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Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tdkėtiefl, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Oeo. Washington.
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RUSAI VISAM FRONTE STO
JO UZPUOLIMAN
Vokiečiai iš kitų frontų sutrau
kia kariuomenę prieš rusus

Copenhagen, liepos 17. —
Vokietijos vyriausybė visoj
šalyj uždraudė vartoti stal
tieses ir servetas. Audeklas
reikalingas karės tikslams.
Viešbučiams
uždrausta
ant lovų baltinius mainyti
dažniau, kaip vienų kartą
savaitėje.
PARYŽIŲ SAUGOJA 150
LAKSTYTUVŲ.

700 VOKIEČIŲ ŠNIPŲ
PRIEŠ KERENSKĮ.

Paryžius, liepos 17.—Ši
tų Prancūzijos sostinę die
nomis ir naktimis nuo v<
kiečių užpuolimo saugoja
150 lakstytuvų. Tarpe šitų
yra milžiniškų triplanų. Di
džiuma lakstytuvų visuomet
pakilę padebesiais. Todėl
vokiečiai ir nedrįsta užpulti
Paryžiaus.

ligi liepos 13 d. paimta ne
laisvėn 36,000 austrų-vokiečių.

«

UŽDRAUSTA VARTOTI JAU PAŠAI
STIJŲ
SERVETOS.

VOKIETIJA PASIUNTUS 700 ŠNIPU Į RUSIJA
NUO RYGOS LIG KAR
PATŲ SEKA MŪŠIAI.

Petrogradas, liepos 17. —
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caro, IUtnota undar tha Act ot Mareli S, 1871.

NETURI KUR PASLĖPTI
JAUNO “IMPERA
TORLAUS.”

Vokietijos katalikų partija
reikalauja taikos

Washini

jpos 17. —
Sulyg prezid
Wilsono
prokliamacij
pašaukta
federalėn t
11 valstijų milicija, *ašaukta iš
valstijų: New fork, Pennsylvania, Ohi<
fest Virgi»
Wisconsin,
nia, Michi
Minnesota, Io įNorth Da
ka ir Nebkotą, South
raska.
Šitų valstijų teilicijos yra
apie 125,000. Jinai jau su
traukiama į karės stovykla.*.
Liepos 25 ir. rugpjūčio 5
bus pašaukta milicija iš kitų
visų valstijų.
Ir tik paskui- bus galuti
nai nuspręsta, 'kuomet ir
kiek jos bus pasiusta į Pran
cūziją.
Sukoncentruoji į karės
stovyklas milicija bus lavi
nama su įvairiais dabartinės
karės pabūklais. ’•
________ _______

Pekinas, liepos 17. — Mo

narchistų vadas, gen. Chang
Hsun, su savo šeimyna ir
jaunu imperatorium pAsislėpė Olandijos pasiuntinystė
je, kuomet jam pasidarė
karšta nuo repuhlikonų
kulkasvaidžių.
Svetimų šalių diplomatai
atlaikė susirinkimų ir nu
sprendė Chang Hsun iš
Olandijos
pasiuntinystės
perkelti į vokiečių barakus.
Sako, kad jis mėgino sėb
rauti su vokiečiais, tatai pas
juos teeina ir žinosi.
Mieste dar nėra tvarkos.
Vietomis monarchlstai dar
laikosi prieš republikonus.
Nesinori jiems gražumu pa
siduoti. O pabėgti nėra kur.

NAUJAS KANCLIERIS KALBĖS PARLAMENTE
ATEINANTĮ KETVIRTADIENI
!
Amsterdam, liepos 17. — išsigelbės pažadėdama nusi

Vokietijos parlamento kata
likų partijos atstovai, kurie
ten žinomi kaipo centro at
stovai, reikalauja vyriausy
bės, kad jinai veikiau taikintusi su talkininkais.
Pirmiau katalikai buvo
usitarę su nacional-liberalais atstovais bendrai darbuoties už taikos reikalus,
Tečiau dabar kažkodėl vieni
katalikai atstovai atskirai
pareikalavo taikos, palikda
mi ant šalies liberalus, kurie
pasirodė katalikams neišti
kimi.

leidimų, kaip tai sutveriant
koalicijinį- kabinetų, paskel
biant dekliaracijų, kad Vo
kietija kariauja už savo lais
vę ir savo teritorijas.
Bet įvyko priešingai. Bu
vusiam kanclieriui pakišo
ko, sosto įpėdinis, kurs bu
vo pašauktas Berlynan. Sosto įpėdinis visas laikas ncsutikdavo su buvusiu kanelierium.
Parkeliavęs Berlynan so
sto įpėdinis ėmė tarties su
buvusio kanclierio priešinin
kais, su reakcionistais ir tuo S-y,...
bildu prisidėjo prie kanclie
rio atšalinimo.
Kiek žinoma, sosto įpėdi
nis yra didis visokių politiš
kų reformų priešininkas.

Vokietija pasiuntė RusijoTi
savo 700 šnipų, kuriems įsa
kyta nužudyti karės ministerį
Kerenskį, generolų BruW^shington, liepos 17. —
Vietos Rusijos ambasada ga" silovų ir kitus rusų žymes
vo žinią, iš Petrogrado, kad niuosius lyderius.
pradėjus Rygos užlaja ir Apie tai gauta informaci
KAIZERIO SŪNŪS
baigus Karpatais visu fron jos Rusijos žinių departa VOKIETIJA NEDIRBDI
— PLĖŠIKAS.
I
tu seka mūšiai. Vokiečiai mente.
NA ZEPPELINŲ.
sutraukia prieš rusus ka Tatai visus rusų žymes
SUSIMAINĖ fASVĖI
Paryžius, liepos 17. — M. Amsterdamas, liepos 17.—
(
7
niuosius
.lyderius
kiekvie

riuomenę iš Italijos ir Pran
Dubers, vienos pilies savi Dabar Vokietiją faktiškai
KINHU38.
Londonas, liepos 17. —
nam
žingsnyj
saugoja
stipri
cūzijos frontų.
ninkas Champagne apskri valdo ne kas kitas, kaip tik
Anot pranešimo iš LausanRygos fronte vokiečių ka sargyba.
ne, Šveicarijoj, Vokietija Washington, liepos 17. — tyj, atkeliavo sostinėn ir fieldmaršalas von Hindeuriuomenė gabenama jūrėmis
Yra žinių, kad su Vokieti
jau atsisakiusi dirbdint.i Liepos 14 d. Prancūzija pa teisman įnešė bylų prieš Vo burg su gen. Ludendorfu.
PO
SMARKIOS
ATAKOS
per Liepojų ir išsodinama
zeppelinus. Dirbusieji prie minėjo savo tautišką laisvės kietijos kaizerio ketvirtųjį Anų dienų šitiedu genero jos, ypač Prūsijos “demo
šiauriuose nuo Rygos. Lem- VOKIEČIAI ATMUŠTI. zeppelinų darbininkai pri atgavimo šventę! Preziden sūnų, princų Eitel Friedrich, lu atliko konferencijų su kratizacija” gali būt visaip.
bergo frontan vokiečiai ne
statyti gaminti lakstytuvus, tas Wilsohas tų’dienų pa kurs įsilaužė Duberso pilin parlamento partijų lyde- Visi pažadėjimai gali nueiją
suspėja savo kariuomenės Paryžius, liepos 17. — fe&SL
' ' kędir fak
iy
daugelis įabar
gabenti geležinkeliais. Todėl Naktį prieš liepos 16
tas,
kad
šiandie
VbtietTJfrs
tijoS lyderiai sbMrinkb par
tui pasveikinimųTpastarasis
gaminama Vokietijoje.
vokiečiai
atliko
keletu
smar

___
\
gabenama
automobiliais.
atsakė nuoširdžiai dėkoda PAKEIČIA VOKIŠKUS lamento bustan ir tenai il likimu daugiausiai rūpinasi
kių
atakų
prieš
prancūzus
Ten norima pastoti kelių ru
TITULUS.
gas laikas tarėsi apie taikos von Hindenburgas su Lu-‘
AMERIKONAI NUSKAN mas ir pasveikindamas Suv.
sų gen. Kornilovo armijai, tarp Somme ir Aisne, Chamdendorffu. Šitiedu yra reasąlygas.
DINO 4 NARDANČIAS Valstijas, kariaujančias už
pagne apskrityj.
kuri briaujasi pirmyn.
kcionistu. Jiedu mėgins Vo
demokratijos: principus ir Londonas, liepos 17—An
LAIVES.
Karpatų kalnuose austrai Visur vokiečių atakos at
glijos karalius šiandie turi Copenhagdn, liepos 17. — kietijos valdymą paimti sa
tautų paliuosavimų.
muštos,
išskyrus
Mont
bėga nuo rusų veržimosi.
sušaukęs privatiškos dvare Naujas Vokietijos kanclieris vo rankosna paskelbiant miLondonas, liepos 17. —
Haut,
kur
jie
pasiliko
dalį
Iš Budapešto per Londo
Berne iš vokiečių versmių MILICIANTAS NUŽUDĖ lių tarybos susirinkimų, ku Dr. George Michaelis pirmų litarinę diktatūrą. Pats kai
prancūzų
apkasų.
nu gauta žinia, kad anų die
riam bus nutarta atsižadėti savo kalbų parlamente pasa zeris tokiut t-viu susirūpi
VAIKINĄ;
gauta žinia, kad amerikonai
nų vengrų seime keli atsto
šalies. Jis
vokiškų titulų. Tai padarys kys ateinantį ketvirtadienį. nęs ir laikos
nuskandino net 4 vokiečių
RUMUNUS
SKERDŽIA
liepė sosto
niui kaip
vai viešai išreiškė baimę, jonardančias laives, kuomet East St. Louis, UI., liepos pats karalius su šeimyna ir Tų dienų jis praneš savo po
LIGOS.
gei dabartinis rusų užpuoli
litikos programų. Tatai su yra tinkamiausia tarties su
lydėjo transportus su ka 17. — Milicijos kareivis Mc- jo giminės.
mas grųsiųs Austrijos-Ven
didžiausia doma dabar lau Hindenburgu ir LudendorfCafferty durtuvu pervėrė
riuomene į Prancuzijų.
Stpckholmas,
liepos
17.
—
grijos monarchijai.
.
NUŽUDYTA VISA
kiama, kų jis gera pasakys. fu.
Visos nardančios laivės vaikinų John Sisenger, 17
Rumunijos
karalienė
iš
JasVieųas chorvatų atstovas
ŠEIMYNA.
Von Hindenburgas ir von Su greitesne taika irgi ne
metų amžiaus. Kareivis no
buvo didelio tipo.
sy
prisiuntė
ilgokų
laišku
už ką tai pakvietė buvusį
rėjęs už kų tai vaikinų areš Johnstown, Pa., liepos 17. Ludendorff, kuriedu Berly žinia kaip gali būti. Vyriau
Suv.
Valstijų
vietos
pasiun

Vengrijos ministerių pirmi
nan pakvietė pats kaizeris, sybė, ypač Hindenburgas,
tuoti.
Tečiau
tas
nesidavęs.
ARKIVYSKUPAS
SEP
—
Netolies
nuo
čia
automo

nenorįs nei klausyti, kad
ninkų, grafų Tišų dvikovom tinio Morris žmonai. Laiške
Todėl jį ir pervėręs.
biliu važiuojant nužudyta vis dar atlaiko konferenci
TYCKI KELIAUJA
dėkojama jai už bandažus,
Vokietija turėtų baigti karę
’J
Kareivis uždarytas kalėji- anglių mainų savininkas jas su parlamento partijų
RYMAN.
kokius
amerikone
yra
paga

Petrogradas, liepos 17. —
Konferencijose be aneksijų ir be karės at
man ir kaltinamas už žmog Edivard Humphries, jo žmo lyderiais.
minusi
ir
pasiunčiusi
sužeis

Anot rusų oficialio praneši
dalyvauja ir naujas kanclie lyginimo.
na ir vaikas.
žudystę.
Rymas,
liepos
17.
—
Lem

tiems
rumunų
kareiviams.
mo, rusai paėmė nelaisvėn
.. I ■ I
W I I fc . I . ■
Už tai suimtas nužudyto ris Michaelis.
daugiųų, 16 austrų-vokiečių Be kitko karalienė prane bergo arkivyskupas Šeptyc- DAUGELIS KATALIKŲ
KRIZIO PRIEŽASTIS
jo bendrininkas George K. Gen. Ludendorff priėmė
ki,
kurs
po
revoliucijos
Ru

ša,
kad
tarpe
pabėgusių
ru— BADAS.
oficierių ir 900 kareivių Ga
pas save Berlyno laikraščių
Tompkins.
TARNAUJA
KARĖS
munų
ir
tarpe
pačių
karei

sijoje
rusų
vyriausybės
palicijoje. Be to rusams dar
atstovus. Kalbėtasi apie ka
LAIVYNE.
tekę daugelis kulkasvaidžių. vių siaučiančios ligos ir to liuosuotas iš nelaisvės, pa
Washington, liepos 17. — rės stovį. Jis pažymėjo, kad Zurich, liepos 17. — Čia iŠ
kviestas
Ryman
aplankyti
dėl
pagelba
rumunams
labai
Nup liepos 1 ligi 13 die
Berlyno atkeliavo daugelis *
Šventąjį Tėvų. Iš ten arki Washington, liepos 17. — Rusų karės komisija, kuriai vokiečių stovis visuose ka žymesniųjų graikų, kurie
nos, t,, y. nepilnai į dvi sa- reikalinga.
vyskupas keliaus į savo Ant didžiulio Suv. Valstijų vadovauja gen. Roop, ap rės frontuose esąs gana ge grįžta į tėvynę pertraukus
vaiti .ruųai Galicijoje paėmę
karės laivo “Minnesota” leido New Yorką. Chicagon ras.
nelaisvėn $34 austrus-vokie Copenhagen, liepos 17. — arkivyskupijų.
diplomatinius ryšius Graiki
komisija
atkeliaus
liepos
Pasitraukiančio
užsienių
kapelionu
nuskirtas
kuri.
čius otficierius ir 35,809 ka Vokiečių laikraščių karės
24 dienų.
z reikalų ministerio von Zim- jos su Vokietija.
Regan.
Jis
dabar
praneša,
ATŽYMĖJO
3
AME
korespondentai
iš
Galicijos
reivius. Be to rusams tuo
mermanno vietą, sakoma, Graikai pasakoja, kad Vo
kad ant to laivo įgulos yra
RIKONUS.
pačių laikotarpiu teko: 93 praneša, kad rusai jau ne
1,300 žmonių. Iš tų 800 yra PRAVES UNUĄ GYVU užimsiąs grafas Brockdorf- kietijoje krizį pagimdę pa
sunkiosiom ir lAiiko anuotos, juokais ima spausti austrusLIŲ SKERDYKLOSE.
-Rantzan, Vokietijos pa tįs gyventojai, kurie badmiLondonas, liepos 17.—An katalikų arba 61 nuošimtis.
28 apkasų mortiros, 403 kul- -vokiečius aplink Lembergų.
riauja. Parlamentas stoja už
kasvaidžiai, 43 minų mėtyk Šitų Galicijos sostinę gali glijos karalius atžymėjo me Ant kitų kares laivų irgi Chicagos gyvulių skerdy siuntinys Copenhagene.
gyventojus ir reikalauja
lės, 25’ bombų mortiros, 2 išgelbėti tik milžiniškas daliais 3 amerikonus karei yra didžiuma arba pusė ka klose darbininkai neturi
veikiau baigti karę.
unijos. Juos todėl kompani KANCLIERIO ATSISTA
lakstvtuvu ir daugelis viso skaitlius kariuomenės ir vo vius, tarnaujančius Kanados talikų jūreivių.
TYDINIMAS BUVO
Praeitą antradienį visam
kariuomenėje ir veikiančius Nestebėtina tatai, jei vy jos kiek nori, tiek išnaudoja.
kiečių energija.
kios karės medžiagos.
riausybė
reikalauja
daugelio
Berlyne jau kuone atvirai
NETIKĖTAS.
Kompanijos baltiems darbi
Anot korespondentų, kol- Prancūzijoje.
kunigų
kapelionų
ka>*ės
lai

buvo kalbama, kad vyriau
ninkams moka apie $2.50
Berlynas, liepos 17.—Vo -kas kaip Lembergui, taip
dienoje, e juodukams — Londonas, liepos 17.—Vo sybė netenka autoriteto, ir
kiečių generalis štabas ofi Koveliui rusai negrųsina, SOSTO ĮPĖDINIS IŠKE vynui.
LIAVO KARĖS
$1.25. Tai negirdėta šiais kietijos kanclierio Beth- kad kaizerio dinastijai grącialiai praneša, kad seka bet jie pasekmingai briau
NUSKANDINTA AMERI laikais vergija ir išnaudoji mann-Hollweg atsistatydi siąs neišvengtinas pavojus.
FRONTAN.
smarkus , mūšiai
Rygos* jasi ant Drohobyč, pietvanimas visus užklupo visai
KONIŠKAS LAIVAS. mas.
karuose nuo Lembergo, kur
-Dvinsko fronte.
Amaterdam, liepos 17. —
Gyvulių skerdyklose dir netikėtai, kadangi jis, kovo
yra svarbus žibalo laukai.
ORAS.
i’
damas
prieš
parlamento
Be to korespondentai pa Iš Berlyno pranešta, kad Waahington, liepos 17. — ba apie 40,000 darbininkų.
Londonas, liepos 17. — Iš
Petrogrado gauta žinia, kad žymi, kad dabar rusų armi Vokietijos sosto įpėdinis iš Vokiečių nardančioji laivė Chicagos Darbo Federacija opozicijų, turėjo paties kai
Liepos 17, 1917 m.
zerio
ir
junkerių
parėmimą
keliavo
karės
frontan
besi

nusprendė
prfdėti
visas
pa

Europos pakraščiuose nus
rusai Galicijoje paėmė mie jos visakuom geriau aprū
prašalinęs kandino amerikonišką laivą stangas, kad darbininkus in- ir, rodos, jau buvo išėjęs Chieago ir apylinkės. —
stų Dolina. Austrų generolo pintos, negu pirm revoliuci džiaugdamas
Boehm-Ermolli armija nu jos. Ypač turi jos puikių kancliepy von Bethmano- “Grace.” žuvo 8 žmonės traukti unijon ir panaikinti jiergalėtojumi. Taippat ro Šiandie gražus oras, bet vė
dėsi, kad senoji vyriausybė su; rytoj giedra ir šilti i.
tą industrialiuę vergiją.
įgulos.
-Hollweg.
sunkiųjų artilerijų.
blokšta į Karpatus.
alkti

*
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"DBA0GAS’* w

Vtarninkas, liepos 17 d. 1917

mokyklos prie prieglaudų, sams, tečiaus paskui netekę
liuosavimo.
Pftsiliuosavimui
“DR ACOAf
laisvės,
kentėjome
daug
nes buvo paliepta jose mo
galimą remties šitokiomis prie
į
Uetuvhj Katalikų
priespaudos
nuo
valdinin

Kiną kasdien*
kinti lietuviškai arba vy
žastimis:
KTEBOIJOS
riausybės kalba (vokiškai kų, bet niekados jų nelaikė
a) kad esi vekietys, neatsi
Prenumeratos
V fliąnos
disiius 1ia
Chioagoja mėtoto*
pratjo. Bet
me
tikrais
rusų
tautos
atstu
žvelgiant
į
tai
ar
turi
piliety

— “Dr.”). Taipo gi pa
• mkniiiHĮH ......
vis dar tarpt i.
s mtaesuma ......
yra daug vergų,
Ir dabar, didžiųjų Girdėt, kad jau neužilgo pra strantas pirmiausiai privalo bes raštus ar ne.
naikintos Kcidainiuose. iSur vais.
KltooM K V. gilestuoee i
kurie yra atstu
< mėnesiams a.A • a a a
b)
kad
esi
atęivys,
dar
neperversmiu laiku, musų a- bigės mpbiUBąvimas tų yyrų, kreipties
viliškiuose
prie
Keidainių
miami nuo savo darbo beširdės
’ *
į vietos komitetų.
I mėnesiams
verg-mistrės-LIGOS.
ir Lupiuose prie Kauno. kys kreipiasi prie Rusijos. kurie užsiregistravo šių metų Vietos komitetai turi sunume išsiėmęs nei pirmųjų piliety
(atvargo laida
Yra labai lengva išvengti ma
Perkant atskirais numeriais visur
žų kliūčių išaugant } dideles,
bės
raštų,
Sutraukiusi
savo
grandi

Privatiškas
mokinimas
ten
po *«.
5 birželiu.
jeigu ūmai atidą aut to atkreiravę raudonu rašalu visų už
Prenumerata mokas! likalne.
itama. Ir tas yra jūsų pareiga
c)
kad
dirbi
prie
laivų
sta

nius
ji,
tikimės,
paliuosuos
užgintas.
Liotuviai
kuni

Suv. Valstijų karės departa siregistravusių korteles ir su
kas skaitosi nuo uMraArma 4
ink paties savęs ir s«vo šei
J
tymo, kariškose dirbtuvėse ir
na nuo Naujų Metų. Norint permal* gai informuoja vyriausybę, ir Lietuvų.
mynos tai vis atlikti.
Senieji
biuro

mentas
kol
kas
paskelbė
šito

rašę
jų
vardus.
Tokiuo
budu
nyti adrea* visada reikta prisiųsti Ir
Nuo skaudėjimo pilvo iržartt.,
senas adresas Pinigai geriausia slų« kad lenkiškos mokyklos ne kratai vargino visas Rusi kius pranešimus užsiregistra
1, kaipo plovimas skaudžiaukiekvienas
užsiregistravęs
vy

stl * Uperkant krušoje ar azpreaų
8Mapma
d) kad esi vedęs vyras ir
Prieklaudų ir jos tautas, bot mums teko vusiems.
“Money Order” arb* Įdedant pinigus reikalingos.
ras
turi
atskirų
numerį,
už

t registruot* laltk*.
•
Gied daugiausiai kentėti. Musų Išviso užsiregistravo virš 9 rašytų raudonu rašalu. Tie priyalai maitinti savo pačią,
Redakcijai prisiųstieji raita! ir gi negalima steigti.
vaikus ir seserįs iki 16 metų
korespondencijos negrąžinami, J*! raičiuose padaryta laikiška vardų uždraudė, musų mo
milijonų vyrų.
Bet kariuo numeriai paskui bus traukia
autorius, atsiųsdamas tok! raito, na*
apsireiškia esąs >š geriausių na
pažymi ir neindeda kraaea ženklelis me knygyne knygų "cenzū kyklas sunaikino,
nedavė menėn yisų jų nešauks. Grei mi bosais, kad nuspręstų ko ir nusenusius tėvus.
minių gyduolių, esančių ant
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei
e)
kad
esi
kunigas,
dvasiš

pardavimo—25c. už bonkutę.
piant les adresuokite:
ra ir esu sukonfiskuota ar mums gamintis nei knygų. čiausiai iš tų 9 milijonų vy kioje eilėj užsiregistravusie
Nuo Reumatizmo, Padarot, NeurallSljoa, Persiiald,mo, A[4Iubirno. Dantudraugas pubushing oo.. utc,
kų mokyklų mokinys ir tų pri
SkamlA.iinio,
Diegliu ir Skaudėjimo Kru
ti 300 buk tai priešlietuvi- Jei-gu dabai:, iškilmingoje rų prisieis eiti kariuomenėn ji bus šaukiami. Liosų trauki
MM W. Mth atreet, Ohlcaaa
tinėję, ualp ir nuo vitokiu kitu reuutapažintų st&tų narys, kurios
Tel. MoKlnley gili.
titku Ilgu, naudoki
škų ir prieškatalikiškų kny valandoje primename savo tik vienam milijonui. Tai gi, mui pasibaigus surašai tų, ku
----------- XX ---------draudžia užmušinėti . žmones
“DRAUGAS”
gų. Knygynas uždarytas ir vargus tai tik dėlto, kad dauguma užsiregistravusių dol riems likimas nulems tapti re
Lithuanlan Daily Fržsnd
net ir karėje.
kaipo tena tr uztikėtiną draugą ŠelmyPubltshed daily eioept Kuadav* by paskirta 100 markių baus daugel iškentė j ome. Džiau šiokių ar tokių priežasčių bus krutais, bus paskelbti spaudo
noa per puae Šimtmečio. Tik CSe. ir
DRAUGAS PUBUSHING OO„ IaO,
Po to pranešimo bus duo
SOc. bonkula: gailina gauti tiaoae ap1800 W. Mth Street, Chtcago, Illinois. mės organizatoriams. Lau- gsmu verkiame dabar, suži paliuosuoti. Priėmimui kariuo je ir iškabinti vietos komite
tiakoae arba paa pati tabrikanta—
ta 10 dienų toms priežastims
Tai. McKlnlgy MM. Sstabiiaked IMS
r.
meMTCR a
Vilniaus
ap- noję, kad Rusijoje senųjų menėn jau sutaisyti tam tik tų bute toje eilėje, kaip tie ir prirodymams pristatyti dėl
'Terma ef Subacrlptlon: In Chlsago mėnuose,
Inai. Mew Variu
W*U y carrigr p«r ywt UH
skrityj irgi panaikinta len valdžių žmonės pergalėjo. ri komitetai, susidedanti iš 3 raudonieji numeriai ištraukti. kurių norėtum pasilikti lais
kiška mokykla.
Senąsias skriaudas užmirš vietos žmonių. Trisdešimčiai Dabar esantieji ant kiek vas.
■tonds žc. icopr. AdvertMns totoo
M appMcatlen.
’
Atsiminkime, tai tas vi tame, tegyvename tik vilti tūkstančių gyventojų yra vie vienos registracijos kortelės Tiems prirodymams surašy
sas žinias paduoda lenkas, mi. Mes kentėjome ne už nas toks komitetas, kuris an numeriai tarnųvo tik registra ti yra tam tikrų blankų ar
.lis užmiršta p Įdurti vieną savo kaltes.
Jug ir šian gliškai vadinas “local esemp- cijai, bet ne mobilizacijai. Su ba afidavitų gaunamų komi
daikte'), — kad tos mokyk dien Lietuva yra sunaikin tion buard” t. y. vietos J»a- lyg tų registracijiuių sąrašų tetuose.
i-V
los buvo steigiamos ne kul ta, kad Rusija išliktų gyva. Uuos&yimo komitetus. Tie ko vietos komitetui sustatė nau Tą antrą blanką su prirody
tūrai platinti, o lietuviams Paliuosuokite musų sunai mitetai pirmiausia užsiims jus sųrašus mobilizacijos rei mais ir gi reikia induoti vie
įtaigai turi Nota pa
lenkinti.
Lcui-ias pyksta kintųjų žemę, mes jų atsi- rinkimu kareivių iš užsiregis kalams. Tame sąraše kiekvie tos komitetui. Jis į 3.ar 5 die Juo
dėti
geroj*
saugioje vals
travusiųjų* Jie galės ir pa no užsiregistravusio kitoniš
SOCIALISTAI KĖSINASI ant lietuvių kunigų už ką
statysime.
nas praneš jums ar paliuotijos bangoje
P&1S6 SV. RASTĄ.
gina savo žmoi u tautybę, 1 Kad p. Šimkus savo dar liuosuoti nuo kareiviavimo iri kas numerįs, negu buvo ant savo ar ne. Bet vyriausybė
lietuva tiems p tiems ku bų atranda jis gal gerai jį pašaukti kariuomenėn. Ypač registracijos kortelės. Regi pasilieka sau teisę atšaukti pa*1
atkreipiame gerb. skaitytojų stracijos numeriai pažymėti, Amerikos lietuviškų soci ri-gams už tų p J į darbų bus padaryti.
liuosavimą, jeigu sulyg savo
Gerai sustatyta
ar geogago ------juodu
rašalu,
o
mobilizaci

domų
į
tą
dalykų,
kad
jei
ku

alistų “kunigas”, žinomas dėkinga.
nuožiūros
pripažins
reikalin

Av«
jo kalba Rusams pasveikin ris turi 1 tokių nors pnežast} jos — raudonu. Tai-gi da
nepraustaburnis
Mockus Smagu girdėti, kad ir vo ti.
gu.
Bet kada tas pats p
per vienų socialistų laikra- kiečių valdžia turi gerų su Šimkus ima šliuptamiauti, pasiliuosuoti nuo kareiviavimo bar kiekvienas užsiregistravęs Jeigu" vietos komitetas dėl
3% ant ItųgĮ Pinigų
stpalaikį pasisako gaminąs pratimų apie lietuvių visuo tada iš jo yeiksmų tebųya tai privalo pate prašyti paliuo 5 biržfžių vyras pirmiausiai paduodamų priežasčių nesu
Jeigu atsėdėsite ant privalo sužinoti prie kurio vie tinka paliuosuoti, tai užsire
Biblijos “kritikos” lape meninius reikalus ir žinoda tik viena pasekmė: bergž suoki.
vietos spraudžiamų komitetų tos komiteto jis priguli ir pa
gkoltiiasne plniglU ri»tt Kaso*
gistravęs neilgiau kaip 10 die
lius, kuiįų daugelį užsisakę ma lenkų tikslus gina jiems džius žmonių įžeidimas ir
(local exemption boards) tai skui nuriti savo komitetam ir
nų bėgyje gali kreipties su a‘ ‘ socialistai ”n* “ socialis- varyti ištautinimo politikų santikių ąštrėjimas tarp lie
PanltuišiiaBM staims 1
galės jūsų uepaliuoauoti nuo ten pagal sųrašus surasti sa peliacija distrikto komitetan.
tes”- Tam tikslui esi} rei Lietuvoje.
Kojcopa Ir galūn* gantl
tuvių.
kareiyiayimo, Aura ir bus di vo serijos numerį, užrašytų Apeliavimas daromas šitaip:
Laivokartes.
kalinga daugelio pinigų.
Skaistaus pasisekimo lindžiai svarbi pasiliuosavimui raudonu rašalu.. Tų reikia pa
PAVOŽTO.
nuėjus vietos komitetan reikia
Jis rašo vįenapi socialis kiame tenykščiams musų
priežastis. Taigi patys tuomi daryti kaip galima greičiau.
gauti dviejos rųšies blankų: timams. Pp liosų traukimo lai
tui laiškų ir* pasago, kad ne inteligentams.kovoje su po Pirm sayaįtės mes gavo dųlykų rųpinkities.
Sulyg tų naujų numerių žinoapeliacijai 153 arba 154 for kraščiuose ir įvairiose viešose
suskubęs tų lapelių paga- litika, norinčia Lietuvų pra me iš Lietuvių Intornąųęi- Sprendžiamų vietos komi-įsi
site
sevp
eilę
stoti
kariuame_ imos blankos reikia inteikti iš vietose bųą paskelbta sąrašai
1 jos Biuro telegramą, kad iš teįtų
miiižl AIC&
Viri registrą- ’nėn. v z*
pildžius vietos komitetui, o 151 numerių, kuriems reikės sto
tiško “vyskupe” pareigo Lenkai supranta, kad Šveicarijos atėjo svarbių cijos lapeliai.
Kiekvienus Laiką kada reikės eiti kvotimis, ir prašus siųsti jam pi mokyklos tai didžiausia dokumentp, rodančių, jog užrijegįateųvęs vyras tuojaus mui (egzaminavimui) pa arba 152 formos blankas rei ti “ant prizavo”, kaip daž
nigų. Tasai socialistas sa- tautos kultūriška jėga įr Lietuva pavojuje. Tos te ari va.lo anfrinnii kuriamo kO- skelbs vietų komitetų ofisuo kia išpildžius nusiųsti distrik niausiai sako. lietuviai, tai yyo “vyskupo’ laiškų at- užtat pajutę laisvės tų da legramos neskelbėme dėlto, mitele yru jo registearijos kor se ir kiekvienam užsiregistra to komitetan. Po penkių die ra į kareivių eiles. Jęi dak
nų distrikto komitetas jau tarai pripažins nesveiku — tai
ryt jie sumanė .aptiest Lie kad tikėjomės neurilgio pa. telė ir kur to komiteto so vusiam dar bus išsiuntinėti
spauzdina laikraštyje.
praneš ar išklausė apeliaciją liuoaas eri, bet jei daktarai
Nos varini mums nei tie tuvų lenkiškų "mokyklų tin tir&ių kokis pavojus ir koki dyba (ofisas). Cliicagoje, be atskiri laiškai. Bet negavus
atras tinkamu, tai laike 7 die
ar ne. ,
lapeliai, nei tie pinigai. Tik klu. Geras daiktas valgis, dokumentai.
, rods, yra sudaryta 86 vielos pakvietimo laišku negalima Bet, kaip jau augščiau minė nų gali paduoti pranešimą,
svarbu tas, kaip tai lietuvis užtat ir nuodai būva duoda 11 liepos gavome nuo p. komitetai, kurie varys mobi teisinties, kad nežinojau. Vy jome, delei pramoninių prieža kad dėl kokių nors priežas
ki socialistai yra dideli tam mi valgije.
Palaimintos Bielskio iš Washingtqno lizavimo darbą. Užtat kiek riausybės nuomonė yra tokia, sčių paliuosąvimo reikale rei čių nenorį tarnauti. Po to
šuoliai, jei jie duodi pini rankos, kurios užnuodytų platų laišką, kurio pirmoje vienas užsiregistravęs clūca- kad kiekvienas privalo žinoti kia kreipties ne į vietos kom- pranešimo, reikia paduoti pri
gus tokiam pat tamsuoliui valgį nustunua šalin nuo dalyje buvo atkartotas tele gietis turi sužinoti kuriame iš parėdymus ar tai iš laikraš tetą, bet į distrikto. Jeigu rodymai, kad ištikrųjų taip ysavo “vyskupui’ ir dar ko burnosi Labai gerai, kad gramos turinys, o antroje tų 86 komitetų yra jo vardas. čių, ar tai iš apskelbimų ir tt. distrikto komiteto nutarimu ra. Jei vietom komiteto nuta
kiais . reikalais.
lietuviai pradėjo pasekmin dalyje buvo griežtas reika Re vietos sprendžiamųjų a- Netik Amerikoje, bet ir visose busite neužganėdinti, tai 7 die rimu neužganėdinti — kreipPrieš Šventąjį Kaštų vi gai su tųomj kovoti.
Bet lavimas sudalyti bendrų pie kareiviavimą komitetų dar šalyse valstijiniąi įstatai drau nų bėgyje galite apeliuoti pre kities distrikto komitetan. G
sokių nesąmonių jau yra to neužtenka. Lietuvai rei pasitarimų komitetų, kuria yrą viršesnieji, taip vadinami džia atsikalbinėti teisės neži zidentui. Ar prezidentas su jei norite pasiliuosuoti pra
prirašyta gana daug. Kuo kia kuodaugiausiai mokyk me visos lietuvių sroyės tu distrįktų komitetai (“distriet nojimu.
tiks jus paliuosuoti ar ne — moninių priežasčių delei, tai
kas mažiau turi mokslo ir lų, bet jos privalo būti lie rėtų lygiai po tris atstovus. exemtion board”). Kiekvie Pirmiausįąi, berods, kiekvie praneš krasa generąlis valsti nei neprašykite vietos komite
doros tuo daugiau visokių tuviškos.
Užtat kovojant Tam komitetui sudaryti In name federaliame teismo di- ną užsiregistravusį peržiuri- jos adjutantas.
to, stačiai kreipkis į dritrikniekų prirašo apie Šventu su lenkiškomis mokyklomis formacijų Biuras šaukia su strikte yra vienas ar daugiau nės gydytojai. Jeigu jie nu Skaitome reikalingu dar pa tą. Šiam nepatenkinus —
sias Knygas. Iš Mockaus mums reikia kaip galima važiavimų. New Iforke 24 tokių komitetų, kurių žinioje spręs, kad jis sveikas ir tin žymėti, kad pranešimas apie siųsk apeliaciją prezidentui.
galime tikėtis daug raštinio daugiau pristeigti
savų liepos. Mes neapauzdino- yra keletas vietos komitetų. ka kareiviauti, tai po to bus priėmimą į kariuomenę dar to Vietos ir distriktų komitetų
mėšlo, jei jam taip seksis mokyklų. Kadangi be pi me nei šito laiško nes mums Tie distrikUniai komitetai su duota septynios dienos laiko li gražu nereiškia, kad būtinai adresus galima sužinoti policirašyti, kaip pliovoti.
nigų mokyklos neiusteigsi, išrodė, kad veikiai patirsi tverti tam, kąd galėtų paliuo pranešti, kad nori būti pa- reikės tarnauti. Apie tai vėl joje, vardų (nuovadų) ofisuosuoti nuo kareiviavimo dėl liuosuotas nuo kareiviavimo bus specialei pranešta.
se ir tt. Vietos komitetai nu
tai aišku, kad Lietuvoje mc, kokis grųsia pavojus ir
pramoninių bei indnstrijinių Padavęs užreiškimą,, kad ne Tai tiek kol kas galime pra rodys kur ir kaip sužinoti mo
DEJUOJA LIETUVOS
esantiems
inteligentams koki dokumentai atėjo. Ne
priežasčių, nes vietos komite nori tarnauti kariuomenėje, nešti gerbiamiems skaityto bilizacijos numerius.
LENKAI*
kuogreičiausiai reikia pini sulaukę tų dokumentų, pa
tai tos gaJės neturi. Pavyz gaus 10 dienų laiko prie
gų lietuviškoms mokykloms duodame skaitytojams tiek džiui: pasiliuosuoti nuo ka žastims pristatyti, kodėl neno jams apie rinkimą kariuome Užbaigdami šį straipsnelį
nėn. Viską į krūvą suvedus, patariame visiems užsiregistra
Lenkiškas
savaitraštis steigti, ' Kaip gaila, kad žinios, kiek jos turime.
riuomenės gali tie, kurie dir ri būti kareiviu.
abel nuošė ruožuose, visas da vusieoas rimtai patyrinėti apie
“Giviazda Polarna” iš 14 laisvamaniai tuojaus po Šiandien pavojus Lietu ba: ginklų, amunicijos dirb
Kas po daktaro peržiūrėji lykas šiaip atrodo:
kareivių rinkimo tvarką —*
liepos praneša žinelę iš Kau Lietuvių Dienos nepasirū vai nenaujiena. Bet vis-gi tuvėje, prie laivų statymo, mo nepaprašys paliuosavimo
pasirūpinkite
no, kuri skamba šitaip: , pino nuoširdžiai išsiųsti norėtųsi žinoti kokis nau prie ūkės bei prie kitokio ir nepristatys prirodymų, kad Priėmimui kariuomenėn už nesnauskite,
“Jau du mėnesiai kaip Lietuvon pinigus. Oi kaip jas vargas ima slėgti musų svarbaus darbo, kuris būtinai turi teisę būti paliuosuotas, siregistravusių vyrų yra su kuogreičiausiai viską sužino
daryti vietiniai ir distrikti kite. Kadangi liosų trauki
pačiame Kaune gyvuoja jie ten dabar butų sugadu sunaikintų šalį.
reikalingas šalies gerovei pa tas bus skaitomas kaipo priim niai komitetai. Tie komitetai mas gal invyks šioje savaitėje,
lenkiška keturių klasių gim aktualiems, bendriems Lie LIETUVIAI EOOIAUS laikyti. Bet vietos komite-. tas kariuomenėn ir 8 ar 10 die
pasirūpino sustatyti naujus tai geriausiai šiuo laiku sė
nazijų, Šelpimo Komite tuvos reikalams!
TAI KVIEČIAMI RTOCK tai (local exemption boards) nų po to praėjus, komitetų o- sųrašus užsiregistravusių vy dėti namie, nevažinėti kitur.
to užlaikoma.
Jos virši
neturi teisės paliuosuoti vy fisuose bus iškabinti priim rų. Tuose naujuose sąrašuose Girdėjome, kad mobilizacija
HOLMO KONFE
LISTUVIAI IR RUSUOS
ninku yra ponas Sokolovsrų nuo kariuomenės tik dėl tų tarnybon sąrašai.
RENCIJOM.
prie visų vardų yra numeriai. bus labai aštri, ir budri
atstpvybe ame
ki’s. Mokytojai ir vadovė
to, kad jie darbuojasi prie mi Tiems, kuriuos daktarai Kiekvieno
užsiregistravusio (striet). Jeigu negauti paaielRIKOJE,
“Santaros” No. 13 pp nėtų pramonijos šakų. Tą ga pripažins nesveikais ir neti
liai pargabenti iš Vilniaus.
pirmiausia pareiga yra suži grite arba pasivėluosite j lai
Vokiečių kalbos pamokoms P. Bachmetjevui su paly Šeinius, Rimka ir Augštuo li padaryti tik distriktiniai kusiais kareiviauti jokių kitų noti koks jo numeris. Prezi kų paduoti Unkamon vieton
paskirta astuonios valandos dovais atvykus New Yor- lis praneša telegrama iš komitetai. Tą* gi, kąs ųojrj prašymų ir prirodymų nerei dento paskirtoje dienoje tie vi prašymą, tai galėsite uetike
į savaitę. Ukmergėje gy kan, naujosios Rusijos at Htoekholmo, ’ kad lietuviai pasįlįuosnotį nuo kareiviavi kės.
si numeriai, berods Waslūng- tai pakliūti kareivijon, nors
vuoja penkiaklasinė lenkiš stovus Madison 8q- Garde- socialistai oficialiai kviečia mo dėl pramoninių priežas Kuomet registrantas gaus tone, bus traukiami liuosąis. ir turėsite ganėtinų priežas
ka mokykla, Panevėžyje — n’o salėje pasveikino ir lie mi dalyvauti visų socialis čių, tam reikia sužinoti į ku pakvietimą kareiviauti, tai se Kurių numeriams teks laimi čių pasiliuosuoti.
ptynių dienų bėgyje turės nu
keturklesinė. Bet lenkiškos tuviai.
Iš lietuvių tarpo tų reformistų konferencijoj
rį distriktirų komitete jis pri eiti į vietos komiteto ofisą, kis, tiems greičiausiai nieko Ateityje pasistengsime dau
mokyklos yra sistematiškai rusiškai kalbėjo p. Šimkus. priruošiamajam darbui Lie
nereikės rupiu ties, jie btąs liuo giau pranešti žinių apie šį
ten
tani
tikrą
blanką
peršok iojajaoti
lietuviams Jis pasakė, kad lietuviai tuvos reikalais. Lietuvių guli ir tuomet reikia ten pasi gauti
»
_
si nuo kareiviavimo. Bet ku dalyką ir mėginsime smulkiau
kunigams
vadovaujant sveikiųa naujųjų Rusiją. socialistų delegatai šaukia rūpinti positiuosavittiu. Neat (Porm 110 arba Form 1^1) Ir
Kaune tapo uždarytos ke Nors senovėje, sako, buvo mi Švedijos sostinčn Stock- sižvelgiant į di strik tini ų komi parašyti ant jos priežastis dėl ri u©t laimė nŽvils tie tam tik paaiškinti kaip viskas reikės
tetų buvimą, kiekvienas regi- kurių turi teisę reikalauti pa roję dienoje bus pakviesti kvo daryti.
turios lenkiškos liaudies me galingi ir artymi ru- holman.
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Žinios, reikalingos

užsiregistravusiems.

•eeeeeaaeaeea

aci.

5

Sinti Mfy Ink

Utorninkus, liepos 17 4-1917

Pirmiausm("vietos klelx»nas!
turi virš 70 uorių. Draugi rinkę pinigų, osų “good
KAM RUPI TAUTOS ATEITIS ~
jos įstatai griežtai reikalau time,” kad gers, tai gėrei kun. J. Kuras perstatė kal PASISKELB1MAS
5
=
Skaitykite ir platinkite Blaivybės laikraštį
Išviso bėti svečių iš Chicagos p. A.
ja, kad nariai pildytų krik Sutarta-padaryta.
I
Gerbiamas kalbė
"DRAUGE” AT
ščioniškas priedermes ir ve sulinko 35 dol. aukų—dau Sutkų.
tojas
gražiai
mums
papasa

“TAUTOS RYTAS“
stų dorų gyvenimų. Laikui giau negu tikėtasi. Bet pra
NEŠA
GERA
bėgant į šių draugijų, nelygi gerti visų nepajėgė ir liku kojo apie spaudų. Kadan
Kaina metams Suvienytose Valstijoso ................ $ .75
nant kaip žemkentės į dar sius pašidalino. Rodosi, vis gi čia jau nuo daugel metų
NAUDA
Į kitas valstijas .................................................... 1.00
žų įsibriove socialistai ir jau kas “all right.” Bet ant ry veisiasi “šliupija” tai mi
Pavienis
numeris .............. . ....... .................................... 07
BROOKLYB, N. Y.
keli metai jos valdybų suda tojaus policistai sujudo ir nėtas svečias nesigailėjo jai
‘TAUTOS RYTAS >>
ro bedieviai. Žinoma, tokie pradėjo pačius, “kolekto “pipirų,” kurie labai pagei-J
44-ta vyčių kuopa turi
So. Boston, Mass.
asmenys, pakliuvę valdybou rius” “kolektuoti.” Dabar daujami. Po pirmai kalbai
120 Bowen St.,
šliupininkai
greit
spruko
gražų chorą.
Tel.
S.
B.
2168
M.
sulyg savo “tikėjimo” pra bus teismai.
* NAUJAS LAIKRAŠTIS
nillllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIUIIHMIlIlHIIIIHUtlIlIlIlUlI
pro
duris.
Paskui
Šv.
Ce

Broliai
lietuviai,
ar
ilgai
dėjo clgties; jie ėmė knis£ Suaiv. L. R. K. Amerikoj
Neseniai, naujo vargoni- ties po pamatiniais draugi mes dar kentėsime gėdų ir cilijos choras vedamas p. A.- į balandžio pabaigoje, i. m. •
ninko p. B. Lauraičio rupcs- ,jOs įstatais, panaikino voly- pažeminimų delei tokių pa Sodeikos, gražiai sudainavo:
pradėjo leisti savaitinį •
O
čiu, vietinės Karalienės kinės išpažinties būtinų at- sileidėlių darbui Ar ilgai Ant kalno karklai siūbavo’ S
laikraštį
Aniolų bažnyčioje pradėjo likimą ir t.t. Jei iki tokiam jiems leisime tyčioties iš ir Pasėjau kanapę” Antru •o
Tik ką aplaikemė siuntini ii Europos puikiausią rožoniią įvairią
spalvą.
—
“Garsas”
giedoti gerai išlavintas Liet. laipsniui galėjo apsileisti musų religijinių jausmui atveju p. Sutkus kalbėjo a- eo
I
Vyčių 44-tos kuopos choras. katalikai, kad bedieviai kaip Tų ištvirkėlių mes neapmal pic L. D. Sujungęs tikslų.
s “GARSAS” eis kas ketNo. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
Ta leido daryti visų gerbia nori ėmė juos valdyti, tai šinsime, pakol jiems patai Šios prakalbos žmonėms ° vergas didelių 8 puslapių, 7
Rcikalaunant paminėkite kokios
° kol., formate.
mas, pasišventęs klebonas tas parodo, jog katalikai bu kausime, pakol juos savo gan patiko.
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
kim. S. P. Remeika. Vyčių ;Vo mažai susipratę, perdaug namuose laikysime. Taigi,
ir kryželis storai auksuoti kaina
Vytė. » “GARSAS” -bus vienu ge2
riaušių
ir
svarbiausių
Ame*
choras gieda gerai ir visiems lėtus. Bet šiandien jau jie pirmiausiai, norėdami apsi
su prisuntimų ........................ 75c
° rikos lietuvių kat. laikraščių. •
klausytojams patinka.
J pradeda atbusti ir suprasti valyti nuo visokių pakly
SCRANTON, PA.
o
“GARSUI” sandarbinin- •
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
o
kauti
pasižadėję gabiausieji
Garbė vyčiams, kad jie ne- visų bedievių neteisybę. Vie- dėlių, išvykime juos iš mu
Nelaimė kasykloje.
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
o Amerikos lietuvių rašytojai, a
sigaili savų pajėgų naudin nok nevisi dar iš jų turi ga sų draugijų namų, neturė
• publicistai, visuomenininkai. "J
kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
giems dalykams, būdami nėtinai drųsos savo teisės dami su jais jokių reikalų. Panedėlyj, 9 liepos, vie • “GARSO” prenumerata J
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25
Rimbavičia. tos kasykloje No. 3, tapo la • metams $2.00, pusiu.—$1.00. o
pavyzdžiu visai jaunuome ginti ir vyti lauk išnaudoto
bai sužeistas lietuvis Jouas ° Prenumeratai ir korespon- o•
nei.
jus.
dencijoms siųsti antrašas:
Krikščiūnas
(muldermoS
• Reikia tikėtis, kad šis baž
SCRANTOH, PA.
o
“
GARSAS
”
nas) parako sprogimas la
nytinis vyčių choras netik, Baisi mirtis draugijos raiti
Prakalbos.
450 Grant S t., Bvooklyn, N. Y. • '
bai apdegino nelaimingų j į
kad neiširs, bet kas kart di
ninko ir jo laidotuvės.
»No. 1437.
dės skaičiumi ir stiprės. Vi Minėtos draugijos rašti Nedėliojo, liepos 8 d., Šv. Jis nugabentas kasyklų ben
'io. 1439. Galama gauti įvairių
si privalome linkėti jam ninkas buvo nuo kelių metų Juozapo parapijos svetainėj drovės ligoninėn. Spėjama,
ipalvų karoliais. Kryželiai “Ro
kuogeriausio pasisekimo.
pasimetęs su šv. tikėjimu, įvyko labai indomios x pra kad vargiai begu pagisiųs.
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
Ilganosis. jis buvo uolus taip. praminto
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
kalbos, kurias parengė vie Krikščiūnas nevedęs.
velnių kupčiaus Mockaus
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
Mainėris.
PERU, ILL.
tarnas. Sykį dirbant kasyk tos L. D. Sąjungos kuopa.

f LIETUVIAI

AMERIKOJE

Auksuoti Rožančiai

lose angliai užgriuvo ant jo.
Šv. Bedo kolegija.
Nelaimingasis 18 valandų
turėjo būti po anglimis, iš
Ši mokykla pastatyta la niekur
neprisišaukdamas
bai puikioje vietoje. Iš visų pagelbos. Pagalinus išimtas
pusių jų puošia gražus me iš kasyklų dideliausiuose sodžiai, kurie moksleiviams puliuosė ir neilgai trukus
suteikia nemažai smagumo. persiskyrė su šiuo pasauliu.
Perniai šioje kolegijoje Laidoti jį su bažnyčios apei
buvo apie 160 auklėtinių, gomis klebonas atsisakė:
kurių tarpe susirado ir ke- Tuomet draugija sušaukė
bolikų lietuvių. Nors lietu-! susirinkimų savo buvusio1
—
•
, . •
laidotuvių
viams
sunkiau mokint,ies a._
ne sekretoriaus
gu čia gimusioms amerikie klausime. Katalikai susirin
čiams, vienok jie ačiū darb kime pranešė, kad velionis
štumui nepasilieka užpaka senai neteko teisių šio
lyj jų, bet pasekmingai va je draugijoje, kad jis ir kai
rosi pirmyn. Beveik visi lie po narys ir kaipo raštinin
tuviai moksleiviai pernai kas sulyg draugijos konsti
gavo dovanas už gerų moki- tucijos privalėjo būt praša
nimąsi ir elgimąsi, o dviem lintas. Tečiaus valdyba, ke
mūsiškiems net teko meda- liems
susocialistėjusiems
bai.
pritariant, nutarė
savo
Šios kolegijos vyresnybė draugų su visos draugijos
myli lietuvius ir labai gerai patarnavimu palaidoti at
elgiasi su jais. Taipo gi čia skalūnų kapinėse, o tuos na
yra lietuvių kalbos pamo rius, kurie nenorėtų daly
kos, kurių mokytojų apmo vauti tose laidotuvėse nu
ka pati kolegija savomis lė bausti pinigine bausme. Tik
šomis.
rieji katalikai, nepaisydami
Kas mintija mokinties jokių pabaudų bei grųsinipatartina važiuoti Šv. Bedo mų iš bedievių pusės, visai
kolegijom. Rodosi, kad lietu laidotuvėse
nedalyvavo.
viams ši mokykla tinka Vienok buvo būrelis šiaudamiausia.
Amicus. dušių, kurie pabijoję atska
lūnų grūmojimų, ėjo į bedie
;
ST. CLAIR, PA.
vių kapines. Gėda tokiems
nesusipratėliams, neverti jie
Bažnyčios reikalai.
vadint ies katalikais. Katali
kai privalo žinoti, kad daly
Ačiū gert; žmonių' pasi vavimas bedievių prieštikyšventimui ir klebono triūsui binėse apeigose, laidotuvė
bažnyčios statymo darbas se ir jų spaudos rėmimas
spa rčiai žengia pirmyn. yra sunkus prasikaltimas
Koks bus mums džiaug prieš Sv. tikėjimų.
simi*, kuomet nereikės pas Laikas mums butų apsiva
svetimtaučius ieškoti prie lyti nuo visokių rųšių atska
glaudos, o savoje bažnytėlė lūnų, kurie daro mums gėdų.
je galėsime Dievų garbinti.
Visos bedievių pastangos Atskalūnų ir girtuoklių
“triksai.”
įsiskverbti į parapijos rei
kalų vedimų ir padaryti ’Trįs lietuviški bernai
suirutę nuėjo niekais. Pa “Šakių” skaitytojai ir dide
rapijos
administracijos li girtuokliai-pcštukai, pri
tvhrku pavyzdingiausia ko sivilioję ketvirtų girtuoklį,
kios reikalauja Bažnyčios
kurs, rodos, prigulėjo prie
įstatymai ir dijecczijos sta
parapijos, sumanė iškirsti
tutai.
s *
šposų: eis jie į kitų miestelį
(New Pbila) ir rinks pini
Šv. Juozapo draugija.
Jau nuo keliolikos metų gus neva tai St. Claire’i
čia gyvuoja pašelpinė drau naujai bažnyčiai neva tai
gija Mv. Juozapo Globėjo. Ji kningvnui, o paskui, susi-

Su prisinnti........................... t.. $2.00

na delei giminių.
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Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikrašti

“DARBININKĄ”

r*VTVTr*Trv»rrrrvTrr*i
F. P. Bradchulis
Lietuvis Advokatas

inu

ATTORNKT AT LAW
P 105 W. Monroe. Cor. Clark St.
a Room 1207 Tel. RandolDh 5598.
CHICAGO. ILL.

(No. 1438.
Užsisakant paminėkite numeri ir kokios spalvos norite.
Pinigus
galite siųsti išperkant money order, registruotame laiške, arba vieaeen tintais krasos ženkleliais. Adresuokite:

Gyv.: 8112 0. Balstod •».
Telephone Varde 2380

DRAUGAS PUBLISHDC CNMPANY
Chicago, III.
1800 W. 46th Street,

CINĄ UTARNINKaiS. KCTVCROAI* IR tUSATOMI*

-• 0

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

\

Prenumeratos Kaina:

Tris Kartus savaitėje metams
Vieną kartą savaitėje
Bostono apielinkeje
Užrubeiyje
Vienas num<

‘ MM

't

..A
,N.

$3 00
$1.50
$4 00
$4.25
3c.

Reikalaukite pai a<entis arba

“DARBININKAS” \
’e
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS

KNYGOf

I

Sekančiu yra gaunamos Draugo knygyne
11*7. Naujas Badu Išmokti Rašyti. Senos ar jaunu, vyru ar
moterie visai nemokanti rašyti, norėdami išmokti, — nasipirkę šią knygely gali išmokti tik per 24 dienu. Pai
mant iimokti tik po vieny raidę į dieną, per 24 dienu
mokinlmoai, jau ir moki rašyti. Ar gi ranku* Argi Tameta negalėtum išmokti rašyti*
žinoma, tik norėk ir
pradėk mokinti!. Sį knygelė prekiaoja tik.........................

V

\
10e.

1188. Nauju Blemantorlua.
Vaikams arba pradžiamoksliams
•
skaitymo ir rašymo vadovėlis. Vaikai nuo pat kudikystėe dieną reikia pratint prie rašte. Prie ko kūdiki nuo
anksto pradėsi lenkti, prie to ir užaugęs bus palinkęs,
■lementoriana kaina ...................................................................... »
1020. Šventa Istorija Bono lx Naujo JaUtym”. Šventojo Isto
rijoje aiškiai aprašyta apie musą šventą tikėjimą. Jau-

\

bus sr šonam reikia skaityti ir žinoti kas yra šventojo

istorijoje. Kiekvienu mokantis skaityti gali rkM su
prasti.
Kaina tiktai ................................. ..................................
1021. Trumpa Šventa istorija Bono ir Naujo Įstatymo apdaryta
TSS. Lietuvos Istorija (Pranu).
Kiekvieno lietuvio šventu
prMdermš šinoti apie tavo tautą. Koke-gi lietuvis jei jis
sieko nešino apie Lietuvos praeiti, jou didvyrus, ir jos
viešpatavimą. Jei dar neturi Lietuvos Istorijos, tai tuojaus patariamo ausipirk. tiojo knygelėje trumpai, bot
aiškiai ir suprantamai Lietuvos istoriją aprašyta. Prokiuoja aoapdaryta .................................................. <.......... ...28e,

k...-.,........ . .........

Apdaryta .............................................
r
UOS. Tnuupa Llstuvlą Kalbos Oramatika. Daugumu lietuviu
šiek tiek moka rašyti, bet mažai kurto moka taisykliškai rašyti, tinoma, kiti ir nežino, kaip reikia teisingai
lietuviškai parašyti. Nusipirk šią gramatiką, ji Tamstą
Išmokins taisykliškai rašyti.
Prekė ................ *...............

1.00

26e.

SSo.

išpildymas
SSa.

110. Kasto Baisenybės Lietuvoj a
Tik ką Išėjus iŠ spaudu
knygeli. Labai įdomus aprašymu apie dabartinės karto '
pridarytu eibes Lietuvoje. Patariame visiems lietuviams
perskaityti šią knygel.. Kaina ........... ....................... i...........
ISe.
Užsisakydami virš pašymetu knygelu parašykite knygų vardą Ir
auuart. .Pinigu galima oląsėt kragu lenklsKala.
MtoBUMtot

Vertes ,
Pritraukia

PAMATYKITE musu naula modeli 4—24 Brlscoe
— didelis ir Kratus karas.
Jcisu namdtvsl
tpolaus sakvsl “Tas Brlscoe kaio tik atitiko mano
skoni". Šiuos karus mes dirbama savo nauluose
fabrikuose ir už *725.
D IRESNIS motoris nritalsvtas. Kražiai niinallftuotas. ukrta netenkins kiekvienu.
Niekados
nirmiau Brlscoe nėra atidavęs toki kara už tain
žema kaina.
GRAŽAUS stvllaus. stiDrial nudarytas vnaėtnl
koloms užtektinai vietos ir labai simimis va
žiuoti.
Penkių Hėdvniu Tourinsr Car
.. *72R
Coachalre .......................... ................ *850
Ketu riii Sėdvniu Roadster C-ar *725
Visos Kainos F. OJŲ. Jackarin.
Dellverv Car ........................... *725

BR0WN — WILSON ’
Rcpartuient 00

JACKSON, MICH.

DRAUGAI PUBLISHING CO.
1600 W. 46 St.,

t

Chicago, III.
mhhmbmhi
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PAIEŠKAU savo brolio Jono . ■■MHimHMiBMBeuttHlHiMMisii
Ši draugija visuomet yra J aidėti darbu pramogėlės
Babich, purinančio iš Kauno gu-1
bernijoa, Šiaulių pav., Vikšrių
| labai veikli ir daug priside jvykinime. Ant nurodyto
‘
' vį
‘
•
parap., Kegrių kaimo..
laiko
susirinko
skaitlingas
da prie bendru visuomenės
Reikalingas tuojaua vargonininkas
Taip-pat paieškau draugo An
tikrai garai vesti dideli, Įl
parapijiečių skaičiusi Susi- mokantis
MES geriname šį laikraštį
B
reikalu.
avintą bažnytini chorą.
Alga mė tano Gegaao, paeina Vikšrių par.,
nesiui
<60.00.
{eigos
geros.
ZakrlSovaičių
kaimo.
Jie
patys
ar
kas
Korespondentas. 1 rinkimą atidarė pats gerb. stijonautl nė valkų nuolatos katesavo skaitytojams.
B
sekančiu adresu:
klebonas ir padavė apsvar chlsuotl nereikia. Kreiptis šiuo ad- kitas atsišaukite
A. BABICH,
stymui sumanymą: surengti
101 Queeu St.,
Kingston, Ont.
TIE, kurie garsinasi musų
B
KUM. PR. AUGU8TAITI8,
WEST SIDE.
III
W.
Maban.
av.,
Mahanoy
City
Pa.
Canada.
lietuvišką “kermošių.” Visi
Tuojau reikalingas vargonlnlnkaa
Antradienis 17 liepos Sv. Alaikraštyje, padeda mums
B
LIETUVIAI TfiMYKITE!
10 liepos p. Kanvovskio susirinkusieji ant to noriai Algos
<60.00 ir Inetgos.
Reikia saUžlaikau
visokios
rųšies
malda

leksėjaus išpažintojo. Jis pa svetainėje buvo prakalbos, su,ik" ir sekančios ypatos, crlstljonautl. Geri vargonai. Kreip
gerinti jį dėl musų skaiB
knygių ir įvairių kitokių knygų.
sižymėjo didžiu atsižadėjimu L. 1). Sąjungos Ch. Apskri- norinčios bažnyčios naudai ties pas: RMV. J. MUITO,
Parduodu už pigių kainų; užratytojų.
B
Klswortb, Pa.
šinėju
laikraščius
“Draugų”,
savęs, stebėtinu valdymu sa čio parengtos.
Kalbėjo p. pasidarbuoti, padavė savo
Darbininkų”, “Žvaigždę”, “Vy
vo jausmų ir augšta dvasia to Sčesnulevieius, žymus dnr- .vardus: Juzefą Laurinaiciu- Vargonininkas; geras vedėjas ba “
tį
”, “Žvirblį”, “Tautos Rytų”,
UŽTAT mes turime pirkti
■
žnytinio choro ir turintis gerą balsą
bulybės. Mirė Rymo Popie liininki, prietelius.
Žmo- ts- 1>ra"'' Pusoraitė, Aleks. paieško tuojaus vietoa Atsišaukite. “Pažangų”, “Moksleivį”, “Mote
žiaus Inocento Pirmojo laikais, niu buvo pilna svetainė.1’^rgis, .Tonkūnas Marijaus- Organlst of St. Mary’s Anna Church rų Dirvų” ir “Garsų”. Galite
pas tuos, kurie garsinasi
Box 292 Marlanna, Pa.
gauti ir pavieniais numeriais nu
t. y. tarp 402 ir *417 metų.
Tr
‘
,
-.
,
,
n
įkas,
August
Deveikis,
Stan
sipirkti. Kreipkitės pas:
Pirmu atveju gerb. kalbėtoK
pas mus,
Jauna pora priversta parduoti
A. S. KULBICKAS,
Bartkus, Andr. Bruožis— $160.00
vertės
seklyčios
setų
už
jas pasakojo apie darbiniu
7602 Aberdeen avė., N.E.
klebono padėjėjas, Stan. Ši- $30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20.
Cleveland, Ohio.
PADEKIME jiems gerinti
organizaeilivonas, kamoda ir Plieninė Lo
Trečiadienis 18 liepos šv. kų tikslą ir .gerų
.
, . , , .mulis, Ant. Stankevičia, O. va,
$225.00 Victrola su rekordais
o
... Apolonija
. , .. PetR ,
Ką tik išėjo iš spaudos JoKamilio de Peilis. Jis jau ,iii‘ nauda.
jų biznį, užtat, kad jie pa
: Antru
... kartu kai Bernotaite,
už $50.00, Pianas vertės $800.00
Marcelannos
Tamašauskaitės
(Lakš

natvės pradžioje nepagirtinai bėjo apie socializmo, nuro-!kiut
parduodamas už 200.00. Rakan
deda mums.
'
tutės) eilės. Knygutė 64 pus
gyveno, bet 25 metus eidamas dūlėdamas kaip socialistai Pran- .žemaigiuk6> j. Ja_ dai vartoti tik 90 dienų.
Rezidencija:
lapių, ant gražios popieros.
suprato savo apsiėjimo bloi- be jokio pamato šmeižia ka- nuvka_ra§tininkas> gofija
3019 Jackson Blvd.
Jeigu Jums reikia
pirkti, vi
Arti
Kedzie
avė.,
Tel.
Kedzie
1197
Kaina tikt 25c. (tik vienas
gumą. Kapucinu tapti norėi- talikus, patįs būdami men- šmitaitg? j. D Rusterka.
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
kvoteris).
Agentams nulei
jo, bet negalėjo dėl voties ko kos doros žmonėmis. Nors Afinetos ypatos eis į didesjoje; ėmė tarnauti neišgyda- socialistų buvo salėje ne- nes krautuves ir tam pana- Pajieškojimai. džiamas didelis nuošimtis.
sinasi musų laikraštyje.
Galima gauti pas pačią aumiems ligoniams, tapo kuni mažai, bet visi pradžioje už-’gias vietas rinktŲ daįktų
PAIEŠKAU Stanislovo Ir Antano ’forp. 790 N Main St
Remkime tuos, kurie mus
gu, įkūrė vienuoliją ligoniams silaikė ramiai.
Taelna iš Krekenavos Pa-i10™1 ‘
iVlaln
^pa
Tik bai- minėtam
“kermošiui.” Gurskių.
rapijos
iš
Selenso
dvaro,
Lietuvoje,
nee
III.
tarnauti. Jis ir jo vienuolija gianties kalbai raudoniau ! Apart to, dar prisižadėjo ir Amerikoje pirmiau gyveno 48 Hud’
remia
ypatingai daug naudos pada sias iš jų A. A., neiškentė visos draugijos pasidarbuo- son avė., Brooklyn, N. Y., dabar ne
žinau kur jie randasi.
Noriu labai
rė marui užpuolus Rymą, dau it ėmė kaž ką murmėti po ti.
sužinoti. Turiu svarbų reikalą. Mel
M•
džiu atsišaukti patįs arba kas kitas
gelį ligonių stebuklingai iš įlosimi.
Pasibaigus kalbai. Kaip matyti, prie darbo jeigu žinotų apie tas ypatas sekan ..Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdir
čiu antrašu.
gydė. Mhy 1614 metais.
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
ir žmonėms besiskiijstant imasi nejuokais, nes kaikuTERESA PROSCEVIČIUTft,
■+.;
4121 S. Sacramento avė., Chicago III. gult ištepk veidų mosčia per ke
drąsieji ėmė protestuoti, i rios ypatos jau pradėjo savo
lis vakarus, o padarys veidų tyru
kodėl, girdi, neleista duoti Į darbą tuojaus, ir sakosi, kad
ir skaisčiu baltu..
Toji mostis
Paieškau brolio Blažio Kovalčlko—
BLAIVININKŲ
išima
plėmus
raudonus,
ar
Telefonas MeKtalay 1764
klausimai, Kodėl gi jie pir-.sekas neprastai. Kaip maty- Vilniaus gubernijos, Švenčionių pav., ba šlakus ir prašalina juodus
MH EBZAMIBBBilAMtS
visokius
£ablotiškės vol., Robališkės sodos. Jis
VEIKIMAS.
mian nereikalavo klausimų, (tis, tai ištiknijų bus nepa yra vedęs. Pačią ir 2 vaiku paliko spuogus nuo veido. Kaina dėžu
Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Lietuvoje.
Metai atgal gyveno Chikilome! žmonės nesiskirstė ? prastas ir, dar niekur kitur cagoj,
Pinigus galit
o dabar nežinau kur randasi. tės 50c. ir $1.00.
Gydo visokias Ligas
Pilinijų Blaivininkų Chi- Vienas socialistas, apleisda- neįvykęs, toks “lietuviškas Kas žino, prašau man pranešti mano siųsti ir stampomis.
<447 Si. Wwtin lito.
kasoti N. M |il»li
Kas turite silpnas akis Ir trum
J. RIMKUS,
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įbes vaisins nei pasekmes: that a special meeting of the
Kapitalu ir Perviršiam 15,100,000.00.
initiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiųfl
Hv. Antano parapijos sve- , .
,
..
A.A.SLAKIS
,
(r
|taip
pat
vaizdžiai
kalbėtojas
stock-holders
of
the
Drau

Banka,
kurioje
lietuviškai
yra
kalbama
ir
Lietuviai
tainėje.
JOSEPH 0. W0L0N
ADVOKATAS
,.
. ,Svarstyta
,
. ‘V1? i perstatė Lietuvos dabartinį gas Pub. Co. will be held at
yra
kviečiami
atsilankyti.
WIAAA*AAXI —
svarbiu dalyku, susirinki.
...
. v _ .
LIETUVIS ADVOKATAS
lesto ofisas:
Room 114
s. - ■ -i \
nivargincra
padėjimą
ir
šelpi

1800
W.
46th
St.,
on
the
Ksmh 124 National Life Bldg.
mas tęsėsi ilgai. Pirmiau-1
.v.. V1 .
.
• 11 So. Ls8alls St., Chicago, I1L
2
V
So.
LuSalls
St.
22ud day of August 1917 at
9
Tai. Rsndolph 8246 '
r
šia, nutarta suteikti dova-'
2™“^ hchl™’
Vakarais 1568 Mllwaukes Ava
the
hour
of
2
o
’
clock
p.
m.,
Central
<890
nas tiems nariams, kurie lai ce<”,n TP1 a aGyvenimo vieta
Kasldencs Humbold »7
for the purpose of eonsiderGerb.
kalbėtojo
žodžiai
1281 So. Hslsted Street
LA
SALLE
ir
WASHINOTON
GATVIŲ
ke 10 metu
nereikalavo1 neiCH1CAOO. IL
♦
Tel. Drover 6228
nepaliko be pasekmės ir ing the voting upon the pro■
kokios pašelpos — iš šitos ,
imilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
i a • tvk'mrvavimmrvnTOvvto
Priešais City Hali
drauRijus. Dovana nuskirta1
P" Pakalbu keletas position to inerease the eapi |
$10 vertės žiedas.
Ant tu'™.tn.P™'raS* Pnp P','1”P' tai stock of the said Drau iiimiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiH
žiedo viržaus bus draugijos Bla.vmmku kuopos, Gerai gas Publishiug Compauy
from $25,000.00 to $50.000.vardo pirmosios raidės, o vi padarė tie žmoneliai, kurie 00 and also the proposition
duje apdovanotojo raidės. prisirašė, nes prisirašymas to deerease the paT value of
prie Blaivybės yra geras
Paskui buvo svarstomai būdas atsikratyti girtybės. each share of stock from
nuo Tautos Fondo skyriaus Didžiai butų pageidaujama, $25.00 per Rhnre to $10.00
gautas laiškas, kviečiantis kad visi lietuviai taptų blai per share.
musu
draugiją prisidėti vininkais. Tapę blaivinin
Datcd this 13th day of
GARBI BARTOS KAVA.
prie T. F., įmokant kas mė kais, be abejonės, padarytu July, 1917.
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Rev. A. Ežerskis, pres.
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mas tapo priimtas ir nutar i girtybė yra didžiausis žmoI SVIESTAS
tt.; Programas, Kon
COCOA
RYŽIAI
ta mokėti po vieną dolerį nijos priešas. Palikę blaivi
PADĖKOS ŽODIS.
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greitai ir pigiai. Musų
Pavedus mums
vieną Tautos Fondo sky jaisl
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jausio styliaus raidėmis.
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užsimokėti iškalno. Pini sakyklos prisiminė, kad bu Vyčių kuopai už gražų ir
gai ($12.00) induoti p. P. tu neprošalį parengti šokią- didelį gėlių vainiką tariame
f04M00*M»e*MKM4M4HMM«O4»O0eoe«e«e4M0e4»M|0«eoeOOOe*
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Margiui, kad juos nunešti tokią pramogėlę savo bažny kuoširdingiausią ačiū.
AM DanĮ, LMt, Rmmm Ir
Tautos Fondo skyriaus iždi čios naudai, ir patarė, kad Nabašninko pusbroliai:
CARR BROS. WRECKING CO
ninkui.
Paskui kalbėtasi, panedėlio vakare apie 8 vai.
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kad surengtų kokį nors va ateitų į bažnytinę svetainę J. Vilimas, K. Mikšys, ir
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tie žmonės, kurie norėtų pri- J. N akutis.
karėlį Tautos Fondui.
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Pandėlio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinandiij.
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State Bank of Chicago

TAI MUSŲ DARBAS •
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DRAUGAS PUB. co.
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