Kaip protas, taip ir
rimas neleidžia mums tih.«z
ties, kad tautos dorą bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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ANGLAI PRANCU1ZIJOJE.

IRIA KONSTANTŲ
RAŠALINIMĄ.

UŽSIREGISTRAVUSIŲ VISO 9,659,382 VYRU,

IŠ LIETUVIŲ PABĖGĖ
LIŲ GYVENIMO
RUSIJOJE.

Washington, birž. 26. — Iš užsiregistravusių yra
Šveicarija, birž. Rotterdam, birž. 26.—Vo
Karės registravimąsi pasek 7,347,794 baltieji, 953,899 ni26. — Vienas keliauninkas, kietis Maxim Harden savo Bobruiskas, Minsko rėd.
mės apturėta iš visų valsti geriai, 1,239,856 nenaturalikurs apkeliavo kuone visą laikraštyj “Zukunft” rašo, — Bobruiskas veik vienų
jų. Visose Suv. Valstijose zuoti svetimžemiai (išėmus
Prancūziją, štai ką pasako kad talkininkai teisingai žydų gyvenamas Rusijos
užsiregistravo 9,659,382 vy Vokietiją), 111,823 nenatuja, ką jis yra matęs ir ką pasielgė su Graikijos kara miestas, negrįstas, šlapias ir
lium Konstantinu, kaip abel- labai nešvarus. Tremtinių ru, 413,000 mažiau, negu ralizuotų ir turinčių pirmą
girdėjęs:
1910 m. cenzo biuras rodo. sias poperas vokiečių ir 6,“Šiaurinėj
Prancūzijoj nai teisingas buvo jų visas apsigyveno gana didelis
Iš pastarųjų tarpo dauge 001 indionas.
įsigyveno anglai ir ėmė sa pasistatymas prieš Graiki skaičius, gal nekuo temažeslis kareiviauja, daugelis yra
vitai šeimininkauti. Kai- ją. Talkininkai elgiasi sulyg nis už vietinių gyventojų
įstoję į miliciją. Bet gal kiek Visi svetimžemiai (išėmu ’
senųjų
sutąrčių,
kuriose
aiš

kurių Prancūzijos miestų
skaičių; vienų tik lietuvių vra ir atsisakiusių nuo re vokiečius), kurie turi pir
gyventojai turi net už garbę kiai pažymėta, jogei jie, pri bus apie 2,000 žmonių.
gistravimąsi. Pastaruosius mąsias pilietybės poperas,
kalbėti angliškai. Tečiau an siėjus reikalui, visuomet ga
pažymėti kaipo piliečiai.
Lietuvių Draugijos sky policija gaudo.
glas tenai nelošia Viešpačio li pasiųsti savo kariuomenę
rius tremtiniams šelpti jau
arba valdovo rolės. Priešin Graikijon.
VENIZELOS MINISTE
BULGARAI REIKALAU gai, jis išreiškia daug są- Konstantinas
visuomet inkurtas 1915 m. spalių mė NUBAUDĖ RUMUNIJĄ
LAIKRAŠČIAI PRIEŠ
nesyje,
bet
iki
1916
metų
peržengdavo
savo
valdymo
KANCLIERĮ.
RIŲ PIRMININKU.
JA DALIES SERBIJOS. jausmo nelaimingiems pran
50 MILIJONAIS
pradžios
maža
tepadirbo.
cūzams. Tečiaus kiekvienam ribas. Antai jisai prieš tau
DOLERIŲ.
Amsterdam, birž. 26.—Vo
Vienna, birž. 26. — Bul žingsnyj duoda prancūzams tos norą paleido parlamentą, Per ištisus gi 1916 metus
ATĖNAI, biri. 26.—Tal
skyrius
dirbo
nenuilsdamas:
kietijos kanclieris dėl popekininkams pareikalavus, da garijos ministerių pirminin suprasti, kad jei ne jis, ty. prašalino Venizeloso kabi
Jassy, Rumunija, birž. 26.
įsteigė
4
prieglaudas,
kur
ros trukumo įsakė visus vo
bartinis Graikijos ministė kas
Radoslavov pasakė anglas, jie butų palikę ne netą, kurį parlamentas rė
— Vokiečiai užimtų Rumu
laikoma
apie
300
vaikučių,
mė.
Paskui
paskelbė
rinki

nų kabinetas su pirmininku “Neue Freie Presse” san- prisotinamų vokiečių auka.
nijos dalių gyventojus nu kiečių laikraščius sumažinti
3
mokyklas,
bendrabučių
mus
parlamentan,
kuomet
ligi 44 nuošimčių savo da
Zaimis atsistatydino. Kara darbininkui, kad Bulgarija Todėl turbut niekur nėra tobaudė 50 milijonų dolerių
suaugusiems,
ypač
našlėms
bartinio didumo.
lius Aleksandras, kaip ir nori gauti šiaur-rytinę Ser-'kįos didelės neapykantos balsuotojai buvo pašaukti
kontribucija.
ir
kareivių
šeimynoms,
ligo

Laikraščiai todėl aštriai
buvo manoma, pakvietė bu bijos dalį, kaipo atlyginimą iįnk vokiečių, kaip ’ šiauri- kareiviauti. Atidavęs gi ša
>
Nėra
žinių,
ar
rumunai
suninę,
kurioje
paskutiniu
lai

kritikuoja kanclierį.
Jie
vusį ministerių pirmininką už karę. Kitaip Bulgarija nėj Prancūzijoj. Prancūzai lies priešininkų rankosna
dėjo
tiek
pinigų.
ku
yra
apie
20
ligonių,
am

tvirtina, kad laikraštinės poVeniselosą sutverti naują nesitaikinsianti.
'patįs pripažįsta, kad jei ne tvirtovę Rupel, peržengė ap
bulatoriją
ir
vaistinę.
Be
to,
saugojimo
'
sutartis.
PagaMatyt, vokiečiams pinigai peros yrą ir jos galima dau
kabinetą.
-------------------------'Anglija, tai jie nebūtų laidar
atidaryta
siuvykla,
skal

gelis pagaminti, tik kanclie
labai reikalingi.
Taigi, Veniselos ir vėl su KARALIENĖ AREŠTAVO mingai sulaukę nei vieno pa liaus jis visu savo veikimu
bykla,
mezgykla
ir
stalių
ris vyriausybės vardu mėgi
grįš valdyti Graikiją. Jam
SAVO VYRĄ.
į vasario prasidėjus karei. , laužė Graikijos neutralybę
dirbtuvė,
kuriose
nemaža
sugrįžus, karaliaus viešpa
SUMIŠIMAI AIRIJOJE. na poperą taupyti. O juk tas
----------Į Daug teisybės yra šitam ir nepildė grailči tautos
tremtinių
randa
sau
uždar

konstitucijos.
laikraščių sumažinimas gali
tavimo dienos bus suskaity
San Francisco, birž. 26. — tvirtinime. Anglai ne tiktai
bio.
Dirbtuvių
pelnas,
paly

Konstantinas
visuomet
sa

tos, arba jis karaliumi bus Čia gauta žinia, kad Olandi- šiaurinėj Prancūzijoj, bet ir
Cork, Airija, birž. 26. J visai pasmaugti spaudą.
ginti,
nemažas;
taip,
pavyz

tik iš vardo.
jos karalienė porai savaičių pietinėj ir vakarinėj paga- vo titulu didžiavosi, nors
'Praeitą sekmadienį čionai Mat, vyriausybei nerupi
džiui,
siuvykla,
per
vienus
Veniselos kol-kas yra Sa buvus areštavus savo vyrą, mino šeimininkavimo orga- faktiškai jo karaliavimas
įvyko dideli Sinn-Fein’erių laikršačių likimas. Vyriau
praėjusius
metus
davė
be
lonikuose. Jisai yra laikinu vokietį princą Henry, už su- nizaciją, be kurios Prancu- nieko nereiškė, nes jis pri
sumišimai. Policija neįsten- sybė jaustųsi daug laiminveik
pusantro
tūkstančio
~ gė sukilėlių sutvarkyti. Pa.
** l^^čių ?isai
Graikijos respublikos presž- laužvmą šalies neutralybės. zija, be abejonės, butų tu- gulėjo nuo talkininkų maloruh.
,
gryno
pelno.
jsaiikta
kariuomenė
su
kuin<l
twitų.
jMlfe*-te*
dentu. Graikijos respublika B«Vę* uždarytas karabškuo- rčjnsi pasiduoti prie Simu- fn6s
buvo paskelbta tuomet, kuo se rūmuose ir nebuvę leista kui. Karės pradžioje PranVisam kam, be abejo, rei kasvaidžiais. Panaudota ir
POTVINIS PADARĖ DI
REZIGNAVO
SERBIJOS
met buvęs karalius Konstan jam su nieku pasimatyti, 'cuzijoje komunikacija pasikėjo nemaža laiko ir darbo, durtuvai.
KABINETAS.
DELIUS NUOSTOLIUS.
tinas viešai parodė, jogei jis
bet kun. Bumšas, skvriaus
Princas Henry prasižen- rodė tokia netvarkinga, kad,
Vienas žmogus užmušta ir
nepritaria talkininkams, bet gęs taip: jisai vieną dieną (rodos, to visa jau nebuvo
pirmininkas, o paskutiniu
daugelis sužeista. Sužeista
Utah, birž. 26.vokiečiams.
perėjęs sieną ir nuėjęs pasi- galima nei tikėties sufvar- Corfu, birž. 26. — Atsi laiku ir Centro ingaliotinis daug ir policiant,. Riauši- Farview,
River Irri tion kom.
statydino
Serbijos
ministe

kun. Ivaška, nenuleisdamu ninkai veikiai išbėgiojo pa-i
matyti su savo draugais ofi-jkyti.
157 UŽMUŠTA IR 434
rių
kabinetas.
Ministerių
ipanijos plyšo užtvanka ir,
darbavosi.
<
cieriais vokiečių karinome- Į Užpernai net drąsiausieji
priešais
kulkasvaiSUŽEISTA.
[ūžtelėjęs vanduo, užliejo ke
nėję.
prancūzai įpuolė abejonėn/ pirmininkas Pasič mėgins
Darbas
dirbamas
gana
gedžius
lis miestelius ir keliolika
Toks pasielgimas juk tai matydami savo šalį paliku- udarvti naują kabinetą.
Londonas, birž. 26. — Da
rai, kas negerai; stengiama
tūkstančių akrų išdirbamos
angtių,
geležinke
bar tik galutinai paaiškėjo, aiškus šalies neutralybės
si pataisyti; tik kuone nuo ANGLAI PASEKMINGAI žemės. Sunaikinta dalis Rio
lių, be laivų ir dar siaučiant TRIS čekų pulkai pa latos trūksta pinigų,, ir tatai
kiek vokiečiai nužudė ir su peržengimas.
Grande geležinkelio.
UŽPULDINĖJA VO
bėgo Į RUSIJĄ.
baisiai žiemai. Gyventojai
žeidė žmonių, kuomet už
vargina ne tik tremtinius,
. Nuostoliai siekią kelis mi
KIEČIUS.
su didžiausia apatija lukepuolė Londonu iš oro birže
NEATIDAVĖ SAVO
bet ir pačius komiteto darbi
lijonus dolerių. Dar nežinia,
Amsterdam, birž. 26. —
riavo paskutinio sau galo.
lio 17 d.
ninkus.
KARDO.
Londonas, birž. 26.—Anot ar žuvo kiek žmonių.
Tuomet tame bcvilties Austrijos apginimo ministeAnot oficialio pranešimo,
Prieglaudose
vaikai
laiko

ris paskelbė, kad trįs čeką
oficialio pranešimo, anglai
157 žmonės užmušta ir 434 Petrogradas, birž. 26. — momente prancūzams pagal
mi
ne
visai
blogai;
maistu,
BOMBA GUBERNATO
pulkai
atsisakę
tarnauti
Au

sužeista.
Kuomet Juodųjų jūrių ka bon atėjo anglai. Atgaivinta strijai ir su ginklais pa- iš dalies ir drabužiais aprū kelis kartus pasekmingai už
RIAUS NAMUOSE.
puolė vokiečius Epehv, BulIš Amsterdamo gauta ži rės laivyno jurininkai suki komunikacija, prancūzai uo
sprudę Rusijon.. Mlnisteris pinti, kiek galima, nors pi lecourt, Roeux, Loos ir IIoonia, kad vokiečių kapitonas lo ir pareikalavo, kad admi liai ėmėsi visokio darbo.
tai pranešė, kuomet Austri nigų tam gaunama, palygin ge apylinkėse. Daugelį vo Leavenworth, Kans., birž.
Brandenburg, kurs vadova rolas Kolčak atiduotų jiems Upėse ir perkasuose, kokiais
jos parlamento čekai atsto ti, labai mažai. Produktų ir kiečių išmušė ir keliasde- 26. — Kansas valstijos gu
vo lakūnams, apdovanotas savo kardą, šis atsisakė ati Prancūzija turtinga, prasi
dėjo neišpasakytas judėji vai reikalavo paliuosuoti iš viso ko brangumas čia tik šimts jų paėmė nelaisvėn. bernatoriaus Cooke namuo
“pour le merite” ordenu. duoti tardamas:
kalėjimo čeką Klofac, kurs rai nežmoniškas. Sunkiausia Rytuose nuo Vermelles an se nežinomi piktadariai pa
Vadinasi, ordenas už civilių “Šitą kardą japonai nuo mas.
Girdėjau, kaip Paryžiuje nuteistas miriop neva už ša yra su avalyne vaikams, ku glai paėmė nuo vokiečių dvi metė bombą, kuri plyšo su
žmonių ir vaikų žudymą.
manęs neatėmė, kuomet ap
riai sumų visai negaunama. apkasų mortiri.
didžiausia spėka, dalimis
vienas politikas pasakė: lies išdavimą.
leidome
Port
Artūrą
ir
aš
jo
:
’
‘
T
\
‘
“
'Komitetas tuo jau pasimpisugriaudama namus. GuberKANADIEČIAI PAĖMĖ
,
.
i Prancūzija išgelbėjo per
jums
neduosiu.
”
1
1
I kasai!” Tas tiesa Bet be
MINISTERIŲ no ir yra vilties sulaukti
jnatoriaus žentas Squire la
VOKIEČIŲ APKASUS.
STOVIS AIRIJOJE
šiokių
tokių
vaisių.
bai sužeistas, jo žmona, duk
KABINETAS.
Tai taręs išsitraukė kardą ang)^ pagalbos Prancūzija
NEAIŠKUS.
Londonas,. birž. 26. — ir šitą sviedė į jūres.
tė ir anūkė lengviau.
nieko butų nenuveikusi su
Paskutiniu laiku susidarė
Briaudamiesi ant miesto
Policija yra nuomonės,
Amsterdam, birž. 26. — i prie skyriaus dvasios reikasavo perkasais,
Lens, Prancūzijoje, kanadie PASIBAIBĖ REVOLIUCI
Kuomet vokiečiai pradėjo Viennos pranešama, kad Au jy sekcija, kuri stengiasi dar New York, birž. 26.—Čio kad tai busiąs vokiečių šni
čiai šturmavo pirmąją vo
JA KINIJOJE.
savo nardančiomis laivėmis strijos imperatorius Karolis daugiau patobulinti tvarką nai atkeliavo airių tautinio pų darbas.
kiečių liniją ir paėmė 400
blokuoti Angliją, daugelis pagalinus priėmęs ministe- jjr vedimą prieglaudų ir mo- judėjimo vadovas O’Connor.
Jo nuomone, stovis Airijoje Amsterdam, birž. 26. —
jardų apkasų.
Vokiečių
Pekinas, birž. 26. — Re- anglų Anglijoje paliko savo rių pirmininko CIam-Marti- feyklų.
labai neaiškus, kadangi visa Vokietijos sąjunginė taryba
kontratakos atmuštos.
foliucija ir nesutikimai ša-J vertei vystės įstaigas ir per- nico rezignaciją, kurs negaReikalingas
kunigas
lie

eilė klaidų, tragingų atsiti nusprendė, kad ateinančiu
Tokiuo budu anglai vis ar yje pasibaigė. Visos atsi- sikraustė Prancuzijon, kur Įėjo sudaryti naujo kabinetuvis,
kuris
galėtų
aprūpinti
kimų visoj šalyj pagimdė javų valymo laiku nuo gy
čiau miesto Lens, kurį vo metusios provincijos sutiko,'ima vystyti savo veiklumą, to.
aL’ pasipiktinimą, taip kad žy ventojų rekvizuoti ne tiktai
kiečiai yra sustiprinę ir ne kad prezidentas paskelbtų j Paskui anglus į Prancūziją Į Imperatorius liepė Dr. ,tremtin . <Jva>
nori atiduoti be kraujo pra naujus parlamentan rinki-tais pačiais reikalais nusi-,v°n Seydler sudaryti laiki- n<* Pa™ldl>’ rod°8’ hetu* mioji jaunuomenės dalis yra kviečius, rugius ir bulves,
viams nėra dar buvę Bob- netekusi lygsvaros. Jis sako, bet ir miežius, avižas, žir
liejimo.
mus. Revoliucionieriai ma- kraustė ir tūkstančiai ame- n,l ministerių kabinetą, kurs
[turės pasitraukti, kaip tik ruiske, o jeigu ir buvo, tai kad visoks airių ginkluotas nius, pupeles ir kitokias ja
no, kad tuo budu jie laimė rikonų.
ĮŽEIDĖS KAREIVĮ
retai, (neskaitant gegužinių pasistatymas jokiuo budfi vų rųšis.
sią parlamentą savo pusėn Anglai tikisi Prancūzijoje t)us sudarytas naujas nuolaUNIFORMOJE.
pamaldų pernai metais).
negali atnešti Airijai laimės.
ir šis paskelbsiąs karę Vo pasigaminti daug pinigo. Itinis kabinetas.
Sumanyta sutaisyti BobORAS
[Daugelis jų miestuose ir soNew York, birž. 26. — kietijai.
įn nniikluinnu
Įdžiuose ieim*
įsigijo
nejudomasj Taip šiandie daugelis an- ruiske lietuvių koncertas, Atlantiko uostas, birž. 26.
Coney Island viešbučio sa Svarbiausieji susitaikymo '/Uuinau
Birželio 26, 1917 m.
vininkas George Hoch, 56 motyvai tečiau nežinomi, nuosavybes, kadangi žemė glų ir amerikonų ir gyvena kuriam pakviesti žymiausi — Čia atplaukė vienas An
metų vokietis, suareštuotas Manoma, kad kinai surimtė--neperbrangi. Laukams iš- laimingai savo parinktinoj musų artistai. Proga lietu glijos laivas, kuris plaukda Chiešgo ir apylinkės. —
ir paleistas po paranka $1,- jo. Jie prisiminė sau tai, kad dirbti darbininkų parsigabe-(tėvynei. Visakuom jie gelb- viams bus pasirodyti čia mas nuskandino vokiečių Šiandie ir rytoj gražus oras;
nardančią laivę. Laivė tru bet šiandie išryto gali būt ir
000 už kareivio uniformoje kur du pešasi, tai trečiasis Ina iš Aprikos ir Azijos, ku- sti prancūzams ir už tai viešai svetimtaučiams.
lietaus.
kus pusiau ir nuskendus.
“L. B.”
[visuomet gali pasinaudoti. |ric daug pigiau atsieina.
gauna nemažą pelną.
Įžeidimą.
Berne,

BULGARAMS NORISI DAUES
SERBIJOS

VOKIEČIU ŪKIMU VADAS APDOVANOTAS DRDENU

fa

/

Utaruinkas, birž. 26 d. 1917.

“DRAUGAS”
BTBYVTVYTlYlTrVVVrVVnvnrVB

kad prieš juos bus sugalvo
“DR AC Gir
ta kokių nors priemonių.
Lietuviu Kataliku HansaMs
Eina kasdien* Itakyru* **4*14ta< Nes taip toliau negali būti.
Mus.
Prenumeratos kala*:
Jie neva apsiėmė būt vy
CbicasoJ* metams .................... |4.4*
• mėnesiams
ŠS.tS riausybės patarėjais ir pa
* mėnesiam* ...........
Kituose 8. V. mlestuoee matams I4.it dėjėjais, o čia taikosi, kuoe mėnesiams........... 21.5* daugiausiai
pasipelnyti.
S mėnesiams........... *1.1*
Ketverto laida ............................ 12.•* Jie kariauja tik tuščiais žo
Perkant atskirais numeriais visur
džiais. Gi visa karės sun
po to.
Prenumerata mokosi UUtalno. Lai*
kas skaitosi nuo užsiratymo dienos, kenybė norima užkrauti ant
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir darbo žmonių.

reiviai išmiklinti, įpratę.
Taip guli būti ir su ameri
kiečiais.
Su v. Valstijos — tai stip
rus Vokietijos priešininkas
ir talkininkų padėjėjas.
Bet Vokietija, tarytum,
to nesupranta ir tik tyčioja
si Suv. Valstijų pasiruoši
mu.

Nauja prieskatalikiška
organizacija. .

kur nors prigulintis prie šio ti
kėjimo turi valdžią skirti į Weat
Poinl, Amupolyj, ar į kitus val
stybinius departamentus klerkus,
sekretorius ir kitokius valdinin
kus, tai laiškai nuo kunigo užti
krina vietą.”

os

\7ERGIJ
▼
dieiin
dienos jau
praėjo. Het
vi* dąr tarpe mus
yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
vcrg-mistrės-LIGOS.
Vra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles,
jeigu urnai atida aut to atkrei
piama. Ir tas yra j’usų pareiga
link paties savęs ir savo šeiI mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas gaudžian
čio* gerklės intraukimui į save
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; eet.

Neperseniai New Yorke kos ir religiškos kontrolės snt mu Kad slapčiųjų draugijų,
tapo įkurta nauja, slapta, su lų gražios šalies, o tuo tarpu tie,
kurie nenori priklaupti prieš jos ypač masonerijos rekomen
narių prisiekdinimu organi paveikslus ir relikvijas, yra akli
dacija Amerikoje palengvi
zacija (“Sceret, oath-bound tų faktų akyvaizdoje, o jų intaka
order”), kuri skelbiasi, kad sumenkinta; išpustyta! Si hierar na įgyti šiltų vietelių, tai vi
'jos tikslas yra neva platinti chija smulkmeniškiausiai suorga " si tų žino, bet kad kunigo
senas adresaa Pinigai geriausia sių
IR ŠIMKUS DUMIA
amerikonizmų, bet ištikrųjų nizuota ir per savo slaptus ir ki laiškas palengvintų kam
sti e Uperkant krasoje ar ezpres*
“Money Order" arba Įdedant pinigus NEVA MAŽAS DAIKTAS,
Į RUSUĄ.
jai rupi tik kova su katali tokius komitetus nuolat įgauna di nors tapti valdininku, ne
I registruot* lal&k*.
e
BET JIS DARO GĖDĄ.
Redakcijai prisiųstieji raitai Ir
kyste, nors veidmainiškai desnę kontrolę musų šalies reika girdėtu Maža tokių valsti
korespondencijos negražinami. Jei
luose. Kolumbijos Ricieriąi turi jų, kur, renkant valdinin
Vienas lietuviškas laik
autorius, atsiųsdamas toki raita, ne
pažymima,
jog
ji
nesistengs
apsireiškia esąs iš geriausių na
savo tarpe nesuskaitomų daugybę
pažymi Ir nelndeda krasos ženkleli* ( Ir vėl 180 Chieagos uni raštis praneša gavęs žinių,
kus,
reikalaujama
padoru

minių gyduolių, esančių ant
“
tikėjimiškų
veikimų
truk

sugrąžinimui. Visokiais reikalais krelpolitikų, kurie priduoda milžiniš
pardavimo—25c. už bonkutę.
versiteto studentų įstojo A- kad žinomas Šliupo laisva
piantles adresuokite:
mo
prirodymų,
kuriuos
ga

Nuo Reumatizmo, I'udagns, Neuralidyti, bet tik rūpinsis užkir kų galę visai organizacijai. Slap
gijos, Persišaldymo, A(>šlubimo, DantųDRAUGAS PUBLISHING OO., INC., inorikos
Raudonojo
Kry

manių sosto Amerikoje įpė sti kelių kišties į politikų.” ta jeauitų vienuolija, gyvuojanti li pristatyti kunigai. — Vi
SkaucBjtaio, Diegliu ir Skuu«l6jimo Krū
1*0* W. 4*th Street, Chlcago, luinai*
tinėje, Kaip ir nuo visokiu kitu reumaTat MoKlnley *1X4.
žiaus
draugijon
ir
iškeliau

ti&ku ligų, naudoki
dinis,
St.
Šimkus,
liepos
pra
—--------- XX ---------Tos prioškatalikiškos orga nuo keliolikos šimtų metų, kuri to sai nesuprantama apie kokį
ja į Praueuzijų.
"DRAUGAS"
džioje su Šalčium iškėliau- nizacijos tikslai aprašyti at kių blėdingų daro intakų, kad fak Bažnyčios “emisarų” ke
PAIN*EXPELLER,
Llthuanlan Daily Frlend
Duoti jiems šautuvus! — siųs į Europų. Šimkus da sišaukime į “patriotiškus tiškai beveik iš visų Europos kraš bama, kad jis dalyvaująs
kaipo senų ir nztikėtinų draugų 3eimyPubllshed dally ensept Sundąys by
noa per puta* šimtmečio. Tik 25c. ir
DRAUGAS PUBLISHING OO.. INC.,
tų
išvyta,
taip
pasekmingai
veda
60c. bonkute; galima gauti visose ap1800 W. 4*th Stgset. Chkmgo. nunois. šilko Prancūzija, nes ambu- bar, girdi, baigiąs savo pra pilicčiiA.” Po to atsišauki
tiekose arba pus pati fabrikantu—
Washingtono
ceremonijo

savo machinacijas Suv. Valstijose,
Tsl. MoKlnley *114. Est&bllshed liet lausiuę tarnybų gali atlikti
F. AD. RICHTER & CO.
kalbų -maršrutų. Taip da- mu randasi tik vienas pa- jog amerikiečiai nei išsivaizdinti se.
Kad Lincolnas tapo
'Terma of Subscrlptlon: In Cbltego
14—80 Wniilngton Straat.
Naw York.
by mali or carrler per year *4.00 moterįs su neprįųugliais.
rųs
ir
Šalčius.
rasas:
“
William
Milton
nužudytas,
jo
karstų
lydė

negali.
”
Outelde
Cbloage
by
mali
*4. i*
Dabar imama kalbėt, kad Amerikos lietuviškos lais-Hess, Trinity Uhurch, 176th Šitas atsišaukimas, kalda jo drauge su miniomis kitų
Thursday edltien *2.**.
At Newe
Stands 2e. a eopy. Advertlstag rate*
sios salios jaunimas istikro Jvamanijos sielvartam nebus!and AVashington avė., mas geležinius pančius ka ir James Gibbons’as. Tas
•a appllcatlen.
*
MMAlAlASAtAAAlAAAAAAAAAC pasirodo gudrus.
Kad iš- galo. Nes juk Šimkus, kai New York City.”
talikams, kalba apie laisvę. Gibbons šiandien yra sene
IX n 10 n (IC v
vengti kareiviavimo, jie įs po Šliupo įpėdinis, nemažai
Veidmainybė neretai jau lis ir Bažnyčios kardinolas,
Perskaitę
tų
atsišaukimų
I y U IVIIU W I
toja Raudonojo Kryžiaus pasitarnavo musų laisvama
angliškų laikraščių reporte vartojama Amerikoje, kaipo bet kada jisLincolno laido
įdr-jon ir tuojaus keliauja niams tautininkams.
riai nuvyko nurodytu adre politikos priemonė. Melas tuvėse dalyvavo, tai buvo
karės laukan..
Laisvamaniai tautininkai
yra sakyti, buk katalikų je- tik jaunas mokinys.
Jūsų pinigai turi būti pa
: Kuomet Suv. Valstijos Šliupų išlydėjo su pirmojo su pas ponų Hess’ų gauti rarehija siekia politiškos “Vieši Popiežiaus, Kardinolų,
saugioje vals
ipaskelbė karę .Vokietijai, į Lietuvos ministerio portfe daugiau smulkesnių žinių ir religiškos kontrolės ant Vyskupų, kunigų ir svietiškių iš dėti geroje
tijos
Laukoje
MAŽOS VERTĖS PAT Prancuzijų tuojaus pradėjo liu. Nežinoma dabar kokį apie naujų draugijų. Ponas Amerikos. Katalikų jerar- sireiškimai pažymėjo, kad ši hieHess pasakė jiems, kad ne
r&rohja trokšta pavergti šią ąalį
RIOTAI ŠIOS SALIES (keliauti jauni, sveiki, stip “cinų” gaus Šimkus.
Seciml
Buk
jis csųs tos organizacijos chija. vadinasi katalikų vy “katalikiška” ir įgauti kontrolę
TURČIAI.
rus amerikiečiai, tarnauju
,
OF GHICAGO
... i*..
įsteigėjas. Keli jauni vyru skupai, Amerikoje tekontroprie ambulansų, lauko ligo LIETUVIŠKŲ SOCIA kai, kurie veikliai dalyvau- liuoja tik katalikų religijos ant vyriausybės. Kaip tik įvyks
MUosaukec
Avenue,
tokia kontrolė, tai reikės pasaky
Kad menkos vertės patri
kampas Western Avė.
ninių ir automobilių šoferių. LISTŲ PSYCHOLOGIJA. ja jos veikime, girdi, prašė gyvenimų, bet nei į žydų ti sudiev spaudos, prakalbų, są
otai šios šalies turčiai,
Šiomis dienomis Prancū
3% ant Jusu Pinigų
Hesso, kad jis tik pasirašy nei į protestantų, nei į ki žinės, viešų ir privatiškų dievmeltai liudija faktai, kad ša
zijos vyriausybė draugiškai Socialistų laikraštpalai- tų, kad žmonės žinotų kur tas religijas nesikiša. Apie dyščių laisvei; musų mokesčiai
Atdara Faoodėllals ir Subatoml*
lies apgynimo komiteto na
Valr*gal* iki 8 valandai
paklausė šios šalies vyriau kiui “Laisvė” vis sunkiau. gauti specialus informacijas politikos kontroliavimų nie patrigubės, kad užlaikytų jų pa
riams rupi ne šalies apgy
rapijines mokyklas, vienuolynus
kapanojasi, tame reikale. Vienok p. kas niekad negirdėjo.
sybės, kodėl taip elgiamasi. Nelaimingoji
Hkollname pinigas ant Namų
nimas bet pnsiplėšimas kuo
ir kitokias įstaigas, jų minias nešaukiasi
pagelbos,
žinoma,
[Juk kareivių ir taip neperHess prisipažino, kad jis Atsišaukimas kalba apie produktyvįškų kunigų ir vienuo
Persiunčiame pinigus į
daugiausiai aukso kaip nuo
nors
į
popieros
“
fondelį
”
priklaupymų prieš paveik lių. Ar gi nelaikąs nekatalikams
daugiausia, o čia tie jauni
taipo
gi
dalyvauja
tqje
or

Europų ir galima gauti
vyriausybės ir nuo pačių
nes
laikraštinė
popiera
neį

slus
ir
relikvijas.
Juk
kata

vvrai
statomi
užimti
moteLaivokartos.
ganizacijoje
ir
kad
norima
išsiskirti
su
abejojimais
ir
letar

i
gyventojų.
perkama.
likai
to
nedaro.
—
Kad
tarp
gu,
idant
suorganizuotomis
jėgo

rų darbus karės laukuose.
jų išplatinti visoje salyje.
Reikia žinoti, kad to ko
“
Laisvė
”
kreipiasi
ir
į
Atrodo neva mažas daik—- Ji jau labai stipri Min- Kolumbijos Ritierių yra mis atsispirti prie,š tą visuome j&argai (džianitoriai) $75.
miteto nariai tai kuone visi
tas tas prancūzų paklausi- i“draugus” ir į savo prieši- nesotoj, Floridoj k Illinoise daugelis žymių vyrų už nišką priešą! Nedel to, kad jų Kas tokias darbininkes va
kasyklų,
Kasytų, žibalo
ziuaio yersmių,
yersmiy, gili
gm
A. niūkūs. paga]iau8, w >u — pasakė p. IJess. — Dabar imančių augštas vietas, tai tikėjimiską veikimą trukdyti, bet
amunicijos ir plieno*** merikai
Ižinoma, prieš W$tfal pa- stengiamės surasti narių slaptoji Hesso organizacija kad užkirsti kelią kišties į politi dina neproduktyvėmis, tas
ką!”
neparodo augštos doros. Sabtuvių, javų sandelių savi
raylo ir net pačius katali šiame mieste. Svarbtaueis to nepakenčia. Ji norėtų, .Vienas melas nepastovi:
! liūnai ir visoki teatrai iš
ninkai. Jie, prisidengę pa
kus, kuriuos bjauriausiais jos tikslas yra platinti ame- kad katalikai Amerikoje te jis turi įsikabinti į tiesų suKAIP KARIAUS
vienuolių neturi nei kokios
triotizmo kauke, posenovei
galėtų būti tik gatvių šla
^purvais drabsto.
Girdi, rikonizmo idėjų.
S. V. KAREIVIAI
terždamas
jų
ir
iškreipda

naudos.
plėšia gyventojus imdami
“Laisvę” ir.katalikai skai- — Bet atsišaukime po ku vėjai. Atsišaukimas meluo mas. Taip ir čia. Kaiku- “Žymus musų veikėjai tyrinė
PRANCŪZIJOJE.
augštas kainas už savo pro
tų, nes jinai yra darbininkų riuo Tamsta pasirašai, la ja sakydamas buk jėzuitų rie žymus katalikai išsirei jo tą dalyką ir galutinai pripaduktus.
Suv. .Valstijų kariuome laikraštis.
! *! \ biausiai atakuojami *Rymo- vienuolija yra slapta. Jos škė trokštų, kad visa Ame rodė, koka pavojus mums gręsia.
Ligšiol vyriausybė nei ne nei Prancūzijoje kariauti
Katalikai, — atsiliepė j»e-Į i^atai atspausti, jos viršiDėlto jie įsteigė slaptą, prisiegą
ninkai ir pavaldiniai žinomi, rika butų katalikiška. Tas surištą organizaciją, naudai Ame
žinojusi apie tų “patriotų” prieš vokiečius paskiria vie Paskutiniam savo nume porteriai.
bloguosius norus. Bet kuo ta fronto centre, tarpe ang ryje tas purvinas laikrašt- — Tai tik vienas iš dau jų dvasia matytis iš jų vei troškimas reiškia norų, kad rikos piliečių ir liuosybės, už ku
kalų, o tie veikalai vieši ir visa Amerika pažintų tiesų, rią musų bočiai kraują liejo. Šį
met vyriausybei prisiėjo lų ir prancūzų armijų, di palaikis jau kreipiasi į lie gybės įvairių tikslų.
susivienijimą gerai suorganizavo
pasigaminti daug žibalo, delis plotas į pietus nuo tuvius čikagiečius žodžiais:
-— Koks tos organizacijos visiems prieinami. Jėzuitai pildytų dorų, butų laiminga tvirto budo ir užimantieji augš
chicagiečiai,
neslepia savęs, kaip jų prie aname gyvenime. Bet ne
anglių ir plieno, jinai pama miesto St. Queutin, kurs y- “Draugai
vardas? — užklausta.
vietas žmonės.
Jis žada pa
šininkai,
būtent
Secret tiesa, kad kas nors žymes tas
tė, kad trustai mėgina imti ra vokiečių rankose. Šitų mes manome, kad jus nekuo — Tai paslaptis.
sišventusiai ir ištvermingai dar
už tai negirdėtai augštas miestų talkininkai seniau met neužmiršite “Laisvės.” —Ar gali Tamsta pasakyti Oath-Bound Order. Netiesa niųjų ' katalikų, popiežius, buotes iki tol, kol laisvė vėl at
kainas. Tojaus paaiškėjo, mėgino atsiimti. Bet jiems Kaip čia jie gali pamiršti pavardes kokių nors žymių taip gi, buk jėzuitų vienuo kardinolas ar vyskupas, bu sirems ant nepajudinamos uolos.”
tokį “gerų darbininkų laik žmonių, kurie priguli prie lija gyvuoja nuo keliolikos tų kada nors išsitaręs, kad Atsišaukimas kų tik buvo
kad trustų vyriausios gal nepasisekė.
Todėl dabar
šimtų metų, nes ji įkurta še Bažnyčia trokšta įgauti kon kaltinęs katalikus už užėmi
tos organizacijos?
vos yra susispietusios šalies šitas darbas pavedamas S. raštį.” \
apgynimo komitetam
Ir Valstijų armijai, kuriai va “Laisvė’ yra purvinas — Ne, narių pavardės šioliktame amžiuje ir dar trolę ant Amerikos vyriau mų augštų vietų, o dabar
laikraštis.
Tai paliudija taipo gi laikomos paslapty 400 m. neišėjo nuo jos pra sybės.
To išsitarti nieks prisipažįsta, kad ta slapčiotai susispietusios ne kam dovaus gen. Persliing.
džios.
Kas
nekenčia
teisy

negalėjo, nes to niekada ne ji organizacija, kurį tų veid
kitam, kaip tik pasipelnyti Kaip ilga bus geu. Per- jos pačios žodžiai, atkrei je, Nenoriu pasakyti jų pa
bės
ir
tiesos,
tas
nekenčia
vienas išmanantis katalikas mainingų, melagingų ir nuo
iš karės.
sliingo mušiu linija, dar ne piami į katalikiškus laikra vardžių, nes mylimiausia
ir
jėzuitų.
katalikų elgimosi metodą
nenorėjo.
žmų atsišaukimų išleido,
Kiekvienoj valstijoj yra rimą.
Tai nuspręs talki ščius. Ji rašo:
“
Taipo
gi
pastebėjome,
kad
po

“
Nejaugi
klierikalai
ma

yra
boikotuoti
visus
antiKur visa šalis yra kata- jau turi žmonių, užimančių
tokių apgynimo komitetų. ninkų karės taryba.
licijoje ir kituose departamentuo
no,
kad
n
Laisvė
”
atkreips
katalikus
ir
net
nekatalikus.
Tie slėps
Antai Illinois valstijoj ko Bet geli. Persliing reika
se, randasi nesulyginamai dau likai, ten katalikai turi kon-! augštas vietas.
atydų
į
jų
idiotiškas
zau-'ši
organizacija
nenori
pra

giau žmonių po rymo-katslikų trolę ant viešpatijos gyve- savo tikslus, kaip slepia sa
mitete veikia kuone visi lauja, kad linija nebūtų
garsėti,
nes
tik
slaptai
vei

šias?
kontrole, negu nekatalikų. Armi-' nimo, nes viešpatija be kon- vo prigulėjimų prie organi
milijonieriai. Nesenai visi trumpesnė, kaip 50 mylių ir
kiant
galime
tikėties
pasise

joj ir laivyne jie užsiiminėja poli- trolgs n
u butį
Taip zacijos.
Jie sunaudos Astebėjosi, kuomet Illinois’o kiekvienoj mylioj po 5,000 “Su žmonėms, tvarte au
tika. Jaučiama jų intaka ir kin i ■• >
kimo.
apgynimo komiteto pirmi kareivių, kurių vis daugiau gintais, žmonėmis be litera
*
yra Belgijoje, Bavarijoje ir merikos žmonių jėgas tiems
tuose musų šalies vyriausybės de
Ponas
Hess
dar
pasakė,
ninkas milijonierius gyvu bus siunčiama iš Suv. Vals tiškos etikos ir padoraus iš
partamentuose ir užrubežiniuosc kaikuriuase Šveicarijos kan nežinomiems tikslams pa
kad
daugelis
tų,
kurie
pri

auklėjimo, mes nepratę po
lių skerdyklų savininkas pa tijų.
tonuose.
Bet niekur nėra siekti.
Kas žili ar ne jie
santykiuose.
klausė prie 7‘Guardia»s of
reikalavo, kad vyriausybė Amerikoniška mūšių lini lemizuoti.”
didesnės laisvės spaudos, sų jau į vėlė mus į karę?
Liberty,” dabar yra šioje Atsišaukimas dar nepami
paimtų savo nuoziuron vi ja bus neprigulminga nuo Bjauresnio purvinumo nei
nėjo, kad tarp laisvanorių žines, viešų ir privatinių pa
Pavojinga yra viešpati
organizacijoje.
į
kariuomėne
ir
laivynų
at

jai,
duodant laisvę slaptoms
sų mėsų arba ir gyvulių talkininkų. Jinai turės sau nereikia.
Reikia pastebėti, kad šis sirado beveik pusė katali maldų, kaip tose katalikiš
organizacijoms, neduoti jos
skerdyklas, nes, girdi, ki atskirus geležinkelius, ku Nestebėtina, prieš galų žmogus pasižymėjo smarkia
kose šalyse.
kų.
Mat
į
tas
vietas,
kur
Katalikams šalį valdant viešai Katalikų Bažnyčiai.
taip šaliai pritruksiu mėsos. riais bus pristatoma gink juk taip purvais drabstoma. kova su taip vadinama
reikia
save
įstatytį
pavoJis tai darė nebe tikslo. Jis lai, amunicija ir maistas, ' Tai vyriausioji socialistų “Gary sistema,” kuri rūpi jun, nekatalikų atsirado ma mokesčiai neina didyn, nes Ta organizacia yra ypač
manė, kad kuomet vyriau Geu. Pershing bus nepri- žymė.
nosi įvesti į viešas mokyk žiau. Tai-gi katalikus pei mokyklas pigiau užlaiko kenksminga tuomi, kad vie
sybė visa tai paims, tai gulmingos savo armijos va Antai ir savažudis socia las tikybos išguldymų visų kti, už kų jie turi daugiau vienuoliai ir vienuolės sa nų dalį Amerikos gyvento
asišventimo, yra stačiai ne vo lėšomis, negu viešpatija. jų,būtent , nekatalikus, no
jam duos gausų atlyginimų. das, bet veikimo reikale jis listas Urbonas prieš galo pa tikėjimų vaikams.
moniškas
dalykas.
Tokiam “patriotizmui’* turės susinešti su vyriau sidarvmų j>o bėgančiu trau Žemiau paduodame svar
Šiais 1917 m. jau du kart ri sukelti prieš kitų dalį,
“Diplomatinėse funkcijose ir
kiniu paliko raščiukų, ku besnes ištraukas iš minėto W*shingtono ceremonijose, *yr- Amerikos teisinai pripaži būtent,
prieš
katalikus.
paaiškėjus, prezidentas Wil siuoju talkininkų štabu.
sonas su savo kabinetu ėmė Dabar kiekvienam bus ai riam iškeikė ue tik kapita atsišaukimo:
šiauši* šios Bažnyčios emisaras no, kad katalikiškose įstai Pragaištingų tos organiza
tarties, kas priseina daryti. šku, kad Suv. Valstijos ne listus, bet ir kunigus ir ši Gyvename tnjti«ae uį>ji|ikybė (sic 1) užima tąkią vietą į kurią gose mokinimas atsainu pi-, cijos, įtekmę jau mes paste
Kol-kas nežinia, kas bus juokais taisosi prieš vokie tiems palinkėjo baisesnės se, kurios ateityje greičiausiai neprileidžisma kito kokio no giau.
Toli povyzdžių ne- bėjome ant vieno liotuviško
suvaržys
arba
visiškai
pražudys
,rint
tikėjimo
dvasininkų,
jieškant, 6v. Kazimiero se- laikraščio išeinančio šalę
galutinai nutarta.
čius. Išpradžių gali ameri 4iž jo mirties.
musų laisvę, jeigu mes nepergnlė- protestantizmo
arba
hebBet didžiuma kongreso konams ir nesisekti. Juk Tai jau tokia lietuviškų ftime savų abejonių ir neatkreipsi rsiimo. Ir taip dėdasi nestsi- sciys-vienuolės mokintojos New Yorko. Tas laikraštis
narių jau dabar nesigaili karės pradžioje nesisekė nei socialistų psyehologija.
p° ♦SS a'e°“ i mėnesį, nors prirodymų pritrukda
me domo* į šiuo* perspėjimu*. Ar
tiems turčiams aštrių pa prancūzams nėi anglams: Ne kitaip dabar elgiasi ir gi neaišku, kad rymo-kutalikų hie nufliimčių mtMų
yra į kuomet pase ulinės langu mas, atkartoja tos organi
rarchija užsispyrusi siekia politiš- rymo-kataliksi. Jei kas nors ir plovėjos reikalauja $60, o zacijos obaUius.
peikimo žodžių.
Manoma, Dabar gi jau kas kita. Ka-[“Laisvė.”
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i Dienon

Siesrity

Utarninkas, biri. 26 d. 1917.

"DAUGAS »»

r
JiJKiau *

!

- \

g

“DRAUGO” B-VĖS V AL-1 APIE RUSIJOS PINIGUS. [ davo laukti pas kasos lanDYBOS PRANEŠIMAS.
gutį kol nusipirks pirmiau
*
Klausimas Po karei aš atėjusieji.
Hiuomi pranešame visuo- ' manau važiuoti į Rusijų. 1. Šiaip liuosame ir privers

i

i

na i

'

ėi«tė, O. Karpuvičienė, Viršila,
Blalikieuė, A. Stumbris, P. Žekas,
M. Sbažas, J. Balis, P. Urbaitis,
Poccvičius, Anup. Urba, Genfalis,
J. Peša, J. F. Jukuis, A. Norbortas, Grigaitis, J. Palauskis, A.
Norkus, S. Barauskas, R. Svagždis, J. Dedinis, A. Nausiedicnė, J.
Lešinskienė, A. Mejilonauskienė,
U. Klorienė, M. Leščinskienė, M.
Katauskienė, D. Jonikienė, O. Šlio
gerienė, K. Jablonskienė, Kaz. Judeikis, A. Kasparavičių, Povilas
Baltutis, D. Šlenis, Stanislovas J.
Petkus, Benediktas S. Garuckas,
J. Misiunis, P. Kulis, J. Jurgilas,
B. šekleckis, O. Rakus, Paulauskiutė, Kouešatis, K- Atis, J. Milis,
E. Mažeikaitė, M. Ragelskis, E.
Estuikienė, Ę. Krasauskienė, J.

naitė, M. Augaitė, P. Stankevičie O. Keniouė, U- Kalauskieuė, P.
nė, O. Sereikienė, P. Jocius, M. Tamošas,
Kaikuriu aukavusių po $1.00 čia
Štamruitė, A. Baužienė, A. Gilienė, A. Navukauskis, O. Ščiukieuė, nepažymėti vardai, nea vieni ne
O. Šilkienė, J. Mineika, A. Le norėjo jų pasakyti, o kitų nespėta
vickienė, I. Kebas, P. Taukaitis, užrašyti. (Iid kažkurios pavurdės
V. Oailius, A. Kazlauskas, D. Pat- čia netesingai pažymėtos, tai at
rųlevičienė, Belgečiai; Dntugelie- leiskite, gerb. purapijonįs.
Šv. Onos draugija paaukavo
nė, J. P. Petkaitė, A. Gečienė, Šiukovičiai, Mažeikai, J. Jakubauskie $65.00 ir Nekalto Prasidėjimo P.
nė, P. Preikšaitė, S. Gečaitė, A. Š. Panų draugija $25.00.
Reinoraitė, S. Masiulicnė, A. BieŠiedvi druugiji tikrai pasirodė,
žai, P. Česnakaitė, K. Demercskis, kad joms rupi ue vien savi drau
P. Antanavičiai, C. Černauskis, J. gijos reikalai, bet ir svarbus tau
Čiorius, A. Pečkus, G. Grineveekis, tos reikalui. Tėmyk! moterų drau
J. Pocius, J. Nauaicdas, S. Žuka- gi j i šiame atvejyje kur kas pra
vičia, I. Ivaškevičių, P. Aldonis, Z. lenkė vyrų draugijas. Jeigu visos
Antanavičia, P. Peldauskis, J. Žil draugijos taip aukautų, tai ne vie
vitis, M. Kencris, M. Kriaučiūnas, nam Lietuvoje badu mirštančiam
J. Klimas, J. Petkus, Jurcvičia, P. galėtume paduoti pagelbos ranką.
Ališevskaitė, M. Masclkutė, U. Ma- Garbė ir ačiū virš paminėtoms
sauskiutė, O. Budreckaitė, P. En- draugijoms. Lai seka jų pavyz
druliutė, A. Bainoraitė, A. Kala- džius kitos draugijos.
Iš viso Šv. Jurgio par. surinko
sinskiutė, O. Budvidienė, O. Jovaišienė, A. Mikliunienė, A. Pei aukų $632.00.
Iteportcrii.
kia, A. Grinienė, P. Slurlcekytė, šiems.

menei, kad “Draugo” Spau1 Kadangi dabar rusų rublio tiname mainyme už penkis
dos Bendrovės Specialiame J kursas yra gan žemas, tai jir rublius aukso duodavo penšėrininkų susirinkime, lai- laimėčiau, perkeldamas pi- kis rublius popierų, Sunku
kytame bendrovės ofise, No nigus Rusijon (v gosudar pranašauti, kas bus po ka
32 IS AM. LIETUVIŲ
sberegatelnija rui, bet numanu, kad popie
I8UU W. 46tb gatvė, Chica stvennija
R. K AT: SUSIV.
kassy),
2.
arba
išmainyda riniai pinigai Rusijoje bus
go) III., 4 birželio, 1917 me
SEIMAS.
tuose, antroj valandoj po mas čia pat kokiame nors daug pigesni už auksinius,
Musu šutytojai jau ži pietų, tapo priimta rezoliu- J banke Amerikos pinigus ra neg visuomet karės ištrau
lio, kas buvo 32-jo Seimo cija, padidinti “Draugo”inkais? 3. Ar po karei po- kia auksų, e daugina poprezidijoje. Lieka dar pra Spaudos Bendrovės kapita-! picrinis Rusijos rublis ne- pieras. Ketinančiam važiuo
lų nuo $25,000.00 iki $50,- bu* mažesnis už auksinį ru- ti į Rusijų po karei nekenks
nešti, k?) jis gera padarė.
turėti daug aukso. Jau ir
i
Iki šiol Liet. Rym. Kat. 000.00 ir sumažinti kiekvie- W
Susivienijimo įstojamasis no Šero vertę nuo $25.00 iki Domininkas Kalasauskas. karės metu darėsi daug
suktybių, Kaikurie slapčia Kuzis, E. Jankauskienė, J. Brazai
mokestis buvo didesnis se $10.00 už Šerų; ir šio nutari-Į Atsakymas. 1. Amerikoje
pirkinėdavo auksines penk ti, Ig. Jucienė, K. B. Poškus, P.
nesniems, mažesnis jaunes mo pranešimas įduotas Vai-: ^^veuan^ negalima išsiųsti
A. Paikus, E. Kerierublines, mokėdami už jas Puplauskaitė,
stijos
Sekretoriaus
ofisan,
[
1
tiesiog
į
Rusijos
taunė, B. Lazduskienė, O. Gedgaudie
niems. Dabar tas skirtumas
8, kartais net 9 rublius, po- nė, M. Samaškieuė, K. Baltauskai,
Illinoiso
valstijai
ir
Aktų
!
P
iamasias
^
a8as
»
bet
panaikintas. Kas įstos į
abudu susivienijimo skyrių,, Hckordcriui, Cook
Ingutes gauti čia pieromis. Kas važiuoja da P. Žilienė, M. Barauckienė, L.
Illuiois, kaip tat reika- Pat Amerikoje pas Rusijos bar, tam vistiek, nes įva Šugždienė, J. Tulinskis, M. Linga,
tani įstojamasis mokestis tvj,
, - , - _
konsulais ir kaikuriuosc žiuodamas į Rusijų turi pa- J. Liporskis, V. Ludomrnaitis, P.
bus $3, o kas tik į vienų, lauja teise.
bankuose, turinčiuose šauti-'rodyti visus auksinius pini- Akževičius, A. Vrtiekus, J. Mar
Chicago,
III.,
cinkienė, L. Kūgis, A. Jocius, J.
tas mokės $2.
kių su Rusija. Nusivežus gus, rusiškus ar kitokius.
21 birž., 1917 m.
Skrezdelevičius, M. Vasilevičius,
Lėšų fondo mokestis nu
kningutę į Rusijų, galima Vyriausybė auksų pasilieka
Kun. A. Ežerskis,
J. Keris, J: Svarlis, V. Vaišaitis,
autiems organų būdavo iki
pareikalauti
kiekviename sau, o savininkui išduoda
J. Tumasonis, P. Zakris, J. Zuloprezidentas,
šiol 10c, o neimantiems 5c.
taupiamosios kasos skyriu aukso vertę popieriniais pi
nas, M. Platakis, V. Draugelis, A.
Kun. J. J. Statkus, je, kad išmokėtų Amerikoje nigais.
Dabar visi vienaip, neski
Pabcrskis,
J. Rimkus, J. Kancle
sekretorius. įdėtus pinigus. Bet kasos Šitie atsakymai duoti su
riant nei moterų, mokės po
ris, J. Klimas, P. Burneika, P.
pausdlnamc
P1 a 10c.
Public notiee bereby given, skyrius ne susyk tų indėlį lyg to, kaip buvo 1916 m. Daugila, A. Adomaitis, M. Joni
kutus,
T i k Ic t u 6
Hcrstatyniaius, bu
Toliaus Seiiųas įgaliojo tbat at a speeial meeting išmoka, nes turi pirma susi Nežinome, ar dabar po revo kas, K. Būras, N. N. Domielius,
liams,
piknikams
valdybų samdyti vienų ke of tbe stoek-bolders of the žinoti su Amerikos įstaiga liucijai neišėjo kokių nors K. Kazlauskas, P. Jonaitis, A. Doir t.t.; Programus,
Konstitucijas,
ir
liaujantį
organizatorių. Draugas Pubiishing (Jornpa- priėmusią pinigus. Tas susi naujų cirkulerų, sutvarkan mitis, J. Auscvičia, A. Budavičia,
kitus spausdinimo
K. Juscvičia, T. Aleknienė, J.
darbus.
::
::
Tam tikslui skirta $1,000 į ny, beld at tlie Office of tbe žinojimas atima mažiausiai čių dalykus kitaip.
Meškauskas,
J.
Garuckas,
P.
Darbus
atliekame
gražiai,
greitai
ir
’r
metus. Tas organizatorius company, No. 1800 W. 46tb kelias savaites laiko.
pigiai.
švartkus, J. Švilpa, B. Tamošaitis,
dar gaus dešimtų dalį nuo (Street, Chicago, Illinois, on
Musų spaustuvė pripildyta naujausio
2. Mums išrodo kad beveik OHIOAGIBČIŲ AUKOS J. Gurauskas, P. Žiogas, J. Cini
mis mašinomis ir naujausio styliaus
apsaugos mokesčio tų as tlie 4tb day of June, A. D.
kas, P. Krepas, J. Truškauskas,
raidėmis
:i
::
::
::
::
NUKERTĖJUSIEMS
tas pats butų arba dėti pini
P. Kiras, J. Žukas, J. Vaičis, J.
Pavedus mums savo bile kokį spau
menų, kurie įstos į apsau 1917, at tbe hour of t\vo
LIETUVIAMS NUO
gus į rusiškų Taupiamosios
dos darb$ nesigailėsite
::
::
::
Kamarskis, M. Sakutis, V. Budregos skyrių Susivienijime.
o’clock P. M., resolution Kasos kningutę, ar mainytis
KARĖS.
vičius, O. Misevičienė, D. Antanai
Atliekančius pelno pini were adopted by tbe stoektis,
P. Sakas, M. Tedas, P. PalauDRAUGAS PUBUSHING C0.
juos šičia į rusiškus pini
gus Centro Valdyba yra į- bolders, iucreasing .the Capi gus. Gal pigiau ir parankiau Šv. Jurgio parapijos bažnyčio nytė, P. Staražinskaitė, B. Kelbe1800 W. 46th St.,
GOicaio, Illinois
galiota išleisti agitacijos tal stoek of tbe Draugas atsieitų dėti į kningutę pa je, Bridgeporte, kaikuriu priežas ris, O. Jakštienė, J. Pranauskis, J.
reikalams: plakatams, ap Pubiishing Compauy from čiame konsulate. Bet tikrai čių delei, neįvyko aukų rinkimas Budrevičiųs, O. Jokubaitienė, P.
skelbimams, brošiūrėlėms $25,000.00 to tbe suin of negalime to tvirtinti, nes šv. Tėvo paskirtoje dienoje, gegu Makuška, P. Bačiunienė, M. Žeir tt.
\ ~, $50,000.00, and decreasing konsulatuose pinigų kursas žės 20 d. a. m. Čia surengtą rink maičiutė, B. Sradauskienė, J. Naliavos diena 3 birželio. Nemažiaus vaišbutė, A. Mažcnienė, S. Milie.Užpakalyje esančių Susi the par value of eaeh shai’e gbli būti pasenęs; prie to kaip
niutė, A. Malinauskionė, A. Medidolerį aukavo šie:
3E
vienijimo namų nutarta sta-iof the capįkj stoek of tbe dar gali atsieiti pridėti mo- .Po $25.00:’kun. II. Vaičiūnas
tyri kitus namus iSrooklync 'p,^
publishiug Compa- kestis
'
---------- daromus
«-....... - ir kun. J. Albavičius.
už ---veiksmus
iįidfE
»ut brand-Kvtensiou gatfrom
sum of
konsulate. Todėl nunešus Ona Švihiitttė $00.00.''
rii
yės.
Valdyba gali įdėti į per share, to tbe sum of pinigus į konsulatų, prieš Ona Jakžaitė $10.00.
Juozas Leščinskas $6.00.
tuos namus $15,000. Juose
ATEIK ŠIENDIENA-PAMATYK
$10.00 per share; and tbat juos įteiksiant, reikia pasi , Po $5.00: Juozas Rudauskas,
turės būti spaustuvė, admi the eertificate of sueb klausti tų dviejų dalykų ir
Mag. Dobiutė, M. Miniot, Pet.
nistracija, redakcija ir sekapsieiti
sulyg
atsakymo.
Lazanauskas,
A. Malinauskas, ad
aefion bas been filed in the
šį
retorijatas.
Banke
rublio
kursas
nebus
vokatas Šlakis ir B. Jarmaškytė.
offiee of tbe Seeretary of
Susivienijimo sekretorius State, of tbe State of Illi pasenęs, bet atsieis palikti A. Budreekis $3.00.
Mes galėtumo parduoti Briscoe karių už $200 brangiau jeigu jie ir kainuotų suvirs
$1,000. .
ainms*
bus drauge tų namų admi nois, and in tbe offiee of tbe “komisų” už permainymų Po $2.00: Jurg. Petkus, Ant.
Pavilauskas, N. Rašinskas, Kaz.
Patyrė
pirkėjai
luistęip'ja
su
teip
žema
kaina
tokio
karo
kaip
šis
kud
yra,
nes
Jie
nistratorius. Jis ir jo pa- Recorded of Deeds in Cook dolerių į rublius. Sunku
visados pripratę mokėti $-1,000 tai $275 daugiau negu už Uriseoe, kurio kaina yra tik
Locius, Juoz. Mikšis, A. Vaišvila,
gclbininkas tapo išrinkti County, Illinois, as providid įspėti katras nuostolis gali J. Baranauskis, J. Jankauskas,
_ _
.
būti didesnis. Geriausia vis Ant. Petkus, Arkviskienė, VaruVayjpęnc Briscoe Motor koris kainuoja puse milijono dolerių—turi 40
nuošimti
dviem metam. Kiti-gi Cen by law,
a
daugiau galybes—važuoja tykiai. Prie to dar sutaupo nuo 25 iki 30 milų vieno galigi
pradėti
nuo
konsuliato.
šiutė, N. N., Ražinskas, Pranas
tro valdybos nariai perren
po gasoBoos.
,
(M*-Chicago, Illinois,
Saunorius ir Stipavičia.
kami kas metai. Raštinin į
3.
Iki
1917
m.
revoliucijai
Pntcmykitc
kitus
karus
kurie
yra
augštos
kainos
ir
sulyginkite
juos su Briscoe ir
21st day of June,
pamatysite skirtumą. (Geriausia apžiūrėti kitus o paskui ateiti pas mus o tada tikrai
Po
$1.00:
Čiabątįcnė,
Burbienė,
Rusijoje auksinis rublis
kas ir jo pagelbininkas bus
sinusite
A. D. 1917.
Pankauskienė, Venikas, Scsnausskaitėsi
llygus
popieriniui,
pastatyti po kaucijomis, ku
Rev. A. Ežerskis,
kienė, Boilienė, Puplauskaitė, Jobet
popierinių
buvo
daug,
o
Laikikyte šita kaipo Ženklą
rias parūpins Centro Val i
eiutė, O.' Bartuševičicnė, MiekePresident,
auksinių
privatinėje
apy

liunas, J. Vaitkus, R. Matušaitiedyba.
' •
J. J Statkus,
Nepamirškite atlankyti musų parodos kambarį — arba pareikalau
vartoje
nebuvo
visai.
Žmo

nė, Mcsinskis, Alek. Rokas, O.
Prie tų Centro valdybos
kite
per
telefoną, kad padarytų Jums demonstraciją musų automobilių.
y'
Seeretary.
nėms, mokantiems įmokės- Saulis, B. Kazlauskas, Kučinskai
narių, kurių vardus jau esą
čius į viešpatijų auksu, bu tė, O. Taškunicnė, Kurplaitė, KraNUO REDAKCIJOS.
mc pranešę, reikia pridėti
vo suteikiama šiokių-tokių taraitė, P. Moekaitė, O. Staniutė,
dar p. Kostantų Vaišnorų
Brown -Wiii son
E. Urbiukė, T. Marauskaitė, O.
Balandžio
mėnesyje
mes
patogumų,
pvzd.
perkant
iš Pittsburgh, Pa. ir p. Jo
Monkunicnė, M. Petruševičienė,
M otor Company
buvome
apgarsinę
Konkurgeležinkelio
stotyje
bilietų
M. Talkunienė, Og. Gailaitė, K.
nų Jaroševičių ir Norwood,
9329 South Michigan Avė.
straipsnį
Mass. Juodu bus iždo glo- sų už geriausių
- - ar- . auksiniais pinigais, nereikė- Aleksandravičienė, M. AdomaviTel. Galumet SSO8
bėjai. Knygiam ir toliaus ba korespondencijų. Tapo Į
liekasi kun. Struckus, o dva iP1dja^nta^$10 p: K. C. už
sios vadovu kun. Petkus į^l^robikų iš Rockford, ILL,
SKAITYKIT! IR PLATIHKIT!
tilpusių
21
balandžio.
No.
Brooklyno.
Literatiškojo
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
je Komisijoje bus kun. P. 95. Gegužio mėnesyj mus
Laikraštį
Kemėšis, p. G. J. Miliaus dienraščio direkcija apsiė
kai iš Pittsburgh,o Pa. ir p. mė padidinti kreditų, skiria
Pridėjus
J. galiūnas ir Watei+>ury. mų redakcijai.
Advokatų ir daktarų kvotė tų padidinimų prie Konkur
CINĄ UTARNINKAI*. KCTVCROAIS IR OUBATOMIO
jų samdys Centro Valdyba. sinio fondo galima buvo nu
Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
Vi ypatingų pasidarbavi samdyti vienų darbininkų
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
mų Susivienijimo naudai viršaus į redakcijų. Tas ta
po
ir
išpildyta,
todėl
Kon

svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
kunigų P. Kemešį Seimas
kursas
dabar
panaikintas.
išrinko Susivienijimo Gar
Prenumeratos Kaina:
bės Nariu.
Tris Kartus savaitėje metams
13 00
Visa širdimi linkime Su > 20,000 dol už 25 centus.
$1 50
Vieną kartą savaitėje
”
sivienijimui, kad šito jo Sei
$4 00
Bostono apielinkėje
’’
mo nutarimai išeitų jam ant Artistas rodydamas pa
$4-25
Utrubežyje
°
;
veikslų
ant
kurio
buvo
nu

Vienas numeris
» , 3c.
naudos. Kitas seimas bus
piešta 10 karvių-sako: Ži
H.
Detroit, M ich.
Reikalaukite pas teeitu arka
*
».
nai Tamsta, šitos karvės
Šiomis dienomis
South kiekviena kaštuoja po 2,000
“DARBININKAS”
Shorc Country Club tapo dolerių, tai bus 20,000 dol.
Žmogelis: Bet Tamsta pa
atidaryta arklių paroda.
Boston, Mass.
242 W. Broadway,
tirą žiu gyvulių mėgėjams veikslų parduodi už 25 cen
tus.
,
« Y.
yerta jon nuvykti.

TAI MUSŲ DARBAS

ĮSBSHESSHEa

Už S725 salima nupirkti

“DARBININKĄ”

*u

33

So.

nauja gražų Briscoe

33
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‘‘DRAUGAS"

Utaminkas, birž. 26 d. 1917.

„ Pasidėjus juodu ji kreipė SV. MYKOLO PARAP. dus” ir tuomi tapo užbaigta ris ir vienas vaikiukas tojo
“ŽVIRBLIS”
J si į susirinkusius ir pasakė MOKYKLOS VAKARAS. plati sceniška vakaro dalis, dienoje pabaigė savo gyvePaskui prasidėjo dipliomų niiną po automobilių ratais,
dvi puiki ir jausmingi
LIETUVIAI I
pasiskubinkite
užsisakyti
ir
dovanų dalinimas. Tą at o 35 ypatus tapo mažiau ar
prakalbi: lietuviškai ir ang • Gal daugeliui labai sma
“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš
gu buvo praeitame nedėldie liko gerb. vietinis klebonas daugiau sužeistos.
liškai.
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre
Šįmet Šv. 48 šoferiai suareštuoti už
Gerbiamas Dievo Apveiz- nyje gegužiniauti gaivinan kun. Kudirka.
suoja tik 1 doleris.
dos parapijos klebonas kun. čios gamtos prieglobstyj, Mykolo parapijinė mokykla netikusį važinėjimą.
“ŽVIRBLIS,“
M. Krušas pasakė svarbią bet atvykusieji Į Šv. Myko pirmą kartą išleidė užbaigų Automobilių savininkai
242 W. Broadway,
::
So. Boston, Mass.
Antradienis, 26. birž. šv.
T
•
t,
,
i , • • anglišką prakalbą, po ku- lo parapijinės mokyklos mo sius mokyklą. Ta garbė te Chicagoje ir jų vežėjai, tur
M
Jono ir Povylo kankini,, rfos mokin,,s ant smuiklJ> kinių vakarą nei kiek nepa ko šešiems jaunuoliams: Pr. būt mintija,- kad pėsčius pra
šv. Vigilųans, šv. Prospero. pianui
.
. pritariant
.. . . išpildė
.. .... vydėjo jiems tos linksmy Paliuliui, Mykolui Andrius-j eivius reikia naikinti,
bės, nes patiems šioje pado kevičiui, Ant. Valūnui, Mo
Trečiadienis: 27 birž. Šv. Kreislerio “Liebenslied.”
Išėjo iš Spaudos
.Vladislovo karaliaus. Sam- Grynai lietuviškoje pro rų vaikučių puotoje ir gi bu nikai Ambrožiutei, O. Am
o
“APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS”
didžiai džiaugsminga, i- brožiutei ir Salomėjai Došono.
o
< J gramo dalyje buvo sceniš vo
I)vl stambi knygi, po 500 puslapių.
,*
kas vaizdelis “Smilčių Laik domu, gerai. Susipratę lie- vydaičiutei. Pr. Paliulis,
Drūtai audeklu apdarytos ................................................. $3.00
Popleros vlrftellala ........................................................................ $2.50
O
MOKSLO METŲ UŽBAI rodis.” Vienuolika to vaiz tuviai northsidiečiai nujau- j vardu visų baigusių šįmet
,*
tė,
kad
jų
mylimosios
pa1
šią
mokyklą,
gražioje
pra
0
GA ŠV. KAZIMIERO
delio veikėjų buvo visos
DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVUOS.
rapijinės
lietuviškos
mokyk
t
kalboje
nuoširdžiai
padėkų
Audeklu
apdarytas ............................ ..................................... $1.00
VIENUOLYNE.
vienuolyno auklėtinės —lie
Popleros viršeliais ............................................ ................................ $0.75
tuvaitės. Jos kuopuikiau- los vakaras bus gražus ir jo klebonui, seserims-moREIKALINGA.
° Galima Jąs gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 46th St., Chicago, III.
kytojoms,
tėveliams
ir
vi

paskirtoje
valandoje
jau
bu
Sekmadienyje, 24 birželio siai mokėjo savo roles ir
o ir pas Kun. A. Stanlukyną,
2034 West. O7th St.,
Chicago, III.
Reikalingas tuojaus vargonininkas
siems
tiems,
kurie
prisidė

•vo
pilna
svetainė
klausyto

kuopuikiausiai
jas
išpildė.
2:30 vai. po pietų Šv. Ka
mokantis tikrai gerai vesti dldelj, iftavintą bažnytinj chorą,
Alga mė
zimiero vienuolyne prie ker Kaip jų draugės amerikie jų. Visa publika buvo gry jo prie jų auklėjimo, priža nesiui
$60.00. Įejgos geros. Zakrlnė vaikų nuolatos katetės gatvių Rockwell ir 67-os tės, taip ir jV>s visai apsėjo nai lietuviška. Tėvai atėjo dėdamas palaikyti garbę sa stijonautl
cbizuoti nereikia. Kreiptis šiuo ad
prasidėjo iškilminga moks be suflerio šnabždėjimų. To su sunais, motinos su gra vo brangios, lietuyiškos mo resu:
PR. AUGUSTAITIS,
Išdalinus diplio- 614 W.KUN.
lo metu užbaiga.
Svečiai suflerio visai nebuvo. Nei žiai parėdytomis garbinuo- kyklos.
Mahan. av., Mahanoy City Pa.
i ■
.1 ... n.
iii
.n ir viešnios pradėjo rinktis vieta jam nebuvo prireng- tomis dukrelėmis ir mažai mus buvo duodamos dova
Laikraštis leidžiamas Kunigi} Marljomj Chicago)*,
nos už mokinimąsi ir elgi Vyčių Draugas — katras mokySij
dar prieš paskirtą laiką. 4a. Mažosios mergytės pa- siais ant rankų.
vakarais Jaunuomenę, o šventėse šv.
eina du kartu ) menes)
Pasirodė, kad vienuolynas šoko rimtą Radastų šokį, o Ilgai nelaukiant prasidė mąsi. Dovanas gavo šie: nišlų chorą. Galėtų gauti atsakan
ti darbą mieste, o prie to nuo vy
neturi užtektinai didelės sa-1 didėsės išpildė istorišką ir jo programa.
Pirmiausiai i^a^u^s» Y^lunas, Naujokiu- čių ir choro extra jeigos. Atslšau,
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
kitę katras iš dudorlų ant sekančio
lės. Mokinės, mokytojos ir patriotišką Amerikos šokį mokyklos mokinių choras !^» MMonis, Launnavieiutė, adreso:
| kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
LIETUVOS VYČIAI,
dalis viešnių turėjo stovėti Colonial Dance ant Star neblogai sudainavo dvi dai-IKrivickas, Pociūtė, Urbie- C-o Rev.
Ignatlus
Abromaitis,
i
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
karidoriuje.
.Spangled Banner.
ni: “Štai pavasaris atėjo” l^8’ -Alekniutė, Rutkauskas, 726 Talbot avė., ' Braddock, Pa.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c.
Iškilmės prasidėjo muzi-! Gal kam išrėdyti nemalo- ir “Aš myliu tėvynę.” Po Dovydaitis, Stanevičius, Ku Tuojau reikalingas vargonininkas.
Algos $60.00 ir ineigos. Reikia zaAgentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už
iristijonauti. Geri vargonai. Kreip
ka. P-lė A. Evaldaitė pa- nu, kad šitame programe to sekė įvairus žaidimai, delis, . Marcinauskas,
. . ... Guzi_.
pavienius numerius po 2c.
skambino Bach’o ”Fugue,” ,buvo labai daug angliškų ir monologai, dialogai ir t.t. |kansįmte Kasmiaitis K.zc ties pas: REV. J. MISIUS,
Adresas:
Elsworth, Pa.
NoT
Rubinstein’o
“Kamennii amerikinių daiktų. Bet mo- Mažučių mergyčių būrelis
Reikalauju gerą atsakant) vargo
Ostrov” ir McDowell’io kyklos uždavinys yra gerb- gražiai pažaidė vieną tau kiutė, Rekiutė.
nininką mokant) vesti chorą ir mo J
J 1631 W. North Avė.
Chicago, III.
“Polonaise.”
Rubinstei- ti savo mokinių jausmus. tišką žaidimėlį ir gan vyku Pabaigoje gerb. klebonas kyti valkus.
KUN. J. JONAITIS.
Omaha, Neb.
ž
.
n’o veikalas reikalauja ypa Kadan gi žymi dalis mer siai padainavo porą daine Kudirka tarė keletą žodelių
3 Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti Ic. krasos i
EXTRA
tingai daug technikos. P. gaičių, kurios mokinasi mu- lių.
Aš turų 20 kambarių ištaisytų su J, ženklelį.
O Paliuliutė su savo į baigusius mokinius, padė gražiais
forničiaia, galima gera biz
Eva'ldaitė pasirodė ją įgiju-'sų vienuolyne, yra anglės, drauge S. Dovidaičiutė įs kojo publikai už atvykimą ni išvaryti nereikia eit ) darba. Sa- S
vhiinkas priversta važuotl ant ūkės
si pilnai. Ji turi ir įgim- tai mokytojų priedermė yra pūdingai atlošė pantominą ir karštai kvietė tėvus leis- gyventi.
, Vietą labai patogi ant geros gat
tų gabumų. Gaila, kad mu- duoti apsireikšti jų jaus- “Skubėk prie kryžiaus.” iti vaikučius į savo kataliki- vės atsišaukite, sekančų adresų.
..
1267 Milwaukee Avė
IKYS EGZIMIHUFJAMIS
sų vienuolija neturtinga. Ji mams. Tuomi pačiu musų A. Valūnas ir P. Paliulis pa *ką parapijinę mokyklą, kuDr. S. Biežis
DARBININKAI REIKALINGI
negali parūpinti savo moki- Įstaiga pažymi Amerikos vi sakė juokingą dialogą “Kas noje vaikai išmoksta ir Geri drūti vyrai dėl darbo Gele Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Foundrei.
Geras uždarbis —
Ofisas 2350 S. Lcavitt St.
nėms gerų instrumentų, nes suomenei, kad nenori būti išmislino telegramą,” o e- Dievą karbinti, ir tėvynę žies
darbas ant visados — be jokio var
Valandos 4—6 ir 7—9
mes nedirbame amunicijos, nei
tie brangus.
.
Tel. Ganai 3877.
'ir nėra svetima dalis jos nergiški V. Rutkauskas su mylėti ir su žmonėmis pa go,
Kas turite silpnas akis ir trum
kitokių karės materijolų.
pą žiiirėjimą arba galva skauda
Atsišaukite
doriai
sugyventi.
X.
Antroji programo dalis kimo.
J. Krivicku nemažiau pri
nelaukite ilgai, liet ateitikite pas
MARSHALL FOUNDRY CO.
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
Black Liek, Penna.
buvo angliškai išpildytas sce Viena tik liūdna, kodėl juokino publiką, apie “Že
pririnksiu akinius. I'ž savo darbą
Indiana Co. ‘
gvnrantuoju arba pinigus sugrą
nos vaizdelis “The Honor of lietuviai savo dukteris siun mės drebėjimą” uždarytaGalima pasiekti per P. R. R. arba
žinsiu.
B. R. ir P. Geležinkelius.
PRANEŠIMAS
the Class.” Visos lošėjos čia į svetimtaučių mokyk-Į me kambaryje.
Bet ma
PETER. A. M1LLER
Reikalinga 12 mergaičių prie ”laun
2128 West 22-ra gatve
buvo amerikietės vienuoly las, kuomet yra musų pačių žiemsiems klausytojams, ku NORTHSIDIEČIAMS.
drys” darbo. Patyrimas nereikalin
gas.
Mokestis nuo $7.00 ir augSno mokinės. Vaizdelio turi mokslo įstaiga pačių ameri rių buvo labai daug, gal la
čiau.
H •h •H
VM
nys labai gražus ir imtas iš kiečių gerbiama ir brangi biausiai patiko juokdarių Šiandien, 26 birželio, Šv. AtsiSaukite:
11043 Wentworth avė.
Tel Drrrar 7M8
mergaičių mokyklos. Gerai nama.
Musų žmonės dar žaidimas, pasirėdžiusių klo Mykolo parapijos svetainė
Dr. C. Z. Vezelis
MOKYKIS KIRPIMO IR
padarytų kas tą vaizdelį iš vis negali atsikratyti tos unų drabužiais. Už šį žai je (1644 Wabansia avė.), «^or»rr»Tr*rmrnrKir«r»w
DESIGNING VYRIŠKŲ IR
LOTUVia DBTTUTAa .
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.
verstų lietuviškai. ,
, paikos minties, kad tas gera dimėlį nesigailėjo jie savo labdarių 6 kuopos indomus •F. P. Bradchulis
Valandos: ano 8 ryto iki 8 rak.
Nedėliomia pagal sutarimą.
Musų sistema ir ypatiSkas mo
Amerikietės su lietuvaitė kas svetur.
Dėlto nesykį sėbrams “katučių” ir plojo vakaras su prakalbomis, lai S Lietuvis Advokatas
kinimas padarys jus žinovu ) trum
4712 8o. ASUand Av*.
pą laiką.
art 47-toe tatvte
ATTORNEY
AT
LAW
•
mis, sudariusios vieną cho pasenę gimdytojai skau kol delnai ėmė peršėti. Pas mėjimais. Taigi, northsidie 105 W. Monroe. Cor. Clark St.
Mes turime didžiausius ir ge
riausius kirpimo-designlng Ir siu
rą, išpildė trečiąją progra džiai pajunta, kad jų užau kui sekė atvaizdinimas dvi e čiai šiandien turi progos iš Room 1207 Tel. Randoloh 6598.
ĮĮiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimn
vimo skyrius, kur mes suteiksime
CHICAGO. ILL.
girsti
naudingų
prakalbų
ir
mo dalį, būtent dvi daini: gę vaikai jiems svetimi. jų sceniškų veikalėlių gerai
praktišką patyrimą kuomet jus
| JOSEPH C. W0L0N
mokysitės.
Gyv.: 8112 8. HalMod M.
“Girioj” ir “Forget mc Gaila žiūrėti į tuos nelai žinomos komedijėlės “Ne išbandyti savo laimę. Tos
Elektra varomos maSinos musų
Telephone Yardi 2890
LIETUVIS ADVOKATAS
mingus tėvus ir motinas, pasisekė Marytei“ ir opere visos pramogos pelnas bus
siuvimo skyriuose.
not.”
S
Kamb.
324 National Life Bldg.
Jus esate užkviečiaml aplanky
29 So. l4iSalle St.,
Po to kun. Dr. A. Sta- bet jie patys kalti, kad sve tės “Iš vargu į linksmybę.” paskirtas labdarybei.
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
5 Vakarais 1566 Mllwaukee Avė.
te laiku — dieną ir vakarais ir
niukynas pasakė turiningą timose įstaigose vaikus auk Pirmame veikale dalyvavo Lauksime kuodaugiausiai
Central 6390
gauti speciaiiSkai pigią kainą.
=
Rasidence Humbold 97
Patrenos daromos pagal Jūsų
šie mokiniai: Stepune M’. svečių.
A. R.
prakalbą apie reikalą mok lėjo.
row YOUW stomach's
mierą — bile stailės arba didžio,
UŽMIRAK KAD TI RI SKILVĮ.
CHICAGO, IL.
’ g
slo mergaitėms ir moterims Amerikos Colonial Dance Norbiutė, Marytė O. Paliu
iŠ bllo madų knygos.
Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllūi
sias vaistas tavo skilviui yra EATOPrakalbos metmenys buvo su Suv. Valstijų spalvomis liutė, Barbelė V. NaujokiuN1C.
PraSalina visus nesmagumus.
2 UŽMUŠTI IR 35
Gaunamas visose valstinyčlosc.
T5TEn
mintis, kad tautoje negali turi gilią istorišką mintį. tė, Jonukas P. Paliulis, OTelefonai McKInl.? 6764
92
SUŽEISTI.
Šv.
Kazimiero
vienuolyno
nvtė
S.
Dovvdaičiutė,
ŽvDR.
A.
K.
RUTKAUSKAS
būti lygsvaros, jei tiktai
GYDO VY3OKIAS LIGAS
118 N. i Ji Kulio gatvė
viena dalis, vyrai teima auklėtinės moka ją suprasti ’das M. Andriuškevičius, Vi
3487 $a. Vititri HM.
k»pu *. U |*hti
Llgon'. Priėmimo Valandos:
J. F. Kar-nicltfl. pirm.
mokslus. Jis išvedžiojo ir ir išreikšti rimto šokio gra ktutė J. Rutkauskiutė, Zosė Praeitame nedėldienyje
Dr. POVILIS ŽILVITIS
ryto meta nuo 8 iki 10 valandoa po platą
prieS City Hali
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30.
priežastis, dėl kurių ypatin žiais žingsniais. Lietuvos M. Kamiuskiutė, Elenutė I. •chicagiečiai ypač skaudžiai
Kambarys 410-417
Lietuvis Gydytojas Ir
šventom1! dienomii 16 ryto 6-10
nukentėjo
nuo
pergreito
ir
Ir nno t Iki 8 po pietų.
Chirurgas,
gai reikia mokslo moterims. pracitije taip gi yra buvę Butkevičiutė, Zigmus A. Va
neatsargaus važinėjimo au 8203 S. Halstcd 8t, Chicago
Jam pabaigus kalbėti ma-'gilių ir įspūdingų atsitiki- lunas
Tel. Drover 7179
žytė mergaitė išnešė pinti- mų.
Juos taip gi galima j Nors visi jaunuoliai artis tomobiliais. Viena moteThe
nutę su dipliomais. Kuni-.butų išreikšti panašiu bildu, tai-mėgėjai gražiai lošė, bet iiiiimimiiiiiiiiiiiimiiiimiiimmimimiimimiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmim
Best
gas Aleksandra Skrypko, tik iki šiol niekas tuomi ne- gabiausiai berods pasisekė
Šv. Kryžiaus klebonas, užė sirupino. Toms jaunutėms išpildyti savo rolę dviem
jo ant estrados padalinti mergaitėms, kurios dar tik draugėm M. Norbutaitei ir
tuos dipliomus.
Pirmuti baigia savo mokyklą užten- S: Dovydavičiutei, P. Palių
nis teko p-lci Anielei Eval ka išmokus ir supratus sve ljui ir jo vikriai sesutei O.
daitei. Ji yra pirmoji šv. timus pavyzdžius. Bet ka Palijiliutei.
BARSI SANTOS KAVA. 4Qn
•f
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui dea 1b.
Kazimiero vienuolyno auk da jos, laimingai augštes- Antrame veikale dalyva
Visur
parduodama
po
28c
it
|
positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
lėtinė gavusi augštosios mo niuosius mokslus išėjusios, vo: M. Ambrožiutė Motinos
po 80c........................... ..
valandose.
kyklos (bigh sehool) diplio- ims mokinti jaunesnes už rolėje, J. Stanevičiūtė Mer
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Samą. Šeši kalbamokslio dip save, tada mes iš jų tikėsi gaitės — ir O. Valiuniutė
RYŽIAI
COCOA
SVIESTAS
vings
Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
earleoaMI
liomai (Grammare Grades) mės, kad jos skambiais mu Aniolo. Be to šiame vaizde
Geriauite I
vertSe,
valandai vakare.
■nlrzlnaia
ša<n 12e
panMnoda Sic
bent kokia.
teko penkioms lietuvaitėms zikos garsais valdomos žing lyj dar dalyvavo girinių
ai
1-1 tv.
Musų depozitoriai yra apsaugoti
P-l ėms Onai M. Jeveraus- snių poetiškąja tvarka iš dvasių choras, susidedantis
Kapitalu ir Perviršium >5,100,000,00.
1644 tnChlmeoav.
nHH
IMI W. MM M.
kiutei, Marijonai E. Vene- reikš giliausius atsitikimus iš 15 mergaičių. “Iš var
404 W. Biviilon it.
1CT Mllvmakee av.
1886 Bloe liiaad av.
Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
M64
Ml[wankee
av.
M12
W.
North
av.
7M
*.
Nerth ev'
BOUTH
SIDB
gų į linksmybę” pavyko ne
kiutei, Onai M. Valaičiutci, .mūsiškės praeities.
1664 MIIwaneeeav.
1S17 8. Balited it.
2640 Lincoln ev. I
mtz Wmtworth av
yra kviečiami atsilankyti.
1610 W MadPan it.
1862 8. Halited lt.
8244 Uneota av.
1427 8. Balited it.
blogiau už “Nepasisekė
1818 W. Uth it.
" “ eit.
Onai M. Makštaitei, Alek
4726 8. Aihlaad ev.
8418 N. Clark 81
Nuo
šių
metų
sausio
pir

Marytei
”
ir
publika
tyliai
sandrai G. Bereekaitei ir
l^4k<«*4MMi^#***********
vienai amerikietei p-lei Mar mos dienos iki pastarųjų lai klausėsi gražių lošimų ištim
PIRMU
NEGU
PIRKSI
GAUK
MUSU KAINAS
garet F. Waddick.
Mažy kų Chicagoje dingo 300 mo pusi kaklus.
Aat D«rt|, Lenttį Rėmų Ir Stegtale Poplere«
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
tės draugių atstovės įteikė torą Spėjama, kad moto- ■ Pasibaigus lošimams M.
CARR BROS. WRECKING CO.
Priešais City Hali
p-lei Evaldaitei du dideliu rįs pakliūna į paleistuvys Norbiutė jausmingai padek
3003-3039 O. HALSTED ST., CHICAGO
lemavo “Kaimiečio skuntės agentų rankas.
gyvų gėlių bukietu.
•49S49A4
HK**««*1

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

Apskelbimai

' “TIKYBA ir DORA”
■■n-i..

ii

» TIKYBA IR DORA"

(Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del TaupinanUii).

BANKES,
COFFEE 26
14c

State Bank nf Chicago
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