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Rusai paėmė apie 11,000 nelais
vi] Galicijoje

Užpuolimai pradėta Rumunijos jr
Kaukazo frontuose

• • *

Hindenburgas skubinasi rusų 

frontan

keletą atakų 
pozicijas palei

_____ ĮDistan. Šiaurv a karuose
Husams teko 7 sunkiosios,nuo Sepne musų priešaki- 
armotos; Berlyne sakoma, in®s sargybos, po energin

HUSAI PAĖMĖ MIESTĄ kai atliko 
IK 11,000 NELAISVIŲ. i prieš musų

rusai atmušami.

Petrogradas, liepos 3. — 
Rusų kariuomenė pirmuoju 
savo užpuolimu paėmė m. 
Koniuchy, Galicijos fronte. 
Podraug nelaisvėn paėmė 
164 oficierius ir suvirs 10,- 
500 kareivių.

, Beto Koniuchy apylinkė
se rusams teko 7 sunkiosios 
armotos.

gam turkų vijimui, pasiekė 
ežero Deribar apskritį ir 
ten susirėmė su priešininku, 
kurs gina vieškelį, einantį 
į Panjwin.

HUSAI PAĖMĖ TURKŲ 
TVIRTOVĘ.

Petrogradas, liepos 3. —
Rusai nepertraukia užpuo-

,limo Kaukaze prieš turkus 
ir briaujasi pirmyn.
• Rusų raitarija besivyda 

Berlynas, liepos 3. — Čio- ma Į)(-gan(qUS turkus paėmė 
nai oficialiai pranešama, inįestelį Eugidja, gulintį į 
kad liepos 1 d. rusai paėmė gįauTįus nuo ežero Deribar. 
Galicijos miestelį Koniu-,gg |0 rusams teko turkų 
eby, bet rusų tirštomis ^"tvirtovė Kalamirivan, piet- 
liumnomis atakos atremtos ryįUOSe nuo f() paties ežero.
ir rusai panešę labai dide-* ' .______________
liūs nuostolius.

Washington, liepos 3. — 
Rusijos karės ministeris 
Kerenskii pirm trijų savai
čių buvo pranešęs šios ša 
lies vyriausybei, jogei rusų 
armijų ' pirmasis didžiulis 
užpuolimas prasidėsiąs lie
pos pirmomis dienomis.

Valstybės sekr. Lansing 
todėl vakar pažymėjo, kad 
Kerenskii sugebėjo peror
ganizuoti ir sustiprinti savo 
armijas, ir kad Kerenskii 
už tai yra vertas pilno pa
sitikėjimo.*

RUSAI PRADĖJO DI
DELĮ UŽPUOLIMĄ.

HINDENBURGAS SKU
BINASI RUSŲ 

FRONTAN.

.Amsterdamas, liepos 3.— 
Iš Berlyno gauta žinia, kad 
rusų atnaujintas užpuoli
mas kuone visuose karės 
frontuose supurtė vokiečių 
vyriausybę.

Fieldmaršalas von Hin
denburgas su savo štabu 
kuoveikiausiai apleido va
karinį karės frontą ir spe
cialiu traukiniu nudumė ru
sų frontan, kad ten visomis 
pastangomis kaip nors su
laikyti rusų briovimąsi.

NEKAS SPĖJIMAS DEL 
AMERIKOS.

CHICAGO, ILL. UTARNINKAS, LIEPOS (JŲLY) 3 D., 1917 M.
Entered aa Hecond C laša Matter March SI, 1SH, at ChlcafO, Illinois under ths Act ot M are h I, lITl.

ANGLAI SULAIKYTI 
TIES LENS.

i Berlynas, liepos 3. — Čio 
nai pusoficialiai pranešta, 
kad anglų briovimąsis prieš 
miestą Lens sulaikytas. Di
deli mūšiai seka.

NUSKENDO PRAN
CŪZŲ GARLAIVIS.

Paryžius, liepos 3.—Tarp- 
žeių jūrėse nuo įvykusios 
eksplozijos nuskendo pran
cūzų garlaivis “Himalava.“ 
Turėjo su savimi 204 ke
liauninkų. Iš jų 176 išgel
bėta.

GRAIKIJA MOBILIZUO
JA KARIUOMENĘ.

Atėnai, liepos 3. — Grai
kijos vyriausybė pašaukė 
kareiviauti 1916 ir 1917 m. 
rekrutus. Jie bus pasiųsti 
į Salonikus ir ten lavinami.

GYVENTOJAI PRIE 
LANKUS SAVO 

KARALIUI.

Paryžius, iepos 3.—Iš Is
panijos gauta žinia, kad gy
ventojai labai prielankus sa
vo karaliui Alfonsui. Aną 
dieną karalius viešai pasi
rodęs, ir
jam labai dideles ovacijas.

PRANCŪZAI ATMUŠĖ
VOKIEČIUS AISNE 

FRONTE.
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KAS BUS PALTUOSUO- 
TAS NUO PRIVERSTI 
NOJO KAREIVIAVIMO. 
WASHINGTON, liepos 3.

— Vyriausybes nusprendi
mu nuo priverstinojo karei
viavimo bus paliuosuoti se
kantieji asmpnįs:

r. Valst

RASINĖS RIAUŠĖS 
EAST ST. LOUIS’E.

EAST ST. LOUIS, ILL., 
liepos 3. — Rasinės riaušės 
čionai aršėja. Baltieji de
gina nigerių namus ir ši
tuos šaudo be pasigailėjimo. 
Keliolika nigerių jau nužu
dyta. Kiti nigeriai bėga įVisi Suv. Valstijų valdi 

ninkai, kaip valstijų, taip Missouri valstiją. Pasiųs 
teritorijų ir Columbia dist- ta daugiau milicijos. Arei
rikto.

Visi dvasiškiai.
Teologijos studentai. 
Tarnaują Suv. Valstijų 

kariuomenėje ir laivyne. 
Vokietijos pavaldiniai. 
Visi svetimžemiai neturį 

pirmųjų poperių.

tuojami baltieji už nigerių 
žudymą.

Vakar vėlai vakare mies
te paskelbta karės stovis.

East St. Louis, UI., liepos 
3. — Vakar įvyko rasinės 
riaušės, kuomet nigerių mi- 

Apskričių Ir miestų virši-’nia pradėjo grasinti baltie- 
'siems. Vienas poliemonasninkai.

Darbininkai, dirbą fede-

rališkose karės įstaigose. 
Muitinyčių valdininkai. 
Vedusieji ir turį vaikus,

arba vaikai, katrie turį už
laikyti motinas našles arba 
mažus broliukus ir sesutes.

Visi tie, katriems refigijii 
nes sektos drandžia karei- 
yiaųti.

- Į į * ?
“SALIN DŪMA!“

SAUKIA KAREIVIAI IR 
DARBIJRNKAI.

nužudyta ir 3 sužeista. Iš 
sužeistų gal vienas mirsiąs. 
Sužeista ir šiaip žmonių, ni 
gėrių ir baltųjų.
I Pašaukta milicijas kuri su 
policijos pagelba pradėjo 
riaušininkus nigerius areš
tuoti. Jau kelios dešimtįs 
jų suareštuota.

Čionai rasinės riaušės da
žnai pasitaiko. Rasė rasės 
neapkenčia ir todėl pasitai
ko susikirtimai ir sumiši
mai.

Kinijai sugrąžinama monarchija
Tai šaliai neišvengtina civile 

karė

Austrai lakūnai užpuolė Veneciją

KINAI NORI IMPERA
TORIAUS.

Washingtone gauta žinia, 
kad Kinijai grasia civilė 

karė.

Petrogradas, liepos 3. — 
Karės ministeris Kerenskii 
telegrafavo ministerių pir
mininkui Lvovui, kad rusų 
revoliucionierių y armijos 
stojo užpuoliman liepos 1 d.

Anot oficialio generalio 
štabo pranešimo, smarkus 
militarinis rusų veikimas 
seka kaip Galicijos, taip ir 
Užkaukazyj.

Pranešimas taip skamba:
Rusijos-Galicijos frontas. 

— Priešais Zlochov ir Brze- 
zanv (rytuose nuo Lember
go) pašėlusiai veikia artile-
_ • • _ 1n ja.

Rumunijos frontas. —La- 
muntelin kalnų apylinkėse, 
Karpatuose, musų artilerija 
sunaikino bėgantį priešinin
ko militarinį traukinį.

Kaukazo frontas, — Pan- 
jivin apylinkėse '(Turkijo
je, arti Persijos sienos) tur-

Chautauąua, N. Y., liepos 
3.— Čionai turėjo kalbą 
viena Londono laikraščio 
redaktorius Pomeroy Bur
tom Jis tarp kitko pažy
mėjo, kad kol Suv. Valsti
jos prisiruošiančios karėn, 
Anglija nuo karės sunkeny
bės gali suklupti. Ir jei 
tas įvyktų, tuomet Vokieti
ja karę laimėtų ir vargas 
butų Amerikai. Todėl jis 
patarė šiai šaliai kuovei
kiausiai ruoštis ir eiti pa- 
gelbon talkininkams, kol 
dar nevėlu.

SUV. VALSTIJOSE YRA
DAUG AUTOMOBILIŲ.
Washington, liepos 3. — 

Praeitais metais visose S. 
(Valstijose buvo užregist
ruota 3,512,996 automobi
liai.

1 Tos provincijos yra išti
kimos respublikai. Jų gy
ventojai sukilę 1911 metais, 
kuomet Kinijos pirmasis 
prezidentas Yuan-Shi-Kai 
buvo mėginęs pasiskelbti 
imperatorium.

Londonas, liepos 3. — Iš 
Pekino gauta žinia, kad 
praeitą subatą militaristai 
paskelbę, jogei sugrąžiną 
Manchu imperatoriui Hsu- 
an Tung sostą. Gen. Chang- 
Hsun pranešęs prezidentui 
Li, kad šis pasitrauktų iš 
užimamos vietos.

AUSTRAI LAKŪNAI UŽ
PUOLĖ VENECIJĄ.

Washington, liepos 3. — 
Suv. Valstijų pasiuntinys 
Reinsch iš Kinijos praneša, 
kad generolas Chang-Hsun 
ir kiti militaristai Kinų 
vadai pareikalavo dabarti
nio Kinijos prezidento Li, 
kad jis sugražintų Kinijai 
Manchu dinastiją.

Todėl Kinijoje pramato- 
ma civilė karė.

Monarchiją sugrąžinti 
reikalavimas pasirodė, kuo
met tarpe prezidento Li ir 
militarinių gubernatorių tu
rėjo įvykti taika. Po visų 
nesutikimų už ministerių 
kabineto pirmininko atšali- 
nimą militaristai galų gale 
pareikalavo prezidento Li 
sutverti koalicijinį kabįne 
tą? Prezidentas sutiko. Ir, 
rodos, turėjo viskas pasi-

Niagara Talis. N. Y., lie- baiffti ramiai; Tečiau m.ni- 
pos 3. - Vakar perdidis sugalvojo sugr»sin-
skaitlius žuvusių buvo pa
duotas. Paaiškėjo, kad su

Rymas, liepos 3. — Čia 
oficialiai pranešta, kad aus
trai lakūnai praeitą penkta
dienį išnaujo užpuolė mies
tą Veneciją ir artimiausius 
miestus Marano ir Chiog- 
gin* Bombos pamesta, ant 
namų. Žmonės nenukentė
jo. Prieš lakūnus smar- 
kion kovon stojo sausžemio 
batarėjos. Manoma, keli 
lakstvtuvai pažeisti.

Italai už tai austrams at
keršydami iš oro taippat a- 
takavo miesto Triesto pra
moninę dalį.

3. —
oreivių ir darbininkų at-. 

stovų tarybų kongreso dele
gatai per kelias dienas ap
kalbėjo apie anarchistų no
rėjimą suruošti čionai de
monstracijas, kad paskui iš 
to lengviau > pagimdyti 
kontrrevoliuciją prieš da
bartinę vyriausybę.

Delegatai po ilgų diskusi
jų nusprendė surengti ra
mią demonstraciją, kad už
bėgti už akių anarchistų no
rams.

Liepos 1 dieną tatai įvy
ko skaitlingas kareivių, da
rbininkų ir šiaip žmonių ė- 
jimas iš miesto į “Marsovo- 
je Pole,“ kur palaidotos re
voliucijos aukos. Demon
strantų priešakyj grojo mu
zika, buvo nešami parašai, 
kurie skambėjo: Šalin dū

lina ir valstybės taryba.“ 
“Šalin kapitalistai ministe- 
riai.“ “Liaudies kova už 
taiką.”

Vienas kareivių būrys ėjo 
su parašu: “Šalin imperija- 
listinė karė. Mtes norime 

visuose 
frontuose ir diskusuoti apie 
taiką.“

Paryžius, liepos 3.— O- 
ficialiai pranešta, kad išil
gai Hilles-Paissy vieškelio,
Aisne fronte, prancūzai sto
jo kontratakon prieš vokie
čius ir atsiėmė savo pozici
jas, kurias buvo praradę 
praeitą savaitę. Vokiečiai 
panešę didelius nuostolius.

VOKIEČIAI NIEKO NE
DARO IŠ TALKININKŲ.

Londonas, liepos 3. — Iš 
Amsterdamo pranešama, 
kad vokiečių laikraščiai 
plačiai komentuoja ir tie
siog ignoruoja Anglijos mi
nisterių pirmininko Lloyd 
George kalbą apie taiką, 
anądien pasakytą Glasgo- 
we.

Kai-kurie laikraščiai pa
žymi, kad jei ministeris 
taip atvirai kalba, tai Ang-' ginklų padėjimo
lija nori taikos. Tik netu
ri drąsos pasisakyti, kad ji
nai to norinti.

Girdi, ir Vokietija norin
ti taikos. Vokietija per- 
niai taiką buvo pasiulusl. 
Jei Anglija tą pasiulijimą 
atmetė, tegul jinai dabar 
siūlo taiką. Jei to nepada
rys, ją privers taikinties 
nardančios laivės ir narsio
sios vokiečių armijos.

Girdi, jau pagaliau Angli
ja pajuto ant savo kailio 
nardančių laivių veikimą, 
tai ir kalba apie taiką. ,

Ir galas žino, ką vokieffiaį 
apie save mano.

NIŲ.

ti šaliai monarchiją.
Gen. Chang-Hsun yra

Anhvvey provincijos milita-nuvirtusiu upėn gatvekariu, . . .....
žuvo 14 žmonių. Sužeistas,1™*8 gubernatorius ir mili- 
ir vienas Chicagos gvvento-,^ar*8^ partijos lyderis. Jis 

pasiuntė prezidentui Li ul
timatumą reikalaudamas

jas

IEŠKO UPĖJE DAU- 
GIAUS LAVONŲ.

Milwaukee, Wis., liepos 3. 
Ekskursijinis laivas “Chri- 
stopher Columbus“ vakar 
išplaukė į Monitovvoc, kur 
bus pertaisomas.

Vandens kubilas krizda- 
mas ant laivo, kiek sužino
ta, užmušė 15 žmonių.

Policija ’ tvirtina, kad u- 
pėje esą žuvę daugiau žmo
nių. Todėl narai ieško la
vonų.

PREZIDENTAS PA
SKELBĖ TAISYKLES.

sugrąžinti imperatoriui 
Hsun-Tung Manchu sostą, 
kurio tasai atsisakė vasario 
12 d. 1912 metais. Chang- 
Hsun pilnai paremia Shu- 
Shi-Chang, vaiko imperato
riaus globėjas ir buvęs mo
narchijos valstybės tarybos 
narys. Tą reikalavimą re
mia ir kiti buvusieji seno
vės valdininkai, panašus į 
buvusius rusų biurokratus.

Nėra žinių, ką preziden
tas Li atsakys į ultimatu
mą. Prezidentas yra stip 
rus respublikonas ir konsti- 
tueionalistas ir todėl spėja
ma, kad jis imsis aštrių 
priemonių prieš tokį pasi
kėsinimą — sugrąžinti ša
liai monarchiją.

Washington, liepos 3. — 
Prancūzijos miesto Nice 
viena gatvė pavadinta “Su
vienytų Valstijų“ gatvė.

Paryžius, liepos 3. — Ry
toj čionai bus didelės iškil
mės. Bus paminima ame
rikonų tautinė šventė liepos 
4 d. Paroduos ir Suv. Val
stijų kareiviai.

Paryžius, liepos 3. — Čia 
mirė pagarsėjęs portretų 
piešėjas Gandar. Gimęs 
1863 m.

DARBININKŲ SĄ GOS 38
KP. SUSIRINKIMAS.

Utaminke 3 d. liepos, Au- 
Bet podraug nėra žinoma, j šros Vartų parapijinės mo- 

kaip yra galingas generolas Į kyklos kambariuose, bus A.
Washington, liepos 3. —

Buvo keli parašai ir prieš Prezidentas Wilsonas pas __ ~ ______ __ _______ _
taisykles,^ kuriomis Į jJgun ?. yig. mį £ D Sąjungos 38 kp. su

sirinkimas.
Rusijos talkininkus

Demonstracija buvo be 
ginklų, todėl ir pasibaigė 
ramiai.

ISGINKLAVO SUKILĖ- 
.. LIŪS KAREIVIUS.

Petrogradas, liepos 3. — 
Karės ministerio Kerenskio 
įsakymu ištikimoji kariuo
menė apsupo 12 ir 13 divi- 
ziji šaulių, kurie sukėlė 
maištus i nenorėjo klausyti, 
ir privertė pasiduoti. Tai 
įvyko vienam karės fronte.

kelbė
turės vaduoto tarybos pa-1,.^^ jo Mjka.
renkant iš užsiregistravusių 
tinkamus kareiviauti.

BELGŲ KOMISIJA 
CHICAGOJE.

• Vakar Chicagon atkelia
vo belgų diplomatinė ir ka
rės komisija. Labai iškil
mingai sutikta. Svečių pri
ėmime dalyvavo ir majoraR 
Thompson. Šią naktį iške
liavo į Milwaukee, Wis.

lavimą. Bet yra žinoma, kad 
jis savo rankose turi stiprią

Visi nariai yra kviečiami 
ateiti susirinkiman, nes rei

kariuomenę ir veikiai galė-(kia pasikalbėti apie p-no 
tų apsidirbti su Pekino paė- Sčcsnulevičiaus prakalbas, 
mimu. į kurios įvyks 10 d. liepos p.

Pietuose nuo upės Yangt-
se sukilo visos provincijos.

Karvovskio svetainėje. 
Taipo-gi kviečiame visus

Prasidėjo revoliucija, kuo- susipratusius darbininkils 
met gyventojai nugirdo, įr darbininkes ateiti ir tapti 
kad šaliai norima sugrąžin- šios taip prakilnios ir nau- 
ti monarchiją ir tai dar ne- dingos organizacijos nariais 
pakenčiamą Manchu dinas-Į bei narėmis.
tiją. Valdyba.
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LIEPOS 4 DIENA.

Rytoj liepos 4 diena. Ši
ta diena Suv. Valstijoms la
bai svarbi. Šitoj dienoj šios 
šalies gyventojai pamini, 
kaip anuomet Suv. Valsti
jos, būdamos dar mažytės, 
silpnos po sunkios kovos su 
Anglija, atsikratė pastaro
sios jungę, ir pasiskelbė sa
vistovia šalim, vadinasi, ne- 
prigulmingęja viešpatija.

Pirm keliolikos metę ši
ta tautiškoji šventė visoj 
šalyj būdavo labai trukš- 
mingai paminima. Kaip 
parkuose, taip miestų ir mio 
stelių gatvėse buvo degina
mos priemoninės ugnįs, bū
davo šaudoma. Ir kas me
tai tie paminėjimai padary
davo daug nelaimių žmo
nėms, ypač vaikams. Dau
gelis jų palikdavo visam gy
venimui luiši — be kojų, be 
rankų, be akių. O kiek tų 
dienų gaisrai prarydavo žmo 
nių gerybių!

Galų-gale, ir tai dar nese
nai, žmonės susiprato, kad 
toks trukšmingas tautiškos 
šventės paminėjimas yra 
neprotingas. Visoj šalyj 
imta agituoti, kad ta šven
tė butų minėjama protin
giau, be žmogiškų aukų.

Miestuose, pav., viršinin
kų pastangomis uždrausta 
pardavinėti ir vartoti pa
vojingas priemonines ug
nis. Aštriai uždrausta iš 
revolverių šaudyti kadir tu
ščiais patronais. Ir taip ma- 
žu-pamažu į keliolikų metų 
neprotingas tautiškos šven
tės paminėjimas pakeista 
protinguoju.

Žinomas daiktas, tą įsi
gyvenusį iš senovės pratė- 
vių paliktą truksmą trum
pu laiku negalima išrauti 
su šaknimis. Bet šiandie 
liepos 4 d. visgi jau atvan
giau žmogui išeiti gatvėn. 
Seniau būdavo pavojinga. 
Reikėdavo gerai apsižvalgy
ti, kad negautum kokia

Tam tikslui jau pagaminti 
pienai. Visuose parkuose 
ir žaismavietėse, jei leis o- 
ras, įvyks skaitlingi susi
rinkimai. Bus prakalbų, 
dainų, gimnastikų ir kito
kių indomių pamarginimų.

Miesto majoras išleido 
metinę prokliamaciją į mie
sto gyventojus apie liepos 4 
dienos šventimų. Uždraudė 
gyventojams naudoties viso
kiomis priemoninėmis ugni
mis be specialio policijos 
leidimo.

Vidumiestyjc įvyks paro- 
davimas, kuriam dalyvaus, 
kaip sakoma, suvirš 100,000 
žmonių.

So. Chicagoj ruošiamas 
atskiras gatvėmis parodavi- 
mas.

Neabejojame, kad lietu
viai liepos 4 d. praleis kuo- 
ramiausiai. Prisidėdami 
prie Amerikiečių Siyentės 
kuo kas gali, jie nepamirš 
rytoj savo vargstančios ir 
badaujančios tėvynės. Ry
toj lietuviai pasirūpins su
mesti tiek aukų ant Lietu
vos aukuro, kad ateityje ir 
musų tauta susilauktų kas 
metai laimingai paminėti sa 
vo šalies neprigulmybės 
šventę.

SOCIALISTŲ PRO 
TAVIMAI.

Tie visi socialistų “pro
tavimai” pagalinus ir nc- 
protaujančiam suprantami, 
kad šiandie socializmas (o 
ypač dar lietuviškas) ne 
tik nesirūpina darbininkų 
reikalais, jų būvio pageri
nimu, bet juos išnaudoja 
kaip medžiagiškai, taip dva
siškai.

Todėl lietuviai darbinin
kai privalo šalinties nuo so
cialistų. Nes jie y- 
ra tikrieji visokio melo 
krepšiai. Gerą ir dorą žmo
gų jie apsiima pakeisti ne
doruoju, kurs netikėtų nei 
Dievui, nei žmonėms.

Tokie tai socialistų “pro 
tavimai”.

BLOGAI BUS IR PIENO 
PIRKLIAMS.

Lietuviškieji socialistai 
be paliovos giriasi, kad tik 
jie vieni turį blaivių min
čių apie viską ir todėl jiems 
sekasi labai daug protauti.

Lietuvių visuomenei gal 
nereik jau nei aiškinti, a- 
pie ką socialistai taip daug 
protauja ir ką jie gera yra 
nuprotavę.

Visupirmu jie sdvo dide
liu protavimu vadina aršią 
kovą prieš tikėjimą ir patį 
Sutvertoj.-}. Nors jų toji 
kova turi mažą reikšmę, nes 
tai nykštukų pasielgimas, 
visgi jie nuolat gauna pro
gos savo šalininkams 
žiopliams pasigirti, kad jie 
tuo protavimu “ pažangiuo
ju ”, sklaidą senųjų gadynių 
rukus-prietarus. Toks pro
tavimas, anot jų, tai jau la
bai didelis daiktas.

Paskui lietuviški socia
listai jau neprotaudami 
protauja, kad jie esą geriau
si darbininkų “užtarėjai”, 
beveik kaipir geradariai.

Bet ištiesų pažvelgus j 
tuos jų “protavimus” mes 
pamatysime, kad socialistai 
taip elgdamiesi ne tik ne
protauja, bet dar 1xj mažiau
sios gėdos atžagarei viau j a. 
Nūnai visas pasaulis gar
bina savo Sutvėrėją, sten
giasi įgyti nors menkiausią 
tobulybės laipsnį, šituo pa
saulio suiručių metu visą 
suraminimą ir viltį teatran- 
da tik maldose ir Dievo inei 
Įėję, gi socialistai, visa tai 
atmetę, antai ima giminiuo- 
ties su “monkėmis”, mėgi
na su šitais keturkojais su
tvėrimais užmegsti artime
snius ryšius.

Tatai ir stebėties nerci-

Suv. Valstijų maisto ad
ministratorius Hoover an
dai sušaukė konferencijon, 
Washingtone, didesniuosius 
pieno ir sviesto pirklius. 
Hoover jiems išaiškino, kad 
jie kuoveikiaus už pieną, 
sviestą ir kitokį iš pieno 
pagamintą maistą sumažin
tų kainas, kadangi dabar 
tos kainos peraugštos ir 
bėdiniems žmonėms tiesiog 
neprieinamos.

Pieno pirkliai tečiau ė- 
mė aiškinties, kad to nega
lima padaryti. Ir tai to
dėl, kad farmeriai perbran- 
giai parduodu pieną. Gir
di, farmeriai, gerus pinigus 
imą už kai-ves, kurias par
duoda gyvulių skerdykloms. 
Tatai jie verčiau apsiimą 
karves penėti ir parduoti, 
negu jas užlaikyti dėl pie
no ir iš pieno turėti menką 
pelną.

Tečiau Hoave£ pranešė 
tiems ponams*, Kad Suv. 
Valstijose yra daug pieno 
ir kad tasai svarbus maistas 
turi būt pigesnis.

Maisto administratorius 
dar pažymėjo, kad jei pirk
liai patįs nenumažinsią pie
no kainos, tai tą padary
sianti vyriausybė.

Susitvėrė Liet. Kareivių 
Sąjunga.

kia, jei vienas socialistų la- 
sprogstančia ugnim pašo-iPtta taip pažymi
nūn.

Ir šjmet gatvėse bus dar 
spragsėjimų. Bet tai jau 
tik vienų nepriauglių dar
bas. Seniau podraug su 
nepriaugliais trukšmaudavo 
ir suaugusieji.

Chicagoje liepos 4 d. iš
kilmingai bus paminėta.

“Dabartinis karių suku- 
rys darbininkus verste ver- 
čia daugiau protauti ir ra- 
švties prie socialistų.”

Mat, jie protauja, kad 
kuomet daugiau lietuvių į- 
stos soeializman, tai socia
listų laikraščiai įgys dau
giau skaitytojų.

Sunku buvo rupinties savo 
ir visuomenės reikalais šiaip 
jau Rusijos piliečiams, o ka
reiviams tai ir mintyti apie tai 
draudė. Iki revolucijos Rusi
joje kareivis buvo vergas, ar
čiausioje to žodžio prasmėje. 
Už tai ir lietuviai kareiviai 
beveik visiškai negalėjo daly
vauti lietuvių judėjime. Jie iš
blaškyti milijoninėse armijose 
tūkstančiais žuvo už svetimus 
reikalus, atskirti buvo nuo sa- 
ivo tėviškės, nuo liet. visuo
meninio gyvenimo. Kas kita 
laisvės vėjeliui papiltus. Da
bar Rusijos kareivis jau tik
ras pilietis kuriam pavelyta 
galvoti ,pavelyta rupinties į 
vairiais gyvenimo klausimais. 
Lietuviai kareiviai pasijutę 
linosesniais tai po gi dedasi 
prie lietuvių pastangų iška- 
riauti tėvynei neprigulmybę. 
Įvykęs Petrogradę lietuvių su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
arti 100 delegatų nuo įvairių 
pulkų, nutarė sutverti Lietu
vių Kareivių Sąjungą, kuri 
spiestų krūvon visus musų kar 
reivius Rusijos armijose.

Lietuvių Kareivių Sąjungos 
insteigimas ir gi yra labai 
svarbus atsitikimas Lietuvos 
visuomenės gyvenime. Per tą 
Sąjungą bus auklėjama lietu-

Šios valandos svarbieji 
reikalai.

Lietuva dabar nėra vieš- tautininkai buvo norėję ir
patija, neturi nei naminių 
nei užrubežinių dalykų mi- 
nisterio, bet reikalų vis-gi 
turi. Kuo geriau juos ap- 
svarstome, tuo daugiau nau
dos galime turėti arba nors 
mažiau vargų.

Tarp kitų musų didžiųjų 
rūpesčių karės metu buvo 
noras suvienyti įvairių pa
žiūrų žmones į vieną orga
nizaciją, kad ji atstovautų 
tautą. Pirmiausiai tuomi 
reikalu užsiėmė Chicagos 
Seimas 1914 m., kuris suda 
rė Tautos Tarybą. Katali
kai ją palaikė, lai
svamaniai - tautininkai ne
prisidėjo prie jos, o 
apie socialistus nėra ką nei 
kalbėti.

P. Yčo intekmė ant p. Ba 
lučio padarė, kad ir laisva
maniai tautininkai Ameri
koje ėmė artintis prie ka
talikų, žinoma, neketindami 
katalikais tapti, tiktai pa
daryti sutartį su jais. Tų 
pastangų pasekmė buvo a- 
bejų tautininkų, katalikų ir 
laisvamanių, bendras Cent- 
ralis Komitetas Lietuvių 
Dienos pinigams rinkti.

Kadangi pabaigoje 1916 
ir pradžioje 1917 m. du di
džiausi katalikiškos opinijos 
reiškėjai ■ Amerikoje ‘ ‘ Dar
bininkas’ ir “Draugas” pri
silaikė žymiai skirtingi} 
nuomonių daugelyje svar
bių dalykų, tai karštiems 
tikėjimo priešams susidarė 
didelė pagunda, duoti sky
lantiems katalikams smarkų 
spraktą į nosį. Tikėtasi, 
kad jie skildami negalės at
siginti nuo tokios dovanos. 
Suprasto laisvamaniai-tan- 

tininkai suprato, ir žinote 
žinojo ką dąro. Jie matė, 
kad katalikiškai visuofnenci 
bus didelė gėda, o laisvama- 
nių-tautininkų vadai galės 
pasigirti prieš savuosius pui 
kiai moką “kuniginiams” 
nosį nušluostyti, jei iš ben
drojo Komiteto katalikai 
gaus pasitraukti, palikdami 
pinigus globoti vieniems lai
svamaniams. Taip ir įvyko.

Gal laisvamaniai-tautinin 
kai nesuprato, kad jie žai
džia su pavojingesnių už 
ugnį daiktu, su tautos vie
nybe. Gal p. Yčo intekmė 
ant “Lietuvos” redakto
riaus tuomet buvo apsi
niaukusi, gal ir p. Yčas, ta
pęs p. Šliupo žentu, ėmė 
daugiau rūpintis namų rei
kalais, o gal tik “Lietuvos” 
redaktorius neteko tos jie- 
gos, kurią jis pirma buvo 
turėjęs savo srovėje. Jug 
,Yčo uošvis, išleidęs dukterį 
už visų garbinamo vyro, bu
vo toje pačioje srovėje. 
Trumpai sakant p. Šliupo 
dvasia ėmė vesti laisvama- 
nių-tautininkų srovę. Pir
mutinė to pasekmė, buvo 
katalikų atsitraukimas iš 
Centralio Lietuvių Dienos 
Komiteto. To lai&vamaniai-

tas įvyko, katalikams ne
norint.

Bet ne vienos tik nelaimės 
krinta ir katalikams ant gal 
vi}. “Draugas” susitaikė 
su “Darbininku”. Tai bu
vo didesnis pelnas, negu glo 
ba ant svetimų pinigų. Ne 
viena tik laimė ir laisvama- 
aiams-tautininkams tarnau
ja. Lietuvių visuomenės 
pasipiktinimas už neišsiun- 
timą pinigų tapo sunki naš
ta laisvamaniams. Jie ne
siuntė tų pinigų, kol lengva 
buvo išsiųsti. Tada jie bu
vo užsiėmę spraktukų davi- 
nėjimu katalikams, tada jų 
veikėjams rūpėjo kiek kle- 
sių kunigai yra baigę, tada 
jiems nebuvo laiko mintyti, 
kad 150 tūkstančių tautie
čių Lietuvoje badu miršta.

Tai baisiai žiniai atėjus, 
jie nesujudo siųsti pinigus, 
bet jie sujudo, kad pradžio
je karės sudarytosios Tau
tos Tarybos pirmininkas pa 
siteiravo Washingtone, kas- 
gi darosi su Lietuvių Dienos 
pinigais. Tie nelaimingieji 
pinigai, kurie teip neseniai 
buvo laisvamaniams įrankis 
katalikus pažeminti, dabar 
sunkiu visuomenės panieki
nimu prislėgė pačius laisva- 
manius-tautininkus.
Nekask duobės kitam, kad 

pats į ją neįpultum; nelai
kyk ant juoko tų, su ku
riais sakaisi tautos darbą 
dirbąs. Tai katalikų atsa
kymas laisvamaniams už iš-

vių kareivių politiška sąmonė, 
jie žinos ką tuo reikalu daro 
veikėjai - vadovai ir ganėtinai 
pribrendę galės galingai užsis
toti ir kovoti už Lietuvos lais
vę.

Skaistaus pasisekimo Lietu
vių Kareivių SąjungaiI

ri būti paremta atsargumo 
dėsniais. Jei tautininkai 
laisvamaniai apsiims tomis 
sąlygomis daryti sutartį, tai 
sutarsime su jais. Jei ne- 
apsiims, tai mes vieni kata- 
likai-tautininkai nudirbsime 
tėvynės darbą.

Turime pripažinti, kad ir 
mes esame tėvynei nusikal
tę. Jug katalikai sulinko, 
didžioje dalyje ir sudėjo, 
Lietuvių Dienos pinigus. 
Reikėjo būti atsargesniais ir 
neapleisti tų pinigų tokiems 
žmonėms, kurie paskui ne
sugebėjo jų išsiųsti kam 
reikia ir kada reikia.

Kadan-gi patys nesame 
be kaltybių, todėl nesišalin- 
kime perdaug nuo kitų nu
sikaltusių.

KAS GIRDĖTI EUROPOJE 
PAS LIETUVIUS?

Kaip lenkai atsakė į lietuvių 

pakvietimą.

Nepersenai buvome pranešę, 
kad Lietuvių Tautos Tarybos 
sutvertas Laikinis Lietuvos 
Valdymo Komitetas pasiūlė 
Lietuvos svetimtaučiams da
lyvauti jo darbuose. Nemi
nint kitų svetimtaučių len
kams lietuviai pasiūlė dvi vie- 
ti Laikiname Letuvos Valdy
mo Komit. Lenkų veikėjų 
susirinkimas to reikalo delei 
buvo Petrograde. Jame da
lyvavo Valstybės Durnos ir 
Tarybos lenkai nariai, lenkai 
rinkikai į Valstybės Dūmą, 
Lenkų Demokratų Komiteto 
nariai ir įvairių politikinių 
grupių Lietuvos ir Gudijos 
'lenkai. Po ilgokų svarstymų 

vadinimą kunigo Kemėšio ®akf P^e^a Pr^e tokio 
ir jo drangų Ra8putinaisJnutanmo:
Mandagus ir naudingas yra 
tas atsakymas. Prie jo dar 
reikia pridėti vieną pasta
bą. Kada p. Šliupo dvasia 
stūmė lauk katalikus iš ben 
dro komiteto, tada laisva
maniams rodėsi, kad jie esą 
toli regiantieji politikai.
Šiandien, kad visuomenės 
panieka gula ant jų, jau jie 
mato, kad jų politika buvo 
žliba: ir tautos vienybę su
griovė ir sau negarbę pelnė
si.

Ką-gfr katalikai dabar tu
ri daiyti? Man rodos nie
ko. Pačių laisvamanių-tau- 
Jninkų klaida užtektinai 
juos pabaudė už nedorą ap
siėjimą su bendradarbiai^ 
katalikais-tautininkais,

Del vienos labai didelės 
priežasties, kuri nebuvo ži
noma 1914 metais, reikalas 
vienytis lietuvių srovėms 
dabar nėra taip didelis kaip 
senians. Bet jei-gu jos su- 
sitariusios dirbtų bendruo
sius siekinius, tai darbas bu 
tų ir lengvesnis ir vaisinges 
nis. Todėl geistina yra tar
tis. *

Katalikai gali atidėti į ša
lį tą įžeidimo jausmą, kuris 
juos erzino per kelia mėne
sius, nuo to, kaip New Yor- 
ke įsikūrė sauvalinis neva 
“Centralis Komitetas”, nes 
to komiteto garbė dabar ne
anksta. \

1916 metais srovių sutar
tį rengiant tautiečiams su 
tautiečiam priderėjo dėtis 
krūvon užsitikėjirao princi
pais, Dabar užsitikėjimo 
negali būti, kadangi priga
vimas yra taip neseniai į- 
vvkęs. Dabar sutartis tu-

*'Susirinkusieji, kuo karščiau
siai prijausdami lietuvėj aspira
cijoms dcl krašto savivaldybės, 
sveikina Lietuvių Tautos Tary
bos micijatyvų. Lenkai bei lie
tuviai sujungti yra ilgamečiu 
bendru gyvenimu vienoj žemėj. 
Reikia vilties, kad ateityj ben
drame darbe lietuvių su lenkais 
ir kitais Lietuvos gyventojais, 
krgštas ras geriausių paspirtį 
išsivystyti. Senosios valdžios po
litika, naudojantis išbandytu 
policinės absoliutizmo valstybės 
principu divide et impera. — 
stengėsi siundyt prieš kits kitų. 
Su pasigailėjimu reikia kon- 
statoot, kad šios pastangos, ypa
tingai pastarais laikais, ne visa
da likdavosi be žymių.

Dabar, kai rusų tauta didvy
rišku amžinai atmintinu žygiu 
sutraukė grandinius lygiai var
žiusius visas valstybės dalis .kai 
griuvo despotizmo ir biurokrati
jos sauvale, kai sunyko tokiu 
budu nepalankus kraštui ir jojo 
išsivystimui veiksniai, kai dėl 
šių priežasčių, jau rodos, netu
rėtų būt vietos nepasitikėjimui 
vienų kitais — atsidaro visiems 
plati dirva širdingam bendram 
darbui.

Kai ant neteisės ir Uranijos 
— griuvėsių iškelta demokratijos, 

lygybės ir laisvės obalsiai, tik 
laisvai išreikšta laisvųjų tautų 
laisva valia gal nurodyti kokias 
formas ir būdų, kaip visame 
krašte taip atskirose jo dalyse, 
turi įgyt krašto būvis. Pirmių 
pirmiausiai dalykas eina apie 
tų, kad ta valia galėtų išsireikšt 
visai laisvai ir kad ant pirmos 
vietos nebūtų pastatyti atski
rųjų grupių ir partijų reikalai. 
Tas dalykas netaip yra lengvas 
net šalims su vienos kokios tau
tos gyventojais, šalims gi su

C tiriu tautų gyventojais, arba.
i statomas klausimas dėl ad- 

miniatratvvių padalinimų, ne
tinkančių etnografinio išsiskir
stymo kontūrams, reikalauja jis 
ypatingai daug apgalvojimo ir 
gal būt pasiektas tik kompromi
so keliu. Savaime aišku, kad 
apie krašto likimų negal spręsti 
emigracija, nepaisant j jos bū
dų. Emigracija visgi gal daug 
prisidėt prie dalyko išaiškinimo 
ir prie pageidaujamųjų kom
promiso dėsnių apibudinimo.

Reikia atkreipti ypatingų do
mų j tų. kad nurodytose L. T. 
T. pranešime gubernijose lietu
viai, kaip lygiai ir kitos tauti-

V/ERGIJOS 
▼ dienus jau

praėjo. Bet \ 
vis dar tarpe mus' 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

Y ra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų parbiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžtan- 
čios gerklės intraukiinui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; eet.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už boųkutę.

Nuo Reumatizmo, Padagot, Neurali* 
gijos, Perai Saldymo, Apšlubimo. Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję, itaip ir nuo visokiu kitu re ura a- 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EZPELLER,
kaipo seną ir nztikūtfną draugą šelmy- 
noa per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute; galima gauti vlaoac ap- 
tiekose arba pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER A CO.
net, Mew VoA.
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dėti geroje saugioje vals
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nės grupės gyvena nelygiai. Tik 
Kauno gub., paimta kaipo vie
nyta, gyvenama yra kuo ne 
vien lietuvių. Užtat didesnė Vil
niaus gub. dalis yra gyvenama 
gudų ir lenkų. Kai Suvalkų 
gub., tai neužginčijant lietuvių 
tautos* teisių tikrumo žymiai 
šios gubernijos daliai, visgi, rei
kia pažymėt, kad kaipo jeinantj 
j Kongresinės karalijos sąstatų, 
turi pasilikt josios neatskirta 
dalimi lygi to laiko, kai vieti
niai gyventojai galės išreikšt sa
vo nuomonę savo prigulėjimo.

Turėdami omenyj augščiau 
išdėstytus sanprotavimus, san- 
protavimus objektyvius ir pa- 
įTiutus tikrais demokratiniais 
principais, prie visos savo už
uojautos* L. T. T. aspiracijoms, 
kurios tai aspiracijos apsireiškė 
Lietuvių Komiteto sudaryme,— 
susirinkusieji nelaiko galima da 
lvvauti minėtame Komitete, ka
dangi kurdama jj pamatais de
mokratinėms idėjoms peniem 
prieštaraujančiais, draug nori 
a priori spręfct apie ribas dar 
tik galimos, apsisprendžiamos 
vienatos. Susirinkusiųjų nuo
mone visi panašus kūnai turi 
gimti tik iš įvykusio visų užin- 
teresuotų grupių susitarimo. 
Del to, tai kiek tai lyti terito
rijas vokiečių karinomenės ne
užimtas, vieninteliu tikru budu 
sudaryti pamatas jų laikinai ad- 
ministratyviai organizacijai yra 
kreipties prie suinteresuotų gy
ventojų, kad sužinojus jų nuo
monę, vienintelę turinčių būt 
vadove. Nelaikydami per tai ga
limu įeit į Lietuvių Komitetų 
sudarytų “L. T. T.”, be pasita
rimo su lenkais ir kitom tauti
nėm grupėm, be to, sudaryta 
pamatais prieštaraujančiais tik
ram santikių stoviui krašto vi
duryj, kurį L. T. T. pranešimas 
turi omenyj, susirinkusieji iš
reiškia draug savo pasiryžimų 
susitart su L. T. T. visokiuose 
kon k ratiniuose dalykuose, turin
čiuose krašto gerovę omenyj.

NUO “DRAUGO” B-VĖS.

Kadangi Suv. Valstijos 4 
liepos švenčia savo neprigul 
mybės įgijimo paminėjimą, 
tai mes kviečiame savo tau
tiečius prisidėti prie tos 
šventės. Norėdami, kad ir 
musą redakcijos bei admini
stracijos darbininkai daly
vautų pasilinksminimuose, 
dienraščio tą dieną neleisi
me.
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IŠ CICERO.
Šv. Antano parapijinės 

mokyklos užbaigimo 
vakarėlis.

Nedėlioję, birželio 24 d., 
1917 m., įvyko Šv. Antano 
par. mokyklos metų užbai
gimo vakarėlis. V akarėlio 
programas, kurį išpildė vai
keliai, buvo labai sumaniai 
sudarytas ir gražiai atlik
tas. Prie visko, žinoma, 
daugiausiai pasidarbavo se
seris mokytojos.

Po trumpo lošimelio, dai
nelių, šiokių ir kitokių mar
gumynų prisiartino linksma 
ir svarbi valanda baigu
siems visus aštuonius šios 
mokyklos skyrius. Tai bu
vo išdalinimas dipliomų ir 
dovanų.

Gerb. klebonas kun. A. 
Ežerskis inteikė dipliomus 
dešimčiai vaikelių: ketu
rioms mergaitėms ir še
šiems berniukams. Tai ne
mažas būrelis vaikučių už
baigusių parapijinę, lietu
viškų mokyklų ir jie visi 
gali be jokių specialių kvo
timų instoti į Iligli School’s 
arba kolegijas. Šv. Anta
no parapijos mokykla pri
pažinta miesto valdžios tu
rinti lygias teises su viešo
mis miesto mokyklomis. 
Vaikai, užbaigę tokių lietu 
viškų parapijinę mokyklą, 
tiek pat mokslo turi, kaip 
kad ir viešose mokyklose bu 
tų buvę. Apart to, dar jie 
išmoksta gerai lietuviškai 
skaityti ir rašyti ir gauna 
progos pažinti tikėjimo da
lykus. Tokiuo budu, vai
kai lankantieji parapijines 
Biokvklas, netik, kad nieko•/Z Z

nenustoja, bet turi daugiau 
naudos, nes išmoksta giliau 
pažinti savo tikėjimų ir kai 
bų. ’ . ;

Taigi, tėvai gali būt pil
nai patenkinti savo vaikų 
mokslu ir gražiu išauklėji
mu.. Ir tikimųsi, kad at
einančiais metais bus dar 
daugiau užbaigiančių šių 
mokyklų. Klebonas ir pa- 
rapijonai darbuojasi labai 
energingai, kad padidintų 
savo parapijos mokyklų. Ti 
Įtekime, kad jie tą padarys. 
Kur yra sutarimas ir vieny
bė, ten yra geros pasekmės 
ir galybė. V. S.

3. S. PITTSBURGH, PA.

Gėda tokioms lietuvaitėms.
I Šįmet lietuviai pittsbur- 
gliicčiai buvo labai užganė
dinti, kad pas juos paviešė
jo nemažas būrys SLKKA. 
seimo delegatų. Kad sma
giau svečiams butų vietos 
lietuviai seimo laiku suren
gė du vakaru. Viename 
vakare lošta Liudo Giros is
toriška tragedija ‘Kerštas,’ 
o kitame vakare tapo suloš
ta M. Petrausko operetė 
‘‘Adomas ir Jieva.” Apie 
tų vakarų pasisekimų jau 
buvo “Drauge” rašyta, tai 
gi antrų kartų apie tų patį 
dalyką, rašyti nėra reikalo, 
šioje korespondencijoje aš 
tik norėčiau atkreipti gerb. 
skaitytojų domų į kaikurių 
mūsiškių lietuvaičių pasiel
gimų laike minėtų vakarų. 
Nors jos vadina save lietu
vaitėms ir dalyvauja lietu
vių viešuose susirinkimuo
se, bet gėdijasi savo tėvų 
kalbos, nemėgsta lietuviškų 
šokių, tyčiojasi iš musų tau 
tiškų žaidimų. Toks jų el- 
gimųsis gėdų daro visiems 
susipratusioms lietuviams 
ir gal labai papiktino nevie
nų seimo delegatų, buvusį 
musų vakaruose.

Labai negražu taip elg- 
ties lietuvaitės 1 Gėdidamos 
lietuviškos kalbos ir savų 
tautiškų šokių bei žaidimų 
jus tik tuomi parodote savo 
menkų susipratimų. (Žiop
las vyras, kuris tokių pačių 
imtų!).
> Mylinti tėvynę.

Nuoširdus patarimai 
tautiečiams.

1. Tavo gyvenimo tikslas y- 
ra tarnavimas Dievui ir Tėvy
nei.

2. Visuomet buk sąžiningas, 
doras, blaivas, mandagus, pa
sirengęs patarnauti artimui.

3. Visur ir visuomet su lie
tuviais stengkis kalbėti tik 
lietuviškai.

4. Būtinai prisidėk bent prie 
vienos prakilnios draugijos ir 
nors sykį į mėnesį nueik susi- 
rinkiman.

5. Rūpinkis padauginti sa
vos draugijos narių skaičių. 
Prikalbėk prie jos bent vienų 
savo draugų ar pažįstamų.

6. Kitų insitikinimus gerbk 
— tai ženklas žmogaus kultū
ros.

7. Nesigailėk aukų išpusty
tai Lietuvai. Duok badaujan 
tiems kuodaugiausiai.

Kunigo pribuvimas prie 
moterystės.

<
(Žr. “Draugo” No. 154)

Viešpatijų įstatai.
Prie tų Bažnyčias įstatų apie moterystę, dar yra ir 

viešpatijos įsakymų. Kiekviena viešpatija juos išduoda 
saviškai. Rusijoje vienoki įstatui, Amerikoje kitoki, Pran
cūzijoje dar kitoki ir taip toliaus. Dėlto darosi tiek daug 
painių su moterystėmis lietuvių kokį laikų gyvenusių 
Amerikoje.

Iš viešpatijinių Amerikos įstatų paminėsime vienų. 
Amerikos Suvienytų Valstijų viešpatija reikalauja, kad 
prieš moterystę butų išimtas leidimas stoti moterystėn, 
taip vadinamas “licence,” arba laisnis. Išsiėmęs tų raš
tų gali jį laikyti kiek nori; nuo nevartojimo jis neprastoja 
savo vertės. Tiktai kunigas užmokėtų didelę pabaudų jei 
be laisnio duotų moterystę. Moterystė butų tikra ir tikras 
sakramentas ir be laisnio. Lietuvoje nei kokių laisnių 
niekas nereikalauja nuo jaunavedžių. Amerikoje gi kuni
gai reikalauja laisnių vien dėlto, kad neturėtų užmokė 
ti skaudžios bausmės viešpatijai. Duodamas moterystę, 
kunigas turi atimti laisnį nuo jaunavedžių ir turi prie
dermę ne vėliau, kaip į 30 dienų po moterystei išsiųsti 
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likams klaidatikiams, kuriais Bažnyčia nesirūpina. Kaip 
anų moterystė yra tikra, nors jų vestuvės l>e kunigo pa
darytos, taip tikra \;ra moterystė ir tų nezaležninkų, ku
rie nezaležninkijojc krikštyti.

Taigi nezaležninkų moterystėje yra skirtumo: kurie 
yra krikštyti katalikų bažnyčioje, o moterystėn įstoja pas 
nezaležninkus, tų moterystės nėra visai, nors jie turėtų 
ir laisnį ir teismo pripažinimų ir dokumentus įrašytus 
nezaležninkų kningose. Kurie yra nezaležninkijojc gimę 
ir augę ir joje moterystėn įstoję, tai jų moterystė yra tik
ras sakramentas, nors nebūtų nei laisnio nei dokumentų.

dentas, p. K. Sčesnulevičius, 
kuris jau yra pagarsėjęs la
bai plačiai S. V. prie to bus 
ir dauginus pamarginimų. 
Tai-gi nepraleiskite progos, 
nes įžanga yra visiems vel
tu (dykai).

Eidami į prakalbas atsi
veskite savo draugus.

V. Damašas.

T0WN OF LAKE.

Didelis darbininkų 
sujudimas.

Nors mes Town of Lakie- 
čiai buvome sumigę saldžiu 
miegu, bet jau šiandien pra
dėjome atsibusti iš miego

ir žiūrėti kas pasaulyje de
dasi su darbininkais.

Štai, Utarninke, liepos 3 
dieną, 1917 m. 7:30 valandą 
vakare įvyks milžiniškos 
prakalbos šv. Kryžiaus pa
rapijinėje svetainėje. Kal
bės iš rytinių valstijų atvy
kęs Yale Universiteto stu

Vasary j, iš Suv. Valstijų 
i užsienį tapo išvežta įvai
rių prekių už $308,906,525, 
t. y. $128,249,648 daugiau, 
negu praėjusiais metais tuo 
pačiu mėnesiu. Y.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
r

“DRAUGI”

i ,menesių
padarėme klaidinga neaiškumų išeinantį iš to, kad ten ne
paminėtas skirtumas tarp laisnio ir vestuvių teisme.

Kadangi katalikų vestuvės turi būti prie klebono, 
arba prie jo įgaliotojo kunigo, tai katalikų vestuvės tei
sme nėra vestuvės, nei sakramentas. Katalikams tat yra 
taip didelė nuodėmė, jog kunigas negali duoti už jų iš
rišimų, negavęs tam tikro įgaliojimo iš vyskupo.

Moterystė pas nezaležninkus.
Augšeiaus mes minėjome, kad sąlygos apie kunigo 

pribuvimų prie vestuvių yra išdėtos dekrete “Ne Teme- 
re” 2 rugpjūčio 1907 m. Tame dekrete 11-me punkte pa
sakyta, kad jame surašytieji mus čia išdėtieji įstatymai 
apima visus žmones krikštytus katalikų bažny iosc taip 
gi ir perėjusius iš kitų tikėjimų į katalikus po krikštui 
priimtam kituose tikėjimuose.

Pravoslavai arba protestantai gimę apkrikštyti ir 
užaugę savo tikėjimuose stoja į moterystę pas savo dva
siškius, arba ir visai be dvasiškių. Visos jų moterystės 
įvyksta be žinios katalikų klebonų. Tečiau tos motery
stės yra tikros. Katalikų Bažnyčia nori ir gali tik kata
likus ir katalikes apsaugoti nuo apgavimų vestuvių lai
ku. Kitatikių ji negali apsaugoti nuo to, taigi pripažįsta 
jų moterystes tokias kokios yra.

Nezaležninkai vieni sakosi esu katalikai, kiti nesi
suko; vieni jų dvasiškiai yra gavę šventinimų, kiti ne. 
Beveik visi lietuviai prisirašiusieji prie nezaležninkų yra 
krikštyti katalikų bažnyčiose. Todėl sulyg dekreto “Ne 
Temere” jų moterystėj negali būti sakramentas, be ži
nios katalikų klebono.

Nezaležninkų dvasiškiai, kurie neturi šventinimų, 
tie, žinoma, grynai nieko ir nereiškia, nors nešiotų “kra- 
javas sutanas.” Nezaležninkai gavusieji tikrus šventini
mus nėra klebonai, nes nei vienas katalikų vyskupas jų 
klebonauti neskyrė nei vienos katalikų parapijos jie ne
apėmė vesti. Jei katras seniau butų buvęs klebonu, tai 
tapdamas nezaležninkų, jis tampa atskirtas nuo katalikų 
Bažnyčios ir tokiu budu liaujasi buvęs klebonu. Jei do
ras, mokytas ir garbingas kardinolas negali duoti mote
rystės parapijoje kur ne jis klebonauja, tai aišku, kad ir 
nezalcžninkas moterystės negali duoti tiems, kurie yra 
krikštyti katalikų bažnyčioje. Taigi jų moterystė gau
ta nezaležninkijojc yra palaidas gyvenimas, o ne mote
rystė.

Lenkų nczalcžninkija senesnė už mūsiškę. Jau yra 
užaugusių žmonių, kuriuos nezalcžn. krikštijo. Tie yra 
lygus pravoslavams, protestantams ir kitokiems nekata-

^ĮiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiuiiiuitiiiiiiiiiinniiiiiiiiiimiiHiiHiuiiiiiiiiiiiiiinimiiii iiiiiiiiiiiawiiiHimininiiiiKiHinHwug

ATEIK SlENDIENA—PAMATYK "

Už $725 galima nupirkti šį nauja gražų Briscoe
Mes galėtume parduoti Briscoe karių už $200 brangiau jeig« jie ir kainuotų suvirs
$1,000. • ... . ..... ...*c ..wr. .. — . .. r.

Patyrė pirkėjai nustęmba su teip žema kaina tokio karo kaip šis kad yra, nes jie 
visados pripratę mokėti $1,000 tai $275 daugiau negu už Briscoe, kurio kaina yra tik 
$'25. x ■-

Naujame Briscoe Motor kuris kainuoja puse milijono dolerių—turj 40 nuošimti 
daugiau galybes—važuoja tykiai. Prie to dar sutaupo nuo 25 iki 30 mitų vieno gali
no gasolinos. \

Patemykitc kitus karus kurie yra augštos kainos ir sulyginkite juos su Briscoe ir
matys...............
osite

pamatysite skirtumą. Geriausia apžiūrėti kitus o paskui ateiti pas mus o tada tikrai

Laikikyte šita kaipo Ženklą ?
Nepamirškite atlankyti musij parodos kambarį — arba pareikalau

kite per telefoną, kad padarytų Jums demonstraciją musų automobilių.

i LIET. VYČIU CHICAGOS APSKRIČIO IŠVAŽIAVIMAS Į
S

LIEPOS 1917 Mount Forest Miške 
Willow Springs, III.

(Ten kur pernai buvo)

B
■i
i

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. 
Be ja, atsiminkite, kad šiame išvažiavime dalyvaus L. Vyčių Chic. Apskričio Choras. Jis linksmins ir džiugins visus ten esanius. Bus skaniausių užkandžių, naminių gėrimų ir kitokiu 
magurių. čia visi gėrimai ir linksmumai negalima išskaitliuoti. * **'•' ■**

• 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 pažįstamais Vyčiais. *

Važiuojant chicagiečiams reikia imti Archer Cicero karus ir važiuoti iki sustoja. 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 su lietuviškomis vėliavomis.

Kaikurios kuopos važiuos dideliais automobiliais. Kurie norėtų važiuoti automobiliais, bet negalėtų prisidėti prie artimiausių, tai tegul tie kreipiasi žemiaus paduoton vieton, arba 
norėdami by kokių informacijų kreipkitės prie A. LINKUS, Telefonas — Yards 130. '7

Jei butų lietus, tai visi Vyčiai kviečiami į šv. Jurgio Svetainę. Tenai bus piknikas visą dieną. ' A*
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GHICAGOS 
ŽINIOS

Antradienis: 3 liepos. Šv. 
Irenėjaus, Anatalijaus, Tri- 
fono.

|“Searf Drill.” 
i 5. Žaismei) ‘Įspėkite kas 
1 iries esame,,” atliko pirmo 
skyriaus bernaičiai, užsimo
vę maišus ant galvy.

6. Žaismelį vardu “Vai
vorykštė,” išpildė 3 ir 4 sky 
riaus mergaitės, jos buvo 
pasirėdžiusios vaivorykštės 
spalvų drabužiais.

7. Šioje programo dalyje 
3-čio skyriaus bernaičiai tik 
rai indijoniškai pašoko in- 
dijony šokį. Gyvasis pa
veikslas “Pavasario karalie 
nes ir Pavasario Gėlės” la
bai inspudingai atrodė, kuo

Apskelbimai
'~H ĖLP W A NT E D

REIKIA DARBININKŲ.

Trečiadienis, 4 liepos šv.
Bertos, Agėjaus pranašo.

Ketvirtadienis, 5 liepos 
šv. Antano M. Zaeliaria. Jis 
buvo gydytojas, ypatingas 
pavargėliu šelpėjas, kunigu 
tapęs daug išklydėliu patai- i met leido šviesas visokiy 
sė, dvi vienuoliji, vyry ir mo I spalvų, 
tery, įkūrė, keturių dešini- į 8t ispanu šokį gražiai 
eiy valandų pamaldas pir- ir artistiškai atliko 7 ir 8 
mutinis įvedė. Mirė Italijo-: skyriaus mergaitės, 
je mieste Cremona, 1539 m. j 9 Tolinus sekė “Jurinin-

„ — “ ' įky parodavimas,” kuriameVYČIŲ GEGUŽINI!, |dalyPvaT0 ir .,D5d8 SamaS)..

Į 10. Po to buvo 6-to sky-
Liet. Vyčiai, Chicagos ap- ;rjaus mergaifilJ edrilius...

skrieio, rengia didžiausiu užbaigimui buvo pareng- 
gegužmę 4 kopos si m., L ikslas «Lietuva ir
Mount Foreste, Willows j Alnerika .. Aug5Kan pasi.

liPfR stovėjo ‘Dėdė Šamas’ 
su amerikietiška vėliava, odalyvaus Chicagos ir apie 

linkės vyčiai, vytės ir jų 
draugai. Nors daug esti 
gegužiniy, bet ši gegužinė 
bus gegužiniy-gegužinė. 
Tai žada būti jaunųjų džiau 
gsmo ir linksmybės diena. 
Joje bus smagiausiu žaidi
mu, d ainy, gardžiy užkan 
džiu, išlaimėjimy už pasižy
mėjimus ir tt.

Linksmybė prasidės nuo 
ryto ir tęsis iki vėlumos. 
Jeigu tą dieną, butų lietus, 
tai visi gegužinininkai kvie
čiami šv. Jurgio par. svet., 
ant Bridgeporto, kame susi
rengsime pramogėlę.

Pastaba: Visiems vy
čiams ir vytoms, busian
tiems gegužinėje, patartina 
pasidabinti Liet. Vyčiu or
ganizacijos ženkleliais.

iš šalies lietuvaitės su lietu
viškomis vėliavomis. Apart 
jy dar buvo jurininkai, in- 
dijonai, ispanai ir kiti ar
tistai. Visas būrys mažų
jų pirmiausiai sudainavo an 
glišką dainą, o paskui savo 
himną.
. Po to dar pakalbėjo gerb.
Advokatas p. Šliakis, ragin
damas lietuvius siųsti savo 
vaikučius į katalikiškas mo 
kvklas, kuriose jie išmoksta
netik angliškos kalbos, bet.dai vartoti tik 90 dienų. 
. . . . Rezidencija:ir savo prigimtos.

MOKSLO METŲ UŽBAI
GIMAS ŠV. JURGIO PA 

RAPIJINEJE MO
KYKLOJE.

FEMALE

MOTERŲ
m /*• ■■ ■ ■ - —

REIKIA
Drill core makers 
vien tik merginu 

Mokama nuo gabalo
1LLINO15~MALLEABLE 

1RON CO.
1801 Divertey Parkway

Arti Chicago A N. W. Ralir ad

MALĖ

VYRŲ

GRANE KOMPANIJA. 
Reikalauja “laberių” prie found- 
rės darbo. Mokama 27^c. į va
landą ; užmokestis kas savaitė, dar 
prie to duodama 10% extra. po 
keturių savaičių. Atsišaukite 
te Employment Office 40-tos Gat
vės ir Kedzie Avė.

REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ. 
Mokame augšėiausią kainą. Turime 
geriausias pardavojimo propozicijas 
Chicagoje.........................................................

Klauskite P-no ZE1VERT, 
Room 725, 111 W. VVashington St., 

Chicago, III.

Reikalauju gerą atsakanti vargo
nininką mokanti vesti chorą Ir mo
kyti valkus.

KUN. J. JONAITIS,
Omaha. Neb.

Reikalingas tuojaus vargonininkas 
mokantis tikrai gerai vesti didelj, įs
avintą bažnytinį chorą. Alga mė
nesiui 160.00. Jcigos geros. Zakri- 
stijonabti nė vaikų nuolatos kate- 
chizuoti nereikia. Kreiptis šiuo ad
resu:

KUN. P R. AUGUSTAITIS,
614 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos 160.00 Ir lneigos. Reikia za- 
cristljonautl. Gert vargonai. Kreip
ties pas:

REY. J. MISIUS.
Elsvrorth, Pa.

Jauna pora priversta parduoti 
$160.00 vertės seklyčios setą už 
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20. 
Divonas, kamoda ir Plieninė Lo- 
va, $225.00 Yictrola su rekordais 
už $50.00, Pianas vertės $800.00 
parduodamas už 200.00. Rakan-

Taip pat gerbiamas veikė 
jas skatino užbaigusiu vai
kučių tėvus leisti juos į aug 
štesnį mokslą.

Šįmet Šv. Jurgio parapi
jinę mokyklą užbaigė šie

A. M. Linkus.! mokiniai: Br
tė, Br. Liaudanskaitė, Ona 
šnaukštaitė, Elena šnaukš- 
taitė Pr. Garuckaitė. Vin
cas Šapkauskas, M. Švarlis.

Aukso medalius gavo P. 
Liaudanskaitė, Pr. Garuc-

3019 Jackson Blvd.
Arti Kedzic avė., Tel. Kedzic 1197

Ieškau vietos vargonininko ar
ba Mokytojo parap. mokykloje. 
Antrašas:
1110 Shemong St., Shamokin. Pa. 

J. J. D.
PAIEŠKAU DARBO. Kalbu lie

tuviškai, lenkiškai ir gudiškai. Jei- 
-vinukni lgu kas reika-lautų žmogaus prie sar- ijLin vitloRcti- gybos arba prie kjto nesunkaus dar

bo, meldžiu atsišaukti.
S. GARNIS.

9024 Houston avė., So. Chicago. III

I’aieškau savo pažystamo Pran
ciškaus Indrulio ir jo pačios Onos. 
Gyvena New Yorke. Jie patys ar 
kas žino meldžiu atsišaukti.

S. GARNIS.
9024 Houston avė., So. Chicago, Iii.

Nedėliojo, 24 birž., 7:30 
vai. vakare, Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, prasidė- . _ . v
jo iškilmingas parapijinės ina *r Elena šnaukštaitės. 
mokyklos meti; užbaigimo 
vakarėlis.

Programas prasidėjo dai
na, kurią išpildė vaikų cho

Paieškau Jurgio Ir Jono Dabulkio. 
Gyveno Phlladelphla, Pa. Turiu svar- kaitė Pr. Stravinskaitė, M. reikalą. Paeina iš Kauno gub.. 

• . » ’ •1 an. pav., Pušalotoa parap., Ke-ŠVcirliS I džioniU sodžiaus.
A 1 ’ , v r ~ i S. GARNIS,
Aukso krvzelius gavo: ()-;0024 Houston avė., So. Chicago. III.

Pajieškau darbo už zakrnstijoną 
geroj parapijoj, nes aš esu labai gc-

Paskui dar kalbėjo j už-
baigusius gerb. kun. Ig. Al- S1-K, 
bavičius, patardamas jiems, 
kad neužmirštų ką išmoko,

tuvoj mokyklp. Tokiu budu kam 
butų reikalingas toksai žmogus mel
džiu kreipties sekančių adresu:

V. M.
4325 Campbell Avė., Chicago. Iii

į naujas laikraštis |į| y^išky Drapanų Baigenis
« Susiv. L. R. K. Amerikoj £ $
je
į pradėjo leisti savaitinį 
£ laikraštį

“Garsas”
“GARSAS” eis kas ket

verius didelių 8 puslapių, 7
, j-į 186. dabar 86 Ir augščlau. Kel- 

nėa nuo 81.60 Iki 14.60. Val
io . , . 2 # alutal nuo 23.00 Iki 17.60.
• riaušių ir svarbiausių Ame- * M valizos ir Kuperai._  i; _a. i i i • a. L*

i ,___ ixj_ _ . • _ • x 2 €» Nauji. neatimti. daryti antbalandžio pabaigoje, Š. m. Jj >Ž Užsakymo siutai Ir overkotal.
vartės nuo SI* Iki 650 .dabar 

įj paraiduoda po Iii Ir 26 dol.

2 kol., formate 

o “GARSAS” bus vienu ge-

Naujl, daryti gataviml nuo 
|16 Iki |n alutal ir overkotal, 

U nuo |7.6i Iki II doleriu, 
r't
$ Pilnas pasirinkimas kailio 
” pamuštu overkotu.

Visai mažai vartoti alutal Ir 
Jį jįj overkotal vertės nuo 126 Iki

J rikos lietuvių kat. laikraščių.
“GARSUI” sandarbinin- 

o kauti pasižadėję gabiausieji 
o Amerikos lietuvių rašytojai,
• publicistai, visuomenininkai. 

GARSO ’ ’ prenumerata
• metams $2.00, pusm.—$1.00. 
s Prenumeratai ir korespon- $į 
2 dencijoms siųsti antrašas:

“GARSAS”
456 Gmnt St., Iirooklyn, N. Y.

«*2 «S.«2X«* 2*a*A*JSi*«* S* Si*

M Atdara kasdiena, nedėllomla 
Z Ir vakurala.

<2 B. OORDOI, g
1415 B. Halsted st.. Chicago. g

6

HA5TER 5Y5TEM-----------------------
MOKYKIS KIRPIMO IR 
DESIGNING VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ APREDAI.Ų.

Pboao Caaal 2111

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 Si. Hilitid CHICA6B, ILL.
CORNER lith STREET

Talafooaa Mc Elnias 6784

I A.A.SLAKIS

ADVOKATĄ*
Miesto ofisas: Room 824

J 19 So. LaSalle St., Chicago, III. 
Tel. Randolph 5246

Teisingiausias Ir Geriausias

LIETUVIS GRAI1ORIUS

Charles Stepanauskas
63S Oakland a ve, Detroit, Mich.

Randavoju Automobilius viso
kiems reikalams k. t.: Vestu- 

to vėms. Krikštynoms, šermenims 
ir t. Reikaluose atsišaukite per 

jo telefoną: Hemlock 3434. 

ši*2«Q*axa<2xa*si*,a*.a*si*R*a*

Gyvenimo vieta 
3255 So. Halsted Street 

Tel. Drover 5326

z'rrrrrrrr*VYVY¥Yvrv«TYr»v»

Gyv.: 3112 S. Halsted lt. 
Telephone Yards 2390

***** «X*A« ********* ******4

i »«A«»xirrrmirrrmTrcrrrr»

F. P. Bradchulis *
g Lietuvis Advokatas :

ATTORNEY AT LAW 
J 105 W. Monroe. Cor. Clark St. J 

Room 1207 Tel. Randolūh 6598. 
CHICAGO. ILL.

iiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiimi

Amerikos Lietiniu Mokykit
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewrlting, plrk- 
lybos teisių, Suv. Yalst. istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:86 Iki 9:80 
3106 So. Halsted St.. Chicago III-

| JOSEPH C. W0L0N |
LIETUVIS ADVOKATAS 

E Kamb. 324 National Life Bldg. = 
29 So. LaSalle St.,

E Vakarais 1566 Milwaukee Avė. S 
Central 6390

Rasidence Humbold 97 
CHICAGO. 1L.

Musų sistema ir ypatiškas mo
kinimas padarys Jus žinovu i trum 
pą laiką.

Mes turime didžiausius Ir ge
riausius kirpimo-designing ir siu
vimo skyrius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiamt aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bl- 
le laiku — dieną ir vakarais Ir 
gauti speciali.škai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų 
mlerą — bile stailės arba didžio, 
iš bile madų knygos.

nA5TERi SYSTEH
11S N. La Šalie gatvė

J. F. Kasnieka, pirm. 
prieš City Hali

Kambarys 416-417

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Lcavitt St.
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas,

2 3203 S. Halsted St., Chicago
j Tel. Drover 7179 $|J CHICAGO. ILL.

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokiai Ligas 

3467 tl. Wntiri Iltį. tupįs W. 16 tihtt

AKIS EGZAMINUOJAMAS

Kas turite silpnas akis Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet atcitiklte pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarantuoju arba pluigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatve

1 Tel Drover 7MI

Dr. C. Z. Vezelis
LLBTUVIl DMNTIBTAI . 

Valandos: nuo 9 ryto Iki I vak.
Nedėliotais pagal sutarimą. 

4712 So. AshlaaS Ava.
art 47-toe gatvės

Pitone Y arda 2721

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS 
3315 S. Halsted st.,

Tmmiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

GRAHAM € MORTON LLlk'i!

PASIDŽIAUGKITE KETVIRTA
ST. JOSEPH BENTON HARBOR

| Gražus ir geri pasilinksminimai per VISĄ DIENĄ g
iriiiiefraviunci vnMTPQTAę §KUMSfilAVIMOSI KONTESTAS

GEO. K. O. BR0WN ir PHIL HARRISON
Atletiški Kontestal 

jč Gera Orkestrą
300 Muzikantu—6 Benai 
Muzika per Visą Diena 

S šokiai. Laivais važiavimai.
Plaukimai, čiužlnėjimal.

g Ekskursija $1.50 Aplinkui
j* Utamlnke, Liepos 3.

Chicago ..................... 9:30 a. m
0 Chicago ............... 11:00 p. m
br Chicago ............... 11:30 p. m.
<:= Kumščiavimos Kontestas Speell

t

Snvicn. Valstijų Coast Guards g 

Speetaeular Eksebleija ant upės 
Mammoth Ugnis bus leidžiama S

Akiniai prašalina nesmagumą, kada Moksliškai lieka Pritaikinti. 
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro šviesą | reikalingą vietą. 
Norėdamas tinkančiai akinius nešioti — kreipkitės pas K. Nurkaltf. 
Užbaigiau akių mokslą Northern Illinois ColegijoJ.

K. NURKAITIS, OPTH DR.

1617 N. Robey Street
Prie Milwaukee Ir North Avė.. Tel Humbold MIS

% iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijl

Panedelio Vakaro Patarna-1 
vimas Del Taupinančiy. i

gSeredoj, Liepos 4.
Chicago ...................... 9^30 a. m. J
Chicago ...................... 9:45 a. m. į
Chicago
Chicago
Chicago

10:00 a. m.
7:30 p. m.

11:30 p. m. '2

S
0

Eitra Laivai bus 4 Liepos dėl parankamo važiuotoju
S GRAND RAPIDS TRUMPA LINIJA
Ž Halland, Saugatuck, Ottawa Bcacli, Maeatavvn Park & Waukazzo Inn w 
2 I'tarnlnkc, Liepos 3 .1 Ketverge, Liepos 5.

Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- i 
S positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos :
| valandose.

Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sa- E 
= vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8 
5 valandai vakare.

Musų depozitoriai yra apsaugoti 
Kapitalu ir Perviršium $5,100,000.00.

Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai 
= yra kviečiami atsilankyti.

ras, p. B. Janušausko veda- kad pasiliktų tikrais lietu
ms. Dainavimas atlikta ™,s- ' >sklloun paku
labai puikiai. Tarpe daini
ninkų ypač pasižymėjo Ona 
Šnaukštaitė, iš kurios gali
ma tikėtės tikrai geros ar
tistės.

Toliaus lošimas “Ma
rytė ir Jonukas,” M. Švar
lis, Jono medžių kirtiko ro-:
Įėję, buvo labai artistiškas, j 
J. Balčiauskaitė, jo žmonos 
Gertrūdos rolėje, taip natū
rai iškai savo vyrą net kiek
viename žingsnyje barė, 
kad publika negalėjo tverti 
juokais. B. Stravinskaitė, 
raganos rolėje, ir gi gerai 
lošė. % Jonukas ir Marytė, 
vaikai; labai puikiai atliko 
savo roles, Visi kiti lošė
jai taipo gi buvo gerai pri
sirengę ir publika liko jais 
pilnai patenkinta.

3. Poškui buvo mažulėlių 
mergaičių “Grybavimas.”
Tai yra tam tikras šokis at
liekamas dainuojant.

4. Po to sekė mankštyma- 
sis, angliškai vadinamas

Pajieškau Juozapa ir Agnieškos 
, vii i Klevlnekiu pirmiau gyveno Chicago Iga buvo gerb. Kl» ‘ OHO kun. ii. o dabar glrdlejau gyveno \Vestvi-

1J. Vaičiūno graži kalba. į11®J’1, 
Reikia išreikšti padėką mu-
sų gerbiamiems kunigams 
H. Vaičiūnui ir Albavičiui 
už jų trusą , seseris- 
Nazarietėms, kurios tiek 
vargo padėjo mokindamos 
mažutėlius. Taipogi reikia 
tarti širdingiausia padėka ir 
mns parapijonams, už tokį 
karštą mokyklos rėmimą.

Butų pageidaujama, kad 
Šv. Jurgio parap. mokyklos 
mokiniai pakartotų šią gra
žią programa.

M. L. G.

P-0 K. SČESNULEVI- 
ČIAUS PRAKALBŲ MAR

ŠRUTAS.

Meldžiu atsišaukti sekančiu adreslu. 
Pleciada Ambrozaitė

'1441 So. 49th Ct. Cicero, Iii.

Vargonininkas snprantantls savo 
amatą Ieško vietos. Gerbiami kle
bonai malonėkit kreiptis ant šio ad-
reso: I

IGNACAS PODGAISKIS.
877 Cambridge st., E. Cambrldge,

Mass.

kalto Prasidėjimo parap. sa į 
Įėję, 44-tos ir Fairfield Avc.' j

Subatoje, liepos 7-ta, (En i 
glewood) p. A. Vasiliausko i j 
salėje, 8132 Vinecnnes Avė. |

Nedėliojo, liepos 8-tą, j 
Krank & James svetainėje, | 
23rd ir Lake Str., MelroseJ 
Park, III.

Utarninkc, liepos 10-tą, j 
Aušros Vartų parap. p. Kar 
vovskio salėje, 22-ros ir

9:00 a. m. S
8:30 p. m. 5

2 Chicago .................... 1:30 p. m. Į Chicago
f? Chicago .................... 8:30 p. m. I Chicago
įsi Seredoj, Liepos 4.
# Chicago ...................... 8:30 p. m. t . % S
* Pasiųskite savo automobilių kartu ir pasi važinėkite ’^i S

per gražias Michigano vietas. 2 5
$ Dokai ant Wabash avė., Tel. Central 2162 ? = s

State Bank of Chicago
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ

. Priešais City Hali
iiiiimiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiitiiimiiimiitiiiiiimiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiimiiimiiiiii

Utarninkc, liepos 3, Šv. 
Kryžiaus parap. salėje, 46- 
tos ir Wood Str.

Ketverge, liepos 5, Šv. 
Jurgio parap. salėje, 32nd 
PI. ir Auburn Avc.

Panedėlvj, liepos 9, Ne-

j
salėje,

Oakley Avc.
Scredoje, liepos

Šv. Mykolo parap.
1044 Wabansia Avė.

Ketverge, liepos 12 tą, Vi 
sų Šventų parap. salėje, 
10806 Wabasb Avė.

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c it 
po 50c................ . ..............

19c
26
a 1b.

KARE«TAIKA
Jimų pinigai visada yra saugus Lietinių Vnlstijininm liauki'— 
nes gali atsiimti kndn tik nori. Jeigu nori, kad tavo pinigai 
butų .saugus ir galėtumei aut kiekvieno pnreikalu vinto juos 

gauti, tai pasidėk juos 
Lietuvių Valstijininme 
linuke — INIVERSAL 
STATE BANK. Žmonių 
pinigai sudėti šiame Ban
ke yra investinami tiktai 
| pirmos klesos užtikrini
mus, taip kad visada jie 
yra gaunami ant parci- 
knlavimo. Lietuviu Val- 
stijinis įlankas yra stip
rus ir parankus įlankas. 
Kapitalas Ir perviršius

$22.‘>,OOO.O(t.. Po priežiūra Val-tiJInės Valdžios, po užžilira 15 
gailių Ir Ištikimų direktorių, išrinktų per Banko šėrlninkns, 
kurių skaitlius siekia virš 500 asmenų r po nuolatine su- 
pervizija B inldinlnkų išrinktų per direktorius. įlankas yra 
nldnras Pnntslėlinis, Seredom ir Pėtnyėiom nuo 9 valandos 
ryto iki 5 valandai po pietų, o Utaminkais, Ketvergais ir Su
imtomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 valandai vakari', per 
tai nereikia atsilikti nuo darbo padedant arba atsiimant pi
nigus. Moka 93.00 nuo šimto už lindėtus pinigus. Nuošim
ti išmoka Sausio Ir Liepos mėnesiuose. linro paskolas pir
kimui Ir statymui namų, siunčia pinigus į Europą. Kandavo- 
Ja (laukines skryneles, apsaugotas nuo ugnies ir vagių, po 
$3.00 metams. Parduoda laivakortes.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Hilsted St., Kanp, 33tios Chicago, III.

SVIESTAS
OerlsnalM (Bioto- į

RYŽIAI

nl(, nagl-l 
kar |a« ga
lit gauti ,40c

nsriaorln* mllm. 
12c vrrlSa, fa 4 
paraiduoda u 1 
ui

8įc

COCOA
Oorianata Rankna,
aulyg'nc .u ą a 
bent kokia, | /I A1-2.v. IHb

Folini Stalam 
38c

1' WE81| ■IDl'H 
1(78 Hllaraakaa av. 
2064 Mlltraakaa av: 
1064 Mllvauara av. 
1610 W Madl'on .t, 
2820 « Madlaaa.it.

1644 WChicago av. 
1826 Blua laland av. 
2612 W. North av. 
1217 3. Halatad at. 
1822 S. Halatad it. 
1818 W. 12th at.

•10CW. Kad M.

SOUTH 8IDB 
2082 Waatworth av 
8427 8. Halatod at. 
<722 S. Aahland av.

* OltTH SIUS 
408 W. Blvlatoa a*. 
720 «. Morth av* 
2640 Lincoln av. 1 I 
2244 Llnootn av, 
2412 N. Clark S*.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aut Durų, Lentų Rėmų Ir Stegtnle Peolere-

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAGO

I

Madlaaa.it

