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VOKIETIJA TURI
PASIDUOTI!
TAIP SAKO PREZIDENTAS
WILS0NAS
Amerika su Talkininkais
padiktuos taikos sąlygas

d

By t h e ordcr of the President, A. S. Burleson, Postmaster General.

POLITIKINIS STREIKAS s*
BOHEMIJOJ IR MORiVIJOJ.
i

Zurich, spal. 16.—Prasidėjo
generalis politįkinis treikas
Bohemijoj ir Moravijoj, anot
gautų eia žinių. Praeitą sek
madienį Pragoję Įvyko didelė
nepriklausomybės
manifesta
cija. Parlamento atstovai pra
nešė, kad Bohemijoje revoliu
cijos prirengimo darbas varo
mas pirmyn. Tas pat yra ir
Moravijoje, čekų-slovakų tė
vynėje.
Čia spėjama, kad kuomet
pakils revoliucija Bohemijoj
ir Moravijoj, tuomet revoliu
cijos liepsnos, kaip bematai
apsiaus visą Austriją ir Vo
kietiją.

>»• m

mmm»»mmm»m*Jt

TRŪKSTA 100
MILIJONŲ.

KATALIKŲ KARĖS TARYBOS ATSTOVĄ PRIĖMĖ
P0PEŽIUS.

.

Laisvės Paskolos kam
panijai palieka jau tik
keturios dienos. Kad tuo
tarpu Chicagai reikia dar
surinkti apie 100 milijo
nų dolierių. kad pilnai
pasirodyti su sav 0 dali
mi.
Laisvės bondsus Chicagoje pirko 520,000 žmo
nių arba kas ketvirtas
žmogus. Kad dalį savo at
siekti, kad neturėti gė
dos,
pirkusieji bondsus
privalo
dar daugiaus
bondsų pirkti. Privalo im
ti dar nors po vieną, bondsą.
Kitokio išėjimo nėra.
Jei patys chieagiečiai tuo
tikslu nepasidarbuos, tai
kas kitas iš kitur neateis
ir nepirks bondsų Chicagos vardu.
Ir lietuviai turėtų subrusti ir prisidėti prie
reikalingos Chicagai pini
gų sumos surinkimo. Ii
lietuviams reikia pirkti
daugiau bondsų.
Kampaniją, be abejo
nės, žymiai sutrukdė kai
zerio visokie taikos pa
siūlymai. Ir, kaip dabar
pasirodė, tie pasiūlymai •
buvo klastingi. Nėra tai
kos. Ir nežinia kada ji
bus. Tokiiio svarbiu mo
mentu taigi žmonėms ir
reikia kuolabjausiai subrusti
pirkti
Laisvės
bondsus.
Trūksta daug milijonų.
Visi prisidėkite prie jų
surinkimo!

NUSKENDO TRANSPORTINIS
LAIVAS

Rymas, spal. 16.—Amerikos
katalikų karės taryba čionai
turi savo specijalį komisijoAtlantiko Uostas, spal. 16.
nierių. Jis yra Alfonso de Na—Vakar anksti ryte vietos
varre.
Praeitą šeštadienį komisijo- poste nuskendo didelis trahsnierių priėmė audijencijon &v. portas "America", kuriuo no
Tėvas Benediktas XV. Alfon rėta gabenti kariuomenė į
so de Navarre draugavo jo Europą. Niekas nežino, kokiuo
tai būdu galėjo įvykti. Kalba
brolis Antonio de Navarre.
Šventasis Tėvas labai in ma, kad tai bus darbas kokių
teresavosi jo misija ir jį pas piktadarių, kurie apačioj lai
vo turėjo atidaryti vandens
veikino su pasisekimais.
atlapas. Laivas apsisėmė van
Paskui de Navarre buvo I dens ir paskendo, pagaliau^
priimtas kardinolo (lasparri. įgrimzdo uosto dugno dumbly
Pastarajam, kaipo popežiaus
nam
sekretoriui, komisijonierius in
Laivu, kaip vakar, turėjo iš
davė savo pasiuntinybės raš
keliauti keli tūkstančiai ka
tus, patvirtintus mirusia New
reivių. Bet nelaimės metu lai
Yorko kardinolo Faile v.
ve buvo tik įgula ir keli šim
tai kareivių. Kareiviai rytAPRENGS KAREIVIUS
metyj dar miegojo, kuomet
ANGLŲ FIRMOS.
laivas pradėjo grimsti. Bet
•

No. 242

visi išgelbėta. Pražuvo tik ke
liolika vyrų iš įgulos.
Po to atsitikimo visa prie
plauka apstatyta kareiviais ir
smulkmenos toclel nežinomos.
Laivyno departamentas negali
sugalvoti, kas ten turėjo but.
Tuojaus imtasi visokių prie
monių laivą iškelti ant paviršaus vandens.
America kituomet buvo Vo
kietijos garlaivis Amerika,
turįs suvirs 22 tūkstančiu tonų
intilpimo. (lalėjo gabenti 8
tūkstančius kariuomenės ir
1,200 įgulos turėjo. Kaip va
kar jin turėjo sueiti kareiviai
ir laivas tuojaus turėjo iš
plaukti.
Vyriausybė pradėjo nuo
dugniausius tardymus.

VOKIETIJAI BUS PADIK- į kymui ir nusprendimui Suv.
HUSSAREK JAU REZIG
TUOTA TAIKA
Valstijų ir talkininku karės
NAVĘS.
vadams, gi prezidentas airi
Tai padarys Amerika su tal už priedermę pasakyti, kad
Basei, spal. 16.— Vienuos
Suv. Valstijų valdžia negali laikraščiai praneša, kad Aus
kininkais.
sutikti su jokiuo pasiryžimu,
Londonas, spal. 16.—Atei
trijos imperatorius priėmęs
Washington, spal. 16, -Pro- kurs neturėtų duoti genėtinų
nančiais metais 2 milijonu apremjero Hussarek rezignaci
ridentas Wilsonas davė atsa- užtikrinimų užlaikyti dabarmerikoniškų kareivių apsiėmė
kymą Vokietijai Į paskutinę i tinę militarinę Suv. Valstijų j a
pilnai aprengti angliškos fir
Į
premjerus
imperatorius
j.)s notą. Atmetė komproi .iso! »" talkininkų musių linijoje
mos. Tuo tikslu jau padaryta
pakvietęs žemdirbystės minispasiūlymą. .Atsakyme
pažv- j persvara, dis jaučia ir pasi
ir kontraktai.
terį grafą Taronea. Jam pa
ni ė j o / k a d taiką
Vokietija: tiki. kad su tuo pilnai sutiks
Už tai Amerika gvarantuovedęs sutverti naują kabine
*
padiktuos Suv. Vaistine su ir talkininkų vyriausybės.
ja
talkininkus
išmaitinti
atei
tą.
BELGAI INĖJO MIESTAN | PRANCŪZAI PAĖMĖ MIEStalkininkais.
^
.,
.
...
nančiais metais.
TĄ RETHEL.
MENIN.
Prezidentas taippat skaito M Sunaikinimai visokios patPrezidentas savo atsakyme u ž p r i e d e r n i e pridurti, kad nei valdiškos galybės, kuri gali
SERBAI PAĖMĖ AUGŠTU
Tai didžiai svarbus laimėjiLaukiama
Courtrai
puolimas.
pasakė, kad neims daromas S u v Valstijų valdžia, nei taip- atskiriai, pasalingai ir sau
MAS ŠIAURIUOSE NUO
mas.
,,okis kompromisas su Vokie- J p a t v a i d ž i a 8 > m kuriomis Suv. parinkt inuoju momentu su
NISH.
Londonas, spal. 16.-—Belgi ^Paryžius, spal. 16.—Prancū
•
jos dabartine vx nausybe. j Valstijos via sąjungoje, nesu- drumsti pasaulio taiką; arba
jos kariuomenė inėjo miestan zų kariuomenė atliko labai
Kno veikiau Vr»kHigo 1^>«- t l k p a ,]ėti <, m kiu taip, ilgai, taipgi, jei ji negali but visiš
Londonas, spal. 16.—Serbų
duos be jokių sąly-ų ir duos k a į p H g J | i K į n k l u o t o s VokietiMenin, Flandrijoj. Kas valan svarbų žygį ir paėmė miestus
kai sunaikinta, tai nors ją
!
kariuomenė,
briuudamosi
į
atsakanėią gvarariuą į Ame- j()< s p ( , k p s į r t o l e s m a i a t l i e k a
da laukiama miesto Courtrai Nanteuil-Sur-Aisne ir Rethel,
padaryt
i
bejėge'\
j šiaurius nuo Nish, paėmė la puolimas.
rikos ir talkininke past^ty- t e i s i š k u s
ir bežmoniškus
pranešė karės ofisas.
Valdžia,
kuri
ligšiol
valdė
tas sąly-as, tuo veik-.ui pasi -Į 4 l a r b u 8 > k u r i e i r d a b a r t c s i a .
bai svarbias augštumas, doArgonne apskrity j prancū
Anglai, prancūzai ir belgai
Vokietijos žmones, yra to
baiirs ir karė.
! •
| minuojančias ant upes Moravarosi pirmyn
Flandrijoje. zai pasiekė Aisne, vakaruose
kia, kaip augšeiau pažymėta,
•m.
va, anot oficijalio serbų pra
Mūšiai seka 35 mylių ilgio nuo (jrandpre, ir paėmė so
galybė. Tai gali atmainyti vo- j
Prezidentas atme'ė vokiška'
nešimo.
frontu. Pirmyn pasivaryta vie džius Olizy ir Termes. Api?
sugestija sutverti nuušvta ko-' Tuo pačiu laiku, kuomet kiečių tauta. Čia pažymėti
misija, kad aptarti vokiečiu Vokietijos
valdžia
mėgina su- Prezidento žodžiai taigi ir yra
UŽ KELIŲ ŠAUKSMĄ NU tomis apie 10 mylių. Paimta 800 nelaisvių paimta šitoje amil
?
Suv
pasitraukimą iš užimtu terito- **«
«
* Valstijomis
.N
BAUSTA VISAS MIESTAS. nelaisvėn jau apie 15,000 tūk pylinkėje.
••
. mėgina pasiūlyti taiką — jos, įžengiamoji taikon sąlyga, jei
stančių vokiečių.
*.IŲi
j
i • •
-I
Pranešė Berlynui, kad eva nardančios laives posenovei .toji taika turi but pasekmin
veikia, skandina pasažierinius
Gautą žinių, kad vokiečiai EKSPLIOZIJA KANADOS
Paryžius, spal. 16.— Per
kuacijos sąlygos ir sutikimas laivus jūrėse, ir tai ne tik pa- ga veikiant pačiai vokiečių
DIRBTUVĖJE.
Belgijos miestą Liege vokie skubiai apleidžia Belgijos pa
padėti ginklus bus padiktuo čius vienus laivus, bet net ir tautai.
tis kareivis vedė prancūzų kraščius ir nardančių laivių
tas vyriausiojo talkininkų ar pagelbines valtis su žmonė Prezidentas dar pažymi, kad
Trenton, Ont., spal. 16.—Ne
lizdus—Zeebrugge
ir
Ostend.taikos bėgis, jo nuomone, vikareivį nelaisvį. Būrelis civi
mijų vado generolo Focli'o ir mis,
toli šito miestelio plyštančios
kurie stengiasi kokiuo sųpirma prigulės nuo užtik
Talkininkai vokiečius Flan medžiagos dirbtuvėje ištiko
lių belgų tuomet sušuko: Lai
jo sąjungininkų generolų.
nors būdu išsigelbėti nuo mir rinančios parankos formos,
Washington, spal. 16.—Va gyvuoja Prancūzija
drijoje atakuoja nuo sausže- baisi ekspliozija. Nuo bai
Pagaliaus prezidentas dar j H e s ( J i d a b a r t i n i a m p r iverstikar
paskelbtam
kareivių
nuo
LTž tai vokiečių militarinė mio, nuo vandens ir iš oro.
saus trenksmo visi miestelio
pažymėjo, jogei nebus daroma | n a m p a s į t r a i l k i m e iš Flandri- kokia turi but duota šitam stolių Prancūzijoje sąrame yra:
k
reikale.
Yra
reikalingas
daik
vyresnybė
nubaudė
visą
mies
namų langai ištrupėjo. Spėja
laikina santaika kitaip, ^ ^ | j o s ir Prancūzijos, vakie^ii} arUžmuštų mūšiuose 47
tas
talkininkų
valdžiom*
pir
AMERIKONAI
PROGRE
tą. Per. penkiolika dienų mies
ma, kad turėjo žūti nemažai
tik salvjccomis, užtikrinančio-' mijos eina galvažudiško nai
Pražuvusių
mušiu
metu
49
miausia
žinoti,
prieš
daromus
te visos šviesos turėjo but už
SUOJA.
darbininkų.
mis Suv. Valstijas ir talki kinimo keliu ir tuo būdu per
Pavojingai
sužeistų
185
1
kokius
nors
žingsnius,
su
kuo
gesinamos 7:00 vakare. Visi
rinkus, kad jie ga ; turėti ka žengia civilizuotos karės ve
Mirusių
nuo
žaizdų
24
Su Amer. Armija Prancūzi
teatrai vakarais l)uv 0 uždaro
rės persvarą, ant ko butų ga dimo įstatymus. Miestai ir so tikrai turi reikalą.
NESUTIKIMAI LENINO S
Mirusių
nuo
ligų
?A
joje,
spal.
16.—Antroji
ameri
Prezidentas atsakys atski
mi.
lima remties, kad priversti Vo džiai, jei nebuvo sunaikinti,
TROŠKIU.
koniška
armija
stojo
mūšių
Mirusių
nuo
visokiu
nelai
kietija, priimti taikos sąįvg-is. šiandie apiplėšiami ir patys riai karališkai ir ciesoriškai
mingų atsitikimų 4
Londonas, sapl. 16.—Iš Co— Washin&*ton, sp. 16.— laukan prieš vokiečius Verdti
Prezidento Wilsono atsa gyventojai paliekami be nie Austrijos-Vengrijos valdžiai.
Sužeistų, kurių stovis dar Rumunija prašosi, kad talki no apylinkėse. Tai armijai va penhageno gauta žinių, kad
Priimk Tamsta nuo manęs
kymas taip skamba:
ko. Nuo kariaujančių prieš pagarbos užtikrinimą
tarp Lenino ir Trockio pakilę
neapspręstas, 136
ninkai priimtų ją karėn prieš dovauja gen. Bullard.
Valstybės
departamentas Vokietiją
tautų
negalima
Vakaruose nu 0 Romagne a- nesutikimai. Leninas Trockį
Lengvai sužeistų 0 0
teutonus.
Roberf Lansing.
Šveicarijos pasiuntiniui.
-^ mtikių
# | a u k ^ kftd
pada.
merikonai panaudojo tankas, intariąs kontrrevoliucijos rė
Gerbiamasai: Atsakyme ,»
. l a i k i n ą , a n t a i k ą t u o me_
su kuriomis įsibriovė į vokie mime.
Vokietijos x valdžios notą is | ^ k n o m e t ne žmoniškos pikčių pozicijas tiesiog per vie
Apie tai žinių Copenhagoje
spalių 12 d., kūną Tmista • t a d a r y b ė g atliekamos, gyvenlines dygliuotas tvoras.
buvo gauta iš Berlyno.
r.mn šiandie indavei, t " " » : t o j a i apiplėšiami ir išvaromi.
Smarkiai veikia amerikonai
J tokius baisius daiktus, subendrai su anglais .briauda- HINDENBURGAS SUTIKO
ti sekanti atsakymą:
prantama, tos tautos žiuri su
miesi pirmyn Cambrai—St. SU LAIKINA SANTAIKA.
Neteisotas dabartinės Vo didžiausiuoju
pasibjaurėjimų
(juentin fronte.
kieti jos vvriausvbės ir vokie- ir su verdančiomis pagieža
Washington, spal. 16.—Čio
čių parlamento žymesnės di širdimis.
nai gauta oficijalių žinių, kad
LUXEMBURG
PRAŠOSI
PAdžiumos priėmimas
sąlygų,
ne kanclieris
Maximilijanas
Yra taippat būtinai reika
GELBOS.
paduotų Suv. VaM'jij Prezi
sutiko priimti Suv. Valstijų
dento jo pranešime iš sausio linga, tuo tikslu, kad prasi
taikos sąlygas, bet patsai HinAmsterdam,
spal.
16.—Ma
S d.. 11) 1S m. ir. jo paskesnėse lenkti blogo supratimo gali
denburgas.
žoji
Luxeniburgo
kunigaikšti
kalbose, priverčia Prezidentą, mybės, jog Prezidentas priva
ja, Vokietijos kaimynė, ku
tiesiog ir atvirai dar karty lo atkreipti, Vokietijos val
— Washington, sp. 16.—Iš
rios
kraštą
išnaikino
ii>
užgu
pažymėti savo neatmainomą džios domą į kalbą ir aiškų
Meksikos gauta žinių, kad gar
lė
Vokietija,
užpuldama
Bel
pasiryžimą kas link Vokieti- pasakymą, atsirandantį viesus plėšikas Villa veikiai bu
giją,
pasiuntė
prašymą
prezi
jos valdžios notų iš spalių 8 noj taikos sąlygų, kurias» vos
siąs suimtas.
dentui
Wilsonui,
k
a
d
'
š
i
s
ap
f
dabar Vokietijos valdžia pri
ir 12 d., 1918 m.'
ginti}
jos
teises.
— Washington, sp. 16.—Su
Turi but aiškiai supranta ėmė. JTas yra Prezidento kal
Luxemburg stato reikalavi didžiausia paskuba siunčiama
ma, kad pasitraukimo tvarka boje, pasakytoje Mont Vermą, kad Vokietija prašalintų į Europos vandenis ameriko
ir ginklų padėjimo reikalas, non liepos 4 d., š. m., ir taip
iš ten savo kariuomenę.
niški submarinų naikintojai..
Talkininkų kariuomenės vadai Vladivostoke.
Lurs turi but paliktas patvar- skamba:

Talkininkai paėmė 15,000
nelaisviy Flandrijoj

Į

r

SUV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.

?

Trečiadienis, spalis, 16, 1918
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AIŠKUMO DĖLEI.
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Gerbiamoji " D r - g o " Red.!
Per
kelius
pastaruosius
1
' D r a u g o " numerius Tamistos editorijaluose
uždavėte
Lietuvių Informacijos Biurui
Washingtone
klausimų,
gi
235 numeryj už spalio 8 d. sa
kote, kad "šiandie lietuvių

statuota, kaipo įvykusis fak
tas, ir ką Lietuvos kunigai
sanryšyje su t u 0 mano daryti.
Dalykas buvo aiškus, kol
tūli mūsų laikraščiai savaip
fakto komentuoti nepasigavo.
Kaip pirma,taip ir šiuo sykiu,
biuletinasišleista vardan" Lith

visuomenė jau turi tenkinties

imnian

National

CfepHfeeii"*

—

delio šalčio liko apsuptas.
Tas jį ir privertė apleisti
Maskvą. Bėgdamas Napoleo
nas iš Rusijos pražudė visą
savo kariuomenę; dalis suša
lo, dalis iš bado mirė ir pats
vos ne-vos dasigavo Paryziaus.
Taigi, matome, kad viena
klaida padarė Napoleonui ir
jo visai armijai galutiną pra
žūtį.

*

«•—

S ' » » m0*mm*

Katalikiški Padavimą*
Katekizmas PavaJtfhHMfc;
Sulietuvino

-

Kun. F. B. Serafinas
<m*nnmmn + **Vl

» • • • mmmm*
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ANTRAS

SKYRIŲ*.

AR ESI KRIKŠČIONIS?
•

II. — KRIKŠČIONIO ŽENKLAS.

iš to paties Lietuvių Infor vardas, kokį jau keli metai
Dabar eikime prie dabartį*t - Išgydyta besotė moteris. £***«^*£
Advertising ratea on appllcation.
macijos Biuro skleidžiamais Amerikos Lietuvių
Taryba^ hės
- karės,
w * . katra
katr„ yra
v™ vvedama
Oyro vyskupas, Syr.joje, aprašinėdamas Švente MaP d., m a **»*.
pažeminimais Šventojo Tėvo, vartoja ir kurį šiais jnetais už pasaulio paliuosavimą jau kedonijnus, vienuolio, gyvenimą, tarpe daugelio to šventojo
9
4*
kuriam, buk, nerupinti kata ar pabaigoj pereitų metų A- ne nuo Napoleono, bet nuo padarytu stebuklų, pažymi sekantį: Tūlo turtingo ūkininko
likiška Lietuva."
merikos Lietuvių Tautinė Ta Vokietijos kaizerio. Jis kaip- žmona baisiai susirgo. Liga, gydytojų pavadinta šunies al
1800 W . 4 6 t h S t . ,
Tei. McKlnUy i i 14
ChfCAgO, U I .
kiu, buvo tei baisus besotumas.
Kadangi tas sakinys iš ryba New Yorke vartoti pra
ir Napoleonas užsimanė val
Vieni priskaitė piktosios dvasios veikimui tą ligą; kiti
aitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii
šaukta komentavimais į lais- dėjo.
"Vienybė Lietuvnin dyti visą pasaulį, bet tas kai
tvirlino, kad tai paeina iš kūno nusilpimo. — Kaip tenai
vamanybę linkusiais laikraš kų", " D i r v a " , ir kiti tolygi o
zeris žinojo padarytą Napole nebūtų, visi, ištyrusieji tą ligą, didžiausiame nustebime bai
Trečiadienis, spalio 16 d. Gerardas Majelietis. Lulas.
čiais del pastarojo Lietuvių krypsnio laikraščiai "Lithusėjosi jąja. Geriausių gydytojų pastangos nesuteikė ligonei
Ketvirtadienis, spalio 17 d. Jadvyga. Margarieta, kank.
Informacijos Biuro pranešimo anian National Council" iš ono klaidą, todėl rengdamasis
mažiausio palengvinimo.
Vietoje sumažėti, liga kaskartas
spaudai ir Tamistos užmeta- vertė į "Lietuvių Tautinė prie užkariavimo viso pasau
lio, rengėsi per 40 metų. Vo labjaus didinosi.
ar kitos' atskirios tautos, bet te Lietuvių Informacijos Biu- Taryba", kas nei kalbos, nei
Nelaiminga ligonė suvalgydavo trisdešimtis vištų į die-x
kiečių kaizeris savo tikslo atnuotikių
žvilgs
Jam rupi visos katalikiškos rui Washingtone Šventojo Tė-1 invykusių
Negalint ištesėti, kad ir
siekimui
panaudojo
visus ną ir vis dar. jauzdavosi alkana.
ir krikščioniškos tautos. Šven vo pažeminimo skleidimą, lei niais nėra taisyklinga.
paaiškinimo.
Prie
mokslo, išradimus ir. aprūpi turtingam ūkininkui, ant tokių nežmoniškų pramitimo lėšų,
tajam Tėvui lygiai rupi ir lie skite man, kaipo minėtojo to, "Vienybė Lietuvninkų" ir
nelaimingosios draugai kreipėsi, pas Šv. Makedonijų, pra
Kitoje vietoje padedamo tuvių tauta. Jam visos pasau Biuro vedėjui, dalykus paaiš keli jos krypsnio laikraščiai no savo armiją tuo, ko Napo šydami, kad šventasis pasimelstų už ligonę.
leonas neturėjo 100 metų at
Lietuviu Informacijos Biuro lio tautos yra brangios, Jam kinti.
Makedonįjus, pasėmęs vandenio į skardinę, meldėsi nesavus išvadžiojimus
daryti
gal.
vedėjo, p. Juliaus Kaupo, visi žmonės yra dvasiški vai
Nesenai Amerikos Lietuvių pradėjo, senu inpratimu Ry
kurį laiką, paskui peržegnojo vandenį ir liepė moteriškei
Kariauti su tokiuo priešu
laišką-paaiškinimą apie pasta keliai ir J o širdžiai mylimi. Tarybos raštinė Washingtone mą ir Šventąjį Tėvą nupeik
išgerti visą iš skardinės.
romis
dienomis
įvykusius Šventajam Tėvui ne geresnis gavo iš Šveicarijos Liet. Inf. dami. Man rodos, kad "Drau kaip Vokietija neužtenka tu
Vandenį išgėrus urnai moteriškė išgijo.
Pasveikusi,
svarbius nuotikius, kuomet koks princas už lietuvį pras Biuro pranešimą apie Lietu g o " Redakcija, nepravedusi rėti didelę armiją, bet reikia, kaip ir pirm ligos, tesuvalgydayo tiktai mažą gabalėlį mė
kad ta armija butų aprūpinta sos dienoje.
laisvamanių laikraščiai pra čiokėlį sodietį
dvasiškuoju vos laikraščių streiką, apie aiškios linijos tarp Lietuvių
dėjo šmeižti Šventąjį Tėvą ir žvilgsniu. Gi jei pasitaiko ko- dviejų lenkų vyskupų pasky Informacijos |Biur pranešimo maistu, drabužiais, ginklais
Tatai kokių galę turi šventojo kryžiaus ženklas.
Gin
0
grūmoti pačiam Apaštališkam Ivių neaiškumų, tai ne Šven rimą Lietuvai ir kad Lietuvos ir tųjų laikraščių komentavi municija ir tt. ant ilgo laiko. kis, ypatingai pagundose, šventojo kryžiaus ženklu, o gausi
Kuomet Suvienytos Valsti ir tu gausias Dievo malones. — Theodoret, Eccles. Hist.
Sostui.
tąjį Tėvą reikia kaltinti, bet dvasiškija rugsėjo mėnesyj mo, bet pastarąjį dalyką L. I.
Reikalas jau visiems gana tuos visus, katrie per amžius laikysianti synodą - susivažia B. antmesdama, atitolsta nuo jos įstojo šiton karėn, visų
organizuoti
aiškus, kad reiktu jį eia pla mūsų tautą slėgė mėgino iš- vimą, kad nusprendus
savo tikrųjų nuo vykių ir dalykus pirma pradėjo
čiau ir vėl atkartoti. Tik pri tautinti ir pagaliaus deda pas atsinešimą į tuodu lenku vys invertina saiku, kokis tikre Quartermaster Corps (iš sy
kio buvo priimami liuosnoKraujas, tai svarbiausias žmo
minsime trumpai:
Praneši nybės sprendimui neatsako.
tangas pasisavinti.
Reikia kupu Lietuvoje.
gaus gyvenimo pulsas, todcl kiek
riai). Tas daroma buvo dėl
. Lietuvių Informacijos Biu- j kaltinti mus pačius, kad mes mas, atrodė turėjo svarbos,
Tikiuosi, kad dalykams pa
~—
vienas privalo žiūrėti, kad krau
to, kad visųpirma pagaminti
tad
tuo
pasiremiant
L.
L
B.
ras \Yasbingtone gavo žinių dar labai mažai apie save in
aiškėjus to bus išvengta ir iš
"Sodiečių skalbyklos Pran jas butų visados tyras ir sveikas.
kariuomenei
reikalingų
daik
VVashingtone
sudarė
savo
biuiš Šveicarijos, tarp kurių bu formavome Apaštališką Sos
spėjimų ir išvadžiojimų srycūzijoje yra labai geras ir Sugedęs kraujas neveikia gerai
tų,
nes
kuomet
bus
suorgani
letiną,
kurį
kaip
anglų,
taip
vo padėta, jog Šv. Tėvas Lie- tą.
ties bus ineita į tikrenybės
zuota armija, kad visko tu naudingas daiktas ameriko žmogaus organizme ir palieka ne
lietuvių
laikraščiams
išsiunti
tuvai skyriąs du lenku vys-j Mes.manome, kad Lietuvių
nuotikius, nes tik tyra teisy
Iš
niškai armijai", rašo kažkok malonias žymias, kaip tai:
rėtų pakankamai.
nėta.
kūpu, jog tuo tikslu Lietuvosj Informacijos Biuras to nėra
bliškusį vedą ir įšaukia ^spuogus
bė ir tikrųjų nuo vykių inverApskaitoma, kad ant trijų sai R. J. Kirk, buvęs laikraš
Pranešimas apie paskirtuo tinimas dera laikraščiui, ko
ant viso kūno.
kunigai turėsią suvažiavimą, i atlikęs su blogais tikslais. Bet
paprastų kareivių, turi būti tininkas, gi dabar kareivis
Kraujas, kaip jau yra mums
ir jog popežius neatkreipiąs j tiesiog, padarė klaidą, klau- ju du lenku vyskupu Lietuvai kiu " D r a u g a s " yra.
vienas Quartermaster Corps Prancūzijoje, savo broliui #New
žinoma pasidaro iš gero maisto,
domos į lietuvių tautos teises, i sydamas laisvamanių atstovo palikta taip, kaip jis skambėPrašyčiau šį mano laišką
kareivis, katras privalo aprū Yorke.
kurį mes kasdiena vartojame.
Lietuvių Informacijos Biu- Dr. Šliupo patarimų. 0 juk jo šveicariško biuro praneši- patalpįnti į Tamistų gerbiamo
pinti visakuom anuos tris ka
"Kiekvienas prancūzų so Jeigu valais yra senas bei ne
ras, gavęs tą žinią, be jokių j pastarasis visas laikas tik ir me, iš prancūzų kalbos anglų laikraščio skiltis, kas pagel reivius.
džius turi skalbyklą, papras sveikas, kraujas negauna sau pa
tikrybe
Praneši bės jo sakitytojams
paaiškinimų išvertė angliškon; darbuojasi už tai, kad kuo- kalbon išguldžius.
Kad geriau skaitytojas su tai kokią nors akmeninę pa ramos ir jis turi nykti. Todėl
kalbon ir išsiuntinėjo visiems | daugiausiai įžeisti katalikus, me (kaip Tamistos iš Jums Pažinti.
prastų (įuarterniaster Corps šiurę, pastatydintą kur ant bukite atsargus ir valgykit tik
Liekuos Jus gerbiantis
laikraščiams. Tokiuo savo pa-jšv. Tėvą ir pačią Bažnyčią. siųstos kopijos persitikrinti
kareivio bent svarbesnes prie upelio. Tenai senyvos prancū sveiką maistą ir reguliariai.
galite) mebuvo Švento Tėvo
sielgimu, kaip jau žinome, da-!
Julius Kaupas,
Kraują ir vidurius išvalo Parpažeminimo, bet nuotikis kon- Liet. Inform. Biuro Vedėjai. dermes, trumpoje sutraukoje zų našlės skalbia amerikoniš
vė progos mūsų laisvama
tola saldainiai, kurie pasirodė geGaila,
kad
geriau
jas čia paduodu:
kų
kareivių
baltinius.
niams ir vėl gerokai pašmeiž
rausias tos rūšies vaistas visoje
Quartermaster
Corps
karei
negali mąstyti.
" K a s tiesa, kareiviai savo Amerikoj. Jie neduoda sugesti
ti Šventąjį Tėvą.
tinkamus ir atsakančius ka viai turi parūpinta transporGerb. Biuro vedėjas aiški
reivius r darbininkus, katrie tacijai budus, kilnoti iš vietos baltinius privalo patys skelb viduriams ir kas juos vartoja, tas
Mušu laisvamaniai kartais
naši, kad, girdi, tame prane- j t o f e i u s n i e k ū g n u p a s a k o j a a r
turi atlikti gerai ir greitai Į vietą'armiją ir pristatyti ka ti. Bet retas katras skalbia. visados jaučiasi normališkas. Vai
Dažniausia tas pats skalbia, kai taipgi gali* vartoti Partola
sime nebuvę nieko bloga, tik
savo darbą.
ba nurašo, kad tuo patys sau,
rei medžiagą.
kurs pinigų neturi, kurs pi saldainus. Išvisų gautu padėkatai konstatuotas
"faktas".
Visi mes žinome, kad šian
anot "Taradaikos", užvažiuo
Quartermaster
Corps
karei
nigus išleidžia laisvės bond- vojimo laiškų šiuomi vieną že
Visųpirma , reikia dirstelti
Gražus faktas. Sakysime, te ja terlon. Jiems rodosi, kad
dieninė karė yra vedama pa viai turi parūpinti armijai
•sams arba pasiunčia namiš miau paduodame:
gu L. I. Biuras gautų iš Eu jie nusako labai didelius, į patį pavadinimą: Quarter- sinaudojant mokslu ir įvai
"Gerbiamas aptiekoriau! Nu
ropos žinių, kuriose butų vaiz moksliškus daiktus. Bet, išti- master Corps, kas jis yra. rias išradimais, todėl šios ka galvijų, taipgi galvijams pa kiams.
žemintai prašau prisiust man dar
džiai pasakyta. t kad, pav., krųjų, tuomi tik patys save Daugelis iš mūsų mano, kad rės vedimas ir yra moksliš šaro.
Aš ken
Būdavo ja barakus (stovyk
" B e t šiaip, kareiviai visuo vieną dėžutę Partolą.
Su v.
Valstijų
prezidentas pažemina. Bet jie vis rašo. tai yra "bomb proof džia- kai sutvarkytas.
las) ir kitus reikalingus ar met savo bajtinius atiduoda čiau daugiau kaip 10 metų. Ban
Bet visai ne. Quar''neatkreipiąs domos" į lietu Anot jų, jie mūsų liaudį veda bas".
džiau imti visus rekomenduotus
Šiandie karės dievaitis į sa mijai budinkus.
skalbti prancūzėms. Šitos dar v a i s t u s .
termaster Corps kareiviai di
vių tautos teises. Ar ir tokį ^usipratiman.
Nei vieni uepagelbėjt).
vo vežimą yra pakinkęs visas
Taiso
kelius
ir
tiltus.
Da
bą
atlieka
gerai
ir
gana
pi
desniame yra pavojuj negu
"faktą'
mūsų Biuras skelb
Aš patyriau, kad mano kraujas
Laikraštyj "Vien. Liet",
mokslo
šakas
ir
įvairius
išra
ro
pienus
del
kariškų
ir
giai.
Tik
visa
sunkenybė
yra
tų ir tai be jokių nuosavių kažkoks P. N-us rašo apie kareiviai fronte, nes jie nė
buvo nečystas ir todėl man pa
dimus,
kokie
tik
randasi
pa
transportinių
laivų.
Stato
tame, jogei sunku, kaip tinka tarė pamėginti PARTOLA. Iš
ra taip gerai apginkluoti,
komentariu?
u Gyvulių kalbą". Sako:
kaip kareiviai mūšio linijoj. saulyj ir yra žmonėms priei prieplaukose uostus del kariš ma, atgauti tai visa, kas pa sirašiau dėžutę ir kuomet pra
* Suprantama, jis to nedary- j
"Nors paprastai žmonės sa Quartermaster Corps karei nami. Kitaip ir būti negali. ko veikimo.
duota skalbti.
dėjau ją imti, atsigavau. Siun
tų, nes tai nebūtų " f a k t a s " ,
Visose vietose ir visados
ko, kad gyvuliai negali tarp viai — tai pristatytojai visų Nes kad įveikti priešą, kat
' * Prancūzės moterys-matu- čiu už tai jums širdingiausius
tik tikras melas. Nedarytų
šės surenka autes marškinius linkėjimus.''
dar ir del kitokiu svarbesniu i savęs susikalbėti, bet tas ne reikalingų daiktų visai vei ras yra apsiginklavęs nuo išmoka kareiviams algas.
Pristato armijai drabužius. ir apatinius baltinius nuo ko
visiškai tiesa. Daugelis gy kiančiai armijai.
S. J. Mihailovas.
Jie turt galvos iki kojų ir pasiryžęs
priežasčių.
Parūpina ir pagamina val kios pusės kompanijos karei
vulių, paukščiai ir nekurie visko pristatyti kairi pėsti pagrobti visą pasaulį savo
Gi su Rymu, su Šventuoju
rankosna, reikia panaudoti gį del armijos ir pašarą del vių, visa tai kartu išskalbia,
vabalai turi savo kalbą ir
Tėvu, Biuras neturi reikalo i vienas kitą supranta. Visas ninkams, taip artilieristams visą mokslą ir išradimus.
gyvulių
paskui sukrauja į krūveles ir,
ir
kavalieristams:
valgio,
sJkaitvtio. Nereikia nei tu
Delko senovėje pralaimėda
Rūpinasi visokiais reika ant galo, pašaukia kareivius,
skirtumas,
kad
gyvuliai drabužių; apmoka kareiviams
" f a k t ų " patikrinimo, nei kit
Gydytojas pavydalė saldainių.
nemoka taip gerai mąstyti, algas ir tt. Vienu žodžiu, vo karės kadir skaitlingiau lais, katrie tik turi ką bend kad jie pasimtų kas kam pri
ko. Lietuvių tikybiniai jaus
Visi tų laišku autoriai davė pave
kaip žmogus, o nuo gabumo Quartermaster Corps karei sios armijos? Delko Napole rą su militariniu veikimu^ ne- guli.
lijimą, viešai rodyti jų laiškus žinmai taip ištampyti, taip lais
mąstymo priklauso ir kal viai turi pristatyti veikian onas, katras buv© užkariavęs priskaityti prie kitų karės
geidaujantierus. Tie visi laiškai pa
"Pirmas atėįęs kareivis vis tvirtina
faktą, kad rašiusieji tikrai
vamanių nu šmeižt i, kad juos j b a " .
patisė savo negrerai veikiančius vidų
čiajai armijai to, kas jai yra beveik visą pasaulį, karę pra departamento skyrių.
ko
ten
»anda.
Bet
paskuti
šiandie įžeisti ir įskaudinti
pasidėkojant
vartojimui Par
laimėjo Rusijoj*? Dėlto, kad
Kas gi iš to išeina? P . N-ns reikalinga.
Tai čia išdėta tiktai svar niam nieko nelieka. Jis nerei rius
tola.
galima tiek, kiek kam patin
Partola yra geriausia
priemonė
anų laikų karėse armijos ne besnės priedermės (Juarter- kalauja net eiti, nes jam rei
pasako, kad gyvuliai "mąs
šeimynoje
išvalyti
vidurius
ir pada
Todėl
į
(įuarterniaster
ka. Už tai nėra jokios atsako
turėjo Quartermaster Corps, master Corps kareivio.
ryti Systa kraują.
Dėžutė Partola
to", tik jie nemoka taip "ge
kia tik užskalfbimą už simoĮvė- kainuoja tiktai JI, 6* dėžutės už $5.
Corps ineina kareiviai: amat- katras butų aprūpinęs karei
mybės.
Veftui graži ir naudinga dovenelė
rai mąstyti" kaip žmogus.
Todėl Quartermaster Corps t i " .
ninkai,
mechanikai
ir
kas
tik
kožnam prisiuntusiam su tuo pa
Gi kokie tie faktai apie len Vadinasi, • gyvuliai nuo žmo
vius maistu, drabužiais, reika yra reikalinga turėti: knyggarsinimu.
kokį specijališkumą turi. Vi lingais daiktais. Napoleonas
Laiškus ir užsakymus adresuokite:
kus vyskupus?
gaus skiriasi tik tuo, kad gy
vedžiai, inžinieriai, architek
si tokie kareiviai randa vie savo milžiniškai armijai pa
APTEKA PARTOSA
Kol-kas mūsų spauda apie vulių mąstymas yra menkes
tai, elektrotechnikai, kalviai, Ą šitą Suv. Valst. labjausia
tą toįe armijos šakoje.
kreipia
domos,
nes
tik
sveika
imdavo tik tiek maisto ir vi dailydės. mūrininkai, automo
160 Second A ve.
tai nieko nežino. Tik yra ži- nis, mažiau ištobulintas už
Kadangi
veikiančioji
armi
ir
tvirta
armija
gali
priešą
sokių daiktų, kad užtektų iki bilių operuotojai, ir jų taisy
New York, E. Y. Pept. L. 4.
noma iš svetimtaučių spau- žmogaus mąstymą.
ja turi būti visakuom aprū nužingsniuos nuo vieno mies
nugalėti.
(7<n
dos, kad Seinų vyskupijom Kas kiek nors gali mąstyti,
tojai, orlaivininkai, visokie
pinta, kad gerai ir pasekmin to iki kito.
Taigi, trumpai sakant, to Stocks ir Bonds P e r k a m i ir Parduo
vyskupu-su fra ganu paskirtas tas turi turėti nors kiek promašinistai ir, mechanikai, kat
gai veiktų, todėl Quarterveiklus darbas. Andre\vs & Co.,
Taip Napoleonas kariavo rie taiso kanuoles, šautuvus, kios yra priedermės (įuarter dami
lenkas. Lietuviams del to su to. Sulig to laisvamanio taigi
108
So.
La SaUe St., uždėta 1900 m.
master Corps privalo turėti
kulkasvaidžius
ir
kitus
karės
niaster Corps kareivių.
per dešimts metų iki įžengė
fragano negali skaudėti gal ir išeina, kad gyvuliai turį
Jam
reikalingi
vos, kadangi Seinų vyskupi protą.
šaltojon Rusijon, kur jis ti įrankius.
Be to, Quartermaster Corps
kiems*
butų
galima
inkalbėti
joj . didžiuma gyventojų yra
kėjosi rasti taipgi užtektinai šimtai tūkstančių įvairiausių dar turi kitus mažesnius sky
Senai laisvamaniai gieda tą
lenkai. Gi vyskupas—sufraga giesmę, kad žmogus yra išsi ligą.
maisto, šiltų drabužių ir tt. amatninkų ir darbininkų.
rius, bet tie skaitytojui nebus
nas nėra vyskupijos valdyto vystęs iš žemiausios rūšies gy
Ant galo nereikia pamiršti svarbįs.
Gaila, kad P. N*us negali Bet labai apsivylė, nes pasie
Jie yra reikalingi
jas.*
.
kęs
Maskvą
ir
inėjęs
jon,
nie
ir
virėjų
(kukoriųj.
Jie
taip
vūnų. Taip jie visuomet švie geriau mąstyti^ jei savo mąs
žinoti tam, kas specijaliai juos
Kaip mes, taip kiekvienas čia mūsų liaudį. Ir savo tuo tymą sulygina su arklio arba ko nerado, kadangi buvo vis gi atlieka svarbią rolę armi studijuoja.
*
HAR SAVINOS STAMPS
.
.
Neturėdamas joje.
lietuvis katalikas, esame šven švietimu" plačiai giriasi.
šunies ' • mąstymu' \ Bet * nuo kas išgabenta.
Nes jeigu valgis yra
V. M. Stulpinas.
•UNITE*STATOT
tai -įsitikinę, jogei Šventajam
Bet mūsų žmonės jau nėra tokių negalima nei laukti ki- Quartermaster Corps pasiju gerai pagamintas, tuomet ka
GOVERNMENT
to, kad netik rusų, bet ir di- reiviai būna sotus, sveiki.
Tėvui rupi ne tik vieni lenkai tokie tamsus, kad jiems svei- tokio mąstymo.
Kareivis Quarterm. Corps,
Order" arba įdedant pinigus } regi
struotą laišką.
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PRANCUZįl SKALBYKLOS Kraujo Išvalymas
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Trečiadienis, spali*,

1G, 1918

Pirkke "Draugo" Šerus
i M L Y V A U K S T E KONTJESTU
III

D r a u g o 0 Bendrovė platina biznį, užtat
didina šėru kapitalą.

i

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00.
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie
ną šėrą.
Gera progą indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį.
Broliai katalikai ic sesers katalikės! "Imkime savo dien.raštį į savo rankas; patapkite jo savininkais".
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
Visi dalyvausieji konteste komitetai (arba pavieniai),
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
atsiustų pinigų. Be to dar tiems kontcstantams (komitetams,
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar estra
dovanų.
1-moji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
'Draugo" už dyką—pagal nurodytų adresų patol, pa
kol ''Draugas" eis.
2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
go" kopijos už dyką.
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji,/7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana—po 3 "Draugo1" kopijai už dyką nurodytiems as
menims.
ATSILIEPKITE!

nnGn

B

tokio laipsnio, vienok garbė REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
sekti jų pėdomis.
Matui (Cleveiande, O.), ¥ y Mums vyčiams ateitis už
Valiey, 111.),
tikrinta.
NOTS mūsų mažu # n i (Spring
žiedeliui
(Detroite,
ma, bet žiūrint į mažą skaitlių Vargo
viltis yra,kad* kuopa bus kada tytich.), Paukšteliui ^Chiaago
didelė. Jau dabar turime pa Heights, 111.). — Žinutes garamą chore; gi kiti, k. v. p-lė vome. — Ačių. Prašome ra
M. Grigalavičiūtė net vaka šyti vnums tankiau.
••*•
•*W"
ruose pagelbsti savo gabu
mais, ty. paglosto muzikos
balsais klausančių jausihus.
Nekurie gi net prigelbsti lo
šime ir tt.
Mums daugiau
reikia jiems tik p r i g e r t i .
Antra, nepaisyti tų, kurie
mus žemina akyse kitų. At
minkime, kad mūsų eilėse, yra nevien tik prastų darbinin
kų,
yra ir žymių žmonių:
daktaru, advokatų, mokytojų,
inžinierių, kunigų ir tt. Že
mina mus del to, kad mums
pavydžia. Ant žeminimų ne
atsakinėkime rūsčiai, neužgaukime jų širdies; kas netu
ri ko veikti, tegul kandžioja,
o mes rimtai auginkime savo
pajėgas, rimtai darbuokimės,
tuomet supras mūsų tikslą ir
siekimą.

fr}^# mmm mtmjt
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DRESS DESIGNING

McKinley 5764

Telefonas

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

Kirpimas,
pri
taikintas Ir siuvi
mas
yra lengvai
lfimoklnama
per
mūsų l f a s t e r S y s temą ir trumpame
laike dienomis ar
vakarais,
pecijalis
j Mokiname Power Machine siuvi
| m o.
Mokestis gaunama n u o $16
iki $30 l savaite, o galima išmokjti trumpam laike už maža kainą.

GYDO VISOKIAS LIGAS
S457 South Western Boulevard
Kampas W. 35-tos Gatvės

S
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J 0 S E P H £ . WOLON
Lietuvis Advokatas

"

B

29 SO. IiA SALUE STREET
Gyvenimo telef. Humboldt 97
Vakarais 2911 W. 22nd Street S
£
Tei. RockweU 6999.
=
CHICAGO, ILLINOIS.
rilHIIISIIIIIIIIIIIIIItllllllI!lllllllllilllllllnT
r
Č8»»» » » » » « » ^ > » » » ^)»»^Į»

Tel.

Martinas Simonavičius

MASTER SEVVING SCHOOL
J. F . KASNICKA, PERDĖTOTIS,
119 X. IM Šalie Str., 4 t h Floor,
fckv>#ai nuo City Hali.
» • • • - •

i u

• • • •

Drovar 7042

ALEX. MASALSKIS

Dr.CZ.Vezelu
Paieškau savo vyro Stanislovo Sin
kevičiaus, kuris mane apleido 16 d.
lapkričio 1917. Mergaitė Stanislo-i
va yra trijų ir pusės mėnesių senu-1
njo.
Jis paeina IŠ Vilniaus gub., j
Kietaviškių parap. 2 3 metų amžiaus,
vidutinio ūgio, turi gelsvus
plau
kus.
Kas apie jį praneš gaus dovanos
$20.00.
Meldžiu m a n praneškite se
kančiu adresu:

'• •

i "

^™

• — ^ ^

1

l

i

GRABOUIUS

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 4) vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 SO. ASHLAND A V E N U E
arti 4 7-tos Gatvės.
,«•" ^ — » — — ^ r - ^ * «

» • > » » > » • * » ' • > '

Lietuvis graboRrius.
Atlieku
g v i s o k i a s laido» t u v e s kopigiauKsiai. Turiu saS v o karabonus ir
•automobilius.

—

"

Amerikos Lietuv. Mokykla

1403

>uzera Sinkevičiene,
W. 47th St.,
Chieago, 111.

Taipgi dides»nę
dalį grabų
Spatjs
dirbame.
Mokinama: Angliškos ir lietuviskoa
kalbų, aritemtikos, knyvedysi '
3307 Auburn Ave.
stės, stenografijos, type^Titinjr, pirkTelephonas Drover 4135
lybos, teistų, Suv. Valstijų istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politi- lllBUIIIIIIIIIIIfiSIUUIlIUJillUIIIIIIlHimi
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia*m»
rašystės.
Mokinimo valandos: n u o S ryto iki
6 po pietų; vakare nuo 7:30 iki 9:80

Paieškau savo pusbrolio
Prano
Sgakson, paienančio iš Suvalkų gub.,
Naumiesčio pav., šakių par., Užma
čių kaimo.
K a s apie jį žinol^e ar
gal jis pats meldžiu atsišaukti s e 
kančiu adresu:
3106
Pranas Dėdinas,
138 American Club,
Kohler, Wis.

i

Dabar mitinguoti negalima,
So Hsisted St.,
Chieago, IU.
dėlei siautimo influenzos, ta
Reikalaudami instrukcijų ir kvitančijų knygučių
tai gaminkime įnešimus; juos
, Rašykite šiuo adresu:
UJUuuiHiiiiuiiutiHiuiuiiiniuumiiuiin
namie šaltai
apsvarstykime,
BRIGHTON P A R K E
o • kuomet galėsime, padupI VYRIŠKŲ DRAPANŲ 1
"DRAUGO'' KONTESTAS,
parsiduoda grocornė į trumpa laiką,
kim gatavus.
Iki ateinančio
AKIŲ SPECIJALISTAS
BARGENAS
§
fciznis labai geroj, išdirbtoj lietu I
Patarimas Dykai
Nauji neatimti, daryti ant ųž- £
susirinkimo privalo mums rū
vių kollonijoj, arti lietuviškos baž
1800 West 46th Street,
Chieago, Illinois.
nyčios.
Pardavimo priežastis savi
: sakymo siutai ir overkotai, ver- B
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
pėti kokius pienus pagamin
ninkas apleidžia Chicągą.
Atsišau S tės nuo $30 iki $50, dabar par- S
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12
—
kite
po
numeriu.
• siduoda po $15 ir $25.
4649 S. Ashland Ave. kam p. 47 S t
ami ateinančiai žiemai. Neku
•P ' • IH
Nauji daryti gatavi nuo $15
P. M. J. M.
Telefonas Yards 4817
rie nariai man kalbėjo apie
iki $35 siutai ir overkotai, nuo
4409
So.
Fairfield
Ave.
Telefonas
Bonlevard 6487
• ! » » * • » — j •» m — • • m'
• $7.50 iki $18.
g
padidinimą iždo, apie knygi- gimęs Talokije, Slabados par.,
Pilnas pasirinkirąas kailiu paną, vakarinius kursus, Kalė Seinų pav., Suvalkų gub.,
! jnuštų overkotų.
Mes
siūlome
periausio
aržuolo
• i
padams šmotelius nuo 20e iki
Visai mažai vartoti siutai ir
dinį Tautos Fondą, Service 1887 m. — Atvažiavo į Ame skuros
'Mic. už porą, geriausio aržuolo s k u - E overkotai vertės nuo $25 iki
nuo 70c iki $1.00 už- svarą.
35. Dabar $5 ir augščiau. Keli
Flag, prakalbas, sut vark imą riką, apsigyveno Chicagoje, reles
Vinis, ylas, puminiai apcaoai, įdak- §»
•f
• i • mm • — i •
nės
nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų E
knygų ir tt. Matote, daug buvo siuvėjas; pernai tapo tukai, apeacams peilis, muzikai ir
PRAKTIKUOJA 26 METAI
siutai
nuo $3.00 iki $7.50. "Va
gos tulšis
tulšis • už
i
labai
CLEVELAND, OHIO.
sunkumo galėtu atlikti visus turime klausimų priešais sa n a š a n l r r a t s i l r a r i n m r i A n p T.io ' k i t o k i o s reikalingos
Gyvenimas ir ofisas
lizos ir Ruporai.
persitil
i
8149
S.
Morgan .St. Kertė 82 st.
pasauKias i Kariuomenę, iiie- žrinkite.
2S5kUe ir persitikomas kainas
į darutis.
ATDARA KASDIENĄ
OHICAGO, l l i l i .
ve.
Kiškime
svarstykime
pos 18 — 1918 tapo užmuštas
Nedėliomis ir vakarais.
8pa!io 7 d. L. Vyčių 25 k p. j
Specijalistaa
I«eather & Finding Store
Todėl lietuviai, kas mylite v i s i , n e s tai aiusų visų dtdy
1
Vyriškų ir Vaikų
kovoįįe. — Egzekvijos už jo
laikč mėnesini
susirinkimą,
i
S. GORDON,
S ! f Moteriškų,
K. Kaplan & Sons
Taipgi Chroniškų Ligų.
savo tėvynę ir trokštate jai kas.
g 1415 S. HalslcdSt., Cbic-ago, IU.
dusią atsibuvo r a l i o 15 d..
kuriamo buvo aptarta daug
OFISO VALANDOS:
4608 So. Ashland Ave.
ŠYJKJonės ateities, stokite j ei
B
s
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
svarbiu reikalų.
Šiame susi
Šv. Mykolo p a r a p i n e , 1644 Telefonas Yards 3404.
Jjr UIIIilUiHSMEIilttlHIIIIIIUiflIlJlllllMiU
Ir n u o 3 iki 8:30 vak. Nedėlios
h; dirbančiųjų, rašyki tės prie
vakarais ofisas uždarytas.
rinkimo prie kuopos prisira-!
Wabansia Ave., 8 va!, rytme
——
Tautos Fondo skyriaus.
Telefonas Yards ftSI.
Hiomis dienomis mūsų mie tyje.
šė aštuoni nauji nariai, iš ku-'
mįm • » « . » • « • » ^ » •
rin kuopa tikisi daug ko del Mūsų T. F. 22 skyrius savo stelyje daugybė žmonių influlabo kuopos ir visos vyčiu veiklumu yra perviršijęs kitu enza serga ir miršta. Iš lieKPerku valdiškus
Laisvės
kolonijų skyrius. Iki šiol mes! tuvių mažai miršta nuo šitos ŠV. ANTANO DRAUGIJOS
organizacijos.
1
a,
ome
ligos. Daktarams rugiapjūtė.
bondsus ir moku cash pini
choras
!
S
<fl
pasigirti.
Bet
gaUMINISTRACLTA
L. VyOįų 2.*> kp.
Ligonbutin neįleidžiama ligo
gais.
taipin didėja.
Nesenai prie name žinių, kad lietuviai ki
Waukegan { XII
ADVOKATAS
nių lankyti.
Žodžiu sakant,
BOHUMIL J. WACH, v
choro prisirašė p-lė L. Ma- tose kolonijose pradeda bruz
Veda Bilas Visuose Teismuose
vedama didžiausia
kova su
dėti.
Subruzkime
tatgi
ir
mes,
Real Estate & Insurance,
Ofisas Didmiesty j :
tulaiciutė, buvusi daininin
M«ks Jankauskas - pmri
šita liga.
Vytis.
clevelr.ndiečiai.
Nesiduokime
6» W. VVASHINGTOBr STREET
kė p. Sodeikos choro Scranto919
—
8th
S
t
,
1948
—
51
gatvė,
netoli
Robey
Kambaris €09
kitiems nei pavyti, nei ap
ne, Pa. Tokiuo būdu L. Vy
Te. Centrai 5478
Tovvn of Lake.
IŠ RIVERSIDE ILL.
Smetanos gerai pritaikinti akiniai
lenkti mus.
šaitanas Taučas, Vice-pirm.,
Ofisas
a n t Bridgeporto:
čių 25 kp. choras vienu geru
bus palengvinimu del Jūsų akių.
Padėka.
3205
SO.
MOKG.\X S T R E E T
1125 So. Lincoln St.
Todelgi kam rupi
iaisva,
Kuomet tu kenti nuo galvos skaubalsu sustiprėjo. Dabar cho
Tel. Yards 730
dt'jimo, kuomet raidės liejasi i kruA
n
t
Semaška
—
raštui
neprigulmiiiga
Lietuva,
stoki
Gyvenimas,
812 W. 33rd St.
ras mokinasi gražias dainas,
rą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
Šiuomi ištariame širdingą
Tel. Yards 4681
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
me i darbą. Momentas svar
1408 Lineoin S t ,
kuriomis publiką užžavės.
;
.
;
»
»
»
»
»
»
»
»»».»»»»»»«.,
*:
ačių visiems, katrie ėmė dareikia Jums akinių. Mano 15 metų
Tai
BUSI
GRAŽUS!
Ją
iš
bus.
Vienintelę Lietuvai papatyrimas priduos Jums geriausia
Lapkričio 3 d. vyčiai daly
lyvumą laidotuvėse Zopijos i n t Baltsyf — iždinintas.
dirba Menthelatum Co. Prieš patarnavimą už prieinamą kainą, ;.;^
gelba neša Tautos Fondo or»-*-»--»»***S8
net taip žemai net iki $3.00.
vaus Tautos Fondo 22 sk. di1327 Eo. Victoria S t ,
Zaulevič, kuri pasimirė spalio
Telefonas Boulevard 7179
eisant gult ištepk veidą mosganlzaeija, - dėlto
patapki
Egzaminas suteikiamas dykai.
delio vakaro programę. Dėl
DR. P. ŽILVITIS
10 d. ir su bažnytinėmis apei L. Bakžis, Fin. rast.,
ėia per kelis vakarus, o pada
me visi tos organizacijos na
JOHN
SMETANA
DAKTARAS
to choro vedėjas, p. V. (ireigomis iš Šv. Jurgio bažnyčios
1331
So.
Park
Ave.,
IR
rys veidą tyru ir skaisčia bal
riais ir darbuokimės bendrai.
Akių Specijalistas
CHIRURGAS
čius parinko
kuogražiausias
nulydėta ir palaidota Sv. KaIždo globėjai:
tu. Toji mostis išima plėmus 1801 S. Ashland Av. Chieago
3315 South Halsted Gatvė
|
darbą!
.
Matas.
dainas, kad publiką užganė
CHICAGO, UAJ.
zimiero kapinėse.
Kampas 18-tos gratvės.
raudonus, juodus arba šlakus
L
Makuševiče,
dinti. Paskesniems vakarams
3-čios lubos tfiifi l'l.:i'u a i K', •'k os
Ačių
gerbiamiems
kuni
ir prašalina visokius spuogus
Kambaiis 14, 15, 16/ 17 ir 18.
SPRING
VALLEY,
ILL.
2. F- KAzdeJeviče,
taipgi yra gaminamos gražios
gams už sutikimą; vargoni
t *
Tėraykite. į mano parašą.
nno veido. Kaina dėžutės 50c.
dainos.
Pageidaujama, kad
Valandos: n u o 9 vai. išryto .iki 8
ninkui už vedimą gražaus Maršalkos i
ir
$1.00.
Pinigus
galit
siųsti
vai. vakare. Nedėlioj n u o 8 vaJ.
Vyčiai. ,
turintis gerus balsus jauni
choro; seserims už gražų pa Pranas Bujanauskas,
ryto iki 12 valandai dieną.
or ir štampomis.
mas rašytusi prie choro ir jį
Vietinė vyčių kuopa na tarnavimą; taip vaikams, gi
3 1 0 9 So. Morgau Street
gano priž., 1112 — 10 St
J
.
RIMKUS,
didintų, nes choras daug ko riais neskaitlinga,
CHiCAOO, ILLINOIS
ypač šia minėms ir pažįstamiems. Dė
PIRKITE KAUĖS TAUPYPr. D a p k u j
Valandos:—8 iki 12 iš ryto;
"gera gali padaryti, ypač ne- vasarą turėjo daug nukentėti, ka vojame taipgi ir tiems, ku
P. O. Box 36, Holbrook, Maas. M 0 Ž E K L E L I U S (VV.S.S.).
6 po pietų iki S vak. Nedėlio
M. Galinis.
mm*****
mis
nuo 5 iki a vul. vakarą.
m*
—
rie
padovanojo
daug
gražių
pamiršti reikia, kad choras į m a t jaunimas išvažinėjo j kiPr. Kapturauskas, KnygiusTelofoaaa Yarda 5*11.
savo dainomis kelia Lietuvos j tus, miestus.
Bet neatsižvel- gėlių; taipgi graboriui Rada•
"
•• •
i S ^
daiię, žadina miegančius bro- j g į a n t į visas kliūtis veikta vičiui ir vedimą pavyzdingos
liūs prie tėvynės meilės. Tu daug.
Nekurie nariai tiek tvarkos.
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiumtiiiiiiiiiiimij
Dar sykį tariame visiems
rintieji balsus jaunikaičiai ar daug atsidavę vyčių reika
A. A. ŠLAKIS,
i
Gydvrae visokių vi- ^
TT'T^ ^ Ta»Rgi gydau visokias I |
mergaitės yra kviečiami at lams, kad pamiršo visokius širdingą ačių.
durinių Hgų, Moterų ^ D e C l i a l l S t a S k , 4 M U * a s S e r * a n t - I
Lietuvis Advokatas
=
Vyrų ir VaikH. : : ! ^ K 5 c i ! S i i X i S X iem» patarUnai Dykai. I
plaukyti j dainų repeticijas, svetimtautiškus šiovus ir pa Nuliūdime
Šeimyna.
"V^ICĮĮ. y o u cat Pgjtatoe^'
LAWYER
kurios atsibuna kožna pėtny- silinksminimus.
Tai gražus
•mmmmmmmmmmt^mę*
d.oixt"
Ofisas mieste:
f
DOCTOR R E 1 C H A R D T
čia, vakare, M. Povylausko pavyzdys.
i 13-tų lubų — Kambaris 130* į
Išties, veikdami L I E T . VYGffį
PITTSBUR3 5 4 8 South Halsted Street
Chica«o, UI.
•
Association Bldg.
svetainėje,
Clair
ir j gražius, naudingus savo tau GHO* APSKRIČIO MARŠ
19 So. LaSalle St.
B
Priėmimo vai. Nuo 10.ryto Iki 3 po pietų, ir nuo 6 iki 8 vakare.
Chieago,
IU.
]^read
kam pas E. 25 Str.
tai darbus, nepajusime, kaip RUTAS S U PRAKALBOMIS
TELEFONAS Y Ą R D S 2100
Telefonas Randolph 2898
Spalio 21 d. Tautos Fondo patapsime visų gerbiamais,
xj.&. r c o o Aj>M.tffr^*rt^A*noH
Ltarninko ir Pėtnyčios vaka
rais n u o 7 i k i 9 vai.
22 skyriaus įvyks mėnesinis mylimais.
Antra, daug pa' S255 So. Halsted Street,
susirinkimas*
"Žvaigždės" gelbėsime savo mylimai ša Spalio 20 d., Wast Ei«i JPitts- JuaiSliltfflllIlIIIIliaillItlIlIlIilIlIlItlIlIlIlIttllIHI^illIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIilllIJIIi UUilIlIJUIlIlIlIUlIIIIĮIIIIIIliltlI^
Tel. Yards 6492
HIHIIIIlUlilllil
iiiiiiiniiiiiimimuiii
svetainėje, 7:30 vai. vakare. liai, Lietuvai.
Trečia gi, at- bųrgh, B a .
Aš, ADOMAS A. K A R A I J A U S K A S , SEKANČIAI RAŠAU. %
T
Į tą susirinkimą
kviečiame prasime n u 0 žemų palinkimų. Spalio ,27 diesu, N. S. Pit«sAš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo.
Dis- »
pepsija, jaeviruaimas p i l v e l i o , n u s l a b n ė j i m a s .
Kraujo, inkstu.
Ner- g
bi^r^h, Pav ų ir a b e l n a s s p ė k ų n u s t o j i m a s v i s o k ū n o , ir b u v a u n u s t o j ę s vilties, 5
skyriaus narius, draugijii at- j kurie užviešpatavę nuo seno,
kad begyvensiu.
Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje C
stovus ir norinčius pastoti! kurie netik musij jėga, bet Lapkričio 3 d., B. S. PittaAmerikoj ir už rubežių, bet niekur n e g a v a u savo sveikatai pagelbos.
l ž RUSIJOS
JBet k a d a p a r e i k a l a v a u S a l u t a r a s v a i s t ų , B i t t e r i o , X r a u j o v a l y bųrgh, P a .
Tautos Fondo nariais, atsilan- j protą ir visa kuna valdo. Attojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai p o suvartojimui £
Gerai lietuviams žinomas per 20
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt.
Maršruto Komisija:
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
kyti kuoskailingiausiai.
I pratę tapsime tvirto budo
Kraujas išsivalė. Nervai ė m ė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. B e u K. Sabonis,
g matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas
rurgas ir AKUŠERIS.
Dabartiniame laike Tautos į žmonėmis.
Tuomet dalykus
E įžnybo po užmušimui visųlijgų. Bė£;iu 3 mėjisejų išgerdavau k a s ' s a - J.
Ofisas ir Labaratorija: 102K W.
v E . Lukašiavičiutė,
vaite po butelį: Salutaras, B4tteria, ir po 3 įnėn. savo paveikslą, pa- "5
18th St., netoli Fisk St.
F o n d o skyrius
turi gebalės I svarstysime rimtai taip, kaip
; mačią u tokj skirtuuią kaip -tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos j£
J . Petraitis.
VALANDOJ: N u o 10—12 piatų,
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų g e - 55
įvairhj
užmanymų, ' k u r i u o s ; matome tuos, kurie tvarko
ir
' 6—8
vakarais.
Telephona
radėjui ir linkiu visiems ąavo draugams ir pažystamiems su tokia,is |
Taigi
su
virš
minėtomis
pra
Canal 3110.
atsitikimais patariu nuoširdžiai .kreiptles prie Salutaras:
reikės būtinai įvykinti. Tiems \ pasaulio kraštus, j u k ir ten
SALUTARAS
E
G f V B N I M A S : 24,1? S. Halsted
užmanymams įvykinti reikia j žmonės,o ne k^s kitas, tik dau- kalbomis i r koncertu keliaai
Street.
CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrenas. Prof.
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai.
1707 So. Halsted St.,
Telepbone Canal 6417,
Chieago, IU.
didesnių pajėgų, didesnės na-1 giau mokyti ir tvirto budo. eime po yisas Pittsburgno" lieTlUIllIlIIIlIUIlIllHHIllliUIIIIHIlHIlllllftlIHtHiilIlIllIlIlIlilIlflIlIllMIHilMIIHtlIlIlIltflIlIlIlIlIlIlIlIlI
rių armijos, kurie be j o k i o ' Nors mes nepasieksime gal i tuvių kolonijas.

Dr. ifiBlpsuthal 0.0.

Lietuviai Amerikoje.
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Sergėkite savo Akis

i V, W. RUTKAUSKAS

Nusipirk M o s t i e s

Dr. M. Stupnicki
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Trečiadienis, spalis,

O R A O G SS

CHICAGOJE.
LAISVES
PASKOLOS
KAMPANIJA

VAKAR UŽDARYTA
TEATRAI.

VISI

IŠ CHICAGOS IR APIELINKĖS KOLONIJŲ.
IŠ BRIGHTON PARKO.

kad ptadžia yra sunki. Tiki
masi toliau turėti geresnės
pasekmes.
Bėda tiktai, kad čia hera
daug jaunimo pasišvehtusio
tautos reikalams.
't Prakalbose Buvusi.

16 1913

PASIDĖK SAVO PINIGUS Į
Seniausia Taupinimo Banką Chieagoje

THE
HIBERNIAN BANK

Tautos Fondo 60 skyrius pra
Jau vakar minėjome, kad
dėjo ofensyvą.
IŠ BRIDGEPORTO
Chieagoje ir visoje valstijoje
Brighton Parko lietuvių ko
del inflnenzos epidemijos už
Prakalbos.
daromi visi teatrai ir kruto- lonija tarpe kitų lietuviškų
Lietuviai! Laisvės Pasko mųjų paveikslėlių teatrėliai. kolonijų Chieagoje ikišiol bu
Yra visokių progų pasimo
los bondsus pirkite "Draugo" Reikia dar pažymėti, kad va-vo kaipir nežymi, "negarsi". kinti. Viena prieinamiausią
ofise. Tai parankiausia vieta kar vakarė uždaryta visos va
Bepig kitoms lietuvių kolo — tai prakalbos ir spauda.
Ketvirtosios Laisvės Pasko karinės mokyklos ir visokios nijoms girties tautiniu veiki Viena tokia proga pasitaikė
los kampanijos metu "Drau pasilinksminimo vietos.
mu ir didžiuoties nuveiktais bridgeportiečiams.
g o " ofisas kasdien yra ati
Nedėlioję, spalio 13 d., po
Manoma, kad bus dar užda darbais, kuomet ten yra susi
darytas nuo 8:00 ryto ligi ryti ir saliunai, o gal dar mo spietę^ visas pažangesnis ir piet, atsibuvo prakalbos apie
6:00 vakaro.
kyklos. Tam tikroji komisija apšviestesnis jaunimas bei yra katalikiška spaudų. Buvo pa
Lietuviams yra svarbu pir pereis pfr mokyklas ir patik dauginu inteligentiški^ pajė varyta agitacija užsiprenume
0
Tiesa, čia yra daug jau ruoti "Draugų" ir pirkti se
kti "Draugo" ofise Laisvės rins vaikų sveikatingumo sto gų.
bet daugelis
pas rus.
bondsus. Taip elgdamiesi jie vį. Paskui išduos savo nus nimo,
kendęs laisvamanizmo, cicilipadidins garbę lietuvių var prendima šitam klausime.
Vakaro vedėjas, p. J. Moze
Toks jauni ris, atidarydamas prakalbas,
dui. Taippat jie paaugstins Šiandie tariamasi, ar kartais kizmo bangose.
kreditą pačiam savo vienati neprisit'is uždaryti ir hažnv mas nieko daugiau nežino, pratarė keletu žodžių.
Pir
kaip tik per ištisas naktis sa- miausia mokyklos mergaitės
niam dienraščiui "Draugui", e m.
i
liunuose
kastruoti
iš
pinigų.
kurs daug darbuojasi Lietu
dryliavo. Užduotį atliko gra
Tu priemonių imamasi, kad
vos ir lietuvių tautos gerovei, sustabdyti inflnenzos siauti
Bet nežiūrint to eia vra ir žiai. Paskui kalbėjo p. Fel.
laimingesniai ateičiai. "Drau mą. Fnfhienza Chieagoj taip doro, darbštaus jaunimo, kat Strėleiunas, atsižymėjęs Cice
g a s " visomis išgalėmis remia pradėjo dūkti pastaromis die ras visas savo pajėgas yra in- ro veikėjas., Jis vaizdžiai nu
vyriausybę. Gi kas remia šios nomis, kad jau miršta kas tempęs
tautiniam
veikime. piešė Lietuvos praeitį surištų
šalies vyriausybę, tasai yra ti dien po kelis šimtus žmonių. Tas jaunimas veikia L. Vy- su spauda. Po jo kalbos vėl
kras ne tik šios šalies patriTautos Fondo dryliavo mokyklos mergaitės,
pat veikiasi ir visoj vai- ėių kuopoje,
jotas, bet ir didis Lietuvos! st i jo j.
skyriuje, Labd. Sąj. kuopoje lietuviškais rūbais pasirėdžiu
mylėtojas. Nes Suv. Valstijos Kituose miestuose tokie ne ir kitose prakilniose organi sios. Puikiai atliko. Tai
nuopelnas seesrų - mokytoju.
kariauja už pavergtųjų tautų paprasti parėdymai jau senai zacijose.
laisvę. Taigi jos kariauja ir gyvuoja.
Dabar reikia gryžti prie Toliau plačiai apie spaudą
kalbėjo gerb. kun. Svirskas,
už Lietuvos laisvę.
Anot žinių, kareiviu stovvk- žinutės antgalvio.
lose epidemija mažėja ir vis
Nedėlioję, spalio 13 d. baž ragindamas visus skaityti ir
tf
Draugo" vardu Brighton kas eina. e e m i .
nytinėje
svetainėje
Tautos remti katalikiškų spaudų. Pa
Parke Laisvės bondsus lietu
Fondo 60 skyrius buvo suren skui kalbėjo kareivis V. Ba
viams pardavinėja p. Mikas SUKČIUS PAPUOLĖ KA- gęs prakalbas su tikslu pri landa pagirdamas dabartinį
Lazutka. 4550 So. Fairfield
LĖJIMAN.
traukti daugiau narių pric " D r a u g o " agentų ant Bridave. Jis vaikščioja per lietu
Tautos Fondo 60 skVriaus ir geporto, kuriuo žmonės džiau
w
giasi.
Gerai cicilikus išplievių namus. Pas jį galima už- Chieagoje suimtas vienas
pradėti aukų rinkimo kampa kė savo kalboje gerb. kun. V.
sisakyti bondsus. Brighton Įsukėius, kurs paskui save
niją, kad surinkti badaujanParko lietuviai tegu į jį krei turi dideli
ir ilga rekordą, ėiai Lietuvai Kalėdų dovanė Slavynas.
piasi. jei katriems nėra paran niekianti .">4 metus atgal. Tai
Gauta
penkiolika
naujų
lę *— 800 dol.
ku ateiti tiesiog "Draugo" vra kažkoks Ilarrv S Hretton,
Kalbėtojais buvo kviesta " D r a u g o " skaitytojų ir šeši
ofisan.
Bridgeporkuris gvveno su pramanvto- kun. Mikšys ir Dr. Rutkaus nauji šėrininkai.
•uis }>avar<lėmis.
kas, bet nepribuvus I)r. Rut tieciai pasirodė pilnai susi
To\vn of Lake "Draugo"
Chieagoje jis veikė, kaipo kauskui, kalbėjo kun. Mikšys pratę, nes supranta naudų do
vardu Laisvės bondsus parda turtingas žmogus ir užsiim- ir l g . Sakalauskas. Kun. Mik rų katalikišku laikrašėiu ir
vinėja '' Draugo'' vyriausias dinėjo governaneiu samdvmn. šys gražiai papasakojo apie knygų. ,
agentas toje kolionijoje, p. V. Kuo šitų jis išviliodavo žv- rusų soeijalistus - bolševikus
Valio
bridget)ortieciai!
Stancikas. Pas ji galima užsi i'iias pinigų sumas, žadėda ir jų nedorus darbus, kuriuos Žengkiine prie apšvieton!
Pr.
sakyti bondsus.
mas joms pelningas vietas. ls- savo akimi: matė.
Prirodė
viliojęs pinigus pražūdavo ir kokia blėdi neša bolševikai
IŠ WEST SIDE.
Bridgeporte lietuviai gali I kitur tokius pat darbus atIi- tautai ir ragino lietuvius šaLaisvės bondsus pirkti Šv. kinėdavo, suprantama, pamai j linties nuo visokio plauko so,
Kaip kitose kolonijose, taip
Jurgio par. svetainėje " ( V y - nV* *avo pavardę.
jcijalistų.
WHEN YOU BUY
KUOMET TU PERKI
čių M kambaryj) kas vakaras, j Žinoma, kaipo tokiam n.*-j Antras kalbėjo Ig. % Saka- ir pas mus lietuviai juda,
Lictuviams labai paranku ten b u ™ galima apsieiti be auto ! a l ! s U a s >
<j ra žiai papasakojo, kruta, tik kažkodėl iš niusų
;
kolonijos mažiausia žinučių
tuojaus po šeš ų vakare nueiti; mobiliaus. Kadangi ji •nebu caip
Your Dollars are Fighting
Europos
inteligentija
Tavo Doleriai Kariauja
Wtah
the
Soldiers
of
the
United
Statot
telpa
"Drauge".
Sykiu
su
Kareiviais Suvienytų Va h riju
vo pratęs legaliai
ka nors turėjo į Lietuvos išeiviją
ir. nusinirkti bondsu.
For Freedom and Democracy
Už Laisvę ir Demokratiją
Šiose dienose Apšvietimo
pirkti, todėl ir automobiliu pi : eš karę ir kokią
šiandie
Thgy are "Service Stare" on yoor
Jie yra "Service Stars" ant tavo
brolių draugija laike susirin
Lietuviai! Pirkite Laisvės gavo be pinigų, užstatydamns p a l i p ą ta Lietuvos
išeivija
Pocket Book
Krepšiuko
kimą. Tarp kit-ko nutarė už
bondsus tuojaus.
Nelaukite kokias tai niekam netikusias gali suteikti Lietuvai.
Ragi
•
H you are Foreign-bora
100 dol. nupirkti Ketvirtosios
Jeigu esi Ateivis
paskutinių kampanijos dienų akcijas.
Thej prove your patriotism and loyalty to thla
no taipgi sulig išgalių aukoti
įie parodo tavo Patrijoti/mą ir Lojai iškurna
Laisvės Paskolos bondsų. Ge
country, which you have chosen for your own.
Pastarasis j ( ) "triksas" teNusipirkę bondsa,
gausite
Tautos Fondan ir apsidėti mė
tai šaliai, kurią tu pasirinkai už savo. Jie paThey prove that you have a stake in this free
ras
ir
gražus
pavyzdis
kitoms
eiau
jam
nepavyko
ir
jis
at
odo
kad esi ramsčiu šioj laisvoj Amerikoj, ir
kiekvienas prisisegamąjį žen
America, and that you are determined to be
nesinėmis mokestimis.
vad
nori
būti 100%
100%
draugijoms.
Malonu butų,
klelį. Drąsiau jums bus išeiti sidūrė kalėjimam Šiuo kartu
Kalba į klausytojus padarė
AMERIKONAS MINTYJ
AMERICAN IN THOUGHT!
kad visos draugijos pasektų
jis
papuolė
federalės
valdžios
ivatvėn, kur kiekvienam žing
didelį įspūdį, nes neskaitlin
AMERIKONAS KALBOJ
AMERICAN IN SPEECH
tos draugijos pavyzdį, kad
snyj sutinkama bondsų parda rankosna.
gai susirinkus publika čia
AMERICAN IN HEART and
AMERIKONAS ŠIRDYJ ir .
pirktų Laisvės Paskolos bond
Bretton pirmu kartu # buvo
vėjos ir pardavėjai. Turėsite
pat tuojau sumetė aukų 19
American in the Wfll to Win tfais War
Vmerikonas Norintis Išlošti šią Karę
prisisegę ženklelį, jųs jie tuo suareštuotas New Yorke 1864 dol. 6c. ir apie dešimts prisi sus per lietuvių skyrių. To— — — • — — —
— — — — —
|
kiuo būdu mes, lietuviai, pamet netrukdys. Tik pamanys, už įvairias suktvbes.
rašė prie Tautos Fondo 60
remsim Dėdę Šamą ir prisijog esate geri patrijotai, kad
skyriaus.
dėsim prie greitesnio užbaigi
VAGIA PAUKŠČIUS.
be specijalio raginimo jau tu
Tb« United State*
Suvienytų Valstijų Valdžia per
Prakalbų vedėjum buvo p.
through tli«
mo
šios
karės.
DEPARTMENT
0F THE INTER10R - BJREAU OF EOUCATIOI
rite Įsigiję bondsus.
0F THt INTERIOt • M t E A I 0 F EDVCAT18I
Poška.
padi'-s
Jums
susipažinti su Amerika ir jos
wtn
eoeperete
with
račiai.
forefgn
Unguag*
and
ether
Plėšikai pagaliaus sugalvo
Visos draugijos sekite pa
•ftndes for a better anderstanding of Atnerica and
tikslais
ir
pagerinti
sąlygas tarpe ateivių ir
tfi« promotioa of better relatioaa betweea foreiga-bora
Susirinkimas.
jo
naują
sau
specijališkumą.
čia
gimusių
amerikonų.
vyzdį tos draugijos, pirkite
aad BaUrebora American*.
CUKRUS NEPARDUODA
Norint sugestijų rašykite.
WHte for augjįeatii
Pradėjo jie iš krautuvių vog
Ateinančią nedėlią įvyks Laisvės Paskolos bondsus per
MAS KONSERVAMS.
ti paukščius.. Kadangi šiandie Tautos Fondo 60 skyr. susi lietuvių skyrių.
«•
visokios
rūšies
paukščiai,
lai
A.
L.
Stakeliunas.
rinkimas.
Bus
taipgi
ir
pra
Vietos maisto administrato
United States Food Administration License No. 96901
Geistina butų, kad
Tikimės, kad visi lietuviai
riui pranešė groserninkams, komi narvuose, yra brangus, kalbos.
IŠ CICERO, ILL
pirks
Ketvirtosios
Laisvės
kad tolesniai jie nepardavinė tatai nors tuo norima pasi visi Brighton Parko lietuviai
pelnyti..
atsilankytų į tą susirinkimą
tų cukraus konservams.
Paskolos bondsus per lietuviu
Ketvirtosios Laisvės Paskolos
paklausyti
prakalbų.
Tame
Nuo šio! yra leidžiama par
skyrių.
Pardavėjas.
bondsai.
AREŠTAVO INTARIAMĄ susirinkime bus pradėta or
duoti tik du svaru cukraus
ŽMOGŲ.
ganizuoti .milžinišką armiją,
Pirkite Ketvirtosios Lais
vienam žmogui per mėnesi.
kad pradėti generališką ofen vės Paskolos bondsus per vie
Federaliai agentai suarešta syvą aukų rinkimui badau tos lietuvių skyrių, kad toAREŠTAVO APGAVIKĄ.
vo dr. E. M. Eldlier, kurs vra jančiai Lietuvai.
ivuiinrized
kluo būdu Cicero lietuviai
Bravo
brightonparkiečiai! galėtų pasirodyti,
Policija areštavo Williama studijavęs chemiją Vienuos
jog dar
Home Blend Tekinių
pardavėjai
ir daug
Subruskite
dar
smarkiau!
universitete.
La Porte. Jis buvo nudavęs
buojasi ir >emia šią šalį. Pakrautuvių parduoda tą
pačią kavą po SOc.
Jo laboratorijoje
atrasta Lai kitos lietuvių kolonijos sirodykime pirmoje vietoj ir
sužeistą kareivį iš Prancūzi
jos ir Mis. Mae Pinard iš butelis su sprogstančiu skys stebiasi ir mirksi žiūrėdamos į dabar, kaip pasirodėme pir
timu, kurio užtektų sugriauti "negarsų'' Brighton Parką. mose paskolose.
i krepšio ištraukęs 65 dol.
GERIAUSI8
RJešučių Sviesta*
COCOA
visą federalį bustą.
Jeigu Brightdn Parko lietu
Labai gera* po
SVIESTAS
Ketvirtosios Laisvės Par.Geriausia Bankee
sulyginę su Ą m
PRISIPAŽINO ŽMOGŽUDIS
viai Kalėdoms Lietuvai sudės kolos bondsus galima pirkti
ŠOKO PER LANGĄ IR ŽUVO 800 dol., tai dideliam Bridgešiose vietose:
Desplaines policijos nuova
Tliomas S. Wray, 120 Lo-portui ir Taunpleikui reikės
Juozas Mockus 1301 South
WEST SIDE
1836 Blue Island ae 1510 W.aladiaon n.
HORTH SIDE
1644 W.Cbicago av. 1217 S. Halstedst.
doje James Artery prisipaži eust st., susirgo ispaniška in- pasirodyti su 1,600 dol. Te 50th Ct., ir Lietuvių Darbi
406
W.Dlv ision at,
4S78 Milwaukee av. 1832 S. Halsted st.
SOUTH 8IDH
710 W.HorOi ar.
2054 Milwaukee av.j 1818 W. 12tb st.
no, kad jis yra nužudęs Ed- fluenza. Bijodamas
lenkty ninkų Sąjungos Užeigoje, ku
aršesnių gul dabar pradeda
3032 Wen Lbworth a 9640 Lincoln ar.
1045 Milwaukee av! 3102 W. 22nd St. 8427 & Halted st.
3413 H. Clark at.
Jwardą Shishemą Jackson vieš pasekmių šoko per langą nuo niuoti.
2612 W.North av. \ 2880 WJfadiaon at. 4729 S. Ashland av. I 8244 Lincoln av.
rioje parduoda J. Mozeris
>«tyj.
trečiojo augšto ir žuvo.
Pradžia graži, bet žinome, 1447 So. 50th Ave.

Moka

3%

TAME BIZNIJE

Ant Taupomu
Pinigų

50 METŲ.

Po Valdžios Priežiūra

SUVIENYTI! VALSTIJŲ E1IG£! ČIA LAIKOMI

208 South La Satte Street
Seniausiai gyvuoja.
Saugi Taupinimui

STARS

LIBERTY BONDS

LAISVES PASKOLAS

m

BUY LIBERTY BONDS

•

i

PIRK LIBERTY BONDSUS

HpME! •

m

32c
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