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Kaip protas, taip Ir patyri
mas neleidžia mums tik/
••y,,
kad tautos dora bujotų
kur tikybiniai principai atme
tami.

Geo. Washington.

FRIEND
CHICAOO, ILL., PĖTNYČIA, BIRŽELIO (JUNE) 1 D. 1917 M.

KAINA <2 CENTAI
nucn
~ cento

Gntered

DIDELI ANGLŲ NUOSTOLIAI
PRANCŪZIJOJE
/•

* *

Vokiečiai taisosi užpuolimai!
' ' <

KINIJA GALI SUSILAUKTI MONARCHIJOS
DIDELI ANGLŲ NUO
STOLIAI GEGUŽĖJE.
112,233 kaeiviai užmušti,
sužeisti ir nelaisvėn
paimti.
Londonas, birž. 1.—Anot

oficialio paskelbimo, gegu
žėje angiai Prancūzijoje pa
nešė didelius nuostolius.
112,233 kareiviai užmušti,
sužeisti ir nelaisvėn paimti.
Šitam skaitliuj yra 5,902 oficieriu. Didžiausius anglai
nuostolius panešę Arras
fronte.
KINŲ REVOLIUCIJA
GALI ATGAIVINTI
MONARCHIJĄ.
Pekinas, birž. 1. — Dau-

geliose Kinijos provincijose
pakilo revoliucija ir tos proJuo—itv.iifiiv te
*
tralės vvriausvbės.
Galimas
•>
v
daiktas, kad toksai provin
cijų atsimetimas Kinijai
neužilgo pagamins monar
chiją.
Nuo Kinijos atsimetė pro
vincijos Anhui, Honan,
Shangtung, Shensi, Chckiangs ir Mukden. Šitų pro
vincijų gubernatoriai eina
išvien su revoliucionieriais
prieš Kinijos prezidentą,
kam šitas prašalino ministerių pirmininką Tuan-Chi-Jui.
RUSIJA IŠLEIDŽIA
DAUGIAU POPIE
RINIŲ PINIGŲ.

VOKIEČIAI TAISOSI UŽ
PUOLIMAN PRAN
CŪZIJOJE.

Paryžius, birž. 1. — Kuo
met užpereitą naktį Verduno fronte pašėlusiai baubė
armotos, tuo metu vokiečiai
atliko visą eilę atakų Champagne apskrityj. Vokiečiai
prieš prancūzus panaudojo
ne tik paprastus armotų šo
vinius, bet ir bombas su
nuodijančiomis dujomis. Te
čiau visas atakas prancūzai
atmušė, anot oficialio pra
nešimo. Tik vienoj vietoj
vokiečiams pasisekė pasiva
ryti kiek pirmyn.
Vokiečiai pašėlusiai ata
kas atliko šitose vietose: Teton, Casąue, Mont Haut,
Mjont Blond ir šiaurvakariiose nuo Auberive.
Prancūzams
ka'ikųr
prisi------------ ~-------t--------vais ir žudyti rankinėmis
granatomis, kuomet negel
bėjo kulkasvaidžių kulipkų
kruša.
Kuone visur atmušti
voI
kiečiai pasitraukę betvarkė
je palikdami krūvas lavonų.
Tas reiškia, kad vokiečiai
[gaminasi didelin užpuoli
mam Jei jiems nors kokioj
vietoj pasisektų pralaužti
prancūzų frontą, tuomet
vargiai butų galima juos su
laikyti nuo briovimąsi.
DUODA DOVANAS UŽ
NARDANČIŲ LAIVIŲ
NUSKANDINIMA.
Nice, Prancūzija, birž. 1.

Petrogradas, birž. 1. — — Čionai gyvenąs ameriko

Rusijos laikina vyriausybė
nusprendė pagaminti 2 mi
lijardu rublių vertės poperinių pinigų, kurie “išlei
džiami būtinam reikalui.”
Šitai yra sumanęs laikinas
finansų ministeris Tereščenko, jis gi ir užsienių rei
kalųt ministeris.

nas, H. W. Barod, Prancūzi
jos karės laivyno ministeriui indavė 125,000 frankų
dovanoms tiems ..oficieriams
ir jurininkams, kurie nu
skandins vokiečių nardan
čias laives Pinigai dovanoms
padalinti po 5,000 frankų.
«
»

BLOGAI SEKASI SU
NUSKANDINTA 4 NOR CENZŪROS SUMANYMU.
_____
VEGŲ LAIVAI.
I
Washington,. birž. 1.—

Christiania, geg. 31.—Pa
skelbta, kad dar daugiau 4
norvegų laivus nuskandino
vokiečių nardančios laivės.
Norvegija todėl tiesiog ne
tenka kantrybės.
13 GARLAIVIŲ PAIMTA
TARNYBON.

Washington,. birž.

1. —

Prezidento Wilsono įsaky
mu 13 konfiskuotų šios ša
lies uostuose vokiečių gar
laivių paimta Suv. Valstijų
laivyno tarnybon. ,

Vakar žemesnysis kongreso butas didžiuma balsų at
metė šios šalies vyriausybės
sumanymą' uždėti cenzūrą
ant laikraščių ir prakalbų
karės metu.
Washington, birž. 1. —

Vakar ryte Georgetown
universiteto
seismografas
užrekordavo smarkus žemės
drebėjimus, kurie tęsėsi be
veik pustrečios valandos.
Drebėjimai įvykę už 4,000
mylių nuo Washingtono.

u

Second Claaa Ifatter Marcb 11,. 1»H. et Chloro. nu nota under the Act of Ifaroh 1. 1»7«.

KAS GIRDĖTI RUSIJOJ.

Petrogradas, geg. 31. —

Uralo apskričio kazokai an
dai turėjo savo kongresą,
kuriam priimta rezoliucija,
kad kazokai palieka lojaliais
dabartinei Rusijos vyriau
sybei. Be to jie išleido į vi
sus Rusijos piliečius atsilie
pimą, idant tie sektų jų pė
domis.
Rezoliucijoje apie lojalybę tarp kitko pasakyta:
“Turite atminti tai, kad
priešininkas nemiega. Šalin
visokia betvarkė. Mes turi
me tiktai vieną savo karės
frontą ir savo talkininkus.
Kariuomenė negali būt ne
veikli, bet turi gelbėti tal
kininkams.”

STOVI UŽ
WILSON
IMĄ IR
“SU
ATLY INĮMĄ.”

Maisto ministeris Pleščechanov sausžemio kariuome
nės oficierių kongresui aiš
kino apie maisto stovį Rusi
joje tvirtindamas, kad tasai
stovis esąs tiesiog kritiškas.
Kuomet prasidėjo revo
liucija, turgavietėse visai
nebuvo jokių javų? Kovo
mėnesiu pasirodė javų, bet
balandyj išnaujo javų kie
kybė sumažėjo.
Todėl veikiai bus vargas
su javais visoj Rusijoj —
pažymėjo ministeris.
Praėjo šventės.

Darbo ministeris Skobelev paskutinėj savo kalboj
darbininkų susirinkime pa
žymėjo, idant jie pabaigtų
bedarbiovę ir besilinksminę
revoliucijos
.laimėjimais,
kadangi Rusija atsidūrusi
ant pražūties kranto, nuo
kurios ją gali išgelbėti tik
tai abelnasis visų veikimas
ir darbštumas su didžiausiu
pasišventimu.
Karės ministeris Keren
skį vieši Rumunijos fronte.
Petrogrado apskričio militarinis komendantas pra-

gaudami nusipirkti šiuose
INDOMIOS ŽINIOS
miestuose jiems reikalingų AUSTRAI PRAŠO
neveža prekių; taip
KAIZERIO PAGELBOS
Iš LIETUVOS daiktų,
pat apie šiuos miestus ir

Washingtton, birž. 1. — ŪKININKAMS NESAMA ūkininkai daug daugiau nu ITALAI VIS ARČIAU SA
kentėjo de.1 karės, negu ki
VO UŽPUOLIMO
Rusijos (laikina vyriausybė
DIDELIO VARGO.
tose
Lietuvos
vietose.
TIKSLO.
pas savo talkininkus parei
Išvesta
Lietuvoje
daug
kalavo paaiškinti karės tik Vokiečiai pravedę daugelį
naujų plentų ir geležinkelių.
Austrų kontratakos
slus. Nuo savęs rusų vyriau
* geležinkelių.
Nesenai
pabaigtas
geležin

atmušamos.
sybė tečiau pridūrė, kad ji

kelis: Šiauliai, Pakruojus,
Nesenai buvo užėjęs mu Joniškėlis, Pasvalis, Biržai,
sų Komitetan keliaujantis Neugutas. Lenkai laiko Vil Rymas, birž. 1.—Čia gau
Amerikon žinomas Lietuvo nių naujos savo valstybės ta sensacijinė žinia, kad Au
je žydų veikėjas, kuriam, antru mieštu. Duodami kai strijos vyriausybė kreipėsi
prieš atvažiuojant Stockhol- zeriui padėkos telegramą už Berlynan, kad šis suteiktų
man, teko keletą dienų vie Lenkijos nepriklausomybės austrams pagelbą išgelbėti
šėti Biržų miestelyje, Pane apskelbimą, įdėjo tarp kit- Trieste nuo italų paėmimo.
vėžio apskr. Pastaruoju lai -ko šiuos žodžius: “unsere Lygia dalimi mūšių fron
ku jis gyveno tai Vilniuje, herzen jubeln im Warschau te austrai deda pašėlusias
•tai Kaune, pažįsta gerai ten und Wilno” (musų širdys pastangas, kad sulikyti ita
likusius musų veikėjus. Jo džiaugias Varšavoje ir Vil lų briovimąsi ir nors dalimis
atgauti prarastas pozicijas,
nas Vileišis esąs jau palei niuje).
ypač Vodice kalvas, šiau
stas iš kalėjimo ir dabar rū Sunaikinta
daugiausia riuose nuo Gorizia. Austrų
pinąsis musų belaisviais Vo dvarininku manta: mat, vogeneralis štabas taip buvo
kietijoje. Girdėjęs, kad ir A. , kiečių oficieriai labai mėg
įsitikrinęs veikiai atsiimti
Janulaitis greitai busiąs pa sta ištaigas, todėl lovas, ketas pozicijas, kad savo pra
leistas iš civilių belaisvių (des, stalus ir kitus jiems
nešimuose nei nepaminėjo
stovyklos.
'reikalingus rakandus (bal apie jų praradimą.
Dideliais vargais gavo lei dus) sugabeno į apkasus.
Nuo praeito pirmadienio
dimą aplankyti prieš išva Biržuose lietuviams refor
austrai todėl tenai stūmė
žiavimą Amerikon savo mo matams pamaldas laikąs tirštas savo kareivių kotiną, gyvenančią dabar Bir liuterių kunigas (pastoris),
liumnas paskui koliumnas,
žuose. Ten buvo jis š. m. atsiųstas iš Prūsų Lietuvos, bet nieko gera iš to neišėjo.
vasario mėnesio pabaigoje. bet maža mokąs lietuviškai. Italai dabar praneša, kad
Iš Vilniaus iki Panevėžio Žmonės labai laukia sugrįž austrų visokie pasikėsinimai
važiavo geležinkeliu, o iš ten tant savų kunigų, kurie, iš pasekmingai atmušta.
“su aniolu sargu” — voki©- skiriant vieną, taip skubiai Pakeliui ant Trįeste,, tarp
etų untervlicienu — aTknuii ‘Išbėgiojo TšTaetuvos.
atniano ir Adriatltd jttrių,
per Pumpėnus, Pasvalį. Vo Kultūros ir Švietimo Sek italai vis labiau išvysto sa
kiečiai taip biją šnipavimo, cijos 1916 m. išleistas knin- vo veikimą.
kad brolis broliu nebetiki. gas — J. Jablonskio, kun.
Pumpėnai labai nukentė prof Paltaroko, Kl. Skabei- SOCIALISTAI IR TAIKA.
ję nuo karės, pusė namų su ikos, J. Mhirkos, A. Matulegriauta, sudeginta. Pasvalis ' vičiaus, Pr. Mašioto ir kitus Copenhagen, birž. 1. —
gi tai jokios žymės negavo, leidinius A. Smetona gavo Čionai suvažiavę vokiečiai
kad per jį ėjo karės vėsula, visų nišjų po vieną egzem- socialistai patriotai jau ima
tik žydų krautuvės ir butai pliorj.
darbuoties taikos reikalais.
užtaisyti, užkalti: mat, juos
Jonas Aukštuolis. Iš pasikalbėjimų su jais pa
prieš karę iš ten išgabeno. Stockholmas
tiriama, kad jie taikos sąly
Žmonės sakė, kad visame 8-111-1917.
“L. B.” gose pastato tiktai neprigulmiestelyje dabar tegyvena
mingąją Suomiją ir rusų
tik 8-10 žydų. Biržuose taip JAUNIMAS APLEIDŽIA Lenkiją. Apie Alzasą-Lotapat nebėra karės pėdsakų.
SUV. VALSTIJAS.
ringiją jie nenori nei užsi
Washington,. birž. 1. — Tiškevičiaus pilyje “Ostrominti, kad tos provincijos
Senato finansinis komitetas ve” gyvena dabar vokiečių Washington,. birž. 1. —- turėtų būti sugrąžintos
vakar svarstydamas karės karės valdžia. Progimnazi Vyriausybė painformuota, Prancūzijai, kaipo jos bu
mokesčių bilių nusprendė jos namuose visa dabartinės kad daugelis šios šalies jau vusios provincijos, kurios
surinkti 80,000,000 dol. mo Biržų apskrities civilė val nų vyrų, turtingų tėvų vai užgrobtos 1871 metais.
kų, bėga iš Suv. Valstijų į
kesčių už kavą, arbatą ir džia.
Pasirodo, kad vokiečių
cukrų. Už kavos svarą vy Biržų mugėje buvo mal- pietinę Ameriką arba į Ka socialistai taiso socialistišką
riausybė turi imti 2c. mo- ;
medžio dirbinių ir val- nadą. Bijosi registravimosi suvažiavimą su tikslu da
kesčių, arbatos — 5c. ir cuk- gomų daiktų užtenkamai. ir paskui priverstino karei | labiaus sustiprinti Vokiet
raus — pusę cento.
Kiaušiniams kaina buvusi 10 viavimo. Išleista parėdymas jos stovį. Mažesniųjų tautų
pfeningių už kiaušinį. Taip bėgančius sulaikyti.
likimas jiems nerupi.
PREZIDENTAS PIRKO pat palyginti nebrangus bu
NIEKO NEGIRDIMA
“LAISVĖS BONDSŲ.” vę kumpiai ir dešros: 21/‘>-3
TAISOSI RUSIJOS
APIR TAIKĄ.
markių svaras.
STOVIS.
Washington,. birž. 1. —
Lietuvoje ūkininkams nė Amsterdam, birž. 1.—Va
Prezidentas Elisonas pirko ra didelio valgomų daiktų kar atidaryta Austrijos par Tokyo, geg. 31. — Čionai
“laisvės bondsų” už 10 tūk trukumo. Visai dar nėra lamentas. Kalbėjo ir impe atkeliavo naujai nuskirtas
stančių dolerių.
cukraus, muilo • ir žibalo. ratorius Karolis. Buvo lau Suv. Valstijoms Rusijos
Yra žinių, kad šitos vidu Lietuvoje daug geriau gy kiama, kad jis prisimįsiąs ambasadorius Baehmetjev.
jinės paskolos jau esą su vena, negu Vokietijoje, apie taiką. Tečiau nieko ne Pravažiuodamas į Suv. Val
rinkta arti pusantro milijar Lenkijoje arba Kurše. Tik pasakė. Austrija, matyt, stijas Baehmetjev pasako
do dolerių.
laisvė Lietuvos srityje, va jaučiasi, kad jinai dar ilgai jo, kad Rusijos stovis gerė
dinas, senosios Kauno gu gali kariauti.
ja. Jis pagerėsiąs dar la
biaus, kuomet kariuomenėje
nešė vyriausybei, kad Cars- bernijos plote, daug labiau
kam Siele kareivių sargyba suvaržyta, negu Kurše, nes Rotterdam, birž. 1.—Pus- bus sugrąžinta senobinė rei
nepildanti prideramai savo Lietuvos srities valdytojas oficialis vokiečių dienraštis kiamoji kareiviams discipli
pareigų, nežiūrinti discipli kunigaikštis von Insenburg- “North German Gazette” na.
noj. Todėl galimas daiktas, -Biršteinas daug žiauresnis, rašo, kad Vokietija nereika Be to, Baehmetjev pasa
kad buvęs rusų ęaras leng negu Kuršo valdytojas.
lauja šioj karėj jokių užgro koja, kad nuo šio laiko rusų
vai gali pasprųsti iš ten ir Dideliuose miestuose, la simų. Vokietija tik nori po armijos išnaujo ims ąmarnusidanginti kur į užsienius. biausiai Vilniuje ir Kauno, karės palaikyti savo senes kiau veikti prieš vokiečius.
Vyriausybė
pasižadėjo stoka valgomų daiktų daug niuosius rubežius ir gauti Veikiai stos užpuoliman ir
buvusio caro sargybą arba didesnė, negu sodžiuose ir apsaugos gvarantiją ateity- tuo budu palengvins talki
v.
ninkams Prancūzijos fronte.
sutvaiicyti arba pamainyti. miesteliuose. Ūkininkai, ne- je.
X
I

nai kariaujanti tik už tau
tų laisvę be; jokių šalių už
grobimų ir karės atlygini
mų.
Suv. Valstijų vyriausybė,
kurią atstovauja prez. Eli
sonas, pei
ambasadorių
Francis Petrograde pasiun
tė atsakymu; rusų vyriausy
bei. To atsal ymo pilnas tek
stas dar nežinomas. Tik ži
noma tiek, l ad Suv. Valsti
jos pakėlė kArę prieš Vokie
Konfiskuos privatinę
tiją dėl užiriitų svetimų te
nuosavybę.
ritorijų sugtąžinimo ir pil
Laikinoji Rusijos vyriau no atlyginir;A> už tų teritosybė sumaniusi konfiskuoti ' rijų nuterioįimą. Taippat
turčių privatines nuosavy [Suv. Valstijos kariauja už
bes, kad tuo budu juos pri mažesniųjų autų paliuosaversti pirkti vidujinės pas vimą iš pave rgimo.
kolos bondsus, kokius išlei Vargiai patiks rusų kareido vyriausybė, ir užbėgti vių ir darbui inkų atstovų
aukso susikrovimui privati 'tarybai, kur priešinasi ka
rės atlyginu mi.
nėse rankose.
“Ass. Press” korespon
STOVIS
dentas sužinojo, jogei vy IR VĖL
riausybė neužilgo išleis savo
IBPA1
>rnn<lvTn*». Vv-Hnp'i nszirmes.
unžĮrmės.
jei tnrfini pirį‘s
Madridas, birž. V—- Ispa
sus, tuomet jų privatinės nijos gyventojai išnaujo sa
nuosavybės nebus pailiečia- vo šalyj susilauks karės sto
mos, kitaip turčiai labiaus vio. Pakilęs šalyj trukšmas
turės nukejitėti, negu pirk ir judėjimai- prieš vyriausy
dami bondsus.
bę privers karalių Alfonsą
1 Iš Tambovo gubernijos suspenduoti šalies konstitu
pranešama, kad valstiečiai ciją. O juk tik nesenai kon
savo javus mielu noru ati stitucijos
suspendavimas
duoda kariuomenei. Kaiku- buvo atšauktas. Monarchija
rie už javus nenori imti nei grumiasi su revoliucija.
pinigų, sako, visa tai dova
noją kareviams, kurie gina MOKESČIAI UŽ KAVĄ,
šalį.
ARBATĄ IR CUKRŲ.
Į t
•/
Maisto stovis — blogas.
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"DRAUGAS”

Pėtnyčia, birž. 1 d. 1917 m.

padidina darbininkams klausimai užduodami po
turime nedaug rųšių ir ne te savę, arba, teisingiau ta
"D R A F O A 8”
daug asmenų kiekvienoje. riant, jus veltui rupinaties
užmokestį.
Tik praneša, konferencijų,
Lietuviu Kataliku
Mes turime kvalifikuotų suklaidinti savosios šalies
Eina kasdiena išskyrus nedėkite- nutarta ir viskas.
Kažku Tečiau kunigas MaliausMus.
darbininkų lietuvių spaus gyventojus apie Rusijos re
riose dirbtuvėse darbinin kas išaiškino dvasios ir ku
Prenumeratos kaina:
Amatai.
Cbicagoje metams ..............
$<.0<
tuvėse, būtent raidžių sta voliucijos tikrųjų politikų.
lio skirtumų,
pasakė, kad
8 nkįnertam s ...... ii. 6* kams užmokestis padidinta
5 mėnesiams ........... >2
nuo 100 iki 150 nuošimčių. kitokios yra išminties suly Tryliktame / šimtmetyje Net avių kailius išdirbti tytojų, spaustuvės mašinis Ši revoliucija nepaaukos
Bituose S. V. miestuose metams 91.it
tų, turime šiek-tiek šaltkal nei vieno kareivio idant pa
6 mėnesiams ...... 92.it Tečiau tuo tarpu darbo iš gęs dvasioje, kitokios kū
Lietuva pasirodė pasauliui. į Lietuva ateina svetimtau
8 mėnesiams............ 91.it
Pripažinęs smegenų Ji tada buvo Išarės galybė. tis rusas. Tik siuvėjai ir vių šoforų (prie automobi gelbėtų atitaisyti jus pada
Ketvergo laida .............................. $2.M našumas netik nedidėja, bet ne.
Perkant atskirais numeriais visur
reikalingumų dabartiniame Bet tada musų s tėvynėje te kurpiai musų žemėje yra lių), bet šaltkalvių mecha rytas “istoriškas skriau
dar mažėja.
no 8o.
Prenumerata mokosi lškalno. Lai
Antai vienoj dirbtuvėj žmogaus gyvenime, kunigas buvo sutvarkyta tik karei- lietuviai. Bet ir tie, kur ge nikų negirdėti, maža yra das.”
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
ne nuo Nauju 51 etų. Norint permai Petrograde darbininkai pa Maliauskas paaiškino, kad
elektros specialistų ir van “Atsiminkite
istorišką
vija. Šiaip tauta buvo kaip resni, dažniausia būva sve
nyti adresu visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių reikalavo,
kad dirbtuvės dūšiai atsiskyrus nuo kūno tešla. Keturioliktame ir pen- timtaučiai. Aišku, kad mu dens arba žibinamojo gazo sias neteisybes, kurias jus
sti * išperkant krasoje ar espreee
vedėjų. Dailidžių yra, bet patys padarėte, žiaurių prie
“Money Order" arba Įdedant pinigus valdyba tuojaus paskirtų smegenų nebereikia, nes taI kioliktame
(šimtmečiuose sų sodžius yra ekonominėje
I registruotu laiškų.
fomi motoji) ir raudonojo spaudų Airijoje, Indijoje,
Redakcijai prisiųstieji raitai Ir 13 milijonų rublių ir atly da ji mintija kaip visos dva I muglj didieji kunigaikščiai svetimtaučių vergijoje.
korespondencijos negražinami. jei
tik kareivijos
autorius, atsiųsdamas toki raitu, ne gintų darbininkams užmo- sios nesireindama medžią- tesimpino
Ta vergija yra gana sun arba juodojo medžio speci Egipte ir daugybėje kitų
pažymi ir nelndeda krasos tenkleile kesties padidinimų pradė
tautų, gyvenančių visuose
gos perstatytais į sųmonę galingumu, o 1 tautos jėgų ki. Kada ūkininko šeimyno alistų neteko sueiti.
sugrąžinimui. Visokiais reikalais kreipianties adresuokite:
jus nuo dabartinės karės daiktais . Dievas-gi yra kvarkimo naudos neišmanė. je pasidaro šermenįs arba Mes vadinamės! civili pasaulio kraštuose. Jeigu
DRAUGAS PUULISHING CO., INO,
Pabaiga ant 4 pusi.
Už neišpildymų skaisti ir gryna dvasia, ku Tai buvo begalo didelė jų vestuvės, kada jam reikia zuota tauta, o neturime nei
ltOO W. 46th Street, Chicago, Illinois pradžios.
Tel. McKlnley <114.
šito reikalavimo jie pagra riai niekada nereikia nei ko klaida.
.
XX ————
pinigų dėl kokios nors kitos susižinoję kiek mūsiškių
“D R A F G A 8 ”
sino
naikinti
dirbtuvę.
Val

kių medžiaginių sųlygų nei Kada susidu^ėme su len priežasties, štai ir užsuka į kokioje šakoje kokį kvalifi
Ltthnanlan Daily Friend
Published daily except Sundays by dyba buvo priversta šauk- smegenų.
Dievo išmintis kais, jų tauta buvo sutvar- jo kiemų vienu arkliu kin- kuotų darbų moka dirbti.
DRAUGAS PUBLBSHING CO., INO.,
1800 W. 46th Street, Chicago, Illinois. ties vyriausybės pagelbos, augštėsnė, didesnė ir gėrėsNors tas' sutvarkymas kitas vežimėlis su pintine. Lietuvos Atstatymo ben
Tel. McKlnley <114. Established 1>«
'Terma of Subscrlptlon: In Chicago kad darbininkai ištikro ne nė už visas išmintis, kurios buvo blogas, bet vis gi buvo Tai pirkliai.
Jie pasisiūlo drovė bandė/ šį-tų sužinoti
by mali or carrler per year 94.00
išpildytų
savo
grasinimų.
remiasi
smegenimis.
Outaide Cblcago by mali 94.18
sutvarkymas, ir jis perėjo į žmogui pirksiu jo gyvulį, toje srityje, bet kų ji suži
Thursday edltlcn 92. M. At Newe
Tų
kun.
Maliausko
išaiš

Visose pramonės įstaigo
Mauda Sc. a eopy. Advertlslng rates
musų žemę. Lenkija turėjo bet už jį teduoda daugiau nojo mums neteko patirti.
aa appllcation.
*
Mums išrodo, kad lietu
se pravesta 8 vai. dienos kinimų p. Rafael sukapojo, tris luomus: bajorijų, sodie siai du trečdaliu kainos. Nei
MMBRtRttRtAtARttAARRtRU:
vių
kvalifikuotų darbininkų
sutamsino,
kad
tik
išeitų
darbas.
Sulyg pramonin
čius ir miestiečius. Kaip jokia statistika dar nesuse
I
kų. apskaitymo, tų įstaigų silpniau.
lenkuose taip ir pas mus kė, kiek pinigų Lietuva kas skaičiaus padauginimas ir
I
išnašumas nuo pradžios re Ta pat padaryta su ki miestiečiai pasidarė sveti metai dovanai išmoka sve protingas mokinių suskirs
XX
tymas į rečiau lietuvių už
voliucijos sumažėjo. 50 nuo tais atsakymais: “Naujie mi. Lenkuose 'tat buvo vo timtaučiams šituo budu.
nų” skaitytojai tikės, buk kiečiai ir žydai, o pas mus
šimčiais.
Kad 1906 m. Lietuvių einamas, bet nemažai reika
Demokratų lingas šaltas, turėtų būti la
Todėl fabrikantai pakliu jie kunigo Maliausko atsa vieni žydai. Mdsų ponija at Krikščionių
*
vę labai sunkiau padėji kymus skaito, o “Nauj.” re sižadėjo savo tautos, tokiu partija garsino savo pro bai svarbus tautos uždaviNEŽINIA KUO GALI PA
dakcija žino ir žinos, kad ji budu mes tetikome tik vie gramų, ten buvo vienas sky nvs. Tikimės, kad Lietumam
SIBAIGTI RUSIJOS
Ir nežinia kaip ilgai gy savo skaitytojus, apdūmė. nas sodiečių luomas. Taip relis apje paliuosavimų Lie vių Darbininkų Sųjunga jį
Jūsų pinigai turi būti pa- |
LAISVĖ.
vuos tokia betvarkė atjau- Tai redakcijai nei jokia mes susilaukėme dvidešim tuvos sodžių iš po nesųži- išpildys.
dėti geroje saugioje vals- |
nėjusioj Rusijoj.
Ko tik priemonė ne šlykštu.
ningos ekonominės miestų
tojo amžių. V
i
tijos bankoje
“Associated Press” agen paklausi, visi už tų betvar
4---------------------------------Kaimynai mums, sau ir intekmės. To skyrelio, man RUSŲ KAREIVIAI IR
tūra iš Petrogrado praneša ki) kaltiua kareivių ir darbi
AMATNINKŲ SU
Sočiui! Suurity Buk
svetimiems sako, kad mes, rodos, nereiktų užmiršti nei DARBININKAI KALTI
labai liūdnas žinias apie ninku atstovų tarybų, kur
VAŽIAVIMAS.
NA ANGLIJĄ.
kaipo tauta esame numirę, dabar. Jį gal reikėtų pa
---------- OP CHICAGO ---------Rusijos stovį. Rusijai sto “bosauja” socialistai.
nes tauta negali būti vienų pildyti smulkesniu išdėsty
Milttaukec Aveniu:,
ka maisto ir, finansų miniskumpas Westcrn Avė.
Ne\vark’o
amatninkų žemdirbių. Bet mes jaučia mu apie palengvinimų lie Rusijoj taikos judėjimas
terio Šingarevo nuomone, KUN. MALIAUSKAS IR bendrovė buvo sumaniusi mės ir žinomės, kad esame tuviams išmokti amatų ir nuolat plečiasi ir stiprėja.
3% ant Jūsų Pinigų
tiktai stebuklas galįs išgel
padarytį bendrų lietuvių a- gyvi ir parodysime savo gy pirklybos.
SOCIALISTAI.
Šiomis dienomis Petrogra Atdara Pancdčliais ir Suimtomis
bėti šalį nuo ekonominio su
Vakarais iki 8 valandai
matninkų suvažiavimų, bet vybę. Bet gyvybė bus mums
Amerikiečių lietuvių už de įvyko suvažiavusių iš
irimo.
Darbininkai stato Per Sekmines ii1 paskui j-^ki šiol mažai terado prita karti, jei turėsime būti eko davinys šitame dalyke labai fronto kareivių kongresas,
Skoliname pinigas aat Namų
tokius augštus reikalavi kun. Maliauskas Akron’e rimo. P. T. M. Petrulionis nominėje kitataučių vergi gražus.
Amerikos lietu kuris vienu balsu išnešė re
Persiunčiame pinigas į
mus,kad tolesniai negalima laikė konferencijas.
joje, o iš jos įgalime pasi- viai beveik visi gy vena mie zoliucija, kad jau prisiartiJose “Lietuvoje” rašo:
Europą ir galima gauti
nei vesti uei^palfttkytLkgy) a^iatlisLu—kėlA- -truksimu** „ •tekivažiavųno
i
sudarydami; šluostei
. Laiyokartes.
€la lengva prųgtUno laikas pavartotu, visas
dirbtuvių, taip visų pramo užsidėjo kepures bažnyčio sprendėm ant 30 d. gegu- didelį amatninkų ir pirklių išmokti amatų, ir pirklybos priemones šiųi baisiai žmo
nių įstaigų.
je ir tt. “Naujienos” tų, vi žio šių metų. Lig 16 d. skaitlių. ,
Pats gyvenimas verste ver nių skerdynei užbaigti, įs
Ministerių kabineto na sų aprašo kaltindamos ku gegužio ųei per laikraš
ĮSTEIGTA 1888 M.
Pereiiiant per Lietuvos čia tų daryti. Tik reikėtų teigti taikų be jokių užgrie
riai socialistai paskuti nigų Maliauskų, teisinda- čius, nei per laiškus jokio
bimų
ir
kontribucijų
ir
su

sodžius, rasi kur nekur kal nesnausti.
niam kabineto posėdvj pa mos savuosius. Tat supran pritarimo tam sumany
Gaila, kad lietuvių pirk- teikti visoms tautoms teisę
vių, puodžių, račių. Jie, bežymėjo, kad vienatinis iš to tama ir priprasta.
mui nesulaukėme. ^Matyt, mažko, visi vokiečiai. Ūki lyba Amerikoje perdaug pačioms rūpintis savo. rei
STATE BANK
padėjimo išėjimas, tai tuo Bet korespondencijoje y- kad šitas klausimas taip
kalais.
Taip
kareivių
at

ninkas knisa savo žemę, o' pasimušė į saliunus. Jei
PO PRIEŽIŪRA VAISTUOS
jaus baigti karę.
ra ir naujas išradimas. Po musų dar nėra kaip reik maitinasi pats ir šeria savo Dievas duos, kad karės me stovų girdėjosi smarkių bal
'KAPITALAS $600,000
Nei vyriausybė, nei nus nas Rafael Vargas gulam pribrendęs ir paaiškėjęs. gyvulius. Jo javus ir gyvu tu visi saliunai taps užda sų, kad ateityje kariuomenė
Mes mokame 3% ant Pinigų.
kirta komisija, kuriai pa uždavęs kun. Maliauskui 21 Todėl susirinkime, laiky lius superka žydas. Žydas ryti, tai bus didelė nauda nebus trųša svetimiems lau Mos
parduodame Foreign Moncy Orderius | visas dajis svieto
vesta tvarkyti santikiai su viršum klausimų ir pa tame 16 gegužio, męs sa jam pristato ir druskos ir vi Lietuvai. Keturi šimtai Či- kams tręšti,, kad nei vienas
Willlam Kaspar — Pirmininkaa
tarp darbo ir kapitalo, ne duoda atsakymus, tvirtin vo sumanymų atidėjome nių ir muilo ir visa, ko so kagieeių lietuvių saliuninkų žmonių kraujo lašas nepri Otto Kaspar—Vice-plrmininkaa
Krupka—Vico-pirminlnk.
surado priemonių, kokiuo damas buk atsakymai esu tolimesniam
neapribuo- dietis pats sau nepasidaro. pamatys, kad galima duonų valo būti pralietas užgrie Chaa.
August Fllek—Ass’t Kasleriua
budu užbėgti už akių šitam kunigo Maliausko. Tečiaus tam laikui. Męs matome
vAlgyti ir iš garbingesnių bimo tikslais.
žodžiu sa Joseph Slkyta — Kasicriua
pramonės kriziui. Tų ko tie at,sakymai tyčia taip su ir .suprantame šio reikalo vius amatninkus kiekvieno užsiėmimų. * Bepig, kad jie kant, iš visko matyti, kad 1900 Blue Island Avenne
CHICAGO, ILL.
misijų sudaro ministeriai: statyti, kad išrėdytų, buk naudingumų ir todėl pa je lietuvių kolionijoje.
taptų keturiais šimtais su ilga karė labai nuvargino |
finansų, prekybos ir pra kunigas Maliauskas neišai siliekame veikti savaimi Tik ištyrus atskiras ke maningų pirklių! Su tokiu rusų kareivius ir jie didžiai
monės su darbu. Bet ka škinęs klausimų. Iš atsa tame atvejyje ir toliaus. liomjas tegalima ir bendrų- pulku nemažų skylę ir Lie nepasitenkinę tais, kurie ŽENKLAS RANKOS SAUGUMO.
CIearing House Narystė
dangi finansų ir darbo mi kymų turinio matyt, kad Jeigu kitų kolonijų amat jį suvažiavimų taip priren tuvoje galima butų užkišti vis dar dangstosi demokra- Chicago
Bankos priklausančios prie Chica
CIearing Uouse yra po Jos atsar
nisterių pažiūrose viešpa jie sustatyti socialisto, o ne ninkai sumanytų pana gti, kad jis butų sulygina po karei.
tijos,tautų paliuosavimo ir go
gia priežiūra. Laika nuo lajko, Sent
tauja didelis skirtumas, to- kunigo.
šios rųšies suvažiavimų mai pigus ir naudingas. Be
Dažniausiai žmonės tam kitais prakilniais obalsiais. syki | metus, CIearing House revisorlai nuodugniai ištiria savo bankų
\dcl ir pačioje komisijoje Sustatydamas savo klau rengtiy tai męs tam pilnai prirengimo
susivažiavu- pa saliunininkais iš tingėji Ypač didis tenykštės karei stovi ir būdų Jų vedimo. Visi pi
nigai yra suskaitomi, notos, bendaJ,
įėra pageidaujamojo sutiki- simus p. Rafael Vargas Die pritartume ir remtume. sieje vieni kitų nepažįstan- mo.
Kitose pirklybos ša vijos nepasitenkinimas An mortgagei ir kitos apsaugos peržluir patikrintos, pinigai kitose
10:
vų pastatė žemiau už žmo- Tuom tarpu gal butų ge tieje žmonės, turėdami die kose reikia savo dalykų iš- glija, kuri labai mėgsta va- rlaruos
bankose patikrinti ir knlngos ištir
Tiktarl tikra apsaugl vertė gali
ei greitu laiku vyriausy-' gų, turintį sveikas smegerai įvairių kolionijų a- nų arba dvi laiko, negalės manyti, o saliunininkui pro-I dinties “.tautų liuosuoto- tos.
būti knlngose parodyta.
Abejotina
bė neišras bent kokių tin uis o savo korespondencijų matninkams bent laiškais nei gerų sumanymų sudary to judyti nereikia. Už jį ja.f”t Kuomet Anglijos laik tvarka arba atsargumas, yra nedaleidžiamas.
Jeigu banka nustoja
kamų priemonių,tai fabri užbaigė dievobaimingu sa tame reikale susinešti. ti nei nuodugniai jų apsvar viskų atlieka bravaras: tik raščiai išspauzdino, kad ru ■aro
CIearing House teisių, tas yra
ženklas jos abejotino stovio.
kantai bus priversti užda kiniu: “lai Dievas jiems Aišku kaip saulė, kad styti. ;
paimk alų ir atiduok pini sų revoliucijinės valdžios Tiktai tvirčlau8los ir saugiausios ban
būt CIearing House nariais.
ryti savo dirbtuves ir todėl padeda.”
Taip kitų so musų tėvynės labui reikia Mums išrodo, kad reikė gus. ' Nereikia nei pirki paskelbtos taikos sųlygos kosThegaliChicago
CIearing House prie
vyriausybė neteks svarbių cializmo priemonių kovoje žinoti, kiek ir kokių amat tų susivažiuoti ne vien a- nio pažinimo, nei mokėjimo pilnai sutinka su Anglijos žiūros užmanymas tapo Įvestas pirm
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
jų įsteigi), kuriose gamina su tikėjimu ir veidmainystė ninkų ji turi. Tuja minti matninkams siaurai tų žodį jį išlaikyti, nei pirklybos ir J’rancuzijoK sąlygomis, na CIearing House banka ne subankrutljo. Reikalaujant, CIearing House
ma amunicija ir kitokios užima ne paskutinę vietų. mi, turbut, ir Nevvarkiečiai imant, bet ir visiems taip knygų vesti.
tai Kareivių ir Darbininku bankos ateina viena kitai su pagetba.
The American State Bank pri
karės reikmenįs. Bedievis buvo kas Die ketino sudaryti Amatnin vadinamiems
kvalifikuo
Amatninkų išsilavinimų Atstovų Tarybos oficialis klauso prie Chicago CIearing Hou
se, yra po jos priežiūra, naudojasi
tiems darbininkams, nors Amerikoje trukdo fabrikos. organas griežtai užprotes Jos
Valdiškais tardymais su vų statė žemiau už žmogų kų suvažiavimų.
teisėmis ir išduoda penktas pil
{ metus.
sekta, kad vienodi santikiai su sveikomis smegenimis. Bet mums išrodo, kad tas šie ir nemoka ištiso amato. Jose žmogus temoka daryti tavo prieš tai, sakydamas, nasJi atskaitas
taip-gi yra po Valstijos prie
yra reguliariškai tirinėjama
gyvuoja visuose pramonės Bedievis yra laikraštis, ku būdas labai brangus. Vie “Draugas” tikisi, kad tik vienų ir tai mažyti daik kad tai yra gryniausis veid žiūra,
ir kas metų išduoda penkias pilnas
Kelias iš atskaitas Bankiniai Vaidybai Val
centruose, taigi Petrogra ris tokius daiktus talpina nas amatninkas kelionei tu Lietuvių Darbininkų Sų-ga, telį, geriaus sakant, darbo mainiavimas.
stijos Illinois.
straipsnio Pinigai sudėti šitoje bankoje yra iš
Bet ir Lietuvoje traukas tojo
de Maskvoj, palei Donų, U- pritardamas jiems. Katali retų išdėti mažiausia 20-30 kurios organas yra “Darbi dalelę.
ant kiekvieno pareikalavimo
rale ir k. Daugelyje dirb kai pripažįsta dvasios ir ku dolerių, imant vidutiniškai. ninkas” šitų darbininkų ir fabrikų atsiranda, kas kart mums atnešė 29 gegužės te mokami
Čia galima gauti
Pirmus Aukso
Tcipgl Aukso Mortgege
Jų turėtų būti legrama iš Petrogrado, kuri Mortgages.
tuvių darbininkų reikalavi lio skirtumų, o bedieviai ne? Jei-gu suvažiavime daly amatninkų surtižinojimo dar daugiau.
Bondsus po 9100.00 ir >500.00.
ftls bankas
yra atuakančlahsias
Tik buvo atspauzdinta 129 š. m. Lietuviams.
mai padidinti užmokestį y- pripažįsta. Jei užduodan vantų tik šimtas žmonių, bų atliks veikiai ir gerai. dar šimtų kart tiek.
ra didesni negu visas dirb čiam klausimus butų rūpė tai suvažiavimas ateitų Lie Pirmiausiai, žinoma katali svarbu, kad nepritruktume numeryje “The Chicago Čia kalba Lietuviškai Ir lenkiškai.
Kapitalas Ir perrištus: $600,000.00.
Ir,1 kas
tuvių pelnas prie geriausių jusi tiesa, jis butų uždavęs tuvai 2.000—3,000 dolerių. kai darbininkai ir amatnin- taip vadinamų kvalifikuotų Dailv
v Tribūne.”
>1/
darbo sųlygų. Darbininkai klausimų ai>ie dvasios ir Tečiaus šimto žmonių suva kai tegul susiorganizuoja darbininkų, tai yra darbi įdomiausių ta labai neprie
kolionijoje. ninkų mokančių tokį darbą, lanki talkininkams telegra
turi nusiskyrę savo komite kūno skirtumų, bet tat jam žiavimas neparodytų nei kiekvienoje
tus. Tie komitetai yra tik nerūpėjo. Ponas Rafael no kiek yra musų amatninkų, Kaip susiorganizuos tauti prie kurio reikia ir suma ma ėjo per Londoną ir An,
rai dirbtuvių šeimininkai. rėjo gauti progų paminėti nei kų jie gnTi padaryti. To ninkai ir laisvamaniai, tada niu gumo ir miklumo, ir pri glijos «ensm jos ncstilaigalima
bus
pradėt
rupinties
rengi
amojrf
mokslo.
kė. Be kitų dalyku įoįe saAmerican statė bank.
A i sus dirbt uvės reikalus jie sveikas smegenis ir pasta dėl mes pritariame antrajai
.
‘
'
Kampas: Blue Island Avė., Loomls
bendru
tėvynę
mylinčių
dar
Tokių
darbininkų
lietu

Newarkiečių
programą
da
koma:
ir is-tos gatvių.
tvarko. Jie net be pasita tyti
• jas augščiau liž Dievų.
y
l
ATDARAS: Panedėliais, Ketvertais
bininkų
suvažiavimu.
vių, kad įr Cbicagoje, mes
1 Onai, JUS. apgaudinėjaeubatomls iki 8:80 vai, vak.
rimo su dirbtuvių savinin- Ne tokioms tipams zyra li&i: rūpintis sužinoti lietu
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Žmonių lavinimo reikalai.
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LIETUVIAI
AMERIKOJE
AKRON, OHIO.

m.

s

siai susirinkti ir pasiryžo
neįleisti laukinių trukšmadanų, nes tokiems gaiva
lams ne bažnyčioje vieta.
. .Katalikas.
BOCKDALB, ILL.
Gaila kun. Baltučio.

IR EUROPOS LAIK

’

BASČIŲ.

Šiomis dienomis musų re
dakcija gavo keliolikų “Lie
tuvių Balso” ir “Naujosios
Lietuvos” uumerų. Tie du
lietuviški laikraščiai išeina
iš Rusijos sostinės Petro
grado. Ten pat išeina ir
“Vadas,” kurio kas žiu deL
ko negauname. Pastaruose
jų numeriuose randame gan
daug įdomių žinių apie te
nykštės visuomenės gyveni
mų, apie europiečių lietuvių
veikimų ir t.t. Kažkuriomis
tomis žinelėmis pavaišinsi
me ir savo gerbiamus skai
tytojus.
tf *

išskirta į atskirų aduūuis- tuvos karo nuostolių atlygi
travimo viėBatų;
inmų.
5) kad Lietuva privalo tu 4. Laikinajam Lietuvos
rėti iš savo gyventojų tarpo Valdymo Komitetui paimti
savųjų valdžių savųjam savo žinion ruošimų Stei
kraštui tvarkyti;
giamojo Lietuvos Susirin
6) kad Lietuvos valdymo kimo visuotino, be lyties
pagrmdan turi būti padėtos skirtumo, lygaus, tiesaus ir
piliečio laisvės gvarantijos: slapto balsavimo pamatais,
visų piliečių lygybė prieš kuris nustatytų Lietuvos viįstatymus; tautų, tikybų, 'daus tvarkų, o lygiai Lietusųžinės ir politikos pažiurųĮvos santykius su kaimynėlaisvė; žodžio, spaudos,' mis tautomis.
draugijų, sąjungų, susirinValdomojo Komiteto
kimų laisvė; asmens, buto
sąstatą.
ir korespondencijos nelie
čiamybė ; bausmės skiriamos Į Tautos Tarybos įsteig
tų Laikinį Lietuvos Valdy
tik teismo keliu, —
mo Komitetų nariai bus
nutarė
1. Sudaryti Laikinų Lic- renkami partijos pamatais
tuvos Valdymo Komitetų iš (
11110 kiekvienos partijos
dvylikos žmonių, lietuvių vi-1 Pz° du žmogų.
Valstijos
suomenės darbininkų, Lie-.^umos atstovai, kaipo totuvių Tautos Tarybos ren- kie, neįeina į A ai. Komite
tų. Jie gali būti tik par
karnų.
2. Pasiūlyti kitų tautų tijų renkami. Liet.Tautos
Lietuvos
gyventojams — Taryba į Vald. Komitetų
baltgudžiams, lenkams, ru laikinai parinks šiuos žmo
sams žydams — deleguoti į nes:
1) Andrių Dubinskį, 2)
Laikinų Lietuvos Valdymo
Komitetų savo atstovų:'balt Dum. atst. Mikalojų Janu
gūdžiams šešis atstovus, žy škevičių, 3) Dum. atst. Mar
dams tris, lenkams du id ru tynų Yčų, 4) Dum. atst.
kun. Juozų Laukaitį, 5) adv.
sams vienų atstovų.
3. Pranešti
Laikinajai P. Leonų, 6) adv. pad. Gab
Rusijos Valdžiai, o lygiai rį Liutkevičių, 7) teisinin
Darbininkų ii1 Kareivių Ats kų Bol. Pečkausk£ 8) adv.
tovų Tarybai Laikino Lietu pad. VI. Požėlų, 9 teisin.
vos Valdymo Komiteto su Rapolų Skipitį, 10) adv. My
darymo faktų ir jojo pasi kolų Sleževičių, 11 kun. Jryžimų paimti Lietuvos val Tumų, 12) adv. Tumėnų.
dymų bei Lietuvos Steigia
(Bus daugiau)
mojo Susirinkimo ruošimų
Suv. Valstijose įvairios
savo žinion.
, . 5. Laikinajam Lietuvos paukštės laikomos kletkose,
Valdymo Komitetui tuoj Joms lesinti suvartota 47,darbų pradėti ir varyti, ne 704,625 svarų įvairių gru
žiūrint į tai, jei kuri norint dų.
arba kurios norint pažymė
tųjų Lietuvos gyventojų
tautų netiktų savo atstovų
į Laikinų Lietuvos Valdy
mo Komitetų deleguoti.

Gegužės 20 d. š. m. su
mumis atsisveikino gerbia
Socialistų ir laisvamanių mas klebonas kun. A. Bal
nemandagumas.
tutis.
Kuomet laikė pa
Rupinanties gerb. kun. J. mokslo kun. Baltutis prane
Halaburdai iš Cleveland, O. šė, kad gavęs nuo arki vys
buvo surengtos konferenci kupo paliepimų kraustyties
jos. Šiame mieste nėra nei į kitų parapijų, tai dauge
vieno lietuvio kunigo. Kon lis buvusių bažnyčioje net
ferencijos įvyko vokiečių apsiašarojo, taip buvo gailu
Šv. Bernardo bažnyčioje.
netekti gero ir darbštaus
Jų pasiklausyti susirinko klebono, kuris kuogeriaudidelis žmonių būrys. Be- siai rūpinosi visais parapi
abėjo, nemažai buvo ir soci jos reikalais.
alistų su laisvamaniais, ku Prieš jo atvykimų, musų
Tautos, Taryba.
riems, žinoma, ktffe kitas rū parapija ir apskritai visas Iš gautų laikraščių aiškiai
pėjo. Nors klebonas kun. Rockdalis buvo didelėje be- matyti, kad Rusijos lietu
J. Ilalaburda ir kun. A. Ma*tvar]£ėje Mes patys sakė- viai, kuiių tarpe yra gan di
liauskis kvietė visus kultu me, kad delei parapijos ma delis būrys įvairaus plauko
riškai užsilaikyti, tečiaus žumo negalėsime kunigo iš inteligentų, labai smarkiai
socialistai ir laisvamaniai laikyti. O kaip tik gerb. pradėjo darbuoties Lietu
neiškentė neparodę savo kun. A. Baltutis pradėjo vos labui. Jau ir prieš rusų
storžieviškumo.
darbuotis, sutvarkė visus revoliucijų tenykščių lietu
Vos tiktai konferencijos ' reikalus ir atsirado pinigų vių veikimo akcija buvo
prasidėjo, tuojaus socialis netik kunigui užlaikyti, bet smarki, bet laisvės vėjeliui
tai su laisvamaniais pradė ir kitokiems reikalams: baž papūtus jų veikimas kele
jo šnekėties ir šaipyties, da nyčios rcikmėnoms, nuošim riopai padidėjo.’ Žymiausis
rydami tokius “grimasus,” čius išmokėti ir tt. Žodžiu tojo veikimo apsireiškimas
kaip laukiniai.
tariant, viskas buvo kuo buvo Tautos Tarybos sutvėGerb. klebonas, kun. J. puikiausiai, tiktai reikėjo rimas, kuri pasiryžo tvarkyHalaburda, perspėjo juos, džiaugties.
ti ir vesti Lietuvos politikos
kad'Bautusi taip nepadoriai Bet neilgam buvo tas mu gyvenimų. Užtat neveltui
elgęsi.
Tuomet, socialistai sų džiaugsmas, nes štai kle vasario 11 dienos š. m. (seno
ir laisvamaniai pakėlė dar bonus praneša, kad išva st.) lietuvių pasitarimas bu
didesnį trukšmų. Užpaka žiuojąs kiton parapijon. vęs Petrapilyje, ir padėju
lyje pasirodė mosikavimas Nors ir ramina mus myli sią pamatus minėta organi
raudonocois vėliavomis, cy 1masis kun. Baltutis,7 kad ne-. zacijai, vadinasi mažuoju
pimas, kaukimas, rėksmas liksime be kunigo, bet kaip Lietuvos seimu. Su tikslu
lig ruja laukinių žvėrių girdėt žada atvažiuoti len- duoti akstinų visoms lietu
*
kaukdami ir eipdami jie kas.
vių srovėms tampriau ir aiš
šaukė: “eikim visi namo.
”
Taipo
gi
Rockdalio
jauni

« «
kiau susiorganizuoti, Tau
•Paskui socialistai su laisva mas labai dėkingas gerb. tos Taryba tapo sudaryta
maniais išėjo laukan. To- klebonui už jo darbštumą. srovių lygybės pamatais. Į
kiuo budu niekšai bandė Klebono pastangomis čia ta jų inėjo atstovai nuo sekan
sutrukdyti
konferencijas, po įsteigta vyčių 64 kp., čių lietuviškų partijų: De
bet tas jiems nepasisekė. Be kuri jau gan daug pasidar mokratinės Tautos Laisvės
Be to.
jų konferencijos pavyko bavo visuomenės gerbūviui. Santaros, Tautos Pažangos,
Lietuvių s Tautos Taryba
kuopuikiausiai.
Jo pastangomis taipo gi čia Krikščionių
Demokratų, nutarė:
Išgirdę tų baisų socialis buvo surengta keletas va Katalikų, socialistų-Dcmo1. Laikinajam Lietuvos
tų k laisvamanių staugimų karėlių, kurie puikiai rock- kratų ir Socialistų-Liaudi- Valdymo Komitetui paimti
bažnyčioje susirinko daugy daliečius palinksmino.
ninkų. Lietuvių Tautos Ta savo žinion visas evakuotas,
bė svetimtaučių, klausdami sDievė padėk jaunam ir rybos prezidijumas taip pa laikinai sustabdytas ir nau
kas čia dedasi. Sužinoję, darbščiam klebonui taippat siskirstė tarp savęs parei jai įsteigtas Kauno, Vil
kad tai lietuviai socialistai nenuilstančiai darbuoties ir gas: pirmininkaujančiu pre- niaus ir Suvalkų gubernijų
ir laisvamaniai taip begėdi kitu!.
zidijumo nariu St. Šilingas, teismo administracijos, kul
škai elgiasi ir uar svetimo
Parapijonas. jo pavaduotojais: kun. Kaz. tūros, ūkio, pramonės ir
je bažnyčioje, ėmė kraipyti
Rėklaitis ir Vacį. Bielskis, labdarybės įstaigas, po Ru
galvas, traukyti pečiais, sa WORCESTER, MASS.
•(
sekretoriaujančiais
Liud. siją išblaškytas.
kydami, kad tie trukšmadaNoreika ir Ant. Tumėnas;
2. Laikinajam Lietuvos
riai lietuviai yra tokie pat Kun. Jakaitis iš Rymo iždininkaujančiu Gab. Liut Valdymo Komitetui paimti
laukimai, kaip indijonai.. gavo šitokių telegramų. kevičius. f Lietuvių Tautos savo žinion reorganizavimų
Didžių gėdų tie išgamos so Šventasis Tėvas už išreikš Tarybų tapo pakviesti ir vi bei administravimų, Lai
cialistai ir laisvamaniai da tus pagarbos prisirišimus ir si lietuvių visuomenės V. kinos Rusijos Valdžios pro
lo musų nelaimingai tautai. meilės jausmus, tėvišku Durnos atstovai: M. Yčas, gramų rėmianties, tų Vil
Bet priežodys sako: “Nė prielankumu suteikia Apa kun. Laukaitis, M. Januške niaus ir Kaunu gubernijų
ra blogo, kurs neišeitų ant štališkąjį Palaiminimą.
vičius ir P. Keinis.
vietų, kurios nėra vokiečių
gero.” Ir tų trukšmadarių
KARD. GASPARBI Laikinis Lietuvos Valdoma užimtos.
pasielgimžts atnešė mums Ta telegrama yra atsaky
3., Laikinajam Lietuvos
sis Komitetas.
šiokių tokių naudų.
mas už. Worcesterio lietu
Valdymo Komitetui paimti
Kovo
13
d.
š.
m.
(s.
st.)
Visu pirma, bažnyčia ir vių pasiųstųjų Ryman telesavo žinion ruošimų: a) Lie
Lietuvių
Tautos
Taryba
štai
tuvos tremtinių-pabėgėlių į
konferencijos apsivalė nuo gamų 20 gegužio. Kadan
kų
nutarė:
tėviškes grųžinimų, b) Lie
laukinių socialistų ir laisva gi tų dienų Worcesteriečiai
Lietuvių
Tautos
Taryba
tuvos ūkio bei pramonės at
manių, kurie bijojo šviesoj buvo išsiuntę telegramų ir
pripažindama
:
kaip naktiniai paukščiai, jorea. Witeonui, jie gavo atD. D.
gaivinimų, c) Lietuvos tro
1)
kad
Lietuva
yra
atski

besių atstatymų ir d) LieAntra, iki šiol kaikurie lie sakymų
ra
etęografinė,
kultūrinė,
“ Preaidentas
dėkoja
tuviai katalikai sakydavo,
ekonominė bei politikinė
nemato nieko blogo sociali jums širdingai už gerų
L
vienata;
Iškilmingas Piknikas
stu ir laisvamanių darbuo širdį išreikštų jus tclegra
se. Dabar jau jie įsitikino, me, kuris prisidėjo prie 2) kad lietuvių tauta ir
------------------- parengtas------------------kad socialistai ir laisvama- jo sutvirtinimo ir laiko skaičiaus ir kultūros ir eko
nomijos žvilgsniais yra pa
siaii niekai ir mėsų tautos iŠ mas jo širdyje.”
Lietam Nepriguhningo Kliubo
gamos.
Su jais kiekvie Angliškai Prezidento at latinis Lietuvos gaivalas;
3) kad, Lietuvos gyveni
RĖKLIOJE, BIRŽEU0-JUNE 3, 1917
nam kultūriškam žmogui sakymas taip skamba:
mų
1
tvarkant
visos
Lietuvoje
The Wiiitc Ilouse Wa
gėda draugauti.
gyvenančios tautos naudo i
Geo M. Chernausko Darže
Trukšmadarianis
išėjus shington,
tųsi
lygiomis
teisėmis
ir
kad
The
President
thanks
paliko katalikai, kurie no
Lyons, Illinois
ri'jo apsišviesti. Visi jie you cordially for the good visoms joms butų gvaranklausėsi su didžiausiu įdo will vvhich promted Your tuotas laisvas pietoj imąs i s
ĮŽANGA 25c. PORAI.
mumu tos moksliškos kon- kind message, which has ir Lietuvos valdyme dalyva
■
Visus skaitlingai kviečia,
KOMITETAS.
, ferencijos ir prižadėjo ki helped to reassure him vimas;
4) kad Lietuva turi būti <<
V--*#**'*#***
tais vakarais skaitlingiau- and keep him in beari.
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THE DELAWARE AND HUDSON COJ
SCRANTON PA.
Nuolatinis darbas, geras užmokestis leberiams bile
vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
CLINTON ... VANDLING, PA. DICKSON ......... ‘ SCRANTON, PA.
COAL BROOK CARBONDALE " GREENWOOD .... MINOOKA ”
POWDERLY .... MAYFIELD ” LANGCLIFFE ................. AVOCA"
JERMYN
..................... JERMYN " LAFLIN .......................... LAFLIN i"
GRAV1TY SLOPE ARCHBALD ” DELAWARE MINERS MILLS ”
OLYPHANT .... OLYPHANT ” PINE RIDGE MINERS MILLS ”
TEDDY CREEK . OLYPHANT ” BALTIMORE WILKES-BARRE **
MARVINE .............. SRCANTON ” PLYMOUTH Nos. a, 3, 4, 5
LEGGITTS CREEK, SCRANTON
PLYMOUTH "
VON STORCH... SCRANTON ” BOSTON .............. PLYMOUTH”

Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
syklose ištisai nuo 1912 m. ir toliau dirbs be pertraukos.
Ženotiems reiškia užtikrintų gyvenimų.
Kitos išdirbystės, kaip tai fabrikai, plieno liejinyčios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir
numažins mokesčius.
Ši kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi
ninkų dėl sumažėjimo darbų mainieriams ir leberiamis.

KOMPANIJOS PAS1ULU1MAI
DARBAS PER IŠTISUS METUS.

Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turėsi:
SAVO TAUTOS ŽMONES IR BAŽNYČIĄ.
BAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS.
GERIAUSIAS MOKYKLAS PRIAUGU-,
SIEMS VAIKAMS.
t
SVEIKĄ KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ.
PASILINKSMINIMO DARŽUS.
PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.
Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be šei
mynos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek,
kad butų iš ko surėdyti ir užauginti savo vaikus pride
rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ne
bus bedarbių, nebus atleisti darbininkai, kaip kad amu
nicijos fabrikuose ar plieno išdirbystėje — lai atsišau
kia tuojaus.

e

THE DELAWARE AND HUDSON COMPANY
Room 520 National Bank Bldg.,

Y

DIINBAR
Yra namas
darbininku
žmonių.

DABAR
YRA
FABRIKAI

daugiau bus

VEIK

NENUMAŽINTAS UŽDARBIS

ATPIGINTA ANGLIS.
PO KAREL
GERAS UŽDARBIS.
DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT
PAGELGA INGYTI NAMUS SAzPUSES PO KAREI.
VO ŠEIMYNAI.
DARŽUI ŽEMĖ DOVANAI.

SCRANTON, PA.

TIKYBA ir DORA"
Laikraštis leidžiamas Kunigi} Marijonų Cbicagojv
eina du kartu Į menes)

>j
••’
į
5

Rašo apie tikėjimo da lykus, paduoda žinių iš katali ■
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius C
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c. •
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už S

2 pavienius numerius p(> 2c.
g Adresas:

ij 1
J
3x
W

>

S

g

“ TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė.
Chfcago, 111. į

.

g
į

Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos S
ženklelį.
Jo

Išėjo iš Spaudos
“APMĄSTYMAI VISIEMS

METAMS IK SVERTAMS”

Dvi stambi knygi, imi 500 pnslnpių.
Drūtai audeklu apdarytos ..................................................
Popieros virScllaia .............................................

$3.00
$2.50

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVAUS.
Audeklu apdarytas .....................................................................
Popieros viršeliais ...............................................................................

$1.00
$0.75

Galima Jus gauti “Draugo” spaustuvėj, 1HOO W. latli St., Cliicago, UI.
ir pas Kun. A. Staniukyng,
2634 West. 67tl» St.,
Chicago,

KĄ ŽMONES SAKO
Apie F. Mulevičiaus išleistą knygelę

“PATARLĖS ir IŠMINTIES GRŪDELIAI’’
VIENAS JAUNŲ LIETUVIŲ ADVOKATŲ KASO:

“joatn c.

wolon,

Attorney nt Law

324 National Life Bldg., Ckicago, 5 15 17.
Gerbiamasis:Patarles” skaitau su tikru pasimėgimu. Tai yra
puiki dovana lietuvių literatūrai. Nei vienas nesigailės praleis
to laiko skaitydamas šiuos literatūros perlus.
Advokatas J. C. Wolon”.
(Dabok sekančiame numeryje, kų kiti apie tai nakya)

Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta keliolikos
dolerių, liet kainuoju tik 25c. Siųsk 25c. krasos ženkle
liais šiandien adresuojant:

“Draugas”, 1800 W.

46th

St.,

Chicago, UI

•

*■'"
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Pčtnyčia, birž. 1 d. 1917 m.
to, ką Londonas pranešdavo
iki šiol. Spauzdinami žinią
dabar, atsakomybę už tei
Naktį iš seredos į ketver- singumą paliekame “The
gą kareivis saugojantis til Chicago Daily Tribūne.”
tą pietinėje miesto dalyj
PRAKALBOS RAOINE
nušovė tūlą žmogų, kuris
IR KENOSHOJE.
nepaklausė paliepimo susto
ti. Kuomet kareivis suli
Nedėldienyje, birželio 3
ko angliškai; “Sustok!” jis
puolėsi ant kareivio ir pra d. 2 vai. po pietų, Radėjo jį mušti. Bet tuo me cine, Wis., Šv. Kazimiero
tu atbėgo pašauktas kitas parapijos svetainėje kalbės
kareivis, kuris nužudė už p. A. Sutkus.
Toje pačioje dienoje, 7:30
puoliką.
vai. vakare, p. A. Sutkus
kalbės Kenoshoje, Šv. Pet
M. TANANEVIČIAUS
ro parapijos svetainėje.
DEPOZITORIŲ SU
Patartina skaitlingai nu
SIRINKIMAS.
Nepersenai
susibankru- vykti pasiklausyti gabaus
tijusio Mykolo J. Tana- kalbėtojo.
nevičiaus banko depozitorių susirinkimas įvyks
šiandien, birželio 1 d. š. m.,
G. Čemauskio svet. (prie
RAČIŪNO
gatvių4 Union Avė. ir 19).
PAVEIKSLAI.
Susirinkimo pradžia 8 vai.
vakare.
Subatos vakare, birželio 2
d.,
M. Rozinskio svet. 1520
SUAREŠTUOTA 93
Grand St., Gary Indiana.
VAGIAI
Nedėlios vakare birželio 3
Vainikų dienoje Chicagos d. Visų Šv. parapijos svet.
vagys išsijuosę darbavosi, 10806 Wabash Avė. (Kenbet daugelis jų jau ant ryt sington Chicago, III.
dienos negalėjo išeiti Me
džioti, nes pakliuvo į polici
HUDSON ANGLIŲ
jos skaudžias rankas. Išvi
KOMPANIJA.
Yra
sakoma,
kad prie vieno
so toje dienoje suareštuota
93 kišeniniai vagys.
Ant kareivio dirba devyni vyrai,
kapinių suareštuota 18 va t. y. išdirbystės šautuvų, amu
nicijos ir anglių mainose. Pra
gių.
KAREIVIS NUŠOVĖ
UŽPUOLIKĄ.

, Penktadienis; 1 birž. Šv.
Pirmo ir šv. Proklio. Metų
bertainys, pasninkas.

šeštadienis: birželio 2 d.
Šventąjį; Marcelino, Petro
kankintinią ir Erazmo vysk
kauk. Metų bertainys, pas
ninkas.
■ .......

■■■—■■
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RENGIAMAS VYČIŲ
ŠEIMYNIŠKAS VA
KARĖLIS.

Ateinančio
nedėldienio
vakare, gražioje “Mildos”
svetainėje, darbštus Chicagos apskričio Lietuvos Vy
čių choras rengia smagų
šeimynišką vakarėlį, kuria
me bus ir dainų, ir žaidimų,
ir šokių, ir gardi vakarienė
ir kitokių įvairiausių sma
gumėlių. Šiame vakarėlyje
tegalės dalyvauti tik vyčiai.
PABJURO.

Vakar ir užvakar Chicagoje buvo labai bjaurus oras: apsiniaukę, lyja, visur
pilna purvo, vandens. Blo
gas oras žymiai pakenkė ir
Vainikų Dienai, nors iškil
mės buvo. Ant lietuviškų šv.
Kazimiero kapinių taipo gi
buvo susirinkę labai daug
žmonių, nepasibijojusių lie
taus.
Dabar Chicago kaikurlose vietose primena Veneci
ją. Nuliūdo siela tų žmo
nių, kurių batuose linksmai
teškoliuoja vanduo, o galvo
je slenka paniurusios min
tys apie venecijiečių gondo
las, plaukiojančias tarp na
mų sustojusių eilėmis.

Apskelbimai

RUSIJA SUSITAIKISIANTI LAIKE 60
DIENŲ.

Taip pasakė trečiadienyj,
Chicagos South Shore Coun
try klube, senatorius James
Hamilton Lewis. Girdi, da
bar Rusiją valdančios par
tijos negali ir nenori ka
riauti. Kol buvo caras, sa
ko senatorius, tai liaudis
bent žinojo, kad ji kariau
P-0 AL. RAČKAUS RE na “už carą,” o dabar žmo
GISTRAVIMASIS.
nės neturi jokio obalsio ves
ti karę ir užtat nieko dau
Kadangi p. Al. M. Rač- giau nebelieka, kaip pada
kus, žinomas katalikų vei ryti seperatišką taiką.
kėjas. šiomis dienomis išva
žiuoja iš Chicagos, tai jis KEISTAS THOMPSONO
užsiregistravo pirm birželio
PASIELGIMAS.
penktos dienos. Besiregis
truojant apie pilietybę, p. Nuo gegužės 27 Chicagoje
Račkus griežtai atsisakė už prasidėjo taip vadinamos
sirašyti kitokios šalies gy- “Liuosybės Paskolos” sa
ventojum, o pasakė, jis esąs vaitė, kurioje bu9 varoma
iš Lietuvos ir Lietuvos pi didžiausia agitacija, idant
lietis.
Registratorius iš- kuodaugiausiai žmonių pirk
pradžių nenorėjo, bet galu tų pirmos kariškos paskolos
tinai taip užrašė, kaip p-as obligacijas.
Krūvelė žmo
Račkus reikalavo.
nių pardavinėjančių tas ob
Patartina ir kitiems mū ligacijas kreipėsi prie mu
siškiams registruot'ies lietu sų majoro Thompsono, pra
viais ir Lietuvoje, bet ne šydami pavelyti pardavinė
Rusijoje ar Vokietijoje, gi ti miesto ratušėje. Bet kol
musiais. Taip pat žada pa kas Thompsonas dar nesu
sielgti lenkai ir kitos paver teikė pavelijimą, atsisaki
gtos, bet ne pasivergusios nėdamas, kad jis pamintytautos.
siąs.
’
Vietos angliški laikraš
čiai vėl ėmė vadinti savo
BRANGSTA DARŽOVĖS. majorą “šalies išdaviku,”
Pastaromis dienomis Chl- “nelojališku,” vokiečių bicagoje vėl žymiai pabrango čiuoliu” ir tt.
daržovės.
Krnutuvninkai
teisinasi, kad tie dalykai RUSAI. KALTINA AN
GLUS.
pabrangę delei vėsulų ir cyklonų, kurie sutrukdė susi
i
Pradžia ant 2 pusi.
nėsimus su farmomi8.
Vienas juokdarys angliš jau jus taip trokštate teisy
kame laikraštyje sako, kad bės, kurios vardu ruošiatės
dabar daržovės beveik bran pasiųsti milijonus žmonių į
gesnės už žolynus ir užtat kapus, tai pradėkite, ponai,
,
moterys savo skrybelius ža nuo savęs.” ,
Nesiskubinome patalpinti
da dabinti nebe žolynais,
bet svogūnais, burokais, šitos žinios, nes ji mums iš
rodė perdaug tolyhąa, nuo
bulvėmis ir tt.

džioje karės Anglija visus vy
rus paėmė nežiūrint ar jie yra darbininkais šautuvų dirb
tuvės amunicijos ar anglių ka
syklose. Trumpu laiku pasi
darė baisus trukumas anglių
ir amunicijos, kad Anglija bu
vo priversta sugrąžinti visus
juos į dirbtuves, kad turėti su
kuo kariauti.
Suvienytos, Valstijos perma
tė tą viską, nenorėjo, kad tas
pas juos atsikartotų, todel-gi
Kongrese perleido įstatymą
kuris duotų teisę visiems dir
bantiems Anglių Kasyklose
pasilikti ant vietos, nes Pre
zidentas sako, kad jie dau
gi aus naudos atneš dirbdami
negu į karės laukus siunčiami.
Štai ką prezidentas Wilsonas savo kalboje į Kongresą
Balandžio 14, 1917 sako:
“Palikime anglių kasėją
(m ai nėrį} tenai, kur palieka
me ūkininką, nes ant jo mes
pasitikime. Jis taip-pat mums
ženklina kaip kareivis arba
Laivyne dalyvaujantis”.
THE HUDSON GOAL
COMPANY

Charles Dorrance
General Superintendent
Gegužio 7, 1917.
PIGIOS FARMOS!
GERA PROGA!

40 akerių žemės — juodže
mis su moliu 25 akeriai ap
dirbtos, o kita visokių įvai
rių medžių. Namas su dide
liais 6 kambariais ir didelis
tvartas ir kluonas. Pačta prie
namų; miestas arti — Scott
ville. Senas farmeris parduo
da už mažą prekę $1,950.00.
Atiduoda su mažu inmokėjimu. Oras sveikas. Prašau at
sišaukti ir persitikrinti patys
— tiesiai pas patį farmerį ga
lima atžiuoti gelžkeliu arba
laivu.
A. ARCTKAUSKAS,
R. 2, Box 25, Ludington, Mich.

Pajieškojimai.

BUK PATS SAVO PONU
Nežiūrint kas iš karės virstų.
Karė ar ramu, turAk Ranger
dviratį, tai laiku pribus] dar
ban, bažnyčion, sutarus su drau*
gaiš, mylimąja is giminėmis. Iš darbo va
žiuosi, kada kiti lauks ar eis pėkšti.
Pasirink iš 44 rūšių, spalvų ir dydžio
"RAN6ER" dviratį. Naujame tnusų
kataloge yra naturališkom spalvara dviračių paveikslai. Pilniau*
si eilė dviračių pasaulyje, už Dir
btuvės Kainas, nuo $15.50 augštyn.

Visos Lietuvos Zemlapis

sirinktą Ranger dviratį savo ka
30 dienų bandymams, iš-

važinėjimui, dykai.

Nesiųsk piningu

E

delio katal'igo. Paduoda n Dirbtuvė* luino
mis. su 30 dienų bandymu.

Mautas Eirttra
><
Arck Fram Raagar Railas
Vlaaas Barsląją "44”
GUMAS,
lempas,
ratus Ir dalis par
duodam puse pa
prastos kainos

MEAD CYCLE CO.
CHICAGO
oerr. 12-F
1

FARMOS!!

Vyrišky DripioyBargtnii
Nauji, neatimti, daryti ant
užsakymo siutai Ir overkotal,
▼artės nuo 23* iki 150 .dabar
parsiduoda po fl( ir 25 doL

Nauji, daryti gataviml nuo
|1S Iki |SS siutai ir overkotal,
nuo |7.S0 iki 11 doleriu.

kailiu

Pilna*
pasirinkimas
pamuttų ovorkotų.

Visai mažai vartoti alutal ir
overkotal vertės nuo 225 iki
285, dabar 25 ir sūrėčiau. Kelnėa nuo 21-50 iki 84.60. Val
kų siutai nuo 22.00 Iki 87.60.
Vallsos ir Kuperal.
Atdara kasdiena^ nedėliotais
Ir vakarais.

1 uvu naują dideli dviračių katalogą dirbtuves kainom,

1415 8. Halsted st..

FARMOS!!

Parsiduoda Dldžlaustojh Amerikoje
Lietuvių kolonijoj,
kame yra 380
Lietuvių apsigyvenusių.
Puikiausio)
aplelinkėje
Scottville, Mich.,
kur
kraštas lietuviams apsigyventi. Oto
nais yra Farmerlų Draugystė,
yra
letuviška parapija. Todėl kreipiamės
Jus. kurie norite turėti geresni gy
venimų pirkite pas mus farmas, kad
galėtumėm visus anglus ir vokie
čius, iš tos kolonijos išprašyti. Mes
turime Iš jų suėmę Jų farmas Ir no
rime jas parduoti, turime didelių ir
mažų farmų, gyvuliai, mašinos ir ki
ti reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
dame ant išmokesčio. Norint gauti
daugiau informacijų rašykite mum*,
o gausite gražų kataliogų ir mapų.

ANTON KIEDIS,

Peoples State Bank Bldg.,
,
Scottville, Mich.

S. GORDON,

Cyciec^m-y bėgt. (2-F chk.*., m. Pri.i,.ki«

IŠKIRPK KUPORR IR SIŲSK TUOJ I

A. A. SLAKIS

Šalčius,

m.

Zemlapis (tarodo sienas, kokios turi
būti laisvos, neprlgulmlngos Lietu
ADVOKATAS
vos.. Kauniečiai, vilniečiai, suval
kiečiai ir Prūsų lietuviai — visi ras
ant jo savo bažnytkiemlus, mieste 3 Miesto ofisas:
Room 824
lius ir miestus.
19 So. LaSalle St., Chicago, III.
Į Zemlapis didumo 24 colių Ilgio ir
Tel. Randolpb 6246
20 pločio, spalvotas, vardai atspau
sti aiškiai, (skaitomai.
Kaina 1 žcmlaplo 60 centų. Už
Gyvenimo vieta
sakant du ar daugiau, po 50 centų
8255 So. Halsted Street
kiekvienas. Agentams kainos pūgai
sutarties.
Tel. Drover 6326
laiškus su užsakymais ir pinigus
siųsti: M. ŠALČIAUS vardu, lt. 703, VfeVfeTVVYVYfefeVfeVVfeTfeTVmTfe
31 W. 110 St., New York, City.
ftioiiitumin o non n n n nti n tinon

30 ditty išbandymui jup™^
štais,

sutaisė

ffefefe fe fe« • fe fe fefefeVfefefefe VfefefeTfel

Chicago. i

nų Itmėgtnlaa propozicija. Jokios ataakomybca ūme am »av*a seimu.

____ Miestas -.

..Vaisi..

F1A5TER
Labai Pigiai Parsiduoda

5Y5TEn

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina tirpimo
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI

NAUJI PIANAI
Savininkas priverstas parduoti pusdykiai, nes. pri
verstas apleisti Chicagą. Pianas naujas ir gerame sto

vyje.

Kas pirmesnis tas geresnis.

Atsišaukti veikiai

ypatiškai, telefonu ar laišku pas:

P. MULEVIČIUS

X»»i it

VISUR.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą
laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing
ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos masinos siuvi
mo skyriuose.
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklą bile laiku—
dieną ir vakarais ir gauti specialiSkai
pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mierą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL

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

J. F. KASNIOKA, Pirm.

118 N. LA SALLE St, Kambaris 416-417
-----------------------------ir vesti benų arba orkestrų. Blai ly lietuvių randasi virš 200 šeimy
vininkas — pajleškau vietos tuojaus. nų ir daug pavienių. Reikia pažy
Meldžiu gerb. klebonų kreiptis sekan mėti, kad randasi tiktai vienas lie
čiu adresu:
...
tuviškas biznis, išimant karčiamoa
J. NOMEIKIAVIČIUS,
CHICAGO MARKET CO.
117 Forest St.,
Hazleton, Pa. 1129-33 Indiana avė., Sheboygan, Wis
Paieškau savo vyro Adolfo Kun- —............................................................... ——.. GERA PROGA.
čiuno
paeinančio iš Kauno gub.,
Jauna pora priversta paaukauti
Telšių pavieto, Židikų parap. Girdė
jau, kad praeitų vasarų buvo Chica savo puikius, beveik naujus rakan
goje. o dabar nežinau kur gyvena. dus už retai pigių kainų, 2170.00 se
Kas apie jj žinote praneškite sekan klyčios setas, tikros skuros už 236.
Vėliausios mados valgomojo kamba
čiu adresu:
rio rakandus. 2 puikiu dlvonu, daMRS. ANELĖ KUNČIUNIENĖ.
venport, taipgi 2525 pianų su 25 m.
West Frankfort, III.
gvarantija už 2115 ir 2225 Vlctor su
šia
Paieškau gyveninio vietos prie ne brangiais rekordais už 200.00.
didelės ir blaivios šeimynos Ken- yra retas pigumas ir jums apsimo
singtone, III., netoli Kenslngton avė., kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
maž-daug šioje vietoje: tarp 115-tos, te. Viskas vartota vos 9 savaites.
116-tos, Front avė. Ir Michtgan avė. Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
Geistina, kad nebūtų daug burdln- kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 4922
glerių. Kas turi tokių vietų, meldžiu So. Kedzie Avė., arti 22-ros gatv.
Chicago, Iii.
atsišaukti laišku sekančiu adresu:
J. JURKV1ČIA.
2251 W. 23rd Place,
Chicago, III.
Iki 6 vai. vakare galima pašaukti
Phone Kenslngton 3821
telefonu, Pųllman 3417.
Paieškau savo švogerkos Onos Ruklutės.
Pirmiaus girdėjau gyveno
IJrooklyne, N. Y., o dabar nežinau.
Meldžiu atsišaukti arba kas žino
apie jų praneškite man, nes turiu
labai svarbų reikalų.
STANISLOVAS MITKUS,
Westvllle, III.
P. O. Box 626,

—

Paieškau Jono Pnulalčlo, Kauno
gub., Raseinių pav., Jurbarko par..
Greičių kaimo. Malonėkite atsišauk
ti sekančiu adresu.
A. K. W.
933 West Maln st, Morristown, Pa.

i ii----------

■■

.

REIKALINGA.
Vyčių Draugas — katras mokytų
vakarais jnunuomenę, o šventėse šv.
mišių chorų. Galėtų gauti atsakan
ti darbų mieste, o prie to nuo vy
čių Ir choro extra Jetgos.
Atsišau
kite katras Iš dudorlų ant sekančio
adreso:
LIETUVOS VYČIAI,
C-o Hev, Ignatiu* Abromaitis,
726 Talbot avė., ’
Braddock, Pa.
Tuojau reikalingas vargonlnlnkaa
Algos 260.00 Ir tnclgos. įteikia «aRelkalauju gerų atsakanti vargo
nininkų mokanti vesti chorų Ir mo
kyti valkus.
KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.

krlatljonautl.
ties pas:

Geri vargonai.

Kreip

REV. J. MIRIUS,
Elsworth, Po.

ANT PARDAVIMO.

DR. PAUL M. ŽILVITIS
Ir CHIRURGAS
LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofisas:
3203 So. Halsted St.

Prieš City HaU

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiUĮ
| JOSEPH C. W0L0N |

Phone Drover 7179

Realdencija: 3341 S. Union Av.
Phone Yards 537
Ofiso valandos:: 9 iki 12 a. m.,
2 iki 6 p. m., 7 iki 9 p. m.,
Nedėliomla 9 iki 12 a. m. .
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS ADVOKATAS
“ Kamb. 324 National Life Bldg. g
29 So. LaSalle St. ■
— Vakarais 1566 Milwaukee Avė. S
Central 6390
Rasidence Humbold 97
CHICAGO. IL.

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tel Drever 2041

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Dr. C. Z. Vezelis
LIBTUVIB D EN TĮSTAS
▼•landos: nuo 0 ryte iki • vak
Nedėliotai* pagal eatarimų.
4713 Re. Aahlaad Avė
art 47-too gatv*»

"DRAUGI"
▼a a a afeafefefefe«araTrfeTTafewrfe

•F. P. Bradchulis
Telefonu McKInley 5784

Dr. E. G- KLIMAS

DR. A. K. RUTKAUSKAS

LIETUVIS GYDYTOJAS

GYDO VYSOKIAS LIGAS

2427 2*. Wnttr* Iltį.

tinpat W. 12 |ihit

Ligoniu Priėmimo Volandoe:
ryto mota nuo 8 iki 10 volandoe po pietų
nuo 2 iki 4 Ir vakare 7 iki 8:30.
Šventomis dlenomil'ii ryto 8-10
Ir nuo 2 iki S po pietų.

e Lietuvis Advokatas
ATTORNEY

AT

LAW

* 105 W. Monroe. Cor. Clark St
• Room 1207 Tel. Randolpb 6698.
CHICAGO. ILL.

Oyv.: 3112 S. Halsted I
Telephone Yarda 2300

Atidarymas naujoj ilsioj

Laikrodžiu Krantinis.
Turėsiu dideli Išpardavimų atida
ryme naujos vietos.. V lakų, kaipo
naujoje vietoje parduosiu piginus,
kaip tik galimo, tai yra ui tiek, ui
klek aš pats pirksiu, kad tuo nau
joje vietoje uignnėdtnns kiekvienų,
kuris tik ateis pirkti. Taigi, kam tik
ko reikalinga iš auk
sinių, sidabrinių ar
kitokių daiktų, malo
nėkite atsilankyti pas
mane, ir Jus persitik
rinsite, kad nei vie
name auksinių daik
tų štore negalit gau
ti pigiaus, kaip pas
mane, nes aš norėdamas užganėdin
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
pigiai vlskų parduoda.
Taipgi, Jeigu
kam reikia aki
ntų dėl Rkanda-i
mų akių, tai a___ _
telkite pas 'mane, o aš Jums prirink
siu akinius knogerlausla.
Taipgi užprašau visus senus savo
kostnmrrlua | naujų vietų ir meldžiu,
kad Ir ant tollans mane remtnmėt,
kaip pirmiaus, o aš Iš savo pusės
stengsiuos kiekvienų užgnnėdlntl. I’lr
minus oš gyvenau: 22.r>« W, 22 st.
dabar-gi persikėliau | naujų Tletų —2128 W. 22 St., tarp Leavftt Ir Hoyne
avė., prie pat didžio teatro.
Kiek
vienų užprašau atsilankyti | naujų
vietų.

Parsiduoda
moderniška
lietuvių
VAROONININKA8 atsakantis ga bučernė ir grnserpė. rulklal (reng
lt vesti chorų ant 4 Ir 8 balnų. Ilgų ta ir pnlymėttnal Meniškoj vietoj, 2128 West 22nd 8t.,
matų praktiko* nu paliudijimais ir blents atsakančiai'..Išdirbtas, tarpe
lietuvių ir kitataučių. Slam^ pileatagoru balau. Galiu ir aakrlatijo:

P. Miller
Chicago, III.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Darų, Lantų Rėmų Ir Stegtnio Poplaras

CARR BROS. VVRECKING CO.
__ 3003-3039 S. HALSTED ST.,

CHICACO

BANKES
COFFEE 26
The
Best'

GARSI SANTOS KAVA.

4Qp

Visur parduodama po 28c ir
po 30c
SVIESTAS
kur )n« ga
lit gauti

45c

I 1 WKgr glDfe
1378 Mmraakaa av.
8084 Mlfiraukaa av;
M84 Mlnraaaaa av.
1610 W Madl«aa at.
2880 w Madlaaa ak.

RYŽIAI

COCOA

osrlanalnš rultaa,
12e vartša. n 1
paralduoda O '
ai

Gariauala Bankaa.

1*44 W Chleaaaav.
1888 Raa laiaad av.
2612 W. Narth av.
1217 a. Halatod aL
1888 S. Halatod aL
18(8 W. 12th at.

ll(g W. MBd (L

aulyglnatu
lumt tokia.

1-8 av.

routh

14c
am«

ROM W«at««nli av

8487 8. Halatod n.
4728 8. Aahlaad av.

alb

Pulkui Stilius
Šilutis
OfeTH BIDfe
«04 W. Dlvlttoa ai
780 w. Marth av'
2M0 Liaeola av.
2244 Uneoln av,
8418 N. Clark St.

