•••••••••••!•

M m • • _ • « . • • fc • • » » • mmi*m m

mVWm • W i » - |

DRAUGAS
(Lithuanian Daily Friend)
1800 W. 46th St. CHICAGO.
TELV MCKINLEY 6114

L.

!

LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published and dlstribated onder permlt (No. 468), Mthorized by the A et of October «, 1917, on flle at the Post Office of Chicago, IUinois. By the order of tbe Presldent, A. 8. Bnrleson, Postmaster General.

KAINA O CENTAI
PRIOS

2

OEHTB

TALKININKAMS TEKO 40,000
NELAISVIŲ

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, RUGPJŪTIS (AUGUST) 13 D., 1918 M.

METAI-VOL. III.

Entered M Second Class Matter Mareli SI, 1116, at Chicago, Illinois nnder the Act of Marok S, 187*.

JAPONAI SUSIJUNGĖ SU SUV. VALSTUU NUOS. TOLIAI KARĖJE.
ČEKAIS.
The Hague, rugp. 18.—

Washingt4i, rugp. 12. —

NARDANČIOJI LAlVĖ NUS
KANDINO DAR DU LAIVU.
Vokiečių nardančios laivės
veikia.

No. 189

LENINO SU TROCKIU JAU
NĖRA MASKVOJE
•

Maskvos telegrama laikraščiui Šiandie paskelbta trys nuken
Washington, rugp. 1&—
Weser Zeitnng, Bremen'e, pra tėjusių karėje kareivių sąrašai Laivyno departamentui pra
neša, kad Japonijos priešaki su 305 pavardėmis. Tarp jų:
nešta, kad nardančioji laivė
nės sargybos Siberijoje susi
Žuvo mūšiuose
57 nuskandino anglų
garlaivį
I
jungė su eekais-slovakais.
10 Penistone ir švedų garlaivį
Mirė nuo žaizdų
9 Sydland prie New
England
Mirė nuo ligų
PRAŽUVO 6 ANGLŲ MOTO
pakraščio.
Mirė
nuo
nelaimingų
RINIAI LAIVAI.
Penistone paskandintas už TROCKIS IR LENINAS PA-i ČEKŲ-SLOVAKŲ ARMIJA
atsitikimų
Į.
4
JAU 300,000 DIDUMO.
BĖGO.
vakar apie 100 mylių į rytus
Pavojingai
sužeistų
07
Londonas, rugp. 13.—Admi
Sužeistų
158 nuo Nantucket. Sydland pas
ralitetas vakar pranešė, kad
kandintas rugp. 8 d. Į pietry- Bolševikų vadai bijosi žmo Bolševikų padėjimas pasibai
Pražuvo
veikimo
metu
7
VOKIEČIAI VĖL TRAUKIA-1 kuris buvo pradedąs Imti pa- šeši Anglijos motoriniai laivai I
—j
sėtinas.
nių.
tus nuo Nantucket.
i
SI ATGAT,.
vojingas, tarp Somme ir Ar- nebesugryžo iš
žvalgavimo | Washington, rugp. 13.—VaNegauta žinių apie Peniras.
ekspedicijos rugpjūčio 11 d. kar dar vienas nukentėjusių!
Amsterdam,
rugp. 13.—
Londonas, rugp. 13.—Bolše
1
LONDONAS, rugp. 1 3 . - Tai
. ,
v
no
! stone'o jurininkus. Visi Syd vikų galva Leninas ir jo pa- Maskvos korespondentas laik
Visi geležinkeliai iš Rovė aplink \Vest Friesland ir 0- .
kininkų armijos pradėjo iš- dabar gali but lengvai pasiek landi jos pakraščius.
kareivių sąrašas su 98 pavar land'o jurininkai išgelbėti.
gelbininkas Leo Trockis, Ru raščiui Tageblatt rašo, kad
Vėliaus laivyno departa
naujo progresuoti. Pranešama, ti
dėmis paskelbtas.
talkininkų
anuotomis.
sijos valdytojai nuo lapkričio bolševikų valdžios padėjimas
mentui pranešta, kad toje pa
kad vokiečių kariuomenė trau Prancūzai randasi mieste Ro ŠV. TĖVAS PAGELBĖS BUmėnesio pereitų metų, pabėgo Rusijoj atsidūrė didelian pa*
čioje vietoje paskandinta A- į Kronštadtą, arti Petrogrado. vojun.
kiasi atgal 30 myli Į frontu Pi ye, už mažiau, kaip keturių
VUSIAI CARIENEI.
merikos
škuneris
Herman Taip praneša telegrama iš
kardijos kylyje.
mylių i pietvakarus, kur jie
Sako, čekų-slovakų armija
AVinter.
Linija tęsiasi nuo Peronne I peržengė per paskutinius kal- Rymas, rugp. 13.—Osservapusoficijalio Berlyno Wolff pasidaugino nuo 7,500 ligi
Laivyno departamentas ne biuro.
apylinkės, šiaurėje nuo Som- ntlius. Lassingny, tarp Roye ir tore Romano, Vatikano ofiei300,000 žmonių. Be to, jiem*
turi to vardo škunerio savo
me. apsivingiuodama aplink Xoyon, randasi už pustrečios jalis organas, praneša, kad
Korespondentas sako, kad pagelbsti serbai, kazokai W
rekorduose.
Bet
pranešta,
kad
Cllatrines, Roye ir Lassigny mylios nuo prancūzų vakaruo Šv. Tėvas darbuojasi iš Rusi
VVashington, rugp.
- V o  to vardo garlaivis guli uoste. Petrogrado laikraštis Izvesti- revoliucionieriai.
Iš čia nusisuka rytuosna ant se ir pietuose. Jisai yra svarbi jos atsiimti buvusią cariene
ja rašo, jog daugumoje mies
Dr. Helfferich,
Vokietijos
kiečių nardančioji laivė už
Noyon.
vieta pietuose nuo Noyon. Aleksandrą ir jos keturias puolė Smitb Island, netoli
tų įvyko
kontrrevoliucijos. ambasadorius Rusijoj, prane
MOKESČIŲ
BILIUI
STO
Prancūzai veržiasi pagal upę dukteris-Olgą, Titijaną, Ma : Nortli Carolina
Tenai numesta sovietai.
šė bolševikams, kad jisai am
pakraščio.
TALKININKAMS SEKASI Oise ir yra už penkių mylių riją ir Anastaziją. Jos prašė
KUOJA $1,000,000,000.
basadą perkels iš Maskvos
Vaitojo bombas su nuodingo
Bolševikų
vadas
nužudytas.
KUOGERIAUSIAI.
Sv. Tėvo jas paliuosuoti.
r. u o įmesto.
Pskovan. Nes, sako. jis bijąs
mis dujomis. Šeši žmonės už- Komisija susirenka paskutinę
Novon vra svarbus netik
Izvestija toliaus rašo, kad del saugumo savo štabo.
nuodinti.
Paimta 40.000 belaisvių ir
savaitę.
:
žvilgsniu dabartinės mūšio MALVY, IŠTREMTAS, NUgerai žinomas bolševikų va
Dr. Helfferich nusprendė tą
Oficijalis
praneš
mas
sako,
200 armotu.
das, Olsczinskis, nužudytas. padaryti, kada socijal-revolinijos, bet ir vokiečių pozici
KELIAVO ISPANIJON.
kad laivyno departamentas
Washington, rugp. 13. — Kazane. Novgorodo ir Riaza- liucijonieriai paskelbė,
jos į rytus Rheims'o pusėn.
jog
gavo
telegramą
iš
Cliarleston,
Londonas, rugp. 13. — Vo Todėl vokiečiai visu smarku
Komisija,
kuri
svarsto
$8,no distriktuose įvyko didelis pradės minių terorą Maskvoj
Bordeaux, rugp. 13.—Louis S. f1., jog užpuolimas ?u dujo
kiečiai daro smarkias kontr- mu mušasi, kad užlaikyti pran 1
*Hw*y baves Prancūzijos mis laikiiuii^wžm».c(iė pakraš 00(),000jBp0\iokeseių bilių, va kraujn praliejimas bolševikų Petrograde stovis kuone toks,
atakf>« -anglų 4*K,Ure .:.« iyhĮ euzus nuo miesto pasiekimo.
kaip ir Maskvoj.
vidujinių reikalų ministeris, čio sargybos stotį ir šviturio kar pradėjo paskutinę savaitę tarpe.
nuo Morlaneourt'o ligi U- Be abejonės, jeigu talkinin
biliaus
svarstyme.
Dabar
jau
Bremen'o Wesor Zeitung
kuris buvo apkaltintas susine- ir/.veizdėtojus.
bons apylinkės, vikaruose nuo kams pasisektų Noyon paim
apsvarstyta $7,000,000,000 mo "ĮSINEŠK SAVO ANGLIS" praneša, kad Ukrainos mieste
šime su priešininkais ir nu-j Cali but, jeigu jūrių srovė
Cbaulnes. Fieldmaršalo llai- ti, vokiečiai butų priversti iškesčių. Reiškia, $1,000,000,000
— ĮSAKYMAS.
lis Rossisnie, po Kijevo val
baustas ištrėmimu penkiems Į pnbutų persimainiusi, nardan
g'o kariuomenė, matomai, ina nanjo savo linijų sutvarkyti
dar trūksta. Gi tą visa turi
džia, visai sudegintas. Dau
čioji
laivė
butų
padariusi
metams,
pradėjo
savo
bausmę
žai tepadarė progreso per pas rvtu linkon.
nustatyti šią savaitę. Mokes
Minneapolis, Minn., rugp. gybė šeimynų palikta be namų;
}>ildyti. Pranešta, kad jisai iš daug nuostolių.
kutines dvidešimts keturias va
tya irŽ pelno ir ineigų per 13.— Nuo šio laiko, anglių ir be turto.
keliavęs
iš
Prancūzijos
Ispani
landas. K-t jų spauuimąsis ' 75,000 vokiečių belaisvių.
viršį turėjo atnešti $6,000,- vežioto jai nebeneš anglių iš
NARDANČIOS LAIVĖS VA
jon.
r.esu-tabdvtas.
, Neofioijaliai pranešama, kad
000,000. Bet tiek neįstengta savo vežimų į vartotojų "šau APSISAUGOKITE PLĖŠIKŲ
DAS BUVĘS S. V. TARNYSsurinkti. Mokestys už pertek dės". Kur anglis negalės būti
Vokiečiai deda visas savo ! talkininkai yra įpaėme 40,000 NENORI NIEKO BENDRA
TOJ.
liaus daiktus turėjo duoti supilamos tiesia! į anglių apastangas,
kad sustabdyti ; belaisvių ir 700 armotų. Ntfb
Plėšikai Chicagcje išnaujo
TURĖTI SU SUOMIJA.
talkininkų žengimą per Pi-1 pradžios vokiečių
ofensyvos
Gloucester, Mass., rugp. 13. $2,000,000. Bet atneš tik mažą ruodus, bus išverstos ant gat kaip kokia epidemija ėmė
vės. Tada manglių
vartotojai siausti. Apiplėšiami
kardiją ant Peronre, Roye ir, ties Marne, keturios savaitės
praeik
Londonas, rugp. 13.—Sulig —Žuvininkai sako, kad jie to dalelę.
turės arba patys susinešti, ar viai, gatvekarių konduktoriai
Noy-.r. Siauriniame mūšio Ii-.atgal, vokiečiai panešė 75,000 Excliange Telegraph telegra pažino vadą nardančios laives,
ir net pravažiuojantieji a u t o r
aijos ^ale anglai mažai pro- nuostolių belaisviais ir suvirs mos iš Copenhagen'o, Angli kuri skandina S. V. laivus ne VILLOS PASEKĖJAI NU ba nusisamdyti ką kitą.
gresavo, nors Londonas no- \ 1,200 armotomis.
John F. McGee, federalis mobiliais.
jos pasiuntinys Stockholm'e toli šiaurinio pakraščio At- ŽUDĖ 66 ŽMONES TRAUKINYJ.
Plėšikai be to plačiai ima
oficija'iai pranešė, kad vokie
kuro administratorius Minne
Berlynas praneša, kad mu padavė Suomijos ministeriui lantike. Sako, jisai tarnavęs
čiai miestą Brav apleido.
sota valstijoje, išleido įsaky užpuldinėti ir krautuvninkus^
šis, eina smarkyn ir, kad sek- laišką. Jame sakoma, kad S. V. žvejystės tarnystoj. Jį
EI
Paso,
Texas,
rugp.
13.—
Apsisaugokite!
Ifokieciai vėl t n »kiasi atgal. : padienį visas talkininkų spė Anglija nerems jokiom parti dabar pažino keletas žuvaunin Dvidešimts šeši civiliai ir ke- mą, uždrauzdamas anglių vežiotojams anglis nešioti. Jisai
kos nepasisekė. Vienas vokie- jos Suomijos revoliucijoj irĮkų, tarnavusių sykiu su juo
turiosdešimtys
kareivių
už
— Amsterdam, rugp. 13.—
sako, kad darbininkų stoka
Matomai, vokiečių vyriau čių laikraštis rašo, kad pasta nepagelbės Rusijos karinome- [ mi.
mušti
ir
septyniosdešimtys
ka
yra taip didelė, jog įsakymas Vokiečių geležinkelius vai-;
sybė nusprendė, kad talkinin rasis mušis yra " pirmas pa nei ineiti Suomijon.
reivių ir,^ivilių sužeista, kada yra būtinai reikalingas.
dančioji taryba pataria prtT
kai turės smarkiai muštis del vojingas karėje vokiečių nu
ISPANIJA GALI PER
vili i štai užpuplė šiaurėn bė
tiesti
ketvirtąjį geležinkeli
tolesnių laimėjimų. Tuomtar- galėjimas".
TRAUKTI DIPLOMATI
AMBASADORIAUS FRAN
gantį traukinį ties Consuelo,
pu, vienok, jie traukiasi iš
GAVO MOKESČIŲ PAKE- tarp Berlyno ir Viennos.
Tarp Soissons ir Rheims CIS TELEGRAMOS SULAI NIUS RYŠIUS SU VOKIE Chihuahua,
penkias-dešimts
pietinio fronto galo. Todėl, vokiečių artilerija pradeda
,LIMĄ.
TIJA.
KYTOS.
mylių
į
pietus,
nuo
Cbihualiua
gali but, kad jų laikymasis smarkiau veikti.
Vokiečiai
yra, idant išgelbėjus gen. Hu- mėgino daryti ataką, bet ame
Madridas, Ispanija, rugp. City, Meksikoj.
New York, rugp. 13.— Vi
Vologda, liepos 25. (Suvė
Užpuolikai
buv
Vilios
pa
0
tier'o armiją nuo visiško su rikonų artilerija juos sustab
13.—Ministerių taryba, pir
siems Western Union Tele
linta).—Amerikos
ambasadosekėjai,
kuriems
vadovavo
naikinimo. Lakūnai praneša dė.
mininkaujant karaliui Alfon
graph kompanijos darbinin
rius
Francis
ir
kitįi
talkininkų
Martin
Lopez,
Negyvųjų
lavo
atsitraukimą kareivių ir trans
kams, prigulintiems prie nese
Suorganizuota pirmoji A- diplomatai neklausė bolševikų sui, vakar susirinko aptarti nai apiplėšti.
portų į rytus.
klausimą gyvuojančių santinai sutverto
susivienijimo,
Nusiųsta
Amerikos
karei
merikos
lauko
armija
su
penĮ
užsispyrusių
reikalavimų.
Bet
Vokiečių atakos aplinkui
kių tarp Ispanijos ir Vokieti
mokestis pakelta 10 nuoš. Mo
Washington, rugp. 13.—Arį
kiais
korpusais.
Ją
ves
gen.
j
šiandiena
apleido
Maskvą,
vi
u,
kurie
pradėjo
plėšikus
Lihons buvo stiprios ir dainai
jos del skandinimo Ispanijos
kestis prasidės nuo liepos 1 kansas valstijos senatoriui]
Pershing.
keliaudami
Archangelskan.
gaudyti.
atsikartojančios. Jie įsiveržė
laivų. Londone tikima, kad
d., 1918 m. Pakėlimą gavo a- Kirby šiandiena mėgino pa«|
Ambasadorius
Francis,
ra
vakarinei! miestelio pusėn. Bet
Ispanija del to pertrauks dip
pie 45,000 darbininkų.
j taisyti naują drafto bilių,
VALDŽIA BIJOSI LAPELIŲ šytam laiške Maskvos bolševi
ITALAI
LAKŪNAI
UŽPUO
neužilgo buvo išstumti.
lomatinius ryšius su VokietiPakėlimas paduotas patvir- d a n į v y ^ į n u o 18 ligi 21 mel
kams, sakė, kad jo oficijalės
LĖ VIENNĄ.
ja.
tinti generaliam postmeiste amžiaus butų paliuosuoti. G |
ušamąsi del Noyon.
Zurich, rugp. 13.—Vienngį"4 telegramos buvo sulaikytos.
Rymas, rugp. 12.—Aną die riui Burleson'ui, kuris .žiabar kad imtų tik vyrus nuo 21 li
iglai savo pozicijas pa-1- j vyriausybė įsakė, kad gyvefcį *&i Rusijos spaudai užginta PAGAMINO DAUGIAU AE
telegrafų ir telefonų linijas gi 45 metų amžiaus. Senate
įkė po smarkaus mūšio. Ro ( tojai atiduotų valdžiai kie| T r nįįnėti diplomatų pasiaiškini- ROPLANŲ KRASOS VEŽIO ną italų lakūnų būrys, vado
militarinė komisija su tuo ne
•*" :
vaujant poetui lakūnui d' An- valdo.
»,. vokiečių tikslas čionai yra j vieną lapelį, kurį Italijos Ia<f mus.
JIMUI.
nunzio, nuskrido ant Austrijos .lakūnai laikėsi apie 11,000 sutiko. Kirby pasakė, kad ji
apginti geležinkelio susijungi-i kūnai pereitą penktadienį nu-' Ambasadorius atkartojo tai
Washington, rugp. 13. — sostinės Viennos ir tenai pa pėdų augštumoje. Gi ant Vien sai dėsiąs savo pastangas, ij
mą mieste Cbaulnes. Nes visi metė. Grasina jiems didžiomis kininkų užsitikė-jimą Rusijos
jų kareiviai iŠ Roye apylinkės bausmėmis, jeigu nepaklausys žmonėmis ir išreiškė jų geidi Krasos departamentas vakar metė atsiliepimų į Austrijos nos buvo nusileidę ligi 1,500 dant savo sumanymą įvykdin
Atsiliepimuose pėdų. Niekas jų ten nešaudė ti.
kontroliuoti
New gyventojus.
turi per čia pereiti. Vienok Kada lapeliai buvo numesti, mą pagelbėti jiems prieš jų pradėjo
York- Philadelphia- Washing- perspėta austrai, kad jie neuž- ir neužpuolė. Lakūnai matė
geležinkelis niekur nėra to- žmonės visi puolė, kad pasi- priešininkus.
RUGPJŪČIO 13, 1918.
ton aeroplanų kelius krasos puldinėtų su bombomis Itali- i gyventojų pasiaubą Viennos
liau nuo talkininkų pozicijų f imti.
' gatvėse, pamačius padangėse
Londonas, rugp. 13.—Čia [ vežiojimui. Taf yra pirmas jos miestų.
iš šiaurvakari] nuo Cbaulnes
Chicago ir apvlinkės.
Italai lakūnai karės frontą I priešininką.
ligi pietvakarių nuo Roye. . Amsterdam, rugp. 13.—Ki gauta žinių, tad prancūzai la-j žingsnis įkurti tautinę krasos
Tik skrindant namo į juos šiandie ir rytoj išdalies apai
Pagal vokiečių nuomonę, Roye jevo pranešta, kad Boris bai gerai progresuoja tarp u- tarnystą oru. Ligi šiol tarnys- buvo apleidę 6:00 ryte ir už
artilerija. niaukę; šiandie laukiamas Iii
vra svarbiausia linijos dalis. Danskis, fieldmaršalo Herman pių Avre ir Oise. Paėmė mies tą užlaikė karės departamen trijų valandų jau buvo ant šaudžiusi austrų
Užlaikydami anglus, vokiečiai von nicLhom'o nuodytojas, telį L'Echelle-St. Aurin, trys tas. Šeši nauji aeroplanai va Viennos. Po pietų sugrįžo. Bet laimingai sugryžo visi la tas su perkūnijomis; ryto
kiek vėsiau. . " Skrindant per Alpų kalnus kūnai.
kar pradėjo vežioti krasą.
tuom sykiu apsaugoja ir kylį, šeštadienyj nugalabintas.
mylios į vakarus nuo Roye.

Pasibaigia bolševikams

Talkininkai traškina nau
ją vokiečiu liniją

gerieji laikai

Vokiečiai niekur neatsilaiko

VOKIEČIAI UŽPUOLA
AMERIKA SU NUODINGO
MIS DUJOMIS.

SENATO KOMISIJA PRIE
ŠINGA PALIUOSAVIMUI
VYRU NU018 UGI 2 1 .
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VISKO PO TRUPUTĮ.

VE KAME REIKALAS.

Amerikos s<;ocijalistai, turbu t, vis dar 1laukia čia atketrsaus'' Kerensliaujant ' * gai
kio, buvusio rusų socijalistų
premjero.
]Bet, regis, Kerenskis neatkeeliaus.
Iš Londono pranešama, kad
Kerenskis, ku:irs pabėgo nuo
bolševikų, nuikeliavo į Angliją, paskui į Prancuziją
I
ir iš
Suv. Valstijų vėliava iš
ten norėjo kelliauti Amerikon,
VI
ė s t a Prancūzijos miestelio
sulaikytas nuoo tos kelionės.
uremy bažnyčioje. Ta bažTai padariusi Anglijos vyia stovi priešais namus,
riausybė.
uose kituomet
gyveno
Kerenskis A^merikoje gi buįcuzijos karžygė mergelė,
tų turėjęs tilkruosius aukso
įmintoji Joanna d' Are.
laikus.
Vienįa amerikoniška
Oarnegie Fondo komisija firma jį samdlė čia turėti pa>askyrė po sidabrinį medalių skaitąs apie 1Rusijos revoliuir po 80 dol. kiekvienai iš ke- cijos bėgį. Jam pasiūlyta
:nrių seserų slaugotojii, ku- 1,500 dol. už kiekvieną pas
•ios neapleido vienos j>ffų li kaitą. Pažadeėta be to apmogoninės, kuomet tą ligoninę keti geležinkcelis, pragyvenimas ir kitokiee patarnavimai,
bombardavo priešininkas.
Bet Anglijat sugadino visus
New Orleans arkidijocezi- tuos pienus irr Kerenskis ka*>a senelis kunigas rės metu, turibut, nematys Aymond. Andai jis merikos.
0 metų amžiaus suKodėl gi?
Minėtoje arkidijoTodėl, kad Kerenskio re:ezijoje jis kunigauja 65 me- kordas yra laibai intariuiias.
Įns. Jam kunigaujant ta ar- Ir ve koks:
:idijoeezija yra praleidžiusi
Kerenskis iiš paėjimo yra
tštuonis arkivyskupus.
vokietys, pavairdę patėvio pasisavinęs. Pi]rm revoliucijos
Visose Suv. Valstijų katali- ! jis buvo taiki:ininkas (pacifis;iškose bažnyčiose, abelnai I tas) ir visuon
met tvirtindavo,
lant, yra 4,494,377 sėdynės. : kad vokiečiai
nėra rusų priekiekvienoj bažnyčioj kasdien i sinmkai. Soc
cijalisti] susirinItlaikoma dvejos ar daugiau i kime Kerenskį
is pirmutinis rėįv. mišių.
! mė kuoveikiauusią taiką be ai neksijų. Bud;lamas premjeru
Chemnitze, Vokietijoje, kaž- | jis išleido pairėdymą, kuriuoĮoks audėjas Hain suorgani- i mi sunaikino rusų armijas,
tvo naują protestonišką sekapiplėšė talki]ninkus nuo kavardu "Mažoji Avidė". rės laimėjimo• praeitais mė
[uprantama, Hain'ui trūksta tais, kas atsiė,go keli šimtai
ieno " lanko". Bet reikia tūkstančių žm<onių mirčių. Ketebėties jo pasekėjij nepaprarenskis Rusijjon parsikvietė
ivumu.
Leniną, Trockvį ir Kamenevą.
Kerenskis turii artimus ryšius
į kietojoje tarp moterių
su vokiečių š:šnipais, ypač su
•moralybė taip baisiai plašnipų galva SiJtamur 'u.
Įnasi, kad prūsų protestonų
Be to iš Ruasijos dar gauta
įžnyčios sinodas nežino kas
>ikti. Birželio pabaigoje Bėr žinių r kad jeii talkininkai tuio teismuose buvo paduota retų ką nors bendra su Ke),000 bylų porų persiskyrimų renskiu, tai ti<ie patys kazokai
nusisuktų nuo> talkininkų.
ukale.
—•

—
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Kanados mieste Montreal
[pravesta parėdymas, sulig ku
rio visi nevedusieji vyrai pri
valo mokėti po 10 dol. mokes
čių miesto iždan. Miesto maĮjoras Martin mano, kad tuo
[keliu veikiai bus išmokėtos
visos miesto skolos.

•

James Lawror, farmos savi
tas ties Monson Road, nenuo Palmer, Mass., ilgas
ikas negalėjo
atsistebėti,
id jo geriausios karvės mapieno duoda.
Nusprendė
sekti priežastį. Ėmė dab'okarves ganykloje. Ir štai
|eną dieną savo akimis pa
lte, kaip iš girios išėjo jaur briedukas ir ėmė penėties
yių pienu.
NEPAPRASTAI SENA
DEGTINĖ.

Tai ve kam<le reikalas. Senai buvo kailbama apie Kerenskio juodąt rekordą.
Bet
nebuvo drįsti;ama tas išvilkti
viešumom
Iir tik dabar tas
daroma.
Nestebėtina,. Jei tas žmogus, būdamas premjeru, visas
laikas bolševilkus glostė, reiškia, jis galėj<jo -su jais turėti
ir artimesnius> ryšius. O juk
jis turėjo proggos ir galėjo bolševikus suvalcdyti. Tečiau to
) nedarė:
Iš to visa galima išvesti,
kad Rusijoje baieriasi dienos

ATEITIS BE š
SPINDULI
Kaip žinoma, p istaraisiais
laikais vokiečiams ima labai
Ne
nesisekti karės 1 iuke.
tik vakarų fronte ; uos pliekia
talkininkai, bet ir rytų frontas prieš juos imi niauktie,s.
Todėl ir vokiečių paudos to
nas žymiai atsima ne.
Londono Daily I lail korespondentas iš Amst Tdamo paduoda kelias iš1 raukas iž
svarbesnių vokiškų laikraščiu.
Vokiškas laikras tis Dusseldorf Nachrichten, pav., tarp
kitko rašo:
" Kiekvienas blai dai žiurintis ateitin — nega i pramatyti karės pabaigos,
Norints
taippat yra tiesa, :ad jos užbaigimas gali ateit greitai —
tai tečiau toksai užbaigimas
gali atvilkti terore , kaip Rusijoje".
Socijalistų Vor raerts ra*
šo:
" Pastarųjų dien Į atsitikimai pagaliau 'išsk] lidė iliuzijas, pagamintas in piruotuoju
(valdžios) optimizi m, — kad
vokiečiai neįveikia ii.
"Vokiečių tauta pagaliaus
ima suprasti visą •eikalą del
stovio baisumo.
4
* Turėkime drąs. pripažinti, kad kaip ilgai karė nėra
pabaigta — nėra ji ir laimėta
ir gali but pralain eta".
Militarinis krit kas,
gen.
Ardenne, laikrašty Berliner
Tageblatt rašo:
"Suprantama, v •kiečiai ilgai nestovės defen yvoje. Uždengiamoji
pasit aukiančios
mūsų kariuomenės šova negaIi tęsties amžinai, Vokiečių
ofensyvą
patiko nemaloni
pertrauka. Bet ji, be abejo
nės, išnaujo bus at j i vintą. ' '
Viennos vokiška laikraštis
Arbeiter Zeitung, a įrašydama.
karės stovį pažyn i, jog vokiečiai su savo \ ltimi pabaigti karę ankščia į amerikonų atvykimo labai ipsivylė.
" Visokie išaišk mimai ir
komentarai negali atmainyti
puolančio į akis fafc to, kad pastarojoj dvilypėj ofensyvoj
vienatinis matomas pasisekimo ženklas — terit >rijalis lairaėjimas — stovi talkininkų
pusėje.
"Nors
reikia pripažinti,
kad ta pergalė dai niekp galutino nesprendžia ; visgi negalima užginti vie įos pasekmės, būtent, kad d delė moralė intaką trijų ofei syvų prieš
• • v 1
•
"V
Amiens ir Paryžių pisiskai
isnyko.
"Talkininkai ši .ndie^. turi
vadą, kurs duoda vilties, ir
kurs su savo gabi mais nėra
žemesnis už Luden< orffą arba
HindenbuĄrą.
P« paliaus —
vienatinė vokiečių viltis pabaigti karę mūšių laukuose,
kol atvyks amerik >niška kariuomenė, nesugry: amai pranyko su pastarąja prancuzų
ofensyvą.!>>
-.»-
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Pirkite "IOraugo" Šeras

Kaip sako, turbūt išuns lai- imti, idant gautų iš imanęs
DALYVAUJKITfi K0NTESTE
aščiuose,
mę turiu, nes laikri
carte blanche (jo žodžia i), ty.
P^ATUTA BIZNI, U Ž T A I
"DRAUGO" B E l f R DOVA
I
kaip Lietuvoje, taip čionai mano paties ant rašto liudiSERŲ
KAPITALĄ.
DIDEPT A fi
vis klaidingas žinias apfc ią jimą, jogei vokiečių kai eiviai
Į keletą mėnesių turii būti parduota Serų vi $25,000.00.
atsitikimą randu. Lįietuvoje | užmušime- kun. Pesio n edalyŠerai ne tik neprapuiils, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
apie nužudymą kun. Pesio ir*j vavo.
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip viemudviejų
kankinimei daug j Tai žinodamas, negialėjau
ną šėrą.
rašyta buvo, bet korės;pondėn-: laukti malonaus pasimjatymo
Gera proga indėti pi]inigą į prakilnų ir pelningą biznį,
tai tas žinias sapnuod anli ma- su vokiečiais ir dėlei ši tov tuBroliai katalikai ir scesers katalikės! "ZmJ»m# šamo dientė ir kas jiems prisisaipnuoda- rėjau prasišalinti iš Skivįkų,
rasti į savo rankas; patoapkite 30 ^ m i n k a i s " .
vo, tą rašė.
Viltyje patalpi- o paskui net ir iš Iietuvos.
Dabar eina lenktynės3 — kontestas, kurt baigsis 31 d. sįanau atitaisymą, bet taiinedaug
J a u ne pirmą kart soc ijalislių šių 1918 metų. Konįteste gali dalyvauti arba tam tyčia
gelbėjo, po laikraščius; vis ba- tų veikėjai įsimaišo į mano
susidarę komitetai, arba iiir pavieniai žmonės. /
ladojosi, kad "girti Prusų gyvenimą. Buvo ir kitass atsiVisi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai),
kareiviai kun. Pesį imžudę". tikimas. Mirus Seinų \
kontestd laikui pasibaigusi gaus dovanų tam tikrą.nuošimtį nuo
ryskuGal taip poetiškiau ar drama- pui A. Baranauskui, d
atsiųstų pinigų. Be to ddar tiems kontestantams (komitetams,
rauge
tiškiau? O gal tpkii io būdu su kitais kunigais ir aš
ar pavieniams), kurie tuoo laiku prisius daugiausiai aplikacijų
nuvaį šėrininkus kartu su gattavais pinigais —• tie gaus dar extra
lengviau viršžmogių kultūrą žiavau į Seinus paskutin
į kardovanų.
suprasti? Nežinau, U ii netei tą jam patarnauti. Ką t
ik atsybė.
Skaudu man tas va- važiavus, prieina prie i
1-moji DOVANA^ — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos
nanęs
"Draugo" už dyką -— pagal nurodytų adresų patol, palandas atsiminti, ilorėčiau, kun. S. Ščensnavičius i
š Sukol "Draugas" eis.
kad visi atsiminimai iš gal- valkų ir tiesiog klausia:
"kas
vos išgaruotų, bet del teisybės ten pas tave darosi, tai
2-oji DOVANA •— knygynas už $100.00 ir 2 "Draui grędar kart% apie tai rašau, sia didelis pavojus?"
go" kopijos nž dyką.
Išpu" p a r b i n i n k e " , " D r a iįge" ir ciau tik akis, nes nieko
3-oji, 4-oji, 5-oji,, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji do
nesi" G a r s e " jau patėmijau, kad jaučiau. Tąsyk man p*
vana — po 3 "Draungo" kopijas už dyką nurodytiems
ipasaasmenims.
" g i r t i kareiviai" vien ur " k u  kojo tokią istoriją:
«
nigą Pesį", kitur " k u nigą nu"Trečiadienį, pa vakar <^, ateATSSILIEPKITEI
žudė".
Remiasi 14 Išeivių
Draugu". Įdomu but ą žinoti, jo pas mane žmogus, g ražiai
Reikalaudami instniikcijų ir kvitancijų knygučių
iš kur tokios žinios j)aimtos ? apsirėdęs, bet paskui sup ra tau,
T?Agvlrrite šiuo adresu:
Ar ne pro-germanų, Prūsokų kad tai yra tik pusinteli^entis, ir šiaip į mane lenlaskai
v •
sėbrų platinamos?
prabilo: noriu su kunig u at"DRAUG30" KONTESTAS,
^okiepadarė.
Suvis ne girti tą
virai pasikalbėti, esmi A
Ghicago, Illinois.
••-••
1800 West 46th Street,
Vienas jų, gal buvo isiek-tiek I tijos socialdemokratų partigėręs, rasi ant drąsos, bet nei j j o s delegatas prie jųs vyiskupo
no
kalboj, nei apsiėjime
su svarbiu reikalu. 1£albu
Procesija sulaikoma.
nesimatė.
O kitas jių, grei- atvirai ir žinau, Jcad kn nigas
čiausiai tiek buvo gėr ęs, kiek policijos nešauksi
• Kuomet procesija pasiekė
Me s reįir aš tą dieną, o gėri au tiek: kalaujame, kas vyskupasi kun.
miesto Detroit, Mich., ribą ir
pradėjau arbatos stik lą gerti Strimą iš Slavikų perkel tų ki- Linksma istorija su liudina iš ten pasuko keliu, einančiu
pabaiga.
musų
ir nedabaigęs palikau, Ne sa
į Elmwood kapines, iš paša
tur.t Ten puiki vieta
Keliu ant Detroit slinko0 pa- linės gatvaitės išvažiavo ne
nieko
vaimi užpuolė, bet bu vo siųsdarbavimuisi, bet per jį
ti. Turiu ant rašto Iiiudijimą negalim daryti. Ar pa darys lengva nedidelis geduli:ingas didis automobilius ir sustoje
jam laidoluvių būrelis. Apyli:inkės Šito automobiliaus valdytoja
vieno'jų draugo, kadji pareis
tai vyskupas? — Ką-gi
ai čia ir pati diena, rodos, jurngėsi tuojaus įsmeigė akis karavalaiškas, tą liudijimą a pgarsinpasakyti? Pamaniau, gi
kyšiu prie tos liūdnos processijos. nan, pro jį pravažiuojančiam
siu. Tuodu kareiviu 13UV0 S 0 koks beprotis ?
Pasą u ta- Gamtoje viešpatavo tyla. Bucijalistai ir užtatai su dideliu
Kuomet procesija pravažia
tiesiog, kad vyskupas s
pa- vo nutilę net pavieškelio1 me- vo, šitas vyras su automobi
noru
apsiėmė
žmc>gžudžių
msta nei nekalbės, gali
darbą atlikti. Taip rašo jų siųsti ir mane užpulti. Bet džių lapai, tarytum, savoi šla- liu taippat pasileido paskui.
i, ka3 mėsių nenorėdami pertralukti Bet kuoiųet jam pasidarė nuo
draugas.
toliau iš kalbos pamačiau
ramybės žmonių būreliui,i. lt: bodu paskiausia vilkties, tuo
Priežastis gi buvo: skundai čia ne beprotis. Užtai s ukaudinčiui numirėlį. Tiktai juo- jaus aplenkė procesiją, užva
kelių vietinių prusoki,Į (lietu- si nei šiaip, nei taip, po <Iraug
das karavanas kurčiai dumdė- žiavo priešakin ir sustojęs at
vių-liuteronų), kad asi pruso- vis kviesdamas, kad gi griaus
jo ant kieto vieškelio.
siliepė:
kus skriaudžiu ir vokiečių ^supratus, su kuomi kalb u. Iš
Karstas buvo
apkramtas
priešas esu.
(KadiL rusaL jo sužinojau, jogei jie turi
— Ei, žmones, atleiskite
gyvomis gėlėmis. Paskuiį kagruodyje, 1914 ir sausyje, j kandidatą į tavo vietą į Slaman, kad aš^jus sulaikau. Ma
ravaną važiavo du autojrnobitote, esu miesto gydytoja*.
1915 metų buvo Slavilk uose fr vikus, bet pravardę atslisakė
liu, kuriuose sėdėjo liudnlumo
Ar turite paliudymą apie mi
už Slavikų iki Lazdy nų, rei- pasakyti. Toliau sužir 10 ja u,
apimti vyrai.
rusį, ar turite leidimą laidotu
kėjo tik žodelį prata]rt, butų kad vyskupui neišpildži us jų
Kuomet toji laidotuvių pro- vėms, jei tą numirėlį vežate į
visus iškorę).
Turėjo nužu-1 reikalavimo, gali ir k nlujais
cesija inėjo mažan mieslstelin Detroitą?
19
dyti mane, bet su manim I ta visa pasibaigti.
Monroe ir pasileido teoliau
drauge buvo a. a. kur i. A PeVažiuojantieji, matėsi, labai
Išklausęs istorijos, pra<dė/au gatvėmis, lydintieji kara^vaną
sis su žila galva. Iš priežas- juoktis ir erzinti savo dr augą,
vyrai šluostėsi akis nos>sinė- susimaišė. Gydytojas tuomet
ties žilos galvos jį palaikė kad jį gerai kas prigave>, nes
mis. Tuo parodė, kad ji<> intariamai į juos dirstelėjo ir
klebonu ir, po poros valandų aš su socijalistais nieko bendšluostosi ašaras. Ant ksafsto sušuko:
kankinimo, nužudė, A.psižiu- ro neturiu, nėra nei progos į
— Sustokite, aš noriu pa
viršaus parašas liudijo, kad
rėję, kad apsiriko, iešk :ojo ma- jų darbus maišyties.- Po kiek
ten ilsintis žmogus tikraiį jau matyti tą numirėlį!
nęs, bet jau pasiekti BLegalėjo, laiko tą pačią dieną su tinku
ant visados apleido šią ašabuvau už keturių r nilių .— kun. J. Laukaitį, tuon aetinį
Energingas protestas.
rų pakalnę ir kad štai jįlį lyLukšiuos.
vyskupo sekretorių. Ir tasai dintieji žmonės atiduoda jam
Laidotuvininkai pradėjo eapleisti;
sveikina
mane,
kaip
kun
Nemaniau Slavikus i
paskutinį patarnavimą. F
nergingai protestuoti. Girdi,
leidimu
kas
pas
tave
darosi?
•
buvau prasišalinęs su
di i kapinės.
kaip tai tas galima. J u k tai
J. M. vyskupo tik il mėneToliaus nupasakojo, kad
šventvagystė!
Tai panieka!
siams. Tame laike p<jr Ispa- "ketvirtadienį (ant ryt ojaus ga numirė. To žmogaus <(Jau-j— šaukė jie.
nijos ambasadą Rusų ministe- po kalbos Suvalkuose) atėjo giau nemačiau, dabar žiu
Tečiau jų protestai nieko
ris Sazanov, man prašsmt, pra- kokis tai žmogus į kon sisto- kada tave jie užpuls."
negelbėjo. Gydytojas atidarė
nešė apie tą žmogžudy stę Ber- riją ir norėjo su vyskup I paGirdėdamas tą pačią isistori- karavaną, nužėrė nuo karto
lynui,
kartu
klau sdamas, simatyti.
Užklausus, kokį ją iš kito žmogaus, palio>viau gėles ir atvožė karsto viršų.
kuom tai išaiškinti, n es Haa- tamsta reikalą turi prie vys- juokęsis, tik kun. L. ir kun1. Še.
Užuot lavono karste ramiai
gos konferencijos niitarimai kupo, pradėjo pasakot, kad suvedžiau į krūvą, idant perilsėjosi 24 buteliai degtinės iš
uždraudžia dvasiškij?\ laikė atvažiavo kaipo delegatais Vo- sitikrinti,
kad
juodu ne Toledo ir daugiau nieko...
i
progos
karės užkabinėti. (Prie
kietrjos soc. demokratų ]parti- juokus iš manęs krečia,
Iš
Prasijuokė karčiai deputy
turiu pažymėti, kad vokie- jos reikalauti, idant tave vys- kalbos^ jų pamačiau gerai, kad
šerifą*, kurs buvo nudavęs
čiai kaip tik priešingili darė: kupas iš Slavikų kitur per- čia ne juokų pasaka.
gydytoją. I r atsiliepė:
visur pirmiausia kuni gus už- keltų. Na, o jeigu vyskup>as to
Pasirodė, kad juodu nlieko
Grįžkite!
kabinėjo ir vargino, Turbūt nepadarys, atkirtau, ir su tam- nežinojo, jogei su tuom 2žmo- « - *—
.
Nebuvo kas daugiau veikti.
su savim daug magne so ture- sta kalbėti nenorės? Taii gali gum viens ir kitas kalbė;?josi,
jo, nes paskui jų oiPicierįusl: liūdnai
pasibaigti,
a tsakė bet aŠ kaip *tąsyk negaLįėjau Karavaną ir lydinčiuosiu.s še
kunigų turtas lėkte lėk ė). Ber-j m a n . Matydamas, kad č ia ne suprasti, ką tai reikštų, Į»talp rifas sugrąžino į miestelį
Monroe, kur kiekvienas * iš ly
lynas_ atsakė, negalįs i saiskmjuokai, pasakiau tam žm ogui, ir šiandien nesuprantu, nes
ti,nes jau daug laiko (ištisas
dinčių užsimokėjo po 50 dol.
jogei šiandie vyskupas stegali turiu pripažinti, kad j<iofcių
mėnuo) praėjo, o sa\rais ketamstos priimti, laiko rek olek- pasekmių tų grasinimų mema- pabaudos.
liais išdavė visai armiijai įsa- cijas; ateisi tamsta rytoj apie čiau įr nedatyriau:
Pasirodė, kad tie visi žmon
ta
kymą, kur mane suras, ten su- pietus, tai galėsi su vys kūpu
* seniau buvusieji p e Ar šitas atsitikimas riišasi ^
imti.
pasimatyti.
Taip jau pasa- su nužudymu kun. Pesio, Spp. 1 troito saliuninkaij kurienis
Kad yra tokis is akymas kiau, o savo keliu vyskupo ti neapsiimu, vienok vis ido- šiuo kartu nenusisekė šposas.
siplepė- tarnams užsakiau, kad j<)kiuo mus dalykas, kad socijallistų
^"^W
rao- . p
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A. Benevičius, tarnaujantis S.
aukos Tautos Fondui.
Surinkta apie $60. V ė l i a u pa- Valstijų kariuomenėje Prancūzi
H u s ų v y č i a i k a s k a r t smar-1 garsinsim aukotojų vardus ir joj, rašo laišką savo seesrei. E
Benevičiutei į Chicago, 111.
kiau p r a d e d a žingsnis po pavardes.
Birželio 29 d., 1918 m.
zmg^nio eiti platesne gyveni
Prakalbų vedėju buvo gerb.
mo vaga, gražesniu susitvar klebonas kun. M. Cibulskis.
Mylimos mano seseles, broli
'•
kymu, prie naudingesnių darir drauges >r*
•
Tariam širdingą ačių gerb.
•
E-"
Aplaikiau aš nuo jūsų laišką,
Dr. Bielskiui u į j o gražfcis pa
-•
Nors kuops> ikišiol turėjo
'
'
mokinimus ir meilius žodel rašytą 1 d. birželio, už kurį ta
•/_
net 5 skyrius, kuriuose" SUSI ius, už papasakojimą apie Lie riu širdingą ačių. Taigi šiuomi
*
I
spietęs jaunimas lavinosi, bet tuvą ir davimą daug naudin
siunčiu labajs dienas ir linkiu
x IANDIENA Wilson & Co. užsiima
rugpjūčio 5 dieną laikytame gų patarimų.
J. A. T. jums sveikatos ir visokių nuo
mėnesiniame savo susirinki
Dievo malonių. Aš, ačiū Dievui,
ekonomija del liuosobes. Baisingai
me, nutarė įsteigti dar viena
DETROIT, MICH.
esu sveikas. Turėjau didelę kedidžių mieru konservuoja tautos mais
naują skyrių.
lonę, nes ėjom dvi dieni, tai ,1aTas naujas skyrius bus lig
Iš įvairių Amerikos lietu bai nuvargom, bet tUŽtai ilgai il
tą, gamindami jį su begaliniu rūpesčiu
apšvietos,
lig
informacijų viškų kolonijų tankiai matosi sėjom ir dabar dar mažai ką vei
ir paversdami tą, kas butų kitose ran
skyrius, arba kaip viena > " D r - g e " įvairus pranešimai,
kiam. Dabar esame netoli mūšio
i
kose sugadintas į gardų ir tvirtą mais
juokdarys pasakė:
' Pava o apie Detroito vyčių judėji
linijos, žinoma ne taip visai ar
dinkime jį Newarko apšvietos mą, tai labai mažai tesigirdi.
tą del Amerikos ir jos talkininkų.
ti, per dieną galima butų nueiti.
ministerija". To naujo sky Žiūrint į tą visą galimą ma
Naktimis vokie
riaus uždaviniai bus tokie: nyti, kad Detroito vyčių kuo Girdisi šūviai.
Wilson & Co. šiuose baisuose laikuose *
čių orlaiviai tankiai atskrenda
turės visų katalikiškų laik pa yra labai neveikli. Bet klaiant mūsų galvų, bet nieko blogo
laiko ekonomiją už "augštą, žmonišką
raščių agentūrą ir kiekvienam linga butų tokia nuomonė, ikišiol neatsitiko.
Vokiečių la
priedermę," ir taupo iš meiles mūsų
lietuviui norinčiam užsirašvti nes vietinė vyčių kuopa savo kūnai retai kuris ištrūksta.
katalikišką laikraštį, prigel- skaitliumi narių ir veiklumu
tevyoes, ir iš atsidavimo jos augštiems
Jokios
baimės
neturiu,
nes
ant
bės arba patarnaus veltui. Tą užima nepaskutinę vietą Ameto esu pasirengęs ir atsidavęs ant
idealams tiesos ir liuosybes.
patį darys ir su knygomis. Ne f rikoje. Detroito vyčių 79 kp. Dievo valios. Neužilgo gal ineirintiems pirkti suteiks teisin- Į turi arti šimto narių chorą, sim į apkasus, iš ten parašysiu
Ir* patriotiškas Amerikos šeimininkes
gus patarimus arba partrauk-, i knygyną, dramatišką ratelį ir tam tyčia padirbtas atvirutes, laiš
lengvai pažysta maisto produktus ku
Tas skyrius stengsis susiži vakarinius kursus.
Surengia kų negalėsiu rašyti. Aš esu prie
noti su visomis Ne\varko ir tankiai labai įdomių vakarų, tokių šautuvų, kurios labai greitai
rie yra "Pagaminti sulyg augsčiausių
apylinkės mokyklomis, vaka kuriais publika negali atsigė šauna, vieną sykį paspaudus ke
ekonomijos idealių" nes jie turi Wilrinėmis ir dieninėmis taip, rėti. Visi nariai (išėmus vie- turiasdešimta aštuonis šūvius iš
son Ženklą.
. -'
kad kiekvienam
norinčiam j na šykštuolį... ir kelis nesu- šauna, ty. per vieną sekundą.
mokinties kokio nors amato sipratėlius) priguli prie vietiVakar laišką pradėjau rašyti
"The Wilson Label'' that Pretecte
ar ko kito suteiks veltui tei- Į nio Tautos Fondo % skyriaus, bet šiandie, ty. nedėlioj baigiu.
singus patarimus ir nurody- ! Laike nesenai atsibuvusio Su Šiandie labai norėjau nueiti ant
Yimr TaMe."
mišių
šventų,
bet
negalėjau.
Bet
j
m u š kur, už kiek ir kokio a- sivienijimo Seimo choras pa
mato
galima
pramokti. statė scenoje dvejų aktų ope vistiek aš vienijausi sju jūsų mal' r ; ^o-i to skvriaus b u s uždą- retę " Į T ė v y n ę " , (žodžiai L. domis, o ypač su 'Apaštalystės
apinties ir abelnai vi-j š i l e l i o , muzika A . Aleksio) ir draugijos narių maldomis, au
kojau Dievui savo maldas ir vararko lietuvių apšvieta, i surengė gražu koncertą. Išti-,
Vzhai gęs
rasy
d: platinant d o r u , kata- i kimvbės Dienoje, 4 d. liepos ^
.
!' "T", f
,.,.,,
, ., y v
•
v* .
.
v .
-v
mišparų. Cm yra užtektinai ka
Zk
h k i s k u s laikraščius, steigiant! vyčiai taippat gražiai pasizy- talikiškų bažnyčių, kur tik nuei
UOTi* (įLujAanlzc'
"Jtuo tacvtk WįLSON
ni.
Šioje
nedėlioję
visi
buvom
iš
ir taisant visokius prieinami^ i mėjo išpildydami
tautiškasV \ 7
kelius, kurie vestų prie doros, dainas ir šokius. Vėliau mieš ėję ant pievos, kur atėjęs kunigas
CHICAGO
r
ti kybos, t ė v y n ė s meilės, kad j to valdžia vyčių chorą vėl pa (ne katalikiškas) pasakė pamokskovoti prieš tą, k a s y r a nedo- kvietė ant 1 d. rugpj. išpildy- j lą iš šv. Evangelijos. Nors ir tas
!
ra, pikta, bedieviška.
ti programą Bell Island darže, j gerai yra, bet man geriau butų
buvę klausyti mišių šventų, nes
TQ, skyrių manoma sutvar- į ae.
kyti taip, ktul jie kožnam lie- j Rugpjūčio septintą dieną jose daugiau galima gauti malo-!
•
nių.
Taip
viskas
gerai
einasi
su
i
tuviui, nežiūrint kas jis nebu- j atsibuvo
kuopos
mėnesinis
tų, norinčiam kreipties su ko- j susirinkimas. Atsilankė ne- Dievo valia, kitaip ir negali bū
liiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ti. Tankiai apima liūdnumas, bet
kiais nors klausimais, butit j mažai gražaus jaunimo. Užtame momente pradėjus garbinti
• II U II
J I M M MM I I I I I
l»
I |IJ I
WH
sm
prieinamas.
|tai ir dalykai svarstyta gy••-*
Dievą,
vėl
liūdnumas
praeina.
v a i ir rimtai
Kada viskas bus galutinai J
- Laike susirin^
^ ^ ir ksįpi* tašyti "Draugo" Agentai.
sutvarkyta, apie tai bus pra- | u m o ^ a ž J f . į Pakalbėjo dija-; l a i š k ą g u d i e v m a u o m y l i i n i e j i #
BRIDGEPORTAS.
konas J. Vinikis ir mokslei
nešta vėliaus.
P. S. Jau buvau užbaigęs ravis
Stisnnalis.
Išnešta
busianPėtnyčios vakare, rugpjūčio
I syti laišką, bet po pietų buvau V. Balanda,
3313 S. Halsted St.
16 d. įvyks Tautos Fondo lmo e l » m 77hl1 . f ™ ™ , , * I e "! bažnyčioje ant mišparų.
Laike
*
Sekančios farmos turi būti parduotos beveik už pusę prekės, to
skyriaus mėnesinis susirinki zoliueijų ir išrinkta delegatai.; m i š p a r ų b u v o procesija, ėjome ap- J. M. Damijonaitis
dėl norintiems gerų f ar m u ir pigiai nusipirkti, tai meldžiame tuoN
mas.
Visi norintieji prisira T delegatus p a t e k o : A. A l e k - i l i n k bažnyčią. Kareiviai visi lai
901 W. 33 S t
jaus atvažiuoti pasižiūrėti.
(Aleksandravičius),
M. kė žvakes rankose. Aš labai gai80 akerių farma,
10 akerių išdirbtos žemės, su užsėtais ja
syti prie T. F. yra kviečiami
J.
Budrik
vais,
gera
stuba
ir
barne
del gyvulių, randasi 4 mylios nuo miesto,
Kvietkauskas ir J. Taukevi- lėjausi, ^kad negalėjau būti baž
atsilankyti.
ant
gero
kelio
ir
arti
mokslainės,
prekė tik $1500.
3343 S. Halsted St.
nyčioje laike šv. mišių, bet Die
čius.
Parsiduoda 160 akerių farma, apie pusė dirbamos žemės, o ki
Volungėlis.
ta ganyklos, 4 kambarių stuba, ant akmenų fondamento, ir gera
18-TOS GATVĖS.
Ne prošalį bus paminėti, vas išklausė mano maldos, nes po
barne su padėjimu šieno šante, tik 8 mylios nuo miesto, ant gero
kad mūsų kuopos praėjusių niiiparų priėjau prie prancūzo
kelio, prekė $3500.
DAYTON, OHIO.
A.
Dargia
UParsiduoda 70 akerių puiki farma, bevelk visa dirbama že
kunigo išpažinties ir priėmiau Šv
metų vyčių seiman delegatas
mė,
juodžemis su moliu, aptverta dratine tvora, su uodu, *tuba
726 W. 18tb St
Komuniją. Nors buvau pavalgęs,
2 lubų, 8 kambarių, ant cemento fondamento, diiioic Imtu*) ii *-u
buvo gerb. adv. B. MastausDr. Bielskio prakalbos.
visi budinkai ir mašinos. Užsėtais laukais, kviečiais iy% akerių,
bet kareiviams yra leista ir pa P. J. Malley
bulvėm 7 akeriai, avižoms 15 akerių, dobilais 12 akerių, ir, daug
Rugpj. 4 d. mūsų kolonijoj as tapo išrinktas į Amerikos valgiusiems eiti prie Šventos Ko
633 W. 18th S t
.. kitokių javų, su gyvuliais, 10 karvių, 7 veršiai, 8 arkliai* 4a viaty.
Randasi tik 2 mylios nuo miesto, ant gero kelio, ant pat kranto
atsibuvo prakalbos.
Kalbėjo' Lietuvių Tarybą, o šįmet ka i- munijos, ypač kad, gal neužilgo tu Oeo. Žagunaa
gražios leikos ir visų kitų p a m k u m ų . Labai linksmioj vietoj.
Nogerai visiems žinomas gerb. I P° atstovas visų Amerikos lie- rėsim išeiti j pavojingesnes vietas.
rintieji
tuojaus
atsišaukite.
*
1916 Canalport Ave.
tuvil
Nors
nelabai
buvo
smagu
paval
Dr. J. Bielskis. Prakalbos bu- (
J išvažiavo į Europą LieWEST SIDE.
vo indomios. Žmonių prisirin- ^uvos neprigulmybės išgavimo gius eiti prie Šv. Komunijos, bet Peter Šliogeris
ką padarysi, ačiū Dievui ir užtai.
ko pilna svetainė ir visi buvo reikalais,
2139 W. 23 Place
Labai
esu
linksmas^,
kad
apturė
užganėdinti tomis prakalbo-'
Dikutis.
A. Kaulakis
jau nuo Dievo tokias malones.
f. 0 . Rhinelander
2222 Leavitt St.
mis.
Vakar buvo pirma ''pėdė"
Gerb. kalbėtojas davė daug | OLANDIJA IR KARĖS NE- kaip šioje šalyje esame. Tai vis J. Bagdžiunas
naudingų pamokinimų, nuro-j
LAISVIAI.
2334 Oakley Ave.
šį-tą galiu nusipirkti.
dė kas yra priešai mūsų tėvy-;
—
' •
'
KENSINGTON ir WEST
Bet užteks jau rašyti, nes pranės, kaip tai: lenkai, lietuvisš į o s karės metu iš artimųjų
P. Giačas
PULLMAN.
deda temti, ty. netoli JO vai.
X)Telefonos Boulevard 7179
ki bolševikai, kurie visokiais j karės stovyklų, iš Vokietijos
3159
W.
88
Place
T a i g i s u d i e v m a n o m y l i m o s se N . S t a n k e v i e e ,
DR. P . Ž I L V I T I S

NEWARK, N. J.

AKIŲ SPECLJ ALISTAS
Patarimas Dykai.
Ofiso valandos: nuo 9 i i ryto iki 9
vaL vakare. Nedėliomis 9 iki 13
4649 S. Ashland Ave. kamp 47 £8
Telefonas Yards 4817
Telefonas Boulevard 6487

V

^ r ^ \
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l W. RUTKAUSKAS

•

ADVOKATAS
Ved* Bilas Visuose Tęisranoae
Ofisas Dldmlestyj:
• t W. WASHDfGTON STREET
Kambaris 809
Tel. Central 6478
Ofisas ant Bridgeporto:
1105 SO. MORGAN STREET
719

. TV

'heWilson
label
proteets
your

< - <

kr

Gyvenimas, 811 W. l l r t
Tai. Yards 4181.
\mm*>*0mw
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Wisconsin

stengiasi

neatsikeltų

C

kad

Lietuva

įr

Belgijos, Olandijon

iš tos vergijos.; daugelis kareivių

pabėga

nelaisvu].

Lenkai stengiasi visokiais bu- P a b ė g u s i u s Olandijai reikia
dais, k a d L i e t u v a butų pri- internuoti. Gi jei internuoja,
j u n g t a prie lenkų karalystės, i reikia duoti jiems ir užlaikyR a g i n o gerb. kalbėtojas, k a d j m ą , jei nėra tinkamo darbo,
mes, lietuviai, turim laikyties^ Andai Olandijos parlamenv i e n y b ė s ir kiek g a l ė d a m i tu- Į tas internuotų nelaisvių užr i m gelbėti savo brolius ir se- j laikymui paskyrė 10 milijoseris n u o bado ir šalčio,, ku- \ m} dol. Sakoma, kad tas išrie kenčia šioje karėje.
Ra-1 laidas Olandijai p 0 karės sugind visus išvien kovot už tė- Į grąžinsiančios Anglija ir Vovynės laisvę.
i kietija.
Laike prakalbų mnsų bolše-|
| —vikai
svetainės
kampuose 0 | / | | j y | / | T m ni i T i y v I T
murksojo pastate ausis.
Jie O r v f l I l I M I Ifi r L A I I I l M !
matė, kad lietuvių katalikų
II
ii
v i e n y b ė nesulaužoma.
P o prakalbų b u v o renkamo
0
."5 k

#

selės, b r o l i i r b r a n g i o s d r a u g ė s .

Jmų Antanas.
•BE

SUGARMU BE
A taa5poon&il
lieaping) taaspoanM.
sjved each. meal for
nOdays £or e ach. oi lie.
ioo.ooo.ooo pexscn£
in ūia U n i t a i States
nuias a pik. as b\jl as the
tbcfaKvCLbą£digfaenoqgk
Xarwa <

§

10535 Edbrooke ave.,

TOWN OP LAKE.
Vincas Stancikas
4617 Hermitage Ave.,
NORTH SIDE.
A. Nausieda
1658 Wabansia Ave.
E. Nurkaitis
1617 N. Robey S t
OIGERO, I L L .
J. Mozeris
1430 So. 49th Ave.
BRIGHTON P ARK.
Pr. Jurevicla
4440 S. Maplewood Ave.
Pr. Macijauskaitė
4358 S. Fairfield Ave.
M. D. Seeford
3817 Rockwell St.

John Smith

.

£
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NUSIPIRK MOSTĖS
Tai BUSI GRAŽUS i Ją iidtr08 Mentholatuin Co. Prieš eiAAnt
galt ištepk veidą motei* per ke
lia vakarus, o padarys reidą tyr%
ir skaisčiu baltu.
Toji moatii
išima plėmua raudonu*, juodus ar
ba šlakus ir prašalina
visokiui
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
te 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir Stampomis.

J. RIMKUS,
P. 0. Box 36, Holbrook, M&8I.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIll
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HORINTIEJI PAGERINT
SAVO BŪVĮ
IŠEINANT I š S r N K I A I D I R 
BANČIOS KLESOS.
Savo liuosose valandose galite išmokti:
Kirpti, siūti ir prosyti ant gerų
. »mašinų.
KURSAS $15, $25, $35 ir $50.
; ant lengvų išmokščių:
Ateikite
šiandien į mūsų mokykla ir per
sitikrinkite.
Kambaris 416-417 Prieš City Hali
MASTER TRADES SOHOOL
118 N. La Salle St.
įm mtmmmpmmn*—pm»*»ma»4»*m^»»»

^ — « —

mm

3 1 0 9 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 rak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakarą.
Telefonas Yarda 6881

GLASER
rF*KTT»rTTOJ* 29 METAI
ctyvenlmas ir ofisas
$148 8. Morgan St., kertė S I «*.
CHICAGO, ILL.
Specljalistas
Moteriškų Vyriškų ir Vaikų
Taipgi Chroniškų l i g ų .
OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 1-2 iki t po piat
ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards $87.
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A. A. ŠLAKIS,
Lietuvis Advokatai
LAWYER

ATLANTIC.
Teo. Dappaa
4610 Fifth Ave.
Ą. Janauakas
4565 Wentworth Ave.

*

Ofisas mieste:
lubų — Kambaris 1801Association
Bldg.
11 So. LaSalle St.
Clilcago, 111.

18-tų

Juoz. Kabelis
$828 £ . MapliwoQa įm>
BURNSIDE.
H. Lipioviteli
736 E. 93 St.
S. Ažukas

Telefonas

Utarninko

»

i.

»•_'

»

•

' "

S 8>S

Vr Pėtnydios vaJbR- j

raia nuo 7 iki 9 vai.

South Halsted Gatre
OJBOCAGO, UJL.
•"

ftajadolpb

1265 So. Halsted Sfcrat,
TeL Yards 8899

J

i!IIIIIUItll!IHIIIIIIHIHHUIIIIHIIIIINIII
1

.

m*m^ąmrnmwmmwm^mmmm*m*mmmmwwmmmitm********mm> ********* *mm m m m • *i wni

Telefonas: PULdLMAU 141

" Dr, D--J- BAGOCJŲS

Dr. S. NAIKIUS

LiaTlLVlB GYDYTOJAI
IR CHIRURGAS
11781 BO. į a C H I G A l f AVB^
ROSKLAKD, LLLINOI1

^IBTDvX8 OTOTTjOJAi
. JR CHJRUJlOAa
4847 W. 14811 88^
Cicero, OL
T j L U K D O S : nao 9 iki 18 Išryto,
nuo 8 iki S po pietų, ano 7 iki
• vak. Nedėliomis: n s c 9—11.

ENGLEW00D.
Q. J. Yanas
6002 So. State S t

67:TOS GATy|»,

't

|

•

CĘŪRURGAS
8816

•»»»»(

Dr. M. Stupnicki

DAKTARAS

3813 S. KąOzie Ave,
I. Poškauskas,
4409 S. Fairfield Ave.

S

89 8o. LaSaUe St.,
Vakarais S i l l W. 22nd Streat !
Rockwell C999
Resldence Humboldt 9T
CHICAGO, ILLINOIS

i

budais

ii p p •MĮ—ĮĮ

JOSEPH C. WOMN
Lietuvis Advokatas

•

Woodboro,

• • •,MIW-PI,HI>>

K
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PIRK FARMA

Liberty Land & Investment Co,
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Telefonas: McKinley 5764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS
9467 Boatfti
15-tos Gatvės

• m m mum/mm*
1

I
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TeL Drover 7841

Dr.CZ. Vezelis
LIETUVIS DEHTTSTA8
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak.
Nedėliomis pagal sutarimą,
4711 8 0 . ASHLAND AVENU1C
arti 47-toe Gatvės.
jt».'.i i n"0"8i m •*-§!•'

Antradienis, Rngp. ,13, 1918

D RV U GA S
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SVEČIAS.

CHICAGOJE.

K CHICAGOS IR APIELINŠiomis dienoniis " D r a u g o "
KĖS KOLONIJŲ,
administracijoj
lankėsi p .
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MILŽINIŠKAS PARAPIJOS
SOCIJALISTAI ĮKURIA
"UNIVERSITETĄ."
PIKNINKAS.

šiems dienraštį ' * Draugą''
pristatys į namus kas tik pa
reikalaus. Taigi reikalaukim!
Girdisi, kad nekurie nepasi
tiki pristatymu.
Kurie ne
pasitiki, tie gali mokėti už
vieną, du ar tris mėnesius ir
tai nereikalaujama iškalno pi
nigų.
Turiu viltį, kad netolimoj
ateityj nesiras nei vieno Bridgeporte namo, kuriame ne
bus skaitomas " D r a u g a s " , tas
vienintelis katalikų dienraš
tis.

•v

MILDA MUŠU!

Judzas Prakaitis iš Sioux Ci| ty, lova, atvykęs paviešėti po CHICAGO HEIGHTS. ILL
rai savaičių.
Viena korespondentė iš ChiP-as J. Prakaitis yra vargo
Chieagoje įvyko sooijafistų nininkas Sioux City lietuvių cago Heights, 111., kuri po ko
Šitą sekmadienį, rugpjūčio
Valdyba Mildos Teatro Bendrovės, užrekordavns
respondencija pasirašė "Žmo
11 dieną, BergmaiTs Grove įvarti jos valstijinįų sekretorių
Charter, užpirko Mildos Teatrą. Susirinkimui dar trūk
(parapijoj ir pasižymėjęs tos
darže, Riverside, i vyko Sv. suvažiavimas.
n
a
"
,
patalpino
korespondenci
a 10
•
stančios, labai mažos sumos trusto certifikatų. šiuomi
P . kolonijos veikėjas.
Jurgio parapijos (nuo Bridge- partijos reikalus ir. apie istei
ją " D r a u g e " 176 num, apie
u D r a u g o " i administracija
yra duota paskutinė proga kreditoriams A. 01szewskio
porto) pikninkas, surengtas girnų socijalistiško ''umversi
moterių veikimą.
įgalioja^ p . Prakitį
rinkti
trusto prie mūsų Bendrovės prisirašyti.
visos parapijos pajėgomis pa teto'V
'.
Jinai savo korespondenci
" D r a u g u i " prenumeratas ir
t •
rapijos naudai. Pikninkas bu
Savo mokslo išgiuYtinėjimui
joj taipgi aprašė, apie kokį tai
Prisirašymui kreipkitės ypatiškai, atsinešdami sa
vo tiesiog milžiniškas ir visais jie turi pajėgų. Prie socija- iškolektuoti bylas po Sioux tautiškų kliubų, kuris skamba
Kas norėtų susižinoti su
vo trusto certifikatus, arba prisiusdami per pačtą, pasi
žvilgsniais pavyko. Buvusieji listų partijos yra prisiplaku City, Iowa, Omasa, Nebr. ir sekančiai:
nauju " D r a u g o " agentu, te
rašę ant antros pusės savo trust certifikato, į Bendro
pikninke tvirtina, kad jie to^ sių keliolika „ pfofesorių, pa- apylinkes.
"
Y
r
a
tai
kokis
ten
tautiš
•i.
—
gul kreipiasi po num. 3313 S.
kio žmonėmis skaitlingo" ir varvtil iš universitetu už vivės ofisą, sekančiu adresu:
kas
kliubas,
prie
kurio
pri
LOVYČIŲ
CHICAGOS
Halsted St. arba į pono June
gražaus pikninko dar nekuo- šokius prasižengimus pažiū
klauso
visos
cicilikės
laisva
APSKRIČIO SUSIRINKI
vičiaus laikrodžių kratuvę.
met nebuvo matę, nors Chica- rose.
manės
i
r
veidmainės
"katali
MAS.
'
Kąs laiko neturi ypatiškai
goje dažnai pasitaiko visokių
Tik visas vargas t anie, kad
kės".
Pavadinau
tautišku atsilankyti į augščiau minėtas
pikninkų. Šis perviršijo visus soeijalistams tąm tikslui trūk
kliubu, bet turbūt suklydau vietas, tas gali pasiųsti atvi
Šiandie, rugpjūčio 13 d.,
kitus kuomet nors buvusius.
sta pinigų, gi soeijalistai kad
taip pasakius, nes del tautos rutę. Reikalavimai bus grei
8:00
vakare,
Aušros
Vartų
pa
B e t ir- n e s t e b ė t i n a . P i k n i n - ir savam mokslui • nu*.'a duoslabo jis nieko neveikia. Bu tai išpildyti.
kan senai išanksto buvo ruoš nųs. Jie laukia, kad sumulkiti rapijos svetainėje (West Side) vo kviestas aukoti del nuken
3133 Emerald Ave.,
Chicago, Ui.
;
Dobilėlis.
tasi. Visos draugijos, kaip vy jų darbininkai sudėtų p nigtjs. įvyks Lietuvos Vjįeių Cliiea- tėjusių nuo karės lietuvių, at
rų, taip moterių, pikninko rei
Kitas vargas
nebus kam | o 0 s apskričio susirinkimas. Su sisakė; prie siuntimo delegato
Š i t a yra p a s k u t i n e Proga! P l a t e s n e s informa
kalais darbavosi. Jos nuskyrė lankyti jų sumanyto **un»ver- sirinkiman yra kviečiami visi į Visuotiną Seimą, neprisidė
cijos s u t e i k i a m o s B e n d r o v e s Office.
po kelis darbštus darbininkus siteto'\ kur busiu iŠgnldoma
jo.
Abelnai
su
lietuvių
tauta
kuopų atstovai. Yra labai
•••
ii
rTTi
r r -m m » • » » » » - £
rukninke tvarką vesti. Visi su soeijalistiskas mokslas, lavi
tas kliubas nieko neturi. Ant
svarbiu
reikalu.
Netoli
seimas.
ime ir bendrai darbavosi. nami soeijalistai organizatora, kas jį ten žino, gal prie ciApskr.
Valdyba.
1 to pikninko su didžiau- liai, rašėjai ir kalbėtojai.
_JllltIlltllllll lllllllll lltttllll lllf I llllllllllllllllllllltlllllll |1|| MM llllllll Itllllf tl IIIIII1IIIII1I1
cilikų vykdinamo " r o j a u s " ir
«•
55
.ssiilgimu laukta. Bridgepriklauso."
Prie to " s v a r b a u s " sumany
VAKAR BUVO KARŠTA.
porte ilgas laikas tasai piknin ir.o prisideda ir lietuviškų so| COLUMBIJOS GRAMAFOHU IR REKORDŲ KRAUTUVE f
Teisybę pasakius, čia y r a
kas buvo minimas.
er.alistu vadai. Prasidės nau-<
tautiškas Susiv. Moterių ir
Didžiausia pasirinkimas rekordų: Lietuvišku, Rusku, Polsku Ir
Vakar
Chieagoje
išnaujo
Pagaliaus ir sulaukta riur- jas darbininkų mulkinimas.
Angliškų.
Kaina po 75c. vienas.
Gramą fonai
n u o $10.00 iki
Merginų kliubas susitveręs,
siautė
karštis.
Po
pietų
ter
$250.00.
Didžiausia
Lietuviškų,
knygų
krautuvė
Amerikoje.
pjuėio 11 diena. Išryto dan
bet prie jo nepriklauso jokios
Didelį katalioga laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, knygų ir t t pamometras rodė 101 laipsnį. V ; e
gus apsiniaukė, pradėjo lietus
ilunėiu kiekvienam, k a s prisius 3 c štampų.
"cicilikės - laisvamanės" ar
APMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ.
f
R*Srk:
TeL Drover 8147
nas
žmogus
mirė
nuo
karščio.
~* oti. Buvo manoma, kad
ba "veidmainės katalikės"
Po mini. 924 \Vest .°>2 gat.
i ingės niaukiasi ant visos praeitą sekmadienį buvo atva Oio biuras vis spėja apie lie- Prie šito kliubo priguli visos
I
JUOZAPAS F. BUEIK,
I
tų,
kurs
atvėdintų
orą.
Bet
os ir su paėiu pikninkų žiavusiu du lenku, pasiviešėtų:
| 3343 So. Halsted St.,
:-:-:-:
Chicago, HL
doros ir gerai protaujančios
prastai. Bet dar pirm pie pas savo draugus. Jiedu atke-! lietaus .vis nėra.
lietuvės ir lietuvaitės.
Sten
T l 111111111 • 1111111111111111111111M M MIMIM M MIMIM M111M11M11M M M i IMIM M M11M MIM M11M M M
tų oras prasiblaivė. Iš p 0 de liavo iš netolimo nuo Cliieagos;
giasi platinti apšvietą tarpe
DAUGIAU ANARCHISTŲ
besių išėjo skaisti saulutė ir, miestelio.
savo luomo i r darbuojasi dė
DR. SIGMUND MANN
PRANEŠIMAS BRIDGE
tarsi, ėmė šypsot i es, žiūrėda
SUIMTA.
lei tautos labo iš visų savo jė
Po paminėtu numeriu jiedu!
Daktaras ir Chirurgas
PORTIEČIAMS.
ma j nuliūdusius del prasto
gųpernakvojusiu ir anksti užsi
DRY G 0 0 D 5
MIESTO OFFISAS
oro žmonelius. Paskui padan
Vakar buvo pranešta, kad
Michigan
Boulevard Bldg.
kėlusiu važiuoti namo, kad
Bet kasliuk aukojimo del
1800
W.
47th
kamp.
Wood
Sts
Su
visokiais
"
D
r
a
u
g
o
"
Suite
022
gės visiškai prasiblaivė ir vir
policija ties Ilalsted gatve su
suspėti į darbą. Jiems einant
nukentėjusių nuo karės lietu dienraščio reikalais, malonė Mes duodame dvigubas stempas Michigan Ave. kamp. Washing1on
to kitaip.
sekė anarchistų lizdą, kur at
gatvės.
prie gatvekario tuojaus po
vių, kliubas atsisakė aukoti iš kite kreiptis žemiaus nurody Ketvergais ir Subatomis.
Adynos 11 1S ryto iki 1 po pietų.
Pirm dvyliktos į Bergmane
rado spaustuvę ir suareštavo
Dideliame
pasirinkime
gaunami,
OFFISAS
4:00 ryte ties ,°>2 gat. ir Ausavo iždo, dėlto, nes kliubo iž tu adresu. A r tai kokiais visokie
materijolai, Vaikams drabu
6l4fl W. 25th gavee
daržą buvo mažai žmonių at
du anarchistu.
burn ave. užpuolė bomai.
das tuo laiku buvo visai silp skundais negaudami "Drau žiai, šlebės ir jekutos.
K a m p . 62nd Ave.,
Cicero, IU. I
keliavę. Bet kuomet pragied
Tai
buvo
pradžia.
Policija
Adynos:
nuo
2
iki
4
ir
nuo 7 iki
Abudu skaudžiai apdaužė,
nas, kadangi kliubas buvo
9
vakare.
Nedėliomis
nuo 19
g o " teisingai, ar norėdami už
rėjo diena, apie 1:()() dienų
atėmė pinigus, laikrodėlius ir atliko platesnę medžioklę ir neperseniausiai susitveręs. Bet
U ryto Iki 1S.
žmonės
pikninkan pradėjo
sisakyti " D r a u g ą " ant metų, Pluksnos
Telefonas Cicero t M
viską, ka tik su savimi furė- suėmė daugiau tų paukščių. kliubas nutarė, kad visos na
Namų
Telefonas, Lawndale 8525
plaukti kaip į didžiausius at
. .
.
ant pusės metų ar ant mėne
Abelnai
yra
manoma,
kad
jo. Xetekę pinigų negalėjo nei
rės aukuos sulig savo išgaliu.
laidus Lietuvoje. Važiavo gatsio, ar ant savaitės, ar tai pirk
Chieagoje
anarchistai
yra
genamo važiuoti.
Antra,
kaslink
siuntimo
de
vekariais ir automobiliais. Va
ti kas dieną. Taipgi galima
Veikiai po užpuolimo p r a - j ™ įsigyvenę , ir jie platina legato į Visuotiną Seimą,
žiavo ėielos šeimynos, jauni
paduot visokius paieškojimus,
Plunksnos
F. B. BRACHULIS
nešta
policijai,
šita
vieną
iuprovokiską
propaganda.
^
kliubas
taipgi
nepajėgė,
nes
ir seni, maži ir dideli.
ar biznieriai pagarsinimus ir
tariamą paukštį suėmė. Bet
Pas kai-kuriuos anarciii.-- kliubo iždas buvo tokiam pa
Lietuvis Advokatas
tt.
Su visokiais reikalais
Kaip bematai suvažiavo vi
nukentėjusiu negalėjo pažinti,! tas namuose atrasta daug vi- čiam stovyj kaip augščiau yra
Attorney at Law
kreipkitės šiuo adresu: 3313
si bridgeportiečiai: kaip inte
105 W. Monroe, Gor. Clark St.
ar suimtas dalyvavo užpuoli-'šokių ginklų. FederaHai ageu- paminėta.
So. Halsted St., arba Junevi t ~ALEX. MASALSKIS
ligentai, biznieriai, taip ir ki
Room 1207» Tel. Central 22#
me, ar ne.
tai išsijuosę darbuojasi.
CHICAGO, ILLINOIS
Šitas
kliubas
neatsisako
I
O
R
A
B
O
R
m
S
čiaus laikrodžių krautuvėm
ti. Ties daržu ir darže stovėjo
j
dirbti kaip tautos taip ir vi
fraKlauskit J. Mozerio. .
eilės automobilių, kurių teko
Gyv.: 2112. So. Halsted Street
Li«turli Ltllesuomenės
labui,
bet
stengiasi
Telefonas Yards 2290
bortus.
suskaityti daugiau poros šim
ka
v i s o Atliekias
remti visus prakilnius darbus
II
4—~
tu.
G A I * KAS RADOTE?
i
laidotuves
kokada tiktai atsieina reikalas Jei kas iŠ gerbiamosios publikos \ pPi aD a u s i a i . TuGi pačiam darže svietelio
radote mano neperseniai pamestus Į [
•••<> karair prie cicilikų vykinamo " r o  pinigus
— 70 dolerių; buvo liberty i bonus ir autokupina. Koks visur gražumė
bonds už 50 dol. ir vieną lentą po- | mobilias,
j a u s " neprisideda.
lis. Šeimynos prie stalų va ;
pierinis 20 dol.,*vaikščiojant po par
FOR VOUW STOMACHS SAKĖJ
Taipgi aiftss
Todėl butų patartina, kad ka, Paulina ir kitomis gratvėmis ant j
š ; nosi užkandžiais. Jaunimas
Town of Lake. Radęs prfduos man 1
n ė dali grabų
P o valgiui neužmiršk, kad grerlaukorespondentė neprivalėtų in- pinigus, gaus geras radybas. Ma- Patjs dirbama,
sias vaistas tavo skilviui yra EATOlinksminosi: šoko, dainavo ir
NIO.
Prašalina visus nesmagumu*
Liūdna žinia ištiko Agniešką, ir Povilą Stankevičius,
tarinėti šito tautiško kliubo, no antrašas:
žaidė. Buvo visokių žaismių,
tos
vidurių
ligos paeina 1S negero su
8307 Anbnrn Ave.,
Petras Kromelis,
gyvenančius
ant
Town
of
Lake.
Gauta
iš
Prancūzijos
ži
virškinimo, o tas reiškia, kad reikta
n
kad
jisai
nieko
neveikia
del
4501 S. Hermitage Ave., Chicago, Tll.
kaip tai lenktynių ir kitko.
Telephone Drover 41 s9
pamėginti viena.
Parduodama pas
nia, kad tenai karėje žuvo jų sunūs Marijonas Stankevi• « » - » - • » » - t e ! visus aptlekorln*.
tautos
labo.
Duota dovanos.
C1US.
Butų geistina, kad kores Paieškau savo giminaitės Petronė
Gi mūsų vaikelių — tikra
Kadangi velionis prigulėjo prie Balto Dobilo Kliubo,
lės Lukšaitės, po vyru Balskienė, ? m i l l l l ! 3 l l l l » l l | | | | ! l l l | f | | | l l | | | | | K | | | m B »
pondentė
užsiimtų
naudinges
Kauno gub., Telšių pav., Girdžių pa
galybė. Vienų suaugusiu buvo
todėl per to Kliubo storonę buvo surengtas didelis ge
rapijos, 5 metai atgal gyveno Ken- Resid. 9 I t S. Ashland Blvd. Chloae.
nių
žinių
rašymu
ir
laikraščio
daugiau poros tūkstančių. I r
Telefonas Haymarket 2644
singtone,
111.
Dabar nežinau kur ji
Sąmoninga gaspadine
dulingas apvaikščiosimas gatvėmis paminėti žuvusį mū
randas."
Pažjstami
ar
ji
pati
maloskiltis bereikalo neužimtų.
visada turi savo namuose buteliuką
visi padoriai linksminosi. Ne
sų brangiausią sūnų.* Apvaikščiojimas įvyko rugpjūčio
lonės atsišaukti ant sekančio adreso:
D-ro Richterk)
Juozapas Perminąs,
Moteris.
buvo jokių kivirėių. Viskas
7 d. vakare.
3432 S. Halsted Str.,
Chicago, 111.
Etosas gydytojas i r chirurgas
išėjo kuogražiausia. Sutemus
PAIN-EXPELLER
•pscijallatas Moteriškų, Vyriškų.
Apvaikščiojime dalyvavo labai daugelis žmonių. In
Parsiduoda (barber s h o p ) barzdaNeabejojantis būdas įtrinimui nuo
pikninkas pasibaigė. Visi dai
IŠ BRIDGEPORTO.
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
corpore ėjo visi kliubo nariai. Nešta gėlės vėliavos. Mu
skutikla su 2 kedeni 3 "pool" stalai
skaudėjimo Reumatizmo, persišalliai išsiskirstė.
cigarų didelis "case", biznis išdirb Ofisas: 2264 S. Halsted St., Chlcagc
dimo, išsinarinimo ir tt.
zika grojo gedulingus maršus, lygiai kaip laidotuvių
tas per 9 metus, lietuviais ir grekais
Tikras tiktai su pažymėta marke
Telefonas Drover 9692
Kodėl taip gražiaį viskas
Bridgeporto kolonija y r a apgyventoj vietoj.
Parsiduoda už
metu.
"IKARĄ"
labai 'mažą kainą i š priežasties l i  VALANDOS: 14—11 ryto 2—1 po
35c.
ir
85c
buteliukas
risote aptiekoM arba
pietų: 7—1 vak. Nedėlioms 1 9 — 1 1 d
išėjo? — gal kas paklaus. To
viena iš seniausių lietuviškų gos. Atsišaukite tuojaus.
stačiai nuo
Visa procesija pirmiausia susilaikė ties mūsų (tėvų)
P. AD. RICHTER & CO.
F. Urbonas,
dėl, kad pikninke nebuvo jo
kolonijų Chieagoje, bet ap
wmii!iM!iiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ia 74-80 VVMblngton Street. New York. N. Y.
611 E. L. Hikway,.
De Kalb, 111.
namais po num. 4516 So. Paulina gat. čia p. J. Elijošius
kių svaigalų ir nenuoramų so
švietime, laikraščių skaityme,
pasakė kalbą angliškai ir lietuviškai. Paskui procesija
A R GALI RASTI G E R E S N E
United States Food Adminis tration License No. 06&01
či jalistu.
Gražiu
žmonių
ypač " D r a u g o " ir jo rėmime
nuėjo Davis Sąuare parkan. Tenai taįp-pat sakyta kal
PROGA.
bridgeportieėių upo niekas ne
yra
atsilikus
nuo
kitų
lietuviš
bos.
3 pagyvenimų medinis namas su
sudrumstė. Buvo tvarka.
kų
Chicagos
kolonijų.
Atsi
eonerete
apačia viena randa s u 4
Pamaldos už a. a. Marijoną mūsų sūnų atsibuvo šv.
kambariais,
5 kambariais su
lankęs agentas kuomet pakal vanomis, gazukitair su
Tai ką reiškia vienybė.
Kryžiaus bažnyčioje rugpjūčio 5 dieną. Ir bažnyčioje
skalbemais kubilais.
bina žmogų užsirašyti laikraš Gatvė ištaisyta ir užmokėta. R a n Buvo ir iš kitų parapijų sve
pamaldų metu daug žmonių buvo. Nes gerb. kun. Pakal
neša $37 per mėnesį
Kaina
tį, tai tas tuojau atkerta: " n ė  dos
cių. Visi jie iš pikninko išsi
nis išvakaro iš pamokslinyčios pranešė parapŲonams
$3,450.00, jnešti reikia $450, o liku
apie žuvusį mūsų sūnų ir apie rengiamas pamaldas.
ra laiko laikraščius skaityti". sius $37 į mėnesj. Taip pat priim
nešė kuogeriausius įspūdžius.
sime Liberty Bonds ir thrift stamps.
Anaiptol,
aš
nesakau,
kad
visi
Visi dėkojo pikninko rengė
Galite atvažiuoti nedėldienyj.
Atsi
Viskas dailiai įvyko. Gražiai paminėta a. a. mūsų su
šaukite
tuojaus.
bridgeportiečiai taip elgiasi.
jams, kaipo Šv. Jurgio par.
nūs. Ir todėl mes, tėvai Stankevičiai, šiųomi išreiškiame
John Gleich,
Ne.
Yra ir tokių, kurie ne 2908 W. 38th Place,
klebonui, taip ir pagelbininChicago.
širdingą padėkavonę Balto Dobilo Kliubui, ypač jo pir
pardavėjai
i r dane;
kams, draugijoms ir visiems
tik patys skaito ir remia ka
mininkui, už surengimą gražaus apvaikšeiojimo. Dėko
krautuvių parduota tą
pači* kava p o SOc.
jame p. J. Elijošiui ui pasakytas kalbas; kun. Pakalniui
parapijonims.
talikišką spaudą, bet ir ją pla Wli<IIH1lllll!l!llllimi?SlllimilllllllHEItt*
ui tėvišką suraminimą bei paskelbimą bažnyčioje; vi
Tai bent pikninkas!
tina tarpe kitų, bet tokių yra
GER1A18IS
Dami
OOCOA
siems dalyvavusiems apvankščiojime išmintus ir muzi,
Laimingi yra bridgeportiemažai.
SVIESTAS
SVIESTAI
Geriausia Banke*
kantams.
sulyginę ra Ą m
čiai turėdami gerą kleboną,
Taigi bridgeportiečiai su Vienas mažas "finisher" su moto
su kuriuo sugyvena kuograkruskite Neatsilikit užpaka ru geriausiam stovyj, antras ranki
A. a. Marijonas užmuštas Prancūzijoje liepos 21 die
nis Jack skūra ir kiti čiaušiaras rei
A
žiausiam sutikime.
lyj kitų savo kolonijų. Turi kalingi dalykai, gaunami pigiai pas
ną, 1918 m. Turėjo 20 metų amžiaus.
.^fiST SEDE
1644 W.Chicagro a v • l t l W. 1 fJid s t
WORTH SIDK
1178 Milwaukee av 1836 Bluelsland a r
Pikninkininkas.
Paliekam su didžiausia pagarba visiems mes nuliūdę
me savo mieste dienraštį
406 W.Divislon s t
2054 Milvraukee a r 1611 W. North a r .
SOUTH SIDB
E. KAPLAN & SONS
W. Nortk * T .
tėvai.
*l Draugą • \ Skaitykim, rem- 4608 S. Ashland Ave. Chicago, 111. 1045 Milwaukee A 1M7 So. Halsted s t 1011 Wentworth av 714
1640 Lincoln ar.
1611 W.Madison st. 1831 So. Halsted s t 1417 So. Halsted s t 1144 Lincoln av.
Stocks Ir Bonds Perkami ir Parduo
AGNIEŠKA
IR
POVILAS
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DR. A. A. ROTH
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