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Su juo iškeliavo jo žmo ANGLAI SUNAIKINO
na, buvęs sosto įpėdinis ir
ZEPPELINĄ.
kiti vaikai,
Konstantinu
TALKININKAI KON
dar iškeliavjo ir profesorius Gaisrininkai ir policija ieš
TROLIUOJA GRAIKIJĄ. Georgios Stfeit, buvęs Grai
ko lavonų po vokiečių
kijos užsienių ministerijoje
užpuolimo.
Visi pasiganėdinę pasitrau patarėjas, pabar jis yra
Konstantind sekretoriumi.
kus Konstantinui.
Londonas, birž. 15.—Šiau
rinėse jūrėse Anglijos karės
Paryžius, birž. 15. — Tal PASIUNTI SĄJAUSMO laivai sunaikino skrindantį PASKOLA PASISEKĖ. tų ta suma manoma, dar la
ŽODŽIUS.
kininkų kariuomenė kontro
binus padidės.
padebesiais Vokietijos Zepliuoja visus bėgančius Grai
peliną L-43. Nuskendo jūrė Washington, birž. 15. — Patsai sekretorius Mc
kijos reikalus. Graikijos ka Haaga, biljs. 15. — Iš Co- se su visa savo įgula.
Dviejų milijardų dolerių Adoo kol-kas nieko forma
rės ministerija oficialiai logne pranešama, kad žinia Vokiečių lakūnų pdstara- Suv. Valstiją vidujinė karės liai nepasakė apie paskolos
praneša, kad prancūzų rai- apie graikų karaliaus Kon sis ant Londono rytinės da- paskola pasisekė kuogeriau- pasekmes. Jis savo nuomonę
tarija užėmė miestą Larissa, stantino nuo. sosto pasitrau lies užpuolimas buvo pasi- šiai.
išreikš gal šiandie vakare.
kimą vokiečių vyriausioj baisėtinas. Užpuolikai be
VOKIEČIAI ATSIMETA ANGLAI DEGA PAGIEŽA Tessalijoj.
Karės paskolos laikas bai
Taip
tvirtinama
pinigyno
stovykloj
pagimdė
neišpasa

ATGAL FLANDRIJOS
PRIEŠ VOKIEČIUS.
Larissa užimta be jokio
bombų dar mėtė ir torpedas. departamente sekretoriaus giasi šiandie pietumis, ty.
kytą
įspudf.
Vokiečių
kaize

FRONTE.
12 vai. dieną. Piliečiams bu
pasipriešinimo. Venizaloso
Po užpuolimo visas laikas McAdoo vardu.
ris
su
didžiausiu
susikrim

New York, birž. 15.—An kariuomenė pasiųsta kon
griuvėsiuose darbuojasi gai-j . ,
a* *
»• vo duota proga per 30 dienų
timu
pasiuntus
savo
svainiui
.....
.....
v
,
I
Anot
pusoficialio
pranesiTai daro, negalėdami atlai
pirkti sulyg išgalės bondsus
....
glijos lordas Northcliffe sa troliuoti javų valymą Tes Konstantinu^ ^gilaus sąjaus- snninkai ir policija, ieškokyti anglų spaudimo.
,
.
„
.
f
ai
mo
surinkta
500
milijonų
ir tuo budu palengvinti šiai
salijoj. ’
darni žmonių lavonu. Ambu- ■, i •
,
ko, kad vokiečių lakūnai
mo
žodžius.
.
.
,
,
.
.
.
.
doleriu
daugiau,
negu
vyšaliai karės vedimą prieš
Talkininkai
dabartiniu
lansai su gydytojais ir slau- .
, _
.7 ,
,
tapi
ilgai
užpuldinės
Angli

.
r
...
nausvbe reikalavo, ty. su- Vokietiją.
Londonas, bįrž. 15.—Čio
Graikijos reikalų stoviu pa
—~~-----------gotojomis
čia
pat
aplink
na. , /
. ..
. _ .
f. , ,
rinkta pustrečio milijardo Tatai piliečiai ir pasirodė
nai oficialiai pdskalbta, kad ją ir Londoną ir žudys ci siganėdinę. Jie nebuvo ma talkininMų kariuo ”
mų griuvėsius stovi ir luke- , , . S,. v. ,. ... .
. .
,
,
, dolerių. Gi šiandie ligi pie kaip reikiant patriotais.
vokiečių armijos Flandrijos vilius gyventojus, kaip ilgai nę, kad prancūzų senatorius
menė maršuoja
nuoja, ar nebus atrastas į
fronte atsimetė atgal visa li anglai neims užpuldinėti Jonnart taip veikiai ir pa
Į ATĖNUS.
koks nedorųjų vokiečių su
nija tarp upės Lys ir St. Vokietijos miestų tokiais sekmingai apsidirbs su ka
10 DARBININKŲ ŽUVO
žeistas žmogus.
Yves. Paskui atsimetančius
Atėnai,
būk
15.
—
Talki

raliumi Konstantinu. Todėl,
EKSPLIOZIJOJE.
Oficialiai išnaujo pa
vokiečius seka anglai ir pa pačiais tiksliais.
ninkai
savo
kariuomenę
iš

kuomet gauta žinia apie ka
skelbta, kad 97 žmonės nu
ima paliktas svarbias pozi
sodina Graikijos uostuose Pi žudyta ir 437 sužeista.
raliaus
nuo
sosto
prašaliniNew York, birž. 15. — Iškilmingai paminėta vėlia
Londonas, birž. 15. — An
cijas.
vos diena.
mą, visi negailėjo atsistebė raeus ir Castella. Dalis ka Tarpe nužudvtu yra; 55 American Sugar Refining
Anot oficialio pranešimo, glijos gyventojai tiesiog pa ti.
riuomenės užėmė augštu- vyrai, 16 moterių ir 26 vai- kompanijos vienoj cukraus
vokiečiai ten atsimetė tik gieža dega prieš vokiečius, Karaliaus
Konstantino mas palei Phaleron užiają. kai. Tarpe sužeistų: 233 vv- dirbtuvėj Brooklyne ištiko Washington, birž. 15. —
todėl, nes negalėjo atlaikyti kurie iš oro užpuldinėja pasitraukimas išeis naudon Kita dalis mtršuoja į Atė
rai, 122 moteri ir 94 vaikai.ekspiiozija. Žuvo 10 j Vakar visoj šalyj buvo iš
huolatinio anglų spaudimo. Londoną ir kitus Anglijos ne tik talkininkams, bet ir nus.
Sunaikinta
daugiausia ^jMninky. Daugelis yra kilmingai apvaikščiojama
Anglai užpuolė vokiečių miestus ir žudo moteris ir pačiai Graikijai.
—
bėdinų žmonių namai, krau-,suzelst’: Kompanijai pada- tautos šventė—vėliavos dieapkasus šiauriuose nuo BulKODĖL
KOKSTANTINAS
ių nos paminėjimas, Ciynai iriill.Toks stovis Vokietijai latavža ix Jtitokioa įstaigos.
lecourt ir pietuose nuo HooATSMAKt
fcUO
SOSTO.
?
bai neparankus, bet talki„
.
. nuostolių. Toj dirbtuve$ gTi&lMlIngarTa Seni pa
Kuomet
vokiečiai
lakūnai
t ,
, „. . ,
,
smarki
acritaciia,
kad
ancrni
.
v
ge. Kelios dešimtis vokiečių
Apdink
Jurgio
...
,
... .cukrus talkininkams buvo minėta.
”
J
° mnkams žymus laimėjimas.
pradėjo sėti mieste mirti,
lakūnai imtų užpuldinėti
paimta nelaisvėn.
Berlynas,
birž.
15.
—
Vo

iWashingtono
monumentą
d
.
..
T
. t gaminamas,
Iki šiolei talkininkų armi
Pradėjus birželio 7 diena Vokietijos miestus ir tenai jos Makedonijoje negalėjo kiečių spauda tiesiog kalnus tuo metu. karalius Jurgis į”
'susirinko tūkstantinės žmo
ligi šio laiko anglai Flandri sėtų mirtį, naikintų viską, veikti prieš bulgarus-vokie- verčia ant tadkininkų už jų Buckingham rūmuose dalijo 50 ŽMONIŲ ŽUVO NUO nių minios. Prezidentas Wiljos fronte paėmė nelaisvėn kas tik po ranka pasisuka. čius-austrus. Negalėjo išvy neva sauvaliavimą Graikijo kareiviams militarinius atžy
sonas pasakė ilgą kalbą.
SPROGIMO.
7,342 vokiečių kareivių ir Tai pasekmės paskutinio styti savo veikimo, nes bi je. Ta pati spauda tečiau mėjimus. Tai pabaigęs kuoKalbėjo apie karę, Vokieti
145 oficierius; be to anglams vokiečių ant Londono už jojo, kad karalius Konstan pamiršta pačių vokiečių pa veikiausiai sėdo automobiliun ir nuvažiavo kraujo iš •
J1 onas» irz- J •'
]e" jos intrigas visam pasaulyj.
tuo pačiu laiku teko 47 ar- puolimo.
Paskatino šios šalies gyven
tinas su savo kariuomene sielgimą Belgijoje.
motos, 242 kulkasvaidžiai ir Vyriausybė kol-kas tokiai neužpultų jų iš užpakalio. Vokiečiai karaliaus Kon- ašara vieton. Tenai apžiurę- stc. Ashton-undcr-Lyne nė tojus bendrai su vyriausybe
*
jo išnaikintas vietas, aplan- n0J
dirbtuvėj la
60 apkasų mortirų.
pagiežai priešinosi. . Sakė, Dabar turės atviras ran- stantino pasitraukimą aiški kė ligonines, kur sugabenta “Y l“’SU3 sparnas. Anot veikti prieš Vokietiją norint
Prancūzų fronte veikimai kad tai nežmoniškas darbas 'kas.
na tuomi, kad karalius nega sužeistieji
oficialio pranešimo, 50 dar- ! laimėti karę. Gi karę /laimė
apsistoję.
lėjęs
pakęsti
vargingojo
užpuldinėti atvirus miestus
Baisiausia regykla buvo hinink’-' žu™ ir dau«('lls 8'1’ ki yra svarbiausioji Suv.
Graikijoje
padėjimo,
nega

i Valstijų pareiga. Kitaip Vo
ir be pasigailėjimo žudyti VENIZELOS SUGRĮŠ
vienoj mokykloj, ant kurios zels*a'
ĮSTEIGTA TRIS RES gyventojus, ypač niekam ne
lėjęs
ramiai
žiūrėti,
kaip
tos
kietija visam pasauliui antGRAIKIJON.
pamesta
viena
bomba.
Bom

PUBLIKOS RUSIJOJE. kaltas moteris ir vaikus.
šalies gyventojai badu mir
ATRASTA GRIUVĖSIUO mestų savo hegemoniją. Jei
ba
perskriodė
stogą
ir
įkri

Vokietija šitoj karėj išeitų
Tečiau dabar jau ir vy Londonas, birž. 15. — Ve- šta, ačių talkininkų šeimi to kambarin, kuriam buvo
SE 18 LAVONŲ.
Londonas, birž. 15. — Iš
pergalėtoja, visas pasaulis
nizeloso šailininkai įsitikinę, ninkavimui.
per
60
vaikų
5-7
metų
am

Petrogrado pranešama, kad riausybė įlinksta prie to ne
Paryžius,
birž.
15.
—
Šalę
Spauda išreiškia viltį, kad
atsidurtų vergijos pavojun.
rusų socialistai radikalai, žmoniško žygio. Ją verčia kad naujas Graikijos kara talkininkai nuo Graikijos žiaus, ir tenai plyšo visu Paryžiaus sugriuvo viena Prez. Wilsonas pažymėjo,
lius Aleksandras į ministesmarkumu. Daugetlis vaikų amunicijos dirbtuvė. Iš griu
vadinami ekstremistais, Ca- taip daryti vokiečiai, kurie
kad be pergalės negaili būt
rių pirmininkus pakvies visvien nieko gera sau nelai žuvo, daugelis sužeista. Vi
dėl
desperacijos
nei
patįs
ricine paskelbė atskiri?) nuo
vėsių ištraukta 18 lavonų. taikos. Šiandie vokiečiai tik
mės.
Tegu
Graikija
ir
prisi

Venizelosą. Šitas suvienys
nebežino kas veikti.
Rusijos respubliką.
dės prie talkininkų, bet ji soj mokykloj tarpe vaikų ki 60 darbininką sužeista. Ne šaukia: taikos, taikos! Te
visas
suskaldytas
graikų
Socialistai paėmė miestą Vyriausybė kiaušis parla
nai visai mažą rolę loš šioj lo pasibaisėtina pasiauba. laimės metu dirbtuvėj dirbo čiau jų tame šauksme sle
tautos
jėgas
ir
bendrai
dar

Bombos skeveldros kaiku- 800 darbininką. Jų didžiu
savo rankosna, Caricinas mento leidimo tame reikale.
karėj.
piasi gudrus klastingumas.
buosis
su
talkininkais.
riems vaikams tiesiog nukir ma laiku pasprūdo.
yra didelis geležinkelių cen Už vokiečių civilių žmonių
Todėl reikia dėti visas par
tras ir svarbi upės Volgos žudymą jinai nenori imti ant Visi vokiečių šalininkai, KONSTANTINAS VĖL to rankas, kojas ir galvas.
stangas, kad Vokietiją galu
kaip gen. Dousmanis, pulkisavęs atsakomybės
prieplauka.
GAL BUS KARALIUM. Kitus vaikus prislėgė ir su LENKŲ KARIUOMENĖ. tinai įveikti. Ir tik tuomet
žeidė griuvėsiai.
Kiti dvi respubliki pa Jei parlamentas sutiks, i“!nka8 Melasas buvęs miLondonas,
birž.
15.
—
Iš
,
. anglai lakūnai ims, nistenu
pirmininkas GounaDvi bombos pamesta aut Petrogradas, birž. 15. — bus galima pagalvoti apie
skelbta Chersone ir Kirna- tuomet
.
.
•via
ir
Viii
bnnirni bninaio: Atėnų pranešama, kad tal
ns ir
kiti,
kuoveikiausiai
geležinkolio stoties. Viena Sekdama Prancūziją Rusi taiką. Vokietija privajo tai
nove.
naikinti Vokietijos miestus.
ką nesiūlyti, bet taikos praVyriausybei į tas vietas Rasi, tuomet vokiečiai gai bus pašalinti iš Atėnų. Ka kininkų įgaliotinis, prancū jų pataikė į traukinį, kurs jos vyriausybė nusprendžiu- švti.
dangi jie daugiau kalti ne zų senatorius Jonnart, pra turėjo veikiai išvažiuoti. si leisti lenkams pasigamin
prisieis pasiųsti ištikimą ka lėsis savo nedorų darbų.
gu pats buvęs karalius Kon nešęs Graikijos ministerių Daug keliauninkų užmušta ti savo atskirią 500,000 ka
riuomenę ir neleisti socialis
riuomenę su sąlyga, kad ji KARĖS BIUDŽETAS PAS
tams platinti tokią anarchi BUVĘS CARAS GALĖS stantinas už visą netinka pirmininkui, jogei buvęs ka ir sužeista.
PREZIDENTĄ.
mai vedamą politiką Graiki ralius Konstantinas po ka Vokiečiu lakūnai veikė sa- nai bendrai su rusais veiks
ja
BALSUOTI.
rės ir vėl galėsiąs užimti so vo pragaištingą darbą apie prieš vokiečius.
Lenkų
jojestą, jei tik to norėsią Grai 15 minučių. Pakilo prieš džiaugsmui nėra galo.
Washington, birž. 14. —
GEN. PERSHING PAS
Petrogradas, birž. 15. — BUVĘS KARALIUS AP kijos gyventojai.
Pirmas didelis karės biudže
juos anglų lakūnai. Bet be
PRANCŪZIJOS PRE Speeialė komisija, kuri užsi
LEIDO SOSTINĘ.
veik nebuvo galima jų pade Visoj Anglijoj pakilo bai tas, $3,340,000,000, paduota
ZIDENTĄ.
ima įsteigiamojo Rusijos
Londonas, birž. 15. — Vo besiuose susekti, nes skrai siausias įnirtimas prieš vo prezidentui Wilsonui patvir
Paryžius, birž. 15. — čio parlamento sušaukimu, nu Atėnai, birž. 15. — Buvęs kiečių nardančios laivės nu dė apie dvi mv.li augštumoj. kiečius už tokius barbariš tinti.
nai vieši Suv. Valstijų gen. sprendė, kad įsteigiamajin Graikijos karalius Konstnn- skandino viena diena net Pasibaigus
užpuolimui kus jų pasielgimus, už mo
parlnmentan
renkant
atsto

tris
Norvegijos
garlaivius.
Pershing su savo štabu. Vi
ORAS.
jtinas vakar apleido sostinę,
kuone visam mieste sustoji* terių ir nekaltą vaikelią žu
vus
galės
balsuoti
ir
buvęs
sur jis tiesiog karališkai
iškeliaudamas į artimiausią
visoks judėjimas. Uždaryta dymą. Šita nelaimė dar lncaras
Nikolai
Romanov,
nes
Berlynas,
birž.
15.
—
Ofi

priimamas. Vakar preziden
Birželio 15, 1917 m.
.uostą, kur jo laukia Anglijos
biurai, krautuvės. Visi žmo- biaus Anglijos gyventojus
ir
jis
yra
Rusijos
pilietis.
cialiai
pranešta,
kad
vokie

tas Poincare jo pagerbimui
karės laivas. Tuo laivu ke
nės puolėsi į nelaimės vie-J sustiprina ir duoda jiems Chieago ir apylinkės. —
surengė pokylį. Gen. Per- Balsuoti turės teisę ir bu liaus į Italiją, o iš ten į Švei čiai lakūnai, kurie bombar tą ir tenai nelaimingiems, naujų jėgų kovoti prieš di- Šiandie ir rytoj gražus oras.
shingui draugauja gen. Jof- vusiojo caro buvusieji tar- cariją, kur mano apsigyven davo Londonu, visi sveiki nukentėjusiems nešė pagcl- 'džiausiąs pasaulio nevido- Temperatūra palengva pafre.
' nai.
ti ligi karės pabaigai.
bą kokią kas įstengė.
'nūs, kokiais yra vokiečiai. ikįla.
sugrįžo i savo vietą..

VOKIEČIAI ATSIMETA
ATGAL FLANDRIJOJE

Iš GRAIKIJOS

Kuogeriausiai pasisekė karės
paskola
SURINKTA PUSĖ MILIJONO DOLERIŲ DAUGIAU

Anglai nori atkeršyti vokiečiams
už užpuldinėjimus iš oro
ĮSTEIGTA TRIS RESPUBLIKOS RUSIJOJE

IŠKILMĖS WASHINGTONE
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Žinoma, delei stokos tam
Pi|rii|kiti savo lussmlnko ]
Ir nuo to laiko Konstan
tikrų tyrinėjimų negalima
tinas viešai ėmė rodyties Illinois valstijos legislalyginti lietuvius ir kitas tau
SCHULZE'S
»»
Mus.
turon (įstatymdavystės buVokietijos šalininku.
tas sulyg pavydumo jaus
Prenumeratos kalu:
BUTTERNUT
ChicagoJ* metams .......... |4.«
Talkininkams toksai ka- tau senatorius Dunlap įnešė
mo išsikėrojimo, bet mums
< mėnesiams ..............<2.68
te*
S mėnesiams .............. 82.80 raliaus Konstantino pasiel- biiių (sumanymų), kurs, jei
BREAD
rodos, kad lietuviai yra gan
Kituos* S. V- miestuos* osetanu I4.lt
priimtas, valstijoje
I mėnesiam*........... 12.10 girnas nepatiko ir nuspręsta butų
Žmogaus prigimtis did- skaičius lietuvių kįjyo į sio- pavydus žmonės. Taigi, tas
SCHULZE'S
8 mėnesiams........... 11.60
ne
tai
kokių
jau
baudžiavą,
žiai yra palinkusi prie gero- kios ar tokios rūšies pramo lietuviškas pavydumas taiKetvergo laida ............... ............ 12.00 pavaryti jį nuo sosto. Tasai
Perkant atskirais numeriais visur
nusprendimas dabar todėl bet tiesiog vergiją pravestų. vės. Beveik kiekvienas nori nijų, bet musų pramoniniu po gi nemažai prisideda
po lo.
/
Prenumerata mokas! llkalno. Lai
Sulyg to biliaus (p jis tu- ir gardžiau pavalgyti, ir len kai statomi ant žemo laips- prie užsipuolimų ant pramo
SCHULZE'S
kas skaitosi nuo užairalvmo dienos, pasekmingai ir atliktas.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
gviau
padirbėti,
ir
turėti
nio.
Labai
dažnai
tenka
gir

Graikijos sostas pavesta retų būt pildomas tik karės
ninku ir drauge-prie silpno
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
RYE BREAD
sena* adresas. Pinigai geriausia sių antrajam karaliaus Kons-'metu)
da
ugiau
turto
ir
garbės,ir
t.
dėti,
kad
žodį
“
biznėrius
”
kiekvienas vyras,
pramonės
išsiplietojimo.
iladi' Only Bv
sti * ifiperkant krasoj* ar *zpres*
“Money Order" arba įdedant pinigus tantino sunui, Aleksandrui, * pradėjus 16 ir baigus 60 t. Nors priežodis ten tėvynė arba “dėl biznio“ ištariama Kenkia tam reikalui ir so
SCHULZE BAKING CO.
1 registruot* lalik*.
• .
gražu nėra 1 paniekinančiu tonu, o kar- cialistų negudrus obalsiai, č
1
Redakcijai prisiųstieji raitai Ir kurs, sakoma, esąs prielan-į metais amžiaus, prievarta kur gerai toli
Pirdiodm Pis visas Grostra Inkus
korespondencijos negrųiinaml. Jei kus talkininkams. Nežinia,' verčiamas dirbti kokį nors pagirtinas, bet
kad
labai
j
tais
net
su
savotišku
pasikurie neva nori, kad visi
autorius, atsiųsdamas toki raitų, ne
pažymi ir neindeda krases ženkleli* kaip ilgai ten valdovaus A- darbų per 36 valandas kas dažnai žmonės elgiasi sulyg biaurėjimu, neužsiganėdini- butų plikiais ir nemanda
sugrąžinimui. Visokiais reikalais ltrelptentie* adresuokite:
Nepildantieji to jo, tai aišku. Pasižiūrėkime mu ^Jei pašaipa, lyg butų giausiais budais užsipuola
leksandras. Jei jis sutiks savaitė.
REIKALAUKITE
DRAUGAS PUBLISHING ©O., INC.,
nors ant tų, kurie praturtėja,
1888 W. 4*th Street, Obleago, Illinois savo vadžion priimti, saky parėdymo turi būt baudžia patys į save. Juk šimtai tū kalbama apie kokius
Tol. MoKlnley 4114.
sime Jokį Venizelosą, kuris mi arba $100 pabaudos arba kstančių mūsiškių apleido vagilius, plėšikus ir kito pravardžiodami juos kapi
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Avcnue,
kaip padaryta su Serbija ir Darbo Federacija pradėjo me lizdelyj. Jie rungčiomis pratę, dideli teisybės mylė tas turtingesnės tautas. O Mllvraukee
kampas VVestera Avė.
Graikijos karalius Kons Černogorija.
smarkių kovų prieš šitų su bėgo į svetimus, nežinomus tojai, idealistai ir tt. Daug kas negalvoja apie rytdienų
,3% ant Jūsų Pinigų
tantinas nuėjo buvusio Ru
manymų. • Nes tai ne juo kraštus vien tik dėlto, kad karių teko girdėti nuo pa ir jaja nesirūpina, tam sun
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sijos caro Nika'lojaus pėdo KOKIAM GALUI SIELO kai tokius dalykus išgalvo žmonės pasakojo, jog tose našios rūšies “intelegentų“ ku pasiekti gerbūvį ir no- Atdara
Vakarais Iki 8 valandai
mis. Kaip vienas, taip ir TIES, JEI TAIP “PUI ti civilizuotoj šalyj, kokia šalyse ir dailesniais drabu nuomonę, kad krautuvnin roms nenoroms
priseina
Skoliname pinigus ant Namq
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rėdosi,
ir
kai
yra
tik
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dievaičio
KIAI SEKASI.“
kitas buvo priverstu atsisa
yra Suv. Valstijos.
skursti per visų gyvenimų
Persiunčiame pinigus i
kyti nuo sosto už pataikavi
Visi darbininkai privalo poniškesnį maistų valgo ir garbintojai, kad jiems neru tiek tėvynėje, tiek į turtin
Europa ir galima gauti
mų .vokiečiams, už bičiuo- “Laisvė“ kiekvienam nu pakilti prieš tų sumanymų, daugiau pinigų turi. Šiaip pi visuomenės gerovė^ Gird, gų šalį išvažiavus. Taip ir
Laivokartes.
liavimųsi su Vokietija. Kaip meryj sielojasi, kad jai nes tasai jungas gaminamas ar taip, vis gi Lietuvoje nė tokie materialistiški žmo atsitinka su daugumu musų
sssaai
vienų, taip kitų pražudė jų kaip ir kitiems tos rųšies ne kam kitam kaip tik ra turtingumo, nėra aiškios nės nuodina grynų, ideališ išeivių. Juk rodos taip pa
gerovės: žmonės ten gan kų lietuvių tautos sielų,jie togu butų čia pasimokyti į- šių gyvemman, labai yra
dviejų žmonos — vokietės, leidiniams, gresia pavojus, jiems.
kuriom vokiečių tauta pa kuomet lietuviai vis labiau Turčiai visuomet gali iš sunkiai dirba, menkokai kasa duobę patriotiškai, są vairių amatų arba šiaip jau svarbu praplatinti taip lie
sirodė daug brangesnė už ima susiprasti. Drįsta kreip sisukti nuo tokio nežmoniš maitinasi, rfcparpatogiai gy žiningai Lietuvai.
mokslus išeiti, nes jų yra tuvių pramonijų. Jeigu mes
Rusijos ir Graikijos likimui ties net į lietuvius katali ko įstatymo.
Jie gali iš vena ir didesnių turtų nesu Žinoma, dalis pramoninkų užtektinai ir lengva Jnstoti.
nepakelsime savo tėvynėaNuo sosto prašalinime skir kus prašyti aukų, parėmi keliauti iš Ulinius valstijos sikrauna. Daugelis yra prie tikrai yra Suktos sąžinės Bet musų broliai neleidžia
tumas tik tame, kad carų mo, kad tik kaip nors il ir jų nepalies tasai įstaty žasčių to labai liūdno apsi žmonės, bet tas nereiškia, vaikų į augštesnias mokyk I gerovės, tai mažai atkviesime ir tautiečių iš svetimų
prašalino sukilę jo pavaldi giau neužversti kojų.
mas.
reiškimo, bet svarbiausioji kad jie visi yra tokie. Suk las, nemokina jų amatų. Vos
niai, o karalių — talkinin Bet tasai pat laikraštis, Bet darbo žmogus turėtų bene bus pramonijos ir pre tybių visur ir visuomet pa Vos tik vaikas paūgėjo ir šalių. Jeigu Lietuva skurs
be turto, tai ji bus visų ap
kurs vienam puslapyj lieja daugiausiai nukentėti.
kai.
kybos stoka. Pramonija ir sitaiko, o kad krautuvnin- pabaigė priverstinų pradinę
Karalius
Konstantinas ašaras, kitam puslapyj gi Stebėtinas daiktas. Mu prekyba dabartiniais laikais kas nori daugiau uždirbti, mokyklų, tuojaus tėvai jį leista, pamiršta. Nesant pra
trumpai pasidžiaugė sostu. riasi visa burna, kad jam sų įstatymdaviai, ažuot ru yra stipriausia pamatas iš tai nepridera kaltinti jo ne varo į tų darbų, kur dau monės, mažai kur bus užsi
Jis buvo užėmęs Graikijos taip “puikiai sekasi,“ kaip pinties gyvaisiais piliečių laukinio žmonių gerbūvio. sąžiningume. Daugiau už giau užmoka. Lietuvis išei dirbti ir tokiame atvėjuje
sostų kovo 18 dienų, 1913 dar nekuomet. Štai keli darbininkų reikalais, sugal Kur pramohė ir prekyba iš dirbti beveik visi nori ir vis dažniausiai ir negalvoja emigracija nesustos tarp lie
metais, karės metu Balka “Laisvės“ pasigyrimai:
voja tokius daiktus, iš ku siplatinusi, ten šalis esti kad darbininkas prašo dar apie tai, kad dvidešimčiai tuvių. Važiuos iš skurdo ša
lies inteligentai, yažiuos
“Niekuomet “Laisvė rių pasaulis tyčiojasi.
nuose, kuomet jo tėvas Jur
turtinga, galinga ir apšvies- bdavio algų padidint tai dar metų praslinkus jo vaikai
laimės ieškoti ir paprasti
gis žuvo nuo piktadario ran je“ neatsilankydavo to
tesnė, ten žmonės gali nau- jo negalima pavadinti suk ims tokių pat algų, kokių da darbininkai.
Jokie šauks
kia daugybė svieto, kaip
LAKSTYTUVU
kos Balkanuose.
duoties didesniu gyvenimo tu žmogumi. Kas kita, jei bar ima ir tokiu budu žy mai, jokios agitacijos neper
Į BUSUĄ.
Pradžioje karalius Kans- šiomis dienomis.
patogumu, kokį gali sutei gu darbininkas tinginiauja mesnės pažangos gyvenime tikrins žmogaus prigimties,
“
Kodėl
taip
yra?
Ogi
Anglijos du socialistu už kti esantis metašimtis. Gi darbe bei ima vogti išdirbi nebus. Kas kita butų, jeigu
tantinas buvo įgijęs didelį
todėl,
kad
atėjus
nelai

sigeidė būtinai nukeliauti musų mylimoje Lietuvoje nius. Toks pragyvenimo bū lietuviai siųstų savo vaikus kuri nuolat veržiasi, kaip 4
graikų tautos pasitikėjimą,
nes Balkanų karėse, ačių mei, žmonės žino, kad vis- Rusijon ir tenai su rusų so jau apskritai menkutė pra das, žinoma, yra pasmerk- pas amatninkus, bet ne į minėjome, prie gerovės. Kas
nori tikrai tėvynei patar
ministeiįų pirmininko Ve- tik, šiaip ar taip kalbant, cialistais pasikalbėti apie monija, bet ir ta beveik i- tinas, nedoras. Tas pats ir fabrikas arba kasyklas. Tei
nizelos gudriai politikai, socialistai yra artymiau- siūlomų Rusijai vokiečių šimtinai svetimtaučių ran su krautuvninkais ir kito sybė, jie ten pradžioje gautų nauti, tas dabar labiausiai
privalo rupinties kelti jos
Graikija iškovojo nuo tur si žmonių darbininkų taikų.
kose. Dažniausiai žydai uži kiais “bizneriais. “Jeigu jie labai menkų užmokesnį, bet ekonominę gerovę ir paša
Žmonės žino, Deja, Anglijos vyriausy ma pirmas vietas šioje taip doru budu stengiasi uždirb ilgainiui jis padidėtų ir žmo
kų didelį plotų žemės, atė draugai.
linti svetimtaučių monopolį
mė miestų Saloniki ir paga kad tik ’ socialistai yra bė neduoda jiems pasportų, pelningoje ūkės šakoje ir ti neperdidžiausį nuošimtį gus mokantis kokį nors ama
prekyboje. Kuodaugiausiai
linus sustiprino savo jėgas priešingi karei ir tom vi o jurininkų unija atsisako mums, lietuviams neduoda nuo įdėto kapitalo, tai nega tų galėtų dideliais žingsniais
reikia steigti lietuviams
Krito saloje. Graikų tauta som neteisybėm, kurias juos priimti į laivus, plau insigalėti. Teisybė, pastarai lima vadinti jų nesąžinin eiti prie gerbūvio.
pramonės ir prekybos įstai
už tuos nuopelnus Konstan ji neša. Štai kodėl jieš- kiančius į Rusijos pakraš siais laikais prieš karę Lie gais, o tuo labiau negalima Dar yra ir kitokių prie
gų, kad butų kur saviems
tinų pavadino “paliuosuoto- koma suraminimo ir pa čius.
tuvoje mes taip© gi po tru- [visų už tai smerkti, kad ne žasčių, kurios padarė musų žmonėms uždarbiautų, kad
ju.”
Amerikoj gyvenan tarimų ne pas kų kitų, bet Tečiau socialistu mėgina pūtį. suskatome kibti į pre padoru užsiiminėti preky tautų tik smulkių ūkininkų
lengviau butų reikalingus
tieji graikai iš surinktų au pas socialistus.
pastatyti ant savo ir gana. kybų, bet tas mums nekaip ba. Nesąžiningus pramoni šalimi, bet jų šį kartų ne
daiktus įgyti, vaikus pa
“Dar niekuomet Bro- Jiedu sako, kad nusisam- sekėsi, sunku buvo konku ninkus nereikia remti, bet minėsime. Neprošalį bus čia
kų nupirko auksinį kardų
mokinti, visuomeninės įstai
su parašu: “Konstantinui, o klyno žmonės neskaity dysiančiu lakstytuvų ir oru ruoti su turtingais ir įgudu nereikia jų ir naikinti. Kas prisiminti priežodį geriau
gas užlaikyti. Mes važiuo
davo taip daug “Lais nuskilsiančiu į Rusiją, kur siais svetimtaučiais
Paliuosuotojui.”
per negera reikia pataisyti, bet vėliau, negu niekad ir atme jame į tas šalįs, kurios yra
Bet kuomet pakilo dabar vės,“ kaip šiuomi laiku. jiedu su didžiausiu pasiilgi menka buvo savųjų parama. ne ardyti.
tus šalin visus prietarus ir pramoningos. Jeigu Lietuva
tinė kart, kuomet Anglija Žmones mato, kad “Lais mu laukiamu.
Taip vadinamos suvartoto Bet pagaliaus mums rodosi, nerangumų
kibti
prie butų pramoninga šalis, tai
su Prancūzija ir Rusija bcn vė,“ kaip lygiai ir kiti Laimingos kelionės! Dviem ji; draugijos pažymėtinai kad lietuviai nekenčia pra pramonijos. Visų kraštų lie
netik mums nereikėtų sve
dromis jėgomis puolėsi socialistų laikraščiai, sto socialistais Anglijoje bus silpnai versdavosi. Musų moninkų dažniausiai nedel tuviams karštai patartina
tur ieškoti gardesnės duo
prieš Vokietijų, karalius ja už tarptautiškų broly mažiau.
žmonės vis dar šalinosi sa to, kad jie neva suktus ir kur tik galima griebties nos, bet priešingai — sve
Konstantinas pasirodė kuo bę, už žmoniškumų ir ne
vų krautuvninkų, neužsiti- menkos doros žmones. Ne- prekybos, amatų ir kitokios timtaučiai trauktų Lietuvon
jis tikrai csųs. Prašalino jis pritaria tom žudynėm, Sv. Tėvas Benediktas XV kėjo suvartotoji; draugijo kentimo priežasčių paieško rųšies pelningesnio užsiėmi ir tokiu budu musų šalies
iš ministerių pirmininko kurios veda pasaulį prie 27 balandžio, 1915 m. buvo mis ir labiau mėgo apsipir kime kitur. Pirmiausiai, mo. Juk pramonė tai di gerovė žymiai kiltų.
vietos Venizelosą, išvaikė anarchijos ir sulaukėji davęs leidimų prie Šv. Pa kti pas žydus. Lietuvis val pramonė negali prigyti tarp džiausias visos visuomenės
parlamentų, pravedė paga mo.“
nelės litanijos pridėti' žo stietis kreiva akimi žiurėda musų delei stokos apsišvieti turtas. Juo daugiau pramo Labai reikalingi lietuviai
Lietuvoje,
linus naujus tokius paria- Matote, kaip giriasi soci džius “Taikos Karalienė“ vo ir dar tebežiūri į šį užsi mo, dėlei dalykų nesuprati nės įstaigų juo daugiau iš pramonininkai
mentan rinkimus, kad Ve- alistai pagauti desperaci (Regina Paeis) melskis už ėmimą. Musų žmonėse per mo. Mat, norint pasekmin galių gyventi ir juo leng bet naudingi jie ir išeivijo
nizcloso šalininkai negavo jos!
mus.“ Tie žodžiai turėjo Lu ilgus metus issidirbo nuomo gai varyti prekybą, reikia viau pasigaminti sau gero je. Juo didesnis skaičius
progos balsuoti. Pagaliaus Baigiasi s<x*ialistams tie ti kalbami ir giedami litani nė, kad “kupčius“ tai “suk ir mokslo, ir vikrumo, ir su vę. Kiekvienas yra pats sa bus turtingų lietuvių, .j n/ |
jis uždraudė kariuomenę laikai, kuriais jie su visu jos pabaigoje prieš “Dievo ūius“ ir užtat jam pagarbos manumo. Tų trijų dalykų vo laimės kalvis ir tegul ne bus mums maloniau. Turtin
išsodinti Graikijai priklau savo atsidėjimu stengėsi su- Avinėli“ visu karės laiku. nebėra nei už skatikų, šių kaip tik kol kas daugumui laukia, kad kiti jam jų nu gi išeiviai daugiau aukos ir
tėvynės reikalams, o susidė
sančiuose
pakraščiuose, mulkinti darbo žmones ir Dabar 5 gegužės, 1917 m. Šv. nuomonę lietuviai išsivežė musų stinga. Nepopuleriška kaltų.
nors gerai žinojo, kad tal paskui save nuvesti juos į Tėvas įsakė, kad jie liktųsi ir svetur? Nofs čia, Ameri tarp musų krautuvnink-1 Ypač dabar, kuomet rei- ję gerokai turto gal panokininkai nesikėsina prieš skurdo ir vergijos raistus, litanijoje amžinai.
koje sulyginamai didesnis kvsfcė iš priežastis pavydo, kės kelti Lietuvą iš griuvę-1 (PAbaiga ant 3-čio pusi.)
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P-as Sabonis puikiai pa
dainavo solo, o jo pati a—
I1F.IKM.MUMU aholiakasių i mainas
koinpanavo ant fortepijono. Mus skaitytojai žino, kad
Gjažų balsų turi p. Sabonis. pabaigoje sausio šių 1917
Miela klausyti tokio daina metų teisėjas Baldwin buvo
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LAIKAS IK PINIGAI
kun. Dr. Maliauskas. Kon
Lietuvių kolonija čia gan l’ndustrial Scliool, kur buvo
Tūkstančiai dolerių išleidžiama važinėjant, kad apžiurėjus stebuklin
Kitos išdirbystės, kaip tai fabrikai, plieno liejiny- ga ir įdomias
vietas, kada tų visų galima sužinoti ir pamatyti tik už kelias
ferencijos tęsėsi nuo 21 ge didelė. Iš viso mūsiškių auklėjamos mergaitės.
čios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir dešimtis centų.
STEREOSKOPISKj PAVEIKSLAI
gužio iki 3 birželio.
Kas priskaitoma arti keturių Bylų svarstė augštesnysis numažins mokesčius.
Parodant kiekvienų kampelį pasaulyje galima gauti serijomis. Kiek
vienoje Serijoje yra 25 paveikslai. Žiūrėdamas per Stereoskopų matai viską
vakaras mokslo painoki) pa tūkstančių. Bet susiprati teismas gegužio 28 d. šių
Ši kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi aiškiai lyg tartum butum patsai ant karės lauko, Ryme ar Washingtonė.
(Padidinanti Stiklai) kuris parodo aiškiausiai bile pa
siklausyti prisirinkdavo pil mas taip lietuvių nekoks. metų. Mokyklų dalykus ve ninkų dėl sumažėjimo darbų mainieriams įr leberiams. veiksląStereoekopas
kainuoja tiktai .................... ....................................................................... JI.50
No. 108. Kelione į Philippinus su Dėdės Šamo Kareiviais .............................. 50
na bažnyčia žmonių. Kun. Lietuviški laikr. Grand Ra- dė apginėjas p. Timotėjus
No. 109. Dėdės Šamo Karės Laivai ir Jūreivių Gyvenimas.............................. 60
No. 110. Kristaus Gyvenimas, čia rasi 25 reginius iš musų IšganytoKOMPANIJOS
PAS1ULU1MAI
Dr. A. Maliausko brangus pidse mažai prasiplatinę, D.
jaus gyvenimai Ir darbių ................................................................................. 50
į
Hurley. Teisėjas p.
No. 111. Kelionė Po Palestina ir fiventajų Žeme.................................................... 50
žodžiai ilgai neišdils mumy draugijos menkai gyvuoja, Windes pripažino, kad pa DARBAS PER IŠTISUS METUS. NENUMAŽINTAS UŽDARBIS
No. 112. Kelionė į Kynlja, Japonija ir Oricntų......................................................... 50
ANGLIS.
PO KARBL
No. 118. Kelionė į Rymų ir Venceijų .............................. i.................................... 50
se, nes teko išgirsti didžiai Labiausiai grandrapiečiai: vietas turi mokėti už tų vai- ATPIGINTA
No. 114. Kelione per Italija ir Alpų Kabius ........................................................ 50
GERAS UŽDARBIS.
DARBAS NBNUMAŽINTASANT
No. 115. Kelionę per Anglija ir Franeija.................................................................... 50
PAGELGA
INGYTI
NAMUS
8APUSĖS
PO
KAREI.
naudingų patarimų, kaip mėgsta degtinę ir maukia kų užlaikymų minėtose mo
No. llfi. Voketija ir Kelione Palei Hbine............................................................... :50
VO ŠEIMYNAI.
DARŽUI ŽEMĖ DOVANAI.
No. 117. Kelione Per Norvegija ir Švedija, čia rasi reginius, kur saulė
reikia sutvarkyti savo gy jų insiryžę.
šviečia vidurnaktyje. ..................................................................................... 50
kyklose, nes paties pavieto
No. 118. Senojo Svieto Stebuklai ..................................................................................50
Jeigu
Apsigyvena
Čionai
Tai
Turėsi:
venimų ir kokio tikslo žmo Socialistų ir laisvamanių teismai tuos kūdikius minė
No. 119.Ypatlngi Senojo Svieto Reginiai ................................................................. 50
No. 120. Vestuvių Skambalai, čia rasi juokingų reginių kaip jaunuolis
gus privalo siekti.
Tokių čia nestinga ir jie uoliai toms įstaigoms pavedė. Juk
per leidžia daugybe nelaimių suradime pačios. ................................... 50
SAVO TAUTOS ŽMONES IR BAŽNYČIĄ.
No. 12*1. Prancūzė Virėja ir Meilės nuotlkiai juokingi............................ ... .50
naudingų pasakojimų mes mulkina
122. Naminiai Gyvuliai Juokingi.................. .........................................................50
nesusipratusius pavieto priedermė yra užlai
BAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS, tl No.
No. 123. Patvlrkc Vaikai Juokingi................................................................................ 50
dar nekados negirdėjome iš žmonėlius.
No.
Automobiliai Per' New'Yorko Miestų......................................................... 50
GERIAUSIAS MOKYKLAS PRIAUGU-J No. 124.
J. J, kyti tuos našlaičius. Nei pa
125. Kelionė Skersai Panamos Kanalų ............................................................. 50
Nę. 128. Ant Dėdės Šamo Kariško Laivo Aplink Pasauli............................... 50
lupų čia buvusių kalbėtojų
SIEMS VAIKAMS.
vietas, nei Illinojaus valsti
No. 129. Gudrios Merginos. Labai Juokingi.............................................................. 50
No. 130. Kanada ir jos Kalnai ....................................................................................50
ir užtat kun. Maliausko kon
SVEIKĄ KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ.
ja savų tokių auklėjimo
ROCKFORD, ILL.
No. 131. Francuzų-Anglų Karės paveikslai........................................................ 50
PASILINKSMINIMO DARŽUS.
No. 132. Vokctljos Kares reginiai................................................................................. 50
ferencijos atnešė labai dide
įstaigų neturi. Minėtosios
No. 133. Italų Karės reginiai............................................................................................ 50
No. 134. Didieji Dėdės Šamo Karės Laivai............................................................. .50
PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.
lę naudų. Didžiai prisidėjo Atvykau aš į šį miestelį privatinės įstaigos padaro
No. 135. Dėdės Šamo Kareiviai............................................
50
prie šių konferencijų pasek iš Chicagos ir didžiai ste didelę naudų valstijai, nes
Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be šei-’’
Kiekviena Serija turi 25 Paveikslus.
Prlsiuntimo lėšas mes apmokome. Pinigai galima siusti išperkant raomingumo ir kun. Maliausko biuos jo gražumu. Sveika šiai nereikia statytis tam' mynos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek,) ney order.
Mažiaus dolerio krasos ženkleliais.
Užsakymai išpildomi ta pačia diena, kada gaunama laiškas.
mokėjimas suprantamai iš tingumo ir malonumo žvilg tikslui savų namų, kurie at kad butų iš ko sučėdyti ir užauginti savo vaikus pride
Adesuokite
z T!
aiškinti giliai moksliškus sniais nesulyginsi Chicagos sieitų milijonais dolerių. Mi rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ne-'
dalykus. Girdėti, kad dau- su Rockfordu. Čia ir oras nėtosios gi privatinės (ka bus bedarbių, nebus atleisti darbininkai, kaip kad amu
NEW ERA SALES CO.
nicijos
fabrikuose
ar
plieno
išdirbystėje
—
lai
atsiš^igeis atšalėlių po šių konfe geresnis, ir daugiau žalumy talikų) įstaigos yra kuoge6329 So. Fairfield Avė.,
Cliicago, III.
rencijų vėl sugrįžo prie už nų, ir smagesni žmonės.
riausios (excellent). Teismo kia tuoj aus.
miršto Dievo ir ėmė biaurė- Rockforde pasekmingai ištarmė taip gi pripažįsta,
THE DELAWARE AND HUDSON COMPANY
ĮįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiiii
ties bedievybės vaisiais. Y- gyvuoja Šv. Petro ir Povi kad jos nėra sektariskos. Room 520 National Bank Bldg.,
SCRANTON, PA.
LAIKAS VISIEMS PRIE SVIESOS
!
•••••
=
pač didelį įspūdį į susirin- lo lietuvių draugija. Vietos Nei vienas skatikas valstijos
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį
kusius padarė kun. Maliau lietuviai gan augštai susi- pinigo, duodamo našlaičiams
sko pasakojimas, kas dedasi pratę, nuoširdžiai myli sa užlaikyti neina kitiems tik-: KIBKIME Į PRAMONUĄ di, palaikoma svetima pra1
mone.
IR
PREKYBĄ
IR
REM

tose šalyse, kur bedieviai vo nenuilstantį klebonų ku-'slams, kaip tik tiesioginiems
Reikėtų ir lietuviams sek
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
pagriebė j, savo rankas val nigų V. Taškunų, noriai ir valgio,, aprėdalo ir buto rei KIME SAVUOSIUS.
šviesos parodyti kelių z
ti jų pavyzdį savo pramoni
stijų valdymų.
Šiurpuliai skaitlingai lankosi į 'baž kalams.
“
ŠVIESA
”
rašo
labai daug pamokinančio apie žmo
ninkų Temime. Kol mes bi
sukrato žmogų, klausant a- nyčių.
Parapijos reikalai Kad kitados Prūsų kara (Pradžia ant 2-ro pusi.) josime pramonės ir pavydėgaus pažangumų. .
,
,
pie bedievių valdymo būdų, vedami geroje tvarkoje. Ne lius baugino malūnininkų
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
kurie vardan laisvės tau personai buvo iškilę čia ne atimsiųs jo nuosavybę, tas rėš sugrįžti Lietuvon ir kel sime saviemsiems tūrių, tol
reikalais.
riausiai niekina švenčiau susipratimai. bet diplomati žmogelis atsakė: “Berlyne ti savos dvynės pramonę. musų tauta skurs ir mums
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
reikės bastyties po svetimus
Negana
steigti
pramonės
sius tikinčiųjų jausmus.
škas klebonas visus sutaikė. yra teismų.” Tas atsaky
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
užkampius.
Kun. Maliauskas buvo ; Dievo Kūno šventė Rock mas, išverstas ‘prancūziškai įstaigas, bet reikia jas sa
“ŠVIESA”,
pažadėjęs net 200 dolerių forde buvo labai iškilmin tapo priežodžiu. Dabar ir viems ir remti. Beveik kiek
’fl
tauta
labiausiai
remia
viena
Waterbury, Conn. =
Vargšas. mes galime pasakyti džiaug
Buvo _ pasklidę gandai, = 46 Congress Avė.,. . .
tam, kuris prirodys, jog jis gai paminėta.
savus
pramonininkus,
kraudamiesi “II y a de juges a
neteisingai kalba.
Tokių,
buk Šv. Tėvas padedųs vo umimiimmiiiimjiimiiliiiijiUHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimimmiiimiiiiiimiiiiiiH
tuvninkus,
amatninkus,
ne

kiečiams ir Austrijai pagrei
žinoma neatsirado.
Socia DELBI SUSINĖSIMO SU Chicago” (Chicagoje yra
gu
svetimtaučius.
Taip
pri

teisėjų).
tinti taikų. 5 Birželio, 1917
listai bandė uždavinėti klau
BELAISVIAIS.
dera elgties ir lietuviams,
m. iš Rymo išėjo žinia, kad
simus, bet tie klausimai bu
reikia prašalinti iš širdies
Šv.
Tėvas
yra
užsiėmęs
Benediktas XV labai pagei
vo taip neprotingi, kad žmo K laušimas. Prašome pa
nepagirtinų pavydumo jaus dauja greitesnio karės už
projektu
prirengti
vienų
vi

nės tik juokėsi iš jų. Ma tarti man kokiu budu gali
Tik kų aplaikemė siuntini ii Europos puikiausių rožončių įvairių ,
mų. Jeigu už lygių kainų tų baigimo ir malonei prisidė
tydami, kad jiems nesiseka, ma nusiųsti belaisviui Vo sam pasauliui katekizmų. Iš
■palvų.
patį dalykų galima nusipir
tų prie to savo didžiu mora
socialistai netverdami pyk- kietijoje pinigų ar kų nors pradžių ketinama išleisti
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų. •
kti pas saviškį, tai į sve
cirkulerų
vyskupams,
kad
liu
autoritetu, bet nesant at
tumu pradėjo ožio balsu iš valgio?
Reikalaunant paminėkite kokios i S
atsiųstų po tris egzemplio timtaučio krautuvę nepride sakančio noro abiejose ka
bliauti. Tai toks jų susi
spalvos
pageidaujate. Lenciugelis
Atsakymas.
Suvienytos
rius dijecezinių katekizmų. ra lietuviui eiti. Geru pavyz riaujančiose pusėse, nenori
pratimas.
ir kryželis storai auksuoti kaina
Valstijos dabar kariauja su Tiems tūkstančiam katekiz džiu tokio solidariškumo
būti
vienos
tik
šalies
įran

žvirblio kumutė.
su prisuntimų ........................ 75c
Vokietija, todėl visoki susi mų suėjus į Rymų, Šv. Tė pramonės reikale yra japo
■ '1
-■ I ■ ■ — ■ ■
kiu.
žinojimai ir siuntimai per vas paskirs komisijų, kad ji nai. Jie viskų stengiasi pir
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
BRIDGEVILLE, PA.
traukti. Patekę į nelaisvę juos peržiūrėtų ir sulygintų. kti tik pas savo tautiečius.
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
Neperseniai ‘ ‘ Draugas ’ ’
Sercdoje, 6 birželio, čia kareiviai gali gauti pinigų
Svetimtaučių
įstaigas
japo

kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
Ji turės surinkti taip gi vi
buvo atvykęs garsus kalbė ir šiaip siuntimų iš Raudo
rašė, kad dėl pabrangimo
nai
karščiausiai
boikotuoja.
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25
sus
Bažnyčios
įsakymus pa
tojas p. Račkus. Jo išaiš nojo Kryž. viešpatijų, ne
liečiančius itališkojo kate Jokių reikalų su jomis jie popieros katalikiškam italų
kinimas apie socializmų vi- kariaujančių su vokiečiais.
kizmo išleidimų Pijaus X neveda, nieko pas juos ne laikraščiui “Corrierc deta
siems labai patiko, išskirus Tų nekariaujančiųjų šalių
patvirtintų. Po to taps loty perka. Štai laike rusų-ja lia” pasidarė daug nuosto
socialistus, kurie nenori gir Raudonojo Kryžiaus draugi
niškai parašytas pasaulinis ponų karės pastarieji atėmė lių. Dienraščio valdyba ap
dėti tiesos.
Gabus kalbė ja gal turėti santikių su Su
miestų Dalnij, kuris dabar skelbė tų viešai. Į dvi saWi '®N'
katekizmas. Kiekvienas vy
"To.
1439.
Galama gauti įvairių
tojas įtikinančiai -papasako vienytųjų Valstijų Raudo
vadinamas Dairen. 1905 me vaiti jo skaitytojai sudėjo
skupas gaus po egzemplio
/palvų karoliais. Kryželiai “Ro
jo, kad socialistų skelbia nuoju Kryžium. Todėl no
tuose tame mieste labai 25,000 lyrų karinės mezlia
rių jo, kad peržiūrėtų išban
man
Gold”. Gvarantuoti ant 5
mos teorijos niekados nega rint siųsti pinigų belaisviui
daug buvo europiečių ir jų vos, kad tik dienraštis nesu
dytų savo vyskupijoje ir
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
li išsipildyti. Paskui paai- į Vokietijų, reikia kreiptis
pramonės įstaigų.Bet dešim silpnėtų. Aukos nesiliauja
prisiųstų į Rymų savo pa
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
škind^aip jie mulkina žmo į artimiausįjį Raudonojo
stabas. Toms pastaboms su čiai metų praslinkus, beveik ėjusios ir toliau. Matyt Ita
na delei giminių. Su prisiuntineš ir kas per paukščiai y- Kryžiaus skyrių. Ten gali
ėjus Ryman taps sudarytas visus svetimtaučius japonai lijos katalikai yra susipratę.
mu ..........
$2.00
ra Mockus, Mbntvidas ir ki ma bus patirti, kaip jis or
mandagiu budu išstūmė iš
tarptautinis katalikų kate
ti jų šeimynos. Ir juokin ganizavo susinešimų su be
savo tarpo, jų įstaigas ėmė REDAKCIJOS ATSA
kizmas, kuris išeis visose
gų dalykų papasakojo p. laisviais. Galimas daiktas,
KYMAI.
boikotuoti ir jos susibankrukalbose.
•No. 1430.
Račkus apie socialistus: kad Tamista tame skyriuje
tino. Dabar Dairene teliko
Užsisakant paminėkite numeri ir kokios epelvoe norite.
Pinigu
««lHe slysti IŽperkant money order, registruotame laiike, arba vieaŽmonės susiėmę pilvus juo nedaug kų patirsi, nes ne Mieste Minneapolis Šv. tik kelios europiečių šeimy P-iai Žvirblio Kūmutei
eeutiaiais k rasot ženkleliais. Adresuokite:
kėsi.
buvo girdėti, kad Suv. Val Marijos bažnyčioje nuo to nos. Japonai taip uoliai re- (Philadelphįjoj). Dėkinga
DRAUGAS PBBLISHfNL C' MPANY
Prieš ir po prakalbų pui stijų kareiviai jau butų pa laiko, kaipx Suv. Valstijos, mįa sayo pramonę, kaddaų- •npisų redakcija Tamstai .už
1800 W. 46th Street,
Chicago, UI.
“1;“^'«
jų? apsigyvenę Rusijoj 1 gražių korespondencijų. Dar
kiai padainavo Šv. Antano tekę vokiečiams į nelaisvę. jstojo į karę, kasdien keli'«gelis
Todėl Raudonasis Amerikos šimtai žmonių in corpore neperka rusų išdirbinių, bet’dėkingesni busime, jeigu
parapijos choras.
Taip pat puikiai pagraji- Kryžius, užsiėmęs kitais la priima Šv. Komunijų ir kal viskų išsirašo iš Japonijos. ir ateityje nepamiršite daž
rio ant smuiko ponia Sabo- bai būtinais reikalais, gal, ba maldas, kad šita Jšalis Sakoma, kad ir rusiškų pa niau pavaisinti “Draugų”
nienė, kuri yra talentuota iki šiol neorganizavo susi-1greit susilauktų garbingos pirosų japonai nei į lupas savo padangės įdomiomis ir
nešimų su belaisviais.
taikos.
nenori imti, nes tuotni^ gir- naudingomis žinelėmis.
musų artistė.

LIETUVIAI
AMERIKOJE
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"DRAUGAS”

IDE DELAWARE AND HUDSON C0-

Stereokopiski Paveikslai

‘ŠVIESA”

Auksuoti Rožančiai

*1

i1
i

PAS1SKELBIMAI “DRAUGE” ATNEŠA
GER| PELNĄ

«

I

dėkingi vietos vargoninin
kui p. Justinui Kudirkai ir
jo draugams: A. Pociui, B.
Janušauskui, M. Mikalaus
kui, B. Jakaičiui, W. Nie
kui ir Juozapui Kudirkai,
kurie surengė labai gražius
giedojimus laike musų my
limo asmens laidotuvių.
Su nemenkesne padėka
lenkiasi musų siela ir prieš
vietines seseris vienuoles,
kurios turėjo daug triūso
bepuošdamos bažnyčią.
Ačiū ir visiems kitiems,
Julijonas Šliogeris. dalyvavusiems laidotuvėse.
Su gilia pagarba: —

riskiai. Jų šaipymasis, kraipimasis užtektinai visiems
rodė, kas dedasi pustanėioj
jų sieloj, kaip menka jų
dvasios kultūra.
Mačiau kaikuriuos praei
vius priklaupiančius aut
gatvės prieš procesiją ir su
Penktadienis: 15 birž. šv.
grįžęs iš bažnyčios girdė
kankintinių Vito, Modesto
jau svetimtaučius lenkus
Krescencijos.
stebintės iš lietuvių, kad
šeštadienis: 16 birž. šv. mes pajėgiame surengti to
Lut gardo.
kias apeigas. Bet lietuvio
CICERO, ILL.
socialisto širdys vis pasilie
ka socialistiska.
Dievo Kūno šventės apeigos
ir socialistai.

LINKSMAS VAKARĖLIS

Ona Malinauskienė,
J. Malinauskas,
Vienuolė nazarietė
Marija Venetemda.

Pėtnyčin. birž. 15 d. 1917 m.
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“ŽVIRBLIS”

LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti I
“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesini laikraš- a
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams prekiuoja tik 1 doleris.

Originališkas

“ZVIRBUS,”

ORhTib

::

242 W. Broadway,

8o. Boston, Mass.

(■itMtimRitsmRieutaacaeaamomiaaaniinam

Del KŪDIKIU
Rekomenduojamas daktarų
ir slaugintojų (nurses) per ke
turias dešimts (40) metų. Da
bar gaunamas naujo’
styliaus pakelyje —
kiekvienoj aptiekoj.

2

“TIKYBA irDORA”\
Lalkraltla leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoj t.

<4

eina du kartu | menesi

»
•

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali • !
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius <
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio • - 5c.
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

Vietos Šv. Antano para
Visuomet žiūrėkite,
kad
pijoje ir šįmet labai iškil Gavome patirti, kad serebutų (šis paveikslas.
Vaisbaženklla
mingai ir gražiai paminėta doje, 20 birželio, Dievo Ap
(Buvusi
’
Zuzana
Malinau

ta brangioji Dievo Kūno vaizdos parapijos svetainė
GERHARD MENNEM CHEMICAL CO., NEWARR, N. J.
šventė . Pirmiausia, po su je (18-ta gatvė ir Union skaitė).
mos, indomu ir pamokinan avė.) 7:30 vai. vakare pra
TIKYBA IR DORA ’
PIRMA LABDARIŲ
tį pamokslą pasakė gerb. sidės gražus ir įvairus va
Chicago, 111.
SKAITYKITE IK PLATIKKITK
1631 W. North Avė.
KUOPA..
karėlis. Los Šv. Kazimie
kun. Pr. G ūgis. Jo karšti,
’ Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. k rasos •
ro vienuolyno seminarijos
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
nuoširdus žodžiai ilgai neiš
ženklelį.
’
mokinės “Smilčių Laikro Pirmieji organizuoti lie
Laikraštį
,
dils geros valios susipratu
tuviai labdariai po senovei
siu žmonių vaidentuvėje. Po dį.” Jos jau pasirodė pui
nenuilstančiai
darbuojasi
pamokslui šėke pastebėji kiai mokančios išpildyti sa
po prakilniąja labdarybės
V
| DR. PAUL M. ŽILVITIS
mo vertos iškilmės, kurių vo uždavinį pirm, 10 dienų.
vėliava.
Vakaro
tikslas
yra
padėti
CINĄ UTARNINKAIS, KETVCRGAIS IR SUBATOMIfc
ne įstengsiu nei tinkamai
jį
Lietuvis Gydytojas ir
Pastarasis jų mėnesinis
Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
Chirurgas,
aprašyti. Prie jų surengi neturtingoms kandidatėms į
mokintojas.
susirinkimas
invvko
20
ge

“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
Chicago
mo daugiausiai prisidėjo
Halsted St.,
<Y>Yvvrrr»*vYYYr«T>TYramn fe 3203 S. Tel.
gužio,
Šv.
Kryžiaus
parapi

Drover 7179
musų nenuilstantis klebo
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
MUSŲ LABDARIŲ
jos svetainėje.
Susirinki
A. A. SLAKIS
nas kun. A. Ežerskis, su vie
mas
buvo
gyvas,
skaitlingas
SĄJUNGA.
Prenumeratos
Kaina:
nuolėmis Nazarietėmis. Vi
ADVOKATAS
nuoseklus. Visi bėgantieji
uuuuuuuuuu
Tel Brerer 7041
$3 00
Tris Kartus savaitėje metams
sas apeigas inspudingai puo
Miesto ofisas:
Room 824
$1.50
Vieną kartą savaitėje
Dr. C. Z. Vezelis
šė darbščiu vienuolių pada Lietuvių Rymo-Katalikų kuopos reikalai svarstyta
19 So. LaSalle St., Chicago, III.
$4 00
Bostono
apielinkėje
Tel. Randolph 5248
karštai,
su
atsidėjimu.
Ne

Labdarybės
Sąjungos
centLIETUVIS DENTĮSTAS
binti altoriai gražiomis gė
$4.25
Užrubežyje
Valandos: nuo V ryto iki * vak
Nedėliotais pagal sutarime.
Gyvenimo vieta
lėmis.
Džiuginantį įspūdį ralinės valdybos susirinki dėlioję, 17 birželio nutarta
3c.
Vienas numeris i
M
4713 So. Aahlaa* A<e
3255 So. Halsted Street
mas
įvyko
6
birželio,
Chicarinkti
aukas
našlaičiams
darė ir Šv. Antano parapi
S
Tel. Drover 5326
art 47to» gatvė*
Reikalaukite
pas
agentus
arba
go,
Apveizdos
Dievo
para

prie
bažnyčios
durų.
Tai
jinės mokyklos mokiniai,
t«YmmmmnYmrnY>
pijos
svetainėje
(1800
S.
Ubus
paminėjimas,
Šv.
Anta

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮI
bernaičiai ir mergaitės balno
ulobėjo
dienos.
I JOSEPH C. W0L0N
tomis lelijomis ir vainikais 'į
^TeP."
Dr. S. Biežis
Susirinkime
buvo
kalba

Šiame susirinkinfo bazaro
Lictuvjs, Gydytojas Ir Chirurgas
nešini lydėdami Švenčiausį
LIETUVIS ADVOKATAS
So. Boston, Mass.
242
W.
Broadway,
orisaft 2859 S. Lėavftt St.
ma
apie
daugelį
reikalų.
rengimo komitetas pranešė
Kamb. 324 National Life Bldg.
Sakramentą po brangia už
S
Valandos 4—6 Ir 7—9
29 So. LaSalle St.,
Tel. Ganai 3877.
danga (baldakimu).
Prie Daugiausiai gi svarstyta a- anie pasekmes tos pramogė
Vakarais 1566 Milwaukee Avė. s
Centrai 6390
didžiųjų durų procesija pa pie tai, kokiu budu paminė- lės. Pasirodo iš viso gryno tai atgal gyveno Chicagoje turiu
2
Itasfdence Humbold • 7
•
J
•
*»
A*
*
y-M
•
“
1
svarbu reikalų.
sitiko
Šv.
Grigaliaus i t*
Antano, labdarybės pelno liko virš 190 ‘doleriu.
CHICAGO. IL.
Pranas Petraitis
.
.
.
-Lt:.'.
_
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I
—
_
I
_
1
■»
M
__
AKYS
E6ZIMIN0IJAIMS
2231
W.
21
PI.
Chicago
III.
J. Šeputis.
puikiai išlavintas choras I gobėjo šventę, kuri perkel
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
•<
vietinio vargonininko p. K. Įfa ? nedėldienį, 17 birželio.
Paieškau savo tikro Brolio Juoza
Mikalausko vedams. Jis ža- i Susirinkime dalyvaujančiu
FARMOSI!
FARMOSI!
po Bičkaus, paeina iš Vilniaus gub.
Kas turite silpnus akis ir trum
Trakų
pavieto, Ketaviekų parap.
MA5TER
5Y5TEM
vejančių giesmių melodijo- kuopų atstovai patarė, kad
\
-----------v
-/
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje
pa iiiirėjimų arba galvo skauda
KerešvicnųKaim. 3 metai atgal kaip
kame yra 380
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas Mokykis kirpimo ir designing Jetuvių kolonijoj,
gyveno Bentlein, PA. o dabar neži
mis keitė kėlė visų širdys ™ senovei toje dienoje rink
Jetuvių apsigyvenusių.
Puikiausioj
mane.
Aš Jums duosiu rodi) ir
nau kur gyvena. Kas žinotų, meld
PENKTAS
DIDELIS
Scottvllle, Mich.,
kur
prie Dievo.
Išėjusią ant tf aukas prie bažnyčių dupririnksiu akinius. l'i savo darbi) vyriškų ir moteriškų aprėdalų apielinkėje
žiu pranešti sekančiu adresu.
(raštas lietuviams apsigyventi. Clogvarautuoju arba pinigus sugrą
Misa Amilija Bičiukė
METINIS
PIKNIKAS
Musų sistema ir ypatiškas nais yra Fa r merių Draugystė, yra
gatvės procesiją galingu bal
Sis sumanymas tapo
970 McKinley Avė., 1
Detroit, Mich
žinsiu.
mokinimas
padarys jus žino ietuviška parapija. Todėl kreipiamės
PETER. A. MILLER
su pasveikino mūsiškis var-. priimtas ir reikia tikėties,
Jus, kurie norite turėti geresn) gy
į
trumpą
laiką.
vu
2128 West 22-ra gatvė
venimų pirkite pas mus farmas, kad
parengtas Draugystės Šv. Aš Petras Grikšae paieškau Igna
pas.
Malonu 'darėsi,' žiu- bad bus įkūnytas,
Mes turime didžiausius ir galėtumėm visus anglus ir vokiečius
co Stravinskio.
15 metų jis laikė
-b eriausius kirpimo-designing iš tos kolonijos išprašyti. Mes turime
rint į tas visas apeigas, į Geistina, kad butų renka- Antano iš Padvos, Cicero, restarauna Chicagoje, ant 63 ir Hal
iš jų suėmę jų farmas ir norime jas
sted St. Po tam prasišalino Ir da
parduoti, turime didelių ir mažų farmergaites ir bernaičius su mos labdarybei aukos ir,111-, nedėlioję, birželio (Ju- bar nežinia kur randasi. Kas pra
mų. gyvuliai, mašinos ir kiti reikalin
neš apie jj gaus brangių, dovanų.
suteiksime
praktišką
patyri1917 m;» Bcrggi daiktai prie ūkio. Duodame ant išpuošniomis gėlėmis, Žiū prie tų parapijų bažnyčių, nc)
PETRAS GRIKŠAS,
moke8čio. Norint gauti daugiau infor
sutaisė m. šalčius,
'mą
kuomet
jus
mokysitės.
1430 — 48th Court,
Cicero, III.
kuriose
nėra
labdarių
kuo(
mans
darže,
Riverside,
III.
rint į visą minią tikinčių
o gausite
Zcmlapls parodo sienas, kokios turi
tp.loVtra
vnmmaii
mniinns macljų rašykite mums,
būti laisvos, ncpiiffu Imingos Lietu-TjICKira,
varomo.
ITltl. 1110. gražų katali ogų ir mapų.
p
0S
r
‘
|
Pradžia
9
vali.
iš
ryto,
injų katailikų, kurie užtvenkė
vos.. Kauniečiai, vilniečiai, suval- 'musų siuvimo skyriuose,
REIKALINGA.
ANTON KIEDIS,
kiečiai Ir Prūsų lietuviai — visi ras .
“
J. v.
gatves ir bažnytinį kiemą, i Pinigus malonėkite siųsti, žan£a 25c. porai.
ant Jo savo bažnytkicmlus, miesteJus esate UZkvieciami apkur buvo prirengtas alto Labdarybės Sąjungos iždi-! Kviečiame visus atsilan- Vyčių Draugas — katras moky.^ '“'žemiapirdidumo 24 colių ilgio ir lankyti ir pamatyti musų mo Peoples State Bank Bldg.,
jaunuomenę, o šventėse šv. 20
spalvotas, vardai atspanScottville, Mich.
kyklą bilę. laiku — dieną ir
o_ ninkui kun. A. Staniukvnui k^i ir tyru oru pakvėpuo- vakarais
nlšlų chorų. Galėtų gauti atsakan- stl a‘i5klal( įskaitomai.
rius, kiekvienam ___
žmogui
mieste, o prie to nuo v zKaina 1 žemlapio 60 centų. Ul- vakarais ir gauti speciališkai
tikinčiam į Dievą, dūšią" ir (2634 W. 67th St., Chica- tį. kas atvažiuosite busite ♦.)čių darbų
ir choro extra jeigos. Atsišau- I sakant du ar dauginu, po 50 centų . .
y g pilnai patenkinti, nes bus kitę katras iš dudorlų ant sekančio kiekvienas. Agentams kainos pagal pigią k i aną.
Telefonas McKinley 6784
V. Jėzų esantį Šv. Sakra go, III.)
adreso:
sutarties.
__
’ Pativnbs daramos pagal JaLaiškus sn nžsakymais ir pinigas
,
labai
indomių
dalykų.
LIETUVOS
VYČIAI,
DR.
A.
K.
RUTKAUSKAS
mente, nejučiomis pasirodė
siųsti : m. šaiiCiau8_ vardu, r. 703, s1l niicrą — bde stailės arba
GYDO VYSOKIAS LIGAS
Rev. Ignatlus Abromaitis,
31 W. 110 St., Ncw York, City
Kviečia
Komitetas. 726C-oTalbot
3417
Ii.
W»ihn IIH.
kūpąs W. II giitii
avė.,
Braddock,
Pa.
didžio,
iš
bilc
madą
knygos.
NEGALAVIMAI.
ašaros akyse, dvasia veržia
Ligonio
Priėmimo
Valandos:
Pasarga:
Iš
Chicagos
ane
J. F. KASNICKA, perdėtinis,
Tuojau reikalingas vargonininkas.
si augštvn. Tik akmeninė
ryto meta rao 8 iki 10 valandos po platų
Algos $60.00 ir inelgos. Reikia zanuo 2 iki 4 Ir vakare 7 iki 8:30.
118 N. La Šalie gatvė
Pastaraisiais laikais Chi-karais važiuokite iki 22-ros, cristljonautl. Geri vargonai. Kreip
širdys gali nieko prakilnes
Phone Kenslngton 3S21
šventom1, dienomis II ryto 8-10
prieš City Hali
ties pas:
Ir nuo t ik< 8 po plotų.
nio nejausti tos procesijos eagoje labai padidėjo įvai-,22-108 kfyl sustos, paskui
Kambarys
416-417
I
‘
REV. J. MISIUS.
Dr. E. G. KLIMAS
Elsworth, Pa.
akyveizdoje, kurioje viskas riaušių ligų skaičius. Ypač Paimkiteinkarus iki^ DcsLIETUVIS GYDYTOJAS
Reikalauju gerų atsakant) vargo
taip gražu, iškilminga, brau esą prasiplatinusi kaž kokia “plaines, išlipus pusė bloko į nininkų
Tbe
mokant) vesti chorų ir mo
2700 E. Am St. Pkllidilpkli, Pa.
kyti vaikus.
gintina.
Choro majesto liga, neva panaši į reuma pietus iki daržo.
KUN. J. JONAITIS,
v:
Omaha, Neb.
tiškos melodijos susinėju tizmą. Ligunims buk dau
sios su tyru varpo balsu, ta giausiai skauda kojas, jau
Pajieškojimai.
rytum į kiekvieno žmogaus čiamas viso organizmo nu
Puikus ir Didelis
širdį kalbėjo “Žmogau žvil- silpnėjimas, skauda akys.
Vargonininkas, jaunas, blaivus, tu
Gydytojai pataria geriau rintis
kterėk į manę!—pažink Tą,
gerų išlavintų balsų, tnip-gi at
sakantis choro dirigentas ieškau vie
negerti
nevirinto
vandens,
kuris tave sutvėręs taip ditos tuojaus. Atsišaukite sekančiu ad
GARBI BANTOB KAVA. 4Qd 1 b.
■i
resu:
džiai numylėjo, kad savo ir visiškai nevartoti svaigaVisur parduodama po 28c ir
J. G. S.
Monessen, Pa.
kranju atpirko!” Gražios irllų, stengties kuodažniausiai P. O. 270,
po 80c ....................................
Norima
gauti
Janitoraus
patarna

kvėpuoti
sveiku
oru.
naudingos buvo musų iškil
vimų mainais už 4 kambarius, žemai
su maudyklė, Elektros šviesomis,
COCOA
SVIESTAS
RYŽIAI
mės, nors jų kiltų įspūdį
Polkas Italams
(steam heat) ir šiltų vandenių.
rnsim,
n»rlaoelod rnllee,
Geriausios
ao.loe
emetoGeriausia Bankas,
.PADĖKA.
Atsišaukite
truputį darkė negarbingi
12e vertės,
4
sulygins m n a
parsiduoda “ '
3215 Flournoy htr.
nl», a«c
kur
oi
musų tautos išgamos. Pro
f?;:**
gautJ
Paieškau savo Svogierip Vletora
Mes, žemiau pasirašę, Ir Franelšknus Račių pacinčlų Iš
cesijai išeinant iš bažnyčios
Geo. M. Chemaucko Darže,
1444 W Chicago av.
tlflg.ted e*.
oRTH RIDI
’1171
' mot
aiDB ei 1886
Kauno Gubernijos Kauno pavietus,
Btneisland av.
406 W. Blvtsloa st.
Mll«aokee av.
prie karčiamos kertės sto šiuouii norime išreikšti nuo plrmau gyveno apie Eirogala mel
Lyons, III.
2084 Mlivauksa av;
2612 W. North av.
720
North av*
SOUTH smit
po sekančių adresų.
8062 Wentwnrth av
2640 Lincoln av. I
1217 S. Halsted st.
1064 Mllyrauaaa av.
vėjo pustuzinis vyrų ir vie širdžiausią padėką už taip džiu atsišaukti
IBIO
W
Madines
st,
1882
R.
Halsted
st.
8244
Lincoln
av,
2487
8.
Halsted
et.
Antanas Zukaitie
e e
1418 N. Clark St.
4728 8. Ashland av.
e“e
25c. Porai 3 1880 ar Madlsaa et. 1818 W. 12th st.
įžanga
na augšto ūgio moteriškė. iškilmingą palaidojimą a. a. 102 Pler Str. Port Washlngton Wis.
Pateflkau Stanislovo
Mlrzevskio.
TŠ jų visų pasielgimo, matė Petro Malinausko kunigui Paeina
KX4K
Iš Kauno gub., Raseinių pav., |S*
Nuošlrdšlal kviečiame visus Llrtnvhis Ir Lietuvaites atslŠvėkšnos parap., Jurkaišų kaimo. Ji K lankyti ant šio Pulkaus Pikniko, o Or-stč visiems gražiai patarnaus.
si pašiepimas žmonių visų Krušni, kun. Serafinui, kun. sai
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
gyvena Masaaehussetts valstijoj.
M
KOMITETAS.
Ant Darą, Lnntą Ramą Ir Stcgteto P’-nlero
ant adreso:
apeigų.
Grištant, miniai Albavičiui, kun. Ežerskiui, Meldžiu atsišaukti
P. JASAS,
sn visa procesija, į bažnyčią kun. Klioriui ir kun. Paš- 2009 E. Adam st.. Springfield, III.
CARR BROS. WRECKING CO.
Imkite 22 karus iki Ogden; Ogden Iki 48. iš ten Lyona karus
iki daržui.
Paješkau Prano Ir Viktoro Počlų
prie tos pačios karčemos kauskui.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
paeina Iš Rkrlsnemunės parap. Rasei
•♦•♦•♦•••OtOtOl
matėsi vėl net septyni vy- ’ Taipo gi esame didžiai nių pav. Vensloviškiu kaimo S mė-

“DARBININKĄ”

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

99

99

“DARBININKAS”

Apskelbimai

Visos Lietuvos Žemlopis

BANKES
COFFEE
26
PIKNIKAS
Draugystes Susivienijimo Brolių Lietuviiį

Nedalioj, Birželio 17,1917
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