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TALKININKAI LAUKIA
VOKIEČIU ŪFENSYVOS

N E P A S I S E K Ė VOKIEČIŲ
LAKŪNAMS U Ž P U L T I P A
RYŽIŲ.

AIRIŲ REVOLIUCIJA BU AMERIKONAL SU NUODIN
V0 PLENUOJAMA AMERI- GOMIS DUJOMIS V E I K I A
P R I E Š VOKIEČIUS.
KOJE.

Prancūzai numušė vieną, lak- čionai vokiečių agentai papir- Spėjama, kad turėjo žūti daug
stytuvą.
vokiečių.
> Mnėję ir lietuvius.
/

METAI-VOL.

III.

No.

122

Čekijoje veikia kartuves ir
šautuvai

Su Amer. Armija Prancūzi
Washington, geg. 23.—Suv.
ČEKIJOJE PASKELBTA
išreikšta, kuomet tos tautos
Valstijų vyriausybės agentai joje, gcg. 23.—Šiaurvakaruose
K A R Ė S STOVIS.
atstovai skaitlingai susirinko
antradieni
savo veikimu susekė, kad a- nuo Toul praeitą
Čekijos sostinėn Pragon tenai
amerikoniška
artilerija
vokie
p a r t abelnojo
airių-vokiečių
Daugelis žmonių suareštuk>ta. paminėti 50 metų sukaktuves
suokalbio su tikslu pakelti re čių pozicijas užvertė bombo
nuo įsteigimo pirmojo savo
Londonas,
geg.
23.—Bohe
mis
su
nuodingomis
dujomis.
voliuciją
Airijoje,
panašios
tautinio teatro.
mijoj
arba
Čekijoj
paskelbta
Bombos su dujomis dau
vokiečių intrigos susekta ir pa
Tškilmėsna susirinko be če
čiose Suv. Valstijose. Čionai giausia taikinta į Gerecliamp karės stovis. Daugelis žmonių kų dar daugelis ir kitų slavių
vokiečių pinigai buvo panau miškelį, kur randasi vokiečiu suimta ir uždaryta į kalėji tautų žmonių. Tenai atlaikyta
dojami įvairioms agitacijoms kareivių stovykla, kurioje ka mus. Taip pranešta laikraščiui parodavimai,
susirinkimai.
^Daily Mail ir Berne.
tarpe nigerių, suomių, lietu reiviai paprastai miega.
Apvaikščiojimų metu neprie
Čekų
riaušės
ir
sukilimai
vių ir kitų
"spaudžiamųjų
Bombardavimas
at 1 iktas
lankiai atsinešta į Austrijos
prieš
Austrijos
vyriausybę
it a u t ų " , kurios čia del opresi- antradienio anksti ryte, taigi
ir vokiečių vyriausybe.
A R T I L E R I J A SUKONCEN- , T E U T O N A I T U R I ATNAUvyko
Pilsene,
Nachod
ir
kituo
jos ištisus metus stovėjo prieš tuo metu, kuomet daugelis
Paskui įvyko prieš valdiš
se miestuose. Gyventojai už
TRUOTA T I E S KEMMEL.
J I N T I UŽPUOLIMĄ.
rusų vyriausybė ir kitus vo vokiečių ilsisi.
kos demonstracijos. Austrijos
puolė
princo
Furstenburgo
kiečių priešininkus.
Nėra žinoma, kaip didelius
vyriausybė*toje čekų šventėje
Berlynas, geg. 23.—Oficija- K i t a i p talkininkai gali stoti
Tie,
katrie užsiimdinėjo a- nuostolius turėjo panešti vo dvarą. Trobesius iškraustė ir įžiūrėjo aiškų ir stiprų slavių
liam vokiečių pranešimo iš
ofensyvon.
gitacijomis gaudavo pinigų iš kiečiai. Bet spėjama, kad ją paskui sudegino. Princas F u r s tautų vienijimąsi. Toksai vie
vyriausios karės stovyklos satų pačių bankų, k u r pirmiau ten daug turėjo žūti nuo du tenburg yra artimas vokiečių nijimasis yra didžiai pavojin
koife. kad v a k a r ų
fronte
Londonas, geg. 23.—Vokie
vokiečių atstovai dėdavo savo jų, kurias patys išgalvojo, ir kaizerio draugas.
gas Austrijos-Ungarijos mo
smarkiai veikia artilerija. L a b
Čekų
parlamentarinis
atsto
čių pavasarinė ofensyva va
kapitalus, arba iš kitokių ko kurias jie pirmieji
pradėjo
narchijai.
jausią veikia Kemmel apylin
vas Stanek kreipėsi į Austri
karų fronte, kad priversti tal
kių paslaptingi] versmių.
vartoti šioje karėje.
Todėl visų pirm a panaikino
kėse, abiem upės Lys pusėm
jos
premjerą
su
perspėjimu,
kininkus taikon, kaip žinoma,
Airiai radikalai dažnai savo
Vadinasi, teutonai žųsta nuo
Pragoję demonstracijas 1 . Gi
ir t a r p e A r r a s ir Albert.
kad vyriausybė atsargiau ap
nedavė pageidaujamų pasek
korespondencijose prisimindn nuosavaus ginklo.
patį čekų tautinį teatrą, ku
sieitų
su
čekais
g
y
v
e
n
t
o
j
a
i
s
mių. V a k a r suėjo trys mėne
vo apie žadamąją vokiečių pariame buvo laikomi susirinki
ATMUŠTA VOKIEČIŲ ATA
Pasakė,
kad
Čekija
priespau
siai, kaip vokiečiai buvo pra
gelbą sukilimo metu, kuomet 3,575,000 N E L A I S V I Ų P A
mai,
uždarė.
KA.
dos
nepakęs.
Pažymėjo,
kad
dėję savo garsia .ofensvva.
tasai turėjo but atliktas šį
VERGTA V O K I E T I J O J E .
, Bet vyriausybė neįstengė
vyriausybė
šiandie
tokias
pat
Pastaromis dienomis tečiau gai.
mėnesį arba sekantį, kuomet
Londonas, geg. 23.—Vakar
opresijos metodas panaudoja, čekams burnų uždaryti, kad
jie užpuolimus pertraukė ir
Užpuolikai buvo pasidalinę tai vokiečiai turėjo viltį pa
Amsterdam, geg. 23.—Vo
jie negalėtų išreikšti savo tau
vokiečiai ties Mesnil mėgino
kol-kas anų neatnaujinar
ii du skadronu. Kuone per dvi siekti Anglijos kanalo uostus kietijos laikraščiai praneša, kokios buvo naudojamos Ga
užpulti anglų
pozicijas, bet
licijoje karės pradžioje.
Be tinių troškimų. Kad tai at
Talkininkų armijos tuo tar valandi skrajojo aplink mies su savo didžrule ofensyva.
kad Vokietija šiandie turini i
paskelbė
atblokšti. T a i p p a t
vokiečių
at adai ros žmonės šaudomi ar siekti, vyriausybė
pu kuopuikiausiai sutvarkytos tą. Bet nebuvo progos atlikti
Vokiečiai airiams
turėjo 3,57."),()IK) karės nelaisvių. f i e ba kariami.
karės stovį Praafoje. Prasklėužpuolimas atmuštas ir aplink
visu frontu ir laukia, kuomet užpuolimo. Nes prieš juos bu
pasiųsti amuniciją,
ginklus, nelaisviai yra nąvergti. Nes
Hebnterne.
e~ J<> a
Toksai šlovin
1
gi vokiečiai pasidrąsins at vo pakilę prancūzai lakintai
jie
pristatomi
prfej
visokį
.!
gi net ir kariuomenę. Pasta
Tas dar labjaue sujaudino
ga I i pasibaigti su nauda vy
naujinti
savo ofensyva. Vo ir veikė
priešlakystytuvinės roji turėjo but išsodinta 'Airi darb'ų.
N E S U L A U K T A VOKIEČIŲ kiečiai y r a priversti pradėti,
riausybių. Ar anksčiau ar vė čekus ir kitus slavins. Antiarmotos.
Vokiečių laikraščiai pasigi
jos pakraščiuose, kad pagelbė
demonstracijos
I N F A N T E R I J O S U Ž P U O L I nes kitaip prieš juos pakils
liau vyriausybė už tuos dar- valdiškos
t i airiams pravesti revoliuci ria dar, kad tip nelaisviai vo bus turės atsakyti prieš visą prasidėjo kituose miestuose.
talkininkų armijos ir ko gera,
MO.
20 ŽMONIŲ ŽUVO NUO
kiečiams esą didžiai brangin čeku tauta ir kitus šalies g v-1 Pabūgusi vyriausybė todėl vi*
ja
d a r gali visiškai nušluoti teu
ftj
TORNADO.
tini,
ypač
dabar,
kuomet
ša
Kai
kurie
„airių
suokalbio
Paryžius, geg.
23.—Vakar tonus. Vokiečiams ilgiau lusoj Čekijoj paskelbė karės sto
ventojus.
liai
trūkstą
.
vyrų
prie
visopienai
buvo'vtaip
pilni
svajo
vokiečiai baisiai bombardavo keriuoti su ofensyva ir tas Be to, apie 100 žmonių su
vį ir ėmėsi bjauriausių oprenių,
kad
suokalbininkams
bu
klausių
darbų.
prancūzų pozicijas pietrytuo- neparanku,
Austrijos vyriausybė ėmė^i sijų prieš gyventojus. Šitie už
nes talkininkai
žeista.
vo
leista
ir
tolesniai
vvstyti
se nuo Amiens. Buvo manomn, kasdien vis daugiau stiprėja.
opresijos Čekijoje todėl, ka-i bile kokius nusižengimus šau
suokalbiavimo
pienus
su
tik
OLANDIJA
A
T
N
A
U
J
I
N
O
Des Moines, Iowa, geg. 23.
kad infanterija
stos ofensy- Vis daugiau
žmonės už savo badmiriavima domi arba kariami.
amerikoniškos
slu
patirti
daugiau
smulkme
PROTESTĄ
UŽ
LAIVŲ
PA
von. Bet nesulaukta. Gi pran kariuomenės pristatoma. Tuo —Per šitos valstijos dalį ant
Toksai stovis, šiandie Čekiviešai kaltina vvriausvbę, kad
nų
apie
patį
suokalbiavimą.
ĖMIMĄ.
cūzai buvo pilnai pasiruošę ją tarpu vokiečių armijos savo radienį prašniokštė tornado.
jie daro susirinkimus ir iš jojv. (ialimas daiktas, kad
Nes
Anglijai
nuo
to
nesimatė
pasveikinti.
kiekybe negali but padaugin Anot iš vienur-kitur apturėtų
reiškia norą atsimesti nuo Vo slavių* tautų sukilimas galės
Washington,
gog.
23.—Dlan
jokio
pavojaus.
tos. Vargiai jie galėjo užkimšt 'žinių, 20 žmonių žuvo ir apie
kietijos ir taikinties, ir kad išjudinti iš vietos Austrijosdijos
vyriausybė
čionai
per
sa
Anglija
tik
tuomet
staiga
L A K Ū N Ų UŽPUOLIMO AU naujais kareiviais buvusius 100 sužeista. Daugiau milijo
pagaliau čekai reikalauja pri Ungarijos sostą, kuris šiandie
vo
pasiuntinį
šios
šalies
vy
pradėjo
suokalbininkus
areš
no dolierių p a d a r y t a nuosto
jau ir taip neperstipriausiai
KOS.
pažinti
jiems
tautines
teises.
milžiniškus nuostolius.
riausybei
indavė
naują
protes
tuoti, kuomet pamatė, kad su
lių.
Čeku nerimavimai
viešai laikosi.
Talkininkai visas laikas tai
tą
reikale
Olandijos
laivų
pa
Londonas, geg. 23.—Pasta
9 žmonės žuvo Boone, du kilimas kas valanda gali but
vienur, tai kitur atlikinėja pa
ėmimo, ką yra padariusios
įkūnytas.
ruoju vokiečių lakūnų užpuo
Newtone ir po kelis kitur.
ANGLAI L A I M Ė J O ATAKĄ AMIENS FRONTE V E I K I A
sekmingus užpuolimus. Te
Suv.
Valstijos
ir
talkininkai.
limu ant Londono, anot oficiDidžiausi materijaliai nuos
A R T I ARRAS.
ARTILERIJA.
čiau ir tas vokiečių neišjndina,
Madison,
Wis.,
geg.
23.
Olandija
šituo
protestu
rei
jalio pranešimo, 44 žmonės nu
toliai p a d a r y t a m. JSoone.
iš jų užsispyrimo. Vietomis
Tornado palietė ir Wisconsino kalauja Suv. Valstijų ir tai
LondJonas, geg. 23.---Pietryžudyta ir 179 sužeista.
Paryžius, geg. 23.—Karės ojie prieš talkininkų lokalius
ki
ninku
pilnesnį
o
pasiaiškini
valstiją.
Miestelis
Lone
Roek
tuose nuo A r r a s anglai užpuo fisas praneša, kad Amiens
Maskva, geg. 22.— Voa
riailtas
užpuolimus
stoja
kontratakoskiečiai užėmė Suomijos m į 0 s - [ P S
* Penki žmonės žū mo tuo reikalu, kas pirmiau lė vokiečių apkasus ir dvejose fronte pašėlusiai veikia vo
SUV. V A L S T I J O S T U R I 2,
V0,
na. Bet visuomet be jokio ta Abo
nebuvo padaryta.
^ r a * r sužeistųjų.
vietose uždavė smūgį teuto kiečių artilerija.
Vokiečiai
038,222 K A R E I V I Ų .
griežtumo ir smarkumo. I r
nams. Anglams ten teko ne daužo talkininkų apsiginimo
visuomet
tas
kontratakas
tal
Washington, geg. 23.—Va
laisvių ir vienas kulkasvaidis. pozicijas. Jiems tuo patim at
kininkai
atbloškia.
kar karės sekretorius Baker
Flandrijos fronte vokiečiai sako talkininkai su savo anuo
Paskiausias vokiečių ata
kongreso pareikalavo paskirti
bombardavo talkininkų pozi tomis.
$7,118,562,466 karės reikalams kos nepasisekimas buvo įvy
cijas, atsirandančias šiauijry- J 5 e Amiens smarkiai artile
ir milijardo dolierių tik vy kęs šiaurvakaruose nuo Mertuose nuo Bethune. Patsai rija veikia ir vakaruose nuo
T
riausybei žinomiems tikslams. ville, upės L^ s išpjovoje. J i e
miestas Bethune guli griuvė No von ir kitose vietose.
Be to, pranešė, k a d šiandie S. buvo atmušti. Anglų pozicijo
siuose nuo vokiečių bombar
V. kariuomenėje y r a 2,038,222 se neįvyko atmainos.
davimo.
I T A L A I ATMUŠĖ AUSTRŲ
K
i
t
u
r
taippat
nepasisekė
vyrų. Gi Prancūzijoje yra jau
Šiauriuose nuo Ypres-ConnATAKAS.
jiems.
Gen.
von
Belo\vo
armi
500,000 kareivių.
nes perkaso anglai paėmė ne
j a A r r a s fronte
neparodo
laisvėn 16 vokiečių.
Rymas, geg. 23.—Kalnuose,
ženklų
kokio
nors
smarkesnio
AUSTRIJOS CIESORIUS
/Šiauriuose nuo Albert vo vakaruose nuo Brenta, italai
veikimo.
kiečiai mėgino užpulti anglį] atmušė kelias austrų atakas.
TURKIJOJE.
Iš visako, matosi, k a d Ber
pozicijas. Bet atmušti.
Ant
kalno
Spinončia,
Amsterdam, geg. 23.—Aus lynas negali ilgiau užtrukti
Vokiečių artilerija smarkau vakaruose nuo Piave, paėmė
trijos ciesorius Karolis su sa su ofensvva. Laikas vok i eja Dernancourt apylinkėse ir austrų poziciją ir 53 nelaisvo žmona
Konstantinopoliu čiams pradėti. T a l k i n i n k i i a r rytuose nuo šilo Nieppe.
vius.'
nuvyko praeita sekmadienį. mijos to laukia.
Geležinkelio stotyje
ciesorių
— Paryžius, geg. 23. —
— Washington, geg. 23.—
2o. —
— Londonas, Seg.
sutiko sultanas su ministeriais
Anot oficijalio pranešimo, va Suv. Valstijose visos >jokiečių
Šiauriuose nuo Bagdado an
ir diplomatais.
karų fronte per praėjusius moterys turės užsiregistruoti
glų
armija
pažangiuoja.
Vie
Ciesorius apsistojo Yildiz
tris mėnesius vokiečiai pražu ateinančio birželio 17—26 die
noj vietoj anglų raitarija su
rūmuose.
dė apie tūkstantį lakstytuvų. nomis.
mušė turkus.
— Paryžius, geg.
23.—Šį
— Paryžius, geg. 23.—Ma
met Prancūzijoje
pramatomi
puikus J»TŲ užderėjimai, ko kedonijos fronte serbai atmuv .
A M E R I K O N I Š K I I N Ž I N I E R I A I TAISO LOKOMOTIVĄ
PRANCŪZIJOJE.
bulgarų užpuolimą,.
kių nebūta nuo 1898 metų.
se
. —
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Vokiečiai girdomi amerikoniš
komis dujomis
TEUTONO LAKŪNAMS NEPASISEKĖ UŽPULTI
PARYŽIUS

Paryžius, geg. 23.—Užpra
eitą naktį vokiečių
lakūnai
kėsinosi užpulti- Paryžių. J i e
tečiau pasiekė tik atokiausius
s6stinės priemiesčius ir ten pa
metė bombų. Trys žmonės nu
žudyta ir keli sužeista. P r a n 
cūzai laiku pastebėjo užpuoli
kus ir prieš juos ėmėsi prie
monių. Lakūnai pakilo oran,
armotos ėmė baubti. Vienos
anuotos šovinys pataikė vienan vokiečiu lakstvtuvan. Tasai -užsiliepsnojo ir krito že
mėn šiauriuose nuo sostinės.
Užpuolikai suspėjo pamesti
bombų atokiausiuose
prie
miesčiuose. P a d a r y t a materijalių nuostolių. 1:00 nakties
pranešta, kad priešininko už
puolimas atblokštas.
Naktis buvo giedri, mėnuo
skaisčiai švietė, nebuvo vėjo.
Todėl vokiečių lakūnams bu
vo gera proga apgriauti mies
tą, palikti klanus kraujo ir
ašarų. Tečiau atsitiko priešin
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Remkit R. Kryžiaus fondą!

"O R K O G H S*

Ketvirtadienis, gegužio 23 d.

\

Nes kartais gyvenimas ir vie
kiuo keistu vardu "Klier. J . J.
nų ir kitų reikalus padaro
Strazdelis, busiantis &v. Pet
99
it
bendrais. O juk yra moterių
ro parapijos klebonas." Gir
reikalų, kurie nieko bendra
dėjau apie jį tokias keistas
LmrnJViy KATĄTIKŲ METRAŠTIS
LITHUAJnAJr DAILY F R I O I D
neturi su vyrų reikalais. Ir at
kalbas, bet pats nenorėjau kal
Eta* kasdien* išskyrus nedAldienlus.
boms tikėti. Pasitaikė proga
PRKlTUlfERATOe KAIMĄ:
******
^ ^ ««** *»**»
* bulai.
*******
DRAUGAS PUBJLISHEfG OO., Inc.
Norint jau daug buvo laik pačiam tai persitikrinti ir sa
Moterių skyrius išpradžių
95.00
įsoo
W
.
4«tb
Street,
Cblcaeo
Dltaola
v
$S.OO
" D r a u g e " pasirodys kartą sa raščiuose rašyta apie nezaliež- vo akimis baidyklę pamatyti.
^ Perkant atskirais numeriais po 3c. Fhone: McKlmSey 0114, Establ. 1908
Vieną gražią ,dieną eidamas
ninką Strazdą, vadinamą bamvaitėje, kas trečiadienis.
Prenumerata mokasl iš kalno. Lai
TERMS OF ^UBSCRIPTION:
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai One year . . . . . . . . . . . . . . v , . . $6.00
Tomis dienomis įvesime dar bizą, ir jau gal bevertės butų gatve, pamačiau jauną vyriš
$3.00
nyti adresą visada reikia prisiųsti 8ix months
užimti vietą laikraštyj, bet del k į juodai pasirėdžiusį ir iš CD;
ir
"Sveikatingumo
skyrių."
Ir senas adresas. Pinigai geriausia Thursday's Edition
$2.00
rodantį kaip kunigas, nes tu
Skiriamos didžiausios dovanos toms kofonijoms,
siųsti tšperkant krasoje ar ezprese
Šito daugelis mūsų skaitytoja geresnio žmonėms supratime
"Money Order" arba {dedant pinigus At Mews—Stands 2c a Copy. Advcrir del d i ^ s n ė s , paties Straz rėjo apsuktą atbulai kalniekurios nupirks daugiausiai "Draugo" Bendrovės
pageidauja.
I registruota laišką.
tislng rates on application.
!
do " g a r b e s , " paduosiu kelis rių. Pasirodė man taip kaip, C/>
šery. (šėras—$10.00). Didžiausia dovana
Paskiau parūpinsime mūsų
44
1
žodžius apie jo "mokslą" ir rodos, kad žmogus yra man
jaunimui ypatingą skyrių, ku
matytas. Jis įlipo į gatvekarį
1800 W . 4 6 t h S t .
Tel. McKinley 6114
C h i c a g O , III. riame jaunimas galės atrasti jo gyvenimą.
ir aš tą padariau. Atsisėdęs
smagių
pasiskaitymų
apie
Juozas (tėvo vardas Jonas) šalę jo aš pradėjau skaityti
idėjų auklėjimą. Bet apie tai Strazdas, paeina iš Anykščių ėjusį dar dienraštį "Katali
Kitos dovanos: $500.00, $300.00. $200.00, ir
Ketvirtadienis, geg. 23 d., šv. Jono de Koci.
turėsime
progos
pakalbėti
ki
parap.,
Ukmergės
apskr.,
Kau
Penktadienis, geg. 24 d., Šv. Marijos Krikščionių Gelb.
ką." Pamatęs tai jis mane už
trįs dovanos po $100.00. Be to dar kolonijos, da
tu kartu.
no gub. ir yra tolimas mano kalbino: " T a i tamsta esate
vusios didžiausi skaičių nauju Bendrovės nariu šėgiminaitis.
Jis
nėra
lankęs
Be kitko yra dar reikalingas
lietuvis!" Taip—atsakiau. Jis
rininky—gaus gražius knygynus: vieną $200.00,
Lietuvoj
nei
jokios
mokyklos.
skyrius ir mūsų vaikams. Šitą
nieko nelaukdamas tuojaus
kitą $100.00 vertės. Gaus taip-pat po kelias kopi
Išmoko
truputį
skaityti
ir
ra
skyrių taip greit įvesime, kaip
man užsirekomendavo
kas
jas uždyką "Draugo" patol, pakol jisai eis dienšyti
nuo
savo
dėdės.
greit
galėsime
praplėsti
esąs ir išsitraukęs iš kišenės
rasciu.
••DRAUGAS" JO SKAITYMAS siperka kasdien angliškų laik . . Draugo" skiltis.
J
o
tėvas,
Jonas,
buvo
labai
padaVė savo kortelę ant ku
raščių. Prisikemša kišenius.
IR PLATINIMAS.
geras ir meilus žmogus, tan rios buvo išspauzdinta: "TeleVažiuojant gatvekariu tik pikkiai atvažiuodavo į svečius plione. Drover 5106. Klier. J.
Nėra malonesnio broliui lie čerius peržiūrinėja. Nuduoda,
Kaip matote, dirva plati, pas mano tėvelius, dar keletą J. Strazdelis, Šv. Petro para
tuviui
darbininkui
daikto, ir jie skaitų laikraščius.
reikalų daugelis. Yra pakan sykių buVo pas mus ir mažas pijos, 4538 So. Marslifield Av t ,
kaip kad geras, katalikiškas
e
kamai mūsų brolių ir šešerių, Juozukas, dabartinis nezaliež- Chicago, 111." Aš atsakiau
Jos tęsis tik iki 31 d. liepos šig 1918 metu.
•
•
laikraštis, kokį jis atranda na
katrie moka ant popieros pa ninkas. Kiek vėliau jo tėvas jam, kad malonu susipažinti
Kviečiame visus dalyvauti konteste. Kaip sunaudo
Kaip
kas
sau
nori,
bet
mes
mie parėjęs iš darbo. Bet
skleisti savo gražias, sveikas su kitais Strazdais pirko dva ir padaviau savo kortele.
ti laimėtus gatavus pinigus apie tai nuspręs patys
sakysime,
kad
dienraštį
maloningiau, kuomet tasai
mintis. Tokie mums labai pa relį, Pagiriai vadinamą, neto Perskaitęs mano kortelę ]\<
kiekvienos kolonijos šėrininkai.
laikraštis yra kasdieninis ir " D r a u g ų " palaikyti yra visų geidaujami. Kreipiamės tatai li Siesikų. Ten labiau pra staiga susimaišė ir paliko
Reikalaukite instrukcijų ir kvitanciju knygučių.
lietuvių
pareiga.
Kas
skaito
turiningas, kuomet jo lapuo
į jos. Remkite " D r a u g ą " sa sigyvenęs, pardavė ir pirko kaip ne savas. Aš jį toliaus
Kreipkitės šiuo adresu:
kokį
katalikišką
se atspindi visas mušu tautos neskaito
kalbinau,
bet
mano
klierikas
vo raštais. Paskui skleiskite Vaduoklių dvarelį kur ir gy
laikraštį,
ne
mums
rupi.
Bet
ir Tėvynės stovis. Žmogus to
" D r a u g ą " visur. Tegu jį skai veno iki pat karės. Tėvas tu tik lupas kramto, tik prakai
kį laikraštį pasiskaitęs pama kiekvienas turėtų užsisakyti to kaip tėvai, taip motinos ir rėdamas didelius namus ant tą šluosto ir nieko neatsako,
1800 W. 46th Street
Chicago, UI.
r i a m veidrodyj, kas dienraštį " D r a u g ą " ir šitą vi jaunimas. Tegu * * Draugu'' vakurių skolos buvo gana dide mat pirmiau viens kito ne
\ i
margam pasaulyj, ką sur kuoplačiausia skleisti.
dovaujasi mus draugijos ir lės, o darbininkų mažai, todėl pažinome. Rodos, labai reikė
viai kitur, kas nauKokia gi iš to butų naudai organizacijos. Tegu tuomet ir spaudė vaikus prie namų jo nudžiugti iš tokio susitiki
įv anuMj vargingoj Tėvynėj, Labai didelė. Bendrovė turė jūsų sveikos mintys visų šir darbo, o apie mokslą nebuvo mo, bet jo'pavardė truputį iš
Susivažiavimo
kaip stovi reikalai dabartinėj tų progos tuomet jį didinti, gi dyse prigįja ir tegu mūsų tau nei kalbos. Kada aš mokinau kreipta ir aš jo neatsiminiau, Moksl. Susiv. 1 kp., Orchard Visuotinojo
nuterietoj Europoj. Nuo pa redakcija—gerinti jo turinį. ta kaskartas eina tobulyn. si, atmenu gerai kaip Jonas bet jis laBai manęs išsigando. Lake, *Micb.; V. Rukštalis, tikslų — išreiškimo balso už
Vėliaus taikėsi kelis sykius Valparaiso, Ind.; " B i r u t ė s ' ' Lietuvos neprigulmybę. Seimo
mokinančia pastabėlių, nuo ' "#raugas'
tuomet kasdien Tik per gerų laikraščių plati Strazdas vadino kvailiu mano
naudingų skaittmėlių prablai- išeitų didelis, turiningas, tur nimą ir skaitymą mūsų tauta tėvą už metimą pinigų be rei pasitikti, bet jis nuo manęs dr-ja, Philadelpliia, Pa. ($2.00 vedėjas, p. J. Miliauskas užvis šalinosi. Buvo sumanęs pa aukų — Seimui); Dayton Liet. kviečia bendrą abiejų sriovių
vi protas, lietuvis eina supra- tingas pasiskaitymais, žinio- pastos laiminga. Nes bus įgi kalo.
. '•
siskolinti pinigų nuo vieno ar Visuot. Susirinkimas su auka Rezoliucijų Komisiją, kad re
timan, kasdien vis daugiau ir mis.
Yra mumyse pajėgų jusi tikrąjį apšvietimą,
feruotų Seimui žodžiu arba
1907 metais aš apleidau Lie kito, buk užbaigimui semina $12.60.
daugiau šviesos įgija, pasiuto ' * Draugą'' padaryti ir labai
i
— — — — • — • S S J S J tuvą ir leidausi į šią šalį. Nerijos, kurios visai nebuvo ma Toliaus pereita prie svarąty- priduotų Lietuvos neprigul
įvairių prigaudinėtojų nedo turiningu. Bet, kaip matote,
zaliežninko Strazdo broliui Jo tęs. Po kelių mėnesių dasiži- mo įvairių klausimų iš Seimo mybės rezoliuciją ant raito.
LAIŠKAS "DRAUGO"
rus darbus, tų pačių soeija- jo skiltys persiauros. Todėl,
nui reikėjo stoti į kariuomene. nojau iš Detroit, Mieli, nuo rengimo komisijos programos, Pasirodžius Rezoliucijų Komi
REDAKCIJAI.
listų bloguosius pasielgimus kad šiandie laikraštinė pape
Taigi tais paciajs metais ir jis
sijai ant pagrindų su doku
kaip seka.
bemulkinant darbininkus ne rą labai brangi, tiesiog ne
vieno draugo, kad Strazdas
3. .Rezoliucija pasveikinimui mentu rankose, tūkstantinė
ištekamais pažadėjimais, bjau įperkama.
Malonėkite atitaisyti klai- pametęs namus atkeliavo į. rengiasi prie vestuvių, o vė
riais prieš gerus žmones užsi
|dą " D r a u g o " No. 118, Labda Chicagą prie mūsų, kame gy liaus išgirdau, kad jau esąs prezidento Wilsono vienbal minia rūmuose su ovacijouis
puldinėjimais. Po šito nurim
siai išnešta sekančioje formo ją pasveikino. Komisija per
rių Sąjungos atskaitoje yra venome aš sil broliu dabar kunigu.
tinio nezaliežninko pas tetą,
skaito sekančio turinio rezo
sta nuolat nerimaujanti lietu
Pastaraisiais laikais su Die parašyta, kad 3-čios kuopos Julijoną Strazdainę. Laikui
Dabar butų labai malonu je:
liuciją:
vio siela ir jis jaučiasi laimin vo pagelba mūsų dienraštis p-lė Ona Nausėdaitė mokėjo
susieiti
su
ponu
Strazdu,
D.
bėgant Jonas sugrįžo į tėvynę,
PREZIDENTĄ SVEIKINAN
$25.00.
Turi
but
kun.
A.
Ežergas.
visgi pažangiuoju. Kontestas
C
,
nes
tai
turi
but
labai
o Juozas atkeliavo į Ameriką,
REZOLIUCIJA DEL LIETU
TI REZOLIUCIJA.
skis
mokėjo
$25.00.
gelbsti. Daug žmonių perka
mokytaž
vyras,
jeigu
jau
taip
bet kur apsigyveno, tikrai ne
VOS NEPRIKLAU
Suvirs 1200 atstovų nuo su
šėrus. Daugelis ir šiaip užsi
Jurgis Oginta*, ' žinau. Pasibastęs bent metus tituluojasi. Ištikrųjų iš mūsų
SOMYBĖS.
virs 1000 organizacijų ir kolo
Neturime pamato ir reika sako. Tūkstančiai egzemplio
giminės
Lietuvoje
randasi
1321 So. 50th Ave., laiko Amerikoj atkeliavo į
nijų, atstovaujant daugiau ne KADANGI:
lo čia girties. Tik pasakysime, rių kasdien pavieniais išpar
keletas
kunigų,
daktarų,
advo
Cicero, 111. Chicagą ir pasivadino save to1). Lietuva yra etnografinė,
kad šiandie prie gerųjų kata duodama. Džiugina mus, kad
katų ir kitokių profesijonalų, gu* 700,000 Lietuvių Suvieny
kultūrinė, ekonominė ir poli
likiškų laikraščių rųšies rei lietuviai darbininkai susipran
bet D. C. pralotų tai dar ne tose Valstijose gyvenančių,
tinė vienata
:*
kia
priskaityti
dienraštis ta, ypač tie, katrie ilgas laikas
girdėjau, bet dabar tai ir man susirinkę savo Visuotiname
2). I r istorijinė Lietuvos
"Drangas.' Visi mūsų katali buvo klaidinami visokių cicijau per didelė garbė, nes gi Seime, Madison Sąuare Teat
kiški laikraščiai yra geri ir likinių šlamštų. Imasi gero
minaitis Strazdas tituluojasi ro Salėje, New Yorko mieste, praeitis ir dabartinis pasaulio
pralotu D. C. Bet aš geriaus tikslu užreikšti savo griežtą J vystymasis teikia lietuvių taupagirtini. Bet, matote, " Drau laikraščio.
reikalavimą
neprigulmybės tai neatimamą teisę sudaryti
velyčia,
kad
jis
nebūtų
mano
gas' ' yra kasdieninis laikraš
Bet dar daug, labai daug
giminaičiu, kad ir ketvirtos ei Lietuvai, jųjų prigimtąjai tė- ilnaujo suverene Lietuvos Valtis arba dienraštis; Dienraštis yra lietuvių, katrie savo vie
lės broliu. Labai norėčia, kad vynei, taipgi patobulinti šelpi- i stybę,
daug reiškia. Tuo labjau, kad natinį dienraštį galėtų skaity
3). Lietuvių tauta savo poli
pats Strazdas parašyti} man mo darbą nukentėjusių del ka
šiandie " D r a u g a s " yra viena ti, jį palaikyti. Bet to nedaro.
kokias mokyklas lankė Ameri rės jųjų vientaučių, ir taipgi tinio ateitįes likimo klausime
tinis lietuviškas katalikiškas Gi kad darytų taip, bet ne ki
koj, nes Lietuvoj tai nieko ne- išreikšti savo prielankumą yra savarankumo idėjos veda
dienraštis ne tik Amerikoje, taip, tai kodėl " D r a u g a s " ne
ma,
simekino apart karvių ir kiau Suvienytų Valstijų pasiryži
bet visam pasaulyj. Mūsų tau galėtų kasdien išeiti aštuonių,
į ) . Kiekviena tauta gali pa
lių ganymo po Vaduoklių pū mui šioje karėje, šiandie (13
ta yra katalikiška. Taigi kadir keliolikos puslapių! Bu
..
kovo d.) priėmė sekančią re sekmingai vystyti ir plėtoti
dymą.
D r a u g a s " ir yra kaipir vi- tų tuomet mūsų tautai ir garkultūros ir ekonomijos pajė
Gal nezali^Kninkas Strazdas zoliuciją:
sos tautos, lietuvių v i s u o m e - ' ^ i r ^ ^ ^da.
PalriltiflieKadangi mūsų augštai ger gas tik turėdama pilną savo
D. C. ir man duotų patarimą,
nes, organas, lietuvių spaudo tuvių tarpe tikrasis pažangu
biamasis Prezidentas Wood-' žalies laisvę,
je užimąs pirmąją vietą.
kaipo
giminaičiui,
iš
kur
gauti
*uM^Rmi5ftB^^^a^a^a^afiHH4^av^a^Bi9'
mas, paremtas stipria krik
5). Kiekviena tauta turi pri
•
tokį titulą. Aš jam bučia labai row Wilson atvejų atvejais už
Kad taip, tai koks čia kam ščioniškąja demokratija, bet ne
dėkingas už tai. Taigi gerbia tarė teisybės, žmoniškumo ir gimtą teisę pilnai savo politi
nors indomns daiktas butų, pasmerktinuoju kokiuo ten
mieji nezaliežninkai, paklaus mažųjų bei pavergtųjų tau nį likimą spręsti.
jei " D r a u g a s " turėtų prasi lietuviškuoju socijalizmu.
6). Susiklojusiomis karės
kite savo Strazdo, ar šitas, tų išsiliuosavimo ieškinius,—
platinti taip, kad be jo netu
Todėl Amerikos Lietuviu aplinkybėmis politinio Lietu
straipsnelis yra teisingas ar
rėtų apsieiti kiekviena lietu
ne. Ką jis ant to pasakys.
Visuotinojo Seimo delegatai vos likimo klausimas tapo
vių šeimyna, kiekvieni lietu
Nors persiauros " D r a u g o "
tarptautiniu ir tokiu būdu
viški namai f Juk tai papras skiltys, bet su šiuomi numeriu
Pusbrolis J. J. P., nutaria:
tarptautiniam taikos kongrese
tas daiktas. Dirstelkime į ki įvedame naują skyrių — tai
bet ne D. C. Prezidentui Woodrow Wil- svarstytinas.
sonui siųsti nuoširdų pasvei
tas tautas. Kitose tautose va "Mūsų moterims." Tas sky
7). Tik tarptautinis kongre
kinimą, kaipo išraišką mūsų
dovaująs visuomenei laikraš rius, kaip matote, pradžioje
giliausios pagarbos ir padėkos sas gali duoti tikrą savaran
tis kiekvienuose namuose už siaurutis. Bet mes pilnai pasi
už jo nenuoalsų triūsą teisy kaus politinio Lietuvos gyve
einamas.
tikime ateitimi, kuri turi but
bės, žmoniškumo ir mažųjų nimo garantiją, o ne kovojan
mūsų.
Mes
pasitikime
gerbia
Amer. Lietuvių Visuotinojo tautų išliuosavimo ieškiniais; čios valstiįos tikslu Lietuvą
Mūsų tautoje dar iaip nėra.
Seimo, kovo 13 ir 14 dd.,
Dar ne visi lietuviai supranta momis " D r a u g o " skaitytojo
taipgi kad ir Lietuvos ieški pavergti.
mis,
kad
jos
tuo
nauju
sky
1918 m., New York, N. Y.
spaudos svarbą. Daugelis per
8). Kadangi mūsų augštai
niai butų sykiu perstatyta jo
rium
bus
pradžiugintos.
Ir
kasi ir skaito visokius sukly
domai ir tokiems jo žing gerbiamas Prezidentas YVood(Tąsa
iš
pereito
numerio).
todėl
parems
tą
skyrių
savo
dusių
žmonių
leidžiamus
sniams, kurie privestų prie row Wilson prisilaiko savo iš
raštais,
žiniomis
iš
moterių
šlamštus. Tokie savo lėšomis
pilnutėlio inkunijimo mūsų reikšto principo Suvienytų
gyvenimo,
apie
moterių
reika
save klaidina ir mulkina ir po
Baltimorės (nepasirašyta); J. giliausio
ir
nuoširdžiausio Valstijų Senatui, sausio 22,
lus.
Pirmoje
vietoje
mums
tu
draug palaiko mūsų tautos
Jusevičius, W. Frankl'ort, 111.; troškimo, būtent, atsiekimo 1918, kad
ri
tupėti
liemivių
moterių
rei
nevidonus. Kiti neskaito jokiu
"Darbininkas," So. Botston, visiškos neprigulmybės Lietu
"Negali ir neturi būti jo
kalai.
,
laikraščių. Gal nemoka skaity
Ma$s.; Am. L. R.-K. Mokslei vos tautai.
kios taikos, kuri nepripažįsta
ti, gal nesirūpina savo likimu,
vių Susiv. 2 kp. Valparai$o,
Tai vienas bus žymesnis pa
J. G. Miliauckas,
Pirmsėdis ir nepriima principo, kad val
VISAS Raudonojo Kryžiaus fondas
pa
sav* tautos reikalais. Tokie įvairinimas. Jis bus svarbus
Ind.; L. R.-K. Moksl. Susiv.
4. Sekančiu dalyku iš dieno stybių visas teisės paeina nuo
naudojamas kares aukų pageltai.
dažniausia iš fanaberijos pri- kaip moterims, taip vyrams. :•:I I I kuopa, Peru, 111. j L. R.-K. tvarkės tapo iškelta vienas iš
(Bus daugiau).
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KAIP TAVAI PIKTINA
SAVO VAIKUS.

OMAHA, NEBR.
deja, kartais peranksti blogo
supratimą.
Susitvėrė Altoriaus draugija.
Taip tatai pirmuoju vaiko
Šv. Antano iš Padvos para
papiktintoji! dažnai esti tėvas pija* gyvuojanti jau nuo dau
arba motina, vyresnysis bro
gel metų, neturėjo tam tinka
lis, koks svečias, giminė ar
mai sutvertos draugijos, ku
stalaflninkas. Tuomet tėvų na
rios priedermė butų rupinties
mai vaikams pakeičiami suge
parapijos bažnyčios altorių
dimo mokykla.
papuošimu. Tuo atžvilgiu bu
Tėvai, gerbkite ir saugokite tą lyg ir apsileidimas. Bet-gi
savo vaikelių nekaltybę!
apsistojus čia gerb. kun. A.
Aguona. Tamoliunui mūsų parapijoje
pradėta stengties, rupinties,
IŠ MOTERIŲ PASAULIO. idant sutverus panašią drau
giją, kuri rūpintųsi ypač baž
Londone yra leidžiamas mc- nyčios altorių dabinimu ir
dikalis laikraštis vardu " L a n - kiekviename reikale prigelbėeet.' Tasai laikraštis praneša, jus ir pačiai parapijai. Tuo
kad pas moteris vėžio liga at tikslu gerb. vietos klebonas
siranda nuo gorseto nešioįi- gegužės 19 d. sušaukė visas
mo. Dr. Lucas tvirtina, kad merginas ir moteris į pobažvienoj ligoninėj jam teko ma nytinę salę, kad apsvarsčius
tyti tris moteris, turinčias vė tąjį reikalą. Taigi, susirinkus
žį ant dešiniųjų krūčių. Vė salėje ir gerb. kun. A. T. pa
aiškinus
apie
susirinkimo
žys pakilęs nuo gorseto.
priežastį ir naudą, tuojaus taKanados vyriausybė p a s k e l - / p o s u t v e r t a Altoriaus draugi
bė, kad trumpoj ateityj tos ja po Šv. Antano iš Padvos
šalies moterims bus duota ly globa.
giateisė politikoje ir kituose
Į valdybą tapo išrinktos se
šalies reikaluose. Tasai klau kančios ypatos: p-lė Adelė
simas bus išrįštas sekančios Masiauskiutė — pirmininkė,
parlamento sesijos metu.
p-lė Izabelė Zigmuntaitė —
pirm. pagelbininkė, p-lė Ona
Suv. Valstijų vakarai šaliai Bluvutė raštininkė, p-ni
davė pirmąją moterį atstovę [ M o r t a pilį e n ė-iždininkė, o
kongrese. Dabar pranešama, g e r b k u n A T a m o l i u n a s t a kad ar tik vakarai neduos ir ^ i š r i n k t a 8 dva&i^u
vadovu.
pirmąją moterį atstovę senaprie k a tik sutvertos Ąlto.
tan. Anna Martin iš Nevada riaus d r a u g i j o s p r i K i r a ž ė su _
valstijos stato kandidatūrą j • v i r š u m 2 0 merginų ir moterų,
senato atstoves.
^ ^ ^ ^ p ^
T a d g i

Kaikurie tėvai dažnai stebi
si, iš kur kokiuo būdu vaikuo
se atsirado blogos ydos. Tė
vams rodosi, kad jie juk savo
vaikams duoda tik geruosius,
parinktinusius
pavyzdžius,
pamokinimus. Teeiau dažnai
pasitaiko, kad tie patys tėvai
per savo apsileidimą, sukelia
vaikuose blogas ydas, kurios
paskui juose išsivysto tikruo
ju įpročiu arba jjunkimu.
Štai keli pavyzdžiai:
Trejų metų vaikiukas suda
vė galvute į stalą ir visa ko>ere šaukia. " O tas bjaurybė
stalas,"
atsiliepia
motina,
''mano sūneliui padarė sopu
lį. Suduok šitam stalui.''
Vaikiukas su rankele rus
ei ai suduoda stalan, numalši
na savo rūstumą ir sustoja
verkęs.
Ko ėia motina jį pamokino ?
Pamokino kituose ieškoti
kaltybės. Vaikas atkeršijo sta
lui už apturėtą sau nuoskau
dą.
Kuomet toksai vaikiukai
paaugs, tuomet jis jau nedaužvs stalą, bet visuomet savo
sižengimus suvers ant ki
Toksai visuomet ieškos
įežos silpnesniuose už save
vaiKiiose.
Kiekvieną rūstybės, pavy
dėjimo, keršto apsireiškimą
vaikelyje visuomet reikia nai
kinti su visu atsidėjimu. Kur
negelbsti žodžiai, ten gelbsti
Moteris su ilgiausiais visam
bausmė.
pasaulyj galvos plaukais gy
Kitas pavyzdis:
" E i k š pas mane,' šaukia vena Meksikoje. Jinai vadina
motina į mažą dukrelę. Mariu si Mercedes Lopez. J i turi
tė su kažkokiuo pasiputimu augščio 5 pėdas. Gi jos plau
nusisuka nuo motinos, kažką kai yra 5 pėdas ir 8 colius il
aštriai atsako ir nei iš vietos gi. Sakoma, plaukai labai tan
kus, taip kad moteris gali juo
nesijudina.
" E i k š , mano mieloji, duosiu se pasislėpti. Jos vyras yra
neturtingas avininkas.
saldainį."
Mergelė linksmai nusišypso
ir kuoveikiaus pribėga prie
.Apie moterių veido patogu
motinos. Neklausia, ką motina mą įvairios tautos turi viso
jai pasakys, ką palieps, bet kiausius įsivaizdinimus. Japo
pirmiausia ištiesia rankutę, nijoje moterys skaitosi pato
kad gauti pažadėtą saldainį.
giomis, kurios turi auksiniu<
Taip tai vaikeliai ir pripra dantis. Sumatroje tik tokios
tinami prie blogųjų ydų. Vai moterys laikomos patogiomis,
kų paklusnumas turi but bū katros neturi priešakinių dantinas daiktas. Eeiškia, vaikai tų. Taigi tenai dar jaunoms
tėvų turi klausyti ne pažadėji mergaitėms priešakiniai dan
mų, bet paliepimo žvilgsniais. tys ištraukiami.
Vaikai išpalengvo prie pa
Persijoje tik erelio snapo
žadėjimų pripranta ir tik tuo pavidale nosis yra moters pa
met tėvų klauso, kuomet jiems togumas.
kas-nors duodama. Kitaip nei
nei nemėgink susikalbėti su
Kokie tai išdykėliai žmonės
vaiku.
nesenai paskleidė gandą, kad
Iš tokių vaikų išauga savi šeimininkėms neverta pasiga
meiliai, godišiai, su žemais minti konservų ir konfitūrų
pobūdžiais. Visokias prieder išteklių, nes šalies vyriausybė
mes atlikinėja ne iš savo no- visa tai sukonfiskuosianti. Teįo ar patraukimo, bet vientik čiau vyriausybė tą gandą pa
su tikslu turėti iš to naudą ar vadino melu.
ba gauti dovanas.
Panašių pavyzdžių galima
rasti daugybę.
Vaikai piktinami ir vyres
niųjų kalbomis. J i e suaugusie
ji užsiimdinėja kokiais nors
kitų žmonių pajuokimais, pra
vardžiavimais, arba taiso ko
kius nors nepadorius, neska
nius juokus ir jei to visa vai
kai klausosi, šitiems eina ne>veikaton. J ų jaunutė siela
teršiama. K « niekas neturi
tokio stipraus žingeidumo,
kaip maži vaikai. Jie visokią
žmonių kalbą pagauna, kitų
ištartus žodžius atsimena, įsi
deda tai savo širdelėn.

visada turi savo namuose buteliuką
O-i* RJcbter'to

NAUDINGI PATARIMAI.
Jei šeimininkei pritrūksta
maltojo cukraus (powdered
sugar), gali tokio pasigaminti
iš paprastojo cukraus su ma
šinėle, kokia malama mėsa.
Tik reikia mašinėlėn indėti
smulkiausiai malamas peilis.
Verdant ryžius, prie jų ga
lima pridėti šaukštelis citrinos
skystimo. Nuo to ryžiai pasi
daro labjaus baltesrii ir gar
desnį.
.

Nuo durių pirštų ženklai
Mažus vaikus nuo blogo jų prašalinami su parafiną; pas
nekaltybė saugoja, ne Viską kui nušluostoma skudurėliu,
jie supranta. Bet blogi žodžiai pavilgintu karštam vandenyj.
dažnai atsiliepia jų ausyse.
Poperiniai maišeliai, kokie
Tuomet vaikų mintis dirba
tuo žvilgsniu, ieško ir suseka, gaunami is krautuvės su įvaį-

Vyčiai juda.
L. Vyčių 23 kuopa nedėlioj,
.gegužės 12 d. buvo surengus
šokių vakarėlį. Vakarėlis bu
vę blaivus, nes pardavinėta
tik šaltakošė ir lengvi gėrymai. Kuopa ir be tos smarvės
degtinės, ar jos brolelio ru
džio, uždirbo arti 25 doleriu.
Per pasidarbavimą p. J . K.
Mikalausko kuopa gavo 11.
naujų narių. Jis pasakė prakalbėlę, išaiškindamas tikslą
vyčių mūsų gyvenime ir ra
gino jaunimą prie jų jungties.
Tame vakarėlyj tapo surinkta
6 dol. 50 eentii Tautos Fondui.
Tai buvo pasidarbavimas gerb.
kun. J . Švagždžio ir p. Keraičio, iždininko Tautos Fondo
skyriaus.
Esperantininkas.
CLEVELAND, OHIO.

Nepaprastos diskusijos.
Nedėlioj, gQg. 12 d., kuomet
buvo rengiamas L. D. S. 51
kuopos vakaras toje pačioje
svetainėje turėjo įvykti disku
sijos kataliko su nezaliežninkų
vyskupu Mickevičium. Kaip
plakatuose buvo garsinta, tai
į diskusijas su Mickevičium
turėjo stoti Adolfas J . Kanoverskis. Diskusijas rengė pats
A. J . Kanoverskis ir už sukritikavimą buvo padėjęs^50 dol
Diskusijos tečiau neįvyko, ka
dangi Mickevičius nepribuvo.
Tuomet Kanoverskis paaiški
no žmonėms kas per vieni y r a
tie nezaliežninkai ir ko jie no
ri. Susirinkusieji žmonės pa
Altoriaus draugijai velijama siliko ant L. D. S. 51 kp. su
kuogeriausio pasisekimo ir, rengti programa.
kad jinai skatindama kitas
0. A. A.
savo drauges prisirašyti, bu
jodama gyvuotų
ilgiausius SHEBOYGAN, WIS. 20 GEmetus Dievo garbei ir Bažny
čios naudai.
Žvaigždutė.
J a u du mėnesiu suėjo nuo
ROCHESTER, K. Y.
to,
kaip
tapo
aprašytas
" D r a u g e " Sheboygano lietu
Misijos.
vių gyvenimas. Per tą laiką ir
Nuo geg. 8 iki 16 d. 6v. Jur vėl įvyko minėtinų d a i k t e
Seimo delegatas.
gio bažnyčioje atsibuvo misi
jos, per visas tas dienas žmo
Lietuvių seime mus atstova
nės gana skaitlingai lankėsi į vo Juozapas Austrevičius. Jis
bažnyčią ir naudojosi tomis sugrįžo subatoje 16 kovo, o
misijomis. Gerbiamo misijo- nedėlioję susirinkusiems pra
nieriaus puikus
pamokslai nešė apie tai, ką seime girdė
Rochesterio lietuvių širdyse jo ir matė. Delegatui pabaigus
užsiliks ilgai, ilgai.
kalbėti, kun. Bučys išreiškė
Radviliškietis. savo nuomones apie seimą ir
jo nutarimus. Klebonui labPHILADELPHIA, PA.
jausiai nepatiko ta seimo nu
tarimų dalis, kurioje kalbama
apie Tautos Fondą. J o nepri"Rūtos" veikimas.
gulmybė ypatingai rupi lietu
Čia nepersenai, ačiū pasi
viams katalikams labjausiai
darbavimui gerbiamo kun. J.
po to, kaip "Lietuvių Dienos'
Švagždžio ir p. Banio, suorga
pinigai nepasiekė badaujan
nizuota dailės draugija " Rū
čios tėvynės, nors jai vienai
t a , " kuri netik kad pasek
buvo skirti.
mingai vystosi, bujoja, auga,
Po klebono kalbos pradėta
bet jau ir veikia. Gegužės 25 d.
rengia vakarą kuriame loš rinkti aukas delegato kelionės
" M i r g a . " Prie to bus dai lėšoms. Aukų susirinko 14.05,
nos, deklemacijos, muzika ir o vienas dolierių jau buvo duo
tas 3 d. kovo, kuomet tapo
kiti įvairumai.
sutarta delegatui skirti 70 do
riais produktais, galima pa lerių. Nepritenkant $5.95 tapo
naudoti puodelių pridengimui sutarta, kad rinkėjai pereis
per namus. Tas darbas tapo
nuo dulkių apkritimo.
pavestas tiems patiems, kurie
Nikelinius padailinimus ga 3 kovo buvo rinkę šv. Kažilima lengvai nuvalyti su kero- miero dovaną Tautos Fondui.
sinu. Išdžiūvus minkštu sku Porą dienų palaukę jie susėjo
durėliu pašveisti, kad blizgėtų. pas kleboną susitarti kur ir
kada rinkimą įvykinti.
Jie sutarė, kad V. BuiviNorint apsaugoti pijaną nuo
drėgnumo, kad jame stygbs džiutė ir O. Čižiauskiutė per
nerūdytų, viduje įsideda mai eis lietuvių namus tarp India
šiukas su keliais šmotais kal na ave. ir Sheboygan River,
kių. Šitos sutraukia savin vi J. Adomavičia ir A. Grybas į
pietus nuo Indiana ave. tarp
sokį drėgnumą.
ežero ir 12-tosios gatvės; V.
Sidabriniai šaukštai, peiliai Ragaišis ir Riltkauskas į pie
ir šakutės, kurie dažnai nau tus nuo Indiana ave. ir į va
dojami, visuomet šviežiai žvib karus nuo 12tosios gatvės. J.
gės, kuomet jie bus sudėti at- Stanckui ir J . Dadzevičiui te
skirion dėžutėn ir storokai ko apeiti visa miesto dalis
šiaurius nuo Sheboygan River.
apibarstyti miltais.
i
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Neabejojantis būdas įtrinimui nuo

kad paliko aprūpinęs savo šeimy skaudėjimo Reumatizmo, persišaldimo, išsinarinimo ir tt.
ną.
Tikras tiktai su pažymėta marke
Taigi Roselandiečiama yra la
"IKARĄ"
Gegužės 16 d. Roaelande atsibu
35c. Ir 46c buteliukas visose aptiekote arb*
stačiai nuo
vo labai svarbios prakalbos, ku bai gera proga prigulėti prie S.
F. A D. RICHTER & CO.
rias surengė S. L. R.-K. A. 33 L. R.-K. A., nes jie turi savo ko 7 4 - 8 0 WMhlafftoa Street. New York, N . Y .
kuopa del išaiškinimo naudingu lonijoj šios organizacijos kuopą,
kuri laiko susirinkimus pirmą nemo šios organizacijos.
Pirmiausiai kalbėjo p. J. Poška, dėldienį kožno mėnesio, bažnyti
studentas, kuris savo turiningoje nėj mokykloj tuojau po pamaldi?. **v v a lytui neužmirfk, kad geriauTaigi neatidėliokite ant toliaus, aiaa vaistas tavo skilviui yra EATOkalboj nurodė kaip yra naudinga
Prašalina Tisus nesmagumus.
prigulėti prie S. L. R.-K. A. Vi bet rasykitės kuogreičiausiai, nes NIC.
tos viduriu ligos paeina U negero susi klausytojai buvo labai užganė nežinote savo ateities, nei dienos, rtriUdnimo, • tas reiškia, kad reikia
viena.
Parduodama pas
dinti iš jo turiningos kalbos. Po nei valandos, kuomet susirgsite ar mėginkite
visus aptiekortus.
prakalbai buvo dainos, solai kurias ba mirsite.
atliko p. J. Pivariunas ir PažarPo prakalbų prisirašė keli nauji
skis.
nariai ir daugelis žadėjo ateinan
Po to kalbėjo visiems žinomas čiam susirinkime prisirašyti.
visuomenės veikėjas gerb. kun. B.
Vienas iš Naritį,.
Serafinas. Šis kalbėtojas labai
puikiai nupiešė naudingumą S.
Telefonas: ICcJUNLET S7fe
L. R.-K. A. ir ragino visus prie
SĄJUNGIETĖMS PRA
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
jo rašyties kaip vyru, taip ir
NEŠIMAS.
GYDO VISOKIAS LIGAS
moterys ir vaikus, taippat fak
•467 « 0 . PTKSTERJI BLVD.
tiškai nurodė kokią naudą turi
Kampas W. IB-tos gatvės.
Primename A. L. R.-K. Mote
narys prigulėdamas prie tos or
ganizacijos Nurodė, kad naudin rų Sąjungos kuopoms, kad Mot.
giau yra prigulėti prie tokių or Chicagos Apskričio rengiamas šei
Telefonas: PU U,M AK 142
ganizacijų kaip S. L. R.-K. A., myniškas vakarėlis, įvyks nedėlioj,
Dr. D. J. BAGOČIUS
negu prie kokių ten mažų draugi gegužės 26 d., Davis Sąuare sveUETTJVIS GYDYTOJAS
jėlių, nes tokios mažos draugijėlės tainėj, ant Town of Lake. Pradžia
IR CHIRURGAS
jau pradeda išeiti iš mados ir žmo 7 vai. vakare.
10711 SO. MICHIOAN AVE*
ROSELAND, ILLINOIS
nės labjaus spiečiasi prie dideliu
Visos sąjungietės nuoširdžiai « —
organizacijų. Nurodė taipgi, kaip kviečiamos į šį draugišką vakarė
svetimtaučiai organizuojasi, kokias lį. Įžanga sąjungietėms dykai.
jie turi organizacijas ir kokią iš Laukiame visų Chicagos kuopų
jų turi naudą. Ragino klausytojus atsilankymo į vakarėlį.
Praktikuoja M metai
imti pavyzdį nuo kitataučių, ku
Gyvenimas ir Ofisas
Rengimo Komisija.
1140
S.
Morgaa St., kertė SS t.
rie stovi augseiau kultūroj negu
Chicago, 111.
lietuviai.
BPECIJALISTAB
Moteriškų,
Vyriškų Ir Talku
Po to kalbėjo p. J. J. Stankus,
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
žinomas Roselandieeių biznierius
THURSIJAy
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po
ir veikėjas. Kalbėjo labai naudin
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne
O H I MEAJ.
dėlios
vakarais ofisas uždaryme.
gai ir nurodinėjo taipgi svarbą
VHEATLESS
Telephone
Yards 6&7.
VJC HO BRKA»
rUMVTMK.
prigulėjimo prie S. L. R.-K. A.
TA<TW OB BKEAKZAVr TOODS
COHTAINiNC V H U 3
Skatino rašyties visus prie jos
ir raides S. L. R.-K. A. užsirašy l__.
ti sau auksinėmis raidėmis, nes
jiiiiiiiJUJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniJUiiiuisjifji
PAVOJINGI SIGNALAI.
tai yra vienintelė lietuvių geriau
Du vartoti četverykų taikymo "finishers"
su motoru; geriausiam stovyj
Ar tu esi taip nuvargęs ke ant pardavimo
sia organizacija Amerikoje.
pas K. Kaplan & Sons
Taigi kas myli savo seunyną arba liantis ryte, kaip po dienos skuros ir taisymo krautuvės.
S. Ashland Ave., Tel. Yards S404
savo vaikus tegul prisirašo prie darbui? Ar tu jautiesi piktu ir 4606
Mūsų kainos yra pigiausios.
8. L. R.-K. A., kuri sušelps ir ap neramiu. Ar tu kenti nuo ne
K. KAPLAN & SONS,
rūpins ligoje ir po mirties kiek migos, nužudymo alkio ir ener 4608 So. Ashland Ave., Chicago, m .
Telefonas: YARDS 3404.
vieną šeimyną, ir tuomet tokiam gijos, stokos žingeidumo ir di
iiimiiimmiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiu
tėvui bus ramu mirti, nes žinos,
dėjančio nusidėvėjimo!
Niekas negali nepaisyt šitų
Išpildę savo uždavinį jie su pavojingų signalų, kurie esti
rinko: Buividžiutė su Čižiaus gamtos pasiunčiami.
kiutė $2.00; Adomavičia su
Tu tuojaus privalai atlikt šį
Grybu $5.05; Ragaišis su'Rut- darbų, tai yra —išvalyt vidu
kausku $6.10 ir Stanckas su rius ir atitaisyti viršinimo syRadzevičia $5.50. Tokiu būdu stemos normales funkcijas.
Trinerio
Amerikoniškojo
su pirmiau surinktais susida
Kartaus Vyno Eliksiras yra
rė $33.70.
Tautos Fondo sekretarijatas vaistas, kurie greitai grąžina
normalį stovį.
buvo žadėjęs Šv. Kazimiero
Tai yra atsakančiausis ir la
dienai prisiųsti tam tikrų
bai gardus gert vaistas, kuris
ženklelių. Jie atėjo ant ryto labiausiai dabar, gegužio ir
jaus po iškilmei. Tečiaus She- birželio mėnesiuose yra geboyganiečiai pasirūpino ir riausis visokių vidurių bėdų
juos nenumesti. Labiausiai pa tvarkytojai'. A^t:cl:c:c yl.lt).
DR. J. J. VIZGIRDAS |
Trinerio
Iinimentas
yra
pui
sidarbavo J . Stanckas. Jis jų
• Lietuvis gydytojas
kus
nuo
reumatizmo,
išsinari
pardavė už $12.00, S. BaikausGydo Vyrų,
Moterių Ir Valkų
nimų,
sutinimų
ir
tt.
Aptiekoligas
velug
vėliausios
santifiko
kas pardavė už $2.40 ir kun.
metodos.
v
se 35 ir 65c, per kragą 45c ir
Bučys už $1.20. Kiti pardavė
9401 So. Broadway St.,
75c.
likusius. Išviso susidėjo $20.00.
ST. LOUI8, MO.
Joseph Triner Company,
Ofiso telefonas, Bell Sidney 174
1333-1343 So. Ashland Ave.,
Kinlock Victor 1026
(Ryt bus daugiau)
Chicago, 111.
(Apgar.)
CENTRAL 7864
ROSELANP, ILL.

ATON
IG
E

Dr. G. M. GLASER

M
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PEARL QUBEN KONCERTINA

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagoje
Parduodame už žemiausia, kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinu geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus- instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVE., ,
CHICAGO, ILL.
Telefonas: DROVER 7309

Ketvirtadienis, gegužio 23 d.

"D R A' U B A S"

BERGMANS DARŽE

IŠKILMINGAS PAVASARINIS

RIVERSIDE, I L L .

PIKNIKAS

5 Pradžia 10 valandą iš ryto

Maloniai kviečiame gerbiamą visuomenę kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant viršminėto pikni
ko kur galėsite pavasario gražumais pasigerėti ir ant Desplaines upės kranto pasėdėti ir tyru oru pa
kvėpuoti. Darbas yra naujai ištaisytas. Muzika griež puikiausius šokius iki vėlam laikui.

LIETUVIO SjESjjjjjMĮj DRAMATIŠKOS DRAUGYSTES PO PRIEGLOBA SV. CECILIJOS W

Todėl visi atsilankykite ant šio gražaus pikniko.

iiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiuiir

ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.
Kun. A. Balinskui, Kenosha, Wis.
Užsakymą. 20 pirmos komunijos pa
veikslų gavome. Ačiū. Pasistengsimo

I
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KUNIGO JUOZO SVIRSKO
Ties Jnion ave. ir 18 Place' ******&**** išpildyti. T» mykite
vakar parvirto vežimas pilnas rytojaus atsakymus.
PRIMICIJOS.
butelinio alaus. Vežėjas Ed«

19 gegužės Šv. Jurgio Baž- j gar Broekop nugabentas į linyčioje, Chieago, Ilk, naujai gonmc mirė.
įšventintas kunigas
Juozas
Nuo gegužės 1 ligi 20 dienos
Svirskas laikė pirmąsias šven- Chicagoje nuo automobilių
his mišias. Graži procesija at žuvo 32 asmeniu. Šitų tarpe
lydėjo primicijaj&tą iš kleboni 16 vaiku.
jos j bažnyčią—per Auburn
ave. ir 33-ją gatvę. Choras J. Žitkui (Chicagoje). Raštelius ga
iškilmingai Veni Creater- ir vome. Tilps. Malonėkite pranešti ko
kį Strazdą Tamsta apdainuojat: ar
laike mišių giežiojo. Kun. Kru paukštį Strazdą ar bambizą Strazdą.
šas pasakė laike mišių gražu Eambizui butų per puikios eilės.
pritaU'^ ą pamokslą, gi po O. A. A. (Clevelaml, Ohio). Radvi
liškiečiui (Rochester, N . Y . ) , Kspo-\
\ rimicijantas suteikė rantininkui (Phila, P a . ) . Korespon
telpa. Aciu. Prašome rašyti
migišką palaimini- dencijos
daugiau.
xvun. Svirskas paeina iš
Varėnos parapijos, Vilniaus
gub. Į Ameriką atvažiavo 1903
metais. Nusprendęs eiti mok
slus, 1908 motais nuvažiavo į
Valparaiso, kur išbuvo iki
* 1908 metu. Tais metais nuvažiavo i St. Bonaventūre baicrti kolegijos, kur paskui pabai
gė ir seminariją. Į kunigus Įš
ventino Cliieagos Arkivysku
pas Jurgis Mundeleinas 18 Ū.
gegužės siu 1918 metu.
Kun. Svirskas buvo visa laiką labai mvlimas savo draugu.
„ Tad galima tikėties, kad bus
mylimas ir žmonių, tarpe ku
rni jam bus lemta darbuoties.
" D r a u g o " redakcija
linki
naujam Kristaus vynyno dar
bininkui geros sveikatos ir energijos jo augštų priedermių
pildyme.

K. Kučinskui, Kingstnn, P a . Laiš
ką iš 20 d. šio mėn. gavome. Apsi,imame palaukti pinigų. Jųs esate ap
simokėję iki 1 d. gegužės, 1918 m.
W. Whit«s Mason City, Iowa. Jūsų
malonų laiškeli su $3.00 už "Drau
gą" gavome. Labai aėiuojame. Pini
gus įrašėme u i siuntinėjimą laikraš
čio nuo 27 d. balandžio iki 27 d. spa
lių šių metų.

J O S E P H O. WOLOH

' LTKTUVI8 ADVOKATAS
Kamb. 824 National Ldfe Bld».
29 8o. LaSalle St.,
Vakarais 1666 Mllwaukee A * *
Central 689*
Raaidencs HumbnJ.d 91
CHICAOO. ILL.
»
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Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias
laidotuves kopliiauslal. tu
r i m s savo Ka
rabonus Ir a u
tomobllius.
Taipgi dides
n ė dali grabu
patjs dirbame.

Tel Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTT8TA8
Valandos: nuo • ryto lkl 9 vak.
Nedėliomia pagal sutarimą.
4711 SO. AKHLAJfD AVEIfUK
arti 47-tos Gatves

3307 Auburn Ave.,
s

Telepbone Drover 4119.
» • • • • - • • • • • • . — » -a
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Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcago
Telephone Haymarkct 2544

F. B. B R A D C H U L I S
LIETUVIS ADVOKATAS
ATTORlfEY

AT LAW

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
8peoiaIlstaa""*Motcriškų, Vyrišku,
Valku Ir visų chronišku Ilgu v
Ofisas: SS54 S. Halsted St., Chieago
Telephone Drover 9692.
VALANDOS: 19—-11 ryto
2—1 po
pietų: 7—8 vak. Nedėliomia 10—12 d.
U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 11111111 • 1111111111 • 11111B1111! 1111 • 11311

M. sąvoka. Hastings, Pa. Tamstai
laikraštį siuntinėsime dar per mėne
sį. Velijame Iš visos širdies kuogreiėiausio pasveikimo. Tikimės,
kad
Tamstelė pasveikęs atsiteisi.

K0NCERTIN0S

RAČIŪNO NAUJI JUDA
MIEJI PAVEIKSLAI"

Iš karės lanko:
Rusijos,
Vokietijos ir Turkijos karės
frontų. Extra!!!! Rusijos re
voliucija!? Eliustruotos kariš
kos ir Tėvynės dainos. Bus ro
domi:

T. M. Conblo, Montcllo, Mass. La
bai apgailestaujame, kad Tamstai ne
galime užganąpadarjt, n t s daugiau
panašios rų.šios knygučių neturime.
Pasjųstos Tamstar knygutės dar^neesamo gavę' atgal. Meldžiama neuž
miršti mus ir toliau.
—

Nedėlioj, gegužio 26 d., po
pietų 3 vai., vakare 8 vai.,
Bažnytinėje Salėje, 815 Park
Ave., Racine, Wis.

*

—

•

I'
•

i.

•

=

\% FABRIKO

Sutaupo Tau Pinigu
Pirk tiestai ir sutau
pyk nuo $10 iki $20
ant dviračio. Itanger
Blcyeles 44 stiliuose,
spalvose ir didžio. La
Panedėlio vakare, geg. 27
bai pagerintas; kainos
numuštos, ktti modcd., Jono Bauk. Salėje, 719 lst
'iai $16.75 h* augščiau.
MKS
PRISTATOME
Ave., Milwaukee, Wis.
DYKAI j u m s ant 30
dienų išmėginimui.
Mūsų didelis kata
Utarnįnko ir seredos vak.. YlŽlMJMtl
logas DYKAI parodo
geg. 28 ir 29 d., Bažnytinėje AfMtlI
visus stilius dviračių.
RlIUIllgl
Rašyk tuojaus.
Salėje, Sheboygan, Wis.
Ra t a plaukiai,lempos ratą i už pusę
kaino*
K e t V e r g O V»na k-T«v,
a r e , b« i"r ^
ž e"l iwo v6' Is u *&&
nepamatysi
mu' a t a l o g odviračio
, mūsų kol
žemos
kainos perT

d., Mendelssohn Salėje, N. i v i r š - i a visus - Atvirutė atneš viską
M E ^ D CYCUE COMPANY
Main St., Rockford, UI.

Ietį

uždirbtus

_£/! 1\3

VYČIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS
Ši bendrove yra reguleriškai peržiūrima per val
džią (State of Illinois).
Nauja serija jau prasidėjo, tuojaus nieko nelaukda
mas pradėk rėdyti savo pinigus ir būti šios bendrovės
nariu. Mokėti galima nuo 25c. ir augšeiau. Nuošimtis
yra mokamas daug didesnis, negu kokioj bankoj.
Susirinkimai yra laikomi ir priimami pinigai panedėliais 7:30 vai. vakare., Šv. Jurgio mokyklos kamba
riuose No. 1.
»
J. ŽAKAS—Pirmininkas,
P. BALTUTIS—Raštininkas
B. SEKLECKIS—Iždininkas
V. RUTKAUSKAS—Advokatas.

iii
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A R T U R I T E N E S T R O P U SKOLININKĄ?
Mes iškolektuojame nuo nestropių skolininku senas
Ir neatgaunamas skolas, notas IrVlsokius beraštiškus
skolų išieškojimus su palukiais ant nuošimčiu, nuo
privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepai
some kokia skola yra ir už ka, bile tik teisinga, mes
galime j u m s iškolektuoti tiesiai ant nuošimčių, ne
reikalaujant nei vieno cento išaugšto. Pamoginimas ir rodą
jums nieko nekaštuos.
Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištikimus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir kriminališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuo-

Georgi & Vitak Music Go.

Geriausias būdas yra taupyti savo sunkiai

Negalima butų surasti
tokių storų stulpų; nei
gatvių ganėtinai plaeių,kad
sutalpinti visas vielas, ko
kias požeminiai tuneliai
talpina.
Būrys inžinierių .moki
nasi, kad pagerinti truku
mus telefono ateityj, ir pa
gal jų pienus gerinimas
telefono ir jo pravedimas
yra labai greit atliekamas.

i t

Dabar yra patvirtintos- ir varto
jamos
daugumos lietuvių, kurie grai •
i• m ą i 1 > )
H
Jija koncertlną ir augital rekomen
tt£
duojama kaipo geriausia koncertini
padaryta Suvienytose Valstijose, AMII llllllllll lllitllllllllilltllllllllllltll
IJ_ merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.
=
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
Reikalaukite katalogo, kuri Išsiun
S
APTIEKA
§ čiame
dykai.
Phlladclphijoj Inkorponiota. / \
Čionais galima gauti kaipo i
i amerikonišką taip Ir Europiškų s
j gyduolių. Norint gauti kataliogą S 1649 W. 47tb St..
Chieago, TU.
\ kuriame aprašyta apio visokias j
I gyduoles ir Ilgas reikia {dėti !
S UŽ 2c. krasos ženkle!j.
Reikale kreipkitės pas savo į
.
.
•
tautieti o pilnai busite užganė- :
S dlnti.
J O H N A. PUSCHUS,
1338 S. 2 St., Phlladelphla, P a . j

iTi 11111111111111111111111111111111111111111111111111

.

CHICAGO TELEPHONE
COMPANY

A k l o Specialistas * r « f I
r s f s r i m s s Dykai
Offiso Adynos: nuo t Ii ryto lkl t
v a i . vakarą. Nedėliom* 9 iki 11.
4 6 4 t B. Ashland Ave, Kamp. 47 St.
Telefonai M f f c i 4S17.
i i r Telepliono Itoiilcvard 6487

Liet, Vyčių Taufnimo ir Skolinimo Bendrove t
jjllll-^ll.

PEARL QUEEN

kurs tuo
jaus parodo vietą sugadin
tą ir tuojaus atradę po že
me pataisome.

A £ACIOJE miesto gat
viij yra dideli Tele
fono kompanijų tuneliai,
per kuriuos Vnilijonai pra
nešimų atliekami kasdieną.
Vielos apdengtos švinu
turinčios nuo 900 iki 1200
porų vielų kiekviena yra
sutraukta nuo vienos paviršJb skylės iki kitos ir
sujungtos kartu.sumaniai,
kad jos galėtų būti nau
dingos.
Labai saugiai jos taiso
mos, bet kartas nuo karto
atsitinka nesmagumas, bet

Dr. A. R. BlimenthaI 0. D.

»

Bntinas yra reikalas Cliica- Paieškau Antano Elskio, pusbrolio
gos lietuviams susiorganizuo sūnaus, paeinanrio iš Kauno gub.,
TelSiu pav., Bėdos parap.. Žadeikių
ti del sistematiško ir nuosek sodos. 5 metai atgalios gyveno
Brighton, Mass. Jis pats, ar gal kas
laus informavimo
vietinės apie
j} žino meldžiu r>r»r»efiti "sekan
čiu
adresu:
amerikomi spaudos apio lietu
Jonas Pocius,
viu reikalus. Čia turime dirb 3430 So. Halsted St.,
Chicag-o, 111.
ti išvien visi, kam tik rupi RFJKALIJTGI VYRAI PARDAVĖJAI
departamentuose: čeveLietuvos laisvė ir jos graži sekančiuose
rykų. Vyrų Skrybėlių ir kepurių, ra
ateitis.
kandų. Patyrimas yra reikalingas;
nepaprastai geros algos geriems žmo
ftinomi kviečiu ateiti į Oi i- nėms. Turi mokėti angliškai kalbėeagos Lietuviu Informacijos j , L A t s l 5 a u ™£»£ B R 0 S _
3rd floor.
Biuro susirinkime, kurs įvyks 20-tos ir Halsted Sts.
TĖMYKIT VISI!
mano bute (812 W. 33rd st.—
Aš turiu farm$ 20 akrų derlingos
ant treėii) lubii) ketverge geg. žemės,
1 mylia nuo miesto labai pa- '
ranku
su
vaikais arti bažnyčios ir
23 d. 8 vai. vakare. Kviečiami mokyklos. AS
tenai gyvennru kelis m e - i
tus
esu
labai
patyręs
tą kraštą. Žmo
ne tik tie, kurie pirmiau buvo
nės labai linksmai gyvena, ž i e m o s vjpasižadėję dirbti, bet ir kiti sai nėra. Oras visada vienodas; nėra
karščių*nei šalčių.. 3 kartus J metus
visi, kurie tik galėtų ir norėtu augina
vaisių. Sveikas kraštas del li
gonių.
Tenai yra lietuvių kolonija.
tuo reikalu padirbėti.
Noriu parduoti ar mainyti ant namo
V. Rutkauskas. ar loto. priežastis nevedęs esu, nega

Betote — cabk vauli. whtrt tkousands et
hnes enter telephom exchange. At i
txact dtameter of900-patr cabU.

ALEX. MASALSKIS
Graborius.

i

105 W. Monroe, Oor. Clark St,
F. Ralčunas, Grancl Rapkls, M h h.;
Room 1207
Tel. Central 220
Paul Zlolut, Stone, Ky. ir Vincas Ku
CHICAOO, ILL.
ras, Fountain, Mich. Laiškus gavome.
N u o šios dienos shmtinėsime laikraš
Gyr.: 1112 South Halsted Street
Visų tu, kurių raštai netilpo, pra tį naujais adresais.
Telefonas: YARD8 2199
šome turėti kantrybe.
Tilps sekan
A. Skimiont, Ifarvey, 111. Laišką su
čiuose numeriuose.
K
••'
-85
$2.00 gavome. Tuoml užsimokėjote
iki 20 d. balandžio šių metų. Priguli
mumis
dar 50c. Prašome atsiteisti.
«<

to

PAKVIETIMAS.

Jonui Kazlauskui, Justioe, III. ir
S. Norkui, Argo, 111. P o 15.00 pre
numeratos gavome. Ačiū labai. Dien
rašti siuntinėsime per ištisus metus
ty.A.ikiJankauskui,
23 d. gegužės,
1919 m.
Rockford,
111. Laiš
ką su $1.00 už prenumeratą gavome.
Ačiū. Laikraštis tokiu būdu apmokė
tas iki 16 d. liepos šių metų.

Visus nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

PASARGA: Imkite bile karus iki 48thAve. ir 22-ros, o iš ten paimkite. La Grange karus'kurie daveš
Jus iki daržui.

Nedėlioję, Gegužio-May 26, 1918

! CHICAGOJE. f

Įžanga 25c Porai
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RENGIAMAS

fr

::

KĄ
IŠRASTI?

Tai yra lietuviška knygutė" iš
leista, kurioje yra apie 400 iš
radimų, kurie grali būti reika
lingi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir del naudos LIETU
VIŲ ISRAD6JT/. IS knygutės
danižinoKite kokį pelną išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti.
Jeigu manote apie išradimus,
tat radyk Šiandien Lietuviškai
reikalaudamas knygutės, kurią
išsiųsime DYKAI.
AMERICAN E U R O P E A N
P A T E N T OFFICE8 I n e
256 Broadway,
N e w York,
H. Y.

*

»

«•

= 3114 South Halsted Street,

,

:-:

:-:

:-:

Chieago, Illinois. 2
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Vicnatinis Registruotas Rusas Aptickoiius ant

Bridgeporto.

VYRAMS IR SUAUGUSIEMS
Akiniai

aukso rėmuose

13.00 ir augščiau.

nuo

Sidabro

rėmuose nuo $1.00 ir augSčiau Pritaikome
akinius
už dyką. Atminkit: Galvos
sopėjimas, nerviškumas, aklų
skaudėjimas, užvilkimas ir t t yra vaisiais ivairių ligų, kuris gali būti
prašalintos gerų akinių pritaikymu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar
skauda akis. Jei jos raudomos, jei galva sopa, jei blogai matai, j$l
a k | s silpsta, netesk ilgiau, o jieškok pagelbos aptiekoj, kur kiek
vienam pritaikoma akiniai uždyką. Atmink kad m e s kožnam gvarantuojam akinius ir kiekvienam gerai prirenkam.
S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jųs sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit
pas mane. Aš buvau aptiekorius Rusijoj virš 10 metų. Amerikoj f 6
metų. A š duodu patarimus DYKAI. Galiu padaryti bile kokius r u 
siškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu drau
gas žmonių.

S. M . MESIROFF, 3149 S. Morgan St., Chieago, III.

KAM
LEIDI SULINKTI

DIREKTORIAI:
V. Rutkauskas, P. Makuška, S. J. Petkus, J. Tumasonis,
P. Kūlis ir Ona Balsaitė.

SAVO PLAUKAMS?!
Neturėsi daugiau kalliu vienas apeiti. Norintiems plates
tunuotų, resvų, krintannių žinių, kreipkitės laišku ar ypaįčių,
pleiskanuotų, /ap
iki 5 vai. vakaro.
mirusių,
žodžiu—ligui
UŽMUŠTA DU DARBININ tiškai nuo 6 ryto
M. J. J.,
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gedinties,
KU.
10649 Michigan Ave., Roseland, 111.
n e s tas daro Tau ne
IŽMOKĖK KADA IfiSIOYDYSl. Mesk vi- į
apsakomą
nemalonumą
Parsiduoda:—5x7 fotografijų ėmi
—jeigu tik urnai praP-nas J. Jakaitis mums pra m o mašina labai pigiai, kurią galima
šokias be vertės gyduoles. Atnaujink savo
Įdesi vartot mūsų suvartoti' fotografijos studijoj ir namie.
gyvybę laike miegojimo. Buk pilnas gyvy- j
neša:
Lens yra 5x7, taip pat galima varto
taisytus plaukams vais
bės ir energijos. Jeigu reikalauja elektros
ti
8x10.
Atsišaukite
tuojaus.
tus
"Dermafuga
. Geresnių plaukam
Gegužės 22 d., apie 7:00 ry
diržą nuo Roumatizmo, Diegliaus, NeutalG. Grosą,
gijos, Paralyžiaus, Nusišaldymo, Dusulio, Į ^ f f ^ ^ ^ š g
j f ^ J d Ta
Cicero, 111.
te, į Goodman Manufacturing 1347 So. 50th*Ave.,
Bronkitis, Susinervavimo, Silnumo, Nevirs- v o p l a u k a i bus tankus, švelnus i
Co. dirbtuvę, Halsted gat. ir Parsiduoda:—saliunas geroj vietoj.
kinimo, Galvos Skaudėjimo, "Insomnia,
skaistųs! Oda T a v o galvoje bus ty
Biznis
išdirbtas
per
3-jus
metus.
Pir
Silpnumo Pečiuose, Nusilpnėjime, Herao- ra, pleiskanos išnyks ant visados
48 Placp, įšoko geležinkelio mos klesos saliunas. Laisnis užmokė
roidy, Užkietėjimas, Baimingumą, Atsirau o plaukai niekad daugiau neslinks
Krie lokomotiva.
Išgriovė ta už 6 mėnesius — nuo gegužio 1 d.
gėjimą, Votis, Drebėjimą, Inkstų Akmenis, Busi patenkintas savo plaukais l Ne
iki Oct. 31, 1918. Priežastis pardaviPilvinę ir Žarnų ligas. Ligas vyrų ir moterų, Suputi- pavydek. kitų puikiems plaukams,
d i r b t u v ė s s i e n a s . N U O a n t r o j o m o — savininkas eina i S. V. kariuom u s ir tt., Skaudėjimus visur. Atsiųsk 10c Krasos ženk- l e s pats gali turėti dar dailesnius!
Malonėklte atsišaukti
šiuo
At*ųsk
lėliais ar pinigais, o mes tuojaus jums pasiilsime mū
Reikalaujant prisiusime T a u pačta
augšto mašinos pradėjo griu- j antrašu:
™^ f i „
P°
Tiktai
sų Galingiausi Elektrikos Diržą. Keliose valandose bus suvis dykai išbandymui "sampilą".
jūsų krasoje. Jeigu busi užganėdintas, tai užmokėsi Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
C. Burbulas,
ti.
$3.85 daugiau ir diržas vertės $10.00 bus tavo. Nešiok ėšų, gausi išbandymui dėžutę "Der725 W. 119th St..
W. Pullman, 111.
jj pagal paduotų nurodymų 60 dienų ir tada jeigu busi visai išgydytas, tai mafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą,
Du darbininku užmušta, du
ANT PARDAVIMO.
pranešk savo prieteliams. Jeigu neišgysi bčgyj 60 dienų, tai prisiųsk m u m s
Tikras bargenas, turi būti greitai tą diržą, o mes jums tuojaus pinigus grąžinsime, kaip tik* gausime nuo užvardytą: "Puikus Plaukai".
labai sužeista. Dešimties kol- parduotas 3 augštų medinis namas; Jūsų diržą. Moterim* reikalaujant diržo reikia prisiųsti 40c krasos ženkle
ARįGIL SPECIALTIES CO.,
kas nesurandama griuvėsiuo cementinis fundamentas. Kaina $3,- lių. Adresuokite:
Dept. IS,
800.00 cash. Atsišaukite pas savinin
se,
i
ką: 1313 So. 48th Court, Cictro, 111. A. P. OVVENS, Dept. 45-E.- -152 W. 14th St., New York, N. Y.; p. 0 . Box 37, Philadclphia, Pa.

Per 60 Dienų Išmėginimui Dykai

C0FFEE
Home
Blend vežimų
pardavėjai Ir daug krau
tnvlų parduoda tą pačia
kavą po Mo.

19c

GERIArSlS
SVIESTAS

Riešučių Sviestas
Labai geras po

43c

29c

WSHT feUDB
2064 Miliraukeea.
117 S Mllwaake« a.
105A Miliraukeea.
1610 W. Madison
S8SI W. Madison

1644
1886
2612
1217
1882
1818

!
S
S
5
S

a Ib

OOCOA
Geriausia Bankes
sulyginę au 4 1 .
bent kokia, l a i ;

DAIRV
IVIESTAS

39c

W Chieago a. 8188 W.*8S&d t t | * O R T H M D B
Blue Island a
BODTH STDH
4«« w . Dlrision at
W. North a.
8. Halsted at
4 1
Un ln
B. Halsted M 8417 8. Halsted M M
8244 U°°n c o l n "av.
W. 12tli »t. 4729 8. Ashland a. 8418 M. Ctark a t

