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C E X T S

VOKIEČIAI SU BOLŠEVI
KAIS KAIP TIKRI
BROLIAI
Kaizeris nekaltina jų už savo
ambasadoriaus nužudymą,
ITALAI PLIEKIA AUSTRUS ALBANIJOJE
BERLYNAS PATEISINA
BOLŠEVIKUS.

ITALAI EINA PIRMYN
ALBANIJOJE.

Washington, liepos 12.—Va
Juk kaizeriui bolševikai yra
kar gautą ofieijalės žinios,
saviškiai.
kad italai Albanijoje nesulai
komai briaujasi pirmyn. Aus
Londdnas, liepos 12.— Vo trai 50 myliu .ilgio frontu bė
kieti įos vyriausvbė nemano ga, kad surasti kame-nors ko
atsakomybėn traukti rusų bol kią atspirtį ir sulaikyti italų
ševikus už vokiečių ambasa briovimasi.
doriaus nužudymą Maskvoje.
Sulig pusoficijalio praneši
PRANCŪZAI PAĖMĖ
mo iš Berlyno, bolševiku val
CORCY.
džia Maskvoje veikia, kiek
tik gali, kad susekti žmogžu
Paryžius, liepos 12.— Pietdžius i r ' kuoaštriausiai juos vakaruose nuo Soissons pran
nubausti.
cūzai atsiėmė nuo vokiečių
Depėša baigiama sekančiu miestelį Corcy, pranešė karės
sakiniu: /
ofisas.
v
Vokietijos \yriausVoe * h
tauta pasitiki ir-yra pilna vil
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ
ties, kad rusų valdžiai pasi DIPLOMATŲ KONFEREN
seks pasekmingai nusukti gal
CIJA.
vą naujos revoliucijos pačiam
Londonas, liepos 12.— Vojos užsimezgime.
kictijWjir Austrijos diploma
tai laiko konferenciją mieste
BOLŠEVIKAI GIRIASI
Salzburge. Konferencijos tik
LAIMĖJIMAIS.
slas pagaminti sąlygas, sulig
kurių tiedvi šąli dar ankščiau
Londonas, liepos 12.— Bol
butų surišti vienybėn ir bro
ševikai iš Maskvos paskelbė
savo "oficijalį" pranešimą, ly bėn.
Konferencijoje
dalyvauja
kad jų raudonoji gvardija ^vi
su Pavolgiu ir kitur kad su 60 žymiausių abiejų šalių dip
pliekusi čekus-slovakus, tai lomatų.
Amsterdame gauta žinių,
supliekusi. Girdi, cekai-slovapasitarimai
kai vietomis vos suspėję pas- kad diplomatų
yra grynai ekonominio pobū
prųsti.
džio. Girdi, tenai nebusią pa
Sakosi, kad bolševikai da
liesti nei politikiniai, nei uti
bar stoję ofensyvon prieš če
litariniai klausimai.
kus-slovakus ir šitų veikimui
padarysią galą.
AUSTRIJA NENORI VO
KIEČIO VADO.
" PRIEŠININKAS DAR NE
ĮVEIKTAS" — SAKO KAI
Rymas, liepos 12.—Pirmiau
- ZERIS.
buvo pranešta, kad Austrija
Tečiau sako: "Dievas

bus su

sutikusi savo armijoms itahj

fronte vyriausiuoju vadu pri
mumis
imti pasiūlytą vokiečių gene
rolą von Below.
Amsterdam, liepos 12.—CoGi dabar gaunama žinios,
logne universitetu, ppasyei- k a d A u
atsisakiusi pri.
k i n i u i kaizeris štai ka »tsap a s i n ] y m a ) k a d a n g i Vo>»

kė:

/
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"VSfuečių tautos'neįveikia
mas narsumas ir neapribuotas pasišventimas skaisčiai
žiba tamsybėse didžiausios visų laikų karės.
'-'Galingas mūsų
ginklas
dar neįstengė sutraškinti prie
šininko nusprendimo mus ST_.
naikinti. Bet Vokietijos suuai
laikosi prie savo augščiausiojo vado ir išmėgintų karinin
kų, kad iškovoti tėvynei lai
mę ir laisvę.
"Dievas bus su mumis ir su
mūsų teisingais reikalais".
Turbūt visams margam pa
saulyj nerastum
didžiausio
piktžodžiautojo, kaip vokiečių
kaizeris.

GALUTINAS SMŪGIS
ALUI.
Bravarams leista tik su iš
tekliumi apsidirbti.

Washington, liepos 12. —
Bravarų pramonei užduota
galutinas smūgis. Ir tai atli
ko ne prohibieija, bet kuro ad
ministracija ir karės pramo
nės taryba.
Pirmiausia kuro adminis
tracija perpus sumažino ang
lių suvartojimą
bravarams
karės metu. Bravarai sutiko.
Bet dabar tasai parėdymas
dar la&jaus susiaurintas. Pra
nešta, kad bravarams anglis
bus pristatoma tik tol, kol
bravarai .nepabaigs alum iš
dirbti savo brogos ištekliaus.
Kuomet tai bus atlikta, tuo
met bravarai negaus jokio
kuro.
Tas reiškia, kad alus Suv.
Valstijose galės gyvuoti dar
kokius 6 mėnesius, o gal dar
ir metus, nes tokiam laikui
r ra varai turi išteklių medžia
gos gaminti alų. Gi paskui
alus išnyks ligi karės pabai
gos.
Pasibaigus karei prie bravarus pradės veikti prohibicijonistai. Be to ekonominis
ir maisto stovis šalyje žymiai
pagelbės prohibicijonistams.
Rodosi, kad su šia kare
Suv. Valstijose
visokiems
svaigalams bus padarytas ga
las.

(JULY) 12 D., 1918 M.

Suimta 2,077
žmones kaipo
slackeriai

LAKUNAI MĖTĖ ROŽES
ANT MAJORO KARSTO.
Didžiai iškilmingos laidotuvės
New Yorke.

No. 162

KARES IR POLITIKOS STOVIS
i

•

New York, liepos 12.—Va
kar čia nepaprastai iškilminU Albanijos fronto, kur,
gai palaidotas buvusio šito- kaip rodėsi, visoks karės vei
miesto majoro* Mitchel'io ku- kimas buv 0 apmiręs, gauta
Vakar
diena
Chica^oje
nas. Kuomet perniai rudenį linksmų žinių, kad talkininslackeriams (katrie neužsire
buvęs miesto majoras Mit- kai tenai sulaužę austrų frongistravę) buvo tikroji teismo
chel, dar jaunas vyras,..nebu- tą ir pačius austrus 100 mydiena. Teisdarystės departa
vo antru kartu išrinktas New lių ilgio linija stumia atgal.
mento agentai su policijos paYorkd majoru, jis įstojo Suv.
Sulig naujausiai gautų žigelba visam mieste suėmė su Valstijų lakūnų korpusan ir nių, talkininkų tenai veikimas
virs 2,000 vyrukų, katrie ne lavinosi vienoj lakūnų stovyk- pažangiuoja ir jiems gerai šė
turėjo su savimi registravimą loj pietuose.
kasi. Todėl yra viltis, kad vi.
si ženklų, gi atrodė turį 21 —
Bet nelemta jam buvo,pa- s a s dešinysis austrų-vokiečių31 metus amžiaus.
baigti prasilavinimą ir iške- bulgarų-turkų sparnas
bu
Daugiausia intariamų jau
nublokštas tolokai ir talkinin
nų vyrukų suimta Cub base- liauti karės laukan. Lavini kams teks labai svarbios pc
bolininkų parke, Addison st. mosi metu su lakstytuvu krito zicijos tam fronte.
ir Sheffield ave. Į tokias žemėn ir žuvo.
Italai tenai pakilę iš savo
(<
Jo kūnas buvo pargabentas
sportiškas" vietas, kaip žipozicijų, vakaruose nuo Avlonoma,
visuomet susirenka ( * i o n a i i r v a k a r
^kilmingai na, ėmė stumties ant upės
daugiausia jaunimo. Tą par- palaidotas. Prieš laidotuves
Semeni. Pakeliuje jie paėmė
ką po pietų apstojo policija M " * * b u v o
padėtas šito daug augštumų ir miestą Fiesu detektavais aplinkui, gi fe- mi^to
™tužėj. \ Per ištisią ri.
deraliai agentai užėmė pozici naktį prie karsto stovėjo miToliaus rytuose, išilgai ulitarinė sargyba. Tūkstančiai
jds prie išėjimų.
pės Devoli, prancūzų kariuo
Pačiam žaismės smagume ir ž m o m l J aplankė rotužę. Buvo
menė atbloškė priešininką ir
susirinkusių
įsikarščiavime t e n žymiausieji šalies vyrai.
paėmė svarbias augštumas.
vienas federalis agentas užsi- B u v o i r pulkininkas RoosePrancūzams ir italams drau
lipa ant pagrindą ir per me- v e l t - B u v o i r P^zidento Wilge teko suvirs tūkstantis negafona praneša, kad visi par- s o n o privatinis
sekretorius
laisvių. Viennoje pripažįsta
ke susirinkusieji jauni žiūrė- Tumulty.^itas laidotuvėse rema, jogei austrų kariuomenė
tojai turi- pasigaminti regis- prezentavo prezidentą,
atsimetusi. Bet nepaduodama
travimąsi ženklus, kad išei-| V a k a r r ? t e varpams gau
tuo žvilgsniu jokio pasiteisinant šituos galėtų parodyti d ž i a n t l š n e S t a k a r r t a s £ r o t n :
~
—
tatiklantiems vartuose federa- žė*,*padėtas ant artilerijos ve- mmo.
Albanijos apvaldymas talki
žimo, traukiamo keturių ark
liams agentams.
Po Šito daugeliui "sporte- lių, ir nulydėtas puošniausio ninkams duotų stiprią veiki
lių" ir blusos sustingo. Dau mis New Yorko gatvėmis į mo papėdę prieš centralių
valstybių kariuomenę, vei
CARUKAS ŽUV?S NUO
gelis jų tuojaus puolėsi prie Sv. t Patriko katedrą.
Gatvėmis buvo nustatyta kiančią Serbijoje.
BOMBOS.
išėjimų. Bet ten buvo sulai
Talkininkams yra svarbu
kyti Neturintieji registravi kariuomenė ir policija. Dau
Londonas, liepos 12.— Šve mąsi ženklų tuojaus nugaben gelis lakūnų pakilo į padanges pasiekti tarpkalnius, vedan
ir pametė ant lydimo karsto
dijos laikraščiai praneša, kad ti į policijos nuovadas.
buvusio rusų caro Nikalojaus
Bet daugelis nesijudino iš gyvų rožių vainikus.
sūnų Aleksieją bolševikas ka vietos. Laikė žaidimo pabai Laidotuvių metu visam mies
reivis nužudęs su bomba. gos. Manė, kad jie bus pa te visoks biznis buvo sulaiky
ŠIANDIE PRAKALBOS.
Taip pasakoja Švedijon iš miršti. Bet kas tau. Suimta tas vienai valandai.
Maskvos parvykęs vienas ke visi nužiūrėti.
Atsiminkite, kad šiandie
— Waco, Tex., liepos 12.—
liauninkas.
Tas pat veikėsi visam mies
Apie buvusį rusų carą ir te: poolruimiuose, saliunuose, Karės stovykloje sulig karės vakare Dievo Apveisdos para
caruką yra daugelis visokių restoranuose ir kitose viešose teismo nusprendimo pakartas pijos svetainėje (Union ave.
kareivis Nat Hoffman už'kri- ir 18 gat.) įvyksta mūsų gerb.
žinių, kurios kitos kitoms užeigose.
veikėjo K. Pakšto prakalbos.
prieštarauja.
Gi pasiteisinimų — tai tik minalį užpuolimą mergelės 12 Eikite visi į prakalbas. Nesiros galybės. Vieni sakėsi tik metų amžiaus.
graudinsite. Išgirsite labai
Paryžius, liepos 12.— S u v J p e r chieagą, pravažiuoja, biChicagos policija Jefferson daug naudingų daiktų apie
Valstijų kariuomenės vadas j o s i pasivėlinti ant traukinių,
gen. Pershing savo dieniniam ^ ^ aatVO ženklus pametę. Dar parke atrado pakasta daug di Lietuvą.
Gerb. kalbėtojas kalbės aįsakyme liepė savo kariuome- kįti palikę juos namie, su sa- namito, su kuriuo, esą, buvę
galima sunaikinti miesto ro pie Lietuvos respubliką. Jo
nei iškilmingai paminėti bend- y ^ ne sinešioję ir tt.
rai su prancūzais šitų tautinę
šiandie bus sužinota pasi tužę. Apie tą padėlį kažkas kalbos tema bus sekanti:
policijai pranešė per telefoną.
1. šventqji tautų teisė ir
šventę liepos 14 dieną.
, teisinimų tikrumas.
priedermė.
2. Lietuvių vergija praeity
VAIZDELIS IŠ KARĖS LAUKO PRANCŪZIJOJE.
je ir dabartyje.
3. Kova u i laisvę seniau ir
dabar.
4. Vidujiniai tautos priešai
arba lietuvių socijalistų —

čius Serbijon. Jei tasai v žygis
pasisektų, tuomet tas labai
žymiai atsilieptų į Austrijos
tautų nerimavimą. Nes tuomet
Bosnijos ir Gereogovinos gy
ventojai tikrai sukiltų prieš
Austriją.
Vakarų fronte nėra nieko
svarbaus. Pietuose nuo Sois
sons ir šiaurvakaruose nuo
Compiegne prancūzai nuolat
pagerina savd pozicijas. Tal
kininkams visam fronte loka
liuose susirėmimuose kuogeriausiai sekasi. Visur atlieka
mos pasekmingos atakos. Vi
sur vokiečiai pliekiami ir su
stiprinamos pozicijos. Ir jei
šiandie arba rytoj vokiečiams
prisieis pakilti, tuomet jei te
nai visur atras įvairiausias
sau pagamintas pinkles.
Vokiečiai tai vienur-tai ki
tur ima smarkiau bombar
duoti talkininkų
pozicijas.
Daro kaipir kokius išmėgini
mus. Bet tuo savo pasielgimu
jie tikrai nenurodo, kur mano
pulties. Tai jų paslaptis.
Rusijoje yra kas nauja. Tenai čekai-slovakai pliekia kaiU bolševikams. Siberijoje ypač visur bolševikai ganubinami. Tenai net sutverta nau
ja vyriausybė, Šitos tikslas
ir tolesniai kariauti prieš centralės valstybes ir Siberiją
apvalyti nuo bolševikų ir vo
kiečių.

CHICAGOJE
White Sąuare parke, So. Halstcd
ir 30 gat. Pradžia 8:00 vakare.
Ateikite!
A7 G.
P. S. Del stokos vietos laikraš
tyj šiandie negali but parėta il
gesnė korespondencija apie ap
skričio chor^. Bus padėta arti
miausiuose "Draugo numeriuose.
K. G.
REIKALINGAS ŠVARU
MAS IR PRAVĖDINIMAS.

Iš Chicagos sveikatingumo de
partamento 30 inspektorių pas
tatyta pereiti mieste visus res
toranus ir peržiūrėti, ar juose už
laikoma švarumas, ar turi gerus
pravedinimus, ar pildomi miesto
sanitariniai parėdymai. Kitaip
restoranai bus uždaryti.
Visas vargas tame, kad tokius
svarbius žygius departamentas
bolševikų pažvalga į LietUVOS paskelbia viešai; Restoranų sayininkams duodama proga paskir
nepriklausomybę.
tam laike apsišvarinti.

! kietija atsisakius duoti pagelbon savo kariuomenės.

5. Lietuvių tautos valstybi
nė ištvermė ir galutinoji mū PRANCŪZIJOJE ŽUVO LIE
sų pastanga laisvėn bežen
TUVIS CHICAGIETIS.
giant.
Todėl geistina, kad į šitas
Iš karės lauko nuostolių su
prakalbas susirinktų ktuodau- lasė atrandame nuo žaizdų miru
sį ir vieną lietuvį chieagietį. Jis
giausiai lietuvių.

SOCIJALISTAS PASAKO
J A A p J E RAUDONŲJŲ SUŠAUDYMĄ.
Amsterdam, liepos 12.—Socijalistas
Haase
vokiečių
reichstage kalbėdamas tarp
kitko pažymėjo, kad kuomet
vokiečių kariuomenė užėmė
Suomiją, tai tenai tuojaus su
šaudyta suomių raudonųjų
premjeras ir jų seimo 50 at
stovų.
Be to Haase pasakė, kad
Estonijoj ir Livonijoj viešpa
tauja žiaurusis vokiečių militarizmas.

METAI-VOL. III.

yra Gust. Stankus, gyvenęs po
ŠIANDIE L. VYČIŲ APSKR. num. 4612 So. Western .ave.
G. Stankus Amerikoje paliko
CHORO REPETICIJA.
brolį Franką, kurs taippat šian
die kareiviauja ir randasi WheeGalį dainuoti vyčiai, katrie dar
ler stovykloje.
yra neprisidėję prie apskričio
choro, karštai kviečiami ateiti
LIEPOS 12, 1918.
šiandie į' choro repeticiją ir įsto
ti į mūsų smagų būrį.
Chicago ir apylinkės. —
DidinMm savo chorą, rašykiŠiandie ir rytoj gražus oras;
mės jin kuoskaitl ingi ausiai!

šitaip.transportuojama maistas į amerikoniškus apkasus karės lauke (mūšių linijose).

Repeticijos bus laikomos Mark maža atmaina temperatūroje.

Penktadienis, Liepos 12, 1918

D R A U G A S

Lietuvių Biuras Kopenhagoje
belaisviams šelpti.
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juo aprūpinama kareivius.
Badas suardo ir sunaikina
ii
» •
ne vien kūno sveikatingumą,
bet jis suardo sveikatingumą
LIKT U VIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
LTTHUANIAN DAILY F R 1 E N D
skaitoma ir kad tik, ilgiau, il
Kas tokie belaisviai?
ir dvasios, doros ir tt.
Eitam kasdieną sfckvrvsi MdėMicnius.
giau tvertų tasai įstabusai pa
Published Daily ezcept Sundays by ' Naujausieji
apskaitymai
FRENUTMERATOS K A I N A :
Gan daug rašoma Ameriko
DRAUGAS PUBLISH1NG CO., Inc.,
Metams
parodo, kad tuose kraštuose, je^ apie mūsų belaisvius, esan saulis, tik neįkritus letargo
$5-00
1800
W.
46th
St.,
Chicago,
Illinois.
Pusei nietu
SS 00
_ .
. -, _
"y ' *
Phone: McKiniey 6114. EstabL IMC k u r plesrauja priešų karei- čius "Lietuvoje, Šveicarijoje, miegan. •
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Į
Vokiečių belaisviams duo
viai, grobdami sau visokį Rusijoje"... ir dar kažin kur.
Prenumerata mokasl Jfckalno. LaiTKRMS O F SUBSCRIPTIOJT:
Užlaikau visus Columbijos rekordus lietu
dami
pietus,
arba
ta
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
maistą,
platinasi
visokios
pro
year
bei prašoma jaurodyti belais
vių, anglų, rusų ir lenkų kalbose. Kiek
ne nuo Naujų Metų. Norint permai- °ne
$5.00
priemonė
kaip
svetimi
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Six months
$3.00 to ligos, atsiranda visokių pa r vius
su šeimynomis, idant
vienam pareikalavus kataliogą pasiunčiu
senas adresas. Pinigai geriausia siųsti Thursday's Edition
$2.00 mišėlių, ir tai ne vien suau
žmonės gyvais išliktų, iš
veltui. Gramafonų pasiskirimas yra la
juos sušelpus. Iš to rašymo
išperkant krasoje ar exprese "Money
rodo
šitaip:
iš
ryto
visai
die
Order" arba įdedant pinigus į regiAt NEWS-STANDS 2c A COPY.
gusiųjų tarpe, bet ir kūdikių aišku,jog nekiek tenuvokiama
bai didelis. Gramamnų kainos nuo $10.00
struota laišką.
Advertising rates on applieation.
nai
250
gramų
molinės
duo
eilėse, jei tų kūdikių abelnai apie mūsų belaisvius ir daž
iki $250.00.
B2856 Lietuva Tėvynė muaų ir Tykiai Nemunėlis teka.
44
gimsta katras gyvas.
nai juos sukliudoma su trem nos ir kavos-vandenio poduE2367 Bfrutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
Tad badas gamina tautai tiniais Eusijoje bei likusiais kas, pietums lėkštę sriubos,
E379C Bernužėli nesvaliok ir Eisiu mamei pasakyti.
E3348 Suktinis ir Valu valuže.
vakarienei — sriubos.
Iš
!&U0 W . 4 6 t h S t .
Tai. McKiniey 6114
C h i c a g o , UI. silpnapročių eiles. Be to ba Lietuvoje.
E3188 Ant kalno karklai siūbavo ir Aš pasėjau Žalią rūtą.
kilmėje — silkė. "Nors kar
E1246 Ave Marija ir giesmė į Panelę švenčiausią.
das verčia žmones prie viso
Belaisvių lietuvių esama
E2223 Pamylėjau vakar ir drauge, Polka.
kių niekšyščių, piktybių, va dviejų rųšių, — karės belais tą sočiai pavalgyti, o po to ir
E3242 Oželis ir Mes padainuosim.
Penktadienis, Liepos 12 d. š v . Jonas Gvalbertas,
mirti
jau
galima
butų"
—
EI
170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
gysčių, paleistuvavimų ir tt.
vių — buvusių karininkų ru
E2397
Klumpakojis ir Kokietka, Polka.
Šeštadienis, Liepos 13 d. Sv. Anakletas,
Badas išvaro žmones iš sa sų armijoje ir laike mūšio šiepė vienas žemaitis iš be
E2360 Varpelis. Valcas ir Mano mielas. Polka.
E3314 Dėdukas. Polka ir Saldžios lupos. Maršas.
laisvės
ištrukęs.
vo krašto svetur duonos, už patekusių nelaisvių pas vokie
E3799 Vilniaus Polka ir Tamsi naktis. Valcas.
E2002 Krakoviakas.
darbių ieškoti.
Badas pada čius ir civilių, bei ramiųjų Kokiu būdu reikia ir galima
E1700 Galopas.
*
ro, kad tėvai, motinos parda gyventojų. Vaikus neleidžiant
gelbėti mūsų belaisvius?
EI802 Mina Polka.
.
vinėja savo vaikus, mainikau- į vokiečių mokalflas Lietuvo
Vokiečio maistu peniamas
Kiekvienas rekordas įkainuoja 75c. Dabar yra laikas pirkti re
ja savo ir savo dukterų skai je, vokiečiams į t a r u s
rusų nei sveikas, nei gyvas nelik
kordus, n e s nuo rugpjūčio 1, 1918 pabraags ir kainuos po 85c.
ATSILIEPĖ ŠMEIŽTAIS.
atvejais tik sykį pagauna li stybe ir tt.
kiekvienas.
šnipo, ar persirengusiu karei si. Kuriame lageryje esama
ga ar sužeidžia priešo šūvis.
Badas užimtuose kraštuose viu esant, lietuvis areštuoja belgų, anglų, francuzų dar lie
Persiuntimo lėšas apmoku,
Pinigus galite prisiųsti iš kalno
arba
užmokėti tavorą priimant.
Į Amerikos prezidento kai- 30 atvejais—tik sykį pagauna palengvina visokią iš tenai mas ir genamas iš Lietuvos tuviams lengviaus: už skal
/
bą pasakytą 4 liepos visoms mirtingas suvis.
49 atvejais gyventojų deportaciją (išve Vokietijos gelmėn. O daž t bimą jiems skalbinių, bei kir
pasaulio tautoms, į paskelb- sužeidimo, tik vienas ka- žimą) kur kitur.
patarnavimą
gaunamas
niausią nežinia už ką, nes ne tą
tuosius tenai principus susi- reivis miršta nuo žaizdų.
Iš
Badas
sunaikina
tautos laisvėje esama senių, nebilių biskitas, plutgalis, spirgas.
tvarkiniui pasaulio ateičiai, 500 sužeistų kareivių vos viekraują, badas ištuština tau etc-.
Tųjų anglų bei francuzų išties
į kalbą, kurios turiningumui nam atsitinka po operacijai tos kraštą.
Bviso
lietuvių
belaisvių esama turtingų: nuolat turi
nieko lygaus dar nebuvo pa- palikti be kokio nors kūno
Badas vokiečiams padeda esama, apie 15—20 tukst. jį e konservų, biskitų, muilo.
sakyta, vokiečių ir austrų nario,
naikinti užgrobtas tautas, ba Pastovų skaičių, nuolat nau Rusai užvis blogiau gyve
3343 So. Haltted St.
spauda atsiliepė niekšiškai,
Karės laukuose šiandie ka das vokiečiams padeda į tų jiems pribunant, iškeliaujant, nantieji priversti knaiseliuomonkindamos savo skaityto reiviai taip aprūpinti sveika
Chicago, III.
tautų vietą gabenti savuo iš vietos vieton kelianties, nu ties atmautų duobėse, kad sura
jus, apgaudinėdamos savo vi tingumo fslygomis, kad jiems
sius žmones ir jais savo galy statyti negalima.
dus bulvę, kaulą, konservų li
suomenę.
:•:«
visokios nesveikatos ir ligos bę platinti.
—».
>ss
kučius.
^Vokiečiams
dažnai
pri
f
Kame ir kaip gyvenama lie
"Essen
Algemeine
Zeit- pavojai gresia mažiau negu
seina ties sąšlavynais sargy
Ko ginklas, • kad ir kraujutuvių belaisvių?
ung" rašo, kad Amerikos n a m i e gyvenant savo šeimyvienintelės, progos, kad tik ta ir kokiame pulke Rusijoje
bą
statyti
daboti
mirštančius
je mirkytas ne padaro, tą
Daugiausia lietuvių belais
prezidentas prabilo j pasaulį nos pastogėje.
vienintelė šalis Danija leidžia yra tarnavęs.
lengvai nuveikia badas.
vių esama Vokietijoje, iš da ma i sto ieškotojus.
apsivilkęs rūbais amerikoniš
maisto išvežti (tiesa gal but
Nuolatinieji kareivių mankNelaisvė yra už kalėjimą
Lietuviai
veik
visuose
logeŠtai
kodėl
badas
šiandie
lies
Austrijoje
(Bulgarijoj,
kos saunorybės, gi neištirti
ir
neilgam)
neatsigabensi
gi
štinimai tyrame ore ir regu- yra viena svarbiausia priemo
sunkesnė.
Nors paskutinioj
Turkijoj susekti nepavyko). riuose turi savo komitetus. maisto iš Amerikos.
gyvenimo amerikiečiai
lei- r •
•
*• •
•
Kiek
Tikros džiovos išvengus, nuo Nuo savo tautiečių gauna leidžia kasa, kiek joje esama bent valandoj žmonės leng
^V save apgaudinėti
j . . x . viso
.
h a n s gyvenimas stiprina ju nė karei laimėti.
džia
sveiiiatą, juos padaro išna
Tas išliks gyvas, kas gy- mirties išsigelbėjus, daugelis dovaną suskirsčius, vargin- visuomenės suaukotų pinigų, viau atsidusti, pagelba nuo
kiomis politikos svajonėmis.
šiais, lengvai išgydomais ir tt.
savųjų išvydę.
Daug
pabėga: dirbant laukų dar gesniems pagelbėjus.
vas išliks nuo bado.
" Volkszeitung" tiesiai šau
tuoj
siunčiame
visiems
belais
Patėmyta, kad tie vyrai,
kia:
Atsimenant, kad Lietuva bus ties Lietuva — Lietuvon, vargo turėjus, nuolat ban viams, be jokių skirsčiojįnių,
Lietuvių Centro Komiteto
Ipokri a, besarmati... k u r i e y f a t a r n a v ę k a r i u o m e .
džius
su
mūsų
belaisviais
lie
dirbant ties Olandija — Olantau vardas
Paprastas mūsų Ingaliotinis Kopenhagoj,
1
nėję susilaukia ilgesnio am- š i a n d i e v r a riI^e b a d o a P i m J dijon, Rotterdaman, kame da- tuvi škaį susirašinėti, dabar siuntiniais.
"Reinsclie
Westpnal»ene v.
,,
.
.
, ziaus uz tuos, kurie karmo- tųjų tautų, žinant, kad iš bar esama po ruso konsuliofjau su visais galim lietuviš- siuntinis atrodo šitaip: 6 sva
v.
A
w
Jurgis Savickis.
rai
duonos,
1
sv.
mėsos,
1
—
Lietuvos duona ir visokia geZtg.
sako, jog pats W n k k
•
• i
1
•
pieno, muilas, kart su'paka Ačlresas:
ingtonas kiltų is grabo, Kgir- menėje nėra
. buvę.
. . I rybe maitinasi nuožmus kai " globa' * apie 60 lietuvių. kai sužinoti.
J. S.. Litauisk Komite,
Nors
Lietuva
paskelb vimo bei išsiuntimą iškašeiais
Vokiečiams - rusams nuolat
A ^ ii-oi^ ™ „ „ i
• • ]•
Trumpai kalbant kareivio J
v
F
Box 214,
dc.s k a i p JOJO m e n k a s i p e d u u s i
....
_
,. . .
, ,,aerio kareiviai, visaip išnau savo belaisviais apsikeičiant ta
neprigulminga, . nors siuntinio kaina išneša 4-5 kr.
dodami tą kraštą, lengva su
šiandie suka istorija'ir savo • P»*»Jimas 4andie toks, kad'
Copenhagen, Denmark.
prasti kokiame* padėjime mū pakliūdavo Rusijon nemaža ir ir yra susitvėrusi Vilniuje (V-2 dol.). š i a valandą tesėjo
n e Uk
karingas užgaidas nori iSkelti f
^ n u s t o j a sveikatos, sų tauta šiandie randasi.
lietuvių.
Neutralių
šalių, pabėgėliams ir belaisviams me pasiųsti silpnesniems 3
iki tu šaum, principų viršų-1 het ?os
,dau^au
'«auna V
Šveicarijos, Norvegijos ir y- šelpti draugija, nors dalį ci tūkstančiams žmonių į 1—2 Stocks ir Bonds Perkami it Parduo
Badas
ir
visokia
priešų
s
v
l
s
o
k
l
a
s
h
g
a
s
s
t
l
p
r
a
l
u
sicruda.
nių, ant kurių rėmėsi pats S. P
™ J .
* priespauda išbadėjusių — tai patingai Danijos, tam tikrus vilių ir paliuosuojama, vie mėnesiu vieną siuntinį reik dami veiklus darbas. Andrews & Co*,
108 So. La Salle St., a i d ė t a 1900
Karės laukuo e
nok
dauguma
dar
negreit
na
Valstijų
formavimasis.
barakus
miestus
įsteigus
"Tageblatt" sakot kad va
* kareivio įš- Lietuvos gyvenimas šiandie.
tų gi pasiųsti bent 7 tūkstan
Reikia tik čiams silpnesniems, ir loge
priimama kariaujančių armi mučius pasieks.
visi kaizerio šalininkai kaip fo©* irgi taip sudarytos, yač
jų belaisviai. Tokiu būdu ir rai šelpti, pasakyčia tikrai riuose (ne ant darbų) esan
tik ir kariauja už tas tiesas, P
Amerikoje, kad nėra kaPRAŠYMAS.
apie kurias kalba prezidentas. I reiviams taip
skaudu, kaip
Danija priglaudusi yra apie pagelbėti, idant savęs verti tiems, po du siuntiniu į mėn.
būtume ir prieš kitus ne Tuomet butų normalė pagel
"Neue Frie Presse" šaukia P l a s t a i manoma, remianties
LIKTU VIS GYDYTOJAS
Lietuvių
Informacijiniam 20 lietuvių.
IR CHIRURGAM
nei
žeminties, ba.
ant Wilsono ir sako, kad jojo visokiomis pasakomis ir ne Biurui Washingtone reikalin
Vokietijoje bei Austrijoje privalėtume
t i k r o m i s ži
,"
Gyvenimą vieta
kalba, tai tik vienas p a v i r š u - 1
niomis, kurių žmo ga turėti paveikslų iš buvu belaisviai gyvena logeriuose, nei pavydu degti. Be pasto
SS1*
SO. HALSTED ST.,
Atvykus pirm dviejų metų
nėse niekuomet netrūksta.
vios
organizacijos
Amerikoje
ar
tam
tyčia
statomose
lentų
tiniškumas ir melas.
sių Ištikimybės Dienos paro
TeL Drover 7171
Kopenhagon,
kaipo
Lietuvių
tiksli
pagelba
nemanoma.
Pir
»
OFISAS:
Esa
Šitieji ir jiems panašus vo
dų. Daugelis kolonijų turėjo šėtrose, ar tvirtovėse.
SSSS So, Lee v m Sfc
BADAS.
ma ir specijalių logerių: su miausia reikia patiekti mais Centro Komiteto ingaliotiniui
kiečių spaudos balsai pabo
parodas
surengę,
įvairias
________
TAU:
4—8 vakare, nadėllc
ir atspėjus, jog belaisvių pa
do, kokiame šiandie padėjime
grupes, "floats-" sutaisę. Kad skirstomųjų — pakeleivingų to, antra — knygų, ir pagamis 19—1S ryt*.
dėjimas užvis bus sunkiausi s,
Šia gadynė badas atkrei
Telefonas BOULEVARD 717»
pati mintis ir spauda kaize
ilgesniai atminčiai buvusias jų, "mirštamųjų'* (pav. mirš liaus — apvalkalo, avalinės.
sutverus
belaisviams
šelpti
pė į save atidą ne vien pačių
rio intakoje.
s^i^^orys?r>^Tg»ysgirs¥o-¥S¥i
iškilmes
pasilaikius,
buvo tantieji nuo džiovos logeriuo Yra jau susitvėrusi Ameriko
įstaigą,
jai
nuolat
augant,
bet ir šiaip
Lengva suprasti, kaip gud badaujančiųjų,
imamos f otografi jos-paveiks se Sprottau, kame esama ne je įjetuviams kareiviams šelp
visuomenei vis plačiau pririai vokiečiuose slepiama nuo jau visčkių veikėjų.
lai. Prašome visų, šiokius ar maža ir lietuvių). Nuolat ty ti draugija, nekalbant jau
žmonių tikroji teisybė ir koSudarytos statistikos šalių tokius parodų, grupių, įreng sant ankštose kamarose, nuo apie tai, jog greitu laiku pra jaučiant i r belaisviams vis
VYRIŠKU DRAPANŲ
daugiau
atsikreipiant,
tvir
dės
atsirasti
nelaisvėje
ir
iš
Komis jau desperatiškomis apimtųjų kare
parodo, kad tų vežimų fotografijas turin lat matant vis tą patį draugo
: BARGENAS :
b a d a s tio e
karė e s v e r ė
nei
tai
tikimasi,
jog
tikslas
vi
priemonėmis, plūdimu, kreipii
^
Amerikos
lietuvių
belais
Hftojl neatimti, daryti ant už
čius, Lietuvių
Informaeijų veidą, daėda ir pati kamara,
kiek ne mažia
- siems maisto patiekti išsipil
sakymo
siutai ir overkotal, ver
mu minties ir tt. gelbėjama sa* už smarkiaukuriems
pagelba reiBiurui susiųsti. Tie paveiks ir draugas ir viskas aplinkui. vių,
te* nno $99 iki $59, dabar par
sius ginklus.
Anaiptol, bave
siduoda po | 1 6 Ir $26.
nors
biblijbsy kės teikti, — ar ^negalėtų dys.
lai bus sunaudojami plates- Kalėjimuose
Nauji daryti t*tavl n n o $11
Norint
rašyti
Lietuvon,
Bene bus tai simptomai ga- d a s b l ė d i e s žmonijai yra pa niai publikacijai, lietuvių vei galima pasiskaityti, o čia nei šioji draugija išplėsti savo
Iki $86 siutai Ir overkotal, nno
$7.5$ iki 18 dolerių.
lo kaizerinės intakos sviete, daręs šioje karėje daugiau už kimą garsinti ir save su A- to nė*a. ^Taip nervai — šir veikimo ribas ir apimti taip laišką, gi pasiųsti tiesiog ne
Pilnas
pasirinkimas
kailis
jau
visus
—
lietuvius
belais
galima,
meldžiama
prisiųsti
kiekvieną kitą ginklą.
pamuštu
overkotų.
dis
suirsta,
jog
bijoma
pa
merikos žmonėmis dar labiau
Visai mažai vartoti siutai Ir
laišką čionai, aiškiai nuro
Badas skaudžiai palietė tas supažindinti. Prašome.
žvelgti per langą.
Teatrų vius.
KAREIVIO PAVOJAI.
overkotal vertės nuo $85 iki
visas tautas, per kurių žemes Lietuvių Informa#jos Biuras pramoga esti kasdien atneša
$86. Dabar $6 ir anksčiau. Kel
Iš Kopenhagos, apart cuk džius kam privalo būti žinia
nės nuo $1.68 iki $4.6$. Vaikų
Remdamiesi praeities karės perėjo priešo kareivija.
mas, vokiečių iškoštas, politi raus, visafeo dar galima pa suteikti ir nuo ko. Mes oficisiutai nuo $8.99 iki $7.6$. Ta*
' 703 — 15th St., N. W.,
lisos
ir Kuperal.
atsitikimais, esame pripratę
Badas tuose kraštuose nuokos biliutinas. Naujas vaiz siųsti nelaisviaius.
Tautie jaliu būdu pasiųsime žinią
\Vashington, D. C.
ATDARA KASDIEsTA
manyti, kad karės laukuose stolhj padarė daugiau ir jų
dų pasaulis.
Nagrinėjama, čiai neužmirškime tos, gal but į i e t u v o n ir duosim atsakymą.
tt
kareiviui daug gresia visokių bus ilgam tarpulaikiui, negu
Toks sužinojimai tęsiasi ne
8 . OOBDOlf,
pavojų, kad^ karėje kareiviai kad but buvę užėjus kitomažiau 3 mėnesių. Visokiais
1416 8. Halsted St., Ch§e*io,BL
žusta jei ne visi, tai jų didu kioms nelaimėms lydinčioms y
reikalais susižinant su Kopen
>..-\ -K*. -K/..
karės ginklus.
ma.
hagos Lietuvių Komitetu mel
Bado nuostoliai yra baises
džiame pačto markių nedėti,
Tįesa, taip būdavo pirmiau,
IIIIIIIIlllllItlIlHlllllilIHIltlIllIflllIlIlIlIlII
susirašinėti gi prašome lietu
kuomet ginklai nebuvo taip ni už nuostolius ginklais da
Pačioje karėje, nuo
viškai.
tobuli, kaip šiandie, kuomet romus.
gydymo mokslas ne buvo taip ginklų žūsta vien kareiviai,
Ar išskaičius mūsų tal
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirišsivystęs, kaip kad šiandie vyrai pastatyti po ginklais,
pinamuose belaisvių sąrašuo
os Mentholatum Co. Prisl eisiant
yra. Tuomet atsitikdavo, kad gi nuo bado miršta vyrai li
se, ar šiaip bus suteikiama agult ištepk veidą mosčia per ke
moterys,
eilėje 10—15 kareivių miru kę namie miršta
pie kiekvieną lietuvį belais
lis vakarus, 0 padarys veidą tyru
vį smulkios žinios.
Gimi
sių nuo visokių ligų, vienas miršta vaikai, miršta ištisosir skaisčiu balių.
Toji mottii
UJL
Food
Admlnirtratioa.
šeimynos,
miršta
tautos.
nių
paieškojimą:
prašome
mirdavo nuo šūvių.
Br'er Tater ain't skeerin' u p a
ifiima plėmus raudonus, juodus ar
ghos*
w
e
n
k
o
say
we
alls
mus'
eat
pasicupinti
savo
artimai
Badas neša žmonėms ne lesa wheat e n leas m e a t en savo all
Ištobulinimas gydymo ir
ba šlakus ir prašalina
visokiai
de
fat
en
sugar
we
kin.
W
e
h
a
s
jist
siais
nelaisvėje
esančiais.
įvedimas kareivijai higienos vien mirtį, bet po draug vi
spuogas nuo veido. Kaina dėžu
got ter feed dat big army e r nghtin'
padarė, kad šiandie kareiviai sokias ligas, kurių nėra pas aojer boys, en we kin do hit by eatin'
Jeigu.
ieškoma
abejotinas tės 50a ir $1.00. Pinigus galit
right smart mo' taters en garden sass
ne žūsta taip, kaip jie žūda kareivius, o jei yra, tai vis en eatin* m o ' tiah en garae 'atid er
belaisvis,
(nežinia
ar iš- siusti ir Rampomis.
pork and beef.
Ef w e alls don't
vo anais senais laikais.
tikrųjų nelaisvėje y t a ) y tuone taip daug.
Be to, bado gin ter feed dem wjers right now
J. RIMKUS,
we'll
be
feedin'
somebody
'/o'
long
LIETUVIŲ BIURAS KOPĖNGAGOJ BELAISVIAMS
Šios karės vedamos skaitli- apimtose šalyse ne pateikia- e» it woa't; be us.
met reikia apart pravardės p , o . Box SB, Holbrook, Mass.
ŠELPTI.
nės parodo, kad pavojaus 29 | ma tiek visokio gydymo, kiek
nurodyti, gimimo metai ii vie- „„,„„„,„„„„„„!„„!„„,„„„„„„„„„
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DRAUGAS1

padėjimą
ir tt. Ta proga ir soeijalis- Lietuvos vargingą
tų vaikai nuadojasi. Katali ir meldė, kad kiek kas gali
kai jiems nepavydi.
Sako: paaukotų del sušelpimo bro
4
* kaip socijalis£ai mokės skai lių bei seserų Lietuvoje. Pra
tyti, rašyti, tuomet ir nebus kilniam užmanymui visi pri
socijalistų". Gal gi ir teisy tarė ir tuojau tapo suaukota
4 dol. ir 25e.
bė.
Pinigai prid»oti vietos Tau
Socijalistai, po sumušimo
vietos
vargonininko
labai tos Fondo iždo globėjui p. M.
Ižiaugėsi, nes norėjo sukur Zdanevičiui.
Geistina, kad ir daugiau
styti vargonininką, kad jis
pradėtų grūmoti soeijalistams panašių varduvių butų.
Radviliškietis.
atkeršijimu, bet nesulaukę
vaikščiojo noses nuleidę. Tur
būt jie manė,'kad visi yra to
kie, kaip socijalistai pilni
.keršto ir troškimo nekalto
kraujo.
O Gaulis dabar įpuolęs į to
kią desperacija, kad mažai ir
miega.
Vistiek jam rodosi
baisu nešioti dėmę nekalto
kraujo. Tas tai gal šiap taip,
bet nežine kaip dar bus su
teismu, juk jis aiškiausiai ži-

SPRING VALL8Y. ILL.
Vietos lietuviai, kaip ir ki
tos tautos per Ištikimybės
Dieną pasirodė patrijotais.
£jo visi, ir katalikai ir socijalistai. Maršavo pirmiausiai
katalikiškosios draugijos, o
paskui visi bedieviai ir sociNetrinkite ant į
jalistai.
Tas labai nepatiko
Sumušimų arba skaudančių
socijalistams.
Ir kurgi tau,
muskulų.
nabagai. Laukė, laukė palei
miestą, kol ateis katalikai
toan's Lmimentas greitai
nuo bažnyčios, o atėję, papagelbsti be jokio trinišmurkšt ir eina pirmiau ir dar
mo. Daug geriau negu kokad kas pirmiau eitų, dabar
kie pleistrai arba mostis, ne
gi klebonas, Sus-mo kuopa
dažo skuros.
ir tt.
Man rodos nėra ko
pykti, jeigu valdžia taip liė< Turėkite buteli gatavai atsitikime
runiatizmo užpuolimu
neuralgijos,
pė.
strėnų
skaudėjimo,
išsisukimo
ir ki
, ,
...
i i • ••
U. S. Food Administraticn.
tų
negerumų
vartokite
Sloan's
LiniPo apvaikšeiojimui sustojo n o , k a d r e i k ė s a r k a l ė j i m a s
oi' Br'er Rabbit better make his
meutas.
i*
v - „ „ i - j - ,se'f mighty skeerce en not go pro
palei mįesto svetainę, kur bu
ar
užsimokėti. j k k i n . V u n . whar dere'i cooW
vo visų tautų vėliavos iška pamatyti,
R k n T u l a c v r n n q H n n t i < « T U I V I P > g c i n * o n * ' c a u s e a rabbit in a pnt. is
bintos. Lietuvių buvo didžiau akimuas yra paauoias pa^ įe- w goin , t e r l o o k p 1 i g h t y g o o d t o m o s .
have'count
+er save
Įw
( i « l d a r n r i s i p i s ' folks'll
ennybodykinder
'fo' long
er folka
sia. Amerikos vėliava buvo at JinO it pe ii sMmn iui ii
wheat flour fer comp'ny en eot bread
u a i
a a r
rnd
P ™
havin'
ter save
moat.
0 'Sidea
made outen
dis onyere
"substitute",
skirai iškelta. Amerikonai pa
flour. Dat wise oi' owl dono Kty dat
aplankyti, to
win do war you got ter foed do
matę pirmu kart negalėjo at ir Washingtoną
sojer
boys dat's doin' de fightin'.
sigėrėt gražiomis spalvomis juk šis dalykas paliečia Ame Dat'a w'at's takin* do wheat cn meat.
ir žirgvaikiu. Už padirbimą rikos garbę ir pro-germaniz
vėliavos p-lei Masiokutei pri mą, nors tas oicilikas sakosi,
guli pagarbos žodis, nes tai kad jis yra ne pro-germanas.
ištikrųjų
gražiai
padirbo. T^i ne saliune kam galvą su iiitiiiiiiiiiiiiii>ii<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiHniitiiiitHiiiHieniiiuihiitiiiiiiHiHiiu
Spring Valliečiai ilgai minės skaldyti ir tuo pasididžiuoti.
Svečias.
tą dieną, kurioje pirmu kart
ROCHESTER, N. Y.
pamatė didelę lietuvišką vė
SU DOVANOMIS (PRIZES)
*- PARBNOTAS
liavą.
Pavyzdingos varduvės.
L E I B . G V A R D I J O S D . L . K. A L G I R D O
Iškeliant Lietuvos vėliava
Liepos 3 d. Povylas PranoN E D Ė L I O J Ę , L I E P O S - J U L Y 1 4 D. 1 9 1 8 M.
bažnytinėje sevtainėje vietos kas, paminėdamas savo var
DARŽE,
Riverside,
Iii
klebonas pasakė prakalbėlę. duves buvo surengęs pasilink BERGMANS
'
ĮŽANGA 25c PARAI
sminimo vakarėlį.
Svečiai P r a d ž i a 10 v a i . r y t e
Buvo ir kitas programėlis.
Po ^užbaigimui apvaikšrio- gražiai ir padoriai besilinks
Gerbiamoji publika yra širdingai kviečiama atsilankyti ir nesivrluoti
a
n
t
i
n u s v pramogų PIKNIKO., kokio dar lietuviai nt'ra. turėję.
jimo katalikai susirinko pa mindami neužmiršo ir Lietu
Muzika bus-pirmos kliasos.
lei kapines, kaip sakant, ant vos nukentėjusios nuo karės.
PASTABA:
Iš visų dalių miesto važiuokite :'2roH gutvt's karais iki
pikniko ir ten turėta progra- P. M. Kulbis pakalbėjęs ke- susios, o rš ten paimkite La. Grange karus, kurie ai
pfie ciar/.o.
mėlis.
Sudaiuota dainų, pp. | lėtą žodžių į svečius, trumpai ĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiM^.: 'unififimiiiiiiim
'(M
V. Daniasas ir J. (jrudis pa-1 apipasakojo apie dabartinės
sakė prakalbėles ir \ isi >u ;<•»*- _ • « _ _ _ _ — _ _ - _ _ « _
nr-.
rais įspūdžiais išsiskirstė.
Ant rytojaus 3 d. liepos vėl
surengta piknikas su progra
mėlis. Sudainuota dainų, pp.
p-ė M. Getautienė padekla
mavo, p. J. Čeputis pasakė
gražių prakalbėlę.
Žodžiu,
paėmus tas dienas, linksma,
kad katalikai nesnaudžia.
Ned. 7 d. liepos L. V. 28
kp. laikė mėnesinį susirinki
mų, kuriame buvo daug daly
P A T R U 0 T I Š K 0 S GIESMĖS DAI
kų apsvarstyta. Nutarta su
NUOJAMOS PUIKIAUSIO CHORO
lošti veikalų " Geno vaite".
Širdis plaka ir kurtu linksmumas ap
Los didžiausioje miesto sve
ima kada tie švelnus balsai 'susilieja Į
neapsakomai gražią harmoniją ^erai
tainėje. Sumanyta sutverti or
žinomos meliodijos. , Malonus soprano
kestrų, susirašė 8 vaikinai ir
balsai su choro ant antros pusės, pada
daug kitų mažmožių apkalbė
ro viena iš gražiausių.
ta, k. v. apie chorą ir tt.
10-inch 75c. (Kanadoje 85c).
Žvilgterėjus į Vyčių judėji
KARALIENĖS ANIOLŲ PARAPIJOS
mų irgi yra iš ko pasidžiaug
CHORAS I š BROOKLYNO, N. Y.
ti, kad jaunimas (veik visi čia
E3289 (Kur bėga Šešupė.
augę) moka ir vasara veikti
(Karvelėli mėlynasis.
ir dar kaip.
Tų pačią dienų S, L. R. K.
PETRAUSKAS DAINUOJA
A. kuopa irgi turėjo susirin Apie knnigaikstį ir neturtingo žvejo"
kimų, kuriame p. Balanda iš
mergelę.
Chicagos sutvėrė Labdariij
Kas gi nežino apie ta. stebėtiną, senu
Sų-gos kuopų iš - narių. Pa laikų pasakojimų, apie didį kunigaikš
žymėtinas susirinkimas buvo, tį Keistutį, kuris taip dideliai įsimylė
mat veik visi suaugę jame jo į gražia neturtinga, mergaite ir su ja
priguli, tai ir susipratimo per apsivedė? Petrauskas išreiškia tą raesusirinkimus netrūksta. Kaip liodijų garsiu ir pilnu simpatijos balsu.
ĮDAINUOJA TENORAS MIKAS
matosi, tai S-mas subitins vi
PETRAUSKAS.
sas pašelpines draugijas, nes
anos silpnėja* o susivieniji E2357 (Birutė.
(Kur banguoja Nemunėlis.
mas tik stiprėja.
^
• Beje, bučiau ir užmiršęs pa
sakyti, kad susivienijimas tu
r
ri didelę, gražių Lietuvos vė
liavų, kuri plevėsavo 4 d. lie
K2358 (Darbininku Marsalietė. M. Pctrauska*,ten.
- K3313 fS^ukruskime broliui. Newarko choras.
pos šalę miesto svetainė.-,
(Sukeikime Kova. M. Petrauskas, tenoras.
( E i n a garsas nuo rubežiaus. Newarko chor.
prieš visų svetimtaučių akis.
E3873 (Vasaros naktis. Mazurka. Col. Benas.
Eo290 ( K o liūdi putinėli, ko liūdi. Brooklyno chor,
Spring
Valliečiai
labai
(Loja šunes ant kiemo. Brooklyno choras.
(Juokdario šokis. Tarpt. Colubios Benas.
džiaugiasi, kad šių vasarų jų
vaikai gerai mokinasi lietu Kiekvienas Coiumbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint
bile vien$ tų Rekordų, tje jokio atlyginimo. Jis duos Jums
vių 6v. Onos parapijos moky Jums
katalioga Coiumbia Rekordų jusų tautiškos muzikos. Parašyk pas
kloje.
Mokinama: katekiz
savo pardavė j ei.
mo, lietuviškai skaityti ir ra
šyti. Skaitymo, rašymo kur Pirkite Suv. yal.
Kaip pirksi rekordus, reikalauk Coiumbia
sai padalinti j tris skyrius. Taupymo markes.
rekordų ir nurodyk kiekvieno nujnerius.
Pirmame mokinama A B C ir
Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo.
tt., antrame mokinama tuos,
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY.
kurie gali paskaityti ir kiek
parašyti, trečiame giamatika

S

Linirnent

Didelis Iškilmingas Piknikas

c

REKORDAI

Kiti Lietuviški Kolumbijos Rekordai su
Lietuviškoms Meliodijmos.

}.»•••••••»»»»

Telefonas: McKinley 6764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS
8457 South West«rn Boalevard
Kampas W. S*-tos Gatvės.

•

• • » » • '

Telefoną*: PULLMAN

- »

843

Dr. D. J. BAGOČIUS
ĮiUl'l'ĮJ VIS GYDYTOJAM
m OBŪERURGAS
1I7S1 8 0 . MICHIGAN AVE.,
ROSELAND, ILLINOIS
! • • •

• ••>

*-»J

DE. SIGMUND MANN \[

V. W. RUTKAUSKAS

Daktare ir ahimrgaB

ADVOKATAS
Veda. Bilas Visuose Teismuose
Ofisas DidmiestyJ:
60 W. WASHINGTOX STREET
Kambaris 609
Tel. Central 6478
Ofisas; ant Bridgeporto:
3205 SO. MORGAN STREET
Tel. Yards 730

Gyvenimas, 813 W . SSrd St.
Tel.
4681.
x ^ . Yards
. ^
....
B

• •••••••••

Kj

3HESTO OFFISAS
Michigan Boulcvard JiKtg.
Suite 922
Micbigan Are. k a a p . Ws^JHnji<m
gatrės.
AdynįfB 11 iš ryto iki 1 po ptety.
OWFLSAS
5146 W. 25th g a r e ė
F«—
Moti Are.,
Cicero, 111.
Adynosc^ nuo 2 iki 4 ir nuo .7 ikj.
9 vakare.
Nedaliomis nuo 10
iš ryto• 4ki' t2.
-TattfiNU* Cicaio 656
K e m n T i f c i n n i i , Tąwndą|ę * 3 2 o |

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS

NEDĖLIOJĘ, 1 4D. LIEPOS

LIEPOS DAILI LAISVOJI

NATIONAL GROVE
RIVERSIDE ILL.

IŠVAŽIAVIMAS

MILZINIS
KAS

T

C

!

m

F

±

•II

•

'•• '

Parsiduoda bnčernė tr flusULUė.
Labai gera biznio vieta.
Vienintelė
prteia#Us pardavimo, tai ta, kad sa
vininkas yra saaklacna* kari uomene.
Vieta tanai tirštai ttetovtų Ir
lenkų apgyventa.
Ateikit* pažiū
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIUIUJIIIIIIII
rėti, o gvarantuojame. kad Joana pa*
PaieSkau
Albinos
Varnagiriutfs, tiki. K a n a pigi. nes esame privarą*
DAUO NEGYVŲ ŽUVŲ.
paeinačios Ii Suvalkų gub., Kalvari U parduoti.
Atstfiaukite tuojatra
jos parp., Traklftkiu kaimo.
Malo-

CHICAGOJE.

EŽerO

Miehioran
.

Vilnys
y

n

ant

lte

kranto įSplauja daug negyvi?!

0eorife

stankevicz,

žuvų. Apie tai a t k r e i p t a doma j P. O. BQX 147
Gien Lyon, Pa.,
sveikatingumo
departamen
PaieAkau vietos kaipo vargoninin
kas.
Tisai liuosas nuo kariuo
tui. Analizuojamas ežero van menes. Ksu
Meldžiu atsišaukti }
duo. A r kartais čia nebus ko
"Draugo" Administraciją,
•
1800 West 46tn St..
kio vokiško šnipo darbas. Su
Chicago, 111.
vandens vartojimu šiandie rei
Paieškau lengvaus darbo.
Esu
kia but atsargiems.
mokslą ėjęs Lietuvoj.
Meldžiu atsi

PRANEŠIMAI,
L. Vyčių Chicagos Apskričio
kuopų domai.
Primename apie susirinki
mą, kuris įvyks pirmadieny
je, liepos 15 dM Dievo Apveiz
dos p a r a p . svetainėje: Union
ir 18-ta gatv., 8 vai. vakare.
Reikės apkalbėti tradieijinio išvažiavimo, rengiamo lie
pos 21 d., reikalai i r d a u g ki
tokių reikalų sąryšyje su ateiteis darbais ir veikimu.
Geistina kuoskaitlingiausio
dalyvavimo atstovų.
L. V. Ch. Apskričio Valdyba.

JOJTAB TOPOL&KI,
4503 Wblpple 8tr M

«*
Prisiųsti jos a n t r a i , k a s apie
ja žinote, sekančiu adresu:

šaukti sekančiu adresu:
Jonas Almanauskas,
5542 Shields Ave.
Telefonas Wentworth 7775.
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JOSEPH 0. WOL01
Lietuvis Advokatas

•»»»•».

i

39 So. LaSaRe St.,

Vakarais 2 m

i

Chicagos apielinkių lietuviai naudokitės proga.
Visų Laukią Dievo Apveizdos
Parapija.
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W. 22nd Street

RockvraU 6099
Realdenc* Humboldt 4 t
CSICAGO, rLLWQIS

'

,

lUUfiMiiaiiiiuuiiuiuHiuHiiiiiiHiniinij
.

Pr. G. M. GLASER

Parsiduoda S lotai. Ubai pigiai.
Lotai labai garoj prie l t Ir CaroUns
gatvės.
Bulvaras, gatvė kartinė,
Oary, Ind. AtailiepkJt* lattka arba
SssaašaSkSJL
Atsisaaklt
Konstantas Vertelka,
IS1 Cnarles Str.,
Racine, V i s .

WE5T SIDEJE - 23rd PI.

P R A K U K U O J A SS METAI
a r v e n i m a s Ir ofisas
8144 S. Morgan S t , kart* I
*
CHICAGO, ILL.
SpedjaUsta*
VyrUkų tr Vašką

Arti Western

Taipgi
OFISO VALANDOS.
iki 9 ryto, auo 12 UU S pa
Ir nuo S tkl 8:19 vak. Nedalios
vakarais ofisas uždarytas.
Teleptume Taros «S7.

Vežimas so Viršui

Parsiduoda labai pigiai pas K.
Kaplan and Sons, Leather ir Finding
ANT PARDAVIMO
Lotas ant Fairfield Ave. arti 44 Krautuvėj, 4(0S So. Ashland Ava.
gatvės, skersai gatvę nuo lietuviš
Pirkite savo akuras. čevarykus ir
kos bažnyčios. Kaina $600.00. At
kitus reikalingus dalykas
čevarysišaukite:
Sydle,
kams nuo masų.
Room 411 — Hartford Bldf.
Telefonas Randolph 426S

.

•

„

_

Avenue

j

D. LIEPOS

NEDEUOJ,
w

8:45 valandą vakare

Dr. M. Stupnicki

•

3109 So. Morgan Street
CHICACO, ILLINOIS
Valandos: — 8 lkl 11 B ryto;
8 po plstų iki 8 vak. Nedėliomis nuo 8 iki. JL vai. vakare.
Telefonas Tardą 8434

^

ANT PARDAVIMO
300 sėdynių, Teatras, namas ir ki •iiiNJiiiiiuiiiiiuuiuiiiiiinuiiiuiiiiiiun
ti įtaisymai.
Daro gerą bizni per
visa meta. Didelis bargenas ir nori Reaid. 99 S S. AabJLand Blvd. Cblcaco
Telefonas Haymarket 1844
pardoutl greitai.
Atsišaukite tuojaus, 7 vai. vakare į
Teatre,
1404 So. 49th Court,
Cicero, IU.
Rasas gydytojas ir obtrargas . i
Imame paveikslus diena ir naktį
SpecljaUstas Meterlaką, Vyrlakų. '
Dirbame padidinimus Iš visokių fo
Vaikų tr vtsa cnrenlAkų Ilgų
tografijų ir parduodame rėmus.
Ofisas: 3354 S. Halated S I , Ckicago
Darbas užtikrintas.
Telefonas Drover 9493
F. M. SZWAJKOWSKJ,
VALuaN»Gs}: 19—11 - ryta 4 - ^ . P*
pietų; 7—4 vak. Nedėtiems 19—42 4.
1412 So. 48th Ave., Cicero, Illinois. SUUIUJIIUIIUIIUUJJIIUJIIIUIUIUIIUIUIIII

M M

DR. A. A. ROTH

=

' V '

I

•

Atvirame Ore Perstatys Visuomenei Labai Nau
dingą Užimantį Žavejantį K r u tarnuose
Paveiksluose Vaizdelį
•

7943

Dr. C. Z. V eželis
Valandos: a d o 9 ryto Iki 4
Nedaliomis pagal sutarimą.
4714 SO. ASRLAKD AVKKI

FOTOGRAFAS

Išpažintis

Pasalpties

Auka

= . . * • • • • - . . . :

CICERO, ILL.
rg i

_ L. D. S. SUSIRINKIMAS.

t:'jt

Atejes Tikrai Gėrėsies. Nebuvęs
Vien Tik Gailėsies

•

Iš priežasties vasarinių išva
žiavimų, Liet. Darbininkų Sąjun
gos 49tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus subatoj, liepos
13 d., vakare, vietoj nedėlios, lie
pos 14 d. Susirinkimas bus lai
komas Šv. Antano parapijos sve
tainėj. Ne tiktai nariai, bei na
rės, bet ir visi trokštantieji pa
gerinti savo luomo gerbūvį ir
darbininkų judėjimą užjaučiantieji yra kviečiami ant to susi
rinkimo atsilankyti ir į minėtą
sąjungą įstoti.
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Temykit! Bus platesnis paaiškinimas rytojaus "Drauge".

Valdyba.

'
• '.

•

-1

S. L. R.-K. A. 163 kuopa, lai
kys savo pusmetinį susirinkimą,
liepos 14 d. š. m., 1 vai. po pietų,
Šv. Kazimiero Vienuolyno Aka
demijos svetainėje, 2634 W. 67th
gat.
Visi nariai ir norintieji
prisirašyti yra nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti j minėtą susi
rinkimą, nes yra daug svarbių
dalykų aptarti, apart kitko bus
renkamas naujas raštininkas, tai
gi nepamirškite susirinkti.
Nuoširdžiai kviečia visus,
163 kp. Valdyba.

Užtikrina lengvą pradėjimą, švei
nų suskūbinimą ir daugiau spė
kos myliose ir greitume.
• •

Tautos Fondo 60 skyrius lai
kys savo mėnesinį susirinkimą,
liepos 14, bažnytinėje svetainėje,
tuoj po pamaldų.
Visi nariai malonėkite atsilan
kyti į susirinkimą, nes yar labai
kyti į susirinkimą, nes yra labai
svarbių reikalų svarstyti,
v
Valdyba.
^ i
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Ked Crown (jasoline yra geriau
sias gazolinas kurs yra išdirbtas
automobiliams.
*

•

:

BRIGHTON, PARK.
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Pripildyk savo tanką su Red Crowri. Patčmysi gyvumą, greitumą ir spėka savt)
inžine. Skaitliuok kaina per mylia.

—K
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ALEI. MASALSKIS
ORABORIUS

ERNEST VVEINER Orv Goods

LAatuvts graborlos. Atils
iu f i i o k i a-a
laldotuTea koplglauslal. Tu
riu savo karabonus ir automobilioa
Taipgi dides
nė dali grabų
patįs dirbama.

180O W . 4 7 t h G s t v e ,

fies dnodžune dvigubas S tempas
Ketvergius ir Subatomis.
Dideliams pasirinkime gaunami,
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, Hebes ir Jekutes.

3307 Aubnrn Ave.,
Telephons Drover 4189.
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TsL Cicero M 2 .

Dr. S. NAIKELIS

iimin

BANK
COFFEE

• m m »•

—

WS.S.

V A R SAVINOS STAMPS
1SSVEDBY THB

UMTTED STATES
GOVERNMENT

tvėJal
tr
daug
tuvių parduoda tą
pačią kavą po 80c.

.

PIRKITE

STANDARD OIL COMPANY
[Indiana)
•

72 W. Adams St

JShicago, U . S . Ą .
rs* f,

Kampas Woid gatve*

•ĮISiMllFJHIW.¥AĮajfiJgML'il9.'JMiSJrOJ

METUVIS GTDTTOJAS
IR CHIRURGAS
4S4T W. 14th St., Cicero, HL
TAULNDOS: nuo 9 UU 18 Išryto,
nuo 9 iki B po plstų, nuo 7 iki
f vak, Msdėiiomls: nno 9—18.

PADARYK ŠIANDIEN

LIETUVIŠKA KRAUTUVE

Dr. A. R. Blimintliil 0. D.
AKTU SPECIALISTAS
Patarimas DjkaL
Ofiso valandos: nuo 9 Ii ryto lkl 9
vai. vakarą. Nedėliomis 9 lkl 18.
4449 8. Asblasd Ava. ttstiK. 47 S t
4*17
S4ST

GERIACSIS
SVIESTAS

45c
»rffiST 8IDE
1378Milwaukeeav
2064Milwaukeeav
10 M Mtlwaukee av
1810 W.Madison s t
8889 W.Madlson s t

19c

Riešučių
gearas po

29c

/

DAIRV
;

1644 W.Chicago av 4141W. ISad s t
188«BlueIsiandav
2611W.Nortbav.
1917 So. Halsted s t 4088
av
1888 So. Ralstadst 8447
1818 W. l l t h s t
8.AShlaad*v.

39c
ĮTORTH SEDE
409 W.Division s t
71d W. Nortb av.
1040 Lincoln av.
1144 Lincoln av.
8418 K. Clark s t

