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PATYS ŽMONĖS TURI
VALDYTIES.

100 LAIVŲ ĮLEISTA VAN
DENIN S. VALST.

Negi buvęs caras bus

-

Paėmė daug karės medžiagos Taip pasakė šios šalies pre Nei viena šalis nepagamina
tiekjįąng laivų.
ir kulkas vaidžių.
zidentas.
Washington, liepos 5.—Va
Washington, liepos 5.—Kuo
Washington, liepos 5.—Va kar visose Suv. Valstijose į-,
met amerikonai pusantros my kar sale Jurgio Washingtono leista vandenin 100 naujai pa
lios ilgio frontu šturmavo vo kapo Mount Vernon'e prezi gaminti], visokios rųšies laivų
kiečių pozicijas Vaux mieste dentas V/ilsonas išnaujo pa — viso apie 500,000 tonų inlyj, Bois de la Roche ir ap sakė svarbią kalbą, kurioje tilpimo.
linkinius miškelius ir pasivarė pastatė neatmainomus princi
Nei viena šalis tokiuo trum
daugiau tūkstančio žingsnių pus, sulig kurių turi įvykti
pu laiku neįstengtų pagamin
pirmyn, vokiečiai gindamiesi taika visam pasaulyj.
DIDKUN. MIKALOJUS
BUVĘS RUSŲ CARAS
ti tiek daug laivų, kaip atlieka
panešė pasibaisėtinus nuos
STOVĮS ČEKŲ-SLOVAKŲ
ESĄS NORVEGIJOJE?
Prezidento kalbos klausėsi Suv. Valstijos.
tolius.
PRIEŠAKYJ.
32 tautų atstovai (ir lietuvių
Ir vis tai daroma kaizerio
Anot gen. Persningo prane atstovas) šalies ir užsienių
PRANCŪZAI PUSMYLĮ PA ITALAI SMARKIAI VEIKIA
Jis į ten pabėgęs su šeimyna.
militarizmo pražūčiai, gi pa
šimo, vienas vokiečių pulkas diplomatai ir daugelis įžymių
saulio demokratijos gelbėji Jisai su ta kariuomene marSIVARĖ PIRMYN.
PRIEŠ AUSTRUS.
visiškai sunaikintas.
Copenhagen, liepos 5.—Vie
šuojąs ant Maskvos.
šalies vyrų.
mui.
Amerikonai ten paėmė dau
tos laikraštis Berlingske TiPaėmė 547 vokiečius nelais- Paimta nelaisvėn 1,800 aus
Štai keturi posmai, kuriais i Vakar šios šalies gyventojai
gelį karės medžiagos, tris ap remianties visam pasaulyj tu- • džiaugėsi Neprigulmybės Die- Amsterdam, liepos 5. — Iš dende praneša, jogei buvęs
tru.
vius.
kasų mortiras ir daugiau 60 rėtų įvykti taika:
j na. Bet nemažiau džiugino vi- Ukrainos telegrafų biuro Ki rusų caras Nikalojus su savo
kulkas vaidžių.
mieste
Londonas, liepos T).--Naktį
1.
Sunaikinimas kiemuos sus ir tas faktas, kad šalis jeve gauta ir vėl nauja žinia, šeimyna atsirandąs
Londonas, liepos 5.—Italų
Ši aur vakaruose nuo Cha-, despotiškos galybės bilekur,fkuri kasdien vis labjau stiprėja kad buvusio Rusijos caro bro Bergene, Norvegijoj, po labai
prieš liepos 3 dieną prancūzai kariuomenė taisosi ofensyvon
Aisne-Marne Fronte
keliose prieš austrus-ungarus kalno-I teau-Thierry nežinia kur jwa- gali atskirai, slaptomis, arbji vie prieš vokiečių autokratizmų. lis Micbail pasiskelbęs Rusi sensacijinio pabėgimo iš Rusi
ore t r
jos caru. Jisai čeku-slavoku jos.
vietose pasivarė, pirmyn Įveik Grappa ir žemutinės Piave ž u v o P° muho
^ a m o " nu savo noru suardyti pasaulio
dami vokiečius.
taiką; arba, jeigu negali but SUSIAURINA ALAUS IR kariuomenės priešakyj marAnot minėto laikraščio, tų
frontu, šiaurrytuose nuo Ve- rikonai dakunai.
dabar sunaikinta, tai bent suma MINKŠTŲ GĖRALŲ IŠDIR šuojųs ant Maskvos.
žinia čia atnešė vienas keliau
Lahjausiai vokiečiai nuo neeijos. Ofensyvai jau pada
BIMĄ.
Kaip žinoma, carui nuo sos ninkas, atkeliavęs iš Rusijos
prancūzu nukentėjo tarpe li ryta^ pradžia. Prieš liepos 4 BAISI EKSPLIOZIJA KA žinta į būtiną silpnumą.
•2. Sutvarkymas kiekvieno klau
RĖS ĮSTAIGOJE.
pi U Aisne ir Oise.
to pasitraukus didkunig. Mic rusų laivu.
diena tenai S mylių ilgio fronsimo,
ar
tai
del
teritorijos,
val
Tai daroma del kuro taupu bail buvo apsiėmęs valdovanPraiicxixii karės ofisas pas- tu italai po smarkaus mūšio
Jis pasakoja, kad buvęs ca
džios, ekonominio sutaisymo, ar
mo.
ti Rusijoje, jei to panorėsiu ras, jo žmona ir vaikai perkelbė, kad paimta nelaisvėn pasivarė pirmyn apie pusant Daugelis užmuštų ir sužeistų. tai politiško ryšio, ! sutinkant
#
—————
patys žmonės. Tečiau per vers sirėdę pabėgo iš Jekaterinbur
547 vokiečiai ir 30 kulkas^Jai- ros m y l i o j Paėmė 1,800 ne
tiems kuriuos tas klausimas artyWaahington, liepos 5.—Ka mės jį nustūmė visai užpaka g o į Permį, iš ten gi į MurSyracnse, N. Y., liepos 5.—
laisvių,
i\ų.
miauNim paliačia, gi ne materialei
Austrų karės ofiso- prane Semet "Solvey kompanijos į- naudai biie kokios tautos ar žmo rės industrijos tarybos pirmi lin. Bolševikai jį buvo suėmę man pakraščius.
Kuomet prancūzai uždavė
staigoje, Split Rock, anų dienų nių, kurie nori kitoniško sutvar ninkas Barucb ir kuro admi ir ilgas laikas laikė mieste
smūgį vokiečiams, tuo pačiu šimas pripažįsta, kad italai
ištiko baisi ekspliozija.
kymo del savo vidujinės intek- nistratorius Oarfield paskel Penu, iš kur, turbūt, jam pa BUVUSIO RUSŲ CARO LI
laiku amerikonai atmušė la pasivarę pirmyn šiaurrytuose
bė, kad su liepos 1 diena per sisekė pabėgti.
Suvirs 60 darbininkų žuvo mės.
KIMAS NEŽINOMAS.
bai smarkią vokiečių ataką nuo Capo Šile.
ir apie 80 kitų sužeistų. Dau
3. Sutarimas visų tautų valdy pus susiaurinama alaus ir vi
šiaur-vakaruose nuo ChateauŠiauriniam fronte, Grappa
gelio darbininkų lavonai dar bes savo pasielgime viena kitai sokių minkštų gėrimų išdirbi- BOLŠEVIKAI AREŠTUOJA
Bolševikai areštuoja savo
Thierry.
apylinkėse, italai atmušė di
fiskaliniais
neišimti iš griuvėsių.
j tais" paeiaia principais garbės* ir mas sekančiais
NEPAKLUSNIUOSIUS.
priešininkus.
Smarkus susirėmimai seka delį austrų užpuolimą prieš
godonės visuomeniškų teisių civi metais. Parėdymas veiksiąs
Argonnoj ir Aukštesniajam naujas italų pozicijas San
Pirmiausia vargan pateko
S. V. ŠIANDIE TURI 2,170,- lizuotos draugijos, kuriais yra t i k vienerius metus.
Londonas, liepos 5.—Buvu
Lorenzo klonyj. Tenai italams
Alzase.
valdomi ypatiški valstiečiai dabar
Archangelsko valdžia.
Tai daroma, kad sutaupyti
sio Rusijos caro Nikalojaus
400 KARIUOMENĖS.
teko (>21 nelaisvių, 22 kulkastinių valstijų ryšiuose vieno su daugiau kuro, kurio bravarai
likimas nežinomas, anot pra
UŽ 6 MĖNESIŲ BUS 2,500,- vaidžiu ir daugelis karės me
kitu; tam galui visi pažadėjimai ligšiol daug suvartodavo.
Washington, liepos 5.—Suv. nešimo iš Petrogrado laikraš
Washington, liepos 5.—Kon ir sutartys gali but šventai užlai
džiagos.
000 KAREIVIŲ.
Patariama,
kad bravar$ Valstijų ambasadorius Fran čio Times korespondento. Lig
greso žemesniojo buto utilita komi, nei jokios ypatiškos kons
Toliaus į vakarus prancūzų
rinio komiteto pirmininkas piracijos ar suokalbiai keliami kompanijos susidėtų bendri- cis iš Vologda valstybės de šiol nei patvirtintas, nei už
Paryžius, liepos 5.— Laik kariuomenė atliko kelis pa
Dent butui padavė karės sek nei jokios savo naudai skriaudos jon ir kaikuriuos bravarus už partamentui pranešė, kad bol gintas buvusio caro nužudy
raštis Petit Journal rašo, kad sekmingus užpuolimus prieš
retoriaus peržvalgų iš ginkla daromos be abejonės baudimo, darytų, gi kituose gamintų ševikai suareštavo Archan mas.
Andre Tardieu, kurs buvo austrus. Paėmė nelaisvių ir
gelsko provincijalę valdžių.
ir abipusinis pasitikėjimas, pas gėralus.
vimosi.
Korespondentas
pažymi,
prancūzų misijoje Suv. Vals pagerino mūšių linijų.
Be
to
pažymi,
kad
pačioj
Vokad buvusio caro brolis MicIš tos abelnos sekretoriaus tatomas ant gražaus pamato abi
tijose, pažymėjęs, jogei už (J
logdoj
sovietas
atsisakęs
GAVO
14
METŲ
KALĖJI
hail pabėgęs iš Perm. Ir apie
peržvalgos paaiįški, kad Suv. pusiškos godonės teisybės žvilg
ČEKAI SLOVAKAI LAI
mėnesių prancūzų karės fron
klausyti bolševikų parėdymų.
sniu.
MO.
tai aptarimą tikrų iHnių.
Valstijos per praeitus 15 mė
MĖJO VLADIVOSTOKE.
te bus 2,500,000 amerikoniškų
Todėl
ir
ten
laukiama
arešta
Teisėjas Kersten kalėjimu
4. Uždėjimas taikos organizaci
nesių pagamino 2,170,400 ka
Didkunig. Micnailo pabėgi
kareivių.
vimų.
nuo
vienerių
ligi
14-kos
metų
jos,
kuri
užtikrintų,
kad
suvieny
WashingtK>n, liep. 5. —Cia riuomenės. Šitam skaitliuj yra
mų liudija kadir faktas, kad
nubaudė
George
Lloydų,
kurs
ta
galybė
neprigulmingų
tautų
Archangelsko
apskrityj
Bal
gauta žinių, kad kuomet pirm 160,400 oficierių.
ANGLAI NUMUŠĖ 22
sustabdys kiekvieną užpuolimą tie kituomet pašovė
detektivų tose jūrėse yra uostas Kola. bolševikai suareštavo Michai
kelių dienų
čekai-slovakai
Gi reikia atsiminti tai, kad sos ir padarys taiką ir teisybę Wertheimer su nužudymo tik
lo žmona, grafienę Brasov ir
LAKSTYTUVU.
Tenai
ir
išilgai
einančio
gele
Vladivostoke*nuvertė bolševi pirm 15 mėnesių šalis turėjo labjau tvirtą, priduodama aiškų
Permės stačiatikių arkivysku
s
slu.
žinkelio
sukrauta
labai
daug
Londonas, liepos 5.—Liepos kų valdžių, neapsiėjo be smar kaip regulerės kariuomenės, tribunalą nuomonės*, kuriam visi
pą Andronica. Pastarasis su
karės
medžiagos,
kurios
vertė
taip ir tautinės gvardijos tik turi pasiduoti ir per kurį kiek
2 dienų anglai savo frontuose kaus susirėmimo.
— Washington, liep. 5. — yra labai didelė. Tų medžia areštuotas už gelbėjimų pa
numušė 22 vokiečių lakstytubėgti didkunig. Michailui.
Vladivostoko gatvėse krito tai 9,524 oficierius ir 202,510 vienas internacijonalis sutvarky 100 milijonų dol. daugiau pas
gą
saugoja
talkininkų
ir
amemas bus užtvirtinamas.
vus. Numušta ir vienas balio kiek tai bolševikų ir paga- kareivių..
kolinta Prancūzijai.
| rikoniški marminkai. Nes vo- Suareštuotas arkivyskupas
nas. 4 anglų mašinos nesugrį liaus čekai-slovakai gavo vir
- kiečiai .su suomių pagelba se paskelbė interdiktų, sulig ku
žo. Anglų lakūnai per dienų šų. Be miesto čekai-slovakai
nai taikosi ten prieiti ir už- rio jo cerkvėje draudžiamos
•k\ 'K i %% U : ' " V i
pametė 19 tonų eksplioduojan paėmė galinį (terminai) ir
grobti medžiagą.
laikyti pamaldos. Interdikte
čįos medžiagos.
transsiberinį geležinkelį.
Toji kares medžiaga savo paskelbė todeį anot korespondidžiumoje dar pirm revoliu- denio
pranešimo, kad jo cerNUSKANDINTA 65 NUOŠ
— Washington, liepos 5. —
cijos sugabenta iš Amerikos.
NARDANČIŲ LAIVIŲ.
Pullmano geležinkelių vagonų
kvės tikintieji nenorėjo ginti
Talkininkai
mano
į
ten
pasiųs
19,000 konduktorių, porterių
ti daugiau marininkų a r ka jį nuo bolševikų.
Washington, liepos 5.—Bend ir tarnaičių padidinta užmoBet yra žinių, kad didkun.
riuomenės, kad medžiagų apdrai veikiant Amerikos karės kesnis — $2,500,000 daugiau
Michail randasi
saugoti
nuo
vokiečių.
Nes
Kijeve, pas
laivams talkininkai sunaikino per metus.
jiems tai visa butų labai rie- U k r a i n o s atamaną gen. Sko
65 nuošimčius vokiečių nar
ropadskį, su kuriuo pirm ka
bus kąsnis.
dančių laivių.
— New York, liep. 5.—ŽiSuareštuoti
Archangelsko rės ' Michail turėjo artimus
Apie tai senate pranešė se £oma katalikiška organizacija
sovieto nariai per Vologdą santikius.
nato karės laivyno
reikalų Knigbts of Columbus, kuri
Taippat nežinomas ir būvunugabenti Maskvon. Spėjama,
komiteto pirmininkas.
daug darbuojasi kariuomenės
kad suareštavimo sąryšiu ar sio caruko Aleksiejaus likireikalais, reikalauja
2,000
tik neineis minėta karės me- m a s *
TURKIJOS SULTANAS
lauko sekretorių.
džiaga.
MIRĘS?
Ambasadorius Francis te- džia po neutrales šalis. Ypač
— Wasbington, liepos 5.—
čiau nieko nemini apie sensa- tokios žinios, kaip buvusio
Amsterdam, liep. 5.—Anot j Per vienerius metus, pasibai
cijines žinias buvusio caro Ii- caro nužudymas ir bolševikų
gautų žinių iš Konstantinopo gusius birž. 30 d., Suv. Vals
Anglijos morarų oatareja traškina vokiečių pozicijas P raneuzijoje. šalę matoma ka kimo žvilgsniu. Gal tenai nie- nuvertimas yra labai svarbios.
lio per Vienną, praeito tre tijose pagaminta 1,622 preky
Bet apie tai neprisimena am
čiadienio ryte mirė turkų sul- bos laivu, 1,430,793 tonų intil reivis ir moterims dviratis. Tai pasiuntinys, kurs vežioja raportus į vyriausių stovyk ko nežinoma apie tas visas
žinias, kokias Vokietija sklei- basadorius
lą apie stovį mūšių linijoje.
pimo.
tanas, Mohamed V.

nelaisvėn
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AMERIKONAI SUNAIKINO!
VOKIEČIŲ PULKĄ.

pabėgęs

RUSIJOJE DAR BOLŠEVIKAI
VIEŠPATAUJA
Sensacįjines žinios iš Rusijos

...

Penktadi*
Penktadienis, Liefpos 5 d., 1913
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die yra ten caraujant auto
kratams socijalistams bolše
93
«
vikams. Už žmonių žudymą
kaltininkai nebaudžiami. Gir
L I E T t m Ų KATALIKŲ MĖNRAŠTIS
I I T H l AMTAJC DAILY FRfKJTD
di, | tą daro "revoliucijinė
Eina kantiftnt išskirtu nedėldienliu.
FnbUafeedl Daily exoep« Snnaays b j liaudis".
I r be to negalima,
rRKMT MEFLVTOS KAIMĄ t
DRAUGAS rUBLISHIMG (X>.. Inc^
Nes, anot soci
u r 4 . . . . « ^ . . . . n . 4 U I i § t « w . Mtfc •&* Ckioajro, nituos esą, apsieiti.
Pusei metų . . .
$3.00 rhOMi McMJnlej •114. MttmhL ltO«. jalistų, revoliucija reikalauja
Perkant ataklrala nameliais po to.
aukų ir kraujo. Be "šito ne
Prenumerata mokast iškala©. LaiTERMS OF SUBSCRIPTIOJf:
gali revoliucija vadinties re
kaa •kaitosl nuo ažalraSymo dienos, -^
Oom
jęmr
ne nuo Naujų Metų. Norint permai. . * . . * « . J » . 0 0 voliucija.
nytl adresą Tlsada reikia, prisiųsti Ir 8** manta*
$8.00
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti Thursday'i MUUon . . v . . . . . . . .$3.00
Taigi " v a l d i š k a i " Rusijo
išperkant krasoje ar exprese "Money
je mirties bausmė panaikinta,
Order" arba Įdedant pinigus J regi- I At KEWS-STANDS 2o A COPY.
bet bolševikų " t r i b u n o l a s " ir
struota laišką.
Adrertlslng ratee on application.
pati *i revoliucijinė liaudis' '
žudyti gali, kiek tik patin
ĮBuO W . 4 6 t h S t .
Te). McKinlcy 6114
C h i c a g O , III. ka.
Ufos gubernijos
sodžiuje
Barovlanka trims vaikams
Penktadienis, Liepos 5 d. šv. Antanas,
priaugliams už išdykavimą
Šeštadienis, Liepos 6 d. šv. Izajas,
gatvėje viešai nukirsta gal
vos.
Ot, tiesiog paguldyta
™ .
a —
jie ant aslos ir su kirviu nu
imta galvos. Ketvirtam vai
kui suskaldyta makaulė. Gi
::
kuomet tasai raičiojosi bai
Jugo - slavai jau sukįlo siose kančiose, vienas socijaVĖL TIE LENKAI.
prieš Austriją. Tuo pačiu jie listas bolševikas jį dapjovė.
Su lenkais tai g y v a s lietu paraližuoja ir vokiečių veiki
Kazaniaus gubernijos so
viams vargas.
N e i pačios mą.
džiuje Studeniec sulig bolše
Lietuvos n e i ' lietuvio jie neKitose tautose — su šaltes vikiško valsčiaus komiteto
gal atsižadėti ir palikti juos
niu gal temperamentu nepa nusprendimo sudeginta 3 vaisau tegul gyvena kaip nori.
sitenkinimas vokiečiais ir jų j kiečiai ir viena valstietė už
Visokiais slaptais žygiais
bendrais nuolat auga. Reikia dalyvavimą vienam apiplėšitarp diplomatų ir plačioje po tik patogesnės progos ir gePrie sudeginimo sušaukme.
litikoje lenkai eina prie to, ro prisirengimo, kad ir tos
ta viso valsčiaus žmonės.
kad po šiai karei Lietuva lik tautos sukiltų. Jų eilėje eina
ir katų Lenkų
provincija ir su ir mūsų tauta, ieškodama sau | Voroneže darbininkų
r e i v i ų s o v i e t a s s a v o apskritvj
Lenkija sudarytų viena stip
visai
atskiros savos vaL
i pravedė mirties bausmę vi
rią valstybe. Kad šiame da neprigulmingos nuo visų ki
siems tiems, kurie .nesutinka
lyke lenkai tur įgiję stambių tu tautu.
su bolševikų pažiūromis. Tuoužtarėjų, tai apie tą ir kalbė
Tas mažų tautų sukilimas, jaus prasidėjo žudymai nepa
ti nereikia.
Ypač jų nema
kurio laukia pasaulis, be abe tinkamų žmonių.
žai yra anapus vandeninio.
jo daugiausia nulems visą da
Miesto Žmijevo (Charkovo
Savo vardą lenkai kelia ir lykų
bėgį
šioje
karėje. gub.) naujas komisaras, pa
sau užuojautą įgija orga Į tų tautų pajėgą talkinin
prastas, tamsus jurininkas
nizuodami savo lenkišką ar kai paskutiniais karės metais
Lomanov
(bolševikas)
ant
miją. Ir Čia jie be šunybių atkreipė savo atidą ir jaš^šumiesto uždėjo 100 tūkstančių
neapsieina, gaudydami ton ar- manė panaudoti prieš kaizerį.
rublių kontribucijos. Už kon
mijon ir lietuvius.
Lietuvių
Pradžią tai naujai pajėgai tribucijos nemokėjimą komi
vardas lenkų armijoje galės prieš vokiečius padarė Aus
saras pagrūmojo
bnti vienas iš argumentų, kad trijos mažų tautų kongresas
nepaklusnąjį įmesti upėn Dolietuviai su lenkais nuo ara-| Įfcyme, kur pavergtos Austri
nec pririšus prie kaklo akmežių būna gražioje vienybėje, j 0 je tautos sutarė kilti su pani.
ir kad klausimą atskirimo gelba Italijos valdžios prieš
Mieste Bialopol, Charkovo
Lietuvos nuo lenkų varo vien Austriją, kad ją sutriuškinti
sauja smarkių politiškų truk- ir visoms pavergtoms čia tau gub., paskelbta žmonėms tok
sai
bolševikų
parėdymas:
šmadarių.
toms suteikti laisvę.
Tokių pat troškimų ugnis "Piliečiai yra prašomi laiky
Kad tų lietuvių pagauti Į
savo armiją kuodaugiausia, užsidegė po visas pavergtųjų ti savo šunis, pririštus, nes
lenkai ne vien čia savo spąs tautų žemes.
priešingai, kaip šunes, taip jų
tus lietuviams stato, bet vi
K ilsta ištisa organizacija savininkai, bus prigirdomi.
saip juos apgaudinėja ir pa visos
Europos
pavergtųjų To reikalauja revoliucijos ge
čioje Prancūzijoje, kur lenkų tautų.
Atsiranda nauja pa rovė".
armija jau oficijaliai tapo jėga prieš centrales valstijas.
Toksai yra Rusijos socijapripažinta.
Ta pajėga reikalauja vien
listiškas "rojus >>
44
Vien. Liet." atpasakoja reikiamos paramos iš talki
gromatą p. J. V. rašytą iš ninkų. J i daug laukia iš A"NAUJIENŲ" NONSENSAI.
Prancūzijos. P-s J. V. rašo, merikos.
kad lenkai tenai organizuoja
Taigi prasideda naujas šioii
Naujienos" visaip steo
savo armiją irgi melagingu je karėje tarpolaikis.
Nuo
giasi prirodinėti, gal kad sa
būdu. Tenai lenkai viešiems, jūrių iki jūrių kilsta paverg
ve daugiau įtikrinti,* jog
girdi, žada mokėti tokią al tieji, organizuojasi ir eina
"klierikalai" ypač jų "Drau
gą, kaip kad gauna Suv. Val ieisvės ieškoti.
g a s " tai jau tik tik ne pats
stijų kareiviai, o paskui mo
Mūsų tautai nauji uždavi
kaizeris Amerikoje, ir tą prika tiktai po 25 santimus į niai, nauji žygiai. Per skaus
rodo savo " f a k t a i s " , kurie
dieną (apie du centu), kas-į mus prie garbės!
šiaip jau pas sveikesnius
mėnesį sudaro apie 7 fran
žmones nėra jokiais faktais,
kus (mažiau dolerio).
Jie TRUPUTIS ŽINIŲ Iš SOCIJAc vien> paprastu "Naujienų"
kiekvieną kataliką iš Rusijos
LISTŲ "ROJAUS".
melu, kaip va kad ir tas, jog
laiko lenku. P-s J. V. pasergAmerikos lietuviškų socija- "lietuvių Amerikoje klierikasti lietuvius neapsigauti ir
lų šulas kun. Bartuška ėmė
netarnauti lenkiškiems tiks listų laikraščiai šiandie Rusi
ją pavadina "laisviausia šalis ir pasirašė po memorijalu, ;
lams Lietuvos nenaudai.
visam pasaulyj". Vadina taip reikalaujančiu Lietuvai vo
Tad vis matyt, kad mes dar todėl, kad tenai gyvuoja soci- kiškojo princo".
ne mokame suprasti savo da jalistiškas " r o j u s " .
Tiek to su "Naujienų" tais
lykų kaip reikia, jei bile meš
Koks šiandie Rusijoje vieš " f a k t a i s " . Juk ne nuo šian
kerė mus pagauna.
patauja " r o j u s " , mums kuo- die žinome, kad melas tai
geriausia apie tai praneša pa "Naujienoms" priprasta bra
NAUJA PAJĖGA.
tys rusų laikraščiai, katrie ta sta.
Bet štai greta melų ir kvai
me " r o j u j e " išleidžiami.
Prieš vokiečių
pasaulinę
Po caro sosto nuvertimo ir lybės yra. Pučia p, Grigaitis
šioje karėje akciją kilsta nau
ja nepaprasta pajėga, kurios socijalistų įsivyravimo Rusi visomis "Naujienų" dūdomis,
iki šioliai platesnis pasaulis joje, visoj šalyj panaikinta kad būtinai įtikrinti svietą,
mirties bausmė. J u k negali jog katalikai, tai kaizerinieji
gal ir nežinojo.
mas daiktas, kad socijalistiš- žmonės. Ir tą prirodinėja ši
Prieš vokiečius su Austri kam " r o j u j " kas tokio pana taip: katalikai prieš revoliu
ja kilsta šimtas milijonų žmo šaus turėtų gyvuoti. Ir ištik- ciją anot jojo "mylėjo Nikanių iš visokių pavergtų tau ro, JIUO to laiko teismai vie lojų I I " , kol jis ant sosto sė
tų, pradedant nuo mūsų Bal šai negali mirtimi nubausti dėjo. Vadinasi prieš revoliu
1tijos iki Juodųjų marių ir
kadir didžiausio piktadario. ciją katalikai buvo Rusijos
Adriatikui.
Bet privatiniu keliu užtaigi pusėje, o ne su kaizeriu, ^ e r
Visos tos tautos kaip kokia žmonės žudomi be jokio pasi revoliuciją girdi katalikai nu
Taip buvo RusT- sisuko nuo Rusij6s del bolše
juosta juosia vokiečius i r au- gailėjimo.
socijalis vikų. Kitaip ir būti negalėstrijokus Europos rytuose ir joj viešpataujant
tams menševikams, taip šian- jo. Kam netinka kaizeris,
pietrytuose.
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PAŽINKIME KAS JIE.
Mūsų socijalistai, išvertę kailį, paslėpę savo veidus, —
sumanė apgauti ir Amerika, ir visą pasaulį. Savo tautos ne
kenčia, josios laisvei priešingi, o nuoduoda. kad jie vieni ko
voja už Lietuvos laisvę. Visus tikruosius kovotojus už tą
laisvę jie apšaukė kaizerio bernais.
Į Amerikos valdžią žiuri, kaip į savo priešus, kelia prie
progos prieš ją savo menkutį kumštį; žmonijos žvaigždę, gar
bingą prezidentą VVilsoną dar nesenai vadino kapitalistų ber
nu. Dabar gi staiga, savo ragus paslėpę, savo mitinguose ir
rezoliucijose ėmė nuduoti ištikimiausius Amerikos piliečius,
prezidento Wilsono garbintojus. Visa tai jie darė tik dėlto,
kad pakenkus Lietuvos Ieisvės reikalui, kad suklaidinus ir
pačius lietuvius, ir ^Amerikonų visuomenę.
Bet štai atėjo 4 liepos diena, Diena Ištikimybės Ameri
kai ir jos idealams. Buvo tai skaudaus ištyrimo diena mūsų
socijalistams. Vilkas turėjo parodyti saVo tikrą kailį; nu
krito ličina nuo nedorėlių veido ir mūsų socijalistai pasirodė
vėl savo tikroje šviesoje.
Toji diena parodė:
1) kaip socijalistai gerbia Amerikos laisvės ir demokra
tijos idealus;
2) kiek jie yra ištikimi šios šalies demokratiškai valdžiai;
3) kiek jiems rupi Lietuvos laisvė.
Mūsų socijalistų laikraščiai "Keleivis" ir " L a i s v ė " tą
dieną ir josios apvaikščiojimą visai ignoravo, gi "Naujienos"
patarė ją apvaikščioti tik kaipo tautų paliuosavimo dieną.
Cicilikų liaudis, savo vadų nusiklausiusi, tą .dieną prie
visų lietuvių darbo neprisidėjo, darė savo piknikus, išvažia
vimus, latravimus.
Ei jus, cicilikai, kurgi dingo jūsų išbubnintas Amerikos
patrijotizmas? kur dingo jūsų karšta Lietuvos meilė ir kova
u i josios laisvę?
MANE, TEKEL, FARES.
" I K I 61A ATEISI IR TOLIAU NENUŽENGSI".
Gana jums cicilikėHai, svietą mulkinti. Išduokite atskai
tą iš savo darbų.
" D r a u g o " redakcija prašo visų savo korespondentų kuo
griečiausiai pranešti, jai atsakymus į šiuos klausimus:
1) Ar tamstų kolonijoje buvo kviesti lietuviai socijalis
tai dalyvauti 4 liepos apvaikščiojime? Ar dalyvavo? ,
2) Jei nedalyvavo, tai ką atsakė į pakvietimą.
prisiųsti " D r a u g u i " atsakymo kopiją.

Reikia

Pirkite "Draugo" Šerus

1

=

"DRAUGO" BEIfDKOVĖ PLATINA BIZK J, UŽTAI
DIDĖJA ftfcRU KA*fZAI*4.

E
i
Į kalėta mėnesių t u r i a u t i p a r d u o t a Serų o i
i $25,000.00.
=
Šerai ne t i k n e p r a p u l s , bet, greičiausiai neš ge

e

f rąpeln*.

=
Vienas šėras $10.00. Galima p i r k t i i r daugiau,
E k a i p vieną šėrą.
E
Gera p r o g a indėti pinigą į prakilnų i r pelninga
| biznį.
|
Broliai k a t a l i k a i ir sesers k a t a l i k e s ! " I m k i m e
i savo dienrašti į savo r a n k a s ; p a t a p k i m e jo savinin
«» Kais.

.

|
D a b a r eina lenktynės—kontestas, k u r s baigsi!| 31 d. spalių šių 1918 metų. K o n t e s t e gali dalyvaut)
E a r b a t a m tyčia susidarę komitetai, a r b a ir pavienis
žmonės.
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arb?
pavieniai), kontesto laikui pasibaigus gaus dovani,
tam tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų Be to da
tiems kontestantarns (komitetams, a r pavieniams >
kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų į šėrįlinkus k a r t u su gatavais pinigais—tie gaus d a r a*
t r a dovanų.
1-oji D O V A N A — k n y g y n a s už $200.00 ir '6
kopijos " D r a u g o " už dyką—pagal n u r o d v t t
adresų pate 1, pakol " D r a u g a s ' ' eis.
2-oji D O V A N A — k n y g y n a s už $100.00 u " D r a u g o " kopijas už dyką.
3-ioji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, ?-oji, 8-oji, 5*-oji y
10-oji dovana—po 3 " D r a u g o " kopija* n l ĄvV*
oiirodvtiemR asmerurnR
ATSILIEPKITE!
Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų k n y m ^ . :
Rašykit* širi<> a d r ^ o
* *
I
''DRAUGO'' KONTESTAS,
| 1800 West 46th Street,
:-:
Obicagro. DUnois
iiiuisii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiu!RiiiiiiauiniiiHiiiiiiiiiintr

Kasdieninis vokiečių melas.

pi]

visus krasl
sų išgabeni

DALYVAUKITE KONTESTE

(Released by the Conunitte tai ir kad didelis jų skaičių?
3) Jei socijalistai vieni skyrium darė tą dieną 4nas-mi
dargi maistingesni už kvie
on Public Information.
tingus ir priėmė rezoliucijas, tai reikia atsiųsti " D r a u g u i " tų
čius. Nei krislelio tiesos nė
No, 4. Rašo koresponden ra tame, buiTlm javai kokiu
rezoliucijų kopijas.
tas iš New Yorko miesto i
,. , /T ^V V ,
4) Jei savo mas-mitkigų nedarė ir -visų bendrame ap ^
...
| nors būdu kenksmingi ar koT^ . . .
T „
vaikščiojime nedalyvavo, tai ką veikė tą dieną tamstų kolo Committee on Public Infor-'| kiu nors atžvilgiu prastesni
nijos socijalistai, jų kuopos, klubai ir tt.
mation: " I š įvairių valstijom už kviečius yra, kaipo mais
5) Kiek tamstų kolonijoj Dėdė Šamas sugavo "slackerių" dalių-*mane pasiekė pasakoji tas. Didelės mūsų šalies da
iš tarpo lietuvių socijalistų ir jų simpatikų?
mai, kad del kviečių vieton lys, pienuose ypatingai, varto
valgių,
mergi ja duoną ne iš kviečių kepa
6) Jei tamstų kolonijoje koks lietuvis socijalistas nusižu vartojamų
mą arba duoąn tik su mažu
dė iš priežasties gręsiančio kareiviavimo, tai praneškite jo noms veidus nuberiama, nuvardą, pavardę, nusižudymo dieną ir taip-pat — prie kokios spuoguojama ir abelnai su kviečių^ nuošimčiu, o vienok
socijalistų organizacijos prigulėjo?
bjaurinama.
Ir kad * tikrai nieko surasti negalima, kas
Reikalingos žinios kuoteisingiausios, kuotikriausios. be baisu, tokį padarą vartoti'. rodytų sveikatai skriaudą del
jokių iškraipimų, padidinimų, ar pagražinimų. Reikia siųsti Tokius pasakojimus aš girdė mažo kviečių arba išimtinai
tas žinias " D r a u g u i " kuogreičiausia. J u k tai buvo egza jau šiaurinėj New Yorko val kitokių javų vartojimo".
minas ištyrimas mūsų cicilikų. Reikia jų darbus surinkti į stijos dalyj ir čia apie mies
Pastebėtina, kad^ paskalos
krūvą, peržiūrėti, apkainuoti ir padaryti išvadas. Galutinu tą".
platinti
pradėta
šiaurinėj
teisėju bus mūsų visuomenė.
Tai yra gudri neteisybė, ko valstijoj ir tos "valstijos
kią tik kaizeriniai Amerikoj šiaurinėj dalyj". Pietų mer
tam ir jo agentai negal tikti. teisti Pild. Kom.
Ketvirto sugalvoti galėjo. Nes tie, ku ginos, kurios "kviečių prie
Tad čia vėl katalikai pasiro se nariai visiškai nesilavina rie tiems pasakojimams už maišomis" maitinasi visą gy
dė prieš kaizeriniais, visai ki savišvietoje, o tik į kitus žiu ginčyti galėtų, praleis tai kai venimą, iš tokių pasakojimų
tokiais negu socijalistai, ku ri iš kalno ir tt.
po paprastą kvailybę, o tie, juoktųsi, į savo prityrimą įr
rie kaip tik ir stojo už susir
Pridėjus anot " V . L . " dar ką rimtai paims, sutiks su tuo garsų sudėjimą atsižvelgiant.
dėjimą lietuvių su kitomis " N a u j . " nuomonę, kad Soc. be klausimo.
No. 5. Nuo to laiko, kada
I r jeigu tam
Rusijos tautomis kaizerinių a- Sąjungą reikia išmesti iš So but plačiai patikėta, tai prie tik Committee on Public In
gentų apvaldytomis,. tuo pat čiai. Partijos, atrodo tikrai, maisto Administracijos pa formation sudarytas
buvo,
užtardami kaizerio reikalus kad mūsų socijalistai smun stangų kviečius sutaupyti ge kaipo vokiškos propagandos
rytuose. s
ka, duodami ne "nevisiškai rokai trukdymo prisidėtų.
priešas, jis šmeižiančiu kaize
Viena
Pasakojimai, buk kviečių riniu cielium virto.
Ir po tų visų savo išvedžio malonų reginį" kaip sako
paskalų apie milžinišką dau
jimų ir " f a k t ų " , p. Grigaitis " V . L.", bet mūsų dėta neš vieton vartojami miltai ko
gybę krasos siuntinių, komi
nori prirodyti, kad katalikai dami tikrą savo tarpe pairu- kiu nors būdu yra nesveika
vartoti, suprantama, neteisin teto siunčiamų, buvo plačiai
esą kaizerio užtarėjai.
leidžiama įvairiose formose.
Visam yra galas ant svieto, gi yra.
Šiaip versk ar taip versk ypač tam visam, kas remiasi
Maisto Administracija pa Ji dabar atrado kelią į spau
vienas dalykas aiškus pas p. vien tamsumu ir žemumų.
dą, į gero vardo Philadelphiaiškina:
Grigaitį^ — tai gegutės šu
"Pergalės duona (vietory jos laikraštį, Mr. S. B.
nybė dėti savo kiaušinius į
Greitu laiku Kaune pradeda bread) susideda iš** trijų ket- Evans'o iš "Chicagos laiško"
Jis
svetimą lizdą.
Tik nežinia, eiti rimtiems bendradarbiams virtdalių kvietinių miltų ir autoritetu pasiremiant.
vienas
ketvirtdalis užreiškia, kad p. Creel kas
ką jis laiko kvailos varnos padedant Pr. Davydaičio lei tiktai
f
džiamas mėnesinis laikraštis: priemaišų.
Priemaišoms pa dien krason 7,000 tonų išsiun
vietoje, ar savo skaitytojus,
čia, daugiausia politinio at
MOKYKLA i • prastai vartojama miltai iš
ar tuos, kuriems katalikus . LIETUVOS
komų (kukurūzų), ryžių, avi žvilgio tikslais".
įskųsti nor.
Skiriamas visiems mokymo žų, miežių ir panašių, visam
Jeigu tai rimtai paimti, pa
ir auklėjimo klausimams visų pasaulyje žmonių valgiu pri
svarstykite,
kad
kasdien
PAIRUTĖ SOCIJALISTUOSE. Lietuvos mokyklų.
pažintų. Visi iš jų yeik to
7,000 tonų krasos siuntinių is
Kaina metams 6 mk. (3
kio pat chemiško sudėjimo,
komiteto ofisų į pačtą nuvežti
Iš " V i e n . L i e t . " gauname rub.), pusmečiui 3 mk., 3 mėn.
kas
paliečia
proteino,
minerabut reikalinga 3,500 vežimų
sužinoti, kad mūsų socijalistų 1 mk. 50 f.
lių
druskų,
riebumo
ir
tt.
nuo
Adresas (lietuviškai rašy
padėjimas duodąs "nevisiškai
šimtį. Pergalės duonoje var po du tonu. Komiteto štabas
tiems)
laiškams
ir
rankraš
— oficijalius, sekretorius, stemalonų reginį".
čiams : An die Pressestelle Ob tojami javai nuo kviečių vien nografus, knygvedžius, vai
Matomai mūsų socijalistai Ost III fur "Lietuvos Mokyk tik tuo skiriasi, kad jų tešla
kus - pasiuntinius, džianitokrinka kaip Grigo bitis. Vir la", Deutsche Feldpdst 209.
klijaunumo neturi.
sta iš socijalistų į socijalistišAdresas pinigams: An die
" T a s klijaunumas padaro rius ir visus kitus samdinin
kas pūzras.
Zeitschrift "Lietuvos
Mokyk kvietinį kepalą tampriu. Kli- kus įniraant — įš viso apie
Kiekvienas
jaunumas gali but laikoma? 350 narių turi.
Patys socijalistai teikia .ži la" Kovno.
pagelbininku kepalo išvaizdai iš jų turėtų 10 tokių vežimų
nių, iš kurių "Vien. Liet."
prikrauti su .20 tonų .krasos
priduoti.
paduoda, kad Socijalistų Są
siuntinių ir prikraunant 2 to
"Bandymai su žmonėmis ii nu į valandą, imtų 10 vaįndų,
jungoje vienos kuopos tik iŠ
vardo pasirodo veikliomis, ki
gyvuliais parodo, kad tie ja kos visas komiteto štabas,
tose daug ypatiškumn, piktu
vai yra pilnai tiek pat mais
mų, trečiųjų narius net reikia
tingi, kaip ir kvietiniai rail
(Tąta ant 3 pusi).
k

nuo

Iš 24 vai
valandų;
siuntimui
svarų ka*
pamfletų,
ga mažiaul
dos į diei
migti,
viso pereil
nėjo 25,0(
sas pasauli
nepaskupai
tyti vienj
pamfletams
svarų kas(
palieka 13J
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tiems 250
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svarų laišl
landą. Jei
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ba gerokai
000 laiškų
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Tai b u t
komitetas
000,000 į
paskaloj,
tyj atspai
buvo. Abi
surdiškos
mą savo
mitetas vu
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veikimą vis
se atlikdai
Nei vien?
giminiavo
tikslais",
tetas yra
niškas, nej
Iš trijų
ninku, kuri
tą tvarkyt ii
nas demokj
vyrų ir m<
įvairių koi
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tais tėra,
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tų taip nej
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No. 6.
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kaip visi
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Penktadienis, Liepos 5 d., 191S
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(Tąsa nuo 2 pusi.)
nuo pirmininko
pradedant,
visus krasos siuntinius iš ofi
sų išgabentų.
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šito tikslo nebūtu reikalingas
nei Bažnyėios palaiminimas
P a t s a i gyvenimas butų nuo
bodus, nelaimingas.
Vaikai
yra svarbiausia
moterystės
ryšio p r i e d e r m ė " .
Nėra reikalo turėti dideliu!
turtus arba išimtiną stovį vi
suomenėje, bet užteks kuklaus
tėvo uždarbio, kad padėti vai
kams gražų pastovą jų toli
mesniam laimingam gyveni
mui.
Tik reikia tam tikslui
turėti Dievo meilė ir geri no
rai.
Tik reikia vaikų auklė
jime matyti didelį ir prakil
niausią tikslą pasaulyje, gi
tuomet tame atsiras tiek daug
#raŽ3Tbės ir džiaugsmo, kad
šitie pilnai atlygins už visu?
pakeltus nesmagumus.

Duoti
VAIKŲ UŽSIĖMIMAS ATO k į nors užsiėmimą.
I š 24 valandų tai paliktų 14
jiems plytų arba pagalėlių ir
STOGŲ METU.
valandų diktuoti, surašyti ir
tegu jie darbuojasi.
Arba
siuntimui prirengti 14,000,000
Pasibaigė
mokslo
metai. duoti poperos ir paišelių, te
svarų kasdieninių laiškų ir Prasidėjo taip vadinamos vai gu jie maliavoja sau patinka
pamfletų. J i e m s but reikalin kams atostogos arba vakaci- mas figūras. Galima išgalvo
ga mažiausia vienos valan jos. Su atostogomis praside ti kasdien vis kitokius, nau
dos į dieną pavalgyti ir pa da ir nesmagumai motinoms. jesnius jiems užsiėmimus.
migti.
Kadangi
komitetas Šitoms namuose rupi, kad
Taip turėtii birt su mažesviso pereitais metais išsiunti vaikai, lankę mokyklas, nesaniasiais vaikais.
nėjo 25,000,000 pamfletų į vi valiautii, ne^isukinėtu po ran
Bet
vvresniems
vaikams
sas pasaulio dalis, butų labai komis.
Motinoms taippal;
nepas^upauta, jeigu paskai reikia žiūrėti, kad vaikai ne reikia paduoti knygų su pa
tyti vieną milijoną
svarų sivalkiotų gatvėmis, kur la veikslėliais ir gražiomis pasa
kaitėmis. Nes tokie vaikai
pamfletams iš visų 14,000,000 bai lengvai jie gali pabjurti.
yra uolus skaitytojai. J i e su
svarų kasdieninės krasos. Tai
Ypae miestuose vargas su atsidėjimu skaitys naudingas
palieka 13,000,000 laiškų sva vaikais.
Negi juos išlaikysi pasakaites ir turės tinkamą
Be kitko vaikų auklėjimai
rų sudiktuoti i r surašyti į 13 per dienų dienas namie be
užsiėmimą.
pamoko paklusnybės ne tiktai
valandų.
Vienam štabo ši m jokio jiems tinkamo užsiėmi
Tokiu ir kituokiu būdu vaikus, bet ir pačius tėvus.
tui diktuoti leidžiant, o ki mo. Paleisi kieman, kaip be
Kol vyro ir žmonos pobu
tiems 250 surašyti ir užklijuo matai jie atsidurs gatvėn, Gi galima vaikus atpratinti, nuo
Taip jie neinkirės džiai dar jauni, palenktini ii
ti, kiekvienas šimto diktuo miesto gatvė
yra
vaikams gatvės.
leidžiantieji lengviau prisitai
jančiųjų t u r ė t ų po 100,000 baisi nelaimė kaip doros, taip motinai ir sau turės naudą.
Svarbiausia motinų
prie kinti prie kiltesnių pasišven
svarų laiškų p a d i k t u o t i į va sveikatos žvilgsniu^
kol pilnai nepersiims
dermė atostogų metu prižiū timų,
landą. J e i g u kiekvienas laiš
Gatvėje vaikai susidurs su
rėti, kad vaikai vakarais ir mažiau ar daugiau fatalistine
kas svertų vieną ir tris penk
vienmečiais. Nuo šitų išmoks
rytais pasimelstų, butų augi gyvenimo ir likimo filosofija,
tadalius uncijos, štabas dik
bjaurių kalbų ir net keiksmų.
nami Dievo meilėje ir kad tuomet randasi kuogeriausiotuotų ir surašytų po vien;}
Gatvėje vaikai -lažnai gali. j i o m s k u o d a ž n i a u s i a , m t l J j . se aplinkybėse pasiimti ant
milijoną laiškų į valandą ar
ba gerokai daugiau, negu 16- prarasti ir sryvastį. Jnk:_kns I k y e p i a m a s patrijotizmas, T.- savo pečių gimdytojų prieder
dien tenka skaityti laikraš- ! vyties numylėjimas.
miu.
000 laiškų į minutą.
ėiuose apie vaikų suvažinėji
Vaikai ne tiktai y r a svar
Išvtaip auginamų vaikų tėTai but sunku, dargi jei mus ir kitokias nelaimes.
i vai visuomet ateityje
susi- biausias moterystės tikslas
komitetas darbui išleistu $30Taigi atostogų metu l i e t u - | l a u k s tikrojo džiaugsmo.
bet vaikai duoda išlaikomiau
000,000 į metus, kaip kitoj vėms motinoms, ypae gyve
sią laimę moterystėje — ir tai
Aguona.
paskaloj, New Yorko laikraš nančioms miestuose, tikrai yvaikai ne tiktai kokie talen
tyj atspauzdintoj,
kaltintas rti sunkus uždavinis su vaituoti, genijai, bet ir paffrasti,
VAIKAI ŠEIMYNOJE.
buvo. Abi paskali lygiai ab-1 k a i s
Reikia nepamiršti to,
J a u n a s motinas, t y. moti katriems priklauso visas pa
surdiškos yra.
P e r visą pir- j k a ( } m o t i n 0 s ir be vaikų pri nas 20 — 30 metų
amžjaus saulis.
mą savo gyvavimo metą ko- žiūrėjimo turi daug darbo na- reikia pasveikinti.
(lai kai-kurie jauni tėvaiNes tuo
mitetas vien tik dvidešimtą muoso p 0 r dienų d i enas. Mn- amžiaus laikotarpiu gimdyti kuriems šiais laikais prisiei
tos sumos dalį teišleido, savo \ s u m o t i n o s Amerikoje vra n* kūdikius motinoms
leidžia na eiti ir kareiviauti, sako,
veikimą visose pasaulio daly tik namu šeimininkėj bet ir
sveikatingumas, fiziškos jė kad vaikas turėti tai labai
se atlikdamas.
paprastos tarnaitės savo na gos ir energijos išvystymas. tragingas,
rizikos
daiktas.
Nei vienas tų veikimų nesi muose.
Gi štai visa motinoms turėti Tuo tarpu rizikas ir tragiz
giminiavo
su
"politiniais j Todėl jos visiškai
negali Imtinai reikalinga.
Nes jei mas —tai neatsidalinę kiltaus
t i k s l a i s " . Savo sąstate komi Į pasišvęsti vaikams, nes la kūdikis cims motinai
turini pobūdžio žmogaus draugai.
Piktas ir nenaudingas žmo
tetas y r a labiau respubliko- tikslui neištesėtu jė^us, svei- viršaus trisdešimts metų am
niškas, nogu demokratiškas, kata.
žiaus, tai tuomet nuo to gali nijos narys y r a tasai, katras
Iš trijų pirmjninko pagelbiBet kiekviena molina {rok- nukentėti arba pati motina, j purtosi paimti f m t ' s a v ę s ko
ninku, kurie p. Creel komi te- šta, kad atostogos neatmai- arba kudifc s. Po šito taigi ai kias nors tragingas prieder
tą t v a r k y t i padeda, nei vie . nytų vaikų budo, kad jos ne- l»a motina palieka nusilpnėju m e s kokios spaudžia visą
nas demokratu nėra.
Iš 21 padarvtu i vaikus blogos in- si arba kūdikio gaivumas yra žmoniją.
vyrų ir moterų, kurie yra takos. Motinos nori. kad ato- menkas.
Vaikų auklėjimas yra vie
įvairių komitetp darbo skyrių stogos vaikams biitu naudiaVienas ^senelis kunigas po na iš svarbiausių i r kilčiau,
(Ji
direktoriais, vien 3 demokra j o-os, kad vasara vaikams duo šliubo jaunajai porai davė to siu priedermių poroje.
tais tėra, kuomet 12 republi- j tų tinkamą naudą
ki išganinga ir sfeika patari- vaiku auklėjimas ankstybame
moterystės pagyvenimo laiko
konais y r a ir 6 neprigulmin
Katruose namuose yra pa- mą:
gaiš, o keletas iš tų progresy augėjęs bernaitis arba mer" M a n o brangieji, leiskite tarpyje — tai bukliausias pa
Motina.
viais republikonais buvo. Bu gaitė, P> — 15 metų amžiaus,, jums čia pasakyti porą žo- sielgimas.
tų t a i p negalima jų veikimui yra galima pavesti tokiems džių, kas, be abejonės, padapolitinio pagrindo surasti, ly mažesniuosius vaikus.
Tegu rys juodu laimingu. Laikyki- NAUDINGI PATARIMAI.
giai k a i p partijiniams tiks jie juos nusiveda arba nusive- te savo šventa pareiga, kad
Išimt rudis iš baltų drabu
lams negalima
panaudoti ža i artimesnius parkus ir te-i per dešimti metų susilaukti
Raudonojo Kryžiaus, a r Lais nai praleidžia
kelias valan-į keleto vaikelių.
Kuoveikiaus žių, reikia išmirkyt baltinį
vės Paskolos organizaciją, ai das šviežiam ore.
turėkite juos.
Susilaukę ju. rugštame piene.
Maisto
Administraciją,
ai
Bet jei nėra paaugusiu rūpinkitės juos gražiai, dievo
Nušveisti niekinius indus—
kurią nors panašią karės i vaikų, tai mažesniuosius ne- j tai išauklėti.
Jaunosios po- reikia trint su šmotuku popiegalima liuosai paleisti iš na-j ros svarbiausias ir pirmuti
staiga.
ros ir paprasta soda, paskui
nių. Keikia jiems surasti ko-į uis tikslas turėti vaikų.
Be
nuspindint su sausa popiera,
No. 6.
Rašo koresponden
-eni
laikraščiai
geriausia
tas iš Campbellsport,
Wis.:
jos santikiuose su k i t o m i ^ go turi, ir taip greitai, kaip tam tinka, indai spindės, kaip
" Aš čia nugirdau, k a d japo valstijomis, ir tokia sutartis' paskolos perviršis pasiekia- nauji
nai t a i p greit mus užpuls, vientik su Suv. Valstijomis mą, jie savo bondsus ištraukaip visi pašauktieji vyrai iš padaryta buvo.
Padedant čalin žieminius
1879 metai.-: \ k i a " .
Pinigvno Karės Pasšios šalies bus i š v y t i " .
Japonija kreipėsi į gen. Granl kolų Organizacijos
direkto- peėius, nutrint juos reikia su
T a i y r a typiškas vokiška tarpininkauti su Kynija ir i rius atsako: " T a i neteisinga skuduru išmirkytu kerosine
sis melas.
prezidentą Roosevelt'ą tarpi- yra. Didieji bankų interesai —o peėiai per vasarą nesuP r i p a ž i n t a Bismarko politi ninkauti su Rusija rusų-japo- buvo labai patrijotiški pasko- rudis.
ka buvo visados " p a l a i k y t i mj karėje. Pastaroji Lansing- j lą remiant. Viename a r dvieIndėt mažą šaukštą boraxo
puodą rytuose v e r d a n č i u " , o Isbii sutartis prašalino visa- juose atvejuose už miestą sudabartinis kaizeris nuo savo tarp šios šalies ir Japonijos i mą gvarantavo; tokiame at- į paskutinį vandenį, kuomet
viešpatavimo dienos padaro priešginiavimų galimybes, už- j vėjuje jų paskolai užsirašo- plaunasi drabužiai per čystus
baidyklę iš t a i p vadiname tikrino " a t v i r a s d u r i s ' K y moji suma priguli nuo to, vandenius—išbaltins juos bo"geltonojo p a v o j a u s " .
Pri nijon ir išreiškė Japonijos ir kiek miesto gyventojai užsi raxas stebėtinai.
eita prie to, k a d d a r g i platin Suvienytų Valstijų kooperaci rašo
Virinant baltus drabužius,
ti to turinio piešinys, kurį ji? ją karėje prieš Vokietiją.
Kita
priešais
paskolą
išleido, kaipo savo gabumų
M usų su Japonija santikiai « p l i o t k a » f b l l k paskolos rin- indėti šaukštą turpentine į
piešti p r o d u k t e . K a i p tik ka niekad
geresniais
nebuvo. kėjai gauną komiso už jų ko- vandenį; drabužiai bus daug
rė prasidėjo, vokiškieji agen Abi sali niekad bendrais in lektas, taipgi neteisinga. To baltesni.
tai d a r ė visas pastangas, kad teresais labiau susivienijusi kių komisų nemokama. Dar
Norint atnaujint paauksuo
Ameriką su Japoniją supik nebuvo.
Apie japonų slap bas atliekama
liuosnoriais,
tus paveikslų rėmus, reikia
džius, tuo p a t laiku,
kaip tingą antagonizmą paskalos, kaipo patriotinė pareiga.
nutrint
juos
su
švamka
Zimmerman'o notoj parodyta, po vįsas šalies dalis leidžia
(sponge), p a m i r k y t a turpenjie japonus siundė ir skatino, mos, y r a pro-vokiški šmeižtai,
kad mus užpultų.
kurių tikslu y r a mus nuo ry-< Visos tokios paskalos turi tinę.
Nuo tos dienos, kuomet tų talkininkų atskirti.
būti reportuojamos CommitLakeriuoti čeverykai pasi
Commodoras P e r r y Japoniją
tee on Public Information, 8 -daro, minkštesnį ir smagesni
No. 7.
Korespondentas i<
vakarų civilizacijai
atidarė,
Jackson Place, Wasliington, ant kojų, kuomet pirm apsiaSheboygan,
Wis...
praneša
amūsų su J a p o n i j a
santikiai
D. C , k a ^ galima butų auto vimo juos pašildysi. Tik ne
pie
paskalą,
buk
"
Laisvės
pa
ypatingai
draugiški
buvo.
ritetingai juos užginčyti.
reikia šildyti perdaug, nes tuo
skolos
pradedamos
'
'
dide
1859 metų sutarčia Suv. Vals
met lakeris ims lupties.
{Bus daugiau).
tijos kalbėdavo už Japoniją l i a i s " žmonėmis, kurie pini-
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%»»••• ••»»•••••

•v

i
Krautuve

Uždaryta
uždaryta

vakarą

visą dieną Ištikimy-

HAISTED. 201!! ST'S »°
CANALPORT AVE

bės Dienoj. ,

kiekvieną
iki

Subatoj

A

mf*mmyĮ

6 vai.

ada?a

iki

9:15 nakties.

:*

-•••

---s

3200
Šilkines Jekutės
Puikios gražios jekutės vidurvasariui ir
rudeniui jekutės yra ati&*€% • * g\
duodamos beveik uždyka,
*k /
^ M

tiktai

.....

yL.DkJ

Ir vėl pasitaikė, kad perkant pigiai Klein Bros
gali parduoti už labai pigią kainą, tai kad visa
Chicaga stebisi iš tu prekių. Nepaprastas pir
kinis geros rųšies jekueių, kurias negalėsite pirk
ti niekur kitur už tą kainą.

Jos yra
šilkinės Crepe de Chine
jekutės
šilkinės Taffeta jekutės
Tub šilko driyžiuoto
šilkinės Messalin jekutės
Languotos šilkinės jeku
tės

Styliaus
Oražiai aftavotos
Kriaučiaus siūtos
Su dideliais kalnieriais
Su takeliais
Su skepetiniais kalnie
riais

Apvedžiotos
Šilko kalnieriais, su gražiais guzikėliais, gra
žiais leicais, ir ypačiai kalnieriais ir manketais.

Spalvos
Baltos, Maize, Copenhagen, gelsvos, rusvos, juo
dos ir mėlynos.

Kitas Skrybėlių Išpardavimas
2300 Skrybėlių už $1.00.
Kurių žada būti nepaprastas išpardavimas.

Jus jau be abejonės žinote mūsų nepaprastą išpar
davimą $1.00, apie mėnuo atgal.
Tos skrybėlės*
negalės nei susilyginti su šitomis.
Geriausi rin
kiniai bus išdedami ant šio išpardavimo už $1.00.
Skrvbėlės vertės $2, $3 ir $5, tiktai $1.

Kiekvieni Skrybėle Kitokia
Tarpe šitą skrybėlių
nerasite
nei
vienos
skrybėlės
vienokios.
Naujausi
modeliai,
naujausios
spalvos,
naujausi apvedžiojimai
skrybėlės
vidurvasa
riui, skrybėlės del ru
dens.
Mes negalime
jų visų ėia išvardyti.

Nepaprastos Sraž. Skryb.
Baltos ir spalvuotos
Milans gražiai aprėdy
tos su pompoms, gė
lėms ir kaspinais, vi
sos juodos, taip bal
tos ir juodos, del vi
duramžių moterį), gra
žiai aprėdytos su gėlė
mis ir kaspinais.

Skrybėles del Mergaičių
Gražios, didelės Milan
skrybėlės, gražiai ap
rėdytos su vainikėliais
gėlėmis ir aksominiais
kaspinais.
Skrybėlės,
kurios pražios atrodo,
ypačiai ^ant jaunų mer
gaičių, visokių styliij.
Sport skrybėlės, baltos
ir kitokių spalvų, gra
žios, didelės panamos
aprėdytos su juodais
aksominiais kaspinais.
Juodos ir baltos, lisere sailors, gražiom gė
lėmis aprėdytos.

6 1 DIENU IŠBANDYMUI

DYKAI
Prisiųsk tik 10c

Užmokėsi kaip išsigydysi. Atmesk nerei
kalingus vaistus, atnaujink savo sveikata
laike poilsio. Atsikelsi ryte pilnas gyvumo
ir energijos. Jeigu vartosi Elektrišką Diržą,
nuo Reumatizmo, Neuralgijos, Paralyžiaus,
Slogų, Dusulio, Bronchito, Nerviškumo,
Spazmos, Užsinuodijimo, Galvos skaudėjimo,
Insomnia, Silpnumo pečių, Bespėkės, Hemoraides, Užkietėjimo ir daugybės kitų ligų,—
prisiųsk už 10c stempų arba sidabrinį de
šimtuką, tuojaus mes išsiųsime jums GE
RIAUSI ELEKTRIŠKA DIRŽĄ. Jeipu busi
užganėdintas, damokėsi mums $3.85, kuria
vertas $10.00. Nešiok jį pagal nurodymus
60 dienų, kada jausi visai išgijęs, patark
savo draugams įsigyti jį. Jeigu neišgysi j
60 dienų, sugrąžink diržą, o mes sugrąžin
sime pinigus, kaip tik aplaikysime. Už dir
žą moterims prisiųsk 20c stempų.

* • >

iekviename name Sloan's Iiinimentas yra užsitarnavęs vieta
vaistų skrynoj kaipo pagelbetojos nuo siausmų.
Greitai atleidžia be jokio trinimo
sustingusias muskulas.
kokie
t Grynesnis ir geresnis negu
pleistrai arba mostis ir nenudažo
skuros.
Del rumatizmo, neuralgijos skau
damų strėnų, išsisukimų, sumušimų
ir kitų ligų vartok Sloan's Liniment.

K

Sloan's
K/L L S

PAICtm

A. P. OWENS, Dept. 45-E.—152 W. H t h S t , New York, N. Y.
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LIETUVIŠKA KRAUTUVE

I

IERNEST WEINER Dry Goods
1 1800 W. 47th Gatvė,

Kampas VVoed gatvė*

3
Mes duodame dvigubas štempas g
Ketvergais ir Subatomis.
Dideliame pasirinkime gaunami,
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, Slebes ir Jekutės.

SKAITYKIT IR PLATINElT |
I
l llllillllllllllllimiiu,n
"DRAUGĄ"
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Penktadienis, Liepos 5 d., 191§
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lietuviai Amerikoje
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ROCKFORD

ILL.

Laidotuvės.

• • ' * • • ! keturios mylios tolumo, i ^v.
J a d v y g o s bažnyčią, k u r kle
bonauja sulenkėjęs
lietuvis
kunigas Zubovič.

• •

mo lėšas. Bambizas landžio
jo po lietuvių namus ir kolektavo pinigus ant lietuviškiitautiškų kapinių.

Gyvenantis lietuvis čia tu
ri būti patrijotas, nes regi
niai į visas puses miesto pri
mena jo brangią tėvynę Lie
tuvą.
K u r tik nepažvelgsi,
ten viskas žaliuoja.
Vienoje
pusėj
neapmatomos
žalios
pievos ir miškeliai, o kitoje
pusėje, tai miškeliais apaugę
kalneliai. Ant kalnelio pasi
lipus matyties auksinis bokš
tas Notre Dame universiteto
ir visa gražioji
apylinkė.
Gražu čia yra labai gražu.
Pr.
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SKAITYTOJU MINTYS.

BA

^^^M

ATMINČIAI VARPAI
McShannc Bell Poundry Co.
Baftimore. Md.. U. B. A.

KARIUMENĖS REIKALE.

iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiinu

a

D r a u g o " No. 148 patėmijau puikią mintį apie rei
kalingumą lietuvių kariuome
nės.
Minėtame
straipsnyje
nušviesta reikalas taip, kad
nieko daugiau ne laukiant •ii
ąnt nieko laiko neleidžiant,
turėtų visi imties šito begalo
svarbaus mūsų tėvynei darbo,
ir tai visi, kas t i k jaučia, kad
jo gislose plaka lietuviškas
kraujas.
Tad imkimės už darbo, ko
kį kas gali.
Mūsų publicis
tai, redaktoriai, diplomatai,
tevaro agitaciją, o mes kurie
tinkam
stoti
kariuomenėn
Lietuviškų Pulkų, grupuoki
mės į savo tautos reikalų i r
garbės ginėjus.
Nebūkime
bailiais, netupčiokime prieš
kiekvieną.
Tupčiojimas ne
tinka mums lietuviams ei
nantiems prie nepriguimybės.
Ne dejuokim, nestenėkim;
tuomi sau laisvės
nepagausim. Laisvė tada mums suži
bės, kuomet turėsim skaitlin
gą, gerai pramankštintą, suei
liuotą, mokančią ginklą var
toti kariuomenę. Tuosyk reiks
skaityties ir su mumis kai
po su organizuota pajėga.

Birželio 24 d., pasimirė J o
Jurgila.
nas Žlibas, 53 metų amžiaus,
vienas iš žymiausių veikėjų
ROCHESTER, N. Y
Laidotuvės buvo labai iškil
mingos.
Visi Rockfordipčiai
Vakarėlis ir aukos.
katalikai su didele
širdgėla
Birželio 23, d., A. Ulozas bu
lydėjo jį į kapus. Net ir J o
Va
Malonybė vyskupas P . J . Mal- vo surengęs vakarėlį.
doonas dalyvavo laidotuvėse. karėlis buvo vienas iš gra
Velionis dar nebuvo labai se žiausių, kokius Roehesterio
Besilinks
N
nas, bet per savo darbštumą jaunimas turėjo.
ir del sunkių aplinkybių ga minant ir žaidžiant vakarėlio
CAMP GORDON, GA.
vo džiovą ir ta sutrumpino jo rengėjas Antanas Ulozas pa
gyvenimą. Velionis turėjo di- sakė graudingą prakalbą api?
Camp G ar don yra Su v. Val
jiolę šeimyną, kuri netik, kad Lietuvos vargus, jos blogą pa
stijų karinė stovykla Geor.rU
gerai buvo aprūpinta, bet ii dėjimą ragindamas paaukoti
valstijoj.
išauklėta tikroj
lietuviškoj šiek tiek sušelpimui savo- ba
Hiicagiečius naujokus pra
Lietuvoje.
katalikiškoj dvasioj.
Taipgi daujančių brolių
dėta čia siųsti su birželio 24
velionis prigulėjo prie susi Visi tam pritarė ir aukojo se
Po. 1 dol.: A. Ulo d. iki 29-tai dienai, iš Rosevienijimo L. K. K. A., Darbi kančiai.
lando, South Cliicago.
Pir
ninku Sąjungos ir kitų dr-jų. zas, S. Dzekevičius. Po 5 0 c : mieji
ehieagiečiai
lietuviai
Jau
būdamas
nebejaunamo J. Dirsa, B. Ulozas, P. Dikis, atvyko čia birželio 25 d., bet
amžiuje ir silpnos sveikatos, F. Šlapelis, A. Secikauskas, matomai čia butą ir iš kitų
o kaip jis darbavosi k a ta likis J. Dikis, T. Palaikis, ,7. Kii- k o , o l l i l
m»«srii«w'ji<t IX
1) Ridikiene,
Pi,HH<vn<> J.I
J ? atvykusių jau
pir.
kome dirvoje, zodziu sakant ma^auskas
^
k u r tiktai progą sutiko, ypač I Putrimas, O. Bordzilauskiute, miau.
kiek tose Camp'ėsė yra lietu
turėjo Jiorą dalvvauti ant I V. falnikiutė, M. Mikalausvių.
scenos lošimuose. Taipgi bu- kiutė, J . Masis, E. Šulčiutė.
Čia manoma sutverti karei
vo karštas ir tvirtas katali Smulkių $1.00. Viso surinkta
vių draugiją, jeigu tam nebus
kas ir katalikiškojo tikėjimo $10.50.
karinėvaldžia.
palaikytojas.
K a i p nenuil
Aukos pasiųsta vietos Tau priešinga
Labai
butų
džiuginanti?
Draugija
galėtų
sutraukti
vi
stančiai darbavosi del tėvy tos Fondo skyriaus ižiininJalykgp, kad galima butu
sus
lietuvius,
kurie
liuosose
nės ir Bažnyčios, taip ir ra kui K. Andriuškevičiui,
šir
vien diplomatišku būdu išreivalandose
galėtų
pasitarti,
miai su šiuo pasaulių persi- dingai ištariame ačių jaunuo
kafrut sau frilną neprigulmypasiguosti.
skirė. J i s drąsiai galėjo pa menei.
bc.
Deja, dabartinis pasau
P.
C.
sakyti:
" A t l i k a u savo prie
Garbė Rochesteriečiams.
lis, su tuom tik skaitomi, pas
dermes ir užbaigiau darbą, o
Antanukas.
KUNT J. MILIAUSKO SU ką mato jėgą.
dabar einu ramiai pasilsėti''.
Dieve gink nrtas nuo noro
RINKTOS AUKOS TAUTOS
Labai mums- gaila, kad toji
SPRING VALLEY, ILL.
ką kitą pavergti, kam nors
FONDUI PITTSPURGHO
nelemtoji mirtis atėmė iš mū
laisve išplėšti, bet savo laisvę
APYLINKĖSE.
sų tarpo vieną
prakilniausi
&is miesteli* yra gražus, ir
X.
ir garbę apginti Dieve mums
veikėją ir neleido ilgiau jam linksmas, tik visa bėda tame,
padėk.
(Užbaiga.)
pasidarbuoti del Dievo ir tė kad ne visos gatvės išgręstos.
J e i turim keno užrioglintą
. DONORĄ, PA.
vynės. Darbininkas žmogelis, Šalimis gatvių žaliuoja dau
Kun. V. Abromaitis $5.00, Kli jungą per visą amžių vilkti ii
dorai gyvendamas ir veikda gybė suagusių medžių, kas
tfurgis. $2.00, Morkus jaunesnei savp gentkartei per
mas, kiek tai gero gal nu teikia darbininkams sveika- Tmavičius
adag
Arciu8 pctras
duoti, tai geriau kovos lauke
veikti.
Lai būna jam leifgS nn g
Val 1,e ml
,*?-. . ? , v .
. ? ' >'Pf j Po 1 dol.: KašolionU J. Kukčinn- kristi.
Sykį gimėm, sykį
va ši žemelė.
lietuviai
džiaugiasi
miesto kas A., Š i m k o n i s J . V a i t k u s M., mirsim. J e i mirsim užpečkyB. Dievmedis. gražumu.
Dombrauskas T., Pūkas V., Gas- je vargų spaudžiami, tai bevePo likim mirti kovos laukuose
Darbininkai veik visi dirba tokas J. Povilauskaitė A.
DONORĄ, PA.
kasyklose (mainose), o kasy 50c: Kastrickas P., Šarkauekas nešdami garbę savo ir tėvyklų y r a net trys. Kas netin J., Juras K., Mageris A., Karpa nes.
vičius J. Vaičaitis A., Petrikonis
Birželio 26 d., čia buvo su gi dirbti, tas uždirba gerai.
Mes lietuviai nemenki kar
S
Žmonės, kurie mvli Dievą, j " Martinkus J., Bubilas J. Marrengtas išleistuvių
vakaras
žygiai. Mūsiškių daug nar
del Juozo Klučinsko, Antano turi net tris katalikiškas b a ž - | t i n k u s P ; ; ^ t i e i i c M ; K ^ m a "
siai kariauja rusuose, pas vo
Kukčinsko, Boleslovo Bra-Į nyčias, tarpo jų ir lietuviai Šv rauckas P., Kimbertas A , Palū
pis A., Jicskauskas P. Smulkių kiečius, pas anglus, Suv. Val
zinsko ir Vinco Priekšto, ku- Onos bažnvčia.
$4.31. Viso $30.81. Už salę už stijų armijoje, ant galo kai
rie išvažiavo kariuomenėn.
Magdalena Blaškevičiutė. mokėta $5.00. Viso liko $25.81.
kas pradėjo net į lenkų armi
Klebonijoj buvo prirengta
ją stoti. J e i mes galime ka
DUQUESNE, PA.
išvažiuojantiems kuopuikiauMISHAWAKA. IND.
kitų
Kundrotas Euf. $1.00. Po 1 riauti, liedami kraują
sia vakarienė
ir
kiekviedol.: Butkus M., Mikolaitis A:, tautų eilėse, kodėl mes naga
1/ .nam buvo duota dovana. P a ^
Ne visiems y r a lemta gerėStačkus K., Radžiumas V., Vaik- lim kariauti po savo tautos
kui bažnytinėje svetainėje \va\ ties šitomis gražybėmis ko
šnoras J., Brožinskas P., Kundro
vo išpildytas puikus progra- kiomis gamtužė y r a apdova tas B., Norvilas S., Terminas D., vėliavą.
J e i kariuomenės tvarkimo
mėlis.
V a k a r a s pradėtas ir nojus šitą miestelį ir apylin Kasperaitis L, Elinskas E., Zaužbaigtas
su
amerikonišku kę.
Miestelis turi vos suvirs polskis A., Vasiliauskas K., Lie žinovai užsiims reikalais LieT
himnu: " S t a r Spangled Ban- 16.0(H) gyventoju. Per vidurį tuvė, Greičius M., Vališkis A., Pulkų, mano supratimu daug
n e r " ir " L i e t u v a tėvynė n u- miesto bėga gana plati upė Katilius L.
Po 50c.: Karpius atsiras vyrų stojančių į lietu
sų".
St. Joe. J i perdalina miestcy ius J., Muikas A., Petraitis M., vių kariuomenės eiles, kad
J o s pakrančiais y r a pri Vizboras J., Skimas A., Katilie grįžti į tėvynę, ją sergėti
Gerb. klebonas kun. Vineen lį.
nė E., Katiliūtė B..
Smulkių Aš pasižadu stoti į liet. ka
tas Abromaitis pasakė puikią statyta nemažai dirbtuvių, di
Viso $25.16.
Už salę riuomenę, kaipo buvusis Rusi
Šalygatviai $2.65.
prakalbą, o Kazys Nainis pui delių ir mažų >
yra nusodinti medžiais.
Na užmokėta $6.00. Viso liko $19.15. jos kareivis.
kiai padeklamavo.
Tad kam rupi Lietuvos nemai daugiausiai mediniai ant
' McKEESROCKS, PA.
P-lė J. Kiveriutė
puikiai
organizuokime
dviejų lubų, dėlei vienos šei
Kun. J. Vaišnoras $5.00, Šim prigulmybė,
pagrajino ir padainavo pri
mynos.
Aplink namus ža konis Adomas $5.00. Po 1 dol.: lietuvių pulkus.
tariant pijami J i r g i u i Klima
Ant. Zimnickas.
liuoja žolė, o dabar karės lai Damynas S., Baranauskas J.,
vičiui ir p-lei A. Aržuolaiėiu.—
*
ke žmonės pradėjo juos p a  Kvedarauskiutė A., Kuzinas J.,
tei.
vartoti sodinimui daržovių ir Šimkus P., Malinauskas F., SkieDRĄSUMAS IR TVIR
Kiekvienas iš išvaduojančių kitų naudingų augmenų.
la J., Šikšna A., Gilins J., Kviesk
TUMAS.
pasakė griaudingąs prakalbėJ., Vilca A., Gaidys P., Pranevi
Lietuvių
čia gyvena apie
les atsisveikinant su visais.
čius A., Kairys L., Kupčikas V.,
Išauklėti . k a i p fiziška, taip
c
. u
-. j keturios šeimynos.
Viena seiJ
Paulauskas M., Vasiliauskas J.,
Svetaine buvo prisigrudus I
.
,.-,.••
myna jau gyvena a r t ; dvide- Kupčikcvičius M., Martinaitis J., ir morališka drąsą, reikia ne
žmonių ir kiekvienas širdin
šimts metų.
Kitos dar vos Brozas K., Plaktukas A., Marti- užmiršti save apsižiūrėti. Žar^
gai atsisveikino su išvažiuo
metai-kiti.
Nelabai
lietu naitis P., Tušinskas P., Vasilaus- nų užsikimšimas kūne, reiš
jančiais, velidami viso gero.
viams tinka čia gyventi, nes kas A., Steponaitienė M., Laimo- kia pametimą energijos, pail
Donorietis.
Kuomet
pirmiaus sunku būdavo gauti tavičienė, M., Paškauckas J., Kup- sima, nuobodumą.
gėrimo nedėldieniais, o dabar čikevičius V., Sadauskas A., Na- viduriai negerai dirba, tuo
CLEVELAND, OHIO.
visai negalima gauti, nes val vaduskas J., Šaulys J. Po 50c.: met žmogus visas jaučiasi su
stija yra " s a u s a " . Užtai lie Novak M., Strok K., Viektrokis griuvęs. Pirmutinis dalykas,
Bambizas nuteistas.
tuviai atvažiuoja ir vėl išva- S., Senkaitis B., Tamošauskas A., tai reikia išvalyti vidurius, o
Sasnauskas J., Karužas -J., Pau tą galima padaryti tiktai per
Bambizas,
nezaliežninkų žiuoja.
Tie kurie dabar Čia
lauskas J., Skuodžis A., Jakutis Triner's
American- Elixir,
kunigužis Paulius Urbonas iš gyvena, tai turbūt ir apsigy- K., Paulauskas J.,
Lazdauckas Kartaus Vyno, kuris yra ge
Cannonsburg, Pa.,' birž. 26 d., vens, nes " s a u s u m o " nei kiek V., Bužauskas B., Vaktalieny A.,
riausias vaistas. J u s nebusi
kaip praneša vietos anglų nebijo.
Dackienė V., Ketevieius *A., N.
Čia yra trys katalikiškos N. Smulkių $5.05. Viso $54.55. te kankinami su galvos skau
dienraštis "Cleveland N e w s " ,
dėjimu, nežlebčiojirau, nervišteisėjo Cull tapo nuteistas I bažnyčios: amerikonų, vokie- Visų kolonijų $426.51.
Jeigu
vartosi
ant 60 dienų kalėjimam b a u s - į č i u ii* belgų. Išpažinties lieŠie pinigai
tapo pasiųsti j Jcumu i r tt.
Trinerio Amerikonišką Eliximės 100 dol. ir padengti teis- i tuviai eina į So. Bend, Ind., Tautos Fondą.
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VARPAI

KĄ REIKIA
IŠRAŠU?

Išpardavimas Ger•

įausių

i

Jeigu nori žinoti, ką. Išrasti ir
keki išradimai gali būti reika
lingi, tai rašyk reikalaudamas
mūsų lietuviškoje kalboje kny
gutę po vardu "Lietuviškas Iš
radėjas," kurią UŽDYKA kiek
vienam išsausime ir j .Jumis parodvo ką išrasti, kaip patentą
gauli ir kaip jj parduoti.

*

Siutų

w£

vertes

AMERICAN EUROPEAN
PATENT O F H C E S , Inc.
250 IJroadvvay
(DS.)
Ncw York, N. Y.

Vieną, kartą, sezone mes nupiginame
kainas mūsų geriausių siutų. ' Jei jųs ži
note "ką tai neiškia šiame sezone su kaina
padvįgubinta už vilnones drapanas, jųs
suprasite šią retą vertę, kurią mes pasiū
lome.
Ateikite ir apžiūrėkite šias pui
kias drapanas, visos jų užtektinai tvir x
tos dėvėti visą metą; audimai yra geriau
si. * Modeliai dauginusia jauniems vy
rams ir materijos kašmierų ir suktų vil
nonių audinių; mieros nuo 33 iki 38.
\

PEARL QUEEN

K0NCERTINOS

^Vasariniai, išeiginiai siutai.

Kam jausti karšti ir neparankumų ir naikinti
savo vilnonj siutą be reikalo, kuomet galima gauti
paranku aprėdalų. už tokias mažas išlaidas.
l'ačėdlyvumae ir parankurnas turi paskubinti
Jus nusipirkti vieną Šiu stailiiį dviejų šmotu, laike
šiltos vasaros siutų

\jaL*yo,r yra patvirtintos ir varto
jamo- (kugumoa lietuvių, kurie gr*jlje MrnVerttna Ir augštal rekomenduoJ«; in kaipo geriausia k o m e r t l n *
padaryta, Suvienytose Valstijose, Amer1k',j« Mes galime jas parūpin
ti auK*to arba žemo tono.
Re»i< k a u k i t e katalogo, kur} Išaiuftčiarn^ 4 ykal.

$6.50 ir $12.50

Gooiii & Vitak Music Co.

15*Q

TAUTOS I2DO VAL
DYBA
PirmininkaB, kun. F . K e
mėšis, 3230 Auburn Ave.. Oh*
nago, O L
Pirm. pageib.
kun. J . J
Kaulakis, 324 WhartoD
St.
Pbiladelphia, Pa.
Raštininkas,
L: Simutif
3230 Auburn AveM Chicat:
DL
Iždininkas, kun. S. J . Oe
panonis, 318 So. Fonrth St
Homestead, Pa.
IŽčlo globėjas, kun. J . J a k
Stocks Ir Bonds Perkami ir Parduo žtys, 421 Cleveland Ave., Hs
dami veiklus darbas. Andrews & Co.,
ra. Visose vaistinyčiose $1.00.
Reumatizmas, neuralgija, ar
strėnų skaudėjimas, jus ne
kankins šia vasarą, jeigu tu
rėsi Triner's Liniment po ran
ka.
Yra geriausias vaistas
nuo
išsisukimų,
skaudamų
muskulų ir tt. Kaina 35c. ir
65c., visose vaistinyčiose. Per
pačtą 45c. ir 75c. Joseph Triner Company, Mfg. Chemists,
1333-1343 So. Ashland Avė.,
Chicago, 111.
(Apg.)

108 So. La Salle St., uždėta 1900 m. | r r i g o n

VV" 4 7 t h

St..

Chicago. n i .
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VIENATINĖ LIETUVIŠKA ** =

B

APTIEK A

I

S kuriame aprašyta apie visokias
S gyduoles ir ligras reikia įdėti
= už 3c. krasos ženklelį.
lUukale kreipkitės pas savo
S tautietį o pilnai busite užganėS dinti.
JOHN A. PUSCHUS,
1338 S. 2 St., Philadelphia, Pa.
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Liet, Vyčių Taupinimo ir Skolinimo Bendrovė
i
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Geriausias būdas y r a taupyti savo sunkiai uždirbtus
pinigus—tai prie
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS
Si bendrovė y r a reguleriškai peržiūrima per val
džią (Sįate of Illinois).
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas pradėk cėdyti savo pinigus ir būti šio^. bendrovės
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiau. Nuošimtis
y r a mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj.
Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai panedėliais 7:30 vai. vakare., Šv. Jurgio^ mokyklos kamba
riuose No. 1. %
*
•

J. ŽAKAS—Pirmininkas,
P. BALTUTIS—Raštininkas
B. SEKLECKIS—Iždininkas
V. RUTKAUSKAS—Advokatas.

DIREKTORIAI:
V. Rutkauskas, P. Makuška, S. J. Petkus, J. Tumasonis,
P. Kūlis ir Ona Balsaitė.

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!
Neturėsi daugiau kaltunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių,
žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gedinties,
nes tas daro T a u ne
apsakomą
nemalonumą
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot mūsų su
taisytus plaukams vais
tus "Dermafuga". Geresnių plaukam
vaistų už "Dermafuga" nėra!
"Dermafuga" padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus i
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra,* pleiskanos išnyks ant visados
o plaukai niekad daugiau neslinks
Busi patenkintas savo plaukais! Ne
pavydėk kitų puikiems .plaukams
les pats gali turėti dar dailesnius i
Reikalaujant prisiusime T a u pačta
suvis dykai išbandymui "sampilą".
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
ėšų, gausi išbandymui dėžutę "Dermafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą,
užvardytą: "Puikus Plaukai".

ft

ARGIL SPECIALTIES CO.,
Dept. 15

•

P. O. Box 37, Philadelphia, Pa,
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PBARL QUEEN KONCERTINA

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje

•&&&'£,

Parduodame už že""iWusią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius,* žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii
muzikališkus instrumentus atsakan/iai. Kurie prisius trijų
centų krasaženklį- gaus kataliogą veltui.

Steponas P.

Kazlawski

4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
Telefonas: DROVER 7309
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Penktadienis, Liepos 5 t , 1918

DRAUGAS'
__^____

=?!
S

Musu GERIAUSIAS DRAUGAS

3=
• i • m w » ^ W f* — '

gi artistiškai sulošė Deoklecijono rolę A. Kaminskas. Bet
labjausiai visus stebino Mak—~»»»..•»».••% sunilTono rolėje M. Norbiutė.
ko. lViutvs. Maži muzikan- Visi kiti kaip Valūnai, Paliutai lamui mažiai padainavo-i &"> B - Nausėda, P. AndriusBet kuomet išėjo kevičius, J. Malonis ir karei' >:>
pulkas apsivainikavusių nitų j viai atliko savo roles atsa;•;

B CH1CAG0S IR APIEUNKIŲ.
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NORTH SIDE.
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Šv. Mykolo parap. mokiniu
vakaras.
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žės buvo likę pinigų
$852.54
Po 15 geužės centro iždan
inėjo sekančiai:
3 kp. garbės narys, pati
kuopa
$100.00
3 kp. p-lė Bronislava Viliškaitė, garbės narys 25.00
3 kp. Jurgis Ogintas, gar
bės narys
25.00
4 kp. K. Vasilauskas, gar
bės narys
100.00
4 kp. r>lė O. Girdvainiukė, garbės narys . . 100.00
4 kp. p-lė O. Augaitė,
garbės narys
100.00
4 kp. p-lė P. Budvitaitė,
garbės narys .,
25.00
Ketvirtoji kuopa, garbės
narys
30,00

Išlaidos birželyje:
A. Dargiui, už 4 kp. išlai
das rengiant vakarą.. $1.80
11.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

J. J. Čepulis, Cicero, UI. Ger
biamojo raštus gavome. Jų ne
Dvas. vadovas kun. Myko
dėsime, nes nieko naujo juose nė
Sykiu įneigų gegužyje $505.00 ra. Visi tie dalykai jau buvo pa las Krušas, 3230 Auburn a ve.,
Birželyje
$588.02 minėti. Jums rašyti sekasi, tad Chicago, HL
Nausėda,
šelpkite mus toliau savo raštais. Pirm. Antanas
Viso
$1093.02
1658 Wabansia ave., Chicago,
A. S. Kulbickas, Cleveland, O.
Pirmiaus likusių
852.54
Tamstos raštą gavome. Prisiųs I1L
Vice-pirm. Pranas VeryViso labo yra $1945.56 tų žinių nedėsime. Perdaug gar
bės nešaliežninkams ir visokiems ga, 4539 So. Marshfield ave.,
Išlaidų geg
$388.99
svieto padaužoms, kad apie juos Chicago, HL
Išlaidų birž.
1.80
plačiai rašinėti. Kad tokių mul
kintojų yra, tai pačių žmonių Nut. raŠt Julijonas Šliogeris,
Viso
$390.79
tamsumas kaltas. Reikia šviesti. 1424 So. 50th Ct., Cicero, HL
Įneigų buvo
$1945.56 Platinkite katalikų laikraščius. Fin. rast. Aleks Dargis, 726
Išlaidų buvo
390.79 Ačių, kad prisidedate prie W. 18th s t , Chicago, BL
"Draugo" šėrų.
Kuo "Drau
Iždin. kun. Antanas StaniuPinigų lieka
$1554.77 gas" bus stipresnis, kuo daugiau
jį rems nauji šėrininkai, tuo grei kynas, 2634 W. 67th St., ChiU
Centro iždininkas
čiau bus galas visokioms r?w»DIREKTORIAI:
Julijonas Šliogeris. liežninkams u svieto niuiKiiitojams.
Visi Chicagoje.
TOWN OF LAKE.
j Gerb. kun. F. Kemėšio adresas Frank Veryga,
kaip "Draugo".
Gražios vestuvės.
4539 So. Marshfield ave.
I Švento Kryžiaus lietuvių
Žvirblio Kūmutei, (Philadel- Jonas Petraitis,
parapijoje t birželio 23 d. buvo
phia, P&). Mielai sunaudosime
4549 So. Talman ave.
gražios vestuvės. Pono M. JuTamstos linkėjimus, bet gaila, Povilas Mažeika,
ranso su p-le O. Mockaite.
kad negalime. Tamstos linkėji
3315 Auburn ave.
Vakarienės metu p. I. Čepu
lis išreikšdamas
linkėjimus mai parašyti eilėmis. Gi rašant Kun. Mykolas Krušas,
jaunavedžiams neužmiršo pri eiles reikia žinoti eiliavimo tiesos.
3230 Auburn ave.,
minti svečiams ir apie lietu . . J . J. Stankui (Roseland, Juozapas J. Elias,
vius nukentėjusius nuo karės 111.). Pranešimą gavome jau
4600 So. Wood s t

Tankiai northsidiečiai tu \ .iinikėliais mažesniųjų mer- j Kančiai.
Po lošimui buvo dar driliai,
ri proga pasigėrėti gražiomi gaiėių choras ir užtraukė
surengtu; vakaru programo •'uždainuokim' ir žaizdamos dainos, deklamacijos ir tt.
mis.
Pamokinanti vakaru '•Kik'nn sesės i darželį", tai .Nors programas buvo ilgas,
bet kaipo indomus nei kiek
programai sužadina žmonės" negalima buvo atsigėrėti.
nebod
Toliau tapo sulošta labai
<> atsilankiusiems.
gerus norus, pakelia imą
Ant galo p-lė Marijona
suteikia daug intakos i nioiv puiki :) veiksmų drama: "Šv.
Veikalas nau- • Norbiutė pasakė puikią pralinį gyvenimą. Apart to, n u Pliiiomena".
giamuose vakaruose apsireiš jas ir gana indomus. Turinys j kalbą, po kuriai tapo įteikti
Tertulius. bukietai pabaigusioms moky
kia nustebinanti talentai. Ne dramos sekantis:
klą.
trūksta jųjų pas suaugusiu- (Jrekijos kunigaikštis, tapo
Klebonas F. Kudirka su
kurie tankiausiai per savo apskųstas Rymo valdžiai už
Gegužio mėn. inėjo . . $505.00
teikė
diplomus
ir
paliudijimo
neištikimybę.
J
o
draugas
pa
apsileidimą ar iš kokios kito
Gegužio anėn. išlaidos, p.
ženklelius
—
Marijonai
Nortaria
jam
keliauti
Ryman
su
kios
priežasties
palaidoja
A. Dargiui už serijas su
dukterie
ir įtikinti biutei, Valerijai Naujokiutei,
juos amžinai, neleidę net su savo
. kopertais
$14.00
krauti žiedus. Tad visa vilt i > ciesorių Dieoklecijoną apie sa Onai Paliuliutei ir Marijonai Taksų už žemę
$374.99
Rasimiutei. Šios gabios mo
gula ant priaugančiosios kar vo ištikimybę.
tos.
Ir tą mūsų viltį sudruPo kiek trukdymų Tertu- kinės užbaigė parap. mokyklą
Viso
$388.99
tina jaunimas auklėjamas se liūs su savo duktere p a s i m a t o ^ m a n ( \ tęsti mokslą augštesBirželio mėn inėjo:
serų - vienuolių parapijinėse su Deoklecijonu.
Kada Ter nėse mokyklose.
•
mokyklose.
Krikščioniškas tulius kalba gindamas savo
Už gerą rašymą diplomus 6 kp. už paveikslo knygu
išauklėjimas,
karšta
tėvy kraštą, ciesorius žada atmai gavo Valerija Naujokiute, O
tes
.:
$21.10
nės meilė ir kitos
pm nyti savo nutarimą, jeigu jis na Paliuliutė, Efrozina Mik6 kp. Šv. Kaziihiero kapi
kilnios
ypatybėapsireif sutiktų leisti savo dukterį už j kužiutė, Juozapas Malonis ir nėse surinko
'43.57
kianėios
jaunime
verčia jo. Tėvas prižada, bet Philo- j J uozapina Rutkauskiutė.
1 kp. (turbūt surinko ka
manyti, JOM* mokytojos y- mena griežtai atsisako. Cie-į Dovanas už augščiaushJ
pinėse)
40.35 ir prašė, kad nei vienas neatsi seredoje, liepos 3 d., todėl
ra
visiškai
pasišventusios, šorius įniršęs liepia ją plakti, j laipsnius moksle gavo Mari- 6 kp. Gerb. Tėvai Marijo
sakytų nuo paaukavimo kelių " D r a u g ė " netilpo.
kad tik Į d i e g i į kūdikių šir
Philomeną nuplakę, įmeta'joną Norbiutė, Efrozina Minai, garbės narys . . 100.00 centų. Visi tąm pritarė.
dis visą, kas dorą, gražų, pra- kalėjimam
West Sides Ištik. Dienon
Pasirodo Sv. Pa kužiutė ir Henrikas Jesins.- 6 kp. Šv. Juozapo ApieAukavo sekantieji: Jaunakilnų.
Tą persitikrino kiek , na su angelais.
Philomena i kas.
kuno dr-ja, garbės na
vedis M. Jurons, 2 dol. Po 1 apv. rengimo Kom. Draugijų
rys , į,
100.00 dol: J. Staugaitis-, A. Paliu surašą gavome per vėlai, tovienas, kuris nepatingėjo ai- stebuklingai išgija.
Cieso-j Dovanas už ištikimą lanky
silankyti ant parengto para- n U S vėl klausia, ar ji neno mą mokyk, suteikė Marijonai 5 kp., per B. Sekleckį, už '
lis, J. Lapinskaitė, J. Staty- del negalėjome patalpinti.
pijinės mokyklos mokinių va- retų būti jo sužieduotinė. Ji Norbiutei, Izabelei Butkiutei,
pa v. knygutes
15.00 rius, K. Mikaitis, P. Rustei
L. Vyčių Valdybai (Cicerokaro, birželio 25 d., Šv. My- ^atsisako. Ją liepia vedžioti Marijonai Paliuliutei, Adelei 3 kp., per A. Valančių, už
kaitė, P. Balsiutė, B. Rustei je). Pranešima gavome sere
kolo parap. svetainėje.
Rymo gatvėmis ir galop su- Čivinskiutei, Jonui Čivinskui
pav. knygutes
34.25 ka (kareivis), M. Paukštis, A. doje,
Netilpo.
Pranešimus
Pakilus uždangai ir pasiro-j šaudyti.
Nobilijus
tampa ir Jonui Markevičiui.
Gečas. Viso labo surinkta rašykite dviem dienom ankš
1 kp., per K. Varanavi
džius skaitlingam
mokiniu krikščioniu.
Philomena prie
Jaznas.
čienę, už pav. knyg... 34.20 $12.25. Surinktos aukos pa čiau.
chorui jau buvo galima lauk medžio pririšta laukia mir
siųstos j Tautos Fondą. I
5 kp., per B. Tarvidienę,
v
Keršiui (Pittsburge, Pa.).
ti ko tai nepaprasto. O kuo- ties. Šauliai stebuklingai su/
Č.
už loto ser.
3.00
J. L. (Racine, t Wis.), Lietu
' m e t užtraukė ''Plauk daine- j laikyti ir nešauja. Deokleci- C n i c a g O S T^et. R. Kat. Labd.
viui k* Teisingam lietuviui
l ė " ir "Tėvynė mūsų", ne-j jonas įpykęs liepia nukirsti S g o s dviejų mėn. apyskaita, 5 kp., per B. Sekleckį, au
(Melrose Parke, 111.), Faktui
kos kapinėse
110.48
vienam prisiminė dainų šalis Pbilomenai galvą.
(Westoillėje, Į 111.).
Kores
OtTE M E A . L
Lietuva.
Philomenos rolę labai tin- (Kun. A. Staniukyiio prid.). 4 kp., per A. Bislį, aukos
WHCAILESS
pondencijas gavome.
Ačiū.
kapinėse
86.07
Po dainų sekė galuos pi-Į kainai išpildė E. Mikušiutė. Paskutinė dentro iždininko
VSK HO DREA» a L A O C E * * .
Tilps sekančiuose '' Draugo''
TA«TO <m BtTAlČlAST TVKSPS
janistės Marijonos Norbutai- Nors rolė buvo sukaki, bet ji apyskaita parodė, kad Labd.
CDNXAi*ilHO
MAJXAf
Viso
$588;02
I numeriuose.
tės muzika. Vėliaus gi Moni-j visame atlįko* žavėtinai. Taip- S-gos centro ižde 15 d. gegu\ •

•

L. R. K. L A 3 D S SĄ-GOS
CENTRO VALDYBA.

< •

TOUKSBASf

Kun. Antanas

Staniukynas,

2634 W. 67th st.
Kun. F^ B. Serafinas,

2327f W. 23rd PL
Kun. Alex. Skrypko,
4557 So. Wood s t ,
***• Bruožis,
653 W: 18th st.
Boleslavas Sekleckis,
3427 Auburn ave.,

Kada persisaldai
jtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
D-ro Richter'io

PAIN-EXPELLER

Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
Tikras tiktai su pažymėta marke
"IKARĄ"
36c ir 65c. buteliuk** visose aptiekose u b «
etnčiai nuo
F. AD. R1CHTBR & CO.

4-80 WMhUtstoo Street,

Nrw York, N. ^

Penktadienis, Liepos 5 d., 19ig

D RAUGAS
•o*.
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PER 30,000 LIETUVIŲ
DALYVAVO APVAIKŠČIOJOTE
McKinley parkas bus paminėtas mūsų
tautos istorijoje
"Tou;n pasauliui Šviečia ne SURADO DVI BAČKAS Stf
gaiviu'1, bet teisvbė!"
DEGTINE.
Toks matosi vakar vienos
lietuviu draugijos
nešamas
Aną dieną i Kvergreen
parašas. Tas parašas trumpas, Park prekių stotį atgabenta
bet jis daua: pasako. Lietuviu dvi baėkos su degtine vertės
tauta per šimtmečius vargu 1,200 dol. Degtinė buvo ski
si žino gerai, kas tai yra au riama
saliunininkui
Emil
tokratinė galybė. Taigi lietu Pešėinski, kuriam
prisiėjo
viai trokšta, kad visokią ga tuos pinigus užmokėti.
lybe pasaulyj imtu galas. Už
Bet saliunininkas pinigų ne
uot galybės visur turi šviesti mokėjo. Degtinė pasiliko pre
teisybė.
kių stotyje.
Vakar Cliieagos lietuviai di
Vieną naktį prekių stotyje
aižiausiais pulkais paskirt;} pakilo gaisras ir stotis sudegė.
valanda iš visu kolioniju at- Po gaisro ieškota degtinės.
maršavo į McKinley parką.
Bet niekur nei pėdsakio ne
Pilnutėlis parkas prisirinko
surasta nuodėguliuose.
garsaus (ledimino ainiu, kaip
Bet šitan reikalan, kaip pa
vyru, taip moterių, taip mušu
gražaus jaunimo ir net mažu prastai, įsimaišė detektivai.
ieškoti
"vaikeliu. Lietuviškoji trispal Pradėjo teiriauties,
vė vėliava šalę amerikoniškos pėdsakių.
Ir štai abidvi, sveikutėles
visur buvo matoma. Susirin
kusiu miniu rimtumas neap- bačkas su degtine suranda mi
nėto saliunininko darže užsakomas.
kastas.
Taip ir reikia. J u k lietuviai
Saliunininkas tuo jaus subuvo susieję bendrai paminė
ti šios šalies didelę šventę — areštuotas.

Taip kaip tavo Automobilius
Kaip Apsieinama su Tolimais
Šaukimais
TT^UOMET telefono prenu* * • mera£orius pašaukia lokal
operatorka
sakydamas
"Long Distance", ji perduoda
jo šaukimą, kitai operatorkai,
ri vien tolimais šaukimais
užsiima.
operatorka

viską

surašo

ant t a m tikro tikietuko.
tikietukas

yra

Tas

perduodamas

ant tam tikro stalo, per pneumatišką

trubelę,

kuri

užsiima

su miesto šaukimais.
niuose

ofisuose

kaip viena

Dides

yra

daueriau

* V 1

svarbesniųjų

centrų,

met

šaukimų

met

negalima

sujungimą.
muose

tarpe

yra daug,
gauti

tuo

tiesioginį

Tokiuose atsitiki

šauksmai

yra perduo

dami

nuo t i e n o s

operatorkos

kitai,

pasitaikant

pereiti nuo

Dalykų vedimas ell systemos
mėginti

šaukimą, tiesioginių
bet

kuomet

gauti

sujungimų,

negalima,

greičiausių

tuomet
būdų.

Vežimas su Viršum

STANDARD OIL COMPANY
,

Indiana

ATTORNEY AT LAW

72 West A d a m s St.

195 W. Monro©, Oor. Clark St.
Room 1207 Tel. Central 229
CHICAGO, I U *

Chicago, U. S. A .
— S

GRABORIUS

U E T L T 1 8 GYDYTOJAS
IR CHIRURGAM

J
e
o
ey

Oyvenima riete
e
8315 SO. HALSTED 8T., 9
Tel. Drover 717t

OFISAS:

S

l l f i t So. Leavitt St.

f A L . 4—8 rakare, n e d a l o 
mi* l t — 1 1 ryte.
Telefonas BOULEVARD 7179
,

!

Lietuvis graborius. Atlie
ku v i s o k i a s
laidotuves k o pigiausiai. T u 
riu savo karąbonus ir auto
mobilius.

Platesnių informacijų suteiksime laišku.
Reikia taippat ir agentų užrašinėjimui Bendrovės
leidžiamo mėneskiio laikraščio "Lietuvos Atstatymas."
Atsišaukite šiuo adresu:

3307 Auburn Ave.,
Telepbone Drover 4139.

,

a?rry»*ie?y »S¥?>e &a'a>-yyyk*y»>» K

PRAKTTKUOJA 2« METAI
Gyvenimas ir ofisas
S149 S. Morgan St., kertė 32 st.
CHICAGO, ELL.
Specijalistas
Moteriškų Vyriškų ir Valkų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, n u o 12 Iki 2 po piet
ir n u o 8 iki 8:30 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas.
Telcphone Yards 687.

REIKALINGI AGENTAI PRAKILNIAM DARBUI!
Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įgaliotinių* visose Amerikos lietuvių kolonijose. Geros iš
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
štus vyrai, kurie nori patarnauti Lietuvai ir užsidirbti
sau.

Taipgi dides
nė dalį grabu
patįs dirbame.

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION

V. W. RUTKAUSKAS j

Dr. G. M. GJLASER j
t.

320 Pifth Avenue,

\

New York, N. Y.

ADVOKATAS

t.

' Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmiestyj:
69 W. WASHINGTON STREET
Kam baris 609
Tel. Central 5478
Ofisas ant Bridgeporto:
3205 SO. MORGAN STREET
Tel. Yards 780
Gyvenimas, 812 W. 83rd SL
1
Tel. Yards 4681.

j
I
Į
•

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
Rengia

f

DRAUGYSTĖ LIETUVOS ŪKININKO

Nedėlioję, Liepos-July 7, 1918
NATIONAL GROVE-DARŽE
RIVERSIDE,

ILLINOIS.

Pradžia 9 valandą, ryte.
•iiiiiiuiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik
Resld. 98S S. Ashland Blvd. Chlcagf
Telephone Haymarket S544

DR. A. A.. FOTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI
Mpeclalfecaa Moteriškų, Vyriškų,
Veikų ir visų chroniškų Ilgų
Ofisas: S854 S. Halsted B t , Chicago
Talephon* DroT«r 9f9t.
VALANDOS. 19—11 ryto
1 — • pc
platų: 7—t vak. Nedėliomis l t — I I . d

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 SO. ASHLAND A V E N U E
arti 47-tos Gatvės.

3 1 0 9 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Valandos:—8 iki 11 Išryto; 6 po
pietų Iki 8 vak. Nedėllomis n u o
6 iki 8 vai. vakare.
Telefonas Yards 60S2.

-, ..

i

iš geriausių pasilinksminimų kaip jauniems,
orkestrą ir visokios rųšies žaismės ir taipgi
yra kviečiami atsilankyti a n t šio gražaus
visus
KOMITETAS.

PASARGA: — Imkite 22ros
Riverside karus iki daržo.

gatvės

karus

iki sustos,

iš ten

-

Amsten
v•

•

•v

žinių iš
zijoj pat
jo smarl
ti.
Vokier
Local A
stiprus
paėmė n
mylių j
PERTR
MAI
Washi
vėlinta
birželio
valstybė*
ja, kad
kitų RUJ
mai su
pertrauk
Nuo a
iš Volog
mentas
iš biržei]

NA

, . , . , ,..., y

C0FFEE

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
4847 W. 14th St., Cicero, Hl.
VALANDOS: n u o 9 iki 12 išryto,
nuo 8 iki 5 po pietų, nuo 7 iki
9 vak. Nedėliomis: nuo 9—12.

=
LIETUVIS ADVOKATAS
=
r Kamb 818-325 National Life Bg. £
=
29 S a LaSalle St.,
=
= Vakarais 2911 W. 22nd Street - »-• —
=
Rockwell 9999.
": mmmm'
E
Resldence Humboldt 97
r
5
CHTCAGO, ILL.
S
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Dr. M. Stupnicki

> * i a w . i i

šis piknikas bus vienas
taip ir seniems, n e s bus puiki
skanių gėrimų.
Tadgl visi
pikniko.
Kviečia nuoširdžiai

Dr. S. NAIKELIS

fUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIlIlIlIlĮĮ

JOSEPH O. WOLON

«» ^

Jžanga 25 centai.

LO]
kuriuose
likta krj
paslėptu |
rių si

Tel. Cicero 252.

ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Tel. Drover 7042

^ > « » -** t

WAS
Praeito
Europos
peduo
riuoinen
Covi
gryžtant
vius P
žuvo
ti įgulos
sodinta
Coi
Hambur
vadinosi
stįjos jį
Turėjo
Nardą
tyta.

Jie jau ]

ALEX. MASALSKIS

5

—
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Sutorp

TRAN
KI

..
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Qyv.: 1111 Boutn Halsted Street
Telefonas: T A R D 8 l i t i

DR. P. ŽILVITIS

SU TR

-.

•

LIETUVIS ADVOKATAS

•

-i

ir tuomet pamatysi permainą, lengvą gpvenimą
gyvybę, kurią parodys tavo inžinas — skaitliuok
mylias iš galiono—skaitliuok kainą už mylią.

F. B. BRADCHULI8

o*

BOLŠE

Turėk Savo Tanką Pripildytą Su R e d

Reikalinga
mergina prie
namų niiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
darbo, gera mokestis, maža šeimy
na, plaut drabužių nereikia. Kreip
kitės adresu:
Mrs. Misevich,
,
3548 So. Halsted St.,
Chicago, 111. Parsiduoda labai pigiai p a s K. K A P liAJT & SONS, Iicather ir Finding
KAS R A D O T E ?
Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave.
Pamečiau gauta iš šv. Vincento
Pirkite savo sknras, oeverykus ir
draugijos n u o Town of Lake dovaną
— ženklą, ant ženklelio yra para kitos reikalingus dalykas ccverykams
šyta
mano
vardas ir pavardė ir
draugijos vardas.
Jei k a s radote, n n o m o š a .
malonėkite sugrąžyti, gausite $2.00
Illllllllllllfllllllllirilllllllllllllllllllllllllll
dovanų, šiuo adresu:
Laurinas šarauskis,
4344 So. Hermitage Av., Chicago, IU.

g, ..»•,-,

Suo

Red Crotvn talpina savyj nuolatinį retežį virimo
frakcijų pradedadt nuo 95 laipsnių iki suvirs 400
laipsnių, Jis užlaiko tą pačią temperatūrą k a d
užtikrinus gerą pradžią—tikrą proporciją tarpininkystės virimo kraštų frakcijos užtikrina švelnų
suskubinimą — teisingą proporciją virimo kraštų
frakcijų su savi viešpataujančių karščių vienybę
užtikrina augščiausią galybę mylių ir greitumo.

vieno miesto į kitų.

yra visuomet (

NU

Ir Red Crown Specifikacijos y r a išdirbtos per geriausius petroleum o chemistus ir automobilių inžinierius.

bet kuo

CHICAGO TELEPHONE
COMPANY

4.

• V

Yra tiesioginės linijos

mėginama

operatorka.

NVprigulmybės Dieną, išreikSUAREŠTUOTAS UŽ NEIŠsti šiai saliai ištikimybę ir
TIKIM YBC.
Paieškau savo brolio Domininko
savo troškimus. Tokiai valan
Davnio, paeinančio iš Kauno gub.,
dai reikalingas ne tik rimtu Cbicagoje suareštuotas Jobn Šiaulių pav., Papilės parap. Latvalių
sodos, apie 3 metai atgalios gyveno
mas, bet ir pakili dvasia. I r Ogorcovicb iš Jolieto už neiš- Oglesby, IU., vėliaus persikraustė J
tai visa matėsi tūkstantinėse tikimvbines kalbas. Padėtas Cherryi 111. Meldžiu j o paties ar
kas apie jj žinotų pranešti sekan
miniose. Matėsi, kad lietuviai po pusantro tuksiančio dolie- čiu adresu:
Wm. S. Davnis,
labai pasiilgę laisvės, kurią
3rd
Recrult
Co., 41 Infantry, Camp
riii paranka.
Funston, Kans.
pažadėjo iškovoti mums si
Jis viešai yra apšmeižęs Suv.
&
šalis. Kaip gi už tai nebūt dė
Parsiduoda 2 lotai, labai
pigiai.
kingiems šiai šaliai ir jos va Valstijų vėliavą ir visus tuos, Lotai labai geroj prie 19 ir Carolins
dovams! Tą savo taigi gilu kas vėliavą gerbia. Dar pa gatvės. Bulvaras, gatvė kertinė,
Gary, Ind. Atsiliepkite laišku arba
dėkingumą C'bieagos lietuviai žymėjęs, kad už Amerika, jis asmeniškai. Atsišaukit
nenorįs kariauti. Jei jau ka
Konstantas Vertelka,
831
Charles
Str.,
Racine, Wis.
ir išreiškė.
riauti, tai, girdi, jis mielai ei
Sulig abelnojo apskaitymo, tu kariauti už Austrija.
Ant pardavimo 300 sėdynių, Teat
vakar Xeprigulmybės Dienos
Suprantama, toksai žmogus ras, namas ir kiti įtaisymai. Daro
Didelis
apvaikšėiojime galėjo daly šiai šaliai ne tik kad nenau gerą bizni per visą metą.
bargenas ir nori parduoti greitai At
vauti apie )>0,IM)0 lietuviu — dingas, bet dar ir pavojingas sišaukite tuojaus, 7 vai. vakare J
Teatre,
vyru, moteliu ir vaiku, taigi Juk yra neišmanėlių, katrie
1404 S. 49th Court,
Cicero. IU.
kuone pusė visą Cliicagos lie gali ir paklausyti jo tauški
tuviu.
mu.
MOKYKIS ANGLIŠKAI
Programa atlikta laiku. Di
NAMIE.
džiai pasižymėjo mūsų para MAŽIAU KIETŲJŲ ANGLIŲ
pijų chorai, kurių balsų aidas
Lengva išmokti
atsimušė i netolimais stovin30 lekcijų buvo $10.00.
Cook pavieto kuro adminis
čius didelius naujus valdiškus tratorius Durham, sugrįžęs iš
Dabar tik $2.00.
mūrus. Prisiėjo daug gerėties AVasbingtono pranešė, kad šį Pataisome visas užduotis.
ir mūsų parapijų mokyklų met Cbicago turės mažiau 25 Jei nepatiks, sugražinsime
gražiai parėdytais vaikeliais nuoš. kietųjų anglių, kaip per
jūsų pinigus.
papuoštais vežimais, visu di niai.
Jeigu nori greitai ir lengvai iš
deliu mūsų brolių ir šešerių pa
mokti
angliškai kalbėti, skaityti ir
Kietosios anglys Cbicagoje
tai mokinkis savo namuose iš
sišventimu.
daugiausia vartojamos priva rašyti,
mūsų ypač tam tikslui sutaisytų lek
Čia tik kaipir įžanginis pa tiniuose namuose. Todėl šį cijų.
Jose ištarimas angliškų žo
džių
ir
vertimas lietuviškon kalbon
rašymas. Apie šitą apvaik- met namų šeimininkės atei
yra paduota taip aiškiai ir praktiš
šėiojima dar daug bus rašoma. nančiam rudeniui ir žiemai kai, kad kiekvienas išmoksta be var
Ilgai bus minimas gražus \ privalo pasigaminti minkštų go.
Ant pabaigos kiekvienos lekcijos
skaitlingus lietuvių vienoje jų anglių. Nes kietųjų ne tik yra užduotis, kurią mokinys išrašo
mums del pataisymo.
vietoje pasirodymas, kokio vargu bus gauti, bet prisieis irMesprisiunčia
pataisome ir sugrąžiname m o 
kiniui.
Cbicagoje dar nėra buvę.
brangiau ir mokėti.
Pirmą šito kurso kaina buvo $.10,
McKinley parkas bus pami
o dabar paskyrėme 500 kursų po
$2.00, vien tik išplatinimui savo m e nėtas mūsų išeivijos istorijos
DAVIS SQUARE.
todos, po to ir vėl bus $10.00.
lapuose. Tai bus gražiausias
Užsirašyk šj kursą dabar — šian
die,
kolei gali gauti už $2.00.
istorijos skirsnis.
45th and Paulina Sts).
Prisiųsk $2.00 pinigais ir už 15
centų markių nusiuntimui, m e s tuo
įžanga Dykai..
jaus
nusiųsime visas lekcijas.
Jeigu
BULVARDO DIRBIMAS
Kožną Pėtnyčią 8 vai. vaka lekcijos nepatiks, sugražink už tri
SULAIKYTAS.
jų dienų, m e s nusiųsime atgal jūsų
re.
pinigus.
Nuo 28-tos dienos Birželio
Amer. CoMege Prep. School,
Michigan bulvardo dirbi
mas
į šiaurius,
pradėjus iki 30 dienai Rugpiučio 1918. 3103 So. Halsted St., Chicago, 111.
1. Chorų dainos padedant
obio gatve, sulaikytas, kadan
gi karės metu baisiai pabran visai publikai.
Telefonas: McKinley 5764
2. Trumpos prakalbos per
go visokia medžiaga.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Vietos pagerinimų ir patai gerus kalbėtojus.
1 GYDO VISOKIAS LIGAS
3. Krutanti paveikslai.
symų taryba nusprendė bul
3457 South Western Boulevard
Kampas W. 35-tos Gatvėm. .
vardo dirbimą atidėti pasibai
gus karei. Nes karės metu vi
sokia medžiaga atsieitų dvi
» • • • • •
• • • • • • • • « • • • • • • • • • > {
gubai, kaip yra aprokuota.
Telefonas: PDLLMAN 141
FOR YOUR S T O M A C
Dr. D. J. BAG0ČIUS
Karės metu tik bus griau P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATOLIETUVIS GYDYTOJA* —
nami namai, kad praplatinti NIC. Prašalina visus nesmagumus
D3 CHIRURGAS
tos vidurių ligos paeina iš negero s u 
gatvę ir turėti gatavą vietą virškinimo, o tas reiškia, kad reikia
11711 BO. MICHIGAN AVE.,
ROSELAND, ILLINOIS
pamėginti vieną.
Parduodama p a s
bulvardo pravedimui.
visus aptiekorius.
mmm^tm • • • » • « » • > • > * » » » • •
•
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Yra Padirbtas Pagal Specifikacijas

.»

Dr. A. R. Binmentiial 0. D.
AKIU SPECIALISTAS
Patarimas Dykai.
Ofiso valandos: n u o 9 iš ryto iki 9
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12.
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4317
Telefonas Boulevard 6487

Home Blend
vežimų
pardavėjai
ir
daug
krautuvių parduoda tą
pačią kavą p o 3 0 c

19c

GERIAtTSIS
SVIESTAS

Riešučių Sviestas
Labai geras p o

45c

29c

WEST SIDE
1373 Milwaukee av
2054 Milwaukee a v
1054 Milwaukee av
1510 W.Madisonst.
2830 W.Madisonst.

1«44
1836
2612
1217
1832
1818

a 1b.

COGOA
Geriausia Bankes
sąlyginę s u Ą m m

0

D AIRY
SVIESTAS

K ^ 14c 39c

W.Chicago av 3102 W. 2?nd st.
NORTH SIDE
Bluelslandav
1 406 W.Divislon s t
W. Norta av.
SOUTH SEDE
720 W. North a v.
So. Halsted st. 3032 Wentworth a v 2640 Lincoln av.
So. Halsted st. 3427 So. Halsted st. 2244 Lincoln av.
W. 1 2 t h s t .
4729 J. Ashland av. 1413 N. Clark s t

cma
ant Wi
ležinkelij
nis susi
nas
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