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Milijonas vokiečiu statosi
prieš talkininkus

Bet ar jy dalis nepapuls į

spąstus
H

MILIJONAS VOKIEČIŲ 37 I Į rytus, pietvakaruose nuo
MYLIŲ ILGIO FRONTE. l Rheims, anglai ir prancūzai
nužengė toliaus į vakarus nuo
PARYŽIUS, liepos 31.—Ais- į Dormans-Rheims kelio. Talkine-Ourcq
mūšių
laukuose ninkai t a i p g i progresavo ašiandie seka kruviniausi su- i pylinkėje Bligny ir St. Eupsirėmimai. Nes vokiečiai vie- h raiše, kur vokiečiai paskutitomis atsispyrė prieš taikiniu- niosiose 10-tyje dienų stipriai
kus ir nepasiduoda.
j laikėsi, atmušdami talkininžų
Šituose negirdėtuose mu- • užpuolimus.
šiuose ima dalyvumą, ir ame-J Vokiečiai labjausiai statė
rikonai. Prieš talkininkus vo- s a v o pajėgas, kad sulaikyti
kiečiai sutraukė milijone ka- amerikonų ir prancūzų progreriuomenės. Ir jie turi mušties savimą į šiaurę nuo Marne.
arba pasiduoti. Nes pabėgti Kruviname mūšyje prie Servisiems nėra kaip iš užraukia- i gy, rytuose nuo Fere-en-Tarmo Soissons Rheims kišeni-ius. denois, amerikonų
kareiviai
Anot naujausių pranešimų, paėmė viršų ant 4-tosios Pruvietomis vokiečiai stipriai l a i sų gvardijos ir ant Bavarijos
kosi. Bet didžiumoj vietų tai- divizijos. Miestelio savininkai
Kininkai juos troškina.
[persimainė š ė š i ^ sykius. Ant
Baisus daiktas laukia ten Į calo amerikonai jį galutinai
vokiečius.
pasilaikė. Keletą kartų ame
rikonai šiame mūšyje buvo at
TALMNINKŲ BRIOVIMĄ- stumti prie Ourcq. Šioj vietoj
upė visai negili. Tada ameri
SI NESUSTABDYTAS.
konai akis į akį su vokiečiais
Seka paskui vokiečius kaip buvo priversti muštis. Pietryliūtai.
tuose nuo Sergy, talkininkai
paėmė Roncheres.
Londonas, liepos 31.—Tal
kininkai vis spaudžia vokie Vokiečiai augštose vietose.
čių liniją Marne kylyje. Visai
Vokiečiai dabar stovi augšnežiūri į stiprėjančius vokie tesnėse vietose, kaip ameriko
čių atsispyrimus, kurie gali nai su prancūzais, ir, mato
reikšti, kad bėgimo galas arti mai, pilnai naudojasi gamtos
netik pietuose, bet ir rytuose, suteikta proga, kad kiek ga
ir vakaruose. Teisybę sakant, lint daugiau nuostolių padabėgimo galas arti visur, išė ryti.
mus artymas apygardas Sois
Ar vokiečiai sustos bėgę į
sons'o ir Rheims'o. Prancū
zai, amerikonai ir anglai visur šiaurę, ar ne, negalima sprę
priverčia vokiečius trauktis sti. Berlynas, apart praneši
mo, kad "apgynimas'' per
atgal. Ypač svarbus yra tal
keltas į apylinkę tarp Fere ir
kininkių progresavimas iš abie
Ville, daugiau nieko nepasa
jų kylio šonų.
ko. Talkininkų pasisekimai iš
Vokiečiai labjausiai varto abiejų šalių, vienok, gali vo
ja smarkias kontratakas su kiečius priversti tą vietą ap
daugybėmis kareivių, artileri leisti ir bėgti toliaus į šiaurę.
jos ir kulkasvaidžių, kad tal Paryžiuje manoma, kad vo
kininkų progresavimą sulaiky kiečiai stengsis dabartines po
ti. V i e n o k i o neįstengia pada- zicijas užlaikyti.
rvti. Talkininkai nuolatos ženKad vokiečiai tikėjosi di
gia pirmyn, nežiūrėdami į
džių daiktų iš smūgio, kurį
baisią vokiečių ugnį. Kylio ba talkininkams sudavė liepos
zė yra kuone tiesi išimant kar- 15-toje, parodo suėmimas di
buotą kylį į pietus nuo Ville- delių
amunicijos
sandelių
en-Tardenois.
miške į šiaurę nuo Marne.
Suįra po talkininkų kalimu. Gen. Foch'as sutruškino jų
Talkininkų nuolatinis kali ofensyvą, ir, bėgdami atgal,
mas ant vokiečių šonų prade vokiečiai pasiėmė armotas, bet
da rodyti vaisius. Į pietus nuo paliko amuniciją. Amunicija
Soissons, Škotijos kareiviai dabar bus suvartota prieš pa
briaujasi per Buzancy. Tarp čius vokiečius.
šios vietos ir Ourcq, prancū
Gen. Gouraud įveikė vok'ezai daug vietų laimėjo, ir da čių
pastangas
apylinkėje
bar traukia ant kalnelių nu Monts Champagnijoje, rytuo
merių 205 ir 206, į šiaurę nuo se nuo Rheims. Vokiečiai bai
Grand Rozoy. Šitie apima že siai stengėsi išvaryti austra
mąsias vietas tarp Grand Ro lus iš jų naujai laimėtų vie
zoy ir Fismes, svarbiausios tų. Bet jiems nepasisekė. Bu
vokiečių bazės šioj- pusėj Ais vo atmušti su nuostoliais. Aus
ne. Vokiečiai šioje apylinkėje tralai paėmė 143 belaisvius ir
neteko 450 belaisvių.
36 kulkasvaidžius.
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AISNE BUS NAUJA VO
KIEČIŲ STOVYKLA.

TURKIJA IR VOKIETIJA,

Manoma, vokiečiai bus at
blokšti ui Vesle.

Turkija stos už Kaukazą.

Washington, liepos 31.—
Talkininkai pradėjo vokiečius
smarkiau stumti. Taip elgda
miesi nori patirti, ką jie darvs: ar trauksis toliaus, ar
bus tenai, kur dabar sustojo.
Perėję per upę Ourcq, jie da
bar gali atrasti patogią apsi
gynimui vietą tiktai prie upės
Vesle. Karės kritikai spėja,
kad talkininkai persikels per
upę Vesle ir nesutiks smar
kaus vokiečių pasipriešinimo,
kol neprieis prie Aisne.
Naujausieji oficijaliai pra
nešimai parodo, kad talkinin
kų kareiviai tvirtai .žengia
pirmyn. Nors gen. Foch'o ka
riuomenė priversta palengva
progresuoti, vienok visai ne
sustabdyta.
Smarkus mūšiai viduryje
linijos parodo, sako tėmytojai, kad gen. Foch'as suma
nė jsibriauti kyliu vidurinės na vokiečių linijosna. Jeigu
pasisektų taip padaryti, vo
kiečių pozicijos į vakarus nuo
Fere-en-Tardenois
atsidurtų
didžiame pavojuje.
MŪŠIAI ĮVYKSTA VISA
ME FRONTE..
n; liepos "St.—Anot
pranešimų, smarkus mūšiai įvyksta visame fronte nuo Viile-en-Tardenois ligi Buzancy
Lig šiol mažai talkininkai
progresavo.
MANOMA, VOKIEČIAI DAU
GIA U NEBEBĖGS.
Paryžius, liepos 31.—Smar
kus vokiečių spirimąsis paro
do, kad vokiečiai laikysis ten,
kur apsistojo, su dešiniu spar
nu lygumoje pietuose nuo
Crise ir kairiu sparnu ant kal
nelio pietuose nuo Ardre. Kad
apginti šią liniją, vokiečiai
vartos visą gen. Boehm'o ar
miją ir rezervų divizijas iš
Bavarijos.
CUKRUS PABRANGSIĄS.
New York, liepos 31.—Čia
yra žinių, kad ateinančiais me
tais cukrus vienu centu sva
rui suvartotojams busiąs bran
gesnis.

STATO KULKASVAIDŽIUS
PRIEŠ STREIKININKUS.
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Vokiečių nepasisekimai
Rusijoje

Amsterdam,. liepos 31. —
Echo Belge rašo, kad strei
Amsterdam, , liepos 31.— kas
prasidėjo
Kalk'e,
Anot liepos 28-tos dienos, š. netoli
nuo Cologne,
Prū
m., telegramos., Turkija apsi sijoj. Valdžia vartojo kulkas
eis su dabartiniu Kaukaze pa vaidžius, kad sukilimą numal
dėjimu pagal savo nuomonės.
šinti. Daug vadų suareštuota. RUSIJOS TAIKOS KARVE
VOKIEČIAI PLATINA
Telegrama paduoda ištrauką
Policija, sakoma, dar buvo
PAMFLETUS.
LIS NUVARGCS
iš laikraščio Nasfiri Ekfiar.
užsiėmusi, kad raportas val
"Mes nieko neturime sa džiai butų pasiųstas. Minios
New York, liepos 31.— "Išgelbėjame žmones," vokie
čių pasiteisinimas.
kyti prieš Brest Litovsk'o su išsiskirstė iš vietos, bet dau Hans yorst, rašydamas laik
tarties principus",
Nasfiri giau žmonių rinkosi gatvėse. raštyj Tageblatt, Berlyne, sa
_^
Amsterdam, liepos 31. —
Ekfier rašo, "bet kada nauko, kad bolševikų raportai aTAUPYMO ŽENKLELIŲ
Kad pasiteisinti už bėgimą;
jai suorganizuotas Kaukazas
pie sodiečių neapykantą į vo
atsisuko į mus, ir atsisakė pri PARDAVIMAS PlfttVIRŠI- kiečius yra didelės politikinės nuo talkininkų, Berlynas iš
leido ir platina po žmones bro
JA KITUS.
sidėti prie sutarties, kas yra
vertės Vokietijai. Jis sako,
šiūras apie "sutrumpinimą
mums natūralesnis, kaip ap
kad tie patys žmonės, kurie
Brošiūrą
svarstymas reikalų šito naujo VVashington, liepos 31.—Pra tik keli mėnesiai atgal galėjo vokiečių fronto".
padėjimo mūsų svarbiam ry eitą savaitę S. Valstijose par but laikomi apkasuose, dabar parašė buvęs vokiečių generalis štabo oficieras.
tiniam fronte? Ar galėtume duota t a p y m o ženklelių už yra didžiausiame Įnirtime.
Anot apturėtos iš Berlyno
mes ausis uždarvti į meldimą $58,055,000. Tai reiškia, pe
Sodiečiams
yra
pasakoja
valdžios žmonių, daugiausia reitą savaitę ženklelių parduo ma, kad vokiečiai Ukrainoje telegramos, oficieras rašo:
mušu rasės Ir mušu tikvbos? ta daugiau kaip kitomis sa ir Baltrusijoje sugrąžino na
" T i k vienas principas gali
vaitėmis.
mus jų buvusiems savinin but užlaikomas visuose mūsų
Žino vokiečių mintis.
Pirmosiose keturiose birže
kams. Jie bijosi, pažymi rašy veikimuose: padaryti prieši
"Mes žinome apie veikimą lio mėnesio savaitėse buvo tojas, "kad vokiečiai neateitų ninkui kuodidžiausius- nuosto
ir jo progresavimą, kad pa parduodama po $10,000,000. ir neatimtų nuo jų žemės, ku lius, gi sau kuomažiausius.
Jeigu šis rezultatas galėtų but
dėti po vokiečių valdžia Tii- Liepos mėnesyj parduota:
rią jie valdo per šešis mėne
Savaitėje užsibaigusioje lie
atsiektas, mes arčiau prisiar
lisą ir Baku. Tai yra logiška
sius. Ta baimė juose sužadino
tintume prie mūsų tikslo. Tu
pasekmė Brest Litovsk'o su pos 6, $24,029,000; liepos 13 ir
norą paimti ginklus ir kariau
rime pasigaminti
atvangią
tarties. Žiūrint į tą, kad bol liepos 20, $53,630,000; liepos
ti prieš vokiečius.
taktikai bazę. Tą darome, su
ševikai neišpildė savo dalies 27, $58,055,000.
trumpindami savo frontą. Tas
Bijosi teutonų išdavystės.
Reiškia, iš 34,000,000 žmo
sutartyje, kad atiduoti mums
privers priešininką atakuoti
rytinį
frontą,
ir
kad nių perkančių ženklelius, kiek
Vorst
aiškina,
kad
priešin
Kaukazas
atsiskyrė
nuo vienas nuperka už apie $1.75 gos bolševikams socijalistų su naujomis pajėgomis, nes
tik tokiuo būdu jis gali įgybolševikų, kaip mes galiuu- į savaitę.
partijos, nepriima Brest Li
—
elgtis pagal jmtarties Kauka
tovsk'o sutarties. B o l š e v i k a i t į pasisekimą šioje dalyje,
PLENUOJAMA DIDESNĖ
zo klausime?"
sako, laikosi sutarties, bet ma kurią jis užėmė be mūšių.
MOKESTIS ANT TABOKOS.
"Jeigu jis to nedarytų, tai
—
no, kad vokiečiai elgsis smar
ANGLAI PAMETA 10 TONŲ
butų matomas prisipažinimas,
kiau, kaip sutartis leidžia.
VVashington, liepos 31.—
jog jo ofensyvą nenusisekė.
BOMBŲ.
Atėmė anglis.
Kongreso komisija, kuri gamiŠioje vietoje mes galėsime ge
na
Londonas, liepos 31.— Ofi>***• $8,000,000,000 moSovieto rateliuose manoma, riau apsieiti su juomi.
"Mums nesvarbu, ar mes
cijaliai čia pranešta, kad ang- k e s e i ų bili »> svarsto apie už kad vokiečių valdžios darbai
lai Flandrijoje pametė 10 to-1 dėjimą mokesčio ant tabokos. Į d a u g i a u s i a trukdo įvykinimą mušimės ofensyvoje ar defennų bombų liepos 28 d. Bombos Mokesčiai ant svaigalų ir ki jų socijalių politikos pienų. syvoje, arba busime šioje ar
išmėtytos ant amunicijos san tokių gėrimų nebus uždėti, Tuomi jisai pamini vokiečių toje dalyje. Mes dabar turi
delių, geležinkelių stočių, ir kol visi kiti reikalai nebus ap- militarius darbus Ukrainoje ir me pilną liuosybę darbavimo
kitose svarbiose vietose ap svarstvti.
prie upių Donetz ir Don, ka si, ir, per sutrumpinimą savo
link miestus Douai, Armenda jie nuo sovieto valdžios at fronto, neleisime priešininkui
MITCHELIO PAGERBIMUI.
tieres
mus prisegti prie kokios neėmė
anglis
ir
maistą.
> Bapaume ir Chaulnes.
—
apsklembtos dalies. Tai tas
"Laikraštis
Iz
vesti
ja
rašo",
Anksti rytmetyj įvyko mū
New York, liepos 31.—čia
svarbu".
sako
Vorst,
"
k
a
d
vokiečiai
šiai ore. Anglai sunaikino de susitvėrė komitetas parūpinti
vynis vokiečių lakstytuvus ir buvusio šio miesto majoro stengiasi nuslopinti revoliuci
VOKIEČIAI MARŠUOJA
du bombas mėtančiu aeropla Mitchelio atminčiai paminklą. ją Rusijoje. Ši baimė neturi
PRIEŠ AMERIKONUS RU
nu. Anglai nustojo keturių Mitchel žuvo lakūnų mokyk pamato. Vokietija yra visai
SIJOJE.
prisirengusi visuomet susitai
lakstytuvų.
loje, į
kinti su bolševikais".
Petrogradas, liepos 31.—
ŽUVO 30 DARBININKŲ.
REIKALAUJA $3,500,000,000.
LAUKIAMAS SUSIRĖMI Pabėgėliai iš vokiečių užim
tų Rusijos provincijų prane
Londonas, liepos 31.—Ang MAS TARP TALKININKŲ
Londonas, liepos 31.—Shiša, kad rusų sodiečių neapy
mouseki, Japonijoje, ištiko ek- lijos vyriausybė pareikalavo
IR VOKIEČIŲ.
kanta prieš vokiečius kaskarspliozija amunicijos dirbtuvė parlamento karės reikalams
tas didėja.
paskirti $3,500,000,000.
je. Žuvo 30 darbininkų.
Londonas, liepos 31.—Susi
Apylinkėje Pskovo vokiečiai
rėmimas talkininkų kareivių atėmė nuo sodiečių daugybę
Murmansk'o
apylinkėje su valgomų daiktų. Iš to sukilo
suomių ir vokiečių kareiviais du sumišimai.
laukiamas prie Enaresjeen. j P a s k u t i n i o sumišimo metu
Taip pranešė laivu atkeliavę k a g t a | p r a n e g ė - j i e m s ? k a d ^
keliauninkai į Vardoe, Norve ponų ir amerikonų kareiviai
gijoj. Šis buvo pirmas laivas jiems pagelbės. Bet tai neatsiiš Archangelsko nuo 1917 me- t i k o T o d e l s k i l i m a s daug so
tų rudens.
diečiams atsiejo. Daugybė jai
Vokiečiai, kaip pranešama, sušaudyta, namai sudeginta,]
traukia ant Petchenga, ant įr keturi sodžiai sunaikinta.
jūrių kranto, ir taiso kelią, ku
Pskov'o apylinkėje, sako-J
rį suomių-rusų valdžia kele ma, vokiečiai atėmė nuo žmcw
tas metų atgal buvo supylus. nių visus valgomus daiktusJ
Manoma, kad talkininkų ka palikdami tik mažą porcijj
riuomenė pila kelią, idant su kiekvienam gyventojui.
tikti vokiečius pusiaukelyj.
Rygoje darbininkai ba<f
miršta. Po vokiečių duoncM
PERSIKELIA S. V. AMBA porcija dažnai buvo po 1 svij
rą į mėnesį vienam žmogui.
SADORIUS.

TEUTONAI TEISINA SAVO BEGIMA PRANCŪZIJOJE

— — — — , ^ — —

Pažeisti nuodingomis vokiečių dujomis talkininkų kareiviai, atgabenti gydyti į ligo
ninę, Prancūzijoje.
y

J — — — — • — — •

LIEPOS 31, 1918.
VVashington, liepos 31.—
Čia gauta nepatvirtinta žinia,
Chieago ir apylinkės.
kad Su v. Valstijų ambasado
rius Francis iš Vologdos par- Gražus oras šiandie ir ryto |
kiek šilčiau.
sikeliąs Archangelskan.
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.$5.00
Pusei metų
$3.00
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Trečiadienis, Liepos 31 d. šv. Ignacas Lojolą,
Ketvirtadienis, Rugpjūtis 1 d. šv. Petro Retežiai,

SMAGUS APSIREIŠ
KIMAS.

.
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IEŠKO NAUJŲ PRIEKABIŲ.

Mūsų liberalų
laikraštis
" T ė v y n ė " išnaujo vis šiurkšAną
sekmadienį
vienam j čiau ir drąsiau ima pravar
Chicagos parkų susirinko keli džiuoti ir užgaulioti lietuvių
lietuviai darbininkai su savo! katalikų visuomenę. Atrodo,
šeimynomis. Išėjo tyru oru! kad liberalai ieško kokių tai
pakvėpuoti, pasikalbėti apiei naujų priekabių. Negali ap
bėgančius reikalus.
Gi tie j sieiti be avanturų.
šio laiko svarbiausieji reikalai
Po žinomo New Yorko vi
— tai karė ir si* šita surištas suotinojo Amerikos lietuvių
brangus pragyvenimas. Apie suvažiavimo buvo manoma,
kągi daugiau šiandie*bus kai kad mūsų neskaitlingoji libe
bama, jei ne apie liepsnojantį ralų partija šiek-tiek sušvel
nės ir sukulturės. J u k suva
pasaulį.
*
žiavime jie gavo puikią lek
Kalbant apie karę lietuviai ciją. Tenai jie patyrė, kad
visuomet prisimena nelaimin jiems šiausties prieš katalikų
gąją Lietuvą, jos dabartinius visuomenę tikrai negalima ir
vargus ir ateitį. Lietuvos liki neverta.
mo prisiminimas tuojaus kal
Bet atkaklumas paima vir
bančių mintis nukreipia į lai šų.
Katalikų
visuomenės
kraščius, į mūsų gerąją spau spauda nusprendė jų nepra
dą. Tik reikia suprasti, kad vardžiuoti, neužgaulioti. Del
mūsų geroji spauda turi la šio svarbaus momento nusilei
bai artimus ryšius su Lietu do ir tai su skriauda pačia?
vos ateitimi, su laiminguoju sau. Mūsų spauda į saujelę
jos likimu. Geroji spauda tai liberalų ėmė atsinešti 'broliš
stipriausias
neprigulmingps kai.
J u k dei šventos ramy
Lietuvos pamatas.
bės ir paminėtas
visuotinas
suvažiavimas buvo šaukiamas.
Kas-gi toji geroji spauda? Sutiko priimti net jų partijos
Tai mūsų katalikiški laikraš atstovybę Washingtone.
čiai. Tie laikraščiai, katrie
Bet liberalai tuo nepasiten
lietuviuose platina susiprati kina. Po suvažiavimo valan
mą, tikrąją apšvietą, kultūrą. dėlei buvo aprimę. Gi dabar
Nebūk šiandie katalikiškos ir vėl, štai kadir "Tėvynėje",
spaudos, daugelį mūsų brolių tik marguojąs visokie "klieridarbininkų savo pusėn pa k a l a i " ir kitokie epitetai.
trauktų
visokie išdykėliai.
Su kokiuo tikslu tas viskas
Patraukę savęspi, juos visas
veikiama! Pikta jiems, kad
laikas išnaudotų ir antgalo iš
jų pačių tarpe gyvuoja nesu
jų nesusipratimo tik pasijuok
tikimai, išgverimas, nesusitų.
klausimas?
Bet juk už tai
negalima kaltinti visuomenės.
Tokios buvo nuomonės su
Amerikos lietuvių visuomenė
sirinkę paminėti
lietuviai,
je
gyvuoja
kuogeriausioji
kuomet jų tarpe pakilo kal
tvarka. Jinai turi savo atsto
ba apie spaudą.
Tą savo
vybę Wasbingtone ir Europo
nuomonę jie patvirtino ne žo-l
je. Jinai veda gražiai Lietu
džiais, bet darbais. Nuspren-!
vos šelpimo darbą.
dė gerąją spaudą remti. Pa
Tai kodėl ko panašaus ne
sižadėjo patys paimti po kelis
" D r a u g o " Bendrovės šėrus galėtų but neskaitlingoje libe
ir pasidarbuoti, kad kuodau- ralų partijoje? Negali. Nes
giausiai parduoti tų šėrų. ta partija yra visuomenės at
Vienas iš jų dar pažymėjo, žala. Tos partijos vadai ge
kad " D r a u g a s " visomis išga ri tėvynainiai tik teorijoje.
Jie savo gyvybę palaiko visuo
lėmis turi but platinamas.
menės lėšomis su tikslu drum
sti vandenį ir gyventi vientik
Argi tai ne džiuginantis ap
avanturose, nesutikimuose.
sireiškimas!
Tikrai taip.
Gi mums atrodo, kad tai
Nes tik atsiminkime tai, kad
" D r a u g a s " yra vienatinis ne partijai jau butų laikas pa
tik Amerikoj, bet visam pa liauti tripinėti prieš visuome
saulyj lietuvių
visuomenės nę, bet prisidėti prie bendrojo
dienraštis. Kitos tautos turi tautinio darbo.
po daugelį dienraščių.
Mes
turime tik vieną, kurs nepri
Bet, matyt, bendras darbas
klauso jokiai partijai, bet vi
Nes jei
suomenei. Tokį dienraštį to liberalams nerupi.
dėl reikia ne tik palaikyti, bet tas jiems rūpėtų, suprantama,
veikiau savo partiją sutvar
ir platinti.
kytų ir pasakytų, kad jau ga
Tas duoda mums vilties, na visuomenę pravardžiuoti
kad dienraštis
" D r a u g a s " kokiais ten "klierikalais".
šiuo kontesto metu bus padė
Lietuvių katalikų visuome
tas ant labai stiprių pamatų, nė Washingtone palaiko Ame
kurių nesugriaus aitriausieji rikos Lietuvių Tarybą. Pas
tautos priešininkai. Tik dau taroji yra įsteigusi "Lietuvių
giau " D r a u g o " rėmėjų, dau Informacijos Biurą".
Tasai
giau jo platintojų. Visi sto Biuras dažnai mūsų spaudai
kime prie to svarbaus bendro praneša apie savo nuveiktus
jo darbo!
ir veikiamuojus darbus. Tas

biuras su savo pranešimais
neaplenkia nei liberalų laik
raščių.
Šitie paskelbia tuos
pranešimus ir sugriežę dantis
vis grūmoja ir grūmoja tam
Biurui ir pačiai Tarybai. Vi
sokiais bjauriais žodžiais pra
vardžiuoja ir šmeižia. I r sa
ko: kodel-gi mes (liberalai)
negalėtum paimti savo rankosna tos atstovybės. Kokia
tai butų didelė garbė!
Kodelgi n e !
Bet visas vargas tame, kad
jų partija negali atstovauti
visuomenės ir jai vadovauti,
kaip mūsų socijalistai negali
rupinties visų lietuvių darbi
ninkų reikalais.
Mūsų visuomenės akyse juk
vienodą reikšmę turi: libera
lai, socijalistai ir nezaliežninkai.
Tik liberalai iš tų visų
partijėlių yra labjaus linkę
prie kultūros. I r todėl visuo
menė šituos ^prisileido prie sa
vęs ir apsiėmė bendrai veik
ti tautos ir Tėvynės reikalais.
Bet ar tik neapsirikta vi
suomenės su tokiuo nusileidi
mu libeftlams. Nes štai jie
išnaujo pakelia sav© galvas ir
vėl ieško priekabių.
Palūkėsime, kas čia bus toliaus.

Trečiadienis, Liepos, 31, 1918
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Pas Kun. A. Staniukyną.

Yra žmonių neperdidelių, sesuo turi prigulėti į ratelį.
kurie savo įsivaizdintą didybę j Vieno ratelio seserys arčiau
kiša ir bruka kur galima ir tarp savęs draugauja ir ben
kur negalima, ir "kur visiškai drai lavinasi lietuvių kalboje.
nereikia. Bet yra žmonių tik Kiekviena su savimi turi vi
rai didelių, kurie savęs nie suomet baltų korčiukių. Jei
kada negarsina, kurie gyvena gu bekalbėdama padarys ko
ir dirba atsiskyrę, pasislėpę, kią klaidą kalboje, josios
kurie mažai kalba, o daug dir draugė tuojau klaidą pataiso,
ba, jkurių didumą i r prakilnu be to paima iš jos vieną kor
čiukę, užrašo ant jos klaidin
mą betgi visi jaučia.
Pas vieną iš šių pastarųjų gai ištartą žodį ar sakinį, čia
— kun. A. Staniukyną — bu pat prirašo, kaip ji tą klaidą
vau šiomis dienomis atsilan pataisė ir tą korčiukę paskui
kęs. Dar nesenai amerikiečiai inteikia "pedagogių rateliui".
lietuviai — tie kurie maldos Kartą į savaitę, ar dažniau
galybe tiki — Dievui maldas pagal reikalo pedagogės daro
siuntė, kad kunigo Antano savo posėdį, peržiūri visas
sveikatą
sustiprintų.
Mat, gautas korčiukes ir paskui vi
laikraščiai buvo .pranešę bau sų seserų susirinkime aiškina
ginančių žinių apie kun. A. daromas klaidas ir blogus ar
Staniukyno sunegalėjimą. Tad gerus jų pataisymus. Iš tos
pirmiausia man rūpėjo patir priemonės patirta didžiausia
ti mūsų brangaus veikėjo nauda. Seserys mano panašų
sveikatos stovis, o be to suži būdą užvesti ir savo mokyklo
noti, kokiame stovyje randasi se, bent augštesniuose sky
riuose.
jo globojamos įstaigos.
Mokyklų Kazimierietės turi
Sutikau tėvą Staniukyną,
ką tik besiruošiantį pietauti tik 8. Daugel vietose prašo į
— Kaipgi tėvelio sveikatė mokyklas seserų, bet negali
lė, užklausiau po pirmųjų pasi gauti, nes vienuolija neištesi
sveikinimų.
duoti. Tiesa, kasmet pribū
— Ot, šiaip taip krutu, at va apie 10 naujų mokytojų se
sakė,
{sižiurėjęs arčiau ga serų, bet jos turi eiti jau į
VOKIEČIŲ VEIKIMAS
vau įspūdį, kad netik šiaip esančias mokyklas, nes visose
AMERIKOJE.
taip, bet ir tvirtai dar to žmo skaičius vaikų nuolat auga.
Kas čia but galėjęs pama gaus krutamą. Matyt, gerasis Naujas mokyklas vienuolija
nyti, kad šimtai visokių dirb Dievas gailisi mūsų išeivijos, apimti galės tik po to, kada
tuvių ir pramonės įstaigų Su kad josios džiaugsmui ir nau bus pristatyta antroji pusė
vienytose Valstijose "yra vo dai laiko tą galingą dvasią, vienuolijos mūrų, kada pribus
kandidačių.
kiečių vyriausybės kontrolėje kad ir labai nusilpnintame daugiau naujų
kūne.
Veido išžiūra sveika, Šventą, naudingiausią darbą
ir globoje?
apdegęs saule, nors ir liesas, atliktų tasai, kas pasišvęstų
Tečiau taip yra.
Pasiremiant
priešininkų apetitą prie stalo parodė gana dabar pavažinėti po visą Anuosavybių įstatymu praves gerą. Vien įspūdį gadino vai meriką ir paklabinti į gerų
ti tyrinėjimai parodė, jog Vo stai, imami prieš ir po valgio. žmonių Širdis, kad mūsų vie
Po pietų įsišnekome plačiau nuoliją praplatinus ir pasta
kietija dėjo pastangas pa
grobti šios šalies pramonę. Ir apie Šv. Kazimiero Seserų vie čius ant tvirtų kojų.
Kadangi vietos nėra, tai
tasai užgrobimo darbas buvo nuoliją. Štai ką jisai man pa
vienuolija negali daugiau pri
atliekamas pačios vokiečių pasakojo.
Vienuolija turi dabar 61 se imti kandidačių į kitokių už
vyriausybės priežiūroje.
Priešininkų nuosavybių į- serį, 29 naujukes ir 15 kandi siėmimų seseris — slaugotostatymas duoda teisę specija- dačių — išviso 105. (Kandida jas, auklėtojas, siuvėjas ir tt.
liai nuskirtam globėjui paim tės išbūva apie % metų, pas J u k reikės kada nors vedėjų
ti visas dirbtuves ir pramo- j kui pereina į naujukes, pasi ir prižiūrėtojų našlaičių prie
nės įstaigas, taippat visokius tikdamos čia apie 2 metu i r glaudai, reikės "dieninės glo
vedėjų, reikės ligonių
sandelius ir pirklybinius už pagaliaus doromi apžadai ir bos"
siėmimus, prigulinčius vokie paliekama tikromis seseri slaugotojų. J u negalima da
bar priimti, nes nėra kur jų
čiams, ir tai visa parduoti a- mis).
Vienuolija auga labai iš pa- padėti, nėra vietos.
merikoniškiems
piliečiams.
— Kaipgi dabar stovi naš
Tasai įstatymas gal ant visuo- į lengvo. Kad ir atsirastų daug
met padarys galą vokiečių kandidačių — nebūtų kur jų laičių prieglaudos reikalai?
šeimininkavimui Suv. Valsti sutalpinti: ir taip jau sausa paklausiau.
kimšai visur prikimšta. Ypač
— Gi neblogai, atsakė kun.
jose.
Kaip buvo išsišakojęs vo vasaros laiku per didžiuosius Staniukynas. Už žemę jau inkiečių veikimas šioj šalyj, ge karščius tas ankštumas skau mokėta $13.000. Lieka bemo
džiai atjaučiamą. Mat, ant kėti tik $5.000. Bet jau pas
riausia paliudija priešininkų
vasaros visos seserys suva mane yra apie $4.000. Tad
nuosavybės globėjo, A. M.
žiuoja į savo "Alma Mater", nebe kiek ir trūksta. Kada
Palmerio, pranešimas, nese
kad bendrai vakacijas pralei sumokės visi garbės nariai sa
nai induotas kongreso komite
dus. Tuo laiku seserys dapiltui. Pranešime tarp kitko sa do savo mokslus, lavinasi to vo šimtines, tai nemaža ir
viršaus bus. Pasidrąsinus, J o
koma:
liau
pedagogikoj,
lietuvių Malonybės arkivyskupo pagel
"Turiu dabar savo globoje kalboj, kai-kurios naujų daly
dirbtuves, plieno ir pramonės kų mokinasi; be to joms esti ba gavus, galima jau butų
įstaigas visose Suv. Valstijų aiškinama vienuolijos konsti pradėti rupinties prieglaudos
Bet čia jau nebe
dalyse. Connecticute turiu če- tucija, paskirtuoju laiku visos statymu.
kolado dirbtuves, Pennsylva- atlaiko vasarines rekolekci mano dalykas, o visos Labda
joje plieno įstaigas, New Jer- jas. Kąs svarbiausia gi, porą- ringos Sąjungos ir ypač jos
sey — audimines, New Yorke trejetą mėnesių krūvoj pabu direktorių* Ar jie ką daro —
— chemiškas ir dažų įstaigas, vusios, labjau sutvirtina, su nežinau.
Skolų vienuolija turi $53Floridoj — tartokus, Hawaii vienodina ir geriau nustato
Žinoma jos turtas išne
salose — cukraus plantacijas, savo dvasią, arčiau tarpu sa 000.
pietinėse valstijose — tabokos vęs susipažįsta, užmezga drau ša daugiau negu du kart tiek.
plantacijas, Chicagoje — bra- giškumą^ paskui po vakacijų Jeigu kokiais stebuklais vie
nuolija gautų keletą desėtkų
varus i r t t . " .
grįžta į darbą su atnaujinto
tūkstančių, tai tuojau už juo"Kuomet teko susipažinti mis pajėgomis.
lius statydintų antrą mūrų
su priešininkų nuosavybėmis
Indomu, kaip seserys tobu pusę ir koplyčią. . ~
šioje šalyje", rašo Palmer,
M
Grįždamas iš kun. Staniu
vo8 dabar patyrėme, kaip linasi lietuvių kalbos pažini
vokiečių valstybė su finansi me. Iš 4-rių gabiausių seserų kyno galvojau sau, kad visgi
"pedagogių rate dėlto mes -dar tik mažą dale
nių operacijų pagelba išdrie- sudaromas
,
kė savo pirklybiniai - pramo lis % po kurio priežiūra esti lę esančios mumyse" energijos
ninius tinklus ant visos šalies visi "geros kalbos rateliai". išjudiname ir sunaudojame.
ir ant amerikoniškų salų. Nė Kiekvienas toksai ratelis susi Mokyklų reikalus, taip ir se
ra
tai kokie
privatiniai deda iš 6 seserų, ir kiekviena serų akademijos reikalus visa
mūsų tikinčioji išeivija atjau
vokiečių pavaldinių reikalai.
Tai kaizerio vyriausybės pa bės turi but nuo jų atimtos ir čia ir supranta. Atsirištų delsikėsinimas prieš šios šalies pavestos šalies piliečiams — monai, pasipiltų doleriai, tik
reikia kad kas rinkimu užsi
sako Palmer.
ekonominį stovį."
Tokiuo būdu Suv. Valstijos imtų. Štai kun. Staniukynas
Visas tas operacijas atliki
nėjo privatiniai žmonės. Bet ginasi prieš vokiečių pirkly- vos bepaeidamas, bet patsai
Nebūtų
įsteigtas pramones ir užsiėmi bos ir pramonės potvinį. Gin veržėsi į kelionę.
Nes šios šalies klausęs ir daktarų uždraudi
mus visuomet finansiškai rė f ties reikia.
m£ vokiečių banką.
turtais palaikomas kaizerio mo. Mato reikalą ir važiuoja.
Bet Dievas neleido. 2 savaiti
Visos tos vokiečių, nuosavy- autokratižmas.
m< i
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Pirkite "Draugo" Šerus f
DALYVAUKITE KONTBSTE
"DRAUGO" BBNRDOVĖ PLATINA .BIZNI, UŽTAT
DIDINA.Š*RU KAPITALĄ.

_
i
§
3
|
5
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Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už $25,000.00.
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Vienas Seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vieną šėrą.
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį.
Broliai katalikai ir sesers katalikės! ''Imkime savo dienraštį į savo rankas; patapkite jo savininkais".
Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spalių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės^
S
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai),
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams,
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
i šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar extra
dovanų.
1-moji DUVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
"Draugo'' už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa
kol "Draugas" eis.
#

i

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Draugo" kopijos už dyką.
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
vana — po 3 "Draugo'' kopijas už dyką nurodytiems
asmenims.
'

i

ATSILIEPKITE!
Reikalaudami instrukcijų ir kvitancijų knygučių
Rašykite šiuo adresu:
a

DRAUGO" KONTESTAS,

f

1800 West 46th Street,

-:-:-

Chicago, Illinois.
.
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MOTERIĮI SįJUNGOS
KUOPOMS.

MOKSLEIVIU DOMAI.
Subatoj, rugpjūčio 3 dieną,
4 vai. po pietų, Chicagos ir iŠ
apylinkių moksleivių įvyks
priešseiminis
susirinkimas
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje.
Yra daug svarbių klausimų,
kuriuos VH-tas Moksleivių
Seimas, turės išrišti. Bet ka
dangi šiais metais L. R. K. M.
S. A. Seimas įvyks Baltimorėj,
Md. (drauge su L. R. f L Fe
deracijos Kongresu), tyd sun
ku bus moksleiviams bei
moksleivėms iš Chicagos nu
važiuoti į rytus Seiman, kad
išreiškus savo sumanymus,
norus ir -tt. Tuo tarpu kiek
vienam iš mūsų yra brangus
Susivienijimo reikalai ir kiek
vienas pagal savo išgalę no
rime kuomi nors prisidėti prie
jojo patobulinimo. Tai gali
me padaryti laišku bei rašy
tu žodžiu, per spaudą; tečiaus
daug geriaus> kuomet tie su
manymai yra pataisomi, pa
pildomi, patobulinami susi
rinkime.

J a u visoms yra žinoma, kad
šių metų Moterių Sąjungos IV
Seimas įvyks tarpe 19 ir 25
dd. rugpjūčio, 1918 m., Baltimorėj, Md., sykiu su A. L. fede
racijos ir su kitų idėjinių
organizacijų seimais. Taipgi
žinote, kiek^svarbių reikal^
šis mūsų Seimas turės išrišti.
Nepasigailėkite
kiekviena
kuopa išrinkti iš savo tarpo
atsakančias delegates, kurios
galėtų sąžiniškai darbą atlik
ti atstovaudamos jūsų kuopas.
Rinkite delegates, kurios nuolatai dirba ir rūpinasi del la
bo organizacijos.
Trukšmarės lai pasilieka namie, del jų
darbo nebus (gal ne vietoj čia
mano išsitarime), bet kad
nei viena organizacija nėra
liuosa nuo tų paukščių, ku
rie didesniuose suėjimuose nekeltij trukšmo* tad labai ga
lima ir pas mus, kas yra ne
pageidaujama.
Delegates gali siųsti kiek
viena kuopa turėdama ne ma
Seime turėsime tik 4 sesi
žiau kaip 10 narių. Kuopos
turėdamos daugiau, gali siųs jas: — dvi sesijas 19 d. rug
ti vieną delegatę nuo kiekvie-! pjūčio ir dvi 20 d. Nebus de
no 20 narių. Delegatės turi legatams net ir laiko gilinties
su savim atsivežti paliudiji- į visas smulkmenas ir ginčymus su parašu kuopos valdy ties del jų. Todėl visi daly
bos ir dvasiško vadovo. Tad kai iš kalno turi būti sutvar
kyti, apmąstyti, aiškus.
visos į Baltimorę!
Su tuo tikslu kviečiame šir
Anast. Bajoriutė.
dingai visus moksleivius ir
Moterių Sąjungos pirm.,
moksleives pribūti į šį begalo
••••••••••••(•••••••••••••••••••i
svarbų susirinkimą.
ant patalo su mirtimi grūmė
Praeitame moksleivių ap
si.
Atsigavo kiek.
Dabar skričio s u s i r i k i m e tapo iškel
vėl, šiaip taip kranksėdamas, ti klausimai link
organo
duoda seserims pedagogijos "Moksleivio", alumnų ir šel
lekcijas, rašo pedagogijos va pimo reikalai. Tie klausimai
dovėlius (mokyklų vadovėlius turės būti galutinai apskrijau seniau paruošė). Vadina tyj aptarti; taipgi ir visi kiti.
si, tas žmogus nei vienos mi
Vardan * Sus-mo labo visus
nutės laiko ir nei vienos savo nuoširdžiai kviečia.
pajėgų uncijos veltui negai
L. R. K. M. S. A. Centro pir
šina. Bet kodėl neatsiranda mininkas
Pr. M. Juras.
pagelbininkų jo dideliam diarb u i t Kodėl?
X.
NAUJI KAUPAI KUR GA
UBIA GAUTI DIENRAŠ
TĮ " D R A U 0 4 " .
W. Van Buren ir Wells St.
So. Kedzie Ave. i r 12th Str.
dont
Homan Ave. ir 12th Str.
Central P a r k Ave. ir 12th St.
*#Į||||]
Klauskite dienraščio' 'Drau
ftread
go" ant visų kampų i r Lietui
Oirkulacijos Prižiūrėtojas,
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nais slumttfttete ftpraiS&ta
baidyklė, tai tik stežjfcfirtų
paktentts pildymas kaizerio
įsakymų IT įtaigiau niekas.
STekurie protingesni pradė
jo mąstyti ir, reikia tikėties,
netrukus liks getais lietuviais.
Bet yra ir tokių, kurie menari
teisybės matyti.
Bet dabar
jie bijo kataliką ir susitrkti,
vaikščioja galvas nuleidę it
butų šungrybių persivalgę.
Raulas Vilsonavičius.

ŽINIOS 1$ LIETUVOS.
PAŠIAUŠĖJE.
(Šiaulių apskr.).

"DRAUGO" AGENTAI
GHICAGOJ.

ILLINOf S
VAUB*1309.
šomis, tai iškaščių padaryta
1916 m. žiemą vokiečių; val Rev. JL.
Baltutis*
tik virš $100.00.
džia atidarė- liaudies mokyk
285 E. 14th St.,
Dr. Bielskio prakalbos.
Išvien mokėdami bylas, ka
Heigrhts, IU.
lą. Mokytojai buvo paskirti: J. N.Chica?o
Žičkus,
Mūsų miestelyj lietuvių y- talikai užmokėjo virš 100 dol.,
vokiečiu kalbos — Krasaus
539 Collinsville Ave.,
ra nedaug apsigyvenusių, bet tautiečiai 10 dol. Nors ge
East St. Louis, 111.
kas ir lietuvių kalbos J. Lip- A. Dargužis,
visi gyvena gražiai ir sutiki rai prisižiūrėjus galima pa
127 Davis Ave.,
štas. Pastarajam šįmet aplei
— Joliet, Iii.
me.
stebėti šiokį-tokį skirtumą
dus Pašiaušę, jo vietoft pa Ant. Rockdale
Gotautis,
Visi lietuviai priklauso prie tarpe $100 ir $10, bet Lietu
210 E. 6th St.,
skirta Iz. Kačkauskytė. Dė
Spring Valley, 111.
airių parapijos ir yra užganė vos vėliava nupirkta bendrais
lei nebuvimo avalinės ir dra Pr. Bujanauskas,
1112 — lOth S t ,
dinti, nes airių kunigas ir pinigais už 75 dol., pasiliko
KENOSHA, WIS.
bužių daugumas vaikų žie
Waukegan, IU.
lietuvius godoja.
abiejų, t. y. katalikų ir tau
mos laiku negali mokyklos Joseph Matulenas,
1408 So. Lincoln Ava.,
Keletas šventadieniu tam tiečių nuosavybė.
Pavyzdingos vestuvės.
pasiekti. Visgi iki 100 vaikų
\Vaukegran, 111.
atgal, kunigas, laike sumos
George
Karp,
Liepos 21, 22 ir 23 pas mus
Liepos 22 d. amžinuoju mo mokyklą lanko. Žmonės lau
VVestvtlle,
"ill.
perskaitęs evangeliją, paaiški buvo gana karštas oras, kas terystės ryšiu tapo surištas kia ir tikisi gal dar bus įsteig Juozas Rimkus,
no lietuviams, kad tuoj po su daugeliui suteikė
Westviile, m .
nemažai jaunikaitis M. Tūbelis su ta ir šventadieniais kokios
mai pobažnytinėje svetainėje nuovargio ir susirgimo.
p-nia M.' Stlilgaitiene. Vestu nors pamokos suaugusiam
COITNECTICUT VALSTIJOJ.
atsibus prakalbos, kalbėtojum
A. J. Pateckls,
Šaltakošės ir sodos kompa vėse dalyvavo nemažai svečių. .jaunimui.
Grūdelis.
2S4 Park St.,
bus Dr. Bielskis, atvažiavęs iš
nijos turėjo per tas dienas Visi gražiai linksminosi per
Hartford, Conn.
\Vashington, D. C. Kunigą*
Darb.
Sąjungos 6 kp.,
TYTAVĖNAI,
tiek užsakymų, kad negalėjo visą dieaą> Susėdus vakarie
11
S.
Leonard St.,
kalbėjo kokias dešimts minutn
Waterbury,
Conn.
niauti,
rm
šaekačiavosi
tar
datesėti išvežioti.
aiškindamas prakalbų naudą
J. P. Wasiliauskas,
Pats
Tytavėnų
miestelis
del
820 Bank St.,
Nekurios Newarko dides pe savęs, tik štai pasikelia iš karės nukentėjo mažai. Liko
ir Dr. Bielskio darbavimosi
Waterbury, Conn.
užustalės p . K. Mikėnas ir pra
nės
šaltakošės
kompanijos
P.
Zenkauskas,
lietuvių tarpe.
sudeginta keletas trobesių.
20 James S t ,
per tas dienas išleido po 10- taria kelis žodžius į svečius Bažnyčia gi nuo rusų grana
*Waterbury, Conn.
Lietuviai, kurie suprato an
primindamas tėvynę Lietuvą,
000 dol. šaltakošės į dieną.
tų apdaužyta: tarp bokštų sto
gliškai, su nusistebėjimu klau
MASSACHUSETTS.
Kadangi Newarke randasi 4 jos*vargus ir kaip šiandie yra gas nudaužytas ir iš vidaus
sėsi kunigo*aiškinimi) ir vos
Lithuanian Store,
didelės šaltakošės dirbtuvės ir reikalingi pinigai del išgavi ties didžiosiomis durimis lu TheAthol,
Mass.
sumai užsibaigus, tuoj visi su
priskaičius dar keletą mažy mo laisvės. Prašė svečių, kad bos išmuštos.
Šventoriaus M.187Abračinskas,
sirinko svetainėn*.
Ames St.,
būdami
linksmi,
neužmirštų
čių, galima spėti, kad newarBrockton,
Mass.
murai
apgriauti
ir
laiptų
Mat, pas mus prakalbų be
kieeiai su apylinkėmis per tas ir verkiančių savo brolių. Pa (gradusų) 'koplytėlė didžiai Rev. Pr. Virmauskis,
94 Bmdford St.,
veik nėra buvę, o prieg tara
tris dienas suvalgė šaltakošės skui dar p. Jusis taipgi apie apardyta.
Lawrence, Masą.
,
Parapijoje visai
neperdaugiausia ir laikraščių
tai kelis žodžius pratarė, sa
V. Kancleris,
už 100.000 dol.
sudeginti kaimai šie: Aukštiš
18 Hanover St.,
ateina, dėlto gi žmonės ne ką
kydamas,
kad
Lietuvai
laisvė
Westfield, Mass.
Liepos 22 d. Pilnųjų Blaivi
kiai, Užlieknis, Padeksnis, M. Paltanavičiau
žinojo apie platesnės visuome
po
karės
yra
užtikrinta,
ir
kad
ninkų 3-eia kuopa laikė susi
15 Millbury St.,
Švilpinę; sudegė: Mostiekiai,
nės judėjimą.
Todėl dabar
musij
veikėjai
dėlei
to
dar
Worcester, Mass.
rinkimą. Apart kitokių svarTolučiai,
Elmančiai,
Raželiai,
skubiai rinkosi svetainėn, kad
stynvų ir nutarimų—į Pilnųjų buojasi, tik mes darbininkai, Pavingris, Kalviai ir TytavėMARYLAND.
šį-tą iš kalbėtojo lupij išgirsti.
Blaivininkų Seimą išrinko at sako jis, privalom visi prie to m
r . Filipovich,
Prasidėjo prakalbos.
Sve
prisidėti,
nes
tai
yra
tikra
|
dvaras.
^
437 So. Pacą St.,
stovu p. Tarasevičių ir nupir
Baltimore, Md.
Tytavėniškis.
tainėje viskas nutilo, nebent
ko vieną šėrą "Draugo" Ben mūsų priedermė. Svečiai ran- j ' ** Aidas )
A. Ramoška.
mažas vaikutis prabudęs per
514 W. Saratoga S t ,
komis suplojo ir tam prita
drovės.
Baltimore, Md.
traukdavo tylą iš klausytojų
rė.
Tuojau
viena
iš
pamergių,
Blaivininkai blaivias ir min
MINNESOTA.
pusės.
p-lė K. Jutaitė, paėmė skry
tis turi.
Reporteris.
Wm. Engrleson,
Gerb. Dr. Bielskis kalbėjo
C-o World News,
bėlę ir perėjo per svečius.
Minneapolis, Minn.
apie dvi valandi ir visi tarsi
Aukojo sekantieji.
Po 11
—.
WILSON, PA.
užžavėti klausė jo kalbos, ne
NEBRASKA.
dol.: Jaunavedys M. Tūbelis,! Atsakomybė už susidaužyZalpis,
žiūrint to, kad pilvas pietų
V. Stulgis, A. Lemėšis, p-lė*K. į mą ekskursinio
garlaivio A. 5418
Socijalistų pirtis.
So. 32nd S t ,
reikalavo.
SO. OMAHA, N E B R .
Nepersenai pas mus buvo Jutaitė. Po 50e.: J. Klamka, I Cohimbia upėje Illinois, tarpe
Nei vienas nesigailėjo i pra prakalbos.
Kalbėjo gerb. B. Klamkienė, J. Stumbris, Peoria ir Pekin, liepos 5 d.,
N E W HAMSHIRE.
kalbas atsilankęs, nes sužino kun. Miliauskas. Jisai supa M. Nekrašas, D. Nekrašienė, kuomet žuvo 92 žmogų, ant- W. M. Zaremba,
141 Manchester S t ,
jo netik apie Lietuvos padė žindino mus su Lietuvos rei K. Mikėnas, K. Melašis, P. Ju mesta ant kapitono H. F.
Manchester, N. H.
jimą, kas yra daroma jos lais kalais, nušvietė mums daug sis, J. Dapšis, K. Norbutas. Mehl ir styrininko O. T. WilNEW JERSEY.
vės reikaluose, apie lietuvių dalykų, kurie ikišiol buvo ne Smulkių aukų 50c.
Viso liams.
John DaukŠys,
•
judėjimą, bet ir apie viso pa aiškus, ir kuriuos išgamos so- $9.50. %
Taip nusprendė upių in90 Warwlck StT,
Newark, N. J.
saulio judėjimą, kad pasiliuo- cijalistai dar labjau temdino.
Labai gaila, kad ne visi'sve spektortus Beese W. Downs Petras
Luksis,
suoti nuo autokratijos jungo.
Tiesa, žmogus laikraščius čiai atjautė tėvynės vargus ir savo raporte į pramonės se
314 Walnut S t ,
Newark, N. J.
Prakalbų pasekmės tokio^ skaitydamas daug gali sužino badaujančius brolius. Neku- kretorių. Pastarasis tą rapor Petras
Pranta,
166 N e w York Ave.,
tuojau tapo sutvertas Tau ti, bet nepalyginamai dau rie kratydami galvas atsisakė tą patvirtino.
Newark, N. J.
tos Fondo skyrius iš 40 narių! giau naudos iš prakalbų lan nuo aukojimo sakydami "ant
Raporte pažymėta, kad ka Barb. Vaškevičiutė,
71 Warwick. St.,
BVt tai eia dar ne galas. Mū kymo, suprantama, gerų pra tokių tikslų nekados neda- pitonas Mehl nesuskaitė paNewark, N. J.
kalbų,
nes
jei
dar
kas
neaiš
viau
ir
neduosiu".
Negalima
sažierių,
katrie
laive
buvo;
są ria randasi keletą kartų
N E W YORK.
po 40. Tad dabar supratę sa ku, tuojau gali kalbėtojo pa suprasti, k a tie žmoneliai jau nepildė tinkamai savo parei
Dziduck ir Karpaitis,
vo tėvynės reikalus pasiru- klausti, kad dar geriau nu čia taip sakydami. Jeigu jau gų kaipo kapitonas ir styri127 E. Mate S t ,
Arasterdam, N. Y.
pinsim, kad nei vieno mūsų šviestų neaiškias dalis. Tad nenori aukoti, tai nors nieko ninkas. Abudu bus nubaustu
J. Mikėnas,
kolonijoje neliktų, kurs prie n\es ir saugojam, kaip tik nesakyk, nes tokie žodžiai pa kalėjimu ir abudu neteks li
235 E. Main S t ,
A m s t e r d a m , N . T.
kok^ katalikų kalbėtojas at sako, kad tu pats, brolau, cencijų — vienas kapitono, A. DrabiSis,
Tautos F o n d o n e p r i g u l ė t ų .
silanko į šia. apylinkę, tuojaus tamsybėje miegi.
456 Grand S t ,
kitas styrininko.
E. E. A.
Brooklyn, N. Y.
jį kviečiame pas save.
Raporto
turinys
yra
sekanJ.
Pasniewski,
.
Ten buvęs.
87 Grand S t ,
lis.
Nesenai atsilankius Dr. Biel
NEWARK, N. J.
Brooklyn, N. Y.
skiui j Pittsburgo apylinkes,
Upę buvo apsiauciusi mig A. Struminski,
AKRON, OHIO.
184 Grand S t ,
Liepos 24 d. newarkiečiai dėjome pastangas, kad ir pas
la. Praplaukus tiltą Peorijoj,
Brooklyn, N. Y.
Liepos
20
d.
"Rūtos''
Ben
garlaivis plaukė palengva ir
išlydėjo iš Newarko ir apylin mus atsilankytų.
OHIO.
kių 600 kareivių pašauktų Dė
Gerb. kalbėtojas kalbėjo a- drovė laikė mažą susirinkimė nuolat varpu skambino. Kiek
Geo Lekavics,
dei Šamui* tarnauti į Camp pie tuos dalykus, kurie mums lį Šv. Stanislovo draugijos palaukus migla sutirštėjo ir
8406 Pulaski Ave.,
Cleveland, Ohio.
buvo
mažai
žinomi, svetainėj. Ta dieną daug na nieko nebuvo matoma.
Dix, N. J.
P. Sukis,
2004 S t Clair Ave.,
Kapitonas Mehl įsakė savo
Jų tarpe buvo nemažai ir kuriuos norėjom sužinoti, tar rių prisidėjo nusipirkdami se
Cleveland, Ohio.
"Rūtos" Bendrovė la jurininkams mėtyti šviesas ulietuvių. Kiek ikišiol iš Ne- si žinodamas, ko mes norim, ta rus.
bai auga, kaip nariais, taip pėje, kadangi buvo tamsu.
PEJTtfSYfcVANIA.
warko kareivių lietuvių išva ir suteikė.
Mazeitis,
Bemėtant šviesas staiga pas Stanley
Perstatęs Lietuvos reikalus ir turtu.
žiavo Dėdei Šamui tarnauti,
P. O. Box 360,
s .
Liepos
20
d.
Šv.
Petro
Apa
tebėta,
kad
garlaivis
atsidū
Bentleyville,
Pa.
sunku yra pasakyti, nes trūk nurodė ką daro vokiečiai ir
Kazys Lekavičia,
socijalistai, lietuviai socijalis- štalo parapija turėjo balių pa ręs tik už šimto pėdų nuo
sta tikrų žinių.
615 Cypress Aliey,
Donorą, Pa.
Pelno nuo krašto. Sulig kaikurių pasaBuvus 4 d. liepos apvaikš- tai Rusijoje ir Amerikoje, kad rapijos naudai.
J. A. Stanevičius,
500 Main S t ,
ėiojimui
išrinkta
komisija pakenkus Lietuvos laisvei. baliaus liko $67.35. Labai gra žierių tvirtinimo, garlaivis
Edwardsville, Pa.
buvo pasuktas į kraštą, kur M. VaikSnoras,
Kalbėtojas nurodė jų tikslą žus buvo balius.
bandė sužinoti skaitlių.
582 Ammon S t ,
*
Liepos 21 d. pas p. Ig. Bal riogsojo didelis senas medis.
Sulyg komisijos pranešimo, nušviesdamas jų darbus, pa
Homestead, Pa.
Kapitonas įsakė styrinin- Liet. Kat. Spaudos Dr-stė,
kiek jai pasisekė sužinoti, tai darytus ir dar dirbamus, ir trūną buvo išleistuvės Antano
600 W. Pine St.,
apie 315 lietuvių iš Newarko anot kalbėtojo: "iš jų darbų Gaurio. P. Gaurys tapo pa kui sulaikyti laivo plaukimą.
Mahanoy City, Pa.
Styrininkas
tai
išpildė
ir
lai
pažinsime
juos".
šauktas
Dėdės
Šamo,
kariuo
Iz.
Gužiunas,
Dėdei Šamui tarnauja. Bet
221 N. 3rd S t ,
Mūsų cicilikučiams buvo ge menėn. Linksmai atsisveikino vas palengva slinko pakraščiu.
Philadelphia, Pa.
kiti abejoja apie tos skaitli
A.
Palauskas,
Pagaliau
garlaivis
pilnai
su
su
visais
savo
draugais
ir
pa
ra pirtis, svetainėje raudona
nės teisingumą.
141 Moore S t ,
laikytas
ir
mėginta
atsitolin
žįstamais.
Gauris
buvo
ge
vo
it
virti
vėžiai,
mat
visuo
Philadelphia, Pa.
Ištikimybės dienoj, liepos 4
Jonas
Povilaitis,
y.
460 N. 9th S t ,
atsisakė dalyvauti parodavi- met savas nedoras darbas bai ras vaikinas, nesenai baž ti nuo krašto.
Philadelphia, Pa.
/
Kapitonas ,Mehl nuėjo ant
me šios socijalistų pažabotos siai atrodo, kuomet kas nors nyčiai aukojo puikų žaislią ar
notą ir visur kartu dirbo su pirmutiniojo denio su įsaky
dr-jos: Palangos Juzės dr-ja. jį nušviečia.
Jie tankiai užmetinėdavo lietuviais. Tikimės, kad ir ge mais mašinistui. Bet pama griūti, balkiai traškėti, tarpe
Laisvės dr-ja, Didžiojo Lietu
keliauninkų pakilo pasiauba
vos Kunigaikščio Vytauto, katalikams nebūtus daiktus ru kareiviu bus. Iš Akrono šį tė, kad tasai denis buvo pil
Tatai tuojaus ir nelaimė buvo neišvengtina.
Lietuvos Dukterų, Senasis šmeiždami vyskupą Karevičių kartą 4 lietuviai išėjo kariuo nas vandens.
Federkliai
investigatoriai
liepė visiems pasažieriams
/
Kliubas ir L. S. S. 11-ta kuo ir kitus veikėjus. Dabar gerb. menėn.
Darbininkų trūksta, nors ir kuoveikiaus eiti ant viršutinių pažymi, kad garlaivis, užuot
kalbėtojas nušvietė netik vys
pa.
plaukti upės viduriu, plaukė
brangiai yra mokama. Dar denių.
Katalikai su tautiečiais da kupo Karevičiaus klausimą,
Garlaiviu vanduo tečiau ištrižai (nuo kam£o lig kam
bet taipgi ir kun. Bartuškos, bininkai uždirba nemažiau
lyvavo išvieno. Išvien ir visas
parodos bylas mokėjo.
Ka apie kurį mūsų socijalistai, kaip 4 dol. į 8 vai., bet daugu sunkėsi ir tasai palengva po); kad kapitonas neatkrei
; skendo. Staiga pasigirdo bai pė domos į miglos pavojingu
dangi Vyčiai ir Moterys pa- taip garsiai šukavo. Pasirodo, ma davar© ir iki 6, 7 dpi.
sus trenksmas. Kaminai ėmė mą, bet liepė tik sksanbiati.
rodoje prisirengė savomis lė- kad tai tik socijalistų raudo-

KALTINAMU KAPITONAS
IR STYMNINKAS,

VISIEMS GERB. KIMINAMS IR AMERIKOS LIE
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME,

*

I

kad
Katik išėjo iš spaudos
labai reikaliaga ir naudinga knyga,

Plati

:-:Šventa Istorija:-: j
Seno ir Naujo įstatymo.
RYMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖLIS.
Sutaisė
MAG. SO. THEOL. KUN. D. BONčKOVSKIS.
Lietuviškai vertė
Dalį I, Kun. VI. Mironas,
Dalį II, Kun. K. Kazlauskas.
•

Išleista lėšomis
Draugas Pub. Co.

.

.

-

Kaina apdarytos $1.00
Perkantiems daugiau ir mokykloms nuolaida.
DRAUGAS PUB. CO,
1800 VVest 46th Street,
-:-:Chicago, Ulinois.
••

i

L. R. K. LABDR. SĄ-GOS
CENTRO VALDYBA.
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VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARBENĄS :

S

|

Dvas. vadovas kun. Myko
Ktoojl M t t l m t t , 6mr$rU aut wM•akymo Kintai Ir orarkotai. r«rlas Krušas, 3230 Auburn ave.,
tės nuo $ l t iki $6», dabar parBldooda
| l l ir W.
1 lfauji po
Chicago, HL
daryti gatavi nao $11
Iki $16 alntal Ir ovarkotal. n « o
Pirm. Antanas
Nausėda,
$ 7 . l t Ik! 18 dolarli}.
Plinka
p?finnklnia*
kaflla
1658 Wabansia ave., Chicago,
p a m a l t a ©rarkotų.
HL
Viaal mažai vartoti alntal Ir
orarkotarertėm nuo f t f tkl
Vice-pirm. Pranas Very$ • ( . Dabar $6 kr aogSčlan. Kal
a t e nuo $1.6t lkl $4.5t. Valkų
ga, 4539 So. Marshfield ave.,
alatal n u o $1 • • Iki $7. S t,
Chicago, Tll.
Uaoa Ir Koparaf.
Nut. rast. Julijonas Šliogeris,
1424 So. 50th Ct., Cicero, I1L
8. OORDOII.
Fin. rast Aleks Dargis, 726
I 1411 i , BalsteaT BL, O d c a c o . m .
W. 18th s t , Chicago, DL
Iždin. kun. Antanas Staniu- TlIllIlIlIlIttlIlilIlIlflfEIlIlIlIlIlISfillIIIIIIfiat
kynas, 2634 W. 67th S t , Chi imiimititiiiiiittnmiiimnnimmmtitiii

m.

cago,

NUSIPIRK MOSTĖS

•

DIREKTORIAI:
Visi Chicagoje.
X
Frank Veryga,
4539 So. Marshfield ave.
Jonas Petraitis,
4549 So. Talraan ave.
Povilas Mažeika,
3315 Auburn. ave.
Kun. Mykolas Krušas,
3230 Auburn ave.,
Juozapas J. Elias,
4600 So. Wood s t
Kun. Antanas Staniiikynas,
2634 W. 67th s t
•
Kun. F. B. Serafinas,
2327 W. 23rd H .
4557 So. VV ood s t ,
And. Bruožis,
653 W. 18th s t
Boleslavas Sekleckis,
3427 Auburn ave.,
Pr. Statkus,
332 N. 13th S t ,
Philadelphia, Pa.
Rev. I. Zimblys,
324 Wharton St..
Philadelphia, Pa.
J. A. Katkus,
2204 Forbes St.,
Pittsburgrh, Pa.
Jonas Packevičia,
2104 Merriman Alley S. S.
Pittsburgh, Pa.
Rer. J. Kuras,
116 Theodore S t ,
. Scranton, Pa.
T. P. Križanauskas.
38 E. Centre S t ,
Shenandoah, Pa.
Milton Clewell, Public Square,
Wilkes Barre, Pa.
i

. \VISCONSlN.
J. Radavičia,
1425 Huron Ave.,
Sheboygan, W i a

T&i BUSI GEAOTS! Ją išdir
ba Mentholatom Co. PrieS eitiant
gidt ižtepk veidą motčia per ke
lia vakarui, o padaryi veidą tyru
ir skaisčiu baltv.
Toji rncatla
Jima plėmaa raudonai, juodai ar
b* Hakaf ir praSalina visokiaa
spao^oi nao veido. Kaina dėžu
tei 50c. ir $1.00. Pinigas galit
riuiti ir Stampomi*.
J. RIMKUS,
P. O. B o z 3 6 , Holbrook, Bfasa;
inriiiniifiiiiiiiiiiiiiiiiitiifiiiiiiniiiiifiiiiii
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Amerikos Lletuv. Mokykla
Mokinama: aneilikoa iv lietnrlakoB kalbų, aritmetikos, knygvedyatėa, stenografijos, typewriting, pirk*r*«m »*f- •-.. *a». v a l s t istorijoa,
M,i/uiuos įatonjoa, geografijos, poli ti
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-'
. Mokinimo valandoa: n o o 8 i r t b
Iki 5 po pietų: rak. a n o 7:11 lkl 9:81
8J01 a o . HaJsaat B e
Oaieagn. 10.

a

Dr. M«Stupiicki
3109 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Valandoa: — 8 iki 11 iš ryto;
6 po pietų iki 8 vak. Nedėliomia nuo 6 iki 8 Tai. vakare.
Telefonas Tardą 6188

Tel. Cicero 158.

Dr.
S. NAIKUS
LIETUVIS GYDYTOJA*
IR CHIRUROAS
4847 W. 14tb 8 t ,
Cicero, DL
VALANDOS: nuo 9 iki 12 išryto,
nuo S lkl 8 po pietų, a n o t Hk
2 rak. Ifsdėltomla: a n o 9—12.
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PIRKITE

WS.S.

,

JOSEPH G. V70L0N
Lietuvis Advokatas
21 So. LaSalle S t ,
Tattaiaaa 2911 W. 22nd Street
Rockwell 8999
Residence Humboldt 97
CHICAGO, LLLINOI8
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VISOSE DIRBTUVĖSE RE PAKĖLĖ UŽ GAZĄ KAINĄ.
KRUTUOS DARBININKUS.

Illinois valstijos taip vadi
Tie darbininkai yra reika namoji viešosios gerovės ko
misija staiga paskelbė, kad
lingi prie karės darbų.
pakelianti kainą ui gazą, ko
Chicagoje bris darbininką senai labai norėjo gazo kom
rekrutavimas. Pradėjus ryt panija Poeples Gas Light &
diena, rugpjūčio 1 d., vyriau Coke Company. Kaina pakel
sybė pareikalaus kuoveikiaus ta net 27 nuoš. Seniau už
pristatyti 10 tūkstančių darbi tūkstantį kubiškų gazo metru
ninkų iš tij visų dirbtuvių, ku žmonėms reikdavo mokėti 60c,
rios išdirba karei nereikalin gi nuo dabar net 88 centai.
gus daiktus. Tie visi surekru
Dabar bus svarbu nugirsti,
tuoti darbininkai bus prista ką gi į tai pasakys miesto val
tyti prie karės medžiagos iš
dyba.
i

•

dirbinio. Bus imami tinka
miausi ir apsipažine su- viso
kiais darbais darbininkai.
Darbininkų
rekrutavimu
dirbtuvėse užsiims, taip va
dinamas, darbininkų komite
tas, kuriam savo reprezentan
tus turės federalė valdžia,
fabrikantai ir darbininkai.
Šitas komitetas spręs, kiek
katra dirbtuvė turi pristatyti
valdžiai darbininkų. Kiekvie
nam fabrikantui, be to, bus
pranešta, kokį skaitlių savo
darbininkų turi pristatyti.
Tai bus pirmas žingsnis
gauti užtektiną skaitlių dar
bininkų, šiandie labai reikalin
gų gaminti karės medžiagą.
Darbininkų rekrutacija suplenavo šalies darbo departa
mentas. Tie pienai kaskartas
vis plačiau bus išvystomi.

Trumpoj ateityj pati fede
ralė valdžia užsiims darbinin
kių pristatinėjimu i katrės
medžiagos dirbtuves.
Per sekančius dvyliką mė
nesių, sako Jolm B. Densmore,
generalis darbo direktorius
Su v. Valstijose, bus reikalin
ga nuo 3 ligi 4 milijomi dar
bininkų prie darbo karės me
džiagos dirbtuvėse, neskai
tant tų, katrie jau dabar dir
ba tose dirbtuvėse.
Dirbtuvės, kurios gamina
nereikalingą karei medžiagą,
turi iš kalno žinoti, kad per
metus neteks tiek darbininkų.
Rytoj jau bus žinoma, kiek
Illinois valstija turi pristatyti
darbininkų į karės dirbtuves.
Iš kiekvienos valstijos bus pa
reikalauta darbininkų. Darbi
ninkų paskirstymas pareis iš
Washingtono.
Po rugpjūčio 1 d. kiekvie
na karės medžiagą gaminanti
dirbtuvė ir turinti daugiau
100 darbininkų, turės but val
džios kontrolėje. Sau darbi
ninkų iš kitur negalės gauti,
kaip tik per valdiškąjį darbo
biurą.
Be kitko yra projekte ir tas,
kad karės medžiagos dirbtu
vėse darbininkams užmokes
čius reguliuos ne darbdaviai,
bet pati valdžia. Valdžia nuskirs darbininkams užmokesnį
tokią, kad jie be jokios bai
mės galėtų pragyventi su sa
vo šeimvnomis.

ALLINSON NUBAUSTAS
KALĖJIMU.
Brent Dow Allinson, žino
mas jaunas ehicagietis paci
fistas, kurs atsisakė kareiviau
ti, karės teismo nubaustas 15kai metu kalėjimo.
Allinson buvo laikomas ka
rės stovykloje Grant. Tenai
įvyko ir karės teisinas. Po ši
to išgabentas į Leavemvorth,
kur turės atbūti bausmę.
Karės teismas ji nubaudė
kalėjimu ligi gyvos galvos už
nenorėjime kareiviauti. Teeiau AVashingtone bausmė su
mažinta ligi 15 metų.
Allinson pažymėjo, kad jis
neteisingai
nubaustas, nes,
girdi, niekas jokio žmogaus
prieš jo norą negalįs priversti
kareiviauti.
Už savo nepaprasta atkak
lumą Allinson visa savo jau
nystę turės praleisti kalėji
me.
TAIPGI MOTINA!
Po numeriu 8311 Sangamon
gat. policija iš basmento iš
traukė 5 metu amžiaus merge
lę Mary Kendall, Annos Kendall dukterį.
Motina ta savo mergelę per
kelias savaites paeiliuj laikė
basmente, kankino ir plakė.
Išpradžių gerieji
kaimynai
duodavo mergelei šio-to pa
valgyti; paduodavo per lan
gelį.
Bet kuomet tasai šelpimas
nusibodėjo, apie tai pranešė
policijai.
Mergelė buvo išbadėjusi,
apdriskusi, vos tik laikėsi ant
kojų. Policija ieško motinos.
Nes toji kaip tik suuodė, kad
jai už tai gali but karšta, ne
žinia kur išdūmė.
KERENSKIS J A U ESĄS
AMERIKOJE.

Chicagoje gauta žinių, kad
iš Europos Amerikon atkelia
vęs Kerenskis, žinomas soeijalistinės Rusijos buvęs pre
mjeras, kurį bolševikai savo
sukilimu nuvertė.
Nesenai laikraščiuose buvo
pranešta, kad Kerenskis esą1
Prancūzijoje, ir kad atmainęs
CHICAGIEčIAI KAREIVIAI jis ten kelionę į Ameriką.
Ž U V ? IR SUŽEISTI
PRANCŪZIJOJE.
Ties East 83 gat. ir ežeru
Illinois Steel įstaigose nuo
Žuvę mūšiuose marininkai:
vieno namo stogo nukrito ir
korpor. \Villiam Otto ir Ch.
žuvo ant vietos darbininkas
H. Kellum.
John Pawlak.
Armijos: Žuvo virėjas Arthur B. Olstrom.
L. Vyčių 13tos kuopos domai.
Pavojingai sužeisti: Eobert
Esate kviečiami atsilankyti, seJ. Bangert, Chester A. Ambler, John A. Cross, Mark N. redo8 vakare 7:30 vai. į susirin
kimą, nes turime labai svarbų
Frostle.
reikalą. Gavome laišką iš 4tos
kuopos, ir esame užkviesti, idant
Illinois valstijos maisto ad
dalyvautumėm ant jų vakaro, o
ministratoriaus pagelbininku vakaras įvyks tą pati vakarą, t.
nuskirta Robert Stevenson, y. seredoj, liepos 31, 1918 m.
Jr.
Turime visi apsvarstyti ir trauk
ti j jų rengiamą vakarą. Marš
Policija paieško vyro ir mo visi i Davis Sąuare parką, o iš
teries, kuriedu anądien tran ten j Dievo Apveizdos parapijos
kėsi raudonu automobiliu po svetainę.
J. Parkauskis pirm.
miestą ir apvogė kelis namus.
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ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.
Juzefą Nutotrt, 4600 Gross Ave. —
Ačiū Širdingiausia sesute už prisių
stus $50.00 "Draugo" B-vės 5ėrų.
Certifikatą
Šiandie į d u o d a m e Jūsų
kontesto komiteto pirmininkui.
Joanna šiaudrUienė, 4525 So. P a u 
lina St., M. Dajoraitč, 4300 S. Wood
St., Juozas Kardelis, 4456 S. Honore
Str., p-lė Marijona Brenzaltė, Mote
rių Sąjungos 31 kp. pirm., M. Setkaitė ir B . Tiškus. — Visi nuo Town
of Lake.
P o $10.00 Šerų gavome.
Ačiū labai. Valio 3v. Kryžiaus par.
mūsų rėmėjai.
Malonėkite atsiim
ti certifikatus pas K-to pirmininką.
Simas Butkus, Vladislovas Kava
liauskas, Motiejus Mažeika ir A u š 
ros Vartų Draugystė.
Visi n u o
North Side. — 28 d. šio mėnesio ga
v o m e po vienų šėrą. nuo kiekvieno iš
Jūsų.
Neišpasakytai džiaugiamės ir
dėkavojame Jumis visiems.
§ėrų
certifikatus išsiunčiame kun. F. K u 
dirkai. Malonėkite atsiimti.
Alena Stulgi nskaitė, 1530 So. 50
Ave., Cicero, 111. — Ačlu labai gra
žiai
sesute už du paimtus
Šerus,
šiandie išsiunčiame ir certifikatą.
Apolinaras Niperaviče, Baltimore,
Md. — Laikrašti Tamstai pradėjome
siuntinėti. Kaina j o : m e t a m s $5.00,
mėnesiui 50c.
P . D ė d i n a s Kohler, Wis. — Ačiū
už $2.00. Siuntinėsime laikraštį per
5 mėnesius.
J. Bertulis, Livingston, 111., M.
Bichusas, Nevv York, N. Y., JT. Gi
nimas. Frieland, Pa., J. Meškauskas,
Indiana Harbor, Jnd., M. Jakimonis,
Ernest, Pa., J. Kazakevičius, Wilkes
Barre, Pa., P . Donls, Ledford, 111.,
A. Milasis, I * Salio, 111. ir A. Buivid, Sheboygan, Wis. — N u o visų po
$5.00 už "Draugo" prenumeratą ga
vome. Ačiū labai.
Apsimokate už
visus metus.
J. Shokalis, Rochester, N . Y. ir
Pr. Raubenis, 4634 Wcucworth Ave.
—- Metinės prenumeratas per jūsų
agentus gavome.
Ačiū labai.
J. Stusis, Greenfield, Mass. Ir G.
Pinkauskas, Newark, N . J. — P o
$3.00 prenumeratos gavome.
Apsi
mokate už pusę metų.
Ačiū labai.
P . I.eika, Waco, Texas ir J. \Valskis, Houston, Texas. — Gavome po
$2.50 už "Draugą".
Ačiū.
Siutinė
sime per 5 mėnesius.
S. Valackis, 4617 So. Rookwell St.
— Ačių už $2.00. Apsimokėję esate
iki 29 Lapkričio šių metų.
A. Civas, Garden, Mass. — $1.00
gavome. Siuntinėsime "Draugą" iki
23 d. Rugpjūčio.
T. Gališauskis, Racine,
Laišką gavome. Prašymą
me.

Wis. —
išpildysi-

M. Masiulytė, Racine, Wta. ir P .
Daknis, Marvey, 111. — Gavome už
"Draugą"
po
$5.00. :
Ačlu Ubai.
Podraugiai ir adrsesus permainome.
Jonas
Karosas, b. "Darbininko"
redaktorius. — Laišką iš camp'ių ga
vome.
"Draugą" siutinėsime.
La
bų dienų ir geriausios klotie* siun
čia visas "Draugo" štabas.

IS CHICAGOS IR APIELINKES KOLONIJŲ.
Iš CICERO, ILL.
..

Viena šitos kolonijos veikė
ja, p-lė O. Nausiedaitė iškėlė
pokilį paminėjimui savo var
duvių sukaktuvių.
Daugelis
iš žymesnių kolonijos veikėjų
buvo pakviesta. Visi gražiai
pasilinksmino.
Viskas atsi
buvo jos name, liepos 25d. va
kare.
.

L. Vyčių 14 kp. žada kokį
nors naują ir netikėta pro
gramą įvesti kiekviename su
sirinkime. Tiktai atsilankiu
sieji į susirinkimus galės apie
tai žinoti, pamatyti.
Taigi,
dabar netingėkite lankyties į
susirinkimus, o valdyba lai
neužmiršta išpildyti savo prizadų.
.
•

•

Liet. Vyčių 14 kuopa auga
narių skaitliumi ir stiprėja
dvasia. Laike susirinkimo lai
kyto liepos 24 d. kuopon įstojo
p l ė s Adolfina ir Bronislava
Mikutaitės ir p. Kasparas Jo
nelis.

ĮPfMI—MH

roko, kuris
Šamui.
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Lajkydami savo nepaprastą
susirinkimą panedėlyj, liepos
22 d. vakare ką ten nesvars
tė. Susirinkimas buvo pilnas
gyvumo. Pirmiausiai svarstė
apie seimą. Išnešė rezoliuci
jas, kad butų naudinga jei
organas "Darbininkas'' virs
tų dienraščiu; rasta reikalin
gu, kad butų įsteigtas geleži
nis darbininkų fondas dėlei
nekuriu svarbių Lietuvos rei
kalų. Žinoma tinkamiau butų,
jei kuris kuopos delegatas ineštų šituos įnešimus seimui
žodžiais, negu kad siųsti raštu.
Buvo dėjimas pinigų delegatoi kelionės lėšų padengimui
Per praeitą susirinkimą nemažokai sumetė. Tą patį pa
darė per šį susirinkimą. Su
klojo bumaškas ant stalo šie:
Jonas Kaikaris $5.00, kun.
F. Kemėšis $2.00. Po 1 dol.:
M. Karkauskas, B. Lenortavičius, O. Nausiedaitė, PI. Ambrozaitė, J. Paterabas, P.
Zdankus.
Viso $13.00. Pe
reitame susirinkime suaukota
$22.00. Išviso $35.00.

«*•»
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tarnauja Dėdei

Nemažas būrelis šitoje ko
lonijoje yra susipratusių dar
bininkų ir darbininkių.
Jie
beveik visi yra susispietę vie
natinėje, 49 Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos kuopoje.
Ir
visi, galima sakytį veikia.

mm

BEETH0VEN0
Į Muzikos Konservatorija
~
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CMATTZMAS užpuola
Žmogų
kuris yra lanke.
Skauduliai sustyrima j o muskulių
Ir atima Jo energija.
I š pirmo užpuolimo gauk Sloan's
Llnimenta lengvas vartojimui,
jis
{sigeria į k a n a b e jokio trinimo
ir
palengvina kaudėjimus.
P o Ilgam važinėjimui šaltam arba
netingiam ore patepk Sloan's Linim e n t ų skaudamas randas ir sustyrusias muskulas.
D e l skaudamų strėnų, neuralgijas,
ir kitų ligų!

Sloan's
Liniment
H/L L S

s
~
=

Tra tai vienintele Uetvrlaka mosikos m o k y k l a Suvienytose Valstljose, kurioje mokiname skambinti piane, mandolina, gitara, smaiknoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pačlacaųjų m s t r e m e n tų, teorija, Harmonija ir mnslkos istorija.
Geriausias laikas mokintis muzikos, tai Jaunose dienose. Tėvai
Besigailėkite vaikeliams duoti proga. Vi maža nimokėanj, turėsite
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mn«ų prieinamos. Del
platesnių Halų ateikite ypatiška. arba rašykite:

|

i

A. S. POCIUS

i 3259 S. Halsted St. Tel. Canal 2122 i
s

s

Ant 'čiii Lubų
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LIETUVIŠKA KRAUTUVE

ERNEST WEINER Ory Goods
5 1800 W. 47th Gatve,

Kampas Wo*d gatvė*

' /°/J//Y*.

Mes dnodame dvigubas itempas
Ketveriais ir Subatomis.
Dideliame pasirinkime gaunami,
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, šlebes ir Jekutės.

Sergėkite »vo Akis
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ALEX. MASALSKIS

Resid. 9S1 S. Aabland Blvd. Cnloaoo
Telefonas Haymarket S644

GRABORIUS

Smetanas gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimų del Jūsų akių.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuometraidėsliejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sia patarnavimą už prieinamą kai
na, net taip šernai net iki 88.00
Kgaaminas suteikiamas dykai.

Llstnvii gra
borina Atlie
to v i s o k i a s
laidotuves koplgiansial. Tu
riu savo karą
bonus ir auto
mobilius.

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas ir chirurgas
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8854 S. Halsted St., Chicago
Telefonas Drover 9698
VALANDOS: 10—11 ryto *—8 po
pietų; 7—8 vak. Nedėliome 10—18 d.

Viena kuopa vistiek neį
stengs siųsti delegato.
To
Taipgi didės
dėl reiktų susidėti su apskri
nė dal} grabų
JOHN SMETANA
čio kuopomis, kurios vienos
MIIHIIIIIimiflIlIlIlIlIilIlIilIHIlflIlIlIllHfll
patįs dirbame
Akių
Specijalistas
negalės siųsti. Dabar lai ki
8307 Anbnrn Ave.,
tos Są-gos kuopos pasirodo 18018. Ashland A., Chicago
Telephone Drover « l t f .
18-tos gatvė*
i » * » i
su tiek kapitalo: Tuomet ap i-čios Kampas
lubos virS Platt'o aptiekos.
Kambaris
14, 15, 10, 1? Ir 18
skričio kuopos susidėjusios
PRAKTIKUOJA 36 METAI
Tėmykite į m a n o parašą.
iiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
galės kelis delegatus išsiųsti. Valandos: n u o 9 vai. Išryto iki 8
Gyvenimas ir ofisas
S149
8.
Morgan St., k e r t ė %% St.
vai. vakare. NedėlloJ nuo 8 ral.
I
A. A. SLAKIS,
Dabar tiktai dirbkite išsijuo ryto iki 18 valandai dieną.
CHICAGO, ILL.
1
Lietuvis Advokatas
sę ir stengkitės viena kitą
Specijalistas
MoteriSku
Vyrišku ir Valko
LAV7YER
pralenkti, bet ciceriečius, ne
B
-/Taipgi CnroniSkų Ligų.
Ofisas mieste:
OFISO VALANDOS:
tikiu, kad by kuri kuopa pra
13-tų labų — Kambaris 1S03 i
iki 9 ryto, n u o 12 Iki t po plst
- nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėlios
Associatlon BIdg.
lenktų. Jeigu ciceriečius ir
vakarais ofisas uždarytas.
19 So. LaSalle St.
pralenktų, tai jie nepyktų, už
Telephone Tards 087.
Chicago, IU.
Telefonas
Randolpb
2808
tai, ale dar džiaugtus, kad gy
Utarninko Ir Pėtnyčios vaka
vena susiedijoje tokhj veiklių
rais nuo 7 iki 9 vai.
S255 So. Halsted Str %
kuopų. Bet aš visgi sakau, Aš tūrių farmas ant pardavimo Ir
-f
Tel. Yards 6491
kad netikiu, kad kas cicierie- mainymo geriausioj dalyj VViscon- llllllllllllllllllllliflIlflIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIII
sino — žemė
derlinga.
Kaina
čius pralenktų.
$1000.00 ir augščiąu. Turime farmų
ADVOKATAS
į
su budinkais, Suliniais, ir be.
Ark
Ant galo svarstyta apie
Veda Bilas Visuose Teismuos*
NORINTIEJI P A G E R I N T
liai, karves, vežimas ir tt.
Viskas
Darbininkų Užeigą, kuri ran parduodama ant lengvų išmokeščiu.
Ofisas DldmlestyJ:
SAVO B Ū V I
09 W. WASHTNGTON S T R E E T
IŠEINANT IS SUNKIAI D I R 
dasi po num. 1447 So. 50th Pirkusiems farmas kelionės lėšas
Kambaris 609
BANČIOS KLESOS.
Savo Kuo
Tel.
Central 6478
Av. Nutarė įvesti nekuriuos atmokame.
sose valandose
galite
išmokti:
Ofisas a n t Brldgeporto:
Kirpti, siūti ir prosyti ant gerų
Norint daugiau informacijų, kreip
9906 SO. MORGAN S T R E E T
pagerinimus. Julius Čeputis
mašinų.
Tel. Yards 4681.
kitės pas mane.
KURSAS $15, $25, $35 Ir $50.
sutiko būti jos vedėju. ŠiuoGyvenimas, 919 W.
ant lengvų išmokščiu.
Ateikite
S. SPRUGIS,
Tel. Yards 780
mi susirinkimas tapo uždary
šiandien \ mūsų mokyklą ir per
2209 W. 23 Place,
sitikrinkite.
8I—
tas.
Kambaris 410-417 Prieš City Hali
Chicago, 111.
MASTER T R A D E S SCHOOL
Beje, dar elektrikiniam fenui Telefonas Canal 1924
119 N . La Salle St.
Darb. Užeigoje įtaisyti auko r o T o ^ o T o T o T o ^ ^ l T r y o T b ^ ^ e ^ ^ c <*|»s»Ma— +mtmm9m+mlKm»<wswi»»»»»••i y T e l e f o n o s Boulevard 7179
DR. P. ŽILVITIS
jo : kun. H. J. Vaičiūnas $1.00,
DAKTARAS
Ir
Jonas Kaikaris $1.00, PI. AmTelefonas:
MoKlaley
8704
CHIRURGAS
A N T PARDAVIMO.
brozaitė $1.00.
Dar kiek ir
9915 South Halsted Gatvė
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
CHICAGO, ILL.
Parsiduoda labai plgtal 4 kamba
smulkių tapo sumesta.
Vi
GYDO
VISOKIAS
LIGAS
rių namelis su gazu ir maudyne, sy
siems aukotojams ačiū.
S457 South Western Boulevara
kiu su vienu arba dviem lotais ir
BSsMSSssi W. S5-tos Gatvės.
Pr. vištoms jardu.
f,

Pr. G. M. GLASER

.FARMOS..

i

V. W. RUTKAUSKAS

4828 So. Oakley Ave.

Tel. Drover 7048

Reikalinga mergina
ar
moteris
del apsigyvenimo prie familijos, k u 
BARGENAS.
Telefonas: PULLMAN 849
ri parėjus iš darbo vakarais Ir šven
Parsiduoda
"Chalmers
Master
Dr. D. J. BAG0ČIUS
tadieniais norėtu pagelbėti prie ruo
Six" 7 sėdynių didelis Tourlng a u 
LIETUVIS GYDYTOJAI
šos ir vaikučius kartais
padabotų
tomobilius.
Naujai
numallavotas.
I R CHIRURGAS
už pragyvenimą.
Rataplaukis A 1, geram padėjime.
19781 SO. MICHIOAN AVTB,
Didelis bargenas, atsišaukite.
Atsišaukite ant antrašo:
ROSELAND. ELLINOI9
8317 W. 66th Place,
Chicago, 111.
« —
1548 W. 46th Str.,
Telefonas Tards 7125
Paieškau savo pusbrolio Motiejaus
Vlterto, paeina iŠ K a u n o gub. Ra
seinių apskričio, Žvingių parapijos,
Lapkasių sodžiaus. Pastaruoju lai
ku gyveno Pittsburghe, Pa.
Jis
pats ar kiti malonėkite pranešti šiuo
antrašu:
Ona Trakšelaitė^4625 S. Marshfield Ave., Chicago, 111.

A N T PARDAVIMO
N a m a s Ir lotas ant 4 lubų, randoe
neša $40. i mėnesį. Viskas gerame
padėjime.
Kaina $3600.
Iškalno
$1000, kitus galima mokėti po biskį
ant lengvų išmokešclų.
Ateikite ir
pamtykite.
W. P. Durack,
1922 So. Union Ave.,
Chicago, 111.
2-ros lubos i i priešakio.

Reikalingas barberis, kuris norėtų
dirbti vakarais arba visada.
Mel
džiu atsišaukti tuojaus.
miiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininm

Veikime kuopa tikrai pasi
žymi, visokius reikalus svars
4500 So. Marshfield Ave.
to. Tartasi apie apskričio iš Telefonas
Yards 4255
važiavimą, apie seimą. P-nas
Jonas Varanius per kuopą pa
PIGIAI PARSIDUODA
rapijai paaukojo $5.00. Kiek
tapo paimta knygelių parda automobilius 3 pasažierių, ge
vinėjimui tikietų del naudos roj tvarkoj, gvarantuotas. Sa
parapijos.
Parapijos bazare vininkas važiuoja j kariuome
kuopa žada kuosmarkiausiai nę! vertas $1,085.00, parduo
pasidarbuoti.
Ant galo per du ui $475.00. Kreipkitės po
skaitytas buvo laiškas su lin adresu: J. J. B., 2511 W. 45th
kėjimais nuo nario Jono Na- PI., Chicago, UI.

Vežimas su
Parsiducda labai pigiai pas K.
Kaplan and Sons, Leather ir Finding
Krautuvėj, 4648 So. Aabland Ava.
Pirkite sau skuras, Čeverykus ir
kitus reikalingus dalykus ceverykams nuo mūsų.

Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENTISTA8
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomls pagal sutarimą.
4719 SO. ASHLAND AVEJTUB
arti 47-toa Gatvės.
i « » » »
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BANK

C0FFEE

Home Bleud vefimų
pardavėjai ir daug
krautuvių parduoda ta
pačl« kava po 80c.
GERIAUSIB
SVTESTAS

46c

sJOST S£DE
1878Milwaukeeav
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHI 8 0 5 4 M i l w a u k e e a v
1045 Mllwaukee A
1510 W.Madisonst.
Stocks ir Bonds Perkami Ir Parduo 8800 W.Madison st.
dami veiklus darbas. Andrews & CJo.
108 So. L a Salle St., uždėta 1900 m.

19c

Riešučių Sviesta>
Labai geras po

29c
1644 Vf.Chlcago a v
1886 B l u e l s l a n d a v
8618 W. North av.
1917 So. Halsted s t
1832 So. Halsted st.
1818 W. 19th st.

COOOA
sulyginę s u
bent, kokia.
H sv.
8108 W. 89nd e t

14c

DAIRY

41c

NORTH S I D E
406 Vf.Division s t
SOUTH SEDB
78a W. North av.
9088 Wentworth a v 8640 Lincoln av.
8487 So. Halsted st. 8844 Lincoln av.
4789 B. Aabland av. 8418 N . Clark s t

•

