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ITALAI VIS DAR VEJASI
AUSTRUS
Paima daugiau nelaisviy
Vokietijos ministeris kalba apie taiką
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ITALAI ATAKUOJA AUS- KUEHLMAN KALBA APIE
TRUS KALNUOSE.
TAIKOS PLENUS.
• .

Austrai-ungarai vis dar bėga.
Rymas, birž. 26. — Tarpe
Piave ir Brenta upių kalnuo
se italai atakuoja vydamiesi
bėgančius austrus. Austrai, su
prantama, paneša
didelius
nuostolius.
Piave fronte ir kalnuose ita
lai dar daugiau 3,00(3 nelaisvių
paėmė.
Upės Piave dešinioji pusė išnaujo teko vokiečiams. Tenai
nebeliko nei vieno priešininko.

Vokiečiai savo laikosi ir vis
kas.
Londonas, birž. 26.—Vokie
tijos užsienių reikalų ministe
ris von Kuehlmann užvakar
kalbėjo reichstage taikos rei
kalais, anot pranešimo iš Am
sterdamo. Pasakė, kad Belgi
jos reikalais vokiečiai neduos
sau akių. užrišti. Vadinasi,
vokiečiai vis dar neatsisako
nuo Belgijos, pavergimo.

Toliaus kalbėdamas pažy
AUSTRAI NETEKO 200,000 mėjo, kad vokiečių vyriausybė
velijanti kaip vokiečiams gy
KAREIVIŲ.
ventojams, taip ir talkinin
Vietomis italai persimetė per kams but liuosais, stipriais Ir
neprigulmingai gyvuoti ribo
Piave.
se, kokias yra nustačiusi isto*•
Paryžius, birž. 26. — Anot rija.
MilanQ laikraščio Secolo, aus
Pasakė, kad Vokietija pri
trai savo ofensyvoje prieš ita valo atgauti užjurines savo ko
lus prarado 200,000 kareivių. lionijas, kaip sau, taip ir vi
Kai-kurios austrų
divizijos i s a i n pasauliui visiška laisve
neteko savo dviejų trečdalių j j U rėse.
*5 r ų.
Iš Zuricho gauta žinia, kad
Iš Turino į Matin pranešta, Ungarijos sostinėje Budapešte
kad austrų sumušimas išilgai suareštuota ungarų socijalistų
upės Piave yra visiškas. Patį vadas Dr. Eugene Landler,
Piave tūkstančius austrų-un
garų lavonų nunešė i jnres. KALTINA RUSIJĄ UŽ KA
Italų raitarija vietomis persi
RĖS PRADŽIĄ.
kėlė per upę ir vejasi bėgan
čius austrus.
Amsterdam, birž. 26.— Aną
dieną Vokietijos parlamente
DVI AUSTRŲ BRIGADOS f reichstage) užsienių reikalų
APSUPTOS.
ministeris Kuehlmann kalbė
damas pažymėjo, kad šią karę
Tuii pasiduoti arba žūti.
pradėjo ne Vokietija, kaip
psą kitų manoma, bet Rusija,
Londonas, birž. 26.— Vietos Paskui šitą pasekė Prancūzi
Italijos ambasada patvirtino ja ir Anglija.
žinią, kad italai paėmė nelais
Toliaus pasakė, kad Lenki
vėn 45,000 austrų.
jos reikalai stovi sąryšyje su
Iš Rymo pranešta, kad dvi Vokietijos ir Austrijos reika
austrų brigadas, priklausan lais ir todėl šitos šalys ir iš
čias eregercogo Juozo ir gene risiančios lenkų klausimą.
rolo Wurm armijoms, italai
apsupo.
PASIUNTA TURKIJAI
1
Tos brigados Imtinai turi
ULTIMATUMĄ.
pasiduoti, nes kitaip bus su- i
naikintos.
Turkija paskirtu, laiku turi
pasiteisinti.
x
AUSTRAI ARMOTAS MĖTA
UPĖN.
Washington, birž. 26.—Suv
Valstijų vyriausybė pasiuntė
Tūkstančiai austrų nuskendo. Turkijai reikalavimą ultima
tumo formoje, kad jinai kuoGeneva, birž. 26.—Ne visur veikiaus pasiaiškintų už savo
'dar austrai suspėjo pabėgti darbus,
atliktus
Persijos
skersai upės Piave. Bėgimas mieste Tabrize.
todėl tęsiasi visu smarkumit.
Čia manoma, jogei Turkija
Italų ir talkininkų artilerija neduos patenkinančio atsaky
bėgančius austrus kaip žolę
mo ir todėl bus paskelbta ka
skina, anot čia gautų žinių.
rė Turkijai.
Suprantama, toksai bėgimas
yra didžiai betvarkis. Karei
viai eina kur katram papuolė. savo atsargas, kokias dar ture
Nešinasi, kad tik išgelbėjus jo, su tikslu sulaikyti bėganįčią kariuomenę ir pravesti
savo gyvastis.
Tūkstančiai
austrų-ungarų tvarką, jei bus galima.
Austrija teisinasi, kad jos
nuskendo upėje. Jie nuskandi
no upėje daugelį sunkiųjų ir kariuomenės
'atsimetimą
lengąųjų armotų, kad nepalik-lper Piave privertė tos upės
išsiliejimas. Sakosi, jogei ka
ti talkininkams.
Prieš bėgančią
betvarkėje riuomenė " tvarkingai" atsikariuomenę Austiija pasiuntė J metusi.

DIDELIS AMERIKONŲ
LAIMĖJIMAS.
Paėmė penkis kulkasvaidžius
ir karts medžiagos.
Washington, birž. 26.—Chateau-Thierry apylinkėse ameri
koniška kariuomenė laimėjo
užpuolimą prieš vokiečius. Apie tai čia pranešė gen. Pershing savo kasdieniniam ra
porte.
Raporte sakoma, kad Chateau-Thierry apylinkėse, ties
Marne, lokaliai veikimai tęsia
si. Tenai amerikoniška kariuo
menė atliko pasekmingą, už
puolimą. Sumušė vokiečius.
Paėmė penkis vokiečių kulkas
vaidžius ir daugelį karės me
džiagos.
Vokiečių kontrataka prieš
amerikonišką Torcy liniją at
mušta su dideliais priešinin
kui nuostoliais.
Lorraine fronte vokiečiai
buvo
užpuolę
ameriko
nus. Keli amerikonai nežinia
kur prapuolę.

PREZ. WILS0NAS PASA
KYS KALBA LIEPOS 4 D.
KALBĖS J TALKININKE

DIPLOMATUS
WASHWaTON, birž. 26.—
Prezidentas Wilsonas pasakys
svarbią Liepos Ketvirtosios
Dienos4 kalbą Mount Vernone,
Va, Tą dieną tenai susirinks
ir kalbos išklausys visi talki
ninku ambasadoriai, pasiunti
niai ir diplomatai.
Tuo tikslu, čionai iškalno
ruošiamasi. Norima padaryti,
kad Liepos 4 Dienos šventė
Mount Vernone turėt?/ tarptau
tinę reikšmę, šių metų Neprigulmybės Dieną norima taip
paminėti, kad jinai užimtų žy
mią vietą istorijoje. K

PRIEŠINASI VISUOTINAI
PROHIBIGIJAI.
Karės laivyno sekretorius sto
vi u i prohibiciją.
Washington, birž. 26.— Se
nato žemdirbystės komitetas
vis dar veda išklausinėjimus
reikale visuotinos prohibicijos
pavedimo karės metu. Tuo
tikslu pašaukiami išreikšti sa
vo nuomonę žymesnieji šios
šalies veikėjai.

METAI-VOL. III.

No. 150

Austrijoje revoliucija tik
kulkasvaidžiais sulaikoma
Su Galicija ir Čekija kir-kaa blogiau

Stockholmas, birž. 25. — Jš nes mėgina orlaiviais pabėgti
Viennos gauta žinių, kad visoj tenai badmiriaujantieji žmoAustrijoj maisto stovis yra į artimesnes neutrales šalis.
kritiškas. Dabar tenai praves
Gi taikinties atskiriai
ta, taip vadinamos, bado mais talkininkais Austrijos vyriauLaivų gaminimo
tarybos to porcijos. Gyventojams duo teybė jokiuo būdu negali. Kur
pirmininkas Hurley
vakar dama tiek mažai maisto, kad gi galės, jei nesenai imperarožemdirbystės komitetui pažy- reikia badmiriauti. Vitr.am rius su kaizeriu padarė priža
m
<\)0, jogei dabar ne laikas žmogui per savaitę skiriama dus nesiskirti ir nepaimesti
užsiimti tokiais niekais, gali tik tiek, kad užtenka vien nn ligi karės pabaigos, nežiūrint
jos pasekmių.
ma sakyt, privatiniais reika kartui pavalgyti.
Duonos skiriama per savaiTaigi verčiau Austrijos im
lais, kuomet šalis įsivėlusi karėn. Girdi, dabar ne Taikąs da tę vienam žmogui truputi peratoriui žūti, kaip atsimesti
ryti kokius nors išmėginimus, daugiau svaro. Mėsos kaipb nuo kaizerio. Vadinasi, kaizen ra
kuomet
turėtų
but
suvaržoma
^ - KcKia J** galvijiena, t a ' [ r i s Austriją pilnai pavergė,
Officijalėse ir diplomatinėse
Austrijos gyventojai tą im
sferose sn indomumu laukia- asmeninė laisvė daugiau kaip vyriausybė ją pasiunčia voiperatoriaus su kaizeriu sutartj
ma preiidento kalbos tą die- P u s e i m i H J o n o ž m o n * i k a t r i * k i a ™ o m s * ^ * * *
Šalies civiliai
gyventojai žino. Šiandie todėl ir prieš imną. Nes tai kalba bus labai r a n d a s i J°> Hurley'o, priežiu
svarbi, surišta su karės klau- r o , e i r a t h e k a darbiuosius turi pasitenkinti arkliena, k u jperatorių pakilę dideli mur
Simais.
.karės darbus (dirbdina lai lios vieną kartę savaitėje gali mėjimai. Gi kaizeris ir vokie
čiai tiesiog visų nepakenčia
ma gauti po tnR.U'duką.
Liepos 4 d. svetur gimusieji vus).
NAUJŲ KAREIVIŲ PARIN
Tuo tarpa gere r i laikai iš mi. Tasai neužkentimas vo
KIMAS BUS PENKTADIE šios šalies piliečiai ir nepilie- Visai kitokios nuomonės yra
čiai visoj šalyj ruošiasi prie karės
laivyno
sekretorius niekur nepramatomi. Sulaa- kiečių didėja ir jis sulos švar
bi
rcl
iškilmingų
apvaikščiojamų. Daniels. Šitas vyras visam ka- kus javų valymo, kaip Tiema- f $ ?> kuomet pakils AusWashington,
birž. 26. — Kaip piliečiai, taip ir nepilie- rės laivyne yra pravedęs pil- tai suvalyti javai bus pabalin trijoje revoliucija.
Šiandie aršiausias stovis yra
Ateinantį penktadienį senato čiai svetimšaliai tą dieną iš- nąją prohibiciją. Jis tvirtina, ti, palikta atsarga kariuomenei
ir gyventojams iir.av.jo Galicijoje ir Čekijoje. Tenai
salėje bus parinkimas karei Įteiks šiai šaliai savo ištiki- kad jo pravesta prohibiciją
žmonės jau senai pastatyti ant
jžymiai padidinusi karės lai-; prisieis badmiriauti.
vių, katrie birželio 5 d., šįmet mybę.
t
užsiregistravo. Vadinasi bus
Patsai prezidentas nesenai vyno oficierių ir jurininkų
Nestebėtina lodei jei visoj bado porcijų. Tr iš tenai taigi
traukiami " l i e s a i ' ' taip, kaip visus pakvietė Neprigulmybės tarnyboje išnašumą ir narsu- šalyj prasideię neapsakomi laukiama pati didžiausia
buvo daroma pernai po užsi- Dieną šįmet paminėti kuoiškil mą. Daniels negali suprasti, bruzdėjimai, darmrinl.u/-:trei- snmrkiausia revoliucijos Keps
regis*arayiwiQ 10 milijonu vy mingi&ttsiai. JPrie svetimšalių kas butų iš karės laiva..^ tuo-; kai, rUrač&. A
;« MOTIA^J 11
Dabar Austrijoje
vienam
rų.
iškilmybių prezidentas kvietė ,met, kuomet šalę jurininkų stovi ant revoliucijos slenksprisidėti ir amerikonus.
kazarmių stovėtų atviri saliu- čio. Tą revoliuciji laikinai su- žmogui per savaitę Štai kiek
SVAIGALAMS PADARYTA
Nereikia abejoti, kad Nepri nai.
iaiko tik kulkosvaidžiai, ku maisto skiriama:
Vienas svaras bulvių, kurių
GALAS.
gulmybės Diena šįmet taip bus Prohibicijos pravedimui ka- rių pristatyta pilni miestai..
pusė netinka valgiui; ma
Šiandie Au tvija yra panaši
iškilmiagai paminėta, kaip r e s m e t u priešinasi ir post
žiau poros uncijų miltų iš sė
Austin, Tex., birž. 26.— Su dar nekuomet.
Įmasteris Burleson. Bet jis pa Rusijoj juodąja; žiemai, 1016 lenų; viena uncija su viršum
vakar diena Texas valstijoj
žymi, jogei išreiškiąs tik savo m., kuomet išbadėję rusai riebumų; vienas kiaušinis;" &ėmė veikti pilnoji prohibiciją. [KAREIVIAMS BUS LEISTA nuomonę" ir nekalbąs adminis pakilo ir sugriovė ca^o sostą.
pie septynios uncijos cukraus;
Svaigalams padaryta galas.
BALSUOTI.
Suprantama, kad Austrijos
tracijos vardu, teeiau Ėurleson
•septynios uncijos mėsos (ar
pažymi, kad jei jis tikrai žino blogas stovis labai pali« Ma ir klienos); maža viena ropė;
Washington, birž. 26.—Ka tų, kad prohibiciją gali prisi pačią Vokietiją. Austrijos gy
SAUKIAMA 220,000 VYRŲ.
rės ir laivyno departamentai dėti prie karės laimėjimo, tuo ventojų sukilimai skaudžiai at truputis kavos priemaišų ir 21
uncija karės duonos.
Washington, birž. 26.— Vy nusprendė, kad visiems Suv.
Kiliepa
Berlyne
ir
kituose
mies
met mielai stovėtų už prohibi
riausybė pašaukia kareiviauti Valstijų kareiviams ir juri
tuose, kur veikia von HircUn
ciją.
PATVIRTINTAS SLAVIŲ
dar daugiau 220,000 vyrų iš ninkams, esantiems namie ir
burgo geležinė rauk-":. Tie
LEGIJONAS.
pirmojo skyriaus. Šitas pašau karės lauke, butų leista nan- Kaip žinoma, prohibicijos bruzdėjimai žaibo greitumu
kimas nepaliečia valstijų Ari doties politikinėmis teisėmis pravedimui priešinasi ir pats platinasi ausini kariuomenėje.
26,-VsV
Washington#
biriL
zona ir Illinois.
— balsuoti rinkimų metu.
prezidentas Wilsonas.
Kareiviai persiima įsitikini- k a r s e n a t a g p a t v i r t i n o s u m a .
m»
mu, kad nėra jokio Br.ika.i- n y m ^ ^
§alyj- i S U o r g a n į z u o t i
mo toliaus vesti karę, be jo- - , a v i ų legijoną, kurs kariaus
kio reikalo lieti kraują.
|prieg Austrija.
Austrijos gyventojų subruz- j Legijonan gali ineiti žmodimas tuo labjau padi.JV, <3a- n ė s iš'buvusių Austrijos pa
bar, kuomet jie patirs kariuo valdinių slavių, išėmus len
menės pralaimėjimus Italijos kus, kadangi lenkai atskyfronte.
rium organizuojami ir tam
Vyriausybė tuos paisius pra tikslui paskirta 12 milijonų
laimėjimus nuo žmonių slepia. dol. išlaidų.
Austrijos spauda skelbia tik
PRAŠALINS VOKIEČIŲ
leidžiamus vyriausybė.-, oficija
KALBOS PAMOKAS.
liūs pranešimus. Tie praneši
mai apdailinti.
Bet argi žmonėms neteks
Sužinota, kad
Chicago,}e
sužinoti kitokiais keliais sa viešųjų mokyklų taryba trum
vo armijų nepalaimų? Kasgi poj ateityj prašalins iš pradi
tuomet turės įvykti!
nių mokyklų vokiečių kalbos
Prieš kulkasvaidžių vamz pamokas.
džius žmonės stovėdami dar
Kituose miestuose jau senai
vis kenčia. Bet kantrybė turi apsidirbta su vokiečių kalba.
išsekti.
Ką gi vyriausybė veikia,
Yra žinių, 3-td Chicagos
matydama tokį blogą šalies nuėsto advokatas Kt-MsMi pa
padėjimą!
sitraukiąs iš užimamos viet
Nieko. Nes ir neturi ką veik ir statąs savo kandidatūrą
ti. Neturi iškur gauti maisto. ,senatan iš trečiojo distrikto.
Kreipiasi Vokietijon. Prašo
vokiečių pagelbos. Bet ką gel
ORAS.
bės Vokietija, jei jinai pati
Chieago ir
apylinkės. —
atsidūrusi tokiam pat stovy
Vienoje karės lavinimo stovykloje amerikoniški kareiviai mokinami su nuodingųjų du je. Gal labai " p u i k u s ' ' pra- Šiandie šilčiau, .vakare lietus;
gyvenimas Vokietijoje, jei i š . rytoj giedra ir vėsiau.
jų atakų metodą.
J
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degtinę, šampaną, likerius ar
alkoholinius gėralus, apart
•f
ta
lengvo vyno ar a l a u s . "
Šiandie jau vi šitos nobe- pavertė visą savo šalį ir ki
Kadangi Prancūzijoj maža
DALYVAUKITE KONTESTE
urarrunv KATALIKU DIENRAŠTIS UTHUAIOA* DAILY FRLKIfD naujiena, kad rusų nebėra. tus į griuvėsiu* su socijalis- alaus teparsiduoda, generolas
"DRAUGO" BENDROV* PLATINA BIZNI, UŽTAT
Eta* t — O ^ ą ti&kynu aedėldleniaft. PubUshed Daily esoept Sandaru by Visa tauta virto kokiais tai tąis priešakyje, gi tuose griu
DEDIJIA &&R\J KAPITALĄ.
'
Pershing praneša, kad "vy
FRKMtTMERATOtt KAIMĄ,
D R A U G E PUBUBHIirO O * , Inc.,
griuvėsiais, kurių viršūnėse vėsiuose ūkininku virto kaize rai, kurie geria, turi apsirubeĮ keletą mėnesių turi būti perduota Serų už f
M"——
»•••
. . . . • • * © 180* W. Mik Bfc, Chicago, Illinois. dar teberiokso kad ir
,
svi- ris.
žiuoti lengvu vietiniu vynu,
Pu^el metu
$3.00 phoae: McKlnley 6114. EstabL 1M8.
$25,000.00.
ruodami
visokie
Leninai,
Lygybė
ir
laisvė
padarė
tą,
Perkant atskirais numeriai* po 2 c
visų „ prancūzų
vartojamu.
Serai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gePrenumerata mokasi iškalno. LaiBERMS OP SUBSORIPTIOlfi
Trockini, visokie socialdemo kad rusuose imta klausinėti
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, r w
• « aa kratai ir jiems lygus elemen nuomonės tokiame tarpe, ku Dargi taip-pat yra kariuome = rą pelną.
8
ne nuo Nauju Metu. Norint permat- ° * **""
^*
nėj tramdoma visais gali |
Vienas seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau,
nyti adresą Tisada reikia prisiųsti ir 8** uaa«tfcs .«
$••<(• tai, kuriais pasinaudojo kai ris jokios nuomonės apie nie
senas adresas. Pinigai variausia siųsti Thorsday's Bdtttoa
$2.00 zeris nugalėti # savo priešą ry ko netur, ir pavesta
kraštą mais budais. Tikiuos pran E kaip viena šėrą.
lšperkant krasoje ar exprese "Money
Gera proga indėti pinigą įv prakilnų ir pelningą
valdžios
ko-operc- =
At lTJEWS-STAirDS 2c A OOFT.
tų fronte.
valdyti, tam, Jmris pats be ki cūzų
Order" arba įdedant pinigu* t regi
^ I Advertislng rates on application.
struotą laišką.
kad
visiškai
like i biznį.
Tie visi Leninai ir tie visi tų valdymo nei žingsnio negal cijos,
Broliai katalikai ir sesers katalikės! "Imkime
44
bolševikai jau patys prisipa padaryti. Lygybė iškėlė auto rio irvyrio pardavinėjimą mū
žįsta, kad jų dienos baigiasi, ritetą tamsių, padarė juos ly sų karininkams panaikinus.
savo dienraštį į savo rankas; patapkime jo savinin18U0 W . 4 6 1 h S t .
Tai. McKinley 6114
C h i c a g o , III. kad toliau jiems nėra ko dirb giais su mokslavyriais ir tuos Klausimas yra svarstomas. •^ K a i " .
ti. Visa jų vedama rusų tau mokslavyrius tamsieji nusmel Asmeniai esu linkęs į prohibi- =
Dabar" eina lenktynės—kontestas, kurs baigsis
kė
savo
balsų
didumu.
ta virto lavonu, kuriam lau
ciją armijoj, bet nepraktiška I 31 d. spalių šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti
Lygybe suėdė rusus.
kiama graboriaus iš sveturir nepatartina duoti įsakymus, S arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai
Trečiadienis, Birželio 26 d. šv. Jonas ir Povilas,
Nebūtų tas skaudu mums, kurių negalima įvykinti be S žmonės.
Rusų tauta taip išgaišo ačlų
Ketvirtadienis, Birželio 26 d. šv. Vladislovas,
socijalistams, kad nebeliko jei to pat proceso nebūtumėm prancūzų valdžios ko-operaei- |
Visi. dalyvaujantieji konteste komitetai (arba
—
savo žmogaus net laidotu temiję pas save, lietuvių tar- jos." (Gen. Pershing'o kable- | pavieniai), kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų
įįm m m m m m m m m m <
vėms !
P«grama Wasmngtonan, gruo | tam tikrą nuošimtį nuo atsiųstų pinigų. Be to dar
Vieni sako, kad socijalistų
i tiems kontestantams (komitetams, ar pavieniams), |
Šiandie lygybės* obalsiai tai džio 26 d., 1917 m.).
visi veikėjai atsistojo ant klai geriausias socijalistams ir vi
Pasaka, kad duodama deg I kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų į šeriX " ' • • •' • • • •' • • '
dingo kelio ir patys klysdami sokiems triukšmadariams ar tinės mūsų kariuomenei Pran I niūkus kartu su gatavais pinigais—tie gaus dar exkekvienas visa širdimi trokš suklaidino visą kelių desėtkų kliukas.
BEPARTYVIŠKUMAS.
cūzijoj,
jra
pro-vokiškas = tra dovanų,
ta, kad Suv. Valstijos laimėtų milijonų tautą. Kiti sako, kad
1-oji DOVANA—knygynas už $200.00 ir 3
Lygybė , pas mus dažnai šmeižtas, kuriuo manoma blai
kopijos "Draugo" už dyka—pagal nurodytų
Bepartyviškumas parupo ir karę. Karės laimėjimas mū socijalistai patys menkos do suardo geriausius nutarimus, vininkų judėjimą pakreipti
,,
adresų patoį pakol "Draugas" eis.
"Vien. Lliet.
Paskutiniame sų tautai ir Tėvynei turi ne ros it menko intelekto gaiva kad ir parapijos mitinguose. prieš valdžios parėdymus. Tai
didelę reikšmę. lai, tad nieko naudingo tautai
2-oji DOVAKA—knygynas už $100.00 ir S
jos num. P. N. ėmė pasakoti apsakomai
Užtenka sudurstyti tamses buvo pasaka, kuri įvairiose
"Draugo" kopijas už dyką.
apie laikraščių bepartyvišku- Kuomet Suv. Valstijos laimės suteikti negalėjo. Kiti vėl sa niuosius
parapijonus,
kad formose visą žiemą cirkuliuo
3-ioji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji, 9-oji ir §:
Iną, ir tą bepartyviškumą pa karę, pasibaigs Lietuvoje vo ko, kad tų visų socijalistų joks geras šviesių žmonių su ta. J i kelis sykius autorite
kiečių pravesta baudžiava. O mokslai, tai vienas puvinas.
10-oji dovana—po 3 "Draugo" kopijas ui dyka
smerkė. " J o k s išsivystęs intemanymas neįvyktų. Tad ne tingai valdžios užginčyta bu
juk baudžiava Lietuvoje tik-* Jį jie dangstė prieš tamsuo
nurodytiems asmenims.
reikia nei stebėties, kad suiru vo. Gen. Pershing'o Kablegraligentikas žmogus, pasak P. N., rai veikia. Apie tai buvo pra
lius gražiais lozungais, apgau
ATSILIEPKITE!
tė tur viešpatauti tenai, kur ma, augščiau cituota, gauta
su išsidirbusia pasaulėžvalga nešta telegramomis.
dinėjo ir galutinai pražudė
Reikalaukite instrukcijų ir kvitancijų knygučių.
parapija, o ne "parapijos rink Washingtone atsakyman į ofinegali būti bepartyviu.. " N e a t
Rašykite šiuo adresu:
Tik pagalvokite, šitam 20- visą tautą ir kitas su jąja ar tieji vadai ima- mitingais val
skiriant tiesą nuo netiesos, ge
cialį užklausimą apie panašios f
" D R A U G O " KONTESTAS,
tam metašimtyj mūsų Tėvy timas, savo partijai pateikę dyti savo reikalus.
Į
rą nuo blogo žmogus gali būti nėje pravesta baudžiava! Juk pelningus visokius
-:-:Chicago, Illinois.
džiabus
paskalos teisingumą, pastara = 1800 West 46th Street,
Tamsuolių mūsų visuome jame gruodyje.
bepartyviu." Taip esą su ž m o - t a i nereikia baisesnio ir po ginti neva proletarus nuo vi
Dabartiniu iiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHi
nėmis, taip esą ir su laikraš- draug bjauresnio darbo. I r sokių išnaudojimų, nuo kapi nėje kur kas daugiau, negu 4aiku alkoholiaus vartojimo
šviesių, tad tamsių galvų vir
čiais, kuriuos žmonės veda. tai padarė ne kas kitas, kaip talistų, nuo klierikalų,nuo baž
armijoj draudimas yra taip racija tokias nelaimes užslėp-' užpakalyj. Pasaka yra ypatinšus
visuomet
užtikrintas,
jei
" I r kuriuos laikraščius veda tik vokiečiai, žinomų nevidonų nyčios tu takos, ir nuo visokių tos galvos geruoju neatsisako pat aštrus, kaip ir tuomet.
ti, kaip 7,000 nuostolis Vaivo gas provokiškas išradimas,
kitokių, "kurie jiems galvon
dvasiškai stipresni žmonės, tie kryžiuočių Miniai.
rykštės divizijoje arba Con- taikomas pertikrinti Ameri
nuo
savo
balso!
Ši
pasaka
yra
žemas
melas.
ateidavo, rėmėjų senojo svie
visuomet bus
partyviškais
neetieut 'o ligonbučfuose 10,- kos žmones apie pripažintą
Taigi kas šiandie drįstų at*
Antkretis
tamsios
masės
de
laikraščiais.' "Vienu žodžiu, - jausti
tokiems
nedoriems to, kuris turėjo baigties ru magogijos ir patvaldystės lie
No. 2. Korespondentas iš 000 sužeistųjų buvimas, invel- negalimybę kaizerio galybe*
suose
su
nuvykimu
tenai
viso
baigia P. N., tiktai tas gal bu-: žmonėms, katrie
užtraukia
praneša: tų tokią valdžios agentų dau sutriuškinti be nepabaigiamos
kių Trockių, Kapsukų ir viso tuviuose jau apsireikšdavo Cliarlotte, Mieli.,
gybę, kad paslaptis tiesiog n* kovos.
'»
ti bepartyviu, kuris neturi sa-'ant tautų baisią vergiją. Varkių kitokių socijalizmo atsto nuo seniau. Garsaus Bulotos "Apie tris savaites pirmiau
padaras Durnos atstovas Kei
vo nuomonės, savo skonio, sa- giai bau rasi mūsų visuomeviena moteriškė patrijotinia- galima butų. Tokios nuostolių
ve
nys gardžiai "politikierių"
vo pažvalgų, neturi vietos gy- nėję tokius išgamas, katrie
ir nelaimių paskalos primyg
Visos tokios pasakos turi
me
susirinkime
nuo
pagrindų
\
j
e
a
i
socijalistai
keltų
giy-,
g
e
d
a
v
o
«g
.
S
U
6
i
r
i
n
k
i
m
ū
o
s
e
a
venime"... Keistokai atrodo prielankiautų tai baudžiavai,
apreiškė, kad 7,000 mūsų ka* t ^ a i leidžiamos, kad ištikimų būti pranešamos Committec
ižemus
kioa
tik
cus
su
virsinmetonus
nuomo
"Vien Liet " su P <N išvcsocijalistus,
lin su inteligentais", ir tai riuomenės vyrų iš Vaivoryk amerikiečių dvasią nupuldžiu.^ on Public Information, 8 Jackkatrie
nėms
apie
rusų
pražudikus.
džiojimais apie beparty^šku******
*M*&ų pa
patikdavo mūsų liaudžiai. Jau štės divizijos (Rainbow Divi- ir valdžiai pasitikėjimą nusilp son Place, Washington, D. C,
Vis dėlto reikia paminėti,
darą susirietę giria.
tuomet "apsireikšdavo pas mus fcion) likosi užmušta. J i pažy ninus. Visos tokios paskaloj kad autoritetingi užginčijimai
mą ypač del to, kad kaip tik
ad
to
K a r ė ' j u k kuomet nors tu- ^
**5
P™žuvimo prie- drugiai tos ligos, kurią šian
"Vien. Liet." vedamame tar
kokiose nebūt aplinkybėse, ne gauti ir cirkuliuoti but gali
1
1308
mėjo,
kad
informacijas
gavusi
*; stambių rolę die rusų tautą pavertė lavo
T
pe jau nuo senai esame pripra rės pasibaigti. . Iš mūsų dau- J " * * d
teisingos yra. Nuostolių sura ma.
iš
Raudonojo
Krj
žiaus
oficilošė
vienas
dalykas,
butefct
iii
tę girdėti visokių šūksmų ir *>gelis norės grįžti Tėvynėn. įvedimas minios patvaldystės, nu. Tos ligos ankrėtį platinti jalių ir gali tai priparodyti." šai, diena už dienos skelbiami,
1
vo
"veikėjų" mes turime, — tai
pasigirimų, k'a<{ štai ne
ttŪ**. ?
«i tenai atras. Jei
įsteigimas
proletarijato
"mo
Panašiai korespondentas iš visa teisybė yra. Jie nieko
kiečiai uohns
nebus sutriuškinti.
mūsų Keiniai, Bulotai, Požė
^
,TT.
,,
.
KiPfMfli
s u t r i u š k i n t i . Tik
T .
nuo žmonių neslepia, taS laiko
narchijos" ir despotizmo vie lai, Kapsukai ir visokie kiti Pittsburgh'o rašo:
bet mes su Vien. Liet. prie vieną vergiją, baudžiavą, per
ir vietos smulkmenas išėmus,
ton buvusio carato ar konstl- siaurapročiai, linkę kitiems
"Pastarojoj nedėlioj, gegu
šakyje esame bepartyvi žmo sekiojimus ir germanizaciją.
Chicagiečiams ar neužkris
kurios vokiečių agentams duo
tucijinės kokios demokratijos. jodinėti ant sprandų, apsi
Visa
tai
atsiminus
šiandie
žes 5 d., rūkomajame Twennės, mūsų partija — bepartvRusijos
priešai
puikiai
*
žino
tų progos sužinoti mūsų ka tik ant pečių nauja našta: iš
mūsų
šventa
priedermė
yra
iš
mesdami
proletarų
ginėjais
ir
tieth Century Limited kamba
vė partija,* muų laikraštis —
jo
ir
žino
tamsios
minios
jaus
riuomenės Prancūzijoj skaičių laikyti naują, jau trečią iš ei
paskutiniųjų
prisidėti
prie
visokiais
darbininkų
klesos
ryje, padaryta pastaba, kad
bepartyvis laikraštis.
lės dienraštį. Tautiečiai libe
ir stovyklas.
šios karės laimėjimo ir pada mus ir norus. * Tad jų agentai užtarėjais.
10,000 mūsų karininkų iš fron
Bene pats gyvenimas ir fak
ralai (kur tingi bažnyčion ei
biurokratų
ryti galą vokiečių pravestai prispaustiems
Norėdami
pastatyti
savo
to Prancūzijoj jau esą atgal
tai prirodė " V . L . " tarpui, baudžiavai.
vargdieniams ir išnaudoja
No. 3. Committee on Pub ti) įsinorėjo savo dienraščio ir
J
tautą
ant
tvirtų
kojų,
pagvil
pargabentų į Connecticut o ir
kad " bepartyvieji neturi vie
Negana mums išlaukiniai miems tamsių darbininkų ma denkime kas jas pakerta ir New York'o ligonbučius. Vy lic Information pranešta apie tiek, ir ką tu jiems darysi.
tos gyvenime,'' tad ir gauna rodvties, kad mes esame išti- sėms dailiai užgiedojo giesmę
nuo kojų nuverčia, Ifaip kad ras, kuris pastabą padarė* sa pasaką, po Chicago vaikščio
•
apie
pabaigą
javp
vargų
ir
tas tarpas mesti lauk tą berei kimi šaliai, šios šalies vyriau
jančią,
tos
prasmės,
lfad
"Gen.
atsitiko su rusų^tauta, kuri
Pagal mano supratingo, tą
kalingai
indėtą
gyvenimo sybei. Negana vienų norų iš nelaimių, kuomet jie patys kaip tik gyventi norėjo, o la kė, kad tai tikriausias faktas. Pershing 'o vyriausioji buvei
naują dienraštį turėtų remti ir
J i s sakėsi informacijas gavęs
skersbalkį, ant kurio iki šio- reiškimo, kad Suv. Valstijos ims tvarkyties, kuomet jie pa vonu virto.
J
.
Ačast
nė
Prancūzijoj
valdžios
nu
tys paims valdžią į savo canišlaikyti saliunininkai. Kas
iš vieno daktaro Connecticut
liai " V . L . " pasekėjai mėg sutraškintų Vokietiją.
samdyta
septyniems
metams,
kas.
ligonbutyje. Jis atsisakė duoti
nešino apie artimus sąntikįus
davo tupėti.
Savo ištikimybę šiai šaliai
KASDIENINIS
VOKIEČIŲ
0
Kad tą įvykdinti, tie patys
daktaro vardą ir savo v a r d a i
kvatiermeisterio (ąuarter mūsų tautiečių su karčemo
O gal "dvasiško stiprumo'' parodykime darbais.
Savo socijalistai pagarsino visų ly
MELAS.
nesisakė, nes sakėsi jis neno master) buveinė — devyniems. mis. Kiekvienas karčemninpradėjo gauti Vien. Liet., m a t e r i j a l ė m i s
išgalėmis, gybę, nepaisydami nei mokslo,
Šiam absurdui atsakyti reika kas — tai prigimtas tautietis.
rįs
nieko
bėdon
intraukti.
Vie
tad ir ėmė sau skinti partyvis- ! p r i g i d A k h e
(Released
by
the
Committee
prie
k a r ė s nei prigimties gabumų.
Ru
nok jis tvirtino, kad valdžia linga tik nurodyti, kąd Re- Mat karčemninkas bažnyčion
kūmo kelią.
laimėjimo.
Šiandie
tos sijos tamsioji minia savo mi • on Public Information).
vised Statutes 3679 ir 3690, nenori eiti, o tautiečiams, kaip
Šiaip ar taip matos pastan mušu išgalės — tai karės lijoniniu skaitlingumu paver
No. 1. Korespondentas iš tikrenybę nuo žmonių paslė
kaip Attorney General išaiš visi tai žino, visai nei nereikia
gos kelties iš " pretenzijinio" taupymo ženklelių pirkimas. gė apšviestuniją.
Visus rei Taylorville, 111., rašo Com pusi laiko.''
ištižimo ir pliuduravimo ko Jpi tik visi mes v tuos karės kalus imta svarstyti visų ly mittee on Public Information:
Abi tiedvi pasaki visai ne kina, jokis valdžios agentas eiti bažnyčion. Tam jie ir tau
negali ineiti į jokį kontraktą, tiečiai
kiame tai kongleromate viso ženklelius pirksime, tai, kaip giai ir, tarti balsų didžiuma.
"Pawnee, 111., restauracijoj teisingas yra. Tokių nuostolių
bematai, sudėsim krūvą pini- Ne dalykų supratimas, n c j g į r ( l o j a u atkartotinai pasako- Vaivorykštės divizijoj nebuvo. ar parendavimą, kuriuos val
kių "izmų."
gn Gi su pinigais viskas ga- zmogaus šviesumas ir ne Jo jant, kad valdžia superka di Iki gegužės 1 d., po kelių sa- džia turėtų ilgiau metų* pildy Bet kas bus, kai karčemas
Sparnaitis.
PIRKITE KARĖS TAUPYMO l i l u a atsiekti. 8& pinigais sielos pajėga visur naujoje delę daugybę degtinės karei vaičių,kuomet užreiškimas pa ti. Tolesniai, gen. Pershing'o išnaikins?
i
M
laimės ši šalis karę, gi daug ' sovie8tkojoje Rusijoje ėme
daryta, visose armijos divizi buveinė nėra pastovi, lygiai
ŽENKLELIUS!
viams
apkasuose.
Apkasų
gy
pelnysime sau/ savo tautai ir sverti, oet paprasta skaitline,
jose kritusių buvo tiktai 345 kaip ir kitos karinės buveinė? Stocks ir Bonds Perkami Ir Parduo
visai
venimas
taip
baisiai
apibudi
veiklu* darbaa. Andrews A Oo.,
.Ateinanti birželio 23 diena
žmonijai. Mes susitau- tamsaus žmogaus vienas bal
besikeičiančios karinės linijos dami
v
y
r
a
i
Tuo
pačiu
laiku
visų
108
So.
La atlla St~ wšA*tm 1*** m
bus šios šalies tautinė taupy- P>* smie P i m ^ S1 t u o P a c m sas, jo rankos mojimas darė nanias, kad esą kareiviams ne- mūsų sužeistųjų skaičius buvo
mo diena. Tą dieną nuskvre ž > ' ^ u prisidėsime prie įskovo- balsų didžiumą ir formulavo atbutinai reikalinga degtinės, ™™>v »*™**>w
2 5 0 0 I r tel i n ė m ė m u s
ka
nes
kitaip
jie
jo
nepaneštų.
»
*
"
šalies prezidentas. Toje die- 3 i m o laisvės savo tautai ir vi- visą nutarimą.
Įsikūrė mul
so
riuomenės
nuostolius
nuo
subnoje kiekvienas šios šalies gvPasaulio žmonijai,
kinamos iš šalies tamsios ma Tai yra trečias miestas, kur a? m a r i n ų .
,
ventojas turi pasižadėti ligi
Visi pirkime kares ženkie- sės diktatūra, numaniai ar be girdėjau^ panašią pasaką su
Tyrinėjimas parodė, kad
metų pabaigos pirkti karės liūs. Pasižadėkime tuos ženk- numaninio peršama
paties priedu, buk valdžia pienuoja
taupvrao
ženklelius . Keikia lėlius pfrkti
reguleriai
l i g i Markso ir Jo pasekėjų.
Tik rekvizuoti visą degtinę kariš moteriškė, Cbarlotte kalbėju
si, gimimu anglikė, buvo kars
pasižadėti pirkti tuos ženkle- ateinančių Naujų Metų.
ra neva visų lygybė įvyko'ir kose linijose kareiviams.
" T a i vokiškuoju šešku atsi tai ištikima karės darbininkė.
liūs reguleriai, sakysime, kas
M
•
"——? visų laisvė. Kad Iiuosoma
savaitė po vieną, po du arba
K a d d u g n a dėsim, tada tamsioms masėms vėl nerei davė ir aš norėčiau jį nu J i turbūt vokiškomis paskalo
%
mis pirkliautojo auka krito.
po dešimtį. Šitaip mūsų įmo- r e g ė S į j a
-v
kėtų varžyties mokslu ir švie- džiauti."
keti pinigai už penkių metų
,
,.
sunijos intaką, inteligentijai
w v
A.
Korespondento uoslė jo ne Tas pat, gal but, buvo ir su
Mazas
kandl8
mums bus sugrąžinti su geru
******
' rusuose tapo surengtas gyvas apgavo.
asmeniu rūkomajame vagone,
bet
sopulys
didis.
nuošimčiu.
Taigi ateityje
pogromas.
Šviesesnių ele
Nei čia, nei anapus vande kuris taip nenorėjęs "nieko
Neskani duona, svetimu mentų kraujas, apšauktų bur
mes gerai pelnysime dž tuo
nyno likerių neduodama. Svai bėdon intraukti,'' savo valdžią
būdu sutaupytus pinigus, gi peiliu atriekta.
žujais paplūdo upeliais. Žu galų negalima nusipirkti nei išskyrus.
šiandie tais pinigais mes paNelandžiok pro skyles, vo Rusijos kariuomenės švie vienoj stovykloj, su Amerikos Valdžia gerai supranta, ka<j
gelbėsime vyriausybei šioje sprandą palaušį.
sus vadai, išnyko laivyno ve
dėjai, gabus diplomatai supu karininkais sujurtgtoj. Gene- tiktai atvirumu žmonėse pasi
karėje.
Nieks dar nematė, kad vo kalėjimuose, tautos veikė r61o Pershing 'o paliepimu tikėjimą palaikyti tegali. Val
Mums atrodo, kad lietu
jai — atsidūrė ant kartuvių. mūsų karininkams Prancūzijo džia nuostolių žinias taip
viams nereikės daugelio aiški šuo mylėtų katę.
Nešerti a r k l a i ir be Lie- Viena tamsi minia liko su lai je "uždrausta pirkti ar priim greitai duoda, kada iš Prancū
nimų ir ragįiimų apie karės
svės ir lygybės šūksmais ir ti dovanomis nuo gyventojų zijos eurašai gaunami. Konspi
ženklelių pirkimą.
Iš mūsų pojaus kieme suklups.
PUZZL^FIND THE SIAGKER
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Draugas" Publishing Co.

KAS PRAŽUDĖ RUSUS.

Pirkite "Draugo" Šerus •
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D R S U GAS
T

nuo jo atsikratyti.
Taipgi, kimą &v. Jurgio parap. sve VIENAS Ifi GRAŽIAUSIŲ BAŽNY
TINIŲ GIESMIŲ.
nupiešė kofctas baisenybes iš tainėj.
Didelio kompositoriaus Goųnod yra
dirbo kike revoliucijos Pran
"Ave Maria" kuri* yra JUnomas ir
Aptarta buvo daug svarbių giedamas vigam pasaulyj. Jis yra dau
cūzijoje, ne* toji revoliucija
reikalų.
Svarbiausia tai nu giausia giedamas Lotynų kalboj. Del
buvo sudaryta anį socijalistišgerovės' lietuvių kurie myli mufcika
— » » m<
tarta imti daiyvumą apvaikš- Columbia
Co.f pasamdė visiems žino
kų pamatų. " P a t y s vadai
ma
populariska
dainorka lietuvaite.
čiojime
4
d.
liepos.
Naris,
CBDAR RAPIDS, IOWA. , MILLINOCKfcT, MAINE. socijalistų buvę kapitalistai",
Yra tai rianintala lietuviška mustkos mokykla govtenytoae VaiMaria Karužiute, kuri įdainavo lie
kurs
nedalyvaus
apvaįkščioji'• •
•tijoM,
kurtoje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
tuviškai.
Rekordas
ĮSėJo
lanal
puikiai
sakė
jis.
Panamėje
Beir
turėtų
rastis
kiekviename
lietuviš
kuoti,
vargonininkavimo,
dainuoti Ir groti ant pučiamųjų Instrumen
Dt\ Bielskio
prakatbos.
" K e l e i v i o " 23 mim. š. m. bel'į, kuris buvo didžiausias me, pateks po bausme 1 dol. kame name. Ant vienos pusės yra lie
tu, teorija, harmonija Ir s t a t i k a * istorija.
tuviškai
ant
kitos
pusės
Lotyaiškat
Geriausia* laikas mokintis musikos, tai Januose dienose. Tėvai
Birželio 14 d. mumis atlan tūlas Girių gyventojas su socijalistų vadas. Bebelis fcwa*
įdainuota per Olga Roller. Rekordo
nesigailėkite valkeliams duoti proga. Už maža užmokėsn|, turėsite
kė nepaprastas svečias ir at bjauriu šmeižtu šmeižia kuni vo tekintojas ir turėjo nema
iiiH*t nauda. Užertmšykit* tuoj. — Kainos mūsų prieinamos. Del
Tą patį kaslink apvaikščio numeris yra E3842 kuris yra jau ant
pardavimo
pas
visus
krautuvninkus.
platesnių žinių ateikite ypatiAka. arba rašykite*
vežė mums gausiai dvasisKo gija, klierikalus \r vyčius. žą dirbtuvę. P o juo dirbę keli simo 4 d. liepos nutarė ir drKiti rekordai kurie išeis liepos m ė 
Straipsnio antgalvį užvardije'. šimtai darbininkų ir jis varė ja D. L. K. Vytauto, kuri lai nesyj per tą, pačia kompanija yra semaisto.
Tuo pačiu kė susirinkimą tame pačiame 1cAnf"i *
Pas mumis prakalbos, tai "Kunigas areštuota* už slap gana gerą biznį.
"Ant Vai no Karklai Siūbavo.**
labai nepaprastas dalykas, la tos smuklės užlaikymą ir už laiku jis, Bebelis, skelbė, kad vakare ir toje pačioje svetai
Visi lietuviai myli šia daina kurio
bai retai jnes jas turime. Ži gyvenimą su moteriške". Tai darbininkai turi vienyties kad nėje.
je apdainuojame- apie bernytj ku
ris
eina pasitikti savo mergužėlės,
noma, . sakydamas
"prakal gi ypač šito negalima praleis kapitalistai juos skriaudžia ir
Ant ' • čiu Lubų
"šia
naktele per naktele." Yra
Žinoma,
kad
visos
rimtos
bas", mintyje turiu prakalbas ti, nes iš prasto-juodo darbo tt.
Matai koks veidmainis!
sena daina ir visiems lietuviams
draugijos toje dienoj ims dajau žinoma. Meiiodija yra grynai
ne destruktyves: sukeliančias darbininko padarė kunigą ir Pats spaadė ir vargino tuos
lietuviška ir graži. Rekordas tas
žmogaus širdyje neapikaiua tuomi šmeižia visą kunigiją. šimtus darbininkų, o apsisu lyvumą apvaikš&ojime, nes
turėtų rastis kiekvienuose namuo
,
Tel. Drover 7042
se. Gaunamas po numeriu E3840.
prieš tuos, kurie dirba mūsų Na ir pradeda lieti neapykan kęs šaukė, kad kapitalistai yra ir reikalas.
Jos yra dainuojamos per visiems
•
•
.
Tėvynės Lietuvos labni; ku tą. Rašo: Čionai nuo tūlo lai juos išnaudoja. Jis pats ouOM* MEAJ.
žinomą, kompoEitorių ir tenorą J.
M. Petrauską ir nei vienas lietu
rios plėšia iš žmogaus širdies ko gyvena tūlas Kristaus vo kapitalistas, ir ant savęs
Bridgeportiečių
šeimynose
LIETUVIS DENTTSTAS
vis nesigraudins nusipirkęs š| retikėjimą ir dorą ir pastūmėja mokslo skelbėjas.
Kadangi kalbėjo. Tokių ir šiandie yra įvyko sekančios permainos: * kordą.
Valandos:
nuo 9 ryto iki 9 vak.
Htsmtm.miAxxASTK>aDS
ODM1AININO ~WHCAX
Nedėliomis
pagal sutarimą.
"Vai kad aš jojau" yra kita dai
ištvirkiman, ta^yra taip vadi sakėsi paeinąs iš Lietuvos, tarpe sooijalistų.
Patys bū Eetras ir Viktorija Kazlaus
4712
SO.
ASHLAND
AVENUE
na įdainuota per J. M. Petrauską.
arti
47-toe
Gatvės.
namos prakaflR)s, taip vadina stebuklingos vietos Sidlavos; dami kapitalistais, šaukia, kad kai sulaukė sūnaus, kuriam
Daina kurioje gražiai apdainuoja
m
a seni laikai kuomet dar bernu
<į'» '" «• -* " m »
mų socijalistų.
kur, rasit, stebukltfs Žmonėms juos išnaudoja.
prie krikšto davė vardą —
žėlis jojo fTas savo mergužėlę. Ant
TAUTOS IŽDO VALMes trokštafn prakalbų gai pardavinėdavęs, tai ir čionai
Petras.
kitos pusės šio rekordo yra antru
Labai keistai atrodė, kuo
dainelė "Atėjo Žiemelė," dainelė
vinančiu, pakeliančių žmogaus be biznio apsieiti negalėjo;
Pranas
ir
Elena
Kazaičiai
kurioje gražiai išdėstoma kaip šal
met priėjo prie klausimų. Ta
sielą prie ko nors tobulesnio, pradeio
ta
žiemelė neduoda progos bernu
pardavinėti
žmonėms
,
.
,
.
,
,
_
•.„
sulaukė sūnaus, kuriam prie
J
VYRIŠKU DRAPANŲ
f
.
,
*
,
...
.
,
,
.
ida
pasirodė,
kad
mūsų
soeija
žėliui
vesti mergelę. Sis columbiPirmininkas,
kun.
F.
Ke
pakeliančių žmogaus dvasią, tą, ką tamsus katalikai labiau-',. , .
•. ,
. T " j . - krikšto davė vardą — Juozas.
: BARGENAS :
jos rekordas randasi po numeriu
V. pageidauja
*
- 7 • — būtent
v. + 4. *'rou
listai nepazjsta nei trupučio
žmogaus upą ir paraginančias šiai
mėšis,
3230
Auburn
Ave.,
Chi
EM41.
Jonas ir Antanina Kasma- Paprašyk savo krautuvninko kuris
2faujl aaattmtl, daryti ant o i apie socijalizmą.
Jų klausi
žmogų prie pasišventimo del j jaus skystimėlį" ir "tt. Be to
•akymo
siutai ir orarkotaL ver
mai buvo vien tik užmėtmėji- vičiai sulaukė dukrelės, kuriai turi Columbijos rekordus, kad juos cago, Dl.
tė*,
nuo
$St iki $69, dabar par
žmonijos ir savo tėvynės labo. i pasirūpino gauti sau ir gastau pagrotų arba duotą tau naująjį
siduoda
po
$15 ir $25.
Pirm.
pagelb.
kun.
J.
J
prie
krikšto
davė
vardą
—
mai. Vadai socijalistų, kurie
Columbijos kataliogą kurie yra iš
Tokio tai dvasiško maisto Į padinę, su kurią laimingai gyNauji daryti gatavi nuo $15
siuntinėjami visiems krautuvninkams Kaulakis, 324 Wnarton
St,
turėtų žinoti apie socijalizmą, Adolfina.
Iki $S5 siutai ir overkotai, n u o t
mums atvežė gerb. Dr. Biels- • veno ir tt. Viena gražią dieuždyka.
(Apg.)
$7.59 iki 18 dolerių.
visai nieko nežino.
Pranas ir Domicėlė AlodoPhiladelphia, Pa.
kis.
-y
i T l C f . ną pas kunigą į svečius atvyPtlnae
paeirinklmiM • k&filu
nai
sulaukė
sūnaus,
kuriam
pamuštu
overkotų.
S.
Barzdzevičia,
seaa3
Raštininkas,
L. Simutis
Paprastai katalikai yra ra-;.ko šerifas ir patyręs apie jo
Visai mažai rartoti siutai Ir
socijalistų,
pripaži prie krikšto davė vardą —
mus, nuolaidus, įr kada taip užsiėmimą ir gyvenimą, nuga vadas
3230 Auburn Ave^ Chicago
overkotai vertės nuo $25 Iki
no,
kad
krikščioniški Donatas.
$25. Dabar $6 ir augSėlau. Kel
vadinami socijalistai prigėrv bena
belangėn' \
Tokiu&
UL
nės
nuo $1.59 iki $4.69. Valku
Malonu
dvokenčio neapikantos " raugu, šmeižtus į šlamštą " Keleivį*• yra teisingi ir geri.
Pranas ir Salomėja Salmosiutai nue $2.99 iki $7.69. VaIždininkas, kun. S. J. Ce
lifos ir Kuperal.
iš cicilikiškų šlamštų, pradeda rašo koks tai cicilikpalaikis. buvo išgirsti, kad net ir soci nuvičiai sulaukė sūnaus, ku
panonis, 318 So. Fourth S t .
ATDARA KASDIEJTA
blevyzgoti ir dergti viską kas Jis iš prasto darbininko pada- jalistai pradeda ateiti į protą riam prie krikšto tiavė vardą
sTedėUomif fr r s karaii.
Homestead, Pa.
šventa ir prakilnaus, tuometi rė kunigą ir gavo progą išlieti ir suprasti, kad krikščionybės — Benediktas.
Iždo globėjas, kun. J. Jak
8. OOBDON,
katalikai tyli, nes ištikro, ne savo pagiežą ant kunigijos. pamatai yra geri. Kuomet
paskui,
tas
pats
Barzdzevičia
1416
S.
Halsted
SL, Cfeicago. DL
jaugi protingas žmogus eisi į Jis savo partijos žmogų pri
Stys, 421 Cleveland Ave., Ha
debatus su kvailiais. Bet tas meta kitiems, o juk tas gerai pagirė socijalizmą, tai vienaa
rrison, N. X
katalikas,
atsistojęs
paklausė
tylėjimas ne išeina katalikams žinoma, kad tas žmogelis yra
IMATIZMAS užpuola
žmogų
jo,
ar
pildė
socijalizmą,
kada
Birželio 16 d. Šv. Kryžiaus
ant naudos, tas atrodo lig bu buvęs ex-skaitytojas "Kelei
kuris yra lauke.
jis
su
Bučinsku,
taipgi
socija
Skauduliai sustyrima jo muskuliu DRAUGYSTĖS
ŠV. JONO
parapijos svetainėje Šventos
tų netekimas upo, ypač kada vio" taipgi ir jo gaspadinė. Iš
ir
atima
jo
energija.
Mokinama: angliškos Ir lietuviš
cicilikučiai savo pliovones pa to negali būti nei jokio nusi listų, keletą metų atgal buvo Pranciškus Rymietės Moterį,
Iš pirmo užpuolimo gauk Sloan's EVANGELISTO VALDYBA
k
o
s
kalbų, aritmetikos, knygvtrfSs'?jis
didina po "misijos"' taip va stebėjimo, nes " K e l e i v i s " ii išvažiavęs ir laužė streiką. Ta ir Merginų draugija laikė su liiiiimeuta lengvas vartojimui,
tėa,
stenografijos,
typewriting, pirkChicago,
UI
įsigeria į kuna be jokio trinimo
ir
da
tie
nieko
neatsakė.
Ant
lybos
teisių,
Suv.
Talst. istorijos,
sirinkimą.
Svarstymo matu palengvina kaudėjimus.
dinamo savo kalbėtojo — tam jam panašus kiti šlamštai tą
abelnos
istorijos,
geografijos,
politlP o ilgam važinėjimui šaltam arba
sybių apaštalo ir puvėsių obalsį remia, kad gali sau galo socijalistai sukėlė triukš užsiminta buvo apie draugijų lietiiigiam
kinės
ekonomijos,
pilietystts,
dailia*
ore patepk Sloan's Lini- A. Leknjckas, pirmsėdis,
radystės.
Sąjungą
"Katalikų
Vieny inentu skaudamas randas ir susskleidėjo. (Janą jau mums laisvai gyventi.
Taigi ir tas mą.
708 W. P I
P-nas Jonas Stanislovaitis bė ". N'ekiuios narės agitavo, tyrusias muskulas.
Mokinimo vaiaucicp: r»jo 8 ryto
nuolaidumo, jau mes nebety- žmogelis prisiskaitęs ir prisi
D e l skaudamų strėnų, neuralgijas,
lkl
6
po piety; rxx. ; »;o v*:l>
i 9:tl
S. Dargis, pagelbiiiin&as,
gerai
butų .prigulėti ir kitų ligų!
lėsim, teisybė privalo ir turės ė m ę s mokslo nuo jų Ir pra šįmet užbaigė Higli SckooPę.jkad
S106 Ho. HmlsUsd 8t..
C%lca«o, IU.
638 W. 18 s t
užvaldyti viršų.
J jų šmeiž- dėjo taip elgties, o tas ciei- Mitsų kofionija sulauks gero į prie "Katalikų Vienybės".
tus mes privalome
atsakyti likpalaikis ražo, kad tai kata-f veikėjo.
Kitos-gi norėjo dar palaukti.
P. 01šewskis, prot. rast
Žvirblis.
Taip ir pasiliko.
teisybe. Kuomet viena kitą Mikas, dar gi jiet kunigu payn2022 a Union ave.
r-m
karta
parodysim
teisy dina. Toliaus rašo: " N e s e
Bet yra viltis, kad Šventos
A. Yokubaitis, fin. r a s t
nai
čia
pasigėrė
vy&ai,
vieno
bę, tuomet ir cieilikų, nors ir
Pranciškos Rymietės draugi
2006 S. String st.
žydelio
krautuvėje
padarė
apdumtos akis, vienok savo
ja įstos į Są-gą *' Katalikų
A. Grisius, kaseriūs,
H/L L S PA ir*
įs
neapykantos
žvilgsnį
turės lempų ir indų pogromą.
Vienybė" ir veiks visakame
ilaužė dvi pilnas lentynas ta732 W. 19 s t
nukreipti į savo šešėlį.
bendrai.
voro. Žydelis ir per porą nitA. L R.-K. FEDERACIJOS
Mes pasinaudodami įgerb.
hi nebūtų išpardavęs tiek taCENTRO VALDYBA:
kalbėtojo patarimais, susipa
L. B. K. LABDR. SĄ-GOS
voro ir nebūtų tiek pelnęs,
žinti kuoareiausia su įvai
Birž. 16 d. L. Vyčių 13 kp.
kaip dabar del tamsių vyčij$
CENTRO VALDYBA.
Pirm., Kun. J. Ambotas,
L. M. D. dr-jos "Kanklės"
riais mumis apeinančiais rei kvailumo, už ką jie turėjo sū
Pirmiau
Smetanas gerai pritaikinti akiniai
laikytame specijaham susirin laikė susirinkimą.
53
Capital
Ave.,
Hartford,
kalais, skaitant katalikiškus riai užmokėti".
bus palengvinimų del Jūsų akių.
Turiu pasa kime, nutarė turėti šeimyniš siai buvo išduota įvaiftjs ra
Dvas. vadovas kun. Myko Kuomet
tu kenti nuo galvos skau
Gozm.
laikraščius ir reikalui esant kyti, kad čia nesiranda nei tos
portai,
kurių
buvo
net
ir"
per
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
ką išvažiavimą (Besket pikni
las Krušas, 3230 Auburn ave., vą,
kuomet skaitai ar siuvi ar ra
kreiptumiesi laiškais į Wash- organizacijos, nei vyčių, o tas
Pirm.
pagelb.
J.
GrebliuPaskui svarstyta bė
ką), nedėlioj, 7 d. liepos į daug.
sai,
tai tuomet yra ženklas, kad
Chicago, UL
ingtona, tuomet žinodami tik "rašytojas" randa ir šmeižia,
nas,
425
Pacą
St.,
Baltumo*
ganti
reikalai.
Tik
kaž
ko
reikia
Jums akinių. Mano 15 m e 
Willow Spring miškus.
Sis
tų
patyrimas
priduos Jums geriau
Pirm.
Antaną*
Nausėda,
rą dalykų stovį nebeduosiui suprask del dfdesnio pažemi išvažiavimas bus vienas iš dėl šį sykį narių tarpe neou- re, Md.
sia patarnavimą, už prieinama kal
cieilikams sau už nosies va nimo
vyČHj
organizacijos. įvairiausių,
net taip žemai net iki $3.00
Raštininkas, Kun. F. Ke 1658 Wabansia ave., Chicago, Nną,Egzaminas
kokius kuomet vo tokio sutartinunio, nes vie
suteikiamas dykai.
džioti.
Turbūt Girių gyventojas buvo dr-ja " K a n k l ė s " turėjo.
Šį nas kitam šį tą užsimetinėjo. mėšis, 3230 Auburn Ave. m.
JOHN SMETANA .
Mes čia tūriai Šv. Kazimie apsipilęs, rudžiu nupirktu nuo sykį gaspadinaus choro vyrai, Tas, žinoma, nėra sveika kuo
Vice-pirm. Pranas* VeryChicago, 111.
Akiu Specialistas
ro draugiją, bet dabar nu to paties "kunigo", kurį pri ne merginos kaip paprastai pai. Juk kiekvienas stengia
ga, 45S9 &*. Marplifi^Tr! avo.
Iždininkas,
Kun.
V.
Ma
sprendėm,, kad nors mūsų ko metė "tamsiems" katalikams. būdavo. Žiūrėkime ką mū si įnešti ką naudingo draugi
*SCi a. Aaiuaiia A., Chicago
tulaitis, Secred Heart Rec- Chicago, JH
lonija yra mažutė, vienok Matyt, kad ir pats mėgsta tą sų
Kampas 18-tos gatvės
"naujos
gaspadinės" jos gerovei.
3-čios
lubos virš Platt'o aatiekos.
stengsimės neatsilikti nuo vei skystimėlį, be kurio negalėjo parūpins užkandžiauti.
Mano nuomonė, tekelia vie tory, P. O. Silver Creek, Nut. rast Julijonas Šliogeris,
Eambaris 14, 15, 16, 17 tr 18
Kaž
T ė m y k i t e į m a n o paraišą..
kimo kitų didesnių ir gerai parašyti nei tikros korespon ką panelės pamislys, kaip šumon kas ką sumano.
1424 So. 50th C t , Cicero, DL
Na New Philadelphia, Pa.
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8
susiorganizavusių
kolonijų. dencijos.
Iždo globėjai; A* Bajo- Fin. r a s t Aleks Dargis, 726 vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
Jeigu nebūtų jo naujos "gaspadinės" surengs riai tesvąrsto tik kas naudin
ryto iki 12 valandai diena.
Dabar mūsų pastangos nu vartojęs, tai tada gal kitaip gerus užkandžius.
I pikniką ga, kas paliečia organizacijos riutė, 723 Saratoga S t , Bal- W. 18th s t , Chicago, DL
kreiptos į sudarymą ir auklė butų parašęs ir matęs visa da-' žadama važiuoti automobiliu, tiksb}.
timore, Md., M. Tumasonis, Iždin. kun. Antanas Staniujimą Tautos Fondo skyriaus, lyką, kad tie mušeikos nebuvo! Tai pirmas bus šįmetinis išva
Vyčiai ir vytės 13 kuopos 320 First Ave., Homested.
kynas, 2634 W. 67th St., Chi
ir prižadinimą . užsnūdusios ir nėra jokiais vyčiais ip. kad
tegul
išniksta
iš
mūsų
tarpo
Pa;
vyčių kuopos.
Tuomet įmes tas žmogelis nėra ir nebuvo ziavimas.
cago, Dl.
užsimėtinėjimai, bet solidariše
e
busim pasirengę stoti pyieną kunigu, kurs buvo areštuo
kume ženkime prie savo tiks SV. ANTANO DR-JOS AD
DIREKTORIAI:
eilę su veikliausiom
koloni ta s'su savo gaspadinė. Užuot
Birž. 16 d. Šv. Jurgio, baž lo.
Tai BUSI GBA2DSI J* išduv
MINISTRAOIJA,
<
^
Visi
Chicagoje.
jom !
ba Mentholatnm Co. Prieš eitsiant
rašymo, kad klierikalai tam- nyčioj naujai įšventintas kun.
Laike šio susirinkimo prie
Frank Veryga,
Prakalbom užsibaigus su sųs (jokių klierikalų čia ne J. Svirskas pasakė pirmą la
galt ištepk veidą mosčia per ke
Waukegan, IU.
kuopos prisirašė, jei neklystu,
metėm keletą dolerių Lietu siranda), geriau prisipažintų bai gražų pomokslą.
Gerb.
lia vakarus, o padaryi veidą t%
4539 So. Marshfįeld ave.
7 nauji nariai. Teauga mūsų Aleks Jankauskas <— pirm.
vos politiškiems reikalams?. pas esąs tamsiu cicilikpalai- pamokslininko pirmas pamok
it skaisčiu baltu.
Toji moatia
Jonas Petraitis,
919 — 8th S t ,
kuopa narių skaitliumi ir dva
Tiesa, labai mažai šiuo kart, kin
slas giliai iuėjo į klausytojų
išima plėmna raudonuB. jaodna ar
4549 So. Talman ave.
sios jėgose,
F.
Antanas
Tauoas,
Vioe-pirm.,
bet prašom nespręsti apie
ba Šlakus ir prašalina
visokius
Patariu Girių gyventojui, širdis. Tikimės, kad gerb. kun.
Povilas
Mažeika,
1125 So. Lincoln St.
niurni* aito.
Prakalbos pasi kad ateityj butų atsargus su J. Svirskas pasakys daug dar
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
REOAKCIJOS
ATSAKYMAI.
IjLnt. Semaška — raStin.
3315 Auburn ave.
taikė netikusiu laiku, dauge tokiais šmeižtais, nes ncįik gražių pamokslų bridgeportietei 50c. ir $1.00. Pinigui galit
lis mūsų žmonių turėjo dirbti pats gali įpulti į bėdą, bet ir čiams.
1,408 Lincoln St.,
Kun. Mykolas Krušas, siųsti ir štampomis.
Novtlisidiečiui ((chicagoje). Gu• e
— mes dirbam ant trijų "šil
3230 Auburn ave.,
e
•
vonle pervėlai, todėl netilpo. Pra Ant. Bakšys — iždininkas,
JT. RIMKUS,
šlamštą
įtraukti.
tų".
Užtikrinant, kad netru
Juozapas J. Elias,
1327 So. Victoria S t ,
"Kanklių" choras,
kurs nešimai — ypae reikia rašyti
F. O. Box 36, Holbrook, MMS.
Teisybės
Mylėtojai.
kus pamatysit mumis išpil
yra papuošalu Šv. Jurgio baž ankščiau.
4600 So. Weod s t
"L. Bakšis, Fin. rast.,
džiusius savo priedermę link
nyčios, gyvuoja gana gerai
BINGHAMTON, N. Y.
Kun.
Antanas fctaniukynas,
1331 So. Park Ave.,
Tautos Fondo.
*
• Nemunui ("VVestville, 111.), F.
(
nežiūrint,
kad^Dėdė Šamas
2634 W. €7th s t
M. V. (Melrose Park, 111). Ko Iždo globėjai:
Vardai aukavusių nemažiau
paėmė
savo
kariuomenėn
11
Vyčių
prakalbos.
respondencijas gavome.
Neužil
vieno dolerio:
Kun. F. B. Serafinas,
1. Makuševiče,
dainorių.
Pastaruoju
laiku
HGHT
Pėtuyčioje, 14 d. birželio,
go tilps.
S. Podžiunas . . / . . . . . . . $1.00
2327
W.
23rd
PI.
2.
FKazdelevice,
prisirašė prie choro nemažai
G. Tamošaitis
1.00 įvyko prakalbos Lietuvių sve naujų narių.
Kun. Alex. Skrypko,
Neužilgo brid- W M •' ••
Maršalkos:
tainėje,
kurias
surengė
vieti
Y. Povilaitis
1.00
Thay Save 'Vfecat/
geportiečiai turės progą už
4557 So. Wood s t ,
Pr.
Dapkus,
nė
Vyčių
13
kaopa.
Kalbėjo*
K. Grigas
1.00
girsti bažnyčioje naują vyrų
And. Bruožis,
M. Galiais.
K. Žiogas . . . . . . * : »
1.00 p. J. Stanislovaitis, gabus vie^< duetą.
Lavinasi Ofertorium.
653 W. 18th art.
P*. Kapturauskas, Knygius.
Smulkių aukų
£.06 tinis studentas, apie soeijaliaWEA2XESS
eat
- e
3Snea3
vst
»o
nuAn.
CmUaaJLS,
•
f
- Imą,
Pranas Bujanauskas, —• or Boleslavas Sekleckis,
x»sm n.wxMB*st toons
Birž.
16 d. Šv. Martino
Viso
$10.0(5
Išaiškino, kaip socijalkmas
i r o o p ApNutft3T».ą. ?oK_
3427 Auburn ave.,
gano priž^ 1112 — 10 S t
S. Z. P- ir M. V. j prasidėjo, ką nuveįkė, ir kaip dr-ja laikė pusmetinį susinu- | L —
• • ••

•

• • m

BEETHOVENO

Lietuviai Amerikoje

Muzikos Konservatorija

A. S. "POCIUS

3259 S. Halsted S t Tel. Canal 2122
THURSDlAy

Dr. C. Z.

T0WN OF LAKE KRONIKA

R

1

Amerikos Lietav. Mokykla

m

Sloan's

—

-

i

•

Sergėkite savo Akis

Liniment

Chicagoje.

i

BR«KERDRT01|NNRU.

NUSIPIRK MOSTĖS

m po*Mpgg$

v

• •

/ •

'

II •

frOMimt, MrtkBo p

DRAUGAS

•»•
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TOWN OF UkĖM LIETU
VIAI DARBUOJASI

|NEAPLENKITE SIU SPECIALIŠKUMU

COIOJ
' SAVE

VHEAT

būti visij draugijų, kuopų ir
11, atstovai arba
valdybos,
t a i p p a t i r pašaliniai lietuviai. PUOŠKITE SAVO NAMUS
Peoo J J . Elias svotaim\jo
K u r fcįtag susirinkimas įvv
IR SAVE SU LIETUVOS
tabelio 24 d. vakare buvo m - k s , apie tai bus pranešta p * *
TRISPALVĖM VĖLIAVOM.
illke kuone visu Town o f l j d a u " B r o n g e " .
• ko lietuvišku draugijų
Tddel TOAVU
Tewii iof L a k e ' o lie
:'ju . , - >
Todėl
Ateina liepos 4 d. (Fourth
stovai ir pašalimai žmonės tuviai visi ligi vieno privalo
of J u l y ) kmioje paroduos vi
pasitarti Kfikiiuybr>
Dtėaop pasidarbuoti taip, kad visiems sos Amerikoje gyvenančios
(liepos i d.) apvaikseiojimo ligi vieno dalyvauti manifesm tautos su savo tautiškomis vė
rvikahN. Snsirirkimo vedėju cijoje Ištikimybės Dienoje, lie liavomis užtat ir lietuviai bū
pos 4 d . .
,
tinai turi dalyvauti su savo
J. //•iitokas.
Visos Cbicagos lietuvių toje tautiška trispalvė su žirgvaiSusirinkimas
vienbalsiai d ienoje apvaikšeiojimas įvy kiu vėliava.
išreiškė pageid&vimą, kad Iš ks McKi»ley parke, Western
Vėliavas galima gauti viso
tikimybės Dienos apvaikščio ir Areli*., avės. Tenai bus tik
kio didžio. Taip-pat padaro
kime dalyvautų visos To\vn of vieni lietuviai. Tų dienų tasai
me vėliavas ant užsakymo,
Lake lietuviškos
draugijos, parkas lietuviam*; rezervuo
pagal reikalavimus.
kuopos, skyriai, kliuhai, kaip tas.
katalikiški, t a i p ir, vadina
KAULAKIS BROLIAI
Spaudos
Komitetas.
mieji, tautiški. Nes toje die
arba
noje apvaikšeiojimas ir lietu
Lithuanian Printing &
IŠ AUŠROS VARTŲ PARA
viu manifestaeija
turi tokią
Binding House,
PIJOS.
didele reikšme, kad bendran
2214 W. 23rd PI., Chicago, IU.
darban turėtų susispiesti visi
Telefonas Canai 107
Aušros Vartų parapijos mo
lietuviai.
kyklos mokslo metų pabaiga
Po šito paduota daugelis Įvyks rytoj, birželio 27 dieną. Reikalauju atsakančio barberio,
darbas ant visados, mokestis $20.00
visokių sumanymų ir imta jie Tuo tikslu rengiamas gražus ir commision. Atsišaukite greitai.
J. J. Bagdonas,
svarstyti. Pirmiausia pakelia vakaras parapijos svetainėje.
3265 So. Halsted St.,
Chicago, 1111.
sumanymas, koki no būdu su Bus sulošta opera " K u r - t i e s a '
Telefonas Yards 1981.
kvietus visus lietuvius ap- Bus ir daugiau visokių indoPajieškau svarbiam reikalui Anta
yaikšeiojiman. Nes y r a žino mybių. V a k a r a s prasidės 7:30
no Petraičio 1S Scranton, Pa.
Pra
ma, kad mūsų
kolionijoje vakare.
šau atsiliepti mano aaresu.
Marcelionis,
(Town of Lake) randasi viso
Pasitikima, kad rengiamam 4856 BishopM. Str.,
Chicago, 111.
kių draugijėlių tikroji galybė. vakare atsilankys skaitlingai
Bet jos ne visos supranta Išti ne tiktai šios parapijos lietu
Paieškau pusbrolio Antano Balkai
kimybės Dienos svarbų. Rei viai, bet ir iš kitų Chicagos čio, paeinančio iš Kauno gub., Rasei
pav., žindačiy kaimo.
Meldžiu
kia jas paraginti. Reikia joms kolionijų. Praleis gražiai lai nių
atsišaukti, nes turiu svarbu reikalą,
paaiškinti šių metų liepos 4 ką. Pasigrožės mūsų vaike sekančiu adresu:
Jurgis Balčaitis,
dienos svarbų lietuviams tau liais.
P. O. Box 181,
Donorą, Pa.
tiniu žvilgsniu.
Gerb. mokytojos seserys deda
—»——
i
Todėl tam tikslui sutverta visas savo pastangas, kad va
Paieškau barberio kuris norėtų
komitetas iš šių žmonių: A. karas išeitų kuogražiauslas. dirbti vakarais. Geras užmokestis.
Atsišaukite tuojaus:
Kareiva, J . Viskontas, J . J u  Vakaran sutraukiamos stip 4356 So. Mozart St.,
Chicago, III.
cius, J . P u r t o k a s , J . Balnis, riausios mūsų parapijos lošėjų
M. Brenzaitė, E. Skinderienė ir giesmininkų jėgos.
Pale&kau savo pačios Apalionljos
Petrauskienės
p o tėvais Monkiute?,
ir M. Ambroževif-ienė.
Nepamirškite šito vakaro. paeinančios iš (Kauno
frufc., Raseinių
Kito komiteto paroiira bus
pav.,
Mozrinių
kaimo,
šilelio parap.
Rep.
Pabėgo iš O^lesby, IU. su JusMrų
Gednunsk;>i.
Jis paeina II Kauno

•

••

kad
Pa^ki'i k,c
•
•ri; •
dos galybę,
i-:<'!<!
mūsų spauda ^ali >
prieiti ir ten, kur nedali paki'iiii -»ks koini*«'l:is su narą-

1 BYLA P E R
*UKT/>.

scut... • liastsiiitŲ

pav.,

Lunsis

parap.

Jis taipt.1 turi pačia ir vaiku**, girdv.iau, Kad gyvena abudu ChicagoJ,
rodos ant T1 :> K*».rber Str., paliko
mane dideliame varpe
su
mažais*
vu1 keliais.
Jeigru J metus laiko neatsišauks, tai parduosiu narna- ir Jau
daugiau jos nereikalausiu.
Bet jei
gu norėttj sugrjžti, viską dovanosiu
ir gyvensim kaip pirmiau. K a s man
praneš, duobiu gera dovana>
Mei
liniu atsišaukti:
J. Petrauskas,
1111 — 3th Ave..
Rockford. IU.

Jums apsimokės atlankyti mūsų keturias krautuves kuriose galite sutaupyti pinigus ant ra
kandų ir gauti gerą patarnavimą Penkių Brolių Perlowskių kurie parduoda per Union Plianą
"Laisvė nuo Augštų Kainų Rakandų."

Gazinis Pečius—yra padirbtas suli^
naujausios marios—gerai ir puikiai kepa,
už ji mes garantuojame i r tiktai per šią
savaitę bus parduodamas
uz.
Prijungimai uzdyką.

$45.00

**

j

Ateinantį penktadieni, bir
želio 28 d., visose Su v. Vals
tijose, taigi ir Chicagoje, 7>us
" t a g dav'* su tikslu kuodaugiausia parduoti karės taupy
mo ženklelių.
Pirkusiems tuos ženklelius
bus prisegami t keturių
n^u
ženklai, žiūrint to, už kiek
žmogus yra įsigijęs tų karės
ženklelių.
Visi lietuviai privalo pirkti
karos taupymo ženklelius.

šaukite:

$5.95

v

Subatoj

"MOLDAVO"
Mūsų Specialia drama fonas—Jums apsimo
kės pamatyti mušu gramą fonus iš kurių
turėsite proga pasirinkti kainose nuo $15
iki $200. šio gramafono motoras yra dubeltavas ir trilinkas. Tos mšinos groj viso
kius rekordus. Per šia savaitę
specialiai atiduodame už

65.00

12 Šmotelių (6 rekordus) dykai,

KRAUTUVĖS ŠIAURINĖJ
DALYJ MIESTO.

Lova ir Kanapa Sujungta—Kaip uždarai graži
kanapa; kaip atidarai jrraži lova. Rėmai yra stiprus
ir gražus paliruoti gražia spalva, išmušta ispaniškos Musų Specialė Ledaunė—Padirbta
iš gero kietmedžio, turi puiįdą didelią
skuros. Patartina kiekvienam ją turėti.
Per šią savaitę atiduodame už
vietą ledui. Per Šią savaitę
specialiai
BROLIAI PERLOWSKIAI
KRAUTUVĖS PIETINĖJ
DALYJ MIESTO. > •

1272-78 M i t a k e e Ave.
Prie

1'aitlfmi

I 1565-67 Milw8ukee Ave.

4705-09 S. Ashland Ave.
arti 47-tos gatvės.

3463-65 Archer Ave.
arti 35-tos gntvės.
Katalogas siunčiamas dykai

ALEX. MASALSKIS

I

(JRABORIIS
Lietuvis graborlus. Atlie
tu v i s o k i a s
laidotuves k o I'igiausiai. Tu
riu savo karąbonus ir auto
mobilius.

prašant

syiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiHiiiimNiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiis
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LIETUVIŠKA KRAUTUVE

§

ERNEST WE!NER Ory Goods
1800 VV. 47th Gatvė,

Kampas VVoed gatve*

:: ::J: ::::::::::;:;:" ::v:::::::y:x:;:::::

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

Taipgi dides
nė dali grabu
patjs dirbame, t

3307 Aubum Ave.,
Telephone Drover 4139.

i:::x::.j:;ii:::..:.;;:;:L.::..:jLįx::.........:.-......-.\.::.....::::jji.:;:i;:
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Dr. G. M. GLASER
PKAKTEKUOJA 26 METAI
Gyvenimas ir ofisas
3149 S. Morgan St., kertė S2 st.
CHICAGO, ILL.
Speeijalistas
Moterišku Vyriškų ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki t po piet
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687.

y

iiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitifii
Readd. M S a Ashland BĮ vd. Chicago
Telephone Haymarket 1544

Dr. M. Stupnicki DR. A. A. ROTH
3 1 0 9 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS .
Valandos:—8 iki 11 išryto; 6 po
pietų iki 8 vak. Nedėliomis nuo
5 iki 8 vai. vakare.
Telefonas Yards 5032.

RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vaiku ir vlsn d n e a t f k n ligų
Ofisas: 8X54 B. Halsted 8t^ CtUcafo
Telepbons Drover t f t l .
VALAIfDOS: l t — 1 1 ryto S—8 po
pietų; 7—S vak. Nedėliomis l t — 1 7 d.

uiiiiiimimiiiiiiiiiiiiitiHiiiHiiiiiiiniiimi
K'
i

Tel. Cicero 252.

Dr. S. NAIKELIS

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
4847 W. 14th St.,
Cicero, IU.
VALANDOS: nuo 9 iki 12 išrytp,
nuo 3 iki 5 po pietų, nuo 7 iki
9 vak. Nedėliomis: nuo 9—12.

,
»'«-

GENERAL ALUMINUM & BRASS MFG. CO.,

A. L. R. K. Moterių Sąjungos
DETROIT, MICH.
21 kp., mėnesinis susirinkimas
ivvks birželio 28 d., 8 vai. vakare,
S v. Kryžiaus bažnytinėje svetai
nėje.
Visos narės yra kviečia
mos skaitlingai atsilankyti ant to FOUNDRY LABORERS WANTED:—40c to 45c per hour
susirinkimo, nes bus daug svar
with quick prospects of advancement. Reply to
bių dalykų. Bet vienas dalyicas
bus ne paprastas: kari sąjungieGENERAL ALUMINUM & BRASS MFG. CO.,
tė neatsilankys, tai gailėsis neat
DETROIT, MICH.
silankiusi.
Taip-gi malonėkite
atsivesti naujų narių.
Kviečia Valdyba.

12.75

FURNTURfco

Prfo Ilobtv ir \ o r t h Av<\

OR. P. ŽILVITIS

$37.50

IBERTY,

C»:tl \ «'*-

(Vi-:»i a t t i >*« »« r U r u s . JHi>. K r a u t . )

kesčio arti prie lietuviškos bažnyčios ir mokyklos. Atsi

PRANEŠIMAS

$18.95

Krautuvė
; atdara
vakarais
Utarninke,
Ketverge ir

Vežimas su Viršum

ŠITĄ PENKTADIENĮ BUS
"TAG DAY".

Šis Elegentiškas Seklyčios Stalas —
gražiai nupaliruotas, gaunamas raudon No. 3—Stalelis del gėlių—Padirbtas sti
medžio ir ąžuolo su dideliu stalčiumi. Ver liuje William and Mary spalvose "Jaeobean '
Gaunamas visokio didžio. Vertė $10.00. Ant
tas $30.00. Atiduodame per
šio išpardavimo mes atiduodame
šią savaite už
uz

!
>! ar «li( nos motu mer
ginos r i o t k a , kuri m m i d ė <?r.
J indrą. Kyla |>ortraukti kr?
minu iam teisme, kadangi kai
11 n amoji susirgo.
šiandie bus mėsrinama byifi
ginimais. Todėl nutarta, su
LIETUVIS GTBTTOJAS
Z
«!'-•!ajinn.
jei
mergina
Plotka
IR CHIRI RGAU
upnudos painei ha lietuvius ra
—
Oy>enima fieta
ginti |>**io apvaikšeio.jinio pri \, usi.; sv -ika. K i , ij. gi byla
, 1
,. ,,,
.,
Ant ramios kambnris del
ryriS>iir
SS15 SO. M.\LSTED ST»
sidėti Ištikimybės Dienoje
uaii i»uj atidėta, n apribuotaiK K«i" Jt.OOęu { vai
#u a r Atsišaukite:
b e v a l R l o . K.
savaitvi . \ ui.
Tuo tikslu išrinkta spaudos
VV. 2-lr.i riace,
Chirago, III.
So. Loftvla St.
t*
komitetas kurin in.'jo: 4;erh:
o
fAJL.: 4—3 vakarą, nadello»
kun. X. Pakalnis, V. Stanci 15 000 CHICAGIEČIŲ PA
mis l t — 1 1 ryta.
PUOLĖ
PIRMAN
ŠKYTelefonas BOUL.EVARD 717»
kas ir M. Brenzaitė.
Telefonas: McKinley 5764
RIUN.
Nutarta
apvaikščiokime
r?>rgirgi^y»yo^^s^^yiroTryi?5a^
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
fiYDO VISOKIAS LIGAS
To\vn of Lake'o lietuviams tu
Yra
žiniii,
kad
registrantu
3457 South Western Boolevard
rėti tris ' ' b e n u s " , kurie Ivuės
*—H
i f
Telefonas: PUULMAN S4S
K a m p a s W. 35-tos Gatvės.
klausimų
knygelės
jau
peržiū
marsuojanėius lietuvius į aleDr. D. J. BAG0ČIUS
rėtos ir apie 15,000 ehicagieKinley parka.
LIETUVIS GYDYTOJAS
Nntarta, kad apvaikščiojį-1®« registrantų iš žemesniųjų
ER CHIRURGAS
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
11781 SO. MICHIGAN AVE.,
mo dienoje, liepos 4 d., viso?< skyrių perkelta pirman sky
ROSELAND. H U N O I S
To\vn of Lake'o draugijos, rium
» &itan
skyriun
be
kitų
pate
kuopos ir tt. susirinktų ties
Parsiduoda labai pigiai pas K. K A P - niiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiii
ko
ir
visi
tie
registrantai,
Šv. Kryžiaus parapijos sve
JOSEPH C. WOLON
liAN A SONS, lioallior ir Finding Š
LIETUVIS ADVOKATAS
taine l^iCM) dieną. Visos (Irau- katrie po gegužės 18, 1917 m. Krautuvėj, 4608 So. Ashland A \ o .
Kamb. 31-8-325 National Life B«.
gijos, kuopos ir tt. ėia susi yra vedė i r ' n e t u r i vaikų.
Pirkite s . ™ sk.,™*, « * v e r , k „ s ir |
^ ^ J U n T l l S " Str«.t |
tvarkys skyrium j eiles.
kitus nikullilfiiis tlalykus čcverykanis
RockweIl 6999.
=
Pagalians n u t a r t a ateinanti 23 ŽMONĖS SUKANDŽIOTA nuo musų..
Residence Humboldt 97
CHICAGO, ILL.
S
pirmadienį liepos 1 d., vėl **i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m miiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
P e r 24 valandas, ligi vakar
rėti susirinkimą. Šitame susrrinkim,e galutinai bus apkal 12:00 dieną, Chicagoje šunes
bėta visi apvaikseiojimo plo sukandžiojo ^ 3 žmones. Di
nai ir visos smulkmenos. Ši džiuma šunų savininkių yra
tame susirinkime Imtinai turi žinomi. J i e traukiami atsako REIKALINGI DARBININKĄ I (leiberiai) prie Foundry mo
mybėn.
kama nuo 40c iki 45c į valandą, su greitu pakėlimu mo
i

"Liuosybe nuo aug
štų kainų Rakandų

BANK
C0FFEE
H o m e Blend vežimų
pardavėjai
ir
daug
krautuvių parduoda tĄ
pačią kavą po 30c.

GERIAUSIS
SVIESTAS

Riešučių Sviestas
Labai geras p o

Or. A. R. Blymenthal 0 . D.

45c

A K I U SPECIALISTAS
Patarimas Dykai.
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto Iki 9
vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 12.
4640 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4317
Telefonas Bouleyard 6487

29c

WEST S I D E
1373 M i l w a u k e e a v
2054 Milwaukee av
1054 Milwaukee av
1510 W.Madison st.
2830 W.Madisonst.

1644
1836
2612
1217
1832
18^8

W.Chicagoav
Bluelslandav
W. N o r t h a v .
So. Halsted st.
So. Halsted st.
W. 12th st.

COCOA
Geriausia Bankes
sulyginę s u Ą m^
bent, kokia, M P
3102 W. 2 2 n d s t .

D AIRY
SVIESTAS

39c

JTORTH S I D E
j 406 W.Division s t
SOUTH S I D E
720 W. Nortb av.
3032 Wentworth av 2640 Lincoln av.
3427 So. Halsted s t 3244 Lincoln av.
4729 S. Ashland av. 3413 N. Clark st.

