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TALKININKAMS TEKO 200
MIESTŲ IR MIESTELIŲ
Paima 35,000 nelaisviy ir 700
armotu
Gen. Foch paaugštintas Pran
cūzijos maršalu
TALKININKŲ LAIMĖJIMAI.

i VAKARŲ FRONTO STOVIO
APŽVALGA.

PARYŽIUS JUOKIASI IŠ
VOKIEČIŲ ARMOTŲ.

žmonių neapykanta prieš vo
kiečius didėja.
Paryžius, rugp. 7.-—Vokie
čiai vėl pradėjo bombarduoti
Paryžių su savo toli-siekiančiomis armotomis.
Paniekinanti šypsojimai ir
juokingos kalbos sutiko pirntį sprogstančią bombą. Nes
Paryžiaus gyventojai šiuo lai
ku vokiečių bombardavimo ir
tikėjosi. Nors oras buvo žiau
rus, šimtai žmonių sėdėjo ant
savo terasų, sveikindami kitskitą juokingomis kalbomis.
Kada nugirdo, jog vokiečių
bomba netoli Paryžiaus už
mušė keletą moterų ir vaikų,
buvo gi Mėti rustųs išsireiš
kimai ir viltis atsilyginimo.
"Kiekvienas iš tų šūvių
kaizeriui kainuos didelį skau
smą' \ išsireiškė drūtas ame
rikonas kareivis. Tas jausmas
randasi visuose Parvžiaus gvventojuose.
Paryžiaus
bombardavimas
sustiprino paryžiečių pasiža
dėjimą kariauti tol, kol vokie
čių militarizmas nebus sutraš
kintas.

SIIV. VALSTIJŲ NUOS
TOLIAI KARĖJE.

AMERIKONŲ PASIDAUGI
NIMAS SUJUDINA VOKIE
ČIŲ DVASIĄ.

•

Washington, rugp. 7.—Va Mato, kad Ludendorff me
luoja.
kar paskelbtame karės lau
kuose nuostolių surašė yra 358
Londonas, rugp. 7.—Reu
kareiviai ir 1^0 jurininkų.
ter'io korespondentas anglų
Iš to skaitHaus užmušta 51 karės stovykloje, Prancūzijoj,
kareivis ir 7 jurininkai; pavo sako:
jingai sužeista 313 kareivių ir
"Vokiečių moralis nupuoli
18 jurininkų.
mas del nesenai įvykusių daik
tų yra žymėtinai padidintas
ARCHANGELSKE AMERI
didžiu amerikonų pasidaugi
KONŲ KAREIVIAI DIDŽIAI nimu. Tame dalyke, vokiečių
GERBIAMI.
vadai dabar moka bausmę už
slėpimą ir klaidingą perstaty
Laikomi už Rusijos iš vadu o mą. Vokiečių vadų melagys
tojus.
tės dabar išreiškiamos su pris
tatymu mūšio linijon stiprių
Kandalaska, rugp. 4 (Suvė
amerikonų kareivių ir jų gar
linta).—Amerikonų kareiviai
bingu ir narsiu pasirodymu
su talkininkų kareiviais išli
mūšiuose.
Vadai to nebe
po mieste Archangelske. Pir
gali jokiuo bndu žmonėms iš
moji dalis tarptautinės ka
aiškinti.
riuomenės turėjo Rusijos ofi"Vokiečių tarpe pradeda
cierių susivienijimo atstovus.
kilti nepasitikėjimai. Jie ne
Amerikonai bltvo pasveikin
betiki Ludendorff'o praneši
ti su didžiu entuzijazmu šiau
mams ir su nuliūdimu mato,
rinėje Rusijos dalyje. Žmonės
kad Vokietija yra pliekiama.
tiki, kad Su v. Valst. yra visai
Gi nuo jų tas slepiama y >
be saunaudiškų interesų Rusi
jos žvilgsniu ir žiuri į juos,
JAPONIJA KARIAUS
kaipo į išvadifotojus nuo teu
PRIEŠ VOKIEČIUS RY
tonų.
TUOSE.
Archangelsko gyventojai ka
reivius priėmė su linksmais
šauksmais. Kareiviai išlipę i- Tai darys, kad apsisaugoti
, k nuo pavojaus.
maršavo Arelumgelskan, kur
jau buvęs įvykęs sukilimas
Tokyo, rugp. 3 (Suvėlinta).
prieš bolševikus. Sukilimo va
N
dai paprašė žmonių užstojimo —Japonijos premjeras gra».^. >
Terauclii savo pranešime kasuž talkininkus.
link talkininkų veikimo SibePaskutinis bolševikų prieši
rijoje sako, kad Japonija im
nimąsi įvyko šeštadienyj . Jie
sis militarinių žingsnių, jeigu
buvo visai sumušti geležinke
o kų-slovalri padėjimas
te
lio stotyje Ysakagorke.
reikalaus. Premjeras taip-gi
Bėgdami iš Archangelsko, paaiškino, kad Japonijai pribolševikai nusinešė 40,000.0(K) i»'ks kariauti prieš vokieeiurublių pinigais ir daugybę ki austrų pavojų rytuose. jr-igu
tokio turto. Bet paliko daug netvarkus padėjimas Sibęrijovisokių prekių. Tiltai ir gele ] ' U SIS.
žinkeliai nesunaikinti.

PARYŽIUS, rugp. 7.-Mi- Gen. Foch laukia didžiulių
nisterių posėdyj prezidentas
armotų.
Poincare pranešė, kad Pary
žius paliuosuotas nuo pavo
Londonas, rugp. 7.—Rhcjaus, kad Chateau-Thierry at ims-Soissons fronto truputį
imta nuo vokiečių. Be šito pas veikimas sustojo, kol a!*» sali
kutinės talkininkų kontrofen- neprisirengs j>rie
tolesnių
syvos metu atimta nuo vokie žvgiu.
čių 200 miestų, ir miestelių.
Šiauriniame fronte vokiečiai
Paimta nelaisvėn 35,000 vo- nerimauja ir Bavarijos sosto
kiečių, paimta 700 vokiečių j inpėdinis Rupprecht padaro
armotų ir ilgesniam laikui su- kitą atsitraukimą. Jisai angtruškinta vokiečių galybė va lams atidavė teritoriją ant
kariniam fronte.
La Bassee kanalo, viršūnėje
120 PRAPUOLĖ NUO
Garbės pilnos talkininkų ar Lys kylio. Tuorntarpu pran
TRANSPORTO.
mijos atbloškė vokiečius nuo cūzai ir anglai organizuoja
Marnes krantų ligi Aisne.
Pikardijos apylinke, apleistą
Londonas, rugp. 7.—SuvirS
Tai vis pasekmė* vyravusio šiaurėje ir pietuose nuo Som- 120 žmonių prapuolė nuo snjo vado išmintingo ir suma-! me.
torpeduoto transporto A\'ari>naus veikimo.
Artilerijos mūšiai ant Vesle. da, paskandinto anglų kanale
praeitą šeštadienį. Tarp jų yra
Ant upės Vesle įvyksta
GEN. FOCH PAAUGŠTINAvienas amerikonų kareivis ir
smarkus artilerijos
mūšiai.
MAS.
kelios ligonių
slaugotojos.
Mažose partijose prancūzų ir
Dauguma iš 650 išgelbėtų buvo
PARYŽIUS, rugp. 7.—Mi- amerikonų kareiviai persikėlė
sergantieji ir sužeisti karei
nisterių posėdyje vienbalsiai ant šiaurinio upės kranto del viai.
nutarta generolą Foch paaugs5 apžvalgymo. Vokiečiams ne
tintį. Pakeltas jis Prancūzijos pasisekė jų sustabdyti. FisZurich, Switzerland, rugp.
maršalu.
mes, kuris yra amerikonų ran
7.—Admirolas Capelle, vokie
kose,
rodos,
yra
tikslas
vokie
Be to nutarta gen. Petaufui
čių laivyno ministeris, neužil
induoti militarin} pagarbos me čiu armotu. Vokiečiai jį smar- go rezignuos. Taip praneša te
kiai bombarduoja. Amerikonai
dalį.
legramos iš Berlyno laikraš
Gen. Foch yra visų talkinin vienok miesto nepaleidžia ir čiams Stuttgart
CHILE RESPUBLIKA PRA
Tageblatt,
Londonas,
rugp.
7.—Anglų
kų armijų vyriausias vadas. iš jo siunčia patrolius kiton Munich Zeitung ir Augsberg
DEDA GAMINTI PLYTAS.
karės
pranešimas
sako:
Gi gen. Petain yra vyriausias upės pusėn.
Zeitung.
"Mes savo linijas pastūmė
Talkininku sostinėse nuoVYashington, rugp. 7. —
vadas prancūzų armijų vaka
me pirmyn Pacaut miške, ry Tarp naujų išdirbysčių, pra
moniaujama, kad sosto inpė
ru fronte.
dėtų Chile respublikoj, yra ir
dinis ilgai ant šiaurinio upės Flandrijoj, parodo, kad atsi tuose nuo Robecą.
PRANCŪZŲ OFICIJALIS Vesle kranto nesilaikys. Bet traukimas nuo vakarinės An
"Priešininkų artilerija vei išdirbimas plytų didelėje ply
tų dirbtuvėje mieste Las AnaPRANEŠIMAS.
atsitrauks pagamintosna po- cre dalies nebuvo jų pačių kia pietuose nuo Ypres".
zicijosna į šiaurę nuo upės pasiskirtas. Šiaurėje vokiečiai
mis, arti Valdi via. Dirbtuvėje
Paryžius, rugp. 7.—Prancū Aisne. Vesle linija galėtų but apleido kanalą apylinkėje PaLondonas, rugp. 7.— Ofici- randasi geriausio išdirbimo
zų oficijalis pranešimas skam lengviausiai apsiausta. Todėl, caut miško, šiaurvakaruose jaliai pranešta, kad vokiečiai mašinos ir du pečiu. Kasdien
ba:
rodos, vokiečiai protingiau nuo Bethune. Ši pozicija pa užpuolė Angliją su savo zep- padaroma apie 1,000 plytų.
Anglai sunaikino Priežastimi dirbtuvės uždėji
"Visame Vesle fronte pa siai pasielgtų atsitraukdami žymėjo vokiečių toliausią vie pelinais.
tą į vakarus Lys kylyje. Kito vieną jų zeppeliną. Apdaužė mo yra stoka laivų del aprū
dėjimas nepersimainęs.
už Aisne.
4
* Ant šiaurinio upėn Vesle Foch laukia didžiųjų armotų. se vakarinio fronto dalyse kitą, bet, turbūt, jisai pasiekė pinimo pietinės Amerikos ply
neįvyko svarbių veikimų.
savo bazę. ,
kranto įvyko nesvarbus susi
tomis.
Generolas Foch neišreiškė
rėmimai tarp mūsų žvalgų ir
mažiausių savo pienų. J o vei
vokiečių sargybos'\
kimas prie Vesle aiškiai rodo,
kad jis dar neužbaigė argu
mento su vokiečių sosto inpėdiniu ir, kad vokiečiai tarp
Soissons ir Rheims turės to
liau pasitraukti. Galuose šio
LONDONAS, rugp. 7.—Iš mūšio fronto dalies mažai vei
Kijevo gauta žinia, kad Rusi kiama, nors sparnų veikimai
joje bolševikai nužudę Tereš- turės but pradėti iš Soissons
čenka, buvusį užsienių reikalų ir Rheims apylinkių. Gali
ministerį prie Kerenskio. Te- but, kad talkininkų vadas
reščenko buvo karštas talki laukia, kol jo kariuomenė ir
armotos
nepasieks
pietinį
ninkų šalininkas.
Vesle krantą didžiame skaiLONDONAS, rugp. 7.—Bol ciuje.
Talkininkai užėmė teritori
ševikų parėdymu suspenduota
visokia privatinė koresponden jas aplink upę Ancre ir va
cija tarp Rusijos ir Anglijos. karuose apleido. Apart to, jie
Bolševikai nusprendę pas prieš vokiečius šiose dalyse
kelbti karę Japonijai. Volog- nieko daugiaus neveikė. Vo
doje suareštuota keli talkinin kiečių atsitraukimai nuo Avre
Vienos amerikoniškos organ izacijos stovykla po žeme mūšių fronte, Prancūzijoje.
l ir nuo La Bassee kanalo,
kų oficieriai.
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NĖRA VIETOS VOKIEČIAMS
UKRAINOJE
Nebus jiems vietos ir Rusijoje
UKRAINA YRA "MAŽAS
PRAGARAS".
Stockholm, rugp. 7.—"Vo
kiečiai atranda Ukrainą ma
žu pragaru", rašo redakto
rius Hoglund,
Politiken'e,
Švedijos socijalistų organe.
Hoglund ką tik sugryžo iš Ru
sijos. " N e t patys vokiečiai
kareiviai ten krypsta prie re
voliucijos. Jie keturiose vie
tose suorganizavo kuopas so
cijalistų".
Sako, yra nesutikimai taqi
vokiečių ir austrų. Austre.
žmonėms pristato šautuvus i)*
kulkasvaidžius. įvyksta baisus
mūšiai, kuriuose kasdien žū
va daugybė žmonių.
Vienoj vietoj esama armi
joj 25,000. Jie sudegino savo
namus ir kitus daiktus, kad
tik nepatektų vokiečiams. Ekoiominis stovis laba» blogam
padėjime ir mažai dirbtuvių
tedirba.

pasakė ofieieras raudonosios
gvardijos D-rui Fans Vorst'ui
ir taip rašo Dr. Hans Vorst
laikraštyj Berlin Tageblatt,
dalys kurio apturėtos VVashingtone per ofieijales vietas.
Dr. Vorst Vokietijoje yra
skaitomas už geriausį spren
dėją Rusijos reikaluose. To
dėl Tageblatt jį nusiuntė Ru
sijon, kad praneštų jos padė
jimą.
Kalbėdamas su rusais su
prato, kad jie aršiausiai neap
kenčia sovieto valdžios, bet
jų neapykanta del vokiečių
daug didesnė. Sovieto valdžia,
Vorst rašo, yra oligarchija,
baimės ir nesu valdymo val
džia.
Pranašauja laimingą sukilimą.

Pirklys D-rui Vorst pasakė:
, " K a r ė su Vokietija neužsi
baigė. Rusijoje bus pakerta
nauja valdžia. Jinai padarys
generalę mobilizaciją, ir išva
rys vokiečius iš teritorijų, ku
VOKIEČIAI PAMATO KAD rias jie turi užėmę".
EUfcAI JŲ NEAPKENČIA.
R. gvardijos of'>H-*fw p&5a*
kė: "Įvyks generalis sukili
Washington, rugp. 7.—Ru mas taip smarkus, kad laimė
sija užbaigs šitą karę. Taip sugryš mūsų vėliavai".

DU UŽMUŠTU MŪŠYJE SU*
NARDANČIĄJA LAIVE.
Halifax, N. S., rugp. 7.—Po
baisaus trijų valandų mušio
su nardančiąja laive, Stan
dard Oil kompanijos rezervoarinis laivas, Luz Blanca,
paskandintas keturias-dešimts
mylių į vakarus nuo šios prie
plaukos.
Laivo jurininkai susėdo į
valtis. Nardančioji laivė juos
bombardavo, bet paskandinti
nenusisekė. Vyriausias virėjas
ir vyriausias stalnešys buvo
užmušti, kada bomba laive
sprogo.
Antras rezervoarinis laivas,
kuris buvo dešimts mylių už
pakalyj Luz Blanca, pabėgo.
VOKIEČIAI PIKARDUOJ
VARTOJA GAZĄ.

SENATAS DARBUOJASI
m
DRAFTO REIKALE,
Vashington, r u g p . X — Va
kar senato militarinė komisi
ja, specijaliai sušaukta tam
tikslui jos pirmininko Chamberlain, paėmė svarstyti bilių
užregistravimui vyrų nuo 18
ligi 21 ir nuo 31 ligi 45 metų
amžiaus.
Washingtone yra tik keletą
atstovų buto narių. Todėl at
stovas Dent mano, kad butas
nesvarstys biliaus tol, kol
nesusirinks visi atstovai rug
pjūčio 19 d.
Nuomoniaujama, kad senakomisija bilių
t o m įii t a rinė
greitu metu perleis, nes kuo
ne visi su juomi sutinka.
Generolas Crovvder patarė,
kad rugsėjo 5 d. butų paskir
ta užregistravimui
10,028,973 žmonių, kurie draftan pa
puls., Todėl pirmininkai abie
jų butų praneša, kad bus de
damos visos pastangos, idant
bilių kuogreičiausiai pravesti.

Londonas, rugp. 7.—Dalyje
į šiaurę nuo Villers-Bretonneux, fronte šiaurrytuose am,
Amiens, vokiečių
armotos
smarkiai veikė, * praneša karės
ofisas. Vokiečiai metė nuodin MC'ADOO KELIAUJA AT
gų dujų bombas į anglų lini
GAL WASHINGTONAN.
jas.
Vokiečiai mėgino paimti
St. Paul, Minn., rugp. 7.—
anglų stovyklą distrikte į Sekretorius Mc 'Adoo
buvo
šiaurrytus nuo Merris, Flan- Glaocier parke, Montanoj, del
drijos^fronte. Bet anglai kon atsilsėjimo. Vakar, važiuoda
trataka atmušė juos.
mas Washingtonan, sustojo
Anglai paėmė keletą ne lais šiame mieste.
vių ir kulkasvaidžių Niepps
RUGPJŪČIO 7, 1918.
miško dalyje (Flandrijos fron
te).
Chicago ir apylinkės. —
—Pekinas, Kinija, rugp. 7. Šiandie ir rytoj išdalies debeKonferencijoj generolų šiau siuotaj šiandie ne taip karš
rinės kinų armijos į preziden ta.
Vakar augščiausia tempera-4
tus nominuotas Hsu Shikehang, buvęs vice-premjeras. turą buvo 101 laipsnis.

*

x i
UIIIIHIIIIIIIIIIIUII[!liU!IIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIiluiiiattMiiiiiiiHiHiuum

M

DRAUGJ

LIETUVIŲ KATALIKŲ MĖNRAŠTIS
Eina kasdieną iJkyrus nedėkllcnius.
PRENUMERATOS KAIMĄ:
Metams
$5.00
Pu-H mvtn
$8.00
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienom,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
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Katrie seka f ^ tarųjų laikų
gyvenimo bėgį, i ugirsta nuelatinius nusiskun limus bei aimanavimus. Dart ninkai nusiskundžia. del n sąžiningumo
darbdavių, o šie tnt darbininkų už nesąžining amą darbe,
Inteligentija
sk mdžiasi ant
liaudies, kad net irintį užtektinai pasišventir o darbuose
prakilnesniems id valams, liaudis iš savo pusės neužsigariėdinusi inteligenti ja, išmetinė
ja jai už pataika jimus priešingų minčių asm tnims, už apsileidimą bei : esugebėjimą
gyvenimo
tinkamai tvarkyt
reikalus ir skinti taką į šviesenę ateitį.

M

O nueik šnairi akiman, ka-

1
GERBIAMIEJI. me susitelkia vie uninčiai apPAGALVOKITE

Šiandie daaug kalbama, daugiau dar raiššoma apie Amerikos lietuvių gryžimą Lietuvon
Yra žmonių, katrie be jo po karės. Ssakoma, kad atgikio trukšmo ir be pasiskelbi- musiai Lietuuvai bus reikal in
mo nepakelia kadir šiaudo nuo n . a n e ^ -mteligentija, bet ir
aslos. Bet yra ir tokių, katrie L i e s t i dairbininkai. Norinatlieka didelius tautai ir žino-! tiems
^0ymauti į Lietuvą po
nijai darbus, bet nenori, k a d ; k a r ^ s p a t a r įiama iškalno čia,
kas žinotų apie tuos jų atlie- \ Amerikoje, ssusipažinti su kokainus darbus.
Tai gwųfa operacijom^;, visokiais amažmonių svarbiausioji žymė.
:taife
Patarriama organizuo
Tokių žmonių mes mažai ties į kuopa;is, j ratelius, taip
turime. Bet jų visgi turime, j kad pasibai*gus karei nebūtu
Reiškia, kad mūsų tautoje i sunkenybių būriais patraukti
prakilnumas posenovei švie- Į į savo mylim
ną Tėvynę su kuočia.
Tą prakilnumą kartais goriausiais norais ir viltimi,
suteršia mūsų visokios rųšies Juk sunaikiintai šaliai reikės
išdykėliai. Bet, kaip bema-1 apšviestų daarbininkų.
Prisi
tai, tues suteršimus užtemdo eis Tėvynę as t a t y t i . Prisieis
gerų žmonių dideli, prakilnus ! j 0 s griuvėsiiįuose padėti stipdarbai.
rias,
išlaikkomus
pamatus,
*
• Bus daug dairbo.
Kad tas tiesa, paskysime
•
čia tikrąjį atsitikimą.
Tie visi piparaginimai ir paPraeitą šeštadienį po pietų i tarimai yra 1labai gražus ir la"Draugo" Administracijos o-jbai naudingii.
fisan užeina trys lietuvaitės
Nes tik aatsiminkime, kad
darbininkės iš Šv. Kryžiaus | dabartinis aiimžius yra milži
parapijos, Chicagoje, — dvi nisko pram<įonės ir pirkly bos
tikros seserys ir viena anų- j išsivystymo amžius.
i
Šiandiedviejų giminaitė.
j nirė pramon<lė yra didžiai paiInėjusios sako, kur čia bu-j ui mašina, Seniau toji masitų galima nupirkti "Draugo" j na baugino diarbininką. Buvo
šėrų, nes jos norinčios pirkti, j sakoma, kad ji darbininkui atPažymėjo, kad jos norinčios i nes tik varg*ą. Gi šiandie toįsigyti šėrus ne kokiam ten ji pramonės mašina yra tikra
pelnui, ar tuščiam laikraštyje palaima žmoimijai.
pasiskelbimui, bet kad pa-j Pramonės mašina šiandie
remti mūsų gerąją, katalikiš- j nuo darbininiko nieko daugiau
ką spaudą. Pasakė, kad vi- nereikalauja,, kaip tik apšvicsos lietuvaitės, visos lietuvės j timo, tinkam10 visolciose darbo
moterys turėtų remti gerą šakose. Reiskalauja šiek-tiek
spaudą. Nes spauda kultūri inteligentiškiumo,
kvalifikacina visuomenę, gi savo skaity jos ir spe?cijalizacijos įvairiuose darbuaose.
tojus tobulina.
a
Esama liu(dininkai, kaip tai
Ir štai tos, prakilnios mūsų daugelio visookių mechanikų ir
tautos
dukterys
nusiperka amatninkų ššiandie reikalauja
1
Me\
* Draugo'' Bendrovės šėrus. patį šalies vyriausybė.
Abidvi seserys po 10 šėrų chanikai ir• amatninkai vikiekviena, gi trečioji 5 šėrus. sam pasauliyj, gi ypač Suv.
Ir meldžia, kad jų pavar Valstijose, bi>rangiai apmokadės laikraštyj nebūtų garsina m i. Apmokėėjimas laipsniškai
mos.
Nes ne tam jos perkan kįltf su pramįonės išsivystymu,
(ieras amaatninkas, mechačios šėrus ir remiančios kata
nikas, techniikas visur turi
likišką spaudą.
gražią sau iateitį, jam būvis
visuomet užttikrintas, jam neBegalo reikia pradžiugti to reikia bedartbiauti ir vargti.
kiais
apsireiškimais.
Kai•
kada mums pasitaiko nenoro
Todėl gi mums, Amerikos
mis suaimanuoti, kad daugelį
reikia
kuodaumūsų žmonių visokie išdykė- , i e t u v i a m s '
liai išveda iš kelio. Gal ir y- gausiai pasiigaminti amatninra kiek tame tiesos. Nes ki- k ? i r v l s o k lios rųšies mechataip mūsų išsigimėlių leidžia- n i k l J * . . k *f ) darbininkai vra
mi visokie šlamštai negyvuo- r c ' i k a l i n g i ™a, bet dar labjaus
Lietuvai.
tų
jų reikės Te'vvnei
w
patarimais
Bet reikia pripažinti, kad
^ a g i n i n uais,
nepalyginamoji didžiuma mu- m a ž ^ k $ & a l ėėsime atsiekti. Čia
sų žmonių yra geri katalikai, reikalingas rrealia darbas. Tas
pavyzdingi ir pilni prakilnu- darbas priguiii ne pavieniams,
i ne kokiai vi<ienai draugijai ar
mo žmonės.

susispietusi po viena vėliava—
" Dievas ir Tėvynil" žengia
prie sunkaus visuoirtenės darbo.
Nekartą teko girclėti, kad
moksleivija, girdi, nutolusi,
stovi nuošaliai, nemc>kanti įsiskverbti visuomenės širdin ir
tt.
Nesigailima me)ksleivijai
primesti net egoizme>!
Bet ar visuomenė mato ir
užjaučia moksleivij os reikalams?! Ar daug k atalikiškų
laikraščių dėdami į savo laikraščio skiltis pag arsinimus
mažiausios vertės laikraštukų, surado vietos pagarsinimui ^Moksleivio" niors karta
į mėnesį?
LaiTai darė nebe tikislo.
matomai,
kraštininkams,
Jis
"Moksleivis" neap ėjo.
jiems buvo ir yra svetimas,
tarpu
nereikalingas.
T u0
moksleivijai tasai laikraštis
yra didžiausias gi dvintojas,
stiprintojas ir pa laikytojas
Nebūtų
lietuviškos dvasios.
"M.", visas L. R. K . M. S. Ą.
butų apmiręs ir delug lietuvių - moksleivių, kur ie šiandie
jaučiasi lietuviais, butų sarmatijęsi lietuvių var do.
Tai esu prityręs iš prakti
kos ir galėčiau prisuųsti net
Aišku vikeletą pavyzdžių,
šiems kad " M . " be užuojautos, be paramos jok:iuo būdu
negalėjo ir negalės išlaikyti,
o tos užuojautos ir paramoai
4
' Moksleiviui" šiandie kaip
tik ir nesimato.

tarti kokį nors 1 lausimą, tai
atviruose pašnel ėsiuose vi4
* Stoka insuomet išgirsim:
mokytų
teligentų;
truks ta
y9
žmonių, tinkamų radų...
Ištikrųjų, taip ir yra. Bet
iš kur juos paim i! Kaip jų
priauginti? Kas tuomi rupinaši ar bent kas urėtų rupinties!
Ištark tiesos žo lį bi kokiam
liaudies demage jui -#- šoks
kaip meška ant iumų. Kam
tad tie ant liaudi »s nusiskunuimai? Kam ieš ioti priežasversti
eių
pasiteisinim ims,
kaltes vieniems a it kitų? Butų daugiau artin 0 meilės, o
mažiau savimi pa įtikėjimo —
bematant sumažėi \Į nepasitenkinimai
bei n< užsitkėjimai
Visuomenės akys i r jausmai
jaunosios kartos triūsu ir
dingtų ignoravim *i busimųjų nukreipti į, kitą pu sę.... Niekas nedrįs jai dary ū kokius
veikėjų.
Man regis, k* d visi, kam nors užmetimus už tai. Bet
tik brangus yra tėvynės rei- prie ko prieitų muši1 Tėvynė,
kalai ir jos švies esnė ateitis, jeigu viešojo gyveniino vietas
turėtų prisidėti prie padidi- užimtų naujųjų dvik ojų gyvunimo inteligentijc s skaičiaus, iių gaujos!!
Mums reikia tiki•ų, dorų,
remdami abelnus moksleivijos
sąžiningų vadų. T«3del neigreikalus.
Bet ant nelaim s mūsų Tė- noruokim, neslopink iiri moksvynei, kaip dau, ; yra tokių, leivijos, bet ją visokiais bukurie gatavi yra i žslopinti vi- dais rėmkim, palaik ykim, disą Moksleivių S asivienijimą dinkim jos skaičių. ,
ir iškrikdyti mok leiviją, kuri
Šelpimas neturting ųjų raoksleivių apleistas. Yi a" Motiorganizacijai, be visai lietu- nelė", bet jos veikim as apsuptas ratlankiu.
vių visuomenei.
Kad užinteresuoti visuoibcMes drįstumėm šitą svarbų
sumanymą paduo i aptarti a- nę ir kad pasekmiiįgiau al
teinančiam Liet. 1 [atalikų Fe- likti tą puikų, praki inu šeipideracijos Kongres ui. Statome m o darbą susitvėrė Ikokia ten
kiausymą: Ar m butų galima "Žvaigždutė", apie kuria• viAmerikos visuoi įenei pasi- suomenė irgi nieko nežino,
Prie kaikurių panapijų dar
darbuoti ir jsteig i čia, Ame
yra susidarę rateliaii sušelpti
rikoje. amatų mo cyklą?
Tokia mokykla — labai rei- tos kolonijos neturt ingliosius
kalinga. Kuomet visos mūsų moksleivius.
•
Pasirodo, kad yra norinčių
idėjinės organiza ijos pritartų, tuomet nebūtų vargo įkur- šelpti, bet tas šelpin10 darbas
Nes pakrikęs. Kas tam*e kaltas?
ti ir duoti jai pi įdžią.
mokykla tuomet ] rigulėtų ka- Ar moksleivija?
talikų visuomenei ir pačios viJaznas.
suomenės butų n (niama. To
kioje mokykloje nusų jauui- PADARYTA ĮSPUD IS ANG
mas už prieinamą mokestį bil L U O J IR PRAN01[JZIJOJ.
tų lavinimas amai uose.
Į Angliją ir Praneiuziją paPrie kitų moksl 1 linkęs musų jaunimas tuos mokslus ga- daryta didelis ispu dis, kuoIi išeiti ir svetii itaučių mo met prezidentas W ii;sonas pakyklose.
Bet su amatu mo- gamino pienus int<?rvencijai
kykla mes pažad utumėm sa- Siberijoje. Talkininicai sutinvo liaudį — taut( s viltį, visą ka, kad Suv. Valstijo« ir Jasavo priaugančiąj į. kartą, ku- ponija paduotų pa;gelbą * čeii be nemokėjime jokių ama- kams - slovakams S
Jiberijoje.
tų dirba kuosunfc ausiuii dar- Tik jiems labai nuosi
tabu, kad
bus ir neduoda j( kios naudos prezidentas Wilsona
s tą pa
gelbą susiaurino.
tautai.
Anglija su Prancusija buvo
Tokia mokykla bėgyje kelių
metų Lietuvai pr statyhi pul- pamaniusios, jog S. Valstijos
kus amatninkų ir mechanikų. sutiks Siberijon pasi ųsti stipLietuva tuomet k: taip atrody- rią kariuomenę. Bet Washingtone manoma priešin,gai. Čia
tų.
ni^.,A.
Lciioie liau- sakoma, kad nesaliina siųsti
snės. Nes

AMERIKOS ŽODIS IDĖLE
GAGIJAI.
>

Jie įsitikinę yra, kad Lietuva nėra jungtiną prie Lenkijos, kurios lietuviai ta įp kratosi.
Kaikurie oficijjilų, su
lietuvių tautos reikal ais arčiau susipažinę, užreišt :ė save
esant dideliais lietuviu tautinio judėjimo šalininką is.
Visi * kalbamieji of icijarai
Amerikos Lietuvių T'arybos
delegacijoj Šveicarijon didelę
svarbą mato. Jie mar10, kad
delegacijos intaką į 1 ietuvių
tautos reikalus Europojje, prasidės daug tikresnis ir ryškesnis krypsnys Lietuvos liuosy*
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Pirm negu Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija, Europon pasileido, atšilai;kė pas
augštuosius valdininkris Washingtone.
Valdžia a pie pačią delegaciją, jos sąst atą nežinoti negalėjo. Tad 8ttstovybei iš kun. J. Dobužio, pp. M.
Mastausko ir K. Pakšito beliko asmeniai užsirekonįenduoti, jau žinomą kelionės5, tikslą
pakartoti, išdėstyti, jo g delegacijos svarbiausia už<iuotiiru*
bus daryti visur ir visi *ą, kad
Lietuvos valstybė atsi statytų
demokratiniais pamatą i s, kad
visa išgale reaguoti į *\fokietijos valdžios pinkles, jaunai
Lietuvos valstybei st;įtojnas,
tuo būdu lietuvių paistangas
su alijantų besistengiutais sujungiant. Delegacijai t eko atkartoti jau nesykį lietu vių užreikštą norą, kad tall rinininkaujančios valstybės si į Amėrika priešakyje pripaži ntų lietuvių tautos troškimą :sudaryti
neprigulmingą
Lietuvos
valstybę, kad butų d uota ga
limybės lietuvių tautos pastan
gas kovoje su Vokieti,jos imperijalizmu koordinuot i su alijantų veikimu.
Ilgesniuose ir trump esniuose pasikalbėjimuose inl :ekmingieji oficijalai sutrauk<3Je štai
ką delegacijai komunik avo.
Jie vienu balsu* u;Ereiškė,
kad jie yra patenkinti dabartiniu pas lietuvius krypsniu,
Amerikos Lietuvių 1^arybos
nustatytu
ir
vedam u. Jie
tvirtai įsitikinę, kad A merika
dės pastangų išsirūpini i lietuviams vietos Taikos Y Congrese,,jei lietuviai ir tolia u įslaikys dabartinę poziciją , Amerikos Lietuvių Tarybos nustątytą. Jie yra patyrę, l Lad paČioj Lietuvoj esama ( >rientacijos, didikus-bajorus išskyrus.

,

Pirkite "Draugo" serus

I •

bei iškovoti.
Jie paakino, kad reik s daug
ištvermės parodyti, vai go panešti, nes kovoje su mi litarizmo ir pasaulio laisvės priei^
prisieis visokių pinklių patikti ir gal but karčių v alandų
patirti. Vienok nėra jokios
abejonės apie galutiną Vokietijos imperijalizmo ir militarės jėgos sutruškinimą. Tas
anksčiau ar vėliau įvylcs. Galop nurodė svarbą iš tikimų
draugų turėti ir tiems draugams ištikimu būti dabartinėj
kovoj ir galutinio k m;io va^
landoje.
Toks tai buvo oficijt ilų žodis atstovybei. Išreikšt oji lietuviams simpatija yr*i geru
paskatinimu delegacijau, lygiai kaip A. L. Taryb;ai, varyti pradėtąjį darbą, nepriklausomai Lietuvos dei nokratinei valstybei pamatus kurti.
Liet. Informacijos Biiiras.

KONTESTE

"DRAUGO" BENĮRDOV£ OTJATINA BIZNI, U4TAT
DIDINAi ŠĖRŲ KAPITALĄ.

Į keletą jpėnesių tuiri būti parduota šėrų už $25,000.00.
Šerai ne tik neprappuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
Vienas seras $10.00,). Galima pirkti ir daugiau, kaip viena. šėrą.
Gera proga indėti ]pinigą į prakilnų ir pelningą biznį.
Broliai katalikai ir sesers katalikės l "Imkime savo dienraštį į savo rankas; paitapkite jo savininkais".
Dabar eina lenktyn<tės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa' lių šių 1918 metų. Kconteste gali dalyvauti arba tam tyčia
susidarę komitetai, arbai ir pavieniai žmonės,
Visi dalyvaujantiejji konteste komitetai (arba pavieniai),
kontesto laikui pasibaigius gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo
atsiųstų pinigų. Be to) dar tiems kontestantams (komitetams,
ar pavieniams), kurie tituo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
į šėrininkus kartu su ggatavais pinigais — tie gaus dar extra
dovanų.
1-moji DOVANtfA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
"'Draugo" už dyką% — pagal nurodytų adresų patol, pakol "Draugas" eis.i .
-

2-oji DOVANAk — knygynas už $100.00 ir 2 "Draugo" kopijos nž dyki
3-oji, 4-oji, 5-o,)ji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji dovana - po 3 "Dr;raugo" kopijas už dyką nurodytiems
asmenims.
A'TSILIEPKITB!
-*

Reikalaudami insttrukcijų ir kvitancijų knygučių
y

-

Ražyykite šiuo adresu:
<4

DRAtCJGO" KONTESTAS,

1800 West 46th Strecet,

-:-:-

Chicago. Illinois.

LIET. YYR. TAR, Rli:SUO- SOTAUPIA GAZOLINĄ,
JE DELEGAGUA VllfNIUJE Prohibicijonistų laikrašti
paduoda mums
žinią, vert
Lietuvių Vyriausioji Tary- paminėjimo.
To laikrašči
ba Rusijoje, rūpindamaįsi nu- vardas "The American t
statyti ryšius su Vyriaausiuo- sue", Westerville, Ohio.
ju Lietuvos Valstybės orgaŽinia yra tokia, kad mie;
nu — Lietuvos Tarybaa — ir
išaiškinti tremtinių grąjLŽinimą te Grand Rapids, Mich., u:
Tėvynėn, o taippat evaįkuoto- draudus svaigalus, miesto va
jų įstaigų, pasiuntė de]slegaci- džia sutąupino daug gazoliują, į kurią į^ina šie žnmonės: kurį pirmiau buvo priversi
Dr. Jurgis Alekna —- Liet. aikvoti bevežiojant suareštm
Vyr. Tar. Rusijoj nar;rys ir tus girtuoklius. Pirmiaus p
Lietuvos Ūkio Rūmų vi<ice-pir- kokį tuziną kartų per dien
mininkas; buvęs lietu vvių at- būdavo pašaukta policija sarginio batalijono Smo)lenske kartais net abiem vežimą:
pulkininkas Jurgis Kuibilius; antsyk turėdavo vežti. Dabč
gamtininkas Tadas Iviranaus- vežimai stovi savo vietoje :
kas—Liet. Ūkio Rūmų narys, neturi darbo.
liet.
gimnazijos mokrytojas
Gegužės 'm., 1917 metai
Petrapilyje: Honorarą Iva- smuklės buvo pilname veik
nauskienė Petrapilio Lieet. Ta- me, per ištisą vieną menei
rybos narė; juristas Al<ieksan- vienas policijos automobilk
dra Žilinskas — Lie tu viiių Pet- padarė 427 mylias, o kitas 44
rapilio dr-jos nukentėjiusiems mylią.
Birželyje vienas p*
nuo karės šelpti pirminlinkas. darė 417 mylių, o kitas 43
Lietuvos Ūkio Rūmų se?kreto- mylias. Šių metų geužės, ku(
rius ir Lietuvių Evakuaacijos met jau smuklės buvo uždf
komisijos narys; pačtiininkas rytos, vienas automobilius p*
1
Juozas Kerys — Lietuviių
kra- darė tiktai 193 mylias ir U
sininkų ir telegrafistų orga- ne vežimui girtuoklių, tikti
nizacijos pirmininkas iir Lie- nuvežimui ligonių į ligonine
tuvių Evakuacijos Konnisijos Kitas 116 mylių. Birželyj
narys; agronomas gėle^žinke- dar mažiau mylių padar<
lininkas Antanas Jučeavičius Vienas 97 mylias, o kitas 8!
— Lietuvių geležinkeliininkų Tai kiek gazolino sutaupinU
Sąjungos pirmininkas irr Liet.
Kun. P. Saurusaitis.
Evak. Kom. narys.
•

•

•

-

Si delegacija, atlikus visus PRANCU2Ų "KARIAUJAK
T I E J I " KUNIGAI.
formalumus su vietine vokięčių valdžia, bus oficijaližai priPrancūzų
kariuomenėj
imta Lietuvos Tarybos prezitarnauja apie 25 tūkstančio
dijumo.
kunigų. Iš jų tik 300 paskiri
Iš Bobruisko, kuris yira lie.kar^s kapelionais.
tuvio komendanto Vaitiiekuno
Taip rašo Maurice Barre
valdomas, sutartinai sm vokiečių valdžia ir lenkųl legi- savo knygoje "Prancūzijos ti
jonais, atvyko vietinės 1Lietu- kyba\
Karės pradžioje tos skaitlį
vių tautos Tarybos nairys ir
šelpiamojo komiteto \g\f&lioti- nes buvo teisingesnės.
Be
nis agronomas Sergijuss Kli- karės, melu daug kunigų žu
mas. Jo uždavinys tuo tarpu vo ir šiandie jų gyvų skaitliu
palengvinti grįžimą Boi>bruis- tikrai nežinomas.
ko pabėgėlių ir parg£abenti
Lietuvon arklių.
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SPRINO VALJ.EY, ILL.

NEWARK, N. J.

Liepos 18 d. š. m. atsibuvo
Šv. Onos atlaidai. Į atlaidus
mūsų gerb. klebonas kun. S.
Bystrais pakvietė su pamoks
lais gerb. Tėvą Marijoną F.
Kudirką iš Chicagos.
Žmonių išpažinties priėjo
nemažai, kas liudija, kad
kunigai išpažinties klausė iki
10 valandai vakare, nedėlioj
pradėjo klausyti nuo 7 ryte
iki 11. Į pagelbą vietiniam
klebonui pribuvo kun. A.
Deksnis, J. Cisas.
Liepos 28 d. procesija buvo
lauke. Sumą laikė kun. A.
Deksnis, pamokslą sakė Tėvas
F. Kudirka. Procesijos laike
mažos mergaitės barstė gėles.
Didelį įspūdį padarė šįmet
pas mus šventos Onos atlaidai.
Šie atlaidai ilgai užsiliks at
mintyje žmonių Širdyse. Visi
žmonės yra dėkingi savo kle
bonui už pakvietimą garsaus
pamokslininko Tėvo Kudir
kos.

JURININKO KANČIOS,
Laike taikos pasitaiko juri
ninkams nukentėti daug var
gų -jūrėse. O . jau karės lai
kais nelaimės ant jūrių visai
kasdieniniu virto dalyku. Jųk
ne del juoko Britanijcs preky
bos jurininkų žuvo apie 10000!
Tai nuo laivų, kurie
varo kupeystę, ne kariavimą.

protestų, rašinėjimo.
Mušu
protestai turi virsti darbo
protestais?
Tad pr< .ištuokime visi kas
i;yvas, bet pi otestuokiun uarbu.
Galingiausį savo
proteste
išreikšime, nuo kurio mūsų
Ypač daug jurininkų nuken
priešai turės sudrebėti, jei
čia del veikimo vokiškų pames visi kaip vienas sustosi
vandeninių laivelių (submarime j vieną eilę kovotojų už
nų).
Britų laikraščiai ne
Lietuvos neprigulmybę ir vi
retai aprašo jurininkų vargus
si sykiu savo galingu balsu
paskendus jų laivui. Kartais
sušuksime: Šalin iš kelio vi
aprašymai aiškiai persūdyti,
si Lietuvos priešai! Mes ko
pagražinti del vokiečių nea
vojame už Lietuvos neprignl
pykantos. Sunku susivaikyti
mybę, mes šaukiame, kad Lie
kur baigiasi tiesa ir praside
tuva turi but laisva, neprida išmislas. Kaip ten nebū
gu Įminga!
tų su vokiečių žiaurumais —
Nesugriaunama tvirtovė ko
be jokios abejonės pasitaiko
voj už Lietuvos neprigulmybę
visaip: ne visi vokiečiai vie
yra Tautos Fondas.
Tautos
nokio plauko, kaip ne visi
Fondo nariai yra ta galingoji
britai.
Žiaurumo apsireiš
armija šaukiančiųjų ir kovo
kimų šioj karėje -ypač per
tojų už Lietuvos neprigulmy
Altorius Šv. Onos pirmą sy daug, o netrukdavo ir netruks
bę ir nelaimingųjų brolių gel kį taip buvo papuoštas. Prie jokioj karėje — ne žaislas
bėtojų eilė. Tautos Fondo J papuošimo daugiausiai pasi karė, bet savaimi žiaurus da
skyrius ir nutarė, kad būtinai darbavo vietinis vargoninink. lykas.
tą galingą eilę kovotojų už p. S. Daunoras, ponios ŠelinsTūlas žuvininkas, pavyz
Lietuvos neprigulmybę padi kienė, Dapkienė, Getautienė ir džiu, apsakinėja taip apie sa
dinti, kad Newarko kolonijoje kitos.
vo vargus.
surinkti nors tūkstantį tokių
Choras taipgi gražiai giedo
Praeitais metais balandžio
kovotojų už Lietuvos neprigul jo.
Visus, rodos, žavėte-ža mėnesyj vokiečiai užpuolė jū
mybę ir nelaimingųjų brolių vėjo.. Žmonės dabar gyvena, rėse Bostono (Amerikoj) ma
gelbėtojų.
rodos, kaip ant kito svieto.
žą garlaivelį Dalmatian, ant
Kaip augščiaus \ minėjau,
Geistina butų, kad mūsų kurio tuo laiku buvo apart
kad newarkiečiai lietuviai ka
klebonas kuotankiau kviestų i minėtojo žuvininko dar 9 įgutalikai neapkenčia nieko toBuvo taip Šiau
tokius pamokslininkus, kaip los nariai.
kio kas yra n e d o r a - p i k t a ir T ė v a s K u d i r k a .
rės jūrėse, nepertolimiausiai

šo ir įšokęs jurėsna pąsiskandino. Po to tris dienas jie su
laiveliu blaškėsi ant jūrių,
neužtikdami nei kranto, nei
laivo. Trečioj dienoj botelio
(ir Dalmatian)
kapitonas,
mašinistas ir dar vienas juri
ninkas pasimirė iš suvargimo.
Ketvirtoj naktyj ant laivelio
pasimirė dar keturi jurinin
kai.
Atliko tik du: apsakinėtojas ir vienas JQ. draugas.
Šeštoj dienoj pasimirė ir tas
draugas, ant laivelio atliko
tik vienas žuvininkas.

įjįm « » » »
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EXTRA!
Gražus pasivažinėjimas gražiose apielinkėse Lietuviškos, kolo
nijose, pro gražius javus, kurie nušviečia akis kožno Lietuvio my
linčio Tėvynę.
Mes Ūkininkai susitvėrem draugiją, ir kviečiame
kitus pas mus apsigyventi ant gėry žemių kur galite pirkti visokias
farmas be pagelbos agentų.
itfuo savininko, mes nutarėm išsiųst
mūsų gerbiamą kaimina M. Walenčių j Chicagą, kurs bus subatoj 10 d.- rugpjūčio (August).
Ofise visa popiet nuo 2 iki 6 vai. vakare.
?

I
i

Protestuokime visi.
J a u daug sykių newarkie• • DRAUGO ' ADMINISTRA CIJO J, 1800 W. 46th S i i
čiai lietuviai katalikai yra
Norėdami su juo važiuoti arba pasikalbėti, ateikite arba rapakėlę savo galingą balsą prošykKe į mūsų sekretorių
JONĄ MARTIN, P. O. Box 96, Hart, Michigan.
testavimui prieš visokius lie
tuvių visuomenei negeistinus
apsireiškimus.
Paskutinis newarkiečių ka
VISIEMS GERB. KUNIGAMS IR AMERIKOS LIE
TUVIAMS KATALIKAMS PRANEŠAME,
talikų - tautininkų protestas
Ką jis iškentėjo nuo trošku
buvo tai prieš Amerikos lietu
lio (jis juo baisesnis ant jū
kad
viškų bolševikų daromas šu
rių, nes matyti gana vandens,
Katik išėjo iš spaudos
nybes, prieš demoralizavimą
tik gėrimui nėra), bado ir
labai reikalinga ir naudinga knyga.
lietuvių liaudės, prieš juodini
šalčio sunku apsakyti.
Su
mą melagingu būdu lietuvių
prantama, jau daug dienų ne
katlikų svetimtaučiams.
buvo kam laivelį irklais va
Bolševikų pasikėsinimai dar
ryti — plaukiojo jis kaip *r
kur vilnys nešė.
ir šiandie tebėra daromi: ap
šaukti Amerikos lietuvius ka
Ant galo, po 7 dienų klajo
talikus amerikonų akyse kai
jimo jūrių platybėse, vos jau
po neištikimus šiai šaliai ar
gyvą žvejį užtiko botelyj ki
ba tiesiog norima padaryti vi
RYMO KATALIKŲ MOKSLO VADOVĖLIS.
tas vokiečių povandeninis .lai
sus katalikus kaizerio bernais.
velis. Tojo kapitonas besą*
Sutaisė
Mes, newarkiečiai katalikai
žmoniškas, jis ištraukė pusgy
MAG. SO. THEOL. KUN. D. BONČKOVSKIS.
tokiais nesijauzdami, užpro
vį žvejį į submariną ir atgaitestavome prieš jų pastangas.
vintą pristatė į Heligoland
Lietuviškai vertė
- *
portą. Čia gydytojai vos jo
Užprotestavome, pasmerkė
Dalį I, Kun. VI. Mironas,
gyvybę išgelbėjo, nes žmogus
me juos už jų nedorus darbus.
Dalį II, Kun. K. Kazlauskas.
buvęs bemaž visai peršalęs.
Bet ar tie mūsų protestai,
Nuo šalčio sugedo ir paskui
tie galingi pasmerkimai atne
Išleista lėšomis
prireikė nupjauti nuo abiejų
šė mums kokią naudą?
Draugas Pub. Co.
rankų visus pirštus, paliekant
Ar persigando mūsų protes
r
tik
nyščius.
Išbuvęs
ligonbutuojančio balso tie mūsų prie
tyj 5 mėnesius žvejis buvo nu
šai, prieš kuriuos mes protes
gabentas į Brandenburg be
tavome!
Perkantiems daugiau ir mokykloms nuolaida.
laisvių liogerį. Iš čia gi ne
Ar suprato jie, ar perstojo
DRAUGAS PUB. CO.,
senai
vokiečiai
jį
išmainė
su
varę ir ant toliaus tą savo
1800 West 46th Street,
-:-:Chicago, Ulinois.
britais
ant
saviSkių
karės
be
pragaištingą juodą darbą?
v i s a d a p r o t e s t u o j a p r i e š tą
\
V. F. Daroašas.
nuo Britanijos krantų.
Vo laisvių,
A t s a k y m a s — kad ne. Ne,
'— m
Tad dabar kaip tik ir atėjo
kiečių povandeninis laivelis
bet kodėl nei
miiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiimiimiii! i
laikas, kad kiekvienas tą savo
SI0UX
CITY,
IOWA.
paleidęs
apie
50
šūvių,
bet
ALEX. MAgAT.«*T
Neatkreipė domą į mū neapkentimą, tą savo protes-j
VYRIŠKU
DRAPANŲ
I
GRABORIU8
nepataikęs, o jūrės siūbavu
sų
protestus
priešai ir tą gali parodyti
protestu
B
A
R
G
E
N
A
S
S
Lietuvi*
graLiepos 28 d., Šv. Onos dr-ja sios baisiai nuo smarkaus vė
nepaliovė varę savo juo ne ant poperos, bet tikru dar
ffanjl neatimti, darytį a a t mft»
borlus. Atlie
apvaikščiojo savo užtarėją Šv. jo.
Laivo ptidėtinis paliepė
sakymo siutai ir orarkotai, ver
dą
darbą
Lietuvos
pra bu, pasiaukavimu.
tu r i s o k i a s
tės nuo $ M Iki $6t, dabar par
Onos
dieną.
Iš
ryto,
laike
pir
laidotuves k o visiems
sėsti
j
matutį
luotelį
gaiščiai todėl, kad tie visi musiduoda po $15 ir 126.
Tad
protestuokime
visi
piglausial. Tu
mų šv. mišių, visos priėjo prie (laivelį), prikabintą kaip pa
Nauji daryti gateri n a o $11 3
iiko protestais.
riu
saro k&xaprieš Lietuvoj priešus, pro
liti l i k stotai ir orarsjotaU a * e n
Šventos
Komunijos,
taipgi
prastai
prie
Dalmatian
šono.
bonus ir a.vto•?.6S lkl 11 dolerių.
Tais protestais priešo nesu- testuokime kas gyvas, protes
a
Pilnas
pasirinkimą*
kailis
mobiliųa •
trėmėm ir nesutrėmsim. Vi tuokime visi, kurie trokštame gerb. klebonas kun. J. Alek Įsėdus į tą botelį ir irklais
pamuštu overkotų.
Taipgi dides
Tisai mažai raitoti siutai Ir
si mūsų protestai, kuriais pro matyti laisvą neprigulminga navičius pasakė gražų, jų iš (botelis varomas irklais, be
nė dalį grabų
orerkotai rertėe nao 220 lkl
kilmei pritaikintą pamokslą. mašinos) pasivarius toliau
patįs
dirbame.
testavome per laikraščių skil Lietuvą.
$22. Dabar $5 ir augSclau. Kel
nės nno $1,6$ iki $$.6$, Taikų
Vakare svetainėje
parengė nuo Dalmatian, prie laivelio
tis buvo niekas kitas kaip tik
3307 Auburn A ve.,
tintai ano $ 2 . t t iki $ ? . ! • . Ta
Šitą protestą mes pakėlę puikią vakarienę, į kurią ne-'
priplaukė
vokiečių
submariusos
i
t
g
a
i
s
r
a
i
.
Telepl
Telephone Drorer 4118.
nusiskundimas lietuvių visuo kviečiame visus protestuoti,
mažai
ir
svečiij
atsilankė.
Va
nas. .Komendantas to povan
menei, parodymas, kad mes su kad parodyti ant kiek mes eATDARA 2LASDI22VA
altas oras daug
kenkia
karienė
buvo
parengta
iš
ska
PsjAMSjeaJi Ss f Į g ą s j a .
deninio laivelio paliepė trims
panašiomis niekšystėmis ne same susipratę, ant kiek mes
sveikatai. Pasigelbėk su
NORINTIEJI P A G E R I N T
9.
GOEDO*,
'
sutinkame, kad mūsų suprati trokštame Lietuvai neprigul- nių - skaniausių valgių ir Dalmatian įgulos jurininkams Sloan's Lininuntų,
SAVO BUVJ
kuris tuojaus
naminių
lengvu
gėrimų,
ku
E
S
I
*
a.
Hafeted
k
t
,
CSaicago,
flt
įlipti į submariną, gi iš to į skausmą palengvins, nereikia
nei
IŠEINANT IŠ SUNKIAI D I R 
mai, mūsų troškimai yra ki mybės, ant kiek mes greit ir
3i i i i m i i i i i i i i i i i i i m i j i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i j i BANČIOS
KliESOS.
Saro liuotrinti.
riuos
pagamino
pačios
narės.
botelį įkėlė savo tris jurinin
sose
valandose
galite
išmokti;
tokį, skirtingi nuo jų ir tt.
D a u g geriau negu kokie pleistrai
kiek tvirtai galime prisireng
Kirpti,
siūti
ir
prosyti
ant
gerų
Laike
vakarienės
griežė
graži
kus, nešinus bombas.
Pas arba mostis ir nenudažo skuros.
2 » » < y o j 2 s > « s ^ s | s | s s j s s į s y s | s s j s | s s ssgsji ssusissi — sessiiSĮsy
Kad tokiai protestais šian ti kovon prieš Lietuvos prie
mašinų.
Del ruiuatizmo, skausmu, neu
muzika.
Vakaran buvo pa kui prisakė boteliui atgal ir<- ralgijos,
KURSAS $15, $25, $35 ir $50.
strėnų skaudėjimo, išsisuki
die beveik nieko negalima at šus.
ant lengvų išmokščių.
Ateikite
kviestas ir parapijos komite tis prie Dalmatian, prie kurio m ų sumušimų ir štivų muskulų, vi
r
siekti, berods aiškų kiekvie
šiandien
j
mūsų
mokyklą
ir per
suomet
turėk
Slaan's
Linemento
bu
Protestas mūsų galingu p > tas, kurin ineina sekančios y- priplaukus vokiečiai su bom teli parankiai.
sitikrinkite.
DRY
GOODS
'
nam.
Kambaris 412-417 Prieš City Hali
testu, bus jei tokių pr: ; -*s- patos: J. Gražis, J . Grigaliū bomis išlipo, prirengė iš
1800
W.
47th
kamp.
Wood
Sts
Mūsų bolševikų, kaip žino tuotojų rasis nors 1000, kurie
MASTER TRADES SCHOOL
)OL
nas, J . Adamanis, J . Zabulio sprogdinimui jas ir sugrįžo
l i g N. La Šalie St.
Mes
duodame
dvigubas
stempas
me, idealai ir obalsis yra: kru išreikšdami savo protestą pa
m
• m m m%%
Ketverg-ais ir Subatomis.
nis, M. Pavilonis ir K. Dun nuo Dalmatian į botelį pasiė
Dideliame
pasirinkime
gaunami,
vinoji revoliucija.
Amerikon stos T. F. 1-mo skyriaus na
—
dulis. Buvo pakviestas taipgi mę 4 maišelius miltų, kiek ki
visokie materijolai, Vaikams drabu
subolševikėję lietuviai socija- riais.
žiai, šlebės ir jekutės.
ir klebonas. Po vakarienei su tokių valgomų dailykų, vario
listai pajutę šiandie Rusiją
rf/jLl S
/V*'/V*?
Tad užbaigoje, dar sykį metė po 1 dol. už gardžią va išdirbinių ir laikrodį.
besinardančią
socijalistiškos kviečiame visus Newarko lie
3 . 0 3 So. iviorgan Street
karienę.
Paskui
parapijos
Tuojau
Dalmatian
išsprog
rimulius
Pluksnos
revoliucijos kraujuose, £pja- tuvius, lietuves, lietuvaites
CHICAGO, ILLINOIS
choras sudainavo keletą gra dintas bombomis, o botelis gVf&ii!l3IMNMMi!ftffflilllltll!fi!KIHHtfi
Valandos: — 8 lkl 11 iš ryto;
ko iš džiaugsmo ir visą savo protestuoti.
6 po pietų Iki 8 rak. NedėlioProtestuokime žių dainelių. Ant galo buvo vėl grįžo prie submarinos. Iš Resld. 922 8. Asbland Blrd. Chicaoo
mis
nuo f Iki 8 ral. vakare.
galę, visas pastangas pradėjo darbu, protestuokime greit.
Telefonas Harmarket 2544
žaidžiama aguonėlė ir ki to į botelį vėl persodinta trįs
Telefonas Tards 8618
dėti, kad Lietuvą
priskirti
J u o greičiaus mes visi po tos lietuviškos žaislės.
Pel Dalmatin'o jurininkai, o vo
prie "Laisvosios Rusijos",
Plunksnos
protestu per T. F. 1-mą sky ną, kaip girdėjau, skiria nau kiečiai vėl sulipę į submariną
Rusas gydytojas ir chirurgas »
kad ir mus tėvynę Lietuvą ka
rių pasirašysim, tuo daugiaus jos klausyklos įtaisymui. Pa paliepė boteliui plaukti sa
gpecljallstas Moteriškų, Vyriškų.
rės nuteriotą dar išmaudyti išVeikų ir rlsų chroniškų ligU
Kadangi tetu
parodysime .. susipratimo, vie geidaujama daugiau tokių va vais keliais.
plugdyti socijalistiškos kruvi
Ofisas: 2254 S. Halsted St., Chicago
karų.
Koresp.
rint irklus ir mažame laivelyj
nybės ir galybės.
J. B.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiir
Telefonas Drorer 9692
nos revoliucijos bangose.
r H A K T D i l OJA 26 METAI
nepigu buvo tikėtis greitai VALANDOS: 10—11 ryt© 2 — t PQ
A.
A.
SLAKIS,
I
Gyvenimas ir ofisas
Mes, katalikai su jų ty. soprie žemės priplaukti, nes pietų; 7-~2 rak. Htdėlioms 10—12 d.
8149 & Morgan S t , kertė SS st*
Lietuvis Advokatas
I
cijalistų norais sutikti negali
4MlWlMUtt|ItilIllllllllHllUIIIIIIIllfllllllll
CHICAGO, ILL.
krantai buvo gan toli, tai boLAWYER
|
me, mes dirbame, šaukiame ir
Specljalistaa
telio įgula prašės iš vokiečių
Ofisas
mieste:
Moteriškų
Vyriškų ir Valkų
šauksime, kad Lietuva turi
lS-tų
lubų
—
Kambaris
1803
palikti jiems kiek maisto ir
Taipgi Chrocdškų Ligų.
Telefoaas; PCLLMAIf 242
Association Bldg.
būti neprigulminga
laisva!
OFISO VALANDOS:
vandens (atminti reikia: van
Iki 9 ryto, nuo 12 iki t po piet
l t So. LaSalle St.
Pr.
D.
J.
BAG0ČIUS
Kad ant Lietuvos žemės ne»r nuo 8 iki 8:20 vak. Nedėlios
Chicago, UI.
duo gėrimui jūrėse ne taip pi
LIETUVIS GYDYTOJ Ag
rakarais ofisas uždarytas.
Telefonas Randolph 2898
viešpatautų nei Rusijos sužvė
R 0B3RUROA1
Telephone Tartis 887.
gu gauti).
Bet submarino
19791 BO. MICHIGAH A V * »
Utarninko
ir
Pėtnyčlos
vakarėjęs bolševikas, nei pasaulio
ROSELAND, U X I N O I i
kapitonas
aplojojęs
britus !
* rais - nuo 7 iki 9 v a l ,mmmmim>»
•
>
»
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»
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m
m
•
»m>»OSJ
kraujuose išsimaudęs kaize
8255 So. Halsted Str^f,
kiaulėmis ir nesuteikęs
nei 99- • • • •
Tel. Yards 649»
ris.
Katalikų geismai, troš
lllllllllIlIIIlIlIlIlIlIlIIIINIllllIUIlltttSMStU
IIIIIUIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIItlIlIlIlIlIilIlIlIlH
maisto, nei vandens.
kimai, norai yra, kad iško
Jūrė buvo labai nerami ;/:
1
voti savo tėvynei visišką ne
•»— « » « K
<0m mm » **» » » mn
«
Mokiriama: angliškos iv lleturiš
•Telefonos Boulevard 7179
botelį
baisiai
supo
vilnis,
kas
prigulmybę.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
kos kalbų, aritmetikos, knygvedya
DR.
F
.
ŽILVITIS
minutę
grasinant
praryt.
tės, stenografijos, typewritin», pirk
ba lientholstum Co. Priei eisiant
Mes matome,,kad kovoje už
DAKTARAS
lybos
teisių, Sur. Yalst, iatorUog
.
Kiek
pasiirus
nuo
submarinos
ir
gult ifitepk veidą mogfia per ga
abelnos istorijos, geografijos, politiLietuvos neprigulmybę turime
CHIRURGAS
kinės' ekonomuos, pilietystės, dailiatoliau
dar
submarinas
tyčia
lįs Takams, o padarys ?«idą iųm
daug priešų. Turime ne vien
8815 South Halsted Gatve
rašyitės.
paleidęs porą šūvių į botelį,
CHICAGO, ILL.
ir tkoisčiv b*li«.
Toji mmtU
savo tarpe socijalistus bolše
Mokinimo ralandos: nuo 2 ryto } f » » » » ^ * * > • » * » • » ^ i » mm m>mm m S S — # •
tik nepataikęs. Paskui sub Iki B po pieta; rak. noo ? : ! • lkl » : «
iaima plėmos randonns, jnodos ag
vikus, bet turime ir išlauki
UOS uo. JSalsted e t Chlcnseo. m
i • m^vęm mĘį,
marinas pasinėręs.
ba šlakus ir prašalina vissjkhsg
fr
nių priešų.
—
Tel. Drorer 7S42
spuogus nuo reido. Kaiaa 4ė2u*
Palikti jūrėse ant botelio
Kad tuos visus priešus nu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus gsilt
žvejai irėsi pasimainydami
galėti mums reikalinga stip
siusti ir žtanuKsTiU.
KKTHE
LIETUVIS DCNT1STAS
iki vidurnakčio. Vienas iš ju
ri, galinga armija kovon už
Yalandos: nuo 8 ryto iki 9 rak.
MAN"
J. MDSKJTB,
Nedėliomis pagal autarlma.
Lietuves neprigulmybę. ŠianVokiečių hydroplanas Tarp žemių jūrėse. Jį numušė ame- rininkų toliau nebeiškęsda
f
4718
SO.
ASHLAND
AVJBKUB
F. O. Box 56, Holhrook, MAJA
<Ue kovai už Lietuvos nepri rikonai nuo transportinio lai vo. Hydroplanas taip nudažy- mas vargo (nuo šalčio,, troš
arti 4 7-tos Gatvės.
kulio, bado ir baimės) pami
gulmybę
jau
nebeužtenka l tas, kad atrodytų kaip a m e n koniškas.
limHWIIIil»MUIMHMIIIIIIIUJIHHIIIIIHff«
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:-:Šventa Istorija:-: [
Seno ir Naujo įstatymo.

Kaina apdarytos $1.00
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ERNEST WEINER

I

Sloan'š

I i i ritėk

Dr. M. Stupnicki 1

55c

55c

DR. A. A. ROTH

Pr. G. M. GLASER

r

l

i

Amerikos Lietuv. Mokykla

NUSIPIRK MOSTIES

Dr.CZ. Vezelis

\

Trečiadienis, Rugp.
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TOWN OF LAKE BLAIVI
NINKU SUSIRINKIMAS.

PRANEŠIMAI.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.

CHICAGOS AUKOS
KARĖJE.

L. Vyčių 4-ta kuopa turės mė
nesinį susirinkimą 8-tą d. rugp j .
Kareiviai.
Šiame susirinkime bus labai daug
svarbių dalykų svarstoma, k. a. aPavojingai sužeisti.
pie ateinanti L. Vyčių 6-jį Seimą,
Leit. William H. Howard, ir delegatų rinkimą j seimą.
Meldžiame visus 4 kp. narius
T.oekport, 111.
Tom Strike, 4103 Ashland atsilankyti į šį svarbų susirin
kimą.
4-ta Kuopa.
avenue.

Centro rengiamas piknikas,
kuris įvyks 18 rugpjūčio.
Iš
mūsų kuopos nemažai tapo iš
r i n k t a darbininkų, kurie dar
buosis minėtame išvažiavime.
Pabaigoje užsiminta, buk
kuopos korespondentas " D r . "
132 numeryje
aprašydamas
Labdarių yakarą užgavęs va
karo rengėjų.
Kadangi
to
numerio susirinkime neturėta,
tai didžiuma patikėjo remda
mosi
pirmininko
aiškini
mams, kuris nurodė, k a d rei
kėsią koresp. atšaukti. Taip
ir nusviro didžiuma balsų jo
pusėn. .
Labdarė.

7,

1918

jau manė t r a u k t i į namus,
kaip štai ineina svetainėn bu
vęs vargonininkas p. J . Bra
Jau išėjo iš spaudos visų laukiamas ir pageidaujamas
zaitis, kuris dabar
tarnauja
Dėdės Šamo kariuomenėje jū
reiviu.
Visas jaunimas lyg
atbudo ir pradėjo rankomis
ploti.
Visi pradėjo prašyti jūrei
vio J . Brazaičio, kad paskam
Mažiems Vaikams
bintų ant pijano. Prašymą iš
•
pildė ir paskalbino keletą šo
T.
Sutaisė Pagal
kių.
KUN. R. A. McEACHEN'A
Truputį pašokus, gerb. klie
KUN. M. KRUŠAS
rikas paprašė, , k a d jūreivis
šv. Jurgio Parapijos Klebonas
mums šį tą pasakytų.
Visi
nutylo. Jūreivis labai girė
KETVIRTA LAIDA
mūsų mažus vyčius už netin0
gėjimą lankyties į susirinki
Pirmos t r y s laidos, po 10,000 egz. kiekvienoj, umu laiku
mus. Paskui klierikas taipgi
tapo išpirktos, todėl tikimės, kad ir šitoji laida bus greitu
pasakė keletą žodžių. Ant ga
laiku išpirkta.
lo padainavę keletą dainelių
vakarą užbaigė Amerikos ir
KAINA 20c.
Lietuvos himnais.
Visi labai buvo užganėdin
Gerb. klebonams ir mokykloms duodame nuošimčius.
ti jo atsilankymu ir einant iš
Su užsakimu kreipkitės tik į "Draugo" Administraciją.
svetainės kiekvienas linkėjo
geriausios kloties.
Jūreivis J . Brazaitis žadėjo
kiekvieną seredą
atsilankyti
ir padžiuginti mūsų jaunimą. JilllllllIIIIIIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIlllllIIIIIIIIIIIilllllIllllIflIlMIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIJtL
Jaunutis.

Katekizmas

Rugpjūčio 5 d., s. m., Šv.
Kryžiaus parapijos Blaivinin
kai turėjo susirinkime. Išduo
ta raportas iš buvusios blaivi
ninkų
gegužinės.
Pasirodė,
kad išvažiavimas blaivinin
kams labai pavyko. Žymiau
AVilliam Vogei, 2319 \Vest
sią rolę tame lošė VISŲ link
IŠ NORTH SIDĖ'S.
Taylor gat.
smas opas, gyvumas žaismė
Carl E. Berggren, 6555 Lang
se ir Šeimininkių
pagamini
L. Vyčių 5 kp. nariams žinoti
ley
avenue.
mas gardžių užkandžių, sei
na, kad įvyks mėnesnis susirin
BRIGHTON, P ARK, ILL.
Boleslaus
Kreeiejew?ki,
mininkės buvo: p-nios A. Bal
kimas rugp j . 7 d., Šv. Mykolo Arkaniuolo parap. svetainėje.
tutienė ir K. Mikalinnienė ir 3103 East 92nd gat.
Pavyzdingos vestuvės.
George Rudniek, 1720 Gi
Taigi visi nariai stengkitės su
p-lės L. Tirunaitė ir O. TrakLiepos 21 d. Nekalto P r a s .
sirinkti kuoskaitlingiausiai, nes
šelaitė. J o m s suteikta padėka ra rd gat.
William Seeglitz, 325 Wis- šis susirinkimas bus priešseiminis Šv. Panos Marijos bažnyčio
delnų plojimu.
susirinkimas.
Apart to ir taip je, kaip jau " D r a u g e ' ' buvo
Nariams paprašius,
knn. eonsin ave.
Josef Asien, 1825 Sbeffield daug turime svarbių reikalų ap minėta, k a d Petrą Kvietktj,
N. Pakalnis apsiėmė Blaivi
tarti, o ypač kaslink orkestros. su p-le Petronėle Jovaišaite
ninkų seime mūsų kuopą at avenue.
Mes nutarėm sutvert orkestrą ir gerbiamas klebonas kun. A.
stovauti. J a m išreikšta a<~iu. Raymond W. Peterson, l l a m išrinkom komisiją suorganizavi Briška surišo amžinu moterys
mond, Tnd.
Pabaigoje užsiminta apie
Andro Sukalo, 2025 North mui. Taigi labai bus žingeidu iš tės ryšiu. Nors A. P . rašyda
Draugo Bendrovės šėrus. Na
girsti komisijos raportą.
Robey
gat.
mas žinutę apie jauną porelę
riai nutarv nupirkti du s**mi
Taigi
kviečiame
visus
narius
at
George E. Filek, 4808 AVest
(Kvietkų ir Jovaišaite) ir iš
už 20 dol.
silankyti
į
šį
svarbų
labai
susi
kilmę parašė gana teisingai,
Garbė Blaivininkams už ir.- Jaekson blvd.
rinkimą.
Matulaitis.
(Ins. Gulberg, 1923 North
bet turbūt minėtas korespon
jų prijautimą
katalikiškai
PAIEŠKOJIMAI.
dentas
ne
viską
matė,
kas
bu
spaudai! Tegyvuoja Blaivy Franeiseo avenue.
IŠ TOWN OF LAKE.
\Vilbur
R,
Barnett,
3522
vo tose iškilmėse nuveikta
bė šioje didžiulėje parapijoje!
Reikalingas bučeris kuris
moka
Lexington, gat.
naudingo.
Aš
to
labjausiai
kalbėti
lietuviškai,
angliškai
ir
len
Lietuvių domai.
Rašyk:
Tel. P r o v e r 8167
r
kiškai.
Atsišaukite
tuojaus.
Albert F . Drennon, 5743
Komisija, kuri buvo įgaliota apgailestauju, kad A. P . ra
1645 Wabansia Ave.
|
JUOZAPAS F. BURIK,
|
South
AVineliester
avenue.
Monroe
2545
šydamas
nepažymėjo
apie
vie
įsteigti
nuo
Town
of
Lake
lietu
ŽUVO 5 ŽMONĖS.
| 3343 So. Halsted St.,
:-:-:-:
Chicago, 111. a
Clarenee O. Bruner, 3135 vių tarnystės vėliavą (Service tinį jaunimo draugiškumą ir
Reikalingas barberia ant SerePlag) prašo visuomenės, kad artimo meilę. Kadangi P .
"Cliieago Xorth Shore & \V(^t Monroe gat.
dos, pėtnyčios vakaru ir subatoj pa iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKfiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJF
Uoland T. Ohiokering, 3-1^8 prigelbėtu. pasekmingai tą darbą Kvietkuš ir p-lė P . Jovaišaite plotų ir nedėlioj arba tiktai subaf'dj
lfilwaukee elektrikinis trau
popieti; ir nedėlioj. Atsišaukite tuo
atlikti.
buvo Lietuvos Vyčių choro jaus.
kinis vakar netoli Raeine už YValriut gat.
Ant. Janauskas,
Kaip Komisijos, taip ir didžiu nariai, taigi choras netik baž
bėgo ant skersai kelio prava Carl. A. Craelius, 4308 Nort'h
4563 Wentworth Ave.
Rengkites visi į
mos lietuvių yra norai, kad nei nyčioj giedojo, bet ir vestu
žiuojančio automobilio. Žuvo Kodzie avenue. Emerv E. E. Hlert, 4308 vienas lietuvis iš šitos kolonijos, vėse dalyvavo. Šis jaunimas
5 žmonės buvusieji automobiParsiduoda barber shop, turinti 2
kuris
tarnauja
Suv.
Valstijų
ka
parodė
draugiškumą
savo
kėdes
ir 3 pool stalus, cigaru (showliuje. Tarpe anų f) metų mer Xorth Kedzie avenue.
riuomenėj nepaliktų ne įtrauktas draugams. K a i p gražiai link case) biznis išdirbtas per 9 metus,
Arebie T J. Lake, La G r a n t e ,
gaitė.
vieta apgyventa lietuviais ir greį šitą kaipo garbės ženklą Service
kals, parsiduoda labai pigiai, atsi
sminosi,
tai
negalima
ir
ap
Žuvo Jolin Hoarth su žmo 111.
Flag, kurioje rasis tiek žvaigždžių,
šaukite tuojaus.
Elmer T. Nvrgen, 3004 Lvn- kiek bus surinkta tarnaujančių rašyti. Buvo girdėties iš jau
E. L. Highway,
na ir 6 metu dukterimi, Einer
De Kalb, 111.
*
Lakeside (E. Mahanoy JunctionJ
nimo lupų gražiausi linkėji
dale avenue.
Hoarth ir šoferis.
vardų. Tie vardai, pravardės ir
Puikus koncertas, nepaprastos prakalbos, tikrai graži vieta,
J a m e s M. Reed, 5731 South adresai bus surašyti į tam tikrą mai del šitos jaunos porelės.
Penki žmonės pavojingai su
sveikas, tyras oras, ir visų kraštų suvažiavę žmones, atgaivins,
ANT PARDAVIMO.
suramins, palinksmins ir sutvirtins šiuose sunkiuose karės m e 
knygą, kuri visados rasis, tam tik Toliau, kada jau senesni išsi
žeista vakar, kuomet du au Wabasb avenue.
tuose kiekviena, čion atsilankius].
skirstė, pasiliko vienas jauni Parsiduoda greitu laiku rakandai,
O'l
Vlfred
J
.
Riehardson.
West
roje
vietoje
kaipo
rekordas.
To
tomobiliu susitrenkė tie
Drieinama kaina, priežastis pardavi
mas, sėdėdami ui stalo, kuris mo savininkas išvažiuoja i kita mie
dėl
virš
minėta
Komisija
ir
kvie
MeHenry,
Tll.
Įžanga i Parką su visomis pramogomis tiktai 10c
gat. ir Wentworth ave.
stą.
Atsišaukite sekančiu adresu:
Arnold R. "VVilmarms, 25C/S čia visus tuos, kurie tik turi sa buvo visokiais valgiais ap
1409 So. 50 Ave. •
Nepasigailėk jojo, jis sušelps tavo brol] Lietuvoje.
Eikite
Cicero. 111.
vo
gimines,*
draugus
bei
pažįsta
visi
lituviai
į
L
A
K
E
S
1
*
E
.
krautas,
nepamiršo
ir
mūsų
Oreliard
gat.
POLICMONAS INTARIA
m
Visus kviečia širdingai
Ii. D.* KOMITETAS.
mus paimti jų vardus, pravardes tėvynės Lietuvos ir tenai
E
X
T
R
A
ANT
PARDAVIMO
MAS ŽMOGŽUDYSTĖJE.
SWIFT'AS NEPRIPAŽĮSTA i r a d r e s u s > i r priduoti į kleboniją vargstančių brolių.
Taigi bučernė ir grosernė su visokiais Jnaujos mados, du elektriarba po žemiau padėtu adresu. vietinio L. V. choro vedėjas p. rankiais
NELEGALIŠKUMO.
kiai
vagonai,
Cash Register. Gali
Vakar suareštuota policmoPrašau kuogreičiausiai priduoti, St. Žilius įnešė, k a d jaunimas ma 4 darbininkams dirbti.
Nauja
nas Richard Flaberty. J i s inIce
Box.
Biznis
yra
gerai
išdirb
Louis F. Swift, Swift & Co. kadangi rugsėjo 2 d. (Labor Day) būdamas sotus ir apvaikščio tas ir lietuvių apgyventoj vietoj.
tariamas savo žmonos nužu
V. W. RUTKAUSKAS
ta Service Flag iškilmingai bus
Pardavimo priežastis partneris išei
pirmininkas,
užgynė,
kad
koni
damas
šitų
dviejų
veikėjų
iš
na į kariuomenę.
Atsišaukite tuo
dyme, kuri mirė praeitą pir
ADVOKATAS
padėta Šv. Kryžiaus bažnyčioj,
jaus.
panija
butų
apturėjusi
nelekilmę,
sumestų
ant
tėvynės
madienį.
1 ame ir paliks ant visados. Su paFeda Bilas Visuose Teismoo**
1824 Wabansla Ave.,
gališkus
pavelijimus
suma
aukuro
keletą
skatikų,
idant
Chlcago, 111.
S. S.
gu ba.
Prieš jį liudija jo duktė
Ofisas Didmlestyj:
• t W. WASHINGTON STRECT
žintam
rabatui
rvtuose.
Featgaivinti
nors
vieną,
kitą,
iš
Mary, 5 metų amžiaus.
Komisijos pirmininkas
Kam baris 609
alkio mirštantį brolį lietuvį. miiiiiiiiiiimimiiiimiiiiimiiiiiimmiii*
deralė grand jury New YorTel. Central 647*
A. J. Kareiva,
Ofisas ant BrldgeportoVisi
tą
priėmė
delnų
plojimu
k'e
apkaltino
Pennsylvania
8305
SO. MORGAN STRKKT
ŠEŠI ŽMONĖS MIRĖ NUO
1805 W. 46th St.,
Tel. Yards 788
ir pasipilė aukos. Nors ma
geležinkelį, Jersey City sker
KARŠČIO.
Chreaggo, 111.
Gyvenimas, 811 W. S M •*.
žas buvo būrelis, bet aukų su
dyklas, Armour & Co., ir
Vienas mažas "finisher" su moto
Tel. Tardą 4181.
Smetanaa gerai pritaikinti akiniai
metė
$12.51.
K
a
d
a
perskaitė
ru
geriausiam
stovyj,
antras
ranki
Swift
&
Co.
Vakar Chieagoje G žmonėm
*—
bus palengvinimų del Jūsų aklų.
nis Jack skūra ir kiti čiaušiams rei
aukas,
tai
visi
kaip
vienas
su
Kuomet
tu
kenti
nuo
galvos
skau
sako,
liudijimai
mirė nuo karščio ir daugel i < Swift'as
dėjimo, kuomet raidės liejasi \ krū
stojo ir skambiu balsu užtrau kalingi dalykai, gaunami pigiai pas
susirgo. Šiandie ateina paleng parodys, kad S\vift & Co.
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
kė
"
L
i
e
t
u
v
a
tėvynė
m
ū
s
ų
"
.
K. KAPLAN & SONS
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
neapturėjo jokių nelegališkų
vėjimas. Nebus taip karšta.
reikia J u m s akinių. Mano 16 me
P a s k u i velydami jaunai pore 4608 S. Ashland Ave. /Chicago, 111. tų
patyrimas priduos Jums geriau
P e r dvi karščio dieni viso pavelijimų ir nesulaužė tarpsią
patarnavimą už prieinamą kai
lei nuo Augščiausiojo laimin Telefonas Yards 3404.
valstijinį pirklystės aktą.
Chieagoje mirė 8 žmonės.
IŠ TOWN OF LAKE.
ną, net taip žemai net iki $ ! . • •
go ir ilgo gyvenimo, išsiskir UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Egaaminas suteikiamas dykai.
Visų geležinkelių kompani
stė.
JOHNJ3METANA
Labdarių susirinkimas.
PRIEMIESČIŲ MOTERYS jų paprotys j T a randavoti
Dr. A. R. Biumenthal D. D.
Aklų Specijalistas
DALYVAUS KAMPANIJOJ skerdyklas kompanijoms, su
AKIŲ SPECIJALISTAS
Verta kiekvienam jaunuo
Nedėlioj, liepos 28 d. ftv.
<_t 111111111111! E I K I i S111111C11111111111111111111111
Patarimas Dykai.
1801 S. Ashland A., Chicagc
organizuotoms del jų vedimo. Kryžiaus parap. svetainėje, liui arba jaunuolei prigurin E
JOSEPH O. WOLON
E
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9
Kiekvienas miestelis
Cbi- Tokios kompanijos
Kampas 18-tos gatvės
paima Labdarių Sąjungos 1 kp. turė tiems prie tokio jaunimo ap
vai.
vakare. Nedėliomis 9 iki 12
i
Lietuvis Advokatas
= B-člos lubos virš Platt'o aptiekos
eagos pakraščiuose
išrinko žmones, kurie veda sudėjimą,
4649
S. Ashland Ave. k a m p 47 St
Kambarls 14, 15, 16, 17 ir 18
jo susirinkimą. Šį sykį mūsų turėti tokį meilų ir širdingą E
29 So. LaSalle St.,
r
Telefonas Yards 4317
Tėmykite | m a n o parašą.
pirmininkes, kurios
tvarkys
2911 W. 22nd Street E
išėmimą ir pašėrimą galvijų. kuopa turėjo kuo pasidžiaug patarnavimą
nuo
jaunimo, == Vakarai*Rockwell
Telefonas
Boulevard 6487
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8
6999 .
=
Raudonojo Kryžiaus kampa
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
Nes jos pačios tą gali atlikti ti, nes susirinkimui p-nia V. kokį šita jauna porelė aptu —
Resldence Humboldt 97
—
ryto lkl 11 valandai dieną.
niją.niją.
=
CHICAGO, ILLINOIS
=
PIRKITE KARES TAUPYgeriau, kaip geležinkelių kom Katauskienė pridavė 100 dol. rėjo.
Aukos tapo perduotos
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi
Marąuis Eaton dovanos vt- panijos. Pennsylvania gele
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.)
iš Šv. Pranciškos Rymietės Tautos Fondo 60-to skyriaus
liavą. kolionijai, kuri
gaus
žinkelis tą padarė Jersey City Moterių ir Merginų
Svetys.
dr-jos, iždininkui.
daugiausia pasirašymų nuo
•'
skerdykloms. Swift & Co. li kurį įstojo į skaitlių Labdary
United States F o o d Administration Lieense No. 06901
Tai. Cicero »6Ji.
v
šeimininkių, katros pardavinės
IŠ NORTH SIDE.
ko šėrininku skerdyklų po pa bės garbės narių. Tokia drau
nereikalingus sau daiktus ir
darymo kontrakto. Todėl ji gija y r a didelės garbės verta.
LIETUVIS GYDYTOJAS
pinigus panaudos R. Kryžiaus
L.
Vyčių
5
kuopa
laikė
sa
IR CHIRURGAS
nepridėjo savo rankos jo paA p a r t šios draugijos d a r
kuponams karės metu.
4847
W.
14th 8t.,
Cicero, IU.
susi
darvme.
pastojo Labdarybės
garbės vo paprastą savaitinį
VALANDOS: nuo 9 lkl I I Išryto,
nuo t iki S po pietų, nuo 7 lkl
rinkimą.
Šiame
susirinkime
nariais įmokėdamos po 100
t vak. Ifedėllomla: m o 9 — I I .
KALĖJIMAN AUTOMOBI
Vakar policija
suareštavo dol. p-nia St. Stašulskienė ir mažai kas buvo svarstoma.
USTUS.
Mrs. Esther Rosenberg ir Mrs. p-lė Teklė Bielskaitė.
Šis susirinkimas buvo nela(rertrude Epštein iš Brooklyn,
Gaila, kad
Šių ypatų gailestingumas bai skaitlingas.
Šįmet Chieagoje nuo auto
N. Y., ir Mrs. Rose Levin, nevienam našlaičiui nušluos mūsų vyčiai nesusirenka. Ne
Telefonas: MoKlnley 576'
H o m e Blend v e ž i m o
mobilių žuvo 187 žmonės. To
pardavėjai
Ir
daug
llbO South Mozart gat., Chi- tys ašaras. Težydi jomdviem žinia del kokių priežasčių. La
dėl sveikatingumo
komisijokrautuvių
parduoda
tą
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
eago. Manoma, kad jos yra ilgiausius metus garbės vai bai butų
pačią
kavą
p
o
SOc.
geistina,
kad
visi
GYDO T Į S O S I Ą S LIGAS
nierius, Dr. Robertson, dar
kišeninės vagilkos. J o s teisi nikas.
susirinktų.
1457 South W e s t e m B o a l e v a r i
buojasi, kad ateityje visi ne
W. 85-tos Gatves.
nami, kad nieko apie tą neži
GERIAU8IS
Riešučių Sviestas
D AIRY
COOOA
atsargus automobilistai butų
J a u n i m a s nieko nelaukęs
P a s k u i pirmininkas paaiš
Labai g e n u po
SVIESTAS
SVIESTAI
Geriausia Banke*
nančios.
•
baudžiami kalėjimu.
kino
ir . pridavė
pi tuojau pradėjo žaisti žilvitį,
sulyginę su A m
dien aiškiau matoma, jog bol nigus — 58 dol. su centais iš aguonėlę, gaudyti tretį ir ki
S-Jv!™"*' 14C
-i
Žaislių vedėjas
SILPNAS BOLŠEVIKU PA ševikai laikosi tik vakarinėj praėjusio vakaro pelno, ku tas žaisles.
1644 W.Chlcago av 8198 W. 8 Jnd s i
WK8T SIDE
irORTH S I D E
1878
Milwaukee
av
taipgi
nepribuvo,
todėl
gerb.
1836
B
l
u
e
l
s
l
a
n
d
a
v
SILAIKYMAS
riame
pasidarbavo
p-lė
B.
Lu406
W.Division st
Rusijoj. Rytinė Rusija slenka
O m t MEA.L
2 0 6 4 M i l w a u k e e a v 2612 W. North av.
SOUTH SIDB
726 W. North av.
klierikas P r a n a s M. J u r a s ve
Amsterdam. r u g p . 7.—Iš iš jų rankų. Vokietijos val koševičaitė.
1 0 4 5 M i l w a u k e e A 1217 So. Halsted st. 8082 Wentwortn a v 2646 Lincoln av.
VHEATLESS
1516
W.Madison st. 1832 So. Halsted st. 8427 So. Halsted st. 8844 Lincoln av.
vsr no razAn C*MXBLM.
Berlyno telegrama Frankfort džia, kaip matoma, tą supranSusirinkime be kitko tinka dė žaisles.
8889
W.Madison
st. 1818 W. 1 2 t h s t .
4789 8. Ashland av. •418 H. Clark s t
BUBT CB. BUAKSAST IDOPS
OOtnAJKINO -WH£AX
Zeiiung'ai praneša, k a d k a s - ' t a .
mai tapo apkalbėta Labdarių
Kiek pažaidus, jaunimas

L
K
p]

TAI

•

Hin

liu
T

KI

_ jnkai
,jJ7oissons
įžiūrint 5
trataku.
jo upę ii
Tą pa
Flandri;
Ameri
motomis
ei jas.

"Ketvirtą Lietuviu Diena"

NUSKi
BA

Ketverge, Rugpjūčio 15 d. 1918

LOND
Anglijos
George v
kininkai
150 voki
*

•

-
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