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VOKIEČIAI LAKŪNAI BOM
BARDAVO LONDONĄ

RUSIJOS SOCIALISTAI TALKININKAI PRIVER KALĖJIMAN SIUNČIAMI
NEUŽSIREGISTRAVUTĖ PASITRAUKTI.
PRIEŠINGI WILSONUI.
---- -----SIEJI IR REGISTRA
Pažangieji ir demokratiniai Atėnai, bijį. 14. — Kara- CIJOS PRIEŠININKAI.

NUMALŠINTA SUKILĘ TRIS RUSŲ PULKAI

birž. 34. — šita ištikimoji kariuomeIštikimoji laikinai vyriau- nė užėmė pozicijas priešais
laikūaščiai pagiria notą. . ’bus Konstaipnas atsisakė
New York, birž. 14. — sybei rusų kariuomenė vei- sukilusius pulkus. Generolas
_______
nuo sosto to reikalaujant
kiai apsidirbo su sukilusiais vadas pasiuntė sukilusiems
Petrogradas, birž. 14. — talkininkams. Tuo tikslu Brboklyno federaliam teis
karės fronte kareiviais, ku- ultimatumą, reikalaudamas
Paskutinė prezidento Wil- čionai atkeliavo speeialis me nubaustas kalėjimu mo
riems nesinorėjo tolosniai išduoti maištininkus oficie-8
šono nota čionai pagimdė Prancūzijos pasiuntinys, se- kytojas Rerman P. Jxvvine,
kariauti, bet sekti taikos ša- rius ir maišto vadovus,
visokeriopą ūpą. Pažangieji uatorius Jonnart. Jis vardu 23 metų amžiaus, už neužsiliniukų pėdomis.
j Sukilusieji pamatę esą apir demokratiniai laikraščiai, talkininkų pareikalavo, kad registravinią birž. 5 dieną.
katrie remia dabartinę vy- karalius Konstantinas abdi- Gavo 11 mėnesių ir 29 die Pirm kelių dienų rusų ar- supti, mėgino stoti derybosmijos vadas Rumunijos na. Bet Filipov sukurstė diriausybę, apie prezidento kilotų ir sostą pavestų savo nas.
ii'onU,
gen. Ščerbatov, išlei- džiumą kareivių nepasiduo"VVilsono notą išsireiškia antrąjam sūnui Aleksan- Levine po rbgisthičijos
nuėjo Suv. V. maršalo biu- do įSfymą išginkluoti tris ti.
su pagarba. Notą* pavadina drai. Taip ir įvyko,
tiesiog amerikoniųęs diplo- Į Graikijos karaliaus Kon- ran ir pasisakė, kad jis nc- pulkus, kurie pasirodė mu-į Tuomet ištikimiems ka
- --------------------matijos veidrodžiu.
stantino pasistatymas prieš užsiregistravęs. Ten jis bu sių linijoje nenaudingi ir reiviams įsakyta atakuoti
j sukilusius. Paleista į juos
Tečiau socialistų rate- talkininkus, šitiems darė vo suimtas. Teisine pasitei negeistini.
NUSKANDINTA DU DIDELIU GARLAIVIU
liuose, prieš kuriuos toji daug visokių ūesmagumų ir sinimui pasakė: “Aš nema Šitų vietą užimti buvo keli šūviai iš lauko armotų?
VOKIEČIAI LAKŪNAI
NUSKANDINTA DIDE nota buvo taikoma, padarė trukdė veikimus Balkanuo- nau, kad užsiregistravimas įsakyta kitiems trims pul- Šito užteko. Sukilę kareiviai
mažą įspūdį. Socialistai inTodeJ
^oniis dieno butų geras daiktas, todėl ir kams iš kitos divizijos. Te- pasidavė be jokių sąlygų ir
UŽPUOLĖ LONDONĄ.
LIS GARLAIVIS.
čiau šitie trįs pulkai atsisa- išdavė Filipovą ir kitus,
tam prezidentą, kad šis mis buv0 nuferta Pavarta neatlikau tos pareigos.”
kė klausyti įsakymo ir su-! Valdiškuose sluogsniuose
Nužudė 97, sužeidė 437
Paryžius, birž. 14. — Nar Vartojus peraugštus tonus ir karalių Konstantiną praša- Benjamin Monges sicilėnuo sos^°>
31S ne' nas, 29 m., nubaustas viena kėlė maištus prieš savo ofi- j todėl kilo didelis džiaugdančioji laivė Atlantike nu išsireiškimus, kuriuose sužmones.
diena kalėj iman. Teisme pa cieriųs. Nutvėrė jie vieną smas, nes įsitikrinta, kad viskandino South Atlantic li statyti principai, nesutin- paklausytų.
Tečiau karąTius kažkodėl aiškėjo, kad jis nieko nežino pulkininką ir kelis kitus ofi- (šokią kariuomenėje anarLondonas, birž. 14. — Vo- nijos garlaivį “Seąuana,” , kantieji su socialistų panesipriešino, talkininkų rei jęs apie karės registravimą- cierius, nupiešė jiems ofi-^tiiją "panaikins ištikimoji
kiečių lakūnai vakar užpuo kuriuomi keliavo 550 kėliau- žiūromis.
kalavimą išpildė ir talkinin si. Kuomet jam paaiškinta cieriškus ženklus ir skau- vyriausybei kariuomenė.
lė ir bombardavo rytinę ši ninkų. 190 žmonių žuvo.
Kadetų organas “Rieč”
visas reikalas, jis sutiko ne džiai apmušė.
Rusai valstiečiai ištikimi
to miesto dalį. Buvo atskri U Seąuana” pirm karės rašo, kad prezidento Wilso- kai šiandie tenai yra laimė
vyriausybei.
dę 35 vokiečių lakslytuvų. buvo žinomas vardu ‘/City no nota skambina mirties ję svarbų žygį. Graikija tik užsiregistruoti, bet ‘ir Po šito ištikimoji vyriau
sybei kariuomenė išrinko Valstiečių kongresas ap
Prieš užpuolikus paleista of Corinth.” Prigulėjo kom tonu kareivių ir darbininkų ateityje jau hetrukdys tal kariuomenėn įstoti.
Anarchistas
Louis
Kraspecialį komitetą ir šis vi- tarė atsitikimus Kronštadte
darban visos Londono anuo panijai “South Atlantic atstovų tarybos užsieninei kininkams vejkimo.
mer
nubaustas
dviem
mc-'Šiems
savo kareiviams pra- ir kuone vienbalsiai prieipė
tos. Anglų, lakūnai žaibo Navigation Co.” Paryžiuje, politikai. Sako, turime nuogreitumu pakilo padanges- Turėjo arti 0,000 tonų intfl-!]at atkartoti prezidento Wil- KAS MĖNU, TUKSTAN tais kalėjimo ir 10,000 dol. J-nešė, kad jie klausytų savo sekančią rezoliuciją:
pabaudos ijž platinimą lite- oficierių. Paskui tasai ko- “Šitas kongresas trokšta
TIS
na ir puolėsi kovon su vo- Pimošono žodžius, kad šitie ne
raturos pneįi registravimąsi, mitetas nutarė imties aš- pranešti Kronštadto gyven
Idečiais.
tiktai duos teisingą santaibirž. 14. — j Be to dar nubaustas viene-'iriausių priemonių prieš tojams, kad valstiečiai neAnot oficialio pranešimo NUSKANDINTA Al
RI- ką, bet taippat ir užtikrini- Suv. ValstijL.r vyriausybė
tuos .tris snkilusnuu-pulkiis, siųs jokio maisto ton tvirto- *»kiečių lakūnai perneetoK
■ uny
t/usfmą- yra sumaniusi! kas* mėnuo riais metais kalėjimo už
užsiregistraVimąsi.
kuriems vadovavo sūkiTę vėn, jei miestas kuoveikiaus
.hnis bombomis nužudę 97, o
---------—
šia s kares.
tūkstantį savo išlavintų la Kramerio sėbras Morris oficieriai, turėdami virsinesujungs savo revoliueijisužeidė 437 žmones. Nuosto Boston, Mass., bij~ž. 14. — Tuo tarpu kareivių ir dar- kūnų pasiųsti Prancūziją.
I
Beckcr
nubaustas
1
.metais
ninku
kažkokį
Filipovą.
nių jėgų su visos' Rusijos jė
liai todėl dideli, kad viena Vokiečių nardančioji laivė bininkų atstovų tarybos or- Tuo tikslu su didžiausia pa
ir
8
mėnesiais
kalėjimam
Nuskirta tam tikslui veik- gomis, ir. jei nepripažins lai
bomba pamesta ant mokyk nuskandino Leyland kompa-! ganas rašo:
skuba gaminami lakstytuvai
generolas. Šitam pavesta kinos vyriausybės.”
los, kur 10 vaikų nužudy nijos garlaivį “Angliam” “Prezidentas
Wilsonas ir tūkstančiai lakūnų lavi Philadelphia, Pa., birž. 14.
Miesto majoro Smjtho įsa dvi kavalerijos diviziji, du Be to valstiečių kongresas
ta ir 50 sužeista.
Kiek iki šiolei sužinota, žu- klįsta, jei įsivaizdina, kad nami.
Kiek sužinota, anglai tik vo 4 žmonės.
tokios rųšies pažiūromis bu- Suv. Valstijų vyriausybė kymu policija apvaikščioja pėstininkų batalijonu, viena pareikalavo, kad vyriausy
vienų užpuolikų lakstytuvą “Anglian” buvo išplaukęs tų galima atsiliepti į revo- mėgins pagaminti tokį mil- visus namus ir ištirinėja, lauko artilerijos batareja, bė Kronštadtui pasiųstų ul
nurnušę, gi kiti pasprudę iš Bostono gegužės 30 dieną, 'liučijinę Rusijos tautą. Ru- ž iiišką oro laivyną, kad bu- kas yra nėužsiregistravęs.; viena divizija apginkluotų timatumą tųojaus pasiduoti.
su- motorinių vežimų ir liepta Jei sukilusieji to nepadary
atgal.
Gabeno amuniciją ir maistą! sijos revoliucijinė demokra- t galima vokiečius įveikti Neužsiregistravusieji
sutraškinti sukilusius pul- tų, tuomet prieš juos imties
Londono rytinė dalis ap7 vertės poros milijonų dolc-,tija žino, kad kelias prie vi i oro — sunaikinti jų ap- imami.
aštrių priemonių.
gyventa bėdinų žmonių. Ir rių. Tūrėjo arti 6,000 tonų suotinosios taikos, kurios 1 įsus, arsenalus, ginklų ir Denver, Colo.. birž. 14. — US’
šitie todėl daugiausiai nu intilpimo.
ji taip daug pageidauja, yra a nunicijos dirbtuves ir tuo Suimta 77 žmonės, kurie yra
VOKIEČIAI APIE WIL- gyvena didelis taikos apaš
kentėjo.
tik susijungimas visų pa 1 ulu priversti maldauti tai- atsisakę registraoties.
talas, Wilsonas. Ar jis ateis
SONO NOTĄ.
ŽUVO RUSŲ NARDAN saulio darbo klesių kovoje 1 »s.
PADIDINO
OFICIE
jiems su pagelba? Ne! Už
VOKIEČIŲ SPĖJIMAI.
prieš imperijalizmą. Ne Pirmutinis amerikonų laČIOJI LAIVĖ.
RIAMS
IR
KAREI
Amsterdam, birž. 14. — duoda jiems smūgį į pečius.
įstengs mus suvilti augštie- 1 inų korpusas keliaus į
VIAMS ALGAS.
Amsterdam, birž. 14. — Petrogradas, birž. 14.
Apie prezidento Wilsono Tasai taikos apaštalas siun
ji tonai, arba neaiškus išsi- T ’aneuziją gal už mėnesio,
“Beri i n Morgenpost” rašo, Karės laivyno ministerija reiškimai.”
Washington, birž. 14. — notą, pasiųstą Rusijai karės čia jiems pranešimą, kuriam
< xal kiek vėliau.
kad Anglija sumaniusi savo paskelbė, kad Rusijos nar
Lakstytuvų fabrikantai Vyriausybė visiems oficie- programos reikale, “Berli- prokliamuoja karę net ligj
paskutinio galo ir perspėja
sostinę Londoną pamainyti dančioji laivė “Barsetant” ZURICH, birž. 14. — Čia y sižadėjo pristatyti kiek riams ir kareiviams, kurie 'nėr Tageblatt” rašo:
kokiuo kitu miestu dėl daž- gegužės 16 dieną išplaukusi gauta žinia, kad Austrija 1|< reikia oro mašinų kaip bus siunčiami į Europą Į “Talkininkai,
žinomas juos prieš ištiesiamą iš už
• v savo prieplaukos ir iki šaukia kareiviauti visus 17
naus vokiečių lakūnų užpul 1S
. Valstijoms, taip ir tal- prieš vokiečius, padidino ai- daiktas, labai užganėdinti ir sienio taikos ranką.”
Vokiečių socialdemokratų
dinėjimo.
į šiolei nesugrįžusi atgal. Be. metų vaikinus.
inkams.
gas 20 nuošimčių.
pilni dėkingumo prezidentui
abejonės jinai yra žuvusi.
Wilsonui, kad jis pasiskelbė organas “Vorwaertz” tvir
6 MĖNESIUS LAIKO
talkininkų advokatu jų ko tina, kad “Wilsonas pagei '
DUODA ANGLIJAI.
voje prieš demokratijos dal,ja> idant žm,,nSs a8lauTURBUT DAUGELIS ŽU
Petrogradas,

97 ŽMONĖS UŽMUŠTA IR
437 SUŽEISTA
VOKIEČIAI ŽUDO MOTERIS IR VAIKUS

Copenhagen, birž. 14. —

VO NUO PLYŠIMU.

“Me. turime vilti, kad i «ę- Paryžius, birž. 14,-Amu
Sis mėnesius Anglijos stovis nicijoR
5ovini„ iirMuv5j
nudurs tekiau padė3taaii,bstiko gmarkug- plyšimas.
kad «n ja viskas bus pabaig-Daugel.s (larWnirki; a,lžai.
ta,” pasakė vakar Vokieti-1^
gkaįt,iūg
jos karės laivyno ministeris
nežinomas. Iš dirbtuvės pa
phrlnmente.
likę tik vieni griuvėsiai.
Taigi Vokiečiai vis dar
mano Angliją badu mimąATKELIAVO RUSŲ
rintii
KOMISIJA.

GEN. PERSHING
PRANCŪZIJOJE.

Washington, birž. 14. —
Į Suv. Valstijas atkeliavo
Paryžius, Tjirž. 34. — IS Rusijos karės komisija, kuAnglijos Prancuzijon su sa-Jriai pirmininkauja Borvs A.
vo 'štabų-'atkeliavo r‘Suv. Bachmctjev. Komisija keValstijų gen. Pershing, kurs liavo per Japoniją. Išlipo
tenai vndbvaus Siunčiamai vienam Ramiojo vandenyno
Viskas brangsta. Pabr go ir šios šalies vėliavos. Mrs. Charles B. Nelcamp,
mtt.šių laukan amerikoną (uoste. Šiandie iškeliauja į
čiunaif Keliaus per Chicago.; Brooklyn, N. Y., mokina motei , kaip paai&iuti pačioms namie vėliavas.
kariuomenei. 3 .

priešininkus.

Wilsonas

V’etus ske™tu8i-

praktikavo savęs užsiginiimj Paskui butų galima jiems
ligi to laipsnio, jogei ge- sus’i)r,dlu°lii i
riausiai bntŲ padaręs, jei tfj ■ ėlermania sagp:
r
nota būti, užvardinęs: “Wilsenas prieš Wilsoną.”

“Kad

n,sams POItaUa>M
iSmin,i- ‘aH‘>’dakai

,, . dabar į karės laukus pasiun“Vossisehe Zeitung” gi
, ...
, . 4<rn
-j
te demokratini. IVdsoną.
antgalviu “Taikos preziden- _ . a. ..
, , . , ,
. ,
,,
Paskutinei valandoj dabar
to karingas pranešimas ra-1
’
r
nori
į
niekus
paversti
tarp
šo, kad vokiečių prigimčiai
tautines socialistų , konfe
yra nesuprantamos daiktas,
rencijas, ypač diskusijas
kaip galima vienu žygiu
... apie
. taikos
i
v apie
Gali karsvaioti
reikalus
v;. karės
. ,.tikslus.
a. ,,
ir stengties prailginti kary. |Hm
Wilsonas nerašo Rusijai
ORAS.
apie taikos paskubinimą,
bet, kad neleisti tai šaliai pa
Birželio 14, 1917 m.
daryti taiką.
•
“Daugelis rusų revoliu
cionierių turėjo su didžiauChicago ir apylinkės,
siu pasiilgimu žiūrėti Ame- ^Gražus oras šiandie.ir rytoj;
rikos pakraščių pusėn, kur j rytoj kiek šilčiau.

arBT«TT«TVTTtTVVVTVVlT**WV

kurios kariauja už paverg
tų tautų jjaiiuŲsavimų.
Visos tautos tikisi, kad ue
veltui šiandie kraujas lieja
mas, kad žmonių kraujo
klanai visoms, kad ir ma
žiausioms tautoms užtik
rins laisvę, taigi ir laimin
gesnę ateitį.
Jei taip įvyks, tai bus pa
laiminti šios karės vaisiai.

BEDIEVIŲ RELIGIJA.

»t

f
AtiduokiteV
adaujautiems
jų pinigus!

“DRAUGAS

Kctvergas, birž. 14, 1917 m.

1 kimas yra po visuomenės
akimis. Bet katalikiškoji
Lietuvos visuomenė nenori
ir negali duoti, kad stirnas
ganytų vilkai.

P. Berželis No. 67 “Dar
bininko” rašo, kad mieste
V7ERGIJOS
Montdllo, Mass. nepersenai
l'renumerato* kata*:
V dienus ia
jau
CMcacoja metanu
praėjo, Bet
nusižudė socialistas F. Ur
6 meneaifMūM ......
vis dar tarpe mus
8
••,...
bonas. Laidotuvės jam iš
yra daug vergų,
KltnoM a. V, aoiMtuoM mĮjiemi
kurie yra atstu
C mėnesiams ,.....
kėlė
socialistai
su
laisvama

PETROPAULOVSKOJ
miami nuo savo darbo beširdės /
8 mėnesiams ..*...
verg-mistrės-LIGOS.
Ketverro laida ........................\ $!.*•
niais. Lavonų atlydėjo į
TVIRTOVĖJE.
Yra labai lengva išvengti ma
Perkant atskirais numeriais visur
žų kliūčių išaugant j dideles,
“
Tautiškąjį
Namų
”
3
biržpo te.
jeigu uolai atida ant to atkrei
Prenumerata aokasl llkalao. IM*
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
po pietų apie 2 vai. Kada
Petiopovlovskoj tvirto
kas skaitosi nuo užslrakymo dienos,
link paties savęs ir savo šei
na nuo Nauju Metu. Norint perinai*
karstų
pastatė
ties
estrada,
mynos
tai vis alfikli.
vėj
sėdi
užrakinti
35
seno
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
Nuo skaudėjimo pilvo iržarsenas adresas. Piurei nėriausi* siu
išėjo
p.
AL
Petrauskas
su
Bios valdžios ministeriai h*
HįĮ. kaipo
plovimas skaudiiansti » i&porkant krovoj* ar easreM
gerklča intraukiinui j save
•‘Money Order" arba Įdedant pinigas
raudonu
bukietu
savo
rūbo
Žmonės,
kurie
pasivadino
j
priemonių,
kad
tik
visuottie-Jkiti
senojo
rėžimo
tarnai.
PROHIBICIJOS
apmalšinimui duEulio, m
1 registruot* Išlika
voa ir «u*V skaudįj in»o;
atlape
ir
ėmė
griežti
smui

nė
nepriverstų
tų
komitetųJ
Suimtieji
labai
saugojama,
REIKALE.
“
Centraliu
Komitetu
”
ir
įRedakcijai prisiųstieji raitai Ir
korespondencijos nesraJinami.
jei
autorius, atsiųsdamas toki raitą, neŠioj šalyj labai dažnai ir ku. Paskui “Mokslo” drau sisteigė šiltų vietelę New atiduoti badaujantiems jii Be paprastosios sargybos,
apsirgiMcia esąs iš geriausių na
pairnil ir neindeda krose* ienklelle
gijos choras p. Petrausko Yorke, neišsiuntė L. D, pi pinigus. \
1 atskiros tvirtoves kamoros,
minių gyduolių, esančių ant
•oarąžlpissui. visokiais reikalais kroi- daug kalbama apie prokibipardBvi»nO-*-J5c, nž bonkutę.
ptantles adresuokite:
vedamas
padainavo
savažukuriose
randasi
naujai
su

nigų
badaujančiai
Lietuvai
Laisvamaniai tautininkai
Nuo Reumatizmo, PuiUro*. NpuraliNes tai gyvas šalies
DRAUGAS PUKUSMING OO.. ORO., cijų.
ffijoe, Pvrsiialdynio, A|iNlubiiuo, Dantudžiui
dainų,
himnų
“
Lietu1MP W. deth^strect, Chteago,
imtieji,
saugojama
ypatin

SkeuiUųiaio,
Diegliu ir Skauilėjlnio Kru
prieš
Amerikai
stosiant
į
dar ir antrą kluit; sudarė
reikalas. Prohibicija —reiš
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu reumaTat
MefUnier
diif.
tilku
liyu.
naudoki
---------- XX ----- ---- .
kia šios šalies gyventojų pa va tėvynė musų.” Apeigas‘karę su Vokietija. Nuo lap- pinigų siuntimui tuomi, kad gų atstovų revoliucionierių
“D B A U G A V
HIM.EXPEU.ER,
Utknantan Daily Friepd
iiuosavimas iš alkoholio užbaigė p. Z. Jankausko pa .kričio iki balandžio mėne- vien pašelpai sudarytąjį kariuomenės.
PobUshed daily eaoept Sundays by
kaipo amą Ir uatikCtinų draugų šeimy
moksllas.
(
Rėžimas
naujai
suim

siui
laiko
buvo
gražaus.
Centralį Lietuvių * Dienos
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir
DRAUGAS rUBIdSMIVG <®, INO., vergijos, kuri šimtus tūks
50c. bonkutę; galima gauti visose apISO* W. ddtfc Street, GMcapo, DUnols.
Iki
šiol
mes
žinojome,
kad
tiems
ministeriains
ir
ki

tiekoae arba pas pati fabrikantu—
Komitetą
pakeitė
politišku
Katalikų visuomenė ėmė
T»t McJtinjpy <U<. BitaJblished IMI tančių žmonių kas metai be
F. AB. RICHTER A CO.
p. Petrauskas yra artistas nerimauti, kokiems-gi tiks komitetu. Raudonasis Kry tiems senosios valdžios tar
'Tarme of Subscriptlon: In Cklcago
tNeehington Mreet. Ns« York.
kr nwM •» w»ar per y«pr yt.oo laiko pačioje žydinčioje jau
dainininkas ir muzikas. Da lams laisvamaniai laiko ne- žius neturėjo priežasties ne- nams palikta tas pats, koks
Outsjde Chlcapo by mali (<.(• nystėje, nuvaro į kapus.
Vkursday edlticn UM. At Maws
tikėti K7unitet.il, kuris buvo vartojama senosios
aunds Se. a copy, Advertlelng rotos
Deja, tik tos vįos kal bar iš p. Berželio gauname išsiuntę apie 200 tūkstan
aa appllcatien.
z
•
patirti,
kad
musų
kompozi

bos neišsipildo, vis rolesniai
čių viešų pinigų skirtų varg teturėjp’tik vienų tikslų su valdžios, Užrakintiems duo
paliekamas išrišti tas klau torius tapo naujos religijos stančiai Lietuvai. P. Biel rinkti ^pinigus ir išsiųsti dama /kasdien po 40 kapei
simas. Bet nereikia gi nei vargamistra ir kunigužiu. skis bandė paklausti, ar tie juos badaujantiems. Bet kų maistui. Pasimatyti ne
I
norėti, kad įsigyvenę visoj Buzovų, Mickevičių ir kitų pinigai tebėra Raudoname kada tas Komitetas apsi leidžiama.
šalyj svaigalai su viena die religijų pamėgdžiotojų są Kryžiuje, nes laisvamanių skelbė esąs nuolatiniu Cen Susirašymas kontroliuoja
na butų panaikinti. Ir jie rašas didėja. Ponui M, Pet Centralis Komitetas senai traliu Komitetu, atskiru ma. Eks-ministeriams lei Jūsų pinigai turi būti pa
nuo korporacijų užsiiman sta vilkėti savus rukus.
turi savo stiprių, turtingi; rauskui naujame jo pašau nieko niekam nesakė.
dėti geroje saugioje vals
Atimta
iš
jų
visa,
kas
ga

kime
linkime
visokios
klo

tijos bankojo
šalininkų. Šitie gina juos
Tas p. Bielskio nuėjimas į čių tėvynės šelpimu, tada lėti; patarnauti ųusįžudyties.
J
\
vyriausybė
laisvės TROŠKIMAI nuo. grosiančio pavojaus.
Raudonąjį Kryžių Wash- Washingtono
Pasivaikščioti lei
turėjo pasistatyti klausimų, inuų
A7.I.Tn.TK
Bet kaip visoks piktas
ingtone
buvo
lyg
širšių
liz

džiama du syk į dieuų po
SUIMA NEUŽRE
OF CinCAGO
mažu-pamažu su šaknimis
do
pajudinimas.
> Ne Rau koki-gi to “Ceųtralio Komi 10—20 minutų.
GISTRAVUSIUS.
Mllwoakcc avenue
Žinovai tvirtina, kad da gali būt išraujamas, taip
donasis Kryžius supyko už teto” politiškieji tikslai. • Teisybės ministeris Kekamp. Carpcnter St.
bartinė baisioji karė pertai veikiausia bus ir su svaiga Birželio 5 d. visose Suv. tai, o laisvamanių Centralis Vieši faktai visada būva
3% ant Jūsų Pinigų"
renskis kasdien gauna ra
sys' ir perorganizuos ne tik lais. Netoli tie laikai, kuo Valstijose įvyko karės re Komitetas. Jų laikraščiai žinomi netamsiai šalies vy
Washingtouo portus apie tvirtovės stovį
Atdara Paacdėllals Ir Sahatomta
tai Europa bet žymią Azi met S. Valstijose alkoholis gistracija.
Pasirodo, kad pareikalavo Bielskio dimi riausybei.
Vakarais Iki 8 valandai
ir
apie
visus
ten
užrakintus.
jos dalį. Azijos šalįs, in- bus įperkamas tik su gydy ne vįsi 21—31 metų amžiaus sijos. Nemanykite, katali- vyriausybė yra netamsi, o
Skoliname pinigas ant Namų
. Iadk»ri« C®“4' Shimtieji — žymus seno
trauktos karės vėsulon, ne tojų leidimu.
vyrai užsiregistravo. Vieni kai,"kad iSvamaniVkomijo rėžimo atstovai — vargi
Persiunčiame pinigus i
ša ne mažesnes aukas už Antai sėnato teisdarinis neužsiregistravo bijodami tetas kontrolės bijo. Jis ralio Komiteto asmenys na kalėjimo administracijų
Europą ir galima gauti
Europos šalis, Azijoje išti komitetas didžiuma balsų papulti kariuomenėn, kiti— dreba, kad kartais pinigė pirm kelių mėnesių buvę po įvairiais prašymais: didės
Laivokkrtes.
sos provincijos keičiasi ty- nusprendė, kad kongresas priešginiaudami dabartinei liai, iš tiesų jereikėtų siųsti viena vėliava, Šiandien dar nė jų dalis neišklausoma.
buojasi po kita, yra viešas.
rynais^ dėl karės, ligų ir pravestų šalies konstituci karei, Kaip vieni, taip ir į Lietuvą.
Ypatingai šiuo žvilgsniu at
BAŽNVTIlNIAI v ADLIAI
persekiojimų
gyventojų joje pataisymų, sulyg kurio kiti peržengė šhlies įstaty Pinigų siuntimų į Euro Dėlto, Washingtone užsiti- sižymi buv. min. pirminin
V A lt P Al
¥AK"nl
kėjimas
Centraliu
lnisvaATMINČIAI
VAIU-A1
turėtų
būt
uždrausta
ant
vi

skaitlius mažėja.
Azijos
mų ir už tai, patekę vyriau pą labai laivai galima sukleeMtaune Dell VoimUry Co
kas Šturmeris, kuone kas
-maaių-^Koiiūtoiu,
—
boahojo,
ZMUiimore. MČL U. £>. Ak.
tautos lygiai kaip įi-euro suomet gaminti ir pardavi sybės rankosna, bus bau tthkdjdi, Reikia fik pasi
.2iKSIS5MSSi4SaCS4M!4iC-aj
minutė kreipdamasis į kalėw ww
nedidėja.
Jug
sunku
žinoti
džiami.
v
pinės persiėmusios viltimi, nėti visokius svaigalus.
sakyti norint juos siųsti po kokia vėliava jo nariai ^mo administracijų su svar;
• areštavimas — nesukad ant kąrės aukuro krau Gi žemdirbystės reikalų Suv. Valstijų federalių a- tiems asmenims, kuriems
biais Aikalais, o tuotarpu sipratimas; kaikuomet jis
namos žmonių aukos užtik- senato komitetas prielan- gentų viršininkas generolas Vokietijos yyriausybė, Be- bus ryto.
; Katalikai norėjo, kad Lie tie jo svarbieji reikalai pa verkia.
rins joms laimingesnę atei kiai atsinešė į sumanymų — Crowder, užvakar išleido į- thmarųi-Ilollweg ’as,
Ziiiisirodo visai nesvarbiais ir Suchomlinovas * stengiasi
tį, kaipo atlyginimų už ken uždrausti karėsi metu var sakymų suimti visus pasi merman’as, parodė manda tuvių Dienos pinigai kuo- visai ypatiški.
tėjimus. Ir tenai taippat toti javus svaigalų išdirbi- šalinusius nuo užsiregistra gumų, arba tiems, kurie ta- greičiausiai patektų į varg- Protopopovas išrodo la- būti rąmus prašo tiktai du.o
i >, Staučių tėvynę, dėlto nenoti jam nors trupučiukų pa
apsireiškia laisvės bruzdė mui.
vimo.
”
po nųnais Hindenburgo iz- _.
Iš
kalėji,bai
susirūpinęs,
jimai, noras pasiliuosuoti iš Kaip matomie, svaigalai Gen. Crowder sako. kad tvirtihtosios *Konfidenc|a- rėjo grynai labdaringo’Cen mo bibliotekos jis išrašo togumų.
trolio Lietuvių Dienos Ko
Maklakovas užsiima ran
dabartinės vergijos pančių. visais šonais atakuojami. kiekvienas “slacker,” t. y. lės Lietuvių Tarybos.
dvasiško
turinio
knygas,
miteto pakeisti politišku
kų gimnastika.
Ir aišku, kad jie neatlaikys
kurias skaito dienomis ir Goremikinas pastaruoju
. Azijos kraštuose Rusijos tų visų atakų ir ar ankš bailys ir išdavikas turi būt Norint-gi ištiktųjų, 14d Centraliu Komitetu.
Vie
autokrato caro sosto nuver čiau ar vėliau gaus sau pas kuoveikiau suimtas gatvė pinigai pasiektų vargsti 1- šai to neskelbėme, kad ne- naktimis. Prie to jis kiau IhikU labai paseno; skun
je, namuose, dirbtuvėje ka čių Lietuvą, galima tų pa a
timas atsiliepė daug smar kutinį smūgį.
pakišus kam nereikalingos romis dienomis priskaito: džiasi delei nepatogumų.
sykloje arba kur kitur. ryti ir per Šv. Tėvu uunci |, ramtles. Kadau-gi už tatai — Matoma Dievo rykštė.
kiau negu Europoje.
Ten
(“Rygos Garsas”)
Kiekvienas
policistas arba ir per Ispanijos ambasa .y įįimdieu musiy veikėjai turi Eko-ministeris Makarožaibo greitumu pasklydo TIKRA MARMALIENĖ.
Jis išsira
žinia’; Nėra jau baltojp ca Socialistų “Laisvė” kaip užsiregistravęs pilietis turi ir per šiaip neu|ralę šalį, r kentėti metamas ant jų in vas uždarytas.
ŠLIUPO KELIONĖ.
teisę
intariamojo
asmens
per Liozannos Pildomai sinuacijas, -tai mes visuome šė iš kalėjimo bibliotekos
ro! Buvusieji caro pavaldi koks patauška prisimerkęs
Kelių netn nei parodome tikriausius fizikos rankvedį — Kraje
niai, kuriuos rusi} biurokra rėžia savo nudėvėtų pasakų paklausti, ar jis turi regis- Komitetų.
D-ras J. Šliupas rašo lais
tracijinį
ženklų.
Kuomet
sta, tik reikia norėti j s nusikalteliifs.
vieiaus, kurį jis atsidėjęs vamanių laikraščiui “Tėvy
tija be pasigailėjimo perse apie lietuvių katalikų pasikiojo ir žudė vidujinės Azi laikymų karės žvilgsniu, ir tokio ženklo neturės ir ne- naudotis.
Taip vadihanu^ “Centralį mokinasi.
nei” laiškus iš savo kelio
prirodys,
kur
jis
yra
užsi

jos plotuose ir Mandžurijo- turbut, mano, kad tai jo pa
Tulaą p. P* Norkus la i- Komitetą” skaitysime vie Kurlovas ir Rennenkamp nės. Paskutiniam, kaip ir
je, šiandie patįs ten visų sakai skaitytojai tiki. Kiek registravęs, toksai tuojaus vamanių Centralio Komi 5- la stąmbiu nusikaltėliu, kol fas tylus ir nusiminę. Bu keliuose pirmuose, nieko invaldžių paėmė savo rankos- kartų buvo minėta ir aiškin turi būt suimamas ir pave to vardu rašo, buk kaiku e negausime ii tėvynės žinios, vusia ministerių tarybos pir domaus nepranešama. Vien
na.
,
& ta, kad ne tik lietuviai, bet damas federalei valdžiai.
asmenys trukdę išsiųst į kad Lietuvių Dienos surin m i lunkas kunig. Galicinas'tik “aš su savo dukterim
, . 1 '• ,w,iW
l>
•
Visoj šalyj ne juokais Lietuvą Lietuvių Dienos i- ktieji pinigai gauti Lietu suvisai sumišęs.
Jis var- Aldona, su savo dukterim
Azijos gyventojai jau se viso pasaulio katalikai bjųu
nigus. Tie nusiskundir ii voje.
Į sąžines tiems C. dan laikinosios valdžios pa Ąldona/ aš ir su Aldona.”
niau svajojo išgauti savy- risi karėmis, kraujo pralie prasidėjo medžioklė.
Kiek
žinoma,
tų
mietų
lie

ne nauji. Laikraščiai pi n K. žmonėms nelendame. siunta iš kalėjimo praneši Pasigiria senis Šliupas,
valdų ir Siokių-tokių laisvę. jimu. ,
u
tuviai visur registravosi be kelių mėnesių buvo min ę Mums nedarbas ar per ne mą, kad jam neųorint už kad jis keliaująs į Rusiją
Tečįau prie caro nebuvo ga Bet purvinai “Laisvei”
lima atsiekti tas troškimas kas galvoje. Iš atminties jokio blogo prijautimo, išė net pavardę vieno sočia 1- išmanymą, ar per nedorumų krauta ministerių1 pirminiu japonų laivu ir tai pirmąja
mus socialistus, kuriems ne to, reikalavusio socialistą s jie tą padarė. Mes tik ne ko pareigos, kad jis ilgai klase. Antrąja klesa ke
Šiandie ten gyvenančių įvai drožia savo pasakų.
patinka tvarka. Šitiems, dalies iš tų pinigų. Dab r- pakenčiame, kad badaujan nuo to atsikalbinėjęs ir tik liaują rusų revoliucionie
rių taiAų ir žmonių norai Girdi, nei Airijos katali
be abejonės, dabar prisieis gi p. Norkus, jau nemini >- čių Lietuvos žmonių pinigai tai priėmęs šitą pareigų bi riai, tarpe jų Kapsukas, ru
jau pildosi. Žuvo caro so kai, nei Kanados katalikai
skaudžiai atkentėti. Niekd cialistų; jie padėjo atsit ti gulėtų Amerikoje.
jodamas caro rūstybės. Da sų vyriausybės lėšomis. Be
stas, milijonai žmogių leng nepritaria karei. Nei vie
negelbės
nei
moderniškiau

laisvamanių
tautininkų
1
cApvaldę Lieėuvių Dienos bar atsisakius Nikalojui II kitko dar pasigiria, kad tuo
viau atsikvėpė.
ni, nei kiti nenori priversti
sios
demonstracijos
prieš
šlus,
tik
atkartoja
m
isurinktuosius pinigus, mu ir Aleksandro Michailui ji laivu “keliaująs” ir vienas
nojo kareiviavimo.
Bet,
Tečiau laisvės bruzdėji girdi, tik mūsiškiai katali karę.
skundimua ir paskui u i- sų laisvamaniai tautininkai sai atvirai ir garsiai prane šuniukas.
mas platinasi ne tik Rusijos kai elgiasi atbulai, agituo NAUJI 8EHAT0MAI. puola ant p. Bielskio.
dar
bandė ištiesti savo ran- ša prisidedąs prie laikino Apie šitų keturkojį “ke
*
Azijoje, bet ir kitur, kaip dami už karę. Tikra mar- Naujasai teisybės minis Sakyte 'nesako, kad p. kas ir ant Tautos Fondo. sios valdžios.
liauninkų” šliupas taip ištai — Persijoj, Mjesopota- malienė.
teris Kerenskis atstatė nuo Bielskis butų nors kiek u- Musų laikraščiai stačiai pa Buvusia V. Tarybos pir sireiškia:
mijojr Palestinoj, Sirijoj, Tas laikraštpalaikis mano, vietos keletą senų senato kdęs, bet blogų darbą pu li- sakė neduosią jo tiems, ku mininkas Ščeglovitėv, sten “Naje, dar Imčiau pamir
Armeniej ir tt. Išėmus Per kad socialistai daug sveria rių žinomų senosios val nėjęs p. Nerkus p. Biel do rie kreivais takais vaikščio giasi laikyties ramiai, ir šęs vieną keleivį, t. y. šu
siją, visas kitas paminėtas šios šalies politikoje,' taigi džios šalininkų. Visiems se pavardę padeda. Tokia ‘a- ja.
“Vienybė Lietuvnin kaipo paklausus arestantas. niukų, kurio kelionė be ėsšalis valdo Turkija. Kaip ir valdyme, nes kitoj vietoj natoriams be augštesnio šymas vadinasi insinua* ja. kų” susyk patalpino straip Daktarai Dubrovinag vi ko (turbut, Ue ėdimo. Ited.)
žinoma, turkų valdymas tiesiog išbara patį preziden mokslo liepta patiems pasi Kuomet insinuacija yra ie- snį “Bijo kontrolės.” Tau sų laikų skundžiasi delei ne lėšuoja $12.50 iš- Frisco į
daug žiauresnis už buvusios tų Wiftonų, pavadina jį bc- traukti.
Yokohamų.”
Paskirta keletą teisinga, tai ir ska įsi tos Fondas kontrolės nesi- patogumo.
rusų biurokratijos valdy principiu žmogumi.
slegiamas
nes turi tam tikrų ir Chabalovas
labai
žemų įenaujų senatorių, jų tarpe 2 taip
mų.
•
II
Tel-gi
skaitlingų kontrolės Komi mjrtčių ir intikinėja visus
Tik juokai ima skaitant žvdų žinomu Petrogradol dorų apsiėjimų,
•
/ Tų šalių tautoms laimin šitų lietuviškų gaidžių pa- advokatu Vinaver ir Gru-I Centralis laisvamanių Lo- tetų; Tautos Fondas kas nekaltas esąs.
Imitetas su pagelba tt p. mėnesį garsina savo apy- t Buvusis kaęės ministeris
gesnę ateitį žada talkinin sišiaušimų prieš šios šalies zėnberg.,
I Norkaus, griebiasi pui| nų skaitąs laikraščiuose; jo veiBieliajev viąųs.intikinėjo—
kai, taigi ir Sus. Valstijos, vyriausybę.
(“Rygos Garsas”)
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"DRAUGAS”
Litetn v Ių Kataliku

Eina

kasdien*

Iš Dianos
t Dienim

SECURin BARK

PUTINKITE .
“DRAU6ą”

■"OBAUSil”
6IS TAS APIE TURKU

KAREIVIUS.. i ■.

-

Plymouth National
■i
FOR YOUR STOMAČKtSAMO
Po kiekvienam valgiui imkite vieną

Reguliaru armiją sudaro
valstiečiai.

Originališkas

THE ELECTRIC SHOP
Tel. Drover 8833
Atliekame vtsokj electrlkov
darbą pigiaus, geriau* Ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedam oloctros drataa J namus;
geso Ir
Blektros lempa*. Taisome mo
torus, fanus ir visokius daly
tus suristus su Elektriką.
Reikale suteikiame
patart
us Ir apkainunjams darbo.

ffiuj'yiuivtel

pareigas, o dentistams valMėgsta sekti pasakas.
džia įsake gydyti gyvulius.
Turką kareiviams labai Pasakojama apie vieną densmagu sekti pasakas arba tįstą, kuriam teko gydyti
ją klausyti. Turką humoras n kupranugarią. Nežinodalengvas, atitinkąs, kiekvie- mas kaip juos paklupdvti,
ną nuoširdžiai pajuokina.
nabagas dentistas su pagelLabai prasiplatinusi tarpia kopečią gydė sužeistas
kareįvią šitokia pasaka: gyvulią nugaras. Tūlam lai“ Kartą Allachas pašaukė te-Į kui praslinkus dentisto
tefonu Magometą ir paliepė i draugas užklausė jo. kaip
jam nuvykti ant žemės ir, sekasi praktika su kupranusustabdyti karę. Tuomet1 gariais. Dentistas-veterinoMagometas atsakė, jog jis rius atsakęs: “Valia Allagalįs sulaikyti nuo kovop tik cho _ neužilgo viskas bus,
vienus magometonus, bet to-: kaįp pridera. Aštuorii jau
kiame atvėjuje krikščionis- pastipo, o trįs taipo gi baikos tautos galėtą juos sunai- gįa savo amželį.”
kinti. O jeigu krikščionys
’ r~-—į’77'
paliautą kariavę, tai tuomet
Ištvermingai kenčia
jiems grasia pavojus iš masopėjimą.

Męnrrerts

Del KŪDIKIU

BORKTCD

ai* talcum pourder yra vartojamas per
keturia* dešimts metų, kaipo geriau
sias visam sviete. Daktarai ir nursės
Jį visuomet rekomenduoja dėl .kū
dikių, motinos vartoja dėl suminkš
tinimo odos. vyrai varto- rja po skutimui.

T41&UM POUIMR

Šitoji Banka prižiūrima
Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti
lietuviškai.
a
i .•); i i‘ i.
O. N. Postlethivaite.
iždininkas.
Mandagus ^patarnavimas.

|

Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis. &
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
|
Kaina metams $1.00; pusei met. 50
Užsisakyk tuo jaus:

(Apgars.)
(Apgarsin.)

jau, kad man neesant dan- ūcdej • nors a vcido ma.
guje kaizeris W.lhe mas ne- t ti kad kcnaa baisius fi0.

c.

|
g

Pr. JuškaitiB, 20 Webster St., Montello, Mass.

Skaitykit ir platikit nau DYKAI PER'šEfilUS MENE
SIUS. — Mano specialia pasiūliji-'
ja laikrašti “Michigano U- mas Jums, kad Jus turėtumėt
kininką” kurio trečias nu proga susipažinti su mano žurna- į
“Investing for Profit”. Ji yra;
meris, išeis, siunčiame vie lu
verta $10 už vieną kopiją tam, į
ną numerį ant pažiūrėjimo, kuris neturi užtektinai pinigu, dėl i
pragyvenimo. Joje tilpsta į
o beabejonės užsimokėsit gero
žinios, kaip likti turtingu greitai!
ant visą metą, nes visiem ir teisingai. “Investing Profit” j
yra tiktai vienas progresiviškas'
ymetoną pusės. Po to AlAmcrikicti kuris darba. tinka skaityti yra beparti- finansiškas žurnalas ir turi dau- Į
lachas
patelefonavo
Maizie- vosi• Konstantinopolio
v vIlgo- viškas, taip gi norėdami pir giausia skaitytoju Amerikoj. Jame ‘
v. .
fv.
v , ,
kaip $100 gali užaugti
siui, bet šis pranešė, kad ne-ncgali atsisteb8ti kti Farmas rašykite į “Mi parodoma
$2,2000; rašykite dabar, o aš
chigano Ūkininką,” o jums Jums prisiųsiu šj brengų žumnla
uris jo os j e aries an . 1urkll kareivių kantrumu,
duos tikra patarimą M. Wa- dykai, šešiems mėnesiams. Rašyk .
karės bėgio, nes yra žydai įE jau labai ]abai
o aplaikysi šj puiku žur-;
leneius, P. O. Box 96 tuojaus.
atsipirko nuo kariškos tar- jd
nala. H. L. Barber, 529 — 28 W.
•Tackson Boulevard, Chieago.
nybos “Beda! beda!'’-su- dcda balsiai dcjuoti. yi Harį, Michigan.
suko tuomet AĮ1achas-“ nu- lalkjĮ jis dfmtis sukand tik
eic.au pats ant žemės ir su- kartoja. «Allach,
a1.
stabdyčiau
bereikalingą lacb,
Ne(. laike ne.
7 NEW PEPFECTJON OI L COOK STOVĖS
iraujo pra įėjimą, be bi. cbjoroformuotų
operacija
užimtą mano $osto.”
t * V , >• • .V

Kapitalas su perviršiu
$200,000.00

Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv. '
ORGANAS

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., NEWAItK, N. J

-

Plymouth, Pa.

MOKSLEIVIS

Visuomet žiūrėkite, kad
butų šis paveikslas kito
neimkite. Parduodama - vi
suose aptiekose.
Valsbaženklls.

NAUJI RAŠTAI.

BANK

o pamatysi*®, kad' geriau jausitės.
Pradėkite šiandienų!
87

Penkdešimtmetinis Apvaiksčiojimas 1512
The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuose.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St
Suvirs 60,000 depositerių
SAVINOS DEPARTMENT
Deposltas ant dolerio ir daugiau .priimami S nuošimti mokame
ant metu.
Atdara Subatoje nuo 8:00 iki 8:00 vai. vakare.
Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Trust Deparmentas Išpildo visus premonės sąryšius.
REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
Perka ir parduoda žemės ant. komisijos: skoliname pinigus ant
namų; iškolektuojamo randas.
Real Estate Mortgage Bnnds, Katalikiško Vyskupo Chicagos,
yra dabar ant pardavimo $500 ir augščtau.

DAR NEVELU INGYTĮ

i

ĮPUllllS.

■ Neįleido kareivio j roję. „ į

Taipo gi turkoligonmęst

Kitoje populftriškoje pa- tojaus metasi Į akis kfnvej sakoje kalbama apie tūlą 1?niis susiėję kareiviai. Jie
turką kareivį, kurį anįlai renkasi apie tuok draugus,
užmušė ant Gallipolio salos, kurie ™oka rašyfi ir skaįtyKadangi dangaus orlaiviai tk Tie neskaitlingi apšviesnegalėjo sutalpinti visą iš- šuoliai įvairiausiais budais
rinktąją, tai minėtasai ka- stengiasi patarnauti mažiau
reivis kopėčiomis prilipo į Inimingiems draugams. Jie
roją ir balsiai paklabino jo! skaito laiškus, laikraščius ii
vartus. Neilgai trukus pra- k*tus
įvairią-įvairiausius
sivėre rojaus vartai ir Ma- spausdinią skiautelius.
gometas piktu balsu už
klausė: “Ko reikia? Iiojuje
I^bai mėgsta žolynus,
dabar nėra vietos. Ar turi Kiekvieną atvykėlį dikokius nors dokumentus?” džiai stebina turką kareivių
— “Taip, pone, — atsakė žolyną mėgimas. Jei ligoni

7v

“Tai Tas!
‘

.

Pats Su

’

Tame Kalendoriuje yra straipsnių darbininkų
reikalais, gražių vaizdelių, dailių eilių; yra svarbus
raštas apie Lietuvos neprigulmybe; yra ilgas straipsnis
apie karę ir jos priėžastis ir dabartinės karės peržval
ga; aprašytos visos didžiosios katalikiškos organizaci
jos.
<
. '
Visi raštai parašyti aiškioje, dailioje, visiems su
prantamoje kalboje.
Kalendorius papuoši as įvairiais paveikslais. Pusi.
turi 128, kaina tik 25c.
1 Kas užsirašys “Darbininką” metams ir atsiųs $3.00
tas galis “Kalendorių” dovanoms.

Ilgu Melinu Kaminų”

KUOMET
nuėsi pirkti }
krautuvė visuomet
žiūrėk
kad butu ilgas 'molinas kaminas padaro New Perfection be durno,
taip geras
kaip ir gazinis pečius.
New Perfection
su ilgų
.
A..
melinų kaminų gefai ir gražai bėga. Ugnis
nėra taip
karšta kaip nuo paprasto pe
«iaus, ir mažiau vietos už-

„

Geriausia šiems 1917 metams Kalendorių išleido
‘Darbininkas”. Jam straipsnius rašė ir raštus gamino
garsiausieji Amerikos lietuvių veikėjai ir rašytojai. Ja
me esantieji raštai nenusiųs vertės ir indomumo per me
tų metus.

„ _______

SuvlrS 2,000,000 namuose yra
vartojamas Ncw Perfection

yra nebrangus o nan..,.:;;
užtat JI tiek daug šeimynų
perka ir vartoja kad labai
geros,
New Perfection yra ne
brangus o nauda atneša to
kla Pat kalP lr brangus pečius. Nereikia kurti, nei peneg
namuose netesl.
randa tJek dulku nes 8lemJint
dulkes darosl.
New PerfectlOn
p^,
yra par3uo<fami visokio sty-

,iaus
,p d|dž,o _ Kalna
nu0 $3.00 lr augščtau.

Užsakymus siųskite adresų:

Standard Oil Company

TAS P^TS SU

ILGU MELINU KAMINU

242 W. Broadvvay,

u Užlaikome^ l^Jtro-

(Apgarsinimas)

VIRŠKINIMAS laukia

NORO VALGYTI.

Mandagusis pasakymas “lin
kiu jums gero noro valgyti”
nėra be reikšmės, nes iš visų
virškinimo adjutantų sveikas
noras valgyti yra tikrai galin
giausiu ir svarbiausiu. Jei no
ras valgyti menkas, imk Tri
gerio Emerikoninį įEliksirą.
Šitas vaistas yra sutaisytas iŠ

mokanti* visokius

šo

klus, armonikas rusiškas ir prūsines, importuotos Ir taip Jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dei Draugysčių. Taipgi taisomo
laikrodžius. " laikrodėlius, visokius muzikališkus Instrumentus
ir revolveriu*. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TKLEPHONE DROVER 7300

Katalogų visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampų.

So. Boston, Mass. $

Kotvcrgas, Jjiafiž. 14, 1^17 <n

DRAUGAI
RYGOS GYVENIMAS
Laisvės diena.

Kovo 10 jau nuo pat ryto
gatvės buvo pilnos žmonė
mis ir kareiviais. Visas
miestas švenčia didelę išsiliuosavimo šventę. Krautu
ves, nuo didžiausios iki ma
žiausios, visos uždarytos:
Tramvajai nevažinėjo ir
tramvajų tarnautojai prisi
segę raudonus ženkliukus
jau nuo pat Tyto vaikštinė
jo gatvėmis. »Visur tų die
nų sustabdyta darbas, ir iš
visų pakraščių pakili liau
dis plaukė miesto centran,
jauzdama nepaprastų švenVisi buvo pilni laisvės
troškimo ir dėlto tūkstan
čiais ėjo gatvėmis, kolai pa
galiams prasidėjo visos ce
remonijos. Aleksandro gat
vėje vaikštinėjo keliolikos
tūkstančių žmonių minia,
kita buvo susirinkusi ties

katedraline nnrkve visa nn*- jausdami trukšinųigai ploja
nia iš visur susiliejo į vienų ir garsiai šaukia oratorini
ii1 pasidarė viena neapregi “Ura.” Ateina ties kateČia susi
ma, apie 40,000 žmonių mi draliniu soboru.
nia,, kuiios ne pradžios ne vienija dideliausios, minios
pabaigos negalėjai matyti. kareivių. Šauksmai iš pil
Iškalbus oratorius Kons- nos krutinės “ura.”
Minia paeina toliau; su
tantin Antonov kuone visų
dienų sakė prakalbas, ku stoja ties “Provodniko”
rios miniai taip patiko, kad krautuve, kuri apkabinėta
jų veidai nušvito jau iš vie iš visų pusių ereliais. Pir
no oratoriaus pasirodymo. miausia koja nuspirta ere
Jis kalbėjo apie senosios liui nuo galvos karališka ko
valdžios nedorybes, ragino purė, paskui nulaužta tu
rinčioji valdymo visa ranka
spiestis liuosybei ginti.
Apie pietus atėjo karei lazdų, atimta žemė. Žmonės
vių orkiestra ir marseliozų šaukė. “Kolia, Kolio,” kur
grieždama nuvedė visų mi tavo žemė.” Tarp minios
nių Totlebeno bulvaro link. buvo labai karšta, yt vasa
Prasidėjo manifestacijos. rų, nors tų dienų buvo apie
Plevėsuoja ore naujos -15 laipsnių šalčio. Visas mi
laisvės vėliavos su raudo tingas pasibaigė apie 7 vai.
nais parašais: “Lai gyvuo vak. ties katedros soboru.
ja laisvė,” Karas iki per Oratorius atsisveikino su
galės,” “Piliečiai vienyki žmonėmis, liepė visiems iš
tės” ir tt. ir tt.
K
siskirstyti ir dirbti 'žmoni
Minia manifestantų lan jos labui. nebedarant jokių
ko visas karo ligonines, sa mitingi; ir neleidžiant veltui
koma prakalbos j sužeistus laiko.
Oratoriui atnešta
kareivius. Sužeisti karei daugybė gyvų gėlių bukie
viai, tarsi jokių skausmų ne tų su visomis vazomis.
(“Rygos Garsas”)'

TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA
UŽ GEGUŽĖS MĖN., 1917 M.

NAUJOS KNYGOS

ŽINOTINA
mano ofiso valandos bus -tokios:

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieno*
ir Nuo 1 vai. po piety iki 7 vai.
vakare.
Nedėldiouiais ir geredotuis pagal
sutarti.

Tvirtais Audeklo Apdarais

Taipgi laikysiu ofise nurse

Dr. K. Draugelis

Kaina 2Ge.

326J. SO. HALSTED STREET
fl'el Drover 5052
Chicago

GALIMA fl GAUTI PAS SV. KA7.tmtf.ro SESERIS
67th ir S. Rookwell St.,
Chicago EI.

Didesnį skaičių imant nuleidžiama nuošimtis.
‘Imant 1)000 egz. nuleidžiama ypatingas nuošimtis.
Pelnas eis Šv.'Kazimiero Seserų Vienuolynui.
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KAM RUPI TAUTOS ATEITIS

Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį

TAUTOS RYTAS
=;:=
L. R. K. Moterų Sąjunga pereitame Seime nutarė padaryti
S parodą visokių rankų išdirbinių, k. a. siuvinių, mezginių, aujį \dimų ir tt. Toji paroda šiais metais skiriama laikyti MONg TELLG, MASS., šv. Roko pobažnytinėj svetainėj, 21, 28 Birželip. To delei šiuomi kviečiame gerb. VSąjungictes prie tos
parodos kuom galite prisidėti. Lietuvaitės pragarsėjo savo
g gabumai siūti, megzti ir austi. Prie šiek tiek gerų norų ir
£ pasidarbavimo, paroda gali pavykti labai gražiai. Daiktus maS lonėkite siųsti šiuom adresu: MRS. L. COUBLE, 163 AMES
£ ST., MONTELLO, MASS. Siunčiant reikia padėti savo vardas,
'į> pravardė ir adresas, taip-gi pažymėti koks daiktas yra siuneiamas. Jeigu Katra norėtų, kad jos daiktas butų parduotu,
J togu parišo tam ingaliojimą. Jeigu daiktas parsiduos, pinigai
•» bus sugrąžinti savininkei, numušus 10 nuošimtį išlaidoms.
$ Reikia nepamiršti, kad bus dalinamos trijų rųšių dovanos už
£ geriausius daiktus.
r
'
Paskubėkite, nes laiko maža telieka!
4
—
Parodos Rengėjos.
-------------------- ----------------------------------------- ------------ ------------------------

/r

;

•-
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g Kaina metams Suvienytose Valstijose ................ $ .75 Į
’Į kitas valstijas ............. ,............ ..................
J..00 s
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1138. Naujas Elementorius.
.Vaikams arba pradžiamoksliama
■skaitymo ir rašymo vadovėlio- Vaikai nuo pat kudikys<tės dieną reikia pratint prie rašto. Prie ko kūdiki nuo
aukoto pradėsi lenkti, prie to ir užaugę? bus palinkęs.
Elementoriaus kaina ......................................................................

pris T. F. 77skyrius
...............................................
42.10
„ 26, Baltimore, Md. — Surinkta Tautos Šventėje,
pris. kun. J. Lietuvninkas
.................. ....................
| 55.00
„ 28. Athol, Mass. — Surinkta Šv. Tėvo dienoje,
pris. J. Gailiunas
..................................................... ...
170.00
„ 31, Chicago, III. — Surinkta Šv. Tėvo dienoje Šv. Mykolo
bažnyčioje ir Melrose Parke, pris. kun. F. Kudirka 110.00
„ 31, Chicago, III.—Nuo T. F. 43sk. pris. kun. F. Kudirka 36.00
x „ 31, Bcdford, G. — Surinkta Šv. Tėvo dienoje,
\
pris. T. F. 56skyrius
„ 31, Grand Rapids, Mich,
Aukavo J. Kurantavičius, i
pris. ¥. Stascvičius . ....................................................
,, 31, M-aiaeviUe, Pa. — Surinkta kun. J. Žilinsko
prakalbose, pris. A. Laurusevičius
.....................
„ 31. Chicago, Mcights, III. — Nuo T. I*. 70 kuopos
j
pris. J. Lcgcekis ..................... .......................................
14.00
Gegužės 31, INestvūlc, III. —“trieinka Šv. Tėvo dienoje
|
Šv. Petro ir Povilo liet. bažnyčioje,
i
s ■ , pfis. kun. S. Bystrais
........... .....................
„ 31, iiooltford, III. — Surinkta Šv. Tėvo dienoje lietuvių
pris. V. Gremba
.......................................... z..........
„ 31, Rookford, /ii.-—T. F. skyriaus pris. V. Gremba
Už knygas ųplaukė
.............................................................. ..
'Viso labo per gegužį į TautoaFondą įplaukė
................
1.
Labų iki birželio 1, 1917,Tautos Fondan įplaukė
7>6,
Išlaidos:
.
'
j
Viso labo iki gegužės 1, 1917, išleista
..............................
59
Gegužės 31,— Išlaidos dėl šv. Tėvo skirtos LietuvAi dienos
j, 31, — Raštinės išlaidos
...................... ............................... .
„ 31, — Sekretoriui alga už gegužį, 1917
..........................
„ 31, — Dr. Bielskiui už aukų rinkimą ir prakalbas
Viso per gegužį, 1917, išleista
.................. ......................
Viso labo iki birželio 1, 1917, išleista......................................
5S
Birželio I, 1917, Tautos Fonde lieka
11
Tautos Fondo Sekretorius,
Kazys Pakštas^

1020. Šventa Istorija Beno ir Naujo Įstatyme Šventoje istoritfoje' attkiai aprašyta apie musą krantą tiksimą. Jtau-aasa »*r rastam ratam skaityti ir žinoti kas yra ivantoje
istorijoje. Kiekvienas mokantis skaityti gali viską su
prasti.
einą tiktai • . • •
• • ... •... • ....•••• ......
1022. Trumpa <£veota Istorija Beno 1? Naujo įstatymo apdaryta
735. Lietuvos Istorija (Pranas).
Kiekvieno lietuvio Šventa
priedermė žinoti api? savo tautą. tKokrgi lietuvis jei jis
- nieko nežino apie Lietuvos .praeiti, jos didvyriu, ir jos
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuojans patariame nusipirk. 'Šioje knygelėje trumpai, bet
aiškiai ir suprantamai Lietuves istorija ąprašyta. Pra
kiuru* nsapdaiyri .................... .................................... ..
A
Apdaryta
%••,»•••»••• •••••••• seeeeeeeeessaoaeeaeeee
1105. Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Daugumas lietuviu
Siek tiek moka rašyti, bet mažai kurie moka taiaykliškai rašyti. Binoma, kiti ir nežirfo, kaip reikia teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
išmokins taisykliškai rašyti. - Prekė ..v.:....................
1SS0L DMuvOb Gaapadlnš. Šioje knygelėje pamokina virėjas
atsakančiai pagaminti valgius. Seimininkė, kuri nepa
taiso gerai valgio, yra bloga -šeimininkė. Nuo valgio pa.
gaminimo priklauso ir žmogaus sveikata ir pasitenkinimas.
Virėjos, kurion šiuo kaip sutaisyti valgį padaro skanius
valgius iš tą pačią dalykų, o nešinanti šsimininkš suga
dina valgį.
įgykite visos virėjos šią knygutę.
Mo
teris ar mergaitės turi mokėti valgį pataisyti, jei jos neri
kad .vyrai jas .mylėtą. Brshiuoja tik (Sąs^s tas,* • e.e*« e,e • •
110. Kuša Baisenybės Ustovąje.
Tik ką
spaudos
knjgsM. Labai įdomus aprašymas apie dabartinės karės
pridarytas eibes Lietuvoje. 'Betariame .visiems lietuviams
perskaityti .šią knygai.. Karia .............................................. ,.

CINĄ UTARNINUAIS. KCT.VCftGAlS JM

Jąmęirąsite žinių iš viso pasaulio.
"DAGININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
'f
*
.\
■svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
Prenumeratos Kaina:

Tris Kartus savaitėje metams
Vieną kartą savaitėje
”
Bostono apielinkeje
”

,, . rtf

$3 00
$1.50
$4 00

”

Užrubeiyje

$4.25

t Vienas humeris

3c.

agentus arka

Reikalaukite

DARBININKAS
242

\

Vf. Braadnay,

So. Boston, Mass,

•APMASTYMAI VISIEMS MINAMS IK ftVIATĖMb

•

'

Dvi stambi knygl) .po &00 puslapių.
Liautai ■audeklu apdarytos .................................................
Popleros viršeliais .......................................................................
DVASIŠKOJO -GYVENIMO VADOVĖLIS.

•

o

•
°
D

•
2

|3
|2

z

Audeklu apdalytos ...................................................................
Popiocos .viršeliais .................,....>...............................................

>1.00
|0.75

-

*

(įaliina Jąs gauti “DvnuKo” spaustuvėj, 1800 W. 48th St., .Chicago, III.
Ir "pas 'Kun. A. Mtanhlkyną,
2834 Wcst. 87tli St.,
Cliicngo, III.

SS

1137. Naujas Bodas Išmokti Badyti. ‘Sena.
jaunas, vyras -ar
moteris visai nemokanti rąžyti, .norėdami Hmokti, — nnlįpitaę žią knygelę gali išmokti tik per 24 dienas. Pai
mant išmokti tik po vieną raidę į dieną, per 24 dienas
mokinimosi, jaO ir moki rąžyti. Ar gi lunkui Argi Tam
sta negalėtum išmokti rašyti i Žinoma, tik norėk ir
pradėk mokintis. Sį .knygelė prekiuojg tik • • • • o • s • e •

.

*DARBIN1NKA
„ 14. New Haven, Conn.—Nuo T.F. &6sk. pris. A. Diržius. 60.00
„ 15, Port Washington, Wis, Prisiuntė Dr. J. Bielskis
6.20
„ 15, Spring Vallcy, Tū. — Nuo T. F. 51sk. pris. J. Grudis 40.00
„ 18. Chicago, III.—Nuo T.F. 32sk. pris. P. Baltutis
33.00
„ 18, Sheboygan, Wls.—Nuo T. F. 27sk. pris. J. Austrcvičius 12.25
„
19, Chicago, III. — Nuo L. V. 8 kuopos pris. Jz. Čepulis 33.05
„
19, Chicaga,,Ill. — Nuo T. F. 7sk. pris M. Stankevičius 10;00
„
21, Chicago, III. — Aukavo J. Vaitkus
..
1:00
„
21, Mėriden, Conn. — Nuo T. F. 16sk. pris. P. Medeilds 11,26
„ 21, Grand Rapids, Midi. — Nuo L. V. 43kuopos
pris. J.Margelis
............................. ...............................
38.50
Gegužės 22, Poquonock, Conn. — Nuo T. F. 61 sk. pris.
’ ,
M. Juškevičius
................................................................ ; 3.70
„ 22, Trenton, N. J. — T. F. 55sk. J. Velivis
................
17.00
„ 22. Hpringfield, III.—Nuo T.F. 69sk. pris. A. Glemža . 20.00
„ 24, Kingston, Pa. — Surinko Šv. Tėvo dienoje,
pris. kun. J. Kudirka
....................................................
95.00
„ 24, Lambertvillc, III. — Aukavo O. Stakniutė
Šv. Tėvo dienoje
............................................... .... ....
5.00
„ 26, Waterbury, Conn. — Surinkta Šv. Tėvo dienoje (Š-V. Juo
zapo liet. bažnyčioje), pris.T. F. 40 skyrius
... .• 201.17
„ 26, Watcrbury, Conn. —Šv. Tėvo dien. aukavo J. Šaliunas 5.00
„ 26, Du Bois, Pa. — Surinka Šv. Tėvo dien. Šv. Juozapo
R. K. bažnyčioje, pris. kun. M. Urbonas........... ;... 40.00
„ 26, Gary, Ind. —'Surinkta Šv. Tėvo dienoje
,

Tel. S. B. 21G8 - M.

*
&

Laikraštį

, įj

So. Boston, Mass. 5

5

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
1'

------ ::------

120 Bowendfe.,

|
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SKAITYKITE IK PLATtMKIVB

* •. H* '

“TAUTOS RYTAS”

■

-V • /

-

Pavienis numeris .................. . .................................... 07 i

5

įį
m

2

T

j

HMsakydand virt paūmėtas knygeles parašykite knygos vai
mumerį. .Pinigui gailina siųsti kneos šsnkleuais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHINO CCL

1800 W. 46 SU

• $

ChIcaio,*M.

s)

TREMTINIAI PAIEŠKO
SAVŲJŲ.

bei , pabėgėle
Ona Jesunaitė, paeisianti iį
Kauno gub., Zarasų apskr.,
Panemunės par., Čedasų
Daunėnų sodžiaue ieško sa
vo brolių Kazimiero $r Juo
zapo Jeaunų. Atailiepkite
šitokiuo adresu: UuBdia,
Petrograd, Obvodnyj kanai
5
d. No. 37, kv. 41.
Tremtinys iš Kauno gub,,. S
Telšių
apskr.,
Plungės BS
vaisė., Mczuikaų sodžiaus, £
Jonas Baitas ieško savo gi-, g
minių ir pažįstamų, gyve
nančių Amerikoje. Kussia, E
Samara, Naberiežnaja ui., S
dom ©ezpalovoj No. 45, kv.
Tremtinė

6ios -bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui depositonių yra neparanku atsilankyti dabartinėje bankos
valandose.
.Užtat dėl parankamo tokių depozitorių, musų Savings Departamentas 'bus atdaras Panedėliais iki 8
vi/landui vakare.
į
Musų deporitoriai yra apsaugoti

BATARLES
IBHINTIEB GRŪDELIAI.
Bariuko P. Mulevičius,

/

S

•

,rt
Tai yra vienatinė tos rųSica knygelė lietuvių kalboje. Jojc telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių. Senas, *
jaunas.; mokytas' ir bęįDmkslis čia ras sau .tinkamiausio dva- 'g
tiško .peno. Knygelė nemaža
daili.
'•
Pinigui galima siųsti grasos žcnkMSiais.
is

•**> - -

"

Kainuoja tik 25c.

!S

*

'«

Adresuokite:

-

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W«t. Mth Street,

2
Chicago, HL

'

Kapitalu ir Perviraium $5,100,000.04

Banku, kurioje lietuviškai yra kalbumu ir Lietuviai
yra Jkviečianti atsilankyti.

LA SALIA ir WA8HINGT0N GATVIŲ

Priešais City Hali
(MllMIIIM»IIIIIIIIMIIIllllllllllllHMIIUIIIIIIIIIIIIIIH«4llllUIMMIIIIimHUl7

i
Ketvergąs, biržZ 14, 1917 m.

gia didžiuly gegužinę, į ku baigtas 10 spalio 1917 m. bėti stfvo tėvynę ir tapo pa
KUDIK1O SVEIKATA I
rių užprašo visus šio mies Bažnyčios skiepas ir klebo skatintas reikalauti, kad po
IR AUGIMAS
to ir apielinkės lietuvius. nija statoma akmenio ir ci- karei Lietuva butų nepriRėmėsi ant duodamo maisto
gulminga. Į kun. Žilinskio
Gegužinė bus llomesteado mento.
daugiau, negu ant ko kito.
Jeigu negali žindyti kūdikio |
parke. Pradžia 10 vai. iš Nesenai vietinis klebonas prakalbas buvo atvykęs vie
I — dvok* jam
sutvėrė naujų SLRKA kuo tos didžiausio anglų laikraš
ryto.
llomesteado vyčiai tikę- pų į kurių pradžiojo susi čio reporteris, kuris ant ry
nnvntnmmm
gražų
si, kad jų parengtoji geguži- rašė 32 nariai. Albany yra tojaus . patalpipo
TVASKA ALRK. MOTE nėn atvyks ir Susivienijimo vienas didžiausių ir gra straipsnį apie Lietuvų, lie- DRAND
RŲ SĄJUNGOS
>NJ>EN®ED
seimo delegatų, kuris tuo žiausių miestų New Yėrko tuvių norus ir troškimus.
3 SEIMO.
pačiu laiku įvyks Pittsbur- valstijoje. Išviso čia gyve Programų paįvairino Šv.
na virš 100,000 žmonių. Šia Cecilijos choras sudainuoda
No. 101.. Istoriško* vietos Amerikoje. 25 paveikslai svarbiausios vietos............
gho, Pa.
OHIOiNAI.
Amerikoje. Kaina ..................... ........ ................................................................... 50
Liepos 9, š. m., 10 vai.,
I'
Ltr
’
.gvĄ sudrengti, lengvai
mas
kelias
daineles.
Taipgi
me
ųiieste
gyvena
ir
New
No- 102. Atlaukinius Uabliinglon’o, O. C. 2 6 reginiai svarbesniųjų vie
L. V. 11-ta kp.
tų Amerikos sostupilėje................. ......................................................... «... .60
stnirinaV’JU- Kūdikiai tarpsta
rytmetyj bus iškilmingos
Yorko valstijos gubernato maži vaikai A. Steponaitis
No. 103. Niagara Kalis ir W«lkius Gleu ...................................................................... 60
No. 104. Kelionė per Dlzle Žemę 26 reginiai ift pietų šalies ............ .60
Trpk šį apskelbimą
ftv. Mišios ir pamoksiąs Šv.
faUoual Vark
No. 106. šiaurvakarinės Vaistuos ir Yellow Stone Ni
60
rius. Tokiame dideliame ir M. Pikuniutė sudainavo
LEWISTON, ME.
No. 106. Kelionė pule Pacific
ir pasiųsk į
Kazimiero bažnyčioje (kam
Valiey ir Alaakou.......................................................................................................... 60
mieste nesunku gauti ir ge porų duetų, o M. Pikuniutė
Sordcn's Condenaad MilkCo. j
No. 107.~Kellonc per Amerikos Didmiesčius. 2 5 reginiai Chicagos, New
New
York,
N,
Y.
pas gatvių 22-ros ir Sarah,
Yorko, I'hliadelphla’s. Bostono, ir kitų vietų ......................................... 60
ro darbo. Vyrams yra ge padeklemavo eiles. . Buvo
“Revoliucija.”
LAIKAS m PINIGAI
Paaiškinimus
S. S. Pittsburgli, Pa.). Lai Musų socialistai visuomet ležinių dirbtuvių, o mergi taipgi renkamos aukos. Au
Tūkstančiai dolerių išleidiiama važinėjant, kad apžiurėjus stebuklin
gausi lietuvi* f/'V' Vn»8
ga ir įdomias vietas, kada tą visų galima sužinoti ir pamatyti tik už kelias
ke Šv. Mišių giedos Šv. 'Ka prirodinėja, kad be revoliu nos gali gauti darbo drabu kojo sekantieji:
skus dovanaiii
dešimtis centų.
STKREOSKOPIAKJ PAVEIKSIfAI
Parodant kiekvienų kampelį pasaulyje galima gauti serijomis. Kiekzimiero bažnytinis Choras. cijos nieko i gera negalima žių dirbtuvėse. Labiausiai Kun. J. Kasakaitis $2.00.
vienojo Serijoje yra 26 paveikslai. Žiūrėdamas per Stcreoskopų matai viską
aiškiai lyg tartum butuni patsai ant karės lšuko, Ryme ar VVashingtonė.
Pirmoj valandoj po pietų laimėti ar padaryti. Nese čia reikalingos merginos ge Po $1.00: O. šukytė, A.
Stereoskopus (Padidinanti Stiklai) kuris parodo aiškiausiai bile pa
veiksią kainuoja tiktai .............. .. .................. .. ... ........................................ .............. 91.50
prasidės seimo posėdžiai, nai jie patvirtino tai savo rai mokančios namų ruošų. Semaškiutė, Al. MastausNo. 108. Kcliouc t Pltilippinus su Dėdės Šamo Kareiviais.'.•........................... 60
No. 109. Dėdės Samu Karės Laivai ir Jūreivių Gyvenimas ................................50
Šv. Kazimiero parap. sve- darbais: Lewistone bankru- Tokioms merginoms įmoka kas, Ig. Vilimas, A. RiboNo. 110. Kristaus Gyvenimas. Čia rasi 25 reginius iš musų Išganyto
jaus gyveninio ir darbių ............................................................................. .. .50
? tainėje (kampas gatvių 22- tijant net jų kooperacijos ma į mėnesį nuo 25 dol. iki kas, J. fiidris, V. DanileviNo. 111. Kelionė Po Palestina ir Šventąją Žeme....................................................... 60V
No. 112. Kelionė J Kyiuja, Japonija ir Orlentų................................. .............................. 60
ros ir Jane)
krautuvei neapsiėjo be re- 30 dol. ir duodama pilnų UŽ- <»į Us, V. Skiparis, K. VeucNo. 113. Kelionė J Rymų ir Veneciją ........................................ ................................. 60
No. 114. Kelione per Italija ir Alpų Kalnus ........................... ..................................60
Aštuntoj valandoj vaka vpliucijos.
laikymų.
No. 115. Kelione per Anglija ir Fraucijn- ................................................................... (0
lauskas, B. Danilevičius, B.
No. 116. Voketiją ir Kelione Palei Ritine............................................................. .. .60
re Šv. Kazimiero parapijos Buvo taip. Galutinai iš
Albanietis. Koryzno, J. Kaieckis, K.
Kelione Per Norvegija ir Švedija, čia rasi reginius, kur saulė
(Apgarain.) No. 117. šviečia
vidurnaktyje................................................................................. ..
.60
svetainėje bus koncertas, o parduoti krautuvės daiktus
118. Senojo Svieto Stebuklai ....................................................................................50
Norvich, K. Stašaitis, J. Ži MBFAFRA0TA PtOGA. No.
No. 119.Ypatingi Senojo Svieto Reginiai .............................................. ..................... 60
gal ir prakalbos su lošimu. socialistai pristatė savo ,195
ROCHESTER, N. Y.
No. 120. Vestuvių Skambalai, čia rasi Juokingų reginių kaip jaunuolis
lius. P. Širvinskas, J. Bar>
?f
t
per leidžia daugybe nelaimių suradime pačios................................ į. .50
Pirmoje sesijoje nusista- kp. raštininkų Jonų Čcraš4
‘
•
No. įtl. Franeuzė Virėja ir Meilės nuotikiai Juukingi.......................................... 60
dzilauskas.
V.
Pįkunas,
V.
Teatras.
•
No. 122. Naminiai Gyvuliai Juokingi............ .. ................................................................. 50
tys seimo vedimo tvarkų.
123. Patviijie Vaikai Juokingi................. ................................................................... 50
kų, o senų j į darbininkų at Gegužės 27 d., pobažnyti- Pikuniutė, K. Degučiukė, Ai įkaityk “Laimę.” tris mė No.
No. 124. Automobiliai Per New Yorko Miestų. ................................................... ,60
Atvykusioms dęĮegaįėpis leido. Vienų kartų senasis
125. Kelionė Skersai Panamos Kaiutlą ..................................................... ..
,&0
nėje svetainėje Tarnaičių Norvich, J. Broknisį, J. Šau- nesius dykai. Kiekvienas, ku No.
No. 128. Ant Dėdės Šamo Kariško Laivo Aplink Paąaulk........................
.60
patariama apsistoti viešbū- darbininkai ateina į krau
os. Labai Juokingi.
................................ 1.. .60
129. Gudrios Mei
Marijos P. draugija surengė vaitis, T. Paluikis, A. Zim- ris atsiųs mums savo ir 25 pa No.
No. 120. Kanada ir
Kalnai ........................................ ......................................... .50
tyj (417 Fifth Avė., Pitts tuvę pažiūrėti kaip' ten se
No. 121. Prancūzų-Anglų Karės paveikslai.....*
• •.••••••••••.y. ,, .60
teatrų. Lošta komedija: nickas, M. Stukienė, A. Pa- žįstamų adresus, gaus yaizbos No.
Karės reginiai.
132. Voketijos K
. ............................, . .
.60
burgh, Pa.).
132. Italų Korės reginiai.
......................... .V; . J 7 .50
kasi, o gi žiuri, kad J. Če- “Dėdė Atvažiavo.” Vyngy- cevičiutė, A. Gervickas, J. žurnalų per tris mėnesius do No.
No. 134. Didieji Dėdės Šamo Karės laivai.
.50
Dėdės Šamo Kareiviai................ '...........
.50
Norinčios, kad Primosi raška pardavęs kokį dalykų ro rolę turėjo J. Kairys; Mociejunas, V. Paluikaitė, vanai. Prisiunčiamieji adre No. 125.Kiekviena
Serlj
erfja
turi
25
Paveikslus,
mo Komitetas sutiktu jas pinigus ne registran ■ spau Adomo — S. Butrimavieius; D. Rovas, A. Širvinskas, E. sai turi būti tokių žmonių, ku
Prisiuntimo lėšas ipes apmokome. Pinigai galima siusti išperkant xnoMažiaus dolerio kraaos ženkleliais.
stotyse, malonėkite iš anks džia, bet sau į kišenių, de Spurgio — V. Pikunas; Gar- Šulčiutė, K. Dubickiutė, J, rie dar “Laimės” neskaito. aey order.Užsakymai
išpildomi ta pačia diena, kada gaunarAa laiškas.
Senasis darbininkas nienės — L. Jančaičiutė; Anuševičiutė, M. Pabrins- “Laimė” yra vienintelis vaiz
to pranešti laišku arba te dasi.
Adesuokite
norėjo perspėti jį, kad taip Jievutės — E. Šulčiutė. Visi kis, K. Gaubis, A Gribaus- bos laikraštis lietuvių kalbo
legramų.
NEWERA SALES CO,
Primosimo Komitetas, negalima daryti, bet kas čia lošėjai gerai buvo išsilavinę’ kas, A. Bernatavičįutė, N. je. Gvildena vien vaizbos ir
Chicago, III.
tau klausys! J. Čcraškai mokėjo roles jr užtat gerai Juodviršis, P. Pikunas, Ė. prapvmijos klausimus. Talpi 6329 So. Falrfield Avė., r
1910-Carson St,
na .daugybę naudingų pamoki
taip tas nepatiko, kad jis atliko veikalo atvaizdinimų. Petronis. Smulkesnių aukų
Pittsburgh, Pa.
pakėlė revoliucijų ir savo Ypač pasižymėjo': J. Kairys, $23.00. Viso surinkta $67.00. nimų kRip uždirbti ir sutaupy miiiiiiiiniJiuiiuiuuiuiNiiunuiiiiniiiiiiiiiuiUHiiuiiiiiiiuiiuiiiiiiiimiiiiuNtiiiiin
ti pinigus. Tu jų gali įgyti už |
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
g
perspėtojui išmušė akį.
Po
prakalbų
buvo
parda

VALPARAISO, IND.
L. Jančaičiutė ir E. Šulčiulabai ' mažų pasidarbavimų. “
.
■
•
•
"
s
Tiesa, tuomi revoliucija tūf kurių nudarimai tikrai vinėjami Lietuvės Banko
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį
Siųsk
tuos
25
adresus
šian

v
l Mes, Valparaiso universi ir pasibaigė. Bet ant ryto buvo artistiški. Apart :‘De- Sčrai« M Paduota uz dien,7 nes toji prpga neilgai
"Šviesa”
teto studentai, lietuviai, ka jaus kylo “reakcija:” mat, dė Atvažiavo” buvo lošiama;900 dol.
bus.'
talikai, šiuo m i nuoširdžiai akies savininkas išpirko komedijėlė: <‘Dvi Sesuti,” Taigi, rocJiesteriėčįai ir šį
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
“LAIMĖ”
ir policistai į kurioje /dalyvavo p-lės E. kartų pasiibdS mylinčiais
dėkojame gerb. kun, F. Ku warrantą
šviesos parodyti kelią
dirkai, Šv. Mykolo parap. pradėjo revoliucijonierį gau Karaliūtė ir J. Gudeliukė. savo 'tėvynę ir atjaučian 3329 S. Halsted st,
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
Chicago, UI.
gaus pažangumų.
/
kleb. už suteikimų mums dyti, kad .nuvedus į “rūtų Atvaizdinimas pavyko gerai. čiais josios reikalus.
darželį.
”
Vienok
šis,
kai

“ŠVIESA” daugiausiai rūpinosi išganingos blaivybės
veltui z svetainės, rengiant
Daugiausiai vienok prijuo
/Lietuvos Suniuk
reikalais.
po
socialistas
ir
laisvės
my

»n
/
vakarų 26 gegužės.
kino publikų, tai komedijė
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
Taip pat ačių ir tiems, ku lėtojas, nepasidavė ir “išru- lė: “Dvi Kūmutės,” kurių VOKIETIJOS ŠNIPAI.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
rie prisidėjo veikimu, daly nijb” sau per painus kažin atlošė p-lės A. Bematavičiukur,
pasiimti
daugiau
amu

tė ir O. Zdanevieiutė. Jų ''Šios karės metu nei vtona
vaudami ir kurie parėmė
B
“ŠVIESA”,
KAM
nicijos.
Bet
visnek
amu

kalba
ir
nudųvimai
labai,
bu

mus atvykdami į vakarų.
kariaujanti šalis neturi, to
LEIDI SLINKTI|
b 46 Congress Avė.,
Waterbury, Conn. S
Nuoširdžiai dėkojame vi nicija nieko negelbės, nes vo pritaikinti lošimui; ge kios pląčiai iškerojusios
8AVOPLAUKAMS?!*
fillilUUMUlllHUIIUIIIIIJIlllHlllllllUIWIIIIIIMHIUIIIillllll<UIIUUIiHUIUIHIIIIUIIIIia
&eturCsi dapgiau kalsiems dalyvavusiems pro- Letvistono socialistai užėmė riau jos gal ir nebuvo gali šnipinėjimo sistemos visose
tunuotų,, resvų, krintan-l
graine antrame musų vaka tamsiausias pozicijas: nega ma atlošti. Tai gyvas pa šalyse, kaip Vokietija. Šni
čių, plėiskanuotų, ap-’
na
ką
patįs
girtuokliauja,
mirusių,
godžiu—ligui
veikslas
lietuvių
moterėlių,
re, kuris buvo 27 gegužio
pinėjimas
Vokietijai
labai
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties,
i
Apyeizdos Dievo parap. sve dar jie uždėjo saliunus po mylinčių srėbti “rodį.”
nes tas daro Tau nenamus ir pardąvibėja svai Pertraukose vaikų choras reikalingas ir naudingas.
apsako&ų netnalontfmų
‘tainėje. Didžiai esame dė
—jeigu tik ūmai pra
ginančius gėralus, nežiū sudainavo kelias daineles. Juk šiandie prieš Vokietijų
kingi ir publikai už tokį
dėsi vartot * musų su
Tik ką a^laikamš siuntinį ii Europos puikiausią rožonėią įvairią
kariauja
kuone
visas,
civili

rint, kad yra uždrausta.
plaukams vais>. .. _
spalvą.
Ypdč gražiai sddainuota zuotas pasaulis. Jei Vokie tus taisytus
skaitlingų atsilankymų.
erroafuga . Geresnių plaukams
Matyt sdčialistų kuopa trio: “Oi, močiut, motinėlė”
vaistų už “Dermafugų” nėral •
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
LRKMSA.
2
kp.
tija neturėtų brangiai ap “Dermafuga” padarys, tų, kad Ta
I \,
• Lewistone žlunga. Laimin
ir
“
Čiu-eiu,
liu-liu.
”
Daina

vo
plaukai
bus
tankus,
švelnus
ir
Reikalaunant paminėkite kokios
1 •
(Valparaiso,. Ind.)
Oda Tavo galvoje bus tygos kelionės į bankrotų, jei vo p-lės: K. Dubickiutė, L. mokamų šnipų, ypač savo skaistus!
spalvos
pageidaujate. Lenciugelis
•pir ■
priešininkų
šalyse,
veikiai ora» plaukai
•riefckanos
.»’» visados,
1
J
1
niekad daugiau neslinka.
gu
gyvuodama
nieko
gera
ir kryželiė storai auksuoti kaina
jančaičiutė ir O. Nevedons- sukluptų nuo dabartinės ka Busiii patenkintas savo plaukais! Ne
ROCHESTER, N. Y.
neuuveike!
pavyt
ydėk
kitų
puikiems
.
plaukams,
su prisuntimų ......................... 75c
kiutė. Publika joms padė
pats (rali turėti dar dailesnius!
)t
Lewistonietis. kojo spidrkiu rankų ploji rėš naštos, nes priešininkai nesssReikalaujant
prisiusime Tau pačts
Birželio 8 d., Hyckey &
pasekmingiau ją įveiktų.
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
suvis dykai išbandymui “sampilą1^
mu. Apskritai šitas lošimas, ......
v .
.
• Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
Feeman Co. dirbtuvėje beliai. Storai auksuoti- lenciugelis ir
Vokietija savo Slupų turi lėšų, gausi išbandymui dėžutę “DerALBANY, N. Y.
? galime sakytį,
ti, !geriausiai pa
. . • , •'
.. mafugos” veltui, sykiu ir brošiūra,
pietuodamį susipiešė du lie
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
“Puikus Plaukai".
L-V)l
loši Visur. Antai, kas galėjo tl- uivardytą:
tuviai: vienas koks tai po Statoma lietuvių katalikų vyko iš visų-buvusiųjų
Kaina su prisiuntimu tik...$1.25
keti, kad jų butų kad ir pa ASOIL SPECIALTIES CO.,
mų.
Gražu,
jog
vietos
jau

Depb
|f
t
♦
litikierius, o antras socialisbažnyčia.
čiame Suv. Valstijų karės
tėlis.
Truputį apsidaužę Atvykus čia Jtum K. F. nimas netingi tame dalyke laivyne ir kituose valdiš P. O. Bok 37, Philadelphia, Pa.
jiedu pasiskundė kompani Šatkui ir uptvarkiuę ifaijne- pav^^cs, tankiai lošia, dai- kuose departamentuose. O
jai. Ši ištyrusi jų bylų so eiusius lietuvius pfadg{a,uitoje, ir, tokiu <budu, sutei- tečiau taip yra./Kiekvienas S NAUJAS LAIKRAŠTIS
visiems vietos liecialistų pripažino kaltu. Pa smarkiai veikti dvasiškoje kia
•rot °n>
Sisiv. L. R. K. Amerikoj •
slaptas ouv. Valstijų karės
4o. 1439. Galama gauti įvairių
šauktas y ofisų socialistėlls dirvojo. Gegužio 2 dienoje j tuviams smagiai ir naudin- reikale žingsnis yra Vokie balandžio pabaigoje, ž. m. •
ipalvų karoliais. Kryželiai “Ropraleisti laikę.
ašarodamas prašė dovanoti galutinai tApo užbaigti sta2 pradėjo leisti savaitinį
tijai laiku žinoAias.
man
Gold”. Gvarantuoti ant 5
jam kaltę ir ueprašalinti iš tomos bažnyčios pienai.
Prakalbos.
laikraštį'
Nesenai Suv. Valstijos į
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
?
darbe.
Juos dirbo šio miesto arki- Gegužės 28 d. pobažnytiEuropos pakraščius pasiurn
“Garsas” S! gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
Mipėtasai socialistėlis jfu tektorius R. D. Macphev- ] nėję svetainėje kalbėjo kun. tė savo karės laivyno dalį
o
na delei giminių. Su prisiuntine pirmų kartų pasižymi son.. Bažnyčia statoma prie J. Žilinskas. Kalbėtojas la Apie tą žygį nebuvo niekur
“GARSAS" eis kas ket- 5
inu ...................................... $2.00
nešvariais darbeliais. Jis kampo gatvių Liwingston bai puikiai nupiešė dabarti skelbiamą. Tačiau Vokieti vecga« didelių 6 puslapių, 7 •
•[
ypač mėgsta su degtinės AVe. ir Thorton ir vadinsis nį Lietuvos stovį ir Ųetuvių ja apie tai gavo pilnas in kol., formate.
• ‘MJAB8AS" bos vienu ge- o
bonka kišeniuje landžioti Šv. Jurgio. 14 gegužio ga politiką, nurodė budus, formacijas.
• riaušių ir svarbiausiu Ame- *
.
iNo. 1439.
į
lutinai suderėta ir su kont- kaip galima bus atstatyti
pas smagesnes kūmutes.
2 rikos lietuvių kat laikraščių. •
Ulrisaksnt plmlnėUU numerį tr kokia* spalvos noriu.
Pinigus $
Vargas
šaliai
kovoti
su
to
galite siųsti išperkant inoney order, registruotame laiške, arba viaa°
“GARSUI" aandarbinin- •
Tos dirbtuvės raktorium statyti bažnyčios Lietuvą ir plačiai papasa
eentininis kroso* ienkleliai*. Adresuokite
kiais
šalies
išdavikais,
na

o kauti pasižadėję gabiausieji •
darbininkas. skiepą ir naują kleboniją už kojo organizuojamąjį Lietu’
Amerikos
lietuvių
rašytojai,
•
. .DRAUGAS BUBLISHI5G
MPANY
j
$35,000.(10.
Kontraktorius-. vos..Banką. Jo kalba didžiai miniais ,į)Įiežihpxka|s.
• pabliejaiai, visuomenininkai.
1800 W. 46th Street,
Chicago, III. ■
yra R. P. ljewcllssbnCar- visiems patiko, nes ji buvo Slaptoji policija 'dienomis ^5 “GARSO" prenumerata °
HOMESTEAD, PA.
$2.00, pusm.—$1.00. o
'dells Co. Bažnyčia buą 132 kiekvienam suprantama ir ir naktimią darbuojasi, mė •• metams
Prvnutncratai ir koreapon- o
x60 pėdų didumo, o kleboni- įtikrinanti, nežiūrint, kokios gindama. susekti tuos ne 2 dcncijomg siųsti antrašas:
,
’ Gegužinė.
A t e i ua nčiaine
antradie- ja 52x32 ir dviem, gyveni- į srovės jis butų šalininkas naudėlius, jų daugelį, ar vie
“GARSAS”
nyje, 19 birželio vietinė Lie-* mals. Darbas jau pradėtas Kiekvienas šiose prakalbose ną, ir pątTaukti atsakomy- 2 SSO Grant St., Brooklyn, M. T.
.”r
-ii.žž?
tu vos Vyčių 11 kuopa, ren- nuo 20.gegužio ir bus ui- aiškiai suprato reikalą gel-bėn/

Stereokopiski Paveikslai

LIETUVIAI
AMERIKOJE

ILK

Auksuoti Rožančiai

2

J

PASIS1ELBIMAI “DRAUGE" ATNEŠA
GEtyPELMA.

—

Ketvirtadienis: 14 biržei.
6v. Bazilijaus Didžiojo, vy
skupo, Bažnyčios daktaro.
Jis buvo vienas iš/keturių
didžiausių Krikščionijos ra
štininkų. Savo turtus išda
lino pavargėliams, pirmuti
nis parašė įstatus vienuo
liams. 1 Mirė 379 m.
Penktadienis: 15 birž. Šv.
kankintinių Vito, Modesto
Kresccncijos.
VYČIŲ PRAKALBOS.

m
H

Iv

W 4 Y9 J

••DRAUGAS”

«

Paskui sekė skaitymas pro
tokolo praeito susirinkimo,
kuris tapo priimtas. Centro
iždininkė p-ia A. Nausėdie
nė pranešė, kad ženkliukai
padaryti v ir kainuoja po
$1.10. Paskui svarstyta apie busiantį seimų. ' Duo
ta įnešimas, kad delegatės
ateinančiame apskričio su
sirinkime atsivežtų įneši
mus, kurie bus siunčiami į
seimų, kad pagerintų Su
jungęs stovį. Ypač pagei
daujama, kad kiekviena
kuopa priduotų savo suma
nymų, kokiu budu galima
butu pritraukti pašelpines
draugijos prie Sųjungos. Ki
tas susirinkimas sutarta
laikyti liepos 1 d. 1917 th.
Nek. Pras. Šv. Marijos Pa
nos parapijos svet. (prie 44tos ir Fairfield Avė.)
Susirinkimas tapo užbai
gtas malda.
' • > - Pirm. A. Nausėdiene,
Rast. M. L. Gurinskaitė.

l -•

IŠ MIESTO TARYBOS
POSĖDŽIŲ.

■
O

Paskutiniame
Chicagos
Miesto Tarybos posėdyje ta
po nutarta nupirkti Liuosybės Paskolos obligacijų už
$2,000,000į Taipo gi tame
put posėdyje išreikštas pa
geidavimas išleisk* k gyven
tojus tam tikįrų j at įšauki
mų, kad paliaut kritikavę
šalies kariškų
Aldermųnas HfSfcSRodriguez pasirašė po rezoliuci
ja užkviesti Chicagon at
vykstančių į Su v. Valstijas
Rusijos misijų, kuri atsto
vaus naujų vyriausybę.

Telefone Operatorka tankiai Nežino
koki numerį Jus šaukiate

1

1

i
jp*"
1

eina du kartu J menesi

i^ei i ■■■ i . i
■
i ii
ii
\ Kaso apie tikėjimo dalykus,,paduoda žinių iš katali
kų visuomenės gyvenimo, diioda atsakymus į visokius
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities. į .?
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio
5c. į
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už
pavienius numerius po 2c.
Adresas:
•
į

Kitą sykį pasitaiko, kad tas žmogus,

♦

I

Lalkraitls leidžiamas Kunigų Marijonų Chicago]*.

T

tuo pačiu sykiu saukė kitą numerį.

;

LIETUVIAI!
pasiskubinkite . užsisakyti S
“ŽVIRBLĮ,” — juokų ir satyros mėnesini lailoraš- p
tį, kuro yra jau žymiai padidintas ir metams prekiuoja tik 1 doleris.
• e
“ŽVIRBLIS,”
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass. <

...... .... .................... ...........

ankiai papitaiko, kuomet šauki kokį numerį ąperatorka atsako “number, please?” ir negauna-

te numerio.

“ŽVIRBLIS”.

'

’ "TIKYBA irj .• DORA*
? i • . . t • L*

kurį šaukiate uždarė telefoną pirm Jūsų, nes jis

ITALAI BUS CHICAGOJ
19 BIRŽELIO.

Ketvergas* birž. 14, 1917 m."

•

ii

Tokiu budu operatorka nukelta abidvi linijas,
_______ •
atsakant, telefoną visada reikia būti atsargiam, o
Ketverge, 15 birželio (t.
Kariška Italijos delegaci
TIKYBA IR DORA’
tuomi galima išvengti daug nesmagumų.
y. šiandien) 9 vai. vakare
ja į Suv. Valstijas atvažiuos
Chicago, III.
5 1631 W. North Avė.
Dievo Apvcizdos parapijos
Chicagon ateinančiame an
* Kas nori gnuti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasoa •
svetainėje bus prakalbos.
tradienyj, 19 birželio. Bet
J ženklelį.
Jas rengia 4-toj i vyčių kuo
Chicago Telepboše Company
delegacijos vądo kunigaik
i,_________ ____________
pa. Kalbės p. K. Pakštas.
Bell Telephone Building
ščio Udine nepamatys chiKuopos valdyba nuoširdžiai NELAIMĖ LIETUVIŲ cagiečiai, kadangi jis susir
'
Official^LOO
ŠEIMYNOJE.
kviečia visas Chicagos vy
go ir dabar gydosi New Yor
t
DR. PAUL M. ŽILVITIS
čių kuopas kuoskaitlingiauke.
Pamokau
Stanislovo
Mirzcvskio.
Lietuvis Gydytojas ir
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav.,
PIRMA MOTERYS
siai atsilankyti‘tose paskai Antradidnio vakare ponia Iš Chicagos svečiai va
Chirurgas,
švėkšnps parap., Jurkalšų kaimo. Ji
sai gyvena Massachussetts vaidiloj
Kušlaikienė (4558 S. Paulį žiuos. į Pittsburghų.
tose.
ŠOFERĖ.
.
Haisted St.,|
Chicago
Meldflu atsišaukti ant adreso:
>tima rr> c srvvtvvvvvrvvr) 8203 S. Tel.
Ketvirtos kuopos pirm., ne gatvė — Town of Lake),
Drover 7179
, P. JASAS,
2009 E. Adam st.,
Sprlngfield, Iii.
A. A. SLAKIS §
Justinas Kudirka. eidama į bažnyčių paprašė
PARKŲ VALDYBOS.
Stebėjosi užvakar chica- *
----------------------- ------------ u---tūlo berniuko pasaugoti jos
glCciui pamatę dideliame au Paješkau Prano Ir Viktoro Počių
Bet šis West Side ‘parkų valdy- fomiibilillio šoferi motere Pae'na i® Skrisnemunės parap. Rasei- •t / ADVOKATAS
NUO TOWN OF LAKE. auklėjamų vaikų.
Tel lnever 7041
Toniooniujt soicrj morerę. njų pav Venslovlškiu kaimo 3 meRoora 824 *
neišpildė paliepimo ir neil bon pateko: Jonas F. Smul- Tai pirma Jievos duktė Chi toi atgal K>veno chicagoje turiu • Miesto ofisas:
Dr. C. Z. Vezelis
• 19 Sb. LaSalle St., Chicago; III.
*
svarbu reikalų.
Dievo Kūno šventė pas gai trukus trijų metų nir- ski (lenkas) —z prezidentas, eagoje
•
Tel.
Bandolph
G246
USTUVIS DANTISTAS
kuri gavo nuo mies- t
Pranas Petraitis
_______ ____________
V
2231 W. 21 PI.
Chicago Iii. •
Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vai
mus minėta labai iškilmin ž’iuš5 vaik^'s iškrito pro William Gausbow — kasi to valdybos pavelijimų so
9
f
Nedėliotais pagal sutarime
■
Gyvenimo vieta
4712 So. Asitlos* *«
gai. Gražiausiai buvo ne- :.'.i ga nuo nntnj luhn. Pa ninkas, Richard J. Povvers feriauti viešais automobi-1 Poškau savo tikro Brolio Juozą- i
• 265 So. Haisted Street
S
•
» Tel. Drover 5328
,
art eT-ttie gat»*’
j.
t
ir
ji
Po
Bičkaus,
paeina
Iš
Vilniaus
gub.
dėldienyje, kada apvaikščio šauktas daktaras užtikrino, — revizorius ir Isaaę Sha- H JUS. JOS Vyras Madden Trakų paviete, Ketaviekų parap.
ta vietos.
Trįs kunigai, kad vaikelis pagysiąs.
piro — sdkretorius.
žuvo laike -įnitomobiliniy
kTJK? SK,
ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllin
daugybė mokyklos bernai
Tų pačių parkų komiso- lenktini,, Elgine 1911 n,.
1 JOSEPH C. W0L0N
"e'd’;
čių ir mergaičių su gyvų gė KARŠTIS UŽMUŠĖ TRIS riais išrinkti: Jonas J.Bag• ' •
Miss Atnilija Biesukė
,
LIETUVIS ADVOKATAS
V.
970 MrKinley Avė.,
Detrojt, Mieh
lių šakelėmis, lempos, ka
ŽMONES.
džiunas (lietuvys), John C.
Kamb. 324 National Life Bldg. ■
SPEKULIANTŲ
2 9' So. LaSalle St.,
rūnos ir kryžius sudarė la
Hauson ir William F. GroAš Petras Grlkšas paieškau Igna
Vakarais 1588 Mliwaukee Ate. T
DARBAI.
co Stravinsklo. .16 metų jU laikė
bai ilgų procesijų. Puikiai Atttradienvje ,Chicagoje ver.
Central 8899
reatarauna -Chicagoje, ant 83 ir HųlRasidcnce Humbold 97
.g
sted
St
Po
tam
prasišalino
ir
dabuvo
gana
karšta.
AugŠišlavinto choro giedojimas
T*
S
CHICAGO.
IL.
MUSU krautuvninkams da bar -nežinia kur randaBi. Kas praneš apie J) gaus brangių, dovanų.
falpo gi darė didį įspūdį į čiaupia temperatūra buvo 6 DIDELIS SKAIČIUS NE, It
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiM
PETRAS GRIKSAS,
bar
geri
laikai,
rfes
pinigė

tikinčius. Nevieno mintįs vai. vakare. Tame laike
1430 — 48th Court,
Cicero. Iii.
BfORALIŠKŲ BYLŲ.
___ a£___________;----------liai plaukte plaukia į jų ki» ’
skriejo į Lietuvos kampe-i karštis siekė 83'laipsniu,
FARMOSI!
FARMOSI!
šenius.
Kaikurių
produk

REIKALINGA.
liūs, kur kitados /r gi labai - Tris chicagiečiai neiškentė Pastaraisiais laikais ' ne«
Parsiduoda
Didžiausioje
Amerikoje
gražiai šventėme tų diena įkarščio ir karšti saulės spin morąliškų bylų teismas tak tų kaina be jokios priežas
Jetuvių kolonijoj,
kame yra 380
Jctuvių apsigyvenusių.
Puikiausioj
drauge su tėveliais, broliais dūliai užbaigė ju amželi, po užverstas skundomis ai ties padidėjo IČO nuoš. Y- vy«ių Draugaa — katras mok,.v Mokykis kirpimo ir designing apielinkėje
Scottville, Mlch.,
kur
patingai labai įiabrango žįr-" X*S.<SrX7;f
moteriškų aprėdalų (raštas lietuviams
apsigyventi. Oto
ir seselėmis.
Keli žmonės susirgo nuo pie neprideramų elgimąsi
Musų feįstema.....................
ir ypatiškas. nais yra Fermerių Draugystė, yra
1
VV.
niai, pomidorai ir
parapija. Todėl kreipiamės
mokinimas
padarys
jus žino ietuviška
Bet apart kiltų įspūdžių, karščio,
vyrų su moterims. Esą to zai skrynutėse. Du pasta kitę katras iš dudorių ant sekančio
Jus, kurie norite turėti geresni gy
vu į trumpų laikų.
venimų pirkite pas mus farmae, kad
adfeso:
pasitaikė ir nesmagumų. 10 vai. vakare aplankė kio didelio nemorališkų by
LIETUVOS VYČIAI,
galėtumėm visus anglių ir vokiečius
rieji
dalykai
dabar
parduo

Mes
turime
didžiausius
ir
Štai penktadienio vakare, smarkus lietus su griausti- lų skaičiaus dar niekuomet
iš tos kolonijos išprašyti. Mes turime
C-o Rot. Ignatins Abromaitis,
__ .____ .
, . - .
72« Taibot avė..
Braddock, p* gepausius
kirpimo
desigmng
dama
po
25
centus
už
skry

iš jų suėmę jų farmas ir norime jas
8 birželio, procesijai einant niu, kuris gerokai atšaldė čia nebuvę.
parduoti, turime didelių ir mažų farir'siuvimo
skyrius,
kur
mes
nutę,
o
nesenai
jų
kaina
bu

Tuojau reikalingas ▼
gyvuliai, mašinos ir kiti reikalin
pagal didžiąsias duris iš ka temperatūrų.
sa- 'suteiksime praktiškų patyri gimų.daiktai
Didelė dalis apskustųjų vo 121/2 ’cėntų.' Spekulian Algos $60.00 ir inelgSs. Reikia
prie ūkio. Duodame ant išKrelpcristljonautl. Geri vargonai
mokesčio. Noyint gauti daugiau infor
Lijundra tęsėsi beveik sugauta laike policijos “me
mų
kuomet
jus
mękysitės.
žinkur atsirado vienas Bn
nmcHe rašykite mums, o gausite*
tai už tuzinų kukuruzų skry ties pas: REV. J. MISTUS,
Elektra
varomos
mašinos
gražų kataliogų ir mapų.
zowo parapijonas taip prisi- per ištisų naktį,
džioklės” po viešbučius.
Eisworth, Pa.
nueių patys moka tik 62 c.,
musų siuvimo skyriuose.
ANTON KIEDIS,
buzinęs. kad ir ant kojų ne
Jus esate užkviečiami ap Peoples Staic Bank Bldj.,
Relkalaujit gerų atsakanti vargoo
už
tiizinų
žirnių
skrynu

nfnfnkn mokanti vesti chorų Ir mn
galėjo nustovėti. Maldinin 42 NEUŽSIREGISTRAŽADA ATVAŽIUOTI ‘ čių — 75 centus.
lankyti ir pamatyti musų mo
kyti vaikus.
Scottville, Mich.
VUSIEJI SUAREŠ
KUN. J. JONAITI8.
kų donia nejučiomis tapo
kyklų bile laiku — dienų ir
WILS0NAS.
Omaha. Neb.
TUOTI.
vakarais ir garirti speolališkai
atkreipta į šį girtuoklį, ku
BARZDASKUTYKLA.
l/,nnn
UŽ ĮŽEIDIMĄ REIKA
Parduodu pigiai trijų krėslų bar- P‘p>*U Manų.
ris svyruodamas drįso eiti į
Telefonas McKInley 6784
Illinois senatorius Lewis
zdaskutyklų. Biznis Išdirbtas per 17 j
i'ul -ciiom (Inrnnios paaal JuChicagoje pradėta gaudy- nesenai kvietė Wilsonų pa
LAUJA $20,000.00.
DR. A. K. RUTKAUSkAS
metu.
Pardavimo priežastis aplei- !
.
. ..
. ...
,__
bažnyčia.
Į Bhzowo mul
džiu miestų. Norintis gero biznio at- į^Ų mitsrų —— 1)1 lc slailPS arba
GYDO VYSOKIAS LIOA3
kinyčių gal jo kojos nebūt ti neužsiregistravusius vy- kalbėti Chįcagoj apie poli
3447 S*. «rhra Mti.
tumu V. » Uitis
sišaukite pas:
tiidžio, iš l»i)e matbj knvpoą.,
’
V. A.
Lleen ■ Prlesilme Valandos]
Šiomis
dienomis
seserįs
užnešę, nes ji randasi ant nls- Policija ir slaptieji fe- tikų.
F.
KASNICKA.
perdėtinia,
2011 So, Halstod st.,
Chicago.
Bet Wilsonas šiuo
rzt-< m--« r uo 8 iki 10 valandos po plotų
u-n 2 -ki 4ir vakare 7 iki 8:80.
antrų lubų.
.derališki agentai ant gatvių kartu atsisakė atvykti Chi artistės Irena ir Alicia Pal118 N. La Galio gatvė
šv»n‘o»'« d'-nomla II ryto 8-19
prieš City Hali
h- »■»« :M 8 neretų.
Skauda širdį'matant mu- restoranuose, viešbučiuose cagon, nes šalies reikalai ne mer per savo advokatų C.
Kambarys
416-417
Atidarymas ntijtj tirtoj
8,1 brolius lietuvius taip že-.’’- kitur nuolat P™sinM»'į5ieidžu, j„ iš Washingtono. Erbstein pareikalavo 20 tū
mai nupuolusius. Juk nuo-i.iautn, vyry parodyti nzsiprisižadėjo pa kstančių doleriį atlyginimo
Lilkrodžl? Kraitmfe.
lai šaukiamai neik į smuk-1rnustravimn palu,di,imą. svcfiuoti m
miestc kuo_ nuo restorano PRoyale” už Turėsiu dideli iSpsrdsvlmų atida
nemandagų to restorano tar ryme nanjns vietos.. Vlskų. kalpt
lę, neik į nezaležninkų mul- Kas neturi jo -^areštuoja- met ^rfnks koifercsns.
naujoje vietojo (tardgnstn piginus
,
.
nų pasielgimų su jomis.
kinvčių, netikėk apgaudinė ma. Praeitame antradienvį,
kaip tik galimu, tnl yra ui tiek,
,-------------- 1—.—i—
klek aš pats pirksiu., knd tuo nau
tojams, bet kaikurie vis dar suareštuota 42 vyrai. Kai- HĮjgi2UDĖ POLICISTAS.
toje vietoje utonnėsllnus klek viens
Taigi, knm tl«
neišgirsta prictcliško baisoki™ ju buvo name palike
_______
' VISIŠKAI PANAIKINS kuris tik ateis pirklį.'
ko Brikallng* U auk
<(
<tufci. shlnhrtnti) ai
ir savo pasiclgimaiR daro (užsiregistravimo paliudiji-Į Ant tilto So. Ilalstcd gatFREB LUNOH. »»
kliokti; dulktu, malo
gėdų visai visuomenei.
mus; bet daugelis pasirodė v-s atrastaH palicisto Carl
nėkite ntsllnnkyfl pa ■
GARSI SANTOS KAVA
mane, ir Jps persitik
Dagys. visai nesireejstravę.
Ilooge lavonas ir šalip jo - Girdėti/ kad Miesto Jaryrinsite, kad nei vie
Visur parduodama po 28c >T^|3u
name auksinti} dulk
Vienok kurie „uarežton- TCW>,Teria. p0liėj9tąa pata ba pasiryžusi užginti saliutu štorc negalit gau
po 50c
ti plgtans, kaip pa>
MOT. SĄJUNGOS APS. tieji išreikš norą nžsiregis- nusižlldg. Saužndybes pr£- nųose laikyti “free lunch.” mane, nes aš norėdamas
nlgnnėtlln
• naujoje vietoje atsilankant, tai)
truoti. tai' b„R paliuosnotl jna,ja kol kas dar nežinoma, Saliuninės užkandas, kurias II.
RYŽIAI
SUSIRINKIMAS.
COCOA
SVIESTAS
pigiai viskų pardundu
Pulkus Stalius
nuo skaudžios bausmės, bet
lorlsueto*
G
st
M
iism M»e
Hsnkes.
Taipgi,
Jeigu
taip.mėgsta girtuokliai, la kam reikia aki
o» rerev IsM
nie. neoi-VĮųp
hsni inkla.
ŠOKIAI MUNICIPAL
Nedėlioję, 3 birželio, Hv. nuo teismo neišsisuks.
bai nešvariai gautinambs Jt ni!} dėl skauda |
kor tos n-PfJ b
1-t sv.
Ht gauti, |
*ii akių, tat a____ _
I.
Jurgio parap. svet., buvo
dainai būna ligį prieMsti- telkite pas mane, o aš jums prirink
PRIEPLAUKOJE.
VĖLIAVŲ DIENA.
siu akinius knogertansta.
W Ckieageav.
tins W. Kad et
ORTB 91 »■
„ MM *■ 1(44
Moterų Sųjungos Apskričio
nu.
404 W. Plvieioa et.
1888 Rioe lelend av.
1179 MIHvaaUuo av.
Taipgi užprašau visus senu* savo
720
w.
Nerth av*
2812
W,
North
av.
SOUTH
SIDB
2064 Mttwaukvo av)
kostnmrrlns ( naujų vietų Ir meldžiu
2*40 I.lneoln ev.
susirinkimas. Delei neatsi šiandie sulyg Euv. Vals-Į Šių vasarų gerai ehiengieR0S2 Wrntwor1h ev
1217 R. Haletrd at.
1064 MUvraunre ao.
8244 Linroln sv,
kad tr ant tolians mane remtumėi
1S82 R. Hilued at.
8427 8. Haleied et.
16M>
HadISnn at,
>412 N. Clark Rt.
<818 W. Ittk et.
4729 8 Aehlend iv.
tatli » Madtaan et.
kaip plrmlaus, o aš Iš srriro pusėlankymo jiirmhiinkės, susi hj’J gyventojų papročio iš- čiams žinomoje milžiniškoje
stengsiuos kiekvienų užganėdinti. I’li
rinkimų atidarė p-lė F. Ma puola taip vadinama vėlia- prieplaukoje
‘‘Munietpal Pajieškojimai. mians aš gyvenant 23A4) W. 22 at
<*abar-gl persikėliau j naujų vieta —
cijauskaitė,- apskričio iždi vų diena.
pier” bus šokiai pirmadie
•128 W. 82 Rt., tarp latviu ir Hoyne
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS i I
avė., prie pat didžio teatro. . Kiekninkė. Paskui p-ia A. Nau- Washingtono parke iš niais, antradieniais ir šešta Vargonininkas, jaunas. Blaivus, tu)- Vienų užprašau atsilankyti | naujų
Aat Dun,, Lentą Rėmą ir Stelinio Penior—.
rlntts gerų Išlavintų balsų, taip.gi st> vietų.
siedienė lapo perstatyta šio priežasties vėliavų diehos dieniais. Jie prasidės nuo nnkantls choro dirigentas Ieškau ris
CARR BROS. WRRCkING CO.
t
tuojaus. Atsišaukite sekančiu a<V
susirinkimo
pirmininke, bus iškilmingas viešųjų mo- 30 birželio. Nepadoriausie- tos
P.
MiUer
še«)':
»* ,m. 8 »
3003-3039 3. HALSTED 8T., CHICAGO J!
J- CL 3.
913* Wea* >»nd »t..
Cbleago, Hl.
jaukta delegatės vardais. kyklų vaikų parodavimas. ’ji šokiai bus',uŽginta.
49MM9MMM9M
P. O 370,
.g Moneuea. Pa.

SKAITYKIT IR PLATINK1T
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