Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis
kad tautos dora bujotų U
kur tikybiniai principai atme
tami.
Oeo. Washington.
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GRAIKIJOS KARA

LIUS ATSISAKĖ
NUO SOSTO

ATSISAKĖ VALDOVAUTĮ II SOSTO ĮPĖDINIS JURGIS
_____
•
VALDOVU PALIKO ANTRASIS KARALIAUS SŪNŪS,
ALEKSANDRAS
NAUJAS KARALIUS
GRAIKIJOJE.

TALKININKAI KONTRO
LIUOJA MAISTĄ.

ATĖNAI, birž. 13. — At Paryžius, birž. 13. — Ofi
sisakė nuo sosto Graikijos cialiai paskelbta, kad stipri
Karalius Konstantinas I, prancūzų kariuomenė išso
Vokietijos kaizerio svainis. dinta Graikijon. Prancūzų
Sostą pavedė savo antrajam militarinis viršininkas po ši
sunui Aleksandrui, kadangi to tuojaus paėmė savo nuososto įpėdinis Jurgis irgi ne žiljron visą maisto stovi
norėjo valdovautį Graikijo Graikijoje. Maisto stovis
je. Naujas Graikijos kara- Graikijoje talkininkams yra
liūs Aleksandras yra 23 me-j svarbus daiktas. Jie nori
tų senas.
j užderėjusiais graikų javais
Buvęs karalius Konstanti pramaitinti savo armijas
nas, sakoma, su savo šeimy- Balkanuose, kadangi toms
na apleisiąs Graikiją. Pejr armijoms maisto pristatyItaliją keliausiąs į Šveicari mus labai apsunkintas siau
ją, gi iš tenai į Vokietiją. čiant vokiečiu nardančioms
Bet yra žinių, kad taikiniu- laivėms,
kai neleisią jam keliauti į TALKININKŲ ATSTO
Vokietiją arba kiton katron
VAS GRAIKIJOJE.
4alin,kurį
"ttfflSLiy.
Londoiu3rW 13. - Iš
Sius su Vokietija
Naujas Graikijos karalius Atėnų gauta žinia, kad ten
yra Anglijos, ty. ir tąlkinin-( atkeliavo talkininkų atstokų, šalininkas. Jis Anglijoj į vas javų valymų tvarkyti
mokinęsis ir todėl persiėmęs Graikijoje. Juo yra Prancuanglįškąja
pasaulėžvalga zijos senatorius Jonnart.
Jis atstovauja Prancūziją,
politikos žvilgsnin.

JAU NAUDOJASI RU
MUNIJOS ŽIBALU.
Amsterdam, birž. 13. —

Vokiečiai praneša, kad jiems
pasisekę jau sutvarkyti Ru
munijos žibalo šulinius, ku
riuos anglai sunaikino pasi
traukiant rumunų armi
joms. Anot vokiečių, dabar
centralės valstybės turė
siančios pakaktinai visokios
rūšies žibalo.
LIEPĖ SUAREŠTUOTI
SAVO SUNŲ.

San Francisco, Cal., birž.

13. — Jūrių kapitonas John
Larsen liepė policijai suareštvdinti savo sūnų G. R.
Larsen, už neužsiregistravima birž. 5 d. Sūnūs turįs 26
metus ir priešingas karei.
PATĮS AIRIAI PAKEN
KIA SAVO ŠALIES
AUTONOMIJAI.

Dublinas, Airija, birž. 13.
— Anų dienų čionai nužu
džius policijos inspektorių,
airiai Sinn Fein’ai, kurie
kariauja už savo šalies politikinę neprigulmybę, patįs
kenkia ghuti Airijai autono
mijų, kurią jiems pasiūlė
AnKli,jSs y^įuisybė. Pasta-

tl, 1IH,

et Culcaro, 1111-nole under the Act of March I. UTĮ.

IŠ LIETUVIŲ TREMTI

NIŲ GYVENIMO
RUSIJOJE.

■ "Tf-------Bobruislcas, Minsko gub.
— Bobruif kas veik vienų
žydu gyvenamas Rusijos
miestas, nej ;rįstas, šlapias ir
labai nešvarus. Tremtinių
apsigyveno gana didelis
skaičius, ga nekuo temažesnis už vie ;inių ..gyventojų
skaičių; vilnų tik lietuviu
liūs apie 2(X 0 žmonių.
Lietuvių ^Draugijos sky
rius tremtiniams šelpti jau
įkurtas 191£ m. spalių mė
nesyje, bet tiki 1916 metų
pradžios įąaža tepadirbo.
Per ištisus j gi 1916 metus
skyrius dirbai nenuilsdamas:
įsteigė 4 prieglaudas, kur
laikoma apie 300 vaikučių, 3
mokyklas, ijendrabučių su
augusiems, ypač našlėms ir
kareivių Šeimynoms, ligoni
nę, kurioje paskutiniu laiku
yra apie 20- ligonių, ambu
latorijų ir vaistinę. Be to,
dar atidalyta siuvykla,
skalbykla, mezgykla ir sta
lių dirbtuvėj kuriose nema
ža tremtinių randa sau už
darbio. Diibtuvių ’ pelnas,
palyginti, netrufžas; taip, pa
vyzdžiui, siuvykla per vie
nus praėjusius metus davė
beveik puį^ptro^ tūkstančio

SIŪLOSI TARNAUTI
SAVO ŠALIAI.

Paryžius, birž. 13.—Dau

gelis amerikonų, šiandie
tarnaujančių svetimžemių
legi jonuose
Prancūzijoje,
pasiuntė prezidentui Wilsonui raštų, kuriam jie išreiš
kia norų prisidėti prie Suv.
Valstijų ekspedicijos, kuo
met šita bus čionai atsiųsta.
Amerikonai nori tarnauti
savo šaliai.
Vis tai šios karės metu pa
sižymėjusieji vyrai, perėję
įvairiausius karės laukuose
vargus.
ATRADO APDAUŽYTĄ
NARDANČIĄ LAIVĘ.

Cadiz. Ispanija, (birž. 13.

— Ispanijos karės laivas jū
rėse atrado apdaužytų vo
kiečiu*• nardančiate.
laive U-52.
Buvo nusuktas bevielio te
legrafo aparatas, todėl nega
lėjo jinai susinešti su kito
mis nardančiomis laivėmis.
Laivė paimta Ispanijos
uostau ir turbut bus inter
nuota. Turi 20 vyrų įgulos,
450 tonų intilpimo.
ANGLAI PAĖMĖ BELGŲ
MIESTELĮ.
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TIKRA GALYBĖ LAIKRAŠ- VOKIEČIAI BAUGINA
čiy RUSIJOJE.
OLANDUI.
ŽMONĖS BRIAUJASI
PRIE APŠVIETOS; STEI
GIAMOS MOKYKLOS.

SAKO, JĄ NETIKĖTAI
UŽPULSIANTI AN
GLIJA. •

Valstiečiai stovi už monar
chinę Rusiją.

Nori pasisavinti upės
Scheldt intaką.

Amsterdam, birž. 13. —
Stockholmas, birž. 12 (Ra-,Vokietijos laikraščiai išnaušo “The Chieago Tribūne jjo pra(jėj0 jau ne juokais
korespondentas).
Su re- bauginti Olandiją prieš Anvoliucijos pradžia Rusijoje glijos užpuolimų. Vokiečių
pasklydo neapsakoma dau militariniai ekspertai, bū
gybė visokių brošiūrų, lape tent, susekė, jogei Anglija
lių, laikraščių. Spauzdinimo nusprendžiusi per Olandiją
mašinos visur tik tarška. užpulti vokiečius ir tai taip
Kuone kasdien vienur-kitur su ta §alim pasielgti, kaip
pasirodo naujas laikraštis. į vra pasielgusi Vokietija su
Spauzdinama labai daug Belgija. Vokiečių laikraščiai
Įvairaus turinio pamfletų. Į tuos tariamuosius Anglijos
Visokie spauzdiniai, nespė- sumanymus plačiai gvildena
jus jiems pasirodyti, kuovei- ir perspėja olandus, kad jie
kiausiai išperkami. Taip ru laiku apsižiūrėtų, kad jie
sų tauta išalkusi žinių, ap veikiau prisiimtų vokiečių
švietimo, kas seniau buvo globų, o vokiečiai juk įsteng
varžoma.
sią Olandiją apsaugoti nuo
Nuo pradžios revoliucijos Anglijos pasikėsinimų.
atsirado apie 700 nauju laik Antai grafas Zu Reventraščių, daugiausia Petrogra lo\v savo organo pirmutinis
de ir Maskvoje. Tarp tų perspėja olandus prieš juo
laikraščių didžiuma yra so duosius Anglijos sumany
cialdemokratinių. Laikraš mus ir žygius.
čių korespondentai nusi Olandai tuose vokiečių
skundžia, kad šiandie jiems perspėjimuose įžiūri nuolakasdien prisieina pašvęsi

g»ąaiuhnuB.~YukhetH

roji imasi ir vėl aštrių prie
po 4 valandaR, kad peržiū jai labai norisi paimti savo
monių prieš nerimaujančius Visam kam, be abejo, rei Londonas, birž. 13. — An rėti Petrogrado laikraščius, nuožiuron upės Scheldt in
airius. Uždraudė jiems lai kėjo nemaža laiko ir darbo, glai briaujasi Belgijon, blaš kuriuose išreiškiama tautos takų, kuri, anot vokiečių, ga
kyti politikinius susirinki bet kun. Bumšas, skyriaus kydami vokiečius. Paėmė mintis ir siekiniai.
li tekti anglams.
mus, gatvėmis parodavimus. pirmininkas, o paskutiniu dar vienų miestelį Gaspard.
Geriausiai sekasi laikraš Tie “persergėjimai” yra
laiku ir Centro Įgaliotinis
Kitose fronto dalyse irgi čiui “Novaja Žizn,” kurį pačios Vokietijos vyriausy
SUSIAURINTA GAZO kun. Ivaška, nenuilstančiai
bės sugalvoti, kad Olandija
išleidžia Maksim Gorkii.
dideli
mūšiai
seka.
Vokie

darbavosi.
Angliju
ir
Rusiją.
VARTOJIMAS.
Kas
privertė
karalių
Išleidžiama daugelis ir pamestų būt neutrale šalim
čiai
bombarduoja
prancūzų
Darbas
dirbamas
gana
ge

Konstantinų taip staiga pa NEŽINIA, KĄ PASAKYS
juokų laikraštukų, bet di ir stotų karėn vokiečių pu
rai,
kas
negerai,
stengiama

linijų
šiauriuose
nuo
Aisne.
Paryžius,
birž.
13.
—
Vy

sitraukti nuo sosto, oficia
RUSIJA.
džiai storžieviškai redaguo sėje. Tuomet vokiečiams bu
si
pataisyti;
tik
kuone
nuo

Turbut
ruošiasi
kontrata

riausybės
parėdymu
čionai
liai nepasakoma. Tik tvirti
jamų, taip kad dažnai juo tu atidaryta plati veikimo
latos
trūksta
pinigų,
ir
ta

Londonas,
birž.
13.
—
Ne

ir
priemiesčiuose
susiaurin

nama, kad jis nesutikęs su
kom
se negalima surasti nieko to dirva Olandijos pakraščiais.
talkininkų
reikalavimais. žinia ką pasakys\atgimstan- ta gazo vartojimas ligi 13 tai vargina ne tik tremti
Vokietija laikosi tik vie
kio, panašaus į juokų.
Pastaraisiais laikais talki čioji Rusija apie naujų vai. parojo. Trūksta anglių nius, bet ir pačius komiteto ATMESTAS AUGŠTŲ
Be laikraščių skaitymo ru nomis intrigomis ir grųsinininkai griežtai pareikalavo, Graikijos karalių. Manoma, gaminti gazų. Gyventojai darbininkus.
mais.
KURKIU BILIUS.
sų
tauta
trokšta
apšvietimo.
Prieglaudose
vaikai
laiko

kad jų priežiuron butų pa kad Rusija pareikalaus pra tuo parėdymu labai nepasi
Todėl pristeigta daugybė
mi neperiik blogai; maistu,
vesta javų valymas Thessa- šalinti ir šitų karalių, o Grai tenkinę.
. Springfield, III., birž. 13. dieninių ir vakarinių mo KAIZERIS APLANKĖ
iš
dalies
ir
drabužiais,
aprū

lijoj, Graikijos provincijoj. kiją pakeisti respublika.
ALZASĄ.
— Illinois legislaturos vie kyklų, kurias lanko kaip
pinti,
kiek
galima,
nors
pi

Abelnai yra manoma, kad Juk buvęs Graikijos minis- MIRĖ BADU 500 BELGŲ.
nigų tam gaunama, paly nas atstovas buvo sumanęs jauni, taip ir senyvesni žmo Geneva, Šveicarija, birž.
karalius nuo sosto atsisakė terių pirmininkas Venizclos
pravesti bilių, sulyg kurio nės, kad pramokti nors
ne liuosu noru. Sosto įpėdi yra įsteigęs Graikijos res Havre, birž. 13. — Belgi ginti, labai maža. Produktų turėjo būt uždrausta mote
13. — Vokietijos kaizeris
skaityti ir rašyti.
ir
viso
ko
brangumas
čia
jos
vyriausybė
gavo
žinia,
publikai
laikinų
vyriausybę.
nis irgi turėjo pasišalinti,
rims nešioti augštas kurkas Ant kerčių gatvių išlipi su savo štabu aplankė Alzaperi!
k
nežmoniškas.
Sun

Jis
yra
Graikijos
respubli

kad
deportuotų
į
Vokietijų
nes jis sutiko su tėvo pažiū
prie avalinių (čeverykų). nama dideli pranešimai apie sų. Iš ten, peržiurėjus ka
kiausia
yra
su
avalyne
vai

belgų
stovykloje
Luebeek
kos
laikinu
prezidentu.
Jo
romis — pildyti visus vokie
Tečiaus legislatura tų kvai naujų mokyklų atidarymų. riuomenę, nulydėtas į Karlskams,
kuriai
sumų
visai
ne-j
badu
išmirę
500
žmonių.
Jie
suorganizuota
armija
šian

čių kaizerio įsakymus.
mhe.
lų bilių atmetė.
Reikalaujama daugelio mo
die veikia Makedonijoje atsisakė dirbti vokiečių dar gaunama. Komitetas tuo jau
kytojų. Mokykloms trūksta
prieš bulgarus bendrai su bus, užtai badu numarinti. pasirūpino, ir yra vilties su
New York, birž. 13. —
IŠ KONSTANTINO
BOMBARDAVO
RUSI
rankvedžių.
Vienos
Petro

laukti
šiokių
tokių
vaisių.
talkininkais.
GYVENIMO.
. .... _ . ..... Šion šalin atkeliavęs kares
grado
dirbtuves darbininkai
, ,
, .
.
...
JOS
UOSTUS.
Paskutiniu
įlaiku
susidarė
Todėl ir naujo Graikijos “ŠNIPŲ BILIUS” PAGAi-- ozą z i x v
ir prekybos reikalais Anglijos
sudėjo 30 tūkstančių rubliu, , ,
_±i. ,•« yprie skyriaus dvasios reika
„ , .
,
.... lordas Nort.heliffe čionai atiAtėnai, birž. 13. — Pasi karaliaus likimas dar neaiš LIAUS PRAVESTAS.
kuriuos bus įsteigta , _
,.
. , ,.
lų sekcija, kuri stengiasi Berlynas, birž. 13. — Vo uz
. .. . .
, .. .,
darė savo ofisų ir laukia attraukęs nuo Graikijos sosto kus.
skaitykla.
,
,
Washington, birž. 13. — dar daugiau patobulinti kiečiue lakūnai bombardavo darbininkams
v.
i.i’vi
keliaujant ofiso stabo.
karalius Konstantinas 1 yra SUV. VALSTIJOS PRI
Vakar senate pagalinus pra tvarkų ir vedima prieglau kelis Rusijos svarbesniuo Teeinu politiškam gyvegimęs čionai, rugpjūčio 3 d.
PAŽINS NAUJĄ
sius uostus Baltijos pakraš nime siaučia baisi betvarke.
vestas taip vadinamas “šni dų ir mokyklų.
SMARKI VĖSULA.
1863 m. Yra vedęs dabarti
KARALIŲ.
Kiek
galvų,
tiek
protų.
čiuose.
Anot
ofieialio
pra

pų
bilius
”
ir
tuojaus
pa

Reikalingas
kunigas
lietu

nio vokiečių kaizerio viena
Visos partijos uoliai ren- Smarki vėsula praūžė per
tinę seserį. Jis užėmė sostų Washington, birž. 13. — siųstas prezidentui Wilso- vis, kurs galėtų aprūpinti nešimo, sunaikinta daugelis
militarinių
trobesių.
Vokie

giasi
prie rinkimų atstovų Chieago vakar vakare. Nudepartamentas nui patvirtinti.
tremtinių dvasios reikalus,
1913 metais, kuomet jo tė Valstybės
nes pamaldų, rodos, lietu čiai lakūnai laimingai sugrį į įsteigiamąjį parlamentų, traukta daug telegrafų ir
vas Jurgis I, buvo nužudy gavo neoficiaię žinių apie
Jaunimas karštai imasi po- telefonų vielų. Vidumiestyj
tas Salonikuose. Buvęs ka Graikijos karaliaus pasi NUSKANDINTA AMERI viams nėra dar buvę Beb žo į savo vietas.
litikos. Teeiau dauguma vis suteškinta daug langų stikru i ske, o jeigu ir buvo, tai
KŪNINIS LAIVAS.
ralius buvo nepermaldauja traukimų nuo sosto. Kuomet
retai, (neskaitant gegužinių ROOT PETROGRADE. dar negali parų irsti senosios lų. Žaibai skriodė tamsias
mas vokiečių šalininkas, vi bus gauta apie tai oficialis
valdymo formos. Sunku vi- padanges. Smarkiai palijo.
suomet sekė pagal vokiečių pranešimas, Suv. Valstijų Washington, birž. 13. — pamaldų pernai metais).
vyriausylM" tuojaus pripa Vokiečių nardančioji laivė Sumanyta sutaisyti Bob- Petrogradas, birž, 13. — sa tai nusikratyti, kas per'--------------- -*■------------------kaizerio nurodymus.
Graikija ligšiol laiko su žins naujų Graikijos kara nuskandino amerikoninį lai- ruiske lietuvių koncertas, Vakar čionai specialiu trau šimtus metų įsisiurbė rusų publika tur turėti carą, ar
įbut be caro?”
vų “Petrolite,” prigulėjusį kuriam pakviesti žymiausi kiniu atkeliavo Elilni Root kraujan.
mobilizavusi apie 200,000 lių.
Standard Oil kompanijai.
musų artistai. Proga lietu- su amerikonų komisija. Sve Antai suvažiavę kongre-Į Iš to paaiški, kad rusai
savo kariuomenės. Jei tal
kininkams dabar nepasiseks tai jie demobilizuos visų “Pntrolite” buvo apgink- viams bus pasirodyti čia čius sutiko stotyje Suv. san valstiečiai ilgas valan- mužikai yra prielankus mo
Valstijų ambasadorius ir das prakaitavo rišdami narehijai, neturint ganėtino
graikų tautos patraukti sa graikų kariuomenę ir visų luotas, turėjo 3,710 tonų in- viešai svetimtaučiams.
“L. B.” nišų vyriausybės atstovai. klausimų: “Ar Rusijos res- supratimo apie respubliką.
vo pusėn prieš vokiečius, ta- šalį paims savo kontrolėm |tilpimo.
i

•‘DRAUGAS”

Sereda, birž. 13 d., 1917 na.

Srv*TW«T««TVYVtV>T¥VY>mV
nuo buvusiojo autoriteto. Tų gali norėti savo gabumus su VISUS PIKTINA VOKIE
Prezidentas Wilsonas sa
"draugas”
autoritetų klaidos beveik vartoti suktybėms nieks ne
ČIŲ PASIELGIMAS.
vo atsakyme neišvardina
Lietuviu Kataliku
visada
buvo
revoliucijų
tik

Eina kasdiena
nori būti apsuktas. Todėl
tautų, katros turi būt paMua
rosios
priežastįs.
Yra
žmo

“Pasitarimo Komisija” tik Rytų Prūsijos vokiečiai
liuosuotos. Tik sako, kad Neperseniai kalbėjome a- Tų uždavinį turėjo atlik
Prenumeratos kaina:
$«88
Chicago)* metams
nių giriančių ir peikiančių tada tegalės šiek tiek vieny konservatistai nesenai turė
6 menesiams ... r. 1118 turi būt paliuosuotos iš po
ti
p.
Viiadimirovas.
Jis
su

Ipie
tautos
disciplinų.
Bet
ta
S mėnesiams ..,..
$»••
svetimo jungo visos tautos visuomenės dorybė neatvės maningai protavo, kad Lie revoliucijas. Abieji sutinka, ti tautos jėgas, jei nebus pa jo suvažiavimą mieste Leip$4.1
Kituose 8. V. miestuose mietams $4.(8
8 mėnesiams i......... $2.(8
$».«
su teise pačioms valdytics tų tautai naudos, jei ne bu tuvos jėgas sutelkiantį au kad jas pagimdė autoritetų mato įtarinėti, kad joje vei zige. Dr. Wildgrabo štai
8 mėnesiams............. ŠI.(t
neteisybės. Revoliucijų šali kia dvasia, kuri katalikų ir kaip kalbėjo suvažiavime:
Ketverto laida •••••••.»••••. 82.88 ir plėtotis.
tų visų jicgas vienijančio as toritetų geriausia yra griau
Perkant atskirais numeriais visur
ninkai jąs giria už neteisy laisvamanių suaukotus ir “Rytuose ir vakaruose
*O 20.
Suprantamas
daiktas, mcns arba įstaigos. Del tru- ti pačių lietuvių rankomis.
Prenumerata mokasl llkalno. tal
gvarantijos
bę darančių asmenų nuver abiejų surinktus pinigus reikalaujame
kas skaitosi nuo užsiraivmo dienos, kad tarpe tų visų tautų, ku
Tada
Vladimirovas
atsimi

inpumo
tų
vienijantį
ele

ne nuo Naujų Metu* Norint permai
timą, o jas peikiantieji iš mokėjo pakreipti į vieną tik prieš grosiančius mums pa
nyti adresu visada reikia prisiųsti Ir rios ligšiol kenčia priespau- mentų vadinsime tautos au nė būvės universitete drau
sekas adresas. Pinigai geriausia siu
randa tiktai, kad nedoros laisvamanių globą. Tas fak vojus.
ge sudaktaru Jonu Basanasti * lftperkant krasoje ar eapres* das, yra ir nelaimingoji mu toritetu.
priemonės permaino asme tas savaimi yra gana iškal- “Reikalaujame Ųietuvos
“įToney Order" arta Įdedant pinigus
sų, lietuvių, tauta.
t registruotu laiSku.
Tautų autoritetas būva vyčium. Biurokrato širdije nis, bet neteisybės nepašali oingas. Jo neišbaltįs nei ko ir Kuršo prijungimo prie
Redakcijai prisiųstieji raitai Ir
Ve kodėl mes visomis iš labai yvairus. Tautose tu susyk atsirado daugybė mei
korespondencijos negražinami. Jei
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No. 105. šiaurvakarinės Valstijos ir Yellow Stone National Park................50
Kelionė pale Pacific Dldjuij. 25 reginiai Californljos, Yosmite
veiklus kun. A Balinskis, šimtą per metus ir už to .Iki šiol į Rusijos Taupia- ro su savo knygute. Tik rei nigų, kiek ant akcijų yra No. 106. Valley
ir Alaskos................................ -............................................................... .50
No. 107. Kelione per Amerikos IMdmiešeiUs. 25 reginiai Chieagos, New
Yra Kcnoshojc ir lietuviu kius bankus valdžia atsako. masias Kasas, kurios vadi kia, kad ji mokėtų rašyti. parašiusi išHeisdama jas,
Yorko, Philadolphiu’s, Bostono, ir kitų vietų .................................. .50
LAIKAS IK PINIGAI
parapijos mokykla su gan Iki kokio skaitliaus tokioje nosi: sberegatelinija kassy Tada Kasa pasilieka jos vy dažniausiai šimtų rublių.
Tūkstančiai dolerių išleidžiama važinėjant, kad apžiurėjus stebuklin
ga ir jdomtas vietas, kada tų visų galima sužinoti ir pamatyti tik už kelias
skaitlingu burėlliu gražiai vietoje gali būt dedama? galima buvo dėti nuo 1 rub ro adresų* o ant jos knygu 3. Amerikos dolerį šian dešimtis centų.
KTEitEOSKOPIšKf PAVEIKSLAI
auklėjamų vaikučių. Moky Ir kaip turi būt dedama, lio iki 999r. 99kp. Tos kasos tės taip-gi padeda antspau dien galima išmainyti RusiParodant kiekvienų kampelį pasaulyje galima gauti -serijomis. Kiekvienojo Serijoje yra 25 paveikslai. Žiūrėdamas per Stcrcoskopų matai viską
tojauja joje plačiai pragar kad nuošimtis ir suma ne labai tankiai būdavo prie dų, kad indelis pavestas. jojte kur tik nori. Už dolerį aiškiai lyg tartum butum patsai ant karės lauko, Itym'e ar SVasliingtonė.
Stercoskopas (Padidinanti Stiklai) kuris parodo aiškiausiai bilo pa
veiksią kainuoja tiktai ............................................................................. .................. |1.50
sėjusios savo pasišventimu žūta?
krasų (pačtų) ,bct jų buda- Teip padarius našlys^ arba 1916 m. duodavo1 3 r. 13 k., No. 108. Kelione j Philippiiiiis su Dėdės Šamo Kareiviais ............................. 60
No. 109. Dėdės fidnio Karės Laivai ir Jūreivių Gyvenimas ............................. 50
seseris vienuolės. Vietos
Kokia sistema yra vo ir prie kitų valdiškų į- našlė nusineša nabašninko o dabar beveik keturis rub No. 110. Kristaus Gyvenimas, čia rasi 25 reginius iš musų Išganytojaus gyvenimo ir darbių .................................................................................. 50
lietuviai yra susiorganizavę bendrovių ir privatinių ban
o žymesniuose mies palaidojimo metrikus su jo lius. Rusijoje dabar gaudy No. 111. Kelionė Po Palestina ir Šventąją Žeme...................................................... 50
No. 112. Rcllbdė j Kynija, Japonija ir Orientų........................................................... 50
į keliolikų naudingų draugi- kų? Kokioms sumoms ga
113. Kelionė j Itynių ir Veileeijų ............................
50
tuose jos būdavo sau sky indelių knygute ir atsima jo te gaud*o Amerikos dolerius. No.
114. Kelione per Daliju ir Alpų Kalnus ............ .'........................................... 50
jų kurios riša juos į krūvų pma
Kaip juos dėti, rium įstaigos. Taupiamųjų pinigus, arba liepia parTa- Jei ir yra kokis skirtumas No.
No. 115. Kelione per Anglija ir Praneija...................................................................... 50
Nd. 116. Vottetijit ir Kelione Palei ltliine.....................................................................50
ir reikalui atsitikus suteikia kad nebūtų sunku atimti?
šyti
į
savo
knygutę.
Kelione Per Norvegija ir Švedija, čia rasi reginius, kur saulė
tarp rublio kurso Ameriko No. 117. šviečia
kasų skyriai būdavo prie di
vidurnaktyje............................................................................................... 50
medžiagiškų pašalpų. Soci Ir, ar atsako už juos val dėsnių fabrikų ir mokyklų.
118. Senojo Svieto Stebuklai ...................................................................................50
je ir Rusijoje, tai labai ma- No.
2.
Daug
yra
visokių
bend

No.
119.
Ypatingi
Senojo Svieto Reginiai ................................................................. 50
alistu* ir laisvamaniuA- Keno- džia? O taip gi kokius nuo
No. 120. Vestuvių” Skambalai, čia rasi juokingų reginių kaip jaunuolis
Nevisada vienokį procentų rovių ir yvairios jų siste **
per leidžia daugybe nelaimių suradimo pačios....................................... 50
slioje nedaug, nes čia žmo šimčius moka?
121. Prancūzė Virėja ir Meilės nuotikiaijuokingi.......................................... 50
jos mokėdavo. Japonų ka mos Rusijoje. Tankiausiai • 4. Nėra ko bijotis užsmau- No.
No. 122. Naminiai Gyvuliai Juokingi............................................................................. 50
nės nemenkai apsišvietę ir 3-a Ar Amerikos dolerius
No. 123. Patvlrke Vaikai Juokingi.
................... ■...................................................... 50
rės laiku jos mokėjo 4 nuo pasitaiko dvi sistemos. Ak124. Automobiliai Per Ne\v Yorko Miestų. .....................................................50
mėgsta skaityti naudingus parsivežęs į Petrogradu, ar
gimo klausinėjant apie ban No.
No. 125. Kelionė Skersai Pilnumos Ritualų ......... ....................................................... 50
šimto, paskui sumažino ant cijinė bendrovė ir UžsitikėNo. 128. Ant Dėdės Šamo Kariško Ldivo Aplink Pasauli............................... 50
laikraščius ir knygas. La ba į kitą didmiestį gali iškų
sistemų.
Kurie
smaugia
No. 129. Gudrios Merginos. Labai Juokingi...............................................................50
3.60, paskui ėmė nemokėti jimo Bendrovė. Akeijinė
No. 180. Kanada ir jos Kulnai ..................................................................................... 50
biausiai čia prasiplatinęs kcist ant rublių? Ir, ar ru
No. 131. Prancūzų-Anglų Karės paveikslui............................................................. 50
žmones, tie apie bankus nie ,No.
nuošimčio už nepilnus mė Bendrovė yra
brangus
132. Voketijos Kares reginiai................................................................................... 50
“Draugas” ir “Darbinin- blio kursas ten nėra augš138. Italų Karės reginiai. . ....................................................................................... 50
ko neišmano. Daugiausiai No.
nesius skaitidamas tuos nu dalykas.
Jų
užsimoka
No. 134. Didieji Dėdės Šamo Karės Laivai............................................................... 50
kas.” Prie girtybės ir gi |(lf
No..
135. Dėdes Šamo Kareiviai........................................................................................ 50
snis, negu čia Amerikoje? ošimčius tik nuo 1 mėnesio vartoti tik tenai, kur pini apie bankus galėtų papasa
nedaugiausiai linksta keno- Atsimenu da prieš karę
Kiekviena Serija turi 2-5 Paveikslus.
dienos. Šitai karei užėjus gai eina nemažiau kaip šim koti Brolių Vailokaičių BenPrisiuntinio lėšas mes apmokome. Pinigai galima siusti išperkant moshiečiai.
,
ncy order. Mažiaus dolerio krasos ženkleliais.
Didžiosios Lietuvos lietu- jos vėl pakėlė savo procen tais tūkstančių. Mažesniems drovės
Užsakymai išpildomi ta pačia diena, kada gaunama laiškas.
darbininkai-inteliDarbai čia eina gerai, ,viai Amerikiečius kviečia
Adcsuokite
.*
tus iki 4.
tikslams yra užsitikėji- gentai, Vilijos savininkai.
Didžiausia Kenoshoje skai-l^ f,(-vynę.N„rintlįetuNE W ERA SALES CO.
toma odų dirbtuvė. Jojo no- ;vius ; tc
pakvicst visų Atskiras asmuo tose kaso mo bendrovė (tovariščestvo Kauno Lietuvių Banko
na
vierie).
Už
užsitikejimo
mažai dirba ir mūsiškių.
pi
mokgt užtifai, se viename mieste gali turė
žmonės ir kiti. Turint žymų 6329 So. Fairffefd Avė.,
Chicago, III.
ti tiktai iki 1000 rublių, o bendroves viešpatija nieka pluoštų pinigų, galima bu
4
naneioms sąlygomis jų pini
įstaiga gaili laikyti taupia- da neikiek neatsako ir į jų
gus parkviest. Aš žinau dau
tų patekti net į valdybų ko 3
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
moje kasoje iki 3000 rb. Ka veikimų beveik nesikiša.
CICERO VYČIŲ SUgelį atsitikimų, kad lietu
kios
nors
finansinės
lietu

da atskiro asmens indėlis Akcijinių draugijų veiki
»•
SIRINKIMAS.
i Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį
viai čia Amerikoje pinigus
vių įstaigos. Neprošalį butų
palikę, o pasiėmę kelionei pasiekia 1000 rub., tai jis mų viešpatija kontroliuoja, susižinoti su žmonėmis, ku
“ŠVIESA”
Kadangi tmciadienyj, 13..iavo j Liotuva
ižiur6t turi arba pinigus atsiim bet už jų Nuostolius ir indė rie šičia Amerikoje rengia
birželio, musų paradinė h. a
jci Rtiks apsi_ ti, arba už juos pirkti ko
lius neatsako Tiktai tokias Žemės Bankų Lietuvai. Ap E kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
svetaine bus užimta, tai vy gyvent. 4 Parvažiavus klau kių nors procentinę popie,
šviesos pydyti kelia
.
.
garsinimus Tamista rasi
akcijines
draugijas
Viešpati
čių kuopos susirinkimo ne sinėt apie bankų sistemų, a- rų: Jei' kas įrats nežinodavo
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
“Darbininke” ir kituose lie
ja
gvarantoja,
kurių
turtų
gaus pažangumų.
bus šiandien. Susirinkimas pic nuošimčius ir apie val kokių procentinę popierų
tuvių
laikraščiuose.
Tų
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės S
įvyks ryt, ketvirtadienyj. džios kontrolę iš vienos pu pirktis, tai Taupiamosios žada išpirkti, paviždžiui koįstaigų
veda
išmanantieji
ir
reikalais.
Prašau Cicero vyčių nepa sės baugu, kad neužsmaug Kasos valdyba pirkdavo kio-nors geležinkelio bend
užsitikejimo
verti
žmonės.
“
ŠVIESA
” kainuoja metams tik 50 centų.
miršti šio pranešimo ir skai tų, o iš kitos pusės net ir Sodiečių Žemės Banko la rovę.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
tlingai atvykti susirinki gėda, kad tokis buvolas va pus. (Krestjanskii Zcmel- Neteko girdėti, kad vieš 5. Rusijos valdžia iki šiol
imdavo
po
15
rublių
už
nij Bank). Kiekvienas 100 patija butų apribojus indė
mam
„<■
žinėjęs po pasaulį nieko ne
“ŠVIESA”,
30 gegužio musų kuopon žino. Ir man vra žinoma, rublių lapas atnešdavo 5 r. lius į bankus arba šiaip pri kiekvienų pusmetį nuo žmo 3
Waterbury, Conn. 3
instojo sekantieji nauji na kad keliolika lietuvių grįžo palukų į metus. Taupiamo- vatines draugijas. Gailimą gaus išgyvenusio užrubežy 5 46 Congress Avė.,
je daugiaus dviejų mėnesių. KuiuiiiiiHiHiiHHiiiiiHiHnHnunHHiiiiiuiuitiniinniiiiiiiiiiHinrmiiiiiiiiiiniiiiiiB
riai:„ Jonas Greitjurgis,
. ,r .. O .atgal į Ameriką vien todėl, ji Kasa apsimdavo tuos la dėti kiek tik turi pinigų net Tat išeina 30 rublių į me
pus daboti, nukirpti jų ku ir į Viešpatijos Bankų, arba
na
Kurtinaitė ir Marijona
. i •• ..................
J
kad jie bijojo pinigus su.................
KĄ ŽMONES SAKO
ponus ir įrašyti į savininko jo skyrius. Mat yra skirtu tus. Suvųlkų gubernijos iš
Girjotaitė.
kišt. 5-a Prie to‘ da senoji
eiviai
moka
5
rubliais
dau

Dumšiškis. Rusijos valdžia už kitus knygutę.Už įrašytus į kny mas tarp Taupiamųjų Kasų
<b
Apie P. Mulevičiaus išleistų knygelę
giau Už kiekvienų pusmetį.
gutę
kuponų
pinigus
tauir
tarp
ViešpatijosBanko,
prabiltus metus imdavo po
“PATARLĖS ir IŠMINTIES GRŪDELIAI”
piamoji Kasa mokėdavo nors ir tos ir tas viešpatijos Tokiu btidu suvalkietis, iš
DETROIT, MICR.
20 rublių, o kadangi tokis,
GABUS MUZIKAS, ĮŽYMUS VISUOMENĖS VEIKĖJAS,
buvęs Amerikoje 5 metus,
kuris turi pinigų yra nebu procentus kaip ir už kitus nuosavybė ir už abiejų in turi užmokėti 200 rub., o
VYČIŲ AUKLĖTOJAS, RAŠO:
' Ketvirdadicnyje, 7 birže vęs Rusijoje bent keliolikų padėtus joje pinigus. Tau dėlius atsako viešpatija
Gcrb. P. Mulevičius,
lio, L. Vyčių 79 kuopa laikė metų, tai jam atseina mokėt piamosios Kasos yra Rusi Viešp. Banka moka mažes Kauno arba Vilniaus guber
Chicago.
Malonusai:—
pirmą mėnesinį susirinki pusėtinas pluoštas pinigų. jos Viešpatijos įstaiga, to nius nuošimčius negu Tau- nijos lietuvis tiktai 150
Už knygutę “Išminties Grūdeliai” tariu Tamstai miomą, kuriame prisirašė prie Tokis tat nuspjovęs ir grįž dėl Viešpatija už jas ir atsa piamoji Kasa. Privatiniai rub. Jau seniai ketinama tas
mokestis
panaikinti,
bet
iki
širdžiai
ačiiĮ.
Reikia pripažinti, kad tai yra rinkinėlis pui
ko pilnai. Netiesa, kad inde bankai karės metu Rusijo
kuopos 6 nauji nariai. Pir ta jieškot liuosybės.
kesnis,
negu
tikėtasi.
Musų neturtingoj literatūroj “Išmin
lis žūtų už neėmimų proccn- je mokėjo 5, kartais 51/} šiol dar nepanaikinta. Gal
miausia tapo perskaityta
ties Grūdeliai” bris tikrai gražus papuošalas.. Teikis Tamsta
papuošti “Išminties Grūdeliais” musų naujos Vyčių 79 kuopos
t Težuva tik nauda iš pro nuošimčių. Bet ne visada. naujoji Rusijos vyriausybė
protokolas, kuriame buvo 6-a Atsiradus Lietuvoje
I knygyną, už ką siunčiu 25c.
padarys
jam
galų.
cento, kuris nebuvo savo Rudenyje 1915 m. labai ma
pažymėta praeitų savaiti
'..............
A. Aleksandravičius,ctaoishrdlucmfwyp
•
A. Aleksandravičius,
narni
užsitikėt
įstaigomis,
Jaiku
atimtas
ir
įdėtas
į
kny
nių susirinkimų nutarimai.
žai mokėjo. Bankas ‘Gredit 6-a Geriausias pinigų už
180
Curdoni avė., Dctroit, Mich.
Paskui vienbalsiai tapo nu- i kurias rodydavo dėt pini- gutę. Pavyzdis paaiškins. Lyonnais” tada nieko ne tikrinimas yra savo paties
(Dabok sekančiame numeryje, ką kiti apie tai sakys)
tarta sekmadienyj, 10 birž., &us* Bet Lietuvis buvęs A- Taupiamoje KasojelOO rub. mokėjo už indėlius, teapsi- sumaningas darbštumas. Asurengti savųjų išvažiavi-,inei^koje ir per prigavikų pralaikiau 2 metu. Po dvie- imdamas tik dykai padaboti merikoje yra gera proga
Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta keliolikos
mą į miškų (Palmcr Park). j koštuvų kelissyk išsisunkęs jų metų atsimu 108 rub. Jei pinigus. Atsiimti indėlį iš išmokti kokio nors meno
dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. krasos ženkle
Užkandžiam s tapo sudėta nenori ^t užtikinčiu, bet bučiau pirmųjų metų pabai privatinio arba iš viešpati (amato), arba pirkly bos.
liais šiandien adresuojant:
“Draugas”, 1800 W. 46th St., Chicago, UI.
nemažai pinigo. Juos apsi-,llor^ ^ut užtikrintas,
goje atsėmęs 4 rub. procen jos banko labai lengva, rei Turint savo skatikų gali
ėmė pagaminti vytės. Už-j Todėl tie, kurie trokšta, tų, ir įrašęs juos į knygutę, kia nusinešti savo indėlių ma tų patį dalykų užvesti
Ten labai rei
sibaigus svarstymams sekė kad ta gyvoji Lietuvos jie tai antrais metais nuošim kningutę ir pasakyti, kad Lietuvoje.
du klemacijos.
Deklemavo1 ga grįžtu atgal į Lietuvą — čiai butų ėję už 104 rub. tai nori atsiimti. Sunkenybių kia piklių ir pramonininkų.
p. Gustaitis ir dvi mažos turi pasirūpinti apie jų tur- gi bučiau gavęs antrais me buvo pridariusi tiktai karė. Kitokio užtikrinimo mes ne
tais 4 r. 16 kap. Tų pridėjus Jos pradžioje viešpatija ap galime duoti. Jei Lietuva
mergaitės. Pabaigoje sekė tų.
lietuviški šokiai ir žaislai,!
Su pagarba
prie 104 r., turėčiau 108r. 16 garsino taip vadinamų mo- gaus savistovybę, arba nors
kap. kitaip sakant už neat- rotorijnmų, kad žmonės ne autonomijų, tai jai daug
kuriais vadovavo p. A. Alek1
Kaplys,
Akiniai prašalina ncsmngnmų, kada Moksliškai lieka Pritaikinti.
Tada bus
sėmimų procentų į laikų atsiimtų susyk visus pini reikės pinigų.
sandravičia. Pribuvo ir kun.
ATSAKYMAS.
Paveikslas parodo, kaip stiklas atvaro šviesų | reikalingų vietų.
Norėdhmas tinkančiai akinius nešioti — kreipkitės pas K. Nurkait|.
naudinga
dėti
pinigus
į
Lie

gus,
kad
bankai
neliktų
be
prastojau
16
kap.
Skrypko. Tuomi ir užsibai- Apie piniginius dalykus
llibaigtan akių mokslų Northern Illinois Colegijoj.
tuvos
autonominį
arba
valsskatiko.
Morotoriumu
rem

Nuošimčiai
ir
suma
žūva,
gė linksmas jaunuomenės labai sunku davinėti nuoK. NURKAITIS, OPTH DR
susirinkimas.
dugnių paaiškinimų. Ypač jei kas padeda į Taupiamų damiesi bankai išdavinėda- tijinį bankų, kuris beabėjo,
1617 N. Robey Street
Prie to dar reikia pažy sunku išdavinėfi viešai savo jų Kasų pinigus be savo ran vo indėlius (ti£tai dalimis. mokės gerus nuošimčius,
Tel Humbold 4(lli
Prie MIK-aukee Ir North Avė.,
mėti, kad Detroito'kataliki nuomonę apie veikiančias kos parašo, arba jeikas įnir Iš *a>fti|inių ir’iš'užsitikė- nes pinigų bus reikalinga
škasis jaunimas vra darbš- finansines įstaigas, kad ne šta nepažymėjęs kam jo in jimo bendrovių atsiimti pi Bet nuošimčiai be darbo nle
tus ir veiklus.
Gaila tik, pakenkus joms. Iš kitos pu dėlis gali būti atiduotas Ši nigus labai sunku. Tam yra kada negali būti dideli. Ge
kad iki šioliai čia nebuvo s£s negalima kenkti nei kla- tame antrame atvejije gimi du budu: pirmasis tai yra riausia yra į Lietuvą par
vietinės Liet. Vyčių organi- j „siunčiam. Todėl kartais at nes gali atsimti indėlį, bet parduoti savo akcijų, arba vežti netik savo pinigus,
žari jos.
,
, seina nepergiliai leistis į tiktai per teismų. Nežinau savo pajų (t. y. indėlio raš- bet prie jų it savo mokėjiAršketėlis.
smulkmenas. Beto, mes dartiems tai painus dalykas. tų)j Pardavimas frifcteoBomų ir norėjimų! dirbti.
APIE PINIGUS.

Stereohopiski Paveikslai

PASISKELBIMAI "BflAUGE" ATNEŠA
6EIU PELNį.

Sereda, biri. 13 d., 1917 m.

"DRAUGAS”

P-AS V. RUTKAUSKAS 'rupijoje (Northsidėje) 1644 St.) vienu doleriu pabaudos Dabar 20 tų jaunų vyrų įs-,^^
“ŽVIRBLIS”
BAIGIA ADVOKATO ‘Wabansia Avė., Apveizdos už rukimą papirosų teismo tojo kariuomenėn. Katedros
1 Dievo parap. (prie gatvių salėje, Kuomet nuteistasis klebonas kun. Pr. Galfillan
MOKSLUS.
LIETUVIAI I
pasiskubinkite
užsisakyti
18-tos ir S. Union Avė) p. ėmė teisinties, kad jis ne džiaugiasi savo parapijie “ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraiVakar gavome pranešimą, Česnulevičiaus prakalbos į- matąs jokio parašo, uždrau čių drąsiu patriotiškumu, tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams prekad gerai žinomo musų vei vyks 25-tą d. birželio, At džiančio rūkyti tai teisėjas bet nusiminęs, kad likusių kiuoja tik 1 doleris.
kėjo gerb. Dr. A. Rutkaus eityje komisija praneš kur nubaudė jį ąutru doleriu. maršelgų neišteks taip gra
“ZVIRBUS,”
žiam
kaip
iki
šiol
vi
sako
su

bus
galima
gauti
svetainę.
ko brolis, 15 birželio, gaus
242 W. Broadway,
::
So. Boston, Mass.
Trečiadienis: 13 birž. šv. dipliomą iš IVebster Colle- Labai butų pageidaujama,
PRAŠO NEGERTI
tvarkymui.
Antano iš Padvos. Jis buvo ge of Law. Dipliomų intei- kad kuopos pasistengtų su
DEGTINĖS.

1
v
g
p
«
I

g
8
B

didis pamokslininkas: at kimo iškilmės invyks vieš rengti programą kiekvieno
Pajieškojimai. f
— — — naujino doros ir dvasios gy butyje La Šalie, kambaryj, je-kolonijoje, kur tik kalbės Moterų Komitetas ginti
I
venimą Italijoje; mirė 1231 vadinamame Red Room, gerb. svečias. L. D. S. Chi šaliai kreipėsi į visus Chica Pajcškau Prano ir Viktoro Počių
paeina iŠ Rkrisncmiinės parap. Rasei
nių pav. VensloviSkiu kaimo 3 me
I
cagos apskr. išreiškia pa gos kliubus su prašymu pa tai
Ketvirtadienis: 14 biržei. 7:30 vai. vakare.
Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagojc
atgal gyveno Chicagoje turiu
į
eina du kartu | mėneaĮ .
Šv. Bazilijaus Didžiojo, vy i Taigi, lietuvių advokatų geidavimą, kad visos Chica- liauti davinėjus degtinės svarbu rolkalų.
Pranas Petraitis
Chicago Iii.
i
Moterys savo 2231 W. 21 PI.
skupo, Bažnyčios daktaro. skaičius padidės dar vienui gos kuopos prisidėtų prie pietums.
2
Rašo
apie
tikėjimo
dalykus,
paduoda
žinią
iš
katali
Jis buvo vienas iš keturių nariu. Didžiai darbštus p. šių prakalbų rengimo. Nu atsišaukime pažymi, kad PaieSkau savo tikro Brolio Juoza
...
i
po Bičkaus, paeina iš Vilniaus guh.
kų
visuomenės
gyvenimo,
duoda
atsakymus
į
visokius
C
didžiausių Krikščionijos ra Vincentas Rutkauskas besi tarta, kad prakalbų rengi grudai, iš kurių įdirba deg Trakų pavieto, Ketaviekų parap.
3 metai atgal kaip
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
štininkų. Savo turtus išda mokindamas drauge dirbo mo komisijos nariai susiži-, tinę, gali būti pasekmin- KerešvicnųKaim.
gyveno Bontlein, Pa. o dabar neži
noję apie salę tuojaus pra giau sunaudoti, juo labiau, nau kur gyvena. Kas žinotų, meld
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio •- 5c. •
lino pavargėliams, pirmuti ir p. Olševskio banke.
žiu pranefiti sekančiu adresu.
neštų
apskričio
raštininkei
Miss Amillja Biczukė
kad duonos stoka visur kas
Agentams nž metinę prenumeratą duodame 30c., už R
nis parašė įstatus vienuo Naujam
teisininkui
970 McKinicy Avė.,
Detroit, Mich
,
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,
.
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.
v
.
Ip-lei
M.
L.
Gurinskaitei
pavienius numerius po 2c.
liams. Mirė 379 m.
‘‘Draugo” rcdakcųa kuostr^^ Auhum
w kart skaudžiau jaučiama.
Afi Petras Grikšas paieškau Igna
Adresas:
$
co Stravlnsklo.
15 metų jis laikė
dingiausiai lmkia lainun-., ,
,.
. .... . ..
restarauna Chicagoje, ant 63 ir Hal.
°
.
.
.
..
.
vi
but
galima
paskelbti
laik“TIKYBA IR DORA”
|
MAJORAS DAR NEPER sted St. Po tam prasišalino ir da
DIEVO APVEIZDOS
giausios kloties naujame uz 1
bar nežinia kur randasi. Kas pra
.raščiuose.
Tose
vietose,
kur
KA LIUOSYBĖS PASKO neš apie ji gaus brangių dovanų.
PARAPIJA.
1631 W. North Avė.
Chicago, III. ’
siėmime.
dar nėra L. D. S. kuopos,
PETRAS" GRIKSAS,
g
LOS
OBLIGACIJŲ.
1430 — 48bh Court,
Cicero, III.
Malonu pažymėti ir tas, nutarta kreiptis į gerbia
Kas nori ganti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos S
Pėtnyčioj 8 birželio, 9:30 kad naujasai lietuvių advo
| ženklelį.
J
mus vietinius klebonus. Su Nors visi miesto viršinin
REIKALINGA.
rytą Dievo Apveizdos para katas yra vytis.
sirinkimas tapo uždarytas kai jau nusipirko po geroką
pijos dvasiškija su kaikue
pluoštą Liuosybės Paskolos Vyčlų Draugas — katras mokyit
riais kunigais svečiais išly PAVYZDINGA DRAU su malda.
vakarais jaunuomenę, o šventėse Sv.
Phone Yarda 2721
Pirm.
S.
A.
Daunoras,
obligacijų, bet pats miesto nišlų chorų. Gulėtu gauti atsakan
dėjo iš namų a. a. Petrą
GIJA.
mieste, o prie to nuo vy
DR. J. JONIKAITIS
M.
L.
Gurinskaitė.
majoras Thompson dar ne tičių darbų
ir choro extra (eigos. Atsišau
Malinauską. Nabašninkas
GYDAU VYRŲ. MOTERŲ
kite katras iš dudorių ant sekančio
nusipirko nei vienos obliga adreso:
buvo 74 metų senelis, kuris Jaunų merginų draugija
IR VAIKU LIGAS
LIETUVOS VYČIAI,
3315 S. Halsted st.,
visą savo ainžį uoliai darba vardu Nekalto Prasidėjimo VYSKUPAS MULDOON cijos, neatsižvelgiant į tai, C-o Rov.
Ignatius Abromaitis,
Braddock, Pa. Mokykis kirpimo ir designing «
PASILIEKA ROCKkad jis yra labai turtingas ,726 Talbot avė.,
CHICAGO. ILL.
vosi kaipo katalikas. Kol Šv. Marijos Panos prie Šv.
Tuojau
reikalingas
vargonininkas.
vyriškų
ir
moteriškų
aprėdalų
«~-»*»***»*»*<***«*»^*^
žmogus.
FORDE.
buvo sveikas vargonininka Jurgio parap. (BridgeporAlgos $60.00 ir lneigos. Reikia zaDidėji Chicagos bankai, kristijonautl. Geri vargonai. Kreip- Musų sistema ir ypatiškas
vo; kad apsirgo dusuliu, pa to) 3 birželio susirinkimo
mokinimas padarys jus žino | DR. PAUL M. ŽILVITIS |
gelbėdavo kiekviename rei nutarė paaukoti į Tautos Chieagoj gauta žinia, kad kaip praneša angliški laik- ties pas REV. J. MISTUS,
vu į trumpą laiką.
Elsworth, Pa.
S*
kale kiek galėdavo. Ta liga Fondą Lietuvai sušelpti 25 Jo Augštoji Malonybė vys raščiai, taipo gi dar neprisi
Mes turime didžiausius ir *
Lietuvis Gydytojas ir
Reikalauju gerų atsakant) vargo
Chirurgas,
įj
kirpimo-desiguing S
nabašninką vargino per 30 dolerius. Tame pačiame su kupas J. P. Muldoon, se dėjo prie Liuosybės Pasko- nininkų
mokant) vesti chorų Ir mo geriausius
kyti
vaikus.
ir siuvimo skyrius, kur mes
3203 S. Halsted St.,
Cliieago g
metų Paskutinius trejus sirinkime taip pat tapo iš niau buvęs Chicagos arki-Įlos.
KUN. J. JONAITIS,
S
Tel. Drover 7179
Omaha.
Neh.
suteiksime
praktišką
patyri

metus jisai daugiau gulėda klausytas pranešimas apie diocezijos sufraganas, pasi
mą kuomet jus mokysitės.
vo negu vaikščiodavo, bet pastarojo vakarėlio pasek liks po senovei Rockfordo PRASIDĖJO “MEDŽIO
Elektra varomos mašinos
KLĖ.
vis-gi darbavosi. Prieš mir mes. Pasirodo, kad gryno vyskupijos G anytojum.
musų
siuvimo skyriuose.
Atidarymas naujoj vietoj
Tai Dr«v*r 7049
Nesenai
buvo
pasklidusi
Jus
esate užkviečiami ap
siant pabaigė versti iš len pelno liko $100.15. Šiuos
Dr. C? Z. Vezelis
lankyti ir pamatyti musų mo
kiško V. Jėzaus Širdies pa pinigus nutarta atiduoti sa oficialė žinia, kad minėtasai Užsiregistravimo laikas
Laikrodžiu Movės.
LISTVVM DKNTI8TAB
pasibaigė. Dabar.. poli- , Turėsiu dideli Išpardavimų atlda- kyklą bile laiku — dieną ir
maldų vadovėlį. Nors nelen vo parapijos naudai. Ši Rockfordo vyskupas kelia jau
...........................
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak
vakarais
ir
gauti
speciališkai
ir įvairus slaptieji vai- ryme naujoj vietos.. Vlslui, kaipo
Nadėliomia pagal sutarimų.
Bet eija
gvas Chicagoje gyvenimas, draugija taipo gi ketina su mas į Los Angeles.
’
. 1
j
naujoje vietoje parduosiu piginus, pigią kianą.
4712 B«. AaUaW Ava.
Rockfordo diocezijos kata dziOS agentai pradės gaudv- kaip tik galima, tat yra už tiek, nž Patrenos daramos pagal Ju- J
ypač paliegusiam žmogui, rengti
»rt 47-toe gatvė*
rudenyj
vakarą,
ku
įvi niuunvj
v<m<tią, ku- ...
v
. .. ,.
klek aš pats pirksiu, kad tuo nauprašant augstieji ti neuzsiregistravusius vv-joje vietoje užganėdinus kiekvienų, sų mierą — bile stailės arba ’
teeinus a.a. P. Malinauskas rio pelna paskirs Šv KaTaigi, kam tik didžio, iš bile madų knygos.
j ŪllIlŪlillIlIlimtIllllllllllllllllllllllllIlllIĮĮ
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t»„
tarp 21 ir 31 metu am- kuris Ilk ateis pirkti.
viena savo sūnų išleido inži zim'iero vienuolynui.
ko reikalinga 19 auk
Nu bažnytiniai viršininkai Ry
sinių, sidabrinių ar J* Fi
trSI?ICQ^i’ per.dė*ini3’ I JOSEPH C. W0L0N §
nierium, o duktė eina mok tarta surengti išvažiavimą į me atmainę savo nuspren ti aus. Sakoma, kad Chica
kitokių daiktų, malo
118
N. La Šalie gatve
=
nėkite atsilankyti pa,
dimą ir tokiu budu vysku goje keliolika šimtų vyrų
~
LIETUVIS ADVOKATAS
prieš City Hali
slus Nazaretiečiu augštc- laukus 25 birželio.
mane, ir jus persitik
S Kamb. 324 National Life Bldg. S
Kambarys
416-417
pas
Muldoon
pasiliko
seno

nenorėjo
registruoties
'
pas

rinsite, kad nei vie
snėje mokykloje. Dievo Ap N. P. Šv. M. P. draugi
29 So. LaSalle St„
~
name auksinių daik
kirtu laiku. Kuriuos iš ju
je
vietoje.
Sakoma,
kad
tai
S Vakarais 1566 Milwaukee Avė. “
tų
Store
ncgnllt
gau

veizdos parapijos kunigija jos korespondente išrinkta pirmas toks atsitikimas ka sugaus varu užregistruos ir
Central 6390
ti piglaus, kaip pa,
Dr. S. Biežis
mane, nes aš norėdamas nžganėdln
Rasidence Humbold 97
~p-lė
M.
L.
Gurinskaitė.
ir kaikurie svečiai kunigai
tl, naujoje vietoje atsilankant, tai]
Gydytojas ir Chirurgas
talikų
Bažnyčios
istorijoje.
dar
gal
teks
“
gauti
veltui
=
CHICAGO, IL.
pigiai viskų parduoda.
Ofisas 2359 S. Leavitt St.
išreiškė nabašninkui pagar Patartina ir pageidauja Bent taip mintija “Dzicn butą.”
Taipgi, Jeigu
’
uiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?i
Valandos 4—-6 ir 7—9
ma, kad Šv.Jurgio parap.,
kam reikia aki
Tel. Canal 3877.
bą iškilmingomis laidotuvė lietuvaitės visos rašytųsi nik Chieagoski.”
nių dėl skauda
vrrsTrrharrvYYYvn mrra
mų akių, tai a_____
mis. Po egzekvijų gedulin prie minėtos draugijos ir
Katalikų katedros baž teikite pas mane, o aš Jums prirink'
siu akinius kuogeriaitsia.
FARMOS!!
FARMOSH
F. P. Bradchulis •
TEISME RŪKĖ.
nyčioje mieste St. Louis iki Taipgi nžprašaii visus senns savo Parsiduoda
gas Mišias laikė klebonas kad • skaičius jos narių di
Didžiausioje
Amerikoje
kostumerins J naujų vietų ir meldžiu,
šiol buvo 30 maršelgų (švei- kad ir nnt tolinus mane renitumėt, Jetuvių kolonijoj, kame yra 380 Lietuvis Advokatas
kun. Krušas, dijakonu buvo dėtų šimtais.
Linkėtina
Puikiausioj
ATTORNET AT uAW
kaip pirminus, o aš iš savo pusės Jetuvių apsigyvenusių.
Scottville, Mich.,
kur įį 105 W. Monroe. Cor. Clark St.
kun. Kloris,
subdiakonu. Nek. Pras. šv. Marijos Pa Skerdyklų apskričio teis- eorių). Jie mokėdavo viską stengsiuos kiekvienų nžgnnėdluti. Pit apielinkėje
apsigyventi. Cio- > Room 1207 Tel. Randolnh 6598.
mo teisėjas Barasa nuteisė
v. ...... . . ... minus aš gyvenau: 225(1 W. 23 st. kraštasyralietuviams
Farmerių Draugystė, yra
kun. Paškauskas, o apeigas nos draugijai taip pat pa Julių Sumų (1508 W. glstĮs™™i ir dailia, sutvarkj-ti. dahar-gi persikėliau f naujų vieta — nais
CHICAGO. ILL.
2128 W. 22 St., tarp Leavitt ir Hoyne ietuviška parapija. Todėl kreipiamės S
sekmingai
darbuotis
ir
at

Jue, kurte norite turėti geresnį gy
avė., prie pat didžio teatro.
Kiek
vedė kun. Albavyčius. Cho
Oyv.: 3112 S. Halsted
vienų užprašau atsilankyti | naujų venimų pirkite pas mus farmas, kad
eityje neužmirštant, Bažny
Telephone Varde 2390
suToaniOA
J|
snjauu
busią
inoiuniąiuS
vietų.
re pribuvo kun. Serafinas
i i tos kolonijos išprašyti. Mes turime
čios
ir
tautos
reikalų.
iš ji.i suėmę jų farmas Ir norime jas
ir kun. Ežerskis. kun. M.
P. Miller
parduoti, lurime didelių ir mažų farReport.
Krušas ir pamokslą pasakė
2128 West 22nd St.,
Chicago, III i,ių, gyvuliai, mnšinos ir kiti reikalin
Telefonu McKInley 6764
gi daiktai prie ūkio. Duodame aut išDR.
A.
K.
RUTKAUSKAS
bažnyčioje. Nabašninką nu
mokesčio. Norint gauti daugiau infor
Tik kų aplaikemė siuntinį iš Europos puikiausių rožončių įvairių
GYDO VYSOKIAS LIGAS
LIET. DARB. SĄJUNGOS
nutrijų rašykite mums,
o gausite
spalvų.
3491 9». Rntara ll»U.
kinpes «. 19 ptrit
lydėjo į kapines ne vien kle
gražų kataliogų ir mapn.
APSKRIČIO SUSI
Llffonln
Priėmimo
Valandos:
| Vyrišky Drapuny Bargunts |
bonas, bet, ir kun. Serafinas
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
anton kiedis,
r.’tn meta nuo R iki 10 valandos po pieta
RINKIMAS.
n-jo 2 iki 4 ir vakAre 7 iki 8^0.
Reikalaunant paminėkite kokios
su Albavyčium. kun. Serafi
Peoples State Bank Bldg.,
Sventomis'dienomis'ift ryto (-10
Nauji, neatimti, daryti ant į
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.
užsakymo siutai ir overkotal, e
spalvos pageidaujate. Lenciugebs
nas ir pamokslą pasakė. Vi Birželio 10 d. 1917 m. bu
Scottville, Midi.
& vertė* nuo 930 iki 950 .dabar &
ir kryželis storai auksuoti kaina
parsiduoda po 919 Ir 25 doL
sos tos iškilmės buvo ne už- vo Šv. Jurgio parap. svetai
Nauji, daryti gataviml nuo
su prisuntimų .......................... 75c
pinigus, o už nabašninko pa nėje Liet. Darb. Sąjungos
919 Iki 9>9 alutal ir overkotal, »
nuo 97.99 Iki 19 dolerių.
sidarbavimą Bažnyčiai. Jį Apskr. susirinkimas.
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
Ka
kailiu
.
Pilna* pasirinklmaa
teip-gi pagerbė ir bendra dangi pirmininkas neatvy
pamuštų ovarkotų.
liai. Storai auksuoti leneiugclis ir
darbiai vargoninkai, kurių ko, tai į jo vietą tapo pa
Visai mažai vartoti alutal Ir
kryželis. Gvarnntuoti ant 5 metų.
overkotal vertė* nuo 926 iki į
Beptyniata susirinko į šitas skirtas p. S. A. Daunoras,
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25
986, dabar 95 Ir augščtnu. Kei- £
nės nuo 91.60 iki 94.60. Vaišermenis. Jie labai gražiai kuris atidarė susirinkimą
kų siutai nuo 98.00 Iki 97.60.
Valizos Ir Kuperal.
giedojo bažnyčioje Mišiose su malda. Paskui apskri
Atdara kasdiena, nedėllomie
ir ant kapiniu. Nabašninkas .io TOiįtininkč perskaitė
GARBI BANTOB KAVA. JjjIr vakarala
paliko našlę, dvi dukterį ir laišką, gautą iš Centro. Po
S. OORDOV.
H
Visut parduodama po 28c ir |||Į|
1415 S. Halsted st.,
Chlca«o.
tris sūnūs. Mes tikimės, kad to pradėta tartis, kaip butų
■No. 1437.
po 80c ....................................
^0. 1439. Galama gauti įvairių
Dievas jam duos amžiną at geriau surengti maršrutą
jpalvų karolinis. Kryželiai “Ro
RYŽIAI
COCOA
silsį linksmybėje už jo gy gerb. p. K. Česnulevičiui.
SVIESTAS
Amerikos Liituily Mokykit
Pilku Stalius
rn*i...
Gerlautot (•»»*»man
Goki
”
.
Gvarnntuoti
nnt
5
Hanala
Ran
vą tikėjimą ir gerus darbus. Sumanyta iš kiekvienos
I2>*
vertė*,
fki
Mokinama: angliškos Ir lietuviš
anlygineta 4 g _
u1
nl*. t5rj43c pnratduoda
bent kokis, J /I O
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
kos kalbų, aritmetikos, knygvedye
nl
nrH
1-8.v.
kuopos išrinkti po vieną ytė*. stenografijos, typewriting, pirk
lit nntl
gražioje
dėžutėje.
Puikiausi
dova

lyboe
teisių,
8uv.
Valst.
istorijos,
VIEŠOS MOKYKLOS IR patą, kad sudarius komisiją
ahelnoe Istorijos, geografijos, polltl
ORTB RIDI
’ WCST BIDBYI
1644 W Chkaaeav.
1108 W. 88nd (t.
na delei giminių. Su prisinnti406 W. Blvlaum it.
1871 Mllwankaa sv,
1HM B,ne laland a v.
klnėe ekonomijos, pllletystės. dalliaLIUOSYBĖS PASKOLA. surengti mnšrutą.
Šis su
780
w.
Nerth av*
8064
Ml|wankea
av;
8612
W.
North
a*.
roi/th bidr
rašystės.
2640 IJneoln av. I
mn
............ .. ...................... $2.00
1064 Mllwau.ee av.
1217 8. Halated nt,
sns? Wentworth av
Mokinimo
valandos:
nuo
S
ryto
IMK 8. Haluted at.
1610 W Madl«e« .t,
8427 9. Halated at.
3244 Lincoln ev,
manymas tapo pagirtas ir
3418 N. Cterk 8t.
8830 w Madlasn et.
1818 W. Itth at.
I 4729 8. Aahland av.
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:80 Iki 9:80
SIIMI
Ho.
HalM<-d
HL.
Chicago
III
. Smarki agitacija delei priimtas. T komisiją pate
Liuosybės Paskolos obliga ko sekantieji nariai: Petras
•Noi 1430.
Pboee Ceaei 2118
Uftalankant paminėkite nnmerj ir kokio* epalvoe norite.
Plnigna
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
cijų pirkimo vedama ir vie Varakulis, A. Mureika, Jo
DR. A. YUSKA
galite eiųeti išperkent money order, regietruotame laiške, arba vianAnt Durtf, Lentų Rėmų ir Stegtrln Poplaro.
šose mokyklose. Iš viso iki nas Purtokas, M. L. Gurin
eentiniaie krasos ženkleliais. Adreeuokite:
LIETUVIS GYDYTOJAS
CARR BROS. WRECKING CO.
šiol Chicnginėse viešose mo skaitė ir S. A. Daunoras.
DRAUGAS PUBLISHJV; C< MPANY
1749 S«. MilitM CHICA60, ILL.
__ 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO
kyklose parduota obligacijų Prakalbos pirmiausia bus
1800 W. 46th Street,
(Įhicago, III.
t
COKNK* IMh STRKRT
21 birželio Šv. Mykolo pauž $69,700.

TIKYBA ir DORA

Auksuoti Rožančiai

BANKES
COFFEE
n-rl»n«ln*

40c
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