I
* Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikėties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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UŽGINA SUMIŠIMUS
ISPANIJOJE.

VOKIEČIU ŠALININKAI IŠ
TREMIAMI IŠ GRAIKIJOS
, ■ ■

'

Washington, birž. 21. —

1 ..

NARDANČIOS LAIVĖS IŠNAUJO IMA SMARKAUTI
*

•

Ispanijos ambasadorius S.
Valstijose, Juan Riano, va
kar paskelbė, kad visokios
laikraščiuose garsinamos ži
nios apie Ispanijos blogų
stovį, apie įvykusius ten su
mišimus, esą neteisingos.
Ispanijoje viskas ramu.

\

Anglijos moterįs gavo balsa
vimo teises

MOTERĮS ŠALIES
SOSTINĖJE.

Washingfcon, birž. 21. —

RUSIJA

SUBAN-

Stocl
>, birž. 21. —
Visoj Ri
siaučia strei
kai ir sui
kai. Suomijoje
kareiviai
tai, kas tik
jiems tini
3kvos ir Petli bijosi išvarogrado
žiuoti į save rarus, kuriuos
valstiečiai t ia naikinti.
Pačiam Petrograde 40,000
darbininkų Bedirba. Sakosi,
neturį darbo. Artimiausio
mis dienomis bedarbių skait
lius pasieks'ICO tūkstančių
arba ir daugiau.
. Poperinio nubliaus kursas
baisiai nupurę. Už jį moka
ma tik 20 amerikoniškų cen
tų. Gi pirm tarės buvo mo
kama suvirą;50c. Švedijos
pirkliai, čionai parkeliavę iš
Rusijos, perspėja Švedijos
vyriausybę, kad jinai ne
duotų nieko Rusijai kredi
tan, kadangi jai grųsia
kontrrevoliuėija, gi paskui
seks anarchija ir bankrutijimas.
p >
Karės miaisteris Kerenskii visomisfišgalėmis dar
buojasi RusijoB atgaivinime.
Moka jis kjdbėti ir sugeba
paskatinti vjsns prie išlaikomybės. Bet žmonės apart
gražių žodžtyreikalauja dar
ko daugiaiLV^onos ir tai-

PANAIKINA VISOKIUS
TITULUS.
Londonas, birž. 21. — An

Nuskirta “rekrutavimo savaitė
REIKALAUJA NUSKIRTI ORO DIKTATORIŲ

glijos karalius pareikalavo,
kad Anglijoj viešpataujan
čios dinastijos visi kunigaik Vyriausybė stoja kovon prieš t rustus
ščiai atsižadėtų visokių vo
kiškųjų titulų ir pasivadin
WILSONAS NUSKIRIA VYRIAUSYBĖ IMS NAtų angliškaisiais.
NAUJA PRANCŪZIJOS
MINISTERIJA.

REKRUTAVIMO SA
VAITĘ.

GAN TRUSTUS.

Washington, birž. 21. —
w
v v
.
Washington, birz. 21. — Suv. Valstijų kabineto po

_
v.
,. v
-r,
i Vakar prezidentas Wilsonas sėdyj nutarta imti na gan
Paryžius, birz. 21.—Pran-I.v,
r
■■ ,
... . . . ,
.
išleido prokliamaciių, kurių- visus trustus ir spekulian
cuzijoje įsteigta nauja nar-1.
,. .
.
,
. . ja nuskina “rekrutavimo tus, kurie vvriausvbei už
dancių laivių reikalu minis-r
., ,,
v. , • v
..
. * ..
\ v. . savaitę” nuo šio birželio 23 prieinamas kainas atsisako
tenja. Ministerijos virsimu- .. . *
pristatyti maistų, anglis, ži
,
•*
...
d
, ugi 30 dienos,
ku nuskirtas admirolas ..
. .
. ;
Reguierei
kanuomenei balu ir kitokių karės medžia
Merveilleux du Viguaux.
yra reikalinga tuojaus 70,- gų. Toms visoms prekėms
000 kareivių. Todėl kariuo kainas nuskyrė federalė
KODĖL AMERIKA
menėn įstoti kviečiami lais- prekybos komisija, bet trusKARIAUJA?
vanoriai nuo 18 ligi 40 metų tai ir spekuliantai tos ko
amžiaus, nevedę ir nuo ku-[misijos parėdymo- nenori
Washington, birz. 21.
rįų nepriklauso kitu asmenų klausyti.
Valdiškoji komisija infor- !priguimybė.
Todėl kabinetas nuspren
niuoti viešųjų opinijų sumadė, kad šitam atsitikime
7
•
•
niusi išleisti pamfletų var NORIMA PAGAMINTI
prezidentas turi pilnų teisę
du: “Kaip karė atėjo Ame 100,000 LAKSTYTUVŲ. paimti vyriausybės kontrorikon ir kodėl Suv. Valstilėn visas anglies ir naugių
jos stojo karėn.” Pamfletas, Washington birž. 21. - kasyklas, žibalo versmes,
bus su tautiniu spalvų aptav šlan(Jie k()ngreso žcm(,snio. liejyklas, cemento dirbtu
symu. Sakoma, jogei tai bu- jo buto militarinių reikalų
ves, sandelius su javais ir
si, išleista įvairiomis kaltai- įomitctas svarstys 8nmanvl
krautuves su valgomais pro
mis ir praplatinta gyvento ,mų, kad Suv. Valstijos šitai
duktais. Paskui už visas tas
jų tarpan
. karei pagamintų šimtų tuk- prekes bus nuskirta prieina
Sulyg reikalo, t®ji pati
mos kainos.
komisija paskui išlosiant., šito, reikalauja plačiai šiKas palyti kainų nuskyriir daugiau panašių brošiūrą1
M^zįdentni prisiei-

Čionai atkeliavo 59-nių di
desnių šios šalies moterių
Užgina sumišimus Ispanijoje organizacijų ir kliubų atsto
vės. Jos inteiks vyriausybei
IŠTREMIAMI Iš GRAI MOTERIŲ LYGIATEISĖ savo pienus, sulvg kurių tu
rėtų būt visos šalies mote
ANGLIJOJE.
KUOS VOKIEČIŲ
rims nurodyta, kaip apsiei
ŠALININKAI.
ti su maistu karės metu, ir
Šitas įstatymas pravestas
kaip moterįs gali pagelbėti
visai netikėtai.
Atėnai, birž. 21. — Tal
vyriausybei šituo sunkiuoju
kininkai nusprendė iš Grai
jai momentu.
kijos ištremti visus graikus Londonas, birž. 21. — An
vokiečių šalininkus. Jų pa glijos parlamentas didele NUSKANDINTA 4 LAI
vardžių surašąs inteikta balsų didžiuma pagaliaus VAI, PLAUKĘ IŠ S. V.
vidujinių reikalų ministe- pravedė įstatymų, kuriuomi
riui ir pareikalauta, kad vy moterims suteikiama balsa Boston, Mass., birž. 21. —
riausybė juos išgabentų kur vimo teisės, žinoma tik skir Gauta žinia, kad vokiečių
į užsienius.
tingos nuo tų, kokiomis nau nardančios laivės nuskandi
Tarpe tų ištremtinių yra dojasi vyrai. Sakoma, kad nusios net 4 laivus, plauku
4 buvusieji ministerių pir dabar parlamente bus imta sius iš Suv. Valstijų į Euro
mininkai, keli diplomatai ir svarstyti klausimas, kad pos pakraščius. Vienas tų
daugelis augštesnių graikų veikiau moterių balsavimo laivų “Elele” gabeno pre
teises, sulyginti susvyru teis kių
kariuomenės oficierių.... poros milijonu
Komunikacijos ministeris
Irius Goethals. Jis
Sakoma, jie bus išgabenti sėmis.
dolerių.
Nekrasov
aiškiai
pasakė,
joSuv. Valstijos turėtų paskir- kongresam Nes tik su kon
į salų Malta ir ten laikomi Šitas parlamento nuspren
DIDELIS GAISRAS.
gei
vyriausybės
dabartinis
Įti
oro diktatorių ir be jokio greso leidimu galima tas pa
dimas nustebino net pačius BACHMETJEV APLAN
lig karės pabaigos.
stovis yra'nepaprastai sun t- zi
t
v * oi
'atidėliojimo jam pavestų daryti.
_JVX.
uoliausius moterių lygiatei
KĖ PREZIDENTĄ.
kus.
Artinasi
naujo
jšsiver
-------------------------------.
n
7^
n
’
1
)irz
'.
’
.
pagaminti
100,000
lakstytu-:
Dabartiniais laikais vvsės šalininkus, kadangi ne-,
IŠNAUJO DAUGELIS
žimo momentas. Bėgyj ke-(Ties Kirkpatnck: miesteliu
’riausybė reikalauja daug
buvo tikima, kad tokia dide Washington, birž. 21. —
LAIVŲ NUSKAN
le balsų didžiuma bus išriš Vakar prezidentų Wilsoną lių savaičių Rusijos likimas sV8}da^e du prekiniu trau-j Anot Goethals šitų karę ga- anglių, daugel cemento. Bet
DINAMA.
būtinai turi pasvirti vienon kmiu. Vienu buvo gabenama j. laimėti tik didelės armo- anglių ir cemento trustai
tas moterių balsavimo klau oficialiai aplankė naujas ru
ar kiton pusėn — kalbėjo daugelis vagonų su zi a u. tog įr ]akstytuvai. Todėl ki- pastatė tokias augštas kaisimas.
sų ambasadorius Bachmet- ministeris. Jei tauta nepa- Ži a as užsidegė, i ęs gaiš- |okio įėjimo nėra, kaip tik nas už savo prekes, kad vvLondonas, birž. 21.—Nar
Pati
Anglijos
vyriausybė
jcv.
dančios laivės išnaujo ėmė
rems vyriausybės ir nenorės ra8 8uliai ino a 18 namus, tnojaus paminti lakstv- ’riausybei negalima įpirkti,
pašėlusiai veikti ir praeitų šitan klausiman nesimaišė ir
hondi-ni «,
inin pasidarbuo
nnsidflrrbnn- geležinkelio stoti ir forme- fu
lavinti lakūnus irj Todėl ir nutarta imti nabendrai
su jąja
savaitę labai daug nuskan nedarė jokios intakos į par BADAS BUSIĄS, JEI t i tvarkos pra vedime —tai
Jr !?1 >8 8^sti. ka^8 lauk*n‘
!g™ knistus.
siekia
100
tukstaričių
dole

MAISTO BILTUS BUS
dino Anglijos laivų. Anot lamentų.
nėra išėjimo iš dabartinio
Kadangi lakstytuvų garių.
Vienas
žmogus
žuvęs,
PRAVESTAS.
oficialio pranešimo, nei vie Moterių balsavimo teisių
stovio.
minimui trūksta tinkamų PRANCŪZAI LAKŪNŲ
nų savaitę Anglija neturėju priešininkai pastatė pavyz
įstaigų, tatai patariama tam
Naujai } įsteigtas didelis
INSTRUKTORIAI.
ŽUVO
3
VAIKAI.
si laivuose taip didelių nuo džiui vienatinę Suv. Valsti Washington, birž. 21. — Petrogrado
tikslui panaudoti motorų,
dienraštis
jų kongreso moterį-atstovę Senate prieš maisto bilių su
stolių, kaip praeitų.
kiuvamų mašinų ir rašomųjų Washington, birž. 21. —
“Pravda” pažymi, kad eko
Rankin,
kuri
kritiškam
ša

Buda,
III.,
birž.
21.
—
Eardaryta
stipri
opozicija
vado

Tvirtinama, kad vokiečiai
mašinų dirbtuves.
nominių santikių klausimas
Amerikon
atkeliavo
12
lies
momente
pati
viena
su
vaujant
senatoriui
Gore,
mervs
Zink
su
žmona
ir
3
pakeitę savo laivių veikimo
Rusijoje ligšiol pasiliko ne
prancūzų lakūnų instrukto
vienu socialistu atstovu bal demokratui. Vakar jis kal
vietas.
išrištas. Senobinė tvarka vaikais važiavo automobi •KONTROLIUOS JAVŲ rių, katrie šios šalies lakū
savo prieš karę ir tuo budu bėjo prieš biliaus pravediIŠVEŽIMĄ.
guli griuvėsiuose, o nauja liniu. Automobilius visu
nus pamokins, kokiuo budu
KONSTANTINAS ŠVEI diskreditavo viso pasaulio mų. Tarp kitko jis pažymė kol-kas nepagaminta. Jei smarkumu atsitrenkė į me
į lakūnams prisieina skraidy
moterių veikimų. Bet į tai jo, kad šios šalies gyvento
taip tęsis toliau, tai veikiai dį. Zink su žmona liko sužei Washington, birž. 2Į. — ti karės laukuose, kaip da
CARIJOJE.
atsakyta, kad Rankin «yra jams grųsiųs neišvengtinas
neturėsime nei duonos, nei sti, bet vaikai visi žuvo.
Prezidentas Wilsonas pasi ryti tyrinėjimus apie prieši
histerikė ir todėl neatsakan badas, jei maisto bilius bu
avalinių, kuro, karės me-'
Lugano, birž. 21. — Va
rašė po biliumi, kurį andai ninko pozicijų stovį ir nuro
ti už savo pasielgimus.
siąs
pravestas.
Šitam
biliui,
ANGLAI
ATSIĖMĖ
SAVO
džiagos, geležinkelių komu
kar čionai atkeliavo buvęs
kongresas , pravedė, sulyg dys jiems kitokių paslapčių
Turės
balsavimo
teises
x
POZICIJAS.
senatoriaus
Gore
nuomone,
nikacijos, nei kredito. Vie-'
Graikijos karalius Konstan
kurio javų ir visokio maisto apie skraidymų ore.
visos
Anglijos
moterįs,
ku

priešinasi
farmeriai
ir
todėl
nas miestas kovos su kitu
tinas. Šveicarijos civilė ir
išgabenimas į neutralcs šalis Prancūzai lakūnai čionai
rių
vyrai
arba
tėvai
turi
jie
mažiau
galėsiu
pagamin

už
vagonų
su
javais,
viena
Londonas,
birž.
21.
—
Ankarės vvriausybi jį pasitiko
stipriai bus kontroliuojamas'atkeliavo visai netikėtai, ka
ir pakvietė apsigyventi šioj balsavimo teises. Prieš bal ti javų, jei bilius busiąs pri gubemija su kita už anglis, iO®* atsiėmė iš vokiečių sa- ir apribuotas. Nes paaiškėjo, dungi Prancūzijos vyriausvžibalų ir t.t. Kad nesulaukti vo pozicijas rytuose nuo kad kaikurios ncutralės ša- bė iškalno nieko nepranešė
šalyj. Buvusį karalių be to savimų moteris-balsuotoja imtas.
turės
vienoj
vietoj
išgyven

Kiti
senatoriai
irgi
aš

ko panašaus, reikia kuogrei- Monchyle-Prcux, iš kurių lįs išgabenamu iš čia maistu -apic jų atkeliavimų.
pasveikino dangeiis žymes
ti
nemažiau
šešių
mėnesių.
triais
žodžiais
pasmerkė
bi

čiausiai pravesti naujų tvar- Praeitų pirmadienį buvo pa- šelpia Vokietijų.
niųjų vokiečių.
lių.
Pasakė
dar,
kad
tasai
biJ
į__
sitraukę užpuolus vokieKonstantinas su šeimyna
!•
• v»___ •
_
i
_
—
.-.Al
•
Boston, Mass., birž. 21. —
liūs
priešinasi
šalies
konsti

PERSHING
IR
J0P7RE.
Vienas
Rusijos
padėjimų
(
*
iams
apsistojo vienam viešbutyj.
ADM. SIMS—TALKININ- Raudonojo Kryžiaus dr-jos
tucijai.
gerai žinąs pasakoja, kad
Kuomet jis geležinkelio stoKŲ KARĖS LAIVYNŲ reikalais sušauktam susirin
Todėl
nežinia
kaip
gali
110
MILIJONŲ
KAREI

Paryžius,
birž.
21.
—
Suv.
Rusiją laukia nauja revoliu
tvj išlipo iš traukinio, jam
KOMENDANTAS
kime Anglijos lordas Northbūt
su
tuo
bilium.
VIAMS.
Valstijų
gen.
Pcrshing
va

cija ir tai kur-kas didesnė
paduota ilga nuo vokiečių
cliffe kalbėdamas pažymėjo,
kar turėjo ilgų konferencijų
už buvusiųjų.
kaizerio telegrama.
Sydney, birž. 21. — Au Londonas, birž. 21. — Tal jogei karė vos tik dabar tePAŽEIDĖ GARLAIVĮ *
Konstantinas, sakoma, ke su generolu Joffrc.
stralijos vyriausybė už kininkų karės laivynų An prasidedanti...
“ANSONIA.”
ITALAI ATNAUJINO trauks vidujinę paskolų su glijos pakraščiuose komen
liausiąs Vokietijon ir ten
ATSISAKĖ MOKĖTI
aplankysiąs kaizerį.
New York, birž. 21.—Vo
UŽPUOLIMĄ.
moje 110 milijonų dol. ir dantu nuskirtas Suv. Valsti
ORAS.
KONTRIBUCIJĄ.
kiečių nardančios laivės pa
----------tuos pinigus padalins sugrį- jų admirolas Sims.
New York, birž. 21. —
leista torpeda žymiai pažei Rymas. birž. ,21. — Italai žusiems iš karės kareiviams,
Birželio 21, 1917 m.
Grand jury išnešė apkalti Copenhagen, birž. 21. — dė Cunard linijos garlaivį atnaujino užpuolimų prieš1
Rymas, birž. 21.—Vokie
nimo nusprendimų prieš su- Kaikurios vokiečių užimtos “Ansonia” Airijos pakraš- austrus. Paėmė kelias aus-' New York, birz. 21. — Tš čiai išnaujo ėmė deportuoti Chicago ir apylinkės. —
jireštuotus anarchistus Em- Belgijos provincijos atsisa čiuose. Tasai garlaivis plau- irų pozicijas palei Montc Kanados MJorgano firmai at- belgus į Vokietijų. Šv. Tė Šiandie nepastovus oras; ga
ma Goldman ir Al. Berk- kė mokėti vokiečiams nuola kiojo tarpe Kanados ir Arv-.Ortigara ir nelaisvėn 936 ka- gabenta 11 milijonų dol vas pasiuntė Vokietijos vy li būt. lietaus; rytoj gražu
man.
tinę karės kontribucijų.
ir vėsu.
glijos.
reivius.
auksu.
riausybei protestų.
i

------------------------------------

■'DRAUGAS”
Fondy Susivienijimas

--- 4---

Ketvergas, birž. 21, 191? m.

.....

Hmvrrrrrrmmvmvm prieš mokytojų organizaci įstatymų.

neintariama.
Ji žada ne
»D R A C O A r
užilgo prie jų prisidėti. Ji
jų. Perinai iš mokytojavi
Lietuvių Katalikų Dtaamttte
Eina kasdien* lšakyrua m94MM> mo atšalino net 68 mokyto
gali pinigus nusiųsti vysku
I
Mm.
^TERCIJOS '
pui Karevičiui, kuris taip-gi
jas, uoliausias sąjungos vei
Prenumeratos kaina:
V dienos jau
su
asmenimis
ramiai
dirbau
Chtcagoj* metama
........... 99.94
praėjo. Bet I
neįtariamas
žmogus,
ir
gau

Paskui Loeb mo
8 menesiams ........... 91.6* kėjas.
vis dar tarpe uiųs’
čiais
tėvynės
darbų.
I mėnesiams ........... |2.«4 kyklų taryboje taip įsivyra
yra daug vergų,
ti iš jo dokumentus, priroKituose S. V. miestuose metama 14.94
kurie yra atstu
Šiandien
patys
įlaisvama< mėnesiams ........... 92.94 vo, kad net ėmė
dančius, kad tiktai grynos
miami nuo savo darbo beširdės
grasinti
8 mėnesiams ........... 91.99
niai tautininkai jau pamatė,
verg-mistrės-LIGOS.
Ketverge laida ............................ 92.99 paties majoro politikiniams
labdarybės tikslams sunau
V ra labai lengva išvengti ma
kad “srovinis pasiskirsty
Perkant atskirais numeriais visur
žų kliūčių išaugant j dideles,
.
AUSTAI.
.
doti
Amerikos
pinigai.
Tuos
reikalams.
po 2o.
jeigu ūmai atida ant to atkreimas aukų rinkimo darbe į
Prenumerata molcasl lAkalno. Laiiiama. Ir tas yra jūsų pareiga
Ifi CENTRALIO KO
dokumentus
Ispanų
amba

Tada
majoras
Thompson,
kas skaitosi nuo uisiraAvme dienos,
ink paties savęs ir savo šei
f
musų
gyvenimų
įneša
suiru

ne nuo Naujų Metų. Norint permai* skirdamas naujus tnokyklų
MITETO.
mynos tai vis atlikti.
Anglijos
laikraščiai
rašo,
sada,
beatėjo,
apsiims
pri

nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
tę, demoralizuojančių musų
senas adresas. Pinigai geriausia slų« taryba^
siųsti Amerikos Raudona
nų, kaipo plovimas skaudžiannarius. parinko kad vokiečiai savo naudai
Amerikos
Lietuvių
Ceu
liaudį atskirose kolionijostl * iėperkant
krasoje ar ezprese
čios gerklės intraukimui j save
jam Kryžiui, o iš jo galės
"Money Order" arba Įdedant pinigus kaip kartas žmones tokius, išradę daug visokių dalykų.
apmalšinimui dusulio, nuo gal
tralis
Komitetas
savo
po

se.” — Skaudu buvo žiūrėti
1 registruotų lai&kų.
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
Loebo Bet geriausia jiems yra pa sėdyje 4 d. birželio, 1917 į laisvamanių tautininkų ap atsiimti lietuvių atstovai,
Redakcijai prisiųstieji raštai Ir kurie yra priešingi
korespondencijos
negražinami. Jei
Loeb, tai sisekę su savo socializmo m. priėmė sekančių rezo sėjimų, ypač paskutiniais kad amžinai pasilaikytų ši
autorius, atsiųsdamas toki raštų, ne politikeriavimui.
apsireiškia esąs iš geriausių na
pažymi Ir nelndeda krasoe ženkleli* pajutęs, iš didžiausio majo išradimu. Vokiečiams šian
tų Amerikos užuojautos pri
minių gyduolių, esančių ant
liucijų:
eugrųžinlmul. Visokiais reikalais krellaikais. Skaudu buvo pa rodymų.
pardavimo—25c. už bonkutę.
pianties adresuokite:
ro bičiuolio pastojo didžiau die socializmas taip reika
Nuo Reumatizmo, Failas"*, NeuraliKadangi
aukų
rinkimo
tirti, kad iš dviejų katali
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC-,
gijon, Persiiuldymo, Aptlubimo. Dantuskauilejiino,
Diegliu ir Skauilejlino Kru
1900 W. 40th Street, Chlcago. Illinois siu priešininku ir viešai ma lingas, kaip alkanam duona.
Tiek sykių bandę, tiek
tinėję, kaip ir nuo viliokių kitu reumadarbas
nukentėjusiems kų, bendro komiteto narių,
Tel. McKinley 4119.
tiaku ligų, naudoki
jorų išniekino. Majoras to Ir ypatingas tas vokiškas nuo karės lietuviams te-j jie atėmė teisę pavesti sa- daug nuostolių ir negarbės
XX “DRAUGAS**
dėl nusprendė tuo patim at socializmas. Teorijoje jisai gaili būti pasekmingas tik vo balsų ištikimam to paties kentėję su tikslu sudaryti
PAIN-EXPELLER,
Llthuanlan Daily Frtend
kaipo acnq ir nrtikėtln, draugi, *elmy
Publlshed rtaily except Sundays by simokėti Loeb’ui.
skelbia
tarptautiškąjų
soci

,
rio* per puse iiintniedlo. Tik 25c. ir
tai tuokart, jei jis bus at komiteto nariui. Skaudu visų lietuvių vienybę ADRAUGAS PUBLISHING CO.. INC.,
60c. bonkute; gulima gauti visose ap1800 W. 49th Street, Chlcago. Illinois.
Praeitų pirmadienį majo alistams vienybę ir brolybę liekamas sujungtomis vi
tieko* arba pas pati (ubrikunta—
merikoje
katalikai
netebuvo
klausyti,
kaip
laisv.
Tel. McKinley 4114. Establlshed liti
P. AD. RICHTER A CO.
* Terma o f Subscriptlon: In Chlcago ro ir jo šalininkų pasidar prieš šalių vyriausybes ir
„
, ir
tautininkų
apmokama-1
y*^ies vienybės sušilau
74—40 Washlngtan StrMt.
N«w York.
sų spėkomis;
by mali or carrler per year M.00
,
Outslde Chlcago by mali 94.94 bavimu miesto taryba pa kapitalistus.
Kadangi srovinis pasi- sis asmuo katalikų veikėjus,^ *r
tenkinties _ nors
Thursday edltlon 92.49. At Neirs tvirtino majoro
nuskirtus
Bet
praktikoje
tasai
vo

skirstymas aukų rinkimo keikė Rasputinais. Skaudu ^avo vienif darbu gelbėdami
■tands 2c. a copy. Advertislng rate*
M appllcation.
* i naujus mokyklų tarybai na- kiečių išrastas
socializmas
’ ’ į• musų gyvenimų
•
Tik
į• buvo, kada oficialia jų kei-Į tėvynę sulyg išgalių.
MMKMAKtKKtlAKttttA&KtU Įrius. Ant rytojaus be Lo verčia vokiečius socialistus darbe
neša suirutę, demoralizuo kikas melagingai bliovė a- štai Centralis laisvamanių
eb
’
o
leidimo
sušaukta
spebūti
ištikimais
savo
vyriau

I
j ančių musų liaudį atski- pie klesas ir diplomus, že- tautininkų Komitetas at
cialis mokyklų tarybos su sybei, būti patriotais ir lei
I
mindamas 99 iš šito kuni siunčia augščiau padėtųjį
sirinkimas, išrinkta, naujas džia jiems krauties milijo rose kolonijose; ir
savo nutarimų.
Kadangi nei vienoje gų, kuriuos katalikų visuo
I
tarybai pirmininkas ir kiti nus.
menė gerbė ir gerbia. Skau “Draugas” nėra neikoks Jūsų pinigai turi būti pa
I
viršininkai, o Loeb’ui su sa Šiandie už Vokietijos at musų srovių nėra nusta
tytų principaiių skirtu du buvo skaityti lietuviš fondas, nei fondo organas, dėti geroje saugioje vals
vo šalininkais liepta eiti eiti taigi ir kovoja daugiau
tijos bankoje
mų, dėl kurių nebūtų ga kuose laisvamanių tautinin bet katalikiškos lietuvių vi
lauk.
Loeb
nenorėjo
aplei

šia
ne
kas
kitas,
kaip
tik
NELENGVA ORGANI
lima visiems išvieno dir kų laikraščiuose tuos netei suomenės laikraštis. Tau
vokiečiai
socialistai
patrio

sti
tarybos
pirmininko
vie
ZUOTI KARIUOMENĘ.
singus apkaltinimus ir insi- tos Fondas žinos kų atsatos.
Bet jį iš tos vietos tai. Šiandie jiems jau ne bti aukų rinkime ir jų nuacijas prieš katalikų Baž kyti Centraliui laisvamanių --------- or cniOAGo --------rupi
“tarptautiškumas,” skirstyme tarpe organi nyčių, kuriais svetimtaučiai tautininkų Komitetui ir be Mllwaukcc avenue
Anot pranešimų iš Wasb- prašalino policija.
zacijų, atliekančių šelpi
kamp. Carpcnter St.
ingtono, šios šalies vyriau Žinomas daiktas, Loeb su kuomet jų tėvynei grasia mų nukentėjusių musų politikai dangstėsi perse-,musų.
Tečiaus mums ro“Tarptautinio”
3% ant Jūsų Pinigų
sybė turi daug nesmagumų kėlė tokį trukšmų, kad ta pavojus.
kiodami katalikų tikėjimą. dosi, kad Tautos Fondas įs
broilių
Europoje,
socializmo likimu jie pave
organizuodama
skaitlingų rytumei dangus griūva.
Paaodčliais Ir Subatomla
Tat nutarta:
Skaudžių-skaudžiausia bu pėtų mintis ir jausmus tos Atdara
Vakarais Iki 8 valandai
kariuomenę, kurių butu ga Kodėl Loeb pasipiktino da rupinties kitų šalių tam
duosnios visuomenės, jei at
1) Dar kartų kreipties vo matyti, kad baisių pa sakytų maždaug šitaip:
Skoliname pinigus ant Namų
lima kuoveikiaus išlavinti, majoro paskirtais naujais siesiems socialistams, o jie
šaukt
perversmių
laiku,
ka
darbuojasi savo šalies la į musų visus fondus, bū
f
visakuom aprūpinti ir pa tarybos nariais?
Persiunčiame pinigus į
tent Tautos Fondų, Lie da visų Lietuvų gali pražu “KADANGI sutartis su
Europa ir galima gauti
siųsti karės laukan. Karės Pasipiktino, kad jų taipe bui.
laisvamaniais tautininkais
dyti
netik
musų
klaidos,
tuvos
Šelpimo
Fondų
ir
Bepig
vokiečiams,
kad
jie
Laivokartes.
departamentas, kurs pir buvo keli katalikai. Šitai
užkenkė
Lietuvių
Dienos
bet/ir
pati
musų
nesutartis,
miau labai optimistiškai paliudija Loeb’o pasielgi yra tokie sumaningi, kad Lietuvos Gelbėjimo Fon
mes neikokiomis pastango pinigų išsiuntimui, tai mes
žiurėjo į skaitlingos kariuo mas tuo metu, kuomet jis jie moka išrasti tokius daik dų su pakvietimu darbuomis negalime sudaryti su- tol bijosimės vienyti fondus 1899 m. ten įsikūrė net stu
menės organizavimų, šian prašalinta iš pirmininko vie tus- kas jiems tik naudų ne ties išvien su Centraliu
su jumis, kol nepasirūpinsi dentų draugija “Rūta,” ku
Komitetu renkant ir skir tartės.
<
dien įsitikino, kad tasai dar tos. Jisai viešai pažymėjo, ša.
staait aul»s nukentėju- Juk katalikiškoji Lietu te įteikti minėtų pinigų ri vienu laiku buvo labai
bąs yra begalo sunkusį....... kad naujai nuskirtų tary,
siems lietuviams.
APIE MOTERŲ
vos visuomenė nukentė kan tiems, kuriems jie duoti.” veikli.
Kariuomenės organizavi bon narių tarpe yra du, kat
2) Bendram
apsvar- triai, kada laisvamaniai- Norų suvienyti sroves tu Dabar gauname patirti,
REGISTRACIJĄ.
mo programa dažnai keičia rie esu Chicagos Arkivys
styiriui šito sumanymo tautininkai boikotavo jos rime labai branginti, bet vie kad rudenyje šių metų keti
ma ir pati kariuomenė dar kupo įrankiai ir jie, esu,
na atvažiuoti į Fribourg’o
nežinia kuomet bus suorga grasia viešųjų mokyklų lai Suv. Valstijų maisto kon Centralis Komitetas kvie išrinktųjų Tautos Tarybų. nyti jas taip, kad paskui universitetų dar 15 jaunų
svei. Be to Loeb prieš tuos trolierius (kiti jį vadina di čia viršiaus paminėtuo Juk ta visuomenė apsėmė tėvynei kenktų, sųžinė ne asmenų, baigusių p. Yčo
nizuota.
Suv. .Valstijos yra nemi- narius parūpino “Guar- ktatoriumi, kokiuo jis dar sius fondus paskirti die antrų aukų: saujelei laisva leidžia. Kas bus, jei su vi gimnazijas Voroneže.
ilitarinė šalis. Reiks susi dians of Liberty” draugijos nėra) H. C. Hoover, išaiški nų ir vietų, kur butų ga manių davė tiek atstovų sais suvienytais pasidarys, Linkime
kuogeriausios
kaip
su
Lietuvių
Dienos
rin
bendrame
Lietuvių
Dienos
lima
sueiti
visų
minėtųjų
no
pienus,
sulyg
kurių
vi

(kuri
kovoja
prieš
katali

durti su daugeliu sunkeny
kiliava? Dabar tai nors ka kloties jaunuomenei, ieškan
fondų
ir
Centralio
KomiKomitete,
kaip
ir
katailikišsas
šios
šalies
moteris
šeb
kystę
,ir
kurioj
didžiuma
bių, kokias turėjo Anglija
talikiškasis Tautos Fondas čiai mokslo.
teto
atstovams;
(kai
visuomenei.
Juk
jije
mininkes
jis
sumanęs
pada

yra
žydai)
protestų:
organizuodama savo kariuo
3) Centralis Komite ilgai neparodė protesto ener priduoda badaujantiems pa
menę (Amerika neturi vie Tečiau tie Loeb’o tvirti ryti veikiančiomis narėmis
Kraugerio darbai.
šelpos, o į laisvamanių ran
no didelio palengvinimo, nimai ir protestai tik nu maisto tvarkyme. Hoover tas pasiūlė vietų New gijos, nors šlykščios intrytvirtina, kad 90 nuošimčių Yorkų ir laikų — 28 d. gos pašalino jos atstovus iš kas patekęs ir tas varguo Žinomas Rusijoje profeso
kurį turėjo Anglija tame švilpta.
Taip pasibaigė Loeb’o maisto pereina per moterų birželio, 2 vai. po pietų. to komiteto, apvaldydamos lių gelbėjimo šaltinis užaks. rius Gernetas paduoda žinių
darbe).
4) Minėtieji
Fondai Amerikos sudėtą Lietuvių Musų laisvamaniai pra kiek caras Nikalojus II nužu
,
, rankas ir todol moterįs tu
Žinomas daiktas, kad lai viešpatavimas.
rėtų dėti' visas pastangas teiksis pranešti savo nuo Tautai pašelp^.
nešė, kad Raudonasis Kry dęs žmonių. Nors daugelije
kui bėgant visokios sunke
maistų ne tik taupyti, bet ir monę šitame klausime iki Bet katalikų lietuvių vi žius apsimųs tuos $200,000 kraštų dar nepanaikinta mir
KĄ VYRIAUSYBE
nybės bus įveiktos, kariuo
neaikvoti.
21 d. birželio, š. m.
Į TAI SAKO? ’
suomenė negali pakentėti išsiųsti į Rusiją. Raudona ties bausmė, bet Rusijoi ji bu
menė bus suorganizuota ir
P. Norkus,
Moterįs Suv. Valstijose
ir nepakentės, kad toji Ame jam Kryžiui vistiek, bet vo pernelyg išsiplietojusi, ten
išlavinta. Bet užims daug
Centralio Kom. rašti rikos pašelpa Lietuvai nu mums ne vistiek. Trys mi dažnai atimdavo žmonėms gy
Anot telegramų, tuomis bus registruojamos laikotar
laiko tas darbas.
„
kryptų kur nors, nepasie lijonai niekeno neaprupina- vastį už labai menkų prasižen
Tatai kalbama, kad vy dienomis policija nutvėrė piu nuo liepos 1 dienos iki nės vedėjas.
riausybė yra sumaniusi ka kelis maisto spekuliantus, 15 d. Jos bus užregistruo Kada 1914 m. iškilo bai kusi tų, kuriems buvo ski mų mums labiau rupi už 150 gimų. Nuo 1906 metų iki 1909
rės laukan pasiųsti kelias kuomet tie netoli Jcrsey Ci jamos lokaliniuose arba val- lioji karė, Amerikos lietu- riama. Niekas mums taip 000 tų, kuriais Rusija rūpi metų sulyg profesoriaus Gernasi ir turi rūpintis, kadan ^neto skaitlinių Rusijoje nužu
vį8Uomcnė suprato rei- nerupi, kaip tie 150,000
dešimtis lakūnų, kol kariuo ty, N. J., laukuose išvertė iš sojiniuose šalies Apginimo'
Anot kaią vįgiems dirbti išvien. Šimtas penkiasdešimts tuks gi jai reikalaujant jie pali dyta mirtimi 6,268 žmonės.
menė bus pagaminta. La kelių geležinkelio vagonų! Tarybos biuruose.
Pabėgėliai 1908 metais kas savaitę aps
kūnus galima veikiau išla visas šviežias daržoves. Tai Hoover’io šita užsiregistra- Chicagos suvažiavimas iš- taneių — lietuvių, kurie ba- ko savo žemę.
vinti ir todėl Suv. Valsti darė todėl, kad tiek daržo vusių moterų armija yra rinko Tautos Tarybų. Bu-;du miršta. Jiems yra skir yra po savųja valdžia, o pa kritai nužudydavo apie 36
jos jų kuodaugiausiai pa vių į turgų pristatymas ga taip svarbi, kaip kariuome dami mažiausia musų tau- ta Amerikos pagelba; jiems silikusieji Lietuvoje yra po žmones.
Apskritai
tuose
nė
karės
lauke.
svetima
galybe.
Ne
pabė

lėjo
sumažinti
to
maisto
ji
turi
ir
tėkti.
Tų
mes
tos srovelė laisvamaniaimetuose Rusijoj nužudyta dau
gamins.
Užsiregistravusios mote tautininkai negavo vadovau turime atlikti pirma negu gėliams Amerika aukojo, o giau žmonių negu 23-se pasau
kainą.
Taipgi nutverta vienas rįs pasidarbuos:
PRAŠALINTAS CHICA
ti toje taryboje, todėl nei pridėsime rankas prie kitų nuvargintai ant vietos po lio didėlėse valstybėse ir 21
Taupyti
kviečių
miltus,
vokiečiais likusiai Lietuvai. kartų daugiau negu visoje Eu
nepripažino jos. Per tre tautos darbų.
GOS MOKYKLŲ TARY žuvų pirklys, kurs dėl tos
mažiau
jų
vartoti
visokiam
pačios priežasties mėgino
jus metus jie jų boikotavo Amerikos Raudon. Kry
BOS PIRMININKAS.
Jei laisvamanių Centralis ropoje.
maistui.
Užuot
kviečių
mil
net tris tonus žuvų suvers
ir boikotuoja. Dar ir da žius nenori tos pašclpos šių Komitetas negali nuosavy
tų dažniau vartoti kitų ja bar jos pirmininkų jie vadi sti nes jau įtaria mus, kad bės-atiduoti kenčiančiai tė
Palesti namo.
Šitomis dienomis Chica- ti į jūres.
vų
miltus.
Deja, tokių prasižengėlių
Musų ap- vynei. tegul tų nuosavybę Laikinoji Rusijos vyriausy
na “tūlas p. Bielskis.” Jie politikaujame.
goj įvyko didelis trukšmas.
Kiek
galima
taupyti
mė

tarsi nežino, kad jis keliavo sėjimo skaistumas turi pra perleidžia į rankas galin bė nutarė paliuosoti iš karioChicagos viešųjų mokyk negalima viešai kaltinti. Ne
są,
taukus
ir
visokias
riebuLietuvoje karės metų, kad šalinti visus įtarimus. Tų tiems ir norintiems tėvynę menės visus vyrus, vyresnius
lų mokytojai ir mokytojos gyvuoja jokie įstatymai, su
lyg
kurių
butų
galima
tuos
mas
Mažiau
mėsos
valgyti
jis pervažiavo per lietuvių pirmiausiai turi padaryti šelpti.
kaip 43metų. Vieton jų pra
sutvėrė sųjungų. Šita ne
bercikalo
neaikvoti
kolonijas Amerikoje, rink laisvamanių tautininkų Cen
dėta pertikrinėti baltabiliepatiko miesto politikie niekšus bausti. Spekulian
v*
Maistui
dauginus
vartoti
damas aukas vargstančiai tralis Komitetas. Jis tuos LIETUVIAI STUDENTAI. C1US.
riams. Jinai nepatiko nei tai už maistų užmoka ir ta
Tėvynei, sakydamas prakal pinigus apvaldė, jis turi
dabartiniam miesto majo sai maistas yra pilna jų nuo daržovių, vaisių.
Ohivoje konstitucija.
rui Thompsonni. Kad pa savybė. Tatai jie gali su Visa tai, esu, reikalinga bas ir tt. Jie nesidrovėjo juos išsiųsti į Lietuvą, o ne Bemažko žymiausia lietu
,
darius
galų
šitai
sų- tuo maistu taip clgtics, kaip todol, nes daugelis maisto melagingai jį įskųsti, buk kur kitur,
vių studentų susitelkimo Po Rusijos revolucijai buvo
bus
sunaudota
kariuomenenorės vieta Europoje, neskaitant kilusi Cbivoje revolucija. Des
giriąs vokiečius. Kas tokį Laisvamaniai
jungai, majoro ir kitų pas jiems patinka
apkaltinimų
neteisingų
me

naudotis šv. Tėvo tarpinin- Rusijos, yra Šveicarijos potizmo pri s imi us t i cliiviečiai
tangomis mokyklų tarybos Šalics vyriausybė į tai ir nei ir pasiųsta talkininkams
Prezi- Suv. Valstijos ligi karės pa- ta ant žmogaus šalyje, ka kvste, tai tegul pasiskubina Fribourg’as. Tenykščiame pareikalavo konstitucijos. Cha
pirmininku pravestas Loeb gi nieko nesako.
(žydas iš Kauno).
Šitas dentas skatina kongresą baigos turės maitinti talki- riaujančioje su vokiečiais, kreiptis prie Ispanijos am- universitete visuomet buda- nas sutiko ir viskas vėl nuri
tas negaili pradėti tarybos basados. Ta talkininkams1 vo apie keliolika lietuvių. mo.
.
visu smarkumu stojo kovon' pravesti maisto tvarkymui ninkus.
i, - x. J
Bet kongresas,
kaipir negirdi nei preziden
to skatinimų, nei spekulian
" • •___ __
tų prajovų, nei darbo žmo
Ldisvamanių Tautininkų
nių skurdo dėl maisto bran
Centralia Komitetas atsiungumo.
tė- mums šitokį raštų, pra
šydamas, kad atspausdintu
VOKIEČIŲ SOCIme.

iš Dienos
Dienon
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Buvo tų partijų atstovų mis ji nieko bendro neturėjo,
rinkimas, kuriame visos tu bet be paliovos užpuldinėjama
rėjo išsiaiškinti savo pro- tapo galutinai įgalėta ir ne
gramus ir buvo balsuojama, teko savos liuosybės, nors jos
___ ________ ♦
kurių partijų pripažinti, ku gyventojai užlaikė tautišku
Originališkas
LIETUVIAI RUSIJOJE. rių ne.
Socialistai balsa mo dvasių, neatsižvelgiant į jų
B
vo prieš katalikus, o katali politiškų vergystę. Nuo pat
aštuoniolikto
metašimčio
pra

Atkreipiame skaity kai prieš sociailistus, bet vi
džios iki šios karės Lietuva
tojų domų į šitų straip sos partijos tapo pripažin buvo po dviejų vyriausybių
snį. Jis yra rašytas tos daugumu balsų.
Krikščionys - demokratai valdžia, kurios nepripažino jai
žmogaus
stovėjusio
Del KŪDIKIU
tautiškos buities teisės, ir po
nuošaliai nuo politikos, ir katalikai sutvėrė Liau jų kontrole ilsėjosi Lietuvos
Ar esi susipažinęs sų garsiomis ir
— ir dėl tave. Kuomet tavo
bet mylinčio tėvynę ir dies Sųjungų surašę įstatus, turtai.
kojos pavargę pamėgink Menistoriko akimis žiūrin ėmė rinkti narių ir pinigų.
interesuojamoms vietoms antrame AIstorija parodo, kad jos po
Liaudies
Sųjunga
atsirado
nen’s — pamatysi kaip geriau
čio į jos veikėjus. Tas
litiškos galybės gadynėje, ke
merikos didžiausiame mieste?
jautiesi. Mennen’s yra kvapus ir
tik
po
revoliucijai,
o
iki
10
straipsnis nebuvo skir
turioliktame, penkioliktame ir
gydąs.
tas laikraščiui. Tat tė balandžio jau turėjo 200 na šešioliktame metašimtyj, Lie
Del Chicagečių kurie yra “svečiai”
Rekomenduojamas per vi —
ra tik ištrauka iš pri rių ir 2000 rublių. Jų ke tuva labai daug prisidėjo prie
sus daktarus. Dabar nau
savo mieste, ir dėl tų, kurie atvyksta
jo styliaus dėžutėse. Par
vatinio laiško, rašyto tina platinti po visa Rusi- Europos civilizavimo darbo
duodamas visose aptiekopasižiūrėti šio didelio komercijos mie
sa.
artimam pažystamam. jų, kur tik yra lietuvių. Ji savo krutinę išgelbėjo Eu
Visuomet žiūrėk ka<l butų
“Draugo” Redakcija. Ji nėra politikos partija,
šis paveikslas
sto. Šį kningute už vardintą “How to
ropos kultūrų nuo totorių or
Valsbaženklla.
Dabar Petrograde lietu bet daro pagrindų krikščio- i užplūdimo. Per politiškos
see Chicago” yra sutaisyta per ChicaGERHARD MENNEN CHEMICAL CO., NEWARK, N. J.
neprigulmybės metašimčius ji
viai susiskirstę net į šešias niškoms partijoms.
Kiekviena
lietuvių partiĮ apreįškė savo sumanumų iš waste. The malė population, lied Armies. For all the in- go Surface Lines.
politiškas partijas ir sroves
• •vi
i• • i ■
• I
1-a seniau buvusieji krikš- ja jieškosi šalininkų po visų siplietoti į didžiausių tame the breųd-winners,
have been juries and injustices hrouglit
Joje rasite daug įdomių dalykų,
v
tuvių.
Iš
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patari
mano ofiso valandos bus tokios:
mą ir apkninuojarne darbą.
šalį šautuvų ir insiryžęs, pa
ji
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos
siputęs bėga nuo fronto į New York, birž. 18.—Čioir Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vah
namus.
Bėga jis ten su nąį suareštuota Emma Gold- į
,
, .vakare.
.
.>
ĮąjiĮiuiiiiiiiniiiliiiHiiiiiiiiimnuiiiiiiuniiimiiiHiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiunuiniiii miiuiiiiiiimimiii HinniiiniinbHmmg
Nėdėldicniiis
ir
Seredomis
pagal
tikslu netik ilsėties šeimy manu ir A. Berkman, anar
sutartį.
nos prieglobstyje, bet, kas chistai, už agitacijas prieš
ATEIK ŠIENDIENA—PAMATYK
Taipgi laikysiu ofise nurse
svarbiausia, atsirėžti sau priverstinųjį kareiviavimų.
kuodaugiausiai
valdiš NeišVtngs jiedu kalėjimo ir,
* Dr. K. Drangelis-i
kos, caro arba dvarponio sakoma, busiu ištremti iš
3261 SO. IIALSTED STREET
žemės. Kaip gi nepasinau šios šalies.
Chicago
Tcl Drover 5052
doti tokia puikia proga
Mes galėtume parduoti Briscoc karių už $200 brangiau jeigu jie ir kainuotų suvirs
(Apgar.)
*1,000.
-—
•
• •*<*
• -*■
-•» -■ ■-*
praturtėti — kankina min
VASARINĖ AUKSO
Patyrė pirkėjai nustemba su teip žema kaina tokio karo kaip šis kud yra, nes jie
tis kareivį apkasuose ir jau
visados pripratę mokėti $1,000 tul $275 daugiau negu už Briscoc, kurio kaina yra tik
TAISYKLĖ.
*725.
«*e
jam nebe galvoje kovos. Ne- Vasaros pradžia dėl paklaiNaujame Briscoc Motor kuris kainuoja puse milijono dolerių—turj 10
nuošimti
nubuva ant fronto ir fabri dų su valgiais dėl pasikeiti- £
dauginu galybes—važuoja tykiai. Prie to dar sutuupo nuo 25 iki 30 milų vieno gali
kų darbininkai. Jie viens mo karštų dienų vėsiomis na
no gasolinos.
m
Pntemyklte
kitus
karus
kurie
yra
augšios
kainos
ir
sulyginkite
Juos
su
Briscoc
ir
už kito skubinasi į miestus, ktimis, per mainas vandens ir
pamatysite skirtumą. Gerinusia apžiūrėti kilus o paskui ateiti pus mus o tada tikrai
kad prisidėtų prie tokių re tt., visuomet atgabena staigias
SS žinosite
L. R. K. Moterų Sąjunga pereitame Seime nutarė padaryti
i*
i
parodą
visokių
rankų
išdirbinių,
k.
a.
siuvinių,
mezginių,
au

formų įvykdinimo, jog te skilvio ir žarnų ligas. Taisy
dimų ir tt. Toji paroda šiais metais skiriama laikyti MONLaikikyte šita kaipo Ženklą
reikėtų dirbti tik 5 valan klė, kuri teisingai galima pa
TELLO, MASS., šv. Roko pobažnytinėj svetainėj, 27, 28 Bir
želio. To delei šiuomi kviečiame gerb. Sąjungictes prie tos
das į dienų ir gauti kelioli- vadinti Vasarine Aukso taisy
Nepamirškite atlankyti musų parodos kambarį — arba pareikalau
parodos kuom galite prisidėti. Lietuvaitės pragarsėjo savo
kų rublių užmokesnio . Ar kle, sako: Visuomet laikyk
kite ber telefoną, kad padarytų Jums demonstraciją musų automobilių.
gabumai siūti, megzti ir austi. Prie šiek tiek gerų norų ir
pasidarbavimo, paroda gali pavykti labai gražiai. Daiktus ma
gi užginčysit, kad tokie ka vidurius liuosais ir dizinfiklonėkite siųsti šiuom adresu: MRS. L. COUBLE, 163 AMES
reiviai — svajotojai nenorė tuotais! Su pagelba Trinerio
ST., MONTELLO, MASS. Siunčiant reikia padėti savo vardas,
tų taikos.
pravardė ir adresas, taip-gi pažymėti koks daiktas yra siun
Amerikoninio Karčiojo Vyno
Jeigu Katra norėtų, kad jos daiktas butų parduotas,
Daugybė yra ir žydų Ru Eliksiro yra lengva sutikti ši- £ čiamas.
tegu parašo tam ingaliojimą. Jeigu daiktas parsiduos, pinigai
sijoje, kaip armijoje, taip ir tų padėjimų ir sekti taisyklę.
bus sugrąžinti savininkei, numušus 10 nuošimtį išlaidoms.
Reikia nepamiršti, kad bus dalinamos trijų rųSių dovanos už
laisvų. Kadangi tai labai Trinerio vaistas išvalo, visus
geriausius daiktus.
antimilitariška tauta, kuri netinkamus dalykus iš skilvio,
Paskubėkite, nes laiko maža telieka!
.
Parodas Rengėjos.
dabartinėje valandoje netu atsteigia virškinimo veikimų
ir
sustiprina
žarninį
takų.
ri savo tėvynės, tai juo la
biau ji nenori mušties už Trinerio Amerikoninis eliksy iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
svetimų tėvynę. Paprastai ras ištikro yra geriausiu vais
jau žydai daugiausiai bando tu nuo nevirškinimo, vidurių
išsisukti nuo kareiviavimo, užkietėjimo, išpūtimo, galvos
nemanykime ,kad jie nesi skaudėjimo ir kitų negalių.'S
naudotų tokiomis patogio Kaina $1.00. Aptiekose. —
mis tuo žvilgsniu aplinky Trinerio Linimentas yra kitas
Šios Lankos valdyba apsvarstė, kad daugumui devaistas, kuris visuomet priva
bėmis.
positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
Nori taikos ir daugelis lo būti laikomas namuose nuo
valandose.
rusų pirklių.
Jie tikisi, sutinimų, užgavimų, neuralgiUžtat dėl parankumo tokių depositorių, musų Sa- S
kad susitaikius atsidarys nių skausmų, ir tt. Jis yra
vings Departamentas bus atdaras Panedėliais iki 8
rubežiai ir rusų prekės (gi*u taipgi puikus nuo pailsusių
valandai vakare.
J •
kojų pasinaudojant juo išsidai, mėsa, medžiai, odos,
Musų depozitoriai yra apsaugoti
maudžius. Kaina 25c. ir 50c.
vilnos, linai, kanapės, cuk
Kapitalu ir Pcrviršium $5,100,000.00.
aptiekose, 35c. ir 60c. krasa.
rus. kerosinas) atneš nema
Banka, kurioje lictuviškui yru kalbama ir Lietuviai g Į
— Jos Triner, Mfg. Chemist,
žai pelno pardavinėjamos
yra kviečiami atsilankyti.
1333—1339 So. Ashland avė.,
užrubežvje.
Chicago, III.
Rusijos pramonininkai,
greičiausiai be žodžio sutik
tų išsižadėti dalies Lietu
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
vos, Lenkijos ir Latvijos bv ton vidurių ligos pašiną tl negero suPriešais City Hali
tik butų taika, išvardytų vlriktatmo. • tas raiškia, kad reikia
šalių prekės, o ypač Lenki- gero vaisto.
$< i iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimmiimiiimiiiimiiiHiiiiiiimiHiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiim lt

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“DRAUGI”

1867 Penkdešiintmelinis Apvaiksčiojimas 1512
The Hibernian Bank

Už $725 galima nupirkti šį nauja gražų Biiscoe

Didelė Išdirbimų Paroda

I Panedelio Vakaro Pataroa- ‘
vimas Del Taupinančių.
g
g

State Bank of Chicago
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Ketvergas, birž. 21, 1917 m.

mokslo ir žmonių sumanu pragaištingos, kaip dabarti pavyzdį ir ramybę mes atra
sime ne pasauliniuose mok
mo tvariniai naudojami, kad nė karė.
Žmonija, artimo meilė ir padidintų žmonių gerovę ir Gerbiamieji! Žmonių gy sluose, bet katalikų tikėji
venimo neužtenka vieno me, kuri mums paliko pa
Biržrtlio 13 d. 1917 m., Vy
vaikų auklėjimas. t laimę.
mokslo. Apart mokslo dar saulio Išganytojas.
Ne.
čių 28-ta kuopa ir šv. Ceci
Šiais laikais ir lietuviai
lijos choras parengė vaka Žmonių gyvenime yra vi Ir dabartinė karė mums reikia turėti gerų širdį išla
rėlį pagerbimui klebono sų reikalingiausia artimo parodo, kad tie mokslo išra- vintų valių, prakilnus jaus po truputį pradeda leisti į
kun. A. Deksnio jo varduvių meilė. Be jos tiesiog negali-j dimai labai dažnai sunaudo- mus. Mokslas tik apšviečia mokslų savo vaikus. Bet
dienoje. Programų padėjo ma gyventi. Kas gi butų jei- jami, žmonėms žudyti ir jų žmogaus protų, bet nevisuo- dažnai atsitinka, kad jų vai
PITTSBURGH, PA.
išpildyti moksleiviai Šv. gu visi žmonės, nelyginant 'nelaimių naštų didinti. Kiek met išlavina žmogaus būdų, kai beeidami mokslus pa
Bedo kolegijos. Vedėjas va kaip žuvįs žuvį, stengtųsi reikėjo triūso mokslavy- dar nepadaro jo sųžiningu, meta tikėjimų, ir net kar
SLRKA. 32-o seimo
tais tampa didžiausiais jo
karo J. Kailiukaitis, vieti viens kitų pražudyti.
jriams, kol surado ir ištobu- mielaširdingu, doru.
vakaras.
nis vargonininkas, pasakė Musų laikais mokslas lino nardančias įlaives! Ne- Žmogaus sieloje nuolat priešininkais, aršiausiais be
Pirmadienyje, 18 birželio
trumpų prakalbėję ir pasvei •ypač pragarsėjo visokiais mažai ir pinigų reikia tas grumiasi tarp savęs geri ir dievybės platintojais. Tėvai
Šv. Kazimiero bažnytinėje
Užtat tuomet rūgoj a ant mokslo,
kino klebonų Vyčių ir šv. išradimais. Dvidešimto me- laives statyti, kurie suren- , blogi palinkimai.
salėje, Pittsburgiečiai dele
Cecilijos choro vardu. Pas tašimčh) žmogus užkariavo kami įvairiais mokesčiais kiekvienam reikia stengties buk mokslas tai padaręs,
gatai surengė puikų vakarų,
kui Vyčiai įteikė dovanų, o vandenį;, jis plauko ant van- nuo gyventojų.O kokia iš jų inaikinti blogus palinkimus, nors iš tikrųjų tai ne mok
pagerbti
suvažiavusiems
mažutė mergaitė kų tik ap* dens paviršiaus jo gilumoje/ nauda i Lig šiol nardančios /1* lavinti gerus. Tik tuomet slas čia kaltas, bet jie patįs,
1 W
"...............
kuopų atstovams ir šiaip jau
glėbdama atnešė gėlių bu yt mitriaiįfeioji žuvių. Žmo-, laivės daugiausia užsiima Į toks žmogus gali tapti tikrai nesistengė savo vaiko auklė
ST. BONAVENTŪRE,
svečiams.
kietų, kuris buvo nuo šv. gus taipo gi užkariavo ir laivų skandinimu ir jūrių Naudingas ir pageidaujamas, ti tinkamoje dvasioje, mažai
Sulošta tapo iš senovės
N. Y.
Cecilijos choro. Paskui sekė orų: jisai skraido padebesy- pakraščių blokavimu, kad visuomenės narys, kuriame rūpinosi įdiegti jo širdin gi
lietuvių gyvenimo veikalas Mokslo metų užbaigimo dainos: ‘Lai gyvuoja sveiks’
se kaip paukštis. O kiek tokiu budu išmarinti badu atras kuogeriausių vietų ir lų tikėjimiškų jausmų.
“Kerštas.” Šis istoriškas iškilmės šv. Bonaventūro ii ‘Kas subatos vakarėlį’ yra įvairiausių kitų stebė- nekaltus gyventojus,
artimo meilės jausmas.
Tat gi, didžiausia yra tė
veikalas visiems buvusiems kolegijoj ir seminarijoj tęsė (padainavo mišrus choras), tinų išradimų^ Štai,>kad ir j O- kokia žmonijai nauda Gcriausis artimo meilės vų priedermė, dorai auklė
patiko, artistai-mėgėjai lo si tris dienas: nuo 12 biržo- kvartetas — “Oi dariau ly tos milžiniškos vokiečių ar- iš tų dideliausių vokiečių ar- pavyzdys yra Kristus, kuris ti savo vaikus, skiepyti į
šė kuopuikiausiai.
Pas- lio iki 14. Pirmoj dienoj 7 seles” ir “Kur upelis teka” motos, nuo kurių šūvio kai- motų, kuriu vienas šūvis kai no tik mokino, kaip reikia jų širdįs meidę prie Dievo,
kui buvo įvairios dainos, pi- vai. iš ryto buvo atlaikytos ’p Leonardas Šimutis pasa- nai dreba, ir tvirčiausių tvir jmfoja^virš 5 tūkstančiai do- artimų mylėti, bet ir parodė gerumo,
labdaringumo.
ano skambinimas ir tt. Dai- iškilmingos šv. Mišios už kč prakaibų. p. Marciukai- tovių sienos griūna. Ar gi -leriųl Gal naudingos juos ant kryžiaus kaip delei arti Kiekvienas tėvas ir motina
'iš Seram
mirusius aiuninus.
alumnus. Tos
pa- .tig ir j deputis padeklema- tai neįdomus dalykas? Tai tuomi, kad griauna ir naiki- mo galima kentėti. Kaip gi visuomet privalo rupinties^
navo p. Sudeika f "iš
Scrau-,mirusius
ros paton, Pa. akompanavo p. J. čios dienos vakare įvyko
• cileg L gįmutis įr j. vič žmogaus proto gaminiai. da gražius miestus, terioja butų laiminga žmonija, kad kad jų vaikai mokyklose Im
"11
• V•
Ir-r*
linlrnn
’
c
’
muzikąliškas koncertas, ku-. Kailiukaitis sudainavo due- Brangiai atsiėjo tie išradi puikias ūkininkų sodybas, ji pagal Kristaus mokslo tų mokinami tikėjimo, kad
J ankevicius.
rį išpildė ,šv. Cecilijos or“Pasakyk mano mylimas mai mokšlo vyrams, no vie .našiausius laukus paverčia butų išauklėta! Pasaulinis mokytojai neplatintų bedie
Seimas.
šimutis dai. nas jų gal ir savo gyvybę į tyrus, dievuotų žmonių pa mokslas dažniausiai sukelia vybės. Mums lietuviams ge
Centro valdybos raportai, kestra. Antroj iškidnuų die- krašte b p
jau pranešti ir priimti. Pa-in°j
5^° buvo mišios už liavo solo “Sunku man gy atidųvė. Ypač daug mokytų statytas bažnyčias į krūvas žmoguje puikybęY ir* savimei- riausiai
-- —--- tinka
------ £parapijinės
---- -------sirodo, kad Centro Valdyba eyvuosius alumnus it dova- venti ant svieto.” Ant galo vyrų nustojo gyvybės bety griuvėsių. Tat gi, kaip ma lė. O savimeilė su puikybe I lietuviškos mokyklos. Jose
visnmo kame
k»mn praeitais
rrranitnis •’Tmo
rtR* nų-kningų dalinimas, o va- sudainavo Lietuvos himnų. rinėjant ir mėginant orlai tome, grynas mokslas su to kelia tarpe žmonių vaidus ir Seserįs-Vienuolės su di
visame
tais darbavosi SLRKA.. ge- ka£e
S.C.em®ka® valz’ | Po viskam jaunimas links- vius. Vienok žmogus galų buliausiais savo i išradimais, kares.
džiausiu pasišventimu moki
rovei. Paskui skaityta laiš-l į®118 . V^cųos. Trecioj mai pagaidė. Į šį vakarėlį gale nuveikė orų, gerokai iš dar neatneša žfhonijai lai Kristaus mokslas įdiegia na vaikučius ii’ svietiškų
kai ir šiaip delegatų linkę->aieno*,.tal1p?gl.bu.vo mix81°,Sl atsilankė ąpie dešimt sve- tobulindamas orinį laksty- mės ir ramaus gyvenimo. žmogaus širdin prakilniau mokslų, ir nuolat skiepina
o po jų laipsniųvimo iškil timtaučių kunigų.
tuvų, kuris karės laike pa Priešingai, pasinaudoda si.} artimo meilę, o artimo jausmingon jų širdelėn Die
jimai. kurie priimti širdin
mės. Pirmiausiai, pagrojus
P. D—is. sirodė esųs labai sugadus. mi tais mokslo išradimais, meilė suteikia žmonėms ra vo ir artimo meilę. Užbaigę
gu delnų plojimu.
orkestrai buvo dalinamos
mokyklose
Kur viešpatauja parapijinėse
Taip mokslas pragarsėjo žmonės dar labiaus save žu mybę.
Pirmų dienų seimas buvo dovanos
pasižymėjusiems
Fort Pitt viešbutyje. Pas moksleiviams medaliais ir WATERBURY, CONN. dabar savo išradimais, bet do ir senesniosios karės, šventoji ramybė, ten nėra mokslų, jie turi apšviestų
kokiam tikslui tie išradirriSi kuomet neturėta šitų išradi vietos kovai ir vaidams. Tai- protų ir ištobulintų valių.
kui tapo nutarta laikyti po pinigais. Paskui sekė pra
V. Vincaitis.
vartojami? Ar visuomet tie mų, nebuvo taip baisios įr gi tikriausį artimo meilės
sėdžius Šv. Kazimiero para kalba pono J. Scott iš Cali■■■■■
■■■■■
pijos salėje. Seimas pasi fomijos, o pabaigoje dalin Daug rašoma laikraščiuose
apie čionykščių vyčių veiki
baigs 21 d. birželio.
Šio ta mokslo laipsniai.
seimo vedėjas ’ yra p. A. Iš lietuvių dovanas gavo mų, nors dažnai tuose prane
Sutkus, jo padėjėjas, p. J. du: Jonas Kundreckas iš šimose truputį* prasilenkiama
Šaliunas, pirmas raštinin Kingston, Pa. ir Antanas su tiesa. Taip, vietiniai vyčiai
kas p.a P.v Mulevičius,
antras Misevičius iš De Lancey, veikia, bet kartųis atsitinka
-7 - ’
,p-ia .Ą, i»aus«diene.-.^ Dvasiupa> pirmas
už__ •' f
«
Pirmas gavo kninga
kningų už
šku vadovu yra kun. J. Ja graikų kalbų ir medalį už lo nevisai taktingų pasielgimų iš
jų pusės ir užtat neverta per
kaitis.
,
tvnų poezijų. Antras gavo
Visi svarstomai sekasi ge kningų už anglų literatūrų daug girti juos, tuo pačiu lai
rai.
ir penkiolikų dolerių už an ku žeminant kitas draugijas,
Vincas Stančikas. glų poezijų. •
kaip katalikiškas taip ie kito
20 birž., 1917 m.
Diplomus gavo sekantieji niškas. Negalima dėmės mes
lietuviai: Jonas Kundrec ti ant visų vyčių, bet jų tarpe
MOKSLEIVIŲ SEIMAS. kas — High Schodl, Anta
Lietuvių R. K. Moksleivių nas Misevičius — Academic atsiranda keletas! nenuoramų,
Mes kviečiame Jus atsilankyti į musų krau- ■
Susivienijimo VI Seimas ir Jugis Mikulskis—Bach- kurie kartais prastokai pasiel
• tuves Ir apžiūrėti kokius rakąndus mes tu- ■
įvyks rugpjūčio 24, 25 ir 26 elor of Arts. Linksma mums gia.
rime savo penkiose (5) didelese krautuvėse’ ■
5
broliai
su
savo
UNION
PLANŲ
—
duos
jums
“
Laisvė
nuo
augštos kainos rakandų.” Puikios dovanos ■
d. 1917 m., Grand Rapidse, lietuviams
moksleiviams, Štai 29 gegužės vietos kata
duodamos dykai su kiekvienų setų—čionais žemiaus rasite keletą tų kurios mes duodame su pirki- ■
Mich. lietuvių parapijinės kad musų draugai nepasili likiška scenos mylėtojų drau
niais. Mes esame užganedlne tūkstančius kostumerių, todėl tikimės ir Jus užganėdinti.
■
mokyklos kambariuose.
ko užpakalyj svetimtaučių, gija vardu “Aidas” rengė va
Visi Moksleivių Sus-mo bet kaikuriuose dalykuose karų su šokiais. Rengtasi iš
nariai bei gerb. alumnai jie juos net pralenkė. To kalno ir svetainė buvo nusamUž pinigus
■»
teiksitės skaitlingiausiai su dėl sveikiname juos ir linki
arba ant
dyta prieš kelius mėnesius.
važiuoti. Vietiniai mokslei me kad ir toliaus jie nenu
IšmiKiščIi
Bet štai prieš patį “Aido” va
viai pasitiks ir priims visus ilstančiai žengtų pirmyn
karų pasirodo vyčių vakaro
delegatus draugiškai. Iškal- mokslo’ taku.
bilietai, kuris paskubomis bu
no rengkimės prie Seimo ir Per visas tris dienas čia
vo surengtas toje pačioje die
galvokime apie gerovę musų buvo daugybė atvažiavusių
Dykai su $500 pirkinių
Susivienijimo! Plačiau bus svečių iš kitų miestų. Jų noje, kad užkenktų aidiečiams.
Dykai su $75
pranešta bent kiek vėliau. tarpe buvo ir du lietuviai: Tą padarė keli vyčiai be kuo
Atdin Utamiko, Kitvtrgo
pos
žinios,
kurie,
berods,
turi
Su tikra pagarba,
pirkiRitį
gerb. kun. Zubrickas iš De
Ir Ssbitoi Vakarais
Lancey,
Pa.
ir
gerb.
kun.
J.
neapykantę
prieš
AI. M. Račkus,
Bet jie ir kelius artis
L. R. K. Moksleivių B. Kiuris iš Clucago, m.
atkalbino nuo
Sus-mo pirmininkas. Ypač labai mums lietuviams tnR ’
moksleiviams malonu buvo ai(lieclU

LIETUVIAI
AMERIKOJE

Į šį Tautos Fondo skyrių
prisirašė ir pasižadėjo mo
kėti po 25c kas mėnesi se
kantieji: Adomas Stravins
kas, Ignas Umpa, Kazimie
ras Baltrėnas, Vincentas
Ambrazevičius,
Marijona
Bružinskiutė, Marijona Vadterienė, Regina Karsokicnė,
Magdalena
Bariavičienė,
Marijona Mažcitienė, Julius
Aleksonis, Kastancija Rauplytė, Marijona Buivydaitė,
Benediktas Paplauskas.
Be to kun. Virmauskis
paaukavo $1.00 ir smulkiais
tapo surinkta $1.78.
X.

SPRING VALLEY, ILL.

SKAITYTOJŲ MINTIS.

■ Birželio menesio Jaunavedės

LAWRENCI, MASS.

susitikti su gerb. kun. Klo-

Birželio 13 d., buvo čia
šv. Pranciškaus’ lietuvių pa
rapijos svetainėje, Tautos
Fondo skyriaus prakalbos.
Vakaro kalbėtojom diuvo
studentas K. Ščesnulevičius.
Be to kalbėjo dar studentas
Mešlis ir kun. Virmauskis.
Buvo renkamos ir aukos pagelbai musų vargstančiųjų
karėje.
P. Ščesmllevičius labai iš
kalbiai, vaizdingai ir gabiai
kalbėjo. Jis žinojo gerai sa
vo temų ir perdavė tų savo
žinojimų ir supratimų klau
sytojams. Pilnai atsiekė tik
slą savo kalboje. Už tai
buvreuciečiai yra jam dėtogi.
.
rt

riu, nes pirmų sykį čia atvy
ko po šios mokyklos užbai
gimo. Kun. Kloris yra vie
nas iš tų pirmųjų lietuvių,
kuris pasistengė įvesti lietu
vių kalbos pamokas ir su
tverti 7-tų Sus-mo L. R. K.
M. kuopų. Taipo gi minėtas
kun. Kloris nemažai prisi
dėjo prie lietuviško kningynėlio padidinimo, kuris taip
naudingas lietuviams mok
sleiviams. Labai butų sma
gu, kad mus prilankytų ir
kiti tautiečiai, nes tuomi su
tvirtinama moksleivių dva
sia ir suteikiama jiems dau
giau energijos sunkiuose
mokslo metuose.
Svirskas.

Kiekvienų netikusį pasiel
gimų reikia smerkti,’ nepasiliuosoja nuo to ir minėti ne
nuoramos. Juo labiau jie verti
papeikimo, kad “Aido” drau
gija yra labai naudinga ir di
džiai visų gerbiama.
Nei
viena
draugija
neišdrįs
ta
ir
nenori
kenk
ti aidiečiams, kurie taip uoliai
darbuojasi lietuviškos scenos
pagerinimo reikale. Ypač daug
“Aidas” pasidarbavo Šv. Juo
zapo parapijos naudai ir -ki
toms lietuvių katalikiškoms
draugijoms. Užtat daugelis la
bai pasipyktinę kaikurių ne
susipratusių vyčių pastango
mis, kenkti “Aido” veikimui.
Kupstas.

Dyki! su kiikrii-

I Dykai sa $50 pirkiniu
Dykai su kiikrinny $50 pirkiniu

ny $35 pirkiniu

Laisvė nuo augštos kainos rakandų.

5 dldiĮit nfcmdįĮ kraatmes

5 dtlilis rakandu krautam
4705-09 Soetk Athlud Avime
Ą»U 47to» gaivi*

3463*65 Archer Aunu
Arti 3Sto« gaivi*

$200 pirkiniu ■
1327-33

IBERTY
riiRNITURE

1565*67 nuvilkti Aviui
Arti Robay ir Nort Ava.

1014 Milvratikei Avinu

cl

■■■■■■■

Mllvuku Avinu

Arti Paulina galvis

Arti Noble gatvčs

■■ ■

■ ■■■■■■■■

■■■■

••DRAUGAS"

a.

'

1

• *•

PIRMOJI VAIKŲ KOMUNI
JA BRIDGEPORTE.
Ketverge, birž. 7 d., Dievo
Kūno dienoje, Šv. Jurgio par.
bažnyčioje apie šešias dešim
tis vaikų ir mergaičių pirmą
kartą priėmė Šventą Komuni
ją
Apie devintą valandą rytmetyj, kun. I. Albavičius su
procesija iš vietinės mokyk
los atlydėjo vaikelius bažny
čion. Tas pats kun. I. Albavi
čius laikė ir iškilmingas šv.
mišias. Per šv. mišias klebo
nas kun. H. J. Vaičiūnas pasa
kė vaikučių iškilmei pritaikin
tą gražų pamokslą. Žmonių bu
vo pilna bažnyčia. Viskas da
rė malonų Įspūdį ir tikrą pasigerėjimą. Seseris gražiai papuošė altorius. Seserų, moky
tojų tinkamai išlavinti ir prie
šventos komunijos priruošti
vaikeliai darė
džiuginantį,
ūpą. Mažesni vaikeliai ir mer
gaitės su gėlėms rankose paly
dėjo komunikantus prie Dievo
stalo. Nors maži kūdikiai, bet
uolių seserų jie taip gražiai
išmokinti kad reikėjo gerėties
iš kiekvieno jų tvarkingo žy
gio. Prie to Dievo Kūno šven
tė kaip, tik ir tiko pirmajai
šv. Komunijai.
Pirmosios šv? Komunijos
priėmimo diena vaikeliams
pasiliks ant visados atmintyje,
visados bus malonu atsiminti
tą brangią iškilmę.

kaip sakoma, gyvas.
Ap
svarstyta daug naudingų
sumanymų. Be kitų daly
kų tapo nutarta surengti
pikniką arba gegužinę. Ge
gužinė įvyks ateinančioje
nedėlioję, tai yra, 24 birže
lio. Gegužinininkai važiuos
iš trijų kartų. Vieni va
žiuos iš ryto, 10 vailandoje,
kiti — pirmoje valandoje
po pietų, o paskutiniai—2roj valandoj po pietų. Tai
gi, blaivininkai ir blaivininkės nepasivėlikite į paskir
tas valandas.
Nemažai ir
naujų narių prisirašė tame
susirinkime. Jų tarpe yra
ir būrys jaunikaičių.
Di
džiai linksma, kad jauni
mas pradeda susiprasti ir
nori nusikratyti nuo svai
galų.
Našlaitis.

Visur klausinėjo užsiregistra
vimo paliudijimą.
Vargas tiems kurie nepa
klausė vyriausybės parėdymo'
užsiregistruoti. Nėra jiems*
ramybės, visur reikia saugoties ir visur gresia pavojus
Detektyvai ir policistai ir restoranuose, ir viešbučiose, ir
geležinkelių stotyse
visur
klausinėja jaunų vyrų užsire
gistravimo paliudijimų, o kas
neturį tą veda policijos nuo
vadom

Ketvergas, birž. 21, 1917 m.

«
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Jei norite kad jūsų vaikeliai lietuvai mėgsta žydus advokn- j
!butų tikę Dievui ir tėvynei J tus, kurių miklus liežuvėlis,
Lietuvai, tai leiskite juos į kaip nori apsuka išeivio galvą,
parapijinės mokyklos.
j Didelio papeikimo verti tie,1
Reporteris, j kurie nemėgsta savo tautos
profesionalų ir kreipiasi prie
svetimųjų. Juk Cliicagoje ne
TOWN OF LAKE,
stinga ir sąžiningų lietuvių
Ketvirtadienis: 21 birže Blaivininkų susirinkimas. advokatų, kuriuos reikėtų mu
lio šv. Aloyzo Gonzago. Jis Sckmadienyj, birželio 17, ms labiau godoti, negu svetim
buvo studentams pavyzdis. šv. Kryžiaus parapijos sve taučius. Jeigu mes neremsime
Betarnaudamas ligoniams tainėje įvyko Pilnųjų Blai savųjų, tai bus ženklas, kad
maro metais, užsikrėtė ir vininkų 21-mos kuopos su menkas .yra musų tautiškas
mirė užstojęs ant 24 savo sirinkimas.
Susirinkimas supratimas, neverti mes esame
amžiaus metų. Tą pačią die buvo gana skaitlingas ir, savęs.

ną šv. Demetrijaus kauk.
Penktadienis: 22 birž. šv.
Paulino, vyskupo, poeto, ra
štininko. Kada karės su
naikino Kampaniją, jis išda
lino savo turtus pavargė
liams, o labdaringu veiki
mu atgaivino visą šąli. Mi
rė Nolos vyskupu 431 m. Tą
pačią dieną šv. Albano ir
šv. Konsorcijos.

—

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

j

“ŠVIESA"

i

kurį skaitydamas pats apsišvieši ir kitam galėsi prie g
šviesos parodyti kelią
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žino- g
gaus pažangumą.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 5
reikalais.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

s

Žodis apie Ko-operacija

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
“ŠVIESA”,
|
.
46 Congress Avė.,
Waterbury, Conn. |

7

MONES, kurie vartoja telefoną geriausią
patarnavimą gauna, jeigu jie atkreipia
domą į sekančius dalykus:
Kalbėk tiesiai j telefoną.

Visados buk užtikrintas, kad duodi gerą nu
merį.
1
Visados pasakyk savo kompanijos vardą atsa
kydamas telefoną arba telefono numerį.

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti
“ŽVIRBLĮ” — juoką ir satyros mėnesinį laikraš
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams prokiuoja tik 1 doleris.
“ZVIRĘLIS,”
242 W. Broadway,
:?
So. Boston, Mass. |

Niekados nesakyk “Heilo”.

Neleisk savo pavaldiniui atsakyti telefoną, nes
tai gaišinimas laiko.

Cbicago Tclepbone Company
Bell Telephone Building
Official 100

“VYTIS,,
|
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
f PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

f■

Nesiseka su vyrais.

Pajieškojimai.

S Kainuoja metams $1.50; pusmečiui 75c.
Lietuvos Vyčių organiza
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.
DARBININKAI REIKALINGI
Adresas:
Geri drūti vyrai dėl darbo Gele
žies Foundrei.
Geras uždarbis —
“VYTIS”
darbas ant visados — be jokio var
go, mes nedirbame amunicijos, nei 1 1800 W. 46 St.,
----- ::-----Chicago, III.
Į kitokių karės materijolų.
s
...................................
Atsišaukite
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, plaMARSHALL FOUNDRY CO.
Black Liek, I’enna.
j tink ir remk tų idėjų išreiskėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždąIndiana Co.
s
vintu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, uzinteresuoti
Galima pasiekti per P. R. R. arba
B. R. ir P. Geležinkelius.
g didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu

Panele Ona Kaplan (1137
So. Halsted gatvė) šu pagelba
3
S
kokios ten vedimo agentūros
Vienatinis būdas gimines su
5
rasti yra paieškojimas per “D.”
gavo ilgai ieškomą vyrą ir jau
3
Paieškodami per “Drauda” dau
džiaugėsi, busianti laiminga.
gelis surado savo gentis, drau
3
ir pažįstamus, kurie per il
Bet kelioms dienoms praslin gus
gą laiką nebuvo žinomi. Jei no
VYČIŲ
PASILINKSMINI- kus po apsivedimo jos myli ri bilc ką surasti, siusk paieško
Vyčių Draugas — katras mokytu si vos reikalų.
jimą j “Draugą” šiandien.
vakarais jaunuomenę, o šventėse šv.
MAI ROSELANDE.
masis vyras pražuvo, o drauge
nišių chorą. Galėtų gauti atsakan uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
PAIEŠKOJIMŲ KAINA:
tį darbą mieste, o prie to nuo vy
išgaravo kaip kamparas ir 50
čių Ir choro extra įeigos. Atsišau
kite katras iš dudorlų ant sekančio
Roselandiškiai vyčiai dirba dolerių vertes auksiniai pa Vieną kartą ....................... 60c.
AKYS E6Z«MiN(MJAMAS
adreso:
Tris kartus ........................... 91.00
išsijosę, jie linksminasi gra- puošalai.
Dr.
S.
Biežis
LIETUVOS VYČIAI,
Vieną savaitę ........................ $1.50
v• •
C-o Rev. Ignatlus Abromaitis,
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
ziai.
l' Pinigus galima siųst krasos žen
728 Tai bot avė.,
Braddock, Pa.
Ofisas 2359 S. Leavitt St.
Ypač smagus buvo antra- Policistas ima kyšius nuo ne kleliais, arba raįfistruotamc laiš
Tuojau reikalingas vargonininkas.
Valandos 4—6 ir 7—9
ke. Paieškojimas turi būt sura
Kas turite silpnas akis ir trum
Algos $60.00 Ir išeigos.
Reikia zaTel. Canal 3877.
dieno Roselando vyčių šeimystas aiškiai. ,,
užsiregistravusią.
pą žiiirėjimą arba galva skauda
tristljonauti. Geri vargonai. Kreip
nelaukite ilgai, bet ateitikite poįs
niškas vakarėlis, kuriame da▲dresuokite:
ties pas:
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
REV. J. MISIUS,
pririnksiu akinius. Už savo darbą
lvvavo rinktinis būrys musų
Elsworth,
Pa.
Šiomis dienomis policijos
“DRAUGAS”
gvarantuoju arba pinigus sugrą
jaunuomienės. Tokių naudin viršilos sužinojo, kad policis
žinsiu.
(Adveftl$l$g Dept.)
Reikalauju gerą atsakantį vargo
nininką mokantį vesti chorą Ir mo
^PETER.
A. M1LLER
gų ir linksmų vakarėlių retaij|as josep]) J. Rgįd imąs kyISOO W. 4flth St. Cblcago, UI.
kyti vaikus.
2128 West 22-ra gatve
KUN. J. JONAITIS,
tenka matyti Amerikoje.
įsius nuo tų asmenų, kuriuos Paieškau Apallonijos Gudauskaitės.
Omaha, Neb.
BARZDASK UTYKLA.
Avinėlis. jam pavyksta sugauti neužsi Pusantri metai kajp gyveno ant 47
r Paulina St, (ibieago, III. Turiu
Parduodu pigiai trijų krėslų barTai Dravar 704S
registravusius. Gavęs į delną svarbų reikalų. 'Beldžiu atsišaukti zdaskutyklą. Biznis išdirbtas per 17
MA5TER 5Y5TEM,
šitų
adresu:
metų.
Pardavimo
priežastis
aplei

Buk išdūmęs A. M. Matthews. kelioliką dolerių policistas
JOHN SAMOŠKA,
Dr. C. Z. Vczelii
džiu miestą. Norintis gero biznio at
MOKYKIS KIRPIMO IR
netik kad neareštuodavo tų 2006 Canalport avė., Chlcago, III. sišaukite pas: V. A.
LIBTUYB6 DBNTCSTAS .
DESIGNING VYRIŠKU IR
Valandos:
ano S ryto iki S vak.
Parsiduoda
namų
furničiai
(rakan

MOTERIŠKU
APRĖDALU.
Trečiadieno numeryj “Nau- bailių, bet net pasakydavo dai) labai pigiai. Vartoti vos tilt 2011 So. Halsted st.,
Chlcago.
Nadiliomia pagal ratarimą.
(4
Musų sistema ir ypatiškas mo
vieną, mėnesį.
Atsišaukite po aitf
j ienas” praneša jog: ••eina aciu
4712 So. Aahlaad Ava.
kinimas padarys jus žinovu j trum
trąšu:
art 47-toa gatvės
„ 5» a*' ' rėr* r ■»
pą laiką.
gandas, kad A. M. Matthews,
3401 Auburn avė.
S NAUJAS LAIKRAŠTIS S
Tel. Drover 1071
Mes turime didžiausius ir ge
lietuvis agentas, kur pardavi
Apvogė traukinyj.
riausius kirplmo-designing ir siu ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'21
Paieškau
pažįstamų
Stanislavas,
nėjo kažinkokios “Kinginan
vimo skyrius, kur mes suteiksime
Juozapas, Marijonos ir Aleksandras » Susiv. L. R. K. Amerikoj
JOSEPH C. W0L0N |
praktišką patyrimą kuomet jus 1
Paulauskučių paeinančių iš Berziniš- *........................................
s
Zinc Kasyklų Korporacijos”
tiu Sodos,
kelinės
parap.
Raseinių
m
balandžio
pabaigoje,
Š.
m.
Q
mokysitės.
Antradicnyj, apie 11 vai. kiu
Sodos, kelinės parap. Raseinių
LIETUVIS ADVOKATAS
’av. Kauno gubernijos meldžiu at-; Jo pradėjo leisti Savaitinį
Elektra varomos mašinos musų
Šerus ir turėjo savo ofisą įsis- vakare, du apsiginklavę ir 1slšauktl
lišaukti siūlomi adresu:
i *•
”
•
r
S
Kam
b. 324 National Life Bldg. j
siuvimo skyriuose.
|S
■laikraštį
■
“■
Julijonas Belskis
teigęs 3329 S. Halsted gtv., pa kaukėmis prisidengę piktada 151 Reeder
29 So. I-nSalle St.,
Jus esate užkviečiami aplanky
Str.
Detrolt, Mlch.
ti ir pamatyti musų mokyklą IiiS Vakarais 1566 Milwaukee Avė. S
bėgęs.”
riai inšoko prie gatvių Canal
le laiku — dieną ir vakarais ir
Central 6390
REIKALINGA.
“Garsas”
gauti speclališkai pigią kainą.
Rasidence Humbold 97
Lig šiol mes apie tai nieko ir Sixteenth į traukinį Burling Reikalingas tuojaus vargonininkas 12
į
Patrenos daromos pagal Jūsų
CHICAGO. IL.
tikrai gerai vesti didelį, išinlera — blle stailės arba didžio
“GARSAS” eis kas ket- o
negirdėjome, bet viskas gali ton No. 3, kuriame važiavo mokantis
nvintą bažnytinį chorą.
Alga mė
Iš b.le madų knygos.
miiimiimiiiiiiiitiiimtiiiimiiiiiiiiiiiiiiii
vergas didelių 8 puslapių, 7 5
Ir tėvams didelis džiaugsmas būti. Jeigu tikrai tas “bizne- Adams Express Company du nesiui $60.00. Įeigos geros. Zakrio
kol.,
formate.
•(
stljonauti nė vaikų nuolatos katematant savo vaikelius doriškai rius” “pražuvo,” tai daugelis pasiuntiniai,
saugojusieji cliizuotl nereikia. Kreiptis šiuo ad
Telefonu McKinlay 6744
“GARSAS” bus vienu ge- 3 I1A5TER
5Y5TEH
išauklėtus ir nemenkai išla žmonių, kurie pirko abejoti brangius siuntinius. Pasiunti resu : KUN. PR. AUGUSTAITIS,
DR.
A.
K.
RUTKAUSKAS
riaušių ir svarbiausių Ame- *
GYDO VYSOKIAS LIGAS
614
W.
Mahan.
av.,
Mahanoy
City
ra".
vintus mokslo srityj.
rikos lietuvių kat. laikraščių. *
niai
buk
tapo
surišti
ir
pikta

nos vertes jo pardavinėjamus
j 3467 $). Wr.tin liti.
kiapis W. $$ gahit
‘ ‘ GARSUI ’ ’ sandarbinin- S
J. E Kn nieką. pirm.
Lleon'n Priėmimo V.lando.:
Ar gi gali būti laimingesnis serus, žymiai nukentės. Ap- dariai, paėmę įvairių brange*
ryto meta r no 8 Iki 10 val.ndo. po pt«tą
11H N. I.a Kaili* gatvė
$
kauti pasižadėję gabiausieji
I
n-.<o 2 MG 4 Ir vakare 7 iki 8:30.
tėvas, kada jo mylimieji vai-'sukrus p. Matthews savo biz- nybių $30,000 vertės, išbėgo 2 Vyrišky Draptoy Bargems
prieš Cit)* Hali
S Amerikos lietuvių rašytojai, •
Šviir.'nm'* d'-nomf. U ryto 6-10
Kambarys 410-117
:
Ir nno t l'c< 3 po pietų.
• publicistai, visuomenininkai. °
kilčiai dori, susipratę, manda- niui išgarsinti taipo gi leide lauk.
Nauji, neatimti, daryti ant
“GARSO”
prenumerata
gus. Už dorišką vaikų išauklė laikraštuką “Laime”, kurio
Bet policija nelabai nori ti- V užsakymo siutai Ir overkotal,
• metams $2.00, pusm.—$1.00.
K vertės nuo $10 iki $60 .dabar
jimą ir gražų išmokinimą rei redaktorium pastaraisiais lai- kėti pasiuntinių pasakojimais, $ parsiduoda po $18 Ir 26 doL
Prenumeratai ir korespon- o
The
e1
dencijoms siųsti antrašas:
kia ištarti didžiausį ačių pa kais buvo p. J. A. Cbmielaus- Kol traukinio apiplėšimas ge $ Nauji, daryti gatavlml nuo
o
Best
e
$16 Iki $65 siutai Ir overkotat
o
rapijinių mokyklų seserims- liąs, kadaise redagavęs “Lie-'riau paaiškės, Adams Express nuo
$7.60 Iki II doleriu.
“GARSAS”
e
'
ICo. tarnautojai suareštuoti.
mokvtojoms ir dvasiškiems va tuvą”.
Pilnas pasirinkimas
katilu
45# Gra n t 81, nrooklyn, N. Y. a
a
dovams. Parapijinėse moky
Mattliews ir Kompanijos----- ------------------------ ------------- ■ pamuštų ovsrkotu.
o « q«<? «« « a ««»
j'į
Tisai mažai vartoti siutai Ir
»
klose vaikai išmoksta tą, kas ofisas “rašo toliau “N”, da-Į NUSKANDINO NORVE- :ė. overkotat vartės nuo 626 Iki
- $86, dabar $6 Ir augščlau. Kelyra reikalinga kasdieniniuose bnr išardytas. Languose, kur!
GŲ LAIVĄ.
” nės nuo $1.60 Iki $4.60. Valkų siutai nuo $3.06 Iki $7.60
žmogaus, gyvenimo žingsniuo pirma buvo visokių keistų au________
Dr. POVILAS ŽILVITIS
Valizos ir Kupetai.
GARSI SANTOS KAVA.
se, dargi gerinus, negu viešose galų ir mineralių akmenų pri-( Ymuden, Olandija, birž.
alb.
Atdara kasdiena, nedėllomla
Lietuvis Gydytojas Ir
ir
vakarais
Chirurgas,
Visur parduodama po 28c ir
mokyklose. Čia jie išmoksta dėta žmonėms privilioti, dabar 19 _ Vokiečiai sutorpedaA. GORDON.
8203 8. Halsted 8t.,
Chlcago
švento tikėjimo dalykų ir pa tik krūvos purvo ir šlamšto vo norvegų laivą “Pcrfckt.”
po SOc ........................... .......
Tel. Drover 7179
1415 8. flalstcd st.,
Chlcago.
sėja jaunose širdyse tėvynės beliko.
Tarpe kitų žuvo ir du ame
RYŽIAI
COCOA
SVIESTAS
meilės grūdus. Kiekvienas vai
fnlkis StiliYii
rikonu.
m»M$, Geri.u.1. Rankm.
Boti
kas baigęs parnpijinę moky
’2c
Remkitc
Savuosius.
•ui? gine *o
8k
Šviestis
paraktaoda
nl». neri
bent kokia,
ui
kur )ti.
1-1
«»
kla yra užtektinai prirengtas
l't rauti
Paryžius, birž. 20.—Prannugštesnėn mokyklon, gražiai
Girdėt, kad daugelis čionyk euzijon nikeliavo 250 nmeriORTHRIBai
W88T ■ĮDB'H
1644 «YChimaoay.
noa w. IM iv
Rasputino Veikimas Caro Palociuose, Apgavingos
18M H1ue l.lmid av.
<06 W, Ptrlitoe M.
išauklėtas ir nemenkai apsnu- ščių lietuvių veda savo bylas1 konų, priklausančių prie
1676 Mtlvankm av.
1812 W. Nerth ■«.
1064 Ml|wnnkm av:
POUTH SIDB
7» W. Morth aa’
1117 S. Hal.ted it,
1840 l.ineoln av. . I
1064 W1wMMm av.
mt Wrntworth ar
Maldos, Nuodinimas Caruko.
golas nuo ištautėjimo, tėvai, ir įvairus kitus teisiuinkystės Rnndonoj() Kryžiaus dr-jos.
1882 3. H.lited it.
1610 W Mwll*an .t,
8244 Lincoln av,
8427 9. H.lited M.
1818 W. Ilth iv
M0 V Madlmn st.
8418 N. Clark St.
472S 3. Aihland av.
leisdami savo vaikus
vie- reikalus su svetimtaučių advo-Į
Jo galybfi Rusijos politikoj, priartininng revoliucijos, prasidės tilpti “Amerikoa'LIetuvyJc“.
Užsirašyk “Amerikos Lietuvi“ dabar ir perskaityk šitą
šosna mokyklosna žurėkite, katu pagelba. Labai dažnai
aprašymą, nepršleisk proj’os, nes už ?.l aprašymą brangiai užmokėta autoriui.
kad nenuskriaustumet jų, ne-'mūsiškiai neturėdami ganėtiSiųsk šiądien pinigus Ir gauk “Amerikos Lietuvi", Jis talpina tik svarbiausius
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
atstumkite savo kūdikių nuo Inai pažinčių ir žinių gauna SKAITYKIT IR PLATINKIT
raštus, kaina metams $2.00, pusei metų $1.00.
Adresuok taip:
Ant Durt), Lanti) Rėmų Ir Stoghtl« Peoląvoa

g

BANKES
COFFEE 26
|yy

SVARBUS APRASIMAS!

Dievo ir bažnyčios, neužstoki-'menkos vertes advokntus, ku
te jiems kelio pažinti savo tau rių vienaitinis tikslas kuodautą ir išmokti lietuvišką kalbą. giausiai pasipelnyti. Ypač gi

"DRAUGI”
Msao»MMK$atMMiaaa<i<«<MMttimt

“AMERIKOS LIETUVIS",
15 Millbury Street
Worcester, Mass.

2'41c

14c

40c

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

CHICAGO

