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No. 248

sybė gvarantuoja, kad šitas
GUDRUS VOKIEČIŲ
įsakymas pasieks kiekvieną
IŠSISUKINĖJIMAI.
nardančią laivę prieš jos su- gryžimą namo.
Nežinia koks bus atsakymas. ^ .
\ •
" Pamatinei taikos sąlygai
Londonas, spal. 22. — Vo
Washington, spal. 23—OioPrezidentas pažymi '' Sunai
kietijos
notos
Prezidentui
kinti visokią galybę, kuri gali nai spėjama, kad j dabartine
AMERIKONAI PAĖMĖ
Wilsonui tekstas, koks čia atskirtai, paslapčia arba sulig Vokietijos notą prezidentas TALKININKAI EINA PER
BELGIJĄ.
APSIGINIMO POZICIJAS.
gautas bevieliu telegrafu, yra savo noro sudrumsti pasaulio Wilšonas neduos jokio atsaky
sekantis:
taiką", Į-tai Vokietijos vy mo, tv. visai nutvlės.
Mūšiai ties Grand Pre.
Kas link vokiečių pasiteisi Vokiečiai vis toliau atsimeta.
riausybė
atsako:
'' Pripažįstant
reikalavimą
nimo brutališkumo ir miestų
"Ligšiol gyventojų atstovy
evakuoti užimtas teritorijas.
Anglų Karės Stovykla Bel
Su Amer. Armija, spal. 23.
naikinime, čia niekas neat
Vokietijos vyriausybė daiei- bė Vokietijos imperijoje ne
gijoje, spal. 23.—Vakar stip —Amerikonai Verduno fronte
kreipia domos. Vokiečių juk
diia, kad evaukacijos proce turėdavo intakos vyriausybės
ri prancūzų koliumna užata- paėmė Bois de Rappe ir kalvą
paprastas darbas apiplėšti gy
dūra ir laikinos santaikos są sutvėrime.
kavo vokiečių linijos centrą 299, svarbią strateginę vokie
ventojus, užnuodinti šuliniuose
lygos tegu bus palikta militaBelgijoje ir žymiai pasivarė čių poziciją. Vokiečiai tenai
Konstitucija
nepažymi, vandeni ir tt. 0 juk tas neriniu viršininkų nuospren
pirmyn ant miesto Ghent.
prieš amerikoniškus kareivius
kad
gyventojai
turėtų
ga?!§?l*rikJauso>
jokiai
strategijai.
GAL DUOS ATSAKYMĄ VOKIEČIAI MILITARISTAI džiui, ir kad veikiamoji pa
Prancūzai briaujasi apie 10 buvo paleidę darban visus sa
atstovus taikos ir karės spren- j Tai paprastas luinų darbas,
SAVO KALBA.
ŠIANDIE.
matinė jėgų taisyklė abiejose
mylių ilgio frontu išilgai Lys vo kulkosvaidžius. Tečiau adimuose.
Šitas stovis nuo! Visgi vokieeių nota yra
pusėse karės lauke suformuoperkaso.
merikonų smarkios armotos
dabar
jau
pamatiniai
atmainoj
svarbi
tuo,
kad
šiandie
vokieKlaus talkininku nuomonės. Kareiviams pranešti apie a t - t ų pastolą gvarantuoti ir ap
Praeitą pirmadienį prancū juos veikiai nutildė.
(X
mas.
Nauja
vyriausybė
suj
ių
vyriausybė
jau
ne
tokia,
mainąs vyriausybėje.
saugoti tą taisyklę.
zai persimetė per Lys perka
formuota
sutinkant
su
noj
kokia
buvo
pirmiau,
šiandie
Po trijų valandų smarkaus
-<^ashington, spal. 2o.—Va
"Vokietijos vyriausybė pa- rais gyventojų atstovų. . Su- j * » nors išdalies ji atsako są ties Nevele, už kelių mylių susirėmimo amerikonai apva
kar prezidentas \V ii šonas ga
Berne, spal. 23.— Vokiečių
i vakarus nuo Ghent.
U
lė miškelį ir apvaldė.
^
^
?^
I!^I
!
^
™
f
™
^
^
^
formavimas
paremtas
lygiu,
pr
i
oš
parlamentą.
Kaizeris
vo ofieijalį Vokietijos notos militariniai ekspertai, ypač kad jis prie progos pagamin
Kuone tuo pačiu laiku krito
tekste per Šveicarijos pasiun tokie, kaip gen. Ludendorff tų ir paskelbtų to visa smulk i visuotinu, slaptu ir tiesiogi- jau neturi absoliutės intakos
Londonas, spal. 23.— Ang
niu balsavimu.
\
į gyventojus ir į visus šalies
ir 299 kalva. Kadangi užėmus
tinyste. Gavo vakare. Daugi ir admirolas von Scheer, ad- menas.
lai
Belgijoje
pastūmė
savo
li
reikalus.
minėtą miškeli, vokiečiu pa.-,
laiko paėmė išvertimas nni;- Įmjraliteto štabo V M H Į A M
"Didžiulių
Reichstago
parniją link kairiojo Ecaillon u"Pasitikima, kad Suv. Vai- .. . . . .
.
u.
Suprantama, gal notoje kiek pės kranto ir paėmė vakarinę laikoma kalva atsidūrė dideliškai. Originalas kuone visai dalyvavo konferencijoje, ku-! s t i j P r e z i d e n t a s ^ ^ 1 ^ *W lyderiai yra vynausybes
sutinka su paskelbtuoju teks r,o,e b„vo paganunta p r e Z l - ! n i e k o
^ ; atstovą..
Ateityje vyriausy- nors ir peraėta, nes be to juk dali sodžiaus Thiant, už 5 my-, lian pavojun. Tatai vokiečiai
kas nes
,. .
,
*r ,
j veikiai apleido kalvą, palik
tu, koks išauta bevieliu tele d m u yrūmmm
atsakymas. V o ] d e a i u t a u t o g
be M p J e i gyvuoti ir veikti, * o k ^ i a i nognh a W J į
l
b
ir w
im
i
pietvakarus
nuo
Valen.
..
JVn.z
n
e
t
u
r
e
d
a
a
grafu.
ei ennes.
auot ,m,u „ B e r l y n o .
atidarytų kelią teisybės tai»
Reichstago diI»Į*»n»-ta. yra t o . nuomo
,
danu amerikonams 150 nelaidžiumos išreikšto pasitikėji nes, kad kaip prezidentas ne
Manoma, kad prezidentas
Konferencijoje jie daug ar- j^ a į
Anglai šiandie randasi ma svių.
mo.
turėtu atsakyti i nota, visvien žiau kaip už mylios nuo mies
apie vokiečiu ar-1 , ( t T . . ..
.
,.
šiandie atsakvs i atsakvnia. *gumentavo
Ties Grand Pre įvyko smar
..
. , . , .
\
"Vokietijos vyriausybeprokova
negali
bu
t
pertraukia
mnu
ir
kares
Iaivvno
stovi.
.
.
,
,
,
.
-.
.
.
Vakar tuo tikslu buvo dauge ,, ' , , , . . - , . , \ testuoja, kad vokiečiai įnta"Imperijos kanclierio atsa
to Tournai.
kus mūšiai. Vokiečiai išdalies
LL
den.
Ludendortt-pasakė,
kad
.
*
,.
ma.
Tik
tuomet
galėtų
but
ko
x
lis visokiu konferencijų. Jei
, . v.
j
'
narni nelegaliuose ir nežmo- komybė prieš gyventojų at
ištraukė savo svarbesnes jė
va
pertraukta,
jei
vokiečių
vokieeiu
armijos
dar
gana
.,,
^
.,
.
.
.
kartais prezidentas neduotu
DAUGIAU VOKIEČIŲ
gas iš linijos Frey, palikda
. • T
.
. ,.
, niskuose veikimuose jurese ir stovus legaliai išplečiama ir
A.
armiją
vadai
išskleistų
baltą
stiprios.
Jose
nėra
jokios
de~
.
,
atsakymo šiandie, tai, sakoma,
ant
Pirmutinis
PRIEŠ AMERIKONUS.
mi tik iškištas pirmyn vietas,
..
u
•
sauzemio. Kas pridengti apdraudžiama.
vėliavą saVo linijose ir^pap
atsakymas gal užsitęstu kelias moralizacijos. Sutrom pintoje - ^ l j r a k u o s e atsimetimą iš- »*» josios vyriausybės žygis
kurias gynė kulkasvaidžių liž
rašytu
laikinos
saute'Jmv-pas
Su
Amer.
Armija,
s
p
a
L
l
S
.
*
^ * * « ^ * ™kie*u4inij*
dienai
; Unijoje tos armijos gali ilgai | į ^ f l ^ j į j
paduoti 'Reichstagui bilių
kartais
butlnai !
maršalą Foclia.
. *
»*j.
T i • siekia rvtinio Meuse kranto,
laikyties.
reikalingas
ir
vokiečių
tiek
konstitucijos
pataisymo
kiau
negali
Suprantama, niekas
Bet ir šitam atsitikime var —Argonne-Meuse
apylinkėse
I . .
.;.
Vokiečių liberalų spauda tas atliekama, kiek leidžia s i m e ' k a d ateityje taikos ir
vokiečiai
stipriai
statosi
prieš
žinoti, koks bus atsakymas.
Grand Pre.
sumano, kad naujai nuskirtus tarptautinės teisės. Vokiečių karės reikalus spręstų gyven- giai kas butą laimėta. Nes tal amerikonus! Nemano nusi ligi mi^ko šiauriuose nuo
Diplomatai spėja visaip. Sako,
Ivai-kurias pozicijas, kaip
kininkai yra nusprendę pir leisti. Kad sulaikyti amerikodemokratiškus ministerius rei kariuomenei yra aštriai įsa-! t 0 J u a t s t o v a i
prezidentas po tų visu vokie
miau^ vokiečius išmušti iš Bel nų briovimąsi, šin fronfan tai mišką Hautheville ir so
kia pasiųsti karės laukan, kyta nenaikinti privatinių nuo
"Naujausios
sistemos
išlaiėiu prisipažinimų pagaliaus
gijos ir Prancūzijos ir tik pas- siunčiama daugiau vokiečių džių Bantheville, amerikonai
kad
tenai
jie
asmeniškai
ka-1
savybių
ir
kiek
galima
kuopareikalausiąs pilno pasidavi
komybė bus gvarantuota n c j k u i pagalvoti apie laikiną divizijų. ^
paėmė be didelių sunkenybių.
reiviams
praneštu
apie
į
vykuj
geriausiai
atsinešti
į
civilius
mo, kaip kad padarė Bulga
tik konstitucija, bet taippat santaika.
Kitur jie labai stipriai statė
;ias
atmainas
vokieėiu
vyriau-'
gyventojus.
Amerikonams
pateko
ranrija.
nepajudinamuoju
Vokietijos I
^
si, ypač ant kalvų Grand Pre
4
kosna
vokiečių
gen.
von
Der
* Vokietijos vyriausybė to- gyventojų pasiryžimu, kairių | g V TĖVAS PRAŠO NENAIŽinovai tvirtina, kad Vo
apylinkėse.
Manvitz
įsakymas.
Jame
lie
liaus užgina, kad vokiečių ka didžiuma stovi už tas refor
KINTI BELGIJOS.
kietija jau nugalėta, kad jau
Bet amerikonai juos visur
PAREMIA ATSAKYMĄ.
piama
vokiečiams
palaikyti
mas
ir
energingai
stovi
už
tą
rės
laivai,
skandindami
laivus,
netekusi jėgų tolesni a i ka
įveikė. Amerikoniška artileri
tą
fronto
dalį,
nežiūrint
jokių
atmainą.
naikintų
pagelbines
valtis
su
Rymas, spal. 23.— Apašta
riauti. Gi jei dar ieško gar
ja vietomis su žeme sumaišė
Copenhagen, spal. 23.— Vo keliauninkais. Vokietijos vy
nuostolių,
kadangi
ta
fronto
"Prezidento klausimas — liškas Sostas kreipėsi, kaip
bingos taikos, tai reiškia, kad
vokiečių pozicijas.
kieėiu spauda paremia savo riausybė pasiūlo, kad apie todalis
yra
vokiečiams
didžiai
su kuo jis ir talkininkų vy rašo Osservatoro Romano, į
ji mėgina šį-ta išsiderėti. Juk
vvriausvbės atsakvma
kius kaltinimus faktus išaiš riausybės, veikiančios prieš Vokietijos kanclierį su pra svarbi.
nemalonu ir nesmagu pasi
ŠVEDIJA PAREMIA
dentui
\Vilsonui.
kintų
kokia
nors
neutralė
ko
Paimti
nelaisvėn
vokiečiu
šymu,
kad
vokiečių
kariuome
Vokaetjją, reikalą turi — čio
duoti be jokiu sąlygą.
DANIJĄ.
•
Sako, atsakyta gerai. Dau misija.
nė,
pasitraukdama
iš
Belgijos,
nai taigi išaiškintos, ir kad
Ir jei šiandie prezidentas giau net negalima.
kareiviai tvirtina, kad jų ofi4
Kad prašalinti visokias siūloma taika ir laikina san nenaikintų ir nedegintų mies
pareikalaus pasidavimo, sako
cieriai jiems liepia ne tik atAmsterdam, spal. 23.—Šve*
Tegu dabar AVilsonas parei kliūtis, kurios trukdo prieiti taika paeina nuo vyriusybės, tų.
ma, Vokietijai nebus kitokio kalauja negalimų daiktu, tuo
silaikyti, bet jiiar stumti atgal j d i j a p a r e m i a Danijos reika
prie taikos, Vokietijos vyriau kuri yra Jiuosa nuo visokios
Kanclieris
princas
Maxiamerikonus.
Taip yra įsakyta
išėjimo, kaip tik pilnai pasi met mes turėsime pasiruošti
lavimą, kad Vokietijos paimsybė išsiuntinėjo nardančių pašalinės kenksmingos inta milijanas davė atsakymą A- iš augštesnės komandos
tose ir prie Prūsų priskirtose,
duoti. Tuomet Vokietija pasi tęsti karę ir tolesniai.
laivių komendantams, kad ši kos ir paremta Vokietįos gy paštališkam Sostui. Pažymėjo,
danų provincijose butų pra
duotu vyriausiajam talkinin
tie ateityje neskandintį pasa- ventojų didžiumos.
KARTUVĖS
KALTININ
kad tuo tikslu armijoms iš
vestas plebiscitas.
kų vadui, maršalui FocU ir NUO MINOS NUSKENDO
M
žierinių garlaivių.VyriauSolf.
leisti reikalingi įsakymai.
KAMS!
kitiems talkininkų armijų ats
VOKIEČIŲ LAIVAS.
AUSTRIJA VEIKIAI ATSA
kiriems vadams.
Taip šaukia vokiečių socijaKYS WILS0NUI.
Kas "šiandie Vokietijoje veiCopenhagen, spal. 23.—Vo
listų laikraščiai.
kiasi—sunku pasakyti. Sako kietijos kariuomenės trans
Paryžius, spal. 23.—Austri
ma? kad gyventojai per peili portas Hapsburg, plaukdamas
Amsterdam, spal. 23.—Vo ja veikiai atsakys prezidentui
veržiasi taikon. Jei kartais iš Rygos . Danzigą, užplaukė
kiečių socijalistų laikraščiai Wilsonui. Tokia žinia gauta iš
taika užtruktų, sakoma, revo ant minos ir nugarmėjo jūrių
vis drąsiau ir garsiau rašo Viennos.
liucija neišvengtina. Tuomet dugnan.
prieš
junkerius-militaristus,
kaizerio sostas netektu vie
Sakoma, su laivu žuvo 100
katrie intraukė karėn Vokie VOKIEČIAI NETEKO DAU
tos Vokietijoje.
kareiviu.
,
tiją ir ją privedė prie tokio
GELIO ARMOTŲ.
Čia gauta žinią, kad panupuolimo.
liuosuotiems iš karės fronto
NARDANČIOS LAIVĖS
Nurenburgo socijalistų or Talkininkai paėmė jų 4,600,
kareiviams duodama slapti iNETURI VIETOS.
ganas Volks Zeitung, pav., ra
sakymai daugiau nebegryžti
gina vokiečius surasti šios
Londonas, spalių 22.—Talr
frontam Tas reikštą kad vo
Geneva, spal. 23.—Vokieti
karės didžiausius kaltininkus kininkai apskaitė karės grobį
kiečių kariuomenė demobili jos uostas Kiel negali sutal
ir juos pastatyti po kartuvė pradėjus liepos 18 d. Pasiro
zuojama. Tik apie tai gyvento pinti visų nardančią laivių,
dė, kad nuo t 0 laiko, kuomet
mis.
jams nepasakoma. Tas reikš kurios sugryžta po "medžiok
tą, kad kareiviai paleidžiami lės". Daugelis nardančių laiNors nepasakoma, bet aiš talkininkai pradėjo užpuolį;
ir išginkluojami, idant jie bu vią turi pliuduruoti atvirose
kiai nurodoma į kaizerį, kurs mus prieš vokiečius, paėmė
yra kalčiausias už dabartinę 4,600 armotų. Žinovai tvirti
tu mažiau keiik.-miugesni pa- jūrėse.
na, kad tai bus ketvirtoji da-r
karę.
ėičii vyriausybei, kuomet kiltu
lis visos vokiečhj artilerijos.
abelnieji gyventoju sumiši
Kiti laikraščiai tą patį šau
PRANCŪZAI TIES
mai.
kia. Vokiečiams socijalistams
DUNOJUMI.
— Wasliington, spal. 22. T
tame šauksme pagelbsti Aus
Tik nežinia, kiek yra teisy
Nuo rugsėjo 14 d. ligi spalių
Paryžius, spal. 23.—Prancū
bės tose žiniose.
Karės metu šios šalies sostinėje pasidaugino darbai valdiškuose biuruose. Tad ten su trijos socijafistai.
15 d., ty. vienu mėnesiu, Su v.
zų kariuomenė Balkanuose pa traukta dešimtys tūkstančių; darbininkių moterių ir merginų. Darbininkėms pagaminta
PIRKITE KARĖS TAUPY siekė Dunojų Vidin apylinkė specijalės pasilinksminimo ir liuoso laiko praleidimo vietos. Ant vaizdo matome, vy PIRKITE KARĖS TAUPY Valstijose maistas pabrango
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 4 nuoš.
riausybė joms statydina dormitoriją. Ten jos turės butą ir visokį liuonumą.
MO ŽSKLELIUS (V7.S.S.). se.

Gal šiandie atsakys
Prez. Wilsonas

Vokietija jau kaipir nugalėta
Bet vokiečių militaristai
kitaip sako.
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VOKIETIJOS ATSAKYMO

Talkininkai valo Belgiją.

Gula ant Ghent ir Tournai.

ORI
JUIUJ-U

iimimimmiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiMiiiiiimiiiiimniiiim

LIETI VIV KATALIKV UMUIflLAšTIS
Eina kasdien* išskyrus nedėldieuiu>.

LITHLANLAN DAILY FIOKND
1
Published * Daily Eacept Sundays by
PKK.M MLKAIOS KAINA:
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc.,
Metams
$5.00 1S00 W. 46th St.
CbJcago, Illinois.
t
Pusei m e t «
$3.00
TERMS O F SUBSCRIPTIOir:
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai
$5.00
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, One year
ne nuo Naujų Metų. Norint permai s u month>
$3.00
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
$2.00
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti Thursday's Edition
iSperkant krasojo ar exprese "Money
At NEWS-STANDS 2c A COPY
Order" arba įdedant pinigus J regi
struotą laišką.
Advertising rates on application.

"Draugas" Publishing Company
1800 W. 46th St.

Tei. Mciciiiiey 6114

Chicago, UI.

tfimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinit

Trečiadienis, spalio 23 d. Severinas. Servandas.
Ketvirtadienis Spal. 24 d. Rapolas, ark. Arėtas.
taip kad didžiuma jos narių bu
tų prie daikto ir kad galėtų turė
ti posėdžius ir greitai svarstyti
reikalus.
Tautininkai, tie gudresni ir jų
Dr. Šliupą

Užtariauja
D-rą Šliupą.
. K a s užtariauja
už j o p r a i r a i š t i n ^ u s

žygius

i r t a r y b a sėdi Ne\v Y o r k e , n e s t e n

darbus tikėjimui ir Bažny
čiai? (Jai, manote, tai daro pa
ties Dr. Šliupo šalininkai lais
vamaniai ? Ne. Tai daro kalr.likiškas laikraštis " H a f e a s ? \
mušu katalikiškojo Susivieni
jimo organas.
Laisvamanių laikraščiai neteicina Dr. Šliupo. Xos jie ži
no, kad jo negalima pateisin
ti. Jie žino, kad jų tėvas kito
kiais darbais neužsiima, kaip
tik laisvamanybės platininiu.
Kad pasekmingiau tą dartm
atlikti, jis visuomet prisiden
gia tautiškąja skraiste.
Ne su kitokiais tikslais Dr.
Šliupas ir VYashingtonan pa
siustas. Ne kitokiais reikalais
jis '*darbuojasi" su Amerikos
Lietuviu Tarvba ir Lietuviu
Informacijos Biure.
Teėiau " G a r s a s " pavaduoja
laisvamaniškus laikraščius ir
pažymi, kad Dr. Šliupas vmpaverž Informacijos
Biuro,
nevariuos ji* ten bedieviškom
propagandos.
Iš kur " G a r s a s " žino, kad
bus taip. bet ne kitaip.
Kol mušu visuomenės istaigos buvo liuosos nuo laisva
manių intekmės, tuomet jos
žydėjo, turėjo didelį pasitikė
jimą žmonyse. Gerbė tas įstai
gas visi. ir nesigirdėjo prieš
gynybių. Tuomet ir laisvama
nių ir kitos srovės* su mūsų
Įstaigomis rimtai skaitydavosi.
Oi šiandie kaip yra? Dr.
Šliupo vadovaujamoji
tautininkų-laisvamanių srovė Ame
rikos Lietuviu Tarvba, ačiū
Dr. Šliupo žygiams, vadina
!|au nežymi kunti. Seniau tie
patys laisvamaniai
stebėjosi
ii mūsų, lietuvių katalikų, ap
sukrumo. Šiandie gi j a u drįsta
mus niekinti.
*

*

Dirstelkime, ką šiandie rašo
tautiniukų-laisvamanių laikra
štis "Vien. L i e t " . Š t a i :
Dabar lietuvius atstovauja
tautininkų
Amerikos Lietuvių
Tautinė Taryba* iv katalikų Ame.rikos Lietuvių Taryba.
Jų nu
sprendimus išpildo bendras Pil
dantysis Komitetas VVašhmgtone.
Vienu žodžiu, lietuviai jau susi
prato ir bendrai veikia.
;"Bet visgi atstovybė pasilieka
Jarybbse. Ir juo rimčiau ir tvarI 1$i&u tarybos veikia, tuom labjau
išlošia Lietuvos veikalai. Vienok
praktiškai katalikų
taryba b<veik kaip ir negyvas kūnas, nes
jo* 35 nariai išsimėtę po visą šalį
ir techniškai negali susižinoti
' greitai vienas su kitu ir todėl ne, gali veikti.
Vardu jų tarybos
kalba pora>ar trejetas
žmonių.
Ta* yra Ubai' nerimta. Sriovę
I atstovauti ir spręsti dalykais nie
kad negali trejetas žmonių, nia] žiausiai reikia nors dešimties. Ir
- katalikai turėtų del Lietuvos la
bo reorganizuoti savo tarvba

i

didžiuma jos narių, jie turi kas
savaitė posėdžius ir gali apsvar
styti visus reikalus. Jie atstovy
bę rimtai suorganizavo.
A r g i tai ne dailiai čia nu
pasakojama .' Bet tai dar ne
viskas. Laisvamaniai - virspaininėtu nepasitenkina. *>ie rei
kalauja kitko. " V i e n . Liet",
pabaigoje pažymi:
Bet dabar tokis svarbus lai
kas, kad ištikro reikėtų abi taryoi
sulieti i viena. Juk eia dirbama
tiktai del Lietuvos laisvės, kuri
lygiai visus apeina. Bet kad ir
nesulieti, visgi katalikai turėtų
pas save sudaryti rimtą Įstaigą
o ne vieną kartą į pusmeti su
važiavus aptarti reikalus.

'• •Trečiadienis, Spalio 23, 1918
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Vekietrja nenori nelaisvių
Vokietijos vyriausybė Beno
ri sumainyti anglų nelaisvių
su savais nelaisviai, atsiran
dančiais Anglijoje.
Kaizeris
su savo dvarėnais gerai žino,
kad vokiečiai nelaisviai An
glijoje žmoniškai užlaikomi.
Po sumainymo tie nelaisviai
sugryžę
po visą Vokietiją
praplatintų - žinias, kaip su
jais gražiai apsieita. Be šito
jie visiems pasakytų,
kaip
kaizeris yra apmelavęs Vokie
tijos gyventojus.
Pasakytų
jie savo pažįstamiems ir kai
mynams, kad Anglija turi užtektinai maisto, turi užtekti
nai visko, ir kad nardančios
laivės neatliko to visa, kas
buvo žadama. "Dar tie sugryžusieji nelaisviai
pasakytų,
kad jų valdovai visą vokie
čių tautą
veda
pragaištin.
Kad kuo ilgiau jie kaizerio
valdžios klauso, tuo jiems
blogiau.
Tai kame svarbiausios prie
žastys, kodėl ligšiol Vokietija
nenori patvirtinti pirm kelių
mėnesių su Anglija padarytos
sutarties kas link nelaisvių
sumainymo.
Pirm kelių mėnesių Anglija
dėjo pastangas susitarti su
Vokietija ir susimainyti svei
kais nelaisviai. Tuo tikslu
atlaikyta konferencija Olan
dijoj.
Ten pagaminta sutar
tis, turinti daugelį įvairių są
lyga. Tą sutartį Anglija pa
tvirtino.
Bet iš Vokietijos
tuo žvilgsniu nėra žinių.
Andai paklausta priežasčių.
Pasirodė štai k a s :
Vokietija
pirm patvirtysiant sutartį pa
reikalavo nno Anglijos, idant
pastaroji pasižadėti}, jog kaikurie vokiečių pavaldiniai Ki
nijoje nebūtų iš ten išvyti ar
ba internuoti.
Mat,
Kinija
nepersenai
buvo pranešusi, kad sumaniu
si internuoti
arba
ištremti
kai-kuriuos Vokietijos paval
dinius.
Tatai Vokietija pri
kibo prie to Kinijos sumany
mo, bi tik nepravesti sutar
ties su Anglija.

K a i p su vokiečiais nelaisviais Anglijoje
apsieinama,
matosi iš vieno nelaisvės sto
vyklos komendanto praneši
mo.
Komendantas,
būtent,
praneša, kad vokiečiai nelais
viai pakėlė streiką, kuomet
jiems liepta kartu su anglais
dirbti farmose. Vokiečiai pa
sakė, kad jiems sąžinė nelei
džia bendrai su priešininkais
dirbti.
Suprantama, streikas vei
kiai pasibaigė, bet streikinin
kams nelaisviams už tai nie
ko nebuvo.
Tegu-gi pamėgintų nelais
viai taip sustreikuoti Vokieti
joje. Ar tuomet jų nors vie
nas liktų prie gyvasties!
Be kitko Vokietija
dar
trukdo Anglijai tokias nelais
vių sumanymo sutartis pada
ryti su Turkija ir Austrija.
Bet Austrija paskui ėmė ne
k l a u s y t i Vokietijas.
I r pa
galiau s patvirtino sutartį.
.

. T:

Kuomet įvyko Italijos su
Austrija
sutartis,
neužilgo
Italijon atėjo 30 traukinių su
paliuosuotais nelaisviais. Vi
si nelaisviai buvo. paliesti
džiovos. Visi baisiai sunvkę,
tik kaulai ir oda.
Nelaisvių
stovykloje, Bohemijoje,
tie
nelaimingieji
tiesiog
badu
marinta.
Šešiolikai žmonių
dienoje duota vienas kepa la
kas duonos iš ąžuolo gilių.
Toj stovykloj kasdien mirda
vo 16 žmonių. Kiti išliko gy
vi tik ačių prisiųstam iš neu
tralių šalių maistui.
Dažnai
siunčiamas maistas jau nerazdavo adresato prie
gyvųjų.
Todėl maistu gyvieji pasida
lindavo.

Kaip tas a t r o d o t
Nereiks stebėties, jei kiek
palaukus tautini nkai-laisvamaniai ims mums ir pastatys sa
vo ultimatumą, sakydami:
Be t o , itenui nelaisviai pri
Aha! Seniau mes lenkėmės
statomi prie sunkiausių dar
prieš jūsų Amerikos Lietuvių
bų per 12 valandų
paroje.
Tarvba. (ii dabar jus turite
Prie šito darbo jjiems duota
ineitį mušu " A m e r i k o s Lietukažkokia sriuba i r šmotelis
vių Tautinėu T a r y b o n " , jei
duonos kiekvienam.
norite bendrai su mumis veik
Taip apsieinama su nelais
ti Lietuvos reikalais!
viais ir kitur.
Todėl Vokie
Tas lengvai gali ivvkti. Nes
tijai ir nėra reikalo skubinjie savo Dr. Šliupą juk ne vel
ties susimainyti nelaisviais.
tui siuntė YVaslungtonan. Šian
i
i»i
die D-rui Šliupui jau ištikimai
tarnauja mušu Tarvbos sekreir įsakymų.
Pav.,. toksai
torius. Rytoj gal jam ims ber
gen. Casteinau, kurs taippat
nauti ir kiti Tarybos nariai.
buvo kandidatas į vyriausius
Apie du prancūzų armijų
Nieko todėl nebus stebėtino.
vadus, ir knĄjį iigelbėjo ryti
vadu,
Foch'ą
ir
Petain'ą,
ra
nį prancūzų frontą 1914 me
Nes jei < k G a r s a s " užtariauja
šo vienas anųdviejų kolega,
tais; gen. Tayolle, pergalėto
Dr. Šliupą—tai jis žino, ką da
gen. Malterre .
Sako:
jas ties Somme; gen.Gourand,
ro. J a m taip elgties liepiama.
^ D a u g i a u kaip prrm metų vienrankis didvvris iš DardaVokietija
šaukė:
" H i n d e n - nellų; gen. Haig, kurs ankš
Toksai stovis negali ilgiau burg ir Ludendorff". Gi mes čiau butų tarnavęs, jei Angli
gyvuoti. J u k ne todėl katali jau senai turėjome į tą šauks ja butų supratusi sąlygas; pa
kiškoji visuomenė palaiko tas mą a t s a k y t i : ' 4 Foedi ir Pe- gal iaus amerikoniškas
gen.
savo tautiškas įstaigas, kad t a i n " .
Pershing, kurs mielai pasida
jose bosautų laisvamaniai. Ne
*; Nereikalinga
-prisiminti
todėl lėšuojasi, kad tos įstai senobines klaidas.
Matyt, vė gtm. Focho įsakymams.
<4,
Pirm karės gen. Foch bu
gos staiga atsidurtų laisvama perdaug laiko reikėjo užimti
intikinimni, kad visos talki vo profesorius abelnt)sio<! tak
nių rankosna.
Lietuviai, kol yra laiko, ap ninkų armijos butų pavesto> tikos ir strategijos Karės Ažmogui, kademijoje. J o mokinimo bū
sižvalgykime aplinkui ir Lšvy** vienanv genijaliam
das yra daugiau praktiškas,
kinio pavojų. Išvydę ji tuojaus kurs patenkintų visus.
Iš jo nepa
imkimės darbo ir prašalinki
" I r nors tasai klausimas kaip teoriškas.
apsireikšdavo
me.
buvo išrištas tuomet, kuomet prasto proto
grūmojo
di- j genijaliai blizgesiai nelaukia
Dabar laikas tai p a d a r y t i ! tafeininkams
džiausia^ pavojus, tai teftiau momis valandomis ParinktiL. E. K. LABBR. SA-GOS tas dar nepervėlai
atlikta. na jo mokslo šaka buvo arti
CENTRO VALDYBA.
Matyt, buvo sunkus parinki lerija. I r nors jai buvo pasi
šventęs, tečiau nebuvo apsiDvas. vadovas kun. Myko mas tarpe Foach'o ir P ė t a i n ' o .
Už Focli'ą, kaipo \iž vyresnį ribavęs specijalistas. J i s gi
las Kruzas, 3230 A n b u r n ave^
amžiumi, gerai liudijo mušis liai pažinojo praeitų amžių
Chi«»go, BL
ties Marne, Izera ir žinoma kares. Iš ten jis sėmė savo
Pirm. Antanas
Nausėda. pagelbinė ekspedicija į Ifeili- lekcijas.
Jis, prigulėjo prie
Napoleono garbintojų, bet ne1658 Wabansia ave., Clucago.
J40L
Bet Petfcin vedė Verduno Į buvo ktirštuolis.
..
1910 metais, kuomet pali
Abudu kareiviai
Vice-pirm. Pran-ts V a j y apginuraą.
sutikdavo. ko Kūrės Akademijos direk
ga, 4539 So. Marshfield a r o , visuomet visame
Kuomet vienas iš jų pienavo torių, stengėsi jis sulaikyti
Chicago, Hh
kitas prižiūrėjo, kad kokią tai pakilusią nepasiti
N u t r a s t Julijonas Šliogeris rnnšį,
pienai pilnai butų išpildomi. kėjimo vilnį, kuri neleido ofi1424 So. 50th Ot* Giaefo, I R
4
Mudviejų gabumai visur cierianis giliau įsileisti į ka
Fim. r a s t Aieks Banris, Wf
pripažįstami, nes jie skiriasi rės studijas. 'Prie tų oficierių
W. I8th st., G h i u ų p , H!.
nuo savo kolegų.
Su di- prigulėjo daugelis taip vadi
Iždiu. kun. Antanas Staniu džiausiuoju pasitikėjimu aug- namų* i' maršalų studentų! \
kynas, 2634 W. 67th * t , Chi bštesnių
laipsnių,
generolai 4 kurie, šios karės pradžioje
cago, DL
'klauso anųdviejų nurodymų sulošė nelaimingą rote.

FOCHJR_PEIAIH.
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" K u o m e t pakilo karė ? Foch
vos tik buvo užėmęs komen
danto vietą 20-tam korpuse
mieste Naricy.
Nuo to laiko
jo karijera jau žinoma.
Vos
tik spėjo pabaigti mūšį Grand
Couroune, maršalas
Joffre
pakvietė jį į komendantus
9-tąjai armijai, kuri buvo su
formuota užpakaliuose atsi
metančios kariuomenės iš Ar
dėnų. Toji armija paskui su
laikė vokiečių gen. von Han
seno armiją, užpuolusią fron
to centrą, kad padaryti skylę,
kuomet gen. von Kluck mus
supo iš dviejų šonų. Bet ne
užilgo Foch patyrė, kad von
Kluck ir von Buelow su sun
kenybe įstengė palaikyti sa
vo linijas ir suprato, jog stip
ri von Hanseno ataka
yra
aiškus prirodymas, kad vokie
čiams nepergeriausiai sekasi.
Mūšio metu panaudojo drąsų
manebrą ir nugalėjo prieši
ninką.
" P a s k u i atrandame Fochą
ant dešiojo upės Iser kranto
ir Ypres apylinkės, kur vo
kiečiai mėgino pataisyti savo
nuostolius ties Marne ir tą
klaidą, kad neužėmė Dunkirko, Galais ir Boulogne,* kaip
tik prasidėjo
karė.
Mažas
miestelis. Cassel nekuomet ne
pamirš generolo su jo nuola
tiniu nusišypsojimu,
kuomet
jis prieš anglų nupuolusią
dvasią pastatė prancūzų drą
są ir savo optimizmą.
" S a v o rankose laikai An
glijos garbę, generole". Tai})
buvo pasakyta Foch'ui spalių
31 d., 1914 metais. Tai buvo
tikras vokiečių nelaimių nuspėjimas. Nuo to laiko ang
lai jį ėmė gerbti ir juo pasi
tikėti.

t

Katalikiški Pad*rfrnai
Katekizmas Pavwksla«se,
Sulietuvino

-

Kun. F. B.Sertfta»*
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TIESOS, KURIAS TURIME TIKĖTI.
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ABELNAI PASLAPTYS.

'
»

27. — Gamtos pasfaptys. — Negalima išaiškinti paslap
čių, kadangi jos perviršija mūsų silpną protą. — Kaslink pa
slapčių buvimo, isitikrinsime prisižiūrėdami gamtos paslap
tims.
Disonville darže, Prancūzijoje, pasodintas vienas miežio
grūdas išdavė šimtą septyniasdešimts tris varpas.
Kiek
viena varpa turėjo mažiausiai septyniasdešimtis penkis gru<lu«,

T a i p k a d t a s v i e n » s m i e ž i o grmiafs d a v ė 12,975 g r ū d u s !

K a i p t a s įvyko, nieks po šių dienų neišaiškino rr neiš
aiškins; gi kad "iš vieno javo grūdo dešimtimis bei šimtais
pasidaugina, tai apie tai nei kalbos nėra. Nežinome kaip tąs
įvyksta, vadinasi paslaptis; o kad įvyksta, tai tą ir tikime
ir žinome.
K a i p ąžuolo gilis t u r i ' s a v y j e visą galingą ąžuolą?
To
nesuprantame, bet kad taip yra, tai tą gerai žinome.
Kaip gretimai augdamu piktadagis IT rožė, net viename
daikte iš žemės sultis b e t r a u k d a m i ; dagis gamina neužkenčiamus kibius, rožė-gi besipuošiant kvapijomis, puikiomis,
praeivio akį patraukiančioms gėlėmis.
Kaip obelies medis, įčiepytas įvairiais čiepais, gali, iš
vieno kelmo betraukiant sultis, nešti įvairius vaisius, to
nieks nesupranta, bet kad taip yra, tai retai kas nežino.
s
Kas nurodys kokį vištos, anties, bei kitokio paukščio
panašumą, kiaušinio trynyje arba jo baltymėje! — Nors tą
gerai žinome, kad kiaušinyje yra paukštis su plunksnomis,
su kaulais, mėsa bei čiela savo visata.
Oi kas gal pajėgti išskaitliuoti įvairiausius gamtoje ap
sireiškimus, kurių buvimą žinome, nors jųjų buvimo prie
žasties bei buvimo budo, niekaip savo silpnu protu nesu
prantame.
Kad ir nesuprantame jųjų esybės. Tečiaus kad jie yra,
užginčyti negalime, pagaliaus nei nemanome.
Reiškia, pri
pažįstame, nors ir nesuprantama buvimo tiesą.
Kitais žo
džiais: pripažįstame gamtoje paslaptis.
Gamta iš nieko, pati savaimi nesusidarė.
T a t a i , yra
gamtos tvarkytojas, yra tvarka.
Yra kas tai viršgamtinic.
(Ji, jei yra, ir pripažįstame paslaptis gamtinėje tvarko
je, tuomi labjau negalime atmesti paslapčių buvimo viršgnmtinėje tvarkoje.
Stengimosi užginčyti pmdapčių buvimą, reikštų tą pūtį,
kaip kad gimęs neregįs norėtų atmesti saulutės šviesos bu
vimą. — Kun. F. B. S., spal. 21, 1918..

" P o Foch'o mušiu laukuose
dideliu vadu yra gen. Petain.
Šitas yra puikus pėstininkų
vadas ir kuogeriausiai pažįs
ta mušiu plotus.
Be protes
to 1.914 metais Petain gami
išeiviją apims, prarvs.
Per iinosi išstoti iš tarnybos pulki
*
ninko rangoj būdamas.
Va
gus metus gyvenon*e čia, Ameri
dovavo tik vienai brigadai
koje, didžiausioje betvarkėje. Ne
Charleroi. Bet karės metu to
turėjome jokių organizacijų. Pa
kių žmonių gabumai tuo jaus
Ne veltui savo tautos himną vojus pražuvimo tarp svetimtau
patėmijami.
pradedame žodžiais "Lietuva, tu čių jau ėmė grasinti. Štai at
" T r i j i j mėnesių bėgiu Pe didvyrių žemė". Juk taip ir y- važiuoja iš Lietuvos didis orga
Argi atsiranda kur-nors nizatorius. Pritvėrė begalę įvai
tain paliko korpuso komen ra.
rių - įvairiausių organizacijų. Ir
dantu.
Paskui, -gavęs vado tauta, kurioje taip daug butų did
jau kiekvienas. vyras,
vyrių, kaip mūsų tautoje. Tik, šiandie
vavimą armijai, nugalėjo vo
meldžiu, pažvelgkime aplink sa kiekviena boba netik turi kur
kiečius ties Arras. Tečiau sa
ve, tuo jaus neišpasakytą tų did prisiglausti, bet dar kaip kada
vo gabumus jis geriausiai pri- vyrių minią pamatysime.
Tarp ir veikėjų vardą įgyti.
rodė Verduno fronte.
Tenai jų-gi toks įvairumas, kad sunku
Paviršutiniai žiūrinčiam, gal
tai vokiečius įveikė jo geleži net but spręsti, kokios rųšies jų pasirodytų, kad eia jau viakas ap
nė valia, jo šalta energija. Te yra daugiau, nes, teisybę sakant, rūpinta — viskas
sutvarkyta.
nai jis pasirodė pilr*n< kari mūsų tautoje, apart didvyrių, ki Bet pasirodo kad ne.
tokių žmonių gal ir nesiranda.
ninkas.
Štai
" Darbininke''
pakelta
" F o c h ir Petain dabar ne Tiesiai, tai mūsų lietuviškos že klausimas par^ų ir* kiaulių refleaTen žmonės ge lų sutvarkymo. Mat, mes .pa
tik įveiks vokiečius, bet iš mės ypatybė.
(su prastieji žmoneliai valgome sau
gelbės ir visą pasaulį nuo bai ma didvyriais, ten jiems
prask mūsų lietuviškiems didvy tų gyvulėlių mėsą, bet apie jų tiusių vargų, kokius but pasklei
riam*) nereikia nei išauklėjimo, feamt, auklėjimą ir kitus jų
dę žmonijon, jei butų gavę
nei mokslo. Ot! biskį pramokti reikalus nei-ki«k nesirūpiname.
viršų vokiečiai."
skaityti, rašyti, kad lengvįaus ga Tuotarpu tikrai mylintieji savo
__.
lima butų savo privalumus ki tautę, niu«ų didvyriai, lycfiai my
L I E T . VYČIŲ PITTSBUR- tiems rodyti. To užtenka. Gkil li viskiį, kas tik lietuviška, net
GHO,
APSKRIČIO MAHft- t a m e ir y r a j ų s k a i t l i u g u m o žal- ** l i e t u v i š k ų p a r š ų i r k i a u l i ų neRUTAS SU PRAKALBOMS tiuis. Kaip ten nebūtų, jie jau P*11™1*^pripildė visą Lietuvą.
Del sto*
IR KOHCERTU.
T«dei aš iš savo pu«ės visikai
kos-gi vietos ėmė keliauti į kitas pritariu tam "Darbininko" su
s p a l i o 27 dfen., N. S. Pitts- žemes ir net jau pasiekė Ameri manymui steigti paršanis ; r
ką.
burgh, P a .
kaulėms laikraštį, nes tai yra pil
Lapkričio 3 d., S. S . PitteLinksma mums šiandie į juos nai galimas daiktas. Taip daug
burgh, Pa.
žiūrėti, jų privalumais gėrėtis ir mūsų tarpe yra ex-redakt»rii;
Maršruto K<noisija:
JU jogomis naudotis.
Jie čia specijalistų žinojime tos garinuK. Šatam**,
mus ir pastiprina, ir pamokina, gbs giminės ypatybės, kad ne tik
K. Lotaiiavttiutė,
ir nuo priešų apghia, žodžiu — paršų ir Įdaubų laikraštį pasek
J. FMMtffc.
visiškai ir visame mus aprūpina. mingai gal rcdagaot, bot" dar
Taigi su virš minėtomis pra Gal norėtumėt pavyzdžių? Ge trumpame laike, dėka jų pas\darbavimui, gali atsirasti paršų
kalbomis ir kancertu kelias rai. Meldžiu atsimint.
ir kiaulių sąjunga su nuosavu
sime po visas Fittgburgho lie
Kada kitados Šventasis Tėvas organu, kur tojo p i r k t o suma
tuvių, kolonijas/
Ryme biskį primiršo apie mus ir nytoja* galės visoje savoje pil
kada iškilo pavojus, kad jis gali nybėje išlieti gavo kiauliškumus.
ir visiškai iaus pamiršti, leas-gi
Džiaugsis
tuomet
paršai.
mus išgelbėjo? Na-gi važiuoja
iš
azmoja iš Į Džiaugsis kiaulės.
Džiaugsis ju
Ame rifcoB^ vie»w • iš m»sų1 globėjų,
"'
plebėjai.
Džiaukis visa mušu
parodo „ Šveitfajaiu
Tėvui tauta!
didvyrišką - chamišką kumštį u
•**** tHĖCai dui\yi ; ių tauta esa
— Šventasis Tėvas vėl inas at me.
'
' r
mena (#aUma maąyti, kad ir~ ne
Ii^i didvyris.
greit pamįrš). j&rba 4ėl Priviao
m
nsų tarpe tainsuolių-bcdicvių.
Į - v.g. gooo A3>M«i^y&AT^y
; I Jau rodėsi^ jų bangos visą rausų
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REIKALINGOS
merginos
Dumoja senis, atrėmęs gal žemyn, žemyn... Bodos seniui,
DRESS DESIGNING
Tel. Drover 7*4?
kad vėl jaunas, stipras arlo- ir moterys skirstyti senas s o 
vą j kryžiaus kamieną...
Kirpimas,
priI r mato save devyniolikos »jas, pavasario saulužės spin piems/ g e r t užmokestis. Attalklmas Ir siuvi
duliuose eina paskui savo žag sišaukit sekančiu adresu:
mas yra lengvai
LIETUVIS DENTISTAS
metų
tvirtą
jauną
srtoj*...
Išmokinama
pu
" — • » • • ' • >IĮIWil^W
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va k.
rę. Augštybėse . užsikoręs ve- Weetern Paper Stock Co.,
muau
Master
8y»—
Kad
ne
tas
ponas,
po
šiai
Nedėliomis pagal sutarimą.
SHEBOYGAN COUNTY,
lė vyčių upą taip, kad susi
temą Ir trumpam*
versys,
sparneliais
plasnoda
1456
Indiana
Ave.
'
D
I
M
I SO. ASHLAND AVMJŲJH
dienai
bučiau
artoju
esąs.
O
laika dienomis ar
WIS.
rinkimas buvo gyvas ir daug
arti 4 7-to* Gatvės.
mas,
linksmina
darbštų
artoją.
_
t
•
~
dabar... Pražuvo
jaunyste,
n
svarbių reikahj nutarta.
vyrai dirbti
Mokiname Power Machine siuvi
pražuvo vienas žmogus... Bet Nėra lauke nė tijūno su bizū <ItEIKALLNGI
,
Šiomis dienomis Lietuviu
Pirmiausiai buvo svarstvmo. Mokestis gaunama nuo $18
nu, nė urėdo... Jie žmonės, vi į Varehouse ^ darbas pasto
iki $30 j savaitę, o galima išmok
Ūkininkų Draugija Amerikoje ta kaslink vakaro, kuris bu ir jis sykiu!.. Kad antrą turė si žmonės, liuosi, neprigul- vas.' Atsišaukite:
ti trumpam laike už mažą katra.
laikė susirinkimą. Yisijpiriua tų buvęs lapkričio 20 d., bet čiau gyvenimą, ir tą padėčiau mingi. Jie žmonės, ne vergai...
Western Paper Stock Co.,
MASTER SEWtNG SCH00L
draugija išrinko naują rašti kadangi valdžia užginė laiky už ta>ve, žemelę brangioji, įH
nuo $30.00 iki $300.00. Legališka kai
Linksta
žila
galva
ir
prisi
1456
Indiana
Ave.
ninką — Ig. Jonuli.
Paskui ti susirinkimus ir lankyties \ jumis, broliai, gindamas jūsų
na 3 % % i mėnesį. Vyrui ar moterel
glaudė
prie.
drėgnos,
juodos
dirbant
ar šeimininkaujant. Ant ra
teises !...
buvo pakeltas klausimas kaskandų,
Pianų, Victrolas, Krautuve*
pasilinksminimo vietas, tai ir
žemeles.
Rakandų,
Vežimij, Automobilių, Lais
link įstojimo į draugiją uioUžsidegė senis, išblaivėjurausų vakaras nežinia kada
vės Paskolų ir Insurance Poliices.
Šypso senis... meilus sapnuo
kesties.
Įstojimas i minėtą
sios
jo
akįs
iš
po
ilgu
žilų
an
* =
Mes darome Paskolas Stockjardų,
rtabar įvyks.
Tam reikalui
draugiją buvo 25 dol. Šiame
šapas ir Fabriko darbininkams, gele flIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIUIIIIIIIIIIHIINIIį
takių blizgėjo kažikokia milži jasi sapnai, ilsisi artojas.
liko
išrinkta
komisija,
katra
žinkelio ir biznio žmonėms, klerkams 1
Sniegai veikiai nubėgs, nebus
susirinkime nutarta sumažin
ALEX. MASALSKIS E
niška
stiprybe;
ilgų
metų
var
ir tt. Atsišaukite i mūsų ofisą, o m e s
viską
sutvarkys
ir
pirmai
ti vienu dolieriu. Tas padaly
jums išaiškinsime viską detališkai.
gai, ilgesys, katorgos karu- laiko miegoti!...
GRABOIUUS
progai
pasitaikius
surengs
va
ta dėlto, kad ūkininkams Ir
Atdara
Utarninkais,
Ketvergais
ir
Sukas neįstengė sulaužyti, su
*
karą.
batomis iki 8 vai. vakare.
SLietuvIs grabo»
tremti tos dvasios...
=rius.
Atlieku
Panedėliais,
Seredomis
ir
Pėtnyčiomis
su. Jau brėkšma ap
Toliau uuvo svarstyta, ko
taip^Vra daug išlaidų prade
iki
6
vai.
vakare.
Svisokias
laidoVisas reginys atsikartojo: siautė lauku*, girias, sukaukė
kiu būdu galima sužinoti
dant gyvenimą ukėje.
S t u v e s kopigiauarkliai ėdinėja, jis gano juos... šiaurinis .rūstus; augštybėse
LOCAL LOAN CO.
Bsiai. Turiu saši Lietuvių Ūkininku Drau- kiek lietuvių yra pašauktų i
THOS. F. K E R W I N , Mgr.,
S v o karabonus ir
<fušią sopa, širdis krauju ver skaisčiai mirga žvaigždutes.
Bautomobiliua
gija Amerikoje nori suorgani kariuomenę iš šios kolonijos. da... kur teisybė?
4647 South Halsted Street,
Nesijudina senis., ilsisi...
S
Taipgi dideszuoti bendrove, kur naujai pri Visi vyčiai apsiėmė pasidar
TJNBER STATE S17PERVI9ION
Ponaitis laidokėlis atsibaldė
B n ę daiį grabų
SECOND FLOOR.
buvusieji ūkininkai, pradeda buoti, surinkti vardus pavar iš užsienių ir štai sti vokiečiu
SPatjs dirbame.
Telefonas: D ROVĖ R 2116.
des
ir
priduoti
kuopos
valdy*
Raudonas
saulėtekis
rusina
mi gyvenimą, galėtu gauti
tariasi, žemę parduoti jam tai
I
3307 Auburn Ave.
|
bai.
Be
to
išrinkta
komisija,
laukus ir girias, nuščiiiro šiau
paskolą
sosi,
tą
žemę,
tiek
metų
jų
ra*
Telephonas Drover 41*5
I
•i
šiame susirinkime p i r m i - ^ » t r a i . P» v «* t a susižinoti su j k 0 ^ « B r t ( į ^ ~ i r b t f * ir rinis, saulės šilti spinduliai iMiimiuitUiHiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
Telefonas: McKinley 5764
ma
dienoti...
ninkas P. A. Mažeika pran**, s t o n u s drangųorms ,r
laistyta.
ir jmsu jpu/M^
p;akaitlI
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
—
Per lauką eina keletas jau
G V D O VISOKIAS LIGAS
kad atvyko lietuvis Rymo Ka rengti iškilmingą apvaikščio Ryt poryt ateis čionai svetimi
it
3457 South Western Boulevard
talikų kunigas ir nusipirko li simą, kada bus padirbta Tar- atklajunai, o jie, čia gimę čia nų tvirtų vaikinų.
Kanapas W. 35-tos Gatvės
1
1
— Neilgai miške darbuosi- Paieškau savo vyro Stanislovo Sin
1
kę (133 akrus). Kol kas pir nvstės vėliava.
augę, eit* šalin. Kur?.. Šunų
kuris mane apleido 16 d.
Buvo paraginti vyčiai, kad | 1QCM[ p a k i e T m a i s # . K a , ka, ka! mės, veikiai nubėgo sniegai kevičiaus,
mininkas nepasakė kunigo var
lapkričio 1^17.
M"ergraitė Stanislop
a
i
m
s
i
l
l
t
z
a
g
i
ę
.
.
.
Z
l
U
i
e
k
,
Ogi
j
va
yra
trijų
ir
pusės
mėnesių senunupirha
do pavardės ir nepaaiškino pataptų nuolatiniais Lietuvos Q ^ m ^ ^on^
v
,
£i
•
.
,
mo.
Jis paeina iš Vilniaus gub.,
a
Pasirodė, kad viską, ir tuos laukus, ir girią, f'ia k a s f— SllStOJO p r i e SeillO. Kietaviškių parap. 23 motų amžiaus,
Dr. A. R. BtaimflthH 0 . 1 .
plačiau tikslo. Draugija tuo gelbėtojais.
v
i
d
u
t
i
n
i
o
t
u
r
l
gel8Vua
p
l
a
u
AKIŲ SPECIJAJLLSTAS
^^
"
pranešimu liko labai užganė didžiuma vyčių yra jau nuola taip meiliai šlamančią, ir upe —Keleive vargšas ilsisi! Dė- kus.
Patarimas Dykai
tiniais Lietuvos
gelbėtojais.
dllk, kelk, de(lllk!...
Dl<»Vlllr
Kas apie jį praneš araus dovanos
Nauji
neatimti,
daryti
ant
uždinta.
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
, x„
. . ,. >
.
..
$20.00.
Meldžiu man praneškite selius, ir štai tuos kapus, kur tru
, S sakymo siutai ir overkotai, ver- jj;
X.
Stąnkevičia
ir
A.
Jakutis
9 vai. vakare. Nedėliomle 9 iki 12
Tokiuo būdu nuo pirmos
nija prabočių, šios žemelės ar hrangns!.. Nesijudina senis, 11-; kančių adreau:
i tės nuo $30 iki $50, dabar par4*40
S. Ashland Ave. kamp. 47 8 t
pasisiūlė į kolektorius Tautos
siduoda po $16 ir $25.
dienos šio mėnesio turėsime
tojų kaulai! Ne, ne! to nebus, sisi, da sapnuoja savo.-meilu 1408 w,Jufftfha S ^ ^ ^ Į m
Telefonai Tardą 4117
Nauji daryti gatavi nuo $15 H
Fondui.
Telefonas
Boulevard «4«7
sa])ita, veversiai gieda, sau- Paieskau Pelikso Tuziko, paeinan I iki $35 siutai ir overkotai, nuo
lietuvį kunigą, nes kunigo
nebus L
Išrinkta komisija, kuri rū
iki f M .
=
čionaitiniai lietuviai ūkinin
•»
Sudunzgėjo tekiniai. Vaiki lės spinduliai, bučiuoja senio čio iš Kauno Gubern. Novalcksan- j $7.50
•
Pi
Inas
pasirinkimas
kailiu
paS
Ž i l u s p l a u k l U S i š b a l u s į V a r g š o i djravos Pavieto Gaidės Filijos. 37 metu
pinsis
tvarkyti
žaisles
ir
ki
kai labai pageidavo.
nas gerai pažino prigustą bil
. .
»
.
amžiaus, vidutinio ugio. Paliko rauc S jiuštų overkotų.
»tus žaidimus. Dar reikia pa
.Visai
mažai
vartoti
Bintai
ir
ketverge si>alio 17-ta. d., kas apie Jj
Lietuviai, kas norite gyventi
desį poniško vežimėlio. Akyse veidij. Hypso senis...
žinote
malonėkite pranešti kame jis B overkotai vertės nuo $25 iki
žymėti, kad L. V. 8-ta kp. turi
*35. Datmr $5 ir augščiau. Keli- 5
ant ūkės, galite dabar labai
Miegok, miegok, ilsink su apsigyveno arba jis pats lui atsišau
aptemo
blyktelėjo
žaibai...
I nės nuo $-1.50 iki $4.50. Vaikų
gabių narių savo tarpe, tik
PRAKTIKUOJA 26 METAI
lengviai ir pigiai ukę įsigyti.
Taip, tai poniukas, velniškais vargusį kuna, bet dvasia tarp kiu.
j siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va- S
Gyvenimas ir ofisas
nėra kam išjudinti į darbą.
Atiomas Mockouis
S
lizos
ir
Kuporai.
3
«1«9
S.
Morran 8t. Kertė S3 a t
Mes turime daug ūkių dol pnrrūbeliais apsidaręs. Šalip jo jaunu artoju stok, gaivink ir 4042 So. Paulina Gatve.
Chicago.
CHICAGO;
TLL.
Gi atitraukt nuo veikimo, tai
AlMASMl BL\6DIENA
davimo. Norime pad?ryii tą
ntklajunas, blerbasi -svetima stiprink juos.
Specijaltstas
Nedėliomis ir vakarais.
. W T P,\ttl).-VV-IMO dpl biznio na- B
tankiai pasitaiko.
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų
apylinkę lietuviška kolonija.
kalba. Ponas sieną rodo, rodo
naa lietuviais ir lenkais aj)gyventii.s.
Taipgi Chroniškų Ligų.
S. GORDON,
Vytis.
Namas pnrsiduos labai piKiai iš prie- Į S
OFISO VALANDOS:
į medžius. Išlipo vokietis, ka
Kviečiaiųe taipgi lietuvius
/asties savininko išėjimo j karilionu p| 1415 S. Halsted St., Chicago, 111.
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ne.
Kreipkitės sokaneiu adre'su.
mieną šono ąžuolo apjuosė
rašyties prie Lietuvių Ūkinin
ir nuo 3 ik: S:?.C ^2k. Nedėlios
Trl||3|imiMMIWHm»*IHmffWMWtllM»JiJ*
KEVVANEE, ILL
Jųozas
Twardovski,
vakaraū' r>f<*u8 :iždarytaa.
juostele, brėželiais ir skaitli
ku Draugijos Amerikoje, nes
Teietoam
Farda dd7.
424S Ko. Artesian Ave.
I
nėmis prirašytą!.. 2iuo kiek
tai vienintelė vra ūkininku
Kaip visur, taip ir čionai vienas tas juosteles... pumieadraugija visoje Amerikoj.
išsiplatino naujoji liga—ispa ruoja* šioks, pamieruoja, pas
P. A. Mažeika, pirm.,
niškoji
influenza.
Daugelis
kui, iiurėk, virsta ąžuolai po
Ig. Jonulis, raštininkas.
žmonių jau serga. Uždarytos
Mes siūlome
geriausio
aržuolo
kirvių kirčiu, pašliaukui išgu
skuros padams šmotelius nuo 20c jki
Bažnvčios, mokvklos ir visi
KEEP it COMING 35c. už porą, geriausio aržuolo skula giria ir lieka vien kelmai...
IŠ ROSELANDE. ILL.
ADVOKATAS
reles nuo 70c iki 'JI.00 už svarą.
teatrai.
V/ė mušt not bnly
Vinis,
ylas,
guminiai
apeacai.
plak
Tai regint, tik mužiko sudreVeda Bilas Visuose Teismt
IVed our Soldiers
tukai, apoacams peilis, gusikai ir
YVahvorth Mfg. Co. 2,795
Ofisas Didmiesty j :
kitokios reikalingos tutsis už labai
at the front but
Lietuvos Vyčių £-ta kp. lai
ba širdis, tik mužiko akįs aša
l
e
m
a
s
kainas,
ateikite
ir
persitik
«»
W.
VV A ^ e H f GTON STRHET
the m i l l i o n s of
kė mėnesini susirinkimą, spa darbininkai nupirko Ketvirto romis užeis. Ponas pinigus
rinkite.
Rambaris 60»
women o* child ren
sios
Laisvės
Paskolas
bondsų
Te. Central 5471
lio* 5 d. Jaunimo prisirinko
belilnd our linrsapglemžęs, į užsienius paleis
Leather & Finding Store
Ofisas ant Bridgeporto:
už
139.750.00.
Smetanos
gerai
pritaikinti
akiniai
skaitlingas būrelis.
Susirin
K. Kaplan & Sons
tuvauti ! išdums. Kas jam.' 1 r
bus palengvinimu del Jūsų akių.
S205 SO. MOIiGAN STREET
WA£TE NTOTfnNG
Lietuviai
nei
Kuomet
tu
kenti
nuo
galvos
skau
Tel. Yards 730
kimą atidarė
viee-pirmininvienai n e p a u - ^ m e d i m i o r u o j a . . . Atlenk,
^».
4608 So. Ashland Ave.
1
wairtfcae
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
Gyvenimas 812 W. SSKi M.
kas, maldą atkalbėjo kuopos liko nepirk^.
Telefonas Yards 3404.
į Dievuli! Prifclupo vaikina:-,
va, kuomet skaitai ar « u v i ar raTel. Yards 4881
Sai,
tai
tuomet
yra
šenklas,
kad
dvasiškas vadova>. Skaitlin
Yra labai gražus p a ^ ž d i « . drebančiomis rankomis pagro
nwi
reikia Jums akinių. Mano 15 metų
mmtmmJkšamm
;
V.
S.
gas narių atsilankymas pakėpatyrimas priduos Jums geriausių
bė šaudyklę... pridėjo prie apatarnavimą už prieinama kainą,
a-Telefonas Boulevard 7179 ~ — . «
x
kies... TraLkš!.. pakilo durnas
net taip žemai net iki $3.00.
Egzaminas suteikiamus dykai.
DR. P. ŽILVITIS
Lazdynų Pelėda.
slėnūs: matomai kažko; nuo apsiautė ponišk.j vežimėlį, po
DAKTARAS
Mokinama: angliškos ir lietuviš
JftHN fiMETANA
nas sudejavo ir atvirto augširdžiai galvojo keleivis.
IR
Gražumas veido1—vra vie- kos kalbų, aritemtikos, knyvedysAkiu
Specijalistas
CHIRURGAS
Buvo ankstybas pavasarUs, štinelkas... nebeparduos jau nintėlis troškimas kožno iš •tės, stenografijos, typewriting, pirk(15 South Halsted Gatvė
18018. Ashland Av. Chicago
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos,
OHICAGO, H J E .
mušu.
bet saulei ėmus dienoti, jau žemelės!
:•:
R
K a n a p a f8.1«.> gr.iviV-.
abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos,
pilietystės,
dailia,3-čios
lubos
virš
Platt'o
aptiekoa
— Donner NVetter... Herr
(I ražus žmogaus drabužiai rašystės.
l'asario 19 dienai, bran- kasdien didesni žemės plotai
*
KMfcbJtirfe 14, 15, 16, 17 ir 16. "
= ^
valandos: nuo 8 ryto iki
Tėmykite į n o u o paradą.
gioms sukaktuvėms val liuosavosi iš po baltos žiemi- (iott... SakranientL rėkia vo turi savo ypatybę, bet negali 6 Mokinimo
po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8
stiečių iMiuosavimo iš nės apklotės, ir maži upeliai kietis. Vaikinas juokiasi pa- ma jį sulyginti su veido gra S106 So. Halsted St., Chicago, 111. vai. vakare. NedeHoj nuo 8 vai.
vyto iki 12 valandai dieną.
po .ponų jungo tų savo leidosi, čiurlendami, žemyn siutjuokiu, juokiasi giria, fear- žumu. Gražiausi drabužiai ne3 1 0 9 So. Morgan Streot
toja juok<], tartum šimtai vel pagr$žins žmogaus katro vei laiiiiiiiifiiiHfiiiiifiiiiiiftHiiiiiiiiisiHiiftitt _ —
paskirtu savo keliu.
darbelį aukojuCHICAGO, ILUMOiS
das nėra irnržus.
JOSEPH C. WOLON =
Senis klausėsi tu pavasario niu taria...
Valandos:—8 lkl 1S Ui ryto;
Traukinys sušvilpė ir susto
5
po pietų iki 8 rak. NeuėUo—
Sūneli,
bėgk,
Tiėgk!
—
. Kožna merginau kožna mo- S
Lietuvis Advolcatas
atobakių, šnibždėdamas:—Že
rois nuo 6 iki 8 vai. vakarą.
29 SO. LA SALLE S T R E E T
ja
melė mano, matulė brangioji!., draskydama jį, šaukia išbalusi teris norėdama kad ji visiems
Telefonas Yards 5833.
Gyvenimo telef. Humboidt 97
Tai BUSI GRA2US! Ją iš
Trukšming-ai atsidaro vago
motyna,—Dievuli, kų tu pada patiktų, pirmiausia žiuri, kad - Vakarais ?911 W. 22nd Stroet
Štai pakelėj senas, žaliais ki
dirba Menthelatum Co. Prieš
£
: Tel. J t o c k w e l l 6999.
nu durelės ir būrelis keleivių
rei!
veidas
butu
gražus.
Nori
turė
—
minais apkerpėjas kryžius at
I
" CHIOAGO, HiLENOIS.
eisant
gult
ištepk
'veidą
mosjUiiiiiiiiiiiiaiHiiitiiiiiiiitnniiiiiiiiifiiiiui
— Xe, motyn, nesislėpsiu! ti ėystij, -raudonę Veidą. <įvs- niiiiiiniiiiHiiiiiiitiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiT
pasklydo po plot'14 prie^ vagkreipė keleivio atidžia; žino Giniau žemę, kaip mokėjau.
6ia per keiis vakarus, o pada |
A. A. ŠLAKIS,
f
zalą.
tą ir raudoną veidą lengviai
-—.
mas, oi, žinpmas jam tas kry
rys veidą tyru ir skaisčiu bal
Lietuvis Advokatai
:
Jei tai negerai, mokėsiu at galima padaryti, jeigu vartosi
Tarpe jų buvo senas, labai
žius!
1
tu. Toji mostis išima plėmns i
LAWYER
|
kentėti...
gerai žinomas ir pagarsėju
senas žmogus, amžiaus žemyn
Nusiėmė senis kepurę, pri
Ofisas mieste:
Perkn valdiškus Laisvės raudonus, juodus arba šlakus
Atėjo žmonės, vaikinui gran sios aptiekos Partosa nurody
palenktas, baltaplaukis, lyg
13-tu
lubų
— Kambaris
ir prašalina visokius spuogns
siartino, atsiklaupė, apkabino dinį uždėjo... kalėjimas... ke mais.
bondsus
ix
moku
cash
piniAsseciarJon
Bldg.
pražydusi obelė, senelis.
nuo veido. Kaina dėžutės 50e.
juodomis gįslotomis rankomis lionė... katorga... .-Praslinko
18 8o. LaSalle 6t.
Partokrem del vartčjimo gaiš.
^ '
Išlipęs iš vagono, atsikvėpė
-v
Chicago, IU.
ir
$1.00.
Pinigus
galit
siųsti
•kamieną, ir prilipo prie jo lu- prie lauruko gyvenimas, žemyn ;i>iieš eisiant gulti. Ji oda,
Telefonas Kaadolph 8888
BOaTJMSL. J. WACH,
iš gelmės krutinės ir mirgČioir
įtampomis.
C t a m i a k o ir Pėtnyčlos
minkština, padaro ją- eysta ir
Real Estate & Inąprance,
palinko nusilpęs žmogus...
damas ėmė dairyties Gan ilgai' P° 1S*
rais nuo 7 iki 9 vai*
8255
So. Halsted Street.
Senas
apkerpėjęs
kryžius,
J. RIMKUS
— Tenai už n«£ko sodvbn... lygia. Parsiduoda bonkos p o | 1 9 i « — 51 g^tvė, nttoli ftobey
taip stovėjo drebus, ant lazdos
2
Tai. Yards 64-81
£
vėjo
judinamas,
girgždėjo,
50e.
ir
$1.00.
*Town
of
Imto
P.
O.
Boz
96,
Holhrook,
Haas
masto
senis.
Buėiuoja
seno
kry
pasirėmęs, dairėsi... ašaromis
IIHHIfilIlIflIlIliiliiflIlIlIlIilItlliilMifimMf
liekomenduojasi vartoti abu
Mfik
užeidavo jo išbiaivėjusios akįs, svyruodamas, lyg pasakoda žiau^ kamienų ir drebų*, šli
"X
mas klupojanėiam žmogui ka- tiniuodamas ima eiti per lau cream'u. Prie vartojimo ereo lupos meiliai šypsojo.
am'o reikia veidą nuplauti su H*
iviek pastovėjęs, ėmė eiti ži-kokias naujienas, atsitiki ką.
DR. M. HERZMAN
muši)
žolynių
muilu
Partomus,
o
seuis
klausėsi
ir
verkė...
Ui R l SIJOS
Silpna, vieko trūksta... juo
pirmyn keliu. Čia vėl kiekvie
Ir stojosi senio atmintyje, duojamieji žemės plotai taip soap ; 35e. 3 šmotai muilo tik
Gerai lietuviams žinomas per 88
nas beržas, siūbuojantis pliko
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
Gydyme visokių vi
Talpai gydau visokias
UŽ $ u o .
mis da šakomis, viliojo senio senai praeiti atsitikimai: Ši meilini vUitfja seiir.—Sėsiu at taiUžsukymiis
rurgas
ir AKtišBRIS.
durinių
ligų,
Moterų
kitas
ligas.
Sergant*
ir pinigus siųskit
Vyrų
ir
Valkų.
Ofisas
ir. Labaratorija: 1836 W.
ieuM
-patartmai
D
v
kai.
aki><: linguodama? galva kal tuo pat viekeliu varė jį .rete sigulsiu, gaivi* priglausiu—
18tn St., netoli Fisk St.
APTEKA PARTOSA,
bėjo: "lnangai, o koks buvai žiais apkalta... pas' šitų kry gaivi žemelė st^nivįs!..
VALANDOS: Nuo 10—18 pietų,
t
DOCTOR REICHARDT
160
Second
Avenue,
ir
6—8
vakarais.
Telephone
tada? ot, geras pamietys tik žių, tartum, mato niotynų se
Atsisėdo. SnoudnKs akis
31MB South Halsted Street
Canal 3110.
Chicago,
Iii.
tai"!.. I r vėl ėjo, šypsodamos, nelę, ir ji ašarose— Dieve ga meMa, meilų* reginiai svajo- Dep. L. 4, N*ew York, N. Y.
a Y V E N I M A f : 841? 8. n t l t e a d
Priėmimo vsl. Nuo 10 ryto Iki 3 po pietų, ir nao 6 iki 8 vskare.
Street.
dairvdainos. Tai vėl senio kak- lingai, kokias sunkios huną au- jasi vargšui pussapnyj... šyp Dovujia koživiiii piisiuat-i&iaiii i-Iia
TEUEFONAd YARDS 2100
VALANDOS: 8—9 ryto tiktai.
x
bitiitu su ut5>^kyuvu n
ta *"45iraukdar-<5 jįHtofts fukso... linksta Z&KVTI čila galva..'1 ppa^anaiuaitį
inu*ai3.
(10'9)

Dr.C.Z. VezeHm

Paskolos!
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Dr. G. M. GLASE*

Sergėkite savo Akis

Puspadžiams Skūra.

GRAŽUMAS
VEIDO
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V. W, RUTKAUSKAS I

Amerikos Lietuv. Mokykla

VIENAS UŽ WUS.

Dr. M. Stupnicki
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CHICAGOJE.
NORIMA S U R I N K T I $8,500,
000 K A R Ė S FONDU*.
Chieaga bus prašoma duoti
$8,500,000 septynioms labda
ringosioms organizacijoms, kn
rios darbuojasi kareiviu ir
jurininku stovyklose namie Iv
tarpe kareiviu ir jurininku kavės lauke.
Tu piniiru surinkimui bus
kampanija. Prasidės lapkr. 11
ir baigsis lapkr. IS.
Tos organizacijos y r a :
•Young Men's Cbristian Assoeiation.
Young AVomen's Cbristian
Association.
National
Cat Ii oi i e W a r
Couneil (Knigbts o f Oolįmi
nus).
Je\visli \Yelfare Board.
War Camp Community Serviee.
American Library Associa
tion.
Salvation Army.
P a t s prezidentas AVilsonas
patvirtina tu organizacijų vei
kimą.

NAUJAS GATVEKARIU
SUJUNGIMO ĮSTATYMAS

LITHU

.-~~

PAIMTAS LIGONINĖN:

'

H a r r v Doliamn, 2 S # West
38 PI., serga influenza. J i da
bojo j o žmona i r nursė. I š
karščio klajodamas
ligonis
pasprūdo iš lovos, pasiėmė
šautuvą ir pasileido gatvo*

Spalio 2 3 v 1313
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DRAUGĄ
18U0 W.
Pbone: 1
One Yeai
Sfs Montl
Tbnrsday 1

1
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WeVe got a big job before us—making the worid
a decent place to live in. You're too young to go
into the army line, but I*m mighty proud to see you
go into the hoeing line. You're a, "soldier of the
soil," and by working on the farm you can produce
every day food sufficient to feed four soldiers. It 19
not an easy job to tackle—no easier than mine. It
tests your metile the šame as ours will be tested in
the trenches. But the work you do on the farm as
a member of the United States Boys* Working Reserve is just as importam as ours, and I'm glad to
go to the front because I know you will fight just
as hard at home to give us food as we will in the
trenches. Solong! Good luck—and STICK!

Dar laimė, k a d susitiko jis
su poliemonu. Šitam pasisekė
(Tąsa).
ligoni išginkluoti i r pristatyti
Patarnavimas kiek kaštuoja. ligoninėn.
#
Sulig naujojo pieno, patar
navimas b u s toks, kiek kaš
tuoja. Reiškia, kiek žmogus
užmoka, tiek jam pilnai ir
patarnaujama. Tai galima pa
dalinti i du skirsniu:
Tūkstančiai žmonių nori su
1. Opera vimo lėšos, kaip
tai algos, spėka,. pataisymai, žinoti kaip tas galima pada
ryti.
ir tt.
Labai sunku dirbti su visa
i\ Ratomis sugrąžinimas pida skaudančia nugara, su
niųu už indėlius.
Per pirmuosius dvylikį me skaudančiomis strėnomis ir
viduriavimu.
Doan's Inkstu
tų indėliai brts grąžinami su
The U. S. Boys' Working Reserve was organizea
Pilės palengvina kentėjimus
by the Government as a part of the U. S. EmpJoydaugiau (> nuošimčių, paskui
nebalintiems. J o s v r a - del
ment Service, Department of Labor, to mobilize the
kiek mažiau (> nuošimčiu—taiboy power of the nation. Because the farms needed
skaudančių pečių
Del silpnų
gi visas laikas išeis vidutiniš
help, the Boys' Working Reserve has confined its
inkstų.
Štai
patikrinantis
efforts chiefly to sending young men workers to the
kai (i n uos. Tai y ra tokia pat
faktas.
farms. At least a ąuarter million Reserve boys will
ratą, kokią nauja Kompanija
take part in farming operations this summer. Many
F.
Macevicz,
kalvis
14
\V.
of these young men have been trained in the rudimokės miestui už išlaidas, pa
ments of farming in high schooi courses and in traindarytas gaminant požeminius State st., West Hammond, 111.
ing camps established under the auspices of
sako: " A p i e (> metus atgal
geležinkelius.
the Reserve in many statės. The Boys'
aš
buvau
vargintas
su
skau
Working Reserve is dedicated to the task
IVr praėjusius 11 metų gatof making a producer out of every physivekarių linijos gavo 7 nuoš. duliais inkstų dalyj, ir nuga
callyfitboy who is not employed or is
roje.
I r kartais būdavau la
ant
savo
vertės.
in a non-useful sceupation*
PABRANGINAMAS P I E N A S
bai blogam padėjime, nes tu
Nuosavybių apkainavimas. rėjau paliauti dirbti.
Kar
Su lapkriėio 1 diena pieno
Oatvekarių linijų apkaina tais skaudėjimas mano niūra
kvortai bus mokama j a u ne
vimas nustatytas 1907 metais mos buvo toks baisus, kad aš
13, bet 14c, gi puskvortoi—
miesto parėdymu, kurs pat negalėjau atsitiesti ir lenkian
8c.
virtintas piliečių
balsavimu tis jaučiau, kad kas lyg su
Taigi iš eilės per praėju
peiliu bado.
Aš panaudojau
tais pačiais metais.
sius tris mėnesius pieno kai
Viršutinių geležinkelių ap 4 skrynutes DoanV Inkstu Pina vis keliama. Suprantama,
kainavimas atliktas 191H me •ių ir jos išgydė m a n e . " Mr.
gruodyj pieno kaina bus dal
tais komisijos, kurion inėjo Macevičius rašė tai birzfiyj,
au 2*štesnė.
trvs* žvmus inžinieriai, miesto 1912 ir liepos mėn. 14 d. 1917
nuskilti. Apkainavimas p a  m. jis rašo: ' ' M a n o nugara
NUŽUDĖ ŽMONA I R 4
remtas kaina, gyvavusia pirm yra sveika, kaip niekados jos
VAIKUS.
man nebūtų skaudėjus. T a s
karės.
Kuomet šiandie tos 7iuosa- ačių vis geroms Doan's ividPeter Marrazzo, 8."() So.
vybės bus perkainuojamos, ney gyduolėms, kurias vaito
Paranfc InvAcfitrn*A I f y 0 0 b » v o a s o n between the age3 of 16 and 21, investigate the U. S. Boys' Working Reserve. Your boy wūl
Morgan gat., nužudė savo žmo
damas
pasveikau*'.
»
flr"nig
I r i v e s t l g a t e b e p r o u d to work in "The army behind the Army" in heiping to win the war. When he enroils, he is given
toksai perkainavhnas sieks ne
ną ir ketinis vaikus. Po U\
mažiau $1(M),(MM),«MM) sulig nau
pats sau persipjovė kaklą.
Kaina
160c. visose v;iist|nyr-i >MO
alrcady acquaint
wages to the young men. II you
jo Įstatymo.
\<'klausk vien nuo inkstu gyduolių, |
Nugabentas ligoninėn, kur.
of your State Couneil of Defcnse.
lLK-t i L l K i l i . P . h i M i U U ' s i l l k s t l l I M l Ų , tų į
sakoma, neišliksiąs gyvas.
Miesto teisės pirkimui.
U. S. BOYS' WORKING RESERVE
pariu kokias t* r. Macevičius turėjo.
- Turbūt tai padarė subludęs.
Fo^-tov - Milburn <*o., Mfgra.. KufU . S . D e p t . cf L a b o r
W a s h i n g t o n , D. C .
Mie>tas ne tiktai patarna- falo. \ . V.
vima pilnai kontroliuos ir
T H I S A D V E R T 1 S E M E N T C O N T R I B U T E D T O T H E W I N N I N G O F T H E W A R BY
INFLUENZA MAŽĖJA.
i tvarkys visais žvilgsniais, bet
į miestas visuomet turės teist; P I R K I T E K A R Ė S TAUPY
Suliir sveikatos korulsi !•>nuosavybes nupirkti, apie tai MO Ž E K L E L I U S (W.S^S.).
nieriaus pranešimų, influenN
pranešus (i mėnesiais pįrmia*\
zos epidemija mieste truputį
sfiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiBU]s:sii;wiit
Mokesties ratos.
siaurėja. Mažiau žmonių sur
Aš, ADOMAS A. KARALAUSBLAS, SEKANČIAI RAŠAU.
^
serga ir mažiau ima įnirti.
E
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo.
Dis- £
Sulig naujo įstatymo mo
S pepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas.
Kraujo, inkstų. Ner- ~ \
Epidemija 'palengva aplei kesties ratos yra penki. (5)
~ vų ir abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 2
•5 kad begryvensiu.
Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje ZZ
džia Chicago. Kraustosi ji i centaF pasažierianis 12 metų
pietines valstijas.
ir augštesnio amžiaus ir trys
Sveiki žmonės j a u ėiepija- (M) centai vaikams, turintiems
IVr prisakymą Suvienytų Valstija Dte(rikto t'onrt"<» rtrl Morfliem <»i i SS
mi. Laboratorijoj
gaminama viršaus metų. Nieko nebus DLstrid oi Illinois.
a
daugiau čiepų.
atsibus
S
imama už transferius nuo vie

PADARYK DARBA
LENGVESNIU. '

KAINi
P R i n

Voki

Vyria
/

mai
*
^

Vis

LUDEND0
DA1
Bus sumol
taut

f

, "Draugas" Publishing Co., 1800 West 46th Street, Chicago III.,

Licitaciia!

BOPP BUS P A K A R T A S .
Lloyd Bopp, kurs savam
laike nužudė poliemoną Herman Malo\v iŠ Oak P a r k o , vir
šiausioje
Illinois
valstijos
teismo pasmerktas
pakarti
gruodžio 6 d . .
Bylos atnaujinimo prašymas
atmestas.
_.
Bopp nesenai su kitais t r i jnis piktadariais buvo pabė
gės iš kalėjimo. Bet suimtas.
DAUG MERGINŲ N E T E K O
UŽSIĖMIMO.

nos gatvekarių Unijos Į kitą
gatvekarių liniją, arba nuo
viršutinio geležinkelio linijos
į kitą liniją, arba nuo gatvekario ir viršutinio geležinke
lio linijų Į požemini geležin
kelį. Užmokestis nebus augštesnė kaip du (2) centai pridėčko prie transferio, persi
keliant nuo gatvekario lini
jos į greitojo važiavimo Tiniją, Bet toksai su transferiais
primokėjiinas tik tuomet bus
pravestas, jei regulerių ratų
neužteks apmokėti patarna
vimo kaštus.
Jei pirm naujo įstatymo
veikimo Public Utilities komi
sija turės padidinti mokesties
ratą, tuomet naujas įstaty
mas tą padidinimą atmes ir
veiks su regulerėmis ratomis
taip ilgai, fyol bus galima su
jomis apsieiti. Tuo reikalu,

Cbicagoje uždarvta teatrai
ir teatrėliai. Daug merginų
chorisčių neteko užsiėmimo.
Dabar jos priverstos kitkuo
užsiimti.
\ Manoma, kuomet
teatrai
atsidarys, tos visos choristės s u p r a n t a m a ,
jau negryž scenon. Bus įsidirsai.
husiofs p e l n i n g e s n ė s e v i e l o s e .

rnpinsis

Trasti-

NUŠAUTA

POLITIKIERIUS

Užpakalyj
savo
saliuno,
5^12 So. H a M e d gat., atrasta
nušautas politikierius William D\vyer.
Manoma, kad jis I>us nusi-

V

317-319 South Market Street
Parsiduos ant tlcitacijos sekančios Real Estatc* įuiosavvbos

Individualiai ir kaipo p a r t n e r i a i , valdant

A.

A.

NEW CITY SAV1NGS BANK
ĮIANKRI'PT. Sl'SIDF.DANT I š
Dviejų lotu ant 45tos gatv. ir Roekvvcll St,, N. E. kajnims, /inomas
kaipo 4520-31 So. R o i k u e l l St., didžio 50x130.
Legališka deskriiH'ija — Lotas 4 ir 5 lotas 43 iki 49 Maremkeviėiaus
ir Rieržinskio subdivizijoj.
Lotas 10 N. P . Ingleharts SUIKIIvizijoj, East
Hair oi' Soutlieast Quurter Section 1 Township 38 \ . Range 13 East ot' t h e
Third Prineii>al iit Cook palieto, Illinois.
- Du tu?>ti lotai Soutlieast kampas 47tos gatvės, žinomas kaipo 1255-57
\V. 47th St., didžio 50x125.
IiOgališka diskripc**fa — Lotas 10 ir 11, block 2 Cook subdtvizijoj, ant
Northeast, Qaartcr, of Northeast Quarter Section Tovvnshšp 28 N. Range
13 ,East of Third Principal Meridian Cook pavieto, Illinois.
1 tiisčtos lotą? West 45th Placc, tarpe Wcstcrn Ave., RoCk\v?ll Street,
didžio 25x124.
Lt\7a|j(E!:a diskripcija — Lotas 31 Marcinkievicz & Beržinsky Subdivivizijoj ,lotas 10, N. P . Inglcharts subdivizijoj, Eaat Hn!f of OJO Soutlieast
Quarter of Se<tion 1, Tovvnship 38, N. Range 13, Ea«t of t h e Third Prineipal Merid-aii Cook pavieto, Illinois.
1 tušėias lotas ,arit 45to Plaee arti Wcstern Ave., lotas 16, Mareink!e\iv£ A Bieržinskls subdivizijoj, lotas ĮO, >". P. Inglcftuits subdivizijoj, <xf
o f t h e Ttitrtl p r i n c i p a i

>fericliaii C o o k

pavieto,

IHinoiK.

MICHAEL TAUBER & C0., į į g ą g g ?
317-319 5outh Market Street,

i

THURSr^Ay

Stanley Marcinkevičiui ir Ant. Bieržynskiui

>i»* visi dalykai bus parduoti skyrium a r visi a n t karto tam, kuris
atigšėiausia kaina pasiūlys už eash.
Dei>ozitas 25 nuošimtis bus reikalingas nuo kiekvieno pirkėjo. č e 
kiai turi būti certifikuoti.
• WILLIS J. RAYBURN, TRUSTEE.

-WAR SAVINOS STAMPS
UNITED STATES
GOVERNMENT

M u su ofisuose:

s

East

fwa&
IS3UED BY THB

KETVERGE, SPALIO 24-tą, 2-rą VAL. PO PIETĮ] ]

the East lialf of S. E. Quarter of Section 1, To\vnship 38, jt. Range 13,

~ ~ PIRKITE.

tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos =
= smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge- Z;
E radėjui ir linkiu visiems savo draugams ir pažystamiems su tokiais =
SS atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:
=
E «
SALUTARAS
E
=
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas. Prof.
,
=
S 1707 So. Halsted St.,
Telephone Canal 6417,
Chicago, IH. =
TiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiirtiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Chicago, III.

MEMBERS ASSOCIATION O F CHICAGO AUCTIONEERS.

£

WHEA3XESS
ViZ MO BKZA2X CM.M.HKJLS.
ZfcSTST CK OUJC3AST 10CU>S
COH1AIN1NC •VM.AJC

Rozalija Jurevičiene
Pasimirė Spalio 21, 1918,
8:30 valandą, vakare, pa
eina iš miesto Panevėžio,
'Gubernijos Kauno, pragy
veno Amerikoje 10 metų,
vedus pragyveno 2 metu,
37 metų amžiaus. Paliko
didelime nuliūdime vyra
ir visus gimines. Laido
tuvės atsibus Ketverge
Spalio 24, 1918, apie 9
valandą
ryte,
Aušros
Vartij Bažnyčioj, gyveno
po numerių 2036 West 22
Place. Užkviečiame visus
gimines i r pažystamus

ant laidotuvių.
Su pagarba Mikolas Jureviče.

Copenhagen
kietijos demo
balsis apėmė
valstijas, ano
Berlvno. Bac
bergijoj i r k
tik i r kalban
reformas šalie
ma darbuoties
mas reformas

•

United States Food Administration Lieense No. 96901

I

DAnn
•

Home

COFFEE

Blend

pardavėjai

iv

vežimtj
<laiąg

krautuvių parduoda tą
pačią kavą po 80c.
GERIAUSIS
SVIESTAS

NOTA PAKE

19c

Riešučių

AUST

Sviesta*

Labai geras po

32c
WEST SIDE

'. Praeitą pi r
turėjo konfer
vienu skvriun
riu. Paskui ji
krūvon i r at
ferenciją. Vol
nieko nerašo,
kalbėjęs tose
DEMOKRi
VOKI

OfflB MEAI.

(po tėvais Vasiliauskaitė)

|

l-

Paryžius,
nal'o korespc
ho praneša,
kanclieris JM*
nas i r pan-j
darbuojasi, J
sutverti t a u
vyriausybę.
kelt>sia> į vo
liepime, kaip
kutinį prozkl
sakyme. Pr^
atsiliepta į j
,jit> visi stot
man. Bus s
sos vokiečiu
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1836 Blne Island ae i 1516 W.Ma4ftMm at.

M ORTH SIDE
406 W.Divislon at,
790 W.H orth a v.
9640 Lincoln av.
3413 H. Clark at.
3944 Lincoln av.

1644 W.Chicago av. 1217 8. Halsted st.
lS73Milwaukeeav. 1832 & Halsted st.
SOUTH SIDE
S064 Milwaukee ar. 1818 W. įath st.
30S2Wenthworth a
1045 MIIwaukee av 3109 W. 22nd SL 3497 8. Halted st.
MIS WJf orth av. 3830 W.Madiaon st. 4799 S. AMtiianii a T .
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Basei, Šveie
Prezidento V
mas j Austri;
visoj Austrijc
siaube. Ypaė
siniuose rateli
si pasiauba. ^
to, kad t a n
rykštė Austri,

