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NUSKANDINTA S. V.
TRANSPORTAS
Suomija eina prieš talkininkus
BOLŠEVIKAI PRAVEDA VISUOTINA KAREIVIAVIMĄ
SU TRANSPORTU ŽUVO 6 SUOMIJA PASKELBSIAN
ŽMONĖS.
TI KARĘ TALKININKAMS?
Sutorpeduotas grįštant laivui
namo.
Kas valanda laukiamas karės
paskelbimas.
WASHINGTON, liepos 6.—
STOCKHOLMAS, Švedija,
Praeito pirmadienio vakare
Europos pakraščiuose sutor liepos 6.—čia gauta žinių, kad
peduotas amerikoniškos ka Suomija (Finlandija) paskel
talkininkam'?.
riuomenės transportinis laivas bsianti karę
Covington. Tai įvyko jam Karės paskelbimas, sakoma,
gryžtant namo nuvežus karei kas valanda laukiamas.
vius Prancuzijon.
Žuvo 6 žmonės iš įgulos. Ki VISUOTINAS KAREIVIA
VIMAS RUSIJOJE.
ti įgulos nariai išgelbėta ir iš
sodinta Prancūzijos uostan.
Covington seniau prigulėjo Tai nori pravesti bolševikai.
Hamburg-American linijai ir
Maskva, liepos 6.—Bolševi
vadinosi Cincinnati. Suv. Val
stijos jį paėmė įstojus karėn. kų gyvybės palaikymui Rusi
Turėjo 16,339 tonas intilpimo. joje yra reikalinga pravesti
kareiviavimas,
Nardančioji laivė nepama visuotinas
šiandie
Rusijoje
vidujinis
tyta.
stovis toksai apverktinas, kad
TRANSKAUKAZIJOJ PA jo pagerinimui yra reikalin
gas visuotino kareiviavimo
KILO ARMĖNAI.
':>.
pra vedimas.
Jie jau paėmė miestą Erivan.
Taip pasakė Trockis, kurs
bolševikų valdžioje šiandie už
Amsterdam, liepos 6.—Anot ima karės ir laivvno komisąžinių iš Kijevo, Transkauka- ro vietą.
zijoj pakilo armėnai ir pradė
Trockis sako, kad privers
jo smarkiai savarankiai veik
tinai kareiviauti turėtų kaip
ti.
buržujai, taip darbininkai ir
Vokiečių laikraštis Berlin
valstiečiai. J i s manąs, kad
Local Anzeiger praneša, kad
penktasis bolševikų sovietų
stiprus 25,000 armėnų būrys
kongresas tuo tikslui pravėpaėmė miestą Erivan, už 115
siąs reikalingą parėdymą.
mylių į pietus nuo Tifliso.
Leninas su Trockio nuomo
ne sutinkąs ir tuo tikslu jau
PERTRAUKTI SUSINĖSI
imtasi gaminti pienus.
MAI SU SIBERIJA.
Kol- kas Trockis išleido pa
Washington, liepos 6.— Su rėdymą, kad užsiregistruotų
vėlinta depeša iš Irkucko, iš visi vyriškiai 19 — 40 metų
birželio 28 d., vakar gauta amžiaus ir prie darbo butų
valstybės departamente liudi pastatyti visi buržujai, gimu
ja, kad Vologdos, Maskvos ir sieji 1896 ir 1897 metais.
Šitie visi buržujai, anot
kitų Rusijos miestų susinėsi
mai su vakarine Siberija Trockio, bus surekrutuoti i
ir bus panaudoti
pertraukti jau kelinta diena. būrius
Nuo ambasadoriaus Francis kasti apkasus ir valyti kazariš Vologdos valstybės departa mes ir stovyklas.
mentas .paskiausia gavo žinių Paskiau gal jie bus priimti ir
kareiviauti, kuomet savo " i š 
iš birželio 24 d.
mėginimo metu pasirodys išti
kimi darbininkų luomui ir
bėdiniems valstiečiams' \

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

KATALIKŲ LAIMĖJIMAS
OLANDIJOJE.

LONDONAS, liep. 6.—Kaikuriuose Airijos miestuose at Parlamentan katalikų atstovų
skaitlius padidėjo.
likta krata ir surasta daug
paslėptų ginklų. Daugelis ai
Amsterdam, liepos 6.—Įvy
rių suareštuota.
ko rinkimai atstovų Olandi
Katalikai
CHICAGOJE vakar vakare jos parlamentan.
ant Wilson ave. viršutinio ge laimėjo daugiau penkis atsto
ležinkelio ekspresinis trauki vus. Dabar turės jie viso 30
nis susidaužė bėgių gale. Vie atstovų.
Be šito parlamentan išrink
nas vagonas nusirito nuo bė
gių. 30 žmonių sužeista. Keli ta 20 kalvinistų atstovų, du
"bolševiku" (tai pirmu kar
pavojingai.
tu) ir viena moteris socijalisWASHINGTON, liepos 6.— tė.
Liberalai tuo tarpu šitais
Suv. Valstijų vyriausybė ta
riasi su talkininkais reikale rinkimais prakišo 24 atstovus.
Tokiam parlamento sąsta
kariuomenės pasiuntimo Siberijon. Nėra žinių nuo ambasa tui esant bus reikalingas koali
cijinis ministerių kabinetas.
doriaus Francis.

AUSTRALŲ KAREIVIŲ
NARSUMAS.

MIRĖ KARDINOLAS
MARTINELLI.

NEPRIGULMYBĖS DIENA
EUROPOJE.

—

Prancūzai irgi pasižymi did Kituomet jis buvo popežiaus Buvo iškilmingai paminima
delegatas S. V.
vyriškumu.
Anglijoj, Prancūzijoj ir Itali-

74 LAIVAI ĮLEISTA VAN
DENIN.
Auga Suv. Valstijų laivynas.
Philadelphia, Pa., liepos 6.
—Liepos 4 dieną visose Suv.
Valstijose vandenin įleista ne
100, kaip pirmiau buvo pra
nešta, bet 74 laivai. Iš šitų
yra 32 mediniai, gi kiti —
plieniniai.

200,000 jų kariauja prieš vo
kiečius.
Maskva, liepos 6.— Ukrai
nos valstiečiai susiorganizavo
armijon iš 200,000 vyrų, stip
riai apsiginklavo ir pradėjo
karę prieš vokiečius ir prieš
ukrainų "baltąją'•
gvardiją,
katra ranka rankon veikia su
vokiečiais Ukrainos pragaišciai.

Mūšiai tęsiasi keliose vieto
se. Kruviniausi susirėmimai
įvyksta aplink Jekaterinoslavą.
Valstiečiai turi armotas ir
kulkasvaidžius. Turi užtekti
nai ir amunicijos.
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Garbingos Lenktynes. 1

.
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RYMAS, liepos 6.—Mirė
kardinolas Martinelli, šventos
Apeigų Kongregacijos pre
fektas, buvęs kituomet pope
žiaus delegatas Suv. Valstijo
se.
(Miręs kardinolas Martinel
li šioj šalyj buvo antrasis iš
eilės Šv. Tėvo delegatas, nuo
talkininkų
vėliavų.
1896 ligi 1902 metų. Po šito šalę
Sauhžemio ir jūrių kariuome
jis iškeliavo Ryman.
Buvo gimęs San Anna, Ita nės parodavo gatvėmis.
lijoj, rugpjūčio 20 d., 1848 m. Tokios pat iškilmybės įvy
Į kardinolus buvo pakeltas ko Paryžiuje ir Ryme, taip1901 metais, jam esant dar pat daugel kituose miestuose
Anglijos, Prancūzijos ir Itali
Suv. Valstijose.
jos. Visur pagerbtos Suv. Val
Nuo 1907 ligi 1909 metų
stijos ir prezidentas Wilsomiręs buvo Šventos Kolegijos
nas. Visur kuoširdingiausia
šambelionas).
buvo pasitinkami ir pasveiki
nami amerikoniški kareiviai.
PAKARTA TRYS NIGERIAI
Tą dieną daugel vietose bu
KAREIVIAI.
vo uždaryti valdiški bustai ir
Nubausta jie už 10 metų mer ofisai. Daugel dirbtuvėse bu
vo sulaikyti darbai.
gaitės užpuolimą.
SENATAS REIKALAUJA
Camp Dodge, liepos 6.—Va
PUSIAUDIENIU MELSTIES
kar Čionai sulig karės teismo
nusprendimo pakarta trvs ni- N o n
rez tuo
r
• • kareiviai:
i
•-• • Nelson
v i
n
»\_kad, P
tikslu pasgenai
John-1
___,_,
A
kelbtų proklemaciįįą.
son, Stanley Tramble ir Fred
Allen, už 10 metų baltos mer
Washington, liepos 6.—Va
gaites kriminalį
užpuolimą kar senatas padarė rezoliuci
gegužės 24 d.
ją, idant prezidentas paskelb
Prie pakorimo dalyvavo kuo tų proklemaciją į visus šalies
ne visi stovyklos kareiviai, gyventojus, kad šitie visu ka
katrie tuo metu neturėjo už rės metu pusiaudieniais atsi
siėmimo. I r civilių žmonių duotų maldai.
buvo tik vieni laikraščių at
Senatorius Phelan iš Calistovai.
fornia paskaitė
prezidento
BOLŠEVIKAI TURI APY
VARTOJE '20 MILIJARDŲ
DOL.

sekretoriaus Tumulty laišką,
kuriam tarp kitko pasakyta,
kad prezidentas tą meldimąsi I
sumanymą yra pavadinęs gra
žiausia mintimi.
I

Kontesto vedėjas buvo išvažiavęs į Rytus; per tris
savaites nebuvo garsinamo kontesto pasekmių. O tuo
tarpu tuo laiku čia įvyko naujų nepaprastų dalykų.
Chieagoje Apveizdos Dievo parapija pralenkė šv.
Jurgio parapiją ir užėmė čia pirmąją vietą. Bet abidvi
Jas vienu šūviu "subytino" veiklusis Newarkas, kurs
nei nepabuvojęs pirmoje kontestantų klesoje, ant syk
įšoko į antrąją klesą, pralenkdamas visus kitus. Iš
Newarko gavome net 26 naujus šėrininkus su 62 Šerais.
Šėrininkų skaičiuje yra ir trys vietinės draugijos. Iš jų
viena Moterų šv. Rož. Draugija paėmė net 30 ''Draugo" • B
šėrų. Koks puikus pavyzdis visoms katalikų draugi
joms.
Dabar antroje klesoje randasi jau trys kontestantai:
Newarkas, 18-oji gatvė ir Bridgeportas (Chicago, 111).
Bet dar tuo laiku stipriai pasivarė pirmyn North Side,
Chicago, 111. kuri irgi baigia dasivaryti iki antros klesos,
kurioje balsai skaitosi jau dvigubai. North Sides dar
viena draugija—šv. Mykolo—su šimtine prisidėjo. Gero
kai pirmyn nužengė ir Town of Lake. Tuo laiku iš čia
pribuvo 10 naujų šėrininkų su 16 šėrų. Šiek tiek pirmyn
pažengė Cicero, UI. ir Waterbury, Conn. Visa tai ma
tant, džiaugsmas ima. Mūsų spauda kas dieną ir kas va
landą eina stipryn. Valio lietuvių katalikų susipratimas!

s
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Balsų skaičiumi kolonijos dabar šiaip stovi:
1. Newark, N. J.
1240 balsų
2. 18-oji. gatvėj Chicago, 111.
1120 balsų
3. Bridgeport, Chicago, 111.
1000 balsų
4. North Side, Chicago, 111.
400 balsų
5. Town of Lake, Chicago, 111.
200 balsų
190 balsų
6. Cicero, UI.
100 balsų
7. W. Pullman, 111.
100 balsų
8. West Side, Chicago, UI.
70 balsų
9. Waterbury, Conn.
50 balsų
10. Grand Rapids, Mich.
20 balsų
11. Montello, Mass.
12. Du Bois, Pa.
20 balsų
Kas pralenks Newarką? Chicago nei nejuto, iškur jai
pavojus graso. Tik šmakšt, netikėtai ir užbėgo į pirmąja
vietą. Kaip kam reikės pasismaginti.
4
'DRAUGO" KONTESTAS
1800 W. 46-th Str. Chicago, 111.

Maskva, liepos 6.—Išleistų
bolševikų poperinių pinigų NUMUŠTA DU VOKIEČIŲ 5
Rusijoje šiandie apyvartoje
LAKSTYTUVU.
I
yra 20 milijardų
dolierių
(apie 40 milijardų rublių).
Paryžius, liepos 6.— MarneiS
Nesenai bolševikų viršinin- fronte amerikonai lakūnai nu- TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiMiiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiifi
kas Leninas buvo paskelbęs,'- m u š ė d u v o kieeių lakstytuvu.
kad jo valdžia išleisianti nau Abudu liepsnodamu nukrito NORVEGIJA LABAI NU- moterių ir dailiai parėdytų
jus poperinius pinigus, ku už amerikonų priešakinės li
vaikelių.
KENTĖJUSI.
riais busią pamainyta senieji nijos.
Draugijų iš įvairių kolionijų
pinigai.
maršavimai darė gilų įspūdį į
Amerikoniškam karės fron
Karė prarijo jo 842 laivu.
Tečiau sumanymas dar ne-te liepos 4 diena praėjo ra
žiūrėtojus. Visos draugijos t u
rėjo šį-tą įstabesnio pasigami
pravestas.
miai, išėmus lakūnų veikimą.
Washington, liepos 6.—Šios
nusios, kad suteikti tai dienai
karės metu Norvegija labai
daugiau iškilmybės.
daug nukentėjo jūrėse. Tik
Pasibaigus
maršavimams,
praeitą birželio mėnesį vokie
čių nardančios laivės nuskan McKinley parke tarpe medžių
dino 20 garlaivių visokio di kaip koks miškas tik ir siiC
dumo, 26,833 tonų intilpimo. bavo išskleistos amerikoniškos
Visu karės metu ligšiol didesnės ir mažesnės vėliavos.
Norvegija neteko 842 laivų su Tarpe anų daugelis buvo i t
Darbininkai ukrainai pame esą, dar gali pakilti, kol vo
1,747 žmonėmis. Tų laivų in- lietuviškų trispalvių vėliavų.
tė darbus dirbtuvėse ir perėjo kiečiai suspėsią
" laimėti''
tilpimas yra 1,154,143 tonos. Tų žvaigždėtų ir trispalvių
valstiečių pusėn.
vakarų^ fronte. Toliaus tas
vėliavų miškas rods tik šaky*
te-sakė: Lietuviai-tikri patrtVokietija Suomijon pasiun laikraštis išreiškia baimę, kad
NERAMYBĖS PIETŲ AP
jotai, nes jie laisvę brangina
tė 50,000 savo kariuomenės, nors iš vietos nepasitrauktų
RIKOJ.
labjaus už viską.
kad pagelbėti suomiams užim dabartinis užsienių reikalu
sekretorius von Kueldmann.
ti Murman pakraščius.
Prasidėjo
apvaikščiojimo
Pretoria,
liepos
6.
—
Pietų
Nes su jo pasitraukimu gali
programa, kurią vedė rengia
premjeras mosios apvaikščiojimo centrą
pakilti betvarkė visoj Vokie Aprikos Unijos
VOKIEČIAI PRISIBIJO
tijoj.
Botha vakar pranešė, kad toj komisijos pirmininkas p. J . Jį
RUSIJOS.
Toliaus tasai laikraštis pa šalyj tarpe gyventojų paki Elias. Jis pirmutinis prabilo %
Jiems norėtųsi taikinties su žymi, kad vyriausybė negalvo lusios neramybės. Prieš tai skaitlingąsias susirinkusių lie
Prancūzija.
tų apie užgrobimus ir karės pavartojamos stiprios polici- tuvių minias. Paaiškino a p 
vaikščiojimo tikslą, reikšmę
atlyginimus. Girdi,
reiktų
jinės
ir
militarinės
priemonės.
Hague, liepos &—Vokiečių
verčiau pagalvoti, kad kaip
ir svarbą.
laikraščiai jau kitokiuo tonu
Išskleista amerikoniška vėi
nors susitaikius su Prancūzi IŠ CHICAGO LIETUVIŲ
užtraukia apie tolimesnio ka
liava. ,
ja, kad tuo būdu atvienėti
APVAIKŠČIOJIMO.
rės vedimo reikalus. Reika
L. Vyčių apskričio didelis
Angliją ir paskui šitą įveikti.
lauja Brest-Litovsko taikos
choras su parapijų chorais
Liepos 4 d. pirm 3:00 po pieVokiečių socijalistai y r a
sutarties revizijos.
bendrai, vadovaujant p . Ar
Vossische Zeitung perspėja priešingi padarytai taikos su ; tų į McKinley parką suplaukė
(Tąsa 4 pusL).
minių-minios
lietuvių—vyrų,
vokiečius prieš Rusiją, kuri, tarčiai su Rumunija.

Ukrainai mušasi su vokiečiais; teutonai
UKRAINOJE PAKILĘ
VALSTIEČIAI.
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I DIENRAŠČIO "DRAUGO" ŠĖRININKU SKAIČIUS i
NEPAPRASTAI AUGA. Į TRIS SAVAITES f
Londonas, liepos 6.—Londo I
no gyventojai didžiai iškilmin
i
GAVOME 48 NAUJUS "DRAUGO" SAĮ
gai paminėjo Suv. Valstijų
Neprigulmybės Dieną. Iškil- I
VININKUS (TAME SKAIČIUJE
I
mybėse dalyvavo ir patsai
karalius su žmona ir dvarė- I
4-IAS
DRAUGIJAS),
KURI
E
I
nais. Visur matėsi plevėsuo
jančios Suv. Valstijų vėliavos I
IŠVISO PAĖMĖ 106 ŠERUS.
i
.

Londonas, liepos 6. — Kad
labjaus pagerbti Suv. Valstijų
Neprigulmybės Dieną, austra
lų kariuomenė su nepaprastu
narsumu liepos 4 d. puolėsi
prieš vokiečius ir, kaip bema
tau išlupo tiems iš nagų so
džių Hemel, atsirandantį ry
tuose nuo Amiens. Paskui
australai užėmė Voire ir šali
mais atsirandantį miškelį ir
ant galo paėmė nelaisvėn 1,500 vokiečių.
Australai pasivarė pirmyn
pridengti
durnų
debesimis
taip, kad vokiečiai negalėjo
jų matyti ir nematė, iš katros
pusės jie pulsis. Australams
žymiai gelbėjo tankos, kurios
viską truškimo po savimi. Su
tankų pagelba australai pasi
varė pirmyn apie 4 mylias.
Mūšyje atsirado ir ameriko
nai. Nors jie pirmu kartu tam
fronte muši n stojo, bet mušė
si nemažiau narsiai, kaip aus
tralai.
Tą pačią dieną ir prancūzai
smarkiai supliekė vokiečius
paimdami jų 1,068 nelaisvėn.
Šitomis atakomis talkinin
kai labjaus tiesiau pravedė
savo mūšių liniją, pagerino po
zicijas, taip kad vokiečiams
nebu*> galima prieiti prie jų.
Anot pranešimo iš karės
laukų, vokiečiai kareiviai jau
yra netekę savo senobinio
tamprumo. J ų dvasia nupuo
lusi. Daugelis vokiečių karei
vių be didesnio pasipriešini
mo pasiduoda, nes baisiai su
vargę ir išalkę.
Tokie ir kitokie apsireiški
mai labai blogai lemia apie
teutonų ateitį.
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Pusei metų
$3.00
t McKinley • 114. EstabL 1108.
perkant atskirais numeriai* p o 2 c
TERMS OF SUBSCRIPTIOlfS
Prenumerata mokasi i Skalno. Laikaa akaltoaf n u o užsirašymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir S U amoBtlM . . . . . . . . . . . . > . . . . . t i . O O
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti Thorsday'i Milllu« . . r . . . . . : . . .$3-00
liperkant krasoje ar e i prese "Money
Order" arba {dedant pinigus į regi
At KEWS-STANDS 2c A COPY.
struotų laiškų.
Advertising rates on application.
44

'Oraugas" Pafolishing Co.

ĮSUO W . 4 6 1 h S t .

Tel. McKinley 6114

ChicagO, III.

Šeštadienis, Liepos 6 d. Šv. Izajas,
Sekmadienis, Liepos 7 d., šv. Cirilius ir Metodijus,
Pirmadienis, Liepos 8 d., šv. Henrikas,

AUGAME.

Jefferson St., Newark,
N. J., 2 šėru
20.00
Mūsų katalikija auga ir tai 5 p-lė A. S. Stankiutė, 58
auga smarkiai. Katalikų susi
Warwiek St., Newark,
pratimas
žymiai
plečiasi.
N. J., 1 šėrą
10.00
Krikščionių^ demokratų idė
jas remti eina vis didesni bū 6 Pranas Vyleikis, 128
Chapel St., Newark, N.
riai mūsų visuomenės.
Tai
J., 1 šėrą
10.00
parodo gajumas mūsų orga
nizacijų, veikimaa jų kuopų, 7 M. Jaškauskas, 88 Warpats plėtimasis laikraštijoj.
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Kad laikraštis šiandie yra
pirmos svarbos dalyku, kad
savo laikraštį remti yra viena
iš svarbiausių ir po draug pra
kilniausių priedermių,
nėra dviejų nuomonių švieses
niojoje mūsų katalikijos da
lyje.
Tą savo priedermę išpildy
ti, visuomenėje savo idėjos
žiburį paremti ir sustiprinti
jį, šiandien vis daugiau ir
daugiau žmonių eina.
Tokiu žiburiu savo tarpe
katalikai mato "Draugą/' ir
štai tą " D r a u g ą " visaip re
mia kas kuo gal, ypač gi se
rais.
Štai rytuose kįla nepapras
ta pajėga " Draugą/' remti,
jam šėrus rinkti.
Newarke,
N. J. susidarė tam tikras
" D r a u g o " Šerams išpardavi
nėti komitetas. Apėmė jis
veiklesniuosius iš Newark'o,
N. J. padangės mūsų idėjos
rėmėjus ir mūsų darbo šali
ninkus. Tan komitetan inėjo:
Petras
Daugžvardis,
Jur
gis Brazauskas, Dominikas
Rupainis, Stanislovas Teresevičius, Antanas Masandukas
ir R. Sarapas.
Štai savo pasidarbavimu
surinko " D r a u g o " šėrams
pirmoje pradžioje $620.
Čia tik pradžia, sako tas
komitetas.
Remdamasis Ne•warkieeių katalikų susiprati
mu, tas komitetas yra tikras,
kad varomoji " D r a u g o " idė
ja, " D r a u g o " apimti darbai
Newarko N. J. padangėje
gaus sau tinkamą parėmimą
ir užuojautą taip, kad tenykščioji katalikija galės už
imti sau vietą pirmoje eilėje
krikščioniškos idėjos rėmėjų
tarpe.
Čia pat paduodame ir sąra
šą tų pirmųjų Newarko N. J.
pijonierių, ant kurių atsirėmė
tenai " D r a u g a s " , laukdami,
kad šaunus pavyzdis susipra
timo ir veiklumo pas newarkiečius sukels, jei ne visą Ameriką, tai bent gražią dalį
lietuviškų čia kolonijų remti
" D r a u g ą " šėrais.
" D r a u g o " šėrus Newark,
N. J. nupirko:
1 Lietuvos Vyčių 29 kp.
Newark r N. J., 1 šėrą $10.00
2 Dominikas Rupainis,
157 New York Ave.,
Newark, N. J., 1 Ser. 10.00
3 Petras Daugžvardis, 88
Warwick St., Newark,
N. J., 1 šėrą
10.00
4 Jurgis Brazauskas, 202

w i c k St., New»rJk, N . J :

1 šėrą
10.00
8 Izidorius Marozas, 157
New York Av., Ne\vark, N. J., 1 šėrą . . . . 10.00
9 P-nia Anelė Marozas,
158 New York Ave.,
Newark, N. J,, 1 šėr. 10.00
10 P-lė Julijona Rapalavičiutė, 157 New York
Ave., jtfewark, N. J . . . 10.00
11 Aldonas Keršys, 88
Warwick St., Newark,
X. J., 1 šėrą
10.00
12 Vincas Antulis, 88
Warwick St., Newark,
N. J., 1 šėrą
10.00
13 Juozas Žemaitis, 184
Xewf York* A v., Newark, N. J., šėrą
10.00
14 Pranas Alseika, 491
Cresnut į>t, Newark,
N. J., 5 šėrus
50.00
15 Dominikas Savy s, 189
New York Av., Newark, N. J., 1 šėrą . . . . 10.00
16 Juozas Škiema, 51
Taylor St., Ne\Vark, V
N. J., 1 šėrą
10.00
17 Mykolas Kutkus, 116
Jefferson St., Newark,
X. J., 1 šėrą
10.00
18 Kazys Tamašauskas,
189 New York Ave.,
Newark, N. J., 1 šėrą 10.00
19 Antanas Kazlauskas,
85 Prospect St., Ne\vark, N. J., 1 šėrą . : . . 10.00
20 P-lė Ona Bilžiutė, 58
Warwick St., Newark,
N. J., 1 šėrą
10.00
21 S. L. R. K. A. 36 kp.
180 New York Ave.,
Newark, N. J. 1 šėrą 10.00
22 L. R. K. Moterių Sv.
Rož. Dr-ja, 185 New
Ave., Nawark, N. J.
30 šėrų
300.00
23 Stasys Misiūnas, 180
New York Ave., Newark, N. J., 1 šėrą
10.00
24 Kazys Krumenas, 367
E. Keaney St., Newark,
ark, N. J . 1 šėrą
10.00
25 Juozas Sereika, 24
Jackson St., Newark,
N, J., 2 šėru
20.00
26 Marijona Bizunienė,
86 Nickolas St., Newark, N. J
10.00
Viso labo
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PabUske* Daily esoept Sundays
DRAUGAS PUBIiBSHDVO O O ,

•

$620.00

" D r a u g o " B-vės šėrimnkų
komitetas susideda iš šešių
ypatų, išrinktų iš L. Vyčių
29 kuopos. Valdyba suside
da iš sekančių ypatų: J. Bra
zauskas pirm., R. Daugžvar
dis iicL, R. Sarapas rast. Na
riai*?: St. Teresevičius, A. Masandukdž u* D. Rupainis.
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SVEI KATA.

Kas doros aviganiu *ėra f gero Beduoda, tai mums pateisinga, tas ne gal būti tikr* rodė mūsų socijalistų darbai
ir politikoje, — taip yra pa ir veikimas. Socijalistų^ vei KAS T A I YRA ŽMOGAUS
kimas tai aiškiai parodo,, kad
KRAUJAS?
sakęs—garsusis Gladsto&e.
Žiūrint į mušu. viešąjį vei jie nesiskaito su jokia dorių*
kimą, į veikėjus ir politikie gumo etika, vien varo "savo
Kas yra kraujas! Koks jis
rius dažnai ateina noras pri darbą".
yra iš pažiūros! Iš ko susi
Pilni
neapykantos
kitų, deda k kokiomis ypatybėmis
minti
daugeliui
minėtus
barmingi, atkaklus, begėdiš jis yra aprūpintas!
Glodstone žodžius.
Ima skverbties į mūsų vie kai drąsus, be atžvilgio į vi
Kraujas — tai yra skysti
šąjį gyvenimą garsiojo poli sus kitus, pilni pasitikėjimo mas.
Iš pažiūros jis neturi
tiškojo sukčiaus Maeliiavelio savimi, su panieka kitiems, nieko ypatingo: yra raudonos
principai ir taktas, anot ku pasaulio diktatorių tonu soci- varsos, gana tirštas, neperma
rių politikoje būtinai reikia jalistai skelbė svietui viso tomas. Pabuvęs kai-kurį lai
vartoti tas priemones ir to kias gerybes ir po šiai dienai ką ore, sukreka arba susitrau
kius įrankius, kurie geriau žadamojo "rojaus*' ne įstei kia, kaip surūgę^ pienas arba
siai veda prie tikslo, visai ne gė. Kuo tolin, tuo labjau nuo kiaušinio baltymas, jeigu jį
Jokio užlieji karštu vandeniu.
paisant jų moralės vertės, jų savęs žmones baido.
jų doringumo. Anot tų tai klausimo tie socijalistai ne iš
Bet jeigu užlašinti kraujo
syklių politikoje privalome rijo, visuomenės ne išauklėjo, lašelį ant stiklo ir žiūrėti į jį
rupinties, kad ant žut but per neprirengė jos prie aukštes per padidinamuosius stiklus
galėti savo priešą, viršyti jo nio gerbūvio, tik ją suerzino (per mikroskopą), tai kraujas
jo nedorybes, jį pralenkt^ net ir kitiems gražiai varomą* dar mums pasirodys visai kitonedorybėse, nes kitaip nedo bą sumaišė ir apsunkino.
kis.
rėlis paims viršų ant mūsų.
Daug neapykantos visokios,
Padidinę kraujo lašą tris
Šiandie politikierių veiki pagiežos, kokia tai gyvuliško šimtus kartų, mes pamatysi
mas kaip ir palruosuotas nuo keršto kitiems socijalistai in- me jame tarpe šviesaus skys
dorumo įstatų intakos.
Ne diegė širdisna savo uolesnių timo gulinčias tai pavieniais,
tiek dora politikoje sveria, jų pasekėjų. %
tai kruvutėmis kokias tai ripkiek suktumas. Susilaukėme
Tai visa ką jie yra nuveikę keles. Ir daug yra tame la
to, kad garsinama, jog politi ištisais metų desėtkais.
še — keletas šimtų, jeigu ne
koje reikia imti tą visą, ką
Socijalistai * ' nuveikė'' tą, daugiau!
tik galima pagriebti sau šio kad šiandie visuomenė neken
Vienos iš tų ripkelių yra
kiu ar tokiu būdu. Tai esan čia socijalistų, socijalistai — panašios į smulkius varinius
ti tikra reaiė politika. Teko v i s u o m e n e s .
arba sidabrinius
pinigėlius,
net girdėti, kad jautrios sąži
Vieton to, kad palenkti vi nudažytos rausvai - geltonai,
nės žmogui šiandie negalima suomenę prie darbininkų rei ir pačios iš savęs krutėti ne
eiti veikti politikos dirvoje. kalų, soeijalistai tą visuome gali. Kitos-gi yra be varios,
Xešvapfg«ias veikime, tas nę atbaidė. Apšaukdami vi gali pačios iš savęs čiaužti iš
pasaulinis machiavelizmas pa sus kutus savo priešais, patys vietos į vietą ir nuolat mainy
sirodo ir pas mus.
Jam ke socijalistai visų kitų priešais ti savo pavydalą: susitraukia
į kamuolėlį ir vėl išsiskečia;
lią praskinė visokie bedie virto.
viai ir tikėjimo priešai, kuiie v Socijalistai subeduavėję ir dažnai išleidžia iš savęs vie
ne supranta didenybės tiky raachiaveiiamo principais per ną arba keletą daigų ir vėl
binės etikos nei privatinia siėmę pasistatė visuomenėje juos intraukia.
Iš vienos ir kitos ripkelės
me gyvenime nei viešame, ku diktatoriais, jei ne dabai* erie nežino, jog tikėjimas sa sančiais, tai artimojoje atei vadinasi kraujo skritulėliais
— pirmosios raudonos, antro
vo amžina pasaulėžvalga tie tyje busiančiais.
sia tikriausius pamatus bujoSocijalistai iškėlė ^'botago" sios baltos.
Abiejų labai daug yra kraujimui kiekvienos gyvos orga taktiką. Tad sukdamiesi nuo
nizacijos, kiekvieno atskiro "visokių botagų",
žmomės je žmogaus, bet* raudonųjų
asmens. Tam mūsų machia- nusisuko ir uuo socijalistų. yra daug daugiaus,, negu
velizmui kelią taiso tie visi, Nekęsdami visokių diktatorių, baltųjų. Visame krauje svei
kurie aklai skelbia, kad tikė žmonės ėmė ne kęsti ir soci ko, užaugusio žmogaus „ gali
jimas — tai " p r i v a t i n i s " da jalistų.
ma suskaityti nuo '2$ iki 30
lykas, kurie nesupranta savo
raudonųjų
kraujo
Mūsų socijalistai ir šiaip bilijonų
siaurume, kad tikėjimas auk jau kitų " a b a z ų " veikėjai pa skritulėlių, tuotarpu baltųjų
lėja žmoguje socijalės viena- miršo svarbų dalyką. Jei sa yra apie 800 sykių mažiau.
tos privalumus, kad tikėji vo viešu veikimu norima pa
Tyčia
pasakėme
sveiko
mas žmogaus asmens turinin dėti tikrai pastovus pamatus žmogaus, nes prie nekuriu li
indeda nuovoką visuomenės visuomenės gyvenime, tą vei gų skaitlius kraujo skritulė
reikalų, kad tikėjimas pada kimą privalome sujungti su lių krauje žmogaus labai per
rė žmogų, nariu visuomeninio dėsniais pedagogikos, auklėji simaino. Viena iš tokių ligų,
gyvenimo,, kad tikėjimas vi mo žmonių. Savo idėjas pri tai yra baltligė (chlorosis).
sos visuomenės reikalus pa valome išdaigingi išauklėti vi Per šitą ligą žmogus labai iš
vertė paties kiekvieno žmo-| suomenėje, o ne antmesti jas bąla, nusilpsta ir dažnai skun
gaus savais gyvais reikalais, diktatoriškai, tą savo antme- džiasi galvos svaigimu ir
o ne vien tik jojo šaltai iš ša timą slėpdami demagogijos skaudėjimu. Baltligė pasiro
lies remiamais, vedanties ko priemonėmis.
do tuomet, kaip krauje žmo
kia savimeile, puikybe, egoiz
Kriminalistika šiandie rei gaus būna daug mažiaus rau
mu.
kalauja, kad niekšus auklėti, donų skritulėlių, negu kiek
Kristaus tikėjimo- mokslas kad niekšams indiegti tam reikalinga; tokiuose atsitiki
stumiamas į šalį. To pasek tikras idėjas,kad jiems suteik muose kraujas pavirsta į daug
mėje turime, kad daug mūsų ti tą, ko jie pifina ne turėjo. skystesnį ir blogai pildo savo
Taktikai, veikimui su viso darbą.
veikėjų nesupranta, jog vi
Yra kita liga, prie kurios
prievarta,
antmetimu
suomenės pamatu yra vienata, kia
žmogaus
krauje
atsiranda
jog ne bus tikros pažangos šiandie jau nėra kredito.
koliai toji vienata ne išsivys
Kovoje su priešu, kovoje su taip daug baltų kraujo skri
tys iš individualio savo gyve tais, visais kurie pastoja tulėlių, kad kraujas apturi
nimo į viršindividualizmą.
mums kelią savo tamsumu, pieno varsą.
Tokia liga vadinasi baltaJokios sveikos pažangos ne nesusipratimu, privalome eiti
galima varyti ir remti ištižu prie to, kad visur stovėti arti kraulige (leukaemia); aišku,
jog toks kraujas neturi spė
siomis ir patvirkusiomis vie- pedagogijos, auklėjimo.
natomis.
Gi šalinimasis nuo
Šiandie įsiskverbus mūsų kų varyti savo darbą, ir todėl
tikėjimo prie to veda.
tarpan machiavelizmui savo žmogus, susirgęs ta liga, grei
Laukdami gražių pasekmių veikimu dažnai varomės ir tai miršta.
Ir raudoaioji ir baltieji
savo veikimui šiandie priva tai smarkiai varomės ne prie
lome pradėti darbą ne nuo to, kad visuomenėje suderinti kraujo skritulėliai yra labai
viršaus, bet iš apačių.
Pir vienus su. kitais, bet kad, vie maži. Sudėjus vieną prie ki
ma, negu eiti savaip nustaty niems duoti užviešpatauti ant to penkis tūkstančius kraujo
ti visuomenę, privaloma eiti kitų. Ir tokios rųsies pastan skritulėlių, apturėsime vieno
nustatyti vienatas, iš kurių gos pas mus nuolat atsikar colio retežį. Koksgi didumas
toja. Dažnai jos daromos su yra kiekvieno skritulėlio sky
toji visuomenė susideda.'
Nėra ko nė stebėtis,
Veikimas visuomenėje nuo gražiausia intencija vardu tei rium!
viršaus, tie visi šauksmai — sybės, ir čia pat tą teisybę pa kad visame žmogaus* krauje
trukšmai
urmu,
arzinimas kertam. Per tai mūsų veiki-, — o jo esti ne mažiau. 8 sva
jausmų, žadinimas visuome me nėra seikiaurų pasekmių, rų — yra 25—30 bilijonų rau
nėje visokių užgaidlj, kur jo reauliata* maži sulyginant donųjų kraujo skritulėlių ir
stymai gal kada ir su pasise su indedama energija ir ne gangreit tiek milijonų bakųkimu, ne sudaro tikro veiki pastovus.
Kraujo yra visuomet trink
Tas viskas man rodos deda
mo ir tikro progreso. Veda
vien prie kultūros nupuolimo, si del to, kad tikėįimą stu toji dalis svarumo viso mūsų
kad ir kiek tolimesnėje atei miama į šalį is vieaajo gyve kūno. Taigi jei kuiias sveria
nimo, kad užleidftama vietą 130 svarų, tai iš jų 10 svarų
tyje.
J . Ačas. sveria kraujas.
Kad maAkiavelizmas nieko machiavelizniui.

kreka, tai yra išsidalina į dvi
dali. Pirmoji dalis — tai yra
sukrekos arba tirštosios, kie
tosios dalys; antroji gi — tai
skystimas arba išrūgos.
Peržiūrėję atydžiai kietą
sias išrūgų kraujo dalis per
padidinamuosius stiklus, mes
pamatysime, jog jos susideda
iš tinklo laibjausių siūlelių;
tarp kurių yra daugelis pate
kusių baltų ir raudonų krau
jo skritulėlių.
^«
Del ko pirmiau mes nematė
me krauje šių siūlelių, tai jau
yra suprantamas daiktas: šie
siūleliai yra baltymai (labai
panašus į kiaušinio baltymą)
ir jie atsiranda kraujo skysti
me ^tuomet, kuomet kraujas
sukreka.
Palikęs be šių baltymų,
kraujo skystymas, kaip jau
augščiau apie tai buvo saky
ta, vadinasi kraujo išrūgomis.
Taigi kraujas susideda iš
skritulėlių ir kraujinio skys
timo. Tasai skystimas turi
baltymus * ir kraujines išrū
gas. Tos išrūgos iš savo pu
sės susideda iš vandens, mulkiausių taukų lašelių, ištirpdinto baltymo ir druskos, nuo
kurios kraujas yra truputį sųrus.

9

Ir taip mes patyrėme, jog
kraujas susideda iš gelsvo
kraujinio skystimo ir iš baltų
ir raudonų kraujo skritulėlių.
Čia jau aišku, kad raudona
varsa kraujo paeina ne nuo
kraujinio skystimo ir ne nuo
baltųjų kraujo skritulėlių, bet
nuo raudonųjų.
Teisybė, kiekvienas toksai
skritulėlis skyrium yra rausvai-geltonas; bet jų yra taip
daug, jog krūvoje jie išrodo
raudonais.
Tą patį mes patirsime ir iš
langų stiklų: skyrium kiek
vienas iš jų yra šviesus, be
jokif 4ažų, o pamėginkite su
dėti krūvą iš kokių 50 stiklų,
tai pamatysime, kad visa krū
v a spindės žalia arba mėlyna
varsa.
Idant galima outų persitik
rinti, jog kraujinis skystimas
neturi raudonos varsos, aš nu
rodysiu jums tokį patyrimą.
Jeigu paimti šviežio kraujo
ir, primaišius prie jo truputį
saldaus vandens (idant jis
greitai nesukrekėtų), perkoš
t i per storą poperį, tai krau
jo skritulėliai paliks ant poperio, o per jį pareis į stikli
nę vos gelsvasis kraujo sky
stimas.
Šis patyrimas yra labai pa
prastas, bet už tai jis yra la
bai aiškus.
Viduje kiekvieno raudonojo
kraujo skritulėlio yra atskiras
dažomas daiktas, kurį mokslo
vyrai pavadino gentoglobinas.
Gemoglobinas turi raudoną
varsą nuo geležies.
Bet argi krauje yra gele
žis.
Taip yra geležis, nors
tai stebėtinas daiktas.
Bet
jds yra labai mažai.
Kas tai yra kraujinis sky
stimas ?
Mes jau žinome, kad švie
žias kraujas ore greitai su

Visi tie daiktai y r a reika
l i n g i m a i t i n i m u i įvairiu, ž m o -

gaus kuno dalių: odos, kau
lų, raumenų, kremzlių, smege
nų ir tt. Ir visa tat pasidaro
ir mūsų suvalgyto valgio.

roR YOŲR STOHACHS SAKO
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias raistas tavo skilviui yra HATONIC.
Prašalina visus n e s m a g u m u s
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, k a d reik'.a
pamėginti vieną.
Parduodama pas
visus aptiekorius.

Telefonas: McKinley 5764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS
3457 South Western Boulevard
K a m p a s W. 35-tos Gatvės.
— — M — e —
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Kerzheim Player Piano yra parduodamas tiktai pas Klein Bros.
Pijanų krautvė Halsted ir 20tos gatvės. Ši krautuvė neturi
nei jokių susinėsimų su kitomis krautvėiais po tuo pačiu var
du. Tą įsitėmykįte gerai ir neužmirškite.
ŠIS NAUJAS 1918

The Kerzlieim
Player Piam» yra
instrumentas
yra surištas su turtingumu pui
kaus tono ir gražumu išvaizdos ir t
konstrukcijos — apart to dar duo
dame Lampą, 20 šmotelių m u 
zikos ir uždan*
galą.
Išlygos
tiktai

M

$2.50 } Savaite
MJE& NI£ROKUO*AM NUOŠIMČIO
Nėra nei jokios priežasties, kad
jus praleistumės šia progą ir nenusipirktumėt šio puikaus instru
mento,
kuomet
mes
duodame
jums ant lengvų išmokcščių, —
ateikite ir pasikalbėkite su mu
mis!
Cable-Nelson ir kiti Kerzheim

Jeigu
jųs
esate
užeienteresavę
Player pianu, kurie yra biskį var
toti, tai galite nusi
pirkti už

$195

Ant lengvų išmokcščių
Patys-Grojanti Pianai iki $700.

Skorsai n u o mūsų didžiosios krautuvės. Atdara Subatos vakarais.
N E D A R Y K I T E K L A I D O S k u o m e t ateisyte i mūsų krautuvę.
Atsiminkite mūsų vardą ir viertą.

DYKAI

DYKAI

3u kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų bile kokio* didžio, mes
duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mas turime
didelia eilę (Cameras) ir kitų reikalingų dalykų*

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS

RED CROVVN PHARMACY
4 5 5 2 SO. A S H L A N D AVENUE
TELEFONAS
te?į^^^to£A^^Ė

YARDS

msmummĖmmm

1106.

y

^.

enis, Liepos 8 d., 1918

D

RAUGAS

Ar esi kada *nors pagalvojęs in kurią Ban

savo

us:

Jeigu ne esate užsiganėdinę iš banko kuriame dar laikote iki šiol savo šutau pintus pinigus, arba jeigu
neturite užsitikėp mo prie to banko

Geriausia padarysite jeigu perneiite juos į visiems žinomą k didelį

Yards State

Peo
I
•
g
S
S

Ashland Avenue, k e r t e 4 7 t o s gatves

fcir
Atsineškite su savim jūsų bankinę knygelę,
o mes jūsų pinigus kartu su procentu iškolektuosime, nieko nieko neimdami
uz mūsų darbą, ir duosime jums knygutę mūsų taupmamosios kasos.
YRA TAI DIDŽIAUSIAS VALSTUINIS BANKAS CHICAGOJE IŠSKIRIANT VIDURMIESČIO BANKAS.
Mokam 3 nuošimtį nuo pinigų sutaupintų. Už jūsų pinigus sudėtus mūsų taupinamoje kasoje prieš 15 d. Liepos, gausite
nuošimtį nuo 1 d. Liepos.
Mušu Kapitalas ir perviršis $750.000.00.
Mušu turtas perviršija $8.000.000.00.

žmonių
silpnumą
tikėjimo imiiiiiiiitiiiiiifiiiiiimitmiiiiiiimiiiirtiii
dalykuose.
Birželio 23 d. Sv. KazimieGaila tiktai, k a d neprigui- Parsiduoda labai pigiai p a s K. K A P ro parapijos choras buvo su i " » " « * neatsilankė
pasiklau- IiAJT * SONS, Lcnthor ir Findlng
rengęs puikų vakarę. Vaka syti pamokinimų ir išaiškini Krautuvėj, 4008 So. Ashland Ave»
ras susidėjo iš dainų ir loši mų misijonieriaus.. Kiekvie Pirkite savo skuras, čeverykus ir
mo dviejų veikalėlių.
Vedė- nas butų susipratęs i r pama kitus reikalingus dalykus čeverykams
D E T R O I T , MICH.
. j u buvo vietinis vargoninin- tęs savo klaidų. Bet j a u mū nuo mušu.
P a s i d a r b a v i m u gerb. niusų Į kas p. J . Jankevičius.
Visų sų bambi2ai pertoli nuėjo. J i e fmttHIIIIHUWHlMIIIIIIUIIIIIIimil11illl
kfebono k u n . K a z . Skrypkos i pirmiausia buvo sudainuota geriau klauso visokių mulkin
ir visų geros širdies parapi- Amerikos himnas ir pora lie- tojų, kurie įuos mulkina, o ne
Paskui se tikrų misijonierių. Laike mi-<
jonų, šiandie
galime
pasi taviškų dainelių.
DENTISTAS
atsitiki
Pirmutinio vei sijų buvo sekantis
džiaugti gražiąja
bažnyčia, kė lošima*.
Vienas bedievis, kuris
3261 S. Halsted St.,
kuri y r a papuošalu visų Det kalėlio " Vienas iš mūsų turi mas.
porų
sykių
buvo
a
n
t
pamok
CHICAOO
Phom Drorer 5U52
roito katalikų.
I r stebėties apsivesti", rolę Krištopo at
reikia, k a d tokiame trumpa liko — J . Miliauskas, o Fer slų misijonieriaus, tiktai dėl iiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiminini
me laike j a u ir bažnyčios vi dinando—M. Milauskas. Jie to, kad paskui tyčioties ir iš Tel. Prospect 4866—7905.
dus y r a gražiai išpuoštas, k u  du labai prijuokino publiką juokti katalikus, kaip gir
DE. J . M. BLUM "
rios išpuošimas nemažai lėša- savo atsisakinėjimais nuo a p -dėjau d a r buvo žadėjęs atsi Ldetuvte-Rusas Gydytojas—Chirurgas.
Specijalistas akušerijos, moterų ir
Galų gale, kurs lankyti a n t paskutinio pa
vo.
Kiek tiktai sykių mūsų sį vedimo.
vaikų, chroniškų, nerviškų ligų.
klebonas pranešdavo parapi- pirmiaus ypač nenorėjo apsi- mokslo, bet prieš tai jį pati
5058 SO. ASHLAND A VE.,
ko
nelaimė.
Tų
dienų
po
pie
K
a
m
p . 51 gat.
Chieago.
jonams, k a d tų a r kitką rei-i vesti — apsivedė. Publika la
VALANDOS: 1 0 - ! * ryto 1-3 popietų
kia nupirkti a r b a j a u y r a nu-j bai b u v 0 užganėdinta.
Už tų iš kasyklų parvežė j a u TUČ- ir 0-8 vak. Nedelit ms, tO-12 ryto,
J į anglis užmušė. Mo inuiiiiiiiiiiimtiuiuiiii. iiniiiiiiimimii
p i r k t a s , tik reikia pinigų, tai , baigus
pirmutinį
veikalėfi, gyyų.
tuojau p r a d e d a plaukti au- merginų choras sudainavo dvi terėlės kalba, k a d t a i nubau
kos, k a d n e t stebėties reikia, daineles, kurios publikai labai dė jį Dievas už jo blevizgas.
Yra &a i r tėvų be širdies ir
Pažymėti taipgi reikia, k a d " p a t i k o . P o to, buvo suloštas
be sąžines. Nesenai Danville
nekurtos
draugijos
žymini j antras veikalėlis " A š numiligonbutyj mirė jauna mer
prisidėjo prie padengimo lėšų. j ri'au". Iš šito veikalėlio gagaitė.
Laike ligos • šaukėsi
I r taip. Dr-ja Panelės, Šven- 1 i m a pažymėti p-ną J . Šarkį,
prie katalikiško kunigo, kuris
čiausios Moterių įtaisė šalinį kurs atliko rolę t a n i o Stepo,
jų aprūpina, ir su ašaromis
Padarė Stebuklus.
altorių Sv. Onos, kuris lėšavo kurs irgi prijuokino žmones
prašė kunigo, k a d palaidotų 1013 Kearney S t , Mason City, Ia.
daugiau kaip šeši šimtai do-|*avo neperstojančiu raudojiMūsų 14 metų vaikas buvo kanki
ant katalikiškų kapinių, l**t namas per S t Vitus šokį per 2 metus.
lerių. Dr-ja šv- Antano Vyrų j nm i r kinkų
drebėjimu iš
Daktaras iškeldavo jį iš lovos bet tai
kas t a u . Tėvas būdamas be vis
ant trumpo laiko ir vel pasidary
įtaisė kitų šalinį s t o r i ų , k > p a ž a s t i e s atsiliepimo nabašdaug aršesnis negu pirmiai'»,Aš
sąžinės mergaitės lavonų ati davo
tikrai
žinojau, kad jis ilgai negalės
ris lėšavo taipgi virš Šešių įlinko pono Vabalo.
Publi
davė palaidoti bambizui, nes taip išlaikyti. Paskui manp broliai r e 
komendavo m a n Pastoriaus Koenigs
šimtų doleriu.
Bažnytinius ka, net su ašaromis akyse juo to reikalavo giminės.
Nervine. Išgėrus antrą, butelį tuojaus
jam geriau pasidarė, o išgėrus trečią
rūbus, stovylas ir kitus daik kėši. Ant galo sudainavo chobutelį jau visiškai pasveiko. J i s dabar
Ar
tokį
tėvų
Dievas
nenu
tus nupirko pavienios ypatos. Į ras vienų vaikų dvi dainele*.
dirba ir j a u daugiaus t a s neatsinau
Mūsų draugai ir kaimynai tą
P-nia J i e v a Yaranauskienė su į Stebėties reikia iš vaikų, k u - baus, už tokį ojaurų pasiel jino.
gali paliudyti.
Mrs. B. E. Tuthill.
savo sunais Mataušu ir Sta rie k a d užtraukė, t a i n e t sve gimų su kūnu savo kūdikio?
Labai pulki knyga apie Ner
siu, taipgi ir p-ai Perminai tainė drebėjo. P o t a m visas Y r a žmonių ištikro be proto,
vų Ligas ir sampelinis bu
teliukas siunčiamas kiek
be
širdies
ir
sųžinės.
Tau
nel>ene daugiausiai prisidėjo au choras padainavo keletu dai
vienam. Neturtingi ligoniai taip p a t
toksai
atsitikimas, gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev.
Lietuvos pirmas
komis. J u o z a s Šalinis paklo nelių ir ant galo
ICoenig, Fort Wayne, Ind., nuo
k a d katalikiškas kunigas a p  Father
1876 m. ir dabar per
jo šimtinę už lempų, kuri y r a himnų.
KOENIG MED. CO., Chieago, 111.
rūpina mirštantį Šv. Sakra
62 W . Lake St., arti Bearborn
labai puiki ir kuri lėšavo 170
V a k a r a s publikai iš visų at
Parduoda
Aptiekose $1 bonlta, 6 už $5.
dol.
P a s t a r a m e laike treti žvilgių labai patiko ir kiek mentais ir dusių paveda Die
ninkių moterių
būrelis per vienas
buvo
užganėdintas. vui, o kuomet numiršta, t a i
Varanauskietię
suaukojo del Publikos buvo pilna svetainė. kūnų atiduoda bambizui, ku
Šv. P r a n c i š k a u s stovylos. Au- Negalima praleisti ne^pažy- ris tyčiojasi iš nabašninko.
angliškos ir lietuviš
Westvilliečiai daugiau švie kos Mokinama:
kalbų, aritmetikos, knygvedyskojo sekančios: V. Pocienė 8 mėjus, k a d Pittsburgho Šv.
tės, stenografijos, typewriting, pirltdol., J . Paulauskienė 6 dol.: Kazimiero parapijos choras sos ir susipratimo.
lybos teisių, Suv. V a l s t istorijos,
Westvillietis.
abelnos istorijos, geografijos, politlP o 5 dol.: M. Botkelienė, O. į labai darbuojasi. Choras au
kinės ekonomijos, pllietystės, daillaBanionienė, O. J a u g i e n ė , G. ga, kaip a n t mielių, o prie
rašystės. ><
Mokinimo valandos: n n o 8"" ryto
Pečiulienė, A. Kundelienė. P o žastis to augimo t a i , k a d tu
iki 6 p o pietų: vak. nuo 7:88 iki 8:8*
3 dol.: J . Lotužienė* i r J . V a - rime gabų ir niekad nenuils
810« 8o. Halsted Bt., Chieago, BL
ranauskienė.
P o 2 dol.: O. tantį veikime vargonininkę,
Tautos Fondo skyriaus susi
Vakaro
Bagdonienė ir J . Damičiunie- p. J . Jankevičių.
rinkimas.
VYRIŠKU DRAPANŲ
nė.
P o 1 dol.: M. Kaseviete- pelnas y r a skiriamas Šv. K a 
' : BARGENAS f
. Tautos Fondo 32rojo skyriaus
nė, K. Tumaitė, M. Statkie zimiero bažnyčios naudai.
susirinkimas įvyks
panedėlyje
Nauji neatimti, daryti ant o i Keršis.
nė.
•akymo
siutai ir overkotal, ver
liepos 8 d., vakare 7:30, Šv. Jur

Lietuviai
Amerikoje.

PITTSBURGH, PA.
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DR. E . DRANGELIS

DYKAI
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Parduodama per [sakymą Suvienytu Valstijų Teismo
$10,000 Bankrupto Rakandu Išpardavimas
May Furniture Co., 5107 MT. Clark Str., parduodama ant licitaciįjos ( p e r S. Winternitz Auctioneer).
74 geriausi lotai bus parduoti a n t šio išpardavimo ir galima sutaupyti daugiau kaip tračiaą. dalį>
Viskas pradedant nuo paprastų kėdžių ir baigiant ant gražiausių rakandų seklyčios vartojimų.
Galima
daug apie tai prirašyti, bet geriau ateikite patys ir tuomet geriaus persitikriasite, — ar jus norite ltaa4e
ar divoną. ar setą. seklyčios, čia yra vistiek sutaupinimas didelis, kurių niekad nesate girdęjs.
Ant lengvų išmekesčių.

Trijų šmotų seklyčios setas Colonial styliaus, su dideliais
mediniais rėmais, aržuolo ar raudonmedžio ar riešutinio
William and Mary valgomojo'
inedžio gražiui ispaniška skūra išmušti, darbas yra gva- kambario stalas, 6 pėdų; rundiranduojamas
$9frQ0
nas, su ėxtra lentinomis, pui
$9.06 išlAlno ir $4.80 į savaitę.
kiu pališiu
$22.50
dirbtas iš g e didfeliais stalCiffonier, paro aržuolo su
čiaia, . gražiai
nupališiuotas

$18-50

Valgomojo kambario stalas
SI 3.50
May Furniture Co., Bankrupt
Išpardavimas
Didelis stalas, gražiai nupališiuotas, su
Amerikoniško aržuolo, specijaliai dabar
ukM

'

$13*40

$1.50 iškalu o ir 5 0 a i savaite

/

Vaikams vežimėliai, didelis
su gražiu viršum ir gerais
drūtais
guminiais
ra-

tals

$1475

Ant lengvų Išmokesčių
Vaikų vežimėliai, tikro reed,
dideliais
guminiais
ratais,
reversible gear, gero di
džio
$24-50
Ant lengvų išmokesčių

PRANEŠIMA!.

gio pai'ap. svetaiaėje ant 3čių lu
V7ESTVILLE, H A .
bų.
Visi nariai ir nuolatiniai
aukotojai malonėkit ateiti į šį su
Nesenai Westvillės "cicili sirinkimą; taipgi malonėkite atsi
k a i " 'turėjo savo
misijas lankyti visi kolektoriai.
Valdyba.
Parsikvietė s a u Mockų, kuris
buvo atvykęs net a n t poros
KITO 18-TOS GATVĖS.
mėnesių, bet k a d a vietoj pi
nigų pradėjo j a m mesti guziL. D^ S. 25 kp. susirinkimas
ku5, t a d a iškeikęs visus išdu- atmbua- panedėlio vakare, 8 d. lie
m<* savais keliais.
pos, Dievo Apvėizdos svetainėje.
Katalikai džiaugiasi atlikę Yra šaukiami visi nariai 25 kp.,
Šv. Pranciškaus stovyla lė
misijas, nes p e r ažtuones die kad atsilankytume! į šį susirinšavo $£8.65.
kimą. - Bus daug labai svarbių
Garbė Detroito lietuviams, nas laikė j a s gerbiamas vie reikalų del aptarimo k.t. siuntimas
kurie visomis jėgomis darbuo nuolis k u n . Kulikauskas iš delegato į seimą, apie darljmirikit
Cliicagos. P e r visus pamoks krautuve, ir kitus.
Taigi nepa
jasi labui Bažnyčios.
lus labai aiškiai . išrodinėjo mirškit panedėlio vakare atsilanLašelis.
:
Kviečia Vaidyba.
7-mrmin
klaida?.
VDatttlgai'
kyti

tėt, nuo $ 8 t Iki $58, dabar par
siduoda p o $16 ir 825.
Nauji daryti gatavi n u o $18
Iki $88 siutai Ir overkotal, n n o
$7.6$ 18:1 18 dolerių.
Pilnas
pasirinkimai
kailis
pamuštu overkotų.
Visai mažai vartoti siutai Ir
overkotal vertės n u o $16 iki
$85. Dabar $5 Ir augščlau. K e l 
nės nuo $1.60 iki $4.58. Vaikų
•lutai nuo $8.88 iki $7.68. V a 
lizos ir Kuperal.
%

ATUAKA KAHDIKM *
• e d ė U o m i s 11 vakarais.

S. OO&DOV,
1415 8. aahrted S t ,

Chieago, Dl.
•^jtTlMB-flKTyffft'i^lH*

SUNiDAV
OtUS. U B A I .

WHEAXLESS
VSt KO VKEAn CBMCKCa*,
vsrst cm. BRLAKIAST rooD*
COHIAINUia ^ H £ A X

ąguiif'ji^ i š grero ar
su dideliais stalčiais ir
graliai
nupališluo-

J fc^i— - * » C M *

žuolo
labai

Amerikos Lietuv, Mokykis

A p a r t šitų tretininkių d a r
aukavo i r sekančio* pašalinės
y p a t o s : P r . Gustaitis 5 dol.,
P r . Bukšaitis 2 dol. P o 1
dol.: P r . Musteikis, M. V a r a .
nauskas,
St. Varanauskas,
Pr.' Šarkauskas, O. Sarafienė,
V. Metrikienė, J . Kairaitienė,
M. Marciulinienė,
Salomėja
Bizauskienė.
P . Zabilauskienė 50c. Viso 68 dol. 50c.

•
•
5
5

*a

Didelis šiometinis pečius, visas g e 
ležinis, gvarantuotas gerai kepti, da$47.50 su didelia extra
lentyna,

$34-50

Stewart Conbinacijoa gezo ir anglių
pečių visas geležinis, gali būti var
tojamas gazu ar anglimis s u augšSa
lent na

y

$82-50

$..00 extra s u baltais a p vedžiojimais

$ r9*5v

MIBHfGIKE I*OVA
Misinginė lova, su dideliais
storais stulpais, esrtara dide
lės, su satinos užbaiga, ver
tės $32.50 o dabar $ 2 1 . 7 5
$3.25 iškalno ir 50c. savaitei
Book Case, conbinacija, gry
no aržuolo su gražia deska
rašomąja
$14-50
$1.50 iškalno ir 50c
į savaite

——

U E P O S IŠVALYMO IŠPARDAVIMO
Yra padarytos naujas prekes, kurios aitateėisis Jua savo taupumo laarioa paiarysita perkant
Ameber.
Laudry Muilas,
10 šmotų už
4»c
Argo Lump krakmolą*. 1
svaro pakelis
G%c
vieži Prteaels, svaras 18e
Gryni R y e miltai, 5 sva
rai už
£_.'.. 30c
Geras puikus
muslinas,
38 colių piočicr, padirbtas
per Longsdale Co., jar
das
23c
•' 10 jardų kiskvienatn.
Keyetone Sfephyr Flaids,
materijolas šutams viso
kių spalvų,
2 5c vertės,
dabar jardas . . . . . . . t9c
Perkelis, del marškinių
36 colių pločio, gražiais

Turkiški abrusai, didžio
22x42, gražiai afta^voti eu
inicijaltats
43C
Moterių juodos pančekos
ati duberltavomis pėdomis,
vertės 12 % c , o dabar
pora
S%c
Vaikų 88c. kkaki knickers,
geros
materijos ir
graėios
spalvos,
didžio
nuo 6 iki U , dabar 55c
Visa** st0Cka« Collinghouraes Amecicarr Hais,
japoniški
mezgami
siū
lai, balti ir Kibų apalvtj
10c. vertas, dabar . . . . 5 c
Užvalkalai a n t paduškii
453686, geros rųdiea, s p e -

Moterų ir mergaičių s i j o - ,
nai, juodos panama i r '
juodi $&.5o vertės, speci
jaliai
$1.47
Moterų ir mergaičių bal
tos raile jekutės, su dide
liais
kalnieriais,
didžio
36 — 46, resuliarė kaina
$1.27, o dabar . . . » 78c
Vaikų jekutės, lygios ir
ksrietkuotes, padirbtos ir
•eros
rųšies
materijos,
gnažiais kalnieriais, di
džio nuo « iki 1*5, . . 2»e
k*«i«tlwiie. 2«c. vertės, o
cbsbr tiktai
i9c
12 colių drūto lnetmedžio
dratai 4e\ langų, 33 colių
įo
alki.

i.Silkinis pophnus, 25 c e l . ,
pločio gražių spalvų ir
juodas, flfe, ^srtsės, o d a 
bar
,
38c
Marškiniams šilkas, viso
kių aps4vų ir stylių ver
tės $100, d d a b a r . , i t e
Leic.ines ferankee, Nettįngbam,
rūšies,
gražios
styliaus, baltos ir gelsvbs
$l r 25
Nurse 8tiįpe Oinghamas,

gsres

aiėfynos

spalvos.

Visokio styliaus, vertės 25
cent. jardas, o dabar 18c
Moterų mistiniai naktinei
marškiniai — gražiai i š 
dirbti su leicais ir aftais,
$1.^0 vertės, dabar , . l f c

