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Entered

NUO TRANSPORTO IŠGELBĖTA
2,800 KAREIVIŲ
Talkininkai apsupa La Fere
Baisios skerdynes ir gaisras
Petrograde

r

aa Beoond Clasa

Matter MarcJi 31, 1916, at Cbicagu, Ullnols nnder the Act of March 8, 1870.

UŽBLOKUOTI ŠIAURIŲ JU- jiniiiiiiiiiilipiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiuiiii
RES IR PANAIKINTI NAR- 1 ŠIANDIE DRAFTO RE- I
DANČIAS LAIVES!
GISTRACIJA.
Taip pataria karės laivyno
ekspertas.

Kas turi registruoties.

I McCORMICK GAVO 40,000

Šiandie drafto registrą- =

•

Londonas, rūgs. 11.—Arelii- =
bald ilurd, laivyno eksportas =
sako,vka*d nekuomet nebus ga |
lima visiškai panaikint] nar
dančių laivių ir prekinių bei S
kitokių laivų skandinimo, jei 5
gu Šiaurių , jūrės ir kiti neu =
tralių saliu vandenvs nebus =
uždaryti ir paimti į talkinin I
kų rankas. Mr. Ilurd sako, 5
GEN. FOCH'O KARIUOME- kad, nors nuo nardančių lai 1
NĖ APSUPA LA FERE.
vių galima daug geriau apsi S
saugoti, 3,000,000 tonų prekių. 1
Paryžius, rūgs. 12.—fcia iš paskandinama kas metai.
I
karės lauko gauta žinių, kad
"Tik keturios mažos neuprancūzai paėmė miestelį Tra- l f r i I £
fc£V^
j j ^ «sto j |
veey, arti pietinio didžiosios^ y . t a r p l a , k j n i n k u i r p r i o m o _
Hindenburgo linijos galo. Jei nių, kuriuos butų galima pagu jie įstengs tą miesteli pa
naudoti ant visados, kad pa 1
laikyti, svarbi La Fere pozici
I
naikinti plėšimus jūrėse.
ja, dvi myli pietuose nuo Tra" T a i yra reikalas rinitam I
veev, bus apsupta.
apsvarstymui, ar pasaulio in I
teresai nereikalauja,
idant 1
HAIG DAR ARČIAU ST.
Siaurių jūrės butų užblokuo
QUENTIN.
tos, paliekant tik tokių išplau
ką, kurią talkininkai lengvai
Londonas, rūgs. 12.—Field- galėtų apsaugoti. Kaip nebū |
maršalas Haig praneša, kad tų, reikėtų pamėginti, kaip I
anglų linija Vermand apygar priemonės pasisektų. Jeigu |
doj, šiaurvakaruose nuo St. mes šito nedarysime, pasaulis I
Quentin, pastumta truputį ar turi stovėti maždaug be jo i
čiau prie St. Quentin.
kios valios, kuomet vokiečiai 1
Vokiečiai Įvykino kontrata vis naikina mūsų laivus ir jų |
ka Keourt-St. (jucntin apygar- i krovas".
doj. Po smarkaus mūšio aug
s
I
iai juos atbloškė.
REIKIA DIDESNĖS TALKI

EXTRA!
DAUGIAU

BALSŲ.

General.

METAI-VOL. m .

Na 213

GEDULINGOSE PAMALDOSE
DALYVAVO DAUGELIS

DVASIŠKUOS

5
1 Thompson mieste gav 0 20,000
=
' daugiau.
5i
Ant
1
repubhkonų tikieto |
S
1 ' 7' senatorius nominuota
I M e d l 1 1 McCormick. Gavo 40,1 000 balsų daugiau kaip Thonfp
= * on - P a m a r y rinkimas vakar
| , * T » sensacijiškiausias iš visų
TORPEDUOTA AMERIKOS
Visų gerbiamas a. a. kun. ,niauskas iš Montreal, Canada,
§ ' n n k i « ™ kares metų.
TRANSPORTINIS LAIVAS.
11 M a J o r a s T h ompson gavo no- ! džiakonas Mateušas Krauču- I). Mikšys, V. Kulikauskas,
| m m a c i J a m i e s t e per apie 20,-|nas vakar po gedulingų pamal Kazakas, Y. Kudirka iš North
Kareiviai visi išgelbėti ir nu
I 0 0 ° balsų.
, dų didelės minios savo būvu Side. P. Bučys iš Waukegan,
gabenti kraštan.
Ant demokratų tikieto no- siųjų ))arapijonų ir daugelio J. .lakstys iš Milwaukee, E.
Kur ir kada registruoties. | j minuota senatorius Lewis. J i lietuvių kunigų nulydėtas į Steponavičius.
Londonas, rūgs. 12.—Voki£
Iš svetimtaučių buvo sekan
čių nardančioji laivė torpedatieji gerb. kunigai .*s
vo transportinį laivą, ant ku
E. A. Kowale\vski, F. Kaclibalsuotojas, tai paklausk |
rio buvo 2,800 amerikonu ka
sisi keli a. a. lietuviai kuni noAvski, S. Radiniecki, J. E.
savo kaimynų balsuotoju, s
reiviu. Visi išgelbėti. Laivas
kur yra balsavimo vi*ta. | | PRANCŪZAI VERŽIASI LA gai. Mirusiojo džiakono pas Madden, J. McNamee, T. J.
pritrauktas prie krašto.
95 nuošimčiai precinktų | \FERE
LINKON 12 MYLIŲ tangomis pastatyta toji kop Bobal,N St. l)erengowski, C.
Transportas buvo vienas iš
lyčia. (Jyvas būdamas jis ten (IronkoMski, ('. Sztuezko, P.
yfa drafto registravimosi | |
ILGIO FRONTU.
didžiausio būrio laivu, kurie
sau pasigamino vietų. Xe kar r0. (Jelinas, J. A. Sebuke, F. M.
vietos. Tas pat yra ir bal- 5;
plaukė Anglijon. Jis buv 0 torsavimo. (polling place) I
LONDONAS, rūgs. 12.— tų, atsilankius su velioniu j (1io<lniewicz, St. I). Dųbropeduotas 200 mylių nuo kraš
vietose. Jeigu yra įvyku- S P r a n c ^ a i kaip vėsula užtelė- kapines, jis savo parapijonims wiak, Leon A. lline, S. Choto, penktadieny.), *.> vai. po pie
šios bent kokios baisa vi- | J a L a F e r e linkon. Vokiečiai parodydavo koplyčioje vietą, 1 (Ivinski.
tų.
J o Augšt. Malonybei Arki
mų vietose atmainos, rei- H visomis savo spėkomis spiria- kurioje jam tekš-ilsėties. Taip
velionio vyskupui asistavo gerb. kun.
Daugvbė kareiviu buvo iš
kia apie tai patirti.
S si. Bet veltui. Prancūzų nega- ir iyvko. Išpildyta
Cliieagos ir Clevelando.
Registracijos vietos bus 1 li ^ l a i k y t i . Jie dabar jau yra troškimas. Ten ilsėsis taip il A. Skrypko ir A. Staniukynas
Be kunigų buv 0 dar trys lie
atviros nuo 7:00 ryto Ugi I t i k J m v l i o s n u o ** F e r e - ^ gai, kol dangus ir žemės Su
Kad sutaupyti daug laiko,
9:00 vakaro. Nelauk pns- 1 ! V1S d a r briaujasi artyn 12 my- tvėrėjas nepašauks paskutiniu tuviai klierikai ^ A. C. Martintransporto kareiviai nešit*ei
teisman.
**
W*
ims;
.-¥. M. Linkfts* ir A. J.
kutinės vafcndos. Kaip 5 i Ul * W* &<>***.
bė jo valtimis, "bet nusileido
žemyn virvėmis "į nardančių
galima nueik anksčiau.
Gedulingose pamaldose bu- Oaruckas.
TURKAI NUŽUDĖ PRAN \H> ir Jo Augštoji Malonybė 3 u v o daugelis gerb. seserųlaivių naikintojui, kurie laivų
Registravimosi certifika- 5
CŪZUS KUNIGUS.
iš visų pusių apsiautė.
Chicagos Arkivyskupas kun. į mokytojų iš visų lietuvių patas.
NINKŲ ARMIJOS.
Jurgis V. ^lundelein. Be to bu-, r a P ' J " i r * š v - Kazimiero vieSunaikino nardančiąja laivę.
Washington, rūgs. 12.— Iš
AMERIKONAI PADARĖ '
vo bažnvčioje trvs kunigai nuolijos.
Registruotojai
regis- I
Paryžiau;
'aryžmus ohcijahai pranešta,
, , .
,, 71 r r t
nravini i»- ;<L-;]Tn;nfv.»; nuJ
Ci.
Transporto kareiviai laik DAUG NUOSTOLIŲ VoinF!- j Tuomet rusai kaimiečiai įsiti | trantui paduos aštuonio
. .v r , ,
'
. pralotai: B. F. Hoban, St.
" l a / i a i u iškilmingai pasiraščių korespondentams pasa
kins, kad talkininkams pasi
lika klausimų (du likusiu | k ;,*
ČIAMS TIES AISNE.
caa tenai is I e heran. P e r s i , x .
,. . .
, . *vm/»in mn<n ivn-miin v^nai'
kė, kad sprogusi povandeninė
j pavank-s neteko sužinoti.
I zvargonininkai.
Gražiai jie" so^
m
klausimu paliečia vientik i
seks.
i
\awrocki
ir
dar
vienas,
kurio
y
<'J°
musij
paiapijų
ponai
v . ..
Su Amerikonų Armija Aismina nardančiąja laivę išmetė
i giedojo psalmes, jiaskui šv.
indijonus). I tuos klausi- 1 JOJ, gauta žinių, kurios pat '
misia
ne fronte, rūgs. 12V—Vokiečiai
net iš vandens.
< cele-'
.
Archangelskas, rūgs. 10.
virtiną, jog turkai tenai nugi
' mišių giesmes. Jų suderinti
_ ..
_
S M n b i n n (IMUOVIII.
IcrikščinTiiii I *'C(IUNngas SV. ims
m
Mašinų sugedimas privertė] visu desperatiškurnu atakuoja (Suvėlinta).—Kuone visų ofi,
a
m
n
o
(,
lll
baisai kelte-kėlė širdį pas*
mus atsakymus reiks pate- = i
« A>'H Knasciomų.
»
transportą pasilikti užpaka prancūzus ir amerikonus Mor.t eierų ir ei vilių tėmytojų nuo
šas.
dijakonu
h n i v oJam
Sv asistavo:
JlH w
r H n V t ^ L n a m$n S l l l ^ V r k i Y"? ^uit Soutag ir
«
»
parapijos Augščiausiaji. I)i<lelė jiems
Iv j Ivdimu ji laivu. Transpor- Rouge lygumoje. Jie pastarose monė yra, kad greita metu rei ia ^virtinu
gerb.
kun.
F.
Serafinas,
Auš
savo
parašu.
Kei
s
•'
•
"
KI..K.„
I
I
%* -v
! D E B S P A T S S A V E
trijose
dienose
panešė
baisius
|
adresą,
metus,
gimimo
die
|
TEISINS
padėka, kad taip kiltai pasi
S
,
,
^s
keli
kiti
kunitrai
klebonas,
gerb.
kun.
M.
KruA
kia daugiau talkininkų karei. fg ks pasakyti savo vardą, =•
tas visu greitumu plaukė su
ros
Vartų
par.
klebonas;
subtarnavo velioniui džiakonui.
rasę. pilietybę,
vių, jeigu norima greitai už =
sijungti su kitais laivais, kuo nuostolius.
| ną,
pavardę,
nuolatinį užsiėnamų =s
dijakonu
gerb.
kun.
A.
DeksCleveiand, Ohio, nigs. 12. T Kapinėse pamokslų ir atsi
Vokiečiai
stengiasi
nuo baigti rusų-talkininkų kampa S mimą, užsiėmimo vietą irr ==|
met torpeda atsimušė į prie
nis, (Jrand l!api<lso lietuvių
5 artimiausią giminę.
1 | Dcbs'o apygynėjai praneš*,
sveikinimo žodį prie karsto
prancūzų amerikonų atsiimti niją šiaurinėj Rusijoj.
šakinę jo~ dalį.
parap.
klebonas;
ceremonijų
Neužilgo ateis Rusijos šal I
Kuomet atsakysi į visus 11 k m l " * " ^ )at ^ }f ""Z k a * ^ vedėju gerb. kun. 1. Albavi- pasakė gerb: kun. J. Jakštys.
Laivo priešakinė dalis tuoj Mont de Laffaux. Bet neislvn.ss.te.sinti. Debs čius, Dievo Apveizdos pai*. Jis visus sujaudino ir sugrauta žiema. Bet pirm to taikiniu 5 klausimus, gausi registrą- i j ™*f*™"
pradėjo skęsti. Dauguma ka gia to padaryti.
k
kai turi viltį pasiekti smarkiai 1 vimosi certifikatą. Neiš- | | ^ W » 5 peržengime espio- klebonas. Po šv. mišių pamok | dino. Jo žodžiai kiekvienam
reivių tuomet maiTuėsi. Jie
«*-x"i * u
= nage istatvmo.
nelaukė apsirengti, bet tuoj PETROGRADE SIAUČIA DI spaudžiamus čekus-slovakus, s ., <.
slų pasakė gerb. kun. Prof. P. įsmego giliai širdin ir ten pa
'
liks ligi pat mirties.
puolė viršun, pasiimdami kiek DELĖS ŽMONIŲ SKERDY įsteigti frontų prieš vokiečius 1 eik be to certifikato iš re =
Bučys.
gistravimosi vietos. Tą
Šv/ Jurgio bažnyčia po ži
NĖS.
ir pravesti nepertraukiama
tik galėdami drabužių. VanIš gerbiamosios lietuvių dva nomo nelaimingojo gaisro liko
komunikacijos linijų tarp Vla I certifikatą visuomet ne- duo taip greit sunkėsi į lai
siškijos bažnyčioje teko maty viduje atnaujinta, gražiai iš
su savimi.
vų, kad buvo manoma, jog lai Kasdien nužudoma daug žmo divostoko ir Arebangelsko per = šiokis
Klausimų knygelė.
ti šituos kunigus:
dabinta visokių varsų vaizde
Vologda. Dabartinių spėkų už- I .
nių.
vas tikrai skęs.
=
Taškunas iš Rockford, II. liais. Vakar tos puošniosios
Washington, rūgs. 12.—Te-Į tenka pergalėti daug stiprės
Washington, rūgs. 12.—Va
Praėjus keletai dienų 5
Laivas pritrauktas prie kraš legrama nuo Amerikos atsto nes bolševikų armijas. Bet
kar pranešta sekantis Su v. Vaičunas iš Cicero, P. La])eli^ bažnyčios vidus 'buvo pada
po registracijos kiekvie
to.
vų. Cbristianioj praneša, kad reikalingumais daugiau karei- 5 nas registrantas per pač- = Valstijų nuostolių kareiviuose iš Roseland, A. Skrypko iš bintas gedulingai. Ant visų al
torių matėsi
Town of Lake, A. Staniuky- juodi)
ženklai,gedulybės (balti
Bet, visiems stebėtina, kad ^uU\ tikėtinų žinių, jog Pet- vių yra ne klausimas užlaiky-'S tą gaus klausimų knyge- 5 surašąs su 320 pavardžių:
jis neskendo. Surasta priemo- į rogradas dega dvylikoj vietų mo fronto, bet klausimas pa | lę (ąuestionnaire), kurio- I
Tžmušta
84 nas, J. Ambotas iš Hartford, i Išvakaro prieš laidotuves ir
nių, kuriomis sustabdyta van- ! (latvėse žmonės žudomi. Seka rodymo Rusijos gyventojams, § je į visus klausimus rei- i
Pražuvo
58 Conn., A. Balinskis iš Kenos- vakar keli tūkstančiai žmokad yra užtektinai spėkų už• !• kės parašyti atsakymai i
Pavojingai sužeista
118 lia, A. Petraitis iš So Cbicago, nių perėjo pro karstų bažnyįlens sunkimąsis į laivų ir, ant baisiausios skerdvnės.
Sekretorius Lansing, paas-{ tikrinti galutinų pergalę.
aiškiai ir teisingai. Jei \
Mirė nuo žaizdų
36 Urba, Baltutis iš Chicago čioje, kad paskutiniu kartu
galo, laivas nuvilktas prie pakelbdamas telegramų, sako,
Dauguma Rusijos kaimiečių
kas norės paliuosavimo S
k v v•
Mirė nuo ligų
7 Heigbts, Paškauskas iš West ! pamatyti a. a. kun. džiakoną.
raseio.
Pullman, S. B. Kolesinskis, į Amžiną atilsį duok jam,
kad nepažymėta, ar tie žmo yra visai prietelingi taikiniu-;a (išskyrimo) arba prigulė- |
Sužeista, laipsnis neži
Niekas nesužeista.
nių žudymai suorganizuoti, kams ir geidžia jiems pagel
jimo kokion bent kleson. E nomas
Iti B. Klioris, Briška iš Brigbton Viešpatie! Ir amžina šviesa te
Amerikonų kareivių perėji ar tik pasekmė generalio a- bėti. Bet j i e bijosi stoti armi
Park, N. 'Pakalnis, J. Vyš- gul jam šviečia!
apie tai prisieis pažymėti ,
Hirė aeroplano nelaimė
mas is transporto į nardančių narchijos stovio. Negalima sp jom Nes jie bijo, idant rusųklausimų knygelėje.
1
je
laivių naikintojus įvyko be ręsti, kokių rolę tame darbe talkininkų ' spėkos kartais ne =
=
NUSKANDINTA BUVCS DARBININKAI REIKALAU
Klesifikacijos
kortelė.
5
jokio trukšmo ir pažeidimo.
lošia sooijalistų bolševikų vai- būtų permažos ir socijalistai
Washington, rugsT 12.—Va AUSTRIJOS GARLAIVIS.
JA DAUGIAU MAISTO.
/ Kuomet registrantai iš- 5 kar praneštame
Niekas nesužeista, kuomet zia.
bolševikai nepaimtų viršų. Tuo
marininkų
pildytas klausimų knyge- I nuostolių sąraše yra 24 ]>aCopenhagen, rūgs. 12.—Vor
torpeda sprogo.
•
Londonas, rūgs. 12.—Rugsė
met juos visus bolševikai nu
les sugrąžins drafto boar- B vardės Iš jų:
Po sprogimo neįvyko jo
jo 4 d. vokiečių nardančioji kiečių socijalistai ir vaisbų li
PAŠAUKĖ 2,000 VYRŲ
galabintų,
dams, po to visi registran- |
kios panikos. Kareiviai taip
laivė nuskandino Amerikos nijos kanclieriui Ilertling'ut
STENOGRAFISTŲ.
Arti
Kopiąs
yra
Žuvo mūšiuose
tai per pačtą gaus korte
apsiėjo, kad, rodos, jie lavina
garlaivį Dora, buvus) Aust r i-! pasiuntė laišką. Jame jie kai
dvidešimts vokiečių oficieriu,
Mirė nuo žaizdų
les, ant kurių bus pažy
Washington, rūgs, 12.—Oen. kurie tenai organizuoja arti
si, ne gelbėjasi nuo mirties.
jos garlaivį, apie 400 mylių ba apie plėtojantis neužsigaMirė nuo ligų
mėta, kokion katras kle- g
Toks kareivių apsiėjimas la Crowder vakar išleido pašau lerijų. Vokiečių intekmė kas
Pavojingai sužeista
nuo Prancūzijos krašto. Visa nėdinimą apie maisto" nepri
son intrauktas. Jei kam
kimų del 2,000 vyrų, kurie tin dien didėja bolševikuose.
bai užganėdino oficierius.
teklių. Laiškas buvoatspauzSužeista, lapsnis neži
įkrova išgelbėta.
toji klesifikacija nepa
Didelis kareivių nuošimtis ka del apribuotos tarnybos ir
Admiralitetas praneša, kad dintas Berlyno socijalistų laikr
nomas
tiks, tuomet tuo reikalu
buvo kitose šalyse gimusių moka stenografystę. Jie bus — Lima, rūgs. 0.— Peru
selunadienyj torpedinių laivių raštyj Vonvaerts. Jame taip
Nepavojingai sužeista
Amerikos piliečių. Jų apsiė tarnybon pašaukti rugsėjo 23 respublika visus savo uostuo- | 8&&M& apeliuoti distrikto.
naikintojas susidaužė su kitu gi valdžia kalthnyna pritari
jimas parodė, kad jie įgijo d. ir galės paeiti iš visų vals- se internuotus vokiečių laivus boardan.
PIRKITE KARĖS TAUP7 laivu. Naikintojas nuskendo. mu maisto gamintojų intere
s
- MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) Nebuvo jokių nuostolių.
Amerikos kareivių dvasių.
sams.
tijų ir iš District of Columbia.' paveda S. Valstijoms.
>.i

>
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Postmaater

, , . . . •

i

cija paliečia visus vyrus
1 8 - 4 5 metų amžiaus, išėmus visus tuos, katrie
perniai ir šįmet jau registravosi. Be jokio skirtumo
registruoties turi kaip piliečiai, taip nepiliečiai
(svetimšaliai), balsuotojai ar nebalsuot o j ai. Tų
metų visi turi šiandie re'gistruoties. Svarbu tas,
kad katriems dar nesuėje
46 metai amžiaus, tie turi
registruoties.

Šv. Jurgio Bažnyčia buvo
pilnutėlė žmonių
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Į SOV. YALSTUP NUOS
TOLIAI KARĖJE.
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Ketvirtadienis, Rūgs. 12, 1918
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Gen.
Crovvder'io
Pranešimas.
"DRAUGAS"
Reikalas spalio mėnesio ka
riuomenėn šaukiamuosius im
ti dalinai ar pilnai iš nau
jos registracijos tinkamų vyrų
verčia žiūrėti, kad "Local
Board V
darbas pasigreitintų šiuo laiku, arba tiesiog, pa
čioj darbo pradžioj. Yra neatbutin, kad " B o a r d ' ų " dar
bas eitų kur-kas sparčiau, ne
gu metai atgalios.
Bus pa
daryta žygiai, kad visais ga
limais budais reikalingo spar
C h l c a g O , 111. tumo atsiekus.

HUTU V1Ų KATALMV DIENRAATI8
LEffĮBUAJTLAJI DAILY F R T O D
Eina k a s d i e n Išskjrus «***d*nlu.s, ^ y ^
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Paeilinių numerių registra
Ketvirtadienis, Rūgs. 12 d. šv. Marijos Vardas Serapionas cijos kortelėms nustatymas
ir paeiliui vardų su jų nume
Penktadienis,' Rūgs. 13 d. 8*. Amatas,
riais siuntimas valstijų Adjutant General ir Provost Mar
GRAŽI KATALIKIŠKA
sąjungos priešakyje stovi ži škai General yra pirmieji at
nomas prof. Miliukov, gen. vejai, kur ypatingos pastan
ŠEIMYNA.
Aleksiejev
ir daugelis kitų
gos pagreitinti gali butT^pa
New Yorke po num. 352 rusų patrijotų.
darytos. Paeilinių
numerių
AVest 28 gat. gyvena ponia
Sąryšyje su ta sąjunga HI- nustatymas vargiai ims dau
Marguerite Dineen. J i n a i tu
tverta net nauja rusų valdžia giau kaip dvi, tris dienas di
ri Šešis sunūs. Visi jie gar
Archangelske.
Ton valdžion
džiausiuose
"Board'uose".
bingai šiandie tarnauja Dėdei
ineina buvusio bolševikų iš
Vienok paeiliui vardų sura
Šamui.
vaikyto steigiamojo susirinšymas su jų numeriais yra
Tarpe tų šešių sūnų yra du j kimo
atstovai.
Valdžios
darbas, kuris birželio mėn.
kunigu. I r abudu y r a armi premjeru
yra
Aleksandras
1917, užėmė visą mėnesį po
jos kapelionais.
Čaikovskii. Šita valdžia, kiek
birželio 5, registracijos die
Ligšiol apie tų pavyzdingų žinoma , y r a kuogeriausiuose
nai. Šiuo sykiu nebus galima
katalikiškų šeimyna beveik i santikiuose su talkininkais ir
tikėtis
netaip
prasi tęsusio
nieko nei laikraščiai neminė- j Suv. Valstijomis.
J i atmeta
darbo. Vienok be tokio listo
jo. Bet andai kun. Juozas P . ; Brest -Litovsko sutartį, turi sudarymo negalima
apsieiti,
Dineen. paskirtas kapelionu jau kiek kariuomenės.
Jo^ nes tokio listo duplikatas pas
Xew Yorko gvardijos 69-tam tikslas prašalinti iš Rusijos valstijos
Adjutant a r pas
vokiečius
ir
bolševikus
ir
at
pulke.
Provost Marshal General reiš
naujinti
kare
prieš
Vokietijų.
.Su šituo paskyrimu viskas
kia vienatinę garantiją,
kad
Nežinia tečiau, kaip Čita kortelės
ir įsejo eiksten.
paeilinis
numeris
Be paminėto naujai paskir- valdžia bus pastovi. Tuo la- j nebus pamainytas po numerio
t© kapelionu kun. J . P . D i - | b j a u , kad premjeras yra soci-i ištraukimo VVashingtone, kas
rieen, jo penki broliai j a u se-! jalistas. Tuo tarpu soeijalis- \ gali " Local B o a r d V but pa
niau tarnauja.
Kun. Aloizas Į tai šiandie visoj Rusijoj hai-1 daryta, jei *' Board ' a s ' ' prie
d Dineen yra 49-to pėstinin- siausiai neapkenčiami. Soei-j lankiai
atsineštu a r norėtu
kų A. E. F. pulko kapelio-; jalistai bolševikai su savo ne- povojun išstatyti registrantą
nas; Dr. Paul A. Dineen yra apsakomu žiaurumu ligi gy- ir jo paeilinį numerį pakeistų.
leitenantas adjutantas
Suv. v 0 kaulo įsiėdė rusams darbi Užtadgi negalima imties nu
Valstijų bazės ligoninėje 9, ninkams i / valstiečiams. Tai- merių traukimo Washingtoševikų šiandie rusai ne, pakol tie listai nebus pri
del
A. E. F., leitenantas Prane?*-1!
kus X. Dineen tarnauja Camp! b j a u r i s ir kitomis socijalistų rengti ir prisiųsti visų val
Haneoek, (Ja.; kapitonas A. frakcijomis.
stijų. Pasitikima, kad visi
Dineen tarnauja N. Y. G. į Tuo tarpu Siberijoje laiki- " L o c a l Board ' a i ' ' supras ne
69-am pėst. pulke; Benedik-|nai gyvuoja net dvi valdžios: atbūtiną reikalingumą pasku
tas D. Dineen, buvęs distrikto' viena Omske su gen. Horwa- binti listo prirengimą galimai
prokuroro asistentas, šiandie tlfu priešakyje, kita Vladi- trumpiausiu laiku. Taipgi pa
mokosi į praporščikus S. V.! vostoke. Omsko valdžia turi sitikima, kad tai neužtruks
laivyne.
apie 100,000 gerai išlavintos ilgiau dešimties dienų kokia
Taisri visi sėsi sunųs tar kariuomenės, gi Vladivostoko me nebūt 4 *Board ' e " .
— apie 20,000 kariuomenės.
nauja šaliai.
Sekamu pagreitinimo atve
Tomis
dienomis
tarpe
šitų
ju bus klausimų (QuestionaiTečiau tu sunu motina tuo
llvie
v a , d ž
n
u
<lar nepasitenkina. Pasak laiJ'J
^ V*™°
f ' f res) išsiuntinėjimas taip grei
rat nal
Gen
H o
t h
krnšrių pranešimo vien* d i c J P » - ... ™
. u ' ; tai, kaip galima. iPirmiau iš
sigeidė palikti visos Siberijos dirbtu pienu klausimų sąsiu
nų jinai pasakiusi:
valdovu. Tuo tikslu jis 4 gen. viniai buvo išsiuntinėjami po
-''Mano šeši sunųs sulig sa
Plešovų pasiuntė Vladivosto- penktą nuošimtį kasdien. To
vo išgalių darbuojasi
savo
kan. Davė jam instrukcijas, kio apsirubežiavimo dabar ne
mylimos šalies reikalais. Jei
kad jis panaikintų ten tą ant bus laikomasi. " L o e a l Board''*
turėčiau daugiau jų, tai ir
rąja, valdžių.
galės
klausimų
sąsiuvinių
tuos pašvenčiau tais pačiais
Šitam gen. Horwatho suma siųsti skaitliuje ir faip grei
tikslais. Kadangi man Dievas
nymui pasipriešino
talkinin- tai, kaip kokiam " Board ' u i "
nedavė nei
į vienos d u k t e r s , : ,
, 7 , ...
0
T
parankiau atrodys.
Aplamai
dabar aš pat
..
; ku, Suv. Valstijų ir Japonijos
v.
bus laikomasi taisvklės siusnų vietų. Aš
Rau
*ti pati
t u n uĮstojo
užimti
a- . .
. A ...
.f , ,
v
donojo Kryžiaus organizaei- atstovai. Šitie pažymėjo, kad ti juos taip greitai, kaip regipirmiausia bendromis, jėgo strantai su jais galės apsi
jon kaipo nursė.
dirbti.
Tai bent motina!
Pavedė mis reikia apvalyti Siberijų
Dėdei Šamui sunūs ir dar oa- nuo bolševikų ir vokiečių ir
Tokiu pat būdu klausimų
paskui ten įsteigti pastovia sąsiuvinio išpildymas turėtų
valdžia. Bet ne kitokių, kaip
ti- nusprendė įstoti tarnybon, i t į k p a r e m t ą v i s u o t m o j o g y _ būti pagreitintas užsiregistra
vusiais, kad
klasifikavimo
JN ors tokios pavyzdingos i ventojų balsavimo -principu,
katalikiškos šeimynos yra re- j Gen. Horwath* turėjo nusi- darbas kaip galima pasigreitenybė, bet jų yra. Tas reiš- leisti.
tintų po registracijai. ^ Tuo
kia, kad šios šalies katalikai
,
tikslu laikraščiai gerokai pa
Jabjaus už kitatikius rūpinasi B E L G A I LAIP/EĖJO KUONE gelbėtų, jeigu jie
"Local
savo šalies reikalais ir jos / » VIENĄ MYLIĄ.
B o a r d u s " ragintų
susinešti
teitimi.
» \
Paryžius, rūgs. 11.— Belgi su legaliais patariamaisiais
DEMOKRATINĖS VALDŽIOS jos karės ofiso oficijalis pra komitetais (Legal Advisory
Boards), gi kad pastarieji vi
nešimas skamba:
; SĄJUNGA RUSIJOJE.
4
Mūsų kareiviai pagerino sais galimais budais patar
R u s į j ? ^ apart bolševikų, savo
laimėjimus
abiejose nautų patarimais ir pagelba
kurie tenai su vokiečių pagel- j Steenstraete-Dixnude
vieške- registruotiems klausimų są
I
ba laikosi valdžios, parem lio pusėse, ant 2,000 mėfrų siuvinį išpildant.
fc
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tos autokratiniais principais,
pagaliaus įkurta politikinė or
ganizacija. Šitos svarbiausias
tikslas pagaminti Rusijai bu
simąja valdžią, paremtą visuo
tinuoju gyventojų balsavimu.
Toji organizacija
pavadinta
Rusijos atgaivinimo sąjunga.
Rusija turi but atstatyta se
nobe jos ribose, išėmus J.oukiją, Kursų ir Lietuvą.
Tos

fronto. Įsiveržė ir pavaldė
dviejų trečdalių mylios pločio
vokiečių linijas.
" P i e t v a k a r u o s e nuo St. J u lien dalys mūsų armijos 3,000
metrų ilgio frontu
netikėtai
įsilaužė į pirmąsias vokiečių
linijas.
" S i e pasisekimai mums įduoda labai svarbias pozioijas".

"PIRMEIVIAI" REPLIOJA
ATBULYN.

kalingo laiko klausimams at
sakyti i r išpildytą
sąsiuvinį
Brittų mokrieivių savaitrašti*
««.the Cambridge Magazine" tu
tuojaus grąžintų.
ri No. 44 patalpinęs laišką apie
1917 metais k l a n i n i ų sąsiu
moksleiviją Rusijoj. Įdomu pa
viniai (ąuestionairesj nebuvo
žymėti, kad "The Cambridge
siuntinėjami pirm negu nu
Magazine'' nėra '' buržuazišmerių traukimas Washingtokas'\
bet anaiptol, skaitoma
ne įvyko, paeilinis numeris
perdaug radikališku, p ries val
paskelbta ir " B o a r d ' a i " nu
dišku, lig ir socijal-revoliueijomerio ant sąsiuvinio nepažy
nierišku organu, kurį valdžia
mėjo.
J e i g u toji procedūra
nepavelija siuntinėti užrubešiuo sykiu atsikartotų, klau
žiuosna. Laiškas su parašu
Rhoda Povver, vertas ištiso pri
simų sąsiuviniai negalėtų but
vedimo. Rašoma :
išsiuntinėti po registracijos
dienai per kokias dvidešimts
Gal bus žingeidu skaitytojams
penkias ar trisdešimts dienų. "Cambridge
Magazine" suži
Toks laikotarpis šiuo sykiu noti šį tą apie mokslo (mokslei
negali būti eikvojamas. Klau vijos) padėjimą valdant bolševi
simų sąsiuviniai bus išsiunti kams viename iš didžiausių pie
nėti vientik su registracijos, tų Rusijos prekybos mieste, Ros
)*> šaukimo paeilinio numerio. tove ant Dono (upės), kur aš gy
venau per paskutinius 18 mėne
Tas registruotiems duos pro
sių.
gos klausimų sąsiuvinį išpil
Pi r ateisiant raudonsargiams
dyti tuo kiiku, kuomet paei
miesto šeimininkavo kazokai ir,
linio numerio traukimas, s\iant kiek tai galima revoliucijilig to listo prirengimas, paei
nės publikos tarpe, tvarka buvo
linių numerių * * Board 'am •' palaikoma. Universitetas ir viešos
pranešimas daromas, tokiu mokyklos veikė smarkiai ir vaka
būdu dvidešimts penkias a r riniai kursai, nežiūrint į pavojų
trisdešimts
dienų,
sutaupi- vakarais eiti iš namų, vis dar gy
nant.
vavo. Teeiaus eilės vyrų studen
Kuomet klausimų sąsiuvi tų ir gimnazistų sumenkėjo, nes
niai bus sugrąžinti, " B o a r - daug jaunuolių prisidėjo prie sa
d ' a i " imsis tyrinėti ir klasi vanorių armijos iš kadetų ir junkerų, kariaujančių prieš bolševi
fikuoti i§ visų sąsiuvinių tų
kus.
Daug tuščių sėdynių buvo
metų grupes, kokias preziden ir jaunesnių moksleivių skyriuo
tas nuskirs. Tas nuskirimas se, nes daug mažų amžiuje tarp 11
dar nepadaryta, bet savu lai ir 15 metų pastojo savanoriais
ku apie tai bus pranešta lai (armijon prieš bolševikus) kaipo
kraščiams ir žmonėms.
Tas bombų mėtytojai ir dratų kirpisąsiuvinių egzaminavimas su- kai: nes jie kaipo mažesni sun
lyg metų grupių, kurios pir kiau už tai galima buvo pamatyti
miausia turės būti pašauktos, (suprask: bolševikams sunku buvo
duos progos * * Board ' a m s ' ' juos užtėmy ti ir todėl jų darbas
ganėtinai vyrų parūpinti spa bombų mėtyme ir dratų kirpime
galėjo eiti pasekmingiau); toji ar
lio mėnesio šaukiamanis. K a i p
mija nukentėjo labai didelius nuo
aš keliuose atvejuose patėmi- stolius ir labai suriku buvo dajau, pirmosios klesos vyrų iš pildyti eiles, nors turtingesnieji
teklius, sulig plrtnesnio am miešėionįs rėmė gausiai pinigais.
žiaus aprubežiavimo, išsibaigs Buržuazai (suprask: turtingesni
ar praktiškai bus netoli to su miestelėnai), laukiantieji išsiilgę,
šiuo mėnesio pabaiga.
K a d kad ateitų vokiečiai ir tvarką pa
nesusitrukdytų vyrų į kem darytų ir nesuprantantieji kodėl
pes (eaiiips) plaukimas, mes Britanija negali galbėti, patįs be
turime tarnybon šaukti
ir velijo namie slapstytis, kada vai
naujos klesos sekamą mėnesį. kučiai ėjo už juos kariauti.
Ar tai bus galima, visiškai
Kuomet bolševikai gavo viršuj
priklauso nuo " Local Boar- per vasario, kovo ir balandžio mė
d'ų*' energijos ir visų paliep nesius (11)18 m.) mokslas nuken
tųjų susiklausymo. Tame rei tėjo. Tas iš" dalie* ačių pinigų
kale spauda gali neapsako trukumui, nes bankai ir didelių
mai patarnauti ir aš žinau, pratnonijos įataigų kontoros pa
kliuvo valdžion bolševikų, ir iš
kad aš galiu jūsų paramos
bankų tebuvo pavelyta imti po
šiam mūsų darbui tikėtis.
150 rub. į ša vaite ant pragyveni
U E T . VYČIŲ PITTSBURGHO,
APSKRIČIO MARŠ
R Ū T A S SU P R A K A L B O M I S
IR KONCERTU.
\

Rugsėjo 15 d., Bridgville, Pa.
Rugsėjo 22 d., Ellswortn, Pa.
Rugsėjo 29 d., Donorą, Pa.
Spalio 6 d., Bradock, Pa.
Spalio 13 d., Hoinstead, Pa.
Spalio 20 d., West E n d Pittsburgb, Pa.
Spalio 27 dien., N. S. Pittsburgh, Pa.
Lapkričio 3 d., S. S. Plttsburgli, P a .
Taigi su virš minėtomis prakallKimis ir koncertu keliau
sime po visas Pittsburgho lie
tuvių kolonijos.
I r tos tai
prakalbos, bus ne kitkas, kaip
tik pasikalbėjimas, su geros
valios lietuviais tėvinainiais.
Tose prakalbose išgirsite ge
rą ir naudingą sumanymą, ty.
įsteigti lietuvišką katalikišką
laikraštį Pittsburgh, Pa.
Maršruto Komisija:
Tai reiškia, kad ir regis
K. Sabonis,
truotieji turėtų išpildyti savo
S. Lukašiavičiutė,
dalį visuotinam
pagreitini
J. Petraitis,
mui. J i e turi klausimų sąsiu
vinį išpildyti ir sugrąžinti
"Local B o a r d ' a r a s " , septynių
dienų, įstatymo leidžiamų, ga A NATONS STRENGTft*
IS W llS FOOD SUFPEY
lo nelaukiant.
Laikraščiai
prašomi raginti registruotuo Oraatg a Reserve
sius patrijotinę pareigą atlik
MUŠT f f f l )
OOOAllJg
ti, kad ne vilkintų ilgiau rei

mo. Miestas irgi tapo priverstas
įmokėti kontribucijos 1,000,000
rublių, ką reikėjo sumesti tarpe
turtingesnių šeimynų, o tos šei
mynos vėl negalėjo išimti pinigų
iš bankų, tik gavo atiduoti iš to,
ką laikė namie. Tas prarijo vi
sus ekstra pinigus, ką turtuoliai
laikė paslėpę namuose ar prie sa
vęs, ir todėl beveik visi privatiški vaikų lavinimai, taip prasi
platinę Rusijoj kai|)o prjrengimai
prie egzafnenų, ir ekstra lckrfįos
dailės, muaikos, šokių sustabdyta,
nesant iš ko apmokėti mokytojus.
Tūla anglikė prarado \ savaitę 15
mokinių. Kiti daugiau ar mažiau
nukentėjo.
Kita priežastis susiaurinimų iš
silavinimo buvo ta, kad daugel
bolševikiškų urėdų užėmė žmonės
bemoksliškai, kurie nemoka nė ra
ly tį, nė skaityti. Daug savaičių
buvo uždaryta augštesnieji
už
4 klesą mokyklų skyriai: esą moks
las darąs nelygybę -tarp žmonių,
vieną žmogų pastatąs augšeiau už
kitą. Šiame laike pastebėtina čion
keista tikybos neapykanta. Yisos
maldos ir religijos mokslas pra
šalinta iš mokyklų programos ir
dvasiškiams (popams) užginta ly
dėti į kapus įnirusius. Tokia re
voliucijos 'nuoseklumas.
Dievas
visad buvo virš žmogaus. Dievas
tad esąs aristokratas. Todėl Die
vas privaląs pranykti.

Pirkite "Draugo" Šeru*
DALYVAUKITE

KO'VTBST*

" D r a u g o " Bendrovė platina biznį, u i t a t

didina šėrų kapitalą.
Į keletą mėnesių turi buti( parduota Serų u i $25,000.00.
gerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Vienas Sėraa $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vi*
ną šėra,
Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą bizni.
Broliai katalikai ir sesers katalikėsl "Imkim* tarno dien
raštį į savo rankas; patapkite jo savininkais"
Dabar eina lenktynės — kontestas, k u n baigsis 31 d. apa
hų šių 191'8 metų, Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
- Visi dalyvavusieji konteste komitetai (arba pavieniai)
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantains (komitetams
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
į Šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra
dovanų,
1-moji DOVANĄ — knygynas už $200.00 ir 3 kopijo*
"Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patoL pa
kol "Draugas" eis.
8-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Draa
go" kopijos už dyką.
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana — po 3 "Draugo" kopijai už dyką nurodytiems a*
menims.
ATSILIEPKIT!!

Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
Rašykite šiuo adresu:
r

"DRAUGO" KONTESTAS,
West 46th Street,
-:-:•
Ohicago, Ulinoi*
kiekviename atvejuje mesti stu
dentiškas uniformas. M. — pasa
kojo man, kaip jis kartą ėjo sker
sai gatvės pasveikinti savo pažįs
tamą, kurį tuotarpu kaip tik nu•
*
! šovė raudonsargiai.
Nušautas
Vaikų mokslainės labjau nuken (studentas) sudribo ant akmenų,
tėjo, negu mergaičių, nes moky o pirm negu spėjo visai mirti,
tojai ir augštesnių kliasų mokiniai I jau kareivis jį nurėdė, nutraukė
neretai veikliai gelbėjo savanorių i eebatus ir pardavė tuos kokiam
(priešbolševikišką) armiją ir da ! ten valstiečiui. Praeinanti pro
bar tiesiai bijojosi pasirodyti ant šalį iš rinkelio moteriškė nusiėmu
gatvių. Gimnazistus, kurie buvo si žiurstą pridengė užmuštojo
žinoma kaipo veikusieji prieš bol kūną. Protestuoti prieš panašius
ševikus, dabar raudonsargiai šau dalykus (žmogžudystes) buvo ir
dė vos užmatę.
Tankiai rau- pavojinga, ir visai nenaudinga.
donsargiai laukė ant tokių gim Auka buvo studentu, kurs ėjo
nazistų pagal mokyklų durų. Tū mokslus kad pakilus augščiau ki
la motina atvykusi mokyklon par tų žmonių ir (sulig bolševikų su
sivesti savo sūnų atrado* tą ant pratimo) todėl teisėtas dalykas jį
kiemo nušautą. — Ką jis jums užmušti.
blogo padarė? — sušuko raudon
Kartą, kuomet gyvenimas buvo
sargiams motina. — Argi jis ne,
labjau nusistovėjęs ir studentai
M"...? ''O mes jį paskaitėme ui
pradėjo grįžti, bolševikai sumanė
M... (pavardė gimnazisto, kurį
prislėgti studentų specijalizaciją.
raudonsargiai norėjo nušauti, bet
Esą žmonės, kuriems autokratija
nepažinę nušovė kitą).
Tamsta
nepavelijusi prasilavinti, negalį
turi išbočyti..." Raudonsargiai
suprasti lekcijų (universitete) apasitraukė, palikę kraujais apte
pie įvairius augštesmo mokslo da
kusį vaikiščį kieme.
Didžiuma
lykus.
Turėta mitingas dalykui
vaikų pametė savo uniformas ir
aptarti ir pamėginta įvesti uni
vilkėjo marškiniais ir kelinėmis
versitete vien lekcijas apie visiems
kaip priimta valkatų vaikų ir
suprantamesnius dalykus
(su
šiaip jau biednesnių žmonių, bilc
prask: jei koks bemokslis bolševi
tik nebūtų galima pažinti.
kas, nepažinstąs raidės ir nemo
Universitetas, kurs pradžioj ka kąs savo pavardės pasirašyti nega
rės perkelta į Rostovą iš Varsa-' li suprasti lekcijų, skiriamų dak
vos, buvo apgailėtiname padėjime. tarams ir advokatams, tai tos lek
Visųpirma universiteto auklėtiniai cijos turi būti panaikintos, o bai
turėjo padidinti skaitlių inteli giantiems universitetą mokslei
gentų, o ant to bolševikų žiūrėta viams pradėta aiškinti nuo a, b, c,
nemaloniai.
Antra, profesoriai ir elementorius).
Suprantama,
davo didesnes algas, negu kiem kilo didelis nusiminimas ir pro
sargiai ir šlavikai, o dargi daug testas tarpe studentų, baigiančių
(profesorių) prigulėjo prie kade mokslus ir diplomus norinčių pel
tų (konstuticijinių — demokratų) nyti, taip bent iki laikui bolše
partijos. Du ar trys profesoriai vikų projektas (panaikinti augšužmušta.
Pažymėtina (užmuši tesaį mokslą) neįvykdinta.
mas profesoriaus) K., jauno vy
Negalima žinoti, koks dabar
ruko, labai studentų mylimo. Kal Rostove padėjimas, nes tas kei
tinta jis, buk jis pradžioj revo čiasi kas mėnesį; žiaurus gatvi
liucijos prakalboj pažymėjęs, kad niai mūšiai tarp įvairių partijų
algos turinčios būti sulig žmogaus perškadija tvarkos nusistovejimui
darbo ir sulig jo mokslo. Užtai ir nuolatinios valdyios permainos
jis apšaukta ir nušauta prie jo nepavelija pastovumą užlaikyti.
paties namų -durų. matant jo
" I š Dr."
žmonai, kuri bėgiojo paskui ka
reivių maldaudama, kad vyrui P R A i j J O TAMSIOSIOS D I E 
gyvybę paliktų. Studentai, kurie
NOS, SAKO FIELDMARŠAjį labai mylėjo, visgi bijojo paly
L A S HAIG.
dėti į kapus, kad juos pačius už
tai nesušaudytų.
Grabas buvo
Londonas, rūgs. 11.—Fieldnulydėtas mažų kompanijų bejuo
maršalas Haig savo praneši
kuojančių matrosų, kurie dėvėjo
kepures su parašais: "Mirtis bur me, apart kit-ko sako:
" Perėjome
per daugybę
žujams ''.
tamsių dienų. Ačių Dievui,
Moterys studentės tankiausiai
neužpuldiuėta, nors viena ar dvi, jos daugiau nebesugryž. Nes
visas
kurios buvo žinoma prižiūrėjo li priešininkas suvartojo
goj ir pagelbėjo pabėgti del ka savo jėgas, p a v a r g o " .
mmmmmm
detų oficierių, užtai buvo įmestos
= — !
slaptytis. Ypač turtingieji mie
stelėnai laikė savo duktris namie
arba, tikriau tarus, toliau nuo
svieto akių.
Nes pasitaikindavo
merginų išvogimai.

Daug savaičių mokyklosv buvo
uždarytos, kadangi tėvai bijojo į
jas savo vaikus siųsti ir vėl daug
Bet vaikinai tankiai Stocfcft |r BontU Perkami tf
mokytojų, žinančių, kaip neapken kalėjinian.
darni TOtkius darbas, a a d r e m a o a
čiama inteligentai, bevelijo sau būdavo priversti slapstytis arba 1P« 8o. La Kalle st., aidėta IfOO s *
•

i
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Operetė.

Aukoju mano geradariui, gerb. kun. S., J. ČEPANANIUI.
TURINYS.
Lietuvių Amerikon išeivystės Tėvynėje atjautimas bei džiaugs
mas išeiviui sugrįžus.
-

,

VEIKIMO VIETA,
Lietuvoje. Ūkininko seklyčia. — Seklyčioje du langu iš abie
jų šalių ir viduryje duris, ant sienos kabo pora šventųjų paveiks
lų ir kryžius, kairėje seklyčios šalyje uždengtas stalas, ant stalo
žibinčius su žvake, prie stalo kėdės, dešinėje kanapa.
RŪBAI.
Svarus, lietuvių liaudies apdarai.
VEIKIANTIEJI ASMENYS:
Dėdė Antnas (išeivis), Stirnius, Stignienė (ūkininkai), Pranas,
Jonas. Marė, Ona ir Barbora (jų raikai). Julė (tarnaitė), Jašelis
(žydas pirklys) kaimo jaunimas.
/

— —*

U G A S

*?*£
*m*m*
Juk tau nenaujiena,
Vadu būti juose.
N
STIGNIENĖ SOLO
Tai ačiū! — Bet vienai
Žaisle keblu yra,
Už draugą šiandienai
Meldžiu savą vyrą. —
STIGNIUS
SOLO
Žaislėse užburtu,/
Išrodo jaunimas,
Mus* tautiniu turtu
Yra jų žaidimas. —
STIGNIAI
DUETAS
T a t mudu išvieno,
/
Žaisle vadovausim. \
Aviete šiandieną
Dainelėm apkrausiu). —
(Stigniam vadovaujant,
visi poromis, dainuodami žaidžia
avietėlę).
VISI
Avietėlė šalę kelio žydėjo, žydėjo,
Peteliškė a n t šakelės tupėjo, tupėjo.
Avietėlės balti žiedai kaip bežiūrint nubiro,
/
. Nuo uogelių sakelytės pasviro, pasviro.
Pas tėvelį mergužėlė skaisti baltai raudona,
Kokio kaimo bernužėliui skirta būti jai žmona? —
Mergužėlė it rūtelė žydėjo, žydėjo,
O ką jaučia jos širdelė nieks d a r neįspėjo.
Avietėlės žali lapai nuvyto, nuvyto,
Gi nunokusios uogytės nukrito, nukrito.
Pas mergelę d a u g jaunimo viešėjo, viešėjo,
J i už tinkamo bernelio noriai ištekėjo.
(Užbaigus žaisle, visi pusratin mišriai sustoja, Stigniai
stovi
pirmieji dešiniąjayn pusračio krašte,
Jonas viduje pusračio porą
žingsnių pirmyn paėjęs, tarsi rūsčiai daiuoja).
' f
JONAS SOLO
Tai, čia tau mergelė, tai čia peteliškė,
O apie bernelį, nieks nieko, nė biskį. —
Berneliui pačiam reik bruzdėti, galvoti! —
A š ! — Tuojau Amerikon žadu važiuoti. /—
(Jonas stovi ant vietos rankas ant krutinės sunėręs, didvyrį nu
duodamas. Kiti, didžiausiame nustebime, rankomis tarp savęs mo
suodami,
dainuoja).

NEREIKIA PERKAINUOTI
PASISEKIMU.
Dar negreit vokiečiai bus
1
įveikti.
Amerikoniška Armija Pran
cūzijoje, n i g s . 8. — Ameriko
niškai armijai stipriai rupi
tas, kų, Amerikos viešoji opi
nija sprendžia apie dabartį*,
nės karės bėgį. Kiekvienas
amerikoniškas kareivis karės
fronte žino gerai, kad a m e i
rikonai su stipria savo jėgų
galybe
gali duoti
tinkamų
talkininkams pagelbų, jei na
rinėje kiekvienas vyras, mo
teris ir net vaikas supras da
bartinės karės tikslus ir viso
mis savo išgalėmis parems
amerikoniškos armijos pas
tangas karės fronte.

I S I prenumeratoriai yra kviečiami at
kreipti atydų į kokį orderi išdavė Post>
mastei* General:

V

RnSPjiK-io 28, 1918

Ordor No. 1931

"Dėlei reikalavimo taupyti darbą ir materijolą ir norint sumažinti kaštą, kuri yra dabar pa
daroma per prenumeratorius kainos nuo rugsėjo
1, 1918 bus pakeistos, taip pat'už permainymą te
lefono reikės mokėti.
Kainos Ims padidintos sekančiai:
Kur buvo kaina $2 j menes; ar mažiau
$ 5
Kur buvo kaina suvirs $2 į mėnesj, bet
nedaugiau kaip $ i į mėnesį
10
Kur yra kaina daugiau negu $4 į menes*... 15
"Sulig Bulletin No. 2 kuri išėjo rugpjūčio 1,
1918 praenšnnt kad toliau telegrafo ir telefono
kompanijos varstu savo biznį paprastoj
formoj
kaip ir pirmiau, visuose dalykuose kame bus užkliuodama apie kainas tuojaus tas dalykas bus
paimtas su kompanija.
Bet tuose dalykuose ka
me kainos bus atmainomos tokie dalykai turi bū
ti man visuomet priduoti pakol bus vykdinami."

A

A. S. B r i l L E S O N ,
Postmaster General.

Viešoji opinija namie pri-,
PIRMA REGYKLA.
valo turėti kuoaiškiausį m su
(S Ugnius sėdėdamas palei stalo dešinę skaito laikrašti,
Stig
pratimų apie karės stovį. Tai
CHICAGO TELEPHONE
nienė sėdėdama palei stalo kaire mezga).
opinijai reikia žinoti, koki.ą
užduotj turi atlikti ameriko
COMPANY
STIGNIUS ATSISTOJUS SOLO
niška tauta. Apeina tas, kad
Tas laikas tik slenka, l y g tyčia, povalai,
neperkainuoti šiandieninių ne
Gi dienos taip ilgos, it amžiai kokie.
pasisekimų
ir
nesusilpninti
Gaila, kad jaunimas vien žūva mus Saliai,
pasiruošimų prie milžiniškų
Amerikon l>ėga iš Tėvynės jie. —
užduočių, kokios laukia ame vok i orių.
Tuomet suprasi ir
LIETUVIAI
STIGNIENĖ
(sėdėdama)
SOLO
rikoniškų tautų.
patirsi, kiek tai dar reikia pa kurie jdomaujate uke, skaitykite ir
Tai ką jiem daryti f — j u k gana j a u vargo,
stangų tam tikslui.
Galima platinkite vieninteli ūkės laikraštį
Negreit vokiečiai bus
"AMERIKOS ŪKININKĄ".
Net skurdą kentėję lyg kokie vergai,
pasakyti,
kad
gfcl
sunkiausia
Kreipkitės sekančiu adresu:
nugalėti.
Liuosybės kas troško, tas žuvo katorge.
buvo atimti-+!ii, kas jau atim
AMERIKOS ŪKININKAS
Amerikoj 7 laukia laisvė! — pinigai! —
Vokietija dar nenugalėta,
ta.
Gali
trat
taip
ir
ne.
Bet
VISI
)
sTiaxirs SOLO
d a r toli tas laikais, kuomet ji
P. O. Box 96,
tai jau čia yra karės kritikų
Tai
Jonas
Amerikon
žada
važiuoti,
Kas! iš tos liuosybės, — bangoj' kitataučių?
visiškai bus suklupdyta. Tai
HART, MICHIGAN.
Mus
Jonas
Ajnprikon
žada
važiuoti,
darbas.
>
J e i Lietuvą brangią kili paveldės.
yra tas, kas amerikoniškai į
Važiuoti, važiufoti, važiuoti, važiuoti,
Iš to aš pavojų Tėvynei atjaučiu.
armijai labjausia apeina. Na Vokiečiai skaitosi su talkinin
Gi! J o n a s Amerikon žada važiuoti.
Telefonas: McKinley 5764
kų
nuostoliais.
Jei, tik, išeivija nesusiturės. (Stignienė
stojasi).
miškiai privalo žinoti, kad
(Išeina
Mare po Jono dešinei,
į jį žiūrėdama
dainuoja).
kDr. A. K. RUTKAUSKAS
STIGNIUS, STIGNIENĖ
DUETAS
Vokietija bus nugalėta tik tuo
GYDO VISOKIAS LIGAS
Netrūksta prirodymų, kad
MARĖ SOLO
> .•
Vaikai Lietuvos šen! — apgintų Tėvyne,
met, kuomet talkininkų armi šiandie vokiečiai laikosi to
3457 South Western Boulevard
Gana man, brolei, gana senmergiauti! —
Del jos net ir vargą ragauti g a r d u ;
Kampas W. 35-tos Gatvės
jos karės frontų pastums iš: kios apsiginimo taktikos, su
Amerikon
bėgsiu
bernužį
sugautu
Ažuot k u r svetur, nors vilkėjant šilkine.
Prancūzijos vokiečių
žemėn, kurių ja norima kuodaugiauTenai už turtingo gangreit ištekėsiu,
Pagiežoj' kas šauktų ateivio vardu. —
iiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiii
toli-toli Vokietijos gilumom
siai sunaikinti talkininkų. Vo
šilkuose it ponia sau bevaikštinėsiu.
1 1
"
V
K
S
A
I
*
VARPAI
Nuo
upės
Somne
neperto
kiečiai
mano
taip
praretinti
ANTRA REGYKLA.
VISI Į MARĘ
ŽIŪRĖDAMI
ATMINČIAI V A R P A I
liausia y r a Vokietijos rube- talkininkų eiles, kad pankui
MeShanne Bell Foundry Co.
I
r
ji
tai,
i
r
j
i
tai,
ha,
ha,
ha,
ha,
ha,
ha,
(Stignienė
užžiebiu žvakę, Stignius
dega nuo žvakės
pypke.
Baltimorc. Md.. U. S. V.
žius. Toliau tų plotų pereiti lengviau butų galima ir vėl
I r ji tai, ir j i tai, ha, ha, ha, ha, \\&, ha,
Jineina Pranas su Jonu).
i • 1IUUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII
prisieis d a r labai d a u g sun pasiūlyti taikę.
(Stignius
susigriaudinęs).
kaus darbo padėti. Šių me
K a d gen. Focli gali turėti i
PRANAS JONAS
DIETAS
STIGNIUS SOLO
''
tų kova, matyt, pasibaigs li pienus, kurie gali niekais pa- j
Sveikas, gyvas Tėveli! —
Vaikoliai j u s mano ką manot' daryti? —
nijoje, iš kur vokiečiai šįmet versti vokiečiu visus sumanv-'
Sveika Motinėlė! —
K a m norit lizdelį tėvų suardyti? —
CFOR YOUR SfdMACffS SflŠD
buvo pradėję savo ofensyva. mus. tas tiesa. Bet tas vra vi-1
f*ia badu nemirštat, y r ' viso ik valiai! —
STIGMAI
DIETAS
ralglnl neužmiršk, kad geriau
O gal dar bus kovojama ir už sai kas kita. Vokietijos kai siasPo raistas
tavo skilviui yra EATOKam nešti gyvybę nežinomai šaliai. —
Svoiki. brangus vaikeliai! —
KIC.
Prašalina visus nesmagumu*
tos linijos.
zeris žino, jog jis karės lai tos vidurių ligos paeina iš negero s u 
Kas jūsų ten laukia? — Gal tiktai nelaimė
Kaip kitors' rugeliai? (Marė, Ona, Barbora ineina, neša
o tas reiškia, kad reikia
Tas tiesa, kad veikimo ini- mėti negali su ofensyva. Ta virškinimo,
J pražūtį traukia; o čia, savo kaime,
rugių
vainiką).
pamėginti vieną.
Parduodama pas
r*sus
aptlekortoa
eijativa šiandie yra talkinin tai mėgins ta. tikslų atsiekti
'Taip mylimu ,esant, visų kaimynų.
K u r dingo mergelės? —
_
Tiek meilės nerasitau! — Nė širdžių g r y n ų . . —
kų rankose. Bet amerikoniš su defensyva. I r štai šiandie
PRANAS JONAS ir STIGMAI
KVARTETAS
Talkinin
koji armija pageidauja daly tas jau veikiama.
Štai ir j o s ! — ir gėlės.
PRANAS
SOLO
vauti paskutiniuose dideliuose kai tai gerai žino ir todėl ne
Nuo darbo raudonos.
Brolau! mes prie darbo, vis buvom laimingi.
Neš, rugių dėl duonos.
mūšių lauke susirėmimuose leis tuo pasinaudoti kaizeriui.
Kad bėgi nuo mūsų, gal dirbti j a u tingi ? —
ne pažadėjimais, tik tikreny
MARIJONA ONA BARBORA
TRIO
Todėl amerikoniškos armijos
ONA BARBORA
DUETAS
Tėveliai! rugių štai vainikas.
bėje.. K a i p pirmiau, taip ir troškimas, idant likusieji na
O jei prasikaltom, tai kaičią atleiskit'! —
Derlingo, tai, meto vaisius,
dabar talkininkai puikiai lai- mie žmonės suprastų tų mil
Tik širdžiai, link mūsų, atšalti neleiskit. —
Lai Dievas, visų Šeimininkas.
žiniškų talkininkų UŽdll0tį,k0- S u r i n k t a k e l e t a a didelių ir mažų
mėja.
Pnlaimin' senatvėje jus.
STIGNIUS, STIGNIENĖ,
PRANAS, ONA, BARHORA
(kvintetas)
N e - gerų farmų arti Lietusių. Ant Labo*
Imk rankon žemlapį iš va k i ų p r i s i e i s d a r a t l i k t i .
Tavo tėvai. senutėliai,
VISI
perkainuoti
b u v u s i ų D a y važiuokit drauge su manim, į
karų fronto, nutepk mėlinai r e i j d a
Broliai, seserįs, draugai,
Rugpjutyj' per pietus.
i • • ••
vr
i. i •
i • • •• abi pusi kainuoja tik $8.50.
Ateituos žemės plotus, kuriuos
Meldžia būti tėviškėlėj,
laimeiinru. Nes tokie laimeli- L . . „ _
„ ..
Išpuola dainuoti;
1cnA w
AmMi
talkininkai
atsiėmė
nuo
vo
*
\
k**
i
D
r
a
u
g
o
'
ofisą,
1800
W.
46th
Nors čia kiek j a u i r vargai.
Pjovikus pakvietus.
m
a
i
p
a
s
k
u
i
l
a
i
m
ė
j
i
m
u
s
d
a
r
i
i
j
,
pasikalbėt
subatoj
apie
4
valans
t
kiečių pradėjus liepos 18 d. gai turi tęstis be jokios per dą po p i et. 6 valanda vakare išvaUž triūsą dėkoti. —
Vargo niekur, neprarasit,
Gi neatimtus visus plotus — traukos.
Tas būtinai reika žiusim i mūsų didžiausią kolioniją.
Tad kvieskim kaimynus.
Žemė vien vargų klonė;
M. WALENCIUS,
Prancūzijos ir Belgijų, nutepk linga, jei norima atsiekti pa
Te žaidžia jaunimas;
Tečiau visur, jį atrasit,
raudonai. Pakabink tų žem geidaujamas tikslas.
Nes juokus, dar grynus.
Labjau kitur, n e g ' namie. —
v
Bos 96,
Hart, Michigan.
Pridaro žaidimas. — (Visi dainuodami
išeina).
lapį prie sienos. Kasdien at
Tikslas bus tikrai atsiek
KORAS MEILIAI
,
sistok prieš jį ir dirstelk, Įdek tas. Tik jo atsiekimui reikės
J o n u l i ! Marytė! tiktai, nevažiuokit.
TREČIA REGYKLA.
dar reikia plotų atimti nuo dar daug laiko.
Mes j u d u iš meilės ant rankų nešiosim'; .
(Orkestrai
begrojant, šokinėdamas išeina
Jošelis).
Tą geidulį — niekšą baloj' pakavokit,
JOŠELJS
SOLO
I r vėl mes žaislėse kvatosim, dainuosim. —
Ny, rasi pavyks man kaimiečius prigauti,
Be jūsų gyventi vargu,
Amerikon J o n a s jau* žada keliauti,
Su judviem net mirti smagu. —
Reiks pinigus duoti už didžias palukas,
(Jonas bei Marė, kuriedu per visą tą laiką stovėjo, vienas ant
Užtai gausiu ukę jei žūtų Janukas. —
krutinės rankas susinėręs, kita įsisprendusi, ima dainuoti).
Ui! — V a i ! — Sorė-lai! — Ui !-oi!-oi !-oi!-oi !-oi
Amerika bus man čionai Lietuvoj'. — "
JONAS MARĖ
DUETAS
(Bučkius visiems mesdamas bei šokdamas
išeina).
J ^ u esav' nemaži,
Bet metų pilnų,
KETVIRTA REGYKLA.
Tat kalba nors- graži,
»
Nebus su pelnu. —
(Stignių šeimyna bei jaunimo būrys ineina dainuodami)
PBARL OUBEN KONCBRTINA
Nes mudu važiuosim,
Kaip mums linksma šokinėti,
Giliuko ieškosim.
Kad rugiai jau nugalėti.
STIGNIUS
SOLO
Musų krautuvė—vien* iš didžiausių Chicagoje
Gaspadoriai, šeimininkai,
/
Iš
k
u
r
lėšas
gausit
padengtų
kelionei?
—
/
.
Parduodame už žeriiausia kainą, k u r kitur taip negausi'
Bukit žaislių pirmininkai.
JONAS MARĖ DUETAS
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams y r a naujau
Tralą, tralą, tralą, la.
Pas Jošelį gausim, paprašę maloniai. —
•ios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šlinbiBukit žaislių pirmininkai.
STIGNIAI IR PRANAS TRIO
nius i r deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
Žemai meldžiam gaspadorių,
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų i r prūsiškų išdirAr taip! — Tai mus Joseliui žadat išduoti? —
Imties už žaislių padorių;
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
Net tėviškę norit už skolas parduoti! —
O, mes visi jumis seksim,
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii
Čia
bočiai
bei
prabočiai
mūsų
gyveno,
Krikštaudami šokinėsim.
^
^
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
Skolų
neturėjo;
jų
vengė
nuo
seno.
—
Tralą, tralą, tralą, ta,
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.
Jųs
žydo
kišenėn
mus
norit
įstumti,
Krikštautdami šokinėsim.
Tėvynę sarmatos dujomis apdumti. —
STIGNIUS SOLO
4632 So. ASHLAND A VE.,
CHICA60, ILL.
Dūšele! šiandiena.
Telefonas: D R O V E R 7309
Buk vadas žaidėse;
(Toliau bus.).
>
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NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO

Steponas P.

Kazlawski
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Lietuvių R.-K. Federacijos
Kongresas.
RUGPJŪČIO 19 — 24, 1918 M., BALTIMORE, MD.
PROTOKOLAS.
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(Tąsa).
A. L. K. MOKSLEIVIŲ
SUSIVIENIJIMAS — (refe
ruoja J . Navickas). — Musn
Sus-mas per praeitus metus
žymiai paaugo, įgydamas apie 100 naujų narių su 4 nau
jomis kuopomis. Dabar Susme randasi suvirs 400
kurių tarpe randasi žymus
skaičius alumnų. Su pagelba
šių alumnų nutarta įvykdinti
fondą (apie kurį jau buvo kal
bėta per užpraeiti], seimą)
šelpti mūsų neturtingąją moksHviję. — Laike Seimo posi\l/ių iškylo karšti ginčai apie organo klausimą.
Visgi
reikalus apsvarsčius iš visą
pusių nutarta leisti ''Mokslei
v į " kaip ir pirmiaus, tiktai
patobulinti jo įtalpą ir page
rinti finansiška stovį.
Re
daktorium išrinktas kun. P.
Juškaitis. — Iš priežasties
dabartinių aplinkybių mušu
moksleivija turi užmiršti sa
vus reikalus ir atkreipti savo
visas pajėgas bendran mušu
visuomenės veikiman, kad pa
siekus tąjį tikslą, prie kurio
šiandie žengia mūsų visa tau
ta. Mums malonu pažymėti,
kad eilėse mūsų visuomenės
veikėjų, randasi gana didelis
būrys mūsų moksleivių, ku
rie šiandie lošia svarbią rolę
mūsų tautos gyvenime. Į šį
apsireiškimą mūsų visuomenė
turėtų atkreipti savo atydą.—
Kitiems metams centro valdybon įeina šie asmenys: —
J. Navickas x>irm., L Valančiunas pagelb., J. Bakšys

J&

rast., kun. A. Petraitis iždin.
įr kun. P. Juškaitis dvasišku
Vadovu. — Seimas nutarė fcitais metais laikytis atskirai
nuo Federacijos Kongreso.
Prie šito seimavimo formos
mus verčia finansiškas mūsų
Sus-mo stovis. Seimui vieta
nuskirta miesto Chicago, UI.
LIETUVIŲ
DARBININ
KŲ SĄJUNGA — (referuoja
A. Kneižis). — Mūsų organi
zacija labai gerai stovi — na
rių skaičius ir turtas auga.
Per pereitus matus Sąjunga
įgijo 13 naujų kuopų su 661
narių. — Mušu organizacijos
tikslas — darbininkų reikalai.
Reikia,
visgi,
prisipažinti,
kad organe " D a r b i n i n k e " til
po maža jiems
pašvęstu
straipsnių. Šiais metais toji
klaida bus pataisyta ir "Dar
bininkas' taps išimtinai dar
bininku laikraščiu. — Yra bū
tinai reikalingas nuosavas na
mas L. D. Sąjungai. Tuo tik
slu buvo išneštas panašus nu
tarimas: rinkti aukas ir šiaip
įžangas iš įvairių šaltinių
naujų namų pirkimui ir tuomi pačiu eiti prie*"Darbinin
ko"
dienraščio (delnų ploji
mai).
Darbininkų posėdžiuo
se buvo paduotas sumanymas
šiai pradžiai padaryti aukų
rinkimą.
Aukų
sumesta
$170.
Pasekmingesniam dar
bui išrinkta komisija, kurion
pateko šie asmenys: kun. F.
Kemėšis, kun. J. Jakaitis ir
M. Žioba, — Nors paprastai
"Spaudos Savaitės" reikalais
užsimdavo L. D. S., bet šįmet,
susitvarkius
L.
Spaudob

l

H*
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s
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sėdžiuose% užėmė aptarimas
parapijos reikalų, mūsų san
tykiai su žmonėmis, su jau
nimu; išrišimai keletos mūsų
gyvenimo problemų. — Seimas nutarė leisti savą organą
"Žinyną", pastarasis
įsejs
kas 3 mėnesiai. Redaktoriu
mi paskirtas kun. J, Jakaitis.
— Centro valdybon išrinkti—
kun. J . Ambotas pirm. ir kun.
A. Petraitis rast. — Sėtiną
nutarta laikyti kartu su Fe
deracijos Kongresu.

jonų svarba/ jaučia kiekvie
nas lietuvis. Geros progos dė
ka išgirdote, gerbiamieji de
legatai, mūsų Tarybos nuta
rimus. Šiuos nutarimus par
veskite savosno kolonijosna
ir paskleiskite tarp savųjų.
Aš suteiksiu 'viešas informa
cijas kokiomis sąlygomis tie
legijonai yra steigiami—Vie
nas mums čia susirinkusiems
teliko — išnešti
rezoliuciją
užginančią mūsų Tarybos nu
tarimus.

AMERIKOS
LIETUVIŲ
TARYBA — (referuoja J.
LIETUVIŲ MOTERIŲ SĄ Bielskis). — Mūsų Tarybos
JUNGA — (referuoja G. Sta- posėdis šiuo kartu buvo ga
lionaitė). — Iš
svarbiausių; na žymus ir svarbus. Kaip
mūsų Seimo nutarimų yra į- jums jau žinoma lietuviai de
kurti Raudonojo
Kryžiaus legatai apsilankė pas Prezi
,
skylių* Tuo tikslu išrinkta dentą Wilson ą, kad pastara-.
generalė direktorė, kad susi- sis remtų Lietuvos neprigul
žinojus šiais reikalais Wash-jnvybc. Pasirodė, kad mes neingtone. Šiame skyriuje galės turime pamato. Mes dar ne
prigulėti visos lietuvės mote įstengiame taip pasirodyti,
rys be pažiūrų skirtumą — kad galėtume sunaudoti savo
Nutarta leisti "Moterių Dir- morales ir fiziškas pajėgas,
v ą " ir toliaus.
Redukcijos Šitas mūsų Tarybos posėdis
štaban įeina šios moters: M. »r nutarė padaryti galutinį
Gurinskaitė, A. Nausėdienė ir žingsnį, kad užtikrinus UeB. Abromavičiūtė.
Organas] tuvos liuosybę. Su tuo tikslu
bus spausdinamas " D r a u g o " A*. L. Taryba išnešė rezoJiucispaustuvėje, Chicago, Ui. — ją, kad tverti Lietuvių LegiNutarta surengti j'Moterių joniis. Daugiau apie tai pa
Savaitę",
kad įgijus nauju aiškins mošų
Informacijos
narių ir savo organui dau
Biuro atstovai.
giau prenumeratų. — Centro
valdybon įeina — A. Jaką viJ . KAUPAS, -i- Apsvarstė
eiutėį pirm., B. Skripkauskai- mūsų šiandieninį padėjimą ir
tė, rast. ir B. Jankevičienė iž pažvelgę į ateitį, mes teran
dininke; dvas. vadovu išrink dame vieną išeigą — steigti
tas kun. Urbonas. — Sei Lietuvių
Legi jonus,
kurie
mas nutarta laikyti kartu su kariautų už talkininkų idea
Federacija.
lus, už Lietuvos neprigubnyI r s t a i mūsų Taryba, iš
KUNIGŲ SĄJUNGA — be.
(referuoja kun, J. Ambotas). gavus pilną pritarimą Suvie
nytų Valstijų valdžios ir Tau
— Mūsų organizacijos reika tinės Tarybos, eina prie tg
lai yra skirtini nuo kitų or nutarimo įkūnijimo.
ganizacijų nors tikslai ir tie
K. ČESNULIS. - Ši; į legipatys. Žymią vietą m tisų po-

Kongresas, išklausęs A. L.
Tarybos referentų raporto, iš
nešė
sekančią
rezoliuciją:
"Federacija išklausė A L. T.
įgaliotinių, kurie pranešė, kąd
Lietuvos interesai reikalauja,
kad greitu laiku organizuoti
Amerikos lietuvių liuosnorlų
armija; (kuri sykiu Amerikos
armija) kovotų Lietuvos paliuosavimui nuo priešo ir pa
liko" Tarybos nuožiūrai"

T>i*augijaiv mtisų organizacija
visą inicijativą paveda pasta
rajai draugijai, — Nutarta į
steigti tam tikrą fondą leisti
knygutes, paliečiančias darbi
ninkų klausimą, pavyzdin —
kooperacijos, socijalio klausi
mo ir tt. — Centro valdybon
pateko šie žmonys: F. Virakas pirm., Ą. Kneižis rast.,
V. Zaleckas iždin. ir kun, F.
Kemėšis dvas. vadovu. — L.
D. S. nutarė savo Seimą lai
kyti kartu su Federacijos
Kongresu, būtent Worcester,
Mass.

_

Pasibaigus įvairių organi
zacijų referentu raportams,
išduoda savo atskaitos iždo
globėjai ir knygų peržiurėtojimo komisija. — Priimta.
10 minučių pertrauka.
TAUTOS IŽDO POSĖDIS.
Posėdį atidaro Tautės Iždo
pirmininkas "kun. K. Kemėšis
£:40 valandą vakare.

Posėdžiui vesti pirmininku
išrinktas tas pats kun. F. Ke
mėšis, raštininku J. Navickas.
Dalyvauja visi tie Federa
cijos delegatai, kurių organi
zacijos yra užsimokėję Tautos
Iždan reikalaujamas mokes
tis.
•

Iždo stovio atskaita:
Pas iždininką randasi$l293.60
Įplaukos laike kongreso 173.60
•

Viso

$1467.20

* pamatyti kiekvienas. Su mū
sų Blaivinuikų Sus-mu kiiiaip
būdu:
yra. Pastarasis varo t#kų,
Amerikos Lietuvių kole
galima sakyti, slaptą darbą.
gijai .."
$343.14*
J o vaisius atjaučia tiktai as
Šv. Kazimiero akademi
menys, kurie pakylo iš savo
jai .350.00
dvasios bei kūno skurdo ir
Lietuvių universitetui. 350.0Q
įžengė į šviesų laimingą gy
"Moksleiviui"
72.08
venimą. Tą darbą atjaučia ir
Ižde "geležinio kapitalo"
mūsų tauta, kuomet šimtai jos
randasi
253.36 narių pakyla doroje, ekono
Ateinantiems metams valdv- mijoje ir apšvietoje. — Perei
bon išrinkti šie asmenys:
tais metais mūsų Susivieniji
Pirmininku—kun. F. Kemėšis, mas paaugo keletą šimtų na
Raštininku—J. Navickas,
rių. Iš svarbiausių nutarimų
Iždininku—kun. S. čepanonis, yra šie: — nusipirkti magiš
Iždo glob.—kun. N. Petkus. ką Lempą ir nusisamdyti or
Posėdis užbaigtas 7:30 vai. ganizatorių, kuris, važinėda
mas po visus mūsų naujoky
vakare.
nus,
skleistų Pilnąją Blaivy
TREČIAS POSĖDIS.
bę;
išleisti keletą tnygučių
Penktadienis, 2:30 po pietų. Blaivybės ir Tikėjimo srytyĮvairių organizacijų refe se;
pakelti organo sąmatą
rentai išduoda savo atskaitas: $200.
Organą "Tautos Ry
TAUTOS IŽDAS — (refe t ą " leisti ir toliaus, talpinant
blaivybės
turinio
ruoja kun. F. Kemėšis).—Šis daugiau
iždas yra įsteigtas prie Fede straipsnių. — Centro valdy
racijos 1913 metuose; yra tai bon išrinkti šie asmenys: -—
gryna kultūros ir apšvietos i- kun. P. Juškaitis pirm., Pstaiga.
Pastarosios tikslas Jura*! rast., p. V. Liutkeviyra steigti katalikiškas moks- čienė išdin. ir kun. J. Jakailaines: — kolegijas, akademi-i tis dvas. vadovu. Atstovu A.
jas, universitetus, ete. Lais-!L. Tarybo išnaktas kun. A.
vamaniai panašiai ir mano i Petraitis.
Seimui vieta nuįsteigti savas mokyklas. Tuo skirta Worcester, Mass.
tikslu jie veikia So. Bostono
(Toliau bus.).
ir Chicagos miestuose. — Yra
labai pagirtinas pavyzdis kaikurių organizacijų ir draugi
jų, kurios, rengdamos vaka
rus ar šiaip jau įvairias pra
Mes reikalaujame dvie
mogas, lipina Tautos Iždo
ženklelius ant tikietų. Kartu
jų lietuvių pardavėjų.
pardavinėja ir atvirlaiškius.
Turi mokėti kalbėti ge
Panašus pavyzdis yra labai
rai angliškai.
sektinas.
Atsišaukite prie
LIETUVIŲ
BLAIVININ
Norius Bessman & Norins
KŲ SUSIVIENIJIMAS —
(referuoja J. Navickas). —
11 So. La Salle St.
Daugelis mūsų organizacijų
Rūmas 907.
varo darbą, kuris paprastai
išeina aikštėn, tą darbą* gali
Pinigai išdalinta sekančiu

s
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SMAN & NORINS

siulija aprubežiuota dalį savasties del praplatinimo biznio Kompanijos

E. J. HIBNER OIL COMPANY
'

INSTEIGTOS 1 8 9 4

Priežastis to praplatinimo yra del padidinimo jos turint didelius užsakymus Kerosino del Kares
V"

Šita Kompanija Nekasa Aliejaus

Vedimas Biznio E. J. Hibner 0 9 Company
Si kompanija užsiima išdirbiniu ir pristatymu Petroleumo, Painto, Lakelio, Aliejaus ir tt.,
kuriame biznyj pasekmingai užsiima suvirs '20 metu.

Išdirbimas ir į Marketą Pristaty
mo Organiąacijos.

E. J. Heber Oil Company yra
Illinois Valst. Korporacija.

Ši kompanija priėmė $100.000 vertės įstai
gą Keystone Oi! a n Mfg. Co., padvigubino
jos kelią ir išttirbystės pramonę.
Hiuom laiku turi dvi dideles gerai įtaisytas
išdirbinio ir krovimo įstaigas šiaurvakarinėję dalyje miesto — dideli privažiavimo

E. J. Hibner Oil Company neturi sąryšiu su kasimu
žemės urba išdirbiniu Aliejaus. Ji perka iškasta ir ifieystinns jj pristato j tųarketa,. Yra vientik išrystyiuo ir
pristatymą ; marketą organizacija, šis yra toks pat
biznis su kurio taip daug uždarbio daro Standard Oil
Company.

ši kompanija yra jau veikianti suvirs 24 metus, šian
dien yra einanti ir auganti įstaiga. Jos valdyba ir di
rektoriai yra konservatyvai, išmananti ir pasekmingi
biznieriai, kurių rekordai gali but bile kada t yri nė jami.
FRBZIDKNTA8 IK KASIEUHS—p. M. J. VotaVa yra
ilgo patyrimo aliejaus biznyje, būdamas tame bizny
je suvirs 14 metų. Jo praktika šiame dalyke kogeriausia. būnant sekretorium ir kasierium firmos New
Proces Iief'iring Company iš Joliet, 111.

gelžkelo

kelią

— puikus

pristatymo

tanko

karus, 10 motorinius tank-trokus ir septy
nis vežimus, vežančius savo produktus po
visas dalis miesto.
Ši kompanija taipgi turi didelę ir vis didė
jančia pirkrystę su dideliais išdirbėjais tar
nybos stotimis, garažiais ir krautuvėmis
visame mieste.

ileikalaudania*

19*4
VJV)

Kapitalas [dėta*.

$5,300.00
9,500.00

I'ždabis Mokėta

Metui

Kapitalus fiU-ta.-.

*K;
12r'c

191u
1917

22,500.00
33.000.00 .-;

(K-erosino)

produkcijų,

tepimo aliejų ir kitu industrijališkij išdirbiniu, kuriuos

VICK PUKZiDEN'TAS
p . L.. 1<\ S h a n c y r u p l o č i u i ž i 
n o m a s I n s u r a n c e b i z n y j e p e r 20 nieLy. J i s d a b a r y r a

išdirbu, hl. J . H i b n o r Oil ( , ' o m p a n y yrii nje»l>sa.kojtiiu.s.
jįis r e i k a l a v i m a s d i d i n u n i p r i s t a t y t graną.

Skaitykit Rekordą šios Kompanijos per praeitus keturis metus
Milui

L'etroleuiMo

l'ždabis Mokėta

18%

WA%

Pereita metą si kompanija mokėjo uždarbi 192%
Pereitą metą — 1917 — E. J. Hibener Oii Compaay padarė biznio už anvirš $3^0,000 ant
kapitalo įdėto $33,000 — ty. jos visas biznis siekė suvirs 10 kartų tiefe kiek įmokėta ka
pitalo — ir ant jos biznio mokėjo jų šėrinmkams uždarbį 19% .
Dabatrtinis pasiūlymas padidina kapitalo vertę auo $50,000 iki $130,00^ šis žemas kapitalizayimas yra nepaprastas — paimant į damą, tos didelės vertės, savaafci*, didelį ir ky
lantį biznį šios įstaigos.
Padidinimas veikimo kapitalo padvig»J*a« šita sekantį metą, ir
duos didesnius uždarbius.

I

su firma Bh&yne & Cullorton, kuri randasi Insurance

Įstaiga kuri suteikia šita, gali gerai tikėtis gavimą
biznio ir su seru uždarbiu. Pirkit tuojaus. Pašaukit
mus per telefoną, arba išpildykit kuopohą ir prisiųskit
mums šiandie.
Taipgi galima sakyti jog dideli ir neperstojanti už
darbiai iš petroleum (kcrosįno) biznio randami išCysyme ir i įharketa pristatyme aliejaus produktų—
ne iš kasimo šulinių del radimo jo, nuo kurio tan
kiausiai padaro nuostolius prisidėjusiems.

Exchange Bldg.
SEK KETO K i r s — p . F. F. Perner buvęs per ilgus me
tus Auditorium firmos American- Navai Stores Com
pany, firma užimanti vaizbyste Terpentino ir smalos
produkcija. Jis žinomas kaiko vienas iš geriausių alie
jaus žmonių šioj šalyj. KEFEUENSAI—Greenbaum
Son's Bank & Trust Company.

Reikalingumas Aliejaus Produkc.

Yomxs Bi;ssM.\sr & NOKINS

1 )raugas G i 14

-

Diena

11 So. I-a Salle St., Chicago, IU
Gerbiamieji}
Mylcėia tur<ti. visišl«| lnformaciJ4 kusUnk pro
gos siūlomos prisidėjime prie E. J. Hibner Oil
Company.
\
VARDAS

Jogei išdirbime ir pastatyme aliejaus j mai'ketą yra
saugiausiai ir naudingiaubiai prisidėjusiems yna paro
doma per tokias firmas kaip: Sinclair, Cosdeu, Yypsy
ir kitas dideles aliejaus kompanijas, kurios per pirmą
išabnydymą pasidetė didžtausios išdirbinio ir Į marketą
pristatymo kompanijos, kurios perka nei&lirbtą. pro
dukciją nuo mažesmų kompanijų, kurios kasa šulinius
jvairlose aliejaus žemės dalyse.
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•••«

:...
^

•

•

•

v.
•

•

O

Į

t

O

t

Į

•v
"

NORINS, BESSMAN & NORINS

I

I N V E S T M E N T BROKERS

11 So. La Salle Street
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Telephone MaJestic 9 0 6 3
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ris jau senaį yra miręs. Jie
Kada persisaldai
bandė
nurodinėti
Sąryšio jtrink kaklą, krutinę W apačias kojų
D-ro Rlchter'io
aaudiu£um4, o Tautos Fondo
skyrių kaipir ignoruoti, nors
PAIN-EXPEUER
mm » n m
»»w•<»•<»«
j jie patyi, Jinoisa, prie T. F . Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydą
Tikras tiktai su pažymėta marke
SIGŲX CITY, I 0 W A .
bei kuopų, valdybos. T. F . ' a e p t t ^ u l į bet stengiasi kitus
"ĮKĄRA"
tie. Ir Sis. buUllnkM vteoM aptUkot* arba
skyrius mano tartis su įoras kutstyti, b e | visgi tas įStius
ata6i»l nuo
Kiifsėįo 1 d- buvo sureng apie T. F . reikalus.
P. AD. RICHTER * CO.
nevyksta.
€-80 Wublagtoo Street. New York. N. T\
tas Šv. Kazimiero parapijos
Fastaraoju laiku Tautos
piknikas,
parapijos
darže.
Fondo skyrius dar labjaus
Kuri prasidėjo
Piknikas nusiseko kuopuiŠI
KARĖ
IŠTOBULINS
MŪ
GRAND RAPIDS, MICH.
pradėjo veikti, gi Sųryšys ne
kiausiai, nes diena buvp labai
SŲ GENTKARTĘ.
žinia kur prapuolė, 3 ar 4
Oaattt f r* patvirtinto* ir varto
Išleistuvės.
graži. Piknikan atsilankė vi
iftmoa
daugumos lietuvių, korte gre
susirinkimai buvo, bet nieko
N e p r a l e i s k i t e Šio* P r o ^ < N e s O a l l e s i t e s
Vienas
poetą
sakė,
kad
JUa
koncertine
Ir angStal rtkom«a
si lietuviai parapijonai, kurie
Hugpj. 25 d. L. Vyčių 43 nenutarė ir negirdėt, kad «ka
i u o jam* tealpo įtrlKuma koncertine
gražiai linksminosi. Nemažai kp., Pil. Blaivininkų, kuopa, veiktų. Tautos Fondo sky kiekviea karė kų nors gero padaryta Suvienytose Valstijose, AMas galime Jas parupti:
buvo ir' svetimtaučių.
Laike L. R. K. Moksleivių kp., Mot. riaus veikimas kyla kaip ant padarė. Ši dabartinė karė at t)<n«rikojo.
atzffšte arba k m o tone,
»
nešė
daug
permainų
mūsų
val
=
Reik*la«kit«
fc*«*lo«'.,
temm
ikmemf
pikniko -griežė Franklino mu Sąjungos atstovės ir Tautos mielių, nes katalikams ener
r ••
gyme. Mes dabar valgome ataras dyka?
zika. Vargonininkas J . Pra Fondo 41 skyriaus atstovai gijos
netrūksta, taipgi jie- mažiau, pasirenkame mažiau
688fgi k Vitsk Ifesic Go.
kalt is kelis sykius nutraukė susirinko išleisti ir atsisvei truksta ir veikėjų.
Antai ir mes busime daug stipresni. iSiS
W ilth e t .
Ofcicaga, W
pikniko paveikslus.
Parapi kinti su pp. V. Jusu ir J . De- pasidarbuojant trumpu laiku
<*»>naa8itt8 buda*» yra taupyti savo ^tmkiai ufrhrh*
Dar daugiau norint paleng
jos choras vedamas p. J . Pra- lininkaičiu. Vakaras buvo su katalikų Tautos Fondo skypinijnis—tai prie
vinti sugi'omuliojimą yra ge
kaičio sudainavo keletą gra programų. Vedėju buvo L. rius netik pasekmingai suren
riausia imti Triners American
VYCIC TAUPYMO IK SKOLINIMO BENDROVES
žiu dainelių. Pelno parapija Vyeių kp. pirm. J . Banis. Iš- Į gė forus, bet surengė pikni-1 ĘĮj j
V1
x r 0 f Bitter Wine, ji* i& liIllllillll!IHH&»UtUUtSllHHHIIUlIlflIllU
Si
bendrovė
yra
reguleriskai
peržiūrime
\>^
turės, nes vietos geri lietu kilmę atidarė su malda dva- ka ir turi apie 58 narius, ku- j
į
VIENATINĖ IJETrVlSRĄ
v a Q v ^ u r į u s j r užlaiko juos
ižią (iStat^ «f IUmek)
viai biznieriai viską iš valgo siškas vadovas gerb. klebonas rie moka mėnesines duokles,
APTtEKA
švariai.
Labai geras vai srbiladelphJjoj Inkorporuota.
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelsufatn
mų daiktų suaukojo.
Mote- kun. D. Dexnis.
tlžkandus Kad geriau suprastų "Drau-į
čionais salima gauti kaipo S
mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti Šios bendrovė:rys pagamino naminių lengvų
amerikonišką taip ir Europiškų |
nariu. Mokėti galima nuo 23c. ir augščian. Nuošimti^
gyduolių. Norint gauti kataliogą S
gėrimų ir prikepė visokių paaiskino vakaro tikslų. Vi- do skyriaus nuveiktus dar
kuriame
aprašyta
apie
visokias
s
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoį.
gardžių piragaieių.
Už tokį sųpirnia kalbėjo gerb. kun. A. bus, pasakysiu, kad su pra- numo. Šis vaistas neturi sau
gyduoles ir ligas reikia Jdėti '
lygaus . Vaistinyciose $1.10.—
už 3c. krasoB ženklelj
Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai uane
gražų darbavimosi vietos lie Dex;sis.
Savo gražioje kal-,džia šių 1918 metų iki šiam Kankinimai reumatizmo, neu
Reikale kreipkitės pas savo S
dėliais 7:30 vai, vakare., fcv. Jurgio mokyklos kamba
tautietj o pilnai busite užganė- !
tuviai verti pagirimo.
boję nurodė kokia užduotis j laikui baigia rinkti antrų ralgijos, lumbago ir tt., tuo-, dinti.
rimm No l
S
Piknikierius.
JOHN
Ą.
PCSOHUS,
iaukia kareivio, ypatingai lie tūkstanti doiierių. Pasirodo, jaus sustabdoma per Triners
J. ŽAKAS—Pirmtoinkaa,
1SSA S. 1 SS., PblladelpbJa, Fa. S
P* BALTUTIS—ItačtininkaB
tuvio kataliko.
kad
tikrai. nesnauB». 8EKLECKIS—Mdininkaa
, v . katalikai
. . Linimentą, kuris tuojaus jums IIIIIIHIIIEIiailltHflIfftHflIlHKtttIHHIKItil
rĄ ,.
itm
NEWARK, N. J.
•
. RUTKAUSKAg—Advokataa
P-ui V. Jusui, kaipo uoliam d i n . J f c f e * ^ tikėtu*. _ kacl,
paleHg%.ins_ J i s y r a t a i p p a t
vietos lietuvių draugijų, ypač katalikai ir ateityje kiek iš-.
DJKUKTOFUAI:
geras vaistas nuo išsisukimų,
Augume.
B.
J.
Petkus,
'8.
Šimulis,
J. Baltutis, P. Kulia, Ona Balsalte.
.-,,-„>
Vyrių, veikėjui suteikė dova galėdami rems gautos Fondo
V.
Rutkauskas.
P. Makuška.
suputimo,
skaudančių
musku
DR SIGMUND MANN
Nuo paskelbtojo obalsio: nėle — kareiviškų, ant rankos
skyrių ir jam aukos.
lų ir pavargusių kojų. Vi
Daktaras ir Chirurgas
1000 narių T. F. 1-mam sky- nešiojamąjį, laikrodėlį. To
Valio Tautos Fondo 40 sk. sose vaistinyeiose, 35c ir 65c,
MIESTO OFF18AS
j*iui iki Naujų Metųjau pata liau sekė dainos, solai, eilės ir
lftnhtgan
Boulcvard Dlds
S. M. D
per pačtų 45c ir 75c. Josepli
Saite 931
p o nariais šie asmenys ir pa- kalbos — linkėjimai nuo augMtoklsjasi Ave, kasnp. Washtagtosi
Triner Company, 1333-1343 S.
gatvės,
sižadėjo mokėti po 25 centus Į g ^ nunėtų draugijų atstoPADĖKAVONĖ
•dynos
11
Ii
ryto iki l po atstu.
Ashland Ave., Chicago, 111.
kas mėnuo Tautos Fondui: O. v u . i š v i s i l kalbėtojų galima
OFFISAS
(Apg.).
Bi4« W. SStk gavei
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įgaGeciautė, P. Parkauskas, A. buvo suprasti, kaip visi jau-1 Kuo Lietuvių Ūkininkų DrauKama.
aSad
Are.,
Cicero,
|B.
JI
!!•
į
liotinių visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
•dynos: nuo S Iki 4 ir nuo 7 iki)
Agentas, J . Aleksejienė, A. j t e s į netekdami dviejų darbš-| gijos Amerikoj, kuri randasi
9 vakaro.
Nalėltomte nao 1S
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
Keleviėius, O. Grumaliauskie- rių jauninkaieių, ypae V. Jnso,
Sheboygan County, Wis.
Iš ryto iki l t .
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti
Telefonas Cicero f5«
nė, P . Atkočiūnas, K. Stalmo- kuris buvo vienas iš veikliau
Aplankė mus gerb. kun. A. MERGAIT4S 15 METŲ IR f sTama Telefonas, Lavmdale S51AJ \
kas, M. Jankevičienė, G. Lin- sių Graad Rapids'o lietuvių.
Ę^mm^9~ » • • • • • • « « • » » • — • » » H » » I » M » S)
Skrypka
ir
F
.
Serafinas.
Abu
Platesnių informacijų suteiksime laišku.
DAUGIAU DEL GENERAma, J . Valunkauskienė, L.
Pagaiiaus P. Butkus prisidu iš Chicagos. Praleidę lai- LIO DARBO MŪSŲ IŠSIUN
Biržinskas, J . Korsakas, D. minė apie tėvynės vargus, i r , ,
, ,
..
r
v.
Reikia taippat ir agentų užrašinojimui Bendrovėm
r
Vizebukaite, A. Bileviėius, K ! i n o a u k o t - k a s k U . k i g J * « P* ^ a dienų, apžiurėjo TINĖJIMO
(SHIPPING)
leidžiamo mėneskiio laikraščio ^Lietuvos Atstatymas,"
Saluliutė, O. šimkaitė, J . K e - L u . A u k u s i m n k t a m.2S.\^y
f*™"
******* S K Y R I A U !
G n u UŽMO
Atsišaukite šiuo adresu:
4
d.
gerb.
KESTIS.
ATSIŠAUKITE
raitė, A. Budrevieiutė, J.
Aukojo šios ypatos:
| t^\™T:
Namine Gyduole per tą kuris
kun.
F
.
Serafinas
atlaikė
Šv.
jį tuivjo.
Šarka, M. Demskis, K. Nor-i p 0 i d o k : k u r l < A I>xnis,
l PRISIRENGUSIOS DIRBTI.
PavasarUe 1893 aš turėjau
^.:
kaitis,. K. T a i k u s , -A. Petri-| \\ j U s a s , J. ( Banis, U. (Jramie- mišias ir pasakė labai gražų ["_
Miistular
ir Tni'lamniatory Ku
320 Pijfth Avenue,
:-:
New York, N. Y
pamokslų, ragindamas būti EMPLOYMEKT O F F I C 1
rna
li/.iua.
Aš
teip
kentėjau
tris
kas, V. Kataieiutė, J . P a - ! n ė , (>. Bražiukė, A. Jarusevitvirtais katalikais ir laikyties CONTINENTAL CAN CO. metus. Aš NM'giuau visokius
plauskas, O. Vojausutė, J . ėius, A. Dzingelis.
vaistus, ėjau paa visokius dak
I
Šv.
Bažnyčios.
tarus, bot man tik palongMINC.,
Razmas, A. Meldeikis, J . ; p 0 50 c . : M. Jusiutė, J . Rimno ant valandėlės. Ant salo suiluiiiiimiititiiiiiiiiiiiiininiiiiiiHiiniiii
Bažnyčioj buvo visi lietu
5401
WEST
65th
ST.
radau
vaistą
kuris
mane
visiš
Stamburas, P . Česnulis, A. j kus, P . Butkus, J . DelininkaiALEX. MASALSKIS
kai išgydė ir rumaUzmaa dau
viai, apie 20 šeimynų, ir visi
Zoreckiutė, J . Janšiauskas, S. tis.
giau nesugrįžo.
—
liko
labai
užganėdinti,
net
ir
1
,
.
,
GRABORIUS
s
C4
Aš noriu kad kiekvienas ku
Kalantaitė, / P. Petnikoniutė,
Po 2 5 c : S. Žakevičius, A.
°
\
;
Pu
Ieškau
suvo
vyro
StanJsl«»vo
ris kenčia su rimta t i/.mu kad
#
3 1 0 9 So. Morgan Street
Lietuvis grraboB. Primikaitė, K. Lošas, A. Mahilioniutė, A. Blaškevicius, S v e t i m t a u č i a i v i s i l a b a i dŽiaU- j Grybo, paeinančiu iš Kauno &ub., KaI>:iiuėg:inty šj vaistą* Nesiųskite
CHICAGO, ILLINOIS
rius.
Atlieku
nei vieno cento, prtHiųskMe savo
Miškeni<, A. Burunskas, J. P. juokėšis, S. Paura, R. Aka- o-Avi ir*o- trt.vU Irun TT t , , , ^ ' ; i seinly pav., Kaltinėnų parap., Girnoaado*:
— 3 tkt U 1* nflft.
vardą ir adresą, o aš prisiusiu
isokias
laido
gesi, įog gerb. kun. r . berari- j d ė s p a r a P i ( Tvieny kaimo, i s motų
S
DC
platų
tkl t rak. Hadello*
Jums šį vaistą. Kaip išmėgutsi
tuves kopiffiauKernagis, J . Augustinas, J . maviėienė, A. Žičkienė, M. n a s p a s i s t e n g ė į t i k t i i r gve- j »tf»wos gyv»no Kast st. LOIUS. jeimtim
e
m
*
tirt • mL **t
ir bus geras tai tuomet gali
Isiat. Turiu saZdani.-, V. Jananskiutė, M. Lapkau>skiut«"\ O. Šleižiutė.
,.
,
. . .
! gu kas fttno apie jj ar jis pats, raaprisiųsti viena dolerį, bet tas
Telefonas Yards 5032
v.
vo karabonue ir
t i m t a U c i a n i S , n e s b l l V 0 UVie.lOS , lonėkit pranešti, gausite gvrp atlisuprantamai kad jeigu nepa^automobilius.
Steponaivieiutė, 8. Vakutis, Viso $11.28.
3
!
I k c r s la bai
ovH
su
g«lbės—piiiigg noiųsk.
Katnmišios
ir
du
pamokslu.
Pusi#"%+
^
\
}
,
"
?
"
baigus
pamaldoms
visi
ūki
k
l
A. (Iribenė,
Tąipffi dides
t'i kentėti ilgiau jHprv saliuia
V. Antulis, J . Šveikauskas, J .
r
Vakarų užbaigiant sugiedo ninkai lietuviai
' žinoti.
sekančiu
adresu:
728 W. Atsišaukito
18tr St..
Cliieago,
111.
gauti palengvinimą Rašyk šian
su
gerb.
kun.
nę dal| grabų
Laucius.
ta Vyčių ir Lietuvos himnai.
diena.
S^Atįs dirbams.
TaL D n r t r Tt4t
F. Serafinu nuvyko pas Anta
Mark H. Jaekson No. 366 K.
ICoresp.
SS
Po 50 eenty, R. Sarai^as ir
Guruey BMg. Syrarusc, N. Y.
ną Blyng, kaipo ant įkurtuvių, PASINAUDOKITE GERA
3307 Auburn Ave.
Jlr. Jaekson paima ant savęs
A. Juškaitė.
nes p, Blynas vos savaitė at
atsakomybės, kad tas teisybė.
Telephone Drover 4130
PROGA!
LLBJTUTIfl D E I T K I A I
WATEEBURY, CONN.
Praeitas arba, taip sakant,
gal atvyko iš Chicagos, nusi Pigiau parsiduoda "Tuc tnthoHc n
liitmttMfsuiiiifiiiiHiitfiiiiatmitttfmiEitT
raLuadoa: nno 9 ryto !*• 9 ra?t
W«dėMoiai« pagal sataii^o .
pirmutinis mėnuo nuo pas
Encyelopedia — Seveiiteeii valumcs.
pirko
ukę
ir
liko
nariu
Lietu
4712 SO. ASHLAND AVENLE
Rugsėjo 2 d. buvo sureng
Spocial odition uiuicr thc atispices of
*«
kelbtojo obalsio, ty. nuo lie
arti 47-tos Gatvės.
vių
Ūkininkų
dr-jos.
Tnc Knights of (olumbu> Catliolic
tas
Tautos
Fondo
40
sk.
išva
Committee".
Labai, gražus
pos 19 d. iki rugpjūčio 16* d.
Praleidome labai linksmai , Truth
apdarai.
Knygos visai nevartotos—
r>r. a m a ASE» i!
žiavimas ant Penikio ūkės.
nebuvo
taip
pasekmingas
l a i k ų . d e r b . SVeriaS p a d ą Ina- i naujos.
Kaštuoja $85.0«, parsiduos
Vieta nors nelabai buvo pa
kaip turėjo būti. Vienok tam
Gyvenimas ir ofisas
togi, bet kadangi diena pasi vo kelet* lietuviškų <lainŲ(', ^ ^ J Ž T 8149
S.
Morgan St., kertė 32 St.
VORIH TTEJI PAGERTF *
buvo ir kliūčių daug. Viena,
pamokino
kelete
lietuviškų
JUOZAS
ZABKI^KIS,
CHICAGO, ILL.
SAVO BLVl
taikė graži, tai ir publikos
tai pradžia prisirengimo, o
Visi lietuviai labai j1 * "m-augo" Adminttnctja, a*a
Bpaci.iaUsfsf
privažiavo gana daug. Kiek žaislių.
1JU3
W.
l
l
l
t
h
Plaoo,
€hicago,
III.
4ocort6ku
Vyrižb^ J*- Caw
antra gana dideli karščiai vi
«BEIWAlfT ¥* S O n U A l D1K.
AKIU SPECIALISTAS
Taipgi GhroniškŲ I/l5r<
pelno turės Tautos Fondas, buvo užganėdinti suianko taip
m&N&Oti KLLSOS.
Save i tu©
Patarimas l>yka«.
sus vargino.
Is pagarsintų
C»3«U tALĄMi'Glfc
brangii
svečią.
l tose
valandoae
gaiite
išnokti
nežinia.
T.. 9 ryto, noo 11 Iki f. po pj*.
|Qrptl,
liati
H
r
proay^
«at
NEDĖLOJ
ANT
PARDA
Ofiso
valandos:
nuo
9
iš
ryto
iki
9j
pavardžių visgi matome, kad
Treti metai kaip gyvuoja
nuo e m 6:39 vak, Ifede:***
tuSbm
vai. vakare. Nedėliomis 9 ik^ 13,
Pas
mus
randasi
ir
šiaudi
VIMO
vakarais O£L+%Ą ^.aarres*
ir per pirma, mėnesį prisira
4049 S. Ashland Ave. Kamp. 47 Sl.J I
K.TJH6AS ^15; 925, *3ft tt «M.
l
mūsų
lietuviška
kolonija,
bot
felep^one Tarfi9 t8? t
niii
katalikų,
kurie
visokiais
ant lengvų itaMik&cių.
At*lkrt<
TelefoiMa
Yards
4317
šė 50 naujų narių.
Ateinan
: I mmmmmmmmmm mmm mm
pirma sykį atlankė mus gerb. j 16 geriausia karvių,, kurios
Jiandien J muaų mokykla ir j-af
Telefonas Boulcvard 6487
~
'
budais
stengiasi
pakenkti
%
fitikrlnkita.
x<
tis mėnuo tikimas bus pasekkunigai. Liet. Ūkininkų dr-ja j duoda šviežią pieaą,, su verJlKambarifi 419-411 Frtei City HsJij
Tautos
Fondui,
bet
nabagams
MASTER TRADKB SCHOOL
ft
mingesnis, nes jau ir dabar
taria
širdinga
ačiij
gerb.
kun.
šiukais,
—
ųekurios
pavasarilftt • . hm SaHe St.
'Telefonas
Boulevard
7179
nesiseka. Nuo balandžio mė
sekretoriui nemažai naujų jialllf^»l»SBSllMlftHIIKt3HUItfM49tllMlfJ»feti.
DR. P. ŽILVITIS
nesio šių metų Tautos Fon nigui F . Serafinui ir gerb. ku nės karvės. Atsišaukite pas
rių priduota, kurie dar čia
DAKTARAS
A. A. ŠLAKIS,
LEVY, .
do skyrius turi paėmęs sve nigui A. Skrypka i už atlankj*I
IR
nėra paskelbti. Pirmutiniame
Lietuvis
Advokatas
mą
mūsų.
Prašome
ir
kitų
CHIRURGAS
6801 S. Oakley Av., Chicago.
taine del užbaigimo fėrų.
3315 South Halstod Gatvė
paskelbime, kur buvo pasaky
l % RUTKAUSKAS
LAWYER
Telefonas Prtospect 5615 .
1
CHICAGO, ILL.
Šiaudiniai katalikai buvo šo. gerb. kunigų mus atlankyti.
Ofisas miestą:
ADVOKATAS
ta, kad T. F . "l-mas skyrius
P. A. Mažeika,
kc sustabdyti Tautos Fondo
13-tu lubų — Karabaris 1303
Veda liilas Yįisuosė T^ismuOsj«
turi 245 narius, įvyko lig klai
Association Bldg.
Ig. Janiulis.
fėrus, o rengti sąryšiui, ku"iiiiimiffiiiHiiimiiiuiiiiHiiiiiiiiisiiiii
19 So. LaSttllc tttu
Ofisas Didmiesty j :
Telefonas: Fullman 342
da. Ištikrųjų tiek ir buvo,
Chicago,
11L
69 W. WASHINGTON STREET
i jo&mm a WOLON
ŪT. D. J . BAG0ČIUS
Telefonas Ranclelph 2898
bet 15 narių buvo priskaityKam baris 609
Lietinis Advokatei
LIETLVI«
GYDYTOJAS
Tel.
Central 5478
Utarnbako Ir Pėtnyčlos vaka
ta, kurie prisirašė jau po pa
IR CHIRURGAS
m am. La^alle St^
Ofisas
ant
Bridgeporto:
rais nuo 7 iki 9 vai.
r.kavate i » l l W. l*nd
S2U5
SO.
MORGAN
STREET
10784
SO.
M1CHIGAN
AVE.
skelbiamo obalsui.
8255 So. Hatsted Street,
Rockw«U 1999
Tel.
Yards
730
KOSELAND,
ILLINOIS.
Tel. Yards 649?
i
fUeldanc« Hamholdt SI
Taigi prieš paskelbimą oTel. Yards 46 81.
CHICAGO, ILLJFOII
4imiiunM!iiiiiiiiiiuiiiBUiimuiiuiin*
Gyvenimas, 812 W. 3Srd St.
balsio mūsų skyr. buv 0 230
laiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiin
S
2=55
• n ummtt*
narių. Praeitą mėnesį 50 už
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M
augome, tai dabar su rugpjū
Phone
Boulevard
JlTi
Kesid. 938 S. Asliland ĮUvd. Chicago
čio 16 d. T. F . 1-mam skyriu
Telefonas Haymarket 2544
LIETEVIS
F. B. BRACHULIS
je narių yra 280.
GYDYTOJAS ir CHIRIRGA8
Lietuvis Advokatai
Viena* malas *flnlshar" ra moto
Prie darbo vis smarkiau s
I
UL M. T. STIKOL
Rusas gydytojas ir chirurgas
ro geriausiam stovy j , antras ranki
Attorney at Law
rengiamės, liusiančiame XrSpecijalistas Moteriškų. Vyrišky,
nis Jack sktrra ir kiti čiauslama rei
Valandos: 9 iki 8 vakarais.
905 W. Mcevoe* Coe. Clark St.
warko Katalikų Centro susi
Vaikų ir visų chroniškų ligų
kalingi dalykai, gaunami pigiai pai
Room 1I9T
Tai. Central 119
Nekėlioms 9 iki 12 ryto.
Ofisas: 3354 8. Halsted St, Chicago
rinkime, kuris žada įvykti
CHICAGO, ILLINOIS
K. K A F L A H & S O N S
Telefonas Djover 9693
f 17CL W. il^th 8TRSBT,
rugsėjo 10 d. ir į kurį speciI 4898 8. Ashland Ava.
Chicago. IU.
Oyv.: 8111 So. Hatsted Street
VALANDOS: 10—11 ryto ?—4 po
I
OHIOAGO,
ILL.
jališkai yra kviečiamos visos,
Tslefionaa Tara* m t
piatų:
7—8
vak.
Nedėlioujs
10—12<L.
Telefonas Yards 8494.
|
prie K. C. priklausančių dr-jų
[iutininutuai iTimttiiiiiiiiimitniiiifiiiiiiinlH^B
^^^•;
ifiMiiiiiiitnitiiffiiKHiniiiiiiiHiiitniiffftai
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mūsų pasijuokia, už padirbi
mą jiems darbų.
Mes daugiaus dirbkime del savęs.
Dar mūsų žmonės neapverti
na idėjinio darbo. Dar jiems
REGISTRANTAMS SVARBU' SEKTAUTAI BUS PASIŲS
turi rodyti medžiagišką puse.
STI Į FARMAS.
Su laiku jie paregės ir galės
Kai-kuriems yra nesupran
matyti tolinus negu "auksi
tama šaukiamų registruoties
Kares stovykloj CJrant atsi ną".
Todėl taikikimės prie
18—45 metų vaikinų ir vyrų rado 17 sektantų, kurių įsiti
aplinkybių, o laikui bėgant
rubežinis amžius.
kinimai yra priešingi karei atsieksime savo tikslą.
Registruoties turi visi tie, viuvinmi. Karos vyresnybė su
Pr.
tiko
tuos
kareivius
paliuosuokatriems ligi rugsėjo 12 d.
(rytdienos) suėjo 18 metų arba ti iš tarnybos. Bet juos pris*
IS TOWN OP LAKE.
iatys
ant
tarnui,
kur
jie
visu
sueis tiek metų rytoj, regis
tracijos dienoj. Jeigu rytoj ka karės metu turės dirbti. Kiek
Oia telpa surašąs lietuvių
vienam iš jų, kaip ir karei
tram jaunuoliui truks nors vie
viams, Ims mokama $30 per kareivių iŠ Town of Lake ko
nos dienos prie 18-kos metų.
mėnesį ir Ims duota veltui bu- lonijos, kurie tarnauja Dėdės
tokiam nereikia registruoties. tas ir maistas.
Šamo kariuomenėje, ir kurie
45 metų amžiaus vyrai turi
yra įtraukti į Service Flag.
registruoties tie visi, katrie
1. Juozas Armonas,
turi suėjusius 45 metus ir ei
2. Juozas Adomavičius,
na šeštuosius. Taigi katrie ligi
3. Vladas Andriekus,
4. Antanas Ataras,
rytdienos nebus pabaigę 46
5. Vincas Adomaitis,
metų. tie visi turi registruo
G. Pranas Balnis,
CHICAGOS CHORŲ IR DAI
ties.
7. Leonardas Barkauskas,
NININKŲ DOMAI.
8. Augustas Bareius,
ŠIANDIE — AMERIKONIŠ
9. Feliksas Beinoras,
Praeitą, pirmadienį vargoKA ŠVENTĖ.
10. Andrius Bernesnevičius,
ninkai savo laikytame susi
U . Pranas Bielskis,
Šiandie drafto registracija. rinkime maloniai sutiko sy
12. Vladas Bartkevičius, •
Tai visos šalies šiandie šven kiu su chorais skaitlingai da
13. Pranas Butkus,
tė. Turės užsiregistruoti apie lyvauti kariškoje parodoje,
14. Antanas Butkevičius,
1'i milijonu vaikinu ir vvru. rugsėjo 15 d., nuo 2 iki 3 vai.
15. Justinas Bukomtis,
JŲ visu registracija—tai pat- po pietų. Yra rengiamas mU16. Julius Brenza,
rijotinio pobūdžio žygis. Tai žiniškas lietuvių choras skait17. Benediktas Baltokas,
demonstraeija prieš kaizerį, jliuje 500 narių. Apart Vyčių
18. Juozas Blaževičius,
kurs kituomet buvo manos pa- ; Apskričio choro, dalyvaus 10
19. Julius Balčiūnas,
vergti visą Europa, gi paskui parapijinių chorų. Kviečiame
20. Feliksas Bartašius,
visą pasaulį.
taipgi ir " B i r u t ė s " chorą. ^
21. J . Bernotavičius,
šiandie kiekvieni lietuviu | Dabar yra proga parodyti
22. Jonas Burkus,
namai turi but papuošti ame- savo patrijotiškumą ir meilę
23. Antanas Butkevičius,
rikoniškomis ir mūsų tautiš- tėvynės. Tatai visus kviečia24. Jonas Banis,
komis vėliavomis.
m e atsilankyti į bendrą repe25. Jonas Bielskis,
ticiją, pėtnyčioje, rugsėį'o 13
26. A. Cuzinas,
UŽMUŠĖ SAVO DUKRELĘ, d., 8 vai. vakare j Mark White
27. P. Čekanauskas,
Svetainę.
Tai padarė išnetvėiu. Poteri
28. Antanas Cužauskas,
A. Pocius, dirigentas.
Bacli, 2420 Kenihvorth ave., I
29. Justinas Čilauskas,
su savo sunkiu automobiliu!
30. Vladislovas Ciukas,
I š CICERO, ILL.
važiavo daržinėn ii- nematanti
31. Valter Ciakas,
Smarkus ir gyvas čia buvo
užvažiavo ant savo 11 metui
32. Stanislovas Dapkus,
bazaras.
Visi
išsijuosę
dirbo.
dukrelės.
\
33. Antanas Daunis,
Nežinoma nei kam daugiau
Perėjo skersai mergelę ratai
34. A. Domanauskas,
kredito duoti už narsumą dar
ir ta. greitai mirė. Tėvas Bacb be. Nemažai pelnys parapija.
35. Mykolas Dervičius,
iš gailesčio noteko sąmonės.
36. Augustas Domanskas,
Bet to pinigėlio ir reikia.
37. Jonas Deringis,
Parapi jonai per bazarą la
KURO ADMNISTRATO
38. Kazimieras Daukelas,
i bai nusidirbo, nuilso.
Dafcar
RIUS BAUDŽIA PRASI
39. Kazimieras Dargis,
! ilsisi.
ŽENGĖLIUS.
40. P. Elijošius,
Dabar parapija atrodo lig
41. Juozas Ežerskis,
Filinois valstijos kuro admi- j apmirus, išskyrus vaikučh.;,
42. Juozas Judeikis,
nistraiorius Purliam už imsi-j kurie eina mokyklon.
Pa
43. Antanas Einikis,
žengimus pardavinėjant ir per juos gyvumo, trukšmo netruk44. Feliksas Einikis,
kant anglis nubaudė:
jsto. O kadangi jie prie mo45. Jokūbas Freidmantas,
Kirsehheimer Bros.,
429 kyklos susispietė (o cicerie46. Antanas Oančauskas,
West Ohio st., $500; VVillinm j«*«*> ačiui Dievui, yra vaikais
47. Juozas Gudalis,
Snitowski, 3150 West 18 st., turtingi), tai kaip bičių avi48. Jonas Gramontas,
$1(1 ir Jsidore VVidro\vitz, 1244! lyje.
49. Edvardas Gramontas,
So. Spaulding ave., $50.
! Truputį
palaukti
reikia,
50. Pranas Grigaitis,
Tas pabaudas turi Įnešti j kaip jau visi suaugę pasilsės.
51. Antanas Gnožas,
Raudonojo Kryžiaus lomiau. Tuomet visi išvieno vėl pra52. Pranas Gančiauskjs,
| dės dirbti. Su cicerieėiais Ea53. Tedeušas Gudaitis,
VCKIEČIŲ KALBA MOKYK j talikais, vargiai kas gali su54. St. Janusas,
LOSE.
i ^lyginti.
55. Jonas Jucius,
56. Petras Jucius,
Chicagos viešųjų mokyklų I Bevažinėjant po įvairias
57. Pranas Jurgelas,
superintendentas
Mortenson lietuviškas kolonijas teko pa58. Jonas Jurgelas,
pranešė, kad iš mokyklų rank tėmyti, kad vyčiai visur uži
59. Petras Jesokas,
60. Steponas Jesulaitis,
vedėlių (knygų) bus prašalin ma pirmų vieta viešame vei
61. tFonas Jesulaitis,
ta vokiškoji giesme " D i e kime. Žmonės juos užtai ger
62. Pranas Jurgaitis,
\Vacht Am Rbein".
bia ir jais džiaugiasi. Musij
63. Kazimieras Jaksieba,
Kadangi del taupumo ka kolonijoje irgi kur tie vyčiai
64. Pranas Jesaitis, <
rės metu negalima pagaminti neveikia, kur jie nedirba. Vi
65. Julius Jatkevičius,
nauju knygų, tai iš seitųjų bus sur, kur kokios pramogos: ar
išplėšti lapai su vokiška gies tai parapijinis, visuomeninis,
66. V. J . Kareiva,
me.
ar kokios draugijos, visi vy
67. Kazimieras Karka,
čiai ar tai vadovaudami ar ki
68. Pranas Kairys,
Iš Bride\vcll kalėjimo per taip kaip daugiausia dar
69. Jonas Kairys,
•
#
bo padeda.
Bet žmonių di
70. Petras Karia,
atvirus vartelius buvo paspru džiuma, taip atrodo, o gal tik
71. M. Karnelskis,
dę miestan trys kaliniai: Sil- tai rėksniai, netiktai vyčių
72. Vincas Klusas,
vester Chisne, Josepb Dooley negerbia, bet dar žiuri į juos
73. Bolislovas Keparša,
ir Charles Morgan.
su panieka, ir iš ji] tyčiojasi.
74. Valerijonas Kibortas,
Bet trumpai džiaugėsi lais Tai koks aklumas tokių žmo
75. Kazimieras Kunčius.
ve. Policija visus tris suėmė nių! Į ta visą pažvelgus ste
76. Juozas Kučka,
ties 47 ir Morgan gat. ir pris bėtis reikia iš vyčių kantru
77. Vladas Klumbis,
tatė atgal kalėjimam
mo. Bet iš dalies reiktų vy
78. Pranas Komskis,
čius bei vytes ir papeikti. Jie
79. Antanas Knazys,
kitoms draugijoms, nenuils
80. Dominininkas Klimas,
tančiu darbu, kalnus nuver
81. Pranas Klimas,
čia, kitiems visą garbę atiduo
82. P.' Kuzma,
da, bet vyčių vardu tai, ro
83. Kvičinskis,
dos, visai mažai ką veikia,
84. Jonas Kaminskas,
VARSAV1NGSSTAMPS
taip kad jų vardas
tiktai
85. Kazimieras Letukas,
ISSUED BY THE
skamba. Aš sakyčiau, kad ga
86. Adomas Letukas,
UNITED" STATES
na tokiems tarnauti, kurie iš
87. Benediktas Lapkauskas,
GOVERNMENT

CHICAGOJE.

D R A U G Ą

Ketvirtadienis, Riig?. 12, 191S
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Didelis Bargenas a n t

Didelis Išpardavimas

Virtuves Dalyku
ttPARTMMTŠTrS

DABAR

Visi Ateikite!

I

*

11

11

II

i .i

ir kitu Naminiu Dalyku

4 8 0 5 - 1 3 SO. ASHLAND AVE

***

Nepaprastai Gražios Rudenines Skrybėles
Visa Eile Nauju Skrybėlių
Nepraleiskite šios progos ir visį atsilankykite pažiūrėti,
o ištikrujų, kad n^apsivilsite.

Jos yra visos vėliausių

madų ii- grasiausio ir geriausio aksomo su labai gražiais
aprėdimais,

visokios

spalvos

$4.50 h $5.00 vertės, dabar parsiduos už speeijalę kaina.
NAUJOS RUDENINĖS SKRYBĖLĖS DEL
JAUNŲ MERGINŲ

ŠIOS SKRYBĖLĖS KA TIK PARVEŽTOS

— ir nepaprastai gražios, vteokhj madų, kaip tai, u/.UOIUSIOH ant akių, lygios sailorB, Mushrooms Poko
styliaus ir dmiu kitų.
Jos yra padirbtos
iš šilkinio
rbtos iš
aksomo ir plušo, nekurios turi iš
mušta apačia kitokia spalva, gražiai
aprodytos kvietkomis, kuspinais, specijallai tiktai

vetta skrybėlės, juodos, coralj raudonos, pilkos, mėlynos ir rudos,
vvėliausios
mados, gražiai aprėdytos su gražiom aos,
kvietkoms ir kaspinais,
gpecijalė
kaina ant. Sio išpardavimo

$4.

GRAŽIAI

SKRYBĖLĖS D E L SENESNIŲJŲ MOTE
R I Ų — *** gražiai ir specijaliai parėdytos, labai
gražios skrybėlės del senesniųjų
moterių
Toques, ant šalies užsuktos, padirbtos iš Ve r o šilkinio
aksomo, tamsiai pilkos, filiotavos,
tamsiai mėlynos, aprėdytos su plunk
snomis, ostrich ir kaspinais

$2

$3

SUBATOJ
TIKTAI

VELVETA TAMS

-

ttMmtmi.

merginoms ir
vaikams, gražios Velvetta Tams skry
bėlės, juodos ir kitokių spalvų, turi gra
žius Ilgus kutosus, reguliarė* kaina $2,
specijaliai ant šio išpardavimo tiktai .

ws.s.

APRĖDYTOS

$2.
SKRYBĖLĖS

galavos nešioti, didelės ir mažos ir vidutinio di
džio, aprėdytos su chamillc kvietkoinis ir kaspi
nais, šios skrybėlės yra juodos
ir kitokiu spalvų, reguliarė kaina
$4.00 vertės, o dabar
• NEREDYTOS SKRYBĖLĖS

StilI

dideliame pasirinkime,
vėliausio sty
liaus, mažos, didelės ir vidutinio didžio
juodos ir kitokių spalvų, reguliarė kai
na $2.50, specijaliai ant šio išpardavimo tiktai

$1,50

SUBATOJ
TIKTAI

- SjCRYBELjES APTAISOMS ABSOLUTIžKAl DYKAI Į

Madniausi Nešiojami Drabuž.
Moterims Merginoms ir Vaikams
ŠILKINĖSr a ž i o s JEKU-

Moterių Kotai

T Ė S ""• #
.
tub šilko,
iki 44, baltos voil
tos su gražiais
riais.
Cross bar

4.

PIRKITE

Visas 4-tas Floras

/

IŠ CHICAGOS IR APIELINKĖS KOLONIJĮĮ.
•

PETNYČIOSIR SUBATOS

IŠPARDAVIMAS ANT KETVERG0

Kotai del moterių ir

iki 46, tiktai . . . . J2.50
VAIKŲ ŠLEBĖS -

vidutinio
merginų
didžio ypačiai tinka-

i n f i o i drižiuotos, tam
sios kaip tik noSioti ant
ruden.s, didžio nuo 6 iki
14 motu, t i k t a i . . $ 2 . 5 Q

mi nešiot rudeni, rleparastai gražių spal
vų.
*

29.75--18.75
,h

$14.

gero
didžio
aftavokalniedidžio

IŠKIRPKITE ŠITA KUPONĄ

Nauji Rudeni
niai Sijonai

Vaikams Sweater Kotai
Svveater Kotai vaikams spalvo
se raudonos, pilki ir tamsiai
mėlyni, didžio iki 34, regulia
r i kaina $2.00, o dabar tiktai

šilkinio PopliBo, graSoa
drižiuotas ir taip
gero
materijolo, speeiialo kai
r a ant šio išpardavimo

i Atsineškite šitą kuponą
Be kupono nepursiduos.

$

Nepaprastas Geros Vert Ceverykai
Paskutinis Valymas Baltu Čeveryku
Puikus lotas moterių baltų čeverykų, taip pat ir juodų
su baltais viršais, daugybė visokių stylių, beveik viso
kio didžio #alima gauti šiame styliuj, nekurie
šie ceverykai yra verti iki $7.50, bet kadangi
mes norime greitai valvti, taigi ant šio išpardavimo tiktai pora ,.

Standar. Darbo Vyru Cevr. I Vyra Karišk. Ceveryk.
Neolin ir Avon padai, su šniūreliais Eni?lish ir su muzikais, tik ne visokio didžio,
jų reguliarė kaina $5.00, tai tikrai bar
genas, nes ant šio išpardavimo kaina yra

tiktai

*Į}&ĖI

Pn(jil.btį

por

Mllll8(m>

ro^iliaryu

rudi,

visokio didžio, ro^uliarė kaina $7.00, la
bai peri ir drūti ceverykai, pora tiktai

$4.85
t;alted 8tatet Food Admlntstratton Lioeiue Vo. M t t l

87. Justinas Lesauskas,
89. V. Lukauskas,
90. Lukraitis,
91. Andrius Mauinis,
92. Klimansas Mdckunas,
93. Stanislovas Mažionis,
94. Stanislovas Marozas,
95. Petras Mažutis,
96. Alek. Martinkus,
97. Petras Makaras,
98. Climansas Machikonis,
99. Jonas Mockus,
100 Pranas Milius,
101. Antanas Misevičius,
102. Petras Misevičius,
103. Stasys Mizetavičius,
10£. Simonas Mikolauskas,
105. Jurgis Mickus,
106. Juozas Misaris,
107. Vladas Misevičius,

10$. Kazimieras Naugžemis,
109. Antanas Navickas,
110. Jokūbas Nazbadauskis,
111. Antanas Norbutas,
112 Antnas Nevardauskas,
113. A. Norkus,
114. Izidorius Oželis.
(Bus daugiau).
Jei kas iš gerbiamųjų Town
of Lake lietuvių patėmytų,
kad nėra laikraštyj pagarsin
ta vardas įr pravardė, jo gi
minės arba pažįstamo, prašo
me greit pranešt šiuo adresu:
A. Kareiva,
1805 —, 46th St.
Komisįjos Narys.
SKAITYKIT IR PLATINKIT
DEAUGĄ"
<«•

T*J«1
Ve d&og
irtų parduoda MI
kav t po Mta,
«WREAVm
1VIE9TA0

49c

Labai genui po

31c

1644 W.Ctlc*tfo fc^
1171 Milwauke« aT 1886 Bluelslaud t*
S164 Milwaukee ar 2«iž W. Norta ar.
l t 4 6 MlltratikM • 1217 So. HaiatedBt.
l i l i W.Madlson «t 185JSO. Haistadst.
t«I« W.Madlaon rt. 1818 W l f t h « t

u t į w. at&a «.
BOUTH »H>K
iwU Wantwortn aT
1417 Bo. Halstad «t
4781 8. aahlaad ar.

486 W.DiTl«ion _
7T6 W. Norta ar
8448 Llncola a*
8844 Lftnaoln av
8418 lt. d a r * *

