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, Tuomet vokiečiai ant Pary iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiimiiimiiimiiff i AMERIKONAI ATMUŠA
žiaus galėtų briauties nuo
SAUSIASI PAGELBOS.
TEUTONUS MARNE FRON
pietvakarų šono.
TE.
LONDONAS, birž. 11.—Ru
Vokiečiai laimėjo centre.
sų bolševikai pasijuto prilipę Paima nelaisviu ir kulkasPrancūzai su žinomu savo liepto galą becaraudami Rusi
vaidžių.
narsumu atmušiųėja vokiečių joje ir bebernaudami autokra
atakas. Tečiau vokiečiams pa tui vokiečių kaizeriui. Pakyla
Paryžius, birž. 11.—Prancū
Birželio 9 d. Lietuvos Vy kirto per ausį. Pamatęs Ci
vyko pasivaryti centre ir tru prieš juos liaudis ir darbinin zų ir amerikonų kariuomenė čių Chicagos Apskritys buvo bulskis, kad cicilikai užpuolė
putį
dešiniajam
prancūzų kai, kuriuos apgavo pažadėji atakuoja vokiečius Brussai- surengęs pikniką Bergman Kaulakį, tuojau šoko Kaulasparne. Jei tenai priešininkui mais.
res apylinkėse, Marne fronte. darže, Riverside, m . Ištisą kio apginiman, panaudodamas
Kad gelbėties, bolševikai Vietomis varosi pirmyn, pai dieną jaunimas gražiai links šaltą įrankį.
ir«tolesniai sektųsi, tuomet tas
padarytų blogą intaką į talki- paskelbė atsiliepimą į rusų ma nelaisviu ir kulkąsvaidžių. minosi, žaidė, bet atvažiavę
Vėliau paaiškėjo, kad cici
ninkųliniją Oisė Marne ir pri tautą. Atsiliepimas taip bai
iš Chicagos automobiliu kele- likai išanksto jau rengėsi su
giamas:
verstų talkininkus atsimesti
Su Amer. Armija Prancu- ^ cicūikų, m e š ė betvarkę ir purvinti vyčių vardą. Yra liu
''
Reikalingos
paskutinės
tolesniai į pietus nuo Chateausijoje, birž. 11.— Vakaruose p r a dėjo ieškoti priekabių, kad dininkų, kurie girdėjo visus
Thierry, taip ir į vakarus nuo didvyriškos- pastangos. Liau nuo Chateau Thierry ameri- s u a r d y t i gražų pikniką ir pa~
jų plenavimus, ir kaip tarėsi
dies priešininkai peranksti pa konai ir prancūzai pasekmin- k e n k t i varymui biznio, nes da
Oise.
užpulti vyčius, žemiau paduo
kėlė
galvas.
Nukirskite
piktagai
atmušė
kelias
vokiečių
ai
^
skinama
nup e l n o bllV0
Tečiau talkininkų armijų
du vardus ir pavardes cicUidaringą
kontr
revoliucijos
gal
takas. Prancūzai atmušė ata kentėjusiems nuo karės lietu kų-mušeikų: Juozas Kaupas,
vadai nemano, kad toj fronto
dalyj turėtų įvykti sprendžia vą begailestinguojju revoliuci kas prieš kalvą 204. Prancū viams Europoje. Pagaliaus va narys L. S. S. 22 kuopos, (ki
jos kardu".
zai atsiėmė miškelį pietuose kare (apie 6 vai.) cicilikai pa- nis, J. Marceliunas, J. Aleliumasis mušis. Šitas yra laukiaUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt nuo Brussaires.
sirįžo užpulti vyčius ir panau nas, B. Sorvil. Visi jie yra
. Vokiečiai paneša pasibaisė- m a s k n r k l t u T White Star Club'o nariai ir ne
Amerikonai patyrė, kad dojo fiziškas jėgas.
tinus nuostolius. Bet jie turii Priešininkas bet ir tenai raėAMERIKOS DARBO FEDE Marne fronte veikia nauja vo
taip daryti. Jie mato, kad to gina. Ir jei surastų silpną vie
Buvo taip: Visųpirma cici kurie priguli prie L. S. S. 22
lesnis ofensyvos vilkinimas tą, tuomet pultųsi pirmyn vi RACIJOS METINIS SUVA kiečių divizija.
likai savo tarpan pasišaukė kp.
Prancūzai negali atsidžiaug- St. Cibulslą, kurį apmušė.
ŽIAVIMAS.
Tokį tai cicilikai buvo su
jiems yra tikroji mirtis.. Tatai somis jėgomis.
• ti ir atsigerėti amerikonų vei- Pabėgęs nuo jų Cibulskis pa rengę užpuolimą, tečiau jiems
mėgina ieškoti laimės. Mano,
Nežiūrint to, toj fronto da
kad, rasi, ir pasiseks kame lyj šiandie seka kruviniausi Nėra streiko karės metu-sako I kimu Marne fronte. Prancūzių sakė apie tai J. Kaulakiui. ku tas žygis nepavyko. Išviję vy
jos vyriausybė nusprendė vi ris priėjęs prie cicilikų parei čiai raudonuosius gaivalus,
nors
sulaužyti
talkininkų mūšiai ir priešininkas negali
Gompers.
sus ten amerikoniškus karei kalavo paaiškinimų, kokiems f vėl žaidė ir linksminosi.
frontą, atsistoti stipresnėj vie pasistumti pirmyn. Kol-kas
toj ir pasiūlyti talkininkams priešininkas savo šita ofensy , St. Paul, Minn.; birž. 11.— vius apdovanoti karės kry tikslams jie daro betvarkę ir
Šiaip piknikas nusisekė kuotaiką. Tuo tikslu, apimti des va dar nepakliudęs linijos ties Vakar čionai prasidėjo meti žiais už nepaprastą narsumą pradeda mušties. Tuo tarpu puikiausiai.
4į*U
peracijos, jie šiandie nesigaili Cantagny, kur veikia skait nė Amerikos Darbo Federaci ir išlaikomybę.
vienas raudonkaklis Kaulakiui
Rep.
Sale Montdidier vokiečiai
nei savo kareivių.
jos konvencija. Konvenciją alinga amerikonų armija.
tidarė Federacijos pirminin smarkiai bombarduoja ameri SUOMIŲ KARIUOMENĖS
Prancūzijos premjeras CleSu tokiomis savo pažiūro
Silpnėja vokiečių atakos.
konų
pozicijas.
Bet
infanteri
kas
Samu
ei
Gompers.
Daly
menceau vakar išreiškė pasimis, suprantama, turėjo p; t
VADAS — VOKIETIS.
ja
atakon
nesiunčiama,
nors
vauja
labaidaug
atstovų.
ganėdinimą dabartiniu talki
Kas kartas vis labjau ir
traukti.
to
tik
ir
laukia
amerikonai.
daugiau
silpnėja
vokiečių
ataninkų stoviu šitoj ofensyvoj.
Pirmininlias Gompers kal)>ė
Juo yra generolas von Golts.
Toal &©**& <v^ii!#rtPtelm4
Pasakė, kad priešininko pas kas. Pradžioje ofensyvos, leo- j damas pažymėjo, kad ne lai
THDELI VOKTEGtŲ PLEKAI
ja
ir
lakūnai.
tangos nuėjo niekais.
vo 21 dieną, vokiečiai buvo kas darbininkas streikuoti ir
Maskva, birž. 11.—Suomijos
stoję atakosna 50 mylių ilgio bedarbiauti, kuomet pasaulis
kariuomenės (baltosios gvar
Amsterdam, birž. 11.—Ber
i tik pradžia veikimo.
VOKIEČIŲ
ŠNIPAI
BUS
frontu. Praeita ofensyva at papiudęs kraujuose ir ašaro
dijos) vyriausias vadas, gen. lyno dienraštis Vossische Z
AŠTRIAI BAUDŽIAMI.
nepasi likta 25 mylių ilgio- frontu. Gi se, kuomet demokratija yra
m Bet su tuo viskas
Mannerheim, kaip
žinoma, tung rašo, kad Vokietijos vy
baigs. Vokiečiai mėgins dar dabartinė ofensyva užima 21 susirėmusi su autokratija, ir
pasitraukė iš užimamos vie riausybė pienuoja amžinais
daugiau ir smarkiau pulties mylią ilgio.
kuomet šiandie už tai seka pa Nebus atsižiūrima į vokiečių tos. Jis pasipriešino Suomijos ekonominiais ir militariniais
. grūmojimus.
prieš talkininkus. Vokiečiai,
germanizavimui.
ryšiais susirišti su AustrijaTas liudija, kad vokiečių a- sibaisėtinos imtynės Europo
pasistumę pirmyn ant Res- takos kaskartas vis labjau je.
Vietoje jo dabar vadu nus Ungarija, Bulgarija, Turki
Washington, birž. 10.—Vo
sonsur-Martz, mėgins savo ky silpnėja. Pasirodo, kad ilgam
Darbininkai karės medžia kietijos vyriausybė turinti sa kirtas vokietis generolas von rusų Lenkija ir pačia Rusija*
lį praplatinti ir atakuos talki frontui neturima jau žmonių. gos produkcijoje skaitosi vei vo rankose kokį tai "šnipą" Goltz.
^Vokiečių vyriausybė apie
Gen. Mannerheim buvo su Lietuvą nieko nemini. Mat,
ninkus šonais. Nuo tų atakų Be to ir patsai vokiečių už kiančios kariuomenės dalimi. Siegfried Paul London. Šitą
pasisekimo prigulės tolimesnis simojimas ir narsumas silpnė Darbininkai negali atsisakyti pasiūlė Suv. Valstijoms pa tikęs, kad vokiečiai pagelbėtų Lietuva jau padaryta amžini
nuo darbo, jei toksai pasielgi- leisti, jei Suv. Valstijos pa- Suomiją apvalyti nuo raudo ryšiai. Nereikia abejoti, kad
vokiečių veikimas toj fronto ja. Seniau kas kita būdavo.
nosios gvardijos. Bet pasiprie tie padaryti vokiečių su Lie
dalyj. Jei pasiseks priešinin
Reikia pasakyti tas, kad jei mas grūmoja pavojum veikian' i į u o s u o s j§ kalėjimo vokiečių
kui ką nors laimėti ir savo ky kokioj vietoj talkininkai atsi čiai kariuomenei mūšių fron šnipą kapitoną Rintelen. Vo šino, kad tenai ir toliaus Vo tuva amžini ryšiai kuomet
lį praplatinti, tuomet jis ten meta, tai tos daroma tik to te.
kietijos vyriausybė pažymėjo, kiečiai šeimininkautų, kaip nors kaizeriui išgaruos per
koserę).
Suvažiavimas prasitęs išti- kad jei Suv. Valstijos nesu dabar daroma Ukrainoje.
sutrauks visas savo jėgas, nes dėl, kad bereikalo neprarasti
išnaujo jam atsidarys kelias daugelio savo žmonių, kurie sią savaitę. ąr gal ir ilgiau. tiksiančios, tuomet Vokietija
ant Paryžiaus. Stengsis tuo talkininkams yra labai bran Prie atidarymo dalyvavo Min imsianti aštriai spausti jr per
met pasiekti miestą Compieg- gintini. Nes su tais žmonėmis nesota valstijos sekretorius ir sekioti suimtus ir Vokietijoje
laikomus
amerikonus, arba
ne, kad palenkti talkininkų li jienls prisieis nuveikti dar di S t Paul miesto majoras.
Paryžius, birž. 11.—Kelis ma-| Atlantiko Uostas, birž. 11.—JerSuv. Valstijų piliečius. Pami
niją ant Villers-Cotterets. Su delius darbus, atlikti milžiniš
žus miestelius paėmė1 vokiečiai sey pakraščiais vakar ryte amenėtas
Siegfried
London,
anot
TEUTONAI
LABJAUS
prantama, tuomet vokiečiai kus žygius. Kareiviai talki
Montdidier-Noyon centre, tarpe rikoniškas transportinis laivas paVokietijos
vyriausybės,
esąs
VIENIJASI.
ninkams
todėl
brangesni
už
pulsis prieš kairįjį prancūzų
kurių Mery, Belloy ir St. Maure, leido penkis šūvius į nardan<
S. Valstijų pilietis.
žemės
plotus.
Nužudyto
karei
sparną. Gi jei tas įvyktų, tai
Pietuose nuo Ressonsur-Matz laive.
Amsterdam, birž. 11.—Po
Bet valstybės departamen- j vokieciai pasivarė į Marąueglise.
galėtų paimti Amiens ir at vio neatgaivinsi. Žemės plo
skirti prancūzus nuo anglų tus galima atsiimti kontrata viena vyriausiąja vadovyste tas į Vokietijos pasiūlymą at-'
San Antonio, Tex., birž. 11.—45
ligšiol
buvo
tik
vokiečių
ir
komis.
sakė, kad šnipais maininin- Berlynas, birž. 11. — Vokiečiu sektantai mennonitai nubausta po
armijų.
austrų armijos. Gi dabar po kauti neapsiima. Kapitonas karės ofisas praneša, kad vokie 25 metus kalėjimo už nenorėjimą
Ofensyvos pradžia.
Žinomas daiktas, negalima
ta pačia vadovyste padėta Rintelen perdaug nusižengė čiai Montdidier-Noyon fronte jau dėvėti uniformos ir atsisakymą ka
iškalno nuspėti, kas ten gali
Vokiečiai naują ofensyva bulgarų ir turkų armijos.
reiviauti.
šiai šaliai, kad jis galėtų but paėmę 8 tūkstančius nelaisviu.
įvykti, bet talkininkai yra į- pradėjo nepaprastai smarkiu
Reiškia, vokiečių militarinė paliuOsuotas iš kalėjimo.
Norfolk, Va., birž. 11.—Nardan
sitikinę, kad vokiečiai nekuo- bombardavimu priešininko li vyriausybė dabar galės tų sa Valstybės departamentas pa Paryžius, birž. 11.— Prancūzai
nijų. Tai paprasta taktika vo talkininkių armijas kilno žymėjo, kad į Vokietijos grū ir amerikonai tęsia atakas Brus- čioji laivė nuskandino garbi
met neatsieks tų visų tikslų.
prieš užpuolimą. Talkininkų ti kur patinkama.
mojimus nebus atkreipiama siares apylinkėse, Marne fronte. Bei Rio ir nežinomą škunerj \
Teutonams rupi Paryžius. armotos į tai atsakė tokiuo
doma. Šnipai kuoaštriausiai Paimta 250 daugiau nelaisviu ir ginijos pakraščiais.
Ne tiktai Bavarijos sosto į- pat baisiu šaudymu. Tečiaus
Washingtori, birž. 11.—Se bus baudžiami. Gi jei Vokie 30 kulkąsvaidžių.
WasJiington, birž. 11. — Kuro
pėdinio Ruprechto vedamoji 4:30 ryte (sekmadienį) vokie natorius Jonės padavė kongre tija mėgins keršyti, tai Suv.
administracija paskelbė, kad
armija turi atkreipusi akis į čių infanterija puolėsi atakos- sui sumanymą, kad karės me- Valstijos tam tikslui turi kurWashington, birž. 11.—Karės met karės reikalams vyriausy
Paryžių. Tą patį daro ir Vo na.
tux visoj šalyj butų uždrausta kas daugiau vokiškos medžia sekretorius Baker pranešė, kad bus reikalinga 100 milijonų tonų
kietijos sosto įpėdinio armija, Vokiečių infanterija ėjo kaip visokius svaigalus gaminti ir gos, negu Vokietija ameriko jau daugiau kaip 700 tūkstančiai minkštosios anglies.
kuri veikia už Noyon rytuose, kokios didžiausios vilnys. Ši pardavinėti.
amerikonų kareivių yra Prancuzir
niškos,
y
ligi upės Marne. Pranešama, tas truškino talkininkų kul Savo sumanymą prideda kai
Paryžius, birž. 11.—Montdidi.
New Yorke naujai suimtįa joje.
kad ir tenai jau prasidėjęs tai kąsvaidžių kruša. Ligi pietų po priedą prie žemdirbystės penki vokiečių šnipai, tarp ku
Noyon užpuolime j a u su na ik i
WasMngton,
birž.
11.—Socijakininkų pozicijų bombardavi vokiečiai neįstengė pasistumti bi liaus, kuriuomi reikalauja rių yra ir moterių. Jei prasi
penkios vokiečių divizijos, )
mas. Talkininkų pozicijos ap pirmyn. Visur riogsojo tik kru ma paskirti 11 milijonų dol. žengimai pasirodys dideli, bus listas kandidatas į New Jersey gu tik likučiai atšaukta iš musių
bernatorius, Frederick Krafft nu
verčiamos plienu ir ugnim. vos lavonų ir sužeistųjų.
žemdirbystės reikalams. .
pareikalauta mirties bausmės. baustas penkeriais metais kalėji nijų.
Atsivėręs tikrasis pragaras.
Tik mirties bausmė gali iš mo ir l,0p0 dol. pabaudos už kal
Bet pusiaudieniu nauja vo
— Rymas, birž. 11.—Aus naikinti šnipus.
Toj fronto dalyj vokiečiai kiečių infanterijos vilnie, kaip
ORAS.
bas prieš kareiviavimą.
stengsis įlenkti talkininkų li baisiausioji audra ūžtelėjo cenj trai italų frontan sutraukia
p*
Chicago
ir
apylinkės
niją ant Compiegne, kur yratre ir prancūzai turėjo "atsi skaitlingą kariuomenę. Suga
— P a r y ž i u s , birž. I I - — V o 
Lewes, Del., birž. 11.—Virginia
didžiai svarbus geležinkelių mesti, nenorėdami turėti saviš benama ir sunkioji artilerija. kiečiai v a k a r a t n a u j i n o P a r y  pakcašeiuose sutorpeduota laivas, Šiandie ir rytoj gražu
kiek šilčiau.
Užpuolimas neišvengtinas.
žiaus b o m b a r d a v i m ą .
susibėgimas.
gabenąs cukrų.
jkių krūvų lavonų.

SOCMLISTAI UŽPUOLIKAI.
Panaudojo fiziškas jėgas

MENKAS VOKIEČIU PRO
GRĖS AVIM AS NAUJOJ
OFENSYVOJ
»

No. 137

Prancūzai stipriai laikosi,
paima nelaisviu
VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI
PASIBAISĖTINI
PRANCŪZAI PAĖMĖ NELAISVĖN 500 VOKIEČIŲ.
Mušiai tęsiasi su visu savo pa
šėlimu.
PARYŽIUS, birž. 11.—Nau
ja vokiečių ataka fronte tarpe
Noyon ir Montdidier užpraei
tą naktį tęsėsi su visu savo pa
šėlimu, anot karės ofiso pra
nešimo.
,

Prancūzų kairysis sparnas
labai stipriai laikosi. Vokie
čiai ten eina tiesiog vilnimis
per lavonus. Bet prancūzai
juos atmuša ir nepasitraukia
i i posicijų.
__
Centre vokiečiai
pastatė
daugiau kariuomenės ir pasi
varė pirmyn. Pasiekė pietinę
dalį Cuvilly miškelio ir Res
sonssur-Matz.
Dešiniajam prancūzų spar
ne baisiausias mušis seka.
Atakų metu įvairiose vieto
se prancūzai paėmė nelaisvėn
500 vokiečių.
Nelaisviai kaip vienas tvir
tina, kad vokiečių nuostoliai
negirdėtai pasibaisėtini
NAUJA VOKIEČIŲ OFEN
BY VA.

Paryžius, birž. 11.—Po ke
lių dienų atsilsio, po palaido
jimo savo žuvusių kareivių,
kurių lavonais buvo nukloti
Prancūzijos
plotai
tarpe
Reims, Marne, Soissons ir No
yon, vokiečiai pradėjo naują
o£«syvą prieš talkininkus.
Šifl© kartu pasiuntė savo pul
kus skerdynėsna tarpe Noyon
ir Montdidier, tuojaus šiaurvakaruose nuo buvusios ofen
syvos plotų.
Naujos ofensyvos pakėli
mas neįbaugino talkininkų,
nei paties Paryžiaus, prieš ku
rį ypač šita ofensyva vedama.
Kas tiesa, pastarosios žinios
liudija, kad vokiečiai, pakilę
21 mylią ^ilgio frontu, įstengė
truputį pasistumti pirmyn pa
čiam centre. Bet tasai pažangiavimas nieko nereiškia, jei
abejuose sparnuose talkinin
kai nei iš vietos neišjudinami
ir iš savo pozicijų Vvokiečių
pėstininkus kaip su dalgiu žo
lę kloja.
Anot prancūzų karės ofiso,
vokiečiai pasivarę pirmyn tik
4 mylių ilgio frontu. Gi'iikusiuoju frontu, per 17 myfių il
gio, prancūzai ir amerikonai
neišjudinami iš savo senųjų
pozicijų, nes prieš juos vokie
čiai panaudoja
baisiausias
priemones.
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- "Draflgo"
« ^ * ~ - » Šerus
Šeru I
Pirkite

Oamp Wheeler, Oa.
.
DALYVAUKITE K O N T E S T E
Helenai prezidentas Wilso- j mi su Vokietija. Bet visokioI J B I ' I I K I ^ §{*M JBKT
nas pasakė, kad jisai .stovės J mis priemonėmis nielfino kaip Geg. 27 d. aš su kitais pa
"MIAUGO" BENDROVĖ PLATINA BIZNI, UŽTAT
Daily eaoepi BaaJaja by prie Rusijos, kaip stovi prie Suv. Valstijas, taip talkinin imtais kariuomenėn apleido
DRAUGAS rUBLISHDIG CO„ Inc.Prancūzijos. Tie žodžiai nėra kus,
Į keletą mėnesių .turi būti parduota Šerų už |
Suv. Valstijos teeinu vi me Cieero, Į1L Viso iš Cicero I
• • • Bf• .• •* •«*•»•
tam t . 4fta •mm, chioago nunoii tuftias pažadėjimas, nes pre sai laikas į Juos atsinešė* prie
išvažiavo 136 naujokai įvairių i $25,000.00.
, \
...
. .
v
=
it mmtmim u i i yoafci. ttot
numeriai* po S c
zidentas
tikrai
darbuojasi lankiai. Gal manė, kad bolšfi- tautų. Po 46 valandų kelionės g
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai nes ge- |
j
Prenumerata mokasl 1S kalno. Laiklausime, kokiuo būdu Rusijaį vikai gahf-gaie susipras k ar pasiekėme paskirtas mums 3 rą pelną.
TERMS OF HUBSORTPTION:
kaa skaitosi nuo nžalraSymo 1—oą,
, . ... . ,
.
:
mm nuo Naujų Uotų. Norint permai
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, |
pagelbėti. Talkininkai tame anksčiau^ ar vėliau išnąujo capm'es. Visus naujus karei g
nyti adresą rtsada reikia priaiųatl
F"tX9*:«l<u«g» • • • • • 9 8 . 0 0
Ir aaaaa' adresas. Pinigai gerlanala
\
. .
• . . • • • • • • • ^ J . U U reikale, matomai, nesimaišo ir stos prieš vokiečius.
vius camp'ėse patiko "labai iš = kaipfvieną šėrą.
•lustl lftperkant krasoja ar azprese
% e r a proga indėti pinigą \ prakilnų ir pelningą |
Tečiau ligšiol to visa nesi kilmingai
sutinka su visais prezidento
"IConey Ordar** arba įdedant pinigas
kariškas . benas. |
m m n Copy.
1 mststruot* laišką.
••
on ąppH^^****— i.
mato. Bolševikai sėbraujasi su Pashai nuvedė' prie puikiai zz bizni
sumanymais.
Broliai katalikai i r sesers katajikės! " I m k i m e |
44
Prezidentas Wilsonas šian vokiečių socijalistais radika sutaisytos vakarienės ir pavai
navo dienraštį į savo rankas; patapkime jo savinin- £
die perkratinėja visokius pie lais. Jei taip, tai negali but šino kaipo tikrus svečius. Po
>0 W . 46th S t .
Tai. McKinlcy 6114
ChicafcO, III.
kais.''
=
nus ir sumanymus, kokie jam nei kalbos, fcad jie pakiltų vakarienei davė kambarius
Dabar eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis jjj
paduoti Rusijos reikalais. Bet, prieš vokiečius.
poilsiui. Kambariai įrengti
Pastaraisiais laikais bolševi yra taip, į a d kiekviename ga s! 31 dL spalių šių 1918 metu. Konteste gali dalyvauti E
regis, pirmiau nieko naujo ne
Antiadienis, Birželio 11 d., Sv. Barnabo.
pradės, kol rusų liaudis pati kai jau kaipir nuleido ausis. li tilpti šeši kareiviai. Lovos |j arha tam tyčia susidarę Komitetai, arba i r pavieniai |
Trečiadienis, Birželio 12 d., Sv. Jono Fakundiečio.
,
.
.
Pertraukė skleisti savo idėjas minkštos ir puikiai intaisytos., = žmonės.
nepaprašys pagelbos
=
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba
ir
šiandie
jie
rūpinasi,
kad
Po
kelionei
galėjome
gerai
at
Reikia žinoti, kad į visokius
i pavieniai), kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų
Rusijoje įsimaišymus, rusą tik ilgiau išbūti prie Rusijos silsėti. Ant rytojaus visus per
liaudis labai neprielankiai at valdžios styro ir^ gauti talki žiurėjo gydytojas. 9 cicerieeiai
sineša. Rusijos
gyventojai ninkų pripažinimą. Gi kuomet bus grąžinami atgal! ¥ra neJAU IR VAISIAI PASIRODĖ. mą jums bus leista savo he- kiek prielankiau atsineša į talkininkai jų valdžią pripa tinkami kariuomenėn.
ninkus kartu su gatavais pinigais—^tie gaus dar excas išdarinėti. Mūsų visuome
žintų, tmomęt butų užtikrintas
tra dovanų.
Suv.
Valstijas
kaip
į
kitas
ša
įtareiviai čia yra gerai ap
Subirėjus į šiupuuus visoms nė yra, tiesa, net perkantri.
1-oji D O V A N A — k n y g y n a s ųž $200.00 ir 3
jiems ilgesnis gyvavimas.
lis.
Bet
tasai
prielankumas
la
rūpinti viskuom. Katalikams
į aocijalistų tarptautinėms, par Bet kada jus kantrybę jos išk o p i j o s ' " D r a u g o " už dyk^—pagal nurodytų |
Bolševikai karės su vokie
bai
greitai
gali
pranykti,
jei
yra pastatyta koplyčia rupes
davus laimingai Vokietijos ir semsite — prieis prie to, kad
adresų patoi, pakol " D r a u g a s " eis.
čiais nenori, nežiūrint nei to, niu prakilnios organizacijos
Amerika
pirm
laiko
imtų
Rusijos darbininkų reikalus— kiekvienas Amerikos policis2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 i r 3 |
kad tuo tikslu talkininkai jr Knights of Columbus. Yra
maišyties
\
Rusijos
vidujinius
" D r a u g o " kopijas už dyką.
kaizerio ir jo junkeriu malo tas ir detektyvas griebs lie
ateitų jiems pagelbon. Nenori taip gi kinematografas, kur
reikalus.
3-ioft 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji i r |
nei — kas gi beliko mūsų soci- tuvišką raudonsketerį ir so
Washingtonan parkeliavo iš karės, nes jų vadovai už tai kareiviai gali matyt krutan
10-oji dovana—po 3 " D r a u g o " kopijas u»-dyką
dins
ten,
kur
galima
atvėsti
jalistams, kaip savo visą rau
nurodytiems asmenims.
Rusijos amerikoniško ambasa yra gavę gerai aukso nuo vo čius paveikslas. Camp'ės yra
nuo cicilikiško karščio.
donąja energiją nukreipti į
kiečių vyriausybės. Apie tai toli nuo miesto. Kiek teko ^pa
ATSILIEPKITE!
|
Amerika — tai šalis laisvės, doriaus Francis pagelbininkai.
juk daug kartų buvo minėta tirti, jeigu ne Knights of Co
kėlimą neapykantos prieš ku
Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių,
r
bet ne cicilikiško palaidumo. Jie asmeniškai prezidentui
Rašykite šiuo adresu:
|
nigus, prieš kataliką %isuome- Padaužas, mušeikas, o ypač pranešė apie dabartinį stovį prancūzų laikraščiuose.
lumbus koplyčia, tai katali
1
Bolševikų organas "Izvies- kams butų liūdna, 4cadangi
nę ir jos veikėjus.
'DRAUGO'» KONTESTAS,
S
jų kurstytojus ir vadus Dėdė Rusijoje. Jie pasakė, kad biie
M
kokia ginkluota intervencija tija rašo, kad, girdi, bolševi Creorgia valstijoj katalikų _ 1W0 West 46th Street,
*->:Chicago, Illinois. =
Socijalistas tai inkunytas Šamas mokės apmalšinti.
Rusijoje gali atvilkti lindnas kai neužmerkią akių prieš vo* kaipir%ėra. Visur mafyti vien) • IIHIffimitHllllilIliltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIlT
revoliucijos troškimas. Krau
—
kiečių imperijalistinį pavojų. juodukai.
jo upeliai, kartuvės, bombos— PASISAUGOKITE APGAVIKŲ. pasekmes. Ypač Japonijos įsi
H P « « a » « « ^ » » ^ > » I M Į » » | į » — w » • » • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • mįį
maišymas labai* negeistinas. Bėt jei kas nori pagelbėti Ru
tai
numylėtas
maistas
jo
vai:
Jeigu kurie lietuviai paim
sijai, kad atsispirti prieš tą
Nes
Japonija
labjausia
už
ki
1 dintuvės. Lietuviškas socija- Tūlas prigavikas, apsimetęs
pavojų, tegu pagelbsti peror ti kariuomenėn butų nuskirti
tas
šalis
Rusijoje
nepakenčia
>. listas ne tiek apie darbininkų kunigu, renka pinigus neva
4
ganizuoti geležinkelius ir visą į tas camp'es, tegul važiuoda gL » « M » i ! • • • • • • • • m ^ p > i i < > w « B i • • • • • •
ma.
Jei
intervencijos
negali
i rojų svajoja, kiek apie kunigų
našlaičių prieglaudai.
mi neima sdaug drabužių ir
1
l * ^ į?™"*??
^ valgio. Oras čia. yra daug sy ATBALSIAI PO SEIMUI. davė užbaigti visiems nutari
žudynes, bažnyčių griovimą ir
Gerai mums žinomas Juozas atlikti pati Amerika, U i v e r -vikai
pažymį jogeį jie kito
mams savo buvimu pritarė.
tt. Kds nustatė taip jo siela * Kesminas iš Racine, Wis. ra čiau nei, tffcradėti Nes jei ja
kių
šiltesnis
negu
diicagoje.
Tik per naktį išmiegoję, pa
ponai įsibriautų Siberijon, kios pagelbos nereikalauja, Apatiniai marškiniai turi bu-, Daug pluhksnų sulaužyta,
Lai pasidžiaugia Kapsukai ir šo mums:
tuomet rusai, kaip bematai, kaip tik vienos materijalės. ti daug didesni negu kad de-daug rašalo išeikvota, daug juto, kad gavo lupti net šonus
Grigaičiai savo darbų vaisiais.
Aš šiuomi noriu paklausti
Mat, prieš vokiečius jie jokiao
Kapsukas dar būdamas Ame jūsų gerb. redakcijos, ar yra suburbėtų vokiečių glėbin ir būdu negali kariauti, nors tu viama Oiicagoje. Važiuojant nervų sugadintų. Daugiausia skaudėjo, ėmė galvoti, ką gi
rikoje kurstė ''Kovoje*' bai Clncagoje tarptautiska labda jų tūkstančiai atsidurtų, vokie rėtų progos ir užtektinai jėgų. reikia pasiimti tik kelias po šmeižtų, koiiojimų, įžeidimų padaryti.
Be įgaliojimų ir mandatų
k visokių nebūtų dalykų išsiausią neapykantą prieš dva ringa įstaiga, kur butų auklė- čių kariuomenėje.
ras
pančiakų.
Matyt, bolševikams čia ap
mislyta, parašyta, atspausta nuo juos siuntusių organizaciv siški ją. Tą-pat darė jisai ir vi 4 W * vaikai našlaičiai, abelnai
Bolševikai Rusijoje savoi
Viskas butų gerai, jeigu tik
eina savas kailis. Frieš vokie
si lietuviški bolševikai Rusi- visų tautų. Jeigu tokia įstaiga skaitliumi" yra nežymus. Iš čius negali kariauti buUami oras butų šaltesnis ir laukai k į platųjį srietą paleista, k a į W> , susirinkę padarė savo
4
joje, pagriebę į savo ranka* yra, ar ji siunčia kunigus ko- pusantro • somto milijonų gy kaizerio bernai. Bet jiems no • nesmiltingi. Nepratusiam iš taip vadinamieji * Hierikalai'' bepartyvį-visuotiną"' seimą.
trukdo darbą ir neduoda lygių Sutvėrė Sandaras, tarybas, ir
į valdžią. Rezultate jau turime lektuoti pavargėliams vai ventojų bolševikų bus gal pus risi ilgiau pacarauti Rusijoje. karto sunku.
teisių, laisvamaniams t'autiš- galybę visokių " l i g ų " kurios
antro šimto tūkstančių. Bet
berods du kunigu kentėtoju iš kams.
Šitas tikslas negalima at
JrTnas Zalagenas,
kame darbe. Mūsų laisvama-j a n t popieros labai daug impojie valdo Rusiją todėl, kad sarankų lietuviškųjų socijalistų.
Pas mus Racine lankėsi, vo rankose turi ginklus ir vai- siekti be pašalinės materija
13th Co., l s t Prov. Reg. niai visuomet statė savo kan- navo ir ketino netik tuojaus
D-ras Šliupas parvežė žinią,
kaip minėjau lietuvis kunigas džios centrą. Plačiosios liau lės pagelbos.
Camp "VVheeler, Ga. didaturą vedimui Lietuvos Lietuvai gauti neprigulmybę,
įkad bolševikai subadė durtu
V
Suv. Valstijos turi vaduoir sakėsi esąs iš Chicagos taip dies minios yra nusisukusios
tautos vairo, pasigirdami sa bet pralenkti, užmigdyti k
vais kun. Mirskį, gi kitą kasvadinamo "Jefferson Sta- nuo bolševikų, kadangi šitie ties tuomi, kas joms gali but
vo intekme, populeriškumu ir sunaikinti taip labai nepaken
žin kur nudaigoję.
1
aaudinga. Turi remti tą parti
tion" vienuolyno.
illlVI
nepildo
savo
pažadėjimų.
Rudidžiausiu užsitikėjimu lietu čiamus "klierikams,** paimti
•
Čia Amerikoje, Kapsukai įs
ją,
kuri
apsiima
kariauti
prieš
imu
Jisai nurodo jaunas kuni sai valstiečiai turi laisvę, tnn
.
£
į
g
P.
Grigaitis
ir
vėl paleido viškos visuomenės. Kiek kar vedimą tautos reikalų į savo
v
o
k
i
e
ė
i
u
s
K
a
i
p
d
a
h
a
r
ivažiavus, didžiausią neapygas kokių 2G metų amžiaus, ir žemės, bet neturi pinigų. Tų
tų jiems buvo sakyta, kad jų, rankas. Kadangi, pagal jų iš
darban
savo
veidmainiavimo
, kautą prieš kunigus ir prieš
renkąs aukas netik po lietu žmonių didžiuma yra analfa pagelbėti bolševikus, jei jų talentą. Jisai mokina gaviš-j^svainamų, 3™ ^ t e i ^ u i a skaičiavimą katalikai neturi
(katalikų
visuomenę
varo
vius, bet ir po svetimtaučius betai. Prie jų Beprieisi sa vadovai sėbraujasi su kaize kius, kaip argumentuoti SLA. l ė 8usispietusių, po Dr. Šliupo kištis į tautos vedimo reika
[(Grigaitis
ir
Micbelsonas.
riu.
viršminėtam reikalui.
vėliavą "ir kad jie turi latiai^ las, tą dalyką reikia paduoti
spausdintu
žodžiu.
Reikia
KV.
Naujienose'' nesykį buvo
Suv. Valstijose gyvenantie seime prieš dabartinę ^LA.
laisvamaniams, žmonėms labai
Bet kiek man teko ištirti, jiems gyvo-žodžio. Gi šitas žo
mažai pasekėjų ir rėmėjų.
*
tuzdinami fanatiški kurstyji rusai prašo prezidento, kad pakraipą. Girdi, jie, socijaliskad tasai rinkikas vienoje lie dis tik tuomet bus pasekmin
Jokiu būdu negalima buvo išsitobulinusiems politikoje(f)
ii prieš kunigus, kurie išto
jis tuojaus pagelbėtų Rusijai, j tai, ne už tai " faituojąsis,'
— katalikams maloniai leis
tuviškoje stuboje išreiškė me gai skleidžiamas, jei bus pa
lo dvokė kraujo troškiniu. IŠ
Bet prezidentas iukeriuoja.' k a d MVO žmones į valdybą is- mūsų laisvamanių pertikrinti ta aukas surinkti k paduoti
lagingai, kad buvęs pas Raciy remtas auksu.
s vo
paties Grigaičio plunksnos
Nori sužinoti, ką apie tai ma-] ™ k t i » » ^
*
redakto- apie jų silpnumą, kol neprasi laisvamaniams jas- išeikvoti—
no lietuvių Sv. Kazimiero pa
Prieš Suv. Valstijas visuo no pati rusų liaudis.
rių pasodinti, o tik už tą, kad dėjo Europinė karė. Nuo pat
sykį pasigirsdavo užmas
labjausiai
šmeižimui
bei
rapijos vietinį kleboną J. Jak- met aiškiausiai stojo patys
pradžių,
kuomet
katalikai
pra
SLA.
butų
tik
"Apdraudos
k
kuoti grasinimai teroru-revo- Nežinia, kokioje formoje to
štį, bet neradęs jo namie, tik bolševikai, ypač jų vadovai
skriaudimui tų pačių kataliliucija.
ji pagelba butų, jei Amerika Kultūros organizacija," o ne dėjo organizuotis k rengties _
•
rjasimatė su vietiniu vargoni Jie nepasiganėdino tuo, kad
kų.
darban
išgavimui
Lietuvai
partijinės
politikos.
apsiimtų pagelbėti Rusijai.
Rezultatai jo "darbo' jau ninku J. Lazdausku. Bet aš
Ant nelaimės — tos visos
?
laisvės,
laisvamaniai
į
vietą
talkininkams
.
uždavė
didelį
Vienas pagelbėjimo pienas,
>radeda matyties. Cicero, 111. ištyriau, kad tokis rinkikas
Sandaros, tarybos, ligos ir tt.
prisidėti
ir
bendrai
veikti
ėmė
smūgį
atskiriai
snsitaikiadaujalistai tūlam katalikų nėatsilankė nei pas kleboną,
sakoma, buvo toksai: Suorgavos užgimusios tuojaus gavo
v
^mm—mm—~
——
išmokti
meluoti
katalikus
šmeižti
k
jų
darbą
Kas
reikėjui, aprašančiąja dažnai nei pas vargonininką.
nizuoti Suv. Valstijose iš sla-j
džiovą ir viena po kitai liūdnai
ardyti.
Tokiuose atsitikimuose ge vų, latvių, lietuvių, estų ir ki- neraudona©jant lai paskaito
darbus spaudoje, kaišiojo
ir tykiai nuėjo į amžiną atil
Todėl
aš
ir
kreipiuosi
j
Nors buvo šaukiami pirman sį. Mirusių ^vieton buvo tve
riausiai yra reikalauti, kad to tų skaitlingą armiją tt pasių-* metus-kitus "Naujiem**." Vi
losėn, kumštis, žadėdami
"Draugo" redakciją atsakyti, kie aukų rinkikai turėtų re
pirmam atkeršyti už jo
sti į Siberiją. Tai armijai pra sas pasaulis juk žino, kad so- Lietuvių Politiškan Seiman, riami nauji "kūnai,"' bet ir
ar yra tokia įstaiga kaip vir komendaciją vietinio klebono.
•
džioje galėtų vadovauti rusų cijalistai tai yra partyviš- Chicagoje, į vietą prisidėti k tie, nors stipriai imtasi tveršui minėjau ir ar yra lieluyis
Be .to reikia dar žinoti, kad oficieriai, kurią keliolika yra] gausias gaivalas iš visokių bendrai dirbti, darė didžiau /ti* gyvenimo audros neišlai
J ramų Chicagos L. Vyčių
..kunigas tenai rekomenduotas
;ą atvažiuoja būrelis so- aukų rinkti našlaičių auklėji Chicagos lietuviai katalikai šioj šalyj. Toji armija per Si kitų. Susivienijimą L. A. jie i sias pastangas seimą suardy kė.
padedant ir aplinkinių valstijų beriją nuvyktų Rusijon ir te porą metų taip "nukulhirin- ti, jausdami savo silpnumą,
ijalistų, iš anksto susitarę su mui.
Tuom tarpu mūsų laisva
tų," kad iš jo liktų tik tarp- bet nenorėdami prie jo prisi
lietuviams, ruošiasi netrukus nai stotų prieš vokiečius.
p a riaušes, užpuola ir sumumaniai per ištisus tris metus
Juozas Kesminas. statyti lietuvišką našlaičių
Bet šito pieno negalima tautiški grobiai ant didesnės pažinti. Katalikams visokiais
jfieną vyčių veikėją (S. Cibudais kenkdami, platindami visokiais "gražiais" k peik
Paaiškiname. Turite reikalą prieglaudą. Tą darbą varo pravesti. Bolševikai nenori Marksizmo garbės.
mlskj), gi kada paskui kitas,
melus, norėjo patraukti katali tinais budais kovojo už lygy
"aulakis, pašauktas pagelbon, su apgaviku. Cliicagoje visų * * Labdarybės Sąjunga>*' ku karės su vokiečiais. Todėl jie
kišką visuomenę prie savęs, bę, jų kovos obalsis buvo "ly
už tai barti socijalistus, tautų katalikai užlaiko savo ri steigia savo skyrius Illino- trukdytų veikimą ir dar galė
Beje, kaip jus manote, ko tik be pasekmių. Žinoma, kad gus su lygiais" — puikus iš
fumuša ir tą. Kada paskui vy- tautiškas prieglaudas. Be to jaus, Wiseonsino, Michigano tų pereiti vokiečių pusėn.
kia! "bepartyvilkai kultūrai" socijalistaT yra daug už kata jų matematikai paima savo
ima ginties nuo užpuoli- yra dar prieglaudos dijecezia- ir Indianos valstijose. Štai ši
Kur-kas butų mažesnės sun socijalistai sunaudotų $200,likus silpnesnį ir pasitikėda vienutę, imaginacijoje prade
Bet, rodos, nei viena tą darbą k reikėtų visiems kenybes su Ru&įjos patvarky
*nc stHia į savo automobi- lės.
000.00, jeigu jie juos gautų! mi, kad daugumas socijalistų, da dauginti rezultate gamina
k dumia savo keliais. Ką iš jų nesiuntinėja kunigų po lietuviams paremti.
mu, jei tenai bolševikų valdžia
Aš pamėginsiu spėtir t^asę J yra vaisius Dr. Jono Šliupo tūkstančius: katalikį paima
"Draugo' * redakcija. butų sugriauta.
^isa tai reiškia? Ar tai yra kolonijas rinkti toms prie
tūkstančiais besvajodami ima
Yra žlni^ kad rusų bolfevi-l*? ^ ^ ĮĮ* "pašvęstų" kė ant katalikiškos propagandos,
•Teliudija prie kruvinos revo- glaudoms aukų. Bent mes ligkuriuos tikėjosi galėsią pa-» mažinti, rezultate gauna tik
bmui
socijalės
revoliucijos
įueijos, prie skerdynių visų šiol nęsame to girdėję.
kams
taisoma
socijalistinio
PRAKALBOS VAKARINĖ
glemžti savon rankovėn, įgijo vienutę. —- Taip- įsidrąsinę,
Amerikoje,
o
kitą
pusę
—
šoKu nepatinkamu žmonių? Ar Pažįstame čia visus lietuvius
rojaus
pabaigtuvės.
Jas
ga
BE VALSTIJOSE.
kuomet katalikai pašaukė Vi
yra pirmieji išbandymai katalikus kunigus. Nei vienas mina patys rusai.
Omega. cijalistiškam Lietuvos išgany tiek drąsos, kad sutiko su so
bendrai seimauti. suotiną Seimą New Yorke,
yro " re vol i uci joninių" pajė iš ju negyvena kokiame ten
' » • ' " ' mui. Juk tai butų tikrai "oV cijalistais
Kalbės Dr. J. Bielskis, na
stojo į eiles, už ką jiems ver
gų? Pirmieji išliejimai pri- "Jefferson str. vienuolyne,''
partyviskas" ir tikrai "kultū Pasekmės visiems žinomos, ga
rys Liet. Atstovybės Washtas pagyrimas už drąsumą,
vinkusių chuliganiškų jaus nei vienas nevažinėja, rinkda
ringas" pinigų suvartojimas. vo nabagai tiek lupimo nuo
bet gi rezultatas Seimo pabo
ingtone, D. C.
iu! Džiaugkkės Grigaičiai ir mas aukų,
Sparnaitis. sądraugų socijalistį, kad net
v
dę kur yra galybė. ^
lichelsonai. Jfu>ų darbo vainesugebėjo legaliai iš seimo
Tad raciniečius aplankė ko Birželio 13* d. Mason City, Ia,
iai jau apsireiškia. Tik nem> - kis apgavikas, kurį reikėjo Birželio 15 d., Cedar Rapids,
stooha ir w—iii noftaad tr ****** pasitraukti, kad padaryti at- j Dar prieš seimą buvo aimaį ^ B ^ U ^ s ^ i ^ fAMSr^fStMSL skirą seimą; bet drauge seimą'
(Tąsa ant 3 pusL).
v
Iowa.
ykite, kad čia pas Dėdę Sa- tupdyti į kalėjimą.

nuojama p
sulieti į kr
nepavykus,
dviem
gus, mūsų
prastai uži
miegu.
Nors jiem
ji sunkiai ]
vojama pr
Tautos Tai-]
jų reikalai
"lygus su 1;
išlyga, kad
užlaikytų &
stovus kad
talikai turi.
tiko toji m
tamaniai :
savo kelių
tnkstantnria
dais, negali
Bu į katal
Beturėdami
užlaikymui
nors vieno

Draugas" Publishieg Co. ,

V
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Atvažiavu
fiile, Pa, pj
lietuviai, m
vaujant geri
dirba tautom
d. buvo at
L. T. Taryb
klebonas ku
kuris inform
eina jų deda
tos Fondą,
Informacijos
tone, kokis p
tuvių tautai,
loštų karf. T
mass-mitinge
ir kvietė sur
dėlę parodą,
|>mdėjcs rup
Misius. Ne p
mėti, kad gei
gimęs ant W
ir čia išėjęs
bėties reikia
pasišventimo
mo lietuvių i
matėsi, kad j
lėtų pašvęsti
galėtų išlitfOi
kaizerio nasr
liuosa-neprigi
fi]»Uiose rūbe:
Kalba kun,
t^rininga.Vai
taaeių brolių
dėti aukas.
$51.70.
Po prakali
kome į Dono
gi "buvo sur*
liauskui prak
bov© šiek tit
Plttsburgko
K. Sabonis su
ruošė puikų
dainomis ir s
nieaė p««ko<j
šmoteliais an
boniui pritari
Dainos ir
taip patiko,
mu iššaukė
pakartoti. 2,
veik du kar
Bentleyvillyj,
duosnumas bi
galo buvo pak
ti gerb. kun. *
tojas smulkia
spaudas mūsų
kų, rusų ir ie
kant kalba bi
visiems suprai
bos ragino liet
laisvą-neprigul
Ant galo ištai
"Jeigur>Ttojti;
s va, aŠ renku
štlin ir važiuo.
tų prakalbų *

DRHBIS

Antradienis, Birželio 11 J.
—

(Taaa nuo 2 pusi.).
a u o j a m a projektuojama, k a d
sulieti į krūvą Fondus ir tam
nepavykus, d a b a r po seimui
j a u dviem mėnesiam prabė
gus, mūsų liberalai k a i p pa
p r a s t a i užmigo saldžiausiu
miegu.
Nors jiems buvo duota ir to
ji sunkiai per tris metus ko
vojama privilegija ineiti į
T a u t o s Tarybą pamatinėmis ir
jų reikalaujamomis teisėmis
" l y g u s su l y g i a i s , " tik su tąja
išlyga, k a d kiekviena sriovė
l i l a i k y t ų savomis lėšomis at
stovus k a d i r tiek kiek ir ka
talikai turi. — Čia tai ir iš
tiko ioį. nelaimė, mušu lais
vamaniai negavę suvienyti
savo keliu dolerių fondo su
tūkstantiniais k a t a l i k e fon
dais, negali įkišti savo piršte
liu, į katalikų fondus, patys
neturėdami užtektinai pinigų
laikymui savo atstovu arba
vieao atstovo, nerimau

j a ir skundžiasi, k a d katalikai
k a i p sulig šioi ir dabar Lietuvoc reikalais vieni rūpinasi,
nesiteiraudami
laisvamanių,
bet gi jie, laisvamaniai, sulig
šiam laikui nepaskyrė savu,
atstovų, su kuriais butų gali
m a viešai veikti.

sius valgomas daiktas. Dabar
draugija turi d a u g nuostolių
ir turės visos iškaščia* iš sa
Vo kasas p a d e n g t i
Vienas nemalonumas, j a i
laisvamanių toje draugijoje
viešpatavimas. Y r a pramatoma tosios draugijos
Viso šio dalyko, visas tru vienok tas butų nelabai geisti
kumas yra, kad tie šelmiai ka na, nes žlugtų d a u g įmonių
Maudis.
talikai išgudrėjo ir brolių sudėtų pinigų.
laisvamanių nenori užlaikyti
BALTIMORE, MD.
Tautos Taryboje savomis lė
šomis. Kad, katalikai tik pa
naikintų tą didiausią
kliūtį, Cregužės 24 d. nelemtoji mirsujungtų fondus, duotų pini tis pakirfo gyvybe a: a. Domi
gus užlaikymui laisvamanių nykui Degučiai. Velionis pa
atstovų, tuojaus jie pasijustų ėjo iš Suvalkų gųb. ir apskri
" l y g u s su r y č i a i s " ir savoĄ**>> P u n s k o par., Slynakiemio |
Paliko dideliame nu
n garsiais diplomatais" pripil kaimą
savo
skaitlingų
dytų Lietuvių Biuro kamba liūdime
rius. — Rezultatas butų kuo- šeimynėlę. Velionis turi du
Vi
broliu: Jurgį ir Ignotą Ameri
gražiausias,
i š p l ė t o j i m a s koje, tik nežinia kur jie gy
laisvamani jos idėjos. — Gai vena. Apart brolių ir daugiau
la, labai gaila, kad katalikai giminių turi Amerikoje. Jeigu
tokie gudruoliai, nesiduoda J kas ie giminiu norėtų gauti
laisvamanių klapčiukams ant smulkesnių žinių apie velionį,
sprando užsėsti, tikras skan meldžiame atsišaukti šiuo ant
dalas.
FiL rašu; J. Karalius, 1337 (x|yndon Ave^ Baltimore, Md.

Lietuviai Amerikoje
BErTTLEYVILLE, PA.

PROTOKOLAS 16 MĖNESI
NIO LABD. SĄ GOS CEN
TRO SUSIRINKIMO.

sesija* n a r u i , k. t . kmk. L Asksvtčius, Antanas Nausėda ir Jonas
Jokubauskas.
8) Klausimas, lcur randasi cen
tro čarteris ir antspaudą? Tikrai
nežinia. Atsilankiusieji direktoriai
pu P. Veryga, B. Sekleckis, A.
^ M Vaitkienė
Bpflofi6 ir

tvL bet ttžraivt MĖ ^ į s i i a i %
čios kuopos: statyt šįmet ir būtinai
užrašrti ant dajecrijos, 4-os kuopoi:«N^vtĘmetkaip^reit galima
ir būtinai ant dioeezijos vardo. JV
tos kp. nutariuas: reikalauti, kai
eentras bntinai šįm«* pradėtų sta
tyt m&mfiMm i m ą . Taipgi ska
tinti pinigas per Chicagos arkirn^alista surast larterį,
iš jo 50 kopijų ir įteikti kiel^yie- vyskupą, užrašant našlaičių narna
nąi kuopai Tai stiukus earterį įdė nioamvybf aat Chioųpas dioeezij
ti į rėmus ir pakabint susirinki- vaido. £4os kn. nutariaias dar m'
įvyko. Prižadėjo trumpam Jaite
mų laikomoje srotaiuąja.
9) Raportas komisijos iSlaimėji- pranešti. 7-tos kp. : šįmet statyt ir
užiašyt ant diecezijos. 8-ta kp. at
mui paveikrio:
Laimėjimas įvyta* birfelio 9 d^ tinka int centro nutarimais, bet n*vŠv. Jurgio parapijos svetainėje. mas turi būti užrašytas ant diootPatarta visoms kuopoms kreipties aijoa. 9-U ir 144a k»opo«, kaipo
į savo klebonus, kad j i e iš sakyk naujai susivėrusįos, neatsilankė.
lų tinkamai pagarsintų kaslink išAnt galo kun. Tg. Albavičius W
laimėjiaio * paveaksio
nurodant tMM įspūdingai nurodė iš sa*a
svarbą ir prijautimą našlaičių rei trumpos praeities patirtus didelina
kalų.
ir sykiu mums ateityje naudingi* 10) Nutarta pikniko serijas pa- darbus, fatatsnfią pmdBą
skleeisti ant kiek galima plačiau icų TOMUfio. C J1 ynipue
ir kad jas pardavinėtų kiekvienas delnų plojknas. ^aiė buvo pilna
naris.
atstovų iš kuopų ir katalikiškų dr11) Raportai ,kuopų veikimo. jų. Po to pirm. Antanas Nausėda
1-ma kuopa rengia rudenyj milži leido balsuoti užtvirtinimui kuopi
nišką bazarą. Iš kitų visa} kuopų nutarimų. Vienbalsiai tapo pri
paaiškėjo, kad loto ir namo dole imta, kad namą sUtyt šįmet užra
riniai tikietai perbrangua. Loto šant ant Chicagos dioeezijos.
tikietų pardavinėtojai nusiskun
Direktorių nutarimą atidėti ant
dė ilgą tęsimą loto laimėjimo. Lo 60 dienų atmetė centras. Ce'ntras
to laimėjimas jvjfcs prieš adven reikalauja, kad direktoriai pildy
tus ir bus pagarsinta itDrwaĘ&.*' tų centro nutarimus ir imtųsi pa
Raportas 5-tos kuopos: §-ta kuopa gaminimu pienų tuojaus, o ne ati
turi narių viso 210. Garbės nariu dėliotų iki oras atSaJs. Nutarta
65, gegužis mėn. prisirašė 5 na- ^ r a n e g t direktoriams, k a d £ e r u riai. Valdyba ta pati.
t ^pį n tusi pienais tuojau.
12) Naujų kuopų tvėrimo komifMrektoriams apie tai praneš
sijon inėjo dar Ona Žirvitienė, rast. J. Šliogeris.
,
3315 So. Halsted St.
IT) Nutarta našlaičiams namą
13) West Pnllman, IM. suskvė- Btatyt ne mažiau, kaip už šim
rė liauja kuopa iš 30 narių.
tą tūkstančių dolerių {130,000.00).
14) Chicago Heights, 111. žada
Patarta, kad direktoriai pieną
susitvert didelė kuopa trumpoje reikalais kreiptųsi prie pasižymė
ateityj.
jusio lietuvio fcifinferianB p. M.
15) Raportas komisijos spauzdi- Žaldoko.
ninio konstitucijos. Paaiškėjo, kad
l t ) Antanas ffmsėds uMarė
" D r a n g e ^ spaustuvė jomis nesi susirinkimą, o kun. Ig. Aftavicius
skubina. Reikalauta būtinai pa- atkalbėjo maldą.
greitint spausdinimą.
Antanas Nausęda, Centro pirm
16) Eaportai kuopų našlaičių
Julijonas Šliogeris, Centro rast.
namo reikalais. Nutarimas 1-mos
1424 So. 56th C t ,
kuopos: nesiityt įniet dei vėlu
Cicero, IN.
mo. Nutarimas 2-jpos kuopos: sta-

*•

1 y

•

* .

X

)>

>>

>>
u
»

i»

#»
?>

»9

jf

iLMfckilaii^

J

22 4» New Philtiddphiu, ra.-—Ui ienklelius
UI vėliavėlei « # • • •
# • • • # • * * • • •
22 d^ CMo^go, iU^H
i
m Imėiiiii
mh
22 d., Brockio*. Uau.—ln K. Pakšto pTakaUa»' * • * •
22 dL, Gkicago, UL—36 skyrius u i ženki ei im. • • • •
22 d.j N0rwQod,iMas8.+-$2 skyrius
i
22 d., Kinįitton, Pa.—14 skyrius
22 d., Ęacme, WML—W skyrius
r
22 i., Chicago, iU.—43 skyrius ui ženklelius
2^&., 8f. d « r , Po.—56 SSTISUS ..,
Uš ienkktius
n d., Ckictgo, IIL—Gl skyrius
Ui
teklaiius
22 d., Bridgevūle, ^0.-^109 skyrius
Ui ienkklius
...„
Ui »ėliBV^lcB
,
22 d., Clevdand, Ohio.—22 skyrius , .
22 d., 80. BUhUhcm, Pa.—102 skyrius
25 d., Mantreal, P, Qs—Kun. Vyšniauskas Am.
L i e t Tssybai
25 d , Jteaoaio, Wi*.—7B skyrius . . . . . . *;
25 *L, Pkiladelpha, Pa.—21 skyrius už ženklelius.
25 d., N m Uwwt C***.—38 skyrius
Ui S£Ukl£lUM
.*
25 dj&ronfes, PŪ.~&IM1UL 10 fcu*a ... # «• * • * • •
25 d., Cleveland, Ok*o<—22 skjrrius
2£^&., Marrison, N. J.—Už scsakfeliii
Už vėliavėles
.*.,.. • • « » • • • » • • • * •
2 5 *L, ii<*u**e*, Ill.—Ia vestuvių pas* p. Kietinską..
28 d., Chicago, III—Kun. F. Kemėšis laisvės, Legijoa&n
2 8 dL, Baltimort, Md.—P-tt A . Bajoriutė Lais
vės Isegijonau
**....
28 d., Chicago, IU.—W. S. S. Liet. l>raugijų Lie
tuvai šelpti organizacija
28 o% Donoru, Pa.—Uz vėliavėles
28 <L, Chicago, ilh—Vž vėli&v&s
#
28 d., JUnoshs, Wis.—Ui žeuklslios
28 d.f Curtis Bay, Md.—28 styriu*
28 d., AmsUrdam, N. 7 . - 6 5 skyrius
Už ženklelius
,
281 d., E. Yandergrift, Pa.—108 skyrius
Ui ženklelius
31 d., Scraaton, Pu.—Vi ženklelius
31 d , Byįtalo, N. J.^SLRKA. 201 kuopa
31 o^, Cambridge, M*sx.—tt skyrius
;
Ui ženklelius
51 d^ NMJ Brtiain, Coni.—Ui knygas
31 d., Lamrence, Mass.+-87 styrins
Už ženklely*
31 d., FwtfH>ūU,Pū.--m skyrius
31 o\, P*ter*on> N. /^-^S3 skyrius
31 d., Easton, Pa.—100 skyrius
\.
31 d., Rockford, /tf.—44 skyrius
'.'.
31 d., Maizevūle, Pa.—H skyrius
31 d., Cicero, /ZZ^-59 skyrius
31 d., Ormge, M<JM.~HO skyrius
'
31 d., Detroit, Mick.—93 skyrius
,
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l.Oi
4.01
48.01
MM

mm
30.00
45.20
36.00
€.!•
4M
%M
155.13
16.30
119.73
thW
14.06
48.35
25.00
39.00
20.00
95.00
30m
11.37
56.10
4.10
8u75
£50
15.00
5.00
82.20
2.50
1.50
30M0
5.75
182.80
17.20
5.00
10.06
30£?
8.44
3fi^fl
MM
15.00
13.50
24.00
2^5
30.50
24.70
10.00
60.00
25J3
15-50
40.00

Taryba siunčia du delegato iŠ
Ocgučėg 29 d. atsibuvo susirin
a
Amerikos į Šveicariją su $15,- kimas L. S. centro, Apveizdos Die
a
Atvažiavus man į Bentley 000.00 sušeiptmui badaujančia vo parapijos svetainėj, ant Union
it
ville, Pa. pasirodė, jog Ir čia. Lietuvių.
Vargšas. ave. ir 18-tos gatvės, Ckieago, III.,
ii
lietuviai, nesnaudžia. Vado
kurį atidarė pirm. A. Nausėda su
malda jau susirinkus sekančiam
vaujant gerb. kun. Misiui visi
RACINE. WIS.
\
tt
atstovų skaičiui:
dirba tautos labui. Birželio 2
N^lėlioj, birželio 2 d. Sv.
a
1-os kp. 2, 2-ros kp. 2, 3-čios kp.
d. buvo atvykęs pasiuntinio
Kazimiero parapijoj ttfpo su 5, 4-tos kp. 3, 5-tos kp. 5, 6-tos
ii
L. T. Tarybos, Wanamie, Pa.
tverta nauja Labd. Sąjungos kp. 2, 7-tos kp. 1, 8-tos kp. 3, 3-tos
klebonas kun. J. Miliauską>,
tJ
kuopa. Atsilankius p. Balan ir 10-tos kuopų atstovai neatsilan
kuris informavo lietuvius kur
tt
dai iš Chicagos su prakalbo kė. Nuo drangijų: Šv. Jurgio patina jų dedami pinigai i Tau
mis, kuris padedant mūsų kle rap. 2 ir nuo dr-jų Šv. Antano patos Fbnda, kam reikalingas
it
bonui, sutvėrė Labd. Są-gos rap. 2. Viso buvo 27 atstovai. Pro
Informacijos biuras Washingtt
kuopą, prie kurios prisirašė tokolą skaitant prisirinko atstovų
"tonc, kokis pavojus gresia lie
it
pilna salė.
20 narių. P-lė Ag. Zizminskaituvių tautai, jeigu kaizeris iš
tt
1) Rast Julijonui Šliogeriui
tė tuojau į s t o j o . į amž. gar
tt
loštų karf. Tą viską išaiškino
bės narių skaitlių.* Labd. Sa perskaičius protokolą ii balandžio
tt
mass-«aitin§pe
susirinkusiems
gos kuopa čia buvo senai pa 24 d., 1918 m. ir atskaitą iš kovo
t>
ir kvietė surengti 4 liepos di
ir batandiie k ė n . , protokolas ir
tt
dėlę • parodų, kuria jau buvo geidaujama. Ačių chicagiečiui atskaita vienbalsiai liko priimti.
pradėjęs rupinties gerb. kun. už atsilankymą ir už tokį pai Tik atskaitos mažą klaidą pati
kų nupiešimą Labd. Są-goa 3-eia kuopa pataisys.
Misius. Ne pro šalį bus pažyViso per geguiį 19X8, T. J . įplaukė . . ; . . . * .
$5,16<L65
mėti, kad gerb. kalbėtoja* yra PraJęt, darbą Kalbėtojas
Viso Ubo iki hiršelio 1 <L, 191S m., T.-F. įplaukė . . . .$141,100.51
2) Iš raporto koaiiaijos vakarų
Iki
gegužės
1
d.,
1918
m.
Tautos
Fonden
įplaukė
$135,932.66.
Kazys Pakštas,
, * * » ant Wa S hingtono žemės * e = , * • £ ' ^ f ™ 1 n u P « f t i rengimo visose parapijose paaiš
Gegužio
7
d.,
Pittsburgh,
Pa.—Liet*
JUkcių
Kliubas
$
24.75
Tautos Fondo Sekretorius
ir «ia išėjęs į kunigus. Ir ste- I ^ r y b e s tiksi* ,r jos dar kėjo, kad eentrui rengt minėti va
tt
7 d., Paterson, N. J.—83 skyrius
24.45
bėties reikia iš tokio didelio **} ^ i reikėtų š v . Jono Auk karai neapsimoka. Vakarus pačios
Už ženkMius
,.
t K KODĖL PRAGYVENIMAS tuvis smogus, A J. Bachnnas, tai
pasišventimo tautai, p a ž i * . - 1 s a b u r n i 0 > ° į m a n ę s
^P*° kuopos turi surengti centro nau
tt
ML7D
vaikėzo.' Toliau aiškino apie dai, o eentras tik vakarams artis
7 d., Chicago Heights, III.—70 skyrius
jus galite rašyti lietuviškai. Jųjų
YRABKANGUS.
rao lietuvių istorijos. Is visko
>*
- T Ą„ Elizabeik,
8.75
N. J.—75 skyrina
antrašas yra: šanbaro Land Co.,
našlaičių žuvimų svetimtaučių tus ir agitacijoms kalbėtojus pa
matėsi, kad jis, rodos, nesigai
tt
21.00
7 d., Chicago, IU.—Aukos ano HoseUndo itetavių.
Pbelps, Wisconsin.
(Apg.).
bangose sakydamas: "Lietu rūpins ant kiekvieno kuopų parei
Ar
jus
skaitot
laikraščius
kožną
lėtų pašvęsti gyvybę, kad tik
it
4u50
7 d., St. Louis, Mo.—68 skyrius už šenkleiia*
viai našlaičiai būdami svetim kalavimo. (Pareikalavimai turi
dieną T Jeigu skaitot, tai asais patt
galėtų išlitfosuoti Lietuva SS
būti
centrui
priduoti
ne
vėliaus
29.00
7
d.,
Watcr\mry,
Conn.—40
skyrius
už
ženklelius.
taučių prieglaudose ne vientik
tėmiję, kad dabar burės laikuose CICERO "DRAUGO" SKAI
tt
kaizerio nasrų ir pastatyti ja
2-jų
savaičių)10.00
7
d.,
Dayton,
Ohi*—$Q
skyrius
mėftesigės
duosies.
ištautėja, bet palieka didžiau
yra stoka maisto, ir Amerikos ūki
TYTOJ AMS.
liuosa-neprigulminga etnogra
19.45
3)
Bėgyje
fegužės
mėn.
agita
'
Už
knygas,
vėliavas
ir
ženkleliu*
si priešais mūsų tautos." Pra
ninkai nevaliąja išmaityt pusę pa
tt
Kam nestnefia vaikas kas
finiuose rubežiuose.
cija
gavimui
naujų
garbės
narių
7
d.,
Expori,
Pa.—91
skyrius
6.58
saulio, nes Amerikoje y™ visai
nešė, kad neužilgo namo staty
Už ženklelius
'•... 2OO0 mažai mktsinkų, ir tie patįs ką au dieną dienraficio ** Drauge",
, Kalba kun. Miliausko buvo mo darbas bus pradėtas. To ..buvo sekanti: — 1-ma kuopa gavo
tt
7 d., Bedford, O.—te skyrius
'... \
7M gina, tai atima didžiausias kainas, tai meldžiu man pranešti, o
turininga.Vardan badu mirš liau ragino visus prisidėti 5 garbėsL narius, 3-čia kuopa
Užženkielius
S0.40 ir Jie dabar pastojo tokiais nepritančių brolių Lietuvoj mekte prie to prakilnaus ir švento 1, 4-ta kp. 4, 5-ta kp. 13, 6-ta kp.
aš pasistengsiu tai pataisyti
a
7
d.
Kiugston,
Pa.—14
skyrius
24.75
7,
2-ra,
8-ta
ir
9-ta
kuopos
negavo.
gulmingai* Icad ir didžiaonsts 'iwiodėti aukas. Aukų surinkta darbo.
tt
Kas norčtų gauti "Drau
7 d., Amsterdum, N. J.—65 skyrius už ženklelius... 50.00 sto kapitalistai turi jam galvą len
10-ta
kuopa
naujai
susitvėrė
su
$51.70.
Geistina, kad jis ir vėl mus 3 garbės nariais. Viso gegužės mė9jL,f!hkaęo, Ht—43 skyrius
108.50 kti. Bet dabar tai dar nieko. Po g ą " mėnesiui ar net savaitei,
Po prakalbai tuojau nuvy aplankytų su tokiomis prakal
11
9 d., Catup J)ix, N. /.-^Lietuvių karervrų aukos
10.30 karei, kaip iSvež maistą po visas teateina pas mane arba tenceyj garbės narių gauta 23.
tt
kome į Donorą, Pa. Ten taip bomis.
9 d., Donorą, Pa.—15 skyrius
.*
,
100.00 pasaulio dalis, tai nežinia ir kiek prisiuncia savo
Racinietis. - 4 ) Agitatorių veikimas. P-as V.
adresą, o
11
gi buvo surengtos kun. Mi
9 d., Braddock, Pa.—89 skyrins jai ienkielras...... 18.10 jis tąsyk ims už savo prodnjktu*. "Draugą" gaus t o į kai jis no
Balanda sutvėrė naują 10-tą kuo
liauskui prakalbos. Donoroje
\ ''
9 d., Tamaąua, Pa.—42 skyrins
14.85 O be maisto nei vienas negali gy
KINGSTON. PA.
pą Waukegan, III., kuri pasekmin
rės.
11
buvo &ek tiek įvairumų, nes
9 d., Kewanee, IU.—45 skyrius . . . . . ? . . .
1155 venti, kad ir turtingiausias žmo
gai veikia, taipgi tikisi sutvert
Birželio 2 d. Kingstono lie
9 d., Waukegan, IU.—Ž5 skyrius
163.55 gus. Ir jis turi turėti maisto. Bet
Pittsburglio vargonininkas p.
ir kitose išlaukinėse parapijose.
i. MO££R£S,
>»
•
tuviai
turėjo
nepaprastų
iškil
9 d, Cleveland, Ohio.—22 skyrius
283.63 jeigu jis turi milijonus, tai dar
K. Sabonis su savo motere pa
5) Juvenile oourt reikalais ko
1430 So. 49 Ave., Cicero, 111.
mę.
Toje
dienoje
buvo
ėjimas"
Už
vėliavėles
.fT
.
*
25.00;
misija
nepasirodė.
,
ruošė puikų programėlį, su
jam šiaip be tarp ir pragyventi, o
vaikų
prie
pirmos
šv.
Komu
9
d.,
Waierbury,
Conn.—40
styrinus
fėrų
pelnas.
.1,563.58
6) Rinkliavai ant Šv. Kazimie
dainomis ir solais. P-ni Sabobiednas £mogus, jeigu jį darbdaDraugijį
aukw
65.00.
^ ^ n k i | l i u . ŠV. ANTANO D R J O S AD
nijos.
Viskas
atlikta
kuopuiy
y# ^ „ „ ^
tei
ro kapinių 30 dienai kuopos"bu\'9
nienė pasirodė su klasiškais
11
11 d., So: Memhezter, C # i w . - 9 2 skyrm.
50.08 k a g p a g i i m a . mv9 ^ ^ fc ^
MINISTRACIJA,
kiausiai
ir
kiekvienas
dalyva
prisirengusios.
šmoteliais ant smuiko, p. Sa
Už ženklelius
7) Raportas komisijos sužinoji
vęs iškilmėje išsinešė gerus
Waukegan, BL'
viską nuo jo atima.
boniui pritariant pljanu.
a
11
&z
Chicago,
IU.—32
skyrius
.'
67M
/
mui
stovio
kitų
tautų
labdaringų
klebonas,
Aleks Jankauskas — pirm.
Dainos ir muzika publikai įspūdžius. - Mūsų
1
"KrikJtymose
pas
pp.
Stankūnus
58.00
T«i
broli
tautieti,
eik
ant
ūkės
ir
dr-jų
panašių
Kctuvių
Eymo-Kat.
taip patiko, kad rankų ploji kun. J. Inčiura ypač pasidar
919 - 8th S i ,
Už vėliavėles
\.....
2M\ b r^ nepngulmingu, nes dabar
Są-gai
po
globa
Šv.
Antano
Chicabavo
surengime
iškilmės.
mu iššaukė po keletą sykių
n
11 d% Pūtsburgh, Pa.-$v. DominJto dma^ja
34.25 ūkininkai valdo pasaulį; j ų j ų ran- Antanai Taucas, Vice-pirm.,
goje.
kose
Padėka lai būna mūsų ger
pakartoti. Žmonių buvo be
a
11 d , Port Washington, Wie.~-K. A l i n i n k a s .
^ a vlflU ž m o n u i « y v " & w »
Raportas Alex. Dargio parodo,
1125 So, Lincoln S t
veik du kart daugiau kaip biamam klebonui kun. J. In- kad tik viena Šv. Vineento a Pau
ant
jųjų
visi
pasitiki,
ir
į
juos
vi^
Semaška _
raštilL
Už ženklelius
HMM)
ii
K. K. lio Labdaringa ištaiga yra labai
Bentleyvillyj,
bet
lietuviu čiurai.
14 d., Baltimore, Md.—Už ž e n k l e l i u s . . . . ,
20.00 si žiuri.
1408 Linooln S t ,
11
duosnumas buvo netoks. Ant
Yaėiuokite į Pnel^s, Wisconsin,
sena ir atskira nu© dioeezijos. Del
14 d., Wūkes4l*rre, Pa.—-71 skyrius
35.25
a
galo buvo pakviestas pakalbė
o ten rasite žmogų, kuris jums pa Ant Bakšys — iždininkas,
savo senumo yra gana turtinga ir
AKRON. OHIO.
14 d., Piįtsbvrpk, Pa.—9i skyriaus mėnesinė
1327 So. Victoria S t ,
nereikalauja nei keno finansinės!
10.00 gelbės duodamas jums pradžią
ti gerb. kun. Misius. Šis kalbė
. . . . . .
tt
14 A, Harriaon, N. J.—105 skyriaus mėnesine duoklė 9.25 parduodamas jums ukę ant lengvų L. Sakais, FUL rast,
tojas smulkiai išdėstė prie-1 Vietinė Šv. Juozapo dr-ja ir kitokios pagelbos. O kitos visos
*i
15.00 išlygų. Miestelis Phelps yra labai
14 d., PUtsburgh, PSL—$0 skyrius
spaudas mūsų tautos križio- nešiojanti šventų vardų pate labdaringos įstaigos . visų itautų,
1331 So. Park Aro^
N
tt
kurios tik nešioja šventųjų" vardus, į
15.15 gražioj vietoj, ant ežero kranto; Iždo >glebėjai:
14 dV, įf*w York, N. T:—Sv. Jono draugija
kų, rusų ir lenkų. Žodžiu sa ko į laisvamanių rankas. Ne
a
panašiai lietuvių 6v. Antano, vi
17 d., Chicągc, lll.^-l skyrius;
34.25 jame yra puikių fabrikų, gražių
kant kalba buvo turininga ir senai atsibuvo piknikas. Ka
L MakuSevioe,
i
i
sos yra po dioeezijos globa, joms
krautuvių ir apgyventas gero bu
17
d^
Amd$r4mm,
N.
Y.—Šv.
Juosapo
d
r
a
u
g
i
j
a
.
.
.
.
50.00
visiems suprantama. Gale kal dangi tą diena buvo lytinga, gerai sekasi ir jos dar yra susi
2. P- Kazdeleviče,
?>
17 d., Chicago, IU.—43 skyrius mėnesinė d u o k l ė . . . , 13-50 do žmonėmis ir jau yra keletas lie
bos ragino lietuvius rengties į tai pradėjus piknikų kelti, rišę į vieną ryšį (United Roman
a
Maršalkos:
17 d., Ntwąrh ,N. J.—^1 skyriaus mėnesinė duoklė.. 60.25 tuviškų šeimynų.
laisva-neprigulminga Lietuva. nesuspėta viskas išparduoti. Catkolic Charite). Tokiu būdu viTen yra didelė kompanija, kurt
UI ženklelius
..^
..*.... 10.40
Pr. Dsapkus,
tt
Ant galo ištarė šiuos žodžius: Neparduoti daiktai *buyo par 808 kitataučiu labd. įstaigos turi
17 d., Hammond, Ind.—Už vėliavėles.
7.50 turi suvirs 30,000 akrų žemės prie
M. Galinis.
:
" J e i g u rytoj taptų Lietuva lai vežti namon ir sudėti pas vie- progą naudoties visokiomis labda
a
viršminėto miestelio, prfe gerų ke
17 d., Chicago, IU.—32 skyrius už ženklelius
26.00 lių, upslių ir ežerų. Tai jus rašy Pr. Kapturauskas, Knygius.
tt
vą, aš renku rakandus mai-įna svetimtautį. Ant nelaimės ringomis ineigomis, Šelpti savo
17 d., Coaldale, Pa.—107 skyriams mėnesinė duoklė 13.45 kite jiems, o jie duos jums gerės-, Pranas Bujanauska*, — or
ii
šelin ir važiuoju Tėvynėn." Iš naktį atėję **' vagiliai' ir iš našlaičius ir pavargėlius lygiai.
22 d, Brtoklyn, N. IT.—Už vėliavėle*
7.70 nes iniormarijss, pas juos yra lis-* gano priž., 1 1 1 2 - 1 0 S t
tt
tų prakalbų sužinojome, jog j laužę e>kn4 pavogė visiLs liku- Tą raportą patvirtino vis* kiti ko2Z d., Chicago, IU.—60 skyriaus mėnesinė duoklė.. 106.25

Tautos Fondo Sekretoriaus
Atskaita už geguži 1918 m.
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CHICAGOJE.
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KATALIKIŠKŲ DRAUGIJŲ Šiuomi pranešame, kad šian
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS die vakare 8 vai., Nekalto
Prasidėjimo Panelės Švenčiau
Handit, birželio 11 d., vasios parapijos svetainėje, 4400
kare, šv. Jurgio parapijos sve So. Fąirfield Ave. yra rengia
tainėje įvyks Chieagos ir apy mos nepaprastos -prakalbos
linkių katalikišku draugijų kasi ink " Draugo'' kontesto.
Todėl kviečiame. visus kuoatstovu suvažiavimas. Geisti skaitlingiansiai atsilankyti.

'

na, kad kuodaugiausia butų
atstovų, kad kuodaugiausia
draugijų įstotų katalikiškų
draugijų susivienijimai!.
|V. ANTANO PARAPIJOS
PIKNIKAS.
Cicero liet. Šv. Antano
intano pa
rapijos piknikas Riverside 9
birželio nusisekė kuopų i kiau
šiai. Žmonių bnvo apie 3,000.
Ineigų apie $1,300.00. Grynų
liks $700.00—800.00. Žmonių
ūpas labai buvo gvažus ir
linksmas. Buvo daug svečių i§
Chieagos.
SOCIJALISTAI REMIA IN
DUSTRIJ ALISTUS.

Chicagon apsilankė Ameri
kos socialistų partijos tūzas,
Morris Hiląuitt, buvęs irygiškis žydas.
Hiląuitt pažymėjo, kad nors
Rocijalistai oficijaliai neturi
jokio sąryšio su industrijalistais, tečiaus jie yra įsteigę
fondą ginti dabar Chicagoje
teisiamus industrijalistus.
Industrijalistus pinigiškai
remia ir lietuviški socijalistai.
GYDYTOJŲ KOlfVENCIJA.

\

r

]

Chicagoje seka šalies gydy
tojų konvencija. Svarbiausias
tikslas — kuodaugiausiai
dytojų laisvanorių patrau
karės tarnybon.
Konvencijoje dalyvauja ir
vyriausias S. V. kariuomenės
gydytojas, gen. Gorgas.
LEDO KOMPANIJOS PA
TRAUKTOS TEISMAN.

s
n
]

<

P
n

k
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vi
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Chicagojte dešimts ledo kom
panijų, patraukta teisman už
kėlimą ledui kainų.
Kompanijos tvirtina, kad
ledas pabranginamas todėl,
nes visokia medžiaga prie le
do išdirbinio paljrangusi.
Tuo tarpu sužinota, kad tos
kompanijos savo sandeliuose
palaiko 70 nuoš. naturalio le
do.
_
,
Taigi čia apie medžiagos pa
brangimą negali b u t kalbos.

PRANEŠIMAI,
EXTRA SUSIRINKIMAS.

Labd. Sa-gos centro extra
susirinkimas įvyks seredoj,
birželio 12 d., 7:30 vai. vaka
re, Apverzdos- Dievo p a r a p .
svetainėje, Union Ave. i r 18-tos gat. Teiksis kuopos ir vi
sos katalikiškos dr-jos prisiųst
nyskaitlingai atstovus. Taipgi
teiksis atsilankyti visi direk
n
toriai ir dvasiškija. B u s riša
mas klausimas, k u r imsime
medžiagų našlaičių namo sta
tymui i r t t .
Kurios dr-jos neturi atstovų
siunčiamų i centro susirinki
mus, t a i teiksis nors jų valdy
bos a t s i l a i k y t i į šį nepapras
tų susirinkimą.
K a d šis susirinkimas kiek
gi vienam y r a svarbus, taigi i r
^ k v i e č i a m a visos katalikiškos
dr-jos stoti išvien su Labd.

ii

Centro Valdyba i r Direktoriai
(Board of Directors).

v
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S
EXTRA!
•
S
DIDELIS
a

Draugija Šv. Vinoento a Paulo
birželio 2 d. laikė savo mėnesinį
susirinkimą. Buvo perskaityta laiSkas nuo Committee on Public In
formation,
Lietuvių
skyriaus,
Washington, D. C. kaslink apvaikseiojimo 4 d. liepos. Vienbalsiai
dr-ja nutarė rengties prie apvaik
ščiosimo.
P. M. Čibinskis, raSt.

BEETH0VEN0

EXTRA!

PIKNIKAS

•

Yra tai vlenlntsle Usturtlka mnsikos mokykla Suvienytos* Val•tijose, kurioj* mokinama skambinti planu, mandolina, dtara, •mnlkuoO, vargonininkavimo, dainuoti Ir «rotl ant pučiamųjų lnatrumantų, teorija, harmonija Ir muzikos Istorija.
^ ^
Geriausias laikas mokintis mualkos, tai Jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite Taikeliams duoti proga.. U i maža užmokesaj, turėsite
didele nauda. Uistrasyklte tuoj. — Kainos mnsij prieinamos. Del
platesnių žinių ateikite ypatlska. arba rašykite:

A. S. POCIUS

EASTON, PA.

Subatoje, Birželio 15, 1918

•

Muzikos Konservatorija

Šv. Mykolo Arkaniuolo Parapijos

Komitetas.
ROSELAND, ILL.

A n t r a d i e n i ? , B i r ž e l i o 1 1 a.

3259 S. Halsted St Tel. Ganai 2122

g
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"

Piknikas įvyks toj pačioj
žalia tilta No. 10. Vaiuojant

5

vietoj kaip pernai metą, Phillipsburg,
N. J. pas
reikia paimti South Main
gatvekarius.
Kviečia nuoširdžiai
visus,
KOMITETAS.

•

Ant

čiu Lubų
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Į Operetė
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"Pumpurėlis"

f
Tik ka išėjo iš spaudos naajafftdynllka operete
kuria parašė gerb. Kun. F. B. Serafinas. Muziks sukomponaTO gerb
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartmlema
Kaina Jos yra labai mala, nes tik 1 5 c o i
25 nuoš. nuleidUame. Reikalaukite pas:

j

varde, dar iždrįsta barti ir gė
Reikalingas linotypistas,
ALEZ. MASALSKIS
dinti šitą draugiją, už rudžio
patyręs ir mokas gerai sa
Graborins.
perdidelį vartojimą. Lig to pervo amalą. Atsišaukite pas
Lietuvis sramaža butų, jis dar pataria §v. Jur
Draugas PubL Co., 1800
borlus. Atlie
gio parapijos katalikams neleisti
W. 46th St., Chicago, 111.
kam© visokias
|
1800 West 46th Street
Chlcago, IU.
savo svetainės visokiems naujieNORTH SIDK.
laldoturės konininkams ir jų pakalikams, t. y.
TitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiuuiutiJiiuaiu
REIKALINGI AGENTAI " piClausiat ta
rimą
savo
K*
Trečiadienyj, birželio 5 d., L. tokiems, kaip Sv. Martino draugi - Reikalingi visose lietuvių
rabonua Ir ao
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiį
Vyčių 5 kuopa laikė mėnesinį su ja.
kolionijose agentai platinimui to mobiliu*.
AR TURITE NESTROPŲ BKOLDONKA?
sirinkimą. Į susirinkimą buvo at
Mes manome, kad tasai " Drau dienraščio "Draugo'9.. Geras
Taipgi dldesMes
lškolektuojame nuo nestroplų skolininkų senas
nė dalj grabų
vykęs atstovas L. V. 36 kuopos už go* ' "Reporteris" tokiuo neteisin- uždarbis geram žmogui. Atsi
Ir neatg-aunamas skolas, notas ir visokius beraštiikus
patįs dirbama,
skolų Išieškojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo
kviesti | pikniką, kurį L. V. 36 gu ir bjauriu būdu išniekindamas
privatinių
ypatų, biznierių, kompanijų Ir kitų. Nepai
šaukite greitai ..
3307 Auburn Ave.,
some kokia skola yra ir ui ka, blle tik teisinga, mes
kuopa rengia birželio 30 d., Berg- mūsų draugiją, nežinojo pats, ką
galime jums iškolektuoU tiesiai ant nuošimčių, ne
Telepbone Drover 4119.
mann's darže, Riverside, 111. Toreikalaujant
nei vieno cento ifeugšto. Pamėglnimaa Ir rodą
~*
jis kalba ir apie ką jis kalba.
Jums
nieko
nekaštuos.
~^~Kada persisaldai
liaus sekė komisijų raportai. Dele
Taipgi prie to viso turime drauge tavo ofise gabius ir ištiki
9v. Martino draugija yra viena
gatai dalyvavusieji Apskr. suva
mus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir krlįtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
miiiiiiiHiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iš seniausių Chieagos draugijų,
minališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidimus fabrlkuoD-r© Rlcbur'lo
žiavime išdavė raportą, kuris tapo•
se
ir
kitokius
nuostolius. Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, muRerid. tSS & Ashland Blvd. GbJcago
gyvuoja arti 20 metų ir per šitą
•
sų
ofise
visados
atrasite ant kiekvieno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus
priimtas. Po to truputį pakalbęTelephone Haymarket S644
PAIN-EXPELLER
g ir rodą nieko neimame. Rašykite arba ateikite pas mus šiandie.
savo gyvavimą dar niekados nesu
TtffITKTT H V I f l A f i V P A. I T n i n A f l Aa.t irrvotISVai a f o l I a n V o n ^ n - P o n
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
ta apie pačios kuopos reikalus.
tepė savo gero vardo, bet į tą lai
Tikras
tiktai
su
pažymėta
marke
Toliau sekė skaitymas Jaiškų-jų Į ^ j{ nem ^ ažai p a g i d a r b a ; o ^p
"IKARĄ"
•tote spttskoss arU
buvo bent keli. Vienas iš svarbiau ant katalikiškos, taip ir ant lietu 2fe Ir Kc buteliuką*
•Učtart nuo
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY,
sių, tai buvo atsišaukimas "Drau vių tautiškos dirvos. Visa čia ne
P. AO. RICMTBR A CO.
: 8114 South Halsted Street,
:-:
:-:
:-:
Chlcago, nilnois.
Talkų tr visų chroniškų Ugų
WMMMttM
Strcsl.
N*w
York,
N.
Y«
Ofisas: SSM 8. Halsted St., Chlcago HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIINIIIIIIIIIIIHI
go" bendrovės su pasiulijimu pir išminėsi, bet galima priminti nors
Telephone Drover 0698.
kti bendrovės šėrus. Laiškas tapo tai, kad šita draugija pirmą pada
VARGOTfININKAS
YALANDOS: 11—11 ryto I—S po
priimtas delnų plojimu. Nors kuo rė sumanymą įsteigti lietuviškas
Palaiko vietos prie lietuviškos ar pietų; T—8 vak. Nedėllomis 10—1J d.
lenkiškos
parapijos, gerai suprantąs
OD(
pa nėra turtinga, bet visgi nu katalikiškas S v. Kazimiero kapi
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savo užduot}; uolus darbininkas.
V
\ #
sprendė pirkti nors penkis šėrus nes ir prie jų {steigimo žymiai pa
Malonėkite atsišaukti i "Draugo"
iš kuopos iždo. Daug narių taipgi sidarbavo. J i visados taipgi rėmė Administracija,
1800 W. 4«th S t ,
Chlcago, IU.
žadėjo patapti "Draugo" šėrinin- ir remia visus prakilnius lietuvių
kais.
darbus; kiek ji aukų davė, kiek
AUT PARDAVIMO.
EDi
Galiaus pasirodė būtinas reika pasidarbavo per tuos arti 20 metų,
Gyvenimas ir Ofisas
19 kambarių Kotelis ir pagyveni
las surengti šeimynišką vakarėlį to ir ant jaučio skuros nesurašy su
8140
S.
Morgan St., kertė SI 8.
mui kambariai. ,] Randasi vakarinėj
Chlcago, 111.
sulaukimui moksleivių grįžtančių tum, tffor
dalyj miesto, Uetuvlų apgyventoj vie
uTrllANUNl
' 9FBCU AEI8T Afi
toj. Puiki vieta liežuviui. Parsiduos su
iš mokyklų ant atostogų ir pager
Moterišku,
Vyriškų ir Vaikų
Šiandie prie jos nėra nei socija- Tisu namu piRlai, Vadinsi savininkas
TURTAŠ*VIRŠ •f 125fOOO.00
Taipgi Chroniškų Ligų.
turi kitą narna i< abiejų negali pri
bimui minėtos kuopos narių, kurie
listų, nei "išgverusių" katalikų. žiūrėti. Atsišaukite tuojaus.
OFISO VALANDOS:
jau tarnauja kariuomenėje ir ku
JamesTHubka.
iki 0 ryto. nuo nuo 12 iki t po
Jeigu mūsų draugija butų tokiose
1101 8o. Halsted St., Chlcago, 111.
rie dar bus greitu laiku pašaukti.
plet ir nuo 8 iki 8:80 vak. Ne
rankose, tai prie jos nepriklausy
Telefonas
Canal
7«7.
«
Apsidraudusiems nariams iimoka:
dėlios
vakarais ofisas uždarytas.
Vakarėlis atsibus birželio 15 d.,
Telephone
Varos
487.
tų nei tokie pagarbos verti katali
PAŠALPOS \
|
POMIRTINĖS:
Šv. Mykolo Areh. par. svet., prie
kų vyrai-veikėjai, kaip gerb. kun.
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 1 '$150.00, $250.00; $500.00,
Marshfield ave. ir Wabansia ave.
Albavičius ir p. P. Baltutis, buvęs PABSIDUODA:—Geraa pi
savaitėje.
D
$750.00 ir $1000.00;
Taigi kviečiame ir kitas L. Vy
anas; labai pigiai. Atsi ¥ —
"Draugo" adminwtratoriuS,
čių kuopas atvykti į minėtą va
šaukite: St. J. Petkus,
Pasakojimas, buk aktoriai buvo
F. B . B E A D C H U L I S
karėlį nes visapusiškai bus nau
Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am3329 So. Morgan St., Chl
LIETUVIS ADVOKATAS
dingas.
Valdybos Narys. ir lošė nusigėrę yra bjaurus mei žiaus.
cago, UI. Ant 3-čių hihų.
ATTORJTEY AT I A W
l.is ir Šmeižimas kaip lošikų, taip
i
ir visos draugijos, rengusios tą va
Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo.
10* W. Monroe, Cor. Clark M.
LAIŠKAS "DRAUGO"
karą.
šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
Room 1207 Tel. Central 220
Paieškau Juoco žukonlo, paeinan
REDAKCIJAI.
CHICAGO,
n.T>
•
Molas taipgi yra, buk tas nelai čio iš Kauno gub., Panevėžio pav. Jis
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
pirmiau gyveno pas mane Beaver
Gyv.: 8112 South Halsted Street
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
(Nuo redakcijos. Būdami mingas atsitikimas pasitaikė laike Dam. Wls„ paskui 1908 m. išvažiavo
Telefonas: TAROS 2800
|
Moline.
IU.
Paskui
gavau
žinia,
kad
bešališkais, duodame pasaky lošimo. Teisybė, kad per neatsar Išvažiavo 1 Kanadą ir pristojo prie
Konstituciją,' mokesnių knygelę, savaitini laikraš
Savo drapanas man
ti savo ir antrajai pusei, ty. gumą, vieno aktoriaus revolveris kariuomenes.
tį "Garsą^ ir kitas poperas nariai gauna dykai
prisiuntė. Malonėkite man pranešti.
iššovė
J
sieną
iš
tuščio
patrono
ir
Šv. Martino draugijos atsto
Jonas Radsvila,
r
stovinčiai
arti
vaikui
liepsna
tru
748—»th
Ave..
MUwaukee, Wis. flIlIlUHHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIINIIIIINIIIIIIIII
S.
L.
B.
K.
A.
kuopos
*
randasi
visose didesnėse
vams. Vienkart norėtume
JOSEPH
C.
WOLON
Amerikos^lietuvių % kolionijose/
šiuomi užbaigti bereikalingus put) užgavo veidą. Bet tas atsitiko
LtETUVIŠ ADVOKATAS
ne "belošiant," bet po perstatymo
Kamb. 818-826 National Life Bg.
ginčus).
Susižinok 'pa$ vietinės kuopos "raštininką ir įsira
80 So. EaSalle St.,
ir
ne
dėlto,
kad
aktorius
butų
ru
Gerbiamoji redakcija:—
Vakarais 2911 W. 22nd Street !
šyk dabar. • Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A.
džio prisitraukęs, bet per papras
Rockwell 6999.
8v Martino
ii£Jk\VL*rll<LJl<>t**Jll
;
lietuviška draugija tą nefcermatytą atsitikimą, kuris
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
Residence Humboldt 97
Po
Valdai
neužmiršk,
kad
geriau
CHICAGO, ILL.
gegužės 19 dieną laikė savo mėne- kiekvienam gali pasitaikyti. Vai sias vaistas tavo skilviai yra BATO- S
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIi
si n į susirinkimą, kuriame jį atydą
Prašalins visus nesmagumus,
ro Raštininką adresu:
#
kas kaip buvo sveikas, taip ir yra IflC
ese
vidurių
Ilgas
paeina
II
negero
su
atkreipė \ korespondenciją, tilpu
sveikas ir jokio jam sužeidimo nuo virškinime, e tas reiškia, kad reikia • i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
sią "Draugo" 102 numeryj , ba
Parduodam* pas
to nepasiliko.
landžio 30 d., Šių metų.
Sv. Martino draugija jaučiasi
Minėtoje korespondencijoj tūlas
dvi užbaigėjas,, dvi apsluvlnėtojas
žmogelis, pasirašusis slapyvardžiu skaudžiai ir neteisingai {žeista to
4S8~GRAND*ST.,^Sta.lV', BROOKLYN,'N.'Y.
Jack blskj naudota pigiai ant lengvų
Telefonas: McKHCLBT 8781
kiuo
"Reporterio"
šmeižtu
ir
ly
"Reporteris," apšmeižė gerą var
iSmokesčių. Visa skūra, roberial ir
giai
tuomi,
kad
"Draugo"
redak
Dr. A. K. RUTKAUSKAS visokį mažmožiai žemiausia kaina.
dą mūsų draugijos ir jos narius
cija,
matomai,
neištyrusi
pirmiaus
K. KAPLAir A ŠOKS,
pačiu aršiausiu būdu.
OTBO VISOKIAS UOAA
4008 So. Ashland Ave., Chlcago* 111.
Jisai savo korespondencijoj pri šių visų dalykų, savo tam "Repor
84If SO. WBSTHRJr BXVB.
Telefonas: TARDS 8404.
Kanapes W. 8f-«os gatvše.
pasakojo aiškių neteisybių, kurios teriui" per laikraščio špaltas davė
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kaip draugiją taip ir jos narius dergti mūsų draugijos ir jos narių
baisiai užgauna ir neteisingai gerą vardą. Todėl Sv. Martino
draugija savo paskutiniame susi
šmeižia.
Anot to korespondento, šios rinkime nutarė reikalauti nuo
draugijos vadovystė esanti ranko "Draugo" redakcijos, idant ji
UŽMOKĖK KADA ISSIGYDYSI. Mesk vise "išgverusių katalikų," kurie priverstų savo tą "UeporterJ" at
šokias
be vertės gyduoles. Atnaujink savo
prie kiekvienos gražios progos šluo šaukti per "Draugą" visus tuos
gyvybę laike miegojimo. Buk pilnas gyvy
šmeižtus
ir
neteisingus
intarimus
bės ir energijos. Jeigu reikalauji elektros
sto suolus "Naujienomis" ir joms
diržą
nuo Reumatizmo, Diegliaus, Neural
tarnauja; kad jos baliuose esą vi ir idant "Draugo" redakcija teik
gijos, Paralyžiaus, NusiSaldymo, Dusulio,
Bronkitis, Susinervavimo, Silnumo, Nevirs- pardavėjai Iv daug kran
suomet pamatysi " gaują raudon tųsi patalpinti šitą mūsų draugi
kinimo, Galvos. Skaudėjimo, "Insomnla," torių parduoda tą pačią
kaklių." Toliau, kad buk paskuti jos pranešimą savo artimiausiam
Silpnumo Pečiuose, Nusilpnėjime, HemoPO
numeryj.
roidy,
Užkietėjimas, Baimingumą, Atsirau
niame teatre, kurį surengė šita
gėjimą, Votis, Drebėjimą, Inkstų Akmenis,
Pasitikėdami, kad gerb. "Drau
GERIAUSI*
Riešučių Bvktstas
draugija, lošė aktoriai prisitraukę
COCOA
Pilvine ir Žarnų ligas, Ligas vyrų ir moterų, Suputi»AIBY
Labai geras po
SVIESTAS
mus
ir
tt.,
Skaudėjimus
visur.
Atsiųsk
10c
krasos
ženk
Geriausia Bank
6TUESTA8
rudžio ir svyruodami, kad belo go" redakcija teiksis tai išpildyti,
leliais ar pinigais, o mes tuojaus jums pasiųsime mū
sulygtas M
šiant vienas iš aktorių pradėjo pasiliekame,
sų Galingiausį Elektrikos Diržą. Keliose valandose bus
bsnt kokia,
jūsų
krasoje.
Jeigu
busi
užganėdintas,
tai
užmokėsi
1-1
m.
šaudyti iš revolverio ir ant nelai
Su pagarba,
f S. 8 5 daugiau ir diržas vertės $10.00 bus tavo. Nešiok
mės pataikė tiesiog veidan arti
1444 W Cnloago i 8161 W . Itni st
Vardan Sv. Martino U e t ti pagal paduotų nurodymų 60 dienų ir tada jeigu busi visai išgydytas, tai
Blus Islandą]
pranešk
savo
prieteliams.
Jeigu
neišgysl
bėgyj
60
dienų,
tai
prisiųsk
mums
2654 Mlliraukes a. I8t6
W. DtvtsloBsC
stovinčiam vaikui. *
261S
W. Iforth i
Teat. Dr-jos komisija
tą diržą, o mes jums tuojaus pinigus grąžinsime, kaip tik gausime nuo 117 f Mllwaukesa.
Tlf
W. sfortk a.
Ir paskui tasai, atsiprašant, šeš
Jūsų diria. Moterims reikalaujant diržo reikia prisiųsti 40c krasos ženkle I t f 4 Mllwaukes a 1117 8. Halstad st 8682
1644
Linaoln ar.
Martynas Z. Kadtevskis, lių* Adresuokite:
1811
B.
Halstad
st
S48T
B.
1614
W.
Madlson
st
1144
Linsoln av.
kas, kuris bijosi pasirašyti po ko
lS»t
W.
Madlson
8418
1818
W.
l
l
t
k
m
4726
i.
Jenas A.. Martinkus,
A. P. OWENS, Dept 45-E.—152 W. 14th St., New York, N. Y.
respondencija savo pravardę, bet
Pranciškus K. Bakutis.
slapstosi po "Reporterio" slapy-
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GLASER

ATONIC

P. MULEVIČIUS

Mas turim 1na mašiną (Motor)

Per 60 Dienų Išmėginimui Dykai

BANK

COFFEE
19c

43c

29c

14c 39c

