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VOKIEČIAI STOJO NAUJAN UŽPUOUMAN
Jie giriasi paėmę Aisne
augštumą

PREZIDENTAS REIKA
LAUJA PRAVESTI NAUJĄ
MOKESČIŲ BILIŲ.
Pataria užkrauti tinkamus mo
kesčius ant profiterių.
i

Washington, geg. 28.—Vy
riausybė kongresui
padavė
sumanymą arba bilių apie
naujus mokesčius sekantiems
metams, Kongresui nelabai
norėjosi šitoje sesijos svarsty
ti. Kongresui norisi atostogų.
Buvo balsų, kad naują suma
nymą apsvarstyti galima pa
likti lig rudens, naujai kongreso sesijai.
Tečiau mokesčių sumany
LONDONAS, geg. 28. Lo- VIETOMIS VOKIEČIAI PA mas yra svarbus daiktas. Ne
paprastais laikais y r a nepa
ŽANGIUOJA.
ore-Voormezeele fronte pran
prastos ir išlaidos. Gyvento
cūzai atmušė vokiečius su di
Su Anglų Armija Prancūzi jai, be to, iškalno turi žinoti,
deliais jiems nuostoliais.
joje, geg. 28.—Naujausios ži kolkie mokesčiai jiems reiks
nios iš musių lanko liudija, mokėti ateinančiais metais.
BERLYNAS, geg. 28.—Vo
kad vokiečiai vietomis pažan- Prie to reikia būti prisirengu
kiečių karės ofiąas praneša, giuoja.
siems.
kad vokiečiai p^emę Chemin
Tpdel prezidentas Wilsonas
Vokiečių ataka seka šiaurva
des Dames augštumą. Fronte karuose į tų vieta, kurių nuo vakar asmeniškai nuėjo konReims Soissons^
vadovaująs jų prancūzai buvo atsiėmę ge gresan ir abudu butu paskati
no dar šitoje sesijoje būtinai
gužės 20 dieną.
sosto įpėdinis.
apsvarstyti naujų mokesčiu
Belgų kariuomenė
išpat
pradžių įveikė vokiečius. Sek- klausimą.
VOKIEČIAI PRADĖJO
Prezidentas* paskaitė savo
į madienio naktį belgai savo
NAUJĄ OFENSYVĄ.
fronte atmušė tris dideles vo pranešimą. Jame kongresui
/
patarė uždėti naujus mokes
Tuo tarpti, turbūt, prieš Ca- kiečiu atakas.
čius už įplaukas, už karės pel
, PRADĖJO DVIEM FRON ną ir už prabangos daiktus.
Ypač ragino, kad karės profiLONDONAS, geg. 28.—Vo
TAIS.
tininkai (tie, katrie šiandie
kiečiai vakar išnaujo stojo o
fensyvon prieš talkininkus vaLondonas, geg. 28.—Vokie= daug pelnija nuo karės) butų
karu fronte, praleidžius J s c & a U v a k a r ryte išvystė smar- apkrauti stambiomis mokestismarkesnio veikimo kuone ke- kias atakas prieš prancūzus ir mis. fteiškia, kad turčiai pri
turias savaites. Šiuo kartu jie anglus tarpe Reims ir Sois- valo duoti pinigus, kuomet
stojo ofensyvon 40 mylių ii- sons, paskelbė karės ofisas. tauta velka kitokias karė*
gio frontu dviejose vietose: pirm atakų sekė baisus talki- sunkenybes.
Pagaliaus patarė kongresui
tarpe Reims ir Soissons ir*ninku pozicijų bombardavimokesčių klausime nesivaduoFlandrijoje,
šiaurinėj upės mas.
ti jokia politika, bet šalies ge
Lys pusėj.
Be šito, vokiečiai pradėjo rove.
Vokiečių naujos ofensyvos atakas tarpe Locre ir Voor- .Sekančiais metais, kaip vy
tikslas aiškus. Iš Flandrijos mezeele, Flandrijoj.
riausybė pramato, šaliai rei
jie mėgins prasimušti prie An
kėsią apie 25 milijardai išlai
glijos kanalo, nuo Raims— TALKININKAI DIDVYRIS* dų. Tuos pinigus reikia surink
prie Paryžiaus.
KAI LAIKOSI.
ti visokiais budais iš įvairių
Tarpe Reimso ir Soissons
versmių.
Paryžius, geg. 28. — Visu
frontas buvo ramus nuo pra
eito rudens. Tenai jie visai ne frontu tarpe * šilo Pinon ir SAKO, VON HINDENBURG
Reims vakar ryte vokiečiai
tikėtai pradėjo užpuolimą.
SERGĄS.
Gi Flandrijoje šiandie jie pradėjo atakas, paskelbė karės
Geneva, geg. 28.—Anot ži
mušasi su talkininkais toje vie ofisas.
Prancūzų ir anglų kariuo nių iš Vokietijos miesto Strass
toje, k u r praeitą mėnesį įvyko
burgo, tenai ligoninėje sergąs
kruviniausi mūšiai ir k u r vo menė visur stipriai laikosi.
vokiečių generalio štabo vir
kiečiai buvo panešę baisiau
ATNAUJINO PARYŽIAUS šininkas gen. von Hindenburg.
sius nuostolius.
Pranešama, kad jo liga eBOMBARDAVIMĄ.
Manoma, k a d šitam baisiam
santi pavojinga. Turįs karšt
mušyj turi dalyvauti ir ame
ligę. Pačioje vokiečių kariuo
rikoniška kariuomenė.
Paryžius, geg. 28. — Vakar
Reims-Soissons frontas y r a anksti rvte vokiečiai išnaujo menėje siaučianti karštligė,
kalvuotas ir lengvas ginti. Te pradėjo bombarduoti Parvžin Į a n o t Prauešimo.
nai randasi daug natūralių toli šaujančiomis armotomis.
stiprovių. Manoma, kad vo
kiečiai, pradėdami ten ofensy- AIRIAI UŽSIGINA SUOKAL
vą, buvo manę padaryti dide
BIAVIME.
m
lį siurprizą talkininkams. Nes
tai frontas, rodos, į kurį vo Jie neturėję jokių ryšių su vo
kiečiais.
kiečiai nei domos nebuvo at
kreipę.
Dublinas, geg. 28.—Airių
Bet vargai jie ten atrado
talkininkus nepasigaminusius. kunigas McBranan, kurs perReiškia, k a d vakarų fronte niai buvo prigulėjęs prie Sinn
seka sprendžiamasis" mušis.
Fein organizacijos pildomojo
komiteto, paskelbė liudijimą,
UŽPUOLIMAS PRADĖTAS kad Sinn Fein'ai neturėję nie
BOMBARDAVIMU.
ko bendra su vokiečiais ir nekuomet tuo reikalu nesikal
Londonas, geg. 28.—Vokie bėję net savo susirinkimuose.
čiai naują ofensyvą prieš tal Visi intarimai, kad airiai eina
kininkus pradėjo vakar 4:30 išvien su vokiečiais yra mela
ryte po smarkaus artilerijos gingi—sako kun. McBranan.
veikimo.
Tarpe Arras ir Albert vakar
— Amsterdam, geg. 28.—
priešininkas smarkiai veikė. Mirė Vokietijos parlamento
Didelė vokiečių nardančioji
Bet infanterija nebuvę siun pirmininkas
Dr. Johannes
čiama atakon.
b o n " Cadizo pakraščiuose.
Kaempf..
> m
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PRANCŪZAI ATMUŠĖ VOKIEČIUS
FLANDRIJOJE

* , : • .

PADIDINO GELEŽINKE
LIEČIAMS ALGAS. ,

VOKIETIJOJE
VAIKŠČIOS

ŽMONĖS
BASI.

I r pagaliau pakėlė kainą už Už tai stovi vyriausybė; spau
naudojimąsi geležinkeliais.
da tam pritaria.
-

•

UKRAINOS GYVENTOJAI
GABENAMI VOKIETIJON

Washington, geg. 28.—Ša
"
•
Amsterdam, geg. 28.—*' Su
lies geležinkelių generajis di šiuo pavasariu vaikščiok ba
rektorius McAdoo paskelbė, sas ir pagelbėk tėvynei", tai,
kad geležinkelių darbininkams naujas Vokietijoje patrijotinis
padidinamos algos. I r po šito šauksmas.
Londonas, geg. 27.—Vokie vokiečių kareivių komandos.
tuojaus paskelbta, kad kelia
Vokiečių laikraščiai pažy tijos vyriausybė ėmėsi labai Pirmininkas, profesorius Hruvimas geležinkeliais padidi mi, kad šaliai yra labai reika aštrių priemonių prieš Ukrai ševskii, užprotestavo. Tuomet
namas ligi 3c. už mylią (pir linga skūra. Gi jos gauti jau nos gyventojus, kadangi te prie jo prišoko leitenantas JT
miau buvo apie pustrečio cen nelengva. Tai kodelgi žmonės, nai, kaip ir buvo tikėtasi, ap sušuko: " Uždaryk snukį!'
to už mylią) ir prekių gabe kaip dideli, taip maži, ar mies sireiškė smarkus
veikimas Pirmininkas nutilo ir iškėlė
nimas padidinamas 25 nuo tuose ar sodžiuose, negalėtų pfieš vokiečių politiką. Todėl rankas.
šimčiais.
basi vaikščioti pradėjus šiuo I šiandie vokiečių
valdymas
Pi šito kareiviai pradėjo
Šitas naujas parodymas ims pavasariu.
Ukrainoje tiesiog sužvėrėjo. krėsti " r a d o s " narių kišeniuš
veikti sekantį mėnesį. Su bir
Tegu senesnieji pirmutiniai Gyventojai kasdien šaudomi. ir visus stalčius. Visos popeželio 10 diena keliavimas ge ima tai daryti. Tegu jie duo Minias stiprių ir sveikų uk- ros paimta. Padaryta krata ir
ležinkeliais bus brangesnis. da pavyzdį jaunesniems — ra rainų vokiečiai sugrūda į ge publikoje, kuri buvo susirin
Gi su birželio 25 diena reikės šo laikraščiai.
ležinkelių vagonus ir tuos kusi pasiklausyti
" rados*
brangiau mokėti už visokių
Ir pažymi, kad žmonės gali žmones išgabena Vokietijon. kalbų.
prekių gabenimą. Taigi su ta
Keliolika " r a d o s " narių su
be jokios gėdos basi vaikščio Tenai juos pristato prie viso
diena, sakoma, jau ir anglys ti, kaip namie, taip gatvėse, kių darbų. Ukrainai turėjo areštuota. Paskui vokiečių lei
ir kitos prekės žymiai pa taip mokyklose ir bažnyčiose. "neprigulmingos liaudies res tenantas pranešė, jogei vardu
brangs.
publikos" iždą. Šitą vokiečiai vokiečių vyriausybės " r a d a ' 1
Tuo būdu vyriausybė tikisi SUV. VALSTIJOS IŠ KITUR pagrobė. Visus maisto produk išrišama. Liepė visiems ap
per vienerius metus surinkti PARSITRAUKIA DARBI- tus, kurių gyventojai nesus leisti posėdžių salę.
daugiau 900 milijonų dol. ge
pėjo sunaikinti, vokiečių ir
NINKUS.
Gen. Skoropadskii diktatorius.
ležinkelių reikalams.
austrų kareiviai užgrobia ir
Taip išvaikius " r a d ą " , vo
gabena į savo šalis.
Niekais
eina
ir
priešateivinis
KITOJE VIETOJE PRAKA
Vienas liudininkas,
kurs kiečiai seiman sušaukė savo
įstatymas.
SA IŠĖJIMĄ.
matė, kaip vokiečių kareiviai šalininkus ukrainus ir šitiem^
įsilaužė ukrainų " r a d o s " po įsakė pasiskirti šaliai diktato
Washington,
geg.
24.—Šios
Londonas, geg. 25.—Įnėjisėdžių salėn, taip nupasakoja rių. Šitam turi bu t pavestas
šalies
vyriausybė
10,000
dar
šalies valdymas, kol neįvyk
mas į Bruges perkasą, Zeevokiečių pasielgimą:
bininkų parsitraukė iš Porto
sianti šalyje rinkimai tautibrugge, kaip žinoma, anglų
Rico. Sekančiais
mėnesiais Pradėjo kovą prieš bolševikus. nin Ukrainos susirinkimam
užblokuotas prikrautais kondar daugiau bus partraukta.
Pirm kelių dienų prieš " ra
kreto^ laivais. Vokiečiai mėgi
Diktatorium aprinktas gen.
Darbininkai pristatomi - prie
no tuos laivus dinamitu 'pas
dos" išvaikymą, Kijeve buvo Skoropadskfi. Šitas tuojaus
konstrukcijinių darbų.
pasklydęs gandas, kad vokie paskelbė laikiną šalies kons
kaidyti ir prašalinti. Bet ne
Suv.
yalstijose
šiandie
at
pasisekė tas padaryti.
čių okupacijinė vyresnybė ne- tituciją. Panaikino visus būvu
jaučiamą darbininkų stoka. pasiganėdinusi " r a d o s " vei šios " r a d o s " parėdymus. Iš
Todėl dabar vokiečiai ėmė
Stipriausios darbininkų jėgos kimu, kad " r a d a " bus išvai leido parėdymus, kad visos
kasti išėjimą į jūres kitoje
paimamos kareiviauti, gi li kyta, ir kad jos nariai bus su dvarų žemės savininkams bo
vietoje.
kusių vyrų neužtenka prie imti.
tų sugrąžintos,, kad už išplėš
Andai anglų lakūnai nufo
visokių konstrukcijinių
dar
Tečiau tam gandui kas-ga tą mantą kaltininkai nus
tografavo tas visas apylinkes.
bų.
lėjo tikėti, jei tos " r a d o s " kriaustiems pilnai atlygintų.
Ant fotografijų matoma, kad
Tolesniai bus didesnis var kaikurie nariai turėjo arti Jei tai visa nebus išpildytu,
vokiečiai gamina kitą išėjimą
gas su darbininkais, kuomet mus ryšius
su
teutonais tuomet ant visų šalies gjrvenir inėjimą savo nardančioms
prisieis padidinti šalies ka su tikslu atskirti Ukrainą nuo tojų busią užkrautos specija*
laivėms ir kitiems karės lai
riuomenę.
Rusijos. Vis tai buvo smar lės mokestys.
vams.
Priešateivinis
įstatymas, kiausieji sočijalištai, tarp ku
Tuo tarpu tų nuostolių yra
BUS TARIAMASI APIE SUO kurs draudžia šion šalin at rių, žinoma žymi dalis buvo šimtai milijonų. Ir to pavie
keliauti analfabetams, šiandie žydų. Šitie pasaulio "lyginto niai jokiuo būdu negali "atly
MIJOS MONARCHIJĄ.
yra be vertės.
j a i " po revoliucijos Rusijoje ginti.
Gyventojams įsakyta visus
pradėjo visoj Ukrainoj nai
Stockholmas, gegi 28.—Suo
— Washington, geg. 27.— kinti dvarus, žemes dalinti plėšikus (bolševikus) suimti
mijos diktatorius Svinhufud
jau pagamino visus pienius Suv. Valstijos Prancūzijoje t l r p valstiečių, kirsti miškus. ir paduoti vyriausybei.
Baisus daiktai įvyko visoj .Po visų tų paskelbtų parė
Suomijos monarchijai. Visas jau turi 1,300 lakstytuvų.
šalyj. Kuomet teutonų kariuo dymų gen. Skoropadskii pas
sumanymas šią savaitę bus
pavestas suomių senatui.
"Su Suomijos monarchija ne menė įsibriovė Ukrainon po kyrė Ukrainai premjerą ir ši
tam liepė suorganizuoti mi
Nors patsai diktatorius ir žinia kaip gali pasibaigti. J a i žinomos Brest-Litovsko tai
ni sterių kabinetą.
pritaria monarchijai, bet jis priešinasi liaudis ir darbinin kos, tenai vietomis atrasta tik
Tai ve kas veikiasi šiandie
priešinasi į karalius priimti kai. Gi šitų suomiuose yra di vieni griuvėsiai ir nuodėgu
liai. Kad sustabdyti šalies nai Ukrainoj. Gen. Skoropadskii
džiuma.
vokiečių princą.
kinimą, vokiečių-austrų ko yra teutonų tarnas. J i s taip
mendantai kreipėsi į " r a d ą " , elgiasi, kaip jam liepia vokad šita suvaldytų ukrainus k i e č i a i .
Pasirodo, kad vokiečiai sobolševikus. Bet " r a d a " savo
didžiumoje atsisakė maišyties cijalistus tai glosto, tai vėl
skaudžiai baudžia.
į tuos reikalus.
Ačių vokiečiams, Ukraina
Tuomet teutonai su paklus
paliks nuodėgulių ir griuv
nia sau ukrainų kariuomene
sių šalis. Nes prie diktato
savarankiai pradėjo
veikti
riaus ir vokiečių laikosi vieni
prieš bolševikus.
dvarininkai ir turtingesnieji,
Kaip išvaikyta ukrainų . kuriuos nuskriaudė bolševikai
plėšikai. Gi didžiuma gyven-,
• "rada".
tojiį eina prieš vokiečius-užBalandžio 28 d. tuojaus po
puolikus.
pietų, kuomet Ukrainos " r a 
d a " turėjo savo posėdį, vie
— Paryžius, geg. 28.—Žu^
nas vokiečių leitenantas su k a
vo žymus austrų lakūnas, lei
reivių buriu inėjo "rados >>
tenantas Kiss.
salėn. Tuo metu vienas " r a 
dos" narys kalbėjo. "Rankas
ORAS.
augštyn, vardu vokiečių vy
riausybės!" - sušuko vokiečių
Chicago ir apylinkės. —
kareiviai ir atstatė durtuvus
Šiandie ir rytoj nepastovus
prieš " r a d o s " narius.
Visi " r a d o s " nariai, išė oras; gali but lietus; šiandie
laivė sustabdo Ispanijos garlaivį "Infanta Isabel de Bor
mus pirmininką, paklausė tos vėsu.

UKRAINOS "RAOA" PATI SAU IŠSIKASĖ DUOBĘ

Antradienis, gegužio. 28 d.

"D R H U G A S"
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Amerikos Spauda apie
Lietuvius.

visur pabriežia, kad Lietuva
yra nepriklausma. Bet lyg
kiek tikrenybėje nepriklauso
ma, rodo tai, kad Vokietijai
nesama Lietuvos rubežių ir

'DRAUGO" ŠERININKŲ

KONTESTAS

Amerikos spaudos lietuviams Toki tai prasm* Lietuvos lais kad vokiečiai tokias Lietuvoj
vės pripažinimo iš Vokietijos aplinkybes tveria, jog ten šei
žodis.
• • • . %;. • • • •
• , » ( 5 . 0 0 1800 "V. 46tH Street, Chioatfo IlMnote
Kakeriui keistą proklamaci pusės. Tai rodo Vokietijos už mininkais ir šalies išnaudoto
• •'•*
Sa.00 j pijo^,,
•114, HstabL 1 9 0 6
ją išleidus, kad jis esą Lietu kariavimo pienus, nes kaizeris jais lieka.
nunertais po 2c.
TERMS OP PUBSCRIPUOIC:
Prenumerata mokasi iš kalno. Lai
vą nepriklausoma pripažįstąs, pradedąs šeimininkauti "lais
New York American už geg.
ka* skaitosi nuo užairaSymo dienos,
*
1
voj
Lietuvoj."
bet
sykiu
iš
Lietuvos
paramos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai One yenr . . . . *
$5.00
19 d. talpino satyros straipsnį,
nyti adresą Tisada reikia prisiųsti Six montha
$3.00
laukiąs
—
Amerikos
spauda
Kewark
(N.
J.)
News,
apie
Skiriamos didžiausios dovanos toms kolonijoms,
Ir senas adresas. Plnicai geriausia
kaip geraširdis kaizeris lietu
Thursday's
Edition
$3.00
•lysti išperkant krasoje ar ezprese
kaizerio nelemtą žygį gerokai Vokietijos karinės naštos pa vius ar kitus liuosuoja. Nuo
kurios nupirks daugiausiai "Draugo" Bendrovės
"Money Order" arba įdedant pinigus At Ifewi—Stand* 2c a Copy. Adverapibudino. Visa spauda kaize lengvinimą kalbant, pažymi, nepriklausomybės
I registruota laišką.
timtn* rases on aoDUcation.
pripažini c/>; šery. (šėras—$10.qp). Kontestan gali stoti netik
rio ir Vokietijos veidmainybe kad Lietuva jau senai Vokieti mo pradėjęs, uždeda kontribu
kolonijos, bet ir pavieniai asmenys, by tik "Drau
pažymėjo. Šalį išvogęs, ište- jos karės naštą velka. Vokie
gui" žinomi ir patikimi. Didžiausia dovana
cijos, pasodina karalių, užsisa
1800 W . 46th S t .
Tel. McKinley 6114
C h l c a g O , 111. riojęs, kaizeris nori, kad Lie čių armijos Lietuvą vogė, pusko kariuomenės, rekvizuoja
tuva ant savo suvargusių pe tijo, jos turtą plėšė, kaip tik
gyvulius, javus, na, ir kito
čių Vokietiojs karės naštos Lietuvon koją inkėlė. *Visas
kias "malones" teikia—ir vis
Antradienis, geg. 28 d., šv. Augustino Vysk.
dar pasiimtų.
tas turtas lengvinęs vokiečių Lietuvą nepriklausoma vadin
Kitos dovanos: $500.00, $300.00. $200.00, ir
Trečiadienis, geg. 29 d., šv. Marija Magdilienos.
Spaudintu žodžiu kaizeriui karinę naštą. Jei pirma spėka damas.
trjs dovanos po $100.00. Be to dar kolonijos, da
ir Vokietijai kailį iškaršusi iš Lietuvos gerybės ėmė, tai Laikraščiuose tiek žinių,
vusios didžiausi skaičių naujų Bendrovės narių šėlaikraštija lietuviams simpati bent žmonių už kaizerį kovoti straipsnių apie Lietuvą ir lie
rininkų—gaus gražius knygynus: viena $200.00,
jos ir užuojautos reiškė. Drą nevesti. Dabar po liuosavimo tuvius, kad visų nė neišrokuokitą $100.00 vertės. Gaus taip-pat po kelias kopi
sino kovoje su vokišku grobi pretekstu greičiausia žmones si. Pažymime čia tik svarbes
jas t5dyką "Draugo" patol, pakol jisai eis dien
SOCIJALISTAI IR IŠNAUDOJI luosna. Nepaklusnieji, socija- ku. Del Lietuvos vargų ir jai į armijas rekrutuos, ne už niuosius.
raščiu.
listų
sumulkinti
darbininkai,
simpatijos ar dei kitų dalykų Lietuvos laisvę kovoti, bet
MAS.
Lietuvių Informacijos
Barronett sočioje, Wisconsi- pateko vargau. Kai-kurie lie Amerikos spauda nieko nesa kaizerį gelbėti. Išganymą Lie
Biuras.
no valstijoje, nesenai tarpe ti viskojo socializmo šulai — kė prieš tuos Lietuvos žmones, tuvai mato alijantų pergalėje.
farmerių pakilo neapsakoma t- JIi m a n .
kurie, šiaip ar taip imsi, vo
New York Commercial iš
pasiauba. Vienos sektos var
kiečių politikai palankumo, Rusijos, Rumunijos, Lietuvos
Jos tęsis tik iki 31 d. liepos šių 1918 metų.
du "Holy Roller" pastoriai
nors kieto pobūdžio, parodė.
ir Ukrainos pavyzdžio išveda,
Kviečiame visus dalyvauti konteste. Kaip sunaudo
£•? tiedu vat*J*?liu ne iš* pirš Dabar reikės nemaža nuken kad nebus pasauliui saugumo,
paskelbė, kad šito gegužės mė
ti laimėtus gatavus pinigus apie tai nuspręs patys
nesio 10 dieną busianti pasau te išlaužai. TV gryniausiuoju tėti, aukos panešti, kad pada kol vokiškoji imperija gyvuos, Amer. Lietuvių Visuotinojo
Seimo, kovo 13 ir 14 dd.,
kiekvienos kolonijos šėrininkai.
f*.* F tu. Kaip anie pryčcria» su rytas "sutartys" panaikinus, su kaizeriu priešakyje.
lio pabaiga.
1918 m., New York, N. Y.
Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių.
Po šitokio baisaus paskelbi rr i.Ikino far'i.'eriu- su pasaulio kad nuo kaizerio ir Vokietijos
Worcester
Telegram
ir
Kreipkitės šiuo adresu:
(Tąsa iš pereito numerio).
mo daugelis aplinkinių farme- l»elaigos grginimais, taip so neprašytos "prietelystės" at Springfield (Mass.) Union iš
rių įstojo paminėton sel'.ton. e\blistai siu iitlkmo daugel) sikračius. Su'alijantų pagelba rodinėja vokiečių žemumą pri
Didžiuma iš jų pradėjo atliki Ii tuvių darbininkų pasakoda- tai bus galima atsiekti.
pažįstant Lietuvos nepriklau
4 . Apreikštu šios karės tik
įri
jiems
visokias
kvailybes
nėti savo laikinus šitam pa
Bet grįžkime prie spaudos. somybę sykiu reikalauti atly slu yra mažijjų tautų teisių ir
1800 W . 46th Street
Chicago, III.
saulyj reikalus, kad būti pil apie socijdistišką iojų, apie Čia kalbėsime tik apie redak- ginimo ir, kaip "Worcester nepaliečiamybės apginimas.
nai prisirengusiems sutikti socijalizmo galybę.
cijinius straipsnius.
Telegram" pažymi, su nauja 5). Sekamoji tarptautinė tai
Kaip
vieni,
taip
kiti
nesusi
pasaulio pabaigą.
New York World už gegu "nepriklausomybe" Lietuvą į kos konferencija gyviausia inpratėliai daug nukentėjo. Far- žio 15 d. del kaizerio Lietuvos
Prigulintieji prie tos sektos
dideliausį skurdą stumti.
V). Kad butų lig tiek Lie
trauks politinį ir ekonomini po kokia nors svetima valsti
ineriai pardavė farmas ir pry- * • nepriklausomybės'' pripaži
farmeriaii atsisakė apdirbinėti
tuvos turtai ir visuomeninės
Chicago Examiner pažymi, lietuvių tautos likimą—
čeriams atidavė pinigus, savo
.
no nemažai sarkazmo išlieja, kad dabar, kuomet Lietuva iš
ir apsėti laukus. Daugeli< iš
Todėl Amerikos Lietuvių
Todėl Amerikos Lietuviu įstaigos nacionalizuota, lig
visų mantą. Lietuviai darbi
antgalviu "Liuosa už Vokieti vydo, ką vokiškas "liuosavi- Visuotino Seimo atstovai TA- Visuotinasis Seimas nuspren kiek to reikalautų tautos ger
ji] kuoveikiausia net pardavė
ninkai, įstodami socijalizman,
ją kovoti!" Tokia mat kaize mas" reiškia, ji suprato, kad
savo farmas. Apturėtus už tai
būvis, neperžengiant prigimtų
džia ir užreiškia:
ria:
>r
savo pinigais parėmė didžiau
pinigus atidavė pastoriams.
rio "nepriklausomybė" Lie- lietuvių likimas su alijantų
sius darbo žmonių išnaudoto
Jogei Suvienytų Valstijų asmens teisių ir laisvės.
I) Prezidentas Wodrow Will
tu
vai
suteikta.
Tik
tas
laik
Atėjus gegužės 10 dienai vi jus— soči jai i s tų šulus. Savais
likimu ankštai f><*slrišo. Sako, son ir pasaulio tautos yra pra šioje karėje pasiryžimas yra
5. Nutarta siųsti Šv. Tėvui
raštis
lenkų
ir
rusų
informa
si tos sektos nariai susirinko pinigais darbininkai palaikė
tai dar vienas pavyzdis, kaip šomi, kad busimoj tarptauti tolygus su Lietuvių ieški pasveikinimas sekančio turi
savo maldvklon. Kiek ten bu- socijalistų spaudą, kuriai jau cijas teturi, kad apie Suvalkų Vokietija stengiasi pasauli nėj taikos konferencijoj butų niams, ir todėl yra pilnai A- nio:
į
vo ašarų, dūsavimų. Ištisų lie- senai reikėjo keliauti kur į ir Gardino gub. lietuviškumų pasivergti.
suteikta Lietuvos atstovams merikos Lietuviams remtinas
abejoja. Esą lenkai jas dispuną jie tenai meldėsi vadovau dausas.
ŠV. TĖVUI PASVEI
New York Herald ir New dalyvauti su pilnomis atstovy pasidarbavimas, kaip, LiuosyJ.
*
jant pastoriams.
KINIMAS.
York Tribūne geg. 19 ir 17 d. bės teisėmis ir
bės Bondsus, Karės Taupymo
Reiškia, kad darbininkų iš tuoja.
Tečiau gegužės 10 diena
Šventasis Tėve: —Amerikos
New York Times už geg. 15 indėjo po editorijalą, dikčiai
n ) . Lai bus toliau nutarta, Štampas pardavinėjant, Rau
naudojimas yra artimas sėb
praėjo be pasaulio pabaigos.
ras lietuviškojo socijalizmo d. Amerikos Lietuvių Tarybos pašiepiant kaizerio skirstymus kad visi tarimai ir svarstymai donojo Kryžiaus darbe ir tt. Lietuvių politiškasis susiva
Apsigavusieji fanneriai šLmšulams. Darbininkų Išnaudoji mintin išvadžioja, kaip kaize karaliais vokiškus didikus. busimoje taikos konferencijo Skaitoma rezoliucija del Lie žiavimas, New Yorke kovo 13
die kuone pirštus kremtasi,
tuvos Valdžios Frms, Išdisku- ir 14 dd., vienbalsiai išsireiškė
mui, taip kaip tos sektos pry- ris rengiasi karės naštą ant Mat atėjo žinių, kad kaizeris je butų vieši.
keikia savo pryčeriu*.
Posėdis užsidaro 6:25 vai.suota atskirai kiekvienas pa uė Lietuvos neprigulmybę. Su
čeriai, panaudoja šlykščiau Lietuvos užkrauti, Lietuvos nužiūrėjęs karalius Lietuvai,
Kadangi toji sekta yra prie
vyrais savo karinę mašineriją Latvijai, Estonijai ir Lenkijai. vakare.
ragrafas. Vienbalsiai priimtas džiaugsmu dėkoja Jnsų Šven
sias
priemones,
kuriomis
turi
šinga kareiviavimui, tatai vy
stiprinti. Tai pasekmė "su
Boston Herald ir Boston
sekantis rezoliucijos tekstas: tenybei už nuoširdų rėmimą
bjaurėties
kiekvienas
žmogus.
riausybės agentai
įsimaišė
tautų apsisprendimo teises ir
/
tarčių per taikos derybas," Transcript del nuotikių Lietu
POSĖDIS III.
Šiandie
matome,
koks
yra
tan visan reikalam Vienas pa
parodančių, kaip Vokietija voje rašo ilgus editorijalus
REZOLIUCIJA DEL VAL už. tėvišką, globą., parodytą
"
rojus''
Rusijoje.
Matome,
Kovo
14
d.
posėdį
atidaro
storius, kurs vienam savo iš
lietuvių tautai.
taiką supranta.
apie Rusiją, neaiškiai Lietuvą pirmininkas p. J. Miliauskas
DŽIOS FORMOS.
kokiais
keliais
keliauja
lietu
pažintojui liepė valdiškų klau
Vardu 1200 delegatų,
New York Globė iš Lietuvos* su pastarąja sujungiant. Tie
simų lakštų mesti pečiun, viškieji socijalistai. Taigi ar likimo mato pradžią to, kas du laikraščiu kitų laikraščių 10:00 iš ryto.
Pirm. J. G. Miliauckas.
1). Kadangi gerai žinome,
nebūtų
jau
laikas
darbo
žmo
.
1.
Vienas
iš
presos
komisi
jau suimtas.
nėms pagaliau susiprasti ir at butų su pasauliu, jei Vokieti nepasekė, kurie Lietuvą iš jos narių skundžiasi, kad pre jog žmonių laisvę ir teises ap
6. Priimta, sekanti rezoliuci
ja liuosas rankas turėtų. Lie Lenkijos išskiria. Esama mat sos komisija neveikia iš vieno. saugoti geriausia gali demo ja del tremtinių sugrąžinimo
simesti nuo socijalistų?
tuvos pavyzdį paėmęs aiškiai dar laikraščių, kurie Lietuvą Kįlo mažos diskusijos. Pirmi kratinė valdžios forma;
ir Lietuvos atstatymo:
Perniai Rusijoje pakilo re
išparodo, kaip pasaulis but su Rusija jungia. Bet tokių ninkui pavesta sutvarkyti pre
2). Kadangi lietuvių tautos
KUN. V. DARGIS.
voliucija ir laisvės šalininkai
nedaugiausia.
pavergtas. Kaltina Trockį ir
nariai susideda daugiausia iš DEL PABĖGĖLIŲ SUGRĄ
sos komisiją.
sugriovė caro sostų. Tuo pasi
Redakcijiniais straipsniais
Leniną del dabartinio Lietu
darbo žmonių;
ŽINIMO IR LIETUVOS
Šiomis
dienomis
gerb.
kun.
2.
Nutarta,
kad
reporteriai
naudojo socijalistai. Kodėl gi
apie
lietuvius
rašė
dar
dau
vos padėjimo.
ATSTATYMO.
3). Kadangi tarpe lietuvių
informuodami
svetimtaučius
jiems nebūtų galima pamėgin Vincentas Dargis, Mt. Carmel,
gelis
pietinių
ir
vakarinių
Buffalo (N. Y.) Express už
Amerikos Lietuvių Visuoti
ti ir pravesti senai svajojama Pa. lietuvių parapijos klebo geg. 16 d. Lietuvos pavyzdžiu valstijų laikraščių, bet palik apie Seimą anglų spaudoje, ži visuomet gyvavo demokratinė
nas Seimas reikalauja, kad
nias imtu. stačiai iš presos ko dvasia,
socijalistiškų rojų. Sumulkino nas, apvaikščioja 25 metų sa kalba apie užkariautųjų liki sime juos nejudinę.
Todėl palikdami Lietuvos Vokietija ir Rusija grąžintų
misijos, o ne nuo pašalinių
jie visokiais pažadėjimais ka vo kunigystės sukaktuves.
mą. Lietuva vokiečių pripažį
, piliečiams apspręsti valdžios iš Vokietijos ir Rusijos į Lie
Gerb. kun. V. Dargis buvo stama nepriklausoma, bet tu
žmonių.
reivius ir darbininkų minias,
Žinios ir straipsniai.
tuvą visus karės laiku ištrem
pagrobė savo rankosna Rufci- vienas iš pirmųjų "Draugo'' ri duoti kaizeriui vyrų.
3. Rezoliucijų komisija pa formą, bet stovėdami už demo
Nesenai iš Amsterdamo, Hojos valdymų ir pradėjo tiesti steigėjų ir visą laiką jo uolus
duoda apsvarstymui Ameri kratijos principus, mes taria tuosius ir atlygintų visus ka
Rochester (N. Y.) Times sa
rės padarytus nuostolius.
rėmėjas. Taipgi buvo vienas iš ko, kad Lietuva turi dabar landijoj, vėl žinia atskrido, kos valdžios rėmimo rezoliuci me:
kelių socijalistiškam rojui.
kad dikčiai kalbij vaikščioja ją. Po ilgų diskusijų sekanti
7. Vienas iš rezoliucijų ko
I). Kad Lietuvos valstybėje
Kaip kartas tuo metu įstojo organizatorių ir žymiausis vei melstis
apsaugojimo nuo
karėn prieš Vokietijų Suv. kėjas lietuvių kunigų Sąjun draugų, kokios rųšies Vokieti ma apie Saksonijos kunigaik rezoliucija su pataisymu pri butų ingyvendinami kuopla- misijos narių skaito projektą
čiausieji tikros demokratijos atsinešime link kitų tautų. Po
Valstijos. Pravedė priverstiną goj, kuri pernai metais pakėlė ja pasirdė. Pažymi, kad lietu ščio Lietuvos (karaliumi pada imta:
principai su respublikoniška gana ilgų diskusijų priimta
kareiviavimų ir kitus nepa jį į garbės narius.
viai vargu sutiks Vokietijos rymą. Buvo taipgi pranešta,
kad Berlino Vorwaerts net pa DEL VALDŽIOS RĖMIMO. valdžios forma;
štai kokia rezoliucija:
Kun. V. Dargis yra žymus inagiu būti.
prastus parėdymus. Del ko gi
II). Kad visi Lietuvos pilie
tokia tinkama proga nepasi publicistas ir tūlą laiką reda
Scranton (Pa.) Times ant stebėjęs, buk Vokietijoj peš Kadangi Amerikos Lietuviai
(Bus daugiau.)
naudoti lietuviškojo socijaliz- gavęs žurnalą "Pažangą."'
galviu "Lietuva pajungiama" tynės iškilti gali del karališ ištikimai remia
Suvienytų čiai be skirtumo tautos, tikė
Smagu yra mums prie tos nurodoma
apie
Vokietijos kų sostų varžymos. Kandida Valstijų pasiryžimą šitoįe ka jimo, lyties ir luomo turėtų
rno šulams.
DRAUGYSTĖS
8V. JONO
Jie ėmė mulkinti lietuvių gražios progos priminti, kad "liuosavimo" pasekmes: Lie tų į karalius esą labai daug, o rėje, kaipo tikslą ir juos pa lygias politines teises;
darbininkų minias. Girdi, Ru svarbią vietą užima mūsų vi tuva turi Vokietijos kamandų sostų vos keli.
III). Kad Lietuvos valsty EVANGELISTO VALDYBA,
čius apeinantį;
CJhicago
Journal
pradėjo
sija pateko socijalistų rankos suomenėje kun. V. Dargis. klausyti.
Chicago, UI.
Kadangi vokiečių užgrobi bėje butų užtikrinta žodžio,
"installmentais"
talpinti
"Do
Gerb.
jubiliatui
"Draugo"
Philadelphia
(Pa.)
Inąuirer
na. Rusija yra jau socijalistišmas Lietuvos pabriežia vokie spaudos, susirinkimų, organi
you
feel
tlie
draft!
knygutę.
ka valstybė. Tenai praveda redakcija linki kuogeriausios sarkastiškas antgalvis "Lais
zacijos, tikėjimo ir sąžinės lai A. Leknickas, pirmsėdis,
čių
imperijalizmo
tikslus,
ku
708 W. PI.
mas darbininkams rojus. Gir sveikatos, ilgo amžiaus ir ne vai Lietuvai Džiuginanti Pri Pasirašo p. J. Martis; bet in rie yra priešingi mūsų tik svė, taipgi asmens ir namų netrodukcijoj
save
aprašo
ne
di, dabar socijalizmas žaibo išsemiamos energijos darbuo- vilegija" (t. y. duoti vyrus
S. Dargis, pageibininkas,
paliečiamybė;
slams;
kas
kitas,
kaip
p.
A.
Martus,
greitumu apsiaus visą pasaulį ties ir toliau lietuvių katalikų kaizerio kariuomenei) apibu
638 W. 18 s t
IV). Kad Lietuvoje butų uiKadangi šios karės tikslai
gražiai
ar
negražiai
kito
leidi
visuomenės
labui.
,
ir pačias Suv. Valstijas. Girdi,
dina visą ilgoką straipsnį. Jis
ir siekiniai, kaip buvo užreik- tikrinta darbininkų luomui P. 01šewskis, prot. rast
neklausykite vyriausybės, pa
negali išsiaiškinti, kaip Lietu nį iškopijavęs.
2022 S. Union ave.
New York Evening Mail už šta Suvienytų Valstijų Prezi f>ilna galimybė ir laisvė au
rėdymų, neikite kareiviauti.
vos Seimas (Landsrąt, kaip
dento, yra mažųjų ir paverg ginti ir jungti į krūvą savo A. Yokubaitis, fin. rast.
geg.
16
d.
indėjo
ilgoką
straip
Užuot to, stokite lietuviškan
vokiečiai vadina) galėjęs Vo
dvasines ir ekonomines pajė
tųjų tautų išliuosavimas;
snį
apie
lietuvius,
Svetozar
2006 S. String st.
socijalizman, skaitykite socikietijos paramos prašyti, kaip
gas
ir
ginties
nuo
įvairių
iš
Kadangi
Lietuviai
Suvieny
pagamintą. Jis
jalistiškus laikraščius. Kas
A. Grisius, kaserius,
kaizeris savo proklamacijoj Tonžoroff
naudojimų
ir
skriaudų.
Kapi
tose
Valstijose
ir
Europoje
yra
prigulės prie socijalizmo, bus
pažymi. Išveda, kad Seimą su straipsnyje nurodo, kad lietu įsitikinę, jogei talkininKaiųan- talo koncentravimas į pavie
732 W. 19 s t
viams
nepriklausomybė
tiek
liuosas
nuo kareiviavimo.
darė
vokiečiams
palankus
brangi pasidarė, jog vokiečiai čiųjų valstijų laimėjimas iš nes rankas ir jo atstovų galy
Daugelis paklausė.
žmonės.
gelbės Lietuvą nuo ekonomiš bė turi būti apribota ir sau Stocks Ir Bond* Perkami tr Randuo
tai
išnaudoti
pasiryžo.
Prokla
SKAITYKIT
IR
PLATINKIT
dami veiklus darbas. Andrewa A- Oo*
Vyriusybės agentai įsimaišė
"Lietuviai mirti šaukiami"
kojo
ir
tautiškojo
pavergimo)
valė
suvaržyta;
10S So. La Salia afc,
"DRAUGĄ"
lietuviškojo socijalizmo reikasako Buffalo (N. Y.) Oourier. macijose Vokietijos valdžia
FREH UMSRATOS

Pu blLnbed D a i l y MJUBpt S u a d a y a b y
D R A U G A S n i B I i I S H I W « OO., I n c .

$2.500 DOVANŲ

"Draugas" Publishing Co.

$1000.00

REDAKCIJOS P A S T A B O S .

Tarpe kolonijų eina dideles

LENKTYNES

Protokolas

"Draugas" Publishing Co.

Antradienis, gegužio 26 d.
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Marijona Rakauskaitė, pritariau
I. Biuro protesto blankas ir
ŽINIO S I * LIETUVOS
pijanu S. Staniuliutei, puikiai tupaaiškinimus, springvallieeiai
UTfiNA.
dainavo Lietuvos himną. Publika
sušaukė visuotiną lietuvių su
atsistojus jai irgi pritarė. Be to
sirinkimą, idant aptarus, kaip
P a s mus jaunimas pastaruo
dar padainavo keletą dainelių, ku
Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
T u r i m e pranešti labai svarbų " D r a u g o " Bendrovės val galima lengviau ir pasekmin- ju laiku išmoko gana gražiai rios susirinkusiems labai patiko.
rolių epalvose, kurie y r a pargabenti ii Europos. Pasisku
dybos nutarimą, k a d konteste gali dalyvauti ne tik kolonijos giau tą darbą atlikti. Susirin pasilinksminti. Veik kas šven Buvo išsaukta po keletą sykių at
binkite su užsakymais. <xreitai gali išsibaigti. Turime t a i p 
su savo komitetais, bet ir atskiri, pavieniai asmenys, by tik kimas atsibuvo gegužės 12 d. tadienį, tai šiame, tai tame so kartoti. Už tai draugija suteikė
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoja
tie asmenys butų m u m s žinomi ir patikimi. I r pavieniai asme J a m e dalyvavo ir soeijalistm, džiuje rengiami savybės vaka jai gėlių bukietą. Toliau sekė
No. 1437. Karoliai {vai
nys gali laimėti didžiausias dovanas. Kai-kur y r a nepatogios*] kurie visokiais budais darbą rėliai. Ypačiai veiklus jauni kalba kun. P. Kemėšio. Kalba irgi,
rių spalvų. Reik alaunant paminėkite ko
sąlygos susiorganiiavimui kontesto komitetų, užtat daug gali trukdė ir norėjo tėvynainius mas šiuose sodžiuose: Klavy- užinteresavo susirinkusius.
kios spalvos pageidau
nuveikti vienas žmogus. Net ir ten k u r susiorganizuos komi suvedžioti. Besiglnčinant už- niuose, Nemeikščiuose. Tiesa,
Jate. Leirciug-ėliB ir
Baigdamas kalbą ragino padą-;
kryželis storai auk
tetai, gali veikti savo vardu ir pavieniai asmenys. Tik k a d ne puolė naktis ir nieko nenuvei seniau tų sodžių jaunimas bu
ryt auką Tautos Fondui. Visi tam
suoti. Kaina su priiškiltų kokių nesusipratimų t a r p komitetų ir pavieniu kontes- kė. Gaila tiek laiko. Bet pra
Siuntimu
75c.
vo visai kitokis: mėgdavo pritarė. Aukavo sekančios ypatos:
tuojaneių asmenų, jiems gal vertėtų p a d a r y t i iškalno kokią
No. 14SS. Balto ak
ėjus savaitei laiko vėl tapo pa " b a l t ą j ą , " o jos įtakoje, ži
Kun.
F.
Kemėšis—$3.00.
menėlio
karoliai. Sto
nors sutartį.
nu
auksuotas
lenciū
našus susirinkimas sušauktas, noma, ir pasipliekti, bet gi da
Po $1.00: B. Liaudanskienė, P.|
gėlis tr kryželis. Gvaį kurį jau socijalistai pasi bar susiprato ir tapo net pavyz Preitikaitė, M. Vaitkus, Kae. Shatrantuoti ant 6 matų.
Kaina su prisluntimu
tik
$1.75
Visi kontestantai, a r kolonijų komitetai, a r pavieniai as kvietė iš k i t u r kalbėtojus, dingu: lavinasi, skaito kny tas, J. Rečmnas.
No. 148S.
Galima
idant darbą sutrukdžius, bet gas, laikraščius.
Po 50c: M. Žukauskas, V. Kli
menys, dalinami į dvi klesi.
gauti {vairių spalvų
mas, A. Zalatorius, Ag. Antanavi
karoliais.'
Kryželiai
Išpradžių visi kontestantai randasi pirmoj klesoj. Pir jųjų pastangos nuėjo ant nie
"Roman
Gold."
Gvačienė, O. Balsaitė, P. Škupaitė, D.
KAUKAS.
mos klesos kontestantas už kiekvieną atsiųstą šėrą (gatavais ko. Visi jųjų kreivumai tapo
rantuoti ant 6 metų.
Adomaičiutė, V. Viois.
Kiekvienas
atskirai
pinigais) gauna 10 balsų. Kontestantas, gavęs išviso 500 bal sumušti į dulkes. I r einant
{dėtas
gražioje
dėžu
Kunigų permainos. Biržų
Smulkių sukinkta 64c. Viso la
sų, pereina į antrą klesą. Antros klesos kontestantas (ar ko prie balsavimo šiaučius su
tėje. Puikiausi dova
na dėlei giminių. Su
lonija, a r pavienis asmuo) už kiekvieną naują atsiųstų šėrą kriaučium ir su visais svečiais kamendorius kun. Kazimieras bo $12.64.
prisluntimu . . . $2.00
g a u n a j a u nebe 10, bet 20 balsų. Be to ir už pirmuosius šėrus' noses nuleidę apleido svetai- , Rimkevičius paskirtas Biržą
Labai ačiū aukotojams. Pinigai
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
balsai taip-pat pasidvigubina, vadinasi iš 500 balsų pasidaro ne, nes pamatė savo silpnu klebonu. Perkelti: Šilelio kam. liko suteikti Tautos Fondo 32 sky
1000 balsų.
Pinigus galite siųsti isperkant Money Order, registruota
^
mus ir suprato, k a d jų kvai- kun. Stanislovas Aužbikavi- riui.
me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais.
Iš to aišku, k a d kiekvienas kontestantas turi rupinties liškoms kalboms j a u susipratę cius j Viezaicių iilyą, kun. An
Gražus pavyzdis ir kitoms drau
k a d kuogreieiausiai dasivarius iki 500 balsų.
Adresuokite:
tėvynainiai netiki; jie tik gali tanas Šupinskis iš Viežaičių gijoms. Geistina, kad ir daugiau
tokias kalbas kalbėti kriaučių filijos į Šilelio altariją, Garž- tokių vakarų butų surengta.
Viktoras.
šapoj, bet ne bažnytinėj sve "dų kam. kun. Juozapas Martu
D a b a r balsų skaičiumi kolonijos stovi šitaip:
1800 WEST 46th STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
tainėj. Socijalistams apleidus sevičius į Kulius kamenddriu; 1) Šv. J u r g i o parapija, Chicago, 111
480 balsų.
IŠ APVEIZDOS DIEVO
mi. Kun. Mylimas palieka
2) Apveiados Dievo parapija, Chicago, BĮ
240 balsų. svetainę tėvynainiai dalykus
PARAPIJOS.
3) Šv. Kryžiaus parapija, Chicago, 111
100 balsu. rimtai svarstė ir išrinko komi Kražiuose. Mirė a. a. kunigas
Jonas Mickanievskis, Siesikų
LABDARINGOS SĄJUNGOS Fin. rast. Aleks Dargis, 726
4) Šv. Antano parapija, Chicago, 111
100 balsų. siją, kuri rinks parašus.
Mergaičių draugijos veikimas.
CENTRO SUSIRINKIMAS.
klebonas, 61 metų amžiaus.
W. 18th s t , Chicago, 111.
5) Šv. Mykolo parapija, Chicago, 111
100 balsų.
Nedėlios 19 d. įspūdžiai.
Kas ikišiol manė, kad Dievo Ap. "Vien."
6) Šv. P e t r o ir Povilo parapija, Chicago, 111... .100 balsų.
Iždin. kun. Antanas StaniuLabdaringos
Są-gos
Centro
susi
veizdos
parapijos
mergaitės
nevei
Baigiantis
laikui
velykinės
7) Grand Kapids, Michigan
50. balsų.
kynas, 2634 W. 67th St., Chirinkimas
atsibus
seredoj,
gegu
kia,
tas
labai
klydo.
Nors
jų
vei
išpažinties atvažiuoja
daug
RAUDONDVARYJE,
"DRAUGAS"
kimas ikišiol laikraščiams ir jų žės 29 d., Apveizdos Dievo para cago, UI.
žmonių iš kitų miestelių, tas \
(Kauno
a
p
s
k
r
.
)
.
1800 W. 46th Street.,
Chicago, Illinois.
skaitytojams nebuvo žinomas, bet pijos svetainėje, Union Ave. arti
parodo, kad šioje apielinkėjef
DIREKTORIAI:
tai nereiškia, kad jos neveikia. 18-tos gatvės. Kuopų ir dr-jų de
žmonės gyvena prisilaikydami
Seniau buvusios rusų liau Štai Dievo Apveizdoa parapijos legatai ir kunigija teiksis skaitlin
Visi Chicagoje.
švento tikėjimo, neužmiršta dies mokyklos namuose nuo
Valdyba. F r a n k Veryga,
mergaitės turi sutverę Marijos gai atsilankyti.
savo Sutvertojaus pagarbinti 1917 m. lapkričio 1 d. įsteigta dukterų draugiją prie kurios pri
Kuopos teiksis aprūpint savo
4539 So. Marshfield ave.
ir J o valią pildyti, nors ir var- čia lietuvių liaudies mokykla valėtų prigulėti kiekviena mergai rinkėjas dėžutėmis ir ženkleliais.
.gas toli važinėti, bet ant to su dviem skyriais, kurioje mo tė. Draugijos narės kas mėnuo Ženkleliai bus gaunami ant centro Jonas Petraitis,
neatboja. Taipgi jiems užjau kosi 119 vaikų: (56 mergaitės " i n corpore" eina prie šv. Komu susirinkimo geg. 29 d., o dėžutės
4549 So. Talman ave.
PITTSBURGH, PA.
Geg. 11 d. Tautos Fondo čia ir musij klebonas, kuris ir 63 berniukai). Vietos užtek- nijos, pasipuošę baltais rūbais. randasi pas P. Mažeiką, 3315 Au- Povilas Mažeika,
skyrius vėl laikė susirinkimą. netik stengiasi sutikti gražiai, tinai. Prie mokyklos įsteigti Kas antrą savaitę laiko susirinki burn Ave.
3315 Auburn ave.
mus
ir
svarsto
reikalus.
Pastarame
Taipgi
turiu
patarti,
kad
nesant
Bal. 29 d. L. V. D kuopa North Prisirašė 5 nauji nariai. A p a r t l>et ir pamokslą jiems pasako. (vakariniai kursai suaugusiam
susirinkime nutarė geg. 29 d. su laiko atsakančiai pasitarti ant pra Kun. Mykolas Krušas,
Už
tai
y
r
a
visų
gerbiamas,
jaunimui
lavintis;
kursus
jaų
Sidėje buvo surengus puikų to p-lė O. Pikučiutė aukavo 1
3230 Auburn ave.,
Šioje nedėlioję a p a r t pamok- lanko 16 suaugusių vaikinų ir rengti nepaprastą vakarą. Bus su ėjusio centro susirinkimo, teiksis
vakarą. P r o g r a m a s susidėjo iš dol.
loštas gražus ir pamokinantis vei pačios kuopos sutvarkyti savo rin
lošimo, dainų, duetų, solų ir
Augščiau paduotos žinutės slo priminė mūsų tėvynę Lie- merginų. Manoma, kad d a r kalas. Kas tik atsilankys į tą va kėjas. Gal, teks maždaug bendrai Juozapas J . Elias,
4600 So. Wood s t
kitokių
įvairumų.
P r o g r a - . liūdi ja, kad homesteadiečiai tuva, josios vargus ir ragino daugiau prisirašys.
karą, pilnai bus patenkintas.
pasitart
ir
ant
sekančio
centro
su
apsidėti
mokestimis,
mas prasidėjo su L. Vyčių interesuojasi Lietuvos likimu visus
Kun. Antanas Staniukynas,
Pamokos esti 4 kartus per
sirinkimo,
bet
kuopos
visgi
turi
Liūdna tiktai, kad mūsų mer
himnu ir daina " K u r bėga 8e- ir labai užjaučia badaujančius idant nušluoščius jos ašaras. savaitę vakarais. Mokoma pri
2634 W. 67th st.
but jau prisirengusios iškalno. ,
gaitės
dar
nelabai
supranta
svar
Nekuria
gailiai
apsiverkė,
nes
gimta kalba skaityti, rašyti,
' š u p ė . " Gabus kuopos artistai- brolius tėvynėje, tik deja,
Tikimasi, kad visuomenė pa Kun. F . B . Serafinas,
bą draugijos ir nenoriai rašosi.
netankiai
pasitaiko
proga
iš
prigimties istorijos, geografi
-mėgėjai sulošė du veikaliu- kad ne visiems visgi tas svar
Man, rodos, kad kiekviena mergai rems taip svarbų reikalą gegužės
2327 W. 23rd PI.
girsti
žodelį
apie
numylėtą
sa
jos, skaitliavimo, Lietuvos is
30 d. duosniomis aukomis reikalui
k u : " N a u j a s Kelias'* ir " N a  bu.
Našlaitis.
tė turėtų suprasti tą ir stoti į dar
vo šalį Lietuvą.
torijos ir dainavimo; dorą aiš bą sykiu su savo sesutėmis. Na, pastatymo našlaičiams prieglau Kun. Alex. Skrypko,
mai p r a g a r a i . ' ' Lošimas labai
4557 So. Wood st.,
kiną vietinis kun. V. Knipavi- mergaitės, nesnauskim, stokim vi dos namo.
puikiai nusisekė. P a s k u i sekė
SUGAR NOTCH, PA.
Vakaras.
And. Bruožis,
A. Nausėda, pirm.,
čius. Mokytojauja A. Naujo sos į darbą, nes kaip dainoj yra
dainavimas. A p a r t pittsburTaipgi rengiamas yra Vyčių
Jul. Šliogeris, rast.
653 W . 18th st.
giečių vienas dainininkas bu
Šio gražaus miestelio lietu vakaras, kuris atsibus pirmam kas ir p . E . Abakevičaitė. sakoma: viens berniuks negiesmivo atvažiavęs
iš
McKees viai gavo sau už kleboną gerb.. nedėldienyj birželio mėnesio. Žmonės džiaugiasi mokslu, ninks, vienas lapas ne vainiks,
Boleslavas Sekleekis,
TOWN
OF
LAKE.
Rocks, P a .
kun. Šiupšinską, tad gi dabar Vakaras atsibus bažnytinėje skaito lietuviškus laikraščius kaip du stos visados daugiau pa
3427 Auburn ave.,
Suvalkietis. darys. Taip ir mes, jeigu tik visos
Programą užbaigė su Lietu yra viltis, kad tie lietuviai, svetainėje. Bus sulošta du vei- ir knygas.
Birželio 2 d. Elijošiaus svetai
susispiesim į vieną būrį, tai daug
vos himnu ir " E i s i m broleliai kurie ligšiol prigulėjo prie kaliukai ir dainos. Po progranėje vietos Labdarių draugija
ką nuveiksim.
TAUTOS IŽDO VAL
namo.''
SASNAVA,
lenkiškos parapijos grįž prie mui tęsis šokiai. Čia turėtų at
rengia
puikų
vakarą.
Patartina
Prie Marijos dukterų draugijos
DYBA
Žmonių buvo pilna svetainė, lietuvių parapijos ir vienybė kreipti domą visi juokų mylė
(Mariamp. apskr.).
mūsiškiems
į
Labdarių
vakarą
nu
gali prigulėti mergaitės nuo pir
tik gaila, kad laike programo je su savo broliais lietuviais tojai, nes gal bus juokingiaumos šventos Komunijos iki kol eiti.
Pirmininkas, kun. F . Ke
neužsilaikė ramiai. Atsilan melsis savo prigimtoje kalbo sas veikalas kokį Spring ValJaU dvieji metai, kaip Sas ji yra mergaitė, t. y. iki kol
Seredoje, gegužės 22 d., vietos
kiusieji cicili kučiai ypač ban je podraug rems materijališ- lės Vyčiai lošė. Beje, bučia už navoje gyvuoja dvi mokyklos; neapsiveda. Naujos narės yra pri L. Vyčiai turėjo susirinkimą. Nu mėšis, 3230 Auburn Ave., Chi
dė kelti lermą svetainėje. J u o s kai, kad pakėlus savą parapi miršęs. Nepamirškite, kad an mokytojauja mok. K. Baku- imamos kiekviename susirinkime. tarta kaimynes Vyčių kuopas už cago, m .
ėmė didelis pavydumas, kodėl ją, jeigu ne ant augštesnio tras veįkaliukas y r a nejuokin nas ir p-lė Čėsniutė. J ų rupes Taigi mergaitės rašykitės į Mari kviesti į vakarą rengiamą birželio
Pirm. paprelb.
kun. J . J .
,
2 d., kuris yra renHar ° pe'į*r- ivaulakia, 324 VVharton St.,
vyriai tą gali, o jie ne.
laipsnio, tai nors ant lygaus gas, bet griaudingas. Šis tai niu antrą Kalėdų dieną buvo jos dukterų draugiją.
Pelno kuopa turėjo apie 50 su lenki} parapija, kurioj len tikrai patiks.
suruošta vaikams eglaitė.
Be to dar kartą primenu, kad bimui kunigo N. Pakalnio varda Philadelphia, Pa.
dol.
kų ^parapijom} nėra nei kiek
Šių metų vasario mėn. pra ne vienas nepraleistų Marijos duk dienio.
Raštininkas,
L. Simutis,
Atsiminimas.
Seredos vakare į šv. Kryžiaus
Gero pasisekimo ir ateityj daugiau, kiek lietuvių savo
džioje a t i d a r y t a suaugusiems terų draugijos rengiamo vakaro,
Ona V. bažnyčią buvo daug pakviesta sve 3230 Auburn Ave., Chicago,
Kas žin kaip jaučiasi Spring vakariniai kursai. Vedėjai vie geg. 29 d.
darbuotes northsidiečiams vy parapijoj.
timų kunigų del išpažinčių klau
Iždininkas, kun. S. J . Oečiams.
Ten Buvęs.
Lietuvių šioje kolonijoj ran Vallės socijalistų svečiai po tiniai mokytojai. Kursus lan
symo. Mat nemažai mūsų parapi- panonis, 318 So. F o u r t h S t ,
CICERO, ILL.
dasi apie 2,000 ypatų. Uždar tokios smarkios kovos? Norė ko daugiau 40 asmenų.
jonų dar nebuvo atlikę velykinės
biauja anglių kasyklose, iš jo pasirodyti pirmeiviais, bet
HOMESTEAD, PA.
HL
"L. A."
išpažinties.
A.
B.
Nuo senai Ciceroje gyvuoja su
ėmus keletą krautuvninkų ir pasirodė atbuleiviais. NekuoHomestead, P a .
siorganizavusi "Draugo" dalinin*
Iš Tautos Fondo skyriaus smuklininkų. Butų geistina, met nepasitikėk savimi ir nie
Iždo globėjas, kun. J . Jafckų
kuopelė,
kurios
tikslas
yra
kuoveikimo.
kad daugiau lietuvių čionai kuomet nemanyk, kad viską
Kada persisaldai
žtys, 421 Cleveland Ave., H a .
plačiausiai
praplėsti
dienrašti
apsigyventų,
nes
uždarbiai
es
žinai.
krutinę ir apačias kojų
Mūsų
kolonijos
lietuviai
rrison, N. X
"Draugą" po Cicero ir apielinkes jtrink kaklą,D-ro
Rtctiter'lo
ti
geri,
darbo
iki
valiai
ir
oras
k a s k a r t p r a d e d a daugiau ru
ir rinkti naujus šėrininkus. ,
Rengiamės.
yra
kuosveikiausias.
Butų
la
BRIDGEPORTAS.
pinties brangios tėvynės likimu
Reigiamės prie didelio paroGeg. 2^-d.Tnįnėtoji iuopelė su Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
bai
gerai,
kad
iš
lietuvių
tar
ir jos ateitimi. Pereitame mė
davimo, kuris atsibus liepos 4
Tikras tiktai su pažymėta marke
Šv. Petronėlės draugija gyvuo rengė vakarą, iaSnuVsutvėrti ko
po
čionai
apsigyventų
vienas
"IKARĄ"
nesyj laike susirinkimo Taud., indant parodžius svetimtau janti ant Bridgeporto veikia. Dr- misiją, kuri stotų į lenktynes su
35e.
ir
65e.
buteliuku
ritose aptiekose »rb*
ton Fondo skyrius gavo 10 kriaučius, kuris y r a labai rei čiams, k a d lietuviai y r a loja- -jos narės ne vien tik kalba, bet ir kitomis kolonijomis "Draugo" šė•Uolai nuo
Po Valfiul neužmiršk, kad geriau
kalingas
ir
barzdaskutis.
P.
AO.
RICHTER
A
CO.
sias
tavo skllTiui yr* BA.TOnaujų narių, kurie pasižadėjo
liški šiai šaliai, o antra, kad dirba. S a k o : Dievas davė mums rininkų konteste. Vakaro progra 4 - 8 0 W u h U t M Straet, New York. N. Y* NIC. Taistas
Prafialina Tisu* aeamag-uniua.
mokėti mėnesines mokestis iki Nieko nėra geresnio, kaip kad dažinotų visi, jog lietuvis yra dvi ranki, o viena, burną, kad mą išpildė Šv. Antano parapijos
tos vidurių lif ©• patina U n«t*ro aurtriklaimo,
o taa raiškia, kad ralala
karės pabaigai. A p a r t naujų gyventi sutarmėje ir vienybė ne lenkas ir darbštus, supran daugiau dirbtume o mažiau kalbi- .mokiniai, priruošti seserų nazarie L. R. K. LABDR. SĄ-GOS m*alnklt« viena. Parduodama paa
čių. Prie programo prisidėjo taip
visua aptiftkorioa.
narių SLRK. Moterų Sa-gos je. Jeigu taip darytų Sugar tąs tauta, kaip savo taip Ame tume.
CENTRO
VALDYBA.
t
—
Štai Šv. Petronėlės dr-ja nese gi ir vietos vargonininkas p. K.
neatsiliks
34 kuopa aukavo 5 dol., J . Xotch lietuviai, tai vardas ir rikos. Vis tiek
abelnai lietuviai butų labjau springvallieeiai nuo kitų kolo nai buvo surengus vakarą Šv. Kaz. Mikalauskas.
KATALIBC SPAUDOS DE
Kaziužionis 1 dol.
Dvas.
vadovas
kun.
Myko
Prakalbas sakė p . Balanda ir
JOS CENTRO VALDYBOS
S. Dunojėlis. vienuolyno n a u d a i ; paskui kitą
Geg. 4 d. buvo surengtas paguodojami, negu dabar kad nijų.
las
Krušas,
3230
Auburn
ave.,
vakarą
Šv.
Jurgio
parapijos
nau
Chicagos, p. K. Strelčiunas ir
v a k a r a s su išlaimėjimu puikios esti. Tad gyvenkime vienybė
ANTRASAI:
dai; turėjo pašventinimą karūnos gerb. kun. H. Vaičiūnas. Po pra- Chicago, U.
je,
prigulėkime
prie
savo
pa
staltiesės, kurią padovanojo
HOMESTEAD, P A .
Kun. P . Lapelis — pirm,,
su gražiu apvaikščiojimu, ant ga kalbų tapo suorganizuota komisi
Pirm. Antanas
Nausėda,
rapijos,
remkime
savo
tautos
p-ni M. Tumasonienė. Staltie
Nelaimė.
lo gegužės 22 d. surengė vakarie ja ir 14 ypatų.
biznierius,
o
pamatysime
ka
1658 Wabansia ave., Chicago, 10606 Wabash ave., Chicago,
sę laimėjo 84 numeris. Kas tą
nę, kurioje dalyvavo apie 300
ni.
Galima tikėties, kad ciceriečiai 111.
Geg. 19 d. Monongahela upė žmonių. Bevalgant vakarienę ir
numerį turi, lai atsišaukia. me gludo mūsų galybė.
Parapijonas. je prigėrė p. Mikelsonų vai besišnekučiuojant, pasirodė ant su tokia armija stoję į "Draugo"
J . Tumasoms — raštinin
Pelno Tautos Fondui liko 27
¥ioe-pirm. P r a n a s Verykas. Buvo nuėjęs maudyties. scenos maža Veronika Stradom- šėrininkų lenktynes, tikrai laimės ga, 4539 So. Marshfield ave., kas, 917 W . 33 st., Chicago,
dol. 45c. Reikia pažymėti, kad
SPRING VALLEY, I L L .
Mikelsonai tik vieną tą sūnų skaitė, kuri pasakė keletą gražią tūkstantinę. Valio ciceriečiai!
p-ni M. Tumasonienė y r a čia
11L
Chicago, UI.
eilučių.
Publikai
lafcai
patiko.
Ga
'ir
turėjo.
Gera
pamoka
tė
Užbaigaint programą sudainuota
augus, bet p i m a lietuviškos
I z . N a u s i e d a — ižd., 917
vams, kurie nežino, k u r j u lime didžiuoties, jog mūsų narės lietuviškas ir amerikoniškas kim- Nut. rast. Julijonas Šliogeris,
Lietuviai patrijotai.
dvasios ir atjautimo badaujan
Balandėlis. 1424 -So. 50th C t , Cicero, BĮ. W . 3 3 r d St., C h i c a g o , M ,
Kaimynas. augina tokias dukreles. Toliau p-lė nas
Gavę iš Waskingtono nuo L. vaikai vaikšto.
čių Lietuvoje brolių.
#5j<

OJ«B.

«&».

"Draugo" Kontestas.

AUKSUOTI ROŽANČIAI

DRAUGAS PUBLISHING CO..

*>

Chicagoje.
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UETUVŪS ATST H I

us parduodame juos ant vieno ijiuiKiu pigiau, negu uiie KOKS
iama yra laikraščiuose rublių kt irsas.— Užsakymus siuskite ir r
su:

IIIIU D L R

UTHUANIAN DE1VEL0PMENT COR:
P0RATI0N

Kviečia prisidėti prie jos su Šerais, vrieno šėro kaina — 10 doL; vienai ; patai parduodama

wes

5 šėrai ir daugiau. 1917 m., jau išmokėjome 4 naošimčius

r
. CHICAGOJFE. 1

dividendo.

w±
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ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ CHICAGOS LIE
5T. KATALIKŲ SUVAŽI
DIENA.
[AVIMAS.

Gegužės 30 dieną, šiuose
metuose, šv. Kazimiero kapi
nėse įvyks iškilmingos pamal
dos 11:30 išryto. Bus egzekvi
jos, mišios šv., pamokslas ir
procesija, kaip paprastai.
Pamaldose
dalyvaus
visi
Chicagos lietuviai
kunigai;
Chicagos vargonininkų cho
ras atliks visus giedojimus.
Visi Chicagos ir apielinkiu
lietuviai katalikai yra kvie
čiami dalyvauti šioje iškilmė
je. Bus renkamos aukos naš
laičių prieglaudos pastatymui.
Lai nei vienas neatsisako sa
vo aukos pridėti.
30 GEGUŽĖS VAŽIUOKI
ME VISI CHICAGIEČIAI Į
ŠV. KAZIMIERO KAPINES.
BET NEI VIENAS SUAU
GĖS TEGUL NEVAŽIUOJA
BE KVOTERIO, O VAIKAS
BE DEŠIMTUKO. TAIS PI
NIGAIS B U S PATIESTI PA
MATAI NAŠLAIČIŲ PRIE
GLAUDAI.
RAUDONOJO KRYŽIAUS
KAMPANIJA.

Primename, kcad šiandien,
gegužės 28 d. vaikare, šv. Jursvetainėjė,
gi o
parapijos
Bridgeporte, įvyyks Chicagos
lietuvių katalikiiLškų draugijų
atstovu suvažiavidmas. Tversime bendrą Susiivienijimą ir
tarsimės apie berndrą veikimą,
Kiekviena draugjija, įstojanti
į Susivienijimą, 1turės užsimo
keti centran 50cti, įstojimo ir
50c. metinės moki:esties.
Konstitucii^'os Komisija.
Iš

Norintiem i pirkti

Rusiškus

32( ) FIFTH AVENUE,

NEW YORK, N. Y.

3E

8

ADMINISTRACIJ 3S
ATSAKYMAI.

J. Kailiukaltls, Rockford
gus gavome. Ačių.
Chas. Budrls, Chicago; M
Pittsburgh, Pa,; J. Kavai lai
Britain, Conn.; V. Akelaitis,
ladetphla, P a ; A. Zičkus, <
pids, Mieli.; V. Bilevioz, Bi
Prenumeratas gavome. Ai
nas pasiuntėme.

m. pim-

"Draugą" galima gauti antt
šių kampų:

ALEX. MASALSKIS
Graborius.

Didmiestyje.

Jonas Gudžiūnas, Home tead, P a .
Sutinkame palaukti.
Si ntinėsime
laikraStJ ir ant tol i aus.
O. P. Rosmanskis, SUgar rotoh, Pa.
Gerai. Pagarsinsime. Ačių už w2uoJauta.
~M. Pranaitis, IVtroit, Mi m. Tamstu užsakymą padirbsime i ;i peg. 31
d. ir pasiųsime.
Seserims Nazarletėms, šv Kryžiaus
Parap., Chicagoje. Tamstų žsakymas
bus padarytas geg. SI dien

Kampas Halsted & Van I$uren
Kamp. Halsted & Archen*
Kampas 22-ros ir Leavi tt
Kamp. Halsted & Maxwcjll
Kamp. Halsted & 14th St.
Kamp. Halsted & 18th s
Kamp Halsted & 31st S1t.,
Kamp Halsted & 35th St.
Kamp. Halsted & 47th Si t . '
Kampas 47th & Wentw orth.
PRANEŠIMAS.
Kas per mane užsirašys ant metų
dienraštį "Draugą" ir "Darbiiįinką"
gaus dovanų gryno 14 k. auksia fontaninę plunksną "Autocrat" vertės
$2.50.

INDUSTRIJAPLISTŲ BY
LOS.>.

|

Lietuvis gra
borius. Atlie
kame visokias
laidotuvės koplglausiai. tu
rime savo Ka
rabonus ir an
tomobilius.
Taipgi dides
nė dali grabų
patys dirbame.

(kikuuns, N. W. Kampas State ir 1VTadiska.s New son, prieš. Boston Store.
N c w P h l - N. W. Kampas State & Van
rand l l a - Buren.
clmor, m .
ų. Dova-
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Telephone Drover

4189.

-I

Du vartoti četverykų taisymo "1•in-

Tik ką išėjo iš spaudos nnanjagadyniška operete "Pompurėlis", į
kurią parašė gerb. K u n . F . B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb.
muzikas A. S. Pocius. Labai tiinkantl dabartinlems laikams,
Kaina jos yra labai m aiža, nea tik 25c. už viena. Agentams
25 nu oš. nuleidžiame. Reikaląaukite p a s :

Draugas /Publishing Co.

Didėle Gram ofonų Krautuve

ishers" su motoru; geriausiam stovyj
ant pardavimo pas K. Kaplan & S ons
skuros ir taisymo krautuvės.
4608 S. Ashland Ave., Tel. Yards 3 104
Mūsų kainos yra pigiausios.
K. K A P L A N & SONS,
4608 So. Ashland Ave., Chicago, IU.'
Telefonas: YARDS 8404.
llll

Kaina {18.00

Pr. G. M. GLASER
Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas Ir Ofisas
8140 8. Morgan St., kerte SS t
Chicago, IU.
8PBCIJALISTA8
Moteriško,
Vyrtšlcų Ir Valkų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
lkl 9 ryto, nuo nuo 12 lkl 2 po
piet ir nuo 8 iki 8:80 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687.

Užlaikau įgeriausius gramafonus. IKaina nuo $10
iki $215.0(K). Turiu dide\[ pasirinkkima rekordų:
LietuviškųĮ, Angliškų,
Rusiškų ir Lenkiški}.
Kaina 75ce kiekvienas.

Kaina $45.00

NAUJI REKORDAI:

I

•

»• •

f

•m
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"D*umpurelis"

Chicago, lll
|
1800 West 46th Streett
[uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiijiimiiiii Llllllllfffflllllllfllllllfllltllllllllllllllflllllllllllllll

3307 Auburn Ave.,

•'RAČIŪNO
N A U J I JUDAMTEJI PAVEIKS] .AI"
Užsirašiusieji "Draugą" ant metų
112 industrijailistų byloje
gaus dovanų gražaus išdirbinu> Ste
reoskopa su 25 paveikslais ap]le kapaaiškėjo, kad ktuomet Suv.
rę Vokietijos su Belgija vertės Sl. 50.
Iš
karės
lanko:
Rusijos,
Valstijos paskelbiė karę VokieUžsirašantieji "Draugą" ant pusiė meVokietijos
ir
Thirkijos
karės
tų
arba "Darbininką" ant metijt gaus
tijai, tos organizzacijos chicadovanų "Cosmo Couple" writlrtg set
giniai nariai susiirinko vienon frontų. Eztra!!!! Rus jos re vertės $1.00. Už prisluntimo d ovanų
reikia prisiųsti 15c pinigais arbii kra-,
svetainėn ir ėmė sukauti kai- voliucija!| Uliustruotc i kariš- sos ženkleliais.
kos ir Tėvynės dainos, Bus rozerio garbei.
O. P. Rosmanskas,
domi:
Tam
pačiam susirinkime
*
636 Maine St.,
industrijalistų vaidovai be joPanedėlio vakare, į
Sugar Notch , Pa.
kio skrupulo krurstė savuo- d., Jono Bank. Salėje, 719 lst
sius prie maišfrto ir tarėsi, A ve., Milwaukee, Wis
Paieškau Stanislovo
Raudo niaus,
kokiuo būdu pagjgaminti kivirpusbrolio, paeina iš Kauno gub ., RaUtarninko
ir
sered
•s
vak..
šeinių pav., Šilalės parap., Ciubrlų
čus pačioje šalies; kariuomenegeg. 28 ir 29 d., Baž lytinėje sodi. Pirmiaus gyveno Pittsbu rgh'e,
Pa. Dabar nežinau kame jis. Jiis pats
Salėje; Sheboygan, W1 i.
Kažkoks Josejph
Burdall t.? «t vi** <«*T«tirt i , I 4 * » i I ar kas jj žino malonės pranešt i fiiuo
Ketvergo vakare, bi rželio 6 antrašu:
liudijo, kad jis hbuvo privers.
. i
Juozapas Snlaukšta,
fas įstoti industirijalistų or- d., Mendelssohn Sal
u
152 E. 107th St.,
Chicog o, lll.
ganizaeijon, kad gelbėti savo M a i n ^ ' i o c i f p r c i l ]
- >• > i
gyvastį, nes j^im buvo grumo*
Paieškau vietos už zakristljo na ar
jama.
vargonininką; esu jaunas mokinys,

Operete

|

S-—

C

1

i

Tel. Cicero 252.

*

E 379?
E 8797
E 3798
E,-3799
E 2656
E 2326
E 2357
E 3313
E 3340

Bernužėli nesvaliok ir Eisiu mamai pasakyti.
Jau kad aš augau Ir škią nedėlėle (M. Petrauskas),
K u r vėjai pučia ir Esiu garbingras vyras.
Vilniaus Polka ir Tanutsioji naktis. Valcas.
Ant Dunojaus Bangrų. 'Valcas, ir Jūrių melsvumas. Mazurka.
Lietuva, Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
Birutė ir Kur' banguojaja Nemunėlis.
Sukruskime Broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus.
Prirodino seni žmonės iman jaunam mergele ir Kur tas šaltinelis.

E
E
E
E
E
E

Suktinis ir Valą Valuže:e. (M. Petrauskas).
Mifckas ūžia ir Sudiev Lietuva.
šienapiutė ir Kur upelilis teka.
Mano Palvis ir Velniasi ne boba.
Klumpakojis ir Polka 1Kokietka.
Krakoviakas.
<,

3348
3626
3624
1249
2397
2002

Pinigus fralite prisiųsti 1iškalno arba užmokėti tuomet,
,
kuomcf-.ttavora priimat*.
į ' Katalogą k e k o r d ų ir t: ra ma fonu siunčiame dykai.* '
ribiflcau la»lcrO<l>iu, žiedo, braiinxaQc^y ir kitus auksinius* ir * s i d a b r e
1 1 J »*us U a i k t u s taipgi visas esančias lietuvių- kalboj knsįgjas.
KĮ^AUTUVĄ A T D A R A N E D Ę LLloMIs.
Telefonas DROITŽR 8167.

t •tI •

K. S. NAIKELiS

Chicagoje Raudonojo Kry
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
žiaus kampanija, kaip žinoma,
CHIRURGAS
dar pailginta šiai
savaitei.
4847 W. 14th St., Cicero, Dl.
Dabar tęsiasi visu nepaprastu
VALANDOS: nuo 9 lkl 12 >l
ryto, Auo 8 iki 6 po pietų,
smarkumu. Šia savaite turi
nuo 7 iki 9 vak,
Nedėlioms:
nuo 9—12.
but atlikta, ko nebuvo pada
1
ryta praeita.
gailu vesti chorą. Jeigu kurktm iŠ
Sunkus
apkalti]
gerbiamų
klebonų reikalingas b učiau,
mimai spauLigšiol surinkta apie 4 mi
i
: i.»
A ^ L f l - I C F Ė D E R A i UOS
meldžiu atsišaukti sekančiu adiresu:
džia
industrijalisl
;tus.
lijonai dolierių. Reikia surink
S. W. R.
CENTRO VALDYĖ A:
llll
4520 S. Hermitago Ave., Chicag o, 111.
Moteriški Branzalietiniai Ijiikroti 6 milijonai.
Rezid. tSS S. Ashland Blvd, Chica
I 'J
Ll
Drnkoojamos Maši
dėliai. Kaina nuo
Telephone Haymarket 2544
PRISIPAŽINO ]PIKTADAnėlės. Kaina nno
-!•
C. ••
Pinn.v K a n . J. AJ nbotas,
Paieškau savo vyro Jurgio Jijrgelo
RIS.
GRAŽI ŠEIMYNĖLĖ.
53 Capital Ave., Hi rtford. kuris gegužės 28 d., S. m. nuo inanęs
Policija areštąivo Martiną
pabėgo pasiglemžęs pinigus—17C10 do•
Conn.
•
lerių. Jis paeina iš Kauno gub. , Ra- RUSAS GYDYTOJAS Ir C H I R U R G
./
Vakar Union geležinkelio McDonald, 5630 SSo. May gat.,
šeinių apskr., Žygaičių parap., DabSpecialistas Moteriškų, Vyriškų,
J . Jc BUDRIK,
Pirm.
pagelb.
J.
C
rebliurupinų
sodžiaus.
Su
juo
Chicag'c
Vaikq ir risų chroniško ligų
ijc išstotyje būrys žmonių lydėjo kurs prisipažino Bnušov s Chargyvenau arti šešis metus. Yra vidu3343 So. Halsted Street,
]
Chicago, m i r t i s .
gat. nas t 425 P a c ą S t , B Utirao- tinlo uglo, mėlynomis akimis, turi Ofisas: 8354 S. Halsted St., ChJca
vieną kareivį,
iškeliaujantį l e s Lartz, 5217 Kacine
.
Telephone
Drover
969V
• { blškj Iškeltą antakj. Mane palilko su
sjtovyklon. Paaiškėjo, kad ta Lartz kaip vakar• turėjo iške- re, Md. - , .
VALANDOS: 10—11 ryto
2—8 PO
mažu kūdikėliu. Jeigu kas praiįeStupietų;
7—8
vak.
Nedėliomls
10—12
mėt kur jisai randasi tai gausi te 10
d.
sai "būrys" yra kareivio na liauti karės stovy]klon.
Raštininkas, Kun. P. Ko- .dolerių
dovanų. Mano antrašas:
ttiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll ĮIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiitiiiiitiiiiiirĮ
miškiai ir artimiausi giminės.
mėšis, 3230 Auburr Ave.,
Marijona Jurgelienė,
A R T U R I T E JTES1
TROPŲ SKOLINUTKĄ?
Matian Bouzek,:, 3048 So. Chicago, HL
Tas kareivis buvo Thomas
4504 So. Paulina S t ,
Chicago, 111.
Mes iškolektuojame mmo nestropių skolininkų senas
*
iip* • » » » » • » » » • » » » » » •
• • » • » • • -a
ir neatgaunamas skolas,i, notas ir visokius beraštiškus
Murpliy, vienas iš dvidešimts Clifton gat., nužucidė savo žmoskolų išieškojimus su pi>aluklals ant nuošimčių, nuo
privatinių ypatų, biznieiirių, kompanijų ir kitų. Nepai j
Iždininkas, Knn. < r. Ma
F. B. B R A B C H U L I S
vieno vaiko Timothy J. Mur- na ir pats pasidaarė galą.
Paieškau savo brolio Adomo Urbosome kokia skola yra ir• už ką, bile tik teisinga, mes
tulaitis, Secred Heaj t Rec- no; paeina iš Suvalkų gub., Marigalime j u m s iškolektuot>ti tiesiai a n t nuošimčių, neLIETUVIS ADVOKATAS
phy, gyvenančio po num. 611
jampolės pav., Balbieškio girtlnos,
reikalaujant nei vieno cento išaugšto. Paraėgriniraas ir rodą S
ATTORITEY AT LAW
Po num. 3513 Union ave. tory, P . O. Silver Creek, Gudelių parap., Kalinių kainrne>. Jis
West 54 place.
jums nieko nekaštuos.
Taipgri prie to viso turrime drauge savo ofise gabius ir Ištiki- S
pats, ar kas kitas, malonėkite pra__ Jį stotin palydėjo
tėvas, ant porčių atrasttas rupestin- New Philadelphia, I
105 W. Monroe, Oor. Clark St,
mus advokatus, kurie veeda visokias provas civiliškuose ir krl- 5
nešti jo adresą, nes turi labai s1rarbų
minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuo- S
Room 1207
Tel. Central 220
reikalą.
motina ir aštuoniolika broliu gai suvyniotas 3 mėnesių se•
se
ir
kitokius
nuostolius. Reikalaujjantiems gero ir gabaus advokato, rau- ;
CHICAGO,
ILL.
Iždo globėjai: A. BajoPetronėle Urbonaitė,
" sų ofise visados atrasite ant kiekviceno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus Z
ir šešerių. Du kitu broliu jau numo kūdikis. To)licija nuvežė
S_ ir rodą, nieko neimame. Rąžykite tarba ateikite pas mus šiandie.
Chicag*y, 111.
Gyr.: 8112 South Halsted Street
riūte, 723 Saratoga 8 ;., Bal- 2311 So. Leavltt St.,
S
MUSŲ OFISAS Y R A ATDARAS diel ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, S
kareiviauja. Kadangi prie to Šv. Vincento prieeglaucon.
Telefonas: YARDS 2896
_______ —
S
Seredomis
ir Pėtnyčiomis nuo 1 poo pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketver- s
timore, M d , M. T U K asonis,
prisidėjo dar giminių, pasida
i
gaiš
ir
Subatomis
1 po pietų iiki 9 vakaro. Su viršminėtals reikalais S
Paieškau darbo už šoferi (ir kaipo
. s 5 kreipkitės pas m u snuo
ypatiškai
ar laaiškais ant sekančio antrašo:
įested.
už
mechaniką).
Turiu
šoferio
1
320
First
Ave.,
Hoi
aisni.
rė* gražus palydinčių
būrys.
INTERSTATE L E GAL
i
Esu blaivus vaikinas.
Atsiša ūkite
SERVICE AGENCY,
Pa.
B 3114 South Halsted Street,
:--:
• Timothy Murpliy su savo
greitu laiku ypatiškai ar per hiišką. | g ^ » W » » » » » » » » « W » » i
:-:
:-:
Cbicago, Rlinois. S
•s?
Meldžiu pažymėti klek galėsite moTel Drovar 7042
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii iiiifiiiiiiiiiiiiiiiiifftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinTi
žmona turi 10 dukterų} ir 11
kėtl. Antrašas:
«unų.
J]SV.
ANTANO DR-JC S AD
Anton Mikelionis,
s
4183 S. Maplewood Ave. r Chicag o, 111.
LIETUVIS
DKNTISTAS
MINISTRACIJi! I
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
KARĖS DARŽAI.
, Nedėliomls pagal sutarimą,
Waukegan, UI.
4711 SO. ASHLAND AVENUK
ANT PARDAVIMO.
arti 47-toa Gatvės
Su karės daržais Chicagoje
Parsiduoda:—pieninyčia pardu<DdanAleks Jankauskas — )irm.
fiėra taip, kaip tikrai turėtų
ti 6 kenus pieno. Pardavimo priiežasj 919 — 8th S t ,
tis: savininko Ilgos.
but. Kadangi aprokuota, jogei šįmet iš tų daržų kur-kas
F. Zeman,
Telefonas: PULLMAN 342
Ant. Semaška — raštu
2053 W. Coulter St.,
Chlcag<5, IU.
mažiau daržovių busią surink
Dr. D. J. BAG0ČIUS
1408 Lincoln St.,
LIETUVIS GYDYTOJAS
ta, kaip perniai.
1b.
IBlend vežimų
I R CHIRURGAS
Ant.
Bakšys
—
iždinir
kas,
iiiiiiiiiiiiimniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMi
Tuo reikalu daug rupinaąi
pardavėjai ir daug kran
Išeidamas į kaurę turi par10781 SO. MICHIGAN AVE.,
1327
So.
Victoria
St
tovių pardaoda ta pačia
I J08EPH G. WOL01
ROSELAND, ILLINOIS
valstijinė apgini^o taryba ir duot viską. Yra geriausia ir
•»
»,«» — .K
kava p o t o c >
IJ30TUVIB APTOKAT2I8
L. Bakšis, Fin. rast.,
ragina žmones
apdirbinėti
Kamb. 324 National Life Biri
didžiausia rakancdų krautuvė
Riešučių Šviesttas
COCOA
OERIAUSI8
19 8o. LaSalle S t ,
DAERY
1331 So. Park Ave.,
tuščius lotus, kadir mažiau
Labai
getas po
BVTESTAS
Geriausia
Bankes
Vakaraii
1686
Milwaukee
Ai
SVIESTAM
ant Bridgeporto. 1Turiu tik kesius žemės gabalus.
Iždo globėjai:
sulygina ra Ą J A
Cantral CSft
bent kokia, U L l .
Rasidence HnmbuJd t?
lias dienas laiko,>. Norintieji
1. Makuševiče,
1-1 • • .
'
^
CHICAGO. ELL.
biznio
pasiskubini
kitę.
liunan po num. 1721 So. Hal2. P- Kazdeleviče,
I O R T H 8IDB
iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiifiHiiiiimiuii
1«44 W C n l c a g o s U t į W. Und st.
sted gat. ir išsinešė 35 dol.
BOUTH STDsl 4M W. Divlsion st
t m
M l l w a n k e e a 1836 Blue Islandi
Maršalkos:
2612 W. Nortb a
7 I t W. Nortb a.
1171
Milwaukeea.
Wentwortba S44t
smulkių pinigų.
Linooln av.
l t f A Miiwaukeea. 1217 8. Halsted mlt BtSS
Pr. Dapkus,
Aklo Specialistas
1417
B.
Halstad
st
Bt
Talefonas: McKINUST 67<14
1811
&
Halsted
s
1144
U n e o l n av.
l B l t W. Madlson
Patarimas
Dykai
1411
M.
1818
W.
l
l
t
k
st
B.
Asblanda.
t.
38I«
W.
Madlson
4711
M. Galinis.
3 2 2 4 S o . Hal
st.
Praeita savaitę^policija aDr. A. K. RUTKAUSKAS5
Offiso Adynos: nno 9 U ryto IU S
Pr. Kftntnrmiskfls. Km gius.
vai. vakare. Nedėlioms 9 iki 12.
r*>&Tnvn 1 i)fi y.mrmns
\V7. v i s r u
CHICAP.O
i
4

DR. A. A. ROTIEi

i

Geriausiai Pro
ga Noriunčiam
Biznlio

Dr.C.Z.

w

i *

f
n

BANKE
C0FI

1S>c

43c

Kūlis Furnituiire

$5.00 iki $50.00

$10 iki $75

29c

Dr. A. R. Blimsnfiial 0 . D.

4649 S. Ashlanrt Ave. Kamp. 47 Bt
Telefonas Yards 4817.

kTIOTOT

"DRAUGĄ. M

