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PASIŲS 100,000 KAREI
VIŲ Į PRANCUZUĄ."

ANARCHISTAS LENIN
APMUŠTAS.

PRAVESTA DISCIPLINA
RUSŲ KARIUOMENĖJE.

---------Suv. Valstijos gaminasi
lakstytomis.

Petrogradas, geg. 29. —
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RYTOJ “DRAUGAS” NEIŠEIS.

I

Kareiviams palikta kūno
bausmė.

Norėdami, kad visi žmonės galėtų atlankyti mylimųjų
kapus ir dalyvauti gražiose iškilmėse gegužės 30 d., neski
riant nei musų Redakcijos bei Spaustuvės darbininkų, vie
nydamiesi su gerbtina Amerikiečių Tauta sunkiais jos gy
venimo laikais, mes rytoj (seredoje) dienraščio neišleisi
me; tokiuo budu No. 129 išeis ketverge.
“DRAUGO” BENDROVĖ.

Žinomas provokiškas agita
torius, M. Lenin, kuris par
Londonas, geg. 29. — čio keliavo iš Šveicarijos Rusi Petrogradas, geg. 29. —
nai oficialiai paskelbta, kad jon per Vokietiją, patiestas Praeitą sekmadienį visoj
apart gen. Pershingo siun ir apmuštas vienam skait msų kariuomenėj sugrąžin
čiamos divizijos veikiai bus lingam rusų susirinkime.
ta senoji disciplina, išėmus
pasiųsta dar daugiau ka Praeitą šeštadienį po pie mirties bausmę už nepaklus
riuomenės į Prancūziją.
tų vienoj ruimingoj svetai numą. Mirties bausmė te
Visi amerikonai, šiandie nėj įvyko susirinkimas, ku einu pamainyta kūno baus
tarnaujantieji prancūzų ir riam buvo apkalbama politi- me.
Važiuojančių į lietuviškas Šv. Kazimiero kapines, ry
anglų kariuomenėse, bus su kiniai ir kareiviniai reika Šitą naują parėdymą pa
vienyti ir priskirti prie Suv. lai. Vienas kalbėtojų suma skelbė patsai kareivių komi toj, gegužės 30 d.
Valstijų armijos Prancūzi nė susirinkiman pakviesti tetas, kuris de facto yra at 18-ta gat. arti So. Halstęd dėl......................... 1,200 žmonių
n
joje. Tokiuo budu veikiai Leniną.
stovaujančiu rusų kariuo 18-ta ir So. Leavitt gatvių dėl..................... 1,000
bus sudaryta 100,000 armija
Pakviestas Lenin atvyko menės kunu, ir kurio įsaky 33-čia ir So.. Halsted gatvių dėl..................... 1,500
>>
iš vienų amerikonų.
ir turėjo kalbą; Po jo kal mai būtinai turi būti pildo Ashland ir Wabansia avenues dėl............... •. 300
Be to pranešama, kad bos į jo argumentus atsakė mi, nes ton komitetan atsto 12-ta gat. ir 48-to Court’o, Cicero dėl.......... 500 99
Suv. Valstijos greitu laiku kitas kalbėtojas. Kuomet vus skyrė patįs kareiviai. 108-ta gat. ir Michigan avė., Roseland dėl .. 600 99
pasigamins 3.500 lakstytu- Lenin mėgino išnaujo kalbė Dabar kareiviai neturės pro- . 123-čia ir So. Halsted gatvių, W. Pullman dėl 200 99
SUSEKTA SUOKALBIS
AUSTRAI KRAUSTOSI vų. Tuo tikslu šįmet dar bus ti, susirinkę ■ ant pagrindų gos murmėti prieš vyriausy- 88-tą gat. ir Commercial avė., So. Chicago dėl 300
99
IŠ
TRIESTE.
S. VALSTIJOSE.
išlavinta 6,000 lakūnų.
kareiviai jį nutvėrė, pasi bę.
Visi tie gatyekariai išeis iš pažymėtų vietų tarp 8:00
Anglijon atkeliavo kitas guldė ir gerokai apmušė.
Kol-kas negalima pasaky- ir 8:30 prieš piet, o nuo Šv. Kazimiero kapinių grįž tarp
Londonas, geg. 29.—Gau Suv. Valstijų medikalio kor
Washington, geg. 29. —
Kareiviai ^paskui paaiški Įti, kaip kareiviai sutiks tą 1:30 ir 3:00 po pietų.
Čionai oficialiai paskelbta, ta žinios, kad austrai visus puso būrys.
no, kad Lenin nesąs vertas į naują kareivių komiteto pa
civilius
gyventojus
iškrau

savo kalbą kitokio argu rėdymą.
kad. Texase susekta platus
stė
iš
savo
tvirtovės
Tries

PRANCŪZAI PRANEŠA mento, kaip tik kūno baus Nesenai buvęs karės miginkluotas suokalbis prieš
te,
nes
nujaučia,
kad
italai,
mę.
priverstinąjį kareiviavimą
APIE SAVO LAI
nisteris Gučkov tam pačiam
padarę
dar
vieną
šuolį,
vei

MĖJIMUS.
Suv. Valstijose. 11 suokal
komitetui pritariant panai
kiai
atsidurs
palei
tvirtovės
VOKIEČIAI NETENKA kino skirtumą tarp kareivių
bininkų jau suareštuota. Ki
sienas
ir
tuomet
nebus
paParyžius, geg. 29. — Vo
UŽUOJAUTOS
ti irgi veikiai pateks fedeir oficierių. Kareiviai nebu
gelbos.
,
AIRIJOJE.
kiečiai tris kartus atakavo
ralės policijos rankosna.
vo prverčiami atiduoti pri
Taipgi
pranešama,
kad
Tetan
ir
Mont
Blond,
Chamderamą pagarbą savo ofi- Tik dabar apturėta teisin-l Taigi viršminėtose'valsti
——
Teisdarystės departamen
Austrija
kuone
visas
savo
pagne apskrityj. Tečįau vi Londonas^geg. 29. — Nuo cieriams ir net vyresniems gesnės žinios iš ciklono nu- jose, kaip matome, daugelis
tas praneša, kad Texas’e
rezervas
prieš
italus
sutrau

teriotų vietų, šitą^ jąftšėĮųsi Žmonių žuvo, daugelis sų?eisos atakos
atmuštos.
įvvkusjos Aipįjoje revoliuci vadams.
v
kalnėnai (kalnų gyventojai)
...
sužeistųjų
vra Be
kia
iš
Rumunijos
ir
Rusijos
Nuo
dabar
pravesta
senovėsnla
ne vieną Illinois vaF sta. Tarp
Tarp sužeistoj
jų yra,,
ne
Vokiečiai smarkiai bom jos žymi dalis airių labai
pirm Meilų mėnesių sutverę
stiją palietė, bet net astuo pagydomųjų...
draugiją, kurios tikslas bu frontų, taippat iš Balkanų. bardavo prancūzų pozicijas simpatizavo Vokietijai ir su binis paprotįs.
Dvi
savaiti
suėjo,
kaip
nias valstijas. Ir visur pas Tūkstančiai gyventųjų be
palei Mirusio Žmogaus kal didžiausia panieka atsineš
vo kooperatyvis sau reika
italai
stojo
užpuoliman.
Tuo
vą ir 304 kalvą, Verduno davo į- anglus, kurie žudė ATBUNDA IŠ BOČIAUS kui save paliko pasibaisėti to liko be pastogės. Šitiems
lingųjų daiktų 1 supirkime.
metu
Austrija
neteko
60,000
nas pasekmes—mirtį ir aša iš visų pusių siunčiama pąfronte. Bet užpuoliman ne Airijos patriotus.
TIŠKO SVAJONIŲ
Draugijon įsirašė apie 300
šelpa — sveikiems maistas,
ras.
Bet pastaraisiais laikais
kalnėnų. Nariai buvo pri kareivių užmuštais, sužeis stojo.
SNAUDUUO.
Valst.
Užmuš. Suž. sužeistiems gydytojų pagelPrancūzai perskriodė airių simpatija link vokiečių
siekdinami slapta prisiega. tais ir nelaisvėn paimtais.
650
antrąją vokiečių apsiginimo žymiai atšąlo. Tai įvyksta Londonas, geg. 29. — Iš Illinois ... ......... 92
< 1 t
Dabar paaiškėjo, kad ta
ITALAI PAĖMĖ AUSTRŲ liniją netoli Uffholts, Alza- todėl, kad vokiečių nardan
'220
Rūpinamasi
jiems
pąga?
Indiana
..
......12
prisiega buvo atkreipta
Petrogrado pranešama, kad
MIESTĄ.
sc
;
Keliolika
vokiečių
paim

čios
laivės
be
pasigailėjimo
60 minti ir laikinas pastoges.
prieš šios šalies vyriausybę.
į tenai atvyko 200 jurininkų Kansas ... ......... 26
Žodžiu tariant, visi Suv.
ta nelaisvėn. Vokiečių ap ėmė skandinti Airijos gar iš Juodųjų jūrių karės lai Kentucky ......... 40
60
Kuomet kongresas prave
Rymas, geg. 29. — Italų kasuose atrasta krūvos la laivius ir žuvininkų valtis.
dė priverstiną kareiviavimą,
vyno. Šitie jurininkai pasių Missouri . ......... 1
12 Valstijų gyventojai sukul
armija perėjo upę Timano ir vonų.
to gelbėti nukentėjusius, at
kalnėnų draugija po vokie
sta pažadinti sostinės gy Tennessee ......... 20
53
paėmė Austrijos miestelį Visam vakariniam pronte PRAŠO PASIŲSTI PULK.
statydinti jiems sugriautus
čių agentų intekme pradėjo
ventojus, kad jie apsižiūrė Alabama . ......... 31
100
San Giovanni, šiaurvaka- gegužės 27 d. numušta 9 vo
namus ir paguosti netekus
ROOSE VELTĄ.
tų, koks grąsia pavojus Ru
ginkluoties ir rėngties prie
ruose nuo Duino, arti Tries kiečių lakstytuvai. 2 vokie
Arkansas . ......23
52 taip staiga sau mylimųjų assukilimo visupirmu pasi
sijai iš vokiečių pusės.
te užlajos. Tenai italams te čių lakunu buvo priverstu
1,207
Paryžius, geg. 29. — Bu Šitie jurininkai sakė pra Viso ....... ........245
priešinant priverstinąj am
ko 9 šešių colių anuotos.
nusileisti žemėn.
vęs Prancūzijos ministerių kalbas. Bet užuot raudonos
registravimuisi ateinančio
Ore veikimas žymiai pa pirmininkas
Clemenceau vėliavos jie naudojo karės LIETUVIAMS ŽINOTINA. CENTRALIŲ ŠALIŲ SGbirželio 5 dieną. ' ‘
REIKALAUJA PER
didėjęs, anot oficįalio pran karštai apeliuoja į Suv. Val laivyno vėliavą.
CIALISTAJ—KAIŽĖ
Sudėstyta pienai, žudyti
TRAUKTI RYŠIUS
RIO ĮRANKIAI:
;j
cūzų pranešimo.
stijų prezidentą Wilsoną, Raudona vėliava palengva Rytoj, Vainikų Dienoje,
turtinguosius žemės Savinin
SU VOKIETIJA.
kad jis su amerikonine divi- nyksta. Žmonės atbunda iš ant Šv. Kazimiero lietuviš
l
kus, pagrobti jų nuosavybes Madridas, geg. 29. — Pra
NESUTIKIMAI
AUSTRI
kų
kapinių,
Chicagos
Lab

zija
Prancuzijon
atsiųstų
Petrogradas,
geg.
29.
—
socialistiško svajonių snau
ir
paskelbti
revoliuciją eitą sekmadienį Ispanijos
JOS
SU
VOKIETIJA.
pulkininką
Rooseveltą,
nes
darių Sąjunga yra sumaniu Rengiamojo Stockholme so
dulio;
prieš Suv. Valstijų vyriau sostnės gyventojai atlaikė
to pageidaujanti Prancūzi
si parinkti aukų našlaičių cialistų suvažiavimo tikrasis
sybę.
didelį susirinkimą. Išnešta Londonas, geg. 29.—Kaip jos kariuomenė ir patįs gy
VOKIEČIAI LAIMĖJĘ namams. Tuo tikslu yra su tikslas, kaip ir buvo mano
Draugija užmegsta Te- rezoliucija, kad vyriausybė
Olandijoj, taip ir kitur vie ventojai.
sitaisęs būrelis mergelių, ma, yra Vokietijos taikos
MŪŠĮ.
xase, bet jos nariai išsisklai pertrauktų
diplomatinius nodai manoma ir kalbama,
kurios ten su dėžutėmis manebrąs. Šitaip pasakė ru
dę ir po bitas valstijas, kaip ryšius su Vokietija ir stotų
kad Vengrijos ministerių REIKALAUJA JAPONŲ
Berlyną, geg. 29.—Gegu rinks aukas. Surinktos tą sų socialistams mažesnioji
tai Virginia, Kentucky ir talkininkų pusėn.
pirmininko Tišos pasitrau PREKYBOS LAIVYNO. žės 27 dieną Champagne ap- dieną aukos bus paskelbtos vokiečių socialistų grupė.
kitur. Prie šito darbo, sako Rezoliucijoje pasakyta,
kimas reiškia kilusius nesu
Toji mažesnioji vokiečiu
skrityj Wuertembergijos ir dienraštyj “Drauge.” To
ma, prisidėjusios ir I. W. W. kad Ispanija negali ilgiau
tikimus Austrijos su Vokie Washington, geg. 29. — Thuringijos pulkai šturma dėl, gerbiamieji tautiečiai it socialistų grupė, kuriai va
organizacijos kuopos ir pa būti neturalė šalis, kadangi tija, nes'pastaroji Austriją
Suv. Valstijų vyriausybė vo prancūzų apkasus pictUd- tautietės, nepamirškite tą dovauja Haas ir Ledebpųr
vieniai nariai.
jos neutrąlybę laužo Vokie smaugia kaip kariniu, taip mėgina padaryti intaką Ja- ^ nu() Mor,>nviniprs.
dieną prisidėti savo auko pasiuntė rusų socialistams
Visa laimė tame, kad vv- tija, savo nardančiomis, lai ekonominiu žvilgsniu.
ponijoje, kad pastaroj; savo, p<) kruyino muSio pa(,m{ mis prie taip svarbaus daik pranešimą. Kad kiekvienas
riausybė laiku suokalbį su vėmis skandindama Ispani Nesutikimai kilę todėl,
didelį prekybos laivyną pa- apkasua įr nelaisvėn pateko to, kokiuo vra našlaičiams vokiečių, austrų ir vengrų
sekė, nes paskui butų buvę jos garlaivius ir žudydama kad Austrija, ypač jos im naudoti, gabenti maistą ir
prancuz„ 8U keliais kut. namų steigimo sumanymas. socialistas, kuris tik daly
daugiau nesmagumų;
Ispanijos žmones.
peratorius, būtinai nori tai- karės medžiagą iš Amerikos kasvaidžiais.
C. L. S. Apskr. rast. vauja ir dalyvaus StockhoįTeisdarystės departamen
kinties su talkininkais. Bet talkininkams skersai Atlan- Prancūzai puolėsi kontr- ,
V. Balanda,
mo suvažiavime, yra ištiki
I
’
•
tas praneša, kad registruo- MAŽIAUSIA ŠALIS PA taikai priešinasi kaizeris.
tiką.
miausias kaizerio tarnas ir
atakon. Bet atmušti su di
ties turės visi 21—30 vyrai,
SKELBĖ KARŲ VO
riebiai Vokietijos apmoka
ŽUVŲ MILIJONAS
deliais jiems nuostoliais.
nežiūrint jokio pasipriešini
KIETIJAI.
SIMS-VICE ADMI
VOKIEČIŲ PIRATŲ
mas.
ARMĖNŲ.
mo. Prieš nepaklusnius bus Paryžius, geg. 29. — Ma
ROLU.
DARBAI.
..UŽ POROS DIENŲ
panaudota spėka. Įstatymas žiausia pasaulio respublika Washington, geg. 29. —
ORAS.
New York, geg. 29.—Bu
BUS KARĖ.
turi būti pildomas kadir Tavolara paskelbė karę Vo Suv. Valstijų karės laivyno
Londonu, geg. 29. — Vo
vęs Turkijoje Suv. Valstijų
verkiant.
Gegužės 29, 1917 m. ’ •
kietijai ir Austrijai. Toji flotilės, kuri dabar veikia kiečių nardančios laivės nu Rio Janeiro, geg. 29. —
ambasadorius
Mongent.hau
Chicago ir apylinkės. —
Viri pasipriešinusieji, ar respublika, tai mažytė sala, Anglijos pakraščiuose, ko- skandino 6 žuvininkų valtis Brazilijos vyriausybė pain
tvirtina,
kad
turkai
šios
ka

Šiandie gražus oras- ir šili
ba kokiuo nors budu ken gulinti aiaurrytuose nuo mendantas rear-admirolas be jokio persergėjimo. Su formuota, kad Vokietija už
kiantieji registracijai, bus Sardinijos, ir turinti 170ĮSims vakar prez. Wilsono valtimis žuvo 30 civilių poros dienų paskelbsianti rės metu išžudę milijoną ar činu; rytoj otos nepastovus,
_A.
1
• f
gali būt lietaus.
gyventojų.
aštriai baudžiami.
mėnų.
karę Brazilijai.
paaugštintas vice-admirolu. žmonių.

AUSTRAI JAU KRAUSTOSI
1$ TRIESTE

SURAŠĄS GATVEKARIŲ

100,000 amerikonų armija
Prancūzijoje
ISPANAI NORI KARĖS SU VOKIETIJA

BAISIOS VESULOS PASEKMES
ŽUVO 245 ŽMONĖS; SUŽEISTA 1,207

“DRAUGAS”

Utaminkas, geg. 29, 1917.

lflVYiro?TV«T«VrY¥¥¥rYY¥irroT ta “laisvės paskola.“ Ti lių. Jis sako, kad šios ša
ųigiją. Gaila, kad tio nuo “Tasai taikos atmetimas
«DRAUQAP
kimasi
trumpu
laiku
surin-!
lies
milijonieriai
užlaikų
la

monių išreiškėjai neatskiria yra kartus Berlynui apsivy
Lietuviu Katalikų DtagniMg
Kiną kasdiena lėskyrus gadėldle* kti 2 milijardu dolerių. Vy bai daug tarnų.
Girdi, lai
kritikos' ir peikimo. • Žino limas
rašo ‘ ‘ Vonvaertį. ’ ’
riausybė už paskolintus pi kas butų, kad jie tuos tarPrenumeratos kaina:
dami, kad reikalinga yra
(Pradžia N v. 126).
Cbicagoje metams ................... . (6.04
6 mėnesiams ........... >8.60 nigus, t. y. už nupirktus nus-dykaduopius pristaty
Tada S., Soiovjovičio vie monopolio principo. Priva kritika, jie mintija, buk, rei
B mėnesiams .......... >2.90
“
bondsus
“
(obligacijas)
tų
prie
duflbo
dirbtuvėse
{Kituose S. V. miestuose metams | J.B9
ton Marijampolės gimnaz. tinė vidujinė mokykla prieš kalingas yra peikimas.
6 mėnesiams .......... >2.64 gvarantuoja mokėti 3 ir pu arba laukuose,
tuomet
di

S mėnesiams .......... >1.50
direktorium tapo p. Gajev- gausiant leidimų turėdavo Kritika kaip teismas turi
Ketvergo laida ........................... >2.44 sę nuošimčio; vadinasi, kiek desnė butų iš jų nauda.
\7 ERGIJOS
ski. Tas, nemažindamas So- pereiti visų lino kančių; jų teisiamąjį purinti ir supra
Perkant atskirais numeriais visur
▼ ■ ęlįeųos jau
daugiau negu bankai moka Nežinia, ar milijonieriai
po Bo.
sti
jo
veiksmų
uždavinius
ir
praėjo. Bet J
iovjovičio užvestų smarku perėjusi privatinė gimnazi
Prenumerata mokas! iikalno. Lai
vis dar tarpe mus1
paklausys Gomperso pata mų mokslo srityj o, ėmė ren
kas skaitosi nuo užsiražymo dienos, už padėtus juose pinigus.
aplinkybes.
To
žinojimo
ir
daug vergų,
ja dar būdavo supančiota ir
na nuo Naujų Metu- Norint permai
Ck ra
Bet yra žinoma, gti mokinių ir merginų ben pririšta viešpatijos valdi supratimo nesant, yra tik
urie yra -atstu
Karės “bondsų“ pirki rimų.
nyti adresu visada reikia prisiųsti ir
miami nuo savo darbo beširdės
senas adresas. Pinigai geriausia sių mas kiekvienam
prieina kad Gompersas yra prisidė drus vakarus. Jis sumanė ninkams pne juostos. Kata riksmas, mažiau ar daugiau
vęrg-niistrės-LIG.OSsti • lAperkant krasoje ar exprese
Yra labai lengva išvengti ma
“Money Order" arba įdedant pinigus mas, nes yra “bondsai“ po. jęs prie šios šalies darbinin
žų kliūčių išaugant j iiddes,
padaryti gimnazistams ben likams asmenims ir įstai nuoširdus, bet ne kritika.
t registruota laiškų.
jeigu urnai atida 001 to atkrei
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir $50, $100, $500, $1000 ir tt. kų skaitliaus sumažinimo.
Bute
buvo
mus
dvasiškijos
piama. Ijr tas yra jūsų pareiga
drabutį,
kuriame
paskui
da

goms
Lietuvoje
niekuomet
korespondencijos negražinami. Jei
link paties savęs ir savo šei
autorius, atsiųsdamas toki raštu, nePrieinama tuo labiau, nes
mynos tai vis atlikti.
rėsi neapsakomų šlykštynių. neduodavo teisės įkurti pri apsiėjime peiktinų atsitiki
pažymi ir neindeda krases ženklelio
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
KAIPGI, VISUR TIK
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krel- kaikurie bankai duoda ant
Tikslas tapo pasiektas. Kan vatinę gimnazijų. Tokiu bu mų, bet kritikos iki šiol dar
nų, kaipo plovimas skaudžianpianties adresuokite:
“NAUJIENOS.“
£ios gerkles intrąukimui j save
Užsisakant
nebuvo. Tie rėksniai, kurie
DRAUGAS PUBUSHING CO., INO, išmokesčių.
didatų
skaičius
į
seminarijų
čki
norėta
atimti
iš
paverg

apmalšinimui dusulio, nuo gal
>800 tv. 48tb Street, Cblcago, Uinois bondsų reikia įmokėti porų
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
Tel. McKInley 9114.
tųjų tautų galingų įrankį purvais į dvasiškijų drabstė
Socialistų laikr. “Lais- sumažėjo.
W--------------- XX ---------------dolerių, o paskui mokėti vės“redakcijon andai užė
tautos kultūrai palaikyti. daug daugiau kenkė liaudies
, “DRAUGAS"
Pati
apšvietos
ministerija
apsireiškia esąs iš geriausių na
Lithuanian Daily Friend
kas savaitė.
jęs lietuviškų socialistų sų- Rusijos užkariautose katali Ta teisė ant katalikiškos lavinimui negu visos kuni
minių gyduolių, esančių ant
Publlshed daily except Sundays by
Todėl sųlygos labai leng jungos raštininkas Stilson,
pardavimo—25c. už bonkutę.
gų klaidos ir kaltės. Šitas
DRAUGAS PUBLISHING OO., INO.,
dvasiškuos
atsimušė
tokiu
Nuo Reumatizmo, Pmlagos, Neureli
kiškose šalyse prilaikė mo
1880 W. 48th Street, Cblcago, Illinois.
gijoj, Persišaldymo, Apšlubimo, Dintustraipsnis
bando
išdėti
ben

Tel. McKInley <114. Established 1941 vos. Ir yra žinia, kad pa kurs buvo aplankęs CiiicaSkaudėjitno, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
kinių ištvirkimų. Nepoilgam budu, kad ji negalėjo sau drus reikalavimus, kuriuos
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu reuma'Terms of Subscrlptlon: In Cblcago dėti pinigai nekuomet ne
tiiku ligų, naudoki
go su “prakalbomis.“
by mali or carrier per year >6.00
ji pasijuto, kąd piktoji žolė prirengti reikalingų skaičių Bažnyčia ir tauta stato ku
Outside Cblcago by mali >4.64 pražus.
kandidatų, baigusių visų
Anot “Laisvės“ Stilson
PAIN.EXPEI.LER,
Tbursday edltlon >2.04. At Nears
“Bondsus“ pirkti ir nau apie Ch’icago nupasakojęs greičiau prigijo pačioje Ru gimnazijų.
nigams. Tegul mus laikraš
Standi >c. a copy. Advertlslng rate*
l(aip« peiiij tr mtikėtiniĮ draugų Šeimy
pn (Uipllcation.
®
nos per puae Umtmečio. ■ Tik 25c. Ir
sijoje negu pas mus. Praga
dingas
daiktas
ir
patrioti

50c. hpnkute; galinis gauti visose aptija
rimtai
apsvarsto
tuos!
Biiuuiuunuuuuuu
Taigi
pačių
didžiausiųjų
džiuginančius daiktus.
tiekose, arba pas puti -fabrikantu—
rinės “žvakagalių sutartis“
nis darbas.
, F. A®.
4 CO.
Girdi, Chicagoje lietuviš labiau prapliko ir ,įsigalėjo lietuvių liaudies lavintojų reikalavimus, tegul paskui ,
>4-80 MMilngton Sinti. Nm York.
jų
šviesoje
apsvarsto*
mus
kas socializmas tiesiog klevisuomenė turėjo apsikentėi
VIS BLOGIAU SU TA stįs. O kad “Naujienoms“ rusiškose šalyse negu Lietu ti dideliame trukume. Ne vi dvasiškijos veikimų. Tai bus
voje. Bet'iv JAetųva, ypač
RUSIJA.
sekasi, tai labiaus negu seminarijos, pajuto tvirki si supranta, kaip tas truku civilizuotų žmonių kritika.
Ji ir naudos atiies tėvynei.
Rusijos kareivių ir dar “Draugui.“ Stilsono nuo
nančių gimnazijų dyasįų. Iš- mas buvo skaudus. Teologi Jeigu kunigai; prinekiua
bininkų atstovų taryba, a- mone, “Draugui“ “nesise
pradžių tat apsireiškė tiktai ja yra universitetinis mok laikraščius • nepildančius
not
pranešimų
iš
Petrogra

ka“ todėl, kad jis išleidžia įstojimų sumažėjimu. Pas slas. Jos klausimai augšti.
KARR TĘSIS DAR
do,
pagaliaus
jau
ima
įlepamas “tamsioje“ Chicagos kui atsirado prakeiktas jau Pusę gimnazijos baigęs žmo rimtos kritikos taisyklių, jei
PENKERIUS METUS?
tokius laikraščius rėkian
sitenkinti nei ištikimiau kolionijoj, vadinamoj Towų
nikaičių tipas, kurie sugedi gus toli ne visus juos sup čius ant dvasiškijos, įpykę
Praeitų penktadienį Wa- siais atgimstančiai Rusijai of Lake, kur gyvena vieni mų atnešė ir į seminarijas. ranta. Mintijančiam lengva
pavadina šlamštais, tai už Jūsų pinigai turi būti pa
Toji taryba, ku “klerikalai“ ir kur, socialis
suprasti,
kodėl
lietuviškoji
dėti geroje saugioje vals
shingtone šalies apginimo vyrais.
Lietuvos dvasiškija, kuri ir
tatai
galima
pykti,
bet
ne

rioje
šeimininkauja
sociali

tijos bankoje
tams dirva tiesiog nepriei taip ne perdaug turėjo jėgų raštija nėra nei taip didelė
komisija turėjo konferenci
reikia
per
daug
peikti.
stai,
kontroliuoja
vyriausy

nama.*)
ją.
Joje dalyvavo ir ša
savo kultūriniams uždavi nei taip gera kaip anglų.
Buk
bę,
kelia
visokias
šalyj
sui

Su “Naujienomis“ kas ki niams, dabar gavo kovoti su Juk Didžioje Britanijoje ar Tečiaus viena dvasiškijos
lies maisto nuskirtas dikta
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torius Hoover ir kelių laik rutes. Pagaliaus jinai ima ta. Nors aplink “Naujie vienu nauju ir dar baisiu ba Šyeięarįjoje katalikų yra kritika savo liaudies neišla
jau nepasitenkinti nei vy nų“ ofisų tik saliunai gerų
Avcnue,
mažiau negu Lietuvoje, o vinsime. Tam reikia daug MUwaulcee
raščių redaktoriai.
kampas Vestern Avė.
priešu.
Maisto diktatorius, kuris riausiuoju rusų armijų va “biznį“ daro, tai tečiaus To negana. Iš mus gimna sulygink Didžiosios Britani darbo ir daUg darbininkų.
3% ant Jūsų Piaigų
pardavinė
jos arba Šveicarijos teolo Kad lietuviai-pabėgėliai pa
yra aplankęs Europų, kon du, generolu . Aleksioj e vu. “Naujienos”
zijų
išėjusieji
pasaulinė
in

Panedėliais ir Subatmnis
ferencijoje pranešė, kad S. Ant šito užsipuola už jo jamos net ant Micbigan teligentija buvo užsikrėtusi giškas raštijas su lietuviš sklido po Rusiją, susyk pa Aidam
Vakarais iki 8 valandai
jutome, jog mums trūksta
Valstijas laukia didelis iš kalbų, pasakytų rusų ofi- avė., kur retai pakliūna priešingu tikėjimui fanatiz kąja; tai stebėsies.
Skoliname Diniisus ant Kainu
Tiesą sakant, stebėtis nė mokintojų, vyrų ir moterų.
mėginimas, nes šįmet reiks cierių kongrese. Generolas koks lietuviškas socialist- mu. Tų fanatizmų kaikurie
dauginti dabar
Persiunčiame pinigus I
duoti išalkųsiems talkinin Aleksiejev savo kalboje pa palaikis.
ra kuorui, kadangi prįęžastių Rūpinkimės
.
nešė
į
liaudį
ir
susilaukė
pa

Eurena ir Kalina gauti
žymėjo,
kad
taika
be
anek

žinoma, fj k yęi kia ropių jis,! mokintojų skaičių, kad ir ASocialistai sugeba girties.
kams mažiausiai milijardą
sekmių,
kokių,
gal,
nenorė

L&ivokartee.
kad
Sityje
pasisuka
kimenkoje.
W
po
karei
Liebušelių kviečių ir daug ki sijos, be karinio atlyginimo, Juk nesenai tos pačios jo. Vienas ateistiško fana“Naujienos“ tvirtino, kad
tokių valgomųjų daiktų, tai tuščias daiktas.
tai^. Teologiškoji raštija tai tuva bus liuosa susyk turė
tiziho
užkrėstas
kurpiaus
kadangi Europoje siaučia Todėl viršminėta taryba sekančiais Chicagos majoro mokinys (gizelis) lietuvis taip ii* yra priemonė liau sime užpildyti visas mokin
ĮSTEIGTA 1888 M.
didelis vargas. Todėl Suv. jam prikaišioja, kad jis rinkimais veikiausiai majo Rygoje verdančiu vandeniu džiai lavinti rr šviesti. Dėl tojų vietas. Rusams jau už
Valstijos privalančios padi daugiaus rūpintųsi strate ru busiųs išrinktas socialis
to jų ir minėjome šitame teks mokintoj auti pas mus.
pūkštelėjo
į
veidų
ir
išpliki

Žiūrėkime, kad mūsiškių ne
dinti javų produkcijų ir gija ir taktika, bet ne poli tas.
straipsnyje.
no
akis
kitam
16
metų
ber

pritruktų.
STATE BANK
pravesti kuodidžiausį tau tika, Girdi, jei jam tary Gaila, kad Grigaitis iške
Bet viešpatijinis mokyklų
niukui,
už
kų
tas
užstojo
ti

bos norai nepatinka, tai ga liauja Rusijon.
pumų.
monopolis,
neduodamas Dvarininkų lietuvių nesu PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
kėjimų.
Tokių
barbarišku

darysime iš tuščio nieko,
KAPITALAS $600,000
Hoover kalbėdamas apie lįs pasitraukti šalin iš tar
mo pavyzdžiu yra tiek daug, Bažnyčiai išlavinti savo
nybos,
bet
ne
būti
generolu
bet mums reikės nors taip Mes mokame 8% ant Pi
karės stovį pažymėjo, kad,
“MOTERŲ BAIDAS“
kad liūdna darosi. Liūdna, dvasiškijų kaip reikiant, pa
iMu-dnedaąae Eorciga
ir
politikauti.
APIE SLIUBUS.
inteligentų plačiai ir tirštai Mes
®ulyg j° nuomonės, karė
ncy Orderius | visas dalis s
darė
dar
įr
tai,
kad
ta
dvažinoma, dėlto, kad žmonės
WiHiam Kaspar — Pirmininkas
dar negreitai pasibaigsian Kuomet rusai anarchistai “Moterų Balsas“ — tai
siškija netiek daug proto pasėti žmonėse, kad juos Ottę
tikėjimo
netenka,
liudniaus
Kąspw—Yice-piroiinMriEąs
ti. Jis manąs, kad karė tu kursto minias ir darbuojasi lietuviškų socialisčių kažko
įdėjo .į liaudies lavinimų lavintų. Suvienytos .Valsti Chas. Krupka—Vice-pirminink.
dėlto,
kad
liaudies
lavini

FUek—Ass't Kasierius
rėsianti tęsties dar penke Rusijos nenaudai, tai socia- kio “progresyvio“ susivie
kiek reikėjo įdėti. Kunigai jos mobilizuoja kariuomenę, Augu^t
Joaepk Sikyta
— Kasierius
mo
darbas
sutinka
vienų
o Lietuva turi dabar mobili 1900 Blu* Island Arenus
rius metus. Ve todėl tai ir listiška taryba to visa ne nijimo organas-lapelis.
dėl
layininio
liaudį
lavino.
trukdytojų viršaus ir dar
reikia šios šalies gyvento mato ir negirdi. Bet kuo Paąkutiniam to “Balso“
Negali sakyti, kad tas zuoti visų inteligentijų. Ji
CBJCĄjGO, ILL.
liudniaus
dėlto,
kad
liau

išmėtyta po visas Rusijos
jams būti taupiais, kad ne met šaliai gero velijus vy numeryj rašoma apie bažny
darbas
butų
buvęs
be
tikslo.
ras prasitaria, tai sukelia tinius porų šliųbus. Jau džiai nieko neduodama į Tikslas jame buvo, bet ne žemiečių įstaigas (ziempamačius didelio vargo.
ŽENKLAS RANKOS SAUGUMO.
vietų išplėštojo tikėjimo. Cblcago Clearlng House Narystė
Hoover pranešė, kad da ma trukšmas.’
kad pripliaukšta .visokių
aiškus. Tai buvo veikiau in stvųs), jie pakrikę Ameri ’ iUangos^prUdgvsahėi«š
®r*» e^lcaApšvietos
ministerija
Ru

bartinį maisto brangumų S. Aišku, Rusijoje išuaujo nebutniekių, visokių melų,
Clearlng House yra po Jos atsar
stinkto negu proto tikslin koje ir kitur. Būtinai reikia go
pšitaium. i Laika
bent
Valstijose gimdo spekulian prasidės kova valdančiuose tai net koktu darosi skai- sijoje stovėjo ant mokyklų gumas. Mus kunigams rupi ta visa surinkti ir apgyven gu
syk| J metus, Clearing House revjsorląi nuodugniai ištiria sarp beutkų
tai, kurie tiesiog apiplėšia sluogsniuose ir nežinia kaip tantišpildyti Bažnyčios uždeda dinti taip lietuvių liaudies, stovi ir būdą jų vedimo. Visi pi
yra suskaitomi, notos, bondol,
gyventojus. Anot jo, trum gali jinai pasibaigti.
O juk tasai lapelis skiria Moterystė didelę dalį vai mąsias priedermes, bet toli kad šioji nuolatiniais santi- nigai
mortgagei ir kitos apsaugos peržiuir patikrintos, pinigai kitose
poj ateityj vyriausybė ims
mas moterims, kurioms, kų auginimo sunkenybės gražu ne visiems ateina min kiais su šviesuoliais lavin rlamos
bąnkose patikrinti ir knlngos Muk
kontroliuoti visų maistų nu AR SUPRAS NEGERAI rodos, turėti; nupūti dora, perkelia nuo motinos ant tis, kad tos priedermės yra tųsi ir pati. Ta inteligentija tos. Tiktai tikra apsaugi vertė gali
būti kningose parodyta. Abejotina
DARĘS.
statydama augščiaųsias ir
bet ne paleistųvinga “mei tėvo, nuo moteriškės ant priemonės liaudžiai lavinti. iš svetimų kraštų parsineš ir tvarka arba atsargumas, yra nedalsidtiamas.
Jeigu banka nustoja
prieinamiausias kainas. Vi
lė.
vyro.
Paleistuvy bė yra
Del tų kliūčių kurias biu klaidingų pažiūrų' ir blogų savo Clearing House teisių, tas yra
Jos abejotino stovio.
sokiai spekuliacijai bus pa Jau ir Amerikos Darbo Tečiaų pasielgiama prie palikimas visos tos sunkė rokratija darė katalikiškos įpročių. Ne kų darysi. Visgi Mokias
Tiktai tvlrflausips ir saugiausios bąobūt Clearing House nariais.
Federacijos
pirmininkas, šingai.
dalytas galas.
nybės ant vienos motinos. dvasiškijos disciplinai ir dėl ji yra inteligentija; visgi ir kosThegaliCblcago
Clearlng House prieHoover4 o tvirtinimai nie Samuel Gompers, nusiskun Ne dyvai. Juk kas pa Nora paleistuvybę melagin- mus pačių tautinių ydų de nemintydama apie savo už Hurofl užmanymas tapo Įvestas pirm
dsSimt metų, ir nųe
laiko pel vie
ko gera nelemia žmonijai. džia, kad šiai šaliai trūksta laidai gyvena, nori, kad visi gai pavadina kas nors lais kanų uždavinys beveik ne darinį ji šviečia aplinkui. ns Clearlng House banka ne subanReikalaujant, ėlegring Mouse
Dar penkeri metai karės! darbininkų.
jį taip sektų. Kam sąžinė vaja meile, tai dėl to šlykš pildomas. Mus dekanai labai Jie mus kritikuos, mos kriti tljo.
kos ateina vienu kitai su pagelba.
American State Bank pri
Juk tai pasibaisėtinas daik O juk g. Gompers buvo išmetinėja už palaidų, nę- tus dalykas nepasidaro ge panaši į nudžiovusias ran kuosime juos, abeji pasinau The
klauso prie Chlcago Cląaring .Mou
yra po Jos priežiūra, naudojasi
tas. Mažesnėms tautoms, vienas pirmutinių, kurs per dorų gyvenimų, mėgina resnis. Žmonės bjaurisi kas. Matyt, kad jos yra, bet dosime tuomi, o abejais pa se,
jos teisėmis ir Išduoda penkUs pil
kaip musų pačių grasintų keliolikų meti; visas pas nors bjauriausiais raštais streiklaužiais
(skebais). nieko su jomis negali pada sinaudos liaudis. Ji lavinsis, nas atskaitas | metus.
JI tglp-gl yra pe Valstijos prie
išnykimo pavojus. Ar jau tangas dėjo, kad kuolabiaus užstclbti sužinos šauksmą. Dar bjauresnė yra moteriš ryti ir jos pačios nieko ne žiūrėdama į mus. Nevienas žiūra, yra regullarlfikal tirinėjama
ir kas metą. tėduoda penktas pilnas
nęgana pasaulis prikentėjo? suvartytų ateivystę šion ša Nepavargs lietuvių tauta, kė pasiduodanti vyrui be daro. Jeigu dekanai, kaipo suklys, bet* visuomenė eis atskaitas
Bankiniai Valdybai Val
IUiapis.
Turime viltį, kad pragai lin. Ir dalimis jis savo tik jei kelios pliuškės pasilei moterystės, nes ji» laužo mo Bažnyčios kūno sąnaris, at paskui tuos, kurių bus tiesa stijos
Pinigai sudėti Uitojo bankoje yra (žmokami ant kiekvieno pareikalavimo
štingoji karė pasibaigs vei slų atsiekė, nes kongresas džia slidžiausiais keliais į terų sutartį nepasiduoti vy gytų, tai dvasiškijos darbas ir teisybė.
Čia galima gauti Pirmus Aukso
Mortgages. Teipgi Auksė Mortgage
kiau, negu kad Hoover tvir padidino ateiviams pagalvę šiukšlynus.
rams neapsimantiems vai liaudies lavinime butų daug
Bondsus po >100.90 ir (800.00.
Bet kodėl jos nesusipran kų auginimo sunkenybės. pasekmingesnis.
RUSUA BESITAIKO
ftis bankas
yra atsakančiausias
tina.
* jS ir parėdė, kad ateiviai anal
Lietuviams.
fabetai nebūtų įleidžiami ta?
Diduma G/ streiklaužių, paIki šiol mes kalbėjome
BU VOKIETIJA.
Čia kalba LlotuviSkai Ir Ląnklėkal.
H
M
KapltaMs Ir pervtSius: (9*0,0404*.
šion šalin. r ,
LAISVĖS PASKOLA.
liuosavus vyrus nuo tėvo apie lietuvių liaudies lavin
Nežinia, ar Gompersas *) Prierašas. Nepavydi priedermių sunkenybės, ne tojus. Daugiausiai užtruko Amrterdam, geg. 26. —
Dabar visose Suv. Vals- susipras negerai daręs dar me, kad “Naujienos“ plin prisiima jos ant savęs, o su me prie kunigų dėlto, kad Vokiečių socialistų laikraš
ijose eina smarkios agita- buodamasis už ateivijos su ta tarp piniguočių. Mums verčia ant kūdikio.
Iš to jie daugia^isiai ir dirbo iki tis “Varwnerts“ |>raneša,
varžymų.
užteks ir darbininkų skai yra gimusių ir negimusių šiol tų darbų. Kaip tik mus kad Vokietija tikrai buvo
ijos už pirkimų taip vadiPresldentM
tainų “laisvės ' bondsų.“ Gompers teeiau suranda tytojų, tokių kaip tie, kurie kūdikių žudymai ir vartoji rafitiji atgimė, taip atsirado pasiulusi taiką Rusijai, bet
AMERICAN STATE BANK,
Kampas: ^lus Islund Ava, Lnenils
Suv. Valstijų vidu- kitokių būdų, padauginti gyvena To\vn of Lake ir ki mas šlykštumų, kurių nede žmonių, išreiškiančių įvai pastaroji atmetė pRsį
tr 18-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėllais, Ketvergais
jaskola, pav>din šioj šalyj darbininkų skait- tose rankpelnių kolionijose. ra čion minėi
rias nuomones apie mus ku- mų.
Ir Bubėtomis iki >:I9 vai. vnk.

žmonių Mojai.
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BAŽNYTINĖS ŽINIOS.

J. A. M. Chicagos Arkivy
skupo laiškas Raudona
jam Kryiitti.

J. A. M. Chicagos Arkivy
skupas J. V. Muudelein ge
SPRINO VALBY, ILL
gužės 19 d. įrašė į RaudonoGegužės 10 d., 7.30 val> Kryžiaus svarius tukvakare, čia ištyku lietus
, P™., J‘S
perkutuja, kuri uždegė N.
<Ur š,tok‘ Uwk*!
F, F. Šv, airių bažnyčią ir
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mokintis ir gauti auklėjimą
katalikiškose pritųgaudoa?.
Ta skiiauda užgulė ant Ar
kivyskupo. Tas pats arki
vyskupas tų pačių našlai
čių vardu dabar padaro di
deliai
naudingą
darbą
tiems, kurių politika buvo
skaudžiai jį užgavusi. No
rint galima butų pririnkti
ilgą eilę pavyzdžių, kad ka
talikai gera darė savo
skriaudėjams. Tą norėjo
pasakyti V. Jėzus tarda
mas, kad atkištume antrą
veidą mušantiems.

Chicago, III., gegužio
kleboniją.
Žaibas trenkė į bažnyčios 19 d- 1917 m. P-ui Charles
H, Wacker, pirmininkui,
vidurį, iš kur liepsna urnai
Piliečių komitete. Ameri
apėmė visą bažnyčią Dj’4T kos Raudoname Kryžiuje. Didelė Bažnytinė Iškilmė.
lllinojaus kaimynė iš rytų
aus vietinis kiebonas fctttt.
529 Monroe Building, Chi- pusės valstija yra Indiana,
Wąlsh išpešė Šy, Sakramen
Joje yra katalikiškasis Šv.
tą. Nuo bažnyčios užsiden cago, I1L
Mano brangusis p-as. Landė.-, Notre Dam-3 unigė ir klebonija ir iš lauko
Wacker! Šv. Marijos Ban Kęrsįtętas, kuris uų ) fe iki
pusės visiškai apsvįlo mo
dymų Mokykloje, Des- 11 birželio šyęs 75 metų gy
kykla. . Bažnyčia ir klebo
plaines’e yra beveik tūk vavimo jųbilėjų. Į tas iš
nija sudegė. Nuostoliu pa
stantis mažų našlaičių,, kilmes žada atvažiuoti J.
daryta virš 80,000 dolerių.
bernaičių ir mergaičių, Em. kardinolas Gibbons iš
.Visi šio miesto gyvento
kurie labai norėtų pada
ją dar iki šiol įičgali, atsi ryti ką nors naudinga sa Baltįniore, Jo Eks. arkivy
skupas J. Bonzano, Šy, Tė
stebėti vietinio klebono drąvo šaliai, esančiai dabar vo delegatas, iš Washingtosutnu, , kuris nebijodamas
karėje. Bet jie per maži no, J, A. M. Chicagos ir
didėlio pavojaus gyvasčiai
būti kareiviais ir jūrei San Francisco arkivysku
per J durnus puolę į degan
viais armijoje bei laivyne, pai ir keturi kiti vyskupai.
čios bažnyčios vidurį, kad
arba slaugintojomis, pa Iškilmėse dalyvaus admiro
išpiešti švenčiausi:
{*,
tarnaujančiomis sužeis las Benson, p. J. Goodrich,
V. Pamokąs,
tiems. Taigi jie nori tapti Indianos gubernatorius ir
Raudonojo
Kryžiaus daugelis kitų labai žymių
SCRANTON, PA.
draugijos sąnariais. Bet asmenų,
jie yra našlaičiai ir neturi Iškilmės tęsis keturias
Šiomis dienomis šiame
pinigų. Taigi jię prašė dienas. Jų programas bus
mieste tapo sutveria Lietu
vių Darbininkų Sąjungos manės paskolinti jiems pi turiningas ir įvairus. Tarp
nigų, kiekvienam po dole tų sųbatoje 9 birželio bus
kuopa. Daugiausia prisidė
rį, žadėdami sugrąžinti įteikimas medalio “Laetajo prie šios naudingos dar
bininkų kuopos suorganiza paskui, kada jie užaugs ir re” admirolui Bensonui;
taps jau vyrais arba mo kaipo labiausiai šiais me
vimo A- S. Kulbiekas ir M.
S. Susockas.
Gegužės 20 teriškomis ir turės savo tais pasižymėjusiam Am
d. naujai susitvėrusios or pinigų. Tamista, ponas erikos katalikui. Nedėlio
ganizacijos vatdybon išrin Wacker, esi turėjęs Savo jo sumą laikys kardinolas
vaikų, ir Tamsta žinai, Gibbons, o pamokslą sakys
ktos .sekančios ypatos< pirm įtrinku — M. Ruseckasj kad nereikia atsisakyti J. A. M. Chicągos Arkivys
protokolų raštin. — Ąndr. padėti vaikams, kada jie kupas j^V/Mundelein. Fer
nori padaryti ką nors ge- sumą giedos Chicagos PaųKulbiekas, iždininku — J.
Šukys ir maršalkų — Pijus ra Dievui arba tėvynei. listų giesmininkai. Tą dieŽemaitis. Linkėtina, kad ši Taigi drauge su šiuomi aš • ną vakarę 8 vai. jie dar
LDS, kuopa gyvuotų kuo- siunčiu Tamistai jų var-Įduos koncertą.
paaekiningiausiai, vienyda dus, kad pridėtumėte prie “Draugas” išreiškia kuoma į krūvą susipratusius augančio Raudonojo Kry didžiausią pagarbą Šv. Pa
žiaus narių skaičius Chi nelės Universitetui Notre
darbininkus.
cagos skyriuje, pridedu Dame Indiana ir linki ilgos
Artymiausis kuopos susi ir manąjį čekį, kad užmo garbingos ateities.
rinkimas įvyks ateiuančia- kėtų jų metinį mokestį.
Katalikų dejnoastranija.
jne nedėldienyje, geg. 27 d.,
Linkėdamas Tamistai Žiedų dienoje (Decoraparapijos svetainėje. (lei visokios kloties liekuosi,
stina, kad kuodaugiausiai brangusis pone Wacker, tiou Day), t. y. 30 gegužės
narių dalyvautų šiame susi širdingai Tamistai atsida Wasbingtone bus minėtina
.patriotiška katalikų demonrinkime, jPakalbinkit sa
vęs
(parašas) Jul'Si8! strącija.
Šv, Aloyzo bažvus draugus prisidėti prie
Mundelein, Chicagos Ar- Uyėioje g vai. bus kareivių
darbininkų Sąjungos.
kivyskupas.
Mišios. Jas laikys vysku
« A. S. K. r»'-. ■ '
i
pas Shahan, o kardinolas
ANGLIJA PANIUKS
Prie laiško pridėtas čekis Gibbons koncelebruos. Pa.
tūkstančio dolerių. Jo Eks mokslą sakys vyskupas Ka
BE CUKRAU*.
celencija pats jau seniau bu robs Courrier. 11 valanda
Londonas, geg. 24.—Pra vo prisirašęs nemažu įneši prieš pįęt bus didis mitin
ėjus dviem-trims savaitėms mu prie Raudonojo Kry gas ant Coluinbųs Plnza
Anglijos gyventojai pasijus žiaus narių.
prie Union Station. Buvęs
neturį cukraus, nes išteklius Mus skaitytojai atsime New Yorko gubernatorius
baigiasi, o iš kitur negauna na, kad šiemet lllinojaus p. Martin H. Glynn laikys
ma.
valstija katalikų vaikučius prakalbą, p. Ch. B. HandMaisto kontrolierius Ken- našlaičius paliko be pašei ford deklemuos “Th.e Star
pos, kitaip sakant, be duo Spangled Banner” (Žvaigž
nedy Jonės pasakė:
“Atrodo, turėsime gerus nos. Arkivyskupas juos pri- dėta Vėliava), o tūkstan
užderėjimus ir todęl maistu ėinė po savo globą. Jis ne čiai balsų dainuos patrijotų
porcijos nebus priverstinos. tik parūpina jiems maistą dainas.
.Vyriansybė pati paims savo ir auklėjimą, bet dar išpil- Žiedų Diena Ohicągoje.
rnnkosua alauą įfidirbimą i?
vaikišką kūdikių suma- 30 gegužės ant katalikiš
nymą,
kadangi jis geras.
irių duos tiktai vienai darbikų Kalvarijos kapinių (Calninku njšei. Cukrus baigia
Bedieviai taukiai prikai vary Cemetery) bus pirma
si.
Jo
ištekliaus
užteks žioja katalikams, buk nepil kart laikomos gedulingos
dvi^uM-rims savaitėms.”
dą V.Jėzaus žodžių: “Kas Mišios ųž kareivius žuvu
tau suduos per vieną žan sius Naminėje S. Valstijų
SAB0NOV ATŠAUKTAS. dą, tu jam atkišk ir antrą.” Karėje ir mirusius dabarti
Mes minėjome, kad Pran nėje karėje. Tas Mišias
Petrogradas, geg. 24. — cūzijos vyriausybė išvijo laikys T. Shanley, S. J. Al
Rusijos ambasadorius An vienuolius iš tėvynės. Tie torius bus ant lauko tame
glijoje, Sergiei Sazonov, at vienuoliai sugrįžo 1914 ra., Jaigtc kur yra kunigų ka
šauktas iš užimamos vietos. kad, apsirėdę kareivių man- pai. Visą iškilmę surengė
Jo vieton nuskirtas M. Iz- dieriais eitų į apkasus. Chi Mullingan Corps. Joje da
volski, kurs atstovauja atgi cagos kata b kai našlaičiai lyvaus daugelis. Amerikos
musios Rusijos idėjas.
nuskliausti už ką norėjo kareivių.

Am«rH(« Lietuviu Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuvlgkoa kalbu, aritmetikos, knygvedystės, Btenogrąfijos. typeųrritiag, pirklybos teisiu.
8 u v. Valst. istorijos,
abelnos istorijos, geografuos. p anti
kinės ekonomijos, pilietystės, dailiaraAystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto
iki 6 po platu: vak. nuo 7:M iki 9:80
uiuo So- UaJsted st..
Cbit'ogo Ui-

PU. J.

1’hon.e Tardo 2721

JONIKAI!*!*

GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VATKU LTGAS

3315 6. Halsted st.,

VyriikŲ DrapanųBarimai
Nauji, neatimti, daryti ant
užsakymo siutai ir overkotal,
vertė* nuo 880 tąi 959 .dabar
parsiduoda po <19 ir 89 dol.

Nauji, daryti gatąvlinl nuo
915 Iki 996 siutai ir overkotal,
nuo 97.60 Iki 18 doleriu.
Pilnas
pasirinkimas kailiu
pamuštu overkotu.
Visai mažai vartoti siutai ir
overkotal vertės nuo 926 Iki
985, dabar 85 ir augliau. Kel
nės nuo 91-50 iki 84.60. Vai
ku siutai nuo 93.00 iki 87.69.
Valizos ir Kuperal.
Atdara kasdiena, nedėliotais.
Ir vakarais.

S. GORDOI,

OHICAGO, ILL.

# 1415 8. Halsted st..

vaga nirmimTTmi

Chicago. #

F. P. Bradchulis •
Lietuvis Advokates
Papas iCsaal 21IM

ATTORNEY AT LAW
105 W. Monroe. Cor. Clark St.
Room 1207 Tel. Randolnh 5598.
CHiGAGO. ILL.

Oyv.: 3112 8. Halsted M.
Telephoae Yards 2390

A*AAMAfA««XJLUA<<XAMJtS«4
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DR. A. YUSKA
UETųvif

1748 M. Hilitu emeieo, ILL
CORNEK l«tb STREET

Kg5g555==

Akiniai prašalina nesmagumą, kada Moksliškai Uoka pritaikinti.
PaveilcsUs jutodo, kaili stiklas atvaro šviesą j reikalingą vietą.
Norėdamas tinkapėiai akinius nešioti — Kreipkitės pas K. NurkaitiUžbaigiau akių mokslą Northern Illinois Coiegljoj.

K. NURKAITIS, OPTH pR.

161?
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Helmar sutaisytas
is grynai Turkiško‘f
Tabakos.

M

. Helmar-vertas 15’centų clgarė
to apart dar padedant penktuką--]
turi vertės 20 centų cigareto ate- v 3’
mes dešimtuką
$

1
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9
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Mažasis Katalikų Ti- j
kejimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 20c.
GALIMA JĮ GAUTI PAS ŠV. KAZIMIERO SESERIS
67th ir S. Rockwell St.,
Ghicago UI.

Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
Imant 1,000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
Pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynui.

Jeigu mėginsi viena kartą, rūkysi
visuomet.

Quaiity Superh

Lietuvos Vyčių Gegužine

Šv. Kazimiero lietuviško-Į galį sunaikįnti visas vokie-

se kapinėse iškilmingos eg čių nardančias laives. Tik
zekvijos prasidės lygiai li vargas tame, kad reikalinga
tą valandą. Po jų tuoj aus ištisi metai laiko pagaminti
bus Mišios, kurias giedos ir išmėginti tokias milžiniš
kun. P. B. Serafinas, dija- kas laives.
konu bus kųn. P. Meškaus
kas, subdijakonu kun. Juli KARĖ BUSIANTI DAR
jonas Kazakas, Mišiose pa
DU METU.
sakys papiokslą kun. Albavičius. Po Mišių tuoj pra
sidės procesija su stacijo Washington, geg. 28. Prie kiekvienos sta- Vienas Aramkos gydytojas.
mis.
cijos trumpą pamokslą pa kurs pirmiau tarnavo Au
sakys pats iškilmių vedėjas strijos gydytojų korpuse,
kun. Serafinas. Mišiose ir parkeliavęs tvirtina, kad
nusistovėjusi
procesijoje giedos Cnicagos Austrijoje
lietuvių ’ vargonininkų cho nuomonė, jogei šita karė
prasitęsianti dar du metu.
ras. Jo verta paklausyti.
Kad procesiją sngrįž pas al
torių, iškilmė užsibaigs gie NESUSEKAMI ŠNIPAI.
sme “Literą” ir lietuvišku
Washington, geg. 28/ —
“Aniolas Viešpaties.”
Kol-kas Suv. Valstijose ne
NARDANČIOS LAIVĖS susekami šnipai, kurie pra
neša Vokietijai apie Suv.
PRIEŠ NARDANČIAS
Valstijų karinį veikimą.
LAIVES.
Agentai darbuojasi. Kuomet
suseks tuos vokiečių tarnus,
Washington, geg. 23. —
jiems bus ncišvengtiua mir
Garsus išradėjas Sirnon tis.
Lake pagamino pienus mil
žiniškai s 8,Į)00 tonų intij] ri
mo, nardančiai liiivei, kuri NEI NEŽINOSITE, KAD
gali gabenti prekes į Europą
TURITE SKILVĮ.
Jeigu tavo Mkllvle tave vargina, tat
ir naikinti vokiečių nardan giiriMUBittn
viiinmn uei
gnrtaŲeias valetae
dėl tavo akilvlo —
vie
čias laives. Keliolika tokių EĄIStK;pamėgink
nų, Viaoee ApSiekoM*,
pagamintų nardančių laivių

Uuiubold

IšSjo iš Spaudos

f

r

' Paklausykite bi|e kokio Helmar
rūkytojo—jie randasi visur apielinkije tave.
Bet geriausia-- užsidek viena
* Helmar.
f

toi

Prjc Mmyaukee ir North Avė.,

Norite’Parodyti?
£

N. Robey Street

Bostono Vyčiai rengia milžinišką

Išvažiavimą
Gegužio-May 30, 1917
Caledonian Grove Parke
West Roxbury Mass,
Visas pelnas nuo gegužinės skiriamas:

NUKENTEJUSAI LIETUVAI.
Kelrodis Svečiams iš Kitur..
Išlipę ant South Station imkit “eleveiterį” į South
ir važiuokite iki Forest Hill iš ten paimkite karą į Char
les River (West Rojtbury), kuris privež jus tiesiog prie
Caledonian Grove.
GENERALIS OFISAS:
“DARBININKAS“

242 West Broadway,

South Boston, Mass.
V

Bilietus galima gauti “Durbininke“ ir pas Vyčių
kuopų narius.
PROGRAMAS:
1
2.
8.
d.

Tautiški šaiatoi,
Šokiai,
l>alnuM <<4ioral, wAo, duetai)
Lenktinės:
a) vniką;

b) merginą;
c) illileiią A'jrą;
d) mažiukių moterų;
c) vaikų.

5.
6.
7.
S.
O.
10.
11.
12.
1>.

Baeket-Ball,
Drutuolių imtynės,
Mase-Bali,
Virvės traukimas,
įvairus monai,
Prakalttos,
Driilai,
Monologai, (lijalogai ir t.p.
Svečių sumanymai.

UŽKANDŽIAI SKANUS — UŽ PINIGUS.
BILIETAI: jM>rai (merginai su vaikiau) 50c., vy
rams 35c., moterims 2§c., vaikams 10c.

"Y»V

“DBA
GRĮŽO ŽIEMA.

VISKAS BRANGSTA

Ligšiol batų šveitimas ant
gatvių darbo dienose lėšavo 5 -centai, o švientadieniais — 10c. Dabar gi visi
Chicagos batų šveitikai
sutarė ir darbo dienose im
ti už batų nušveitimą po 10
centų. .
< ,
Mums rodosi, kad tie po
nai. praloš keldami kainas,
nes- < dabar daugelis nusi
pirks šepečius ir namie ba
tus valys.
Juk ištikrųjų kas dien
mokėti po 10c. už batų nušveitimą, tai brangu.

Antradienis: geg. 29. šv.

Marijos Magdelenos de Paz
zi, mergelės, šv. Teodorijos.
Trečiadienis: 30 geg. šv.

Felikso I popiežiaus' kankintinio, Av." Ferdinando ir
šv. ‘Dabino.
Metų bertainVs — pasninkas.
BV. TĖVO DIENA
' GHICAGOJE.

Kadangi J. A. M. Chica- Vietiilio '
meterbologišgos arkivyskupas nėgavo v. ko biuro ska'itliUės parodo,
Karevičiaus laiško; tai Chi- kad tokio šalto pavasario
cagoje .rinkimai nuvargin- nėra buvę nuo 1873 metų, t.
tai Lietdvai buvo savaite y. per 44 metus. Tais mevėliaus, i*per Sekmines i tais gegužės mėnesio šalčiai
27 gegužės. Mus redakcija [siekė 35 laipsnių, o šįbet bu
tegavo1 sužinoti ’tikiš šių vo.net 27 laipsniai,
vietų rinkimų pasekmės:'
Delei i negeistino oro sto1 Šv. Kryžiaus pat. ToWn vio labai* susirūpinę vietos
of Lake 1,
$452.25 gyventojai. Esą delei šal’ Dievo Apveizdos parapi čio maistas dar labiau pa’•
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SUDEGĖ MOTERIŠKĖ

į Angliški; laikraščiai pranUa, kad šiomis dienomis
netyčia apsipylusi žibalu su
degė 68 metų amžiaus mo
teriškė Mathilda f Heilman
gyvenusi namuose No. 331
Sacramento Bulv. Nuo jos
drabužių užsidegė ir visas
namas, bet' gaisrininkai jį
užgesino.

•

GAL IR VERTA
NUVYKTI.

ABELNA APYSKAITA T Oro pranašai sako, kad dar
F. 32-RO SK. UŽ PEREI bus keletas tokių pat šaltų,
TUS METUS.
o gal dar ir šaltesnių dienų.

Mums teko patėmyti, kad
visi Chicagos laikraščiai
vienu balsu labai giria lo
šimą — farsą “It pays to
Advertisę” teatre “Imperial” ir pataria skaityto
jams nepagailėti žygio nu
vykti pasižiūrėti to buk di
džiai naudingo ir juokingo
veikalo.
Esą*, minėtas lo
Šimas yra geriausia mokyk
la tiems, kurie netiki į ap
garsinimų vertę, tvirtinda
mi, kad jų seneliąj pors nesiskelbė, bet visgi “gyveno
iki mirties.”

ptąminkas, geg. 29, 1917

savo pubrollų Izidoriaus
Reikalauju serą atsakanti vargo fąąfoaąąąąąącssrvtrvtvtra
žirninio pas pirmininką Lietu Ir Paiefiko
Juozapo Daraškų, Kauno' gubarn., nininku mokanti veatl chorą Ir mo
vių Ūkininkų Dr-jos Ameriko šaulių pavieto, Radvlllškčs parap., kytl valkus.
į A. A. SLAKIS |
KUN. J. JONAITIS,
Kaulinių kaimo.
Pirmiau gyveno
Omaha, Neb.
je P. A. Mažeikos-kovos pabai Mahanoy City, Pa. Meldžiu Jų pa
čių arba kitų, kas apie juos žino
Š
ADVOKATAS
?
goje ir nupirkome dvi ukes j atsišaukti
sekančiu adresu.
Tuojau reikalingas vargonininkas.
STANISLAVOS MATAITIS,
pora savaičių. Gerk P. A. Ma 14 Wadsworth
Room 824 •
St. Kochester, N. Y. Algos *160.00 Ir ineigos. Reikia »a- , Miesto ofisas:
Geri vargonai. Kreip • lt So. LaSalle St., Chicago, III. J
žeika nupirko gyvulius, masi Baltramiejus Petrošius Ieško savo krlstljonautl.
ties pas: •
į
Tel. Kandolph 6248
a
REV. J. M ĮSIUS,
nąs ir taip pastojome tikrais brolio Kazimiero Petrošiaus, Kauno
gub., Raseinių pav. Baltramiejus la
EIsvvorth, Ta.
ūkininkais. Turime po 20 kar bai serga ir prašo, kad brolis atva
Gyvenimo vieta
1255 So. Halsted Street
pas, jeikgu gyvas, jei miręs,
vių, arklių, kiaulių, avių ir vi žiuotų
Tel. Drover 6326
tai prašom pranešti kas apie J| ži
ANT PARDAVIMO
šiuo antrašu:
sokių
smulkesnių gyvulių. no BALTRAMIEJUS
RETUOSIUS,
So. Omaha, Neb.
Taipogi vienas turime 320 ak 8530 V Str.,
Parsiduoda
moderniška
lietuvių
bučernė Ir grosernč. Puikiai (reng
rų F. ir W. Januliai, F. ir M.
ta Ir pažymėtinai bizniškoj vietoj,
FARMOS!!
FARMOS!!
biznis atsakančiai išdirbtas.
tarpe
AVaieikauskiai 100 akrų ir m<fs
kitas meldžiu atsišauktu !ietuvlų lr kitataučių, šiame mlesteParsiduoda Didžiausioje Amerikoj^,
Kitas meldžiu atslšajųktu ,y jletuviŲ randasi virš 200 šelmynetikėjome kol nepersitikrino
Lietuvių
kolonijoj,
kame yra 380
’
K • ’
nų Ir daug pavienių.
Reikia pažy
Lietuvių apsigyvenusių.
Puikiausioj
me. Ir velijame kitiems lietu
mėti, kad. randasi tiktai vienas lieScottville, Mich.,
kur
tuMi&jpi biziti*. Išimant ktrčiamos. ųpięllnkėje
viams kurie norite pastoti ūki
krųštos lietuviams apsigyventi. ’CioOHICApO MARKET CO.
nalB yra Farmerių Draugystė,
yra
ųna avė., She^oygaą, Wis lietuviška parapija. Todėl kreipiamės
ninkais ir su mažai pinigų,
Jus, kurie nbrite turėti geresni gy
kaipo buvo minėta su $1,000,
71 >’ į.', gera,1 pkosa.
' , i venimų
REIKALINGA.
pirkite pas mus farmas, kad
Jauna pota priversta paaukauti galėtumėm visus anglus ir vokie
tai kreipkitės prie P. A. Ma
savo puikius, beveik naujus rakan čius, iš tos kolonijos išprašyti. Mes
dus už retai pigių kainų, $170.00 se turime iš jų suėmę Jų farmas ir no
žeikio, R. 34, Bpx 58, Camp- Reikalinga mergina prie m
klyčios setas, tikros skuros ui (36. rime jas parduoti, turime didelių* lr
dat-bo.
Atsišaukite
J
krautuvėj
bellsport, Wis. įsitaisyti ūkę
Vėliausios mados yalgpmojo kamba maž-ų'formų, fcyvullat, mašinos ir ki
1741-43 W. 47th St.,
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, da- ti reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
labai lengva, mes žinome ge
venport, taipgi $626 pianų su 25 m. dame ant išmokesčio. Norint gauti
gvarantlja už |115 ir $225 Vlctor su 'daugiau'informacijų rašykite* mums,
rai, jogei musų pirmininkas
brangiais rekordais už *40,00,
šis o gausite gražų kataliogų ir tnapų.
yra retas pigumas ir Jums apsimo
turi labai daug gerų ūkių.
ĄNTON KIEDIS,
kės patirti nežiūrint kur jus gyvena
Mes tariame širdingą avių
te. Viskas vartota vos 9 savaites.
Peoples State Bank Bldg.,
Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
Gerb. P. A. Mažeikiui už jo
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1.922
Scottville, Mich.
So. Kedzie Avė., arti 22-ros gatv.
gerą velijimą, kuris pridėjo
Chicago, III.
daug darbo, kolei sutaisė vis
ką dėl musų. Randasi 12 lie
tuvių ūkininkų į tokį trumpą
laiką ir visi didžiausioj mei
lėj gyvena.
Ir turime viltį, jogei bus di
džiausi lietuviška kolonija A- Turėsiu dideli išpardavimų atida
Puikiausia ir geriausia mokykla Chįeagoje, moki
ir designing, vyrą ir motetu drabužių,
ryme naujos vietos.. Viską, kaipo
merikoje.
PASEKMINGI MO'eSSaI' VIS
naujoje vietoje parduosiu plgiaus.
Su pagarba,
kaip tik galima, tai yra už tiek, už
aš pats pirksiu, kad tuo nau
Ig. ir BĮ. Januliai, kiek
Musų sistema ir ypatifikas mokini- * j _ .
joje vietoje užganėdinus kiekvienų,
kuris
tik
ateis
pirkti.
Taigi,
kam
tik
mas
padarys jus Žinovu į trumpą *
F. ir M. AVaiėikauskiai
ko reikalinga iš auk-

Pajieškojimai
Paieftkau savo švogerkos Onos Ruckiutės.
Pirmiaus girdėjau gyveno
Bivpklyne, ISf. ■ Y.,
dabar nežinau.
Meldžiu atsišaukti "arba kas žino
apie jų praneškite man, nes turiu
labai svarbų reikalų.
STANISLOVAS MITKUS,
P. O. Box 626,
>> Westville, III.

Bet palinksmindami gyven
TGegužės 22 d. 1916 m., T. tojus drauge praneša, kad
F. skyriaus susirinkime su- vasarą vis gi bus ir šilumos
aukauta ,. >
$12.40 nestoka. Esą karštis grei
Gegužės 23 d. 1916 ra., T. čiausiai sieks 103 laipsnių.
Paieškau darbo pas gerų ūkininkų
(farnierj). Esu jaunas vaikinas, tik
F. .skyriaus susirinkime. sų19 metų amžiaus. Jeigu bučiau kam
aukauta., ;
, i 13.85 REIKALAUJA ATLYGI
reikalingas, prašau atsiliepti ant šio
adreso.
Birželio 27 d., 1916 m. su ’
P. J. LA4TCI8,
NIM0.>*
P. O. Box 177,
.r Westville, III.
šeimynų blankomis surink
ta ,
62.62
14metų amžiaus vaikinu
Paieškau Jono Paulaičio, Kauno
Rugpjūčio 25 d., 1916 m. kas G. Georgakongsula per
gub., Raseinių pav., Jurbarko par..
Gegužės 29-ta d. š. m., į- Greičių
kaimo. Malonpkite atsišauk
su šeimynų blankomis su teismą pareikalavo nuo Chi
■
P. Miller
vyks visų “Draugo” B-vės ti sekančiu adresu.
A. K. W.
rinkta
10.87 cagos gazinės kompanijos
šerininkų susirinkimas. Vi 933 West Main sL, ,Morristown, Ta. 2128 West 22nd St.,
Rugsėjo 8 d., 1916 m. T. 50,000 dol. atlyginimo už su si minėtos bendrovės šeriF. sk. susirinkime marių su- žeidimą laike sprogimo prie ninkai neatbūtinai malonė
aukauta • ,,. 1 ■ ,
* j 5j.Q0 Lake ir Halsted gatvių. site pribūti į tą susirinki
Vasurib 1 d., 1917 ttfi.,- Dr. Tardymai parodė, kad tas mą, nes yra daug svarbių
J. Bielskio prakalbose suau- baisus sprogimas, kaštavęs .reikalų. Kurie dėl svarbių
kauta
144.49 keliolikos gyvasčių, atsitiko [priežasčių patis negalėtuKovo 4 d., 1917 m., (Tau-: iš priežasties gazo kompa jinete susirinkiman pribūti,
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui detos Švent.) suauk. 149.87 nijos neprieruošos. Minėtas teiksities savo “proxy” pri
positorią yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
Kovo 18.d., 1*917 m., Nuo vaikinas laike sprogimo vi siųsti. Susirink, bus ‘Drau
valandose.
i
latinių aukotojų šutu. 33.00 siškai neteko vienos kojos, go’ B-vės name, 2 vai. po
Užtat
dėl
parankamo
tokių
depozitorių, musų Sa• A
V .
»
o
kita
tapo
sutraškinta.
Da

pietų.
Bal. 22 d., 1917 Nuolati
vings^ Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
bar
jis
gydosi
ligoninėje.
“
Draugo
”
B-ves
valdyba.
nių aukotojų sumok. 26.75^
valandai vakare.
Nuo geg. 22 d.. 1916 iki
Musų depozitoriai yra apsaugoti
VARO LAUK
Suv.
Valstijose
pirm
40
Kapitalu
ir Perviršium $5,100,000.00.
bal. 22 d. 1917 išviso bdvoi
metų kiekvienas gyvento
SVAIGALUS.
Banka, kurioje lietuviškai Vrrf kalbaibk b* IJetuvini
įplaukų
: $448.85
jas suvartodavo vos 18 apva
yra kviečiami atsilankyti.
Antanina NausėdienČ.
žiomis dienomis policijos ’rų į metus cukraus, o 1916
MILICIJOS MOBI
viršininkas Schuettler parė metais kiekvienas gyvento
je, kad kabarėtuose ir šo-'jas suvartojo po 89 svarus,
LIZACIJA.
kių salėse negalima laikyti j
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
Vyriausybės atstovai pra ir pardavinėti svaiginančių
Priešais City Hali
neša, kad ateinančiame mė- gėralų. Taip* pasielgta su
MiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiuiMl
nesyjė bus paskelbta Illi tikslu apsaugoti jadnuomeRAČIŪNO
nois valstijos milicijos mo bę nuo didesnio ištvirkimo,
PAVEIKSLAI
bilizacija, kuri-abims visus kuris viešpatauja minėtose
atsargos skyrius. Sutnobi- vietose.
• ’ ' 14 ’ ' ' ■ ' '
Labai Pigiai Parsiduoda
lUtarninko vakare, geg. 29
lizuoti milicijos kareiviai
d. Šv. Kryžiaus par. svetai
pora savaičių čia pat bus BLOGAI SU DARBAIS
nėj 46th ir Wood St. Town
mokinami, o paskui išsiųs
of Lake.
Kai kurie
darbininkai
juos į pietus........
skundžiasi, kad dirbtuvių . Ketvergo vakare, geg. 31
vyriausybė butihfei verčia d. R. Mickevičiaus svet. 459
POREST PARKAS
juos išsiimti pilietybės raš N. 7th St., ęiinton, Indiana,
ATIDARYTAS.
Savininkas priverstas parduoti pusdykiai, nes pri
tus. Jei kas nenori to pa Subatos vakare, birželio 2
Gerai chicagiečiams žino daryti, žadama nebeduoti d., M. Rozinskio svet. 1520
verstas apleisti Chicagn. Pianas nnujas ir gerame sto
Grand
St.,
Gary
Indiana.
darbo.
Be
to
daugely
j
dirb

ma pasiliųksminiino . vieta
vyje. Kas pirmesnis tas geresnis. Atsišaukti veikiai
už miesto rabežių Forest tuvių stengiamasi prašalin Nedėlios vakare birželio 3
ypatiškai, telefonu ar laišku pas:
Parkos jau tapo atidarytas ti nuo darbo vyrus, o į jų d. Visų Šv. parapijos svet.
publikai. Sakoma, kad įve vietas skiriama moterįs. žo 10806 Wabash Avė. (Kensta ten daug įvairiausių džiu sakant ir Amerikoje sington Chicago, III.
naujanvbių.
pradėdama
elgties
taip,
Deja, Šaltis kol kas nepa- kaip Europoje f vyrai imami
Sheboygan County, Wis. at
labai džinugKea par- į kariuomenę, . o jnoterįs į radom tikrą teisybę kaipo bu
: :

^^rbėmisr..............

vo

Drefuge“.

A4v«

P. MULEVIČIUS

6329 So. Fairfield avė., Tel. Prospect 456, Chicago, III

,{

laiką.

dnių, sidabrinių ar
kitokių daiktų, malonėklte atsilankyti pas
mane, ir Jus persitik\f£ dii'jąp rinsite, kad nei vlename auksinių daik,
tų Store negalit gau
ti pigiaus, kaip pas
mane, nes aš norėdamas užganėdin
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
pigiai viską parduodu.
___
Taipgi, jeigu
kam reikia akinlų dėl skau<la-«tf9)M
mų akių, tai a-”5=5Olr^
teikite pas mane, o aš jums prirink
siu akinius kuogerlausia.
Taipgi užprašau visus senus savo
kostumerius | naują vietą ir meldžiu,
kad ir ant toliaus mane remtumėt,
kaip plrmlans, o aš iš savo pusės
stengsiuos kiekvieną pžganėdintl. Fir
miaus aš gyvenau: 2256 W. 22 st.
dabar-gt persikėliau j naują vietą —
2128 W. 22 St, tarp Leavitt ir Hoyne
avė., prie pat didžio teatro.
Kiek
vienų užprašau atsilankyti 1 naujų
vietą.
< ,

Mes turime didžiausius ir geriauj
sius kirpimo-designiug
ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiSką patyrimą kuomet jus mokysitės.
L
Elektra varomos mašinos siuvi- z----- bm
mo skyriuose.
V"SįJ|
Jus esate užkvieėiami aplankyti ir^Rb^j lu
pamatyti musų mokyklą bile laiku— MHkU,
dieną ir vakarais ir gauti specialiikai
pigią kainą laike šio mėnesio.
1M
Petemos daromos pagal Jūsų mierą—bile stailės arba dydžio, iš bile IĮ
madų knygos.
....
.
Diplomai duodami mokiniams.
’B

MA8TER DESIGNING 8CBQOL *

J. P. KASNIOKA, Pirm.
118 N. LA SALLE St, Kambaris 418-417 i

?uRQMVITIS Į|
2g

1YDYTOJA8

a

IOSEPH C. W0L0M

|

LIETUVIS ADVOKATA^

5

So. Halsted St. 55

rover 7179
|= Kamb. 324 National Life Bldfr. g
141 S. Union Ar. AS
29 So. LaSalle St., *
fards 537
5S
Vakarais GERAI
1566 Milwaukee
Avė. 5
NEGALI
KVĖPUOTI
NOSIS
: 9 iki 12 a. m., S5■ ■ JEIGU TAVO
Central
6390UŽKIMŠTA..
7 iki 9 p. m., 2g
Rasidence Humbold #7
Nekentėk per naktis be
GORILŲ
11
m
'
11
CHICAGO.
IL.
A miego! Ateik
pas maUBTUVI* DANTISTAS
ją
ne
dabar.
i Valandom: ano 9 ryto iki 9 rak S
Aš greitai pagelbėsiu
Nodėliomia pagal zutartmą.
Ji
BE SKAUSMO.
4711 So. Aahlaač Ava
2

Dr. C. Z. Vezelis

J

persitikrinkite.

Telefonas MeKInley (714

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VY8OKIAS L1GĄ3,

3441 Si. Wttlm liti.

k»p» W. 31 |Sfif

Ligonio Priėmimo Valento*:
ryto meta n no B Iki 10 volantoe po pietą
n00 2 iki 4 Ir vakare 7 iki 8:30.
Sventomla dienomislli ryto 8-10
Ir nuo t Iki 3 po pietų.

I

Aš esu pagydęs daug
žmonių, kurie ilgų lalkų kentėjo. Ateikite lr

§

art 47-toa. <atv*»

į.
F. O. Carter
2Š raėtti ąnt State gatvės. SpeelalUtas aklu. ausu. nosies, ir gerkles Ilgu.
I20S. State St. | žiemius nuo |
. '
Falr Krautuvės
Valandos: nuo 9 iki 7*

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

I

Ant Darą, Lenti) Ramą ir Stalinio Paplaraa

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

CHICAOO

;
'

4ftWK#»#»*a44a43

COFFEE

GARSI SANTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c ir
po 80c ....................................
SVIESTAS

RYŽIAI
(Mrtaadte

raitei.

COCOA

Pilkit Sliliui

Silestn

