Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums ti
ties, kad tautos dora b
tu ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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l’RICE
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CEJTTS

SUGRAŽINA MIRTIES
BAUSMĘ RUSIJOJE

ZIJA SUŠAUDYTA.

Londonas, liepos 27.—Ru Bet tas

su 11-toji armija, kuriai va
dovavo gen. Komilov, kaipir išnykus, netekusi ginklų.
Bėgdami kareiviai viską pa
liko vokiečiams.
Maištu labiausia pasižy
mėjo 11 armijos viena divi
zija. Bet už tai jinai atsa
kė. Kuomet divižija pasilei
do bėgti iš musių linijbs ir
nepaklausė vadų įsakymų,
gen. Kornilov liepė į ją at
sukti armotas. Visa divizija
šoviniais sukoneveikta.
Rusų bėgime pasižymėjo
anglai su savo šarvuotais
automobiliais. Jie daugel
vietose sulaikė besibriaujan
RUMUNAI SU RUSAIS čius vokiečius. Vyriausias
rusų vadas anglus apdova
SMARKIAI VEIKIA.
nojo ordenais.
Petrogradas, liepos 27. —
Čionai oficialiai paskelbta, ŠAUDĖ ARTILERISTUS
IR ARKLIUS.
kad praeitą antradienį ir tre
čiadienį Rumunijos fronte
labai pasižymėję rusai ir ru Londonas, liepos 27.—Ru
munai prieš austrus-vokie- sijos 11-tos armijos karei
viai bėgdami iš Galicijos žu
čius.
Rumunai ten paėmę ne dė savo artileristus, kuomet
laisvėn suvirs tūkstantį teu tie nenorėjo jiems duoti sa
tonu, 3 anuotas, 13 kulka- vo arklių*. Pėstininkai nega
svaidžių, 10 minu mėtyklių lėdami paimti su savimi ark
ir daug militarinės medžia- lių, juos iššaudė. Galima
spėti, kad tos. armijos visa
gos.

Vokiečiai sulaužė prancūzų
apsiginimo linijų
Petrogradas, liepos 27. —
laikina vyriausybė
sugrąžina mirties bausmę,
kuri buvo panaikinta po re
voliucijos. Bausmė buvo pa
naikinta kaip kariuomenėje,
taip visoje šalyje. Dabar tai
sugrąžinama, sakoma, tik
karės laikui. Paskui mirties
bausmė ir vėl busianti pa
naikinta.
Mirties bausmė pasirodė
neišvengtina, kuomet Rusi
joje pradėjo si&ustf racRka-

Rusams gi tekę apie 1,000

artilerija teka

at Chicago, Illlnol* under the Act o f Mareli

SUSKALDĖ
UNIJĄ.

VISA KAREIVIŲ DIVI

RUMUNAI SU RUSAIS IMA
VIRŠŲ RUMUNIJOS FRONTE
GRĄŽINAMA MIRTIES
BAUSMĖ.

OS (JULY) 27 D. 1917 M.

Entered aa Second Clasa Matter Ifarch SI, 1»1<

brangiai vokieatsiSjo.

Norvegijos komisija
liepos 27. — Su
šauktas Graikijos parlamen
Amerikoje
tas. Ministeriu pirmininkas
Atėnai,

Venizelos atidarė parlamen

ne fronte vokiečiai prancū sirodė.
zams uždavė didelį smūgį.
Keliose vielose jie suskaldė GEN. PERSHING KONpirmąją prancūzų apsigim-

FERUOJA SU TALKI

mo liniją.
NINKAIS.
Tečiau, anot oficialiu
prancūzų jįranešimo, tasai Paryžius, liepos 27.—Suv.
užpuolimas vokiečiams labai Valstijų generolas Persliing
brangiai atsiėjo. Daugelį vo atlaikė konferenciją su tal
kiečių prancūzai durtuvais kininkų armijų žymesniai
išbadė, kulfeasvaidžiais iš siais vadais.
klojo, kol užleido jiems savo
vietą.
BALTŲJŲ SU NIGEŠiauriuose nuo Auberive,
RIAIS RIAUŠĖS.
Champagne apskrityj, pran
cūzai įsihriovė į vokiečių Chester, Pa., liepos 27 —
apkasus.
Čia ištiko rasinės riaušės.
Kituose Champagne fron-1 Vienas baltas ir vienas nigetuose eina baisi artilerijos ris žmogus užmušta. Apie 20
dvikova.
žmonių sužeista, Keliolika
Anglai su vokiečiais pašė suareštuota.
lusiai šaudosi Belgijos fron
BELGUOS KOMISUA
te.
■...........a. - ■
PABAIGĖ APVAŽI
NĖJIMUS.

SUŽEISTAS AMERIKO
NAS KAREIVIS PRAN

Washington, liepos 27. —

Belgijos komisija pabaigė
savo apvažinėjimus po Suv.
Valstijas ir sugrįžo sostinėm
kad te-

No, 176

SUŠAUKTAS GRAIKI
JOS PARLAMENTAS.

Paryžius, liepos 27.—Ais- to sesiją^ Karalius nei nepa

CUJBJOJE.
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Švedija pasisako šelpusi Vokietiją
ATKELIAVO NORVEGI ŠVEDIJA PRISIPAŽĮSTA
ŠELPUSI VOKIETI
JOS KOMISIJA.
JĄ MAISTU.
Vienas Atlantiko uostas,
liepos 27. — Amerikon atke Vashipgton, liepos 27. —

liavo Norvegijos komisija iš Švedijos vyriausybė specia7 narių. Tos komisijos pir liškuoju pranešimu šios ša
mininku yra garsus arkliš lies vyriausybei pasisako,
kas keliauninkas Nansen.
jogei jinai šelpusi maistu*
Šitą komisiją į Suv. Val Vokietiją. Bet tai dariusi
stijas atsiuntė Norvegijos pasiremiant paties preziden
vyriausybė maisto klausime. to Wilsono nuomone, kokią
Kaip žinoma, Suv. Valsti jis buvo išreiškęs Europos
jų vyriausybė uždraudė iš karės pradžioje.
savo šalies maisto išvežimą Karės pradžioje, kuomet
į neutrales šalis, nes ši kariaujančios šalįs ėmė
tos tuo išvežiamuoju maistu trukdyti neutralių šalių pre
šelpė Vokietiją. Kadangi kybą jūrėmis, prezidentas
Norvegija yra neutralė šalis, Wilsonas ne kartą savo no
gi be svetimų šalių maisto tose į Vokietiją ir Angliją
negali pragyventi, tatai jai buvo pažymėjęs, kad preky
bos trukdymas yra tarptau
prisiartino blogieji laikai.
tinių įstatymų peržengimas.
Komisija todėl kreipsis į Jis pasakė, kad kiekviena
šios šalies vyriausybę su neutralė šalis gali vesti sau
prašymu, kad maisto išveži tinkamą prekybą su bile
mas į Norvegiją nebūtų su katromis kariaujančiomis ša
stabdytas. Kitaip šalį turės limis.
pagauti badas.
Švedija todėl visas laikas
ROOSEVELT PRIEŠ
THOMPSONĄ.

vedė prekybą stt Vokietija

__
ir tame nematė nieko blogo.
liai socialistai, anarchistai nelaisvių ir 24 armotos.
nai sužeistas vienas ameri
Iš Švedijos į Vokietiją visas
VOKIEČIAMS TEKO 4 konas kareivis — netekęs
ir vokiečių šnipai, ir kuomet
“TAUTIŠKOS KARIUO
laikas daugiausia buvo išga
GALICIJOS MIESTAI.
sukilo prieš vyriausybę ar ATRADO SUGADINTAS
dešinėsės rankos.
MENĖS DIENA,”
Pitttsburgh,
Pa.,
liepos
27.
benta maisto ir geležies. Už
mijos karės lauke.
MAŠINERIJAS.
Amerikonų stovyklon pa
—
Čionai
turi
konvenciją
or
tai Švedija iš Vokietijos
Berlynas, liepos 27.—Vo siųsta prancūzų bombos, su Chicago turės iškilmybių
Mįirties bausmės sugrąži
ganizacija
vardu
“
Lojai
nimą kariuomenėje jau pa Bangkok, Siamas, liepos kiečiai oficialiai praneša, kuriomis amerikonai lavina rugpjūčio 4 d., ty. kitą šeš Order of Moose.” Vakar at- liuosai gaudavus^ sau ang
skelbė vyriausias kariuome 27. — Kuomet Siamo vy kad jie paėmė keturis Gali mi. Viena bomba plyšus ir iš tadienį. Bus pagerbti Visi viriam ore prieš miesto na lies ir kitokių reikalingų
nės vadas, gen. Brusilov. Ji riausybė andai paskelbė ka cijos miestus: Bučač, Tlu- to nelaimė. Nėra sunku ka ?ekrutai, kurie bus paimti mus įvyko susirinkimas. Bu prekių.
sai su kitais armijų vadais rę Vokietijai, savo vande mač, Ottynia ir Delavtin. rės lauke patikti nelaimę. kariuomenėn ateinančią sa vo pakviesta žymus šalies Tai kame gi čia gali būt
Švedijos prasižengimas ir
ir karės ministeriu Keren- nyse sukonfiskavo ten esan Rusai traukiasi ant Černo
vaitę. Visi rekrutai bus pa kalbėtojai. Tarp kalbėtojų kodėl Suv. Valstijos drau
skiu deda visas pastangas čius 9 vokiečių prekybos vicų, Bukovinos sostinės.
PRANCŪZŲ PASITI kviesti parodaviman. Tai buvo
Chicagos majoras džia į Švediją išgabenti mai
atnaujinti kariuomenėje se laivus ir internavo visus
bus
“
Tautiškos
kariuome

Thompson
ir pulk. Roose- stą ir kitokias prekes į
KĖJIMAS.
ŠNIPAS MOTERIS PA
nobinę discipliną. Kurstyto Vokietijos pavaldinius.
nės diena.”
velt.
jai prieš vyriausybę ir viso Aną dieną vyriausybės
SMERKTA MIRIOP.
Paroda
vime
ims
dalyvuRoosevelt nugirdęs, kad “PATRIOTIŠKOS” GE
Paryžius, liepos 27. kios rųšies vokiečių šnipai įgaliota komisija peržiurėjo
mą
ir
4
tūkstančiai
atsargos
kalbėsiąs Thompson, susi
LEŽINKELIŲ KOMI
iškariuomenės rankiojami, sukonfiskuotus laivus. Vi Paryžius, liepos 27. — Prancūzija turi savo kariuo oficierių mokyklos mokinių
rinkimo pirmininkui prane
menės muzėjų. Šitam muzėPANIJOS. ,
uždaromi į kalėjimus ir pas suose laivuose atrado suga Prancūzijos karės teismas
iš
Fort
Sheridan.
šė, kad jei taip, tai jis, Roojuj be kitko yra viena galeri
kui bus teisiami karės teis dintas mašinerijas.
pasmerkė miriop šokikę ja, kur ant sienų pakabinti Šitą parodavimą surengti scvclt, atsisakąs kalbėti.
New York, liępos 27.«—La
muose.
Mata Hari, kuri pirm ište žymiausių prancūzų kariau jau susitveręs komitetas.
Todėl Thompson buvo iš bai “patriotiškos” pasidarė
Nepaklusnieji kareiviai be statydinimu, jei mirties kėsiant vadinosi Margarita ninkų portretai, kaip tai
skirtas iš kalbėtojų eilės, o kai-kurios geležinkelių kom
pasigailėjimo šaudomi Gali bausmė nebūtų buvus sugrą Želi,.vokietė. Gimus Danijos Napoleono ir kitų generolų. TĖVAS KALĖJIME, SŪ Roosevelt kalbėjo.
panijos. Vietos angliški
Indijoj. Atrasta kalta šnipacijos fronte. Bet tai daroma žinta.
NŪS ĮSTOJA KARIUO
Roosevelt priešingas Chi laikraščiai praneša, įjad
Dabar ton galerijon paka
su dideliu atsargumu. Neno Ištikimiausi vyriausybei i vime vokiečių naudai
MENĖN.
cagos
majorui už jo pataika kompanijos savo dideliaubinta ir Suv. Valstijų gen.
rima žudyti nekaltųjų ir ne pasiliko pulkai Preobraženvimus vokiečiams šios karės sius plotus žemės išnuomuoLAIVU NUSKANDIN Pershingo portretas. Pran
norima tuomi sukelti pasi skii ir Semionovskii. Šitie
Vakar Chicagoje suimtas
siančios gana pigiai parmecūzai tvirtina, kad su gen. garsus tarp socialistų veikė metu.
piktinimo gyventojų tarpe. pulkai mušasi su vokiečiais
TA, 2 PAIMTA.
riams, kad tuo budu padi
Bershingu Prancūzijai pra jas George Koop už suokal' Sunku veikiai sutvarkyti rytuose nuo Tarnopolio. Kas
dinti šaliai javų išteklių.
ATRADO UŽKASTUS
sudemoralizuotas
bėgan bėga, tai bėga, o tie pulkai Amstterdam, liepos 27. — švitusi aušra išsigelbėti Iš biavimą prieš priverstinąjį
PINIGĖLIUS.
kareiviavimą.
čias armijas. Tuo labinus, be mūšių neapleidžia savo Anglijos karės laivai Šiau teutonų nagų.
ROOSEVELTO JAU
Jo sūnūs tuo tarpu yra už
rinėse, jūrėse užklupo be
k’nd anos pėdomis tuojaus pozicijų.
NIAUSIĄS SŪNŪS
VOKIETIJA TURI AME
siregistravęs ir pasisakė Salem, Ore., liepos 27.—65
briaujasi vokiečiai su au Laikina rusų vyriausybė plaukiančius 4 vokiečių pre
KARĖS LAUKAN.
metų amžiaus farmerys
RIKONUS ŠNIPUS.
įstojąs kariuomenėn.
strais ir be pasigailėjimo už (naujas ministeriu kabine- kybos laivus. 2 jų nuskan
John Carpenter po 60 metų
silikusius rusų kareivių bu tas)turėjo posėdį. Aptarta dino, o 2 paėmė ir nugabeno
Copenhagan, liepos 27. — CHICAGON ATKĖLIAU atrado žemėn užkastus savo New York, liepos 27. ■—
lius žudo, arba nelaisvėn pa baisus šalies stovis. Nutar į Anglijos uostą.
Buvęs Suv. Valstijų prezi
Be to vieną vokiečių gar Danijos policija susekė, kad JA RUSIJOS KOMISUA. 85c., kuriuos jis buvo užka dentas Roosevelt turi
ima. Tečiau dalis kariuome ta kreipties į visus laisvę
sęs būdamas penkių metų
nės Galicijoje atlieka savo mylinčius šalies gyventojus laivį anglai torpedavo. Te čionai veikia Suv. Valstijų
sūnus. Visi jie tarnauja ka
pareigas su didžiausiu pasi- patriotus ir šituos pakviesti čiau tasai pažeistas suspėjo piliečiai kaipo Vokietijos Rugpjūčio 2 d. Chicagon amžiaus.
šnipai. Šitie šnipai darbuo atkeliauja rusų diplomatinė John Carpenter, tuomet, riuomenėje. Jauniausias sū
šventimu. Sulaiko vienur-ki- bendran darban — šalies pasprųsti.
jasi priešais savo šalių rei ir militarinė komisija. Ant vaikas, turėjo susitaupęs nūs, 20 m. amžiaus, veikiai
tnr besibriaujančius pirmyn sutvnrkyme.
iškeliaus į Prancūziją. Jis
kuoveikiaus Pekinas, liepos 27.—Kini kalus, taigi priešais talki rytojaus Stock Yardų pavi- $1.85. Tėvai vieną dolerį iš
vokiečius-austrus ir tikisi, Nutarta
vra lakūnas.
kad tuo metu bėgančios ar- Maskvon sušaukti rusų so- jos respublikos vyriausybė ninkus ir net neutrales ša lijone bus parengtas mass- jo išmeldė. Vaikas bijoda
mas netekti ir paskutinių
mijos bus sutvarkytos Ir iš- cialių veikėjų Suvažiavimą pasiuntė savo atstovus į Ja lis. Jie turi specialius Vo -mitingas. ' b
kietijos
vyriausybės
išduo

ORAS.
85c. nuėjo į lankus ir juos
naujo jos stos kaip muro!ir pasitarti, kokių imties poniją finansiniais reikalais.
siena prieš teutonus.
i priemonių sutvarkyti šalį. Kinijai reikalingi pinigai. tus pasportus.
MIRĖ KUN. MURPHY. pakasė po žeme. Paskui ne
Liepos 27, 1917 m.
galėjo atrasti pakasimo vie
Kiekvienu iš čionai iš
Galicijos armijos vadas, Sulaikyta išleidinėjimas
Šiandie gražus oras; po pie
Chicagoje mirė 72 metus tos ir taip paliko.
Cleveland, O., lepos 27.— plaukiančiu garlaiviu į Suv.
gen. Komilov, pranešė Ke- visų laikraščių, kurie užsirenskiui, kad mirties bau- imdinėjo kurstymais prieš Federaliai agentai susekė Valstijas dabartiniais lai eidamas kun. P. A. Murphy, Aną dieną netyčiomis pa tų irnaktį vėsiau; rytoj
smė būtinai reikalinga. Ki vyriausybę ir agitacijomis suokalbį, kurio tikslas už kais keliauja po 200—300 kc J. D., kunigu išbuvęs 49 me taikė ant mažos blešinaitės giedra ir vėl šilčiau.
Temperatūra vakar augtaip nebusią galima armijų už atskiriu taiką su Vokieti siregistravusiems duoti vai liauninkų, kurie skaitosi tus. Laidotuvės įvyks rytoj su pusdoleriu, kvoteriu ir
nei sutvarkyti. Gen. Komi ja. Tų laikraščių redakto stų, kad nepatektų jie ka skandinavaisv Bet jų didžiu- iš Šv. Ignoto bažnyčios, dešimtoku. Pusdoleris pažy ščiausia 86, žeminusia 74
laipsniai.
mėtas 1774 metais.
Įmos pasportai yra netikri. 6500 Sheridan Road.
lov net buvo grąsinęs atsi- riai traukiami atsakomybėn. riuomenėn.
t

z

Pėtnyeia, liepos 27 d. 1917

Š. Tėvo tarpiuinkystę, bet viniai turi taipgi būti išpildyti.
žinti senobinę kietą discip Nesuprantąs žmogelis ši
už juos ‘Tėvynė’ N25 atsa 10) šiaurinio JSchloswigo
liną.
Šitai gali atlikti tik to organo “triksų” kartais
kė: “Draugo” pasakojimas, danams Įrišti balsuoti ar jie
nepaprastas žmogus, kokio gali ir pamanyti, kad nuo
Prenutueratoa *r*ly>'
kad L. IX pinigus galima nori, ar uo būti po Danijos
Cktcaaoje m«
H-M šiandien ten kol-kas nesi tokio ”stainbuus. augimo” į
<» tuaaeeiatu» ••••••
n.n
siųsti per Lozannos Komi valdžia.
.......
metus laiko visi Chicagos
mato.
Reikalingas
toksai
11) Airija privalo pasilikti
fcltaom B. ▼. uieatuoae
k žmogus, kurs nepabūgtų gyventojai pavirs socialis Mus dienraštyje nuolat iMdahausių Amerikos mie tetą, per Šv. Tėvo nuncijų— Britiškoje imperijoje, bet jau
e mėnealama ......
8 mėnealama.............. <1.18
gali įtikinti tiktai “babies.”
Ketverto laida ................................... 12.•• stoti atviron
kovon su ka tais ir palaikys tuomet tik būva ž>nių apie Tąutosr ¥>u- stų, taip gi šelpia Lietuvą
atėjo laikas, kad jai suteikit
Perkant atskirai* numeriais visur
Jeigu
Centralio
Komiteto
vienus
socialistiškus
šlamš

per
Amerikos
Pašelpos
Fonreivių ir darbininkų atsto
dą h’ apie tai, kąd jisai, dau
savy valdą. Anglijai, ir Japo
po lo.
laisvamaniams
labiau
rūpė

Prenumerata mokas! Ukalne. Lal«
tus.
•
gel aukų surinkęs, šelpia
nijai tepalieka kolionijos ku
kas skaitosi nuo uislrakyme dienose vų tarybomis, nes šitos yra
ne nuo Naujų Metų. Norint permai priešingos senobinei
Mes jau ne karią buvom jomis vargstančią Lietuvą. Šitasai fondas sutelkė lie tų lietuvių bado sumažini rias jos užkariavo šioje karė
disci

nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas.
Pinigai geriausia sių plinai
kariuomenėje.
Gi rašę apie tą “nepaprastą” Kuomet centralis laisvama tuvius šelpti gan žymų skai mas negu bedieviškas šalini- jesti » liperkant
krušoje ar ezpresp
mąsis nuo Šv. Tėvo, tai jie
“Money Order“ arba įdedant pinigus tuo tarpu tos paminėtos ta socialistą skaitliaus “augi nių komitetas sakosi nega čių angliškų laikraščių re
I registruota bti&ka.
•
mą.” ’ Ir visuomet statė lįs išsiųsti Lietuvių Dienos daktorių, būtent pp. J. J. C. nebūtų taip labai supykę
NAUJOS KNYGOM
Redakcijai
prisiųstieji
raitai Ir rybos Rusijoje lošia labai
ant
“
Draugo
”
ir
nebūtų
su

korespondencijos
negražinami.
lai
Clarke,
Dr.
E.
Rūmely
iš
me klausimą: Jei “progre pįnigus į Lietuvą dėlto, kad
svarbią rolę.
Iš Europos gavome tris
autorius, atsiųsdamas toki raita, ne
tarę
paduoti
jo
redaktorių
Nevv
Yorko,
R.
J.
Beamish
ji
vokiečių
užimta,
Tautos
pažymi ir nelndeda krasee ženklelis
Be kitko, anot Ilenderso- syvės visuomenės” organas
prancūziškas knygutes apie
teisman.
sugrąžinimui. Visokiais reikalais kreliš
Philadelphijos.
Fondas
bet
gi
atrado
kelią
su
didžiausiu
pamėgimu
užplantles adresuokite:
no rusams reikia aiškinti,
Lietuvą. Čia jų turinį api
DRAUGAS PUBUISRING OO., INO.
Bet “Draugas” nereika
ir
išsiuntė
15,000
dolerių,
rekorduoja
kiekvieną
taml»OS W. 4«tb Street, Cbicago, Illteods už ką ir kokiais tikslais jie
Fondo veikėjai lietuviai. lavo iš jų atsižadėti jų fana pasakosime savo skaityto
T%1. MoKlnley lll|.
kaip
tat
neseniai
pranešė
suiiėlį,
įstojantį
į
socialistų
kariauja. Tai turėtų atlikti
jams.
Tas turinys mums
XX
i
tizmo. Juk mes rodėme, kad
Norėjome
pažymėti
sve

“DRAUGAS"
me
skaitytojams.
partiją,
ta
f
kodėl
tas
pat
or

talkininkai.
Šiandien ru
įdomus jau tuomi, kad kal
Ulthuanlan Daily Friend
kiek kas Amerikos Pašelpos fondas. timtaučius to fondo narius, pinigus į Lietuvą galima ba apie musų nelaimingą tė
Publlshed dally sxcept Sundaya by sų kareivis nežino, kokiais ganas uepasako,
DRAUGAS PUKLISHING OO., INO..
bet visą jo darbą, žinoma, siųsti ir per Ispanijos amba
1800 W. 4fttb Street, GUcssn, OUsolak tikslais jis siunčiamas ne- mėnuo netenka narių socia
Rečiau mes minėjome kitą
lietuviai atlieka. Kuu. A. sadą. “Tėvynė” tą nutylėjo vynę, likusią po vokiečiais.
Tsl. McKlnley <114. Establlshed 1118
listų
partiją
1
?
Amerikos Katalikų Lietu
'Terma oi Subactlptton: In Cbleago išvengtinan pavojum
Milukas yra to fondo sekre visai. Nuo to laiko jau dau Kadangi mes patys negali
Py mali or carrier per year M.00
Šitą
klausimą
socializmo
Savam
laike
šitoj
vietoj
vių organizaciją, šelpiančią torius. Nereikia užmiršti jo giau kaip mėnuo laiko pra me patirti, kas Lietuvoje
Outsids Chlcago by mali 14.Bt
Thursday sdltton |X.OO. At Mws ir “Draugas” buvo išreiš stulpai tečiau praleidžia nu tėvynę aukomis. Toji oficia
Stands 1*. a copy.
nuopelnų. Karštas, tėvynę ir ėjo, o laisvamanių Centralis darosi, tinome, kad didžių
Vadinasi, kad liai vadinasi American ReS* appllcatlon.
kęs nuomonę, kad rusų ka tylėdami.
Bažnyčią mylintis to žmo Komitetas vis gi nepasakė karių laikais ne visais žmo
riuomenėje disciplinos pa socialistų skitliaus augimas lief Fund for Lįthuaaian gaus veiklumas žymu ant vi visuomenei, ar jis ketina nėmis galima tikėti todėl ir
naikinimas — tai Rusijai yra tik “augimas.”
War Sufferers. lietuviškai so Fondo darbų. Šituo pasa kreiptis prie Ispanijos taj> ui šitų knygelių teisingumą
peilis po kakim
tat reiškia Amerikos Pašai kiniu, amžinų dieną, neno pininkystės, kad' Lietuvai negalime . guldyti galvos.
“LIAUDIES UNT
pos Fondas Lietuviams nu- rime mažinti nuopelnų ir ki įteiktų tuos pinigus, 'kuriuo^ “Vienybė Lietuvninkų” bu
VERSITETAS.”
NIEKO NELAIMĖJO VO
tų Fondo veikėjų: kunigų jai Amerika suaukojo. Mes vo pranešusi kad iš tėvynės
.. KIETUOS GYVEN
Mums prisiųsta praneši kentėjusiems nuo karės.
TOJAI.
mas, kad Chicagoje sutver Du yra skirtumu tarp B. Žindžiaus (pirmininko, aprašėme kaip Ispanijos vy į Ameriką atvažiavo p. Gab
ANGLAI APIE
Nesenai Vokietiją palietė ta kažkokia įstaiga, skam Tautos Fondo ir tarp Ame J. Šeštoko, A. Kodžio, P. riausybė patarnauja karės rielė Petkevičaitė. Tikėji
. DABARTINĮ STOVĮ
politikinis krizis.
Paskly biai
pavadinta
“Liau rikos Pašelpos Fondo. Tau Saurusaičio, G. Budrevi- aukoms visose kariaujančio mo dalykuose jos pažiūros
do žinios, kad net kaizerio dies universitetas.” Tos į- tos Fondas prie pirmutinio čiaus, A. Jusaičio, F. Jak- se šalyse. Kad kas nesakytų griežtai skiriasi jluo mūsiš
RUSIJOJE.
Anglijos karės tarybos sostas ėmęs siūbuoti, kuo staigos tikslas — prelegen tikslo šelpti nuvargusius, ščio ir pasaulinių p-les J. buk prasimanome, žinias kių bet tėvynės reikalai
narys, Arthur Henderson, met parlamentas vyriausy tams laukyties po lietuvių dar- neužmirštą ir antro mus Pranaičiutės, bei pp. J. ėmėme iš anglų dienraščio mums abejiems lygiai bran
ilgas laikas viešėjo Rusijo bes pareikalavęs atvirai iš kolionijas Amerikoj ir skai tėvynės reikalo: aprūpinti Grinčiaus, K. Brusoko, K. nedalyvaujančio mus ginče. gus. Tai gi tik p. G. P. ga
Šitame “Draugo” nume lėtų pasakyti, ar tose iš Eu
je. karės metu.
Jis todėl reikšti savo politiką karės tyti lietuviams paskaitas, jos politiškąją laisvę. Todėl Galčiaus ir kitų.
yra susipažinęs su Rusijos ir taikos žvilgsniu. Parla surištas su abelnąja apšvie- jisai aukas Lietuvai renka Ką gera Fondas padare? ryje mes dedame, faksimile ropos siuntinėjamose kny
pirm visko tarp lietuvių. Ato laiško, kuriuomi Šv. Tė gelėse parašyta tiesa ar par
stoviu ir žino, kas Rusijai mento didžiuma net buvo ta.
Didžiausia nauda jau pa
merikos
Pašelpos
Fondas
dėta.
Kol kas męs paduo
yra reikalinga šiuo momen nuspreudžiusi neskirti nau Reiktų pripažinti, kad ti
minėta: tai buvo Lietuvos ir vo atstovas Amerikoje pra
jos paskolos karės vedimui. kslas butų geras, jei tik jis pirm visko rūpinasi patrauk jos reikalų išgarsinimas neša Amerikos Pašelpos dame žinią taip, kaip jų
tu.
„
Jis sako, kad Rusijos lai Anot telegramų, Berlyne teisingai ir sąžiningai butų ti svetimtaučius katalikus tarp kitataučių, surenkant Fondo pirmininkui, jog yra gauname.
gavęs
30
tūkstančių
lyrų
prie
Lietuvos
šelpimo,
todėl
M.
Ragana,
La
Liinmrie
svoji tauta šiandie pergy buvęs kilęs didelis trukš- vykdomas.
Nors praneši
jų simpatijas mus tėvynei.
vena baisiausiu istorinę tra mas,
Buvo manoma, kad me aiškiai pažymima, kad tas fondas rūpestį apie po Bet prie simpatijų tie kita perlaidą ir išsiusiąs ją to sous la botte allevande.
liams. Tą faksimilę pirma Paris 1917. 20 pusk (M.
gediją, kokios pasaulis nei Vokietijos gyventojai tuo- paskaitomis neturėtų hnt litiškąją tėvynės ateitį pa taučiai davė ir pinigų.
mus buvo atspausdinusi Ragana, Lietuva yokdeeių
matęs, nei girdėjęs.
Jei jaus gaus iš vyriausybės vi paliečiami tikėjimo ir sro lieką kitiems.
Šv. Tėvui apgarsinus. Lie “Žvaigždė.”
primintai
Paryžius 1847
tenai neatsiras stiprių dirk- sokius palengvinimus.
vių klausrinąi, riū -vienok Turime pripažinti, kad tas tuvių Dieną, Brooklyno lie
»
‘
■
y1
■■*■■■■*
m.).
Kuomigi pasibaigė tas reikia labai daug abejoti, Amerikos Pašelpos Fondo tuvių bažnyčiose tapo surin
sniųžmogus, kurs pajėgtų
.ROOSVELTO
NUOMONE.
veikimas tarp kitataučių pa
kta: Šv. Jurgio bažnyčioje APIE POKARINES ATMAI Šioje knygelėje yra dvi
stipria ranka paimti šalies krizis i
kad tas butų pildoma. Ši
dalis. Primoje aprašyti lie
valdymo vairą Rusijai neTuomi, kad pamainyta tai daroma todėl, kad nu sisekė. Jo globėjais apsiėmė $141.40-; AuLuoių Karalienės
NAS EUROPOJE.
būti
New
Yorko
arkivysku

tuvių vargai tėvynėj būtent
— $188.33, Viešpaties Atsi
išvėnktiua pražūtis.
Hen keli mįnisteriai.
Naujas kreipus šalin domą katali
pas
kardinolas
Fariey,
Chi

kad iš Lietuvos darbinin
mainymo (Masphet) —
derson nemano, kad tuo sti kancleris kalbėdamas par kiškų veikėjų ir ponams įcagos arkivyskupas J. V. $92.50; New Yorke Aušros Pastarajame Nevv Yorko kus gabena į Vokietiją la
priu žmogum butų dabarti lamente nei puse žodžio ne vairaus plauko prelegen
Mundelein, ir šeši vyskupai: Varių parapijoje $93.25; “Metropolitan Magazin” nu- biau negu iš Belgijos ir Len
nis ' ministerių pirmininkas prasitarė apie reikalingą tams leidus liuosai įsibriauAlbany, Brooklyn’o, Buf- Elizabeth’e Šv. Petro ir Po- meryj tilpo indomus buvusio kijos, kad vokiečiai Lietu
ir karės ministeris Kerens- sias Vokietijos valstybei re ti į musų žmonelių minias,
fak), Harrisburg’o, New- vylo bažnyčioje $121.00; prezidento p. ltoosvelto straips voje rengia vietą vokie
kįs.
Rusijai reikia karei formas. Apie taiką gi prisi o paskui, žinomas daiktas,
nis apie pokarines atmainas,
ark’o ir Trentin’o.
Harrison’e Šv. Panelės So kurios privalėtų invykti Euror čiams kolonistams, kad nai
vio tikroj to žodžio pras minė tik tiek, kad, girdi, veikti savo pragaištingąjį
Į to fondo valdybą, kaipo pulingos bažnyčioje $28.00.
kina Lietuvos gilias.
Čia
mėj.
Vokietija visuomet taikin- lietuvių tautai darbą.
jo iždininkas, ifiėjo didžiau Tų šešių bažnyčių rinklia poje. Sulyg p. Roosvelto min paminėta tarp kitko, kad į
Rusijos laikina vyriausy tųsi, jei tik taikos sąlygos Iš pranešimo sužinome, sio Suvienytose Valstijose
tijimo, reikia, kad:
vos, išviso $664.48 suėjo į
Lietuvą atgabenta 10,000
Po kokie jau yra prelegentai,
bė (ministerių kabinėtas) pasirodytų garbingos.
1 Belgija butu atstatyta ir
taupiamojo banko preziden Amerikos Pašelpos Fondą.
prancūzų belaisvių Lietuvos
kiekvienam žingsnyj susi šito parlamentas paskyrė kokie jie bus ir kaip jie tas p. John J. Pttlleyn. Jo
atlinginti jai nuostoliai.
Tie
pinigai
nesiliko
gulėti
girioms kirsti. Toliaus pa
duria su neįveikiamomis reikalingus pinigus karei švies musų liaudį.
bankas New Yorke vadinasi Fondo ižde. 11 birželio šių 2.) Luksemburgo kunigaikš sakyta, kad musų tėvynėje
sunkenybėmis.
Visoj ša vesti. Ir Vokietija vėl kaip Vienas prelegentų yra the Emigrant Industrial
tija privalo būti prijungta prie
1917 m. jo valdyba sutarė
galvijai taip pabrango, juk
lyj viešpatauja kraštutiniai kaldavus kariauja.
mums žinomas nepastovios Savings Bank). Komitete visus jos žinioje esančius Prancūzijos ar Belgijos.
už karvę mokama iki tūks
radikalai ir jie savo kursty Dabar vokiečių militariz nuomonės žmogus.
Tasai taip gi yra šitie žymus as- pinigus išsiųsti į Lietuvą, 3) Prancūzija turi gauti at
tančio rublių, o tų karvių
(junkerių) žmogus, be to, yra aitrus menįs ne lietuviai: prelatas
mais 'demoralizuoja ne tik mo šalininkų
paliekant tik tuos indėlius, gal Alzasija ir Lotaringiją bet nėra. Atimdami nuo lietu
gyventojus, bet armijas ir laikraščiai rašo kad Vokie priešininkas
parapijinių T. F: Mooney, New Yorko kurių aukotojai buvo pažy kadangi rytinėje Alzasijoje
vių valgomus ir šiaip daik
karės laivyną. Tų radika tijoje nebuvę jirikio politiki- mokyklų.
Jis priešingas arkivyskupo padėjėjas, pre mėję, kad jų pinigai užsi yra augšti kalnynai kurie su
lų yra nedaug, bet savo agi nio krivio. Tai tik buvusi toms mokykloms ne dėl to, latas M. Lavell, katedros liktų Amerikoje iki karės darą prigimtąjį kariška ru- tus, vokiečių kareiviai ištacijoms pavartoja terorą paprasta reikalinga vyriau- kad jas iš arčiau' pažintų, klebonas, \r prelatas Fr. J. pabaigai.
bežių, tai ji galėtu būti rubė- duodavę kvitas, kuriose bu
ir prievartą, kas vyriausy sybės sąstate atmaina. Gy bet priešingas šiaip sau, O’H&ra. Prie to Fondo pri
žiumi tarp Vokietijos ir Pra- vo parašyti pasityčiojimo
Norintieji
atranda
kokiais
bės’ pastangas tiesiog į dul ventojams ne tik' neduota, kad gerb. klebonai veždami sirašė taip gi keli žymus pa
euzijos, jei Alzasijos žmonės arba gąsdinimo žodžiai, o
keliais
galima
įteikti
pašelbet ir nežadėta jokių refor mokyklas nenori vadUPRes sauliečiai nelietuviai, būtent
kesF* sumaišo.
panorėtų pasilikti prie Vokie neminėta kas imta, kad dau
pą vargstančiai Lietuvai.
Henderson nebe pamato mų, nes jie ir b©' to esą jo nurodymais arba patari buvusia Berlyne Suv. Val Tai gi Amerikos Pašelpos tijos. Bet Prancūzija pati turi gelyje vietų lietuviai gyve
na duobėse, arba tarpgi
tvirtina, kad laisvę atgavu laisvi, laisvesni už kitų ša mais.
stijų ambasadorius J. W. Foudns išpirko 30,000 lyrų tą reikalą nuspręsti.
į
4) Italija turi atgauti taip riuose lyg laukiniai žmonės,
si Rusija yra padaliusi vie lių gyventojus.
Lietuvių parapijines mo Gerard su savo žmona, New perlaidą (draftą) ir įteikė vadi narnos ltalia Irredenta kad visi vyrai nuo 17 iki
Tas liudija, kad ,su Voną didžiausią nedovanotiną
kyklos tuotarpu stovi aug- Yorko valstijos gubernato ją Šv. Tėvo atstovui Wash(neatpirktosios Italijos) žemes 60 metų amžio surašyti, kad
kic,tijos
kaizerio
autokrati

klaidą —- tai kareivių paščiausiam kripsuyj.
Sve rius p. M. H. Glynn su žmo rngtone, arkivyskupui Jonui
liuosavimas nuo aštrios dis ja reikia. dauk ski utyties. timtaučiai žinovai pripažįs na, trys tos valstijos Aug- Bouzano. Arkivyskupas per priskaitant Triestą, bet Aus vietomis Lietuvoje sukilo
ciplinos.
Tą klaidą atliko Gyventojai, o net ibr patįs ta, kad šitos mokyklos
ščiausiojo Teismo (Supreme laidą priėmė ir pasižadėjo trijos vaizbos reikalams turi riaušės dėl nepakenčiamo
būti užtikrintas priėjimus prie
(Pabaiga 3-me pusi).
buvęs karės ministeris Guč- socialistai, posenovcĄ prie geresnės už kitas tos ryšies Court) nariai pp. A. Phil- persiųsti Šv. Tėvui.
kovas, išleizdamas parėdy kaizerio prisirišę ir jame mokyklas.
bin, Di F. Cohalan, P. Dela- Šv. Tėvas tuks pinigus nu Viduržemio juros.
ma, 1<ad kareiviai gali skat- nemato jokio autokrąitiztno.
haaty ir majoras J. (X- siųs vyskupui Karevičiui, 5) Čekai ir anų giminiečiai
Tatai
susimildami,
kaip
Shauhnessy. Garsioji Nw kaip nusiuntė Savo auko už dabartinės Čekijos sienų
tyties civiliais piliečiais, ga Jie vaduojasi vienu otoalsiu:
toksai
žmogus
gali
musų
Yorko labdarė ponia J;. Lri- tuosius 20,000 lyrų, o vysku turi sudaryti valstiją.
li gerbti arba negerbti savo kariauti už kaizerį ir ; tėvy
liaudį
šviesti,
jei
jis
pats
• .
raud Agur taip gi prisirašė pas Karevičius išdalįs alka 6) Pietiniai Slavai turi su
oficierius, į šituos atsinešti nę. ’ |
neturi
supratimo
apie
apdaryti didesnėsės Serbijos Val
prie to Fondo. Tarp jo narių niems.
kaip į sau lygius ir tt. Lei Š,<ai ir yra vokiečių stip
švietą,
jei
nenori
pripažin

stiją.
yra ir garsuiis Amerikos
sta kareiviams patiems nu- rybė, kurios taip ilgai nega
Votokia toisvam&nių fcauti
ti
musų
parapijų
mokyklų
7) Reikia pasirūpinti, kad,
kalbėtojas p W. Boarico
siskirti komitetus ir šitiems li sutruškinti talkininkai.
ninku
politika.
riaudingumo
musų
tautai!
madžiarų ir rumanų žmonės
Cockran, generolas tk F.
pavesti prižiūrėti discipli / ___________ '
Be
kitko
reiktų
dar
pažy

Laisvamaniai-tautininkni butų atskirti ir sudarytų sa
Collius, Amerikos .gyvenime
ną rotose, hafalijonuose, SOCIALISTŲ SKAIČIUS
mėti,
kąd
“
Liaudies
univer

žymus polįjkos vaUsėjas de neturi tiek laisvės mintyti, vas valstjjas.
“AUGA.”
pulkuose, divizijose ir tt.’
“progresyvės siteto” svarbiausias tikslas mokratas, pp. H. Ę. Marri- kad galėtų naudotis Šv. Tė 8) Demokratiškai Rusijai
Šitai rusus kareivius ir sių- Chicagos
visuomenės” organai kas paskaitomis padauginti vie son, M. J. MyJųneeK Lotus vo tarpininkavimu. Apval atiduoti Konstantinopoli ir
deiuoralizavo.
.
/
nai laisvamaniškai organi V. O’PonjBphųe, Jobu D. dyti Lietuvių Dienos pini ląipgi jos globai pavesti autoJei Rusija nori atgauti mėnuo nepamiršta pranešti
gų# jift apvąįįė, bet išsiųsti noųųš kąsias šalis: Suomiją,
zacijai narių skaitlių.
bent kokias jėgas, t;ų v įsu- apje tai, kad Chicagoje vi
į Letuvą sakosi negalį d^l Lenkiją ir Armėniją,
Strąaehųrger -.p.
ir P...........
W.
pirniu privalo k iriuoorteuė- sų tautų socialistų skaitlius Jei norima ageųtaut'. **1 M
kam dar dengties apšvieta f visi tie žymus Tinansistai iš karės. Mes jiems priminėme 9) Lietuvos teisingi reikaląje ir karės lAivvne sugrą nuolat “auga
*D B A C O A
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Amerikos katalikai lietuviai ir
tumius ratai.

Trinyčiu, liepos 27
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ten galės dar pasilikti, tečiaus tiks. Visi tie gėrimai jo neuž
didumai gyventojų reikės su ganėdins, neužmainys alkoho
tikti su nepermaldaujamu li lio. Pripratusi«m prie sujudi
kimu ir atsisveikinti su saliu- nančių gėrimų girtuokliui duo
ti vandenį su saldžiomis uogo
nais.
Atsižvelgiant į tai ateina mis, tai tas pat ką maitinti
klausimas
kokios „ rūšies vaiką putomis vietoje pieno.
įstaigos galės užmainyti sa- Vienaitinė musų viltis jau
ROCKFORD, ILL.
j Hunus, kurie šiandie daugu noje kartoje. Už tat mes pri
mui gyventojų tarnauja drau valome išmokinti savo vaikus
12 liepos po trumpos repe giškų susiėjimų vietove, kartu kur nors kitur ieškoti užsigaticijos
iš naujo
susitvar suteikiančią progą išsigerti. iiėdimo, smagumo, bet amžin
kęs “Aido” choras laikė susi Reikia atvirai pripažinti, kad dien ne alkoholiuje. Bet kas
rinkimą. Susirinkimas
tapo sunku šiuose laikuose atrasti bus tuomi paprasčiausio užsiatidarytas su malda. Pirmiau- kitą tokį hųdą,. kuris taip ganėdinimo šaltiniu, tik at
šia buvo pranešta apie pasek greit sugrąžintų žmogui gerą eitys pasakys. Kaip niekas ne
mės 4 liepos surengtos geguži- ūpą ir suteiktų' jo prigimčiai pranašavo dabartinių saliom^
nės, kuri tarp musų narių ilgai laikinį užsiganėdįnimą, kaip taip nieks negali tvirtinančiai
gėrimas. Teisybė mokslavyriai pasakyt kas bus jų vietoje.
bus atmintina.
Paskui išrinkome komisiją ištyrė, kad alkholis naikina Bet greičiausia žmonija atras
galutinai likviduoti praėjusių žmogaus sveikatą, o moralis tokį bųdą ir laipsniškai įves
tai teisingai kalba, kad alko jį gyvenimam
suiručių nemalonumus.
Nereikia abejoti — negir
Nutarta užvesti naujas kny holis gadina žmogaus sielą,
bet
faktas,
kad
dėl
kažin
ko

tuokliaujantieji
žmonės lai
gas. Raštininkų sutiko būti p.
kių
ten
psichologiškų
priežas

mingesni,
sveikesni
ir
dar
A. Stulga, prisižadėdamas
negu
girtuokliai.
kuostropiausiai pildyti savo čių jis vajandelei suteikia bštesni,
žmogui malonų užsiganėdini- Kuomet tokių žmonių bus taip
pareigas.
mą.
Neperdaug
sunku daug, jog girtuokliai jų akyUž reikalingas chorui gai
atimti iš žmogaus alkoholį, veizdoje nieko nereikš, tada
das nutarta užsimokėti iš savo
taip pasielgti net būtinai rei gims nauji draugovių budai.
iždo, kad neapsunkintų para
kia, bet ką jam duoti vietoje Tas į vyks,ž inoma, laipsniškai
pijos.
jot Arbatos! Kavos! Vande ir taip pasekmingai užmainys
' R, JW. Baršis.
nio! Giros!
saliunus, jog žmonės stebėsies,
Inpratusiam girtokliauti nei kad jų ainiai ieškojo inalonu► ŽODIS BALTIM0R4S ,
vienas paminėtų dalykų ne. tino bjauraus alkoholio gėrime.
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LIETUVIAMS.

Beskaitydamas vietinį laik
raštį (Washington Post iš 22
liepos) atradau žinutė po tokiuo antgalvių: “Lietuvis pri
sipažino, kad šuviu nukirtęs
sau du pirštų, dėlto kad bu
riąs pašauktas kariuomenėn.”
Po to rašoma, kad tą padarė
Klias Bedra, lietuvis iš Balti- i
mere, Md-., 28 metų amžiaus,
tnrys pačią ir vaiką. Jis tapo

d

NAUJOS KNINGOS.

■ A

(Pradžia 2-mc pusi)/

vokiočių apsėjimo su lietu
viais.
Nuo 16 puslapio autorius
kreipiasi į talkininkus. Iš
rėdęs, kaip mes buvome ir
esamo ištikimi tiems, su ku
riais Rusija sutartį padarė,
p. Ragana privadžioja, kad
talkininkams yra naudinga
nors sykį, aiškiai išreikšti
savo nuomonę apie Lietu
vos
paliuosavimą..
Ię
Lloyde Georgę’o ir italų
ministerio Ęozelli žodžiais,
p. Ragana primena taikiniu
kalus, kad neužtenka vien
kalbėti apie tautų paliuosa
vimą, bet kad reikia kuomi
nors apčiuopiamu tą kalbą
patvirtinti.
Knygutė bai
giasi žodžiais: “Sutartis tau
tų susitelkusių prieš Vokie
tiją ir jos sėbrus, negali bū
ti pastovi ir ne virs europi
nės federacijos rusimi, jei
nebus pastatyta ant visų
mažų ir didelių tautų lais
vės, nes jos visos turi įeiti
į tą federaciją.”

7C Dtl

Paryžiuje ta knygutė pa
sirodė sausio mėnesyje šių REIKALAUJAMA
metų.

Rengiamoji komisija.

’mTS'uO.SMSUUl

M

Mainieriai ir leberiai, dirbanti šios kompanijos ka
syklose ištisai nuo 1912 m. ir toliau dirbs be pertraukos.
REDAKCIJOS AT
Ženotiems reiškia užtikrintą gyvenimų.
Kitos išdirbystės, kaip tai fabrikai, plieno liejinyčios, neužilgo pradės atleisti nuo darbo darbininkus ir
P-nul R. N. Baršiui. Ta- numažins mokesčius.
Si kompanija nenumažins algų ir neatstatys darbi
mistos korespondencijos ganinkų dėl sumažėjimo darbų mainieriams ir leberiams.
"
*
• • •
lo apie p. Kailiukaičio isto
MANUOS PASIŪLOMAI
riją nętąlpiname. Po “Drau
go“ No. 128 tilpusius kores DARBAS PER IŠTISUS METUS. NENUMAŽINTAS UŽDARBIS
PO KAREI.
ATPIGINTA ANGLIS.
DARBAS NBNUMAŽINTAS ANT
pondencijos jau buvo paties GERAS UŽDARBIS.
PUSĖS PO KAREI.
INGYTI NAMUS SA
p. Kailiukaičio pasiaiškini PAGELOA
DARŽUI ŽEME DOVANAI.
VO ŠEIMYNAI.
mas.
Jeigu Apsigyvensi Čionai Tai Turėsi:.
SAVO TAUTOS ŽMONES IR BAŽNYČIĄ;
BAŽNYTINES MOKYKLAS VAIKAMS. *1
GERIAUSIAS MOKYKLAS
PRIAUGUT_ ’
4
SIEMS VAIKAMS. SVEIKĄ KLIMATĄ IR DARBAVIETĘ.
PASILINKSMINIMO DARŽUS.
PIGES RENDAS, GERAS STUBAS.

’ASISIEIBIMAI “DRAU

GE” ATNEŠA GERA
MAUDA.

Bile vienas laivas vyras, su šeimyna ar Be ' šeimyhos, norintis apsigyventi ant ilgo laiko užsidirbti tiek,
kad butų iš ko sučėdyti ir užauginti savo vaikus pride
rančiai, būti užtikrintu, kad uždarbiai nesumažės, ne
bus bedarbių, nebus atleisti darbininkai, kaip kad amu
nicijos fabrikuose ar plieno išdirbysteje — lai atsišau- j
kia tuoj aus.
f
THE DELAffARE AND HUDSON COHPANY ‘
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•į. x'.,/į,
tnd dewr Tather:
I beg te aoknovfledge the tecelpt ofyour lettętOf

>į; .

v
June 18th> aigned alse by Rot. J. 8hestotas and Rev.

A,Kodie,-withlwhicb

K BEVERACH

was enolosed a draft for Thirty Thousand L i re (30,000), askingTse toftii*
I

vard

be apsirikime pasa

kyti, kad artinasi laikai, kųn^
met tos kalbos insikunys

torsthren in Llthuanla, now under Geraan nilitary oocupation,^and thtir?
s*Ues in.Rusala»

,t w

.

■

Puiki naujiena iŠtroskusicmH. Štai gi

ra, kuri skani netik geriant bet ir pogė-

•S

.

'= -'•>/

rimo burnoje jaučiasi taip šviežia, lyg ge
gužės rytas. Ji turi ir tą pageidautiną

Assurlng yeu that I efcall gladly forsard the draft tolHis Hsllaess^ <

ypatybę, kad nesukelia jokio karščio.

vlth expre«eloa of good wleUes^

■1

Kąipo gėrimą tarp valginiamo laike,
' Bevo tuomi pasižymi, kad visuomet

filnoerelyy our ėltaMtirg

p

pa-

t siekia sausas vietas, kurias reikalinga sudrvgninti. Prie Valgio — ir gi tai idea
liškas gėrimas. Netik skanumas daro šį
gėrimą goriausiu prieskoniu prie valgio,

Mpoato;
.'.f!

bet ir kitos jo ypatybės suteikia didelį už-

/>•'

aiganėdiniraą prie karštu ir šalto valgio.

Turiu garbę pripažinti gavęs jūsų raštą birželio 18 d. su kun. šeštojo ir kun. A. Kadžio pa
rašais, į kurį buvo įdėtas 30,009 lyrų perlaidas, prašant manęs persiųsti tai šventam Tėvui
Ryman Jūsų nuo karės nukent, broliams Lietuvoje dabar vokiečių kariuomenės užimtoje ir jų
uUremticms Rusijon sušelpti. Užtikrindamas jus, jog aš noriai persiusiu tą perlaidą Jo
Šventenybei pasilieku išreikšdamas gerus linkėjimus, Širdingai jus Kristuje
15?

V '
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• Jonas Bonzano

\

Melitene’o Arkivyskupas
Apaštališkasai Delegatas.

••r--

vietų šen-

PIRMAS BENDRAS

PIKNIKAS
IR KONCERTAS
VByCMMK Ltmil PARAPIJŲ CMW

Padavinėkite BEVO saitai, stačiai nuo
ledo — apišiltis BEVO neskanus.

BĖVO- per ištisus metus minkštas gė

rimas. Buvo pardavinėjamas vien tik iš

ii

imtinai supilstytuose buteliuose.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Nedalioje Lispu-Jiily 29,1917 m.
BERGMAN S GROVE,
t f'

Riversidc, IH. v

Dainuos Milžiniškas vyrų choras. Mergaičių Choras ir
»

1

I

z

<

išnyks saliuaai.

* *

Karštame Ore

lt to our Holy father m Rose for theTrelitf of~your?war atrickea

LietuviAkai tat reiškia:

galima

SCRANTON, PA.

3760-t

Rev* B, Zlndslue, Rresldent.
American Rellef Fund For
. Llthuanian War Sufferera.

laikų

—

_

•/

Room 520 National Bank Bldg.,

«o

s

VON STORCH... SCRANTON * BOSTON ............ PLYMOUTH”

Dr. J. J. Bielskis,

Žiūrint į pastarųjų

mainas

SCRANTON Pi
•
Nuolatinis darbas, geras užmokėsią leberiams bile
Dėlei svarbių priežasčių
LRKMAS. Seimas perkel- vienose iš sekančių angliakasyklų minėtos kompanijos:
fnu i oi 99 i,. 99 U manta CLINTON ••• VANDLINO. PA'.DICKSON........ SCRANTON, PA.
ras Į JI,
ir 23 u. rugpju- COAL brook CARBONDALE ”GREENWOOD .... MINOOKA »
čio mėnesio, 1917 m. Seimo; POVVDERLY .... MAYFIELD ” LANGCLIFFE ............. AVOCA ”
JKRMYN .............
JERMYN ” LAFLIN ............ U... LAFLIN”
posėdžių vieta bus Šv. Pet-! GRAVITY SLOPE ARCHBALD " DELAWARE MINERS MILLS ”
ro ir Povilo Draugijos sve OLYPHANT .... OLYPHANT ” PINE RlDGE MINERS MILLS *
TEDOY CRESK . OLYPHANT "BALTIMORE WILKES-BARRE *
tainė, 1408 Hamiltou Avė., MARVINE
SRCANTON * PLYMOUTH Nos. a. 3. 4. 5
LEGGITTS CREES, SCRANTON
PLYMOUTH ”
Grand Rapids, Mich.

'""*4

neišrado lietuvišką, tad Baltiraores lietuviai pasistengkite'
sužinoti, kas jisai. Jei ištikro
pasirodytu kad jisai yra lietu- 5
vis, tai kiekvieno lietuvio prie
dermė butų aiškiai užreikšti j
kad jo pasielgimą griežtai pa !
peikiame. Jis daro baisiausią ]
gėdą visai musų tautai, nes Į
svetimtaučiai
gali mintyti, j
buk lietuviai yra bailus.
Bet jei jisai butų ne lietuvis,
tai, žinoma, visų Baltimores į
lietuvių priedermė butų kuo
smarkiausiai
užprotestuoti
prieš teršimą lietuvių vardo.
Jei jisai butų ne lietuvis,
arba jei išsiaiškintu kad jisai
tą padarė netyčia, tai prašau
tuo man apie tai pranešti; po
pranešimu turi būti “Notary
Public” parašas ir antspaudo.

KAS BUS SALIUNŲ
VIBTOJK.

i

THE DELAWARE AND HUDSON CO J

MOKSLEIVIŲ SEIMAS.

UimtD States ofAmkrica

paimtas kalėjimam
Kąįę matyme ,. tai pravardė i J

3613 Fourteenth St., N.W.
.. Washington, D. C.
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Mišrąs choras
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Pėdnyčia, liepos 27 d. 191’
■
prantančių katalikų įgijo tos mė- kokis Pranciškus, šventęs
sinvčios Šerus, bet soeialistiška jos vardines 4 spalių, paskui
pakraipa dėlto neišnyko.
imtų jas Švęsti 3 gruodžio,
Kad katalikai su socialistais Ci
arba 29 sausio arba kitados.
cero neuori susidėti nei mėsinyčios
Nepritinka kilnoti savo var
reikalu, tat aišku kiekvienam. Jog
Šventiesiems, žino
Cicero socialistai taip išniekino dinių.
ma,
visvien
ar kas jų ar ki
katalikų tikėjimą, kad ir patys be
dieviai tuomi
šlykštėjosi.
Pats
Penktadienis: 27 liepos “Draugas’’ padavė tų išniekinimų tų dienų pasirenka vardi
nėms, bet žmogaus pažysta
Šv. Pantaleono kankintinio. aprašymą ir paveikslus.
miems norintiems išreikšti
Daugelis cicerieČių pasipiktino
Šeštadienis: 28 liepos Šv. “Draugu
geruosius jausmus
“ už patalpinimą Vien- savo
Nazarijaus ir Celso kanki (/arklio korespondencijos išgirian- vardinių dienoje, ne vis
nių. š v. Vikt oro pirmojo po čios socialistų mėsinyčią. Redakci vien. Labai neparanku tų
piežiaus kankinio ir šv. Ino ja turėtų būti atsargesnė ir netal paprotį išpildyti, jei kas ne
cento pirmojo popiežiaus iš pinti tokių daigtų, kuriais pikti pastovus su savo vardinė
pažintojo.
Šv. Nazarijus nasi katalikai, kur jie išvadinti mis.
akiplėšomis.
su Celsu žuvo Prancūzijoje
P. Z.
pirmojo amžio viduryje. Šv.
Redakcijos prierašas. Mes nega
JUOKAI.
Viktoras valdė Bažnyčių, lime žinoti visų mėsinyčių, koki
tarp 189 ir 198 metų, tapo žmonės jas veda ir kaip veda. Mes Pas ūkininkų Lietuvoje į
nužudytas už tikėjimų Se patalpinome korespondencija, tik vidų įeina daug čigonų, vy
dėlto, kad joje buvo
aprašyta
verui ciesoriui liepiant. — korporacijinė Įstaigą. Už socialis- rų ir moterų ir čigoniškai
Inocentas valdė Bažnyčių tiškumą jos negvrėme nei negirsi- prašo duonos, kiaušinių ir
tarp402 ir 417 metų. Jis me. Kad Cicero katalikai ir mėsos kitokios gėrybės.
apgynė katalikystę nuo Pe- eina pirkti tiktai pas savuosius, o — Ar jums ne gėda*? .—
lagijaus ir Celestijaus klai ne pas priešus išniekinančius jų sako šeimyninkė. Toki sti
tikėjimą, tai mes to nepeikiame.
prus vyrai, tokios jaunos
dų. Mirė sava mirtimi.
Dienraštis ne Dievas, ne viską ži
no. Kartais patalpina ir netikusią mergos, galėtumėte darbų
NORTH SIDE.
korespondenciją. “Draugas“ am dirbti o ne elgetauti.
žinų dieną nenorėjo Cicero kata
— Jei mes darbų dirbsi
likus
vadinti akiplėšomis.
L. Vyčiu 5-tos kuopos savaiti
niame susirinkime 25 d. liepos tu
rėjo ginčus p-lės B. Tumaitė su
B. Kasparavičiūtė
ar moteryms
reikalinga apšvieta ir organizaci
jos ar ne. Labai buvo įdomu klau
sytis kuomet iš abiejų pusiij pa
sipilė prirodinėjimai, ypač-gi kad
lietuvaičių pasirodyta
ginčuose
pirma kartą. Kiekvienam klausi
mui p-lė B. Tumaitė
atsakinėjo
rimtai, teisingai, logiškai. Dėlei
stokos laiko ginčus užbaigti nebu
vo galima, todėl atidėta sekančiam
susirinkimui. Kuomet gi pabaigo
je kp. pirmininkas prisiminė, apie
reikalingumą lietuvaitėms apšvie
tus ir išsilavinimo, idant jos su
gebėtų tvarkyties,
jeigu kartais
Lietuva gautų pilną sąvystovybę
ir jos lygias su vyrais balsavi
muose, teisės, vyrai stojo į gin
čus kad moteryms jokiu būdų pebus suteikiamos lygios teisės. Čia
jie padavė ir priežastis. Bet lietu
vaitės ir gi neapsileido. Prasidė
jo dar karštesnį ginčai, kurie ant
nelaimės negalėjo užsibaigti, delei
vėlaus laiko. Galima tikėtis, kad
sekančiame susirinkime išgirsime
labai daug nauja. Todėl nerei
kėtų nei vienai lietuvaitei praleis
ti ateinantį susirinkimą neatvykus,
į y.
Girdėjęs

KLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI.
Marijonų varduvės.

Klausimas. Kurių dienų
yra Marijonos vardadienis
Mes to nerandame nei
“Drauge,” nei kalendoriuo
se.

me, gaspadinėlė, kas V. Die
vų garbins? — atsakė čigo
nas maldingu balsu.
Šeimyninkė neturėjo kų
sakyti per juokus.

Apskelbimai

Jauna pora priversta parduoti
$160.00 vertės seklyčios setą už
$30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20.
Marijonos brolis. Jivonaa, kamoda ir Plieninė Lo7a, $225.00 Victrola su rekordais
Atsakymas.
Lietuvai už $50.00, Pianas vertės $800.00
čių vardas MIarijona imtas parduodamas už 200.00. Rakan
dai vartoti tik 90 dienų.
iš lenkų, o lenkai ėmė iš Rezidencija:
3019 Jackaon Blvd.
prancūzų.
Prancūziškas
Arti Kedzie avė., Tel. Kedzie 1197

D - - — y;.", ‘
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VIRTOS PALIUOSAVIMO KOMITETAI.

BE

Neseniai mes rašėme, kad Cbicagoje yra 86 vietos paliuosavimo komitetai (local eiemption boards), kurie rinks iš
užsiregistravusių tinkamus vyrus kareiviauti. Dabar žemiau
talpiname tų komitetų adresus ir telefonų numerius. Kiek
vienas užsiregistravęs su tų komitetų pagelba privalo suži
noti koks jo yra naujas numeris. Tų reikia tuojaus padaryti.
Sulyg šio surašo labai lengva atrasti savo komitetų. Reikia
tik žinoti prie kokios wardos ir kokio precinkto jus priklau
sot. Wardos precinkto numeriai yra pažymėti ant kiekvie
nos registraeijinės kortelės.

TAI MUSŲ DARBAS
sr
^ausdiname
P1akutus,
Tikietua
perstatymams, ba
liams,
piknikams
Ir t.t.5 Programus,
Konstitucijas,
i r
kitus spausdinimo
darbus.
::
s:

.1
.2
.2
.4
.5
.8
.7
.8
.9
10
11
12
12

1 Ilki 28
875 1400 First Nat. Bank Bldg. .. .Central 828
t 24 Iki 44
304 2348 N. Michigaii av.
3297
• 11IU 25
219 3019 Indiana a v..............
Darbus atliekame gražiai, greitai Ir
520
2 26 iki 48
283 330 Nouth Park av. . .
pigiai.
4009
2, 60 IIU 74
270 Wcndcll Phillips H. N.
3131
Musų spaustuvė pripildyta naujausio
S 1 *124
183 468 E. 42d st................ ..................... Drezel 401
mis mašinomis ir naujausio styliaua
S 25 Iki 49
243 4427 Michlgan a v...........
2209
raidėmis
::
::
::
::
::
2 50 ikj 77
222 4301 EI Ils av................... ............. Kcntvood 7584
4 Ilki 23
255 2901 Wallace st.............. ......................Yards 2504
Pavedus mums savo blle kok| spau
4 24 |kl 41
231 3205 S. Morgan st. .. .
730
dos darbą nesigailėsite
::
::
::
5 1 IIU 24
289 3652 Wallacc st........... ..................... Yards
1632
5 25 Iki 47
445 2500 W. 38tb st...........
9 1*126
■U. c
ac•—
i 87 iki 88
198 1544 E. 53rd st.............
1468
14
9. 27 *1 58
263 1544 E. 53rd st.............
1468
15
t 58*186
233 57th and Cottage Grove............. Midtvny 200
19
259 1305 E. 63d st.............
7 Ilki 31
2740
17
7 32*166
259 1114 E. 63d st................ ........... Hydc Park 2366
18
7 67 iki 98
227 •7tb and Stony Island...................Miiltvay 300
19
9 1 *1 22 30 Iki
a
»
’e
24 Iki 58
417 9924 E. 79tb st.............
446
-J
20
8 23 Iki 28 Ir
35 iki 55
400 P. O , 92d and Ezchange avNo. Chlcago 410| BE
21
Ilki 12 Ir
u
40 11d 57
274 95th and Cottagc, III. Cent.Hosp. Humsldc 2081
22
• 20 iki 42
404 200 E. 115th st., Police StationPiilIman 108
22
i 10 Ilki 12 A 23.240 1100 W. 12tb st................................... Westl279
*10 121U22A
24
24 Iki 27
252 1801 S. Racine av...................................Canal 104
Ameriioa
25
11 1 Iki 12
285 1808 N. Ashland av............................. Canal 4810
20
.11.20 iki 37
342 2334 S. Oaklcy av............................. Canal 1667
27
.12 1 Iki 27
384 3517 W. 26th st............................... Latvndale 3060
22
.12 28 iki 47
230 2750 W. 22d st................................ Rocktvcll 1250
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių
22
• 12 1 Iki 28
260 2702 W. Congrcss st........................... Scclcy 5849
Jame
raštai.
30
,.18 29 Iki 58
238 2907 W. Washington blvd... .Garfield 5103
31
12 57 Iki 84
193 3049 Monroc st....................................... Kedzie 2729
prūsei
50 c
32
r 14 1 Iki 30
409 1601 W. Grand av........................... Monroc 5283
33
, 14 31 Iki 00
220 3200 W. Wasliington blvd................ Kedzie 42
34
,15 1 iki 30
407 1550 N. Robey st.......................... Humboldt 7188
35
a 16 31 iki 60
545 1658 W. Chlcago av.......................... Monroc 4735
Pr. Juškaitis, 20 Webster St., Montello, Mass.
32
• 18 Ilki 14
228 1956 Armitagc av....................... Humboldt 497
27
.18 15Iki 23
322 1239 N. Ashland av................... ..Monroc 2745
117 1*1 .4. 6*
32
Įjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiim
8 Iki 11
252 1047 Milvvaokee av....,
• Haymarkct 0637
Telefonai McKinley 6764
22
• IT 5 *17
>
JOSEPH 0. W0L0N
12 iki 14
477 255 Grand av. (Chl. Commons )Monroc 1030
40
.18 Ilki 21
380 1503 Jackson blvd........................Monroc 1609
LIETUVIS ADVOKATAS
41
• 18.32*162
314 1954 W. Harrison st.......................... IVest 2300
5 Kamb. 324 National Life Bldg. §
25 Iki 28
223 800 Blue Island av..................... Hayninrkct 39
Gydo visokiai Ligas
42
12 1 Ir 6 iki 14 &
2# So. LaSalle St..
3467 St. Wntiri liti.
kaapis w. lt iitves
43
12 2*1 5; 15 Iki
; Vakarais 1566 Milvvaukee Avė. s
24 Ir 22
361 936 \V. 12th st.......................... Haymarkct 7539
Central 6390
44
• 20 Ilki 13
358 1335 Newberry av...................................Canal 580
Rasidence Humbold 97
"~
45
20 14 Iki 25
173 2000 Canalport av....................................... Canal 62
CHICAGO.
IL.
42
»S1 1 iki 34 280 Oak and LaKallc (Henrotin Hosp.) Superior 4290
47
.21.25*160
Pipnšyklti saio Srisemlnko
427 Club House, Ft. of Chlcago avDiverscy 1999
42
.22 1WI 15
170 659 W. North av.
. Lincoln 6346
.22.18*134
42
232 1544 Larrabce st.............
....Lincoln 199 jggBgs&nr*
50
b 23 1 Iki 35
228 668 Diverscy Parkvvay
Lake Vlcw 751
51
23.26Iki 71
310 2474 Lake Vlcw av........................ Franklin 396
Phene Kemlnglon 3621
52
24 1 iki 27 265 3149 N. Lincoln st. (Jabn School) Graccland 4581
63
24.29 Iki 61
291 1123 Fullerton av........................ Graccland 2281
Dr. E. G. KLIMAS
.25 lik*28 222 850 Irving Pk. blvd., Amcr. Hosp. Lake Vicwl52
64
56
. 35.28 Iki 57 * 105.290 1057 Wilson av., room 4.. Edgewater 31
LIETUVIS GYDYTOJAS
50
25.58 22*85
190 6900 Winthrop av., Swift School Central 2170
.36.20 Iki 104 A
...........................
6f
10* iki 111
168 6000 N. Ashland av............. Rogcrs Park 4
.20 1 Iki 28 A 78.251 4142 Greenvievv av................... Lake Vicw 196
56
.26.29*157*
79 *1 81
949 4550 N. Hermitage av. .Havcnsvvood 9525
80
t 96.58*177*
82*186
243 2006 Lavvrence av................ Ravensvvood 7662
61
,97 1 *1 22 A
■..
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
89 *1 106
259 4512 Drake av........................................ Irving 196
62
.97.23*146 A
tfade Only By
Ofisas 2359 S. Lcavltt St.
95 *1 98
236 3025 N. Npringficld av.................. Irving 1039
‘
■
SCHULZE
BAKING CO.
Valandos
4
—
4
ir
7
—
9
63
27.47 iki 73* 107.310 4732 Irving Pk. blvd., Col Bus Irving 4677
Tel.
Canal
3877.
64'
37.74*194
257 2938 Diverscy blvd....................... Bclmont 7933
Pirduodama Pis visus Groserninkus
•5 '
.98 1 *130
349 1954 Milvvaukee av................... Humboldt 1360
66
.28.31*1 59
243 2303 Milvvaukee a v................... Humboldt 636
87
' 29 1 iki 81
682 1857 W. 61st st.................................. Prospcct 1047
68
. 29.32*163
341 2421 W. 63rd st............................ Prospcct 1972
<9
.30 Ilki 30
296 724 W. 47tb st........................................Yards 6737
70
. 30.84*149
241 165 W. 47th st........................................ Yards 611
71
31 -1*123
169 6238 Prlncton av., G. Army Hali Wcnt. 706
72
.31.24*147
184
5516 N. Halstcd st............. Englcvvood 2782
Lietuvis Gydytojas Ir
73
.'31.48*173
223 6247 Ashland av............................. Prospcct 400
Chirurgas,
74
*82.1*127
184 6321 Harvard av, Englcvvood Club Wcnt 806
Nanjl. neatimtu daryti ant įą
75
.32.28*157
203 6701 Ntcvvart av........................................ Wcnt 856
3203 S. Halstcd St.,
Chlcago
79
,82.58*185
243 7100 Emerald av........................................ Stcvv.723
nžsakymo siutai Ir overkotal, įs
Tel. Drover 7179
77
32.88*1113
vertės nuo |I6 iki 350 .dabar
164 9710 Longvvood drlve...................Drover 3337
k
Ridgcficld House
............................ »«*>41*«*^^^^^**įi**k*2 § parsiduoda po III Ir 26 doL
78,
. 38
1 *1 27
235 2813 Milvvaukee av............................. Albany 146
Nauji, daryti gatavlml nuo ,4
79
33.28 Iki 92
III Iki |I5 siutai ir overkotal. H
28
418
840 N. I-aramle av........................ Anstin 347
nuo 17.10 Iki II doleriu.
80
• 88.83 *102
200 5610 W. Lake st.................................. Rand. 1781
81
34 1 Iki 25
368 3627 W. Tvvelfth st............................. Lavvn.4099
Pilnas
pasirinkimas
kailio
82
.24.26*153
291 3640 Ogdcn av.................................. Lnwn. 3029
pamuštų ovsrkotų.
83
, 84.54iki 77
244 2601 S. Kldgcvvay.................................. Lavvn.2018
Visai mažai vartoti siutai Ir «
84
,85 1 Iki 32
299 1802 Humboldt blvd.................... Hclmont 6826
overkotal vertės nuo 325 iki w
268
4519 W. Jackson blvd............... Garficld 9531
85
, 36.83 *1 84
385, dabar 36 Ir augščiau. Kel- h
86
. 85.85*180
211 227 8. Cicero av.................................. Anstin 100Q
Kas turite silpnas akis Ir trum
nės
nuo 11.60 iki 34.50. Vai- £•
pą žiūrėjimą arba galva skauda
Raiešau Pusbrolu Antano ir Alek
kų siutai nuo 31.00 Iki 37.60. $
nelaukite ilgai, bet ateitlklte pas
sandras Kaslovvsku Paeina Iš Wllno
Vai Įsos Ir KuperaL
mane.
Aš Jums duosiu rodą Ir
Tel. Drover 7042
gub. Traku Pavieto Walkiniku pa
pririnksiu akinius. UI savo darbą
Atdara kasdiena, nsdėllomls g
rapijos Kalvio Rodžio prašau atsygvarantuoju arba pinigus sugrą
ir vakarala
šaukty pas to kas kitas žino ant
žinsiu.
Aoluižo
* GORDOI,
LIETUVIS DENTISTAS
PETER. A. M1LLER
K 1416 8. Halstcd St..
Chlcago. H
Misa Antanina Kazlauskute
r
Valandos:
nuo
9
ryto
iki
9
vak.
2128 West 22-ra gatvė
,
14 Svvan 8t.
Amsterdam N. Y.
1”
___
U

DRAUGAS PUBLISHING C01800 W. 46th St., Chlcago, Illinois

_______ “MOKSLEIVIS”

Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv.
ORGANAS

laikraštis.

telpa gabiausių moksleivių
Kaina metams $1.00;
met.
Užsisakyk tuojaus:

A

••••

• K» O O I»'e • • Įspėja •

Dr. A. K, RUTKAUSKAS

iiimiimimiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii

C

]

SCHULZE’S

BUTTER-NUT

vardas Marie-Anne yra su
dėtinis iš dviejų vardų: Ma parsidučDa l
ė ir
rijos ir Onos. Kiekviena krautuvėlė sti t iii
als užpakalyje ui pigią kalną.
Marijona gali pati pasirink keliaukite.
2245 W. 22nd st
ti sau vardines, arba Šv. 0nos dienų 26 liepos, arba PARSIDUODA gera farma su visa
Marijos.
Daug šventųjų gaspadoryste Ir viskas kas tik ran
ant farmos. Netoli didelio mie
buvo Marijos vardu. Pir dasi
sto Waterbury, Conn. Kas "norite dadaugiau prašau rašyti ant se
miausia tuo vardu buvo žinotl
kančio adreso: ' M R. f*. pRANCESON,
Švenčiausioji V. Jėzaus mo R. F. D.
No. 1,
Woodbyry, Conn.
' • ♦
.v
tina. Męs patartume Ma
Parsiduoda 7 sėdynių automoblri jonoms, kad jų garbintų liaus
Sedan body (viršus) 1917 mo
Kam reikalingas parduosiu ui
kaipo savo globėja, nes Lie delio.
pigią kainą.
NORTH SIDE.
John Matjukas.
tuvos kunigai, krikštydami
3338 Emerald Avtf.,'
Chlcago, III.
mergaites Marijonos vardu,
Šv. Mykolo Arkaniolo draugija
Parsiduoda maža saldainių ir kito
15 liepos laikė savo mėnesinį su beveik visada į metrikus tekių mažmožių krautuvėlė. Priežastis
įtraukia
tiktai
Marijos
var

sirinkimą
parapijos
svetainėje
vyras mane apleido. Viską parduosiu
AVabansia avė., 1644.
Terp kitų dų. Kadangi daug yra Šven už $160.00.
A
Meldžiu
atsišaukti ant sekančio
dalykų apsvarstė seniaus neužbai čiausios Marijos
švenčių, antrašo: Mrs. t P.■ Barjinlenė,
gtą atsiliepimą gelbėti badaujan
tai Marijonos gali vardi 2478 Blue Island Avė., Chlcago, III.
čią Lietuvą. Tapo sutarta paau
nėms pasirinkti tų, kurių
koti $10.00 iš Draugijos kasos.
PAMETĖ
Dažniausiai Mari
Komitetai išdavė apyskaitas iš panori.
nors pinigų, 24 birželio, ant
pusės metų apie įmokesčius ir iš- jonos švenčia vardines toje ftv.Kas
Kazimiero Seserų Vienuolyno že
mokesčius ir visą Draugijos sto-j Dievo Motinosšventėje,ku- mės, mokslo užbaigimo dienoje. Kam
tai atsitiko, tesikreipia prie Vlenuovį. Paaiškėjus geram kasos ir kny-Lį artjmįausia gimimo die yno Viršininkės.
" ■,
gų stoviui dar tapo pridėta du
nai. Tokiu budu gimusios
REIKALINGA
MERGINA kad
doleriu prie anų dešimties. Tokiu
užimti offlso
darba. Alga
budu iš Draugijos
iždo tėvynei Advente MJarijonos vardi galėtų
210.00 Į nedėlę.
nes švenčia 8 gruodžio, per Atsišaukite šiuo adresu:
šelpti susidarė $12.
Vede įmonei su 2 % metų valku
BRIDGEPORT (’LOTHIMG CO.
pajleško gyvenimui kambario. Jei
Pirmininkas p. Kasparas Rcp- Į Nekaltų Prasidėjimų; gimu
3244 No. Halstcd Nt., Chlcago,
kas turėtu ar žinotu tokia kokia vie
Tel. Drover 2840.
šis nuo savęs
aukavo 3 dolerius. sios po Kalėdų vardines lai
ta meldžiame pranešti laiškų arba
ypatlškal.
Tie visi pinigai ($15) per p. Juo ko 2 vasario arba Gramny930 West 83 rd. 8treet. Chlcago, III.
zapą Karlikauską tapo perduoti
1 mos lubos iš front'o
Pajieskojimai.
čiose.
Bet
dažniausiai
Ma

į vietinį Tautos Fondo skyrių, jo
rijonos savo vardines šven
išdininkui kun. Fel. Kudirkai.
Paješkau partnerio J - Aptleka. ge
Šitos Draugijos
susirinkimai čia arba 15 rugpjūčio, tai ra vieta apgyventa Lietuvių Ir Len Ką tik llėjo Iš spaudos Joannos Ta
kų. Viena Lietuviška ir Lenkiška apmašauskaitės (Lakštutės)
būna kas mėnesį trečiame jo sek-lyra Marijos dangun ėmimo tieka
East St. Louls III. 10 tūkstan
čių
ateiviu.
Krelpklties
šiuo
antrašu
eiLes.
madienijc
tuojaus po pamaldų dienoje, arba 8 rugsėjo, bū
Dr. J. J. Vizgirdas
Kntngutė 64 puslapių, ant gražios
parapijos svetainėje.
Draugijos
529 Collensvllle avė. E. Nt. Lonls III.
tent Marijos užgimimo die
popleros.
stovis labai geras. Ji šelpia savuo
Kaina tiktai 25c.
noje.
sius narius, kartais pagelbi ir pa
Elena
Lltvinsklsnė II S u v. gub.
Agentams nuleidžiamas didelis
šalinius. Norintieji įstoti ton drau
Kaip Marijonos taip Jo Išlikau save suaaus Vinco LltvinsnuoMmt(8.
Galima gauti pas pačią autorę:
gi jon gali ateiti į jos susirinkimus. nai turi daug dienų vardi kio Ir šiaip giminių ar pažystamų.
Mano adresas toks:
Pirmininkas, Kasparas Repšis.
RUS8IA, Oorod Voronež, Tamovs- 720 N. Main St., Kewanee, III.
nėms, bet negražu butų, jei kaja
ui. No. K Polučyt Elsnė Llt1845 N. Hoyne avė.
kelisyk į metus vardines vlnskoi.
keltų; pridera pasirinkti vie
CJCERO, JLL.
PAIEflKAU save sųaų Jono Ir Pran
nų
iš daugelio to paties var- ciškaus
NUSIPIRK MOSTIES
Martlnkų. Jie patys ar jei
“Draugas“ 165-me numeri jc
gu kas. lino apie juos meldžiu llrpatalpino korespondenciją, kurios! do Šventųjų,
dingat man pranešti ui ką busiu ..Tai BUSI GRAŽUSl Ją išdir
autorius labai aimanuoja
ant
Lygia dalimi ir Pranciš dėgingaa P. MARTINKU8,
ba Mentholatum Co. PrieS eisiant
“akiplėšų“, ardančių vietinę korgult ištepk veidą moačia per ke
147
Blshop
ava,
Aurora.
III.
kaus vardu buvo ne vienas
poracijinę mėsinyčią.
Korespon
lis vakarus, o padarys veidą (yni
Todėl kiekvie
ir skaisčiu baltu..
Toji mostia
dentas turėjo drąsos katalikus ka šventasis.
Al Jonas Wledro pataikau savo išinta plėmus raudonus, juodus ar
talikiškame lnikraštije pavadinti nas Pranciškus tų šventąjį pusbrolio Antano Ir pussesers Zofi
visokius
Paeina II Kauno gub., WiIk-< ba šlakus ir prašalins
akiplėšom i a.
pasirenka vardinėms* kurį jos.
Kaina dėiumergės pav., Paglrų parap., Grlaul- spuogus nuo. veido.
Katalikai tos mėsinyčios near pats labiau garbina.
sodžiaus. Jis patys arba kas Il tės 60c. ir $1.00.
Pinigus galit
Tik kių
go meldžiu pransitl, nes tariu svarbų siunti ir stampsnus
do, bet nieko neperka iš jos. Tai
nepridera mainyti savo glo- reikalą.
J. RIMKUS,
ji pati jra. Tą mėsinyčią įkūrė ir
J. WIEDRO,
P. O. Bos 36,
Holbreok. Maaa.
*
bėjo.
Negražu
butų,
jei
2818 Justine »t,
Pttetbnrgta.
Pa.
veda socialistai. Keletas nesusi

BREAD
SCHULZE’S

2700 E. Am St. Phllidilpliii, Pa.

CAKE
SCHULZE’S

Dr. S. Biežis

RYE BREAD

c

1

Dr. POVILAS ŽILVITIS

Vyrišky Dnpiny Darginis |

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Dr. C. Z. Vezelis

Ncdėliomis pagal sutarimą.

-

4712 No. Ashland Ave.
arti 4 7-tos gatvės

2282828M

MA5TER 5Y5TEM
MOKYKIS KIRPIMO IR DENTGNING
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKU
APRĖDALU

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mam padarys Jus žinovu j trumpą lai
ką.

Mes turime didžiausius Ir geriaalus kirplmo-designing ir siuvimo sky
rius, kur mes sutelksimo praktišką
patyrimą kuomet Jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkvlečiaml aplankyti Ir
pamatyti musų mokyklą blle laiku—
dieną ir vakarais Ir gauti speclallškai pigią kainą.
Patrenos daromos pagal Jusu mierą—blle stallės arba dydžio. Iš blle
madų knygos.
MANTU lt DENIGNING NCHOOL
J. F. Kasnickn, Pcrdėtlnls
lt8 N. lai Halio gatvė. Kambarys
416-417. prieš City Hali

SKAITYKIT IR PLATINKIT

..............................

SABU BAJTTOB KAVA.

a. lb.

Visur parduodama po 28c ir

po 80c................................................
T——

SVIESTAS
narlaaaUM

amato

S 40c

ola.
kur jaa _
lit gauti

BID8
1170 mivaukee av.
Z0M Ullareukea av;
1064 Milaaaeeee av.
1610 W Madiaaa at,
Z8S0 « Madiaan at.

RYŽIAI
aoriauaMI
rullea.
12e rertOa, n 1
paraiduoda “ 1

=•'850

ui

1644
1RSA
2812
1217
1RS2
1*18

W'Chiea«ro av.
Blna Ialand SV.
W. North av.
8. Halatod at.
8. Halatod at.
W. 12th at. _

COCOA
Oerianala
aulyglne au
bent kokia.
1-2 •».

»l«:w.

14c

2kad at.

SOUTH SIŪK “
Wm,tworth av
*427 8. Halatari at.
4729 8. Aahland av.

Pulkus Staluu
Svlistis

38c

» ORTH RISI
408 W. Blrlalon at
720 W. North ar'
2840 Lincoln ar.
*244 Lincoln ar,
*41* N. Clark 8t

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINA3
Ant Darq, Lentų Rėmų ir Stoginis Popleros

CARR BROS. WRECKING C0.

“DRAUGI"

3003-3039 S. HAL8TED ST.,

CHICAGO

