*r\t

NttFV

10 dSKIS

ISTUTJAMIAM DAILY

|

miMMJB

DRAUGAS
mblished Dali y ezcept Snndaji fcf
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc^
1800 W. 46th St.. Chtcago, Illinois.
Pbone: McKlnley f l U . Eatabl. ltOS
»*•• F®*' • • • • • • • • • > • • » « • • . • . 9&>0#
Bis months
$3.00
Vfcandftj'fi Editloa . . . , > j . . . §1.Q«

MIAU

LITHUANIAN DAILY FRIEND

Pobllaked ana dlrtribate* onder permlt (Mo. 468), authorized by the Act of October 6, 1117, on flle at the Post Office of Ohlcago, Dllnola. By the order of the Presldent, A 8. Bnrleaon,

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, SPALIS (OCTOBER) 11 D., 1918 M.

KAINA O CENTAI

ve.

PRICE

2

Entered as Heoond Olasa Matter

CEFT8

AMERIKONAI SOTRUŠKINO VOKIEČIŲ
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DIDIS TALKININKU
LAIMĖJIMAS

iTINIS,
Floor,
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Vokiečiai bėga visu frontu
tarp Cambrai ir St. Quentin

18

AMERIKONAI PERKIRTO i AMERIKONAI LAKŪNAI
SVARBIĄ VOKIEČIŲ LINI- BOMBARDUOJA PRIEŠININKO STOVYKLAS.
JĄ.

visokių

Paėmė nelaisvėn daugiau 2,- Vienu žygiu pamesta 32 tonos
bombų.
000 vokiečių.
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Washington. spal. 11.—Gen.
Pershing savo pranešime safco, kad amerikonai perkirto
svarbiausią
vokiečių
liniją
vakaruose nuo Meuse.
Tenai vokiečiai tikėjosi at
silaikyta prieš amerikonus.
Ton apsiginimo linijon su
traukė daugelį naujos kariuo
menės. Bet tas negelbėjo.
Taippat amerikonai geroką
galą pasivarė ir rytuose nuo
Meuse, kur atblokšta smarkios
kontratakos.
Argonne miškuose ameriko
nai paėmė svarbias augštumas pietuose nuo Maroą ir
ties Laucon susijungė su pran
euzų koliumnomis.
Paimta nelaisvėn daugiau
2,000 vokiečių.
SMARKUS MŪŠIAI MIŠ
KUOSE.
Vokiečiai smarkiai laikosi.
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Su Amer. Armija Verduno
Fronte, spal. 11.— Generolo
Pershingo infanterija vakar
išnaujo stojo mušin kairiajam
sparne Argonne miškij fron
te po smarkaus artilerijos
bombardavimo per visą nak
tį. Vokiečiai prieš amerikonus
pastūmėjo sav 0 atsargas, ku
rios yra išstatytas Argonne
fronto k i seniu je. Be to, vo
kiečiai žymią, dalį? kariuome
nės ištraukė iš kibf linijų ir
suvertė ją prieš amerikonus,
kad neleisti sntruškinti linijos
Amerikoniška artilerija de
šiniajam sparne veikė per vi
są naktį. Prieš tą veikimą vo
kiečiai silpnokai atsakė.
Centre amerikonai palaiko
visas paimtas pozicijas, ku
rias paėmė užvakar. Tenai jie
susiduria su mažu vokiečių
veikimu, išėmus smarkų baražą.
*
Vakar anksti ryte vokie
čiai pradėjo smarkiai apšau
dyti užpakalius amerikonų po
zicijų. Paskui prasidėjo susirėmimai.
Vokiečių vyriausios kariuo
menės koliumnos atsimeta. Jos
atsimezdamos paskui save vis
ką degina, kas tik yra de-

NAUJAS DIDELIS TALKI
NINKU LAIMĖJIMAS.
Nelaisvėn paimta 13,000 vokiečių.
Su Anglų Armija, spal. 11.
—Cambrai-St Quentin 20 my
lių ilgio fronte vokiečiai bėga
didžiausioje betvarkėje. Juos
vejasi anglų raitarija. .
Tuo tarpu anglu, pėstinin
kų koliumnos maršuoja pir
myn per vokiečių apleistas
vietas.
Tenai talkininkai vokiečių
fronte padarė didelę išlaužą
ir įsivarė kyliu per 9 mylias.
Vokiečiams ėmė grūmoti neišvengtinas pavojus. Todėl. jie
pašaliais kylio nusisuko ir pa
sileido dumti, kiek tik gali
kojos panešti.
Nėra jiems vilties ten veir
kiai kur-nors sustoti ir pasi
priešinti talkininkams. Šitie
su didžiausia paskuba paskui
maršuoja ir priešai save jau
turi plačiąsias lygumas. Ant
tų lygumų vokiečiams gali
pasibaigti visoks veikimas.
Bėgdami vokiečiai
viską
degina.
Sakoma, kad ten talkinin
kai išblaškę mažiausia tryli
ka vokiečių divizijų.

Su Amer. Armija, spal. 11.
Amerikonų bombinė ekspedi
cija, sudaranti daugiau 350
aeroplanų, užvakar pametė su Aaiškus vokiečių įveikimas.
virs 32 tonas eksplioduojančių
Anglai šiandie jau toli ry
bombų ant vokiečių stovyklų
tuose nuo Cambrai.
tarpe Wavrille ir Danvillers,
Siauriuose nuo Cambrai pir
apie 12 mylių į šiaurius nuo
v
myn
pasistūmė
taippat
kanaVerduno.
dai. Per Bertry anglai perėjo
Tuo užpuolimo metu 12 nesutikdami jokio pasiprieši
vokiečių lakstytuvų sunaikin nimo. Ir jau pasiekė Troisvilta.
lers ir užėmė Maurois ir Honnechy.
TURKIJA, TURBŪT, PASI
Talkininkų lakūnai pastebė
DUOS
jo dideles priešininko bėgan
Galimas daiktas, kad tai pa čias jėgas į rytus nuo La Ohateau. Vietovė Maretz jau pa
darys tuojaus.
imta. Anglai, skubiai perėję
Londonas, spal. 11.—Pasak per Bohain, jau pasiekė Budepešos iš Konstantinopolio, signy.
Turkijoje apėmė valdžią " tai
Laimėjimas yra milžiniškas.
kos kabinetas'\ kurio prieša Dešimtys miestelių ir rodžių
kyj stovi Tewfik paša.
teko talkininkams. Karės gro
Evening Standard turi ži bis didelis. Vokiečius patiko
nių, jogei galimas daiktas, vienas iš didžiausių pralaimė
kad Turkija gali pasiduoti į jimas vakarų fronte. Nes ne
tiktai paimta jų visa apsigi-,
48 valandas. *
Britanijos vyriausybė turi nimo linija, bet dar pusmiliinformacijų, kad Turkija gali joninė armija išblaškyta.
Dabar dar nežinia, kur su
but suskaldyta į dalis pačių
silaikys išjudinti vokiečiai,
turkų.
kadangi anglai maršuoja tučHUNAI ŽUDO BELGUS. tuojaus paskui juos.
Paimant Cambrai ir apylin
Amsterdam, spal. 11.—Bel kėse 13,000 vokiečių pateko
gijos mieste Bruges belgai su nelaisvėn.
kilo prieš vokiečius už civilių
žmonių deportavimą Vokieti ATSAKYS VEIKIAI PRE
ZIDENTUI.
jon.
Prieš sukilusius vokiečiai
panaudojo armotas. Daugetisj Copenhagen, spal. 11.—Gau
ta žinių iš, Berlyno,x kad Vo
belgų nužudyta. !
Iš
Flandrijos . vokiečiai kietijos kanclieris rytoj eis
kraustosi ir viską su savimi parlamentan ir po to tuojaus
gabenasi. Pilni keliai galvijų,! duos atsakymą prezidentui
/
arklių ir kiaulių. Tai visa va Wilsonui.
romą į Vokietįją.
UNGARIJA NORI ATSI
Zurich, spal. 11.—Pranešta, MESTI NUO AUSTRIJOS.
kad vokiečių gen. Ludendorff
Londonas, spalių 11.— Iš
nukeliavęs Berlynan, kur bus
svarbi karininkų , konferenci Viennos pranešama, kad ungarai ima plačiau ir viešiau
jakalbėti apie Ungarijos atsky
gamo. Visam vokiečių šone rimą nuo Austrijos.
matomi gaisrai. T a į dega pa Iš Varšavos pranešama, kad
degti miesteliai ir sodžiai. tenai busianti paskelbta proHunai viską naikina. Paskui klemacija apie visų Tenkų te
save nori palikti tik vienus ritorijų sujungimą po viena
tyrynus.
v$Mžia,
•

Marob 81, 1916, at Obioago, Dftaola onder the Act of Marck 8, 1879.

PIRKIME BONOSUS!"
Nekuomet nestatykime
klausimo, kuomet karė
pasibaigs. Bet visuomet
sakykime; Kuomet karė
bus laimėta. Karė gali
kartais pasibaigti greitai.

Bet karės laimėjimas yra
kas kita. Karė gali pasi
baigti be mūsų pastangų.
Bet karę laimėti—reikia
būtinai visiems subrusti.
Karės laimėjimui yra
reikalingi pinigai. Ameri
ka turtinga. Tuos turtus
valdo žmonės. Taigi rei
kia, kad žmonės, katrie
taikos laikais čia pratur
tėjo, dabar remtų vy
riausybę, kuri įgaliota
vesti karę prieš šalies
priešininke. Remti vy
riausybę reikia ir darbais
ir savo turtu. Reikia pirk
ti vyriausybės išleistus
Laisvės bondsus.
Kuomet kas perka Lais
vės bondsus, tai tegu ne
pamano, kad jis už bond
sus mokamus pinigus do
vanoja vyriausybei arba
daro kokią nors dovaną.
Jis tuos pinigus vyriau
sybei tik skolija. Bondsų
pirkimas reiškia pinigų
paskolinimas, už ką gau
nama geras nuošimtis.
Bondsų pirkimas tai nėra
kokis nors asmeniškas pa
siaukojimas, bet visuome
ninė priedermė. Tai patrijotkmas. Tai pasišven
timas ui savo mylimą ša
lį, už laisvę, už žmonių
teises.
* Kas perka
Laisvės
bondsus, tas prisideda ne
tik prie karės pabaigos
pagreitinimo, .bet ir jos
laimėjimo. Gi laimėjus
karę, bus geriau ir ra
miau gyventi ne tik savo
namuose, bet visam pa
saulyj.
Pirkime bondsus!

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.
Washington, sapl. 11.—Va
kar paskelbtam kareivių nuo
stolių karės laukuose Sąraše
yra:
Žuvusių mūšiuose 45
Pražuvusių mūšių metu 49
Pavojingai sužeistų 166
Mirusių nuo žaizdų 9
Mirusių nuo visokių nelaim. atsitikimų 4
į
Mirusių nuo ligų 9
Mirusių nelaimėse su aero
planais 1.
ABDIKAVĘS KAIZERIS.
Stockholmas, spal. 11.—Čio
nai pasklydo stiprios žinios,
kad abdikavo Vokietijos kai
zeris. Bet nėra patvirtinimų.
SUSIRGCS LUDENDORFFAS.
Washington, spal. 11.—Val
stybės departamentas iš vie
nos neutralės šalies gavo ži
nių, kad vokiečių gen. Luden
dorff susirgęs ir atsisakęs va
dovauti armijoms.

G H I G AG 0 J E
BEAUTOMOBILINIAI SEK
MADIENIAI.

METAI-VOL. III.

No. 238

KĄ SAKO VOKIEČIŲ SPAUDA
APIE TAIKOS PASIŪLYMĄ

Iš Washingtdno parėjo ži
nia, kad . beautomobiliniai
Amsterdam, spal. 10.— Vo
sekmadieniai ir' tolesniai bus kiečių spauda apie savo naują
palaikomi. Sakomgi, kad taip kanclierį atsiliepia su nepasi
tęsis per ateinančią žiemą ir, tikėjimu. Komentuoja jo pa
sakyta parlamente kalbia ir
gal,v kol karė pasibaigs.
(Jazolina, kurią sunaudoja pasiųsta prezidentui Wilsožmonės automobiliams, reika nui' taikos pasiūlymą. Iš vilinga karės reikalams. Kai- sako matosi, kad vokiečių dva
kuriems norėtųsi, kad gazoli sia labai toli nuo to, kad pa
ną automobilių savininkams jausti kaltybę už savo piktus
butų skiriama tam tikromis darbus.
dalimis.
Westphalien Zeitung aš
Bet čia daug darbo praves triai užsipuola prie kanclierį
ti tokią "porcijinę" sistemą. už jo pasakytą parlamente kai
Daug praktiškiau sekmadie bą. Sako, tai sunkiausias smū
niais nevažinėti automobiliais. gis, kokį kas kuomet nors ga
Užtenka tam tikslui šiokių lėjo užduoti vokiečių tautai.
dienų.
"Toji kalba", rašo tas
dienraštis', " reiškia pilną at
BAŽNYČIŲ PRIEANGIUOSE sisakymą mūsų nuo flaman
dų politikos ir visiškas. mūsų
BUDELĖS:
laimėjimų vaisių rytuose pa ve
J o Augčtoji Malonybė Chi-! dimas pergalėtojams. Pabalticagos Arkivyskupas visiems \ jos germanizmas yra pasmerkklebonams išsiuntinėjo raštą, i tas pavirsti į griuvėsius ir ten
kad jie bažnyčių prieangiuose durys yra atviros bolševikizpagamintų tam tikras budeles L : > i
mui
arba stalelius ateinantį sek
Netikęs pienas.
madienį ir tam tikri įgalioti

nai užpakalin ir sulyginta su
mažiausiomis, nieko nereiš
kiančiomis, tautomis.
Ką sako Kruppo dienraštis

Allgemeine Zeitung" iš Kssų, sakosi, esąs didžiai nusi
minęs, jog išnaujo'kreiptasi į
prezidentą Wilsoną su taiko*
pasiūlymu. Tasai pasiūlymas,
sako, yra "ypatingos rūšies
optimizmas" p 0 nepasisekimų
praeityje.
Kritikuodamas
kanclierio
kalbą pažymi, kad Vokietijai
nepridera apleisti nei Belgi
jos, nei laimėjimų rytuose.
Tik parodyti priešininkams,
kad jų spėkos baigiasi i» bus
visai sulaižytos.
/
Schleisische Zeitung rašo:
"Negalime laukti sasimylėjimo arba garbingos taikos.
Būti silpnam—tai mirtis; mir
tis vokiečių tautai ir kiekvie
nam vokiečiui. Mirtis ir ne
laisvė. Todėl turime but per
galėtojai ' '.

Laukia pažeminančio atsaky
Sumanyme iš Alzaso ir Lormo.
raine sutverti federalę vals
Walter Rathenau dienraštyj
tybę tasai dienraštis mato ne
sąmonę, kuo gana dažnai pasi- Yossrsche Zeitung rašo siiaipžymfk"voRiecių" polilTka,J ypač .sfef. Užvardinta "* Juodo ji ulo
sav 0 taikiningose pastangose. ną'\ Ten jis pastebi, kad, < rdi, reikia laukti nuo ore*. Wi]
Ir klausia:
" A r kanclieris įsivaizdina, šono pažeminančio - atsakymo.
ar gal tą daro didžiuma par Sako:
"Neatsakančiuoju laiku l u - '
lamento, kad tokia politika
-į'
gali su prievarta padaryti domės intraukti į nepru.
taiką? Argi jie drįs ,monyti! domės intraukti į neprisirpusį
vokiečių tautą net ligi tos ri-1 mūsų Danzigo,k aipo lenkams
bos, kad jai įkalbėti, kad pre uosto. Sugrąžinimas Belgijos
zidentas
Wilsonas
teiksis ir šiaurinės Prancūzijos bus
PARODAVIMO REIKALAIS maloniai nusižeminti priimda beveik lygus 50 milijardų at
mas mūsų pasiūlymą ir tai at- lyginimui.
" A r buvo apie tai nors tru
Ateinantį šeštadienį paro-1 liks su kokiu 0 tai kitu tikslu,
davime dalyvaus valstijos gu- j bet ne sų tikslu suspauski vo- putį pagalvota pasiunčiant
pasiūlymą! Kas neteko savo
bernatorius Lowden ir buvęs kiečius lig mirties?'
Dienraštis intaria naują val proto—privalo but pavarytas
Suv. Valstijų prezidentas H.
Taft. Jiedu eis parodavimo džią nemokėjime apkahmoti šalin. Jei tik bus nepatenki
nuosavių uždavinių. Valdžios nantis atsakymas, negalima
priešakyje.
Bus ir indomybių vidu- žingsniuose matosi neaišku mums praleisti nei vienos die
nos. Turi but įsteigta apsigi
miestyj parodavimo metu. La mai ir bailumas.
nimo ministerija .iš karininkų
kūnų skadronas, pakils, į pa
Tai tik angliška kalba.
ir civilių. Ir karėn turi but
danges su tikslu apginti vidu"Tokia taika, kokios nori pašaukti visi, kas tik gali val
miestį nuo priešininkų lakūnų
užpuolimo.
į naujas kanclierius", rašo tas dyti ginklus."
Gauta.žinių, kad Vokietija
Maršuos 5,000 jurininkų, pat dienraštis, "butų gera An
tūkstančiai darbininkų ir dar glijai, nes padidintų- jos gar jau gavo prezidento Wilsono
bininkių is* įvairių karės dirb bę ir pasaulin viešpatauti pas atsakymą. Ateinantį, šeštadie
tuvių. Paskui maršuos sky tatytų anglo-saksus. Gi Vokie nį kanclieris su tuo atsakymu
rium kiekviena įvairios tau tija tuomet butų nustumta pil eis parlamentan.
tos su "flotais" ir benais ir
TERRORAS PETROGRADE. ATKELIAUJA PRANCŪZAI
su savo tautų vėliavomis.
PAGERBTI KARDINOLĄ.
Bus iškilminga diena. Lie
tuviai kuoskaitlingiausiai tur Visi bolševikai turi but tero
Paryžius, spal. 11.— Pralo
ristai.
dalyvauti.1
tas . Baudrillart, Arraso vysv
Stockholmas, spal. 11.
kupas Julien, kun. Guilmant
IŠVEŽIOS TIK KARTĄ
Petrograde išnaujo siaučia bai ir kapitonas Dutčfit, Katalikiš
DIENOJE.
sus terorizmas. Bolševikai žu- ko Universiteto Lillė'j profePo spalių 15 d. visos Cni- do žmones tiesiog gatvėse, šorius, iškeliauja į Suv. Valscagos departamentinės ir gro- Bolševikas M. Zinovjov, arti- ti jas dalyvauti J o Eminencijos
serinės krautuvės nuperkamų j mas Leninp sėbras, pasakė, kardinolo Gibbonso jubiliejuje
jose prekių kostumeriams ne į kad kiekvienas bolševikas, spalių 20 d. Kardinolui Gfl>
tuojaus pristatys. Del to pris- kiekvienas tikras revoliucijo- bonsui sueina 50 melų, kaip
tatinėjimo miestas padalytas nierius turi but teroristas. > jis konsekruotas vyskupu.
Tie svečiai atstovaus Kata
į distriktus. Ir į kiekvieną
Buvo pakilęs tarp pačių
distriktą nupirktos prekės bus bolševikų sumanymas paliuo- likų Bažnyčią Prancūzijoje.
žmonėms pristatomos tik vie suoti iš kalėjimų yisus politikinius prasižengėlius, supran UŽPUOLĖ S. V. PASIUNTI
ną kartą dienoje.
NYBĘ.
Krautuvėms bus palengvi tama, buržujus. Bet bolševikų
Stockholm, spal. U.— Va
nimas. Nereikės laikyti dau vyriausias sovietas atmetė tą
kar čia gauta žinia, kad bolgelio vežėjų. Žmonėms br sumanymą.
Tambove nužudytas gen. ševikaį užpuolę Maskvoje S.
progos lengvesnes prekes nu
sipirkus "pasiimti, namo pa Volkov, buvęs rusų policijos Valstijų pasiuntinybę ir paviršininkas.
grobę raštų.
tiems.
žmonės pardavinėtų . Laisvės
bondsus.
Trečiosios Laisvės Paskolos
kampanijos metu tokiuo. būdu
bažnyčiose surinkta kctioifika
tūkstančių dol.
Arkivyskupas :£avo rašte
klebonams pažymi, kad kata
likai žmonės kaip rėmė, taip
turi remti sav 0 šalį ir jos rei
kalus. Katalikai kaip pirmiau,
taip ir dabar turi darbuoties
už karės laimėjimą ir savo ša
lies gerovę.
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Tautos Fondo Reikalais.
/

.

„

*-

KODĖL KARUS DEPARTA
MENTAS APRUBEŽIAVO
SIUNTINIUS KARI
NINKAMS.

— —

Peni
«

» • - - » •

Katekizmas Paveiksluose.

Nors kartą turime prieiti !gi jie ne centais kraują ant
prie to, kad visos lietuvių ko-'savo tautos aukuro, bet šimKun. F . B. Serafinas
Sulietuvino
P a b U s h e d Daily E i c e p t Sundayi by
Amerikos armijos Prancū
/
visi. prakilnesnieji į tais.
Jų - pasiturintieji žmor&EJrUMEKATOS U D l i l
D R A U G A S PL P,T I S H I N G OO., I n c . , lonijos,
zijoj vienas mažesniųjų ne * —
Metama . . . - ,
*...»
t 5 . 0 0 1*0© W . Mtfc B t , CbJoa«o, DJinoU. lietuviai
pradėtų v rupinties nes: biznieriai, profesijonalai
ANTRAS SKYRIUS.
smagumų yra aprubežiaviPusei m e t ų
$3.00
Lietuvos
reikalais.
Iki
šiol
tūkstančiais
aukauja,
o
darbiP r e n u m e r a t a mokaai iSkalno. L a i TERMS O P SUBSCRIPTIOlf:
mas, kokį Karės Departamen
AR ESI KRIKŠČIONIS?
šimtais,,
dešimkėmis.
One year
f 3*K> budavo taip: jei kurioje Kb- ninkai
v
*
>
skaitosi n u o u ž s i r a š y m o dienos,
tas ant siuntinių karinin
kliuI. — KĄ REIŠKIA KRIKŠČIONIS?
n e n u o N a u j ų Metų. N o r i n t p e r m a i - s i x m o n t h s
$S.OO lonijoje atsirado vienas-kitas Jų visos, organizacijos,
kams
uždėjo
ir
kurį
iš
fronto
* styti adresą, v i s a d a r e i k i a prisiųsti ir • _ .
_ , _,..._
ir bai, draugijos taip nutarė,
mn n _ veiklesnis žmogus," tai kiek
•
\
"~ ————————
laiškai taip priešakin iškišo.
• e n a s a d r e s a s . P i n i g a i g e r i a u s i a siųsti • T h u r s d a y ' s EdiUim
''
*2-°°
17# _^ Ubagė karalijos paveldėtoja. — Jei kas klausia
ttperkant
k r a s o j e a r e x p r e s e "Money ;
2c A C O P T * surinkdavo * aukų, bet kur ne kad kiekvienas jų n a r ^ turi Kovojantieji vyrai nesirūpina
NEWS^TAIO>S
mūsų — ar esame krikščionys? — atsakome:
" T a i p , iš
Order arba įdedant pinigus į regi- :
būdavo kam padaryti pra mokėti Leųkijos
reikalams
armijos krasos siuntinėjimo Diev!o malonės/ 'T Yra tai didi garbė, mielas skaitytojau, bū
s t r u o t ą laišką.
Ad vertis J ng r a t e s on applieation.
džią — nieko ir nedarydavo. mažiausia po du dolieriu. Tai
smulkmenomis. Jie vientik.' ti krikščioniu, nes tas vardas duoda žmogui nepaprastą tiesą.
Šimtai
tūkstančių
lietuvių yra faktas. Galima tikrai tą
žino, kad krasos parėdymas
Kunigas M. Boudon iš Evreux vyskupijos Prancūzijoje,
V
stovėjo nuošaliai nuo lietuvių prirodyti.
apie rišulių' į frontą siuntimą yra apsakęs sekantį atsitikimą, kuris įvyko Liudviko XIV
- 1800 W . 46th St.,
T»i. McKiuky fįU
C h l c a g o , III.
visuomenės.
t
prašalino mažus kartkartiriius laikuose. ,
Žydai.
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Taip būti negali.
Šian
siurprizus, kurie pastaraisiais
Tūlame tos vyskupijos mieste buv 0 statoma bažnyčia.
dien,
kada
visas
pasaulis,
ne
Nei
vieno
žydo
nerasi,
ku
.» Penktadienis. Spalio 11 d. Germanas. Placidas.
metais įiek malonumo suteikė Kreiptasi į parapijomis, kad kiekvienas sulig išgalės aukotų
sigailėdamas
nei
turto,
nei
ris
šios
karės
Jaikuose
ba
Šeštadienis. Spalio 12 d. Maksimilionas, vysk.
ir buvo dikčiai vertinas atly tam prakilniam darbui.
gyvybės, kovoja už savo tei- dautų, nežiūrint toj kad jie ginimas už vargus ir kovas
Viena sena, neturtinga moteriškė, mažne ubagė, atėjo
ses, ir ,lietuviai turi subruzti, Inei ūkių neturi. Amerikos svetimoj šalyj.
Suprantama, zakristijon pas kunigą ir duoda jam tris " f r a n k u s " bažny- '
visose viešose vietose išlipinti
.1
turi tarti savo žodi, kad nori žydai milijonus savo badau- jaunuoliai užjnryj parėdymu čiai aukos. t
*
r* pakabinti parašai: "Dieve,
buti laisvais, turi stoti dar-jjantiems
broliams
sudeda, nepatenkinti ir apie jį šneka,
Kunigas nustebęs prabilo: " K a i p tai, brangi močiute,
pragaišink Angliją!''
ban ir stoti neatidėliojant, nes Kiekvienas iš jų moka ma- kaipo apie visai neteisingą jų jųs norite aukoti tuos pinigus bažnyčiai! — Man matosi,
Juk tai baisiausias piktžo
kad jums pritiktų iš bažnyčios kokią auką gauti. Jūsų ap
Mūsų socijalistų leib-orga- džiavimas. Bet, rasi, Dievas kiekviena veltui praleista va žiausia po delierį ne į mėnesį, teisių suvaržymą.
landėlė Lietuvai skriaudą ne bet į savaitę.
Nors Karės Departamento daras, aiškiai, liudija, kad esate neturtinga."
- n a s "Naujienos" veda jpn-|į r B n b a « ta pastoriij-aktorių
"Ką, aš neturtinga!'sakai, gerbiamasai Tėve? — Argi,
ša ir gali Neprigutmingosios
viršininkai, , kurių didžiuma
čus su p. inžinierium Naruse- už- jo pagoniškas kalbas.
aš nesu krikščionė, duktė dangaus Karaliaus, paveldėtoja
Mes.
Lietuvos reikalus pražudyti.
turi sūnų ar artimų giminių
- vičium. Pastarasis
vienam
•
Būdami apsileidime, galime 4 Mes irgi galėjome tą patį Prancūzijoj, dikčiai simpati amžinos karalijos? — Tatai nesibijok, Tėve, aš užsidirbsiu
. "tautininkų" laikraštyj buvo
Gi. tvirtai tikiu, k*ad mielaširdingas Dievas,
praleisti tą gerą progą išgau padaryti. Neįstengėme. Del- zuoja karininkų nusiskundi savo maistui.
'. parašęs, kad Lietuva jau apnepoilgam laikui paims mane savo amžinon karalijon."
ti
sav
tėvynei
laisvę.
ko?
DeIto
kad
biskutį
bu
0
>
mams apie siuntinių suvaržy
V. sisprendžiusi savo šalies rei
Ar gali kas turėti prakilnesnius jausmus už tą senelę?
vome
nerangus,
nesusitvarkę.
Broliai,
juk
nei
vienas
iš
mą, bet jie žino, kad apie pa Kaip jinai jautėsi ir, giliausiame įsitikrinime, sakė; kiek
kalais. "Naujienos" to nepri
mūsų nebenorėtume Lietuvą Daug pinigo praleisdavome rėdymo pamainymą nei kal vienas krikščionis - katalikas gali jausties bei sakyti.
pažįsta. Šitas "socijalistų laik
Gi
vergijos bereikalingai, gi tautos rei bos būti negali. Suprazdami, tu, mielas skaitytojau, .paklabink ^savo sąžinės durysna ir
raštis pasiremia net
naujo Suv.. Valstijų karės depar matyti žvangančią
kalams nieko arba, jei skirda- kad fronte vyrai nepaprastai sužinok, ar sulig savo elgimosi visuomet buvai bei esi ver
l Vokietijos kanclierio kalba, tamentas paskelbė, kad apru- pančiuose 'surakintą.
ištvermųs yra sunkenybėse, tas didžiuoties brangiu bei prakilniu krikščionio vardu! —
Žinant, kad ši karė Lietu vome, tai tik centais.
. andai pasakyta parlamente.
bežiuojamas siuntinių gabe
išris, žinant, Jei tikrai norime Lietuvai kurių išvengti negalima, jie Debussi, Month of May, 127.
Ginčai čia pakilę ne už pa- nimas iš Amerikos ameriko- vos klausimą
išparodyti
tj apsisprendimo principą, tikjniškiems kareiviams Prancu- kad esant vertais būti tikrais laisvės, suminkštinkime savo daro * pastangas
. už tatai, kieno turi but viršus, jzijoje. JFas paskelbimas sukė- ir ištikimais Lietuvos sūnu širdis, tapkime duosnesniais kiekvienam kovojančiam vy karininkui yra aiški negali
rui parėdymo reikalą, kuris mybė, Tokiose aplinkybėse
Inžinierius Naruševičius nė-jlė didelį nepasitenkinimą tar mis, pasaulis duos mums lai tėvynės reikalams; "'surinkim
stambius siuntinius iš krasos kelių milijonų rišulių kas mė
ia Amerikos lietuvių vkuome-lpe kareivių giminių ir pažįs- svę, gi priešingai — paliks iki Kalėdų 50,000 dol., be ku
nuo pristatymas tikrai milži
mus užpakalyje kitų tautų, rių kova už -Lietuvos nepri- prašalinti paskatino.
nės svečias. Jis yra "tauti- tajnų.
Jeigu kiekvienas Amerikos niško žmonių ir vežimų skai
ninku" šulas. Bet tasai fak Parėdyme sakoma, jogei ne kurios mus sumindžiotų, su gulmybę bus begalo sunki ir
karininkų užjuryj gautų 5 čiaus reikalautų. Tokiai or
tas nesulaiko mūsų tarti žo galima siųsti jokio siuntinio trintų ir iš m|us brangios tė tiesiog negalima.
suteikia kožnai šeimynai dežnu
dį, x kad inž. Naruševičius dau į Prancūziją nei vienam ka vynės liktų vien tik Lietuvos Tad nelaukdami prisidėkim svarų siuntinį iš namų kas ganizacijai sutverti, supran
kraigais
aptaškyti prie Tautos Fondo. . Aukoki mėnuo, krasos organizacija tama, reikėtų ' iš generolo PARTOLA taip, kaip tie pagar7
giau žino apie Lietuvos ap- reiviui, jei tasai neturi tam vaikų
me į Kalėdinį Fondą, surin Prancūzijoj but priversta ap Pershingo kovojančių pulkų sėję saldianiai išvalo kraują ii
griuvėsiai.
Ta
Lietuva,
ku
sisprendimą arba neapsispren-j tikslui specijalio leidimo nuo
vidurius, gerai veikia ir praša
k i m e 50,000 dol. iki Kalėdų.
atimti.
ri
per
amžius
išlaikė
savo
sidirbti su daugiau negu
dimą, kaip mūsų socijalistų i savo .viršininko.
lina :
į •
/
Laiko
nedaug
—
dirbkime
ir
kalbą,
papročius,
išnyktų.
5,000 tonų krasos siuntinių,
Armijos viršininkai Pran
vadai apie savo socijalizmą.
Karės viršininkai Prancūzi
dirbkime!
>
Blogą vidurių virškinimą,
kaipo priedą prie skaitlingų cūzijoj deda visas pastangas
"Naujienoms" čia neapeina joje pasakoja, kad jei kiekvie Mūsų ainiai, prispausti lenko,
žarnose užsikimšimą.
pačtos siuntinių, kurie ir taip parūpinti nuolatinį ir greitą
pats apsisprendimo
klausi nas milijoninės armijos (gi^ vokiečio ar ruso baisia lete
Klaidingos paskalos.
jau perdaug krasos išgales aprūpinimą pirmosios klesos Pamestą epėtitą ir
mas, bet tik tas, kaip tai Lie jos yra arti pora milijonų) na, verktų ir griežtų danti
Galvos skaudėjimą.
Ir
Tai yra pat sa
P-nas • M.
Šaučuvėnas, apsunkina.
Užvertimas to siuntinių.
tuvos žmonės galėtų apsis kareivis iš namu turėtu kas mis, keiktų savo bočius.
Tūkstančiai pagyrimo laiškų
pręsti be socijalistų.
Tegu mėnuo, gauti penkių svarų kieno butų kaičia! Kas lik " D r a u g o " 214 numeryje ra kios naštos, penkių tūkstan vyje milžiniška užduotis ir
Lietuvos
pardavikais ? šo, buk Tautos Fondas nešei- čių tonų į mėnesį, ant orga kur-kas Amerikos karinin patvirtintą gerą veikimą PARTO
Lietuva palaukia. Po karės iš- siuntinį, tai tie siuntiniai kas tų
Daugelis didžiuojasi savo
Mes.
piąs belaisvių. Jis perskai nizacijos palenks ją iki sukri kams ir jų šeimynoms svar LA.
lys iš visų pakampių socijalis m(,nuo
p a d a r y t ų 2,500 tonų.
tęs belaisvio p. A. Savickio timo. Tokiu būdu laiškai, besnė, negu rišulių iš nanjų sveikata pasidėkojant vartojimui
*- tai, suburbės jie į Lietuvą, Tam, tikslui prisieitų panau- Ne, mes nesame ir nebūsim
pristatymas. Karės Departa PARTOLA.
laišką iš Roterdamo, sumanė kurie
karininkui
kur-kas
Lietuvos,
savo
tėviškės
pra
*
tuomet tai bus tikras apsis- doti'dideli garlaiviai."Kas mėmentas
vyrus
aprūpina
geres
pabausti
Tautos
Fondą
už
jo
-svarbesni,
negu
saldainiai,
ciSaldainiai PARTOLA malonus
prendimas.
dideliu laivu turėtų žudytojais, nes mes ja^-myli- nesušelpimą.
n u o du
Anot
to
p.
M.
niu
maistu
ir
drabužiu,
negu
ir skanus.
Dėlto juos galima
garetai ir knygos iš namij, bu
mylime jos kiekvieną
Tai tokrn bjauri socijalistų gabenti tik vien.us siuntinius, me,
Šaučuvėno
"
I
r
mano
žodis''
jie
Suvienytose
Valstijose
duoti taipgi ir vaikams-* Jeigu
kampelį, /mums skaudu, bega
tų bevilčiai sutrukdyti ir gali
\ prigimtis. Pasaulis be jų ma- skiriamus kareiviams.
butų buvę .visai nedasakyta,
pirktis galėtų.
Kvatiermeis- jus mylite savo šeimyną ir bran
rionės valdosi. Bet jie nuolat
Tokiam atsitikime žymiai lo skaudu butų matyti priešo jei nebūtų suklaidinęs bent būti nepriduoti keli mėnesiai terio Korpusas dabar parūpi ginat sveikatą J užsakykit tuojaus
šaukia, kad be jų tas negali m i t u sutrukdyta maisto ir ka- niekšišką koją ant Lietuvos, savo kolonijoj esančių Tau po to, kaip Prancuzijon jie na cigaretų ir saldainiai prie dėžutę PARTOLA.
kurios kiekvienas žemės skly
pristatyti buvo.
• "Q^rės medžiagos siuntimas. Nes
tos
Fondo
skyriaus
narių.
Ar
kasdieninės porcijos yra pa PARTOLA
yra
geriausias
pelis yra sulaistytas bočių
5,000
tonų
siuntinių
perve
- Ve kodėl socijalistai ne- į dviem laivais galima per mėViena draugas vyrų, moterių ir vaikų.
kraujais, ją beginat nuo žiau gerais ar \blogais norais tas žimas reikalautų keturių dik- prastu apsireiškimu.
pripažįsta apsisprendimo. Ir j nesį visakuom aprūpinti tris
šeimynoje
" ž o d i s " yra viešai pasakyta
tinis dalykas, kurio armija Kiekveinas lietuvių
raus
kryžioko,
nuo
ruso,
len
tokų
laivų
kas
mėnuo.
To
• to jie nekuomet nepripažins, kariuomenės pulkus.
ko, totorių, mes nebenorime — lai visuomenė sprendžia. kios per vežamosios intalpos patenkinančiai pavaduoti ne privalo rasties PARTOLA.
Patsai laivais tų siuntinių savo tėvynės žemės giliau Aš pasakyčia tik tą, kad p. M.
išgali, yra numyJLotųjų namiš PARTOLA rekomenduojąs! ir
atėmimas
iš
transportaci
jos
pasiuntimas
dar
yra
.menkas
Blog
bevilginti savo ir mūsų ainių | Šaučuvėnas, ar jo diktatorius, tarp Suv. Valstijų ir Pran kių laiškai. Iš to atžvilgio" parsiduoda didelėse dėžutėse, ku
daiktas prieš tų siuntinių iš
ašaromis.
Mes norime Būti neseka katalikų spaudos. Juk cūzijos rimtai atsilieptų į rišulius siųsti draudimas tol rios ,kainuoja Hk po 1 dol., 6 dė
dalinimą kareiviams Prancū
žutės už 5 dol.
(105)
laisvais, neprigulmingais! Ša kiekvieną mėnesį T. F. valdy nuolatinį maisto ir amunici- tęsis, kol krasos viršininkai
zijoje.
Anot telegramų, prieš pat
lin vergijos retežiai nuo Lie ba atiduoda ineigų ^atskaitas, - j o s siuntimą frontam Me- Prancūzijoj nepajėgs su jais
Reikia žinoti, kad ameriko tuvos!
^taikos pasi.ulymą
talkinin
Lauk visi mus prie gi išėjimai yra viešai skeI-|^ d ž i a g 0 S Yipštis'iS 5,00(
000 tonų taip apsidirbti, kad pavojun
niški
kareiviai
yra
išsklaidyti
biami
kas
trys
mėnesiai.
Tad
kams, vokiečių kaizeris lanšai iš ten!
yra užtektinu, kad Prancūzi
išstumti nereikėtų pirmosios Graži ir naudinga dovanėlė kožišilgai
viso
vakarų
fronto,
po
p.
M.
Šaučuvėnas,
pirm
klai
"Ikęsis Alzase ir tenai taip kal
Lietuviai,
įsigilinkime
į
nam prisiuntusiam užsakymą ir
joj palaikius daugiau, negu
visą
Prancūziją.
Ir
nei
vienas
dinus
žmones,
privalėjo
pas
klesos
siuntinių
pristatymą
bėjęs į kareivius:
Lietuvos praeitį, dabartį ir
pinigus sykiu su tuo pagarsini
šešius pulkus (regimentus)
kareivis
neturi
nuolatinio
ad
tebėti
iš
T.
F.
atskaitų,
kad
mu.
jos ateitį.
U ž d e k i m e sau
"Nei prancūzai, nei ameri
pilnai aprūpintus ir kovai Amerikos karininkams.
klausimą: " A r norime Lietu jis yra belaisviams suteikęs prirengtus.
Laiškua ir užsakymus adresuo
konai nesulaužys mūsų karės reso.
nemažą
pagelbą.
Štai
15
d.
Pagaliaus siuntinių siunti vai laisvės ar pražūties?" Ir
PRIGĖRĖ-^UKRITCS NUO kite.^
: fronto Alzase ir Lorraine. Gin
Žmonių,
reikmenų
ir
veži
sutrukdytų tada stokime darban.
Dar vasario, 1918 m., pasiųsta per
VEŽIMO.
sime tas provincijas ligi pa<- nėjimas žymiai
APTEKA PARTOSA
mų
suorganizavimo
didumas,
Šveicarijos,
"
L
i
t
u
a
n
i
a
"
6,000
laiškų
pristatinėjimą
karei
be
nepailskime,
ištesėkime.
„kutinio kraujo lašo. Tos pro160 Second Ave.
kokis reikalingas kad aprūpi
dol.
vien
tik
belaisvių
šelpi
Anthony
Sarijiman,
811
viams.
O
juk
kareiviai
laiš
Štai
geras
mums
bus
egza
vincijbs priguli mums, nes jas
nus "parcel p o s t " siuntinius Milton a ve., ties 15 gat. pa New York, N. Y. Dept. L. 4.
mui.
Gi*
dabartinė
delegaci
kus
pirm
visoko
turi
gauti.
minas,
tai
surinkimas
iki
Ka
Tmums pavedė Visagalis. Lai
neprigulmin- Amerikos miestuose su dviem kraščiu ežero važiuodamas
kysime todėl tas provincijas Šiandie' kasdien išimtai tūks lėdų Tautos Fondan 50,000 ja, išvažiavusi
milijonais ir viršaus gyvento
ir B o n d s P e r k a m i ir P a r d u o 
Ildel jų gyventojų gerovės ir tančių laiškų siunčiama iš A- dol. Sakysime Amerikoje yra gos Lietuvos reikalais Šveica jų, yra visiems gerai žinomas. nukrito nuo vežimo ežeran ir Sd taomt ki s veiklu.*,
d a r b a s . Andretvs & Co.,
rijon, išvežė 15,000 dol. Lietu
ę
prigėrė.
merikos.
tik
pusė
milijono
lierUvių.
Lai
Dievo garbės.
108 So. L a Salle St., u ž d ė t a 1900 m .
Tiesą sakant, New Yorkas ir
vos
šelpimo
reikalams,
iš
ku
kiekvienas iš įą deda p 0 15c.
"Mūsų ištikimi sąjunginin
Chicaga šioj šaly tėra viena
ir tai jau 50,000 dol. sudaro. rių dalis eis ir belaisvių sukai yra su mumis tame reika
tiniu miestu, sulyg cenzo ra
Bet ai/ tik pusė milijono Ame- šelpimui.
le. Paskutinis mūsų ' kareivių
portų, kuriuodu per du mili
rikoje yra lietuvių? ' A r lieBroliai, pirm darant koMainieriai, mtehanikai, audėjai, fabrikos ir siap visokie
kraujo lašas bus išlietas, Icol
jonu persirito. ,> Dviejų mili
darbininkai, dirbimti viduj ir lanke, yra amžini drangai
tuviai jau ant tiek nuo savo kį
žingsnį,
apsvarstykime,
jiems pasiseks išplėšti mums
jonų armija, krasos viršinin
o>z->:i
tėvynės butų atšalę, kad tik kad jis. nebūtų mūsų tėvynei
tuos kraštus, kurie priguli
kų žvilgsniu, yra kur kas di
. >v .t-'<!
10 centu jai teaukautų? Ne, kenksmingas.
Ką-nors suarVokietijai.
desnė bendrija, nes ji viena IMF 9 1 B - Jau suvirs penkioB-dešitntys meta
šiais
metais
Jįekvienas
lietudytį
yra
visada
lengviau,
ne
kaip iita pinki gyduole yra var
' "Mūsų priešininkai negali
tiniai iš suaugusiųjų susideda
tuotam*
tu geriausioms pasek
S
vis,
kuris
dirba,
Kalėdų
dogu
pastatyti.
mėms,
išgydymui
runiatizmo,
atsiekti ir neatsieks to tikslo.
ir kiekvienas vyras siuntinių
skausmu kratinėje, šonose ir rau
vaną Lietuvai turėtų suteikti
menyse, neuralgijos strenu die
Esame Dievo apginime".
L. Simutis,
gauna.
Apart 'to, tieji "gy
•Vf- ' a y
gimą, šalčio ir kosulio.
mažiausia po 5 dol., o šiap jau 465 Grand St., Brooklyn, N.Y ventojai" nėra susitelkę į
x|
Nei vienas kariaujančių ša
t
HUNGEIV
auka
mažiau
dolerio
būti
ne
lių valdovas nepavartoja su
miestą, kur grįstos gatvės ir
For three years America Hai turėtų. Nes visi galime.
lt
.;
-f
tokiuo dideliu
pažeminimu
i X
i'
pas-tovųs
adresai
randasi.
Jie
—
Rymas,
spal.
9,—Černofought starvation m Belgium
Dievo Vardo, kaip kaizeris.
1 '•>
gorija karės metu neteko pu yra išsimėtę p i Prancūzijos
WU1 you E*t Iess-whe*±
r*
Lenkų pavyadis.
I r tai kuone kiekvienam žing
meat — fats and sugar
miestus,
didžius
ir
mažus,
po
sės milijono gyventojų. SiauP
that
tf*
may
štili
senei
-j
snyj. Vokietijos miestuose su
Jaukus,
po
miškus
ir
po
apka
Lenkai greitu laiku žada čia ten baisus badas, kurs daii
food m.ship.toad*T
Vienutės nuolatos kil
to paties kaizerio leidimu vi|surinkti dešimtį milijonų do- bar kas mėnuo prarįja 5,000 sus.
nojasi ir pastovu^ antrašas
su karės metu miestuose ir •»»»•» »w»» »«»o .sviNuraazioa 'lierių. Kaip jie rejrfca! Nu- žmonių.
F. AD. RICHTER 4 CO., 74-80 WMWngton St., New YorkS N. V. /
L I E T U V I Ų K A T A Z J Z C DIEJIRABTIii
Kiną k a s d i e n a I š s k y r a s a e d ė l d i o n i a s .
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Katalikiški Padavimai

F&ZBSB

ME
Rug
nų ir
vo sur
no Vs
karas
nių at
dangi
šio ru
Šita d
vuoja
Pat*
Parko
rims s
Mer
šykitėi
nes vh

"Draugas"

z Nepripažįsta apsi
sprendimo.

^

r-

Aprubežiuota Ka
reiviams Siun
tiniai,

Palaiminimą
ir Sveikatą

a su tuo Kai
zeriu.

VELTUI

DRAUGAS NELAIMĖJE!
PAIN-EXPELLER

i

Kai]
viai,
darbuc
virtosi
hondsi
zuoti
kurie
mus i
Paskol
lietuvi
mi.
lietuvi
kimo 1
mitetą
bėga į
šo, kil
kompa
tuo pa
kimyb<
tuvėse.
nežino
paliks
kompai
už tiek
kusi b
<io, ka<
Trečios
bondsu!
tuvėse)
prie ve
ant jų
Ta i g
Kelkiui
bet n
Lietuve
tuvių l
lenkų.
Bet
pasirod
pratę, 1
dabarti
rado pi
Rusijos
Lieti
kad ir
su Am
mokia t
Thusų 1
tuvos.
Lietu1
Labdarį
laikys t
mą ned
vai. p<
-svetainė
rės yra
į šį sva
mą- Kv
katrie
kuopos,
pr iširas;
Visi :
našlaičii
lietuvišk
mūsų i\t

t\ lietuv
augę

j

kais tėv]

f

\Ą
• "*

.

MCL1

>

1

>
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Soči,
Atėju*
orui ir
jo garsin
kad jų

«•

Penktadienis, spalio 11 d.
nėra, bet iš kažin kur išdy
go.
\\>\
.;
Štai rugsėjo, 28 d. pas
kelbė jie" kad yra surengę
prakalbas, Sunų ir Dukterų
draugijos vardu.
Pasikvie
tė kokį tai iš Chieagos spyMELROSB PARK, ILL.
kerj, kad tąs sustiprintų jų
kuri j?fu baigė
' Rugsėjo 28 d. draugija Pa draugiją,
nų ir Moterių Sv. Onos bu smukti nu 0 ' koto. Buvo garvo surengus gražu vakarą Ig- < m t a ; k**d P r a k a*bos prasidės
no Vaičiulio svetainėje. Va ant trijų po pietų, bet ištikkaras buvo indomus. Žmo- rųjų prasidėjo ant.pusė ketu
Įžangos ėmė 10c, nors
nhi atsilankė gana daug, ka rių.
renkiesi sau drabužius — rusi materijolo, styliaus kaip
v
dangi tai buvo pirmas dar to ir negarsino. Publikos at
drabužis jums tiks, darbas ir aprėdymai, kokius vartoja,
šio rudenio sezono vakaras. silankė: 6 socijalistai, .tos
šie yra dalykai, kuriuos galima rasti pas Yondorf, Siutus
Šita draugija gana gerai gy draugijos nariai, kurie tūlas
ir Overkotus del vyrų ir vaikinų, užtat mes pranešame
vuoja ir narių nemažai turi. laikas buvo pakvietę vyčius
Jums kad prisidėtūmėt prie šios kompanijos dabar, kuo
Patartina
visoms Melrose j debatus, bet paskui pabugp,
met kiekvienas taupo.
Mes turime naujausių modelių.
Parko mergaitėms ir mote kad nepaliktų suvaryti ožio
rims spiesties į tą draugiją.
ra gan, ir 5 moterėlės. Dar
Mergaitės i t moterėlės, ra- buvo keletas laisvamaniu, na,
šykitės į Šv. Onos draugiją, ir apie desėtkas šiajp žmonių.
nes vienybėje galybė.
Tai ir viskas.
Vienintelis.
Žingeidumo dėlei ir aš nu
dūlinau paklausyti to spyke*
* *
rio kalbos manydamas, kad
Kaip kiti* kolonijų lietu išgirsiu ką nors naujo, ypač
viai, taip ir Melrose Parko tikėjausi, kad agituos ir pa
darbuojasi pardavinėjimeKet gins, kad stiprintų draugiją,
virtosios
Laisvės
Paskolos kuri visai beveik jau nusmu
šie siutai yra e«H
Motinos,
pamaty
štai puikus macki*
Bet vietoj to kalbėto
bondsų.
Čia yra suorgani kus.
simiero,
tvveeds ir
kite Šiuos overko
natvs, kuriuos mes
zuoti du lietuvių komitetu, jas pradėjo bjaurioti katali
corduroy
su exttus
mažiems
vai
siūlome.
Jie yra
ra pora kelnių, -—
kams.
Labai ge
kurie vaikšto po lietuvių na kiškas draugijas, velykinę iš
geriausi visos spal
jie
gerai
nešiojasi
rai
nešiojasi
su
mus ir pardavinėja Laisvės pažintį, neteisingą iš iždo vo
vose
ir materijopadirbti
naujausios
double breasted mi
litariško
•
styliaus.
mados Norfolk styPaskolos bondsus.
Komitete gimą pinigų, kunigus, bažny
luosė.
Su diržais
šis
overkotas yra
liau yra labai pui
tikras bargenas. Di
Ir be.
Didžio nuo
lietuviai yra visiems pažįsta čias ir tt. Vienu žodžiu, spy-.
Extra p^ra
džio o iki 10 me kus.
4 ikif 18 metu
mi.
Gaila tik, kad ne visi keris pilė pamazgas ant tų
kelnių.
tų.
Sie
lietuviai supranta svarbą pir kas jam yra priešinga.
Didumai
kimo bondsų per lietuvių ko lojosi apie kunigų kapitalą,
4 iki 18
raetij \
mitetą.
Nekurie dirbtuvėse kad jį reikia iš turtingų at
bėga į ofisus ir tenai užsira imti ir daugiau visokių nie
Nemažai te
šo, kiti norėdami pasigerinti kų pripliauškė.
kompanijoms ar bosams, kad ko bjaurių žodžių bei išsi
Stori
apatiriiai
ir kapitalistams.
štai
puikiausios
tuo parodyti jiems sav 0 išti reiškimų
Derby
Ribbed
kelnės.
Viso
.marškiniai ir ke
Tuo
ir
užbaigė
savo
"prakal
kio
didžio 25
kimybę, perka bondsus dirb
Inos, visokio di
rolių pločio juo
džio,
baltos ir
bą".
Socijalistai
buvo
links
tuvėse.
Bet tokie lietuviai
stoje.
Visuf ki
gelsvos.
Biskutj
tur
parsiduoda
juodos, kas ne
nežino prie kokios tautos jie mus, kvatojo ir vis atsjgrįž"Out of the High Rent
District"
po $3.r>0. Mūsų
pagadina jų rųdami
žiurėjo
į
duris
ar
nepa
specijalė
kaina
'šies,
regudliarė
paliks priskaityti «*rba gal tik
Van Buren and | *j C ^ A D U C \ Milwaiikee and
kaina $1.25 ver-~
tiktai
subutoj
hiilsted Streets \ O O i J r t J l i O J Chicago Arės.
kompanija pasididžiuos, kad matys bent vieno kafrnliko.
tės,
specijaliai
dabar
tiktai
North Ave. and Lctrrabee
Street
už tiek ir už tiek ji yra pir Bet bėda, kad per visą laiką
kusi bondsų.
Faktai paro buvo tuščia svetainė.
Atdara Kctv. vak. iki 9 sub. vak. iki 10 v. Ncd. iki piet.
»
• Et,
su
tokiomis
prakalbo
do, kad lietuviai, kurie pirko
Trečiosios
Laisvės Paskolos mis socijalistai 'niekur nieko
Darbininkas.
bondsus (o daug pirko dirb nelaimės.
tuvėse)
paliko ^priskaityti
prie vokiečių ir viskas nuėjo
ant jų vardo.
IŠ BRIGTON PARK.
Taigi lietuviai, susispieskim.
IŠ CICERO, ILL.
Kelkime savo, lietuvių, vardą,
Svarbus susirinkimas.
bet ne svetimtaučių, dargi
Ciceros Ketvirtosios LaisVisi) draugijų iš Briįhton
Lietuvos priešų.
Daug lie
vės Paskolos lietuvių komisi- ( >. i r k u v a iavbos ir visi namu
tuvių būna priskaityti ir prie
p rengia vakarą, k u m įvyks t u r i atsilankyti į šį susirinki
lenku.
. .v
sųbatoj, spalio 12 d. šv. An- mą, kuris įvyks šiandie vaparapijOS
^ . " r
S S r £ J ' S r 5 "
d a i n ė j e . ; k a r e ( 7 : 3 0 vai.), p. Wenper y 9 a t S i d a r y S 5TOLP
i6t
^ T kS a d g L
J S.aha,,
aHa" DDl rl m
° Pv
' 1 - v s.k i U^v e*&£'%.
t a b , ; į , prie 3 Su
«pratę,
e l bl s it . Vte.
,
r
r
a
m
a
s
n
r
a
s
i
d
s
6
a l^
programas prasidės 6 vai.
dabartinėje
karėje
.kurioįje K a l b ė g
^ kalbėtojai) ^
sirinkime bus svarstoma kaip
rado prieglaudą pabėgę iš po rie kalbės angliškai ir lietu
dalyvausime
apvaikščiokime
] Jusi jos despotizmo.
viškai.
Įžanga veltui.
arba tautų parodavime atei
Lietuviai,
pasirodykime,
Spalio 13 d. trečią valandų po pietų Sv. Petro ir
Todėl kviečiame visus Cice- nantį šeštadienį, ty. 12 d. spakad ir mes kovojame sykiu ros lietuvius atsilankyti j š į j
Pavylo Liet parapijos atsibus varpo pašventinimas su
Svarba šio apvaikšeipji
iio>
su Amerika už pasaulio de vakarą,, nes tame vakare Jjus.
didžiausia iškilme, nes dalyvaus daugybė draugijų:
nei aprašyti,
m o
n e galima
KoseLand'o, Burnside's ir vietinės. Apart to dalyvaus
mokratija,
m paliuosavimą paminėjimas atradimo AmeM a l o n ė k i t e v i s i a t e i t i į bnisi.
kelios ir svetimtaučių draugijos.
mūsų brangios tėvynės Lie rikos.
Taip-gi bus paaiškin- rinkimą,
Su tautiškomis ir bažnytinėmis .vėliavomis visos
tuvos.
P. M. Vytis.
ta kas veikiama su tais pini
draugijos, pritariant benui, maršuos iki stoties patikti
Kviečia Braighton Parko
gais, kuriuos duodame už
solenizantų. ^Pamokslą sakys gerb. kun. F. B. SąrafiDraugijų Astovai.
Laisvės Paskolos bondsus ir
nas. Apkrikštyjus varpą, bus iškilmingi mišparai ir
Lietuvių Eymo - Katalikų ką jie mums lietuviams reiš
palaiminimas Šv. Sakramento. Laike mišparo giedogr
IŠ BRIGHTON PARKO.
Labdaringos Sąjungos 9 kp.kia.
keletas chorų: Bosęland'o, Chieagos ir vietinis. Dėlei
.
i
laaikys savo svarbų ™™**-\
Kviečiame visus atsilanky
pagerbimo kuinų ir dalyvavusioms draugijoms bus su
Tautos Fondo 60 skyrius laikys
ma nedėhoj, spalio 13 d., 1 ^
Komisija,
teikta pirma vieta bažnyčioj.
mėnesinį, labai svarbų, susirinki
vai. p o pietų, bažnytinėje
West Pullmamečiai tikisi susilaukti daug svečių iš
mą* subatoj, spalio 12 d., 7 :3€ vai.
svetainėje. Visi nariai ir na
Chieagos ir apielinkių.
CHICAGO, ILL.
vakare
bažnytinėje
svetainėje
rės yra kviečiami atsilankyti
4400 So. Fairfeld Ave.
į šį svarbų kuopos susirinki
Liet. Darbininkų Sąjungos
Ym nariai malonėkite atsilan
mą. Kviečiame taipgi ir tuos, Chieagos Apskritys laikys iš kyti, nes bus daug svarbių reika
katrie dar nepriguli
prie
kalbos lavinimosi mokyklėle lų svarstymui.
kuopos, kad atsilankytų ir ant
Bridgeporto
subatoje,
Taipgi pranešame, kad nedėArklių lenkiyhės, indijjonų paroela, nigeno bjbmprisiraŠytil.
spalio 12 vakare, Šv. Jm-glo lioj. spalio 13 d., vakare įvyks
bardavimas, japoniškas grajjus, .teismas, burtininkų paVisi mes privalome šelpti parapijos svetainėje.
x
Tiki svarbios, prakalbos bažnytinėje
slaptys, beibių turgus ir tt. ir'tt.
našlaičius ir stengties įsigyti masi, kad kuodaugiausiai L, svetainėje.
Kalbės žymus kal
Visus širdingai kviečia,
*
lietuviška prieglauda, knrioje.
^.^ ^ ^ ^ p^{ bėtojai, kurie yra nesenai atvykę
g
'
KLEBONAS IR KOMITETAS.
mūsų našlaičiai bnių . i š a u k l ^ ! n m i ( i o t 5 p r o „ a .
o kas užginLietuvos, apie Lietuvos praeiti

REIKALAVIMAI.
—

Reikalirrgi 125 mainieriai
Kirpimas, pritaikimaa
ir siuvi
ir 25 "Coke Pullers" prie
mas yra lengvai
New Rivęr kompanijos, kuii
išmokinama
per
mūsų
Master,
Syaturi 15 kasyklų New Biver
temą ir trumpame
laike dienomis ar
Field, kuriuose mnd&jfi beduvakarais.
minė anglis, kurios būtinai
Specijalis skyiim.
reikalingos prie* pasekmingo Mokiname Power Machine siuvis
mo.
Mokestis gaunama nuo $15
išlošimo šios karės.
iki $30 j savaitę, o galima išmok
Anglis yra nuo 4 iki 6 pė it! trumpam laike už maža kainą,
dų augščio.
Minkštos ang MASTER SEWING SCH00L
lis.
Seni mainieriai, kurie 1. F. KASNICKA, PERDĖTUOS,
118 N. La SaUe Str., 4th Floor,
dirba kitose vietose yra fįn£l:ersai nuo City Hali.
;
čiai pageidaujami. Jie netik
pagerins sau bet ir padės vai-

DABAR SPECIALIAI!!!
Yondorf Mados ir Kainos Reiš.. kia Daugiau Už Jusu Pinigus..

Amerikoje.

Y r a daug dalykų apie ku
riuos reikia apsvarstyti kuomet
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Trijų Rūšių Vaikams Drabužiai
MAGKINAWS OVEBKOTAl
SIUTAI

lietuviškoje

dvasioj

ir

*

^

į

^

l a v i n f i o s

augo
paliktų gerais katali
reikia?
kais tėvynainiais.
Valdyba.
MELROSE PARK, ILL.

n o

Ant pardavimo — kampinis (tuš
čias) geras bile kokiam bizniui, šalę
medinis namas ant penkių pagyve
nimų:
Randasi ant 47-tos ir Lin
coln gatvių. Skersai gatvę nuo lenkų
bažnyčios."
Atsišaukite
Adolph Metzel,
4811 S. Honore St.

Pr.

vai. vakare. Įžanga veltui.
visus širdingai kvieeiame at:silaifkyti.

EET TOI&TOES HGHT

T. F. 60 skyr. Valdyba.

Vienas mažas "finisher" su moto
ru geriausiam stovy j, antras rankinis
Jack skūra ir kiti šiaučiams reikalin
gi dalykai, gaunami pigiais pas

Socijalistų prakalbos.

FOOO

MD*Mttl&YK.*maX

PIRKITE

., Plošikai inėjo į Aarono
F'riod pamirs, G18 Wavoland,
.''., ir išnešė
brangenybių
f ir drabužių vertės $2,0QQ.

W. a. O.

PARDUbK ^SAVfif w J t 3 * f c '
(ŠLAMŠTUS) ŪX fcAUlK)
! NO JO KRYŽIAUS KUPO

ISSUED BV THE

tWITED STATES
GOVERNMENT

J

NtfS.

I

•

Or. A. R. Blumenthai D. 0.
AKIŲ SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai

i

4608 S. Ashland Ave.
Chicago, m.
Telefonas Yards 3464.

Mminimimirmimfi8MH>mMiimH»t*BONDSAI. ~ j
Perku valdiškus Laisvės
bondsus ir moku cash pini
gais.

V, W, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmiestyj:
69 W. WASHINGTON STREET
Kambaris 609 ,
Te. Central 547J
Cfįsas'ant IJridgeporto:
3205 SO. MORGAN STREET
Tel. Yards 730
Gyvenimas, 812 W. 33rdJSt.
TeL Yards 4681

BOHUMIL J. WAOH,
Real Estate & Insurance,
1948 — 51 gatvė, netoli Itobey
Town of Lake.
Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. V eželis

I

a

'Telefonas Boulevard 7179

METjUVIS DENTISTAS
Valandosi nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 SO. ASHLAND AVEHCE
arti 47-tos Gatvės.

DR. P. ŽILVITIS
DAKTARAS
IR
CHIRURGAS
3315 South Halsted Gatvė
CHICAGO, ILL.
• • • "

• • • • •
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VYĖIŠKV DRAPANŲ
BARGENAS

|
|

Dr. Me Stupmckj

Nauji neatimti, daryti ant už- ,
3 1 0 9 So. Morgan Street
sakymo siutai ir overkotai, ver- CHICAGO, ILLINOIS
tes nuo $30 iki $50, dabar par
Valandos:—8 iki 12 iš ryto:
siduoda po $15 ir t25.
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
Nauji daryti gatavi nuo $15 S
mis
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
~| iki $35 siutai ir overkotai, noo :.
Telefonas Yards 5082.
$7.50 iki fl8.
~
Pilnas pasirinkimas kailiu pa- z.
Z
^iuštų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir \i
overkotai vertės nuo $25 "iki t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiriiiiiiHiiiitfl
$35. Dabar $5 ir augščiau. Keli- :':
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų "
siutaf ntro f^.oo' iki $7.50. Va- c
S lizos ir Kuporai.
-.
=

ATDARA KASDIENA
Nedėliomis ir vakarais.

|
|

S. GORDON,
1415 S. HalstedSt.,

|
r

A. A. ŠLAKIS,
Lietuvis Advokatas

1

LAWYER

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuhiiiiMHT

ERNEST WEINER

f
§
|

f

Ofisas mieste:
~
13-tų hibų — K a m baris 1303 P
Association Bldg.
E
18 So. La Salio St.
E
Chicago, ni.
E
Telefonas Iiandolph 2898
E

E

l'taniinko ir Pėtnyčios A aka- E
rais nuo 7 iki 9 vah
3255 So/Halsted Street,
Tel. Yards 6492

E

Chicago, III. i

S

DRY OOOB5
iNiiNiiiiiiiiuiiitfiriiiiiiHiiiniiiHiiiiiiiifii
1800 W. 47th kaiap. Wood Sts

Pluksflos

jįJisUod Street v|y|fcnnc

VARSAVINGSSIAMPS

M

K. KAPLAN & SONS

M M duodama dvtjrabaa štampe*
Ketvergais ir Subatomis.
Dideliame
pasirinkime
gaunami,
fuiitav iištilk
prityrusi pardavi- visokie materijolai, Vaikams drabul nėtoja (saleslady ) del Department tiai, filebės ir jekutėa
.1 Stor
nokanti an
ing:IiSl^aiv lietuviškai [
Atsmaukite.
kialI A.'
epaxtHuent.
Storo
v
u: tiirs D

M «

PASIPELNĖ PLĖŠIKAI.
Atėjite
rudeniui,
atšalus
orui ir eicikueiai jau pradė
jo garsinties. Buvo manoma,
kad jų eia ; Melrose Parke,

ėmtUk

prasidės 6

I

PRAKTIKUOJA 26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
S149 S. Morgan St. Kertė S2 at.
CHICAGO, Mbt.
Specialistas
Moteriškų, Vyrišku ir Vaik*
Taipgi Chi-oniškų UigųOFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir nuo 3 iki 8: JO Vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždaryta*.
s. Telefoną* ^"ards 667.

Atyda Šiaučiams!

VARPAS

Prakalbas

T "

Dr. G. M. GLASER

iiiiiHiiHutmiiifiiiriiisiiiHiiiiiiiiitniittft

PRANEŠIMAI.

_ ir, ateitį.

I

Paieškau savo brolio angliškai užOfiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
sivadinusio John Martin.
Kiutomet
9^yal. vakare. Nedėliomis 9 iki 12
gyveno Clevelande, Ohio.
Lai iis 4640 S. Ashland Ave, kamp. 47 St.
pats ar kas kitas kreipiasi šiuomi
Telefonas Yards 4317
antrašu:
Telefonas
Boulevard 6487
Rev. J. S. Martišiunas,
Wray, Colo.

ŽMONIŲ MINIOS

ti

«Lietuvis grabo
Srius,
Atliek
gvisoktas
laido
Siuvęs kopigiau•siai. Turiu saXvo karaboims ir
^automobilinš.

Aš Marijona liarpau^ciutė, po vj"
ru Kundreckienė,
paieškau
dėdes
Vinco Karpavičiaus, Suvalkų rėd.,
Marijanjpplio apskr., Javaravo valscxia^is, Gėležinu kaimo.
Apie 25 m.
kai.) Amerikoje.
Prieš 8 metus gy
veno New Yorke, Bayonne, ,N. J.
Jeigu kas žinotų įš mano giminių,
ar pažystamų apie Vincą Karpavi
čių, malonėkite pranešti, neš didelei
yra svarbus reikalas, šiuo'adresu:
Marijona Kundreckienė,
P. O. Box 303,
Wilson, Pa.

89c

azaro įvairumas

,GRAB01tIUS

—

CLOTHIMG

Chicagoje-

\

RElKAtlNCfdS; — jaunos
merginds del lankstymo, iš
TaipgT^flidessiuntinėjimo ir įdėjimo į koCnc dalj grabų
pertus. Darbas pastovus. At patjs dirbame.
sišaukite:
3307 Auburn Ave.
Babson Bros.,
Telc^)honas Drover 4135
2845 W. 19th St. IIIHmillfriil!llllMII!itlllli!Mi(IIHIINinilIl

$

$2.60

ALEX. MASALSKIS

Rašykite at arvažiuokite
• The New River Company,
McDonald, W. Va.
arba bile kokia U. S. Val
džios Darbo Biure.

20,S2W35, 40, 45, 50
—
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dziai.

Puikių Siutų ir Overkotų

$

^

DRĖBS DESIGNING

55c

55c
Plunksnos

DR. M. HERZMAN
IS Kl SIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 20
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS.
Ofisas ir I-ibaratorija: 1025 W.
I8th St., netoli Fisk St.
VAIAKDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir #6—8
vakarais.
Telephone
Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted
Street.
VALANDOS: S—9 ryto tiktai.

Penktadienis, spalio U d.

D R A U G A S
,m » • • • » » » » . . » $ , •

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS IR APIELINKĖS KOLONIJĮJ.

x

Ar jau pirkai 4tos Laisvės Bondsą. Jeigu ne? Tai Kodėl?

riaus maršuos, po vadovyste
CHICAGOS CHORŲ
p. A. Pociaus, milžiniškas lie
DOMAI.
tuvių choras, dainuodamas lie
Gerbiamieji vedėjai ir cho
tuviškas dainas. Taipgi bus
grupos lietuvaičių pasirėdžiu ristai!
sių Raudonojo Kryžiaus nor- Jau keletą kartų savo dai
sėmir ir Lietuvos drabužiuse. nomis puošėme įvairius šio
6. Pėtnyčios vakare, spalių krašto ir lietuvių apvaikščio11-tą, 8 valanda, šv. Jurgio jimus. Ateinančioj subatoj
parapinėj svetainėj, atsibus Chicagoje bus milžiniškas
Rei
susirinkimas atstovu iš visu tautų ap vaikščiojimas.
lietuviškų apygardų galuti kia dainų. Meldžiu į darbą,
Utarninko vakare, spalių
nam sutvarkymui minėto ap- kas tik gali dainuoti.
8-ta, Šv. Jurgio parapinėje
Pėtnyčio.s vakare, spalių 11
svetainėje atsibuvo susirinki- vaikščiojimo. Ant S* susirin- d., Mark White Sąuare parmas draugijų atstovų reikale ^ m o ^* a ^P™<>™ apygar- kučio svetainėje, 29-ta ir So.
dalyvavimo Laisvės Dienos d u a t s t o v a i ' draugysčių atsto- Halsted gat., bus repeticija.
r
apvaikščiojime* subatoj, spa vai ^r administracijos ir šiaip Tenai paaiškinsime plačiau.
lių 12-ta. Atstovai buvo iš a visi lietuviai, norinti plačiau
Su pagarba
py gardų: Bridgeport, Town of susipažinti su šiuom reikalu.
A. Pocius.
Su pagarba,
Lake. West Side. 18-tos ir
Joseph J. Elias, pirm.
Union, Brighton Park ir Cice
John I. Bagdžiunas. Sek. DIDŽIAUSIAS PARODA VL
ro, 111. Nutarta dalyvauti kuoMAS!
SPALIO 12 D.
skaitlingiajisiai. Gauta žinia
—LAISVfiS DIENA!
NEATMAINOMA AVALI
ir iš kitų apygardų, jog ir
NIŲ KAINA.
dalyvavimą. Pasamdyta du di
Ketvirtosios Laisvės Pas
B u v o p r a n e š t a , k a d avali
deliu benu. Bus parengtas vie
k a i n o s , kolos Lietuvių Komisija pra
nas didelis flotas (papuoštas n ė m s b u s n u s t a t y t a
vežimas). Visi nariai draugi d a u g mažesnės už d a b a r t i n e s . neša ir užprašo sykiu iš vi
jų ir taip lietuviai yra užpra Bet d a b a r s a k o m a , k a d k a i n o s sų lietuvių kolonijų, Ketvirto
šomi dalyvauti. Reikia atmin nebus a t m a i n y t o s , kol n e b u s sios Laisvės Paskolos darbi
i š p a r d u o t a s d a b a r t i n i s avali ninkus dalyvauti tarptautišti ir prisilaikyti sekančių pa
niu išteklius.
kame parodavime, kuris yra
tarimų:
rengiamas subatoj, spalio 12
1. Lygiai 12-ta valandą pra
d. Grant Parke.
Sykiu užsidės susitvarkimas į maršavikviečia ir visus Chicagos lie
mo linijas vietose, paženklin
tuvius kuoskaitlingiausiai su
tose kiekvienai divizijai. 12:45
sirinkti ir dalyvauti taipgi
vai kiekvienas divizijos mar
parodavime. Nepasilikite nei
šalka turės pranešti generavienas namie. Kas gali iš
liam maršalkai, jog jo divizi
likti iš darbo, lai taipgi prisi
mirė 8 diena spalio, 8:30
ja yra gatava maršuoti. Ly
deda prie parodavimo.
Vi
vai. išcyto, 42 metų am
giai 1-mą vai. maršavimas
sos lietuvių draugijos privalo
žiaus. Paliko 7 vaikus.
prasidės.
taipgi dalyvauti.
Šitas paLaidotuvės atsibus su
2. Maršavimas prasidės nuo
rodavimas
mums
lietu
batoj, 12 diena spalio,
Van Buren St. ir Michigan
viams yra begalo svarbus, nes
8:30 vai. išryto, iš šv.
Ave. ir trauks į šiaurius iki
pasirodysim, kad ir mos re
Juozapo bažnyčios, 88-ta
Randolph St., ten pasisuks i
miame Dėde Šamą pirkdami
ir Marąuette gatvės. į šv.
vakarus iki State St., pasisuks
Ketvirtosios Laisvės Paskolos
Kazimiero kapines.
į pietus iki Jackson Blvd., pa
bondsus. Pasirodysim, kad
Velionės kūnas randasi
sisuks į vakarus iki La Salle
mes stovime už Suv. Valsti
po num. 8274 Birkhoff
St, pasisuks j šiaurius iki
jas ir efNtlfte dideli patrijotai.
gatvė.
Randolph St., pasisuks i va
Lietuviai!
Pirkime Lais
Giminės
ir
pažįstami
karus iki Franklin St. ir ten
vės Paskolos bondsus! Kas
yra
nuoširdžiai
kviečiami
maršavimo linija užsibaigs.
pirko oi maįa sumą, tegul
dalyvauti
laidotuvėse.
3. Lietuviai bus 14-toj divi
perka už didesnę. Kas dar
Simonas
Ažukas.
zijoj, kuri susirinks Grant
nėra pirkęs, tegul pasiskubi
Parke, palei Van Buren St.,
na ir perka per lietuvių sky
prie pat ežero, tai yra i ry
rių.
Pirkimas Ketvirtosios
Parsiduoda:—medinis n a m a s au ei
tus anapus geležinkelio.
m e n t u o t u basenrtentu. Gražioj vietoj. Laisvės Paskolos bondsų yra
Galvė ištaisyta ir n a m a s i š m o k ė t a i augiausias pinigų investini4. Lietuvių divizija, kaip ir pilnai.
P a r s i d u o d a su m^žu j m o k ė kitų tautų, turės vieną lietu j i m u $100.00, o likusius po $10.00 i:>as,
a n t mėnesio k a i p o randą. Atsišauki
višką vėliavą pradžioje savo te
dalyvaukime tarptautiškapo a n t r a š u :
ChicnKo. 111.
divizijos, o amerikoniškų ga 2844 U :ioth St.,
me parodavime ir pirkime
lima turėti kiek norima. Todėl
Ketvirtosios Laisvės Pasko
los bondsus!
Susirinkimo vieta Grant
Parke lietuviams bus pažy
mėta tam tikru ženklu — pa
progos. Nereikės turėti jokių
Iš priežasties legališ- \ rašu.
draugysčių ženklų (šarpų),
Kiekvienas galės pakos šventės, tai yra, Co- I matvti.
nes kiekvienas dalyvaujantis
lumbus gimimo dienos ir j
apvaikščiojime aplaikys nuo
Cbarles Z. Urnich, lietuvis
Laisvės Dienos, Univer- |
valdžios tinkamą ženklą dy
kapitonas 29 wardos lietuvių
kai. Visi draugysčių nariai ir i sal State Bankas bus uždivizijos, išrinktas Suv. Vai,
šiaip asmenys tegul tiesiog a darytas iki 6 vai. vakaro, E
valdžios pardavinėjimui Ket
važiuoja į miestą ir nuo Mi- I SUBATOJ, SPALIO 12- |
virtosios Laisvės Paskolos
chigan ave. Van Buren gatve
tą. Minėtoj dienoj atsi- I
bondsų, 4542 So. Wood St.,
eina stacai ežero link, per ge | darys tiktai nuo 6 vai.
Tel. McKinley 4756.
=
ležinkelį, ir stoja į lietuvių a iki 9 vai. vakaro.
skyrių 14-toj divizijoj. Jeigu j |
UNIVERSAL STATE 1 PARDUOK SAVO " J U N K "
( Š L A M Š T U S ) UŽ RAUDOkurios apygardos norėtų, tai
BANK

Didžiausia vidurmiesčio Drabužių ir
Čeverykų Krautuvu s

EXTRA!

Atdara Ketvertais ir Subatos Vakarai*
t aipat ir Nedėlios rytais.

REIKALE LAISVES
APVAIKSClOdlMG DIE-

A.

ftfev

KAMPAS MILWAUKE IR ASHLAND AVENUE

Didžiausios
kotu ir Siutu Vertes
f

Užšok ant karo, atvažiuok į Continental — vidurmiestyj — ir pamatyk didžiausia eilę augšeiaiisios rųšies overkotų
ir siutų, ka gail rasti visoj Chicagoj, šiandie už $25.00. Nereikalauji daugiau praleisti ant drabužių ir būti gražiai
apsirėdęs šį rudeni ir žiemą. Tiesiai iš rytų, šie overkotai ir siutai perstato geriausius drabužius ką galima gau
ti. Kadangi mes turime padare kontraktus taigi ir galime atiduoti šiuos augštos rųšies drabužius už taip žemą kai
ną. Materįjolas, stilius ir darbas yrą vienas iš geriausių-^-viskas yra gvarantuojamas. Duoble breasted siūlę over
kotai ir double breasted tight fitting overkotai, yra labai populėriški ir juos galima dabar nusipirkti. Vėliausios
spalvos ir geriausi materijolai iš kurių galėsite pasirinkti.
y

f

Hari Schaffntjr & Marx
e krautuvėje jus rasite šitų geriausių ir visiems
[i žinomų kriaučių darbo drabužius—rųšies, darir stilius,yra visiems gerai žinomas. Mes taip
turime ir Society Kuppeiiheimer
abužius. Kai-nos nuo

Marijona Ažukas

$30 iki $50
Tinkanti Drabužiai
Del Vaiky
tavo vaikas greit nuplėšia drabuKitą siutą, overkotą kaip pirksi
tai pirk nuo mūsų ir pamatysi kaip il
gai jis nešios. Mes turime visus rei
kalingus drabužius už žemas kainas.

Continental Skrybe
'žinote ką tas reiškia—skrybėlės kurias
vyras didžiuotųsi nešioti tiktai $2, $3 įr $5.
kurios kainuoti miestinėj krautuvėj mažiausia
daugiau. Labai gražiaus stiliaus ir spalvų,
deliame pasiirnkime galima Jums
užtikrinti užsiga-hėdinimą. •

w

gali baryje numaršuoti j pas- j |
«1Z5w

,• •

,
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5. Priešakyje lietuvi,, sky-
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KRYŽIAUS

Chicago, Illinois.

Telefonas:

. IŠKILMINGAS SUVIENYTŲ NORTH-SIDES 0RAU6IJŲ

BALIUS SU PROGRAMŲ
rengiamas parapijos naudai

KUPO

McKinley

~' f

5764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS
3457 South Western Boulevard
Kampas W. 35-tos Gatvės

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

|

JOSEPH O. WOLON
Lietuvis Advokatas
29 SO. LA SAUDE STREET
Gyvenimo telef. Humboldt 97
Vakarais 2911 W. 22nd Street
Tel. Rockwell 6999.
CHICAGO, ILLINOIS,

United States I\>od Aaministration License No. 96901

••.•

EXTRA!
#
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Pradedant nuo Punedėlio. Spalių 14-to*,
mūsų didžiausias išpardavimas

PIANU IR PLA YER PIANU
Visas daugumas dabar išdėta "del parodymo; sumpeliniai Pia
nai ir Plauer Pianai pirkti nuo Conrad Piano Co., Milwaukee,
^Yi$. bus padėti dd pardavimo už numažintą kairią.
TĖMYK

SUBATOS

LAIKRAŠTĮ.

Kraut.
KLEIN BROS. Pianu
Cbicago, Illinois
HALSTED & 201h STS.

Kviečiame kuoskaitlngiausiai atsilankyti ant viršminėto vakaro, nes bus galima paklausyti gražių dainų Šv. My
kolo parapijos choro po vadovyste vietinio vargonininko p.
B. Lauraičio ir geros, puikios orkestros p. A. Budrio.
' Neatsilankiusieji graudinsitės išgirdę, kaip gražus, pui
N
mirė spalio 9 d., 1918 m., 11 kus, malonus tas buvo balius.
Kviečia KOMITETAS.
H o m e Blend
vedmų
vai. išryto, 39 metų amžiaus.
pardavėjai
ir
daug
Paliko moteri ir 4 vaikus. • H t H H H O ^ H i t H H B i 9 B ^ t I ^ H * B n H
krautuvių parduoda tą
pačią kavą po 3 0 c
Laidotuvės atsibus subatoj
12 diena spalio, iš Švento
Riešučio Sviestas
GERIAUSIS
OOCOA
D ALKY
Kryžiaus bažnyčios į Šv. Ka
Labai geras p o
SVIESTAS
SVIESTAS
ri Oydyme visokiu * I - 'X^^>^7?J^
Tupg\ gydau visokias
sulyginę
su
Ą
m
zimiero kapines.
• dariniu ligų, Moterų
N n f * C 1 i a l l S t a S k l l « * 'U««- Sergantbent,kolda, I / Į P
Velionio kūnas randasi po | V y m i f v S k u . : : i ^ K S h J i 5 i ! X ^ i e m . patarimai D y k a i .
[ H sv.
. ItU
numerių 4537 So. Paulina gat
1836 Blue Island ae IBIO W.Madlson st.
WEST SIDE
IT ORTH SIDE
DOCTOft R E I C H A R P T
1644 W.Chioago av. 1217 S. Halsted st.
vės.
406 W.Division
187S Milwaukee av 1832 S. Halsted st.
SOUTH S I D E
790 Vv.North av.
Chicago, UI.
3548 South Halsted Street
2054 Milwaukee av. 1818 W. 12th st.
80S2Wentbworth a 2640 Lincoln av.
Visi gimines yra kviečiami
1046 MUwaukecfav 3102 W. 22nd St. , 8427 & Halted st.
8418 IT. Clark st.
Priėmimo vai. Nuo 10 ryto Iki 3 po pietų, ir nuo 6 iki 8 vakarė
dalyvauti laidotuvėse.
9612 W.North av. 2830 W.Madison st. I 4729 8. Ashland av. I 8944 Lincoln av.
TELEFONAS YARDS 2100

3\u

t\m

Antanas Brazlauskis

j DOCTOR REICHARDT į

60c
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NEDĖDELIOJE, SPALIO (OCTOBER) 13 d. 1918 m.
SCHOENHOFEN SV. (MILWAUKEE ir ASHLAND avės)
Pradžia 4 valandą, vakare. Įžanga 25c ypatai. War tax 5c.

NUS.
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32c

51c

