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AUSTRIJOJE RIAUŠES REVOLIUCIJOS PRAŪŽIA
Nėra duonos, siaučia badas

LEIT. PULK. ROBINS
AMERIKOJE.
Jis papasakos daug naujo apie Rusiją.

Yra galima karė su Turkija.

SEIMAS PASII1I6E VAKAR

Washington, birž. 21.—Vy
PO PIETŲ.
riausybė nepasitenkina siau
romis žiniomis apie turkų ne
C 'Draugo!' telegrama).
doruosius darbus Persijoje,
DETROIT, MIOH., b i r i 20.
kur Tabrizo mieste jie užgro
bė amerikonišką konsuliatą ir —Vakar seime ilgai diskusuoapiplėšė amerikonišką ligoni ta lėšų fondo klausimas. Nu
tarta lėšų fondą pakelti nuo
nę.
Kuomet valstybės departa 10c. ligi 16c.
šiandie seimas uždaryta
mentas gaus apie tai smulk
meniškų žinių, tuomet vyriau 3:00 po pietų. Paliko ta pati
sybė pagalvos, kas reiks veik Susivienijimo vyriausybė.
Tautos Tarybon atstovai iŠ
ti.
Kongrese gyvuoja stiprus Susivienijimo nuskirta kun. F.
sentimentas, kad
Amerika Kemėšis ir kun. M. Krušas.
paskelbtų karę ne tik Turki
jai, bet ir Bulgarijai.
AMERIKONAI PAŽAN
GIUOJA MARNE FRONTE.

METAI-VOL. m .

No. 146

Baigiasi be nieko austrų
ofensyva

Pacifiko Uostas, birž. 21.—
Čionai iš Rusijos parkeliavo AUSTRAI SULAIKYTI ITA- nelaisvėn kareiviai austrai-un
LIJOS FRONTE.
Įeit. pulkininkas Robin iš Chigarai skundžiasi, kad įie per
cagos, amerikoniško Raudono
48 valandas nėra nieko valgę,
jo Kryžiaus Rusijoje viršinin Mūšiai vietomis dar seka, bet kariuomenė
neperdaugiausia
ofensyva nepavyko.
kas.
turi maisto.
Apie Rusijos stovį koKkas
Piave upė patvinusi. Van
Rymas,
birž.
21.—Italai
po
jis nieko nepasakoja. Pasakė,
duo sunaikino daugelį austrų
smarkaus
mūšio
atsiėmė
nuo
kad jis turi pirmiau apsilan
pontoninių tiltų. Todėl tais
>
austrų-ungarų
miestelį
Capo
kyti valstybės sekretoriaus
VIENNOJE PASKELBTA
tiltais susinėsimas apsunkin
Bet< nusileidimas nėra gali
Šile,
gulintį
vakaruose
nuo
Jdepartamentan.
tas. Laiku negali but prista
KARĖS STOVIS.
mas. Nėra maisto. Kur jį gau
pės
Piave.
Tik pažymėjo, kad Ameri
toma artilerija, amunicija ir
si. Gal Vokietija pagelbės?
Capo
Šile
randasi
vos
tik
kon iš Rusijos atkeliauja dau
maistas.
Imperatoriaus rūmai daužomi Vokietija pati randasi blogam
už
dešimties
mylių
nuo
Vene
gelis čekų-slovakų, kurie nesu
Yra žinių, kad kelios aus
akmenimis.
padėjime.
cijos.
tinka su bolševikų padaryta
trų-ungarų divizijos atšauktos
Nėra išėjimo. Austrija atsiBe
to
italai
nuo
austrų-un
taika. Jie nori kariauti prieš
Amsterdam, b i r i 21. — Iš durusi ant revoliucijos slenk
iš Piave fronto. Jos taip su
garų atsiėmė visus plotus tar
Austrija.
naikintos, kad tolesnis jų vei
Viennos vokiečių laikraščiams sčio.
pe
Zenson
ir
Fossetta
kanalo.
Čeku slovakų Rusijoje yra
pranešama, jogei visoj Austrikimas nebuvo galimas.
Austrai-ungarai
kol-kas
tikros galybės. Karės pradžio
joj-Ungarijoj gyventojai sukė ŠAUDOMI RIAUŠININKAI
Tai viskas, ką austrai-unga
stipriai laikosi tarpe kanalų
je
jie
iš
Austrijos
kariuome
lė baisiausią trukšmą, kuomet
CIAMOS TRAUKINIAIS. \ Vienoj vietoj apie mylią pir
rai yra nuveikę su savo ofen
VOKIETIJOJE.
Šile ir Fossetta.
nės
pabėgo
Rusijon.
Kuomet
vyriausybė nusprendė suma
myn pasivarė.
Kuomet italų kariuomenė j - syva. Tik keliose vietose jie
bolševikai
susitaikė
su
centražinti duonos porcijas žmo Viennoje prasidėję streikai.
Washington, birž. 21.—Krasitikrino, kad austrų-ungarų yra perėję Piave. Tai visas jų
lėmis
valstybėmis,
čekai-slovanėms. Tos porcijos jau ir taip
Su Amer. Kariuomene ties
sos inspektoriai vakar rytinė
ofensyva nuėjo vėjais, tuomet laimėjimas. Gi nuostoliai tik
kai
su
ta
padaryta
taika
nebegalo mažos, gi čia vyriausy
Londonas, birž. 21.—Stock- se valstijose traukiniuose su Marne, birž. 21.—Šiaurvakadar smarkiau puolėsi prieš rai pasibaisėtini.
s u t i k o i r išreišk
n
bė nusprendė dar labjaus jas holme gauta žinių, kad Ber areštavo daugelį
* a <>i-ą ir toWestem ruose nuo Chateau-Thierrv a J
Montello miške su savo štalesniai kariauti prieš Aust n juos ir kiekvienoj vietoj bai bu
merikoniška
kariuomenė
va
bu
susiaurinti.
lyne ir kituose didesniuose Union Telegraph Co. pasiun
siai
retina
užpuolikų
eiles.
Daį
>
™»tyt,
™ paklydęs aus
ją ir Vokietiją.
kar
naktį
užpuolė
vokiečius
ir
I
t
r
u
e
n
e
r
Visi austrų laikraščiai aš Vokietijos miestuose įvyku tinių, kurie iš miestų į mies
bar pasibaisėtini mūšiai s e k a
«
° l a s von Kronstadt.
Pirm
taikos
čekai-slovakai
pirmyn
pasivarė
apie
mylią.
triai protestuoja prieš tą vy sios demonstracijos už taiką. tus vežiojo telegramas.
atviram lauke, aplink Montel Tefiai jie užėjo ant būrio ita
tarnavo
rusų
kariuomenėje.
Išbloškė jie vokiečius iš vie
riausybės žingsnį. Reikalauja Iš demonstracijų paskui paki
Toksai kompanijos pasiel
lo pašlaitę ir ties San Dona di lų. Generolo štabas (oficienusprendimą atmainyti ir pa lusios riaušės. Kariuomenė gimas yra priešingas krasos nos miško Belleau dalies.
riai) italus pamatę pabėgo.
NARDANČIOJI LAIV* VI Piave.
Amerikonai užėmė vokiečiu
reikalauti pagelbos iš Vokieti vienur-kitur šaudžiusi į riau įstatymams, kurie užgina žmo
Montello pašlaitė yra kai- Likęs generolas nepasidavė
JOSI GARLAIVĮ.
jos.
šininkus. Daugelis žmonių su- nėms, neturintiems sąryšių su pozicijas be pasipriešinimo.
vuota ir. vietomis apaugusi italams. Liko mirtinai sužeis
žeista. Daugelis suareštuota. krasos žinyba, gabenti laiškus Po trumpo, bet smarkaus ar-, Bet tasai pasprūdo uostau.
medžiais. Tenai taigi veikiamą tas ir paskui mirė.
Londonas, birž. SI —Didelės \ J J Šveicarijos pareina ži- arba telegramas reguliariais tilerijos veikime vokiečiai bu
tigšiol italai yra paėjuę aHabai ifcarti. Italai kas žing
vo atsimetę atgal.
gyventojų riaušes užvakar bu- n i o S j k a d Austrijos sostinėje krasos keliais.
Atlantiko Uostas, birž. 21. snis kontratakuoja besispriau- pie 10 tūkstančių nelaisvių.
vo pakilusios Austrijos sos sustreikavę darbininkai. Tai
Nelaisviai apdriskę. Kaikurie
—Vakar čionai iš Centralės džiantį priešininką.
Karės metu, ypač pastarai
tinėje, anot pranešimo iš Ams protestas už duonos porcijų siais laikais, telegrafų kompa DANIJOS MOTERYS ŠAU Amerikos atplaukė ameriko
Kai-kuriose vietose italai nusikabinę tik vienais skuduterdamo. Žmonių, minios įsi sumažinimą.
KIA MAISTO.
niškas garlaivis. J o kapitonas buvo priversti atsimesti. Bai riais. Kai-kurie turi poperinių
nijos ofisai labai užversti te
laužė į duonkep^klas, akme
pranešė, kad už poros šimtų siai nuvargę. Be miego, be jo pinigų. Suprantama, jie netu
Dabar Austrijoje kiekvie legramomis. Nesuspėjama vi
nimis apmėtė premjero namus nam žmogui per savaitę ski sų pasiųsti vielomis. Todėl te
Copenhagen, birž. 21.—Aną mylių pietuose nuo Sandy kio atsilsio. Tuo tarpu su ri vertės.
ir vieną imperatoriaus rūmą. riama nedaugiau kaip pusant legrafų kompanijos sugalvojo dieną prieš Danijos parlamen Hook garlaivį užpuolusi vo priešininko skaitliumi negali
Didžiuma nelaisvių — tai
sparną.
susilyginti. Tečiau italų dva jauni geltonplaukiai vyrukai.
ro svaro duonos. Dienoje neiš priimtas telegramas į artimes tą susirinko minios moterių kiečių nardančioji .laivė.
Sostinėn iš kitur pasiųsta eina nei ketvirtdalis svaro.
Garlaivis ėmęs
smarkiai sia yra stipri. Nusprendę ne Ir beveik kiekvieno jų dantys
nius miestus siuntinėti trau darbininkių ir vyrų darbinin
kų ir pareikalavo vyriausybės plaukti, gi nardančioji laivė pasiduoti priešininkui.
raitarija, kad numalšinti riau
sugedę.
Nelengva suprasti, kaip ten kiniais. Ant tokių, telegramų
šininkus ir pravesti tvarką. žmonės gali pragyventi su pažymima, kad jos gautos vie duoti jiems daugiau maisto. jį vyties. Galų-gale garlaivis
Daugelis nelaisvių gražumu
Piave fronte italai turi pil
Sakoma, Kad sostinėje jau pas tiek mažai duonos. Gi jei nėra lomis ir laiku, nors kartais
Paskui demonstrantės, ku pasprudęs.
ną kontrolę ore. Kai-kurią die pasiduoda italams. Italų ka
kelbtas karės stovis.
rių buvo didžiuma, pasiuntė Juo keliavo 57 keliauninkai. ną, tenai nepasirodo nei vienas reiviai pasakoja, kad jie daug
duonos, suprantama, nėra nei esti labai suvėlintos.
savo deputaciją į vidujinių Tai pirmasis pranešimas, kad austrų lakstytuvas. Tas duo nelaisvių paėmę pažadėdami
Riaušininkai protestavo už kitokio maisto.
^
reikalų ministerį. Šitas deįhi- nardančios laivės veiktų taip da progos italams lakūnams duoti jiems maisto.
sumažinimą duonos porcijų.
nai pati vyriausybė maisto tacijai pasakė, kad kol-kas
Kaikurie nelaisviai turi po
naikinti priešininko eiles ir po
toli šiauriuose.
VOKIETIJOJE DUONOS
Austrijoje su duona labai
kainas nustato.
vyriausybė jokiuo būdu nega
vieną ir po kelis medalius. Su
zicijas iš oro.
blogas stovis. Vyriausybė iš
KAINA KYLA.
Anot kai-kurhj vokiškij lai k li palengvinti darbininkėms ir
VTashington, birž. 21.—Kon
Abelnai imant, išilgai Piave, prantama, nėra nei auksiniai,
niekur negali gauti jokių ja
raščių, vokiečių vyriausybė darbininkams maisto klausi- greso atstovas Sabath iš Chi- austrams-ungarams
užpuoli nei sidabriniai. Daugiausia
vų. Nėra javų, nėra duonos. Pabrango ir kitoks maistas.
vaduojasi gudrybėmis. Duo
cagos savo laiške prezidentui mas visai nepavyko. Paimti I zinkiniai.
me.
Žmonės badmiriauja. Badas
nos kainą pakelia, kad žemės
Wilsonui pažymėjo, kad su
verčia sukiliman.
Amsterdam, birž. 21.— Vo savininkai daugiau pinigų iš
UŽDRAUDĖ PARDAVINĖ "sausumos" pravedimo klau
Sakoma, jei vyriausybė ne kietijoje duonos kaina tafp rinktų iš prasčiokų. Paskui tų
TI TROCKIO KNYGĄ.
simu pirmiau reiktų apsižiū
nusileis, tuomet visoj Austri augštai pakilo, kad ne kiek pinigų dalis skiriama vyriau
rėti.
joj darbininkai pakels strei- vienam jinai prieinama. Pa sybei, kad šita galėtų tolesniai
Paryžius, birž. 21. •— Gegužė* St Paul, Minn., birž. 21.—Pa
TokyfO, birž. 21.—Japonijos
Nes, anot kongresmano, už
brango ir kitas maistas. Te- vesti karę. Kitaip nuo žmonių
k*
vyriausybė uždraudė savo ša draudimas vartoti alų pramo- 10 d. sutorpeduota prancūzų sibaigė Amerikos Darbo Federa
vyriausybė jau negali iškau lyj pardavinėti ir platinti bol nės centruose atliktų dideles transportas Santa Anna. Žuvo cijos konvencija. Federacijos pir
lyti pinigų.
ševiko Trockio parašytą kny- negeistinas šaliai perversmes 638 žmonės. 1,512 žinomų isgelbė- mininku ir vėl paliktas Samuel
Gompers.
Panašiai pasielgiama ir su gą apie bolševikų partiją ir ir didelį darbo žmonių nepa ta.
kitais maisto produktais.
pasaulinę taiką.
sitenkinimą.
Paryžius, birž. 21.—Nuo sau Orša, Rusija, birž. 21.-40,000
rusų ir kitų pabėgėlių čia ir ki
sio 1 d. Vakarų fronte vokiečiai
tur neturi prieglaudos. Jie pabė
neteko 835 lakstytuvų.
LIEPOS 4 D. — PASAULIO taip ir provincijose privalo
gę iš užimtų vokiečių vietų.
but papuošti prapeuzų ir ame
ŠVENTĖ.
WasTiingttm, birž. 21. — Visos REIKIA TAUPYTI GAZĄ
rikonų vėliavomis tą dieną.
Visoj Prancūzijoj iškilmingai
gyvulių skerdyklos Suv. Valstijo
"Paryžiuje turi but suorga
IR ELEKTRIKĄ.
bus švenčiama.
nizuoti parodavimai. Washing
se su liepos 25 d. turės gauti spe
tono stovyla turi but papuoš
cialius vyriausybės leidimus savo
Washington, birž. 21. -Paryžius, birž. 21.—Prancū ta gėlėmis, gi amerikoniška ve
išdirbystei. Mėsai bus nuskirtos TrumpuHaiku vyriausybė pas
zijos parlamento
atstovas, liava visoj Prancūzijoj turi
kainos. .
kelbs paraginimą, kad šalies
Manrice Datnour,
laikraštyj
but
išskleista
su
vie
gyventojai taupytų gazą ir
Journal kviečia visą prancūzų na paskirta tam tikslui valan
Londonas, birž. 21.— Anglijos elektriką, nes tuo keliu bus
tautą iškilmingai paminėti A- da. Visose mokyklose paskir
vyriausybė paskelbė, kad nesenai g a l i m f t 4 ^ ^ sutaupyti ang
merikos neprigulmybės sven- toje valandoje mokytojai tegu
suareštuotą airių veikėją netrauks j . ^ j
reikalingos
a
atsakomybėn uz jų išdavikius ^ ^ ^
^
^ ^
paaiškina vaikams tos šven
Gi j
tę — liepos 4 dieną.
prasižengimus.
..
i#
"Liepos 4 diena", rašo jis, tės reikšmę ir svarbą ir prie
tinai neprikasama.
" y r a visvien kaip ir prancūzų žastį, kodėl Prancūzija tą šven
Londonas, birž. 21. — Šįmet
ORAS.
šventė. Tai viso pasaulio šven tę paminėti susijungia su AAnglija karės lauke prarado 72.tė. Prancūzija negali pasiten merika. '
140 kareivių užmuštų ir 300,000
Chicago ir
apylinkės. —
"Tegu mes apvaikščiojame
kinti keliomis
oficijalėmis
sužeistų.
Šiandie lietus su perkūnijo
manifestacijomis. Visi Pran liepos 4 dieną, kuri 1776 me
cūzijos gyventojai privalo iš tais matė užgimimą Amerikos
Amsterdam, birž. 21.— Vokie mis ir daug šilčiau; rytoj, ma
Suv. Valstijų sunkieji kulkasvaidMai, sukrauti vienoj dirbtuvių salėj, pagaminti ga čiai* nužudė 16 belgų vyrų ir mo noma, bus gražus oras, bet vėkilmingai paminėti tą šventę. laisvės ir prakilniausios tau
benti karės laukan.
terių Belgijoje neva už šnipyste. šiam
isi namai, kaip Paryžiuje, tos visam pasaulyj".

VOKIETIJOJE RIAUŠININKAI
ŠAUDOMI
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NAUJAUSIOS ŽINIOS

Prancūzija švęs Liepos 4
Dieną

Penktadienis, Birželio 21 d.

tt R R o a x t

— — —

*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi—m

M

DRAUGAS

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
Etna kasdiena Išskyrus uedėldfeaius.

ff

LITHCANIAJf DAILY FRIEND

Publfsbed Daily ezoept Sundays by
DRAUGAS PUBLISHDrO OO., Inc.,
***
. . . . $ 6 . 0 0 į s o o W. Mth S t , Chicago, Illinois.
Pusei metu . „ .
$2.00 phone: McKlnley 6114. EsubL 1908.
Perkant atskirais numeriais po 2 c
Prenumerata mokaai iSkalno. LaiTERMS OF SUBSORIPTION:
kas skaitosi nuo ulsiraSymo dienos, _ ^
ne nuo Naujų Metų. Norint permai- " • • jmg
•••"
•5*00
S1
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Dvi mažos italų torpedinės
valtys, vadovaujamt leitenan
tui Luigi Rizzo ir kadetui
Giuseppe Aonso, gryžo namo
iš naktinio patroliavimo pro
Dalmatijos salaites. Gryžo na
mo be nieko. Nepraplaukė nei
dešimties ,raylių, kaipo staiga
priešais juos pasirodė tie Aus
trijos milžinai, plaukiantieji
pietų šonan.

Jei Demokratai tai kokie.
> m

»

Pirkite "Draugo" Šerus

•

Mūsų gadynė tai demokra- Į atrodo kaip pirmasis tipas,
tijos gadyne. Visi mes demo- j Vaidentuvėje ir mintyje ji
kratais dedamės: demokratai taip gražiai ir taip žavėjančiai
socijalistai, demokratai tauti nesusidėsto, kaip pirmoji. Ji
ninkai, demokratai katalikai. ne vien mintijimu remiasi, bet
Demokratijoje—visi kaip van ir gyvenimo patyrimu ir isto
denyje, ir visi barasi, kits kitą rijos pamoka. Ji tyrinėja vie
peikia, kits kitą niekina. šo gyvenimo apsireiškimus,
Kiekvienas savo burbulus ge svarsto žmonių palinkimus,
brangina jų papročius, gerbia
riausiais stato.
Tiesa,' kad demokratija tai tradicijas, ir tą visą, kas be
kaip bėgantis vanduo, keičia vertės atrodo, ji negriauna ir
=
si, valosi, o vis -be atmainos nenaikina, bet visuomenės la
bui sunaudoti stengiasi. Ne =
atrodo.
anos bet šitos demokratijos
Remianties gyvenimo istori
ja ir faktais, demokratijoje pamatais įvyko visos gražiau
pas mūsų visuomenę galima sios gyvenimo reformos. Viso =
tėmyti trįs stambias atmainas, kia pažanga ir progresas tau |
tose eina tos demokratijos va =
trįs demokratijos tipai.
Pirmas demokratijos tipas ga. Po tos demokratijos vėli?

D A L Y V A U K I T E IČONTESTE
"DRAUGO" BEHDROV* PLATDTA BIZNI, UŽTAT
DIDIKĄ ŠftRV KAPITALĄ.

Į kelete mėnesių turi būti parduota Serų už
$25,000.00.
. .
v
Serai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai nes geią pelną.
Vienas Seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau,
kaip vieną šėrą.
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą
biznį.
t _ '
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime
savo dienraštį į savo rankas; patapkime jo savininkais."
Dabar eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis
31 d. spalių šių 1918 metų. - Konteste gali dalyvauti
arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai
žmonės.
Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba
pavieniai), kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų
tam tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinige. B e t o dar

I
|
=
|
=
§
i
i
|

Arčiau priplaukus italai dar
pamatė, kad tuos miltinus ly
di dešimts mažų kontrtorpedinių* valčių. Dvi mažos italų
valtys prislinko prie te viso
1S00 W . 4 6 t h S t .
Tel. McKinlcy 6114
ChlcagO, 111.
:
t austrų laivų būrio ir pasileido
pirmyn visu spartumu. Leite
?
Penktadienis, Birželio 21 d., šv. Aloizas,
nantas Rizzo su savo valti
|
Šeštadienis, Birželio 22 d. šv. Paulinas,
mi nepatėmytinai prasilaužė
I
kontrtorpedinių valčių protar
|
piu, prisiartino prie milžinų
|
•
§
ir antkart paleido dvi torpe
^ » * l ••Ii« •Jfjj
das vieno milžino laivo šonan. tai bus ta demokratija, prie
_ tiems kontestantams (komitetams, ar pavieniams), į
Žinodami, keno perlu yra Dvi smarkios ekspliozijos su kurio veda karštos svajonės
SOCIJALISTŲ POGROMAI.
tiviškos pajėgos, pajėgos sta- i | kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų į šeri- s
cicilikuose gyvas, linksta jie drumstė nakties tylą. Leite ir nuosekli išvedžiojimai jaut- tymo, tvėrimo, kurių paprastai g ninkus kartu su gatavais pinigais—tie gaus dar ex- |
tra dovanų.
*£mė gudrėti ir mūsų cioili- prie jojo, ir tą savo palinki nantas Rizzo pamatė, kad mil raširdžių. Jie įkibę į savo min
trūksta anai absoliučiai demo
1-oji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3
kai Visur pažanga ir progre mą kitų pogromais dengia, žinas pašlijo ant vieno šono.
tijimo aplamumus, pagauti kratijai, kur daugiausia vei
kopijos " D r a u g o " už dyką—pagal nurodytų
sas. Tad progresas ir pas ci- kaip rusuose andai juodašim
Tečiau veikiai visą savo domą minčių susiderinimu, jie daro kia pajėgos destrukcijos, pajė
adresų patol, pakol " D r a u g a s " eis.
5
cilikus.
čiai kitiems rengiamais pogro turėjo atkreipti kitur, kadan bendras išvadas ir nustato de gos ardymo ir naikinimo.
2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 3 §
Savo purviną politiką -ir mais dengdavo savo "grieku- gi viena austrų kontrtorpedi- mokratiškumo principus, visai
" D r a u g o " kopijas u i dyką,
?
Šitas tipas demokratijos t.
veikimą jie gudriai ėmė dang Čius."
nė valtis puolėsi prieš jo val neatsižvelgdami į tai, ką sa v. organizuota demokratija
3-ioji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir |
styti visokiais mass-mitingais
10-oji dovana—po 3 " D r a u g o " kopijas už dyką |
tį. Tuo tarpu, kita italų valtis ko pats žmonių gyveuiroas, plačiausiai veikia mūsų visuo =
ir rezoliucijomis, stengdamie
nurodytiems asmenims.
=
APSIVYLĖ VOKIEČIAI SU paleido torpedą į kitą austrų istorijos bėgis. Jie nepaiso tų menėje. Po jąja susispietę ka |
si Čia akis visam pasauliui ap
ATSILIEPKITE!
i
milžiną. Po šito abidvi italų visų t. y. orutinių periškadų, talikai ir t. v. "tautiečiai'' su I
SAVO APSKAITYMAIS.
|
Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių.
dumti, . ypač gi stengdamiesi
Vienas belgų oficieris, šian torpedini valti metėsi šalin ir kurias pasitaiko jų minčiai ir tuo skirtumu, kad "tautie
|
Rašykite šiuo adresu:
savo kaizerizmą paslėpti ir die atsirandantis Suv. Valsti pasileido savais keliais.
svajonėms.
čiai" nori būti demokratais be
Dėdei Šamui ištikimais pasi jose, Štai ką pasakoja apie tai,
To tipo demokratai vien tik dieviais, gi katalikai varosi 1
"PRAUGO" KONTESTAS,
Austrų flotilės tarpe pakilo
rodyti. Gi visas neištikimybes kaip vokiečiai "viską" yra baisus sumišimas. Paleista protu pasitiki. Anot jų visi prie demokratijos krikščioniš g 1800 West 46th Street,
-:-:Ohicago, Illinois.
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dėmes jie bando suversti ant pramatę ir kaip jų apskaity darban prožektoriai, kurių žmonės lygiai apdovanoti pro kos.
/
katalikų, ir prieš katalikas ir mai niekais nuėję.
" Tautiečiai" nuo seniau už
šviesa tarytum žaibas skaldė tu, tad visi tur lygias teises
KAUNAS.
jųjų perdavystę rezoliucijas
krėsti bedievybės, tos demo
Vokiečiai šitai karei pasi vilnis visomis pusėmis.~Kontr- būti visuomenės rėdytojais.
rašo. Nėra reikalo kalbėti apie
\
Šitoji demokratija viską kratijos principus stengiasi
rūpino viską, išėmus pergalę. torpedinės valtys pradėjo į vi
Visuometinis "Saulės" drtai, kad tie visi mass-mitingai
Karės pradžioje po pašėlusių sas šalis betvarkiai šaudyti, atiduoda miniai,visą valdžią, paleisti į mūsų tautą plikais LIETUVOS TARYBOS DE jos susirinkimas.
Šįmetinis
ir rezoliucijos tai tik sušvel
mūšių ties Liege, Belgijoje, padangės staiga nušvito nuo visą autoritetą — be jokių at ir liuosais, be jokios augštesLEGACIJA BERLYNE.
Lietuvių Švietimo Draugijos
ninti įrankiai vietoje tų, w su
žvilgių,
be
jokių
aprubežiavinės
kontrolės
ir
be
augštesnio
dviejų
pasibaisėtinų
ekspliosurinkome 43 tūkstančius vo
4
' Saulės" visuotinis metinis
kurių pagelba rengiama sau
kiečių kareivių lavonų. Kiek zijų ir du austrų milžiniški raų. Tokios demokratijos dė Autoriteto. Liuosa žmogaus są
Kovo mėn. 22 d. 11 vai. ry susirinkimas kviečiamas ba
nepatinkamų žmonių " po
kai
įvedama
minios
despotiz
žinė
ir
jo
valia—tai
viskas!
laivai
grimzdo
jūrių
gelmėsna.
vienas iš jų du dviem porom
gromai.'- Kad visokiems po
mą lygiai baisų žmonijai, kaip Su to tipo demokratija jie tą iš Vilniaus Lietuvos reika landžio 4 d. (ketvirtadienį po
avalinių (batų)—viena ant
Tuo tarpu maža italų valtis
gromams dvasios yra pas cilais išvažiavo Berlynan Tary Velykų). 11 vai. rytą "Sau
kojų, kita našulyj. Avalinės su leitenantu Rizzo su di ir kiekvieno kito aklaus auto stengiasi tą pat padaryti, kaip
lės" namuose. Draugijos sky
cilikus ir tai dvasios stiprios,
buvo iš minkštutėlės skuros džiausiu smarkumu plaukė į krato despotizmas. Čia bus gal kad su savo demokratija da bos delegacija. Delegacijoje riams primenama tan susirintą rodo jųjų pats faktas jų
dalyvauja d-ras J. Šaulys, kun.
su aliumino padais. ,Musų ka artimiausią kokį nors savo vietoje paminėti, kad ne tas ro socijalistai.
pačių šaukiamuose pastarais
Šiame atvejuje jie artimi so- J. Staugaitis ir J. Vileišis. Su kiman atsiųsti* savo delegatus.
reiviai, katrie pa
tas ava uostą pasislėpti, kadangi ją padaro despotizmą, kad val
Tas reikia tuoj pradėti rūpin
laikais mass-mitinguose. Nie
lines naudojo, pripažino labai ėmė vyties kur-kas smarkes džia eina iš viršaus, o ne iš cijalistams ir tuo tautai kenk delegacija važiuoja ir Tary tis gauti leidimai Kaunan įva
kam balso neduoda, svetimos
parankiomis, puikiomis mar- nė austrų kontr-torpedinė val apačių, ne iš pačios minios, smingi.
bos pirmininkas A. Smetona. žiuoti.
*
nuomonės
nepriima,
visus
bet
tas,
kad
valdžia
patenka
į
Jie
išvien
su
socijalistais
ei
šuoti.
tis.
Šita, suprantama, norėjo vienas rankas ir tai be kontro
vien klausyti verčia ir jųjų pa
"Saulės" vicepirmininkas,
na prieš katalikus, kuomet šiParinktini
vokiečių
kareivių
SINTAUTAI,
italams atkeršyti. Jau-jau aus lės ir be apribavimų^ .
čių dudon pusti liepia.
Pr. Davydaitis.
tieji
daro
pastangas
tą
demo
būriai su tomis puikiomis ava trų valtis turėjo pavyti ir pa
(Naumiesčio apskr.).
(Pabaiga ant 3-čio p.)
Tiesa, tokiems pogromams linėmis buvo išlavinti per die
Ant tokių demokratijos ap kratiją pavesti kontrolei Kris
leisti torpedą, kadangi šaudy
ne visur sekas. Šviesesni žmo ną numaršuoti 50 mylių. Butų
taus mokslo ir jojo autoritetui.
ti nebuvo galima, nes perarti, matų bolševikai stengėsi at
Per užgavėnes sekmadienį Iš
nės cicilikų gudmmėlius leng pasiekę Paryžių į dvi dieni,
austi
Rusijos
laimę,
kad
ją
pa
Gi
mūsų
"tautiečiai"
po
in
staiga italų leitenantas Rizzo
sakyklos buvo pagarsinta, kad LIET. MOKSLO DRAUGI
vai pramato ir žaboti savęs jei jie nebūtų buvę iššaudyti
socijalizmo pagamintu taką socijalizmo ir bedievybės
JOS KOMITETO ATSI
sugalvojo visai'naują daiktą. versti
atidaromi vakariniai kursai
1
neleidžia. Kilsta 'cicilikiškas' Belgijoje.
ŠAUKIMAS.
Paleidžia jis vandenin didelę * rojų.' 'Rusijos* valdytojui ca stengiasi daryti demokratiją vietinės mokyklos bute, mo
triukšmas, susirinkusieji STK
bedieviška
tik
žmogaus
atodairui
nuvirtus,
liko
minia
ir
tai
43 tūkstančiai hanoveriečių sunkią bombą paskui save 1
kytojų K. Kauno ir JekeKo
kilsta, ir tuo sukilimu ciciliromis
valdoma.
Suglaudžiant
*
demokratiškiausia''
pasau
Kaip daug kitų draugijų
numaršavo amžinatvėm Gi ar valtį. Čia pat ant tos bombos
vedami. Daugelis ėjo rašytis:
kai geibi savo dabartinę si
tos
vadinamos
organizuotos
Lietuvoje šiokiu ar tokiu bū
mija, katra turėjo pasiekti užlekia austrų valtis, ištinka lyje minia. Gatvė virto caro
matyti,
kiekvienas
nemokąs
tuaciją. Skirstančiuosius ir
Paryžių į dvi dieni, jau ket baisi ekspliozija, o tuo* tarpa rūmais ir caro rūmai gatve. demokratijos principus su troško apsišviesti. Pareikala du nukentėjo nuo karės, taip
susirinkimo žmones jie apšau
virti metai kaip maršuoja. Ir leitenantas Rizzo plaukime Minia ėmė valdyti visą šalį ir Kristaus mokslu, pavedant vus, kad kiekvienas norįs kur lygiai daug karės sunkenybių
kia "progermanais," kaizeri
šiandie jinai randasi atokiau paskubina ir pardumia laimin jau nesibijojo jokios valdžios žmogaus sąžinę ir visas jojo sus lankyti mokėtų po 6 mar teko patirti ir Lietuvių Mok
niais ir visokiais tolygiais ki
slo Draugijai Vilniuje. Sutru
sauvalės ir priespaudos, nes užgaidas krikščionybės princi
Paryžiaus, negu karės pra gai savo uostan.
kes
įrašų
ir
kas
mėnuo
po
tokiais. Tuo kitų pravardžia
kus dėlei karės aplinkybių ry
pams pasidaro trečiasis mūsų
pati toji minia virto valdžia.
džioje.
Prašvito
diena
ant
Adrijafi
markę už mokslą, pasirodė,
vimu ir iškoliojimu ciclikai
Kadangi gyvenime taip yra, demokratijos tipas t. v. krik- kad tie kursai tik pasiturin- šiams tarp Draugijos ir josios
. Matyt, vokiečiai dar ilgus kos Juriu. Prieš saulei tekant
save nuvalo, kitus ypač kata
. .
. -S" ,.,. . provincijoje gyvenančių na
metus maršuos į Paryžių, ne austrų flotilė su paskuba gry kad minios valia greit susi- scioniskou demokratija, po ,.
likus apšaukia tokiais, ko
.\f
tiems prieinami. Neturtėliui rių, negalint su jais susisiekti
kondensuoja, sutirštėja taip ! .
galėdami atsiekti tikslo.
žo
uostan
Polą.
Italų
lakuna^
kurios vėliava
stojo
mūsųiškel
ka- gi sunku
, užsimokėti;
, ... nes rei ir gauti iš jų nario'mokesnį,
kiais ištikrųjų patys cicilikai
talikija
ir
jos
veikėjai,
rakant,
ir
susimeta
į
rankas
matė, kaip devynios kontrtor
kia daboti, kad tik turėtų už
yra.
DIDŽIAUSIA AUSTRIJOS pėdinės valtys buvo apsiau vieno katro, kuris tai miniai dami obalsį viską atnaujinti ką duonos pirkties. Ar nebūtų Draugijos padėjimas, pasun
kėjo. Todelei dabar jau kiek
Visi cicilikišką " galvų*'
KARĖS LAIVYNO
čiusios dešimtąją, kuri vos te geriau • patinka ir labjau ją Kristuje, visą, kas kreivą žmo gera, kad vietinė "Žiburio"
susitvarkius pačtai ir atsira
žygiai ir visi žygiai jų paka
NELAIMĖ.
pasivilko. Tai buvo ta valtk kvėja, tad ir pas rusus susi- nijoje atitiesti, ir tai tyrumo draugija paskirtų pašalpos
dus galimybės susisiekti su
likų eina prie to, kad katali
po kurią leitenantas Rizzo ne iemokratizėjusios minios va- je ne vieno kito žmogaus pro- neturtėliams, norintiems lan
kams nė vardo neliktų, kad
rankas t to, bet tyrumoje Kristaus. Ma
dr-jos nariais ir atnaujinti su
Valdiškas sausas karės pra laimės momentu buvo paleidę* lia nūnai susimetė
kytis
vakariniuose
kursuose.
juos induoti Dėdei Šamui, kad nešimas (raportas) neišreiškia
jais senus ryšius, Mokslo Drbombą. Gi tiedu milžinu išny vieno Lenino, kuris su savo tant, ką reiškia kontrolė pa
Sodybietis. jos Komitetas šiuo kreipiasi į
išnaikinti, kad jiems pogromą visų labai užimančių smulk
ko nuo jūrių paviršaus. Van visais draugais virto tokiu pat prastame žmonių gyvenime,
padaryti. Kad pogromų siste menų
gerbiamuosius narius kvies
apie , sutorpedavimą dens paviršus per dvi mylįap ir dar labjau nepakenčiamu kontrolė technikoje, kontrolė
PALANGA.
mą ir mūsų cicilikai mėgia, dviejų didelių Austrijos karėfc
kontrolė
kiekvieno
damas juos pasiskubinti atsių
linkui buvo pilnas visokiausii; galybės satrapu, kokiu andai vairo,
nestebėtina ir nekeista. Jųjų laivų. Nepasako, kad keturi iš
sti nario mokesnį,—3 rub. me
nuo nuskendusių milžinų pliu buvo nuverstasis caras su sa mokslo, kontrolė sveikatos ir
Vasario 10 d. buvo Kurhau tams—už praėjusius 3-4 metus
draugučiai Rusijoje visą savo tų milžinų, vienatinių, kokius
lengva suprasti kokios
vo kompanija.. Tad akyvas tt.,
dūduojančių liekanų.
zo salėje trečias iš eilės vaka į draugijos iždą d-ro J. Basa
veikimą pogromų sistemą va Austrija turėjo, atvangiai il
5 mūsų jau dienų atsitikimas svarbos yra žmonijai ta kon
Austrijai x
neišpasakyta
ro.
Tiesa, pas mūsiškius tų sėjosi Polą užlajoj, kol italų
(Vilnius,
parodo ir tai labai vaizdžiai trolė, kuriąja žmonijos sąžinę, ras, surengtas vaidintojų mė navičiaus adresu
nuostolis.
Gi
Italijai
—
svar
pogromų faktas kitoks, negu leitenantas
Pelegrini
savo
parodo, kad tokio tipo demo jos veikimą katalikai stengėsi gėjų kuopelės, senelių prie Aušros Vartų g-vė No. 21;—
pas jų draugus rusuose, *bet drąsiu užpuolimu nenuskandi bus ir milžiniškas laimėjimas kratija t. v. absoliutiškoji de pavesti Kristaus mokslo prin glaudos naudai. Po vaidinimo^ Wilna, Ostra-Brama strasse
Dabar Italijos vyriausybe mokratija labai artima abso cipams, Jo skelbiamos doros buvo tautiniai žaidimai, šo No. 21), nes tik nario mokes
tai tik del to, kad tenai val no iš jų vieno vardu "Viribus
džia pačių cilikių rankose, tad Unitis. ,, Pasilikusieji kiti trys nežino, kaip ir kokiu būdu pa liutiškai monarchijai. Tarp dėsniams, idant jie valdytų vi kiai ir skrajojamas pačtas. niais draugijos padėjimas ga
ir pogromai legalizuoti, gi pas milžinai jautėsi esą pavojuje gerbti savo didvyrį, leitenantr savęs jiedvi vien lenktiniuoja, są žmonijos politinį, sočijalį, Publika buvo patenkinta. Bet li pasitaisyti ir sustiprėti.
mus to negal būti, nes Ameri net pačiam karės uoste Polą. Rizzo. Jisai jau turi aukse ne kiek užbėgdamos kita kitai ekonominį ir šiaip jau jos gy esant blogam orui svečių ne
Liet. Moks. Dr-ja.
medalių
už
savo
narsumą.
Tu
daug
teatsilankė.
Iš
Palangos
ka ne cicilikų rankose. Tad Nutarta jiems parūpinti kame
venimą.
už akių.
mūsiškiems "draugams" ten- nors atvangesnę vietą, kur to- ri kelis ir sidabrinius. Turi i.
MARŠRUTAS.
Ta Kristaus mokslo kontro "aristokratijos" taippat nie
Šalininkai šito tipo yra so-.
v
kinties reikia vienais stipriais liaus pietuose. Po nakties prie asmenišką paties karaliau? cijalistai. Linkę prie despotiz lė, kurią įveda katalikai į de kas nebuvo atėjęs. Gryno pel
žodžiais ir grūmojimais.
Politiškų prakalbų p. AL
danga visi tie trys milžinai padėkojimą.
mo ir valdymo, jie tiems savo mokratijos principus teikia no surinkta 115 m. Paukštis
Jo*pagerbimo klausimo vy "principams" tokioje demo žmonijai visa, kas yra gra
M. Radkaus.
Linksta mūsų cicilikų širdis išplaukė iš Polą ir pasileido,
į pusę tų, pas kuriuos tie po turbūt, į uostą Cattaro. Ne riausybė kol-kas dar neišrišo. kratijoje randa plačiausią dir žaus, kilnaus, žmoniško, šven tais ir atsitikimais kitur, ne
Easton, Pa., birželio 23 d.,
gromai eina. Mėgia jie kits ki lengva dabar sužinoti, kur jie
vą ir gerą džiabą, kaip kad to, ką galima apimti vienu žo išvengiamai einama prie to, 3 vai. po piet. Vakare So.
tą. Lawrence'o cicilikų kuopa plaukė, kadangi savo kelionės
pats caras turėjo, visiems liep džiu Dievas.
kad kiekvienam lietuviui gy Bethlehem, Pa.
ir Akronoje jau perėjo rusų tikslo nekuomet neatsiekė.
Turint prieš save minėtas
damas "byt po siemu."
Brooklyn, N. Y., birželio 25
venančiam
savo
tautos
labu
cicilikų pusėn.
Pakrypusių Už penkiasdešimts mylių pie
d., vakare.
Antro tipo demokratija nė demokratijos atmainas: sočiai
ton pusėn ir dar nedrįstančių tuose nuo uosto Polą juosypara taip absoliutiška, kaip jo- demokratus, tautininkus de reikia būti ne ko kito, vien
Kas norės į p. Bačkų kreiptuo pasirodyti be abejo taipgi tiko nelaimė — buvo sunaiTASTU JI T >imnaow
krikščioniškos
demokratijos
šios minitąg pirmas tipas. Iš mokratus ir krikščionis demoties, lai rašo į "Garso" red.,
1
yra.
kinti.
J. Ačas.. 456 Grand St., Brooklyn, N. Y.
a#e« Siurint jį ne taip tobuli kratus, remianties gyvais fak- rėmėju.
-T?m m n
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KOKIA NAUDA 16
STREIKO-

ai-

Tąsa nuo 2 ra pusi.)
VILKTOJI.

i.

IŠ CHICAG0S IR APIEUNKIŲ.

DRAUGYSTĖS
SV. JONO
EVANGELISTO VALDYBA,
Ohicago, DJ

Pastaruoju laiku, t. y. kada
Paskaita. 3COVONŽ4 d. 7 vai.
Vietinis klebonas, gerb. kun. lį. ntusų marksistai pasiėmė dar-| A. Lekniokas, pirmsėdte,
vakare "Lietuvių" Katalikų
J. Vaičiūnas per susirinkimą pra- bininkiškas vadeles į savo
ATHOL, MASS.
Buvo padaryta kolekta T. Vyrų Šv. Mikalojaus Draugi
7D8TV.PL
kalbėlėm,
patarimais
daug
gyvu
rankas, besirodydami galin
F., ir berods surinko aukų j a " šv. Mikalojaus salėje ren
S. Dargis, pagelbininkas,
,,
Pagerbimas
kun.JF.
Kemėšio.
mo
pridavė.
Visi
gyvai
svarstė
vi
gais
"subostino
rfubsiu
vykią
gia
paskaitą.
Skaitys
M.
Bir
Nors šioje kolonijoje nema apie $35.00.
K. Ck
638 W. 18 st.
sokius * klausimus. Kuopos pirmi (kur? Red.) vienos firmos ku
M
Džiaugėsi
čia
viti,
kad
čiopai
žiška
"Žmonių
padavimai
apie
žai yra Draugo*' skaitytoJŲ,
ninkas, p. Aleks. Krencius, kaip rioje viršininkavo lietuvis J. Ę, 01Sewski8, prot. raSt
Lietuvos kalnus ir ežerus." apsigyveno gerb. kun. F. Kemėšis.
Let labai retai kada kas para
S I 0 U X CITY, I 0 W A .
2022 S. Union ave.
Nemažiaus už visus kitus nudžiu matytis, po jo vadovyste kuopa iš- -Į Čėsna, prižadėdami darbinin
Inėjimas liuosas visiems.
šo apie vietos lietuvių judėji
augs
skaitliuje,
pakils
prakilnume
go vietos vyčiai bei vytės. Jie, jo
kams mokėti kas savaitę po A. Yokubaitis, fin. rast.
mą, tarsi nieko panašaus ne
• Valdyba.
Birželio 10 ir 11 d. atsibuvo
ir
arčiaus
seks
idealą.
Ateitis
tai
pagerbimui surengė Šeimynišką
$10 ir $15. Bet kada iš ved'
2006 S. String s t
būtų. Bet šis bei tas indomau* Dr. J. Bielskio prakalbos. Ant
. —
viltis.
vakarą
utarninke,
birželio
11
d.,
1
juos tai mokėjo po tiek po A. Grisius, kaserius,
yra ir mūsų kolonijoj.
'Solidarumo' •
vartotojų §v. Antano parapijos svetainėje.
šių Dr. J.Bielskio prakalbų
.
•
kiek išgalėjo $5 ir po $8 ir
praneša Prisidėjo ir Šv. Grigaliaus giedo732 W. 19 s t
Pas mus lietuviai sugyvena nemažai ir klausytojų prisi draugijos valdyba
Vyčių veikimas.
pakol
darbininkai
atsiimdavo
gražiai; mat socijalistų mažai rinko. Gerb. kalbėtojas birže gerb. nariams, kad tenkantis rių dr-ja. Vietinė Lietuvių Darbi
Nevisada gali viskas eiti dailiai, tuos pinigus tai pamokslai
TAUTOS I2DO VAL
tėra, tai ir triukšmo nėra kam lio 10 d. kalbėjo apie Lietuvą jiems dividendas už pajus ir ninkų Sąjungos 49 kuopa irgi pa
pasekmingai.
Taip
ir/su
vietine
darbininkams
DYBA
keiti. Dauguma lietuvių gyve ir baisenybes, kurias jam pa superdrvidendas už pirktąsias rodė savo didi prijautimą atsilan Liet. Vyčių 14 kuopa. Viskas gra organizatorių
ausis
ištarkuodavo
iki
smege-l
na pasiturinčiai; turi savo čiam teko savo akimis matyti 1917 m. prekes išmokamas kymu.
žu ir linksma joje buvo iki pa- nų.
Gi nusibodus darbinin-|
draugijos
krautuvėje
(Uosto
į
Pirmininkas, kun. F. Ke
Žmonės belaukdami pribuvimo
stubas ir pusėtinas sėdybas. vokiečių užimtoje Lietuvoje.
skutiniųjų
laikų.
Per
jos
susirin
kams
tarkainius
per
ausis
leis
Užpakalyj stubų sodinąs j vai Daug papasakojo apie vokie g-vė, 6 ) : prekėmis, pinigais, kun. F. ICemežio linksmai žaidė.
mėšis, 3230 Aubum Ave., Ctiikimą
seredoje,
birželio
12
d.,
Šv.
ti
metė
vedę
streiką
ir
susirias daržoves, o priešakyj čių darbus, kaip nuo jų turi arba priskiriant prie pajų, Jam pribuvus tapo stalai ištiescago, m .
Antano
parapijos
svetainėje
iš.tvėrė
rubsiuvių
kooperatyve
merginos taiso puikius darže daug nukentėti mūsų broliai. parodžius kvitą, jog pajus yra ir visi gardžiai užkando. Ne vie
Pirm. pagelb.
knn. J.
pradžių viską išlaukiniai svarstė. dirbtuvė, kurioje visi ramiai
nas
užtai
gaspadinėms
tyliai
dė
apmokėtas,
ir
pajų
knygelę.
Birželioll d. gerb. Dr. J. J.
lius. Ir kuomet viskas suža
Kaulakis, 324 WhartcT« Bet štai priėjo prie surengimo va dirbo. ~
kojo.
Užkandus
kiek,
vakaro
ve
Kvotimai
į
"Ryt*>
Draugi
liuoja, pražydi, tai rodos nie Bielskis kalbėjo apie politiką
karo išleistuvių trijų savo veiklių
Philadelphia, A ?
dėjas
p.
Aleks.
Krencius
gražiai
jos
Pedagogijos
Kursus
ViiDabar marksistai iš jų ati
kur linksmiau ir ramiau žmo ir Lietuvos politišką judėji
narių Jono Narako, Stasio JaškuRaštininkap.
L.
iriuje
prasidės
balandžio
4
d.
i
P
*
™
^
apžymėjusi
veikėją,
minėja
unijistus.
Taip
turėtų
mą. Viską gražiai išgvildeno,
gus negalėtum rasti.
no ir Pr. Z. Jau čia jausmų nega
kun
R
Kemėšį
Klebona8
rb
(.. C
visų amatų darbininkai su 3230 Aubuft/
Į
1
kursą
priimami
mokiniai!
*
*
>
^
nurodė
kas
yra
Lietuvos
lais
lėjo
užslėpti.
Juk
jie
buvo
kiekvie
Antras nepaprastas dalykas
gerai išėję liaudies mokyklą. kun. H. J. Vaičiūnas valandėlę nam draugais. Užtai nutarė vaka- prasti, kaip suprato draugo
vės
šalininkai
ir
kas
priešai,
vyksta pas atholiečius, tai yra
Stojant į J I kursą reikalau puikiai pakalbėjo. Toliau pp. Al. ! rą surengti nedėlioję, birželio 16 Čėsnos, nes kitaip darant var
Iždininkas,
S. J. CeM. Rackus, Ant. Martinkus, Pr. Į d > § v A n t e n o parapijos sve taitas: šįmet jie įsigyveno vieUj ir kokie neprieteliai yra del
jama:
gu
ir
bėdų
nepabaigsime.
Z. ir Kl. Mikalauskas tinkamai ir- j ^
del bažnyčios Šv. Pranciškau* mūsų išlaukiniai ir vidujiniai.
panonis, 318 So. Fonrth St.,
T i k t a i gaila> k a d nekurioB
Tikyba: Šventoji Senojo ir gi pasveikino gerb. kun. F. Kemė- j mer gaitės užsispyrusios dėlei ypaAmalgamietis.
parapijos. Nors jau parapija Taipgi nurodė visus darbinin
Homestead, Pa.
kus,
kurie,
kur
ir
kokiais
bu*
Naujojo
Įstatymų
istorija
ir
8].
Viena
mergaitė
įteikė
jam
gra
tiškumų, pakurstytos kiek ir ne
seniai yra sutverta, ir jau pen
Iždo globėjas, kun. J. Jakžių
gėlių
bukietą.
dais
darbuojasi
del
Lietuvos;
Liturgija.
prisidėjo prie surengimo tos vaka- Stocks ir Bonds Perkami Ir Parduo ityB, 421 Cleveland Ave., Hakti metai, kaip turi lietuvį ku
dami reiklus darbas. Andrews & Co.
Dabarties
kun.
F.
Kemėšis
sa
ir
taippat
išaiškino
visas
soci
Lietuvių kalba—gramatika
rienės. Gaila, išties gaila, kad su 108 So. La StUe St., uždėta 1900 m.
nigą, bet vos tik dabar nupir
rrison, N. J.
vo turininga, jausminga prakalbę- sipratimas dar pilniausiai nevieš
m
ko žemę del bažnyčios. Už jalistų melagystes, kurie sten pradedant daiktavardžiu ir
le gavėjo susirinkusius.
patauja. Neatsirado tokio jauni
ir
ėmus klebono vietą gerb. kun. giasi visokiais budais mušu baigiant prieveiksmiais
Paskiaus
visi
sustoję
užgiedojo
kaičio kuris išvažiuojantiems ne
Petraičiui parapijos reikalai tautą svetimtaučių akyse pa prielinksniais.
Lietuva tėvynė mūsų, Vyčių him prijautė. Po menkesnių svarstymų
žeminti. Paskui nurodė kokiais
Aritmetika •*- neskaidyti,
pradėjo sparčiau vykti.
susirinkimas tapo uždarytas subudais turime darbuotis del vardinti skaičiai, paprastieji ną ir Star Spangled Banner.
Birželio 2 d. atsibuvo para
"
•••Po šito viso visi pilni įspūdžiais giedant Vyčių himną. Į kuopą
Lietuvos laisvės, tai prisidė skaidiniai;
pijos susirinkimas; žmonių
Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
iŠ8iskrstė į savo malonius gušte-1 įstojo p-lė Placidą Ambrozaitė.
dami prie Tautos Fondo sky
Vokiečių
kalba
—
iki
tai
prisirinko
pilna
svetainė. riaus.
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
•
syklingo asmeniavimo.
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
Gerb. klebonas papasakojo
Lietuviai ir Liepos 4 d.
Šiomis gerb. Dr. J. Bielskio
Pedagogika 1) ift didakti
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje.
kiek užmokėta už lotus. TaipDaugelis žmonių atlanko nū
prakalbomis visi buvo labai kos: mokymo tikslas liaudies
Apie tėvynainiškumą vietos lie
Ko. 1487. Karoliai jval
pat paaiškino ir apie kitus da
dien
Darbininkų
Užeigą,
1447
So.
rių spalvų. Reikalau
užganėdinti, už ką daug kar mokykloj; mokymo
būdai, 50th Avi..Ir kurgi nelankys, kad tuvių neužsimoka daug rašyti, nes
siant paminėkite ko
lykus. Gerb. kun. Petraitis
jis yra neperviršijamas. Kaipo pil
tų išreiškė širdingą aČių gau klausimų ir atsakymų taisyk
kios spalvos pageidau
daug aiškino, kaip sudaryti
ta vieta yra saviškių. Per parapi
jate. Lenciūgėlis Ir
niausiai atsidavė savo tėvynei Lie
siais delnų plojimais. Apart lės; mokslo medžiaga; moky
kryželis storai auk
jos vakarus toji užeiga patarnau
kiek galima daugiausia pini
tuvai, jie sunaudoja kiekvieną
suoti. Kaina su prito, taipgi neužmiršo ir savo tojo ypatybės.
ja parapijai parduodama tavorą
gi} del naujos bažnyčios, kad
siuntimu
75c
progą, kuri gali tėvynei atnešti
brolių bei sesučių Lietuvoje
No. 1438. Balto ak
2) žinios iŠ mokyklos vedi tokia papinginta kaina už kokią naudos.
nereiktų didelės skolos užsi
menėlio
karoliai. Sto
esančių. Jų sušelpimui atsi mo: mokyklos namai, rakan kitur negalima gauti. Užtai para
traukti ant parapijos. Parapirai
auksuotas
lenciū
Dabar artinasi Liepos 4 d., t. y.
lankiusieji suaukojo suvirs dai, įrankiai; mokyklos tvar pijai lieka didis uždarbis, iš to pa
gėlis ir kryželis. Gvajonįs ramiai klausėsi, paskui
Neprigulmybės
Diena.
Ši
metą
pa
rantuoti ant 5 mėty.
šimtą doleri.
ka.
Pamokų
suskirstymas. rapijonįs ir džiaugiasi.
Kaina'
su prisiuntimu
svarstė, kaip sudarius reika
vadinta Ištikimybės Diena, nes vi
tik
$1.75
Aukojo sekantieji asmenys: Žurnalas.
lingų pinigų. Ir sutarė, visi
sos tautos Suv. Valstijose gyve
Ifo. 1439.
Galima
PetrasPalekas $20.00.
gauti Įvairių spalvų
Verta tokią vietą visiems remti. nančios parodys savo ištikimybe
parapijonįs tuojau sumokėti
3) Lietuvių kalbos metodi
karoliais.
Kryželiai
Jurgis
Budreika
$10.00.
šiai
šaliai
per
parodavimus
ir
de
"Roman
Gold."
Gvaka:
garsinis
skaitymo
—
rašy
po $25.00. Kaip sudės nemaž,]
Lietuvos Vyčiai, kaipo jaunuo
rantuotl
ant
S
metu.
Pranciškus Zabulis $5.00.
mo būdas.
s u m ą p i n i g ų , t u o m e t pradėti
menė, lošia svarbią rolę HetuviS- monstracijas. Užtatai idant paro
Kiekvienas
atskirai
Po
$2.00:
Juozas
T.
Gražis,
džius
savo
pilną
tautišką
susipra
i
{dėtas gražioje dėžu
Visuotinė istorija: priešisto koje visuomenėje. Užtai jų veiki
statyti bažnyčią. Parapija jau
tėje. Puikiausi dova
timą vietos lietuviai netik nežada
na dėlei giminiu. Su
dabar turi suvirs septynias M. Stukonienė, Juoz. Sprindis, rinė gadynė, Graikija, Boma. mas yra svarbus. Vietinė L. Vy
iškilmingume atsilikti nuo kitų
prisiuntimu
. . . $1.00
Juoz,
Bašimas.
čių
14
kuopa
laikė
savo
pusmeti
Lietuvos istorija: iki Liub
tūkstančius dolerių bankoje;
.
tautų, bet tikisi užimti pirmą
dsakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
K. Mikėnas $1.50 .
lino unijos (Pajautos vadovė nį susirinkimą, seredoje, birželio
gerb. klebonas tuojau pasiža
5 d., šv. Antano parapijos svetai vietą. Tas tai butų ne pirmą kartą
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota
dėjo aukoti del naujos bažnyPo $1.00: J. Prakaitis, B. lis).
ir tą lengviai padarys jeigu tik
nėje.
Ten
susirinko
nemenkas
bū
me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais.
Geografija: fizikinė ir matešios $200.00. O jeigu parapijo Stukonaitė, F. Niaura, A. Vineskųs
savo
pastangų,
triūso
atei
relis narių. Pirmiausiai R-lė Aug.
Adresuokite:
nįs pasiskubins sumokėti po žintas, A. Urbonas, F. Šaučiu- matikinė geografija.
Jakavičiutė išdavė raportą iš ap tyje. Valio ciceriečiai lietuviai, tė
Lietuvos geografija: iš Gab skričio susirinkimo. Kuopa nutarė vynainiai.
$25.00, kaip pasižadėjo, tai ga lis, A. Čeža, M. Šeškus, C. Ba
SHING CO.,
DRAUGAS
lime tikėtis greitai susilaukti nis, M. Jurkštas, P. Miškeliu- rio vadovėlio.
važiuoti į apskričio išvažiavimą į
•
•
CHICAGO, ILLINOIS
Prigimtis: Botanikos ben Willow Springs su troku, gana iš
1800 WEST 46th STREET,
naujos bažnyčios.
nas, M. Paciunas, J. Biliūnas,
Vietos cicilikėliai yra keisti su
kilmingai.
K. Dundulis, P. Roščius, J. droji dalis.
tvėrimėliai. Neleidžiant jiem su
Ištikimybės Diena.
įUkis:
Daržai.
'
Bilkevičius, F. Kapočius, St.
kauti užsilipus ant muilo 'baksų,'
•
Į
III
kursą
reikalaujama
Athol'io lietuviai pradėjo Ūselis, V. Andriunas, M. PaVietinei kuopai labai rupi orga tai jie parsikvietė Mockų, kuris
rengtis prie apvaikščiojimo pevis, P. Kazlauskas, J. Ada- bus:
nizacijos labas. Užtai ,savo orga vadinas net velnių kupčium. Vie
Tikyba — Šventoji Senojo no "Vyčio" spaustuvei paaukojo ną kartą dar žmones jį toleravo.
Ištikimybės Dienos. Ypač įvai monis, J. Kuzmickas, J. Gri
rios draugijos sujudo ruoštis, galiūnas, D. Šinkūnas, A. An ir Naujojo Įstatymų istorija vieną šimtą dolerių. Jau pinigai Užtai su cicilikėlių pagelba, norė
pasiųsti. Dabar kitos kuopos ne jo ir antrą kartą parodyti kokį
kad pasirodžius kuopuikiausia driunas, J. Skardžius, A. Mi ir Liturgika.
protą beturi. Bet per pastangas
Lietuvių kalba: Visa Dami atsilikite.
kėnas, B. Žiogas, J. Meištas,
svetimatučių akyse.
gerų žmonių miesto valdžia neda•
Birželio 5 d. dr-ja Šv. Onos, J. Šinkūnas, J. Kučis, M.' Ka jonaičio gramatika. Nagrinė
leido.
LtTHUANIANR'CAlIUNCEofi
Visa kolonija nudžiugo kuomet
moterių ir merginų, laikė su činskas, A. Šlenis, K. §ukis, ti kalbos dalimis. Taisyklingai
Dabar
tie
mūsų
cicilikėliai
su
išgirdo, kad visuomenės veikėjas,
sirinkimą, kuriame, šalip dr- S. Gražis, J. Jozokas, A. Bir- skaityti ir rašyti.
ITURTASVIRŠ
$125,000.00
pagelba
chieagiškių
cicilukių,
Aritmetika
—
Neskaidyti,
žetienė,
J.
Matuliauskas,
A.
gerb.
kun.
F,
Kemėšis
apsigyveno
jos ypatingų reikalų, daug
prisidengę po vardu Susiv. Lais
vardinti
skaičiai,
skaičių
daCicero'je.
Labjausiai
nudžiugo
svarstė ir apie rengimąsi prie* G rite, J. Armalavičius, P.
vamanių kokios ten dar kuopos
Apsidraudusiems
nariams
išmoka:
lumas;
paprastieji
ir
dešimti-!
vyčiai.
Jie
nutarė,
kad
tuoj
surenapvaikščiojimo
ištikimybės j Kazlauskas, K. Pipiras, P.
parsikvietė ten kokį Tadą Kučin
sus kokią nors "surprise" vaka- ską, lygiu Mockui. Net du kartu
, PATALPOSi
POMIRTINĖS i
Dienos (liepos 4 d . ) . Išrinko j Skrebunas, J. Zabulionis, P. niai skaidiniai.
rien
$5.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
$150.00, $250.00, $500.00,
Vokiečių kalba: — Iki as« i° Pasitikimui.
čia jis koliojo kunigus, niekino
komisiją iš trijų narių viso i Palekas.
savaitėje.
ĮĮ
$750.00 ir $1000.00.
bažnyčią ir ištamsino tuos kurie
netaisyklingų
Po 50c: A. Sunkladas, P. meniavimo
reikalo sutvarkymui. Laiko
į įį tiki. Pagal jo žodžių, katali
PAIŠLINIS. *
parodavimo nutarė visos apsi- Urbonas, F. Pakenis, V. Bud veiksmažodžių.
kai tai tamsunai, neišmanėliai ir
Pedagogika: 1) reikia žino
Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų amrėdvti baitais rūbais ir dėvėti reika, J. Žemaitis, K. Tuske(Vadžgirio parap.).
dar
bjauresni.
Gi
nemenkas
skaits žiaus.
vienodas kepures. Tam tikslui nis, M. Šakėnas, J. Misiūnas, ti II kursoprogramą* 2) Ži
išrinko 5 merginas, kurios pa M. Zagidienė, J. Jurkėnas, M. nios iš psichologijos ir logi
Paišlinyje dar rusų laikais liūs katalikų eina ir klausosi kaip
Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo.
kos;
3)
Lietuvių
kalbos
meto
juos
koksai
ten
durnelis
visaip
iš
Prakaitienė,
P.
Gražis,
A.
Pa
rūpins vienodas kepures. Žo
šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
buvo įkurtą mokykla Žukaus-)
mulkina.
Paskutiniuoju
laiku
lai
dika.
Paaiškinamas
skaitymas.
lekas,
K.
Kalinauskas,
A.
Tidžiu sakant, ruošiamasi prie
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
ko bute; iškilusi karei, buvo už kė jisai neva prakalbas (birželio
Eilių
mokymas.
Įvairus
rašto
la,
J.
Šaučinlis,
A.
Bulotas,
K.
apvaikščiojimo rūpestingai.
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
miršta. Bet vėliau vėl buvo 12 d.), Jankaičio svetainėje. Ten
Petronis, M. Biliūnas,
J. darbai.
atidaryta ir jau antras metas, net norėjo rodyti tikėjimą išnie
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
Prakalbos atsibuvo.
Kuprionis.
Visuotinė istorija: — Seno
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.
kaip čia mokytojauja p4ė B. kinančius paveikslus, bet nepavy
Smulkesnių aukų $3,10.
Birželio 8 d. atsibuvo indovė ir Viduriniai amžiai iki
^F
V
L
Želeckaitė. Šįmet vaikučių yra ko. Užtai jam'nžteko iskolioti, iš
Viso labo surinkta $103.60. Kryžių Karų.
mios prakalbos. Kalbėjo p. K.
S. L. B. E. A. kuopos randasi visose didesnėse
arti 75. Etabar gavėnios metu niekinti, ištamsinti katalikišką
Aukos induotos Dr. J. Biel
Česnulis. Pirmiausia gerb. kle
Lietuvos istorija: Visa isto
Amerikos lietuvių kolionijose.
kas penktadienis
vaikučiai bažnyčią, kunigus ir katalikus.
Tėvynainis. rija įki 1914 (Pajautos vado
bonas paaiškino prakalbų tik skiui.
Gėda, kad žmonės mėgsta pasi
Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira-'
mokykloje giedo. Susirenka
'
• ' "
•"'
slą ir perstatė p. K. Česnulį.
vėlis).
šyk.dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. B. K. A.
daug žmonių ne tik iš Paišli- klausyti kaip juos išniekina ir dar
PRANEŠIMAS.
Gerb. kalbėtojas plačiai aiški
Geometrija:
Matematikinė
užtai dešimtukus moka. Kuomet
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją šutve- |
nio, bet ir jš aplinkinių kaimų.
L. V. Pittsburgh Apskričio ir fizikinė geografija, geogra
jįp susipras!
Pr.
no lietuvių politiško veikimo
rus. Bašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
Tokis būdas yra pagirtinas,
ro Baštininką adresu:
reikalus. Kvietė visus lietu susivažiavimas įvyks birželio fija Azijos ir Afrikos ir visa
gražus ir malonus.
\
vius prisidėti prie mūsų tau 23 d., 1&18 m., Allegheny, Pa., Lietuvos geografija.
Penktadienį, kovo 8 d. atsi
tos reikalų ginimo, ypač nesi bažnytinėje mokykloje, 6 vai.
Prigimtis: Visa botanika.
lankė pas raus Vadžgirio mo
gailėti aukų Lietuvos gelbėji vakare.
Ūkis: Daržai, sodas.
IĮĮJP
.vi
mui. Ragino dėties nuolatiVisi atstovai .užprašomi
priVisais reikalais kreiptis į kytojas ir pasakė gražią pra
458GXAND,ST.;1Sta.*w;
BROOKLYN, N. Y.
kalbą,
kuri
visiems
labai
pati
niais mokesčiais ir stoti prie rbuti ant paskirto laįko.
kur«ų vedėją A. Stulginskį D.
ko.
J. Kauueckis.
Tautos Fondo skyriaus.
Rast. Pobulanka 14—17. Vilnius.

CICERO KRONIKA.
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PALIUOSAVO 8 INDUSTRIJALISTUS.
g
i
••
Iš teisiamų Chieagoje industrijalistų 8 paliuosuota nuo
atsakomybės. Tarpe palinosnotn yra ir lietuviškas industrijalistas Juozas Laukis.
Industrijalistų ^advokatas
reikalavo dar kitus 18 paliuo.suoti. Bet reikalavimas at
mestas,
i
THOMPSONO MOKYKLŲ
TARYBA PRAŠALINTA.
Perniai Chicagoa majoras
Thompson paskyrė miestui
mokyklų tarybą. Kiek tai tuo
met buvo trukšmo, kuomet
tam buvo pasipriešinusi senoj!^mokyklų taryba. Prašalinti
senąja mokyklų tarybą iš ofi
sų panaudota policija.
Senoji mokyklų taryba tvir
tino, kad majoras ir miesto
taryba neturi teisės skirti mo
kyklų tarybą. Tas priklauso
civilės tarnybos komisijai.
Visas reikalas atsidūrė į
teismus.
Vakar pagaliau augšeiausias Illinois teismas nuvertė
Tfcompsono paskirtą mokyklų
tarybą. Sugrąžinama senoji.
Ne visiems piliečiams yra
suprantama, kas Čia dedasi,
nors už jų pinigus politikie
riai byluojasi.

IŠ MERGINOS PLOTKA
BYLOS.
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SUIMTA TRYS PAUKŠČIAI.
Ties 59-ta.ir Halsted gatvia
trys jauni vyrukai nutvėrė
merginą Emmą Pfortmiller ir
merginą C. Nolan ir mėgino
įvilkti laukiancian automobiliun.
Į merginų šauksmą kaip tik
laiku atbėgo policija ir visus
tris niekšus pagavo. Pasisa
kė esą: William Herman, Wal.
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norėjo nulmciuoti niekšus.
BUS REKRUTUOJAMI ČEKAI IR SLOVAKAI.
Chicagon atkeliavo keturi
Sekų oficieriai. Čia jie rekru
tuos kariuomenėn čekus Jr
slovakus, kad stoti talkininkų
pusėje ir kariauti prieš nepaitoneiaroas Vokietiją ir Aus
triją.

L. Tamašauskaitė, 636 W. 18th St.
Ačiū širdingiausia, sesutė už prisių
stus $50.00 "Draugo" šėrų. Didelė tai
mušu idėjai parama.
Neužmiršime
Jūsų garbingo vardo niekuomet.

—

GRAŽUS SUMANYMAS.
Chieagoje yra sumanyta,
kad visiems vaikams, šįmet
baigusiems viešąsios mokyk
las, dovanoms duoti karės
taupymo ženklelius.
BRANGESNĖS BUS RANDOS.

1800 W. 46th St., Ghicago
Reikalingas:—geras vargonininkas.
Meldžiu kreipties sekančiu adresu:
Rev. M. Durickas,
Sacred Heart Rectory,
New Philadelphia,
Silver Creek P. O., Penna.
' " •
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Paleškau savo pusbrolių Antano ir
Domininko Rupalaukių paeinančių iš
Kauno gub., Raseinių pav., Švėkšnos
parap.. Ūtos sodos. Meldžiu atsišauk
ti sekančiu adresu:
Amelija Beinoraitis.
1126 Broadway ave.,
Grand Rapids, Mich.

WEST SIDE'S DIDŽIAUSIA
KRAUTUVĖ

VISOKIAS VASARINES
REIKMENIS

dėkojame už paėmimų po vieną B-vus
šėrą. Valio aštuonioliktoji Jųs savo
duosnumu jau pralenkėte visas kitas
Chicagos ir Amerikos kolonijas, šė
rų certifikatus siunčiame pas p. Varakulj.

5;7;v;:;, , ^ ; : ; ^ - : ^ j : ;•:,-

Vyrams, moterims ir vaikams &a rasite didžiausia
me pasirinkime. Ši yra didžiausia populiariu kainą
krautuvė Chicagoj. Nežiūrint koks j^sų Pavasarinis
reikalavimas butų, ar tai aprėdaluose, ar namams, ar ką
nors iš valgių, mes galime užganėdinti Jus.

.- ^ ^ i ž i - . - ^ i a P L i ^

kaudami pečiai, sustingę Dr. A. R. Blimenthal 0 . D.
AKIU SPECIALISTAS
strėnos ir kaklas visį sus
Patarimas Dykai.
tingimai ir skaudėjimai Ofiso valandos:
nuo 9 i^ ryto iki 9
turi pasiduoti Sloan's
Lini- vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12.
4649 S. Ashland Ave. Kam p. 47 St.
mentui.
Telefonas Yards 4317
Nereikia trinti. Tiktai pa
Telefonas Boulevard 6487
tepti
skaudamas vietas, jis
greitai įsigeria į kuna ir atlei
džia.
Geresnis negu kokie g*ftiaiat&t&t&*gjtai&taAg*&»
pleistrai arba mostis, ir nenu
dažo skuros.

S

Paieškau savo dėdės Jokūbo Sta
šaičio, paeinančio iš Kauno gub.,
Vilkmergės pav., Šėtos parap.
Dvldešlms metų kaip gyvena Amerike.
dabar nežinau kame randasi.
Ka>
praneš, tai gaus $5.00 dovanų.
Jonas Stašaitis,
6 Hyde Park, ,
Batavia, N. Y.
Paieškau Antano Janušonio, paei
nančio iš Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Pasvalio parap. ir miestelio.
Girdėjau, kąd gyvena Worcester,
Mass.
Kas apie jj žinotumėt a r jis
pats meldžiu atsišaukti sekančiu ad
resu:
Mateušas Zdanavičius,
851 North Str.,
Rochester, N. Y.
Paieškau pusbrolio Antano Balkai
čio, paeinančio iš Kauno gub., Rasei
nių pav., žindačių kaimo.
Meldžiu
atsišaukti, nes turiu svarbu reikalą,
sekančiu adresu:
Jurgis Balčaitis,
P. O. Box 181,
Donorą, Pa.

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS

Maloniai patarnaus Jums: Julius JaneliunaS, Wm.
Piktorman Generaliai pardavėjai, kurie turi feise^pardavinėti tavorą visuose departamentuose mUsų krautu
vėje. Taipgi Minnie Durch—Moterų aprėdalų skyriuje.
Marijona Krikščiniutė—Mastavo tavoro skyriuje. Šie
pardavėjai maloniai pasitiks jus ir gerai patarnaus.

Utarninko ir Subatos vakarais krautuvą
atdara iki 9:15 vai.

o

o
Gyvenimą vieta
8315 SO. HALSTED ST., o
Tel. Drover 7178
D
OFISAS:
8858 80. Leavltt BL
e
nadėllo- «
VAL.: 4—8
o
mis 18—18 ryta
Telefonas BOULEVARD 7179 •o

Sloan's
Liniment
H/L L S

LIETUVIAI PAEDAV*JAI.

DR, P. ŽILVITIS

Turėkite buteli parankiai del ruėulLs ir J . Kazakaltis. Laiškus gavo matizmo, išsisukimo, dantų skaudė
me. Kaltė ne mūsų bet pačtos. Daly jimo, neuralgijos skaudamų strėnų
ką, ištyrę viską atitaisysime.
ir sustvrusių muskulu.
J. Lazdauskas, Ra cine, \Vis. I š s a 
kymą gavome. Išpildysime ir pėtnyčioj išsiųsime.

PA IM
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Telefonas: PULLMAN 842

Dr. D. J. BAG0ČIUS

VYRIŠKU DRAPANŲ
; BARGENAS :

LIETUVIB GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS
11711 SO. MICHIGAN AVE.,
ROSELAND, ILLINOIS

PRAKTIKrOJA 2« METAI
Gyvenimas ir ofisas
8149 S. Morgan St., kertė 32 st.
CHICAGO, ILL.
Specijali^tas
Moteriškų Vyriškų ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir nuo 8 iki d:30>vnk. Nedėlios
vakarais ofisas^ uždarytas.
Telephone Yards 687.

DR. A. A. ROTH

Telefonas: McKinley 6764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO- VISOKIAS LIGAS
3457 South Western Boulevard
Kampas W. 35-tos Gatvės.
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LIETUVIŠKA

Nauji neatimti, daryti ant uisakymo slntai ir overkotal, var
tės nuo 888 lkl $58, dabar par
siduoda po $15 ir $86.
Nauji daryti gatavi nuo 818
lkl $85 siutai Ir overkotal, nuo
$7.68 lkl 18 doleriu.
Pilnas pasirinkimas kailiu
pamuštu overkotų.
Visai mažai vartoti siutai Ir
overkotal vartės nuo 886 lkl
886. Dabar 86 Ir augSčlau. Kel
nes nuo 81*66 lkl 84.56. Valku
siutai nuo 68.66 lkl 87.66. Vallaos ir Kuperal.

Hr. G. M. GLASER

Paieškau savo pačios Apalionijos
Petrauskienės (po tėvais Monkiute>,
paeinančios iš Kauno gub., Rjtseinių
pav., Mozrinių kaimo, šilelio parap.
Pabėgo iš Oglesby, 111. su Justinų
Gedminskių.
Jis paeina iš Kauno
gub., Raseinių pav., Lungės parap.
Jis taipgi turi pačią Ir vaikus, gir
dėjau, kad gyvena abudu Chicagoj,
rodos ant 719 Barber Str., paliko tiiiiiiiiiiniiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mane dideliame varge su
mažais Reaid. 833 8. Ashland BI vd. Chloago
vaikeliais.
Jeigu 1 metus laiko ne
Telephone Haymarket 1544
atsišauks, tai parduosiu namą ir jau
daugiau jos nereikalausiu.
Bet jei
gu norėtų sugrįžti, viską dovanosiu
r gyvensim kaip pirmiau. Kas mapi
P aneš, duosiu gerą dovaną.
Mel RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrlžkų,
džiu atsišaukti:
Vaikų ir visų chronišku ligų
J. Petrauskas,
Ofisas: 3364 8. Halsted St., Ghicago
1111 — 5th Ave.,
Rockford, 111.
Telephone Drover 9688.
VALANDOS: 18—11 ryto 8—8 po
pietų* 7—8 vak. Nedėliomis 18—lf. d.
ilflllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Paieškau Jono Nainio paeinančio
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Pašvetinos miestelio. Kokie metai atgalios
gyveno Allegheny, Pa. Meldžiu at
sišaukti sekančiu adresu:
Kazimieras Skarulis,
1126 Broadway ave.,
Grand Rapids, Mich.
—

REIKALINGI AGENTAI
Reikalingi visose lietuvių
kolionijose agentai platinimui
dienraščio "Draugo".. Geras
uždarbis geram žmogui. Atsi
šaukite greitai.

Dievo

uz dr. A. Jindra nužudymą.
Bylon pašaukta daugelis
liudininkų. Kai-kurie liudinin
kai labai bjaurioj šviesoj pas J. Pakutinskis, Sprtng Valley ,111.,
P. BlažaitleAė, Pittsburgh, Pa., A.
tato merginą.
činskas, Maltimore, Md., Vladė KaValstijos advokatas po kai- selkmiutė, Donorą, Pa., J. Grigalavi
Spring Valley, 111., P . Pagojus,
kurių liudininkų liudijimo ją, čius,
Beloit, Wis., A. Masis, Easton, Pa.,
pavadino tigru moters kūne. D. Petraitis, J. Treigeris ir M. Bukauskis visi trys iš Homestead., J.
Nes sulig jo dr. Jindra nebu Klimas, Waterbury, Conn. Po $5.00
už "Draugo" prenumeratą, gavome.
vo kaltas, gi jinai jį kiekvie Dėkojame
labai gražiai. Laikrašti
nam žingsnyj persekiojusi, siuntinėsime.
kol ant galo šaltai nenužu- J. A. Janulis, Pittsbnrgh, P a . At
sakome laišku kurj rytoj gausite.
džiusi.
Nežinia kaip pasibaigs byla. J . Stlrhinskl, Mlchigan City, Ind. ir
Chas. Karolius, Craig, m . Po $3.00
Tečiau reikia manyti, kad vei prenumeratos gavome. Ačiū.
kiausia žmogžudė bus paliuo S. Slavėnas, Grand Rapids, Mich.
suota. Per kelis praeitus me U i $2.00- prenumeratos dėkavoja
Tamstai V. Slavėnas, "Draugo" B-vės
tus Chieagoje paliuosuota su administratorius, gal dar jūsų giminė.
virs dvidešimts moterių žmog D. sukis, Y\ Paukštys, T. Eisminskis, F . V. Poška, A. Gctantis, J. Mažudžių.

REIKALINGAS - Lino-

Cook pavieto komisijos pir
mininkas Reinberg tvirtina,
kad kaliniai, paskirti prie dar
bų farmose Oak Parke, su
tais darbais taip apsipratę,
kad nemano su jais skirties.
Kuomet jiems pasibaigs baus
mės laikas, tuomet jie ir tolesniai pasiliksią farmose.
Nestebėtina, kad taip yra.
Farmų darbo bausmė kiekvie
nam gali but patinkama, kas
tik už prasižengimus turi eiti
kalėjiman.
Juk ten tie kaliniai gauna ge
rus drabužius, gauna tabokos
kr yra apskalbiami. Gi dirba
tik aštuonias valandas dieno-

Jonui Klkulskiui. Tamstai yra at
ėjęs laiškas, ateikite į "Draugo" ofi
są atsiimti.

Kriminaliam teisme tęsiasi
merginos Pauline Plotka byla. J . Grisius ir M. Jatuzis abu
Kaip žinoma, jinai teisiama | ^ P * * * > ~ P « . ir Judviem

National Building Managers' Ass'n turi savo sesijas
La Salle viešbutyj. Nutarta
PERSPĖJA VAISTININKUS padidinti samdomų namų ran
_
das.
Sveikatingumo komisijonierius Dr. Robertson paskelbė
perspėjimą vaistininkams, kad
į* be gydytojų receptų ne
pardavinėtų žmonėms vaistų
typistas, patyręs ir mokas ga
nuo veneriškų ligų.
Kas nepaklausys šito per rai savo amatą. Atsišaukite:
spėjimo, bus patrauktas teis
"Draugas" Publ. Go.
man.
PATINKA DARBAI FARMOSE.

ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.

ERNEST VVEINER Ory Goods
1^00 W . 4 7 t h G a t v e ,

8. OOBDOH,

1415 8. Halsted Bfc,

•••'.•••••.¥.u.'iLUV.V

Mes duodame dvigubas štempas
Ketvergais ir Subatomis.
Dideliame pasirinkime gaunami,
visokie materijolai, Vaikams drabužiai, šlebes ir Jekutės.

,

Gbioago. DX

Kampas Wotd gatves
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ATDARA KAHDIEHA
VedėUomls *r vakarais.
I

KRAUTUVE
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2esr£^ "Pumpurėlis"

NUSIPIRK MOSTIES

Tik M Išėjo a «p*ado« naujagadynlfika operete "Pumpurėli*",
kurią parašė gerb. Kun. F. B. Serafinas. i*««ifc^ sukomponavo gerb.
muzikas A. 8. Pocius. Labai tinkanti dabartiniems ^"«^*»ff '
Kaina jos yra labai rnaia, nes tik 8 5 c u i Tiena. Agentams
SS nuoi. nuleldžiame. Reikalaukite pasi

Tai BUSI GRA2US! Ją ifidirta Mentholatum Co. Prieš eisiant
galt ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru I
ir skaisčiu baltu.
Toji mostis
Draugas Publishing Co.
išima pienius raudonus, juodus ar I
Chicago, IO.
ba šlakus ir prašalina visokius I 1800 West 46th Street
spuogus nuo veido. Kaina dėžu iriiiiiiHiiiiriniiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiriutitiiuiitmiiiitiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiy*
tės 50c. h- $1.00. Pinigas galit
/ =
siųsti ir štampomia.
Tel. Drover 7042
J. RIMKUS,
Dr. M. Stupnicki
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.
3 1 0 9 So. Morgan Street
LEETUVIS DENTISTAS

Dr. C. Z. Vezelis

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

CHICAGO, ILLINOIS

"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su
batomis.
"DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
""DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdeliu ir apysakaičių.
*
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u ,
naudinga,
i n d o m u ir
suprantama.
"DARBININKAS" nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g- u m u vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite "Darbininką" ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; * vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius,

m e t a m s $1.50,

Tel. Cicero 252.

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtmuniiiimiiiiiiii

Dr. S. NAIKELIS

JOSEPH C. WOLON

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
4847 W. 14th St.,
Cicero, 111.
VALANDOS: nuo 9 iki 12 išryto,
nuo 3 iki 5 po pietų, .nuo 7 iki
9 vak. Nedėliomis: nuo 9 - i l 2 .
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LIETUVIS ADVOKATAS
"\ Kamb. 818-826 National LlfeBg. :
St So. LaSaDe 88.,
Vakarais 8811 W. 22nd Street
Rockwell 8888.
Residence Humboldt 8T
z.
CHICAGO, ILL.
IMIIIIIIIIIHIIIIIIIUlIlIlIHIlIIIIsIIIIIIIIIIIfflF

BANK
C0FFEE
Home Blend vežimų
pardavėjai
ir
daug
krautuvių parduoda tą
pačią kavą po 30c.

pusmečiui

75c.
Adresas:

"DARBININKAS"
242 W. Broadvvay.
So. Boston, Mass.

Valandos:—8 lkl 1% Išryto; 8 po
pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo
6 iki 8 vai. vakare.
Telefonas Yards 5088.

- - - ; • ;

"DARBININKAS"

Mas turim 1na mašiną (Moto*)

.1
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Valandos:.nuo 9 ryto iki 9 vak.
.Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 SO. ASHLAND AVJSNUE
arti 47-tos Gatvės.

Paieškau savo t brolio Felikso Dū
dos, paeina iš Kezių kaimo, Vilkmer
gės pav., Kauno gub. Pirmiaus gyve
no Scranton, Pa. Dabar nežinau kur
yra. Taipgi paieškau Kazimiero Klėb
io, paeina iš Vaičiuliškės kaimo,
Vilkmergės pav., Kauno gub. Pir
miaus gyveno New York, N. Y. Da
bar nežinau kur. Jie patjs, a r kas ki
tas teiksitės atsišaukti sekančiu ad
resu:
Paieškau savo vyro Louis Bagdo
Math Dūda,
no, kuris trys mėnesiai atgal prasi
1432 So. Lincoln St., Waukegan, 111. šalino palikdamas mane be jokio
Mėnuo
80 akrų, 1 % myl., netoli nuo gero Ir cento ir su mažu kūdikėliu.
iš
puikaus miestelio, viduryj Wiscon- atgal buvo prisiuntęs laišką
Franklin,
Mich.
Rašė,
kad
dirbąs*
sin'o valstijos.
Viskas apdirbta ir vario kasyklose.
Dabar eina gantsuvalyta.
6 kambarių medinis na- das tarpe vietinių, kad jis mi2uaymas
ir ma
ž a s staldas.
Del tulšių tas peiliu.
Kas suteiks man žinią
apie
ji
busiu
labai dėkinga ir atly
sa
ntėt k l ė t i ssusidėti
j a v a m , s u p i i t ir kitiems
Jaiy^ams
ginsiu
visus
nuostolius.
Geros tvoros,
Žemė lygi, be joki
Kastė Bagdonienė,
kių akmenų; ranaa1872 E. 21st Str.,
sl prie gražaus kelio.
Didelise barCleveland, Ohlo.
genas, tiktai $6,000, su mašinerijoms
ir šių metų javais.
Galima tuojaus
užimti. Jeigu norėtų.
Apmainys ant
namo ir loto geram mieste.
Meldžiu atsišaukti:
J. C. Genske,
255 Main Str.,
dvi užbalgėjas,, dvi apsiuvinėtojas
Kenosha, Wis.
Jack biskj naudotą pigiai ant lengvų
Parsiduoda: — rusiški pinigai 2000
rubliu. Kas pirks ant sykio tai gaus lšmokeąčių. Visa skūra, roberiai Ir
15c. ir pigiau. Kadangi aS sergu tai visokį mažmožiai žemiausia kaina.
man pinigai yra reikalingi del gydy
BL BLaJPIiAH * SOM 8,
mosi, o tų rublių aš negaliu vartoti.
4888 80. •ahland Ave., Chioago, m.
Meldžiu atslSaukti sercanciu a d r e s u :
Telefonas: YARDS 8484.
P e t e r Skirius,
87T Anton St.,
Kenosha, Wis. iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Paieškau vietos už zakristijoną; esu
39 metų senumo. Turiu paliudijimų.
nuo klebono kuriam dirbau kelis
metus. Kuriam iš klebonų bučiau rei
kalingas, meldžiu atsišaukti sekančiu
adresu:
Mr, John Leknickis,
797 Bank st., Box 25,
Waterbury, Conn.
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GERIAUS1S
SVIESTAS

Riešučių Sviestas
Labai geras po

45c

29c

COCOA
Geriausia Bankes
sulyginę su
bent, kokia,
V4 sv.

1

WEST SIDE
1373 Milwaukee av
054 Milwaukeeav
064 Milwaukee av
1510 W.Madison s t

14c

1644 W.Chicagoav 3102 W. 22nd
1836 Bluelslandav
2612 W. North av.
SOUTH SIDE
1217 So. Halsted st. 3032 Wentwortb av
1832 So. Halsted st. 3427 So. Halsted st.
2830 W.Madison st. 1818 W. 1 2 t h s t .
,4729 8. Ashland av.

?

t

DAIRY
SVIESTAS

39c

NORTH SIDE
| 406 W.Division SL
720 W. North av.
2640 Lincoln av.
3244 Lincoln av.
S413 N. Clark st.

