Kaip protas, taip lr patyri

mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme

tami.
Geo. Washington.
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VOKIETIJA IR AUSTRIJA
PAVOJUJE
Rytoj ten žada sustreikuoti visi darbininkai

Invalidu parodavimas Petrograde
Rusai pasiruošę
RYTOJ ĮVYKS GENERALIS VISŲ DARBININKŲ
STREIKAS AUSTRIJOJ.
Laukiamos didelės demon

stracijos Vokietijoj.
Copenhagen, bal. 30. —

Gegužės 1 dieną, t. y. ry
toj, visoj Austrijoj žada su
streikuoti lig vieno visi dar
bininkai. Visoj šalyj visoks
darbas bus pertrauktas tą
dieną. Tai bus generalė dar
bininką demonstracija, rei
kalaujanti, kad vyriausybė
kuoveikiau imtą taikinties
su savo priešininkais ir pa
baigtą tą pragaištingąją
karę.
Tą pačią dieną ir Vokieti
joj žada įvykti didelės dar
bininką
demonstracijos.
Daugelis darbininką strei
kuoja. Rytoj žada visi dar
bininkai prisijungti prie

streikininką.
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DAUGELIS VOKIEČIŲ
KARIUOMENĖS PRIEŠ

RUSUĄ.
Išviso, sako, esama apie 155

diviziją pėstininką ir
raitarijos.

Petrogradas, bal. ‘30. —

Rusijos karės ministerijos
organas “Russkii Invalid”
rašo, kad rusą šone prieši
ginti Petrogradą
ninkai — vokiečiai ir aus
INVALIDŲ PARODAVI- trai — turi 150-155 divizijas
pėstininką ir raitarijos (vo
PETROGRADE.
kiškoji kariuomenės divizi
1,000 luišą kareivių užprote ja skaito 15,000 kareivių).
Iš tą visų diviziją yra apie
stavo prieš taikininkus.
90 vokiečių, 55 austrą ir 15
Petrogradas, bal. 30. — bulgarą ir turką.
Vakar čionai įvyko didelis
Bavarijos princas Leopol
invalidą parodavimas, kad das valdo 11 armiją. Šitos
užprotestuoti prieš rusus armijos padalintos į tris
socialistus, kurie darbuojasi svarbesniąsias kuopas arba
už atskirą taiką Rusijos su skyrius, kurią komendan
Vokietija. Buvo nešami pa tais yra generolai Eichorn,
rašai: “Lenin su savą kom Linsingen ir Boehm-Ermoll
panija tegu keliauja atgal į (pastarasis austras).
Vokietiją.”
Dvi trečdali viso rusą ka
Parodavime dalyvavusieji
ir šiaip žmonių minios su rės šono užima 105 divizijos.
stojo aplink durnos bustą. Be to ercgercogas Juozas
Tenai nuo balkono rusus pa Bukovinoje turi 16 diviziją,
sveikino Suv. Valstiją am o gen. Mackensen Rumuni
basadorius Francis. Paska joje 35 divizijas.
tino rusus ir tolesniai iš
“Russkii Invalid” pažy
tvermingai kariauti prieš mi, kad vokiečiai kuone tiek
Vokietiją, bet nesitaikinti kariuomenės turi ir vakari
atskirai.
niam karės šone, nors tasai
Ambasadoriui
Francis tris kartus yra trumpesnis.
draugavo durnos pirminin Tas reiškia, kad vokiečiai
kas Rodzianko.
į anglus ir prancūzus dau
Anarchistas Lenin kuo to giau domos atkreipia.
liau, tuo labiau netenka populeriškumo ir turbut jam ANGLAI PAĖMĖ VOKIE
prisieis iš ten nešinties kur ČIŲ APKASŲ SISTEMĄ
į užsienius.
PRANCUZUOJE.

Yra žinią, kad tos ruošia
mos Vokietijoje
demon
stracijos labai lengvai gali
pavirsti riaušėmis ir paga
liaus revoliucija. Yra žinią,
kad vyriausybė į tas darbi
ninką demonstracijas labai
aštriai atsineš. Gi kuomet
taip padafys, tai galima vis PRAŠALINTA 23 RUSŲ
GENEROLAI.
ko laukti nuo išalkusiąją
darbininką minią.
Paliuosuota amunicijos
Gegužės 1 diena gali Vo
kietijoje įvykinti dideles
darbininkai.
perversmes.

oficialio pranešimo anglai
po pašėlusio mūšio paėmė
vokiečių apkasą sistemą 10
mylią ilgio pietuose nuo
Oppy.

30. —

Vokiečiai stipriai laikėsi.

Petrogradas, bal.

Londonas, bal. 30.—Anot

PASIRUOŠTA GINTI RU
Rusijos karės ministeris Paskui kelis kartus buvo
SUOS SOSTINĘ.
Gučkov aplankė pietvakari puolėsi kontratakon. Bet tas
nį karės šoną. Jam sugrįžus
Petrogradas, bal. 30. — liko paskelbta, kad iš ka
Rusijos teisdarystės minis riuomenes prašalinama net
teris Kerenskį paskelbė, 23 generolai, tame skaitliukad yra pabaigta visoks pa je keli diviziją komendan
siruošimas ginti sostinę nuo tai. Visuose karės šonuose
vokiečių užpuolimo.
iš komendantą
stovyklą
Kerenskį vos tik sugrįžo Į prašalinta nemažiau 114 ofiiš Pabaltijos, kur važinėjo ’cierią.
karės laivyno pagaminimo
Iš kariuomenės paliuosuo
reikalais.
ti visi amunicijos darbinin
kai, kurie už streiką kėlimą
AMERIKONAI VOKIE buvo pasiųsti karės laukan.
ČIAMS JAU PRIE
Pinigyno ministeris pašau
kė šalies tarnybon rašėjus
ŠININKAI.
Gorkį, Andriejevą ir dauge
Amsterdam, bal. 30. — lį kitą. Jie visi priskirti prie
Seniau Vokietijos vyriausy agitacijinią darbų.
Agrariški judėjimai ne
bė buvo paskelbus, kad ji
nai nieko nedaranti, jei Suv. pertraukiami keliose guber
Valstijos paskelbė jai karę. nijose. Tečiau didelių riau
Jinai nei karės nepaskelb šių nepasitaiko. Valstiečiai
sianti, nei amerikoną nevar be didelių trukšmą atima iš
žysianti sakė. Gi dabar iš dvarininką žemių plotus ir
Berlyno čia gauta žinia, kad kaipir savo apdirbinėja.
vokiečių vyriausybė paskel
bė laikyti priešininkais vi
Amsterdam, bal. 30. —
sus Suv. Valstiją, Kubos ir Austrijos vyriausybė išleido
Panamos gyventojus, gyve parėdymą, kad į 4 savaites
nančius Vokietijoje. Visi jie laiko visi amerikonai aplei
pavesti policijos priežiūrai. stą Austri ją-Vengriją.

jiems negelbėjo.

Be to vokiečiai mėgino
nuo anglą atimti prarastas
savo pozicijas arti Arleux-en-Gohelle. Bet nepavyko.

UŽDARYTAS ŠVEICARI
JOS RUBEŽIUS.
Zurich, bal. 30. — Šveica

IŠ LIETUVIŲ TREMTI
NIŲ GYVENIMO RU
SIJOJE.
Charkovas. — Sukako jau
pusantrų metą musą įstai
goms, ypač vaiką prieglau
doms, kurią čia dvi: mieste
ir užmiestyje, puikioje vie
toje, kur vasarą bemaž pu
sė Charkovo miesto gyven
toją parsikelia pakvėpuoti
grynu vasaros oru. Įsteigė
jai prieglaudos tą patį ma
nė, kad vaikai silpnesnieji
ar tai vasaros laike ar žie
mą, galėtą sveikesniame ore
geriau® augti ir sveikatėlę
savo užlaikvti, idant sulaukus ramybės galėtą grįžti
tėvynėn. Vaiką Artemovkos
prieglaudoje teta vos tik 33,
vedėja su teisėmis mokyto
jos, kuri dėl stokos buto,
prieglaudoje mokina vaikus
lasyti ir skaityti. Siųsdavo
tenai vaikus mažesnius ir at
sižymėjusius silpnesne svei
kata. Po visą Šventą pri
ėmėm vieną sergantį vaikiu
ką, antrą giedorį, bet jam
neilgai teteko pagyventi.
Sausio 11 d. nuo džiovos pa
simirė. Skaitytojai gal nusi
stebės delko apie tą kūdikė
lį rašo laikraščiai. Štai ką
ant laidotuvių pats tėvas
apie savo sūnų kalbėjo, ir
išpradžios pyko ant vedėjos
ir visą, kad jo vaikas prie
glaudoje pasimirė.
Sako, nuėjau atiduoti į
lenką arba į rusą prieglau
dą — bet su ašaromis pra
šės, kad tik ten neatiduo
čiau, geriaus, esą, numirsiu,
negu eisiu į svetimtaučių
prieglaudas. Paskiaus pa
talpino jį į lenką mokyklą,
— bet ir čia vos dieną išbu
vęs pradėjo prašyties į lie
tuvių mokyklą ir prieglau
dą. Kuomet paklausė tėvo,
o kur duktė mokos? — At
sakė: Lenką mokykloje. —
Ar iš proto išėjai. Delko ne
leidi į lietuvią mokyklą?
Tėvas atidrožė — lietuviš
kai biskį skaito, o juk be
lenkiškos kalbos toli nenu
eisi! — Štai paveikslėlis at
silikimo musą tautiečių, ku
rie dar neprasnudo ir neatsibunda iš senovės ištautėjimo miego. Garbė mažam
Antanukui, kurs taip veržė
si varu būti geru lietuviu.
Liko palaidotas ant gudą
kapinių—ir tegul būna jam
lengva žemelė, o mums te
gul jo paveikslas rodo kelią
į šviesesnę ateitį, kad susiprastumėm ir būtumėm ge
nesniais lietuviais.

rijos-Vokietijos
rubežius
Vokietijos vyriausybės įsa
kymu uždarytas neapribuotam laikui. Nebėgioja nei
traukiniai. Sulaikyta ir kra
sos siuntinėjimas. Pradėjus
P. Pranas.
praeitu trečiadieniu neatei
na nei laikraščiai iš Vokie
tijos. Tas reikia, kad Vo AMERIKONAI UŽTARIA
kietijoje įvykęs kariuome
AIRUĄ.
nės perkilnojimas iš vieną
karės šoną į kitus.

Washington, bal. 30. —

INDIJA DAVĖ 50 MILI Apie 200 Suv. Valstiją kon
greso narią pasirašė po rei
JONŲ DOLERIŲ.

kalavimu, kad Anglija Airi
jai duotą savyvaldą, ir kad
Londonas, bal. 30. — Iš
tai padarytą tuojaus. Tasai
Simla gauta žinia, kad An
reikalavimas pasiųstas An
glijos Indijoj surinkta 50
glijos vyriausybei.
milijoną dolerią karės pa
skolos Anglijai.
Kas kita yra su Lietuva.

CHICAGOJE
PULK. ROOSEVELT
CHICAGOJE.
Praeitą šeštadienį Chica
goje apsilankė pulkininkas
Roosevelt. Jis čionai priim
tas tiesiog karališkai. Pasa
kė kelias kalbas. Vakare į
dvylika tukstančią žmo
nių
kalbėjo
Stockyardą
pavilijone. Kalbėjo apie ka
rę Suv. Valstiją su Vokieti
ja. Karštai parėmė priver
stinąjį kareiviavimą. Išreiš
kė norą, kad karės metu vi
soj šalyj butą pravesta probibicija. Išreiškė norą, kad
Suv. Valstijos pasiųstą ka
rės laukan, Prancuzijon, sa
vo kariuomenės dalį. Apsi
ėmė ir pats bent kokiai ka
riuomenės daliai vadovauti.
Pulkininkas Rooseveltas
yra didelis ir labai žymus
šios šalies patriotas. Jis vi
sur iškilmingiau sutinkamas
ir pasveikinamas, negu kits
koks šalies viršininkas.

DIDELIS TRUKŠMAS
CHICAGOJE.
Didelis trukšmas Chica
goje pakilo dėl miesto majo
ro Tbompsono stebėtino pa
sielgimo.
Kuomet į Suv, Valstijas
atkeliavo prancūzą didvyris
gen. Joffre, žymiausieji Chi
cagos piliečiai sumanė mi
nėta generolą pakviesti šin
miestan ir svetingai, su di
džiausia pagarba jį priimti.
Jie todėl kreipėsi į majorą
Thompsoną, kad šis pasiųstą
generolui Joffre oficialį pa
kvietimą.
Tečiaus majoras Thomp
son atsisakė tai padaryti.
Jis pranešė, kad tuo reikalu
turįs pirmiaus kreipties į
miesto advokatą ir pasi
klausti jo patarimo.
Miesto advokatas veikiai
paskelbė, kad majoras turįs
teisę kviesti miestan pran
cūzą didvyrį.
Thompson tuomi nepasiganėdino. Pasirodė, kad jis
asmeniškai priešingas pa
kviesti generolą, todėl ieš
kojo priežasčių, kaip pasekmingiau nuo to išsisukti.
Galą gale jis pasakė, kad
Chicago esąs kuone vokiš
kas miestas, todėl generolo
pakvietimas labai nepatiktą
vietos vokiečiams.
Girdi,
Chicago yra šeštas didžiau
sias pasaulyj vokiškas mie
stas. Nesmagu todėl butą
majorui kviesti prancūzų
generolą.
Kuomet jis taip pasakė,
praeitą šeštadienį miesto ta
ryba atlaikė specialį posėdį
ir nusprendė be majoro pa
kviesti generolą Joffre į
Chicago. Podraug pasmerk
ta toks nelojalia šiai šaliai
majoro pasistatymas. Pa
siųsta generolui pakvieti
mas per Prancūzijos amba
sadą. Atėjo atsakymas, kad
gen. pasižadėjęs atkeliauti
Chicagon.
Tuo tarpu su pačiu majo
ru Thompson nežinia kaip

Kongresas pravedė priverstiną
kareiviavimą
Pagerbė lYashingtono palaikus
PRAVESTAS PRIVER
STINAS KAREIVIA
VIMAS.
Dabar vyriausybė tegalės
pasirinkti kareivių
kiek reikia.

bal. 30. —
Praeitą šeštadienį kaip se
natas, taip žemesnysis kon
greso atstovą butas didžiu
ma balsą pravedė bilią pa
vadintą “seleetive conscription.” Sulyg šito biliaus ša
lies vyriausybė pasirinks
sau kiek reikia tinkamą ka
reivių iš tarpo jaunimo. Bilius pasiųstas prezidentui
patvirtinti.
Žemesnysis butąs nubal
savo, kad gali būti imami
kareiviauti visi piliečiai nuo
21 ligi 40 metą amžiaus, o
senatas pažymėjo nuo 21 li
gi 27 metą amžiaus. Tuo
tarpu generalis štabas buvo
norėjęs imti kareiviauti vy
rus pradedant 19 m. ir bai
giant 25 m. amžiaus. Sena
tas su žejnesniuoju butu to
dėl turės susitaikinti kas
link kareivių amžiaus.
Be kitko prie to biliaus
pridėta priedai, kad tas bilius turės galę tik karės me
tu, kad paprastiems karei
viams karės metu bus mo
Washington,

gali pasibaigti visas reika
las. Apie tokį keistą majo
ro pasielgimą pranešta Suv.
Valstiją apskričio prokuro
rui. Šitas apie tai pranešė
Washingtono
vyriausybei.
Ar tik jis nebus patrauktas
atsakomybėn už prisilaiky
mą vokiečių pusės, už simpazitarimą šios šalies prie
šininkams. Toks simpatizavimas reiškia šalies išdavy
stę.
Galimas
daiktas,
kad
Thompson gali netekti mie
sto majoro vietos.
, Gen. Joffre, sakoma, Chi
cagon atkeliausiąs gegužės
6 dieną.
Generolo Joffre atvažiavi
mui pasirodė esą priešingi ir
socialistai aldermanai, ku
rią Chicagos miesto tarybo
je yra trįs.

kama $30 algos mėnesiui
užuot $15.
Įgaliota prezidentas pra
vesti kariuomenėje priver
stiną blaivybę.
Kiekviena valstija sulyg
savo gyventoju proporcijos
turės pristatyti vyriausybei
reikalaujamą skaitlių ka
riuomenės. Taipgi pažymė
ta, kad milicijon negalės įsi
rašyti nesukakę 21 metą
amžiaus jaunuoliai be savo
tėvą leidimo.
Biliuje buvo pažymėta,
kad imti kariuomenėn ir
tuos nepiliečius, kurie šioj
šalyj išgyvenę suvirš 5 me
tus. Tečiaus šitas sumany
mas atmestas.

PAGERBĖ WASHINGTONO PALAIKUS.
Washington, bal. 30. —

Talkininką atstovai, kurie
atkeliavo karės konferenci
jon, vakar nukako į Mount
Vernon ir tenai pagerbė bu
vusio šios šalies pirmojo
prezidento Jurgio Washingtono palaikus.
Tai pirmas Suv. Valstijo
je atsitikimas, kad Anglija
oficialiai pagerbė tą vyrą,
kurs šiai šaliai iškovojo lai
svę kariaudamas prieš tą
pačią Angliją.

žesnėse duonkepyklose. Bet
vargiai jie suspės reikalau
jamos duonos kiekybę paga
minti.
Duonkepiai
reikalauja
$28 savaitei. Pirmiau jiems
buvo mokama $26. Be to jie
reikalauja 8 vai. darbo die
noje tose duonkepyklose,
kur prie duonos pagamini
mo panaudojamos mašinos,
ir 9 vai. dienoje, kur visas
duonos kepimo darbas yra
atliekamas rankomis.
Galimas daiktas, kad šitan streikan įsimaišys federalė vyriausybė.

NUSKANDINTA 1,600,000
TONŲ LAIVŲ.

bal. 30. —
Vokietijos vyriausybė pas
kelbė, kad nardančios laivės
nuo pradžios blokados ligi
"STREIKUOJA DUON šio laiko nuskandinusios
laivą 1,600,000 toną intilpi
KEPIAI.
mo. Iš šito skaitliaus esą mi
lijonas toną Anglijos laivą.
Praeitą šeštadienį Chica
goje sustreikavo duonkepiai
kuone
visose
didžiulėse TARNOVSKI IŠKELIAU
JA NAMO.
duonkepyklose. Miestui ga
li pritrukti duonos, nes ne
sant darbininką jau 15 dide
Washington, bal. 30. —
lių duonkepyklą uždaryta. Naujas nepatvirtintas Au
Streikuojantieji duonkepiai
strijos ambasadorius Suv.
paroje pagamindavo 1,000,000 kepalėlių duonos vertės Valstijose, grafas Tamov$60,000.
Šiandie jau tiek ski, su savo štabu ir visais
reikalingos duonos nebus. Austrijos konsuliais Suv.
Darbininkai dirba tik ma Valstijas apleis gegužės 4 d.
Amsterdam,
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Lenkai nori apimti Lietuvą.

si lenkti tokių “prakalbų,”
stogėj. Jeigu, žinoma, lietu gentveitaitė, prancūzų —K.
nes tai butų aišku, kad jis
viai negauna savistovybės, Kepalas, rusų — A. Gylys,
veikia
ne nukentėjusios
tada kitas dalykas, tada jie matematikos — J. Bagdo
Lietuvos labui, bet buriui
priversti*) kentėti, bet ne nas ir Kl. Šernienė, lietuvių
Mes jau rašėme delko len-1 tuvos politiška ateitis nelaisvamanių, su kuriais jis
istorijos ir Lietuvos geogra
kams reikalinga Lietuva: trukus bus išrišta ir ji ne- kentėti iš laisvos valios.
pastaraisiais laikais susigi
Išsiskirdamas
delegatas fijos — direktorius M. Bir
per jų jie nori prieiti prie mažai prigulės ir nuo pačių
miniavo, tikėdamas nuo jų
pažymėjo, kad jie nuo Len žiška, bedrosios istorijos —
jūrių. Vykindami savo tik lietuvių ir, gird, viskas gali
kokių tai sau nuopelnų.
kijos su Lietuva suvieniji J. Šernas, bendrosios geo
slus lenkai prisilaikė žiaurių susidėstyti taip, kad Lietu
mo idėjos vistiek nemano grafijos — B. Biržiškienė,
ir nedori; priemonių. Jie su va gauna visiškų savistovy
ŠLIUPAS IR TAUTOS Lietuva apsiėjo kaip su bę. Jeigu tas atsitiktų, tai atsižadėti ir bandysią dabar gamtos — A. Stulginskas,
REIKALAI.
sukviesti į Varšavų lietuvių piešimo — A, Žmuidzinavi
Lenkijos dalimi, jie skelbe mes turime teisę savarankiai
ir lenkų konferencijų pasi čius, dainavimo — I. Nau
prancūzų
laikraščiuose vėsti užrubežinę politikų ir
Laikraščiai praneša, kad
tarti apie unijos įkūnijimų. jalis ir gimnastikos — J.
skaudžiausių neteisybę apie tokiame atvėjuje lenkai esu
Dr. Jonas Šliupas iškeliau
Taigi, Inkai ne juokais ža Bagdonas. Išviso — 14 mo
lietuvių tėvynės meilę. Da nuoširdžiai nori, kad vėl bu
jąs Rusijon.
Ilgai galvo
da darbuoties, idant pa kytojų. ;
bar jie, turbut, patyrė, kad tų atgaivinta 1569 metų
griebtų mus savo glėbyn.
jome, kokiais jis ten reika
Be tos gimnazijos “Ry
tos priemonės nepasiseks. Liublino unija. Čia įgaliotaJei tat pasisektų, mes tap tas” užlaiko dar Vilniuje
lais keliatų. Ne nuo vakar
Taigi jie pasidarė daug sai lenkas išrokavo visų ei
pažįstame laisvamanių tė
tume nelaimingi. Ne viskų pedagogijos kursus lietu
mandagesni ir pradėjo dip- lę priežasčių dėl kurių buk
“Draugo” redakcija skelbia viams mokytojams ruošti,
vų ir žinome, kad jis ten
lomatiškesniu budu darbuo Lietuvai bus labai naudin
————— XX —————
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Tel. McKinley (114. Established 1*4* bančius sakinius, be jokios nių
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taip apsiėjo, kad lietuviai kas. Kursuose 1916 m. bu
Tų patį talentų turi Ir
Dr. Šliupas važiuoja Eu dėti nenorėjo.
Thursday edlticn >2.00. At Mivi sa.
Šių metų Liublino unijų nauju pavi
Stands >e. a copy. Advertlsing ratas p. Šimkus.
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ryje Lietuvių Draugijos įga jos tik obalsį. Esą: “Lietu
Tavo vardas plačiai gerbia
Šliupas — tautiškais rei liotinis Stockholme p. Ig viai turi įeiti į tų unijų kaip tikra pražūtis. Tegul lenkai nazija. Rusams išėjus vi
neverčia “Draugų” apskelb sos Vilniaus tautos buvo
mas pragare” (Dante Alig- kalais? Juk jis yra kraštunas Jurkūnas plačiai aprašo visai savistovus ir lygiomis
hieri).
tiniausias laisvamanis, gi apie tų tarybų pradžių. Pa teisėmis, vis viena kaip ti kų jis žino.
ant greitosios įsikūrusios
lietuvių tauta su laisvama sirodo, kad pas Šveicarijos vengrai austrų unijon. Lie
(Pabaiga ant 4-to pusi.)
ST. ŠIMKUS LEIDŽIASI ni j a neturi nieko bendra.
*) P. Jurkūno pabraukta.
lietuvius neseniai buvo at tuviai turės savo parlamen
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reikalais jis keliauja Rusi įgaliotas lenkas “pasitarti gal atskirų armijų ir muiti
P. ŠIMKUS, MOKSLAS
Id LIETUVOS.
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Dar nepabaigė važinėti jon?
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po lietuvių kolonijas su pra tuvos bažnyčias? Jei taip, atgaivinimų “garbios Liub kų valdininkų, nei lenkų
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kalbomis Martus, o čia ve tai jis pasivėlavo su ta savo lino unijos.” Ponas Jurkū dvasininkų. Juk tat nieku,
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tai esųs Lietuvos lenkas, bu dras karalius kartų prisieks
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vęs redaktorius trumpų lai konstitucijai šv. Jono ka tuvių visuomenė, nors kurpagelbiniuko klesės yra jo
kė, kad jis per savo prakal votiškų supratimų apie tau kų Vilniuje ėjusio lenkų tedroj Varsavoj ir šv. Sta kas mažesnėmis pajėgomis,
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bas rinksiųs aukas sušelpti tos reikalus.
Bet toli gra dienraščio. Bet Šveicarijos nislovo Vilniuj ir kad lietu
tampą viešas, kada juomi
nukentėjusius dėl karės lie žu tasai jo supratimas nesu lietuviai pasirodė jam nesiv viai greta savo valstybinės guba energija ėmėsi svar
Skoliname pinigas ant Namų
tokis garsiai biazgautis žmo
tuvius.
Sakė, kad jis su tinka su lietuvių visuome kalbami. Taigi jis iš Šveica kalbos vartos dar ir leukiš- baus švietimo darbo. Sau
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lio 1 d. 1916 m. Vyriausio
rinktas aukas pasiųstų ten, nes norais.
ką(!!)*).
Gi
jei
taip,
tai
rijos
atvažiavo
į
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Kada
gi musų tautietis vi jo Rytų Vado gen. Hinden | iautl Lalvokartes
menę.
jai.
tai yra pragaištingas.
Jis nius savo misijai žmones. siškai teisingai nurodė, jog burgo buvo išleista “Pama
Kad galėtumo sulyginti
Tokia buvo Martaus teo todėl nieko bendra negali Stockholme apie šį reikalų nieks negali užtikrinti, kad tinės taisyklės mokykloms
kunigu ir Šimkaus pereitą
Tų taisyklių
rija.
Bet praktikoje jis turėti su musų tauta ir su jis kalbėjosi ir su minėtoju ta unija bus visų laikų tvir atgaivinti.”
ĮSTEIGTA 1888 M,
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§16
sako.
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ta ir kad? lenkai savo di
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Tegu jis sau sveikas ke
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jų ir kada jis įstojo, kiek
važinėdamas su prakalbo liauja ir. parkeliauja.
Nė Varšavos pažymėjo, kad Lietuvų kolioniale provinci- gimtoji kalba apibudinta STATE BANK
klesių ir kada joje baigė?
r
mis vienur-kitur tvėrė lais ra pamato abejoti, kad jis lenkai įsitikinę* kad ir Lie-!ja, tai delegatas pripažinęs, šiaip: “Gimtąja kalba skai
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TAUTUOSI
Tas pats Šimkus giriasi,
vamanių tautininkų sanda savo laisvamaniškuoju pa
kad toks pavojus bus, bet, toma toji, kuria paprastai
kad Petrogrado Konserva
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kalba namie tarp savęs tė
rai kuopas.
Gi, surinktas sėliu suklaidintų nors didė
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tauta
didesnį
pavo

torija jį pripažinusi daili
jos, kuriųja vokiečiai prieš
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aukas prieš aukotojų norų lesnį musų brolių būrį.
m parduodamo Foreign Money
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ninku. Mes žinome, kad ta
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Orders |
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siuntė tų pačių laisvamanių
Nes taipe Šliupo ir tautos nėra
Konservatorija tik tiems
stiurų
apsiginimo organizuojasi, ir auga. Po to
Willlam
Kasper — Pirmininkas
tautininkų srovės fondui.
reikalus skiria labai didelis vietų, išėmus išmėtytas šen lenkas demokratas karštai kiečių gi kalbos įsakyta mo Otto Kaspar, —Vlce-plrmlninku
duoda teisę vadintis jos pri
Krupka, Vlve-plrmlnlnku
kyti tiek, kad iš mokyklos Chas,
Paklaustas, kodėl taip da tarpas.
August Fllek—Aaa't. Kasteriu
pažintais dailininkais, ku
ir ten silpnai ’ pagamintas pridūręs, kad nei viena no
Joaepk slkyta — Kafcerlu
ro, jis atsakė, kad tuo fon
rinti gyvuoti valstija negali paleidžiamas kūdikis užten
riems ji išduoda “laisvojo
tvirtumėles.
du labiaus pasitikįs.
KAIP ILGAI VOKIEČIAI
užsidaryti savo sienose. Pa kamai mokėtų jos žodžių ir 1900 Blue Island Avė.
dailininko” diplomų.
P.
Anot telegramų, anglai
Visas laikas jis todėl sti
ATLAIKYS PRIEŠ
baigoje p. Jurkūnas taip pa rašto. Paties Vilniaus mo
Šimkus nesigailėjo vietos
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didžiausius
vokiečių
kyklų reikalams tvarkytį
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TALKININKUS.
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“Lietuvoje” savo įgalioji
linijoje išnaikinimus abiem
08 BAUGUMO.
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ninkams pozicijas rinkda
“Tikėk Tamsta ir manim, vasario mėnesyje 1916 me Chicago
mui atspausdinti, kodėl jis
šalim upės Scarpe.
Į ten kad lietuviai apskritai ne tų vokiečių vyriausybės bu
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Ir taip džiaugiasi iš tikros širdies, tuvių pašaukti buvo ton ta- gl verte gali būti kalngoee parodyP. Šimkus šaukia: “Jeigu kviestas tan komitetan “pa mijos atsimezdamos atgal iš
Abejotina tvarka arba atsargu
be paliovos. Ir anglai pa kad jų kaimynams lenkams rybon šie: kun. Bakšys, agr. at.
mas, yra nedaleldžlamaa
Jeigu
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zicijas.
Tatai
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lietuvių
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veikiai ir taip smarkiai ant
lietuviai ir sau nori sudary Šaulys. Tarybos pirminin stovia.
liotinis, tai vėl patariu... iš
Tiktai tvlrclaualos ir aaugtaudm
Nereikia pamiršti ir to, ti ateitį kuostipriausių, jie ku paskirta Vilniaus moky baakos
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Clearing Boa
nuostolius. rios jiems istorijoj buvo Apskritai, gana dažnai šau prležluroa užmanymu tapo |ve
joms mano darbavimosi ne rėti reikalas, kuomet jis už kad anglai ir prancūzai pa pasibaisėtinus
pirm dežlmt metų. Ir nuo to įniko
naudingumų ir neteisingu klius vienon, kiton kolionl- sieksiu tų apsiginimo linijų, Tiesa, jie ima viršų, bet tie pražūtingos. Aš esu tos min kiami esti tos tarybos posė nei viena Clearing Houee banka na
Reikalaujant,
CleaKaune nuo 1916 m. aubankrutljo.
jon.
Kad Šimkus rinks kuri busianti prideramai laimėjimai negirdėtai bran ties, kad maža valstybė ne džiai.
mų.”
rtng House bankos ateina viena kl
tai ra pagalba.
“Draugo” uždavinys iš- nukentėjusioms lietuviams sustiprinta. Tuo tarpu prieš giai žmonių krauju apmo turi ieškoti politikos ar pavasario įsteigta mokytojų
The American 8tate Bank pri
klauso prie Cbloago Clearing Ho«.
tiesų sunkus, nes p. Šimkus aukas, mes to darbo nepei pasitrauksiančius vokiečius kami. Vokiečių taktika ves ekonomijos ryšių su didžią kursai lietuviams mokyto
■e, yra po Joa priežiūra, naudojasi
Bet lietuviai auko talkininkai, tarytum, vėsula ti kareivius užsipuoliman ja, nes tokia sųjunga visuo jams, gi spalių 19 d. tų pa Jm teisėmis Ir Ižduoda poakiu pil
yra pridirbęs daug riksmo, kiame.
| metus.
eilėmis met virsta mažosios nuo čių metų Svisločės mieste, nu Jiatskaitų
o darbavimosi nei kiek. P. tojai privalo reikalauti, kad pakilo, įsilaužė vokiečių li- kuotvirčiausiomis
taipgi yra po Valstijos prie
yra regullarlžkal tlrlnOJama
Šliupo vedamoji Lietuvių tos renkamos aukos butų nijon ir vietomis mėginama priverčia ir talkininkus taip skaudai. Jau kokia, rodos, Gardino gub., buvo įsteigti žiūra,
Ir ku meta iAduoda penktu pilnu
Dienos Komiteto dalis suar pasiųstos ten, kur jos tin užeiti vokiečiams net iš už pat daryti. Tokiose kovose buvo idealinga unija tarp 3-jų mėnesių kursai moky atokaitų Bankiniai Valdybai Val
Illtnota
nuostoliai visuomet dideli. švedų ir norvegų, ir tai nor tojams rusams. Užvis dau stijos
suvartojamos. pakalio.
Pinigai sužėtl žitoje baakoje yra
dė sutartį katalikų su lais kamiausiai
Tokiuo stoviu susirūpino Jei kovos ir tolesniai eis vegai visų laikų kovojo, kad giau pasidarbavo svetimo (įmokami aat kiekviena r- Į^T
vamaniais. P. Šimkus pri Lietuviai aukotojai privalo
Cla galima gauti Pirmu Aakklausė prie tų ardytojų. Tai reikalauti, kad jų aukos bu vokiečių armijų geuialis va tuo pačiu budu, tai didžiau tik išsivadavus iš švedų reikalais lietuviai vilniečiai.
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Cla kalba Uetuvlžkat Ir
įstaigon,
kuri mis neįstengs sulaikyti tal fronte
vo ūkio ir politikos ryšių ne jis komiteto sušelpta, įs
.Vilniaus Komitetas tam tik suomenės
Todelgi kaip Anglijoje, su Vokietija, ne su Rusija, teigė Vilniuje lietuvių gim Kapitalu Ir pervirta: >888.888.00
slui p. Šimkų siuntė į Ame daugiausia aukų yra surin kininkų, jis anų dienų su
riką, bet nei p. Smetona, kusi ir tuo patim daugiau traukė kelis šimtus« tuks- taip ir Prancūzijoje kįla bet su ta pačia Lenkija, su nazijų, kurios direktorium
Šitų von reikalavimų, tuojaus atšau Skandinavijos tautomis, vie paskyrė M. Biržiškų. Mo
nei p. Basanavičius, nei kun. sia nukentėjusius lietuvius tančių atsargos.
Hinderburgas ir stumia į kti prancūzų ir anglų armi nok neeidama kokion nors kinių buvo apie 150. 1916
Dogelis negali protestuoti sušelpusi.
prieš
Šiinkaus apsiėjimų
Bet jei Šimkus elgsis tas vietas, kur labiaus jo jas iš Mįakedonijos. Tenai ypatingon unijon nė su vie metų rudenyje gimnazijoje
dėlto, kad jie gyvena .po vo priešingai, o jei dar jis ims kareivių eilės praretinamos tos armijos nieko neveikia, na iš jųjų. Nors gal ir var- mokino: tikybos — kun. M.
Preatdentas
AMERICAN STATE BANK,
kiečiais, o jisai Amerikoje. bjaurioti musų garbinguo Mėgina jis tų savo linijų gi vakariniame fronte yra gingiau, bet visada jaukiau Keinys, lietuvių kalbos — Eampu: Blue Island Ava., Leonus
Kadangi Amerika apgarsi sius visuomenės veikėjus, pridengti kareivių kūnais, reikalinga skaitlingoji ka-4gyventi savo nuosaviojb pa P. Gaidelionis ir Kl. Šer
■ l Ir ll-tos gatvių.
ATDARAS: Panedėltalu Ketver
*) P. Jurkūno pabraukta. menė, vokiečių — A. Šla- gis M Babatoaaa ttd >:>8 vai vaft.
no karę vokiečiams, tai vi patartumėm lietuviams praneš už tos apsiginimo lint- riuomenė.

šoki susižinojimai tarp tų
"DRAUGAS**
dviejų šalių pertraukti ir p.
Lietuvių Kataliku Dienražtlo
Kiną kasdiena lSakyrus nedėldle- Šimkus gerai žinosi galįs be
aius.
baimės elgtis prieš norų jį
Prenumeratos kaina;
Cbteagoje metams ...................... >6.09
6 mėnesiams ................>2.60 įgaliavusios organizacijos.
5 mėnesiams ............... >2.00
Kad jisai, tų žinodamas,
Kituose S. V. miestuose metams >4.60
6 mėnesiams ............ >2.60 patetiškai šaukia “prirūdy
3 mėnesiams............ >1.60
Ketvergo laida ............................... >2.00 kite mane įgaliavusioms or
Perkant atskirais numeriais visur
ganizacijoms ir t.t.,” tai yra
PO 2c.
Prenumerata mokasl likai n o. Lai labai neskani komedija. Jei
kas skaitosi nuo užsiraivmo dienos,
ne nuo Nauju Metu- Norint permai jis jų loštų ant scenos, tai
nyti adrese visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia siu galėtume į jį žiūrėti kaipo į
sti • iiperkant
krasoje ar exprese
"Money Order" arba Įdedant pinigus artistų. Bet kad jisai akto1 registruota laiške- '
riauja tarp pačių skaudžiau
Redakcijai
prisiųstieji
raitai Ir
korespondencijos
negražinami,
jei sių tautos dalykų, tai tegul
autorius, atsiųsdamas toki raitė, ne
pažymi ir neindeda krasęs ženklelle nesilaukia savo artizmui pa
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krel- garbos.
Čionai mokėjimas
planties adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO., INO-, apsimesti didžiais jausmais
1800 W. 4fitli Street, Chicago, Ulinei*
yra nešvarus dalykas.
Tel. McKinley 0114.
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Bet pasirodė, kad
kad įvairių dėsnių sutaiky instinktais. Todėl sakoma, | galvos.
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,
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žingeidumas
labai sunIV. Nuo Liet. Vyčių:
1) atsišauks į visos Ame
na, kerpa, adatomis bado, lyti, kartais įvyksta be min žįsti, kiekvienas gyvulys tu ku numaldyti.
Škotijoje
Al. Aleksandravičius,
rikos episkopatų.
ri instinktų pavojuje gintis gyvenantis Dr. Stinens ke
Jonas E. Karosas,
Kreipsis į Am. katal. or vandenyje trina, ir kočioja, ties.
kad iš jo pasidarytų marš
lius metus tyrinėjo plaukų
Kas gi tada jį padarot ir t.t.
Julius Kaupas.
ganizacijas:
Ir šiaip gyvulių gyvenime augimo greitumų, bet tyri
V. Nuo ALRK. Mot. S-goe:
a) Am. katal. draug. fe- kiniai. Visos tos ilgos darbų Sunku atsakyti, nes kūdikio
eilės viena priežastis — psichologija dar neištirta ir matytis daug tikslingumo nėjimo nauda pasirodė la
deraciją.
F. Aleksandravičienė,
marškinių
mintis. Marški sunkiai prieinama.
Jeigu darbų. Skruzdės supila savo bai menka — nesužinojo.
WAUKEGAN, ILL.
b) Vokiečių katal. draug.
A. Bendaravičienė,
niai
tai
tikslas,
o
lipo
kan

mus
užaugusiųjų
apsiėjime
skruzdėlynus taip, kad yra Kitas šio dalyko tyrinėtojas
K. Dumblienė.
Verein’ą;
Balandžio 22 d. Lietuvių VI. Nuo A. L. R. K. Spau
c) lenkų draug. susivie čia tai įvairus dėsniai tam butų panašių daiktų, tai gal kuomi stebėtis, bitės dirba mokslininkas Francusey atikslui pasiekti. Marškiniai greičiau susektume tokio korius lyg geometrijų mokė bejodamas sako, kad vasa
Salėje įvyko gražus lietuvių
dos Draugijos. nijimą;
judina ir ravėjos rankos, ir tikslingumo priežastį. Tik damos. Iš voro inžinieriai ros laike sveiki žmogaus
vakaras, kurį surengė Šv.
V. Vaškevičius,
d) žymesnius asmenis.
Baltramiejaus dr-ja. Atvaiz
3) Pasiųs delegatus į A- spragilų ir mintuvus ir žirk įsižiūrėkime ir rasime. Juk elektrai išsimokino kaip ge plaukai per savaitę užauga
B. Vaškevičiutė.
dinta tapo veikalas: “Lizdas VII. Nuo Am. L. R. K. Ku paštališkų delegatų WasH- les ir adatų ir visus kitus mums niežtint kokiame nors riausiai yra kabinėti ore 2^ milimetrus
Jeigu plaukai niekados
naminio liūto.” Lošimas gan
nigų Sąjungos: ingtone ir į vietos vysku čia vartojamus prietaisus, daikte, ne jutomis imame te tramvajų vielas, priduo
marškiniai
yra
tų
darbų
nai
kasinėtis.
Mes
nežinome
dančius elektros gatvių ve nekerpami, pavyzdiui Ško
gerai nusisekė. Matyt, arti.
Kiną. Jon. Ambotas,
pus.
priežastis.
kam
mes
tą
darome,
bet
gy

štai mėgėjai tinkamai buvo
žimams. Tie ir daugelis kitų tijos moterų,
tai jų ilgis
Kun. N. Petkus.
4) Skyriai padarys tų die
Bet kada rovikė eina į dytojai paaiškina. Kad ko daiktų aiškiai parodė, jog siekia 1 metro ir 15 sanūprisirengę. Gabiausiai lošė: VIII. Nuo L. Darb. Są-gos: nų gavę valdžios leidimų
laukų linų rauti, tada marš kioje vietoje susibėga per gyvuliai taukiai tikslingai metrų. O ekvatoriškose Ša
S. Dačiukė, O. Burbiuė, J.
Jonas J. Ramanauskas, “tag day”.
Švitorius, S. Misiūnas ir F.
lyse dažnai galima sutikti
Delegatai į Washingtonų kiniai iš jų dar nepasiutl; daug kraujo, tenai pasidaro veikia.
A. Staknevičius,
tų
marškinių
dar
nėra.
Yra
niežtėjimas.
PasikasinėjiAlekna. Mažesnėse rolėse
moterįs su 1 metro ir 30
išrinkti: kun. V. Dargis Ir
P. Montvila.
tiktai
marškinių
mintis.
pasižymėjo: B. Tekuraitė, IX. Nuo ALRK. Vargoni kun. J. Ambotas.
mas padeda kraujui išsiskir
KAIP GREIT AUGA
santimetrų ilgio kasomis.
Mintis
tegali
būti
tiktai
styti
ir
prašalina
jo
gedimo
PLAUKAI?
A. Bakšis, V. Švitorius, P.
Žodžiu sakant plaukų augi
X. Centro Valdyba:
ninkų Sąjungos:
prote.
Todėl
protingi
asmepriežastį.
Mes
kasinėjamės
Povilaitis ir A. Semaška. J.
Įvairiausiais
dalykais
mo greitumas nevienodas.
Pirmbininkaa:
P. M. Radzevičius,
Švitorius pasakė dentisto
tūkstančiais kartų pirma ne mokslavyriai užsiimdinėja. Jis priklauso nuo žmonių
Kun. Dr. P. Rugustaitis, nįs gali tikslingai veikti.
J. Kvedaras.
flateri
ja
lis
tai
mintijo,
kad
gu šitą žinią gavome, kasi- Štai, kaikurie pasišventu rasės, krašto ir nuo daugemonologų, kuris gardžiai X. Nuo ALRK Federacijos:
614 W. Mahanoy avė.,
tiktai pasveriamieji me nėjomės nežinodami, kam šiai ėmė tyrinėti kaip greit lio kitų priežasčių.
prijuokino publikų. Pagirti
Mahanoy City, Pa.
Kun. J. Ambotas.
džiaginiai daiktai yra tikras tat reikalinga.
nai nusisekė ir V. Švitorius XI. Nuo ALPU. Bladvin.:
Kasinėtis
Vice-Pirmininkai:
buitis,
o
mintis
nepasveria

su S. Misiūnu dialogas:
mus
verčia
jausmas,
ne min
1. J. Miliauskas,
Kun. J. Švagždys.
ma, dėlto ji nei nesiskaitė tis. Taigi kraujo susitelki
“Muzikantas ir Valkata.”
1910 Carson st.,
Be to dalyvauja susirin
Pabaigoje A. Pūras, S. Ga- kime dar šie asmenys:
reale būtis. Bte materijalis- mas sukelia mumyse ypa
Pittsburgh, Pa.
deikis, A. Kibartas ir A.
tai klydo. Kaip klaidinga tingą jausmų, o tas jausmas
2. Kun. N. Petkus,
Kun. V. Dargis, kun. V.
Laikraitis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje
Čiapas gražiai sudainavo ke Matulaitis, kun. J..Kasakaibuvo nuomonė tų, kurie, gy verčia mus daryti tikslingų
eina du kartu Į menesį
259 N. Fifth st.,
letu dainelių.
vendami ant žemės, mintijo, veiksmų.
tis, kun. J. šupšinskas, kun.
Brooklyn, N. Y,
Tokių jausmų priverčian
buk ji esant viso pasaulio
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali l
Publikos buvo pilna sve J. Miliauskas, p. V. Luko Sekretoriai:
vidurys ir didžiausia jos da čių mus daryti panašius tik
tainė ir gausiu delnų ploji ševičius, Kaz. Vaškevičius.
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
1. Kun. J. Švagždys,
slingus
darbus
yra
mumyse
mu visi išreiškė savo užsilis dėlto, kad taip išrodė
Susirinkimo vedėjai iš
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
147 Montgomery st.f
ir
daugiau.
Tiesa
pasakius,
ganėdinima šia pramoga. Po rinkti p. V. Lukoševičius
akims,
taip
ir
medžiaginia

Paterson, N. J.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio • - 5e.
juk
ir
valgis,
ir
miegas,
ir
programos buvo linksmas ir pirmininku, kun. Dr. Pr.
me
svaru
svertame
pasauly

2. P-lė B. Vaške vičiutė,
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už S \
visa
ilga
eilė
panašių
mus
blaivus balius.
je
gy
venantiems
išrodo,
buk
Augustaitis ir p-lė B. Vas71 Warwick st.,
pavienius numerius po 2c.
darbų
yra
taip
pat
jausmų,
tik
medžiaga
tėra
buitis.
Minėta draugija jau ne kevičiutė sekretoriais.
Newark, N. J.
Adresas:
Tas išrodymas yra taip pat ne minčių, pasekmės, o bet
Nutarimai:
sykį yra pasižymėjusi savo
3. P. Julius Kaupas,
“TIKYBA IR DORA”
1. Katal. organizacijų at
klaidingas, kaip ii’ mintis gi jos tikslingos. Šitokius
.veiklume ir kas kart kįla
456 Grand st.,
1631 W. North Avė.
Chieago, III.
buk žemė didžiausia pasau jausmus, kurie mus verčia
augštyn, nes čia randasi ne stovai susirinkę Brooklyne
Brooklyn, N. Y.
sudaryti keletu įvairių daik
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos
mažai gabių ir darbštų vy bal. 11 d., 1917 m. pasek- Iždininkas:
lyje už viskų.
ženklelį.
rų, kurie nenuilstančiai dar mingesniam aukų rinkimui
Nekalbėsime apie kosmo tų, padarančių vienų pasek
p. B. V. Vaišnoras,
buojasi draugijos labui. Pa nuo amerikiečių nukentėju
grafijos klausimus nei apie mę, nors mes apie jų nemįn1514 Carson st.,
tartina rašyties kuodau siai Lietuvai įsteigia tam tiS.S. Pittsburgh, Pa. eterų, neturintį sunkumo,
giausia į jų ir bendrai dar krų komitetų, kuris darbuo- Iždo globėjai':
bet stačiai apie pačių mintp
buoties katalikiškoje dirvo sis ir vien tik amerikiečių
Devynioliktasis
šimtmetis
1. Kun. V. Matulaitis,
je.
S. G.
tarpe.
New Philadelphia, Pa. suprato, kų senesnieji laikai
buvo užmiršę, kad mintis
LL. Naujoji
organizacija
2. A. Staknevičius,
SHENANDOACH, PA.
yra didelė jėga. Mintis pa
vadinisis: American Relief
85 Bay avė.,
Balandžio 23 d. Šv. Jur Fund for war widows and
naikino pasaulyje vergijų,
Bloomfield, N. J.
mintis pastatė Kolonijos,
Komiteto nariai:
gio parapapijoje buvo iš orphans of Lithuania.
fteimso, Paryžiaus ir kitas
±11. Am. R. F. for war
1. J. E. Karosas,
kilmingai švenčiama tos ba
katedras. Mintis valdo ga
424 W. Broadway„
žnyčios globėjo
atlaidai. widows and orphans C-tro
rų, elektrų, viešpatauja aut
So. Boston, Mass.
Klebonui, kun. S. Pautie- valdyba susideda iš 12 na
oro ir vandens. Mintis yra
2. V. Lukoševičius,
niui, į pagelbų atvyko kuni rių: 1 pirmininko, 3 vicetikra reale.
Minersville, Pa.
gai: Br. P. Augustaitis iš pirm., 3 sekretorių, 1 ižd., 2
Jeigu nebūtų lauką išgy
Susirin. pirm.
Mahanoy City, K. Strimai iždo globėjų ir 2 kom. navenančio
artojo, nebūtų li
V.
Lukoševičius,
tis iš Hazleton, J. Inčiura
Susirin. sekr.
nus sėjančio ūkininko, nei
IV. Am. R. F. for etc.
jš Freelando, S. Dobinis iš
Pr. Augustaitis. juos apdirbančios šeiminin
Shomokin ir L. Stachoįvicz, veiks amerikiečių tarpe,
kės, tai nebūtų nei marški
yietinis lenkų klebonas. At tverdamas savo skyrius ynių. Mintis veda žagrę, dir
laidai užsibaigė panedėlio patingai didesniuose mies
IŠMINTIS GYVOJE
va ir akėčias arimais, mintis
.
yakare iškilmingais mišpa tuose.
GAMTOJE.
įdeda eina į mintusus, ji
1, skyrių suorganizavi
rais, kiniuos atlaikė kun. K.
kerpa audeklą žirklėmis, ji
Strimaitis, asistuojant kun. mui kreipsis į vietinius T.
(Pradžia 101 num.)
jį
siuva adata. Taigi minti#
S. Dubinui ir kun. P. K. Fondo komitetus ir šiaip ly
Tikslingumas.
miisų
padaro tokį realį daiktą
Černai.
Daugelis žmonių mesnius asmenis.
Žmogus turi įprotį daug kaip marškiniai.
2) rūpinsis įtraukti į gar
atliko velykinę išpažintį.
Instinktas. *
bės narius žymesnius ame įvairių dėsnių suderinti, kad
iš jų išeitų viena jo geidžiaIštyrę mums prieinamiau
AM. LIETUVIŲ KATAL. rikiečius.
V. Am. R. F. for war wl- ma pasekmė. Jis supjausto sią tikslingumo pavyzdį, ra
ORGANIZACIJŲ
DELE
GATŲ SUSIVAŽIAVIMO dows etc. veiks bendrai su medį į trumpus ruliukus, dome, kad jį padaro mintis,
Tautos Fondu, bet kiekvie tuos ruliukus suskaldo į ma iš anksto žinanti, kas bus iš
PROTOKOLAS.
Susivažiavimų
sušaukė nas savo dirvoje, turėdamas žus šipulėlius, paskui sude jos sutaikintų krūvon dės
Am. Lietuvių Taryba tikslu bendrą iždininką ir bendrus da įvairių daiktų ir suvirina nių. Gamtos mokslų metodą
į vienų skystimų, kuriamo reikalauja, kad nedarytu
suorganizuoti tam tikrą ko seimus.
VI. Am. R. F. for war padažo šipuliukųgalus. Taip me pergreitų apibendrini
mitetų rinkti aukoms vien
tik nuo svetimtaučių nuken widows and orphans of Li- pasidaro degtukai, kuliais mų, tai gi nesakykime, kad
tėjusiems dėl karės lietu tbuania visos surinktos au žmogus reikale įsibraukla visur, kur matyti tikslingu
kos eis vien tik nukentėju ugnies. Tas žmogaus darbas mas, ten turi būti jo prie
viams Europoje.
Susivažiavimas įvyko bal. siems dėl karės lietuviams, vadinasi tikslingumo darbu, žastis mintis. Dar bandyki
II. d., 3 p.m., šv. Pan. Ap be jokio nuošimčio kitiems nes daugelis įvairių sude me paieškoti kitokių tikslin
rintų dėsnių pagaminamoji gumo pavyzdžių, gal jie pa
reiškimo parapijinėje sve tikslams.
rodys, kad būva tikslingumo
VII. Nukentėjusiems dėl pasekmė vadinasi tikslu.
tainėje Brooklyn, N. Y.
Daugelio įvairių daiktų be minties.
Susivažiavimą
atidaro karės lietuviams aukoms
Vaikas žinsdamas krūtį,
kun. Br. Pr. Augustaitis sudėti C. Valdyba pasirū taikymas į krūvų yra gana
didelis darbas.
Jo sunku beabejo, nieko nemintija, te
Am. Liet. Tarybos sekreto pins bankų New Yorke.
Vni. Am. R. F. for etc. mas, painumas ir ilgumas čiaus jis atlieka gana dau
rius. Jame dalyvauja Šie
centro raštinė
steigiama būva įvairus. Kuo daugiau gelio ir ganą įvairių dalykų
organizacijų atstovai:
daiktų reikia, kad tikslas sudėstymą vienam tikslui—
New Yorko apylinkėje.
Nuo Am. Liet. Tarybos:
P. S. Užsakymai išsiųsti
IX. American
Relief taptų pasiektas, tuo sunkes pienui gauti. Kūdikiai ir
L Kun. Dr. P. Augustaitis,
Fund for war widows and nis buvo tikslingumo dar maži gyvuliai žinsdavo is
2. Kun. J. Dobužinskas.
bus išpildomi atimant nuošimti po tai dienos
orphans of Lithuania rūpin bas,- tuo daugiau jis reika pat pasaulio pradžios, o tą
Nuo Tautos Fondo:
sis kuopasekmingiausiai pa lauja pastangų ir išminties. gamtos teisę, kurią jie su
3. Kun. J. J. Jakaitis.
nuošimtis nebus duodamas.
Lietuviai
pasakoja
lino
naudoja,
tik
sulyginamai
sinaudoti Sv. Tėvo skiria
III. Nuo Suaiv.
kančias pasakų, kaip jį raunesenai atrado , Toricelfl:
mąja geg. 20 d. nukentėjuKun. N. Petkus,

Mat. Milukas,

<C

TIKYBA ir DORA”
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NAUDOKITĖS PBOGfl!!

Paminėjimui Spaudos
Atgavimo Dienos.

Kningos

laidos ir nckurios kitų

laidų parsiduos 35 nuošimčius pigiau

negu paprasta kaina.

Sį nuolaida ant

nuo 24 d. Balandžio iki
1 d. Gegužio. Po tam laikui kningos

kningų bus

nebus parduodamos pigiau. Pasiskubin

kite.

Pinigus galima siųsti Money Or

derių arba krasos ženkleliais,

Draugas Publishing Co.

1800 W. 46-th St.

:-:

Chieago, III.

pirma diena gegu

žio

z

"D1AV4AB"

Panedėlis, bal. 30 d. 1917 ra.

T

le, parodėte tiek širdingumo
ir gerumo, kad negalime nei
apsakyti to, ką jautėme.
Musų is visos ukrainiečių
tautos širdyse niekuomet
neišdils mylimos Lietuvos
atmintis.

BRIDGEPORTAS.

Šiandie: Šv. Katrina Šie
PUBLICISTAI.
<<i
metė, šv. Zofija, kank.
Naujienų”
bendradar
Ryt: Šv. Šv. Filypas ir bis. Pas jus ten smirdi.
Jokūbas, šv. Valburgas, ap.
“Draugo” bendradarbis.
Poryt: Šv. Antazijus, šv. Ne visada, o tik tada, kada
Celestinas, šv. Longinas.
vėjas pučia nuo Halsted str.

EXTRA!!!

Šiandie 30 balandžio 7:30
vai. vakare šv. Jurgio baž
nyčioje prasidės gegužinės
pamaldos, po jų tuojaus iš
eis sakyti Konferencijų vi
Tik ką aplaikėme siuntinį Lietuviškųjų KarmelitansIS LIETUVOS.
KALĖDOJANT.
O Jums visiems dar kar siems žinomas D-ras A. Ma*
kų Skaplerių, kurių ilgą laiką negalėjome gauti. Už
liauskis. Po Konferencijos
Kunigas, įėjęs į kataliko
tą nuoširdus: Dieve užmo
sakiniai bus veikiai išpildomi. Kaunuoja pora (su saibus palaiminimas Šv. Sak
(Pradžia ant 2-ro pusi.)
namus randa pusgirtį socia
kėk!
teliais) 15c. Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
listą, užsikniubusį ant stalo.
Už Chicagos Ukrainiečių ramentu.
Musų garbingų sesučių
sau
įvairių
kursų,
pramintų
Kun. D-ras sakys konfe
Pagiedojęs Kalėdų giesmieTaipgi aplaikėme siuntinį naujų rožančių. Kau
pasišventimas Ukrainiečių Komitetą
‘
liaudės
universitetas.
’
Len

rencijas
per
visą
savaitę.
lę
kunigas
rengiasi
pašlaknuoja po 10c., 15c., 20c., 25c., 75c., $1.25 ir $2.00. Užšą
Kun. M. Strutynski,
Dienoje nenuėjo dovanai.
Jis jąs užbaigs nedėhoje 6 kai, pavyzdžiui, buvo įsikū stinti namus švęstu vande
lamai bus veikiai išpildomi, kada su užsakimu siunčia
Tuomi netik žymiai sušelp
Dr. W. J. Sieminovič,
gegužės.
Štai tų Konfe rę “Adomo Mickevičiaus nim.
mi ir pinigai kartu.
ta nukentėjusi nuo karės
Emilija Striitynska.
rencijų surašąs. 1-a Tikėji vardo universitetą,” žydai
—
Tučia
mane
nešlapink
Ukraina, bet ir sustiprinta
Mažiaus dolerio siųskite krasos ženkleliais, adre
mas ir jo santikiai su socia taip pat savo. Tai ir lietu sako, apsiseilėjęs šeimyninmeilės ryšiais tarp dviejų
APYSKAITA AUKŲ,
suojant:
lizmu. Ar kunigai įstatė iš vių būrelis, nepanorėdamas ko giminė.
broliškų tautų jų ir musų. KURIAS LIETUVAITĖS
pažintį? —2-a Priežastys, nuo kitų atsilikti, buvo irgi
— Nesibijok, atsako ku
Vietos ukrainiečiai beveik
paskelbęs
besteigsiąs
lietu

SURINKO UKRAINIE
“Draugas” Pub. Co.
dėl kulių žmonės netenka
nigas.
Galvijus ir tvartus
negali atsigėrėti Chicagos
viškąjį
universitetą.
Žino

tikėjimo. —3-čia LaisvamaCIAMS, CHICAGOJE
aš ateisiu kitąsyk pašvenlietuvaičių
pasišventimu.
ma,
taip
paskubomis
ir
to

1800 W. 46 St., Chicago, III
nija.
—
4-a
Inkvizicija.
—
5; tint, dabar šventinu tiktai
BAL. 21 D. 1917 M.
Tų geriausiai parodo že
tą Kaip patiesti pamatus ti kiomis aplinkybėmis įsteig gyvenimus ir žmones.
miau dedamoji ukrainiečių
kėjimui ir tautybei? 6-a Pa- ti tie universitetai ne ko te
padėka, kurioje iš kiekvie Rinkėjos iš šv. Jurgio para
Neilgai
aikinimas išsiplatinusių a- galėjo išmokinti.
pijos (Bridgeporto).
no žodžio trykšta nuoširbejojimų. — 7-a Ar Kristus jie ir gyveno, nes Vyriau
džiausis meilingumas, dide
siojo Rytų vado įsakymu Pa j ieškau Kazimiero Bakšniau$13.01 *»vra Dievas.
lė pagarba ir laimingiausios P-ia I. Klausienė
iš Čekiškės, Laivių kaimo,
vasario 19 d. 1916 m. buvo sko
n P. Samoškienė
Visose
dienose
bus
tokia
Kauno
gub., prieš 8 metus gy
2.23
ateities linkėjimas.
uždaryti. Kaune “Saulės” veno Pittsburge.
pat
tvarka
kaip
ir
šiandie,
B. Tarvidienė
2.35
Gedemino, Algirdo ir Liu
Martino Liakų, Trakų sod., Če
M V. Pankauskienė 20.15 tai yra, pamaldos, konferen draugija taip pat įsteigė lie kiškės
parap., Kauno gub., 9 m.
Puikiausia j r geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimu
barto dvasia gyva tarp Chi
tuvių gimnaziją. Kauno lie atgal gyveno Chicagoje. Malonė
n L. Galinskienė
cija
ir
palaiminimas.
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
8.77
cagos
lietuvių.
Senovėje
PASEKMINGI MOKINIAI
VISUR.
tuvių gimnazijos direkto kite atsišapkti sekančiu adresu:
M J. Armanienė
Bažnyčioje
bus
žymioje
25.14
jų vedami lietuvių ricieriai
Kaz.
Ažuolytė-Liakienė,
n M. Janušauskienė 2.55 vietoje pritaisyta dėžė abe rium yra P. Dovydaitis, bu27 Townliead Str.
Musų sistema ir ypatiškas mokini
pagelbėjo Ukrainai išginti
vusis “Vilties” redakto Old Cummock,
n A. Nausėdienė
Scotland.
jojimų
kortelėms
dėti.
Vi

mas
padarys jus žinovu į trumpą
10.58
totorių užpuolikus. Šiandie
rius.
Be
lietuvių,
savo
gim

laiką.
Pajieškau sesers Marij. Daunai19.64 sus surašytus ant kortelių
gi jų ainiai Chicagoje ištie p-lė A. Beinoraitė
naziją
Kaune
turi
dar
įsi

tės
paeinanšios iš Kauno guber
M Z. Gečaitė
Mes turime didžiausius ir geriau
10.92 abejojimus ir užmetimus,
sė pagelbos ranką ukrainienijos, Šiaulių pav., Papilės par.
sius
kirpimo-designing
ir siuvimo
steigę
žydai.
Lenkai
neturi.
n Z. Bartušiutė
10 met; atgal, gyveno Bostone,
13.54 sudėtus į minėtąją dėžę ger
čių našlaičiams ir našlėms,
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
n P. Jančauskaitė 10.25 biamasis kalbėtojas išaiš
Dabar nežinau kur ji
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.
Lapkričio 20 d. 1915 m. Mass.
baisios karės aukoms.
gyvena.
Jį pati, ar kas apie ją
Elektra varomos mašinos siuvi
M K. Marcinkevičiū
kins pėtnyčioj, šeštoj kon- buvo atidaryta lietuvių gi žino praneškit sekančių adresu:
O, tikrai, prakilnios lietu
mo skyriuose.
mnazija taip pat ir Šiau
Mrs. Am. Daunienė,
tė
6.74 ferencij.
vių širdįs! Gyvai dabar su
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
17 Walnut St.,
Warren, Ohio.
n O. Jurkaitė
Visiems
gera
proga
pasi

liuose.
Nuo
1916
m.
joje
1.47
pamatyti
musų mokyklą bile laiku—
prantame, kodėl Ukrainos
n B. Nausėdaitė
Pajieškau Juozo Norvilo, Kau
klausyti akyvų ir nuodug atsidarė 6-oji klesa. Gimna
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai
7.70
istorijoje buvo laimingiau
gub., Šiaušių pav., Pašveitinio
pigią kainą laike šio mėnesio.
nių konferencijų. Kviečia zijos direktorius — kun. no
miestelio, Gražaičių sod., 8 metai
sios valandos laike unijos
Peternos daromos pagal Jūsų mietaip-gi ir netikinčius, kad J Galdikas, “Blaivybės” pir- atgal gyveno Pittsburg, Pa. Mel
$155.04
rą
—
bile stailės arba dydžio, iš bile
su Lietuva. Ne jėga, ne po
džiu atsišaukti adrisu:
madų knygos.
jie geriau žinotų ko išsiža umininkas.
litiškos prigavystės laikė
K. Skarulis,
Rinkėjos iš šv. Kryžiaus
Diplomai duodami mokiniams.
dėjo.
Tegul
jie
rašo
savoj
Lietuvių
gimnazija
yra
1126 Broadway avė.,
mus krūvoje. Tą pačią lais
parapijos.
MASTER DESIGNING SCHOOL
užmetimus. Tegul pasirodo,! dar Panevėžyje.
Ukmer Grand Rapids, Mich.
vę, kuria Jus naudojatės,
J. F. KASNICKA, Pirm.
ką jie gali pastatyti prie gėje gi — lietuvių miesto
Pajieškau moterės pabovyt du
davėte ir mums, davėte su P-ia V. Katauskienė $ 8.74
118 N. LA SALLE St., Kambaris 416-417
Prieš City Hali
vaikus per dieną, naktyje nerei
mokykla.
” J. Ambrazevičienė 3.92 šais katalikų tiesą.
norių nuoširdžiai. Ir jeigu
kia ir darbo nei jokio nereikia
Taigi 1916 m. turėjome dirbti. Meldžiu atsišaukti:
” K. Varanavičienė 14.61
ne kaimynų pavydas lig šiai
Mrs. Naujulienė,
DR.PAUL d. ŽILVITIS
” M. Pakštienė
11.92 CHICAGOS AIRIŲ DE Lietuvoje 4 savo gimnazi
Phone Yards 2721
dienai gyvuotų tvirta viena
2239
W.
23rd PI.,
Chicago.
PHYSICIAN and SUROEON
LEGACIJA
VAŽIUOJA
jas ir vieną miesto mokyk” J. Jucienė
23.92
Lietuvos ir Ukrainos valsti
DR. J. JONIKAITIS
OFISAS
8103 SO. HALSTBD ST
Pajieškau savo tėvų kurie prieš
WA8HINGT0NAN.
PHONE DROVER 7179
P-lė
M.
Mikšaitė
8.62
’
$•
ja!
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
karę gyveno, Suvalkų gub., Mari
RESIDENCIJA
3341 SO. UNION AVĖ
IR VAIKU LIGAS
22.65
jampolės pav.
Veiverių gmin.,
” S. Norvaišiutė
Pagarba ui praeitį ir ui
PHONE YARDS 637
3315 S. Halsted st.,
Angliški laikraščiai pra
OFFISC ADYNOS 9to 12 A. M. 2 to 6 P.M
Pradedamųjų
mokyklų Skreidžių kaim. Matijošius Jan
” Z. Martinkaitė
19.30
dabarties žygį!
7 to 9 P. H. NEDELIOMS 9 to 12 A. M. .
kauskas.
Jeigu
kas
apie
juos
ži

OHIOAOO, ILL.
CHICAGO ILL.
” F. Vaičaitė
11.82 neša, kad skaitlinga delega pristeigta 1915-1916 met. note praneškite sekančių adresus
Nežus tauta, kurioje pla
Jonas Jankauskas,
8.89 cija Chicagos airių žada va daugybė visoje Lietuvoje,
” O. Trekšelaitė
ka taip prakilnios širdįs.
32 W. Porter St.,
žiuoti
Washingtonan
pasi

16.31
” O. Pocaitė
Tel Dreve* 7041 ?
Iš gilumos širdies dėkoja
tokiam Lydos apskrityje Waterbury, Conn.
Telefonu McKinlay 6784
darbuoti,
kad
Suv.
Valsti

” T. Baktaitė
40.41
me Jums už visus vargus
DR.
A.
K.
RUTKAUSKAS
buvo jų 1916 m. apie 30; PARMOSI!
PARMOS!!
Dr.
C. Z. Vezelis
GYDO VYSOKIAS LIGAS
18.49 jos užtartų Airijos nepri” R. Šimkaitė
rinkliavos delei.
LUTDVM DBNTISTAS . 5
Parsiduoda
Didrianrioje
3417 >«.
Biri.
kan*w W. lt gafttt
didžiumą
pradedamųjų
mo

koja Lietuvių koUonljoj karna yr*
” J. Vasiliauskaitė 18.77 gulmybės klausimą.
Pirmiausiai
išreiškiame
Ligoniu Priėmimo Valandos:
i Valandos: nno 9 ryto iki • vak. #
kyklų įsteigė sudaryta prie 380 Lietuvių eprigyvennalų. Puikiau
rrto'meta nuo 8 iki 10 vakandoa po pietų
Nedėliotais pagal sutarimų.
•
Labai pagirtinas žygis.
didelę padėką p-iai A. Nau
šioj apioilnkėja Scottvllls, Mich. kui
nuo 2 iki 4 ir vųkare 7 iki 8:30.
<711 So. Ashland Ava.
2
Šventomis dienomisjA ryto"8-l*
kraitas lietuviams apsigyventi. člo
“
Ryto
”
draugijos
“
Švieti

O
gal
ir
lietuviams
vertCart
47-toe
gatvės
❖
$228.37
sėdienei, su kuria pirmiau
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.
nals yra Farmerą Draugystė, yra
lietuvliką
parapija.
Todėl
kreipiame*
tėtų
taip
pasielgti.
mo
sekcija,
”
kitas
gi
—
vo

siai pasipažinome.
Ji, su
Rinkėjos iš Apveisdos
| Jus kurie norite turėti geresnj gy
kiečių vyriausybė. Kaišedo- venlma pirkite pas mus fanus kad
teikė mums geriausių pata
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Dievo parapijos
galėtumėm
visus Anglus Ir Voki*
BIJO, KAD NIGERIAI
rimų ir su didžiausiu pasi
rių apskrityje vokičeių vy Sius, li tos k°llonljos UpraiytL Met
Ant Darų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popleros
šventimu griebėsi tvarkyti P-lė M}. Banevičiūtė £19.85 NEAPKRESTŲ LIGOMIS riausybės įsteigta 1916 m. turime li ją suėmė ją fermas ir nori
ma jas parduoti, turime didelių Ir nu
CARR BROS. WRECKING CO. 4
BALTUOSIUS.
tų fermų,' givulial. marinos Ir klt
visą reikalą.
” M. Krapinskiutė 36.93
20 mokyklų, iš jų Žiežma reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda Ž 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAdO a
Taip pat širdingai dėko
12.61
” O. Krakoniutė
Kadangi pastarose savai rių mokykloje mokini 3 mo me ant ltmokesClo. Norint gauti dau
glau Informacijų raiyklte
muma
jame “Draugo” redakcijai,
” P. Balčauskaitė 13.35 tėse į Chicago privažiavo kytojai, Kaišedorių — 2, o gausite grafų katalloga Ir supa. ..
j .m-i ■ - ji »vumm umnm mmara V.V'.V mmem one..mmmHemm.**ieee^H
kuri taip karštai atsidavusi
ANTON
KI1DIS,
” M. Balčiūnaitė
10.81 arti 20,000 nigerių, tai vie Žasliuose — 2, kitose po
rėmė mūsiškį reikalą, per
Peoplea State Bank Bldg.,
” H. Wagner
4.09 tos gydytojai labai susirū vieną; visi tie mokytojai lie
tiek laiko kasdien talpinda
Scottville, Mich.
Visa linija laikrodėlių, Deimontų ir kitų auksiniu dapinę, kad ateiviai neužkrės
31.92
” Z. Gotowtt
liku,
viskas turi būti parduota už pusė prekės.
ma paskatinimus pagelbėti
tuviai.
Kaimo
gub.
Utenos
tų ligomis baltuosius žmo
Parsiduoda grocerne gerai ap
Po 6ipžli 1-nii im ■žirnsimi krautuvi po hub.
Ukrainiečių Dienoje. .
nes. Tarp nigerių yra daug apskrityje taip pat buvo li gyventoje vietoje priešais Davis
2128 W. 22 St.
$129.56
Lygiai karštai dėkojame
ligų ir pasitaiko tokių, gi 20 mokyklų. Algas lietu Sq. Parką ant kertės. Parsiduoda
Arti “Illington” Teatro.
gerbiamiems kunigams: A. Rinkėjos šv. Jurgio parap. kokių mes nežinome. Pie vių mokytojams daugelyje dėl to, kad turi du bizniu ir abie
Nepraleiskite šio išpardavimo.
,
jų negaliu apžiūrėti.
Skripko, N. Pakalniui, H.
Viskas
už
pusė
prekės.
Taipgi
parsiduoda
7
sėdynių
vietų
nuo
1916
m.
vasaros
mokyklos mokinės.
tuose jie gyvena atskiromis
gražus “touring car.” (limousiVaičiūnui, J. Albavičiui, M.
P. A. MILLER
apirubėmis ir net dažnai pradėjo mokėti vokiečių vy ne) turintis vasarinį ir žieminį
Plė
J.
Leščuskaitė
$
8.70
2256
W.
22
St.,
Arti Oakley Avė.
Krušai ir Klioriui ir p-ams:
uždangalą už labai pigią kainą.
jiems užginama lenkyties riausybė.
7.63
” M. Mankaitė
K. Pakštui ir K. Gineičiui,
Atsišaukite sekančiu adresu:
“L. B.”
baltų apgyventose vietose.
”
M.
Aukštuoliutė
1.42
4456
S. Hermitage Avė.
kurie nesigailėjo nei darbo
Čia gi ni gėriai visą laiką su
1.80
”
J.
Balčauskaitė
nei laiko ukrainiečių reika
Kambariai ant randos gražiai
ADMINISTRACIJOS
kinėjasi tarp baltųjų ir už
Al.
Grineveckaitė
5.98
ištaisyti, šviesus ir švarus su at
lui.
ATSAKYMAS.
tat jie lengvai gali užkrės
»» M. Touzagolskaiskiru
įėjimu. Kuriems reikalingi,
Taipo gi begaliniai esame
ti mus savomis specialėnus
malonėkite
atsišaukti,
tė
2.20
dėkingi širdingoms lietuvai
ligomis.
Žingeidaujantiema
šeri

1267
Milwaukee avė.
»> Z. Laurenčiutė
8.87
tėms už jų sunkų darbą, už
ant 3-čių lubų.
Tečiaus besisaugojant 11- ninkams. Be jokios abejo
>» R. Čarkauskiutė 2.88
laiką, už nuovargį ir už di
tt E. Bukauskiutė 5.34 gų nereikia žeminti žmonių. nės “Draugo” Bendrovės
ANT MAIN1M0.
delį pasišventimą rinkliavos
Miesto priedermė yra juo šerininkai turi mokėti pre Puikus Mūrinis Namas ant 2
mainau ant Grosemes arba
dienoje.
dų gyvenamose vietose pri numeratą už tą dienraštį. lubų
Bučernes.
Yra labai dailioj vie
$44.82
. Gi Liet. Komitetui dėko
žiūrėti švarumo, parūpinti Juk nei automobilių kompa toj kaina $4500, morgečius $2800.
GARBI SANTOS KAVA.
Visos aukos lietuvaičių
jame už paskolinimą virš
Kas turite lotus Gary, Ind. ir
jiems gydytojų dykai, arba nija nedalina dovanai auto
Visur parduodama po 28c ir |qj(j
surinktos:
norite mainyti ant namo Chicatukstanties skrynučių, ku
nors pigiai. O mes, priva mobilių savo serininkams. goj aš turiu daugybę namų kur
po 30c .............................................
rios mums buvo labai reika IS šv. Jurgio par.
199.86 tiniai žmonės, sueidami į taip pat elgiasi visos pro galėsite pasirinkti kuris Tamstai
lingos.
Iš šv. Kryžiaus par. 228.37 santikius su žmonėmis vis- tingos bendrovės. Jei kuri patiks.
RYŽIAI
OEO. WASLOVAS,
Polkai Stotam
Stinga mums žodžių iš Iš Apv. T)iev par.
oariaaaind raliu.
129.56 tiek juodais ar baltais, tu apseitų priešingai, tai tat 3956 So. Rockwell St., Chicago.
l#e vertAs,
Sulestu
parsiduoda
reikšti lietuviams netik dė
37c
7įc
nl
rime žiūrėti dviejų daiktų: turėtų pažymėti joa įstatuo LIETUVIŠKAS KOTELIS
kingumo, bet ir gilaus nusi
R viso
$557.79 kad jie neužkrėstų mumis se. “Draugo” Bendrovės į1606 So: Halsted Str.
I > WE8T BIDB
810rW. 22nd M.
1*44 W Chiucoav.
NoRTH*sn>n
stebėjimo gerumu jausmus.
Liudiju, kad šita apyskai kūno ligomis, ir kad nepri atatuose tokio paragrafo
1171 Mllvauku ...
18*8 Blu. IrlauKl ...
408 W. nivlaloa a1
Reikalauja
vyrų
gyvenimui.
*064 MIIwauku ev;
I812W.
North
...
SOUTH
8H>B
780
*. North e*‘
Jus visi, su kuriais mums ta teisinga.
1064 Nlhr.au. ev.
8032 Wentworth
U17S. Bafartmi M.
2840 Lincoln ev.
mestų mums dvasios suge nėra, kad šerininkams dova Kambaris su gaspadinės valgiu
1610 W Madl«m> et,
1881 8. Halsted et.
8487 S. Hritert m.
teko susidurti šiame reika
HM* Madlsna m.
$5.00 į nedėlią. Kambariai geri
1818 W. ltth M.
>418 N. Clark St,
4729S. AlUud a*.
Antanina Nauaedieni. dimą.
noti dienraštį dykai.
gali būti po du.

Lietuviški Škapleriai.

UKRAINA DĖKOJA

Pajieškojimai.
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DIDELIS PERKELIMO IŠPARDAVIMAS!

Sviesto Kaina Nupuolė

BANKES’
COFFEE

