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I£ TRAUKIAMI

NUETRALĖS ŠALIS
GELBSTI VOKIEČIAMS.

REKRUTŲ LIOSAI.
Viena Olandija daugelį vo
liepos
kiečių pramaitina.

DAR TRUPUTIS INFORMACIJŲ PRIVERSTINOJO
KAREIVIAVIMO REIKALE

liepos 19. — WASBINGTON,
Washington, liepos 20. — 9. Kurie užlaiko motinas20.
—
šiandie
traukiami
“Beriiner Tageblatt” tvir
Nereikia pamiršti, jogei ne našles.
Londonas,
liepos
20.
—
rekrutų
bosai.
Prasidės
9:30
tina, kad Vokietijos parla
visi, kurie yra užsiregistra 10. Kurie užlaiko seny
mentas balsuos už taikų, ryte ir tęsis kokias 10 valan- Sulyg surinktų smulkmeniš vę, bus paimti kariuome vus arba negalinčius dirb
kų žinių, Vokietija užsakė nėn. Vyriųusybės seniau ti tėvus.
kuomet taikos klausimas
šitaiįvyks senato kam
1,500,000 tonų geležies ra paskelbti parėdymai visus 11. Našliai, kuriems rei
bus pakeltas. Anot to lai baryj Nė. 226.
dos
ir šitų gabenasi Balti užsiregistravusius padalija į kia užlaikyti vaikus, netu
kraščio už taikų balsuos 221 Prie liosų traukimo bus
jos jurėtnis. Iki pusiauke- du skyrių: 1) katrie turi rinčius 16 m. amžiaus.
atstovas. Gi parlamente y-,
apie 125vliudininkai.
lio transportus su ta ruda būt paliuosuoti nuo kareivia
12. Kurie užlaiko našlai
KABĖS STOVIS
ministerį Čemovą. Tečiau ra 397 atstovai.
Užsiregistravusieji priva palydi Švedijos karės lai
vimo ir 2) katrie gali būt čius, neturinčius 16 m. am
paskui jį paleido.
PETROGRADE.
lo žinoti savo rekrutavimo vai, o paskui juos lydi vo paliuosuOjami nuo kareivia žiaus.
NORĖTA
NUŽUDYTI
S.
Demonstrantai mėgino už
(ne registracijos) numerius. kiečių karės laivai.
vimo.
V. AMBASADORIUS?
13. Nariai abelnai žinomų
Socialistai bolševikai užpul pulti Tauridos ramus ir su
Todėl dabar kįla klausi
Ižliosuotk
numeriai
bus
pa

jų
religijinių sektų arba or
imti darbo ministerį Skodinėja ministerius.
Kas yra liuosas nuo
mas, ar Suv. Valstijos turi
ganizacijų, kurios gyvavo
bclevą. Tečiau ramus ap Londonas, liepos 20. — Iš skelbti laikraščiuose.
kareiviavimo?
duoti tolesniai maistų Šve
Švedijos gauta žinia, kad
gegužės 18 d., 1917 m., ir
Londonas, liepos 20. — saugoti laiku atsiųsta . ke
dijai už jos tokį pasielgi
1.
Visi
šalies
(federaliai),
kurių įstatai uždraudžia sa
Anot gautų žinių iš Petro lios lauko anuotos. Kuomet Rusijoje ant upės Viatkos PREZIDENTAS PALIUO- mų.
valstijų,
teritorijų
ir
distrivo nariams kokiūo nors bugrado, dviejų dienų riaušė šitos armotos gabenta link suplaišinta geležinkelio til SAVO tuFRAGISTES.
Tų švedų geležies rudą vo ktų valdininkai.
se tenai apie 500 žmonių Tauridos ramų, artileristai tas, kuriuomi turėjo važiuo
kiečiai vartoja nardančių 2. Įvairių tikėjimų ir se du prisidėti prie karės, ar
ba kurių religijiniai įsiti
ti
traukinis
su
Suv.
Valsti

susidūrė su demonstrantais,
užmušta ir sužeista.
GTON,
liepos laivių gaminimui.
ktų
dvasiškiai.
kinimai yra priešingi karei.
turinčiais su savim kulka- jų ambasadorium Francis.
ridento Wilsono
Suv. Valstijų vyriausybė
3.
Teologijos
studentai,
Imta šaudyti. Spėjama todėl, kad tai buPetrogradas, liepos 20. — svaidžius.
Kas bus imami kariuo
iŠ kalėjimo 16 paskelbė statistiką maisto,
vęs pasikėsinimas prieš amataisakė ap,eigti kokį Olandija yra prista kurie gegužės 18 d., 1917
Ministerių posėdyje, ku Užmušta keli arkliai.
menėn?
m., mokėsi tikrai dvasiško
basadorių.
Vyriausybei
ištikimoji
riam dalyvavo ir kareivių ir
kalėjimą. Jos reikalauja čiusi Vokietijai per pirmuo se seminarijose arba įstai
Kariuomenėn bus imami
kariuomenė
laikinų
sau
sto

darbininkų tarybos atsto
moterims 1 balsavimo teisių sius šių metų tris mėnesius.. gose.
vyrai nuo 21 m. ligi 31 ra,
vai, nutarta paskelbti karės vyklų įsteigė palei Žiemi REZIGNAVO KINIJOS ir viskas!?
Išgabenta tonomis:
4.
Visi
tarnaujantieji
Suv.
amžiaus.
PREZIDENTAS.
» 6* J
stovis sostinėje, nes kitaip nius ramus, iš kur po visą
Sviesto 1,845,
—1----------------Valstijų
kariuomenėje
arba
Rekruto
augštumas
turi
nėra jau galima suvaldyti miestų siuntinėja patrulius.
Sūrio 9,272,
Washington, liepos 20. —
karės
daivyne.
būt nemažiau 5 pėdos ir 1
Kareivių ir darbininkų at Pekinas, liepos 20. — Re Prezidentu Wilsono įsaky Kiaušinių 3,443.
indukusius socialistus bol
5.
Vokietijos
pavaldiniai,
colis ir nedaugiau 6 pėdos
ševikus, kurių pusėn perėjo stovų taryba priešinga ši zignavo Kinijos respublikos mu paliuoėuota iš kalėjimo
toms bolševikų riaušėms ir prezidentas Li Yuan Hung. 16 sufragjfičių, kurioj teis VOKIEČIAI PRAŠAUNA neatsižvelgiant į tai, ar jie įr y coi
dalis garnizono.
turi pirmąsias pilietybės po- Svarumas mažiausias 118
Tam pačiam susirinkime prieš juos mėgins imties Prezidentu paliko vice-pre- mo būvą nubaustos po 60
GYVENTOJUS BEL
peras, ar ne.
svarų, didžiausias 211 sva
zidentas Feng Kwo Chang’. dienų kalėjimo už kėlimų
GIJOJE.
tartasi apie sostinės perkė kuoaštriausių priemonių.
6.
Svetimžemiai,
neturin

rų.
limų į Maskvų, kur kariuo Be to taryba atlaiko su Kinija labai suvargus. Jai riaušių palei Baltuosius Rū
tieji pirmųjų poperių.
Rekrutas turi turėti svei
menės įgula yra ištikima sirinkimų ir tariasi, kaip labai reikalinga pinigai. Iš mus,
Haaga, liepos 19. — Vo
f>
Kas
gali
būt
paliuosuotas
niekur
sau
pagęlbos
nema

dapildyti
ministerių
nepriką, skaistų protą, sveikas
laikinai vyriausybei.
staigaus paJiuosavi- kietijos militarinė vyresnytūn
nuo
fcareiriavimo?--.
to,
kai]
PuJaą ir al
.... .Ištįkjmfil, vyriautybei
...
, .
vtetams civiliams
M eI
■ a -.^į ■
*
riuomenės sostinėj komenAbelnai imant, visoje so- arba Japonijos.
ka nugirsti, kad preziden gyventojams apleisti mie 1. Pavietų (county) ir savimą normalį.
Patirta,, kad monarchis- tas jau sutinkųs moterims stelį Meenen, gulintį karės miestų valdininkai.
dantu nuskirta gen. Polov- stinėje tikroji betvarkė.
Rekrutai bus priversti pa-:
cev ir šitam įsakyta imties Rods čia gyvuoja ministe tams kovoti prieš republiko- duoti balsavimo teises, nes fronte palei Yser, Belgijo 2. Muitinių klerkai.
sišokėti augštumon ir tolu
aštriausių priemonių, kad rių kabinetas su pirmininku nus gelbėjo vokiečiai.
mon, taip-pat paskirtą to- ■
karės metu sufragiečių vei je. 1,500 žmonių išgabenta į 3. Pašto valdininkai
Lvovu
ir
šitas
turėtų
val

visokias riaušes sustabdyti.
4. Dirbantieji darbininkai ‘lumą nubėgti, kad butų ga
kimas galįs pakenkti vy Braselio priemiesčius.
dyti
ne
tik
Petrogradu,
bet
VOKIEČIAI
GIRIASI
Sostinės gatvėmis patroVienas belgų laikraščių Suv. Valstijų arsenaluose ir ^ma sužinoti jų plaučių storiausybei. >i
ir
visų
Rusi
jų.
Tečiaus
ša

LAIMĖJIMAIS.
liuoja kazokai ir pėstinin
vis, kojų stiprumas.
praneša, kad visos Lięge laivų gaminimo įstaigose.
kai. Liepos 18 dienų kaiku- lies valdymų uzurpuoja ir
PIKTADARIŠKI VOKIE tvirtovės tvirtumos vokie
----------- J3D<
5. Esantieji bent kokioje Sirguliuojantieji ir tu
riose gatvėse riaušės atsi trukdo visokį kabinetui dar Londonas, liepos 20. —
ČIŲ DARBAI.
čių paminuotos.
rintieji visokias kūne ydas,
Suv. Valstijų tarnyboje.
bų kareivių ir darbininkų Berlyne skelbiama, kad vo
kartojo.
Olandija praneša, kad ji 6. Visuomet užimti lakū žinomas daiktas bus paliuo
Kazokai suėmė gatvėse ke atstovų taryba. Kruvinos kiečiai laimėję vienų mūšį Kansas City, Mo., liepos nai tegalinti pas save pri nai.
suoti nuo kareiviavimo. .
liolikų socialistų bolševikų riaušės seka ir anarchija su prancūzais Verduno 20. — Federaliai agentai a- imti daugiausia 16,000 bel- 7. Privatinių arba preky Dar nieko nežinoma, kas
(Lenino šalininkų), kuomet viešpatauja todėl, kad lai fronte.
reštavo 5 vokiečius, kurie gybos laivų jurininkai.
bus su tais, katrie nesenai
tie kurstė minias eiti ir už kina vyriausybė bijosi prieš
užsiimdinėjo pedlioryste ir Vokietijos spauda kalti 8. Vedusieji — kuriems vedė žmonas, kad tuo budu
imti paštų ir telegrafų bus riaušininkus pavartoti gink PRISIPAŽINO NUŽUDĘS gyventojams pardavinėjo į- na talkininkų agentus, kurie reikia užlaikyti vaikus ir pasiliuosuoti nuo kareivia
lus. Jinai nežino, kų gali į
tų.
3 ŽMONES.
vairias piliules neva nuo į- neutralėse šalyse sukelia žmonas.
vimo.
tai
pasakyti
karėivių
ir
dar

Palei Troicko tiltų ištiko
vairių ligų. Pasirodė, kad bado riaušes, kad tuo bud|
susirėmimas demonstrantų bininkų atstovų taryba.
Johnstown, Pa., .liepos 20. tose piliulėse randasi užkre neleisti įkūnyti anglų-vokie
BERLYNO VIEŠBUČIUO sai sieną. Trįs mesikonaį
Lenin
yra
vokiečių
agentai.
sn kazokais. Kazokai buvo
čių konferencijos pienų, su— George C. Tompkins iš čiamųjų ligų perai.
banditai užmušta.
SE PRIVISO
apsiginklavę tiktai kardais. Gen. Brasilov iš karės lau Philadelphijos prisipažino, Kas reikia daryti su to fyg kurių buvo galima kaž
Meksikonai buvo mėginę
VAGILIŲ.
Demonstrantai
pradėjo ko pranešė, kad žinomas so kad jis nužudęs savo drau- kios rųšies piktadariais? kurias kareivių nelaisvių
pereiti sieną ir užpulti Suv.
į kazokus šaudyti. Šitie, ne cialistų boilševikų vada?, dą Edm. I. Humphries, jo
dalis pasiųsti į neutrales ša
Berlynas, liepos 20. — Vie Valstijų civilius gyventojus.
turėdami tinkamų ginklų, anarchistas Lenin, yra vo- žmoną ir vaiką andai ši KARIUOMENĖ LAIMĖS, lis.
Tečiau jiems pastojo kelią
pametė savo arklius ir lei- kiečių generaUo štabo agen tiems važiuojant automobiVokietija tuo tarpu turi tos viešbučiuose prisiveisė
NE IŠRADIMAI.
Svečiai Suv. Valstijų kareiviai.
------------------------Įvilkti neapsakomas sunkc- daugelis vagilių.
dosi bėgti link Liteino Pro tas. Tai išpažino puikini n- jju yienu vieškeliu,
, -k ■ ....
spekto. Keli kazokai užmu kas Jermolenko, kurį Le- Į Tompkins su Humphries Savannah, Ga., liepos 20. nybes be reikalo užlaikant seniau savo avalines einant
APELIUOJA ANAR
ninas pasiuntė karės fron- jg pusės valdė vienas an — Suv. Valstijų pietrytinio daugelį nelaisvių savo karės gultų palikdavo už durių
šta.
CHISTAI.
kariuomenės departamento [stovyklose. Nėra kuo jų pra- savo kambarių, t.y. karidoPaskui ištiko smarkus su tan tarp kareivių vesti tai glekasyklas.
riuose, kad ant rytojaus ra
sirėmimas palei dūmą. Ten kos propagandą.
vvriausias vadas, gen. L. maitinti.
Washington, liepos 20. -—
sti juos apvalytus.
Rocialistai bolševikai veikiai Vyriausiuoju Rusijoje vo
TURKAI GRASINA
Wood, vakar čionai viešėjo
Šiandie to negalima da Viršiausiojo teismo teisė
NAUJAS VOKIEČIŲ
buvo išvaikyti, palikdami 17 kiečių agentu-šnipu yra kaž
SUV. VALSTIJOMS.
ir kalbėdamas apie karę pa
ryti. Kas pamiršęs, arba jas Brandeis priėmė anar
koks Kozlovskį, kuriam vo
SUMANYMAS.
sužeistųjų.
žymėjo, kad šitą karę laimės
chistų Goldman ir Berkman
Paryžius,. liepos 19. — nežinodamas palieka avali
Didžiuma sostinės garni kiečių vyriausybė per savo Berlynas, liepos 20. — ne išradimai, bet kariuenn
apeliaciją.
Kaip žinoma,
zono tečiau yra ištikima vy pasiuntinystę Stockholme in Čionai vieši turkų žurnali nė. Todėl genijais nėra ko Prie kiekvieno vokiečių kor- nes už durių, ant rytojaus
abudu New Yorko teisme
davė 2 milijonu rublių. Ši stai. Iš Suv. Valstijų tuo perdaug pasitikėt-.
puso karės lauke įsteigta anų neranda.
riausybei.
nubaustu po 2 metu kalėji
kareivių būriai, kurie visuo Vokietijai trūksta avali
Socialistai bolševikai pa tais pinigais Kozlovskį ap tąrpu parkeliavo Turkijos
mo už suokalbiavimą prieš
reikalavo sau pagęlbos iš moka kitus vokiečių agen generalis konsulis. Jis žur PERORGANIZUOS KA met siunčiami į pavojin nių. Todėl tiesiog iš po apriverstinąjį kareiviavimą.
RĖS LAIVYNĄ.
giausiais atakas. Į tuos bū kių vagiama kadir labiau
Kronštadto. Tečiau iš Kron- tus Rusijoje, kurie darbuo nalistams pranešė, kad Suv.
rius skiriami prasižengusie siai suplyšusius batus arba
štadto sostinėn atkeliavo tik jasi už atskirą taiką Rusijos Valstijų vyriausybė neleido
ORAS.
iš ten podraug su turkais Washingten, liepos 20. — ji kareiviai, o kartais ir ne Čeverykus.
anarchistų gauja. Gi įgu su Vokietija.
<• •
valdininkais iškeliauti tur Karės laivyno sekretorius vedusieji.
la nepaklausė reikalavimo.
SUSIŠAUDĖ AMERIKO
Liepos 20, 1917 m.
Daniels sumanęs pilnai per
Petropavlovsko tvirtovė y- PAGERBĖ SUŽEISTUO kams studentams.
Chicago ir apylinkės. —
NAI SU MEKSIKONAIS.
Tatai žurnalistai nutarė organizuoti karės laivyną SUSEKTA PARALY
ra. bolševikų rankose, bet SIUS AMERIKONUS.
Šiandie gražus oras; rytoj
ŽIAUS LIGA
tvirtovės įgula atsisako mai Londonas, liepos 20. — kreipties į savo vyriausybę, Atlantike, kadangi šiandie
Syties į sostinės suirutes ir 250 sužeistiems ameriko kad jinai neišleistų iš Tur tasai laivynas pasirodo kuo New York, liepos 20. — San Antpnio, Tex., liepos nepastovus; maža atmaina
socialistams bolševikams ne nams, tarnavusiems anglų kijos amerikonų, kurių ten ne dukart didesnis kaip Taip vadinamas vaikų para 20. — Pietuose nuo Mission, temperatūroje.
kariuopienėje ir karės laivy esama apie 400, ir kuriems pirm karės yra buvęs. Tam lyžius čionai atsinaujina. Meksikos pasienyj, ameri Vakar temperatūra augduoda ginklų.
Bolševikai palei durnos ne, vietos Hollnnd Parke jau buvo leista apleisti Tur laivynui bus daugiau nus Susekta tąja liga susirgusi konai kareiviai susišaudė su ščiausia 83, žemiausia 71
meksikonais banditais sker- laipsnis.
kirta oficierių ir jurininkų. viena 21 metų mergina
bustą suėmė žemdirbystės buvo parengta pramogėlė. kiją.
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rodymais priežasčių, kodėl
jau visokių niekų pripbau- IEŠKO LIUDININKŲ IR
draugas
reikalaujate paliuosavimo.
JŲ ADRESŲ.
škia apie vergavimų Rymui.
LSetaviti Kataliku
Prašymam blankas reikia
■lna kasdien*
Dar blogiau butų, jei tos
gauti iš ‘ezemptioa board.’
Prenumeratos kaina
kalbos turėtų kuomi dangs Amerikos lietuviškų soci
Ckicagoj* luotasaa ...................
7 Nieks už jus nesirūpins
alistų tarnas ir “revoliucio
• meoastUBS
. tl.lt tytis.
B sttasssisnr ...... ts.tt
— vis ką darykite patys,
nieriaus*’ Kapsuko įpėdinis
KltaoeaK T. miestuos* matams tl.lt
(Žiur. “Draugo” N. 169)
i &. Nei vienas kurio iširau
• mėnesiams. t2.lt
prie socialistiškos “Kovos,”
KONTROLIUOS SVE
l mėneslaais........... 11.10
pasiliovė
ištautėjimas.
Gin

Lietuva po
kė numerį nėra paliuosuoKetrergo laida ........................
tZ.tt
Vidikas, “Kovoje” praneša
TIMEEMIŲ LAIK
Perkant atskirais numeriai* visur
čijomės
už
teisę
ištautėjimų
tas nuo kariuomenės, kol
savo draugams; kad jam y- Naujoji Rusijos»valdžia,
RAŠČIUS.
t>o lu.
Prenumerata mokaal llkalne. Lai
ra reikalingi liudininkai su nors priešinasi Suomių ir sustabdinti, dar daugiau 1. Jei užsiregistravote 5 neišsgsaminavo daktaras.
kas akaltosl nuo uMraivms dienon
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
Kilus karei Su v. Valstijų jų adresais, kurie liudytų Ukrainos ueprigulmybei, te- giučysimės už teisę grąžinti birželio šių metų, tai kuo- 9. Kas nestos į komisija
nyti adrese visada reikia prisiųsti Ir
Kuo ilgiau greičiausiai sužinokite prie arba nepaduos pateisinimo
senas adresas. Pinigai nėriausi* siu su Vokietija, šios šalies dau prieš lietuvių visuomenės čiaus pažadėjo pilnų, nepri- istautėjusius.
sti * l&perkant krušoje ar ezp:
gulmybę Lenkijai. Lenkų drauge gyvenome, tuo skau kurio vietos paliuosavimo paskirtu laiku, tai skaitysis
“Money Order” arba idodaat pipinigus gelis svetimose (ne angliš veikėjų p. Račkų, kurs buk
| registruota laiške.
laisvanorių vadas Pilsudzki, desnis abejiems tas dabarti komiteto (local enemption paimtų kariuomenėn.
Redakcijai prisiųstieji raktai Ir koj) kalbose leidžiamų laik nedailiai apie jį, Vidikų ir
korespondencijos negražinami.
Jei
10. Jeigu nepaisysi to vis
jo žmonų išsireiškęs. Girdi, kuris pašėlusiai kovojo su nis ginčas. Gėriau katorgoje b o ard) jus priklausote.
autorius, atsiųsdamas toki rašte, ne raščių tiesiog ėmė palaiky
2.
Kadangi
.
registracijos
dirbti
priverstinus
nepake
rusais
už
Austriją,
dabar-sa

pažymi Ir nelndeda krases ženklelis ti Vokietijos pusę, garbinti p. Račkus šmeiždamas jį ir
ko, tai nepasijusi, kaip pa
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei
liamus
darbus
negu
su
pačia
numeriai
nesutinka
su
‘
draf
ko,
perėjęs
po
rusais
ir
ko

šauks pulkaa arba palaikys
piau ties adresuokite:
kaizerį ir pagaliaus pašie jo žmona ne su tikslu
DRAUGAS PUBLISHUfG CO.. IMO-,
nuolat
pyktis.
Į
tų
nepaken

to
”
numeriais
tai
TUOJAS
vojus
prieš
Austriją
ir
Vo

už dezertirą (pabėgėlį iš ka
pti pačių Su v. Valstijų vy jiedviem pakenkti, bet kad
Ittt W. letb Street, Ohlcago, 1
čiamų katorgą taps nuteisti su viršminėto komiteto pa- riuomenės).
kietijų.
Mes
negalėjome
su

T*L MoKinloy 1114.
riausybę, kodėl ir kokiuo diskredituoti lietuvius soeiXX žinoti, ar tai tiesa, ar viešu 3 milijonai lietuvių ir 20 mi geliba patirkit koks yra jūsų Daryk viską KUOGREI
"DRAUGAS”
alistus.
tikslu
jinai
pakilusi
prieš
Llthnanlan Daily FrtsnS
lijonų lenkų, jei Lietuva naujas numeris. Tą reikia ČIAUSIAI.
Fubllshed daily szoept Sundays by Vokietijų, kam pravedusi
O tempora! Vidikas so tik laikraščių paleistas pa
DRAUGAS PUBLUHIMG OOų XNOm
skalas. Bet pripažįstame, teks lenkams. Tikimės, kad neatidėliojant padaryti vi
ltot W. Mik sfc
priverstinų j į kareiviavimų cialistams toks “slaunas,” kad tat yra galimas flaikt
talkininkų diplomatai tą su siems užsiregistravusiemB LIETUVIŲ KRASOS IR
TaL McKlnley 1111. Bstabllshad INI
kad nuo jo galvos plauko
‘Terma et Elubscrlptlon: In Cbloago ir tt.
Vokiečiai yra aiškiai pažy pras ir nepadarys Europos be skirtumo, kaip pilie
by mali ar earrlar per year tl-tt
Kiek žinoma, tokiais Vo nukritimas galįs pakenkti mėję, kad Lenkams neduos viduryje tokio užnuodyto čiams, taip ir nepibečiams. TELEGRAFO TARNAU
Outside Chlcage by mali |I.N
Thureday edttien SS.tk Aš
kietijos užtarėjais daugiau visam Amerikos lietuviš Lietuvos. Rusija nenustatė nuolat Verdančio nesutikimų 3. Kas po registracijai TOJŲ ORGANIZACIJA.
Stands še. a copy, Advartlalng
«n nppMoatlea.
sia pasirodė soeialistiški ir kam socializmui.
ribų Lenkijai, žadėdama jai katilo. Gyvendami šalę vieni persikėlė į kitą miestą, tai
anarchistiški
laikraščiai. » Mes nežinome, kaip p. neprigulmybę. Lenkai ap kitų su lenkais, galime susi- tuojaus sužinokite per laiš Nesenai Rusijoje sudarė
Tarpe tų svetimose kalbose Račkus Vidikų “šmeižė,” ir garsino, kad jiems priklauso gerinti su jais, bet, sukim ką savo numerį iš senos vie Lietuvių Krasos ir Telegr.
leidžiamų laikraščių buvo į- todėl negalime užimti teisė visos žemės ta^p etnografiš šti į vienos viešpatijos mai tos. Laišką galima rašyti Tarnautojų Organizacija,
kurios centro valdyba yra
simaišę ir keli angliškoj jo vietų.
kos Rusijos ir etnografiškos šą, abieji suniekšėsime. Tą City Clerk.
■
Maskvoje.
kalboj socialistų ir anarchi
Lenkijos, tąi yra, Ukraina, turėtų suprasti ir lenkų po 4. Kaip tik Washingtone
Bet
mes
žinome,
ka<į
tas
Šios naujos lietuvių or
stų laikraščiai.
; 1 ;i ;
baltgudžiai ir Liętuva. Pil litikai.
pasibaigs bosų traukimas, ganizacijos vyriausis tiks
pats
Vidikas
p.
Račkų
“
Ko

POPIEŽIUS IR
Vyriausybė • pastarųjų
Lietuva po Anglija.
sudskis, pereidamas Rusijos
KAIP GALIMA GREI lu: surinkti į krūvą visus
POLITIKA.
pragaištingųjį veikimų grei voje” tikrai šmeižia. 4
tarnybon, galėjo tikėtis tuo- Talkininkai, laimėję karę, ČIAU PASISTENGKITE
tai patyrė ir keliems jau at Vidikas p Račkų išvadi mi perėjimu palenksiąs Ru turės suvesti skaičius tarp PATIRTI AR NEISTRAU Rusijoje esančius krasos ir
Katalikiškojo Centro su ėmė teises siuntinėti krasa. na kunigų pastumdėliu. Bu siją praplėsti Lenkijos ribas savęs. Anglija begalo daug KR JŪSŲ NUMERIO. Iš telegrafo tarnautojus, kad
Bet su svetimų kalbų lai tų sunku Vidikui teisme taip, kad apimtų ir Lietuvą. pinigų įteikė Rusijai, gva- traukti numeriai bus pa karės audrai praūžus gali
tartis su socialistais Vokioje nuvertė Bethmann-Holl- kraščiais kas kita. Valdi prirodyti savo apkaltinimus Lenkams netiek pati Lie rautavo jos rublio kursą už- skelbti komitetuose (ezemp- ma butų visiems susitarus
weg’ų nuo ministerių. Kai ninkai nemoka skaityti sve katalikų veikėjų. Jis išvadi tuva reikalinga kiek priėji rubežyje ir daug kitų finan tion boards) ir, berods, bus grįžti tėvynėn.
kurie laikraščiai pažymi, timomis kalbomi^ laikra no p. Račkų ir kitokiais epi mas prie juros, kaip tat jau sinių pagelbų suteikė. Rusi pranešti laiškais tiems, ku
RUSAI RAUKIA KA
kad katalikus prie to palen ščių. Todėl yra daug keb tetais. O tečiau, patsai reika esame rašę “Drauge.” Nėra ja, karei pasibaigus, negalės riems išpuolė bosas.
kęs popiežius Benediktas lumo prieš juos kariauti. lauja užgana padarymo už reikalo kalbėti, kas buvo se tuoj aus atmokėti visų tų 5. Jeigu jūsų numeris b- RIUOMENĖN MOTERIS
GYDYTOJAS.
XV. Šventasis Tėvas nori Bet vyriausybė, sakoma, kokį/ tai “šmeižimų”.
novėje tarp lietuvių ir len skolų. Vienos palūkanos iš ko ištrauktas, tai paskirto
greitos taikos, o mato, kad gauna labai daug nusiskun
Patartina tokiam “dide kų. Šiandien yra tikra ne neš apie milijardą rubbų. je dienoje ateik į komisiją,
Bethmann-Hollwegui esant dimų nuo savo agentų, kad liam” žmogui pirmiau pra apykanta. Žlibas yra kiek Nuvargusiai šabai, prie ki kur peržiurinės daktaras. Laikinoji Rusijos vyriau
.Vokios ministerių pirminin kaikurie svetimose kalbose mokti Dievų parašyti su di vienas; politikas, kuris to tų karės paliktų ir šiaip ne Stoti į daktarišką kvotimą sybė išleido įsakymą apie
ku ta taika neįvyks. Tai laikraščiai ne tik proteguo dele raide “D>” o tik paskui fakto nemato, arba jo ne išvengiamų iškaščių tat bus reikia visiems: sveikiems ir šaukimų kariuomenėn mo
terų gydytojų Į kariuo
kos šalininkai dėkingi po ja Vokietijų, bet tiesiog pasiteiriauti kiek toli pa žiūri, tvarkydamas tautų stačiai nepakeliama.
nesveikiems.
menę bus imamos moterįs
kalnus griauja ant šios ša saulis pagudrėjo ir pralen santikius. Mes tikimės, kad Anglija taip gi negalės
piežiui už tatai.
6. Jeigu daktaras pripa
Mes taip-pat trokštame lies vyriausybės galvos.“ kė lietuviškuosius sodai i s Rusijos politikai nepadaryB dovanoti Rusijai savo pini žins jus tinkamu kareivia ligi 45 metų amžiaus. Joms
šitos* klaidos, ir neduos Len gų, nes karės metų ir pati vimui, tai 7 dienų bėgyje bus suteikta lygios teisės su
greitos teisingos ir ateičiai Tokia kaikurių svetimose tus.
nemažai lėšų išdėjo. Gra
kariškais gydytojais vyrais.
kijai apimti Lietuvą.
naudifigdS' taikos, bet neti kalbose laikraščių neištiki
galite paduoti ant rašto vie
Tečiaus reikalas Lenkijai žiuoju sutariant Rusijai su tos komisijai pranešimą, Karės ministeriui taipo gi
kime, kad Šventasis Tęvas mybė, žinomas daiktas, la
DAR
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KAS
suteikta teisė šaukti kuriuo
prieiti prie jurų yra taip di Anglija, greičiausia atsieis
butų prisidėjęs prie politiš bai negeistina.
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nusprendžiusi
labai smarkiai pažymi savo galutinai
dieną bėgyje privalote pa
politiškų nepriegulmę nuo kontroliuoti visus svetimo vo pranešta, kad Suv. Val nius reikalus. Mes turėtume žai. Rusijai bus išskaitymas duoti antrą prašymą su nu Berlyne net prie sunkių
jų darbų didesnis skaičius
se kalbose leidžiamus laik stijų vyriausybė neimsianti dėti visas pastangas, kad tik pavesti Anglijai dalį savo
popiežiaus.
žemės
kokiam
laikui,
nes
dirba moterų negu vyrų.
Dar prie Leono XIII vo raščius. Tiktai dar nenu kareiviauti visų tų svetim- pasaulio diplomatai supra-*
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ir
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naudo

mUs neprigulmybę
Statistika parodo, kad mo
kiečiai jau prijautė, kad tarta, kas tuo reikalu turės žemių, katrie turi išsiėmę, stų,
darbininkų.
tis
žemėmis
negu
Rusija.
nuo
lenkų
yra
stačiai
mus
terų darbininkių yra 257,bus karė su Anglija, ir ren užsiimti — ar teisdarystės tik vadinamas pirmąsias pi
Kas
mums
butų
geriau?
Juokai
išeitų,
jei
Rusija
gyvybė.
000, o vyrų, draug su jau
gė laivynų.
Katalikiškas departamentas ar kitas ka lietybės popieras.
Teko kalbėti su diploma duotų naudotis Angbjai ne Peržiūrėję tarptautinius niausiais vaikinais, — tik
Centras tam laivynui prie tras.
Tečiau tasai pranešimas
tais, kurie nesupranta prie naudingą žemę. Tarp gražu Lietuvos rūpesčius mato
šinosi. Tada pats Vilhel Be to dar nenutarta, kaip buvo tik taip sau spėjimas, žasčių, dėl kurių mes negali mu sutariančių to nebūva. me, kad savistovybė arba 119,000.
mas II prašė Leonų XIII, tokius provukiškus laikraš nes tame klausime vyriau me sugyvent su lenkais. Tas Taigi reikia tikėtis, kad Ru neprigulmybė vargiai mums
kad lieptų Centrui balsuoti čius ir jų redaktorius baus sybė dar nieko galutinai ne diplomatų nesupratimas yra sija paves Anglijai naudin teks, bet jije nuosekliausiai
Jašą pinigai tari tarti pa
už mokesčius laivynui di ti. Sakoma, kad visiems nutariusi.
didžiausias mus pavojus. gą žemę. Angbja iki šiol vi išeina iš dabartinės tautų dėti giroje saugioje
dinti.
Šventasis Tėvas provokiškiems laikraščiams Anų dienų iš Wusbingto- Mums ši valanda neapsako sose jurose turėjo kur koją sąstatos. Reikalaudami jos,
Etas bartoje
pasikvietė Centro lyderį bus atimta krasa siunti no buvo pranešta, kad .val mai sunki Jeigu apsiimarne įkelti. Ties Ispanija ji tun mes nors neprieštaraujame
sEcimntm
Porsch’ų ir išreiškė jam pa nėjimo teisės, o redakto stybės ir karės ministerijos pasitenkinti autonomija ir Gibraltarą, ties Itabja — patįs sau.
tarimų paremti valdžių ši riai nepiliečiai paimti karės tų klausimų svarsto.
Te liktis po rusais, diplomatai Maltą, ties Turkija ir Gre- Tečiaus veikiausiai mums ---------- Of CHICAGO -----tame taip svarbiame daly stovyklon, kur laikomi in čiau dabar sužinoma, kad mums atsakys, kad lenkai kija — Kiprą. Vienose tik teks priegulmė nuo vienos iš
ke, pažymėdamas, kad tai ternuoti vokiečiai.
tie svarstymai nedavė jokių mums taip pat duoda auto-Į Baltose jurose anglai nieko keturių tautų: rusų, anglų,
tėra tik patarme, ne liepi ' Vadinasi, vyriausybė prie pasekmių.
3% ant Jašą Pinigą
nomiją, taigi mums turi bu-[neturėjo, ir kaip tik čia prie vokiečių arba lenkų. .Nie
bile katro departamento įs Valstybės departamentas, ti vistiek. Iš keblumų išbre- tų jurų užaugo galinga Vo kiausia butų patekti len
mas.
Tada Porsch’as atsakė, teigs biurų svetimose kalbo kiek žinoma, yra priešingas dame tik reikalaudami pil kia, bandanti šiaušties prieš kams. Jie išpildytų ant mus
kak Vokios katalikai Šv. se leidžiamų laikraščių rei imti kariuomenėn svetimže- nos nepriklausomybės nuo Angliją. Taigi Anglijai yra visą savo pagiežą. Bloga bu
Tėvo patarmes pildo, kaip kalams. Tan biuran pris mius, turinčius pirmąsias vokiečių, rusų ir lenkų. Ta svarbu turėti žemės prie tų po vokiečiais, nes yra di
Perabiattame pinigus i
da ir tautų laisvės princi- Baltosios juros arti vo- delis pavojus suvokietėti.
paliepimus, bet politikos tatys valdininkus, mokan popieras.
Europą ir galima gauti
Patekus
po
Anglija
butų
nei
Laivokartea.
Tie Bet priverstinojo karei pas sveikas lieka, ir kiti kiečių. Čia kaip tik ir yra
reikaluose sųžinė jiems drau čius įvairias kalbas.
Lietuva. Anglijos karės tik šio, nei to. Tiktai reikėtų žy
džia žiūrėti kitų dalykų, valdininkai skaitys visokio viavimo (seleetive draft) principai nepaliečiami.
Bjaurus daiktas yra ka šiai taptų pasiekti, jei ji miai ekonomiškai anglams
kaip tik savo įsitikinimų, se kalbose laikraščius ir pra reikalų viršininkas, gen.
patarnauti Visose kitose
išeinančių iš tėvynės reika neš vyriausybei, kas juose Crowder, tvirtina, kad visi riauti su svetimu; dar kar gautų Lietuvą.
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Leonas XIII pats pagyrė
SCHVLZE'S
popieromis privalo būt ima
Per Užkariautiems boeraras, ar viausia mums butų rusiško
Centro lyderį už tokį atsa džiami laikraščiai todėl su mi kariuomenėn, nes taip yra pragarui lygios.
penkerius šimtus metų gy ba būrams, ji susyk davė ji Baisioji rusifikacija jau
kymų ir apsiėjimų.
Nėra silauks cenzūros, be kokios
pasakyta net priverstinojo venome išvien su lenkaiti. pilną autonomiją. Ji, beabe- atgyveno savo amžį. Nors
BREAD
nei mažiausio abėjo, kad juk šabai negalima būt ka
Bet, pradėję gaivinti savo jo, duotų autonomiją ir Lie kartais ji bandytų atgyti,
SCHULZE'S
dabartinis lyderis tų atsiti riauti su tokiuo galinguoju kareiviavimo įstatyme.
tai
mes
jau
turėtume
užtek
tuvai
Pačiai
Anglijai
yra
kimų atmena, ir kad Pors- priešininku, kokiuo yra Vo Tatai kol-kas šitas klau- kalbą ir tautybę, susipykom
tinai jėgos atsiginti. Daug
simas liekasi be atsakyme bu jais, kadangi tat jiems nauda suvienyti Prūsų Lie
ch’o apsėjiuaas yni Centro kietija.
sunkiau butų gintis nuo vo
SCHULZE'S
Visame kame turi būt ir nežinia kaip bus.
taisyklė.
Kal nepatiko. Perdidelis nusitei- tuvą bu mumis, nes geriau- kiečių.
RLE BREAD
Tos taisyklės turėtų lai tvarka.
bama tečiau, kad šiomis die <hnas labai taakiai gamiaa «iae uostas prie Baltųjų ju Taigi reikalaukime neprikytis ir kiekviena politiška
nomis šitas Mausimas bus nepakenčiamus ginčus. Per rų Lietuvoje yra Klaipėda gulmybės, rcngkimės būti
SCHLLZE BAKIKC- CO.
katalikų organiaacija. Jug Sakoma, kad praeitais
galutinai išrištas, nes be to daug buvome nusileidę, kad po prūsais. Žemdirbė Lietu autonomiška Rusijos dabmi, f
1
vien dėlto, kad mes Šv. Tė metais dvigubai padidėjo
Pirdaedima Py tins Smrtirtn
ėmėme iifautėti. Ginčas su va taip gi ne pro šalį turėti bet apsieikime atsargiai,
nebus
galima
rekrutuoti
ka

vo klausome tikėjimo daly moteriškių skaičius, kurios
lenkais turėjo kilti, kaip tik pramoningai Angbjai. Iš kad neįkbutume į nelaimę.
kuose, blogos valioe žmonės pačios užsidirba sau duonų. reivių.
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eitiko klebonijoj, Velykų nak cijų nuo 14 roekfordbnčių, ku
tį). Buvo pasiketinimų numa rie savo parašais patvirtina,
ANGLIAKASIŲ J MAINAS : » :
rinti “Aido” draugijų p. Pet- kad p. Kailiukaitis su savo
rėnas pradėjo pildyti. Jis iš choristais visiškai nebandė
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
“Aido” choro narių sumanė tverti jokių tautiškų parapijų.
Laikrsėtį
SCRANTON PA.
sutverti vyčių draugijų, kad Tos korespondencijos ištisai
Nuolatinis darbas, geras užmokestis leberiams bile
tokiu budu išardytų “Aidų.” netalpiname, nes, su'yg musų
Tuo tikslu jis pasikvietė pora išmanymo, aišku, kad p. Kai vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
“Aido” narių pas save į butų li u k ai tį vienas asmuo skau CLINTON ... VANDLING, PA'.DICKSON.........fcCRANTON, PA.
ATVIRAS LAIŠKAS.
CINĄ UTANNINKAIC. NCTVCROSIS IR SUBATOMK
COAL BR00K CARBONDALB * GR£ENWOOD .... MINOOKA "
ir aptaręs visus reikalus džiui ir neteisingai įžeidė.
POWDSRLY .... MAYFIELD ” LANGCLIPPE ............ AVOCA "
Jame rasite žinių iš viso pasaulio. "
JERMYN ............... JERMYN ” LAFLIN .................. LAFLIN "
patelefonavo klebonui, kad jau
(Gerbiamoji Redakcija:—
GRA
----------------“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
RAVITY
SLOPE ARCHBALD ” DELAWARE MINERS MILLS ’’
Dienraščio “Draugo” šių susitvėrė vyčiai. Klebonas at
OLYPHANT .... OLYPHANT "PINE RIDGE MINERS MILLS "
DUBYSA, PA.
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama
J
TEDDY CREEK . OLYPHANT ” BALTIMORE WILKES-BARRE *
metų 128 numeryj buvo tilpu sakė “gerai,” nes jis, žino
k
MARVINE .......... SRCANTON ” PLYMOUTH Noa. a, 3. 4. 5
si korespondencija iš Rockfor- ma, negali būt priešingas vy
Gamta ir vieta.
LEGGITTS CREEK, SCRANTON
• PLYMOUTH ”
Prenumeratos Kaina:
VON STORCH... SCRANTON - BOSTON .......... PLYMOUTH“
• . » ’hl
do, kurioje tūlas asmuo pasi čiams. Tada naujos Vyčių
$3 00
Tris Kartus savaitėje metams «.
Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
slėpęs po pseudonimu V. M. kuopos nariai pradėjo atkalbi Šis mažutis kampelis ap
$1.50
M
L
Vien* kart* savaitėje
tok
neteisingai pranešė buk aš bū nėti “Aido” narius, aiškinda gyventas daugiausiai len syklose ištisai nuo 1912 m. ir toliau dirbs be pertraukos.
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”
t
Bostono apielinkėje
»».
v
v
■
Ženotiems
reiškia
užtikrintų
gyvenimų.
$4.25
Utrubežyje
damas Rockfordo vargoninin mi, kad ir jie parsikvies moky kais. Lietuviškų šeimynų čia
•L
‘ K
v;
3c.
Kitos
išdirbystės,
kaip
tai
fabrikai,
plieno
liejinyVienas numeris
ku drauge su savo choru ren tojų iš Chicagos, sutvers cho yra arti 130 ir diktokas pa
k
Reikalaukite pas afmtit arka
’
giau nezaležninkų kirkę, atsi- rų ir dainuos geriau už aidie- vienių būrelis. Daugumas čios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir
numažins
mokesčius.
mečiau nuo katalikų bažnyčios čius.
vietos lietuvių turi savo na
Ši kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi
“DARBININKAS’* \
“Aidas” sužinojęs, kad kai- mus ir daržus. Beveik prie
ir t.t.
\
ninkų
dėl
sumažėjimo
darbų
rųainieriams
ir
leberiams.
Tai yra gryniausis ir begė- kurie nariai bando ardyti sa kiekvieno lietuviško namo
diškiausis prasimanymas. Su vo chorų, nutarė juos prašalin randame darželį su gražiais
So. Boston, Mass.
KOMPANIJOS PASIULIJIMAI
242 W. Bf-oadway,
jokiais nezaležninkais aš netu ti iš draugijos. Bet musų kle žolynais.
DARBAS PER IŠTISUS METUS. NENUMAŽINTAS UŽDARBIS
riu reikalų ir niekados nema bonas užgynė prašalinti ne Nestinga ir medžių apie ATPIGINTA ANGLIS.
PO KAREI.
GERAS UŽDARBIS.
DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT
geistinus
mums
narius,
kad
jie
niau tverti nezaležninkų para
namus. Apart žolynų lietu PAGELGA INGYTI NAMUS SA- PUSfiS PO KAREI.
pijos. Žmogus, kuris taip ne yra vyčiai. Į tai mes atsakėme, viai turi prisisodinę ir dar VO ŠEIMYNAI.
DARŽUI ŽEMĖ DOVANAI.
4tMtxexaxtx«xtx«MaM«x»*<c»(*xa»e«K«xtxtM»MaM»(tMaKa>uxA
teisingai parašė, turėdamas kad nedelto juos norim praša žovių:
bulvių, svogūnų,
, Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turėsi:.
ant manės asmeniškų pyktį, linti, kad jie yra vyčiai, bet morkvų ir t.t. Taipo gi dau
matyt yra labai žemos doros dėlto, kad atkalbinėja aidie- gelis lietuvių turi ir po savo
SAVO TAUTOS ŽMONES IR BAŽNYČIĄ.
ir neapsakomai gaila, kad jis čius nuo savo draugijosĄr tuo- karvę. čia gyventi labai
BAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS. '1
Tik ką aplaikemė siuntinį ii Europos puikiansią nriuėią įvairią
GERIAUSIAS MOKYKLAS PRIAUGU-’
pakliuvo į “Draugo” kores mi, žinoma, jų ardo. Taip daly sveikas oras, gamta labai
■palvi,.
ŠIEMS VAIKAMS.
kams susidėjus 22 nariai aplei graži, jautiesi žmogus kaip >
pondentų tarpų.
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
SVEIKĄ
KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ.
Kad “Draugo” skaitytojai do “Aidų.” Aš taipo gi tų patį Lietuvos sodžiuje. Vietos
Reikalaunant paminėkite kokios
PASILINKSMINIMO DARŽUS.
žinotų, jog aš tapau tikrai ne padariau ir drauge atsisakiau gyventojai daugiausiai dir
spalvos
pageidaujate. Lenciugelis £
PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.
teisingai apšmeižtas, pabandy nuo vargonininkystės. Kadan ba kasyklose. Visi gana ge
ir kryželis storai auksuoti kaina
Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar be šei
siu smulkmeniškai išdėstyti vi gi tas jaunimas ir toliau no- rai uždirba.
su prisuntimų ......................... 75c
mynos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek, ’
rėjo veikti, tai pasiprašėme
sų dalykų nuo pat pradžios.
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
kad butų iš ko sučėdyti ir užauginti savo vaikus pride
Atvažiavęs Amerikon (t. y. vieno kataliko, kad pavelytų
Parapija ir draugijos.
rančiai,
būti
užtikrintu,
kad
uždarbiai
nesumažės,
ne
liai. Storai auksuoti leaciugelis ir
2 metai ir 5 mėnesiai atgal) daryti repeticijas jo bute. Pa Čionykščiai lietuviai turi
bus
bedarbių,
nebus
atleisti
darbininkai,
kaip*
kad
amu

kryželis. Gvarantuoti ant 5 metų.
tuojaus gavau vargonininko velijimų gavome.
savo parapijų vardu šv. Juo
Kaina su priaiunlimu tik . .$1.25
vietų Rockforde prie kun. V. Ponas korespondentas rašė, zapo ir nedidelę medinę baž nicijos fabrikuose ar plieno išdirbystėj e — lai atsišau
kia
tuojaus.
•
fTaškuno,
kad mes buk virstame į neza- nytėlę. Šiame laike nuolati
IK DELAIARE AND HUDSON COMPANY *
Po to neilgai trukus drauge ležninkus, turime kirkužę, var- nio kunigo čia nėra. Dau .
su klebonu pasistengiau su- Įgonus ir vargonininkų ir tik giausia susipratusieji lietu-1 Room 520 National Bank Bltįg.,
SCRANTON, PA.
viai
susispietę
į
Šv.
Juozapo
tverti “Aido” dramos ir gie- mums stinga Strazdo bei Jan'Ne. 1487.
į
dojimo draugijų. Išpradžių kausko. Tas buvo rašyta su draugijų ir į SLRKA. kuo SH
'To. 1439. . Galama gauti įvairių
aš mokinau tik giedoti ir dai baisiai žemu tikslu — tai pų. Beveik šios kolionijos 1
/palvų karoliais.. Kryželiai “Ro
nuoti tos draugijos narius, o bjauriausis šmeižtas. Kad in- visi lietuviai priguli prie pa
8 PA U S D I M A M E
SPAUSRINAME
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
1 Prograaras, rioaurtttactf Plakatus, Tikietus Perklebonas mokino dramos. Tu- žeisti musų chorų feorespon- rapijos.
Jas, laiškam popteraa ir
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
Baliams, PlkJani laikui praslinkus susipaži-Įdentas pavadino nezaležninkų
kMas spaudos
Ir taip toliau t
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
, «#
į
•'
Taųtysta.
,
n’au su L. Vyčįų organizacija, [kirkuže tų butų, kur mes dar/’-'-TvY
na delei giminių. Su prisimttikuri man labai patiko ir aš'rėme vien tik repeticijas. O Lietuvystė tarp vietinių
ttu
.k........................
$2.00
pradėjau šnekėties su klebonu “nezaležninkų” altoriumi jis lietuvių apgesusi. Kuone vi
apie Vyčių draugijų, bet kle gal vadina šventųjų paveik si jie paeina iš Dzūkijos ir
bonas patarė dar biskį palauk slus, kurie buvo tame bute. jie senų papročių vis dar ne
(No. 1489.
ti. Tuo tarpu “Aido” draugi Bet juk šventųjų paveikslai, gali atsikratyti nuo lenky
Ubieakant paminėkite numeri Ir kokia, spalvų norit..
Pinigu
galite siųsti iėperkant money order, regietraeėams telikę, arto viuja nuolat stiprėjo, jos giedoji yra pas kiekvienų susipratusį stės. Tėvai skaito lenkiškus
eentiniaie krasos ienkleliaie. Adresuokite:
spausdinius, o jų vaikai
mas bažnyčioje ir dainavimas katalikų.
DRAUGAS PUBLISHJNC Cf MPANY
1800
STREET
vakaruose labai visiems patik- Ir daugiau įvairių nesųmo- angliškus, nes lietuviškai ne
Chicago, Dl.
1800 W. 46th Street,
davo. “Aido” kaikurių asme- pįų prirašė Rockfordo kores- turėjo progos išmokti.
CIMCkBB, U.L.
nų neužsiganėdinimas choru pondentas apie “Aido” drau Broliai lietuviai, raginki
prasidėjo iš to:
gijų, kurios yra blogos valios me savo vaikelius branginti
Šįmet prieš Velykas Šv. My darbas.
Tai vis daugiausiai tėvelių kalbų.
V. Vincaitis.
kolo draugija rengė vakarų. ypatiški nepasitenkinimai bu
REIKALINGIAUSIOS LIETUVIAMS
MUSŲ
GVARAMCIJA
Sumanyta buvo lošti “Be Šu vo priežastimi musų apjuodi
AUSTliVĖ
KNYGOS
Mums pavestus darbas atmalo.” Keletu narių norėjo, kad nimo visuomenės akyse kaip<
::
piglal.
vakaras butų su dainomis ir kokių, katalikų Bažnyčios prie
Sakančias jn (aimanos Iruti
davė įnešimų kviesti-“Aido” šų, atskalūnų ir t.t. Vienų žmo
Naudingos prakalbos.
1187. Naujas Budu Itooktt Baijrtt. Bena «
chorų dainuoti. Bet kiti, pirmi gų “Aidas” nepriėmė į savo
matorla vlaai nutekanti ra*yti, noHdami Maukti, — nnaHilikl *4 k»7g*l« g*U iknokti tik pu M Manas. Pai
ninko P. Petrėno vedami nuta chorų, nes balsas buvo slpnas.
Nedaug mes turime suma
šioje
šalyj.
Ši
bendrovė
bei
mant
ilmohti tik po vien* nM« I
pu M ttuu
Nesenai vietiniai šnipai
rė kviesti dainininkus iš Chi- Gali būti, kad jis dabar ir ko nių ir gabių kalbėtojų, la
mokinimui,
jau
ir
moki
radyti.
Ar
gi
aunlant
Angį Tamkompanija turi didžiausias ka
cago ir užmokėti 25 dol. tik respondentu tapo, norėdamas biausiai svietiškių tarpe, bet surado visoje šalyje arti
•ta negaMtum Muokti rašyti!
Žinoma, tik nerlk ir
pradtk mokiatia. Zį knygelė prekiuoja tik ..........................
!•«.
nežinia ar vienai ypatai ar vi- mums atkeršyti ir visų tulžį keletu vis gi turime. Iš jų dviejų tūkstančių slaptų s/klas Pennsylvanijos valsti
joje,
kuriose
driba
tūkstančiai
1ISS. Nauju Elementoiiua.
Vaikams nito ptBiMauekaliama
sam chorui. Vienam nariui pa- savo ypatiškos piktybės išlie- reikia paminėti p. K. Sčes- degtinės dirbtuvių, kurios
skaitymo ir rašymo vadovIMa
Vaikai ano pa* kndikyavyrų
ir
vaikinų.
Tarp
ben

tapo sunaikintos.
aiškinus, kad nėra reikalo iš ti per laikraštį, veidmainiškai nulevičių.
t*a dėsag reikia pratint prie raito. Pris ks kūdiki nuo
drovės ir kompanijos visuomet
anksto pradėsi lenkti, pris to ir niaugts tos palinkta.
leisti 25 dol. dainoms, kuomet naudodamasis visuomeniniais
Gavome ir mqp, cicerieCharkovo gubernijoje pa geriausi santikiai. The DeliBeauntorians kaina ........................ .............-............................... ..
“Aido” choras dovanai apsi- dalykais.
čiai, progos išgirsti jį ir visi tys valstiečiai užsimanė tei ware aid Hadsea Company
lOZO. toetoa isterija tone ir Vaaja ttoAymP. tventaja toims padainuoti. Pirm. P. Pet- Aimanou^ad aš bočiau bu užsiganėdinome.
rijoje aUkiai spraiyta apie mušt iventą tikėjimą. Jau
sti vagius žmogžudžius ir moka geras algas ir daro vis
nam ar senam reikia skaityti ir žinoti ku yra (vantoje
rėnas tam pasipriešino ir muš vęs priešingas katalikų Bažny Kalbėjo jis kaip kiekvie
kitokius piktadarius. Kal ką, kad tik gerai butų gyventi
Istorijoje. Kiekvienu mekaatia skaityti gan visk* sndamas plaktuku į stalų šaukė, čiai, kaip tat tvirtino kores nas tvarinys turi tikslų.
1D0
kiniuos jie “nulynčiuoja,” darbininkams, Jų darbas nuo
Kaina tiktai ........................................................................
jog Chicagos daiaininkai visai pondentas, tai jokiu budu kun. Žmogus taip pat jį turi.
Zveuta istorija toao Ir Naujo Įstatymo apdaryta
o kitus rykštėmis nubau- latinis— streikų nebūna.
“difference” kaip ‘Aidos’. Po A. Deksnis nebūtų mane pri Darbininkas gali atsiekti sa
7Z5. Zdstuvss Istorija (Pranu).
Kiekvieno lietuvio ėvrata
dia.
iinoti apie tava tant*. Keka-gl listii ris jei Jb
to daugumas narių įtikėjo į ėmęs už vargonininkų į Spring vo tikslų tik per apšvietų ir
Oras čia sveikas; prie kasyk
aeiine apie Lietuvos praeiti, ju didvynm, ir joa
Petrėno tvirtinimus ir sutiko Vaiky. Niekuomet aš nema organizacijų. Lietuvių Dar GERAS DARBAS MUSŲ
jų yra bažnyčios ir mokyklos
Jai dar neturi Lietnvea Irterijoa, tai tuo
kviesti Chicagos dainininkus. niau ir, tikiuos, nemanysiu bininkų Sąjunga yra di
SKAITYTOJAMS.
darbininkams ir jų šeimynom;
jau patariame nusipirk, toeje knygelėje trumpai, bet
ir euprantasui Ueėuvu istorija apvaiyta. PssBet iš Chicagos jų negavo ir nezaležninkų parapijos tverti džiausia pagelbininke tame
Mes norime atkreipti skaity- vakarinės mokyklos įsteigtos
aeapdaryta ...............................................
tada jau pakvietė mus. Bet ir visiškai neesu priešingas reikale.
tojų domų į Thu Delaware and suaugusiems; base abll piečiai
Me.
“Aido” nariai nesutiko dai Lietuvos Vyčių organizacijai.
Antroje savo kalbos da- Hudson Canąmuy apgarsini- ir parkai; namai geri ir nuo11ZS. Tnmpa Lietuvi* Maltos
Mok tiek moka raiyti, to* mariai taria moto
nuoti. Ir klebonas sakė, kad Aš ir dabar Spring Valley esu lvj p. Sčesnulevičius pasa kuris telpa šiamen nmeryje ma (randa) pigi. Už 8 darbo
kai raiyti. Maema, kiti ir neiino, kaip teikia Uisiagal
dabar tegul jie mums užmoka L. Vyčių 28 kuopos pirminin kojo
še socializmų ir jų Tame apgarsinime The Dėto- dienos valandas mokama nuo
'
totavUkai paraiyti. Nusipirk Ii* gramatiką, ji Tamet*
5 dol., jeigu jau nori, kad mes ku ir visados stengiuos jų pla vadus. Savo iškallnnguiuu wąre and Evtoon Company $2.46 iki $3.15. Taipogi yra
Ine taisykliikai rtopti.
Prekė ...................................
Baisenybės Zdetovoje.
Tik k* liėju M špatam
dainuotum. Tada p. Petrėnas tinti ir remti.
110.
jis tiesiog net stebino susi praneša, kad jai reikalingi progos daugiau uždirbti ir
Laksi (dėmu apraiymu apie dabartinės karės
Su gilia pagarba,
labai supyko aut musų choro
darbininkai į Pennsylvanijos gauti geresnį darbų. Jauni vy
rinkusius.
•itos Ltstuvoje. Patartom vlatims lieėnviame
Varg. J. Kailiukaitis. Cicero socialistai elgėsi ra kabyklasi (aupąfcs).
nūir IfėlįnMikai^gąli’ giftti nho
ir tiesiai pasakė į akis klebo
parėksi ty 11 Ii ą knygai.. Ktana . .............................................
M*.
Utstsakydaml
virt
paiymetu
knygelu
perstokite
knygų
vardą
Ir
nui, kad “Aidas” daugiau ne
miai prakalbos laike. Davė The Datomcre and Hudson The Dehwzre and HtftfeM Co.
sląstt kranu ZsnkMttals. Adresuokite:
Redakcijos
prierašas.
Apie
gyvuos ir kad jis pasistengs jį
jie kalbėtojui ir klausimų, į Company kasyklos yra Scran- gerų darbų kaipo vežėjai, pabuvusio
Rockfordo
vargoninin

numarinti.
DRAUGAS PUBLISHING CO.
kuriuos p. Sčesnulevičius tonapiclinkėse, pačiame vidų- tarnautojai prie durų, prie
ryje kietojo auglio laukų. Tai durų, prie veržtuvo ir tt.
Daug narių Šv. Mykolo ko p. Kailiukaičio nekaltumų aiškiai ir dailiai atsakė.
1A00 W. 46 St^
Gtllcaco
Praną Z. viena iš geriausių kasyklų
(Ap.ar.rn.)
draugijos tų girdėjo. (Tas at- taipo gi gavome koresponden-

WARE AND HUDSON CO

“DARBININKĄ”

Auksinti Rožančiai

DRAUGO SPAUSTUVE
VI.

I®kjm

PCtnyČia, liepos 20 ZL 1917

i’DlAVSAS
Liet. Vyčių Apskr. Choras.

■'

jis ėmė rūpintis našlaičiais
ir ligoniais, ypač neišgydo
maisiais, ilgainiu ėmė staty
ti prieglaudas moterims, at
sitraukiančioms iš paleistu
vystės namų. Visiems tiems
tikslams sudarė vienuolijų,
kuri dar užsiėmė ir jaunuo
menės auklėjimu. (Betar
naud*mas ligoniams užsikrė
tė ir mirė 1537 m — Tų
pačių dienų šv. Margaritos
kankinės mergelės.
šeštadienis: 21 liepos Šv.
Praksėdos mergelės kanki
nės. Ji žuvo Marko-Antonino ciesoriaus laikais antrame amžiuje pasižymėjusi
kalinių šelpimu.
ŽODIS

ŠMEIŽIKAMS.

ii

Apskelbimai

NUO BRIDGEPORTO.

Sekmadienyje, liepos 15
d., Šv. Jurgio parap. ma
žesniųjų choras surengė ge
gužinę, Jackson parke. Gegužinininkų buvo apie 60.
Visi linksmai ir džiaugsmin
gai nuo ryto iki vėlam va
karui bėgiojo, žaidė, daina
vo ir užkandžiavo. Įvairus
žaidimai, ypač tautiški ir
dainos atkreipė ir svetim
taučių domų. Praeiviai vi
si sustoję, žiurėjo į besilink
sminančius ir įdomavosi koWos tautog tte jamraoIjaii
kurie moka taip gražiai linkmintis.
Ponia Janušauskienė ir
p. Janušauskas prižiūrėjo
jaunus gegužinininkus.

Užlaikau visokios rųšies malda
knygių ir įvairių kitokių knygų.
Parduodu už pigią kainą; užrašinėju
laikraščius
“Draugą”,
‘Darbininką”, “Žvaigždę”, “Vy
tį”, “Žvirblį”, “Tautos Rytą”,
‘Pažangą”, “Moksleivį”, “Mote
rų
” ir “Garsą”. Galite
Pajieškojimai. įgautiDirvą
ir pavieniais numeriais nu
Paieėkau brolio Blažio Kovalčiko— sipirkti. Kreipkitės pas:
Vilniaus gubernijos, Švenčionių pav„
A. S. KULBICKAS,
tablotiškės vol., Sobališkės sodos. Jis 7602 Aberdeen avė., N.E.
yra vedęs. Pačią ir 2 vaiku paliko
Cleveland, Ohio.
Lietuvoje. Metai atgal gyveno Chl-

K. K.
4615 So. Honore St.,

Chlcago, III.

Paješkau partnerio j Aptieka. ge
ra vieta apgyventa Lietuvių ir Len
kų. Viena Lietuviška ir Lenkiška ąptieka East St. Louls III. 10 tūkstan
čių ateiviu. Krelpkities šiuo antrašu

Dr. J. J. Vizgirdas
520 Collensville avė. E. St. Louls III.

Elena
Litvlnskienė iš Suv. gub.
Ieškau savo eunaus Vinco Lltvlnskio ir šiaip giminių ar pažystamų.
Mano adresas toks:

PAIEŠKAU savo sųnų Jono Ir Pran
ciškaus Martinkų. Jie patys ar jei
gu kas žino apie juos meldžiu šir
dingai man pranešti už ką busiu
dėgingas.
P. MARTINKUS,

“Naujienoms” labai ne- pavakariais buvo atva.
(47 Bishop avė..
Aurora, Iii.
patinka, kad aš rūpinuos žiavęs }r
klebonas Aš Jonas Wiedro paleškau savlo
darbininkus
organizuoti; kun. H. J. Vaičiūnas. Gerh. pusbrolio Antano ir pussesere Zofi
Paeina iš Kauno gub., Wilkto laikraščio numeriuose klebono apsilankymas dar jos.
mergės pav., Pagtrų parap., Griaulsodžiaus. Jie patys arba ka* ži
160, 162 ir kituose korespon linksmesniais padarė gegu kių
no meldžiu pranešti, nes turiu svarbų
reikalą.
dentai visaip bando mane žinininkus.
J. WIEDRO,
2218 Justine St,
Plttaburgh, Pa.
žeminti, o save augštinti.
Nors vaikai pavargo, be
tarp kitko užmesdami, kad silinksmindami, bet džiau adresu: A. M. Linkus, 3230
aš esmi vaikėzas ir kalbu gėsi gegužine.
Aubum Avelį Chicago, Phonesųmones. Jeigu tas bu Panašios gegužinės prati ne Yards 130.
tų tiesa , tai socialistams na jaunus prie doriškų pa- Važiuoti reikia 22 gatve
lengva butų prirodyti mano' silinksrnįnin1Ų ir vienija iki 46 Avė.; nuo ten paim
tvirtinimų klaidingumų, bet priaugančių kartų.
kite La Grange gatvekarius
jie vietoje prirodymų pasi
A. M. L. ir važiuokite kol konduktotenkina koliojimais.
ris pasakys “Rivcr Slde’’
“Naujienų”
korespon CHICAGO HEIGHTS. arba iki Desplaine upės tit
to.
Perėję tiltų pasukite
dentai stato save augštai.
Jei taip, tai tegul prirodo, Vietinė Šv. Kazimiero pa- po dešine ir eikite taku akad jie protingesni už ma- lapija ateinančiame nedėl- pie pusantro bloko, Po to
ne.
Pasiūlau jiems gerų ^enyj, liepos 22 d. rengia pasukite į kairiųjį šonų, ka
progų. 31 liepos aš stosiu didelį piknikų Terminai me atrasite gegužininkus.
su jais į debatus Šv. Jurgio ^rove (buvusiame Patučiko Gi, kas suspės, tai 11 vai.
parapijos svetainėje, 3230 darže). Tikimasi, kad visi išryto suvažiuosime prie
Aubum Avė, Chicago, III. Pąrapijonįs atsilankys į šį gatvių 22 ir 46 Avė.,, netoli
Tema debatų galės būti gį. j piknikų.
Rep. Westem Electric dirbtuvės.
Iš čia visi drauge važiuosi
tokia: “Ar socialistų moks-'
~
ias ir organizacija tinka dar MOKSLEIVIŲ IR ALUM- me į Riverside.
bininkams ir ar krikščionijai
NV GEGUŽINĖ,
Moksleiviai.
yra priešinga darbininkų
IS NORTH SIDĖS.
gerbūviui arba civilizaci Chieagos ir apielinkės
moksleiviai
ir
alumnai
sekjai.”
Laikas debatų bus
toks. affirmatyvis 30 minu- J madienyj, 22 liepos š. m. Praeitoj subatoj, 14 lie
čią, negatyvia 30 min.; Ant- renKia !inksml> «r drnugiškę pos, iš šios kolonijos iške
ra kalba affirm. 15, negah gegužinę. Gegužinė įvyks, liavo į seimų delegatas p.
Gc- Mažeika, kuris įgaliotas at
15 ir trečia kalba .affirm. 5 Kivcrsidės miškuose.
gužincn
kviečiame
visus
stovauti trijuose seimuose,
m. negat. 5 m.
moksleivius,
moksleives,
albūtent: L. D. S., Liet. Vy
Taigi, atsiųskite arba
umnus,
moksleivių
artimus
čių ir Blaivininkų Sųjuntuos korespondentus, kurie
draugus
ir
moksleivių
gegos. Laimingos kelionės.
taip mane šmeižia arba ga
radėjus.
Gegužinėje
pne
Blaivininkas.
lingesnius už juos jūsiškių
linksmių
žaidimų
bus
už

nuomonių apgynėjus. Tuo
PRANEŠIMAS.
met lietuviai darbininkai kandžių ir draugiškų pasiš Liet. Kostam. Kriaučių Susiv.
nekėjimų bei pasitarimų.
pamatys: ar jus esate vai
Chicagoje.
Ten visi mes moksleiviai
kėzai ar aš. Jeigu šito užSaukiamas generališkas su
kvietimo nepriimsite, tai galėsime vieni su kitais sirinkimas šiandie, t.y. Pėtnypasirodysite, kad jus moka- geriaus pasipažinti, užmėg- čioj, Liepos 20 d. š. m., 8 vai.
sti, artimesnius ryšius. Sun vakare, Aušros svetain., 3001
tė tik kolioties, o ne kalbė
ku dažniau surengti tokias So. Halsted st., Geistina, kad
ti rimtai, ir vaikėzų vardų
gegužines, kad turėtume visi būtinai pribūtų šin susirin
pasiimsite sau.
progų visi sueiti, tai gi visi kiman kaipo nariai, taip-gi ir
dar neprsirašiusieji, idant pri
K. Sčesnulevičius,
pasistengkite jon atvažiuo sirašytų. Mes tarime daug pa
1800 W. 46th St., ti.
sitarimui apie kriaučiškus ar
Chicago, T11.
Kas mano dalyvauti šioje tinantis rudeniniu! sezonui rei
moksleivių gegužinėje arba kalus.
Kviečia
Praeitais metais gaisrai norėtų kokių informacijų
8. Aleksno,
jiadarė Chicagai 5,153,784 tuojaus nelaukus paskuti
L. K. K. Sus. Ch. Rašt.
nės dienos, kreipkities šiuo
911 W. 33rd st
doleriu hlčdics.

\

VYTIS,,

\

Kainuoja metams 81.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių orgaulzacijos nariams siunčiamas ui mėnesines mokestis.
Adresas:

NUSIPIRK MOSTIES

“VYTIS”

..Tai BUSI GRAŽUS! Ja iSdir- | 1800 W. 46 St.,
----- ::-----Chicago, UI.
ba Mbntholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per ke
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, plalis vakarus, o padarys veidą tyru S tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uzdair skaisčiu baltu..
Toji mostis
išima pienius raudonus, juodus ar Į vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti
ba šlakus ir prašalina visokius : didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietuspuogus nuo veido. Kaina dėžu s vos reikalų.
3
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit TlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIHHIHHIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIinilllf
siųsti ir stampomis.
J. RIMKUS,
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiniiHiiniiiiiiatiiiiiiiiiiitv
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass.

LAIKAS VISIEMS PRIE SVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

I

Vyrišky Drapaną Barginis

‘ŠVIESA’’

Nauji, neatimti, daryti ant
užsakyme siutai ir overkotai,
vertės nue 824 Iki 850 .dabar
parsiduoda po 818 ir 25 doL
=
a
Nauji, daryti gatavlml nuo
i
|ll iki |S< siutai Ir overkotai.
nuo 87.88 iki 18 dolerių.
i
Pilnas pasirinkimas kailiu g =
a
pamuštų everkotų.

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
šviesos parodyti kelių •
“SVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumų.
“SVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
reikalais.
3
z
a “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertės nuo 825 Iki
. |86, dabar 85 ir augščiau. Kelg nės nuo 81.86 Iki 84.66. Val
siutai nuo 88.06 Iki 87.66.
g kų
Vallaos Ir Kuperal.
Atdara kasdiena, uedėllomla
ir vakarais.
t. GORDON,
$ 1418 8. Halsted sL. Chlcago.

<« SVIESA >».
46 Congress Avė.,

Waterbury, Conn.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuuiiiiiiiiiuiiniiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
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AKYS EGZAMINUOJAMAS

Telefonai McKInley 6744

——R*

i

TREČIAS DIDELIS

Dr. d. K,r ų RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas

^PIKNIKAS**
J. i

=

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
**

i
PASISKELBIMAS
“DRAUGE” AT
NEŠA GERį
NAUD^.

RUSSIA, Gorod Voronež, Tamovskaja ui. No. 16 Polučyt Elenė Litvlnskoi.

m,

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

už $50.00, Pianas vertės $800.00
parduodamas už 200.00. Rakan
dai vartoti tik 90 dienų.
Rezidencija:
3019 Jackson Blvd.
Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 119

cagoj, o dabar nežinau kur randasi.
Kas žino, prašau man pranešti mano
adrsesu:

'!,».»«.
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PARSIDUODA gera Tartn* au vlaa
gaspadoryite ir viską* ka* tik ran
dasi ant farmoe. Netoli didelio mie
sto Waterbury, Conn. Ka* norite da- 1
žinoti daugiau prašau rašyti ant se
Reikalinga* tuojau* vargonininką* kančio adreso:

Pėtnyčioje, 20 liepos, L.
Vyčių Chieagos Apskr. cho
MH. P. PRANCE8ON,
tikrai g*ral vesti dideli, Įl
ras laikys susirinkimų, ku mokanti*
Woodbyry, Conn.
avintą bažnytini chorą. Alga mė R. F. D. No. 1,
844.06. į*igoa gero*. Zakrlriame bus aptarta choro rei nesiui
PARSIDUODA grosernė Ir maža
■tljonautl nė valkų nuolatos kutesu 5 kambariais užpa
kalai ir bus renkamas pir chisuotl n*r*lkla. Kreiptis Ii u* ad krautuvėlė
kalyj* už pigią kalną.
resu:
Asišaukite.
mininkas ateinančiam sezo
KUM. Pft. AUOU8TAITI8,
2245 W. 22nd St.
<14 W. llahan. av., Mahanoy City Pa.
nui.
Kaip
paprastai
taipo
Penktadienis: 20 liepos
Tuojau reikalingas vargonininkas.
Kų tik išėjo iš spaudos Jo846.66 Ir lnelgea. Reikia i
Šv. Jeronimo Aemiliani gi bus ir dainų repeticija. Algos
cristljonautl. Uerl vargonai. Kreip tnnos Tamašauskaitės (LakšTas buvo iš augštos gimi Todėl gi kviečiame visus ties pas: rbt. ,. kibius,
utės) eilės. Knygutė 64 pusElsivorth, Pa.
nės. Gindamas tėvynę pa dainininkus ir dainininkes
apių, ant gražios popieros.
teko nelaisvėn ir tapo įmes atsilankyti į tų susirinkimų Vargonininkas, geras vedėjas ba Kaina tikt 25c. (tik vienas
choro ir turintis gerą balsą
tas kalėjimam
Stebuklin ir repeticijų. Labai pagei žnytinio
Agentams nuleipaieško
tuojaus
vietos. Atsišaukite. ivoteris).
gai iš jo išsigelbėjęs, sugrį daujama, kad atvyktų visi Organist of St. Mary’s Auna Church lžiamas didelis nuošimtis.
Box 2 82 Marianna, Pa.
žo per priešų eiles pas sa rėmėjai ir choro prieteliai.
Galima gauti pas pačių au
Pradžia
lygiai
8
vai.
vak
Jauna
pora
priversta
parduoti
vuosius į Tarviso, pasišven
torę: 720 N. Main St., Kewa$100.00 vertės seklyčios setą už
Mark
White
Sq.
svetainė
tė tarnauti vargšams, jiems
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20 nee, III.
je
Halsted
ir
29
St.
livouas, kanioda ir Plieninė Lo
statė prieglaudas ir mokino
LIETUVIAI TĖMYKITE!
Rašt.
S. A. Daunoras. va, $225.00 Vietrola su rekordais
priglaustuosius.
Toliaus

"■’ '

1467 U Rntan lite.

kiapas W. 81 |»lYM

■ r ■

Uit. B. K. Si. Kazimiero Brolly ir

Skiri

ūraugljos

Kas turite silpuua akis Ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda
nelaukite ligai, bet ateltlklte pas
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
pririnksiu akinius. Už savo darbą
gvarantuoju arba pinigus sugrąžinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatve

Nedėlioję

Liepos-July 22 d., 1917 m.
POLONIA GROVE
JEFFER5ON PARK, 1LL.

Hlneą* & 61 Avė.

Pradžia 11 nl. ryte

Įžanga 25c. Porai

Gerbiamojį Visuomenė!
Kviečiame visus ant viršminėto pikniko; bus ten
visokių žaislų ir pasilinksminimų; atsilankę, Gerbiamie
ji, nesigailėsite, nes tai bus vienas iš geriausių piknikų.
/
Kviečia KOMITETAS
Važiuokite Milwault§e avė. kol sustos; paskui paeiti du
bloku į vakarus.

' Dr. POVILAS ŽILVITIS
i MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING
VYRIŠKU Ir MOTERIŠKU
APREDALU

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas,

Musų sistema ir ypatiškas mokinlImas padarys jus žinovu j trumpą lai
ką.
Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo sky
rius, kur mes sutelksime praktišką
patyrimą kuomet jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklą btle laiku—
dieną ir vakarais ir gauti speciališkai pigią kainą.
Patrenos daromos pagal Jūsų mterą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.

S2O3 S. Halsted St.,
Chlcago
Tsl. Drover 7178

MA8TER DESIGNING SCJBOOL
J. P. Kąsniuką, Pcrdėtinls
118 N. La Šalie gatvė, Kambarys
416-417. prieš City Hali

Tel Drerer T646

Dr. C Z* Vezelis
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LlSTtrVU DHHTZRAS .
▼alaados: ano 8 ryte iki 8 vak.
NedėUemis pagal sutarimą.
4711 le. AaklaM Ava.
art 47-toe gatvės

JOSEPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS
3 Kam b. 824 National Life Bld*.
29 So. LaSalle St.,
S Vakarais 1566 Milwaukee Ava.
Central 6890
Rasldence Humbold 97
CHICAGO, IL.
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuni

B !L V 1 1 k 5

Pergalėm

Švenčias Geremas

BEVO yra minkštas, iš salyklo padarytas
gėrimas, kurį mes ištobulinome po ilgų
metų moksliškų studijų ir bandymų. Jis
gaminamas iš geriausių grudų, Saazer
Hops ir gryno vandens; jame yra tik
alkoholio pėdsakas. * Tai netik gaivinan
tis ir malonus skonio gėrimas, bet drauir labai maistingas. '
aipo-gi jus galite atsidėti ir ant BEVO
grynumo. Jis supilstytas į sterelizuotus
ir standžiai užkimštus butelius. Galima
rasti bakterijų geriamame vandenyje bei
piene, bet tjk ne BEVO.
Pamėginkite, kaip jis geras — ir kaip
daug smagumo suteikia valgant.

JŲ RASITE BEVO
viešbučiuose, restoranuose, krautuvėse, aptiekose, gegužinėse ir baseball piečiuose,
sodinių gėrimų užeigose ir restoranuose—
vagonuose, laivuose, armijos ir laivyno
krautuvėlėse; mobilizacijiniose stovyklose
ir visose kitose vietose, kame parsidavinėja gaivinantieji gėralai.
PERSERGĖJIMAS TIKRUMO DELBI
— te atidaro batelį prie jūsų, pažiūrėki
te ar nesugadinta antapauda ir ar yra vai
nikas ant lapės viršugalvio. Tik buteliuo
se ir pažymėtinai supilstytuose.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

mmiiirinnioiiHrm
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A.A.SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:
Room 814
19 So. LaSalle St.. Chicago. Iii.
Tel. Randolph 6246

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

Gyvenimo vieta
8366 So. Halsted Street
Tel. Drover 6826
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The

Best

Ž6lb.

SAMI SANTOS KAVA.

a

Visur parduodama po 28c ir
po 30c.............................
SVIESTAS

RYŽIAI

COCOA
••irsta*

Rilkn Stilavit
38c

SOUTH 8IDH
ROW Wut»orth •»
8487 8. Haiatod lt.
41898. Aslilaad •*.

OBTH am
4M W. Di»Uto» tą
790 W. H*rth *v*
1641 Uamla *v.
8844 Llneoln *T.
8419 N. Cterk BV

I O«r<aa*l*s mato-

m-* 14c

WKST 61 DU
1871 Mllwaak** ■».
2064 Ml(waak«* •▼;
1064 MII«MM».
1610 W MadPaa •«.
2M0 w Madlaan *t.

1644 W Cfck«ror».

1866 Bis* ItlaiMl a*.
MUM.
Jtorth *v.
1817 S. Halatad «t.

1888 8. Rslrtad •«.
1818 W. llth •*. .

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Ramų Ir Stagtaia Poplere*

CARR BROS. WRECKING CO.
PLATINKITE “DRAUGĄ”

3003-3039 8. HALSTED ST.,

CHICAOO

