pavesti vokie
1ITS1 SO. MICHIOAK A T » . .
čiams, tokiems, kokie jie yra vaistas visose vidurių netvarROSBLAlfD, I L O H O I S
! < • • • • • • • • • • • • » ' • • • • • • • • •
kėse:
užkietėjime,
nevirškinišiandie, savo kolonijas Aprikoje.
Pacifistai gerai Žino, me, galvos skaudėjime, ner
kad tuomet vokiečiai įsigyt IJ viškume, abelname silpnume Illlllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllli
S
svarbiąsias savo nardančioms ir tt. Aptiekose—$1.10.
VYRIŠKU DRAPANŲ
Trinerio Linimentas yra ki
: BARGENAS :
laivėms prieplaukas, gi tuo
Kaajl nsatimtl, d a r n i ant a t 
met pasaulinė prekyba atsi tas vaistas, kuris kiekvienu
sakymo statai Ir orsrkotai, TSTdurtų vokiečių malonėn ir laiku esti tikru ir atsakančiu 5 tea nno $f • lkl f B t , dabar par
ai dnoda po | 1 f ir $21.
nemalonėn.
Jie žino toliau, vaistu.
Nanjl daryti gatarl n a o $11
kad tuomet Aprikos gyvento
Iki $11 slntal ir orarkotal, nao
Mėginkite jį dėl reumatiz
$7.ss iki l t dolana.
=
jai butų pavesti vokiečių ti mo, neuralgijos, strėnų gėli
Plinaa
paalrinklmaa
kalUn
ronijai ir vokiečiai iš tų gy mo, išsinėrinio, tinimo ir tt. | pamuštu oTsrkotų.
Tlaat mažai Tartotl alatal Ir
ventojų pagamintų
skaitlin Aptiekose 35 ir 65c. Per kraorarkotai Tertės ano $ t l Iki
$IS. Dabai* $f Ir augSčlau. K a l gąja armiją, kuri neleistų s$ 45 ir 75c. Josepli Triner
Bėa nno $1.5 i Iki $4. S t. Vaikų
vystytieą taikai.
Company, 1333—1343 S. Aslialatal nao $ • • • iki $7.11. r a land Ave., Chįcago, 111.
J[Apgars.

PAIN-EXPELLER

Bepig pas mumis visokiems
Nesenai Anglijos parlamenUetuviškiems bedieviams but t o ^mesni^ūm
b u t e William
bedieviais, jei vietos lietuviai c ^ f o ^
Anderson, darbo
katalikai juos globoja, jiems partijos narys, prigulįs prie
pataikauja, juos remia ir vi neskaitlingos talkininkų gru
suomet į juos mandagiai at pės, išnaujo pakėlė taikos
sineša. Čia bedieviai mus su klausimą.
Jis pasakė, kad
sipratusius
katalikus
gah talkininkų valdžios, kas. tie
bjaurioti,pravardžiuoti, šmeiž
sa, darbuojasi taikinties ir
ti. Už tai jų niekas nei su
but stipriam sąryšyje karės
bara, nei supeikia. Niekas
vedimo reikalais. Bet tos pajiems nieko už tai nesako. Bet
eios valdžios nesistengia su
tegu katalikas žmogus išdrįs
vienodinti
politikos
karės
ta kokį bedievį pavadinti tik
tikslais.
ru vardu — bedieviu, tuomet
Į tai jam atsakė užsienių
sveikas dingęs.
Prieš tokį
reikalu m misteris Arthur J.
žmogelj pakyla ne tik bedie••u • patys
*.... p
~;i^;~-;;
Yių sėbrai
i k t a i , u^
noi iI Balfour. Visokios kalbos apie
£
n
-~ ;. ,VA,.;A-; idealu perstatymą vokiečių
įiems talkon ema ir gerieji.
*. *
. TT,
,
m ,- v
,. .
,_,.. vu- f-, liaudžiai ir apie taikos padavisur,
kiekvienam
žingsnyj,
Toki žmogeli ima persekioti
*v
i
, . v.
net viešuose susirinkimuose.
rymą priverčiant vokiečių so
Toksai nenormalis apsireiš či jai istus, kad jie atmainytų
kimas
džiugina
bedievius. savo pažiūras, ištikrųjų nesi
Kaipgi
čia
nebus
jiems skaito su tikrąja
užtvanka
džiaugsmo,
jei
katalikai prie teisingos taikos. Kadan
skriaudžiami, gi jie užtįriau-j gi vokiečių militarizmas pasijami.
yjnil^taOj kad vokiečių lašė
Dabar kyla klausimas, ko jai, vokiečių profesoriai, žmo
o
ie v
l 5
a
vien
dėl taip vra, kodėl taip daro- mnės
' <l
f
£
*
*
^
1
mokslo ir žmonės veikima? Ar tai gal bijoma, kad I P™iĮ>ą, kad tikrąja tautos
bedievis nepamestu bedievys-' n ° ™ & ? « *>* * d r t ^ politika
tės, veidmainis — veidmainy yra visuotino viešpatavimo
stės? Ar gal norima, kad visi politika. Ta stambi nemoralė
taip darytų, kaip kad kaiku- erezija įleido savo šaknis
likų būrelis kur-nors susieina tarp apšviesčiausių vokiečių
ša dešimtuką bažnyčios užlai luomų. Ir kol tos šaknvs nekymui, gi antroje laiko su bus išnaikintos, yra maža vil
spaudę kvoterį ir šitą neša tis, kad vokiečiai paliktų ra
tiems, katrie eina prieš bažny miosios tautų visuomenės da
čią? Ar tai ne mūsų katali- limi.
Ant laimės vokiečiai taip
fkų tylėjimas jiems ragus au
elgiasi, kaip skelbia (sakė
I fina?
Kuomet gerų lietuvių kata Balfour). Ir pažymėjo, kad
' likų būrelis kur-nors suseina nekuomet nei vienas vokiečių
diplomatas nepasakys aiškiai
"j aptarti kokį naudingą suma
ir neatmainomai:
"Užėmėm
nymą, tuojaus ten atbėga ir
Belgiją be jokios priežasties.
;beždžionės vaikai.
Kogi jie
Norime ją sugrąžinti,
kiek
į ten lenda?
Nagi, kad suko
tas nuo mūsų priguli; norime
'.neveikti tą naudingą sumany
ją atiduoti su viskuom, ką
jmą.
Paskui išėję didžiuoja
iš jos esam paėmę".
: si ir giriasi, kad jie, girdi, at
Suomijai vokiečiai pasirodė
FOW YOUR SfOM
iSP.v*
likę "didelį'' darbą, nes pa
išgelbėtojai. Vokiečiai moka
Po valgiui neužmiršk, kad geriau*
darę protestą prieš "klierikaalas
tavo skilviui yra BATOtik pavergti. Bet paliuosuoti NIC. vaistas
Prašalina
visus nesmagumus
, h } " seimą.
tos
vidurių
Ilgos
paeina
iš negero su
pavergtuosius, tai ne jų dar
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia
Ir taip vis ligšiol buvo vi.<
bas. Vokiečiai nori spėkomis pamėginti vieną. Parduodama pas
mūsų pakenčiama, tylima iv
visus aptiekorina.
įužglostoma
jų
purviniams i
tylėti. Turime visur ir visuo niiiiiniiuiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
darbai.
Kaikuri bedieviška draugi met viešai aiškinti apie ją
ja surengia pikniką. Šin su klaidas. Juk ir patsai Išga
Mokinama: angliškoa Ir lietuviš
'bėga, suburba katalikai ir nytojas būdamas ant žemės kos kalbų, aritmetikos, knygvedyeį tiems savo priešininkams da smerkė bedievius ir veidmai tfea, stenografijos, typewritlng, pirklyboa teisių, Suv. Valst. istorijos
,ro biznį, duoda jiems tiek pel- nius. Karčiai jiems išmetinė abelnos istorijos, geografijos, politlkinėe ekonomijos, pilietystės. daUla
juo,
kad jie tą net šimtais jo už jų juodus, nedorus dar rasystes.
skaito.
bus.
Mokinimo valandos: n a o S ryto
Iki
i
po platų: vak. nuo 7 : l t iki t : l t
Parengia pikniką katalikų
Jeigu šiandie laisvamaniai
Ohfteago. OL
[draugija. Tai tie ponai padus su katalikais - veikia išvieno
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUUIIIHI
pasipustę išdumia ir iš tos vi tautos reikalais, tai tik dėl
sos apylinkės, kad neprisiei to, kad jiems senai buvo išaiš
rtrt
i
* • • •»
tų jiems nei su nikeliu prisi kintos jų klaidos. Aiškinimo
pasekmės jau ir pas mumis
dėti.
ADVOKATAS
Iš to visa aiškus kutalilcn pasirodė. Viena draugija mė^apsileidimas.
Tai apsileidi gia vadinties tautiška, bet
Oflsaa Dtdmla«tjrj:
mo vaisiai. Buvo tokie lai tautos vargų neatjaučia. CK
lt W. WASHINGTO!
Kambafis <S»
•kai, b e t j i e n e k u o m e t
neMi kuomet nugirsta už tai išme
Tel. Centrml S47S
Ofiaui »nt BHd»»potto:.
j*gryž, kad katalikai tylėjo, gi tinėjimus, tai paraudonuoja
SMS SO. MORG AH 8TR»a7S
j Šliupas kalbėjo. Šįto pasek ligi ausų ir... aukoja. Už tai
Ttl. Tards 7 M
Ofranunaa,
S l l W. SSvel St.
į*mės yra visiems žinomos. To- visgi verta pagyrimo.
TaL Taros ain.
Visus mylįs.
Įdel mes, katalikai, neturime

Amerikos Lietuv. Mokykla

V. W. RUTKAUSKAS

iiątWĮKWi

*m»n»

Dr. A. R. Blumenthal D. D.

Dr. S. NAIKELIS 1

I

DABAR GALIMA SIŲSTI PINIGUS Į LENKIJĄ per
mūsų bank^.
DEL JŪSŲ PARANKUMO ŠITA BANKĄ
NUO 1 Sebtember 1918 BUS ATDARA KAS DIENĄ NUO
9 iki 3. SUBATOMIS nuo*& iki 1. SEREDOMIS IR SUBATOMIS VAKARAIS nuo 6 iki 8.
Darbininkui žmogui yni s u n k u atlikti savo r e i k a l u s didmiesčio v a l s 
tybiniuose l a n k o s e , nes ten yra n e p a r a n k i ir v a k a r a i s u ž d a r y t a .
ŠITAS
banka.s yra taip {jeius, kai]) ir didmiesčio g e r i a u s i a s ir didžiausias b a n 
k a s tik d a u g p a r a n k e s n i s jn'iis k a s link v a l a n d ų ir vietos.
č i a p a s i n a u d o d a m i ppoga mes išreiškiame širdingą
ačių
tūkstan
č i a m s Lietuvių ir Lietuvysčių, k u r i e apsižiūri ir a t m i n d a m i , j o g visi giria
ir g a u n a pilna nžgam(linini:., atneša pinigus j šita DIDŽIAUSIĄ I R SAl"G I A I S I Ą KTATE BANK a n t Uridgeporto ir viso apskričio, iš k u r i o k a d a
tik j u s norit, t a d a galit išiaimti.
Skaitlius Broliu
Lietuvių augu kasdien ir m u m s l i n k s m a p a s a 
kyti, kad j u s bttsipratot ir nebodedat j m a ž u s ir a b e l n a i n e s a u g i u s b a n 
kelius, kuriuose žūsta jiioU k r u v i n u p r a k a i t u uždirbti pinigai.
•

S( VIKN'YTV VALSTIJŲ F \ č T l .
MI10STAS, D AŠOKLIS D u . ' . f G V S r i r
šiame B A N K E .

BANKAI, P A V I E T A S , CH1.CAGOS
I R K O l U ' O R A r i J i ; laiko pinigus

Didžiausias Vaistijinis Bankas Bridpporta
Su Keturiais Milijonais Dolerio [$4,000,000,00}

Central Manufacturing
DistriGt Bank

Dr. C. Z. Vezelis

i State B a n k ;
1112 W. 35th Street
Tarpe Morgan ir Racine gatv.
CHICAGO.
Ved. Liet. Skyr. S. L. Pabian.
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Telefonas: McKinley 67(4

A. Ja. SLAKIS,

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

Lietuvlj Advokatai
LAWYM

OTDO VISOKIAS LIGAS
S4S9 StNttk W e s t e »
Bom*m*&
Kampas W. SS-tos Oatrės

Oflsaa mlsata:
lS-tsj lobų — Kambajrts
AsaoclatJon Bldg.

i

MaAaUoaatslr

i . MEDO*,
m.
fltdea«o,uu.

I l « i S. Balsted SX,

ts so. fjaHslifi st.
Caica«o, m .
Telefonas Randolpk

Dr. G. M. GLASEtl
PRAKTIKUOJA M MaTl'Al
GyTenimaa ir ofisas
S14t S. Morgan 8t., kertė SS st
CHICAGO, HiL.
Specijallstas
Moterlžfcu Vyrišku ir VaUcsj
Taipgi Chronišką L.lgų.
OFISO VALANDOS;
iki S ryto. nno 13 iki S po plst
'r nno 8 iki 8:8S rak. Nedėltoa
vakarais ofisas uždarytas.
Telepkone Tards S87.

Talefonoe Bonlerard

DAKTARAI
iv
SS1S Bontk Halated O a t r i
CHICAGO, IIiL.

cn

Chieago Reights, 111.

Pasilieku nuliūdęs su
trinus vaikučiais.
VINCENTAS BALNIS.

DIDŽIAUSIA Į.IETUVISKA KRAUTUVE fĮHICAGOJE

PBASL QUBEN KONCBRTINA

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—vienA i i didžiausių Chicagoje
Parduodame už seniausią kainą, kur kitur taip negausi
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujaušios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus liętu^ikais rekordais ir
koneertinu geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyseių. Balalaikų, gitarų jr smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.

Steponas P.
463* So. ASHLAND AVB.,

Kaztaw$ki
CHICAGO, ILL.

« Telefonas: DBOVBR 7309

7170

DB. P. ŽILVITIS

=
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Utarnlnkn ir Petnrčloe
rala nno 7 iki • raL
SSSfi So. B a l s t e d 8trtw*.
TaL Tards €481
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31 metų amžiaus atsi
skyrė su šiuo pasaulių
28 d. rugpjūčio (Aug.) 7
vai. vakare.
Laidotuvės atsibus subatoį 31 d. rugpjūčio. Jos
kūnas bus išlydėtas su
iškilme 9 vai. išryto į šv.
Kazimiero Bažnyčią, šv.
Mišios prasidės 10 vai. iš
ryto, apie 1 vai. po pietų
atlydės į šv. Kazimiero
kapines.
Kviečiu visus gimines
ir pažįstamus dalivauti
laidotuvėse.
Velionės kūnas randasi
po numeriu 39 Main Str.
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Šeštadienis, Rugp. 31, 1918.
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IŠKILMINGAS ATYDARIMAS

DIDŽIAUSIAS

Nedėlioję, Rugsejo-Sept 1 i , 1918
4 valanda, pp piajtų
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Tęsis visą Rugsėjo mėnesi KsdUiomis ir Ssredomis Apirt t i "UBOR U T S i Bugsejo
Prflrfi.fl

ŠV. JURGIO PARAPIJOS
3 2 3 0 A u b u r n A v e . a n d s2nd
^
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P l a c e C h l c a g o , 111.

EE

j Vędeteišmi*
nuo 4 vąįcinfį. po įįętų
(Seredomis nuo 7 valand. vakare

Atminkite, gerbiamieji ir gerbiamosios, kad šis kermošius bus netik didžiausis bet ir gražiausis, kokį tik Chieagos tėra mačiusi nes bus visokiu žaislų. Kermošiuj yra daug naudingų daiktų, taip
pat visokios rūšies gyvų paukščių ir gyvulių. A p a r a t o visą laiką griež puikiausia muzika. Visi parapijonai ir kaimynai esate širdingai kviečiami atieiti ir persitikrinti, kad tas yra tiesa ką mes N
kome. Lauksime jūsų atsilankymo.
•
KLEBONAS IR RENGĖJAI
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kad mūsų kuopoje "jaunuo
B£
•
>'i
" S •
—'
^
menės gimusios už Lietuvos
ribų ir neturinčios supratimo
apie Lietuvą ir jos reikalus,
•
» > H I
(1 pusi. Konst.) taip kaip i r
WORCESTER. MASS.
giškai, bet net vyčių narių nėra, gi konstitucija aiškiai
skaitliuje rimtą skaitlių ku- pažymi, kad Vyčių organiza
Iš Lietuvos Vyčių 26 kp.
VWh ypač jaunesniųjų, suda cija ypatingai jais turi rupingyvenimo.
ro-, kadangi gražus vyčių him ties. Tečiaus vietinėje kuopo
i » • * mlfm i
je ligšiolai gražiai darbuojasi
Rugpj . 5 d. Lietuvos Vy no žodžiai " Gyvenam tautai
čių 26 kuopa laikė mėnesinį ir Bažnyčiai'' y r a brangus Amerikoje gimęs jauninkaftis
p. J. Ž., kuris kaipo vienas iš
susirinkimą, savame name. kiekvieno kimigo širdžiai.
pačių gabiausiųjų
choristų
y?afh buvo šilta t a diena ir
Tveriant vyčių organizaci
1
surengime
1 pavargę, vienok skait ją norėta sutverti ne kokią daug prigelbsti
lingai susirinko tvarkyti kuo bespalve, ar nųo tikiejimo at koncertų ir teatrališkų vaka
pos reikalus. Susirinkimą a- sitolinusią, bet katalikiškom rų. Tečiaus p. P. K. minėtą
Rengiamas Patriotiško Komiteto ant Naudos Raudonojo Kryžiaus
jauninkaitį
negražiai
iškoliotidarė su malda dvasiškas va jaunuomenės draugiją, ir jau
Programas susideda iš lenktynių įr kitokių programų. Dovanos bus duoda
jo.
Susirinkime
nuo
p.
K.
dovas, kun. J . Čaplikas. Per konstitucija 1914 ra. aiškiai
mos iškošusiems.
pareikalauta,
kad
savo
kolio10:30 išryto Arklių Lenktynės.
11:20 išryto Maišuose Lenktynės.
v
skaičius protokolą iš praėju- pažymi: "Lietuvos Vyčiai po
10:45
išryto
Itiebiu
Vyrą
Lenktynės.
10:46 išryto Lipimas ant taukuoto stulpo.
PIRMUTINIS
ANT
BALOTO
jimą
atšauktų
i
r
už
įžeidimą
sio susirinkimo, daugeliui na- gv. Kazimiero globa turi tiks
10:50 išryto Riebių Moterių Lenktynės.
1:00 po pietų pątrijotiškos prakalbos per pavieKITI
VARDAI
UŽDĖTI
ANT
11:00
išryto
Vaikų
Lenktynės.
f
to reprezentanto, W. p . Juday ir kitų.
lių buvo nemalonus tas pro lą pripratinti savo narius prie atsiprašytų. Nežiūrint į tai,
11:10
išryto
Karučių
LenktynA*.
2:00 šokiai.
Riek's Orkestrą griež.
BALOTO, KAD APGAUTI
tokolas, kadangi buvo suspen- doro krikščioniško gyvenimo kad ilgų kalbų ir skaitlingų
Užkandžiai visokios rūšies. Nepraleiskite nei vienos dalies programo.
BALSUOTOJUS.
kuopoje
reikalavimų,
kad
p.
duotas vienas narys* per dva įr saugoti nuo pavojaus jų ti
. Pasilinksminkite puikiam ir gyvam miestelyj ant tyro oro.
Anton
J.
i'eriuak,
JJetnokratiškus
Katsiprašytų,
tasai
pa
sišką vadovą kun. J . Čapliką kėjimą ir nuo doriško ištvir
kandidatas a,nt šerifo Cook pavieto,
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.,
ėmęs balsą dar pačiame su yra
žmonių kandidatas, kuris pakilo
ir suspendavimas pasirodė ne kimo".
P. O. RHINELANDER, WOODBQRO, WISCQNSLN.
0
sirinkime savo k o l i o j i m a l S - i ' k ' >s;<vo dabartiniai pozicijai kaipo
y
t e i k t a s ir nepagal konstitu
Teėiaus
mūsų
laisvama
v i baliff rairatclpial nnirt, per savo dim
ciją, bet sauvaliai. Taigi ir niams ir soeijalistams katali naujo p a k a r t O J O . 1 llOIUt a S , į d e l j d a r b i , i r energin.
i . i .''ŽS*
^=55==
Keletą
karti*
jis
b.:v<>
išrinktas
į
kaipo
dvasiškas
kuopos
vado
buvo kilęs trukšmas susirin kiškosios jaunuomenės orga
TT
valstijos lepisla v urą ir kelottj kartu
kime. Galiaus dvasiškas va- nizacija %k Lietuvos Vyriu' vas, tikybos ir doros kuopoje j miesto council of Chicago abiejuo niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii I I I U 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
se .šitose vietose jis patarnauvo žino
dovas kun. J . Čaplikas aplei- j , ; u v o k a u l u g o r k l e j e ^ m M e . pridabotojas p. K. dviem mė vo žmonėms sanžiniškai nežiūrint,
AT "PV lUTA^AT ^STTTfl ••
nesiam
suspendavau.
I
š
su
kokia
politiška
vieta
kas
turėjo,
jis
do susirinkimą palikdama; K , ( i n a t a t f k a d j i e n u o ^ ^
lygiai buvo atsidavęs.
GRABORIUB
sirinkime dalyvavusių mano visiems
Jis buvo išrinktas kaipo bailiff of
vyčius besikritikuojant.
pradžios Vyčius bjauriai dermunicipal court ant šerifo ant ku
Jeturls graboPo ilgo negeistino trukš- gia, jaunuomenę nuo įstojimo nuosprendimui tik vienas pa rio jis turėjo progą išsilavint save. riiu.
' Atlieku
Aiayor IVilliam lįąJ'i THomp^^n iš Chieagos yra kandidatas ant renežinome kito kandidato kuris
isokla* laido
nio tapo valandėlė ramesnė ir i Vyčius gązdinimais bei pasi sipriešino ir trukšmingai Vy Mes
geriau
tiktu
nesu
Anthony
Oermak
j
publikoniško
tikieto ant nominacijos Suvienytų Valstijų Senatoriaus, .štai
tuves kopifiaususirinkimą uždarė su malda tyčiojimais bando sulaikyti, čių konst. niekindamas aplei šerifo vietą kadangi jis kitose vie [sial. Turi* t a 
k;j sako:
do
susirinkimą.
tose jau parodė savo gabumą.
k
o
karabonna
Ir
pirm. p-lė Ona Vasilaitė.
"Aš nestatau augščiau doieiius už žmonių gyvasčius.
Kadangi Ame
Ofisas Šerifo Cook pavieto yri,
gi pačią Vyčių organizaciją
lutomobiliua
rikonų vyrai yra imami j kariuomenę, del išlošimo šios karės aš balsuoju,
Pasirodė, kad p. K. neketi vienas iš svarbiausiu visam paviete.
Na, ir dabar iškriko vyčiai bando perdirbti iš katalikiš
kad vi3i turtai butų surašyti ir visokie karės pelnai butų atiduodami".
Jo yra priedermė išpildyti visus pri
Taipgi didesno
nuosprendimui
pasiduoti,
f
bėdą verčia kalbėdami, kad kom i bespalvę.
sakymus pavieto eourto;
užlaikyti įne dal| grabų
Thompson y r a tiktai vienas kandidatas, kuris daro tokj prižadų
Todėl šioje
gerą tvarką ir taiką visam paviete.
sekantį
susirinkimą
jau
priė
žmonėms.
jatįs
dirbama.
tas viskas pasidarė kuomet bei kitoje kolonijoj ir iškilo
Jeigu nori kad šis įstatymas įeitų j galę, tai tavo pareiga yra bal
NEUŽMIRŠK IR UŽ JĮ
keli moksleiviai parvažiavo Vyčiu tarpe nepageidaujami jo sukurstyti jo pakraipos
8307
Auburn
A
ve.
suoti pirmutiniuose .balsavimuose Seredoj, Rugsėjo 11 už
BALSUOTI.
ant vakacijų ir pradėjo lan- " g i n č a i " iš priežasties kai- draugai, kurie nuo pat pra
Telephoae Drover 41*t
džios
pradėjo
kelti
trukšma
kyties į susirinkimus, tatai h kurių nenoro pasirodyti aiš
nilllUUlIHIUJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIuT
kilo betvarkė kuopoje; pra kiais katalikais arba noro bū ir kolioti taip, kad įtūžusių
FARMŲ IEŠKANTIEMS.
netvarkių
rėksnių
susirinkime
dėjo spenduoti narius ir tt.ti visiškai independentiškais
Daug lietuvių abejoja k u r pirkt
«• «". .UL*^—?W— lt- - i' • ^
farmą,
bet
atrast
tokią
vietą
kur
Nežinau, a r čia yra kaltė nuo Katalikų Bažnyčios, ku nebegalima buvo būti. Už butų visi parankumai ir gera žemė.
•••••SIIICIKIIIIIIIIIIIBIiyfl
koliojimus,
del
pavyzdžio
yio
tai
yra
sunku,
nes
vitetoms
dar
že
moksleivių.
Aš netikėčiau nigų net tikėjimo ir doros
mė butų šiek tiek verta, bet kelių
ną iš rėksnių, p. Zak. pati nėra,
tam, bet jeigu butų tiesa, tai dalykuose.
3 1 0 9 So. Morgan Street
geležinkelis ir miestas toli, nes
Katalikiškoji L.
toli reik važinėti i miestų, tai
CHICAGO, ILLINOIS
ir gėda kartu moksleiviams Vyčių organizacija tobulintis kuopa suspendavo neapribuo- kaip
yra labai neparanku i r turint par
Talaadoa: — I Ud 11 II ryto:
butų, nes tarpe tų moksleiviu ir bujoti negalėtų, jeigu " k a i - tam laikui. Tuomi tarpu j su duot j o k i u s savo produktus, tai yra
I po platų lkl • vak. Hadeliotoli
turgavietė.
mla
n»o I Iki t r*L vakarą
randasi i r L. Vyčių organi kuriems kuopose atsiradu sirinkimą atsilankė vietinis Mes visi lietuviai žemiau pasira
Telefonai Tardą IMI
zacijos Centro vice-pirminin- siems neaiškiems veikėjams" klebonas, po kurio subarimui šę, norime pranešti kitiems savo tau
ir kaimynams, kad mes pa
uz netvarkų susirinkime užsi tiečiams
kas.
Tad gi moksleiviai, ykol
susiradome
tinkamas vietas del
neužbėgtų už akių.
laikymą "tapo — kaip koresp. farmeriavimo, tai turėjome gana UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIII
pač dar tokie turėtų sustip
Mūsų , 2G kp. tūlas vaiki
daug išvažinėt po daugel
valstijų
JOSEPH O. WOLON ]
V. M. Č. pažymi — valandėlė (steitų) turėjome praleisti daug lai I
rinti kuopą, o ne krigdyti,
Musų krautuvė causi teisingai, gvanukas, p. P. K., jau nuo pat
I
Lietuvis
Advokatas
ko
ir
pinigų.
Bet
mes
atradome,
ramesnė' \
uos iki antro susirinkimo
rantuotą už pigesn§ kainą, kaip ki
kad LIBEUTY LAND & INVEST
l t ąo. Lafialle S t ,
įstojimo (metai laiko) ' pasi
Nereikalingai p. V. M. č . MENT CO. turi išrinkus labai gerų
šio mėnesio tapo* suspenduoti
Takarali 1911 W. I t n d itreet
rodė slogintoju katalikiško
tur. Deimantų ir aukso žiedu, kovietų, kad visi parankumai yra ant
RockweU 1991
trys nariai, tarpe kurių vie
savame rašte kaltini mokslei- vietos, geležinkelis eina per vidurį
Realdence Hnrųboldt 91
sios dvasios kuopoje. Iš vielonekų, lavolierų, laketų, lencįugėlių,
nas randasi narys, kuris kuo
CHICAGO, ILLINOIi
,vius; vienatinė jųjų kaitė ta- žemės, o aplinkui visur geri keliii,
! ^ ' >.ro miestelis yra pačiame viduryj že
lpi'ie platininio ka-,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
špilkų
ir
visokių
sidabrinių
dalykų.
pai bene daugiausiai yra ge uos, . , :puses
., .
., .
. * . ,. me, kad neprisidėjo prie kur- mės, kad visiems farmeriams su rei
talikiskojo veikimo ir katah-,
^ %*>
kalais yra visai arti, o žfemė yra vi
ro padaręs. .Gaila, kad taip
stirnų p. P. K.
sai arti, 6 žemė yra gera ant kurios
kiškos
apšvietos
jisai
neprisi
auga
viskas, nes šįmet gražumas ja
yra mūsų jaunuomenės būre
Tat, netiesa, ką p. V. & ra vų tai
dėjo.
Adverniškai, jisai su
liudija, dauguma farnių sto
ly j ir tokie apsireiškimai
šo,
buk
trys
nariai
buvo
su
vi
ant
krantų
gražių ežerų, kuriuo
sigiminiavo su laisvamanišku
se
žuvies
yra
labai
daug, pas mus
3321 SO. HALSTED ST.
gimsta. Skaitlinga kuopa ir savaitraščiu
spenduoti,
kaikurių
manoma,
gyvenanti žuvies gali prisigaudyti
' * Am.
Liet.'',
J
- / t • S*
atsižymėjus vietiniam "VYor- prie kurio, ir per kurį pradėjo kad del neužsimokėįimo buvo kiek tik nori, o uogų ir grybų yra
iit.
daugybė, žodžiu sakapt y r a labai
eesterio veikime kartais gali kreipti Vyeių veikimą. Ta suspenduotas p. J. Ž. Kadan linksma
vieta, todėl mes čia ir apsi
gi
p.
Ž.,
kaįpp
moksleivis,
yra
gyvenome.
Nops d a r trumpas lai
pakrikti arba nustoti veikus. me laikraštyje Vyčių kuopos
kas tUc trečias mjėnesis £aip jie
nuo mokesčių paliuosuotą.;?. pradėjo žemę pardavinėti, jau šian
Koresį). V. M. 0. darbus aprašynėdąmas daug
d i e n yra gražus būrys lietuvių, o kas
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIL
pakenkė Vyčiams užgauda Gaila, kad jaunuomenėm !>ure- kart vis dauginasi, tai galima sa
Kun. J. Čapliko paaiškinimas.
kyt, bus tikra di&ži&ųęia, Jpįuvįų komas katalikus pasirašydamas lyje tokie apsireiškimai ginista lionija
patys lietuviai valdys mie
Tikiuosi sįtąs raštas užtek stelį irirvisas
Beabėjo vyčių draugija yra kaipo ildavatkų
Bmaunaa gerai pritaikinti akiniai
žemes aplinkui miosnemylintis' y
b ne paiengTinlmų del Tneų akių.
plačiausiai žinoma mūsų jau (gal manė tuomi titulu "pasi tinai p. V. M. Č. prasižengi telį.
Koomet ta kenti nuo galvot pkanNorintieji gaut kokių platesnių
Tegul Kvorka padabina Jūsų
dėjimo, knomet raidės liejael \ kro
nuomenės draugija.
Stoka didžiuoti" akyse laisvama mus su tiesa nušvietė.
paaiškinimų, meldžiame rašyti į kor
va, kuomet skaitai ar fjĮnfl ar rknamą. Pas mus galima gauti
poracijos ofisus.
Chieagos ofisas,
K. J.
jaunuomenės draugijos buvo nių). Priėjo prie to, kad vie
iai, tai tuomet yra ženklas, kad
vis6kių naminių rakandų k. t ;
reikia Jnmi akinių.' Mano t t mo
-senai jaučiama ir todelei p. šai pradėjo pardavinėti ir
priduos Jums gerianLiberty Land & Invast. Go. tųsi» patyrimą*
Eakandų, Pečįų, pivonų, Siu- |
Norkūno nedrąsiai pakeltas platinti pačius "A. L . " leidi
patarnavimą nl prieinama kai
3301 So. Halsted St., Chicago, 111.
na, net taip Žemai net iki $1.99
v a r o Mašinų, Pianų, Grafono- |
sumanymas tverti "jaunuo nius pačiame Vyčių name, n e t
o ant farmų qfisas, P O. Rhinelų. Viskas pas mus gaunama. |
menės draugija" greitai ra tokį šlykštų, jaunuomenę pik
lander, \Voodboro, \Vis.
JOHN SMETANA
Mes visi gyvenanti \Voodboro ir
Kuomet jum prireikės ko pri©
do, ypač tarp Kunigų, pritarė tinantį veikalų apįe JtasputįAkių
Specijalistaa
aplinkui Woodboro pasirašome.
namo kreipkitės prie
į
jų ir, dvąsiškijaj karštai pri no bjaurįus darbus. Beto p.
Ka/ys Toli^,
18018. Ashland A.t CUotfo
P. FąUul|s,
Kazys Stulga it is,
tariant, j Jafcaį trumpą ląįkį K. turi negražų palinkimi;
John Paulius,
Karopaa lS-toe gatree
t . Krikštjlinas,
Teodor Urba.*,
|-čloe
lubos viri Platto a
oa
toji organijacija sutvėrė savoj pravardžiuoti, kolioti. J o irj o n a s >|ofcsvyt^,
Vintas Giliu>,
Kamnarl8
14,
15,
16,
if
F. Gottlutas,
A. Lescliauskijs,
šakas po vis# Ameriką.
^Tįmp&p* \ saano para
kito nario nuolafinįai ąusjLEykoiaitis,
J||l-lS5?Phic§goAve.
^ATES
Valaiyloa:
nuo 8 vįa. lšrjtd' lk> f
A. Vaiiiauski
Į.
Zurba,
Xe tik kad kunigai remia rinkiniuose negražus užsipulvaV.' vaiare. pėdelio j nuo ' I vai.
• r t l Ashland į&į., Chlcago
Martin U a i t k u i . J. S4ikas,
ryto
lkl
l
t
•alandai
dienų,
i
vvrius morališkai ir medžią •; dinėjimai privedė prie to,
Antanas Glcba.
UIIIIIUIIIUUIIIIIUi)UI||IIUIIIIHIIIIIIIllllllllllUIIIIH
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Jolui Sinkus,

Anton J. Cermak

'

"

'

-

•

'

"

'

Lietuviai Amerikoje.

PIKNIKAS

(HARVEST)

LIETUVIŲ KOLONIJOJ

NEDEUOJ, RUGSĖJO l, 1918

m
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BALSUOTOJŲ ATYDAI

William Hale Thompson

Dr. M. Stupnicki

PIRK

Sergėkite savo Aid$

P. K. BftUGNAS

! Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? i

e.

11

—

Šeštadieni?, Rngp. 31, 1018.

D R A. U G A S

6

Milžiniškas Karnivalas

Prasidės Nedėlioję, Rugsėjo 1 d. š. m.
3 valandą po pietų

Iškilmingas APVAIKŠČIOTAS Pagerbimui ir Pašventimui pirmo

"SERVICE FLAG"
iitiiifiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiHiiiiiiiiiiviiiiiuiiiiiiiii

Dievo Apveizdos Parapijos
E^

^ .

iįfcilmė Chieagoj.

rika tars žodį už mus jeigu
kas panorės mūsų laisvę at
imti ar ją varžyti.
O jei
snausim, paniurę valkiosimos,
nesistorosim, niekas j rankas
neatneš.
Užtai pasinaudoki
me proga, nepraleiskime jos
ant piknikų važinėdami, atsi
stoję,
nežiopsokime kur
varnai, skraido, bet visi dalyvaukim apvaikščiokime su
plevėsuojančiomis vėliavomis
rankose.
— Gal ir teisvbę sakai,
mat kaip žmogus giliau nepa
galvoji, tai rodosi, kad nie
kas. Dabar ir man paaiškėjo
kokią naudą galės atnešt, pri
sipažino Džiovas.

Kalbės žimus ameri

Pasibaigus iškilmei prasidės bazaras.

i

BAZA-RO J R I S K I L M t t S K O M I T E T A S .

3£=

^

~ *

Apvaikšoiojime dalyvaus draugijos, ork'estros ir eliorai.

i

EE

CHICAGOJE.

Malonu butų kad seni ir'jauni iš visos Cliicagos šioje iškilmėje dalivautų, nes tai pirma tokia
konai ir lietuvių kalbėtojai.

2 0 Draugijų rengia ir veikia

ififrffiiitffiitfiififiiifiiiiifiifiiifiifiiiiiffiffiii
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BAŽNYTINIAI
VARPAI
VARPAI
ATMINČIAI TARPAI
Sekantį tris namai parsiduoda be
MeSliauiie Bell Fonndry Oo.
veik už puse kainos.
Baltluiore. Md.. U. H. A.
Pamatyk juos pirm pirkimo kito.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIII
2 augštų mūrinis namas, 2 'pagy
venimu, po 6 kamabrius ir G pėdų
beisementas.
Su toletais, baltom
REIKALINGOS
sinkom, ir kitais įtaisymais.
Rnnneša $432 j metus.*
Parsiduo
Mergaitės 15 metų ir dau dos
da tiktai už $2800.
Įmokėti $500,
giau del generalio darbo mū kitus kaip randą. Kreipkitės prie

M

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiifiiiiiiiiii

GERA PROGA NUPIRKTI
PIGIAI NAMĄ.

K23

Didžiausias ir Puikiausias PIKNIKAS

ik

Surengtas

: Lietuviu Baltos Žvaigždes Pašelpinio Kliubas :
NEDĖLIOJĘ, DIEVO AP
P a n e d e l y j , (Labor Day> R u g s ė j o 2, 1 9 1 8
Vakar iš kriminalio teismo VEIZDOS PAR. APVAIKŠ
STICKNEY PARKE
parmuŠHS sargą, pabėgo plėši ČIOJIMAS IR PAŠVENTĮLYONS, IL L.
Prasidės
9 valandą ryte
NIMAS
SERVICE
FLAG.
kas Abie Sehaft'ner. J i s su kiTikietas 25c. ypatai. Muzika p. A. Budrio.
ties tikėtus karės JKM'OIUHI
sų išsiuntinėjimo (shipping)
Michael J. Kiras,
Visi yra kviečiami, Kliubai, Draugijos, šeimynos ir pa
Stoviu
ant
kampo
Union
ir
vo Stoekman's Trust and Sa
skyriuj.
Gera užmokestis.
vieniai lietuviai, nes bus visoki Šokiai, zabovos, tyras oras,
3331 S. Halsted St.
gra/i vieta ir puiki muzika visus palinksmins.
vings bankos apiplėšime. Teis 18-tos gatvių. Ateina du jau
Atsišaukite prisengusios dirb
3 augštų mūrinis namas, 3 pagyve
lllIIlIlIIIIIIIItlIllIlIlIlBIlIlIlIlIlIlIllttIIIIIIIIIIlllIIllIlIlIlIlIlIlIlIllIlIllttIllII
mo nusprendimu jis pa smelk nu vyru: vienas nuo Halstod,
ti. Employment Office
nimu,
-po
4
kambarius
su
visais
nau
tas ligi gyvos galvos kalėji kitas nuo devvnioliktos. SuContinental Can Co. Inc., jais įtaisymais, 3257 So. . Union ,\v.
sutikę
pasisveikino:
Kandos neša $360.00') metus.
Par
mam Visa Ohieagos policija
5401 W. 55th St. siduoda
tiktai uė $3200.
[mokėti
— Gerą vakarą, DžifUl!
sukruto jo ieškoti.
$1000 .kitus kiap randa.
Kreipki
tės prie
— Gerą vakarą, Džio. DžiaPAIEŠKOJIMAI.
nas tuojau užklausė Džiovą
PASKUTINĖ DIENA.
Michael J. Kiras,
Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio didžio, mes
duosime
visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albume., lies turime
PaieSkau tėvų: Ignaco Mažeikos,
apie nedėlios rengiamą ap3331
S.
Halsted
St.
didelia
eilę
(Cameras) ir kitų reikalingų dalykų.
Šiandie ir rytoj yra pasku
Onos Mažeikienės ir sesers Barboros
vaikšėiojima:
Tai,
k a i p d a b a r m a n a i , [Pocienės. Kauno rėd., Telšių apskr.,
tinės dienos gauti pigiau pirkMES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS
Plungių parapijos.
Vokiečiams už
— Na, o ką, dalyvausi ap- dalyvausi ?
2 augštų mūrinis namas, 4 pagy
ėmus Kauną, daugiaus nesusirašo venimų, po 4 kambarius 9 Ir puses
tin tikėtus
karės
paroda
vaikšėiojime ateinanėią IKM lė
pėdų beisementas.
Akmenio funda
— Turbūt dalyvausiu. Rei me. Meldžiu žinačlų pranešti.
(Jrant parke. Dabar tikėtas
mentas.
Su
toletais
.baltom sin
liai
Mažeikaitė-Tamošauskienė,
kia dėlto visiems išvieno 1588D. Garfield
kainuoja 25 centai. Atidarius
kom
ir
kitais
įtaisymais
ir 5 kam
A ve.,
4 5 5 2 SO. A S H L A N D AVENUE
— Kur?
barių
medinė
eottage.
Randos
ne
Gary
(Tollston),
Ind.
dirbti.
parodą reiks mokėti 50c Da
TELEFONAS YARDS U06.
ša $600 į metus.
Parsiduoda už »-•"
agi eia. Nežinai d a r .
bar tų tikėtu galima gauti vi
— Vyras užtai, ir paspaude PaieSkau savo tetos J ievos Kudie $4S00. įmokėti $1000 kitus kaip
— O, tas apvaikšėiojimas.
randa.
Randas ant E m erai d A ve.,
sur pirkti. Parodos metu tik
viens kitam ranką nuėjo: vie nos, kiek laiko atgalios skaitydamas tarp 29tos ir 30tos.
Tai ką ten, turbūt ne, ketinu
"Draugą" patėmijau,
kad garsinosi
prie inėjimu Grant parkan.
nas į vieną į pnso, kitas į ki gyvenanti Palmyra, N.# J. KaSluu Mes garsinam vien tik didelis
važiuot ant pikniko i Riverkeletą laiškų, bet jie sugrjžo atga bargenas, tėniykito kas savaite mū
ta.
Pirkite šiandie tikėtus. Ga
lios. Ji paeina iš Kauno gul»., Tta- sų apgarsinimus.
side.
lima jų gauti ir " D r a u g o " oseinių pav., Tauragės miestelio, Tau
•
Michael J. Kiras,
— Ant pikniko! P>ene g:Jragės parp.
Ji pati ar kas apie .lą
fise. Gera proga pigiai gauti
3331 So. Halsted St.
Viengenčiai, nebūkime tuo žinote malonėkite pranešti man, U2
voje tau n<»gerai. Per visą
tikėtą ir pamatyti, kaip ka
ką bustų dėkingas. •
vasarą dar negana juisidaužei abejojančiu Džiovu, bet buki
Jonas l„eščynskss,
tf»Q (\(\ j Vaikų J e k u t e s
Vaikų Siutai
riaujama Europoje, visokius
4530
S.
\Vood
St.,
Chicago,
T
U
.
po tuos niulėvėtus piknikus.' me tuo susipratusiu, karstu
AMERIKINIAI PAIEŠKO SA
< p O . U U j ir a u g š č f a u
ir a u g s č i a u
karės pabūklus ir kitokius ne
VŲJŲ LIETUVOJE.
Gėda butų jai nedalyvautum] patrijotu Džianu. Jei matom,
regėt us-negirdėtus daiktus.
Paieškau pusseres Onos PelackaiPaieSkau tėvų: Ignaco Tamošausapvaikščiokime, aštriai už kad koks sumanymas, darbas tės, girdėjau gyvena Chicagoj, ji on- ko, Konstancijos Tamošauskienės ir Vaikų
Vatkų
b a ry r a v e d u s
a
na
tlU'i savvje
SVirba
remkim
' P **
Ui Kauno I?UD., Į sesers Stepanijos,
Kauno rėdybos
traukė Džianas Džiovai.
Kelnes
Marškiniai
» "
•• *
Ponavuiln
r\axr
JlInmilAa
b
nlmn
T o l S i u apskr..
anob-*>
Vanflnna
maoan
AGir
la.
Kartinos
parap.
Panevėžio
pav.,
Sllagalės
kaimo.
Ji Telšių
BAZARAS BAIGSIS DARBO
— Tai, kad užrėkė "Gėda, visi. Xe taip, kad vieni dirbs, pati ar kas kitas malonėkite atsi dėjau, kad užimant vokiečiams Kau
DIENOJE.
pasitraukė | gilumą
Rusijos.
sekančiu adresu ,už ką busiu ną,
kad nevaikščiosi".
Man jau o kiti naudosis jų darbo vai šaukti
Meldžiu,
kurie
žinot
apie
Juos
pra
dėkingas.
Mergaičių Šlebes
i
Šv. Antano parapijos, Cice nusibodo tie apvaikšč-iojimat. siais.
nešti,
užtai
busiu
labai
dėkingas.
Antanas
Gurckas,
Užtai reikia pasiro
Mergaičių Bloomers
Labai pigiai
ro, UI., bazaras pasibaigs Dar Kaip durna- mulkinėk gcu- dyti, kad tuo nustebint ame 816 Church St., New Britain, Conn.
Ignacas Tamošauskas,
Mergaičių Underwear I
1588 Garfield A ve.,
bo Dienos (Labor Day) vaka vėmis.
rikonus.
Pasirodysim, kad
Gary (Tollston), Ind.
AKT
PARDAVIMO.
re.
— Nu ne, tokio svarba is :nes nesame atsilikėliai, bet
Ant pardavimo geras bizniav.ia
Šiandie, rytoj ir panedėlio apvaikšeiojirao, kaip Cbieaga s 'ovime lygiai su kitais, dar kampinis namas, mūrinis su akme flmimmmimifNiiiuffiiiiiiMiJiiiMiMn
fundamentu. Priežastis pardavi
vakarais todėl bus didelis su-1 stovi, dar nėra buvę.
ir pirmiaus. Čia proga jau nio
mo savininkas išvažiuoja j kitą mie
bruzdimas. Laukiamas milžiSnigs a r lietus bus, vistiek. nimui, čia jų privalumas. O stą, užtat parsiduos labai pigiai. At
tuojaus j
n i š k a s lietuvių a p s i l a n k y m a s . Manos t a i nei a n t lencingo nie kas jos neišpildys, nusikals sišaukite
"Draugo" Administraciją, 1800 W. Vienas mažas "finisher" su moto
3 4 4 2 So. Halsted St.
(J. M.) ru geriausiam stovyj, antras ranki
Lietuviams yra progos pa kas nesulaikyti] n u o d a l y v a v i - , prieš tautą, prieš jos gražiau 46th St.
nis Jack skūra ir kiti čiauSiama rei
remti Šv. Antano parapijos mo, a t s a k ė Džiovas.
ANT PARDAVIMO.
sių norit troškimą.
Parsiduoda geras pijanas tiktai kalingi dalykai, gaunami pigiai pas
reikalus. Ateikite visi!
— Naje, naje, nesikaršėiuok
Service • Flag pašventini pernai paktas. Priežastis pardavi
mo, turiu greitu laiku išeiti j ka
K. KAPLAN & SONS
taip labai.
mas, tai labai, labai , didelė riuomenę.
Malonėkite
atsišauk'! 4608 S. Ashland Ave.
Chicago., Ill%
LABDARIŲ SUSIRINKIMAS
— Kaip ne. Reikia supras užuojauta, kokią mes galime greitai, o gausite 'pigiai.
Telefonas T arda 8404.
Boleslovas Valantinaviče,
Labdaringos
Sąjungos 7 ti svarbą, ką reiškia mums ta išreikšti
savo
kareiviams.
4632 So. Marshfield Ave.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII
kuopa rytoj, rūgs. 1 d., 4:00iškilmė.
Mūsų broliai po Reikia turėt omenyje, kad iš
po pietų, Aušros Vartų para Prancūzijos laukus su vokie- į tu žvaigždėtų vėliavų užžibės
t
pijos svetainėje turės susirin ėiais pliekiasi už liuosybę,! kada nors nauja pasaulinė
kimą. Visi nariai kviečiami idėją, o mes čia mažos užuo žvaigždė liuosybės ir tada
Nevežkit automobilių pas žydus, čia yra lietuviai experal, ką
laiku būti.
šuktelėt:
Va-io
jautos nenorėtume parodyti. galėsime
gali jums patarnauti puikiausiai ir greičiausiai, sutaisome visokius
Tą dieną kąiomet ies j gale naujas įstatymas uždedamas taValdyba. Išsivaizdink, jeigu pats bū Žvaigžde!
Valio vilties ži
pasigadinimus.
Sutaisome ant kelio sustojusius, traukiam sulūžu
xus anl visu mi;zikali.cku instrumentų, visoj šalyj, tuometK turės
būti parciuodarr.i 10 proo. ir 20 proo. augščiaus negu dabar.
' '
sius. Reikale kreipkitės pas mus.
tum kariuomenei, kaip j a u s  bute!!!
Jbiau uianoto pirkti benr. kokj instrumentą, tai mažas depo
I š NOBTH BIPE.
zitas jums užlaikys vieną iš geriausiu visam pasaulyj •muzikų už
tumeis, kad tokios nuomonės
A D A M W ! D Z E 3 > , 3222 S. Halsted St.,
Til. Orover 2186
Mes esame vienos motinos
senąją kainą.
Alos pristatysime kuomet norėsite.
N'odėlio.j, rugsėjo 1 d., tuoj po butu tavo draugai namiškiai, i
Lietuvos vaikai. Išnaudokim K"
m
pamaldų Įvyks mėnesinis susirin kaip tu kad esi dabar Ar
progas kur tik jas patinkam,
kimas Labd. Sąjungos 6 kp.. šv.neskaudėtų širdis?
player piano yra -žinomas kaipo
nes
kiekviena
iš
jų
atneš
vienas iš geriausių pianų per tūk
Mykolo Ark. parapijos svetainėje.
stančius šeimynų visose Suvieny
— Ką-gi tas gelbės. Al mums slegiamiems kas kartas
tose Valstijose.
Visi nariui teikitės tan susirinkiJis yra žinomas netik kaipo pa
vilties
nian atvykti, nes turime daug siai p, ar taip, vistiek reikia daugiau ir daugiaus
gražinimas namo, bet kaipo vie
nas išduodantis puikiausia toną
jiems
ten
būti,
pratarė
Džio
išsiliuosavimui. Ir, kad pra
svarbių reikalų nutarti.
Taipgi
su kuriuo negali • nei vienas in
strumentas susilyginti.
^___
švitus neprigulmingos Lietu
tie, kurie nėra užsimokėję mėnesi vas.
Šis $500 instrumentas 6 pėdų ganiu mokesčiu, kad teiktųsi užsi— Kaip negelbės, atsakė vos aušrelei, buume gatavi,
A D
zo
ar elektsls
itsls seklyčios Linųva, :
HALSTED. 2 0 I £ ST'S ?
mokėti. Taippat kviečiame visus Džianas.
šmotų
muzikos
Sužinoję, kad mespasirengę keliauti į tą • len
CANALPORT A V E
jūsų
pasirinki
lietuvius ir lietuvaites, kurie dar čia už juos stovime, jų pakų, rusų, vokiečių
nualintas
mui, suolelis ir
uždangalas gau
nepriklauso prie Labd. Sąjungos, garbai rengiame iškilmes. J ų mūsų tautos dirvas. Tą auš
namas tiktai už
VARTOTI PliAYER
kad teiktųsi prisirašyti ir remti atminčiai iškelsime pašvęstą relė tautai jau aušta, jau pa
Churchill išdirbystės, taip geri
Galite atmainyti savo vartotą
kaip nauji gvarantuoti, $2.00
kiek kas išgali Labdarybei reika
pijaną
ar kalbamą mašiną.
Už
Taigi
j savaitę.
Tiktai . . . . $ 2 8 5
laisvan oran Žvaigždžių Vė balo užtemęs dangus.
tą mes atrokuojąme.
,
lą.
Kasgi kitas rūpinsis mušu
liavą, užgiedosime himnus, kelkimės iš miego, kelkimės
Nuo VVintbrop Įves & Co., Mail Order House Stock
Cable-Nelson ir kiti Kerzheim Patys-Grojanti Pijanai iki $700
tautos našlaičiais, jei ne mes pa
Sis yra nepaprastai gerai laikas pirkti ferankas ar Ianjcams už
tys.
Kitos tautos turi savo na nuplauks aidas j tą tolimą ša iš tinginio, apsileidimo.
dangai us, prien pat rudeni kuomet nori gražiai išsivalyti savo namą
Truputėlio Brolis.
šlaičiu reikalais rūpint ies. o mes,lį, sustiprins jis juos, pa t
Leicines
ferankos,
Nottingham
feranSeklyčiai leisinės fe
Cable
ar
Nottinghkels
dvasią.
Antras
dalykas
rankos dideliam pa
lietuviai ir lietuvaitės privalome
kos, dubeltavu siūlų
am audimų
labai
sirinkime
gražių
lylygios ir kvietkuogražaus
styliaus,
rūpint ies savaisiais. Tą #nes pa iškilmė apvaikščiojimo Servi
stylių
Cable.
leieo,
REIKALAVIMAI.
2 ^ ar 3 jardų il
Filet
nets,
ir
Not
|os 2% ir 3 jardų
Flag padarys nemažą
tys galime atlikti tik reikia ge.-o ce
gio baltos ar gels
tingham audimu 2
vos ar beige spal
.% ar 3 jardų ilgio
ilgio baltos ar gels
noro ir savųjų našlaičių pasigai reikšmę ir i politiką; bus pa- Tuojaus reikalingas yra Janitorius,
vos
$8.50
vertės
baltos,
iVory ir gel
kuris turi kartu ir zakristijonauti
dabar
tikai
lėjimo. Tatai tieskime savo gai žvmėta laikraščiuose, kad lie-Visų
svos
$5
vertės, o
vos,
pora
šventų parap. Bažnyčioj ir mo
dabar tiktai
kykloj.
Algos
$75
|
mėnesj,
kam
lestingą ranką mūsų našlaičiams tuviai rengia dideles iškilmes
barys extra ir kitos extra jeigos už
ir rūpinkimės jų likimu.
Atsišaukite pas
išreikšdami šaliai prielanku zakristijonavimą.
Priešais mušu Dep. Krautuvę. Atdaras Utarnmka Ir Subatos vakarais.
Kun. P, Lapelis,
\
kr ,mt t m
S. Gitautas. mą. Ateis laikas, kad ir AmeNEDARYKIT KLAIDOS K^a^^tinmsų
" *" ""
10806 Wabash Ave.
i
PABĖGO PLĖŠIKAS.

šte

DYKAI

DYKAI

RED CROVVN PHARMACY

MOKYKLOS
ATYDARIM0

IŠPARDAVIMAS
49c

50c

69c

Subatoj Specialiai kaspinai 12c 17c 23c Vardas

Atyda Šiaudams!

STERN'S

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIO TAISYMO (REPAIR SHOP)

T h e Kerzheūinni

738 Poru

Feranku

$2.25 I $1.15

$3.45

$395

