Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikį
ties, kad tautos dora buj*
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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RUSAI STOJAUŽPUO1IHAN
Vokiečiai puolas prieš Venta?
Graikija ruošiasi karen

Vikistiji bijos Austrijos atsimetimo
RUSAI STOJO UŽPUO
LIMAN GALICIJOJE.
Anglai gula ant Lena ;
vokiečiai laikosi prie
Verduno.

GRAIKIJOS OFICIERIAI
ATLAIKO KARES SU
SIRINKIMĄ.

Ministerių kabinėtas gami
na pienus prieš Vokietiją.

Londonas, liepos 2.—Anot Atėnai, liepos 2. — Grai
žinių iš Berlyno, rusai galų- kija kuoveikiausiai gamina
gale pradėjo užpuolimų si stoti karėn talkininkų pu
prieš vokiečius ir austrus sėje.
Graikijos vyriausy
Galicijoje.
, *i bė iš centralinių valstybių
Gen. Brusilovo armijos 37 sostinių atšaukė visus savo
mylių ilgio frontu pietrytuo diplomatinius atstovus. Be
se nuo Lembergo stojo už to sušaukta karės susirinldpuolimas pat pradžioje su- man visi augštesnieji grai
koma, kad tasai rusų už kų kariuomenės oficieriai.
puolimas pat pradžioje su Susirinkime bus nutarta,
koneveiktas.
kaip pasekmingiau pavarto
Miestų Lens, Prancūzijo ti savo armijas prieš centje, anglai vis labiaus apgu- rales valstvbes. Čia manola ir, manoma, jis veikiai ma, kad Vokietija veikiai
teks kanadiečiams, katrie' paskelbs karę Graikijai.
pirmieji tenai veikia.
Graikija trumpu laiku tu
Anglai varosi pirmyn u- rės paruošti mažiausiai 300,-

VOKIETIJA BUOSI AU
STRIJOS SUSITAIKYMO.

SEINŲ VYSKUPAS.

BRAZILIJA STOJA PAGELBON S. VALS
TIJOMS.

METAI—VOL. H. No. 166.

40 žmoni? nuskendo Niagara
upėj.

Gavome žinią, kad J. A.
Reventlow persergsti, kad
Austrija galą susiartinti su M. Seinų vyskupas Antanas Spėjama ta šalis veikiai pa
skelbs karę Vokietijai.
Karosas sveikas sugrįžęs į
Suv. Valstijomis.
savo vyskupiją.
Kol kas
Washington, liepos 2. — NIAGARA FALLS, N. tus. vanduo, nunešė, upės
Amsterdam, liepos 2. — jis gyvena Vilkaviškyje.
Brazilija nesenai panaikino Y., liepos 2. — Nemažiau 40 sraunumom
Berlyne pasklydo gandas,
žmonių nuskendo vakar po ..Nelaimė atsitiko tuojaus
kad Austrija gali atsimes SOCIALISTŲ RIAUŠES savo neutralybę dabartinėje pietų, kuomet gatvekaris su po lietaus, bėgiai buvo labai
karėje. Gi dabar šios ša
ti nuo Vokietijos ir susitai
BOŠfONE.
lies vyriausybei pranešė, žmonėmis,. . važiuodamas slidus, gi vienas bėgių šonas
kinti su talkininkais. Anot
kad jinai stoja talkon Suv. skersai garsią Niagara upę, be to buvo apneštas žemė
to gando, S. V. siūlo milijar BOSTON,'MASS., liepos Valstijoms.
'
Jos karės lai- nušoko nuo bėgių ir užtelė mis.
dų dol. paskolos, bi tik jinai
Kanados pusėje stovėju
,
. 4. ,2. — Vietos socialistai su sa vynas bendrai su S. Valsti jo upėn. . Be to daugelis
taikintusi.
Kadangi Aust.
,
sieji žmonės pamatė tą ne
................... i v •
-i t vo salininkais vakar suren- jų karės laivais patroliuos žmonių sužeista. »
njai pinigai labai reikalui-j _
Kol-kas iš vandens iš laimę. . Todėl veikiai, su
gi, jinai kartais ir gali su- (S® prakalbas, atkreiptas Pietų Amerikos pakraščius
skubta su pagelba. . Susi
traukta 20 lavonų.
tikti atsimesti nuo Vokieti- prieš kongreso pravestą pri ir tenai gaudys pasirodžiu Kai-kurie žmonės suspė bėgo policmonai, gaisrinin
sius vokiečių skraiduolius
jos.
verstinąjį kareiviavimą.
'v
užpuolikus ir nardančias jo išokti iš gatvekario.. Ki kai ir miUciantai.
Grafas von Reventlow aPrakalbas sustabdyti ir laives.
pie tų gandų rašo laikraš- kaljbėtojus išvaikyti nuėjo
f-p
•,
ęę * w _- - t
V dlOLljVIllia bus
UUo tij
1111.
žymi
rPoorooarnilirner^
. w _ - . w •j Suv. Valstijoms
tyj **
lageszeitung ,b
miUcbbtų ir jurinin- pagelba. Nes Brazilija'tu Ant laivo “Christopher Cohimbus’'
šavo vynausy
vvnansv- .
____ .
. ”
. .
ir perspėja savo
kų. Socialistai sukėlė riau - ri gerų karės laivynų. Spė
bę, kad šita neužkimštų au
nukrito kubilas su vandeniu.
jama, kad Brazilija veikiai
sų prieš tų gandų. Jis sa šes. Kareiviams prisiėjo
formaliai paskelbs karę Vo
ko, kad Austrijos ^lenkai su riaušininkus malšinti. Dau
Keliauninkai'-buvo kuone
16 žmonių užmušta; 19
kietijai.
,
kitais
slaviais
sugriovė gelis jų sužeista.
visi čikagiečiai.
sužeista.
Clam - Marinic
kabinetų. Uoliausiai priverstinojo Prezidentas Wilsonas nu
sprendė Brazilijon pasiųsti Milwaukee, Wis., liepos 2. Įvykus nelaimei, žinia,
Dabar tie lenkai su slaviais kareiviavimo priešininkai
žaibo smarkumu praūžė per
diplomatinę misijų.
— Praeitų šeštadienį po pie
padarė artimus ryšius su S. buvo priversti bučiuoti ša?
visa miestų. Nelaimės vie
tų vietos upėje įvyko didelė
Valstijų lenkais ir slaviais lies vėliavą.
ton atpyškėjo policija, gais
ISPANIJA REMIA

nelaimė. Iš Chicagos buvo
ir pradėta jau bene galvoti
J-----------rininkai, miesto valdinin
VOKIETIJĄ?
atplaukęs ekskursijinis lai
apie taikų Suv. Valstijų su NUSKENDO PRANCUZI
kai.
Susirinko minių mi
vas
‘
Chistopher
Cohimbus.
’
Austrija.
UOLIS.
JOS
Washington, liepos 2. —- Ant laivo buvo apie 400 ke- nios žmonių.
Kiti vokiečių laikraščiai
Suv. Valstijų vyriausybė pįauninkų — vyrų, moterų , Prasidėjo gelbėjimo dar
už tų gandų Austrijos sla
Žuvo 3,o; eriai ir 36
bas.
pradėjo tardymus, ar kar- įr vaikų.
vius pavadina išdavikais.
tai, Ispaniją neremia v«-| -christpphęr Columbna” Laivo kapitonas William
Jie
. iimfc
Moody nugirdo staigų traš
pės Souchejs
šalim,.
savo kacįuomenės. Kar
kietijoe
amerikorfiskuojH j^sistumė iš dokų ir palengvalstijų
ambasadorius
Šturmavo ir paėmė stiprių reivių didžiuma yra gerai
Paryžius, liepos 2. — Čia
kėjimų ir pamatė grasiafitį
auksu, nes pasklvdęs gan-Jva yftįĮWaukee upe ėmė slin
kus
keliaudamas
iš
Turki

vokiečių apsiginimo siste išlavinti. Talkininkai pa
oficialiai * paskelbta, kad
pavojų. Jis staiga davė įfkft-f da8’
Sako- kĮį Michigano ežeran ir
jos
apsistojęs
Viennoje
su
mų poros mylių ilgio tarp rūpins jai reikalingus gink
sakymų" laivų atgal leisti.
prancūzų skraiduolis
ima, Vokietija iš Ispanijos leisties namo. Jam plauslapta
misija.
Reiškia,
jis
Elen ir Avion. Todėl mies lus, duos pakaktinai amuni
rėš laivas) 1 “Kleber” už- 1 auksų gabenanti nardančio- kįanf ga]e “Yohr and Larke Bet jau buvo pervėlu. Ku
nebe
reikalo
ten
užtrunkąs.
> i;mia
* ilflivf
• —,mis
*
rn j • 1 1 •
tas Lens iš dviejų šonų kaip cijos.
plaukęs ant minos ir nuTam tikslui Druk Co.” šešių augštų di- bilui kritus, laivo mašine
kokiuo geležiniu žiedu ap i Ministerių
rijos sugadinta ir sustojo
pirmininkas
skendęs Prancūzijos pakra-!bene
u/.innsn
q nfūnorioi’ ene ar tik nevartojama lai ^eij0 busto ant kurio stosiaučiamas ir vis labiaus Venizelos darbuojasi, kad KERENSKII APIE MO seiuose.
veikimas. Kapitonas išėjo
Žuvo 3 olicienai „
1
__ ’
— - ve5 “Deutsland ”
vėjo
didelis
plieninis
vanTERIŲ
MOBILIZACIJĄ.
spaudžiamas.
kuoveikiaus Graikija stotų
ir 35 jurininkai.
Kiek žinoma, praeitais deng kubiIaSj gitaa ataiga gyvas, bet turi nulaužtų vie
Kuomet anglai pasekmin formaliai karėn prieš teuto
nų kojų.
r‘ ‘ Kleber ’ ’ buvo parplauk
i5 T»ntflr
Afrikn-ie
ir
mc
^
a
*
s
®
v
8uv.
Valstijų
IaRu
j
ragk<
-j
o
ir
virto
visu
Petrogradas, liepos 2. —
gai darbuojasi aplink Lens, nus, bulgarus ir turkus.
“Christopher Columbus”
plaukę
SUVir8
30
-^„mu
aut
laivo.
Karės ministeris Kerenskii
vokiečių sosto įpėdinio ar
priguli “Goodrich Line”
HINDENBURGAS
SIŪLO
’
paskelbė
įsakymų,
kuriuoKubile
buvo
100,000
ga

mijos inia baisiai veikti Aikompanijai. Šita Mihvaų500 tonų intilpimo.
lionų
vandens.
Tatai
di

(mi paskiriama speeialė ko
sne fronte ir prieš Verdunų.
keej nusamdė specialį trau
RUSAMS PADĖTI
NEGAVO REIKIAMO
delė
sunkenybė.
Kubilas
misija peržiūrėti sumanytų 23 VALSTIJOS VISAI
Ten seka pašėlę mūšiai. Vo
kinį ir visus sveikus eksGINKLUS.
SKAITLIAUS RE
sutruskino
vienų
laivo
galų
įstatymų apie visų Rusijos
kiečiai be pertraukos ata
kursionistus parvežė Chica“PASAUSEJO.”
KRUTŲ.
kaip
kokių
balanų
ir
po
sa

moterių
darbininkių
mobili

kuoja prancūzus palei kal Copenhagen, liepos 2. —
gon.
vim
laivo
ir
sienų
griuvė

zacijų.
,Tarpe keliauninkų butą
vų 304, Avoconrt ir Milin- Vokiečių fieldmaršalas von
Washington, liepos 2. — . Washington, liepos 2. —
siuose
palaidojo
daugelį
ne
Rusija
visokiais
budais
court-Eųes.
daugelio Chicagos universi
Hindenburgas išnaujo ru
23 valstijos su liepos 1 die- Praeitų savaitę sulyg prezilaimingųjų
žmonių.
mėgina
laimingai
išeiti
iš
Vietomis vokiečiai pasi sams pasiūlė padėti ginklus
Tose j dento Wilsono proklemacina visai pasausejo,
teto studentų ir studenčių.
Kiek
sužinota,
žuvo
15
dabartinio
blogo
savo
pade
varo pirmyn. Daugiausia jie ir sustoti veikti visuose
Pradėta tardymai. Nesu
valstijose jau pirmiau buvo f jos buvo rekrutuojami laisžmonių
ir
sueista
19.
jimo.
paėję pirmyn lies “Miru frontuose.
Dabar jis ru
uždrausta gaminti, pardavi jvanoriai į reguliarę kariuo
prantama, kodėl kubilas su
Mačiusieji
tų
nelaimingą

nėti ir vartoti svaigalus.
vandeniu nusivertė ir tai
siojo Žmogaus” kalva, kur sams pasiūlė tai padaryti,
.
menę. Mažai surekrutuota.
vokiečiams tekę žymi dalis kuomet Rusijoj įvyks įstei SUOMIAI STOVI UŽ
TeHau nebuvo aštriai uz- vyriausybė todėl bus pri- jį atsitikimų pasakoja, kad tuo pačiu laiku, kuomet pro
KRON6TADTĄ.
prancūzų apkasų. Prancū giamų jin parlamentarinin
Tary
drauata tų valstijų gyven- versęa reikiamuosius karei- busią kur-kas daugiau žmo šalį plaukė laivas.
zai desperatiškai ginasi, pa susirinkiman atstovų rinki
tojams parsigabenti svaiga- yiua pasirinktl i5 užsiregis. nių aukų. Nes kritus ku tum, jį kas su ranka butų
Gelsinkforsas, liepos 2. — jų iš “Slapiųjų” valstijų trayuail) vyry.
bilui, laivas baisiai buvo su nuvertęs.
vartoja durtuvus ir kito mai. .
purtytas, tarp žmonių todėl Anais metais Chicago tu
kius pabūklus. Tečiau vie Aišku, Hindenburgas pri Vietos kareivių ir darbinin Pagaliaus viršiausias S.
________________
tomis negali sulaikyti tirš sibijo rusų pakilimo. Vo- kų atstovų taryba didžiuma Valstijų teismas savo nūs-' ISPANIJA PALEIDO kilo pasiauba. Daugelis jų rėjo baisų atsitikimų su lai
ek- vu “Eastlandu,” kuris sek
tų vokiečių eilių. Vokie kietija rusų frontuose turi balsų nusprendė pilnai pa- prendimu tai aštriai uždrau NARDANČIĄ LAIVĘ. pamanė,
.. kad laivė
.. . ištiko
.
čiai retkarčiais panaudoja mažai kariuomenės. Žymes-j remti Kronštadto revoliuci- dė. Nevalia dabar gabenti Madridas, liepos 2. - Islioj upėj parvirto ant šono,
liepsnojantį 'skystimų, kas nėji kariuomenės dalis su-(onierių bruzdėjimų.
Šuo-J svaigalus 1S “Slapiųjų” i panijos vyriausybė paliuo- ti. Tatai ėmė šokti tiesiog dabar Milwaukee turi nelai
prancūzams daro didelius traukta vakariniame fronte miai tvirtina, kad Kronš- “sausąsias” valstijas.
savo vokiečių nardančių lai į vandenį ir tenai daugelis mę su “Christopher Colum
prieš
prancūzus
ir
anglus.
J
tadtas
yra
rusų
revoliucijinustolius.
vę, kuri sugadintam stovyj jų prigėrė. Šoko upėn ne bus.” Tik su “Eastlan
STREIKUOJA 9,000
Yra žinių, kad vokiečiai Vc kodėl Ilindenburgui. nės demokratijos avangar
buvo pakliūtais Gadiz uos tik sveiki, bet ir sužeisti du” nepalyginamai daug
MAINERIŲ.
žmonės.
ar tik nenusprendę išnaujo svarbu rusus sugundyti pa das ir todėl jis pilnai pare
aukų žuvo.
tam
miamas.
briauties ant Verduno ir dėti ginklus.
Ispanijos
vyriausybė
Central City, Ky., liepos prieš paleidimų išreikalavu DAUGELIS VOKIEČIŲ gaudomi, suimami ir prista
paimti tų prancūzų tvirto
Petrogradas, liepos 2. — 2. — Praeitų šeštadienį pa si pažadėjimo, kad nardan NELAISVIŲ PABĖGA tomi atgal į stovyklas.
VOKIEČIAI APNUODI
vę.
Rusijos vyriausybės įsaky skelbta streikas 9,000 mai- čioji laivė plauks tiesiog na
JĘ 1,000 RUSŲ KA
IS RUSIJOS.
mu visoj šalyj imta suraši nerių vakarinėje Kentucky mo pakeliui neiižpuldinėSAUDESI GATVĖSE.
REIVIŲ.
Wasliington, liepos 2. —
nėti visokio maisto ištek valstijos dalyje. Reikalau dama jokių neutralių šalių Stockholmas, birž. 30. — Susekama, kad Skandinavia
jama didesnio užmokesnio. laivų.
Vakar vakare palei Divi- i Petrogradas, liepos 2. — lius.
Prie betvarkės padidėjimo ir Olandijų partraukiamu iš
Rusijoje prisidėjo pagaliau Amerikos maistu gali iš
sion gat. ir Sbatbam pi., Iš karės lauko Dvinsknn at
Del to paties reikalo ga
Vo li sustreikuoti 12,000 maine- Washingtonns, liepos 2.— (ir tas, kuomet pastaraisiais maitinti Vokietijos veikian
Chicagoje, nežinia kodėl gabenta apie 1,000 rasų ka Berlynas, liepos 2.
susišaudė dvi gauji žmonių. reivių, kurie apsinuodiję kiečių laikraščiai primena rių ir pietinėj Kentucky. Suv. Valstijų ambasadorius laikais daugelis vokiečių ne- čių kariuomenę. Ne kitaip
Pleteher iš Meksikos parke- laisvių ėmė bėgti iš Rusijos
To pasekmė: 2 žmogų nužu nuo degtinės. Degtine juos pasauliui, kad šito liepos
vokiečiai ir maitinasi. Bus
dyta ir keli sunkiai sužeis girdę vokiečiai, kuomet su mėnesio 8 d. bus 100,000 se Buenos Aires, liepos 2. — liauja. Jis pakviestas pa- karės stovyklų. Rusijos vyta. Tš pavardžių matosi, šitais rasai kareiviai brolia- kmadienių nuo krikščioni Argentina pasiskelbė neut- si tarti apie tos šalies stovį jriatisybė tečiau laiku pasi- susiaurintas į tas šalis mai
rale šalim šioje karėje.
ir reikalus.
juto ir dabar tie nelaisviai sto išvežimas.
jos pradžios.
kad tai italai.
vosi.

“DRAUGAS”

Panedėlis, liepos 2 d. 1917.

tis, nes negalimas juk daik
teisęs ir karės nuostolių atly hileviškiui Lietuvių Tautos
“d r a c oar
tas, kad revoliucinė Rusijos
ginimo. Tai privalo būti arti- Tarybai, ale pažymi, kad ją
Lietuviu
liaudis laikytų savo atsto
miausis lietuvių politikos žing pagimdė netaktas žmonių, užEina kaadl
MAėMtM
Mus.
vais tokius juodašimčius,
snis ir tą privalo intraukti į sikėsinusių tautos vienijimo
Prenumerata* kalnu
CbicagoJ*
kaip Markovas, Puriškevisavo programa visos Lietuvos darbą dirbti, o nenorėjusių iš
*1.18
•
22.M
I mėnaalam*
ėius, arba mūsiškis “krapartijos ir luomai. Ne kaski- manyti, kad tautą vienijantis
KltBOM a V. mlMtuoM
*4.18
tikslams tas kaip tik lietuviai ir Lietu autoritetas turi apseiti teisin
< mėnealama
ia.ee
molos malšintojas” kum Kadangi lietuvių giminė tus, nes nuoširdiems
• *
S mėnesiam*
ai.se
Laukaitis, Yčas ir kiti. Nu nuo amžių buvo liuosa, ka paaiškėjus tuojuus butų už voj gyvenantieji svetimtau gai, protingai ir akyliai. Nese
Ketverge laida ............................ SS.ee
Perkant atskirąja numeriais visu*
ėjo šunims šieno piauti pats dangi ir pavergti lietuviai sibaigusi. Taip dalykams susi čiai turi teisę būti Lietuvos niai mes rašėme apie tautos
po Sa.
Prenumerata nekasi UOtalno. Lai
caras, turi eiti ir jo durna.” niekuomet neatsižadėjo at dėjus be jokių politiškų aki šeimyninkais ir šeimininkauti autoritetą ir nežinojome, kad
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
ne nuo Nauju Metu. Norint permai KETURIOS PRIEŽASTIS ! Tikrai baisus daiktas bu gauti savystovybę ir, paga nių kiekvienas sveikai protau savo padangėje taip, kaip dau kaikurios liūdnos ten išrekšnyti adresu visada reikia prisiųsti Ir
tų, jei lietuviški socialistai lbaus kadangi mes esame ga jantis žmogus mato, kad dide guma gyventojų išmano ir no tosios mintys teip ūmai išsipil
senas adresas Pinigai geriausia siu
GALI PALIUOSUOTI
sti e ifiperkank krasoje ar ezpresa
"Money Order" arba Įdedant pinigus
KUO KAREIVIAVIMO, turėtų nors kad ir ožkos ra nėtinai kultūriškai išsivystę, lė karės priežastis esame ir ri. Priešingai, jeigu ne Lietu dys.
I registruota laMka.
e
gus, o katės nagus! Savo tai mes galime būti savo že mes, pavergtosios tautos. Vie vos gyventojai, bet kokie nors
Redakcijai prisiųstieji rafttal Ir
mės šeimininkai, todėl visa ni nori čiulpti musų kraštų sy akiniuoti diplomatai, tvarkys , Girtuokliavimo pasekmės.
korespondencijos negražinami. Jei
Anę dieni; Suv. Valstijų pasiputimu-pasistatymu jie
autorius, atsiųsdamas toki rakta, ne
pažymi ir nelndeda krasos ženklelio
mėgintų iSterioti visus tuos, musų tauta su didžiausiu vus ir kiti trokšta pasinaudoti musų buitį, Javinės paliepi L Pasigėręs žmogus negali
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krež kabineto posėdyje nutarta,
užsispyrimu reikalauja ne mumis.
Tokiu budu kaulą mus, kaip nrams reikia elgties) savęs valdyti ir tas dažnai bū
pianties adresuokite:
katrie užsiregistrav’ vyrai iš katrų “palaimintas” lie
DRAUGAS PVBLISRIKG OO„ INO.,
užginčijamai
jai
priklausan

begrauždami
ir susipiovė Eu tai nieko doro iš to neišeis, na priežastimi įvairių prasi
180® W. 4«th Street, Ghlcago. Illinois gali būt paliuosuojami nuo tuviškas socializmas neturi
čios teisės — pilniausios ropos ir kitų šalių mli tai bus nežmogiškumas, bet žengimų: žmogžudysčių, va
Tek MoKtnley C114.
-Į
XX priverstinojo kareiviavimo. jokio pelno.
laisvės.
Toji laisvė bus žinai - valstijos. Kai du šunės vergystė. Pasaulio surėdy gysčių ir tt. Kas met tūkstan
“DRAUGAS”
Paliuosavimo priežasčių Negana, kad ‘Keleivį’ ui
LtthuaMan Daily Frlead
Publlshed dally except Sundays by pastatyta keturios.
tokį ‘stropų rūpinimąsi* dar mums nors dalinis atlygini pjaunasi dažnai pasitaiko, kad mas berods, kad po truputį ge čiai žmonių pakliūva į kalėji
Štai
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No. 1438. Balto Akmenėlio karo- §
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PITTSBUBGH, PA.
Kunigas Antanas Ežerskis “Draugo” B-vės. Spaudos vienių. Mūsiškiai tur sutverę rodė, kaip yra reikalinga
(North Side)
sukalbėjo įžanginę maldų ir Draugija įgaliojo savo val Švento Izidoriaus parapijų, prigulėti prie gerų organi
bo. 1437.
Prakalbos.
atidarė Seimų, kviesdamas dyba, kad dalykų galutinai kuri pasistatė gana puikių rau zacijų ir kokių naudų mes
’Io. 1439. Galama gauti įvairių
susirinkusius pasiskirti Sei ir greitai užbaigtų su “Drau ro bažnytėlę. Klebonauja čia turime iš to.
Po pirmai 26 birželio, š. m., Dangun
/palvų karoliais. Kryželiai “Ro
mui pirmininkų. Vienbalsiai gu.” Seimas nustatė valdy veiklus kun. Ig. Abromaitis, prakalbos, daliai, vėl eilės. Užžengimo lietuvių parapi
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
jos svetainėje, buvo labai
tapo išrinktas kun. Feliksas bai porų taisyklių, kurių ji Vietos lietuvai katalikai yra Vytį
UždaviniuU
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
Kudirka, šv. Mykolo para turi prisilaikyti tardamasi susiorganizavę į šias draugijas'
naudingos prakalbos, ku
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
deklcmavo
‘
Kodėl,
’
M
Zarias
parcug
ė
SLRKA.
87-ta
su nrinėtųja Bendrove.
pijos klebonas Chieagoje.
Šv. Petro Povilo, S.L.R.K.A.
.
na delei gimimų. Su prisiuntiponaitė
“Kur kraštas mus, kuopa, Pasakyta dvi pra
Dar
buvo
sumanymas,
Jam apėmus Seimo vedi
skyrių ir Lietuvos Vyčių kuo
tou ................................... $2.00
Pirmas kalbėjo
mų sekretorium tapo išrink kad Draugija savo nariams pų. Čionykščiai lietuviai yra kur namas mus?” ir Leo kalbos.
Jis mums
tas p. Tumasonis. Dviejų as siuntinėtų kningas du kart susipratę, išskiriant keletą gir narda Nadzeika — “Sporto p. A. Sutkus.
menų komisijėlė patikrino kas metai paskirtu laiku: tuoklių. Socialistų Braddocke likimas.” Buvo sulošta ir gražiai pasakojo apie spau
fNo. 1439.
Užsisakant paminėkite numerį ir kokiog spalvos norite.
Pinigus
delegatų įgaliojimus. Kilo sausio ir liepos mėnesiais. ir gi nedaug: tik 4 vyrai ir 3 juokinga komedijėlė “Dvi dos vertę. . Antras kalbėjo
galite siųsti iiperkant money order, registruotame laiike, arba vien- £
Šatkienės rolę Tautos Fondo sekretorius
eentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite:
|
klausimas ar duot svečiams Tapo perbalsuota, kad tat moteris, kurie skaito sočia- kuinuti.”
'yra
pageidaujama,
bet
ne
p.
K.
Pakštas.
Pastarasis
lošė
A.
Simanavičiūtė,
Motsprendžiamų j į balsų seime?
DRAUGAS PUBLISHINC UMPANY
listiškus spauzdinius. Daugiau
į.
Chicago, III. |
.Vienas svetys pasakė, kad 'priverstina, nes kaikurios šia čia prasiplatinęs “Drau kienės — O. Bugailaitė. Lo,- vaizdžiai nupiešė .Lietuvos * 1800 W. 46th Street,
tekniškos
kliūtys
gali
su

pats projektas yra svečiams
gas,” kurio kas dienų ateina šimas puikiai nusisekė ir praeitį ir jos dabartinį sto
trukdyti.
garbingas, bet reikia jo at
25 egzempliorai “Vyčio” čia žmones prijuokino, iki va vį.
llinUlliniUHIHmilHIIIHIIIHIIIUHIUIIIIIUIHIltlHIIIIUIHIlINHIlIlIlillIiniflIlIlUtlIlII
sižadėti, nes svečiams bal Dar iškilo projektai, kad yra 20 egzempliorų; nemažai liai. Tolinus ir vėl buvo i Paskui p. Pakštas primi
suojant, Seimo nutarimai 'kningas visiems nariams yra ir kitokių katalikiškų laik deklemacijos.
A Svek- nė mums, kad musų tėvynė
=
pasidarytų neteisėti. To' sve (siuntinėtų pati Centro val rascių
laitė sakė eiles “Paklausi- bus kur kas laimingesnė,
čio įnešimas tapo vienbalsiai dyba, bet kaikurie kalbėto
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
kit patarimo” ir A Hkevi- kada ingys savyvaldų. Ger
priimtas, todėl Seime tebal- jai pažymėjo, kad tas neap
PIRMUTINIS
IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO |
čiutė — ‘Mano nuliūdimas.’ biamam kalbėtojui paragi
Prakalbos.
savo tik kuopų atstovai, o mokamas darbas Centro
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
Po to antrų kartų kalbėjo p. nus čia tapo sutvertas Tau
I
svečiai dalyvavo svarsty Sekretoriui sugaišys daug 24 birželio š. m., parapijinė Ramanauskas.
Antrojoje tos Fondo skyrius iš 22 na
Kainuoja metams $1.50; pusmečiui 75c.
Lietuvos Vyčią organlza- =
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.
muose tiek, kiek jų kalbos laiko, todėl daug naudin je salėje čia įvyko naudingos prakalbos dalyje jis aiškiai rių, kurie pasikėtino mokė S
Adresas:
galėjo prisidėti prie išaiški giau yra jį išskirstyti ma prakalbos* į kurias susirinko ir įtikrinaneiai pasakojo ko ti nuolatines duokles Lietu
g
“VYTIS”
nimo apsvarstomųjų daly žesnėmis. dalelėmis, kuopų pusėtinas žmonių būrys.
kių naudų turime skaityda vos naudai iki karės pabai Į 1800 W. 46 St.,
------- ::-----Chicago, III. |
kų.
Pirmiausia, vietos klebonas mi gerus laikraščius ir ko gai. Kiti žadėjo prisirašy
sekretoriams.
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- =
Pernykščio Seimp proto
kunigas Ig. Abromaitis, pra kia blėdis bedieviškų spauz- ti sekančiame susirinkime.
Tapo
įneštas
ir
priimtas
S
tink
ir remk tų idėjų isreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždą- =
kolas tapo priimtas su
kalbėjo keletu žodžių, persta- dinių.
Pasibaigus
prakal

V.
Vincaitis.
: vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti =j
dviem mažomis pataisomis. sumanymas padaryti vicose tydamas kalbėtojų p. A Sut
S
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- =
Kadangi kasos globėjai ne- kuopose vienoda kningvedy- kų. Svečias kalbėjo apie spaux
vos reikalų.
. ..)!■ . .1., :•/( . , •
pribuve-Seiman ir neprista stę, bet nespauzdinti tam dų,< «•
apie socializmo teorijas,
mmmmiummimiiHimniiimmtniitiHiiiiiiinnitiiiMiHiHiiiititttntHHHtttiiuiin
MAITYKITB Mt PLATMKfTS
tė savo raporto apie valdy tikrų kningų, o tik parinkti ir t.t. Vienas vyras gerokai
bos veikimų ir kasos stovį, iš parduodamų pramoninių iTikaušęs, kampe stovėda
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
tai kilo sumanymas Seimų kningų atsakančiausių tipų mas buvo bemėginęs kelti
Laikraitj
užbaigti ir sušaukti kitų ne ir jį įteikti kuopoms, reika trukšmų, mat nabagui pagailo
paprastųj į, kuriame butų laujant, kad kiekviena užsi socialistų, kuomet p. Sutkus
Lalkraitls leidžiamas Kunigą MariĮemį ChicagoĮt,
“DARBININKĄ”
atpildytas šitas trukumas. mokėtų už kningų ir išmok ėmė jiems kailį perti. Pono
eina du kartu | menesi
i
>
*
•
■ - --- ■
Apie tai ėmė kalbėti dauge tų jų vesti. Viena kninga A. Sutkaus naudingų išve
tA UTARRINRAIS. KCTVtRGAft IR RUR ATOMU
lis delegatų ir iš jų kalbų turi būti posėdžių protoko džiojimų visi atidžiai klausėsi,
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
Jame rasite žinių iš viso pasaulio. ■
paaiškėjo, kad Seimo atidė lams, kita sąnariams ir jų išskiriant kelius girtuoklius.
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius g
jimas butų didelis draugijos įmokesčiams.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
Laike prakalbų buvo platina
ir kuopų apsunkinimas, o Antgalo kalbėta apie su ma katalikiška literatūra.
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama *
KATNA METAMS: $1,00; vieno
numerio — 5c.
M,
nėra reikalo tų daryti, ka tartį, visų lietuviškų katali Braddocke reiktų surengti
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už
rPrenumeratos Kaina:
dangi valdybos kningos kiškų spaustuvių ir išleistu
\
-.
•
*
smarkias prakalbas ir apie
pavienius numerius po 2c.
$3 00
Tris Kartus savaitėje metams
tvarkoje, o kasoje maža pi vių Amerikoje. Pavesta val
girtybę.
Adresas:
s
$1.50
Vieną kartą savaitėje
’*
nigų. Tada tas pats kalbėto dybai, kad ji tuomi pasirū
99
V.
Vincaitis.
$4 00
Bostono apielinkeje
“TIKYBA IR DORA“
jas, kuris buvo sumanęs pintų.
99
s
.
.
$4.25
Uirubežyje
In
valdybų
3917-18
me

Seimų atidėti, atsiėmė savo
1631 W. North Avo.
Chicago, III.
V
3c.
Vienas numeris
NASHUA,
N.
H.
tams
tapo
išrinkti:
Pirm.
projektų, jo vieton patarda
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos
Reikelnkite pes tiestu erte
\ *
mas, kad taptų išrinkti du kun. P. Lapelis, pagelbininženklelį.
delegatai, kad juodu peržiū kė p. Gylienė, sekretor.. p. Vyčiai puikiai darbuojasi.
___________________________________
“DARBININKAS” S
rėtų kningų ir pinigų stovį, Tumasonis, iždininkas p. Nors nesenai čia susitvė
rė vyčių 20 kuopa, bet sa
ir kad išduotų Seimui apy Nausėda
PASISKELBIMAI “DRAUGE" ATNEŠA
242
Broadway,
So.
Boston,
Mass.
vo
veiklumu
jau
gali
gero

Revizijos komisija:
skaitų po pertraukos, t. y.
GEIty PELNĮ.
.
p.
Stef.. šatkauskaitė, p. kai pasidžiaugti. 17 biržeapie 1:30 vai. po pietų. Tam

Auksuoti Rožančiai

“VYTIS,,

V v*

“TIKYBA ir DORA”

LIET. VYČIU CHICAGŪS APSKRIČIO IŠVAŽIAVIMAS

LIEPOS

1917

Mount Forest Miške
Willow Springs, III.

(Ten kur pernai buvo)

Sis išvažiavimas bei gegužinė bus tokia, kokios dar nebuvo.
Nes bus žaislų-žaislai, garsių dainų, dainavimų, lenktynių, atletiškų žaidimų ir daug visokių įvairumų ir naujanybių.
Beja, atsiminkite, kad šiame išvažiavime dalyvaus L. Vyčių Chic. Apskričio Choras. Jis linksmins ir džiugins visui ten esanius. Bus skaniausių užkandžių, naminių gėrimų ir kitokių
magurių. čia visi gėrimai ir linksmumai negalima išskaitliuoti.
A
Ii
‘
* *****
Taigi visi Lietuvos Vyčiai ir Vytės su draugais Chicagos ir apielinkės kuoskaitlingiausiai kviečiami dalyvauti šioje gegužinėje! Pašaliečia, nevyčiai bus priimami tik tiek, kurie
atvažiuos su pažystamais Vyčiais.
t
f
*
«T |
« M'*’-“
Važiuojant chicagiečiams reikia imti Archer Cicero karus ir važiuoti iki sustęja. Paskui imti Willows Springs karus ir važiuoti iki Mount Forest.
Išlipus iš karo reikia eiti
po kaire į kalnelį, kur bus iškaba su parašu ir du žmogų stovės sn lietuviškomis vėliavbmis.
t i
*4
Kaikurios kuopos važiuos dideliais automobiliais. Kurie norėtų važiuoti automobiliais, bet negalėtų prisidėti prie artimiausių, tai tegul tie kreipiasi žemiaus paduoto n vieton, arba
norėdami by kokių informacijų kreipkitės prie A. LINKUS, Telefonas — Yards 130. \
1
Jei butų lietus, tai visi Vyčiai kviečiami j Sv. Jurgio Svetainę. Tenai bus piknikas visą dienų.
)
•
***
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” "DRAUGAS”

I

'

Panedėlis, liepos 2 d. 1917.

SaVO gerb. klebonol. PaiaAkau savo pusbrolių Povilo Ir chlzuott nereikia. Kreiptis Šiuo ad
Tai buvo Emilija Ramušau-'va, tėvynė musu.” Publika MOKSLO METO UŽBAI klaUSytll
v
.
. , .
®
ĮLludvlląo Kizrnių. Paeina iš Kauno resu:
PaiMvėžio pavieto, Pasvalio pa
KUN. PR. AUGUSTAITIS,
skiutė. Reikėjo gėrėtis jos tu dainų išklausė stovėda - GIMAS PARAPIJINĖJE žodžių ir leistų savus vaike gnb,
vapi jos, Šimonių kaimo.
Jie patys, 414 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.
MOKYKLOJE
DIEVO
AP
lius
į
augštesnias
mokyklas,
ar kas kitas apie juos žinote mel
balso įgimtu gražumu, jos nia.
Reikalauju gerų atsakant) vargo
džiu pranešti šiuo antraSu:
o
ypač
katalikiškas.
Gal
ne

VEIZDOS
PARAPIJOJ.
nininkų mokanti vesti chorų ir mo
MATEVŠA8 ZDANEVIČIUS,
(mokėjimu jį valdyti ir jėgos Pasilinksminimo prograkyti valkus.
Rochester. N. Y.
vienas ir neviena iš jų pasie 857 North St.,
KUN. J. JONAITIS.
didumu, kadangi draugėms
pasibaigus Aušros VarOmaha, Nob.
PaJIeSkau
darbo
už
zakrastljoną
inuduodant miegą, ji visą
klebonus ir mokyklos glo Mokslo metų užbaigimo iš kus augštesnį mokslą, atne geroj parapijoj, nes aS esu labai ge
patyręs ta darbą per 4 metus.
FARMOS! FARMOS!
laiką dainavo. Sukilusios v-jns pasajęg susirinkusiems kilmė buvo birž. 24 d. t. y. štų didelę naudą Dievui ir rai
Ir talppat galiu mokyti vaikus lietu
viškai,
arba
kitaip,
esu
pabaigęs
Lie

Tėvynei.
Neužmirškite,
gim

Gera proga. Parsiduoda 72 ak
mažytės artistės Pasak°.j08b prakalbą apie mokyklos sto nedėlios' vakare, mokyklos
tuvoj mokyklę.
Tokiu budu kam
rų
farma, 50 akrų ariamos, 4 ak
butų
reikalingas
toksai
žmogus
mel

dytojai,
savo
klebono
žodžių
Pirmadienis: 2 liepos. Šv. ką katra neva sapnavusi • j* prakalbos paaiškėjo, svetainėje.
Žmonių tiek
džiu kreipties sekančių adresu:
rai
apsodinta bulvėmis, 6 akrui
M.
Marijos Panos atsilanky Tokiu budu susidarė visa
lietuviškoji Aušros daug susirinko, kad nebuvo ir kaip įmanydami stengki- 4825 Campbell V.Avė.,
Chicago, III apsėta avižomis,
5 akrai apsėta
mas pas Elzbietą. Tą pa eilė mažyčiu meilių, links- .yarfy mokykla yra oficialiai vietos ir statiems. Daugybė ties leisti savo vaikelius Pajieftkau Juozapa Ir Agniefikos rugiais, 5 akrai apsėta dobilais
pirmiau gyveno Chicago ir pora akrų apsodinta visokio
čią dieng šv. kankintinių muciu monologų. Atbėgo ip, pripažinta, kad patenkina stovėjo lauke ir žiurėjo pro augštesnian mokslan. Leis Klevincklu
11. o dabar girdlejau gyveno Westvl- mis daržovėmis.
Geros triobos.
darni
savo
vaikelius
į
doras
lle III.
Proceso ir Martino, taip gi berniokas, paklausti, ką mer vįešpatijos programą, kad langus. Nemažai grįžo_ir na
Meldžiu atsiSaukti sekančiu adreslu. Dvi ir pusę mylios nuo miesto.
šv. Vitalio.
Ambrozaltė
Upelis bėga per farmą, aptver
gaitės veikia, bet jis £rc>if mokslo žvilgsniu stovi lygio- mo, negavę vietos svetainė mokyklas, daug gero pada 1441 So.Pleclada
49th Ct.
Cicero, III.
rysite
sau
ir
savo
tautai.
ta dratais. Kaina už tą farmą
je.
pranvko.
Jos
gražiai
su
mumig
su
v
į
e
g
om
į
s
viešpatijos
Antradienis: 3 liepos. Šv.
REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ. yra $2,500, įmokėsite $500 — dau
Jus patįs suprantate, kad Mokame
augSčiausių kainų. Turime giau nereik mokėti per tris me
Irenėjaus, Anatalijaus, Tri- zika pavaikštinėjusios, dai- inokykiomįs Taigi užbnigu- Šių iškilmių vakarę vai tauta be inteligentų negali geriausias
pardavojimo propozicijas
kučiai išpildė sekantį progPo trijų metų dar turėsi 4
nuodamos,
pranyko
už
scesie
ji
tą
mokyklą
turi
teiChlcagoje............................................................ tus.
fono.
ilgai
gyvuoti,
ji
turi
mirti.
sietus
išmokėti likusią sumą. La
ramėlį:
pirmiausiai
choras,
Klauskite
P-no
ZEWERT,
nos Rra
šę be egzaminų stoti į vieš
Room 725, 111 W. Washington St., bai puiki vieta.
Atsiliepkit grei
Todėl
pasistengkite
savo
susidedantis suvirš iš šimto
Chicago, III.
Tada
K.
Gasilioniutė
reištu
laiku
ypatiškai
arba per laiš
patijos augštasias mokyklas
MOKSLO METŲ ,
tautos
gyvybę
palaikyti
ir
bernaičių
ir
mergaičių,
su

ką.
Turime
šimtais
kitokių far
Vargonininkas snprantantis savo
kiai ir drąsiai, puikiai išmo (high scliools) ir visas kataamatų ieško vietos.
Gerbiami kle mą.
UŽBAIGA.
ją
sutvirtinti,
leisdami
savo
dainavo
“
Greeting.
”
Paskui
kusi, deklamavo Prano eiles likiškasias kolegijas. Mo
bonai malonėkit kreiptis ant šio ad
M. J. AUGULIS, Lith. Colo.
vaikelius
į
mokslą.
Už
tai
reso :
sekė
lošimas
“
Fabiolė.
”
Vi“Gausa”, Director,
“Ar girdi?” Paskui moki kykloje taipgi yra ir amatų
IGNACAS PODGAISKIS.
c__ .___
Aušros Vartų Parapijos
Jums
Dievas
užmokės
ir
1
ri

877 Cambridge st.,
E. Cambrldge, Sanbom f ompany,
si
dalyvavusieji
lošime
nys P. Savickas ant smui- [mokslo skyrius su įtaisyEagle River, Wiss.
llass
Mokykloje.
ko išpildė “Martha” (Flo- mais. To skyriaus vedėjas pildė savo roles kuopuikiau-| tauta bus dėkinga. Nėra taip Tuojau reikalingas vargonininkas.
x
™
v
tow’o(. Jam pabaigus susi-'vra augštus ‘techniškuosius šiai, bet visų vardų negaliu sunku vaikus leisti mokslan, Algos 160.00 ir lnelgos. Reikia sacristljonautl. Geri vargonai. Kreip
Ketverge 28 birželio 7:30 rinko pilnas mokyklos cho- mokslus baigęs p. Žaldokas. jšvardyti, nes perdaug, laik- kaip mes sau išsivaizdina- ties pas:
Dr. ROVILIS ŽILVITIS
vai. vakare atėjus į p. Met- ras, didesnieji su mažesniai-Kun. Serafinui užgaibus p. raštyj užimtų vietos; todėl me. Tame reikale reikia tik
REV. J. MISIUS,
•
EIsworth, Pa.
Lietuvis Gydytojas Ir
noro ir pasistengimo ir dau
ladažio svetainę jau kątik ga siais, ir padainavo “Ant tė- žaldokas pasakė labai turi- paminėsiu
Chirurgas,
,.
.v tik tų, Tkurie
* k
•
Reikalingas tuojaus vargonininkas
lima buvo įtilpti: tiek buvo velio dvaro,” “Šviesi Nak-:nįngf% aiškią, gerai apdirbtą ?.iaU Pažymėjo. Is bernai geliui tai bus galimas daly mokantis
tikrai gerai vesti didelj, ,1d- ,
S20S S. Halsted St.,
Chicago
o vintą bažnytini chorą.
Alga raė- •
Tel. Drover 7179
ių pasižymėjo
sekantieji kas. Kaikurie iš jūsų prisi nėšiui
žmonių prisirinkę. Kokioms tis,’ ‘Prasvydo,’ “Per girę įr naudingą prakalbą apie <>lu
pasizyme-10 Sekantieji:
$60.00. Jelgos geros. Zakki- Į
penkioms minutėms praslin girelę,” “Vai, kaip mes techniškojo lavinimo reika- A. Luknickas —Sebastijono žiūrėkite savo vaikučių ga stijonautl nė vaikų nuolatos kati- ,
kus p. Pocius trumpai pa ėjom” ir “Merrily sings thc'jn.
rolėje, J. Astrauskas—Kor- bumams, o pamatysite, kad
vino ir J. Bireckis — karei jie tikrai verti mokinti. Jei
skelbė susirinkusiems tos iš miller.”
Išėjo Iš Spaudos
kilmės programą. Uždanga ! Pusiau devynių tapo ap Aušros Vartų mokykloje vio; iš mergaičių pasižymėjo gu tokių vaikučių kiek galė
“APMjCTTMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS”
lui pakilus išvydome sceno garsinta dešimties minučių šiais mokslo metais buvo sekančios: O. Bernotaitė — dami neleistumėte toliaus
Dvi stambi knygi, po 500 puslapių.
je būrelį vaikučių (bernai pertrauka. Rūpestingi ir 260 vaikų. Tą mokyklą vedė Fabiolės, A. Fretikaitė — mokslą, neduotumėt išsivy
Drįstat audeklu apdarytos ................................................... $8.00
0
Popieros viršeliais ........................................................................... $2.59
•
penkios
seserys-mokintojos
styti
jų
gabumams,
tai
sun

Agnietės, M. Petkiutė—Syčių ir mergaičių). Jų šven jmandagus šeimyninkai, paS
DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
tadieniai rūbeliai buvo skai-|rapįjog komiteto nariai, vai Šv. Kazimiero Kongregaci ros-vergės ir A. Smitaitė — kiai nusikalstumes jiems pa
s
Audeklu
apdarytas ...................................................................... $1.00
tiems ir šmonijai.
stus, jų jauni veidukai pilni gino svečius šaldytais saldu- jos. Giesmių ir muzikos mo Cecilijos.
2o
Popieros viršeliais .................................
$0.75
kino
p.
Pocius,
amatų
mok

Lošimo
pertraukose
dar
Čia
šiamet
baigė
mokyklą
ro
/Galima
Jąs
gauti
“
Draugo
”
spaustuvėj,
1800
W.
46th
St.,
Chicago,
m.
linksmybės. Vaikučių buvo mynais. Trumpytė pertrauslą
p.
Žaldokas.
Jis
apėmė
ir pas Kun. A. Stanlukyną,
26S4 M’est. «7th St.,
Chicago, III. e
sekantieji dalykai buvo iš ir gavo dipliomus sekantie
daug, bet tai tebuvo tik jau-ka rodėsi ilga, nes svečiai
o
šitą
srytį
tik
prieš
patį
galą
pildyti: D. Poncevičaitė, gal ji: A. Leknickas, J. Bauziuniaųsieji mokyklos skyriai. (įdomavo, kokių gražumų
mokslo metų. Mokyklos už kokių šešių metų mergelė, kas, P. Vainauskas, J. As
Jiems vadovavo p. Pocius. ; bus toliau.
Telefono HcKinley 17(4
Jo iškalbingas smuikas! Tuo po pertraukai moki- baigimo diplomus gavo padeklemavo ‘Piller Fights,’ trauskas O. Bernotaitė, A.
Dr. S. Biežis
padavė pirmąjį balsą. Tą nyS p gaviekas deklamavo Pranciškus Savickas, Sima- Br. Poncevieiutė, irgi maža Freitikaitė, A. Petkiutė ir
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Dr. *. K, RUTKAUSUS
nas
Žibąs
ir
Ona
JanušausOfisas 2S50 S. Leavitt St.
mergelė,
labai
gražiai
padai

S.
Putramentaitė;
-apart
to
pagriebė pora dešimčių ku-(prano ciles “Nesididžiuok.”
Gydo visokias Ligas
Valandos 4—6 ir 7—9
dikių balsų: “Kukurieku, jpaskui mergaitės pašoko kiutė. Kada tie dipljomai navo “Apples for a Penny,” dvi mergaiti, Alek. BerecTel. Canal 3877.
•457 U Wnten IM.
ku*u V. U iiliit
gaideli, gaideli! O kur eini, j graŽŲ įr įigą gokį su lazdu tapo jiems įteikti, mažytės akompanuojant A. Petkin- kaitė ir M. Venckiutė, ku
berneli?” dainavo kūdikiai. tėmis, vadinamą Wand draugės atnešusios dovano tei pianu; A. Fretikaitė jau rios suvirš du mėnesiu atgal
Pirm keturiasdešimties me Drill. Kas nori gali jį vadin jo dar po didelį gyvų gėlių smingai ir sujudinančiai pa buvo išvažiavę į Šv. Kazi
AKTS E6ZIMHHHI1IAMAS
sakė “Tėve musų,” maži miero vietuiolypą mokyties
tų, kol Veiverių seminarija ai gimnastika, bet žinia, kad pundą.
dar nebuvo surusėjusi,’jos ribos tarp šokio, gimnasti Prasidėjo dovanų dalini bernaičiai ir mažos mergai iš musų mokyklos, irgi gavo
buvusieji auklėtiniai, Suval kos ir apeigos beveik gali mas. Geriausias kiekvieno tės išpildė su tam tyčia pri dipliomus.
Kas turite silpnas akis Ir trum
kijos mokintojai, mokinda būti išdildytos. Įdėjus daug
taikintomis' damomis žaidi Už vaikučių mokinimą ir
pą žiūrėjimą arba galva skauda
skyriaus mokinys arba mo
nelaukite ilgai, bet atcitlkite pas
mą (drilių). Pirmieji išpildė jų išlavinimą išpildyme
vo tėvynėje vaikučius tos nuoseklaus artistiško įvai
mane.
Aš Jums duosiu rodą Ir
pririnksiu akinius. Už savo darbą
pačios prastutės lengvutės, rumo į gimnastiką, ji tampa kinė gavo pirmąją savo sky “Mes esame muzikantai,” o programo didelė padėka
MOKYKIS KIRPIMO IR
gvarantuoju arba pinigus sugrą
kūdikių gabumams pritai šokiu. Dėlto ir Wand Drill, riaus dovaną. Kadangi sky mtros—“Gulimo valanda.” priklauso seserims mokyto
DESIGNING VYRIŠKŲ IR
žinsiu.
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.
dų
yra
astuoni,
tai
aštuone

PETER. A. MILLER
kytos dainelės. Jijė priminė taip kaip jį išpildė Aušros
Laike visos programos trau joms, o taip pat ir gerb.
"
2128 West 22-ra gatvė
Musų sistema ir ypatiškas mo
daugeliui susirinkusiųjų ir Vartų mokyklos mokinės aš tas mokinių gavo po tokią kimosi susirinkę žmoneliai klebonui už parupinimą se kinimas padarys jus žinovu ) trum
pą laiką.
tolimą Lietuvą ir senus sa vadinu šokiu, geriausia to dovaną. Antroji mokslo do užsilaikė
kuoramiausiai. serų
Mes turime didžiausius ir ge
vana duodama tik tam, kas Vien tik laika nuo laiko Apart savųjų kunigų į mi riausius
vos kūdikystės laikus. Tas žodžio prasme.
klrplmo-designing ir siu
skyrius, kur mes suteiksime
Tel Dmvw TMI
pats mažyčių choras dar pa Negalima buvo nematyti iš visų dalykų turėjo laipsnį gausus delnų plojimas per nėtą vakarėlį atsilankė ir vimo
praktišką patyrimą kuomet jus
dainavo “Saulelė tekėjo.” iš pat pradžių, kad menas nemažiau 85 iš 100. Užsipel- traukdavo tylą.
gerb. kun. Baltutis iš Chi- mokysitės.
Dr. C Z. Vezelis
Elektra varomos mašinos musų
nusių
šitą
dovaną
atsirado
Užsibaigus
programui
tas
uotu via DBrmrAS .
eago Heights.
Mažiem dainininkam ir labai augštai stovi Aušros
siuvimo skyriuose.
i Talaadoa: ano 8 ryte iki • vak
Jus
esate
užkviečiami
aplanky

Prasčiokėli*’ ti ir pamatyti musų mokyklą bi
Nedėliotais pagal eutarimą
dainininkėms
nuriedėjus Vartų mokykloje. Ir mažie 46. Tokių mokinių, kurie per pats choras, kuris išpildė
4718 8o. Aidilaa/ Ava
ištisus
metus
už
pasielgimą
“
Greeting,
”
vėl
sudainavo
te laikų — dieną ir vakarais ir
ji
ir
didesnieji
vaikučiai
išnuo scenos, p. Januškiutė
art 47-toe gatvėe
gauti speciališkai pigią kainą.
tė vaizdingai ir raiškiai dek- mokyti ne vien dainuoti, bet turėjo pilną laipsnį, tv. 100, dvi daini: “Star Spangį ed”
Patrenos daromos pagal Jūsų
mlerą — bile stailės arba didžio,
atsirado
8;
paskui
buvo
27
ir
“
Tegyvuoja
Lietuva.
”
ir
puikiai
valdyti
balsą,
dvi
lamavo žinomas “Draugo”
Jauna popa priversta parduoti
nHiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiii
iš bile madų knygos.
$160.00 vertės seklyčios setą už
skaitytojams eiles “Tėvy mergaiti: J. Budreekaitė ir iovanos tiems, kurie nei Paskui sekė gerb. klebono $30.00.
S
JOSEPH O. W0L0N
Stalas ir 6 kėdės už $20.
nėn kreipk domą.” Paskui K. Gasilioniutė gerai skam- yienos dienos neapleido mo M. Krušo graži pamokinan l)ivonas, kamoda ir Plieninė Lo
LIETUVIS ADVOKATAS
I5TET1
jaunntė J. Budreekaitė, gra- bina pijaną, o berniukai gro kyklos. Kas dėl ligos yra ti ir raginanti prie mokslo va, $225.00 Vietrola su rekordais
Kamb. 324 National Life Bldg.
$50.00, Pianas vertės $800.00
29 So. LaSalle St..
žiai pasveikinusi publiką, ja sifitiiku. P. Savickas, J. nors vieną kart, neatėjęs prakalba. Kaip tai butų ge už
118 N. La šalie gatvė
pardnodamns už 200.00. Rakan
S Vakarais 1566 Mllwaukee Ava.
mokyklon,
tas
šitos
dovanos
rai
ir
malonu,
kad
tie
tėvai,
nubėgo nuo scenos žemyn Reikauskas, S. Kiršas, B.
dai vartoti tik 90 dienų.
Central 6390
J. P. Kn^nickn, pirm.
Rastdence Humbold 87
ja:
prieš City Hali
pas pijaną ir sumaningai Stakenas, sudarę smuikų negauna. Ant galo buvo 13 kurių vaikučiai šiamet bai Rezidenei
Kambarys 418-417
3019 Jaekson Blvd.
CHICAGO. IL.
paskambino “Flotver Ilairv kvartetą išpildė Grcenwaldo vaikų gavusių dovanas už gė šią pradinę mokyklą, pa- Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Waltz” (Floris). Jai pabai “March” ir p. Pociaus “Mo ką nei vieną kartą neaplei 0EE
38
gus mokinys J. Reikauskas, čiutė mano,” “Vai kad aš do Mišių šiokią dieną.
pasistatė ant scenos gaidas pas. močiutę buvau.” Tuo Kun. Serafinas teisiu gir, kaip drąsus artistas, ant po jų K. Gasiulioniutė ir J. pažymėjo, kad metų užbai
smuiko išpildė Grecntvald’o Budreekaitė keturiomis ran gimo iškilmės nėra egzami
komis ant pijano išpildė nas, iš jų negalima matyti,
“Polka.”
Tik štai iš dešinės pusės Perry ’o ‘ ‘ Cedar Brook. ’ * kaip mokslas eina mokyk
scenos pradeda eiti mažytės Paskui šeši bernaičiai atli loje. Bet kad jis Aušros
mergaitės, mažomis baltutė ko gerai išmoktą ir sunkų, Vartų mokykloje eina gerai,
/tansdlname
PIaItatns,
TikIetus
reikalaujantį
jėgos
ir
miklu

tai
parodo
oficialis
Chieagos
mis pagalvėlėmis nešinos,
OAMI SANTOS KAVA.
perstatymams, ba
liams,
piknikams
apsivilkusius ilgais iki že mo indijonų šokį “Indian mokyklų valdybos pripaži
Visur parduodama po 28c ir
Ir tX; Programus,
mei baltais kaip sniegas Club Drill.” K. Gasiulioniu- nimas. Už tą priderantį mok
Konstitucijas,
Ir
po 80c
kitus spausdinimo
marškinaičiais. Muzikai gro tei paskambinus Ficld- slo vedimą turime būti dė
darbus.
tl
ii
RYŽIAI
COCOA
jant jos apėjo didelį ratą, bouąe’o “Eastcr Dawn” kingi Šy. Kazimiero Sese
Darbus atliekame gražiai, greitai Ir
pigiai.
sustojo veidukais į publiką prasidėjo operetė “Pumpu rims. Būdami metų užbaigos
12e vertAe.
•alyvine .o
Musų spaustuvė pripildyta naujausio
psreMnods
bent kokia.
rėlis.
”
ai
iškilmėse
patįs
matėme
ir
mis mašinomis ir naujausio styliaus
ir uždainavo “Good Night’
1-1 sv.
raidėmis
::
::
u
::
ii
(labanakt). Dainavo visos Apie tą mažą operetę rei girdėjome, kad dainos ir
Pa vėčius mums savo bile kok| spau
1644 mChleaaasv.
81«W. 2ksd st.
> OBTH IM
kartu, ir kelios po vieną kėtų pakalbėti skyrium. Čia muzika, tas taip kilnusis,
dos darbą nesigailėsite
t:
::
t:
408 W. Btvletan s*.
M12W. North av.
SOUTH 81DB
190 W. Nerth av'
1217 8. Halsted M.
8082 Went*orth av
2840 Liaeeln av.i I
skyrium, paskui, pasimetu- tik pažymime jos gilią pat taip lavinantis žmogaus sie1812 8. Halsted et.
8427 8. Haletad st.
DRAUGAS
PUBUSHING
C0.
1818 W. 12th st4728
8.
Ashlaad
sv.
8418 N. Ctark St.
riotišką
prasmę
ir
sutartį
ą
menas,
viešpatauta
vi
e?
sios pagalvėles ant žemės,
sugulė gražiai. Visa scena senosios veikėjų kartos, jau patauja minėtoje mokyklo
1800 W. 46th St.,
Chicago, Illinois
išrodė lyg apsnigta dirva; pasiekusios senatvę su jau je. Už tatai tėvynė dėkinga
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
tik plaukučiai lyg aukso nąja gentkarte, visuomenės p. Pociui, o už visą mokyk
Ant Duri|, Leotiį Remij Ir Stegtnto Peplaroe
kupsteliai geltonavo tarp viltimi. Po tos operetės vi los vedimą didelė padėka
CARR BROS. WRECKING CO.
tos baltumos. Viena mergai sas mokyklos choras padai priklauso klebonui 'kun. F.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
tė likosi stačia ir dainavo. navo “Ameriea” ir “Lietu- B. Serafinui.
3B

Apskelbimai

TAI MUSŲ DARBAS

14c

