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VOKIEČIAI VIS LABJAU
SPAUDŽIAMI

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, LIEPOS (JULY) 27 D., 1918 M.
AMERIKONAI VARTOJA
INDIJONŲ TAKTIKAS.
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BOLŠEVIKAMS DAROSI

Paima vokiečių armotas.
Londonas, liepos 27.—Ame BOLŠEVIKO LENINO NU
SISKUNDIMAI.
rikonų kareiviai sumušė vo
kiečius smarkiame
myšyje
ties Epieds ir Trugny, rašo Bolševikams grūmoja krizis.
i.
Reuter 'io korespondentas prie
Amsterdam, liepos 27.—Bol
amerikonų armijos Prancūzi
joje. Vokiečiai buvo atitraukę ševikų galva Leninas andai
užpakalin nuo Marne savo ar Maskvoje kalbėjo dirbtuvių
tileriją. Dabar jie skubiai at komitetų (bolševikiškų) susi
gabeno, kad sustabdyti pran- rinkime, pranešama iš Mas
euzų-amerikonų smarkų brio- kvos per Berlyną. Leninas
vimąsi ant Fere-en-Tardenois pasakė, kad "sovietų respub
likai " grūmoja pavojus vi
iš pietvakarių.
Vokiečiai gerai mušėsi ir somis pusėmis. Pakilę, girdi,
nesutikimai,
per kokias trisdešimts-šešias tarptautiniai
valandas sustabdė ameriko- ! kontrevoliucijiniai suokalbiai
nus. Atėmė ir vėl atidavė a- i r m a i s t o s t o k a - Bolševikams
merikonams Epieds miestelį nėra kuo maitinties.
Be šito bolševikus spau
tris sykius. Tuomtarpu mies
telis vis mažinosi ir antgalo džianti dar ir Vokietija, rei
visai liko išnaikintas nuo kalaudama kuoveikiaus jai
smarkios ugnies iš abiejų pu atmokėti 6 milijardus rublių
karės atlyginimo sulig pada
sių.
Kada miestelis visai išny rytos taikos sutarties Brestko, vokiečiai laikė vietą. Tada Litovske. (Jirdi, kur-gi gauti
amerikonai pastatė savo arti tuos pinigus, jei Rusijos pro
leriją ant arti stovinčio kal letariatas ir valstiečiai nieko
nelio, ir ėmė pyškinti vokie neturi.
Čekų-slovakų
kariuomenė
čius ugnimi. Po valandos bom
bardavimo viet, kur miestelis atėmė nuo bolševikų Simbirsstovėjo, degte degė. Artileri ką ties upe Volga. Tai pripa
jai sustojus, nebuvo voHečių žįsta patys bolševikai.
nei paimti, nei palaidoti.
Turkestanas — respublika.
Už Trugny, prie miško, vo
Turkestane paskelbta res
kiečių kulkasvaidžiąi porą va
landų aaierikonus sulaikė. A- publika, ktrft busianti sąjun
merikonai iš priešakio padarė goje su Rusija. Matyt, tenai
klastingą ataką. Tuomtarpu yra įsimaišę daugelis bolševi
kiti užėjo iš šalių ir paėmė vi kų, jei Turkestanas neatski
sus vokiečių kulkasvaidžius. riamas visai nuo Rusijos.
Po to žengimas pirmyn pasiskubino. Visos augštos vietos DIDELI SUKILIMAI UK
į šiaurę nuo Epieds užimtos,
RAINOJ.
ir linija dabar stovi už CourValstiečiai pliekia vokiečius.
poil.

tik už pusketvirtos mylios
nuo amerikonų linijos Tournelle miške. Talkininkai vis
Laukia kontratakos prie
spaudžia vokiečius tarp Oureq
Soissons.
ir Marne. Paskučiausi sykį jie
laimėjo apie mylią ant viso
Londonas, liepos 27.— Tai- fronto nuo Ouroq ligi Dorkininkai
be
pasigailėjimo; maus. Fere ir Riz miškuosp
spaudžia vokiečių sosto Įpė vokiečiai stipriai spiriasi. Vie
dinio armiją atgal kylyje nok amerikonai juos pamaži
tarp Soissons ir Rheims. Tal varo atgal.
«
kininku sostinės nestebėtus],
Čia ir rytinėje kylio pusėje
jeigu padėjimas staiga atsi vokiečiai apturėjo naujos spė
mainytų prielankiausiai gene kos. Rets nors jų spirimąsi surolui Foelrui.
drutėjo, jiems nepasiseka tal
Vokiečiai vra suimti, tar- kininkus visai sulaikyti.
si, kokiomis žnyplėmis. Jie
Neofieijaliai pranešta, kad
deda paskutiniausias pastan anglų ir prancūzų kareiviai
gas, kad sustabdyti nuolatinį prisiartino dvi myli arčiau
talkininkų spaudimą. Bet, ma Fismes. Jie veikia Vrigny atomai, veltui. Prancūzai su a- pielinkėje ir užėmę Gouex ir
merikonais spaudžia vokiečius Merv Premecv. Čia esanti rviŠ šiaurrvtų
nuo Cliateau- tinės dalies linija.
Thierrv ir šiauriu nuo Marne.
Laimėjimas šitoj vietoj ne
Anglai, tuomet, su prancūzais
remia juos žengdami šiaurva* tik susiaurina kyli, bet labai
esan
karuose ant upė* Ardre, ant grūmoja vokiečiams,
tiems šiaurėje nuo Marne miš
Fismes ir upės Vresle.
kuose į vakarus ir į šiaure
Nuo rytų ligi vakarų viršu
nuo Cbatillon.
tinėje kylio dalyje yra dabar
tik dvidešimts-viena mvlia.
Laukiama.kontrataka prie
Tai-gi, prasidėjus generolo
Soissons.
Focho ofensyvai, vokiečiai
Militariniai tėmytojai mujau atstumti apie 16 myliu.
šio lauke mano, kad vokiečių
Vokiečių komunikacijų linijos
sosto įpėdinis padarys smar
kuone visai pražuvusios. Tal
kią kontrataką
apielinkėje
kininkai stipriai žengia ant
Soissons prieš pradėsiant geFere-en-Tardenois ir Fismes. nerali atsitraukimą. Tai daVOKIEČIŲ OFICIJALIS
Tai yra vokiečių
svarbiau rysiąs vildamosi talkininkams
PRANEŠIMAS.
sios stovyklos kvlvįe. Talki- kiek nuostolių padaryti. Sois
ninku artilerija dabar apšau sons apielinkėje
generolas
Berlynas, liepos 27. — Vo
do visas kylio dalis.
Foch yra šiek-tiek augintas u- kiečių raportas skamba:
1
pės Aisne ir tuomi, kad laiko
' Įvyko smarkus vietiniai
Laimėjo dar vieną, mylią.
Vakaruose talkininkai paė augštąsias vietas pietvaka- mūšiai tarp Soissons ir Rheims.
mė Oulehy-la-Ville. Pietvaka- ruose nuo Soissons.
44
Tarp Bucąuoy ir Hebuterruose jie prisiartino dar vie
Sakoma, kad mūšiuose da
ną mylią prie Fere-en-Tarde lyvauja 70 vokiečių divizijų. ne, priešininkai atakavo su
nois. Reiškia, Fere yra dabar Aprokuojama, kad vokiečiai pagelba artilerijos. Visur at
jau turi 200,(K)0 nuostolių. mušti. Į vakarus nuo Albert
Talkininkai suėmė suvirs 25,- ir Mailly taip-gi užpuolimus
000 belaisvių, 500 armotų ir darė. Bet jiems nepasisekė.
tūkstančius kulkasvaidžių.
" F r o n t e tarp Soissons ir
Nuo Soissons lig šiaurinės Rbeims vakar veikimai sus
jūrės mažai yra veikimo. A^- tojo. Įvyko nesvarbus pėsti
\S'a$liinyton, liepos 27.—Kon glų atlikti užpuolimai arti ninkų mūšiai. Priešininkai da
greso priemonių suradimo komi Albert pasisekė. Kitose karės rė smarkias dalines atakas
tetas aptaria karės mokesčių pa
lauko dalyse Prancūzijoje ir ant mūsų pozicijų į pietus nuo
didinimą nuo pelno ir nuo viso
Ourcq ir pietvakarius nuo
kių daiktu. Patariama padvigu Italijoje seka tik artilerijos Rheims. Visur atmušti.
bintas mokestis uždėti ant gėra veikimai.
lu, tabokos, perfiumų ir tt.
ANGLŲ OFICIJALIS PRA
Londonas, liepos 27.--Vokiečiu
NEŠIMAS.
nardančioji laivė imikaiidmo An
glijos kruizerį Marmona. 10 /Juo
Londonas, liepos 27.—Field
nių pražuvo.
maršalo Haig raportas iš an
TALKININKŲ ŽNYPLĖS
SIAURĖJA,

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

J-

t

glų karės stovyklos Prancuzi-'
Amsterdam, liepos 27.—Vokie
čių laikraščiai ramina savo žmo joje praneša:
" Po smarkaus artilerijos
nes, kad jie nenusimintų dabar
tiniu vokiečių nepasisekimu, nes veikimo anksti iš ryto, vokie
Vokietija esanti dar galinga.
čiai užpuolė keturias mūsų
stotis. Anglai atmušė su di
Paryžius, liepos 27.—Iš Berne džiais nuostoliais priešininkui
gauta žinia, kad Rusijoje miręs paimdami keletą belaisvių.
žinomas soeijalistas rašėjas Mak
" Anglų kareiviai su pasi
sim Gorkii.
sekimu užpuolė vietą į piet
Paryžius, liepos 27.—Ameriko- vakarius nuo Albert. Paėmė
nai-praneuzai jau tik už 6 kilo septyniolika belaisvių ir ke
metrų nuo Fere-en-Tardenois, kur turi us kulkasvaidžius. Paim
randasi svarbi vokiečių § veikimo ta belaisvių ir kįtose fronto
N
dalyse".
bazė (stovykla).

MINIŲ ĮNIRTIMAI PA
GELBSTI VOKIEČIUS.
Prezidentas reikalauja sus
tabdyti linčiavimus.

•

Amerikonai - prancūzai arti
Fere-en-Tardenois

METAI-VOL. III.

Entered aa Second Olasa Matter March 31, 1916, at Ohlcago, Illinois nndcr the Act of March S, 1876.

Londonas, liepos'27.—Anot
gautų žinių, Ukrainoje pakilu
si tikroji revoliucija prieš vo
kiečius. <
75 tūkstančiai
valstiečių
kuriems vadovauja oficieriai,
grūmoja paimti Kijevą. Val
stiečiai gerai apsiginklavę.
DIPLOMATAI NENORI AP
LEISTI VOLOGDOS.
Washington, liepos 27.—Amerikoniškas konsulis iš Mas
kvos su ambasadoriaus Fran
cis leidimu pranešė, kad tal
kininkų diplomatai atsisako
apleisti Vologdą,
nežiūrint
bolševikų reikalavimo.
Bolševikai reikalauja, kad
dipllomatai persikeltų
Mas
kvon;

No. 175

KATALIKISKOSZINIOS
Laikraštininkų

suvažiavimas. je \\ karės laivyne tarnauja
kapelionais daugiau kaip 500
Ateinančio
rugpjūčio
15,
16
Washington, liepos 27.—
katalikiškų kunigų.
Viena
ir
17
d.
Chicagoj
įvyks
Ka»taPrezidentas Wilsonas asmeniš
trečdalis Suv. V. kareivių ir
likų
Spaudos
Sąjungos
Suv.
kam atsiliepime į piliečius
jurininkų yra katalikai.
Valstijose
ir
Kanadoj
suvažia
duoda vėjo minių dvasiai ir jų
Vyskupas Hayes apkeliau
darbams. Jis šaukiasi į žmo vimas. Rugpjūčio 18 dieną bus
ja visas karės stovyklas. Tai
nes, kad tauta parodytų pa surengtas mass-mitingas.
Suvažiavime dalyvaus ka atlikęs iškeliaus karės laukan.
sauliui, jogei, nors kariauja už
demakratizmą kitose šalyse, talikiškų laikraščių redakto
Kapelionų instruktorius.
pati savo namuose demokra riai, rašėjai, korespondentai
tizmo nenaikina. Sako, mi ir kiti, turintieji sąryšius su
Suv. Valstijų armijos ir manių veikimas pagelbsti prieši laikraščių leidimo reikalais.
rininkų kapelionų instrukto
ninkui.
Suvažiavimas bus pradėtas rium paskirtas kum. James F.
Linčiavimas negrų, užpul iškilmingomis
pamaldomis Houlihan. Jis jau penkeri me
dinėjimas ant vokiečiu ir rugpjūčio 15 d., 11:00 ryte tai kaip veikia Prancūzijoje
simpatizuotojų su vokiečiais Šv. Marijos P. bažnyčioje ir yra kapelionu armijoje.
padarė S. V. daug blogo. Vo (Paulistų). Šv. mišias celeb- Kareivių labai mylimas, nes
kiečių propaganda išsklėdė ruos J o Malonybė vyskupas tai jų geriausias prietelius.
po vidurinę ir pietinę Ameri Cbarles J. O'Reilly, iš Baker
ką ir Europą šias žinias. Jo City, Ore., kurs kituomet yra
Reikalauja sekretorių.
mis parodoma, jog S. V. tik buvęs laikraštininkas.
Kolumbo Vyčių organizaci
tai nuduoda, kad yra demo
Chicagos katalikai laikraš ja reikalauja 2,000 sekretorių,
kratizmo čampijonas.
tininkai išanksto viską ruo kurie turi but pasiųsti į
Užtai prezidentas visų pra šia, kad suvažiavimas išeitų Prancūziją. Sekretoriai turi
šo, kad neleistų minių dva kuoiškilmingiausias, ir kad but energingi žmonės. Jie vi
siai veikti.
jie visuomenėje paliktų savo same kame patarnauja karei
viams.
garbingą atspindį.
NEPRIIMA GENERALIO
Suv. sesijos bus laikomos
GUBERNATORIAUS ATSI
Prancūzija ir Vatikanas.
Congress viešbučio Florentino
SAKYMO.
salėje.
1904 metais
Prancuzijo*
tuometinė vyriausybė pertrau
Manila, P. L, liepos 27.—Ge
Nebus federacijos konvenci kė visokius ryšius su Šven
neral i s gubernatorius Francis
jos.
tuoju Tėvu ir ėmė persekioti
Burton Harrison, kaipo svetimžemių priešininkų savasčių
Katalikų Federacija Suv. katalikus, griauti ir naikinti
globėja*, reaignave. "Priežastis Valstijose Šįmet neturės aavo bažnyčias, kryžius ir vienuo
jo rezignavimo yra, nesutiki paprastos metinės konvenci lynus. Katalikišką šalį ir tau
vyriausybė
mas su A. Miteli ei l Pal- jos. Tai neleidžia daryti da tą bedieviškoji
mer'iu, svetimžemių priešinin bartinis svarbus momentas. padarė nelaiminga.
kų savasčių globėju Washing- Federacija šiandie daugiausia
Šiandie Prancūzijoje pasi
tone. Prezidentas Wilsonas jo darbuojasi reikalais, surištais
girsta balsai, kad vyriausybė
rezignacijos nepriėmė. Todėl su kare.
išnaujo užmegstų ryšius it*
Harrison nusprendė dar dar——«
susivienytų su Vatikanu. Kad
buoties.
Tarnauja trečdalis katalikų. butų galima tas padaryti, pir
Šiomis dienomis Chicagoje miausia prisieitų panaikinti
$2,000 ĮSIŪTA DRABUŽIUO
lankėsi Suv. Valstijų armijos bedieviškuosius įstatymus, ku r
SE.
ir laivyno katalikų kapelionu rie pažemina prancūzų tautą
perdėtinis, J o Mal. vyskupas krikščioniškojo pasaulio aky
P-lė Jessie McGratli, sena
se.
•.
nurse, 5519 Kenwood avenlie, Hayes. J o priežiūroje yra vi
Gal tas ir įvyks. Nes kasgi
nesenai pradėjo keistai apsi si kapelionai kaip namie, taip
šiandie Prancūzijoje už pran
eiti. Andaį užsibijojusi vagi ir Prancūzijoje.
Vyskupas Hayes sako, kad cūzų tautą kraują lieja, jei ne
lių, įsiuvo $2,000 į savo dra
bužius. Vakar nugabenta li šiandie Suv. Valstijų armijo- katalikai žmonės.
-*
goninėn. Gydytojai
atrado
drabužiuose $2,000. Jessie Mc- JAPONIJA PRIIMA S. V.
Grath gydoma nuo proto su
PLENUS.
mušimo.
•

Talkininkų karės parodoje,
kuri įvyks rugsėjo 2—15,
Grant parke, bus rodoma nuo
vokiečių paimtos trofėjos, k.
t.: aeroplianai, armotos, kul
kasvaidžiąi, bombų mėtyklės
ir tt. Chicagon šiuos daiktus
pargabenti reikės 14-kos pre
kinių geležinkelio vagonų.

DIDELĖ ARMOTA GABENAMA MŪŠIŲ LAUKAN PRANCŪZIJOJE.

Bolševikai muša revoliucijonierius.
-

Londonas, liepos 27.— Čia
oficijaliai paskelbta, kad Ja
ponija nusprendė priimti Ame
rikos propoziciją pagelbėti čekams-slovakams Siberijoje. '
Bolševikų oficijalė bevielinė telegrama taip praneša:
" P o bolševikų
apgulimo
Jaroslavo miesto, kad suimti
revoliucijonierius, kurie buvo
paėmę valdžią ir nuvertę vie
tinius sovietus, Jaroslavą pa
ėmė raudonoji gvardija. J i
buvo prisiųsta iš Maskvos,
Kostromos, Rybinsko ir Vo
logdos.

PAGROBĖ BOSUOS DIDKUNIGAIKŠČIUS,

Amsterdam, liepos 27.—Ne~žinomų žmonių būrys pagros
bė keturius buvusius Rusijos
didžiuosius
kunigaikščius*
Taip praneša iš Maskvos te
legramos laikraščiui CclogneVolkszeitung.
Telegramose sakoma, kad
liepos 18 d. užpuolikai įsilau
žė namuosna buvusių Rusijos
kunigaikščių Igoro, Konstan
tino, Ivano ir Sergiejaus ir
juos visus nežinia kur išga
beno.
(Buvusieji didieji kunigaik^
ščiai Konstantinas ir Igoi
Konstantinovič buvo sunųk
mirusio didžioje kunigaiksči
Konstantino, giįs buvo antros
kartos pusbrolis nužudytoj*
caro. Buvęs kunigaikštis Šei
giei pirmiau buvo generol
Rusijos armijoje. Jisai
Konstantino ir Igoro dėdė]

" T a r p 3,000 ir 5,000 sargų
pradėjo mobilizuoties. Raudo
niesiems kareiviams atėjus,
jie mėgino išsigelbėti ant Vol
gos. Bet dauguma jų nusken
do.
Bombardavimas baisiai
apgriovė miestą. Šimtai be
Savininkai elektros ir gari
laisvių paimta. Geležinkelių
komunikacijos per Jaroslavą varomų laivų privalo tuojau*
nuo Maskvos ir Vologdos ne užregistruoti juos. Už tai nie
ko nereiks mokėti.
užilgo bus atnaujintos,»»

s
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šeštadienis, Liepos 27, 1918
„

niekas, kaip tik begėdiškos, IHiuinitriiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiimB|
kadangi jose nėra principija
y
lių pažadėjimų (nusileidimų).
Aną dieną telegramose bu peržiūrėtas, tuo labjau, kad Ir tas nustebino diplomatinį
DALYVAUKITE KONTESTE
|
u»rrTTj i ATAOTT; DIENRAŠTIS
TrmTAjna* DAILY i r n m m vo pranešta, kad Vokietija iš- taikos konferencijai bešaliai pasaulį, kurs yra jau įpratęs
ima teirauties taikos gali pritarti ir joje patarpi prie visokių vokiečių pasalū
Eina kasdien* i&kyrns nedėldieniu* PnblfekAd DaUy ezeept Bondays b j naujo
"DRAUGO" BEIDROVĖ PLATTsTA BIZKI, U2TAZ
DRATTGAfl PUBLISHTJTG OO., Ino., po dabartinių
PRKWIJ11£RAT06
KAUTA;
ninkauti
neutralės
valstybės.
nepasisekimų,
M O T A fi*BŲ KAKTAI**,
MetMM
nių ir netikrumų.
***
f*-0* IM9 W. Mch 81, ChJrato, Dlinois.
l
Socijalistai su kaizeriu.
•a.oc r h o a e . IfcKtnley 0114. JBstabL 1000 karės lauke. Buvo pranešta,
Tose
sąlygose
nėra
net
nei
Perkant atskirais numeriais po 2 c
l keletą mėnesių tori būti parduota šėrų už $25,000.00.
F. Polk, pildąs dabar val
kad Vokietija^
pasiūlymus
Prenumerata inokasi lskalno. LaiTBRMS OP S t BSCRIPTIOH:
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
mažiausio pagrindo, kad ant
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos,
•« nn indavė Ispanijos vyriausybei stybės sekretoriaus pareigas
Vienai šėrat $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie- g
f5UW
jo
pasiremiant
butų
galima
ne nno Nauję Metų. Norint permai- ° n e ****
' • -*
Washingtone,
pažymėjo,
kad
su prašymu, kad patsaroji aną Šėrą.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 8** snonAs
$8.00
pradėti
taikos
diskusijas.
dabar paskelbtose taikos są
senas adresas. Pinigai geriausia siusti Thnrsday's Kditioa
$9.00 nuos inteiktų talkininkams.
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelninga biznjlšperkant krasoje ar sxprese "Money
lygose
(gi
jas
pirmiausia
pa
Tokia tai yra valdiškoji so
Indomu žinoti, kas yra
Broliai katalikai ir sesers katalikes l "Imkime savo dien- E
Order" arba įdedant pinigus J regiA« sTEWS-STAin>8 3c A COFY.
rtruota laišką
Advertising rate* on application
skelbė
vokiečių
socijalistų
or
stinės opinija. Pažymėjimas, S rasti į savo rankas; patapkime jo savininkais".
|
manoma šios šalies sostinėj,
randasi kad Vokietija vakaruose ne
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa- E
WashLngtone, apie tuos pasiu- ganas Vorwaerts)
kaikurie
nusileidimai,
nu reikalaus "nei užgrobimų, nei
lvmus.
lių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia E
18U0 W . 4 6 t h S t .
Tai. McKiolcy 6114
ChfCflfcO, UI.
Kuomet laikraščiai paskel kreipti taikon, ir eina net to- atlyginimų" apsilenkia visai
UlIlIIIIIIIllIIIIllIIUIIIIIIIIiriIIIIIIIIIIIIlffflIIilIIIIS'Illlll lIlIlIlIlIllIlHIIIIItlIUIIIIIIHIIIII bė tuos pasiūlymus (Žiūrėk liaus, negu vokiečių parla su Alzaso ir Lorraine ir Ita § susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės.
i
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai),
" i f r a u g o " 173* num. telegra mento padaryta rezoliucija iš lijos aspiracijomis.
s kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo E
Šeštadienis, Liepos 27 d. Šv. Pantaleonas,
mose, pirmam pusi.), ant ry liepos 20 d., 1917 m.
Pareikalavimas
pripažinti 2 atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams ^komitetams, E
Sekmadienis. Liepos 28 d. Šv. Nazarijas ir Celsas,
Kad vokiečių socijalistai re vokiečių padarytą taiką su
tojaus iš Washingtono gauta
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai -aplikacijų E
Pirmadienis, Liepos 29 d. Šv. Morta,
mia savo vyriausybę, nėra Rusija ir Rumunija yra tie
sekanti žinia:
į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar eztra
stebėtiną,
kadangi
oficijalės
siog talkininkų įžeidimas.
dovanų.
Paduotas taikos pasiūlymas
depešos
iš
Prancūzijos
senai
1-oji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos |
ARGI LIETUVIAI NEKAREI yra tikrai prūsiškojo išdirbi
Lygiai juokingai
atrodo
atkreipdavo
domą
į
tos
parti
"Draugo" už dyka, — pagal nurodytų adresų patol, pa- 1
VIAUJA!
mo.
Pasiūlymo tikslas — pa
jos netikrumą ir tiesiog buvo Gibraltaro ir Suezo kanalo
kol "©raugas'• eis.
didinti Vokietijos valstybės
klausimas.
Šito
vokiečiai
ne
Šiandie pasibaigusioji sa
2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
Gal dar niekam ligšiol ne galybė ligi tokio laipsnio, kad pramatoma, jog ta partija vi gali tikėties.
vaitė * * Draugo'' Bendrovės
go" kopijas už dyka.
suomet rems pan-germanų,
atėjo galvon dirstelti į vokus, su tokia taika talkininkai at
šėrų pardavinėjime parodė sa
Kas link liuosybės jūrėse,
taipgi ir paties kaizerio pro
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji 9-oji ir 10-oji do- §
su kuriais lietuviai kareiviai sidurtų Vokietijos malonėn ir
vo pažangumą.
Per visą sa
gramą.
tai to reikalaus ir patsai pre
vana — po 3 "Draugo'' kopijas už dyką nurodytiems
namiškiams
ir
draugams
par
nemalonėn.
Tuomet
Vokietija
•
vaitę parduota 31 šėras,ity.
zidentas Wilsonas. Tik anaip
asmenims.
Trūksta
principijalių
pa
i
pustrečio karto daugiau, Kaip siunčia laiškus iš Prancūzijos. kas valandą iš naujo galėtų
tol
ne
su
skriauda
talkininkų.
žadėjimų.
Tečiau tie parsiunčiamų laiš pulties prieš talkininku.*;, kuo
ATSILIEPKITE!
užpraeitą savaitę.
Centralės
šalys
jūrėse
galės
š
kų vokai (konvertai) mums met jai užeitų koks ūpas.
Galima
buvo
pramatyti,
šį kartą smarkiai pasivarė
turėti liusybę, bet taip susilp
Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių
pasako, kad ten ar kitur tu
Amerika
ir
talkininkai
todėl
kad
nepasisekusi
Austrijos
opirmyn Town of Lake koloni
nintą, kad toji liuosybė nepa
ri veikties kas negerai.
to
pasiūlymo
akiveizdoje
pa
Kasykite šiuo adresu:
fensyva
Italijoj,
taippat
įvei
ja, Chicagoje. šita kolonija
kenktų talkininkų liuosybei.
••
Aną dieną j tai mūsų domą sirodys nieko apie tai negirdį kimas vokiečių Prancūzijoje
aną savaitę buvo iš eilės savo
Vadinasi, iš to vokiečių tai
"DRAUGO" KONTMTAS,
ir
vakarų
fronte
taip
ilgai
vo
privers
centralių
šalių
vyriau
atkreipė
vienas
"
D
r
a
u
g
o
"
balsų skaičiumi net 6-toji ko
kos pasiūlymo niekas neiŠei1800 West 46th Street,
-:•:Gbicago, niinoii.
lonija. Gi dabar jinai užima prietelius, geras tėvynainis. kiečius plieks, kol tie ims mal sybes pradėti taikos machi
na.
s
į Jis atnešė Redakcijon kelis dauti, kad talkininkai sulaiky nacijas. Hertlingo praneši
jau trečiąją vietą.
tų savo veikimą.
Pirmiau vokiečiai turi but nillllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIHIIHtIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIli
mas, kad Vokietija pasilaiky
į
lietuvio
kareivio
laiškus
iš
18-tos gatvės kolonija, Chi
sianti Belgiją kaipo užstatą suklupdyti ir tik paskui ga
Kas pasiūlymų autorius.
cagoje nenori niekam užleisti Prancūzijos. Laiškai lietuviš
Priešais bų, būtent: Amerikos Lietuvių
taikos konferencijai, dabarti lės but priimtas jų prašymas riai ir mįnistrai.
kai
rašyti.
Bet
ant
kiekvienos
pirmosios vietos. Antrąją vie
Sakramento, Tarybos ir Tautinės Tarybos.
Nėra abejonės, kad tai bus niam taikos pasiūlyme nepa taikinties.
Taika su Rusija Švenčiausiojo
vokos
karės
cenzoriaus
pažy
tą užimą Newark, N. J. Bet
vokiečių taikos sąlygos. Jos minimas.
arba Rumunija pasįjieka be kurį nešė patsai Friburgo- Kas jam priešingas yra, tas
mėta
"polisW\
Tas
reiškia,
mes turime žinių, kad Town
Lozanos vyskupas Placidas nežino, kaip tuo priešinimosi
bus pagamintos užsienių rei
reikšmės.
Visos
sąlygos
yra
daugiau
kad
lenkų
arba
lenkiškas
laiš
of Lake kolonija dar neper
Colliard, ėjo didelis choras pats sau kenkia.
kalų ministerijoje Borlyne.
kas.
traukusi ofensyvos.
Varysis
vedamas profesoriaus Bovet.
Tikslas — ištirti talkininkų
Lietuviai tėvynainiai, savo
Tas pat tėvynainis pažymė
pirmyn, kol pralenks pirmą
Ilgiausia
procesija,
bet
ge
opiniją.
kraštui ir žmonėms gerovės
jo, kad visi lietuvių kareivių
sias dvi.
riausia tvarka. Sustoja visa velijantieji, stokime į darbą!
Jei Ispanijos
vyriausybė
Taip mums praneša veiklu laiškai pareina su " p o l i s u "
procesija išgirdus armotos šū Išreiškime pasauliui savo tik
Madride
gavo
nuo
vokiečių
sis Town of Lake kontesto ko žymėmis. Vadinasi, nėra nei
vį, kitą šūvį išgirdus puola rus norus, padėdami savo pa
ofieijalį
pakvietimą
patarpi
mitetas. Komiteto nariai yra vieno lietuviško laiško, vienlandoj vėl nurimo visas mies ant kelių,, o trečią, eina. Del rašus po protestais.
Tuomi
ninkauti
taikos
reikale,
tai
su-!
Šį
pasaulinė
karė
prislėg
pagaminę pienus ir nuspren- tik lenkiški ir lenkiški, tik
palaikymo
didesnėsj
tvarkos
pasirodysime*" su- kuo einame
lig.
Hagu'es
konferencijos | visą žmoniją. Nįra šeimynose* tas laukdamas pačioę iškil
dę juos būtinai pravesti.
. ( " p o l i s h " ir "polish". Reišėjo
iš
šalių
gatvės
kareiviai
su
* i
ir prieš k a r t o j a m e .
nusprendimų Ispanijai neliks • tokio iškilmingo atminimų mingos Dievo Kūno procesi
Bet tuo pačiu laiku ateina j H a Sav. Valstijų armijoje ne
Aštuntoje valandoje ma šaudyklėmis ir tas pridavė
•nieko kita daryti, kaip tik tas apvaikščiosimo, koksai buda- jos.
Amerikos Lietuvių Taryba
smagių žinių ir iš 18-tos gat- tarnauja nei vienas lietuvis
dar
daugiaus
įvairumo.
sąlygas induoti talkininkams- vo ramiame laike. Nėra ir tytis buvo skaitlinguose bū
vės kolonijos. Tenai gamina-j vyras, bet tik lenkai, tik vieFriburgo lietuviai taipgi
ir pakviesti juos taikos konfe- j Katalikų Bažnyčios tokių iš reliuose visokių mokyklų mo
VIŠTA " P R A N A Š A U J A "
masi prie didelio veikrmo. ;ni lenkai.
kilmingų
apvaikštinėjamų kiniai, mokinės, darbininkų dalyvavo toje Dievo Kūno iš
APIE KARĘ.
rencrjon.
Kontesto komitetas patylomis
Vidurinių mokyklų
i
Lietuvių kareivių laiškų iš | T a i p p a t s u l i g Hagu'es kon- švenčių, kokios būdavo daro draugijos, korporacijos stu kilmėje.
tam tikslui gamina reikalin
skubiai žengė lietuviai mokiniai su savo mo
Pranouzijos parsiunčiama čia [ f e r e ncijos nusprendimų, kiek- mos prieš karę. Stengėsi iš dentų, kurie
Gal daugeliui teko girdėti
gąją medžiagą.
šimtais. Ir tie visi laiškai, ei vienas taikos pasiūlymas per gauti Šventasis T^ėVas Bene katedros bažnyčios pusėn už kyklos būreliais, o studentai apie žąsį, kuri dėjo aukso
Kitose kolonijose o r g a n i - ; d a m i p e r v a idininkų rankas,
imti procesijoje sau paskirtą per savo tris draugijos atsto kiaušinius. Bet štai dabar pa
diktas
XV
šiais
metais
iš
ka
neutralę
šalį
turi
but
rimtai
zuojami lokaliai štabai, ga ] tik vieniems lenkams padidi
vus.
Studentės lietuvės ėjo viete Gwinnett, Georgia val
riaujančių valstijų užtikrini vietą.
minami apkasai, kad ateinanti na garbe. Jie visi mato, kad
Devintoje vaalndoje su ber- kartu su Šveritos Uršulės ko stijoj, atsirado višta, kuri pa
mėnesį
atlikti
generali tik vieni lenkai kareiviauja. tuvjf be jokiij dvejojimų pri mą, kad dienoje Dievo Kūno
šventės nebūtų šaudoma į tainiu vėl sugriovė armotos, legijos auklėtinėmis prisižiu- deda kiaušinius su vaizdeliais,
jungti
prie
Prūsijos.
"irtiv".
Lietuvio nėra nei vieno.
Antai laikraštis Taglischo bažnyčias ir galėtų visas ka paženklindamos pradžią' pro rėdamos, kaip anos pačios sa neva kokių tai karės žinių
Be paskelbtų
"Draugo"
Net laiškų išnešiotojai, kat Rundschau kategoriškai pažy talikiškas pasaulis kartu kel cesijai. 56 būreliai vieni po vo numylėtoje tėvynėje vado pavidale.
170 num; šėrininkų, praėjusią
ti karštas maldas į savo Su kitų užėmė sau paskirtas vie vaus auklėtinių būrelius to
Višta, apie kurią čia kalba
savaitę dar šitie tautiečiai ir rie, yra susipažinę su lietu mi:
kioje
pačioje
iškilmėje.
^
ma, priguli E. Johnsonui. Ma
Trys orkestrai, ankstautietės įsigijo '' Draugo'' viais, negali atsistebėti, pa
"Lietuva negali gauti ne- tvertoją ir Išganytoją, bet ne tas.
#
"
I
š
.
D
.
"
•
A.
Spaknys.
tyt, ta višta galvojo apie ka
Bendrovės šėrų ir padaugino matę ant laiškų vokų šalę lie prigulmybės, bet turi but pri- visai tas išsipildė. Nekariau čiaus minėti, padalino visą
f
jančios valstijos jaučia sun procesiją į tris skyrius. Vir
—
rę taip ilgai, kad pagaliau nu
balsų skaitlių savo koloni tuviškų pavardžių tik vienus jugta prie Prūsijos".
"polish'ius".
sprendė palikti " pranašė **.
joms:
Berlyno laikraštis Vossische kią karės leteną, bet ne taip šaus valandos laiko reikėjo
skaudžiai kaip kariaujančios. stovėti iki praslinko visa ^pro
Toksai apsireiškimas žmo Zeiturtg rašo:
Taigi pirmiausia ėmė dėti
S. Puzauskis 2 šėrų.
nių akyse slopina mūsų tau
kiaušinius^ ant kurių kevalo
"Vokietija ne todėl užėmė Jose taį ir Katalikų Bažny cesija. Pradžioje procesijos
P. Mikaliunas 1 šėrą.
Parašų rinkimas po protes Į aiškiai matėsi kokia tai vė
tiškus troškimus. Mūsų prie Lietuvą ir kitas pašalines pro čia liuosiau gali ajtlikti savo ėjo pradinių mokyklų ir prie
K. Runkelaitė 1 šėrą.
šininkams paduoda rankon vincijas, kad duoti laisvę, ten apeigas.
glaudų mažučiai vaikiukai ir tais prieš Vokietijos pastan liava, raidė V. ir numeris 1.
A. Morosaitė 1 šėrą.
gerą įnagį, kad mus dar la gyvenančioms tautoms, bet
Senai jau garsus Friburgo mergytės seserų vienuolių ve gas pajungti Lietuvą dar ne
Šitas
nepaprastas
apsi
M. Šimkienė 1 šėra.
bjau pažeminti ir priskaityti todėl, lfad tose žemėse paga (Šveicarijoje) miestas stipriu damos. Paskiaus vidurinių užbaigtas. Daug jau koloni reiškimas sukėlė trukšmą aN. N. 5 šėrus.
prie nykštukų rųšies.
minti karės juostą, kuri Vo katalikų judėjimu. Visas kan mokyklų mokiniai ir mokinės jų parašų surinko ir prisiuntė, pylinkėse.
J. šaudvitienė 1 šėrą.
bet yra dar ir tokių kolonijų,
•
Bet vos spėjo trukšmas nu
Kas šiandie iš mūsų stovi kietiją apsaugotų nuo prieši tonas katalikiškas; Friburgo su savo mokytojais ir mokyto
iš
kur
jokios
žinios
neturime.
Taigi tų visų tautų universitetas garsus savo ka jomis. Kadangi vidurinės mo
tilti, kad štai višta ima dėti
Dabar sulig balsų skaitliaus arčiau šios šalies vyriausybės, ninkų.
Dar
sykį
prašome
visų,
kam
kiaušinius su lakstytuvų vaiz
[dalyvaujančios konteste ko to yra šventa priedermė pa- likimas pilnai priguli nuo Vo talikiškais ir moksle giliais kyklos vienuolių yra veda
Lietuvos
laisvė
ir
nepriklau
profesoriais;
pavyzdingos mos, tai šialidie ir buvo ga
dais.
Nes kietijos reikalų ateityje".
lonijos taip stovi (balsai pa- taisvt tokias klaidas.
somybė
rupi,
dėties
prie
šio
Tos žinios liudija, kad Lie čion vyrams ir mergaitėms lima matyti tų. pasišventusių
Bet didžiausią nuostabą su
kuomet jos įsigyvendins, bus
•odomi kolonijų viršuje):
darbo
su
pasišventimu
ir
sku
sunkiau tas padaryti. Ir tas tuva ar tik jau nebus apsi vidurinės ir pradinės moky Dievo garbei ir žmonijos la
kėlė, kuomet vieną dieną viš
1,380
bėti
jį
užbaigti.
bui žmonių darbo vaisius.
eis vis didesnei mūsų nenau džiaugusi duotomis jai kaize klos.
L8 gat., Chicago, IU.
ta padėjo kiaušinį, ant kurio
Protesto
svarba
yra
didelė.
rio "neprigulmybės" malonė
Šiais metais, kaip prieš ka Koksai skirtumas tarp moky
dai.
aiškiai matėsi karės laivas.
1,240
Jeigu
tą
svarbą
mato
pasau
Vienuolės
mis, jei prieš tą "neprigulmy- rę ir laike karės, už kelių die tojų ir mokiniui
Tewark, N. J.
Kuomet niekas negalėjo iš
lis,
o
ypač
greitai
ją
pamatė
bę" pakelta tokia smarki o- nų prieš Dievo Kūno šventę pasislėpusios po juodais pa
1,040
aiškinti to apsireiškimo, pa
LIETUVOS "KARALIUS".
rūbais
dalyvauja [•mūsų tautos priešai, kuriu tik šaukta šerifas. Šitas ^su ko
fensyva. Ir gerai padarys rengtasi iškilmingai tą bran prastais
ĮTown of Lake, Chicago, 111.
slu yra uždėti arit Lietuvos kios tai matematikos pagelba
Iš Amsterdamo telegramo kaizeris, jei tą savo "prezen- gią ir atmintiną šventę sutik priekyje jaunučių, . nekaltų,
1,000
Visos gatvės, namai pa dailių, kaip lelijų, baltuosp ar šiokį tokį ar kitokį jungą, išaiškino, kad tie visi ženklai
se pranešama, jogei Vokieti t ą " atsiims, nes Lietuvai jo- ti.
[Jridgeport, Chicago, IU.
Vienuo tai mes dar labjau svarbą at reiškia karės laimėjimą, ^kad
virto į žalumyną.
Laukėme rūbuose auklėtinių.
joje platinama neoficijalė ži kis karalius nereikalingas.
460
jausti turėtume, Mūs tautos už vienerių metų bus pabaig
nia, kad
Wuertembergijos
Mums yra reikalinga respu neramiai Devintynių ketver- liai nusižeminę veda savo auk
lorth Side, Chicago. 111.
Anksti- rytą keturiomis lėtinius vienas į vieną papuo priešai varo priešingą "šiam ta karė, ir kad karėje žymią
princas Urah, girdi, galutinai blika su šalies piliečių balsais go.
290
darbui agitaciją ir tuomi vien rolę atliksiu karės laivai ir
sutikęs palikti "neprigulmin- išrenkamuoju
prezidentu, valandomis mušus sužadino štus mokyklų formos rūbais.
iicero, UI.
tik Vokietijos
autokratijai lakstytuvai.
gos" Lietuvos karalium. Ma kaip tai yra visose-kitose res visą miestą armotų trenks Kiekvienas būrelis neša* savo
170
Penktai valandai mu tišką vėliavą. Eina visokios pasitarnaudami. Kas tik pro
tyt, toji platinama žinia yra publikose. Mes norime ne mo mas.
Į^aterbury, Conn.
Dide testams priešingas yra, žino
Po 100
| teisinga ir jos nei pati vokie narchinės, bet demokratinės šus saulelė auksiniais spindu darbininkų draugijos.
liais nušvietė augštus Fribur li būriai internuotų kareivių: kite, kad tie vokiškos pro
Tęst Pullman, 111.
čių vyriausybė negali užginti, šalies valdymosi formos.
pagandos auka krito. Ar ne
^est Side, Chicago, IU.
jei tas sukėlė baisų trukšmą
OtJS MEAI,
Mūsų tauta jau tiek subren go apylinkės kalnus ir pati prancūzų, belgų, anglų. Ga
jučiomis
ar
sužiniai
tokie
kai
miestą.
Trys
trimitų
orkes
lutinai Friburgo universiteto
[rand Rapids, Mich.
tarpe pan-germanų.
WHEA3XESS
dusi ir sukulturėjusi, kad vi
VST. JK> BBEAP. CKMUr-M,
zeriuį
tarnauja.
trai
—
Šv.
Mykolo
kolegijos
studentų korporacijos su savo
30
Anot pranešimų, dabar visi suomet gali apsieiti be sostų
TASODC em.flUjuoACTroavs
mokinių,
miesto
ir
atsarginių
vėliavomis, atstovai dalyvau
Turime pridurti, kad šis
fa. Chicago, IU.
pan-germanų laikraščiai tik ir be karalių.
T
Po 20
-) ir šaukia, kad kuoveikiaus
Kas kitaip mano, tam yra kareivių ėjo grieždami mar ja su tautiniais ženklais ant protestas, kaip ir parašų po |
JonteUo, Mass.
Lietuvai paskelbtą "neprigul- svetimi mūsų tautos troški šus vienas po kito per žymes krutinės. Po studentų drau juo rinkimas, yra užgirtas ir Bj<K*LS ir Banda Perkami Ir
veikliu darbas, mudu •
nes miesto vietas. Šeštoj va- gijų eina universiteto profeso išleistas bendrai abiejų Tary *u*I
d Bois, Pa.
| m y n ę " atšaukti ir pačią Lie mai.
t o s So. La Baile s** aidėta ltOO
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Vokiečių taikos pasiūlymas.
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Mūsų
drogeno
dar ir ki
dalys. I
kiuo noi
Kitaip ji
ną ir ga
Dabar
tie daikt
ir kokiuc
siliuosuo
Kūne
jo indų
laibiausk
visas tin
Jais bėgž
timas be
lymfa; n
liai vadii
tai čia,
les tų in
iš įvairių
raumenų
genų ir
kūnui skj
niai indei
vęs daros
resni ir,
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Mūsų. kraujuje, apart hydrogeno ir vandens garų, yva
dar ir kitos kūnui netinkamos
dalys. Reikia ir nuo jų kokiuo nors būdu pasiliusuoti.
Kitaip jie užnuodija mūsų kun$ ir gali atvilkti mirtį.
Dabar seka klausimas, kaip
tie daiktai patenka j kraują
ir kokiuo būdu jis nuo jų pasiliuosuoja.
Kūne žmogaus, apart krau
jo indų — arterijų, venų ir
laibiausiųjų indelių,—yra dar
visas tinklas atskirų indelių.
Jais bėga ne kraujas, o skys
timas be varsos. J i s vadinasi
lymfa; nuo to ir patys inde
liai vadinami lymfiniais. Ve
tai čia, į laibiausiasias šake
les tų indelių, ir persisunkia
iš įvairių kūno dalių — iš
raumenų, kremzlių, odos, sme
genų ir tt. — nebereikalingi
kūnui skysti daiktai. Lymfiniai indeliai susilieja tarp sa
vęs darosi vis storesnį ir sto
resnį ir, ant galo, padaro dvi
dideli intaki.
Abi jiedvi įpuola į viršuti
nę didžiąją veną ir tokiuo
būdu nereikalingi skysti daik
tai subėga į kraują.
Dabar lieka išrišti antrąjį
klausimą, ty. reikia išaiškin
ti, kokiuo būdu išsinaikina iš
kraujo nereikalingos kūnui
skystosios dalys.
Šičia pagelbon pirmiausia
stoja mūsų kūno oda.
Mūsų kūno oda atrodo pra
sta skurelė. Bet dirstelkite,
kaip sumaniai ji yra sutaisyta
ir kokią svarbią tarnyste ji
pildo žmogaus gyvenime.
Mūsų odoje yra pilna ma
žyčių sulankstytų kamuolėlių,
nuo kurių į odos paviršių iš
eina siūleliai — tūbelės. Tų
kamuolėlių visoje mūsų odoje
yra daugiaus, kaip du milijo
nu. I r visi jie turi išėjimą į
odos paviršių.
Kuomet
Kraujas
prieina
prie odos ir išsilieja čia tink
luose kraujinių indelių, tuo
met kamuolėliai iščiulpia iš
kraujo dalį netinkamojo skys
timo ir paskui išneša *tą skys
timą laukan siūleliais - tūbe
lėmis.
Tasai skystimas yra
prakaitas.
Didžioji prakaito dalis yra
paprastas vanduo, su kuriuo
sumaišyti yra taukai, įvairios
rūgštys (kaip antai — uksusas), paprastoji ir šlapumo
druskos. Rūgštys
priduoda
jam aitrią kvapsnį, paprasto
ji druska daro jį truputį sū
riu, o šlapumo druska daro
jį panašiu į šlapumą.
Vienok ne visi netinkamie
ji skysti daiktai išeina iš
kraujo per odą. Į pagelbą odai stoja ir inkstai.
Eidama didžiuoju kraujo
bėgimo ratu, kraujo dalis inbėga ir į inkstus per dvi inks
tų arteriji. Čia, kaip ir visur,
jis išbėga į tinklus laibiausių
jų indelių, sulankstytų į ka
muolėlius, ir išnaujo išeina iš
inkstų venomis (inkstų ve
nos).
Bet išeina jis iš čia nu
valytas, atsiliuosavęs nuo ne
tinkamų kūnui dalių. Blėdingi kūnui skystimai atsiskiria
kamuolėliuose nuo kraujo ir
persisunkia per kamuolėlių
sienas, kaip per koštuvą.
Šiame karte netinkamuoju
skystimu bus jau nebe pra
kaitas, bet šlapumas, ty. van
duo, kuriame ištirbdintos yra
šlapumo rūgštys ir dar kitos
dalys?
Kurgi tas viskas pasideda?
Dalykas ve kame.
Ant kiekvieno kamuolėlio
užsimauna, tarytum, eepčelis,

galas atskiro vamzdelio, kurs
vadinasi šlapumo takelis.
Į
tuos tai takelius ir patenka
šlapumas, perkoštas per ka
muolėlius.
Toliaus šlapumo takeliai
susivienija į du dideliu šlapu
mo taku, katrie eina skyrium
nuo kiekvieno inksto, ir tais
takais šlapumas subėga į pūs
lę, gi iš ten išbėga laukan.
Visą gyvenimą, kol širdis
tvinkčioja, kilnojasi krūtinė,
dirba kojos, rankos, žarnos,
pilvas ir smegenys, įvairiose
mūsų kūno dalyse susirenka
vandens garai, hydrogenas ir
viskas, iš ko atsiranda pra
kaitas ir šlapumas.
I r ve,
idant išgelbėti kūną nuo tų
visų nereikalingų daiktų, at
sirado reikalas sujungto dar
bo plaučių, odos ir inkstų.
Turbūt jau senai skaityto
jas rengiasi paklausti, iš kur
gi imasi mūsų kūne visi tie
nereikalingi ir blėdingi daik
tai?
Idant kūnas galėtų gyventi,
reikia jį maitinti, o maitina
mus fcraujas; kraujuje gi yra
oksigenas.
Šis gaivinamas
gazas, be kurio negali apsieiti
nei viena mūsų kūno dalelė,
duodamas kūnui gyvastį ir at
naujinimą, daro tame pačia
me laike ir pragaištį.
Patekdamas iš kraujo į kū
no dalis, oksigenas veikia ant
jų taip, jog baltymai ir tau
kai išlėto nvksta; be to iŠ taukų (riebumynų) ant galo at
siranda hydrogenas ir van
duo, o nuo baltymų lieka šla
pumo rūgštis.
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Štampu Dykai Panedelyj
Dividend Dienoj

Šventasis Tėvas Benediktas
XV nuskyrė šešis naujus vys
Vertd
Adara Subatos vaka
L AUGSTAITIS.
kupus Amerikai, būtent:
rais iki 9: 15.
Uždaryta visais k i tais vaPralotą Michael Gallagher
karais iki 6 valandai.
(Tąsa).
vyskupu į Detroitą; pralotą
i OLGA: Eime Kazimiere ... Rytoj busiu tavo žmona...
Terence Brady vyskupu į Ba
KAZIMIERAS (sujudintas):
Žmona... o taip, tai ne sap
ker City, Ore.; pralotą Chrysnas... Busi mano žmona.. (Išeina).
topher Byrne — į G ai vest on,
Nepaprastas išpardavimas gražių vasariniu tavoru, kurie be'^**"Tr'^f
abejones
yra j u m s reikalingi, kainos tiek numažintos, kad daugiau
Tex.; pralotą Arthur Drossert
už
tas
kainas
negalima gauti to tavoro.
ž e m i a u yra nurodyta k o SCENA
XIII.
H
kie tavorai.
— į San Antonio, Tex.; kun.
Oravičin vienas.
John McNicholas — į Dulutli
Sulankstomas
suole Gatavos baltintos pa Turkiški abrusai —
GRAVIČIN; Ji... J o žmona!!... Nekados!
O, n ekalis, padirbtas iš kiet- klodės, didžio 75x90 dubeltavo audimo iš
ir pralotą Julijų Tannard —
medžio, 3 pėdų 6 co su prancūziška siū baltinti, 19x38 colių
dos girdisi šūvis). Štai signalas. Jgnla išplaukė į Bomersunlių $1.25 vertės, da le per viduri $1.25 su kutais t i k t a i . . 19c
į Laffayette, Ind.
bar.
59c vertės, d a b a r . . . . 98c Vaikų ir mergaičių
dą. Dabar tremtiniai lengvai gali manyti apie pabėgimą.
U. S. Mail muilas, 6 Tiktai 6 kiekvienam sandais, rudi, jaučio
Esu persitikrinęs, kad čia yra suokalbis, bet generolas rei
šmotai už . . . . 25c Marškiniams materi- skuros su 2 dirželiais
Amerikos dar didžio iki 2, pora 49c
R. KRYŽIUS IR LAIŠKŲ kalauja prirodymų (pauza). Ha... Kas per mintis!... Tas se
Old Dutch Cleaning jolas,
bo,
gražus,
drižiuoti Vaikų 75c. plauna
šveitimui
powderis, ir figūruoti, 25c
ver
SIUNTINĖJIMAS.
nukas rudyjantis požeminiame urve — tai tėvas Kazimiero !...
kenukas
8c tės nuo 2 iki 8 jardų mi siutai, lygus, m ė 
lyni, balti ir rusvi,
Prirodymai rasis ir laivas " T a g a n r o g " turės išplaukti... Na
Baltas japoniškas šil ilgio, jardas . . . . 15c taip pat ir maišytų
kas, geros rūšies api- šilkinis,
drižiuotas spalvų
89c
Be karės laukų Amerikos niekše, konkurente!... Iki paimsi Olgą už žmoną, atsidursi
storis,
gražus
del Voile, šviesios ir tam Moterių
spalvuotos
t
marškinių ar Jaku šios spalvos, 27 col. vasarinės pančiakos,
Raudonasis Kryžius šiandie jūrių dugne. (Uždanga).
čių, jardas . . . . 79c pločio jardas . . 19c pora
18c
atlieka didelį
patarnavimą
AKTAS I I .
žmonijai. Jis siuntinėja žmo
(Scena per stato kasyklas ant jurtų krašto. Dešinėje pu
nių laiškus Austrijon, Vokie
Bus vienas iš didžiausių šioj vėliavų
sėj
tolumoje
matyti
uolos
sniegu
ir
ledais
apdengtos,
arčiam
tijon ir į kitas visas šalis, ku
bargeno savitė.
šios firankos yra nu
kampas
paloėhus
generolo
Tatrovo.
Kairėje
pusėj
matyti
pirktos iš dviejų Philadelphijos firmų,
rias yra užėmusios centralės
bokštai-kalėjimas
su
dvejomis
gtležinėmis
durimis,
prie
ku
kurios jas išdirba, tiktai trejas ar ke
valstybės. Tai daro su vals
Augštai maži langai su geleži
turias poras vienos rųšies tegalima gauti
tybės departamento leidimu. rtu veda akmeniniai trepai.
Taigi kas šiandie nori para niais grotais. ^ Žemai v\lenas langas taipgi su gelejiniais gro LOTAS 1 — Ferankos vertes $1.75 pora
tais, per kurį iš augšto eina šviesos spinduliai į požeminius
šyti laišką savo giminėme
Nepaprastai geros ir gražios ferankos
urvus. Tolumoje matyti jūrės. Pakilus uždangai tremtiniai
Nottingham dubeltavu siūlu
Lietuvoje, gali tai padaryti
sugrupuoti su kūjais kala uolas. Du sargu su šautuvais ant
leisinės ferankos, 2% ar 3J
per R. Kryžių.
pečių stovi ant jurtų krašto. Zdzislovas, Aleksandras, Hen
jardų ilgio, baltos ir kremavos, reguliarė kaina $1.75
Raud. Kryžiaus biurai ran rikas, Stanislovas ir Viktoras arčiau, o kiti tremtiniai toliau).
dabartinė kaina
dasi visose Suv. Vaitsijose.
LOTAS 2 — Ferankos vertės
IX>TAS S — Ferankos, vertės
SCENA I.
Tie biurai šiandie kasdien
$3.25 pora
$5.00 pora.
Cable net ir Scoth leico mėgsti šis lotas susideda iš labai gra
gauna po 1,300 laiškų nuo A-^
Zdzislovas, Aleksandras, Henrikas,
Stanislovas
labai gražiaus styliaus, lygios ir žių ferankų Nottingham, labai
kvietkuotos, 3 jardų ilgio, baltos gražaus styliaus ir patrenų 2%
merikoj gyvenačių žmonių su
ir kiti tremtiniai.
krlemavos ir
rusvos,
iki 3 jardų ilkio, ver l a i r e a ų 2 y*
vertės iki $3.25, už
tės iki $5.00, pora da
prašymais pasiųsti tuos laiš
VIKTORAS (po dešinei pasirėmęs ant špato ir žiūrė
porą
bar
., *jjfl
kus į centralės valstybes ar damas į jūres): /Aiškiai matosi, kad laivas su trimis burėmis
ba į jų užimlts teritorijas.
artinasi prie krašto.
Tie visi laiškai siunčiami
H E N R I K A S : J a u turbūt įkąrą nuleido, rodos, kad nuo
labai atsargiai. Apsisaugoja- krašto bus apie ketvirtą dalį mylios.
ma, kad tasai veltui R. Kry
VIKTORAS: Antai, matyti trispalvė vėliava plevėsuoja
žiaus neapkainuojamas patar ant laivo.
Trijų šmotų seklyčios setas, Coionial styliaus, su gražiais dideliais
navimas nebūtų išnaudojamas
A L E K S N D R A S : Ačiū Dievui. Tai pirmas vilties spin
aržuolo, raudonmedžio ar riešutinio medžio rėmais, gražiai išmuš
su tikslu painformuoti prieši dulys.
tas su ispaniška skūra, viskas gvarantuoja
$ 7 7 Rfl
$9.00
iš
kalno
ir
$1.00
k
a
s
saivaitė.
*' ' • o u
ninką.
ZDZISLOVAS: Tikrenybė jau broliai, o ne viltis. Atė
Trijų šmotų seklyčios setas, gražiai didleiais rėmais, aržuolo ar rie
Todėl
sulig
naujausiojo jo valanda!... Dievas mūsų kančioms ir ašaroms ribas pa
šutinio medžio, specijaliai
&R? Rfl
valstybės departamento parė darė ir atsiuntė išgelbėjimą. Tas laivas rytoj mus visus nuGražus seklyčios setas, raudomedžio išmuštas, gražių šilkiniu ak
somu, padirbtas sulig vėliausio styliaus
£ 1 1 Q QQ
dymo (nes to departamento vež į gimtinę šalį, kurią mes taip numylėjom . J i mus visus
priežiūroje laiškai siuntinėja kaip tikra motina priglaus ir paguos. Gal kuomet už skriau
RAKANDO IŠPARDAVIMAS Ant LeigVŲ IšmokeščfŲ
mi) nuo šiol visi siunčiamieji das ir kančias geresne dalia busim apdovanoti.
STANISLOVAS: Kad tai šventi butų tavo tie žodžiai,
laiškai turi but parašomi tik
tai R. Kryžiaus biuruose. Iš Ždzislove. O, kad tai išsipildytų... bet aš dar abejoju.
1
VIKTORAS:
Ko
dar
čia
abejoti?
Ar
negirdėjai
kaip
imtis daroma tik tokiems, ka
trie Pertoli nuo artimiausiojo nesenai buvo iššautą iš kanuolės. Reiškia visa tvirtovės
įgula išplaukė į Bomersundą. Palikta čia tiktai generolas,
R. Kryžiaus biuro gyvena.
majoras ir tiedu sargu. Argi jau mes nepajėgsim jų su
R. Kryžiaus biurai visns
mesti į jūres, kuomet priešinsis mūsų pabėgimui! O pran
laiškus pasiunčia centralin R.
cūzų laivas jau laukia mūsų.
7 šmotų valgomojo kambario išrengiK. biuran, "VVashingtone. Te
STANISLOVAS: Tas tiesa, bet mes randamies po glo
mas, didelis gražus stalas 6 pėdų į runnai visi laiškai percenzuruoja- ba jautrios maskolių sargybos, po sargyba šypsojimų caro.
da. 6 gražiai išmušti skūra krėslai, se
tas tiktai
$9Q nn
mi, būtent, jie visi perrašomi. Bet vargas butų tam, kas drįstų įtikėti į šėtonišką šypsą.
$3 iškalno ir 50c j savaitę
*fc*-VIU
šmotų
lovos
išrengimas,
turinPakeičiami sakiniuose žodžiai
ALEKSANDRAS. Ir kasgi šiandie iš mūsų dar įtikė
tis 2 coliu stulpelius, plieninė lo
va,
gražus vatinis matrascas, ne Englander visam gyvenimui gvataip, idant priešininko agen tų. Ar dar geležiniai retežiai neįaugo į mūsų kūną! Ar dar
paprastai geros springsos ir dvi rantuoti springsai, visokio did
tai negalėtų tuo pasinaudoti. negana mums sargų botagų, kuriais iki kraujo nuplakdavo?
plunksninės paduškos . . $ 3 2 5 0
žio dabar tiktai
$7.90
Ant lengvų išmokesšių *
*
Nes kas gali žinoti, kokiais Ir mes dar turėtume kam tikėti?... (ironiškai juokiasi).
tikslais laiškai rašomi ir kas
VIKTORAS: Argi jau už mūsų skriaudas ir už skriau
ten juose sakoma.
das mūsų brolių nebus tinkamai jiems atlyginta? Kiek čia
Taip percenzuruoti laiškai aukų ilsisi po tais ledais? Kiek gyvybių išėjo iš šio pasau
pavedami dar aštresniai cen lio nuo botagų žiaurių budelių.
STANISLOVAS: O kiek mūsų brolių pūna tame kalėji
zūrai. Šita visokius intariame ir požeminiame urve, kurie gyvais yra palaidoti ir ne
l\ Prezidintas Wilsonas sako link Savings Deposits:
mus žodžius iš laiškų prašali
mato šviesos? Šiaurės despotas bijodamas išpildyti savo de
"Esant pranešta jam, kad vietomis esti didis žingeidumas žmonių,
na.
kad
jų
sudėti pinigai bankose nebūtų užgrobiami.
PREZIDENTAS WILkretų viešai, atlieka juos požeminiuose urvuose.
SONAS PRANEŠA, kad toki baimė yra visai nepamatuota.
SUVIENYTŲ
I r tik po šitokio laiškų ap
ZDZISLOVAS: Broliai!... Mūsų kraujas pralietas ant VALSTIJŲ VALDŽIA nei jokiame atsitikime neturi teisės paimti privatidirbimo biuras juos pasiunčia Sibiro tyrų, kuomet nors išduos gerą vaisių mūsų tėvynei. Šką turtą.. K a m tarptautinės taisyklės, nei šaltes įstatai neduoda pamato
pasisavinti.
B u s sąžiniškai godojamos visos PRIVATINĖS teisės lygiai
Europon.
Tenai laiškai iš Iš grabų kelsis dvasia, kuri laikydama rankoje laisvę nulėks šios šalies piliečių ir kitų šalių pavaldinių".
SVIENUYTU VALSTIJŲ, PAČTŲ. BANKŲ, PAVIETO, MIESTO Chinaujo perrašomi, sakiniai su \ gimtinį mūsų kraštą (iš požeminio urvo girdėti
balsas). cagos, daugybė KORPORACIJŲ ir DRAUGYSČIŲ laiko savo pinigus šia
m e SENIASUSIAME, DIDŽIAUSIAME IR STIPRIAUSIAME B A N K E ant
trumpinami, padedami adre Amen! Amen!
viso apskričio.
Kodelgi darbininkai arba ir biznieriai tur bijoti dėti pini
sai ir išsiuntinėjami į Ameri
gus
į
banką
ir
laiko
namie?
Nesibijokite ir dėkit savo sunkiai uždirbVISI (sykiu): Kas tai per balsas ?...
visame apskrityje.
kos Raudonojo Kryžiaus sky
STANISLOVAS (priėjęs prie kalėjimo žemutinio lango tus p i n i g e 'sitį saugiausią Banką v nes namai nėra tam tinkama vieta
ir kas valandą gali
juos prarasti.
Mokame 3% (procentus) už padėtus
i
m • i~ i ~
•
*x x'±~ « rt r%*«;TiiA vivTrrk
pinigų,
rius, kurie pagaliau juos pri i i
pinigus,Neslėpk
s i u i č i a mnamuose
e pinigussavo
į visas
dalis svieto, parduodame ŠIFKORTES
a n t g e r i a u s i ų linijų.
Galima važiuoti į RUSIJA I R F I N L A N D I J Ą . Dabar
klauso): Tai balsas eina is šito požeminio urvo.
stato adresantams.
g a l i m a rašyti
į Lietuva GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS, O TAPGI I
VIKTORAS. Tai tremtinis tenai uždarytas. .Nelaimin V I S A S U Ž I M T A S P R I E Š A I S š a l i s . K r e i p k i t ė s p a s raus, o m e s s u t e i k s i m e
visas informacijas ir pagelbą nemokantiems rašyti.
siranda šiluma.
O mes jau ga auka. Ak! jis yra nelaimingesnis ir už mus, nes ne švie
D A B A R KAINOS RUBLIŲ pakol kaa yra pigios, bet kasdieną kilsta
sos nemato. Nelaiminga auga, teisybės šventos.
augštyn.
DABAR yra geriausias laikas nusipirkti RUSIJOS RUBLIŲ, ant
žinome, kad baltymai ir tau
ko jus uždirbsite greitu laiku didelius pinigus.
Amerika duoda pagelbą
ZDZISLOVAS: 0 išgelbėti jo negalime.
Rusijai
BILIJONĄ
Dolerių
verčios,
žmones
pradeda
dirbti Ir dalykai taip
kai mūsų kūno išsinaikina
Mes turim barnius
STANISLOVAS (vis klausydamas): Man rodosi, kad aš tvarkos, kad RUBLIAI ir vėl bus $62.00, už šimtą.
stačiai su Rusija, ir dėlto pirktus pas mus pinigus mes gvarantuojam
tuo, jog susivienija su oksige
girdžiu jo vaitojimus!
žmorUems.
nu. Ar neatsiranda čia šilu
Turtas šito banko virš K E T U R I Ų MILIJONŲ Dolerių ($4,000,000.00)
ALEKSANDRAS: Su tuo tremtiniu yra kokių nors slap šitas bankas
yra vienas iš Didžiausių ir Saugiausių Valdžios Banku ant
ma!
Žinomas daiktas, jog
Bridgeporto
ir
viso apskričio.
f
tybių, nes ne vienas iš sargų ir prižiūrėtojų net nežino apie
atsiranda; kitoniškai, iškur
jo buvimą.
mūsų kūnas butų nuolat šil
ZDZISLOVAS: Aš kartais dirbdamas kasyklose netoli
tas? Kokiuo būdu sušiltų
to kalėjimo girdėdavau smuikos balsą kur tai po žeme ir liūd
bėgdamas gyslomis kraujas?
ną dainos meliodiją ir rodėsi, kad tai pažįstamos man dainos.
Kaip sušiltų tas oras, kurį
STANISLOVAS: Man stebėtina yra, kad tremtiniui yra
mes išpučiame iš plaučių.
leista smuikas laikyti.
Šiluma būtinai yra reikalin
r State Bank;
ALEKSANDRAS: Juk tvirtovės komendantas yra žmo
ga mūsų gyvasčiai; be jos
gus su jausmais ir mūsų vargai, manau nėra taip sunkus kaip
1112 W. 35th Strcc
mūsų kūnas negali dirbti, bet kitų, bet už tai mes esame kalti Kazimierui.
Tarpe Morgan ir Racine gatv.
dirbdamas, jis pats sau sutai
ZDZISLOVAS: Kazimieras išgelbėjo jo dukterį, todėl
CHICAOO.
so šilumą.
jis Kazimierą paliuosavo nuo darbų ir davė jam beveik pilną

Kaip prie darbo garinio ka
tilo vietoje malkų arba anglio lieka tik durnai ir pelenai,
taip lygiai ir prie darbo mū
sų kūno dalys baltymų ir
taukų pavirsta į hydrogeną,
vandenį,
šlapumo
rūgštis.
Kaip prie garinio katilo su
dega, tai yra naikinasi, degi
namoji medžiaga, taip ir dir
bančiame kūne naikinasi, tai
yra išlėto dega baltymai ir
taukai. Jeigu gariniame ka
tile nedegtų degamoji medžia
ga, tai į i s neturėtų spėkų
dirbti; jeigu mūsų kūne nesinaikintų baltymai ir taukai,
jis taipgi negalėtų dirbti, tai
yra gyventi. Kiekvienas šir
dies tvinksmas, kiekvienas al
savimas, kiekvienas judėjimas
rankų ir kojų, pilvo ir žarnų
darbas, kiekviena mintis, gi
musi mūsų smegenyse, — vis
tai darosi su pragaišimu t y
baltymų ir taukų, iš kurių su
sideda mūsų kūnas.
Tokia
pragaištis pati per save gim
do darbą, ir jokio darbo ne
gali būti be pragaišimo tam
tikros medžiagos.
Bet kas,
kaip ne oksigenas, daro pra
gaištį mūsų kūnui f Todėl
mes ir kalbame, kad oksige
nas, duodamas visam mūsų
kūnui gyvastį, neša drauge su
savim ir pragaištį kūno da
lims: atnaujindamas jas, jisgi ir gaišina jas.
Bet viskas, ką jis pragaiši
na, tuojaus dasipildo valgiu,
kurs, pavirtęs į kraują, maiti
na kūną.
Taip, ši pragaištis ir atnau
jinimas visų mūsų kūno dalių
pasidaro tame laike, kuomet
kraujas bėga didžiuoju ratu
kraujo bėgimo.
Vienok ve kas šiame dalyke
ypatingai yra žinotina: kuo
met dega gariniame katile
malkos, tai atsiranda šiluma,
o dega malkos dėlto tiktai,
kad jos susivienija su oro okSaugokis žmogaus, kurs
sigenu; kur nėra oksigeno,
ten negali but ir degimo. Tai prieš tave žemai nusilenkia,
reiškia, kuomet kas-nors su nes gal ieško smilčių, kad tau
sivi c " a su oksigenu, tai at- akis užberti.

KLEIN BROS.

H1I.STKII S 20111 STS.

Vėliavų Pardavimo Savaites

Išpardavimas

Feranku

$1,88

$2.96

Skaitykit su Atydal

Central Manufacturing
District Bank

liuosybę. J i s būdamas arti komendanto žino viską kas tikrai
Atdara Kasdien nuo 9 iki 4 po pietų ir Subatoms nuo 9
rišasi su mumis. J i s sužinojo kada išplaukė tvirtovės įgula
ir susižinojo su kapitonu prancūzų prekybinio laivo, kuriuo- iki 1 po pietų ir vakarais nuo 6 iki 9 vai.
mi visi rytoj išplauksim.
Ved. Liet. Skyr. S. L. Fabian.
(Toliaus Bus).
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L, R. K. LABDR. SĄ-0OS
CENTRO VALDYBA.
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Mildos Svetaines Reikaluose.
Pereitą starnlnką, liepos 23
turėjo savo posėdį. Kuriame tapo
"VValter Beinar, prezidentas:
Gaubas, II vice-prezidentas; J. J.
brose, iždininkas.

dieną, Valdyba Mildos Teatro Bendrovės,
išrinkta sekanti administracija, beje:
Julius Nutowt, I vice-presidentas; Jonas
Hertmanovvicz, sekretorius; Antanas Am
*

Administracija kaip ir visa valdyba apsiėmė tarnauti per visus se
kančias m e t u s dovanai.
Bendrovės ofisas, po numeriu 3133 Emerald Ave.,
taipgi tapo dovanai suteiktas sekertoriaus visiems ateinantiems metams.

Taisyklės ( B y - L a w s ) vedimui bendrovės reikalų tapo komiteto išdirb
tos ir visos valdybos priimtos.
Tokiu būdu Mildos Teatro Bendrovė yra
jau pilnai susiorganizavusi ir sutvarkyta. Raportas Komisijonierių jau yra
pasiustas į sekretorių valstijos Illinois, ir tose dienose Mildos Teatras bus
iš trustee atimtas.
A p i m d a m a savo pareigas Valdyba Mildos Teatro Bendrovės peržiu
rėjo dokumentus parodančius stovi A. Olszevvskio trusto, is kurių paaiš
kėjo, kad Chicago Title and Trust Company, trustee, paimdama visą. A.
Olszevvskio turtą, savo globon, paskolino ant pirmo mortage $90,000.00 iš
mokėjimui pirmos dalies depozitų, o už antrą, pusią depozitų išdavė kre
ditoriams trusto certifikatus ant sumos $297,232.16, kas sudaro visos sko
los $387,232.16.
Mildos- ir Mirgos bendrovės paimdamos du namus sumažino virs pa
minėtą skolą sekančiai: — pirmą mortgage $58.500.00, ir trusto certifika
tus $162,550.00.
Tokiu t u d u atliko dar ant kitų pasilikusiųjų namų
$31,500.00 pirmas mortgage, ir $124,682.16 trusto certifikatų, viso $166382.16 skolos, o atlikęs turtas susideda iš 8 namų, kaip štai rezidencijos,
Kulio aptiekos namo, mažo teatrtlio, J. 01owieckio krautuvės namo, Eagle
Music House namo, medinio namelio pd No. 3135 S. HaJsted St., mūrinio
namelio po No. 3131 Forest Ave., ir tuščio loto po No. 3131 S. Halsted St.
Toks tai yra dalykų stovis pasilikusių nuo sutvertų bendrovių kredi
torių, ir kas tikisi visus savo pinigus iš trusto gauti, tegul atsimena, kad
licituojant Jono Tananevičiaus namus, 8 namai, o tame skaitliuje ir jo
bankinis namas buvo parduotai už $36,000.00.
Jeigu ir virš paminėti na
mai A. Olszevvskio trusto bus parduoti panašiai, tai kreditoriai turintiejie
savo trusto certifikatus bus laimingi, jeigu gaus po 5 centus už dolerį:
Tuos dalykus Mildos Teatro bendrovės valdyba praneša visiems kre
ditoriams, kad jie suprastų svari ą sutvertų bendrovių, ir naudą kokią jos
kreditoriams gabena. Berods, daug visokių paskalų ėjo apie tveriamas ben
droves, bet tos visos paskalos yra grynu melu, nepamatuotu jokiais faktais.
Jeigu kreditoriai nebūtų klaus; visokių melagių, bet tuojaus po išmokėji
mui pirmos dalies depozitų butų paėmę visus namus iš trustee, tai iki šiam
laikui butų gavę randomi gražius kelis tūkstančius, ir jų turtas nebūtų bu
vęs pavojuje licitacijos.
Klausant gi melagingų paskalų kreditoriai pra
rado pusantrų metų randas. Tokia tai nauda kreditoriams atgabeno vi
sokie paskalų leidėjai, kurie stengėsi griauti organizavimo darbą, bet ne
įstengė jokio konstruktyvio darbo atlikti.
Pagaliaus jie nesugebėjo nei
sugriauti tveriamų bendrovių nei kitų sutverti.
Sugebėjo vien padaryti
skriaudą tiems kreditoriams, kurie tuo jų melagingu paskalų ir "paaiški
nimų" klausė ir dar klauso.
šitio visi tvirtinimai yra paremti dokumentais, prieinamais kiekvie
nam kreditoriui rekorderio ofise, ir Trust Agreementu No. 6940.
Prie tos progas yra pranešama vistems kreditoriams, kad nežiūrint, jog
suma trust certifikatų sudėta atėmimui Mildos Teatro dar nepilnai pasie
kė $140,000.00, teatras bus ištrustee atimtas taip greitai kaip greitai iš
Springfield sugrįžš raportas komisijonierių, su Certificato of Complete Organizatlon. Visi tie kurie nusipirko šėras mūsų beridrovės, gale metų gaus
procentą už savo pinigus, šėras galės parduoti gaudami už jas tinkamą
kaina.
Dalis gi sumos $140,000.00, kuri nebus trustui sumokėta jo certifikatais, pasiliks po globa trustee taip kaip ir visi atlikę namai.
Nauda
nuo tos sumos eis del-trustee taip kaip dabar eina visos randos iš namų jo
globon esančių.
Todėl, beendrovės dalininkams nėra svarbu ar ^daugiau
kreditorių pasinaudos iš tos bendrovės ar ne, nes kiekvienas dalininkas už
savo šėras gaus dividendas gale metų. Valdybai irgi nėra svarbu ar dau
giau kreditorių prisirašys prie bendrovės ar ne.
Apsvarsčius virš paminėtas aplinkybes, valdyba Mildos Teatro Ben
drovės jaučiasi padėjime atlikti visas savo pareigas su pilna nauda savo
bendrovės dalininkų. Tečiaus, atminus, kad daugumas kreditorių A. Ol
szevvskio trusto pasivėlino prisirašyti prie tos bendrovės ar tai del prie
žasčių neužsitlkėjimo, kad tas darbas bus aliktas, ar tai del kokių, ne
paeinančių iš blogos valios, nusprendė suteikti atsilikusiems kreditoriams
dar vieną progą nusipirkti Mildos Teatro Bendrovės šėras už jų trust
certifikatus, pakol suma trust certifikatų nesudarys pilnai $140,000.00 ir
visi ryšiai bendrovės su trustee nebus užbaigti.
N u o šios dienos,iki 15 dienai Augusto mėnesio, 1918 metų, Mildos
Teatro Bendrovės šėras bus parduodamas už A. 01szewskio trusto certifi
katus sekančiomis išlygomis: — $10.00 trusto certifikatais ir 50 centų
pinigais už kožną šėrą. N u o 15 dienos Augusto, pakol nesusidarys pilna
suma $140,000.00, kožnas šėras Mildos Teatro Bendrovės kainuos $10.00
trusto certifikatais ir $1.00 pinigais.
PASTABOS: — Mildos Teatro Bendrovė rezervuoja sau teisę atmesti
aplikacijas perkančių šėras, jeigu asmuo norintis šėras bendrovės pirkti
pasirodys bendrovei nepageidautas.
Trusto certifikatai bus priimat kaipo
užmokestis už šėras tiktai taip ilgai kaip ilgai suma $140,000.00 nesusidės.
P o t a m tos bendrovės šėros bus parduodamos tiktai grynais pinigais po
$10.00, arba brangiau, kaip bendrovės reikalai nurodys.
Norintieji pirkti Mildos Teatro bendrovės šėras už A. Olszevvskio trus
to certifikatus, tegul kreipiasi pas sekretorių bendrovės, į bendrovės ofi
są, po No. 31 ;W ,So. Emerald A v e , Chicago, Illinois.
Kreditoriai iš toli
mesnių vietų gali prisiųsti savo trust certifikatus per pačtą, pasirašydami
ant antros pusės trusto certifikate, o atgalia pačta gaus pakvitavonę.
Bendrovės šėros bus išduoto? visiems užsimokėjusiems dalininkams
pradėjus nuo 15 iki 30 Auguste, 1518. Tie kurie savo įžanginių mokesčių
neužsimokėjo, tegul ta atlieka taip greitai, kaip jiems yra paranku, kad
visi galėtų gauti savo šėras ir dalykas butų atliktas. Kas neužsimokės mo
kesčių per visus metus, tas už pirmus metus negaus procento, ir šėros
jam bus išduotos tiktai už vienu metų, kada kitiems dalininkams bus mo
kamos dividendos.
Smulkesnių dalykų paaiškinimą suteiks bendrovės sekretorius.
Kad Mildos Teatras bus atimtas iš trusto, šėros išduotos visiems dali
ninkams, ir visi paprasti bendrovės reikalai atlikti, ir įeis į paprastas vė
žes, tada bendrovės valdyba pradės vykinti kultūrinius užmanymus, pa
kėlimui lietuvių tautos vardo.
Dalykai kuriuos Mildos Teatro Bendrovė mano vykinti lietuvių gyveniman, visų pirm bus surišti su pražiojo meno sryčia.
Yra manoma su
tverti dainos ir sceniškojo meno rateli, kuris turėtų už pareigą, išdirbti
profesionales lietuvių sceniškas spėkas. Lietuvių tautai trūksta artistų
dramatiškų, muzikalių ir panašių pagražintojų tautos gyvenimo.
Tauta
mūsų pradėj-) gyvuoti, bet daukelis jot dirvų yra dar nepajudintų, ir esame
toli dar atsilikę nuo kitų kultūriškų tautų.
Mildos Teatro Bendrovė, su
pagelba mūsų visuomenės, stengsis visas spragas užpildyti, ir pasitiki, kad
jos pastangos atneš mūsų tautai ir naudą ir garbę.
Berods, užduotiniai, kuriuos Mildos Teatro Bendrovė sau stato, yra
sunkus atsiekimui, ir reikės sunkiai pasidarbuoti per eiles metų pakol mes
sulauksime tokių žiburių dirvoso gražiojo meno kurie iškeltų lietuvių var
dą pasaulyje ir paroditų svietui kad gabumais ir pastangomi lietuviai yra
kulturiškiausioms tautoms lygus.
Tečiaus nėra užginčijamu daiktu, kad
prigimtų gabumų mūsų tautai netrūksta.
Gabumus tuos ir reikia ištobu
linti pakol jie įgys vertę ant scenos. Tas tobulinimas turės but atliktas
sistematiškai, per tam tikras mokyklas, akip yra daroma su visoms ki
toms profesijoms, kaip štai advokatų, daktarų, inžinierių ir kitų.
Leng
vais ir pigiais budais m e s savo tiksle neatsieksime.

Laiks nuo la;ko Mildos Teatro Bendrovės valdyba praneš per laikraš
čius savo programus, savo sumanymus, savo darbus.
Visuomenė gali iš
kalno pasitikėti, kad tai Valdybai netruks pasišventimo atsiekimui augščiausių kultūrinių tikslų, ir tarnavime taip reikalams dalininkų kaip ir
tautos-labui.
šis pranešimas \ i e n tegul nurodo kokioje pakraipoje bus
veikiama.
Mildos Teatro Bendrovės valdyba pilnai atjaučia j o g stovi priešakyje
didžiausios pasaulyje lietuvišos įstaigos, ir turi užsitikėjimą visuomenės.
Šita valdyba atjaučia jog jos globon yra pavestas didžiausis lietuvių bendras
turtas, pavestas tarnystei gražioje meno.
Ji tai ir stengsis kad taip turtas
kaip ir kultūriniai uždaviniai, pažymėti tiksluose tos bendrovės charterio,
kiltų augštyn ir gimdytų pilną užganėdinimą taip dalininkų tarpe kaip ir
visuomenės apvertinime, ir kad jos
darbas didintų ir naudą ir garbę ir
dalininkams ir visuomenei.
Mildos Teatro Bendrovės valdyba, statant sau tokius augštus ir neleng
vai atsiekiamus tikslus nepasitik: vien • ant savo locnų pajiegų. bet ant
geriausių norų, užuojautos ir bendradirbystės mūsų visuomenės, o daugiau
siai tokių asmenų, kurie jau atjaučia reikalą vikdinimo tokių sumanymų,
kurie risaai su kultūriniu mūsų tautos gyvenimu, ir todėl atsišaukia į vi
suomenę, kad ištiesta jai ranką priimtų su draugiškumu.
Pasitikėdami, kad mūsų tas pirmas atsišaukimas bus primtas tokioje
pačioje dvasioje, kokioje jis y r i apskelbtas, nes žiūrime į ateitį su užtik
rini'nu. kad Mildos Teatro Bendrovėė taps visu
mv
visų lietuviu
lietuvių oajrodoiama
pagodojama ir mylėta.
Lai gyvuoja lietuvių tauta!
Laj^ vyksta visi kultūriniai lietuvių sumanymai)
V A L D \ B A MILDOS TEATRO B E N D R O V E S :
VValter Beinar, Prezidentas,
Julius Nutowt, I Vice-Prezidentas,
John Oaubas, II Vice-Prezidentas,
J. J. Hertmanovvicz, Sekretorius,
Anton Ambrose, Iždininkas.
Direktoriai:
Adomas Tubis,
Ignacas Kukutis,
• Frank Žilvitis,
Mykolas Raczkus,
Ciprijonas Baltrūnas,
Antanas Tumaviche,
Albert Jokubauskis,,
Tarnas Abromaviche,
Jonas Krumin,
Stanislovas Petreikis.
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DR. I. DRANGELIS

PRANEŠIMAS

Dvas. vadovas kun. Myko
las Krušas, 3230 Auburn ave..
Chicago, UI.
Pirm. Antaną*
Nausėdą
1658 Wabansia ave., Chicago,
I1L
Viee-pirm. Pranas Very
ga, 4539 So. Marshfield ave..
Chicago, UI.
Nut. rast Julijonas Šliogeris.
1424 So. 50th Ct., Cicero, 111
Fin. rast Aleks Dargia 726
W. 18th s t , Chicago, DL
Iždin. kun. Antanas Staniu
kynas, 2634 W. 67th St., Chi
cago, DL
DIREKTORIAI:
Visi Chicagoje.
Frank Veryga,
4539 So. Marshfield ave.
Jonas Petraitis,
4549 So. Talman ave.
Povilas Mažeika,
3315 Auburn ave.
Kun. Mykolas Krušas,
3230 Auburn ave.,
Juozapas J. Elias,
4600 So. Wood s t
Kun. A* tanas SStaniukynas.
2634 W. 67th s t
Kun. F. B. Serafinas,
2327 W. 23rd FL
Kun. Alex. Skrypko,
4557 So. Wood st,
And. Bruožis,
653 W. 18th s t
Boleslavas Sekleckis,
3427 Auburn ave.,
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MUŠU KAREIVIAMS ~

DENTISTAS
3261 8. Halsted St,

LIBERTY B0NDSU
———

Phone t>rovar 5052

CHICAGO

L0CNININKAMS
Pranešu visiems jog atidarau
Liberty Bondsų skyrių, kuria
m e kiekvienas gali pirkti arba
parduoti visų trijų, laidų Li
berty Bondsus ir pasiskolinti
ant jų pinigų. Jeigu kam pri
sieina parduoti savo Liberty
Bondsus arba ant jų pasisko
linti, tai kreipkitės asmeniškai
arba laišku sekančiu antrašu:

Artistiškos pozas nustatys,
gražius
paveikslus padarys jums žinomas.

DR. J. K Ū L I S
LIETU VIS GYDYTOJAS
CflClRl RGAS, :

IR

8269 So. Halsted St.,
-Chicago, 111.

W. J. STANKŪNAS

Gydo visokias Ilgas moterų
ir vaikų.
Priėmimo Valandos: n u o 9 ryto- ]
iki 12; 3 iki 9. Kedėllomis. Į
nuo 9 iki t po pietų; nuo 6
T. iki 8 T.

John I. Bagdžiunas

3315 S. Halsted ir 33rd PI.
» < » » » » » — » i » M » W » » » » ^

2 3 3 4 So. Oakley Ave.

l

Kampas 23 Piace, Chicajro. III.
Privažiuoti galima 18-tos, 22ros, "VVestern Ave., arba Blue
Island Ave. gatvekariais.
Va
landos kasdien nuo 8:30 ryto
iki 8:30 vakare.
Seredom. ir
pėtnyčiom nuo 8:30 ryte ikn>f>
vakare.
Nedėliom nuo 9 ryte
iki 12 po pietų.

Kirchman State Bank

P-li t G. M AK AR

P o Priežiūra Valstijos
_

ws.s.
196UED BY THE

UNITE© 1 STATES
GOVERNMENT

MIESTO OFFTSAS
Michigan Boulevard Dldg.
Suitc 922
Michigan Ave. k a m p . Washlugton
gatvės.
Adynos 11 Iš ryto iki 1 po pietų.
OFFISAS
5146 W. 25th gaveė
Kamp. 52nd Ave.,
Cicero, m .
Adynos: nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 Iki
. 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10
Iš ryto Iki 12.
Telefonas Cicero 666

- .
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Js Kur Tamsta Perkate? Kodei ne pas mus? f
S

Tegul Kvorka padabina Jūsų
narna. Pas mus galima gauti
visokių naminių rakandų k. t.:
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafonolų. Viskas pas mus gaunama.
Kuomet jum prireikės ko prie
namo kreipkitės prie

Paul K v o r k a
1551 - ! 553 Chicago Ave.

I

Arti Ashland Ave., Chicago
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PRAKILNIAM DARBUI!

S

i

S. 00RD09,

Lietuvos Atstatymo Bendrovei reikia agentų-įgaliotinių visose Amerikos lietuvi i) kolonijose. Geros iš
lygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai atsišaukia darb
štus vyrai, kurie nori patarnauti "Lietuvai ir užsidirbti
sau. . i

I

A5 tūrių farmaa ant pardavimo Ir
; 1411 S. Halaied Bt, Chicago. m
mainymo geriausioj dalyj "VVisconsino — žemė
derlinga.
Kaina TiiiiiiiiiiiiiiiiiffsiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiniT
11000.00 ir augščiau. Turime farmų
su budinkais, šu|iniais, ir be.
Ark
liai, karvės, vežimas ir tt.
Viskas
parduodama ant lengvų išmokeščių.
Pirkusiems farmas kelionės . lėšas
atmokame.

PAIN-EXPELLER
Tuojau aosaugoja nuo ligų ir gydo
Tikras tiktai su pažymėta marke
"JKARA"
85c. ir 65c. buteliuk** viiose Aptiekoa* arba
stačiai nuo
P. AD. RICHTER & CO.
4-SO Wasbington Stroet. N«w York. N. Y%

Platesnių informacijų suteiksime laišku.

PEARL QUEEN

Norint daugiau informacijų, kreip
kitės pas mane.

i

SIMPLK UNIVERSAL

ATDARA K A S n i C T Ą
W«M4tomte «* vakarai*,

Įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
D-ro Rlchter'lo

-

Su pilna apsauga — Mes kviečiame
juš dar bankini bizni su mumis.

i

Kada persisaldai

3

DR. SIGMUND MANN
Daktaras ir Chirurgas

Nauji daryti gatavi nao $11
Iki $16 stotai ir overkotai. feea
$7.S6 lkl 1$ doleriu
Pilnas pesirintisiaa kaili*
Parduoda Aptiekose $1 bonka, 6 už $5.
pamuštu overkotų.
•įsai mažai vartoti alntai ir
overkotai vartė* nno $26 iki
$26. Dabar $6 ir aogččiah. Uti
i&KK£Sgg*g8: <zz $&m&am*M®Gsat = ne*
nuo $l.|ft<tkAJ4.o6. _Yaiku
•lotai nno $J.fi lkl $7.56. • * liaoa ir Knparal.

VAR5AVINGSSTAMPS

,

=

Narys Federal Reserve System ir
Chicago Clearin^ House Ass'n

DYKAI

KOENIG M E D . CO., Chicago, I1L
62 W. Lakė St., arti Dcarborn

—

^

Duoda lekcijas
skambinimo
pianu pagal sutarti.

1013 Kearnoy S t , Mason City, Ia.
Mūsų 14 metu vaikas buvo kanki
namas per St. Vftus Šokį per 2 metus.
Daktaras iškeldavo jį iš lovos bet tai
vis ant trumpo laiko ir vel pasidary
davo daug aršesnis negu pirmiau. Aš
tikrai žinojau, kad jis ilgai negalės
taip Išlaikyti. Paskui mano brolis re
komendavo man Pastoriaus Koenigs j
Nervine. Išgėrus antrą butelį tuojaus j
jam geriau pasidarė, o išgėrus trečią
N a m ų Telefonas, Lawndale 3525 J
butelį jau visiškai pasveiko. Jis dabar j
dirba ir Jau daugiaus. tas neatsinau
jino. Mūsų draugai ir kaimynai tą Į
millllllllHIIIIIIIIIHIIIHIBIIIIUIIIIIIIIIIIIII,
gali paliudyti.
Mrs. B. E. Tuthill.
VYRIŠKU DRAPANŲ
|
Labai pulki knyga apie Ner
•
: BARGENAS
vų Ligas ir sampelinis bu
teliukas siunčiamas kiek
Nauji neatimti, daryti ant at
vienam. Neturtingi ligoniai taip pat
sakymo alntai ir overkotai, v«r
gauna vaistus dykai. Sutaisyti per Rev.
tes nno $lt Iki $66, dabar p a 
Father Koenig, Fort Wayne, Ind., nuo
1876 m. ir dabar per
siduoda-po $15 ir $26.

J

•

Kampas 22-ros ir 56th Ave., Gicero, III.

PIANO MOKYTOJA

Padarė Stebuklus.

PIRKITE

VIENAS IŠ DAUGELIO
PRIVEDIMŲ.
Ponas P. T. Lapitz, Britt,
Iowa, rašo: "Būdamas nau
dotoju Trinerio Amerikoniš
kojo Kartaus Vyno per pas
kutinius 12 metų, aš negaliu
rekomenduoti geresnės šei
myniškos gyduolės, kaip Tri
nerio Amerikoniškas Elixiras,
kadangi mes negalime apsiei
ti be jo", t
Tūkstančiuose ir tūkstan
čiuose kitų šeimynų Trinerio
Amerikoniškas Kartaus Vyno
Elixiras pasirodė tokiu pat
būdu.
Tai nėra gėrimas, tai yra
vaistas, kuris turi būti ima
mas dozose ir kaip £-s D. C.
Oudshorn, Chemikas Sveika
tos Departamento valstijos
West Virginia, pasakė, lap
kričio 20 d., 1915 m., "į jį rei
kia žiūrėti, kaipo į mediciniš
ką suaisytmą".
Jeigu jųs esate kankinami
užkietėjimu,
nevirškinimu,
galvos skaudėjimu, apsvaigi
mu, nerviškumu, abelnu silp
numu, šia gyduolė galima pa
sitikėti.
Kaina $1.10, aptiekose; Tri
nerio Linimentas yra puikus
del reumatizmo, * neuralgijos,
strėnų gėlimo išsinarinimo,
tinimų, ir tt. Aptiekose 35c.
ir 65 centai, per krasą 45 ir
75 centai. — Joseph Triner
Company, — 1333—1343- So.
Ashland Ave., Chicago, 111.
.
(Apgars.).

Paveikslas gražuB—atminimas brangus—nusiųskit karei
vini' savo. Tas 30 širdį ramins ir energiją gaivins—jei šypsantį
veidą regės—linksmą žodelį girdės nuo savo tėvelių, brolių ir
seselių—taip-pat ir nuo pažįstamų mergelių.

4 5 1 5 S o . Wood S t .

Reikia taippat ir agentų už rašinėjimui Bendrovės
leidžiamo mėnesinio laikraščio " Lietuvos Atstatymas. 1 '
Atsišaukite šiuo adresu:

KONCERTINOS

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION

S. SPRUGIS,
2209 W. 23 Place,
Chicago, UI.

320 Fifth Avenue,>

New York, N. Y.

Telefonas Canal 1924

ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIHIIIHIIIIIIIIIKUtlIlIlIlIlIlHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUi.

Sergėkite savo

Akis

GOLUMBUOS 6RAMAF0NU IR REKORDŲ KRAUTUVE I

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumo* lietuvių, kurie graj tja koncertlną ir angštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine
padaryta Suvienytose Valstijose, • •
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono
Reikalaukite katalogo, karj lšsiančiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1548 W. 47tn 8t.,

Chicago,

Didžiausis pasirinkimas rekordų: Lietuviuku, Ruskų, Polskų ir
Angliškų.
Kaina po 75c. vienas.
Gramafonui
nuo
$10.00 iki
$250.00. Didžiausia Lietuviškų knygų krautuve Amerikoje.
Didelį kataliogą laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir tt. pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.
Rašyk:
L,
Tel. Drover 81«7 .

1

m

įJUOZAPAS F. BURIK,
3343 So. Halsted St.,
:-:-:-:

s

i
|

Chicago, DL
a
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Sraetanas gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimų del Jūsų akių.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidė* liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 15 m e 
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą už prieinamą kai
ną, net taip žemai net iki $3.01
Egzaminas sutelkiamas dykai*

JOHN SMBTANA
Akių Specijalistas
1801 S. Ashland A., Chicago
Kampas 18-tos gatvės
1-člos lubos virš Platt'o aptiekos.
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
Tėmyklte į m a n o parašą.
Valandos: nuo 9 vai. Išryto iki 8
vai. vakare. Nedėlloj nuo 8 vai.
ryto iki 12 valandai dieną.

Amerikos Lietuv. Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. Valst. istorijos,
abelnos Istorijos, geografijos, politiklnės ekonomijos, pilietystės, dailiarašystėa
Mokinimo valandos: nno 8 ryto
iki 6 po pietų: vak. nno 7:88 iki 9:8t
liOC lo, Oalassd BW, Chicago, UL

» ^
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Šeštadienis, Liepds 27, 1918

D R A U G A S
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niOŽIAUSlA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICAGOJE

PfcARL QUEEN KONCERr»NA

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iŠ didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš*dirbysčių. Balalaikij, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
centų krasaženklj gaus jkataiidgą veltui.

Steponas P.
4632 So. ASHLAND AVE.,
Telefonas: DROV

Kazlawski
CHICAGO, ILL

S

Šeštadienis, Liepos 27, 1&16
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*i, nes ir pats K-tis nepasako
kur tas susirinkimas buvo.
GfU buvo kokiame nors skie
pe ar kitoj įcolįoj pašiūrėj,
^•i » » « I I
* •'••••«
bet ne svetainėj, gi nei aš nei
' **mmm
<mm i
KBWANEE, ILL.
vardą ir pavardę (yra žino kitas katalikas, žinoma, į to
ma, kad cicilikai nedrįsta po kias vietas neina. Taigi priMusų krautuvė gausi teisingai, gvaKetverge, liepos 18 d. mū melais pasirašyti savo vardą, rodyįrite kada ir kur tas su
rantuotą už pigesnę kaųią, kaip ki
sų kolonijoj buvo surengtos pavardę), bet kadangi toje ko rinkimas buvo.
tur. Deimantų ir aukso žicdij, koprakalbos šv. Antano para respondencijoj S. K-tis bando
Kaslink Mickaus tarkavi
lonekų, lavolierų, laketų, lenciūgėlių,
pijos svetainėje. Kalbėtojum išteisinti Binghamtono eicįli- mo kailio man arba katali
špilkų ir visokių sidabrinių dalykų.
buvo plačiai visuomenei žino kus, tai esu priverstas paaiš kams, tai turiu .pranešti, kad
mas, gerb. Dr. J . J . Bielskis. kinti ir aptemdinti melus, ku nei man nei katalikams Mic
Prieš prakalbas ant estrados riuos S. K-tis paskleidė. Aš kus kailio nenutarkavo. Tie
pasirodė vietinis mūsų gerb. taipgi patarčia K-eiui, jeigu sa, bolševikams Mickus netik
kun. J. Čisas ir paprašė pu nori išteisinti savo cicilikus, kailį, bet ir kišenius ištarka332! SO. HALSTED ST.
blikos, kad užsilaikytų ra pasirašyti savo tikrą vardą, vo, išjuokė ir prisirinkęs iš
CHIGAGO. ILL.
miai laike prakalbų ir persta pavardę.
tamsunų dolerių, išvažiavo
tė publikai, kas tai yra perToje korespondencijoj jis sau savais keliais.
vienas gerb Dr. J. J. Bielskis. rašo, kad * * bostoniškio špitol- Mūsų socijalistai - bolševi
« • » • » » • » » • » » » » » » » » » * * » •»?£
Po to vietinis vyeių choras, ninko" num. 77 ir Chicagos kai vykdindami rojų ant že ?
~
sustojus visai publikai, sudai juodvarnių organe, vietinis mės nei patys nežino ką da
navo " S t a r Spangled Ban- vyeių " s p y k e r i s " drožia soci- ryti. Gėdėjasi visur akis pa
n e r " ir " Lietuva tėvynė mū jalistams kailin už nedalyva rodyti padarę didelę klaidą.
sų ". Atgiedojus himnus pa vimą parodoje 4 d. liepos". Dabar jau per vėlu teisinties.
Jonas Stanislovaitis.
sirodė ant estrados ir gerb.
Tam nabagui K-čiui turbūt
Dr. J. J. Bielskis.
jau galvoje negerai pasidarė,
Nors tą vakarą ir buvo šil kad pamiršo net ir laikraščių
ta, bet publikos buvo pusėti vardus. Iš to jau ir galima
nai, ir visi atidžiai klausėsi suprasti prie ko priveda tam
C^™E£«m«TfiE!Z*
gerb. Dr. Bielskio prakal sų žmogelį sapnavimas apie P o valgiui neuimirtk, kad geriau
sias raistas t a r o skilviui yra E ATO
bos.
Prašalina visus nesmagumus
socijalistišką rojų ant žemės. NIC.
tos vidurių ligos paeina iŠ negero su
•*••»•
Gerb. Dr. Bielskis savo kal Tiesa
" Darbininke''
ir virškinimo, o tas reiškia, kad reikia
pamėginti viena.
Parduodama pa?
ba nušvietė Lietuvos reikalus, " D r a u g e " buvo tilpę aprašy Tisui
aptlekorlua.
kurie šiandie kiekvienam lie mai apie blogą pasielgimą
' -V, ' » • • , ' •
"
'
~
tuviui yra svarbu žinoti, ir vietos cicilikų - bolševikų ir
Parsiduoda labai pigiai 4 kamba
rių namelis su gasu ir maudyne, sy
nurodė kas yra Lietuvos prie nedalyvavimą 4 liepos parodo kiu su vienu arba dviem lotais ir
šai. Davė vėjo mūsų "gera je. Dabar mat jie jau pama vištoms jardu.
6828 So. Oakley Ave.
d a r i a m s " lenkams, nurodyda tė savo klaidą, gailisi to ir
mas kokias jie taiso kilpas net pirštus kremtasi, kad ne
Turi būti parduotas concreto na
mas ant trijų pagyvenimų su vanomūsų tėvynei Lietuvai; nepra dalyvavo parodoje.
mlfe, gasu ir skalbiamais kubilais,
lenkė iš eiles ir kaizerio su jo
Rašo, kad, aS sakiau, jog ištaisyta ir užmokėta gatvė. Randos
atneša $37 per mžnesį, įnešti reikia
šalininkais bolševikais, kurie socijalistai nėjo į viešą susi $1,500. Nepaprastai pigi kaina tik
tai $8,200.
Atsišaukite gretai. "
bebernaudami jam pardavė rinkimą, kuomet
katalikai
2908 W. $8 PI., arti Crane Co.
Lietuvą; patarė ir nurodė kvietė ir gal tas ir tiesa. ŽiVyrų lisle Union siutai,
Vyrų rudi darbiniai čekaip lietuviai privalo šiandie noma, kad tiesa. SocijaJistai ffiiHimimiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
visokio didžio
verykai.
darbuoties dėlei gerovės sa yra išgamos ir bus tokiais, to
REIKALINGI LEBERIAI
5p ii »U%J
vo tėvynės Lietuvos, kad ap dėl jie ir atsisakė dalyvauti
Tiktai 3 dien. a r daugiau
Didžio nuo 8 iki 11 n
siginus nuo priešų. Kalba vi tame susirinkime. Tiesa, kad del lumber yard, darbas pa
Tiktai 3 (liepos ar dau
siems labai patiko ir visi ra Huttos svetainė maža, bet stovus — uždarbis nu© $3.00
Moterių Gingaminiai ap
giau
miai užsilaikė. Patartina tik, butų sutilpę visi socijalistai, iki 18.00 į diena. Proga iš
atiniai sijonai
kad motinos, į tokius vaka jeigu butų atėję. Sako, kad mokti darbą būti "tallymen".
Mažų vaikų čeverykai
rus nesivestų vaikų, kurie ne "davatkų su visais vyčiais Atsišaukite tuojaus.
Tiktai 3 dien. ar daugiau
duoda žmonėms ramiai klau randasi apie 50, o gal ir tiek
Harris Bros.,
syti pasakojimų.
nėra". Bet kiek BinghamtoTeruiis šliperiai didžio 5
35th and Iron Sts
Tiktai
3
dien.
ar
daugiau
Baigdamas savo prakalbą, ne yra lietuviškų bolševikų,
iki 11 ir pusės
imiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiun
gerb. kalbėtojas, prisiminė a- tai S. K-tis nepagakė. Abejo rilllNIIIIIIMIIIIIIIIIHttflIMIIMIIIHIIHIIIIl
100 mergaičių šlebių ma
pie aukų rinkimą tėvynės la ju ar rastųsi pusė kiek yra, jo
Reikalinga mergina, ar moteriškė
žo saizo
bui, ir badaujantiems lietu pasakymu, "davatkų su vy- prie namų darbo, ant musų valgio ir
Nuo 12 iki 2 moterų ir
visas užlaikymas.
Gera užmokestis
viams Europoje. Kaip pradė ciais .
Atsišaukite
vyrų
,
ta ruošties prie aukų rinki
Toliau rašo, kad " jeigu
I. Kata,
4622 8. Ashland Ave.
tiktai per 3 d. ar daugiau
mo, dauguma pakilę, pradėjo norėjo klierikalai, kad proPaieškau savo brolio Stanislovo
nešdinties lauk iš svetainės. gresyvės dr-jos dalyvautų, tai
Bumblausko. A i esu j o brolis Ta
Gėda yra taip elgties kewa-1 turėjo jas pakviesti ankščiau, deušas Bumbliauskas esu ligonbuant mirties patalo, jis pats ar Illllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
mečiams. Ar duosite, ar ne, kad butų spėję atlaikyti savo tyj
kas kjtas duokite jam žinoti, kad jis
1
atvažiuotų.
Aš esu sužeis
nieks per prievartą nereika susirinkimus
^SSS^
VARPAI
ir
a p t a r t i " . tuojaus
tas dirbtuvėje, du metai atgal iš
ATMINČIAI V A R P A I
laus, bet bėgti laukan iš sve Mat ir pats pasakė, kokie yra važiavo į Chicago, IU. Tegul va
P R A K U K U O J A 26 METAI
McShanne
Bell Foundry Co. <
žiuoja ant šito adreso:
Gyvenimas ir ofisas
Baltimore. Md.. U. S. A.
tainės nėra gražu.
musų bolševikai. Jie mat dar
K. želmis,
8149 S. Morgan St., kertė 82 * .
Perėjus per publikų, aukojo turėjo " a p s v a r s t y t i " ar daly 58 Henry Str.,
Rochester, N. Y. illillllliillllllllllllllliuilllllllimillllllllll
CHICAGO, TLL.
——
Specijalistas
sekantieji:
M. Mikėnas $2, vauti toje # patrijotinėje šven
BARGENAS.
Moterišku Vyriškų Ir Vaiku
Taipgi Chronišku Ligų.
P. Zujus $2, Po $1: M. Liu- tėje, ar ne. Bolševikai turi Parsiduoda
"Chalmers
Master
OFISO VALANDOS:
binas, J. J . Piliponis, A. Jo- žinoti, kad toks reikalas ne Six" f sėdynių didelis Touring au
iki
0
ryto, nuo 12 iki 2 po pist
tomobilius.
Naujai
numaliavotas.
>
nuo
8 iki 8:80 vak. Nedėlios
cis, E. Brazaitukė, J . G aižą, reikalauja jokio aptarimo. Tu Patapiau kis A 1, geram padėjime.
vakarais ofisas uždarytas.
A. Lekavičia, M. Bučkieną, Ig. riu priminti, kad ir visos Didelis bargenas, atsišaukite,
Telephone Yards 887.
1548 W. 46th Str.,
Peleckis, Ig. K. Dambrauskas, draugijos, kurios ėmė dalyvuTelefonas Yards 7125
M. Piliponis, J. Kraujalis, J. mą buvo tuo pačiu laiku pa
A N T PARDAVIMO
4
'Laisvėn Bežengiant" imiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiif
Janča. Po 5 0 c ; P. Varanta- kviestos, bet kad tos draugijos N a m a s ir lotas ant 4 lubų, randos
neša $40. į mėnesį. Viskas gerame
Ten randasi A. Liet. Visuoti
vičia ir V. Šuklis.
Smulkių norėjo dalyvauti tai ir pribu padėjime." Kaina $3600.
Iškalno
nojo Seimo istoriją, Protokolas,
I
A. A. ŠLAKIS,
S
$1000, kitus galima mokėti po biskj
delegatų ir draugijų vardai, pa
$4.90. Viso $21.90. Pinigai vo.
ant lengvų išmokesčių.
Ateikite ir
Lietuvis Advokatas
rodant iš kokių miestų kas de
pamtykite.
Matyti, kad S. K-tis nemo
tapo įteikti gerb. Dr. Biels
legavo.
Visos priimtos rezoliu
|
' LAV7YER
E
W. P. Durack,
cijos
lietuvių
anglų kalbose.
ka skaityti arba nesuprato 1992 8o. Union Ave., Chicago, UI. Seimo vakare irpasakytos
kiui.
Ofisas mieste:
kalbos;
S-ros lubos iš priešakio.
13-tu
labu
— Kambaris 1303 į
apie
vietos, Seimo, jo vadų ir komi
Tą patį vakarą prižadėjo perdaug svajojodamas
Association
Bldg.
sijų paveikslai.
Gražios popie=
SE
19 So. LaSalle St.
paaukoti p. P. V. Bielskis $2, bolševikų rojų. Sako, kad aš
ros, viršeliai lietuviškos vėlia
Chicago, m .
ANT PARDAVIMO ARBA
vos spalvomis ir žirgvaikiu. To
ir prižadą išpildė, nes pini stebiuosi iš kur išdygo Lie
Telefonas
Randolph 2898
je knygoje išreikšta Amerikos
IŠMAINYMO.
Je,
lietuvių tikrieji siekiniai.
Tu
Utarninko ir Pėtnyčioe >vvaka- B
gus inteikė T. F . 45 sk. iždi tuvių Draugijos 20 kp.
rėti
istorišką
dokumentą
namuo
rais nuo 7 ifri 9 vai.
Išmainysiu ant geros far mos, Mininkui. Jeigu daug butų to aš ir šiandie stebiuosi kada
se.
Tamstai patariame
nusi
3255
So. Hals'«cd
Sir-%
chigao arba Wisconsino valstijose,
Binghamtono
bolševikai
su
pirkti,
nes
pelnas
skiriamas
Lie
Tel. Yards 649*
=
kių aukotojų kaip p. P. V.
arba parduosiu už cash r du didelius
tuvos laisvės reikalams.
Kaina
IIIIIIIIIIIIIlIlIlIlIIIIIlIlIflMIIIIHIIIIIIIItflII
Bielskis, tai galima butų pa tvėrė tokią draugiją, nes pir medinius pamuš ir vieną mūrinį na su prisiuntimu tiktai 7 5 c
mą ir kampini lėtą, ant 14tos gat.
Užmokesnį siųsk krasos žen
sigirti kewanieeiams ir pasi miau tokios nebuvo girdėti, o ir
49 Av. (Grant Works) Cicero, 111.
kleliais.
Adresuok šiandien:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
rodyt su T. F. 45 sk., nes p. po 4 d. liepos tuojau vietinia Vieaas namas su storu ir 4 pagyve
P. MUIiEVIčIUS,
Tel. Prospect 4886—7905.
me
anglų
laikraštyje
-*Repunimais,
antras
namas
4
pagyvenimai
458
GramL
St.f
Brooklyu,. N . Y.
Bielskis kas mėnuo moka po
DR. J. M. BLUM
ir mūrinis 2 pagyvenimais.
Geru
$3 į T. F. Gi taippat yra pra blican H e r a l d " pasirodė re proga įgyti geras propertes geroj ir
Lietuvis-Rusas Gydytojas—Chirurgas.
zoliucija ir buvo parašyta kad lietlvlals apgyventoj apygardoj. At
Specijalistas akušerijos, moterų Ir
stas darbininkas, kaip ir kožtai
*' Lithuanian
Society sišaukite pas A. J. Lemont (Roal
vaikų, chroniškų, nerviškų ligų.
nas vienas.
#058 SO. ASHLAND AVE.,
Brandi 2 0 " laikė susirinkimą Estate), 4147 W. 14th 8t., Cicero,
Tel. Cicero M*.
K a m p . 51 gat.
Chicago.
Kas sekantis paseks jį?
UI., kuris nurodys virš minėtus na
ir
išnešė
tą
rezoliuciją.
Kas
VALANDOS:
10-18
rjto
1-3
popietu
šius Ir suves su savininku del pasiKevvanietis.
ir 6-8 vak. Nedėlioms, 10-12 vyto.
tą rezoliuciją išnešė: ar Lie Urimo.
LIETUVIS GYDYTOJAS
*
IR CHIRURGAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHI
tuvių
Darbininkų
Literatūros
4847 W. 14th SL,
Cicero, IU.
BINGHAMTON, N. Y.
•• • o m >»i
K1
Draugijos 20 kuopa, ar kas •muiiiiiiniiifttiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiit
VALANDOS: nuo 9 iki 11 išryta,
nuo 8 iki 8 po pietų, nuo 7 iki
F. B. BRACHULIS
kitas,
nėra
svarbu,
bet
svarbu
9 vak. NedėUomia- nuo 9—II.
Cicilikai nori išsiteisinti.
Vežimas M Virsmus Jfci'r* • " • y • - • • > •
Lietuvis Advokatas
"Laisvės'' 58-am, numeryj kas buvo angių laikraštyj paParsiduoda laba} pigiai pas K.
Attorney at Law
—
m
š. m. patėmyjau patalpintą iš rašytai

i^mtmmmtmm
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Lietuviai Amerikoje

I
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I Muzikos Konservatorija

Yra tai vienintele lietuviška mnalkos mokykla Berisnytose Taistyoee, korio]* mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, »m mi
knom vargonininkavimo, dainuoti Ir groti ant pa£taiu<ju mstrameatu, teorija, harmonija ir mutikos istorija.
Oeriansiae laikas mokintis musikos, tai Jaunose dienos*. Tėvą*
nesigailėkite vaikeUams duoti proga. Už maža nemokesni, turaslts
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kaino* mušu prielnamoa Del
platesniu ainiu ateikite vpatilka arba rašykite:

f

P. K. BiKJGHAS
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A. S. POCIUS

I 3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122
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65c

Į

Dr. G. M. GLASER

C^ SEINA H
Tikros

"1

STATE BANK

11

PIRMA LIETUVIŠKA VALSTYBINĖ BANKĄ
607 809 W. 35 GATVĖ.
Depozitai priimama kasdien, ir išimti galima bile kada be pranešimo. Galima pradėti taupyti nuo
$1.00. Musų Valstybinė Banką randasi ant kampo
Halsted ir 35-tos gatvių, viduryje visų lietuvių, gy
venančių Chicagoje. Ji yra suorganizuota Chicagoje.
J i .yra suorganizuota LIETUVIŲ, KONTROLIUO
JAMA LIETUVIŲ IR DEL LIETUVIŲ.
BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki
4 po pietų.^ Utarninko, ketvergo ir subatos vakarais
>nuo 7 vai. vakaro iki 9 vai. vakaro.

3442-44 S. Halsted St.

$1.25

pačių tvirtą Banką

PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

Iščystijimo Išpardavimas

65c .

JŪSŲ

ETROPOLITAM

"

Šią Subatą, Panedelyj ir Visuomet

ATONIC

čiti Lubų

Tiisiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiif ttiittiiiiiffiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitititiiiiiiniit

Ateikite ant Halsted gatv.
•

i

Visi Bankos viršininkai gerai žinomi lietuviams,
gatavi ir norinti patarnauti visu mandagumu.
3E

TS

^

Liet, Vyčiu Taupimo ir Skolinimo Bendrove
Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai uždirbtus
pinigus—tai prie
' '
~
VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BSNDEOYatS
Ši bendrovė yra reguleriškai peržiūrima per val
džią (State of Ulinois).
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas pradėk čėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augščiau. Nuošimtis
yra mokamas daug didesnis, negu kokioįj bankoj.
Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai panedėliais 7:30 vai. vakare., Šv. Jurgio mokyklos kamba
riuose No. 1.
J. ŽAKAS—Pirmininkas,
P. BALTUTIS—Raštininkas
B. SEKLECKIS—sssininkas
V. RUTKAUSKAS—Advokatas.
DIREKTORIAI:
S. J. Petkus, S. Žimulis,
J. Baltutis, P. Kūlis, Ona Balsaitė.
V. Rutkauskas, P. Makuška,

Žinios

DYKAt

DYKAI

Su kiekvienų pirkinių dviejų rolių filmų blle kokio didžio, įmes
duosime visiškai DYKAI puikų fotografijoms Albumą. Mes turime
didelia eilę (Cameras) ir kitų reikalingų dalykų.

MES PADIRBAME ir SPAUSDINAME PAVEIKSLUS

RED C R O W N P H A R M A C Y
4 5 5 2 6 0 . ASHLAND AVENUE
TELEFONAS

YARDS

lt06.

•••'•••"

Dr. S. NAIKELIS

Binghamtono korespondenci
ją kokio tai S. K-cio. Nors
neapsimokėtų atkreipti ati
ties į visokius slapukus, kurie
bijosi pasirašyti savo tikra

Užsišoka S. K-tis, kad ko
dėl negalima buvo rasti to
"susirinkimo", kuriame tapo
išnešta ta rezoliucija. Tas įr
tiesa, kad nebuvo galima ras-

Kaplan and Sons, Leather ir Finding
Ksautuvėj, 4608 So. Asnland Are.

Ptrkita s a u ekuras, čeveryku* ir
JUtos reikalingus
dalykus
čeverya n o »mmą.

Telefonas: McKinley 6784

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS
1467 soatb Westera Boaleiranl
K a m p a s W . S&-tos G s t r o s .

105 W. Monroe, Cor. Clark Si.
Room 1207
Tel. Central 220
CHICAGO, ILLINOIS

Gyv.: 811? So. Halsted Street
Telefonas Yards 2290
immmmm mimmmn mM

\

Home Blend vežimų
pardavėjai
ir
daug
krautuvių parduoda ta
pačia kava p o 8 0 c
-»

GERIAUSI8
SVIESTAS

Riešučių Sviestas
Labai geras po

46c

29c

W ,E8T SD3E
4 9 7 8 Milwaukee av
8054 Milwaukee av
1046 Milwaukee A
1510 W.Madison s t
1880 W.Madiaon«t.

1444
1836
2612
1217
1882
1818

W.Chicago av
B lue Islandą v
W. N o r t h a v .
So. Halsted st.
So. Halsted st.
W. l i t h s t

COCOA
Geriausia Bankee
sulyginę s u Ą M^
bent, kokia, I flP

DAIRY
SVIESTAS

41c

MORTH 8H>E
404 W . D i v i s i o n ^
SOUTH 8D3E
TM W. North av.
8088 Wentworth av 1448 Linoola av.
8427 So. Halsted s t 8244LinoolBav.
4729 S. Ashland ar. 8418 N. Clark s t
8102 W . 9 f » d »L

D

fleitadiemis, Liepos 27, 191S

R A U G A S

LIETOVOS VYČIU CHICAGOS APRKRlClO I Š V A Ž I A V I M A S
B lE'OAC
LIETIfd

90
£t?i

1010
1910

Mount Forest Miške,
WilIow Springs, 111.

||

7

[Ten kur p e r n a i b u v o ] Išvažiavimas 1 0 vai. ryto
Šis išvažiavimas bei gegužinė bus tokia, kokios dar nebuvo. Nes bus /aislų-žaislai, garsių dainų, dainavimų
žaidimų ir dauc visokių j vai rūmų ir naujanybių. Boja, atsiminkite, kad štame išvažiavime dalyvaus L. Vyčių
Ohie. Apskričio Choras. Jis linksmins ir džiugins visus ten esančius lietuviškom dainelėm.
Bus skaniausių už
kandžių, naminių gėrimų ir tt. r i a visų linksmumų negalima išskaitliuoti.
Taigi visi Lietuviai Vyčiai ir Vytės su draugais Chicagos ir apielinkos kuoskaitlingiausiai kviečiami daly
vauti šioje geužimje! Pašaliečiai, ne vyčiai bus priimami tik tie, kurie atvažiuos su pažįstamais Vyčiais.
j{
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CHICAGOJE.
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CHICAGOS AUKOS
KARĖJE

MOTERYS IMA " D R A U G O "
ŠERŲ.

Pavojingai sužeisti.
Vakar vakare Šv. Kryžiaus
parapijos svetainėje
vietos
Seržantas James A. King,
Moterių Sąjungos 21 kuopa 7523 Cottage (Iro ve A ve.
turėjo susirinkimą,
kuriam
Seržantas Albert J. Piper,
tarp kitko pakelta " D r a u g o "
šėrų pirkimo klausimas. Po 5120 Carpenter St.
Korporalas Lester O. AVl.ittrumpo pasikalbėjimo kuopa
nupirko du šėru, gi gerb. kuo son, 6S18 Olcott Ave.
Robert Ruseher, North Cliipos pirmininkė p. Marijona
eairo.
Brenzaitė — vieną šėrą.
Kitos gerb. moterys su sa
Alexander A. Kozlowski,
vimi neturė/jo pinigu, todėl UOS Mihvaukee Ave.
šėrų pirkimą atidėjo toles
Frank J. Dcnvning", 402(>
niam laikui. Bet visos pasiža Pa r k Ave.
dėjo įsigyti šėrus.
Walter J. (Jrzela, 1713
Garbė mūsų gerbiamoms j y o r t ^ Ave.
y
lrn.ri jos
i n s paremia
nn.rArm'A. xrp,
moterims, kad
ge
Eugene C. Rbll, Cisna Park.
rosios spaudos reikalingumą.
James Re^an, 402 So. OttaGražus pavyzdis ir kitoms wa St., Joliet.
Moterių Sąjungos kuopoms.
Herbert F. AVasehbuseh,
Kuomet prie katalikiškos
! 3444 North Troy St.
spaudos rėmimo plačiai prisi- j
Yll
ony Ptak, 2821 North
dės lietuvės moterys, reikia
Hamlin Ave.
laukti kuopuikiausių
pasekAlbin B. Lundberg, 4953 N.
mių.
FTovne Ave.
Tegu gyvuoja ir narių skaitliumi tarpsta šita M. S. 21
13 METŲ MERGAITĖ UŽ
kuopa!
MUŠTA.
Narė.

Jei butų lietus, tai visi Vyčiai kviečiami į Šv. Jurgio svetoinę, 1 vai. po pietų.
Visus užkviečia nuoširdžiai

Tenai bus piknikas visą dieną.

IŠVAŽIAVIMO RENGIMO

KOMISIJA.

IIIllllIfflIllIlIlIlIlIlIlIlllIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIiB
važiuoti ant 9 vai. ryte. Dar
ALEX. MASALSKIS
§
JOSEPH G. W0L0N
|
prie progos reikia priminti,
GRABORIUS
|
Lietuvis Advokatas
I
kad L. Vyeių 13 kp. praėjusi
!
29 So. LaSaUe St.,
Lietuvis
grasusirinki m;} V. Strasevieius,
"
Vakarais
2911 W. 22nd Street !
PARENOTAS
borius. AtlleRockwell
6999
buvęs pirmininkas, atsisveiki
I ku v i s o k i a i
Resldence Humboldt 97
I laidotuves kono su vyčiais pranešdamas,
CHICAGO, ILLINOIS
| pigiausiai. Tufiiiiiiiiiiiii!iUiiHjiiiiiiiiimiiHimiiiiimi
kad išvažiuoja į kitą miestų.
| riu savo karąUž jo pasidarbavimų vyriai
\ bonus b? auto
GEO.
M.
ČERNAUCKO
DARŽE,
Lyons,
111.
mobilius.
palinkėjo jam geriausių pat " ' " »
ĮŽANGA 2 5 C PORAI
Taipgi
dides
Tel. Drover 7042
sisekimii. J jo vietų tapo iš
nė dalį grabų
rinkąs kitas pirmininkas — Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus Ir jaunus atsi
pat j s dirbame.
lankyti
ant
mušu
pikniko,
kur
galėsite
linksmai
laika
praleisti
prie
gra
J. Parkauskas. P-as Parkaus- žios muzikos pasišokti, nepamirškyt dienos.
LIETUVIS DENTISTAS
3307 Auburn Ave.,
Kviečia visus KOMITEAS
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
kaa yra gabus veikėjas vyriu
Telephone Drover 4139.
Nedėllomia pagal sutarimą.
- «
tarpe ir tautiškoje dirvoje.
4712 SO. A S H E A N D A V E N C E
arti 47-tos Gatvės.
Jis turi gera iškalbą ir pui
kiai moka vesti susirinkimus.
Telefonas: PTJLLMA1T 14)
Tikimės, kad L. Vyėių 13 kp.
Dr. D. J. BAGOČIUS
liCBTTTVIB GYDYTOJAI
ir prie naujo pirmininko tarps
i
EB CHIRURGAS
.
ir bujos.
19711 SO. MICHIOSJf A TU..
!
R 0 8 H L A N D , ILLINOIS
O. Auškalnaitė. *

Didelis Metinis Piknikas

: Draugystes Palaimintos Lietuvos :
Nedėlioję, Liepos-July 28/ 1918
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Dr. C. Z. Vezelis

i

PIRMAS DIDELIS

PIKNIKAS

T 0 W N OF LAKE.
Labdarių susirinkimas.
Rytoj, 28 d. liepos, 7 vai. va
k a r o , Šv. K r y ž i a u s

parapijos

svetainėje^ vietos Labdariu
draugija turės susirinkimą.
Gerbiamieji labdariai nepa
mirškite šio susirinkimo, nes
bus daug ko naudinga pra
nešta.
Kuopos Valdyba.
IŠ LIETUVOS VYČIŲ 16
KUOPOS SUSIRINKIMO.

Susirinkimas tapo atidary
tas per pirm. p. Baltutį, pro
Vakar ryte automobilius tokolas iš pareito susirinkimo
"DRAUGO" KONTESTO
tapo perskaitytas ir priimtas.
ant
vietos
užmušė
nežinom*)
REIKALAIS SUSIRINKIPirmiausia tartasi apie Apstrylikos,
metij
mergaitę
prie
MAS.
47tli įzat ir Soutli Ashland i rieio išvažiavimo., kuris įNutarta viLiepos 24 d. Sv. Jurgio pa
Automobiliuje važiavo ! v 7 K s nedėhoį
rapijos svet., Brid.ireporte, bu-1 \Vilbur \Voodrow, kareivis, | siims susirinkti punktuališ
vo <4 Draugo' Bendrovės kon- 7843 So. fireen gat. Mergaitė kai prieS dešimts, kad ant de
testo kolioniju komitetu at- turėjo mėlinas akis ir šviesHus šimts jau butų galima išva.
.•
stovij susirinkimas. Susirinko garbiniuotus plaukus.
ziuoti.
gražus būrelis žmonių, kati i**
Mergaitė, kaip
pasakoja
Pradėta svarstyti apie bu
su pasišventimu darbuojasi liudininkai, užėjo į priešakį simų Vyčių Kongresų. Iš
kontesto reikalais, pardavinė automobilio, kuris
važiavo rinkta delegatais — P. Baltu
dami šėrus.
siaurėn, iš užpakalio pietuos- tis ir M. Zujus — " V y č i o "
Susirinkime
pirmininkavo na važiuojančio gatvekario. redaktorius, kuriam kuopa ke
" D r a u g o " Bendrovės genera- sugabenta Cerman Deaeoness lionės lėšas apmokės, jei to
lis manadžerius, gerb. kun.j lio . 0Ilin( - >n p 0 liciju nesulaik. nepadarytų Centras. -Išrink
Slavynas. Jis aiškino apie ge- kareivio,
ta komisija pagaminti rezoliu
ros spaudos reikšme. Daug vi
cijas Kongresui: p. M. Zujus,
sokių nuomonių išreiškė ir
William Hunter, 4574 South M. L. Curinskaitė ir P. Bal
susirinkusieji atstovai. Visi. State gat., susipešė su savo tutis. Rezoliucijos turi būti
kaip vienas, apsiėmė savo ko- žmona. Paėmęs revolverį ke priruoštos ateinančiam susi
lionijose uoliai pasidarbuoti— turis sykius šovė į jų. Policija rinkimui. Nutarta, kad 16 kp.
kuodaugiausia tarp lietuvių jį suėmė.
L. Vyčių taptų nariu rėmėjų
parduoti šėrų.
Lietuvos Vyčių Apskričio cho
Kolioniju komitetų paskla' VYČIŲ APSKRIČIO CHORO ro aukodama $5.00 Į kuopa
bavimo vaisiai kas šeštadienis
prisirašė dvi naujos narės: L.
DAINININKAMS.
bus skelbiami " D r a u g e " . Bū
Kazlauskaitė ir B. Stankiutė.
tent, bus pranešama, katra
At einantis susirinkimas bus
Nedėlioj, liepos 28 d., Chikolionija kiek yra įsigijusi cagos apskritys rengia tradi- seredoj 31 d. liepos, 8 vai. va
naujų šėrų. Sulig šėrų skait eijinį išvažiavimų į vVillo\v kare, Šv. Jurgio par. salėje.
liaus bus paduodami (kaip i:\Spring. Vyeių choras pakvie- Visi nariai yra nuoširdžiai
dabar daroma)
priaugusieji stas dalvvauti tame išvažiavi- kviečiami atsilankyti, nes bus
balsai ir abelnas kiekvienos me, idant sudainuoti keletu skaitytos ir priimtos rezoliu
kolionijos balsų skaitlius.
dainelių. Taigi gerbiamieji cijos Lietuvos Vyčių Kongre
Sekantis kontesto
centro choristai būtinai visi susirin sui.
M. G.
komiteto susirinkimas nutar kite nedėlioję \Villo\v Spring.
ta turėti rugpjuėio mėn., aįl'e Neužmirškite.
NTepabijokiie
kų bus pranešta " D r a u g e " . nei karščio.
K. G.
Išreikšta pageidavimas, kad
PARSIDUODA
kolioniju komitetai kas savai
L. Vyčių 13 kp. laikė sa 80 akrų ukė netoli nuo Detroit, 7
kambarių namas
ir kiti reikalingi
tė laikytų susirinkimus.
vaitinį
susirinkimų
Davis budinkai labai geroj vietoj, -arti prie .
mokyklos ir geležinkelio stoties, kai- j
Susirinkime dalyvavo at- Sąuare parke, 24 d. liepos. na
$5,500.
Del platesnių paaiškini- >
mų
kreipkitės
adresu, n e s !
stovai iš sekančių Chicagos Visų pirma komisija išdavė ėionais randasi iršiuomi
daugiau ūkių ant ;
.
kolioniju: Town of Lake, raportų apie išvažiavimų sii pardavimo.
Matt Wayčunas,
Bridgeport, 18 gat., North Si- Chicagos
vyčių
apskričiu.
315 King Aye. \
Detroit, Mich.
de, Brighton Park ir Cicero, Paaiškino, kad turi paėmęs
BL
V. didelius vežimus ir nutarė išv

i

Važiuojant ehieagiečiams reikia imti Archer Cicero karus 4r važiuoti iki sustoja. Paskui imi Willow8 Springs
karus ir važiuoti iki Mount Forest. Išlipus iš karo reikia eiti po kairei į kalnelį, kur bus du žmogų stovės su lie
tuviška vėliava ir amerikoniška' ir nurodis vietą.

Parengtas

Dr. M. Stapmcki

VVESTSIEDES CENTRO KETURIŲ DRAUGIJŲ
• •

3 1 0 9 So. Morgan Street

Lietuviu Darbininku Draugijos, Šv, Rokos Draugijos

CHICAGO, ILLINOIS
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
6 po pietų lkl 8 vak. Nedėliomls nuo 6 lkl 8 Tai. vakare.
Telefonas Yards 50SS

L. P. D. P. Kliobas ir Motery ir Merginu M. P. Auš. Varty

Nedėlioję, Liepos-Joly 2 8 , 1 9 1 8
NATIONAL GROVE

NORINTIEJI P A G E R I N T
SAVO BUVJ
IŠEINANT IS SUNKIAI D I R 
BANČIOS KJLESOS.
Savo lluosose valandose* galite
išmokti:
Kirpti, siūti ir prosyti ant gerų
mašinų.
KURSAS $15, $25, $S5 Ir $50.
ant lengvų, išmokščių.
Ateikite
šiandien į mūsų mokyklų Ir per
sitikrinklte.
Kambarls 410-417 Prieš City Hali

RIVERSIDE, ILL.
Pradžia Ji:30 vai. is ryto.

i

ĮŽANGA 25 CENTAI.

Stri.'os geros vietoj tikieto Įžangos j daržą.
Gerbiamieji lietuviai Ir lietuvaites visi esate kviečiami j šj pikniką, nes
ftis piknikas bus vienas iš didžiausių lietuviu piknikų, o taipgi tyro oro pa
ragausite ir smagiai pasilinksminsite prie gražios muzikės ir gardaus už
kandžiu bus įvales.
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.
PASAIIGA: — Tš visų daliu miesto vaiiukite 22ros gatvės karais iki
sustos, o iš ten paimkite LA Grauge karus, kurie atveš prie pat daržo.
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DAKTARAS
ir
CHIRURGAS
SS15 South Halsted Gatvė
CHICAGO, ILJ/.

«iiNifiiifirfiiftiiiinifiiiimiiiiNHfiiiffim
Resid. 811 S. Ashland Blvd. Chlcaco
Telefonas Haymarket 2544

S

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas Ir chirurgas
Specijallstas MoteriSkų, Vyriškų.
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8354 S. Halsted 8t., Chieago
Telefonas Drover 9693
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po
pietų; 7—S vak. Nedėlioms 10—12 d

2000 FEDERALU KUPONU
DUODAMI DYKAI

tillIlSIIIIlUllllllllllllllllllllllIIHlllllliiiMi.

š i e kuponai padės j u m s gauti elektros dalykus
be jokio <xpcnso, Thermax- Electric P r o s į ar Tlreriiiax E l e k t r o s Toatster,' taip kaip žemai parodoma
Telefonas Kandolph 1280, Eoeal 216, mūsų agen
tas pas jus al.silanky8.
Dabar išpardavimas

Kiekvienas
Kerzheim
Player
priduoda gražumą namui ir ji pa
puošia.
Yra
tai instrumentas,
kuris
duoda
užganėdinimą per
ilgus metus. •
Mes ypačiai norime atkreipti
jūsų domą į gražumą jo balso,
jo nepaprasta geruma ir materijolą iš kurio jis yra ^padirbtas.
muzikos jūsų pa
rinktos suolelis ir
uždangalas,
viskas
ua

$395

Išlygos tiktai J O 5 0

T

—
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l W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

ELECTRIC
8HOP

Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas/ Didmiestyj:
6 t W. WASHTNGTON S T R B E T
Kam baris 409
Tel. Central 6478
Ofisas ant Bridgeportn;
8205 SO. MORGAN STREBT
Tel. Yards 4«»i

72 West Adams Str.
Kitos - Krautuvės
5646 West Lake Str.
4523 Broad\vay
3127 Logan Blvd
9103 S. Chieago Av

ayvenlmas, 811 W. 88rt «i,
Tel. Yards 739

^BisiiiMifffi

"Ą» » ' • •

w » » i » » a ^

40USO

Samdo automobiliui visokiems reikalams, kaip tai:
krikštynų, vestuvių ir laidotuvių.
Expreso- vagonas.

4 4 3 4 So. Fairfield Ave.
Chieago, UI.

i savaitę

Mes nerokuojame nuošimčio.
Ateikite ir pasiklauskite, nereika
laujate pirkti.
Vartoti Player specijaliai.
Vartoti $500 Kerzheim. Player
pijanai, gražus riešutinio m e 
džio, bargenas už. . . . . <fc04R
$2.0O i savaitę. * ^ f °
Galite apmainyti savo senų pijaną ar kalbamų mašiną.
Cable-Nelson ir ki
ti Kerzheim PatysGrojanti pijanai iki
$700.

KLEIN

ANTON GRIGALUNAS

r Telefonas McKinley 5948

Viena yra
Muzikos puikumas,

DR. P. ŽILVITIS

Ant neapribuoto laiko mes siūlome jums du gvarantuotus Ulektros dalykus už kainą, vieno ir dar
duodama ant lengvų išmokesčių tiems kurie yra kostumeriai
Commonwealth Edison Companijos,
jeigu
reikėtų tai mažas primokestis.
•
Su neparastu geru niekei plated Thermax Elekt
ros Grill kaip paveikslo parodyta $7.35 arba alumi. niim Thcri:iax Electric Kavos Percolator $7.90.

MeJunkin Advertiaing Company, Cbic&tfO

MASTER T R A D E S SCHOOL
110 N. La SaOe St.

Yra dvi stovinčios ypatybės k u 
rios susivienija su Kerzheim Player Pijanu ir labai svarbu kiekvie
nam pirkėjui žinoti.

1 V PIANO STORE

Dr. A. R. BliiBNthal 0. 0 . 2027-29 S. HALSTED ST.
AKIU SPECIALISTAS
Patarimas Dykai.
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki v
vai. vakare. Nedėliomis 9 Iki 12
4*4t 8. Ashland Ave. Kamp. 47 St
Telefonas Yards 4817
Telefonas Boulevard 6487

Skersai nuo mūsų didžiosios krau
tuvės.
Atdara Subatos vakarais
K E D A K Y K I T E KLAIDOS
,
k u o m e t ateisite į mūsų krautuve.
Atsiminkite mūsų vardą ir vietą.

