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TALKININKAI MUŠA VO
KIEČIUS 105 MYLIAS IL
GIO FRONTU.

METAI-VOL. III.

No. 168

suniužginti. Kitaip jis galtėtų BOŠKARIOVA REIKALAU
pavergti pasaulį. Tuomet vi JA 70,000 KARIUOMENĖS.
sas tautas ištiktų baisiausias
vargas. Visur užviešpatautų Kerenskis leidęs Rusijai tik
nupulti.
Talkininkai krikštauja; teu vokiškoji baudžiava. Taip ne
turi but ir nebus.
tonai dantimis griežia.
T
•
•
Washington, liep. 17.— Ži
#
Londonas, liepos 19.— Vy
Dabartinis mūšių frontas noma rusų moterių "mirtie^
riausias talkininkų
armijų labai interesingas. Kuomet batalijono" pulkininke Boš•
vadas, gen. Foch, pagaliaus birželyj vokiečiai
pertraukė kariova atėjo senatan asme AUSTRIJA LAIKYSIS ŠIO
VOKIEČIAI ATIDUODA
užklupo vokiečius. Su savo savo ofensyvą ties Marne, niškai prašyti Suv. Valstijų
BELGIJA.
J E KARĖJE.
armijomis pakėlė ofensyvą tuomet jie ten buvo isivare pagelbos Rusijai. Pagelba rei
ten, kur vokiečiai visai nesi kyliu, panašiu į raidę " V " . kalinga kaip ekonominė, taip
Taip tvirtina premjeras
Už tai reikalauja kolienijų.
tikėjo. Vakar ryte, būtent, Pats laibasis kylio galas buvo militarinė.
Seydler.
Apsitaisius uniforma Boš-j
talkininkai pradėjo užpuoli atsispyrės į Marne krantus.
Londonas, liepos 19.—Daily
mą 25 mylių ilgio frontu tar
(ii šitoje ofensyvoje vokie kario va liepos 15 dieną pra
Amsterdam, liep. 19.— Su Express korespondentas iš
I
ne Aisne ir Marne. Taigi da čiai perėjo upę Marne ir pa bilo į senato narius, prašyda
AMERIKONAI SU PRAN AMERIKONAI STOVI KAIP bar truškinamas
vakarinis sistūmė vienur kitur pirmyn, ma, kad ši šalis Rusijon kuo- šaukta Austrijos parlamentas. Amsterdamo praneša:
Vokietija sutinka apleisti
CŪZAIS EINA PIRMYN.
vokiečių kylio, atsispiriančio tatai tasai kylis šiandie pa veikiausia pasiųstų 70,000 a- Premjeras vo n Seydler kal
PLIENO SIENA.
bėjo. Vokiečiai atstovai prem Belgiją su vienatine tokia
ant upės Marne, šonas.
merikoniškų kareivių.
našus
raidei
"
U
"
.
To
kylio
Tenka armotų. karės medžia Neleidžia teutonams persimes
Jinai pažymėjo, jogei pati jerą pasitiko su didžiausiomis svarbia sąlyga: Turi jinai at
Talkininkų netikėtas paki dešinysis sparnas tečiau trum
gauti savo kolionijas, taippat
gos ir nelaisvių.
ti per Mafne.
limas toje vietoje, kur vokie pesnis už kairįjį.
Dešinysis apsiimanti sumobilizuoti 50,- ovacijomis. Čekai atstovaituri but jai atviras kelias
000 rusų kariuomenės, kuri trukšmu.
čiai
neturėjo
ofėnsyvos,
pas
sparnas
atsiremia
į
Soissons
PARYŽIUS, liepos 19.—ATarp kitko premjeras kal prie tų kolionijų.
sykiu
su
amerikoniška
kariuo
tariesiems
gali
padaryti
mir
apyjinkes,
gi
kairysis
į
merikonai su prancūzais savo Washington, liepos 19.—
Sakoma, kad taip yra pa
mene padarytų skaitlingą ar bėjo:
tina
smūgi.
Nes
tas
sulaikvs
Rlieims
apylinkes.
pakeltoje prieš vokiečius o- Vakar gauta žinių nuo gen.sakęs kanclieris von Hertling
miją rytų fronte prieš vokie
Kas link Austrijos Vengri
Pors lin 0
vokiečių
pašėlusį
veikimą
ki-j
To
kylio
laibajam
gale
ir
fensyvoje Marne-Aisne firate Į
J S ' vyriausiojo ameriį Skandinavijos laikraštinin
čius.
jos
vidujinio
stovio,
mūsų
tam kylio šone, kur jie pra- k a į rrialam
į 0 j a m šone
kus.
vietomis pasivarė pirmyn per k o 1
šone vokiečiai
vokiečiai prapra
priešininkų
propaganda
yra
Pažymėjo, kad jei Suv.
Pranešime sakoma, kad ties d»jo ofensyvą ir kur jiems dėjo šitą ofensyvą, kad tuo
penkias mylias. Paėmė ne
Laikraštis " V o r w a e r t s " toj
neišmintinga
ir
tik
paliudija,
Valstijos
nepradės
tuojaus
visai
prastai
sekasi.
Prancu
laisvėn apie 4.000 vokiečių. Marne visoj linijoj, kur veitarpu dešiniajam kylio šone
kad jie nepažįsta mušu san- pažymėdamas priduria, kad
tuo
žvilgsniu
jokio
veikimo,
zai
su
amerikonais
tuo
frontu
Paėmė 18 miesteliu, 30 sunkiu kia amerikonai, vokiečiai kastalkininkams dabar yra gera
jie nieko neveikė, išėmus loRusija pražus. Vokietija su- tikių.
mušasi kaip liūtai. Jei vieto kales atakas.
proga gerai apie tai pagalvo
jų armotų ir daugeli karės <*i^i kėsinasi persimesti per mis teutonai kiek ir nužengia
germanizuos
Rusiją,
užvieš
Paleisti šūviai atsitrenks į t i
upę i pietinį šoną. T>et ameri
I Kairiajam šone šiandie jfe
medžiagos.
pataus visam pasaulyj, gi į pakrutinamą atsidavimą ir
pirmyn, tai tuos savo žing
Girdi, tegu prancūzai ir
Amerikonai su prancūzais konai jų žygius kasdien suko- snius jiems prisieina labai sau kasa kapus. Nes nors vie tuomet ir mes čia pražūsime.
ištikimybę
dinastijai
mūsų
tomis pasivarė pirmyn per
j anglai nepabunga
antrojo
išryto pradėjo užpuolimą. Gi neveikia.
Pasakė, kad talkininkai su šalies piliečių.
skaudžiai
ir
brangiai
apmo
savo kareivių lavonus, tai
Tenai amerikonai laikosi
' Brest-Litovsko.
po pietų amerikoniškas šta
pagelba Rusijai dar nesusi
kėti.
Visur
stūkso
krūvos
vo
Žiūrime
su
pasitikėjimu
naujose pozicijose nebus lai
kokia
nesudaužoma
Kiti vokiečių
laikraščiai
bas jau atsidūrė buvusiose vo kaip
vėlavo, nes Rusija yra neįvei ateitin. Būdami vienybėje su
kiečių lavonų.
ko jiems sušilti. Ten jie kloja
pažymi, kad Belgija turi but
plieno siena. Pinifaja ofensykiečiu užimtose vietose
kiama, bet savųjų
prispau mūsų ištikimaisiais sąmngi
Talkininkų
neapsakomas
paskutines savo jėgas.
-<«M|
atiduota atgal belgams, nes
Vokiečiai
mušami
ir vos dieną apie 15,000 vokiesta. Pažymėjo, jogoj ..J£etrėns- ——* —i
stiprumus
prieš
skaitlingesnį
buvo p*»r?i metę skersai
i ^ o i f c a ^ t t o ^ to nebus galim.-i išri>ti kaDėsi n i ą jam" gi šone, kaip kis Rusijai pagelbėjo tik nu čiais, - H e f ^ m f
Rheims-Marne frontu. Tenail
priešininką
visupirmu
yra
ta
karės
pabaigimo.
! rės klausimas. Sako, Belgijos
Bet ainefikonai
juos
pradžioje buvo paminėta, tal pulti, bet ne prisikelti, nes
prancūzai atsiėmė Prunay ir upę.
me, kad jie puikiai ten buvo kininkai
Toliaus Seydler prisiminė, klausimas šiandie yra visapastojo užpuolimam jis neturėjo nei valdžios, nei
Manteuil. Atrodo, kad pran- kai}> suspaudė, tai visi turėjo
pasiruošę.
(Jen.
Focbui
iškad čekų frakcijos atsisakė saulinis klausimas.
Tasai užpuolimo frontas yra
euzai su amerikonais vokie-1 bėgti atgal per upę. Tuomet
kalno buvo žinoma, kad vo 25 mylių ilgas. Kadangi vo valios.
konstitucijos revizijos darbe
čius iš dviejų šonų suima kai-i i " tūkstančiai žuvo
upė,
Toliaus pasakė, kad jei Suv.
kiečiai pradės ten ofensyvą. kiečiu ofensvvos frontas vra
dalyvauti ir paskelbė, buk vy MILIUKOV PERĖJO VO
po žnyplėmis.
? a n erose.
nepasiųs
Tik nebuvo žinomas to.< pra 65 mylių ilgas, tai dabar mu Valstijos tuojaus
KIEČIŲ PUSfcN?
riausybė praveda
tautines
Talkininkų
kontrofensyvoj
kariuomenės,
tai
ekonominė
AMERIKONAI PRANCŪZŲ džios laikas.
autonomijos programą. Iš to
šiu frontas prailgintas ligi 90
dalyvauja 300,000 amerikonų.
misija
nesuteiks
Rusijai
jo
Todėl talkininkams buvo mvliu.
Čekija susiskaldę į tautišką Taip bent skelbia ukrainų
OFENSYVCfJ.
kios
pagelbos.
proga ten pagaminti vokie
spaudos biuras.
sias skirtingas dalis.
Bet talkininkai savo užpuo
TALKININKAI PASITIKI
Senatorius
Tbomas
iš
ColoPaskui pažymėjo:
Prancūzai jau pasivarė pus čiams spąstus. Tas buvo pil limo frontą ilgina. Taip kad rado norėjo sužinoti, ar Ru
GENEROLU FOCH.
Geneva, liepos 19.—Ukrai
nai atlikta ir šiandie matome,
Nereikia nei mėginti aiš
trečios mylios.
šiandie mūšiai verda jau net sija sutiktų su Japonijos i n
kaip vokiečiai pakliuvo į
kinti, kad tame visame butų nų spaudos biuras Louzannoj
105
mylių
ilgio
frontu.
Ir
tiu
Vokiečiai kuone visur sulai
tervencija. Boškariova į tai
gavo iš Kijevo žinių, kad ru
tuos
spąstus.
11 pridėta vokiečių ranka. NeParyžius,
liepos
19.—Va
kai
visu
frontu
talkininkai
dau
atsakė, kad japonų intervenkyti.
Paskui
talkininkų
stipru
jei Austrijoje turėtų but ko sų žinomas kadetas Miliukov
ryte prancūzai, prigelbstint
žo vokiečių spėkas. Išžudys j c ijos Rusija laukia tiesiog
mas
randasi
jų
pačioje
dva
kia nors politikinė spėka, tai perėjęs vokiečių pusėn. Jis tai
amerikonams,
pradėjo
ofen
pačią stairibiąją teutonų ka su ištiestomis rankomis. Ru
Londonas, liepos 19.— Va
sioje.
Talkininkų
kareiviai
ir
butų tik tokia, katra gvarin- padaręs su kitais kadetais —
syvą
frontu
pradėjus
upe
riuomenę, gi likučiai bus iš sija jau prašius, kad Japomkar apie pusiaudienį čia gau
vadai
yra
pilni
pergalės
vil
tnotų teisingų vokiečių inte Nabokovu ir Vonaveru.
Aisne
(Soissons
apylinkei*)
blaškyti arba nelaisvėn pa ja kuoveikiaus pasiųstų nors
ta svarbiu žinių iš mušią
Prof. Miliukov, anot prane
ties.
Jie
yra
labjaus
kimu
resų apsaugojimą.
ir
baigus
Belleau
apylinkė
imti.
30,000 kariuomenės.
lauko. Pranešama, kad pie
stipresni.
Šitai didžiulei valstybei pa šimo, pasakęs, jogei jam ver
mis
(ant
Cliateau-Tliierry).
Toksai tai stovis yra šian
tuose nuo Marne ir toliaus
(Ji
vokiečiams
to
visa
trūk
matus padėjo vokiečių tauta čiau visą Rusiją matyti vo
Ofensyvą
seka
25
mvliu
ilgio
ŠAUKIA 5,409 NIGERIUS
rytuose ligi Rbeims, kur vei
die mūšių fronte.
sta.
Paimti
nelaisvėn
vokiečiu
ir todėl taip pasiliks visados. kiečių protektorate, kaip sus
frontu.
IŠ ILLINOIS.
kia prancūzai, yra kuogeriaukareiviai keikia savo vadus,
Vyriausybė nesiduos pasukti kaldytą į dalis.
Vietomis prancūzai progre
šias stovis. Tuo visu frontu
Žinia neatrodo teisinga. J u k
kurie juos siunčia į betiksles
Springfield, 111., liepos 19. iš kelio, kokį apsirinko.
vokiečiai nors atlieka pašė- suoja, nes jau pasivarė pir skerdynes. Sako, nenori dau
Miliukov visas laikas buvo
PIRKITE
—Gauta iš Wasliingtono pa
liausias atakas, bet jiems ne myn per pustrečios mylios. O- giau kariauti. Nes nežino, ko
stipriausias talkininkų šali
rėdymas
iš
šitos
valstijos
GAL
ROOSEVELTO
SUNŪS
tik kad niekur nesiseka pa fensyva vis labjaus išvysto kiais tikslais liejama krau
ninkas.
pašaukti
kareiviauti
5,409
ni-į
GYVAS?
sivaryti pirmyn, bet vietomis ma. J i veikiai pasieks Cha- jas.
Po revoliucijos Rusijoje Mi
gėrius.
Jie
turi
but
surekru
prancūzai juos atbloškia ir at teau-Thierry.
Kas kita yra talkininkuose.
tuoti laikotarpiu rugpjūčio Gen. Pershing stato tą klau liukov buvo užsienių reikalų
%
Su pirmaisiais savo žygiais Talkininkų kareiviai žino, kad
siima prarastas pozicijas.
ministeris Lvovo kabinete.
VAR SAViHGS STAMPS
1 — 5 d.
simą.
Taippat
pranešama, kad prancūzai paėmė armotų, kul- jie kariauja prieš kaizerio
ISSUED BY THE
Iš jų 1,409 bus pasiųsta
kasvaidžiu
ir
karės
medžia
UNITED STATES
gen. Focb pagaminęs ataką
militarizmą. Žino, kad tasai
New York, liepos 19.—Pul S. VALSTIJŲ NUOSTOLIAI.
stovyklon Dodge, gi 4,000 —
GOVERNMENT
prieš vokiečius Chateau-Tliier gos.
militarizmas būtinai , reikia
kininkas Rooseveit vakar ga
stovyklon Grant.
WASHINGTON, liepos 19.
ry-Soissons frontu.
vo nuo gen. Pershingo kableANGLAI ĮVEIKĖ TURKUS.
Pietuose nuo Marne pran
gramą, kurioje išreiškiama —Vakar paskelbtam armijos
cūzai atsiėmė Montvoisin. Tai
viltis, kad lakūnas Quentin nuostolių sąraše parodoma:
Paėmė nelaisvėn apie 600
Užmuštų susirėmime 14;
ta vieta, kur vokiečiai toliau
Rooseveit ar tik nebusiąs gy
turkų ir vokiečių.
sia buvo pasivarę.
vas. Jis galėjo patekti ne mirusių nuo žaizdų 1,0; miru
sių nuo ligų 6; mirusių nuo
Kitose fronto vietose vo
laisvėn.
Londonas, liepos 19.—Reunelaimingųjų atsitikimų
kiečių ofensyvą pakeista tik
Vakar mieste Saratoga pra
sunkiai sužeistų 20; lengvai
lokaliais užpuolimais, kuriuos terio korespondentas iš Pa
sidėjo New Yorko valstijos
lestinos praneša, kad praei
1; pražuvusių 4. Viso 57.
atmuša prancūzai.
republikonų partijos konven
turkai buvo
Marininkų korpuso:
Talkininkai pasitiki savo tą sekmadienį
cija. Pulkin. Rooseveit joje da
Susirėmime užmuštų 3; mi
vyriausiuoju vadu. Nes jie užpuolę anglus rytuose nuo
lyvauja.
rusių nuo žaizdų 1; pavojin
žino, kad gen. Foeh ar ankš upės Jordano.
Lakūno Roosevelto mirtis
gai sužeistų 3; viso 7.
Turkams užpuolimas ne
čiau ar vėliau nukars vokie
ligšiol nepatvirtinta.
pavyko. Jie buvo sutruškinti
čiams kailį.
— Baltimore, Md., liepos "!S
ir jų apie 600 papuolė nelais
— Shanghai, liepos 19.—Iš
SUŽEISTI AMERIKONAI vėn. Tarpe nelaisvių yra puPekino pranešama, kad talki — Iš vietos viešųjų mokyklų!
j
ninkai nusprendę pilnai užim prašalinta vokiečių kalbos pa-1
GABENAMI PARYŽIUN. sr vokiečių.
mokos.
ti Vladivostoką.
— Washington, liepos 19.—
Paryžius, liepos 19.— šim
LIEPOS 19, 1918.
tai sužeistų amerikoniškų ka Vyriausybei yra reikalinga
— "VVasbington, liepos 19.—
reivių atgabenama čionai, į 50,000 gydytojų. Jei nebus
Amerikoniškas prekinis lai
Chieago ir apylinkės.
vietos ligonines. Tai vis Mar laisvanorių, su prievarta bus
Ant kai-kurių amerikoniškų karės laivų jurininkai, kaip čia matome, augins visokius vas Westover sutorpeduotas. Šiandie ir rytoj gražus oras:
imami gydytojai.
ne fronto aukos.
gyvulius. Tai paprastas jurininkų žaislas.
šiandie šilčiau.
Žuvo 10 žmonių.

AMERIKONAI SU PRANCŪ
ZAIS STOJO OFENSYVON

Austrija nemano atsimesti nuo

Vokietijos

Paimta 18 miestelių, 4,000

ATIDUODA BELGIJA UŽ KOLIONIJAS

nelaisvių

VISU FRONTU TRUsKlNAMI
TEUTONAI

ar

4.

4-
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"DRAUGAS"

l O I V T I V KATALIKŲ DIENRAŠTIS
Eina kasdieną išskyrus nedėkttenius.
PRENUMERATOS KADfA
v«xawnT« *JUJ,Al
S!***"' 1 *^
•&*00
«^_k.
_..,__,
Perkant atskirais numeriais po 9 c
Prenumerata mokasi iškalno. Lai.
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
Q« ouo Naujg Metų. Norint per mat
nyti adresą vlaada reikia prisiųsti ir
senu.- įdrtisas Pinigai geriausiu siųst)
•Sperka.nt krasoje ar esprese "Mone%
Order" arba įdedant pinigus J regi•truotą laišką.

LITHTJAinAJr DAILY

FRIElfD

Gi pačius lietuvius pašie
pia.
Atvažiavus
Vilniun
Poznaniaus lenkų laikraščio
korespondentas net nenusima
no, kad Vilniuje gyventų ko
kie ten " c h a m a i " lietuviai.
Jo nuomone, Vilnius esąs per
dėm lenkiškas ir ten niekas
negalįs panaikinti tos lenkys
tės.

A

BJAURUS DARBAI VO
KIEČIU BELGIJOJE,

Krautuve atdara Subatos vakarais iki 9 vai.

EXTRA!

KLEIN DROŠ.

Belgijos vyriausybės atsto
vas Washingtone, surengė ir
paskelbė sekančius faktus iš
mmmmmmmmmmm
gautos nuo savo vyriausybės
valdžios medžiagos reikale
TERMS OF SUBSCRIPTION:
belgų deportacijos ir privers
°*** **•*
-*
$5.00
Mūsų tauta ir tėvynė turi tinojo darbo.
****
raonths
$3.00
Dažnai
ThursdarN Gdition
$2.00 daugelį priešininkų.
"Deportacijos ir priversti
mes juos išvardijame.
Bet nieji darbai Belgijoje poseno
At NETVS-STANDS 2c A OOPY.
tarpe anų, kaip matome, mū vei vokiečių valdžios prakti
Advertising rates on application
sų didžiausias priešininkas — kuojami.
Seniau vokiečiai
Niekados skrybėlių istorijoj nebuvo tokio Iš
tai lenkai ir tik lenkai. Kuo belgus iš Belgijos deportuo
pardavimo, tokios geros rųsies skrybėlių už
t&UO W . 4 6 t h S t .
Tel McKinley 6114
C h l c a g O , UI.
met po karės Lietuvai bus davo į Vokietiją. Gi dabar tie
taip pigias kainas. Tiktai vieną kartą į ilgus
lemta pradėti gyventi nuosa- nelaimingieji
žmonės
yra
metus pasitaiko tokia proga.
viu gyvenimu, atsiminkime, siunčiami prie darbų karės
Šis išpardavimas yra vienas iš nepaprastų
Penktadienis, Liepos 19 d. šv. Vincentas,
kad lenkai nei vienur ten su frontuose, Prancūzijoj ir Bel
Cionais yra skrybėlių visokios diskripcijos — gražių skrybė
Šeštadienis, Liepos 20 d. šv. Margarieta,
rengs žmonių kraujo pralieji gijoj.
lių, sportiškos skrybėlės del mergaičių, skrybėlės del vaikų, del
mą;
viduramžių moterių, skrybėlės del kiekvieno atsitikimo, naujausios
"Tasai deportacijos sisteKaikuriems cieilikams la
LENKAI IR LIETUVOS
spalvos, naujausios mados.
Šiandie lietuviams iškalno mos sumodifikavimas buvo
bai parapo lietuvių tautos vė
SOSTINĖ.
Georgette crepe skrybėlės, permatomos Malinę skrybėlės, Legatliktas jau 1917 metais. Tuo
reikia
.
apgalvoti
priemones,
liavos spalva. Jie rekomen
horns Panamas, visos gatavos nešioti
kokiuo būdu prisieis atlaiky met pakilus prieš tai aštriems
duoja savotiškas spalvas. Bet
Lenkų laikraštyj "Kuryer
protestams, kaizeris paskel
— labai gražiai aptaisytos vertės
jie, turbūt, pamiršta, kad jie Poznanski" padėta iš Vil ti prieš lenkų žiaurybes pasi bė parėdymą, kad bedarbių
$2, $3 ir $4.
nieką bendra neturi su tauta, niaus korespondencija. Apra baigus karei.
belgų nedeportuoti Vokieti
nei su lietuviška vėliava.
Šiandie lenkai Lietuvoje ra jon ir laukti sekančio tuo rei
šoma, kaip ten lenkai ap
vaikščioję Dievo Kūno šven miai apsieina, nes tenai veikia kalu parėdymo. Vokiečių ar
Musę laikraščiai šiandie ri tę. Kaip ėjusi skaitlinga len teutono kumštis. Gi kuomet mijų viršininkai nudavė jie
Ko teutonai iš ten bus iškrausty tą kaizerio parėdymą supran
ša realius tautos ir tėvynės kų procesija gatvėmis.
likimo klausimus. Bet "švie respondencija mums labai in- ti — baisu ir pagalvoti, kas tą taip, kad uždraudžiama
Nes lenkų
sioji" Mahanoyaus saulutė domi. Nes lenkai ne tik pa ten gali įvykti.
belgus deportuoti tik į Vokie
atkaklumas
mums
yra
per
gešiepia
.lietuvius,
kurių
Vil
posenovei savo
skaitytojus
tiją, bet nieko
nesakoma
rai
žinomas.
niuje
esama
nedaugiau
poros
maitina vaikų pasakomis apie
prieš panaudojimą belgų prie
"eudaunas lempas" ir "raz- tūkstančių, bet savo tauti
visokių militarinių darbų ka
baininkus".
Prasitark, tai niais himnais pažemina pačias
LIEJA KROKODILIAUS
rės frontuose.
tikybines apeigas.
busi iškoliotas.
AŠARAS.
. " T u o pačiu laiku, kuomet
Čia nors dalį padedame tos
Buvęs Rusijos socijalistų vokiečių valdžia buvo mu}aGiriasi cieilikai savo pik korespondencijos:
vus, jogei jinai paklausius
" J a u šeštadienį, birželio 1 menševikų premjeras Kerensnikais. Girėsi jie ir mitin
Paimta iš mušu regulary $15, $18 ir $20 stocko ir yra
kis šiandie apkeliauja talki neutralių šalių protestų, kad
gais Neprigulmybės Dienoje d., skaitlingi vežimai su ber
ninkių šalis.
Skundžiasi jis nedeportuoti belgų, tikrai pa
visi sudėti šiame lote ir kainos numuštos per puse
želiais
liudijo,
kad
rytoj
įvyks
poklonus mušdami prieš Beliovė
imti
vyrus
prisidengiant
ant blogo Rusijos stovio. Kal
Mes patariame jums pirkti
belj.
Bet kaip su mitingais nepaprasta religijinė šventė— tina socijalistus bolševikus, užsiėmimų trukumu, tecians
viso
katalikiško
pasaulio
dabar, — jeigu galite nusi
cieilikams nepavyko suklai
ėmė naudoties skyrium 2ruoju
šventė — Dievo Kūno proce katrie Rusijon pravedė ir pa
pirkti kad ir du. Net nuo
dinti darbininkus, taip buvo sija.
laiko negirdėtą
anarchiją. iš spalio 3 d., 1916 m., kurs
to laiko kuomet mokėjote
Galvoja, kaip čia dabar Rusi taip skamba:
ir su piknikais.
7c. už kvortą pieno, nebu
"Uoliai darbuotasi aplink
"Kiekvieno
šalies
gyvento
ją gelbėti. Paduoda jis viso
vo taip kainos numuštos
papuošimus visur, kur tik tu
jo
yra
pareiga
prireikus
stoti
kias sugestijas talkininkams.
Matyt, Marne frontas kai
taip žemai kaip dabar. Mes
rėjo praeiti procesija — nuo
pagelbo
prie
bile
kokio
dar
Laikraščiai plačiai pamini azerio korpusams
pagamins
n
norime jums patarti, kad
obiifes Šv. Kazimiero ka:
pie Kerenskio išreikštas nuo bo bile kur, jei šaliai grūmo
kapus. Įsibėgėjo vokiečiai
y&^ros***
nėra nei vieno siuto lygaus
Visur puošta na
ja koks pavojus. Nepaklus
visame stocke.
mones.
su smarkumu prieš talkinin
mai,
išstatyta
paveikslai,
kus ir, kaip bematai, nusisu
Bet štai Suv. Valstijų se- nieji prie to gali but privers
krautuvėse dideli lenkų ereliai
Stailės ir rųšies del jaunų
ti spėkomis."
ko sprandą.
Bet bjaurybės
natan
eina
buvusioji
rusų
mo
su parašais:
"Motina Len
vaikinų ir vyrų, kurie ga
teutonai giriami laimėjimais.
"
T
a
i
p
tatai
vokiečių
militerių
"mirties
batalijono"
ko
kijos
Karūnos,
sumažink
li gauti gerus siutus už že
Giriasi savo "pasisekimais"
tarinė
valdžia
paskelbė,
kad
mendante
Boškariova
(ai
mums vargus", arba "Jėzaus
mą kainą.
ir mūsų cieilikai.
visos
jų
kariuomenės
užimtos
Bučkariova
ir
sako:
Širdie, neapleisk mūsų" ir tt.
Spalvos yra nepaprastai gražios ir beveik visos spalvos gauna
apylinkės
atsidūrusios
pavo"Kerenskis pagelbėjo Ru
Visur, kur tik nedirstelsi,
m 0 s — gražus maišyti tweeds — cheviors ir cassimeres — taip ff^Į
Lenkai Vilniuje atranda tik
jun
ir
pradėjo
imti
vyrus
ir
pat gražus lygus materijolas, kaip tai mėlynos spalvos, ypačiai.
šventadieniai parėdai, pada sijai tik nupulti, bet ne lai
pustrečio tūkstančio lietuvių.
mėti: nes jis neturėjo jokiom moteris, ir net vaikus iš na
Yra siutų del didelių vyrų iki 50 — storų vyrų iki 40 — taip
binti lenkų spalvomis....
Bet lenkų — tai tikra gal vmų ir siųsti juos į karės fron
pat turjme ir, del plonų vyrų. valdžios ir, valios' \
"Vilniuje
viešpatauja
pa
bė.
Jiems todėl ir priguli
tus, kur buvo pastatomi prie
Mes turime siutų del mažų vyrų iki 44 — taip pat reguliarių
Visi žinome, kad Kerenskis
protys,
kad
iš
kiekvienos
21
Lietuvos sostinė ir visa Lie
priverstinųjų darbų.
kairu; didžio 35 iki 46 ir didžio iki 31 iki 42.
.
premjeriaudamas
stovėjo
už
Vilniaus
bažnyčių
žmonės
su
tuva. Kaip pramatoma, neuž
"Šiandie todėl belgai jau
ilgo lenkai ims savmties ir vi karūnomis, su giesmėmis atei tolimesnę karę. Bet taippat nedeportuojami
Vokietijon,
są Europą. Tai bent laimin na prie katedros. Gi iš čia žinoma, kad jo pasielgimą': bet karės frontuosna.
Tenai
užaugino bolševikams ragus,
paskui prasideda procesija.
ga tauta.
jie kaip gyvuliai laikomi sto
"Pusė vienuoliktos jau vie su kuriais tie nuo valdžios nuvyklose ir priverčiami atliki
na procesija eina iš pirmuti rioglino ir patį Kerenskį.
nėtu visokius sunkiuosius miMOTERIS I?. DARBAS nės bažnyčios į katedrą.
Pirmutinis pamatymas jums praneš ko
Taigi prie dabartinės anar
litarinius darbus.
kios tos jekutės yra ir be abejonės jusi
FARMOSE.
Rusijoje
pravedime
"Štai kita gatve ateina ki chijos
<r
nusipirksite jas ir niekados pirmiou nebu
Daugelis belgų pasiunčia
prie
bolševikų
betarpiai
pri
ta parapija, paskui trečia, ten
vo parduodama už mažiau kaip $4.00.
Žemdirbystės departamen
vėl ketvirta ir taip toliau. sidėjo ir tas pat Kerenskis. ma net į mūšių linijų apskriTiktai pamislykite šilkinės crepe de chine
tas praneša, kad šiandie ypač
Viena iš jų man pasidarė in- kurs šiandie lieja krokodi Čius, kur jiems visuomet grū
jekutės, o dabar tiktai
$1.95
daugelis moterių paieškoma ir
domi. Tai buvo, kaip paskui liaus ašaras, žiūrėdamas į ne moja prancūzų arba belgų arreikalaujama prie
visokių sužinojau, Šv. Mikalojaus pa laimingąjį Rusijos Jikimą.
motų Šaudymai. Su jais apsi
Matirijolai
Stailai
darbų.
Labjausia
moterys rapija. Taippat giedojo, bet
einama labai brutaliai.
Ne
Haftavo
Styliaus
Šilkai,
Crepe
de
Nuvertus caro sostą, Ru
reikalingos farmose ir sod- lietuviškai. Vilniuje, panašiai
laimingųjų nusiskundimai ne
Kriaučiaus siūti su
Chine, šilkinė Tafsija buvo susilaukus ideališ
dideliais kalnieriais
feta,
Drižiuotas
nuose.
kaip Poznaniuje
vokiečiai- kiausios laikinos demokrati pasiekia išlaukinio pasaulio.
Plaited styliai su
Tub šilkas, šilkinė
Valstijose Iowa.
Illinois, katalikai, turi lietuviai atski nės valdžios su Lvovu ir Mi- Nes mili tarinio veikimo ap
dideliais
skepetiMessaline, ir DriIndiana, Minnesota, Nebraska, rą parapiją su lietuviškais liukovu priešakyj. B e t sojei- skričiai visomis pusėmis stip
niais kalnieriais
žiutas Šilkas.
Georgia, New York ir Ver- pamokslais ir tt. Taigi 2,500
riai apsaugojami, tenai neįlei
J
jalistams tas nepatiko. Jiems
mont daug moterių reikalau Vilniaus lietuvių naudojasi parupo paprastas nuolat .sva džiami neutralių šalių atsto
Spalvos, baltos, maize copenhagen, rudos,
juodos ir mėlynos, didžio 34 iki 46
ją j farmas.
kalbos laisve " s a v o " sostinėj jojamas " r o j u s " . Savo prie- vai, nei korespondentai.
NHMMK A
• • • • • • • •
» ~
Valstijoje Utali rengiama (Mūsų pabraukta. R e d . ) ' '
" P r i e sunkiųjų darbų pri
šakin jie pastatė Kerenskį.
kampanija moterių organi
Apie pačią procesiją rašo Su šito pagelba nuvertė lai statomi ne vieni vyrai, bet pasiunčiami į ligonines, kur
zavimui. Ten jos reikalingos ma:
kiną valdžią.
Paėmė savo net vaikai nuo 14 ligi 17 metų nugabenami kaip tikri grobai.
[dirbti prie cukrinių burokų.
"Vaikučiai maži, basi — rankosna valdžios styrą neat amžiaus, moterys ir jaunos
"Stovis pasibaisėtinas. To
Valstijos Kansas, New Jer- nes nėra avalinių, — vienodai kreipė domos į savo sėbrus mergaitės.
"Stovyklose, kur tie ver stovio pasekmės, anot žinovų
|sey, New Hampshire, Connec- aprengti gieda giesmes vado bolševikus, kurie gamino Ru
gai belgai laikomi, viešpatau tvirtinimo, atsilieps tautoje
icut ir Rhode IslanJ reika vaujant mokytojams.
Taip sijai pragaištį.
»>
lauja daugelio moterių rinkti pat ėjo lietuvių mokyklos vai
Kerenskiui bevaldovaujant ja pasibaisėtinos sąlygos. Ne per daugelį šimtmečių
ir konservuoti vaisius.
kai, ėjo baltrusių vaikai, bet bolševikai gavo progos taip turi jie tinkamos pastogės,
Maistas nepa
šitie visi pragaišo jurėje len sustiprėti, kad pagaliaus ir apsivilkimo.
Home Blend vežimą
kų vaikų, kurie nešė baltuo pačiam Kerenskiui pasidarė kenčiamas, gi darbai baisiai
pardavėjai
ir
daug
PRANEŠIMAS.
krautuvių parduoda tą
sunkus.
Nepaklusnieji pla
sius erelius ir dažniausia gie ankšta Rusijoje.
pačią kavą po 80c.
kami, spardonu, badu mari
dojo "Bože cos Polskę."
Tlt«y Savel?hęat/
Už
anarchiją
Rusijoje
kalti
Skaitau reikalingu praneš\vTuai ypu. cat Įgtgtog
nami.
Kaikurie uždaromi į
Riešučių Sviestas
GĖRIAI SIS
COCOA
bolševikai.
Bet
nemažiau
yra
<
l
o
n
i
Labai geras po
•
SVIESTAS
visuomenei, jog 13 d. liepos
tamsius urvus. Tokiems du
Geriausia Banke*
kalti
ir
socijalistai
menševi
sulyginę su Ą M m
itsisakiau iš " D r a u g o " liekartu dienoje duodama po
eat
Taip tai lenkai apvaikščio- kai su savo Kerenskiu.
lakcijos komiteto nario vie ja bažnytines šventes. Užuot,
truputį duonos ir vandens,
Tai
pripažįsta
ir
pati
"mir
Jfrread
los ir jog nuo to laiko nebe- kaip pridera pasimelsti, jie
.,i5ST ŠITOS
1644 W.Chlcago av 8188 W. Sfad at.
Sriubos diiodama tik viena,
lf ORTH SIDK
1373
Milwaukee
av
1836 Bluelsland av
406
W.Dlviaion st,
ties
batalijono"
komendante.
lešu savo dalies atsakomybės kaip gatvėje, taip bažnyčio
kartą į keturias dienas, i Ne
2054 Milwaukee av 2612 W. Nortnav.
SOUTH SIDH
720 W. Norta av.
1045 Mihvaukee A 1217 So. Halstedst. 3032 Wentworth av 2640 Lincoln «.•. iž "Draugo" turinį.
Ir šiandie tasai žmogus dar laiminguosius skerdžia viso
je pagoniškai pasielgia. Vie
1510 W.Madison st. 1832 So. Halstedst. 3427 So. Halstedst. J 2 44 Lincoln av. •
4729 S, Asklandav. 141J N. Clark at.
Kun. P. Keinėsis, toje maldos, jie gieda lenkiš drįsta apraudoti nelaimingąjį kios ligos, ypač šiltinė ir džio Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo 283jQ W.Madison st. 1818 W. 12thst.
dami veiklus darbas. Andrews & Co.,
va.
Daugelis miršta.
Kiti 108 So. La Salle St., aidėto 1800 m Rusijos likimą.
U3 W. 15th St., Cicero, 111. kas tautiškas giesmes.
***"<*"* T>mOj emoept Sundays b ,
DRAUGAS PUBLISHUTG OOn Inc„
»80° W. 48tb St^ Chicago, nilnois.
Phone: McKlnley 6114. EstabL 1»0«
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Nepaprastas Skrybėlių Išpardavimas
Baisus pirkinis susidedantis iš 4800 Skrybė
lių vertes $2, $3 ir $4 pasirinkime

"Draugas" Publishing Co.

68c

500

ir

Gražių Jekuciy Silkinių Išpardavimas

$4 ir $5
Jekutės

COFFEE
19c

IH KfliflOiS HGHT

46c
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Daug ir katalikų, prisidėjo
prie raudonkaklių pirkdami
šėrus. Bet kadangi eicilikai
v k i buvo gaspadoriais, tai ir
••••-•-•«•-••«»••••-•"
- • • »
krautuvę nuvarė ant bankru*»«d
Šiose dienose krautuvė
WBSTVILLE, ILL.
bažnyčios. Pirmiausiai vyehj to.
Gaila žmo
choras užtraukė " S t a r ^spang- tapo uždaryta.
Liepos 14 d š. m. šv. Pet led Banner". Maršavo vieni nių pinigų, bet gera bus paro ir Povylo parapijos svetai iki Linden BL, kur susijungė •moka, kad su cicilikais ne
nėje sušaukta susirinkimas su visais ir maršavo į didžiulį reikia susidėti. Cicilikai per
sutverti Amerikos Lietuviu Forest Park'a, kur buvo su 6 metus Akrone Šeimininkavo
Rymo Katalikų Labdaringos sirinkę miesto valdininkai, ir ir netik nieko nenuveikė, bet
Sąjungos kuopą. Užsakius iš kiti žymus asmenys.
Mar dar viską geresnį sugriovė.
sakyklos gerb. mūsų klebo guojant pro estradą, girdėjosi Pradėjus katalikams susipra
%
nui, kun. A. Deksniui, žmonių k a l b a n t : " L i t h u a n i a n fine^. sti, cicilikai pradėjo nykti:
prisirinko beveik 'pilna svetai
Lietuviai katalikai iškil
Iki-šiol lietuviai niekais
nė. Pakalbėjus p. V. Balan
mingai apvaikščiojo 4 d. lie
laikyta. /
dai, kuris buvo atsilankę* net
pos. Apvaikščiojime ėmė da
Kuomet Chamber of Com lyvavimą ir parapija Šv. Pet
iš Chicagos, ir pritarianl
gerb. mūsų klebonui, kuris iš merce lyga pranešė < tautų ko ro, draugija Šv. Stanislovo,
reiškė reikalingumą tos orga mitetams, kad rengtųsi prie S. L. R. K. A. 178 kuopa ir
nizacijos; sutverta 15 Labda maršavimo ir koks bus pro L. D. S. 64 kuopa.
Cicilikai
ringos Sąjungos kuopa. Pri gramas, lietuviai jokios žinios nedalyvavo su lietuviais, bet
negavo.
Tada kun. M. Vit už stulpų pasislėpę žiurėjo
sirašė nariai:
Gerb. kiuL A. Deksnis gar kus* nuvyko į Chamber of kaip katalikai maršavo gat
bės nariu.
Paprastais na Commerce ofisą pasiteirauti, vėmis. Atsisakė nuo ap vaikš
riais: Ona Jasaitienė, Ona Ja- jam atsakyta, jog pranešė ru čiojimo ir laisvamaniška dr
saičiukė, Petronėlė Jasaičiu- sams apie lietuvių sutvarky- įs Šv. Juozapo. Panieka lai
kė, Pranciška Jasaičiukė, Ona mą,matyt kad jiems turbūt bu būna tokiai draugijai ir iš
Misiūnienė, Simeonas Jurgu vo keno pranešta, kad lietuvių gamoms cicilikams.
tis, Jonas Ragaišius, Juoza čia randasi labai mažai ir, gir
Akrone yra sugauta nema
Manė, žai slackerių, kurių tarpe ran
pas Junevicia, Uršulė Karpa- di, "nesusitvarkę".
vičienė, Ona Navickienė, Jur kad gal tik su rusais susidė dasi ir šeši lietuviški cicili
gis Karpavičia, Ona Karpa- si ą. Spėjama, kad apie lietu- kai.
viciukė, Jonas Urbonas, Sta vius tai pranešė lenkaj, ar lie- I u
2Q d p a r a p i j a turės
nislovas Vasiliauskas, Julijo tuviški bolševikai.
balių Grand str. svetainėje.
nas Konsevičia.
Išviso 16
Šiose dienose atvažiavo iš
Turėta daug vargo su
narių.
Chicagos muzikas p. M. Da
išgamomis.
Vėliau vienas iš tarpo na :
nauskas ir čia su p. F. Kuzrių prisiminė apie kolektą,
Nors čia yra tėvynės išga marskiu suorganizavo lietu
kas ir padaryta. Aukojo: J. mų (socijalistų) kuopa, bet vių beną.
^
Ragaišius
$5.00,
smulkiu jie savo kuopoj nieko nereiš
Cicilikas Balsis pei savo
$2.80, išviso $7.80. Aukos in- kia, galima sakyti, kad jų čia moterį tapo areštuotas už neduota Labdarybės centrui.
nei nėra, bet jų visa gauja užlaikymą jos ir 3 vaikų.Sako,
Ant galo išrinkta valdyba; priguli j Šv. Kazimiero L. Ka kad Balsį valdžia paims ka
pirm. Jurgis Karpavičia, pi r ralaičio drangąja, kurią jie riuomenėn.
Kito išėjimo su
mininko pagelbininkas Juozą* pasižaboję kaip nori taip jo juo nėra.
Stačiokas,
raštininkė
Ona dinėja. Kuomet toji draugija
Čia cicilikai visai pradė
Karpavičinkė, iž/iininkas Jo buvo pakviesta dalyvauti ap- jo iš proto kraustyt i es.
Nė
nas Ragaišius, iždo globėjai: vaikščiojime, tai iškarto at ra tos dienos, kad jie ko ne
Joną* Trbonas ir Stanislovas sisakė, bet kuomet pradėta padarytų.
Turbūt tie bol
Vasiliauskas.
Susirinkimai kalbėti, kad tie bolševikai pa ševikai galą nujaučia.
nutarta laikyt p© penkioliktai tys būdami valdžiai neištiki
Maudis.
kas mėnesis.
mi, nori palikti ir Šv. Kaži
Mes, westvilliečiai stengsi miero draugiją, kaipo neišti
mės darbuoties labdarybės l.*1- kimą šios šalies valdžiai. Pabui tiek, kiek mūsų spėkos galiaus prisidėjo, bet ir var
leis.
Stengsimės tiesti naš go su jais turėta.
Pirmiaus
SAVE
laičių namo pamatą tiek, kiek pareikalavo, kad vyčiai, ku
mes išgalėsime, o ateityje rie labai daug iš anksto dar
stensimės šelpti
našlaičius bavosi ir didelius iškaščius
kiek galėdami.
turėjo, kad jie ir dabar butų
ligus su Šv. Kaz. dr-ja ir po
Westvillietė.
ligią dalį iškaščių užmokėtų.
Mat norėta vyčius atstumti.
ST. LOUIS, MO
Be to dar jie komitetui įdavė
Atsibuvusioje
Ištikimybė- " u k a z ą " su Šv. Kazimiero
Dienos, 4 d. liepos demonstra draugijos antspaudą, kad jei
cijoj, kurioj dalyvavo visos gu Lietuvos vėliava bus ne
tautos susijungę/ į vieną mar šamą, tai Šv. Kaz. draugija
šavimo eilę, lietuviai gana nedalyvausianti apvaikščiojiBet jiems čia neduota
gražiai pasirodė.
Lietuviai me.
maršavo gražioje tvarkoje. nei žodžio ir Lietuvos vėlia
Negalima
Visųpirma nešta Am. vėliava, va buvo nešama.
paskui Lietuvos vėliava, gre įspėti ir atsistebėti, argi toki
ta "service f l a g " su 35 brangų tautišką vardą drau
Ioan's Iiinimentas turi paženk
linta vieta tarpe žinomų šeimy
žvaigždelėmis.
Paskui, neš gija nešiodama galėtų taip išnos vaistų tūkstančiuose namu.
ta trys parašai, su žodžiais: gamiškai elgties. Bet tai da Pasitikėjimas jame jau yra išdirbtas,
kadangi tuoj aus prašlina skausmus,
" O Uncle Sam save Litliua- rė mūsų bolševikai, iš kurių rumatizmo,
neuralgijos, strėnų, skau
,?
damų
ir
sustingusių
muskulų, sumu
nia", "Lithuanian Division susideda visa jos valdyba. Į
šimų,
išsisukimus,
švaresnis
ir geres
ir " O LTncle Sam save Lithu Šv. Kaz. draugiją priguli vien nis vartoti negų pleistrai arba mosJis persisunkia ir greitai pagel
anian women and children". lietuviai katalikai, bet . kad tis.
bsti be jokio trininio.
Toliaus ėjo benas susidedan tikėjimo priedermės nėra ver
tis iš 17 ypatų, paskui būrys čiamos pildyti, tai ir viso
raitelių lietuvių istoriškuos 0 kiems tėvynės išgamoms gera
rūbuose, vienas jų perstatė D. dirva.
Kadagi mes susipraL. K. Vytautą (raiteliuose sim?
buvo vyčiai).
Paskui ėjo
Kazio Brolis.
moterių ir mergaičių Švenč.
/f/jL L S
P/UH^
Mar. Pan. draugija, baltai ap
AKRON, OHIO.
si tai šiušios su žvaigždėtomis
PIGUS PARDAVIMAS
kepurėmis, paskui jas sekė
Ačių Dievui jau sulaukėm
Parsiduoda turtingai inrengtas 3
vežimas, ant kurio sėdėjo mo lietuvio kunigo D. Alinko. Šeimynų
mūrinis, naujas namas, Ci
teris apsirengusi kaipo Liet. Nors kun. D. Alinskas yra A cero, Iii., lietuviškoje kolonijoje. Mū
ras storas 12 colių iki stogui.
Visu
kunigaikštienė Birutė, greta merike gimęs, augęs ir moks trijų šeimynų pagyvenimai turi po 6
kambarius ir maudines. Vidaus įren
jos sėdėjo dvi mažos mergai lus baigęs, bet yra geras tau gimas
pagal naujausios mados ir šio
tės parėdytos: viena Ameri tietis ir pasišventęs tarp lie je kolionijoje turtingiausiai. Kieto
(mahagony) vidaus išgražinikos vėliavos drabužiuose, ant tuvių darbuoties. Ant rudens medžio
tnaa Parsiduoda labai pigiai. Prie
roji Lietuvos vėliavos, o apie gal galėsime ir savo bažny žastis pardavimo, pageidavimas at
silygint su visais skolininkais.
Iš
jąsias 12 mergaičių apsitaisiu čią pasistatyti.
kalno
reikia
inmokėt
$3000.00.
Li
Parapijonai kusieji ant lengvų išmokeščių. Par
sių
lietuviškais - tautiškai*
duoda pats savininkas.
Ieško pir
rūbais.
Paskui maršavo Šv. yra užganėdinti kun. Alins- kėjo gero kataliko lietuvio.
Taipgi jei kas 'atsirastų paskolint
Kazimiero draugijos nariai, ku.
11000.00 ant antro raorgago ne ant
nešini mažas Amerikos vėlia
Vietos cicilikai, keletą mė vienų metų, tai to namo neparduo
čiau ir mokėčiau 6 procentų.
vas rankose.
nesių atgal, prigelbiant lais
JULIJONAS ŠLIOGERIS
vamaniui J . J. Bagdoaui, bu
Maršuota net 50 blokų.
1424 So. 50-th Ct.,
vo sutverę
kooperatyvišką
Lietuviai išėjo nuo save J valgomų jĮaiktų
krautuvę.
Cicero, HL
^ « M W
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A. A. SLAKIS,
Lietuvii Advokatas
LAWYBR

lietuviai Amerikoje

Ofisas mieste:
lS-tų lubų — Kambarį. 1903 j
Association Bldg.
19 So. LaSalle St.
Chlcago, 111.
Telefonas Randolph 2898
Utarninko ir Pėtnyčtoa vaka
rais ano 7 iki 9 vai.
3255 So, Halsted Stoč-t,
S
Tel. Yards 6491
IIIIIIlIHIlIlIlIlIilIlIlIlIHHIHIHIMIIIIUItliT

i. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Veda Bilas Tisuose Teismuose
Ofisas Didmiesty!:
• 9 W. WASHIWGTON STREET
Kam baris 609
Tel. Central 5478
Ofisas ant Bridgeporto:
8205 SO. MORGAN STREET
Tel. Yards 783
Tel.
4681.
Gyvenimas, Yards
811 W.
88*4 Sft.
•

i

H

Ligos Akys
Pagydfmas
Be rizikos!

Bi skaismo!

Franklin
O. Carter
M. D.
Įžymiausias Chicagos daktaras akio,
ausų, nosies ir gertJės.
Jokis dakatars Amerikoje neturi
tokio -pagydymų rekordo.
l>r. CJfcter'io metodą užtikrina, pasekmingą,
ir gelbstanti. % Nėra pavojaus, nėra
rinkos, nėra skausmo.
Tūkstančiai
ligotų akių buvo pagydyta laike
vieno apsilankymo.
Pasitarkite BU
Dr. CarterMu, Jei Jus turite nesvei
kas akis, lašuotus skruostus, užde
gimą akių. trumpą matymą, ašaro
jimą, ir kitus akiu trukumus, kurie
paeina iš priežasties nešiojimo nea trink tų akinių, tamsa akyse, s u 
svirę .antakiai, miežiai ant aklų. <*prosimai ir ašarojimai.
~,

•

•

. . .
-•

•

•

•

-

"Aš begu paskui juos!"

COKN

Ligotos akys pagydomos — pilnas
pagydymas gvarantuojamas.
. .Virš 950 ligotų akių išgydyta ma
no rekorde.
, 22 metų ant Stato gatvės.
Nieko nuostabaus nėra tame ma
tyti asmenis, ateinančius ofisu n su
ligotoznis aki
mis, o po pen
kiolikos arba
dvidešimts minutų pamatyti juos išeinančius su
pagydytomis akimis.
Pamąstyk apie tą gydymą be pavojaus, be chloroformos, be skausmo.
Kvotimas (ištyrimas)

voltui.

•N

FRANKLIN O. CARTER, K. D.
120 SO. STATE GATV.
Dvejos durys į žiemius nuo san
krovos The Fair.
Valandos: nuo 9 ligi 7; nedėliomis
nuo 10 ligi 12.

VHEAT

vfiiiiiiiiiifiriiiifiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiffm
Rezid. 988 S. Ashland Blvd. Chlcaco
Telefonas Haymarket 8844

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas ir chirurgas
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 S. Halsted St, Chicago
Telefonas Drover 9693
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po
pietų; 7—8 vak. Nedėliotus 10—12 d.
įimnnntMirtfHii
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Turėkit Buteli Parankiail

NUSIPIRK MOSTIES

5

Tai BUSI GRA2US! Ją išdir
ba Menthoiatum Oo. Prieš eiataft
galt ištepk veidą moaffla per ka
lis vakaras, o padarys veidą tyru
tr tkaisčiu baltu.
Toji moitii
išima piėmna raudonne, jnodaa ar
ba fiakna ir prašalina
visokioj
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigui galit
siusti ir Stampomis.
J. RIMKUS,
P. O. Bos 36, Holbrook, Masi.

Sloan's
Liniment

IIIIIIIIIIII1I1I11III1III1III1IIIII1I1II1I1IIII1MIII
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VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARGENA* :
Ifaojl nsatlmti, daryti ant «1Hkkymo slntal tr ovsrkotal, vsrUm nno |3S iki t f t . **o«r Par•ldnoda po $18 Ir $81.
Nauji daryti gatavi a«o $ l f
lkl |S6 alstal Ir ovorkotal. aao \
$7.8t lkl 1S dolarlų.
•
Pilnas pasirinkimas
kailis
pamuštu ovsrkotų.
Visai mažai vartoti stotai U*
ovorkotal vartos ano $88 lkl
$18. Dabar $5 Ir auglčlau. Kalaėa ano fl.BS lkl aa.it. Vmikų
slntal nno $3.8$ lkl $7.8$. VaUaos 8r Knparal.
I I
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Vėliausios žinios telpa dienrašty) "Drauge".

8. OORDOH,

tam.nusiimta mimą* m
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Penktadienis, Liepos 19 191b
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Platesnis paaiškinimas bus
ALEX. MASALSKIS
vėliau dienraštyj " D r a u g e " .
GRABORIUS
Tėmykite!
LietavU
graRengimo Išvažiavimo Ko
boriua.
Atlie
Iffl.lllflll|||llIllllIlllUIIUl|liUUUI|||||IiailllII»4IIIIIIflIllllllllllIUIIIIIIIIIII|||lflllMf
tu v i s o k i a s
CHICAGOJE ŠVENTĖ.
ĮSILAUŽĖJAS Į ŠIRDIS IR misijos narys
laidotuves koJ. Vilimas.
piglausiai. Tu
Į NAMUS.
riu savo karaVakar po pietų Chicagoje
bonus ir auto
VYČIŲ APSKRIČIO CHORO
paminėta pirmu kartu didelis
mobilius.
Anna Engdahl, 20 metų, A.
DAINININKŲ
DOMAI.
amerikonų laimėjimas ties L. Geisto namuose
Taipgi dides
(2720
n e dalį grabų
Marne, Prancūzijoje.
Drexel blvd.) tarnaitė, griau
Šioje nedėlioję, birželio 21 patįs dirbame.
Kuomet tik apie amerikonų džiomis ašaromis apsiverkė dieną, Aušros Vartų parapi
8307 Antram Ave.,
laimėjimą parėjo žinia 3:45, ir savo vestuves atidėjo neapja rengia "negirdėtą-neregėTelephone Drover 4189.
majoras Thompson įsakė visų ribuotam laikui.
t ą " pikniką, kuriame žadama
vandens pumpų ir gaisrinių
Jos sužadėtiniu, kuris nete parodyti daug dyvelių. Pik
laivų švilpynes paleisti pen
ko sužadėtinės ir laisvės, bu nikas bus su plačia progra
kiolikai minučių.
vo Fred Johnson alias Fred ma, į kurią ir mes, vyčių ap
Paskui šitas švilpinės pase Bureh alias Fred Neiberg, a« skričio choro , dainininkai, ePRAKTIKUOJA 26 METAI
kė ir dirbtuvių švilpynės. Vi kartu tupėjęs kalėjime N same užkviesti, idant palink
Gyvenimas ir ofisas
8149 8. Morgan St., kertė 32 st.
sas miestas užte-užė.
Qnentin.
sminti svečius savomis daineOAlOAGO, I M i .
Specijalistas
Daugelis žmonių vakar klau
Yra tai profesijonalas, kurs lėmis.
Visiems choristams
Moteriškų Vyriškų Ir Talkų
Taipgi Chroniškų Ligų.
sėsi to ūžimo, bet nežinojo, susekė, kad j turtingo žmo-1 nieko nereiks mokėti už įžanOFISO VALANDOS:
kas per priežastis.
gaus namus lengviau ineiti gą ir man vieną ausimi teko
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
Ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėlios
Tai paminėta
amerikonų per tarnaitės širdį, negu per girdėti, kad mūsų chorą ža
vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687.
laimėjimas mūšyje su vokie išlaužtas duris arba nusukta da labai iškilmingai sutikti.
spyną.
čiais Prancūzijoje..
Praeitoje pėtnyčioje visi
Pirmu kartu jis su Anna choristai maloniai sutiko da U.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHU
ŽUVŲ APSAUGOJIMUI.
susipažino vienoj šokiii sve lyvauti Aušros Vartų p a r a 
tainėj. Nusivedė ją teatran, pijos piknike, jeigu nebus
So. Chicagos gyventojai de palaikė jos ranką, paskui ap apskričio tradicijinio išvažia
LIETUVIS GYDYTOJAI
da pastangas, kad apsaugoti čiupinėjo piniginį krepšiuką, vimo. Dabar gi tikrai žino =
IR CHIRURGAM
žuvis nuo išnaikinimo i:7:ere iš to krepšiuko išsiėmė Geis me, kad vyčių apskričio val
Gyvenimą vieta
_8815 8 0 . HALSTKD ST.,
Calumet.
tų namų raktą, šito rakto dyba maloniai sutiko atidėti
TeL Drover 7171
Šale ežero randasi amunici muile pasidarė mokią ir vis rengiamą gegužinę, ir todei r
OFISAS:
88ftt
So.
Leavitt l t .
=
jos dirbtuvių. Tos dirbtuvės kas išėjo kaip iš geriausios visomis keturiomis ruoški S
•AL.:
4 — t vakarą, nedello- E
išlieja ežeran visokias clie- pypkės.
mės pasirodyti kuogeriausiai.
= mis l t — 1 1 ryta.
mikalijas, nuo ko žuvy? krin
Iš Annos lupų patyręs, kad Šiandie bus paskutinė repe
Telefonas BOULEVARD 7179 :
liepos 4 d. Geistų namuose ticija prieš gegužinę. Taigi,
ta necryvos.
nebus nei gyvos dūšios, tą susimildami
atsilankykite
SVEČIAI PATYS SAU TURI dieną jis pasileido atlikti sa kuoskaitlingiausiai, idant pa
vo sumanymą. Inėjęs į namus darius puikią repeticiją. Ne
JŪSŲ
PATARNAUTI.
gerokai tuos apkraustė. Ne užmirškime tų meilių žmonių,
Gauti gersn} darbą ir
daugiau
pinigu.
pamiršo
pasiimti
nei
laikro
kurie kviečia mus. Tik nuo
Šiandie Chicagos viešbu
Visur reikalinga daug
kirpėjų, trimeriu, ranko
čiuose svečiams nėra taip, dėlio, nei kitų daiktų, prigu širdžiai pasistengkime, skait
vių,
kišenių ir skylučių
lingai susirinkime, o viskas
kaip būdavo seniau. Niekas linčių Annai.
dirbėjų.
Taipgi preserių
ir
siuvėjų
elektros maši
Detektivu Stapleton ir Ca- išeis kuogeriausiai.
jiems neapvalo avalinių, nie
nomis. Darbai laukia. At
K. G.
kas jiems našulių nepadeda roll, nugirdusiu apie "suža
eikite dienomis arba va
karais.
Lengvi mokesčiai
dėtinį" ir neradusiu įsilauži
nešti i savo kambarius.
Specijaliai kursaf mer
ginoms formų kirpime
&
Viešbučiai turi mažai pa mo pėdsakių, pradėjo intari- Paieškau pusbrolio Aleksandro pritaikinime
ir siuvime f
Stanislovo, Jono ir Elzbietos Gudau
nėti
įvairius
daiktus
ir
patarnautoju vyrų. Šitie gi už
skų, paeinačių II Laukuvos parap., — $15.00.
Duodami
diplomai.
Varnių volosties. Teisių pav., Kauno
imti daug svarbesniais reika galiaus susekė Fredą.
Kub.
Jie pntys ar kns apie juos Fatrenos daromos pa
Pas šitą atrado visokiausių žinote malonėkite pranešti sekančiu gal Jūsų mierą — bi
lais.
te stailės arba didžio,
daiktų, pavogtų iš (Teisto na adresu:
iš bile madų knygos.
Kazim. Oudauskis,
mu. Vertės keliii šimtų dolie- 720 Ohcster
Š I A N D T U V ' ^ J ^ -. F A K A
St.,
Port \VashinRton,
JIASTER DKSIGN1NG S C H O O T J
Wisconsln.
rių. Atrado ir Annos laikro
J. F. K a s n k k i , Perdėtini s,
RIAMAS.
118
N.
I * Salle Gatvė.
Kambarys
dėlį.
416-417.
Prieš City Hali.
S /incju-i apie tą bjaurų
ANT PARDAVIMO
Cool\ ap>k'M'-in
k.'li-jiiiid

CHICAGOJETĮ
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Piknikas tai Piknikas
Bet Piknikas Piknikui Nelygus!

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
W E S T SIDEJE

12os METŲ TOS PARAPIJOS
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMUI

Dr. G. M. GLASER

Į DR, P. ŽILVITIS

Cia yra

|

Proga!

'

NEDĖLIOJĘ, 21 D. LIEPOS 1918
-

» • • • •

RENGIA
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Su Įvairiais

PIKNIKĄ
•

ŽAISLAIS BEI
LAIMĖJIMAIS
- i

t

*

Stickney Grove
Gražiausiame Darže
LYONS, ILL.

Visi Lietuviai yra Širdingai

Kviečiami

Platesnios Žinios bus Ateinančiam Subatos "Drauge"

-« it
Tel. Cicero ?52.

Tel. Drover 70M2

Dr. C. Z. V eželis

LIETUVIS GYDYTOJAS
• IR CHIRURGAS
4847 W. 14th St^
Cicero, III.
VALANDOS: nuo 9 iki 12 ilryto,
nuo 8 iki 5 po pietų, nuo 7 iki
9 vak. Nedėliomis: nuo 9—12.

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 SO. ASHLAND A V E M E
arti 47-tos Gatvės.
•

—

• m mm

Dr. M. Stupnicki

Dr. S. NAIKIUS

mįį

}}»»<»»»»» »»^i

«»»«•»»«»»

3 1 0 9 So. Morgan Street

!

>»W

CHICAGO, ILLINOIS
Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto;
5 po pietų ik*i 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Telefonas Yards 5032

•r

-*-

Mai
plie

V' "

c

kičine š!aii<!i<• hui V \\ pakar
tas FVnnis Amii»i>o:i.
Andcrson buvo sargas prie
Indiana Ilarbor Beit geležin
kelio. Tenai jis vieną naktį
nušovė savo perdėtini, polici
jos leitenantą Lavin.
Už tai turi užmokėti savo
galva.

veiihuaininglUTUJ,

A l i n a p o l l C l - ! mūrinis namas
turintis
akmenini
fundamentą.
ant 2 pagryvenimų
6
į akis Fredui kambarių randas. Turi parsiduoti
greitai, meldžiame atsišaukti sekan
čiu adresu.
Dabar nekuoAhern
su tavimi ne 3445 S. Asland Ave.,
Telefonas McKinley 61

jos nuovadoje
pasakė:
k
'tu, niekše!
met, nekuomet
apsivesi u''.
Fred savo keliu, kaip pa
prastai, laikomas kalėjime ir IEJ
saugojamas, kad įpuolusi An
na jam ką bloga nepadarytų.

Bover aštriai nubaudė kvtnris streikininkus i.s Mark
Mannfaeturing Co. Kiekvie
nas nubaustas po $75 ir dar
priede teismo lėšomis.
Šeši kiti streikininkai bus
teisiami liepos 27 d. Septyni
paliuosnoti.
Nubausti:
Anna Senzek,
Walter
Hoffman,
AngVist
Steinke ir John Galezke.
C eras laikas, kaip ten dar
bininkai streikuoja. Kompa
nija panaudoja streiklaužius.

ATRADO NEBYLĮ 2M0GŲ.
Šalę AVaukegano vakar po
licija atrado žmogų, kurs nie
ko nekalba, nei kosti, nei čiau
dėjo. Tik nuolat aplinkui aki
mis vedžioja. Atrastas visas
nuo lietaus permirkęs. Yra
apie 6 pėdų augštas, apie 35
metų amžiaus.
Policija ir gydytojai riša ta
klausimą visokiais budais ir
negali išrišti. Mėgina v ranko
mis su juo susikalbėti, para
šomi jam keli klausimai, pa
duodama jam rankon paišiu
kas ir popens, nieko neišeina.
Spėjama, ar jis kartais ne
bus žaibo pritrenktas, (jy ry
tojai ant jo kūno nesuranda
jokių ženklų.

Dr. D. J. BAG0ČIUS

|
j

JOSEPH C. WOLON
Lietuvis Advokatas

•

|

29 So. LaSalle St.,
mes turime vietų del keletos ;z Vakarais
2911 W. 22nd Street Sį
Rockwell
6999
lietuvių mainierių, mainose
Residence Humboldt 97
CHICAGO, ILLINOIS
g
nėra gazo nei vandens. Dar
tiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimiiiiimmiiff!
bo sąlygos labai geros. Dar
bas pastovus. Gera užmokes
Telefonas: McKinley 6764
tis.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Rašykite ar atvažiuokite.

Parsiduoda

labai

pigiai

pas

GYDO VISOKIAS LIGAS
S457 South Westera Boulevard
K a m p a s W. 85-tos Gatvė*.

i
L. Vyčių Chicagos Apskri
kitus reikalingus
dalykus
čeverytys buvo nutaręs turėti trakams nuo mūsų.
dicijinį išvažiavimą liepos 21 MiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiifiiiHiiiiitiiiii
dieną.
V
Laikytame L. Vyčių Ap
skričio susirinkime liepos 15 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I I
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d. pasirodė,, kad tą dieną nė S
LIETUVIŠKA KRAUTUVE
ra paranki, todėl piknikas ati
dėtas tapo ant liepos 28 d.
Vieta išvažiavimui paskirta
Willow Spring, 111, ten kur H 1800 W . 4 7 t h G a t v ė ,
Kampas VVood gatve*
praeitais metais buvo.
•BISffffHSBŠS^^
Visos ą Chicagos ir apylin
kės L. Vyčių kuopos, drąsiai
Mes duodame dvigubas štempas
rengkitės prie to milžiniško
Ketveriais ir Subatomis.
išvažiavimo, kuris visai ne
Dideliame pasirinkime gaunami,
toli.
visokie materijolai, Vaikams dra
Butų pageidaujama, kad
bužiai, šlebes ir Jekutės.
kuopos
stengtųsi
įsigyti
(Service Flag), kad pagraži
--i-"
::i::Ai:tiL*.::i)ui\mĖimrmmmrr&
nus išvažiavimą.

IERNEST VVEINER Ory Goods
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rown, yra taip kaip tavo automobilius
specialiai padirbtas.
Geriausi petroleum chemistai ir automobilių inžinieriai
tą yra pripažinę.
Red Crown talpina savyj nuolatinį retežį virimo frakcijų

AKIU SPECIALISTAS
Patarimas Dykai.
Ofiso valandos: nuo 9 is ryto iki 9
• a i . v a k a r e Nedėliomis 9 .ki 12.
4649 8. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4817
Telefonas Bonlevard 64*7
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Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave.
skuras,

M O D E R N I Š K A S motoras su pagerin
tais carburetor'iais yra pertikrinę ir
parodę žmonėms, kad gazoliną kuri
padirbta specialiai del motorų-kaip Red
Crown duoda didesnę jiegą-didesnįgrei-,
tuma ir daugiau mylių į galioną. Red

*

Dr. A. R. Blimantlial 0 . D.

sau
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trui
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Rhe
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Kaplan and Sons, Leather ir Finding
Pirkite

•

RED C M fiASŪLINE

LIETUVIS GYDYTOJ A8
EB CHIRURGAS
18781 SO. MICHTGAN AVE.,
ROSELAND, ILLINOIS
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Sulig maisto administraci
jos parėdymo vestuvių pyra
gai (ragaišiai), kurie seniau
būdavo nueackuoti cukrumi,
šiandie netenka tų cukriniu
Cantral Coal Co.,
papuošalų, kadangi
cukrus
Cantral, 111.
yra reikalingas svarbesniems
tikslams.
Cukraus vartojimas
už
drausta ir rašalo fabrikan miiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit
tams.
Vežimas so Viršum
CHICAGOS IR APYLINKĖS
VYČIŲ DOMAI.

841
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AkGLIĮI MAINIERIAMS

STREIKININKAI AŠTRIAI
VESTUVIŲ PYRAGAI NE
BAUDŽIAMI.
TENKA CUKRINIŲ PA
PUOŠIMŲ.
Evanstone taikos teisėjas

Telefonas: PDLLMAN

•

praedant nuo 95 laipsnių iki suvirs 400 laipsnių. Jis užlaiko tą
pačią temperatūrą, kad užtikrinus gerą, pradžią — tikra propor
cija tarpininkystės virimo kraštų frakcijos užtikrina švelnų suskubinimą — teisingą, proporciją virimo kraštų frakcijų su savi
#

viešpataujančių

karščių vienybę užtikrina augščiausią galybę

mylių ir greitumo.
4

*
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Šie dalykai tai prisideda prie Red Crown išdirbimo, kurie
padaro ja veiklia. ,

Ant pardavimo visur ir pas agentus ir agentūras.
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STANDARD OIL COMPANV
(Indiana)

72 West A d a m s St,

Chicago, U. S. A.
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