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PO VOKIEČIŲ OFENSYVOS.

■■

Ar visi lietuviai darbuojasi dėl
Lietuvos laisves.
Pasaulio prakalbvjimos apie
Lietuvę, jos vargus ir rusų ir
vokiečių jai daromos neatlygi
namos skriaudos, paragino ir
padrąsino jos liuoaybės prie
šus prie smarkesnio darbavi
mosi, kad pakenkus Lietuvon
litKHiyhėą reikalams ir kad
užnėrus jai ant kaklo sunkų
vergijos jungų.

vo |Miimti miestų Cotupiegni-.
kur susibėga daug geležinke
lių. Paskui iš ten užtelti ant
l’aryžiaus.
Teėiaus tcutiauiin* nepavy
ko tie pienui. Narsieji praucu
zai ne tik vokiečius sustalslė,
In-t ją šimtus tukstančų, išteriojo. Nemažai užims laiko
vokiečium* susitvarkyti.

Todėl vulstijinis prokuroras į mu siautė Lietuvos laisvės
lloyne tomis dienomis prave padangėmis ir kada ant ho
dė nuodugnius tardymus ledo rizonto nesimatė karžygio jus
reikalais. Teismo butun pa laisvė* apgynimui, nes Rusi
šaukta daugelis liudininkų.
jos lietuviai socijalistų-bolšeIr kas gi paaiškėjo!
vikų kankinami negali jos ap-

Vokiečių ptišėlurioji ofensyvu upės Marne ir miesto Montdidier frontu pasibaigė su ne
pasisekimu vokiečiams.
Vokiečių svarbiausias tikslas bu

Pastaroji vokiečių ofeasyva
prirodė, kad prancūzų ka
riuomenė ne tik narsi, bet ir
stipri. Turi puikų vadą Ji*
yra gen. Foeli. Paeina jis iš se
no* prancūzų katalikiškos šei
mynos.
Taippat prirodyta, kad vo
kiečių armijos jau netekusios
savo senobinio tamprumo ir
iš lai komy K-s, ką turėjo karės
pradžioje. Tas reiškia, kad
~ vokiečiui kaskadas eina vi*
silpnyn, kol pagaliau visai no-

Vien socijalialai nepenuauie
savo bjauraus darl>o. Pavojui
Lietuvos laisvei padidėjus, jie
savo juodų darbų |iagreitino
-praploto ir po įvairiomis
priedangomis kaip tai “darbi
ninkų tarybos,” "šelpimo fon
dai’’ “laisvės fondai“ ir po
daugel kitokių labdarybės ir
prietelystės priedangų slap
stydamiesi, traukia iš tikrų
Lietuvos sūnų skatikus, kad
juos vėlinus prieš pačius au
kavusius sunaudojus.

Bet, iš kitos pusės žiūrint,
matome, kad tu* puruulio prakalbėjimas ir pavergimo siau
bimui užsimojus ant Lietuvos
Socijalistal
nepaisydami
gyvasties, sužudiuu lietuvius
prie sųjįiustno — prie jų tė- Lietuvos gyvybe’-* silpnėjimo,
vynei grosiančio pavojau* at- jos jtaskutinį kraujo lašą iš
rėmimo. •
nuvargusio kūno siurbia. Bet
jau
artinasi jiems galus, Lie
Nuo pradžių nepamiršta KOvo silpnybių, pasidalinę į sro tuvos darbininkui bunda iš igves pradeda ginčyties dėl tuš- norancijos miego, ir kadn toi*yl»ė* saulutė pakilus nnl niu’
del‘ pirmenybės.
<|««| garbės. Ypač mu*ų silp sų gyveninio padangė* išoklsi- ‘

Kaip žiema* metu žmonėms
reikalingas kuras, taip vnsar >* melu iedns. Yjinč šeimynos
su mažais vaikais negali apsieiti Ih1 ledo. Vasaros karščiui* nesnieji dvasiojo — taip vadia
•
•
•
•»
•»
•
l>e ledo pienas į kelias vnlan-j narni tautininkui-laisvamaniai
dns surūgsta, lasai produktas.—pasistengė prie šios progos
taip daug žmonėms yra būti posinuudoti savo sriovės prienas, kad tuo tarpu kompani Šukiu iškišiuiui. Bet tėvjTiė*
jos kaip įmanydamos piešia likimas pateko į didesnį pavo
už jį uugštas kuinas.
jų, kadu siaubūnas su įnirti-

__________
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dvs tamsybių rukus, tuomet
apuokams galas prieis; tuo
met Lietuvos sūnūs ir dukters
savo galingu bu Įsu sutartinę
užtrauks:
‘‘Šalin tamsa iš musų kraš
to,

Nors ir tebėra tos pačios’
Lietuvos sununiis ir dukteri !
mis, kaip kad yra lietuviai'
katalikai, bet prie pastarųjų |
darbavimosi iki šiam laikui'

dar neprisidėjo. Kame gi da
lyku f Kas juos nuo musų at-Į
skyrėf Nejaugi tikybos skir
tumas butų tąja priežastimi f
Aišku, kad mes, lietuviai, da
bar vedam ne tikybinę kovą,
bet kovą už savo tėvynės liuosybę, už jos gyvasties palaiky
mą. ta kova turėtų apeiti ly
giai
lietuvius
pratęstomis,
kaip kad katalikus ir laisva-!

manius. Kuomet tėvynės lais
vė randasi javojuje, tuomet I
kiekvienas lietuvis, nežiūrint,
kokio jisai religiško įsitikini- 1
iiio nebūtų, bent tuo laiku
Lietuvos reikalams turėtų su
teikti pirtnenylię.
Tad dar klausiu, kame gi I
lietuvių protestonų prie darl>o I
neprisidėjimo priežastis? G u),
kas pamėgintų atsakyti į šį
klausimą.

Vėlesniame “Draugo’’ nu
meryje plačiau* apie tai pa
kai liesim.
Brydvaišis.

IŠTHfflUYlĖS DIENOS
REIKALAIS.

“Šalin upuokai ir ieškai,
“šalin, kas naktį gyvius
drasko,
Ittikimy ■ . Dama — 4 Le
“Pelėdos, šikšniai ir vil
lios
d. — su visomis savo iš
kai!”
kilmėmis
jau čia pat
Kur
Tiestą mes šiandieną nusu
prisirengimais
parodai,
džiugom, kad Amerikos lietu
viai — kuriems Lietuvos rei inas-mitingais ar kitokioms
kalai rupi—metė šalin savo iškilmėms užtruktą, reikia pa
partyvius reikalus sujungto skubėti. Lietuviai savo daly
mis jėgomis stojo prie darbą. vavimu tos istorinės dienos iš
savo rezoliucijomis
Bet ar ištikrųjų visi lietuviai kilmėje,
turės
progos
savo tikrąjį sen
prie darbo stojo? Gal daugu
mas atsakys, kad taip, nes ka timentų — šiai šaliai ištikimy
talikai ir laisvamaniai, nors bę parodyti

gyniman stoti taip pat kaip
negali Lietuvoje gyvenantieji,
būdami sunkios vokiečių lete
nos prispausti Tuomet tik Amerikos lietuviai pamatę tik
rą dalykų stovį, pamatę, kad
1ų tėvynei neriama kilpa ir
Toliaus paaiškėjo, knd Chi- kad jos laisvės išgelbėjimas
engoje suvartojama npic 7<> priklauso vien nuo Amerikos
nuošimčių nnturalio ledo. Gi lietuvių, metė savo partvvi- šelpimo ir Lietuvos laisvės
dirbtinio h'do apie 30 nuo- niu* ginčus, savo tėvynės ap reikaluose, jau išvien dirba.
gyniman stojo.
Sof-ijalistų, jų juodo darl>o de
šilučių.
Tautininkai - laisvamaniai, ki mes lietuviais vadinti nePagalinus paaiškėjo, kad
kompanijoms natūra lio ledo I kurio pirmiau* susiriezdomi gulim ir nevadinsimi
Paaiškėjo tas, knd Cliicagoje gyvuoja stiprus lislo Irus
ias. To trusto vyriausia galva
Consumers firma. Aitą firma
nustato ledui kainas, kurių
privalo laikyties ir kitos ma
žesnės kompanijos.

Pirmadieni*, Birželio 1? <L

Amerikos Lietuvių Tarylia,
žinodama Amerikos lietuvių
ištikimybe* sentimentų, malo
niai sušalėjo su kitomis tau
tomis prašyti Prezidento sker
ti dieną. kurioj lietuviai, syi su kitais, gulėtų išlikunyuždeiuonstruoti. Prezidenti prašymo išklausius ir tokių
dienų nuskyrus, visoms tau
toms belieka išpildyti tai, kų
į prezidentų prašyme mes visi
pasižadėjome.

ti ir u- šmeižė katalikų veikimų LieTik npsižiurėkim gerai,
tnvos
reikaluose
ai n<-vi*i
nei
rasim,
knd anaiptol
Ti<‘*n, dn
L
.ille. Iii už tą |Uieią tolią Ulio lys pripažino tą katalikų
likui |
stiprų*. Dar
kimų
naudingu
ir
palei
vos
už
Lietuvos
laisvę
yra
pri

mis aukomis pasiekti l’nry-1 gyventojų išrenkama uet 10
išgulės stengiasi prie jo pn sidėję. Kurgi lietuviai proterdol.
žiuu* apylinke*, liet ką jie to
Dirbtinis leda* kompanijoms sidėti. Jei dar ne visom savo tonai? Jų Amerikoje nemažai
ne apylinkėse veik*!
atsieina kiek brangiau. Tečiaji jėgom iki šiam laikui stojo jie esama, turi net keletą savo
Kiek žinonui, Paryžiaus pa
visvien paimama už toną 10 darban, tai tik dėlto, kad jų parapijų ir šiaip organizacijų.
imti nepaini*. N<-s talkininkų
veikėjų tar;>e randasi keletas Jau ne vien lietuviai protestodol.
Kur tik rengiamos parodosarmijos ypač visą svarbą į tai
Reiškiu, kad ledo trusta* veidmainių—Lietuvos laisvės nai iš Prusą Lietuvos, bet ir ninršavimai, lietuviams reikia
atkreipia. Bet knd vokiečiai
ligšiol taip išnaudojo žmnno*. priešų, — kurie, begėdiškai ii Didžiosios Lietuvos. Nejau tėmyti, kad tokiose parodose,
tenai gaus pnskutftij galą—tai
ką retai yra padaręs kitas prisidengę tautystės kauke, gi jie neskaito savęs lietu Amerikos ir Lietuvos vėlia
nei kiek nenliejotina. Gal tik
varo savo judošišką ir Lietu viais? Atsakymas aiškus: jei vos gausiai būt vartojamos.
koks t rustus.
todėl juos likimns ton pusėn
Ir ko čia dar stebėtiem, jei vai pragaištingų darbą. Rei lietuviais nesiskaitytų, tuomet Kur tik butų parauku ir gali
ir stumia, knd veikiau atrasti
tokie trustai turtingėjn, jei kia t i kė ties, knd tikri tautinin ir lietuvių kalbos butų išsiža ma, geistina, kad poroduj da
knpus ir ;m*iduoti talkininkų
kas metai jielnija milijonus kai greitai apsižiūrės ir bent dėję. Bet, ant kiek yra žino- lyvaujančius liet u vai tos butų
armijų malonei.
de| Lietuvos labo mes tuos iš ma, jie sarę lietuviai* iu*pa-| tautiniais rūbais apsirengę,
dol.
Pcrsisknitė vokiečini sti sa
Ir vis trii išplėšininn dnu- gama.* lauk iš redakcijų ir įd liovė skaito, net ir savo mnM-1 \Į„.|, n, lietuvių
pnrodome
vo pienius įveikti talkininku*. Igiaitain iš vargdienių darbi I tų svarbesnių vietų, | kurias Į naimuose lietuviu kalba varto- r..^
!■«■Tulkininkų armijos kariu me
J‘“ įsibriovė.
ja.
tuviikumo
ninkų. Ne* šitie pirkinėją ledų jie
tuvukumu spalvos priduoto
priduoti
ta užsiartavo. Vokiečių ka
mažomis kiekybėmis ir už ta
Kad marguojančius lietu
reiviams tuo tarpu nebuvo
tai brangiau užmoka. Darbi
Uždažius
tas
dirbtuves, jų bendras subruzdimas. Be vius ištolo pažinti būt galima,
progos nei ramiai kur atsilsė
ninkus duoda gružų pragyve daugelis darbininkų neteko šito korė galėtų prasitęsti ii- ________
nereikėtų
skupauti.
,
,parašų
_____ ,___
r____
ti Ginė juos nuolat A’on Hinnimą ne tik trustui, liet viso- darbo. Bet jie nebedarbiaus. gus laikus.
j Apart parašų, grupės lietudenburgas iš vieno fronto ki
( kienis tarpe jo ir trusto tarpi Darlto yra pilnai kitose dirb
Laimėti karę reikia, nes kas vybę nurodančių, pravartu
tan ir atgnl. Toks nuolatinis
ninkams ir agentams.
tuvėse ir įstaigose, kur gami pasaulyj įvyktų, jei kaizeris vartoti įvairių parašų, lietublaškymas atėmė jiems energi
Ar ledo tautas už tą išnau nama karei reikalingi daiktai.
gantų virių. .Antai
kaizerisi vių dabartinį sentimentų iš
ją. Sukonaveiltė moralį stovį.
dojimą
putok*
apskųstųjų I ton todėl visi darbininkai
reiškiančių. Didesniuose mie
Lietuvoje
pravedė
baudžiavų,
Užtai dabar jie ir nekariauju
įuoliin?
šiandie
pasiunčiami.
stuose
bus imami krutumieji
l
’
ruvestų
jis
liaudžiavų
ir
kito
sulig kaizerio noro.
Tu i klausimas, į kurį nelen
parodų paveikslai.
Ten tai
Dirbtuvės
uždaryta
dėl
ke

se
šalyse,
kuomet
nebūtų
jam
Ir gerai. Tegu veikiau tal gva atsakyti.
ypač reikia pasistengti, kad
lių
svarbiausių
priežasčių.
nulaužyti
ragai
kininkai įveikiu kaizerio ar
Bet šiandie žmonės jau žiTodėl nereikalingų daiktų lietuvių grupės į akį pultų ii
mijas. Tuomet veikiau pasi I no, kiek jie turi už ledą moko Pirmiausia—karei reikalingas
plienas.
Aito
svurbaus
metalu
gaminimas sulaikomas. Bulo savo tvarkų, ir parašui*^
baigs karė. Veikiau ir Lietu I ti ir kiek tu* ledas atsieina
vpaė
trūksta
Prancūzijai.
Nes
nės turi imties naudingesnių
Labai tinkama butų parodo
vos pmhingėse siižiIm'-s skaiste < kompanijoms.
vokiečiai
šiandie
yra
užgrobę
darbų,
surištų
su
pasekmių
se
vartoti vadinamus “service
snė saulutė. Veikiau išdžius
kuone visas prancūzų geležies gesniuoju kana laimėjimu.
flags
“.
Draugijos, parodoje
kraujo ir ašarų kiuriai. Suma fMONĖS TURI IMTIES NAU*
rudos kasyklas.
duvuujuuėios,
turėtų į*iguuti
žės skurdas ir priespauda.
DINGESNIŲ DARBŲ.
ir
vartoti
“
servise
Haga”, pa
Paskui
—
uždaryta
todėl,
MARŠRUTAS
Tegu talkininkai niužgina
susmuks.

ton.

įminti (i

Praeitų savaitę Cliicagoje ir l l*td paliuosuoti tuksiančius
vokiečiu*. Veikiau pasibaigs
apylinkėse uždaryta apie <lu1 darbininkų nuo nereikalingų
pragaištingoji karė.
šimtu visokių dirbtuvių. Tai
ir pastatyti juos prie
NEPAPRASTAS ŽMONIŲ

išnaudojimas.
Vyriausybė paėmė nugan
ledo kompanija* Chicagoje.
Tai padarė todėl, kad tos kom
panijų* dar žiemos metu ėmė
grūmoti, kad pakeisiančios le
dui kuinu*. Atėjo* šiltesnėm*

dienom^ tų ir padarė.

Įiadurytu į.-akius pačiai vy-l karės darbų,
riausybei. Vyriausybė uždrauToliaus- kud sutaupyti duu
dė pristatyti plienu toms dirh- pl*au anglių. \ ra ir kitokių
tiiveins, kurios gamina nebn-1 priežasčių, surištų su kure.

tinai reikalingus šiais laikais
daiktus.
Didžiuma tu dirbtuvių yra
mažos. Todėl jų uždarymas
nelabai pakenkia šalies pra
monei.

.

Pirkite “Draugo” Šerus
DALYVAUKITE KO^TESTE
-onaioo- BKMiiKovs m.ATiMA nuuri.
1>W(MA atKV ILArUMą.

istat

I keletą mėnesių turi būti parduota serų už
*25,000.00.
Bėrai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš go
rų pelną.
Vienas šėraa flO.OO. Galima pirkti ir daugiau,
kaip vieną šėrą.
Gazą proga indėli pinigų į prakilnų ir pelningų
blZ&in>liai katalikai ir sesers katalikės! “Inkta

savo disuraktj į «avo ranku; patapkime jo savmi>kais.”
Dabar eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis
31 d. spalių šių 1918 metų. Kontcste gali dalyvauti
arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai
žmonės.
Visi dalyvaujantieji kontcste komitetai (arba
pavieniai), kontasto laikui pasibaųpts gaus dovanų
tam tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Bo to dar
tiem* kontestantams (komitetams, ar (lavieniams),
kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų į Sėrininkus kartu su gatavais pinigais—tie gaus dar cxtra dovanų.
1 oji DOVANĄ—knygynas už S2U0.00 ir 3
kopijos “Draugo’’ už dyką—{Nigal nurodytų
adresų irntol, pakol “Draugas” eis.
2 oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 3
“Draugo“ kopijas už dykų.
3-ioji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir
10-oji dovana—po 3 “Draugo“ kopijas už Ąykų
nurodytiems asmenims.

ATS1L1EPKITEI
BeikaUulrite instrukcijų ir kvitancijų knygučių.
Bosykite šiuo adresu:

“DRAUGO“ KONTBSTAS.
1800 W«st 46tk Stnet,
Chičago, Ilhnris.
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tuviams ir visam pasauliui
reikšmę turės galinga IStikitntfbės Dicnoa demonstracija,
manome, kad šie keli patomijimai bus vietoje.
Prie to
jaučiame, kad paraginimai vi
sų Amerikos lietuvių litiktmybča Du*<m iškilmėse daly
vauti neatsvers užtikrinimo,
kad lietuvių tų dienų tinka
mas pasirodymas savo ;>asekuų-se turės didžių svarlių ne
tik lietuvių ateivijai čia, bet
taipgi lietuviams Ir anapus
vandenyno.
Norėtume, kad
r
visi lietuviai filikimt/b
uos svarbą p-rsiimtų i
tusi prie pTil
sentinwnto*ii| nvk.i
u » l" i
rikai — parodymo.

Aini

.

Amerikos Lietuviu Taryba.

PO LIETUVĄ.
Draugijų gyvenimas.

Viekšniai (Akmenės am.k.
Vieąin(ėlė išlikusį # čia, tam

siųjų visuomenės įstaigų, toj
yra vartotojų draugija, gop
ir apdraskyta įr jos krautuvė
sudegus, vis dėlto vargais Ša
galais pavyko jai išlikti gy
vai Dabar, vietos gyventojams
neblogai, patarnaudama, jt gi
na juos nuo “ kromininkų”
išnaudojimo, o taip-pat tarpi
ninkauja gerų laikraščių pla
tinime.

• Išliko dar ir parapijos kny
gyno vardas, kurį kun. J. že
maitaitis. iš griuvėsių atkasęs,
J
a.
1
knygynu* veikia taip, kaip
dar nebuvo veikt i ir gerais
laikais. Ir “Blaivybės“ drau
gija netrukus ims ved veikto
Tiktai ūkio būrelio, kuri ka
rės audru tuip-pat parbloškė,
niekas prikelti nemano, o jau
laikas butų ir juo imti rūpin
tis.
Buroktakta Btota

Kaunas. Vasario 17 <L buvo
čia Liet Katulikų Moterių
Draugijos visuotinis susirin
kimas (miesto salėje) ir JuoVilniaus viešajame knygyne
kapiečių darbininkų. Moterių
randasi
visa eilė svarbių rankdr-jos susirinkimas tnrp ko
-iMl*
uJJjubslJ,
pi*Uita nutarė |leiau Lietuvos
vilegijų ir U. Pažymėtini čia:
Tarybai protestą prieš tai,
kad į ją nepašaukta buvo nė Evangelijos raštas ant pczgM
mento, kuris jui XX “—Viy
mena moteris.
bav0 Turove ataaąjiatata t«k

ta saliai Vasario M d. tavo
čia metinis visuotinis Iv. Juo
zapo draugijos susirinkiatas
Ib apyskaitos matyti, kad per'
karę iškrikusi draugija jau
vėl pradėjo teisyties. Narių
yra 16L Draugija turi puikią
salę, kurios įrengimui išleista
apie 4000 r. Valdyba sekan
tiems
metams
išrinkta

pat raštas XIV tata B
Mstūao, iv. Grigaliaus Pvaator
viečio stebuklai tų pačių feiIrų, rašto paminklai XIII am
žiaus laikų, rašytai mažomis
gotiškomis raidėmis ant per
gamento. Be to dar knygyne
yra dvi lotynų mald^cnygi są
įstabiomis šventosios istorijos
miniaturomis.

tokia: klek kun. V. Kemėšis
Strašuno knygynas tarp ki
—pinniuiukus, p. VI. Vaitkus tų rankraščių turi vadinamąjį
—vice pirmininkas, p. J. Ged “Pinko.,’’ t y. protokolų kny
gaudas— sekretorius, kun. M. gų, kurioje surašyti rabinų ir
Augulis—iždininkas, valdybe* lietuvių valsčių atstovų susi
nariai: kun. J. Buškys, p. Bar rinkimų nutarimai Tos kny
i rudam, kiek draugijos nartų bora Luuiuukn-ia, p. AL Eker- gos amžius siekia XII šimt
kareiviautų išėjo.
Porodaų- tičia ir p. Ignotas Teišcrakis. mečio. .
Politiškų prakalbų p. Al
jiuitieji tėvaj, kurių šeimynų
Atgijo ir tarnaičių draugi
M Raikau*
D ras Boselis kovo mėn. 13
Bulliuiure, Md., birželio 21 nariai Suv. Valstijums tar ja, prisiėmusi sau tikrąjį var
d.
iš Aglonos (Rusijoje) atva
nauju,
ugi
gerai
padarytų,
dąšv.
Zitos.
Patvirtinus
šv.
d, vakare.
Ka-ton, Pa., birželio 23 <1, kini su fiugeims maršuulų- Zitos draugijos ; stalus viso* žiavo Vilniun. Jis rūpinasi
3 vai. po pieL Vakare 80. Pmiušim pasiulgti galinis bu priklausiusios prie “Darbo“ perkelti jo vedamų ligonini'
tų {lurapijoms ar ištisoms ko draugijos prhirašė prie “8v. Aglonoje j Lietuvą. Tos ligo
Bet lilelmm, pn.
lonijomsAbelnai, reikia įvai Zitos,,’ o “Darbo“ draugijai ninės tarnautojai yra visi lie
Brooklyn. N. Y., kirklio 25
riais
budais
rodyti, kų gera likviduoti išrinko komisijų i*' tuviai.
d., vakare.

2monė> turi visomis išguit
mis imties tik naudingieji;
darbų. Nes ne juokais vedama
įlamn
Kita norės į p. Bačkų kreip . lietuviui Suv. Valstijoms lai- j trijų: p i* * Zofijos (jrvydaiiės,
karė. Kulis stojo karėn, kad ją
Elenos Junkičiųp ir Onos Ur-Į
laimėti. Ir laimėti turi. Bet ties, lai rašo j “Garso“ rod.. Ike šios karėtu paiiary yru.
Giliai atjauzdami, kokių lis l beimto*.
Gtauu.
čia reikalinga* visų gyvento- 456 Grand SL, Brooklyn, N. Y.

u u

a,

bmim*

ima m,

po karės grįsti į tą mylimą Į pereito susirinkimo. Protoko- daugi šis susirinkimas pasini Į »
Į las tajio priimtas.
dė neskaitlinga* striovab, ta-Į

..... ........................................

ietuviai Amerikoje
--------------- ----------------OMAHA, NEBE.

koncerto liko
Komisijų raportlti. Komisi tai valdybos rinkimas atidėtas
Elisabietis. ja parašymui pilnos konstitu ant toliau. l*rie laikinos val
cijos pranešė, kad neguli iš dybos tik tapo išrinktas iždi
MELR08E PARK. ILL
duoti raporto, kadangi vieno.- ninkas—B. Sekleckis, iždo glo
savaitės bėgyj neturėjo dar bėjais—A. Rislis ir J. Putlo
Jau keli m<*tai kaip gyvuo savo susirinkimo. Duota laiko kas, maršalka — A. Brūzta.
ja čia Darbininkų Vartotojų komisijai konstituciją parašy • Dvasišku vadovu kuo. F. Ke
bendrovė, kuri turi įsteigus ti iki liepos 15 d.
mėšis.
valgomų
daiktų
krautuvę.
Ant galo 1. Sakalauskas pra
Komisija sušaukimui visuo
Bendrovė gyvuoja gerai ir ti
j
tino Cliicagūs lietuvių susiriu- nešė“, kad “Lietuva” vėlumo
kimasi, kad ateityj bus dikimo kaslink rengiamo dide delei negalinti patalpinti išti
džiausią
lietuvių
valgomų
lio parodavimo 4 d. liepos pra sai atsišaukimo į Chicagos lie
daiktų krautuvė. Prie bendro
nešė, kad ji turėjo susirinki
vės dar priguli ir keli rusai,
tuvius. Redakcija žadėjo nuo
mą ir suredegnvo atsišauki
bet mažai jie sveria. Gyvuo
savęs truuųiai paminėti
mą, kuris tilpo “Drauge.“
jant gerai bendrovės krautu
Kadangi kituose Chicagos lie
Sekantis susirinkimas uu
vei privatiškos bučernės ir
tuviškuose* laikraščiuose atsi turtą laikyti tekančio ulatniri
grosernia atsidūrė blogame
šaukimas dar nebuvo tilpęs, ko vakare, toje pačioj svetai
padėjimo. Mėnesiu atgal vie
tatai nutarta kuogreiėiausiai nėj.
na bučernė uždarė savo biznį.
pasiųsti “Lietuvai’’ ir “Nau
Pirmiau moterėlės sakydavo,
Susirinkimą uždarė laikinas
jienoms.” Atlikti tą’ veikalą
kad pas anų bučerninką yra
pirm. J. P. Poška.
įgaliotas Ig. Sakalauskas.
pigesnė utėsa negu bendrovės tapo
1
Pelno nuo
apie *90.1X1.

■...............................................................

Su smulkmenomis suaukota
*64.10. Gcrb. kun. A. TamoliuĮspūdinga savaitė
nzu pridėjo *.'15.90. Ir štai pa
Vietos lietuviai gal visai ne sidarė lygiai *100.00.
turėjo panašios įspūdingos sa
Be to reikia priminti, kad
vaitės, koki buvo praeitoji, i gerb. kun. A. Tamoliunas, vinet ištisa savaitė buvo lyg ko-Įsų minėtų vakarų vedėjas, pa-

žda tai viešoji dvaaiue ■ vau tai donge lėšas ir ui svetainės
dsl katalikų h tautininkų, o samdymą per keturios vaka
dėl dcilikučių — bolšovikų-iš- rus.
gamų tikroji'prapultis ir vie
šas pasmerkimas tikrųjų lie
Susitvėrė Tautos Fondo
tuvių tėvynainių akyse.
skyrius.
Dvi
ko
čia
Begyvavo Tautos
Birželio 4 ir 5 d. buvo at
silankęs čia gerb. Al M. Bač Fondo skyrius f Butą įvairių
kų*, Loyolos universiteto stu priežasčių. Vienok šį sykį už
dentas iš Chicago, III. Ir tų tylėkime, nes tikimasi, kad ki
dviejų dieną vakarais turėjo ti apie tai parašys. Tiek to. O
prakallias. Pirmą vakarą gerb. vingi pasidėkojant gerb. d-ro
kalbi-tojas nurodė- socijalizmo J. J. Bielskio atvažiavimui ir
Mukią atkalbėjo kun.
Pageidauta
taipgi,
kad
krautuvėje. Matyt tas buėcrsvajotų blėdingumą. Taip aiš pasinaudojant gera proga, ta
Svirskns.
niūkus
norėjo
pakenkti
bei-1
augšėiau
minėta
komisija
Tautos Fondo m«“ku> norėjo pakinkli IM’IJ- I
kiai ir reikšmiai nurodė jų po.sutvertas
J jo valdybą pakol | ^roVfi^» *k'1 neištesėjo. Kiliems Į prieš šaukiamą visuotino Clii
J. P. Poška.
klaidas, kad susirinkusieji pa- skyrius. į
bučemiąkams vagos lietuvių susirinkimą
Xin< rkė juos ant visados. Vie- kas inėjo sekantieji asmenys: privntiškicins
laikinas pirui.
^^ai gi paklausiu: “ar randasi Kazys Kušlciko, pirmininkas, irgi nekaip einasi. Girdėti, dar sykj turėtų susirinkimą it
Ig. Sakalauskas,
sudarytų pieną liei susirinki
salėje bent vienas socijalizmo Ignas Pužauskio, vice-pirmi- kad ann* subankrutijusis bulaikinas rašt.
mai svarstyti programą.
ąpgynėjMl” Pasirodė jog ninkas, Jonas Navakas, iždi černinkas organizuoja rusus,
Kun. Kemėšis i neša, kad rei
nei vieno nebuvo, kurs butų ninkas, kun. A. Tamoliunas, kad tvertų naują rusišką ben
drovę,
kuri
varytų
konkuren

kėtų
Chicagoj surengti visuo
pasikėlęs ir gynęs socijalizmą. raštininkas.
ciją su lietuvių krautuve. Tai tini) lietuvių išvažiavimą, pa LEI FOIATOES HGHT
I Tautos Fondo skyrių pri
Reikia čia taip gi priminti vie
ną incidentą. Mat, cicilikučiai sirašė maždaug apie 20 narių, blogus valios žmogau* der našų, kokį pernai buvo suren
• Th«y Save Vheat.
prisibijodami gerb. Al. M. kurie prisižadėjo kas mėnosj lias. Lietuviai privalo nejmsi- gę Piltstono lietuviai. Pelnas,
Whęn yuu czt Mitoes
<lont
Račkaus, buvo mušę telegra mokėti nuo 25c iki *5.00. Ta- duoti tam. kad kokie svetim kad butų skiriamas Tautos
taučiai
tarpe*
lietuvių
įsisteigę
Fondui.
įnešimas
tajio
priim

mą net į Souz City, lova, kad tši labai smagu ir malonu ma
tas, bet atidėtas ant toliau.
pribūtų jiems pagalbon neku tyti, kaip vietos lietuviai vie krautuvę biznį darytų.
Darbininkas.
įnešta tapo, kad reikia iš
lti jų bičiulis p. Biliūnas, o nijasi ir, kaip iš vieno prade
kadangi jis nepribuvo, tai vie
pi cicihkų.čw P*hųgp ataku.o
t
Ak * BėStak Ar gi
pe gėda raudonkakliams cicifikuČiABM* kiriL ja “dr&ufij”
pabūgo ir ^slapstė.

da veikti. Tad gi, Omahieciai,
, neliaukite stiprinti savo jėgas
ir ųeliaujan^iaj darbųokitės
tėvynės gerbūviai

MUSU KAREIVIAMS
Pavcibdi. gesino- atniiuiiiuui bi.->:i<u*-nuiui)»kit karei
viui savo. Tm jo iirdį ramina ir merui j) mivin*—jei iyiamutį
veidą >v*r.—ImkMiu, iixleiį girdau uuu tavo tėvulių, brolių ir
hcnelių—taip-pul ir nu<> jiožjotnuių mergelių.
.Ii fališkos pozas

paveikslus padai y

uustahis, gražius

jutus žiaofiuu,

W. J. STANKŪNAS
3315 S. Halsted ir 33rd PI.

Puikiausi Tautiški Paveikslai!

LidavM trakiai (Hebu) n

Vjtiitu Manta uyntUB tm

rinkti nuolatinę valdybų. Ka-

nOKKOUS.

AUKSUOTI ROŽANČIAI

Chicagos ir Ulinois pašelpi
mų ir idėjinių draugijų sąjungos “Katalikų Vienybė“” lai
ĄąįrosiM
ditata
vakare
kyto susirinkimo birž. II <L,
nri
M. Bačkos kalbėjo
6v. Jurgio parap. svetainėje,
dviejuos tėmota Pirmutinė tė- >
Gegužės 26 d. parapijas sve Chicago, III
ąna buvo sekanti: “Ar tikėji
mas yra privaliBt” O antroji, tainėje Lietuvos laisvės išga
Susirinkimą atidarė tuom
tai buvo ši: “Tauta ir Bažny vimo komitetas buvo surengęs
laikinis pirm. p. J. P. Poška.
čia.” Tą patį vakarą buvo at didtdį koncertą.
Vadiname dideliu todėl kad Maldą atkidbčti buvo pakvies
važiavęs ir kajielionas, gerb.
kun. Jurgis F. Jomiitv. kurs1 jame dalyvavę trys dideli cho tas kun. V. Slnvynas. Duoda
rai: vieUnis — Elizabcth ’o, ma įnešimas, kr«l pirai
taip gi kalbi D
1 I - pu
u -. Aini Brooklyn'o ir Neverk ’o. Cho- bus skaitytas protokoh
džiu- kur ivijon p
I
1•
kompozitorius S. pereito susirinkimo, kad
vakaru K
kuop
l
uausia paiy
Bitukus.
peršaukti draugijų at
ko ir žmonė išsinešė malo
Tokių
puikių
dainelių
išgir

vardui ir priimtos į sąjungą
niausius įspūdžius ir užsigadau tarne koncerte, kad net naujas . draugijos.
Įniršimas
nėdinimą.
man prisiminė “Rūtos teat lieka priimtas ir raštininkas
Birželio 8 ir 9 d. svečiavo
ras “Vilniuje. Kaip girdeli bu peršaukė draugijų atstovus.
pas mumis gerb. Dr. Juilius J.
vo,
kad ir žmonės labai džiau Įstojimas naujų draugijų są
Bielskis ir laikė prakalbas
gėsi
tokiomis puikiomis liau jungom Sekančios naujos drminėtu du vakaru. Pirmąjį
dies diuiiclėųuii, o d*r puikiuu -jos bei organizacijų kuopos
vųkarą gerk A L. T. jgaliotinis kalbėjo apie vargingą joe buvo nuduotos, tą gailiau įstojo i sujungsLietuvos padėjimą, o antrą siųjų rytų kolonijų dainiajnIš Dievo Apveisdos par.
vakarą kalbėjo apie Lietuvos MTad
oon
jau
ir
vėlu
butų
dabartį * *4^4 iš politiško
1) Pila. Blaiv. 41 kp. Atst.
atžvilgio. Gerk d-ro J. J. Biel berašyti ąpįg taip didelį ir 'A. Stulginskas ir Ona Viselskio prakalbos sužadino klnu- gražų praeitą koncertą, bet gftitė—įmokėjo 1 dol 2) S. T.
t v.-. Uup jau
u žav* .
UlvUv U Jie
K. -K. A. 101 kp. Atst. A. IJro-1
jaučius
dainelės
dar
pasilieka
—:siiadcjp remtą tą viską,
žiu. 3) k D. 8. 25 kp. Atst A.
kiekvieno elizabeliečio širdyje.
į tik išgąvua tėvynei viašBulis—įmokėjo 1 doL 4) A. L
Tegul būna garbė pi 8. Rimkui
nsnrigiitmir linngyhs
R.-K. Mot Są-gos 3 kp. Atst.
vifiOmi fiAinininlrtiiDc jr rlninitai
*»M. Krupinskaitė ir Z. Bartke9*ik,ka4 ninkama, taipgi ir jų rengė vičaitė—įmokėjo 1 dol. 5) L.
t^ų^Ha reikųina, Md jams...
Vyčių 4 kp. Atst 8t. Šimulis
Žmonų prisiiųko į U t»>P —įmokėjo 1 dol. 6) Altorinė
i badaujančią Lietuvą
W Prigyja* iškovoti dideli koncertą pilu salė.
dr-ja. Atst M. Krupinskaitė.
ToliftUM
frViT4?
lipMyh*
tėvynei, ji(e ra7) Marijos Dukterų dr-ja. A ta.
fflraįn ištisa šimtine (*1001 Kun. X Žilinskas, kurs beveik M- Krupinskaitė.
Tautos Fondui, kurs geriausia visą valandą klibėjo apie po
Town of Lake.
ir tiksliausia rūpinasi Lietu- litiką, šiandieninį padėjimą
1) Piln. Blaiv. 21 kp. Atst
lietuvių tautos, apie H šėmės L, Tiranai tė ir J. Purtokas, 2)
TW padi'jMDUfttai Asmenys, kurio Tautos Banką” ir daug žingeidžių, 8. L. R.-K. A. 85 kp. Atst. M
nežinomų niekam dalykų pra dauėiuvėnas—įmokėjo 1 dol.
Fondui sekančiai aukojo:
Po *3.(X): Ignas Pužauskis, nešė. Jo prakalbos vertę nega
Ignas Joaionis.
lima trumpai aprašyti. Žmo
Bridgeportas.
Po *2.00: Juozas Sabutis, A. nės pasakoja, kad nors kas ne
1) 6. L R.-K. A. 15 kp Aut
dalią butų tokios prakalbos,
Aimkevičia.
P.
Vaicekauskas — įmokėjo L
Po *1.00: V. Vai ta kis, J. koncertai, tai žmonių netilptų
dol.
Augulis, J. Bališevakis, B. svetainėje.
Aimkcvičia, J. Vaškelevičia.
Kalbėjo taipgi p. S. Šim
A. Matulaitis, V. M i sius, Ona kus upie meilę tėvynės, pri
Butkua, Alek. Novic.kaitė, J. gimtos kalbos gerbimą, apie
Bartkus, K. Arbačauskis, J. svarbą muzikos ir dainelių- Iš
Rūkys, A. AdoIir, I*. Krikščiu- jo kalbos galima išvesti, kad
na^ K. Kušlai ko, J. Kušleika, jis atrodo didelis tautieti*, paA. SiiMuhr. P. Rimkus, J. Ba sirįžęa dirbti ir aukoti, kas bnlio, A. Lukoševiče, J. P. Uvick tų naudai Liatuvos ir išgavi(lietuvis advokatas), F. Pctri- I m ui jai laisvės. Priminė dar,
cioms, M. Macaiti*, K. Būt kad kiekvienas lietuvis, lietu
kus. J. 6vicžiaui-kis, J. Jonai-1 vaitė, mylintis tėvynę ir viską,
tu, P. Var.-iackar, J. Novaka*.| kas Uk lietuviška yra, turėtų

•X

gimtinę—Lietuvą...

Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europoa
Pasisku
binkite su užr. kūnais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje.

Wo. 1417. Karoliai J vai
rlų apaivy. RelkalauDMDt pamlDiklta ko
kio* apajvo* parcldau
jat*
Le»r!ujr<li* ir
kryloll* atora! auk*
•uoli. Kaina
prl. .
Balto ak-

Didumus: 15 x 20. Kaina; vienas 30c. abude 50c.
Uniraltsnt dane, diug pjaisa. Vrhaa pardsvioėaiu jaa> d>l mcdiiuv kitas**
nu 1919 melam.
Reikalauju agentu.
Admnokita.'

Aug. Laukžemis,

196 Nev York Are. Nebark, N. J.

OeulIl “Pumpurėlis"

a

rantuoti ant 6
Kaina n pruiuntlma
un .................... si.rs
Ko. 1«M.
Gulim*
gauti įvairi v vpalvu
karoliai*
Krylcital
-Roman Oold." Gvarantuoll ant S matu.
Kiekviena* atnklral
Id'taa gratloja d*-luUja. Pulklaiul dova
na 4*1*1 (tmlnly Ha
prlatuntlmu ... *1-00

Draugas Publishing Co.
1800 Wetl 4(tth Street

Chicago, llL

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota
me laiške, ari k viencentiniais k rasos ženkleliais.
Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

IbUO ftEST 46U1 S1HEET,

CHICAGO, ILLINOIS
*

Tiiiamiiuii lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
“DARBIUIMM AS" eina uturninluiis, ketvergais ir su
batonus
“DARBlMlW*A*11 paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, . apie unijas, upie darbininkų judėjimą.
“DARSIMI N K AB" paduoda dauic straipmių, naudingų
darbininkam* pauskaitynių, rašy tų pačių darbininkų.
“DARBININKAS"’ paduoda svarbiausiu* nuulikiu*
visame pasaulyje, iiMlouiiauaui* iinui* ir žiugiidžiausiu* at
sitikimus.
•
"DARBININKAS” vituomel turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
*
“DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbininku! svarbu,
n audinga,
indouu
suprantam a.
“DARBININKAS" nuolatai iileidinfja knygelių,
rioa dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu
iija viaaa išleistuvc*.
Skaitykite ir pildykite "Darbininką'' ir jo leidiniu*
Pre numetėto* kaina:
tris kartu* uavaitčje metamu
•3.00; pminečiui *1.50; vieną kartą savaitėje, uūiaakaat
tik aubatiniua 8 pud. numeriu*, metam* 41.50, pu*uieėiui
75e.
Adreuu:

North Side.

1) Liet Vyrių 5 kp. Atot
M. Mažeika—įmokėjo 1 dol.
Cicero, UI.

1) L. D. S. 49 kp. Atst. J.
Šliogeris.
Išviso į sąjungą įstojo 12
dr-jų.
Paskui tuomlaikinis rašti
ninkai perskaitė protokolą u

Pažvelgua į šiuos paveikslus, kiekvienam lietuviui sujuda min
da. — Kaip Lietuva didele ir galinga praeituose amžiuose buvo.
Šie paveikslai yra puikiai spalvuoti ir artistiškai padaryti Jis
yra musų uutos gaivintojais, jie yra papuošalais musų kambarių;
Jie turėtų rastis kiekvieno lietuvio stubeleje arba instaigoje

<

<
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TURTAS VIRŠ 9125,000.00

XjMK/ram/M/e>nj nariam Umoka:

P£8ALP08'
•3.50. *7.00. 110.50 ir •14.00
savaitėje-

P0MIRTISC8:
•15000, *350.00. *500.00,
•750.00 ir 1100000.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am. liaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo.
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors bosi;
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstitucijų, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį “Garsą“ ir kitas poperas nariai gauna dykai.

8. L. R K. A. kuopos randasi visose didesnėse
Amerikos lietuvių kolionijose.
Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A.
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutvėrus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

P.,MULEVIČIUS
458 GRANO’ST.,. Sta.' W.

BROOKLYN, N. Y.

“DARBININKAS”

j 242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
SKAITYKIT IR PLATINKIT “DRAUGĄ.

Pirmadienis, Birželio 17 d.

'DRAUGAS

4

rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu Hilo koka bankas Amerikoje ir negu
hkelbiarnn yra laikraė^iuo.«<< rublių kurdas.— Užsakymus siųskite ir reikalaukite informacijų šiuo

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE

adresu:

LITHUAN1AN DEVELOPMENT CORPORATION

Kviečia prisidėti prie jos su Jėrais, vieno Bėro kaina — 10 Jo!., vienai ypatai parduodama
5 iėrai ir daugiau. 1917 m., jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo.

±

i

3E

Norintiems pirkti

"Draugą” galima gauti ant
šių kampų:

ADMINISTRACIJOS

Į CHICAGOJE. |

ATSAKYMAI.

Tūlam M. K..
I<wlmmw1
BiiRimiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I A 4 r.. HnHne.
Ita parato lankai
| r-tnn vim <tna gurbą n, frw|r| tr l£va2MOG2UDIS PANAKTINIS
PERSUNKUS. NEPRIIMA , * rim«» garimu negalime
|*r V*tMj»» ka<s So. Omą ha. Wrl*r.«
Šeštadienio vakare (TinrbChicaguję vrn vienas gntve I* a link u*, |h irtul. Ml<li. Ir A. <*ulAM-kt*. Aknm.
I'o !’■•* u'
kmių mtdorouinns IIIiimt, jau ’M'rniri“ mviunr Ai’lu InImii KvriRoiiirino, 1218 \Ve-i <’«>nt!r<
hminr naujuoMu* naru ■*■•••< Juk Fast.. važiavo nufotnobiliii su >n no* vyta-. Kuomet (M-niini ji- M**i«*nr*<ni«* Ju« ulmn* dintl.
vo mergina
Ali-- ('atkerite buvo sunkiama-■ kareiviauti
M. IMkrvIeV. <;*f»rgr«»»wn, III., A.
lloitsa. 3128 AVnrren nv<-. Ant sulig roei-trarijn* kortelės, stnnmitl*. I.. m tanai*. III. ir V. I*uiM-tablo. A>'iu priefellal u*
rytojaus turėjo nt-ilniti jų p:i-iroilė, kad ji sverin su tn« eloleriaea Alandle nuo Ju«»t M*
**f*munM gania. l.nlkmMj ■litntif»ėdviejų Vestuvės.
virk 4.’>n svarų.
alma mrukriUcal.
Važiuojant pro Akmn Tire
Kur ėi.n tokį -tmkiiolj pri
r Valtn«1a* Il»« kloni. III. II o* ut
& Hobber Co. j-fnivn. ’ito į- im karcii i.iuti. liet Flinemi |»r**numrr.it * gavotun. Mti«ų kali*'
AtdiliraAdUi** l>«te *ln1 tr n|Mi|mr»k«<
tnigos panaktiniHenry M. laimi norėjosi kelictiti knn'n. X* iki K *1 rurpjte’lo 4i i| tnrtų.

Cox mėgino pnivaž.iiiojnntį
nntomobilių su-talHlyti. R<>
mano n<-p:iklnusė sustoti. Tuo
nivt panaktinis šovė j nutomn
kilių ir mirtinai sužeidė in«-r
ginų.

V 7iinm- Ir J klry*ali*. alui I* <klkndir kokį antomobilių valdy
III- M* t m* • prenumerata* ui
I <■««»•.
ti.
• |»r*ur.jM gavome. A» ių tatai.
V |>**hi% hmancr, III. .Vlų ui
P.niė jis |v'i-nitil..-iii1i. .lo s'v.i
47 •• i'rtnutncralta
rimui- sumažėjo ligi 3III sva
M. Fnkh-na**. (likagn. III.
ui
rų. Nuėjo rekrutaviino komi- ••IšrAUgų** g.»v«smr. AHų. Apatntokotr
Iki •• •! Ha •n*’n»'*l*»
sijon. Tr včj nepriėmė.
Romano suž<-i-fą savo mer
J <.lbr*»*it*. M* Vlon,
Afių In
Dabar Eliner <lnr dauginu tai tu II on T'ionii a p«*!*•
įmok M r ut
ginų tuojau? nugabeno i Frnn
•
’
l
’
miir-i"
Iki
S
d
blrt«llo,
|t»|3
m.
Įit'isrfnkniijn. Bet tai bus jam
e»-s AVillnrd ligoninę. Ttet t<- fuis-k utiiit proga. Jei imi šito
Ant. f*a|am«. I*. nKrkl«*ll**. F. Iri•»!*. Fr. MlkolaMhs F. si***’ku» ir A.
nai iš niitnmnbiliaiis išimta tik
pa-ninko mųiateks karinome Ma-iuna*. \ Nl (tik-ngo. III. Metine*
merginos lavonas.
neri, nek'tiomet j„n nepateks. l're-fiurnernla* gavome. Ačiū
Tuo tarpu panaktinio ’oviM. IhtHlla Ir M. JmrpaltK aha
N«-w « nnnan Ir V I nil»ra/a*. IHimn nugirdo netoli esantis po
U IVasliinvirino Chicncon «iu«'*m'. Fa. \< iu l*eollnkai ui pcnklnm Mryt ui prenumrrat* gaut*.
licmonns ir jį aunrcštnvo.
praneštu. kad gyventojai kuo
Žmngžndis panaktinis (eisi mažiausia vartoti) jauti.-no-.
naši tuo. knd buk jis manos, N-s jo* dnmr nėra. Tr likusio
jogoi nužiūrėtas jnnniki« pa ji turi būt išgabenta Praneugrobęs ir antomnhilin vežęs jo r.ijon.
dnkforj.

1
N

3'd

f
Koks tni kvnilns pasileisiŠiandie visoj šalyj. taigi ir
a
nimns. Raišu, kad tokiems no. CliimroJ prn-i<|<s|:i vokiečiu
vidonnms leidžiama bnt panai, moterių nvpilioč-ių mm j.| m,., •>
tiniat0 ir nešioti ginklus.
tu amžinus registracija.

DIEVO

' NEW YORK, N. Y.

320 F1FTH A VENŲ E,

i
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iHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinmi

NELEIDŽIA VELTUI VA
ŽTNETI CATVEKARIAIS

Rusiškus

MTElZrioS i- \ i:
Klto\IK A

»

NUSIPIRK MOSTIES
| lll«

ties diiengogat v.k.irini
Sako, knd kareiviui ir juriniti
kil
kilo
kni gali užsimokėti taip, kaip
•L
«l. M.trqt|c! lu Purk*.
Svdiratytn
]Ki<lnn> civiliai gy ventojai.
taipgi l»tivi» ir «k'lrtf.itn aiutii itnn»
j j Kriinų. Nutarta »iHi<lvti mi kuoKALBA APIE PIENO PI
pomi- ir hiijati vieną <l«lt't*n1ą.
Išrinkta* ta|M> ir kmi«li*Lita*.
GUMĄ

Tai BUSI GRAŽUS!
i4<lirba Mentholatum Co. Prieš eimaiit
gult ištepk reide nuaria per klie vakaru*, o pi-lary* veid, tyru
e iloučiu baltu.
Toji moetie
L ma plitnu* raudonu*, juodu* ar
ba ilskua ir prašalina
visokiu*
»pn. ru* nuo veido. Kaina dčiutče Me. ir 41.00. Pinigu* galit
siųsti ir įtampomi*.

Didmiestyje.

»

e sorgai

AT.rr MASALSKIS
Oratorius.
U.toO. *r»borin*. Atlie
kam* Oaokta.
taldotoTta
*i*1au.ial. ta
rimą aro K*
raitomu tr aa
tomobllloa.
raip*l dldaaa* dali grabu
pat), dirbama
3307 Anburn Avė.,
Talapbon* Drovar 4133.

BEETHOVENO
Muzikos Konservatorija

N W. Kampu Statė ir Madi
son, prieš Boston Store.
N. W. Kampu Statė & Van
Buren.
Kampas Halsted & Van Buren
Kamp. Halsted & Archer
Kampu 22 ros ir Leavitt
Kamp. Halsted & Maxwell
Kamp. Halsted & 14th St.
Kamp. Halsted & 18th st.,
«• -------------------- —
Kamp Halsted & 31st St.,
•K
Kamp Halsted & 35th St.
Tel •fono: FU Ll.MAN 143
Kamp. Halsted & 47th St.
Dr. D. J. BAGOčIUS
Kampu 47th & Wentworth.
I.II7TI VI* GYDYTOJAM
IK CHIIll HGAN
11711 80. MICIIIGAN AVĖ..
VAKGOMIMIVKA*
RO8KIJVND. IU4NO18
FaIriko rieto* prie tietuviAkon ar K
K
lenkilkoa perapljook gerai auprant*a
mvo utduotj.* uolu* darblnlnkaa.
Malonėkite a talka tik II j *'l>raugo*
AdminiMtrarlJ*.
1*00 W. 4Clh St.
Chtrngn. 111
dvi u! baigoje*,. dvi apsiuvinėtojas
lu'imln lailM*r*-r Wanlrd: 4* to Jo rk blakj naudot* pidai ant lengvi)
<lc f»»r h«»ur u it h qm<-k |*r<*a|>crt* limokcat'lM. Vlaa ■kum. rnberUI ir
<»f advanrrtuonl. Iteplv lo
Oarml thiniiuuiu A įima* Wc. <’<k. visokį maimoiial f*mlau*rta kaina.
I N-i re 41. M l< h.

Yra t*l rluilot.l. Il.turidk* mualko. mokykla Borl«nytoa* Valkurioj, mokinama Ui*mblnti planu, mandolina, kitara, smui
kuoti. rarsonlnlnkarlmo, dainuoti ir srūti ant pučiamųjų Inatramaatų. teorija. Harmonija Ir rnuUko. I.torija
Geriau.la. laika* mokino, muaikoa tai Jaunoae dl.noae Tarai
naairail.klia valk.llam. duoti pro**. VI mala ulmoka.nL lurunlta
dld.lt nauda Utalrakyklt* tuo). — Kalno. mu*u prieinamo*. Dd
platMalŲ tintu ateikite yratiaka arba raAyklta:

A. S. POCIUS
3259 S. Halsted SL Tel. Canal 2122
Ant *

•X

PATARIMAS CICERO GYVENTOJAMS
l^atarlam Clrem gyventojama. kad apalrūpintumėte au anglkmaa at
einančiai licmnl. Jue turite ('lervoj grr* ftmngų. po* kur) galite gauti
gorų nngllu Ir *l.iug pigiau negu "k<4jar*!u«*eo”— f»a* Kudgalv). Jinai
|m rk* karma ti< -l*»g 14 mainų Ir parduoda daug pidau, negu k oijar
du*** Gertaualne anglį* •*."* tonaa.
Nelaukite Ilgiau, brt nurlkltc tuoj pa» F. IJudgnhji r uMiordorluokito anglim. Jo ndreen*: —

Mes turim 1na mašina (Molor)

tui
IC< ikallngl elArbiainkal (Ir įtariai)
prie Fotindry** mokama nuo 40 Iki
4U* I valam!*. »u greitu pakilimu
ii><ikr»/i<>. arti prie ItetuviAkue tainye"i<M ir rnokykloe. Atplaukite:
<Mt»rral Aluminum A llra«« M fc. fkv,
IkrtruK.
KHkeltaga*:—-gema vnrgonmlnkan
Mrbllin .kmptlca arkanai u ndrmu:
Itcv. M. Imrirkaa,
Hnered llcart Itcctory,
N’rw rhlla<1rlphla.
Kilrcr Creek r. O.. retina.

Faleiknu trio* Konatanrljo* Montvl<llrn«<* (po tėvai* Kretai lutė > paei
na H Katinu gul». Il-irelnlų |*av„ liteIaV* parnp. Itougrlnllų sodo*. Ame
rika dotar gyvma opia 13 mrtn Pir
miau gyvena <*h4rngnj* dnbnr neilnatt. Ji pati ar kaa kit i- mrldlln at•llauktl orkan^iu adrrnu ui k Iii
laitai <l>l«ingx»

čiu Lubų

F. RUDGALVIS,

1334 So. 48th Are.,

Cicero, III.

X

Pr. G. M. GLASER
GyTMilmA* Ir Otlana
Sl«> O. Monraa St, krrU SS t*
Ckloafo. UL .

Telefono*: McKIlCLITY IT««

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

GYDO VISOKIAS LIGAS
■4*1 •<>. VKFTKKB fti.vn.

llr

Kempe* W. 14-Ine gW4e

FšdrMaii J nutapo Fillilu, pi ina
K'tunu cul', It.iM’intM pa v., I*« allt
luiinm. Jeigu kn*» apie J) linu
nėktir |aranr4tl ant Mu MtfMS
PranriMša C»edv4ll*a4>.
l: F l» No. 3. Kurt IMuff,
J’rkln. m.

Tol Urovor 730

Dr. C. Z. Vezelis
ŪKTI VIA DKJtTtSTAS
V.lando.: nuo • ryto Iki » vak.
Modaliom!* o***l autAriD*.
«ru ao. isnuiD intirt
arti 17-to. Oatvlo

FaiMdutstla:—runtAkl pinigui 3.430
rublių. Km* pirk* «nl sykio tai gaue
l!»r Ir purtau K .vilingi a* e»rgu tai
man pintimi yra reikalingi «lrl gydy- •c<
Sii rugpjūčio 1 d. Cbictigoj,*
J. RIMKUS.
Birt. 10 d Tauto* Fondo 3t
im«l. o tų rublių n* negailu vnrtutl.
j>ieniix bus 13 centų kvortai. 'Myrius taikė -iisiriiikiina. Tarpt P. 0. Box 36, Holbrook. Mass. Meltlilu ntetkmkli »rkan<'lu adrceu:
IMur MkIrina.
Sveikatingumo
komisijnnie. kitko nutarta nuniurti penkti!
TaL Clr«« >11.
€47 Anton Ht.
KoBoeba. Wul
rius, Dr. Koliertson. prim-ša. ha*.
Tumo pačiame vakare I.. D. S Krvid. 3K3 « AUiland Hlvd. Cbtaų*
knd iH-din-siii ž.inonė- pirktu
uifiiimiiiiiiinHiiiiiimimfmimiiitnttfi
rjfnrrm GYDYTOJAU IR Į
f»wL>krma flayatarkr* 3444
si pigesnio pi.no
lik. |.w 25 kuopn Irgi taikė ausi
CMJHVKUAS
Tek Froepect 4144—f»4*.
Tartnai apie iilvnžu>viiitf|. Nutnr
«A«7 W. l«lk M.. Clrm. UI.
tai. Tik reikia nuriti pn.-kirVALANDOS: nuo * Iki 11 -t
DR. J. M. BLUM
l.i išvažiuoti j .lt ff< rsori ai rin*.
ryto, nuo 1 Iki ( po plotu.
KUBAS GYDYTOJAS Ir COTRURGA* IJrluiU-IluMM Gydytoja* CliimrgnA.
ton vieton (pieno stotin) ir
taipgi nutartu prisidėti |-r:> <h
nuo
7 Iki 3 »«k. Nsllllomj
npmalMM MotrrUks. Vfrttt».
Kpecijalieu* akuiertjoa. moterų ir
pnėinm j«r.*inešti
nuo •—13.
i.Viniokė I ir III draugijų «njtmp>s ■ KntaV*lkg Ir vt^ rbsmlU. Iln
valkų. rhronlAkų. nervlkkų ligų.
&
jus 10< Gi pieno kokybė ta tiki) VienyItė". Mulonu yni pri OflM.1 SSA4 «. H*MM IK., Cblcaco
M.’J NO. ANHI.AKD AVK,
♦
Kamp. 31 gat.
(Ttie-ago.
T.l.phoo. DroTOT M»l.
pati, kaip ir to. kur atveža nešti, kati kuopa imtu rė nupirkti
IIIIHIIIIIIIIUIIIIHIIIHmilIlIlIlItlII
VALANDOS: I*—11 ryto »—» »o V .Al.AMIXm: 10-13 ryto t-3 popk-t*
lt lt tų llr.tiii'ti" Imidrovė* Serų. PIMV
Ir
4-3
rak.
NreUlKun*.
10-11
ryto.
ma. j milinis už 13c.
J0SEPH C. W0L0N
1—< rak. N*dNlomto 1*—1* d.
!iiiiii4iiiiintiitiiiiiiiiiiimiNiiitiiiiiiiittm
B
UKTt ns AnVGRATAM
Dr. Rols-rtson tvirtina, kad
Kamb. >1*I!S Nitlon.l U f. D<.
šinmlic imi ltlc. pieno kn-dim
W So. Ijisallr M..
xMiRTII SIDE.
Vakarai. >111 W. Knd Htroet
~
jnti parduot lama 26.304 kvor
Rorkw.ll «*».
Biri 2 d šv. 5h k. Arrlt. (»•
NAUJAS LAIKRAŠTIS •
RMdrnr. Humboldt 17
tos.
• <|*tj.-I Ml'tnilH'jr I uh S
r
CHICAGO. II.I.
Bet ne vi-ur <1nr vrn st«»ėiii, lni*»p.i įnik*' iii* iti uiiii Mii«irinklinij
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiitHiiti
kur gnliinn gnuti pigesnio pil | - i-irinkiftirj uldlntikt* m'innhii
I
no. Bepig tiems žmonėm-, n.iriij.
Hukirinkittut* buvo laimi
“GARSAS” eina ku

Dr. S. NAIKELIS

DR. A. A. ROTH

Sergėkite savo Akis

avnrbitj n iknlt
katrie arti tų stočių gyventi. gvvir. ir
| kumrltikinu)
I“' aptaria.
iMintM
IliHljl) u
Isnlu- i
PERMANAI CUKRAUS
r
knd l;i
Reikia j
- sbiiėiu* m
I'UJI
Aplankė Amerikos pnkmšriij irta niitf.i. |
<’ius vokiečių nnrdnnčios tni.
rim i.tojii gerti. un
vės, nuskandino imt 2-’ mili
I>. K lltllkev
jonus svnrų cukraus, tntni P".
Taipgi Ar.
šiandie Cbirngoje yra |a-min M. -.-,. . Ilirvo Ališn* Varių drj-» •: įjo | niežimi* guriu’-* n«/oi ciikmn-.
t ra Inlsii nuitoiiii- apT
kad netik |M>viriiiai
LEDAS PIGESNIS
i., ir draugijos J»toja į
rli
tiariuc
Pastaruoju
Iš TVashingtono prnnc
I
Lili u|o|wni tirt ImkIiniuolI
knd Cbicngoje kilnu su š
L .i- I talunla-a vrikitur Ir
dte bus pigc-nis. I’ž. l(*l •
itj *knilliumi.
Stiiarų dullgiullein bll- įlinku
11 u tai pranerti.
v
fierkant į įminu-, 48 centui
N. flihttitnt.

Dr. M. Stupnicki

ketvergas didelių 6 pus

3149 So. Morgan Street
CHICAGO, ILI.INOIS
lel*n<ki-:—B iki II Iftryto:
Plotų iki ■ vnk. Nadrliomli
4 Iki M vai. vakare.
T«-k t<iaaA Ymh 5031.

lapių, 7 kol., formate.

Hnirtano* gerai pritaikinti akiniai
l*ua p.ilangvinimų drl Juaų akių.
K u o tnrt tų kenti nuo galtoa »kand*Jtonn. kuomet r»fd*a liejasi | kruv*. kuomet aka H ai ar *l»ivl ar ra
kai. ui tuo fn M yra fenktaa, kad
reikta Junti akinių. Mano 14 ma
tų patyrimą* priduoa Jum* geriau■I* fMlnrntvim* ui prieinam) kaiD*, net Lai p lamai net Iki II 04
Egtaminaa «utoiklamaa dykai.
JOHN SMETANA
Akių Spccijalistaa
1801 S. Asliland A., Chlcago
bnnt|«* 13-loa ga(%6«
3-čloa lutx« virt l'latt'o aptlekoa.
kambarį" 14. Ift. lt. 17 ir IN
įmykite | mano paraA*.
Vf*la*Mlr*** f»v*» y v*| išryto Ik!
vaL vakaru Nadėltoj nuo • vai.
ryto Iki 13 valandai dlcn*-

“GARSAS” yra viera

geriausių

ir evarbiatuių

Amerikos lietuvių katali
kų laikraščių.

“GARSO” prenumera

ta metams

11.50,

pusei

kava po SMc.

metų $1.00.

Dr. A. R. Blamenthal 0. D.

"GARSAS"
456 GRAND ST.,
BROOKLYN, N. Y.

I*

I ii

GERIA! *»
■viiarrAN

43c
3444
:i?i
uit
1313
iiii

JUeludų Rvleeta*
labai gera* po

29c

|
OOCOA
DAIKY
Geriaaala Beako* KVTDrrAM
.uirsin* *u 41.
imm kokia.
ARI
l-t ar.

39c

