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AUSTRAI SUMUŠTI; BETVARKĖJ BĖGA PER PIAVE
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PER 35 MYLIAS FRONTU
ITALAI VEJASI AUSTRUS
Baigiasi Austrijos-Ungarijos
viešpatavimo dienos
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Riaušes Viennoje ir Budapešte

900,000
' 900,
000 AMERIKO
AMERIKONŲPRANPRAN. ŠVENTASIS
ŠVENTASIS TĖVAS
TĖVAS MEL
MEL- SUSIAURINAMA
SUSIAURINAMA CUKRAUS
CUKRAUS p jgi|QQo Uionnnio ir Durlonooto
SIS Us KARES PABAIGA.

CUZIJOJE.
ii

m
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VARTOJIMAS.

"*•

RYMAS, , v i i * .
.<—Prieš Bus galima suvartoti vienam
Apaštalų, frventųjų Petro ir žmogui trys svarai per mene100,000.
HPovylo, šventę vakare, birže
Washington, biri 24.—Sa lio 88 dieną, Šventasis Tėvas
vaitinėje konferencijoje štabo Benediktas eis bažnyčion. Te Washington, birž. 24.—ša
_ _ _ _ _
lies maisto administracija pas
viršininkas gen. March laik
PASIKĖSINTA PRIEŠ AUS
raščių korespondentams pra nai per dvi valandi klūpoda kelbė cukraus vartojimo su TRIJOS IMPERATORIŲ.
nešė, kad šiandie Prancūzijo mas melsk, kad dangaus ir že siaurinimą po liepos 1 dienos.
je ir kelionėje yra jau 900,000 mės Sutvėrėjas veikiau praša Pradėjus ta diena, cukrausJ R e x i
^ ^ j a Austrijos kabinę
amerikoniškų kareivių.
lintų dabartinę karę, kuri bai vienam asmeniui per mėnesį
bus galima įsigyti tik tris sva- *** *****•> ^ i i i i i i k ų *™iyte itl
Toliaus pažymėjo, kad nuosiai ft rh'f-pasaulio žmonija. rus.
*
mai.
šio laiko kas savaitė bus siun
Maisto administracija tuo, l ^ n d o n a l ~ ~ r i 4 . _ A m s t e r
čiama po 10Q,000 kareivių.

Kas savaitė bus siunčiama

; REZIGNUOJA

KABINETAS
_

Dabar Viennoje siaučia dar
aršesnės suirutės. Nuolatinių
darbininkų riaušių maišyti
pašaukta kariuomenė, kuomet
policija jau nieko negalėjo nu
veikti.
/Riaušininkai aną dieną už
puolė duonkepyklas ir amuni
-! k ! 1 !„^°!!?!lT t , U : e m "* J k U :'^nie gauta žinių, kad anacijos dirbtuves.
Marininkų Prancūzijoje yra
rios pardavinėja cukrų, išduos dieną pasikėsinta nužudyti
PO AUSTRŲ IR, TURBŪT,
Iš Hague gauta žinia, kad
Premjeras Orlando parla 12,000. Yra ir juodukų kariuo
ženklus, sulig kurių krautuvės Austrijos imperatorių Karolį.
PO VOKIEČIŲ.
mente pranešė, jogei reikia ti- menė, kuri mūšių laukuose pa
galės cukrų pardavinėti savo TeČiaus tos žinios kol-kas ne Viennon pasiųsta keli kariuo
>
menės pulkai. Be to paskelb
kėties, kad austrai-ungarai sa sižymi.
kostumj&riams.
patvirtinamos.
BUVĘS CARAS PERKEL
ta proklemacija, kad riauši
RYMAS, biri. 24. —Iš ka vo veikimą atnaujins. JTems
Cukraus vartojimas susiau
Austrijos
ministerių
kabine
TAI MASKVON.
rės fronto pranešta, kad nuopagelbon eina vokiečiai. Bet, SUBMARINA PO KOVOS
rinamas prie išdirbimo saldžių tas nusprendė rezignuoti. Mi- ninkai kuoaštriausia bus bau
džiami.
Montello ligi jūrių, taigi visu ir tas nieko negelbės.
gėrimų, šaltakošės ir tt. ,
[PASPRŪDO BARCELONON.
nesterių
pirmininkas
von
Bolševikai prieš grūmojantį
Visi viešieji Viennos bustai
Piave paupin, 35 mylių ilgio,
Cukraus bus galima gauti Seydler sm rezignacijos raštu
Perėjusieji upę Piave aus
Bareelona, birž. 24.—Didelė *** pavojų prisidengia Ro- posenovės užtektinai
italai sumušė austrus-ungarus. trai-ungarai turės žūti arba
viso iškeliavęs karės frontan pas kariuomenės saugojami.
šitie didiiausioj€r betvarkėje pasiduoti. Paskui juos sunai vokiečių nardančioji laivė po
kioms dirbamoms namuose iš imperatorių.
Iš Amsterdamo parėjo ži
vaisių ir uogų košelėms ir
bėga skersai upę." Gi čiapat kinta pontoniniai tiltai. Nega kovos Tarpžemių jūrėse pabėnios, kad užvakar Ungarijos
Manoma,
kad
imperatorius
Berne, Šveicarija, birželio kitokiam' reikalingam mais
paskui juos užgulę eina italų li jie gauti maisto ir amunici- go čionai. Sulig tarptautinių
sostinėje Budapešte buvo di
prašys
von
Seydler
pasilikti
armijos ir muša bėgančius at W . Maistas skersai patvinu- teisių, laivė 24 valandas laiko 24.—Anot Berlyno laikraščio tui.
delės darbininkų riaušės. Ties
savo
vietoje
ir
sutverti
naują
1
gal austrus-ungarus.
geležinkelio kiemu policija su
upę siunčiamas lakstytu- gali išbūti neutraliam uoste. Zeitung Am Mittag praneši •Ė0t ——
kabinetą.
mo, buvusį Rusijos carą Ni- TUOJAUS IŠSIUNTINĖJA
Taigi plačiai išgarsinta Aus vais.
Tas reiškia, kad Austrijoje sirėmusi su darbininkais,
kalojų Romanovą bolševikai MOS KLAUSIMŲ KNYGE
trijos ofensyva prieš italus
stotis, aršėja. Dabartinai mi- darbininkai nužudyta ir 36
Toksai stovis negali ilgai MATYTA SUNAIKINTAS
iš Jekaterinburgo
perkėlė
baigiasi pačiai Austrijai bai tęsties.
ZEPPELINAS. t
nisteriai jau neapsiima valdy- sužeista.
Maskv
kadangi Jekaterin
—
siausiąja nepalaima.
^ftĘ. Jie nenori imti
Anot pnem^ra t * VIOBOJĮ- UaAami!
^
j ^ ^ , burgeįuR str j<* šeimyna bu
n, *birŽ.Vj24.—šių savęs atsakomybės. Jie mato,
Suprantama, dabar Vokieti
\VOTOTINA fcEVOlJU.
vietoj
,talai
palaidojo
5
tūta^
^
^
u
nuo Bjou 8unn
vo pavojus nuo ėekų-slovakų metų registrantams veikiai
ja gali netekti talkininkės, gi
CIJA AUSTRIJOJE.
kad vargiai Austrija galės iš
tančius
austru-ungarų
kareiS
ū
o
m
i
j
<
)
j
e
>
tenai veikimo.
'
bus induotos klausimų knyge bristi iš dabartinių vargų kla
Austrijoje gali uisipliekti re
matyta
pusiauvanvoliucija ir sugriauti dabarti vių lavonų.
lės, sulig kurių jie bus pas nų. Gyventojai badmiriauja.
Washington, birž. Su
denin panėręs vokiečių styri
BAILYS. kirstyti į skyrius. Šią savaitę Nėra duonos. Vyriausybė krei gautų iš visų pusių diplomati
nę imperatorių dinastiją.
nk orlaivis zeppelinas. Pagel
•
_ _
nių pranešimų, Austrija atsi
^'knygelės bus išsiuntinėtos vi pėsi į Vokietiją.
Tfcip bent buvo ir pramato- SUTRUŠKINTAS PRIEŠI ba nebuvo galima, kadangi jū
Kaus, birž. soms lokalėms komisijoms.
dūrusi ant pragaišties kranto.
res buvo pagavusi audra.
NINKAS.
ma, kuomet austrai-ungarai
Austrijos sostinės Viennos
23.—Labai -prastas patrijotas * t Klasifikacija įvyks pirmo
persikėlė per Piave ir kuomet
majoras, kur streikuoja pus Austrijos sostinėje atsikartoja
SUBMARINŲ ir niekingas žmogus esąs pa mis liepos dienomis.
talkininkų lftlrtt"?" ir patvinęs
Londonas; birž. 24.— Italų NEPAVYKĘS
antro šimto tūkstančių išalku tokie pat apsireiškimai, kokie
'
_ a._
vanduo BUTiaikiio pontoninius kariuomenė su anglų ir pran
sių darbininkų ir kur siaučia buvo Petrograde prieš pat .ca
tiltus.
cūzų pagelba sutruškino ausriaušės, mušė telegramą;Vokie ro nuvertimą. Viennoje betvar
Londonas
trų-ungarų ofensyva Italijos
tijbs generaliam kyartermeis- kė, gyventojų nepasitenkini
ITALAI SUSTABDĖ AUS fronte. Priešininkui nebuvo tijos, karės laivyno žinomas kius prasižengimus, bi tik pa Londonas, birž. 24.— Anot trui, generolui Ludendorff, mas ir nerimavimai.
TRŲ OFENSYVA.
Be šito, revoliucijos kibirk
duota proga nei įsismaginti. kritikas, kapitonas Persius, siliuosuoti nuo karei vi amo.
žinių iš Amsterdamo, vokiečiai kad šis maistu pagelbėtų. Bet
Bet kuomet tas negelbėjo ir giriasi, kad per gegužės mė Ludendorff atsake* jogei jis štys iš Viennos žaibo greitu
Ofensyva buvo pradėta 94 laikraštyj Berliner Tageblatt
Sakoma, vokiečiai eina pagel mylias ilgio frontu — nuo rašo atvmai, jogei vokiečių jau turėjo but šaukiamas, pats
nesį jų nardančios laivės nus visa širdimi norėtų Austrijai mu išnešiojamos ir į austrųbon austrams.
Asiago ligi Adriatikos jūrių. nardančių laivių veikimas pa save įskundė, kad jis krimi kandinusios talkininkų laivų pagelbėti, bet kad pati Vokie ungarų armijas. Nestebėtina,
naliais tikslais užpuolęs vieną 600 tūkstančių tonų intilpimo. tija yra blogam padėjime tuo jei vokiečių kaizeris yra už
sirodė visai nepavykęs.
Anot
pranešimo
iš
Rymo,
Rymas, birž. 24.— Austrųdraudęs savo kariuomenei tu
pačiu žvilgsniu.
Su nardančiomis laivėmis 12 metų mergelę. Sakė, verlokaliai
susirėmimai
tęsiasi
iš
nngarų ofensyva Italijos fron
Vokietija buvo maniusi badu čiau jam eiti kalėjiman, kaip
__ Amsterdam, birž. 24. — Iš Copenhageno tečiau pas rėti artimus ryšius su Austri
ilgai
upės
Piave,
kur
italai
te pagaliau pabaigta. Ją sus
numarinti Angliją. Šiandie kariuomenėn.
kui gauta žinių, kad Vokieti jos kareiviais.
Bulgarijos
ministerių
pirmi
kontrofensyvomis
atsiims
sa
tabdė narsioji italų kariuome
Austrijos sostas ir vyriau
paaiški gi, kad tasai žingsnis Suprantama, jis uždarytas ninku paskirtas Malinov, kurs jos vyriausybė nusprendžiusi
vo
buvusias
pozicijas.
Taippat
nė su talkininkų pagelba. Da
buvo klaidingas, nes neatsiek kalėjhnan, kur turės išbūti kituomet priešinosi, kad Bui-' Austrijon pasiųsti 5 tūkstan sybė atsidūrusi pavojuje. Tuo
visnr
ten
tęsiasi
artilerijos
bar kuone visur italai atakuo
tas tikslas.
mažiausia keliolika metų.
čius tonų javų iš savb milita- labjau, kad jau ir pats minis
garija
stotų
karėn.
veikimas.
Austrų
ungarų
ata
:
ja priešininką, kurs atsidūrė
rinės atsargos. Daugiau jokiuo terių kabinetas rezignuoja.
kos
atmušamos.
3
5
=
r
—
=
labai blogan padėjiman. Vie
Vietos diplomatai lukeriuobūdu negalinti.
Karės
kritikai
tvirtina,
kad
tomis priešininkas desperatiš
Bet 5 tūkstančiai tonų Aus ja didelių atsitikimų, kokie tu
Vokietija
savo
talkininkės,
at
kai stengiasi prasimušti išėji
rės įvykti Austrijoje.
trijai, tai tik lašas jūrėse.
sidūrusios
blogan
padėjiman,
mus. Tečiau tas nepavyksta.
Priešininko sutruškinimui neapleis. Pasiųs savo kariuo
italai labai mažą dalį atsar menę ir atnaujins užpuolimą,
f
ypač prieš Venecijos lygu
gos panaudojo.
mas.
AMERIKONAI MUŠA VO-! BOMBARDAVO VOKIEeig
>~ .r >w
Ždnovai tečiau sako, kad da
GELEŽINKELI.
KIEČIUS MARNE FRONTE.
>i#
^
bar austrams nepagelbės nei
vokiečiai-. Dabar jiems bus ne
Paryžius, birž. 24. — Anot
Paryžius, birž. 34.—Ameri
*^*
Isonzo frontas. Dabar italai
^ — » * »«konai pagaliau aną dieną sa laikraščio La Liberte pranešiyra pačiam stiprume.
vo smarkiu užpuolimu paliuo- mo, amerikoniški lakūnai bu
savo Belleau mišką, ties Mar- vo nuskridę ant vokiečių teri
Atl**iiko Uostos, birž. 24.—Čia Paryžiuje gauta žinių, kad
ne, nuo vokiečių užplūdimo. torijos ir ten bonroardavo
parkeliavo iš Vokietijos keli ame italų frontan vokiečių kariuo <% -*»•*?w v^»»k ^ įjį0ttto
Užpuolimas buvo trumpas ir Metz-Sablontz geležinkelį, kur
rikonai. Jie pasakoja, kad Vokie menė jau siunčiama.
tijos gyventojai ir kareiviai badsmarkus. Sunaikinta visi vo pakėlė didelį gaisrą.
Nesvarbu, kas ten įvyks to--«
mirianja. Vokietijoje neišvengtina lesniai. Bet šiandie yra žino
kiečių kulkasvaidiių prisitaiSUSTIPRINTA MARNE
revoliueija.
symai.
ma, kad italai su talkininkų
, jp( W
LINIJA.
Kitose vietose Marnė fron
pagelba yra sumušę austrusWo$hington, birt ?4.—Iš praungarus ir jų ofensyva sukoii**?\ ft'
te kol-kas ramu. Oras šlapias,
nešimų iš karės lauko sužinoma,
Washington, birž. 24.—Gen.
*3
debesiuota. #
.
kad vokiečiai vakarų fronte pasi neveikę.
Amerikonams pasidavė 19 Pershing pranešė, kad sustip
ruošę naujon ofensyvon.
linija
— Londonas, birž. 24. -~
metų vokiečių kareivis. Pasi rinta amerikoniška
sakė nenorjs kariauti. Pažy šiaur-vakarCose nuo ChateauMaskv, birž. 24. — Bolševikų Buckingham rūmuose Angli
mėjo, kad* vokiečių kariuome Thierry.
y^^v
uiaienių reikalų komisaras tvirti jos karalius apteikė karės me
.!U fHtflfl
*%}
Smarkiai artilerija veikla
nėję pasklydusios žinios, jogei
na, kad bolševikai įveiksią ir nu daliais 300 savo kariuomenės
oevre, Vosgese ir Chateauamerikonai yra baisus ir pav
oficierių ir 20 moterių, slauginkluosią čekus-ilovakus,
Tkierry apylinkėse.
Kanados prielorlaivinėe ar mota*. Pakėlus aliarme kanonieri&i bėga prie savo armotų. jingi priešininkai
jų.
eina prieš bolševikus.
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teises, ir negriauna j į pama
" r \
-ša. : r.i .f**
tų, einančia iš žmogaus pri
gimties ar iš Dievo apreišlttNuolat'ir vis smarkiau-kal pasipriešinimo linkmėje, tuo mo.
DALYVAUKITE K O N T E S T E
LILTIVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
LfTHUAlflAJI DAILY FlfcEEIfD
met
jie
yr«
naudingi.
Gi
bama/ apie lygyti^
Ypač
Sveikoji demokratija luo
ROV* PLATTJTA BELHL O t t A I
"DRAUGO"
Etea kasdien* Išskyras nedėldĮenlas.
Pnhtfehad Daily eizoept Sandays by smarkauja tą žodį pagavę mu- pavojaus pilni tie principai mus
A ŪKŲ
visuomenėje sutvarko,
PREMUMERATOII KAUTA:
DRAUGAS prBLISHTTO OO., Inc., sų cicilikai ir tais šūksmais tuomet, kuomet juos imama suskirsto įų jėgas, sukoordį?
I keletą mėneeių turi būti perduota Urą u i
ts.eo IROO W. 46ta Bt^ Chicago, Dltnols.
konstrukcijai,
statymui
visuo
neblogiausi
bizni
partijai
ir
noja,
sutaiko^
sutartin
suve
f'tsrt me«9
$2.00
MeKinley #114. EstabL 1008,
$25,000.00.
_
menės politinio ar socialio gy da su visa likusia visuomen*.
sau pragyvenimą padaro.
Perkant atskirais nameliais po 2c.
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neS ge
TERMS OF SUBSCRIPTION:
Prenumerata mokas) iškalno. Lai
Syeikoji
demokratija
»embvenimo.
Kad
žmonės
sau
lengviau
kas skaitosi nuo ulstrasymo dienos,
rą pelną.
5 00
toja visus vienu mastu, kaip
as nuo Naujų Metų. Norint permai One year
•j
•
•
*
pagauti,
visokie
minių
kurstyLaisvoje
visuomenėje,
kur
Vienas Seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau,
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Sbt montha . . . * « . « • • « • • * • • • . $ 8 « 0 0
pas socijalistus, kad yra, bet
tojai
ir
tolygus
"veikėjai"
gyvenimas
žmonijos
geidu
senas adresas. Pint jai geriausia siusti Thoraday's Editioa . .7
$8.00
kaip vieną šėrą.
>
apie lygybę Aukauja daug tuo liais yt kokiu smarkiu verpe vien rūpinasi visų lygiai liuotiperkaat krasoje ar ezprese "Mone>
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą
At
Ordar" arba įdedant pinigus \ re«i»
WBWS-STANDS 2c A OOFV.
met, kuomet kalba žmonėms tų sukas, kur visokia energi su naudingu, produktivišku
biznį
struotą laišką,
I Advertising rates on appUcation.
apie valdymą kitų, apie ėmi ja, liuosai įtempta, kur kiek visuomenėje veikimu. Tikro
Broliai katalikai ir seeem kftfelikfarJ "Imkime
9
t i
mą valdžios į savo rankas ir viena inicijativa ir pasiriži- ji demokratija nieko nestab
savo dienraštį j savo rankaa; patapkime jo savinintt., gi tyli jie tuomet apie ly mas laisvai bujoja, niekuomet do, nes visur remia veikimą
kais."
16U0 W . 461 h S I .
Tai. MclTmiey 6114
CMcagO, UI. gybę, kuomet reikia tiems pa nesusilauksime lygybės, m*]™ visur gajumo ieško.
Vi.
Dfcbar eina tenJrtyii&H-fctmtBBtag; kur* baigsis
tiems žmonėms minėti apie pačių žmonhjl prigimtis nely šoks despotizmas ar tai mo
31 d. spalių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti
paklusnybę valdžiai, apie pil gi, nevienodi geiduliai, ne narchų ar soeijalistų nukala
arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai
dymą
tų
priedermių,
kurias
x
visuomenei
tam
tikras
for
vienoda
energija,
nevienoda
Pirmadienis, Birželio 24 d. Šv. Jonas Krikštytojas,
žmonės,
valdžia visiems suskirsto ir tt. inicijativa. •
mas, kaip kokioj liejykloj, ir
Antradienis, Birželio 25 d. šv. Vilhelmas,
Visi dalyvaujantieji konteete- komitetai (*rfea
Norėdami žmonėms patikti,
tose
formose
laiko
žmonių
gy
Sveikoji, ne cicilikų svajaE pavieniai), kontesto laikui 1 pasibaigus gaus dovanų
K—
• » * * - X jų geradariais pasirodyti ir jų nėmis remiama
demokratija, venimą, įnešdami į visuomenę
tani tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. B e to dar
širdį pagauti, kad po to jau vien eina prieš nelygybes, ku- štyvumą, kai kokį sustingi-, ! tiems kontestantams (komitetams, ar pavieniams),
=
ją savaip valdyti, cicilikai. rias įveda visuomenen pats mą, gi tikroji demokratija to | kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų. į Sėripluzdami prieš visokią val žmogus ir jis savo liuosa va viso nepripažįsta, skelbdama
ninkus kartu su gatavais pinigais—tie gaus dar ex:•:
! # • • • » !
džią, aklai iškelia lygybę ir lia suskirsto žmones nely lygyfcf ir ji dorą fygią visiems —. tra dovanų.
čius
kol
bolševikai
nesusitaikė
GAL TALKININKAMS ATSI
be atodairos visus žmonės ly giais, sumano visokias privi Jaisvę duoda, netrukdydama I
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giais, .vienodais* prie visoko legijas, skirtingumus ir visuo jokią .gajumo,-jokios inįeįjati- =
DARYS KELIAS RUSIJOJE. su teutonais.
kopijos "Draugo'' už dyk^—pagal nurodyti*
tinkamais
garsina,
ir
tuo
pat
menę savaip luomais išraižo. vos ir jofcios * energijos. , Tad
Po^šito eekai-slovakai stip
adresų patol, pakol " D r a u g a s " eis.
demokratija
eina svekoje" demokratijoje spindi
Rusijoje visai netikėtai aik riai susiorganizavo ir mėgino tamsiuose žmonėse sudaro i Tikroji
2*oji DOVANA—knygynas u * $100.00 k 3
štėn pasirodė naujas veiksn 's per Siberiją nukelianti vaka nuomonę, kad visi lygiai tin prieš visus kreivumus,, ku visu gražumu ir pilnumu vi
ka valdžią turėti savo ranko riuos padaro žmogaus valia, sokios4 energijos, visokie ga s
" D r a u g o " kopijas u* d ^ k į
—čekų-slovakų
kariuomenė. rų frontan, pas talkininkus.
se, kitus valdyti, visuomenes gi niekuomet toji demokrati bumai ir jų visokios atmainos, |
8-ioji, 4 - o j į 5-oji, ;6-oji, 7-oiį, 8-oji, 9-oji ir
Toji kariuomenė pirmiausia Šitam jų žingsniui pasiprieši
ja nesistato prieš tokią žmo kaip tokiame gražiame gyva |
gyvenimą vesti ir tt.
10-oji dovana—po 3 "Draugo?' kopijas u i dyką
Rusijoje paėmė miestą Sama no bolševikai vokiečių prikal
nurodytiems asmenims.
Tokie išvedžiojimai sužadi nėse nelygybę, kurioji kilsta
me organizme viskas, prade
1
rą, paskui miestą Ufą ir pa binti.
Čia eina dant nuo smulkaus iki stam I
ATSILIEPKITE!
na miniose gerus apetitus iš pat prigimties.
Tuomet čekai-slovakai atsi valdyti kitais, pačiam gi būti visokie žmogaus prigimties
galiau užėmė žymią dalį, nes
Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų ^
biausio daikto, įstabiai ir tiks
1,250 verstų, Siberijos geležin suko prieš bolševikus ir šituos liuosu nuo bile kokios val gabumai, palinkimai, nuovoka liai susidėsto.
Rašykite šiuo adresu.
turbūt
suvarys
ožio
ragan.
Su
kelio. Pareina žinios, kad da
savo priedermių, atsakomy
džios ir autoriteto.
"DBATOO" K0NTE8TJHĘ
Lygybė parodo savo svar
.•••.
Illinois.
bės
jausmas
ir
tt.
Tų
visų
tuomi
pasibaigs
socijaHstiškas
bar čekai-slovakai jau perkir
1800 West 46th Street,
*•"•*
Kitais
valdyti
geiduliai
bumą ir naudinguiua tuomet, 1iimiiiiiniimiiiiiiiiiinutuiMsHiiHiumHiuiMiKimimHHii
.**-» v ''. t
tę susinėsimus Rusijos su Si- "rojus'' Rusijoje.
žmogui begalo tinka. Nuo žmogaus prigimties jėgų nie kuomet reikia padėti pamatus
berija. Rusijos bolševikai ič
pat lvcipieriaus laikų tie gei- kas, jokia, prievarta negal valdžiai, kuomet relftia visuo jų vietą iš angsto
su 1
SEntVįaitivi į;.
4
stabdyti
ir
neprivalo.
Tad
i
Siberijos negali gauti jokio TAUTOS VALIOS IR GARBĖS dūliai aiškus. Aldai pagavę
menėje nustatyti patį princi- sitarus. Taip daro socijatikroji
demokrari
su
savo
žmogų šiandie jie teikia tokią
pa valdymo, kuomet reikia su- listai k jų rėksniai. Savo
maisto.
Lietuvos Tarytos Skundų
GINĖJAI.
lygybes
principu
nei
nekėsiteikti valdžiai galę; čia reikia kaujama lygybe įkaitina žmo Komisijai teko patirti; jog
pat jam peklą, kokią pateikė
Šitie centralinėj Siberijoj
nas
prieš
prigimtį,
o
jei
kėsi
visų lygiai iki kiekvienam vi nių jausmus, gauna jų balsų O$ero8t'o įsakymu kfeirvieRuošdamiesi į savitą savo andai lycipieriui.
atsitikimai talkininkus labai
nąs
tad
visuomet
skaudžiai
suomenėje balsų, nes tik tuo paramą ir gauna gerą džiaba, nam žarogui turi būti palieka
Rusijos šiandie visuome
pradžiugina. Pačiam Wash- tautos gyvenimą po šiai karei,
klysta
ir
visuomenei
kenkia.
met esant lygybei gal įvykti kurio šiaip jau, sveikai daly ma po 2 centneriu grudų, gi
nės gyvenimo pekla tai akyvai
ingtone čekų-slovakų veiki privalome pasirūpinti ir tuo,
Šviesesni
gabumai,
galinges
visų pritarimas tam principui kams einant savo protu ir pa sėklai po 4 bentn. dešimtinei
parodo.
kas
gins
mūsų
tautos
valią
ir,
mas skaitomas geru daiktu.
nė energija, stipresnė inicija ir jo parama. Gi renkant jėgomis gauti negal. Taip
Šaip ar taip patinka žmo
kas
joo
garbę
nuo
užpuolikų
tiva nuolat kilsta į viršų vi žmones tai valdžiai, tariamoji atsitiko su visais Rusijos "so (2 centn; mūsų margui).
Ačių eekams-slovakams Sibenėms, kad kiekvienas anot so
Sviesto nuo kiekvienos kar
suomenėje it bujoja, sudary lygybė visoje savo grožėje ne vietais", kuriuose viską vaido
rijoje ir pačioje Rusijoje gali gins. ^
eijalistų gal boti valdymieriu.
vės apskritai, nustatyta* imti
virsti kitokie laikai. Gal tuo- ' Savaimi kilsta reikalas tu- Kiekvienas tad ypač tamsesnis damos visai natūraliai visuo gal pasirodyti. Nevisi lygiai net tokie, kurie nei rašyti nei
per savaitę po K vokiško sva
met butų galima talkininkams į rėti kariuomenę taip, kaip ją brangina tą soči j ai i s tų skel menėje luomą žmonių gabes tinka vaidyti, nevisi gal būti skaityti nemoka. Taip atsiti ro; 20% numetama uitruknten įsimaišyti arba kitokiuo turi visos kitos tautos gyve biamą lygybę ir laukia progos nių, žmonių energingesnių, kandidatais į valdininkus, nes ko Rusijoje su Kapsuko ai sierotkarvėms. Pieno ėmimo
ne< visiems yra reikiamų ga dermonyste, taip atsitink* ir normos nustatytos maždaug
būdu sulaikyti pragaištingą nančios valstybės gyvenimu. kada jis pats ar jam lygus žmonių vikresnių ir tt.
Šioje prasmėje luomai neiš- bumų, kad būti gerais rėdyto pas mus su mūsų cicilikais.
Šia gadyne pas mus tiek vi vargšas paims valdžią į savo
vokiečių veikimą. Tąlkininsausio — Jįovo mėn. po %_Utjais.
Visur
reikia
specijalisvengiajpt
ir
jie
laikos
pat
kams ypač svarbu tas, kad šokių agitacijų ir nesąmoniųj rankas ir nustatys "rojų"
Visų lygybė ir surinkimas ro savaitei, balandžio — « B tų,
žinovų:
muksle,
prekyboje,
visų balsų, minia, negal niefto gužėr-mėn. po % lit.. birželio
Rusijoje neįsigalėtų vokiečiai, j prikalbėta apįą inflitarizmą, i ant svieto jei ne visiems, tai nuoseSumu ir tvarka visuo
amatuose
ir
t
t
.
-^
tokių
pat
gero nusverti ir reikšti pačia* po 1 lit., liepos — rugsėjo po
tiek visokios marmalienės čia bent sau ir savo artimesniems menės gyvenimo, kuomet vi
Iš pranešimų paaiški, kad
speeijalistų
reikia
ir
visuome
me valdyme, negal parinkta iyt l i t ir toliau veTmažyn po
privirta, kad mūsų visuome draugams. Taip to "rojaus* suomenėje iškilsta vis naujos
čekų-slovakų kariuomenė nenę
valdyti.
valdžios sąstatos nei nustaty* 1 ir % litro.
nėje ataušo net nuovoka judi laukia visi cicilikų mulkina ir naujos pajėgos, kurios tuos
uiUgo paims nagan bolševikų
Kvaila ir vien monkinanti ti
jos
kriterijų^ ir
tt,
Už svarą sviesto mokama 2
namojo čia dalyko. Neteko mieji vargdieniai, taip jį sau luomus stiprina ir jiems gaju
valdžią Rusijoje. Jei tas įvyk
atrodo soeijalistų lygybė, ku lygiai kaip kokio žmogaus- su m a r k i u £., u* geresnį mio
girdėti kalbant apie čia mini taisė Rusijos proletarai, ir mo teikia.
tų, tuomet Rusijoje su bolše
Klysta cicilikų skelbiamoji rią jie visuomenės valdymą, rinkimas ir žinojimas visokių centrifugos 2.m. 50 f. Baltuomą dalyką tiek, kiek kalba taip jojo nesusilaukė, suteik
vikais pasibaigtų viešpatavi
ma apie kitus mūsų tautos dami vien progos gatvdfe rėks demokratinė lygybė, kuomet ji jos gyvenimo vairą žada ati dalykų ir faktų neparodo to suojamos, bėdinos ir didelės
mo dienos ir vokiečiams.
žmogaus gabumų kitus mokin šeimynos.
dalykus, kuriuos rengiama ar niams ir minių suvedžioto reikalauja, kad minia pati duoti ar net atiduoda visom**
e
Washingtone jau senai bu timai ateičiai.
jams patapti šalies valdyto sau butų visu kuo! Istorija visuomenėje viena tom s ir jas. t i
Kiaušinių, kovo mėn. t o n
šių
dienų
cicilikiško
demokra
lygiomis Čia. garsina. Tiesa,
Tikroji, demokratija naudo- būti imama nuo vištos per mėjais, kaip kad toj pačioj Ru
vo tvirtinama, kad vokiečių
Militarizmas,
kaizenzmas, sijoj y m
tiškumo Rusijoje ir istorija jų žmoneliai nuo tokių gerybių iš jasi lygybe, kad valdančias vi nesi po 6 kiaušinius, o
viešpatavimas Rusijoje turi
carizmas taip visus įbaugino,
Tariamoji cicilikų J'lygy įvestos lygybės kitur parodo* socjalstų laukiamų linksmai suomenėje jėgas stiprinti, o balandžio ir toliau po 2 kiau
pasibaigti. Ieškota priemonių,
kad nei kalbėti ilgai neduota bė" ir šauksmai apie jąją nie kad soeijalistų lygybė, kad ir apsvaigsta, bet tuo apsvaigi ne tam, kad jas naikinti, kaip šiniu per savaitę. Už kiauli
kokiuo būdu rusų tautą pri
tiems, kurie, rodos, pernai ko kito niekuomet nedavė ir krauju ir ugnimi įvesta, nie mu viskas ir baigiasi.
kad socijalistai skelbia. Svei nį mokama po 12—18 fėn.
versti išnaujo stoti prieš vo
kur negal užsilaikyti
Prisi
metą mūsų spaudoje buvo be duoti negal.
B^t-A.")
Iš to, kad kekvienam iš mū koji lygybė tam yra, kad i i
kiečius. Ir štai toji priemonė
pradedą tą mūsų kariuomenės
Visų lygybė, patvaldystė klausiusi minia apie visokias sų rupi gauti teisingą teisėją, minioss & visuomenės apačių
—
,
M ^
visai netikėtai atsirado. Tai
klausimą gvildenti.
PABIR2IAI
minios, — aplamai imant, soeijalistų lygybės ir pati pri- sumaningą advokatą, gerą gy
čekų-slovakų
kariuomenės
išrinkus
kilniausias"
ir
sveikaip paprastai cicilikai jas sišukavusi toji minia, grįžta dytoją, vsai negalima sakyti,
(Panevėžio apste)*
Šiaip
ar
taip
be
ginkluotos
veikimas prieš bolševikus^
pajėgos neapsieisime. Visi vi skelbia yra vien apgaules atgal prie pasmerktos nelygy jog visi lygiai galime būti ge inausi&š padegąs, kad jas Į
Kiek žinoma, ligšiol bolševi sokių soeijalistų išvedžiojimai šauksmai monkinti lengvati bės, luomai vėl susidaro ir jau rais^ teisėjais, gydytojais, ad valdančiųjų eilės įtarpti.
Mūsų kaimas nedidelis, vos
tuomet
pastovesnė
tvarka
kai aprūpindavo vokiečius ir apie visokius miltarizmus tie kius ir neišmanėlius.
vokatais. Taip gi iŠ to, kad
Tikroji lygybė nepripažįsta J12 kiemų, iš kurių iĄ du paa.
maistu ir kitokia karės me sa šiaip jau žmones baugina,
Tie principai — visų lygy
visiems mums rupi, idant jrisi minios viršau&Jri jos. patval- siturinčiai gyvena; Dar rusų
Kuo toliau siekė soeijalis musų^riekalai lygiai gerai bu valdystės, nes- tai pragaištin- J ^ 8 turėjome liaudie* Modžiaga. Be to dar pasklydęs bet neprivalo užmigdyti bud bė, minios patvaldystė — tiek
gandas (suprantama, nepa resniuose to mūsų kariuome tetur vertės, kiek*jie pasiprier tų skelbiamoji lygybė* tuo tų visuomenėje vedaini, ir kad gayra.
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(rusišką); ji Įfnd*jo
toliau
grįžtama
atgal
prie
ne5
šina
ir
atsveria
visuomenėje
tvirtintas), kad vokiečių ka nės dalyko.
visi mes, visas visuomenės vie S* ™*
x
Ūkininko V. Grigo trioboje.
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ly^rbės.
štai
Rusijoje
gre
dirbtinas
kaikurių
gyventojų
natos turime lygias teises
riuomenėn atsidūrė daug rusų
Visos numos viršumi ir M o f c y t o j i m > ,aokytoja - rusė,
Imsime gyventi savitu gy privilegijas, kiek jie atsveria sia pavojus grįžti prie skauNuo
laisvai gyventi, negalima' tvir josios patvaldystė vien nau kuri išbėgo Rusijon.
kareivių. Tuos kareivius vo venimu. Turėsime ir savo vi
džioT monarchijosT kurios tinti, kad visi mes lygiai tinka* dojasi tam, kad pasipriešinti, 1817 ra. gruodžk) 1 d. pradėjo
kiečiams davė, suprantama, suomenę ir su svetimomis bu absoliutizmą vieno valdovo—
:
kaip tik ir kratytasi socijalis*
bolševikai. Nes šiandie bolše sime visokiuose santikiuose. Iš< kontrole visos visuomenės, tų lygybe. Sveikoji demokra me .tuos visuomenėje reikalus ir atsverti vieno žmogaus vir vėl gyvuoti mūsų sodžiuj mo
kiek jie prieš valdžios sauvalę
vesti, tvarkyti, globoti, kad vi šui ir jo patvaldystei, kad nu kykla, tik jau lietuviška. Mo
vikai gyvuoja tik ačių vokie visų pusių mus apstos viso
pastato visos visuomenės bal tija skelbia visų lygybę;, bet si mes lygiai tinkame imti čia
kytojauja A. Juzėnas (Fanfcv.
versti
despotizmą.
čių kaizerio malonei. Todėl už kie kaimynai — kifbs tautos, są*
nenušluoja nuo žemėse veido valdžia į savo rankas valdyti
«.
r liet. gimu. V kl. mokinys).
Šiaip
jaur
gyveiihną
tvark>
tai tokie Leninai arba Trocluomų.
Ji
vien
j
*
s
valo
nuo
Kitaip sakant, kuomet tie
sų savo įvairiais reikalais ir
Buvo prisirašę vaft$ virš
visuomenę savo galva.
ti
ir
vesti
minia
netinka,
nes
faai uz tai tnn atspoket, ^ ^
visokių
kreivumų,
kuriuos
at
Rupinsimės
gavimi>
principai— visų% lygybė, pat
Lygybės čia negal boti? Vi tverenčios, kon^ruktivės pa 50, bet dėlei buto ankstumo.
fauzenm
jaunesniems reiks laukti iki
Į leisime visokius įstatvmus, valdystė mimos - veikia ne neša žmonių valia, liet nesi- si lygiai negalime valdyti.
jėgos,
organizuotai
veikian
tir
vasaros.
Privatiniais keliais, be to p a ž y m u s , visokeriopais bu- 8* W
dvasioje, blogumui kėsina prieš jųjų naturales Ne visi tinkame. Gyvenimas
čios randasi augšČiau minios.
pranešama, kad jei ligi Naujų d a i s p a r o d y s mmų
•4.
Lanko ją dabar 36 aokt, iš
v a l į a įr
verčia visus lenkti galvas , ^Skelbiamoji minios Ivgybė
talkininkai nesulaikysią- ŪOT&i Kas privers, kad tiems jomis, kas mūsų visuomenę! kariuomenės tautai negalima pnes gabesmuosius tam renca- g f t o g m i m o ę v i r § u į r
^ ^ kurių keletas visai maiai te
Rusijoje vokiečių veikimo, m u s ų teisingai nustatytiems apsaugos nuo* tų kaimynų vi. apsieiti.
lud ir specijalistus^ Susirinkę dyste vien pragaištį nešė-ir supranta lietuviukai (leni»i).
tuomet bolševikai kaizeriui norams .valiai niekas nepastotų sokuų užgaidui Maištus tų,
Keletas rengiiH į? Panev^,
Girdime, kad kitos tautos žinones, l^gQs tarp savęs, mi neša žmonijai ir tautoms. Tad
viską pavesią.
ž i ė ^ e ^ M ų . gmmamją.
keUą, kas privers* kad visos mu kurie dabar jau nėr* patenkhv mūsų likimo drauges, savo nia, kurią dažnai valdo visoks ne apsigaukime su lygybe.
Prie mokyklos yra maiše
Todei dabartinis čekų-slo- sų tautos valia butų pildoma, ti Uuosa Lietuva, lengva bus kariuomenės klausimą padėjo ūpas ir visokie, kartais žeians
J. ĄGŪW.
geiduliai,
sudaro
vien
dide
Mygynėlis, bet-^pylil*ee so
vakų armijos veikimas Rusi kas apsaugos, kad mūsų gyve- susilaukti, kuomet tos dva- eilėn.kitų savo svarbių daly• M B
lius žmonių susirinkimus, bet
džių jąunucaj»fiė Sėdit- įtai
joje tikrai pradžiugina talki nimo bėgį nedakytų nei mūsų" šios žmonėms šiokia ar tojjiaj klj; i r t a s kariuomeiiės orgaš
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joks kad ir didžiausias susi
kyti didesfcį; ne tik vaikau*,
ninkus.
pačių visuomenės degeneratai, prievarta reikės boti liuosos nizuoja pas save ir svetur.
rinkimas uegal sudaryti neį
Politiškų prakalbų p. A i
bet taip pat ir suaugusiems.
Pas
mus.
gi
to
nwikalo
kaip
Čekai-slovakai — tai Aus nei kaimynai. Kas gins, kuomet Lietuvos paduoniais ir gyven*
vieno didelio žmogaus, nei vteMat, mosų jaunue«enė jau
M. Račkaus.
if
nematoma.
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yi^
^
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trijos kareiviai. Karės pra mūsų tautos garbe valkios jos {[ nmM
di( Ti0) nei
w r i m s t a n t „e a p k engerokai susipratus; pradeda
Brookiyn,
Jff.
Y.,
biržeMo
25
džioje jie dideliais būriais pa
rimtai pagvildenti tarp kitų gio, nei veino politikos mil
vietoj kortų imtt knf***? ar
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tarpe.
Tie
visi
dalykai
d.,
vakare.
bėgo Rusijon arba mūšių me
dalykų ir šį klausimą: kas^ pas žino ir tt. Tokiuose susirin
ba laUrrmšli.
MM
iškelia
klausimą
kas
mūsų
Kas norės į^p. Bačkų kreipį
*•*•
tu pasidavė rusams. Jie pas mybę. Iš visų mūsų pusių
mus laisvoje Lietuvoje bus kimuose galima kalbėti apie
kui įstojo rusų kariuomenėn rr esant visokiems kaimynams su tautoje deramą drausmę pa mūsų tautos valios sargu ir tuos žmones, jų jėškoti ir pe-Įties, lai rašo į* "Garso" red, »a«U iv B Q S 4 J I W
v«ikė prieš austrus ir vokio- savo įvairiausiomis aspiraei- laiky?. Jrtrodo, kad be savo nmsų tautos garbės ginėju.
piršti
-avę
ar
kitą/ į 456 Grąnd St., BrookJj©, N. T. i t t Iki.
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Tarpe jau laikraščiuose paNaviekas* P. (ktažiaskis, M šiai lietuviai'
minėtų 25 metinių sukaktuvių,
Juškevičius, P. Zsbansevičiuą ir sėmenis.
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bus neprošalį paminėti laik
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nas, O. Martušaitė, J. Lasnau(Sedos apskr.).
las Krušas, 3230 Auburn a ve.,
mis sukaktuvėmis yra 25 me
SUSIRINKIMAS.
skas, L. Mockus, L. Navickas,
Ckkago, HL
RICINE, WtS.
• • v samaniams ir Jritiems išga- tinės sukaktuvės šv. Kazimie
—
i
Vasario
3
d.
vietos
mokyto
Pirm. Antanas
Nausėda,
ro parapijos gyvavimo ir jos Birželio 18 d., Šv. Jurgio pa* A. Steponavičius, P. Daugėla, jas Žadeikis buvo surengęs
^..
moms.
.
Vietos lietuvių kataliktt
klebono gert), ktm. J. J. Sut- rapijos svetainėje, draugijų J. ir U. Bapainiai, D. Adomai- čia vaikų vakarėlį. Mokiniai 1658 Wabansia ave., Chicago,
Čia
ne
koks
vietos
lietuvių
aįtmleidimas
{katalikų šmeižimas.
Saugok kaičio kunigavimo ir klebone^ sąjunga' *' Katalikų Vienybė'• čiukė, O. Q«dg««idleiJė, O. suvaidino
feomedijėlę
"J I1L
Karpavičienė," K. Poeienė, R.
uuo t©*. Dieve.
Bet grynas vimo tai parapijai.
1
mokslą'' ir p&s&ė datrgiatf]
rlce-pirm. Pranas Verj*
turėjo
susirinkimą.
Pirmiau*
Maziliausklen^,
O.
Žaukaitie•tojo afenraifco •' Draugo'
Birželio 18 d- k m. minėtoji
nei 30 eilių; mokinių choras, ga, 4539 So. Marahfield ave,,
gmti.
itytoįai turėjo progą pasiparapija šventėr tas dvilipes šiai skaityta protokolas iš ku nė, J. Petkus, B. Tarvydiene, mokytojo vedamas, padaina
Tik pagalvojate, kas Čia sukaktuves.
Iškilmingas šv. rio pasirodė daug vykdinan B. Butkus, J. Vaičekauskas, vo 16 tautos dainelių. Pan CMcago, DL
t y i i a p i e prakilnius vietos
šiandie veikiasi. Čia yra ken mišias laikė pats gerb. jubi čių naudingi dalykų-dalykė- M. Ęyleškis, P. Jusaitis, M.
lietuviu katalikų darbus. Vie
kui ėjo žaislai.
Mokyklos Nut rast. Julijonas Šliogeris,
šiaudadušiai
" tautininkai*\ liatas kun. J. J. Sutkaitis; lių idėjos dėlei. Užsiminė apie
tos katalikam* visais laikais
Sermulis, G. Kaspariunas, Iz. kambarys buvo papuoštas ža 1424 So. 50th Gt, Cioero, DL
Juokdariai tvirtina, kad išvi choras po vadovyste p. J. liepos 4 d., kurioje reikės iš
netrukdavo darbštumo ir pa
Mozeris, J. BudreviČius, S. liais vainikais ir tautinėmis FiiL rast Al&s Dargią 7%
so jų yra pusketvirto. Tas Jankevičiaus ir orkestrai pri
vietos lietuviams numaršuoti į Masiulienė, P. Lazdauskas, M. vėliavomis,
sišventimo kaip Bažnyčios,
W. 18th s t , (Mcago, BL
nesvarbu.
Ir štai šitie keli tariant gražiai giedojo; gerb.
taip Tėvynės naudai. Lietu
McKinley Park. Kaip prie pa- Vasiliauskas, J* Valtis, J. Rai
tautininkai jau pradeda čia kun. J. StrimaS pasakė iškil
Iždin. kun. Antaarafl Stasiu
vių katalikų pasišventimu il
ALSĖDŽIAI,
vadovauti katalikų miAtt, di mei pritaikinta pamokslą. Žo rodavimo galutinai prisirengti šis, A. Adomaitis, P. Rastausga? laikas gėrėjosi ne tik ki
kynas, 2634 W. 67th St^ Ghidelegatai žadėjo ant kito su kas, K. Ruzas, J. Žukas, J.
(Telšių apskr.).
deliam žmonių skaitliui.
džiu
pasakius,
buvusiam
baž
tą, kolkmijų lietuviai, bet ir
cago, UI.
Antai birželio 10 d. buvo nyčioje laike pamaldų kilo sirinkimo plačiaus papasakoti Rimkevičius, J. Trašauskas, A.
ptfys svetimtaučiai. Čia lie- sušauktas x vietos lietuvių, su
sužinoję iš centralinės komisi- Latvienė, G. Klimavičiuke,
Čia atsirado labai daug va
DIREKTORIAI:
tfcviai katalikai svetimtaučių sirinkimas apkalbėti Ištiki jausmai prie AugšČiausiojo jos.
gių.
Pradėjo
vogti
arklius,
B.
Plaeaitė,
M.
Pravaitis,
Pet.
Visi Chicagoje,
akyse tftrvo pelniję pagarbą. mybės Dienoje (liepos 4 d.) dėkojant, kad susilaukėm 25
svirnus
ir
kamaras.
Keti
va
Paskui
prįėjp
svarstymas
apie
Ts§zagolskis,
J.
Babianskis,
metinių sukaktuvių dirbdami
Juos buvo galima išskirti di- apvaikščiojimą.
Frank Veryga,
Susirinko Jo garbei,
visuotina-milžiniška
lietuvių P.Vreitikaitė, O. Jurkienė, E, gys jau suimti, bet kiti dar
• džiausianti žnronių būryj. Bu
4539 So. Marshfield ave.
daugelis lietuvių.
Supranta
Chicagos išvažiavimą, kuris Mačaičiutė, V. Guleivienė, R. nesiliauna vogę. Sako, esama
vo susipratę, pažinojo savo mas daiktas, visi katalikai.
Prie progos gerb. jubiliatas
ir moterų vagilkų.
Jonas Petraitis,
įvyks>
tur
but
šįntet.
Vietos
Matijošaitė,
A.
Antanavičienė,
reikalus ir jų>varbą* Tautos
1 pasirūpino aprūpinti ir savo
Žiogas.
Ir štai susirinkime tie trys
4549 So. Talmau ave.
surasti
pavesta
V.
Balandai,
M.
Tulakauskienė,
O.
Przysreikalais rūpinosi labjaus už ir pusė tautininkų ima ir ap-Į parapijonų reikalus. Jo Ma
kaitė, S. Šlepavičia, K. JudeiŠonių kaime jau užbaigtas' Povilas Mažeika,
kitų tautų žmones. Ir tai valdo visus susirinkusius ka lonybė vysk. Regis Canevin Ptucui ir B. Sekleckiui.
Po to delegatas V. S. pata kienė, V, Doveika, A. Beino- statyti vandeninis J. Smilge
3315 Auburn ave.
kuone vieni žmonės darbinin talikus. Vienas iš tų tautinin apteikė sakramentu Patvirti
kai.
Per savaitę prakaitavę kų susirinkime pirmininkauja, nimo Tikėjime (Birmavonės) rė, kurios draugijos dar ne raitė, O. Kenolaitė, B. Januš vičiaus malūnas, kuris buvo j Kun.-Mykolas Rrušas,
jie nieiwonlet nematydavo r e i - i k i t a s ražt įmnkauja, trečia. apie 500 jaunuolių. Sutikt ir prisirašė prie Katalikų Vie kienė, J. Apaliauskienė, M. suuėges praėjusią žiemą. Ta
3230 Auburn ave.,
•
me
malūne
buvo
žydo
dirbtu
išlydėt
vyskupe
katalikiškos
nybės, paraginti jas laiškais. Petravičiukė, E . Žvildienė, J.
, kalo , kodėl nebūtų galimu | v ė l b o s a u j a i r v a r o riska s n .
JuofcapasT". Elias,
draugijos suruošė maršavimą Sumanymas priimta.
Kerienė, E. Baušienė, B. Grin- vė: stiptų ir kurpalių. Taip
jiems šventadienį nueiti ko- lig savo kurpalio.
4600 So. Wood st.
pat ir dabar pradės vėl dirbti
gatvėmis. Iškilmėse apvaikstoau ners doran susirinkimai!
cevičiutė,
Ona
Pavojaitė,
J.
Nepamiršo
susirinkusieji
Gi šitie tautininkai — tai
stiptus ir kurpalius.
Kun, Antanas JStaniukynas,
ir tenai bendrai pasitarti apie paprasti padaužos.
Jie nie-čiojimo dalyvavo suvirs 3900 pasveikinti SLRKA. seimą. Krįščiunienė, O. Ciukienė, B.
2634 W. 67th s t
savo tautos reikalus.
ko i>eveikia tautos labui arba lietuvių. Visuose matėsi už- Nutarta pasiųsti telegramų Stradamskienė, P. Žilienė, F.
AUKŠTIEJIŽodžiu tariant, pirmiau čfa pačių žmonių gerovei. Tik siganėdinimas ir džiaugsmas. pluoštą linkėjimu organizaci Arcijauskas, K. Navickaitė,
Kun. F. B. Serafinas,
JAGELIONYS,
lietuvių; katalikų kolionija au- nuolat kovoja prieš katalikus. Tik keli cicilikiški kriaučiukai jos gerovei.
2327 W. 23rd PI.
y. Kietkienė, • A. Žilevičiūte, (Kietviškių para., Kaišedorių
parodos
metu
bambėjo,
bet
i su mielėmis.
Buvo Tų tautininkų priešaky! stovi
Kun. Alex. Skrypko,
Galop nutarta sekantis susi- O. Sekleckienė, B. Matailyčia,
apskr.). '
perspėjus"
liovėsi.
Geriausja
""•S-'^ti ^ pasidžiaug- žinomas laisvamanių laikraš
4557-So. Wood st.,
rinkimas laikyti-birželio J25 d., P. Juškevičius, A. Bredickis,
"jgi filaip. Juk mūsų čių korespondentas melagis, tokiems lenktis katalikiškų is- t o e
—
Yra" tai vienas laimingiau- And. Bruožis,
P. Urakuška.
mieste be prasčiokų yra Ir pa anot Raciniečių-Mockus N. 2, kilmių, tai ir pats sau naudą J pačioje svetainėje.
Pageidautina, kad ant kito
653 W. 18th st.
Stambesnių aukų $121.50. siųjų šiuo metu sodžių Kieta
sižyiaėįnsių veikėjų katalikiš- kitaip tariant — plunksninis turės — neapturės gėdos per
viškių parapijoje.
Laimin
spėjant, ir katalikams nekliu susirinkimo visi delegatai at
koje "ir tautiškoje ądirvoje. Tų banditas.
Smulkių aukų
. . 23.00 giausias tuo, kad prieš patį Boleslavas Sekleckis,
silankytų, nes bus daug daly
žmonių visuose žingsniuose ir
3427 Auburn ave.,
Minėtas susirinkimas pasi dys.
karų
suskubo
išeiti
į
viensėdi
kų
viešumon
iškelta.
Dabar šiek-tiek iš. šv. Kazi
dbrbuose atspindžia tiktai vie baigė taip liūdnai, kad aršiau
Viso labo
$144.50 jas.
miero
parapijos
veikimo.
Pa
V.
Stancikas.
nas obalsis. Tai yra: Dievas nei nereikia.
Daugelis susi
gv! JO»0
Tai dar vienintelis sodžius DRAUGYSTĖS
Laikinis rast.
ir Tėvynė!
Tokių . žmonių pratusių lietuvių apleido susi rapija turi gražią murinę baž
mūsų parapijoje, kuris davė EVANGELISTO VALDYBA,
Svarbiausias ir brangiausias rinkimą, nelaukdami jo galo. nyčią vertės apie $96,000.00,
Chicago, D!
kitiems viensėdijų gyvenimo
50 Dievo tikslas — tai laisva
Tik pagalvokite, kurgi čia trijų lubų murinę mokyklą
AUKOS LABDARYBEI.
pavyzdį.
ir krikščioniška Lietuva.
lietuviams katalikams nebus vertės apie $60,000.00, kleboBridgeporto lialonijos.
VIEKŠNIAI.
. Dabar kaimyniškiai sodžiai A. Leknjckas, pinnsediSj
Sitų veikėjų vedami vietos Į gėdos, jei jie duoiasi keliems m J* i r namas^seserims-moky(Akmenės apskr.).
Jagelionių ūkininkus vadina
708 ^ . Pi.
lietuviai katalikai kilo augS-1 sulaisvamanėjusiems
padauAukos surinktos Labdarv?
apie $165,000.00.
Parapijoje
'' bagotiriais'
(turtuoliais). ^i^Dargis, pageibininkas,
tjro, jautėsi visuomet paten- žoms vadovauti,
Prieš
karą
turėjome,
kad
ir
bės
draugijai
arba
Našiai-į
O seniau tie patys kaimynai
idtrti ir laiminti, tfetlrTzdavu j Kur tų mūsų brolių galvos, klebonauja gerb. jubiliatas
638 W. 18 s t ^
ne
tokias,
kokių
mums
reikė
čiams
Sv.
Jurgio
bažnyčioj
ant
jagelioniečius už paskutinius
jiems niekuomet kelio pastoti. kame jų protas, jei tokiuose nuo pat įšventimo kunlguosjo, bet vis dėlto net 4 mokyk
P. Glšewskis, prot. rast.
koks ištvirkęs cielikas, arba j svarbiuose reikaluose apsiler- na. Pergyveno visokių valan Bridgeporto, birželio 16 d., t. las ir vienų 4-klasių miesto parapijoje laikė.
•" * V
2022 S. Union ave.
bedusis laisvamanis,arba šiau- \ džia, pamiršta senuosius savo dų ir nesmagumų, bet su pa- y. nedėldienyj.
^ — • M l i M — I ĮllMT II—
mokyklą;
visose
vietų
kasmet
Stambesnes aukas davė se
A. Yokubaitis, fin, rast.
dadutis tautininkas.
Katali- j Dievo ir Tėvynės obalsius ir gelba'AugšČiausiojo visą ap
trukdavo.
Manoma
buvo
kai iįkalno savo veikėjų buvo! leidžiasi ant sprando užsilipti veikė ir dabar gali savo dar kantieji:
2006 S. String s t
steigti čia dar p!vi pradeda
A.
L
R.-K.
FEDERACIJOS
bo
vaisiumi
sykiu
su
savo
paKun. M. Krušas $5.00.
perspėjami prieš taisomus ko mūsų tautos nevidonams.
A. Grisius, kaselius,
*
moji mokykli ir progimnazija,
CENTRO
VALDYBA:
rapijonais
pasidžiaugti.
Lai
Po $2.00: Kun. J. Svirskas, kuriai, kun. dekano JarulaiKaip seniau * skaitlingoji
kius nors suklydėlių žabangus.
732 W, 19 s t
mingų
ir
ilgų
metų,
kunige,
"Draugo'•
skaitytojų
šeimy
J.
Vabalas,
Ona
Liepienė,
/D.
Pirm.,
Kun.
J.
Ambotas,
Vietos katalikai -visais lai
čio truso ir viekšniškių duosJonai,
(Jarbuokies
šv.
Kazi
kais buvo ir pragudrėję, Ir na gėrėjosi raciniečių pagir miero parapijonų tarpe para Tamošaftė, J. Dimša ir Ant.numo dėka, jau buvo pamatai 53 Capital Ave., Hartford
TAUTOS IŽDO VAL
tinais
darbais,
taip
dabar
turi
Paulauskis.
turtingvir sumaningi. Nesi
pastatyti ir medžiaga supirk Ctonn.
pijos ir Tėvynės naudai.
DYBA
piktinties
jų
tokiuo
apsileidi
gailėjo jie skatiko nei Bažny
Ona
Švelniukė
$1.50.
ta.
Laikraščius
mūsų
žemai
Vienas ti parapijottų.
Pirm. pagelb. J . Grebliučiai
irgi
buvo
labai
pamėgę
čios, nei tautos # reikalams. mu. Ir turi tarti už tai savo
Po $1.00: J. (Jurinskas, L.
Pirmininkas, kun, F. Ke
nas, 425 Pacą S i , Baltiinopapeikimo
žodį.
skaityti, ypatingai katalikiš
Vietos lietuvių kolionija savo
Rugis,
rT.
Rugis,
M.
Kriaučiū
CICERO, ILL.
mėšis, 3236 Auburn Ave., Ghi
re, Md,
,
Graudu ir skaudu išvilkti
duosnumu buvo pralenkus ir
nas, A. Grigaitis, M. Čėsna, kuosius. Ūkis buvo labai be• ,
Raštininkas, S u n . F . Ke- cago, U i
kitas turtingesnes už save ko- aikštėn tokius apsireiškimus.
M. Astrauskas, J. Mikšys, J. kįlas.
Šv.
Antano
parapijos
moky
Bet nereikia apie tai nutylėti.
Pirm. pagelb.
kua* J. J.
lionijas.
Perminąs, P. Rimkus, E. Ja- Karas visa sustabdė. Mo- mėšis, 3230 Auburn Ave^
klos
mokinių
pikninkas
įvyko
Kaulakis, 324 Wbarto» St.,
Deja, taip čia viskas gražu Tegu kitų kolionijų lietuviai birželio 19 d., 1918 m^ Natįo- nulevičaitė, V. Šerienė, J. Ja kyklos buvo sudegintos ar su- J Ghicago, Dl.
panašai
nepasielgia.
ir laiminga buvo kol lietuvių
nal darže, Uiverside, 111.nuška, B. Gečienė, E. Rubai- naikintos,-mokytojai ir moki-' Į ž d l T l i n f r a a > K m L y. Mį. Philadelphia, Pa.
Broliai
katalikai^
Susipras
parapijoje klebonavo geri*,
Raštininkas,
L. Simutis,
Pikninkas nusisekė kuopui- čiukė, A. Janušauskienė, F. niai išblaškyti; steigiamosios talaitis, Secred Heart Reckite
ir
išnaujo
imkitės
prakil
kun. V. Slavynas. Šitas m\u
kiau8iai.
Oras buvo gražus. Stankienė, D. Janienė, L. Mi-mokyklos medžiaga sunaikin
T!oQ Auboin l v e . , CMčago,
nių
darbų.
Nepasiduokite,
tory,
P.
0.
Sllrcr
Crcek,
gų gerbiamas veikėjas čia ne
Vaikeliai buvo išpuošti pagal lašauskaitė, M. Judkienė, A. ta ir išvogta. Laikraščių nebkad
mūsų
tautos
priešininkai
m.
New
Philadelphia,
Pa.
tik "kad-lietuvius atskyrė nuo
likol
Upninkams
gyvulių
sušių dienų patrijotizma. Vė
kitų tautę, bet ir lietuvius ka jums vadovautų, gi jųs neturė liavos angliškos i r lietuviškos
J ^ P s i r ^ f 4 n t k u ^ ž e m ^ s Iado giobgaį; A. BĮIJO- Iždininkas, kun, S. J. 0e~
Visi
vaikeliai,
kurie
.ta
dietumėt
klausyti
jų
užgaidų.
talikus nuo lietuvių ištvirkė
plevėsavo visų laiką. / Bara- na linksminosi taria širdln- tręšti ir dirbti — daugybe riutS, 723 Sa^rmoga St, Bal- panonis, 318 So. Fourth S t ,
Stokite
vienybėn.
,
Atsiminki
lių. Davė jiems rankosna apte savo gražią praeitį. Atsi baao dundėjimas, skambėji gausiai ačiū gerb. klebonui laukų guli dyk? be naudos. timore, Md., M. Tumasonis, Homestead, Pa.
Svietimo žibintuvą/gi širdin
H o n ^ t e ^
Iždo globėjas, kun. J. Jąkminkite buvusio savo klebono mas, lietuviškų' ir 'angHškų į r seserims.
Gerb. klebonas Miestelis su bažnyčia išdegęs, g ^ ^ ^ A
indiagė< stipria Dievo ir Tėvy
liko
tik
pakraščiai,
žmones,'._
~
palikimus. Gykite šalin iš dainų, beveik neperstojo per . kun. H. J. Vaičiūnas netik aaštys, 421 Cleveland Ave^ Hanės meilę. Neveltui jis čia pa
karo
naštos
slegiami,
aima
savo tarpo vilkus, apsislau- visų dieną. Linksminosi visi bojo mus, Kad mes būtumėm
rrison, N. J.
m»
sidarbavo. Jo pasėti dvasiš
nuoja
ir
visus
jausmus
įtem
beperstojimo.
Žaidė
ką
tik
čiusius avių kailiu.. Išnaujo
išlavinti, išauklėti atsakančiai
ki grudai trumpu laiku prigi
jums sugryž laimės dienos bu sumanė. Lošė baseball, buvo moksle, tikėjime ir doroje, bet pę, tos žadamosios laisvės lau SV. ANTANO DR-JOS AD
mr»
jo ir davė gausius vaisius. Jo
'*•• —
^ j^į
- «
MINISTRACIJA,
site pagirtini. Laimins jums lenktynės, ristynės, pasivaži taip pat žiuri mūsų sveikatą, kia.
nuopelnai ir darbai čid ilgiau
Pirmas šviesos spindulis,
Dievas ir gėrėsis jumis visi nėjimas automobiUum^lr lai leisdamas mus išvažiuoti į
LIAUJAS LAIKRAŠTIS i
sius metus neišdils lietuvių
tai
mūsų
laikraščiai,
buvo
tik
Waukegan,
UI.
veliais.
laukus pakvėpuoti tyru oru ir
krikščionys.
atmintyje.
Vaikelių pikninkavo apie pasimankštyto. To paties mū ru džiaugsmu pasitikti mūsų Aleks Jankauskas — pirm.
Ten buvęs.
Bet likimas leido gerbiama
trįs šimtai. Buvę ir suaugė sų .mylimo klebono rūpesčiu padangėje. Ir dabar gan.'ne*
910 — Stli St.,
jam mūsų klebonui, kim. Slasiu žmoniij apie pora dešim- kitiems metams jau budavoja- mažai jų. čia parfeiiia: "Tėry«PITTSBITEGH, PA.
Antanas Taučas, Viee-pirnL,
v .
vynui, nepersenai ransų para
ma nauja mokykla, Bus dau nės Sargo" 100 egz., "Lietu
ketvergas didelių 6 pus
1125
^So.
Lin<K>ln
St.
cių.
piją ir kolkmiją* apleisti. Jam
Daugelyj lietuvių, naujoky
giau vietos, šviesos ir šilumos vos Aido" virš 5@ egz. "Vie
f
lapių, 7 kol., formate.
Tuojau
nuvažiavus
daržan,
iš čia pasitraukus viskas atsi nų šiais metais apvaikštinėjo
nybės"
54
egz.
kitiems mokslo metams. Jei
Ant.
Semaška
—
raštin.
1
1
mainė. Kuomet pirmiau čia 25 metįnes sukaktuves vieno gerb. vietinis klebonas kun. aplinkybės geresnės — svei i
Burokishių Ragutis.
MARSAS
' yra vierd
1408
Lincoln
St.,
H.
J.
Vaičiūnas
persergėjo
tarp lietuvių katalikų gyvavo kių ar kitokių atsitikimų is
kata bus geresnė ir mokslas
geriausių ir svarbiausių
Ant. Bakšys — iždininkas,
vaikelius,
kad
neliptų
į
me
ŽEIMELIS,
susipratimas ir stiprumas, lietuvių gyvenmo. Daugumo
tada geriau seksis. Taip pat
-1327 So. Victoria St.,
Amerikos lietuvių katali
taip dabar įsigalėjo kokia tai je 25 metiniai
(Joniškio apskr.).
paminėjimai džius, ant stalų, tvorų, nes to seserią Nazarietės parodė ne
reikalauja
daržo
savininkas.
nepaprasta apsileidimo liga. dera tai mūsų parapijom. Tai
paprastą triūsų, darbštumą,
L. Bakšis, Fin. rast.,
kų laikraščių.
Ir
kad
nei
vienas
neišeitų
iŠ
I t tie patys buvusieji v e i k yra dėlto, jog lietuviai kad ir
pasišventimą
ir
kantrybę
Čionai nuo 1915 metų buvo
1331 So. Park Ave.,
daržer
ne
pasiprašęs,
kad
ne
jai pamynė savo šventuosius svetur būdami rūpinosi i r ru"GARSO" prenumera
mokslo metų laike, gi dar'iš įkurta mokykla, kuri betgi
Iždo
globėjai:
paklystų
miškuose,
kad
neobalsius ir paliko minia savo pinasi aprūpinti savo dvasi
važiavo su mumis drauge nelabai noriai yra lankoma
ta metams $1.50,
įpultų
į
upį.
1. Maku&evife,
mažesnių brolių mūsų išgamų nius reikalus pinuiau negu
žaidė ir sergėjo mus, kad koki vietinių lietuvių, mat, mokina
metų $1.00.
Iš visų atžvilgių išvažiavi nelaimė neatsitiktų. Ačiū, la ma jsje ne lietuvių kalba. Mo
pagundoms.
2, ? . Kazdeleviče,
kūno ir kad aprupfnus* dvas**
Nesuklysiu pasakęs, kad nius Veikalus savistoviai gali- mas kuolinksmiausis ir gra-bai ačiū. Taip pat ačiū po kytojauja p. Apirut>is, baigu Maršalkos:
Važiuojant namo, nui Žukauskui už pavažinėji- sis Kauno mokytojų kursus, ir
vi<*or lietuviai teatahkat šian Tna bus ir kitus savo gimines žiausis.
Pr. Dapkus,
girdėjosi
vaikelius
kalbant:
mą
automobilium.
Ačiū
i»up.
>Langaitė
iš
Lauksodžio
d i e p*t?» jau nesusitvarko, j reikalus aprūpinti. Tas tai Ir
M. aalinis.
"Koks
puikus
ir
linksma*
sų
tėveliams
ic
kitiems
vi
dvaro.
450 GRAND ST.,
Neturi j i r savo inicijatyvos. I paliudija geriausiai lietuviųĘp.
Kapturauskaą,
Knygius.
pikninkas.
Ilgai
reikės
laukti
siems,
kurie
buvo
ir
linksmiIkišiol visa prekyba buto
Net baūnė ima> k2Up jie Isng- i katalikų veiklumą, nes neveikito tokio išvažiavimo. O gal
BR00KLYN, N. Y.
Ičia žydų rankose, bet pasko- P r a n a s ' Bujanauskas, - or
vai, be jokio skrupulo duodas kianti netur priežasčių sukak* į tokių linksmybių daugiau ir'uosi su mumis drauge.
Ciceros Mokiniai. \ tiniu laiku jau pjradtda visti- g*BO priž., l į j i l — 10 S t
nebefcuršsime*
-tąrnVi - šiaudadusiam* lais- j tuvems.

lietuviai Amerikoje

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

"GAUSAS"

"GARSAS"

rtitaisssk, MtiAo M, uis
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BAISI NELAIME
GELEŽINKELIO

Apįe 70 žmonių užmušta daugiau
šimto sužeista
••

— .

Praeito šeštadienio anksti
ryte tarpe Hammond ir Gar y,
Ind., ties Ivanhoe, įvyko bai
si nelaimė. Ties Ivanhoe ant
Micaigan Central geležinkelio
linijos buvo sustojęs trauki
nis su Hagenbaek-\Vallacc
cirko žmonėmis. Tuo tarpu iš
užpakalio atūžė didelis grei
tasis traukinis su kariuomene
ir Šito garvežis suskaldė net
keturis

užpakalinius

cirko

traukinio vagonus, kuriuose
miegojo cirko žmonės.
Suprantama, įvyka gasibai^ėtinas daiktas. Greitojo trau
kinio inžinierius Sargeant ir
jo pečkuris Klauss išliko gy
vu. Po nelaimės jiedu tuč-tuojaus išlipo iš sumankyti ir sugadyto milžiniško garvežio,
pamatė kas aplink juos veikiasi, iŠ baimės nudume javais
keliais, palikę savo traukinį
ir autu šauksmą vagonų griuVešiuose.
Abudu nubėgo tolėliau, st>do elektrikinin traukinin ir pa
bėgo į Michigan City. Yakar
jiedu tenai suareštuota ir at
gabenta į Hammond, Ind.
Spėjama, jogei po šitos ne
laimės jiedu pamišusiu.
Tuo tarpu nelaimės vietoje
dėjosi pasibaisėtini daiktai
J paskelbtą aliarmą iš aplin
kinių miestų ir miestelių, ir
net iŠ Chicagos, nuvažiavo gy
dytojai, gaisrininkai, darbi
ninkai. Prasidėjo gelbėjimo
darbas.
Aplink sudaužytus vagonus
darbuotasi per dieną, paskui
per ttaktį ir vėl per dieną. Iš
imta is po vagonų griuvėsių
lavonai ir sužeistieji. Vis tai
gabenta į lavoninycias ir į li
gonines Hammonde ir Gary,
Ind.
Suareštuotas greitojo trau
kinio inžinierius negali išaiš
kinti, kaip tas galėjo įvykti.
Už dulkių, sako, nesimatė jo
kių šviesų, kurios nurodo ke
lio saugumą, ar priešingai.
Nelaimę pajuto tik tuomet,
kuomet garvežis jau buvo Čia
pat palei cirko traukinį. Tuo
momentu jau nebuvo laiko
stabdyti traukinį.
Geležinkelio kompanijos agentai tvirtina, kad greitojo
traukinio inžinierius arba tuo
metu buvo susirgęs arba mie
gojo, kadangi pakeliui buvo
ženklai su perspėjimais, sulig
kurių reikėjo paliuosuoti trau
kinio greitumą ir pagaliaus
jį sustabdyti.
Kol-kas dar niekas negali
pasakyti, kiek žmonių žuvo ir
kiek sužeista. Paviršutiniai
apskaitoma, kad turėjo žūti
apie 70 žmonių. Gi sužeista
daugiau šimto.
SUGRY2TA ŽINOMAS
OHORA5

Cnieago* sugryžta po 6 meB*sių kelionės plačiai visam
pasaulyj žinomas
Paulistų
choras, kuriam vadovauja kun
Finu.
Choras apkeliavo Suv. Vals
tijas ir Kanadą su tikslu padi
dinti fondą Prancūzijos vaikų
našlaičių naudai.
Choras bus Chicagoje birž.
20 d.

PAKLIUVO PATARNAUTOJŲ UNUA.
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s
ADMINISTRACIJOS
ATSAKYMAI.

Pilypas ir Petronėle Liakis, 4534
Fo. Wood St. $60.00 "Drautro" Bvėa 6ėrv| vėl gavome, širdingiausia
dėkuvojame Tamstoms. Tai bene
esate' pirmutinė Amerikoje šeimyna,
kuri net. ui $150,00 jau yra paėmusi
vienintelio išeivijoj katalikų dienraš
čio Šerų. Todėl sveikiname Jumis,
kaipo prakilniausius katalikų visuo
menės geradėjus ir rėmėju*. Mūsų
B-vė Jūsų garbingąjį vardą įrašys į
fundatorių skaitlių, p tikimės, kad ir
visi ••Diaugo" skaitytojai netik garbjs Jūsų prakilnias širdis, bet melą
Visagalio ilgiausių ir laimingiausių
Judviem* metų.
Scatunas ir visi n-lslsakluaieji
"Drango" katalogus. Naujas matų
knygyno katalogas jau spaudoje. Už
savaitės laiko turėsime ir atspauzdinsime "Drauge." Norintiems gi
apart to dar ir katalogą brošiūrėlėje,
noriai patarnausime.
Jonas Kaušpėdą, Siouz City, la.,
P. ftemaists, Sprlagftsjd. Po $6.00 už
prenumerata gavome. Acių labai.

Valstijos prokuroro detektivai Šeštadienio vakare už
puolė Waiters' Union Local D. GrokaroKkJ, Podnonock. Oonn.
ui $3.00 gautus liaudie už
No. 7, 115 West Madison str., Aciv
"Darugų."
susirinkimi) ir suėmė nei 150
R. atankaJtė, 1848 W. 45t*i St. Pa
unistii patarnautojų valgyk duokite mums U T O sen*}} adresą.
lose. Visus nugabeno į proku Tuomet permainysime.
roro ofisus.
Paskiau 6 vadovai palikta APSISAUGOKITE SUNŲ
arešte, gi visi kiti paleista.
Chicagoje beaivalkioją su
Užpulta ir suimta jie už tai,
kad jie yra padarę suokalbį neš daug žmonių sukandžioja.
nuodinti žymesnius chicagie- Gal jų tarpe yra ir pagedu
čius, kurie patarnautojams sių. Įsakyta policijai be ant
valgyklose neduoda ganėtinai snukių šunis ne tik Šaudyti,
bet dar jų savininkus patrauk
dovanų (tip'ų).
Arešte palikta: Benjamin F.. ti atsakomybėn.
Labjausią
reikia saugoti
Parker, 2345 Park ave., patar
vaikus nuo šunų.
nautojų unijos pirmininkas,
W. Stuart Wood, 333 E. 55
___
st., patarnautojas Shernmno Reikalingas:—geras vargonininką*
Meldžia kreipties sekančiu adresu:
viešbutyj.
Rsv. M. Durickas,
Henry Gould, 5026 Calumet
Sacred Reart Rectory,
New PhiladelphlA.
ave., biznio agentas patar
Sitvsr Creek P. O., Penna.
nautojų unijo9.
Jono Nainio paeinančio
George M'Lane, ST53 So. 1A Palaikau
Kauno gub., Šiaulių pav., Pajfretinos miestelio. Kokie metai atšalios
Green st.
gyveno Allegheny, Pa. Meldai* at
Lincoln Powers, 1022 No. sišaukti sekančiu adresu:
LIUTK

St.

John Millian, 1470 Argyle
st

Kaaiaileras Skarulis,
1126 Broadway art..
Oran d Rapids, Mlch.
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Telefonas: PULLMAN $41 /]

ALEX. MASALSKIS

Dr. D. J. BAGOČIUŠ
LIETUVIS GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS
1$7$1 SO/ MICHIOAN AVE.,
ROSBLAND, ILLINOIS

Lietuvis graborlus. Atlie<u v i s o k i a s
laidotuves kopigriausiai. Tu
riu savo karabonus ir auto
mobilius.

•H
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DR. P. ŽILVITIS
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VAL.:

y
«

vakare,

Užlaikome Rožan&Ų dideliame pasirinkime įvairiose k*
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali iisibaigtL Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje.
Ho. 14S7. Karoliai įral
riu spalrH- lUlUalaanant patnlaėjKlt* ko
kios spaivos pa«stdau
kryiaUs storai auk
suoti. Kaina in nri•luntlmn
78^
Mo.1488. Balto ak
menėlio karoliai Sto
vai auksuotas lonciuaėlis ir krylollji. Orarantuotl ant I motu.
Kaina sn prlsiuntimu
tik
tt.n
ITo. IUB.
Galima
gauti Jvairlu opalva
karollali.
Kryfollal
"Roman Ootd." QvarantuoU ant « motų.
Kiekvienas
atskirai
Įdėtas frailojo dsintėjs. Puikiausi dova
na delel giminiu. Sn
prlsiuntimu . . . 88.88

3307 Auburn Ave.,

Gyvenimą vieta
8818 SO. HALSTED ST.,
TeL Drover 7179
OFISAS:
SSS9 So, Leavltt St.
4—8

i i 111 • i mmammmmmmmmmtmmmmmm

Taipgi dides
nė dalį grabų
patjs dirbame.

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS

s

AUKSUOTI ROŽANČIAI

GRABORIIS

Telephone Drover 4139.

nedėllo-

Dr. G. M. GLASER

o mifl I # _ _ I J ryta.
e
o Telefonas BOULEVARD 7179
eJ

PRAKTIKUOJA 26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
8149 S. Morgan St., kertė 32 <*.
CHICAGO, ILL.
Specijalistaa
Moterišku Vyrišku ir Valku
Taipgi Chronišku iAgų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet

•5s5e-5»g»a.-5yyS5*5»5»-tt*5>3

NUSIPIRK MOSTĖS
Tai BUSI GKA2US! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
galt ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru
ir ikaU&u baltu.
Toji mostis
iaima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius
spuogus nuo reido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigui galit
siusti ir įtampomis.
J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

ir n u o S iki 8:30 vak. Nedėlios

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
Pinigus galite siųsti išperkant Mgney Order, registruota
me laiške, arba vienoentiniftis krasos ženkleHais.
Adresuokite:

vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687.

DRAUGAS PUBLISHING CO..

Dr. Me Stupnicki

1800 VYEST 46th STREET,

3109 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS
Valandos:—8 lkl 11 išryto; 6 po
pietų lkl 8 vak. Nedėllomis n u o
6 iki 8 vai. vakare.
Telefonas Yards 5688.

w»
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Restd. MS 8. Ashland Blvd. Ohlcago
Telephone EUtymarket 8544

DR. A. A, ROTH

LifHiHNUNl

RTJHAB GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

"TURTAS

Dr. L R. Blsmenthal 0 . D.

Valkų tr visų chronišku hgų
Ofisas: 8854 S. Ralsted St., Ohlcago
Telephone Drover 6698.
TALAIfDOS: 16—11 ryto
t — 6 po
pietų; 7—8 vak. Hedeliomle 1 6 — l f d
UIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AKIU SPECIALLSTAS
Patarimas Dykai.
Ofiso valandos: nuo 9 i S ryto iki 9
vai. vakare. Nedėliomts 9 iki 12.
4646 S. Ashland Ave. Karap. 47 St.
Telefonas Yards 4817
Telefonas Boulevard 6487

VIRŠ

$135,000.00

Apsidraudusiems nariams išmokai
PAŠALPOSg
POMIRTINES:
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 U $150.00, $250.00, $500.00,
savaitėje. ,
$750.00 ir $1000.00,

-

Detektivai patarnautojų su
sirinkime sugriebė ir miltelius
kuriaos jie įberdavo į valgius
arba į kavą sau nepatinka
miems žmonėms. Tai /esanti
"Miekey
Finu" milteliai.
Juos surengęs Wood.
Xuo kaikurios dalies tų nuo
du žmogus suserga kaipir nuo
nuodingosios mėsos.
Dr. Wesner tvirtina, kad s a
10 granų tų miltelių teėlau ga
lima nužudyti žmogų.
Pradėta tardymai, rasi, pa
tarnautojai tuo būdu jau yra
nužudę kiek žmonių.
Šiuo kartu patarnautojai
buv<> mėginę nuodinti majorą
Thompsoną, postmasterį Carlile ir kitus.
Tai ir unija. Matyt, jon yra
jsimaisę bolševikų.
GRA2IOS VESTUVES.

Švedas.

Birželio 21 d., apie 6 vai. va
kare ant Marshfield Ave. arti
47-tos gatvės išėjo iš P. saliuno dvi kūmutės. Matyti
buvo jiedvi jau gerokai šnapšuota, eidamos vos kojas be
pavilko puldinėdamos slydinėdamos tik skuba namon, nes
pasivėlino virti vakarienę.
Ką tokiom žmonom tori
sakyki vyrai?'
Sbsš.

I

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
4847 W. 14th St.,
Cicero, 111/
YALANDOS: nuo 9 iki 12 iSryto,
nuo 8 iki 8 po pietų, nuo 7 lkl
I vak. Nedillomis: nuo 9—12.

Sergėkite savo Akis

» » i » « » » l » » » j » i H » » » « » « » »

Paieškas savo brolio Felikso Dū
dos, paeina tl Kėslų kaimo. Vilkmer
gės pav., Kauno gub. Pirmiaua gyve iiMiitiiumiitiiiitiiimiiiiiitiiiiiiiimiiiit
JOSEPH 0. WOLON
no Scranton. Pa. Dabar nežinau kur
rra. Taipgi paleikau Kazimiero Klėb
LIETUVIS ADVOKATAS
io, paeina is Vaičiuliškės kaimo, E Kamb. 818-825 National LifeBg.
Vilkmergės pav., Kauno gub. Pirl t So. LaSalle St.,
miaus gyveno New Tork, N. T. Da
Vakarais 2911 W. 22nd Street j
bar nežinau kur. Jie patįs, ar kas ki
Rockwell 8999. '
tas teiksitės atsišaukti sekančiu ad
" Rssldence Hamboldt 67
resu: ,
CHICAGO, ILL.*
Math Dūda,
1482 So. Lincoln S t . Waukegan, 111. iiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimii!

Smetanas gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimų del Jūsų akių.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raides liejasi \ krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sių patarnavimų už prieinamų kai
na, net taip žemai net iki 88-06
Egzaminas suteikiamas dykai.

S

PaleSkaa sarę paaes Apalienijos
Petranekleaėa (»•• tėvais Uonkiater.
paeinanAes 15 Kaune rus.. Raseinių
eav., Ifssriaių kmUne. SUelie parap.
Pueėge 18 Ogleshy, m. su Justinų

Brighton Parko lietuvių pa 6te«sstssa.tų.
J i s 9«telma. f9 K t u a t
Raseinių pav., Lungea parap.
rapijoje gegužės 23 d. yra į- gus.,
Jis talpsi turi pačių tr valkus, strvykusios dailios vestuvės p-lės «*Jau, ka4 gyvena abudu Ckieagerj,
ant 719 Barber Str., paliko
Pranciškos Macijauskaitės su redes
mame dideliame varae su mažais
p. Pranciškų Šimkevičiu. Jie veikėliau. Jeigu \ metus laiko neatsttauka, tai parduosiu namų ir jas
du amžinu ryšiu surišo vietos daugiau Jos nereikalausiu. Bet jei
norėtų sugrlltt viską dovanosiu
klebonas, gerb. kun. Briška. gu
ir gyvensim kaip pirmiau. Kas maa
Ponia Macijauskaitė-Šimke- praneš* dueelu serų dovanų. Mel
vičienė yra viena senesniųjų džiu atsišaukti:
Petrauskas.
»
Chicagos gyventojų, visuome l l l l — 8thJ. Ave..
Rookford, m.
nės veikėja, Labd. Sąjungos
Partddaoda:—sroaernė gerai lietu
garbės narė ir viena iš įstei
vių apgrventoj apielinkėj arti Dievo
gėjų Moterių Sąjungos.
Apveixdos bažnyčios. Priežastis< par
davimo:
savininkas iškeliauja j kitą.
Vestuvės buvo blaivios.
miestų. AtsiSaukite pas
Tarp kitų svečių buvo ger*
P. Grakauskas,
1877 S. Union Ave.,
Chicago, III.
biam. kunigai Briška ir P
kalnis. Vakarienės metu iš
reikšta daug gražių linkėjimų tyimnniiiiiifcHiHJHuiiiiiiiiuiiiiiiiimtro
jaunavedžiams.
Mes turim 1na mašiną (Motor)
Ilgiausiųjų jiems laimingų dvi ofbaigijas,. dvi apsitrHnėtojas

metų!

Dr. S. NARELIS

•

Paiefkau pusbrelie Antaną Balėaičk». paeinančio ii Kaune gub., Rasei
nių pav., Sindačių kaime.
Melaau
atsišaukti, nes turiu svarbu reikalą,
sekančiu adresu:*
Jurgis BalčaiUs,
P. e. *ax i i i ,
©•••ra, P a

Jaek blskj naudotų pigiai ant lengvų
Bmekes«ų. Visa skūra, roberiai Ir
visokį malrneelai žemiausia kaina,
4668 So. Ssklnnd Ave^ Chloago, HL
Telefonas: TARD8 8464.
UIIIIIUIIUIIIIlIflUIIIIIHUUI

Telefonas: McKinley 6784

Dr. A. K RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS
8487 Sooth Weetevn Boulevard

Kampas W. S5-toa Gatvės.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 60 metų am; žiaus.
Mėnesines duokles sulyc metų laike įsirašymo.
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitini laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai
S. L. B. E. A. kuopos randasi visose didesnėse
Amerikos lietuvių kolionijosd.
Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėj e 8 . 1 1 1 1
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutro
ms. Kasyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

Tel. Cicero 268.

Palaikau sarę dėdėj Jokuka Stasalčlsv paeinančio ifl Kauno guk..
Vilkmergės pav.. Seto* parap.
DvideSims mėty kaip gyvena Am e rike,
dabar nežinau kame randasi.
Kas
praneš, tai gaus $5.00 dovanu.
Jenas Stašaitis.
0 Hyde Park, ,
Kala vi*. K. X.

i m m m mmrįį
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Tel. Dnover 7042

U E T L VIS D E N T I S T A S
V a l a n d o s : n u o 9 r y t o iki S v a k .
Nedėiiomis pagal sutarimą.
4112 SO. ASHLAND A V E N U E
arti 47-toe Gatvės.
-*

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"DRAUfrĄ"

P.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas

Dr. C. Z. Vezelis

4S8GRANDST.,

1801 S. Ashland A., Chicago
(

MULEVIČIUS
Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

Kampas 18-tos gatvės

8-čioe l u b o s v i r i P l a t t ' o aptiekoa.
Kambarls 14, 15, 16, 17 Ir 18
Tėmyklte J m a n o parašų.
Valandos: nuo 9 vai. išryto lkl 8
vai. vakare. Nedėlloj nuo 8 vai.
ryto lkl 18 valandai dienų.

Illllllllllll

2£*2*f "Pumpurėlis"
Tik ką liejo H
karia paraše gerb. Kun. F. B.
muzikas A. 8. Pocius. Labai
Kaina Jo« yra saliai
Si nnoi. m

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

"DARBININKAS"^
"DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su
batomis.
"DABBI3^NKAS', 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 žinfceidžiausius at
sitikimus.
"
|
"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
*.
"DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s ? a r b u, n a u d i n g a ,
i n d o m u ir
suprantama.
"DURBININKAP" nuolatai išleidineja 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 j vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, mfetams $1.50, pusmečiui
75e.
Adresas:
\

"DARBININKAS"
242 W. Broadvvay,
Ss. Boston, Mass.
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Draugas Publishing Co.
1800 West 46th Street

-

Chicago, ItL
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IsMNIV

C0FFEE

Blsnd
Lvėjal
ir Omng
ratnvln parduoda tą
pačia kavą po 880.
GERI AUSIS
SVIESTAS

45c
WEST SIDE
(S 7 3 Milwaukee av
2064 Milvraukeeav
1054 Milwaukee av
1510 W.Madison st.
2880 W.Madlson st.

Jtleiu4iq
Eaoai

Svlsnta*

29c
1«44 W.Chlca«o av
1886 Bluelslandav
2612 W. Nortknv.
1217 So. Halstsdsi.
1282 80. Halstsdsi.
1818 W. l t t k s t .

COOOA
solrttna sn s mm

TV** 14c

39c

8188 W. l t n « st.
SOUTH 8XJ>s1
1888 Wantwsrtk av
248T S*, staissnt st.
4T28 8. Askla«4 av.

468 W.DivWlsn st.
T8aW. Nortfcav
8648 Unooln av.
S244XJnaaln«v.
•418 M. Clark

