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VOKIEČIAI APLEIDŽIA
KYLĮ.
PARYŽIUS, liepos 23.—
Šiauriuose nuo Marne ir kitur
vokiečiai stoja kontratakosna,
kad tuo būdu pridengti skait
lingųjų savo kariuomenės koliumnų pasitraukimą. Reiškia,
vokiečiai apleidžia SoissonsMarne-Rheims kylį.

Jie perėtjo per Marne rytuose
nuo Chateau-Thierry.

SUTRUŠKINTA SOSTO
ĮPĖDINIO ARMIJA
Šiaukiasi jis pagelbos iš šiau
riu.
Su Prancūzų Armija Pran
cūzijoje, liepos 23.—Vokiečių
sosto įpėdinis princas Frede
rikas YVilhelmas šaukiasi pa
gelbos savo giminaičio Bava
rijos sosto įpėdinio, princo
Ruppreehto. Todėl skaitlin
gos vokiečių divizijos iš šiau
rių siunčiamos apginti vaka
rinį vokiečių sparną, kurį
amerikonai-praneuzai truškina ir vis labjau siaurina vo
kiečių žinomą Soissons-Marne-Rlieims kylį.
Pietuose nuo Soissons seka
pašėliausieji mūšiai. Tenai vo
kiečiai sutraukia
skaitlingą
kariuomene ir mėgins sulai
kyti amerikonų-praneuzų brio
vimąsi. Tečiau pastarieji nuo
lat pažangiuoju ir mūšiai kas
valandą didėja.
Amerikonai-praneuzai pai
ma daug nelaisvių. Daugiau
jų yra, kaip paskelbiama. Nes
vis nauji būriai lydimi į už
pakalines linijas. Didžiuma
nelaisvių yra nesužeistų.
Karės korespondentai matė
tų nelaisvių didžiausias koliumnas. Sako, vis tai parinktini vyrai.
Talkininkams tekę daug
didelių armotų, kurių skait
lius nuolat didėja. Talkinin
kams tenka paimti ir daug
amunicijos ir karės medžia
gos.
Aisne-Marne
talkininkų
sparne vadovauja gen. Mangin ir gen. de Gouttc. Pasi
varė pirmyn apie 8 mylias.
Kitoj pusėj kylio prancūzams
vadovauja

gen.

Berthelot,

kurs traškina taippat visą vo
kiečių frontą.
Prancūzai, amerikonai ir
anglai dirba kuodidžiausioje
santarvėje ir su visišku pa
sitikėjimu.
MARNE NUSKANDINO
NARDANČIĄ LAIVC.
Londonas, liepos 23.—Ang
lijos karės laivas vardu Mar
ne nuskandino vokiečių nar
dančią laivę, pranešta oficijaliai

*

-

* * *

Londonas, liepos 23.— Už
vakar amerikonai perėjo upę
Marne
tarpe Charteves ir
Bland, rytuose nuo ChateauThierry, ir paėmė Barbillon
mišką, anot ant ori tet ingo pra
nešimo. Tas reiškia, kad tenai
amerikonai pirmyn pasivarė
apie keturias mylias.
Vokiečiai smarkiai priešino
si prancūzų perėjimui per
Marne, iš pietinio į šiaurinį
šoną. Tečiau prancūzai po ar
tilerijos ugnim pratiesė kelis
tiltus ir ūžtelėjo kaip bangos
kitan šonan.
Vokiečiai vartoja labai daug
bombų su nuodingomis dujo
mis.
Aisne fronte vokiečiai stoja
į pašėlusias kontratakas. Mė
gina visur atsilaikyti. Tečiau
jiems nepavyksta su kontra
takomis.
Pietvakaruose nuo Rbeims
seka pasibaisėtini mūšiai. Ten
prancūzai progresuoja.
GEN. PERSHING PRANE
ŠA APIE LAIMĖJIMUS.
Amerikonai paėmė nelaisvių
ir armotu.
Washington, liepos 23. —
Apie naujus amerikonų armi
jos pasisekimus Aisne-Marne
fronte praneša čionai gen.
Persliingo. Pranešime sakoma,
kad amerikonų dvasia stipri,
mušasi su priešininku narsiai.
Amerikonų divizijos pasta
romis keliomis dienomis pa
ėmė nelaisvėn suvirs 6,000 vo
kiečių, daugiau 100 armotų ir
daugelį apkasų, mortirų ir
kulkasvaidžių. Čia nepriskaitomi nelaisviai, kuriuos yra
paėmę prancūzai. *Šitie atsky
rimu turi paėmę nelaisvių, ar
motų ir visokios karės me
džiagos didelę kiekybę.
VOKIEČIUS APĖMUSI
DELĖ BAIMĖ.
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Anglų ir prancūzų virėjai

JAPONIJA SUTINKA SU
SUV. V. PLENAIS.
Intervencija Siberijoje kaipir
pagaminta.
Londonas, liepos 23.— Ja
ponijos diplomatinė taryba
sutiko su pasiūlytais S. Valsti
jų pienais reikale talkininkų
intervencijos Siberijoje. Tuo
tikslu pirmiausia į Siberijos
gyventojus bus paskelbta proklemacija. Šitoj Ims paaiškin
ta, kad talkininkai Siberijoje
ima veikti ne su blogais no
rais, ne su rusų skriauda, bet
kad pagelbėti rusams išbristi
iš dabartinių nelaimių.
Horvath pažada pagelbą.
Gen. Horvath, kurs nesenai
pasiskelbė Siberijos naujos
vyriausybės galva, praneša,
jogei jis nemanąs tenai veik
ti atskiriai, kaipo diktatorius,
prieš bolševikus. Jis manąs
prisidėti prie čekų-slovakų
veikimo ir bendromis jėgomis
sutraškinti bolševikus, parsi
davusius vokiečiams.
Prie talkininkų veikimo Si
berijoje prisideda ir kmai.
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Šį rytą amerikonai valgė
pusryčius ant 'Marne kranto,
kurį vokiečiai valdė pirm 24
valandų. Ši didi ataka smar
kiai plėtojasi į didžiausį mū
šį pasaulyje.
Amerikonų linija nuo Chalons iki Soissons yra apie
šimtą mylių. ,
Amerikonai paskiau užpuo
lė Sommelans. Atstūmė vokie
čius vietomis nuo dviejų iki
keturių kilometrų. Paskui amerikonai pradėjo
stumtis
šiaurrytuosna. Ši ataka stu
mia vokiečiu* atgal už upės
Marne.

(<'Draugo' p

šėrų pardavinėjimo komitetų atstovų su
sirinkimas turėjo įvykti praeitos seredos vakare "Drau
go" Redakcijos kambariuose. Bet kadangi centro ko
miteto sąstate įvyko atmainos, todėl susirinkimo tą va| karą nebuvo.
§
Dabar taigi šaukiamas kitas susirinkimas, šitan susirinkiman kviečiami BŪTINAI ateiti jau susitvėrusių
komitetų atstovai ir pavieniai lietuviai, kaip iš Chicagos. taip ir iš apylinkių.
Kviečiami ateiti visi tie, katriems tik rupi geros, ka
gamina skanius pietus kareiviams, veikiantiems mūšių Ii
• •_•
talikiškos spaudos platinimas ir vienatinio mūsų lietu
mjoje.
viško dienraščio palaikymas. Šitam susirinkime bus pa
dėti stiprus pamatai tolesniam pasekmingesniam veiki
MAIŠTAI AUSTRIJOS KA
ATSAKYTAS BYLOS AT
mui " D r a u g o " šėru pardavinėjimo reikale.
RIUOMENĖJE
NAUJINIMAS.
Daugelis ' ' D r a u g o " šėrų jau išparduota, daugelis
—
parduodama. Bet dar daugiau jų yra parduoti. Reikia
650 kareivių sušaudyta.
Mooney likimas yra guberna
pasiskubinti, nes kontestui paliko tik trys mėnesiai. Per
toriaus rankose.
tuos tris mėnesius " D r a u g o " Bendrovei yra reikalin
Londonas, liepos 23.—Gau
ga surinkti kapitalas, su kuriuo butų galima atsistoti
San Francisco, liepos 23.— į
ant tvirtų pamatų, padidinti dienraštį ir užtikrinti jam
ta žinių, kad Čekijoj, Ungarijoj ir Dalmatijoj pakilę maiš Vyriausias Californijos teis- E gyvenimą per ilgiausius metus.
Kiekvienas lietuvis katalikas gali prisidėti prie S
tai tarpe tenai stovinčių ka mas atsisakė atnaujinti bylą |
" D r a u g o " Bendrovės, nusipirkdamas vieną arba kelis
reivių. Maištus sukelia sla žinomo soči jalisto-anarchisto
Moonev, kurs pasmerktas mi- S šėrus. Vieno šėro kaina tik 10 dolierių. Kas nusiperka
vai kareiviai.
rs
šėr
* tesai * * * * ' * £ » ? « » " savininkas, f
Manaros-Szjet nesenai buvo riop už bombos pametimą ir I S ° ™ ™
Kuomet serus isigys tįukstaučip žmonių, tuomet ' D r a u 
sukilę eckauflovakai
karei žmonių n u ^ u y m a ^ V ^
gas^' skaitysis visuomenės leidžiamas dienraštis.
Mooney likimas yra guber
viai. Iš sukilusių apie 3,000
Ateikite šitan seredos susirinkiman. Tenai bus viskas
suareštuota, gi 650 sušaudyta. natoriaus rankose. Nugalabiišaiškinta — apie šėrus ir kontestą. Bus nuskirti vei
Tarpe sušaudytų yra 150 ofi- nimos paskirtas rugpjūčio 23
klus vyrai, katrie šėrų pardavinėjimo darbą smarkiai
cierių.
pastūmės pirmyn.
Susirinkimo pradžia 7:30 vakare.
Kai-kuriuose
apskričiuose
CENTRO KOMITETAS.
siaučia organizuotos apsigin HONDŪRAS KARĖJE SU
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
klavusios gaujos. Tai vis pa
VOKIETIJA.
bėgusieji sukilusieji kareiviai
Tageblatt gavo žinių, kad
Jie dienomis neprieinamuose
Washington, liepos 23.— LAKŪNAS ROOSEVELT
austrų premjeras, Dr. von
miškuose ir pelkėse slapstosi. Hondūras respublika, kuri
PALAIDOTAS.
Gi naktimis plėšia aplinki diplomatinius ryšius su VoSeydler ir jo kabinetas rezig
nius gyventojus.
navo. Sako, dabar supranta
kietija buvo pertraukusi geg. Žuvo jis nepertoliausia nuo
ma, kad imperatorius šį kar
upės Marne.
penktadienį
tą jų rezignavimą priims.
REZIGNAVO AUSTRIJOS 18 d., praeitą
/.
paskelbė karę Vokietija.
KABINETAS.
Amsterdam. liepos 23.—
Apie tai pranešta S. V. Vokiečių spaudos biuras iš JURININKAI APLENKIA
Berlyno natvirtino lakūno lei
Londonas, liepos 23. — Iš valstybės departamentui.
GOETHE'O STOVYLĄ. tenanto Roosevelfo mirtį Mar
Copenbagen pranešama, jogei
Policijai pranešta, kad už ne fronte. Biuro koresponden
rezignavęs visas Austrijos ka
Užvakar "Vokiečių Proto
binetas. Imperatorius ministe- vakar Cbicagoje pavogta aš tas pasiuntė tokią žinią:
Mistras" Lincoln parke veltuoni automobiliai.
rių rezignaciją patvirtinęs.
Liepos 14 dieną amerikoniš-1
j
i n k ų , kurie

I
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Vokiečių artilerija mažai
tegelbėjo. Visas jų mušimasis
buvo tik kulkasvaidžiais. Amerikonų lakūnai tą išaiški
no, kada pranešė, kad vokiečiai vakar savo artileriją
traukė atgal. Tas parodytų,
jog vokiečiai žinojo kas iš
tiks, todėl, norėdami apsisau
goti, traukėsi atgal.
Amerikonai
užėmė Soissons-Chateau-Thierry
kelią,
apie 20 kilometrų į pietus nuo
Soissons, ir tą vietą užlaikė
per visas vokiečių atakas.
Amerikonai, vieni, praeitą
savaitę paėmė 7,500 nelaisvių.
Smarkus mušis tęsiasi.
Gen. Foch smarkiai sure
mia vokiečius iš dviej4 pu
sių ir vieno galo. J o veikimas
parodo, kad jis pilnai supran
ta karės strategijas.
•
Vokiečiai manė, kad talki
ninkai yra suvargę. Bet da
bar yra priversti tą mintį iš
savo makaulių išmesti.

laukė

75

urin

kų lakūnų skadronas mėgino t u r ė j o l a i k y t i p i k n i n k a ^ j o
persilaužti per vokiečių apsi-. d i d e n v b ė s užuoksmiu. . Atgiginimo liniją Marne fronte. J m i m o k l i u b a s b u v o
.jurinilį
Smarkiam susirėmime, ku- k a m s s u r e n g e s p i k n į n k a p o
riam dalyvavo 7 vokiečių lak- g a r s a u s
vokiečiu
rašvt0i0
Praeita savaitė' prasidėjo stytuvai, vienas iš amerikoniš- G o e t h e ' o stovvla. Bet j ū r i n i o
su vokiečių ofensyva, o ame kų lakūnų atkakliai priešino- k a i a p l e n k ė ^ i r n u ė j o p r i f t
rikonų defensyva. Gi dabar si vis ir vis stodamas atakon. A l t g e l d o stovyloa. Goethe-gi
visai kitaip klojasi.
Šito pasekmėje įv^ko dvi- d i d ž i a m e n u i i u d i m e žiurėjo į
kova tarpe jo ir vieno vokie, D i v e r S e y parkway ir Sheri*
Vokiečiai dar nesumušti.
čių lakūno. Po trumpos kovos dan. Bet pikninkieČių nematėJ
Vokiečiai, teisybė, yra nu pastarasis galų-gale parbloš
galėti. Bet ne visai sumušti. kė savo priešininką. Šitas su
Policija ištraukė užsiregis
Jie yra grėsmingi priešai, ir lakstytuvu nukrito arti so travusio žmogaus lavoną iš
stengsis užimtas vietas atsi džiaus Cbambry, už 10 kilo- ^ u p ė g ties 29* gat., į vakarus
imti. Talkininkai dabar stovi metrų šiauriuose nuo upes l n u o California ave. Pas jį su
prieš baisią vokiečių militari Marne.
rasta registracijos korta, ku
Paskui patikrinta, kad tai rioje pažymėta: " J . Kukjeta,
nės mašinos rūstybę. Ta maši
na yra didelė ir stipri. Bet ne buvo leitenantas Quentin Roo- 2506 S. Western Ave, No.
tokia, kokia pirmiau 7 buvo. sevelt iš amerikoniško lakū 319, Class 5 F., precint 31, lo~
Vokiečių moralis stovis silp nų skyriaus. Visi pas jį rasti cal division 25'i.
nėja. Jų armija mažinasi die daiktai paimti ir bus pasiųs
—
ti ti jo namiškiams.
na iš dienos..
LIEPOS 23, 1918.
Jaunojo
narsaus
lakūno
pa
Talkininkų armijos moralis
stovis kasdien stiprėja ir pa laikai palaidoti su kareivine
Vakar siautė karštis. T e 
pagarba
toj
pačioj
vietoj,
kur
ti armija vis didėja.
•
čiau praeitą naktį
karščio
nukrito. N
sciovė apleido Chicago. Šiaiv
Tai-gi vokiečių sumušimas
dabar liko tik laiko klausi PREMJERAS SEYDLER IR die vėsiau. Laukiama lietus;
Temperatūra vakar buvo 90
mas.
Krek laiko, tai niekas KABINETAS ATSISAKO.
laipsnių, sakoma oficijaliai.
negali pasakyti. Galime tikė
Amsterdamas, liepos 23.— Bet vietomis termometrai ro
tis, bet nebūti perdaug įsiti
Vokiečių laikraštis Berliner dė ir 100 laipsnių.
kinę.

Gen. Foch'e strategija nuveikia vokiečius

Su Amerikonų Armija, lie
pos 22.—Vokiečiai jau anapus
Marne. Kada vokiečiai dėjo
visas savo pastangas, kad at
mušti
prancuzu-amerikonų
kareivius į pietus nuo Sois
sons, gen. Foch išgązdino vo
kiečius pastatydamas didžią
DI kariuomenę net nuo ChateauThierry iki Rheims.

Su Amer. Armija Prancūzi
joje, liepos 23.—Vakar paim
ta vienas vokietis nelaisvis,
kurs esąs gyvenęs Amerikoje.
Pas jį paklausta, ką vokie
čių kareiviai maną apie ame
rikonus.
Išpradžių, jis sakė, vokie
čiai ignoravo
amerikonus.
Juokėsi, kuomet jiems buvo
sakoma, kad Prancūzijoje amerikonų yra milijonas. Gi
kuomet gavo kailin, tai dabar
vokiečių kareiviai tvirtina,
kad, turbūt, Prancūzijoje amerikonų bus apie 10 milijo
nų.
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ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE (BRIDGEPORT,
AUBURN AVE. IR 32 PL).

TALKININKAI VISUR TEUTONAMS PLIEKIA KAILI
AMERIKONAI LAIMĖJO
NAUJAS POZICIJAS.
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KATALIKIŠKAS KUNIGAS
STATO KANDIDATŪRA
KONGRESAM.

UETTTTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
LiTHUAKIAM DAILY iTUKJTD
kaadleaa išskyros nedėldienius. .^__-. .
-z'. . _ įL
i Pabttahed Daily ezoept Sunda j s by
TOEHUMERATOS KAUTA:
DRAUGAS PUBLISHIHG OO, Inc.,
Nesenai per Superior, Wis.,
..W.,....ir*
> . . . | 5 . 0 0 \so% W. 4#th S t , Chicago, Illinois.
Papel
"***
• 8 ' 0 0 Phone: McKinley §114. Estabk. ISO* pravažiavo kun. Phillip GorPerkant atskirais numeriais po 2 c
don.
J i s tiesėjo
Bemiji,
Prenumerata mokasi iškalno. LaiTERMS OP SUBSCRIPTIOIT:
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
mana Minn., kur įvyko indijoniĮ gi
o n e j m r
v
ne nuo Naujų Metų. Norint permai>•
* a , w minės
Chippewa suvažiavi
syti adresą visada reikia prisiųsti ir Six montks
...$3.00
Kun. Gordon pažymė
senas adresas. Pinigai geriausia siusti Tnunday's Edition
. . .$2.00 mas.
Išperkant krasoje ar exprese "Money
jo, kad jis statąs savo kandi
At
Order" arba idedant pinigus t regiHEWS-STAHDS 2c A COPY.
datūrą į, kongresmanus vieto
struotą laišką.
Advertislng rates on appUcation.
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Iš laisviausios" pašau
lyj šalies.
44

Laisviausia p&saulyj galim
mūsų socijalistai šiandie skai
to Rusiją.
Matote, kad te
nai carauja socijalistai bolše
vikai. Apie tą "laisviausią"
socijalistų
šalį
laikraštyje
New York Time štai kas ra
šoma:

Ijnmmiiimiitmiiiiimiiiiiimiiim^

Pirkite "Draugo" Šerus
DALYVAUKITE KONTESTE
*

krašto. Vienas jų provokatorių
stovėjo gatvėje ir iššovė, kas «buvo manyta buk tai iš tūlo namo.
Tas davė progą jo "apvalymui",
raudonosios gvardijos inėjo į na
mą ir kiekvienas jo gyventojas
turėjo apleisti, palikdamas visą
savo turtą.

"DRAUGO" BBMDROV* PliATDIA BIZMl, UttUUI
DCDDIA U B Ų KAREALA.

Į keletą mėnesių turi būti parduota lėrų už $25,006.00.
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Vienai seras $10.0<k Galima pirkti ir daugiau, kaip vie
ną šėrą.
Gera proga indėti pinigą, i prakilnų Ir pelningi WsnJ.
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime savo dien
rašti i tavo rankas; patapkime jo savininkais '\
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai),
kontesto iaiįui pasibaigus gaus doronų tam tikrą nuošimtį nuo
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra

I

Po 6 vakare buvo didžiausias
P. Gfest su savo žmona tik-ką gyvasčiai pavojus pasirodyt gat
atvyko New Yorkan. Jie apleido vėje. Vargu užsuksi ant pirmo
je buvusio kongresmano Lau- Rusiją po to kaip bolševikai kampo kaip bolševikas prisiartins
root , o, kurs išrinktas senato užvaldė Odessą ir padarė gyveni it koks šešėlis ir suriks "Rankas
18U0 W . 461 h S t.
T s l . M c K i n l c y 6114
Chicago, UI.
rium.
mo sąlygas neišlaikomomis. At augštyn! Tai yra "pakelk ran
Kun. Gordon yra katalikiš keliavo per Siberiją. Jų kelionė, kąs", jei tau miela tavo gyvastis.
kas kunigas ir tikro kraujo nuo kada apleido Odessą, 5 d. ko Tada bolševikas eis žvejot po*" ta
Antradienis, Liepos 23 d. Sv. Apolinaro, vysk. kank.
vo, apima daugiau nei 100 die vo kišenius kaip jam patinka ir
indijonas.
Trečiadienis, Liepos 24 d. Šv. Kristina,
nų. Bekeliaudami taip dažnai bu paimB viską, ką tik ras vertino.
Amerikoniškam
kongrese vo kliudomi bolševikų betvarkė Tą dalį žaidimo užbaigęs jis su
dovanų.
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TUŠTI PRIKAIŠIOJIMAI.
1-oji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
kunigas buvo kongresmanu. met nors pasiekti Ameriką. Ga brangini savo gyvastį, tokioje dė
"Drauge" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
Tai
kun.
Mugoir
iš
Detroit,
lutinai
vien
persirėdęs
kaipo
toje
—
kadangi
jis
nuolat
laiko
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valios
žmonės
kol "Draugas" eis.
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revolverį
prie
tavo
burnos
—
tu
' D r a u g u i " daro visokių prie
šukuotais plaukais ir drapanomis, arba pakelsi vieną koją augštyn,
2-oji DOVANA «- knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
metų.
kaištų.
YpaČ
šitų
nesigaili
Praeitą savaitę, pasibaigu
go" kopijas už dyka.
Kun. Gordon, indijonas, yra kuriuos padarė jį panašiu į bolše arba staiga atsisėsi ant žemės ir
mūsų
socijalistai
ir
jų
sėbrai
sią liepos 20 dieną, keliolika
• 3-oji, 4-oji, 5-oji, 0-oji, 7-oji, 8-oji 9-oji ir 10-oji do
republikonas. Jis' sako, kad 6 viką, tegalėjo p. Gest perkeliau pakelsi antsyk abi, kuomet nau
nežaležninkai.
Svarbiausias
naujų šėrininkų gavo ''Drau
ti su savo žmona per Siberiją.
vana — po 3 "Draugo" kopijas už dyką nurodytiems
jai užgimęs Rusijos revoliucijos
tūkstančiai
Chippewa
indijogo' * Bendrovė. Paimta išvi priekaištas tai tas, kad, gir
asmenims.
Bolševikai pirmiausia Odesojje šampijonas šaltai pradės tau auti
nų
balsuos
už
jį.
so 14 šėru.
Sekanti savaitė di, " D r a u g a s " nesąs darbi
Nebuvo tai nepaprastas
pasigarsino, jis sako, įvezdami batus.
ATSILIEPKITE!
, •
ninkų prietelius, nesirūpinąs
gaujos valdžią. Iš užkaborių, iš reginys matyt jaunas moteris ant
tečiau bus smagesnė.
Kontesto redaktorius jau darbo žmonių reikalais, esąs bo žmonės. Taigi " D r a u g a s ' pačių piktadarių gyvenimo lindy kelių prašant bolševikų palikt
• Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių
joms
nors
vieną
drapanų
dalelę,
ir
yra
darbininkų
dienraštis,
nių
tie
vyrai,
kurie
pasisakė
esan
partijinis.
šiandie turi žinių, kad vienos
BaSykite šiuo adrero:
Socijalistai visokius reika lietuvių tautos veidrodis, Tė ti bolševikais, atėjo didelėmis kad galėtų pareiti namo.
kolonijos kontestinis komite
gaujomis plėšti, žudyti, naikinti.
Taip vynės Lietuvos sargas.
Laikraščių redaktoriai buvo tei
tas šėrų pardavinėjimo reika- lus supranta atbulai.
"DRAUGO" KOOTHKiA,
Ypač
buvo
baisus
padėjimas
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nėra
partijinis,
siami
prieš
teismą,
kurio
prezi
jie
supranta
ir
darbo
žmonių
le pakėlė smarkią ofensyvą.
d. sausio savaitėje. Ukrainai, de1800 West 46th Street,
»:-:Chicago, Dlinoii. i '
Kiek žinema. tasai komitetas reikalus. Socijalistai mano, I bet katalikiškas, nes kataliky rėdamiesi su vokiečiais apie **- dentas buvo užsigėręs matrosas,
/
nemokąs nei skaityt, nei rašyt.
m
veiklus, stiprus, pajėgų ir kad jei jie savo laikraščiuose stė — tai ne partija.
skirą taiką, pareikalavo Odeslbs, Be to tokie teismai, daugiausia su lllllllllisillllllllltllllllllflllllilllllllllllltlllllllllllllllllllflltfllllllffllillftfllftllllllll •H
Todėl " D r a u g a s " ir skaito kaipo jų savasties, kas privedė
pritauzija visokių nebutnieenergijos pilnas.
valdžios teise, atrodė esą vadina
\>.
Kokios tai kolonijos komi- kių prieš kunigus, pajuokia si tikras darbininkų priete prie tiesioginio susikirtimo su muose darbininkų ir kareivių so
PERDAUG PLIENO
tetas, suprantama, redakto- Į katalikų jausmus, tai jau at- lius, darbo žmonių užtarėjas. bolševikais. Kadangi kiekvienas vietų rankose. Ta organizacija
GORSETAMS.
Gi kitaip manyti arba sa kriminalistas, kurį revoliueijonie- sudaryta iŠ vyrų, kurie niekad
rius negali pasakyti. Tai pa-j lieka labai " d i d e l i u s " darbus
aiškės ateinančią savaitę. Pa- S darbininkų reikalais. Gi kuo- kyti gali tik išdykėliai, tau rių valdžios amnestija paliuosavo nedirba, ir kurie patį darbo no
Iš Philadelphijos praneša,
iš
kalėjimo,
kiekvienas
valkata,
tos
priešininkai.
Pastarieji
sitikima, kad jis laimes kuo- i met dar papiktžodžianja prieš
rą skaito buržuaziniu ir kontrrekad ateinančiais metais gorgirtas
niekšas
putojo
bolševizmu,
yra
mūsų
socijalistai
ir
jų
geriausias policijas konteste. j patį Augščiausiąjį,
tuomet
voliucijiniu. ""•
setai bus labjau trumpesni, o
miesto
gyventojai
buvo
įvesti
į
.
.
,
sėbrai.
j nusijauČia labai " p a ž a n g u s "
gal ir siauresni, kadangi ligJei nedirbai ir pasigyrei tuomi,
tokį
aimaną
ir
baimę,
kad
jie
pa
Chieagoje
gyvena
gana
pa
Kol-kas kontesto lenktynė zmones.
Siol prie jų -panaudojama per
sirengę buvo priimti kokią nebūk tai esi atsakančiu kandidatu į tą
togi
ir
didelė
patrijotė
22
me
se pirmąją vietą užima vis
VOKIEČIŲ DARBAS.
Iš tokio tai galo jie supran
daug plieno.
valdžia, vokiečių, ukrainų ar ki organizaciją, tečiaus jei turi nors
dar 18-tos gatvės kolonija ta darbininkų reikalus. I t
tų
amžiaus
Margaret
Krohn.
tą kokią, kuri sugražintų tvarką, mažiausią įsitikinimą, kad žmogus
Gorsetmis plienas yra tin
Nesenai kaikurie Ispanijos
(Dievo Apveizdos parapija). todėl visuomet tvirtina, kad
Myli
jinai
savo
vyrą,
bet
yra
ištikrųjų
turi
dirbti
del
duonos,
užuot pasiduoti nuolatiniai bolše
kamas kabeliams (virvėmis),
paskelbė, buk vikų baidyklei.
Tečiau praeitą savaitę su bal niekas tiek daug darbininkų laikraščiai
tuomet darbininkų sovietas ma- tos nuomonės, kad žmona, ku
nė, kad sušaudymas ar pakori ri įstengia užsidirbti pragy su kuriais italai savo armotas
sais žymiai pasivarė Wattr- reikalais nesirūpina, kaip tik Šventasis Tėvas sumanęs APasekmėje jauni rusų oficieriai mas tau pergeras.
užtraukia ant augštųjų kalnų
bury, Conn., kolonija, gi pas jie. Tuo tarpu tasai jų "rūpi paštališkąjį Sostą perkelti Is
venimui ne tik sau, bet k* sa
ir railitariniai kadetai prisidėjo
Viršūnių.
panijon.
Šitą
neteisingą
gan
kui aną — Cicero, EI.
vo
vaikui,
neprivalo
sulaikyti
Darbininkų
be
darbo
sovieto
nimasis" tamsius darbininkus
prie ukrainų. Jie geležinkelio
Amerika šioje karėje yra
Yra žinių, kad visur orga padaro labjaus ne tik žiopl°K- dą, suprantama, tuojaus užgy stotyse apsiginklavo su armoto- dekretu bolševikai vieną dieną iš vyro nuo atlikimo pareigų tė
nė katalikiški laikraščiai.
Italijos sąjungininkė.
Tatai
nisuojasi " D r a u g o " kontesto
^"bet^'atkarius^
mis ir galėjo pasipriešinti bolše leido įsakymą, kad miesto turtin vynės žvilgsniu.
lokaliai komitetai. Susiorga, ., v v .
c , .. ,. t . v ,
Pirm Italijos stojimo ka- vikų atakai, kol pastarieji nepa- gieji turi duoti bolševikams 10Vienų kartų jinai ant kelių ttiri jai pristatyti reikiamojo
^. m . . .
.. .
kocnalishskus
laikraščius
J
000,000 rublių. Miesto majoras
plieno, k a d italai galėtų įveik
mzavę tie komitetai gaus gra- , v
.
v.
,.
. .. _ į dažniausiai skaito nesusipra- rėn, vokiečių agentai išsijuo grobė didį karės laivą uoste. aiškino, fead dešimtis milijonų ru laikydama savo trejų metų
ti Austriją.
žių ir naudingų instrukcijų iš •.... . , . . . . .
~ . .f .
^ . v
, J
, jr.
į teliai darbininkai. Pnsiskai- sę darbavosi, kad prikalbinti Nuo karės laivo jie taikė savo blių butų sunaudota užvedimui dukrelę šiap atsiliepė į vyrų:
centraho kontesto komiteto.\!
. . .
.. y i .
Šventąjį Tėvą apleisti Rymą armotas ant miesto ir vaišino gy
"Henry, kad sutruškinti
...
..
tę visokių pliauškimų
ir
viešų darbų, kad duoti užsiėmi
m
Profesorius amunicijos
Tuomet ir veikimas kitaip a t - , . .*. ..
..
. . . ir persikelti Ispanijon, jei Ita ventojus kaskart bombardavimu
vokiečius,
būtinai
yra
reika
mą
didelei
dykų
vyrų
armijai
tų
0 a t v m ir
lija neištesėtų pasilikti neu- per kelias naktis. Po karės lai darbą, bet nedirbančių darbinin
rodys. Tuomet visas darbas' ™™
į" ^ J "
dirbtuvėje.
linga,
idant
tisi
stiprus
ir
,
..
. i bjaurus katalikiškos visuome
- •* —*—rtralybėje. J i e mėgino popie vo apsauga bolševikų raudonosios kų sovietas priėmė jo patarimą
bus smarkiau pastūmėtas pir-! .
\ v. . . . T
«
.
.
nes priešininkai. Jaunesni iš
sveiki amerikonai imtųsi gta-' Profmni„~člM
Bus8e„
myn. Su gerais norais ir su . .
...
.
.
Zr . žių intikinti, kad kaip veik gvardijos šaudė miestą skersai ir kaipo kontrrevoliucijonierišką. 20
klų. As negabu susilaikyti ^
v- ,
.x
,. ju ima eiti galvomis. Nei
afiietikonijkos
i8torijos
Italija paskelbsianti karę, tai išilgai. Jos buvo sudarytos iš d. sausio pulkininkas Muravjov,
trupučiuku pasišventimo
gali- ..'
T..
, . .
.
ma atlikti miMniškus darbus J l e m s D i e v o b a i m e s > n e i S e " Šv. Tėvas negalėsiąs susinešti huliganų, paleistų iš Siberijos bolševikų vadas, atvyko Odesson nuo tavo pareigų Amerikos skyriaus Wisconsino univer
piktadarių, nusigėrusių kareivių
žvilgsniu. Aš uždirbsiu pra siteto perdėtinis, metė šalin
lllčb CLLLLA.11 HHl/ilillSKUS CldrUUo.
.
. ...
. - .
Tie komitetai, suprantama, ir dos. Ima praktikuoti laisvą- su neutralėmis šalimis, ir kad bei jurininkų ir dykūnų gaujų, neva prašalinti Rumunijos plutoją meilę ir dažnai nuo to kur moralė Vatikano neutralybė
kratus. Jis įsakė visiems buržu gyvenimui sau ir savo kūdi knygas ir akinius, nusivilko
atliks.
dykų užtai, kad nenor dirbti.
galą gauna.
jams susirinkti prieš miesto rotu- kiui, gi tų įstok marininkys- švarius drabužius, apsitaisė
busianti intartina, kas pada
Apskritai kalbant, apsiginklavę
tėn."
Paimkime bile vieną kokį rys didelį
su "overal18 , , ir išėjo dirbti
Konteste sulig balsų skai
nepasitenkinimą šautuvais, revolveriais ir kulko žę 3 vai. po pietų. Jie susirinko,
iPo šito sekė sujaudinančio amunicijos dirbtuvėje.
bet majoro tarpe jų nebuvo. Tuo
čiaus kolonijos dabar taip ' socijalistišką laikraštį. Juose centralių šalių katalikuose.
svaidžiais j i e pradėjo
plėšimų
met pulkininkas Muravjov, pa ji regykla. Abudu kits kita
apie tikrąjį darbininkų būvio
stovi:
programą, kuri pasekmėje pada
Išeidamas pažymėjo, kad
Tokie
paslėpti
vokiečių
grū
klausė, kodėl majoro nėra.
apkabino.
pagerinimą nei pusė
žodžio
1,300 balsų.
rė didelį išnaikinimą gyvastyse ir
jis dirbsiąs per vasarą. Gi
nepasakoma. Bet užtaigi kar mojimai nebuvo be tikslo. Tuo turte.
18 gatvė, Chicago, 111
Ant rytojaus Henry atsi visą uždarbį atiduosiąs fonBolševikai išleido dekretą, kad
Pirmame atsitikime bol
keliu
jie
mėgino
pasėti
nesu
čios tulžies nesigailima "klie1,240
ševikai padarė greit skirtumą tar buržujai turi užmokėt 40,000,000 sveikino su savo žmona ir du dan, kurs rūpinasi gelbėjimu
,,
tikimus
tarpe
Vatikano
ir
Ita
rikalams . Sako, reikia pir
Newark, N. J.
pe vienos rusų klesos prieš kita. rublių be jokios priežasties vien krele ir iškeliavo į Great La vargdienių Prancūzijoje.
lijos
vyriausybės
ir
tarpe
Va
miau išgriauti bažnyčias, pa
Jei dėvi apykaklę ir kaklaraištį, tik todėl, kad jie manė, jog tiek kęs Navai stantion.
1,000
tikano
ir
talkininkų.
naikinti tikėjimą, tuomet dar
bolševikas prisiartina prie tavęs pinigų mieste tada buvo. Jie pa Ponia Margaret pasiieškojo
Bridgeport, Chicago, 111.
Kitaip vertus, Šv. Tėvo per ir primena, kad tavo apykaklė ir grobė devyniasdešimts šešis tur
Tatai neužilgo pasirūpino,
bininkai susilauks " r o j a u s " .
460
darbo ir jautėsi laiminga, kad
Sveiko proto žmogus juk sikėlimas butų išėjęs Vokieti kaklaraištis pasmerkė tave neat- tingiausius miestelėnus ir apkal tuo ,budu gali prisidėti prie kad jos neteisingas vyras bu
No. Side, Chicago, 111.
tų suareštuotas. Tas fr atlik
negalėtų pasakyti kadir taip: jos naudon, nes tuomet vokie šauktinai kaipo buržują ir touel tino juos, kol jie neatidavė jiems pasitarnavimo tėvynei.
290
Dir
viską, ką turėjo.
išgriaukime visas dirbtuves, čiai nuolat butų šaukę, kad kaipo revoliucijos priešininką.
Cicero, Illinois.
bo vienoj
departamentintj ta.
Po to jie pasipylė pp visas OVieną dieną jie suėmė visus krautuvėj vidurmiestyj.
o tuomet darbininkai turės popiežius netikįs talkininkų
260
des80s gatves. Kur tik pamatė eilę armijos ir laivyno oficierius, kur
laimėjimui.
aukso laikus.
Stocka ir Bonda Perkami ir
Town of Lake, Chicago, 111.
Bet likimas visuomet bau darni
gražesnių
namų,
jie
užėmė
tą
«ritik
galėjo
atrasti
ir,
nugabenę
veikliu darbas. Andrews & Oa,
Bet
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Benediktas
Tečiau
socijalistai,
taip
170
tm
8e.
L* Baile 6*., aidėta ASM m.
džia
kaltininkus.
tį kaipo . lauką urnoms operaci juos palei* vandenį, prigirdė vie
XV
tuojaus
suprato
teutonų
mulkindami
darbininkus,
visa
Waterbury, Conn.
joms. Pastatė kulkosvaidžius gat ną po kito.
Nesenai ponia rtrohn su
kosere bliauja, kad jie esą getikslus ir į tuos kurstymus vėje, jie bombardavo namą po
Po 100
dukrele išėjo pasivaikščiotų
riausi darbininkų prieteliai. nei domos neatkreipė. Šv. namo daužydami langus, duris ir Jie pagrobė generolą TomaskeWest Pulmanm, EI.
vičių, Gdessos namų savininkų ly South Cllicago gatvėje, prie
Todėl jie ir geriems laik Tėvas žino, kad Apaštališka- naikindami viską viduje.
West Side, Chicago, UI.
Taip gos prezidentą, ir įstūmė jį gyvą kurios jinai gyvena.
Staiga
raščiams priekaištus
daro. sai Sostas ir Ryme kuogeriau- atsitiko su namais, kuriame aš
Grand Rapids, Mich.
į karės laivo pečių. Tarpe vyrų, žiuri ir savo akimis nepasiti
Jiems baisiai pikta, kad ge siai apdraustas.
gyvenau. Nei viens iš gyventojų kuriuos paskandino buvo Dr. Sa30
ki.
Priešais ją eina jos vy
Nuo to laiko vokiečiai ir nebuvo kapitalistas arba iš tur
rieji, katalikiškieji laikraš
So. Chicago, 111.
kalov. Gydytojo žmona pasamdė ras, jos tikras vyras, civiliai,
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skleidę
viso
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šeimynos.
Buvome
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čiai žmones darbininkus vi
Po 20
narą, kad išimti vyro kūną. Na apsitaisęs ir susikabinęs ran
tojai,
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inžinieriai
ir
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kių
gandų
su
intrigomis.
Kad
suomet perspėja prieš vilkus
Mostelio, Mass.
ras nusileido ir didelės daugybės kom su jauna, patogia mote
tečiaus
namas
buvo
turtingo
žmo
tuo
tarpu
Italijos
katalikai
avių kailiuose, veda doros ke
prigirdytų vyrų reginys ant dug
Du Bois, P a . '
gaus
savastis.
l'odel
bolševikai
riške.
su savo vyriausybe gyvena
liu, apšviečia.
no, jis sako, ko proto jam nesu
pasirinko jį kaipo dalyką užpuoli
Ištiko trukšraas gatvėje.
maišė.
Ar tamsta jau pirkai šėrę?
Reikia gana purvinos sąži- sutikmėje.
mui keliais atvejais.
t
Tečiau Krohn su savo ta ant
...
»
.
Jei ne,tai tuojaus tai padaryk, nės žmogaus, kurs drįstų tvirŽmonės neturėjo jokios prieg
Vieną dieną jie nutvėrė armi
tfrif. ¥*s
— Washington, liepos 23.—
laudos nuo tų pijrfadėjysčių. Bū rąją žmona suspėjo pabėgti, % OI* Br'er Rabbit
Jei Tamstų kolonijose yra tinti, kad " D r a u g a s " nėra
make hl»jos
oficierą,
kuris
gyveno
gre
pirmąją
savo ae'f tm&hty fckefcffitebetter
en twrt go pronemažai lietuvių, patartina darbo žmonių laikraštis ir ne •Karės laivyno departamentas timame su manim name ir nese damas užpultu gal šauksies pa- palikdamas
jieKlsr rtran' *T*tr *«•**» tobkin*
coin' on, 'cause a rabbit in a pot is
•atverti kontesto komitete, tų pačių darbo žmonių lei- paskelfcė, kad Pranouzijon nu nai sugrįžo iš karės* fronto. JJe gelbos kokių žandarų, bet atrasi, žmoną gatvėje.
er
goln' ter look nilgbty good to mot*
Šita tečiau nenuleido ran ennybody
keliavęs karės laivyno sekreto ištempė jį neva tam, buk jis tu kad žandarai irgi pavirto į rau
'fo' loafr 'cotint er folka
Kontestan gali stoti kolonijos džiamas.
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rtudveikiaus
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į
ttnkh'll kiftder tiav* fer save de>
ir pavieniai žmonės.
Bet taip tvirtina mūsų so- riaus Daniels asistentas Roo- rįs but teisiamas už kokį tai kontvrheat ftour fer comp'ny en eat bread
plėšti.
Crown Point, k u r įsitikino, Ufode
sevelt.
revohucijinį suokalbį, tečiaus ke
ot*6fti .dls yere "s«iMt!tu«a"
Tuojau rašyk kontesto re cijalistai.
flour. Dat wise oi* owl done say dat
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vių visuomenę sudaro tik dar- šėrus. Vienas šėras yra 10 dol.' me atsitikime bolševikai išėjo
oijn,

"Draugas" Publishing Co. '

Ar Tamsta jau esi pirkęs
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ti lietuvių parodą ir visur tik
•
buvo girdėti
griausmingas
Svetimtau
Mūsų kolonijos lietuviai, delnų plojimas.
0
ypač jaunimas smarkiai čiai labai gėrėjosi iš lietuvių
puikiai papuošto vežimo, «nt
veikia.
Pasidarbavimu gerb. vargo- kurio stovėjo " L i b e r t y " , ' ku
ninko p . V. Staseviciaus, rią puikiai atvaizdino p-lė J .
Žemiaus ant ve
Šv. Cecilijos bažnytinis cho Kiveriutė.
ras nedėlioj, liepos 7 d. buvo žimo sėdėjo aplinkui lietuvai
tės tautiškuose rūbuose.
surengęs puikų koncertą.
Taippat labai visiems pati
Koncerto programas susi
ko Dėdė Šamas, kuriuo buvo
dėjo iš sekančių šmotelių:
pasirėdęs p . Večkis i r lietu
1) Choras: a) "Saulutė te
viški ūkininkai, kuriais buvo
kėjo", b) " L ė k sakalėli", 2)
pasirėdę p. Šimkonis ir p-nia
Solo p-lė G. Narbutaitė.
Morkienė.
"Naujoji Gadynė", 3) due
Visi plojo rankomis ir kaip
tas: G. Narbutaitis ir P. Sta
mergaitės
baltai
se vieienė "Kregždelė", 4- So maršavo
nešė
lo J . Kavaliauskas "Saulelė pasirengusios, kurios
leidos". 5) Merginų choras: "Service F l a g " , ant kurios
" K a d gegutės jau nutils". 6) buvo 28 žvaigždės, reiškian
Choras: " T u p i šarka ant tvo čios, kad tiek jau mūsų bro
ros". 7) Solo pijano, p-lė G. lių yra Suv. Valst. kariuome
Narbutaitė, 8) Solo, p-lė O. nėje.
Lietuviai įgijo dar didesnę
Medvydžiutė: " K o liūdit sve
teliai". 9) Merginų choras: garbę, nes lietuvių parodoje
"Mano nameliai". 10) Cho ėjo miesto majoras ir vienas
ras: "Oželis". 11) Mandali- councilmanas su lietuvių vy
ha i r smuiką — J. Petraco ir riausiu maršalka J. Kiverių.
Po parodai visi sugrįžo į
S. Petraco.
12) Kvartetas:
" K a n t a t a " . 1 3 ) Solo p-ni lietuvių svetainę, kuri buvo
Misevičienė: " J a u atėjo va- puikiai išpuošta vęliavomis.
Mė". 14) Solo Flut. 15) Ant scenos atsisėdo "Liber
•as: " P j a u t i
linksma". t y " , Dėdė Šamas ir visi, kurie
, Solo p-lė O. Kriščiūnaitė. | buvo pasirengę tautiškais rū
Pirmiausia benas su17) Choras a ) " A u g o darže bais.
dagilėlis", b) "Vaikščiojau". ^rajino, paskui visi sugiedojo
18) Amerikos himnas. 19) " S t a r spangled banner" i r
Lietuva tėvynė mūsų. Gerb.
Letuvos himnas.
Visas koncerto programas klebonas kun. Vincentas Abmiesto
majoras,
tapo išpildytas labai puikiai. į romaitisf
Po kiekvienam šmoteliui pasi- j councilmanas ir J. Kiveris pa
girzdavo iš publikos trenks-; sakė puikias prakalbas. Pas
demonmingas rankų plojimas. Žmo- i kui visi padarė didelę
1
nių svetainėje buvo arti 41K) j stranci.ją ir pageri* preziden
Apart lietuvių, publikoje ma- tą Wilsoną, Dėdę Šamą ir
"Liberty".
tesi ir svetimtaučių.
Prieš išsiskirstant žmonėms
Šv. Cecilijos choras suma
nė intaisyti naujus vargonus j gerb. klebonas pranešė vi
į Šv. Jurgio bažnyčią už 2000 siems, kad'pribūtų į tą pačią
dol.
Turi jau surinkęs apie svetainę ant 5 vai. vakare,
400 dol. Dabar pinigus ren-į nes bus didelis programas iš
ka po parapiją ir su pagel- j pildytas.
Paskirtoje valandoje prisi
ba parapijonų mano intaisyti
rinko pilna svetainė žmonių
naujus vargonus.
Nors ir dabar malonu nu i;* vėl pribuvo miesto majo
eiti į bažnyčią ir klausyti gra-1 ras ir councilmanas.
Programas buvo pradėtas
žaus giedojimo laike šv. mi
šių, bet kuomet bus intaisyti ir užbaigtas su " S t a r spang
nauji vargonai, tai dar bus j led banner' ir "Lietuva tėvy
nė mūsų", p-lei J . Kiveriutei
maloniau.
Mūsų mieste darbai genu pritariant pijanu.
Pirmiausia kalbėjo miesto
eina . Kiekvienas, katras ne
tingi dirbti gali gauti darbą. majoras. Jis labai girė lietu
Dirbtuvių yra visokių.
Dar vius už ištikimybę ir puikų
Pas
bininkai uždirba nuo 18 ikipasirodymą parodoje.
35 dol. į savaitę, žinoma pri kui councilmanas ir gerb. kun.
guli nuo to kas kokį darbą Vincentas Abromaitis išaiški
no vokišką tiraniją, delko
dirba.
Amerika įstojo į šią karę, už
Ora švarus, kaip kaime.
ką mes turime būti dėkingi
Draugijų yra yisokių.
Parapijos reikalai tvarlft>si Dėdei Šamui i r kaip mes ga
kuopuikiausia, nes parapijo- lime jam padėti sumušti vo
nai turi darbštų ir gerą kle kiečius.
Pagaliaus klebonas perskai
boną kun. A. Daugį, kuris
bažnyčioje savo pamokslais tė rezoliuciją ir telegramą lie
stiprina žmonių sielas, o va tuviškai i r angliškai. Miesto
karuose prakalbomis duoda majoras labai buvo iš to už
ganėdintas. Rezoliucija tapo
daug patarimų.
Parapijonai visi džiaugiasi. pasiųsta prezidentui Wilsonui
ir gubernatoriui BrumbouPaš.
gh'ui. Paskui buvo padary
DONORĄ, PA.
ta
rinkliava
Raudonajam
Kryžiui. Surinkta $68.11.
Liepos 4 d. vietos lietuviai
Ant galo buvo suloštas vei
surengė labai gražią parodą, kalėlis, kuris žmonėms labai
kad net kitos tautos nusiste patiko.
bėjo. Anglų laikraštis p i r m o ! Parodos rengimo komitete
je vietoj lietuvių parodą pla buvo gerb. kun. Vincentas Ab
čiai aprašė, išgyrė ir lietuvių romaitis, J. Kiveris, Banionis,
vardą žymiai pakėlė.
p-lė J . Kiveriutė, P. KastricVisųpirma lietuviai apmar- kis, A. Norbutas, F. Bludžius,
šavo didžiausias miesto gat J. Ramoška, J. Urbaitis, i r T.
ves, puikiausioje tvarkoge, su Dambrauskas.
visokiais papuošimais ir beVisi jie uoliai darbavosi.
nu, kuris yra puikiausias šia
Lietuvių paroda aiškiai liu
me krašte ir taip puikiai gro dija, kad vietos lietuviai yra
jo, kad" net visi stebėjosi ir ištikimi šiai šaliai, ir kad re
gėrėjosi.
mia Suv. Valstijų valdžią..
Valio, Donoriečiai.
Didžiausia minia žmonių
Donorietis.v
susirinko ant gatvių pamaty
NOfcWOOD, MASS.

. •

u

Kada persisaldai
Jtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų

Lietuviai Amerikoje
« » »
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D-ro Rlchter'lo
Koksai K. K. iš Kingston,
Pa., savo
korespondencijoj
PAIN-EXPELLER
apsaugoja nuo ligų. ir gydo
No. 165 " D r a u g e ' rašo: "Wil- • Tuojau
Tikras tiktai su pažymėta marke
"IKARĄ"
kes-Barrėj lietuviai buvo štt
85c. ir «5c. buteliukas vitose aptiekoM »rba
stačiai nuo
rengę 5tą iš eilės Lietuvių
F. AD. R1CHT6R U CO.
Dieną, kufios iškilmė atsibu 1-80 Washinarton Street, New York. N. Y«
vo Valley Wiew parke *'. Kur
čion teisybė? Sulig p. K.* K.
A. L. R.-K. FEDERACIJOS
išeitį, kad Wilkes-Barių lie
CENTRO VALDYBA:
tuviai surengę 4 Lietuvių Die
nas, na, štai jau i r penktąją
Pirm., Kun. J. Ambotae,
paruošė.
Dovanotina butų, 53 Capital Ave., Hartford
kad jis to nežinota, bet, kam Conn.
muilyt visuomenei akys, ir ro
Pirm. pagelb. J. Grebliu
dyti tiek nepakantrumo ir ne nas, 425 Pacą St., Baltinio
teisybės? J u k jis gerai • žino.
re, Md.
kad Wilkes-Barrių
lietuviai
Raštininkas, Kun. F. Ke
ne tik penktą, bet nei vienos
Lietuvių Dienos nesurengė. mėšis, 3230 Auburn Ave*,
Buvo t a i visados apylinkių: Chicago, UI.
Pittstono,' Scrantono, Wilkes
iždininkas, Kun. V. Ma
Barių ir Kingstono darfyas, o tulaitis, Secred Heart Recšįmet da prisidėjo Wanamie, tory, R O. Silver Creek,
Hanower i r manding Plymou- New Philadelphia, Pa.
th'as ir Duryea.
J u k jam
Iždo globėjai: A. Bajo
Wilksbarriečiai nieko, rodos,
nemokėjo, kad taip meluotų ir riutė, 723 Saratoga St«, Bal
užgauliotų apylinkių lietuvių timore, Md., M. Tumasonis,
kolonijas, iŠ kurių
susidėjo Pa.
5tos Lietuvių Dienos komite
PIRKITE
tas. Daugiaus p. K. K. teisy
^^^^ ^^^
*Ė*m
bės ir darbo. Atsimink, jog
tokios žinios kenkia tolimes
niam lietuvių darbui.
Kukutis.
mRSAYINGSSTAMPS
Red. prierašas. — Kam tok
.
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Taupumas Maisto
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AUPUMAS maisto visuo
met buvo kampinis akmuo
šios dideles institucijos.

Wilson
*abel
proteets
~7our
:able'

Atsargus-liekanų eikvojimas
yra didelio nuveikimo žvaigž
de.
Pirmutinių dalykų šios kom
panijos tai buvo pagerinimas
metodu sutaisymo maisto iki
augščiausios rūšies del Ame
rikos žmonių.
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Del tos priežasties Wilson
Vaizbaženklis yra priimtas
per kiekviena Amerikoniška
seimininke. Kadangi ji žino
kad jos maistas yra užtikrin
tas gerumu švarumu, svei
kas ir ekonomiškas.
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sai smarkavimas ir melagiuiUNITED STATES
mas. Juk galima i r be to ap
GOVERNMENT —
sieiti, paaiškinus kaip tikrai
yra buvę.
Mums yra žino SKAITYKIT IR PLATINKIT
ma, lead p. K. K. apie tai ra
"DRAUGĄ"
šė tie su blogais norais.
•i

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
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KREKENAVA,

Ą. a. Juc apas Gasilio
nis, persiskyrė su šiuo
(Panev. apskr.).
pasaulių, subatoj 20 d.,
Kun. K. Kazlauskas sutei
1918 m., 10:50, išgyveno
kia tokių pataisymų apie Kre
Amerikoj 30 metų, turė
kenavos mokyklą ir vartotojų
jo 60 metų. Paliko dide
draugiją.
liame nuliūdime brolį
Pirmaisiais metais, vokie
Kazimierą Gasilionį ir
čiams Užėjus, buvo įsikūrusi
brolienę ir tris dukteris.
ftet dvi mokykli: viena mies
telyj, kita Leonarda vos dva ^Laidotuvės atsibus seredoj 9 vai. iš ryto į Auš
re, kuriose mokytojavusios M.
ros Vartų Bažnyčią, iš
Jodikaitė
ir Jaloveckaitė.
ten į Šv. Kazimiero kapi
Mokoma buvo lietuviškai, ir
nes, gyveno po numeriu
mokyklos buvo vaikų kupi
2344 W. 23 Place.
nos, taigi jos pačios savo lė
šomis. Antrais metais mies
Visi giminės ir pažįs
telio mokykla perėjo į val
tami
yra nuoširdžiai
džios globą. Leonardaviškė
kviečiami dalyvauti lai
pasiliko, kaip i r buvusi, tik
dotuvėse.
po valdžios jmežura.
Šiais
Grab. S. D. Lachowicz
metais viešų valdiškų moky
klų yra 4. Yra ir vakariniai
kursai suaugusiems nuo 3—7
~»—88
vai.
DR. SIGMUND MANN
Vartotojų i r arbatinės ka
Daktaras ir Chirurgas
sos randasi pas kleboną, ku
MIESTO OFFISAS
Michigan
Roulovard Bldg.
riam j a s inteikė pirmosios
Saite 922
valdyba, antrosios gi vedėja. Miehigun Ave. kamp. Washington
Rokundos randasi pas drau Adynos 11 i š gatvės.
ryto iki 1 po pietų.
OFFISAS
gijos pirmininką Urbelį. Var
W. 25th gaveė
totojų draugijos namai ir tur K a m p . 5146
52nd Are.,
Cicero, 111.
Adynos:
nuo
2
iki
4
ir
nuo 7 iki
tas visai supleškėjo kazokų
9 vakare.
Nedėliomis nuo 10
sukurtame gaisre. Liko vįeiš ryto iki 12.
Cicero 050
nos skolos.
Sumanymų at Namų: Telefonas
Telefonas, Lavradale 3525
gaivinti tą .draugiją visai nė
ra; reikalinga ji numarinti,
«Aiai • m t* • • » • * * » • « !
bet ir tai nesiseka.
F. B. BRACHULIS
..
RED. ATSAKYMAI.
Lietuvis Advokatas
Attorney at Law
Tautiečiui (E. St. Louis'e,
105 W. Monroe, Cor. Clark St.
Room 1207
Tel. Central 220
111.). Aprašymas apie Ištiki
CHICAGO,^ ILLINOIS
mybės Dienos parodą St.
Gyv.: 3112. So. Halsted Street
Lotus *e tilpo kito mūsų kores
Telefonas Yards 2290
pondento " D r a u g o ' ' 168 num.
^i
•fcfrtt^
Rankraščių redakcija savo lė
šomis negrąžina, jeigu nėra Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimuj!
A. A. ŠLAKIS,
prisiųsta krasos ženklelių.
J | » fa < » • ' » • - « • - — —*•»•— — — - •» — - i
•

Pr. (Ciceroje, 111;). Prane
šimas apie Darbininkų Sąjun^
gos 49 kp. nepaprastą susirin
kimą redakciją; pasiekė panedėlyj, todėl netilpo.
ŽvitbUui (Binghamtone, N. %)
Kad socijalistai savuose piknikuo
se išdarinėja nebūtus daiktus, tai
visi jau žino. Žinutės nedėsime.

- «• — ~m

m

Lietuvis Advokatas
LAWYER
Ofisas mieste:
13-tų lubų — Kambaris 1303
Assoeiation Bkfg.
19 9o. LaSalle St.
Cblcago, Iii.
Telefonas Randolpn 2898
Utarninko ir Pėtnyčios vaka
raifl nuo 7 iki 9 vai.
8255 So. Halsted Sfiį^t,
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DAKTARAS

n

CHIRURGAS
3315 South Halsted Gatvė
CHICAGO, ILL.

i

Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: mio 9 ryto iki 9 v»k.
Nedėliomis pagal sutarimą..
4711 SO. ASHLAND A V E N U B
arti 47-tos l a t v ė s .
i» m m^ m +m m i

• • * • • •
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Tel. Drover 7fr«

DR. P. ŽILVITIS

P o vaikiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus
tos vidurių ligos paeina iš negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia Kpamėginti vieną.
Parduodama pas
visus aptiekorius.

—
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Telefonos Boulevard 7179
VOUa STOMAOfS SAUD

i ••

^ | » » i — » * » < • » mm iMm<

JOSEPH 0. WOLON
Lietuvis Advokatas

Vežimas su Viršnum

ALSZ. MAflALflgTfl

Parsiducda labai pigiai p a s K. GRABOR1US
Lietuvis r r a Kaplan and Sons, Leather ir Findinar
Krautuvėj, ICCfc Sx>. AsLl^ai.d A . e .
, cu v i s o k i u s
laidotuves koPirkit© s a u skuras, ceverykus Ir
piglausiai. Tū
kitus reikalingus
dalykus
čeveryrio savo karu^ ^ ^ » » » » * » » « » — » » ! • « » y kams nuo mūsų.
bonus ir auto
T . l e f o n . . : PDLLMAN 141
mobilius.
Illllfllllllllflllllfflllltltlllllllllllllllllllllll'

2 t So. LaSalle St.,
Vakarais 2911 W. 22nd Street
Rockwell 6999
Resldence Humboldt 07
CHIČAGO, ILLINOIS
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII

Dr. D. J. BAG0ČIUS

LIETUVIS GYDYTOJAI
I R CHIRURGAS
l # 7 * i SO. MICHIGAN AYB.,
ROSELAND, ILLINOIS

__
-
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Telefonas: McKinley B7«4

: • :

Dr. A. K. RtrtKAUSKAS

- • - - * • • «

s-

Telephone Drover 41S9.

Tei. Cioero 252.

Dr. S. MIKELIS
LIETUVIS GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS
4847 W. 14th St.,
Cicero, IU.
VALANDOS: nuo 9 iki U lfiryto,
nuo 1 iki 5 po pietų, nuo 7 iki
9 vak. Ntdėllomfi: nno 9—11.

•I •• ••••'•• •• •• •'•: •1• •• •• ••t•o•B• I!
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3307 Auburn Ave.,

-»—

MASTER T R A D E S SCHOOL
118 N. La Salle St.
I
m m i * » ••m-m . < • « * * « » . < » » - ą

mes turime vietų del keletos
lietuvių mainierių, mainose
nėra gazo nei vandens. Dar
bo sąlygos labai geros. Dar
bas pastovus. Gera užmokes
tis.
Badykite ar atvažiuokite.
CANTRALL COAL CO.,
9
CANTRALL, ILL.

Taipgi dides
nė dali grabų
patįs dirbame.

GYDO VISOKIAS LIGAS
8467 South W e s t e » Boulevard
Kampas W. SS-tos Gatvės.

NORINTIEJI P A G E R I N T
SAVO R U V l
IŠEINANT IŠ SUNKIAI D I R
BANCIOS KLESOS.
Savo liuo
sose valandose
galite
išmokti:
Kirpti, siūti 'ir prolsyti ant gerų
mašinų.
KURSAS $15, $25, $35 ir $50.
ant lengvų išmokščfu.
Ateikite
šiandien i mūsų mokykla, ir per
sitikrinkite.
Kambaris 416-417 Prieš City Hali

ANGLIM

—

-b.

» • • • • • • i « < H ' i » •*»
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DNlfMfliMi
AKIU SPECIALISTAS
Patarimas Dykai.
Ofiso valandos: nuo 9 18 ryto iki t
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki I i .
4648 & Ashland Ave. Kurnu. 47 64,
Telefonus Yards 4817
Telefonus Boulevurd 6487

—
—

GLASER
PRAKTIKUOJA 26 K E T A I
Gyvenimas i r ofisas
8148 S. Morgata St., kertė 82 st.
CHICAGO, ILL.
' Specijatistus
M0W»f«kų VyiMku * Valką
Taipgi Chroniškų Ligų.
Or*ISO VALANDOS:
Iki 8 ryto, nuo 19 Iki 2 . p o plet
Ir nuo « Iki 8:30 vak. Nedėlio*
vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687.

8Wlll?llllflf?IHIIIIIIifIMWWtifllllW^^^^WH !

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicaco
Telefonus Huymarket 2S44

m. A. A. ROTH
Rusus gydytojas Ir chirurgas
Bpecijaltstas Moter«kų t Vyrflfcų^ .
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 83M S. Halsted S t , Chicago
Telefonas Drover 9493
VALANDOS: 16—11 :ęrio t—1
pietų; 7—3 vak. Nedėliotus 10—12 d.

MUM
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DRAUGAS
=B?^
- ^ = ? P =

ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.
J. Budreika,* Bock Islaųd, III.
—Tamsta esi įmokėjęs už Draugą
S K E R D Y K L Ų KOMPANI- j VANDUO A T I M A NORĄ du kartu po vieną dolerį, būtent,
JOS TURI PRISTATYTI i
NUMIRTI.
12 d. Gegužės ir 1 d. Liepos šių
metų. Laikraštis apmokėtas iki 12
233,560,000 SVARŲ MĖ- ;
SOS.
Ernest Breiholtz, 60 metų, d. Rugsėjo, 1918.

Didžiausias pasaulyje iki
šiol kontraktas mėsos prista
tyme buvo padarytas vakar.
Suv. Valstijos Chieagos sker
dyklose užsakė 99,560,000 sva
rų lašinių ir 134,000,000 sva
rų į skardines sudėtos mėsos.
Tas kontraktas išneša ver
te nuo $140,000,000 iki $145,000,000. Kad išpildyti kon
traktą, reikia apie 1,900,000
kiaulių ir 900,000 galvijų.
L. F. Swift sako, kad gal
vijų augintojai gaus $80,000,000\iž kiauląs ir $50,000,000
už galvijus.
44

601 N. La Salle gat., įšoko
Kr i e gat. upėn nusižudyti.
Bet du policmonu ištraukė ir
uždarė ji kalėjimam Įšokęs į
vandeni, Breiholtz ėmė šauk
ti pagelbos. Nuvestas prieš
teisėją pasiaiškino, kad sir
gęs ir buvęs bedarbo. Bet da
bar norįs gyventi del savo
žmonos.
SUAREŠTAVO 4 VAGIUS.
Pastaromis dienomis, ketu
ri vagys veikė tarp Chieagos
ir Cicero. Jie šokinėjo iš vie
no miesto j kitą, kad ištrukti
nuo policijos.
Vakar jie pamatė policijos
viršininką su keliais detektivais. Tuoj perbėgo iš Chieagos
pusės gatvės į Cicero pusę
ir pradėjo šaipytis. Mat, jie
manė, kad poliemonai nedrys
jų suimti Ciceroje.
Bet baisiai apsivylė. Virš.
Mooney nežiūrėjo į ribų tei
ses. Atstatė revolverį ir man
dagiai pakvietė, kad eitų su
juomi.

1

• •

•
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•
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timorėj, ir taip apie kitus da
lykus mus paliečiančius. Šir
dingai yra kviečiami atvykti
į minėtą susirinkimą ir visi
kiti moksleiviai ir moksleivės,
lankantieji ir lankančios augštesnias mokslaines, kuriems
rupi Dievo ir tėvynės reika
lai.
Gal kas nežino, kur ta vie
ta yra, todėl čia paduodu jos
antrašą: Cor. Auburn Ave. ir
32 place.
Susirinkimas prasidės 7:30
valandą vakare.
Svirskas.

Darbininkai dirbs dieną ir
PRANEŠIMAS
naktį, kad išpildyti kontrak
L. R. K. Labd. Sąjungos
tą", sako L. F . Swift. "Da
kuopoms.
bar, kad išpildyti iki šiol su
valdžia padarytus kontrak
Labdarių Sąjungos centras
tus, ketvirta dalis pakuotoji)
rengia pikniką, kurs įvyks
spėkų buvo vartojama. Bet
sekmadienį, rugpjūčio 18 d.,
toliaus tai reiks
sunaudoti
š. m., Bergman's Grove dar
visas pajėgas. Kontraktas tu
že, Riverside, 111. Sitam pik
ri būti išpildytas ligi sausio
nike turėtų dalyvauti visos
pirmos.
kuopos, kaip tai: 1, 2, 3, 4, 5,
"Penkiose
didžiausioje
6, 7, 8, 9, 10, 13, o gal ir 11
skerdyklose dabar
užmuša
kuopa iš Waukegan, UI., ga
1 t
ma apie 30,000 kiaulių :a *
lėtų
dalyvauti.
Piknikan
savaitė, kad išpildyti nami
SUV. VALS. NETENKA
kviečiami ir pasaliniai lietu
nius ir militarinius reikalavi
viai, ypač mūsų jaunimas, nes
DARBININKO.
mus".
bus visokios rųšies padorių
Swift aprokuoja, kad kiau
Policija suareštavo Joseph pasilinksminimų.
Nuo pik
lės dabar kainuos pustrečio McFadden jo žmonos namuo niko pelnas skiriamas našlai
sykio, o galvijai dusyk dau se. MeFadden buvo pabėgęs čių naudai.
giau, kaip pirm karės.
iš Joliet kalėjimo birž. 27.
Pikniko rengėjų adresai:
Kada teisėjas užklausė, kur
Bol Sekleckis, 3427 Auburn
NEUŽILGO PAŠAUKS KA jis per tą laikų buvo ir ką vei
ave.RIUOMENĖN 1918 METŲ kė, McFadden pasisakė dir
And. Bruožis, 653 W. 18 st.
bęs So. Cbicagos laivų dirb
REGISTRANTUS.
A. Valančius, 1442 So. 49 ave.,
tuvėje.
Cicero, UI.
Daugybė vietinių
drafto
" A š valdžiai nieko neuž
Centro Valdyba
komisijų narių mano, kad ne dirbau kalėjime
būdamas,''
užilgo bus pašaukti kareiviau sakė McFadden, "bet daug
ti šiais metais užsiregistravu gero valdžiai padariau dirb
sieji. Jau užbaigta kvotimai damas laivų dirbtuvėje".
ir paskirstymas j skyrius.
Kasžin dėlei kokios prie
Kad išpildyti
reikalingą
KŪDIKIS APLEISTAS
žasties eianykščiai lietuviai
skaičių, reiks paimti vims
WASHINGTON PARKE. biznieriai
nesusiorganizuoja,
naujus registrantus. Pašauki
nesusivienija.
Apie priežas
Herman
Stern,
700
E.
51
st
mas šitų registrantų įvyks,
tis to galima tiktai spėlioti:
turbūt, rugpjūčio ar rugsėjo gat., atrado dviejų mėnesių ar tai nerangumas, pavydukūdikį Wasbington parko kru
mėnesyj.
mas, stoka pasitikėjimo vie
muose.
Kūdikis
nugabentas
Komisijų pirmininkai an
nas kitu, ar kitas kas, o tuo
Sv.
Vincento
prieglaudos
nadai pasiuntė adjutanto-genetarpu žydai biznieriai naudo
muosna.
Haidė
"
B
"
buvo
iš
rolo ofisan raportus apie pa
jasi šituo trukumu. Nesant
siūta
kūdikio
pančekoje.
dėtuosius pirman skyriun. Pa
vienybės tarpe lietuvių'biznie
gal šių raportų įvyks pašau
rių, žydai sau stato puikius
IŠ
LIETUVOS
VYČIŲ
16
kimas.
namus del sutalpinimo padi
KUOPOS VEIKIMO.
dinto tavoro, o tai daro iš lie
SUŠEISTAS VAIKAS.
tuvių sudėtų pinigų. Čia tai
Lietuvos Vyčių 16ta kuopa
ir skriaudžiasi save lietuviai
laikytame
susirinkime
17
d.
Vakar parkutyj ties 20 ta ir
biznieriai per nesusivienijimą.
liepos
vienbalsiai
nutarė
daly
Fisk gat. bežaidžiant nuo
Yra čia keletas ir veiklių biz
vauti
Apskričio
išvažiavime,
ėiuožyklių nukrito 6 metų Jo
nierių.
kuris
įvyks
28
d.
šio
mėnesio.
no Teleckio berniukas ir pa
Biznieriai
organizuokitės,
Laikas
nuskirtas
iki
ateinan
vojingai susižeidė.
o pamatysit kaip tuomet ne
čiai seredai t. y. 24 d., kad vi
žydai savo biznius didins, bet
si
norintieji
dalyvauti
šiame
MOTERIŠKĖ SUAREŠTUO
jųs patys lietuvių tarpe. Tik
išvažiavime
užsiregistruotų.
TA UŽ PARDAVINĖJIMĄ
tai pradėkit o pamatysit kaip
L.
Vyčių
16
kuopa
savo
iš
SVAIGALŲ.
visi lietuviai parems ir turė
važiavimų
rengia
nedėlioj
sit didelę naudą.
Užvakar naktį detektivai rugpjūčio 4 d. į Riverside,
•
•
Ateinantis susirinkimas
suareštavo Bertelli
Willef 111.
Tūli mūsų biznieriai, vadi12020 S. Halsted gat., sų 16 įvyks seredoj 24 d. šio mėne
Visi nariai yra kviečia narai katalikai, labai piktina
kostumerių. J i nedėlioj par sio.
savo pirkėjus katalikus iš ku
davinėjusi svaiginančius gėri mi atsilankyti ir neužmirškite
rių biznį daro, laikydami vi
mus. Paimta du alaus baksu. užsiregistruoti, kad šeiminin
šlamštus
ir
vi
kės žinotų ant kiek valgio pa sokius
sokią
nešvarią
literatū
O.
AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ gaminti.
rą
viešoje
vietoje
del
5 ŽMONES.
pasiskaitymo. Dar ir to ne
M O K S L E I V I Ų DOMAI.
Užvakar Ištiko keturios su
gana: priima ir net su ta voru
automobiliais nelaimės. Už
Lietuviai moksleiviai ir lie dalija visokius šlamštininkų
mušta 5, sužeista 6 žmonės.
apgarsinimus
tuvaitės moksleivės, priklau cicilikpalaikių
aSfc^5^*^'
Noriu nusipirkti knygą. "Lietuvos santieji ir priklausančios prie ir plakatus.
Virėja", kas turite ir galėtumėt ta
Broliai, pažvelgkit į savo
knygą man parduoti.
Jeigu neno L. R. K. M. Sus-mo, gyvenan
rėtumėt parduoti, malonėkite man tieji ir gyvenančios šiuo lai sąžines ir apsidairykit iš ko
ners
trumpam
laikui
paskolinti.
Sugąžinsiu.
kotarpiu Chicagoj, malonėsi jus pragyvenimą darot ir dar
Roz. Galkiutė,
turtelio susikraunat.
Ar re3436 Wallace 8t.,
Chicago, UI. te atvykti utarninko vakare,
ty. liepos 23 d., į Šv. Jurgio miat tą kas jus remia T
Yra keletas susipratusių
parapijinę svetainę; kur tu
ANT PARDAVIMO
N a m a s ir lotas ant 4 lubų, randos rėsime abelną susirinkimą ir biznierių ir užtai tie yra ver
neša $40. } mėnesį. Viskas gerame
padėjime.
Kaina $3600.
Iškalno maždaug
pakalbėsime apie ti paramos, bet tai tik keletas.
$1000, kitus galima mokėti po biskj
ant lengvų išmokeščių.
Ateikite ir ateinant] mūsų
organizacijos
•
•
•
pamtykite.
seimą, kuris įvyks, kaip kiek
Tiems pseudo - patrijotams.
W. P. Durack,
M I I -So^ Union Ave., . Chicago, 111. vienam jau yra žinoma, BaL | kurpiui ir "Naujiem*'
korės
2-fos lnbos iš priešakio.

IŠ CICERO, ILL.

AnttadlfCU, fcUpos 23, 1 W *
MM

M

Kyff?n"?rr"^*^Tn*T ' TTTT T?T!T!r?TTT^Ty
po&dentams išbėgus iš Cicero priimtas. Padengimui lelų,** Ap
nuo drafto ir po nuteisimui skritys surengs vakarą. Komisivietiniame teisme keturių ci jon padirbimui tos vėliavos iš
cilikpalaikių, už trukšmąvimą, rinktas: M. Zujus, p-lė Jovaišaitė
ir, p-lė Volteraitė.
dabar miestelis daug rames
5) Tautiška vėliava.
M. Zu
nis pasidarė. Turbūt jau ne
jus, kuris iškėlė šį klausimą, pa
beliko daugiau cicilikų.
tarė, kad Apskritys įsteigtų Tau
•
•
•
tišką vėliavą. S. Šimulis ineša,
pasitaiko, kad su kad kiekviena kuopa turi turėti
f Tankiai
sirinkimuose iškila abejoji vėliavą irApskrieiui nėra reikalin
mai ir ginčai kaslink Visuo ga. Šis klausimas atidėtas ant
tinojo
Seimo,
atsibuvusio toliaus.

New Yorke nutarimų ir kas
link lietuviškos vėliavos. Kad
neleidus veltui laiko ir išven
gus bereikalingo eikvojimo
energijos, geriausia padarysi
te jei nueisite j Darbininkų
Užeigą, kuri randasi po num.
1447 So. 50th Ave. ir nusipirksit to Seimo protokolą,
užvardinta: "Laisvėn Bežen
giant* ' (pelnas skiriamas Lie
tuvos laisvei). Susipažinę su
jo turiniu nereikės diskusijų
dėlei nebūtų daiktų. Yra prie
dermė kiekvieno lietuvio tė
vynainio, pažinti pilnai savo
tautos žengimą prie laisvės.

6) Dramatiškas skyrius. M. Zu
jus priminė apie kun. Kemėšio
įsteigtą fondą artistams - mėgė
jams turintiems žymius gabu
mus — jų tolesniam lavinimui
scenos mene. šis klausimas nu
tarta vykinti. Suradymui būdų
ir padidinimui minėto fondo- iš
rinkta komisija. rtomisijon inėjo
sekančios ypatos: J. Kudirka, M.
Zujus ir J. Malinskas.

7) Seimas.
M. Zujus patarė
rinkti komisiją, kuri prirengs re
zoliucijas seimui.
įnešimas ta
po priimtas ir komisija tapo iš
rinkta iš sekančių ypatų: M. Zu
jus, I. liekis,, J. Vilimas. Kuo
pos galės rengti savas rezoliuci
jas ir perstatyti jas sekančiam
Apskr. susirinkimui. <
8) Visos kuopos pasižadėjo tap
ti Apsk. choro nariais rėmėjais
įmokėdamos iždan po 5 dolerius.
9) Ateinantis Apskričio susi
rinkimas įvyks 13 d. rugpjūčio,
Aušros Vartų par. svetainėj.
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LmUIANUN R^C AUJANCEof
\TURTAS*VIRŠ.

$125,000.00

Apsidraudusiems nariams išmoka:
PAŠALPOSPOMIRTINĖS:
$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
$150.00, $250.00, $500.00,
savaitėje.
$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am^ žiaus.
Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo.
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.
S. L. K. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
Amerikos lietuvių kolionijose.
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje 8. L. B. E. A.
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

Yra čia tokių žmonių, kurie
taip apkrauti darbais draugi
jų ir visuomenės, kad negau
na net išmiegoti, bet yra ir
tokių žmonių, kurie turi tiek
4S8 GRANDST.,
Sta/W, BROOKLYN,
N. Y.
laiko, kad nežino kaip jį pra
10) Susirinkimas uždarytas su
leisti
Kam tas nelygumas?
malda.
Argi negeriau butų jei visi pa
J. Poška, 24tos kuopos narys
sidalintų darbais. Taigi visi atsisveikino su vyčiais.
^i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 yj
stokime į darbą ir pasidalin
L. Vyčių Ch. Apskr. raštininkė
kime naštomis.
I COLUMBIJOS 6RAMAF0NŲ IR REKORDŲ KRAUTUVE Į
M. J . Balsienė.
Pr.
Didžiausia pasirinkimas rekordo: Lietuvišku, Rusk u, Polsku ir
Iš šio L. Vyčių Ch. Apskr.
Angliškų.
Kaina po 75c. vienas.
Gramą foną i nuo $10.00 iki
CICERO, I L L .
protokolo matosi, kad susi
$250.00. Didžiausia Lietuviškų knygų krautuvė Amerikoje.
Didelį kataliogų laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt. pa
rinkimas buvo gana rimtas.
siunčiu kiekvienam, k a s prisius 3c. štampą.
Pavyzdinga draugija.
Iškelta ir apsvarstyta daug
Rašyk:
%
Tel. Drover 8197
Lietuvos Mylėtojų Draugi įvairių svarbių klausimų. Da I
JUOZAPAS F. BURIK.
ja pereitame laikytame susi bar tik lieka šituos nutarimus
• • . •
Chicago, UI.
3343 So. Halsted St.,
įvykinti.
Įvykinimui
nutari
rinkime nutarė paaukoti 10
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiftistiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiifr
dolerių del naujų vargonų Šv. mų Apskritys išrinko komisi
jas.
Komisijų turėtų būti
Antano bažnyčioje.
Štai ir Ciceroj tautiškos šventa priedermė rūpestingai
draugijos' pradedą
aukoti išpildyti susirinkimo nutari
TankUii komisijos iš
svarbiems reikalams. Man ro mus.
dosi, kad ši draugija yra pir duodamos roportus pasako,
mutinė, kuri tokią auką pas- kad nieko dar nenuveikta ir
tokiuo būdu tankiai prakilnus
"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su
kirė vargonų fondan.
sumanymas ar nutarimas lie
batomis.
Garbė Lietuvos Mylėtojų
ka neįvykdintas ir tęsiasi vis
"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
Draugijai.
Narys.
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
tolyn.

P.

MULEVIČIUS

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

"DARBININKAS"

Tas tarpe vyčių neturėtų
PROTOKOLAS 16 L. VYČIŲ
CHIC. APSKR. SUSIRIN būti. Mūsų nutarimai turėtų
būti šventi ir šventai išpil
KIMO.
dyti. Norėtųsi šiuo sykiu yL. Vyčių Chieagos Apskričio pač atkreipti atidą į Drama
susirinkimas įvyko 15 d. liepos, tiško Ratelio fondo komisiją.
Dievo Apveizdoa parap. svetai
Šis puikus sumanvmas pra
nėj.
kilnaus mūsų tėvynainio, ku
Delegatų suvažiavo apie 40.
nigo F. Kemėšio, kuris šį fon
Susirinkimą atidarė vioe-pirm.
dą netik užmanė, bet davė ir
M. Zujus su malda.
1) Rast. perskaitė protokolą iš pradžią, turėtų būti kiek ga
pereito susirinkimo,
kuris liko lint vykinamas ir varomas
pirmyn. Mes aimanuojame,
priimtas.
2) Susirinkimo vedėjas užklau kad mūsų dailės menas žemai
sė: ar yra tie pinigai pasiųsti i stovi
Mes reikalaujame geresnių,
Tautos Fondą, kurie buvo skirti
nuo buvusio pikniko. S. Šimu artistų, kurie geriau loštų te
lis pranešė, kad yra jau išsiųsti. atrališkus veikalus.
Bet tu
3) ¥yeių išvažiavmas 21 d. lie rėtume atminti, kad be artis
pos.
J. Vilimas, komisijos na tų, tam tikrai išsilavinusių
rys, pranešė, kad komisija dar
žmonių, to pilnai neatsieksi
nieko neveikė kaslink paėmimo
vietos. Delegatai iš 24 kuopos me.
Todėl ši komisija turėtų
pranešėjkad bus Aušros Vartų
parap. 12 metų sukaktuvės tą energingai pasidarbuoti, ko
pačią dieną, kad^ ir Apskričio iš mes ir tikimės.
važiavimas, ir prašo susirinkimo,
M. J. B.
kad Apskritys perkeltų išvažia
vimą, ant kitos dienos.
Kalba
tame: Pocius, Poška, Panovas,
Sakalauskas ir kiti. Galop visi
sutiko, kad butų perkeltas išva
žiavimas ant kitos dienos. S. Ši
mulis ineša, kad butų perkeltas
ant 28 d. liepos. S. Šimulio me
simas priimtas.
J. Poška pata
rė išvažiavimui vietą Willow
Springs, vietoj Brumal Park
(kaip kad buvo susirinkimo primiau nutarta) dėlto, kad Willow
Springs visiems yra
žinoma
vieta. Nutarta važiuoti į Willow
Springs. Žaisles tvarkyti
ir
vesti išrinkta komisija. Komisijon pateko: p. Pocius, p. Kudir
ka ir p-lė Mestauskaitė.
4) "Service Fia*". J. Poška
inešė, kad Apskritys įsteigtų
" §eryice Plag \ \ pagerbimui Vycįul išėjusi% kareiviauti. įnešimas

»*

f. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ved* Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmiesty]:
• t W. WASHINGTOPr STREET
Kambaris 609
Tel. Central 647S
Ofisas ant Bridgeporto:
• 9 0 6 SO. MORGAN S T R E E T
Tel. Taros 4€81.
Gyvenimas. S U W.
Tel. Yards 719
%įm • • • • • » » — » mm • • ' • • • '

Dr. M. Stupnicki
3 1 0 9 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Valandos: — 8 iki 11 1! ryto;
6 po pietų iki 8 vak. Nedėllomls nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Telefonas Yards 6082

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u ,
n a u d i n g a ,
indomu
ir
s u p r a n t a m a .
"DARBININKAS" nuolatai išleidineja- knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u m u
vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.
Adresas:

DARBININKAS"
242 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

BANK
C0FFEE
Home Blend
vežimu
pardavėjai
ir
daug
krautuvių parduoda tą
pačią kavą po 8 0 c

19c

GERIAUSI8
SVIESTAS

Riešučio Sviestas
Labai geras po

46c

29c

wEST SIDE
187S Milwaukee av
2054 Mllwaukee av
1045 Milwaukee A
1510 W.Madlson st.
88S0WJKadisonst

1944 W.Chicago a v
1838 Bluelsland a v
2612 W. N o r t h a v .
1217 So. Halsted s t
1882 So. Halsted st,
1818 W. 1 2 t h s t

COCOA
Geriausia Bankes
sulyginę s o Ą S

M

W *

D AIRY
SVIESTAS

14c 41c

8198 W. 8fnd s t

HORTH S I D E
408 W.DiVision s t
SOUTH S I D E
720 W. North av.
8028 Wentwortn av 8849 Lincoln av.
8427 So. Halsted s t 8844 Lincoln av.
4788 & Ashland av. 8418 N. Clark s t

SKAITYKITE IR PLATYKITE "DRAUGJJ",
I

ra

