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Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikėties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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RUSAI PAŠĖLUSIAI GINASI
BUKOVINOJE

ŲINDENBURGAS TURĮS MICHAELIS
ĮVEIKTI RUSIJĄ Į
Į SAKO P
RIBOT.
2 MENESIU.
Petrogradas, rugp. 2. —

KTią *
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Go.

S. Vi senatas stovi už Svetimžemių

Paryžius, rugį)

Slaptieji rusų agentai pra euzijos ministerių pirminin
neša, kad dabartinė vokiečių kas Ribot kalbėdamas įnųrNulinčiu«tas induitrialistu viršininką*
prieš rusus ofensyya yra lamente Vokietijos Uancule,von Hindenburgo. pasižadė rį Michaelis^ pavadino me- nedidis debesėlis, tniputį
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J
,
jkflljri
ir
karfctfcl
fiksprogo
—
jimas. Jis būtent pasižadėjo lagium už jo, platlrfamb's ži
Nepaklnsnieji registrantai bus baudžiami
pačiam kaizeriui, jogei j 2 nias, buk ta¥p Prancūzijos pasidarė Chieagoj vėsiau.
mėnesiu rusus įveiksiąs ir ir Rusijos gyvuoja kokios Gyventojai lengviau atsi SENATAS STOVI UŽ LINČIUOJA INDUSTRIA
juos padarysiąs nepavojin ųors slaptos sUtivrtįs kas kvėpė, nes praeitos trįs kar
SVETIMŽEMIŲ KA
LĮSTŲ VIRŠININKUS.
štos dienos tikrai nemažai
gais Vokietijai. Rusija į 2 link aneksijų.
REIVIAVIMĄ.
mėnesiu busianti sumušta •‘Teisybę tariant — sakė juos prikankino, o keliasde
Gubernatoriui siuntinėjami
WASHINGTON,
rugp.
2.
šimtis
žmonių
nuvarė
net
į
Ribot
—
*tuometinis
Pran

ir
tolesuiai
nebegalėsianti
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grąsinimai.
—Vakar senatas vienbalsiai
cūzijos ministerių pirminin kapus. , •
kariauti.
I Rusijos revoliucionierių kas Doumergue susimainė
Vakar Chieagoje nuo priėmė rezoliuciją, kad pre Bptte, Mont, mgp. 2. —
vadai — Plechanov, Čaikov- notomis su buvusiu Rusijos karščio mirė dar 6 žmonės. zidentas Wilsonas susineš Kaukėmis apsitaisę vyrai
tų su visomis kariaujančio
RUSAI PAŠĖLUSIAI KAIZERIO PROKLIAMA ski, Breškovskaja ir Zalu- caru, kuomet. Rusija, pasi O vienas, Anton Blaha, iųjt
užpereitų naktį iš užeiginių
taikius karei^ pasižadėjo pa sižudė. Perniai jis buvo ūžt mis prieš Vokietiją šalimis namų. išvilko industrialistų
lič,
išleido
atsiljopimų
į
Ru

CIJA
Į
VOKIEČIUS.
GINASI.
sijos gyventojus, kad šitie sidarbuoti, kad Alzas-Lota- gautas ' saulės spindulių^ ir pareikalautų, idant jos (I. W, W.) pildomojo komi
butų sugrąžinta daug iškentėjo, bet pasvei leistų savo pavaldinius; gy teto narį, Frankų Little, ir
Karės nelaimės suverčiamos paremtų laikinų rusų vy ringija
Nori apginti Bukovinos
ko. Bijodamas šįmet išnaujo venančius Suv. Valstijose, šalę miesto pakorė.
riausybę, išgelbėtų nuo grų- Prancūzijai. ,/ . •
ant talkininkų.
sostinę.
sinančio pavojaus revoliuci Bet Prancūzija nekuome t nuo kąrščio susirgti — pasi paimti kariuomenėn tokio Šito miesto policijos virši
mis pat sąlygomis, kaip da
>,
nepageidavo Vokiečių terito darė galų*
Berlynas, rugp. 2. — Vo jų ir šalį.
ninkas Murphv vakar ryte
Copenhagen, rugp. 2.—Iš
bar imami užsiregistravusie
rijų,
atairan&hūčių
kairia

Be
to
vienų
žmogų
suva

Ministerių
pirmininkas
pažino nuhnčiuotų indus
Berlyno pranešama,#kad ru kietijos kaizeris vakar, pa Kerenskii turi didelius ne jam Reno šoUe.
ji šios šalies piliečiai.
žinėjo
gatvekaris.
Sakoma,
trialistų Little.
sų armija pašėlusiai ėmė sibaigus trejiems karės me smagumus su dabartiniais Todėl kancleris Michaelis nelaimingasis nuo karščio
Little nesenai čionai buvo
ginti Bukovinos sostinę Čer tams, išleido prokliamaeiją ministeriais. Ministeriai so tai visa pats suklastavo, mė buvęs pamišęs ir staiga kri NEPAKLUSNIEJI NEBU
į
Vokietijos
gyventojus.
atkeliavęs iš Globė, Ariz.
novicus.
ŠIĄ IŠSKIRTI.
Prokliamacijoje
kaizeris cialistai būtinai rekalauja gindamas turimi’ palengvinti tęs priešakin bėgančio gatJis vietos sireikininkams
‘Seka baisiausias mušis.
vekario.
kaizeriui
atsakomybę.
”
<
tuojaus
Rusijoje
pravesti
tarp kitko sako, kad nors
WashingtKm, rugp. 2. — sakė kelias prakalbas, vi
Rusams pagelbon siunčia
Šiandie
oras,
anot
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reformas.
Ministeriai
nesoprieš Vokietijų vis naujos
užsipuldinėdamas
Visi tie užsiregistravusieji suomet
ma atsarga. Prieš Kirlibaba
lio
pranešimo,
bus
vėsus;
PRIET.
cialistai
priešinasi
viso

tautos pakįla, bet vokiečių
vyrai, kurie buvo per laiš prieš vyriausybę. Vienoj
mėgina jie sulaikyti austaippat
gal
busią
ir
rytoj;
NARDAU
kioms
reformoms.
Šitie
sa

tauta yra galinga ir jinai atkus ir laikraščius pakviesti kalboj jis 8. V. kareivius
trus-volciecius.
lietus nepramatomas.
ko,
kad
su
reformomis
rei

,
...__ , J . . .laikys kadir prieš visų paį “ezemption board” biurus buvo pavadinęs “skobais
Vakar augščiausia tempe
kraujas 10Ja^ ata al®‘(šaulį, nes kariauja už savo kia \ palaukti įsteigiamojo Wi
ir, tę nežiūrint, nuskirtu lai uniformose.” Todėl, turbūt,
ratūra buvę 88 laipsniai.
Bet Berlyne oficialiai tvirti gyvybę ir savo teises.
parlamentarinio susirinki- Anot kares
ku nestojo peržiurėjiman, jam
tai ir atlyginta,
Nuo karščio labai, daug
nama, kfld nišai visvien bus Pažymi praėjusiais metais rnobus areštuoti ir patraukti f
to uuMnciuotas in
priversri’ apTčiStt' OrtibVT- Vokiečių laimėjimus, išdttg- Vyriausybės sustatant pa-, pagaminta .< smulkmeniški nukentėjo ir kitų miestų
teisman, kuris juos aštriai trialistų pildomojo komiteto
(.,is
ština savo kariuomenės ir kviesti ir kadetai. Bet šitie pienai, kokiuo budu ameri gyventojai.
nubaus kaipo kariškus dc- narys-orgauizatorlus Little
’
•” ■■
;1‘
Ne\v
Yorke
su
jo
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koniškus
prekybos
laivus
sutinka
ineiti
tik
tuomet,
laivyno' narsumų, už karės
zerterius. Jiems leidžiama Utdh gubernatoriui buvo
kėmis
per
šituos
karščius
TALKININKAI APLEl
apsaugoti
nuo
vokiečių
nar

kuomet
bus
prašalinta
di

ųelajmes suverčia visų atsa
pasiuntęs grųsinantį laišką,
ątsiliepti į dešimtį dienų.
mirė
apie
100
žmonių.
Kokie
dančių
laivių
užpuolimo.
džiuma
socialistų
sumanytų
DŽĮA GRAIKIJĄ.
komybę ant talkininkų ir pa
“Nesirūpinkite tais žrno- iškoneveikdamas gubernato
400
žmonių
susirgo.
Tūk

Laikui
gi
bėgant
talkininkai
reformų.
.
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>
galiais. pažymi, kad Vokie
nėmis^ katrie neklauso jūsų rių, kad šis/nepildęs šalies
su Suv. Valstijų pagelba stančiai žmonių gulėjo par pakvietimo” — praneša ma- įstatymų, leizdamas perse
Atjėnai, rugp. 2. — Talki tija galųrgale laimėsianti
MAIŠTUS KELIA VO pradės didelę jūrėse ofenzy kuose. 4 žmonės bėšinfaudy- joras-auditoras Warren “lo- kioti ir deportuoti industrianinkai atšaukia visų savo karę. ,
vų prieš vokiečių veikiančią d a riti nuskendo. Šimtai dirb cal eremption Hoard”' biu listus.
KIEČIŲ KAREIVIAI.
kayiųoipenę iš Graikijos pa
sias nardančias laives ir jų tuvių buvo uždaryta, nes rams. >— “Praėjus dešimčiai Pastaromis dienomis fegal nutarimo įvykusio an AMERIKONIŠKAS KA
Amsterdam, rugp. 2.—čia [prieplaukas su tikslu anas žmonės nuo karščio negalė dienų, jei jie neatsilieps, deraliai agentai buvo pradė
dai karės konforęneijoje REIVIS MIRĖ PRAN
jo dirbti. Vakar ten buvo 98
gauta žinia, kad Antverpene visiškai sunaikinti.
CŲZIJOJE.
Paryžiuje.
juos visus pažymėkite kaipo ję paskui jį sekioti, nes Lit
laipsniai
šilumos.
Dabartiniais
laikais
karės
sukėlė maištus 200 vokiečių
Graikijos vyriausybė mo
tinkamus kareiviauti. Po ši tle pasirodė intariamas žmo
Philadelphijoje,
mirė
40
lavyno
departamentas
daro
bilizuoja savo kariuomenę.
Paryžius, rugp. 2. — Sūv. -kareivių, atsisakydami keto jie bus laikomi dezerte- gus.
žmonių.
išmėginimus
su
svarbia
Valstijų kares stovykloj nii- liauti karės frontan.
riais ir su jais bus pasiel Iš kitų šaltinių pasklydęs
Clevelande
15
žmoftių.
prietaisa,
su
kurios
pagelba
BULGARAI BADU NU rė dar vienas kareivis. Jis
giama taip, kaip su pabėgu girdas, kad Little buvęs vie
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galima
surasti
plaukiojan

NUSKANDINTA
21
MARINO 40,000 GRAIKŲ. laivo sužeistas besimušant
siais iš kariuomenės — jie nos detektyvų agenturos ap
AMB.
FLETCHER
SU

čias
nardančias
laives.
LAIVAS, t
ųu kitu kareiviu.
bus suareštuoti ir patraukti mokamas narys, ir todėl, ga
GRĮŽO MEKSIKON.
Išmėginimai
daromi
kontrlimas daiktas, jį galėjo nuStovyklai! atkeliavo gen.
teisman.
Paryžius, rugp. 2. — Nuo
r
-admirolo
Grant
priežiūroje.
, i ,( h Londonas, rugp. 2,—Pra
Mexico City, Meksika,1 Be to Warrcn praneša, linčiuoti už tai patįs industo laiko, kuomet bulgarai Pershing.
Jis tvirtina, kad išmėginimų rugp. 2.—Suv. Valstijų am kad jei katras pakviestųjų trialistai.
eitų
savaitę
vokiečių
naružėmė lytinę (graikų) Ma
pasekmės pasirodo netikė basadorius Fletcher sugrįžo'nestos į J (“Įnirai evemption Bet tai vis tik girdai ir
kedonija, jie badu numarino RUMUNAI PAĖMĖ 5^500 dančios laivės nuskandino
tai
geros. Su ta prietaisa, čionai aplankęs Suv. Vai- .board” biurus nuskirtu lai- spėjimai.
t NELAISVIŲ. i *' ' ,21 Anglijos laivų, turintį
40,000 vietos gyventojų
-- -f ■ ■
: suvirs 1,600 tonų intilpimo, sakoma, bus galima nardan atijaa.
Į ku, toksai neteks teisės apc- Šituo nepaprastu atsitiki
graikų. Apie tai čionai ofi
čių
laivę
susekti
už
penkių
Petrogradas, rugp. 2.—Iš
:—:------ :-------------:—“f č ifiuoti
apie paliuosavimų mu supurtyta visa indus
cialiai praneša Graikijos vy
mylių
tolumoje.
HAWAII GYVENTOJAI nuo kareiviavimo ir tokiuo trialistų organizacija. I
riausybė. .
- ; Jassy gauta žinia, kad m- NUSKANDINTA AMERIBet
kol
toji
prietaisa
bus
KONIŠKAS
LAIVAS.
UŽSIREGISTRAVO.
munų užpuolimas prieš teu
budu pats sau pakenks.
t 4 i
pagaliau
pavartota,
dabar
tonus tarp Casin ir Piitna
ĮVEDAMI DUONŽENK
Honolulu, rugp. 2. — Rn- Kiekvienas svetimžemis, RUSIJA NORI BUV. VAL
prekybos
laivams
yra
daug
Londonas,
mgp.
2.
—
Vo

STIJŲ PAGELBOS.
LIAI PRANCŪZIJOJE. klonių nuo liepos 24 ligi 28 d.
waii saloje taippat atlikta kurs nepaduos prašymo apie
pavojaus.
Tik
tie
laivai
gali
kiečiai
nuskandino
ameriko

pasibaigė, geromis rumu
karės registracija. Užsire paliuosavimų, bus paimtas
y;?
niškų laivų “Motano,” 2,730 išsisaugoti laivių užpuolimo,
nams
pasekmėmis.
’
RumuSan Francisco, Cal., rugp.
Paryžius, rugp. 2. — Su
katrie yra greiti ir turi ge gistravo 7,940 piliečių ir 18,- kareiviauti, jei tik pasiro 2. — Rusų militarinės komi
trinų
intilpimo.
“
Motano
”
iš
aleįnančdu šeštadieniu visoj ,I,ains teko 98 anuotos ir 4,rai išlavintus prie anuotų 030 svėtimžemių. Tarpe pa dys jis tinkamas. Tas palyti sijos narys, gen. M. JasukoNew
Yorko
buvo
išplaukęs
Pranc.uzijoj ’ gyventojoms
nelaisvių. Austrų-vokiejurininkus. Negreitiems lai starųjų yra daugiausiai kinų net visus Austrijos, Bulga vič, kurs per čia iškeliavo
>
jvedamr duonženkliai. Su*- c’Klgontas 30 mylių ilgio liepos 2 d..
rijos ir Turkijos pavaldi
vams visuomet grąsia pavo ir japonų.
_____________ :__ arv
augusiems skiriama 500 gra- 8Utruskintas. Rumunai įsinius, kadangi su šitomis ša Washingtonan, išreiškė nuo
jus. Vokiečiai iki šiolei nei
Copenhagen, nigp'. 2.—Iš
TAIKOS
MITINGAI.
limis Suv. Valstijos neka monę, kad jei Suv. Valstijos
mų..duonos dienoje, o vai- vart' tcutonų P™i>na apie
vieno, greito amerikoniško Berlyno pranešama, kad
12
mylių
ilgio
kyliu.
riauja. Tiktai vieni Vokieti pasiųstų nors 100,000 savo
karus lig.7 metų 300 gramų.
Vokietijos kaizeris antrąjį
Amsterdam, rugp. 2.—Vo laivo nenuskandino.
jos pavaldiniai nuo rekrutą- kareivių rusų frontan, tas
savo
sūnų
princą
Kitelį
nukietijos
mieste
Leipcige
TRUKŠMAS UTAH
vimo liuosi ir jiems nereika pilnai užtikrintų talkinin
IŠDALINTA DAUGELIS
skvręs
1-mojo
pOmeranijos
šiindie
sušaukiami
du
maaa
TAI^IMIMKAI
PAMVA
VALSTIJOJ.
lingas nei gydytojo peržiū kams laimėjimą.
GELEŽINIŲ KRYŽIŲ.
-mitingai, kuriuose bus ri RĖ PIRMYN BELGIJOJE. laukų artilerijos pulkit ko- rėjimas.
“Jei Amerika pasiųs 100,Salt Lake City, Utah, šamas klausimas: “Ar žmo
mendantu. J
Kas palyti vedusius vy-;000 kareivių į Rusiją,”
Londonas, rugp. 2.—Tal
Copenhagen, rugp. 2.—Vo rugp. 2. — Anų naktį per nės nori taikosi”
kininkai uždavė didelį smu- Šituo savo pirmuoju už rus, tai tokių moterystė nė- kalbėjo generolas, “tuomi
kui i jos vyriausybė nur? ka pietinę dalį šitos valstijos
ganėtina priežastis, dėl [didžiulei rusų kariuomenei
irės pradžios yra išdalijusi praskrido kažkoks lakstytu- SUTORPEDUOTA NOR gį vokiečiams pasivarydami puolimu Belgijoje-talkinin ra
kurios
jie turėtų būt paliuc-[duos daugiau drąsos ir išpirmyn Belgijoje. Vokiečiai kai pasekmingai atliko pro
geležinių kryžių antrosios vap. Pakilo trukšmas. Mano
VEGŲ LAIVAS.
atliko kelias pašėlusias kon- gramos dalį. Gi tąją progra suoti nuo kareiviavimo. Kad laikomybės. Tuomet milijokIčsės 2,200,(M), o pirmosios 'ma, jogei tai bus vokiečių
vedusiems gauti paliuosavi-[ninę rusų kariuomenę butų
— 49,000. Dabar už pflsižy-lakstytuvas, kurs galėję at- Bergen, Norvegija, rugp. tratakas prieš talkininkus. ma yra vokiečius išmušti ne
tik iš
iš Belgijos,
iš mą, reikia pilnai prirodyti, galima karės frontuose taip
Belgijos, bet
bet ir
ir iš
mėjimus karės lauke dalija- skristi iš Meksikos. Apie, 2. — Vokiečiai sutorpcdavo(Bet nieko negelbėjo. Be to (tik
sutvarkyti, kad jinai veikiai
mi kitokie ženklai, nes ge tai pranešta karės departa Norvegijos laivą “Cayis?.’ [vokiečiai ir Vtrduno fronte šiaurinės Prancūzijos. Keli kad tikrai nuo jų pačių dar
užduotų galutiną smūgį vo
ležiniai kryžiai bratigiai at- mentui. Šitas pradėjo tar Vienas jurininkas ir yienas.be pasekmių b daug kraujo/ukstančiai vokiečių paimta bo priguli žmonos ir šeimy kiečiams.”
nos užlaikymas.
keliauninkas žuvo.
- o ^praliejo.
, *
.nelaisvėn.
bieinas.‘ dymus.

Kaizeris išleidoprokliamaciją
į savo gyventojus
TALKININKAI APLEIDŽIA GRAIKklA

Bulgarai badu numarino i 40,000 griaiky <
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Ketvergas, rugpjūčio 2, 1917

Ltetuvių dienos pinigai.

Ginklavimosi spartumu ir e-lvimo laikų. Kuomet
nuėjau
legrafavo
per užrubeiinų
su
juo
atsisveikinti,
jis
vaikš

dalykų
departamentą,
kad
nergija
vistu
šąli
aplenkė
Vo

rtru VMdleot IžaklCTM «t*dė).dM«
Mm
kietija. Kitos didžirilėę vai čiojo no savo namų kambarį
patirtų, ar Amerikos atsto
Vran mieruroa kaina:
■ . . ■
v
U.
i.
uMcstfo'* nu»*atn» ...
stybės savo ginklavimosi ir susiėmęs abiem rankom galvų
tas galėtų įteikti tuos pi
VIGUOS
4 tneBMUUSa ...... t S. 6*
Laisvamaniui tautinipkai vo žemę tėvynę ir dabar ba▼
ia
dienus jau
f
m«!o<Mtaw ...... **.*• pasiruošimo galimon knrėn ne ir kaip vaikas aimanavo: “Ar
. •l
1 •_
• • . a."* *r* •
ii
• v»
nigus
Petrogrado
Komite

praėjo. Bet (
mus reikalavimų siųsti Lie dalijančių.
<TūT*«,
v, ZUlM^VOM* •>
«* 14.B#
vis d^r tarpe inųš’
tui. Bet atsakymo dar nepa
«, caėo»»t*zw ...... ».&• slėgdavo. Tik viena Vokieti gi aš įstengsiu tai atlikti. tuvių Uituos pinigus į Lie
yra dapg vergų,
Mes nededame svarbos
5 mėnesiam* ...... ii.50
Duok,
Dieve,
ąiun
jėgų
ir
enerja buvo užsidariusi, savvje ir
kurie' yra atstu
rėjo.
Reikalas
tokio
patyri

Ketvergo laida ............... /............ 12.00
tuvą gadina šmeižimu. Blo prie to, kad Petrogradinio
miami nuu savo darbo beširdės
i
”
Perkant/atskirais numeriais visur paslapčia
gaminosi,,ginklus, gijos
vcrg-mistrės-LKiOS.
mo
prieš
siusiant
pinigus
no 2 c.
gai darydami, jie tik keiks Centralio Komiteto, įsteigė
Yra laKi lengva išvengti ma
“
Ir
jei
Kerenskis
ueįsteigs
Prenumerata mokaal likai no. Lai krovėsi amunicijos sandelius.
remiamas
dabartiniais
vi

žų klįučiu išaugant j dideles,
kas skaitosi nue užsiraivme dienos,
jeigu Ūmai atida ant to atkreiišgelbėti iš dabarti mu gali gintis. “Tėvynės“ jas ir vedėjas yra p. Šliu dujiniais Rusijos santikiais.
oc nuo Naujų Metų. Norint permai Jinai tukino pasiėlg'uąu ple- Rusijos
piama.%lr tas yra jūsų pareiga
No.
29
patalpintas
p.
Eliot
po
žentas.
Mes
da-gi
drau

nyti
adresą
visada
reikia
prisiųsti
ir
eenas adresas. Pinigai iriausia siu- 'iiUv°‘ 'ei ElU’°^ Vlsi*Ui »«* nio jos apverktino padėjimo,
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
Iš
to
aiškiai
matyti,
kad
Wads\vorUi
’
o
laiškas,
be
džiame
nckautrius
savuo

Taigi Ru
iti ‘ISperkant
krasoje. ar »xpres« užkariauti, lai 110VS ’ tlidėsilia Rusija bus žuvus.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
Money Ordeę" arba įdedant pinigus
ne
Raudonasis
Kryžius
su
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$4.6« vokiečių ndgan. ♦ ■ 11 u i ■
Petrogradinio Cent niai reikalauja, kad “Drau
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Vos-ne-vos sulaikyta pašėlu
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vendaini urvuose kaip primity Įauja, kad Vokietija aiškiai nigų.
žada pasiųsti $127,323:78. padengti visus teismo iškas-: 1
- TIEMS KARĖS
tijoa bankoja ,
viai
žemės
žmonės.
čius.
TiU'iįvpasakyta
ar
pp.
Šliupas
užims
Kubiliaus
vie
METAMS.
pasakytų, ką jinai mananti
Jci-gu Centralis, Komite
Gi taikos*vis dar nesinnUiK. daryti sn užimta Belgija ir
SECURITY BANK
tas įgalioja lt K. siųsti į tą, ir užims ją. su dideliu Butkus ir Saikas, kuriuodu
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Ii liHtfti fttttfiųoM včlhrvu, tol to
riutikimą liaudmiasis srstivlfitfc ikietuvą. Lirftann 1 lindenburgns, todėl dien
gija. visas
suvar“Mačiau Kermiskį i^ketiitti- fmm priešakyj.
Kokios
spalvos gi tos lldkmri scnfiji iš trijų miiiė- Ktyžiris 'brt-gi depasiuntė ^Ttekrijojė 1917 m.) 15 raštis “ Beriincr Loknl-Atrtojarua tik ginklams ir ka- ’ damas iš Petrogrado. ,Jį labai
•:
4
pinigų Petrogfadan tik fe- puslapių.
(Pabaiga 5 -me pusi.)
' gerui pažįstu dar iš studenta- vėliavos buvo, kurių “Ke-Tų gulsčių palų.
rėš pabūklams.
‘iv e 1 t U A »'
Udn»‘- Katalikų

Mfll-EKPELLER,

IšDicnoSfš

VIETOS PALIUOSAVIMO KOMITETAI.
da, kada reikės stoti j ka rą ėmė plvtgaleis’ trankyti i
Neseniai mes rašėme, kad Chicagoje yra 86 vietos paliuoriuomenę. Bet Į socialistus j ji ir ataką padarę nušvll-1
neabejotinai Įrašo.
pė savais keliais. .Jeigu il-1 savimo komitetai (loeal exemption boards), kurie rinks iš
Vienas asmuo pirm ketu giau truks streikas gali ku užsiregistravusių tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau
rių metų Lietuvoje kiaules
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
t i ir didesniu riaušių.
ganė, o dabar jau advoka
į
Veversėlis. vienas užsiregistravęs sų tų komitetų pagelba privalo suži
tauja Kevvanee’je.
Kurie
Prierašas. Nedoras daik noti koks jo yra naujas numeris. Tų reikia tuojaus padaryti.
nori kvailais tapti,tie gali
ROCKFORD, ILL.
Sulyg šio sąrašo labai lengva atrasti savo komitetų. Reikia
klaustis patarmės jo arba tas yra laužyti streiką, bet
28 d. liepos Lietuvos .Vy kito socialistų generolo.
šaudymas Į streiklaužius, tik žinoti prie kokios wardos ir kokio precinkto jus priklau
čiu piknikas pavyko pasek
arba žeidimas darbo mašinų sot. AVardos precinkto numeriai yru pažymėti ant kiekvie
mingai žmonių
buvo apie
CLEVELAND, OHIO.
yra ne geresnis.
Žmogaus nos registracijinės koitęlės.
pusantro šimto, programas
Telefonas.
nušovimas vadinasi žmogžu No. Vanta. Prcclnktns Quota. Adrras.
susidėjo iš eilių deklemaeiju
1 iki 23
375 1400 Flist Nnt. Bank Blilg. .. .Central 828
.1
29 liepos Lietuviu Darbi
30 i 2318 8. Micliignn av......... . .. Gailime t 3297
21 iki 4 4
.2
ir dainą, taipgi buvo ir lie ninku Sąjungos 51 kuopa dystė, o karų daužymas plyt .3
1 iki 25
219 3019 Indiana av.................... .... Douglas 520
283 330 South Park a v............. .. . Douglas 4009
26 iki 19
tuvišką gražiu žaismu. Bu laikė mėnesini susirinkimą. galiais iš pakampių vadina .4
50 iki 74
270 Wcmlcll Phillips H. S......... ...Douglas 3131
.6
vo maža dovanėlė laikraštis
t iki 24
183 468 F. 42d st....................... ......... Drexel 401
.6
Atsilankė gražus būrelis si sabotažas.
25 iki 49
.. . Onklnud 2209
213 4427 Micliigdit av........... ..
.7
“Vytis”. Jį laimėjo P. M. darbininkų svarstyti reika
50 iki 7 7
222 4301 Kilis av......................... . . Kenvvooil 7584
.S
1 iki 23
255 2901 Wallaee st.................... .......... Ynrils 2504
.9
RUSIJOS LIETUVIAI
išmonės linksminos labai pa lingų daiktų.
831 3205 8. Morgan st................ ............ Yards 730
24 iki 11
10
Sutarė su
1 iki 24
289 3652 \Vnllnce st.................. ......... Yarils 1632
11
RŪPINASI KUN. JARU
vyzdingai,
bet baigiantis rengti
gražiausią
teatrą
25 iki 47
445 2500 W. 38th st.................. .............. Yards 34
12
i iki 26
LAIČIO LIKIMU.
13
piknikui buvo susimušę du “Palovius ežero dugne.”
■’V .
87 iki 88
198 1514 K. B3r<l st.................... llyile Park 1408
svečiai nikeliniai sportinin Lošimas bus vandenyje, ta
263 1544 E. 53r<l st.................... Hyde Park 1468
27 iki 58
14
233 57th and Cotiage Grovc. .... 51 idvvay 200
59 iki 86
15
“Santaraf” rašo, kad Lai- ltt
kai. Protingieji
sugėdino me lošime dalyvaus ir rose1 iki 3 i
-59 1305 E. C3U st.................... . ..Mldway 27 40
259 1114 E. 63d st....................... Įlydė Park 2366
32 iki 66
kinis
Lietuvos
Valdymo 17
juodu. Patartina tokiu peš landieeiai.
IK
67 iki 96
227 07lli and Stony Island... . ...A1 iilvvny 300
Reikia pažy
1 Iki 22 30 iki
»
•
Komitetas buvo
išrinkęs ltt
tuku (langiaus
neįsileisti
mėti, kad toji maža kuopa
417 2924 E. 79th st................ South Chicago 446
34 iki 56
23 iki 29 ir
i pikniką. Tųdviejų peštuku
dęlegaeiją pas užsienio da 20
labai pasekmingai
imasi
35 iki 55
400 P. O. , 92d and Ezchange avSo. ChJcago 410
lyku ministeric Tereščenka* 21
vienas
buvo soeialistas.
1 iki 19 ir
darbo ir gerai veikia. Mi * *
paprašyti susinešti su vo
Žiponėms labai patiko lietu
Iki 57
374 95th and Cottage, III. Ccnf.Hosp. Bumslile 2081
nėta L. D. S. kuopa pasi
20 iki 48
404 21)0 E. 1l5tli st., Policc KtatlonPullman 108
22
kiečių
valdžia
dėl
išleidimo
viška orkestrą. Muzika gra1 iki 12 A- 23.249 1106 W. 12th st............. .............. AVestl279
23
švenčia darbuoties visomis
13 iki 22 A
buvusio V. Durnos nario ku 24
jino ant laivo važiuojant.
258 1801 S. Racinc av.............
24 iki 27
■spėkomis, ypač broliai Jo
285 1808 S. Ashland av............. ......... Canal 4840
1 iki 19
nigo Jarulaičio, kuris laiko 25
< leistina; kad tankiaus reng
316 2334 8. Oakley a v............. ■..........Canal 1667
2(1
. 20 iki 37
nas ir Adolfas Kanovers1 iki 27
384 3517 W. 26th st....................
mas nelaisvėje (Civilgefan- 27
tu jKinašius piknikus.
230 2759 W. 22d st....................
2K
28 iki 47
kiai.
.Juodu dės visas pa
genen Lagere Cillij. Kun. 2V
į
Svečias.
260 2702 W. Congrcss «t......... ......... Seeley 5849
1 Iki 28
stangas, kad teatrališkas
°<) Iki
22S 2907
30
r
i •
Jarulaiti*- vokiečiu*- valdžia 31
193 3919 Monroe st.................... ......... Kedzie 2729
57 iki 84
veikimas atsižymėtų. Kuo
409 1601 4V. Grand a v...........
1 iki 30
gal sutiksianti paleisti mai 32
DETROIT, MICH.
226 3200 AV. AVashingtoii ldvd .............. Kedzie 42
31 iki 60
33
pa jau pasidarbavo dviem
407 1550 N. Roliey st................ . . Humboldt 7188
1 iki 30
34
noma už vieną vokiečių pa
5J5 1658 AV. Chleago av...........
31 Iki 60
35
teatrais ir žada neatsisaky
228 1950 Armitage av. ........
storį, esantį pas rūsus ne 36
1 Iki 14
25 liepos, čia apsilankė ži
322 1239 N. Ashland av...........
ti nog lošimo nei vienai ka
15 iki 33
37
laisvėje.
nomas lietuviu veikėjas ku
1 iki 4. 6 *
SS
talikiškai draugijai. L. D.
252 1047 Mlltvaukee av.............. . Ha y mark et 6637
S Iki 11
nigas J. Žilinskis. Šv. Jur
5 iki7 A
39
Taip
pat
Laikinis
Lietu
S. kuopa Clevelande prašo
477 955 Grnnd av. (Chi. Commons )Monroc 1030
12 iki 14
gio parapijos svetainėje su
380 1503 .lackson ltlvd........... ....Monroe 1609
1 iki 31
visų draugijų darbuoties vi vos Valdymo Komitetas ža 40
314 1954 AV. Ilnrrison st.. .. .............. AYest 2360
.32 iki 62
41
sirinkusiai skaitlingai pub
293 600 Blue Island a v...........
25 iki 28
somis spėkomis tautos labui da pasirūpinti likimu vokie
42
ltt 1 ir R iki 14 &
likai parodė paveikslėlių nu
Avinėlis. čių suimtų: A. Janulaičio, J. 43
ltt 2lkl 5; 15 iki
trauktu važinėjant jam po
361 036 AV. 12th at...................... naymarket 7539
24 ir 20
Vileišio ir Dr. Šabado.
358 1335 Nevvberry n v............................. Canal 580
20 Ilki 13
44
Lietuvą karės laiku ir taip
173 2000 Canalport av.................................. Canal 62
20 14 iki 25
45
SPRINGFIELD, ILL.
46
21 1 iki 34 360 Oak and loKallc (Ilenrotin Hosp.) Superlor 4290
gi pasakė, ilgą puikią pra
427 Club Hottše, Ft. of Cliicago avDIversey 1999
KOLUMBO VYČIŲ VEIKIMAS. 47
.21.35 Iki RO
170 659'AV. Nortlt av......................... Lincoln 6346
48
.22 1 iki 15
kalbą, gyvai nurodidamas
532 1544 Larraltee st..............................TJneoln 199
49
22.16 iki 34
Sustreikavo gativekarių
208 608 Diversey Pnrkvvay......... Lake View 751
23 t iki 35
praeitą, dabartinį ir atei
Praeitą nedėlią tapo parašytas 50
darbininkai.
310 2474 Lake Vlew n v.................... Franklin 396
51
23.36 iki 71
vieno
milijono
doleriu
kontraktas
nantį padėjimą Lietuvos.
24 1 Iki 27 265 3149 N. Lincoln st. (Jalin Scliool) Graeeland 4581
52

V.
1 THE ELECTRIC SHOP
Bernotą virius

1641

H. M. Sbanout H
1

W. 47th Stmt

Tai. Urover bbSl
Atliekama vLaokJ electrtkoa
larbą pi glaus, gerlaus Ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedant electroa drataa ) naram;
geso ir
įlektroa lempas. Taisome mo
torus, fanus ir visokius daly
g tus Burlfttua su Elektriką.
Reikale sutelkiame
patari
me. ir apkainuojarae darbą.

SAUGUS KŪDIKIAMS
MAISTAS VASAROS LAIKE

įBRANiy
CONDENSED

radatyta pagal
dui, UŽSlkĮlią

Maitinant kūdikius bonkute
reikia jiems duoti maistą, kurs
visuomet yra tyras ir vienodai
geras. Eagle B rand Conden- ■
sėd Milk yra tyras ir išskirti-^'
nai geras, ir uitai suviri še- t
šešdešimts metų vartojamas,
kaipo kūdikiams maistas.
į

S

Iškirpk šį apskelbimą ir pa
siųsk jį į
į

Bordsn’a Condanaad Milk Co.
New York City, N. Y.
o apturėsi dovanai nurodymus lie
tuvių kalboje, kaip tą pieną vartoti

nKS

••••••••••••••••

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ”

Speclallikas
pasiūlymas
dėl
išmėgini
mo ntusu gelumbės gerumo;
šitos geros kelnės
dėl drabužiu išei- ,
giniu ar nrie dar- *
bo. uarinkto
nuikaus
stylio, garantuotos ant
18 mėnesiu, stiprios ne
šioti. Jeigu netiks —
sugražinsime
pinigus
atgal Jtt vertė
15.00.
Bet kol kas atiduoda
me vienam
kostumeriui užsimokėiusiam už
persiuntimą—viena pora tik
81.95.
BE JOKIU IŠLAIDU F.JLTRA.
Nieko nereikia
mokėti extra už
kilpas įuostoje, už kešeniu skvernus,
už apsiuvima kraštu išviršaus. nei už
didėle mlera. — visos nauios voa.hHVg'aLITE UŽSIDIRBTI, jeigu im
site miera savo giminėms ar pažįsta
miems. Jaunas vvras Jurgis Gekoytch
viena diena uždirbo 166.lb. Reikalau
kite "sentpeliu” tuoiaus: gausite dvkachicagos Kriaučių Susivieniiimas.
Nereikia siusti pinigu.__
CHICAGO TAYLORS ASSOCIATION
t Dept. 515 S. Franklin st.. CHICAGO.

tz

t

Laike prakalbų buvo ren
kamos aukos dėl nukentėju
sioms
Lietuvoje
tautie
čiams.
Aukas davė.sios vpatos:
$5.00
Pr. Skiparas
1.00
J. Snakas
1.00
EI. Knberičiutė
2.00
O. Liškevieienė
1.00
A d. .Tosodas
1.00
J. Vaitekūnas
J. Ligmalis
1.00
1.00
Br. Gaidis
1.00
J. Lankelis
1.00
V. Morkūnas
1.00
J. Grigaitis
K. Karvelis
1.00
2.00
Pel. Permenienė
1.00
Ad. Permeniutė
1.00
Ed. Perminąs
1.00
Kl. Perminiutė
1.00
Pr. Abraitis
1.00
S. Ribokas
1.00
J. Kupčius
Br. Danselskis
1.00
1.00
J. Jurgelaitis
1.00
P. Dugnauskas
Em. Bolie
1.00
1.00
K. Miškinis
1.00
.T. Žinkevičia
1.00
J. Bacevičius
1.00
VI. Barzdeviee
,1.00
Ag. Gustaitienč
1.00
Vikt. Naujokiem"
Kiti gi smulkesnes aukas
davė; taip kad iš viso su
rinkta $66.46.
Tegul būna
tad nuoširdus aeių visiems
aukotojams
taip
svarbiame momente Lietuvai
tėvynei.

šešiolikai salių pastatyti įvairiose
kareiviu stovyklose. Tos salės skir
stomos katalikdfns kareiviams. Jo
se bus katalikų kunigų. Tą darbą
pradėjo.
Kolumbo
Karžygių
(Knights of Columbus) organiza
cijos nariai, kurių Suv. Valstijose
priskaitoma 380,000 ir kiekvienas
jų tam tikslui turi aukoti
po
$2.00.

53
54
55
56
57

24.28 iki51
201 1123 Fnilerton av.................... Graeeland 2281
.25 1 iki 28 232 850 Irvine Pk. blvd., Amer. Hosp. Talke Vlewl52
. 25.20 iki 37 & 105.290 1057 AVilson av., room 4. . Edgcvvatcr 31
25.58 iki 85
190 5900 AVintlirop av., Swift Sehool Centrai 2170
.25.86 iki 104 &
............................
lOGIkilll
1R6 6960 N. Ashland a v........... Rogers Park 4
26 1 iki 28 A 78.251 4142 Greenvlevv av................ Intke Vlew 196
26.2# iki 57 &
...............................
79 iki 81
219 4550 N. Hermltnge av. . Rnvcnsivood 9525
26.58 iki 77 &
.... ...................
243 2006 Lavvrencc av..............Ravensvvood 7662
82 iki 86
27 1 Iki 22 &
259 4512 Drake a v............................... Irving 196
99 ik) 105
67.23 Iki 46 &
95 iki 98
236 3925 N. Snringfield av................ Irving 1039
27.47 iki 73 & 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677
257 2938 Diversey blvd..................... Belmont 7933
27.74 iki 91
. 28 1 iki 30
349 1954 Mlhvnukce av................ Humboldt 1360
243 2303 Mlltvaukee av'................Humboldt 636
28.31 iki 59
29 1 Iki 31
682 1857 AV. 5lst st.............................. Prospeet 1047
. 29.32 iki 63
311 2421 AV. 63rd st......................... Prospeet 1972
.30 Ilki 30
296 724 AV. 47tli st.................................... Yards 6737
30.31 iki 40
241 165 AV. 47tli st.................................. Yards 611
169 6238 Prlneton av., G. Army Hali AA'ent. 706
31 Ilki 23
31.24 iki 47
į>5l6 S. llalsted st........... Englenood 2782
’ 184
31.48 iki 73
223 6247 Ashland a v......................... Prospeet 400
32.1 Iki 27
194 6321 Ilarvnrd av, Engleuood Club AVent 806
32.28 iki 57
203 6701 Steivart av.................................. AA’ent 856
32.58 Iki 85
213 7100 Emerahl a v................ .............. Stew.723
32.86 iki 113
164 9710 I.ongvvood drlve. .. . ... . Dr»ver 3337
Ridgrfield House
33 1 iki’,27
235 2013 Mihvnnkce av.............
33.28 iki 62 &
98
418
840 N. Lnrnmle av. ... ......... Austin 347
33.63 iki 92
200 5610 AV. Lake st.................. ..........Rand. 1781
34 1 iki 25
366 3527 AV. Tvvelfth st...........
34.26 iki 53
291 3640 Ogden av.....................
244 2601 S. Riilgcvvay................ ............ Lawn.2O18
34.54 iki 77
35 1 iki 32
299 1802 lliimlMtlilt blvd..........
35.33 iki 61
268
4519 AV. Jaekson blvd.. .
35 65 iki 90
211 227 8. Cicero a v.................. ___ Austin 1000

Liepos 25 d., 5 vai. vakare
visi gatvekarių darbininkai
apleido savo darbą, reika
58
laudami geresnių darbo są
59
lygų.
Pasitraukdami nuo
60
darbo jie paliko karus, kur
61
kam pakliuvo, kaip kurie
62
buvo išėję tolinus iš miesto,
63
ir tuos paliko su žmonėmis.
64
BBIGHTON PAB K.
65
Bet jie neilgai stovėjo.
66
67
Kompanijos numanė kas Liepos 28 d. š. m. Nekalto Pra 68
bus pasirūpino sau skebų sidėjimo Šv. P. M. dr-ja turėjo 69
70
ir tie pigieji darbininkai pikniką. Čia nesvarbų, kad mi 71
72
tuojaus tvėries už darbo, nėta draugija parengė gegužinę 73
Nežinia ar ilgai galės anie Taip pat nesvarbų, kad tas pikni 74
75
kas buvo išgarsintas
socialistų 76
čionai skebauti, kadangi
“Naujienose“. Svarbu tik tas, kad 77
čionai veik visi darbininkai katalikiška
draugija nešiojanti 78
yra orgasizuoti.
Štai ka brangiausiąjį katalikų
bažnyčios 79
syklą darbininkai sutarė šventąjį vardą išdrįso rengti nak 80
81
tais streiklaužių operuoja tinį pikniką subatos vakare, kuo 82
met dori katalikai tuose vakaruose 83
mais karais visai nevažinė
šalinas nuo visokių aplinkybių, ku 84
ti. Jeigu kurį kasyklų dar rios juos ant rytojaus sulaiko nuo 85
86
bininką pagautų bevažiuo atėjimo bažnyčion. Visokie netikė
jant nubaudžia 10.00 dole liai džiaugėsi sulaifkė subatos va
rių.
Tokiuo bildu dabar karo. Valdiški pranešimai visuo
met esti skaitlingi subatinių vaka
bėgioja karai visai tušti. ri) prasižengimais. Mat žmonės ne
Jeigu ir įsėda koks žmoge pildantieji savo tikėjimo prieder
Apskelbimas
lis, tai dar nesuprasdamas. mių, prieš nedeldienį turi “daugi Marshall Foundry Kom
panija kuri randasi
PittPaaiškinus kam nors užkei laiko” pasportauti.
Ingot
kia ir eina laukan iš karo.
Mes tikime, kad tame
piknike sburgh’e išdirbčjiai
CasDabar po miestą važinėja nieko pikto neatsitiko. bet pasi Molds ir Grey Iron
liekame
sau
teisę
mintyti,
kad
jo
tings, praneša kad plianas
daugybės automobilių ir ki
surengėjos savo dvasioje prisidėjo
yra gatavas dėl pastatymo
tokių vežimų, jie šūkauja
prie parmazonų, kurie subatos va
važiuodami, kad tai tas yra karus panaudoja
žemiems tiks mažiausia (30) trisdešimts
Union karas,ir anie dažnai lams. Oėda katalikiškai draugijai namų dėl tų darbininkų ku
yra pilni žmonių, nes tuose nešiojančiai Nekalto Prasidėjimo rie dirba Joseprinė plentoj
Liek,
streiklaužių karnose pavo Šy. P.; M> vardą renpti piknikus kuri yriu arti Black
subatos vakarais!
Indiana County, Pennsvlvajinga dabar važiuoti. Žmo
JpimAas.
nia. Hie namai bus išrandanės jų labai neapkenčia ir
stengiasi
kaip^ galėdami KAIZERIS SAUKIA AT voti vien tik darbininkams
už žemas kainas. Kiti daly
jiems užkenkti.
Tą patį
SARGINTUS IS KITŲ
kai yra rengiami dėl page
J. Beržiukas. vieną streiklaužį kondukto
SALIŲ.
rinimo darbininku stovio ir|
rių peršovė ant vietos. ŽmoKEWANEE, ILL.
jgžudis
dar
nepagautas. | Washington, liepos 28. — pigesnio pragyvenimo.
Žinoma tas yra supranta
Kaip kur iš užkampių pi y- Gauta žinia, kad Vokietijos
nepriverstinai
Pas mus atsirado lietuvi-!tomis ima daužyti karų lan- kaizeris išleidęs įsakymą ne ma kad tai
škų advokatų, kurie kviečia gus. Man pačiam teko ma bausti visų tų sa\’o paA’aldi- bet tik tiems kurie norės.
Daug naujų dalykų ir pa
pas save žmones žadėdami tyti kaip važiavo E. Car- nių, katrie vra atsišalinę
paliuosuot i nuo karinome- penter karai ir prieš aną nuo kareiviavimo ir katrie gerinimų yra šioji plentoje,

Auksuoti Rožančiai
Tik ką aplaikemė siuntinį ii Europos puikiausią roiončią (vairią
■palvą.
—»

No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
Reikalaunant paminėkite kokios
Bpalvos pageidaujate. Lenciugelis
ir kryželis storai auksuoti kaina
su prisuntimų .......................... 75c

No. 1438. Balto Akmenėlio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
kryželis, flvarantuoti ant 5 metų.
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25

>No. 1487,

*Jo. 1439. Galama gauti įvairių
/pahrų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
gražioje dėžutėje. Puikiausi dovaS na delei giminių. Su prisinntiS mu
...................................... $2.00
S
S

s
1
1

'No. 14S».
TTžal sakant paminėkite nnmerj ir kokio* apalvoa norita.
Pinigui
galite eiąati iiperkant monoy order, regiatruotama leitka, arba viaaeantiniaiit krasoa tenkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHTNG O MPANY
1800 W. 46th Street,
Cliicago, III.

“APMASTYMAI

VISIEMS

METAMS

IR

6VENTEMS”

Dvi stambi Itnygi, po 500 puslapiu.
Drūtai audeklu apdarytos .................................................
Popiaros viršeliais ........................................................................

GERĄ PELNĄ.

nūs.
Kaip tas paliuosavi- bėgo automobilius kuriame tuojaus iš kitų šalių sugrį- kad pagerins darbininkų gy
vemma,
mas įvyksta, pasirodys ta- buvo 4 vyrai. Pasitikę ka-1 šią Vokietijon.
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DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
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Audeklu apdarytai ...................................................................
Popterc-a viršeliai! ............................................................................
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Galima ?ą« gauti “Draugo” apanstuvėj, 1800 W. 46t.h St., Chlcago. OI.
Irpaa Kun.
Staniukyną,
2634 Weat. 67th St.,
Chicago, III. e|
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DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

TJflklkdtne įaikrV,
džius
ir laikrodėlius,
aukainlua žiedus, ftllubl
niua ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
au lietuviškais
dala, koncertinas,
kuriu gali groti
mokantis vlnokiua šo
klus, armonikas ruaiškas Ir prūsines. Importuotas Ir taip Jau
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus
ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagoa orderius ga
lit* siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TELEPHONE DROVER 7309
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už to. štampą.
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Ketvergas, rugpjūčio 2,1917
=5

SOUTH CH/CAGO.

kas-—bus nustatytus New Yorke. ne “pora” kaip jis sako,!
Tą padarys komisija astuonių us-'|jeį p},
Kad tie vyčių na
menų, b) kiemų (vardų) pardėti-'
riai neatkalbinėjo nuo “Ai
nių, darbininkui priėmimo ir
su do”, tai aišku kaip diena, j
grąžinimo klausimus
sutvarkys,
tam išrinkta komisija, susidedanti į tik p. Kailiukaitis to neina
iš geležinkelių kompanijų ir dar to. Juk jie ir patys prigu
bininkų atstovų.
lėjo prie “Aido” ir varomi
Kad streikas užsibaigė, tai
ii
lauk nėjo. J eigų teisybė bu
bulvių pakilusios kainos nupuo
lė. Be to gi ir ledo stokos t’hica- tų, ką p. Kailiukaitįs suko,
tai tie nariai turėjo pirgiečiai nebematys.

t*"k>

li užsilaikifi tai eta" ne jffebonas
kaltas, bet musų žmonių tamsumas.
Jeigu norime pasistatyti
gražią,
bažnyčią ir mokyklą,
turime pa
liauti lankyti saliuiius ir tuos pi
nigus, kuriuos praleidžiame viso
kiems svaigalams, geriaus paau
kauti naujos bažnyčios ir mokyk
los statymui, tada nebus už ką kal
tinti savo kleboną.
K. Vosylius.

»ėbi0. 'Rašyti 'apie, tai, Įu, gausime toki, kokį, indę nonežinai daugiau negu j uo rosime ”. Čia žodžiai ir
kinga. Jis sako, kad aš muš-] mintis jūsų pačią. Matote,
damas plaktuką į stalą sa-j kaip negerai jaučiaties, kuo
kęs: Ghivagos
dainininkai i met kas paduoda tas mintis
yra “diffcfcnve” ir buk polvisuomenei apsvarstyti. Jei

tam mes ją negavę.
ign padarote klaidą, tai geDaiykas štai kame: su-;i-1rinusia I,ric j"8 Primui
linkime buvo nutarta kv lest i ti. Nejaugi u.? manote sa
p. Janušauską iš Clncagos, lve-13 ar 15 parašu faktą
jo nekvietėm; apie| panaikinti { Ne! Faktas. }>a
DAUGELIS J Al A EI LIET V llES bet
tai gan paliuditi pats
p. siJiks faktu, nors jūsų įp 5()()
EASTES.
Septynės dešimts penki įvairią J annsausKas. N pteisy bė ir į pasirašytu. Nuo tų parašų
tanių piliečiai, pageidavo pirmų kad aš sakiau “difference”. | faktas nei sumažės, nei iš
pilietybės rasių, augštesnianie teis
Ypač draugiją
susirinki-į nyks.
me. Iš jų buvo dvylika Austrijos
vartoti1 Beje, kad Kaili u kaičiai
pavaldinių,
vienuolika rusų, po mnuse aš vengiu
apleidus . Rockford’ą ncseptynis iš Anglijos ir Italijos, po anglišką žodžių, \ nes yra
penkis iš Kanados ir Vengrijos, daug tokią narių kurie ang prigulmingieji išnyko, tai
po keturis iš Airijos, Švedijos. Da liškai nei vampt. Taigi ir šį yra kitas faktas. Jie pa
nijos, Grakijos. Norvegijos, škotsykį man nereikėjo
ir ne metė tuos parašus rinku, ir
landijos, Valezijos.
Vokhątijos
vartojau to angliško žodžio, vėl sugrįžo ir gyvena ge
Belgijos ir Čekijos. Bet nieko ne
nes aš jį žinau ir lietuviš ruoju.
girdėti apie Lietuvą ir lietuvius.
kai. Tbliaus p. Kailiukaitis

Kailiukaitis nori prirody

jlOAIBA M GfflAI JA
NAME I sako, kad aš pažadėjęs su ti savo nekaltumą
tuomi,
PRIEANGĮ.
griauti “Aidą.” Tai tiesa. kad jis dabar priguli prie
Dinamito bomba
sprogo ties
Aidas”, p. Kailiukuičio ve- Vyčią 28 kuopos ir yra jos
prieangiu namų policmono Fredo
Brown, gyvenančio o-IGG Kimbor damas, visuomet atsisaky- pirmininkas. Tai labai nakiitalikiš- turališkas dalykas: juk ir
avė., nuo sprogimo smarkumo pri- davo patarnauti
x
cangį nunešta kiton pusėn, langų koms draugijoms, dis atei raudoniausis socialistas sa
stiklai subirėjo
per visą bloką
sakė Šv. Mykolo di-aug., L. ko,kad Dievo nėra, vienok
aplinkui, didelė baimė apėmė kai
D. S. 23 kuopos ir ctidžiausį ištikus nelaimei, kaip be
mynus.

triukšmą kėlė, kuomet nu matant 'pradeda

prie

Jo

vARPĄl

ATMINČIAI VARPAI
McHhaiinę Bell Foundry Co

Baltlmore. Md. U. S. A.
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Originališkas

Naujas
‘Laikraštis”

ORftHb

Del KUDIKU

“Michigano Ūkininkas"

Šis talcum powder yra vartojamas per
keturias dešimts metu, kaipo geriau
sias visai}i sviete. Daktarai ir nursės
ji visuomet rekomenduoja dėl kū
dikių, i motinos vartoja dėl suminkš
tinimu odos, vyrai varto
ja pot skutimui.
‘

Visuomet žiūrėkite, kad
butų : Sis paveikslas kito
neimkite. Parduodama vi
suose aptiekose.
Vaisbaženklls.
GEKHARD MENNEN CllEMICAL <50., NEWARS,

Til
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REIKALINGI VAŽINĖJANTI AGENTAI

Kiekviename
mies
tevažinėtių ir rodyti
anują 1916
"RAN
GER MOTORBIKE"
modelį. Rašykit susi
pažinimui su musų sp
ccijalią pasiulymu.
Jau išeis 4-tas numeris, kuris tin
PRISTATOMAS DY
kamus visiems ir Icugvas skaityti. KAI
dėl 3f0 diehų iš
Kainuoja tik *1.00 metams. Pusme mėginimo. Klausk dėl
tinis išeis daug didesnis ir su daug didelio katalogo ir pa
paveikslą. ’
aiškinimų
stebuklin
Taigi užsiprenumeruokite ir pasi- glausto . pasiūlymo. Agentai
kuomet
nors
daryto
naudokit Kiužiu ir naudingu laikraš uit dviračių. Jus
bu- HstKililIgl
čiu, kuris rašo daugiausia apie ukišile
nustebinti
musų
ninkystę, kas lietiniams yru malo žymėtinoms išlygomis. kainoms jr pa
nu skaityti, nes visi esame ūkininkų
44 RŪSYS, sulyg didumo ir spal
vaikai.
Norėdami pirkti žemės ir vos Ranger dviračių. I’ilniausios vi
apsilenkti nuu išiiaii<lo(ojt.i rašykit j soj Amerikoj.
šiuos, lemputės, ratai ir visos rei
“ikininkij", o gausite teisingą pata
kalingos dalys už pusę paprastos kai
rimą.
nos. Nepirk dviračio, kol negausi mu
1 Adresuokit su marke:
su katalogo. Rašys dabar
J.
A n CYCTiE COMPANY
M. UABENČILS,
Bart, Mieli. intAI/Deid-r F. «»5 Cliiea'-o III.
- I’. O. Uox #«,

N.
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rlymouth National I

BANK

tus "Dermafuga”. Geresnių plaukams
vaistų už “Dermafugą” nėral
“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir
skaistus! Oda Tavo galvoje bus tyra, •pleiskanos išnyks ant visados,
o' plaukai niekad daugiau neslinka,
Busi patenkintas savo plaukaisl Ne
pavydėk kitų puikiems plaukams,
nes pats gali turėti dar dailesnius i
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
suvis dykai išbandymui "sampilą”.
Pasiųsk 10c_ stampomis persiuntimo Į
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dermafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, Į
užvardytą: "Puikus Plaukai".

ARGIL
•

•

SPECIALTIES
Dept.

|g

CO.,

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu
$200,000.00
. v.
i oj
auka prižiūrima
Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sūdėtų pinigą. Galima susikalbėti
lietuviškai. O. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas

"asiskelbimai “drau-

i5
Šios bankos valdyba apsvarstė’, kad daugumui de= positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
| valandosc.
=
Užtat dėl parankunio lokių depozitorių, musą Sa|
= vings Departamentas bus a! duras Panedėliais iki 8
= valandai vakare.
Musą depozitoriai yra apsaugoti
Kapitalu ir Perviržium $5,100,000.00.
Banka, gurioje lietuviukai yra kalbama it Lietuviai
£ yra kviečiami atsilankyti.

i State Bank of Ghicago
=

GE” ATNEŠA GERA
NAUDį,

ir WA£HINGTON GATVIŲ

LA SALLE

Priešais City Hali

\ •

.

I Panedėlio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančių.
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P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.;

PRANEŠIMAS
Druuyystftns.

e

-Šiilojni pruucšų kad aš nupir
kau National Grove, Iti.verside, 111.
Todelgi draugijos kilrios norite už
imti daržą dėl piknikų pasisku
binkite. Visos nedėlios yra neužim
tos apart 12 Rugpjūčio,
todelgi
galėsite tinkamus nedeldienius pa
sirinkti.
Su reikalais kreipkitės sekančių
adresu:
' WALTER ZAULEVIČIUS
■ 30th & Desplaives A ve.,

Kiverside, 111.
IŠNYKIMAS.
Nt'pilnamečuj teisinas tyrinėja
keistą atsitikimą. Ponia Mary Palamy 2023 Nori h Larrabee
st.,
turėjo šešetą Vaikų, bet jie vienas
po kitam kasžin kur dingo išmažos saldainių sankrovos,
kadangi
jų motina neinaitino jų. Iš to ga
lima buvo spėti, kad jie atrado
prieglaudą kur nors kitur.
Bet sekmadienio naktį p. Joel
Du Bois Hunter,
nepilnamečių
teisino valdininkas,
sakė nežinąs
kas čia pasidarė. Saldainių sankrovėleje jau yra kita savininkė. .Ta
sakosi nieko nežinant apie Palumy
ir jos šeimyną, bet spėjanti kad
Palamy motina sergu ir yra ligpnbutijc(
Daug yra aukso ir turto Chieagoje. Bet kiek šalę to yra vargo
ii nelaimių! .

Polieija ieško kaltininkų. Bom ėjau pakviesti
pa danu loti šauktis. Taip ir su Kailiu
bos padėjimo priežastis tu i atker
s.ugningas šoferis.
Ntr prigulėsi prie
šijimas peHdjantui už tai,
kad Įirakalbose, kurias rengė vi ką ičiu:
Raudonojo Kryžiaus
komisija
jis daug areštuodavo
už greitą sos vietos katalikiškos drau vyčių, negausi vietos, o į ka šelpianti rumunus atvyko Chmaautomobiliu važinėjimą.
gijos. Taigi, aš jan buvau syklas eiti neva negarbin gon, bet Henry W. Anderson, • to
atsižadėjęs • kviesti juos, gas darbas. Taigi, gėliau sios komisijos pirinininkas-vedėjns,
ST R EI K AR V2SIB A! G E.
apsistojęs
Blaekston
Ilolelįje
kaipo “Naujienų” skaityto prigulėti ir vietą turėti.
Po konferencijai, kuri tęsėsi per
Baigdamas priduriu, kad aulomobiliuje pastebėjo, kad H”kiaurą naktį, geležinkelių kompa jus. . Tada aš ir sakiarj, kad
turi prie savęs valizos, kurioje bu
niją ir unijig.aAstovai
susitaikė. Rockford’e reikia giedorią ponas Kailiukaitis nevadin
vo pasportas, įvairus svarbus laiš
Bematant lokomotivos sujudėjo iš draugijos, kuri nesipriešin tų kitų šmeižikais ir Nogos
kai. dokumeiltai, expresiniai'kelių
vietų traukdamos paskui save il tų katalikiškam veikimui.
valios žmonėmis: neieškok tūkstančių dolerių vertės pinigai,
gas eiles vagonų. Daugybė vagonų
bėdos, lies bėda pati pas ta-j $700 auksu ir kitokie popieriui, be
Tolinus tvirtinama, kad
buvo su karės reik i meni mis, kurių
kurių visa komisija nebūtų galėjus
laukiuma Atlantiko pakraščių uos a s Yvčių kuopą
sutveręs ve‘ateis.
■ei žingsnio žengti. Ntjtntknit pašv. Mykolo Draug. pir.
tuose.
j Tas
visai
neteisybė.
- įsirėdė šoferis, kui’s atnešė .valisą
r. Ptirina#. ĮH^.jninkui
p„,H
Siinitaikintu šiuomi: 1) Visi bė Tvėrė ir visus narius sujieš-;
gių sukinėtojai tuojau grįžta dar kojo šie pasišventę
vymi:' Redakcijos prierašas. SuIprisipiilno. kad joje yra vien tik
■' daiktai.
........... Didžiai stebėjos
v
a •
•
•
• x . pHpraHti
stchcjoH
ban stodami j savo vietas-be jokių A. Antanaitis, A. Grybas ir[ šiuo
straipsniu visus ginčus ** , ,
j<
.
.
.. . i išgirdęs kas valizoje buvo. t zž jo
nuostolių ir be vyriausvlms darbu
A. McnikaitiM. Pas mojie Aldo clioio dėlei BZ tai-į sąžiningumą
Ej
n
:
ntf
...
.
MiiUikta
jam
$23.
$2Ū
suteikta
praradimo. 2) Ginčiai atidėti se,,
. .
.
.
.
įdovauų.
kančiai sutvarkyti; a) Pietą laoątlk BŪVU Jlįt SUSinukę ir teigiame

. motoris nritnisvtas. Kražiai nnnall>tas. ukria oatenldns kiekviena.
Niekados
otrmia.il Brlacoe nėra atidavęs .toki kata jjž tai o
IESNIH

Išpildymas

Žsinn kaina.

Q RAŽAIS

V ertes

stvllaos. altoriui nudarytas voačial
koloms užtektinai vietos ir labai sniauiis va

liuoti.

.

I’onkiu Sėdvnlti Totirloa Car . . »72R

Pritraukia

Cnaehalra

....... .t..,........ i.„. tR50

Kstnrlėi Kėdvnlu Roadster Car 1725
Vlaou Kainos F. O. B. Jackson
JDalIV&rv Gar .............. .. .................. 2725

BR0WN — M’ILSON
Ibąmrtmcnl 00

‘
ii!i n nv i
,

<m ■■■■»

mi

. sr .sėV ’.J i

JACKSON, M1C1L

.
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Pas mus lietuvių, rodos, kaip nei
bute nėra, nes jie niekur neparodo
nei jokie veiklumo. Lietuvių čia
gyvena labai daug, bet priežastis
jų apšilęidinio-girt.vbė, kuri tarp
vietinių lietuvių baisiai yra išsikeįėjusi. Pas mus lig šiol dar nėra
įsteigtos nei jokois prakilnios įdėjiuėa draugijos, kaipo tai: “ L.
Vyčių’’ L. Darbininkų Sąjungos
ir ‘ 3 a i-y b ės”. M u • t
jaunimas
j minusini patys “Aidų” apnepngiG-dėmus prie tokių prakil
nių drūtųjų, liuosų laiką dažnai KAILIUKAICIO ATVI | leisti, o putam tik kitus atpraleidžia saliunuc?*. su savo iš
RAS LAIŠKAS.
Į kalbinėti. Kad priešinanties
tvirkusiais draugais, *u: išmoksta
i vyčiams, o ne tiems nariams,
girtuokliauti ir visokių' nešvarių
“Draugo” No.' 170 š m. tai aišku iš Kailiukai ei o pakalbų, nes tokie saliunai ištvirkina
musų jaunimą — ir išmokina vi radau p. Kailiukaič/o atvirą sakytu žodžių: “nevalia ci
sokių nedorybių. Šiemet kaikurie klišką.Nors tas laiškas ue- ti nei vienankprie vyčių lietuviai norėjo prašalinti savo kle
užadresm tas niekam, vie aš nepavclinu ir gana”. Klel
boną iš parapijos, išrasdami prie
bonus sutiko išmesti tuos
žastį, buk jis nesirūpina statymu nok jame daugiausiai vėjo
narius, tik reikalavo priro
naujos bažnyčios ir įsteigimu lie kliuvo P. Petreliui.
•
\
tuviškos mokyklos. Tam tikslui jie
dymų: kada ir ką jie atkal
Ponas
Kailiukams
savo
buvo padarė keletą
susirinkimų,
bino nuo “Aido” J Visi pri
kur buvo nutarta reikalauti
nuo laiške vartojo žodžius: “bcrodymai tai — “priguli prie
vyskupo naujo kunigo, liet jų tos gėdiškiausis šmeižtas,” “že
visos pastangos nuėjo niekais, nes mos valios darbas” ir dau vyčiu”. Tada klebonas pa
didžioji pusė parapijos yra ištiki geli kitu. Kadangi jis tuos sakė: “Tai ne nuodėmė, ot,Į
ma savo geram klebonui," tiktai ke
jeigu prigulėtą prie socia
epstetus tiesiog taikė prie
letas tamsunų atšalusių nepaten
listų sąjungos, tai tada ki
kinti.
'
• -ifiSll nlancs, tai ir aš turiu šį-tą
tas dalykas”.
ir tegul
Vienas žmogus, kuris buvo nu prie to pasakyti
Kad buvote atskilę nuo
važiavęs pus vyskupą, pasakė vys skaitytojas sprendžia kam
kupui: ‘‘Jeigu neduodi mums ki-į tie pavadinimai labinus tin-! bažnyčios; tai yra faktas.
to kunigo, geriaus suvisai lai ne
Atėję į bažnyčią visą laiką
■ ■
J
,
bus lietuviškos parapijos”.
Bet ka.
vyskupas tokiam
ponui pasakė,
Kailiukaitis sako, kad šv. juokdavoties, tai iš naujo
jog ta katalikų parapija ne lietu Mykolo draugija
nutarusi choro, tai iš kunigo, tai vėl I
vių.
kviesti dainininkus iš Cliica- iš ko, o išėję iš bažnyčios'
Reikalingumą lietuviškos^ mokyk
gos ir mokėti $25.00, tik jis šukavote: “some singing!los
klebonas
geriaus atjaučia
Believe me somtį singing!”]
ne
kaip
patys
parapijiečiai, nežinąs: ar vienam, ar vines jis nuo pat pradžios užėmimo sam chorui. Gerai, kad P. Kas tik jūsų paklausdavo
šitos parapijos buvo įsteigęs mo- Kailiukaitis nors viešai pri- ki! veiksite pametę bažliyv
kyklą ir rupiuos, kiek galėdamas
čią,
tai
atsakydavot:
‘
mesi
sipažįsta
nežinąs. Nežino
. .
... I
ją palaikyti, bet kad žmonės nenoveiksime liepriguhnillgai . į
jis
kiek
nutarė
kviesti,
tai
jo savo centais prisidėti prie jos
palaikymo, žinoma, turėjo , ,pra- negali žinoti ir kiek skirta Juk ir lietuviški nezalcžnin-Į
nykti. Šiemetą musų klebonas par Į mokėti ir kas dauginus SU- kai vieni save vadina nepri I
pamokslą kelis sykius ragino para- . silillkillie buvo kalbėta. Juk gulmingais, o kiti 4tiiutiš-l
pijonus, kati ateitų užrašyti savo
kas susirinkime būna, tas ir kais.” Prie tos “tautiškos
vaikus, kurie nori leisti j lietuviš
bažnyčios” jus ėjote, rinko
ką mokyklą, kad galėtų sužinoti nutarimus žino ir be to nu
kiek lėšuos užlaikymas tokios mo tarimai Įrašomi Į protokolą. te parašus prieš kleboną ir
kyklos, bet tokių tėvų teatsirado,, Kailiukaitis susirinkime ne- sakėte4 “jeigu vyskupas mu
■
tik trys, kurie atėjo
užsirašyti. buvo ir dėlto našo ką pats su neklausys, tai tadtj mes

"DBAUGAB”
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^aaHMMna-MMmĮaaOTMasaSMI
-LatsvtffnaniSkas
“Bcriiner Lokal-Anzeiger” Lie
tuvą vadina Hindeuburglanda, katalikiškoji “Ger
maniu” sako, kad Lietuva
turi prigulėti prie vokiečių
viešpatijis po karei.
Lie
tuviai katalikai turi paken
tėti nuo lietuvio laisvama
nio priekaištą užtatai, kud
vokiečiu katalikai pennaiai
nutolę nUo vokiečiu 'laisva
maniu.
’Iš to išeina, kad
ir lietuviai katalikai turi
būti kuofcęliauhia nuo lietu
viu€ laisvamanių.
Kiekvienas protaujantis žmogus tu
rį padaryti tokį išvedimą iš
p. Kivo taktikos. Ar jis tą
apsvarstė, mes nežinome.

vusi Lietuvos bajorijos de- J

TVickvicnftm
Reikaliniras
Naudingis
n.
an įgaa iiAuuuig&a.g
kam Rupj TAUTOg ATEITIS
legaeija. Bajoru, tiesu, ten j
buvo, bet jie nebuvo
mus
(Pradžia 2-nie pusi.)
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį
bajorijos atstovai. Perdaug Kas “Draugą” skaito, tas geriausiai žino Lietuvos Ig
zcigcr” tą šalį pavadino
plačiai
imama
Lietuva,
reikalus ir naujiena iš viso pasaulio.
“TAUTOS RYTAS’
Hindenburglund, t. y. llinkuomet, ir Baranoviei į ją
denburgo žeme. Mes lietu
Kaina metams Suvienytose Valstijose ...-............ $ ID
priskaitoma. Nepradčkime
viai čia Amerikoje nei ne
1800
W
46th
Stre»t
Į kitas valstijas ............................................................ 1.00
vesti imperijalizmo, kol dar
Chlcafo, III.
Metams
$4.50
žinojome to negirdėto musų
Pavienis numeris ................................................................. 07
nei autonomijos neturime.
tėvynės vardo.
<
,
‘TAUTOS RYTAS”
Ant paskutinio luobelių
Vokiečiai tie visai panai
puslapio yra žemlapis, kur
S 120 Boweu St.,
So. Boston, Mass.
kino Lietuvos vardą: juomr
Tel. S. B. 2168 - M.
pažymėtu politiškoji Lietu
X TlllllllllllHllilIlIlIlIHIlIlIHilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIilIlIlIlIlMIHIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
jie vadina Kauno guberni
B
va, kai]) ji buvo prieš 1772
8
ją.
Suvalkiją ir Vilniaus
LsikraUls leidžiamas Kunigų -Marijonų Chlcagnjt.
metus. ,
,
S»
guberniją jie vadina Yilua-r
eips du kartu ] menes]
Apskritai sakant minėto
►Souvalki.
Tokiu budu nm>
ji brošiūrėlė reikalinga i
*X
SKAITYKIT* IR R LATIMKIT!
su tautiečiu apgyventoji že
RaŠ(^ apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katuli
naudinga,
nės ji lengvai
mė sudaro du administratikų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius *x
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
duoda svetimtaučiams pa
l
viu apskričiu. Prie ją pri
užklausimus iš tikėjimo iv doros srities.
Laikrsitj
žinti Lietuva.
X
«
dėtas Bielostoko ir Vardy
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio •- 5c. k
»
moteriškU Nt sižt ou.
no apskritys.
Tie trys ap
Agentams už metinę prenumeratą duodąme 30c., n?
Mis. |)ott Mac (Ircgon, 30 m.
skričiai: Litauen,
Vilnana
*
pavienius numerius po žc.
*X
P. L. K. LES SOUFFRAN- amžiaus nusižudė trys šaudama iš
Souvalki, Bidostok—Grod4
CINĄ UTARNINKAIS. KCTVCRGAIS IR BVBATOMlt
revolverio sau
krūtinėn.
Jos $ Adresas:
11a ir ketvirtasis Kuršas su CES DU PEUPLE LITUA- motina
išgirdusi šuvius
pasJame rasite žinių iš viso pasaulio.
"TIKYBA IR DORA '
Hnm.
jkubo Į dukteries kambarį. Tuojau
daro vieną provhiėiją vadi
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
1631 W. North Avė.
Chicago, III.
tapo pašauktas gydytojas, kelionė
namą Ober-Ost.
svhrbu, naudinga, i ndomu ir suprantama
Lausanne.
lmprimeries je i Lake Vicw ligonbutj savažudė S Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti le. krasos
šios karės metu.vokie
pasimirė. Nusižudimo
priežastis
K ženklelį.
S. A. 1917 32 p. nežinoma.
čiai neėmė Belgiją, Lenkiją, Kėunies
Prenumeratos Kaina:
(P.
S.
K.
Lietuvių
Tautos
Lietuvą ir Serbiją.
Serbi
$3 00
Tris Kartus savaitėje metams
brolis
nušovė
brolį
.
vi
u
Sąjunga
1917
m.).
ja p. Kivo rašte neminėta.
$1.50
Vieną kartą savaitėje
”
iiMiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMitiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiittimiiiiMiiitinimi.
•Jokūbas Zaronta, 10 metų am
$4 00
Bostono
apielinkėje
Jis tik paaiškina, kad Lie
Trįs pirmosios
raidės, žiaus, pašovė išnetyėių, savo bro
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS .
$4.25
Užrubežyje
**
tuvą vokiečiai netaip valdo, turbut, reiškia: Pildomasis
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį
3c.
Vienas numeris
li Samueli 9 metų vaikiną. Vaikai
kai]» Belgiją ir Lenkiją. Lietuvių Komitetas. Pada persirėdę kareiviais žaidė revolve
|
“ŠVIESA"
Reikalaukite pas ageatus arba
Belgams yra tamtikras ge vęs žiupsnelį žinią apie lie riu rastu tėvų namuose. Jokūbas,
ne ra 1 gubernatorius, Len tuviu tautą, autorius trum pasakė policijai, kad jis nežinojęs
“DARBININKAS”
kuose yra įvestas civilis pai apsako mus istoriją pus pavojaus, manė. kad buvo neužtai- S kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi
£
šviesos
parodyti
kelią
•
*
f 55
valdymas, o Lietuvoje, arba kui plačiau kalba apie bu- svtas.
E
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žino- 5
242 W. Broachvay,
So. Boston, Mass.
Ob.-Oste>’c, visi vyriausybės busį senovėje Lietuvos su
S.IU/iAT.S’ KARŠČIAI.
s
gaus pažahgumą.
įsakymai išduodami kariuo sivienijimą su Lenkija. Pa Šiomis dienomis Cbicagojc smar
5 “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos •laivybos
menės vado vardu.
minėjęs Lietuvos politišką kiai karšta, miesto gyventojai trau S
reikalais.
Svarbiausioji p. Jtivo raš žuvimą aštuoniolibtnine šiin kia į laukus, daržus ir'cžm-.i. Nuo x “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
saulės uždegimo keletas pasimi
to dalis išdeda trejopas te ijlėtų,
Išėjo iš Spaudos
autorilis
kalba rė, thrpe jų buvo ir vienas lenkas. S
=
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
priežastis, dėl kuriu vokie apie mus gyvenimą įx> ra Jan Lukasik.- gyvenantis po nu
čiams naudinga prijungti tais ir apie tautinį mus at merių 4342 So. Marslifield avė. S
“ŠVIESA”,
=jH
£
£'1
.Jis buvo jaunas vyras ir ateinan
Lietuvą prie savo viešpati gijimą.
S 46 Congress Ava,
Waterbury, Coim. |
s
čiame sekmadienyje ketino pučia
jos. Tos priežastys yra po
iiimtitiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiHiiituiiiiiiimiHiimmiiniiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Antroji brošiuivlės dalis vesti. Jau ėjo jo užsakai.
litiškos, strategiškos ir eko
nominės.
Gaila, kad au kalba apie dabartinį mus
urtirmniimiiiiiiimimiimiiiiliiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Aš A.l/riė/0.
tėvynės
skurdą,
jos
siuiąitorius šitame
svarbiame
(.'bailes Burnieūitcr ir jo suims
.gyventoją valgy,
skyriuje
vumat alp-gl Tha itffr
člžtėb
3835 _
degėsius,
našlaičius,
belaisiilontruBc avė., sekmadmnėjc jau-! s
ištraukadš vieno vokiško
Tvirtais Audeklo Apdarais
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
= a
vius. Tos žinios paduotos n? tė. kad labai Hansu. Juodu užėjo
laikriiščio, kurio vardo netrijų šriftiniu: lietuvio jas pažiūrėti Į artynin Tedudę Strnuss 5 PIRMUTlRIti IR VIENATIMIS ILIUSTRUOTAS JAUNfolO 1
padavė.
Mes ir taip jau
&
Bros. Co., kur via laikoma daug
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
įiumanoiile, 'kad iš Lietuvos hiačiusio, vokiečio karės ko- gėrimų. Bcleidžiant vynų Į tris
Kainuoja metams XI.50; pusmečiui 75c.
Uetuvos Vyčių organiza
GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
prikergimo prie savęs vo respbntKArtojr anglo kores ausbones, detektyvai užtiko juodu.
cijos nariams siunčiamas už luėnesiMes mokestis.
pondento.
j:
67th jr S. Rockvvcll St.,
Chicago III,
Adrceaa:
kiečiai turėtu trilinką nau
Sako,
kad |h>
to jiedviem buvę
Ant luobelio gražiai at nemažiau sausa, kaip ir prieš už
“VYTIS”
dą, bet rašant apie dalyką,
$
Didesnį skaičių Imant nuleidžiama nuošimtis.'—
eisiant
į
kaimyno
gėralų
sandėlį.
1
1800
IV.
46
St.,
----- ::----Chicago, III. £
baisios
nuo kurio priguli musu at mušta fotografija
s
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
eitis ir pražūtis vis-gi rei regyklos. Tiri styri) kaminai SKAITYKITE IR
V
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynai.
PIA^IKKITE
5 tink ir reni k idėjų išrei.ikėją — organų “ VYT/".. Jo uždo- g §•
kėtų duoti dauginti medžia išgriauto sudegusio miesto.
Viduje knygutės ant atski
“DRAUGA” = vinių yra išbudinti Amerikon lietuvių jaunimą, užinteresuoti £
gos, galint jos turėti.
5 didžiomis idėjomis ir nukreipti jo durną link tėvynės Lietu- š
P. Kivas sako, kad vokie ro lnfpo yni kitas sugriautas
£ vos reikalų.
B jsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittniiiiiitiiiiiiiuiriiiiiiiifiiiniiiiiriiiiiniiiiitiiiniiriiiiHr
miestas.
Tik,
murinės
sienos,
x
S
čiai tą musą tėvynės priker
Vlenatinlg budim Rimine* ru7iiiiiiiiiiiiiimiiiiitiittitiRiiNiinniiiiiiiiniiiiiiiimi(nninmtiiiiiuiiiiurtnitiiiitiiiif
be
stogu,
laligų
be
durį;.
gimo darbą jau rengia darasti yru paieškojimas per “0.”
E
Paieškosimi per “Dranga"’ dau
Kur
nekur
gatve
eina
žmobartiniu
savo
apsiėjimu
gelis surado savo Rentis," drauE
Rus ir pažibamus, kurte per IILictifvoje:
ištraukirnu !krus LYK Tcr kokius tyrus,
Rt laiką nebuvo žinomi, .fel no
••
ri bile ką surasti, sltisk paieško
ekonominiu.
lietuviškos <‘ias paveikslėlis j fe rodi t upę,
jimą l “Drabna" Hinadlon.
la i k l ašt ijfts
sustabdymu, skeršni jos tiltą sustatytą iš
JEIGU NOKITE C.Al TI PATENTĄ ANT SAVO IflKADIMO TREM
MES geriname šį laikraštį sa
'P^TElkOtflMŲ KAINA;
PAM l,AIKE IR ;|J PAROi trr. rašykite relknlandatnl VEI-TO PA
kranto
vokiškų nbikiutojų semina lovą. Ant augšto
TARIMO ir “VADOVAS ISRADIMV?’TfĄ iRRAJft" IK KAfl* EžPAvo skaitytojams.
:: ::
::
Ptrną kartą .........................
5Oe.
TENTI OTI ir riišji.-j GVAKANC'1J.\,
Uaiulytnni Ir egzamitiaeljos
riją įkurimii, lietuvių nrip’ri- styro bokštas. Jo virius nu
modelių artai bniiitnM) darome *DYKXl.
Ofisas musų randasi
Yris kartus ........................... Si.fM)
TIE, kurie garsinasi musu lai
AVASHINtiTON'E, kur yra Departamentas TatOulavimo.
leidimu prie vHItriicčią Ir griautas. Nugriauta ir vis
Vieną savaitę ...................... 91.50
kraštyje, padeda mums gerinti
kitomis prk*mortėrfiis, Netri kas ftptinktii. Ant ketvirto ’PmiRus Rnlima siųst krasos ženAMERICAN FUROPEAN PAT3NT 'OEPICE (D. S.)
jį dėl musų skaitytojų. :: ::
fclellais, arba raRisiruotnme laiš
250 llroiidnay,
New York, N. Y.
na nčiontis
Rusijos bittro- paveikslėlio dvi ‘ lietuvės ke.
PMieškojOhas "tari būt sumUŽTAT mes turime pirkti pas
ftyMs aiškiai.
prisiglaudusius
kiatų baisumą.
Knygutės moterys,
tuos,
kurie garsinasi pas mus.
▲dresuokite:
autorius rašo kaip lietuviui prie išlikusio kamino. TrioPADĖKIME jiems gerinti jų
“DRAUGAS”
kovojo su vokiečiais seno bos nėra; tik puodą i Air kiPentdešimlmetiiHs
Apvaiksžiojimas
biznį, užtat, kad jie padeda
(AdTertlsitfR ftept.)
binri sustatyti piis ^ritivėvėje ir kaip kovoja dabar.
mums
::
::
::
1909 W. 4«th St., OWea«o. UI.
ilrtteH^kė lfėi.Knygutė baigiasi ^reip- Sliis.
Jeigu Jums reikia ką pirkti, vi
daniosi į tritkhiinkų diplo- kosi nrit tttiĮką žRideaną kū
suomet pirkite, nuo tų, kurie gar
įkurta 1867 metuose.
sinasi musų laikraštyje
nuitus, kad jie pasirodytu dikį. Taskiilinis paveikslė
lis
v'rti
fotografija
lietuvių
Ptohakarinis kampas La Salto k Mams St
esą tikrais mažųjų tlitttų
Remkime tuos, kurie mus remia.
tttirtids,
iihft'žhnioH
iš
tėvy

"StivirS 60,000 depositeriq
;
užtarėjais, ries LietuVa Al
, ,
3AVINUS DEPARTMENT
kiau mirs nagu Hpsiuis būti nės į RiiTtijif.
=
Depbsttas
stit
dolerio
Ir
daugiau
priimami
t
nuošlint)
mokam*
Laikraštis
Brošiūrėlė parašyta rim
po svetimu jttngti.
ant matu.
Atdara Hu balojo nuo 9:00 Iki 8:00 vai. yakarn.
P. Rivas minėjo septynis tai gera prancūzą kalba.
įseitin
kas ])ėtnyčia
SaiiRi Kanka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
3
YrUst Deparmentaa Išpildo visus pramonės sirySlus.
vokiečiu lnikrnSelus, paduo Tik gaila, kad vietomis neKaina metams:
REAE EKTATE DKPAimtEMTAH .
damas iš Jų ištraukas. Kur apseita be pardėjimų. 3 p.
Perką Ir parduoda žemės ant komisijos; skoliname pinuos ant
HĮiijĮHHimiiiiiiiiiiHiiaainiHiiHniiaHniiiiiiHiiiiiiiiiitiiiiiiitmmiiiiiiiitiiHHiim*
Amerikoje ir Kmiudoje. 2 d«»l.
namų; ISkolektuoJame randas.
niu ijoiial-liberalu
ar "kito lietuvių ska-ičitis su kolionirc-asB&uift*:«•: *:•: n Z4-:«:-c-: *
* y.
*s^irawiro«*8n»iwM
Iteal Estats Mortgage Konds, Katalikiško Vyskupo Chlcagoa
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol.
yra
dabar
«nt
pardavimo
>500
Ir
augščihu.
jomis
pakeltus
iki
septynių
kiu srovių žodžiai
buvo
UI»6t9U'llll,,ll 'Iina
Adresas pinigams ir komums ])iiešingi, ten auto urflijiną.' Čia ])iit pridėta,
rius neminėjo jų ])akrai|>oH. kad du milijonai kalbu lietu
resiMindencijorns:
viškai-slavi.ka
tarme,
iča
Tiktai radęs katalikiškame
laikraštyje gerniaaizatoriš- turbut mintijama apie su“ŽVAIGŽDE” | : ŲETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS : |
Akiniai prašalina neama«iimą, knita Moksliškai lieka Yrltatklntl.
ba
1
1
gildė
j
usliis
1
ietu
Vius,
ką sakinį, p. ’R. nępUtingė-!
Paveikslas parado, kaip stiklas 4*vara šviesą , reikalingą vtelą.
MeH iiirlhie dnŠR ūkių nuo 40, 00, ko ir 120 nkertų žemės »u
Norėdamas tlnknnčlal nklntns neštutI — kreipkitės pas K. Murksiu,
jo pažymėti to lajktuščio rrąip’pat ĮHirdėta, man rodos
Rvrnlft biidtiiknis, užsėtais lunkais, mmIiihIs ir gražinis 'ežerais ap
l’ihnigiau akių mokslą Northctn Illinois ColeRijoJ.
linkui ir upėmis, kurios bėgu nplinkul irklų.
Mes parduodame
katalikiškumą.
Xaip gai- kad f/ietuva davė Su vien v3654 Richmond Slr.,
nnt Ilgo išmoki'sčlo Ir t nuošimčiu.
GalH<- |tnatoti ūkininkais iš
K. NURKAITIB, OPTH DR.
la, kad ir tokiame svarbiu-j toms Valstijoms X I X milži
pirmos illi-pos su X 1,000.00.
Irflišknis kriipkllės prie pirmininko IJctnYlų I kiiilnkų Draugijos,
me reikale, kaip Lldttfvosįje viriatis milijono ateiviu,
1617 N. Robey Street
liet geriausia čia atvažiuoti Ir persltlkrtrttl.
NARU06

“DRAUGAS”
Dienraštis!

“TIKYBA ir DORA” l

“DARBININKĄ”

Mažasis Katalikų Ti
kėjimo Katekizmas

“VYTIS,,

Kaina 20c.

The

I

ueprigulmybė mes negalime (p. 9). , Ten pat pasakyta,
apseiti nąžnaibę vieni kitų. kad Vilniaus seime 1905 bu-

Hibernian

Bank

SVARBIOS ŽINIOS

Tt. rft, lloa 5«.

P. MACEIKA,

Canipliollaport, Mla.

Prie llllwaukee ir North

Avė., ,

Tel

Htunbold

4«t9

^7

6

*in4»22n»^ZZZZZZZ///ZZ^ZZZZZZ/Z2S«^ZZZ<«

CHICAC05
Ketv’rtadienis:

2

Ketvertas, rugpjūčio 2, 1917

•'DBAU9AB”

teligentns’'. Lnšinielyje dalyvnv.il rugpineio 1917 m., .vakari)* bus su
p. Stasys Daunoras ir p-lė Augus-1 1Wmuu. Taigi gerbiamieji vyčiai
Įtina Jnkuvičiutė. Jie.lu savo ne-i ir vylės esate Širdingai kviečiami
|papirastu gabumu ir atlikdama hu-i atsilank) ti pas mus v iršipinetame
vo roles kuogeriausini prijuokino vakare kuoskaitlingiausiai. Vilka- i
publika iki valiai, (leistina, kad ras bus Dievo Apv. parap. svetai-1
šitie musų tautos žiedineliai nekas nėję.
L. r. IV kp. Valdyba. \
ią savo gabumu žemėn, o dalyvau

ISJ

S P A V N D I N A M E

tu tokiose pramogėlėse, dirbdami

rugp. dėlei musu vargšės tautos, p. Sčes-

NUO BRtDGF.PORTO.

Kv. Alfonso Maria de Li- tiulevičius vėl kalbėjo išdestįlieda Pavyzdinga panų ir moterų S V
Onos Draugija.
guorio, vyskupo išpažinto mas reikalingumą šelpti musu tau
Ketvirtadienyje, liepos 26 d. bu
tą ir kad tai tinkamiausiai galimu
jopadarytį per 'tautos Fondą.
Penktadienis: 3 rugpjū
Vakarą gailiai vedė vietinės kuo
pos
pirmininkas, p. Jonas Šlegafčio. Atradimas
lavono šv.
tis.
Nors
publikos buvo neperdauStepono dijakono.
,
giausia, bet tie patys žmonės buvo
rimti ir ramiausiai užsilaikydami
7'0U’.V OF LAKE.
pavyzdingai klausėsi prakalbu.
Liepos 25 d. 1917 m. L. Vyčiu
V aid yla.
XIII kp. laikė sąvaitinį susirin
kimą kurį atidarė pirm. Straševi- REKRUTŲ KVOTIMŲ VIETOS.

eitts.

‘'Drauge” buvo rašytą, kur ga
Apsvarsčius senus reikalus, p. lima sužinoti tikruosius numerius
Al. Panavas davė
inešvmą kad šaukiamų kariuomenėn. Dabar pa
butu šv. .Mišios už žuvusius karė duodame distriktu sarašą,
kur
je. Nariai sutiko
ir prisižadėjo pradėjo peržiurinėti užsiregistraaukuoti tam tikslui sulvg išsigalė- visių sveikumą. Vėliau bus apganjinto ir buvo kalbėta, kad tą «lieną>Kintn ir likusiųjų distriktų vietos,
vyčiai ir vytes eitų in eorpore šv. I Kiekvienas užsiregistravęs turi ži
Mišių išklausyti.
noti savo numeri ir dist riktą. Į ku
Tolinus p. J. Šeputis davė ltu rį priguli, kad paskui nebūtų su
šymą kad butų surengtos prakal mišimų ir kitokių nesmagumų.
bos, tam dalykui išrinkta i komite
Dist rikiui:
tus pp. A. Panavas, J. Šeputis V.
I — 1400 First National Bank
1 >n įnašas.
building.
.Malonu
pranešti visuomenei,
2— Mosley sebool, 2348 South
kad vietinė kuopa kas karta didė Miehigan boulevard.
ja.
5 — \Vendell
Philips sebool,
Bet gi ateina
susirinkinutn ir 3825 Prairie avė.
neprašytų svečiu.
Buvo “Baltos
9 — Ilealcv sebool, 3037 \Yarožės” klittbo raudonkaklių. Butų llaee st.
geistina kad trylikta kuopa apsi
10 — llolden sebool, 3055 Loožiūrėtų. Su tais kliubiečiais
gali mis st.
atsitikti visaip. Tame susirinkime
II — Longfellow
sebool. 1901
dalyvavo ir iš kitų kuopų svečiai. West 35tb st.,
Šitiems trilikta kuopa labai dėkin
13-14 — Yottng Men’s fhristian
ga.
’ - a’ Assoeiation,,
Rugpiuėio 1 d. berods skirsty
Kast fifty tliird Street and Dormų ne jokiu nebus tik bus sttlauk- ehester avė.
luvės delegato.
15 — South Park CommissioArtimesnės kuopos
malonėkite ners ol’fiees,
Kast fifty seventh
ątsilankiti j Davis Sųuare Park street and Cottage Grove avė.
padėti sulaukti delegatų
drauge
17 — 0301 Cottage Grove avė.
bus ir pasilinksminimas su progra20 — South (’bieago Post Offimip
ee, Ninety seeond. st., and ComKeis t u lis.
mereial avė.
21 — Illinois Centrą}. TTospital,
NUO RRIDGEPORTO.
Ninety fiftb st.. and Cottage Gro
Šiuomi turime garbę pranešti ve avė.
22 — Kensington Poliec sta
visiems savo nariams, jogei šv.
Aloizo Jaunikaičių draugija lai tion, 200 K. 115th st.
29 — Seeond Regiment armorv,
kys savo pusmetinį susirinkimą
ketvergo vakare, rugpjūčio (Au 2653 W. Madison st.
39 — Chicago
fjotnmons, 955
gusi) 2 d.. 1917 m.. Šv. Jurgio
parapijos svetainėje, prie 32-ro Grand avė.
41 — Marquette sebool, TlarriPlaee ir Aubitrn avė., 7:30 vai.
vakn re.
son and Wood st.
Susirinkime bus svarstoma labai
43— Jaekson sebool, Sholto and
daug įdomių dalykų, kurie yra Polk st.
46 — Henrotin bospital,
Oak
labai naudingi kiekvienam nariui.
Taiposgi Ims svarstyta apie mu and La Šalie st.
52 — John sebool, 3149 Lineoln
sų ateinantį šeimynišką išvažia
street.
vimą, kuris bus rugpjūčio (Au
56 — Swift sehool, Thorndale
gusi) 12 d„ 1917 m.
\Villou
and \Vinthrop avė.
Springs, 111.
57 ■— Rogers Park Poliee RtaTodėl meldžiame kiekvieno na
tion,
1075 X. Clark st..
rio atsilankyti šiame susirinkime
70 — Parkman sebool, 51 st.,
ir išgirsti naujų dalykų. Taiposgi
nepamirškite atsivesti ir naujų and Fiftb avė.
71 — Grand Arniv Bali, 6288
narių, kad prisirašytų.
Prineeton
avė.
,
. Valdybei.
74 — Englewood
Club. 6321
TJanvard a ve.
CICERO, ILL.
77 — Ridgefield
house, 97th
Vyčiai smarkiai veikia.
Daug kas veikia, ir gali savo st., and Longwood drive.
79 — Fire engine bonse, 816 N.
veikimo vaisius parodyti, bet ener
Lnrnmie avė.
gija ir veiklumu
jaunimo visgi
80 — Poliee station, 5610 \Vest
neperviršys. Taip čionnis daugiau
Lake
st.,
siai trusia dėlei savo tautos ir tė

vynės labo vyčių XIV-ta kuopa.
Vėliausiai jį surengė
prakalbas,
pamargindama trumpu programė
lių. 'Pili buvo nedėlioję, liepos 22roj. Kalbėjo visų gan gerai žino
mas, gabus kalbėtojas, p. K. Sčesnulevičius. Savo turiningoje kur
l>ojr„ išaiškino kaip naudinga yra
vyčių
organizacija
ir skatino
prie jos prisidėti. Sekė programėlis. Padainuota duetas: ‘‘f Ka
ružę jojant”. Atliko pasigėrė jau
čiai puikiai p. Stasys Daunoras, ir
p-lė Veronika Poškiutė. Publika
nedavė jiem ramybės iki kol išėjo
atkartoti. Pabaigus šį karta dai
nuot, publika norėjo kad ir dar
karta dainuotu, neduodami jiem
nei pasiilsėti.
P-lė V'. Poškiutė
yra žvaigždutė šviečianti lietuviš
koje padangėje,
kuri
gali gan
šviesiai žibėti nutsų tautai ateity
je. Patartina jai tą balselį tobulinfivinomis
išgalėmis ir duoti žmo
nėn daugiau pažinti savo gabumą,
bei talentą.
,
.
. .
.
Po to buvo lošta dialogo*, In-

S P A V S I) I N A M K
tį ITogi-niuus, Konstituci
jas, liiKkaiu popieras ir
kitus spaudos durbus. t

1 Plnkutus, Tikinus Perfciniyniaiu^, Baliams, pik
nikams Ir taip toliau }

vo šv. Onos šventė. Šv. Onos drau
gijos narės sumanė
iškilmingai
švęsti savo draugijos globėjos die
nos šventę. Iškilmes perkėlė į se
kmadienį, liepos 29 d. Iš vakaro
narės atliko išpažintį. Sekmadienio
ryte prieš aštuntą narės susirinko
šv. Jurgio par. svetainėn. Iš ten
visos panos ir moterįs “ineorpure’* ėjo išklausyti šv. Mišių ir pri
imti šv. Komunijos. Eilėm sustojo
apie du šimtų moterių. Gražioje
tvarkoje su draugijos ženkleliais
iškilmingai
įmaršavo šv. Jurgio
bažnyčion. Gerb. kun. Staniukynas atlaikė iškilmingas šv. Mišias.
Gerb. kun. Ig. Albavičius pasakė
gražų pamokslą. Jis išaiškino kokie
katalikių moterių uždaviniai gyve
nime ir kokią svarbią jos išpildo
rolę, jei esti doromis katalikėmis.
Apeigos,
pamokslas ir viskas
buvo pavyzdinga ir darė doriškai
pamokinantį įspūdį. Šv. Onos drau
gija pilnai užsitarnauja gero pa
gyrimo. Jos narės pildydamos savo draugijos įstatus, atlikinėdamos
katalikiškos draugijos uždavinius,
nepamilta ir tautiškų visuomen™
raikai,. Sį draugija turbut, yra
daugiausia aukavus nuo kares nukentėjusiems lietuviams, Šv. Onos
draugijta tarpe pirmųjų ir kituo
se kulturiškuose visuomenės suma
nymuose. Visais
žvilgsniais, šv.
Onos draugija yra
pavyzdingą
draugija. Patartina vietos panoms
ir ųioterims,’ kurios dar nepri
guli, prisirašyti prie šv.
Onos
draugijos. O pačiai šv. Onos drau
gijai linkėtina visokių pasisekimų.
Lai gyvuoja šv. Onos draugija!
. A- M. L.

UŽSIĘĘGISTRAVUSIEMS SVARBI
' ŽINIA. '

Aną kartą, buvome prane
šę, kad norintieji pasiliuosuoti nuo kareiviavimo turi
paduoti prašymą apie tai ne
vėliau kaip į 7-tą dieną po
gydytojaus apžilirėjimo. Da
bar gi patyrėme, kad tą
prašymą, reikia paduoti ne
vėliau septintos dienos skai
tant nuo to, kaip buvo iš
siųstas valdžios laiškas registrantui kviečiantis jį ei
ti pas daktarą.. Taigi, ga
vusieji laišką, kad eitų pas
gydytoją, jei nori pasiliuosuoti nuo kareiviavimo, turi
kogreičiausia gauti iš savo
Komiteto tam tikrą pasiliuo
savimo blanką ir ant jos pa
rašyti dėl ko negali eiti į ka
riuomenę. Kas tą dalyką ati
dėlioja, tas galės paskui la
bai gailėties.
Teko patirti, kad labai bi
josi kareiviavimo tie, kurie
neturi Amerikos pilietybės
popidrų. Jų baimė, kol kas
yra visai tuščia. Jų ne
gali imti į kariuomenę; bet
ir jie, vienok, patįs privalo
rupinties pasiliuosavimu ir

NORTII SIDE.
Lieluvių Rymo Kajalikų Lnbdalingos
Sąjungos šeštos kuopęs
susirinkimas. Įvyks nedėlioję,u
rugpjūčio. Tuojaus po pamaldų
šv. Mykolo Arkaniolo svetainėje. paduot apie tai prašymą. To
Malonėkite visi draugai ir drau
nepadarę turės daug nema
gės kuoskaitlingiausiai atsilankyti
lonumo.
Ims daug svarbių pranešimų.
Kuopos Raštininkas.
(Apsrarnln. i

LIETI VOS VYČIŲ IV KUOPA
Turėjo paprastą savaitinį susi
rinkimą 26 d. liepos. Tapo sutar
ta surengti šeimynišką
vakarą
paržinvnsiam iš seimo musų dele
gatui gerb. kun. J. Paškauskni.
Vakaras įvyks
ketvergė 2 d.

NEPASIDUOK LIGOMS.
Ligos lengvinusia ntrnndn
sau aukas žmonėse, kurių vi
durini nėra normnliškame sto
vyje. Didžiausi nusilpnėjimai
paeina nuo šito suirimo pndi
dėjimo, nusilpnėjimai
veda

LARAI GERA PROGA NORINČIAM PIRKTI PARMA.

AS esinl priverstas parduoti greitų laiku labak puikia FARMA, dėlto
man prisieina eiti ) korė. Karma, yra 80 mylių nuo Chlcagos Ir viena myl'
nuo miesto, 80 akrų žemės, labai vaisinga ir 8 akrai ųžollnlo miško, 8
gražus budlnkal: stubn, dcl gyvenimo ant 2-Jų augštu. 6 ruimai daržinė,
launamis, padargų namas, vištlnyčla 150 pėdų Ilgumo. Skiepas dėl valgių
užlaikymo. Pulkus gyvollnl, namns Ir pulki eemanta dėl žaalų auginimo.
KAKMA netoli nuo Public Hchoolcs viskas 1-mos klesos stovlje.
Pinigais arba mainlte ( Prnpcrty, Cicero arba Weat of Kedele avė.
Atsišaukite per laiškų:
DR. J. SHINGET.MAN
Tel. Cicero 611

IMI MO. 4ttk avė., CICN5RO, ILL.

DRAUGO SPAUSTUVE
1800

46th STREET

W.

ILL.

Ka reikia daryti kad atkrei-

’ ........ -

pte Operatorkos atyda.
AIMKITE telefono kablukų ir pamaželi
judinti žemin tas dunda,šviesų prie aperatorkos deskos, kuri atkreipia jos atvdų.

P

i

*

j

MI SŲ OVARANCIJA
Mums pavestus darbus at
liekame gražiai, greitai ir
pigiai.
::
::
::

MISŲ SPAUSTUVĖ
Ppihlyta naujomis
ui nšiuoinis ir naujnuslo sti
liaus ruiilčnus.
::
U

r

•

Jeigu kablukas greitai yra judinamas, tas
neduoda jokios šviesos ir oporntorka nežino ar
norite gaut numerį ar ne.

Greičiausia gauti operatorkų tai pamaže
li kablukų judinti augštvn ir žemyn.

5 * SrorsYSTSl
į NAUJAS LAIKRAŠTIS *
£ Susiv. L. R. K. Amerikoj
balandžio pabaigoje, š. m. s;
« pradėjo leisti savaitinį
į
laikraštį
s

Chicago Tclepbone Company

Bell Telephone Building
Official 100

“Garsas”

i

s
s

Kainuoja tikta 11

;K,,v
Kauno
Riiber.
Ukmergės pavieto Į*
*
• parapijos. Kunigiškių Sodžiaus 2
ligomis. Todėl visuomet prille-1 eialonus Broliai žinote kas per laikai o
v,
.
i - j šiais mėtais atsiliepkite sekančiu an-'
ra užlaikyti vidurius regulers- trąšų.
o
Jonas Zalagėnas
!o
kai ir pilvų gerame stovyje. 15 29 So. 50th Avė.
Cicero, III.
*
Trinerio Amerikoninis Karčio Paieškau savo Moteris Miehalinos *
Karnauskienė, / (po tėvų) LeiSyčę),
jo vyno Elixiras yra gerausis Subatoje
mane apleido, pasiėmė mer *
vaistas šiam tikslui. Jis išvalo gaitė 16 mėnesi!) vaiką 3 metų pas »•
mane paliko. Jeigu kas žinote, pra £
vidurius ir užlaiko juos šva neškite man
’g

____ ___ ... . —71? u

Kituose Miestuose

•

r ajieskolimai.

g ,.uomrt ,

DRAUGAS'

F:i

LZ". ~

prie ligų. Širdis silpsta, krauo
r> ••
••
•
j jas genda nuo perviršiams gen- j
1
“GARSAS” eis kas ket- S
jdančiųj medegų,
ir’ žmogus į---------------------------- *___________ “ vergas didelių 8 puslapių, 7 •
ii
kol., formate.
|iovoti prieš sunkins liln-i am.™1?''"
lr
•

DIENRAŠTIS

$

S4.50

M
g

“GARSAS” bus vienu geriaušių ir svarbiausių Ame-’
rikos lietuvių kat. laikraščių,
i
“GARSUI” sandarbininCHICAGOJE
I
kauli pasižadėję gabiausieji
$6.00
Amerikos lietuvių rašytojai,
w
publicistai, visuomenininkai.
“GARSO”
prenumerata
metams $2.00, pusm.—$1.00. o
Prenumeratai ir korespon- 5 ĮjiMiiiiimimimiiiiiiiuisiHiiiiiiiiiiimin
deneijotus siųsti antrašas:
*

Metams

g

BARKAUSKAS
1
JOSEPH C. W0L0N 5
riais, gelbsti sutvarkymui, pri 10603 ADOLFAS
Edgebrooke Avė., Koseland, Iii.
g
“GARSAS”
LIETUVIS ADVOKATAS'
duoda Sveikų apetitų ir \isis-i Paieškau savo sūnaus Pranciškaus
)c 4f>« Grant St., Brooklyn, N. T.
3 Karnb. 324 National Life Bldg. S
kai prašalina visas blogybės. B,Idvltas 27
senumo, vedos. Pir55
z9 Ko. LaSalle St.,
# r
.
oz
miau gyveno Spring Valley, o paskui M
« «».«t ta
1
— .Vakarais 16(6 Milwaukee Ava ,a
Kaina $1.00 aptiekose. Trine - iRoekford- n>- J'R pats ar kitas man
H
4 I
Central 6390
5
. t • •
.
v t
, • praneštų laišku. Ant sekančio adreso:
rto Linimentas, prašaunantis I
rozai.ua budvitiene
R&sidence HumboĮd 97
3
skausmus reumatizmo ir ne-j
4į,os po- Pnillina st-_______
CHICAGO. IL.
Aš Mikolas Jokubauskis paieška u
uralgijos, palengvina nuovar i savo sunaus Viktoro, metai laiko kaip
įHIllIllIilIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIlIUIIllllllllIlIlS
Tel. Drover 7042
gius, išsisukimus ir sutinimus, gyvenų MiHvaukee. Tegul atsilanko
pas tėvą j Belolt, Wis. duodu žinoti
Dr. C. Z. Vczelis
padaro tvirtais muskulus
ir kad guliu ligonbutije, jau mėnuo lai
LIETUVIS DF.NTISTAS
ko kaip sulaužė abidvi kojas, — nėra
Dr. S. Biežis
sustiprina kojas. Kaina 25 ir vilties kad išgysiu, šankiuose sunaus
Valandos: nuo S Vyto tki 9’vak.
Nedėliomis
pagal
sutarimą.
J
Lietuvis
Gydytojas ir Chirurgas
Viktoro Jokubauskio aš tėvas Mikolas
50c., aptiekose, krasa — 35 ir šiuo
4712 So. Aslilantl Avė.
2
adresu:
Ofisas 2359 N. I.eavitt St.
arti 47-tos gatvės
, »
M. JOKUBAUSKIS
60 c. Jos Triner, ManufactuValandos 4—6 ir 7—9
936 — 3rd st., Beloit, Wis.
Tel. Ganai 3377.
ring Cliemist, 1333 —1339 So.
Paieškau pusbrolio Adomo Vonga
Ashland avė., Chicago, III.
ir puseserės Elžbietos Vonogaitės, Pa
kalnių sodžios. Juknevičiaus pav., BoJoriški; sodžios ir Jurgio
Smieinus
Buyvonu sodžios visi Polevenio para
i
pijos Sitbočiaus Valsčiaus, Vilkmer
gės pav., Kauno gub., meldžiu atsi
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
šauk ti:
ba Mentholątum Co. Prieš eisiant
DOMINIKAS VONOGAS
Ar tai ant ežero kranto ar ant. 2401 l)ace Ht., Sionx City, Inwa.
gult ištepk veidą mosčia per ke

NUSIPIRK MOSTIES

PASIDŽIAUGKITE VA
SARA IR SAVO VAKACIJOMS.

kalno viršaus, bet per vakaeijas
HH** M** K»**«4« H H M »« M «* ** O **'«*«*»* M ** t
reikią turėti tikra poilsi.
Ką tik Išėjo iš spaudos Joannos Ta
Vasarinis
karštis yra niekados
mašauskaitės (Lakštutės)
nepageidaujamas, kad apsisaugo
EILĖS.
jus nuo jo reikia pasiimti su sa Knlngutė 64 puslapių, ant gražios
popieros.
vim užtektinai Menncns Borated
Kaina tiktai 25c.
Taleum Powder.
Agentams nuleidžiamas didelis
Po maudyklei geriausias atsivenuošimtis.
dhiinias tai apsikarstyti Mennens
.Galima gauti pas pačią autorę:
Taleum Po’.vderįų pradedant pir

Per paskutinius keturiasdešimta

su šiuo, ir kurie yra vartoję kitus
vėl sugrįžta prie vartojimo Men
nens Taleum Poįvderio. Kad norite

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Tslefoaaa McKInlcy 1764

Dr. *. K, RUTKIUSUS
GERA MOKESTIS PA-

metų buvo visokių potvderių be.t ne TIRUSIOMS OPERUOTO
vieno nėra išrasto kuris susilygintų JOMS SIUVIMUI KOR

SETŲ

(CORSETS)

BRASSIERS,

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas,

Chicago
lis vakarus, o padarys veidą tyru f S2OS 8. Halsted St.,
Tel. Drover 7179
ir skaisčiu baltu..
Toji mostis J
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siusti ir stangomis.
J. RIMKUS.
P. O. Box 36,
Holbrook. Mass.

720 N. Main St., Kewanee, III.

miausią burną, rankas ir visą ku.
ną.

Dr. POVILIS ŽILVITIS

Gydo visokia* Ligas

SW Si. Hnltn IK

Kas turite allpnaa akla Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda
nelaukite Ilgai, bet ateitlklte pan
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
pririnksiu akinius. Už savo dariai

gvarnntiioju arlm

pinigus sugrą

žinsiu.

PETER. A. MILLER

kaafM ». M (iMt

2128 Wcst 22-ra gatve

IR

TRUMPOS

kad butų tikras visados žiūrėkite, V AL., GERA MOKESTIS.
ad ant dėžutės butu tikras parašas.
Per keturiasdešimts metų dakta
rai yra visuomet prisakę
vartoti
Mennens Borated
Taleum
Ponderį
>
•
•
dėl mažų kūdikių. Milijonai vaiku
čių atsivėdiną
kuomet juos api
barsto Mennens Taleum Poįvderių.
Tūkstančiai vyrų vartoja Bora
ted Taleum Pmvderių
ūžto t kad
tas priduoda vėsumą ir gražumą.
Jeigi, kas nori vartęti
Greartl
Tint Powilerj arba povvderi kuris
turiperfumos Mennens kaip tik
yra tinkamas.
Mennefis Borated Taleum kai
nuoja daugiau negu kiti —• jeigu
nori gauti sampeli šio pdurderio,
įdekite krasos ženklelį už'9 !<*. .ad
resuojant Gerhard Mennen Chemieal Co., Newark, N. J. pasakant
kokio powderio norite o sampeli

gausite dykai.

.... •

y-

KREIPKITĖS

Į

SUPT.

COFFEE1 26

OFFISĄ, KABO CORSET

CO., 749 N. MORGAN ST.

GARSI SANTOS KAVA.

j Visur parduodama po 28c ir
Ino 80c .v...................................
RYŽIAI

SVIESTAS
MOKYKIS KIRPIMO IR DF.SIGNING
VYRIŠKU Ir MOTERIŠKU

Aprf.dalu

Musų sistema ir ypatIRkas mokini
mas padarys Jus žinovu J trumpą lai
ką.
Mes turime didžiausius Ir gerta,ilus kirplmo-designlng Ir siuvimo skvrius, kur nies sutelksime praktišką
patyrimą kuomat jųa mokysitės.
Elektra varomos mašinos manų
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkvleėlaml aplankyti Ir
pantatytl musų mokyklą bile laiku—
dieną Ir vakarais Ir gauti specialiskal įpigtą kalną.
Patronos daromos pagal Jūsų mlern—bile statlės arba dydžio, Iš bite
madų knygos.
ŠIA8TĖR DEKIGNINO 8CHOOL
J.

F.

Kąsni,-ka,

Perdėtials

Pasidžiaugkite vasara vartodami I1S N. La Kallc gatvė. Kambary*
41«-417. prie* City Hali
Mennens.
,

r:»rl«aato« tetston-« arru-l agk
nl», n««rišur)o«nt

II
A
Uu

lit rauti

*•

l' WRfrr

aiDk

1S7>
2064
1064
JUO
2MM

(Mtabluuda
ui

»

Mll*ankM au.
MI|wankM a*:
Milwan»«a a*.
W Msdl*on
M^dlaaslai.

w

12c

I

1644
!KM
»12
1217
| 1W
I ĮKIŠ

19c

a lb.

COCOA

8įc

W Chlraroa..
Rloa laland av.
W. Nonh av.
S. Halatad »»,
S. Ilal.lod »t.
W. 12lh •!. _

derlanata Rankai.
Rar
•Blyrlna -u
hant kokia,
1-2 •». «_

14c
;»

souTii smr

8,132 Wvntwnrtli av
8427 S. liala.Mi •!.
4TMS. A.hland av.

' uKTB h
k
40S W. ISvIalon >4.
720 w Norlh av'
2640 IJncoln av.
3244 I Ir roin ar,
8413 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durt,. Lentų Remi, Ir Stogini* Penlaroa

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST.,

CHICACO
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