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VOKIEČIAI PAKILO NAUJON OFENSYVOIS
ŠIUO KARTU FRONTU TARPE
NOYON IR MONTDIDIER

TEGU ŽINO TIKRĄ KARĘ,
SAKO TEUTONAI.

VOKIEČIŲ KARIUOME
I

Džiaugiasi, kad nard. laivės
veikia Amer. pakraščiais.

NES STOVIS

NUSKANDINTA NARDAN
ČIOJI LAIVĖ AMERIKOS
PAKRAŠČIUOSE.

Bolševikai prievarta ima
kareiviauti darbininkus

Tokia žinia gauta Atlantiko
KĄ PASAKOJA NELAISUoste.
Amsterdam, hirž. 10.— Vo VLAI APIE VOKIEČIŲ KA
kiečių lnikraščiai dnug notos
RIUOMENĄ.
Atlantiko Uostas, birž. !».—
pašvenčia npio vokiečių nnrVakar
čia gauta žinia, kad ailnnėių laivių veikimų Ameri Moralia stovis palaikomas me
tnerikoniškas
kari*>
lniva>
lagystėmis.
kos pakraščiais. Sako, togu
Nortli (’nrolinn pakraščiui*
Amorikn žino, ką reiškia tik
Su Anglų Armija Francu- užtiko vokiečių nardančią lai RUSIJOJE PRAVEDAMAS SUGRĮŽO LAIVAS SU MALI
roji kari*. Sako, togu ui laivių
vę ir nuskandino.
PRIVERSTINAS KAREI
TU.
veikimų nerugoja. Nes kaip sijbje, birž. 10.— Pusi baigų*
Karės
laivas
nardančią
laitrriiąjai vokiečių ofenzyvai
VIAVIMAS.
talkininkai
mėgina
vokiečių
AMERIKONAI SMARKIAI VEIKU
Atlantiko Uostas, birž. 9.—
moteris ir vaikus liadu marin vakarų fronte, talkininkų ar vę vijori per kelias valandas
Londonas,
birž.
10.
~
Gnu
’
1
nuolat
npšaudydauias.
Susek

Čionai atgal sugrįžo vienas
ti, togu žino, kad ir vokiečiai mijų vadai šiandie užimti gal
TIES MARNL
ta,
kad
tai
buvus
l'-.
’
d
laivė.
žinių,
kad
rusų
Isilševikai
pm
vojimu,
kokioj
vieloj
von
Hingarlaivis su maistu. Garlaiiį
gnli tų polį daryti.
vedę
priverstiną
kareiviavimą
Teėiau
šita
žinia
nepatvir

už Hmi myliu nuo krašto vnn(Reiškin, vokiečiai
laimi denburgas pradės naują, ket
PRADĖJO OFENSYVĄ 20 SVARBUS PRANCŪZŲ LAItinta.
darbininkams ir valsticėiuiiiJ-. denvne užpnolė nardančioji
virtąją,
ofensyvą.
MYLIŲ FRONTU.
pradžiugę savo nardančių lai
MĖJIMAS TIES YPRES.
Sakoma, jngei tas daroma til Inivė. Nebuvo kuo ginties, to
Paimti nelaisvėn vokiečių
vių veikimu. Bet neilgai reiks
LAIVAI
BUS
KONVOJUO

dei,
kad Rusijos išlaukiniams dėl apsisuko ir pardūmė atgil,
PARYŽIUS, biri. 10.—Va Amerikonai eina pirmyn Mar- pasidžiaugti toms laivėms A- kareiviai pasakoja, kad Vo
ir vidujiniams reikalams grū kad apsiginkluoti ir išnaujo
JAMI VISAIS PAKRAŠ
ne fronte.
kietija šiandie priversta ka
kar vokiečiai pradėjo naują omerikos pakraščiais).
mojąs
pa rajus. Suprnntamn, plaukti.
ČIAIS.
riauti arba žūti. Taigi veiki
fensyvą
prieš
talkininkus
pavojus grūmoja pnti<*uis 1k»1Nnrdnnčinji laivė geroltą'
Londonas, biri. 10.—čia pas
V O KIEČIAI PLEKUOJA
mui prieš talkininkus nesigai
Prancūzijoje. tino kartu tarpe
šcviknms.
prieš
kuriuo*
sukypilą vijosi garlaivį.
Washington, birž. 1(1.—Kn-.
lima nei kareivių, nei kitko.
Noyon ir Montdidier, Pikai- kelbta apie laimi svarbų pran
VEIKTI JŪRĖSE.
res
laivyno
ibąmrtniiientns
'
’
n
i'
n
iri<»
ni>ų
partijos.
Tas roiškin. knd nnnlnnčios
cūzų
laimėjimą
Flandrijoje.
Tarpe nelaisvių yra ir to
dijoj, 20 mylit? ilgio frontu.
Karės
komisarijutas
gnnn
laivės dar veikin Amerikos
Milan. Italija, birž. 10.—Čia kių, kurie tvirtina, kad vokie nusprendė -prie kiekvieno gar
Pusiaunakčiu buvp pradėta Prancūzai vokiečius, būtent,
na
pienus
kunveikinus
praves

(inkraščiais.
išl.loškė
iš
pozicijų,
kurios
laivio,
plaukiojančio
Ameri

yra žinių, kad Vokietijos ad čiai užvaldysią visą žemės ap
ptiėlęs talkininkų
pozicijų
ti konskri|N*ijų npskriėiuose
skaitėsi
raktu
prie
kalno
Roumiralitetas ruošiasi
mušin skritį. Daugelis tų tvirtina, kos pakraščiai- pristatyti kon
bombardavimas. Praėjus ketu
kad karė busianti laimėta šj- voją (sargybą). kad apsaugo Maskvos. Petrogrado. Dono i r . NUSKANDINTA 12.000 TOrioms valandoms vokiečių in ge, vakaruose nuo Kemmel. prieš talkininkus jūrėse.
NŲ CUKRAUS.
Vokiečiai panešė didelius nuos
ti nuo nardančių laivių už Kulionimis, ty. ten. kur 1m»Iš<*fanterija stoįo atakosna.
Sakoma, visų karės laivų metai. Kai-kuric svnjoja net
vikni
kol-kas
stiprinusiai
Initolius. Prniyuzams teko ne
puldinėjimo.
komendantams įsakyta būti pasisavinti Amerikos miestus.
Bombardavimo
pradžioje
Washington, birž. 10.— ftakos-i.
laisvi ų.
Nelnisviai pasakoja, kad
Karės Inivni su didžiausiu
pasiruošusiems.
buvo numanoma, kad vokie
Maisto stovis Rusijoje vis lies maisto tvarkytojas ITooPrancūzai Belaisvių paėmė
von Uindenbprgas turi milži atsidėjimu tėmijasi, kas vei
čiai pulsis ar ant Amiens, ar
Daugelis vokiečių kari* lai
ver paskells'*. knd nnnlnnčios
dar nepagerėja.
nišką armiją. ftinndie atsargo kias) Meksikos užlajoj.
J
ant Paryžiaus, ar gal vienur ir ties HūIIuch, aplink Lens. vyno aukštesnių ofiderių at
laivės Amerikos pnkrnščinis
Porto Kiro Hikorai,. rthirol.;
_ w„Ulin(.,„n. hir;
je randasi kelios visai naujos
Lys išpjovoje anglai paėmė
ir kitur.
šauktu iŠ Šveicarijos. Visokie
nuskandino 12.INNI tunų cuk
divizijos, kurios buvusiose o- luote vo nuoliko \ oki.-l.jo.
vokiečių kulkosvaidžių.
m!liiil(> |viirk>,l(jn, „<K). raus.
urliopai laikinai suspenduoto.
žino kartu vokiečiams ne
fensyvoso nedalyvavo.
šiauriuose nuo Allicrt ir
|...vnl.hnn,,
Anų
t,T,<•>,,
Mikimui
Reiškia, knd dabar bus si
pavyko
briauties dideliais
Ramiose fronto vietose sto Kvcdijos Konsiilis. ]iaeinąs is
pietrytuose nud Arrns, kur
GEN.
PERSHING
VEDĖ
ti Kiiro|M»n ir tenai nmctiiškni siaurintas cukraus vartojimas
žingsniais. Prieš save sutiko
vi apie 20 divizijų. Apie 30 Vokietijos. Vis tai surišta su
veikia kanadiečiai, seka smar
-AMERIKONUS MUŽUT.
patikrinti maisto stovį.
minkštiems gėrimams.
pasiruošusius prancūzus ir adivizijų jkt kelias savaites ne vokiečių nanlnnėių laivių vei
kus artilerijos veikimas.
marik&uus. Net, anot prancudalyvavo mūšiuose ir jos sjm*- kimu.
Amerikonų-prancuzų
ka
Washington, biri. 10.—Čio
sų karės ofiso pranešimo, vo
ci jai i ai lavinamos.
Karės laivyno departamen
kiečiai sutiko smarkų paai- riuomenė vis dar smarkiai nai paaiškėjo, kad andai ame
Taigi išviso atsargoje pasi to s|M*cijnlė komisija |H*r/.iuriveikia
Marne
fronte.
Poscnorikonams, kurie paėmė mies
x priešinimą.
Ktus naajam mnlię fronte.Tei rtwu.lžin prizininkę nignl tų Cuntigny, Pikardijoj, vado daro npio GO0 tuksiančiai ka nėja dnugylies visokių išradi
reivių, katrie kas valanda gn mų prii*š nnnlančias laiv«*s.
vavo asmeniškai pats gen.
pa ir amerikonu. Sopranui
li būt pasiųsti musių linijon. Tų išradimų yra apie 65.<MH».
Paryžiaus karės ofisas pra- pcndiing.
B
I
ma, jie dabar turėjo atsidurti
1917 metais kaizeris, kaip
I
B
neša, kad vokiečiams nepuri-. Kaip žinoma, tenai vokiesu vokiečiais,
pasakoja nelaisvini, vakarų RE P UB LIKO NAI PRIEŠI
sekė
dvi
didelės
atakos
prieš
,/-.j
n
į
lwnp
jyi
didelius
nuostožiniose
buvo
fronte turi*jo 128 divizijas, gi
Pereitą utarninką. 4 d. birželio. Chicagoje buvo įsteigta
naujni laimėtas amerikonų- j*,UM<
NASI MOKESČIŲ BILIUI.
pranešta, kad minėtam fronte
Rusijoje, Rumunijoje ir Bal
taip senai laukiama organizacija — “Katalikų Vieny
prancūzų pozicijas Bouresvokiečiai yra sutrankę skaitkanuose — 77 divizijas.
bė
“. Prie tos “Kataliku Vienybės“ galės prigulėti visos
Washington, birž. UI. —
clies-le-Tliiolet Paimta vokie DIDĖJA S. V. PREKYBOS
Uagaa armija*.
Pradednnt šitą ofensyvą ko Kaip žinoma, vyrinusyliė indnkatalikiikos draugijos. Ohicagos ir Illinojaus valstijos,
čių nelaisvių.
LAIVYNAS.
knip pašelpincs, taip ir idėjinės.
vo 21 <1. Hindenbnrgas prieš vė kuiigre-iii Liliu, kad ulei
NUSKANDINTA DIDELIS j Augščiuu ant Soissons visa
Kaip prakilniai skamba ir kaip daug reiškia tie žodžiai
talkininkus panaudojo apie nanėinis metais karės inokesmūšių
linija
talkininkai
stip

Washington, biri. 10.—Suv 1G0 — 170 divizijų.
“KATALIKŲ VIENYBĖ".
ITALUOS KARĖS LAIVAS.
tys gyventojams butų padi
riai laikosi ir vietomis pasi Valstijų prekybos laivynas
Lai vienijasi katalikai kiekvienos tautos, lai vienijasi
Gi šiandie Vokietija visam
viso pasaulio katalikai, o bus tai tokia pajėga, kuri at.TU atliko vokiečių agentai varo pirmyn. Vokiečiai nei auga kaip ant kokių mielių. vakarų fronte turi apie 200 dintos dvigubai, šįmet tų mo
gimdys pasaulį. Juk Kristus gyvybę žadėjo visiems į Jį
nemnno pasistumti toliau*. Neskaitant transportų ir visų divizijų, gi rytų — 35 divizi kesčių buvo 4 milijardai dol.
Ateinančiais
metais
norima
•
“
!
tikintiems.
biri. 10.— Laikraš Tegu jie džiaugiasi, ką yra kitų laivų, katrie priskirti pa jas.
rinkti 8 milijardai.
Kol tarp musų nebuvo vienybės, nesisekė mums musų
tis Gazetta di Tribūnai i pra laimėję, kad te visa nepraras tarnauti karės laivynui, pre
Austrija, Bulgarija ir Tur
darbai.
Ką vieni statėme, kiti griovė. Daugelis klausė vi
Ilepublikonų
atstovai
kon,
sėta, kad vokiečių agentai ti. Nes su amerikonais nėra kybos laivyne su praeito sau kija turbut nepasiųs vdknrų
sokių
klaidinančių
obalsių ir agitacijų. Daugelis savo cen
snplaišinę ir nuskandinę ILu- juokų.
sio mėnesiu buvo 26,742 laivų frontan savo kariuomenės. Te gr<‘w priešinasi tokioms augtus
dėjo
velnio
valdžios
išplatinimui. Daugelis, nesupras
štoms mokestinis. Jie sako *
IljoB karės laivą Benedetto
Tarpe Noyon ir Montdidier 10 milijonų tonų intilpimo.
ėjau tos šalys npsiėmė savo kn
dami
ką
jie
daro,
ardė
ramybę
parapijų, griovė katalikų
knd prie šiųmetinių mokesčių'
Brin. Laivai) buvo padėta veikia artilerija. Pasakojama,
Suv. Valstijų prekybos lai reivius panaudoti prižiūrėti
vienybę.
laikrodinė mašina, padirbdin kad tame fronte vokiečiai yra vynas šiandie užima pirmąją visokią komunikaciją pačioj užtektų pridėti 2 milijardu
Dabar to nebebus, dabar visi už vieną, vienas vis visus.
ta Vokietijoje. Iš mašinos iš sutraukę skaitlingąsias atsar vietą po Anglijos prekybos Vokietijoj ir kitur, kad pn- dauginu, liet ne 4.
Vienybėje su apaštalų in pėdini n. savo arkivyskupų, vie
ėjusios kibirkštys pakėlė lai gas.
nybėje su žv. Tėvu, tarpe broliškai susivieniję mes galė
laivyno.
liuosuoti nuo to užsiėmimo vo
400
ŽUVO
AMUNICIJOS
ve gaisrą ir ištiko plyšimas.
sime
tikrai didžius darbus nuveikti kaip Bažnyčiai, taip
Daugelis militarinių kritikų
kiečius kareivius, kuriems yra
Policija daugelį intarinmų išreiškia nuomonę, kad sekan NAUJI PRANCŪZŲ MOK reikalinga veikti Prancūzijo
EKSPLIOZUOJE.
ir Tėvynei.
Jau 23 draugijos, paželpinės ir idėjinės, įstojo pradžiai
žmonių suareštavo. Atrasta ti vokiečių ofensyva ant Pa
SLŲ AKADEMIJOS NARIAI je.
į Ohicagos ir HL valst. R. Kat. Draugijų B^hingą. Atei
Maskva, birž. 10.--44N) žmo
daugelis laikrodinių mašinų ryžiaus ar tik nebus pradėta
Nelnisviai sako, kad šiandie
nantį utarninką, 11 d birželio, bus naujas “Katalikų Vie
nių žuvo amunicijos eksplio(bombų).
frontu tprpe Marne ir Mont
Paryžius, birž. 10.—Prancū Hindenburgaą. turi milžinišką
nybės“ suslrintimas. Tame susirinkime rinksime nuola
zijojo mieste Jassy, Rumuni
Benedetto Brin buvo naujas didier.
zų Mokslų Akademijos nauji kariuomenę, kurią pavartos
tinę
valdybą (Ligšiol veikia tik laikinasis komitetas).
joje, gegužės 30 <1.
laivas, 13,400 tonų intilpimo.
Tai gražus plotas. Jei vo nariai bus parinkti ateinantį Į sekančiam užpuolimui,
Taigi pageidaujama, kad utarninke įstotų į tą Sąjungą
kiečiai ten norėtų veikti, jiema šeštadienį. Tie nariai bust i Morali* vokiečių kareivių J
daugelis naujų draugijų.
-fl
NAUJAS REICHSTAGO
reiktų didžiai skaitlingos ka prezidentas Wilsonas, kardi stovis, kaip sužinota, nustato nų nuskandinama jūrėse, knip
žiūrėkite, kokį didelį darbą priei akis turime jau ii
pat pradžių. Reikia tinkamai prisiruošti prie 4 d. liepos
riuomenės.
nolas Merder ir Signor 8a- mas melgystėmis. Vokiečių atgabenama į Prancūziją; kad
spvaikičiojimo. Tai musų ištikimybės Amerikai dlenA.
amerikonai
sknitlingni
ncsu«landra, buvęs Italijos premje vyriausybė tarp savo kareivių
Musų
pirmo rimto pasirodymo diena. Dd tai dienai mes :‘Hagae, biri. 1(L-Vokiettplatina visokias neteisingas pėsią atkeliauti Prancuzijon,
BARO APIE OFENSYVĄ ras.
turime būti jau gerai susiorganizavę, žinoma, čia veiksi
Finais.
vokiečiai pirmiau to įveiksią
MAKEDONIJOJE.
jos reichstago pirmininką ii*
me
išvien ir su kitų srovių lietuviais. Bet Ui tiekviensme
Herr Fehren
Visupirmu tvirtinama, kad talkininkus; kad atkeliavusie
DIDELĖ KUEVZ SKBPU0veikime
katalikų pajėga bus stipriausia.
birž. 10.— Vo
karė kuo veikiausiai busianti ji amerikonai esą nervingi,
• ZUA.
Draugija.
įstodama, moka į centrą 60c. įstojimo ir 60c.
kiečių laikraščiai spėja, kad
pabaigta; kad Vokietija neį neatlaiką nrmotų griausmo,
metinio
mokesnio;
išviso 11.00.
biri. 10b—Kao- trumpoj ateityj bulgarai pra
biri. 1O- 100 veikiama; kad vokiečiai ka nepralavintL
Vaitai visi į sustatatimą 11 d. birželio tv. Jurgio sve

NARDANČIOS LAIVES VIS DAR VEIKIA
AMERIKOS PAKRAŠČIAIS

Bet atrado talkininkus stipriai
pasiruošusius

CHIGAGOS LIET. KATALIKŲ
DRAUGIJOMS.

■e kasdien vokiečiai bombar dėsią'ofensyvą Makedonijoje Žmonių Žuvo ir 600 sužeista riauja apsigintai ui; kad Suv.
Tokiuo tai budu vokiečių
duoja Paryžių toli šaojamo- vadovaujant vokiečių genero amunicijos ekspl iozi jojo Žale Valstijos yra tik pilnos pasi-1 kareiviuose palaikoma moraKijevo.
'
lui Liman von Sandora. *
girunų; kad daugiau ameriko-ilis stovis.

tainėn!

KOMISUOS

ftnnadicnia, Bu

O R K U B X S

DRAUGAS

vo pririšto* moterystė* ryiiab
prie buriaazijoa vyrų, luta labai

Ukininkąvimas Kares Metu.

Pirkite “Draugo” Šerus

trukdė įmonių ranča vystymą** ir

ii ko kildavo didelė* neteisybė* ir
Gyvaoja pora skirtingų nai plačiai naudojamasi ir biDALYVAUKITE KONTESTE
ISiSID nelygybė*. Aitie rimti argumentai priemonių vesti ir apdirbinė- čių produktu-medomi.
•DRAVOO
” IlKMDIlOVt F1*ATlWA DtZN|, t’tTAT
_____
SvbOm* bf privertė anarchistu* iileitti seka ti daržus prie namų karės
Pirmiau Afnerikoje buvo to
inouia tanų o-unTALArsiiLUiiuro* kaivai J prauoa* rvatistinro oa, lao. mą nutarimą:
metu. Apie tai visuomet gali kios galybės zuikių, kad troš
Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų ui
........... -r* M.bO i*** "f. <*«A Swee(, CMc*«c IUtoote
1). Nuo 1 kovo, 1918 metų. pa
ma
gauti reikalingų paaiški kių auginimas neapsimokėda
•r.jr,-. •— •nf>'4» • • • SOS*
I MaAtalry *114,
$25,000.00.
naikinama vyrų tetai* turėti mo
B rinm M*fcte*l* *«a»ertAta po 3c.
nimų žemdirbystės departa vo. Bet šiandie, kuomet dau
šėmi no tik neprapuls, liet, greieinusiai nca ge
TKUuu
or
eiustiuniofri
terį tarp 17 ir 32 metų amžiau*.
Praanmarat* tavkasl U knlno. I .ni
mente.
Kam
daržo
apdirbinčgel
vietose
uždrausta
šaudyti
akaUoal nuo ulnirMjuio dlanoa, o«,
rą
pelnų.
............ AAO«į Moteriškė* amžių parodo metrikos
B* ano NanJu Matų. Norint parraal*
nenaudingas laukinius žvėrelius ir todėl
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau,
................ nuo į urba |iūMportaa, a jeigu tokių ne- jiinos pasirodo
ayU adraaa rlaad* raikla .irLaivatt m* aaoaiA*
t aanaa «dr«a*a. Plnlcnl tariausi* Iharadar'a Bditto*.................. |A00 l.utlj. tai apie jo* metui Nprendžia ir nepelningas daiktas ir kas pačių zuikių medžiojimas ap
kaip vieną šėrų.
ųaU Uparkant kraaojn ar ai p rasa
At Inu—taaofe 3o a Copr. Adrc*-1 komiteto* sulyg joa išvaizdos ir neturi tara tikros žemės tam sunkintas, viskas kitaip atsi
Gera proga induti pinigą j prakilnų ir pelningą
tfoaar Ordar" arh* Įdedant pinigu,
biznį.
tialu* raina oo appUu.Uoa.
i liudininkų parodymų.
raciatruota UUk*.
tikalui, tasai gali užsiimti ki mainė.
Broliai katalikai ir sesers katalikės! “Tmlrima
2) Aitai pa ra grafai nepaliečia tokiais prie namų darbais: ga
UI
Paprastų ir belgijinių troš
savo dienraštį į savo rankas; patapkimo jo savinin
—.
- . -—
... moterų, kurio* turi daugiau kaip Ii užlaikyti bites, gali auginti kių auginimas šiandie visiems
800 W. 46th St.
T«l. McKinley 6114
Chicago, III, | 5 vnikuiu
kais.”
vištas, troškius ir tp. Karės patartinas. Auginant troškius
Dabar eina lenktynės—k < m testas, kurs baigsis
3) Vyra*, kuria turėjo pačią iki metu, kuomet mėsos kaina pa galima iš jų gauti laimi pigių
31 d. spalių šių 1918 motų. Kontesto gali dalyvauti
žio], turi ją tuojau* ii privatinė*
kilusi, tos užsiėmimas kiekvie ir gerą inė*są. Pirm karės Ang
Pirmadienis, Birtclio 10 d., šv. Mmgrito.-.
arba tam tyčia susidūrę komitetai, arba ir pavieniai
nuoNivyhėa paliuosuoti, teėiaun ga
nam yra naudingas. Tokius lijoje troškių auginimas buvo
Antradienis, Birželio 11 d., Kv. Baniulio.
žmonės.
•
li prio jo* kreiptia, kada nori.
darbus pati vyriusyiiė jui- žymiai prasiplatinęs. Tačiau
Visi
dalyvaujantieji
kontesto komitetai (arba
Jeigu vynu aitam nutarimui bui
remia,
nes
vyriausybei
rupi,
nežiūrint
to,
iš
kitų
Salių
traš

g pavieniai), kontesto laikui pasiliuigus gaus dovanų
prieaituma, tai jia neteka nurodytų
kad šiandie maisto pakakti kių mėsos per 20 tūkstančių = tam tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Bo to dar
aitam nutarime teisių.
4) Sulyg Aito nutarimo, viaos nai butų šalies gyventojams, tonų kas metai buvo impor g ticins kontostautains (komitetams, ar pavieniams).
= kurio tuo laiku prisius dauginusiai aplikacijų į Sėrižinios. Mes daug tų žinių iš i m,,h ri" pal i ūkuojamo* ii priva- veikiančiai įcariuomenci ir tal tuojama.
RAMINANČIOS ŽINIOS Iš
Kaip matome, yra daugelis 5 įlinkus kartu su gatavais pinigais—tie gaus dar cxLietuvos paduosime “Drnu- t i nė* nuoMvybė* ir lieka bendra kininkams.
LIETUVOS.
nuosavybe.
»>
Aiandic paukštienos reika priemonių apsirūpinti pigiai 5 tra dovanų.
P’
1-oji DOVANA—“knygynas už $200.00 ir 3
5) Tvarkys Ir prižiūri*’ šituo* lavimai yra dideli. Del nugštų valgomais produktais ir pigia |
“Draugo” redakcija yra ką
=
kopijos
“Draugo”, už dyką—spagui nurodytų
dalyku*
Saratovo
Anarchintų mėsos kainų praeitą žiemą mėsa. Tik reįkia nepatingėti
.tik gavusi vieną numerį “Tė- “DARBININKO” GENTINIAI
adresų natol, pakol “Draugas” eis.
Kliubą*. Į tri* diena* paakelliimo daug naminių paukščių iš ir pasekti tuos žemdirbystės ‘į
LEIDINĖLIAI.
' vynės Sargo” (No. 1(1, 16 ko
2- oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 3
£
šito nutarimo viaoa moterį* priva mušta. Šiandie Suv. Valstijose
departamento paraginimus ■ ir
vo) ir “Liet. Aido” vieną nu
“
Draugu
” kopijas už dyką.
lo užxinegi*truoti, paduoti uvo
L.
I).
S.
Literatiškoji
komiyra
dešimts
nuošimčių
ma

patarimus.
Ypač
pavasario
3- ioji, 4-oji, 5-oji, G-ojų 7-oji, 8-oji, 9-oji ir
merį. “Tėvynės Sorgo” rė
pavarde* ir tt
žiau vištų, kaip normaliais metu tinkamiausia imties dar
10-oji
dovana—po 3 “Draugo” kopijas už dyką
daktarių leidėju j m s i rašo A. -ija išleido kelius uuižus lei
6) Pakol auaidaryi komiteto* ši
dinėlius
šiais
vardais:
laikais.
Suprantama,
kuomet
bo
—
auginti
paukščius
arlm
nurodytiems
ųsmenims.
Stulginskos, gi luikrnštin rašo
tiem* nutarimam* pravesti, kon
L
Darbininko
apsaugojimas.
yra
mažiau
vištų,
tai
ir
kiau

troškius.
Juk
tam
tikslai
di

ATSILIEPKITE!
Liudas Gira, kun. J. Staugai
trolė prigulė* piliečiam*. Kiekvie
2.
Streikas.
šinių
nėra
tiek,
kiek
reikėtų
delis
kapitalas
nereikalingas.
Reikalaukite
instrukcini
ir kvitancijų knygučių.
na* pilietis, pastebėjęs moterį- kutis, Kasys Bizsuskis ir kiti.
•I.
Lietuviai
darbininkai,
;
neišpildė
šito
nutarimo,
privalo
Rašykite
šiuo
adresu:
,
z
būt
Mėsa
brangi,
ztes
jps
daug
Tik
reikia
kantrybės
ir
pasi

Laikraštis didelis, savaitinis,
pranešti anarchistų kliubui jo* išgabenama Europon. Tokiais šventimo. Vyriausybė mielai
labai rūpestingai vedamai, vienykimi-s.
* ‘DRAUGO” K0NTE8TA8,
4.
Pinigas.
vardą ir pavardę, gyveni m o viotą lnikais, kaip dabartiniai, kiek kiekvienam duos patarimus E 1800 Wert 4Gth Street,
Chicago, Ulinoii.
matyt, atgimęs srnnjn “Tėvy
Visi
tie
veikalėliai
yra
po
4
ir
tėvo
vardą.
vienas
šalies
gyventojas
turė

ir
nurodymus.
tumuwiwM4amnmiwmitnimui<iituiwmittt»mpu*
nės Sorgo” tradicija, lik pri7) a Kiekvieno* žmogui, norė tų rapinties ne tik pasigamin
Omega.
sUaikinantis prie nnujų sąly puslapius ir kaštuoja po 1 centą,
išskyrus
pirmąjį,
kurs
yra
dama*
prio
šito
pieno
priaidėti,
pilna ir graži proga lietu galvelei plinkant ir atmintis
ti
daržovių,
bet
ir
užlaikyti
ir
gų, sistematiškai ruošiantis
turi pristatyti nuo fabriku* unija* auginti vištos.
H
puslapių
ir
kaštuoja
2
centu.
viams
pasirod yt i-užai rekomen trumpyn'eina.
Iš
naminių
UTĮ OKTYBėS DIENOS
savo skaitytojus j laisvą nekomiteto,
arba
nuo
darbininkų,
L D. S. literatiškoji komipaukščių auginimo yra užtik
duoti. Nuo užsirekomendaviREIKALAIS.
priguliu i n gą ir krikščionišką
Bet kam tas veikėjas pra
sija, išleisdnmn šiuos leidinius,! kareivių lai kaimiečių Urybo* pa- rinta nauda ir pelnas.
roo prigulės kokiomis akimis
Lietuvą. “Liet Aidas” buvęs
sitarė.
O kam p. Grigaitis seludijimą. knd jia priguli prie dar
žemdirbystėm departamen Released by the Conunittae ou ir kaip į lietuvius bus šios ša pabriežė, kdd tai yra sekretas.
vokiečių vaMžios uždarytas padarė didelės nnudns darbą. bininką klcoo*.
Kiekvienus iš tų leidinėlių tai
lies žiuroma. Tad ruoškimės.
Public Information.
bet greitai, matyt, vėl atkovo
Katalikų veikėjas vis dėlto
b Kiekviena* darbininku priva tas stengiasi tą blogą pataisy
Jeigu reikalinga-kokių nors
jęs savo teises — yra organus' ^''rn paskaita, išgvildenanti lo mokėti i* savo uždarbio du nuo ti. Ragina auginti naminius
pasirodė neatsargus: už savo
Prezidento
proklamacija,
krikščioniškųjų
tautininkų, riulyką prieinnnmi ir laimi šimčiu audarjniui fondo, kurti paukščius ne tik fermerius, Ištikimybė* Dieną 4 liepos die informaciją, kreipties reikia p rasiplepi-j imą dar gavo ii
vedamos A. Smetonos; liendrn- nuoseklini; kaip (ik liek me vadinai* “ \’i*uon>cnė» l’Iė toji moti bet ir miestų gyventojus. Ypač nai nuakirianti, buvo kiek lai prie Committeo on Public In laisvamanių vardą “klierikalų
darbiauja, matyt ir kai-kurie džiagos kiek reikia vienam vn- Fondo*.“ Aitą mokesti* bu* nu- ragina prie ta užsiėmimo ko atgal paskelbta. Belieka formation, Lictuyių Skyriaus. vado.” Bet negudrus ir libe
kurui, kuri susirinkęs barelis t raukiama fabrikų komitetų km priemiesčių gyventojus. De
To skyriaus adresas tokis:
kunigai.
ralai. Reikėjo žinią panaudoti
dabar sparčūū ir rujiestingai
darbininkų fiersknilytų, per- savaitė ir pavedama Įsiuvojo anar- partamentas darbuojasi, kad
Committee on Public
•K tų laikraščių matyt, kad
dar prieš SLA. rinkimus, o
prie Ištikimybės Dianos iškil
diskusuotų ir ingytų gana ge chiatų kliubo diapozicijaL Piliečiai visuose miestuose butų panai
Information,
gyvenimus Lietuvoje išjKdengne po rinkimų. Rinkimų laike
mių prisiruošti.
rą supratimą gvildenamojo gi. kurie nepriguli prie darbinin kinti parėdymai, kuriais mies
Lithuanian Division,
va tvarkosi, IJetuvos Taryba
ramiai snaudė ir Balutis, ir
Savu laiku kiekvienai dides
kų kleaoa, gali naudotic* šitomis to rabežiuose užginama augin
klausimo.
16
Jockson
Place,
tvirtėja, ypač apš vietos reika
hal utiniai, o jx) rinkimų — vy
nio! lietuvių kolonijai buvo
Keturios brošiūrėlės tai bent privilegijomis taip kaip ir kiti, ti naminius paukščius arba ir
Washington, D. C. rai, nesnauskime! Ek jus, vy
lai greitu žingsniu eina pir
išaiųali laiškai, Ištikimybės
tiktai privalo mokėti į minėtąjį
gyvulius.
myn. Lietuviškos mokyklų* keturiems vakarams dnr1>o fondą po 100 rublių km mėnuo.
I ten pnt reikia nusiųsti lie rai, vyrai.
Dianos prasmę aiškinantieji,
Miestų
gyventojams
pata

skubinama steigti netik mies įvairioms lavinimosi kuoj>eK) Viso* šiuo nutarimu apimto*
taipgi nurodymai, kaip prie tuvių komitetų pirmininkų ir
tuose <r miesteliuose, Imt ir b'nis.
moterį* gnu* >* plėtojimo*! fondo riama pirklius mažus viščiu tos dienos pririruošus. Taipgi sekretorių vardus su antra
Tos pa.-kailėlės, niškindnmos po 238 rublių į mėnca].
kus iš krautuvių ir auginti. buvo išsiuntinėta laiškai, ku šais. Prio iškilmių užprašyti
visur po kaimus. Lietuviškos
P.. Grigaitis tikrai mano,
darbininkui
žmogui
jo
kasdie

9)
'
Vilto*
tirščio*
moterį*
paLaikyti vištų tiek, kiek gnli- rie buvo skirti draugijoms, visas lietuvių draugijas ir kad mes bijome, kad socijagimnazijos utsidaro vienu jkj
ną sutinkniiiiis klniisimus — liuosui'janio* nuo viauotnenė* par tna prapenėti nuo stalo lieka
kitos.
kliubams, organizacijų kuo kuopos. Draugijų ar kuopų listamę netektų $200,000.00
la-galo daug prisidės prie pa eigi, pildymo už trijų mėnesių nomis, pridedant mažą kieky
Ateina vėl gi žinios, kad
poms, užprašant prie Ištikimy pirmininkų ir sekretorių ad 8LA- pinigų. Ne tokią "numusų tremtiniai neužilga ga-1 kėlimo darbininkų n|»švictos, prieš Ir per du mėnesiu po gim bę grudų.
bės Dienos iškilmių prisidėti resus viršuj nurodytu antrašu cę“ katalikų energija sutriuš
susipratimo, jos išmokins gal dymo.
Žemdirbystės departamen Tolimesnieji tai dienai ruoši nusiųsti,
lėsią grįžti iš Kusi jos, knd šie
pažymint,
kurios
10) Viri kūdikiai aurilaukę vie
voti ir rimtai svarstyti savo
kino, apsigintų ir nno to pa
tas
atkreipia
dofną,
kad
be
jau tuoj )N) smlaryino taiko*
mom
nurodymai
suteikiami
draugijos
ir
kuopos
prie
su
no
nuneriu
turi
Imt
atiduodami
j
nukalus. Tikrai galime pasa
vištų galima auginti dar ir ki viešai, per laikraščius.
tarp vokiečių ir rusų Itolševirengimo prisidėjo ir dalyvavo, vojau*. Soči jalistsi mokėtų,
kyti. kad tie keli maži leidi visuomenė* prieglaudą, kur jie
kad ir tokią sumą pinigų
tokios rųšies naminių pauk
kų — pradėję slinkti iš visų
Ištikimybės Diena bus pa- o kurios ne.
niai daugiau suteiks jsiz.ityvės bua uuklėjaini ir mokinami iki 17ščių.
Tolinus
nuo
miesto
gy

rodavinrnis,
iškilmėmis
pažy

Busijos plotų artyn Lietuvos
greitai draugiškai prašvilpti.
-ko* metų amžiau*. Užlaikymo lė
naudos darbininkams, negu il
Su pagarba,
rubežių. Taigi ir musų inteli
šas bu* padengiamo* ii plėtojimo- venantiems žmonėms yrn leng mėta visose Savicnytose Val
gą metų musų soeijnlistų spau
•
•
va užlaikyti antis ir žąsis. stijose. Kreipiama domoa, kad
Committee ou Public
gentija ir musų moksleiviu
ai fondo.
dos
keiksmai
kapitalizmo,
11) Kiekviena motina, kuri pa Ypač turintiems didesnius že kitataučiai tą dieną gerai pa
Information.
tūkstančiui netrukus gal grįš
Beje, msžgi p. Grigaitis
garbinimai Mnrk.-o ir plūdi gimdys dvinua, gaus 200 rublių
Lietuvių Skyriui. teiktųsi nužengti nuo savo
mės šmotus patartina užlaiky sirodytų. Kiekviennme dides
iš Rusijos Tėvynėn. Tn<lu ten
niai ant kunigų.
\ iršuus.
ti žąais. Žąsys nuii tinusi žo niame mieste ta miesto šciiny
atstatymo ir apšvietus rimbu“cieilikiško neklaidingumo”
Ib-ikin
tikėtios,
kad
k
D.
S,
12)
kaip
vyrai
taip
ir
moterį*
le.
Jei kas turi erdvą su žole ninkas—majoras nuskins epe
dar spartesniu žingsniu eis
sosto ir maloniai nurodytų^
literatiškoji komisija tęs ir to privalo rūpintis savo tvcikaLa ir gnnyklėlę, tam labai retai rei
cUlę komisiją, kuri rūpinsis
pirmyn.
tankiai duotis išegzaminuoti dak
kada, kokiame numeryje ly>
liau pradėtąjį darbą.
kia lesinti žąsis.
paroda—maršavim u ar kito
Lietuvių tantn parodė tokį
tarams
MTcikntco
laboratorijose,
Gi visuomenė privalėtų tą
“Tėvynės** redaktorius šau kokiais žodžiais “Draugas”
Žemdirbystės departamento kiomis iškilmėmis. Kituose
ištvermės ir oaganizacijos ge
darbą
paremti,
užsisakant kurios bu* užlaikomo* ii plėtoji ekspertai tvirtino, kad į ba
miestuose majoro komisijos kiasi į savo visuomenę, prašy prirodinėjo, Jrad lytiški santi*
nijų, kpd ir žiaurusis vokiety*
tuos kųsdius šimtais ir tuk- mosi fondą
damas, kad į S. L. A. Seimą kiai kunigo su mergina—yrA
buvo priverstas
nusilenkti
13) žmonės, prarižengę dr*u»- landžius tai nei domos nerei vietas gali pasitaikyti pava
. _
. . .
i . . į siaurinis ir platinant juos prie
prieš musų tautą ir nebetruk- ....
1
,
! . tinų ligų plė-tojimu, bu* sunkiai kia atkreipti Pirmiausia jų duos State Council of Natio siųstų aukų. Reikalauja nei doras dalykas. Malonėkite.
V., .
,
--i.,
kiekvienos progos. Juos pirks
auginamos neapsimokąs. Pas nal Defense skyriai Tosios daugiau nei mažiau, kaip $10,- Laukiame.
dyti jos dvasios ir kultūros; a .
J
m ».
baudžiami
SparaaitiA
net ir socijaiistui. Tenai su
visuomet majorų komisijos ar National 000.00. Apetitas neblogas. Tik
14) Nesveikos moterį* tur kreip kui — balandžiai
plėtojimosi.
Imliai gulimas
niekuo nekovojamu, niekus nc- tis | anarchistų aąjungą algol.
minta tik vienais javais. O Defense Counciliai rūpinsis iš anksto galime pasakyti,
daiktas, kini atėjusi |m, karės
atąrąjąacsPtPtOSaiSSOSgeflB
užpuolauui, tik uiškiuunii rei
15) Aito nutaritito pildymo* tr juk javai šiandie mums pa kitataučių komisijoms prisi kad katalikai savo savaiiavitaika atras musą tautą pilnai
“Draugą“ galima gauti aat
kalingi dalykui.
techniško* priemonė* bua tiesiogi tiems yra reikalingi. ruošime pagelbėti ir visų tau man Buitim o rėn nusiųs kelis
prisirengusią sutikti pilną nešių
kampų:
<
Visi musų knygynai, visi nėj Anarchistų Kliubo priežiūroj,
Reikia auginti tik tokius tų iškilmes suderinti, Buben- kart tiek pinigų, kiek nusiųs
prigulmylię.
agentai katalikiškų luikraščių žmonės, kurie nenorės šito nuta
laisvamaniai į savo.
' Didmiestyje.
maitinosi drintL
B«’je, uteiuu žinio.-, kuri turėtą tą lu)Mdių parstitraukti rimo pildyt, bu* kaltinami už sa paukščius, kurie
Kur tik lietuviai susiorgani
N. W. Kampas Stato Ir MadL
niekam nenaudingais daiktais.
Lietuvos dvarininkui, pa-kuti- devynes galybes.
botažą, apšaukti kontr-anarchi*Trumpa
atminti*.
•on, prieš Boston Stora.
Tolinus patariama Žmonėms savo Ištikimybės Dienai, suda
ninisiiiis laikais žymiai palin
tai*. proletariato priešai* ir be jo
“
Naujienų
”
redaktorius
N.
W. Kampas Stato A Taa
rė
komitetus,
Ui
komitetai
iš

užlaikyti
bites
ir
auginti
troš

kę prie lietuvystės ir Lietuvos
KĄ DIEVAS NORI NUBAUSTI, kio atsižvelgimo bus traukiami st- kius. Auginimas traškių ir skiria ii savo tarpo norius, prieč ketvertą mėnesių tūlam Buren.
neprigulmvls s, kml paskuti
sakoinybė-n.
TAM ATIMA PROTĄ.
veikėjui pasigyrė, Kaųtpaa Balstod A Vaa Bsraa
(Parašas) AnarcTiitltf Tarybi. užlaikymas bičių yra leng kurie miesto majoro ofise su katalikų
niuoju sąrašu Vilniuje nt-iviausia
priemonė
pasigaminti
kad
socijalistams
reikia tik du Kamp. B&lsted A Archer'
žinotų apie jo skirtą komisiją
20Va*ario, 1918.
radę 3.'»,0(*l li'-luvią (seniau
“Keleivi*** imlėjo ištisą tek
pigios mėsos ir medaus, kun ir toliau lietuviai su jos pagal metu padirbėti, kad HLA. pa Kulpei SZ-foi ir tovttf
rusų vuldžin ir lenkni ulra*- sią Saratovo Iralševikų n nar
davę tik 2, 3 tuksiančius, vi.-i eli i-tų tarylais upie įvedimą PRAKALBOS VAKARINĖ gali būt vartojamu enkratu ba darbuotųsi. Taigi dabar ėmus į savo rankas. Tasai gi, Kamp. Hatated A Mama **
kiekvienos kolonijos lietu mat, ir prasiplepėjo vienam Kamp. EiUM 4 lkfa St.
vietoje.
badavo užrašomi lenkais).
SE VAL8TU0SK '
viešos iialoistuvystė*. bidonui,
Bitės pagamina medų iŠ viams prieš akis stovi reika kitam ”tautiečiui.” ŽHo durne Komu. Balstod A lftfc sL, ’
Kaip gražiui dirba išvien vi kud net murzinasis “Kelei
augalų žiedų ir maitinasi tuo las ar su Majoro Komisija ar liai ir pradėjo girties laikraš Kamp Batotod A Mst Kj J
sokių jnižiurų žinom-s, matyt, vi*“ u t ramia, knd draugui ru
Kalbės Dr. J. Bielskis, na
0L
kud ir iš tokio fakto, jog soei- sai jnt toli nuėjo. fttui tas rys Liet Atstovybės Wasb- pačiu medum. Traškiai gi SU CbtmeU of National De- čiuose, ką jie išgirdo. Bet Kamp Habtod A
koksai vištagolvis tasąi “Nau Kamp. Balstod A OTth
daugiausia maitinasi žole. Eu fttM snainettijol-dcmokrataa M. Biržišku šį tekstus:
ingtone, D. C.
Visu gi laika reikia stropiai jienų*' redaktorius; jisai po Kampai <7tb A Vsatorurth.
ropos Šalyse jau senai pažinta
pavasarį Vilniuje turėjęs pa
/
Towa. didelė nauda iš bičių ir traš ruoštis, kad lietuviai tą dieną rina dabar, buk jisai sakęs
skaitą katalikų darbininkų
ftiuomi panaikinamu privaliBirželio 13 d. Moson City, Ia. kių. fetai Prancūzijoje gyven grašiai pasirodytų, kad pasi “anksčiau ar vėliau,*' o ne
draugijos susirinkime. Paskai rla laikymu moterų.
Birželio 15 <L, Cedar Bapids, tojai Biapdie plačiai trfalteui rodymas lietuvio vardo garbus per “du meta.**
ta buvusi iš Lietuvos istorijos.
Motyvai
Na, ką gi padarysi: Matyt,
lova. traškių auginimu, ftiandie te vertas bųtų. Tai .pirma toki
Gražiaooioa moterį* iki iiol buVis tai labai džiuginančios
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ŪRIŪOKS

bet grašiai nupiešė jaunimo

Lic^iviai Amerikoje

siekinius.

Po prakalbų buvo sulošta
"Kns baily*,” kurį sulošė p.
St Daunoras, p-1: P. Grigala
vičiūtė ir p. St. dlivinskns.
Artistai savo roles atliko pa
girtinai.
l‘o lošimui L. Vyčių choras,
vedamus vietinio vargoninin
ko p. St. Daunoro, sudninnvo
keletu dainelių. Paskui buvo
sulošta
karužę jojant.” Sį
veikalėlį atliko p. St Dauno
ras ir p-lė B. Šislauskaitė. Vei
kalėlis taipgi jiems gana gorai nusisekė sulošti. Sis veika
lėlis buvo griaudingns. įjo
siant ji net matylio* buvo
publikoje kaip kų šluostant
ašaras.
Pasibaigus loširryii sudai
nuota Lietuvos himnas.
Jaunimas iki soties pasilink
sminęs išsiskirstė namo.
A. Nemunėlis.

DONORĄ, PA.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
RADVILIŠKIS,
(fttnulių opskr.).

PROTOKOLAS
| Chicagos lietuvių Rymo-Katalikų palaipinių ir idėjinių
draugijų atstovų susirinkimo,
laikyto biri. 3 d., ftv. Jurgio
parap. svetainėje.

AUKSUOTI ROŽANČIAI
Užlaikome Rožančių dideliamo pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje.

pagaminta gardų valgių ir
.
Kaip visur, taip ir Radvilišblaivių gėrimų vakarienė, bu
Birželio 2 d. atsibuvo pra vo pasakyta daug gražių pfakyj jau nebosnaudžiama. So l Susirinkimo atidarė kun. P. Kekalbos Lietuvių Piliečių sve kalbėlių ir ant galo įteikta
džiuose ir miestelyj jaunimas mėšis su ninlda. Paskui davė invšiKo. 1411. Karoliai |rat
riti .palvų, nelkilautainėje. Prasidėjo ir užsibaigė dovanėlė — kareiviškns laik
rengin vakarėlius su vaidini, mi). kad atstovai išsirinktų nuli
o.ot pamlnAktto ko
su amerikonišku himnu "Slar rodėlis, ant ilgiausios atmin
kio. Bp.lvoa paceldau
niais vienas po kito.
rinkinio vedėjų ir nutarimams rasJ a ta
LanctuffNla tr
_
’ .
.
liniukų. Knsirinkitiin vedėjų išritiSpangled Bauner” ir '‘Lietu ties.
krrtell. atoral ankNesenai
buvo
suvaidinta
ka
j.
M
.
Mn
.
»u«xt. Kaina m prtva tėvynė musų.”
Gerbiamas klebonas kun. J.
•luatlr-*'
. . . 7So.
kliubo salėje
Tuilo piršly- Hcikų, nutorimotni roMininką 1.
Kalbėtojais buvo kun. J. Čiuberkis pasakė gražių pra
Mo. 1410. Halio akbos” — žinomas Gogolio vei- Sakalauskų, pig. V. Stancikų,
maaMlo karollab Sto
Miliauskas iš Wanamie, Pa., kalbų pritaikinta kareivio iš
rai aukrootaa I.aclukalėlis.
Klebonas,
kažkuo
pasi.....
.
..
kva. J. Misiąs iš Gllsworth, leistuvėms, kuri visiems Juliui
«/it. Ir krytella Orapiktinęs, iSbare .8 rakyklosl^ „nci,^d ko„uiJ„
raatuotl aat t uotų.
Pi. ir kun. J. Vaišnoras iš patiko.
Kalaa ao prlMuatlma
rengėjus dėl lokių veikalų atn- ,lrinkim„ lutbu, „,.buvo |v)lw
Uk ...................... S1.7B
s McKees Ročka, Pa.
Po to prakalbėjo ir pats p.
Mo. 14X1.
Galima
'T1110’
kadangi jie, kun. F. Kemėšio, pa
Puikiai viskas buvo i&aiS- A. G lemia atsisveikinimo žo
Kauti (vairių .palvų
karoliai.
K ry Įeitai
Vasario 10 d. 1918 m. dali* *UraMia* kc,iM dieniu! nebuvo n.i’kinta apio Lietuvą ir jos rei džius ir ragino, kad ir jam at
"Roman Oold.” Ovajnunimo
su
klebono
pritarimu
H*
Susivienijimo
PnMpinių
Drrantuoti ant I motų.
kalus. Kalbėtojai ragino vi siskyrus tas jaunimas neišir
Kiekviena.
ataklral
ir
pagelba
toj
pačioj
salėj
vaiat
»to\ai
pnmeša,
kad
paskutiski šelpti brangių tėvynę, tų. Ypač ragino ir linkėjo gy
IdAtaa Kraitele dMudino “Ant bedugnė, kranto.” ni,J”c ,‘,ky,;r, J,’
trja Putklaual dova
Bss jUbtr yra svarbiausias vuoti ilgiausiai bažnytini u i
na dėta) giminių. Ru
n . ...
. . . ,
- ■ lunrinkimo 86 baliais nubalsavo
-■Mneatss dėl jos- darbuoties,
Publikos prisirinko nemažai,
prlatuntlmu . ..(*.«•
chorui.
*
. „7 atmainyti savo lumvienijimo konnes puRvalnndĮ laiko gnąeL^ Jy „dricnijinn, i„,ip
jtigu tins Bortine, kad ji turė
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
Po to choras padainavo ii
ki laisvę ateityje.
knreinjo.
orkestras;
tuo
Ir
pinnia0
.
„
ip
ir
,
hl
„
r
ra
,,„
k
,
Pinigus
galite siųsti išperkant Money Ordcr, registruotaginusių metų ir dauginus tau
Apart to buvo-visokių pa- tiškų dainelių. Ant galo vusi
paviliojo. Tarp publikos buvo I eiti j tveriamu nauji Chiea<o< ir
mo laiške, arba viencentiniais krasos že nkleliais.
1—rgfidmų. P-lė A. Ariuolai- linkėjo G lemiai geriausių pa
nemažai ir žydų. Nors viskas Illinois vnlitijoa paielpinių ir
Adresuokite:
pcikiol padeklemavo sekmių toj tarnystėj link ėda
buvo gražu, salė vėliavomis ir idėjinių dr-jų sąjungą su tais
OMAHA, NEBR.
DRAUGAS PUBLISHING CO..
-Lietuvą.
vyčiu papuoštA, bet žydai pa- komlitucijoa paragrafai*, kad 1)
mi taipgi ir laimingai ir svei
Pirmoji vaikų komunija.
P-U J. Kiveriutė, gabi mu- kam sugrįžti su pergale ir
1800 WEST 4€th STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
Birželio 2 d. buvo tai iikil sipiktino žydo role. Dabar į «ųjungwi valdybų nebus renkagriežtai
jie
protestuoja
prieš
m
*
kunigai
ir
2)
kad
viioi
drau
puikiai ant fortepijn- darbuotis vėl su jaunimo.
mingai atmintina diena dėl šv.
Itijoa. kurioi incii į sąjungų, joi
M> paskambino. Paskui ta pa
Vavenėlla. Antano. iš Padvos parapijos tokį veikalų ir rengėjus.
Mat, Siame pasaulyje nėra tQrė*
rinkti P«™PU« komiti panelė su p. J. Klimavičtti,
vaikučių, kurie toje dienoje nmiino. teisybėn, ir viriemr J"* J*
P-'-PU-n-i. bup iki
p. A. Altkaoniu puikiai pa
KENOSHA, WIS.
pirmutinį sykį priėmė į savo niekur neįtiksiu
0t Bri.
rinM‘'?. ir,k*'i ■’ .”«*
dainavo.
širdis Tikrąjį Viešpaties Kris
1 retų tenę kutiei į parapijom reikaP-ia L. Sabonienė ir p. K.
Išleistuvės.
|lu*.
taus Kūnų ir Kraujų. Jie ren
Tifc fcą lUjo U
RIMDftIAL
Sabonis, musikant&i, taipgi
gėsi
mokindnmiesi
šv.
Tikėji
Nedėliojo, geg. 26 d., šv.
Kun.
Kruša*
akoito
gautų
nuo
kurtų poraiA šerto, loa. F. fl. Seran&s*. Mulka mkotspoasvo gerto.
parodė savo gabumus publikai,
A. A. Fsc**a. Labai Uokastl dabartialma
Petro parap. svetainėje atsi mo paslapčių. Ir su išsiilgiipu
Rimdžiuose mok. Steponai-1
*rkivy.kupo loiikų. LaiStai ant smuikos, tai ant pijaR“ rra labai mala. aru U* Sic. ai
jie
troško,
kad
toji
laimės
die

buvo iškilmingos jaunuolių
lis įsteigė uukurinius kursus.P“
ptaol. aakrtdllame. RctltalankMP
no,
tai
dainavime.
P-lė
S.
Į»’-»
.
...
. Ine» MJung* neturi Ui*« kiltie* |
kareivių išleistuvės. Tam tik na kuogreičiausia prisiartin „ , .
Gahoaiutė, kuri turi tik i me
Kad
jaunimas
yra
linkęs
pne
I pampijo, valdymo reikalu*. Arkitų.
Kum
A.
Tamoliunas
rengė
slui buvo-surengtas koncertas,
tas taip puikiai ir drąsiai pa
kurį išpildė yietinis parap. juos kas dienų. Iškilmingose apšvietimo, matyti iš to, kad vyakupn* yra parapijos autoritedainavo, kad net publika nusi
1800 We*t 46th Street
Chicago, llL
choras. Programas buvo gana šv. mišiose, kurias atlaikė jis pats uoliai pradeda moky to* ir ji* tik *u klebonu ir užtvir
r
stebėjo.
tintu
psrapijo*
komitetu
turi
teiilgas ir įvairus. Daug jaus gerb. kun. A. T. vaiknčių ih tojui kursus sutvarkyti
Paskui buvo renkamos au
>ę valdyti parapijų.
S
mingų dainelių sudainuota. tencijai, jie girdėjo žodžius:
St
Bri.
kos suželnimui Lietuvos.
Kun. Kemėšis duoda inetimą, 2. Piln. Blaivininkų 27 kp.: I*.
Laike pertraukų kalbėjo p. "Mano Kūnas yra tikrasis
&nonių prisirinko pilna sve
kad nepaiaant ant Pašclpinių dr- Ccšnuksitė, Al. Panicdinlaitė, Ona
G iraitis iš Chicagos ir p. 1L valgis, o mano Kraujas yra
ftlAULIAL
tainė ir kiekvienas buvo labai
jų susivienijimo ncnusileiditno, Valskienė* ir kun. F. Kemėšis —
Labanauskas, vietinis. Kalbė tikrasis gėrimas. Kas valgo
užganėdintas.
Liet. Vyčių 14 kuopa, ncdėlioj,
tverti naujų Chicagoa ir Illinojaua įmokėjo $100.
jo nekurto ir iš jaunų karei mano Kanų, gyvuos ant am
Per užgavėnes šv. Juozapo
Matyt, kad vietos lietuviai vių. Pabaigoje jaunuoliams žių"... Pritaikintas klebono
volatijo* lietuvių Rymo-KoL pašel
3. Labdarių Ką-gos 5 kp.: J. Tu- birželio 2 d. gana gražiai pasi
Draugijos salėje buvo sureng pimų ir idėjinių draugijų sąjun
mosotiiK, J. Mikšys ir B. Seklcr- linksmino pu Riversidė. žuliutnymyli savo tėvynę Lietuvą, nes buvo suteiktos dovanos, ku pamokslas nudžiugino visų
tos
vakaras. Vaidino du vei gą vardu “Katalikų Vienybė," kis—įmokėjo $1.00.
nūs ir miškui. N ,*s gamta nela
savo meilės jausmus link tė rias aukavo šv. Petro, Birutės širdis ir kiekvienas jautė ką
imi
panaši, bet \ i. priminė gražy*
vynės Lietuvos no tik žodžiais ir choro draugijos. Banku bu tokio įspūdingo, paslaptaus, kalėliu: "Aukso dievaičiai” kuri nebūtų priešinga arkivysku
4. L. D. S. 29 kp.: J. Žukas ir
"Apsiriko.**
pui
ir
perskaito
pamatinius
tve

išreiškė, bet parodė darbais vo jaunuoliams atsiskirti, bet dieviško... Ir tikimasi, kad to
lxai gamtos Lietuvoje.
įmokėjo $1.00.
I*
riamos *ą-go« konstitucijos para
ir
aukomis.
Valio
donoriečiai!
fiiauliečiams tai buvo ypa
ji diena ilgai bus atmintina,
įš
5. Tautos Fondo 32 skyrius: A.
jų likimas taip lemia.
grafus. įnešima* priimtas ir vedė
Douorietis.
tinga
naujiena, nes tai rengė
brangi
ir
maloni
dcl
kiekvie

Nausėdienė
— įmokėjo $1.00.
čia
nekurtos
katalikiškos
(tegužės 31 d. teismas paleido
jas leidžia nubalsavimul. 40 bal
t
visai
nauji
žmonės
—
geležin

G.
Moterių
Sąjungos 1 kp.: A. Kazį Traiuį, Kazį Ragaišį ir Pra
no
širdies.
c
draugijos, kaip tai: šv. Petro,
nai. nubalsuota, kad tverti *ų-gą
BPRUTOFIELD, ILL.
F
kelio darbininkai. Išanksto Vi (tame tarpe Susivienijimo Pašei- Gilienė—įmokėjo $1.00.
ną Brijuną, kurie būvu suareštuo
$v. Benedikto, Birutės ir Cho
ri žinojo apie tai ir labai įdo pinių Dr-jų atstovai apleidžia sveRengimasii
prie
Ištikimybės
ti
laikė aidoMiatų (IWW.) ir so7. Sv. Onos dr-ja: B. TarvidirGegužės 26 d. 12 Vyčių 48 ro, turi sutverę tom tikrų va
mavo
pamatyti
naujas
jėgas.
I
dali
’
*'teeiau
pasiliko.
Jie
ža
nė ir Z. Leščiauskienė—įmokėjo cijolistų prakalbų laikytų gegužės
Dienos.
kuopa ir vietos Svt Vincento dinamų karininkų organizaci
Prisirinko
beveik
pilna
salė
dėjo pranešti npie tai draugijom*, $1.00.
3 <1., Jankaičio svetainėje. Teisė
Birželio 2 d. tuojaus po pa
parapijos choras buvo suren jų, kuri rūpinasi ir rūpinsis
žmonių, pilnų užuojautos nnu- kurios gal sutik* ineiti į sąjungų),
jus
paleisilamas juos persergėjo,
8. Visų Šventų Pastipos draugi
gus puikų išvažiavimų į tyrų patarnauti musų jaunuoliams maldų buvo sušauktas šv. An jiems mė'gėjnms. Bet jie neiškad
panašių "mitingų" daugiau*
Po to tapo išrinkta komisija su- ja: J. Lcšeiautkis ir J. Ališiaustano iš Padvos parapijos mi
kareiviams.
nemigtų.
orų pagerbimui išleistuvių
tesėjo savo uždavinio. Nesykį taisymui pilnos konstitucijos. J kia—įmokėjo $1.00.
ringas. Susirinkę parapijonys
Prakilnus darbas!
-gerbiamo vargonininko ir L.
teko šiauliečiams i nu t yti blo- komisijų inėjo 1) kun. F. Kemėšis,
9. Sv. P. M. Ružanėiuvos mvr.
Barta. visi vienbalsiai suriko viešai gų ir gerų vaidinimų. Bet kur 2) J. Poška, 3 I. Sakslsuskas, 4)
V. kuopos pirmininko, p. A.
Uegužėa 2U d. Lietuvos Vyčių
ir mot. dr-ja: Ver. Jablmukienė.
apvaikščioti Ištikimybės Die buvo blogas vaidinimas, tai I A- Pocius, 5) A. Cibulskis.
Glamžo*, kuris trumpame lai
10.
Sv.
Vardo
Jė-zaas
dr-ja:
J.
14
kuopa parapijinėje svetainėje
nų vienybėje susidėjus su vie
BINGHAMPTON, S.Y.
ko iškeliauja Dėdei Šamui
negalinta
būdavo daug kaltin
Nutarta, kad sąjungos konsti Petkų* ir J. Oaruekis — įmokėjo buvo tnin-ngUN išleistuvių šeimy
L
tos draugijomis. Išrinktų iii
ti rengėjų, nes jie visados | tucija pirm negu duoti spaudon, $1.00.
* tarnauti. P-as A. Glemža varniškų vakarėlį, pagerbimui P. GbltGeg. 30 d. Sv. Jono draugi parapijonų įgaliotiniai, kurie
gooininkavo Springfieldo S v.
įtempdavo visas- savo jėgas, išversti anglų kalbon ir psriųsti
11. Dr-jn Apaštalystėn Mnldt»: buzo ir Jonu Zabulionio, kurie ta
ja buvo surengus didelį iftva- susineštų su kitų draugijų įga
p
vboento parapijoj apie 6ckad atlikus darbų gerai. OI Chicagos arkivyskupui užtvirtinti. M. Krauėiunas ir M. Glubiutė — po paimti kariuomenėn. Nora *u«
Žiavimų-piknikų. Tokio pikni liotiniais. Prie to gi nutarto,
L. Vyžių Chicagos Apskričio įmokėjo $1.00.
airinkęs jauninus mėgino juoda
- -P Ha metus ir durlmvosi visų
jeigu kas nepasisekdavo, tai
ko. dar Binghamptono lietu kad liepos 4 dienos vakare su
'
'■ ‘
"
t. "u IMlil' Iltis,
laikų nenuilstančiai tėvynės ir
dėlto, kad rengėjų spėkos ne- parodos rengimo komisija liepos 4
viai nebuvo mntę, nes dalyva darius viešą vakarą su prnknl1x1
negulėjo.
Pažaidus
kiek visi
tesėdavo.
Bet
dabar
kas
kito.
d
ir
"Katalikų
Vieny
Bažnyčios
Inbui.
Užėmęs
T0WN OF LAKE.
vo apie 300 žmonių. Tarpais lioinis, muzika ir dainomis. Rengėjai peruolų* pasirodė,— !1*” irnt^ hdcijativų rengime di
ėjo
prie
paikios
vakarienės:
Po už
_ Springfieldo lietuvių poitipibažnytinis
choras
dainavo Jeigu pelno liktų, tai visų skir
12. L. Vyčių 13 kp.: V. Stanci kandžių vukaro vedėjo* AL Kran
dėlės
manifestacijos
toje
dienoje,
vargonMinko -vietų p.
sakysim, vaidinimui pasibai
linksimas dainas. Buvo $aipgi ti Baudonųjam Kryžiui, kad
įnešimas priimtas ir tam tikslui kas—įmokėjo $1.00.
eliu išreiškė savo užuojautų tiem*
I* tuojau suorganizavo
gus, artistai išvirto ant scenos, j
ir visokių Žaismių. Draugijos tuomi parodžius savo ištikimy
tapo išrinkta komisija, kuri susi
jauniukuiėiutuK Vietinis klebonas,
13.
Labdarių
Sujungus
1
kp.:
chorų, kuris iki šiai
Tai jau virš programos. Jų dėjus su L. V. Ch. Ap. komisija
pirmininkas p. Kučinskas pa bę Suvienytoms Valstijoms.
kun. 11. J. Vaičiūnas labai graK. Varanavičienė.
yra. Springfieldo bažtarpe esama ir gerų spėkų, | pagamins ataišsūkimų į visus Chi
(žioi pakalbėjo ir įteikė naujoParapijonys, kaip matyti,
sakė prakalbų ragindamas
nySoa papuošalu.
bet reikalinga butų joms P®- cagos lietuvius. J komiai jų inėjo 1)
I karna dovanė-lę — po auksuotų molietuvius katalikus rašyties gražiai pradėjo. Ir, jeigu vie
WEST SIDE.
’/• rūpesčiu ir pasidarbavi
ugėti ir geriau susipažinti su
podu*. 2) J. Ptika, 3. M. ZuT vr - 01 V
T „ n. !Udini ^“I’horių- Vakarėli* buvo
prys
naudingų katalikiškų nybėje iš vieno darbuosis, be
14.
L.
\
yeių
24
kp.
:
J.
Poška,' hudnuiL
mu gerbiamo kleb. kun. J.
scenii.
St BrŠ.|joKl 4) L Sakalauskas, 5) J. Lešdraugijų. Patarė, kad'kiekvie abejonės, busianti Ištikimybės
P.
Cibulskis
ir
J.
Mikuli
ūmos
—įčauskas, 6. B. Scldoekis, 7) P. Bol2: čfaiberirio tapo suorganizuota nas šalintųsi nuo -tamsių ao- Diena pasekmingai nusiseks ir
mokėjo
$1.00.
GRIftKABBDIS,
| tutis.
v- ir L. V. 48 kuopa, kuri jau eijaliatų, kurie savo šlamštais lietuviai peatsiliks nuo pagy
Per uit lobi lutų (IWW.) teismų
15. 8v. Kazimiero dr-ja.: P. Ci
nemažai * yra pasidarbavusi
(Naumiesčio ppskr.).
Sekantį susirinkimų Ch. ir IH.
visai
aptemdo
Žmogaus
protų.
rimų
ir
garbės
apturėjimo,
Ciecroj
gegužė® 31 dL, kiek tie ciį tautos ir Bažnyčios labui P-os
vai pai. ir idėjinių dr-jų nutar bulskis — įmokėjo $1.00.
Išvažiavimas pnikiki pavyko. kurs tdrėtų užimti, pirmų vioeilikpoluikiai
kreivu i priliudijo,
Griškabūdžio miestelis su ta laikyti antradienio vakare, biri.
A. Glemža per tuos kelius me
16. 8. L. R.-K. A. 100 kuopa.:
tą
visų
Omahos
piliečių
akyse.
Grįždami namon Žmonės gėrė
tai jau rodo* liueipieriaus visa
h
juo gi ir visa parapija yra [n <L, fiv. Jurgio parap, svetainė- P. Cibulskis — įmokėjo $1.00.
tus padarė dgug gero tarpe
juoda skara galėjo parausti iš gė
r
Tad gi, omahiečiai, valio kentėję karės ugnies. Miesto- Į jo, kuriame bos išrinkta valdyba,
josi prigėrę tyro oro ir įgavę
17. Aušros Vartų b. M. P. Vyrų
te Springfi<}do lietuvių, ypač gerų įspūdžių.
fcvijrblii. prie darbo I Kiekvienas tesndos, kad atsirado tokių, kurie ga
lyje sudegė 4 triobos, jų skaiSusirinkimų uždarė vedėju J. dr-ja: A. Dūda ir L. Oiniolis —
-V tarps jaunimo, nes geru palėjo
jį nclabystėje perviršyti. Ir
krunta ir teparodo, kų šiosios
įmokėjo $1.00.
tSnje: klebonija, mokykla ir Poška.
K^ufatUtis it prakilniais darbais
dar atsiranda musų žmonių, kurie
kolonijos lietuviai gali nu
SPRDTG VALL2Y, ILL.
patraukė'no vienų jauninkaitį
vaistinė. 1917 ra- buvo čia išMaldų atkalbėjo kun. F. Kemėnesibijo ku jais sėbrauti ir būti
veikti, Pasirodykime, kad mes
NORT1I SIDE.
siplatinusi
kruvinoji,
kuri
p , st margelę prie doro krikšfiojų
pnaeki-jaia.
L. Vyčių vakaras.
esame ištikimi — lojališki ir,
fį' atiko praJdlaans gyvenimo.
siautė ne tik miestelyje, bet ir
J. Polka, susirinkimo vedėjos,
18. L. D. S. 20 kp.: JL Maiei
Vis tiek Luisu tiu musų eieilikan
kad ulimtumėme pirmų vietų,
(ainiuose. Griškabūdžio balU. Uaitika, pagalbininkas,
Birželio 2 d. L Vyčių 28
Garbė musų aiunylėtam var
ka.
•
•
lį'- goniamkui už jo tokį darbavi- kuopa buvo surengus vakarų. iš ko butų garbė dėl visų lie nyčia ypačiai gražina visų
/. BakalamkM I raštininkas,
19. 8v. Kaziriero dr-ja: M. Ma
tuvių. Taigi, omahiečiai, valio bažaytkicmį. JI yra išlikusi
"Draugo" 131 num., Cicero
T. HfesoOas, II raitininkas,
žeika—įmokėjo $1.00.
Artistaa-mėgėjai sulošė da
neori U pasišventimų,
prie darbo vienybėje, nos'jo
kronikoje
a palenkta tu tiesa. At
20. 6v. Mykolo Arohaniolo drnuo sunkios karės audros 1r M«raA<« draugijų KM f>rpriw.
į Nora sunku jam yra aploi^ veikaliuku: "Kas bailys” ir
je yra tikroji galybė,
spausdinta
buvo, kad jau trys ma
stovi ant nuokllnios vietos, j djų, ksop^, kariai tirtojo ja > Kasp. Bepils ir A. Baocvičiu*.
mošų kolonijų, bet gali jit» "I karužę jojant” Baro taip
tai
kaip
čia
klelmnauja kun. U. J.
ftralgMaU. Vokiečių valdžios paliktas jai ["KaUtikų VbayMa” tųj«n
r f pasidžiaugti taip graliai or- gi ir kitokių pamarginimų.
Vaičiūnas.
Turėjo
būti,.kad jam
BR10UT0N PARK.
Pirmiausiai vakaro vedėjas,
vienas varpas, kuris už visus gon — ti* atstovų, kurie tas
gaakootfc jassimo būreliu,
buvo surengta vakarienė ddei pa
atitarnauja Dievui
draugijas b«l kuopas
bažnytiniu choru taip ir moksleivių V. Damašas, pasa
21. L. Vyčių 36 kp.: P. Kvirt- minėjimo jo kunigavimo trijų mo
I
atstovavo
ku* — įmokėjo $1.00.
ę nes jis viliama baro kė thunpų, bet įspūdingų pra
tų. Jb klebonauja fia dar vos tik
Mietelyje yra <4as krauK
kalbėję
ptitaBdatų
tam
vaka

22. 8. k. R.-K- A. 160 kp.: B. keli mėnesiai, bet jau ddd para*
ir vadovo.
yių, kurias karės metu nekaip
BBIDGBPORTA8.
AndreUuna* — įmokėjo $1.00. • pi jos gero, nuveikė tiek, kiek kai
.-.Kariama išvažiavime boro rui Astras kalbėjo ftv. Bedo
verčiasL
MM
a t
jam
vainikus kolegijos mokaleivis Ia. Čepu
II. flakalaaskas, P. Baltutis ir J:
23. L. Vyčių Ch. Apskrity*: A. kito* nebūtų nuveikęs per haBa
(IŠ "Lietuvos Amos.”).
|zoksa
Pr,
li*. Ji. taipgi kalbėjo trumpai,
Pocius, J. Poška ir I. Sakslsnskas metus.

“Pumpurėlis”

r-

Draugas Publishing Co.

CICERO KRONIKA.
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ūBEPŪKI

ATSTATYMO BENDROVE

RĮmadlenls, Blrfejlo 10 A

rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje it negu
skelbiama yra laikraščiuose rublių kursas.— Užsakymus siųskite ir reikalaukite informacijų šiuo
adresu:

LITHUAN1AN DEVELOPMENT CORPORATION

Kviečia prisidėti prie jos su iėrais, vieno iėro kaina — 10 doL, vienai ypatai parduodama
5 Jėrai ir daugiau. 1917 m., jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo, dorintiems pirkti Rusiškus
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ULZISTUVIŲ VAKARĖ.
LIS.

Birželio 6 d. vakare ftv. Jur
gio parap. svetainėje Moterių
Sąjungos 1-moji kuopa, Lietu
vos Vyčių 16 kp.. Tautos Fon
do 30 skn Blaivininkų Susiv.
27 kp., L. D. S. 29 kp. ir Lab
darių Sąjungos 5 kp. surengė
išleistuvių vakarėlį gerb. kun.
F. Kemešiui, kurs is ftv. Jur
gio parapijos persikėlė gyven
ti j fiv. Antano parapijų, Cioaro, I1L, ir p. J. Tumasoniui,
kuris išvažiuoja j Brooklyn,
N. Ym j Tautos Fondo rasti-

>ęSusėdus prie lietuviškomis
spalvomis papuošto stalo ir
truputi užkandus, prasidėjo
prakalbėlės ir linkėjimai. Pir
miausia kalbėjo gerb. klebo
nas kun. M. Krušas, apgailes
taudamas apleidžiami u s jo
parapijų žymius veikėjus. Iš
reiškė viltį, kad jie ir vėl sugryi i musų parapijų ir vėl
su mumis bendrai darbuosis.
Plačiai pagarsėjusi daini
ninkė ponia M. Janušauskienė
visus sužavėjo gražia dainele
“Kamiu turiu irkluoti“. Su
brinkusieji svečiai jai už tai
padėkojo garsiuoju rankų plo
jimu. Gerb. kun. F. Kemėšis
ir J. Tumasonis daug gražių
ir nuoŽirdingiausių linkėjimų
gavo nuo gerh. advoknto V.
Rutkausko ir gerb. kun. L Albavičiaua, kuriems teko su tai*
asmenimis sugyventi ir bend
rai darbuoties visuomenėje.
Ypač dailiai jų darbus nupieiė žinoma musų veikėja ponin
A- Nausiedienė,

GAUDOMI NEUŽSIREGISTRAVĘ JAUNIKLIAI

(’himgos f silici ja ls>n<lrni
su federalinis ngentnis pradė
jo gaudyti Inos jaunus vyrus,
kurie turi 21 metus amžinus
lwt kurie prasilenkė su registrnvimusi birž<*lio ,*i dienų.
.Inu suimta du tnkiuu paukš
eiti, John Jučo ir Cnrio Castomin. Abudu pnliuosuotu po
1 ,(MM)
| m ranka kiekvienas
ligi birželio IR dienos.
šių savaitę bus ntlikta mieš
ti’ didelė meilžioklė slnckerių.
Vietos rekrutavimo komisi
jos gnvo žinių iš AVnshingtono, kad ligšiol į lavinimo sto
vyklas jnu (msiųsta pusantro
milijono užsiregistravusių vy
rų. Vyriausybė vietos komisi
joms išreiškia savo padėkų už
pntrijotinius
pasišventimus
registruojant ir rekrutuojant
kareivius.
Komisijos šių cavaHę patik
rins registrantų paskirstymus
po skyrius.
GATVĖSE 3 VAIKAI UŽ
MUŠTA IR 2 SUŽEISTA.

Cbicagos gatvėse praeitų
šeštadienį 3 vaikai žuvo nuo
automobilių ir gnlvoknrių ir
2 sužeista.
Užmušta: 5 metų Tony Liv i ruki, 3 m. Ceri Mager ir G
nu James \Vard.
Pprmožal mieste tinkamų
žuismnvicėių. Bot ir gatvekarių su automobiliais važinėji
mas nesutvarkomas.
BUVO MATOMAS SAULĖS
UŽTEMIMAS.

t
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J. Rooa*. Baffalo, X. T.i Ku.
JUrpiĄ E. Bt. IjchiIa. ILL. Hr.nuro*.-»tu ui "I>«un" r&Tom*. ACIų.
•v. Sadatfc-ro De-Ja, Rtcter, VTte.
Finl<un ut apaud* gavome, aftg.
F. Fermio k-r»*, Detrolt. Mirte. Flnlruii ir paganinlma gavome. Ačly.
Rrv. U. Vlrmaekkaa. La«reao<s
Mae*, llr-v. J. Kvite*. Berastom, P*.j
M. PaliaaariMo, Worcv*tcr, Mom. rtntrui ui pavieniui Durneliui gavo
me. ACIy.

Pagitriainimaa tilps Kkančiame
“Draugo” nutn.
Maudu fAkrost, O\io), Dunoji-

T. Br-ttih, Rock Zetesd Aruaa&l, W.

Sv. Varlino Dr-jai (Ckicagoje).

liui (Rpring Vatlry, lū.), J. X.
(Wt»lfitld, IU.), Kttranitiiui
(Kewantt, m./. J. Z. X. C. (Worcttltr, Vau.). Korespondencija*
gavome — ačiū. Tilpę sekančiuose
"Draugo” numeriuose.

Antra*? pormalnome.

Kun. X. Kaaėvta*. BrNMrvIUr, Fa.
Ftnlgui voa tik Įlomis dienomis ga
vome. Atelpratome.
“ttarfelalnltut." Bo. BoMos, Man.
Fradilamokilli AltC. spaudoje.

Pereitame
penkUdienyj
“Draugo“ redakcijų atlankė
svečiai iš Cleveland, Oliio: p
Jonas Ceriauka su žmona ir p
Jakštys. P-as Jakstys tų patį
vakarų sugrįžo- į Clevelandų—
gi p. Oeriaukai' ant rytojaus
išvažiavo j Honunond, IncL,
kur pabuvę pas pažįstamus
važiuos į Waukegapų, T1L pra
tęsti vakacijų laikų. Sugrįž į
Clevelandų scredoj, 12 d. bir
želio.
WEST SIDE.
Birželio 3 d. Aušros Vartų pa
rapija* irc tai nėję atsibuvo ganri ilki m t» reikalo "Dranp>" lėli
ninkų konteata
Suiitrėrė konteato komisija H
sekančių narių. J. Krotkus, pirraln,. A. Dūdai, iždin., P. Cibul■ki«, raitininkas. Nariai J. Mikaliunsa, A. Pociui, J. Poška.
Čia pat parduota 13 Šerų: Ona
Taroošaitė pirko 10 šėrų. Po vie
nų šėrų: p. A Pocius, J. NikąHunu ir A. Dūdas.

T0WN OF LAKE.
Labdarįn^oo Sujungus, po globa
flv. Antano, 1 kuopa nuo Town of
Lako ištaria Širdingų ačių draugiffijotna: fiv. Agotos, Sr. Elžbietos
ir Saldžiausi oa fiirdioa Jėzaus u!
atsilankymo J motų vakarėlį, kuria
buvo surengtas birželio 2 d. Afių
talpu ri ir darbininkams, kurie
prisidėjo prie to vakarėlio. Taipgi
ačiū ponui J. J. EUjofiul ui sve
tainę
Komdolao.

eeve atduoti: aotue darbialskea.
MeloaStelte etitfteuka i **Dnuųro**
Adalolitrertjte.

TRIS KARTUS MĖSA SA PARSIDUODA:—deru pianas; Ubai pigiai. AūiVAITĖJE.
Vakarėlio vedėjas buvo p.
Chicago* valgykloms įsakyUaMto: lt J. Petkui,
M. Zujus, “Vyčio” redakto ta mėsų stalnn paduoti tik tris
3329 So. Morgan St, Ohirius.
cago, UI. Ant Ž-čiQ luūj.
kartus savaitėje. Užuot mė
raiettaa Jbom Sekoale, gaelaaaOo lt Kaaso tufe. FaaevMIo pav. Tla
ptnalaa grvwo paa bum Beaver
Dao. VIa, paateut IMI m. BvaUavo
| Molloe, 1U. Paakal gavau tįsia.'kad
lAvattevo 1 Kaaedą ir priMoJo prie
kartaesMBAa Save drepasaa šulo
priMastA Malosdktta aaa prasėta
Josae Eladmla.
Tit—Ptk Ava,
MUvaskee. Wla

NEW YORK, N. Y,
i

ALSX MASALSKIS
Groborias.
Uetavu

boriem.

gra-

Allle-

į
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Puikiausi Tautiški Pavęiksląi!

ksote riecktae
bUdotovto k»plgiauriaL ta
rtsae boto Ca
(uho«M Ir ea
tomcbUltee.
Taipgi Ode»at delj srabte
pat]o tlrteeise.

S307 Aubarn Ata,
Telepteese Drover 4ttt.
■wgMiMiiiaiuwnni»;wBniwmiTrj(mwi
Oecid. PSS L A^telos»d Hrd. Ckria*«o
Tetoptenae Blayeirlrf SS44

SVEČIAI.

Į KELIS MĖNESIUS SAUS
lite v. 4«tte •<,
Otekaro, m.
BUSIANTI “SAUSA“.
Taip tvirtina F. Bcott McBrido iš Anti-snliunų sujun
ANT PARDAVIMO,
gus. Senatorius Rlieppard iš n H kambariu Hotrite fer pegyvonlmul kamboriel.
Kaadart vekartaSJ
Texns Išnaujo imdavęs kon dairi raleete, Uetrrių apgyvaalol rie
Pulki vieta lietuviai. Perrtdoae ru
gresui sumanymų karės metu to).
vleu namo plgtoL, kadaagt eavtalukaa
Isrl kILij. ta.a<j Ir atriju netnJI prlšulj nusausinti.
MorMt AtAMoklta tteelaoe.
x
Deja, no visi kongreso at
Joana Habfca.
IMI Se. Maleted ®t,
Chleago. nt
stovai yra “sauai“.
TeMoau Oeaal T*T.

sos gali būt vartojama paga
minti valgiai iš kepenų, plau
čių, smegenų ir tt Šitas įsa
kymas turi būt pildomas šį
mėnesį ir per du sekančiu.
J sakymas paskelbtas
dėl
Būtos Sakelė. stokos jautienos.
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Tumasonis.

Šitas Išleistuvių vakarėlis
paliks ilgai bridgeportiečių
atmintyj. Velijama, kad tie
mus apleidžiantieji gerb. vei
kėjai ir vėl kuomet nors su
grįžtų musų parapijom

AR

ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.

Paskui dar kalbėjo p.p. Ged
Dalinis saulės užtemimas
gaudaitė, J. Žakas, V. Balan Cliicagojo puikiai buvo mato
da, M. Saldokas, V. Stulpinas, mas praeito šeštadienio pava
M. Overlingaitė, B. Janušaus karėj. Sekantis dūli uis saulės
kai.
užtėmimns čin bus matomas
Kadangi gerh. kup. F. Ke 1925 m.
B/Aartagai—fftre. e&trgle* prto g»mėšis persikelia į fiv. Antano
ros te meioe Mmraoa Al*» 144.04 ]
PERKELSIU. MAISTO
rolaug. Jetga kert B Chloa<lsčiv peparapijų, kur klebonauja gerb.
oorMu t< vieta otemtL tai bu* ketloTVARKYMO OFISĄ.
kun. H. Vaičunas, todėl ir
ate lAoa
Crtfoklt/9 Bee
entraSv:
pastarasis buvo paprašytas
Mm. Pbfl Fermenterera,
Tautiškojo iMtrfjolinių drau T44 OetelanS Are,
pakalbėti. Gerb. kun. 1L Vai
Otrert. MUK
sekretorius,
čunas džiaugėsi susilaukiu* gijų komiteto
Rrikuhngfcg HBOėypbūa,
tokio uolaus veikėjo, kokiuo Willlam Mutber Ix»wis, ap
patyręs ir
g orai isyra gerb. kun. F. Kemėšis. lankė Chicago.
to arnotų. Atriiaaklta pea
Jis pažymėjo, kad ateityje
Gi p. J. Tumasoniui linkėjo
Draugas FubL Oo.f 1000
daug laimės ir pasisekimo jo Chicago gali būt šalies mnisto
W. 4O& ftt, Cakstfo, HL
administracijos centras. Nes
naujam darbe.
VAKOO xum KAS
P-lė B. Nausiedaitė labai \Vnshingtonas jau perdaug
rflictko rioloo prk, UetavUkoe ir
gražiai paskambino ant pija- užsikimšęs.
teokltkoa peropljoo. gerai lapranLyj

no.
Bridgeportiečiai, išleizdami
savo gerb. veikėjus, . davė
jiems dovanas — gerb. kun.
F. Kemešiui portfelį, gi p.
J. Tumasoniui — plunksnų.
Ant galo su svečiais gražiai
atsisveikino gerb. kun. Kctnėšis. Pažymėjo, kad nepertoliausia persikelia, todėl bus
progos dažniau susieiti. Atsi
sveikinimo Žodį tarė ir p. J.

320 FIFTH AVENUE,

DR. A. A. ROTO

Sergėkite tavo Alds

RcaAJO amrroJAi tr CHiRcrnaAg
MetetrtfM, Vyrlfinj,
te riea (tereotSku Hgu
Odeani SXM O. Halstad St, Oklcsgs

TBapkeM Dmver MtJ.
VAKAMDOB: 14—11 ryto
1—» *4
plet*: T—I vak, KedUiemla 14—11 4.

Pr. G.
•metas** gerai prttanrtati akiniai
teae palesgvtalau dėl Jurų akla.
Kasant ta keted nuo gatvoe ekaod4Jlmn, kuomet raldH Uelael J kruvg. kuomet okattal ar Bari ar mtni. ta] t«emet yra lenkia*, kad
reikia Jum* akiniu. Mano 11 me
tų patyrime* priduoejuma geriau
sia pntnrsarim* ui prieinam* kai
na. sėt taip temai net Iki U.«t
Eiwalau eutUlklnma* dykai.

M. GLASER

Oycęglmim Ir Ofisą*

U40 S. Mostėte Št, teertd 63 t.
Ckkace, m.
Tyrtfkte te

Toknri CSamečdkte Xdrton»o VALANDOS:

LidzTts lenkiu (Sct5jej) n žfeksčaa. Yjtkabd
Pažvelgus j šiuos paveikslus, kiekvienam lietuviui sujuda min
tas , — Kaip Lietuva didelė ir galinga praeituose amžioose buvo.
šie paveikslai yra puikiai spalvuoti ir artistiškai padaryti.
yra musų tautos gaivintojais, jie yra papooialals musų kambarių;
Jie turėtu ristis kiekvieno lietuvio šlubelėje arba instalguje.

Didumas: 15 x20. Kaina: vienas 39c. abada 5*e<
Ulaūakaat daug, daug pigina. Velia* pertfavialsta jone d» *»eolalę
ris 1919 bmUrk.
Rrikaleaju agentu.

Aog. Laukžemis, 196 New York Are. Nebark, N. X

Eka 4 ryto, nuo nuo 11 IW 2 po
plot Ir ano t iki 1:11 rak. X*44Uoe vnknitela oflana atdaryta*,
gate^teame Taeda tai.

JOHN SMBTANA
Aldų gpedjailri&s
1901 S. AahlMri Jl, Ohlc&jo
ia-toe entvA*

NOSIPIRI MOSTĖS

]-*O0 lobo* vtrd I'latt'o npUekoe.

Kamtesrio 14, Jt, 14. IT te 1»
rėeaykieo | ^aso
Vnlnotdnet nuo t. vnL Uryto Iki ■
vai. vakare. KedtUoJ dbo 1 vai.
ryt* iki 1S valandai dleo*.

DR. P. ŽILVITIS
I^mnaa OTDVTO/Ag
oi cnnounuiAi
rietą

nu eo. kalsttkz} st,
9at Drmw» T174

J. RIMKUS,
P. O. Boz SS, Holbrook, M&m.

ortUAS:
Basa
Eaeriot St.

▼AUi ♦—« vaikėte, Mdteie
of anie tt—lt ryte®.
® TriMeteu nOOl£VAIW 1174

Tai BUSI GRAŽUS I Jų išdir
ba MenthdatuJte Co. Prieš obiant
gult Ištepk veidų moočia per ka
lia rakaiua, o padaryv veidų lyra
ir tiaitUu balt*.
Toji mesti*
UBnui plėmui raudonai, juodai ar
ba fiakru Ir prašalina
visokioj
■puogoa nuo veido. Kaina dėžu
tės 60c. ir ŠLOd Pinigud galit
durti ir štampomli.

J

Mt) tiria 1e adlį; (Motar)
«ri*Cc»awn MoIDOAT 8T41

Dr. A K. RUTKAUSKAS
®TOO VOOSEAS ZJSAS
OBM eo. iBMtePBIgB1 SCTSte
V. 41-to, gatria.

dvi
dvi npalariaAtoJa*
Jark bUk) naudota ptrial ant leagv-*
lStnokoeCl*. VU* aknrs. robnrtal Ir
rirokl malttoOal Semtand* kaina.

K. EUUė^AK A 90X0,
4441 Bo. Arti-oad Ava, ChlocA’o. ru.
r»l»(osaa: TAADS 1444.

Tkkwi&asis lletaviaias laikraštis yra

\VRTASMTRŠ Jl2S,WX>.0<)

ApridraodatiMa iwiama limoka:
t
PAAALPO8'
I
POMIRTINMs
93JS0, TJM. 110.60 ir I1L00 J *150.00, *260.00, *500j00.
savaitėje.

Priimama sveiki vyrai ir motery* iki 50 metų aa« ŽiAOA
Mčnetinčs daoklč* rzly^ motų laiko įairaiymo.
šiandien tu esi jaunUasIo, nagu kada nors bari;
todėl rąžytis dabar — ataiou maiian* mokėti,
negu pal&ukua. nelauk, kai pasensi ar apsirgsi.
Konstituciją, mokesnių knygelę,’garaitiBj laiknitį *’Ganų“ ir idt&a poporas nariai gauna dykai
B. L. R.' k/a.‘ kuopos'randasi "visose dkteentes
Amerikos lietuvį kolionijotMc'
Susižinok pas vietines kuopos n
ra&Aninkę ir įriruŽyk dabar. Jei tavo apieiinkSJe AL,
£
R.
kuopos dar nšra, pasisteagk, kad ten Ja
rua. Rąžyk, klausdamas iaformadj^, pw
pu
ro Raktininką adresu:

“DARBININKAS”
“DARBDffOTAfi” tina utaminkaia, ketvergals Ir su
balomis.
“DARBOnSTKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimų.
‘ ‘ DARBlUUOLAI‘’ paduoda daug atraipnnių, naudingų
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiaualus nuotjkitii
visame pasaulyje, indomlausias žinias ir žingeidžiauiius at
sitikimas.
“DARBiMIAAAfl“ visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaiidelig ir apysakaičių.
✓
“DARBOffnrKA*“ visuomet turi vieo to, kas darbi
ninkui s v a r b n, naudinga,
i n d o b a Ir
suprantama.
“DARBUIiMlkAI“ nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas ilislstuves.
Skaitykite Ir platykite “DarUaialą” ir jo leidinius.
Pranatarsiet kibta: tris kartus savaitėje metams
*3.00; pusmečiui *1.50; vienų kartų savaitėje, užsisakant
tik subatlnius 8 puaL numerius, metams *L50, pusmečiui
76d.

“DARBININKAS”
242 V. Breaivaf, So. Bestes, Mass.

*7S0j00 ir *1000.00.
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