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Laukai nukloti vokiečiu lavonais
•

BAISUS VOKIEČIŲ (ŠĖLIMAS: NESIGAILIMA
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LONDONAS, birž. 12.—, VOKIEČIŲ TIKSLAS SUPrancūzai spaudžiami ant u- ! NAIKINTI TALKININKŲ
pės Oise, anot pranešimo iš
ARMIJAS.
vyriausios prancūzų stovyk
los.
Tik tame vokiečiai mato vie
Užpraeitą naktį vokiečiai
natinį sau išganymą.
nuo Oise buvo tik už vienos
mylios ties Ribecourt.
Washington, birž. 12.—Čio
Priešininkas buvo pasiekęs
nai spėjama, kad »vokiečiai
ir upę Aronde, už keturių
dabartinėmis savo pašėlusio
mylių nuo Compiegne. Bet toj
mis ofensyvomis prieš talki
vietoj atgal atmuštas.
ninkus nemano pasiekti Pary
Vokiečių nuostoliai pasibai žiaus ir šitą paimti.
sėtini. Mūšių laukaj nukloti
Paryžių pasiekti ir paimti
vokiečių lavonais.
yra negalimas daiktas. Tam
tikslui yra reikalinga nepa
KRITIŠKAS PADĖJIMAS
prastai skaitlinga kariuomenė,
VAKARŲ FRONTE.
kurios vokiečiams jau ima
trukti. Tai jie labai gerai ži
Vokiečiai vietomis pažangiuo- no.
N
V ja. ,
Bet vokiečių visas tikslas
yra sunaikinti talkininkų ar
Paryžius, birž. 12.— Vokie mijas pirmiau, negii Suv. Val
čių veikimas tarpe Montdidier stijos suspės pasiųsti Prancuir.Noyon užpraeitą naktį bu zijon savo milijonus kareivių.
vo nepertraukiamas ir su visu Todėl jie dabar ir skubinasi
savo įšėlimu, praneša karės veikti.
ofisas. Prancūzai savo kairia
Sunaikinti gi talkininkų ar
jam sparne prieš vokiečių
mijas vokiečiai mano tik to
spaudimą atsimetė.
Vokie
ki uo būdu, kad jas perkirsti
čiams išnaujo teko^ miestelis pusiau, ty. atkirsti anglų ar
Mery.
mijas nuo prancūzų
armijų.
Svarbiausios vokiečių pas Suprantama, jei tasai žygis
tangos ir jėgos yra nukreip vokiečiams pasisektų, tuomet
tos eentran. Vokiečiai su skait talkininkams ištitų labai pras
linga kariuomene ir neapsa tai. Nes vokiečiai galėtų už
komu į šėlimu atbloškė pran imti angliško kanalo pakraš
cūzus į Aronde upės apylin čius ir uostus.
kes. Tečiau prancūzai pasek
Bet tas vokiečiams atsiekti
mingomis kontratakomis at nėra galima. Talkininkai yra
mušė vokiečius atgal ir išnau perdaug stiprus ir gerai įsi
jo 'užėmė buvusias savo pozi taisę. Perstipriai jų armijos
cijas linija, einančia pieUiose susijungusios, kad butų gali
nuo Belloy ligi St. Maur, pas ma jas sukapoti į dalis.
kui pietuose nuo Marąueglise
Jei vokiečiai mėgina tai da
ligi Vandelicourt.
ryti, tai patys sau kasą duo
Dešiniajam prancūzų .spar bę, kad jon įvirsti ir tik lauk
ne seka pasibaisėtini mūšiai. ti kol talkininkai neužkas.
Tenai skaitlingi priešininko
Ir jei vokiečiai nesustos su
batalijonai vietomis pasivaro
savo ofensyvomis, pasigamins
pirmyn. Tenai prancūzai atsi
jie didelius kapus Prancūzijos
metė linijon į vakarus ir pie
i plotuose.
tus \^iuo Ribecourt..
i
SUOMIJOS SEIME PASTA
ANGLAI LAIMĖJO TIES
TYTA MONARCHIJOS
AMIENS.
KLAUSIMAS.
Londonas, birž. 12.—Anglai
pasekmingą ataką prieš vo
kiečius atliko rytuose nuo
Amiens, paskelbė karės ofi
sas. Paimta nelaisvėn 233 vo
kiečių kareiviai.
2 NUŽUDYTA, 9 SUŽEISTA.
Paryžius, birž. 12.— Vakar
vokiečiai atnaujino sostinės
bombardavimą. Užvakar vo
kiečiai savo bombardavimu 2
žmogų nužudė ir 9 sužeidė.
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— Atlantiko Uostas, birž.
12.—Vokiečių nardančioji lai
vė nuskandino švedų laivą
New Sweden Tarpžemių jū
rėse.

TIK 6 MYLIAS PASIVARĖ
VOKIEČIAI.
Paskui save palieka kalvas
lavonų.
Paryžius, birž. 12. — Visi
pranešimai iš mūšių lauko liu
dija, kad priešininkas (vokie
čiai) 1 nesigaili kareivių, kad
tik pasivaryti arčiau Pary
žiaus. Divizijos paskui divi
zijas tirpsta prancūzų armotų
ir kulkasvaidžių ugnyj. Bet
priešininkas sutirpusių* vie
toje nuolat stato naujas ir
kraujo liejimas nei trumpiau
siam momentui nepertraukia
mas.
Bet priešininkui pasiseki
mas nepavydėtinas. Per dvi
dieni baisiausių mūšių, ku
riuose turėjo žūti desėtkai
tūkstančių vokiečių, pasivarė
pirmyn pačiam centre vos 6
mylias. Tik aukų, tiek krau
jo, gi tiek mažai pažangumo!
Vokiečiai atakose pasinau
doja tankomis ir nuodingomis
dujomis, liepsnojančiu skysti
mu ir kitokiomis savo praga
rinėmis priemonėmis. Bet did
vyriai « prancūzai prieš visas
tas nepaprastas sunkenybes
atsilaiko. Prancūzai savo ar-*
motomis vokiečių tankas skal
do kaipo šipulius.
ATLANTIKO PAKRAŠ
ČIAIS IEŠKOMI VOKIE
ČIAI.
įtiko 1Uostas, birž. 12.—
Atlantiko
Vakar sale čia Suv. Valstijų
kareiviai išieškojo visą miš
ką, norėdami surasti tris ju
rininkus, kurie čia atėjo į vie
nos moters namus ir prašė
maisto.
Ta moteris tvirtina, kad ju
rininkų uniforma nudėvėta ir
tik iš jų vienas mokėjęs ang
liškai kalbėti.
Tasai pasakojęs, kad jie iš
lipę ant kranto su mažo lai
velio pagelba.
Vyriausybės agentai spėja,
ar kartais nebus vokiečiai ju
rininkai.
— Londonas, birž. 12. —
Naujam užpuolime vokiečiai,
anot pranešimo iš karės lau
kų, panaudoja apie 26*0,000
kareivių.

PRIEŠBOLŠEVIKIŠ-

KAS JUDĖJIMAS RU
SIJOJE.

< • _ _ — — -———————— — — — -

Washington, birž. 12.—Pre
zidentas Wilsonas pasiuntė
pasveikinimą Amerikos Dar
bo Federacijos konvencijai St.
Paul, Minn. Išreiškė darbinin
kams kuogeriausius linkėji
mus ir pažymėjo, *kad karės
metu tarpe darbo ir kapitalo
negali but jokių nesusiprati
mų ir nepasitenkinimų. Visa
tai galima atlikti po karės.
Ypač šiuo momentu, kuomet
mūšių laukupse viskas deda
ma ant laimėjimo svarstyklių,
darbininkai privalo šalinties
streikų. Nes darbininkų mi
nios yra dalimi veikiančios
kariuomenės karės laukuose.
Karės laimėjimas svarbiau
sia priguli nuo darbininkų
vienybės ir p a s t a n g ų . - *
NEW YORKE POLICMO
NAUS MOTERYS.
Kiekvienam bloke bus viena
policistė.
New York, birž. 12.—Šitam
mieste policijos tarnybon pa
šaukiama 400 moterių laisvanorių nuo 18 ligi 35 metų am
žiaus.
200 moterių tuojaus bus la
vinamos pildyti policijos pa
reiga* mieMe. Kitos fltoterVS
paliks atsargoje.
Norima taip pataisyti, kad
kiekvienam miesto bloke bu
tų viena moteris policistė,
katra kasdien savo precinkto
policijos viršininkui turėtų
pranešti apie bloko gyventojų
pasivedimą.
Tuo būdu bus mėginama
pagerinti moralis gyventojų
stovis.

**«•*

— Londonas, birž. 12.—
Tarp Amerikos ir Anglijos militarinė sutartis veikiai bus
patvirtinta, pasakė blokados
ministeris lordas Cecil parlamente.

MILŽINIŠKA AUSTRALŲ ARMOTA

STREIKAI GALI PAKENK
TI KARĖS LAIMĖJIMUI.
Taip sako prezidentas Wilsonas.

/LONDONAS, birž. 12.
—Iš Maskvos apturima
žinių, kad visoj .Rusijoj
judėjimas prieš bolševi
kus smarkiai platinasi.
Bolševikams vis latjjau
grūmoja pavojus. Netoli
tasai laikas, kuomet tenai
bolševikai ir visokios rū
šies socijalistai kaip su
šluota bus nušluotk
Prieš socijalistus bolše
vikus pakyla svarbiau
sias jų ramstis — darbi
ninkai. Darbininkai ne
tik ima sovietus ignoruo
ti, bet dar tų sovietų va
dovus užpuldinėja.
Visoj Rusijoj laukia
mas politikinis generalis
streikas. Jis kas valanda
gali pakilti. Jam pakilus
butų tikras peilis bolševi
kams po kaklu.
Daugel miestuose įvy
ko rinkimai į sovietus.
Išrinkta bolševikų prieši
ninkai.
Aišku, kad rusų tauta
jau baigia džiaugties socijalizmu ir socialistiniu
surėdymu.
/
Rusijai yra reikalingi
tikrieji demokratai vado
vai. Tai tie, katrie su
griovė caro sostą. Bet ne
socijalistai. ^
Pranykmf ten socijalistų sauvaliavimui, Rusija
išnaujo atsigaivintų. Ir
išnaujo pakiltų prieš pa
saulio nevidoną — prūsų
militarizmą. Tuomet kai
zerio autokratizmui butų
padarytas galas. Veikiau
pasibaigtų dabartinė bai
sioji karė. Talkininkai iš
eitų pergalėtojai.
Priešbolševikiškas ju
dėjimas lemia rusų socijalizmui galą, gi pačiai
Rusijai išganymą.

Stockholmaš, birž. 12.—Vie
tos Suomijos pasiuntinys pra
nešė, kad Suomijos monarchi
jos klausimas šiandie jau pas
tatytas suomių seime. Seimas
neužilgo išris tą klausimą.
Buvo žinių, kad į Suomijos
karalius kandidatu esąs vokie
čių kaizerio penktasis sunūs,
princas Oskaras. Tečiau tos ži
nios nepatvirtintos.
— Geneva, birž. t 11.—Pabė
gusieji iš vokiečių nelaisvės
prancūzai kareiviai pasakoja,
kad vokiečiai karės nelai-'
svius labai kankina. Juos pa
laiko arti amunicijos dirbtu
vių.

i

— Londonas, birž. 12.—Ko
lionijų Instituto taryba pada
rė rezoliucija, kad po karės
buvusios vokiečių kolionijos
nebūtų sugrąžintos Vokietijai.

METAI-VOL. III.

No. 138

Ištikimybes Dienos Reikalais.
Ir vėl primename, kad rytoj, ty. birželio 13 dieną, Dievo Apveizdos parapijos svetainėje (18-ta ir Union gat.) yra sušau
kiamas labai svarbus visų Chicagos lietuvių organizacijų, pa
rapijų, draugijų, kuopų, kliubų, skyrių atstovu susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas su tikslu susitvarkyti ir pilnai pri
sirengti prie dalyvavimo Ištikimybės Dienoje (liepos 4 d) tai
somoje, čia įvairių tautų manifestacijoje.
Kitų tautų žmonės jau senai pradėjo ruošties. Ir kitų miestų
kolionijų lietuviai jau pasirengę. Tik vieni Chicagos lietuviai
ligšiol vis dar buvo nuleidę rankas ir tuo svarbiuoju tikslu
nieko neveikė. O juk Ištikimybės Dienos manifestacijoje lietu
vių dalyvavimas yra būtinai reikalingas.
Šiandie todėl reikia Chicagos lietuviams subrusti. Laikas
chicagiečiams duoti savo pavyzdį ir kitoms lietuvių kolionijoms.
v
Tegu įvairių tautų žmonių manifestacijos jūrėse šalę Ameri
kos žvaigždėtos vėliavos plevėsuoja* ir Lietuvos trispalvė su
žirgvaikiu dugne vėliava!
Tegu mūsų berneliai ir mergelės parodo amerikonams savo
tautos gražų kūną ir prakilnią sielą.
Geistina, kad šin susirinkiman susieitų kuodaugiausiai at
stovų.
Darbuokimės, broliai lietuviai. Tas mūsų pasidarbavimas eis
mūsų tautos naudon. Jis prisidės prie iškovojimo mūsų Tėvy
nei laisvės ir neprigulmybės, išvijus ir ten kaizerio budelius.
Susirinkimas bus visuotinas.
SUSIR. ŠAUKIMO KOMISIJA.

RUSAI ŠAUKIASI TALKI
NINKŲ PAGELBOS
RUSIJOS KADETŲ ATSI- | pradėjo įsigalėti nuo to laiko,
LIEPIMAS.
kuomet jie ten pasiuntė Le
niną. Vokiečiai Leniną ir jo
Jie apeliuoja į S. Valstijas ir sėbrus aprūpino pinigais, ap
draudė Leninui caravimą Ru
talkininkus.
sijoje J r nuo to laiko prasi<
VVASHINGTOtf, birž. 1 1 . - Jo Rusijos linkimas kaizerio
Rusijos kadetų partijos cen- glėbin.
Šiandie Leninas su savo ša
tralis komitetas per Suv. Vals
tijų ambasadorių Rusijoje šios lininkais tarnauja ne kam ki
šalies vyriausybei prisiuntė tam, kaip tik kaizerio imperijalizmui. Vokiečiai su bol.:
atsiliepimą.
Kadetai atsiliepime ape vikų žinia ir sutikimu šeimi
liuoja į Suv. Valstijas, lygiai ninkauja Rusijos plotuose.
ir į talkininkus, kad jie pa Vokiečiai tenai pasigamina
siųstų Rusijon savo kariuome maisto ir visokios karės n
nę; ir sustabdytų ten pragaiš džiagos.
Kol rytai vokiečiams bus
tingą vokiečių veikimą ir įsi
atviri, taip ilgai kaizerio armiy
vyravimą.
Tokia talkininkų armijų jos šels vakarų fronte. Kuo
ekspedicija Rusijon turi rem- met vokiečiai bus pragyti
ties tarptautine kontrole gva- rytų, tuomet talkininkams h
mėjimas bus užtikrintas.
rantuoti Rusijai jos teises.

— Washington, birž. 12. — REIKALAUJA TALKININ ANDERSON BUS PAKAR
KŲ INTERVENCIJOS.
TAS.
Vyriausybės parėdymu visuo
se didesniuose miestuose padedama atsargon 500,000 bačkų Talkininkai pralaimės, jei
Ateinantį penktadienį Cliivokiečiai kontroliuos rytus. cagoje bus pakartas piktadamiltų.
ris Dennis Anderson.
Paryžius, birz. 12.—Rusijos
,
\
.. ,.
!
An
ambasadorius Maklakov Pran<*erson buvo specyahs
Cll ca s
cuzijpje stipriai reikalauja,, f h c m o n a * ., a l *
f
v
kad talkininkai įsimaišytų į Junction Railroad gelezmkelio. Vieną naktį jis nužudė po
rusų vidujinius reikalus Silicijos leitenantą, savo perdėberijoje, pasiųstų ten savo ka
riuomenę. Nes priešingai tenai tinį, Laviną, kuomet šis norė
įsigalės vokiečiai. Vokiečių į- jo areštuoti du vagiliu.
Gubernatorius Lowden at
sigalėjimas rytuose reikš ne
kitką, kaip tik talkininkų pra metė susimylėjimo prašymą.
laimėjimą šitoj karėj.
Talkininkams vakaru fron PIENAS PABRANGSIĄS.
te duoda pagelbą Amerika.
Ir vėl Chicagoįe daug kal
Rytų gi frontas apleistas. Te
bama apie pieno pabrangimą.
nai kaip 'patinkamai šeiminin
Už pieną daugiau nori gauti
kauja vokiečiai. Tenai jie sėbmokėti pieno gamintojai farraujasi su bolševikais.
Talkininkams svarbus yra meriai.
Nors šįmet "ganyklos
vakarų frontas. Bet ne kiek
mažiau svarbos šioje karėje puikios, gi pašaras pigesnis,
turi rytų* frontas. Todėl talki negu kitais metais, bet farn
ninkams šiandie nereikia pa riai pastatė keterą ir laik(
miršti ir rytų fronto. Visomis savo.
t
SS
pastangomis reikia susiaurin
ti arba visai panaikinti vo
ORAS.
kiečių augančią intaką rytuo
Chicago ir apylinkės.
se.
1
Anot ambasadoriaus Mak- Šiandie gražus oras, bet \
PRANCŪZIJOJE
lakovo,
vokfečiai
Rusijoje siau; rytoj taippat bus vėsu.

Trečiadienis, r>irz,eiiu -L* vi.
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Katalikas, Laisvamanis, Socijalistas - Partijos.

Kas yra katalikas? Katali
kas yra asmuo persiėmęs Kristaus dvasia, kuri veda žmogų
prie žemiškos laimės ir prie
laimės po mirties.
Katalikas tiki į Kristų kai
po Dievą, į busimąjį gyveni
mą, sielos nemirtingumą ir
44
žodžiu sakant į viską ką Kris
1800 W. 46th St.
T«i. MeKinley 6114
Chlcago, III. taus mokslas mokina ir į vis
ką, ką Šv. Katalikų Bažnyčia
^£«I8**^
skelbia.
Kiekvienas geras katalikas
Trečiadienis, Birželio 12 d., šv. Jono Fakundiečio.
Ketvirtadienis, Birželio 13 d., šv. Antano iš Padvos.
stato pirmoje vietoje tikėjimo
reikalus, o antroje vietoje
B"~
tautos ir savo reikalus. Jis
kiekvieną rytą keldamasis,
pirmiausiai pagarbina Dievą,
energijai naujų kelių, nors ir dėkodamas Jam už laimingai
"MOTYNELĖS" NEPA
yra begalo skaudus dalykas permiegotą naktį, ir prašyda
SISEKIMAI.
skaldymas katalikų pajėgų. mas palaimos visuose dienos
..
darbuose, o paskui pradeda
Motynėlė-varbą—ypač Bet gal nebus kito išėjimo.
Gal "Motynėlės" vedėjai savo dienos darbą. Katalikas
šiais laika ~ * isi ^Drantame.
Visi I
nuoširdžiai ap sutiktų dar sykį persvarstyti pradeda ir užbaigia kiekvieną
dieną su malda. Jis kiekvieną
gailestaujame, xad ta naudin- savo nutarimą.
Mes iš savo pusės, kiek ži svarbesnį darbą bei svarbesnį
gisug > svarbiausi įstaiga
yr;t mažai žinoma platesnei nome pačių moksleivių ir gyvenime žingsnį pradeda su
uomenei ir mažai jos re šiaip jau visuomenės troški malda. Prieš kiekvieną valgį
miama. Įsteigta ir vedama mus, — galime užtikrinti katalikas daro kryžiaus ženk
gerb. kunigų, narius savo irgi * ' Motynėlės'' valdybą, kad lą.
Katalikas rūpinasi ne vien
turėjusi ligšiol beveik vien iš šių metų katalikų veikėjų su
kunigų, paskutiniaisiais ke važiavime Baltimorėje mok tikėjimo bei sielos reikalais,
liais metais "Motynėlė" pate sleivių šelpimo reikalas bus bet jis karštai darbuojasi tau
ko į rankas kelių rytiečių kun. plačiai paistomas, nes ten ir tos ir Tėvynės labui. J i s trok
klebonų (Brooklyno apielin- patys moksleiviai laikys savo šta, kad jo tauta butų ap
kės), kurie ją laiko užvožę seimą. Mes labai pageidautu šviesta, dora, laiminga, gar
tarsi bijodami, kad plačioji me, kad visuomenės darbštu binga ir tvirta. Jis Šelpia gry
visuomenė apie "Motynėlę M mas ir energija tuo reikalu no mokslo įstaigas, kurios yra
ko nors daugiau nesužinotų ir nukryptų "Motynėlės" vaga. naudingos Bažnyčiai ir tautai.
Bet tai prigulės nuo pačios Jis gailisi našlaičių, beturčių
neimtų į ją spiesties.
Seimai būdavo laikomi vis "Motynėlės" valdybos. Tad ir ir visokių vargšų, užtai jis
tokiuo laiku ir dažniausiai to reikėtų gal atsiminti savo at stato ir remia įvairius prie
kiose vietose, kad negalėtų sakomybę ir valandos svarbą. glaudos namus ir tt.
Katalikas talpina geriau
skaitlingiau dalyvauti įvairių

Draugas" Publishing Co.

REDAKCIJOS PASTABOS.
» » * » » •

organizacijų atstovai, kad ne
prisirašytų nariais daugiau
svietiškių veikėjų. Pačių drau
gų kunigų buvo prisibijoma,
tad seimai nebūdavo skiriami
ton pat vieton, kur būdavo
Kunigi) Sąjungos seimai. Mat
dabartiniai "Motynėlės" po
nai (išskyrus vieną-kitą) ku
nigų sąjungos nepripažįsta ir
ją boikotuoja.
Buvome nudžiugę, kada dar
šių metų pradžioje "Motynė
l ė s " sekretorius kun. M. Pankauskas pranešė Federacijos
sekretarijatui, jog šįmet "Mo
tynėlė" laikysianti savo sei
mą Baltimorėje kartu su Fe
deracijos kongresu. Tikėjo
mės, kad prie tos gražios pro
gos išeis ir "Motynėlė" iš nežinystės ūkanų į platųjį vieš
kelį, kad mūsų visuomenė,
mūsų moksleiviai arčiau ją
pažins, pamylės, kad atsiras
naujų darbininkų, naujų prietelių, kad gal pasiseks sujung
ti su u M o t y n ė l ė " kolegijos
inkurimo reikalą.
Bet štai prieš porą savaičių
Federacijos sekretorius gauna
iš to paties kun. M. Pankausko trumpą pranešimą, kad
1
' Motynėlės'' valdyba nuta
rusi šįmet seimo Baltimorėje
nelaikyti,^ laikysianti kitur.
Paklaustas apie tai "Motynė
lės" pirmininkas gerb. kun. J.
Kaulakis atsakė, kad valdyba
didžiuma balsų visų prieš jo
vieną balsą, nutariusi seimą
laikyti Atlantic City.
Perdaug yra brangus mūsų
visuomenei
reikalai
mūsų
moksleivijos, su kuria riša
mos yra visos mūsų viltys ir
tikėjimo, ir tautos žvilgsniu.
Per ilgai mes laukėme kant
riai, kad tie gerbiamieji kuni
gai, kurie pasiėmė "Motynė
lės' ' reikalus vesti, kad jie
įsiklausytų visuomenės balso
ir troškimų. Viskas per niek.
Jeigu tečiau į visuomenės pa
geidavimus ir reikalavimus
neatsižiuroma, tai, žinoma, ji
bus priversta ieškoti savo
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J. P. Poška. tvarkos ardytojas, o betvarkės
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KAIP SUSIŽINOTI SU SAVIŠ šias ypatybes savyje.
KIAIS LIETUVOJE.

Dažnai mūsų klausiama, kokiuo būdu butų galima susižinoti su saviškiais, giminėmis,
Lietuvoje, kuri šiandie yra po
vokiečiu. Todėl numanome,
kad čia paduodama žinia į tą
klausimą atsakys ir daugeliui
bus naudinga.
Valdiškam laikraštyj "Official Bulletin" štai kas pa
skelbta:
1
' Krasos
Departamentas
Washingtone paskelbia:
"Generalis postmeisteris Burleson praneša, jogei pagaminta
priemonė, m. kurios pagelba
galima siuntinėti žinias arba
paklausimus apie pasisekimus
namiškių ir giminių, gyvenawčių priešininko šalyj arba už
imtose teritorijose.
"Paklausimai ir žinios gali
but siunčiamos tiktai tarpinin
kaujant Amerikoniškam Rau
donajam Kryžiui, tam tikromis
blankomis. Tos blankos negali
but siuntinėjamos arba gauna
mos iš krasos be Raudonojo
Kryžiaus. Platesnes apie tai ži
nias galima gauti bile kokiam
Raudonojo Kryžiaus skyriuje.
"Siuntinėjimas į priešininko
šalį per Raudonąjį Kryžių kito
kią žinių, negu kaip augščiau
pasakyta, išėmus laiškus kajrės
nelaisviams, yra uždrausta įsta
tymais. Kas mėgintų peržengti
įstatymą, papultų po bausme."

Laisvamanis.
Kas yra laisvamanis? Lais
vamanis yra žmogus, kuris
netiki į Dievą, nei į busimąjį
gyvenimą. Jis sako, kad su
žmogaus mirčia viskas baigia
si. J o didžiausis idealas tai
turtas. Laisvamanis griauna
kiekvieną tikėjimą iš pat pa
matų, labjausiai jis užsipuola
ant katalikų dvasiškijos ir pa
čios Kristaus Bažnyčios.

MAISTAS IR KARĖ.

Laisvamanis tankiai prisi
dengia tautiečio, o kartai* ir
kataliko vardm; įsiperša į katalikų organizacijas bei drau
gijas, o paskui būdamas narys
jis platina neapykantą kunigi
jos ir bedievystę narių_ tarpe.
Laisvamanis, įstojęs į kata
likų draugiją iš pradžios
nuduoda esąs geras katalikas,
bet paskui, kuomet jis gauna
kokią nors viršininko arba li
terato vietą; kuomet sustipri
na savo pozicijas, tuomet pa
sirodo, kas jis per vienas ir
jau veda nelaimingus narius
ir pačią organizaciją į ainžiną
prapultį.
Šitie atsitikimai jau kart
kartėmis atsikartojo lietuvių
tarpe Amerikoje. Jie aiškiai
buvo pastebėti pereitais me
tais įvairių katalikiškų orga
nizacijų Seimuose.
Laisvamanis stato bedievy
bę pirmoje vietoje. Jis pir
miausiai rūpinasi išplėšti iš
tautos tikėjimą bei dorą, o
paskui žada rupinties tautos
reikalais. Jis yra kaip tas že
mės kirminas, kars. pagriau
žęs gėlės šaknis, laukia žiedų
iš jos.
Laisvamanis tankiai vadi
nasi "pirmeiviu," kad geriau
galėtų klaidinti žmones. Bet
mielas skaitytojau
atmink,
kad "pirmeivis," laisvamanis
tai yra tas pats bedievis smo
gus; bijok jo ir šalinkis nuo

Jo.
Socialistas.
Kas yra socijalistas f Socijalistas yra žmogus, persiėmęs
Markso dvasia, kuri griauna
tikėjimą, Bažnyčią ir jos val
džią; tautas, jų valdžias ir vi
są
dabartinę
visuomeninę
tvarką.
Socijalistas netiki į Dievą
nei į busimąjį gyvenimą. Jis
nepripažįsta ne jokios religi
jos, nei valdžios. Socijalistas
skelbia, kad žmogus paeina iš
beždžionės ir, kad žmogus tu
ri gyventi taip kaip civilizuo
ta beždžionė. Socijalistas yra

vykintojas. Jis stengiasi iš
plėšti iš žmonių tikėjimą, do
rą, sugriauti bažnyčias, panai
kinti moterystės Sakramentą,
atimti vaikus nuo tėvų ir ati
duoti juos valdžiai. Socijalis
tas rūpinasi išplėšti Tėvynės
meilę iš tėvynainių, sugriauti
visas tautas, padaryti vieną
socijalistų tautą ant viso pa
saulio. Jis priešinasi privatiškai nuosavybei, kurią žmogus
įgauna per savo didelį triūsą.
Socijalistas yra skriaudėjas
darbininkų, nes jis melagingu
būdu išgauna iš darbininkų
sunkiai uždirbtus centus, o
paskui tuos darbininko pini
gus, sunaudoja savo laimei,
griovimui civilizacijos, tikėji
mo, bažnyčių, valdžios ir pa
čios tautos, kurią kiekvienas
katalikas bei tautietis myli.
Socijalistas yra žmogus, ku
rio reikia saugoties, kaip vė
žio ligos.
Tautietis.
Lig šiolei kalbėjau apie ka
taliką, laisvamanį ir socijalistą, bet apie tautietį nieko ne
kalbėjau. Dabar pakalbėsiu
apie tautietį, taip kaip supran
tu tautietį.
Kas yra tautietis? Tautie
tis yra žmogus persiėmęs tau
tos dvasia, kuri pina tautai
vainiką. Tautietis tiki į Die
vą, Jį garbina sulig savo išma
nymo, bet jis nenori pripažin
ti nei klausyti Rymo popie
žiaus, nei jo valdžios. Vienok
geras tautietis gerbia katali
kų Bažnyčią, jos mokslą ir re
mia ją ant tiek, kiek jinai jo
supratimu yra naudinga apšvietai ir t a u t a i Jis remia ka
talikų apšvietos įstaigas, mo
kyklas ir visus katalikų lab
daringus darbus, nes geras
tautietis gerai supranta, kad
katalikų darbai labai yra nau
dingi ir neatbūtinai reikalingi
tautos laimei ir pačiai Tėvy
nei.

Pirkite "Draugo" Šerus
DALYVAUKITE

"DRAUGO" BENDRO V * PLATINA BIZNI, UŽTAT
DIDINA ŠERŲ KAPITALĄ.

=
|
|
E
|
|
|
«
=
|
S
=
|

5

Į keletą mėnesių turi būti parduota šėrų už
$25,000.00.
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną.
=
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, |
kaip vieną šėrą.
E
t
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą |
biznį.
E
Broliai katalikai ir sesers katalikės I "Imkime |
savo dienraštį į savo rankas; patapkime jo savinin- |
Kais.
D a b a r eina lenktynės—kontestas, k u r s baigsis
31 d. spalių šių 1918 metų. K o n t e s t e gali d a l y v a u t i
a r b a t a m tyčia susidarę komitetai, a r b a i r pavieniai
žmonės.
Visi dalyvaujantieji konteste k o m i t e t a i ( a r b a
pavieniai), kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų
t a m tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Be t o d a r

kopijos " D r a u g o " už dyką—pagal n u r o d y t ų
adresų patol, pakol " D r a u g a s " eis.
2-oji D O V A N A — k n y g y n a s už $100.00 i r 3
" D r a u g o " kopijas už dyką.
3-ioji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji i r
10-oji dovana—po 3 " D r a u g o " kopijas už dyką
nurodytiems asmenims.
ATSILIEPKITE!
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R a š y k i t e šiuo a d r e s u :

|

"DRAUGO" KONTESTAS,
I
5
= 1800 West 46th Street,
-:-:Chicago, Illinois. E
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dais," kur tos bjaurybės vei
siasi. Privalome rupinties, kad
arti mūsų namų nebūtų jokių
mėšlynų arba sąšlavų ir kito
kių nešvarybių. Nes nešvarybėse musės labjausia platinasi.
Kuomet mūsų kiemai bus šva
rus, užkampiai sausi, tuomet
ir musių bus mažiau. Esant
mažiau musių, bus mažiau li
gų ir mirčių.
Geriausias laikas muses nai
kinti pradžioje
pavasario,
kuomet jų yra dar mažai. Gi
paskiau, kuomet jų prisiveisia
milijardai, kovok nekovojęs
prieš jas—nieko nepadarysi.
Musės labai greitai veisiasi.
Musė padeda apie 150 kiauši
nėlių. Už dešimties dienų yra
jau tiek musių, kurios taippat
ima dėti kiaušinėlius.
Tas parodo, kaip tai yra
svarbus daiktas naikinti mu
ses.
Be gyvendama namų vieli
niais tinkleliais turėtų but ap
rūpinti visokie tvartai ir ark
lides, kad tenai musės neturė
tų prieigos ir nesiveistų.
Musės veisiasi nešvarumose.
Nebus nešvarumų, nebus mu
sių.
Mums atrodo, kad tas vi
siems kuoaiškiausiai supran
tama.

ŽINIOS 1$ LIETUVOS.
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Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių.

Tautietis atsiduoda su kūnu
ir siela tautos reikalams. Jis
visa širdžia ir siela trokšta,
kad įo tauta butų tikinti,
(T Red.), dtora, apšviesta, gar
binga ir tvirta.
Tautiečio siekimai bei idėja
yra beveik ta pati, kaip ir ka
taliko. Jis skiriasi nuo katali
jos stengiasi pirmiau permesti ko tuomi, kad katalikas stato
per okeaną visas savo jėgas, tikėjimą pirmoje vietoje, o
kol vokiečiai suspės laimėti. tautos reikalus antroje vieto
Geriau vokiečiams netekti mi je, gi tautietis stato pirmoje
lijono kareivių ir laimėti karę,) betoje ta^tą, o antroje viet'okaip netekti to tmlijono karei- j e tikėjimą, bet tautos reikavių ir pralaimėti. Jei mes pra- l u o s e t a i j i e d u a D l l du tankiai
laimėsime šitą ka?$, neteksi darbuojasi iš vieno. Toks tai
me viso pasaulio.
yra skirtumas tarpe tautiečio
"Mes turime but pasišventę ir kataliko.
ir pasirengę eiti kovoti šioj
Tautietis jokiu būdu nesu
karėj. Anglija pirmutinė pa tinka ir negali sutikti su soci
rodė, kaip " t a n k o m i s " apka jalistų, nes tautietis stato tau
sai naikinami.
Vokiečiams, tą, o socijalistai griauna ją,
katrie paskui tuo pasinaudo-1 tokiu būdu jiedu priešingi vie
-iv* K t i v r t rmva
amAlra
*
«_*A
*
• __
_»
•_.
jo, buvo gera npamoka.
| nas kitam, kaip vanduo ir ng- DEL D-RO GAIGALAIČIO
KALBOS PRŪSŲ SEIME.
"Mes pasakėme Prancuzi1 ' nis, kaip diena ir naktis.
jai: Eik, kovok ir mirk, gi
Lenkų laikraščiai peikia d-rą
mes prižiūrėsime, kad tas vis
VISAI NE NAUJAS
Gaigalaitį, Prūsų Seimo atsto
kas gerai pasibaigtų. Tą patį
REIKALAS.
vą, už jo kalbą seime, kur jis
pasakėme Anglijai. Taigi ta
Kuomet prisieina mums kal pasakė, kad Vilniuje, kaip pa
sai pasitikėjimas mumimis ir
bus svarbiausioji karės laimė bėti apie naminę musę, nekal skutiniais laikais buvę patik
bame apie ką nauja, nei neži rinta, lietuvių esą 33,000. Gir
jimo priežastis.
"Šios šalies maisto admini nomą arba negirdėtą daiktą. di, visokios Vilniuje padarytos
Ištikrųjų
atrodytų,
kad statistikos priskaito lietuvių
stracija yra dalis kariaujan
čios organizacijos. Jei mes ga bjaurį pavojinga musė yra ne daugiau kaip 2000—3500.
lėsime kariauti ir tolesniai, paprastas daiktas, apie kurį Lenkų publicistai, matyti, už
sakysime, nors ligi lapkričio, nei rašyti nevertėtų. Bet kaip miršta, arba dedasi nežiną,
tai laimėsime karę, gi jei ki ilgai mūsų žmonės nesirūpina ^kąd Vilniuje, kaip tik tikrųjų
taip, turime pralaimėti. Talki apsaugoti savo namų langj/jr lenkų iš Lenkijos gal nėra nei
ninkai ir Amerika kiekvienam durių vieliniais tinkleliais, 2,000. Gi Vilniaus katalikai
savo žingsnyj susivėlino. To kaip ilgai maisto pardavėjai tai daugiausiai lietuviai iš
dėl dabar vokiečiai stengiasi yra apsileidę, taip ilgai nega Vilniaus bei Kauno gub v arba
talkininkams atimti paskuti lima nutylėti nieko nerašius gudai iš Vilniaus sugudėjusių
nę energiją. Mūsų laimėjimas apie apsileidėlius ir tą bjaurų apielinkių iš tikrosios Gudijos.
priguli nuo maisto kiekybės ir pavojingą vabalą.
ir nuo skaitlingos kariuome
GRUŽIAI.
Kad pasekmingai muses nai
nės. Ligi busimojo pavasario kinti, nuo jų ne tik mūsų na
mes turime turėti penkis mili mus reikia apsaugoti. Tą patį
Gružių apielinkės gyvento
jonus kareivių karės laukuo- reikia padaryti su mūsų kie- jai neturėjo lig šiol geros pro-

"Visokie valgomi produktai
šiandie yra svarbiausias daik
tas Europoje,'' pažymėjo Dr.
Ray Lyman Wilbur, Leland
Stanford universiteto prezi
dentas, aną dieną kalbėdamas
apie karę viešbutyj La Sali 3,
Chicagoje.
"Dr. Wilbur ilgas laikas dar
bi \osi su šios šalies maisto
administracija. Paskui maiste
reikalais aplankė Europą.
"Revoliucija pakyla sekanXi/-v-i/-v l i - n i - i n i n + « A - I n n o irv./x / I n r t
čioje linijoje tuojaus po duo
nos linijos," sakė Dr. Wilbur.
"Svarbiausia Rusijos atsime
timo iš karės priežastis, tai
badas. Išpradžių žmonės ken
čia badą, gi kuomet ima ba
du mirti—pakyla revoliucija.
Žmonės be maisto kovoja. Bot
tai daro tik todėl, kad gauti
•\
Iš to visa suprantama, kad maisto. Mr. Hoover, kurs su
laiškų negalima siųsti į Lietu tos rųšies stoviu susipažinęs,
vą. Bet galima saviškiams pramatė revoliuciją Rusijoje.
trumpai pranešti apie pasise
"Mes tėmijomės į Suomiją,
kimą ir paklausti, kaip jiems kuri linko prie nupuolimo ir
einasi.
žinojome, kad toji nelaimė tu
Daugelis žmonių skundėsi, ri prisiartinti, kad tauta buvo
kad nuo pat karės pradžios atsidūrusi ant bado slenksčio.
"Suv. Valstijos pataiso sto
negaudavo jokių žinių nuo sa
talkinin
viškių. Taigi šis pranešimas vį pristatydamos
tįsiems tiems bus didžiai svar kams valgomus produktus.
Dabar seka lenktynės tarpe
bus.
Taigi kas nori tuo pasinau Vokietijos ir Suv. Valstijų.
doti, pirmiausia tegu sužino, Vokietija deda savo desperatikur raminsi artimiausias Rau nes pastangas įveikti talki
donojo Kryžiaus, skyrius (Lo- ninkus pirmiau, kol ant svarcal Red Cross Cha^ter), gi te-j styklių bus padėtos visos Suv,
nai gaus reikalingų nurodymų. ' Valstijų jėgos. Gi Suv. Valsti- se. >>
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mais ir visokios rųsies " y a r - ' g o s pramokyti savo vaikučių)

skaitymo ir rašymo, nes pra
dedamosios mokyklos buvo
nu jų toli; reikėdavo vaikils
•it

mokyti namie. Dabar tik ka
rės metu, pasirūpinus parapi
jiečiams, tapo įkurta Viežindžių sodžiuje mokykla. Dėlei
stigimo vietos, tesimokė joje
ligi 50 vaikų. Mokytojauja
mūsų tautietis p. Gaška. Jau
nimas veržte veržiasi į mok
slą, todėl steigiami dar yra
paaugusiajai jaunuomenei va
kariniai kursai. Smagu, kad
auštant Lietuvos atgijimo ry
tui, visų taip branginamas yra
apšvietimas, ruošiamasis į
tautinį darbą.
t

INTURKĖ,
(Malėtų apskr.).
~>

Pereitais metais čia buvo
įsteigta lenkiška mokykla; bet
paaiškėjus, kad šią mokyklą
lanko ir lietuvių vaikai, buvo
įsteigta ir lietuviškoji mokyk
la. Paskiau gi pasirodė, kad
visi mokiniai lenkai yra tai
aplenkėjusiųjų lietuvių vai
kai. Todėl lapkričio mėn. 1 d.,
-1917 m. buvo atidaryta Intur
kėje mokykla tik lietuviams.
Lietuviai turėtų liautis siuntę
vaikus į lenkiškas slaptąsias
mokyklas, kuriose mokoma ne
tiek mokslo, kiek "lenkybės.''
Inturkės mokyklą lanko 28
vaikai, jų tarpe 4 gudai.
Inturkės parap. yra dar ki
ta lietuvių mokykla Kiršniškėse.
VILNIUS.
Kuri. S. Draugelis, Rusijos
"Liaudies sąjungos" delega
tas, tremtinių grįžimo reika
lais apsilankė Vilniuje. Kun.
Draugelio sakymu Dvinsko—
Polocko rajone esą keletas de
šimtų tūkstančių pabėgėlių,
kurie laukią progos grįžti Lie
tuvon. Pabėgėlių troškimas
grįžti tėvynėn esąs nepapras
tas, ypačiai paskutiniais lai
kais, Rusijos tvarkai visai su
irus. Pabėgėliai saką: "Ge
riau tėvynėje mirti, negu sve
tur skursti!"
Stocks ir Boi«J> Perkami ir Parduodatni veikius darbas. Aiidrews & Co.,
108
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Trečiadienis, birželio 12 <!.'

Lietuviai
Amerikoje

D RA Ų GAS
NEWARK, N. J.

IŠSIŲSTA MAISTO:
1) Duonos (11,204 ivarai)
.&,602 *&•
2) Kondensuoto pieno
2,307 dėfeitės.
3) Zupių "Maggi' (Potayei et Bouillons) (1,820 m.) 91$ Kg. ..
4) Šokolado (3,126 svarai)
2,063 Kg.
5) Konfitūrų (393 svarai)
.\ . . . . .197.50 Kg.
%) Mėsos Konservų (512 svarai)
256 Kg.
TAKTINAS KASOS STOVIS:
Banąue Cantonale FribourgeeiBe:
a) ant kun. Steponaičio knygutės
.. .62 Fr. 20 C.
>>
b) ant kun. Dzimidavičiaus knygutės
4.481 »>
Societe de la Banąue Suisse Geneve:
a) Frankais
73.097
62
>>
b) Doleriais 10.000
49.328
41
Pildomajam Komitetui paskolinta Lietuvių dienos
organizavimui (be nuošimčių)
30.001 >» 50

LITUANLJOS ATSKAITOS

RAČIUKO NAUJI PAVEIKSLAI

Newarko lietuvių katalikų
CENTRALIO KOMITETO "LITUĄNIA" APYSKAITA
sutartinumas ir veiklumas
Seredo* ir Ketvergo vak.,
NUO 7-XI-16 IKI 31X11-17.
pradeda įsisiūbuoti. Katalikų
birželio 12—13 cUL, Bai»ytipriešai matydami tą gražų ka
nėj svet, RociMfter, N. Y.
Įžmga. Paskutinė Komiteto "Lituąnia" apyskaita paskelbtoji
talikų veikimą tiesiog šėlsta iš viešai siekė iki 7 lapkričio 1916 m. Dabartinė apyskaita apima tatai
Pėtnyčios vak., birželio 14
SPRING VALLEY, ILL.
apmaudos.
suvirs ištisus metus: būtent nuo 7 lapkričio 1916 m. iki 31 gruodžio
d., Utica, N. Y.
Lietuviški bolševikai-cicili 1917 m.
Bubatos ir nedėlios vak.,
L. Vyčių susirinkimas.
Pirma " Lituąnia,'* kaip jau buvo pranešta, rūpinosi vien belais
birželio 15—16 dd., Bažnyti
kai pradėję lietuvių žmones
Nedėlioj, birželio 2 d. vieti mulkinti po plačiąją Ameri viais. Nuo 15 gniotLio 1916 m. mūsų komitetas praplatino savo veikinėj svet., Albany, If. Y.
if!o
programą,
apimant
karės
aukas
Lietuvoje
apskritai
ir
pasivadino:
nė L. Vyčių kuopa laikė mėne ką, birželio 1 d. tokį mulkini
sinį susirinkimą, kuriame "bu mo vakarą buvo surengę ir "Lituąnia" Ceittraite Komitetas nukentėjusiems nuo karės Lietuvėje
L. R. K. LABDR. SĄ-GOS
vo daug dalykų apkalbėta. Newarke. Nors jų tas mulki šelpti. ("Lituąnia'• Comite Central de secours aux victimes dc la
CENTRO VALDYBA.
Daugiausiai susirinkiman įne nimo darbas nenusisekė, t. y, guerre en Lituanie). Mūsų įstatus užtvirtino šveicarų valdžia.
Centralis Komitetas "Lituąnia'' turi skyrių Barcelionoj. Įvai
šė gyvumo ir rimtai dalykus bolševikų pagaminta rezoliu
Dvas. vadovas kun. Myko
Išviso nominaliai
156.970
73 >>
svarstė p. Juodsnukis, p-lė cija neperėjo, bet kiek ten ta riuose Vokietijos ir Austrijos būviuose suorganizuota vietiniai komi
tetai iš Lietuvių belaisvių, kurie dalina mūsų prisiųstą pašalpą, pra Apyskaitom įtrauki, bet išmokėti sausio, 1918 m. čekiai:
las Krušas, 3230 Auburn ave.,
Glaveckaitė ir p-lė Grigalavi me vakare mūsų lietuviški
>»
neša apie savo pageidavimus ir informuoja apskritai apie dalykų
"NN. 6911
700 j
Chicago, I1L
čiūtė.
Apart savo reikalu bolševikai parodė niekšišku stovį. Sugrįžus daugeliui civilių belaisvių Tėvynėn sumažėjo mokyklų
>>
NN. 6913 ..'
1,200
Pirm. Antanas Nausėda,
svarstyta ir parapijos reika mo, kiek melagysčių pripasa skaičius. Dabar yra tiktai Skalmierzyje, Gruntahl'yje, Havelborg'e,
NN. 6914
525 >>
1658 Wabansia ave., Chicago,
lai. Pasirodė, kad tikrai rei- kojo, kad imtų net keletą va Butow'e etc.
>>
NN. 6915
500 >>
Dl.
kalinga yra Vyčių pagelba, landų laiko aprašymui peštuMūsų Komitetas darbuojasi išvien su Lietuvių Komitetu esančia
NN. 6916
293 >> 30 t)
tad nutarta surengti pikniką kiamo dvasios ir bolševikų Kopenhagoj.
Vlce-pirm. Pranas VeryNN. 6917
1,800 y t
parapijos naudai.
Nuo 7 lapkričio 1916 m. iki 31 gruodžio 1917 m. įvyko 22 susirin
ga, 4539 So. Marshfield ave.,
NN. 6919
390 n
kumščio galybės.
B.
t>
kimai
:
19
paprastų
ir
3
nepaprasti.
NN. 6920
106
Dar buvo prisiminta apie
Chicago, UI.
)t
Seka
piniginės
apyvartos
apžvalga:
v
5.508
30
didelį veikalą vardu "Geno
DONORĄ, PA.
Nut. rast Julijonas Šliogeris,
GAUTA:
vaitė," bet laikas taip buvo
t*
Nuo 7X1-16 m. kasoje liko
4.389 Fr. 32 C.
43 >) 1424 So. 50th Ct., Cieero, DL
151.462
trumpas, kad nebuvo galima j Lietuviai pirko Trečiosios
Subsidijų
'.
184.272 " 16 >y
Fin, rast Aleks Dargis, 726
plačiai apkalbėti. Tatai palik-; Laisvės Paskolos bondsus:
> i
Aukų
5.885 " 74
Kadangi. kasos stovis
155.410 >) 08
W. lfith st, Cfeieago, HL
Už $500: Lietuvių Ukėsų Kl.
ta ant kito susirinkimo. Čia
I
)
1*
Nuožimelų .*.
;
2.305 " 82
Bankose gi esama
151.462
43
Iždin. kun. Antanas Staniu•erta pažymėti, kad Vyčiai la
Už 300 dol.; Viktoras Ribin Perlaidų debetas persiuntimui
2.867 '' 48
kynas, 2634 W. 67th St., Chi
bai pageidauja didelių veika akas, J. Rudaitis.
Tai kasoje lieka
3.947 " 65 v
Už 200 dol.: A. Gazdielius, J.
lų. Mažų jau nenori lošti. Kito
Išviao
199.720 >> 52 > »
Pašalpos organizavimas. Kad suorganizuoti svetimose šalyse be cago, HL
susirinkimo laukiame nekan Mickus, M. Kudžius, A. VisČius, IŠLEISTA:
DIREKTORIAI:
laisvius karės metu, daug reikia pagalvoti ir gerokai pasidarbuoti.
P. Erčius.
triai.
Šelpimas maistu
22.156 " 72 >> Neužtenka čia nuolat raštais kalbinti įvairiais keliais, bet reikalinga
Visi Chicagoje.
M
>>
Už 150 dol.: T. Dambrauskas, J. Šelpimas pinigais
5.f37
70
tam tikrus asmenis aplankyti, Raud. Kryžiaus susirinkimuose, daly Frank Veryga,
Vaikų mokykla.
))
9.806 -'' 45
Klimavičius, A. Alekonis, J. Ažu- Administracijos išlaidos
vauti ir net ant vietos dirvą ištirti. Tam ^tikslui keletą kartų buvo
4539 So. Marshfield ave.
a
Kuomet užsibaigė viešoji i kauskas, P. Martinkus, J. Martin- Kelionės belaisvių suorganizavimui per pasiuntiniui .. 3.758 " 27
pasiųsti pasiuntiniai Vokietijon.
385. " 75 >>
Mūsų raštai ir pasiuntinių kelionės atsiekė tai: 1) kad daugelis Jonas Petraitis,
mokykla ir paleido vaikus ant, kus, J. Gestautas, J. Gestautas, Pačto ir telegrafo išlaidos
4549 So. Talman ave.
362 " —
civilių belaisvių paleista namon; 2) kad civiliai belaisviai ir negalin
vakacijų, tuomet vietinis kle- J- Jakaitis, V. Bagočius, K. Stan- Dvasiniai belaisvių reikalai (knygos etc.) . . . ,
2.103 " 55
tieji kariškiai sukoncentruota keliosna stovyklosna, kur jie yra gana Povilas Mažeika,
bonas pradėjo rupinties apie kus, A. Norbuta, P. Lukošius, I Perlaidų pinigais ir maistu
gerai aprūpinti maistu, pasiskaitymu ir savųjų globa; 3) kad paskir
3315 Auburn ave.
tuos vaikelius, kurie yra gimę Linkus, A. Jankauskas.
Išviso
.
.
.
.
44.310
"
44
Už 100 dol.: A. Kupčinskas,
ta kapelionai į daugelį vietų, kur jų truko (teisybė dar jų toli gra Kun. Mykolas Krušas,
lietuviais, bet visai nesupran
Kun. V. Abromaitis, L Valkaus
žu neužtenka); 4) kad taip-gi karės belaisvių stovyklose suorgani
ta kas tai yra Lietuva ir ka^
3230 Auburn ave.,
>»
. Tai-gi 31 gruodžio 1917 m. kasoje lieka
155.410 08
kas, J. Ramoška, A. Leonavičius,
zuota tam tikri komitetai iš lietuvių del pašalpos dalinimo; 5) kad
yra tikėjimas, kadangi čia
A. Kizis, M. Kizis, M. Steponaitis, SMULKESNIS SUBSIDIJŲ NURODYMAS:
įvesta cenzoriai lietuviškiems laiškams, ko pirma buvo stoka ir lietu Juozapas J. Elias,
-mors lietuviai turi parapijos V. Vaitkus, S. Zenkevičius, L Nai- 13-1-17 gauta nuo Am. Liet. Tautos Fondo 2.00 dol. 19.416 i >
4600 So. Wood s t
viškai nebuvo fcalima rašinėti; 6) prisidėta prie organizavimo pašai
mokyklą, vienok nuo pirmes nis, J. Vaičaitis, A. Banulis, K. 24-11-17 gauta nuo Centr. Am. Lietuvių K-to (pini
pos dalinimo pačioje Lietuvoje (atgaivinta Centralis Komitetas Vil Kum Antanas JStaniukynas,
ni!} laikų nebuvo lietuvių mo Vaickelionis, M. Aleksonis, L Va
niuje su visais savo skyriais; •padalinta visa Lietuva į tris rajonus:
gai guli doleriais; frankais paskaityta pagal
2634 W. 67th st
kytojų, užtat vaikai kentė di nagas, J. Zakaris, P. Jonikaitj*,
31-XII-17dienos kursą) $10.00
49.328 " 41 )> Vilniaus, Kauno ir Suvalkų su centrais Vilniuje, Kaune ir Marijam
delį vargą dvasios reikaluose. T. Morkus, S. Lukošius, F. Mic 24-11-17 nuo to pat Centr. Kom. 25.00 dol
124.527 " 75 >» polėje) ; 7) kad suorganizuota laiškų iš svetur persiuntimas Lietuvon Kun. F. B. Serafinas,
2327 W. 23rd PI.
Bet dabar kleb. kun. S. Bys- kus, F. Sadauskas, J. Norkus, J.
Išviso 37.000 dolerių arba
134.272 " 1G " ir iš Lietuvos svetur. Šis paskutinis punktas, tai yra del laiškų
nėr dar pilnai pasisekęs dėlei stokos tinkamų žmonių Lietuvoje, Vo Kun. Alex. Sfcrypko,
trajis deda visas pastangas Rakucevičius, J. Bubclis, P. Tri- AIŠKESNIS AUKŲ IŠRODYMAS:
kietijoje ir užsienyje ir kitų priežasčių.
idant vaikus išauklėti tokius, šauskas, I. Valukonis, A. Kudžius, 8-XI-16 (gauta 7-II-16) kun. A. Petraitis, Gilbertville, Mass.
4557 So. Wood st,
J.
Kudžius,
I.
Norbuta,
A.
JenuAmerika,
del
suorganizavimo
susinėsimo
su
Lietu
(Užbaiga
rytoj).
kokius kitose parapijose išAnd. Bruoiifi,
>*
šaitis, J. Kudžius, J. Bražinskas,
va
per
laiškus*)
10
30
auklėja seserys. Nors daug
telefoną, o vietoj to įvestų toįį
TELEFONO KAINŲ
653 W. 18th st
K. Dambrauskas, A. Geležauskas, 8-XI-16 (gauta 24-V-lu) kun. J. Norbutas, Škotija, del su
vargo kleb. pakenčia su ne
įstatymą,
kuris
neduotų
kompahi'
PATAISYMAS.
S. Andriušis, P. Janušauskas, P.
Boleslavas Sekleckis,
organizavimo susinėsimo su Lietuva*)
24 i > 50 » »
auklėtais vaikais, bet vardan Kazėnas, P. Kamarauskas, K. ViSPonas B. E. Sunny, pirminin jai deficito ir tuomi pačiu laiku
8-XI-16 P. Slezninkas iš Londono, del suorganizavimo susi
3427 Auburn ave.,
kas telefono kompanijos, praneša neskraustų telefono prenumerato
Lietuvos ir tikėjimo apsiima niauskas, M. Genys, M. Pilvelis,
>)
nėsimo su Lietuva*)
12 >>
miesto tarybai, kad jo korporaci rių. Tegul kiekvienas už tiek už
vargti po keletą valandų į die P. Juškauskas, J. Urbaitis, F. Šimja per paskutinį pusmetį 1917 m. moka už kiek jis yra išvartojęs.
ll-VI-16 P. Šnekutknė ir P. Petruškienė iš Londono, del
(Apgars.).
ną. Negana, kad pamokina ka konis, J. Šioliunas, I. Šioliunas, J.
A. L. R.-K. FEDERACIJOS
padarė deficito $397,205; kadangi
suorganizavimo susinėsimo su Lietuva*)
12 >>
tekizmų, bet mokina lietuviš Marazas, A. Kiveris, K. Matuse 12-IX-16 K. Matulaitis, Londone
CENTRO VALDYBA:
62 " 50 f> darbininkų algos ir kaina materijolo labai pakilo. Sulyg jo išroka- CICERO "DRAUGO" SKAI
kai skaityti ir rašyti. Girdė vičius, J. Klučinskas, J. Ažukas.
24-X-16 Dr. Gaigalaitis, Katyčinos
45 " 87
vimo jis permato deficito 1918 me
Pirm., Kun. J. Ambotaa,
M
jau, kad klebonas pasikvietė
Už 50 dol.: V. Andrejauskaitė, 3-XII-16 Škotijos Lietuviai per kun. Šveistrį
2.440 " —
TYTOJAMS.
tuose apie $2,500,000. Jis permato
53 Capital Ave, Hartford,
5 " — >> tiktai tris kelius kuriais v vadovaupagelbon p. V. Damašą, kuris J. Kašclionis, D. Kunigiškis, F 3-XII-16 Friburgo Universiteto Kancleris
Kam
neatneša
vaikas
kas
janties galima padidinti telefono
Comt
po egzaminų tuojaus atva Bludzius, J. Ažukauskas, J. Ažu- 7-XII-16 P-lė Ona Rochowskiutė, Rockford, 111. Amerika .. 5 " 1 5 > ) kainas.
dieną
dienraščio
"Draugo",
Pirm. pageib. J. Grebliužiuos į Spring Valley, 111. kle kauskas, J. Ažukauskas, J. Šopis, 12-XIi-16 Manchester'io Liet. per kun. Foltin (Škot.) .. 359 " 45
Pirmas
tai
panaikinimas
taip
tai
meldžiu
man
pranerti,
o
t . . . . 6 " — " vadinamo "flat rate charge," o
nas, 425 Pacą St., Baltiino
bonui pagelbėti vaikus mokin B. Armonas, P. Kastrickis, A. 31-XII-16 ^mulkios aukos iš 1916 metų
i
vietoj to duoti išn)icruoįamą pa
ti. V. Damašas yra veiklus tė Griška, J. Norkus, D. Kazėnas, K. 11-1-17 Surinkta per "Lietuvių Balso" Redakciją . . . . 334 " —
re, Md.
tarnavimą; arba <frečia padidinti aš pasistengsiu tai pataisyti.
Urmonas, J. aKrpavičius, J. Kive 20-111-17 Dvasiškoji Petrogrado Akademija per kun.
vynainis. Tikimės, kad didelę
Raštininkas, Kun. F. Ke
Kas norėtų gauti "Drau
Starkų
186 " 6 7 > > kainą 75% ant flat rate telefonų.
ris, P. Kamarauskas, S. Podžiunas,
žymę padarys Spring Val
17-IV-J17 Rinkliava Kenoshoje per Dr. Bielskj
1.019 " 70 i ) Paskutinis kelias gal bus blogiau gą" mėnesiui ar net savaitei, mėšis, 3230 Auburn Ave*
S. oPdžiunas, K. Jankauskaitė.
?
sias.
ley je.
25-V-17 Škotijos Liet. per kun. Šveistrį iš Glasgow'o 1.200 " — .' >
Viso $10,450.00.
teateina pas mane arba te- Chicago, HL
Šis
flat
rate
systemas
ženklina
Duok Dieve jiems stiprybe
1-X-17 P. K. Žilius, Hamilton
5 " 50 ) > tą, kad užmoka paskirtą sumą pi prisiuneia savo
Iždininkas, Kun. V. M»adresą, o
tokiuose prakilniuose darbuo
30-XI-17 Kun. Dr. Rėklaitis iš Petrogrado (Rusijoj) .. 145 " — J > nigų, o išvartoja daugiau, tuomi
se.
S. Dunojėlis.
padarydami kompanijai skriaudą. "Draugą" gaus tol, kol jis no *rTl.*nti«, Socrcd llcart Rec19-XIII-17 M. EI. Rechenberg, M. Valle, Maggi, Tessin . v 5 " —
tory, P. O- Save? Grok,
Tokių telefonų Randasi 1,600 ku rės.
31-XII-17 Smulkios aukos iš 1917 metų
7 " 10 >'
rie aplamai imant užmoka $1 į
New Philadelphia, Pa.
J. MOZERIS,
CHICAGO, HEIGHTS, ILL.
dieną, o jų užlaikymas kainuoja
Iždo globėjai: A. BajoIšviso
'
5.885 " 74 >> kompanijai $2 į dieną.
1430 So. 49 Avfc, Cicero, M
Birž. 2 d. lietuvių parapijos
Randaai dar 8,282 flat rate li
riute, 723 Saratoga St., Balnijų
kurios
užmoka
apie
$125
į
bažnyčioje buvo švenčiama
') Šios aukos nebuvo įskaitytos 7-XI-16 metų.
timore, Md., M. Tumasonis,
metus,
o
išvartoja
daug
daugiau
Kapinių
Dienoje,
gegužės
30
d.,
Dievo Kūno šventė. Procesija
320 First Ave., Homested,
taip kad kompanija ant jų turi
ėjo lauke. Lauke buvo priren cicericČiai gan gerai pasirodė su birželio 13 d., Šv. Antano para ninko ir ketvergo vakarais. Kny deficito nuo $25 iki $400 per me
Pa,
\
gti du altorėliai. Procesija ypač rinkimu aukų Lietuvių Labdarių pijos svetainėje. Vakaro pradžia gynas randasi bažnytinėje svetai tus.
Šiame mieste^randasi 475,022 te
7 vai. vakare. Tikimasi, kad žmo nėje. Tai yra šaltinėlis iš kurio
dabino mokyklos vaikai, kurie Sąjungos naudai.
lefonų,
iš šitų\)4,146 flat rate te
Žemiau paduodame vardus au nių netilps į svetainę.
ŠV. ANTANO DR-JOS AD
galima semti mokslą.
Pr.
ėjo pirm kunigo gražiai pasi
lefonų,
šios
linijos
sudaro
išviso
kų rinkėjų ir kiek kuris surinko:
MINISTRACIJA,
rėdę. Bažnytinis choras v e d ^
apie 35 nuošimčius šaukimų, o tik
•
•
J. Railienė
$22.06
SQt CHICAGO, ILL.
už 17 nuošimčių yra užmokama.
Waukegan, HL
mas vargonininko p. A. StanŠv. Grigaliaus giedorių dr-ja
A. Gricaitė
18.87
Yra
dar
9,100
pavienių
linijų
(parapijos choras) laiko savo mė
čausko labai gražiai giedojo
E. Jenulaitė
15.30
Birželio 9 d. Šv. Juozapo para ir 5,100 dubeltavų linijų del rezi
nesinius susirinkimus pirmą pėtšventas giesmes. Žmonės daly
Al«ks Jankauskas — pirm.
dencijų kurios moka po $72 ir $56
M. Dambrauskas
13.15
pijoj
susitvėrė
nauja
Labdarių
nyčios vakarą kiekvieno mėnesio.
į metus. Kompanija ant abiejų tu
vavusieji procesijoj jautėsi lig
919 — 8th St.,
A. Valančius
12.00
kuopelė.
Gerbiamam
kunigui
Pet
ri
labai
daug
deficito>
Choro
repeticijos
del
mergaičių
Lietuvoj Dievo Kunp šventėje.
O. Gricaitė
.*
9.59
Antanas Taučas, Vice-pirm.,
Peržvelgus paduotas skaitlines
atsibuna utarnijiko vakarais, del raičiui užsakius, idant susirinktų
Ačiū darbštumui gerb. kle
Priduota kun. H. Vai
1125 So. Lincoln St.
vyrų—ketvergo vakarais, viso cho po pamaldų žmonės kaalink sutvė pasirodo, kad flat rate telefonas
turėtų būti panaikintas, kadangi
čiūnui
6.00
bono kun. A. Baltučio mūsų
Ant. Semaška — raštin.
ro—pėtnyčios vakarais. Choro ve- rimo augšeiaus minėtos organizaci jis visur tiktai atneša kompanijai
A.
Butavičaitė
5.02
EL sustingusių skaudamų
parapija tvarkosi ir auga kaip
1408 Lincola St,
dėjum yra p. Kleofas Mikalaus jos kuopos. Susirinko nemažas bure deficitą.
M. Norbutaitė
4.34
lis
žmonių,
kurie
ir
prisirašė.
Gra
muskulų
imkite
Sloan's
ant mielių. Bėgyje vienų metų
kas.
Paimkime gatvekarių arba trau
Ant ĮSakžys — iždininkas,
E.
Kavaliauskienė
4.11
žus
pavyzdis
ir
kitoms
kolonijoms.
kinių
kompanijas
ar
tai
kuomet
|
*
^
Liaimcnt
dėl
skaudulių
mūsų klebonas sutvarkė visus
Dar šis choras turį gerą orkes
1327 So. Victoria St,
O. Nausiedaitė
3.47
apruUžiuotą tikietą ga- g r e t a i palengvina be
jokio
parapijos reikalus ir įsteigė
trą.
Parapijonas. nusiperki
Ii važiuoti kkV tik nori ? Privažia
K. Bukauskaitė
2.35
L. Bakšis, Fin. rast,
•
trinimo.
mokyklą, kurioje mokinasi
vai
savo
paskirtą
vietą
ir
turi
lip
O. Milašauskienė
45
*
*
1331 So. Park Ave.,
Rumatizmas, strėnų skaudėjimas,
/
WEST SIDE.
ti laukan arba nžsimokėti už kitą
virš šimtas vaikų. Taipgi pa
Auka kun. H. Vaičiūno 10.00
Šv. Kazimiero knygynas.
neuralgijos
yra
greitai
prašalinamas.
tikietą. Paskui paimkime gazo
sidarbavimu
kun* Baltučio
Geresnis del vartojimo nep§ pleis Iždo globėjai:
Tarpe kitų ideališkų draugijų
L. Vyčių 24 kuopa turės savo kompaniją, kuomet užmoki paskir trai ir mostis nenmdažo skuros.
1. MakuŠevice,
ir vargonininko p. A. S. šįmet
$126.61 gyvuoja viena prakilni ir gana
tą tau sumą pinigų ar tai gali tiek
Išviso
Šeimynos raistu kabinete tūkstan
išvažiavimą nedėlioj, birž. 16 d. deginti kiek nori? Jie iškolektuoja čiuose
namu randaai
vieta del
lietuviai turėjo progą iškil2. P- Kazdeleviče,
D a b a r eįCeriečiai klausia, kuri naudinga dr-ja — Šv. Kazimiero
Sloan's
Lmimento.
už kiekvieną išdegintą pėdą kuri
mingąi švęsti Dievo Kūno iš Chicagos milžiniškų kolonijų ga knygynas. Šitas knygynas laiko į Jefferson miškus.
Maršalkos:
yra
parodoma
ant
meterio.
Kad
'
- ..
,
lėjo aukomis perviršyti Cicero ko savo mėnesinius susirinkimus va
šventę.
Pr. Dapkus,
nori šviesos per naktį, tai už ją ir
*
•
užmoki. Tai kodėl piliečiai negali
Darbai mūsų miestelyj ei lonija, nors ir mažutę?
karais kas pirmą utarninką kiek
M. Galinis.
L. Vyčių 24 kuopa įsisteigė al- tą patį padaryti ir su telefono
vieno
mėnesio.
Mėnesinė
mokestis
na labai'gerai. Atvažiavusieji
•
#
. Kapturauskas, Knygius.
buminį paveikslą ant amžinos at šaukimais ?
I
visai
maža.
Knygynas
del
pasi
iš kitur darbą greitai gali
Vietinės Šv. Antano parapijos
minties, kuris lėšavo $50. Jį pa
Taryba turėtų apie tai pasirū
Bujanauskas, — ©rskaitymo
ir
pasiėmimo
knygų
į
mokyklos
vaikai
rengia
vakarą
už
gauti. Oras tyras, todėl ir gy
pinti
ir
perleisti
tokį
įstatymą,
ku
darė A. Zalatoris.
gano priž., 1112 — 10 S t
namus
yra
atdaras
kiekvieno
utarbaigimui
metinio
mokslo
ketverge,
K/L L S PA >n
venti nebloga.
Belzabubas.
Alyvos Darželis. ris visai panaikintų ta, flat rate
>t
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Trečiadienis, Birželio 12 d.
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Į CHICAGOJE.

AR BIEDNAS ŽMOGUS YRA GAVĖS KADA PROGA AR NE?
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ŠITĄ PENKTADIENĮ VĖLIAVOS ŠVENTĖ.
Ateinantį penktadienį visoj
šalyj bns paminėta 141 metu
sukaktuvės dabartinės - Suv.
Valstijų, vėliavos priėmimo,
kaipo tautos vėliavos.
Chicagoje toji tautinė šven
tė iškilmingai bus švenčiama.
Manifestacijose dalyvaus 300,000 mokyklas laukančių vaikų.
Skaitlingi piliečių susirin
kimai įvyks parkuose Lincoln,
Garfield, Douglas ir kituose.
Bus prakalbų. '
Vakare teatre Auditorium
bus susirinkimas. Tenai gie
dos 500 juodukų.
Šventė svarbi. Visi žmonės
turi dalyvauti iškilmybėse.
N>s visi gavome prieglaudą
. igždėta vėliava, kuri pir
i Washingtono žemėj
<k!oista pirm 141 me
tų.

ATŠAUKS APELIACIJĄ.

Atsakyk mielas tautieti ant to klausimo pats. Ar tu esi gavęs
' progą kad tu galėtum taip gaspadoriauti, kaip bagotas?
Bet jeigu tu gautumei progą. Ar naudotumeis tu iš jos? Jeigu
naudosies, tai mes jums duosime progą.

Milijonieriaus Swifto jau
nas žentas, grafas Minotto,
vyriausybės internuotas kaipo
svetimžemis priešininkas ir
laikomas internuoti} vokiečių
stovykloje.

Buk pagamintoju maisto, pelningiausio užsiėmimo Amerikoje
šiandie, o Sanborn Žemės Kompanija paįaro lengvą būdą del žmo
gaus pačiam ineiti į biznį.

VELTUI KELIAVIMAS
GATVEKARIAIS.

Mūsų žemė yra prie gražaus miestelio Phelps, kuris randasi ant
kranto Big Twin Ežero, yra keli dideli fabrikai; norintis čionai^ gy-

Miesto , taryba vienbalsiai
padarė rezoliuciją, įsakydama
transportacijos komitetui, pa
sirūpinti susinešus su kompa
nijomis, kad gatvekariais ir
viršutiniais geležinkeliais ka
Dept. A.
reiviams ir jurininkams butų
SUIMTA VOKIEČIŲ ŠNI- leista veltui važinėti, kaip kad II
dabar be mokesčio važinėja
I REIKALINGI AGENTAI
policmonai, gaisrininkai ir
ADMINISTRACIJOS
Federaliai agentai suarešta laiškų išnešiotojai.
Reikalingi visose lietuvio
ATSAKYMAI.
vo kažkokį Anthony Grigokolionijose agentai platinimui
Tai turėtų būti ištisiu karės
J. V. Covas, Waterbury, Conn. Pi
riczicz, žinomą
vakarinėse
metu.
nigus už prenumeratą ir $5.00 šoro dienraščio "Draugo".. Geras
valstijose vokiečių šnipą.
gavome. Labai ačiū. Malonėkite pri uždarbis geram žmogui. Atsi
siųsti
{ Adm. senąjį Serą tuomet mes
Federaliai agentai tą atli
TAI KUR PATRIJOTAS! pasiųsime Jums S naujus Serus. šaukite greitai
ko padarę kratą bankinės
Spaudimo reikale atsakysime rytoj
laišku.
skrynutės, kokią Grigoričič
VARGONININKAS
Harold Nottingham norėjo
Sv.
Vardo
Jėzaus
Dr-ja,
Waterbury,
Paieško
vietos prie lietuviškos ar
turėjo nusisamdęs Universal įstoti kariuomenėn. Nebuvo
Conn. per A. Ilogišką, sekretorių. lenkiškos parapijos, gerai suprantąs
State banke, 3252 So. Halsted priimtas, nes turėjo vieną ša Special delivery gavome. Širdingiau savo užduot); uolus darbininkas.
sia ačiū visiems gerbiamiems dr-jos
Malonėkite atsišaukti i "Draugo"
gat. Skrynutėje atrasta priro lin nukrypusią akį.
n a r i a m s u ž p a ė m i m ą 10 Šerų. V a l i o A d m i n i s t r a c i j ą .
broliai. Reikalaujamas informacijas 1800 W. 46th St.,
dymai, kuo Grigoričič užsiimChlcago, 111.
Dabar jis pasidavė operaci siunčiame laišku.
dinėja.
PaieSkau Juozo Žukonlo, paeinan
jai. Jei operacija pavylęs, gal
A. J o k n b a u s k a i t ė . $ 3 . 0 O u ž l a l k r a S - č i o iŠ K a u n o g u b . , P a n e v ė ž i o p a v . J i s
Skrynutėje atrasta 3 tūks jam tuomet pasiseks įstoti ka tj gavome. Ačlu.
pirmiau gyveno pas mane Beaver
Dam,
Wis., paskui 1908 m. išvažiavo
tančiai dol. ir bankinė knygu riuomenėn.
J. Ralns, Kenosha, Wls. Ačiū la
į
Moline,
IU. PaskuL gavau žinią, kad
bai už penkinę. Laikraštis apmokėtas
tė su 2 tnkst. dol. balansu.
išvažiavo į Kanada Ir pristojo prie
iki 12 d. birželio, 1919 m.
kariuomenės. Savo drapanas man
Atrasta telegramos ir kitokios
NORTH SIDE.
prisiuntė.
Malonėkite man pranešti.
A. Umbras/Dctroit, MJch. $5.00 už
*»
poperos.
Jonas Radzvila,
"Draugą" gavome. Ačiū labai. Dova

; Chicagos policijos viršinin
kas Schuettler jau kelinta die
na randasi ant mirtino patalo
Aleksijonų Brolių ligoninėje.
Senai jau buvo pranešama,
kad tasai žmogus busiąs par
blokštas mirties. Gydytojai
buvo paskelbę, kad išnykusi
pasveikimo viltis.
Bet Schuettler, kaip matosi,
dar pasveiks, pergalėjęs plaučiij uždegimą ir kitas ligas.
Tai nepaprastai stipraus or.
ganizmo žmogus. Per kelias
dienas buvo agonijoje. Dabar
jau pradeda kalbėti.

Susirinkimas Tautos Fondo
43 skyriaus.
Ketverge, birželio 13 d. at
sibus T. F. 43 skyriaus susi
rinkimas svetainėje po ^nu
meriu 1644 Wabansia avenue,
8 vai. vakare. Nariai vra kvief-iami ateiti ir naujų atsivesti.
Taip pat malonės atsilankyti
atstovai nuo draugijų, kurio*
yra nariais T. F. sk. Parašų
rinkėjai po protesto ir kolekatsilankyti. Šiame susirinkime
bus svarstomi
nepaprastai
svarbus reikalai.
Fin. Raštininkas.
L. VYČIŲ 16 KUOPOS
NARIŲ DOMAI.

y >

DR. P. ŽILVITIS
TeL Drover 717*

Mrs. E. Block važiuodama
automobiliu suvažinėjo Sam
uelį Noble. Nelaimingasis mi
rė. Automobiliste suareštuota.

•

• t

n

Turime- ūkių išdirbtų, su namais, su gyvuliais ir visais ūkiškais
įtaisymais..Parduodame ukes ant lengvų išlygų.
Del tolesni žinių iškirpkite tą lapelį kur rašosi KUPONAS ir pa
siųskite pas

PHELPS, VILAS COUNTY, WISCONSIN

L. Vyčių Chicagos Apskri
tis birželio 23 d. Willow
Marion, HL, mirė John Springs miškuose rengia traDempsey, kuriam truko, esą, dicijinį išvažiavimą.
vos keturių dienų ligi šimto
Pereitame susirinkime mū
metų amžiaus.
sų kuopa svarstė apie dalyva
Tai buvo nepaprastas senis. vimą ir nutarė važiuoti dide
Trylika kartų buvo vedęs. liais vežimais. Šiandie, birže
Dvylika jo pačių yra miru lio 12 d., 8 vai. vakare Šv. Jur
sios.
gio par. svetainėje bus sura
Pirm 7-rių metų jis buvo šomi, kurie dalyvaus važiavi
nusipirkęs karstą ir pasiren me.
Dalyvausiantieji, neuž
gęs mirti. Teėiau nemirė. Už mirškite ateiti ir užsirašyti.
poros metų po karsto nusipir
Čia prie progos pranešama
kimo tryliktu kartu apsivedė tiems, kurie nebuvo pereitame
ir su paskutine/^ačia pragy susirinkime, kad mūsų kuopa
veno dar penkis metus.
vasaros metu
susirinkimus
Ateinantį penktadienį jis laikys kas antrą trečiadienį,
rengėsi paminėti savo 100 me tai yra, du kartu mėnesyje.
tų amžiaus sukaktuves. Bot Sekantis susirinkimas bus tre
nesulaukė tos dienos.
čiadienyje, birželio 19 d.
Narys.
Namų statymo komisijonierius Bostrom pranešė, kad pra
sžAa*jPAa.tsiaAsu<aAa*a*aA2JLSA
eitą žiemą mieste sunaikinta
daugelis neapgyventų namų,
kuomet buvo stoka kuro. Mo
LIETUVIS GYDYTOJAS
terys su vaikais neapgyventus
IK CHIRURGAS
namus truškino, laužė, ardė
Gyvenimą vieta
3315 SO. HALSTED ST., ct
ir viską vilkosi namo.
TIKRAS ''SALIAMONAS

Męs turime suvirs 30 tūkstančių akrų žemės, taip kad žmogus ga
li išsirinkti kokios tik jis nori, turime žemės del ūkininkavimo, gyvu
lių auginimo ir del vasarnamių.
•. -

SANBORN LAND COMPANY

i

POLICIJOS VIRŠININKAS
GAL PASVEIKS.

ventojas gali gauti darbą žiemą ar vasarą, tuo laik kaip nėra nieko
veikti ant ūkės, šiam miestelyj yra apie tūkstantis gyventojų, yra la
bai puiki katalikų N bažnyčia.

Sanborn Žemės Kompanija reikalauja pusininkų, ir nepriverčia
savo pusininko, kad jis įneštų didelę sumą pinigų. Sanborn Žemės
Kompanija reikalauja savo pusininko įnešti mažą dalį kapitalo, triū
są ir darbą, o mes užstatom kitus likusius pinigus, tai reiškia, kad
biednas žmogus turi sau pradžią, o paskui ką uždirbi, tai gali mokėti
likusius pinigus po menką dalį mums, ir žemė po kelių metų pasilie
ka jūsų locna.

Grafas teciau buvo padavęs
apeliaciją prieš internavimą.
Bet dabar kalbama, kad jis tą
apeliaciją atšauksiąs. Kokiuo
tikslu tas bus padaryta, ne
žinia.
Matyt, ponas grafas nusijaučia, kad tai veltus darbas.

OFISAS:

1359 So. Leavltt St,
•AL.:

4—8

vaku-t,

Mdėllo-

mlę l t — 1 1 ryta.
Telefonas BOULEVARD 7179

«^!T3rirwiryirci^ir7s*TJ*«¥W»-?y¥BY»

Milwaukee, Wls.
nas siunčiame. Vietoje Sv. Kasimiero 748—9th Ava,
kuris jau išparduotas, siunčiame ki
Paieškau pusbrolių Ignaco ir Izi
tas dvi knygutes.

M.
tinę
me.
1919

doriaus Navickų, jie gyveno New Haven, Conn. Meldžiu jie patys ar kas
apie juos žino, atsišaukti sekančiu
adresu:
Adolf Tarvid,
Troop L, 811 Cavalry*
Fort Riley, Kansas.
Ačlu.

Povelonls, Sloux City, Iowa. Me
"Draugo" prenumeratą priėmė
Apsimokate iki 2 d. 'birželio,
m. Lapai ačlu.

S. Jurgaitis. $5.00 gavome.
N e mūsų
bet jūsų krasos kaltė,
ANT PARDAVIMO.
kad tamsta ne kasdien gauni laikraš
ti. Mes išsiimti nė jame reguliari.škai. su 19 kambarių Hotelis ir pagyveni
mui kambariai. Randasi vakarinėj
rKeipkitės J pačtos viršininką.

dalyj miesto, lietuviu. ąpgyventoj vie
toj. Pulki vieta lietuviui. Parslduos su
visu namu pigiai, kadangi savininkas
turi kitą namą ir abiejų negali pri
žiūrėti. Atsišaukite tuojaua
James Hubka,
H. Drukentis, Kenosha, Wis. Ga
1901
So.
Halsted
St,
Chlcago, 111.
vome už "Draugą" $5.00. Ačiū. A p 
Telefonas Canal 767.

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius.

AT.mr MASALSKIS
Graborios.

L. Apsega, L. Gnidzis, A. Barzdilauskas, F . Klimas, J. Stankeviče, J.
Garaleviče, P . Sledga Ir G. Vikšnaitis. Laiškus gavome. "Draugą" siun
tinės! me naujais adresais.
J.
\Viiiskaitls, Cleveland,
Ohio.
Laišką gavome. "Draugą" siuntinėjame kasdieną. Išsibarkite tik su vie
tinės pačtos viršininku, o tikimės,
kad laikrašti pristatys reguleriškai.
Apie giminių suieškomą "Draugo" re
dakcija suteiks patarimus.
K. Gruzdis, Pittsburgh, P a . Atsi
prašome labai Tamstos, nes bereika-*
lingai Jums bilą siuntėme. Esate a p 
simokėjęs iki 27 d. vasario, 1919 m.
Ačiū labai už gražų laišką.

VYRIŠKU DRAPANŲ
: BARGENAS :
Nauji nerftiintt, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $St Iki $50, dabar par
siduoda po $15 ir $16.
Nauji daryti gatavi nuo $15
Iki $35 siutai Ir overkotai, nno
$7.60 iki 1S dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailio
pamuštu overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertė* nuo $16 iki
$35. Dabar $6 ir aukščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.6t. Talkų
B siutai nuo $ t . t t iki $7.6t. Valiaoa ir KuperaL
ATDARA KASDIEN*
Sedėtiomis ?r

8. GOBDOlf,
1416 S. Halsted 8 1 ,

Chlcago. DJL

3259 S. Halsted S t Tel, Canal 2122
Ąnt

čiii Lubų

NUSIPIRK MOSTIES
Tai BUSI GRA2US! Ja ifidir- auliiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinifiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiii
LIETUVIŠKA KRAUTUVE
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant I
galt ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu.
Toji mostis
Kampas VVood gatvės
išima plėmus raudonos, juodus ar § 1800 W ^ 7 t h Gatvė,
ba šlakus ir prašalina visokius
p.y.w>T//i"»j./^
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50o. ir $1.00. Pinigus galit
Mes duodame dvigubas štempas
siųsti ir štampomis.
Ketveriais ir Subatomis.

ERNEST WEINER Ory Goods

ffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Rezld. tSS S. Ashland Blvd. Chlcago
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ^
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chronišku ligų
Ofisas: 8354 8. Halsted St., Chicago
Telephone Drover 9698.
VALANDOS: l t — i i ryto f—1 po
pietų; 7—8 vak. Kedėllomls 10—1? d.

V. Staškunaitė. Ačiū labai už $5.00
gautus vakar. Apmokate laikrašti iki
28 d. vasario, 1919 m.

A. S. POCIUS

mmmmmmmtmmmmmmm

simokate iki | | d. sausio, 1919 m.

S. ševelis. Priėmėme už dienrašti
$2.00. Apsimokėję esate iki rugsėjo
9 d., šių metų.

Yra tai vienintele lietuvlfika musikos mokykla Suvienytose Val
stijose, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, vargonininkavimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų instrumen
tų, teoriją, harmonija ir muzikos istorija
Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai
nesigailėkite valkeliams duoti proga. U i maža užmokėsnj, turėsite
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del
platesnių žinių ateikite ypatiska. arba rašykite:

Telephone Drover 4189.

J . RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

Sergėkite savo Akis

Muzikos Konservatorija

8307 Auburn A ve.,

Jos.
Matijošaitfs, Chicago. Pinigus
fravomc. Apsimokėję esate iki 15 d.
: alandžio, 1919 m. Ačiū.

I. simkus ir J. Masik. P o $5.00 už
"Draugą" šiandie priėmėme. Ačiū la)bai. Laikraštis apmokėtas iki 1 d.
birželio, 1919 m.

BEETH0VEN0

Lietuvis graborlua Atlie
kame visokias
laidotuvės koplglausiai. ta
rime savo Ka
rabonus Ir an
tomoblllua
Taipgi dides
nė dali grabų
pat|a dirbame. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Dideliame pasirinkime gaunami,
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, šlebes ir Jekutės.

1
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Tik ką iSėJo 18 spandbe nanjagadyniška operete MPnmparėllsMv
kuria parašė gerb. Kun. F. B. Serafinas. Muzika sukomponavo gero.
muzikas A. 8. Pocius. Labai tinkanti dabartlnitans laikams.
Kaina Jos yra labai maža, nes tik 8 5 c u i viena. Agentams
85 nuoS. nuleidžiama. Reikalaukite pas:

£

Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll
Srnetanas gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimų del Jūsų akių.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
vų, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
dai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą, už prieinamą kai
ną, net taip žemai net iki 8 3.00
Egzaminas suteikiamas dykai.

JOHN SMETANA
. Akių Specialistas
1801 S. Ashland A., Chicago
Kampas 18-tos gatvės
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos.
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
Tėmykite į mano parašą.
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
ryto iki 12 valandai dieną.

Telefonas: MoKJJTLJDY *7f«

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
OTDO VISOKIA* LI04JR
8451 SO. WK8TKRK BLVB.
Kampas W. 16-tos gatve*

|

I>r. G. M. GLASER

|

Draugas

1800 West 46th Street

COFFEE

^^^^
BDenS ve&uaų
pardavėjai ir daug krau
LIETUVIS ADVOKATAS
_ tuvių parduoda tų pačių
Kamb. 818-825 National Life Bg. - kav« po Ste,
29 So. LaSalle St.,
-

JOSEPH 0. WOLON

Vakarais 2911 W. 22nd Street E
Rockwell 6999.
^
Residence Humboldt 97
~
CHICAGO, ILL.
~
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Amerikos Lietu v. Mokykla

Mes turim 1na mašiną (Motor)

Mokinama: angliškos Ir lietuvis'
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typewriting\ pirklyboa teisi y, Suv. Valst. istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, polltikinės ekonomijos, pilietystės, dalliarasystėa.

dvi užbaigėjas,, dvi apsiuvinėtojas
Jack biski naudotą pigiai ant lengvų
iSmokesčių. Visa skūra, roberiai ir
visokį mažmožiai žemiausia kaina.
4
K. K a F L a M *

80MS,

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 4898 So. Asbland Ava., Chlcago, 111.

Iki 5 po pietų: vak. nuo T:St iki 8:89
Telefonas: TARDS 8404.
S l t t So. Halsted St., Chlcago, IU. iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chicago, IU. 1
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Praktikuoja 28 metai
Gyvenimas Ir Ofisas
S149 8. Morgan St., kertė 81 t.
Chlcago, m .
8FECIJALI8TA8
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po
«•. piet ir nuo 8 iki 8:80 vak. Ne
dėlios vakarais*flsas uždarytas.
Telephone Yards 887.
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Publishing

19c

GERIA l J 818
SVIK8TA8

Riešučių Sviestas
Labai geras po

43c

29c

WK8T 8IDK
8964 M l l w a n k e e a
1878 Milwaukeea.
18B4 Milvraukeea.
1618 W. Madison
8888 W Madison

1844 W Chloagoa. l
1888 Blue Islandai
2812 W. Nortb
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SKAI TYKiį IR PLATINKIT ''DRAUOĄ. I I

